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 با��ه �عا�ی 

  

  مقدمه:

دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهاي انقالب اسالمی  گونه که همگان اذعان دارند  همان     

سازنده و  عظیم  نقش  و  ایران،  پرورش  در  طرفی  اي  از  است.  داشته  در کشور  متعهد  و  متخصص  نیروهاي  تربیت 

ارزش هم پاسداشت  خانواده،  شأن  و  بنیان  حفظ  به  کشور،  سطح  در  علوم  توسعه  و  آموزش  با  و  راستا  دینی  هاي 

آسیب از  جلوگیري  و  همه فرهنگی  توجه  همواره  جوانان  فرهنگی  و  اجتماعی  و  هاي  توسعه  است.  داشته  جانبه 

ها و مقاطع تحصیلی در اقصی نقاط کشور به منظور فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل در تمام سطوح  گسترش رشته 

گزینی و مواردي از این  دانشگاهی و جلوگیري از مهاجرت و خروج جوانان به کشورهاي دیگر، اتخاذ سیاست بومی 

می  هماندست  بنابراین  دفترچه باشد.  در  که  دانشجوطور  است  آمده  آزمون  می هاي  عزیز  به  یان  توجه  با  بایست 

اولیه و  شرایط و محل زندگی، مناسب و در همان واحد  انتخاب کنند  ادامه تحصیل  واحد دانشگاهی را براي  ترین 

در دوره   آرامش  و  فراهم کردن حداکثر تسهیالت  به منظور  لیکن  ادامه تحصیل دهند،  پایان دوره  تا  رشته قبولی 

تا دانشجویان گرامی  تحصیل در صورت داشتن شرایط مشر را مهیا کرده است  امکان  این  نامه، دانشگاه  آیین  وحه 

برحسب ضوابط به صورت میهمان و یا انتقال از واحد محل تحصیل (واحد مبدأ) در واحد مورد تقاضا (واحد مقصد)  

  ادامه تحصیل دهند.

ب بروز مسئله و مشکل براي سایر  بدیهی است میهمانی و انتقال دانشجویان بایستی به نحوي انجام پذیرد که سب

آیین   این  در  که  مهمی  نکته  لذا  نشود،  شرایط  دانشجویان  و حفظ  آموزشی  عدالت  رعایت  است؛  شده  لحاظ  نامه 

  واحدهاي دانشگاهی براي ادامه تحصیل تمامی دانشجویان است. 
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  تعاریف:

اند و در  م در دانشگاه آزاد اسالمی شده نابه کلیه افرادي که براساس ضوابط پذیرش حائز شرایط ثبت  * دانشجو:

  گردد. اند، اطالق می نام نموده یکی از واحدهاي دانشگاهی ثبت

رشته  * دانشگاهی:  تراز  هاي  شماره    محل  نامه  طبق  دانشگاهی  هاي  محل  مورخ  1971رشته  /آ/د 

مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه براساس گروه عمده تحصیلی و فراوانی تعداد واحد 24/05/1401

این   اند.  شده  بندي  طبقه  انتقال  طبقه  دانشگاهی  و  میهمانی  ضوابط  تعیین  و  تسهیل  معیاري جهت  صرفاً  بندي 

  هاي واحدهاي دانشگاهی و مراکز آموزشی نقشی ندارد. بندياهد بود و در سایر گروه دانشجویان خو

  سامانه مدیریت نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی (منادا): *

نام دانشجویان به منظور  گیري از اطالعات سیستم ثبتبهره   با  )monada.iau.ir(سامانه منادا به آدرس اینترنتی

گیرد و  هاي میهمانی و انتقال دانشجویان طراحی و مورد استفاده قرار می تسهیل، نظارت و پیگیري روند درخواست

  پذیر است.و انتقال دانشجویان تنها از طریق آن امکان  میهمانیهاي رسیدگی به کلیه درخواست 

باشند که هاي فعال دانشگاه آزاد اسالمی اعم از واحدها و مراکز آموزشی می کلیه زیر مجموعه   ی:* واحد دانشگاه

  شوند. منبعد در این آیین نامه تحت عنوان واحد دانشگاهی نامیده می 

دانشگاه  سایر  دانشجوي  و    ها:*  درمان  بهداشت،  وزارت  تأیید  مورد  عالی  آموزش  مراکز  دانشجویان  کلیه  به 

  گردد. کی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اطالق میآموزش پزش 

رشته/مقطع/شهر: رشته   *  از  یک  پیوسته،  هر  کاردانی  تحصیلی  مقاطع  در  دانشگاهی  واحدهاي  در  دایر  هاي 

اي و دکتراي تخصصی  کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتراي حرفه 

  شوند.سوب میرشته/مقطع/شهر مح

  واحدي که دانشجو در آن پذیرفته شده است. * واحد مبدأ: 



 

 

4 
 

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،دانشگاهمیدان ،(شمال)انتهاي بزرگراه شهید ستاري،تهراننشانی: 

و یا صفحه پاسخگو در سایت  4748پیگیري مکاتبات و دریافت پاسخ سواالت متداول از طریق سامانه تلفن گویاي   iau.ac.ir 

 

 /ص2369/10

 20/06/1401 

 دارد

  

  واحدي که دانشجو جهت ادامه تحصیل تقاضاي انتقال یا میهمانی به آن را دارد.  * واحد مقصد:

دانشگاهی    میهمان:  * واحدهاي  از  دیگر  یکی  در  مشخصی  تحصیلی  نیمسال  در  دانشجو  تحصیل  محل  چنانچه 

  شود.(واحد مقصد) تعیین شود به عنوان دانشجوي میهمان در همان نیمسال در واحد مقصد شناخته می 

نامه و رساله)  دانشجو تمامی واحدهاي خود (نظري، عملی، امتحان جامع، پیش درمانگاهی، پایان    میهمان دائم:  *

گذراند و در پایان تحصیالت مدرك وي توسط واحد دانشگاهی مبدأ صادر  را به صورت میهمان در واحد مقصد می 

  گردد. می 

انتقال: مقطع/رشته/گرایش   *  همان  در  دانشگاهی  واحدهاي  دیگر  به  دانشجو  تحصیل  محل  دائمی  سال    تغییر  و 

  ود. ش ورودي، انتقال محسوب می 

پرونده:ثبت درخواست و  * هزینه   به  دانشجویان    رسیدگی  به درخواست  بررسی و رسیدگی  بابت  مبلغی که 

  گردد. متقاضی میهمانی و انتقال، با توجه به مقطع تحصیلی از طریق سامانه منادا پرداخت می

مبدأ،  دانشگاهی  حد  مبلغی که به منظور جبران بخشی از زیان وا  :(دائم/یک نیمسال)* هزینه انتقال و میهمانی 

نامه و ابالغیه هاي صادره از سوي  12ماده  (ناشی از خروج دانشجو براساس ضوابط فاقدین شرایط اختصاصی آیین 

