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ندارد

معاون محترم آموزشي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني... 

سالم عليكم
     احتراماً، به اطالع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشكی جهت نیمسال دوم      

١٤٠٠-١٣٩٩ بر اساس جدول مشروحه ذیل فعال خواهد گردید. خواهشمند است ضمن اطالع رسانی دقیق نسبت به ثبت 
درخواست، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی دانشجویان بر اساس بازه های زمانی مشروحه ذیل 
اقدام الزم بعمل آید. شایان ذکر است، نقل و انتقال دانشجویان بایستی فقط از طریق سامانه مذکور اقدام و پیگیری گردد 

و از استفاده از سایت یا سامانه دانشگاه در این خصوص خودداری گردد. 
ضمنا، مقتضی است دانشگاهها/دانشكده های علوم پزشكی که در نیمسال مذکور پذیرش دانشجوی انتقال یا میهمانی 

ندارند، اطالع رسانی الزم را در این خصوص معمول فرمایند.

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان
ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء وبارگذاری 

مدارك الزم 
٢٠ آبان تا ١٠آذر ٩٩

بررسی مدارك و اعالم نقص توسط دانشگاه مبداء  و ویرایش توسط 
دانشجو

١١آذر تا ٢٥ آذر ٩٩

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعالم نتیجه توسط 
دانشگاه مبداء

٢٦آذر تا ١٠ دی ٩٩

بررسی مدارك و اعالم نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط 
دانشجو

١١دی تا ٢٣ دی ٩٩

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعالم نتیجه توسط 
دانشگاه مقصد

٢٤ دی تا ٨ بهمن٩٩

رونوشت:

جناب آقای مهندس منجمی، رییس محترم مرکز خدمات ماشینی جهت اقدام، پیگیری و درج در سامانه نقل و انتقال
سرکار خانم روانبخش جهت اطالع و پیگیری جهت درج در سایت مرکز خدمات آموزشی و معاونت آموزشی


