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به منظور ارائه تسهیالت نقل وانتقال  رزنناناا اایالی تیالت ادااش اانها لم تال ومزاشاع لماون  اال ش 

شاورای اال ش انقاالر رزتن شتبلتوساه باه 25/4/92ماور  735وپژوتهش شهوربزاسال  مواوبه سدساه 

مووبه ماکشور ارصواوت تساهیالت رزنناناا 14/5/92استورا عال اسزایش مور  11/4/99اصالحیه مور 

ونیاز بهناشادتارملا ولماون  پعشا ش  ،ی تیلت اداش شه به امیلی ونیزادوم تتخقیقلت ورنالوری اایل

معالوا متتازم حقاو ش 18/4/99ماور  41104/42679وطش نلمه شالرم  ورئیس اانه لم لناااسالمش رسینم

سال  اهوری ابالغ شنم اسدتاین استورا عال اسزایش تهیه شنم وبزای اساتالام پکیزرتاه شان لا سریلسد 

 و مش شوا. غ  14/5/92و مور  /69312وبعن ان لا مالک اال اسد واستورا عال شالرم 1399

 ( تعاريف1

ور از دانشگاه كليه موسسات آموزش عااي    ژو ششا  شسا نه كاه جاا مواوز  اورا  دانشگاه: منظ-1-1

  يا جه موجب  گس رش آموزش عاي   زارتين علوم، تحقيقات   فنا ر    جهها ت، درمان   آموزش ژز ك 

 قانون مصوب مولس  ورا  اسالم    يا جا مصوجه  ورا  عاي  انقالب فرشنگ  تاسيس  هه انه. 

از مقطع در اين دس ورايعمل مقاطع تحصيل  كاردان ، كار ناس  ژيوس ه يا ناژيوسا ه،  مقطع: منظور -2-1

 . ژذيرد  سراسر  دانشوو م كه از طريق آزمون شا كار ناس  ار ه ژيوس ه   دك ر  حرفه ا  م  جا ه

 دسا يار  تبصره : تسهيالت اين جخشنامه مشمول آزمون كار ناس  ار ه ناژيوس ه   دك ر  تخصصا  

 جا ه.نم ر  ه شا  علوم ژز ك  

،  ( اابانه ) نوجاات د م   ر زانااه،د ره: منظااور از د ره در اياان دساا ورايعمل د ره شااا  تحصاايل-3-1

مشا ر   ، موااز  نيماه حواور  ، ظرفيات ماازاد،يس  خودگردان ) جين ايملل( ژرد ، ژيام نور،  غيران فاع 

 .  د ره شا  دانشگاه آزاداسالم  است

 : منظور از گر ه آزمايش  يك  از ژان  گار ه آزمايشا  علاوم ريا ا    فنا ، علاوم گر ه آزمايش -4-1

آزمايشا  دانشاگاه آزاد  آزماون سراسار    جاا گر شهاا شا  خاارج  تورج ، علوم انسان ، شنر   زجان 

كاردان  ژيوس ه، كار ناسا  ناژيوسا ه   جاامع سراسر    يا گر شها  آزمون شا   آزمونها   اسالم  در

 كارجرد  م  جا ه.  -علم 

ژذيرف اه  اهه در نفر نماره كال آخاريندرصاه  90حه نصاب: حه نصاب نمره علم  الزم جرا  ان قاال  -5-1

مرجوط جرا  ر  ه محال ماورد تقا اام  جا اه  تماان   ارايب   اواجب آزماون )مانناه جاوم  سهميه 

ژذير ،سهميه جنه ،جنسيت  ....(اعمال م   ود ژذيرف ه  هگان ساهميه رزمناهگان  ايراارگران )رزمناهگان 

شوراي عالي انقالب  25/4/92مورخ  735مصوبه جلسه دستورالعمل اجرايي 

 ( 1399) تيرماهفرهنگي در خصوص تسهيالت فرزندان اعضاي هيأت علمي 
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اب نماره در جرا  اس فاده از اين تسهيالت جاياه حهنصا فرزنهان  شمسران آنان ( ، ،، اشه ،جانبازان ،آزادگان

 سهميه آزادرا كسب نماينه .

