
آئین نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي خارج از كشور به 

دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور

  فصل اول

  ھدف و تعاريف

  :ھدف -١ماده 

به منظور تسھیل ادامه تحصیل دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در خارج كشور كه دوره حصیل آنھا ناتمام مانـده و  

به میھن بازگشته اند و قصد ادامه تحصیل در دانشگاھھاي داخل كشور را دارند اين آيین نامه تصويب و به مرحله اجرا 

  .شودگذاشته مي 

  :تعاريف -٢ماده 

منظور از دانشگاه در اين آيین نامه دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور اعـم از دولتـي،    -٢-١

  .غیر دولتي ، و مؤسسات تحقیقاتي است

 منظور از نظام واحدي، دوره ھاي تحصیلي است كه در آن دروس بـه صـورت واحـدي در نیمسـال تحصـیلي ارائـه       -٢-٢

  .مي شوند

در يـك سـال تحصـیلي ارائـه     ) غیـر واحـدي  (نظام سالیانه، نظام آموزشي است كه در آن دروس به ثورت پیوسته  -٢-٣

  .مي گردد

  



  فصل دوم

  شرايط انتقال

انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاھھاي خارج به دانشگاھھاي داخل كشور منوط به احراز شرايط عمـومي و  : ٣ماده 

شرايط منـدرج در ايـن آئـین نامـه، ارائـه مـدارك مـورد تأيیـد وزارت فرھنـگ و آمـوزش عـالي يـا وزارت              اختصاصي و ساير

  .بھداشت، درمان و آموزش پزشكي است

  شرايط عمومي: الف

شرايط عمومي انتقال براي دانشجويان ايراني از دانشگاھھاي خارج به دانشـگاھھاي داخـل كشـور بـه شـرح      : ٤ماده 

  :زير است

  خروج قانوني از كشور -٤-١

  معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضي -٤-٢

نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ و دانشگاھھاي داخل از نظر مقررات آموزشي و خـدمت   -٤-٣

  نظام وظیفه

  )زش و پرورشيا معادل ارزشیابي شده آن به تأيید وزارت آمو(دارا بودن ديپلم كامل متوسطه  -٤-٤

دارا بودن مدرك تحصیلي ھر دوره براي ورود به دوره بعد كـه مـورد تأيیـد وزارت فرھنـگ و آمـوزش عـالي يـا وزارت         -٤-٥

  .بھداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد

  شرايط اختصاصي: ب

  :شرايط اختصاصي انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخل كشور به شرح زير است: ٥ماده 

و  ١٢میانگین نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه متقاضي نبايد براي انتقال بـه دوره ھـاي كارشناسـي ، از     -٥-١

  .كمتر باشد ١٤براي دوره ھاي كارشناسي ارشد پیوسته و دكتري عمومي از 



ي ، يا معـادل آن  واحد درسي را در نظام واحد ٣٦براي انتقال در مقطع كارشناسي، دانشجو مي بايست حداقل  -٥-٢

  .بر اساس تشخیص شوراي انتقال در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

واحـد درسـي را در نظـام واحـدي يـا       ١٦براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته، دانشجو بايـد حـداقل    -٥-٣

آن بـر اسـاس تشـخیص    يـا معـادل   ( ٤از  ٣معادل آن در يكسال تحصیلي در نظام ساالنه با حداقل میانگین كـل نمـرات   

  .در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد) شوراي انتقال

ــري عمــومي پزشــكي، داروســازي، دندانپزشــكي و       -٥-٤ ــال در مقطــع كارشناســي ارشــد پیوســته و دكت ــراي انتق ب

واحد درسي در نظام واحـدي يـا حـداقل دو سـال تحصـیلي را در نظـام سـاالنه بـا          ٥٢دامپزشكي دانشجو بايد حداقل 

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

  : ١تبصره 

در موارد باال، اگر تعدادي از واحدھاي گذرانده شده داوطلب، به ھنگام ارزشیابي مدارك تحصـیلي دانشـجو، در مقطـع    

