
 آئین نامه نقل و انتقاالت

 
 انتقال 

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان  -1ماده 

 مقطع تحصیلی است.

 انتقال دانشجو با دانشگاه های مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است: -2ماده 

 شگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انظباطی بالمانع باشد.ادامه تحصیل متقاضی در دان 2 -1

 موزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آ 2 -2

در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مجری بازنگری و اصالحات  -1تبصره 

د های درسی در دانشگاه مبدا و مقصد، انتقال برنامه آموزش پزشکی عمومی، در صورت تطبیق واح

دانشجو در یکی از نیمسال های تحصیلی با حفظ مقررات آموزشی و انضباطی مربوط و موافقت 

 دانشگاه های مبدا و مقصد امکان پذیر میباشد.

جری بازنگری و اصالحات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی م در دانشگاه های علوم -2تبصره 

وزشی دانشگاه های مبدا و مقصد کامال مطابقت زشکی عمومی، در صورتیکه برنامه آموزش پبرنامه آم

وزش پزشکی عمومی با رعایت شند، انتقال دانشجو صرفا پس از پایان هر یک از مراحل آمنداشته با

با حفظ مقررات آموزشی و انضباطی مربوط و موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد امکان  2 -3مفاد بند 

 پذیر میباشد.

 واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد. 2 -3

 باشد. 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  2 -4

نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده  2 -5

 بوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.همان سال در رشته و سهمیه مر

انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت  تبصره:

 و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است. 2شرایط ماده 

 

انواده، خارج از در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خ -3ماده 

( انجام می شود.تصمیم گیری در 2و تبصره های شرط  1)به استثنای شرط  2شرایط مذکور در ماده 

 به عهده شورای آموزشی دانشگاه مبدا میباشد. 2ماده  2مورد تبصره های شرط 

شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع  3 -1

 ، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.قانونی



بیماری صعب العالج یا معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه  3 -2

 قادربه ادامه زندگی بطور مستقل نباشد.

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأیید  3 -3

 مراجع ذیربط.

هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته  -1تبصره 

 باشد.

اشتغال کار همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی یا پیمانی دولتی باشد و مشاغل  -2تبصره 

 .خواهند گرفتآزاد یا خصوصی در اولویت بعدی در صورت وجود ظرفیت با نظر شورای انتقال قرار 

ر ل همسرای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است، و اگر شغب -3تبصره 

 کونت او باید به تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.آزاد است گواهی اشتغال و س

در موارد استثنایی، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز  -4تبصره 

در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد، 

 همسر او می تواند به تهران منتقل شود.

 قصد نیز برسد.د مذکور باید به تأیید دانشگاه مصحت هر یک از موار -5تبصره 

 

انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه های  تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده  -4ماده 

3 . 

 

انتقال از دانشگاه های غیردولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن  -5ماده 

 ست.با موافقت مبدا و مقصد، با رعایت ضوابط  مربوط، بال مانع ا

 

 انتقال فرزندان اعضاء هیأت علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد. -6ماده 

 

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها و مؤسسات  -7ماده 

 آموزش عالی داخل کشور، تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

 

هفته قبل  6وی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتبا با ذکر مورد، حداقل دانشج -8ماده 

 از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند.

 



ف رضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظدانشگاه مبدا، در صورت موافقت با انتقال متقا -9ماده 

همراه درخواست و ریز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال  یک هفته، موافقت خود را بهمدت 

نماید و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه 

 مبدا اعالم دارد.

 

در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و  تبصره:

 تباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع می شود.ار

 

و یا باالتر است  12در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها  -11ماده 

است بر عهده دانشگاه  11و بیشتر از  12پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 

درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که مقصد است. در هر حال عدم پذیرش واحدهای 

 وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی  -1تبصره 

ه بت و در محاسبه میانگین کل او محاسبدانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عینا در کارنامه دانشجو ث

 می شود.

مربوط به مرحله ای است که دانشجو به هنگام  12عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از  -2تبصره 

 انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مراحل قبلی تسری ندارد.

 

د صادر می شود و در آن مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقص -11ماده 

مدرک، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاه های مبدا و 

 مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

 

 انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یکبار مجاز است. -12ماده 
 


