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نیمسال دوم سال تحصیلی 49-49

مقـدمه
اين آيين نامه به منظور تصميم گيري عادالنه و تسهيل در فرايند ميهماني و انتقال دانشجويان ضمن ايجاد وحدت
رويه با حفظ استانداردهاي آموزشي و پژوهشي به نزديك ترين دانشگاه محل زندگي خانواده تدوين شده است.

تعاريف
الف) واحد مبدأ :واحدي که دانشجو در آن پذيرفته شده است.
ب) واحد مقصد :واحدي که دانشجو جهت ادامه تحصيل تقاضاي انتقال يا ميهماني به آن را دارد.
پ) انتقال :تغيير محل تحصيل دانشجو از واحد مبدأ به واحد مقصد به طور دائم.
ت) ميهماني :تحصيل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت.
ث) زمان نقل و انتقال :تاريخ شروع و خاتمه نقل و انتقال دانشجويان طبق جدول زير مي باشد.
جدول  . 1زمان نقل وانتقال
تاريخ ثبت درخواست توسط
تاريخ اعمال
درخواست

تاريخ پاسخ دهي

دانشجو
تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

مبدا

مقصد

سازمان

نيمسال اول
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نيمسال دوم

.../9/11
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 9/11تا 12/1

 9/11تا 12/12

 9/11تا 12/11

ج) نحوه پرداخت شهريه ميهماني:
شهريه هاي ثابت و متغير دانشجوياني که با ميهماني آنها موافقت گرديده است ،توسط واحد دانشگاهي مقصد اخذ و
ظرف يك ماه پس از ثبت نام ،شهريه ثابت دانشجويان ميهمان توسط واحد مقصد مي بايست به واحد مبدأ پرداخت
گردد.
چ) جدول هم ترازي:
کليه واحدهاي دانشگاهي و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس موقعيت جغرافيايي ،فراواني تقاضا و ساير شرايط
صرفا جهت انتقال و ميهماني دانشجويان به ده گروه طبق جدول  3طبقهبندي شده است.

نحوه ثبت درخواست و هزينه بررسي مدارك انتقال يا ميهماني:
 -1نحوه ثبت درخواست:
 . 1-1دانشجوي متقاضي انتقال يا ميهماني که داراي شرايط مندرج در آئين نامه مي باشد بايد درخواست خود را با
اطالع کامل از مفاد آئين نامه در زمان مقرر در سامانه نقل و انتقال دانشجويي دانشگاه از طريق سايت
 www.stu.iau.irثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسكن مدارك مربوطه اقدام نمايد تا در اسرع
وقت نسبت به بررسي و اعالم نظر درخواست ثبت شده اقدام گردد .بديهي است دانشجو مسئول صحت
اطالعات ارائه شده در خصوص شرايط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر يك از اطالعات ارائه
شده ضمن سلب امكان ميهماني يا انتقال مطابق مقررات انضباطي دانشگاه و قوانين موضوعه با وي رفتار
خواهد شد.
 . 2-1دانشجوياني که داراي شرايط مندرج در آئين نامه نقل و انتقال نبوده ولي بنا به داليل مشكالت خاص يا
مسائل پيشبيني نشده در آئيننامه متقاضي ميهماني ميباشند الزم است درخواست خود را در قالب فرمت
فايل پيوست  1در سامانه ثبت فرمايند .بديهي است درصورت موافقت با ميهماني اين دانشجويان ،مراتب از
طريق اطالعات تماس دريافتي ،به ايشان ابالغ ميگردد .در اين صورت دانشجوياني که با تقاضاي ايشان
موافقت بشود بايد هزينه بررسي مدارك را به شرح بند  2آيين نامه بپردازند .به درخواستهاي ارسالي آن
دسته از دانشجوياني که داراي شرايط مندرج در آيين نامه نقل و انتقال هستند و از طريق سامانه ثبت تقاضا
نكردهاند ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -2هزينه بررسي مدارك انتقال يا ميهماني:
دانشجوي متقاضي انتقال يا ميهماني جهت ثبت درخواست خود در سامانه معاونت دانشجويي دانشگاه بايد طبق
جدول  2نسبت به پرداخت هزينه بررسي مدارك اقدام نمايد.
تذکر  :دانشجويان متقاضي انتقال يا ميهماني به محض ثبت نام در سامانه نقل و انتقاالت ،موافقت خود را براي
پرداخت وجه اعالم کرده و قبول مي کنند که وجه مذکور در صورت موافقت يا مخالفت با انتقال يا ميهماني به
ايشان مسترد نمي گردد.

