
 

  »شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه فردوسي مشهد«
  

دانشگاه فردوسي مشهد به منظور فراهم نمودن امكان ادامه تحصيل دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خـارج از  

ات و قـ مصـوب وزارت علـوم، تحقي   ٤/١٠/٨٩و مورخ /٦٤١٤٩نامه ابالغي به شماره  كشور و در راستاي اجراي آئين

برا ساس ضوابط و مقـررات منـدرج    ٤/١٠/٨٩، تقاضاهاي انتقال دانشجويان داراي تابعيت ايراني را از تاريخ فناوري

  :نمايد نامه پذيرش مي در آئين

  

  

  

  

  

  مقدمه

بـه بازگشـت   تشويق و ترغيب تسهيل، به منظور  يهاي قبل آيين نامه يبا توجه به تجارب حاصل از اجرانامه  اين آيين

اسـي  در مقـاطع کـارداني، کارشناسـي، کارشن    هـاي خـارج از كشـور    در دانشگاه شاغل به تحصيلدانشجويان ايراني 

آنان  به داخل کشور و امکان ادامه تحصيل) حضوري  نيمه ياحضوري  آموزش(و دکتري  )حضوري آموزش(ارشد 

  .گرديده استتدوين هاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل  همؤسسها،  در دانشگاه

  

  تعاريف -الف

  :دباش مي شرح ذيلبه جهت اختصار هاي استفاده شده  واژهـ  ١ماده 

 ،هـا  خارج از كشور به دانشگاه هاي دانشگاهدر ل به تحصيل ـــــشاغ دانشجويان ايراني انتقالآئين نامه  :نامهآئين  -١-١

  کشور داخلو مراكز پژوهشي  )دولتي و غيردولتي(هاي آموزش عالي مؤسسه

  وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري :وزارت  -٢-١

شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و يـا      از  ژوهشـي داراي مجـوز  مؤسسه آموزش عالي يا مركز پ ،دانشگاه :مؤسسه  -٣-١

  وزارت 

 داخـل هـاي   همؤسسـ خارج از کشور بـه  هاي  دانشگاهل در شوراي انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصي :شورا   -٤-١

  ١كشور

                                                 
 www.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspx: رس الكترونيكيآد -١

هاي خارج از  آئين نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه     
  كز پژوهشي داخل كشوراهاي آموزش عالي و مر ، مؤسسهها  كشور به  دانشگاه



 

  کميته منتخب وزير علوم، تحقيقات و فناوري :کميته -۵-١

هـاي آمـوزش عـالي     هـا و مؤسسـه   انشـگاه د اني شاغل به تحصيل در يكي ازدانشجوي داراي تابعيت اير :دانشجو  -٦-١

  خارج از كشور

و  يمستقل دولت سازمان ،که از طرف وزارته يبورس يو دانشجو يئت علميدولت، عضو ه يرسم کارمند: مامور  -٧-١

به  ،ليو تحص يعاتمحوله، فرصت مطال يتهايجهت مامورب يترت هب يبا حکم رسم مربوط يردولتيغ يعموم ينهادها

  .شوند يخارج از کشور اعزام م

  

  :نفر به شرح زير است ١٢شورا متشكل از  :شورا -٢ماده 

  )رئيس شورا (معاون دانشجوئي وزارت  -

  )دبير شورا(مدير كل امور دانشجويان داخل  -

  ) حداقل مدير كل( االختيار ايشان يا نماينده تام معاون آموزشي وزارت -

  س و امور دانشجويان خارج مدير كل بور -

  مدير كل امور دانش آموختگان  -

  س مرکز همکاريهاي علمي و بين المللي وزارتيرئ -

  االختيار ايشان يا نماينده تام آزاد اسالمي  دانشگاه رئيس -

  االختيار ايشان پيام نور يا نماينده تام  رئيس دانشگاه -

   االختيار ايشان ينده تامكاربردي يا نما –جامع علمي   رئيس دانشگاه -

  سازمان سنجش آموزش کشور االختيار  تامنماينده  -

  ها ، با انتخاب و حکم رئيس شورا دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه -

  .رسميت مي يابداز اعضاي شورا جلسات شورا با حضور حداقل هفت نفر : تبصره

  

  استنفر به شرح ذيل  ٥متشکل از  :کميته -٣ماده 

  اون دانشجويي وزارتمع -

 وزارتي حوزهمدير کل  -

 معاون آموزشي وزارت -

 معاون فرهنگي اجتماعي وزارت -

 آموزش کشور رئيس سازمان سنجش -

  



 

