
1 
 

نحوه ثبت نام در سایت منادا یکی از چالش های پیش روی دانشجویان دانشگاه آزاد است که درخواست ثبت انتقالی دارند. 

 و انتقاالت و ثبت درخواست میهمانی دانشجویان راه سایت منادا، وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی جهت انجام امور نقل
های مختلف، برای انتقال یا میهمانی )دائم یا موقت( تقاضا دهند، اندازی شده است. دانشجویانی که قصد دارند در رشته

ائه به ثبت درخواست و ارو انتقاالت سامانه، نسبت نامه نقل توانند با رعایت شرایط ذکر شده در این سایت و مطالعه شیوهمی

امانه که یک سامانه الکترونیکی درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان است، در طول سال مدارک الزم اقدام نمایند. این س

بطور دائم در دسترس است، اما باید توجه داشت که درخواست میهمانی و انتقالی در این سامانه فقط دو بار در سال 

  .آن اشاره می کنیم و راهنمای تصویری سایت مناداپذیر است. در ادامه به نحوه ثبت نام در امکان

  

  

 نام در سایت منادا راهنمای نحوه ثبت
شود و داوطلبانی که نام و درخواست انتقالی و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به صورت اینترنتی انجام می ثبت

ود را از طریق سایت منادا ی شرایط مندرج در سامانه، درخواست خدرخواست خود را دارند، باید بعد از مطالعه قصد ثبت

 :ثبت کنند. مراحل ثبت درخواست عبارت است از monada.iau.irبه نشانی 

  

 monada.iau.ir ورود به سایت منادا با لینک مستقیم به نشانی .1
 دانشگاه آزاد اسالمی دانشجویان نامه نقل و انتقاالت و میهمانیمطالعه شیوه  .2
 تأیید پذیرفتن مندرجات شیوه نامه .3
 از طریق کد ملی و شماره دانشجویی ود به سامانهور .4
 و کامل کردن بندها تأیید اطالعات دانشجویی مندرج در سامانه .5
 های موجود انتخاب بند مورد نظر از میان تبصره .6
 (انتقالی انتخاب نوع درخواست )میهمانی دائم یا موقت و .7
 انتخاب واحد مقصد و بارگذاری مدارک خواسته شده .8
 )با توجه به مقطع و نوع درخواست( جهت بررسی مدارک پرداخت هزینه .9

 تأیید و ثبت نهایی اطالعات و دریافت کد رهگیری و شماره پرونده .10

توانند به جای شماره دانشجویی با شناسه انتخاب رشته خود وارد  انتقالی، می میهمانی یا متقاضیان واجد شرایط

 .شوند سامانه

  

 اطالعیه

و عضویت به عنوان دانشجوی مهمان دانشگاه آزاد برای دانشجویان ترم اول مهر و بهمن امکان پذیر  انجام ثبت نام انتقالی

 .نمی باشد

  

  

 راهنمای تصویری و گام به گام نحوه ثبت نام در سایت منادا
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 :کنیم در ادامه به صورت تصویری به مراحل ثبت نام در سامانه اشاره می

را در کادر مربوط به وارد  iau.ir" را در مرورگر گوگل جستجو کنید. یا لینک ابتدا باید عبارت "سامانه منادا .1

 .کردن دامنه وارد کنید و وارد سایت منادا شوید

 

  

نامه ارائه شده را مطالعه کرده و گزینه "تمام مطالب فوق را مطالعه و بعد از باز شدن صفحه داوطلبان باید با دقت شیوه .2

 .نتخاب و سپس بر روی تأیید و مرحله بعدی را کلیک کنیدنمایم" را اتأیید می
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در این مرحله باید کد ملی و شماره دانشجویی و شناسه انتخاب رشته را وارد کنید. اطالعات شخصی و دانشجویی مندرج  .3

نه مرحله بعدی را در سامانه را مشاهده بررسی کرده و اطالعات مربوط به شماره تماس و ایمیل را تکمیل کنید. سپس گزی

 .انتخاب کنید
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شده را مطابق با شرایط خود را انتخاب کنید.نوع درخواست میهمانی نامه باز شده و یکی از بندهای ارائهصفحه فرم آئین .4

های مربوط به آن را انتخاب کنید. سپس واحد مقصد را انتخاب کرده و مدارک الزم متناسب با بند و  و انتقالی و تبصره

 .کنیدشده را بارگذاری تبصره انتخاب
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در این صفحه فرم پرداخت نمایش داده می شود و بعد از پرداخت هزینه بررسی مدارک، وارد صفحه تکمیل فرایند  .5

