
 

 
 

منتشر شد متقاضیان محترم شرکت در نقل و انتقاالت دانشگاه قبل از ثبت درخواست  نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزادآیین

دانشگاه آزاد و همچنین انتقال دانشجویان به منظور اطالع از شرایط مهمانی دائم و موقت دانشگاه آزاد ، شرایط انتقالی 

 .دانشگاه آزاد به محل زندگی قبل از ثبت درخواست آیین نامه را مطالعه نمایند

نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد مراجعه نمایید. هر یک از متقاضیان در برای اطالع از نحوه درخواست انتقالی باید به آیین

دانشگاه آزاد می توانند در زمان تعیین شده به سامانه مورد نظر مراجعه نمایند. تبصره  صورت دارا بودن شرایط مهمانی

های برای شرایط میهمانی دائم دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده است که با توجه به آن انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد به محل 

 .زندگی را امکان پذیر می نماید

  

 االت دانشگاه آزادشرایط آیین نامه نقل و انتق

بر اساس آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد با توجه به شرایط هر یک از دانشجویان تعیین می نماید که آیا داوطلبان می 

 توانند در واحد دانشگاهی دیگر ادامه تحصیل دهند یا خیر؟

یین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد آگاهی و اطالع الزم نام کنید، ابتدا از آقبل از اینکه برای نقل و انتقال دانشگاه آزاد ثبت

را به دست آورید. حتما به شرایط و قوانینی که در ادامه در مورد آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد ارائه خواهد گردید 

 .فقط یکبار امکان پذیر خواهد بوددقت داشته باشید. توجه داشته باشید که امکان استفاده از نقل و انتقال در دانشگاه آزاد 

متقاضیان توجه داشته باشند در صورت دارا بودن شرایط زیر و رعایت قوانین می توانید در دانشگاه مورد نظر خود انتقالی 

  .بگیرید

  

 محتویات آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

انتقاالت دانشجویی می باشند، در نیمسال دوم آذر ماه آغاز و نام برای داوطلبان متقاضی که واجد شرایط نقل و زمان ثبت.1

نام خود را بهتر است به روزهای پایانی موکول نکنید و در همان روزهای ابتدایی یابد. ثبتلغایت نیمه اول دی ماه ادامه می

 .نام نماییدثبت

نام اطالعات الزم را کسب نمودید. ثبت  آزادآیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه پس از اینکه به صورت کامل در مورد .2

توانید نام خود ایجاد نمایید، میگیرد و چنانچه بخواهید تغییری در ثبتخود را آغاز کنید. ثبت نام در سایت منادا صورت می

گذشت زمان ای از شما کسر شود، درخواست خود را تغییر دهید. اما چنانچه این تغییر را به بدون آنکه هزینه 24پس از 

 .نام را مجددا پرداخت نماییدساعت موکول نمایید، باید هزینه ثبت 24بیش از 

  اطالعیه



 

 
 

توانید به صورت الکترونیک در سامانه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد به نتیجه درخواست نقل و انتقال دانشگاه آزاد را می

 .مشاهده نمایید و نیازی به مراجعه حضوری برای پیگیری نتیجه نخواهد بودmonada.iau.ir نشانی اینترنتی 

  

نام را ترک نمایند نام خود اطمینان حاصل نمایند، صفحه ثبتبرخی از داوطلبان ممکن است بدون اینکه از نهایی شدن ثبت.3

 .نام خود اطمینان یابیدن ثبتو فرصت نقل و انتقال را از دست بدهند. حتماً در مورد نهایی شد

 .نام را بهتر است به افرادی بسپارید که در این زمینه تخصص دارندثبت.4

توانید چند دانشگاه را انتخاب نمایید. توصیه ما این است که از این امکان استفاده کنید تا در در زمان انتخاب مقصد می.5

های انتخابی خود، پذیرفته شوید. برای کسب ننمودید، در سایر دانشگاهصورتی که امتیاز الزم را برای اولویت اول خود 

 .اطالع از چگونگی این امتیازات، با مشاورین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

 

  

https://monada.iau.ir/
https://monada.iau.ir/


 

 
 

 .وارد شوید سامانه نقل و انتقاالت ارشد وزارت بهداشتبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

  

 آزاد شرایط عمومی در آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه

  در آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد یکی از شرایط عمومی که دانشجویان متقاضی باید از آن برخوردار باشند، عدم

 .منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط آموزشی و انضباطی و یا نظام وظیفه می باشد
 اند(، حتماً یک ترم تحصیلی را گذارنده باشند. تنها شده بایستی در دانشگاه مبدأ )دانشگاهی که در آن پذیرفتهدانشجویان می

 .توانند انتقالی بگیرنداستثنایی که در این مورد وجود دارد، برای واجدین شرایط میهمانی است که از بدو ورود می
 ی منحصراً برای توانند مهمان شوند ولی انتقال، صرفاً می های بدون آزمون دانشگاه آزادشده در رشتهدانشجویان پذیرفته

 .اندشده باشد که با آزمون پذیرفتهدانشجویانی می
 توانند در واحدهای مجری خودگردان، انتقالی و یا میهمانی بگیرندهای خودگردان، تنها میدانشجویان دوره. 
 نی، حتماً باید درخواست یکی دیگر از آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد این است که دانشجویان متقاضی انتقالی یا مهما

 .ها را داشته باشندهایی ثبت نمایند که رشته مورد قبولی و یا گرایش آنخود را در دانشگاه
 توانند پایان نامه خود را در اند، تنها با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد، میدانشجویانی که مجوز میهمانی را اخذ نموده