  گردد. ) از دانشجو اخذ می سازمان مرکزي دانشگاه

دانشجویان خروجی و ورودي متقاضی میهمانی مطابق    تعداد* ظرفیت پیشنهادي خروجی و ورودي واحدها:  

نیمسال  ،  12- 2ماده   هر  در  دانشگاهی  واحدهاي  توسط  رشته/مقطع  هر  در  نامی  ثبت  ظرفیت  براساس 

از   اول  از    30لغایت    1تحصیلی(نیمسال  دوم  نیمسال  و  می   30لغایت    15تیرماه  ثبت  منادا  سامانه  در    آذرماه) 

میهمان دانشجویان  ورودي،    گردد.(حداقل خروجی  دانشجویان  از کسر  ماده  پس  با    12- 2براساس  کل    % 25برابر 

  سال تحصیلی می باشد)نیم دانشجویان ورودي همان 
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���ویان �ای ���ما�ی و ا��قال 
و�ی دا

��
  �را�ط 

زیر می  با داشتن شرایط عمومی  انتقال خود را در  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  یا  و  توانند درخواست میهمانی 

مسئولیت صحت اطالعات و مدارك و مستندات بارگذاري شده در  نمایند. الزم به یادآوري است    سامانه منادا ثبت 

  باشد و در صورت اثبات عدم صحت اطالعات و مدارك ارائه شده در هر مرحله از فرایند سامانه با دانشجو می 

گردیده و ضرر و زیان مالی ناشی از آن به عهده شخص  توسط ناظر سازمان مرکزي لغورسیدگی، درخواست دانشجو  

  خواهد بود. دانشجو 

  شرایط عمومی:

  . ثبت نام در سامانه منادا 1

  . نداشتن منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط آموزشی، انضباطی و نظام وظیفه 2

نام نموده باشد. (به استثناي واجدین شرایط  . دانشجوي متقاضی حداقل یک نیمسال در واحد دانشگاهی مبدأ ثبت 3

  میهمانی یا انتقال از بدو پذیرش)

  انتقال صرفاً براي پذیرفته شدگان با آزمون و باتوجه به ضوابط امکان پذیر است.. 4

  پذیر است.. انتقال تنها در صورت وجود مقطع، رشته، گرایش و تطابق سال قبولی در واحد مقصد امکان5

  . انتقال در هر یک از مقاطع تحصیلی در نیمسال آخر تحصیلی ممنوع است.6

  باشد. نامه ممنوع می آیین 12- 1مقطع تحصیلی به غیر از ماده  . انتقال مجدد در هر 7

پایان8 اخذ  ارشد،  کارشناسی  مقطع  در  نیمسال)  میهمانی(یک  مجوز  داشتن  صورت  در  موافقت .  با  صرفاً  نامه 

پذیر است واخذ رساله در مقطع دکتري براي دانشجویان میهمان(یک نیمسال) ممنوع  واحدهاي مبدأ و مقصد امکان

  .د می باش 
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  ضوابط و مقررات: 

  انتقال و میهمانی از واحدهاي برون مرزي به سایر واحدهاي دانشگاهی در داخل کشور ممنوع است.  .  1

. انتقال و میهمانی پذیرفته شدگان آزمون هاي اختصاصی واحدهاي امارات، بین المللی ارس و بین المللی کیش  2

  مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه ممنوع است. 7/2/1400/آ/د مورخ 263براساس نامه شماره 

  باشد. محور ممنوع می . انتقال و میهمانی دانشجویان پژوهش 3

  باشد. علمی واحدهاي دانشگاهی به محل خدمت ممنوع می . انتقال و میهمانی کارکنان و اعضاي هیأت 4

غیرایرانی  5 دانشجویان  میهمانی  و  انتقال  درخواست  دانشجوییص .  انتقال  و  نقل  مقرر  زمان  در  اعالم    رفا  از  پس 

ثبت   و  مبدأ  دانشگاهی  واحد  بین درخواست  موافقت  معاونت  کاربر  در  توسط  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و  الملل 

  باشد. سامانه منادا از طریق کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه قابل بررسی می 

و دستیاري تخصصی رشته هاي گروه علوم  دکتري تخصصی    کارشناسی ارشد،انتقال و میهمانی دانشجویان دوره    .6

  می باشد. معاونت علوم پزشکی دانشگاه ممنوع  18/08/1400/د مورخ 1351/86پزشکی برابر نامه شماره  

  انتقال به واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات ممنوع می باشد.  .7

مانی از واحد الکترونیکی(با توجه به غیرحضوري بودن تحصیل) به سایر واحدهاي دانشگاهی ممنوع  . انتقال و میه8

  بوده و بالعکس باتوجه به ضوابط امکان پذیر است

و  9 بیمار  دانشجویان  ایثارگران،  و  شاهد  از ضوابط خانواده  غیر  به  دکتراي تخصصی  مقطع  در  میهمانی  و  انتقال   .

رشته محل هاي دانشگاهی    قانون خدمات کشوري و تراز   71و خیلی شدید، ماده    معلول جسمی و حرکتی شدید 

  باشد. ) آیین نامه، ممنوع می 1- 12،  10، 1- 3،  2- 2، 1- 2(
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. اطالعات پذیرش و هویتی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به صورت برخط از مرکز سنجش، پذیرش و  10

و تعداد  خرین وضعیت آموزشی، معدل و...) و شماره تلفن همراه یکتا  فارغ التحصیلی دانشگاه و اطالعات آموزشی(آ

  دانشجویان فعال هر رشته محل در هر ورودي جهت اعمال ظرفیت مجاز خروجی واحد هاي دانشگاهی به میزان  

دریافت و پس از صحت سنجی و انطباق اطالعات، درصورت احراز شرایط به صورت برخط از سامانه آموزشیار    25%

  خواهد شد.  دانشجویان متقاضی بررسی مانی و انتقال، مطابق مفاد آیین نامه درخواست  میه

���ویان �ای ���ما�ی و ا��قال 
  �را�ط ا��صا�ی دا

  : حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: ضوابط انتقال یا میهمانی براساس  1ماده 

انتخاب   -١-١ از  پس  دانشجو  که  صورتی  در  دانشجویی،  جامعه  در  ازدواج  حسنه  سنّت  ترویج  منظور  به 

میهمانی(دائم/یک نیمسال)  نموده باشد با ارائه مدارك الزم،  عقددائم  رشته/محل(مطابق جدول زمانبندي)؛  

  به شهر  

و پایین تر  اهی هم تراز  انتقال به رشته محل هاي دانشگ محل سکونت خانواده یا اشتغال به کار همسر و   -٢-١

  پذیر است. شهر محل سکونت خانواده یا محل اشتغال به کار همسر امکان

نموده نیمسالمیهمانی(دائم/یک    - 2- 1 متارکه  رشته/محل  انتخاب  از  پس  که  زن  متأهل  دانشجویان  ارائه  )  با  اند 