  .حاسبه قرار نمي گیردپائینتر ، پذيرفته شده باشد، اين واحدھا در مقطع باالتر مورد م

  :٢تبصره 

براي دانشجوياني كه به داليل سیاسي از كشور محل تحصیل خود اخراج شده و اين امـر بـه تأيیـد سرپرسـتي ھـاي      

دانشجويي و نمايندگیھاي دولت جمھوري اسالمي ايـران در خـارج از كشـور، رسـیده باشـد، حـداقل تعـداد واحـدھاي         

  .شوراي انتقال تا نصف كاھش يابدگذرانده شده فوق مي تواند با نظر 

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

  :٣تبصره 

  .مالك تعیین تعداد واحدھاي گذرانده شده دانشجو ، منحصرًا دروس دانشگاھي است

تشـخیص شـوراي    خارج از كشور كه كلیه دروس مربوط و امتحان جـامع را بـه  ) Ph.D(دانشجويان دوره دكتري : ٦ماده 

در وصـرت احـراز شـرايط    . ارزشیابي مدارك تحصصیلي، با موفقیت گذرانده و فقط پايان نامه آنھا نیمه تمام مانده باشـد 



انتقال واحد پذيرش از يكي از دانشگاھھاي داخل ، مي توانند پايان نامه خـود را بـر اسـاس آيـین نامـه دوره دكتـري در       

  .دانشگاه مقصد بگذرانند

  :تبصره

راي آن دسته از متقاضیان انتقال در دوره دكتري كه بـه داليـل سیاسـي از كشـور محـل تحصـیل اخـراج و يـا از ادامـه          ب

  .تحصیل در دانشگاه مبدأ محروم شده باشند ، شوراي انتقال تصمیم مي گیرد

يـان نامـه نیـاز بـه     در صورتي كه دانشجوي انتقالي دوره دكتري ، به تشخیص استاد راھنمـا، بـراي گذرانـدن پا   : ٧ماده 

  .گذراندن تعدادي دروس جبراني داشته باشد، موظف است دورس تعیین شده را به تعداد واحدھاي موردنیاز بگذراند

تعیین وضعیت تحصیلي مممتقاضي و اعتبار دانشـگاه مبـدأ بـراي انتقـال بـر عھـده شـوراي ارزشـیابي مـدارك          : ٨ماده 

  .تحصیلي خارجي است

  :ساير شرايط -ج

بـدون كسـب مجـوز از وزارت فرھنـگ و آمـوزش      ) ٥/٢/١٣٤٦مـورخ  (دانشجوياني كه بعد از تصويب قانون اعزام : ٩ماده 

عالي يا وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي ادامه تحصیل به خـارج از كشـور رفتـه انـد، عـالوه بـر داشـتن        

تحصیلي خود را طبق تعرفه اي كه ھـر سـال،   شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين آيین نامه، موظف اند شھريه 

حسب مورد توسط وزارت فرھنگ و آموزش عالي يـا وزارت بھداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي تعیـین مـي شـود بـه          

  .دانشگاه مقصد بپردازند

  :تبصره

 در مورد پرداخت شھريه دانشجويان بورسیه و اعزامـي بـراي تحصـیل ، ھمسـر و فرزنـدان آنھـا اخراجیھـاي سیاسـي،        

ھمسســر و فرزنــدان كاركنــان ثابــت و شــاغل در نماينــدگیھاي جمھــورس اســالمي ايــران در خــارج از كشور،ھمســر و 

فرزندان اعضاي ھیأت علمي دانشگاھھا كه براي اتمام تحصیالت يا فرصـت مطالعـاتي بـه خـارج از كشـور رفتـه انـد، و        

مـورخ  (نشـجوياني كـه قبـل از تصـويب قـانون اعـزام       و دا) رزمنـده، شـاھد و جانبـاز و آزاده   (ھمچنین دانشجويان ايثـارگر 

