
  

 

 »  اطالعیه دانشجویان جهت ثبت درخواست های )میهمان و انتقال( برای نیمسال دوم 97-98 «

 

 ، مطابق با 97-98سال تحصیلی  دومدانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در نیمسال  تزمان ثبت درخواست نقل و انتقاال

 .می باشد 95/59/5397لغایت  51/99/5397از مورخ  سامانهدر  اعالم شدهزمان 
 

)صرفاً   .ثبت درخواست انتقال یا میهمانی کلیه دانشجویان متقاضی، فقط از طریق سامانه نقل و انتقاالت دانشجویی امكان پذیر است

 درخواستهایی که در سامانه ثبت شده قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود(
 

در قبل از ثبت درخواست کلیه اطالعات موجود  متقاضیان می بایست ،با توجه به تغییر آئین نامه نقل و انتقاالت»» 

 کسب اطالعات کافیو پس از نقل و انتقاالت را مطالعه نموده  حوزه دانشجویی  بخش معاونت دانشجویی و فرهنگی

 «« درخواست خود را ثبت نمایند.
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با توجه به اینکه کلیه درخواست ها توسط سامانه کنترل و پردازش می شود، مراجعه حضوری به واحدهای دانشگاهی و 

 مرکزی تأثیری در تغییر وضعیت درخواست دانشجو نخواهد داشت.سازمان 
 

 

 الزم به ذکر است:

  ئین نامه آ 51ماده بر اساس میهمانی و انتقال که هزینه انتقال و میهمانی برای تمام دانشجویان متقاضی

 درخواست خود را ثبت می نمایند به قرار زیر می باشد.

  ریال  5109990999ریال ، کارشناسی ارشد 909990999کارشناسی مبلغ دانشجویان در مقاطع انتقال هزینه

 می باشد.

  ریال   809990999ریال ، کارشناسی ارشد  009990999در مقاطع کارشناسی  هر نیمسالبرای  میهمانیهزینه

 ریال می باشد. 5109990999و دکتری تخصصی 

  می باشد. ممنوع12و11و2-2و 1-2بندهایبه جز دکتری تخصصی ثبت درخواست برای دانشجویان دوره 

  می باشد ممنوع پژوهش محورثبت درخواست برای دانشجویان.  

   انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت نداشتن منع آموزشی و تأیید صحت مدارك و مستندات ارسالی دانشجو توسط واحد

  .دانشگاهی امكان پذیر است

  نظیر مغایرت و ... حتی االمكان از به تعویق انداختن ثبت درخواست خود به روزهای پایانی با توجه به وجود مشكالت احتمالی

  .خودداری نمایید

  می باشد ممنوع نیمسال آخر تحصیلانتقال دانشجو در تمامی مواد آیین نامه در.  

 ممنوع می باشدشیوه نامه  12به غیر از ماده  دانشجویان مجدد انتقال. 

  می باشد بدون آزمون ممنوعانتقال دانشجویان. 

  امكان پذیر است. در واحد دانشگاهی مقصددانشجو سال ورود  بهوجود رشته، مقطع، گرایش تحصیلی  در صورتمجوز انتقال 