  شرايط انتقال -ب

  :شرايط عمومي  -٤ماده 

  ٢وزارت آموختگان دانشکل امور از نظر اداره  أمبد دانشگاهبودن  تبرمع -١-٤

هاي کارداني و  صالح آن کشور باشد، فقط براي دوره خارجي که مورد تاييد وزارت ذي هاي دانشگاهديگر انتقال از  :تبصره

  . پذير است امکان و آزاد اسالمي غيرانتفاعي-غيردولتي ،هاي پيام نور، علمي کاربردي کارشناسي و به مؤسسه

  عموميو خدمت وظيفه وزارت نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي  -٢-٤

  ي تحصيلي در زمان تسليم تقاضا نداشتن بيش از يك سال وقفه -٣-٤

  صالح مراجع ذي مورد تأييدقبلي  مقاطع رك تحصيليادارابودن مد -٤-٤

دانشـگاهي   رک ديپلم و پـيش ادر خارج از کشور اخذ شده باشند، مد قبلي مقاطعتحصيلي  مدارکدر صورتي که  :١ تبصره

 آموختگـان  انـش کـل امـور د  پرورش تاييد و مدارک مقاطع بـاالتر بايـد توسـط اداره    بايد توسط وزارت آموزش و 

  .گرددارزشيابي  وزارت

اند  شدهمشغول به تحصيل هاي خارج از کشور  در هر يک از دانشگاهدوره متوسطه ساله  ٣ديپلم دانشجوياني که با  :٢تبصره 

دانشگاهي يا پايه چهـارم   دارا بودن و ارائه مدرک پيش هاي داخل، همؤسسبراي انتقال و ادامه تحصيل در هر يک از 

ورود به دانشگاه پس از و چنانچه مدرک مذکور الزامي است ) مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش(دوره متوسطه 

  .بالمانع استنيز اخذ شده باشد مبدأ 

  

  :شرايط اختصاصي  - ٥ماده 

بـا  اصـلي  واحـد درسـي    ١٢گذرانـدن حـداقل    :)يوسـته و ناپ پيوسته( كارشناسي ودوره هاي كارداني  -١-٥

  .يا معادل آن ٢٠از  ١٢ميانگين کل حداقل 

بـا  ) غيـر از واحـدهاي جبرانـي   (اصـلي  يواحـد درسـ    ٦گذراندن حـداقل   :دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته -٢-٥

  .يا معادل آن ٢٠از  ١٤ميانگين كل حداقل 

واحـد   ٣٠گذرانـدن حـداقل    :اي دامپزشـكي  حرفـه  کارشناسي ارشد پيوسته و دكترايدوره هاي  -٣-٥

   .يا معادل آن ٢٠از  ١٣با ميانگين كل حداقل اصلي درسي 

يـا  صـورت حضـوري     بـه دو نيمسال تحصـيلي   ثبت نام و اشتغال به تحصيل حداقل :دكتراي تخصصي دوره -٤-٥

  .و دارا بودن گزارش پيشرفت تحصيلي مبدأدر دانشگاه حضوري  نيمه

                                                 
در  "نظام ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج از کشور"هاي مورد تاييد از نظر اين اداره کل در کتاب  اطالعات اعتبار دانشگاه -٢

  .باشد موجود مي http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx :آدرس رساني وزارت به پايگاه اطالع



 

  نتقالتقاضاي ا -ج

از دانشـجويان اعزامـي بـا    اعـم   ،مقـاطع تحصـيلي  کليه واجد شرايط در متقاضي دانشجويان  :نحوه ارائه تقاضا  -٦ماده 

نامـه   کـه شـرح آن در شـيوه   (و مدارک مـورد نيـاز   انتقال  يتقاضا توانند ميمامور  انهمسر و فرزندهزينه شخصي و 

  . ندينماارائه  ٣ضانامه اينترنتياز طريق تکميل تقارا ) اجرايي الحاقي ذکر گرديده

  :را براي انتقال پيشنهاد نمايند که هايي سسهؤمبايست  متقاضيان مي: ١ تبصره

  .سسه وجود داشته باشدؤدر آن مدر همان مقطع تحصيلي آنان رشته تحصيلي  -

ذرانـده  معدل و محل اخذ مدارک تحصيلي مقاطع قبلي، معدل و تعداد واحدهاي گ(متناسب با وضعيت تحصيلي  -

 .باشد )نامه الحاقي شيو ٢و  ١شماره با توجه به جداول (سطح دانشگاه مبدأ همچنين و ) مبدأ در دانشگاه 

 .باشددر داخل کشور  )والدينخود يا (ها به محل سکونت دائمي  همؤسسترين  نزديک جزو -

خل در اولويـت  ش از مؤسسات داهاي کارشناسي ارشد و دکتري در صورت داشتن پذير متقاضيان انتقال دوره :٢تبصره 

  .خواهند بودانتقال 

  