  محل سکونت خانوادهشهرانتقال به رشته محل هاي دانشگاهی هم تراز  مدارك الزم به شهر محل سکونت خانواده و  

  پذیر است.امکان

  پذیر است.شیردهی امکان دوممیهمانی دانشجویان زن تا پایان سال  -٣-١
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  (ازدواج و متارکه) صفحات مربوط به درج مشخصات زوجینو ه اول صفح  ، شناسنامه زوجین - 1

  )) 1یا گواهی اشتغال به کارهمسر(شرایط احصاء محل سکونت(پیوست  سند منزل یا اجاره نامه معتبر - 2

  )  5و  4، 3،  2سند ازدواج (صفحات  - 3

  سند طالق  - 4

  شیردهی)   دومصفحه اول شناسنامه کودك (میهمانی تا پایان سال   - 5

  : : ضوابط انتقال یا میهمانی براساس خانواده شاهد و ایثارگران2ماده 

رسانی به ایثارگران،  قانون جامع خدمات   62به منظور ارج نهادن به مقام واالي خانواده شاهد و ایثارگران، طبق ماده  

یا میهمانی دانشجویان   ترین   و در صورت دایر نبودن رشته به نزدیک  مذکور به شهر محل سکونت خانوادهانتقال 

  پذیر است.، به شرح ذیل امکان خانواده شهر محل سکونت

با ارائه    از بدو پذیرش % و باالتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد  25انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان    - 1- 2

  خانواده   ترین شهر محل سکونت  و در صورت دایر نبودن رشته به نزدیک   الزم به شهر محل سکونت خانوادهمدارك  

  پذیر است.امکان

و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان و همسر و فرزندان آنان داراي حداقل شش  % 24  % تا5میهمانی جانبازان   - 2- 2

تاریخ   از  قبل  تا  جبهه  در  داوطلبانه  حضور  پزشکی(پزشکی،   67/ 24/7ماه  علوم  گروه  هاي  رشته  از  غیر    به 

دامپزشکی،  دندانپزشکی، آزمایشگاهی)  مامائی،  پرستاري،  داروسازي،  ارائه    علوم  سکونت با  محل  شهر  به  مدارك 

  پذیر است.امکان  خانواده  ترین شهر محل سکونت  و در صورت دایر نبودن رشته به نزدیکخانواده  

واجدین شرایط ماده فوق پس از تأیید سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    انتقال یا میهمانیمجوز  صدور  :  1تبصره  

  است. پذیرر دانشجویی سازمان مرکزي دانشگاه امکانو اداره کل امو و کمیسیون شاهد و ایثارگران 

  باشد. : منظور از «دانشجویان شاهد» در این ضابطه، همسر و فرزند شهید یا مفقوداالثر می 2تبصره 
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قابل  3تبصره   ندارند،  تهران  شهر  در  دیگري  مجري  واحد  که  هایی  رشته  براي  تحقیقات  و  علوم  واحد  به  انتقال   :

  بررسی خواهد بود. 

  ارك الزم:مد

نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران، تصویر صفحه اول و صفحه مربوط به  فرزند و همسر شهید: کارت یا معرفی   - 1

  درج مشخصات همسر و فرزندان، شناسنامه دانشجو. 

یا معرفی   - 2 یا همسر آزاده: کارت  اول  آزاده، فرزند  ایثارگران، تصویر صفحات  امور  و  بنیاد شهید  از  و صفحه  نامه 

  مربوط به درج مشخصات همسر و فرزندان، شناسنامه دانشجو و آزاده. 

  نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی  %: کارت یا24% تا 5ن  جانبازا - 3

  نامه از یگان مربوطرزمندگان داراي حضور شش ماه و بیشتر در جبهه: کارت و معرفی  - 4

  ) 1(شرایط احصاء محل سکونت(پیوست معتبرسند منزل یا اجاره نامه  - 5

  

  بیمار و معلول: باردار،  : ضوابط میهمانی دانشجویان3ماده 

معلولیت   و خیلی شدید)،  شدید میهمانی دائم آن دسته از دانشجویانی که داراي معلولیت جسمی و حرکتی(  - 1- 3

شنوایی(  شدید (بینایی معلولیت  شدید)،  خیلی  ذهنی(  شدید و  معلولیت  شدید)،  خیلی  و    شدید و  شدید)  خیلی  و 

) گفتاري  تأیید   شدید معلولیت  و  بهزیستی  (سازمان  ذیصالح  مراجع  تأیید  صورت  در  باشند،  شدید)  خیلی  و 

نام اولیه در واحد  پس از ثبت   ) و اداره کل امور دانشجویی سازمان مرکزي دانشگاهکمیسیون پزشکی استان موبوط

  پذیر است.امکاناز بدو قبولی دانشگاهی مبدأ 

را نیمسالیک  میهمانی(دائم/  - 2- 3 آنان  بیماري  مربوط  استان  پزشکی  کمیسیون  که  دانشجویانی  از  دسته  آن   (

و...)  صعب هموفیلی  و  دیالیزي  سرطان،  ام.اس،  (نظیر  است  داده  تشخیص  امور  العالج  کل  اداره  تأیید  از  پس 

  پذیر است. به هریک از واحدهاي دانشگاهی امکانشجویی سازمان مرکزي دانشگاه دان
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پزشکی    - 3- 3 کمیسیون  تأیید  از  پس  بارداري،  دوره  طی  در  زن  دانشجویان  امور  میهمانی  کل  اداره  و  استان 

  پذیر است. به هریک از واحدهاي دانشگاهی امکاندانشجویی سازمان مرکزي دانشگاه 

از دانشجویانی که داراي معلولیت جسمی و حرکتی(متوسط)، معلولیت  - 4- 3 بینایی(متوسط)،    میهمانی آن دسته 

ذهنی(متوسط) معلولیت  شنوایی(متوسط)،  مراجع    معلولیت  تأیید  صورت  در  باشند  گفتاري(متوسط)  معلولیت  و 

به  جویی سازمان مرکزي دانشگاه  ) و اداره کل امور دانشذیصالح (سازمان بهزیستی و تأیید کمیسیون پزشکی استان

  پذیر است.امکانهریک از واحدهاي دانشگاهی 

سایر بیماري ها: میهمانی دانشجویان بیمار در صورت عدم امکان دریافت خدمات درمانی مورد نیاز در محل    - 5- 3

پزشکی   کمیسیون  تأیید  شرط  به  دان  مربوط استان  تحصیل  مرکزي  سازمان  دانشجویی  امور  کل  اداره  بو  ه  شگاه 

  پذیر است.هریک از واحدهاي دانشگاهی امکان

دبیر شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی وزارت    22/08/1395/د مورخ  523/ 494: باتوجه به نامه شماره  1تبصره  

شماره   نامه  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  مورخ  399/86بهداشت،  امور    03/400/ 23/د  و  آموزش  توسعه  مدیرکل 

علو  پرستاري،  دانشجویان  دندانپزشکی،  پزشکی(پزشکی،  گروه  هاي  رشته  عمومی  شرایط  خصوص  در  پزشکی  م 

معلول جسمی و حرکتی،    مامایی و...) مبنی بر برخورداري از سالمت کامل روانی و جسمانی؛ میهمانی دانشجویان

  روشندل و ناشنوا ممنوع می باشد. 

