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ايراني شاغل به تحصيل در  انتقال دانشجويان نامه آيين

ي ها مؤسسه، ها دانشگاهي خارج از کشور به ها دانشگاه

مصوب  و مراکز پژوهشي داخل کشور عالي آموزش

 و فناوري تحقيقات، وزير علوم 22/2/9832

 مقدمه

 منظهور  بهه ي قبلي ها نامه آيينبا توجه به تجارب حاصل از اجراي  نامه آييناين 

بازگشه  اانشهجوياا ايرانهي لهاغل بهه تدرهيل ار        تشويق و ترغيب به، تسهيل

 کارلناسهي ارله   ، کارلناسهي ، ي خارج از کشهور ار ماها ک کهارااني   ها اانشگاه

به ااخل کشهور و  ( حضوري نيمهآموزش حضوري يا ) و اکتري( آموزش حضوري)

و مراکز پژوهشي  عالي آموزشي ها مؤسسه، ها اانشگاهامکاا ااامه تدريل آناا ار 

 ين گراي ه اس .ااخل ت و

 تعاريف (الف

 :بال  ميذيل  لرح بهي استفااه ل ه جه  اخترار ها واژه -9ماده 

انتاها  اانشهجوياا ايرانهي لهاغل بهه تدرهيل ار        نامه آيين: نامه آيين -9-9

اولتهي و  ) عهالي  آمهوزش ي هها  مؤسسهه ، هها  اانشگاهي خارج از کشور به ها اانشگاه

 .ورو مراکز پژوهشي ااخل کش( غيراولتي

 .فناوريتداياات و ، وزارت علوم: وزارت -9-2

يا مرکز پژوهشي ااراي مجوز از  عالي آموزشمؤسسه ، اانشگاه: مؤسسه -9-8

 .اناالب فرهنگي و يا وزارت عالي لوراي

لههوراي انتاهها  اانشههجوياا ايرانههي لههاغل بههه تدرههيل ار   : شووورا -9-7
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کميته منتخب وزير : ميتهي ااخل کشورکها مؤسسهي خارج از کشور به ها اانشگاه

 .فناوريتداياات و ، علوم

اانشجوي ااراي تابعي  ايراني لاغل به تدرهيل ار يکهي از   : دانشجو -9-7

 .خارج از کشور عالي آموزشي ها مؤسسهو  ها اانشگاه

اانشجوي بورسيه کهه  علمي و  هيأتعضو ، اول رسمي کارمن  : مأمور -9-6

غيراولتي مربهو   عمومي اولتي و نهااهاي سازماا مستال ، علوم وزارتاز  رف 

، فرص  مطالعهاتي و تدرهيل  ، ي مدولهها مأموري ترتيب جه   بهرسمي با حکم 

 .لون  ميبه خارج از کشور اعزام 

 :زير اس  لرح بهنفر  21لورا متشکل از : لورا -2ماده 

 ؛(رييس لورا) معاوا اانشجويي وزارت -

 ؛(راابير لو) م ير کل امور اانشجوياا ااخل -

 ؛(ح اقل م ير کل) ايشاا االختيار تاممعاوا آموزلي وزارت يا نماين ه  -

 ؛م ير کل بورس و امور اانشجوياا خارج -

 ؛گااآموخت اانشم ير کل امور  -

 ؛ي وزارت علومالملل بينعلمي و  يها همکاريرييس مرکز  -

 ؛ايشاا االختيار تاميا نماين ه  رييس اانشگاه آزاا اسالمي -

 ؛ايشاا االختيار تاميا نماين ه  نور يامپرييس اانشگاه  -

 ؛ايشاا االختيار تامکاربراي يا نماين ه  -رييس اانشگاه جامک علمي -

 ؛سازماا سنجش آموزش کشور االختيار تامنماين ه  -

 .با انتخاب و حکم رييس لورا، ها اانشگاهعلمي  هيأتاو نفر از اعضاي  -

عضهاي لهورا رسهمي     جلسات لورا با حضور ح اقل هفه  نفهر از ا   -تبصره

 .ياب  مي

 :ذيل اس  لرح بهنفر  5متشکل از : کميته -8ماده 

 ؛معاوا اانشجويي وزارت -
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 ؛م ير کل حوزه وزارتي -

