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 ی�عا�  با��ه

 

 

 

 :�قد�

دستاوردهاي انقالب اسالمی  ترین بزرگیکی از  عنوان بهدانشگاه آزاد اسالمی که همگان به آن اعتراف دارند  گونه همان

از طرفی همراستا . ي متخصص و متعهد در کشور داشته استهادر پرورش و تربیت نیرو اي سازندهایران، نقش عظیم و 

دینی و فرهنگی و  هاي ارزشپاسداشت  خانواده، شأنحفظ بنیان و  منظور به با آموزش و توسعه علوم در سطح کشور،

و  ها رشتهتوسعه و گسترش . داشته است جانبه همههمواره توجه اجتماعی و فرهنگی جوانان  هاي آسیبجلوگیري از 

فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل در تمام سطوح دانشگاهی و جلوگیري  منظور بهمقاطع تحصیلی در اقصی نقاط کشور 

بنابراین  باشد میاین دست  از مهاجرت و خروج جوانان به کشورهاي دیگر، اتخاذ سیاست بوم گزینی مواردي از

 ،با توجه به شرایط و محل زندگی بایست میآزمون آمده است دانشجویان عزیز  هاي دفترچهدر که  طور همان

در همان واحد اولیه و رشته قبولی تا پایان دوره ادامه و واحد دانشگاهی را براي ادامه تحصیل انتخاب کنند  ترین مناسب

شرایط داشتن فراهم کردن حداکثر تسهیالت و آرامش در دوره تحصیل در صورت  منظور بهلیکن  .تحصیل دهند

میهمان و یا  صورت به ضوابط برحسبدانشجویان گرامی تا  ، دانشگاه این امکان را مهیا کرده استنامه شیوهمشروحه این 

 .دنه تحصیل دهادام) واحد مقصد( موردتقاضادر واحد  )مبدأواحد (انتقال از واحد محل تحصیل 

نحوي انجام پذیرد که سبب بروز مسئله و مشکل براي سایر به بدیهی است میهمانی و انتقال دانشجویان بایستی 

لحاظ شده است رعایت عدالت آموزشی، حفظ شرایط واحدهاي  نامهشیوه که در این  مهمیدانشجویان نشود لذا نکته 

 .دانشگاهی براي ادامه تحصیل کلیه دانشجویان است
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 :�عار�ف

 و  اند شده اسالمیدانشگاه آزاد  رد نام ثبتبه کلیه افرادي که بر اساس ضوابط پذیرش حائز شرایط  :دانشجو

 .گردد میاطالق  اند نموده نام ثبتدانشگاهی  هايواحد از دریکی

  فنی  هاي آموزشکدهو  آموزشی هاي دانشگاهی، مراکزواحد: میهمانی و انتقال دانشجویی ترازي همجدول

درجه واحد، دوري از مرکز، مقطع، /فراوانی تقاضاي میهمانی و انتقال، ظرفیت رشتهبر اساس سما  اي حرفهو 

تحت عنوان جدول همترازي میهمانی و انتقال دانشجویی که منبعد جدول  گروه 7به  ،تعداد دانشجویان

میهمانی و ضوابط تعیین معیاري جهت تسهیل و  اًصرفاین جدول  .اند شده بندي گروه شود میهمترازي نامیده 

واحدهاي دانشگاهی، مراکز  هاي بندي گروهسایر در و  خواهد بود دانشگاه آزاد اسالمیانتقال دانشجویان 

 .سما نقشی ندارد اي حرفهفنی و  هاي آموزشکدهآموزشی و 

  منادا( »آزاد اسالمی دانشجویی دانشگاه وانتقال نقلمدیریت «سامانه(: 

 نام ثبتسیستم از اطالعات  گیري بهرهبا  )ir.iau.monada//:sptth(اینترنتی  آدرس منادا بهسامانه  

احی و طر میهمانی و انتقال دانشجویان هاي درخواستپیگیري روند  ونظارت  ،تسهیل منظور بهدانشجویان 

آن  دانشجویی تنها از طریق وانتقال نقل هاي درخواستو رسیدگی به کلیه  گیرد میقرار  مورداستفاده

 .است پذیر امکان

 فعال دانشگاه آزاد اسالمی اعم از واحدها، مراکز آموزشی و  هاي زیرمجموعهکلیه  :واحد دانشگاهی

