
آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

عالی داخل کشور

  فصل اول

  ھدف و تعاريف

  ھدف

  :١ماده 

كشور كه دوره حصیل آنھا ناتمام مانده و به منظور تسھیل ادامه تحصیل دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در خارج 
به میھن بازگشته اند و قصد ادامه تحصیل در دانشگاھھاي داخل كشور را دارند اين آيین نامه تصويب و به مرحله اجرا 

  .گذاشته مي شود

  تعاريف

  :٢ماده 

ج از كشور اعم از دولتي، منظور از دانشگاه در اين آيین نامه دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خار-٢-١
  .غیر دولتي ، و مؤسسات تحقیقاتي است

منظور از نظام واحدي، دوره ھاي تحصیلي است كه در آن دروس به صورت واحدي در نیمسال تحصیلي ارائه -٢-٢
  .مي شوند

ي ارائه در يك سال تحصیل) غیر واحدي(نظام سالیانه، نظام آموزشي است كه در آن دروس به ثورت پیوسته -٢-٣
  .مي گردد

  فصل دوم

  شرايط انتقال

  : ٣ماده 

انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاھھاي خارج به دانشگاھھاي داخل كشور منوط به احراز شرايط عمومي و 
اختصاصي و ساير شرايط مندرج در اين آئین نامه، ارائه مدارك مورد تأيید وزارت فرھنگ و آموزش عالي يا وزارت 

  .و آموزش پزشكي استبھداشت، درمان

  شرايط عمومي: الف

  : ٤ماده 

  :شرايط عمومي انتقال براي دانشجويان ايراني از دانشگاھھاي خارج به دانشگاھھاي داخل كشور به شرح زير است

  خروج قانوني از كشور-٤-١

  معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضي-٤-٢



نشگاه مبدأ و دانشگاھھاي داخل از نظر مقررات آموزشي و خدمت نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصیل در دا-٤-٣
  نظام وظیفه

  )يا معادل ارزشیابي شده آن به تأيید وزارت آموزش و پرورش(دارا بودن ديپلم كامل متوسطه -٤-٤

وزارت دارا بودن مدرك تحصیلي ھر دوره براي ورود به دوره بعد كه مورد تأيید وزارت فرھنگ و آموزش عالي يا -٤-٥
  .بھداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد

  شرايط اختصاصي: ب

  : ٥ماده 

  :شرايط اختصاصي انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخل كشور به شرح زير است

و ١٢میانگین نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه متقاضي نبايد براي انتقال به دوره ھاي كارشناسي ، از -٥-١
  .كمتر باشد١٤اي كارشناسي ارشد پیوسته و دكتري عمومي از براي دوره ھ

واحد درسي را در نظام واحدي ، يا معادل آن ٣٦براي انتقال در مقطع كارشناسي، دانشجو مي بايست حداقل -٥-٢
  .بر اساس تشخیص شوراي انتقال در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

واحد درسي را در نظام واحدي يا ١٦وسته، دانشجو بايد حداقل براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپی-٥-٣
يا معادل آن بر اساس تشخیص (٤از ٣معادل آن در يكسال تحصیلي در نظام ساالنه با حداقل میانگین كل نمرات 

  .در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد) شوراي انتقال

مومي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد پیوسته و دكتري ع-٥-٤
واحد درسي در نظام واحدي يا حداقل دو سال تحصیلي را در نظام ساالنه با ٥٢دامپزشكي دانشجو بايد حداقل 

  .در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد) يا معادل آن بر اساس تشخیص شوراي انتقال(٤از ٣حداقل معدل 

ي از واحدھاي گذرانده شده داوطلب، به ھنگام ارزشیابي مدارك تحصیلي دانشجو، در موارد باال، اگر تعداد: ١تبصره 
  .در مقطع پائینتر ، پذيرفته شده باشد، اين واحدھا در مقطع باالتر مورد محاسبه قرار نمي گیرد