 ؛معاوا آموزلي وزارت -

 ؛معاوا فرهنگي اجتماعي وزارت -

 .رييس سازماا سنجش آموزش کشور -

 شرايط انتقال (ب

 شرايط عمومي -7ماده 

 2.گاا وزارتآموخت اانشامور  کل ااارهاز نظر مب أ معتبر بواا اانشگاه  -4-2

 صهالح  ذيوزارت  تأييه  ي خارجي که مورا ها اانشگاهانتاا  از ايگر  -تبصره

ي هها  مؤسسهه ي کهارااني و کارلناسهي و بهه    هها  اورهفاط بهراي  ، آا کشور بال 

 اس . پذير امکاا غيرانتفاعي و آزاا اسالمي -غيراولتي، کاربرايعلمي ، نور پيام

ن التن منک قانوني براي ااامه تدريل از نظر ماررات آموزلي وزارت و  -4-1

 .خ م  وظيفه عمومي

 .وقفه تدريلي ار زماا تسليم تااضاسا   يک ن التن بيش از -4-3

 .صالح ذيمراجک  تأيي اارا بواا م ارک تدريلي ماا ک قبلي مورا  -4-4

ارج از کشور اخهذ  م ارک تدريلي ماا ک قبلي ار خ که صورتيار  -9تبصره 

اانشگاهي باي  توسهط وزارت آمهوزش و پهرورش     م ارک ايپلم و پيش، ل ه بال 

، گهاا وزارت آموخت اانهش امهور   کهل  ااارهو م ارک ماا ک باالتر باي  توسهط   تأيي 

 ارزليابي گراا.

ي ها اانشگاهساله متوسطه ار هر يک از  3اانشجوياني که با ايپلم  -2تبصره 

براي انتاا  و ااامه تدريل ار هر يک  ،ان  ل هو  به تدريل خارج از کشور مشغ

اانشگاهي يا پايهه هههارم اوره    اارابواا و ارايه م رک پيش، ي ااخلها مؤسسهاز 

                                                                                                                                                       
نظهام ارزلهيابي مه ارک تدرهيلي      "هاي مورا تأيي  از نظر اين اااره کل ار کتهاب  ا العات اعتبار اانشگاه -2

 http: //www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/bppk.aspxرسهاني وزارت بهه آارس:    ار پايگهاه ا هال    "خارج از کشهور 

 بال . موجوا مي

http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/bppk.aspx
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اسه  و هنانههه مه رک    الزامهي  ( وزارت آموزش و پهرورش  تأيي مورا ) متوسطه

 .بالمانک اس ، نيز اخذ ل ه بال مب أ مذکور پس از وروا به اانشگاه 

 شرايط اختصاصي -7ماده 

گذرانه ا حه اقل    (:پيوسته و ناپيوسته) ي کارااني و کارلناسيها اوره -5-2

 يا معاا  آا. 12از  21واح  ارسي اصلي با ميانگين کل ح اقل  21

واحه  ارسهي    6گذرانه ا حه اقل   : ناپيوسته کارلناسي ارل ي ها اوره -5-1

 يا معاا  آا. 12از  24کل ح اقل با ميانگين ( غير از واح هاي جبراني) اصلي

: اي اامپزلهکي  پيوسهته و اکتهراي حرفهه    کارلناسهي ارله   ي ها اوره -5-3

يا معاا   12از  23واح  ارسي اصلي با ميانگين کل ح اقل  32گذران ا ح اقل 

 آا.

 سا  نيمو التغا  به تدريل ح اقل او  نام ثب : اوره اکتراي تخرري -5-4

و اارا بهواا گهزاش   مبه أ  ار اانشگاه  حضوري نيمها صورت حضوري ي تدريلي به

 پيشرف  تدريلي.

 تقاضاي انتقال (ج

اانشجوياا متااضي واج  لرايط ار کليه ماا ک : نحوه ارايه تقاضا -6ماده 

 مهأمور با هزينه لخري و همسهر و فرزنه اا   ، اعم از اانشجوياا اعزامي، تدريلي

اجرايهي   نامهه  لهيوه که لهرح آا ار  ) زمورا نياتااضاي انتاا  و م ارک  ن توان مي

 ارايه نماين . 2را از  ريق تکميل تااضانامه اينترنتي( الداقي ذکر گراي ه

 :يي را براي انتاا  پيشنهاا نماين  کهها مؤسسهمتااضياا بايستي  -9تبصره 

رلته تدريلي آناا ار هماا ماطهک تدرهيلي ار آا مؤسسهه وجهوا االهته      

 بال .