 نامیدهتحت عنوان واحد دانشگاهی  نامه شیوه که منبعد در این  باشند میسما  اي حرفهفنی و  هاي آموزشکده

 .شوند می

  بهداشت، درمان و  وزارت تائیدمراکز آموزش عالی مورد به کلیه دانشجویان  :ها دانشگاهدانشجوي سایر

 .گردد میاطالق  فناوريوزارت علوم، تحقیقات و و  پزشکی آموزش

 دایر در واحدهاي دانشگاهی در مقاطع تحصیلی کاردانی پیوسته،  هاي رشتههر یک از : شهر/مقطع/رشته

و  اي حرفهکاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتري 

 .شوند میدکتري تخصصی رشته مقطع شهر محسوب 
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 است شده پذیرفتهواحدي که دانشجو در آن  :واحد مبدأ. 

 واحدي که دانشجو جهت ادامه تحصیل تقاضاي انتقال یا میهمانی به آن را دارد :واحد مقصد. 

 دیگر از واحدهاي دانشگاهی دریکی یچنانچه محل تحصیل دانشجو در نیمسال تحصیلی مشخص :میهمان 

 .شود میدانشجوي میهمان در همان نیمسال در واحد مقصد شناخته  عنوان بهتعیین شود ) واحد مقصد(

 و در پایان  گذراند میمیهمان در واحد مقصد  صورت بهدانشجو کلیه واحدهاي خود را : میهمان دائم

 .گردد میصادر  مبدأتحصیالت مدرك وي توسط واحد 

 همان مقطع رشته و گرایش، دیگر واحدهاي دانشگاهی در به دانشجو  محل تحصیلدائمی تغییر : انتقال

 .شود میانتقال محسوب 

 وانتقال نقلمبلغی که بابت بررسی و رسیدگی به درخواست دانشجویان متقاضی  :هزینه رسیدگی به پرونده 

 .گردد میپرداخت دانشجویی  وانتقال نقلبا توجه به مقطع تحصیلی از طریق سامانه 

 ناشی از خروج دانشجو ، مبدأواحد جبران بخشی از زیان  منظور بهکه مبلغی است  :هزینه انتقال و میهمانی

 .گردد میاخذ  انشجودضوابط فاقدین شرایط اختصاصی و یا میهمان از  اساس بر
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 ���ما�ی و ا�ل�را�ط ��و�ی دا���ویان �ای 

 وانتقال نقلثبت درخواست در سامانه  قال دانشجویاننتمیهمانی و ا هاي درخواستاولین شرط رسیدگی به 

و صرف وقت اضافه،  ها هزینهتسهیل و جلوگیري از  منظور بهالزم به ذکر است  .باشد می) منادا(دانشجویی 

دانشجو تردد نیازي به  که نحوي بهمکانیزه شده  نامه شیوهکلیه مواد در  ها درخواستتمامی روند رسیدگی به 

در صورت  نام ثبتو پس از اتمام مهلت  باشد نمیمقصد و سازمان مرکزي دانشگاه  ،مبدأبه واحدهاي 

بدیهی است در . به واحد مقصد مراجعه نماید نام ثبتبراي  مستقیماً تواند می دانشجو ،موافقت با درخواست

 ترتیب اثر دادهدیگري درخواست هیچ به ) منادا(دانشجوئی  وانتقال نقلدر سامانه  نام ثبتصورت عدم 

 .شد نخواهد

براي میهمانی و یا انتقال درخواست  توانند میدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تنها در صورت داشتن شرایط عمومی زیر 

 دانشجوي متقاضی انتقال یا میهمانی مسئول صحت اطالعات واست الزم به یادآوري  .خود را در سامانه ثبت نمایند

در هر مرحله از  شده ارائهمدارك و در صورت عدم صحت اطالعات  باشد میکه در سامانه بارگذاري نموده  یمدارک

شخص زیان مالی ناشی از آن به عهده  و و ضرردرخواست دانشجو کان لم یکن تلقی خواهد شد  ،یند رسیدگیآفر

 .خواهد بوددانشجو 

 وظیفه نظامانضباطی و  ،آموزشینداشتن منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط  .1

واجدین شرایط میهمانی یا انتقال  استثناي به. (نموده باشد نام ثبت مبدأحداقل یک نیمسال در واحد دانشجوي متقاضی  .2

