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  تعاریف) 1
منظور از دانشگاه کلیه موسسات آموزش عالی و پژوهشی هستند که با مجوز شوراي : دانشگاه- 1-1

گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا به موجب 
  . دقانون مصوب مجلس شوراي اسالمی و یا با مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی تاسیس شده ان

منظور از مقطع در این دستورالعمل مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته، : مقطع - 2-1
  . پذیرد که از طریق آزمون هاي سراسري دانشجو می کارشناسی ارشد پیوسته و دکتري حرفه اي می باشد

  .باشد نمیتري تخصصی تسهیالت این بخشنامه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دک: تبصره 
،  )شبانه ( نوبت دوم منظور از دوره در این دستورالعمل دوره هاي تحصیلی روزانه،: دوره- 3-1

  . است مجازينیمه حضوري و ) بین الملل( پردیس  خودگردان  غیرانتفاعی، پیام نور، 
منظور از گروه آزمایشی یکی از پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم : گروه آزمایشی - 4-1

آزمایشی دانشگاه آزاد  آزمون سراسري و با گروههايهاي خارجی تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان 
سته و جامع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسراسري و یا گروههاي آزمون هاي  آزمونهاي  اسالمی در

  . کاربردي می باشد - علمی
درصد نمره کل  5/92درصد و براي تغییر رشته  90حد نصاب نمره علمی الزم براي انتقال : حد نصاب - 5-1

  . تقاضا می باشد آخرین نفر پذیرفته شده در سهیمه مربوطه براي رشته محل مورد
  : باشند عبارتند از لعمل میاعضاي هیأت علمی که مشمول این دستورا: عضو هیات علمی - 6-1

کلیه  :اعضاي هیأت علمی وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزشی پزشکی : الف 
در دو حالت اخیر (هیات علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی اعضاي 

و یا پیمانی به شرط داشتن دو  )ین مذکور بوده باشندباید هنگام بازنشستگی یا فوت عضو رسمی وزارت
خانه هاي توسط یکی از وزارت انوعمومی آنسال سابقه کار بصورت پیمانی درصورتی که گزینش علمی 

  . انجام شده باشدفوق 

اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها اعم از نظامی و غیر نظامی و  –ب 
  :نین موسسات غیر انتفاعی همچ

کلیه اعضاي هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی این دانشگاهها و موسسات اعم از شاغل ،  
بازنشسته یا متوفی در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه هاي علوم ، 

شوراي عالی انقالب  25/4/92مورخ  735مصوبه جلسه دستورالعمل اجرایی 
  ) 1392تیرماه ( فرهنگی در خصوص تسهیالت فرزندان اعضاي هیأت علمی 
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ایشان باید حکم کارگزینی ممهور . باشدتحقیقات و فناوري با بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام شده 
  .به مهر هیأت ممیزه مرکزي را ارائه نمایند

  : اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  -ج 
تمام وقت ، ثابت و رسمی با رتبه علمی مربی ،استادیار ، دانشیار و استاد اعم از اعضاي هیأت علمی کلیه 

  .د تائید دفتر تأمین هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی باشندشاغل، بازنشسته یا متوفی در صورتی که مور
توانند از  سایر اعضاي هیأت علمی به جز موارد تعریف شده در بندهاي الف ، ب و ج نمی) : 1(تبصره 

  .تسهیالت این بخشنامه استفاده نمایند
حائز شرایط استفاده از تسهیالت فوق اعضاي هیأت علمی باید دقیقاً در زمان قبولی فرزند خود  ) :2(تبصره 

بدیهی است چنانچه بعد از اتمام مهلت  .ازاین تسهیالت استفاده نمایند تواننددر غیر اینصورت نمی. باشند
عضو هیأت علمی شرایط و ضوابط ) حداکثر یک ترم پس از اعالم نتایج داوطلب( استفاده از این تسهیالت 

  .تواند از تسهیالت برخوردار شود ربوط را کسب نماید نمیالزم جهت برخورداري از تسهیالت م
منظور از دانشگاه مبدأ محلی است که داوطلب در آنجا قبول شده و دانشگاه : دانشگاه مبدأ و مقصد  - 7-1

  .خواهد به آنجا انتقال یابدمقصد محلی است که داوطلب می

  ضوابط انتقال و تغییر رشته در آزمون سراسري ) 2
ي واقع در شهر محل خدمت شدگان آزمون سراسري می توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه هاپذیرفته 

عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه ) دانشگاه محل خدمت ترجیحاً (
ن مقطع و نزدیگترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در هما

  .گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط زیر انتقا ل یا تغییر رشته بدهند
تغییر رشته و انتقال فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیأت علمی و در صورت عدم وجود : تذکر مهم 