، مع   و مدل اخذ م ارک تدريلي ماا ک قبلي) دريليمتناسب با وضعي  ت

 مب أو همهنين سطح اانشگاه ( مع   و تع اا واح هاي گذران ه ار اانشگاه مب أ

                                                                                                                                                       
 www.msrt.ir/sites/ddstu/Lists/List3/NewForm.aspxبه آارس:  -2
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 بال .( الداقي نامه ليوه 1و  2با توجه به ج او  لماره )

و اکتهري ار صهورت    کارلناسي ارله  ي ها اورهمتااضياا انتاا   -2تبصره 

 ات ااخل ار اولوي  انتاا  خواهن  بوا.االتن پذيرش از مؤسس

رسمي ارايه تااضا پس از اخذ گواهي و ريزنمرات : زمان ارايه تقاضا -4ماده 

بايه   ، تدرهيلي  سها   نهيم اس  و براي انتاها  ار ههر    پذير امکاامب أ از اانشگاه 

 تدريلي تااضا ارايه لوا. سا  نيمح اکثر تا يک ماه قبل از لرو  آا 

 ضاي انتقالپردازش تقا (د

 نحوه بررسي و رسيدگي به تقاضاها -3ماده 

متااضياني که تااضاي خوا را از ) پس از تشکيل پرون ه براي متااضيات انتاا 

ار ابيرخانهه  ( نماينه   مهي  ريق تکميل تااضانامه اينترنتي و يها بهه وزارت ارايهه    

و  ارگرفتهه قر و م ارک تدريلي اانشجو مورا بررسهي مب أ اعتبار اانشگاه ، 2لورا

 .گراا ميي و تعيين اانشگاه مار  ار لورا مطرح گير ترميمپرون ه جه  

تطبيق ن ارا و  نامه آيينبا اين آنها  تااضاي اانشجوياني که لرايط -9تبصره 

بررسهي و  ،  رح ااراي لرايط خاص بالن  به تشخيص رييس لورا ار کميته قابل

 .بال  ميي گير ترميم

مب أ اي هماا ماطک تدريلي که اانشجو ار اانشگاه تااضا فاط بر -2تبصره 

ار صورت ع م منک قانوني ) تر پايينمشغو  به تدريل بواه و يا ماا ک تدريلي 

 بررسي اس . قابل (،مانن  ماررات نظام وظيفه براي آقاياا

بررسي تااضا با ارايه تروير م ارک تدريلي قابل انجام اس  ليکن  -8تبصره 

اصل م ارک تدرهيلي اانشهجو   ارايه  ،نام ثب ا انتاا  ار زماا ار صورت موافا  ب

ار کشهور   اسالمي ايرااتوسط نماين گي جمهوري  "صد  ص ور و تعلق"با مهر 

 .بال  ميالزامي ، ل هرسمي  تأيي مدل تدريل 

ي هها  مؤسسهه يک از  که رلته تدريلي اانشجو ار هيچ ار صورتي -7تبصره 

                                                                                                                                                       
 مستار ار اااره کل امور اانشجوياا ااخل -2
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ي مشابه يا مرتبط با ها رلتهااصا براي انتاا  به ااخل کشور وجوا ن الته بال  ت

