
 سایت منادا نقل و انتقاالت دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی

یکی از سایت های پرکاربرد دانشگاه آزاد است که دانشجویان از آن برای انتقالی و میهمانی دائم و موقت استفاده  سایت منادا

است که در تمام طوووس سوواس بوورای دانشووجویان م توورم در  monada.iau.ac.irمی کنند. نشانی اینترنتی این سایت به آدرس 

 .دسترس می باشد

یین شده امکان ثبت نام جهت نقل و انتقاالت را انجام می دهد. در واقع اگر بخواهیم به سووواس اما سامانه منادا تنها در زمان تع

از آنجا که ساالنه  .سایت منادا کی باز می شود؟ پاسخ دهیم، باید بگوییم تنها در زمان تعیین شده این امکان را فراهم می نماید

گر منتقل یا میهمان شوند. لذا آنها به دنباس روشهای استفاده از سایت دانشجویان زیادی قصد دارند از دانشگاهی به دانشگاه دی

 .منادا و شرایط درخواست انتقالی می باشند

در زیر قصد داریم کلیه شرایط و ضوابط سایت منادا برای دانشجویان را بیان کنیم. لووذا کلیووه متقاضوویان بلیوول قبوول از اقوودام 

و انتقالی را آماده نمایید سپس وارد سووامانه شووده و درخواسووت ی دانشگاه آزاد  واست مدارک الزم برای میهمانجهت ثبت درخ

 .خود را ثبت نمایید

متقاضیان گرامی می توانید جهت ثبت درخواست میهمانی و انتقالی از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کوود بووا مرکوول مشوواوره و 

 .تماس بگیرید 9099072952ثبت نام دانشگاه آزاد 

  

در سووایت منووادا،   ، زمان ثبووت نووام در سووایت منووادا، شوورایط ثبووت نووامسایت منادامندان به  کلیه بالقه

شرایط بمومی انتقالی در دانشگاه آزاد، شرایط اختصاصی انتقالی در دانشگاه آزاد، شرایط بمومی 

، monada.iau.ac.irمهموووان در دانشوووگاه آزاد، شووورایط اختصاصوووی مهموووان در دانشوووگاه آزاد، 

ا منادا، مراحل ثبت نام در سایت منادا، حل مشکالت سووایت منووادراهنمای تصویری ورود به سامانه  

 و راهنموووای ثبوووت درخواسوووت نقووول و انتقووواس از طریوووق سوووامانه نقووول و انتقووواالت دانشوووگاه آزاد

monada.iau.ac.ir د. فتن کد تماس حاصل نماییوو بدون گر ایران ت صیله های زیر سامانه با شمار

 تماس از سراسر کشور 9099072952

  تماس از استان تهران  9099072952

 حتی ایام تعطیل شب 12صبح الی  8پاسخگویی از 

  

 سایت منادا دانشگاه آزاد به چه منظوری است؟ 

  

https://irantahsil.org/monada-iau-ac-ir/
https://irantahsil.org/


 

 سامانه منادا نقل و انتقاالت

  

دانشجویان بسیاری را در رشته های مختلف ت صیلی جذب و دانشگاه آزاد به بنوان یکی از بلرگترین دانشگاه های کشور،  

فارغ الت صیل می کند. در این میان ممکن است برخی از دانشجویان به هر دلیلی به دنباس اخذ مهمانی و یا انتقووالی بووه سووایر 

خووود را بووه دانشگاه ها باشند. در گذشته، این کار و مراحل اداری آن به صورت حضوری انجام می شوود و مشووکالت خووا   

 .همراه داشت

اما چندی پیش این دانشگاه، سامانه ایی را ت ووت بنوووان سووایت منووادا کووه مخفووف ببووارت ت سووامانه موودیریت نقوول و انتقوواالت 

طراحی کرد تا دانشجویان روند ثبووت نووام  monada.iau.ac.ir دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی ت است را به آدرس اینترنتی

