
توانند در این دانشگاه به ادامه تحصیل دانشجویانی که به هر دلیلی برای ادامه تحصیل در دانشگاه علمی مشکل دارند نمی

بهره ببرند. توجه داشته باشید ثبت درخواست انتقال از  انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد قبلیت بپردازند می توانند از

ها را یاد بگیرید. متقاضیان عزیز توجه داشته باشند در دانشگاه علمی کاربردی به دانشگاه آزاد مراحلی دارد که باید آن

جد شرایط انتقالی دانشگاه علمی کاربردی باشند. آئین نامه انتقال توانند درخواست خود را به ثبت برسانند که واصورتی می

 .از دانشگاه علمی کاربردی به دانشگاه آزاد در زمان مقرر در سامانه دانشگاه علمی کاربردی قرار خواهد گرفت

شگاه علمی کاربردی در در ادامه بهتر است بدانید که ما در این مقاله قصد داریم اطالعات دقیقی نسبت به شرایط انتقالی دان

توانید از موارد مختلفی همچون شرایط اخذ انتقالی، مدارک مورد نیاز اختیار شما قرار دهیم. شما بعد از مطالعه این مقاله می

 .برای انتقالی و غیره مطلع شوید

ردی را هم به شما آموزش این نکته را در نظر داشته باشید ما قصد داریم مراحل ثبت انتقالی در سایت دانشگاه علمی کارب

کنیم تا پایان این بدهیم. اگر قصد دارید برای منتقل شدن از دانشگاه علمی کاربردی به دانشگاه آزاد اقدام کنید پیشنهاد می

 .سایت ایران تحصیل همراه باشیدمقاله با ما در وب

  

 اطالعیه

د نظر در هر دو دانشگاه وجود داشته باشد و همچنین انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد در صورتی که رشته مور

 متقاضیان واجد شرایط تعیین شده باشند ، امکان پذیر می باشد

  

 سامانه ثبت درخواست انتقالی علمی کاربردی به آزاد

ان بسیار دانشگاه های مختلف بعضا با همکاری هایی که با یکدیگر دارند، می توانند شرایط ادامه تحصیل را برای دانشجوی

یکی از انواع انتقالی فراهم شده برای دانشجویان می باشد که با  انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد .بهتر فراهم نمایند

استفاده از این نوع انتقالی می توانند برای یک ترم و یا چند ترم در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل شوند. که الیته این مورد 

 .رایط انتقالی دانشگاه علمی کابردی به آزاد امکان پذیر می باشدبا توجه به ش

با توجه به آئین نامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت  انتقالی از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد نحوه درخواست

اد می باشند، در زمان مقرر خواهد پذیرفت. لذا هر یک از دانشجویانی که واجد شرایط انتقالی دانشگاه علمی کاربردی به آز

و تعیین شده ابتدا درخواست خود را در دانشگاه مبدا به ثبت می رسانند و پس از آن این درخواست در دانشگاه مقصد قابل 

  .پیگیری خواهد بود

  

 ثبت درخواست انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد

د امکاناتی فراهم می آورند که بر اساس این امکان هر یک از آنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای دانشجویان خو

می توانند با توجه به ثبت درخواست در دانشگاه های دیگر برای یک یا چند ترم درخواست مهمانی یا انتقالی بدهند. البته 

واجد   مایند مگر اینکهموضوع به همین سادگی نخواهد بود و تمامی دانشجویان نمی توانند برای این درخواست اقدام ن

 .شرایط انتقالی دانشگاه علمی کابردی به آزاد باشند
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رشته  با توجه به تفاوت شهریه هایی که در دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی وجود دارد. همین امکانات آموزشی که برای

این تفاوت شهریه نیازمند پرداخت می در دانشگاه های آزاد وجود دارد  های موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

باشد. جهت درخواست انتقالی ابتدا درخواست خود را مبنی بر انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد را به ثبت برسانید و 

 .پس از آن در صورتی که درخواست شما مورد موافقت قرار بگیرد می توانید در دانشگاه مرد نظر ادامه تحصیل دهید

رتی می توانید نسبت به درخواست انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد اقدام نمایند. که دانشگاه آزاد یا همان در صو

در دانشگاه آزاد می باشد. بنابراین درخواست این انتقالی با  دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی دانشگاه مبدا

ده در دانشگاه ها باشد. الزم به ذکر است در صورت موافقت دانشگاه آزاد مهمانی می تواند با توجه یه شرایط تعیین ش

 .دانشجویان باید هزینه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را پرداخت نمایند

  

 

 .کلیک کنید شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور جهت اطالع دقیق از

  

 شرایط اخذ انتقالی دانشگاه علمی کاربردی به آزاد

امکان ثبت نام را در مقاطع  شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور دانشگاه های علمی کاربردی با توجه به

مختلف برای داوطلبان فراهم می نمایند. اما پس از پذیرش در این دانشگاه ها ممکن است برای ادامه تحصیل در دانشگاه 