براي دانشجوياني كه به داليل سیاسي از كشور محل تحصیل خود اخراج شده و اين امر به تأيید :٢تبصره 
رپرستي ھاي دانشجويي و نمايندگیھاي دولت جمھوري اسالمي ايران در خارج از كشور، رسیده باشد، حداقل س

  .تعداد واحدھاي گذرانده شده فوق مي تواند با نظر شوراي انتقال تا نصف كاھش يابد

  .اين تبصره شامل ھمسر و فرزندان اين دانشجويان نیز مي شود

  .مالك تعیین تعداد واحدھاي گذرانده شده دانشجو ، منحصراً دروس دانشگاھي است:٣تبصره 

  : ٦ماده 

خارج از كشور كه كلیه دروس مربوط و امتحان جامع را به تشخیص شوراي ارزشیابي ) Ph.D(دانشجويان دوره دكتري 
در وصرت احراز شرايط انتقال واحد . تحصصیلي، با موفقیت گذرانده و فقط پايان نامه آنھا نیمه تمام مانده باشدمدارك 

پذيرش از يكي از دانشگاھھاي داخل ، مي توانند پايان نامه خود را بر اساس آيین نامه دوره دكتري در دانشگاه 
  .مقصد بگذرانند

ال در دوره دكتري كه به داليل سیاسي از كشور محل تحصیل اخراج و يا از براي آن دسته از متقاضیان انتق:تبصره
  .ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ محروم شده باشند ، شوراي انتقال تصمیم مي گیرد

  : ٧ماده 



در صورتي كه دانشجوي انتقالي دوره دكتري ، به تشخیص استاد راھنما، براي گذراندن پايان نامه نیاز به گذراندن 
  .ادي دروس جبراني داشته باشد، موظف است دورس تعیین شده را به تعداد واحدھاي موردنیاز بگذراندتعد

  : ٨ماده 

تعیین وضعیت تحصیلي مممتقاضي و اعتبار دانشگاه مبدأ براي انتقال بر عھده شوراي ارزشیابي مدارك تحصیلي 
  .خارجي است

  :ساير شرايط-ج

  : ٩ماده 

بدون كسب مجوز از وزارت فرھنگ و آموزش عالي يا ) ٥/٢/١٣٤٦مورخ (قانون اعزام دانشجوياني كه بعد از تصويب
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي ادامه تحصیل به خارج از كشور رفته اند، عالوه بر داشتن شرايط 

ه ھر سال، حسب عمومي و اختصاصي مندرج در اين آيین نامه، موظف اند شھريه تحصیلي خود را طبق تعرفه اي ك
مورد توسط وزارت فرھنگ و آموزش عالي يا وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي تعیین مي شود به دانشگاه 

  .مقصد بپردازند

در مورد پرداخت شھريه دانشجويان بورسیه و اعزامي براي تحصیل ، ھمسر و فرزندان آنھا اخراجیھاي :تبصره
ت و شاغل در نمايندگیھاي جمھورس اسالمي ايران در خارج از سیاسي، ھمسسر و فرزندان كاركنان ثاب

كشور،ھمسر و فرزندان اعضاي ھیأت علمي دانشگاھھا كه براي اتمام تحصیالت يا فرصت مطالعاتي به خارج از 
ون و دانشجوياني كه قبل از تصويب قان) رزمنده، شاھد و جانباز و آزاده(كشور رفته اند، و ھمچنین دانشجويان ايثارگر

  .از كشور خارج شده اند، شوراي انتقال تصمیم مي گیرد) ٥/٢/١٣٦٤مورخ (اعزام 

  : ١٠ماده 

درخواست انتقال ھمسر و فرزندان كاركنان ثابت و شاغل نمايندگیھاي جمھوري اسالمي ايران در خارج از كشور ، 
  :وقتي قابل بررسي است كه