 .اس را با مراجعه به آن انجام دهندو اخذ مهمانی یا انتق

همچنووین،  .البته ذکر این نکته مهم است که متقاضیان باید قبل از هر چیل از شرایط الزم برای انجام این امر برخوردار باشند

رد، از آنجا که اطالبیه های نقل و انتقاالت در تاریخ های مشخصی بر روی سامانه منادا دانشگاه آزاد اسالمی قوورار مووی گیوو 

 .دانشجویان باید حتما در بازه زمانی در نظر گرفته شده برای ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام نمایند

  

بووه منظووور شوورکت در امت انووات پایووان توورم روی کلووین  سووامانه سوویدا دانشووگاه آزادجهت اطووالا از 

 مربوطه کلیک کنید

  

 زمان ثبت نام در سایت منادا

برای برخی از دانشجویان متقاضی نقل و انتقاس این سواس مطرح می شود که سایت منادا کی باز مووی شووود؟ بایوود بگوووییم کووه 

چند سامانه مذکور در تمام طوس ساس در دسترس است، اما انجام نقل و انتقاالت در ساس در دو نوبت، یعنووی یووک بووار در هر  

نیمساس اوس و یک بار هم در نمیساس دوم امکانپذیر است. چنانچه در ایوون مهلووت هووای مقوورر دانشووجویان درخواسووت خووود را 

 .دیگر با آن ها موافقت نشود  ارساس نکنند، ممکن است که ظرفیت ها تکمیل شده و

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


بوورای  .ثبت نام نیمساس اوس سامانه منادا نقل و انتقاالت معموال در از خرداد ماه آغاز به موودت یووک موواه بووه طوووس مووی انجاموود

همچنین، ثبت نووام نیمسوواس دوم  .تیرماه برای این منظور در نظر گرفته شد 31خرداد تا  25زمان  99مثاس، در ساس ت صیلی 

 1400-99در دی ماه صورت می گیرد. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، در ساس ت صیلی  monada.iau.ac.ir سایتنیل در 

 .دی ماه درخواست های خود را در این مورد به ثبت رساندند 20الی  1دانشجویان از 

ت و ممکوون اسووت هنوز تاریخ مشخصی جهت نام نویسووی در سووایت منووادا ابووالم نشووده اسوو   1401-1400برای ساس ت صیلی  

تاریخ های ذکر شده دچار تغییر شوند. اما به م ض مشخص شوودن ایوون مووورد، مقالووه حاضوور بووه روز رسووانی خواهوود شوود و 

 .دانشجویان بلیل می توانند راهنمایی های الزم را در خصو  ثبت نام و ابالم نتایج نقل و انتقاالت دریافت کنند

  

 اییدبر روی این لینک کلیک فرم ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزادجهت ورود به 

  

 

 زمان ثبت نام در سامانه منادا

  

 نحوه درخواست انتقالی و مهمانی در سامانه منادا دانشگاه آزاد

دانشجویان دانشگاه آزاد برای ثبت درخواست نقل و انتقالی و مهمانی خود تنها باید وارد سامانه منادا شوند و تمام مراحوول آن 

 :آزاد به صورت زیر می باشد  ثبت درخواست انتقالی یا مهمان در دانشگاهرا به ترتیب انجام دهند. ن وه ورود و 

 .شویدmonada.iau.ir وارد سامانه منادا به نشانی   •

 .شیوه نامه نقل و انتقاالت و میهمانی را به دقت مطالعه و تایید کنید •

 ./ شناسه انتخاب رشته وارد سامانه شوید  با استفاده از کد ملی و شماره دانشجویی •

 .اطالبات دانشجویی مندرج در سامانه را تکمیل کنید •

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://monada.iau.ir/


 .بند مورد نظر را از میان تبصره ها انتخاب کنید •

 .انتقالی( را انتخاب کنید دائم یا موقت و نوا درخواست )میهمانی •

 .بارگذاری کنید در صف ه باز شده واحد مقصد را انتخاب کرده و مدارک خواسته شده را •

 .هلینه تعیین شده برای بررسی مدارک را با توجه به مقطع و نوا درخواست پرداخت کنید •

 .حاال تمام اطالبات خود را تایید کرده و شماره پرونده را دریافت کنید •

مراحل ورود به سامانه منادا به شکل باال می باشد. حاس اگر شما در هر مرحله ای از آن به مشکل برخورد کردید می توانیوود 