و بهه نزايکتهرين مؤسسهه بهه مدهل      مبه أ  واح هاي گذران ه اانشجو ار اانشگاه 

 بررسي خواه  بوا. اانشجو ار ايراا قابل سکون  اايمي 

که اانشجو متااضي تغيير رلهته ههم زمهاا بها انتاها        ار صورتي -7تبصره 

ي تدريلي مشابه و يا رلته ها رلتهرلته به يکي از تااضا فاط براي تغيير ، بال 

 .بال  ميبررسي  تدريلي مرتبط با واح هاي گذران ه قابل

بايسهتي همتهراز بها    ، مؤسسات مورا تااضاي اانشجو براي انتاها   -6تبصره 

و همهنين متناسب با وضعي  تدريلي اانشجو بال  و ار هر مب أ سطح اانشگاه 

ا ار نظرگرفتن مدل سکون  اائم اانشهجو يها واله ين    ب الما ور حتيصورت لورا 

ي تطبيهق االهته   تراز همعلمي و  ين مؤسسه که از نظرتر نزايکنسب  به تعيين 

 .نماي  ميبال  براي انتاا  اق ام 

تااضاي اانشجوياا اوره اکتري بهراي انتاها  بهه مؤسسهاتي کهه       -4تبصره 

 بوا.ار اولوي  بررسي خواه   ،پذيرش اخذ نمواه بالن 

انتاا  اانشجوياا ماا ک مختلف تدريلي که ارخواسه  خهوا را    -3تبصره 

از نظهر  ، ار صورت موافا  مؤسسهه ، نماين  ميمستايما به مؤسسه مورانظر ارايه 

 وزارت بالمانک اس .

 شهريه (ه

تدريلي اانشجوياا انتاالي پرااخ  لهريه تدرهيلي   لهريهميزاا  -2ماده 

 :اج و  ذيل خواه  بو لرح به
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 وضعي  اانشجو نو  مؤسسه

 تدريلي لهريه

کارلناسي و ، ماا ک کارااني

 کارلناسي ارل 
 اکتري

 2ي برترها اانشگاه

اانشجوي با 

 هزينه لخري

ي هيأت امنامطابق لهريه مروب 

 اانشگاه

بر اساس مروبه 

 يهيأت امنا

 مؤسسه پذيرن ه

همسر يا فرزن  

 مأمور
   اومنوب لهريهبرابر  1ح اکثر تا 

 ي اولتيها اانشگاهساير 

 همه اانشجوياا

اعم از همسر و )

و  مأموريا فرزن  

اانشجوي با 

 (هزينه لخري

 کارلناسي، براي ماا ک کارااني

 1ح اکثر تا ( پيوسته و ناپيوسته)

نوب  اوم و براي ماطک  لهريهبرابر 

برابر  5/2ح اکثر  کارلناسي ارل 

 نوب  اوم لهريه

جامک ، نور امپيي ها اانشگاه

کاربراي و ساير علمي 

 ي وابستهها اانشگاه

اانشجوي با 

 هزينه لخري

ساير  لهريهبرابر  1ح اکثر تا 

ل ه ار  اانشجوياا ااخل پذيرفته

 1مؤسسه از  ريق آزموا

همسر و يا فرزن  

 مأمور

ساير اانشجوياا ااخل  لهريهبرابر 

 3ل ه از  ريق آزموا پذيرفته

تي و ي غيراولها مؤسسه

 اانشگاه آزاا اسالمي

 همه اانشجوياا

اعم از همسر و )

و  مأموريا فرزن  

اانشجوي با 

 (هزينه لخري

ل ه  اانشجوياا پذيرفته لهريهبرابر 

 از  ريق آزموا

ي الملل بينواح هاي 

 ار منا ق آزاا ها اانشگاه

 همه اانشجوياا

اعم از همسر و )

و  مأموريا فرزن  

اانشجوي با 

 (هزينه لخري

 برابر لهريه مؤسسه پذيرن ه

 

                                                                                                                                                       
 .گراا تعيين و اعالم مي وزارتهاي برتر هر او سا  يکبار توسط  اانشگاه -2

نماين   آزموا لهريه ارياف  نميل ه از  ريق  اي که از ساير اانشجوياا پذيرفته هاي وابسته اانشگاه -1

 ها و مؤسسات غيراولتي ل ه ار اانشگاه ح اکثر تا او برابر تعرفه اانشجوياا پذيرفته

نماين   ل ه از  ريق آزموا لهريه ارياف  نمي اي که از ساير اانشجوياا پذيرفته هاي وابسته اانشگاه -3

 ها و مؤسسات غيراولتي گاهل ه ار اانش ح اکثر به ميزاا تعرفه اانشجوياا پذيرفته
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بهه ههر يهک از     مأمورار صورت موافا  با انتاا  همسر و يا فرزن   -9تبصره 

