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انتقاالت دانشجویان یین نامھ نقل وآ  
زاد اسالمیدانشگاه آ  

  ٩٣-٩۴نیمسال دوم سال تحصیلی 

www.stu.iau.ir   
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  مقـدمه

انتقال دانشجویان ضمن ایجاد وحدت  میهمانی وفرایند  تسهیل در این آیین نامه به منظور تصمیم گیري عادالنه و

  .شده استپژوهشی به نزدیک ترین دانشگاه محل زندگی خانواده تدوین  رویه با حفظ استانداردهاي آموزشی و

   اریفتع

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

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

  .تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد مبدأ به واحد مقصد به طور دائم :انتقال) پ

  .د به طور موقتتحصیل دانشجو در واحد مقص :میهمانی) ت

  .می باشدزیر طبق جدول  دانشجویان تاریخ شروع و خاتمه نقل و انتقال: زمان نقل و انتقال) ث

 زمان نقل وانتقال.  1جدول 

  :نحوه پرداخت شهریه میهمانی) ج

مقصد اخذ و   دانشگاهی هاي ثابت و متغیر دانشجویانی که با میهمانی آنها موافقت گردیده است، توسط واحدشهریه

پرداخت می بایست به واحد مبدأ  توسط واحد مقصد دانشجویان میهمان اه پس از ثبت نام، شهریه ثابتظرف یک م

  .گردد

  :جدول هم ترازي) چ

سایر شرایط   فراوانی تقاضا و ، اساس موقعیت جغرافیایی بر راکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمیکلیه واحدهاي دانشگاهی و م 

  .بندي شده است طبقه 3نشجویان به ده گروه طبق جدول صرفا جهت انتقال و میهمانی دا

  

  

  

  

  

 

تاریخ اعمال 

 درخواست

تاریخ ثبت درخواست توسط 

 دانشجو
 تاریخ پاسخ دهی

 سازمان مقصد مبدا تاریخ خاتمه تاریخ شروع

/...1/3 نیمسال اول 25/3تا  3/3 20/3تا  2/3 .../15/3  30/3تا  1/3   

/...15/9 نیمسال دوم  30/9.../ 5/10تا  16/9  10/10تا  17/9  16/10تا  16/9   
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  :مدارك انتقال یا میهمانیهزینه بررسی نحوه ثبت درخواست و 

 :نحوه ثبت درخواست - 1

باید درخواست خود را با که داراي شرایط مندرج در آئین نامه  می باشد دانشجوي متقاضی انتقال یا میهمانی  . 1- 1

از طریق سایت  انتقال دانشجویی دانشگاه ن نامه در زمان مقرر در سامانه نقل واطالع کامل از مفاد آئی

www.stu.iau.ir توجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارك مربوطه اقدام نماید تا در اسرع  ثبت و با

 صحتبدیهی است دانشجو مسئول . وقت نسبت به بررسی و اعالم نظر درخواست ثبت شده اقدام گردد

 ارائه اطالعات از یک هر احراز عدم صورت در و خواهد بود خود خاص شرایط خصوص در شده ارائه عاتاطال

 رفتارقوانین موضوعه با وي  قررات انضباطی دانشگاه ومطابق م ضمن سلب امکان میهمانی یا انتقال شده

  .خواهد شد

دالیل مشکالت خاص یا ه ه ولی بنا بدانشجویانی که داراي شرایط مندرج در آئین نامه نقل و انتقال نبود . 2- 1

الب فرمت قباشند الزم است درخواست خود را در می میهمانینامه متقاضی بینی نشده در آئینمسائل پیش

مراتب از  ،بدیهی است درصورت موافقت با میهمانی این دانشجویان. در سامانه ثبت فرمایند 1فایل پیوست 

دانشجویانی که آن دسته از ارسالی  هايدرخواست به. گرددابالغ مین به ایشا ،دریافتیتماس طریق اطالعات 

ترتیب اثر داده  ،اندنامه نقل و انتقال هستند و از طریق سامانه ثبت تقاضا نکردهداراي شرایط مندرج در آیین

