
فراهم شده است. همانطور که می دانید هر ساله تعدادی از دانشجویان  ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسریامکان 

وارد دیگر تصمیم به انتقالی گرفتن از دانشگاه خود به دالیل مختلف از جمله ازدواج، مشکالت رفت و آمد و بسیاری م

الزم است دانشجویان  را پیدا می کنند. برای هر یک از دانشگاه های آزاد و سراسری شرایط مختلفی تعیین شده است که

قبل از گرفتن انتقالی به این موارد توجه کافی را داشته باشند. عالوه بر شرایط، اطالع از زمان ثبت نام نقل و انتقاالت  

 .دانشگاه سراسری نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود

ای سراسری را به صورت کامل و تصویری ما در ادامه این مطلب قصد داریم مراحل گرفتن انتقالی برای دانشگاه ه

بررسی کنیم. همچنین شرایط آن را نیز با جزییات در اختیار شما قرار خواهیم داد. توجه داشته باشید که شرایط برای 

انتقالی های دائم و موقت متفاوت است و باید به این موضوع توجه شود. افرادی که انتقالی موقت می گیرند، فقط برای 

ند ترم در دانشگاه دیگر بوده و مدرک آن ها نیز توسط دانشگاه مبدا صادر خواهد شد. اما افرادی که انتقالی دائم  یک یا چ

می گیرند، تمامی ترم ها تحصیل را در دانشگاه مقصد گذرانده و ریز نمرات آن ها به دانشگاه مقصد نیز ارسال خواهد  

 .شد

انشجویان دانشگاه سراسری را از طریق سامانه امور دانشجویان )سجاد(  وزارت علوم امکان نقل و انتقالی و مهمانی د

روزانه، شبانه، پردیس  فراهم کرده است که دانشجویان تمامی دانشگاه ها در دوره های  portal.saorg.ir به نشانی

 .خودگردان، دانشگاه غیر انتفاعی و پیام نور می توانند در آن برای گرفتن انتقالی اقدام کنند

  

  :اطالعیه

اردیبهشت در سایت سجاد می باشد 31اردیبهشت تا  1از  1401زمان ثبت نام نقل و انتقالی  . 

  

  

1402 – 1401زمان ثبت نام نقل و انتقاالت و میهمانی دانشگاه سراسری    

ماهه اقدام نمایند. این به صورت کلی برای ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری نیاز است افراد در طی یک دوره 

مراجعه   portal.saorg.ir یک ماه فرصت مناسبی است تا افراد بتوانند مدارک مورد نیاز را فراهم کرده و به نشانی

  1نمایند. زمان نام نویسی برای دانشجویانی که درخواست انتقالی یا میهمانی به یکی از دانشگاه های کشور را دارند از 

تعیین شده است. توجه داشته باشید که در مدت تعیین شده برای انجام کارهای نقل و انتقاالت ابتدا  اردیبهشت ماه  31تا 

دانشجویان فعالیت های ثبت نامی خود را انجام داده و پس از آن دانشگاه های مبدا و مقصد شرایط آن ها را جهت گرفتن 

 .انتقالی بررسی خواهند کرد

  

  

 :اطالعیه

انتقاالت دانشگاه سراسری، تمامی دانشجویان باید به سامانه سجاد مراجعه کنند برای ثبت نام نقل و . 

  

 :طبق جدول زیر منتشر می شود نتایج نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری

  

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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-98/


  

1401جدول زمانی انتقالی دانشگاه ها سال   

1401تیر ماه  15خرداد تا  1از  بررسی مدارک توسط دانشگاه مبدا  

1401مرداد  31تیر تا  16از  بررسی مدارک توسط دانشگاه مقصد  

  

  

 مراحل ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری

را بررسی کنیم  ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسریدر این قسمت همراه ما باشید تا مراحل  . 

