
اعالم شد. این شرایط براساس آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه فنی حرفه ای  1400شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای 

خدمت داوطلبان اعالم شده است. کلیه دانشجویان می توانند براساس شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای برای ثبت نام اقدام 

 .رفتن انتقالی را نداردکنند. دقت داشته باشید که هیچ دانشجویی بدون داشتن شرایط انتقالی امکان گ

  

با توجه به اهمیت اطالع از شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای کلیه دانشجویان می توانند در این رابطه با مشاوری خبره و 

کاردان مشورت کنند و اطالعات الزم را از آن ها جویا شوند. با در نظر گرفتن این امر و سهولت اطالع از شرایط انتقالی 

 .فنی حرفه ای می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی در این رابطه تماس حاصل فرمایید اهدانشگ

  

 اطالعیه

دانشجویانی که قصد دارند به عنوان مهمان دائم به یک دانشگاه دیگر منتقل شوند باید از معدل سیزده و حتی باالتر 

یمسال تحصیلی از امتیاز میهمان دائم در دانشگاه دیگر توانند برای مدت دو نبرخوردار باشند. این دسته از دانشجویان می

 استفاده کنند

  

  

  اهمیت اطالع از شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای چیست؟

شاید این سؤال برای شما هم مطرح شود که چرا باید از شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای مطلع شد و لزوم اطالع از این 

 موضوع چیست؟

به این سؤال مهم باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که اطالع از شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای در پاسخ 

براساس آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه فنی حرفه ای آن قدر مهم است که بدون آشنایی با آن ها از منابع معتبری همچون 

 .مشاورانی خبره نمی توان برای اخذ آن اقدامی کرد

 آیا اطالعی از شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای براساس آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه فنی حرفه ای دارید؟

در صورت عدم اطالع از شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای می توانید با مطالعه بخش بعدی این مقاله اطالعاتی را در 

 .و انتقاالت دانشگاه فنی حرفه ای بدست آورید رابطه با این شرایط براساس آیین نامه نقل



 
 رایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای چیست؟اهمیت اطالع از ش

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید شرایط ورود به دانشگاه فنی و حرفه ای جهت اطالع از

  

  

  شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای شامل چه مواردی می شود؟

الی از طرف وزارت دقت داشته باشید که شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای همانند سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش ع

 .علوم تحقیقات و فناوری تعیین می گردد و خدمت دانشجویان اعالم می شود

در ادامه با ذکر شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای در خدمت شما دوستان و عزیزان همیشه همراه سایت ایران تحصیل 

 .هستیم

گاه فنی حرفه ای بر طبق آیین نامه نقل و انتقاالت در صورت داشتن هر گونه سؤالی در رابطه با شرایط انتقالی دانش

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل دانشگاه فنی حرفه ای می توانید با مشاوران حاضر در تیم مشاوره
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مشاوران ما می توانند با ارائه اطالعاتی درست و موثق در این رابطه در خدمت شما دوستان و عزیزان همیشه همراه 

 .باشند

دقت داشته باشید که کلیه دانشجویانی که قصد گرفتن انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای را دارند الزاماً باید میانگین معدل دو سال 

 .ان هم ورودی و هم رشته خودشان در دانشگاه مقصد بیشتر باشدتحصیل آن ها از معدل دانشجوی

دانشگاه فنی حرفه ای امکان گرفتن انتقالی به دیگر دانشگاه های فنی  دقت داشته باشید که دانشجویان مشغول به تحصیل در 

 .حرفه ای واقع در سایر شهرهای ایران و یا حتی دانشگاه های غیرانتفاعی را دارند

فردی درخواست گرفتن انتقالی را داشته باشد می تواند برای این امر اقدامات الزم را انجام دهد و بعد از  در صورتی که

 .ثبت درخواست و مؤافقت با آن تمامی مدارک و پرونده های وی به دانشگاه مقصد انتقال داده می شود

 .برای وی صادر می شوددر انتها و پس از اتمام دوران تحصیل مدرک تحصیلی وی از دانشگاه مقصد 

  

  چه زمانی می توان برای ثبت نام انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای اقدام کرد؟

ثبت نام انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای برای هر فرد دانشجو بعد از اطالع وی از شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای 

 .براساس آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه فنی حرفه ای صورت می گیرد

ی توان اقدامی برای انجام اما این ثبت نام در زمان مشخصی برای دانشجویان صورت می گیرد و در خارج از این زمان نم

 .این کار کرد

در نتیجه، اطالع هر یک از دانشجویان از زمان ثبت نام انتقالی دانشکاه فنی حرفه ای به جز کسب اطالعاتی در رابطه با 

 .شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای الزامی است

ان عزیز عرض کنیم که دانشجویان مایل به گرفتن در رابطه با زمان اختصاص داده شده به این امر باید خدمت شما دوست

