
 

  فصل هشتم
  انتقال و جابجایی

  
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشـته و   )42ماده 

  .همان مقطع تحصیلی است
  :ایط زیر استا توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شربانتقال دانشجو  )43ماده 

  .ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد-1-43
  .دانشگاه  مبدا گذرانده باشد متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در-2-43
  .شدکل واحدهاي دوره باواحدهاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف -3-43
  باشد 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده  متقاضی ، حداقل -4-43
نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان -5-43

  .سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد
هاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاه :تبصره

  .و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط، امکان پذیر است 43ماده 
محـل سـکونت دائـم خـانواده او ، خـارج از       در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین )44ماده 

  :انجام می شود) 1به استثناي شرط (  43شرایط مذکور در ماده 
ی نشهادت، فوت و معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري که وي به تشخیص مراجع قانو -1-44

  .به عنوان کفیل خانواده شناخته شود
العالج یا معلولیت موثر دانشجو به نحوي که به تشخیص شـوراي پزشـکی دانشـگاه     بیماري صعب -2-44

  .ال وي محرز باشدقادر به ادامه زندگی بطور مستقل نباشد و ضرورت انتق
ازدواج دائمی رسمی دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تایید مراجع ذیربط ، در -3-44

  .شهر دیگري باشد
  .دانشگاه صورت گرفته باشد دانشجو در بایدبعد از قبولیهر یک از موارد مذکور در این ماده :1تبصره
ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگـر شـغل همسـر آزاد    براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت :2تبصره

  .باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد
او نیـز در  در موارد استثنایی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهـران باشـد و همسـر     :3تبصره

همسـر   شته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشدشهرستان دانشجو باشد، اگر ر
  .شود او میتواند به تهران منتقل

  .صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد:4تبصره
  .44انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده  )45ماده 



 

انتقال از دانشگاههاي غیر دولتی به دانشگاههاي دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با )46ماده 
  .موافقت مبدا و مقصد بالمانع است

  .انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد)47ماده 
ج از کشور به دانشگاهها و موسسات آمـوزش  انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خار)48ماده 

  .عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد
هفته قبل از  6دانشجوي متقاضی انتقال بایددرخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد، حداقل )49ه دما

  .شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید
دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک  )50ده ما

هفته، موافقت خود را به همراه درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشـگاه  
  .دا اعالم نمایدمقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی نظر خود را به دانشگاه مب

در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتبـاط  : تبصره
  .دانشجو با دانشگاه مبدا قطع می شود

و باالتر است پذیرفته  12در صورت انتقال، کلیه  واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها  )51ماده 
. است بر عهده دانشگاه مقصد اسـت  10و بیشتر از  12رفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از می شودو پذی

در هر حال عدم پذیرش واحدهاي درسی دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز است که وي امکان گذرانـدن  
  .واحدهاي باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد

دانشجو در دانشـگاه مبـدا گذرانـده، اعـم از قبـولی و یـا ردي و سـوابق        تمام نمرات دروسی که  :1تبصره
آموزشی دانشجوي انتقالی از لحاظ مشروطی ، عینا در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میـانگین کـل او   

  .محسوب می گردد
نتقـال  مربوط به مرحله اي است که دانشجو به  هنگام ا 12عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از  :2تبصره 

  .در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مرحله قبلی تسري ندارد
مدرك فراغت از تحصیل دانشجو انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر مـی شـود و در آن تعـداد    )52ماده 

در دانشگاههاي مبدا و مقصد با ذکر میانگین واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده 
  .سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود نمرات آنها و

  .انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، فقط براي یک بار مجاز است )53ماده 
  
  
  
  
  
  



 

  جابجایی
  

جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداو مقصد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال  )54ماده 
  .ار بالمانع استاحراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل براي یکب و در صورت

  ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد-1-54
سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صـورت هـر دو دانشـجوي متقاضـی     -2-54

  .از واحدهاي دوره را گذرانده باشند% 50جابجایی نباید بیش از 
نمره آزمون ورودي متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفتـه شـده در   -3-54

  .همان سال در رشته و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد
ویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سـپرده انـد، کسـب موافقـت     جبراي جابجایی دانش :1تبصره 

  .عالوه بر شرایط مذکور الزامی استدستگاه اجرایی ذیربط 
  .مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر می شود:2تبصره 

جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصـیلی بـا ارائـه درخواسـت، پـس از       )55ماده 
  .مفاد این فصل بالمانع است گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت

از دانشـگاه محـل   دانشجوي متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربـوط بـه جابجـایی را     )56ماده 
تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبدا 

  .تسلیم کند
  .راً می تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کنددانشجوي متقاضی جابجایی منحص :1تبصره 
  .تقاضاي جابجایی دانشجویانی که قبالً یکبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد :2تبصره
دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهاي رسیده اقدام و حسـب  )57ماده 

تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشـگاه  مورد یک نسخه از تقاضاهاي 
  .مقصد ارسال می دارند

جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهاي جابجایی بایسـتی حـداکثر تـا     :تبصره
  .پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد

سال تحصیلی، تقاضاهاي رسیده در شوراي آموزشی یا کمیته منتخب از ابتداي شهریورماه هر  )58ماده 
آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و  نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسـی  
بر اساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشـگاه مقصـد بـه دانشـگاه مبـداء و از آن طریـق بـه        

  .عالم می گردددانشجویان ذینفع ا
جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شوراي آموزشی یا کمیتـه منتخـب آن شـورا، امـري      :تبصره

  .است قطعی و براي طرفین الزم االجرا است
  


