
  شرايط انتقال دائم يا ميهمان از دانشگاه آزاد اسالمي شال به ساير واحدها 

  كارشناسي و كارداني مقاطع در خانمها ازدواج*

  دفترچه ارسال(   دانشگاه ورودي آزمون جهت نام ثبت از پس كه خانم دانشجويان از دسته آن ميهمان يا انتقال

  ولي است پذير امكان است داير آن در رشته كه واحدي يا همسر زندگي محل به اند نموده دائم ازدواج)  آزمون

    استثناء  به باشد نموده ازدواج) آزمون دفترچه ارسال( دانشگاه ورودي آزمون جهت نام ثبت از قبل چنانچه اگر  

     1 گروه به مقصد واحد در قبولي فرد آخرين آزمون نمره حداقل احراز صورت در و باشد مي پذير امكان نيز 1 گروه

  .گردد مي انجام انتقاالت و نقل سايت توسط آزمون نمره بررسي اينكه ضمن است پذير امكان نيز)  تهران(

  ارشد كارشناسي مقاطع در خانمها ازدواج* 

  دفترچه ارسال( دانشگاه ورودي آزمون جهت نام ثبت از پس كه خانم دانشجويان از دسته آن ميهمان يا انتقال

  حداقل احراز شرط به)  تهران(  همطرازي جدول يك گروه واحدهاي از يك هر به اند نموده دائم ازدواج)  آزمون

  ممنوع باشند نموده ازدواج آزمون در نام ثبت از پيش كه صورتي در و است پذير امكان مقصد واحد آزمون نمره

  .باشد مي

  كارشناسي و كارداني مقاطع آقايان ازدواج*

  استثناي به مبدا واحد موافقت صورت در و متقاضيان تعداد بررسي از پس متاهل آقا دانشجويان ميهمان يا انتقال

  . پذيراست امكان استانها ومراكز)  تهران اطراف( 2 گروه و) تهران(  1 گروههاي

  ارشد كارشناسي مقاطع آقايان ازدواج*

  ممنوع باشد)  آزمون دفترچه ارسال( دانشگاه ورودي آزمون جهت نام ثبت از قبل آنها ازدواج تاريخ كه دانشجوياني

  . است

  والدين فوت*

  ورودي آزمون جهت نام ثبت از بعد را) دو هر( خود مادر و پدر كه مجرد دانشجويان از دسته آن ميهمان يا انتقال

  ) يا( پدر مجرد دانشجوي كه صورتي در و است پذير امكان باشند داده دست از)  آزمون دفترچه ارسال(  دانشگاه



  ترم2 فقط باشد داده دست از)  آزمون دفترچه ارسال( دانشگاه ورودي آزمون جهت نام ثبت بعداز را خود مادر

  . است پذير امكان ميهمان

  خانم دانشجوي همسر فوت*

  .باشد نموده فوت نامبرده همسر تحصيل حين در كه خانم دانشجوي ميهمان يا انتقال

  خانم دانشجوي متاركه*

  . باشد كرده متاركه تحصيل حين در كه خانم دانشجوي ميهمان يا انتقال

  سرپرستي حكم*

  شامل ذيصالح مراجع از نامه كفالت ، نامه قيم ، سرپرستي حكم هردليل به كه مجردي دانشجوي ميهمان يا انتقال

  .باشد مي پذير امكان صادره حكم استعالم از ،بعد نمايند ارائه) دادگستري يا قضايي مجتمع(

  دانشجويي چند*

  باشند تحصيل به مشغول اسالمي آزاد دانشگاه در همزمان بيشتر يا مجرد دانشجوي 3 خانواده يك در كه صورتي در

  و رشته كه) 2 و1 گروههاي استثناء با(  خانواده اعضاء ساير تحصيل محل به آنان از بيشتر يا نفر 2 ميهمان يا انتقال

  . است پذير امكان باشد داير دانشگاهي واحد آن در گرايش

  تحصيل به مشغول اسالمي آزاد دانشگاه در همزمان مجرد دانشجوي 2 خانواده يك در كه صورتي در اينكه ضمن

  يا ل انتقا باشد بيشتر مقصد واحد در شده پذيرفته فرد آخرين آزمون نمره از وي آزمون نمره كه صورتي در باشند

  گرايش و رشته كه) 2 و1 گروههاي استثناء با(  خانواده عضو ساير تحصيل به اشتغال محل به آنان از يكي ميهمان

  . است پذير امكان باشد داير دانشگاهي واحد آن در

  دولت كاركنان*

  آنها خدمت محل چنانچه هستند تحصيل و خدمت به مشغول كه شهري همان در مسلح نيروهاي يا دولت كارمندان