را دارید، می توانید به سامانه سجاد مراجعه   اگر از آن دسته دانشجویانی هستید که کلیه شرایط انتقالی دانشگاه سراسری

 .کرده و کلیه فرایندهای مربوط به عملیات ثبت نامی خود را انجام دهید

 :جهت انجام این کار باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنید

 .است portal.saorg.ir اولین کاری که باید انجام دهید،ورود به سایت سازمان امور دانشجویان به نشانی

بت نام”از بخش میانی صفحه پیش رو اقدام نمایید که در تصویر زیر مشخص شده استسپس باید برای انتخاب گزینه“ث  . 

  

  

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-98-97/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/انتقالی-از-دانشگاه-سراسری-به-پیام-نور.jpg


  

  

 .در این صفحه یک سری قوانین به شما نشان داده می شود که باید مطالعه کرده و تیک موافقت خود را بزنید

  

  

 

  

  

شود که در آن فیلدهای نام، نام خانوادگی، کد ملی، پس از اعالم موافقت خود، یک فرم ثبت نام به شما نشان داده می 

 .تاریخ تولد ، شماره موبایل، پست الکترونیک و رمز عبور وجود داشته و شما باید این موارد را تکمیل کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/شرایط-ثبت-نام-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-سراسری.jpg


 

  

  

 پس از تکمیل فرم باید روی کلید تماس که در پایین صفحه مشخص شده است، کلیک کنیدتا کد فعال سازی برای شما

اب کنیدارسال شود. اگر برای دریافت پیامک تمایل دارید، می توانید گزینه پیامک را انتخ . 

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/انتقالی-از-دانشگاه-سراسری-به-دانشگاه-آزاد.jpg


 

  

  

به صورت کلی از زمانی که کلید تماس و یا پیامک را کلیک می کنید، تا زمانی که کد برای شما ارسال شود، پنج دقیقه  

یا ارسال شد و شما وارد نکردید باید دوباره روی ارسال کد سال نشد و برای شما زمان خواهد برد. اگر در این زمان ار

 .کلیک کنید

پس از انتخاب کلید ارسال، نام کاربری )همان کد ملی وارد شده شما می باشد( و رمز عبور )تعیین شده توسط شما( به  

پست الکترونیک وارد شده( ارسال خواهد شد  آدرس پست الکترونیک )آدرس . 

ماه فرصت خواهید داشت،  1نید همان لحظه برای تکمیل پروفایل خود اقدام کنید. البته برای تکمیل در نهایت شما می توا 

 .اگر بعد از یک ماه این کاررا انجام ندهید، حساب کاربری شما باطل خواهد شد

کمیل اطالعات در نهایت با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، می توانید به پورتال مراجعه نموده و نسبت به ت

 .ثبت نامی خود اقدام نمایید

  

  

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/مراحل-ثبت-نام-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-سراسری.jpg


 

  

  

 شرایط مبنا ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری

 .در این قسمت همراه ما باشید تا شرایط مبنا ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری را بررسی کنیم

اه مورد تقاضای وی یکسان باشدمورد اول این موضوع است که محل سکونت خانواده دانشجو با دانشگ  . 

درصد نمره کنکور سراسری آخرین فرد پذیرفته   90مورد بعدی این موضوع است که دانشجو در کارنامه اولیه خود  

آورده باشد شده در دانشگاه مقصد را در همان رشته قبولی خود . 

آن اقدام نمایند افرادی که قصد مهمان شدن دارند، می توانند از همان سال اول برای دریافت . 

نیم سال و در مقاطع  4مدت زمان تعیین شده برای طول زمان میهمان مبنا برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته 

نیم سال تعیین شده است 2کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  . 

