
  

  

  

  

  

  

  

   دانشجویان  انتقاالت و نقل نامه آیین
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تعالی بسمه  

  کاربردي - علمی جامع دانشگاه دانشجویان انتقاالت و نقل نامه آیین

   :مقدمه

 ادامه انگیزه افزایش به کمک همچنین و دانشجویان محترم خانواده و اجتماعی تقاضاهاي به پاسخگویی منظور به
 فرآیند میهمانی و انتقالی دانشجویان، ضمن ایجاد هماهنگی و وحدت قانونمند کردن و مستعد دانشجویان  تحصیل

 88441/3/41شماره ( اسناد باالدستی سو براسا با رعایت کلیه مقررات و حفظ استانداردهاي آموزشییکسان رویه 
 کاربردي-علمی جامع دانشگاه دانشجویان انتقاالت و نقل نامه آیین ؛) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري20/3/92مورخ 
   .است گردیده تدوین و تهیه

   تعاریف) 1 ماده

   . است کاربردي -علمی جامع دانشگاه منظور :دانشگاه -الف 

          .است کاربردي-علمی جامع دانشگاه استانی واحد منظور :استانی واحد -ب 

  . است که دانشجو در آن پذیرفته شده است مرکزي :مبداء مرکز –ج 

  .  مرکزي است که دانشجو جهت ادامه تحصیل تقاضاي انتقالی یا میهمانی به آن را دارد:مقصد مرکز -د

 و دوره همان رشته، همان درمقصد  آموزشی مرکز به مبداء آموزشی مرکز از دانشجو تحصیل محل تغییر :انتقال -ه 
   .است تحصیلی  مقطع همان

 صورت به مقصد آموزشی مرکز در را خود تحصیلی باقیمانده واحدهاي تمام که دانشجویی :دائم میهمان -و
 تحصیالت پایان در و ارسال مبداء آموزشی مرکز به وي نمرات ریز تحصیلی سال نیم هر پایان در و گذراند می  میهمان
   .گردد می صادر مبداء مرکز توسط  ایشان مدرك

 نماید می  خود تحصیل محل تغییر به اقدام موقت صورت به مشخصی تحصیلی سال نیم براي ،شجودان :میهمان -ز
   .شود می شناخته مقصد مرکز در سال نیم همان براي میهمان دانشجوي عنوان به

   .باشد می دانشگاه مرکزي سازمان در دانشجویی انتقاالت و نقل کمیته منظور :نقل و انتقاالت کمیته -ح 



 ٢ 

 کاربردي با هدف تسهیل امور –اي است که توسط سازمان مرکزي دانشگاه جامع علمی سامانه :مانه سا– ط
درخصوص میهمانی و انتقالی طراحی و مورد استفاده قرار و واحدهاي استانی متقاضیان و نظارت بر مراکز آموزشی 

  .گیردمی

  : باشدویان طبق جدول زیر می تاریخ شروع و خاتمه نقل و انتقال دانشج:نقل و انتقال زمان -ي

تاریخ ثبت درخواست توسط 
  دانشجو

    تاریخ پاسخدهی

تاریخ اعمال 
  مقصدواحد استانی   مبداءواحد استانی   تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  درخواست

مرکزي سازمان 
  دانشگاه

  30/3 تا 1/3  25/3 تا 3/3  20/3ا  ت2/3  /...15/3  /....1/3  نیمسال اول

  16/10 تا 16/9  10/10 تا 17/9  5/10 تا 16/9  /...30/9  .../15/9  نیمسال دوم

  

  :یدر سازمان مرکزي و واحدهاي استان انتقاالت و نقل کمیته ترکیب) 2 ماده

   : در سازمان مرکزي دانشگاه انتقاالت و نقل کمیته ترکیب -2-1 

 و آموزشی موسسات/ مراکز کلیهدانشجویان  انتقال و میهمانیتقاضاي  در مورد بررسی و تصمیم گیري منظور به
 زیر شرح طبق کاربردي -علمی جامع دانشگاه  مرکزي سازمان در دانشجویی انتقاالت و نقل کمیته؛ استانی واحدهاي

   .باشد می االجرا الزم استانی واحدهاي  و آموزشی موسسات / مراکز کلیه براي کمیته این صادره آراي و تشکیل

   )تهکمی رئیس (سنجش معاون  -1 

   )کمیتهو عضو  دبیر (دانشجویی امور کل مدیر  -2 

   )عضو (آموزشی خدمات کل مدیر  -3 

   )عضو (آزمون و سنجش کل مدیر  -4 

   ) عضو (آموختگان دانش کل مدیر  -5 

   )عضو(ایثارگر و شاهد دانشجویان امور کل مدیر  -6 
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   )عضو( اطالعات و ارتباطاتمدیرکل دفتر فناوري   -7 

   :انتقاالت و نقل کمیته  و اختیاراتوظایف شرح -2-2 

  .استانی واحدهاي و موسسات/ مراکز کلیه انتقال و میهمانی عملکرد بر نظارترصد، سنجش و  -2-2-1 

