
 منادا سامانه مشکالت بررسی

با پیشرفت تکنولوژی و همچنین افزایش میزان استفاده از آن در امور اداری، سامانه های متعددی برای سهولت 

 بخشیدن در امور دانشجویان دانشگاه های مختلف وجود دارند. این بار سامانه منادا به نشانی اینترنتی

monada.iau.ir طراحی شده است تا دانشجویان  برای دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی سراسر کشور

از طریق این سامانه برخی امور اداری خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند. نقل و انتقاالت و یا مهمانی 

دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی از خدمات این سامانه می باشد. آن دسته از دانشجویانی که قصد نقل و 

اما گاها  .یگری را دارند از طریق همین سامانه می توانند اقدام نمایندانتقالی و یا مهمانی در دانشگاه د

دانشجویان با مشکالتی در سامانه منادا مواجه می شوند و ایران تحصیل قصد دارد در این مقاله به توضیح 

 .بپردازد مشکل سامانه منادا سامانه منادا و همچنین

لذا، اگر شما هم دانشجوی دانشگاه آزاد هستید و می خواهید که مشکالت سامانه منادا را رفع کنید، در ادامه 

این مشکالت آشنا کرده و روش های رفع  مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله شما عزیزان را با برخی از

  .آن ها را نیز بیان خواهیم کرد

  

  :اطالعیه

دانشجوهای دانشگاه های آزاد اسالمی بدون نیاز به حضور در دانشگاه های مبدا و مقصد خود می توانند با 

 .ام نمایندمراجعه به سامانه منادا برای مهمانی و یا نقل و انتقال به سایر دانشگاه های کشور اقد

  

 سامانه منادا چیست؟

سامانه منادا یک سامانه اینترنتی طراحی شده برای دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی می باشد تا بتوانند 

برخی امور اداری و دانشگاهی خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند. دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی 

د تقاضای نقل و انتقالی و یا مهمانی )دائم/موقت( به سایر دانشگاه های کشور از طریق این سامانه می توانن

دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی بنا به دالیلی مانند مشکالت جسمی و روحی، شرایط تاهل خاص  .دهند

 .تندو یا مسافت زیاد و ... خواستار نقل و انتقال و یا مهمانی در دانشگاه های آزاد اسالمی دیگر هس
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سامانه منادا به منظور ثبت و بررسی الکترونیکی درخواست نقل و انتقالی و یا مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد 

سترس می باشد. اما فرایند ثبت و بررسی درخواست مهمانی و یا نقل و انتقالی اسالمی در طول سال دائما در د

در این سامانه صرفا دو بار در سال و معموال در ماه های خرداد و دی ماه امکان پذیر است. در واقع، این در 

ال می شود. خواست ها برای نیمسال اول در مهر ماه و برای ثبت درخواست های نیمسال دوم، در بهمن ماه فع

در نهایت، دانشجویان با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی و قبول کردن آن ها در شیوه نامه این سامانه می 

 .توانند نسبت به ثبت درخواست برای نقل و انتقال و مهمانی دانشگاه و ارائه مدارک خود اقدام نمایند

گرفتن نیم سال تحصیلی خود اقدام به درخواست بنابراین، دانشجویان در زمان های مقرر با توجه با در نظر 

نقل و انتقالی و یا مهمانی در مقاطع مختلف می کنند. پس از اتمام مهلت ثبت درخواست، دانشگاه های مبدا 

و مقصد درخواست دانشجویان را بررسی می نمایند و سپس نتیجه درخواست آن ها را از طریق همان سامانه 

  .منادا اعالم می کنند

  

  

و شرایط عمومی و اختصاصی ثبت درخواست در این سامانه این  سامانه منادا جهت کسب اطالعات بیشتر از

  .مقاله را مطالعه فرمایید
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  دازمان درخواست انتقال و یا مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در سامانه منا

دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی که قصد دارند برای ادامه تحصیل خود در نیمسال تحصیلی سال جاری 

به دانشگاه های دیگر چه به صورت دائم و چه به صورت موقت منتقل شوند، می بایست اطالعیه های منتشر 

ری و در زمان مقرر اقدام به ثبت شده سامانه منادا و همچنین سامانه های دانشگاه های آزاد خود را پیگی

درخواست مورد نظر کنند. در غیر این صورت دانشجویان موفق به ثبت درخواست و در نتیجه نقل و انتقالی 

 .دائم و یا موقت نمی شوند

  

 

  

  

 رایج ترین مشکالت سامانه منادا

می پردازیم که اغلب دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی به  مشکل سامانه منادا در این بخش به برخی از

هنگام ثبت درخواست با آن ها مواجه شده بودند. بهتر از است دانشجویان در جریان این مشکالت باشند تا از 

بروز آن ها پیشگیری و یا در صورت بروز توانند آن مشکالت را رفت نمایند. برخی از رایج ترین این مشکالت، 

  :ل موارد زیر می باشندشام



  