  

  

 :اطالعیه

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها متعلق به متقاضیان میهمان مبنا است که نسبت به دانشجویان ورودی همان سال  درصد 5

 .تحصیلی در نظر می گیرند

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/06/مدارک-ثبت-نام-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-سراسری.jpg


  

  

  امکان میهمانی مبنا در دوره های مختلف

پذرفته شده 

 در دوره

قابل معرفی 

 به دوره
 توضیحات 

روزانه یا 

  شبانه

روزانه یا 

 شبانه

مبنا در صورتی  میهمانی پایان زمانپس از 

که دانشجو شرایط الزم را دارا باشد می 

بگیرد در صورت عدم احراز   انتقالی تواند

انتقالی، می تواند از   شرایط الزم برای

اقدام   میهمانی طریق سامانه برای تمدید

 .نماید

غیر 

 انتفاعی

غیر انتفاعی، 

پردیس  

  خودگردان

می  میهمانی مبنا زمانپس از تمام شدن 

تواند از طریق سامانه برای 

اقدام نماید میهمانی تمدید . 

پردیس  

 خودگردان 

پردیس  

خودگردان،  

 غیر انتفاعی

به موسسات غیر انتفاعی توام  میهمانی مبنا

می باشد انتقال با . 

نیمه  

 حضوری
   نیمه حضوری

   مجازی مجازی

دانشگاه  

 فرهنگیان 

دانشگاه  

 فرهنگیان 
  

فنی و 

 حرفه ای 

فنی و حرفه  

ای و غیر 

 انتفاعی

  

  

  

 .کلیک کنید برای ورود به لینک مستقیم جهت ثبت درخواست مهمانی و انتقالی دانشگاه سراسری

  

  

 شرایط ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری به صورت موقت 

https://portal.saorg.ir/


اطالع از شرایط ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری به صورت موقت در این قسمت همراه ما باشیدبرای  . 

واحد را گذرانده   13در ابتدا الزم است دانشجو حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا با میانگین حداقل 

 .باشد

شدن را از طریق ثبت درخواست در سامانه مذکور داشته  دانشجویان می توانند تقاضای دو نیمسال تحصیلی مهمان

 .باشند

 :حداکثر مدت میهمانی در مقاطع مختلف در مهمانی موقت متفاوت است که به شرح زیر است

نیمسال 4مقطع کارشناسی پیوسته  •  

نیمسال 2مقاطع کارشناسی ناپیوسته  •  

نیمسال  2کاردانی  •  

نشجویان باید با تایید دانشگاه مبدا انجام شودتمامی فعالیت های مربوط به انتخاب واحد دا . 

 .اگر واحدی در دانشگاه مبدا گذرانده شود، نمره آن برای محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد

 .مدرک دانشجویان مهمان، توسط دانشگاه مبدا صادر خواهد شد

ت غیر دولتی به دولتی را ندارند. حتی اگر دانشگاه ها دانشجویان اجازه مهمانی حتی به صورت موقت از موسسا

 .موافقت خود را اعالم کرده باشند

 .شهریه دانشگاه مقصد بر اساس شهریه نوبت دوم )شبانه( تعیین خواهد شد

 .برای رفتن از موسسات غیر دولتی و دولتی به دانشگاه علمی کاربردی مجاز نخواهید بود

به دانشگاه های فنی و حرفه ای و برعکس مجاز خواهد بود میهمانی از موسسات غیر دولتی . 

 .انجام مهمانی )مبنا، موقت، دائم( از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در یک شهر ممنوع خواهد بود

  

  



 

  

  

 .کلیک  کنید برای اطالع از نتایج نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

  

 شرایط درخواست میهمانی دائم در دانشگاه های سراسری

اگر قصد مهمان شدن به صورت دائم در دانشگاه های سراسری را دارید، نیاز است با شرایط آن آشنا باشید که در ادامه  

 .به آن ها اشاره خواهیم کرد

راجعه کنید. در این حالت کارنامه دانشجو در هنگام دریافت مهمانی دائم نیاز نیست در هر نیمسال به دانشگاه مبدا م