پـذير اسـت و    ارائه تقاضا پس از اخذ گواهي و ريزنمرات رسـمي از دانشـگاه مبـدأ امکـان     :زمان ارائه تقاضا -٧ماده 

  .ارائه شودتقاضا  تحصيلي يک ماه قبل از شروع آن نيمسالتا بايد حداکثر  ،تحصيليبراي انتقال در هر نيمسال 

  

  ي انتقالتقاضا ردازشپ -د

   :هارسيدگي به تقاضانحوه بررسي و   -٨ماده 

متقاضياني که تقاضاي خود را از طريق تکميل تقاضانامه اينترنتي و يا (پس از تشکيل پرونده براي متقاضيان انتقال 

 وقـرار گرفتـه   ورد بررسي دانشجو م مدارک تحصيلياعتبار دانشگاه مبدأ و ،  ٤در دبيرخانه شورا)نمايند به وزارت ارائه مي

                 .دگرد در شورا مطرح مي مقصدتعيين دانشگاه گيري و  تصميمپرونده جهت 

بـه تشـخيص   و داراي شـرايط خـاص باشـند    تطبيـق نـدارد   نامه  آنها با اين آيينتقاضاي دانشجوياني که شرايط  :١تبصره 

  .باشد مي گيري ، بررسي و تصميمرئيس شورا در کميته قابل طرح

همان مقطع تحصيلي که دانشجو در دانشگاه مبدأ مشغول به تحصيل بوده و يا مقاطع تحصـيلي   برايفقط  تقاضا :٢تبصره 

  .است قابل بررسي، )براي آقاياندر صورت عدم منع قانوني مانند مقررات نظام وظيفه (تر  پايين

                                                 
  www.msrt.ir/sites/ddstu/Lists/List3/NewForm.aspx  :به آدرس -٣

  در اداره کل امور دانشجويان داخلمستقر  -۴

  



 

در زمـان ثبـت    ليکن در صورت موافقت با انتقـال  ام استقابل انجتحصيلي مدارك  تصويربا ارائه  تقاضابررسي  :٣تبصره 

توسـط نماينـدگي جمهـوري اسـالمي     " صحت صدور و تعلـق "ي اصل مدارك تحصيلي دانشجو که با مهر  نام، ارائه

  .باشد ايران در كشور محل تحصيل تاييد رسمي شده، الزامي مي

بـراي   تقاضـا  هاي داخل کشور وجـود نداشـته باشـد    همؤسسيک از  که رشته تحصيلي دانشجو در هيچ در صورتي :٤تبصره 

و بـه نزديکتـرين مؤسسـه بـه محـل      مرتبط با واحدهاي گذرانده دانشجو در دانشگاه مبـدأ   مشابه يا هاي رشته به انتقال

  .ررسي خواهد بودبقابل سکونت دائمي دانشجو در ايران 

تغييـر رشـته بـه يکـي از     تقاضـا فقـط بـراي    قـال باشـد،   در صورتي که دانشجو متقاضي تغيير رشته همزمـان بـا انت   :٥تبصره 

   .باشد ررسي ميبقابل مرتبط با واحدهاي گذرانده رشته تحصيلي يا مشابه و تحصيلي هاي  رشته

وضـعيت  همچنين متناسب بـا  با سطح دانشگاه مبدأ و همتراز  بايستي براي انتقال، مورد تقاضاي دانشجو مؤسسات :٦تبصره 

والـدين  دانشـجو يـا   المقدور با در نظر گرفتن محل سکونت دائـم   حتيصورت شورا هر در  و باشد دانشجوتحصيلي 

   .نمايد اقدام مي براي انتقال ترازي تطبيق داشته باشد که از نظر علمي و هم ترين مؤسسه نزديکنسبت به تعيين 

بررسـي   در اولويـت مـوده باشـند   اتي کـه پـذيرش اخـذ ن   مؤسسـ تقاضاي دانشجويان دوره دکتري براي انتقال بـه   :٧تبصره 

  .خواهد بود

، در نماينـد  سسه مورد نظر ارائه ميؤکه درخواست خود را مستقيماً به مدانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي انتقال  :٨تبصره 

  .از نظر وزارت بالمانع است ،سسهؤموافقت مصورت 

  

  شهريه -هـ

  

  :ذيل خواهد بودجدول به شرح تحصيلي شهريه داخت پر :انتقالي انتحصيلي دانشجوي ي ميزان شهريه - ٩ماده 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