د برای ثبت درخواست انتقالی و یا مهمانی اقدام نمایند. که الیته این درخواست مورد نظر مشکالتی داشته باشند که می توانن

 .ضمن شرایط و آئین نامه های اجرایی هر یک از دانشگاه ها خواهد بود

اقدام نمایند این  انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد یکی از مواردی که دانشجویان می توانند برای ثبت درخواست

ر صورت دارا بودن بیماری های مختلف می توانند برای مهمانی و یا انتقالی اقدام نمایند. به هنگام ثبت نام است که د

رسیده است  جامع علمی کاربردی متقاضیان الزم است مدارک خود را مبنی بر صحت بیماری که به تائید پزشکان دانشگاه

 .نمود ارائه نمایند که در ادامه به تمامی آنان اشاره خواهیم

نوع دیگری از تبصره هایی که دانشجویان می توانند با توجه به آن برای انتقالی اقدام نمایند و شاید بتوان گفت این موضوع 

از جمله شرایط انتقالی دانشگاه علمی کابردی به آزاد نیز می تواند باشد. آنچه در ادامه ذکر خواهیم نمود تمامی مدارکی است 

ن دانشگاه ها ارائه نمایید. برای اطالع دقیق از شرایط و همچنین شهریه های الزم برای پرداخت این که الزم است برای ای

 .در ارتباط باشید ایران تحصیل نوع مهمانی می توانید با مشاران
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 شرایط اخذ انتقالی دانشگاه علمی کاربردی به آزاد

  

 بیماری مزمن کلیوی -مدارک انتقالی علمی کاربردی به آزاد 

 ی کلیه ها با تائید مشکالت مزمنسونوگراف 

 بیوپسی کلیه اگر انجام شده باشد. 

 آزمایش های فعالی کلیوی که نشانگر مشکل مزمن کلیوی باشد. 

 گواهی پزشک معالج در تائید موارد فوق 

 گواهی انجام دیالیز در صورت امکان 

 سوابق و گزارش بستری در بیمارستان 

  

 کیلک کنید لیست رشته های بدون آزمون علمی کاربردی کاردانی و کارشناسی برای اطالع دقیق از

  

 بیماری مزمن گوارشی -نتقالی علمی کاربردی به آزاد مدارک ا

 پاسخ سونوگرافی و یا CT SCAN با تائید این مشکالت 

 جواب اسکوپی های انجام شده 

 پاسخ بیوپسی های انجام شده 
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 گزارش عمل جراحی انجام شده 

 گوتهی پزشک معالج در تائید موارد فوق 

 سابقه گزارش بستری در بیمارستان 

  

 بیماری های قلبی -ی علمی کاربردی به آزاد مدارک انتقال

  

 پاسخ اکوهای انجام شده و SCAN انجام شده 

 پاسخ اسکن یا CT Angio یا انژوگرافی انجام شده 

 گزارش عمل جراحی انجام شده 

 گواهی پزشک معالج در تائید موارد فوق 

 سابقه گزارش بستری در بیمارستان 

 
 بیماری های قلبی -مدارک انتقالی علمی کاربردی به آزاد 

  

 ازدواج -مدارک انتقالی دانشگاه علمی کاربردی به آزاد 

  (2و  1شناسنامه زوجین )صفحات 

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



  گواهی اشتغال به کار همسر یا سند یا اجاره نامه به نام همسر از محل سکونتی که دانشجو متقاضی انتقال یا

 .میهامان به آن شهر می باشد

  

 کلیک کنید هزینه تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی جهت اطالع دقیق از

  

 خانواده شهدا و ایثارگران -مدارک انتقالی علمی کاربردی به آزاد 

 کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان فرزند و یا همسر شهید با ارائه 

  درصد و باالتر و آزادگان با ارائه کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان 50جانبازان 

  درصد و باالتر و آزدگان با ارائه کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان 50همسر و فرزندان جانبازان 

  درصد با ارائه کارت یا معرفی نامه از بینیاد شهید یا جانبازان 49الی  درصد 25جانبازان 

  شناسنامه حسب مورد برای هر چهار مورد باال 2و  1تصاویر صفحات 

  

  مدارک الزم ماده سرپرستی و ایثارگران متقاضی نقل و انتقال

 حکم سرپرستی 

  (2و  1شناسنامه دانشجویان و والدین )صفحات 

 )شناسنامه دانشجوی متارکه نموده به همراه گواهی سرپرستی )حضانت فرزند برای دانشجویان مرد 

  

 کارکنان دانشگاه -مدارک انتقالی علمی کاربردی به آزاد 

 آخرین حکم کارگزینی 

  (2و  1شناسنامه دانشجو و کارمند دانشگاه )صفحات 

 ی و شغلی و محل اشتغالارائه معرفی نامه از محل کار با ذکر وضعیت استخدام 
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 کارکنان دانشگاه -به آزاد  مدارک انتقالی علمی کاربردی

  

 اطالعیه

دانشجویی که حکم سرپرستی، قیم نامه، کفالت و حضانت بستگان درجه یک خود مانند )پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند( 