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



درخواست انتقال ھمسر و فرزندان كاركنان ثابت و شاغل نمايندگیھاي جمھـوري اسـالمي ايـران در خـارج از     : ١٠ماده 

  :كشور ، وقتي قابل بررسي است كه

  .سال نباشد ٢مدت مأموريت و حضور والدين يا ھمسر دانشجو در خارج از كشور كمتر از  -١

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

مـانعي بـراي    در اين موارد ، چنانچه شرايط انتقال پس از اتمام مأموريت والدين يا ھمسر دانشجو احراز شده باشد -٣

  .پذيرش انتقال او نخواھد بود

براي انتقال ھمسر و فرزندان اعضاي ھیأت علمي دانشگاھھاي داخل ، عالوه بر شـرايط عمـومي منـدرج    : ١١ماده  -٤

  .گذرااندن حداقل يكسال تحصیلي در دانشگاه مبدأ با موفقیت كافي است ٤در ماده 

ھاي پزشـكي، دندانپزشـكي، داروسـازي و دامپزشـكي از كشـورھاي       آن دسته از فارغ التحصیالن رشته: ١٢ماده  -٥

خارجي، كه مدارك تحصیلي آنھا كارشناسي يا كارشناسي ارشد ارزيابي مي شود، چنانچه مايل به ادامه تحصیل در 

در رشته خود باشند بايد در يك آزمون اختصاصي، كـه حسـب   ) حرفه اي(داخل كشور براي اخذ مدرك دكتري عمومي 

توسط دبیرخانه ھاي شوراھاي تخصصي گروه پزشكي و كمیته تخصصي دامپزشـكي برگـزار مـي وشـد شـركت       مورد

اين افراد در وصرت موفقیت در آزمون اختصاصي از طريق شوراي انتقـال بـه يكـي از دانشـگاھھاي داخـل كشـور       . كنند

) حرفـه اي (ا مدرك دكتري عمومي معرفي مي شوند تا كمبودھاي درسي خود را نسبت به برنامه مصوب بگذرانند و ي

در رشـته مربـوط فـارغ    ) حرفـه اي (در رشته درسي خود را نسبت به برنامه مصوب بگذرانند و يا مدرك دكتري عمومي 

  .پرداخت ھزينھا ي تحصیلي دروس باقي مانده بر عھده متقاضي است. التحصیل شوند

  :تبصره -٦

زمون اختصاصي بر اساس ضوابط و آيین نامه اي كه توسـط شـوراي   اين قبیل دانشجويان در وصرت عدم قبولي در آ -٧

تخصصي مربوط در گروه پزشكي يا كمیته تخصصي دامپزشكي تھیه و تدوين مي گردد، مي تواننـد بـه يكـي از رشـته     

ھاي ديگر پزشكي يا غیـر پزشـكي ك ھبـا رشـته تحصـیلي آنھـا سـنخیت داشـته باشـد منتقـل و در آن رشـته ادامـه             

  .تحصیل دھند

  انتقال دانشجويان بورسیه -٨



دانشجويان بورسته شاغل به تحصیل در خارج از كشور كه متقاضي انتقال بـه داخـل كشـور باششـند در     : ١٣ماده  -٩

صورتي كه شـواراي انتقـال درخواسـت آنـان را موجـه تشـخیص دھـد مـي تواننـد پـس از تسـويه حسـاب بـا اداره كـل               

  .آئین نامه ھاي بورس داخل در يكي از دانشگاھھاي كشور به اتمام برسانندبورسھا، باقیمانده تحصیل خود را طبق 

  



  فصل سوم

  نحوه انتقال

درخواست انتقال به ھمراه مدارك الزم بايد حداقل سه مـاه قبـل از شـروع نیمسـال تحصـیلي كـه داوطللـب        : ١٤ماده 

وزش عـالي يـا وزارت بھداشـت،؟    قطد انتقال دارد حسب مـورد مسـتقیمًا بـه معاونـت دانشـجويي وزارت فرھنـگ و آمـ       

