
 

 بسمه تعالی 
 

  1اطالعيه شماره 

دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  و آزمایشگاهی دروس عملیميهمانی طرح 

 دولتی و غيردولتی

ها و کاهش تردد دانشجويان در دانشگاهتاي ــازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راســـس

-کاهش استرس و نگرانی خانواده ،91-ايط ايجاد شده به دليل شيوع بيماري کوويد موسسات آموزش عالی با توجه به شر

و اينکه برگزاري دروس و  دانشجويانميهمانی  خصوصتسهيل در  ،ها در ارتباط با دوري فرزندانشان در امر تحصيل

طرح ميهمانی دروس  گردد،هاي مبدا برگزار میواحدهاي نظري و تئوري به صورت مجازي و آنالين توسط دانشگاه

 نمايد. را اعالم میيا نزديک به آن هاي محل سکونت خانواده متقاضيان در دانشگاه و آزمایشگاهی عملی

 نام و بررسی درخواست ها به شرح زیر می باشد:فرایند ثبت
 رشناسی پيوستهکارشناسی ناپيوسته و کا ،در مقاطع کاردانی و کارگاهی دروس عملیميهمانی متقاضيان  نامثبتزمان  .9
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را با استفاده از  مذکورهای ميهمانی باشند زمان شروع ثبت درخواستموظف می آموزش عالی ها و موسساتدانشگاه .2
های آموزشی و در )از طریق فضاهای مجازی، سامانهبه اطالع کليه دانشجویان برسانندرسانی  عاطال های مناسبابزار

 .صورت امکان پيامک به دانشجویان(

و بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط یان را درخواست دانشجوابالغيه مذکور بر اساس  ندمبدأ موظف هایدانشگاه .3
مرداد  01از  0311-0011ی عملی مورد انتخابی متقاضی برای اخذ در نيمسال اول سال تحصيلی مورد تایيد بودن واحدها

واحدهای انتخابی دانشجو را در بخش مربوطه برای در صورت موافقت اعالم و در سامانه خود را  نظر  مرداد 72تا 
نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و  شهریور 6حداکثر تا  موظفندمقصد های دانشگاهسپس د. ندانشگاه مقصد ارسال نمای

های مذکور زمان بعدی، شروع نيمسالزمان الزم به ذکر است با توجه به  د.ناز طریق سامانه یاد شده اعالم نماینتایج را 
 تمدید نخواهد شد.  

 وظایف متقاضی: 

وضعيت با اطالع کامل از بایستی دا و شرایط دانشگاه مبضمن آگاهی از شرایط حاکم بدليل بروز بيماری کرونا  دانشجو .0
 هجدهملغایت  ششم)در موعد اعالم شده سجاد سازمان امور دانشجویان نام در سامانه تحصيلی خود و شرایط ثبت

-9011براي نيمسال اول سال تحصيلی  (دروس عملی صرفا  )درخواست خود مبنی بر ميهمانی دروس عملی( مرداد

دانشگاه مقصد،  مورد تقاضا در ایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصيلیثبت و با اطالع کامل از شر 9911

 تقاضا نماید. ونسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام 

االمکان در صورت نبود دانشگاه در محل محل سکونت خانواده متقاضی یا حتیدانشگاه انتخابی حتما بایستی در شهر  .2
 تر به محل سکونت باشد تا از ترددهای غيرضروری جلوگيری گردد. مذکور، در شهرهای نزدیک

خود خواهد  درخواستارائه شده در خصوص و اعالم واحدهای درخواستی اطالعات  صحتمتقاضی ميهمانی مسئول  .3
 از وضعيت بررسی خارج خواهد شد. در هر مرحله تقاضا ،بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطالعات ارائه شده

 
 اره کل امور دانشجویان داخل اد

 معاونت

 امور دانشجویان داخل
 