  .سال نباشد٢ارج از كشور كمتر از مدت مأموريت و حضور والدين يا ھمسر دانشجو در خ-١

  .دانشجو در زمان حضور ووووالدين يا ھمسر، در خارج از كشور وارد دانشگاه شده باشد-٢

در اين موارد ، چنانچه شرايط انتقال پس از اتمام مأموريت والدين يا ھمسر دانشجو احراز شده باشد مانعي براي -٣
  .پذيرش انتقال او نخواھد بود

  : ١١ماده -٤

٤براي انتقال ھمسر و فرزندان اعضاي ھیأت علمي دانشگاھھاي داخل ، عالوه بر شرايط عمومي مندرج در ماده 
  .گذرااندن حداقل يكسال تحصیلي در دانشگاه مبدأ با موفقیت كافي است

  : ١٢ماده -٥

شورھاي خارجي، كه آن دسته از فارغ التحصیالن رشته ھاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي از ك
مدارك تحصیلي آنھا كارشناسي يا كارشناسي ارشد ارزيابي مي شود، چنانچه مايل به ادامه تحصیل در داخل 

در رشته خود باشند بايد در يك آزمون اختصاصي، كه حسب مورد ) حرفه اي(كشور براي اخذ مدرك دكتري عمومي 
. یته تخصصي دامپزشكي برگزار مي وشد شركت كنندتوسط دبیرخانه ھاي شوراھاي تخصصي گروه پزشكي و كم

اين افراد در وصرت موفقیت در آزمون اختصاصي از طريق شوراي انتقال به يكي از دانشگاھھاي داخل كشور معرفي 
در ) حرفه اي(مي شوند تا كمبودھاي درسي خود را نسبت به برنامه مصوب بگذرانند و يا مدرك دكتري عمومي 

در رشته مربوط فارغ ) حرفه اي(نسبت به برنامه مصوب بگذرانند و يا مدرك دكتري عمومي رشته درسي خود را
  .پرداخت ھزينھا ي تحصیلي دروس باقي مانده بر عھده متقاضي است. التحصیل شوند



ط اين قبیل دانشجويان در وصرت عدم قبولي در آزمون اختصاصي بر اساس ضوابط و آيین نامه اي كه توس:تبصره
شوراي تخصصي مربوط در گروه پزشكي يا كمیته تخصصي دامپزشكي تھیه و تدوين مي گردد، مي توانند به يكي از 
رشته ھاي ديگر پزشكي يا غیر پزشكي ك ھبا رشته تحصیلي آنھا سنخیت داشته باشد منتقل و در آن رشته ادامه 

  .تحصیل دھند

  انتقال دانشجويان بورسیه

  : ١٣ماده -٦

ان بورسته شاغل به تحصیل در خارج از كشور كه متقاضي انتقال به داخل كشور باششند در صورتي كه دانشجوي
شواراي انتقال درخواست آنان را موجه تشخیص دھد مي توانند پس از تسويه حساب با اداره كل بورسھا، باقیمانده 

  .ر به اتمام برسانندتحصیل خود را طبق آئین نامه ھاي بورس داخل در يكي از دانشگاھھاي كشو

  فصل سوم

  نحوه انتقال

  : ١٤ماده 

درخواست انتقال به ھمراه مدارك الزم بايد حداقل سه ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلي كه داوطللب قطد انتقال 
دارد حسب مورد مستقیماً به معاونت دانشجويي وزارت فرھنگ و آموزش عالي يا وزارت بھداشت،؟ درمان و آموزش 

  .رسال شودپزشكي ا

فقط مدارك تحصیلي رسمي كه به تأيید نمايندگي جمھوري اسالمي ايران در كشور محل تحصیل دانشجو :تبصره
  .رسیده باشد، مورد بررسي قرار خواھد گرفت

  : ١٥ماده 

درخواست متقاضیلن انتقال در شورايي بنام شوراي انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور كه حسب مورد در حوزه 
معاونت دانشجويي وزارت فرھنگ و آموزش عالي ياو زارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكیل مي شود، 
مورد بررسي قرار مي گیرد و با توجه به رشته تحصیلي ظرفیت دانشگاھھا تابعه و شرايط عمومي و اختصاصي 