   .باشد رشته به نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی امکان پذیر می

  :نتقالا-1-2
از باشد و  محل موردتقاضا دارا کد رشته انتقال هنگامی امکان پذیر است که داوطلب حد نصاب علمی را براي 

شود  انتقال در دوره هاي مختلف طبق  دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد در همان رشته و همان مقطع انجام می
مقطع پایین تر به مقطع باالتر ، از دوره هاي غیر پذیرد و انتقال از شبانه به روزانه از  جدول زیر صورت می

حضوري ، نیمه حضوري و مجازي به دوره حضوري  از دانشگاه هاي غیر دولتی به دولتی وابسته به 
  ..باشد می غیر مجازوزارتین 
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  دوره معرفی  دوره قبولی
  به کلیه دوره ها  روزانه

  بجز روزانه با سایر دوره ها  )شبانه( نوبت دوم 
  پیام نور  پیام نور

  غیر انتفاعی  غیر انتفاعی
  نیمه حضوري  نیمه حضوري

  مجازي  مجازي
  )بین الملل( پردیس خودگردان   )بین الملل( پردیس خودگردان 

  
مانند موسسات وابسته به ( پذیرد  براي انتقال به موسساتی که با شرایط خاصی دانشجو می) : 1(تبصره 

دارا بودن شرایط خاص موسسه مقصد ضروري است و تایید شرایط مورد نظر با ) سایر وزارتخانه ها 
  .باشد موسسه مقصد می

جهت ) رزمندگان ، شاهد ، جانبازان ، فرزندان و همسران آنان (پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران ): 2(تبصره 
  .استفاده از این تسهیالت باید حد نصاب نمره در سهمیه آزاد را کسب نمایند

  .باشد انتقال در یک شهر امکان پذیر نمی) : 3(تبصره 

  : انتقال مشروط  -2-2
در صورت احراز سایر نباشد  )2- 1موضوع بند (  داراي حد نصاب الزم براي انتقالاگر فرزند هیأت علمی 

به دانشگاه ) میهمان(، سازمان سنجش آموزش کشور داوطلب را به صورت انتقال مشروط  2- 1شرایط بند 
تبدیل انتقال مشروط به . نماید صد ، که لزوماً  باید در شهر محل خدمت عضو هیأت علمی باشد ، معرفی میمق

دانشگاه انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص 
باشد انتقال مشروط  ه میاین داوطلبان به دانشگاهی که در رشته مورد تقاضا داراي حداقل نمر. است مقصد 

در دوره انتقال مشروط دانشجو در . یابند مگر اینکه موافقت دانشگاه مورد نظر خود را اخذ نمایند می
اخذ شهریه از داوطلبان . ی ندارد از دانشگاه مبدأ فرم میهمان اخذ کند لزومگیرد و  دانشگاه مقصد  واحد می

در صورتیکه این داوطلبان نتوانند . باشد وزانه ممنوع میمعرفی شده به صورت انتقال مشروط در دوره ر
) محل قبولی اولیه ( طی حداقل دو ترم از وضعیت علمی مناسبی برخوردار شوند بایستی به دانشگاه مبدأ 

  .مراجعه و پس از ثبت نام ادامه تحصیل دهند
جهت ) ان ، فرزندان و همسران آنان رزمندگان ، شاهد ، جانباز( پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران ) : 1(تبصره 

  . استفاده از این تسهیالت نمی توانند از بند انتقال مشروط برخوردار شوند 

  تغییر رشته  -3-2
تغییر رشته باید در همان گروه آزمایشی و همان مقطع یا مقطع پایین تر باشد و در صورتی امکان پذیر 

 2-1دارا بوده و به عالوه شرایط بند  محل مورد تقاضا رااست که داوطلب حد نصاب نمره علمی براي رشته 
  . را نیز احراز نماید
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  . یا دانشگاه دیگر باشد تغییر رشته می تواند در دانشگاه مبدا و: 1تبصره
داوطلب نمی تواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده سپس به محل دیگري انتقال یابد، مگر آنکه حد : 2تبصره

  . براي محل مورد تقاضا را داشته باشدنصاب تغییر رشته 
  . بودن شرایط خاص موسسه مقصد براي داوطلبان، جهت تغییر رشته ضروري است  دارا: 3تبصره

  تسهیالت در آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) 3
سی کلیه تسهیالت منظور شده در آزمون سراسري براي انتقال در آزمون کاردانی پیوسته و کارشنا

ناپیوسته که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود در همان موسساتی که از این آزمون 
  . دانشجو می پذیرند با رعایت ضوابط فوق نیز وجود دارد