نوع 
  مؤسسه

  وضعيت دانشجو
   ي تحصيلي شهريه

 ارشد يو كارشناس ي، كارشناسيمقاطع كاردان
 

 دكتري

دانشگاه
ي برترها 

5
 

 ينه شخصيدانشجوي با هز
  دانشگاه  يئت امنايه مصوب هيمطابق شهر

  شهريه تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد

بر 
س مصوبه هيئت امناء موسسه پذيرنده

اسا
  

  ي نوبت دوم برابر شهريه 2حداكثر تا   همسر و يا فرزند مامور

يسا
دانشگاهر 
 

 دولتيهاي 

اعم از  ( همه دانشجويان      
همسر و يا فرزند مامور و 

  )ينه شخصيدانشجوي با هز

پيوسته و (كارشناسي مقاطع كارداني و يبرا      
 يه نوبت دوم و برايبرابر شهر 2تا  حداكثر)ناپيوسته

ه يبرابر شهر 5/1مقطع كارشناسي ارشد حداكثر تا 
 نوبت دوم

دانشگاه
هاي پيام نور،
جامع علمي كاربردي 

و ساير دانشگاه
 

ها ي 
 وابسته 

  دانشجوي با هزينه شخصي
 ي ساير دانشجويان برابر شهريه 2حداكثر تا     

   6يق آزموناز طر در مؤسسه پذيرفته شده داخل

  همسر و يا فرزند مامور
  داخل ي ساير دانشجويان برابر شهريه

  7پذيرفته شده از طريق آزمون 

مؤسس
ه

غيردولتيهاي
دانشگاه آزاو  

د 
 اسالمي

اعم از  ( همه دانشجويان    
همسر و يا فرزند مامور و 

  )ينه شخصيدانشجوي با هز

يق ي دانشجويان پذيرفته شده از طر برابر شهريه
  آزمون

 واحدهاي
بين
 

دانشگاهالمللي 
 

ها در 
 مناطق آزاد 

اعم از (همه دانشجويان     
و  همسر و يا فرزند مامور

  )ينه شخصيدانشجوي با هز
  ه پذيرندهمؤسسبرابر شهريه 

 يدولتـ  يهـا  ا دانشـگاه يـ برتـر و   يها ک از دانشگاهيهر  بها فرزند مامور يهمسر و  موافقت با انتقالدر صورت : ١ تبصره

ه پرداخـت  مؤسسـ مانده توسط وزارت بـه  يباق% ٥٠توسط دانشجو و ) ه نوبت دوميزان شهريحداکثر به م(ه يشهر% ٥٠

  .شود يم

                                                 
 گردد دو سال يک بار توسط وزارت تعيين و اعالم ميهاي برتر هر  دانشگاه - ٥

نمايند حـداکثر تـا دو برابـر تعرفـه      اي که از ساير دانشجويان پذيرفته شده از طريق آزمون شهريه دريافت نمي هاي وابسته دانشگاه -٦

 .مؤسسات غيردولتيو  ها دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه

نماينـد حـداکثر بـه ميـزان تعرفـه       ير دانشجويان پذيرفته شده از طريق آزمون شهريه دريافت نمياي که از سا هاي وابسته دانشگاه -٧

 .و مؤسسات غيردولتي ها دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه

http://intr.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=46


 

آنان اقـدام  براي مواردي که مؤسسه مستقيماً نسبت به پذيرش و انتقال  ١ر تبصره شهريه مندرج د% ٥٠پرداخت : ٢تبصره

  .باشد نام آنها به دبيرخانه شورا مي ش و ثبتنمايد، منوط به ارسال گزارش پذير مي

اسـت  پـذير   امکاندر صورتي ) ١ذکر شده در تبصره (استفاده از تسهيالت شهريه براي همسر و يا فرزند مامور  :٣تبصره 

همسـر  تحصيل ماموريت يا فرصت مطالعاتي و يا هاي خارج از کشور در زمان  که شروع به تحصيل آنان در دانشگاه

اتمـام تحصـيل   اتمـام ماموريـت مـامور يـا     ماه پيش يـا پـس از    ٦ن بوده و تقاضاي انتقال دانشجو نيز حداکثر يا والدي

  .دانشجوي بورسيه ارائه شود

  

  واحدهاي گذرانده دانشجو ارزشيابي و تطبيق -و

سسـه  ؤبـر عهـده م   يسازي و تطبيق واحـدهاي درسـ   معادل: واحدهاي درسيسازي  معادلارزشيابي و  -١٠ماده 

هاي کارداني و کارشناسي کـه   انتقالي دوره يانواحدهاي اصلي دانشجو% ٣٠حداقل ه موظف است مؤسسباشد و  مي

  . معادل سازي نمايدرا گذرانده  ١٢با حداقل نمره  مبدأ در دانشگاه 

  .باشند مين اين امر هاي برتر ملزم به رعايت دانشگاه :تبصره

  

صـرفاً   ،رفنظر از تاريخ شـروع و طـول زمـان تحصـيل در دانشـگاه مبـدأ      سنوات دانشجو ص :محاسبه سنوات -١١ماده 