جدول .2هزينه بررسي مدارك(به ريال)
مقطع تحصيلي
هزينه بررسي
مدارك

کارداني پيوسته

کارشناسي پيوسته

وناپيوسته

وناپيوسته

321/222

121/222

کارشناسي ارشد

دکتري

941/222

1/411/222

تبصره :1سايز مدارك
مدارك بايد با سايز  022*122پيكسل و فرمت  jpgباحجم  322 kباشد.
تبصره  :2تمامي درخواستهايي که پس از تأييد توسط واحدهاي دانشگاهي مبدأ ،مقصد و سازمان مرکزي در انتظار
ثبت نام نهايي مقصد در سامانه قرار گرفته اند ،نيازي به مراجعه حضوري دانشجو به واحد مبدأ جهت اخذ ليست
دروس ندارد .بديهي است دانشجو مي بايست با در دست داشتن کارنامه کلي تحصيلي و اصل مدارك ارسالي (اسكن
شده در سامانه)  ،جهت معرفي به آموزش و انتخاب واحد ،به حوزه دانشجويي واحد دانشگاهي مقصد مراجعه نمايد.
حوزه دانشجويي واحدهاي دانشگاهي مقصد موظفند مدارك اصلي دانشجو را با آنچه وي در سامانه اسكن و ثبت
نموده تطبيق داده و پس از تأييد ،دانشجو را براي انتخاب واحد به آموزش معرفي نمايند.

جدول . 3جدول هم ترازی واحدها و مرکز دانشگاهي
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گروه 2

گروه 3

آ

اسالمشهر ،انديشه
(آموزشكده سما)
الكترونيكي (مجازي)

اراك ،اردبيل ،اروميه،
اهواز،و

آستارا ،ابهر،
آيت اهلل آملي

آبادان ،آزادشهر،
ارسنجان ،استهبان،
ايالم،آبسرد ،آبيك

ب

بومهن

بابل ،بندرعباس

بجنورد ،بروجرد ،بندرانزلي،
بوئين زهرا

بناب ،بهبهان ،بوشهر،
بيرجند

آذرشهر ،اسكو ،ستانه
(اراك) ،آستانه ،اشرفيه،
اسدآباد،
اسفراين ،اشكذر،
ايلخچي ،ايجرود،
ايوانكي ،آق قال ،آران و
بيدگل
بادرود ،بهار ،بروجن،
بستان آباد ،بم ،بندرگز،
بهشهر ،بيضا ،بيله سوار،
بستك ،بشاگرد،
بندرترکمن

آباده ،آشتيان،
اردستان ،اردکان،
اردل ،اقليد ،انار،
اهر ،آوج ،ازنا،
اشترينان ،آبگرم،
اسفرورين

آبدانان ،ابرکوه،
اسالم آباد غرب،
اليگودرز ،اميديه،
انديمشك ،ايذه،
ايوان غرب

آباده طشك،
اصالندوز ،اهرم،
انگوت ،اوز،
ايرانشهر

بندرشرفخانه،
باغملك ،بافت،
بردسكن ،بندرديلم،
بوکان ،بيجار ،بانه

بافق ،بردسير،
بندرلنگه،

بوانات،
بجستان ،بهاباد،
بهرمان ،بيرم،
بهمئي

پ

پاکدشت (سما) ،پرديس،
پرند

پاسارگارد ،پلدختر

پارس آباد مغان

پارسيان،
پيرانشهر
تايباد،
ترکمانچاي

با

ت

تبريز

تهران :پزشكي،
جنوب،
داروسازي،دندا
نپزشكي،
شمال ،علوم و
تحقيقات،
غرب ،مرکزي

تاکستان

تنكابن

ج

چ

تربت حيدريه ،تفرش،
تويسرکان

تفت ،تكاب ،تيران

تالش ،تربت جام،
تسوج

جهرم

جويبار ،جناح ،جوشقان
قالي

جاسب ،جلفا،
جيرفت ،جاجرم،
جاسك ،جوين

چالوس

ح
خ

خوراسگان

د

دماوند

چابهار،چالدران
خرم آباد ،،خميني شهر،
خرمدره (سما)