  . براي آزمون کاردانی پیوسته تغییر رشته امکان پذیر نیست: 1تبصره
ن پذیر نیست مگر آنکه امتحان آنها یکسان براي آزمون کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته امکا: 2تبصره

  .باشد که در این صورت دارا بودن حد نصاب تغییر رشته ضروریست
  .دارا بودن شرایط خاص موسسه مقصد براي داوطلبان الزامی است: 3تبصره

  کاربردي  -تسهیالت در آزمون جامع علمی) 4
غییر رشته در آزمون جامع علمی کاربردي که کلیه تسهیالت منظور شده در آزمون سراسري براي انتقال و ت

          شود، در همان موسساتی که از این آزمون دانشجو  توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می
  . می پذیرند با رعایت ضوابط فوق وجود دارد

) در صورت داشتن امتحانات یکسان(تغییر رشته براي پذیرفته شدگان تنها در همان گروه قبولی : 1تبصره
  . امکان پذیر است

  .دارا بودن شرایط خاص موسسه مقصد براي داوطلبان الزامی است: 2تبصره

  :مدارك الزم ) 5
وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات تابعه  هاي علمی رسمی دانشگاهاي اعضاي هیأت مدارك مورد نیاز بر) 1-5

  : و فناوري یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی عبارتست از 
داراي مهر و امضاء ، تاریخ )  1فرم شماره ( معرفی نامه رسمی عضو هیأت علمی از دانشگاه محل خدمت  – 1

کلیه صفحات تصاویر  – 3حکم کارگزینی سال جاري  – 2و شماره معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت 
  ) .باشد می 3دانشگاه شاهد و دانشگاه فنی و حرفه اي مشمول بند ( داوطلب شناسنامه عضو هیأت علمی و 

مدارك مورد نیاز براي اعضاي هیأت علمی پیمانی دانشگاههاي تابعه وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات ) 5 – 2
  : از  و فناوري یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی عبارتست

داراي مهر و امضاء ، تاریخ )  1فرم شماره ( معرفی نامه رسمی عضو هیأت علمی از دانشگاه محل خدمت  – 1
تصاویر کلیه صفحات  – 3حکم کارگزینی سال جاري  – 2و شماره معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت 

یأت علمی مبنی بر نامه معاون آموزشی دانشگاه محل خدمت ه – 4شناسنامه عضو هیأت علمی و داوطلب 
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نامه تاییدیه گزینش علمی و عمومی  عضو هیأت  – 5تعداد سنوات سابق کار هیأت علمی بصورت پیمانی 
  .علمی 

هیأت علمی رسمی دانشگاههاي شاهد ، فنی و حرفه اي ، دانشگاه ها و مدارك مورد نیاز براي اعضاي ) 3-5
  : چنین موسسات غیر انتفاعی عبارتست از موسسات وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها و هم

داراي مهر و امضاء ، تاریخ )  1فرم شماره ( معرفی نامه رسمی عضو هیأت علمی از دانشگاه محل خدمت  – 1
حکم کارگزینی داراي مهر  – 3حکم کارگزینی سال جاري  – 2و شماره معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت 

تصاویر کلیه  - 4یقات و فناوري یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممیزه وزارتخانه هاي علوم و تحق
  .صفحات شناسنامه عضو هیأت علمی و داوطلب

  : عبارتست از آزاد اسالمی  مدارك مورد نیاز براي اعضاي هیأت علمی رسمی تمام وقت دانشگاه) ) 4-5
می داراي مهر و امضاء ، تاریخ و معرفی نامه عضو هیأت علمی از معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسال – 1

 -  3حکم کارگزینی سال جاري داراي مهر تایید دفتر تأمین هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  – 2شماره 
  تصاویر کلیه صفحات شناسنامه عضو هیأت علمی و داوطلب

ت تایپ شده باید بصور) 1فرم شماره ( معرفی نامه رسمی عضو هیأت علمی از دانشگاه محل خدمت : توجه 
  .و همراه با مهر و امضاء معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت باشد

  نحوه اجرا)6
براي اجراي هر چه بهتر این دستور العمل و جلوگیري از بروز مشکالت مختلف براي اساتید محترم به شرح  

  : زیر عمل می شود

  :پذیرفته شدگان آزمون سراسري   -1-6
اقدام به تهیه مدارك  پس از اعالم رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوي سازمان سنجش، عضو هیات علمی 

الزم نموده و اسکن آنها را نیز تهیه می نماید، سپس از طریق سامانه اینترنتی مربوطه اقدام به ثبت نام و 
پس از صدور معرفی نامه ، . گردد ینتیجه بررسی از طریق سامانه به متقاضی اعالم م. کند  ارسال مدارك می