  مدارك الزم:

  شناسنامه دانشجو ـ تصویر صفحات اول و دوم 1

  ـ مدارك به روز پزشکی مربوط به بیماري دانشجو 2

  کارت معلولیت یا معرفینامه صادره ازسازمان بهزیستی - 3
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  : ضابطه میهمانی براساس چند دانشجویی:4ماده 

انشگاه  در صورتی که بیش از یک نفر از افراد خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) به طور همزمان در د

آزاد اسالمی مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر به هریک از واحدهاي دانشگاهی به شرط موافقت  

  پذیر است.واحدهاي مبدا و مقصد با ارائه مدارك الزم امکان 

  مدارك الزم:

  گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ممهور به مهر اصلی واحد دانشگاهی   - 1

  و دوم شناسنامه(صفحه مربوط به درج مشخصات والدین، همسر و فرزندان)صفحات اول  - 2

  : ضابطه میهمانی براساس فوت والدین، همسر و فرزند:5ماده 

میهمانی (دائم/یک نیمسال) دانشجویان مجردي که پس از انتخاب رشته/محل دانشگاه مطابق جدول زمانبندي، پدر  

مسر یا فرزند آنان فوت نمایند، با ارائه مدارك الزم به واحد دانشگاهی  یا مادر و همچنین دانشجویان متأهلی که ه

  پذیر است.محل سکونت یا نزدیک ترین واحد به محل سکونت امکان 

  مدارك الزم:

  گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال   - 1

والدین و یا فرزند و  صفحات اول و دوم شناسنامه(صفحه مربوط به درج مشخصات همسر و فرزندان) دانشجو،    - 2

  همسر متوفی حسب مورد 

  ) 1(شرایط احصاء محل سکونت(پیوست سند منزل یا اجاره نامه معتبر -٢
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وقت  6اده  م تمام  کارکنان  فرزندان  و  همسر  میهمانی  یا  انتقال  ضوابط  قطعی)رسمی  :  و  و (آزمایشی 

نیز و  هیأت  قراردادي  اعضاي  رسمی  تمام  علمی  همسر  و  وقت  پیمانی  قطعی)،  و  (آزمایشی 

  (شاغل، بازنشسته و متوفی) دانشگاه آزاد اسالمی: وقتنیمه

رسمی  - 1- 6 وقت  تمام  کارکنان  فرزندان  و  همسر  میهمانی  قطعی)درخواست  و  همسر    و  (آزمایشی  و  قراردادي 

هیأت  تمام اعضاي  نیمه علمی  و  پیمانی  قطعی)،  و  رسمی(آزمایشی  اسالموقت  آزاد  دانشگاه  دایر  وقت  صورت  در  ی 

علمی (مطابق حکم کارگزینی) و در  بودن رشته/گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت کارمند یا عضو هیأت 

  پذیر است. امکان  از بدو قبولیصورت عدم وجود رشته/گرایش و مقطع به نزدیک ترین واحد محل خدمت 

متقاضی(بند    - 2- 6 دانشجوي  انتقال  نیم6- 1درخواست  دو  از  پس  در  )  تحصیلی  پیشرفت  شرط  به  میهمانی  سال 

حداقل   مقصد(گذراندن  دانشگاهی  کاردانی،    24واحد  مقاطع  براي  میهمانی  دونیمسال  طی  در  درسی  واحد 

واحد درسی در مقطع    16و گذراندن حداقل    14کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و دکتراي حرفه اي با کسب معدل  

  ز ارسال کارنامه تحصیلی دو ترم میهمانی امکان پذیر است.) پس ا15کارشناسی ارشد با کسب معدل 

  مدارك الزم:

  علمی نامه از محل خدمت کارمند و یا عضو هیأت ارائه معرفی  - 1

  علمیآخرین حکم کارگزینی کارمند و یا عضوهیأت  - 2

  )  صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین (صفحه مربوط به درج مشخصات همسر و فرزندان - 3

  صفحات عقدنامه در صورت دانشجو بودن همسر(صفحه مشخصات زوجین)  - 4
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  علمی دانشگاه آزاد اسالمی:کارکنان و اعضاي هیأتیا میهمانی ابط انتقال و: ض7ماده 

رسمی  - 1- 7 کارکنان  میهمانی  قطعی) درخواست  و  هیأت   (آزمایشی  اعضاي  و  قراردادي  تمامو  وقت   علمی 

ترین واحد محل خدمت (به استثناي واحد   رسمی(آزمایشی و قطعی) و قراردادي دانشگاه آزاد اسالمی به نزدیک 

  پذیر است. امکان  از بدو قبولی محل خدمت) در صورت دایر بودن رشته/گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد 

انتقال دانش   - 2- 7 نیمسال میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در  7- 1جویان متقاضی(بند  درخواست  از دو  ) پس 

حداقل   مقصد(گذراندن  دانشگاهی  کاردانی،    24واحد  مقاطع  براي  میهمانی  نیمسال  دو  طی  در  درسی  واحد 

  واحد درسی در مقطع   16و گذراندن حداقل    14کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و دکتراي حرفه اي با کسب معدل  

  ) پس از ارسال کارنامه تحصیلی دو ترم میهمانی امکان پذیر است.15کارشناسی ارشد با کسب معدل 

  مدارك الزم:

  علمی  نامه از محل خدمت کارمند و عضو هیأت ارائه معرفی  - 1

  علمیآخرین حکم کارگزینی کارمند و عضو هیأت  - 2

مقاطع    : 8اده  م در  دختر  دانشجویان  دائم  کارشناسیمیهمانی  و  ناپیوسته)  کاردانی  و  محل (پیوسته  به 

  سکونت والدین و یا همسر:

علوم   و  مامایی  پرستاري،  استثناي رشته هاي  کارشناسی(به  و  کاردانی  مقاطع  در  دانشجویان دختر  دائم  میهمانی 

  تغذیه) به شهر محل سکونت والدین و یا همسر امکان پذیر است.