 هاي معادل سازي شـده  نمرات واحد گردد و ميانگين سازي شده وي محاسبه و منظور مي متناسب با واحدهاي معادل

  .گردد نيز در ميانگين کل منظور مي آنها

  

  نظارت بر حسن اجراي انتقال -ز

دانشجوياني کـه بـا   ثبت نام  نسبت بهموظف است   همؤسس :سسهؤتوسط منشجويان دانام  و ثبتانتقال   -١٢ ماده

نـام کليـه دانشـجويان انتقـالي اعـم از       ثبـت و گزارش نمايد د اقدام نشو ه معرفي ميمؤسسبه شورا توسط حکم انتقال 

نتقال و ثبت نام آنـان  ه راساً نسبت به امؤسسدانشجوياني که  شوند و شوراي انتقال معرفي مي دانشجوياني که با حکم

   .نمايدارسال به دبيرخانه شورا  ثبت ناماز  پسماه  ٢حداکثر تا را نمايد  اقدام مي

  

 ها و احکام انتقال بخشنامهمصوبات، کليه  :ها واحكام صادره از طرف شورا الزم االجرا بودن تصميم -١٣ماده 

هرگونه تخلف از  .باشد الزم االجرا مي مؤسساته مبراي ه، يا کميته شورا در مقاطع مختلف تحصيلي توسط صادره

در  همچنـين . شـود  ميعمل محسوب و وفق مقررات تخلف اداري ، انتقالمصوبات و احکام نامه يا عدم اجراي  آيين

خصـوص  عملکـرد آنهـا در   ابتـدا  ، ؤسسـات خصوص تمديد و يا اعطاي مجوزها، تسهيالت و هرگونه خدمات بـه م 

  .خواهد شد تصميم مقتضي اتخاذ بررسي و سپسنامه  اجراي آيينچگونگي 



 

  

 ١٨مـاده و   ١٤در آئين نامه اين . باشد نامه بر اساس شيوه نامه اجرائي الحاقي مي يند و گردش كار اين آيينآفر -١٤ماده 

 سـال  ٤مـدت   بـه  تصـويب تـاريخ  وزير علـوم، تحقيقـات و فنـاوري رسـيد و از      تأييدبه  ٢٩/٩/١٣٨٩ تبصره در تاريخ

فاقـد اعتبـار    قبلـي انتقـال  هـاي   نامـه  هـا و بخـش   نامه آيين ، كليهنامه آييناين ابالغ ضمناً از تاريخ . مي باشد جرااال الزم

  .باشد مي

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کامران دانشجو

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري



 

  هاي خارج از كشور براي انتقال دانشجويان ايراني به داخل اعتبار سنجي دانشگاه: 1جدول شماره 
هاي خارج از كشور به  نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه نآئي 6ماده  1موضوع تبصره (

  )هاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل كشور ها، مؤسسه دانشگاه

    هاي بندي دانشگاه گروه
  خارج از كشور

  
  بندي كشورها دسته

معتبر  هاي دانشگاه  1 معتبر گروه  هاي دانشگاه
  2گروه

تبر مع هاي دانشگاه
   3گروه 

ها دانشگاه
يي كه 
   صرفابراي
به  ا نتقال

داخل 
  معتبرند

آمريكا، اتريش،  آلمان،: 1دسته 
اسپانيا، انگلستان، استراليا، ايتاليا، 

ايرلند، بلژيك، پرتغال، چين، 
دانمارك، روسيه، زالندنو، ژاپن، 
سوئد، سوئيس، فرانسه، فنالند، 

  كانادا، نروژ، هلند

راي تقاضاي انتقال ب
  ،"الف"هاي گروههاي  دانشگاه

داخل كشور  "د"و  "ج"  ،"ب"
قابل بررسي ) 2مطابق جدول (

  .است

، "ب"هاي گروهاي  تقاضاي انتقال براي دانشگاه
قابل ) 2مطابق جدول (داخل كشور  "د"و  "ج"

تقاضاي   .بررسي است
انتقال 
براي 
 هاي دانشگاه
 "د"گروه 

داخل 
كشور 

مطابق (
) 2جدول 
قابل 

سي برر
   .است

امارات، اكراين، ايسلند،: 2دسته
تركيه، بالروس، كره، مالزي، 

هندوستان،  مجارستان، ونزوئال،
كنگ،  يونان، آفريقاي جنوبي، هنگ

اردن، بحرين، سودان، سوريه، عراق، 
عربستان، عمان، قبرس، قطر، كويت، 

لبنان، مصر، يمن، الجزاير، 
  مراكش ليبي،

تقاضاي انتقال براي 
، "ب"هاي گروهاي  اهدانشگ

داخل كشور  "د"و  "ج"
قابل بررسي ) 2مطابق جدول (

  .است

و  "ج"هاي گروهاي  تقاضاي انتقال براي دانشگاه
قابل بررسي ) 2مطابق جدول (داخل كشور  "د"

