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 مرتبط بامبحث انتقال برای کلیه مقاطع تحصیلیقوانین 
 

انتقال به معنی تغییرمحل تحصیل دانشجوازیک دانشگاه به دانشگاه دیگردرهمان رشته وهمان مقطع تحصیلی است . -  
انتقال دانشجوباتوافق دانشگاههای مبدا ومقصد منوط به داشتن همه شرایط زیراست : -  
مبدا ء ازنظرمقررات آموزشی وانضباطی بالمانع باشد .. ادامه تحصیل متقاضی دردانشگاه 1  
د .. متقاضی درمقطع دکتراحداقل دونیمسال ودرمقطع کارشناسی وکاردانی حداقل یک نیمسال ازدوره آموزشی خودرادردانشگاه مبداء گذرانده باش2  
. واحدهای باقیمانده دانشجوبرای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد .3  
باشد . 12. میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 4  
مترنباشد .ه مقصد ک. نمره آزمون ورودی متقاضی درسال ورود به تحصیل ازنمره آزمون آخرین فردپذیرفته شده همان سال دررشته وسهمیه مربوط دردانشگا 5  
یربط امکان پذیراست انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند ، بارعایت شرایط این ماده واعالم موافقت دستگاه اجرایی ذ -
( انجام می شود : 1ین ماده ) به استثنای شرط درموارد زیرانتقال دانشجو به محل یانزدیکترین محل سکونت دائم خانواده ، خارج ازشرایط مذکوردرا -  
 . شهادت ، فوت یامعلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی  بعنوان کفیل خانواده شناخته شود . 1
 ادربه ادامه زندگی بطورمستقل نباشد . . بیماری صعب العالج یامعلولیت موثردانشجو  ، به نحوی که به تشخیص شورای عالی  پزشکی دانشگاه ق2
 . ازدواج رسمی ودائمی دانشجوی دخترکه محل تحصیل تحصیل یااشتغال شوهردرتهران باشد به تایید مراجع ذیربط . 3
 هریک ازمواردذکور دراین ماده باید بعدازقبولی دانشجو ، صورت گرفته باشد . -
حکم اشتغال ضروری است واگرشغل همسرآزاد است گواهی اشتغال وسکونت اوبایدبه تایید مراجع قانونی یانیروی برای کارمندان رسمی یاپیمانی دولت ، ارائه  -

 انتظامی رسیده باشد .
ل تحصیل درموارد استثنایی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختردرتهران باشد وهمسراونیزدرشهرستان دانشجوباشد ، اگررشته تحصیلی دختردرشهرستان مح -

 سرموجودنباشد ، همسراومی تواندبه تهران منتقل شود .هم
 صحت هریک ازموارد مذکورباید به تایید دانشگاه مقصد نیزبرسد . -
 .55انتقال دانشجوبه هریک ازدانشگاههای تهران ممنوع است جزدرموارد مذکوردرماده  -
 تقال به عکس آن باموافقت مبداء ومقصد ، بارعایت ضوابط مربوط بالمانع است .انتقال ازدانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی ان -
 انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط وآیین نامه مربوط به خود می باشد . -
 ط وآیین نامه مربوط به خود می باشد .انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج ازکشوربه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی داخل کشور ، تابع ضواب -
 هفته قبل ازشروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند . 6باذکرمورد، حداقل "دانشجوی متقاضی انتقال بایددرخواست انتقال خودراکتبا -
ف یک هفته ،موافقت خودرابه همراه درخواست وریزنمرات دانشجوبه دانشگاه مبداء ، درصورت موافقت باانتقال متقاضی واجدشرایط ، موظف است حداکثرظر -

 دانشگاه مقصدارسال کند ودانشگاه مقصد مکلف است حداقل دوهفته قبال ازشروع نام نویسی نظرخودرابه دانشگاه مبداء اعالم دارد . 
سال وارتباط دانشجوبادانشگاه مبداء قطع می شود .درصورت موافقت باانتقال ، کلیه سوابق دانشجو ازدانشگاه مبداء به دانشگاه مقصدار -  
است  15وبیشتراز  12ویاباالتراست پذیرفته می شد وپذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتراز12درصورت انتقال واحدهای گذرانده شده دانشجوکه نمرات آنها  -

د قالی درحدودی مجازاست که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خوبرعهده دانشگاه مقصد است . درهرحال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انت
 رادرطول مدت مجازتحصیل داشته باشد .

ت ودرمحاسبه درکارنامه دانشجوثب "تمام نمرات درسی دانشجودردانشگاه مبداء اعم ازقبولی ویاردی وسوابق آموزشی دانشجوی انتقالی ازلحاظ مشروطی عینا -
می شود .میانگین کل اومحسوب   

ی ندارد .مربوط به مرحله ای است که دانشجو به هنگام انتقال درآن مرحله مشغول به تحصیل است وبه مراحل قبلی تسر 12عدم پذیرش دروس بانمره کمتراز -  
اخذ  نشجوومجموع واحدهایانشگاه مقصد صادرمی شود ودرآن مدرک ، تعداد واحدهای گذرانده شده دا دمدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی انتقالی توسط  -

 شده دردانشگاههای مبداء ومقصد باذکرمیانگین نمرات آنها وسوابق تحصیلی دانشجوقید می شود .
انتقال دانشجودرطول مدت تحصیل فقط برای یک بارمجازاست . -  

  مواردفوق مورد رویت وتوافق اینجانب قرارگرفت .
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