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  فػل ّطتن

 اًتقال ٍ خاتدایی

  اًتقال

( اًتقال تِ هؼٌی تغییش هحل تحػیل داًطدَ اص یک داًطگاُ تِ داًطگاُ دیگش دس ّواى سضتِ ٍ ّواى هقغغ تحػیلی 39هادُ 

 است.

  است:( اًتقال داًطدَ تا تَافق داًطگاّْای هثذاء ٍ هقػذ هٌَط تِ داضتي ّوِ ضشایظ صیش 44هادُ 

  اداهِ تحػیل هتقاضی دس داًطگاُ هثذاء اص ًظش هقشسات آهَصضی ٍ اًضثاعی تالهاًغ تاضذ. -1-44

  هتقاضی حذاقل یک ًیوسال اص دٍسُ آهَصضی خَد سا دس داًطگاُ هثذاء گزساًذُ تاضذ. -2-44

  ضذ.ٍاحذّای تاقیواًذُ داًطدَ تشای داًطگاُ هقػذ ، حذاقل ًػف کل ٍاحذّای دٍسُ تا -3-44

  تاضذ. 12هیاًگیي ًوشات دسٍس گزساًذُ ضذُ هتقاضی ، حذاقل  -4-44

ٍ اػالم  44تثػشُ : اًتقال هحل تحػیل داًطدَیاًی کِ تِ دستگاّْای اخشایی خاظ تؼْذ سپشدُ اًذ تا سػایت ضشایظ هادُ 

  هَافقت دستگاُ اخشایی ریشتظ ، اهکاى پزیش است .

  ص داًطگاّْای تْشاى هوٌَع است خضء دس هَاسد صیش :( اًتقال داًطدَ تِ ّش یک ا41هادُ 

ضْادت ، فَت یا هؼلَل ضذى سشپشست خاًَادُ داًطدَ تِ عَسی کِ ٍی تِ تطخیع هشاخغ قاًًَی ، تِ ػٌَاى کفیل  -1-41

  خاًَادُ ضٌاختِ ضَد.

کی قادس تِ اداهِ صًذگی تِ عَس تیواسی غؼة الؼالج یا هؼلَلیت هَثش داًطدَ تِ ًحَی کِ تِ تطخیع ضَسای ػالی پضض -2-41

  هستقل ًثاضذ.

  اصدٍاج سسوی ٍ دائوی داًطدَی دختش کِ هحل تحػیل یا اضتغال ضَّش دس تْشاى تاضذ تِ تاییذ هشاخغ ریشتظ . -3-41

 : ّش یک اص هَاسد هزکَس دس ایي هادُ تایذ تؼذ اص قثَلی داًطدَ دس داًطگاُ غَست گشفتِ تاضذ. 1تثػشُ 

شای کاسهٌذاى سسوی یا پیواًی دٍلت اسائِ حکن اضتغال ضشٍسی است ٍ اگش ضغل ّوسش آصاد است گَاّی اضتغال ٍ : ت 2تثػشُ 

  سکًَت اٍ دس تْشاى تایذ تِ تاییذ هشاخغ قاًًَی یا ًیشٍی اًتظاهی سسیذُ تاضذ.

یض دس ضْشستاى داًطدَ تاضذ، : دس هَاسد استثٌایی چٌاًچِ هحل تحػیل داًطدَی دختش دس تْشاى تاضذ ٍّوسش اٍ ً 3تثػشُ 

  اگش سضتِ تحػیل دختش دس ضْشستاى هحل تحػیل ّوسش هَخَد ًثاضذ . ّوسش اٍ هی تَاًذ تِ تْشاى هٌتقل ضَد.

  : غحت ّش یک ا صهَاسد هزکَس تایذ تِ تاییذ داًطگاُ هقػذ ًیض تشسذ. 4تثػشُ 

ی غیش حضَسی )پیام ًَس ( تِ داًطگاُ حضَسی اػن اص سٍصاًِ ٍ ضثاًِ ( اًتقال اص دٍسُ ّای ضثاًِ تِ سٍصاًِ ٍ اص داًطگاّْا42هادُ 

ٍ اص داًطگاّْای غیش دٍلتی تِ داًطگاّْای دٍلتی هوٌَع است ٍلی اًتقال تِ ػکس آى تا هَافقت هثذاء ٍ هقػذ ٍ سػایت 



  ضَاتظ هشتَط ، تالهاًغ است .

