بسمه تعالی

معاونت

اطالعيه شماره 1

امور دانشجویان داخل
در خصوص ميهمانی و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی  ،غيردولتی و پيام نور
ســـــازمان امــور دانشــجويان وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاور در راســــتا انجــام هــر چــه بهتــر آئــين نامــه و تســهيل در امــر
ميهمــانی و انتقــال دانشــجويان شــاهد و ايثــارگر جامعــه هــد (فرزنــد شــهيد ،فرزنــد آزاده و فرزنــد جانبــاز %25و بــارتر) زمــان
ثبــت نــام متقاضــيان ميهمــانی و انتقــال ورودی هــای ســال  1400و ماقبــل از تــاري  18خــرداد لغايــت  20تيرمــاه اعــالم مــی
نمايد.
بــراين اســا دانشــگاهها و موسســات موظــ ميباشــند زمــان شــرو ثبــت درخواســت متقاضــيان واجــد شــرايط را بــا اســتداده از
ابزارهــا مناسب(ســايت دانشــگاه ،تابلوهــا اعالنــات آموزشــی در كليــه دانشــكده هــای هــر دانشــگاه يــا موسســه و  )...اطــال
رسانی نمايند.

دانشــگاه هــای مبــد موظدنــد درخواســت دانشــجو را بررســ نمــوده و در صــورت داشــتن شــرايط از  20تيــر لغايــت  31تيرمــاه
ضمن تاييد اطالعات متقاضی ،نظر خود را در سامانه اعالم و در صورت موافقت ريز نمرات دانشجو را ضميمه نمايند.
وظاي

متقاضی:

متقاضــيان واجــد شــرايط آيــين نامــه نقــل و انتقــال ،مــی بايســت در زمــان اعــالم شــده ( 18خــرداد لغايــت  20تيرمــاه) از طريــ

مراجعـــه بـــه ســـامانه ســـجاد  ، portal.saorg.irدرخواســـت خـــود را بـــا اطـــال کامـــل از شـــرايط و ضـــوابط دانشـــگاه
مقصــد ،رشــته و مقطــ تحصــيلی ،وضــعيت دوره مــورد تقاضــا در دانشــگاه مقصــد ،ثبــت کــرده و تمــامی مراحــل ثبتنــام
اوليــه ،تکميــل فــرم مشخصــات و منــوی مربــوط بــه خــدمات انتقــال و ميهمــانی دانشــجويان شــاهد و ايثــارگر را تکميــل و
پ ـ از دريافــت کــد رهگيــری ،نتيجــه را از طري ـ همــان ســايت بــا درج کــد رهگيــری مشــاهده کننــد ،همچنــين دانشــجويان
شــاهد و ايثــارگری کــه در ســال گذشــته حکــم ميهمانیشــان خاتمــه يافتــه ،بايــد مجــدد در ســامانه ثبتنــام کــرده و کارنامــه تحصــيلی
خود را بارگذاری و مستندات خود را برا تقاضا ارائه شده اسكن و ضميمه تقاضا نمايند.
تــذکر :رزم بــه ذكــر اســت متقاضــيان جهــت ثبــت درخواســت ابتــدا بايســتی در ســامانه ســجاد ثبــت نــام نماينــد و پ ـ
كاربر و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست ميهمانی و انتقال خود را ارائه نمايند.

از دريافــت نــام

 متقاضــی ميهمــانی و انتقــال مســئول صــحت اطالعــات ارائــه شــده در خصــوص شــرايط خــاص خــود خواهــد بــود و در صــورتعدم احراز هر يك از اطالعات ارائه شده تقاضا از وضعيت بررسی خارج خواهد شد.
دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضی انتقال توام با تغيير رشته از اين سامانه برای ثبت درخواست خود استداده ننمايند.متقاضـــيان محتـــرم همچنـــين در صـــورت داشـــتن هرگونـــه ســـوال يـــا مشـــكل در خصـــوص ســـامانه از قســـمت پشـــتيبانی ســـامانهدرخواست خود را ارسال نمايند.
اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