 .تماس بگیرید ایران ت صیلجهت راهنمایی بیشتر با کارشناسان 

  

 ای تصویریراهنم+ monada.iau.ac.ir نحوه ثبت نام در سامانه

 

حاس که تا حدودی مشخص شد سایت منادا کی باز می شود؟ نوبت به آشنایی با ن وه ثبت نام می رسد. همانطور که ذکر شوود، 

برای اخذ مهمانی در دانشگاه آزاد، ورود به سامانه منادا نقل و انتقاالت و انجام مراحل مربوطووه کووافی اسووت. ایوون سووایت کووه 

ستم نام نویسی دانشجویان را دارد، با نظم بیشتری به پیگیری و نظارت روند درخواسووت هووای همه اطالبات ثبت شده در سی

 .مهمانی یا نقل و انتقاس می پردازد. بدین ترتیب، تنها کافی است که مراحل زیر را طی کنید

  

 .را در موتور جستجوگر خود وارد نمایید monada.iau.ac.ir آدرس اینترنتی •

  

 

 اینترنتی سایت مناداآدرس 

  

https://irantahsil.org/


شرایط بمومی که در صف ه اوس ذکر شده است را با دقت مطالعه فرموده و گلینه ” تمام مطالب فوق را مطالعه و  •

 .تایید می کنم” را لمس و سپس دکمه ” تایید و ادامه” را بلنید

  

  

 

 سایت منادا کی باز می شود؟

  

سه انتخاب رشته را وارد کنید. گلینه ” شناسه انتخاب رشووته” بوورای در صف ه بعد کد ملی، شماره دانشجویی یا شنا •

 .دانشجویان جدیدالورود است. در نهایت بر روی منوی ” ورود” کلیک نمایید

  



 

 monada.iau.ac.ir سایت

  

کردن وقتی وارد پنل شخصی خود شدید، بایستی اطالبات خواسته شده در فرم را تکمیل کنید. سپس نوبت به تعیین  •

” ماده انتخابی” می رسد و الزم است که مدارک خواسته شده تکمیل گردد. دقت داشته باشید کووه بعوود از ثبووت نووام ” 

 .انتخاب ماده” دیگر قابل تغییر نخواهد بود

  

 

 انتخاب ماده انتقالی دانشگاه آزاد



  

خت حضوری نیست و تنها کافی اسووت در این مرحله، هلینه می بایست هلینه نام نویسی واریل شود. نیازی به پردا •

 .که از طریق کارت بانکی بضو شبکه شتاب و دارای رمل دوم اقدام کنید

  

 

 ن وه حساب کردن هلینه انتقالی دانشگاه آزاد

  

پس از انجام همه گام ها، یک کد رهگیری به شما داده می شود. البته تنها در صورتی نام نویسی سامانه منادا نقل و  •

رقمی برایتووان بووه  13به اتمام می رسد که منوی ” ثبت نهایی” را فشار دهید و در این صورت یک شماره   انتقاالت

 .نمایش در می آید که الزم است آن را نلد خود نگه دارید

  



 

 کد رهگیری انتقالی دانشگاه آزاد

  

 .بر روی لینک نمایید اه آزاد انتخاب رشته کنیم؟چگونه در سایت دانشگ اگر می خواهید بدانید

  