 )از بدو پذیرش

 .است پذیر امکانبا آزمون و با توجه به ضوابط  شدگان پذیرفتهصرفاً براي انتقال  .3

 .است پذیر امکان خودگردان هاي دورهبه واحدهاي مجري  فقطخودگردان  هاي دورهدانشجویان انتقال و میهمانی  .4

 .است پذیر امکانگرایش و سال قبولی در واحد مقصد  /انتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته .5

 .انتقال در هر یک از مقاطع تحصیلی در نیمسال آخر تحصیل ممنوع است .6

 .است پذیر امکانو مقصد  مبدأتنها با موافقت واحدهاي  نامه پایاندر صورت داشتن مجوز میهمانی اخذ  .7

 .باشد میممنوع  نامه شیوه  12 و10 ،2-1،2-2اد وم از غیر بهمیهمانی در مقطع دکتري تخصصی انتقال و  .8
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 .باشد میممنوع  نامه شیوه 12اده م از غیر بهانتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی  .9

 .باشد می به سایر واحدها ممنوع) تحصیل بودن  غیرحضوريبا توجه به (میهمانی از واحد الکترونیکی انتقال و  .10

 .است پذیر امکان المللی بینبه واحدهاي  تنها الملل بیناز واحدهاي  و میهمانی انتقال .11

 .ممنوع است در داخل کشور دانشگاهی واحدهايبه سایر  مرزي برونانتقال و میهمانی از واحدهاي  .12

 .باشد میانتقال و میهمانی دانشجویان پژوهش محور ممنوع  .13

 .باشد میمحل خدمت ممنوع  بهکارکنان و اعضاي هیات علمی واحدهاي دانشگاهی و میهمانی انتقال  .14

 کمیسیونو  الملل بینو اداره کل امور  مبدأاز طریق واحد دانشگاهی  غیر ایرانیدانشجویان اتباع  وانتقال نقلدرخواست  .15

 .باشد می بررسی قابلدانشگاه  دانشجویی وانتقال نقل
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 �را�ط ا��صا�ی دا���ویان �ای ���ما�ی و ا�ل

 

 :متارکه ازدواج و بر اساسضوابط انتقال یا میهمانی : 1اده م

دائم ، ازدواج انتخاب رشته محلدانشجو پس از  که درصورتی در جامعه دانشجوئی ترویج فرهنگ ازدواج منظور به -1-1

 .است پذیر امکاندانشگاهی به هریک از واحدهاي  وي، انتقال یا میهمانی الزمبا ارائه مدارك  کرده

به هر  الزمبا ارائه مدارك  اند نموده هرکامت انتخاب رشته محلانتقال یا میهمانی دانشجویان متأهل زن که پس از  -1-2

 .است پذیر امکاندانشگاهی یک از واحدهاي 

 .است پذیر امکانسال اول شیردهی تا پایان زن  دانشجویان میهمانی -1-3

 :مدارك الزم

 )ازدواج و متارکه( )2 و 1صفحات ( زوجینشناسنامه  -1

 )ازدواج( )5و  3،4، 2صفحات ( ازدواج سند -2

 )متارکه( نامه طالقصفحات دوم تا پنجم  -3

 کودكصفحه اول شناسنامه  -4

 

 خانواده شاهد و ایثارگران بر اساسضوابط انتقال یا میهمانی : 2ماده 

به ایثارگران  رسانی خدماتقانون جامع  62طبق ماده الي خانواده شاهد و ایثارگران و ارج نهادن به مقام وا منظور به

 .است پذیر امکانبه شرح ذیل مذکور به شرط پذیرش با آزمون میهمانی دانشجویان  یاانتقال 

با ارائه پذیرش در بدو و باالتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد %  25انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان  -2-1

 .است پذیر امکاندانشگاهی  هر یک از واحدهايبه  الزممدارك 

و باالتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد %  25میهمانی دانشجویان آزادگان، اسرا، جانبازان  یاانتقال  -2-2

 .است پذیر امکاندانشگاهی با ارائه مدارك الزم به هر یک از واحدهاي  مبدأدر واحد  نام ثبتپس از 

شش ماه حضور  حداقل رزمندگان دارايو  درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان%  10میهمانی جانبازان  -2-3