  . متقاضیان ، نسبت به پذيرش يا رد درخواست آنان اقدام خواھد شد

پذيرش قطعي متقاضیان پذيرفته شده در شوراي انتقال منوط به تأيید صالحیت عمومي آنان از سوي ھیأت :١تبصره 
  .مركزي گزينش دانشجو است

  .درخواست انتقال رسیده براي ھر سال تحصیلي صرفاً برا يھمان سال معتبر است:٢تبصره 

متقاضیاني كه تا تاريخ تسلیم تقاضا بیش از يكسال وقفه تحصیلي داشته باشند، دانشجو محسوب نمي : ٣تبصره 
  .شوند و به تقاضاي اين گونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواھد شد

  تركیب شوراي انتقال

  : ١٦ماده 

  :نفر به شرح زير است٧شوراي انتقال متشكل از 

  )ورارئیس ش(معاون دانشجوئي وزارت - ١٦-١

  )در سطح مديركل(نماينده تام االختیار معاون آموزشي وزارت - ١٦-٢



  )دبیر شورا(مديركل امور دانشجويان داخل - ١٦-٣

  مديركل بور سھا و دانشجويان خارج- ١٦-٤

  مديركل امور فارغ التحصیالن- ١٦-٥

  نفر عضو ھیات علمي دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي٢- ١٦-٦

  .به پیشنھاد معاون دانشجويي و با حكم وزير منصوب مي شوند) ١٦- ٦(علممي موضوع بند اعضاي ھیات:تبصره

  فصل چھارم

  ساير مقررات

  : ١٧ماده 

تحصیلي، توسز شواري با توجه به تناسب رشته Ph.Dمحال تحصیل دانشجوي انتقالي در مقاطع غیر از دكتري 
انتقال تعیین مي شود و شورا ضمن ابالغ موافقت خود با انتقال ، با توجه به شرايط تحصیلي ، نوع رشته، وجود 

  .امكانات، میزان ظرفیت و تعداد سھمیه دانشجو را براي ثبت نام به دانشگاه مقصد معرفي مي نمايد

  .الي توسط شوراي انتقال تعیین مي شودسھمیه دانشگاھھا براي پذيرش دانشجوي انتق: تبصره

  : ١٨ماده 

تطبیق وضعیت وانشجو با برنامه ھاي مصوب و آيین نامه ھاي آموزشي و ھمچنین رعايت ضوابط اجرايي و شرايط 
  .فراغت از تحصیل دانشجو، بر عھده دانشگاه مقصد است

  : ١٩ماده 

بت و در ارزشیابي نھايي او مورد استفاده قرار مي میانگین كل نمرات دروس پذيرفته شده دانشجو در كارنامه وي ث
  .گیرد

  : ٢٠ماده 

١٤حداكثر مدت مجاز تحصیل براي پذيرفته شدگان دوره ھاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پیوسته به ازاء ھر 
واحد درسي باقیمانده يك نیمسال تحصیلي است و براي دانشجويان دوره ھاي كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكتري 
حداكثر طول مدت تحصیل، توسط شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه تعیین مي شود ولي نبايد از حداكثر مدت مجاز 

  .تحصیل در آيین نامه ھاي آموزشي مربوط تجاوز كند

  : ٢١ماده 

چنانچه برخي از مواد اين آيین نامه نیاز به دستورالعمل اجرايي داشته باشد، دستوراعمل مربوط توسط معاونتھاي
دانشجويي دو وزارت فرھنگ و آموزش عالي و بھداشت، درمان و آموزش پزشكي تھیه و پس از تصويب كمخیسیون 

  تدوين آيین نامه ھاب ا امضاي رئیس شوراي عالي برنامه ريزي ابالغ مي شود