   .نخواهد شد

 : هزینه بررسی مدارك انتقال یا میهمانی -2

 طبقت ثبت درخواست خود در سامانه معاونت دانشجویی دانشگاه باید دانشجوي متقاضی انتقال یا میهمانی جه

  .نسبت به پرداخت هزینه بررسی مدارك اقدام نماید 2 جدول 

به محض ثبت نام در سامانه نقل و انتقاالت، موافقت خود را براي یا میهمانی دانشجویان متقاضی انتقال : تذکر 

وجه مذکور در صورت موافقت یا مخالفت با انتقال یا میهمانی به  پرداخت وجه اعالم کرده و قبول می کنند که

 .ایشان مسترد نمی گردد
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 )به ریال(هزینه بررسی مدارك. 2جدول

 مقطع تحصیلی
کاردانی پیوسته 

 وناپیوسته

کارشناسی پیوسته 

 وناپیوسته
 دکتري کارشناسی ارشد

هزینه بررسی 

 مدارك
000/325 000/625 000/945 000/455/1 

  

  سایز مدارك: 1تبصره

  .باشد k 300باحجم   jpgپیکسل و فرمت  800*600مدارك باید با سایز  

  

تمامی درخواستهایی که پس از تأیید توسط واحدهاي دانشگاهی مبدأ، مقصد و سازمان مرکزي در انتظار  :2تبصره 

احد مبدأ جهت اخذ لیست حضوري دانشجو به وثبت نام نهایی مقصد در سامانه قرار گرفته اند، نیازي به مراجعه 

اسکن (بایست با در دست داشتن کارنامه کلی تحصیلی و اصل مدارك ارسالی بدیهی است دانشجو می. ددروس ندار

 .مقصد مراجعه نماید دانشگاهی ، جهت معرفی به آموزش و انتخاب واحد، به حوزه دانشجویی واحد)شده در سامانه

نشجو را با آنچه وي در سامانه اسکن و ثبت اصلی دامقصد موظفند مدارك دانشگاهی اي حوزه دانشجویی واحده

  .دانشجو را براي انتخاب واحد به آموزش معرفی نمایند ،نموده تطبیق داده و پس از تأیید
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   مراکز آموزش فنی و حرفه اي سما هم  گروه واحدهاي مادر می باشند *

  .پردیس هاي علوم و تحقیقات هم گروه واحد دانشگاهی ادغام شده می باشند* 

 10گروه  9گروه  8گروه  7گروه  6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه الفبا