  مدارك الزم:

  ) 1ه نامه معتبر (شرایط احصاء محل سکونت(پیوست سند منزل یا اجار - 1

  صفحه اول و صفحات مربوط به درج مشخصات همسردانشجو  - 2
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  :: ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی9ماده 

هاي ورزشی بوده و با تأیید وزارت ورزش وجوانان  هاي ملی فدراسیونمیهمانی دانشجویانی که در عضویت تیم   - 1- 9

تیم ملی گواهی می  و تمرینات  اردوها  ایشان در مسابقات رسمی،  تأیید  حضور  از  تربیت شود؛ پس  و  ورزش  مرکز 

  پذیر است.امکان بدنی و اداره کل امور دانشجویی سازمان مرکزي دانشگاه

هاي ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی عضویت دارند؛ پس  میهمانی دانشجویانی که در تیم   - 2- 9

  است. پذیربدنی و اداره کل امور دانشجویی سازمان مرکزي دانشگاه امکانتأیید مرکز ورزش و تربیت از 

  مدارك الزم:

  المللیحکم قهرمانی کشوري یا بین - 1

  نامه از فدراسیون مربوط ائه معرفی ار - 2

  : قانون خدمات کشوري 71میهمانی دانشجو به استناد ماده  هضابط: 10ماده 

جمهور، استانداران و سفرا (بندهاي «ج» و «د» ماده  میهمانی وزرا، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، معاونان رئیس

مسال تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت مربوط  قانون خدمات کشوري) و همسر و فرزندان آنان در هر نی  71

تأیید معاونت امور مجلس و  کنند به محل مأموریت و یا نزدیک ترین شهر به محل اشتغال، پس از  وظیفه می انجام  

  پذیر است.امکان  ارتباطات اجتماعی و اداره کل امور دانشجویی سازمان مرکزي دانشگاه

  مدارك الزم:

  نامه که به تأیید باالترین مقام سازمان مربوط رسیده باشد.معرفی ارائه  - 1

نمایندگان    - 2 یا  فرزندان) دانشجو و وزرا  اول و دوم شناسنامه(صفحه مربوط به درج مشخصات همسر و  صفحات 

  جمهور یا استانداران یا سفرا مجلس یا معاونان رئیس 
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  هاي سما:دبیرستان  و التحصیل هنرستان هافارغ: انتقال پذیرفته شدگان 11اده م

سال آخر دوره تحصیلی    3که حداقل  هاي سما  دبیرستانالتحصیالن هنرستان ها و  درخواست میهمانی فارغ - 1- 11

ناپیوسته)خود را در مدارس سما گذرانده باشند   تأیید معاونت    ، در مقاطع کاردانی و کارشناسی(پیوسته و  از  پس 

عم هاي  تحصیلی  آموزش  مقطع  و  گرایش  رشته/  بودن  دایر  صورت  در  دانشگاه،  مهارتی  و  قبولی ومی  بدو    از 

  پذیر است.امکان

)پس از دو نیمسال میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در  11- 1درخواست انتقال دانشجوي متقاضی (بند    - 2- 11

با کسب معدل  واحد درسی در طی دو نیمسال میهما  24واحد دانشگاهی مقصد(گذراندن حداقل   از  14نی  ) پس 

  ارسال کارنامه تحصیلی دو ترم میهمانی امکان پذیر است.

  مدارك الزم:

  کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه  - 1

  کارنامه سه سال آخر تحصیلی دبیرستان یا هنرستان سما که به تأیید محل تحصیل رسیده باشد.  - 2

���ویان ��د �را�ط ا��صا�ی �وا�ط ���ما�ی و ا��قال  
  دا

  براساس تراز رشته محل هاي دانشگاهی:: انتقال و میهمانی 12ماده 

تر به شرط موافقت واحدهاي مبدأ  همتراز و پاییناز رشته محل هاي دانشگاهی  انتقال دانشجویان به هریک    - 1- 12

  .پذیر استو مقصد و پرداخت هزینه انتقال امکان

صورت داشتن شرایط عمومی، با توجه به  رشته محل هاي دانشگاهی در  میهمانی دانشجویان به هریک از    - 2- 12

، میانگین کل، سابقه  رشته محل هاي دانشگاهیظرفیت در رشته/مقطع/شهر و کسب امتیاز الزم (بر مبناي نسبت  

  پذیر است.میهمانی و ضریب اولویت دانشجویان خواهر) امکان 
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انتقال دانشجویان به هریک  باتو  - 3- 12 از رشته محل  جه به متفاوت بودن شهریه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی، 

پایینهاي دانشگاهی   به شرط موافقت واحدهاي  همتراز و  نام اولیه در واحد مبدأ  از ثبت  تر(با شهریه کمتر) پس 

  . ر استپذیامکان  از بدو پذیرش دانشگاهی مبدأ و مقصد و پرداخت هزینه انتقال 

مقصد وجود خواهد داشت  براي رشته محل هاي دانشگاهی  گزینه    5تبصره: با توجه به تعیین امتیاز، امکان انتخاب  

  بررسی شود. هاي بعدي دانشجو توسط سامانه هاي اول، به ترتیب اولویت تا در صورت عدم کسب امتیاز در اولویت 

  وه تسهیم شهریه بین واحدهاي مبدأ و مقصد: : هزینه انتقال، میهمانی، بررسی مدارك و نح 13ماده 

آیین نامه  12هزینه انتقال یا میهمانی(دائم/یک نیمسال) دانشجویان براساس ضوابط فاقدین شرایط اختصاصی(ماده  

به بند   باتوجه  از سوي سازمان مرکزي دانشگاه)،    02/1401/ 10مورخ    407مصوبه شماره    3و ابالغیه هاي صادره 

  باشد: معاونین دانشگاه، به شرح زیر می شوراي 

باشد که پس  هزینه انتقال دانشجویان براي تمامی مقاطع تحصیلی، معادل یک شهریه پایه همان مقطع می   - 1- 13

  از تسویه حساب دانشجو از طریق سامانه آموزشیار شناسایی و در واحد مبدأ به صورت الکترونیکی دریافت می شود.  

شهریه پایه و دکتراي    %50ارشد هزینه میهمانی براي هر نیمسال در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی   - 2- 13

و تخصصیحرفه  پایه می   %25اي  از  شهریه  مبدأ، صرفا  واحد  به  مراجعه  براي  دانشجو  الزام  بدون هرگونه  که  باشد 

  ترونیکی دریافت می شود.  طریق سامانه آموزشیار شناسایی و در واحد مبدأ به صورت الک

کاردانی    - 3- 13 مقاطع  در  میهمانی  یا  انتقال  متقاضی  دانشجویان  پرونده  به  رسیدگی  و  درخواست  ثبت  هزینه 

اي و تخصصی  ریال، دکتراي حرفه 1/ 000/000پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد  

می 000/500/1 سامانریال  طریق  از  که  الکترونیکی  باشد  صورت  به  (منادا)  دانشجویی  انتقال  و  نقل  مدیریت  ه 

  پرداخت می گردد. 
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میهمان  - 4- 13 دانشجویان  شهریه  تسهیم  و  دریافت  نیمسال(نحوه  شماره  )  دائم/یک  نامه  رونوشت  به  باتوجه 

  معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه به شرح ذیل می باشد: 1401/ 05/ 02/د مورخ 16996/50

  انشجویان شیوه آموزشی تمام وقت د  - الف

در صورت    - 1 گردد  می  تعیین  متغیر  و  پایه  به  شهریه  تفکیک  با  و  ترمی  به صورت  آنان  شهریه  که  دانشجویانی 

آیین نامه، شهریه پایه مطابق ماتریس جداول و ضرایب، بدون    11تا    1بر اساس بندهاي    )دائم/یک نیمسال(میهمان

عه به واحد دانشگاهی مبدأ، صرفا از طریق سامانه آموزشیار شناسایی و در واحد مبدأ  هرگونه الزام دانشجو براي مراج

و   نظري  از  (اعم  متغیر  شهریه  ضرایب  و  ماتریس جداول  مطابق  نیز  متغیر  شهریه  و  شود  الکترونیکی می  دریافت 

شناس  آموزشیار  سامانه  از طریق  مقصد  واحد  در  دانشجویان  اخذ شده  دروس  نوع  براساس  به صورت عملی)  و  ایی 

  الکترونیکی دریافت می شود. 

