
 

 

 1401-1402قابل توجه دانشجویان دانشگاه میبد متقاضی مهمان و انتقال در سال تحصیلی 
 

توانند از رساند که متقاضیان میکارشناسی متقاضی مهمان جدید، تمدید مهمانی، مهمان دائم و انتقال دائم می انوسیله به اطالع دانشجویبدین

    https://portal.saorg.irبا مراجعه به سامانه سجاد به نشانی اینترنتی  ،1140اردیبهشت  31لغایت  1140اردیبهشت  1تاریخ 

 نیمسال تحصیلی اقدام نمایند. 2نسبت به ثبت درخواست خود برای 

 وظایف متقاضیان:

 در نام ثبت شرایط و خود تحصیلی وضعیت از کامل اطالع با ،مقصد وأ مبد دانشگاه شرایط از آگاهی ضمن یان متقاضی بایددانشجو *

 نیمسال 2آن ) نوع بر مبنی خود درخواست (31/02/1401 لغایت 01/02/1401)  شده اعالم موعد در دانشجویان امور سازمان سجاد سامانه

 دانشگاه ضوابط و شرایط از کامل اطالع با و ثبترا  1140-2140 تحصیلی سال ( برایانتقال و دائم میهمان میهمانی، تمدید میهمانی،

 دانشگاه انتخاب به نسبت مقصد )روزانه / نوبت دوم(، دانشگاه در تقاضا مورد دوره وضعيت تحصيلي، مقطع و رشته مقصد،

 .دننمای تقاضا ضمیمه و اسکن شده ارائه تقاضای برای را خود مستندات و اقدام مقصد موسسه یا

رمز  و کاربری نام دریافت از پس و نمایند نام ثبت سجاد سامانه در بایستی ابتدا درخواست ثبت جهت متقاضیان است ذکر به الزم  تذکر:

 .نمایند ارائه را خود انتقال و میهمانی درخواست سازمان، خدمات قسمت از عبور

 اقدام مقصد وأمبد خاص موارد بررسی شورای بخش سجاد سامانه طریق از باید نیز رشته تغيير با مأتو انتقال متقاضي دانشجویان *

 .نمایند

 شهرهای در مذکور، محل در دانشگاه نبود صورت در االمکان حتی یا متقاضی خانواده سکونت محل شهر در بایستی حتماً انتخابی دانشگاه *

 .گردد جلوگیری غیرضروری ترددهای از تا باشد سکونت محل به نزدیکتر

 سجاد سامانه پشتیبانی قسمت از توانند، میسامانه خصوص در مشکل یا سوال هرگونه داشتن صورت در همچنین محترم متقاضیان* 

 .نمایند ارسال را خود درخواست

 ریقط * متقاضیان پس از ثبت درخواست در سامانه سجاد و دریافت کد پیگیری، می توانند در فاصله زمانی اعالم شده درخواست خود را از

 پیگیری نمایند. کارشناس دانشگاه

تیرماه نظر خود را مبنی بر موافقت / عدم موافقت  15از اعالم نظر دانشکده مربوطه، آموزش دانشگاه میبد تا تاریخ * الزم به ذکر است پس 

در سامانه مذکور ثبت خواهد کرد. لذا پیگیری مراحل موافقت و تحویل مستندات در صورت لزوم به دانشکده مربوطه، به عهده دانشجو 

 باشد.می

 نهایی دانشگاه مقصد نیز پایان مرداد ماه می باشد.* آخرین مهلت اعالم نظر 

 

 

 

 

 



 تاریخ های مهم:          

 31/02/1401 تاریخ آخرین مهلت ثبت درخواست در سامانه سجاد توسط دانشجو

 20/03/1401 بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشگاه ميبد و ارسال اسامي متقاضيان به دانشکده ها

 31/03/1401 تایيد ریيس دانشکده / مدیرگروه و ارسال نظرات به کارشناس آموزش دانشگاه ميبد

 15/04/1400 بررسي مجدد کارشناس آموزش و ثبت جواب درخواست در سامانه سجاد

 31/05/1400 آخرین مهلت اعالم نظر نهایي دانشگاه مقصد

 نکات مهم:
 مهمانی و انتقالی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری طبق آیین نامه های آموزشی ممنوع است .  -

 .می باشد  پذیر امکان مقصد و مبداء های دانشگاه خاص موارد کمیسیون طریق از فقط ارشد دانشجویان برای مهمانی

اعالم شده از طرف سازمان امور دانشجویان وزارت علوم بوده و زمان بندی ارائه شده در خصوص ثبت درخواست، بر اساس زمان بندی  -

 تغییر نخواهد کرد.

اند، الزاماً باید تمامی ریز نمرات مهمانی خود را به دانشگاه میبد، تحویل نموده باشند، در غیر دانشجویانی که قبالً مهمان سایر دانشگاهها بوده -

 گردد.این صورت با درخواست دانشجو مخالفت می

 باشد.می سالمني 4های دیگر، های مهمانی دانشجویان دانشگاه میبد در دانشگاهحداکثر تعداد نیمسال -

 خواهد شد. اند، مخالفتندارند و یا منع ثبت نام شده (افزایش سنوات یابه دلیل مشروطی )با درخواست دانشجویانی که مجوز ادامه تحصیل  -

 مهمان شده باشد، درخواست انتقال دائم بدهد. و بدون اینکه قبالً صورت مستقيمتواند بهدانشجو نمي -

 هایی که خارج از سامانه مذکور داده شود و یا به صورت دستی ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.به درخواست -

 خواهد خود درخواست و خاص شرایط خصوص در شده ارائه درخواستی واحدهای اعالم و اطالعات و سقم صحت مسئول ،یمتقاض -

 .شد خواهد خارج بررسی وضعیت از تقاضا ،شده ارائه اطالعات از یك هر احراز عدم صورت در و بود

در صورتی که پس از مشخص شدن جواب در سامانه سجاد، اعتراضی وجود داشته باشد الزم است پس از ثبت اعتراض در قسمت بررسی  -

 حتماً به کارشناس آموزش هم اطالع داده شود. مجدد سامانه و بارگذاری مدارک جدید،

 .دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته نیز از طریق سامانه سجاد و در همین بازه زمانی باید اقدام نمایند -

 از و«  شبانه و روزانه از اعم»  حضوری هایدانشگاه به نور پیام دانشگاه از روزانه، به شبانه هایدوره از رشته تغییر با توأم انتقال یا انتقال) -

 (.است بالمانع مقصد و مبداء موافقت با آن عکس به انتقال ولی است ممنوع دولتی هایدانشگاه به دولتی غیر هایدانشگاه

رایط مطابق با ا بودن شمتقاضیان تغییر رشته داخلی می توانند در همین فاصله زمانی با تماس با کارشناس آموزش دانشگاه جهت بررسی دار -

ارائه نمایند تا با بررسی و موافقت دانشکده مبدأ، درخواست  آموزش آیین نامه آموزشی، درخواست خود را در قالب فرم مربوطه به کارشناس

 ود.ش آنها جهت اظهار نظر به گروه مقصد ارسال گردد. الزم به ذکر است پیگیری مراحل تأیید درخواست باید توسط دانشجو انجام

با آقای اسالمی کارشناس آموزش دانشگاه میبد به شماره تماس  ندتواندر این زمینه می سؤالهرگونه داشتن در صورت دانشجویان عزیز  -

  نمایند.تماس حاصل  در ساعات اداری از شنبه تا چهارشنبه، 03533212213

 آموزش دانشگاه ميبد
 

 