 شرایط عمومی الزم نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

برای اینکه بتوان درخواست خود را در سووامانه منووادا دانشووگاه آزاد اسووالمی بووه ثبووت رسوواند، یووک سووری شوورایط بمووومی و 

دانشووجویان مشووترک اسووت و شوورایط بمووومی بسووته بووه اختصاصی در نظر گرفته شووده اسووت. شوورایط بمووومی در بووین همووه 

می پردازیم و  monada.iau.ac.ir وضعیت و موقعیت وی متغیر خواهد بود. در زیر به توضیح شرایط بمومی سایت منادا

 .سپس شرایط اختصاصی را ذکر خواهیم کرد

  

 .ه ت صیل داشته باشدمتقاضی نباید از ل اظ شرایط آموزشی، انضباطی و نظام وظیفه مشکلی برای ادام •

 .دانشجو باید دست کم یک نیمساس را در دانشگاه مبدا نام نویسی نموده باشد •

تنها پذیرفته شدگان با آزمون می توانند بر اساس شرایط در نظر گرفته شده در سووامانه منووادا دانشووگاه آزاد اسووالمی  •

 .درخواست دهند

تنهووا مووی تواننوود از طریووق واحوودهای مجووری دوره هووای  دانشووجویان دوره هووای خووودگردان متقاضووی نقوول و انتقوواس •

 .خودگردان اقدام کنند

امکانپذیر است کووه مقطووع، رشووته گوورایش و سوواس قبووولی در  monada.iau.ac.ir تنها در صورتی نقل و انتقاس در •

 .دانشگاه مقصد وجود داشته باشد

 .در نیمساس آخر به هیچ وجه نمی توان انتقالی گرفت •

 .پایان نامه در صورتی داده می شود که واحدهای مبدا و مقصد موافقت نمایند  مجوز اخذ مهمانی •

 .انتقاس مجدد به جل در موارد خا  ممکن نیست •

 .شاغالن به ت صیل دوره های الکترونیک مجاز به اخذ انتقالی به سایر دانشگاه ها نیست •

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/


 .الملل انتقالی یا مهمانی بگیرنددانشجویان واحدهای بین الملل تنها می توانند به واحدهای بین  •

 .کارکنان و ابضای هیئت بلمی واحدهای دانشگاهی نمی توانند به م ل خدمت انتقاس یا مهمانی بگیرند •

دانشجویان اتباا غیر ایرانی باید از طریق واحد دانشگاهی م ل خدمت و اداره کل امور بین الملل و کمیسوویون نقوول  •

 .و انتقاس دانشجویی درخواست دهند

  

 وارد لینک آبی شوید هلینه انصراف از دانشگاه آزادبه منظور اطالا از 

  

 نقل و انتقال بر اساس ازدواج و متارکه  رکشرایط اختصاصی و مدا

دانشگاه آزاد برای رفاه حاس متاهلین شرایطی فراهم آورده است که اگر دانشجو پس از اینکه در دانشگاه پذیرفته شد، ازدواج 

 .دائم کرد، در صورت نیاز به دانشگاه م ل سکونت خود مهمانی یا انتقالی بگیرند

عد از پذیرش در انتخاب رشته، متارکه کنند، با ارائه موودارک الزم مووی تواننوود بووه هوور کوودام از همچنین اگر دانشجویان خانم ب

دانشگاه ها انتقالی بگیرند. بالوه بر این برای، زمان شیردهی خانم های دانشجو دارای فرزند نیل تسووهیالتی در نظوور گرفتووه 

 .شده است

  

 مدارک الزم

 بررسی صف ات ازدواج یا متارکهارائه شناسنامه زوجین به منظور   •

 مدارک مربوط به م ل سکونت ابم از سند منلس، اجاره نامه یا گواهی اشتغاس همسر •

 بقدنامه •

 صف ات دوم تا پنجم طالق نامه •

 صف ه اوس شناسنامه کودک •

  

  