تا    1دانشجویان گروه علوم پزشکی که براي دوره هاي کارآموزي، کارورزي و کارآموزي در عرصه براساس بندهاي   - 2

میهمان  11 نامه  نیمسال(آیین  شوند    ) دائم/یک  و    % 25می  مبدأ  واحد  در  پایه  اضافه    % 75شهریه  به  پایه  شهریه 

متغیر محاس  آموزشیار  شهریه  توسط سامانه  دانشگاهی مقصد،  اخذ شده در واحد  ازاي واحدهاي درسی  به  به شده 

  شناسایی و به صورت الکترونیکی پرداخت می نمایند. 

ماده    - 3 براساس  که  پزشکی  علوم  گروه  میهمان12دانشجویان  مرکزي  سازمان  هاي  ابالغیه  و  نامه  دائم/یک  (آیین 

ا  )نیمسال به  پایه  در واحد می شوند شهریه  اخذ شده،  ازاي واحدهاي درسی  به   ضافه شهریه متغیر محاسبه شده 

ازاي واحدهاي درسی اخذ شده    %50مقصد و هزینه جبرانی و به  پایه به اضافه شهریه متغیر محاسبه شده  شهریه 

  تحت عنوان سهم واحد مبدأ توسط سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی پرداخت می نمایند.
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شهریه میهمانی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی) و همچنین دکتري    - 4

حرفه اي (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي و دامپزشکی) که داراي مجوز تمدید پایان نامه، اخذ آزمون جامع، آزمون  

باشند ب واحد دانشگاهی مقصد می  ... در  و  راساس شهریه تعیین شده و شیوه آموزشی  جامع مجدد، تمدید رساله 

از   و مقصد  مبدأ  واحدهاي  بین  واحد)  هر  برابر(نصف سهم  به صورت  مبدأ،  واحد  در  یا سالیانه)  (ترمی  دانشجویان 

ایرانی  غیر  آموزشی  شیوه  دانشجویان  ضمنا  گردد.  می  پرداخت  الکترونیکی  صورت  به  و  شناسایی  سامانه    - طریق 

شهریه سالیانه (معادل نصف شهریه پایه نیمسال) و    %20دید پایان نامه و رساله می باشند غیرمقیم که در وضعیت تم

شهریه سالیانه (معادل نصف شهریه    %15در مجموعه شیوه هاي آموزشی علوم پزشکی (خودگردان، بین الملل و ...)  

  الکترونیکی پرداخت می نمایند.  پایه نیمسال) به عنوان شهریه مبنا از طریق سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت 

  دانشجویان شهریه پرداز به صورت سالیانه (خودگردان، بین الملل و ...)    - ب

دائم/یک  (آیین نامه براي دوره هاي علوم پایه و فیزیوپاتولوژي میهمان  11تا    1دانشجویانی که براساس بندهاي    - 1

شوند   )نیمسال واحدهاي    %30می  متغیر  شهریه  همچنین  و  مبدأ  واحد  پایه  شهریه  سهم  عنوان  به  ساالنه  شهریه 

ضریب   با  شده  اخذ  واحد   1.5درسی  در  وقت  تمام  آموزشی  شیوه  در  متناظر  درسی  واحدهاي  شهریه  برابري 

لکترونیکی در هریک  دانشگاهی مقصد تحت عنوان سهم واحد مقصد توسط سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت ا

  از واحدهاي مبدأ و مقصد پرداخت می نمایند. 

آیین نامه براي دوره هاي کارآموزي، کارورزي و کارآموزي در عرصه    11تا    1دانشجویانی که براساس بندهاي    - 2

دل  شهریه ساالنه به عنوان سهم شهریه پایه در واحد مبدأ و معا  % 7.5می شوند معادل    ) دائم/یک نیمسال(میهمان

    1.5شهریه ساالنه به اضافه شهریه متغیر محاسبه شده به ازاي واحدهاي درسی اخذ شده با اعمال ضریب   22.5%

تمام وقت در واحد دانشگاهی مقصد، تحت عنوان سهم   آموزشی  واحدهاي درسی متناظر در شیوه  برابري شهریه 

  پرداخت می نمایند.واحد مقصد توسط سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی 
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می شوند    )دائم/یک نیمسال(آیین نامه و ابالغیه هاي سازمان مرکزي میهمان 12دانشجویانی که براساس ماده    - 3

عرصه) معادل   کارآموزي در  و  کارورزي   ، کارآموزي  فیزیوپاتولوژي،  پایه،  (علوم  هاي  کلیه دوره  شهریه    %15براي 

(به عنوان پایه) به اضافه   %50ساالنه  با اعمال ضریب    % 50شهریه  ازاي واحدهاي درسی اخذ شده  شهریه متغیر به 

آم   1.5 شیوه  در  متناظر  درسی  واحدهاي  عنوان  برابري شهریه  تحت  مقصد،  دانشگاهی  واحد  در  وقت  تمام  وزشی 

  سهم واحد مقصد توسط سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی پرداخت می نمایند.

دانشجویانی که در یکی از مجموعه شیوه هاي آموزشی بین الملل، غیرایرانی، مقیم  یا هر شیوه آموزشی که نرخ    - 4

ی در شهریه شیوه آموزشی تمام وقت تعیین شده میهمان می شوند ضرایب شهریه (پایه و  شهریه آن با اعمال ضریب

متغیر) تعیین شده براي مقاطع تحصیلی مربوط توسط سامانه آموزشیار در واحد دانشگاهی  مبدأ در شهریه پایه به  

قصد نیز ضرایب مربوط در  عنوان سهم واحد مبدأ از شهریه یک نیمسال میهمانی اعمال شده و در واحد دانشگاهی م 

  شهریه واحدهاي درسی متغیر به عنوان سهم واحد مقصد از شهریه یک نیمسال میهمانی  لحاظ می شود. 