 .پایان هر نیم سال به دانشگاه مبدا ارسال می شود

 .در این نوع مهمانی، مدرک تحصیلی دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر خواهد شد

که در   در حالتی که قصد دریافت مهمان شدن به صورت دائم را دارید، یک سری از دانشجویان در اولویت خواهند بود

 .ادامه این شرایط این دانشجویان را بررسی می کنیم

 :دانشجوی دختر

 .دانشجویان دختری که به دلیل فوت یا معلولیت و یا از کارافتادگی پدر، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر عهده دارند

 .دانشجویانی که بیماری خاص، صعب العالج و العالج دارند

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/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/06/زمان-ثبت-نام-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-سراسری.jpg


زیر نظر سازمان بهزیستی هستند دانشجویانی که معلول بوده و . 

 .دانشجویان متاهل دختری که محل اشتغال همسرشان در شهر دیگری نزدیک به دانشگاه است

 دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد 

 .ازدواج دانشجوی پسر بعد از قبولی در صورتی که همسر او نیز دانشجو باشد

چیست؟شرط تبدیل شدن مهمانی موقت به میهمانی دائم   

نیمسال تحصیلی مقطع ارشد کسب کرده باشد 4در طول  13اگر فردی معدل کل  . 

نیم سال تحصیلی کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در دانشگاه مقصد کسب کرده باشد 2در  13اگر فردی معدل کل  . 

  

  

 .کلیک کنید شرایط اخذ مهمان در دانشگاه سراسری برای اطالع از

  

  

دیگرشرایط انتقالی دانشجویان دانشگاه های سراسری از یک موسسه به موسسه   

و از دانشگاه های دیگر را بررسی  در این قسمت همراه ما باشید تا شرایط کلی برای انتقالی از دانشگاه دولتی به دولتی

 .کنیم

در ابتدا الزم است بدانید که دانشجویان برای منتقل شدن از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر مجاز به تغییر رشته و مقطع  

 .نخواهند بود

باالتر از میانگین دانشجویان ورودی همان سال در همان رشته دانشگاه مقصد ضروری استبه عالوه داشتن معدل  . 

نیمسال تحصیلی است 4حداکثر زمان انتقالی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته  . 

نیمسال تحصیلی است  2حداکثر زمان انتقالی در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  . 

و باالتر باشد به راحتی در دانشگاه مقصد پذیرفته می    13انشجو در دانشگاه مبدا با نمره اگر واحد های گذرانده شده د

 .شود

تمام نمرات درسی دانشجو )اعم از ردی، قبولی و سوابق آموزشی( در کارنامه دانشجوی انتقالی ثبت شده و در میانگین  

 .معدل کل او موثر خواهد بود

در هر مقطع یکبار صادر خواهد شدنکته: امکان انتقالی برای دانشجویان  . 

 .نکته: امکان انتقالی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در یک شهر ممنوع تعیین شده است

 .انتقالی گرفتن از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در یک شهر تنها برای درس های تک درس مجاز خواهد بود

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa/


  

  

ی شرایط کلی ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه سراسر  

برای ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه سراسری، یک سری شرایط تعیین شده است که ما در این مطلب قصد داریم به آن  

بپردازیم. عالوه بر شرایطی که در این قسمت به آن می پردازیم، یک سری شرایط خاص نیز برای دانشجویان شاهد، 

ست که الزم است از آن ها مطلع باشیدایثارگر و دانشجویان رشته های پزشکی نیز تعیین شده ا . 

 .دانشجویان ترم آخر برای ثبت نام نقل و انتقالی در دانشگاه ها، مجاز نیستند که جزء شرایط مهم است

 .برای ثبت نام در نقل و انتقاالت دانشگاهی، نیاز است حتماً یک نیمسال گذشته باشد

می تواند یک بار اقدام نماید برای ثبت نام در نقل و انتقاالت دانشگاهی، هر فردی . 