خسروشهر ،خمين،خوي،
خفر

خاتم ،خاروانا ،خدابنده،
خرامه ،خنداب

دامغان

دزفول ،دهاقان

دلند (سما)

رشت

رامسر

داريون ،داراب ،درگز،
دليجان ،دولت آباد ،دير
رودسر ،روانسر ،رزن

زاهدان

زواره ،،زرنديه

س

ساوجبالغ هشتگرد

سهند(سما)

ساري ،ساوه ،سمنان

سبزوار ،سنندج

سردرود،
سوادکوه

سردشت ،سروستان،
سنقرو کليايي ،سرخس،
سرعين ،سياهكل

ش

شهرري ،شهرقدس،
شهريار

شيراز

شاهرود

شبستر ،شهرضا ،شهرکرد

شال ،شهرمجلسي،
شيروان

شازند ،شاهين دژ ،شفت،
شهميرزاد

ص

صفادشت ،صباشهر

ر

رباط کريم ،رودهن

ز

زنجان

صومعه سرا

ض
ط
ع
ف

فسا ،فالورجان

ك

حاجي آباد
خامنه ،خلخال،
خوانسار ،خرمدشت
دهدشت ،دورود
رامهرمز ،رفسنجان،
رودان ،رودبار
زاهدشهر ،زرقان،
زنوز
سپيدان ،سراب،
سلسله و دلفان،
سميرم ،سيرجان،
سيس
شاهين شهر،
شوشتر،
ششده و قره بالغ
صوفيان

خداآفرين،
خرمشهر ،خواف،
خورموج
دهلران ،دلوار

خارك ،خاش،
خنج
دره شهر،
دشتستان

رشتخوار
زابل،
زرند کرمان
سقز ،سلماس،
سوسنگرد ،سامن

زرين دشت،
زهك
سراوان ،سده

شهربابك ،شيرگاه،
شيروان و چرداول

شادگان ،شوش

صحنه ،صفاشهر

ضياءآباد
علي آباد کتول

ق

جزيره هرمز،
جم

طالقان

قيامدشت ،قرچك
ورامين
کرج

قزوين ،قم

فيروزآباد ،فيروزکوه

فراهان ،فومن ،فريمان

قوچان

قائنات ،قروه ،قصرشيرين

فارسان ،فردوس،
فريدن
قروه درجزين

کاشمر ،کليبر

کبودرآهنگ،
کوار فارس ،کردکوي

کميجان ،کنگاور،
کوهدشت

گلپايگان ،گنبدکاووس،
گاليكش

لردگان

مرکز آموزش بينالمللي
بندرانزلي ،مرند ،مرودشت،
مياندوآب

مبارکه ،محالت ،مراغه،
مشكين شهر ،مالير،
ميبد ،ميمه

گناباد ،گيالنغرب ،گوگان،
گميشان
لنجان ،لنگرود ،لشت
نشاء
ماهنشان ،مسجدسليمان،
ملكان ،ممقان ،مهاجران،
مهدي شهر ،مهريز،
ماهان

گچساران ،گرمي

گناوه
الرستان ،المرد،
الهرود
 ،ماکو محمودآباد،
مهران ،ميمند

نجف آباد

نراق ،نوشهر ،نيشابور

نائين ،نكا ،نهاوند ،نور

نورآباد ممسني ،نير

هشترود

قائمشهر
کاشان ،کرمان،
کرمانشاه ،کوچصفهان
(سما) ،کياکال (سما)
گرگان ،گرمسار

گ
ل

طبس
عجب شير

کازرون

الهيجان
مشهد

م

مالرد

ن

نظرآباد

و
ه

ورامين
همدان

ي

يزد

* مراکز آموزش فني و حرفه اي سما هم گروه واحدهاي مادر مي باشند

* پرديس هاي علوم و تحقيقات هم گروه واحد دانشگاهي ادغام شده مي باشند.

