
دانشجویان دوره هاي کاردانی و  آئین نامه میهمان مبنا

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و 

  غیر دولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري

مواردي که دانشجو براساس نمره آزمون و طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور به  :میهمان مبنا

  .موسسه دیگري معرفی می شود

در صورتی که سکونت دائمی خانواده دانشجو در نزدیک ترین محل به شهر موسسه مقصد باشد ،  :میهمان مبنا 

طبق جدول زیر و براساس  وزش کشوراعالم قبولی از طرف سازمان سنجش آمدانشجو می تواند پس از 

بر این اساس . دستورالعمل اجرایی این ماده که توسط سازمان سنجش تنظیم خواهد شد ، میهمان مبنا شود 

نمره آزمون سراسري آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در موسسه % 90دانشجویان در صورت داشتن 

اکثر براي مدت چهار نیمسال در مقطع کارشناسی پیوسته و دو مقصد می توانند از ابتداي شروع به تحصیل حد

پس از آن دانشجو در صورت احراز شرایط . نیمسال در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته میهمان مبنا شوند 

  .دنمای، انتقال یافته و در صورت عدم احراز شرایط انتقال ، می تواند از طریق سامانه براي تمدید میهمانی اقدام 

  مالحظات  قابل معرفی جهت میهمان مبنا  قبولی در آزمون

پس از اتمام مدت میهمانی مبنا در صورت احراز شرایط ، انتقال   روزانه یا نوبت دوم  روزانه یا توبت دوم

یافته و در صورت عدم احراز شرایط انتقال ، می تواند از طریق 

  .سامانه براي تمدید میهمانی اقدام نماید

غیر انتفاعی ، پردیس هاي خودگردان   غیرانتفاعی

  دانشگاهی

پس از اتمام مدت میهمانی مبنا می تواند از طریق سامانه براي 

  .تمدید میهمانی اقدام نماید

پردیس هاي خودگردان دانشگاهی ،   پردیس هاي خودگردان دانشگاهی

  غیرانتفاعی

  .می باشد میهمانی مبنا به موسسات غیرانتفاعی توام با انتقال

    نیمه حضوري  نیمه حضوري

    مجازي  مجازي

    دانشگاه فرهنگیان  دانشگاه فرهنگیان

    فنی حرفه اي و غیرانتفاعی  فنی حرفه اي

براي پذیرفته شدگان همان سال ورود و همان دوره  "ثبت تقاضاي میهمانی مبنا صرفا: 1تبصره 

در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و زمان ثبت درخواست . امکــان پذیر می باشد 

 .می باشد مهرماه اواسطفناوري اواخر شهریور الی 


