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روسای محترم

دانشگاهها/ مراکز و موسسات آموزش عالی/ پژوهشگاهها/ پژوهشکدهها/ پارکهای علم و فناوری/ مراکز 
تحقیقاتی/ سازمانها و نهادهای دارای عضو هیات علمی در سراسر کشور 

 
با سالم و احترام

 درخصوص اجرای تسهیالت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیاتعلمی در سال ١٤٠٠ به استحضار میرساند، شرایط 
و ضوابط این تسهیالت طبق دستورالعمل اجرایی جدید نقل و انتقال فرزندان اعضای هیاتعلمی (تیر ماه ٩٩) موضوع 
مصوبه جلسه ٧٣٥ مورخ ٩٢/٤/٢٥ شورای عالی انقالب فرهنگی که طبق اصالحیه ابالغی شماره ٤٢٦٧٩/٤١١٠٤ مورخ 
١٣٩٩/٤/١٨ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور تهیه و به امضای وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر محترم 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی رسیده (تصویر پیوست) و برای استفاده 
پذیرفتهشدگان سال ١٣٩٩ و بعد از آن مالک عمل است، میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند به نحو مقتضی به 

اطالع اعضای محترم هیات علمی ذینفع آن دانشگاه رسانده شود.
الزم به ذکر است بر اساس این دستورالعمل، فرزندان اعضای هیات علمی فقط میتوانند در صورت احراز شرایط 

و ضوابط مربوطه انتقال یابند و تسهیالت تغییر رشته و انتقال مشروط حذف و غیرقابل اجرا شده است. 
همچنین پذیرفتهشدگان دارای سهمیه ایثارگران و رزمندگان اعم از ایثارگران ٢٥% ظرفیت و ایثارگران ٥% 
ظرفیت، که حائز شرایط استفاده از تسهیالت فرزندان اعضای هیات علمی هستند برای استفاده از مفاد این تسهیالت 
باید توجه داشته باشند که برای انتقال باید ٩٠ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب نمایند. 

(بند ١-٥ – حدنصاب بخش تعاریف مندرج در صفحه٢ دستورالعمل پیوست)

رونوشت:
ـ معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه دستورالعمل، برای استحضار.

ـ معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به همراه دستورالعمل،برای استحضار.
_ رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی به همراه دستورالعمل، برای استحضار و اطالع رسانی به اعضای هیات علمی آن دانشگاه.