ورزقان
هادي شهر ،هرند،
هرسين ،هفتگل
ياسوج

ماسال ،مريوان،
ماهشهر ،مهاباد،
ميانه ،ميناب،
مينودشت ،مانه و
سملقان،
نطنز ،ني ريز،
نيك آباد
هريس ،هفشجان،
هيدج

عنبرآباد

فراشبند
قره ضياءالدين،
قشم ،قيروکارزين
کالله

قادرآباد
کوهبنان،
کهنوج ،کنگان
گراش ،گلوگاه

مهربان

نقده ،نهبندان

نيك شهر،

هوراند

هنديجان،
هشتجين

مـاده :1ضوابط انتقال يا ميهماني براساس ازدواج و متارکه:
 :1 -1انتقال يا ميهماني دانشجوياني که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دائم نمودهاند به شهر محل زندگي
همسر يا نزديكترين واحد دانشگاهي به محل زندگي که رشته در آن داير باشد با توجه به ظرفيت انجام پذير است.
 :2-1انتقال يا ميهماني دانشجويان متأهل زن که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه متارکه نموده اند به شهر محل
زندگي خانواده با توجه به ظرفيت انجام پذير است.

مـاده  :2ضوابط انتقال يا ميهماني براساس خانواده شاهد و ايثارگران ( طبق ماده  12قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران):
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي موظفند با
رعايت مقطع تحصيلي و نوع مؤسسه ،نسبت به انتقال دانشجويان و پذيرفته شدگان ،آزادگان ،اسرا ،جانبازان
بيست و پنج درصد ( )%21و باالتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد به دانشگاه يا مؤسسات آموزش
عالي محل سكونت خانواده آنان و يا نزديكترين محل و همچنين تغيير رشته همطراز در گروه آزمايشي مربوط براي
يك بار اقدام نمايند.
تبصره : 1مجوز نقل و انتقال واجدين شرايط ماده فوق پس از تأييد کميسيون ايثارگران و سازمان مرکزي با توجه به
ظرفيت امكانپذير است.
تبصره  : 2استفاده از اين ضابطه صرفا" يكبار در کل دوران تحصيل امكانپذير است.
تبصره : 3منظور از "دانشجويان شاهد" در اين ضابطه،پدر ،مادر ،همسر و فرزند ،شهيد يا مفقوداالثرمي باشد.
ماده  :3ضوابط ميهماني دانشجويان بيمار و معلول ( به استثناء رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي،
پرستاري و مامائي به واحدهاي گروه :)1
 :1-3ميهماني آن دسته از دانشجوياني که داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته ،معلوليت جسمي و ...
شده اند در صورت تأييد مراجع ذيصالح( حسب مورد :انجمن هاي بيماريهاي خاص ،سازمان بهزيستي و تاييد
کميسيون پزشكي و سازمان مرکزي) با توجه به ظرفيت واحدها انجام پذير است.
 :2-3ميهماني از بدو ورود براي پذيرفته شدگان روشندل و معلولين جسمي حرکتي شديد پس از تأييد مراجع
ذيصالح و با توجه به ظرفيت امكان پذير است (ارجاع پرونده اين دانشجويان به کميسيون پزشكي فقط يكبار انجام
مي شود و پس از ثبت نام در سامانه در صورت تأييد سازمان مرکزي نيازي به مراجعه مجدد براي ترمهاي آتي
ندارند).

ماده  :4ضوابط ميهماني بر اساس سرپرستي:
ميهماني دانشجوياني که حكم سرپرستي ،قيم نامه ،امين برعاجز ،کفالت و حضانت بستگان درجه يك خود (پدر ،مادر ،خواهر،
برادر و فرزند) را از مراجع ذيصالح قضايي (دادگاه عمومي يا خانواده) اخذ نموده اند به محل زندگي خانواده انجام پذير است( .به
استثناء رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي ،پرستاري و مامائي به واحدهاي گروه .)1