   .انتقالی و یمیهمانو تصمیم گیري درخصوص  بررسی -2-2-2 

  .استانی واحدهاي و آموزشی موسسات/ راکزم بین انتقالی و میهمانی اختالفی موارد در نظر اعالم و بررسی -2-2-3 

 دانشگاه شرایط با انتقالی و میهمانی قوانین سازي بومی و ها نامه آیین ها، دستورالعمل نمودن روزبه  پیشنهاد -2-2-4 
  .کاربردي  -علمی جامع

 نقل عملکرد وهنح درخصوص استانی واحدهاي و موسسات/ مراکز براي تنبیهی و تشویقی پیشنهادهاي ارائه -2-2-5 
    .دانشجویی انتقاالت  و

هاي بررسی و تصمیم گیري در مورد نقل و انتقال دانشجویانی که مراکز آموزشی مربوطه منحل و یا دوره-2-2-6 
    .آموزشی آن متوقف شده است

    :استانیدر واحدهاي  انتقاالت و نقل -2-3 

  :نقل و انتقاالت دانشجویان را به شرح ذیل به عهده دارنداستانی نقش تصمیم گیري در مورد تقاضاهاي  واحدرئیس 

  .مربوطه استان به هااستان سایر از  در داخل استان وانتقالی و میهمانی تقاضاهاي بررسی -2-3-1 

  .آموزشی موسسات / مراکز بین انتقالی و میهمانی اختالفی موارد در نظر اعالم و بررسی -2-3-2 

  .سارمان مرکزي دانشگاه انتقاالت و نقل کمیته به تحصیلی سال نیم هر در انتقاالت و نقل گزارش ارائه -2-3-3 

  .  واحد استانی، هماهنگی الزم را باید با کمیته نقل و انتقاالت سازمان مرکزي داشته باشد-2-3-4

هاي آموزشی آنها از مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی درخصوص انتقال دانشجویان مراکزي که به نحوي دوره :1 تبصره
 جهت شرکت در کمیته نقل و انتقاالت حسب مورد دعوت بعمل خواهد ،لغو و یا خود مرکز آموزشی منحل شده باشد

   . آمد
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 :باشدانتقاالت در استان تهران به شرح ذیل مینقل و قوانین و مقررات : 2تبصره 

 دانشجویان ازدواج و متارکه مربوط بهموارد ي انبه استث در هر شرایط در شهر تهران  دانشجویاننقل و انتقاالت 
، )3-3ماده ( و معلولین  صعب العالج، بیماران)2-3ماده(خانواده شهدا و ایثارگران، )1-3ماده (دختر

 .ممنوع است ؛)5-3ماده (و فوت والدین، همسر و فرزند دانشجو) 4-3ماده (سرپرستی

  در ؛ و بالعکس تهرانبه سایر شهرهاي استاناز شهر تهران  ،ندر استان تهرادانشجویان نقل و انتقاالت تقاضاي 
 .شودمیتصمیم گیري  و کمیته نقل و انتقاالت دانشگاه بررسی

 و در کمیته نقل و انتقاالت دانشگاه بررسیها به استان تهران تقاضاي نقل و انتقاالت دانشجویان از سایر استان 
 .شودمیتصمیم گیري 

 و بررسی تهران یاستانتوسط رئیس واحد ها  دانشجویان از استان تهران به سایر استانتقاضاي نقل و انتقاالت 
 .شودمیتصمیم گیري 

 :باشدها به شرح ذیل میانتقاالت در سایر استاننقل و : 3تبصره 

  مراکز اخذ گزارش از پس از  ،در یک استانمقصد به مرکز  مبداءاز مرکز تقاضاي نقل و انتقاالت دانشجویان
 .شودتصمیم گیري می و بررسی یاستانتوسط رئیس واحد  و مقصد، مبداء

 اخذ پس از  ، سایر استانهامقصد در به مرکز  در یک استانمبداء از مرکز تقاضاي نقل و انتقاالت دانشجویان
 .شودمی  تصمیم گیري و بررسیمبداء استانتوسط رئیس واحد ، مبداءمرکز گزارش از 

  تصمیم  و بررسی توسط کمیته نقل و انتقاالت دانشگاهت دانشجویان موارد پزشکی صرفاً انتقاالتقاضاي نقل و
 .شودگیري می

 کمیته نقل و  پس از تصویب در ، در سامانه آموزشی دانشگاهنقل و انتقاالت دانشجویانهاي تایید کلیه تقاضا
 انجام شجویی سازمان مرکزي دانشگاهاستان، توسط اداره کل اموردانتایید رئیس واحد  دانشگاه و یا انتقاالت

 .خواهد شد

 نقل و انتقاالت همراه تغییر رشته صرفاً در شوراي موارد خاص دانشگاه انجام پذیر است. 

