
 

 
 

 1401 بهداشت وزارت دانشجویان انتقالی

برخی از دانشجویان پزشکی، بنا به دالیل مختلفی تصمیم دارند تا به طور موقت مکان دانشگاه خود 

شده و  انتقالی دانشجویان وزارت بهداشت را تغییر دهند. آن ها برای این کار باید وارد سایت

درخواست خود را به این وزارت، ارسال کنند. وزارت بهداشت، ساالنه زمانی را برای این کار مقرر می 

کنند که هر یک از داوطلبین واجد شرایط باید در آن زمان، درخواست نقل و انتقال خود را صادر 

ه پذیرش و یا عدم پس از ثبت نام می توانند نتیج نمایند. الزم به ذکر است تا بدانید که آن ها

پذیرش خود را در سامانه نقل و انتقاالت ارشد وزارت بهداشت به وسیله شماره دانشجویی و کد ملی 

 .مشاهده نمایند

  

 :اطالعیه

می باشد  transmission.behdasht.gov.ir سایت انتقالی دانشگاه های علوم پزشکی به نشانی

 .ج در آن انجام می گیرندکه تمامی فرآیندها از ثبت نام تا اعالم نتای

  

  



 

 
 

 زمان ثبت نام نقل و انتقاالت ارشد وزارت بهداشت

همان طور که در ابتدا مقاله بیان کردیم، داوطلبان برای انتقال محل تحصیل خود باید در زمان مقرر 

به سایت وزارت بهداشت مراجعه کنند. لذا، در جدول زیر زمان و تاریخ دقیق ثبت نام انتقالی 

 .ویان وزارت بهداشت قرار داده شده استدانشج

  

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبدا 

 و بارگذاری مدارک الزم

تمدید  1401آذر  4پنجشنبه  -آبان  3دوشنبه 

 آذر 10تا 

بررسی مدارک و اعالم نقص توسط دانشگاه مبدا 

 و ویرایش توسط دانشجو
 1401آذر  18پنجشنبه  -آذر  6شنبه 

تمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و ا

 اعالم نتیجه توسط دانشگاه مبدا
 1401دی  4شنبه  -آذر  20شنبه 

بررسی مدارک و اعالم نقص توسط دانشگاه مقصد 

 و ویرایش دانشجو
 1401دی  19یکشنبه  -دی  5یکشنبه 

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و 

 اعالم نتیجه توسط دانشگاه مقصد
 1401دی  30شنبه  -دی  20دوشنبه 

  

  



 

 
 

 

  

  

  

 نه انتقالی دانشجویان وزارت بهداشتساما

دالیل مختلفی برای نقل و انتقال وجود دارد از جمله عدم رضایت از دانشگاه مورد نظر، دوری محل 

دانشگاه نسبت به محل سکونت، ازدواج و ... در نتیجه به صورت موقت، تغییری که در محل تحصیل 

ن کار، به و از دانشگاهی یه دانشگاه دیگر ایجاد می شود را درخواست نقل و انتقاالت می گویند. ای



 

 
 

واسطه درخواست دانشجو و از طریق سامانه انتقالی دانشجویان وزارت بهداشت انجام می شود. 

درخواست نقل و انتقال به صورت اینترنتی از طریق سامانه نقل و انتقاالت ارشد وزارت بهداشت به 

  .امکان پذیر می باشدtransmission.behdasht.gov.ir  نشانی

نتیجه این درخواست پس از بررسی شرایط و دالیل دانشجو در سامانه مذکور قرار داده می شود. به 

رخواست، ثبت نام، مدارک و دیگر موارد مورد نیاز الزم است تا همین خاطر جهت اطالع از نحوه د

 .از اطالعات کامل برخوردار شوید و نسبت به ثبت درخواست خود در زمان مقرر اقدام نمایید

  

  

 سامانه اعالم نتایج نقل و انتقاالت علوم پزشکی

 تحصیل، باید به سایت هر یک از داوطلبان گرامی برای پیگیری درخواست خود مبنی بر انتقال محل

transmission.behdasht.gov.ir  مراجعه کنند. داوطلبان پس از مراجعه به سایت باید شماره

 توسط گرفته صورت های بررسی و نام ثبت وضعیت دانشجویی و کد ملی خود را وارد کرده تا بتوانند

داشته باشید که نقل و  نظر در همچنین. نمایند مشاهده را خود تحصیل محل دانشگاه کارشناسان

انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی در زمان و سایتی متفاوت از مطالب گفته شده انجام 

 قبول را انتقالی درخواست و مدارک ارسالی جهت دریافت مجوز می شود. اگر دانشگاه محل تحصیل،

مرحله می بایست داوطلب  این در. شود می فرستاده مقصد دانشگاه به داوطلب درخواست کند،

مجدد باید به سایت نقل و انتقاالت مراجعه نموده و فرم های مربوط به دانشگاه مقصد را تکمیل 

 .باشد داشته را خود تحصیل محل تغییر نماید تا در صورت تأیید، امکان

  

https://transmission.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C080/Persian_WebUI/Packages/Applicants/GlobalApplicantTransmissionRegistration.aspx
https://transmission.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C080/Persian_WebUI/Packages/Applicants/GlobalApplicantTransmissionRegistration.aspx


 

 
 

  

 

  

 ایط انتقالی دانشجویان وزارت بهداشتشر

همان طور که در بخش های پیشین بیان کردیم، هر از داوطلبین برای تغییر محل تحصیلی خود 

باید شرایطی را دارا باشند. در واقع، عدم وجود حتی یکی از این شرایط سبب می شود تا آن ها 

ی از مهم ترین شرایط انتقالی دانشجویان نتوانند درخواست خود را به وزارت بهداشت صادر کنند. برخ

   :وزارت بهداشت، به شرح زیر می باشند



 

 
 

  برای متقاضیان ۱۲حداقل معدل  

 خانم های دانشجو متأهل که همسرش آن ها در شهر دیگری مشغول به کار هستند.  

 فوت یا از کار افتادن سرپرست دانشجو در صورتی که دانشجو کفیل خانواده شود.  

  معلول یا بیمار به تشخیص پزشکاندانشجوی 

 ممنوعیت انتقال از دانشگاه های غیر دولتی به دولتی و روزانه 

  انتقال ریز نمرات متقاضی در صورت موافقت با درخواست دانشجو از سوی دانشگاه مبدأ به

  دانشگاه مقصد

  تنها یکبار امکان انتقال وجود دارد.  

 اسی ارشد و دکتری تخصصیممنوعیت نقل و انتقال برای مقطع کارشن PH  

 فرزندان اعضا هیئت علمی دانشگاه ها 

  حداقل گذراندن دو نیمسال تحصیلی برای متقاضیان دکتری پزشکی ، دندانپزشکی و دارو

 سازی در دانشگاه مبدأ

 نقل و  امکان انتقال از دانشگاه های دولتی و روزانه به غیر دولتی از طریق سامانه پیگیری

  گاه آزاد و شبانهانتقاالت دانش

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیداالت دانشگاه آزادسامانه پیگیری نقل و انتق برای آشنایی با

  

  

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%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/


 

 
 

 نحوه ثبت نام نقل و انتقاالت و میهمانی دانشجویان پزشکی

داوطلبانی که شرایط نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان پزشکی را دارند، می توانند به صورت 

ی ثبت نمایند. پزشک علوم دانشجویان انتقاالت و نقل سامانه  اینترنتی درخواست خود را در

دانشجویان باید پیش از هرگونه اقدام، مدارک مورد نیاز را برای فرآیند نقل و انتقال یا میهمانی خود 

 مجزا الزم به ذکر است که سامانه ثبت درخواست انتقالی و میهمانی دانشجویان پزشکی .آماده کنند

 نویسی نام به نسبت مقرر زمان در خود، هدف به توجه با بایستی دانشجویان و باشند می یکدیگر از

 .نمایند اقدام

آن دسته از داوطلبانی که قصد دارند بنا بر شرایط خود، در دانشگاه دیگری به صورت میهمان به 

 به نشانی” درخواست میهمانی دانشجویان“تحصیل بپردازند، بایستی از طریق سامانه 

guest.behdasht.gov.ir اما دانشجویانی که قصد انتقال  .جام برسانندفرآیند ثبت نام خود را به ان

درخواست انتقالی “از دانشگاه محل تحصیل به دانشگاهی دیگر را دارند، باید در موعد مقرر به سامانه 

مراجعه کنند و مطابق با مراحل  transmission.behdasht.gov.ir به آدرس” دانشجویان

در ادامه مراحل ثبت نام  .ت نام نویسی انجام دهندموجود در ادامه این مقاله، اقدامات الزم را جه

