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 ندارد

 معاون محترم آموزشی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....

 

 سالم علیکم

 79-98 دومنیمسال جهت دانشگاههاي علوم پزشکی احتراماً، به اطالع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان   

نسبت به ثبت درخواست، ضمن اطالع رسانی دقیق بر اساس جدول مشروحه ذیل فعال خواهد گردید. مقتضی است 

زم دانشجویان بر اساس بازه هاي زمانی مشروحه ذیل اقدام ال تقاضاهاي انتقال و میهمانیرسیدگی و پاسخگویی به 

د ري گردجویان بایستی فقط از طریق سامانه مذکوراقدام و پیگیبعمل آید .ضمن آنکه متذکر می گردد نقل و انتقال دانش

ه هاي دانشگاهها/دانشکدالزم به توضیح می باشد  ی باشد .میا سامانه دانشگاه دراین خصوص ممنوع ت ازسایاز  واستفاده

به  الزم را دراین خصوصعلوم پزشکی که درنیمسال مذکورپذیرش دانشجوي انتقال یا میهمانی ندارند بایستی اطالع رسانی هاي 

 انجام رسانند

 

 سامانه انتقال و میهمانی دانشجویانجدول زمانبندي 

 

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههاي مبداء وبارگذاري  97آذر 10آبان تا  20

 مدارك الزم 

بررسی مدارك و اعالم نقص توسط دانشگاه مبداء وویرایش  97آذر  25آذر تا 11

 توسط دانشجو

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعالم نتیجه  97دي  10آذر تا 26

 توسط دانشگاه مبداء

بررسی مدارك و اعالم نقص توسط دانشگاه مقصد وویرایش  97دي  23دي تا 11

 توسط دانشجو

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعالم نتیجه  97بهمن 8دي تا  24

 توسط دانشگاه مقصد

 

 

 

 رونوشت :  

جناب آقاي مهندس منجمی رئیس محترم مرکز خدمات ماشینی جهت اقدام، پیگیري ودرج در سامانه نقل وانتقال .  -  

جناب آقاي دکتر اکبري مشاور محترم معاون آموزشی جهت استحضار. -  

معاونت آموزشی. سرکار خانم روانبخش جهت اطالع و پیگیري جهت درج در سایت مرکز خدمات اموزشی و -  

  سرکارخانم خیري جهت اطالع -

 


