
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 1 شماره اطالعيه

 نور پيام و غيردولتی ، دولتی عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه ایثارگر و شاهد دانشجویان انتقال و ميهمانی خصوص در

 و ميهمـانی امـ  در تسـهي  و نامـه آئـي  بهاـ  چـه هـ  انجـام راســـاا  در فنـاور  و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان امور ســـازمان

 (بااترر و%25  جانبااز و آزادهفرزناد و همسار شاهيد، و همسار فرزنادجانبااز، آزاده، ) هدف جامعه ايثارگ  و شاهد دانشجويان اناقال

 .نمايد می اعالم  مهرماه 9 لغایت شهریورماه 31 تاريخ از  1401ورود  ها  سال  اناقال و ميهمانی ماقاضيان نام ثبت زمان

 ابزارهـا  از اسـاااده بـا  را شـ اي  واجـد ماقاضـيان درخواسـت ثبـت شـ و  زمـان ميباشـند موظـ  موسسات و دانشگاهها اساس ب اي 

شـايان  .نماينـد رسـانی اطـال ...(  و موسسـه يـا دانشـگاه هـ  هـا  دانشـدده كليـه در آموزشی اعالنات تابلوها  دانشگاه، سايت) مناسب

و ايثـارگ  سـازمان امـور دانشـجويان از شـدي خ در خواسـت هـا  خـارا از سـامانه معـدور ذك  است اداره كـ  امـور دانشـجويان شـاهد 

 ت.اس

 :ماقاضی وظاي 

 بـه م اجعـه ط يـ  از( مه مـاه 9 لغايـت شـه يورماه 31) شـده اعـالم زمـان در بايسـت مـی اناقال، و نق  نامه آيي  ش اي  واجد ماقاضيان

 رحصايیی، مقطا  و رشات  مقصاد، دانشاگاه ضاواب  و شارای  از کاما  اطاع  با را خـود درخواست ، portal.saorg.ir سجاد سامانه

 با  مرباو  مناو  و مشخصاا  فارم رکميا  اوليا ، ناامثبت مراحا  رماامی و کرده ثبت مقصد، دانشگاه در رقاضا مورد دوره وضعيت

 باا ساایت هماان طریا  از را نتيجا  رهگيار ، کاد دریافات از پا  و رکميا  را ایثارگر و شاهد دانشجویان ميهمانی و انتقال خدما 

 کنند. مشاهده رهگير  کد درج

 و كـارب   نـام دريافـت از شـ  و نماينـد نـام ثبـت سـجاد سـامانه در بايسـای ابادا درخواست ثبت جهت ماقاضيان است ذك  به الزم: تدك 

 .نمايند ارائه را خود اناقال و ميهمانی درخواست سازمان خدمات قسمت از عبور رمز

 هـ  احـ از عـدم صـورت در و بـود خواهـد خـود خـا  شـ اي  خصـو  در شـده ارائه اطالعات صحت مسئول اناقال و ميهمانی ماقاضی -

 .شد خواهد خارا ب رسی وضعيت از تقاضا شده ارائه اطالعات از يك

فق  ب ا  دانشـجويان جديـدالورود شـاهد و ايثـارگ  واجـد شـ اي  مقدـن كـاردانی، كارشناسـی ناشيوسـاه و كارشناسـی  ثبت نام امدان -

ــاه ــه ا  شيوس ــ   ح ف ــيلی  و دكا ــال تحص ــی   1401-02ورود  س ــ اهم م  ــالها  ف ــا  دانشــجويان ورود  س ــت ه ــه درخواس ــد و ب باش

 .د شدنخواه داده اث  ت تيب قب 

نمــ ه علمـی آخـ ي  فـ د شدي فاـه شـده سـهميه شــاهد در آن  %90ب رسـی درخواسـت ميهمـانی و اناقـال ماقاضـيان ب اسـاس احـ از  -

 دانشگاه می باشد.

ب رسی درخواسـت ميهمـانی و اناقـال ماقاضـيان درصـورت عـدم بارگـدار  كارنامـه م حلـه اول )تـ از نمـ ه علمـی شدي فاـه شـده( و   -

 ميس  نمی باشد.در سامانه سجاد كارنامه نهايی 

ن شـدي  مـی ب رسی درخواست اناقال يا ميهمانی تنهـا در صـورت دايـ  بـودن رشـاه، دوره و گـ ايل تحصـيلی در دانشـگاه مقصـد امدـا -

 .باشد

 ثبــت بـ ا  سـامانه ايـ  از ر گـ ايل رشـاه تغييــ  بـا تـوام اناقـال تغييـ  رشــاهر گـ ايل و يـا ماقاضـی ايثـارگ  و شـاهد دانشـجويان-

 .ننمايند اساااده خود درخواست

اناقـال يـا ميهمـانی توسـ  ماقاضيان موظ  به ثبت نام در دانشگاه مبدا )قبولی( مـی باشـند و شـ  از ب رسـی مـدارح و احـ از شـ اي   -

  .نمايند م اجعه كميسيون م بوط و اعالم به دانشگاه ها  مبدا و مقصد، می توانند به دانشگاه مقصد ب ا  ثبت نام و اناخاب واحد

 .)بهم  ماه( مشمول مجاز به ثبت نام در سامانه نمی باشند 1401-02شدي فاه شدگان نيم سال دوم سال تحصيلی  -

 درخواسـت سـامانه ششـايبانی قسـمت از سـامانه خصـو  در مشـد  يـا سـوال ه گونـه داشـا  صـورت در همچنـي   ممحا ماقاضيان-

 .نمايند ارسال را خود

 ایثارگر و شاهد دانشجویان امور ک  اداره
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