
 معاونت محترم آموزشی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی

 با سالم 

احترامًا، ضمن تقدیر و تشکر از همکاریهای جنابعالی و همکاران محترم، در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان متقاضی      

در سالهای گذشته ضمن ارسال اطالعیه شماره یک اداره کل امور دانشجویان داخل به استحضار می رساند سامانه ثبت درخواست 

 سجاد سامانه دانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ایرکاهای میهمانی و انتقال دانشجویان دوره 

 )https://portal.saorg.ir( متقاضیان زمان ثبت درخواست توسط اردیبهشت 31اول اردیبهشت فعال گردیده و تا از تاریخ 

آن معاونت، دانشکده ها و گروه ها  می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی از طریق خاص شرایط دارای

اطالع رسانی الزم در خصوص مدت زمان ثبت درخواست متقاضیان میهمانی و انتقال در دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته 

 .و کارشناسی پیوسته صورت پذیرد

تیرماه و اظهار نظر دانشگاهها  15اد تا خرد1الزم به ذکر است مهلت اظهار نظر دانشگاه ها و موسسات به عنوان مبدا از تاریخ     

مرداد خواهد بود. نظر به تعطیالت تابستانی دانشگاهها و موسسات،  31تیرماه تا  16و موسسات به عنوان مقصد از تاریخ 

خواهشمند است دستور فرمایید برنامه ریزی به گونه ای صورت پذیرد تا قبل از تعطیالت اعالم نظر در خصوص درخواست ها 

 .ورت پذیردص

همچنین با توجه به شرایط ایجاد شده بدلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و پیروی تمام موسسات آموزش عالی از 

رساند که در صورت تداوم وضعیت بیماری، میهمانی و انتقال دانشجویان های ستاد ملی مبارزه با کرونا به اطالع میدستورالعمل

های میهمانی و انتقال با بازگشت به شرایط عادی فقت موسسات مبدا و مقصد با درخواستموا و باشدمی موجود تحت شرایط

  .پذیر خواهد بوددر موسسات آموزش عالی امکان

 

 راهنمای ثبت درخواست در سامانه:

 سامانه موجود استراهنمای کامل ثبت درخواست، در صفحه قوانین و مقررات لینک 

اداره  –در صورتی که قبال از خدمات سامانه سجاد استفاده نکردید، ابتدا باید ثبت نام کرده و سپس از منوی خدمات  -

دقت فرمائید که باید مقطع  ثبت ناممرحله سوم درخواست انتقالی و مهمانی ثبت نمایید. در  -کل دانشجوبان داخل

 را با وضعیت شاغل به تحصیل وارد نمایید. )دانشگاه مبدا(لی دانشگاهی خودتحصی

 اگر پس از ورود به سامانه منوی انتقالی و مهمانی را مشاهده نمیکنید، یکی از دو حالت زیر امکانپذیر است -

o در مرحله ورود سوابق تحصیلی، مقطع دانشگاهی خود را وارد نکرده اید 

o  تحصیل  شاغل به دانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ایرکادر یکی از مقاطع

 نیستید

o بازه زمانی ثبت درخواست هنوز شروع نشده یا به اتمام رسیده است 

اگر قبالً در سامانه سجاد ثبت نام کرده اید، از بخش ورود به سامانه اقدام به ورود و ثبت درخواست نمایید. نام کاربری،  -

رمز خود "صورت فراموشی رمز، از طریق گزینه کد ملی شماست و رمز عبور را در زمان ثبت نام انتخاب کرده اید. در 

 در صفحه ورود به سامانه اقدام نمایید. "را گم کرده ام