 .رشته و گرایشی که دانشجویان در حال تحصیل هستند، باید در دانشگاه مقصد وجود داشته باشد

 .ارسال درخواست نقل و انتقال برای افرادی مجاز است که به صورت با آزمون پذیرفته شده باشند

ر بین الملل و کمیسیون نقل و انتقاالت انجام خواهد شدبرای دانشجویان غیر ایرانی ارسال درخواست دردر اداره امو . 

 .دانشجویان محصل در دانشگاه های خارج از کشور امکان انتقال ندارند

 .برای گرفتن انتقالی در یک دانشگاه نیاز است فرد نمرات باالتری از دانشجویان دانشگاه مقصد داشته باشد

روزانه به دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور وجود نداردامکان انتقال دانشجویان از دانشگاه های  . 

 .در یک شهر امکان گرفتن انتقالی وجود ندارد. مگر اینکه واحد تک درس باشد

امکان انتقالی از دوره شبانه به روزانه، دانشگاه پیام نور به دوره روزانه یا شبانه، دانشگاه غیرانتفاعی به دوره روزانه 

اه غیردولتی به مراکز فنی و حرفه ای و علمی کاربردی وجود نداردیا شبانه، دانشگ  . 

 .افرادی که در دانشگاه های روزانه مهمان می شوند، باید شهریه دانشجویان شبانه را پرداخت کنند

 .مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان انتقال یافته توسط دانشگاه مقصد ارائه می شود

  

  



 

  

  

  

 .کلیک کنید شرایط انتقال از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری برای اطالع از

  

  

 مدارک الزم برای انتقالی دانشگاه دولتی 

در این قسمت همراه ما باشید تا مدارک الزم برای انتقالی دانشگاه دولتی را بررسی کنیم. قبل از هر چیزی الزم است 

طور مثال فردی که به دلیل ازدواج قصد  رک براساس نوع دلیل درخواست افراد، متفاوت خواهد بود. به بدانید که مدا

گرفتن مهمانی را دارد، با فردی که به دلیل سرپرستی خانواده قصد گرفتن انتقالی را دارد، باید مدارک متفاوتی را ارائه  

 .دهند

 مدارک الزم برای انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج

 صفحه اول شناسنامه کودک •

نامه )متارکه( صفحات دوم تا پنجم طالق   •  

( 2سند ازدواج )صفحات  •  

 شناسنامه زوجین  •

 مدارک الزم برای انتقالی دانشگاه دولتی بر اساس متارکه 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%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-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%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-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%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-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/06/شرایط-ثبت-نام-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-سراسری.jpg


 شناسنامه زوجین  •

 صفحات دوم تا پنجم طالق نامه )متارکه(  •

 صفحه اول شناسنامه کودک •

 مدارک الزم برای میهمانی دانشجویان باردار ، بیمار و معلول •

دوم شناسنامه دانشجو تصویر صفحات اول و  •  

 مدارک پزشکی بیماری مربوطه •

 مدارک الزم برای انتقالی دانشگاه دولتی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند

 گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال •

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

ه دولتی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگرانمدارک الزم برای انتقالی دانشگا  

افرادی که خودشان آزاده هستند و یا فرزند فرد آزاده بوده و یا همسر فرد آزاده هستند، نیاز است، کارت یا معرفی نامه 

 .از اداره ایثارگری و جانبازی ، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو آزاده را ارائه دهند

درصد و باالتر هستند نیاز است کارت با معرفی نامه از اداره ایثارگری و جانبازی ارائه دهند 10ز افرادی که جانبا . 

افرادی که رزمنده بوده و دارای شش ماه حضور فعال در جبهه و بیشتر هستند نیاز است کارت و معرفی نامه از ارگان 

 .ذیربط ارائه دهند

ست کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان، تصویر صفحات اول و افرادی که فرزند و همسر شهید هستند نیاز ا

 .دوم شناسنامه دانشجو و شهید را ارائه دهند

 مدارک الزم برای انتقالی دانشگاه دولتی بر اساس چند دانشجویی

گر دانشگاه آزاد در این حالت نیاز است افراد گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو یا دانشجویانی که در واحد های دی 

به همراه مهر ارائه دهند اسالمی مشغول به تحصیل می باشند؛  . 