  

  :باشدها به شرح ذیل میانتقاالت در استاننقل و هاي الزم براي بررسی شاخص: 4تبصره

 از حد نصاب نیافتدمبداء در مرکز آموزش سال تحصیلیتعداد دانشجوي آن رشته و مقطع در همان نیم . 
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 شرط معدل براي دانشجویان انتقالی طبق جدول زیر: 

  گروه آموزشی    

  فرهنگ و هنر  مدیریت و خدمات اجتماعی  کشاورزي  صنعت    

  کلمعدلمیانگین   18  17  17  16  کاردانی
  17  16  16  15  کارشناسی  ترم هاي گذرانده

  

   :دانشجویی انتقاالت و نقل ضوابط و شرایط) 3 ماده

    :دختر دانشجویان متارکه و ازدواج شرایط براساس میهمانی یا انتقال ضوابط -3-1 

  ازدواج کشور آموزش سنجش سازمان سایت در و نهایی   نام ثبت   از   پس   که   دانشجویانی   میهمانی   یا   انتقال -3-1-1 
  توجه   با   ،باشد   دایر   آن   در   رشته   که   زندگی   محل   به   آموزشی مرکز   ترین نزدیک   یا   مسره   زندگی   محل   شهر   به   اند نموده 
   . است   پذیر انجام   ظرفیت   به 

 از یکی به   اند ودهنم   متارکه   دانشگاه   در پذیرش و   نام ثبت   از   پس   که   زن   متأهل   دانشجویان   میهمانی   یا   انتقال -3-1-2 
   . است   قابل بررسی تحصیلی رشته وجود به   توجه   با   خانواده   زندگی   محل   شهر   آموزشی مراکز

 وزارت 10/3/88 مورخ 20788/46طبق بخشنامه (  :ایثارگران و شاهد دانشجویان میهمانی   یا انتقال ضوابط-3-2 
  )علوم، تحقیقات و فناوري

  : شدگان   پذیرفته   و   دانشجویان   انتقال   به   نسبت   آموزش، مرکز   نوع   و   تحصیلی   مقطع   رعایت با   موظفند   آموزشی   مراکز

  فرزندان اناث شاهد -1

 فرزندان ذکور شاهد -2

 همسر شهید -3

 و یا باالتر و آزادگان% 50جانبازان  -4

 و باالتر و آزادگان% 50همسر جانبازان  -5

 و باالتر و آزادگان% 50ن فرزندان اناث جانبازا -6



 ٦ 

 و باالتر و آزادگان% 50فرزندان ذکور جانبازان  -7

 % 49 -% 25جانبازان  -8

  .ترین محل براي یکبار اقدام نمایندبه یکی از مراکز آموزشی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیک

تواند ته نقل و انتقاالت میدرصورتیکه سهمیه انتقال توسط افراد واجد شرایط فوق تکمیل نگردد، کمی: 1 تبصره 
  .واجد شرایط اقدام نماید% 49الی % 25نسبت به تکمیل ظرفیت نقل و انتقال توسط همسران و فرزندان جانبازان 

  ایثارگر  شاهد واداره کل امور دانشجویان  اخذ گرارش از   از   پس   فوق   ماده   شرایط   واجدین   انتقال   و   نقل   مجوز: 2تبصره 
   .  صورت خواهد پذیرفت  براساس قوانین موضوعه کمیته نقل و انتقاالت    در  بررسی و تصمیم گیريو 

   . است   پذیر  امکان   تحصیل   دوران   کل   در   یکبارً  صرفا   ضابطه   این   از   استفاده    : 3 تبصره

   : معلول   و    )العالج صعب(بیمار   دانشجویان میهمانی   ضوابط -3-3 

 در بخش پیوستفهرست طبق (صعب العالج    بیماري   نوعی   داراي   که دانشجویانی   از   دسته   آن   میهمانی -3-3-1 
   قابل بررسی    آموزشی مراکز   ظرفیت   به   توجه   با  دانشگاهدرصورت تایید مراجع ذیصالح و پزشک معتمد) ضمائم

   . است 

 مراجع   تأیید   از   پس   شدید   حرکتی   جسمی   معلولین   و   روشندل   شدگان پذیرفته   براي   ورود   بدو   از   میهمانی -3-3-2 
پزشک    به   دانشجویان   این   پرونده   ارجاع (است   پذیر  امکان   ظرفیت   به   توجه   باو     پزشک معتمد دانشگاهو   ذیصالح 

نیازي به نقل و انتقاالت    کمیته   تأیید   صورت   در   سامانه   در   نام ثبت   از   پس   و   شود می انجام   کباری   فقط     معتمد دانشگاه
   ).ندارند آتی   ترمهاي   براي   مجدد   مراجعه 

  : خانواده سرپرستی   اساس   بر   میهمانی   ضوابط-3-4 

 مادر،   پدر،(    خود   یک   درجه   بستگان   حضانت   و   کفالت   برعاجز،   امین   نامه،   قیم   سرپرستی،   حکم   که   دانشجویانی   میهمانی
    خانواده   زندگی   محل   به   اند نموده   اخذ    )خانواده   یا   عمومی   دادگاه (قضایی   ذیصالح   مراجع   از   را    )فرزند   و   برادر خواهر،

