
 

 
 

دانشگاه آزاد اسالمی همانند سایر دانشگاه های دیگر برای آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیلی امکان ادامه تحصیل در 

را برای آنان فراهم می نماید.  محل زندگی انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد بهدانشگاه پذیرفته شده خود را ندارند، امکان 

همچنین با توجه شرایط میهمانی دائم دانشگاه آزاد برای دانشجویان فراهم شده است تا بتوانند به راحتی از مهمانی دائم و یا 

 .انتقالی اقدام نمایند

  

بیشتر برای کلیه دانشجویان امکان انتقال دانشگاه آزاد اسالمی به منظور تحکیم بنیان خانواده و همچنین جهت ایجاد تسهیالت 

دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی را فراهم نموده است تا هر یک از آنان بتوانند بدون دغدغه آنان تکمیل تحصیالت و 

 با از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد افزایش دانش خود باشد دانشحویان گرامی جهت ثبت درخواست انتقالی و میهمانی

 .مرکز مشاوره و ثبت نام دانشگاه آزاد تماس بگیرند 9099075307شماره 

  

  

 نحوه درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی

نسبت به انجام  زمان ثبت نام دانشجویان مهمان دانشگاه آزاددانشگاه های مختلف برای ثبت نام مهمانی و انتقالی می تواند در 

دانشحویان می توانند با توجه به شرایط تعیین شده به نزدیک ترین محل سکونت خود برای ثبت نام اقدام نمایند. هر یک از 

نقل و انتقال درخواست دهند. مطابق با تعریفی که در آئین نامه دانشگاه آزاد از "میهمانی" شده است؛ در واقع میهمانی 

 .نوعی است که تحصیل دانشجو به طور موقت در واحد مقصد را موجب می شود

  

کلیه دانشجویان می توانند با استفاده از سامانه منادا در زمان مقرر نسبت به ثبت درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به 

محل زندگی اقدام نمایند. با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر ارائه زمان بیشتر برای ثبت درخواست خود، دانشگاه 

نکه دانشجویان بتوانند در سامانه منادا اقدام به ثبت درخواست نمایند تمدید نموده است. تمدید آزاد تصمیم خود را مبنی بر ای

این زمان در مرداد ماه می باشد و پس از ثبت درخواست دانشجویان در سامانه مذکور می توانند اقدام نمایند تا به نحوه 

 .درخواست آنان رسیدگی خواهد نمود

  

دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی اولین قدم برای انتقالی می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به  ثبت درخواست برای انتقال

شرایط تعیین شده و همچنین مدارک موجود ، به درخواست هر یک از داوطلبان رسیدگی خواهد نمود. به همین دلیل پذیرش 

ه آزاد که در آئین نامه های مختلف تعیین شده است مورد تائید درخواست دانشجویان با استفاده از شرایط میهمانی دائم دانشگا

 .یا عدم تائید قرار خواهد گرفت

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2/
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 اطالعیه

ابتدا الزم است به صورت الکترونیک درخواست خود   برای ثبت درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی

 .شما رسیدگی خواهد شد را ثبت نمایید و در صورت کامل بودن مدارک ، به درخواست

  

** 

 نکات مهم انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی

  

برای رسیدگی به درخواست دانشجویان شرایطی در نظر گرفته می شود که با توجه به این شرایط امکان موافقت با 

درخواست ثبت می شود. عالوه بر شرایطی که در ادامه برای شما ارائه خواهیم نمود، ماده تبصره های دیگری وجود دارند 

را  انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگیصد ثبت درخواست که الزم است از آن اطالع یابید. بنابراین چنانچه ق

 .دارید، حتما ابتدا از تمامی این شرایط مطلع شوید و پس از طی آن برای ثبت درخواست خود اقدام نمایید

  

این درخواست  آن دسته از دانشجویانی که مایل به دریافت انتقالی و یا میهمانی می باشند، در صورتی می توانند برای ️☑

 .اقدام نمایند که هیچ گونه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند و همچنین شرایط آنان مطابق با آئین نامه های موجود باشد

دانشجویان عزیز تنها در هر سال یکبار می توانند مطابق با شرایط تعیین شده نسبت به انتقال دائم اقدام نمایند. به هیمین  ️☑