 اطالا دارید؟ برای آگاهی وارد لینک شوید نتایج نقل و انتقاالت دانشگاه آزادآیا از زمان 

  

https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 دانشگاه آزادشرایط اختصاصی انتقالی ازدواج و متارکه در 

  

 شرایط اختصاصی انتقالی شهدا و ایثارگران

% بووه بوواالتر و خووانواده درجووه 25   از جمله استثناباتی که در سایت منادا برای خانواده های شهدا، آزادگان، اسرا، جانبازان

دانشگاه های کشور که می خواهند یک آن ها قائل شده است، این است که این افراد می توانند در بدون پذیرش به هر کدام از 

انتقالی بگیریند. این مسئله همچنین در مورد افراد دارای شرایط مذکور در حاس ت صیل رشته های بلوم پلشکی نیوول صوودق 

 .می کند

  

 مدارک الزم

را  اگر دانشجو همسر یا فرزند شهید م سوب می شوند، می بایست کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یووا جانبووازان •

 .ارائه دهد monada.iau.ac.irبه 

 کپی صف ه اوس و دوم شناسنامه دانشجو و شهید •

دانشجویی که خود آزاده است و یا همسر یا فرزند آزاده به شمار می رود، کارت یا معرفی نامه از اداره ایثووارگری  •

 .و جانباز را به همراه کپی صف ات شناسنامه ارائه دهند

 %5ه اداره ایثارگری و جانباز از سوی جانبازان ارائه کارت یا معرفی نام •

 .ارائه کارت یا معرفی نامه یگان از سوی رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور در جبهه داشته اند •

  

 لینک مورد نظر را لمس کنید آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزادبه منظور آشنایی با 

  

https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-98-99/


 شرایط دانشجویان باردار، بیمار و معلول

دانشجویانی که دارای معلولیت های جسمی و یا نابینایی و ناشنوایی شدید باشند، در صورت ارائه مدارک الزم می تواننوود از 

 .طریق سامانه منادا نقل و انتقاالت به م ض پذیرش به هر کدام از دانشگاه های کشور انتقالی بگیرند

صعب العالج نیل صدق می کند. بعالوه دانشجویان زن باردار در  این قانون همچنین در مورد دانشجویان دارای بیماری های

 .طی دوره بارداری خود مجاز به میهانی در سایر دانشگاه ها هستند

  

 مدارک الزم

 ارائه کپی صف ه اوس و دوم شناسنامه •

 ارائه مدارک پلشکی داس بر بیماری •

  

 شرایط اختصاصی براساس چند دانشجویی در سایت منادا

  

 

monada.iau.ac.ir 

  

منظور از چند دانشجویی این است که اگر بیش از یک نفر از ابضای ت ت تکفل خانواده در دانشووگاه آزاد در حوواس ت صوویل 

باشند، در صورت موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد، مجاز به جابجایی خواهند بود. البته باید حتما بدانند که سایت منادا کووی 

 .موقع اقدام نمایند باز می شود؟ و به



  

 مدارک الزم

ارائه گواهی اشتغاس به ت صیل معتبر دانشجو یا دانشجویانی که در دیگر واحد های دانشگاهی مشغوس بووه ت صوویل  •

 می باشند

 monada.iau.ac.ir ارائه کپی صف ه اوس و دوم دانشجویان، همسر و والدین در سایت •

  

 وارد لینک قرمل شوید – vadamp.iauec.ac.ir ورود به سامانه وادانابه منظور آشنایی با ن وه 

  

 شرایط اختصاصی انتقالی بر اساس مرگ والدین، همسر یا فرزند

والدین خود را در اثر مرگ از دست داد و یا دانشجوی متاهل همسوورش یووا اگر دانشجوی مجرد بعد از ورود به دانشگاه یکی 

 .فرزندش فوت کرد، با ثبت درخواست در سامانه منادا نقل و انتقاالت قادر به میهمانی به دیگر واحدها خواهند بود