   .است  قابل بررسی

  :فرزند و همسر والدین، فوت اساس بر میهمانی ضوابط - 3-5 

  یا   همسر   که   متاهلی   دانشجویان   یا   و   مادر   یا   پدر   دانشگاه   در پذیرش و   نام   ثبت   از   پس   که   مجردي   دانشجویان   میهمانی
   . است   قابل بررسی آموزشی مراکز ظرفیت   به   توجه   با   اند   داده   دست   از   را   خود فرزند 



 ٧ 

   : کاربردي -علمی جامع دانشگاه بازنشسته   و شاغل کارکنان   و   فرزندان   همسر،   میهمانی   ضوابط - 3-6 

 متخد محل   واحد   تریننزدیک به   دانشگاهپیمانی    و    )قطعی،آزمایشی(رسمی   وقت   تمام   کارکنان   میهمانی -3-6-1 
 اداري و پشتیبانی و  اموراخذ استعالم از اداره کل   از   پس    )کارمند کار به   اشتغال محل واحد استثناي   به (شده پذیرفته 

   .است قابل بررسینقل و انتقاالت  کمیته   و تاییدبراساس ضوابط و مقررات

استعالم از اداره    اخذاز   پس   همسر   یا و مادر   پدر،   تخدم   محل به   دانشگاه کارکنان   فرزندان و همسر میهمانی -3-6-2 
   .است  قابل بررسینقل و انتقاالت  کمیتهو تایید  کل امور اداري و پشتیبانی و براساس ضوابط و مقررات 

 واحد 12 این آیین نامه درصورت احراز شرایط و گذراندن 6-3تمدید میهمانی دانشجویان مشمول ماده : تبصره 
  قابل بررسی در ترم میهمان 15حصیلی در هریک از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با کسب معدل کل ت

  .باشدمی

  : ضوابط میهمانی براساس چند دانشجویی -3-7 

مراکز طور همزمان در ه ب )پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند( در یک خانواده بیشتر از یک دانشجو درصورتیکه
 قابل بررسیآنان  کاربردي مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر از –دانشگاه جامع علمی ی آموزش
  . است

       :ملی   قهرمانان   و ورزشکاران   میهمانی   ضوابط  -3-8   

 وزارت   تأیید با و بوده   ورزشی   هاي فدراسیون ملی هاي تیم   عضویت در که ورزشکارانی) ترم یک (میهمانی -3-8-1
 دانشگاه با همکاري شرایط احراز از پس شود، می گواهی ملی تیم تمرینات و اردوها در ایشان حضور جوانان   و   ورزش

   . است قابل بررسی نقل و انتقاالت کمیته و دانشجویی و آموزشی خدمات سنجش، معاونت  نهایی تأیید و

 نهاییهاي فرهنگی ورزشی عضویت دارند، با تایید هاي ورزشی باشگاهافرادي که در تیم) یک ترم( میهمانی -3-8-2
   . است قابل بررسی نقل و انتقاالت کمیته و دانشجویی و آموزشی خدمات سنجش، معاونت 

  جمهور، رئیس معاونین اسالمی، شوراي مجلس نمایندگان وزراء، فررزندان و همسر میهمانی ضوابط - 3-9 
   : سفرا و استانداران 

 سفراء و استانداران جمهور، رئیس معاونین اسالمی، شوراي مجلس نمایندگان   وزراء، فرزندان و همسر میهمانی
 وظیفه   انجام   مربوطه   مسئولیت در که تحصیلی سال پایان تا) کشوري خدمات قانون 71ماده »ج «و    »د«   بندهاي(



 ٨ 

قابل بررسی   نقل و انتقاالتکمیته تأیید از پس اشتغال محل به   شهر   ینتر  نزدیک   یا   و ماموریت   محل   به   کنند می
   . است 

    :کشور پژوهشی و عالی آموزش مراکز ها،دانشگاه علمی هیات اعضاي فرزندان انتقال ضوابط -3-10 

 علمی تهیا اعضاي فرزندان از هریک فرهنگی، انقالب عالی شوراي 25/4/92 مورخ 735 جلسه مصوبه استناد به
 از اعم نهادها و هاوزارتخانه سایر به وابسته و درمان و بهداشت و فناوري و تحقیقات علوم، هايوزارتخانه  به وابسته
- علمی جامع دانشگاه در شده پذیرفته اسالمی، آزاد دانشگاه و غیرانتفاعی موسسات همچنین و نظامی غیر و نظامی

 محل دانشگاه ترجیحا (خدمت محل شهر در واقع آموزشی مراکز از یکی به اءمبد آموزشی مرکز از  تواندمی کاربردي
 عضو خدمت محل به شهر تریننزدیک آموزش مرکز به شهر آن در رشته نبودن صورت در علمی  هیات عضو) خدمت
   .یابد انتقال رشته و آموزشی گروه و مقطع  همان در علمی هیات