مـاده  :1ضوابط ميهماني براساس چند دانشجويي:
در صورتي که در يك خانواده بيشتر از يك دانشجو (پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،همسر و فرزند) بطور همزمان در دانشگاه
آزاد اسالمي مشغول به تحصيل باشند ،ميهماني يك نفر يا بيشتر از آنان به ساير واحدهاي گروه هم ترازي با توجه
به ظرفيت و موافقت واحد مبداء و مقصد انجام پذير است (به استثناء رشته های پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازی ،پرستاری و
مامائي به واحدهای گروه .)1

مـاده  :1ضوابط انتقال يا ميهماني بر اساس جدول هم

ترازي (به استثناء رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي،

پرستاري و مامائي به واحدهاي گروه :)1

 :1 -1انتقال يا ميهماني دانشجويان به واحدهاي هم تراز و پايينتر جدول هم ترازي پس از تأييد واحدهاي مبدا و
مقصد و با توجه به ظرفيت امكان پذير است (.به استثناء واحد هاي گروه .)1
 :2-1ميهماني از يك گروه جدول هم ترازي تا دو گروه باالتر (به استثناء واحدهاي گروه  ) 1پس از تأييد واحدهاي
مبدا و مقصد و با توجه به ظرفيت امكان پذير است.

مـاده  :1ضوابط ميهماني بر اساس فوت والدين ،همسرو فرزند :
ميهماني دانشجويان مجردي که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه پدر يا مادر و يا دانشجويان متاهلي که همسر يا فرزند
خود را از دست دادهاند با توجه به ظرفيت واحدها امكان پذير است( .به استثناء رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي،
داروسازي ،پرستاري و مامائي به واحدهاي گروه .)1

مـاده  :0ضوابط ميهماني همسر ،فرزندان و کارکنان (شاغل و بازنشسته)دانشگاه آزاد اسالمي:
 :1-0ميهماني کارکنان تمام وقت رسمي (قطعي،آزمايشي) و قراردادي دانشگاه آزاد اسالمي به نزديكترين واحد محل خدمت
پذيرفته شده (به استثناي واحد محل اشتغال به کار کارمند) پس از تأييد اداره کل کارکنان و سازمان مرکزي امكان پذير
است(به استثناء رشته های پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازی ،پرستاری و مامائي به واحدهای گروه .)1

 :2-0ميهماني همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي به محل خدمت پدر ،مادر و يا همسر پس از تأييد اداره کل
کارکنان و سازمان مرکزي امكانپذير است( به استثناء رشته های پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازی ،پرستاری و مامائي به واحدهای گروه .)1

تبصره :تمديد ميهماني دانشجويان مشمول ماده  ،0در صورت احراز شرايط (گذراندن حداقل  12واحد درسي در هر
ترم ميهماني براي مقاطع کارداني ،کارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دکتراي حرفهاي با کسب معدل کل  14و
گذراندن حداقل  0واحد درسي در مقطع کارشناسي ارشد با کسب معدل کل  )11در ترم ميهمان شده مي باشد.

مـاده  :9ضوابط انتقال يا ميهماني همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي (شاغل و بازنشسته):
 :1-9انتقال يا ميهماني فرزندان و همسر اعضاي هيأت علمي تمام وقت رسمي (آزمايشي و قطعي) و پيماني دانشگاه آزاد
اسالمي با مرتبه علمي مربي و باالتر در صورت احراز شرايط (کسب حداقل  %92نمره قبولي آخرين نفر پذيرفته شده در
واحد مقصد) و دائر بودن رشته ،گرايش و مقطع تحصيلي به شهر محل خدمت عضو هيأت علمي(مطابق حكم کارگزيني
با توجه به ظرفيت امكان پذير است.
 :2-9انتقال يا ميهماني فرزندان اعضاي هيأت علمي تمام وقت رسمي (آزمايشي و قطعي) دانشگاه آزاد اسالمي با
مرتبه علمي مربي و باالتر که در دانشگاههاي دولتي پذيرفته شدهاند براساس دستورالعمل اجرايي (تفاهم نامه في
مابين وزارتين با دانشگاه آزاد اسالمي ،پيوست) 2مورد توافق با تأييد و معرفينامه معاونت دانشجويي سازمان
مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به ظرفيت انجام پذير است.
 :3-9انتقال يا ميهماني فرزندان اعضاي هيأت علمي تمام وقت رسمي (آزمايشي و قطعي) با مرتبه علمي مربي و
باالتر دانشگاه هاي دولتي که در هريك از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي پذيرفته شدهاند براساس دستورالعمل
اجرايي (تفاهم نامه في مابين وزارتين با دانشگاه آزاد اسالمي ،پيوست )2مورد توافق ضمن احراز شرايط (کسب
حداقل  %92نمره آخرين نفر پذيرفته شده در مقصد) به شهر محل خدمت عضو هيأت علمي (در صورت دائر بودن
رشته ،گرايش و مقطع تحصيلي دانشجو) با توجه به ظرفيت انجام پذير است(.نظر به عدم تفاهم وزارتين اين بند در
مقطع ارشد قابل اجرا نمي باشد).