  

 مدارک الزم

 ارائه گواهی فوت صادر شده از سوی اداره ثبت احواس

 شناسنامه دانشجو، والدین و یا همسر یا فرزند فوتی ویارائه کپی صف ات اوس و دوم 

  

 شرایط اختصاصی انتقالی همسر و فرزندان کارکنان و هیئت علمی دانشگاه

کارکنانی که به صورت رسمی و تمام وقت در دانشگاه خدمت می کننوود و ابضووای هیئووت بلمووی، همسوور یووا فرزندانشووان در 

رفته شده و وجود شرایط الزم، مجاز به انتقووالی بووه نلدیکتوورین م وول خوودمت نمره قبولی آخرین فرد پذی %90صورت کسب 

 .وی خواهند بود

  

 مدارک الزم

 معرفی نامه از سوی م ل خدمت کارمند و بضو هیئت بلمی •

 ارائه اخرین حکم کارگلینی هیئت بلمی یا کارمند •

 ارائه کپی صف ات اوس و دوم شناسنامهدانشجو و والدین •

 .صف ات سند ازدواج در صورتی که دانشجو همسر کارمند یا هیئت بلمی باشدارائه کپی  •

  

https://irantahsil.org/vadamp-iauec-ac-ir/
https://irantahsil.org/vadamp-iauec-ac-ir/
https://irantahsil.org/vadamp-iauec-ac-ir/


 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید شرایط میهمانی دانشگاه آزاد اسالمیبرای اطالا از 

  

 

 شرایط اختصاصی انتقالی در دانشگاه آزاد خانواده جانباز

  

 شرایط اختصاصی انتقال ورزشکاران و قهرمانان ملی

اگوور دانشووجو بضووو یکووی از توویم هووای ملووی ورزشووی بوووده و اسووناد معتبوور را ارائووه دهوود، از طریووق تکمیوول موودارک در 

monada.iau.ac.ir  قادر به اخذ مهمانی به سایر دانشگاه ها خواهد بود. بالوه بر این، قووانون مووذکور در مووورد دانشووجویان

 .صدق می کند آزاد نیل حاضر در تیم های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه 

  

 مدارک الزم

 ارائه حکم قهرمانی یا بین المللی •

 ارائه معرفی نامه از سوی فدراسیون مربوطه •

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید دانشگاه آزادشرایط ثبت نام بدون کنکور  برای اطالا از

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/


 قانون خدمات کشوری 71شرایط اختصاصی دانشجویان مشمول ماده 

یا همسوور و فرزنوودان آن هووا باشووند، بووا   چنانچه دانشجو جلء وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور، استاندار، سفرا

می توانند به نلدیکترین شهر یا م ل اشتغاس انتقووالی یووا مهمووانی بگیرنوود. البتووه  monada.iau.ac.ir ثبت درخواست خود در

 .این به شرطی است که افراد مذکور در طوس ت صیل به انجام وظیفه مشغوس باشند

  

 مدارک الزم

 ارائه کپی صف ات اوس و دوم شناسنامه دانشجو و یا فرد دارای مسئولیت •

 .معرفی نامه ایی که به تایید باالترین مقام سازمان رسیده باشدارائه  •

  

 .بر روی لینک کلیک کنید دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد برای دانلود

  

 شرایط اختصاصی فارغ التحصیالن مدارس سما

صووورت تاییوود سوواس آخوور را در آن هووا بووه سوور بوورده انوود، در  4دانشجویانی که از دبیرستانهای سما فارغ الت صیل شده اند و 

% نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده، در بدون پووذیرش قووادر بووه ثبووت نووام در سووایت منووادا مووی 90معاونت سازمان و کسب  

 .باشند

  

 مدارک الزم

 ارائه کارنامه قبولی داوطلب در آزمون ورودی دانشگاه •

 ارائه کارنامه چهار ساس آخر دبیرستان به همراه تاییدیه م ل ت صیل •

  