  :کارمندان دولت یا نیروهاي مسلح -3-11

چنانچه کارمندان دولت یا نیروهاي مسلح در حین خدمت در یکی از مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي 
رفته شود در صورتی که محل خدمت وي پس از ثبت نام و پذیرش در دانشگاه به شهر دیگري منتقل شود با پذی

  .شهر محل خدمت جدید خود منتقل شودشی مرکز آموزارایه حکم انتقال از باالترین مقام سازمان ذیربط به 

 13 حداقل کل میانگین با مبداء مرکز در را تحصیلی سال نیم یک حداقل دانشجو که صورتی در :میهمان) 4 ماده
  ) آیین نامه نقل و انتقاالت وزارت علوم3طبق ماده  ( .نماید شدن میهمان تقاضاي تواند می باشد،  گذرانده

 مقاطع براي تحصیلی سال نیم دو و پیوسته کارشناسی مقطع براي سال نیم چهار تا تواند یم میهمانی مدت: 1 تبصره
 شرایط احراز با یا و ردد گباز مبداء مرکز به یا بایست می دانشجو آن از پس یابد ادامه ناپیوسته کارشناسی و  کاردانی
 شده دائم میهمان به تبدیل استانی یا ونتقاالت نقل و ا کمیته در بررسی از پس و نامه شیوهآیین نامه   این در مندرج

  )نامه نقل و انتقاالت وزارت علوم آیین3 ماده 1طبق تبصره  ( .گردد منتقل مقصد مرکز به یا و

 ثبت و مبداءگذرانند عینا در کارنامه او در مرکز واحدهایی را که دانشجوي میهمان در مراکز مقصد می: 2تبصره 
نامه نقل و  آیین3 ماده 3طبق تبصره . (نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد

  )انتقاالت وزارت علوم

 مرکز در متوالی سال نیم دو در 18 از باالتر میانگین کسب صورت دردائم  میهمان دانشجوي :دائم میهمان) 5 ماده
 دائم میهمان استانی  رئیس واحدیا ونقل و انتقاالت  کمیته راي با و مقصد و مبداء مراکز فقتموا با تواند می  مقصد
   .شود
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 هر پایان در صرفا و باشد نمی مبداء مرکز به سال نیم هر در دانشجو مراجعه به نیازي دائم، میهمانی صورت در: تبصره
   .شد خواهد صادر مبداء مرکز توسط مدرك تحصیل پایان در و ارسال مبداء مرکز به دانشجو کارنامه سال نیم 

 کامل، تحصیلی سال نیم صورت به چه و تکدرس صورت به چه میهمان، دانشجوي درسی واحدهاي انتخاب )6 ماده
   .باشد مقصد مرکز شرایط طبق و مبداء مرکز تایید  با باید

   .باشند می دانشگاه شهریه نامه و آیین تعرفه مطابق شهریه پرداخت به ملزم میهمان دانشجویان: تبصره

 نمرات و ثبت مبداء مرکز در او کارنامه در عینا ندگذرا می مرکز یک در میهمان دانشجوي که را واحدهایی )7 ماده
   .شد خواهد منظور او کل میانگین و سال نیم میانگین محاسبات  در آنها

 4طبق تبصره ( . شود می صادر مبداء مرکز توسط شرایط هر در میهمان، دانشجوي تحصیل از فراغت مدرك )8 ماده
  )نامه نقل و انتقاالت وزارت علوم آیین3ماده 

سقف پذیرش دانشجوي میهمان موضوع این آیین نامه در هرسال تحصیلی براي مراکز آموزشی وابسته ) 9ماده 
پذیرش کل دانشجویان ورودي  درصد تعداد 5 درصد و براي مراکز آموزشی غیر وابسته حداکثر تا سقف 10دانشگاه 

  .باشدهمان سال تحصیلی می

  .میهمانی در ترم اول در تمام مقاطع تحصیلی ممنوع است) 10ماده 

 دانشجویان معدل میانگین از باالتر معدل کسب به مشروط دیگر، مرکز به دانشجو انتقال: انتقال) 11 ماده
 کارشناسی مقطع براي میهمانی سال نیم چهار حداقل تمد در مقصد مرکز در رشته همان و سال  همان هاي ورودي
   .باشد می ناپیوسته کارشناسی و کاردانی مقطع  براي سال نیم دو و پیوسته

 ؛است باالتر یا و 12 ها آن نمرات که مبداء مرکز در دانشجو شده گذرانده واحدهاي انتقال، صورت در )12 ماده
   .باشد می مقصد مرکز عهده بر ،12 از کمتر مرهن با واحدهاي پذیرفتن و شود می  پذیرفته

 دانشجوي آموزشی سوابق و ردي یا و قبولی از اعم) مقصد یا و مبداء مرکز در هچ (دانشجو درسی نمرات تمام: تبصره
   .شود می محسوب او کل میانگین محاسبه در شده پذیرفته دروس نمرات و ثبت دانشجو کارنامه در عیناً انتقالی، 