ميهزاا لههريه    ح اکثر بهه ) لهريه ٪52ي اولتي ها اانشگاهي برتر و يا ها اانشگاه

بهه مؤسسهه پرااخه      وزارتباقيمانه ه توسهط    ٪52توسط اانشجو و ( نوب  اوم

 .لوا مي

مؤسسه  که موارايبراي  2لهريه من رج ار تبرره  ٪52اخ  پرا -2تبصره 

منو  به ارسها  گهزارش   ، نماي  ميمستايما نسب  به پذيرش و انتاا  آناا اق ام 

 .بال  ميبه ابيرخانه لورا آنها  نام ثب پذيرش و 

ذکهر  ) مهأمور استفااه از تسهيالت لهريه براي همسر و يها فرزنه     -8تبصره 

اسه  کهه لهرو  بهه تدرهيل آنهاا ار        پهذير  امکااصورتي ار ( 2ل ه ار تبرره 

ي  يا فرصه  مطالعهاتي و يها تدرهيل     مأموري خارج از کشور ار زماا ها اانشگاه

ماه پيش يها پهس از    6همسر و وال ين بواه و تااضاي انتاا  اانشجو نيز ح اکثر 

 يا اتمام تدريل اانشجوي بورسيه ارايه لوا. مأموري  مأموراتمام 

 ابي و تطبيق واحدهاي گذرانده دانشجوارزشي (و

سهازي و تطبيهق    معهاا  : سازي واح هاي ارسهي  ارزليابي و معاا  -97ماده 

 ٪32و مؤسسه موظهف اسه  حه اقل     بال  ميواح هاي ارسي بر عه ه مؤسسه 

ي کارااني و کارلناسي که ار اانشهگاه  ها اورهواح هاي اصلي اانشجوياا انتاالي 

 سازي نماي . گذران ه را معاا  21با ح اقل نمره مب أ 

 .بالن  ميي برتر ملزم به رعاي  اين امر نها اانشگاه -تبصره

از تهاري  لهرو  و  هو      نظر صرفسنوات اانشجو : مداسبه سنوات -99ماده 

سهازي وي   متناسهب بها واحه هاي معهاا     صهرفا    ،زماا تدريل ار اانشگاه مبه أ 

نيهز  آنهها   ل ه سازي اح هاي معاا و ميانگين نمرات و گراا ميمداسبه و منظور 

 .گراا ميار ميانگين کل منظور 

 نظارت بر حسن اجراي انتقال (ز

مؤسسهه موظهف اسه     : اانشجوياا توسط مؤسسه نام ثب انتاا  و  -92ماده 
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اانشجوياني که با حکم انتاا  توسط لهورا بهه مؤسسهه معرفهي      نام ثب نسب  به 

کليه اانشجوياا انتاالي اعم از اانشجوياني  نام ثب اق ام نماي  و گزارش  لون  مي

نسب  به رأسا   و اانشجوياني که مؤسسه لون  ميکه با حکم لوراي انتاا  معرفي 

به ابيرخانه  نام ثب ماه پس از  1را ح اکثر تا  نماي  ميآناا اق ام  نام ثب انتاا  و 

 لورا ارسا  نماي .

کليهه  : م صهااره از  هرف لهورا   و احکها  هها  ترميمبواا  االجرا الزم -98ماده 

ها و احکام انتاا  صااره ار ماا ک مختلهف تدرهيلي توسهط     نامه بخش، مروبات

 نامه آيينتخلف از  هرگونه. بال  مي االجرا الزمبراي همه مؤسسات ، لورا يا کميته

تخلف اااري مدسوب و وفق ماررات عمهل  ، اجراي مروبات و احکام انتاا  يا ع م

 هرگونهه تسههيالت و  ، تم ي  و يها اعطهاي مجوزهها    ارخروص . همهنينلوا مي

 نامهه  آيهين هگهونگي اجهراي    ارخرهوص  آنهها  ابت ا عملکرا، خ مات به مؤسسات

 بررسي و سپس ترميم ماتضي اتخاذ خواه  ل .