جازنشس ه يا م وف  )درد حايت اخير جايه شنگام  اعم از اغل ،اعوا  شيأت علم  م : عوو شيات عل -6-1

جا نه كه مشمول اين دس ورايعمل م حسب مورد  رايب الزم ذيل را دا  ه جا نه (  فوت ، جازنشس گ  يا

 عبارتنه از: 

 

 علمي وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزشي پزشکي :الف : اعضاي هيأت 

جه  رط دا  ن د  سال ساجقه كار  يا ژيمان  شيات علم  رسم  قطع  يا رسم  آزمايش  اعوا  تمام  

خانه شا  فوق توسب يك  از  زارت ان عموم  آندرصورت  كه گزينش علم   شيات علم  جصورت ژيمان  

 م  هه جا ه. انوا

اعوا  شيات علم  مشمويين تعههات قانون   زارت جهها ت درمان  آموزش ژز ك  كه فرآينه  :تبصره

ز ا جيش ر جرا  آنها صادر  هه است مشمول اس فاده  3ژايه  ط  كرده  حكم شيات علم  ژيمان  يا جذب را

 اين تسهيالت م  جا نه 

 

مي و اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي وابسته به ساير وزارتخانه ها و نهادها اعم از نظامي و غير نظا –ب 

 همچنين موسسات غير انتفاعي :

اعوا  شيأت علم  رسم  قطع  يا رسم  آزمايش  اين دانشگاشها   موسسات در صورت  كه  تمام 

   وم ، تحقيقات   فنا ر  جا جهها ت ، درمانگزينش علم    عموم  آنان توسب يك  از  زارتخانه شا  عل

 ايشان جايه حكم كارگزين  ممهور جه مهر شيأت مميزه مركز  را ارائه   انوام  هه جا ه .آموزش ژز ك

 نماينه.

 يأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي : اعضاي ه -ج 

ايش  يا ژيمان  جه  رط قطع  يا رسم  آزم، رسم  ساع ه ( 32)حهاقل تمام  قت اعوا  شيأت علم   تمام 

آنان  دا  ن د سال ساجقه كار شيات علم  جه صورت ژيمان  تمام  قت درصورت  كه گزينش علم   عموم 

دانشگاه آزاداسالم  انوام  هه جا ه ايشان جايه حكم كارگزين  ممهور جه مهار توسب مركز امور شيات علم  

 ارائه نماينه . شيات مميزه دانشگاه آزاد اسالم  را

توانناه از ( : ساير اعوا  شيأت علم  جه جاز ماوارد تعرياد  اهه در جناهشا  اياد ، ب     نم 1تبصره )

 تسهيالت اين جخشنامه اس فاده نماينه.

حائز  رايب اس فاده از تسهيالت فوق اعوا  شيأت علم  جايه دقيقاً در زمان قبوي  فرزنه خود  ( :2تبصره )

جهيه  است چنانچه جعاه از اتماام مهلات  ازاين تسهيالت اس فاده نماينه. نهتواندر غير اينصورت نم جا نه. 
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اس فاده از اين تسهيالت ) حهاكرر يک ترم ژس از اعالم ن اي  دا طلب( عوو شيأت علم   ارايب    اواجب 

 توانه از تسهيالت جرخوردار  ود.الزم جهت جرخوردار  از تسهيالت مرجوط را كسب نمايه نم 

ل  هه   دانشگاه ه مبهأ   مقصه : منظور از دانشگاه مبهأ محل  است كه دا طلب در آنوا قبودانشگا -1-7

 .من قل  ودخواشه جه آنوا مقصه محل  است كه دا طلب م 

 

 ( ضوابط انتقال در آزمون سراسري 2

   اقع در  هر محل خهمت ژذيرف ه  هگان آزمون سراسر  م  تواننه از دانشگاه مبها جه يك  از دانشگاه شا

