
کنند از دانشگاه خود ، برخی از دانشجویانی که در دانشگاه آزاد تحصیل میانتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری

 .های دولتی انتقالی بگیرنددانشگاههای دیگر بخصوص رضایت کافی ندارند و قصد دارند تا به دانشگاه

و معموال برای تمامی دانشجوان شرایط نقل و انتقالت و میهمانی   انتقالی برای دانشجویان از شرایط خاصی برخوردار است

توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام محیا است، در صورتیکه هریک از داوطلبین انتقالی شرایط را داشته باشند می

 .کنند

هرساله دانشجویان دانشگاه آزاد قادر هستند فقط یک بار نسبت به ثبت درخواست خود برای انتقالی و یا میهمانی به سایر 

صورت  monada.iau.ir های خود اقدام کنند که این ثبت نام به واسطه سامانه منادا به آدرس اینترنتیدانشگاه

مقصد، فرآیند اجرایی پاسخگویی را بعد از دریافت درخواست دانشجو  گیرد.بعبارتی تمامی واحدهای دانشگاهی مبدا ومی

 .انجام خواهند داد 72در سامانه مذکور به مدت 

ظرفیت میهمانی و انتقالی محدود است و اولویت برای دانشجویانی است که روزهای ابتدایی ثبت نام کنند. لذا بهتر است که 

به سرعت انجام دهند. در ادامه قصد داریم به صورت جامع و کامل به تمامی متقاضیان روند ثبت درخواست خود را 

 .بررسی انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری بپردازیم

 

  

  

 شرایط انتقالی از دانشگاه آزاد به دولتی
که مایل به شرکت در نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد می باشند، در  شرایط نقل و انتقال دانشگاه آزاددانشجویان متقاضی واجد  

 .بت درخواست خود در این سامانه را خواهند داشتبار فرصت ث 2هر سال 
دانشجویانی که قصد گرفتن انتقالی را دارند نباید به دالیل نظام وظیفه، انضباطی و آموزشی از ادامه تحصیل منع شده  

 .باشند

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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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/


 .دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی هستند نمی توانند انتقالی بگیرند 
  .و گرایش تحصیلی شما در دانشگاه مورد نظر وجود داشته باشد جهت گرفتن انتقالی، باید رشته 
در صورتی که دانشجو مجوز انتقالی از دانشگاه را داشته باشد گرفتن پایان نامه فقط با موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد  

 .امکان پذیر است
را در دانشگاه مبدا ثبت نام کرده و در آن دانشجویانی که تقاضای انتقالی از دانشگاه را دارند باید حداقل یک نیمسال  

 .دانشگاه تحصیل کرده باشد
 .دانشجویانی می توانند تقاضالی انتقالی دهند که به صورت با آزمون در رشته های دانشگاه آزاد پذیرفته شده اند 
 .ر استگرفتن انتقالی یا مهمانی در دانشگاه های خودگردان، فقط به دانشگاه خودگردان دیگر امکان پذی 
 .تنها یکبار امکان انتقالی دانشگاه در هر مقطع تحصیلی وجود دارد 

های  باشد. به درخواستصورت الکترونیک منحصر به دانشجویان متقاضی نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد می سایت منادا به

صراً از طریق این سامانه حضوری در دانشگاه آزاد به منظور ثبت نام، پاسخی داده نخواهد شد و ثبت درخواست منح

 .پذیردصورت می

  

 

  

  

داوطلبانی که قصد ثبت نام در سامانه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد را دارا باشند، ابتدا باید شرایط عمومی و اختصاصی نقل 

 .صورت کامل مالحظه نموده و با شرایط اختصاصی آن آشنا باشند و انتقاالت دانشگاه آزاد را به

باشند، مدراک الزم که شرایط اختصاصی را دارا می تقاالت دانشگاه آزادنقل و انیان متقاضی شرکت در ثبت نام دانشجو

 .جهت درخواست خود را باید در فایل ثبت نام ضمیمه نمایند

  .توانند نسبت به نقل و انتقال و مهمانی خود اقدام نمایندهای سراسری نیز میدانشجویان دانشگاه

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/


های سراسری را دارا باشند، چنانچه شرایط اخذ مهمانی در دانشگاهمیهای روزانه که مشغول به تحصیل دانشجویان دوره

  .باشندهای روزانه موظف به پرداخت شهریه میها موافقت شود و همانند دانشجویان دورهباشند با درخواست آن

  