  .باشد مي پذير امكان نيز آنها ميهمان يا انتقال نمايد تغيير سازمان آن مقام باالترين بدستور

  معلولين و خاص بيماران*

  و جسمي معلوليت ، پيشرفته ضايعات جمله از بيماري نوعي داراي كه دانشجوياني از دسته آن ميهمان يا انتقال



  نباشد فراهم تحصيل محل شهر در نياز مورد درماني خدمات ارائه امكان و باشند مي..............و روحي يابيماري

  نهايت در و پزشكي علوم دانشگاه به وابسته درماني مراكز تاييد و مبدا واحد معتمد پزشك تاييد و بررسي از پس

  . پذيراست امكان جدول گروههاي از هريك به اسالمي آزاد دانشگاه مركزي سازمان پزشكي كميسيون

  ايثارگران و شاهد محترم خانواده*

  كميسيون تاييد از پس دانشگاهي واحدهاي كليه به ثران اال مفقود و شهدا فرزندان و همسر ميهمان يا انتقال

  ايثارگران امور و شهيد بنياد ادارات طريق از بايستي كه اسالمي آزاد دانشگاه مركزي سازمان ايثارگران

  .پذيراست امكان گيرد انجام پرونده تشكيل محل شهرستانهاي

  سماء ممتاز آموزان دانش*

  مكتوب تاييد با و اسالمي آزاد دانشگاه آزمون در قبولي از پس سماء ممتاز التحصيالن فارغ ميهمان يا انتقال

  . است پذير امكان مركزي سازمان توسط فوق شرايط داشتن بر مبني سماء سازمان

  . باشد دبيرستان آخر سال در خود همكالسيهاي اول نفر جزء 1-

  .باشد نداشته تجديدي درس و نشده مردود دبيرستان در تحصيل مدت تمام در 2-

  از كمتر وي تحصيل آخر سال نمرات ميانگين و نداشته 14 از كمتر نمره درسي هيچ در دبيرستان آخر سال در 3-

  .نباشد 16

  علمي هيات*

  از يك هر به اسالمي آزاد دانشگاه وقت تمام و رسمي علمي هيت اعضاء فرزندان و همسر ميهمان يا انتقال

  . است پذير امكان همطرازي جدول گروههاي

  صورت در اند شده پذيرفته دولتي دانشگاههاي در كه اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيات اعضاي فرزندان انتقال

  . است پذير امكان توافق مورد بخشنامه اساس بر و نامه تفاهم برقراري

  آزاد دانشگاه ي واحدها از يك هر در كه دولتي دانشگاههاي وقت تمام رسمي علمي هيات اعضاي فرزندان انتقال

  جدول گروههاي از يك هر به توافق مورد بخشنامه اساس بر نامه تفاهم برقراري صورت در اند شده پذيرفته اسالمي

  . است پذير امكان مركزي سازمان توسط همطرازي



  : توجه قابل و مهم توضيحات

  ، ،پرديس سماء پاكدشت اسالمشهر، شهرهاي شامل 2 گروه و باشد مي تهران شهر شامل 1 گروه از منظور –الف

  . باشد مي ، ورامين ، كرج ، قيامدشت ، شهريار ري، شهر هشتگرد، ساوجبالغ، رودهن، پرند،

  سازمان طريق از بايستي)  سماء ممتاز آموزان ،دانش علمي ايثارگران،هيات و شاهد( به مربوط هاي ماده – ب

  . گردد اقدام مركزي

  .نماييد مراجعه مربوطه دانشكده آموزش به بايستي تابستان ترم ميهماني و 55 ماده ميهماني براي اقدام جهت -پ

  . است پذير امكان تحصيل ادامه منع نداشتن صورت در دانشجو ميهمان يا انتقال -ت

  ميهمان ترم 2 مجوز از بار يك و دائم انتقال مجوز از تواند مي يكبار فقط خود تحصيل دوران در دانشجو هر -ث

  . نمايد استفاده

  . باشد مي ممنوع تحصيلي آخر ترم در دانشجو ميهمان يا انتقال -ج

  و شهداء محترم خانواده ، علمي ،هيات متاهل خانم(  هاي ماده به مربوط دانشجويان ميهمان يا انتقال -چ

  . است پذير امكان قبولي بدو در)  سماء ممتاز آموزان دانش ايثارگران،

  ،بيماران دولت ،كاركنان والدين فوت دانشجويي، چند( هاي ماده به مربوط دانشجويان ميهمان يا انتقال -ح

  . است پذير امكان نام ثبت از ترم يك گذشت از پس)  خاص

 . باشد داير واحد آن در نامبرده وگرايش رشته حتما كه ميشود انجام صورتي در ديگر واحدي به دانشجو انتقال -د