( عوو شيأت علم    يا در صورت نبودن آن ر ا ه در آن  اهر جاه دانشاگاه دانشگاه محل خهمت )ترجيحاً 

ياا جا تعيين سازمان سانوش آماوزش كشاور حسب مورد  رين  هر جه محل خهمت عوو شيأت علم  كنزدي

 دانشگاه آزاداسالم  مطاجق جا  واجب زير ان قال جهشنه  

جا اه    تقا اا دارا  محل موردكه ر  ه شنگام  امكان ژذير است كه دا طلب حه نصاب علم  را جرا   ان قال

انواام  شمان گر ه آموز ا  مقطع گرايش  شمان از دانشگاه مبهأ جه دانشگاه مقصه در شمان ر  ه   شمان 

جاه  ( ابانه جات د م )نوژذيرد   ان قاال از صورت م  ( 1)ان قال در د ره شا  مخ لد طبق جه ل . ود م 

ر زانه از مقطع ژايين تر جه مقطع جاالتر ، از د ره شا  غير حواور  ، نيماه حواور    موااز  جاه د ره 

ر ا ه محال شاا  دانشاگاه )جاه جاز حوور   از دانشگاه شا  غير د ي   جه د ي    اجسا ه جاه  زارتاين 

 .ممنوع است  ( آزاداسالم  كه ژذيرش آن  شا توسب سازمان سنوش انوام م   ود

تذكر مهم :ان قال فقب جه  هر دانشگاه محل خهمت عواو شياات علما   درصاورت عاهم  جاود ر ا ه جاه 

  نزديك رين  هر جه محل خهمت عوو شيات علم  امكان ژذير است .

ژاذيرد ) مانناه موسسات  كاه جاا  ارايب خاصا  دانشاوو م  ر  ه محل شا يا( : جرا  ان قال جه 1تبصره )

موسسه مقصه  ر ر  اسات   يا ر  ه موسسات  اجس ه جه ساير  زارتخانه شا ( دارا جودن  رايب خاص 

 جا ه.تاييه  رايب مورد نظر جا موسسه مقصه م 

 ان قال در يک  هر امكان ژذير نم  جا ه .(: 2تبصره )

جاه  اهر محال خاهمت  اياهين  نصااب الزم جارا  ان قاال ت علما  دارا  حاهاگار فرزناه شياا : (3تبصره )

نصااب آن را دارا ما  جا اه )ترجيحاا دانشاگاه نزديك ار جاه  اهر  نبا ه م  توانه جه دانشاگاش  كاه حاه

 محل خهمت (ان قال ياجه .

 ساهميه شاا   دارا  تعهه خاهمت فرشنگيان ، يرف ه  هگان د ره شا  مناطق محر م ، ان قال ژذ( : 4تبصره )

 .اين تسهيالت ممنوع است زاس فاده ا جا خاص)ماننه سهميه مناطق زيزيه زده ،سيل زده  .....(
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(:امكان معرف  جه ر  ه محل شا  مناطق مناطق محر م ،ترجيت معلم ،فرشنگيان ،دارا  تعهه خهمت 5تبصره )

 جاود  ار  عاهايت آموز ا   ...(مناطق زيزيه زده ،سيل زده  قانون جرقرماننه سهميه  سهميه شا  خاص)

 نهارد .

(: جاتوجه جه محه يت ظرفيت  تقا ا  زياد ان قال جه ر  ه محل شا   اقع دراس ان تهاران جارا  6تبصره )

 اعوا  شيات علم  كه محل جغرافياي  محل خهمت آنها اس ان تهران نيست امكان ژذير نم  جا ه.

(:جرا  اعوا  شيات علم  جازنشس ه يا فوت  اهه ،محال ساكونت  جارا  اعواا  شياات علما  7تبصره )

مامورجه خهمت يامامور جه تحصيل ،محل ماموريت نيز درنظر گرف ه م   ود اين افاراد جاياه سانه ساكونت 

  حكم حهاقل يكسال ماموريت را ارائه دشنه 

ساس سواجق تحصيل  )جه ن آزمون (ژاذيرش دانشاوو انواام ان قال از ر  ه شاي  كه صرفا جرا(:8تبصره )

 .م   ود

 جه ر  ه شاي  كه جراساس آزمون ژذيرش دانشووصورت م  ژذيرد ممنوع است. 

