
 

 

 

 

 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

 در تسـهي   و نامـه  آئـي   بهاـ   چـه  هـ   انجـا،  راســـاا   در فنـاور   و تحقيقـات  علـو،   وزارت دانشجويان امور ســـازمان

 و%25  جانبداز فرزندد و آزاده فرزندد شدهيد، فرزندد) هـ    جامعـه  ايثـارر   و شـاه   دانشـجويان  اناقـا   و ميهمـانی  ام 

  ذرآ 30 لغاید  آذر  10 تـاري   از  1400-1401 تحصـيلی  سـا   بـ ا   را اناقـا   و ميهمـانی  ماقاضـيان  نـا،  ثبت زمان (باالتر

 .نماي  می اعال،

 از اسـاااده  بـا   را شـ اي   واجـ   ماقاضـيان  درخواسـت  ثبـت  شـ و   زمـان  ميباشن  موظف موسسات و دانشگاهها اساس ب اي 

 اطـال  ...(  و موسسـه  يـا  دانشـگاه  هـ   هـا   دانشـد ه  كليـه  در آموزشـی  اعالنـات  تابلوهـا   دانشگاه  سايت)مناسب ابزارها 

 .نماين  رسانی

 مداهدی 8 لغاید  آذر  30 از شـ اي   داشـا   صـورت  در و نمـوده  ب رسـی  را دانشـجو  درخواست موظان  مب أ ها  دانشگاه

 .نماين  ضميمه را دانشجو نم ات ريز موافقت صورت در و اعال، سامانه در را خود نظ  ماقاضی  اطالعات تايي  ضم 

 :ماقاضی وظايف

 ط يـ   از( آذرمـاه  30 لغايـت  آذرمـاه  10) شـ ه  اعـال،  زمـان  در بايسـت  مـی  اناقـا    و نقـ   نامـه  آيي  ش اي  واج  ماقاضيان

 دانشدگاه ضدواب  و شدرای  از کامد  اطدع  بدا را خـود  درخواسـت    portal.saorg.ir سـجاد  سامانه به م اجعه

 مراحد  تمدامی و کدرده ثبد  مقصدد، دانشدگاه در تقاضدا مدورد دوره وضديي  تحصيلی، مقطع و رشته مقصد،

 ایثدارگر و شداهد دانشدجویان ميهمدانی و انتقدال خددمات به مربوط منوی و مشخصات فرم تکمي  اوليه، نامثب 

 کنند. مشاهده رهگيری کد درج با سای  همان طریق از را نتيجه رهگيری، کد دریاف  از پس و تکمي  را

 دريافـت  از پـ   و نماينـ   نـا،  ثبـت  سـجاد  سـامانه  در بايسـای  اباـ ا  درخواست ثبت جهت ماقاضيان است ذك  به الز،: تذك 

 .نماين  ارائه را خود اناقا  و ميهمانی درخواست سازمان خ مات قسمت از عبور رمز و كارب   نا،

 صـورت  در و بـود  خواهـ   خـود  خـا   شـ اي   خصـو   در شـ ه  ارائـه  اطالعـات  صـحت  مسـوو   اناقا  و ميهمانی ماقاضی -

 .ش  خواه  خارج ب رسی وضعيت از تقاضا ش ه ارائه اطالعات از يك ه  اح از ع ،

 اسـاااده  خـود  درخواسـت  ثبـت  بـ ا   سـامانه  ايـ   از رشـاه  تغييـ   بـا  تـوا،  اناقـا   ماقاضـی  ايثـارر   و شاه  دانشجويان-

 .ننماين 

 سـامانه  پشـايبانی  قسـمت  از سـامانه  خصـو   در مشـد   يـا  سـوا   ه رونـه  داشـا   صـورت  در همچني  محا ، ماقاضيان-

 .نماين  ارسا  را خود درخواست

 

 ایثارگر و شاهد دانشجویان امور ک  اداره
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