  .است

هاي تازه استقالل  جمهوري: 3دسته 
، )مستقل مشترك المنافع(يافته 

  اندونزي، پاكستان، فيليپين
    

انتقال براي  تقاضاي
هاي گروهاي  دانشگاه

داخل كشور  "د"و  "ج"
قابل ) 2مطابق جدول (

  .بررسي است
  

 ها براساس  در برخي از رشته ،داخل کشور" الف"هاي گروه  به دانشگاه ٢کشورهاي دسته  ١هاي مادر يا معتبرگروه  انتقال دانشجو از دانشگاه

 .پذير است وضعيت تحصيلي دانشجو به تشخيص شورا امکان علمي دانشگاه مبدأ و همچنين معدل و  توانمندي

 هاي گروه  باشد فقط به دانشگاه صالح آن کشور  هاي کشورهايي که نامشان در جدول فوق نيامده و مورد تاييد وزارت ذي انتقال از دانشگاه

  .پذير است امکان" د"

 نامه اما خارج از چارچوب جدول فوق نيز بالمانع است اخل، مطابق آيينهاي د موافقت با انتقال دانشجو مستقيماً توسط هر يک از دانشگاه  . 

  
                                                 

 به تفكيك كشورها در كتاب نظام ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور به آدرس ها نام اين دانشگاه:  

http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx باشد موجود مي.  

  

صالح همان کشور مـورد   که نام آنها در کتاب نظام ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج از کشور نيامده ولي از نظر وزارت ذيهايي  دانشگاه 

  .باشد تاييد مي



 

  هاي خارج  از كشور هاي داخل كشور صرفاً جهت انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاه بندي دانشگاه گروه: 2جدول شماره 
  )هاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل كشور ها، مؤسسه هاي خارج از كشور به دانشگاه اهنامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگ آئين ٦ماده  ١موضوع تبصره (

  گروه د  گروه ج گروه ب  گروه الف

  اله بروجردي آيت  اراك  اصفهان
موسسات غيرا نتقاعي 

در  بجز موارد مندرج(
  )گروه ب و ج

دانشگاههاي آزاد اسالمي   ايرانشهر  اروميه  الزهرا
  )و ج بجز موارد گروه ب(

نور  دانشگاههاي پيام  ايالم  بوعلي سينا همدان  تبريز
  )بجز موارد گروه ج(

مراكز دانشگاه جامع   بجنورد  بيرجند  تربيت مدرس
  علمي كاربردي

تربيت معلم 
    بناب  المللي امام خميني قزوين بين  )كرج(تهران 

    تربت حيدريه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  تهران
    جهرم بيت معلم آذربايجان و سبزوارتر  شهيد بهشتي

    خوانسار تفرش  شيراز
    دامغان خليج فارس بوشهر  صنعتي اصفهان
    زابل رازي كرمانشاه  صنعتي اميركبير
صنعتي خواجه 

الدين  نصير
  طوسي

    سيستان و بلوچستان  زنجان

    صنعتي اروميه سمنان  صنعتي شريف
    صنعتي بابل شاهد  عالمه طباطبايي

نعت علم و ص
    صنعتي بيرجند  شهركرد  ايران

   علوم دريايي و دريانوردي چابهار شهيد باهنر كرمان  فردوسي مشهد
    علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين شهيد چمران اهواز  )كرج(هنر تهران 

صنعتي سهند تبريز، صنعتي شاهرود، صنعتي  
    فسا شيراز

    كازرون علو م اقتصادي  
    كردستان بع طبيعي گرگان و ساريعلوم كشاورزي و منا  
    گلستان فني و مهندسي گلپايگان  
    گنبد كاوس قم  
    لرستان كاشان  
    محقق اردبيلي گيالن  
    مراغه مازندران  
    مالير المللي دانشگاههاواحدهاي بين  
    نيشابور هرمزگان  
    ولي عصر رفسنجان هنر اصفهان، هنر اسالمي تبريز  
    ياسوج يزد  

  ربيت دبير شهيد رجاييت  

شيخ ،غير انتفاعي سوره، ارشاد دماوند، خاتم
، رجاء قزوين، )آمل(بهايي، خيام، سجاد، شمال 

  شهيد اشرفي اصفهاني، محدث نوري، 
 ، علوم و فنون مازندران)ع(امام رضا

  

بجز (آزاد اسالمي واحدهاي مركز شهرهاي بزرگ   صنعت آب و برق شهيد عباسپور  
    )بموارد گروه 