ل
گاه �ی دا� ���و از سا� دا��

�ع�س ���ما�ی و ا��قال دا
گاه آزاد اسال�ی و با   � دا��

  : به دانشگاه آزاد اسالمی کشور هاي داخل: انتقال یا میهمانی دانشجویان سایر دانشگاه 14ماده 

یا میهمانی دانشجویان سایر دانشگاه به  به  هاي داخل کشور  انتقال  با توجه  از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی  یکی 

  پذیر است.شرایط ذیل، پس از تأیید کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه امکان 

ا وزارت بهداشت،  یتحقیقات و فناوري    ، تأیید وزارت علوم هاي مورددانشگاه محل تحصیل دانشجو از دانشگاه  - 1- 14

  آموزش پزشکی باشد. ودرمان  

  نامه آموزشی منعی براي ادامه تحصیل نداشته باشد. برابر آیین  - 2- 14

  موافقت دانشگاه محل تحصیل (مبدأ) و واحد دانشگاهی مقصد اخذ شده باشد. - 3- 14

  وظیفه نداشته باشد.  مشکل نظام  - 4- 14
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  رشته/گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در واحد مقصد دایر باشد. - 5- 14

صورت   :1تبصره  در  و...)  داروسازي  پزشکی،  پزشکی(دندانپزشکی،  گروه  هاي  رشته  دانشجویان  میهمانی  یا  انتقال 

موافقت دانشگاه محل تحصیل (مبدأ)، واحد دانشگاهی مقصد و شوراي آموزشی علوم پزشکی دانشگاه پس از تایید 

  پذیر است.یسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه امکان کم

هاي دولتی و غیردولتی مورد تأیید وزارتین در صورت  : پذیرش دروس گذرانده شده براي دانشجویان دانشگاه2تبصره 

امکان  سازي واحدها  هزینه معادل و پرداخت  داشتن تقاضاي انتقال با توجه به ضوابط آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی  

  پذیر خواهد بود. 

دانشگ 3تبصره  هاي  واحد  به  میهمانی  آزاد  : در صورت  دانشگاه  دانشجویان  سایر  با  مطابق  دانشجو  اسالمی،  آزاد  اه 

  نماید. اسالمی شهریه خود را پرداخت می 

  :هاي داخل کشورانتقال یا میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به سایر دانشگاه  :15ماده 

ی به  میهمانی  یا  انتقال  براي  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجوي  درخواست  دانشگاهدر صورت  از  دیگر  داخل  کی  هاي 

  گردد.کشور با توجه به موارد ذیل مراتب در کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی بررسی می 

  نامه آموزشی منع تحصیلی نداشته باشد.برابر آیین  - 1- 15

  موافقت واحد مبدأ اخذ و ارائه گردد.  - 2- 15

  موافقت دانشگاه مقصد اخذ و ارائه گردد.  - 3- 15

  وظیفه نداشته باشد. نظام   مشکل  - 4- 15

  رشته/گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در دانشگاه مقصد دایر باشد.- 5- 15

  براي دانشجویان گروه پزشکی میهمانی و انتقال به سایر دانشگاه ها ممنوع می باشد.  - تذکر

اب واحد مبدأ واریز  : در صورت موافقت با انتقال دانشجو هزینه انتقال مطابق فرمول زیر محاسبه و به حس1تبصره 

  گردد. می 
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  ايمقاطع کاردانی و کارشناسی و دکتراي حرفه 

  شهریه ثابت یک ترمتعداد واحد باقیمانده هزینه انتقال = 

                   20           

  

  

  

  ارشدمقطع کارشناسی

  شهریه ثابت یک ترمتعداد واحد باقیمانده هزینه انتقال = 

                               8                       

مبدأ 2تبصره  واحد  به  نیمسال  هر  در  ثابت  شهریه  پرداخت  به  موظف  دانشجو  میهمانی،  با  موافقت  صورت  در   :

  باشد. می 

  باشد. می ها ممنوع  : انتقال دانشجویان مقطع دکتراي تخصصی از دانشگاه آزاد اسالمی به سایر دانشگاه3تبصره 

  شیوه اجرا:

  ان: دانشجوی میهمانی و انتقالهاي درخواست و نحوه رسیدگی به درخواست ثبت زمان  -

می   - 1 اسالمی  آزاد  دانشگاه  آیین دانشجویان  ضوابط  براساس  درخواست توانند  دانشجویان،  انتقال  و  میهمانی  نامه 

آذر ماه    30آذر ماه لغایت  15نیمسال اول و  ماه براي  مرداد    15تیر ماه لغایت    15از تاریخ  خود را در سامانه منادا  

  براي نیمسال دوم ثبت نمایند.
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درخواست   - 2 به  دانشجویان  ها رسیدگی  انتقال  و  میهمانی  شروع  ي  از  قبل  و  پذیرفته  انجام  مکانیزه  صورت  به 

واحد ثبت انتخاب  و  پیگیري    ،نام  و  مشاهده  قابل  منادا  سامانه  طریق  از  و  مشخص  ذیل  جدول  شرح  به  نتیجه 

  باشد. می 

  مرجع رسیدگی و تایید نهایی   مرجع رسیدگی اولیه مدارك    لت درخواست دانشجو ع

  واحد دانشگاهی مقصد   واحد دانشگاهی مبدا   )1ازدواج و متارکه(ماده 

  اداره کل امور دانشجویی  کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزي  )2ایثارگران(ماده خانواده شاهد و 

  اداره کل امور دانشجویی  کمیسیون پزشکی استان مربوط  ) 3دانشجویان باردار، بیمار و معلول(ماده 

  واحد دانشگاهی مقصد   واحد دانشگاهی مبدا   )4چند دانشجویی(ماده 

  واحد دانشگاهی مقصد   واحد دانشگاهی مبدا   ) 5فرزند(ماده فوت والدین، همسر و 

  اداره کل امور دانشجویی  اداره کل امور کارکنان وهیات علمی    )6همسر و فرزندان کارکنان و همسر هیات علمی(ماده 

  دانشجوییاداره کل امور   اداره کل امور کارکنان و هیات علمی   )7کارکنان و اعضاي هیات علمی (ماده 

  واحد دانشگاهی مقصد   واحد دانشگاهی مبدا   )8میهمانی دائم دانشجویان دختر (ماده 

  اداره کل امور دانشجویی  مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه  ) 9ورزشکاران و قهرمانان ملی(ماده 

  امور دانشجوییاداره کل   معاونت امور مجلس و ارتباطات اجتماعی   ) 10قانون خدمات کشوري(ماده  71ماده 

ها دبیرستان  ها،  هنرستان  التحصیل  فارغ  شدگان   ي پذیرفته 

  )11سما(ماده 

مهارتی  و  عمومی  هاي  آموزش  معاونت 

  دانشگاه 

 مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه 

  واحد دانشگاهی مقصد   واحد دانشگاهی مبدا   ) 12- 1تراز رشته محل هاي دانشگاهی (ماده   انتقال براساس

  کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی  کسب امتیاز الزم از طریق سامانه منادا  ) 12- 2تراز رشته محل هاي دانشگاهی (ماده   میهمان براساس