   .شود می صادر مقصد مرکز توسط انتقالی دانشجوي تحصیل از فراغت مدرك )13 ماده

   .است مجاز بار یک فقط تحصیلی مقطع هر در تحصیل، مدت طول در دانشجو انتقال )14 ماده
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 میهمان و انتقال و نقل زمانبندي تقویم طبق موارد ذکر با را خود درخواست باید انتقال متقاضی دانشجوي )15 ماده
   .نماید درج دانشگاه انتقاالت و نقل سامانه  در

سپس واحد . گرددمیارایه  مبداءنقل و انتقال توسط دانشجوي متقاضی به واحد استانی تقاضاي هرگونه  )16 ماده
 گزارشی مبنی بر تعداد دانشجویان ورودي همان رشته و مقطع در همان سال تحصیلی و نیز وضعیت مبداءاستانی 

 را دانشجو درخواست آیین نامه، این مفاد اساس برو اخذ  مبداءي متقاضی را از مرکز آموزشی تحصیلی دانشجو
 میهمان و انتقال و نقل بندي زمان طبق که زمانی بازه در شرایط داشتن صورت  در و نموده  و تصمیم گیريبررسی

   . نمایدمی اقدام دانشجو درخواست  رد یا و تایید به نسبت ،است شده مشخص

 عدم دالیل واحد استانی ؛است الزم یاستانواحد  طرف از دانشجو درخواست با موافقت عدم صورت در: 1 تبصره
   .نمایند اعالم وي به را دانشجو درخواست  با موافقت

 را مربوطه مداركاعتراض داشته باشد،  استانیواحد نسبت به تصمیم اتخاذ شده از  دانشجو که صورتی در: 2 تبصره
 مورد به بنادانشگاه  انتقاالت و نقل کمیته آراي هرحال، در. نماید ارائه نهایی رسیدگی جهت  انتقاالت و نقل هکمیت به

   .باشد می االجرا الزم متقاضی دانشجوي  وآموزشی مراکزواحدهاي استانی،  کلیه براي

   .باشد می دختر دانشجویان با لویتاو مساوي شرایط با و انتقال و دائم میهمانی میهمانی، موارد تمامی در )17 ماده

 از پس باشند، می نامه آیین  این بندهاي از یکی مشمول که دانشجویانی انتقال و میهمانی تقاضاي بررسی )18 ماده
آیین  این بندهاي اساس بر استانیبررسی رئیس واحد  یا و  سازمان مرکزي دانشگاهانتقاالت و نقل کمیته در  طرح

واحد  عهده به استان هر درنامه  آیین  این اجراي حسن و نظارت مسئولیت . باشد می االجرا الزم مراکز کلیه براي نامه، 
  . مراکز آموزشی به طور مستقیم حق پذیرش میهمانی و انتقال دانشجویان را ندارند .باشد می یاستان

   . باشدمی پاسخگونشگاه  سازمان مرکزي دا در برابر رئیس کمیته نقل و انتقاالتیاستانواحد  )19 ماده

 همراه به را انتقالی و میهمان دانشجویان مقطع رشته، اسامی، سال نیم هر شروع دربایست می یاستانواحد  )20 ه ماد
 خدمات سنجش، معاونت به یگزارشبه صورت  اطالعات، تجمیع از سپ  و صورت جلسات مربوط را موافقت دلیل

   .نمایند اعالم نامه آیین مفاد با تطبیق جهت  نقل و انتقاالت دانشجویی در پایان زماندانشجویی و  آموزشی

   .شود می اقدام مقررات طبق و شده محسوب اداري تخلف آن مفاد اجراي عدم یا نامه آیین  از تخلف هرگونه
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  ضمائم 

   دانشجویان  انتقاالت و نقل نامه آیین
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  مدارك مورد نیاز دانشجویان متقاضی نقل و  انتقاالت
  مدارك مورد نیاز  ماده آئین نامه  علت تقاضا

  ازدواج
  1-1-3  )1-1-3ماده (

  )2و1صفحات ( شناسنامه زوجین -1
 )5و 3،4، 2صفحات ( سند ازدواج -2 

گواهی اشتغال به کار همسر یا سند یا اجاره نامه به نام همسر از محل سکونتی که -3
  .ددانشجو متقاضی انتقال یا میهمان به آن شهر می باش

  متارکه
 )2و 1صفحات ( شناسنامه دانشجوي خانم -1  2-1-3  )2-1-3 ماده(

  )5و 4 ،3، 2صفحات ( طالق نامه -2

  خانواده شهدا و ایثارگران
  2-3  )2-3ماده(

 کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان با ارائه  شهید و یا همسر فرزند-1
کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا  با ارائه  درصد و باالتر و آزادگان50 جانبازان -2

 جانبازان
کارت یا معرفی نامه از  درصد و باالتر و آزادگان با ارائه 50همسر و فرزندان جانبازان  -3