 .است پذیر امکانبه هریک از واحدهاي دانشگاهی  الزم  با ارائه مدارك 24/7/67داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاریخ 
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کمیسیون ایثارگران سازمان  مجوز انتقال یا میهمانی واجدین شرایط ماده فوق پس از تأیید بنیاد شهید و: 1 تبصره

 .است پذیر امکاندانشگاه  مرکزي

 .باشد میدر این ضابطه، پدر، مادر، همسر و فرزند شهید یا مفقوداالثر » دانشجویان شاهد«منظور از : 2 تبصره

 :مدارك الزم

از بنیاد شهید یا جانبازان، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه  نامه معرفیکارت یا : همسر شهید و فرزند -1

 .دانشجو و شهید

از اداره ایثارگري و جانبازي، تصویر صفحات اول و دوم  نامه معرفیکارت یا : زاده، فرزند یا همسر آزادهآ -2

 .شناسنامه دانشجو آزاده

 از اداره ایثارگري و جانبازي نامه معرفیکارت با : و باالتر%  10جانباز  -3

 از یگان مربوطه نامه معرفیکارت و : رزمندگان داراي شش ماه و بیشتر -3

 

 :بیمار و معلولدار ، ربا  ضوابط میهمانی دانشجویان: 3اده م

 و ناشنوایی شدید روشندل و حرکتی شدید،دسته از دانشجویانی که داراي معلولیت جسمی آن  میهمانی دائم -3-1

دانشجویی  وانتقال نقلکمیسیون و  )کمیسیون پزشکی دیتائسازمان بهزیستی و ( در صورت تأیید مراجع ذیصالحباشند 

 .است ریپذ امکانقبولی از بدو  مبدأ دانشگاهی  اولیه در واحد نام ثبتپس از دانشگاه 

نظیر (تشخیص داده است  العالج صعبمیهمانی دائم آندسته از دانشجویانی که کمیسیون پزشکی بیماري آنان را  -3-2

دانشجویی به هر یک از واحدهاي دانشگاهی  وانتقال نقلکمیسیون  دیتائس از پ )...، سرطان، دیالیزي و هموفیلی واس ام

 .است پذیر امکان

دانشجویی  وانتقال نقلون پزشکی و کمیسیون کمیسی دیتائپس از  ،میهمانی دانشجویان زن در طی دوره بارداري -3-3

 .است پذیر امکانبه هر یک از واحدهاي دانشگاهی 

 دیتائ شرط بهمحل تحصیل در  ازیموردنمیهمانی دانشجویان بیمار در صورت عدم امکان دریافت خدمات درمانی  -3-4

 .است پذیر امکانبه هر یک از واحدهاي دانشگاهی دانشگاه  دانشجویی وانتقال نقلکمیسیون پزشکی و کمیسیون 
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در هر نیمسال توسط واحد مقصد اخذ و در مهلت مقرر شهریه و متغیر دانشجویان میهمان دائم  شهریه ثابت: 1تبصره 

بدیهی است در خصوص دانشجویانی که از بدو ورود در واحد مقصد میهمان . گردد یمواریز  مبدأواحد  حساب بهثابت 

 .باشد مین مبدألیست دروس در هر نیمسال از واحد ارسال لزومی به  گردند یمدائم 

، واحد مقصد موظف است کارنامه تحصیلی دانشجو و سایر دائم تکمیل پرونده دانشجویان میهمان منظور به: 2تبصره 

 .ارسال نماید مبدأال به واحد سمکاتبات ضروري را در هر نیم

مانند پزشکی،  ها رشتهجسمی و روحی براي ادامه تحصیل در برخی از  يها ییتوانابا توجه به لزوم داشتن : 3تبصره 

دانشجویان این قبیل  درخواستبا نظر کمیسیون پزشکی ... ، دامپزشکی و یبدن تیتربدندانپزشکی، پرستاري، مامایی، 

 .خواهد بود یبررس قابلو پس از تغییر رشته درخواست آنان  مراجع ذیربط ارجاعبه  ها رشته

 :مدارك الزم

 تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو -

 پزشکی بیماري مربوطه مدارك -

 

 :چند دانشجویی بر اساسمیهمانی ضابطه : 4اده م

بطور همزمان در ) همسر و فرزند پدر، مادر، خواهر، برادر،( افراد تحت تکفل خانوادهاز بیشتر از یک نفر  که یدرصورت

 شرط بهدانشگاهی به هریک از واحدهاي میهمانی یک نفر یا بیشتر  دانشگاه آزاد اسالمی مشغول به تحصیل باشند،