های آن ها مووی توانیوود بوور روی لینووک  همراه با شماره تلفن آدرس دانشگاه های آزاداطالا از  برای  

 .مربوطه کلیک کنید

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 شرایط اختصاصی انتقالی دانشجویان فارغ الت صیل مدرسه سما

  

 هزینه ثبت نام در سامانه منادا دانشگاه آزاد

درخواسووت نقوول و انتقوواس یووا مهمووانی مووی دهنوود، دو نوووا  monada.iau.ac.ir زمانی که دانشجویان متقاضی در سایت منووادا

به پرونده مربوط می شود و دیگری برای هلینه انتقوواس و مهمووانی هلینه از آن ها اخذ می شود. یک مورد به هلینه رسیدگی 

   .می باشد

دلیل اصلی دریافت هلینه در سامانه منادا دانشگاه آزاد اسالمی ، جبران بخشووی از زیووان واحوود مبوودا اسووت کووه بابووت پووذیرش 

هنوووز اطالبیووه ایووی  1401-1400دانشجو شده است. این هلینه ها بسته به ساس ت صیلی متغیر است و برای سوواس ت صوویلی 

 .در این مورد منتشر نشده و نمی توان مبلغ مشخصی را معرفی کرد

البته این نکته را نیل باید اضافه کنیم که هلینه انتقاس در هر کدام از مقاطع کاردانی، کارشناسووی، کارشناسووی ارشوود، دکتووری 

هلینووه هووا و ن وووه پرداخووت آن هووا مووی توانیوود از   حرفه ایی یا تخصصووی متفوواوت خواهوود بووود. بوورای اطووالا از میوولان ایوون

 .کارشناسان ایران ت صیل راهنمایی بگیرید

  

 .کلیک کنید سامانه ساجد دانشگاه آزادبرای ورود به 

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


در سووایت منووادا، شوورایط   ، زمان ثبت نام در سایت منادا، شرایط ثبت نامسایت منادابرای اطالا از  

بمومی انتقالی در دانشگاه آزاد، شرایط اختصاصی انتقالی در دانشگاه آزاد، شرایط بمومی مهمووان 

، راهنمووای monada.iau.ac.irدر دانشووگاه آزاد، شوورایط اختصاصووی مهمووان در دانشووگاه آزاد، 

منادا، مراحل ثبت نام در سایت منادا و حل مشکالت سایت منادا با شماره تصویری ورود به سامانه  

  :تماس بگیرند ایران ت صیل  های زیر

  .از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره های مرکل دانشگاه آزاد تماس حاصل نمایید

 تماس از سراسر کشور 9099072952

  (تماس از استان تهران ) 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از 

  

 .روی لینک کلیک کنید نشگاه آزادمدارک الزم برای میهمانی داجهت  

  

 

 هلینه انتقالی در دانشگاه آزاد

  

 خالصه مطالب

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


در این مقاله به طور دقیق و مفصل توضیح دادیم که سایت منادا کی باز می شود؟ و برای اخذ انتقالی یا مهمانی دانشگاه آزاد 

 .به چه شرایط و مدارکی نیاز است

 monada.iau.ac.ir مربوط به سوواس ت صوویلی پوویش رو در سووامانه منووادا دانشووگاه آزاد اسووالمیاز آنجا که هنوز اطالبات 

دسترس قرار نگرفته است، ممکن است برخی از متقاضیان این امر سووواالت فراوانووی برایشووان مطوورح شووود. مشوواوران توویم 

ران هستند تا جدیوودترین اخبووار و شب در خدمت شما بلرگوا  1صبح الی    8ایران ت صیل در تمامی روزهای هفته از سابت  

قوانین مربوطه را در اختیارتان قرار دهند. برای این منظور، کافی است که با ما از طریق شماره های درج شووده در سووایت، 

 .در تماس باشید

 