 .همچنین ارائه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان، والدین، همسر نیز نیاز است

 مدارک الزم برای انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

شناسنامه دانشجو و والدینصفحات اول و دوم   

 صفحات عقدنامه در صورت دانشجو بودن همسر 

 آخرین حکم کارگزینی کارمند و یا هیات علمی 

معرفی نامه از محل خدمت مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن کارمند و عضو هیات علمی و اعالم رضایت از عملکرد و 

 موافقت واحد با ادامه تحصیل وی

ال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته و متوفی دانشگاه ها مدارک الزم برای انتق  

 .این افراد نیاز است صفحات اول و دوم شناسنامه عضو هیات علمی و پذیرفته شده را ارائه دهند

 .ارائه کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه نیز ضروری است

اه مهر هیات ممیزه دانشگاه یا وزارتخانه مربوطه حسب مورد نیاز استارائه حکم کارگزینی سال جاری به همر . 



این افراد باید معرفی نامه رسمی عضو هیات علمی از دانشگاه محل خدمت که دارای مهر و امضای معاونت آموزشی  

 .باشد، ارائه دهند

  

  

 .کلیک کنید ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد برای اطالع از نحوه

  

  

 اولویت پذیرش میهمانی یا نقل و انتقالی با کدام دانشجویان است؟

از آنجایی که درخواست های انتقالی بیشتر از حد معمول است، همیشه یک سری از دانشجویان نسبت به سایرین در 

نتقالی دانشگاه سراسری را اولویت خواهند بود که ما در این قسمت قصد داریم اولویت بندی دانشجویان برای گرفتن ا

 .بیشتر بررسی کنیم

گروه اول افرادی که در اولویت هستند، شامل دانشجویان بدون سرپرست می شود که به دلیل فوت و از یا از کارافتادگی 

 .پدر و مادر، سرپرستی را بر عهده می گیرند

بیماری آن ها به تایید رسیده استگروه دوم افرادی هستند که دارای بیماری خاص و یا صعب العالج بوده و   . 

 .گروه سوم دانشجویانی هستند که تحت حمایت سازمان بهزیستی به دلیل بیماری یا معلولیت قرار گرفته اند

 .گروه چهارم دانشجویان خانمی هستند که محل اشتغال همسر آن ها نزدیک به دانشگاه مقصد است

اد هستند که در اولویت خواهند بودگروه آخر نیز دانشجویان تحت حمایت کمیته امد . 

  

  

 میزان ظرفیت پذیرش دانشجوی میهمان از سوی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی 

یکی از سواالت مهمی که در رابطه با شرایط مهمان شدن پرسیده می شود، مربوط به میزان ظرفیت پذیرش دانشجوی   

ین موارد را بررسی کنیمدولتی است. در این قسمت همراه ما باشید تا ا میهمان از سوی دانشگاه های دولتی و غیر  . 

درصد کل دانشجویان ورودی خواهد  20سقف پذیرش دانشجویان میهمان در هر سال تحصیلی برای موسسات دولتی 

 .بود

دانشجویان  درصد کل 15میزان سقف تعیین شده برای پذیرش دانشجویان مهمان در هر سال، برای موسسات غیر دولتی 

 .ورودی همان سال تحصیلی می باشد

  

  

 ممنوعیت های انتقالی در دوره ها و دانشگاه ها 

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://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://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/


در این قسمت همراه ما باشید تا ممنوعیت های انتقالی در دوره ها و دانشگاه ها را بررسی کنیم. ممنوعیت های انتقالی  