اسالمشهر، اندیشه   آ
) آموزشکده سما(

 )مجازي(الکترونیکی 

اراك، اردبیل، ارومیه،  
 اهواز،و 

  آستارا، ابهر،
 آیت اهللا آملی

آبادان، آزادشهر، 
ارسنجان، استهبان، 

 آبسرد، آبیک ایالم،

آذرشهر، اسکو، ستانه 
، آستانه، اشرفیه، )اراك(

  اسدآباد،
اسفراین، اشکذر،  
ایلخچی، ایجرود، 

انکی، آق قال، آران و ایو
 بیدگل

آباده، آشتیان، 
اردستان، اردکان، 
اردل، اقلید، انار، 

اهر، آوج، ازنا، 
اشترینان، آبگرم، 

 اسفرورین

آبدانان، ابرکوه، 
اسالم آباد غرب، 
الیگودرز، امیدیه، 
اندیمشک، ایذه، 

 ایوان غرب

آباده طشک، 
اصالندوز، اهرم، 

انگوت، اوز، 
 ایرانشهر

  ابل، بندرعباسب  بومهن  ب
 

  بجنورد، بروجرد، بندرانزلی،
 بوئین زهرا

بناب، بهبهان، بوشهر، 
 بیرجند

بادرود، بهار، بروجن، 
بستان آباد، بم، بندرگز، 
بهشهر، بیضا، بیله سوار، 

بستک، بشاگرد، 
 ترکمن بندر

بندرشرفخانه، 
باغملک، بافت، 

بردسکن، بندردیلم، 
 بوکان، بیجار، بانه

بافق، بردسیر، 
 رلنگه،بند

بوانات، 
بجستان، بهاباد، 
بهرمان، بیرم، 

 بهمئی

، پردیس، )سما(پاکدشت   پ
 پرند

پارسیان،  پارس آباد مغان پاسارگارد، پلدختر     
 پیرانشهر

: تهران ت
پزشکی، 
جنوب، 

داروسازي،د
ندانپزشکی، 
شمال، علوم 
و تحقیقات، 
 غرب، مرکزي

تربت حیدریه، تفرش،  تاکستان تنکابن تبریز 
 ویسرکانت

تالش، تربت جام،  تفت، تکاب، تیران
 تسوج

تایباد،  
 ترکمانچاي

جویبار، جناح، جوشقان  جهرم      ج
 قالی

جاسب، جلفا، 
جیرفت، جاجرم، 

 جاسک، جوین

جزیره هرمز،  
 جم

 چابهار،چالدران      چالوس    چ

   حاجی آباد        ح

خرم آباد،، خمینی شهر،   خوراسگان   خ
 )سما(خرمدره 

خسروشهر، خمین،خوي، 
 خفر

خاتم، خاروانا، خدابنده، 
 خرامه، خنداب

خامنه، خلخال، 
 خوانسار، خرمدشت

خداآفرین، 
خرمشهر، خواف، 

 خورموج

خارك، خاش، 
 خنج

داریون، داراب، درگز،  )سما(دلند  دزفول، دهاقان دامغان دماوند   د
 دلیجان، دولت آباد، دیر

  دره شهر، دهلران، دلوار دهدشت، دورود
 دشتستان

رامهرمز، رفسنجان،  رودسر، روانسر، رزن  رامسر رشت  رباط کریم، رودهن  ر
 رودان، رودبار

  رشتخوار

زاهدشهر، زرقان،  زواره،، زرندیه زاهدان  زنجان    ز
 زنوز

  زابل،
 زرند کرمان

زرین دشت، 
 زهک

  سردرود، دجسبزوار، سنن ساري، ساوه، سمنان )سما(سهند ساوجبالغ هشتگرد  س
 سوادکوه

سردشت، سروستان، 
سنقرو کلیایی، سرخس، 

 سرعین، سیاهکل

سپیدان، سراب، 
سلسله و دلفان، 

سمیرم، سیرجان، 
 سیس

سقز، سلماس، 
 سوسنگرد، سامن

 سراوان، سده

شهرري، شهرقدس،   ش
 شهریار

شال، شهرمجلسی،  شبستر، شهرضا، شهرکرد شاهرود شیراز
 شیروان

ت، شازند، شاهین دژ، شف
 شهمیرزاد

شاهین شهر، 
  شوشتر،

 ششده و قره بالغ

شهربابک، شیرگاه، 
 شیروان و چرداول

 شادگان، شوش

  صحنه، صفاشهر صوفیان صومعه سرا     صفادشت، صباشهر  ص

     ضیاءآباد      ض

  طبس       طالقان  ط

 علی آباد کتول     ع
 

 عنبرآباد عجب شیر   

فارسان، فردوس،  فراهان، فومن، فریمان آباد، فیروزکوهفیروز فسا، فالورجان     ف
 فریدن

  فراشبند

قیامدشت، قرچک   ق
 ورامین

قره ضیاءالدین،  قروه درجزین قائنات، قروه، قصرشیرین قوچان  قائمشهر قزوین، قم
 قشم، قیروکارزین

 قادرآباد

کاشان، کرمان،   کرج  ك
کرمانشاه، کوچصفهان 

 )سما(، کیاکال )سما(

  کبودرآهنگ، کاشمر، کلیبر رونکاز
 کوار فارس، کردکوي

کمیجان، کنگاور، 
 کوهدشت

کوهبنان،  کالله
 کهنوج، کنگان

گلپایگان، گنبدکاووس،   گرگان، گرمسار    گ
 گالیکش

گناباد، گیالنغرب، گوگان، 
 گمیشان

 گراش، گلوگاه گناوه گچساران، گرمی

لنجان، لنگرود، لشت    الهیجان    ل
 نشاء

الرستان، المرد،  گانلرد
 الهرود

 