 .است ریپذ امکانبا ارائه مدارك الزم  مقصد هاي مبدا و واحدموافقت 

 :مدارك الزم

گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو یا دانشجویانی که در واحدهاي دیگر دانشگاه آزاد اسالمی مشغول به  -1

 ؛ ممهور به مهر اصلی واحد دانشگاهی مربوطهباشند میتحصیل 

 ، همسروالدین ،صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان -2

 

 

 

 



 

١٠ 
 

 :فرزند و همسرمیهمانی بر اساس فوت والدین،  ضابطه :5ماده 

که همسر یا  متأهلدانشجویان همچنین پدر یا مادر و ، دانشگاه انتخاب رشته محلدانشجویان مجردي که پس از  میهمانی

 .است ریپذ امکاندانشگاهی به هریک از واحدهاي با ارائه مدارك الزم آنان فوت نمایند فرزند 

 :مدارك الزم

 احوال ثبتگواهی فوت صادره از اداره  -1

 صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین و یا فرزند و همسر متوفی حسب مورد -2

 

شاغل و ( وقت تمام هیأت علمیو فرزندان کارکنان و اعضاي  ضوابط انتقال یا میهمانی همسر: 6ماده 

 اسالمی دانشگاه آزاد وقت یمهنو ) و متوفی بازنشسته

رسمی  وقت تمامو اعضاي هیأت علمی رسمی و قراردادي  وقت تمامانتقال یا میهمانی فرزندان و همسر کارکنان -6-1

نمره قبولی %  90کسب حداقل ( در صورت احراز شرایط یآزاد اسالمدانشگاه  وقت نیمهپیمانی و  ،)آزمایشی و قطعی(

و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت کارمند یا ) در واحد مقصد شده پذیرفتهآخرین نفر 

واحد محل  ترین نزدیکگرایش و مقطع به ، و در صورت عدم وجود رشته )مطابق حکم کارگزینی(عضو هیأت علمی 

 .است پذیر امکاناز بدو قبولی  خدمت

در واحد مقصد را کسب ننماید؛ مجوز دو  شده پذیرفتهنمره آخرین نفر %  90چنانچه دانشجوي متقاضی انتقال  -6-2

واحد  24 حداقلگذراندن (پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط  شرط بهترم میهمانی 

و  14با کسب معدل کل  اي حرفهمیهمانی براي مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتراي  طی دونیمسالدرسی در 

پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر ) 15واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل  16گذراندن 

 .اولیه معرفی خواهد شد در غیر این صورت دانشجو براي ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی. خواهد شد

 

 

 

 



 

١١ 
 

 :اسالمی دانشگاه آزاد و اعضاي هیات علمی ضوابط انتقال یا میهمانی کارکنان: 7ماده 

دانشگاه آزاد اسالمی به نزدیکترین  )آزمایشی و قطعی(رسمی  وقت تمام و اعضاي هیات علمیکارکنان انتقال -7-1

فرد  نمره آخرین% 90در صورت کسب از بدو قبولی ) واحد محل خدمت استثناي به( شده پذیرفتهواحد محل خدمت 

 .است پذیر امکانواحد مقصد  در رشته مقطع مربوطه در شده پذیرفته

در واحد مقصد را کسب ننماید؛ مجوز دو  شده پذیرفتهنمره آخرین نفر %  90 چنانچه دانشجوي متقاضی انتقال، -7-2

واحد  24گذراندن حداقل (پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط  شرط بهترم میهمانی 

واحد درسی در  16و گذراندن  14ترم میهمانی براي مقاطع کاردانی، کارشناسی با کسب معدل کل  طی دودرسی در 

در غیر این . پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد) 15مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 

 .صورت دانشجو براي ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد

 :مدارك الزم

اعالم رضایت از عضو هیات علمی و و رسمی بودن کارمند  و وقت تماماز محل خدمت مبنی بر  نامه معرفیارائه  -1

 عملکرد و موافقت واحد با ادامه تحصیل وي

 و یا هیات علمیآخرین حکم کارگزینی کارمند -2

 و والدین صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو-3

 در صورت دانشجو بودن همسر عقدنامهصفحات -4

 