 .شامل موارد زیر می شود

 انتقالی از دوره شبانه به روزانه •

تقالی از دانشگاه پیام نور به دوره روزانه یا شبانهان •  

 انتقالی از دانشگاه غیر دولتی به دولتی •

 انتقالی از دانشگاه غیر دولتی به دانشکده های فنی و حرفه ای و مراکز علمی و کاربردی •

  

  

 انواع نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری 

رت دائم و موقت در دانشگاه سراسری را توضیح دادیم. حال در  ما در قسمت های باالتر شرایط گرفتن مهمانی به صو

 .این قسمت همراه ما باشید تا انواع نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری را عالوه بر روش های دائم و موقت توضیح دهیم

 میهمانی مبنا 

معرفی خواهد شد. زمانی  در این حالت دانشجو براساس نمره که گرفته و طبق قوانین سازمان سنجش به دانشگاه مقصد

به شهر قبول شده شما باشدمی توانید از این روش استفاده نمایید که محل سکونت دائم شما در نزدیک ترین محل  . 

 میهمانی موقت 

این حالت همانطور که از نام آن پیداست برای مواقعی است که دانشجویان به صورت موقت محل تحصیل خود را تغییر  

 .می دهند

 میهمانی دائم 

در این حالت دانشجویان تمامی واحدهای خود را در دانشگاه مقصد گذرانده و نمرات آن ها به دانشگاه مبدا ارسال می 

بود.د  شود. زیرا تهیه مدرک بر عهده دانشگاه مبدا خواهد  

ضروری است 13برای این مورد داشتن حداقل معدل  . 

ر دوره کارشناسی پیوسته چهار ترم و در دوره کارشناسی ناپیوسته دو ترم الزم است بدانید که هر دانشجو می تواند د

 .مهمان شود

می گیرند، می توانند مهمان دائم شوند 13افرادی که دو ترم پشت سر هم معدل باالتر از  . 

 .در بسیاری از دانشگاه ها، دانشجویان مهمان از خدماتی مانند خوابگاه بهره مند نخواهند شد

فارغ التحصیلی دانشجویان میهمان از دانشگاه مبدا صادر می گرددمدرک  . 

  

  

 هزینه نقل و انتقاالت دانشجویان از دانشگاه 



افرادی که با کنکور در دانشگاه های سراسری پذیرفته می شوند می توانند بدون پرداخت هزینه به ادامه تحصیل  

گاه قبولی به دانشگاه دیگری را داشته باشند، نیاز است  ی از دانشبپردازند. اما همین دانشجویان اگر قصد گرفتن انتقال

مورد را بیشتر بررسی خواهیم کرد هزینه هایی را بپردازند که در ادامه این . 

علت دریافت هزینه نیز این است که ورود دانشجو حکم ورود ظرفیت مازاد را داشته و برای دانشگاه هزینه دارد. به 

د این هزینه را پرداخت نمایدهمین دلیل دانشجو بای . 

برای دانشگاه های علوم پزشکی تعیین این هزینه بر عهده، انتقالی با هیئت امنای دانشگاه است ولی در سایر دانشگاه ها، 

میزان شهریه دانشجویان انتقالی برابر با میزان شهریه دوره نوبت دوم همان دانشگاه در همان رشته و مقطع تحصیلی 

 .خواهد بود

میلیون   22تا  18در دانشگاه های علوم پزشکی این هزینه برابر با شهریه دوره پردیس خودگردان بوده و از حدود 

 .تومان متغیر است. برای رشته دندان پزشکی این هزینه بیشتر خواهد بود

دریافت نمی شوداین هزینه از دانشجویان خانم که به دلیل ازدواج انتقالی گرفته اند و یا از دانشجویان بیمار  . 