جه د ره قبوي  فرد انوام م   ود (د ره شاي  كه ان قال جه آن شا جاتوجه1) جه ل  

 

 

 دوره معرفي دوره قبولي

 روزانه
آزاداسالمي )دررشته محل هایي که پذیرش آن ها توسط به همه دوره ها ودانشگاه 

 سازمان سنجش انجام مي شود

 نوبت دوم ) شبانه(
به همه دوره هاودانشگاه آزاداسالمي )در رشته محل های که پذیرش آن هاتوسط 

بجز دوره روزانهسازمان سنجش انجام مي شود(   

 پيام نور پيام نور

غير انتفاعيمجازی -غير انتفاعي غير انتفاعي  

ظرفيت مازاد–پردیس خودگردان   
دانشگاه آزاداسالمي )دررشته محل های که پذیرش -ظرفيت مازاد–پردیس خودگردان 

 آنها توسط سازمان سنجش انجام مي شود (

 مجازی مجازی

 مشترک مشترک

 نيمه حضوری نيمه حضوری

 دانشگاه آزاد اسالمي دانشگاه آزاداسالمي

آزاداسالمي در رشته محل هایي توسط سازمان دانشگاه 

 سنجش انجام مي شود
ظرفيت مازاد–پردیس خودگردان   
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 ( تسهيالت در آزمون كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته3

كليه تسهيالت منظور  هه در آزمون سراسر  جرا  ان قال در آزمون كاردان  ژيوس ه   كار ناس  

جرگزار م   ود در شمان  جادانشگاه آزاداسالم سنوش آموزش كشورناژيوس ه كه توسب سازمان 

 موسسات  كه از اين آزمون دانشوو م  ژذيرنه جا رعايت  واجب فوق نيز  جود دارد. 

  جودن  رايب خاص موسسه مقصه جرا  دا طلبان ايزام  است  داراتبصره: 

 

 كاربردي  -( تسهيالت در آزمون جامع علمي4

ور  هه در آزمون سراسر  جرا  ان قال در آزمون جامع علم  كارجرد  كه توسب كليه تسهيالت منظ

م  ژذيرنه جا  ون موسسات  كه از اين آزمون دانشو ود، در شما سازمان سنوش آموزش كشور جرگزار م 

 رعايت  واجب فوق  جود دارد. . 

 : دارا جودن  رايب خاص موسسه مقصه جرا  دا طلبان ايزام  است.هتبصر

 مدارک الزم:  (5

تحقيقات  تاجعه  زارتخانه شا  علوم ، شا  علم  رسم  دانشگاها  اعوا  شيأت ( مهار  مورد نياز جر5-1

 :   فنا ر  يا جهها ت ، درمان   آموزش ژز ك  عبارتست از 

دارا  مهر ،امواء،تاريخ   ماره معا نت آموز   رسم  مخصوص اعوا  شيات علم  1فرم  ماره  – 1

 دانشگاه محل خهمت 

 حكم كارگزين  سال جار   – 2

  دانشگاه فن    حرفه ادا طلب ) دانشگاه  اشه   تصا ير كليه صفحات  ناسنامه عوو شيأت علم     – 3

 ( ذيل م  جا ه  3-5مشمول جنه 

تحقيقات    ،ان  دانشگاشها  تاجعه  زارتخانه شا  علوم ( مهار  مورد نياز جرا  اعوا  شيأت علم  ژيم5-2

 : از  فنا ر  يا جهها ت ، درمان   آموزش ژز ك  عبارتست

مخصوص اعوا  شيات علم  ژيمان  حا   تعهاد سنوات ساجقه كار شيات علم  جصورت (  1فرم  ماره – 1