تبصره  :1چنانچه دانشجوي متقاضي انتقال طبق ضابطه هيأت علمي حداقل  %92نمره آخرين نفر پذيرفته شده در
واحد مقصد را کسب ننمايد ،مجوز دو ترم ميهماني به شرط پيشرفت تحصيلي در واحد مقصد صادر و در صورت
احراز شرايط (گذراندن حداقل  12واحد درسي در هر ترم ميهماني براي مقاطع کارداني ،کارشناسي پيوسته و
ناپيوسته و دکتراي حرفهاي با کسب معدل کل  14و گذراندن حداقل  0واحد درسي در مقطع کارشناسي ارشد با
کسب معدل کل  )11پس از دو ترم ميهماني مجوز انتقال صادر خواهد شد؛ در غير اين صورت دانشجو براي ادامه
تحصيل از طريق واحد مقصد به واحد قبولي اوليه معرفي خواهد شد.
تبصره  :2چنانچه رشته دانشجو در شهر محل اشتغال دائم به کار هيأت علمي شاغل (نه محل مأموريت يا سكونت) دائر
نباشد انتقال يا ميهماني دانشجو به نزديكترين واحد دانشگاهي همجوار در صورت احراز شرايط با توجه به ظرفيت انجام
پذير ميباشد.
ماده  :10ضوابط ميهماني ورزشكاران و قهرمانان ملي ( :به استثناء رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي،
داروسازي ،پرستاري و مامائي به واحدهاي گروه .)1
 :1-12ميهماني (يك ترم) ورزشكاراني که در عضويت تيمهاي ملي فدراسيونهاي ورزشي بوده و با تأييد وزارت
ورزش و جوانان حضور ايشان در اردوها و تمرينات تيم ملي گواهي مي شود ،پس از احراز شرايط همكاري با
دانشگاه و تأييد نهايي معاونت ورزشي دانشگاه و سازمان مرکزي با توجه به ظرفيت امكانپذير است.
 :2-12ميهماني (يك ترم) افرادي که در تيم هاي ورزشي باشگاه فرهنگي ورزشي دانشگاه آزاداسالمي عضويت
دارند ،با تأييد نهايي معاونت ورزشي و سازمان مرکزي با توجه به ظرفيت دانشگاه امكانپذير است.

مـاده  :11ضوابط ميهماني همسر و فرزندان وزراء ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،معاونين رئيس جمهور،
استانداران و سفراء:
ميهماني همسر و فرزندان وزراء ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،معاونين رئيس جمهور ،استانداران و سفراء
(بندهاي «ج» و «د» ماده  11قانون خدمات کشوري) تا پايان سال تحصيلي که در مسئوليت مربوطه انجام وظيفه
مي کنند به محل ماموريت و يا نزديك ترين شهر به محل اشتغال پس از تأييد معاونت پارلماني و سازمان مرکزي با
توجه به ظرفيت انجام پذير است.