اجرايي الدهاقي   نامه ليوه براساس نامه آيينفراين  و گراش کار اين  -97ماده 

 تأييه  بها   12/2/2312تبرهره ار تهاري     21ااه و م 24ار  نامه آيين. اين بال  مي

 االجرا الزمسا   4رسي  و از تاري  ترويب به م ت  فناوريتداياات و ، وزير علوم

هاي قبلي  نامه و بخش ها نامه آيينکليه ، نامه آييناز تاري  ابالغ اين ضمنا   .بال  مي

 .بال  ميانتاا  فاق  اعتبار 
 

کامراا اانشجو -يفناورتداياات و ، وزير علوم  

ي خارج از کشور براي ها دانشگاهاعتبارسنجي  -9جدول شماره 

 انتقال دانشجويان ايراني به داخل

انتاا  اانشجوياا ايراني لاغل به تدرهيل   نامه آيين 6مااه  2موضو  تبرره )

و مراکهز   عهالي  آمهوزش ي هها  مؤسسه، ها اانشگاهي خارج از کشور به ها اانشگاهار 
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 (ل کشورپژوهشي ااخ
 

 يها اانشگاهبن ي  گروه

 خارج از کشور 

 

 کشورها بن ي استه

ي معتبر ها اانشگاه

 2*2گروه 

ي ها اانشگاه

معتبر گروه 

1* 

ي ها اانشگاه

 *3معتبر گروه 

 يي کهها اانشگاه

براي انتاا  صرفا  

به ااخل معتبرن  
1 

: آلماا، آمريکا، اتريش، 2استه 

اسپانيا، انگلستاا، استراليا، 

تاليا، ايرلن ، بلژيک، پرتغا ، اي

هين، اانمارک، روسيه، زالن نو، 

ژاپن، سوئ ، سوئيس، فرانسه، 

 فنالن ، کانااا، نروژ، هلن 

تااضاي انتاا  

ي ها اانشگاهبراي 

، "الف"ي ها گروه

 "ا"و  "ج"، "ب"

ااخل کشور 

( 1)مطابق ج و  

 .بررسي اس  قابل

ي ها اانشگاهتااضاي انتاا  براي 

ااخل  "ا"و  "ج"، "ب" يها گروه

( 1کشور )مطابق ج و  

 .بررسي اس  قابل

تااضاي انتاا  

ي ها اانشگاهبراي 

 "ا"ي ها گروه

ااخل کشور 

( 1)مطابق ج و  

 .بررسي اس  قابل

: امارات، اوکراين، 1استه 

ايسلن ، ترکيه، بالروس، کره، 

مالزي، مجارستاا، ونزوئال، 

هن وستاا، يوناا، آفريااي 

گ کنگ، اراا، جنوبي، هن

بدرين، سوااا، سوريه، عراق، 

عربستاا، عماا، قبرس، قطر، 

کوي ، لبناا، مرر، يمن، 

 الجزاير، ليبي، مراکش

تااضاي انتاا  

ي ها اانشگاهبراي 

، "ب"ي ها گروه

ااخل  "ا"و  "ج"

کشور )مطابق 

( 1ج و  

 بررسي اس  قابل

ي ها اانشگاهتااضاي انتاا  براي 

اخل کشور ا "ا"و  "ج"ي ها گروه

بررسي  ( قابل1)مطابق ج و  

 اس 

هاي تازه  : جمهوري3استه 

استاال  يافته )مستال 

المنافک(، ان ونزي،  مشترک

 پاکستاا، فيليپين

  

تااضاي انتاا  

ي ها اانشگاهبراي 

و  "ج"ي ها گروه

ااخل کشور  "ا"

( 1)مطابق ج و  

 بررسي اس  قابل

 

                                                                                                                                                       
ها به تفکيک کشورها ار کتاب ارزليابي م ارک تدريلي خارج از کشهور بهه آارس:    نام اين اانشگاه -2

http: //www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx بال . موجوا مي 

ن  که نام آنها ار کتاب ارزليابي م ارک تدريلي خارج از کشهور نيامه ه ولهي از    هايي هست اانشگاه -1

 .بال  صالح هماا کشور مورا تأيي  مي نظر وزارت ذي

http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx
http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx
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بهه   1کشهورهاي اسهته    2ر يا معتبر گروه ي مااها اانشگاه*انتاا  اانشجو از 