و  ها دانشگاهو متوفی  شاغل و بازنشسته فرزندان اعضاي هیأت علمیضوابط انتقال یا تغییر رشته : 8ماده 

 .یگشوراي عالی انقالب فرهن 25/4/92مورخ  735مصوبه جلسه  بر اساسمراکز آموزش عالی کشور 

رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و باالتر  وقت تمامانتقال فرزندان اعضاي هیأت علمی -8-1

براي  همربوط در سهمیه شده پذیرفتهنمره کل آخرین نفر %  90و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب  ها دانشگاه

شهر به محل خدمت  ترین نزدیکبه شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به  ،رشته

 .است پذیر امکاندر بدو قبولی عضو هیات علمی 

رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و باالتر  وقت تماماعضاي هیأت علمی  تغییر رشته فرزندان-8-2

در همان مقطع و  شده پذیرفتهنمره کل آخرین نفر %  5/92و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب  ها دانشگاه
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ر صورت عدم وجود رشته شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و د، به گروه آزمایشی سهمیه مربوط براي رشته

 .است پذیر امکاندر بدو قبولی شهر به محل خدمت عضو هیات علمی  ترین نزدیک

در واحد  شده پذیرفتهنمره کل آخرین نفر %  90( انتقالبراي  الزم حدنصابهیات علمی عضو چنانچه فرزند : 1تبصره 

پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط  شرط بهکسب ننماید؛ مجوز دو ترم میهمانی  را )مقصد

پس از دو ترم میهمانی مجوز ) 14میهمانی با کسب معدل کل  نیمسال طی دوواحد درسی در  24گذراندن حداقل (

ی در غیر این صورت دانشجو براي ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرف. انتقال صادر خواهد شد

 .خواهد شد

 .انتقال مشروط براي تغییر رشته وجود ندارد: 2تبصره 

 .باشد میتسهیالت این مصوبه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري تخصصی ن: 3تبصره 

 پذیر امکاناول پذیرش  ترم پایاناستفاده از این تسهیالت فقط براي یکبار در دوره تحصیل و حداکثر تا : 4تبصره 

 .اشدب می

 :مدارك الزم

 .داراي مهر و امضاي معاونت آموزشی باشد دانشگاه محل خدمت که عضو هیأت علمی از رسمی نامه معرفی -1

 حکم کارگزینی سال جاري ممهور به مهر هیأت ممیزه دانشگاه یا وزارتخانه مربوطه حسب مورد -2

 شده پذیرفتهو تصاویر صفحات اول و دوم شناسنامه عضو هیأت علمی  -3

 کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه-4

 

 ورزشکاران و قهرمانان ملی ضوابط میهمانی: 9ماده 

 هاي ورزشی بوده و با تأیید وزارت ورزش و جوانان هاي ملی فدراسیون که در عضویت تیم دانشجویانیمیهمانی : 9-1

نشگاه و ، پس از احراز شرایط همکاري با داشود میاردوها و تمرینات تیم ملی گواهی مسابقات رسمی، حضور ایشان در 

 .پذیر است دانشگاه امکان تأیید معاونت ورزش

عضویت دارند، با  آزاد اسالمیهاي ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه  که در تیمدانشجویانی میهمانی : 9-2

 .استپذیر  امکاندانشگاه  معاونت ورزشتأیید 
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 :مدارك الزم

 المللی بینحکم قهرمانی کشوري یا  -1 

 از سوي فدراسیون مربوطه نامه معرفی-2 

 

 قانون خدمات کشوري 71دانشجو به استناد ماده  ضوابط میهمانی: 10اده م

ماده » د«و » ج«بندهاي (، استانداران و سفراء جمهور سیرئمیهمانی وزراء، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، معاونین 

تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت مربوطه  در هر نیمسالآنان  و همسر و فرزندان )قانون خدمات کشوري 71

نقل و انتقاالت ون یکمیسشهر به محل اشتغال پس از تأیید  نیتر کینزدو یا  تیمأموربه محل  کنند یم فهیوظ انجام

 .است ریپذ امکان دانشجویی

 :مدارك الزم

 که به تائید باالترین مقام سازمان مربوطه رسیده باشد نامه معرفیارائه -1

 یا نمایندگان مجلس یا معاونین رئیس جمهور یا استانداران یا سفرا شناسنامه دانشجو و وزراء 2 و 1حات صف-2

 