المللی  مرکز آموزش بین  مشهد مالرد  م
بندرانزلی، مرند، مرودشت، 

 میاندوآب

مبارکه، محالت، مراغه، 
مشکین شهر، مالیر، 

 میبد، میمه

ماهنشان، مسجدسلیمان، 
  ملکان، ممقان، مهاجران،

مهدي شهر، مهریز، 
  ماهان

 

ماسال، مریوان، 
ماهشهر، مهاباد، 

میناب،  میانه،
مینودشت، مانه و 

 سملقان،

، ماکو محمودآباد،  
 مهران،  میمند

 مهربان

  نطنز، نی ریز، نورآباد ممسنی، نیر نائین، نکا، نهاوند، نور نراق، نوشهر، نیشابور نجف آباد  نظرآباد  ن
 نیک آباد

 نیک شهر، نقده، نهبندان

    ورزقان     ورامین  و

ر، هرند، هادي شه  هشترود همدان    ه
 هرسین، هفتگل

هریس، هفشجان، 
 هیدج

هندیجان،  هوراند
 هشتجین

     یاسوج  یزد    ي

  جدول هم ترازي واحدها و مرکز دانشگاهی.  3جدول

 



       
 

  

۵ 
  

 :همتارک براساس ازدواج وضوابط انتقال یا میهمانی :  1مـاده

اند به شهر محل زندگی  دائم نموده ازدواجدر آزمون دانشگاه  پس از ثبت نامیا میهمانی دانشجویانی که انتقال : 1 - 1

  .انجام پذیر استبا توجه به ظرفیت ترین واحد دانشگاهی به محل زندگی که رشته در آن دایر باشد  همسر یا نزدیک

ی دانشجویان متأهل زن که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه متارکه نموده اند به شهر محل انتقال یا میهمان: 2- 1

  .انجام پذیر است با توجه به ظرفیت زندگی خانواده

  

  :)قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 62طبق ماده (  ضوابط انتقال یا میهمانی براساس خانواده شاهد و ایثارگران: 2مـاده 

ا و موسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با دانشگاهه

دانشجویان و پذیرفته شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال 

دانشگاه یا مؤسسات آموزش  بهو باالتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد  %)25( پنج درصد بیست و

مربوط براي  و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشیترین محل یا نزدیک و آنان محل سکونت خانواده عالی

  .اقدام نمایندیک بار 

مجوز نقل و انتقال واجدین شرایط ماده فوق پس از تأیید کمیسیون ایثارگران و سازمان مرکزي با توجه به :  1تبصره

  .فیت امکانپذیر استظر

   .در کل دوران تحصیل امکانپذیر است یکبار "استفاده از این ضابطه صرفا : 2تبصره 

  .می باشدیا مفقوداالثر شهید ،فرزند پدر، مادر، همسر ودر این ضابطه، "دانشجویان شاهد"منظور از  : 3تبصره

  

شته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، پرستاري و مامائی به استثناء ر( ضوابط میهمانی دانشجویان بیمار و معلول: 3ماده 

  ):1به واحدهاي گروه 

... آن دسته از دانشجویانی که داراي نوعی بیماري از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و میهمانی  :1- 3

تی و تایید انجمن هاي بیماریهاي خاص، سازمان بهزیس: حسب مورد( اند در صورت تأیید مراجع ذیصالح شده

   .با توجه به ظرفیت واحدها انجام پذیر است) و سازمان مرکزيکمیسیون پزشکی 

پس از تأیید مراجع  روشندل و معلولین جسمی حرکتی شدیدبراي پذیرفته شدگان  میهمانی از بدو ورود :2- 3

پزشکی فقط یکبار انجام  این دانشجویان به کمیسیون ارجاع پرونده( پذیر است امکان ذیصالح و با توجه به ظرفیت

نیازي به مراجعه مجدد براي ترمهاي آتی پس از ثبت نام در سامانه در صورت تأیید سازمان مرکزي  و می شود

  .)دنندار
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  :ضوابط میهمانی بر اساس سرپرستی: 4ماده 

پدر، مادر، خواهر، (یک خود  بستگان درجه، امین برعاجز، کفالت و حضانت ویانی که حکم سرپرستی، قیم نامهمیهمانی دانشج  

به ( .زندگی خانواده انجام پذیر است اخذ نموده اند به محل) دادگاه عمومی یا خانواده(از مراجع ذیصالح قضایی را  ) برادر و فرزند