الزاماً در هر نیمسال تحصیلی  شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای انتقالی در دانشگاه فنی حرفه ای در صورت داشتن

 .اقدامات الزم را برای ثبت نام انجام دهند

زمان گرفتن انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای باید در غیراینصورت، درخواست های این افراد بررسی نمی شود. در رابطه با 

خدمت شما دوستان گرامی عرض کنیم که این زمان به وسیله مرکز مدیریت دانشگاه فنی حرفه ای خدمت دانشجویان اعالم 

 .می شود

نید با در صورتی که به دنبال کسب اطالعاتی در رابطه با زمان ثبت نام انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای هستید می توا

 .مشاوران حاضر در تیم مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

مشاوران حاضر در تیم مشاوره ما می توانند شما را از زمان اختصاص یافته برای ثبت نام انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای در 

 .سال جاری مطلع کنند

  

  

 ر روی لینک مربوطه کلیک بفرماییدب بهترین رشته فنی حرفه ای برای خانم ها برای اطالع از

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7/


  

  

  گونه می توان برای دادن درخواست انتقالی در دانشگاه فنی حرفه ای اقدام کرد؟چ

دادن درخواست انتقالی برای دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای با طی مراحل و فرایندهایی برای هر فرد دانشجو صورت 

 .می گیرد

 آیا از نحوه ارائه درخواست برای دادن درخواست انتقالی مطلع هستید؟

 .ین بخش با ذکر نحوه ارائه درخواست برای انتقالی در دانشگاه فنی حرفه ای در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیمدر ا

 در قدم اول برای ثبت درخواست انتقالی در دانشگاه فنی حرفه ای الزاماً باید از طریق سایت سماد اقدام بفرمایید. 

 انیسایتی به نش samad.tuv.ac.ir که برای دادن درخواست باید وارد آن شوید. 

  در قدم دوم و بعد از وارد شدن به سایت سماد نوبت به درج رمز عبور و نام کاربری می رسد. نام کاربری همان

 .شماره دانشجویی شما دوستان عزیز و رمز عبور هم همان کد ملی شماست

 رمز عبور وارد شدن به صفحه شخصی خود در سایت است قدم بعدی بعد از درج نام کاربری و. 

  در گام بعدی باید برای تکمیل فرم های موجود در سایت و همین طور انتخاب بند یا همان شرط مورد نظر اقدامات

 .الزم را انجام دهید

 در مرحله بعدی باید تمامی مدارک مورد نیاز را در سامانه آپلود و بارگذاری بفرمایید. 

 خر تأیید مدارک داوطلب و اطالعات وی استگام آ. 

  

  

  لیست مدارک الزم برای ثبت درخواست انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای

همان طور که باالتر خدمت شما دوستان عزیز عرض کردیم ثبت نام برای گرفتن انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای نیاز به تهیه 

 .و آماده کردن مدارکی هم دارد

 .مدارکی که الزاماً باید قبل از ارائه درخواست انتقالی آن ها را آماده کنید

 اما آیا از لیست مدارک الزم برای ثبت درخواست انتقالی در این دانشگاه جامع اطالعی دارید؟

م مشاوره در صورت عدم اطالع از لیست مدارک الزم برای ثبت درخواست انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای می توانید با تی

 .ایران تحصیل در این رابطه تماس حاصل فرمایید

تیم مشاوره ایران تحصیل می توانند اطالعات خوب و موثقی را در رابطه با مدارک الزم برای ثبت درخواست انتقالی 

 .دانشگاه فنی حرفه ای در اختیار شما دوستان و همراهان گرامی قرار دهند

ید تا اطالعات کافی را در رابطه با مدارک الزم برای ثبت درخواست انتقالی دانشگاه کافیست با آن ها تماس حاصل فرمای

 .فنی حرفه ای در اختیار شما دوستان عزیز قرار دهند

  



 اطالعیه

 دخترها، افراد متاهل و افرادی که دارای فرزند هستند برای انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای در اولویت قرار دارند

  

  تن مهمانی هم برای دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای وجود دارد؟آیا امکان گرف

در این نوشته در رابطه با گرفتن انتقالی در دانشگاه آزاد و شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای با شما دوستان عزیز 

 .صحبت کردیم

نیز برای دانشجویان  کان گرفتن مهمانیاما در اینجا ممکن است این سؤال برای شما دوستان عزیز نیز مطرح شود که آیا ام

 مشغول به ادامه تحصیل در دانشگاه فنی حرفه ای وجود دارد یا خیر؟

در این صورت چه شرایطی برای این امر اعالم شده است؟ در پاسخ به این سؤاالت مهم باید خدمت شما عرض کنیم که بله 

 .لی دانشگاه فنی حرفه ای اقدام کننددانشجویان فنی حرفه ای هم می توانند برای دریافت انتقا