  بنیاد شهید یا جانبازان
  کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان درصد با ارائه 49 درصد الی 25جانبازان  -4

  مورد باالچهار  شناسنامه حسب مورد براي هر 2 و1یر صفحات  تصاو-5
  بیماران و معلولین

  مدارك بیماري مربوط به دانشجو-1  3-3  )3-3ماده (
  . گواهی معلولیت در صورت معلول بودن که به تایید اداره بهزیستی رسیده باشد-2

  سرپرستی
  حکم سرپرستی-1  4-3  )4-3ماده (

  )2 و 1صفحات (و والدین  شناسنامه دانشجویان -2
  فوت والدین دانشجو

  گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال-1  5-3  )5-3ماده (
  )2 و1صفحات ( شناسنامه دانشجو و والدین -2

  فوت همسر و فرزند دانشجو
  گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال-1  5-3  )5-3ماده (

  )2 و 1صفحات ( متوفی  و یا فرزند همسر، شناسنامه دانشجو-2
  همسر و فرزندان کارکنان

  کاربردي-جامع علمیدانشگاه 
  )6-3ماده (

3-6  
  آخرین حکم کارگزینی-1

 )2 و 1صفحات ( شناسنامه دانشجو و کارمند دانشگاه -2
   ارائه معرفی نامه از محل کار، مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن یا پیمانی بودن-3

  چند دانشجویی
  7-3  )7-3ماده (

 گواهی اشتغال به تحصیل سایر دانشجویانی که در واحدهاي دیگري مشغول به تحصیل می -1
 .باشند

  )2 و 1صفحات ( شناسنامه دانشجویان و والدین -2
  ورزشکاران و قهرمانان ملی

  8-3  )8-3 ماده(
 کشوري یا بین المللی  حکم قهرمانی-1
  معرفی نامه از سوي فدراسیون مربوطه-2

  دانشگاهسنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی عاونت  تاییدیه م-3
همسر و فرزندان وزراء، نمایندگان 

مجلس، معاونین رئیس جمهور 
  استانداران و سفرا

  )9-3ماده (
3-9  

  ارائه معرفی نامه که به تایید باالترین مقام سازمان مربوطه رسیده باشد-1
ن مجلس یا معاونین رئیس جمهور یا  شناسنامه دانشجو و وزراء یا نمایندگا2 و 1 صفحات -2

  استانداران یا سفرا

  هیات علمی دانشگاه
  10-3  )10-3ماده(

  آخرین حکم کارگزینی-1
 )2 و 1صفحات ( شناسنامه دانشجو و عضو هیات علمی -2

 درصورت دانشجو بودن همسر) 5و 4، 3، 2صفحات ( سند ازدواج -3
  ام وقت و رسمی بودن یا پیمانی بودن ارائه معرفی نامه از محل کار، مبنی بر تم-4

  
  کارمندان دولت یا نیروهاي مسلح

  11-3  )11-3ماده(
  آخرین حکم کارگزینی-1

 )2 و 1صفحات ( شناسنامه دانشجو -2
  از باالترین مقام سازمان ذیربط  و حکم انتقال  ارائه معرفی نامه-3
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ازی و مدارك مورد نهایماریب  

متقاضی نقل و انتقاالت ارمیب انی دانشجودرخواستجهت   

 

بیماریهاي داخلی: الف  

 

   بیماري مزمن کلیويـ1

  . سونوگرافی کلیه ها با تأیید مشکالت مزمن-

  . بیوپسی کلیه اگر انجام شده باشد-

  . آزمایش هاي فعالیت کلیوي که نشانگر مشکل مزمن کلیوي باشد-

  . گواهی پزشک معالج در تأیید موارد فوق-

  .دیالیز در صورت امکان گواهی انجام -

  . سوابق و گزارش بستري در بیمارستان-

  

  بیماري مزمن گوارشی -2

  . با تأیید این مشکالتCT SCAN پاسخ سونوگرافی و یا -

  . پاسخ اسکوپی هاي انجام شده-

  . پاسخ بیوپسی هاي انجام شده-

  . گزارش عمل جراحی انجام شده-

  . گواهی پزشک معالج در تأیید موارد فوق-

  . سابقه و گزارش بستري در بیمارستان-
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  بیماري هاي مزمن قلبی -3

  . انجام شدهSCAN پاسخ اکوهاي انجام شده و -

  . یا انژوگرافی انجام شدهCT Angio پاسخ اسکن یا -

  . گزارش عمل جراحی انجام شده-

  . گواهی پزشک معالج در تأیید موارد فوق-

  . سابقه و گزارش بستري در بیمارستان-

  

  بیماریهاي مزمن ریوي -4

  . انجام شدهMRI یا CT SCAN پاسخ رادیوگرافی، -

  . گزارش عمل جراحی انجام شده-

  . گواهی پزشک معالج در تأیید موارد فوق-

  . سابقه گزارش بستري در بیمارستان-

  . گزارش اسپیرومتري-

  

  بیماریهاي عصبی: ب

  