  ).1استثناء رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، پرستاري و مامائی به واحدهاي گروه 

  

  :براساس چند دانشجوییضوابط میهمانی : 5مـاده 

بطور همزمان در دانشگاه  )پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند(در صورتی که در یک خانواده بیشتر از یک دانشجو 

  با توجه به سایر واحدهاي گروه هم ترازي  باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر از آنان آزاد اسالمی مشغول به تحصیل 

به استثناء رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، پرستاري و ( انجام پذیر استاحد مبداء و مقصد به ظرفیت و  موافقت و

  ).1مامائی به واحدهاي گروه 

  

به استثناء رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، پرستاري ( ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس جدول هم ترازي: 6مـاده 

  ):1ه و مامائی به واحدهاي گرو

پس از تأیید واحدهاي مبدا و  تر جدول هم ترازي انتقال یا میهمانی دانشجویان به واحدهاي هم تراز و پایین: 1 - 6

  .)1واحد هاي گروه  به استثناء (.با توجه به ظرفیت امکان پذیر است مقصد و

پس از تأیید واحدهاي  ) 1به استثناء واحدهاي گروه (تا دو گروه باالتر میهمانی از یک گروه جدول هم ترازي : 2- 6

  .با توجه به ظرفیت امکان پذیر است مبدا و مقصد و

 

  : همسرو فرزند ، ضوابط میهمانی بر اساس فوت والدین: 7مـاده 

ا فرزند میهمانی دانشجویان مجردي که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه پدر یا مادر و یا دانشجویان متاهلی که همسر ی

به استثناء رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، ( .اند با توجه به ظرفیت واحدها امکان پذیر است خود را از دست داده

  .)1داروسازي، پرستاري و مامائی به واحدهاي گروه 

  

  

  

  



       
 

  

٧ 
  

    :دانشگاه آزاد اسالمی)شاغل و بازنشسته(کارکنان  و فرزندان ضوابط میهمانی همسر، :8مـاده 

 و قراردادي دانشگاه آزاد اسالمی به نزدیکترین واحد محل خدمت) قطعی،آزمایشی(یهمانی کارکنان تمام وقت رسمی م :8-1

پذیر  امکان پس از تأیید اداره کل کارکنان و سازمان مرکزي )کارمند به کار به استثناي واحد محل اشتغال(پذیرفته شده 

   ).1اروسازي، پرستاري و مامائی به واحدهاي گروه به استثناء رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، د(است

پس از تأیید اداره کل  میهمانی همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی به محل خدمت پدر، مادر و یا همسر :8-2

  ).1ائی به واحدهاي گروه به استثناء رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، پرستاري و مام(پذیر است امکان کارکنان و سازمان مرکزي

واحد درسی در هر  12گذراندن حداقل (صورت احراز شرایط  در، 8تمدید میهمانی دانشجویان مشمول ماده : تبصره

و  14اي با کسب معدل کل  میهمانی براي مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتراي حرفه ترم

  .در ترم میهمان شده می باشد )15شناسی ارشد با کسب معدل کل واحد درسی در مقطع کار 8گذراندن حداقل 

  

 

  ):شاغل و بازنشسته(فرزندان اعضاي هیأت علمی  ضوابط انتقال یا میهمانی همسر و: 9مـاده 

و پیمانی دانشگاه آزاد ) آزمایشی و قطعی(انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر اعضاي هیأت علمی تمام وقت رسمی : 9-1

نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در % 90کسب حداقل (با مرتبه علمی مربی و باالتر در صورت احراز شرایط اسالمی 

 مطابق حکم کارگزینی(و دائر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت عضو هیأت علمی) واحد مقصد

  .امکان پذیر است با توجه به ظرفیت

دانشگاه آزاد اسالمی با ) آزمایشی و قطعی(ندان اعضاي هیأت علمی تمام وقت رسمی انتقال یا میهمانی فرز: 9-2

تفاهم نامه فی (اند براساس دستورالعمل اجرایی  هاي دولتی پذیرفته شده مرتبه علمی مربی و باالتر که در دانشگاه