 .اخذ نمایند شده به عنوان مهمان،دانشگاه پذیرفته
  باشدنامه، ممنوع میشیوه 12طبق آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی غیر از ماده. 
 کنند )واحدهای الکترونیکی( به سایر واحدها، انتقال دانشجویان از واحدهایی که به صورت غیرحضوری تحصیل می

 .باشدممنوع می
 المللی درخواست انتقالی دهندتوانند در واحدهای بینای بین المللی، تنها میدانشجویان واحده. 
 باشدطبق آیین نامه نقل و انتقاالت انتقال و یا مهمانی دانشجویان پژوهش محور ممنوع می. 
 کشور را های داخل باشند، امکان انتقال و یا مهمانی به دانشگاهدانشجویانی که در خارج از کشور در حال تحصیل می

 .ندارند

  

یک نکته مهم را قبل از ثبت نام حتماً به خاطر بسپارید. پس از اینکه زمان ثبت نام نقل و انتقاالت پایان بپذیرد، امکان 

ویرایش تبصره و ضابطه انتخابی وجود نخواهد داشت. لذا توصیه ما به داوطلبان این است که حتماً قبل از ثبت نام در مورد 

 .و انتقاالت دانشجو و شرایط مهمانی دانشگاه آزاد ، اطالع الزم و کافی را کسب نمایند آیین نامه نقل

 شرایط اختصاصی در آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

ها به صورت کامل های آن، امکان بیان آنآیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد به دالیل طوالنی بودن و فراوان بودن ماده

ارائه می نماییم. اما چنانچه در پی   ها و قوانین را برای شماد ندارد. ما در سایت ایران تحصیل تعدادی از این مادهوجو

توانید با مشاورین ایران تحصیل تماس باشد، میکسب اطالعات به صورت کامل و آشنایی با قوانین و ضوابط ثبت نام می

https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%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%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4/
https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%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%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4/


 

 
 

رسانی به دانشجویان عزیز، آماده روز، در ارائه خدمتر ساعت از شبانهحاصل نمایید. مشاورین ما همه روزه و در ه

  .باشندمی

 :برخی از شرایط شامل

 آیین نامه نقل و انتقاالت  ازدواج یا فوت در 

برای دانشجویان دختر، اگر پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم کنند، بدون محدودیتی امکان انتقال به 

 .زندگی همسر را دارندمحل 

اگر پس از ثبت نام دانشجو در آزمو ورودی دانشگاه، پدر و یا مادر دانشجو مجرد فوت شد، دانشجو می تواند، دو ترم 

 .مهمانی به محل زندگی پدر و مادر خود بگیرد

  

 آیین نامه نقل و انتقاالت چند دانشجویی در 

آیین نامه نقل و انتقاالت،  زاد به صورت همزمان وجود داشته باشد بر اساس اگر در خانواده ای حداقل سه دانشجو دانشگاه آ

 .امکان انتقال دو یا بیشتر از آن ها به محل اشتغال به تحصیل سایر اعضا وجود دارد

  

 اطالعیه

ه شهر محل تحصیل سایر اعضای خانواده، رشته تحصیلی دانشجوی متقاضی را نداشته باشد، دانشجو ب  در صورتی که

 .یکی از شهرهای همجوار آن شهر منتقل می شود

 کارکنان دولت در آیین نامه

اگر کارمند دولت یا نیرو مسلح پس از قبولی در آزمون، محل خدمت وی به شهر دیگری منتقل شود، با ارائه حکم میتواند به 

 .دانشگاه محل خدمت منتقل شود

  

 ایثارگران و دانش آموزان سماء

 .مسر شهید و مفقوداالثر بدون مانع می توانند به کلیه واحد های دانشگاهی منتقل شوندفرزندان شهید و ه



 

 
 

دانشجویان سما در صورتی که در مدت تحصیل دبیرستان خود مردود نشده باشند و درسی را تجدید نشده باشند، با تایید 

 .سازمان سما امکان انتقالی دارند

  

 :بیماران خاص و معلولین

 .یه پزشک امکان انتقال برای معلولین و بیماران خاص وجود دارددر صورت تایید

 

 .کلیک کنید نتایج نقل و انتقاالت دانشگاه آزادبرای اطالع از 

  

 نامه نقل و انتقاالتآییناخبار پیرامون 

 بررسی می شود« نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی»مصوبه 

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/%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/


 

 
 

نقل »عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از بررسی درخواست وزرای علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد درباره مصوبه 

 .خبرداد« و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی

 ای شدن آننامه نقل و انتقاالت فرهنگیان و تک مرحلهشیوهاصالح 

ها، مبتنی بر نیاز و عدم نیاز است گفت: در آموزش نوری با بیان اینکه واقعیت این است که نقل و انتقاالت در تمامی دستگاه

شوند و مجبوریم معلم لی میاگر نقل و انتقاالت را کال آزاد و بدون ضابطه کنیم مناطق کمتربرخوردار از معلم خا و پرورش

آموزان مناطق کم ناآماده بگیریم. یعنی آنها که تربیت معلم نرفتند، رشته شان مرتبط نیست و لذا به نظر می آید ظلم به دانش

  .برخوردار است

  

  

 خالصه مطلب

اتی را به شما عزیزان ارائه نماییم. در اطالع نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزادآیینابن مقاله تالش نمودیم تا در رابطه با   در

صورتی که واجد شرایط مهمانی دانشگاه آزاد می باشید، می توانید در زمان تعیین شده برای انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد 

مشاوران ما به محل زندگی اقدام نمایید. هرگونه سوال در رابطه با شرایط میهمانی دائم دانشگاه آزاد دارید را می توانید با 

 .مطرح نمایید
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