  حمالت توأم با تشنج و صرع -1

  . شده انجامEEG پاسخ -

  . انجام شدهMRI یا CT Angio با CT SCAN پاسخ -
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  . گواهی تأیید پزشک معالج-

  . سابقه و گزارش احتمالی بستري در بیمارستان-

  

  )اسکیزوفرنی(بیماري هاي مزمن روانی  -2

  . گزارش تأیید پزشک معالج-

  . لیست داروهاي مصرفی-

  . گزارش سابقه بستري در بیمارستان-

  

  MSبیماري  -3

  . انجام شدهMRI یا CT Angio و CT SCAN پاسخ -

  . تأیید پزشک معالج و لیست داروهاي مصرف شده-

  . سابقه و گزارش بستري در بیمارستان-

  

  افسردگی هاي مزمن -4

  . پاسخ و تأیید پزشک معالج-

  . سابقه و گزارش بستري در بیمارستان-

- ECTو لیست داروهاي مصرف شده .  

  

  قطبیبیماریهاي دو  -5

  .پاسخ و تأیید پزشک معالج و لیست داروهاي مصرف شده-
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  . سابقه و گزارش بستري در بیمارستان-

  

  بیماریهایی که ایجاد محدودیت میکنند: ج

  

  تصادفات و تروماهاي مختلف -1

  . سابقه و گزارش بستري و اعمال انجام شده-

  . هاي انجام شدهCT SCAN گرافیها و -

  .گواهی بیمارستان تأیید پزشک معالج و -

  

  اسکولیوز و کیفواسکولیوز -2

  . هاي انجام شدهCT SCAN پاسخ گرافیها و -

  . گزارش عمل انجام شده-

  . گواهی پزشک معالج-

  

  معلولیت هاي مختلف جسمی -3

   .MRI و یا CT SCAN پاسخ -

  . گواهی پزشک معالج-

  . سابقه و گزارش بستري در بیمارستان-

  .هاي انجام شده سابقه فیزیوتراپی -
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  بیماریهاي ریوي: د

  

  آلرژي منجر به اختالالت تنفسی -1

   .CT SCAN پاسخ گرافیها و -

  . پاسخ برونکوسکوپی-

  . پاسخ تست هاي تعیین ماده آلرژن-

  .گواهی پزشک معالج-

  . پاسخ اسپیرومتري-

  

  بیماریهاي عفونی -2

  . گواهی پزشک معالج-

  .تان سابقه و گزارش بستري در بیمارس-

  . گزارش پاسخ آزمایش ها و کشت هاي انجام شده-

  . آنتی بیوگرام انجام شده-

  

  C و Bهپاتیت هاي  -3

  .گزارش پاسخ آزمایش هاي سرولوژي-

  . انجام شدهCT SCANگزارش پاسخ سونوگرافی و -

  .گزارش تأیید پزشک معالج-

  . گزارش بستري در بیمارستان-
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  بیماریهاي چشمی : ه

  

  یهپیوند قرن -1

  .گزارش پزشک معالج در مورد انجام پیوند قرنیه-

  .گزارش عمل پیوند قرنیه-

  .گزارش اقدامات تشخیصی قبل از عمل-

  

  قوز قرنیه -2

  .گزارش پزشک معالج-

  .گزارش بررسی هاي انجام شده در تأیید قوز قرنیه-

  

  بیماریهاي شبکیه -3

  .گزارش پزشک معالج-

  .وگرافی شبکیهگزارش بررسی هاي انجام شده، توپ-

  . گزارش بستري در صورت عمل جراحی-

  . گزارش لیزرهاي دوره اي انجام شده-

  

  گلوکوم و کاتاراکت -4

  .گزارش پزشک معالج-

  .گزارش سنجش فشار چشم-
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  .گزارش تأیید کاتاراکت-

  .گزارش بستري در صورت عمل جراحی-

  

  بیماریهاي خونی: ي

  

  1دیابت نوع  -1

  .م شدهگزارش آزمایشهاي انجا-

  . تأیید پزشک معالج-

  . گزارش بستري در بیمارستان جهت کنترل قندخون-

  

  هموفیلی -2

  .گزارش تأیید پزشک معالج-

  . گزارش و تأیید کارت سازمان هالل احمر-

  . گزارش آزمایشهاي انجام شده در جهت تأیید هموفیلی-

  

  سندروم هوچکین -3

  .گزارش تأیید پزشک معالج-

  ).پاتولوژي( افتی گزارش تأیید ب-

  . گزارش بستري در بیمارستان جهت درمان-

  . گزارش رادیوتراپی در صورت انجام-
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  سرطان هاي کنترل نشده -4

  .گزارش تأیید پزشک معالج-

  ).پاتولوژي( گزارش تأیید بافتی -

  .گزارش بستري در بیمارستان جهت درمان-

  . گزارش رادیوتراپی در صورت انجام-

 .راحی انجام شده و پاسخ پاتولوژي گزارش اعمال ج-

 