  یي ًاهِ هشتَط تِ خَد هی تاضذ.: اًتقال فشصًذاى اػضای ّیات ػلوی تاتغ ضَاتظ ٍ آی 1تثػشُ 

: اًتقال داًطدَیاى ایشاًی ضاغل تِ تحػیل دس خاسج اص کطَس تِ داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش ػالی داخل کطَس تاتغ 2تثػشُ 

  ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ هشتَط تِ خَد هی تاضذ.

ّفتِ قثل اص ضشٍع ًیوسال  6سد ، حذاقل تا رکش هَ "( داًطدَی هتقاضی اًتقال تایذ دسخَاست اًتقال خَد سا کتثا43هادُ 

  تحػیلی تِ اداسُ آهَصش داًطگاُ هثذاء تسلین ًوایذ.

( داًطگاُ هثذاء دس غَست هَافقت تا اًتقال هتقاضی ٍاخذ ضشایظ ، هَظف است حذاکثش ظشف یک ّفتِ ، هَافقت خَد سا 44هادُ 

سال داسد ٍ داًطگاُ هقػذ هکلف است حذاقل دٍ ّفتِ قثل اص ّوشاُ تا دسخَاست داًطدَ ٍ سیض ًوشات اٍ تِ داًطگاُ هقػذ اس

  ضشٍع ًام ًَیسی ًظش خَد سا تِ داًطگاُ هثذاء اػالم ًوایذ.

تثػشُ : دس غَست هَافقت تا اًتقال ، کلیِ سَاتق داًطدَ اص داًطگاُ هثذاء تِ داًطگاُ هقػذ اسسال ٍ استثاط داًطدَ یا داًطگاُ 

  هثذاء قغغ هی ضَد.

ٍ یا تاالتش است پزیشفتِ هی ضَد ٍ پزیشفتي  12( دس غَست اًتقال ، ٍاحذّای گزساًذُ ضذُ داًطدَ کِ ًوشات آًْا 45هادُ 

است تش ػْذُ داًطگاُ هقػذ است . دس ّش حال ػذم پزیشش ٍاحذّای دسسی  14ٍ تیطتش اص 12ٍاحذّایی کِ ًوشُ آًْا کوتش اص 

کاى گزساًذى ٍاحذّای تاقیواًذُ خَد سا دس عَل هذت هداص تحػیل داضتِ داًطدَی اًتقالی دس حذٍدی هداص است کِ ٍی اه

  تاضذ.

تثػشُ : توام ًوشات دسسی داًطدَ دس داًطگاُ هثذاء اػن اص قثَلی ٍ یا سدی ٍ سَاتق آهَصضی داًطدَی اًتقالی اص لحاػ 

  .دس کاسًاهِ داًطدَ ثثت ٍ دس هحاسثِ هیاًگیي کل اٍ هحسَب هی ضَد "هطشٍعی ، ػیٌا

( هذسک فشاغت اص تحػیل داًطدَی اًتقالی تَسظ داًطگاُ هقػذ غادس هی ضَد ٍدس آى هذسک تؼذاد ٍاحذّای 46هادُ 

گزساًذُ ضذُ داًطدَ ٍ هدوَع ٍاحذّای اخز ضذُ دس داًطگاّْای هثذاء ٍ هقػذ، تا رکش هیاًگیي ًوشات آًْا ٍ سَاتق تحػیلی 

  داًطدَ قیذ هی ضَد.

 داًطدَ دس عَل هذت تحػیل دس ّش هقغغ ، فقظ یک تاس هداص است .( اًتقال 47هادُ 

  خاتدایی

( خاتدایی دٍ داًطدَ تا هَافقت داًطگاّْای هثذاء ٍ هقػذ ، پس اص گزساًذى حذاقل یک ًیوسال ٍ دس غَست احشاص 48هادُ 

  ضشایظ صیش دس عَل هذت تحػیل تشای یک تاس تالهاًغ است .