امواء ، تاريخ    ماره معا نت دارا  مهر   ژيمان   تائيهيه گزينش علم   عموم  عوو شيات علم  

 آموز   دانشگاه محل خهمت

 حكم كارگزين  سال جار  – 2

 تصا ير كليه صفحات  ناسنامه عوو شيأت علم    دا طلب – 3 

شيأت علم  رسم  دانشگاشها   اشه ، فن    حرفه ا  ، دانشگاه شا   ( مهار  مورد نياز جرا  اعوا  5-3

 موسسات  اجس ه جه ساير  زارتخانه شا   نهادشا   شمچنين موسسات غير ان فاع  عبارتست از : 
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دارا  مهر   امواء ، تاريخ    ماره معا نت آموز   مخصوص اعوا  شيات علم  رسم  1فرم  ماره – 1

 دانشگاه محل خهمت

 حكم كارگزين  سال جار  – 2 

 صا ير كليه صفحات  ناسنامه عوو شيأت علم    دا طلب.ت - 3 

 كم كارگزين  ممهور جه مهر شيات مميزه  زارتخانه شا  علوم يايهها تح-4

مام  قت تژيمان   ياآزاد اسالم   ( مهار  مورد نياز جرا  اعوا  شيأت علم  رسم  تمام  قت دانشگاه5-4

 : عبارتست از ل ساجقه كارجه عنوان شيات علم  ژيمان  دانشگاه آزاداسالم  حهاقل د سا جا

تاريخ  دانشگاه آزاد اسالم  دارا  مهر   امواء ، مركز امورشيات علم  معرف  نامه عوو شيأت علم  از  – 1

سنوات ساجقه كارشيات علم  جصورت ژيمان   )جرا  اعوا  شيات علم  ژيمان  ذكر تعهاد   ماره 

  تائيهيه گزينش علم   عموم  عووشيات علم  ، ر ر  است (

 شيأت علم  دانشگاه آزاد اسالم امور  مركز حكم كارگزين  سال جار  دارا  مهر  – 2

 صا ير كليه صفحات  ناسنامه عوو شيأت علم    دا طلبت - 3 

 جايه جصورت تايپ  هه (1توجه : معرف  نامه رسم  عوو شيأت علم  از دانشگاه محل خهمت ) فرم  ماره 

   شمراه جا مهر   امواء معا نت آموز   دانشگاه محل خهمت جا ه.

اعوا  شيات علم  جازنشس ه يافوت  هه الزم است آخرين حكم كارگزين  شيات علم  درزمان : 1تبصره 

 ا  غال  حكم جازنشس ك  خودرا جه جا  حكم كارگزين  سال جار  ارائه نماينه .

عيات علم  مامور جه خهمت يا مامور جه تحصيل الزم است حكم حهاقل يكسال ماموريت :اعوا  2تبصره 

 سال جار  رانيز ارائه نماينه .

ساير ارگان شا،سازمان شا  جرا  اعوا  شيات علم  ژو ششكاه شا ،ژو ششكهه شا ،1:فرم  ماره 3تبصره 

 ن ذيرجب جا ه.  ....جايه جه تائيه مهر  اموا  جاالترين مقام سازمان   يا معا 

 نحوه اجرا (6

، آموزش كشور  دانشگاه آزاداسالم   ژس از اعالم رسم  اسام  ژذيرف ه  هگان از سو  سازمان سنوش 

 حسب مورد جه سامانه شا اقهام جه تهيه مهار  الزم نموده   جرا  ان قال فرزنه خود  عوو شيات علم 

شاي  كه ژذيرش آن توسب سازمان سنوش مرجوطه سازمان سنوش آموزش كشور )جرا  ر  ه محل 

ژذيرش  فارغ اي حصيل  دانشگاه آزاداسالم  )جرا   مركز سنوش ، جا آموزش كشور انوام  هه است (

  مراجعه م  نمايه جرا  اجرا ر  ه محل شاي  كه ژذيرش آن توسب دانشگاه آزاداسالم  انوام  هه است (