تذکرات مهم:
 -1کليه دانشجويان جهت انجام امور نقل و انتقال بايد از طريق سامانه نقل و انتقال دانشجويي به آدرس:
 www.stu.iau.irو در صورت عدم احراز شرايط آيين نامه درخواست خود را در قالب فرمت پيوست  1درسامانه
در زمان مقرر ثبت نمايند و نيازي به مراجعه به واحدهاي دانشگاهي مبداء ،مقصد و سازمان مرکزي نمي باشد .
 -2انتقال يا ميهماني دانشجويان در صورت احراز شرايط مندرج در آيين نامه و داير بودن رشته ،گرايش و مقطع
تحصيلي در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشي امكان پذير است.
 -3واحد دانشگاهي مقصد موظف است صحت مدارك ارسالي دانشجويان متقاضي انتقال يا ميهماني (طبق
جدول )1را ضمن مطابقت با اصل بررسي و در آرشيو بانك اطالعاتي دانشجو جهت نظارت بعدي ناظران سازمان
مرکزي نگهداري نمايد.
 -4انتقال دانشجويان در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه فقط يك بار در طول تحصيل امكان پذير است.
 -1انتقال دانشجويان در تمامي موارد آيين نامه در نيمسال آخر تحصيل ممنوع است.
 -1واحدها و مراکز دانشگاهي مقصد بايد پس از پايان هر نيمسال ميهماني ليست نمرات دانشجويان ميهمان را در
اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزشي آنان به واحد مبداء ارسال نمايند .بديهي است اينگونه
دانشجويان بايد در هر نيمسال پس از ثبت نمرات ترم قبل جهت ثبت نام ترم بعد مراجعه نمايند.
 -1تغيير محل پذيرش پذيرفته شدگان جديد الورود طبق مواد  9، 2و بند  2-3ماده  3در صورت داشتن شرايط
مندرج درآيين نامه از بدو قبولي امكان پذير مي باشد .بديهي است درخواست نقل و انتقال ساير دانشجويان در
صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه پس از گذشت يك نيمسال از قبولي ضمن ثبت نام در واحد
دانشگاهي مبداء امكان پذير است.
 -0دانشجويان متقاضي نقل و انتقال مي بايست پس از ثبت درخواست در صورت موافقت (حسب ماده آيين نامه
انتخاب شده ،واحدهاي دانشگاهي مبداء ،مقصد و سازمان مرکزي ) جهت انتخاب واحد وثبت نام به واحدهاي
دانشگاهي مقصد مراجعه نمايند و نيازي به مراجعه به واحد هاي مبداء و اخذ ليست دروس نمي باشد .بديهي
است اينگونه دانشجويان شهريه ثابت و متغير خود را در واحد دانشگاهي مقصد پرداخت مي نمايند.
 -9نقل و انتقال دانشجويان واحدهاي الكترونيكي ممنوع مي باشد.
 -12نقل و انتقال دانشجويان بدون آزمون ممنوع مي باشد (به استثناء متقاضيان ميهماني استفاده از بند  1-1ماده 1
(ازدواج).

 -11اعالم نظر موافقت يا مخالفت درخواست هاي ثبت شده دانشجويان در سامانه نقل و انتقال با توجه به ظرفيت
رشته محل هاي دانشگاهي انجام مي شود.
 -12ثبت درخواست براي دانشجويان دوره دکتري تخصصي ممنوع مي باشد (به استثناء متقاضيان واجد شرايط
ماده ( 2شاهد و ايثارگران ،درصورت عدم استفاده از اين سهميه در ساير مقاطع تحصيلي).
-13نقل و انتقال در واحدهاي بين الملل و برون مرزي طبق آيين نامه ممنوع است.

زمان اجرا و مسئول اجرا و نظارت:
اين آئين نامه در  11ماده و  0تبصره تدوين شده است که از تاريخ  1393/ 9 /11الزم االجرا است و از زمان اجرا
تمامي آئين نامه ها و بخشنامه هاي قبلي در اين خصوص کن لم يكن تلقي مي گردد .معاونان دانشجويي،
آموزشي و روساي واحد ها و مراکز دانشگاهي مسئول اجراي دقيق اين آيين نامه هستند و نظارت برعملكرد به
عهده دبير و معاون اجرايي استان و ارزيابي و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاونت دانشجويي دانشگاه
آزاد اسالمي است.