 .شویدپرداخت می
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پرونده برای پیگیری بعد از پرداخت، اطالعات و مدارک وارد شده بررسی و تایید نهایی شده و کد رهگیری و شماره  .6

 .درخواست ثبت شده خود را دریافت می کنید
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نامه دانشگاه آزاد را ندارند وانتقال و میهمانی مندرج در شیوهیک از شرایط نقلتوجه داشته باشید دانشجویانی که هیچ

 .توانند از طریق جدول همترازی درخواست انتقال خود را ثبت کنندمی

  

 .بر روی لینک کلیک کنید جدول همترازی دانشگاه آزادز برای آگاهی بیشتر ا

  

 نام در سایت منادا زمان ثبت
وانتقال در ارتباط با نحوه ثبت نام در سایت منادا، توجه به زمان ثبت نام امری ضروری است. دانشجویانی که قصد ثبت نقل

های مربوط به این سایت را دنبال کرده و درخواست خود را ثبت و میهمانی دانشگاه آزاد را دارند، باید اخبار و اطالعیه

شود و دانشجویان باید رسانی قبلی باز میاز شروع هر نیمسال، با اطالع ی در سال، قبلکنند. این سامانه در دو بازه زمان

درخواست خود را در بازه زمانی اعالم شده ثبت کنند. الزم به ذکر است این تقاضا فقط دو بار در سال برای دانشجویان 

 .پذیر استامکان

  

https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%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%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%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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 اطالعیه

فروردین سال  25تا  15دانشگاه آزاد، از  1401 - 1400نیمسال دوم سال تحصیلی مهلت ثبت درخواست انتقالی و مهمانی 

 .است 1401

  

  

 شرایط ثبت درخواست در سایت منادا
و انتقال، داشتن شرایط عمومی و اختصاصی الزم است که تنها برای ثبت نام در سایت منادا و ثبت درخواست نقل 

داشتن آن، درخواست انتقالی یا میهمانی خود را در سایت منادا ثبت کنند. اما شرایط  دانشجویان واجد این شرایط می توانند با

عمومی و اختصاصی ذکر شده در شیوه نامه ثبت نقل و انتقال و یا میهمانی چه هستند؟ در ادامه به این شرایط اشاره می 

  .کنیم

  

 شرایط عمومی ثبت درخواست در سایت منادا
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وظیفه جهت ادامه تحصیل و گذراندن حداقل یک ترم در دانشگاه مبدأ آموزشی و نظام  نداشتن مشکالت انضباطی، .1

 (مورد شامل حال واجدین شرایط انتقالی و میهمانی از بدو ورود به دانشگاه نیست)این 
 .پذیر استشدگان به وسیله آزمون و از طریق ضوابط امکانانتقال برای پذیرفته .2
 .پذیر استها امکانهای خودگردان فقط به واحدهای اجرایی این دورهدوره انتقال و میهمانی دانشجویان .3
 .پذیر استانتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته گرایش در واحد و تطابق سطوح قبلی در واحد مقصد امکان .4
 .انتقال در هرکدام از مقاطع تحصیلی نیمسال آخر تحصیلی ممنوع است .5
نامه تنها با موافقت واحدهای مبدأ ارشد، اخذ پایانک ترم( در مقطع کارشناسی در صورت داشتن مجوز میهمانی )ی .6

 .پذیر است و اخذ رساله در مقطع دکترا برای دانشجویان میهمان )یک ترم( ممنوع استو مقصد امکان
 .هر دانشجو تنها یکبار مجاز به ثبت درخواست انتقالی است و ثبت مجدد باید با شرایط خاص صورت گیرد .7
 .دانشجویان در حال تحصیل در واحد الکترونیکی به ثبت درخواست انتقال و میهمانی مجاز نیستند .8
وانتقال و میهمانی برای مرزی به کشور وجود ندارد و دریافت نقلامکان دریافت انتقال از واحدهای برون .9

 .باشددانشجویان پژوهش محور ممنوع می
شکی خارج از کشور در صورت کسب قبولی در آزمون ورودی های پزدانشجویان درحال تحصیل در رشته .10

 .باشندوانتقال میدانشگاه آزاد داخل کشور ایران مجاز به دریافت نقل
الملل و کمیسیون کل امور بینوانتقاالت دانشجویان غیرایرانی توسط دانشگاه آزاد مبدا به ادارهدرخواست نقل .11

 .شودوانتقال دانشجویی بررسی مینقل
افت انتقال و میهمانی برای کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی به محل خدمت شان ممنوع دری .12

 .باشدمی
 .ممنوع است المللی ارس و کیشهای اختصاصی واحد های امارات، بین شدگان آزمون انتقال و میهمانی پذیرفته .13