اما این کار در صورت داشتن شرایطی برای آن ها انجام می شود و بدون داشتن شرایط الزم امکان گرفتن مهمانی برای 

 .هیچ یک از دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای وجود ندارد

  

 
 امکان گرفتن مهمانی هم برای دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای وجود دارد؟ آیا



  

  شود؟شرایط گرفتن مهمانی برای دانشجویان فنی حرفه ای شامل چه مواردی می 

آیا اطالعی از شرایط گرفتن مهمانی برای دانشجویان فنی حرفه ای دارید؟ در صورت عدم اطالع از این شرایط پیشنهاد می 

 .کنیم که این بخش را مطالعه بفرمایید

  

 شرایط درخواست دانشجوی میهمان مبنا

فاصله پس از پذیرش و قبولی در دانشگاه فنی دانشجویانی می توانند برای گرفتن درخواست میهمانی مبنا اقدام کنند که بال

حرفه ای در همان اولین نیمسال ورودی و براساس تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور درخواست میهمانی خود را برای 

 .نزدیک دانشگاه به محل زندگی والدین خود ارسال کنند

ه این امر اختصاص دارد و این تعداد از دانشجویان توجه داشته باشید که در حدود پنج درصد از ظرفیت تمامی دانشجویان ب

 .می توانند برای گرفتن این نوع مهمانی اقدام کنند

کلیه افراد و داوطلبان قبول شده در آزمون های جامع کارشناسی و کاردانی ناپیوسته دانشگاه های فنی حرفه ای می توانند 

 .ه در سامانه اعالم شده ثبت کننددرخواست خود را مبنی بر گرفتن میهمانی در این دانشگا

در صورتی که درخواست میهمانی فرد دانشجو پذیرفته شود وی می تواند برای مدت دو نیمسال مهمانی داشته باشد و بعد از 

 .گذشت دو نیمسال می توان این میمهانی را برای ترم های آتی تمدید کرد

  

  

  شرایط درخواست دانشجوی میهمان دائم

کلیه دانشجویان در صورتی که معدل آن ها سیزده و حتی باالتر باشد می توانند برای مدت دو نیمسال تحصیلی از امتیاز 

 .میهمانی استفاده کنند

در آخر هر ترم تحصیلی و بعد از پایان امتحانات دانشگاه کارنامه هر کدام از دانشجویانی که از میمهانی دائم استفاده کرده 

گاه مقصد فرستاده می شود و هیچ نیازی به مراجعه هر یک از دانشجویان به واحد دانشگاهی مبدأ جهت دریافت اند به دانش

 .کارنامه پایان ترم نیست



 
 شرایط درخواست دانشجوی میهمان دائم

  

 اطالعیه

 نشانی آن برای ثبت درخواست انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای باید وارد سامانه سماد دانشگاه فنی حرفه ای شوید که

 samad.tvu.ac.irمی باشد 

  

  چه افرادی در اولویت دریافت میهمانی دانشگاه فنی حرفه ای هستند؟

 .دوستان عزیز دقت داشته باشید که شماری از افراد برای دریافت میهمانی دانشگاه فنی حرفه ای در اولویت هستند

 .از میان می توان به دانشجویان دختر و دانشجویان دارای فرزند و یا متأهل اشاره کرد

برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با افراد در اولویت دریافت میهمانی دانشگاه فنی حرفه ای می توانید با مشاوران 

 .حاضر در تیم مشاوره ایران تحصیل تماس بگیرید

  

 انتقالی دانشگاه فنی حرفه ایجدیدترین اخبار پیرامون 

https://samad.tvu.ac.ir/login


 .سال قبل به صورت مجازی باشد امکان انتقال به صورت مهمان امکانپذیر نخواهد بوداگر سیستم آموزش کشور مانند نیم

های عملی برای دانشجو مهمان در شهر و استانی که در آن سکونت دارد، بالمانع است شرکت کردن در کالس درس

 .باید با این دسته از دانشجو همکاری کنندواحد مبدا و مقصد هم   و

  

 خالصه مطلب

اید. الزم به ذکر است بدانید در در این مقاله شما اطالعات کامل نسبت به شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای به دست آورده

زمان میتوان برای ثبت نام ایم، از سوی دیگر مشخص کردیم چه این محتوا شرایط انتقالی دانشگاه فنی حرفه ای را ذکر کرده

ای اقدام کرد. در ادامه لیست مدارک برای ثبت نام و امکان گرفتن مهمان برای دانشجویان اشاره انتقالی دانشگاه فنی حرفه

 ای پرداختیم. در نهایت امیدواریم موارد ذکرفنی حرفه ایم و در انتها به بررسی جدیدترین اخبار پیرامون انتقالی دانشگاهکرده

 .ای بتواند به شما کمک شایانی کندشده در مقاله آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه فنی حرفه

  

  

 