تی که برای انتقالی قبال ثبت نام نموده اند ، در حال حاضر این فرصت را برای ثبت درخواست نخواهند دلیل در صور

 .داشت

دانشجویانی که ترم آخر تحصیل می باشند درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی آنان ممنوع می  ️☑

 .باشد

ترم شهدا و ایثارگران می باشند و یا اینکه متاهل هستند و یا فرزند و یا آن دسته از دانشجویانی که جزو خانواده های مح ️☑

همسر هئیت علمی می باشند می توانند برای ثبت درخئاست اقدام نمایند. همچنین در صورتی که دانشجوی ممتاز سما هستند 

 .دام نمایند، مطابق با جدول و تبصره های آئین نامه می توانند نسبت به ثبت نام برای انتقالی اق



 

 
 

انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی برای دانشجویان مطابق جداول همطرازي، چند دانشجویي، فوت و  ️☑

كاركنان دولت پس از گذشت یک نیمسال از سال تحصیلی و در صورتی که شرایط مندرج در آئین نامه ها را داشته باشند، 

 .امکان پذیر خواهد بود

دانشجویان واجد شرایط میهمانی دائم دانشگاه آزاد باشند، در صورتی با درخواست آنان موافقت خواهد  در صورتی که ️☑

شد که رشته تحصیلی آنان در دانشگاه مقصد نیز وجود داشته باشد در غیر این صورت دانشگاه مورد نظر از پذیرش این 

 .درخواست معذور خواهد بود

  

ند که همانطور که ذکر گردید برخی از تبصره ماده ها برای هر یک از قوانین ذکر متقاضیان عزیز توجه داشته باش ️☑

شده وجود خواهد داشت که ممکن است با استفاده از آنان بتوانید انتقالی خود را برای دانشگاه مورد نظر بگیرید. بنابراین 

 .گاه آزاد ایران تحصیل در ارتباط باشیدبرای اطالع دقیق از تمامی تبصره ها می توانید با کارشناسان انتقالی دانش

 کلیک کنید SAT نمونه سواالت آزمونجهت دریافت �� 

  

 دانشجو در یك خانواده مدارک متقاضیان انتقالی چند

همانطور که ذکر گردید، در صورتی به درخواست هر یک از متقاضیان رسیدگی خواهد شد که کلیه مدارک خود را مبنی 

بر درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی را ارائه نمایند.و چنانچه هر گونه مشکلی در این رابطه وجود 

 .شما تکمیل نباشد، هرگز با درخواست شما برای انتقالی موافقت نخواهد شد داشته باشد و یا مدارک

 مدارک متقاضیان انتقالی چند دانشجو در یك خانواده

 اصل گواهي مبني بر پذيرش و اشتغال به تحصيل دانشجو از واحد مبدأ با ذكر سال ورود و ممهور به مهر واحد مبدأ

 شناسنامه دانشجويان و والدين، ضمن رويت اصل شناسنامه ها تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات

 اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو

  

** 

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/
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 لیک کنیدک تکمیل ظرفیت کنکور سراسری بهمن دانشگاه آزادجهت اطالع از �� 

  

 مدارک متقاضیان انتقالی فوت والدین یا همسر

 مدارک متقاضیان انتقالی فوت والدین یا همسر

 .متقاضيان الزم است مدارکی همچون اصل گواهي فوت که از طرف ثبت احوال صادر شده است را به همراه داشته باشند

از تمامی صفحات شناسنامه وی کپی برابر اصل تهيه نمايند و اين  آن دسته از دانشجويانی که همسر آنان فوت شده است، الزم است

 .مدارک را به همراه داشته باشند

حکم سرپرستی اصلی که با نام قيم نامه يا همان برگه کفالت می باشد و به تائيد مراجعه مربوطه رسيده است را بايد به همراه داشته  

 .زيز و به هرماه داشتن آن الزامی خواهد بودباشند. همچنين اصل شناسنامه برای متقاضيان ع

فرم مبتی بر تعهدنامه مربوط به صحت مدارک فوق از طرف خود دانشجويان الزامی خواهد بود و هر يک از اين دانشجويان الزم 

 .است که مدارک خود را ابه هنگام ثبت ناماراده نمايند

  

 ازدواج -ی مدارک انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگ
 ازدواج -مدارک انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی 

