
 

اطالعیه درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها 
در مقاطع کارشناسی و دکتري عمومی براي سال تحصیلی 

1402 -1401  
  

 و نامه آئین بهتر چه هر انجام راستاي رد فناوري و تحقیقات علوم، وزارت دانشجویانر امو سازمان
 سال براي را انتقال و میهمانی متقاضیان نام ثبت زمان دانشجویان، انتقال و میهمانی امر در تسهیل

 اعالم   https://portal.saorg.irآدرس به سجاد سامانه طریق زا 1401-1402 تحصیلی
 . نماید می

  
 : متقاضی وظایف

 میهمانی،( را خود درخواست انتقال، و میهمانی نامه آئین شرایط ا ز کامل اطالع با باید دانشجو
اردیبهشت  اول(شده  ماعال موعد ردانشجویان د رامو سازمان سجاد سامانه رد )انتقال میهمانی، تمدید

 رشته مقصد، ضوابط دانشگاه و شرایط زا کامل عاطال با و ثبت) اردیبهشت ماه یک و سی لغایت ماه
 موسسه یا انتخاب دانشگاه به نسبت مقصد، دانشگاه رد تقاضا مورد دوره وضعیت تحصیلی، مقطع و

  .نماید تقاضا ضمیمه و اسکن شده ارائه تقاضاي براي را خود مستندات و اقدام مقصد

  
 :  تذکرمهم

 ا ز و پس نمایند نام ثبت سجاد سامانه  د ر باید ابتدا درخواست ثبت جهت متقاضیان - 1
ر از قسمت ورود به سیستم،  وارد پرتال شخصی خود در عبو رمز و کاربري نام دریافت

و  گزینه  اداره کل امور دانشجویان داخل خدمات، منوي از سایت وزارت علوم شده و
 . تقاضاي خود را ثبت نمایند انتقال، و میهمانی انتخاب فرم درخواست



  

  
  

 . دقت شود تا زمانی که کد  رهگیري درخواست دریافت ننموده اید، تقاضاي شما ثبت نگردیده است 

  
و انتقالی در سامانه مذکور را مورد  این دانشگاه صرفا درخواست هاي ثبت شده میهمانی - 2

هاي حضوري و خارج از این سامانه  دهد و از پاسخگویی به درخواست بررسی قرار می
 . معذور می باشد

  
 خاص شرایط خصوص رد شده ارائه اطالعات صحت مسئول انتقال، و میهمانی متقاضی - 3

 زا تقاضا شده، ارائه اطالعات ا ز یک هر زاحرا عدم صورت رد و خواهد بود خود
 . شد خواهد خارج بررسی وضعیت

  
تقاضاي تمدید میهمانی دانشجویان نیز صرفا در صورت کسب معدل مطلوب و موافقت  - 4

دانشگاه مبدا قابل بررسی خواهد بود و ریزنمرات این دانشجویان صرفا پس از تسویه 
  .خواهد شدحساب کامل دانشجو با دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه مبدا ارسال 

  



 زا سامانه خصوص رد مشکل یا سوال هرگونه داشتن صورت رد همچنین محترم متقاضیان - 5
  . نمایند ارسال را خود درخواست سامانه قسمت پشتیبانی

  
و  اعالم سامانه رد را خود نظر ماه تیر 15 لغایت خرداد ابتداي زهاي مبدا ا دانشگاه - 6

 . می نمایند ارسال مقصد دانشگاه  به را دانشجو ریز نمرات موافقت درصورت 

  
 و اقدام تقاضاها بررسی به نسبت پایان همان ماه مقصد از ابتداي مرداد ماه تا هاي دانشگاه - 7

 . نمایند نتیجه نهایی را اعالم می شده یاد  سامانه طریق زا

            
- 38806630 تلفن با شماره اخوانخانم ارکدانشگاه در امور نقل و انتقاالت، سراین سکارشنا

 . پاسخگوي سواالت احتمالی شما در ساعات اداري می باشند 051

  
  

  مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد                                                                   