 :دبیرستان هاي سازمان سما فارغ التحصیل پذیرفته شدگان انتقال : 11ماده 

در دبیرستانهاي سازمان  سال آخر دوره تحصیلی خود را 4دبیرستانهاي سازمان سما که حداقل انتقال فارغ التحصیالن 

فرد نمره قبولی آخرین %  90در صورت کسب حداقل پس از تایید معاونت سازمان سما دانشگاه و سما گذرانده باشند 

 .است پذیر امکانبولی قاز بدو  در واحد مقصد و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی شده پذیرفته

 کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه -1

 .کارنامه چهار سال آخر تحصیلی در دبیرستان که به تایید محل تحصیل رسیده باشد -2

 

 

 

 



 

١٤ 
 

 ا��صا�ی ��د�را�ط ���ما�ی و ا�ل دا���ویان�وا�ط 

 جدول همترازي بر اساسو میهمانی  انتقال: 12ماده 

و  موافقت واحدهاي مبدا و مقصد شرط بهواحدهاي گروه همتراز و پایین تر هر یک از انتقال دانشجویان به  -12-1

بدیهی است موافقت واحدهاي مبدا و مقصد از طریق سامانه و بدون  .استامکان پذیر  پرداخت هزینه انتقال

 .نیاز به مراجعه دانشجو انجام می شود

کسب امتیاز و  ،در صورت داشتن شرایط عمومی میهمانی دانشجویان به هریک از واحدهاي جدول همترازي -12-2

و  مقطع شهر/ظرفیت در رشتهبه با توجه  لویت نسبت به سایر دانشجویان متقاضی میهمانی در واحد مقصدوا

و ضریب اولویت سابقه میهمانی  ،، میانگین کلنسبت جدول همترازي واحد مقصد و مبدابر مبناي ( امتیاز

 .استپذیر امکان )دانشجویان خواهر

گزینه براي واحد مقصد وجود خواهد داشت تا در صورت عدم  5امتیاز، امکان انتخاب تعیین با توجه به : تبصره

 .توسط سامانه بررسی شود  اولویت هاي بعدي دانشجو ، امتیاز در اولویت هاي اولکسب 

 

 :هزینه انتقال و میهمانی: 13ماده 

 .باشد میبه شرح زیر آیین نامه  12 ادهمتقاضی که بر اساس متمام دانشجویان میهمانی  یاهزینه انتقال 

ریال، کارشناسی  9.000.000ریال کارشناسی مبلغ  6.000.000طع کاردانی اهزینه انتقال دانشجویان در مق-13-1

که توسط واحد مبدا در زمان تسویه حساب  باشد میریال  40.000.000ریال و دکتري حرفه اي  15.000.000ارشد 

 .اخذ می گردد

 ریال، 4.000.000 کارشناسی مبلغ ریال، 2.500.000در مقاطع کاردانی هر نیمسال  برايهزینه میهمانی -13-2

 که به همراه شهریه ثابت باشد می یالر 15.000.000دکتري حرفه اي و تخصصی ریال و  8.000.000کارشناسی ارشد 

 .واحد مقصد اخذ و به حساب واحد مبدا واریز می گرددتوسط 
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 ل � دا�ه آزاد اسال�ی و با�ع�سی دا� � دا�ه���ما�ی و ا�ل دا���و از سا� 

 :ي داخل به دانشگاه آزاد اسالمیها دانشگاهدانشجویان سایر میهمانی  یاانتقال  –14ماده 

ي داخل کشور به یکی از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به شرایط ها دانشگاهسایر دانشجویان میهمانی  یاانتقال 

 .است پذیر امکانپس از تایید کمیسیون نقل و انتقاالت دانشگاه  ،ذیل

ي مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت ها دانشگاهانشگاه محل تحصیل دانشجو از د -14-1

 .پزشکی باشددرمان و آموزش 

 .برابر آیین نامه آموزشی منع تحصیلی نداشته باشد -14-2

 .اخذشده باشدو واحد دانشگاه مقصد ) مبدا(موافقت دانشگاه محل تحصیل  -14-3

 .مشکل نظام وظیفه نداشته باشد -14-4

 .رشته گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در واحد مقصد دایر باشد -14-5

از دانشگاه آزاد اسالمی به دولتی و دانشجو همانی یمپزشکی طبق آئین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش : تذکر