اصل شناسنامه زوجين به همراه کپی برابر اصل آنان الزامی می باشد. همچنين اين کپی بايد از صفحات اول و دوم شناسنامه  

 .صورت پذيرد

 .خود اصل سند ازدواج به هنگام درخواست الزامی می باشدکپی برابر اصل تمامی صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن اينکه 

 .گواهی محضر با مهر برجسته ای که مربوط به ازدواج از محضری که عقد نموده اند الزامی می باشد

د ارائه مدرک گواهی اشتغال به کار همسر يا سکونت خانواده که متقاضی انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد به محل زندگی می باشن

 .الزامی خواهد بود

 .دانشجو می باشد الزامی خواهد بود  دريافت فرم تعهد نامه که مربوط به تعيين صحت مدارک

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%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/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%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/


 

 
 

 .کلیک کنید  درتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاجهت اطالع دقیق از �� 

  

  

 شرایط میهمانی دائم دانشگاه آزاد

دانشجویانی که واجد شرایط میهمانی دائم دانشگاه آزاد می باشند ، می توانند نسبت به درخواست انتقالی خود اقدام نمایند. هر 

به محل زندگی اقدام یک از این داوطلبان می توانند در زمان مقرر برای ثبت درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد 

نمایند. پیگیری درخواست هر یک از داوطلبان با توجه به نظر و بررسی داوران مربوطه و همچنین در صورت انتقالی 

 .پزشکی با توجه به پزشکان معتمد مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  

به صورت موارد مختلفی می باشد، می  می توانند با توجه به شرایط میهمانی دائم دانشگاه آزاد که  هر یک از متقاضیان

انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی خود اقدام نمایند. الزم به ذکر است که برخی از   توانند برای درخواست

موارد  دانشگاه ها در همان ابتدا قید می نمایند که به هیچ عنوان اجازه انتقالی را به دانشجویان نخواهند داد. لذا توجه به این

 .به هنگام ثبت نام بسیار حائز اهمیت می باشد

  

برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با شرایط میهمانی دائم دانشگاه آزاد و همچنین اطالع دقیق از نحوه انتقال دانشجویان 

س حاصل تما ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷دانشگاه آزاد به محل زندگی می توانید با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل با شماره 

نمایید. مشاوران ما همه روزه ، حتی ایام تعطیل ،آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهد بود. کافی است با شماره های 

 .مندرج در وب سایت تماس حاصل نمایید تا متخصصین ما خدمات الزم را به شما ارائه نمایند

  

  

 روزانه و شبانه روی لینک مربوطه کلیک کنید شرایط انصراف از دانشگاه دولتیجهت اطالع از �� 

** 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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 اخبار پیرامون انتقال دانشگاه آزاد به محل زندگی

 و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد تنها از طریق سامانه منادانقل  ✅

های نقل و مهران صلواتی، مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی گفت:تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به درخواست

 نشانیمنادا به نام به سامانهانتقال و میهمانی از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است و متقاضیان باید برای ثبت

www.monada.iau.ir مراجعه کنند و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی خودداری کنند. 

 راه اندازی سامانه پیامکی منادا ✅

ضیان رسانی بموقع به متقامنظور اطالعمدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه سامانه پیامکی منادا به

اندازی شده است، اظهار داشت: متقاضیان نقل و انتقال دانشجویی پس از ثبت درخواست خود، از طریق پیامک از تمامی راه

  .شوندمراحل نقل و انتقاالت خود در سامانه منادا مطلع می

  

 خالصه مطلب

ای دانشجویان فراهم آورده است. افرادی که انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل زندگی یکی از امکانات دانشگاه آزاد بر

به هر دلیلی نمی توانند در دانشگاه قبول شده تحصیل بنمایند و باید به محل زندگی خود بازگردند در صورتی که شرایط الزم 

اه آزاد به را داشته باشند امکان جا به جایی برای آن ها فراهم شده است. ما در این مقاله تالش کردیم شرایط انتقال دانشگ

اما در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر در  محل زندگی را برای شما شرح دهیم.

یا  ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷می توانید از طریق برقراری تماس تلفنی با شماره   خصوص و شرایط انتقالی دانشجویان به محل زندگی

ران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت به شما ارسال کامنت در زیر این مقاله با مشاو

 .عزیزان پاسخ دهند

  

 .نمایید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله بر روی لینک 
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