 را از مراجع قضایی همچون )دادگاه عمومی یا خانواده( اخذ نموده اند برای انتقالی در اولویت قرار دارند

  

  

 هیئات علمی دانشگاه -مدارک انتقالی علمی کاربردی به آزاد 

 آخرین حکم کارگزینی  

  (2و  1شناسنامه دانشجو و عضو هیئت علمی )صفحات 

  ( در صورت دانشجو بودن همسر5، 4، 3، 2سند ازدواج )صفحات 

 ارائه معرفی نامه از کحل کرا، مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن یا پیمانی بودن 

  

 یاتی دیگر ازشرایط انتقالی دانشگاه علمی کابردی به آزادجزئ



 شرایط انتقالی دانشگاه علمی کابردی به آزاد همانطور که ذکر گردید، هر یک از داشجویان می تواند در صورتی که واجد

یز توجه داشته باشند که باشند، یا توجه به ارائه مداک خود، نسبت به درخواست مهمانی و یا انتقالی اقدام نمایند متقاضیان عز

ثبت درخواست انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد در صورتی می تواند به تائید برسد که کلیه مراحل را به خوبی طی 

 .نموده باشید و دانشگاه مبدا و مقصد این درخواست را به تائید رسانده باشند

نامه های مربوط به انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد آشنا  در این مقاله تالش نمودیم تا شما را با برخی از آئین

نماییم. همچنین الزم به ذکر است که شرایط انتقالی دانشگاه علمی کاربردی به آزاد با توجه به شرایط تعیین شده امکان پذیر 

جویانی است که مایلند برای ثبت است. الزم به ذکر است که شرایط معدلی نیز از جمله شرایط تعیین شده برای کلیه دانش

 .درخواست خود اقدام نمایند

و همچنین اطالع از شرایط  انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با جزئیات

اشته باشند که انتقالی دانشگاه علمی کاربردی به آزاد می توانند برای درخواست خود را اقدام نمایند. متقاضیان توجه د

مشاوران ما همه روزه ، حتی ایام تعطیل ، آماده اراه خدمات به شما عزیزان خواهند بود. کافی است با شماره های مندرج 

 .در وب سایت تماس حاصل نمایید

 
 اتی دیگر ازشرایط انتقالی دانشگاه علمی کابردی به آزادجزئی

 مراحل انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد

در این قسمت از مقاله تصمیم داریم مراحل انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به دانشگاه آزاد را با استفاده از متن و تصویر 

 .کنیم تمام مراحل را مطابق با تصویر پیش برویدپیشنهاد می در اختیار شما قرار دهیم. در نتیجه

 اولین مرحله انتقال



 Enter در مرحله اول باید نام دانشگاه علمی کاربردی را در قسمت سرچ باکس گوگل تایپ کنید، بعد از انجام این کار دکمه

کنید سایت رسمی دانشگاه علمی اهده میکه بر روی کیبورد شما قرار دارد را بفشارید. همانطور که در تصویر زیر مش

کاربردی اولین لینک گوگل است و شما میتوانید با کلیک بر روی این لینک وارد وب سایت شوید. البته اگر این کار برای 

 .کنید ککلی دانشگاه علمی کاربردی شما سخت است میتوانید بر روی لینک

  

 
 اولین مرحله انتقال

  

 قالدومین مرحله انت

در این قسمت باید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید تا بتوانید وارد سامانه دانشگاه شوید. بعد از وارد کردن 

 .اطالعات مورد نیاز بر روی دکمه ورود که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است کلیک کنید

https://www.uast.ac.ir/fa
https://www.uast.ac.ir/fa


= 

 ن مرحله انتقالدومی

 سومین مرحله انتقال

در گام اول باید وارد قسمت انتقالی شوید که این قسمت با قلش قرمز رنگ مشخص شده است. در ادامه بر روی گزینه 

 .درخواست انتقالی کلیک کنید و گزینه در خواست مهمان را هم دفعال نمایید



 
 سومین مرحله انتقال

 اخبار پیرامون انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به دانشگاه آزاد

 یم سال امکانپذیر استمطابق آخرین اخبار انتقال در دو ن

 بار امکانپذیر است 1انتقال دانشجو در طول تحصیل 

 در انتها هم بهتر است بدانید در طرم اول امکان انتقالی وجود ندارد

  

 اطالعیه

همسر و یا فرزندان نمایندگان مجلس شورای اسالمی، وزرا، معونین رئیس جمهور، سفرای در حال خدمت و استاندار برای 

 در اولویت قرار دارندانتقالی 

  

 خالصه مطلب

قید شده است. از سوی  انتقال از دانشگاه علمی کاربردی به آزاد در این مقاله شرایط انتقالی دانشگاه علمی کاربردی برای

در انجام  ایم. در نهایت امیدواریم این مقاله بتواند شما رادیگر ثبت انتقال را با استفاده از متن و تصویر به شما آموزش داده

  .انتقال بین دو دانشگاه علمی کاربردی و آزاد یاری کند



 