به  داخل  هاي  دانشگاه  سایر  دانشجویان  میهمانی  یا  انتقال 

  )14دانشگاه آزاد اسالمی(ماده 

  انتقال دانشجوییکمیسیون نقل و   اعالم نظر واحد دانشگاهی مبدا و مقصد

  

سایر  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  میهمانی  یا  انتقال 

  )15دانشگاه هاي داخل (ماده 

  کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی  اعالم نظر واحد دانشگاهی مبدا و مقصد

  

  ، در موعد مقررثبت درخواست دانشجوي متقاضی انتقال یا میهمانی در صورت داشتن شرایط عمومی آیین نامه   -٣

  صرفاً از طریق سامانه منادا انجام می شود.  
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به منظور اعمال ظرفیت پیشنهادي ورود و خروج، در رشته/محل هاي دانشگاهی براي متقاضیانی که از طریق    - 4

در صورت کسب امتیاز) در سامانه منادا  رشته محل هاي دانشگاهی  (میهمانی دانشجویان به هریک از  12- 2ماده  

در ظرفیت  ثبت  اعمال  به  نسبت  منادا  سامانه  به  مراجعه  با  موظفند  دانشگاهی  واحدهاي  نمود؛  خواهند  خواست 

  پیشنهادي ورود و خروج در هر رشته/مقطع/سال ورودي اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اعمال ظرفیت 

دم ثبت ظرفیت پیشنهادي،  پیشنهادي در هر نیمسال تحصیلی بر عهده واحد هاي دانشگاهی بوده و در صورت ع 

  حداکثر ظرفیت ورودي و خروجی در سامانه نهایی خواهد شد.

باتوجه به لزوم اجراي دقیق مفاد آیین نامه، واحد هاي دانشگاهی مکلفند حداکثر پس از سه روز کاري از ثبت    - 5

دان توسط  شده  بارگذاري  مدارك  بررسی  ضمن  میهمانی  یا  انتقال  متقاضی  دانشجوي  سامانه  درخواست  در  شجو 

منادا، مطابق مفاد آیین نامه نسبت به بررسی مدارك و مستندات بارگذاري شده و انجام مراحل انتقال یا میهمانی  

 دانشجو در سامانه اقدام نمایند.

انتقال یا میهمانی    - 6 رویت اصل مدارك    و واحد دانشگاهی مقصد موظف است پس از مراجعه دانشجوي متقاضی 

  در صورت صحت مدارك ضمن دریافت لیست دروس از   ،بارگذاري شده در سامانه و تطبیق آن با ضابطه انتخابی

طریق سامانه، نسبت به معرفی دانشجو به آموزش دانشگاه جهت ثبت نام و انتخاب واحد و اعمال گزینه معرفی به  

  آموزش در سامانه اقدام نماید.

واحد هاي دانشگاهی مبدأ و مقصد موظفند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه (در بازه زمانی تعریف شده) نسبت    - 7

ي دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال در سامانه منادا اقدام نمایند. بدیهی است  به تکمیل فرایند درخواست ها

دانشجویان    مسئولیت درخواست  فرایند  تکمیل  تحصیلیعدم  نیمسال  هر  پایان  دانشگاهی    تا  واحدهاي  عهده  به 

 خواهد بود.  

ت دروس دانشجویان از طریق  ارسال لیس و  واحد هاي دانشگاهی مبدأ موظفند در موعد مقرر نسبت به بارگذاري   - 8

  سامانه اقدام نمایند.   
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کارنامه    - 9 است  موظف  مقصد  واحد  نیمسال)،  (دائم/یک  میهمان  دانشجویان  آموزشی  پرونده  تکمیل  منظور  به 

  تحصیلی دانشجو و سایر مکاتبات ضروري را پس از پایان هر نیمسال به واحد دانشگاهی مبدأ ارسال نماید.

نظارت  - 10 به  فرایند    باتوجه  بر  دانشگاه  دانشجویی  امور  عدم    میهمانیاداره کل  در صورت  دانشجویان،  انتقال  و 

یا تخلف واحد هاي دانشگاهی و مشاهده قصور  یا میهمانی دانشجو، مطابق    ،رعایت ضوابط  انتقال  لغو مجوز  ضمن 

  آیین نامه تخلفات اداري با واحد هاي دانشگاهی متخلف برخورد خواهد شد. 

پس از انتخاب واحد و ثبت   است  موظف   دانشگاهی مقصد   واحد   دانشجو،   درخواست انتقال   با  موافقت   صورت   در   - 11

مستندات اخذ  ضمن  دانشجو،  پرونده    تسویه   فرایند   تکمیل  براي  دانشجو  از   الزم   تعهدات  و   نام  ارسال  حساب، 

با واحد دانشگاهی  )  انتخاب واحد در مقصد ماه پس از    یک  حداکثر(  دانشگاهی مبدأ  واحد   در   کار  اختتام   و   آموزشی 

  .مکاتبه نماید   پرونده ارسال براي مبدأ

واحد دانشگاهی مقصد موظف است به منظور تغییر سند پذیرش دانشجوي انتقال یافته در سامانه احراز هویت،    - 12

) حداکثر یک ماه پس  (ثبت نام نهایی پس از دریافت پرونده آموزشی دانشجو و اعمال گزینه اتمام موفق درخواست

  از ثبت نام دانشجو ضمن ارسال تصویر مجوز با مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه مکاتبه نماید. 

ها و  االجرا بوده و تمامی بخشنامه   تبصره تدوین گردیده است و از زمان ابالغ الزم  11ماده و    15نامه در  این آیین  

  گردد. یکن تلقی می لم خصوص کان دستورالعمل هاي قبلی در این 

  باشند. دانشگاه مسئول حسن اجراي آیین نامه می  و دانشجویی  رؤساي واحدهاي دانشگاهی و معاونان فرهنگی
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  1پیوست

 شرایط احصاء محل سکونت 

نوان  سند منزل یا اجاره نامه معتبر و در صورت عدم دارا بودن سند و اجاره نامه معتبر، یکی از موارد ذیل به ع  

مدرك محل سکونت قابل بررسی خواهد بود:  

  گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین  

 با ذکر آدرس محل سکونت  معرفی نامه از اداره محل خدمت 

   دفترچه بیمه درمانی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ  

  ،برق یا گاز محل سکونت به تاریخ روز   یکی از قبوض آب  

 /محل شوراي  به    تایید  جنگ  زمان  در  که  مرزي  روستاهاي  و  شهرها  ساکنان  براي  روستا 

و داراي محل تولد مغایر با والدین خود می باشند  اند شهرهاي دیگر منتقل شده 

 /روستا براي منازل اوقافی و روستایی  تایید شوراي محل  

    نامه رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزي براي عشایر

 رونوشت:

 قائم مقام، معاونین و مشاورین، رؤساي مراکز و مدیران کل سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی  -

iranmoshavere.com

https://iranmoshavere.com/