دكتر حميد ميرزاده
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي

جدول  .1مدارك مورد نياز
علتتقاضا

مدارك مورد نياز

مادهآئيننامه

مرجعبررسياوليه

 -1شناسنامه زوجين ( صفحات  1و)2
ازدواج
(ماده)1

1-1

 -2سند ازدواج ( صفحات  3،4 ،2و )1
 -3گواهي اشتغال به کارهمسر يا سند يا اجاره نامه به نام همسراز محل سكونتي که دانشجو

واحد مبدا

متقاضي انتقال يا ميهمان به آ ن شهرمي با شد
متارکه
(ماده)1

 -1شناسنامه دانشجوي خانم )صفحات  1و)2

2-1

 -2طالق نامه (صفحات2،3،4و)1

واحد مبدا

-1فرزند شهيد -کارت يامعرفي نامه از بنياد شهيد يا جانبازان
خانواده شهدا و ايثارگران
(ماده )2

2

-2آزادگان و اسرا،فرزند يا همسر ايشان -ارائه کارت يا معرفي نامه ازاداره ايثارگري وجانبازي

کميسيون

-3جانباز %21به باال و همسر و فرزند ايشان -ارائه کارت يامعرفي نامه ازاداره ايثارگري

ايثارگران سازمان

وجانبازي

مرکزي

 -4تصاوير صفحات 1و 2شناسنامه حسب مورد براي هر سه مورد باال
بيماران و معلولين
(ماده)3
سرپرستي
(ماده )4
چند دانشجويي
(ماده )1
همترازي
(ماده)1
فوت والدين دانشجو
(ماده)1
فوت همسر وفرزند دانشجو
(ماده )1

3

 -1مدارك بيماري مربوط به دانشجو (پيوست)1

کميسيون پزشكي

 -2گواهي معلوليت در صورت معلول بودن که به تاييد اداره بهزيستي رسيده باشد

سازمان

 -1حكم سرپرستي

4

1

 -2شناسنامه دانشجويان و والدين )صفحات  1و)2
 -1گواهي اشتغال به تحصيل ساير دانشجوياني که در واحدهاي ديگري مشغول به تحصيل مي با شند
 -2شناسنامه دانشجويان و والدين )صفحات  1و)2
 -1هرگونه مدارك مورد نظر دانشجو تا سقف 1صفحه

1

 -1گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال

1

 -2شناسنامه دانشجو و والدين )صفحات  1و)2
 -1گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال

1

 -2شناسنامه دانشجو و همسر متوفي )صفحات  1و)2

همسر و فرزندان کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمي

واحد مبدا

واحد مبدا
واحد مبدا
واحد مبدا
واحد مبدا

 -1آخرين حكم کارگزيني
0

(ماده)0

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

سازمان مرکزي

 -3ارائه معرفي نامه از محل کار ،مبني بر تمام وقت و رسمي بودن يا پيماني بودن
 -1آخرين حكم کارگزيني.

هيات علمي دانشگاه
(ماده )9

 -2شناسنامه دانشجو و عضو هيات علمي (صفحات  1و)2

9

 -3سند ازدواج ( صفحات  3،4 ،2و )1در صورت دانشجو بودن همسر

سازمان مرکزي

 -4ارائه معرفي نامه از محل کار ،مبني بر تمام وقت رسمي يا پيماني بودن
ورزشكاران و قهرمانان ملي
(ماده )12

 -1حكم قهرماني کشوري يا بين المللي
-2معرفي نامه از سوي فدراسيون مربوطه

12

-3تاييديه معاونت ورزشي دانشگاه

همسر و فرزندان وزراء ،نمايندگان
مجلس ،معاونين رئيس جمهور
استانداران و سفرا

سازمان مرکزي

-1ارائه معرفي نامه که به تائيد باالترين مقام سازمان مربوطه رسيده باشد
11

 -2صفحات  1و 2شناسنامه دانشجو و وزراءيا نمايندگان مجلس يا معاونين رئيس جمهور يا

(ماده )11
براي ساير دانشجويان متقاضي مطابق فرم پيوست شماره 1

استانداران يا سفرا

سازمان مرکزي

پيوست .1نمونه فرم ارسال درخواست متقاضيان فاقد شرايط آيين نامه