    پيام نور ـ واحدهاي تهران و مركز شهرهاي بزرگ غير انتقاعي علم و فرهنگ  

  
علوم تحقيقات تهران، تهران:واحدهاي(اسالميآزاد 

شمال، تهران جنوب، تهران مركز، كرج، قزوين، 
 )ترشخوراسگان، نجف آباد، اراك، تبريز، مشهد و شو

    



 

  
 

  :نحوه ارائه تقاضا -الف

مطابق مفاد مـواد  (نامه و حصول اطمينان از دارا بودن شرايط انتقال اضي انتقال پس از مطالعه آييندانشجويان متق

قبـل از شـروع هـر نيمسـال      مـاه  يـک به همـراه مـدارک الزم حـداکثر تـا     توانند تقاضاي خود را  مي) نامه آيين ٥و  ٤

  :يکي از دو روش زير ارائه نمايند بهتحصيلي 

  

  اضانامه اينترنتيارائه از طريق تکميل تق -١

: تواند بـدون نيـاز بـه مراجعـه حضـوري، ضـمن تکميـل تقاضـانامه مـذکور بـه آدرس           در اين روش دانشجو مي

www.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspx  مايـد ، مدارک الزم را نيز اسکن و همراه تقاضـانامه  ارسـال ن .

  :بايست  با توجه به در تقاضانامه فوق دانشجو مي

 )و فعلي قبلي تحصيلي محل تحصيل و ميانگين کل نمرات مقاطع(سوابق تحصيلي خود 

 اعتبار دانشگاه و کشور محل تحصيل مقطع فعلي

  محل سکونت خود يا والدين در ايران 

 نامه يينآ ٦ماده  ١مفاد تبصره نامه و  منضم به آيين ٢و  ١جداول و 

در اين . موسسه در داخل کشور جهت انتقال اقدام نمايد ٩و حداکثر  ١نسبت به انتخاب و پيشنهاد حداقل          

صورت شورا پس از بررسي سوابق تحصيلي و مدارک ارسالي دانشجو، نسبت به تعيين موسسه در داخل جهت ادامه 

يشنهادي دانشجو متناسب با سوابق تحصيلي قبلـي و فعلـي وي   هاي پ چنانچه موسسه. (نمايد تحصيل دانشجو اقدام مي

نسـبت بـه تعيـين موسسـه اقـدام       بـا نظـر اعضـا   صـورت   هاي پيشنهادي دانشجو و در غير اين باشد شورا از بين موسسه

  ).نمايد مي

  

 ارائه تقاضا مستقيماً به موسسه مورد نظر -٢

هاي دولتي، غيرانتفاعي، پيـام نـور، آزاد    اعم از دانشگاه نامه، کليه موسسات آيين ٨ماده  ٨با توجه به مفاد تبصره 

توانند راساً نسبت به پذيرش و انتقال دانشجويان متقاضي انتقال اقدام نماينـد و در   اسالمي و جامع علمي کاربردي مي

تقال و ثبـت  صورت موافقت هر يک از اين موسسات با انتقال دانشجو نياز به استعالم يا مجوز از وزارت علوم براي ان

توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي و يا تماس با هريک از موسسـات   بنابراين متقاضيان انتقال مي. باشد نام دانشجو نمي

مطابق مفاد ماده ند موظف موسسات( نمايند مورد نظر و آگاهي از نحوه پذيرش آنها نسبت به ارائه تقاضاي خود اقدام 

هاي  شيوه نامه اجرايي انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه

 وهشي داخل کشوركز پژاهاي آموزش عالي و مر ها ، مؤسسه خارج از كشور به  دانشگاه



 

شـوند و   کليه دانشجويان انتقالي اعم از دانشجوياني که با حکم شوراي انتقال معرفي مي نام ثبت نامه گزارش آيين ١٢

نـام، بـه    مـاه پـس از ثبـت    ٢را حـداکثر تـا    نمايـد  يا دانشجوياني که موسسه راساً نسبت به انتقال و ثبت نام اقـدام مـي  

  .)دنارسال نمايمستقر در اداره کل امور دانشجويان داخل  ٨دبيرخانه شورا

شـود تقاضـاي خـود را از ايـن      نامه، به دانشجويان دوره دکتري اکيداً توصيه مي آيين ٦ماده  ٢ا توجه به تبصره ب

  .ارائه نمايند) مستقيماً به دانشگاه مورد نظر(طريق 

  

  :توانند مدارك خود را  از طريق ذيل ارسال نمايند  متقاضيان مي
  

دفتـر  ــ   ٤٠٣اتـاق   ـسـازمان مركـزي     ـپرديس دانشـگاه فردوسـي مشـهد      ـ ميدان آزادي   ـ مشهد   ـ  ايران: حضوري )  ١