  

 شرایط اختصاصی ثبت درخواست در سایت منادا
های خاص خود را گیرد که هر کدام از این مواد، تبصرهثبت درخواست بر اساس مواد زیر صورت میشرایط اختصاصی 

 .نامه ثبت درخواست میهمانی دانشگاه آزاد اسالمی را مطالعه کنیدتوانید آییندارند که برای اطالع از آن می

 :مواد زیر شامل

 ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج .1
 یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگرانضوابط انتقال  .2
 ضوابط میهمانی دانشجویان باردار بیمار و معلول .3
 ضابطه میهمانی بر اساس چند دانشجویی .4
 ضابطه میهمانی بر اساس فوت والدین همسر و فرزند .5
ی هیات علمی وقت، رسمی و قراردادی( و همسر اعضاضوابط انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان )تمام .6

 وقت( دانشگاه آزاد اسالمیوقت، رسمی، پیمانی و نیمه)تمام
علمی دانشگاه آزاد اسالمی میهمانی دائم دانشجویان دختر در ضوابط انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیئت .7

 مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به محل سکونت والدین و یا همسر
 رزشکاران و قهرمانان ملیضوابط میهمانی و .8
 قانون خدمات کشوری 71ضابطه میهمانی دانشجو به استناد ماده  .9

 های سماها و دبیرستانالتحصیل هنرستانشدگان فارغانتقال پذیرفته .10
 ممنوعیت انتقالی و با میهمانی برای دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه آزاد .11

  

 .بر روی لینک کلیک کنید سایت منادابرای دسترسی به راهنمای جامع 

https://irantahsil.org/monada-iau-ac-ir/
https://irantahsil.org/monada-iau-ac-ir/
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 هزینه ثبت درخواست نقل و انتقال و میهمانی در سامانه منادا
ارشد و دکترا از سوی دانشگاه آزاد وانتقال دانشجویی دانشگاه آزاد در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسیهزینه نقل

شده است. این هزینه برای ثبت درخواست رسیدگی به پرونده متقاضیان انتقال و یا میهمانی به لایر بوده  زیر اعالم شرحبه 

 .شودو در سامانه منادا پرداخت می

  

هزینه ثبت درخواست به 

 مقطع تحصیلی لایر

 کاردانی ۳۲۵,۰۰۰

 کارشناسی ۶۲۵,۰۰۰

 ارشدکارشناسی ۹۴۵,۰۰۰

 دکترا ۱,۴۵۵,۰۰۰

  

  

 .بر روی کلیک کنید نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزادثبت برای کسب اطالعات بیشتر از 

  

 جدیدترین اخبار مربوط به سایت منادا

  

 اندازی سامانه پیامکی مناداراه

موقع برای دانشجویان  رسانی دقیق و بهاندازی سامانه پیامکی جهت اطالعهای سامانه منادا، راه یکی از جدیدترین فعالیت

رسانی خواهد شد. همچنین متقاضیان ی که تمام رویدادها و اخبار جدید از طریق پیامک اطالعاگونهمتقاضی است، به 

 .وانتقال درخواستی خود در سامانه مطلع شوندتوانند با دریافت پیامک، از تمام فرآیندهای نقلمی

  

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/
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همانی اضطراری به واحد دانشگاهی محل نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به واحد الکترونیکی و می ثبت

  فروردین 25سکونت تا تاریخ 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد: زمان ثبت درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به 

نزدیکترین واحد دانشگاهی واحد دانشگاهی الکترونیکی )مجازی( و میهمانی اضطراری به واحد دانشگاهی محل سکونت یا 

 .فروردین ماه ادامه دارد 25محل سکونت تا 
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 خالصه مطالب

 نام در سایت منادا جهت ثبت درخواست انتقالی و میهانی پرداختیم. همچنین شرایط الزم برای ثبت در این مقاله به نحوه ثبت
بررسی کردیم. از آنجا که یکی از مهمترین نکات ثبت درخواست های سال جاری را در این مقاله نام و هزینهنام، زمان ثبت

در سامانه منادا در نظر گرفتن بازه زمانی اعالم شده است، بنابراین پیگیری اخبار مربوط به سامانه برای دانشجویان 

ارید، که برای ثبت درخواست و کسب اطالعات بیشتر نیاز به راهنمایی و مشاوره دضروری می باشد. در صورتی 

از ارتباط با کارشناسان، پاسخ های مفیدی ارائه دهند و پس توانند به شما راهنماییمشاوران مجرب ما در ایران تحصیل می

 .خود را از مرکز ما دریافت کنید

  

  

 .کنیدکلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله 
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