 عدم موافقت سامانه با درخواست دانشجویان

یکی از مشکالت سامانه منادا این است که سامانه با درخواست مهمانی  برخی از دانشجویان گزارش داده اند که

قیقات و یا نقل و انتقال آن ها موافقت می کند اما، ممکن است واحدهای دانشگاه مقصد مانند واحد علوم و تح

درخواست آن ها نپذیرد و به نظر می آید که مشکل از سامانه باشد. اما دانشجویان بهتر است بدانند که این 

های واحدهای مبدا و مقصد است که در اکثر موارد با درخواست نقل و انتقالی  مربوط به ظرفیت مشکل

ممکن است محدودیت هایی اعمال شود. از ها دانشجویان موافقت می کنند. اما برای مهمانی در برخی از گروه

جمله محدودیت هایی که می توان به آن اشاره کرد کیفیت سرفصل های متفاوت در دانشگاه های مقصد و 

  .مبدا است

در صورت بروز چنین مشکلی دانشجویان با مراجعه به دانشگاه های مبدا و یا مقصد می توانند این مشکل را 

ورت عدم تمایل به مراجعه حضوری می توانند با کارشناسان مربوطه دانشگاه ها پیگیری نمایند و یا در ص

 .تماس گرفته و مشکل خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری پیگیری و در نهایت رفع نمایند

  

  

اینجا  1401سال سامانه پیگیری نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد جهت کسب اطالعات الزم از نحوه استفاده از

  .کلیک کنید

  

 عدم پرداخت هزینه

شکالت سامانه منادا می توان به عملکرد خود سامانه به هنگام ثبت نام می باشد اشاره کرد. برخی از دیگر م

اند  دیگر از دانشجویان گزارش داده اند که سامانه دچار اختالل شده است و بسیاری از آن ها هنوز نتوانسته

ه آزاد اسالمی، سامانه منادا در دکتر علیرضا صامت مدیرکل امور دانشجویی دانشگا نام کنند. به گفتهثبت 

  .اندسرور و بانک اطالعاتی مشکلی ندارد و تاکنون بیش از پنج هزار نفر ثبت درخواست کرده خصوص

اما مواردی گزارش شده است که به هنگام پرداخت هزینه جهت دریافت مجوز مهمانی و یا نقل و انتقالی به 

داده است. دانشجویان به هنگام ثبت درخواست و پرداخت هزینه  سایر دانشگاه ها اختاللی در این فرایند رخ

به درگاه بانک مورد نظر منتقل می شوند و ممکن است هزینه پرداخت و از حساب بانکی دانشجویان آن مبلغ 

کسر شود. اما، فرایند پرداخت تایید نشود و یا آن ها مجبور شوند بار دیگر هزینه را پرداخت نمایند. مدیرکل 

ر دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در این خصوص هم توضیحاتی ارائه دادند تا در صورت بروز چنین مشکلی امو
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دانشجویان بتوانند آن را به راحتی رفع نمایند. وی اشاره کرد که این مشکل مربوط به بانک می باشد و دانشگاه 

به دانشگاه و یا تماس با بخش امور مالی ها هیچ گونه دخالتی در این موضوع ندارد و دانشجویان با مراجعه 

 .موضوع را مطرح کنند تا در نهایت مبلغ به آن ها عودت داده شود

  

 

  

  

 دانشگاه های دولتیعدم ثبت درخواست دانشجویان مبنی بر انتقال به 

از دیگر دانشجویانی که قصد نقل و انتقال و یا مهمانی در دانشگاه آزاد را داشته اما نتوانسته بود درخواست 

خود را در سامانه منادا ثبت نماید و این مشکل را گزارش کرده بود. با بررسی این مشکل کارشناسان بخش 

الی دانشجوی دانشگاه دولتی بوده که متقاضی نقل و انتقالی مربوطه متوجه شدند که فرد متقاضی نقل و انتق

  .به دانشگاه آزاد اسالمی بوده است

چون سامانه منادا مختص امور دانشجویی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی می باشد و برای ثبت نام و 

که شماره دانشجویی دانشگاه ورود به سامانه منادا دانشجویان نیاز به شماره نه رقمی دانشجویی خود دارند 

های سراسری با دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی متفاوت می باشد. بنابراین امکان ورود و ثبت درخواست 



نقل و انتقال و یا مهمانی از طریق سامانه منادا برای دانشجویان سایر دانشگاه های کشور به جز دانشجوهای 

 .باشد دانشگاه های آزاد اسالمی مقدور نمی

  

  

 :اطالعیه

دانشجویان دانشگاه های دولتی می توانند جهت انتقالی به دانشگاه های آزاد و بالعکس دانشجویان دانشگاه 

های آزاد می توانند جهت انتقالی به دانشگاه های دولتی ثبت درخواست کنند. اما این گونه درخواست ها 

 .معموال توسط مکاتبات بین دانشگاهی انجام می پذیرد

  

 یتعدم ورود به سا

مشکل دیگری که دانشجویان با آن ها مواجه شده اند عدم ورود آن ها به سامانه منادا بوده است. دانشجویان 