  المللي دانشگاه  همكاريهاي علمي بين

 ٩١٧٧٩٤٨٩٧٤پسـتي   كـد ـ سازمان مركزي   ـپرديس دانشگاه فردوسي مشهد  ـ    ميدان آزادي ـ   مشهد ـ   ايران: پست )  ٢

  المللي دانشگاه  دفتر همكاريهاي علمي بين

  ٠٥١١: كد مشهد                            ٨٨٣٦٠٥٦: نمابر                          ٨٨٠٢٤٠٨ -  ٨٨٣٦٠٣٧: تلفن 

   intr@um.ac.ir:  پست الكترونيكي 

         

گـاه  هـاي تحصـيلي دانشـگاه فردوسـي مشـهد بـه پاي       توانند جهت كسب اطالعات از مقاطع و رشته متقاضيان مي

 .مراجعه نمايندها  منوي دانشكده http://www.um.ac.ir: اطالعاتي دانشگاه به آدرس  

  

  مدارک مورد نياز -ب

  :دانشگاه مبدا مدارک تحصيلي تصوير -١

و اتمام حـداقل   لاشتغال به تحصي ثبت نام و گواهي: :براي مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد  -

تعيـين کننـده ارزش نمـرات يـا     (کـد نمـرات   و  ، کارنامـه يک نيمسال تحصيلي بصورت حضوري در دانشـگاه مبـدا  

در سـربرگ رسـمي و   خارج از کشور در  مبدادانشگاه طرف از  که) ارزيابي دانشگاه از واحدهاي اخذ شده دانشجو

ايـران در آن کشـور    جمهـوري اسـالمي   رت و يـا نماينـدگي  به تاييد سـفا  صادر گرديده و  با مهر و امضاي دانشگاه

  .رسيده باشد

                                                 
 .شهرک قدس خيابان خوردين، خيابان هرمزان، نبش پيروزان ساختمان وزارت علوم طبقه چهارم تهران : به آدرس  ٨



 

گواهي حضور، ثبـت نـام و اشـتغال بـه تحصـيل حـداقل دو نيمسـال تحصـيلي در         : براي دانشجويان دوره دکتري   -   

رت و سـفا که به تاييـد   دانشجو موضوع رساله ومبني بر ميزان پيشرفت تحصيلي  گزارش استاد راهنمادانشگاه مبدا و 

  .ايران در آن کشور رسيده باشد جمهوري اسالمي يا نمايندگي

چنانچـه مـدارک مـذکور در خـارج از کشـور اخـذ شـده باشـند،         (قبلي معتبر همه مقاطع تحصيلي تصوير مدارک  -٢

تاييـد و يـا    قسـمت مـدارس ايرانيـان خـارج از کشـور      آموزش و پرورش يد در وزارتتا پيش دانشگاهي بامدارک 

  )باشد شدهارزشيابي  آموختگان وزارت علوم اداره کل امور دانش يد دربا نيز و مدارک دانشگاهيزي سا معادل

مهـر ورود و   و ي زمـان تحصـيل  ويـزا صفحات داراي شامل صفحات داراي مشخصات، (تصوير صفحات گذرنامه  -٣

 دانشـجو در آن کشـور  زمـان و ميـزان حضـور     کننده تعيينکه کشور محل تحصيل در زمان تحصيل خروج ايران و 

   )باشد 

  کارت مليو  تصوير شناسنامه -٤

  )مخصوص آقايان(تصوير مدارک دال بر وضعيت نظام وظيفه -٥

و يـا اعضـاي    مخصوص فرزندان و يا همسر مامورين دولت(تصوير احکام شروع و پايان ماموريت والدين يا همسر -٦

 ٣تا  ١هاي  هت استفاده از تسهيالت شهريه موضوع تبصرهاند ج هيئت علمي که براي فرصت مطالعاتي عزيمت نموده

  )نامه آيين ٩ماده 

دانشـجويان بورسـيه   مخصوص فرزندان و يـا همسـر   (تصوير احکام شروع و پايان بورسيه تحصيلي والدين يا همسر  -٧

  )نامه آيين ٩ماده  ٣تا  ١هاي  جهت استفاده از تسهيالت شهريه موضوع تبصره

  درخواست انتقال تكميل پرسشنامه  -٨

معاونـت پـژوهش و فنـاوري    به نام  ٤٢٥٢٩٩٥١٤جاري شماره  به حسابريال  ٠٠٠/٥٠٠اصل فيش واريزي به مبلغ  -٩

  )٤٢٥٠كد بانك (نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی  دانشگاه

  .تقاضاهايي که مدارک آنها ناقص باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد بهالزم به ذکر است 

  


	شهريه تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد

