
 

 
 

یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط بسیاری از افراد مطرح می شود  ثبت نام و نقل و انتقال دانشگاه آزاد چگونگی نحوه

دانشجویانی که به هر دلیل امکان ادامه تحصیل در دانشگاه محل پذیرش خود را ندارند، می توانند نسبت به ثبت نام نقل و انتقاالت  و

در زمان  نکته قابل توجه اینکه ورود به سامانه ثبت درخواست انتقال دانشگاه آزاد )منادا( تنها اقدام نمایند. البتهدانشگاه های آزاد 

 .امکان پذیر است تعیین شده

انجام ثبت نام انتقالی و عضویت به عنوان دانشجوی مهمان دانشگاه آزاد برای دانشجویان ترم اول مهر و  همچنین الزم به ذکر است

ن میسر نمی باشد. در نهایت اگر تصمیم دارید در خصوص ورود به سایت منادا، نحوه ثبت نام در این سامانه، درخواست مهیمانی بهم

 .پیشنهاد می کنیم تا پایان این مقاله را مطالعه نمایید و یا انتقالی اطالعات بیشتری بدست آورید

 

 نحوه ثبت درخواست نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد در نیمسال اول

ثبت نام نقل و انتقاالت  در گام اول بهتر است شما را با وب سایت منادا آشنا کنیم. این وب سایت برای افرادی که قصد دارند

برای ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد  انجام دهند بسیار کاربردی می باشد زیرا در این سامانه هر سال اطالعیه ای دانشگاه آزاد

ثبت می شود و افرادی که قصد انتقالی گرفتن به دانشگاه های دیگر را دارند باید از طریق آن و به صورت اینترنتی مراحل الزم را 

 .طی نمایند

  

  اطالعیه

رخواست خود را انجام دهید. همچنین هر دانشجو با توجه به ظرفیت محدود نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد بهتر است در اسرع وقت د

 .تنها یک بار می تواند از این طرح استفاده نماید

  

مطابق  مراجعه کرده و سامانه منادا به منظور ثبت درخواست خود مبنی بر انتقال به سایر واحدهای دانشگاه آزاد، می بایست ابتدا به

 .با راهنمای زیر ادامه مراحل را طی کنید

  

https://std.iau.ir/LoginUser.aspx
https://std.iau.ir/LoginUser.aspx


 

 
 

[caption id="attachment_112714" align="aligncenter" width="600"]

  

 [caption/]ثبت درخواست نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد در نیمسال اول نحوه

  

د تصویر زیر مواجه شوید. بعد از ورود به این سامانه با صفحه ای مانن monada.iau.ir در این بخش از مقاله باید وارد وب سایت

افقت خود را ی باشد. سپس می بایست تیک مومی شوید. توجه داشته باشید مطالعه شرایط و آیین نامه های این صفحه الزامی م

 .بزنید و وارد مرحله بعد شوید

  



 

 
 

[caption id="attachment_112713" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سامانه ثبت درخواست انتقال دانشگاه آزاد

  

باید بدون خط تیره  در این صفحه باید سه فیلد آن را تکمیل کنید. در بخش اول به سراغ کد ملی بروید، توجه داشته باشید کد ملی

  .باید تمام صفرها را وارد کنیددر فیلد نوشته شود. از سوی دیگر اگر در ابتدا کد ملی شما صفر وجود دارد 

شود در تصویر زیر  مرحله دوم مربوط به شماره دانشجویی می باشد. توجه داشته باشید قسمتی که شماره دانشجویی باید در آن وارد

 .نشانه گذاری شده است 2با عدد شماره 

نمایش  3با عدد شماره  تی در قسمتی که در تصویر زیرهمانطور که می دانید در انتها باید کد امنیتی را در فرم وارد کنید. کد امنی

  .داده شده است باید وارد شود. در نهایت هم با کلیک بر روی گزینه ورود می توانید وارد سامانه شوید



 

 
 

  