مه معاونت دانشجویی سازمان نا مورد توافق با تأیید و معرفی) 2مابین وزارتین با دانشگاه آزاد اسالمی، پیوست

  .انجام پذیر استبا توجه به ظرفیت مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی 

با مرتبه علمی مربی و ) آزمایشی و قطعی(انتقال یا میهمانی فرزندان اعضاي هیأت علمی تمام وقت رسمی : 9-3

اند براساس دستورالعمل  ته شدههاي دولتی که در هریک از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی پذیرف باالتر دانشگاه

کسب (مورد توافق ضمن احراز شرایط )2تفاهم نامه فی مابین وزارتین با دانشگاه آزاد اسالمی، پیوست (اجرایی 

در صورت دائر بودن (به شهر محل خدمت عضو هیأت علمی ) نمره آخرین نفر پذیرفته شده در مقصد% 90حداقل 

نظر به عدم تفاهم وزارتین این بند در .(انجام پذیر است با توجه به ظرفیت )رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو

  ).مقطع ارشد قابل اجرا نمی باشد

  

  

  

 



       
 

  

٨ 
  

نمره آخرین نفر پذیرفته شده در % 90چنانچه دانشجوي متقاضی انتقال طبق ضابطه هیأت علمی حداقل  :1تبصره 

رط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت واحد مقصد را کسب ننماید، مجوز دو ترم میهمانی به ش

میهمانی براي مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و  واحد درسی در هر ترم 12گذراندن حداقل (احراز شرایط 

واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با  8و گذراندن حداقل  14اي با کسب معدل کل  ناپیوسته و دکتراي حرفه

از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت دانشجو براي ادامه  پس) 15کسب معدل کل 

  .تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد

دائر ) نه محل مأموریت یا سکونت(چنانچه رشته دانشجو در شهر محل اشتغال دائم به کار هیأت علمی شاغل  :2تبصره 

انجام ظرفیت   به  توجه با جوار در صورت احراز شرایط یا میهمانی دانشجو به نزدیکترین واحد دانشگاهی هم تقالان نباشد

  .باشدمیپذیر 

  

  

به استثناء رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، پرستاري و ( : ضوابط میهمانی  ورزشکاران و قهرمانان ملی: 10ماده 

  :)1مامائی به واحدهاي گروه 

 

با تأیید وزارت  و هاي ورزشی بوده هاي ملی فدراسیون ورزشکارانی که در عضویت تیم) یک ترم(میهمانی : 1- 10

ورزش و جوانان حضور ایشان در اردوها و تمرینات تیم ملی گواهی می شود، پس از احراز شرایط همکاري با 

  . پذیر است امکانه به ظرفیت با توج و سازمان مرکزي دانشگاه و تأیید نهایی معاونت ورزشی دانشگاه

هاي ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاداسالمی عضویت  افرادي که در تیم) یک ترم(میهمانی : 2- 10

  . پذیر است دانشگاه امکان با توجه به ظرفیت و سازمان مرکزي دارند، با تأیید نهایی معاونت ورزشی

 

معاونین رئیس  نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، زراء،فرزندان و ضوابط میهمانی همسر و :11مـاده 

  :سفراء و استانداران  جمهور،

میهمانی همسر و فرزندان وزراء، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء 

وطه انجام  وظیفه تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت مرب) قانون خدمات کشوري 71ماده » د«و » ج«بندهاي (

با  پس از تأیید معاونت پارلمانی و سازمان مرکزي نزدیک ترین شهر به محل اشتغالمی کنند  به محل ماموریت و یا 

   .انجام پذیر است توجه به ظرفیت
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  :تذکرات مهم

: به آدرس یطریق سامانه نقل و انتقال دانشجوی کلیه دانشجویان جهت انجام امور نقل و انتقال باید از - 1

www.stu.iau.ir درسامانه 1درخواست خود را در قالب فرمت پیوست رت عدم احراز شرایط آیین نامه و در صو 

 .مقصد و سازمان مرکزي نمی باشد  اجعه به واحدهاي دانشگاهی مبداء،نمایند و نیازي به مر ثبت در زمان مقرر