 شرایط تحصیلی دانشجویان انتقالی دانشگاه آزاد
 نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد نامهآئین باشد اما در این مبحث در مورددارا می انتقالی از دانشگاه آزاد به دولتی شرایط خود را

  .برای شما اطالعاتی را ارائه خواهیم داد

پردازند و چنانچه عملکرد تحصیلی مناسب و قابل دانشجویان مهمان دانشگاه آزاد، دو ترم در دانشگاه مقصد به تحصیل می

 .توانند منتقل شوندشوند، می 17ی قبولی داشته باشند و همچنین موفق به کسب معدل باال

تا  15باشد، باید به واحد مبدأ منتقل شوند و دانشجویان دختری که معدلشان بین  17ها کمتر از دانشجویان پسری که معدل آن

 .توانند به صورت مهمان در دانشگاه مقصد به تحصیالت خود ادامه دهندباشد، می 17

  

ارای هزینه بررسی مدارک است و پس از ثبت درخواست و یا مخالفت با آن، هزینه د ثبت درخواست انتقالی و میهمانی

 .بررسی برگردانده نخواهد شد

  

 تاثیر معدل بر روی شهریه دانشگاه آزاد
درصد تخفیف شرط معدل استفاده نمایند. این تخفیف  20توانند از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد می

  .های دوم به بعد منظور خواهد گردیدبرای ترم در شهریه

درصد تخفیف  20ها های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد در بدو ورود و در ترم اول آنبرای همه دانشجویان دوره

  .گرددها محاسبه میهای آتی دانشجویان منوط به معدل آنگردد و این رقم در ترمشهریه منظور می

ویانی که به دنبال انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری باشند دانستن میزان معدل در تخفیف شهریه شاید برای دانشج

 .تحصیلی دانشگاه آزاد جالب باشد

  .درصدی شهریه تحصیلی پرداخت برخوردار خواهند شد 8باشد، از تخفیف  17ها های دوم دانشجویانی که معدل آندر ترم

 .درصد تخفیف شهریه خواهند شد 16شامل  19های باالی درصد تخفیف و معدل 12دارند مشمول  18دانشجویانی که معدل 

شهریه رشته های  شود، هر سالهها تأمین میبه دلیل اینکه هزینه اساتید و آب و برق و غیره دانشجویان از همین شهریه

 .یابدرود و این میزان شهریه افزایش میباال می بدون کنکور دانشگاه آزاد

  

 در نقل و انتقاالت دانشگاه سراسری و آزاد ثبت نام

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%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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/


 

  

دانشگاه سراسری برای ثبت درخواست مهمانی و یا انتقالی دانشجویان خود شرایط عمومی و اختصاصی را در نظر 

  .گیردمی

اد و شگاه آزانتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری شرایطی دارد که اطالع از این شرایط برای داوطلبان دانشجویان دان

  .سراسری که حداقل یک ترم در دانشگاه مبدأ گذرانده باشند الزم و ضروری است

پذیرد. و سراسری با یکدیگر متفاوت بوده و در دو سامانه جداگانه صورت می دانشگاه آزاد ثبت درخواست نقل و انتقال در

 .های مذکور ثبت نام نمایید، به درخواست شما رسیدگی نخواهد شدای به غیر از سامانهچنانچه در هر سامانه

ه دانشجویان متقاضی ثبت نام در انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری این است که درخواست توصیه همیشگی ما ب

 .خود را در روزهای اولیه انجام دهید تا درخواست شما زودتر پیگیری شود

زمان اولیه باشد و دانشجویانی که در ظرفیت نقل و انتقال در انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری محدود می

  .درخواست خود را ثبت نموده باشند، در اولویت انتقال و یا مهمانی خواهند بود

د. توانید جویا شویها به صورت دائم انتقال یابید را از مشاورین ایران تحصیل میتوانید با استفاده از آنشرایطی که می

  .باشند، آماده ارائه خدمات به دانشجویان متقاضی میروز حتی ایام تعطیلمشاورین ایران تحصیل در هر ساعت از شبانه

  

 شرایط عمومی انتقالی دانشگاه آزاد

https://irantahsil.org/%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%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/


آزاد قبل از اینکه شرایط اختصاصی و مفاد را بررسی کنند باید در نظر داشته باشند که برای مهمانی و   دانشجویان دانشگاه

مطالعه  monada.iau.ac.ir سایت منادا به آدرس اینترنتیانتقالی در شیوه نامه نقل و انتقاالت را پیش از هر کاری در 

 :کنند. شرایط عمومی ثبت درخواست نقل و انتقاالت میهمانی دانشگاه آزاد عبارت است از

 .عدم وجود منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط انضباطی، آموزشی و نظام وظیفه 
 جد شرایط میهمانی یا انتقالی(گذراندن حداقل یک نیمسال در دانشگاه مبدا )به جز افراد وا 
 .شدگان آزمون دانشگاه آزاد فقط امکان انتقالی را دارندپذیرفته 
 .های خودگردان امکان داردهای خودگردان فقط به واحدهای مجری دورهانتقالی و میهمانی دانشجویان دوره 
 .وجود دارددر صورت وجود مقطع رشته، گرایش و سال قبولی در واحد مقصد، امکان انتقال  
 ممنوعیت انتقالی در هرکدام از مقاطع تحصیلی در نیمسال آخر تحصیلی 
 داشتن مجوز میهمانی اخذ پایان نامه تنها با موافقت واحدهای مبدا و مقصد 
 انتقالی و میهمانی در مقطع دکتری تخصصی تنها در موارد خاص  
 اصانتقالی مجدد در هر مقطع تحصیلی تنها در صورت وجود شرایط خ 
 با توجه به غیرحضوری بودن، ممنوعیت میهمانی و انتقالی از واحد الکترونیکی به دیگر واحدها 
 ممنوعیت انتقالی و میهمانی دانشجویان پژوهش محور 
 انجام انتقالی و میهمانی از واحدهای بین الملل تنها به واحدهای بین المللی 
 واحدهای درون کشور ممنوع است نقل و انتقالی یا میهمانی از واحدهای برون مرزی به 
 انتقالی و میهمانی اعضای هیات علمی و کارکنان واحدهای دانشگاهی به محل خدمتشان ممنوع است 
نقل وانتقال دانشجویان اتباع غیر ایرانی از طریق واحد دانشگاهی مبدا و اداره کل امور بین الملل و کمیسیون نقل و انتقال  

 .ودشدانشجویی دانشگاه برسی می
گیرد، امکان انتقال رشته های پزشکی از خارج کشور به دانشگاه با شرکت در آزمون ورودی که توسط سنجش صورت می 

 .آزاد وجود دارد

 شرایط اختصاصی ثبت درخواست انتقالی دانشگاه آزاد
اده توانند با استفمی افراد متقاضی انتقالی دانشگاه آزاد به سراسری در صورت بررسی شرایط عمومی و واجد شرایط بودن

های انتقالی دانشگاه آزاد نسبت به ثبت درخواست انتقالی خود در دانشگاه آزاد اقدام کنند. شرایط یکی از ماده و تبصره

 :اختصاصی ثبت درخواست انتقالی دانشگاه آزاد عبارت است از

  

تقالی یا صدور مجوز انباید منتظر تایید بنیاد شهید و کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه و  واجدین شرایط انتقالی

 .باشند میهمانی

  

 ضوابط انتقال یا میهمانی براساس ازدواج و متارکه

رد، قادر است اگر دانشجویی بعد از ثبت نام در دانشگاه آزاد، ازدواج دائم کده باشد پس از اینکه مدارک الزم را ارائه ک

 .نسبت به ثبت درخواست انتقالی دانشگاه آزاد به سایر واحدهای دانشگاه آزاد محل سکونت و اشتغال همسر خود اقدام کند

توانند نسبت به انتقال خود به شهر محل گیرند میدانشجویانی که پس از ثبت نام در دانشگاه آزاد از همسر خود طالق می

 .دسکونت همسر خود اقدام کنن

 .میهمانی دانشجویان زن تا پایان اولین سال شیردهی امکان پذیر است

  



 ضوابط انتقال یا میهمانی براساس خانواده شاهد و ایثارگران

  

درصد به باال، همسر و فرزندان آنها و دانشجویان شاهد از همان ابتدای پذیرش با  25امکان انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 

 .ک الزم به هرکدام از واحدهای دانشگاهی وجود دارداستفاده از مدار

ها بعد از ثبت نام در درصد باال و همسر و فرزندان آن 25امکان انتقالی یا میهمانی دانشجویان اسرا، آزادگان، جانبازان 

 .واحد مبدا پس از ارائه مدرک به هرکدام از واحدهای دانشگاهی وجود دارد

ماه حضور داوطلبانه در جبهه تا پیش از  6ها، رزمندگانی که از باالتر همسر و فرزندان آن درصد و 10جانبازان   انتقالی

 را دارند، پس از ارائه مدرک امکان پذیر است 24/07/1367تاریخ 

 .بعبارتی منظور از دانشجویان شاهد در موارد باال، پدر، مادر، همسر و فرزند شهید یا مفقوداالثر است

ای تایید انتقالی یا میهمانی طبق هرکدام از موارد باال باید مدارک الزم را به دانشگاه خود ارائه دهند تا تمامی داوطلبین بر

 .پس از بررسی با درخواست دانشجو موافقت شود

  

 ضوابط میهمانی دانشجویان باردار، بیمار و معلول

از افرادی که از معلولیت جسمی و حرکتی شدید، بعد از ثبت نام اولیه در واحد دانشگاهی مبدا، میهمانی دائم آن دسته 

ناشنوایی و شدید برخوردارند در صورتی که مراجع ذیصالح همچون سازمان بهزیستی، تایید کمیسیون پزشکی و کمیسیون 

 .نقل و انتقال دانشجویی امکان پذیر خواهد داشت

ج اام اس، سرطان، دیالیزی و هموفیلی و غیره  ها صعب العالآن اگر دانشجویان که توسط کمیسیون پزشکی استان بیماری

ها دائم تشخیص داده خواهد شد. بعد از تاییئ کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی به هرکدام از تشخیص داده شود میهمانی آن

 .واحدهای دانشگاهی امکان خواهد داشت

ی سیون پزشکی استان و کمیسیون نقل و انتقال دانشجویمیهمانی و انتقالی دانشجویان زن در فرآیند بارداری، بعد از تایید کمی

 .به هرکدام از واحدهای دانشگاهی امکان دارد

بیمارانی که نیاز به خدمات درمانی موردنیاز در محل تحصیل هستند پس از تایید کمیسیون پزشکی استان و کمیسیون نقل و 

 .کان داردانتقاالت دانشجویی دانشگاه به هریک از واحدهای دانشگاهی ام

برند پس از تایید کمیسیون پزشکی استان و نقل و انتقال دانشجویی ایی کرونا رنج میدانشجویانی که از بیماری زمینه

 .ها امکان پذیر استدانشگاه آن

 : شهریه ثابت و متغیر دانشجویان میهمان دائم در هر نیمسال به واسطه واحد مقصد اخذ در زمان مقرر شهریه ثابت1تبصره

شود. واضح است در خصوص دانشجویانی که از ابتدای ورود در واحد مقصد میهمان دائمی به حساب واحد مبدا واریز می

 .شوند، الزم نیست تا در هر نیمسال تحصیلی لیست دروس خود را به واحد مبدا ارسال کنند

کارنامه تحصیلی دانشجو و دیگر مکاتبات : در جهت تکمیل پرونده دانشجویان میهمان دائم در واحد مقصد وظیفه 2تبصره 

 .ضروری را در هر نیمسال به واحدهای مبدا ارسال کنند



  

 ضوابط میهمانی براساس چند دانشجویی

ها از جمله پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند در این دانشگاه تحصیل کرده باشند اگر در یک خانوده چند نفر از آن 

 .پس از موافقت واحدهای مبدا و مقصد با در دست داشتن مدارک الزم امکان پذیر است یکی از افراد خانواده

  

 ضوابط میهمانی براساس فوت والدین، همسر و فرزند

ها فوت کرده دانشجویان مجرد که بعد از انتخاب رشته محل دانشگاه، پدر، مادر یا دانشجویان متاهل که همسر یا فرزند آن

توانند نسبت به میهمانی و انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری یا سایر واحدها ارک الزم میباشند پس از ارائه مد

 .اقدام کنند

انتقال همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی و قراردادی و همسر اعضای هیأت علمی تماموقت )شاغل و  ضوابط

 بازنشسته و متوفی( و نیمه وقت دانشگاه آزاد

و همسر کارکنان تمام وقت رسمی و قراردادی و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی، پیمانی و نیمه وقت دانشگاه فرزندان 

آزاد در صورتی که شرایط الزم را داشته باشند، دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت کارمند یا 

 .نام در دانشگاه آزاد امکان پذیر استعضو هیات علمی انتقال یا میهمانی از همان ابتدای ثبت 

 ضوابط انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

ترین واحد محل خدمت پذیرفته شده از توانند به نزدیکاعضای هیات علمی و کارکنان تمام وقت رسمی دانشگاه آزاد می

توانند نسبت به انتقال یا میهمانی به بولی را دریافت کرده باشند میدرصد نمره ق 90همان ابتدای قبولی در صورتی که 