 .جرا  اساتيه جه  رح زير عمل م   ود   ز مشكالت مخ لدشرچه جه ر اين دس ور ايعمل  جلوگير  از جر 

 (ژذيرف ه  هگان  كه ن اي  آن شا توسب سازمان سنوش آموزش كشور اعالم م   ود :6-1
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ان آزمون سراسر  : ژس از اعالم رسم  اسام  ژذيرف ه  هگان ازسو  سازمان سنوش ژذيرف ه  هگ6-1-1

از  اسكن آنها را نيز تهيه م  نمايه، سپسآموزش كشور عوو شيات علم  اقهام جه تهيه مهار  الزم نموده 

 طريق سامانه جه ه جررس  ازكنه . ن يوطريق سامانه اين رن   مرجوطه اقهام جه ثبت نام   ارسال مهار  م 

ه طلب جر اساس جرنامه زمان  كه از طريق سامان . ژس از صه ر معرف  نامه ، دا ود  م قا   اعالم م 

 .مراجعه نمايهجرا  ثبت نام جه دانشگاه گردد جايه جا اصل مهار  اعالم م 

 

 تهران:به دانشگاههاي واقع در شهر انتقال   تبصره :

محل جغرافياي  خهمت آن شا اس ان تهران است  يا مشمول تبصره جرا  اعوا  شيات علم  كه فقب جرا   

ه يامحل سكونت  يا محل ماموريت اس ان تهران م  جا نه امكان ژذير است  درصورت  كه جا توجه ج2جنه 8

در  رايب منهر  ساير  خواس ار ان قال جه يك  از دانشگاشها   هر تهران م  جا نه  دس ورايعملمفاد اين 

 :جه ترتيب زير عمل م   وداين دس ورايعمل رادارا جا ه ،

 در دانشگاه شا ر  ه محل شا  كهجا توجه جه ظرفيت شر يک از كليه  تقا اشا  سازمان سنوش ژس از اخذ

 محل  آزمونزيرگر ه مرجوطه در جراساس نمره كل اك ساج  در مخ لد   هر تهران در شمان د ره  ر  ه 

 ، نسبت جه توزيع دا طلبان در جين دانشگاشهاي  كه آن ر  ه را دارنه اقهام م وو شيات علم  خهمت ع

. فرزنه عوو شيأت علم  در صورت   جود نهارددر صورت عهم  جود ظرفيت امكان معرف  دا طلب نمايه. 

گاه محل جه دانشم   ود  جرا  معرف  معرف  جه دانشگاه كه  اجه  رايب جا ه جصورت مازاد ظرفيت 

 خهمت  ايهين خود ا يويت دارد.

 : گاه جامع علمي كاربردي( پذيرفته شدگان آزمونهاي كارداني پيوسته ، كارشناسي ناپيوسته و دانش6-1-2

 جايه مهار  الزم را جصورت حوور  جه سازمان سنوش آموزش كشور ارائه دشنه.

 

 :اعالم مي شود دانشگاه آزاد اسالمي  كه نتايج آن ها توسط  يانپذيرفته شدگ (6-2

كه ن اي  آن شا توسب ژذيرف ه  هگان آن دانشگاه سالم  موظد است نسبت جه ان قال آزاد ا دانشگاه

 جر اساس اين دس ورايعمل اقهام نمايه. دانشگاه آزاد اسالم  اعالم م   ود 

الم  عوو شيأت علم  جهت ان قال ژس از اعالم رسم  اسام  ژذيرف ه  هگان از سو  دانشگاه آزاد اس

 ، مركز سنوشفرزنه خود كه در دانشگاه آزاد ژذيرف ه  هه است ، اقهام جه تهيه مهار  الزم نموده   جه 

 نمايه.دانشگاه آزاد اسالم  مراجعه م ژذيرش  فارغ اي حصيل  

  

 نکات مهم:( 7
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 حهاكرر تاشرجار قبوي  در آزمون مواز است   جه ازا اس فاده از مفاد اين دس ورايعمل فقب جرا  يكبار  -7-1

