
  بسمه تعالی

  :باشد میرسیدگی به درخواستها بشرح ذیل  فرآیندکه داخل می رساند  دانشگاههاي بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان انتقال ازدانشگاههاي خارج ازکشوربه

یمسال اول سال تحصیلی قابل رسیدگی براي نت گردد در صورت تکمیل بودن مدارك، هرسال ثب پایان خردادماهدربازه زمانی بهمن ماه لغایت درخواستهایی که 
  . قابل بررسی خواهد بود سال تحصیلی صرفا براي نیمسال دوم فوقتاریخ  بوده و درخواستهاي ثبت شده پس از

 . ل می گرددارسا مورد نظر متقاضی به دانشگاههاي جهت بررسی واعالم نظر توسط سامانه )ه عدم نقص پرونده وپرداخت هزینهبمشروط  (ثبت شده درخواستهاي
در دانشگاه مورد نظر  دقت در انتخاب رشته محل .دانشجویان وجود نداردامورسازمان  بانامه نگاري  بهدرصورت موافقت نهایی دانشگاه با انتقال متقاضی ،ضروررتی 

ط به رشته محل ها در سایت سازمان سنجش به آدرس بواطالعات مر . مورد تاکید می باشد، ....)  یا کاردانی(اطمینان از وجود مقطع تحصیلی مورد نظر  متقاضی و
)http://sanjesh.org(  ثبت گردیده است.  

  .مورد تاکید می باشد ذیل توجه به نکات
ل اقدام وري اسالمی ایران در کشور محل تحصیت وصدورمدراك خود توسط سفارت جمهباید نسبت به تایید صحالزاما ل از اقدام به ثبت نام متقاضیان قب - 1

  .موده باشندن
  .شود ترجمه در داخل کشور مدارك باید توسط دارالترجمه رسمی - 2 
  .رسیده باشداخذ شده باید به تایید وزارت آموزش وپرورش  خارج از ایرانکه در  متوسطه و پیش دانشگاهی هاي  مربوط به دورهمدارك تحصیلی  - 3
معادل سازي  ،دانشجویان ارزشیابیامور باید ابتدا توسط اداره کل دانش آموختگان سازمان  )از خارج کشور اخذ شده (مقاطع قبلی  مدارك تحصیلی دانشگاهی - 4

   .انتقال در مقطع باالتر ارائه شوددرخواست  ،وپس از تایید
آگاهی حاصل و در ، خوددرخواست عیت ازآخرین وض پیگیري درخواستبخش جهت اطالع از پاسخ دانشگاهها در سامانه از طریق  میتوانندمتقاضیان انتقال  - 5

  .دنمراجعه نمای پذیرش کننده ترجمه واصل مدارك به دانشگاه داشتن همراه ا موافقت دانشگاه باعالم  صورت 
ویا ارائه اشتباه  هر گونهعواقب مسئولیت بدیهی است  .نهایت دقت را معمول فرمایند ،هنگام ثبت تقاضا واطالعات وارائه مداركمتقاضیان می شود که  تاکید- 6

  .بعهده متقاضی خواهد بود اطالعات نادرست



 

  نیمسال اول سال تحصیلی فرآیند انتقال ازخارج به داخل براي و جدول زمان بندي

  
  زمان 

 

  
  لغایت پایان خردادماه بهمن ماه

 

  
  تیرماه

 

  
 شهریورماه

  
  فرآیند انتقال

  وبررسی توسط متقاضیثبت نام 

  یمسال اولبوسیله دانشگاه براي ن 
  پاسخ دانشگاه

  پاسخ دبیرخانه

  شورا درصورت لزوم

  

  

  نیمسال دوم سال تحصیلی فرآیند انتقال ازخارج به داخل براي و  جدول زمان بندي

  
  زمان 

 

  
 لغایت پایان آذرماه ماهمهر

  
 و آذرماه ماه  آبان

  
  وبهمن ماه ماه دي

 

  
  فرآیند انتقال

ثبت نام توسط متقاضی وبررسی بوسیله 
  انشگاه براي نیمسال دومد

  
  پاسخ دانشگاه

  

  پاسخ دبیرخانه

  شورا درصورت لزوم
  

  