توانمنه ي   براسهاس  هها  رلهته ااخل کشور ار برخهي از   "الف"ي گروه ها اانشگاه

و همهنين مع   و وضعي  تدرهيلي اانشهجو بهه تشهخيص     مب أ اانشگاه علمي 

 .اس  پذير امکاالورا 

ي کشهورهايي کهه نامشهاا ار جه و  فهوق نيامه ه و       هها  اانشهگاه * انتاا  از 

 "ا"ي گهروه  هها  اانشهگاه آا کشهور باله  فاهط بهه      صهالح  ذيوزارت  تأيي مورا

 .اس  پذير امکاا

، ي ااخهل هها  اانشهگاه *موافا  با انتاا  اانشجو مستايما توسط ههر يهک از   

 اما خارج از هارهوب ج و  فوق نيز بالمانک اس . نامه آيينمطابق 

هت جصرفاً  ي داخل کشورها دانشگاهبندي  گروه -2جدول شماره 

 ي خارج از کشورها دانشگاهانتقال دانشجويان ايراني از 

انتاا  اانشجوياا ايراني لاغل به تدرهيل   نامه آيين 6مااه  2موضو  تبرره )

و مراکهز   عهالي  آمهوزش ي هها  مؤسسه، ها اانشگاهي خارج از کشور به ها اانشگاهار 

 (پژوهشي ااخل کشور
 

 گروه ا گروه ج گروه ب گروه الف

 اله بروجراي آي  اکار اصفهاا

 مؤسسات غيرانتفاعي

بجز موارا من رج ار )

 (گروه ب و ج

 ايرانشهر اروميه الزهرا

ي آزاا ها اانشگاه

بجز موارا ) اسالمي

 (گروه ب و ج

 ايالم بوعلي سينا هم اا تبريز
 نور پيامي ها اانشگاه

 (بجز موارا گروه ج)

 بجنورا بيرجن  تربي  م رس
مراکز اانشگاه جامک 

 کاربرايلمي ع

تربي  معلم 

 (کرج) تهراا
  بناب ي امام خميني قزوينالملل بين

  ترب  حي ريه تدريالت تکميلي علوم پايه زنجاا تهراا

  جهرم و سبزوار اتربي  معلم آذربايجا لهي  بهشتي
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  خوانسار تفرش ليراز

  اامغاا فارس بولهر خليج صنعتي اصفهاا

صنعتي 

 اميرکبير
  زابل هرازي کرمانشا

صنعتي خواجه 

نريرال ين 

  وسي

  سيستاا و بلوهستاا زنجاا

  صنعتي اروميه سمناا صنعتي لريف

عالمه 

  با بايي
  صنعتي بابل لاه 

علم و صنع  

 ايراا
  صنعتي بيرجن  لهر کرا

  علوم اريايي و اريانوراي هابهار لهي  باهنر کرماا فراوسي مشه 

 هنر تهراا

 (کرج)
  علوم کشاورزي و منابک  بيعي رامين اهوازلهي  همراا 

 
صنعتي ، صنعتي لاهروا، صنعتي سهن تبريز

 ليراز
  فسا

  کازروا علوم اقترااي 

 
علوم کشاورزي و منابک  بيعي گرگاا و 

 ساري
  کراستاا

  گلستاا فني مهن سي گلپايگاا 

  گنب  کاوس قم 

  لرستاا کالاا 

  مداق ارابيلي گيالا 

  مراغه اامازن ر 

  مالير ها اانشگاهي الملل بينواح هاي  

  نيشابور هرمزگاا 

  عرر رفسنجاا ولي تبريز هنر اسالمي، هنر اصفهاا 

  ياسوج يزا 

 تربي  ابير لهي  رجايي 

لي  ، خاتم، ارلاا اماون ، غيرانتفاعي سوره

، رجاء قزوين (،آمل) لما ، سجاا، خيام، بهايي

 امام رضا، مد ث نوري ،لهي  الرفي اصفهاني

 علوم و فنوا مازن راا (، )

 

 صنع  آب و برق لهي  عباسپور 
 واح هاي مرکز لهرهاي بزرگ آزاا اسالمي

 (بجز موارا گروه ب)
 

 غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
واح هاي تهراا و مرکز لهرهاي  -نور پيام

 بزرگ
 

 

علوم تداياات : واح هاي) آزاا اسالمي

تهراا ، تهراا جنوب،  تهراا لما، تهراا

، آباا نجف، خوراسگاا، قزوين، کرج، مرکز

 (مشه  و لولتر، تبريز، اراک

  

 