 .برای دانشجویان نوبت دوم نیز این هزینه به اندازه میزان شهریه تعیین شده در دانشگاه مقصد خواهد بود

  

  

 .کلیک کنید آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد برای اطالع از

  

  

 شرایط نقل و انتقال دانشجویان شاهد

تعیین شده است که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کردبرای انتقال دانشجویان شاهد یک سری شرایط ویژه ای  . 

در ابتدا قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که کدام دسته از دانشجویان مجاز به استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگری  

 :هستند؟ افراد زیر در اولویت خواهند بود

 فرزندان دختر شهدا  •

 فرزندان پسر شهدا  •

 همسران شهدا •

درصد و باالتر و آزادگان  50جانبازان  •  

درصد و باالتر و آزادگان 50همسران جانبازان  •  

درصد و باالتر و آزادگان 50فرزندان دختر جانبازان  •  

درصد و باالتر و آزادگان 50فرزندان پسر جانبازان  •  

درصد  49درصد الی  25جانبازان  •  

دانشجویان شاهد را بررسی کنیمدر ادامه همراه ما باشید تا شرایط انتقالی گرفتن  . 

 .این دانشجویان نیز باید مانند سایر گروه ها، حداقل نمره مورد نیاز دانشگاه مقصد و رشته را کسب کرده باشند

 .همچنین قبل از اقدام باید منتظر منتشر شدن اعالمیه مربوطه باشند

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/
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/
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/


 .دانشجویان ارشد نیز می توانند برای گرفتن انتقالی اقدام نمایند

ثبت نام نقل و انتقالی و میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر به صورت معاف از هزنیه بوده و گرفتن هرگونه هزینه از 

 .این افراد ممنوع است

  

  

 :اطالعیه

 .دانشجویان شاهد و ایثارگر برای ثبت درخواست مهمانی هیچ هزینه ای پرداخت نخواهند کرد

  

  

انتقاالت دانشحویی آخبار نقل و   

اخبار نقل و انتقال های دانشجویی را بیشتر بررسی کنیم   در این قسمت همراه ما باشید تا . 

1400آذر  30  

دی ماه فرصت وجود خواهد داشت 3برای ثبت درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد، تا  . 

1400آذر  15  

آذر امکان دارد 30تا   دانشجویان دانشگاه آزاد برای نیمسال دومثبت نام نقل و انتقاالت و میهمانی  . 

1400مرداد  20  

مرداد امکان دارد 22ثبت نام نقل و انتقاالت و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد برای نیمسال اول سال تحصیلی تا  . 

1401فروردین  25  

فروردین ماه بوده است 25زاد است. این خبر مربوط به نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آامروز آخرین مهلت ثبت . 

1401فروردین  21  

فروردین بوده  21فرصت ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی آغاز شده است. این خبر مربوط به 

 .است

1401اردیبهشت  4  

استاردیبهشت اعالم شده بوده  4شرایط انتقال و میهمانی دانشجویان در روز  . 

  

  

 .مقاله کلیک کنید pdf برای دانلود

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/نقل-و-انتقالات-دانشگاه-سراسری-converted.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/نقل-و-انتقالات-دانشگاه-سراسری-converted.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/نقل-و-انتقالات-دانشگاه-سراسری-converted.pdf


  

 خالصه مطلب

نیاز است تمامی دانشجویان به سامانه سجاد مراجعه نمایند. ما در این   ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسریبرای 

دانشگاه سراسری، به همراه مدارک مورد نیاز را   نقل و انتقاالت   مطلب سعی کردیم تمامی شرایط تعیین شده برای ثبت

همی است، ما این بررسی کردیم. از آنجایی که اطالع از زمان ثبت نام برای گرفتن انتقالی نیز موضوع بسیار م

موضوع را نیز بررسی کردیم. در حال حاضر ثبت نام انتقالی برای دانشگاه های سراسری آغاز شده و تا پایان  

اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با ثبت  

ید، می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید تا اطالعات الزم را در اختیار نام نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری داشت

 .شما قرار دهند

  

  

  

 