ندرج در آیین نامه و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط م -2

 .تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است

طبق (موظف است صحت مدارك ارسالی دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی  مقصد واحد دانشگاهی - 3

جهت نظارت بعدي ناظران سازمان آرشیو بانک اطالعاتی دانشجو  را ضمن مطابقت با اصل بررسی و در) 5جدول

  .مرکزي نگهداري نماید

 .دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است انتقال - 4

 .در نیمسال آخر تحصیل ممنوع است دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه انتقال - 5

از پایان هر نیمسال میهمانی لیست نمرات دانشجویان میهمان را در واحدها و مراکز دانشگاهی مقصد باید پس  - 6

بدیهی است اینگونه . اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزشی آنان به واحد مبداء ارسال نمایند

 .مراجعه نمایندترم بعد جهت ثبت نام  پس از ثبت نمرات ترم قبلدانشجویان باید در هر نیمسال 

در صورت داشتن شرایط  3 ماده 2-3 بند و 9، 2 پذیرفته شدگان جدید الورود طبق مواد تغییر محل پذیرش -7

انتقال سایر دانشجویان در  بدیهی است درخواست نقل و. مندرج درآیین نامه از بدو قبولی امکان پذیر می باشد

در واحد صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پس از گذشت یک نیمسال از قبولی ضمن ثبت نام 

 .دانشگاهی مبداء  امکان پذیر است

حسب ماده آیین نامه (انتقال می بایست پس از ثبت درخواست در صورت موافقت  دانشجویان متقاضی نقل و -8

جهت انتخاب واحد وثبت نام به واحدهاي ) واحدهاي دانشگاهی مبداء ،مقصد و سازمان مرکزي  انتخاب شده،

بدیهی . نیازي به مراجعه به واحد هاي مبداء و اخذ لیست دروس نمی باشددانشگاهی مقصد مراجعه نمایند و 

 .متغیر خود را در واحد دانشگاهی مقصد پرداخت می نمایند است اینگونه دانشجویان شهریه ثابت و

 .می باشد دانشجویان واحدهاي الکترونیکی ممنوعنقل و انتقال  -9

 1ماده  1- 1میهمانی استفاده از بند  انمتقاضی  به استثناء( شدمی با دانشجویان بدون آزمون ممنوعانتقال  نقل و - 10

  .)ازدواج(

توجه به ظرفیت  انتقال با اعالم نظر موافقت یا مخالفت درخواست هاي ثبت شده دانشجویان در سامانه نقل و -11

 .رشته محل هاي دانشگاهی انجام می شود

به استثناء متقاضیان واجد شرایط (باشد دانشجویان دوره دکتري تخصصی ممنوع می  يثبت درخواست برا - 12

 ).درصورت عدم استفاده از این سهمیه در سایر مقاطع تحصیلی، شاهد و ایثارگران( 2ماده 

  .است آیین نامه ممنوع طبقبرون مرزي  واحدهاي بین الملل وانتقال در  نقل و- 13
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 :زمان اجرا و مسئول اجرا و نظارت

الزم االجرا است و از زمان اجرا   1393/ 9 /11تدوین شده است که از تاریخ بصره ت 8ماده و  11این آئین نامه در 

ونان دانشجویی، امع. تمامی آئین نامه ها و بخشنامه هاي قبلی در این خصوص کن لم یکن تلقی می گردد

لکرد به ین نامه هستند و نظارت برعمدانشگاهی مسئول اجراي دقیق این آیآموزشی و روساي واحد ها و مراکز 

استان و ارزیابی و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاونت دانشجویی دانشگاه معاون اجرایی و عهده دبیر 

  .آزاد اسالمی است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  دکتر حمید میرزاده

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
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  مدارك مورد نیاز. 5جدول 

نامهماده آئین علت تقاضا  مرجع بررسی اولیه مدارك مورد نیاز 

 ازدواج

)1ماده(  
1-1  

  )2و 1صفحات (  زوجین شناسنامه -1

  )5و  3،4، 2صفحات (  ازدواج سند -2

 دانشجو که سکونتی محل همسراز نام به نامه اجاره سند یاکارهمسر یا  به اشتغال گواهی -3