در صورتی که اطالعات هویتی خود را وارد کردند و در نهایت موفق به ورود به سامانه منادا نشده اند و خطای 

 سیستم مدیر به پیام ارسال طریق از  می توانند را مشاهده کرده اند "اطالعات شما در بانک موجود نمی باشد"

 .نمایند گزارش را موضوع

  



 

  

  

 روش های جلوگیری از بروز مشکل سامانه منادا

به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل سامانه منادا و یا ثبت درخواست نقل و انتقالی و یا مهمانی 

 .دانشجویی، دانشجویان بهتر است موارد زیر را به هنگام ثبت درخواست خود در نظر داشته باشند

عدم مراجعه حضوری به واحدهای دانشگاه های مبدا و مقصد جهت ثبت درخواست نقل و انتقال      .1

 و یا مهمانی دانشجویی و ثبت و پیگیری درخواست به صورت کامال آنالین و غیرحضوری

 مطالعه شیوه نامه و سپس انتخاب ماده متناسب با شرایط دانشجویی خود     .2

ه توسط دانشگاه مقصد و اطمینان از ارائه واحدهای انتخابی در آن بررسی واحدهای ارائه شد     .3

 دانشگاه

بررسی اولویت های دیگر در صورت عدم کسب امتیاز الزم جهت انتقالی و یا مهمانی در دانشگاه      .4

 مقصد

ثبت درخواست نقل و انتقال و یا مهمانی دانشجویی توسط خود فرد، عدم واگذاری ثبت درخواست      .5

 گران و یا کافی نتبه دی

تغییر نوع درخواست نقل و انتقال و یا مهمانی دانشجویی در زمان نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد در      .6

 ساعت از ثبت درخواست اولیه 24سامانه منادا پس از گذشت 



 اطمینان از نهایی شدن ثبت درخواست نقل و انتقال و یا مهمانی دانشجویی     .7

  

  

 :اطالعیه

ور اطالع رسانی از فرایند و مراحل ثبت و بررسی درخواست نقل و انتقال و یا مهمانی دانشجویی به منظ

اندازی شده است که دانشجویان پس از ثبت دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی سامانه پیامکی منادا راه

ت دانشجویان در سامانه درخواست با ارسال پیامکی از جانب سامانه منادا تمامی فرآیندهای نقل و انتقاال

 .رسانی خواهد شدمنادا به آن ها اطالع

  

 آخرین اخبار پیرامون نقل و انتقال سامانه منادا

 انتقالی به واحد الکترونیکی دانشجویان

دانشجویانی به دلیل غیرحضوری بودن دانشگاه ها برنامه تحصیلی و کاری خود را آماده کرده اند و شرایط 

نشگاه مبدا را ندارند می توانند از این امکان بهره ببرند و انتقالی دائم خود دار بگیرند. اما شرکت حضوری در دا

دانشجویان از ترم های آینده می توانند همچون سال های گذشته متقاضی درخواست مهمانی در سامانه منادا 

 .باشند

  

 درخواست انتقالی رایگان

انشجویان از پرداخت هزینه جبرانی جهت درخواست انتقالی به دانشجویی، د-با اعالم معاون محترم فرهنگی

واحد الکترونیک معاف شدند و بجز شهریه دانشگاهی که در دانشگاه مبدا خود پرداخت می کردند دیگر نیاز 

 .به پرداخت هزینه مضاف نمی باشد

  

 هزینه ثبت درخواست انتقالی در سامانه منادا

-1401هزینه ثبت درخواست نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد در سامانه منادا در سال تحصیلی 

 .در مقاطع تحصیلی مختلف به شرح زیر اعالم شد 1402



 هزینه نقل و انتقال دانشجو دانشگاه آزاد به ریال

    ۳۲۵،۰۰۰کاردانی 

    ۶۲۵،۰۰۰کارشناسی 

    ۹۴۵،۰۰۰کارشناسی ارشد 

    ۱،۴۵۵،۰۰۰دکتری 

  

  

 خالصه مطلب

می  monada.iau.ir دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی با مراجعه به سامانه منادا به آدرس اینترنتی

توانند جهت مهمانی و یا نقل و انتقال خود به سایر دانشگاه های کشور اقدام نمایند. اما برخی از متقاضیان با 

به هنگام ثبت درخواست مواجه شده اند که این مقاله سعی در معرفی سامانه برخی از مشکالت سامانه منادا 

، به همراه راه حل هایی برای جلوگیری از بوجود آمدن در مشکل سامانه منادا منادا و همچنین معرفی

سامانه و انواع روش های پیگیری درخواست در سامانه منادا را داشت. دانشجویان با داشتن آگاهی از این 

کالت و جلوگیری از بروز آن ها می توانند فرایند ثبت و پیگیری درخواست نقل و انتقالی و یا مهمانی خود مش

 .را به نحوه احسنت پشت سر بگذارند

  

 .کلیک کنید اینجا این مقاله pdf جهت دانلود 

  

 