 ترم ا ل امكان ژذير است . يذا  ژس از تهيه معرف  نامه مرجوطه ، تغييار كاه محلا  كاه دا طلاب جاه آنژايان 

 جا ه.معرف   هه است امكان ژذير نم 

يالت جخشنامه سهت در مراحل تكميل ظرفيت در صورت  امكان ژذير است كه دا طلب قبل از آن ازان قال   -7-2

 ه جا ه .اس فاده نكرد

 دا طلب  كه در ر  ه شا  دارا   رايب خاص مرجوط جه نهادشا   يا ر  ه شا  نيمه م مركز كه دارا  -7-3

 ل دشه .دا  ن  رايب م  توانه ان قا تعهه خهمت جوده ژذيرف ه  هه جا ه در صورت موافقت نهاد مذكور  

ن قال م  ياجه در صورت  كه جخواشه ب اين آئين نامه جه يک دانشگاه افرزنه عوو شيات علم  كه توس -7-4

ه را دا ا ان قاال  جارا حاه نصااب الزم  جا اس فاده از ساير آئين نامه شا جه دانشگاه ديگر  ان قال دشه جايه

 جا ه. 

)غيار  جا ه   افراد تحت تكفالتسهيالت اين جخشنامه منحصراً مخ ص فرزنهان اعوا  شيأت علم  م  -7-5

 تواننه از اين تسهيالت اس فاده نماينه. از فرزنه( يا تحت قيوميت ايشان نم 

ز افقب م  توانن  فرزنهان اعوا  شيات علم  كه مشمول اس فاده از آئين نامه شا  ديگر  نيز شس نه . -7-6

 يك  از آئين نامه شا اس فاده نماينه . 

از فرزنااهان اعواا  شيااات علما  كااه جراسااس اياان  موظفناهيااا  احاهشا  دانشااگاش  دانشاگاه شاا - 7-7

ثبات ناام جاه عمال  ،معرف  ما   اونهيا دانشگاه آزاداسالم  سنوش كشور  دس ورايعمل، از طرف سازمان

 . ه نآ ر

وظد است اصل مهار  دا طلبان را جاتصاا ير  فايال اطالعاات ارساال  اهه جارر   مدس گاه مقصه -7-8

بيق داده  در صورت تائيه نسبت جه ثبت ناام ايشاان اقاهام نماياه ژرتال سازمان سنوش آموزش كشور تط

جهيع  است در صورت  جود شرگونه مغايرت در مهار  امكان ثبت نام توسب دانشگاه  جود نهارد  مراتاب 

 توسب دانشگاه جهت جررس  جه سازمان سنوش آموزش كشور اعالم م   ود .

ساازمان سانوش آماوزش  اين تسهيالت حساب ماورد توسابدا طلبان كه جا اس فاده از  شيچ كهام از -7-9

كشور يا دانشگاه آزاداسالم  جه دانشگاه شا  مراكز آموزش عاي  معرف  م   ونه ،نيااز  جاه ثبات ناام در 

 اهريه  دانشگاه مبها نهارنه  جصورت مس قيم جه دانشكاه مقصه جايه از ايشان ثبت نام جه عمال آ رد  اخاذ

 . در دانشگاه مبها درتمام  د ره شا ممنوع است نه در دانشگاه مبها  مقصهازمعرف   هگان د ره ر زا

 فناا ر   ه منظور اجرا  تهيه دس ورايعمل  ايواد  حهت ر يه  زارتخاناه شاا  علاوم  تحقيقااتج-7-10

ايان دسا ورايعمل اقاهام ما  كنناه  صارفا درقاياب درمان  آموزش ژز ك   دانشگاه آزاداسالم   جهها ت

 دس ورايعمل شاا  اجرايا  آن ،نظاارت  درخصاوص  سنوش  ژذيرش دانشوودراجرا  مصوجه  ورا  

انطباق عملكرد دس گاه شاجا آن تصميم گير  م  نمايه.كه اين تصميمات جرا  كلياه دسا گاه شاا الزم االجارا 

 ست .
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