  .درمان و آموزش پزشكي ارسال شود

  :تبصره

فقط مدارك تحصیلي رسمي كه به تأيید نمايندگي جمھوري اسالمي ايـران در كشـور محـل تحصـیل دانشـجو رسـیده       

  .باشد، مورد بررسي قرار خواھد گرفت

نشـجويان ايرانـي خـارج از كشـور كـه حسـب       درخواست متقاضیلن انتقال در شورايي بنام شـوراي انتقـال دا  : ١٥ماده 

مورد در حوزه معاونت دانشجويي وزارت فرھنگ و آموزش عالي ياو زارت بھداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي تشـكیل     

مي شود، مورد بررسي قرار مي گیرد و بـا توجـه بـه رشـته تحصـیلي ظرفیـت دانشـگاھھا تابعـه و شـرايط عمـومي و           

  . يرش يا رد درخواست آنان اقدام خواھد شداختصاصي متقاضیان ، نسبت به پذ

  :١تبصره 

پذيرش قطعي متقاضیان پذيرفته شده در شوراي انتقال منوط به تأيید صالحیت عمـومي آنـان از سـوي ھیـأت مركـزي      

  .گزينش دانشجو است

  :٢تبصره 

  .درخواست انتقال رسیده براي ھر سال تحصیلي صرفًا برا يھمان سال معتبر است

  : ٣تبصره 

تقاضیاني كه تا تاريخ تسلیم تقاضا بیش از يكسال وقفه تحصیلي داشته باشند، دانشجو محسوب نمي شوند و بـه  م

  .تقاضاي اين گونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواھد شد



  تركیب شوراي انتقال: ١٦ماده 

  :نفر به شرح زير است ٧شوراي انتقال متشكل از 

  )شورارئیس (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 عالي ٢ -١٦-٦

  :تبصره

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

  



  فصل چھارم

  ساير مقررات

با توجـه بـه تناسـب رشـته تحصـیلي، توسـز        Ph.Dمحال تحصیل دانشجوي انتقالي در مقاطع غیر از دكتري : ١٧ماده 

قت خود با انتقال ، با توجـه بـه شـرايط تحصـیلي ، نـوع رشـته،       شواري انتقال تعیین مي شود و شورا ضمن ابالغ مواف

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

  .سھمیه دانشگاھھا براي پذيرش دانشجوي انتقالي توسط شوراي انتقال تعیین مي شود: تبصره

شجو با برنامه ھاي مصوب و آيین نامه ھاي آموزشي و ھمچنین رعايـت ضـوابط اجرايـي و    تطبیق وضعیت وان: ١٨ماده 

  .شرايط فراغت از تحصیل دانشجو، بر عھده دانشگاه مقصد است

میانگین كل نمرات دروس پذيرفته شده دانشجو در كارنامه وي ثبت و در ارزشیابي نھـايي او مـورد اسـتفاده    : ١٩ماده 

  .قرار مي گیرد

حداكثر مدت مجاز تحصیل براي پذيرفته شدگان دوره ھاي كارشناسي و كارشناسي ارشـد پیوسـته بـه ازاء    : ٢٠ماده 

واحد درسي باقیمانده يك نیمسال تحصیلي است و براي دانشجويان دوره ھاي كارشناسي ارشد ناپیوسـته و   ١٤ھر 

ن مـي شـود ولـي نبايـد از حـداكثر      دكتري حداكثر طول مدت تحصیل، توسط شوراي تحصیالت تكمیلـي دانشـگاه تعیـی   

  .مدت مجاز تحصیل در آيین نامه ھاي آموزشي مربوط تجاوز كند

چنانچه برخي از مواد اين آيین نامه نیاز به دسـتورالعمل اجرايـي داشـته باشـد، دسـتوراعمل مربـوط توسـط        : ٢١ماده 

ش پزشـكي تھیـه و پـس از تصـويب     معاونتھاي دانشجويي دو وزارت فرھنگ و آموزش عالي و بھداشت، درمـان و آمـوز  

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