 شد با شهرمی ن آ به میهمان یا انتقال متقاضی

 واحد مبدا

 متارکه

)1ماده(  
1-2  

  )2و 1صفحات  (خانم دانشجوي شناسنامه -1

 )5و2،3،4صفحات(نامه  طالق -2
 واحد مبدا

 خانواده شهدا و ایثارگران

)2ماده (  
2 

  بنیاد شهید یا جانبازان کارت یامعرفی نامه از -فرزند شهید-1

 ارائه کارت یا معرفی نامه ازاداره ایثارگري وجانبازي -ایشان،فرزند یا همسر گان و اسراآزاد- 2

ارائه کارت یامعرفی نامه ازاداره ایثارگري  -ند ایشانو همسر و فرز به باال %25جانباز-3

  وجانبازي

 براي هر سه مورد باال حسب مورد شناسنامه 2و1تصاویر صفحات  -4

کمیسیون 

سازمان ایثارگران 

 مرکزي

 بیماران و معلولین

)3ماده(  
3 

  )1پیوست(دانشجو  به مربوط بیماري مدارك -1

 باشد رسیده بهزیستی اداره تایید به که بودن معلول صورت در معلولیت گواهی -2

کمیسیون پزشکی 

 سازمان

 سرپرستی

)4ماده (  
4 

  سرپرستی حکم -1

 )2و 1صفحات  (والدین و دانشجویان شناسنامه - 2
 واحد مبدا

 چند دانشجویی

)5ماده (  
5 

  دشن با می تحصیل به مشغول دیگري هايدر واحد که دانشجویانی سایر تحصیل به اشتغال گواهی - 1

 )2و 1صفحات  (والدین و دانشجویان شناسنامه - 2
 واحد مبدا

ترازيهم  

)6ماده(  
 واحد مبدا صفحه6هرگونه مدارك مورد نظر دانشجو تا سقف  -1 6

 فوت والدین دانشجو

)7ماده(  
7 

  احوال ثبت اداره از صادره فوت گواهی -1

 )2و 1صفحات  (والدین و دانشجو شناسنامه - 2
 واحد مبدا

سر وفرزند دانشجوفوت هم  

)7ماده (  
7 

  احوال ثبت اداره از صادره فوت گواهی -1

 )2و 1صفحات  (متوفی همسر و دانشجو شناسنامه -2
 واحد مبدا

همسر و فرزندان کارکنان 

 دانشگاه آزاد اسالمی

)8ماده(  

8 

  کارگزینی آخرین حکم -1

  )2و 1صفحات ( وکارمند دانشگاه دانشجو شناسنامه  -2

 یا پیمانی بودن بودن رسمی و وقت تمام بر مبنی ، کار محل از نامه عرفیم ئهاار -3

 سازمان مرکزي

 هیات علمی دانشگاه

)9ماده (  
9 

  .کارگزینی آخرین حکم -1

  )2و 1صفحات ( علمی تاهی عضو و دانشجو شناسنامه -2

  در صورت دانشجو بودن همسر)5و  3،4، 2صفحات (  ازدواج سند -3

 یا پیمانی بودن رسمی وقت تمام بر مبنی کار،  محل از مهنا معرفی ارائه -4

 سازمان مرکزي

 ورزشکاران و قهرمانان ملی

)10ماده (  
10 

  یا بین المللی يحکم قهرمانی کشور -1

 نامه از سوي فدراسیون مربوطه یمعرف- 2

 تاییدیه معاونت ورزشی دانشگاه-3

 سازمان مرکزي

همسر و فرزندان وزراء، نمایندگان 

س، معاونین رئیس جمهور مجل

 استانداران و سفرا

)11ماده (  

11 

  ارائه معرفی نامه که به تائید باالترین مقام سازمان مربوطه رسیده باشد-1

شناسنامه دانشجو و وزراءیا نمایندگان مجلس یا معاونین رئیس جمهور یا  2و 1صفحات  - 2

 استانداران یا سفرا

 سازمان مرکزي

 
  1متقاضی مطابق فرم پیوست شماره  براي سایر دانشجویان
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  درخواست متقاضیان فاقد شرایط آیین نامه نمونه فرم ارسال. 1پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


