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 "از سایر دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی و دکترای عمومی آئین نامه داخلی پذیرش دانشجوی مهمان"

در صورت اعالم وجود ظرفیت پذیرش مهمان از سوی دانشکده و مشروط به رعایت مفاد آئین نامه های مهمانی 

پذیرش دانشجوی مهمان از سایر دانشگاه ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران امکان پذیر می  ،و موارد ذیل

 باشد:

 .شرایط پذیرش:1

دانشجو در مقطع دکترای عمومی حداقل دو ترم و در مقطع کارشناسی حداقل یک ترم در  -1-1

 دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ترای عمومی و معدل یک ترم گذشته در مقطع معدل دو ترم گذشته برای دانشجویان مقطع دک -1-2

 نباشد. 15کارشناسی در دانشگاه مبدأ کمتر از 

 دانشجوی متقاضی سابقه مشروطی نداشته باشد.  -1-3

 در کمیته انضباطی دانشگاه مبدأ نداشته باشد. دانشجوی متقاضی سابقه و پرونده انضباطی  -1-4

تبصره: بر اساس اظهارات دانشجو، ثبت نام مشروط انجام می شود. در صورت مغایرت استعالم 

انجام شده از دانشگاه مبدأ در این مورد، مهمانی منتفی و عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد 

 بود. 

 دانشجویان با معدل باالتر در اولویت می باشند. -1-5

در آزمون های جامع و یا دارای رتبه های برتر ء جو جزدر شرایط یکسان در صورتیکه دانش-1-6

جشنواره های  مدال های طال و نقره در المپیادهای علمی و ورزشی دانشجویی بوده و یا از برگزیدگان

 دانشجویی باشد در اولویت قرار می گیرد. 

  دانشجوی میهمان، شهریه پرداز خواهد بود.  -1-7

 شرایط ادامه مهمانی: .2

ای و از ثبت درخواست ادامه مهمانی توسط دانشجو، با در نظر گرفتن موارد آئین نامه  پس -2-1

 شرایط و ظرفیت دانشکده ها، در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. 
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، تمدید مهمانی صورت نخواهد 15و تقلیل معدل به کمتر از در صورت افت تحصیلی دانشجو  -2-2

 گرفت. 

نمرات ترم قبل کامل نشده و در نتیجه معدل ترم قبل قابل  تبصره: اگر در زمان ثبت نام

محاسبه نباشد، در صورت احراز سایر شرایط، ثبت نام مشروط بر اساس آخرین معدل ثبت 

شده لغو ، مهمانی 15شده انجام می شود اما در صورت تکمیل نمرات و تقلیل معدل به زیر 

 و عواقب امر بر عهده دانشجو خواهد بود. 

 ر صورت وجود مسائل انضباطی و سوء رفتار حرفه ای، مهمانی تمدید نخواهد شد.د -2-3

رزندان فدانشجویان متقاضی مهمانی پذیرفته شده با سهمیه های مختلف مناطق شاهد و ایثارگر،  همه. 3

 اعضای هیأت علمی و ... مشمول تمامی بندهای فوق الذکر هستند. 

 . قوانین مربوط به طرح جوانی جمعیت برای اجرا مد نظر قرار خواهد گرفت. 4

عاون دانشجویان دارای شرایط خاص با ارائه مستندات در کمیسیون ویژه متشکل از م . درخواست های5

 م اتخاذ خواهدآموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزش دانشگاه و معاونین آموزشی دانشکده ها مطرح و تصمیم الز

  شد. 