  اًطدَ دس داًطگاّْای هثذاء اص ًظش هقشسات آهَصضی ٍ اًضثاعی تاالهاًغ تاضذ.اداهِ تحػیل ّش دٍ د -1-48

سال ٍسٍد تِ تحػیل ّش دٍ داًطدَ تایذ یکساى تاضذ ٍ دس ّش غَست ّش دٍ داًطدَی هتقاضی خاتدایی ًثایذ تیص اص  -2-48

  % اص ٍاحذّای دٍسُ سا گزساًذُ تاضٌذ.54

تِ دستگاّْای اخشایی خاظ تؼْذ سپشدُ اًذ ، کسة هَافقت دستگاُ اخشایی ریشتظ : تشای خاتدایی داًطدَیاًی کِ 1تثػشُ 

  ػالٍُ تش ضشایظ هزکَس الضاهی است .

: خاتدایی پزیشفتِ ضذگاى آصهَى سشاسشی دس ّش سال تحػیلی تا اسائِ دسخَاست ، پس اص گزساًذى یک ًیوسال  2تثػشُ 

  ل تالهاًغ است .تحػیلی دس داًطگاُ هثذاء تا سػایت هفاد ایي فػ

 : هذسک فشاغت اص تحػیل داًطدَیاًی کِ خاتدا ضذُ اًذ ، تَسظ داًطگاُ هقػذ غــــادس هی ضَد. 3تثػشُ 



 

 

( داًطدَی هتقاضی خاتدایی تایستی دٍ ًسخِ فشم هشتَط تِ خاتدایی سا اص داًطگاُ هحل تحػیل خَد دسیافت ٍ 49هادُ 

  ى تیش هاُ ّش سال تِ آهَصش داًطگاُ هثذاء تسلین کٌذ.تکویل ًوَدُ ٍ دس فاغلِ پاًضدّن الی پایا

  هیتَاًذ یک داًطگاُ سا تِ ػٌَاى هقػذ اًتخاب کٌذ. ": داًطدَی هتقاضی خاتدایی هٌحػشا1تثػشُ 

  یکثاس هٌتقل یا خاتدا ضذُ اًذ پزیشفتِ ًخَاّذ ضذ. ": تقاضای خاتدایی داًطدَیاًی کِ قثال2تثػشُ 

اص اًقضای هْلت تؼییي ضذُ ًسثت تِ تشسسی تقاضاّای سسیذُ اقذام ٍ حسة هَسد یک ًسخِ اص ( داًطگاّْا پس 54هادُ 

  تقاضاّای تائیذ ضذُ سا تِ ّوشاُ ضشح ٍاحذّایی کِ هتقاضیاى گزساًذُ اًذ تِ داًطگاُ هقػذ اسسال هی داسًذ.

تایستی حذاکثش تا پایاى هشداد هاُ تِ یک تاس دس سال غَست خَاّذ گشفت ٍ تقاضاّای خاتدایی  "تثػشُ : خاتدایی هٌحػشا

  داًطگاُ هقػذ سسیذُ تاضذ.

( اص اتتذای ضْشیَس هاُ ّش سال تحػیلی تقاضاّای سسیذُ دس ضَسای آهَصضی ٍ یا کویتِ هٌتخة آى ضَسا دس داًطگاُ 51هادُ 

َین داًطگاّی ، تَسظ هؼاٍى هقػذ هَسد تشسسی قشاس هی گیشد ٍ ًتایح تػویوات هتخزُ قثل اص ضشٍع ًام ًَیسی تش اساس تق

  آهَصضی داًطگاُ هقػذ تِ داًطگاُ هثذاء ٍ اص آى عشیق تِ داًطدَیاى ریٌفغ اػالم هی گشدد.

تثػشُ : خاتدایی داًطدَیاى هتقاضی پس اص تػَیة ضَسای آهَصضی ٍ تِ کویتِ هٌتخة آى ضَسا اهشی است قغؼی ٍ تشای 

  عشفیي الصم االخشا است .