 :توضیح داده شده است

ابتدا با توجه به هدف خود به یکی از دو سامانه انتقاالت به  .1

 به میهمانی سامانه یاtransmission.behdasht.gov.ir آدرس

 در را خود دانشجویی شماره و ملی کد مراجعه نمایید و guest.behdasht.gov.ir نشانی

 ثبت درخواست پیگیری یا جدید انتقالی درخواست ثبت“ کادرهای مربوطه وارد کنید و کلید

 .بفشارید را ”شده



 

 
 

 خود تحصیلی و شخصی اطالعات در صفحه بعد با فرمی رو به رو می شوید که الزم است تمام .2

 .نمایید درج نظر مورد های بخش در را …و مشروطی نیمسال تعداد جنسیت، پدر، نام از اعم

 را خود نظر مورد مقصد های دانشگاه پس از وارد کردن اطالعات مرحله قبل، حال بایستی .3

 .کنید انتخاب الویت به توجه با

 در دقت با را …و پستی کد استان، مانند سکونت محل به مربوط اطالعات در مرحله بعدی .4

 .نمایید ثبت مربوطه های بخش

 بارگذاری سامانه در مندرج موارد طبق را د نیازمور مدارک در این قسمت نیز دانشجویان باید .5

 .کنید کلیک را ”فایل ارسال“ کلید آخر در و نمایند

الزم به ذکر ست که دانشجویان پس از ثبت نام، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه، شماره 

رشناس، مدارک کا نظر با مطابق تا نمایند وارد دوباره پیگیری، جهت دانشجویی و کد ملی خود را

 .کنند کامل نقص گونه هر وجود صورت در خود را

  

  

  

 .کلیک کنید سایت ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد برای اطالع از نحوه ورود به

  

  

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/
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/


 

 
 

 نقل و انتقال وزارت بهداشت

تصمیم گیری در خصوص انتقال دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی با توجه به ممنوعیت انتقال 

ابق سال های قبل در کمیسیون موارد خاص انتقال دانشجویان مقاطع این دسته از دانشجویان، مط

دانشجویان شاهد و ایثارگر آزمون  .انجام می گیرد (PhD) کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

سراسری با مطالعه کامل جزئیات نقل و انتقالی رشته های گروه علوم پزشکی می توانند از نحوه ارائه 

 راجعه به سایت خود به نشانیدرخواست انتقال و زمان م

shahedtransmission.behdasht.gov.ir مطلع شوند. 

  

  



 

 
 

 

  

  

 آخرین اخبار انتقالی دانشجویان وزارت بهداشت

 داندوزارت بهداشت، هیچ فرد و شرکتی را در زمینه انتقال دانشجویان معتبر نمی

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از برگزاری آزمون صالحیت بالینی برای دانشجویانی که 

برای ادامه تحصیل به خارج کشور رفتند و قصد بازگشت به ایران را دارند خبر  ۲۰۱۹قبل از سال 



 

 
 

میالدی در دانشگاه های مورد  ۲۰۲۳تا  ۲۰۱۹گفت: دانشجویانی هم که از سال تحصیلی داد و 

 .شوندهای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل کردند هم شامل این آزمون میتایید و در رشته

  

های علوم پزشکی با شعارهای انتقال دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه

 مردمی در تضاد استدولت 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتقال دانشجویان  ۱۳۴۸دبیر صنفی انجمن اسالمی دانشجویان 

های علوم پزشکی را با شعارهای دولت مردمی و مشغول به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه

 .همچنین با عدالت آموزشی در تضاد دانست

  

 خالصه مطلب

 انتقالی دانشجویان وزارت بهداشت اشتم تا شما عزیزان را با زمان و شرایطدر این مقاله سعی د

به طور کامل و مفصل آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که برای پذیرش این درخواست باید تمامی 

شرایط بیان شده را داشته باشید. در غیر این صورت، درخواست شما رد خواهد شد. لذا اگر در این 

ابهامی دارید و یا به کمک نیاز دارید، می توانید از همکاران ما در ایران تحصیل یاری  زمینه سوالی و

  .بگیرید. همکاران ما در کم ترین زمان ممکن به سواالت شما پاسخ داده و شما را یاری خواهند کرد

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله



 

 
 

  

 