 .های دیگر اقدام کننددانشگاه

 ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی

توانند پس از تایید وزارت ورزش و جوانان نسبت به های ملی فدراسیون ورزشی عضویت دارند میدانشجویانی که در تیم

 .ها اقدام کنندی خود به سایر دانشگاهمیهمانی یا انتقال

های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه عضویت دارند پس از تایید معاونت ورزش دانشگاه دانشجویانی که در تیم 

 .توانند برای میهمانی و یا انتقالی اقدام کنندمی

 قانون خدمات کشوری 71ضوابط میهمانی دانشجو به استناد ماده 

قانون  71ماده « د» و « ج» یندگان مجلس شورای اسالمی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء ابندهای وزراء، نما

توانند پس از تایید کمیسیون نقل و ها برای هر نیمسال تا پایان تحصیل خود میخدمات کشوری  و همسر و فرزندان آن

 .دام کنندانتقاالت دانشجویی نسبت به میهمانی یا انتقالی خود اق

 انتقالی پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستان های سازمان سما



های متعلف به سازمان سما گذرانده باشند بعد از تایید سال آخر دوره تحصیلی خود را در دبیرستان 4دانشجویانی که حداقل 

ده در واحد مقصد و دایر بودن درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته ش 90معاونت سازمان سما، در صورت کسب حداقل 

 .توانند نسبت به انتقالی خود اقدام کنندرشته، گرایش و مقطع تحصیلی می

 انتقال و میهمانی بر اساس جدول همترازی

توانند پس از تایید واحدهای مبدا و مقصد و دانشجویانی که قصد دارند به واحدهای گروه همتراز خود انتقالی بگیرند می

ت هزینه با در نظر گرفتن رشته، مقطع، شهر و امتیاز ابر مبناي نسبت جدول همترازی واحد مقصد و مبدا، همچنین پرداخ

 .میانگین کل، سابقه میهمانی و ضریب اولویت دانشجویان خواه  نسبت به انتقالی خود اقدام کنند

دارد تا در صورت عدم کسب امتیاز در گزینه برای واحد مقصد وجود  5تبصره: با در نظر گرفتن امتیاز، قابلیت انتخاب 

 .اولیت اول و اولویت بعدی دانشجو ب واسطه سامانه مورد بررسی قرار گیرد

 شرایط انتقالی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی

ا ین یتوانند در واحدهای محل سکونت والداز جمله امتیازاتی که دانشجویان دختر دارند، دختران دانشجو برای انتقالی می

 .همسران خود اقدام کنند

ها موجود است، سایر های پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی و پرستاری که چند واحد برای آن به جز دانشجویان رشته

 .ها نسبت به انتقالی خود اقدام کنندترین واحد به محل زندگی آنتوانند در شهر محل زندگی و یا نزدیکدانشجویان دختر می

  

 یرامون انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسریاخبار پ

  

 نام انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزادپایان ثبت 

نام نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی برای نیمسال دوم دی ماه مهلت ثبت 3آذرماه تا جمعه  15تاریخ 

 .است ۱۴۰۰ـ ۱۴۰۱سال تحصیلی 

 نام نقل و انتقال و مهماني دانشگاه آزادثبتتمدید  

نام نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان به گفته دبیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی از این دانشگاه در تمدید مهلت ثبت

 .دی تمدید شد 3تا روز جمعه  1400ـ  1401نیمسال دوم سال تحصیلی 

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/06/106.mp3"][/audio] 

  

 خالصه مطلب



اقدام کنند در ابتدا باید شرایط آن را  انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسریتمامی دانشجویانی که قصد دارند برای 

اند توگیرند دانشجو میمبدا و مقصد در نظر می هایبررسی کنند زیرا با توجه به شرایط دانشجو و شرایطی که دانشگاه

 .تصمیم درستی بگیرد

های آزاد و در برخی موارد دانشجویان از بیماری و یا شرایط ضروری و خاصی برخوردارند که با توجه به آن دانشگاه

شگاه و مدارک خود را به دان اند تا متقاضیان انتقالی بتوانند از این شرایط استفاده کنندسراسری شرایطی را در نظر گرفته

ارائه دهند و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند تا به واسطه دانشگاه مبدا و مقصد پذیرفته شود. اگر قصد دارید تا برای 

ر دتوانید به مطالبی که در این سایت ارائه شده است مراجعه کنید انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری اقدام کنید می

 .توانید از مشاورین ما در ایران تحصیل کمک بگیریدصورت هرگونه ابهام می
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کانال اظالع رسانی  

 [caption/]انتقالی از دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری
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