 . باشد میبالعکس ممنوع 

ي دولتی و غیر دولتی مورد تایید ها دانشگاهبراي دانشجویان دروس گذرانده شده  پذیرش: 1تبصره 

انجام و از اسالمی  با توجه به ضوابط آموزشی دانشگاه آزاد وزارتین در صورت داشتن تقاضاي انتقال

 .هزینه معادل سازي واحدها و نیز دروس گذرانده شده معاف خواهند بود پرداخت 

شهریه دانشگاه آزاد اسالمی مطابق با سایر دانشجویان  دانشجو ،در صورت میهمانی به دانشگاه آزاد اسالمی: 2تبصره 

 .نمایدخود را پرداخت می 

 

 ي داخل کشورها دانشگاهدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به سایر و میهمانی انتقال  – 15ماده

ي کشور با توجه به ها دانشگاهبه یکی دیگر از یا میهمانی درخواست دانشجو دانشگاه آزاد اسالمی براي انتقال در صورت 

 .گرددبررسی می دانشجویی در کمیسیون نقل و انتقال موارد ذیل 

 .برابر آیین نامه آموزشی منع تحصیلی نداشته باشد -15-1



 

١٦ 
 

 .مبدا اخذ و ارائه گردد واحدموافقت  -15-2

 .موافقت دانشگاه مقصد اخذ و ارائه گردد -15-3

 .مشکل نظام وظیفه نداشته باشد -15-4

 .مقصد دایر باشد دانشگاهرشته گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در  -15-5

 . باشد میممنوع  ها دانشگاهمیهمانی و انتقال به سایر گروه پزشکی  دانشجویان براي -تذکر

رمول زیر محاسبه و به حساب واحد مبدا واریز می فهزینه انتقال مطابق در صورت موافقت با انتقال دانشجو  -1تبصره 

 .گردد

 و دکتري حرفه اي طع کاردانی و کارشناسیامق

 شهریه ثابت یک ترم×  باقیماندهتعداد واحد = هزینه انتقال 

                                20 

 مقطع کارشناسی ارشد

 شهریه ثابت یک ترم×  تعداد واحد باقیمانده= هزینه انتقال 

                                  8 

 .باشد میبه واحد مبدا در هر نیمسال موظف به پرداخت شهریه ثابت  دانشجو در صورت موافقت با میهمانی، -2تبصره 

 .باشد میممنوع  ها دانشگاهمقطع دکتري تخصصی از دانشگاه آزاد اسالمی به سایر دانشجویان انتقال  -3تبصره 

کاتسا�  �: 

 دانشجویی وانتقال نقل هاي درخواسترسیدگی به  نحوه و درخواستزمان  -

خود را  درخواستنقل و انتقاالت دانشجویی،  نامه شیوهبر اساس ضوابط  توانند میدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی -

ماه براي نیمسال دوم آذر 30 لغایت 15براي نیمسال اول و  مردادماه 15لغایت  تیرماه 15از تاریخ  امناددر سامانه 

 .ثبت نمایند

درخواست نتیجه  و انتخاب واحد نام ثبتشروع مکانیزه انجام پذیرفته و قبل از  صورت به ها درخواسترسیدگی به -

 .باشد میپیگیري و  مشاهده قابلمشخص و از طریق سامانه منادا 



 

١٧ 
 

 وانتقال نقلروند و مقصد موظفند حداکثر پس از دو روز کاري در رابطه با هریک از مراحل  مبدأواحدهاي  -

 .آورند عملاقدام الزم را به دانشجویی 

 هزینه بررسی مدارك  -

 

 مقطع تحصیلی
کاردانی پیوسته 

 وناپیوسته

کارشناسی پیوسته 

 وناپیوسته
 دکتري کارشناسی ارشد

 هزینه بررسی مدارك

 )ریال(
000/325 000/625 000/945 000/455/1 

 

و  نامه آیینبوده و تمامی  االجرا الزمتبصره تدوین گردیده است و از زمان ابالغ  14 ماده و 15در  نامه شیوهاین 

روساي واحدهاي دانشگاهی و معاونان دانشجویی و . گردد مین لم یکن تلقی اقبلی در این خصوص ک هاي بخشنامه

 .باشند می نامه شیوهفرهنگی دانشگاه مسئول حسن اجراي 

 

��ید ��رزاده                              

 ر��س دا�ه آزاد اسال�ی