گردد باید با اصل مدارك جهت دریافت معرفی  داطلب بر اساس برنامه زمانی که از طریق سامانه اعالم می
  .نامه به سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نماید

  :تهرانبه دانشگاههاي دیگر واقع در شهر انتقال یا تغییر رشته   
خواستار انتقال یا تغییر رشته  دستورالعملهیات علمی که با توجه به مفاد این  براي کلیه فرزندان اعضاي 

  :به یکی از دانشگاههاي شهر تهران می باشند به ترتیب زیر عمل می شود
با توجه به ظرفیت هر یک از رشته محل ها براساس نمره کل  کلیه  تقاضاها  سازمان سنجش پس از اخذ

در . وزیع داوطلبان در بین دانشگاههایی که آن رشته را دارند اقدام می نمایداکتسابی در آزمون، نسبت به ت
فرزند عضو هیأت علمی در صورتی که واجد . وجود نداردصورت عدم وجود ظرفیت امکان معرفی داوطلب 

  .شرایط باشد بصورت مازاد ظرفیت براي معرفی به دانشگاه محل خدمت والدین خود اولویت دارد
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        رهپویان دانشگاه     ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ( و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٨٣

باید  :شدگان آزمونهاي کاردانی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و دانشگاه جامع علمی کاربردي  پذیرفته) 2-6
  .مدارك الزم را بصورت حضوري به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه دهند

  :پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمی  – 7
آزاد اسالمی موظف است نسبت به انتقال و تغییر رشته پذیرفته شدگان آن دانشگاه بر اساس این  دانشگاه

هاي دولتی و برعکس  انتقال و تغییر رشته از دانشگاه آزاد اسالمی به دانشگاه. دستورالعمل اقدام نماید
سالمی عضو هیأت علمی پس از اعالم رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوي دانشگاه آزاد ا. باشد ممنوع می

جهت انتقال و تغییر رشته فرزند خود که در دانشگاه آزاد پذیرفته شده است ، اقدام به تهیه مدارك الزم 
  .نماید نموده و به دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه می

  :نکات مهم) 8
ست و حداکثر تا استفاده از مفاد این دستورالعمل فقط براي یکبار در دوره تحصیل دانشجو مجاز  ا - 1-8

لذا  پس از تهیه معرفی نامه مربوطه ، تغییر کد محلی که داوطلب به آن . پایان ترم اول امکان پذیر است 
  .باشد معرفی شده است امکان پذیر نمی

انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از   - 2-8
  .ه استفاده نکرده باشدتسهیالت بخشنام

شود و داوطلبان بایستی در  انتقال از گرایش به گرایش دیگر در همان رشته تغییر رشته محسوب می -8 – 3
  .موقع انتخاب رشته گرایشی را انتخاب کنند که بتوانند از تسهیالت این بخشنامه استفاده نمایند

به نهادها و یا رشته هاي نیمه متمرکز که داراي داوطلبی که در رشته هاي داراي شرایط خاص مربوط  - 4-8
تعهد خدمت بوده پذیرفته شده باشد در صورت موافقت نهاد مذکور و داشتن شرایط می تواند انتقال یا 

  . تغییر رشته دهد
پذیرفته شدگانی که متقاضی تغییر رشته به رشته هاي نیمه متمرکز داراي امتحان عملی هستند، الزم  - 5-8

  . ان با سایر معرفی شدگان در امتحان مذکور شرکت کرده باشنداست همزم
فرزند عضو هیات علمی که توسط این آئین نامه به یک دانشگاه انتقال یا تغییر رشته می یابد در  - 6-8

      صورتی که بخواهد با استفاده از سایر آئین نامه ها به دانشگاه دیگري انتقال یا تغییر رشته دهد باید 
  . اب الزم جهت انتقال یا تغییر رشته را داشته باشدحد نص

غیر (باشد و افراد تحت تکفل تسهیالت این بخشنامه منحصراً مختص فرزندان اعضاي هیأت علمی می - 7-8
  . توانند از این تسهیالت استفاده نمایندیا تحت قیومیت ایشان نمی) از فرزند

  .انتقال مشروط براي تغییر رشته وجود ندارد  - 8-8
پذیرش ) بدون آزمون (تغییر رشته و انتقال از رشته هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی  - 9-8

  .پذیرد ممنوع است شود به رشته هایی که بر اساس آزمون پذیرش دانشجو صورت می دانشجو انجام می
اي هیات علمی دانشگاه ها که براساس این دستورالعمل، از طرف دانشگاه ها موظفند از فرزندان اعض- 10-8

کلیه داوطلبانی که از این تسهیالت استفاده . د نثبت نام به عمل آور ،معرفی می شوندسنجش کشور  سازمان
  .کنند باید داراي معرفی نامه آن سازمان باشند می