[caption id="attachment_112715" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تکمیل فرم

  

  .ماستدر ادامه شما با صفحه ای مواجه می شوید که نیازمند اطالعات فردی، اطالعات آموزشی و اطالعات تماس ش

 پس انتخابی ماده یرتغی امکان. )نماید آپلود را شده خواسته مدارک و کند ماده انتخابی خود را مشخص در مرحله بعد دانشجو باید 

 طریق از را نیاز وردم هزینه و کرده انتخاب را مقصد دانشگاه باید مدارک کردن آپلود از بعد و( داشت نخواهد وجود درخواست ثبت از

 .دنمایی پرداخت شتاب شبکه عضو بانکی های کارت



 

 
 

فت این کد به معنی دقت داشته باشید دریا .نمایش خواهد داد” کد پیگیری“بعد از طی تمامی مراحل فوق، سامانه کدی را به عنوان 

رقمی را  13ونده تمام شدن مراحل ثبت نام نیست. شما با کلیک روی عبارت ثبت نهایی در نهایت مراحل را تمام کرده و شماره پر

 .معنای تکمیل شدن مراحل می باشددریافت می کنید که به 

 اطالعیه

 .هزینه ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف متفاوت است

  

 نحوه ثبت درخواست نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد در نیمسال دوم

و تنها تفاوت آن مربوط  برای ثبت درخواست انتقالی در نیمسال دوم نیز باید همان مراحل گفته شده در نیمسال اول را طی نمایید

  .به تاریخ های شروع فرایند ثبت نام می شود

  

 سامانه منادا

به صورت جداگانه و در زمان مجزا برگزار اسالمی برای هر نیمسال ترم مهر و بهمن  ثبت نام نقل و انتقاالت دانشجویی دانشگاه آزاد

می گردد. به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام انتقالی دانشگاه آزاد و یا اخذ مهمانی دانشگاه آزاد در واحد های دیگر می رسانیم ثبت 

منادا دانشگاه آزاد اسالمی  نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد صرفا به صورت اینترنتی )الکترونیکی( بوده و فقط از طریق سایت سامانه

صورت خواهد پذیرفت لذا دانشجویان گرامی که قصد اخذ انتقالی یا مهمانی در واحد های دیگر را monada.iau.ac.ir  به نشانی

 .دانشجویی خود اقدام نماینددارند می توانند از طریق سامانه منادا نسبت به تکمیل درخواست 

ی با رعایت تمامی شرایط ثبت نام نقل و انتقاالت در سامانه منادا دانشگاه آزاد فقط در صورتی قابل رسیدگی خواهد بود که فرد متقاض

ان گفت رسیدگی گر می توو ضوابط مربوط به آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد درخواست خود را ثبت نموده باشند. به عبارتی دی

رایط عمومی و شبه درخواست دانشجویان مبنی بر انتقالی وی از واحدی به واحدی دیگر یا میهمان شدن در واحد دیگری منوط به 

 .اختصاصی داوطلب خواهد بود

  

https://irantahsil.org/monada-iau-ac-ir/
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 شرایط انتقالی دانشگاه آزاد

تقاالت دانشگاه آزاد خواهد بود ر آیین نامه نقل و انگرو داشتن شرایط مذکور د دانشگاه آزاد در ثبت نام متقاضیان انتقالی یا میهمان

 .و این شرایط به طور خالصه شامل موارد زیر هستند

 بیماری های خاص  

 فوت یکی از اعضا خانواده  

 سرپرستی خانواده  

 اشتغال یکی از اعضا خانواده به صورت رسمی در دانشگاه آزاد  

 فعالیت در هیئت علمی دانشگاه آزاد 

 ی در سطح کشورورزش حرفه ا 

 اشتغال یکی از اعضا خانواده در مجلس شورای اسالمی یا هیئت وزرا دولت 

 شرایط خاص و جدول همترازی دانشگاه آزاد جهت اخذ انتقالی یا مهمانی دانشگاه آزاد اسالمی 

  

  

 .کلیک کنید شرایط انتقالی دانشگاه آزاد برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

رفت و درخواست هایی ام خواهد گالزم به ذکر است تمامی نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد با توجه به جدول همترازی دانشگاه آزاد انج

تما قبل از ثبت که خارج از چهارچوب جدول همترازی باشند جنبه اجرایی نخواهند داشت. لذا به متقاضیان عزیز توصیه می شود ح

 .ندحتما جدول همترازی دانشگاه آزاد را دانلود و بررسی نمای سامانه منادا دانشگاه آزاد درخواست اینترنتی در

  

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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 

  

 زمان ثبت نام انتقالی دانشگاه آزاد ترم مهر و بهمن

حصیلی انجام می پذیرد. تبا توجه به سنوات گذشته می توان گفت بازه زمانی ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد دو بار در هر سال 

ازه زمانی انجام می گیرد به ذکر است زمان ثبت نام انتقالی دانشگاه آزاد و وقت ثبت نام میهمانی دانشگاه آزاد در یک ب همچنین الزم

 .که متقاضیان محترم می توانند به صورت مجزا درخواست خود را در سامانه منادا ثبت نمایند

ی در اولین ساعات باز با توجه به محدودیت زمانی در تاریخ ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد توصیه می نماییم متقاضیان گرام

وجه به محدودیت شدن سایت ثبت نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد نسبت به تکمیل درخواست خود اقدام نمایند. شایان ذکر است با ت

ه ثبت درخواست نموده انتقالی یا مهمانی با دانشجویانی خواهد بود که زودتر از دیگر متقاضیان در سامان های موجود اولویت پذیرش

 .باشند



 

 
 

ل اول سال تحصیلی یا همان مهلت ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد جهت نیمسا نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد با توجه به آیین نامه

خرداد 15وانند از تماه ادامه خواهد داشت. لذا داوطلبان محترم می  مرداد 15 اری شروع شده و تاماه سال ج  تیر 15 ترم مهر از

 .درخواست های خود را از طریق سامانه مذکور ثبت نمایند

  

 اطالعیه

 .دانشگاه آزاد شروع شده است 1402 - 1401نقل و انتقاالت و مهمانی نیمسال اول سال تحصیلی 

  

کونت یا سو میهمانی اضطراری به واحد دانشگاهی محل  انشگاهی الکترونیکی )مجازی(د نتقال به واحدا درخواست ثبت زمان

 25لغایت  1401فروردین ماه  15یخ ، از تار1402-1401نزدیکترین واحد دانشگاهی محل سکونت، در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 .می باشد 1402فروردین ماه 

واست قابل پیگیری روز از همان سامانه ثبت درخ 3نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد حداکثر ظرف  خوب است بدانید که نتایج ثبت نام

مان ثبت نام انتقالی زخواهد بود. لذا شما باید در اسرع وقت اقدامات خود را انجام دهید و در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد 

 .اییدباط برقرار نمتوانید با کارشناسان ایران تحصیل ارتدانشگاه آزاد می

  

 زمان تمدید ثبت نام زمان ثبت درخواست نیمسال تحصیلی

 مرداد ماه 22تا  مرداد ماه 15تیر ماه تا  15 1402 – 1401نیمسال اول 

 دی ماه 3تا  آذر 30آذر ماه لغایت  15 1402 – 1401نیمسال دوم 

  

  



 

 
 

 مشاوره ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

طرح کنیم. در گام اول آیا به مشاوره ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد نیاز دارید؟ در این بخش قصد داریم مباحث کاربردی را م

ی امکان حضور در دانشگاه بهتر است بدانید به طور کل امکان ثبت نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد برای افرادی وجود دارد که به هر دلیل

. برای ثبت این را ندارند و مجبورند برای شعبه دیگر از محل تحصیل خود و یا دانشگاه دیگری انتقالی بگیرند محل تحصیل خود

تیب اثر داده نخواهد درخواست حتماً باید در بازه های زمانی اعالم شده اقدام نمایید؛ زیرا در غیر این صورت به درخواست شما تر

 .امل بررسی خواهند شدکهزینه های احتمالی آگاه باشید. تمامی این موارد در ادامه به طور  شد. به عالوه این نیز باید از شرایط و
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 [caption/]مشاوره ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

  



 

 
 

 هزینه ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

ند دانشجویانی که قصد همان طور که دانشجویان انصرافی دانشگاه آزاد می بایست هزینه انصراف خود را به دانشگاه آزاد پرداخت نمای

وجه به مقطع دانشجو تاز واحدی به واحد دیگر را دارند نیز می بایست هزینه انتقال پرداخت نمایند که این هزینه با اخذ انتقالی 

  .متغیر خواهد بود

گاه آزاد برای مقاطع با توجه به آخرین تغییرات و اطالعیه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی هزینه انتقال دانشجویان دانش

رابر شهریه ثابت ایشان خواهد ب 1.5از پیوسته و ناپیوسته، مقطع کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته متغیر و تقریبا برابر  کارشناسی اعم

 .بود

دانشگاه آزاد، دانشگاه جهت  الزم به ذکر است با توجه به قوانین و شرایط دانشگاه آزاد اسالمی عالوه بر هزینه ثبت نام نقل و انتقاالت

ی واحد دیگری ی نیز از دانشجویان هزینه دریافت خواهد کرد، به صورتی که هر دانشجویی که قصد اخذ میهمانی برااخذ میهمان

نماید. لذا متقاضیان  داشته باشد می بایست مطابق قوانین و شرایط نیمی از شهریه ثابت خود را به عنوان جریمه به دانشگاه پرداخت

لعه و بررسی کرده سپس ت دانشگاه آزاد می بایست تمامی نکات مربوط به نقل و انتقاالت را مطاگرامی قبل از ثبت نام نقل و انتقاال

 .برای ثبت درخواست اقدام نمایند

  

 1401هزینه دریافت انتقالی دانشگاه آزاد 

 مبلغ مقطع تحصیلی

 هزار تومان  600 کاردانی

 هزار تومان  900 کارشناسی

 هزار تومان 500میلیون و  1 کارشناسی ارشد

 میلیون تومان  4 دکترای حرفه ای و دکتری تخصصی

  



 

 
 

 .کلیک کنید ه آزاد به دانشگاه سراسریانتقالی از دانشگا جهت کسب اطالعات بیشتر روی

  

نجام می گیرد که هر داوطلب ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد فقط از طریق سایت منادا دانشگاه آزاد )سامانه انتقال دانشجویان( ا

ا همان سامانه منادا یشجویان می تواند در مدت ثبت نام نقل و انتقاالت دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی از طریق سامانه انتقال دان

ود را وارد می کنند خوارد شوند و از قسمت ورود با توجه به قسمت مربوط به مهمانی یا انتقالی دانشگاه آزاد وارد شده و مشخصات 

د در ائه می کننسپس یکی از دالیل مشخص شده برای انتقال یا مهمانی را انتخاب کرده و مدارک دال بر احراز شرایط خود را ار

 .ام خواهد گرفتصورت صحت دالیل و مدارک الزم برای میهمانی دانشگاه آزاد و موافقت واحد مبدا و مقصد نقل و انتقال وی انج

اضیان محترم می به اطالع می رسانیم به منظور تسهیل در امور ثبت درخواست نقل و انتقاالت دانشجویی دانشگاه آزاد کلیه متق

ن تحصیل اقدام به خود در سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی ایراتوانند جهت ثبت درخواست 

ی یا انتقالی دانشگاه ثبت درخواست نمایند مشاوران ایران تحصیل با تسلط کامل بر امور ثبت نام دانشگاه آزاد و مشاوره اخذ مهمان

 .انتقال دانشجویان منادا ثبت نمایند آزاد می توانند ثبت درخواست شما را در سامانه

  

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/


 

 
 

[caption id="attachment_112811" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزادشرایط و نحوه ث

  

 .کلیک کنید ثبت نام انتقالی دانشگاه پیام نور جهت کسب اطالعات بیشتر درمورد

  

 های میهمانی و نقل و انتقاالت دانشگاه آزادمحدودیت

 :رد زیر را داشته باشنددانشجویان دانشگاه آزاد برای این که بتوانند از دانشگاهی به دانشگاه دیگر منتقل شوند می بایست موا

 موزشی، انضباطی و نظام وظیفه منع ادامه تحصیل نداشته باشندبه دلیل شرایط آ. 

 رانده باشندحداقل یک نیمسال تحصیلی در واحد مبدا )به استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از بدو پذیرش( گذ. 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 دانشجو متقاضی باید از طریق آزمون سراسری در دانشگاه قبول شده باشد. 

 دهای خودگردان منتقل یا جابجا شوندتوانند به واحدانشجویان دوره های خودگردان تنها می. 

 ی یکسان در دانشگاه مقصد می توانند به آنجا منتقل شودها و سال قبولها، گرایشدانشجو با مقاطع، رشته. 

 امکان نقل و جابجایی در نیمسال آخر تحصیلی وجود ندارد. 

 رده باشدی می توانند پایان نامه خود را بگیرند که دانشگاه مبدا و مقصد با آن موافقت کدانشجویان میهمان زمان. 

 دانشجویان دکتری تنها با داشتن شرایط خاص می توانند منتقل یا میهمان شوند. 

 ندارند وجود دانشجویان واحدهای الکترونیکی به دلیل غیر حضوری بودن کالس های آنها امکان میهمان و انتقال در آنها. 

 از دانشگاه های خارج کشور  دانشجویان واحدهای بین الملل تنها در واحدهای بین الملل می توانند جابجا شوند. اما آنها نمی توانند

 .به دانشگاه های داخلی میهمان یا جابجا شوند و بالعکس

 ا میهمان شوندیور نمی توانند انتقال دانشجویان پژوهش، کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی به محل خدمت مح. 

 یسیون نقل و انتقال دانشجویان اتباع غیرایرانی تنها در صورت موافقت واحد دانشگاهی مبدا و اداره کل امور بین الملل و کم

 .دانشجویی دانشگاه می توانند انتقال یا میهمان شوند

  

 .ک کنیدکلی سامانه نقل و انتقاالت دانشگاه فرهنگیان جهت کسب اطالعات بیشتر درمورد

  

 بررسی مدارک برای ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

االت دانشگاه آزاد در در این قسمت از مقاله تصمیم داریم اطالعاتی را در مربوط به مدارک مورد نیاز در مورد ثبت نام نقل و انتق

ل وجود دارد. برای مثال ی برای ثبت نام نقل و انتقااختیار شما عزیزان قرار دهیم. این نکته را در نظر داشته باشید روش های مختلف

قانون چند  از سوی دیگر افرادی که از همسر خود جدا شده اند به سادگی می توانند برای نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد ثبت نام کنند.

دریافت انتقالی را ذکر  ماده های مختلفدانشجویی هم می تواند به شما کمک کند تا انتقالی بگیرید. در ادامه مدارک مورد نیاز برای 

 .کرده ایم

  

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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7/
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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7/


 

 
 

[caption id="attachment_112810" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مدارک الزم برای انتقالی دانشگاه آزاد

  

 مدارک الزم برای انتقالی بر اساس ماده ازدواج یا طالق

  ازدواجصفحه اول و دوم شناسنامه خود و همسر برای طالق و 

 سند ازدواج برای ازدواج 

 صفحه دوم تا پنج طالق نامه برای طالق 

 صفحه اول شناسنامه فرزند 

  

 مدارک الزم برای انتقالی بر اساس ماده چند دانشجویی



 

 
 

 های آزاد دیگر مشغول به تحصیل هستند باید گواهی اشتغال به تحصیل )دارای مهر اصلی واحد دانشجویانی که در دانشگاه

 .دانشگاهی مربوطه( ارائه دهند

 صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان، والدین، همسر 

  

 .کلیک کنید ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه پیام نور جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

 دارک الزم برای انتقالی بر اساس ماده سهمیه شاهد و ایثار گریم

 داشته همراه به انبازانج و شهید بنیاد نامه معرفی یا کارت عالوه به را خود  همسر و فرزند شهید باید صفحه اول و دوم شناسنامه 

 .باشد

 ه ایثارگری و جانبازی داشته کارت یا معرفی نامه ادار همراه به را  آزادگان، همسر و فرزندان آن ها باید صفحه اول و دوم شناسنامه

 .باشند

  درصد و باالتر باید کارت یا معرفی نامه اداره ایثارگری و جانبازی خود را ارائه دهند 10جانبازان. 

  خود را از ارگان  عرفی نامهماه سابقه فعالیت در جبهه جهت ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد باید کارت و م 6رزمندگان دارای

 .ذیربط دریافت و ارائه دهند

  

 فرزند و همسر مادر، پدر، فوت  مدارک الزم

 ارائه گواهی فوت صادر شده از ثبت احوال 

 عکس صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو و فرد فوت شده 

  

 مدارک الزم برای انتقالی دانشجویان باردار، بیمار و معلول

 مه دانشجوعکس صفحه اول و دوم شناسنا 

 مدارک پزشکی مربوط به بیماری 

  

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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 مدارک الزم برای ماده انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد

 آخرین حکم کارگزینی کارمند و یا هیأت علمی 

 موافقت واحد با ادامه  از محل خدمت مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن کارمند و عضو هیأت علمی اعالم گردد و این که از عملکرد و

 .تحصیل دانشجو متقاضی موافقت داشته باشند

 صفحات عقدنامه در صورت دانشجو بودن همسر 

 جو و والدین او مشخص شده باشندصفحات اول و دوم شناسنامه که در آن مشخصات همسر و فرزندان دانش. 

  

 .کلیک کنید ات علمیانتقالی فرزندان هی جهت کسب اطالعات بیشتر درمورد

  

 

 

 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/


 

 
 

 

 [caption/]مانان ملیماده ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهر 

  

 ماده ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی

 از سوی فدراسیون مربوطه معرفی نامه ارسال کنند. 

 حکم قهرمانی کشوری یا بین المللی خود را ارائه دهند. 

  

  

  



 

 
 

  

 پادکست صوتی مقاله

  

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/2.mp3"][/audio] 

  

 اخبار پیرامون نقل و انتقال دانشگاه آزاد

 تمدید زمان نقل و انتقال دانشگاه آزاد

مرداد ماه  22تا تاریخ  1402 - 1401ثبت نام نقل و انتقاالت و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد برای نیمسال اول سال تحصیلی 

 .تمدید شده است

 .دانشگاه آزاد شروع شده است 1402 - 1401همچنین نقل و انتقاالت و میهمانی نیمسال اول سال تحصیلی 

  

 خالصه مطالب

مطالبی را به شما عزیزان ارائه  ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد در این مقاله تالش نمودیم تا در رابطه با شرایط و نحوه

نماییم. دانشجویان عزیز با استفاده از لینک ورود به سامانه نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد می توانند مدارک خود را جهت 

  .ینددرخواست ثبت نما

ثبت نام انتقالی دانشگاه آزاد برای دو ترم مهر و بهمن تنها مختص به واجدین شرایط خواهد بود. چنانچه در ورود به سامانه ثبت 

درخواست انتقال دانشگاه مشکلی دارید و یا اینکه مایل به انجام ثبت نام انتقالی و میهمانی دانشگاه آزاد می باشید، می توانید با 

 .در ارتباط باشید مشاوران ما

  

 


