
 ٢اطالعيه شماره 

  متقاضيان ميهمان و انتقال به دانشگاه علم و فرهنگ قابل توجه

 عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه دانشجويان ميهماني سازمان امور دانشجويان درخصوص ١پيرو اطالعيه شماره 

، دانشجوياني كه به هر دليل در زمان مقرر امكان ثبت درخواست خود را در سامانه جامع امور غيردولتي و دولتي

با  https://portal.saorg.irسامانه مذكور به نشاني  از طريقتوانند دانشجويان (سجاد) نداشته اند، مي

   نمايند.د را به دانشگاه علم و فرهنگ ارسال خوانتقال توجه به نكات زير درخواست ميهمان يا 

  نكات مهم درخصوص ثبت درخواست

  با مراجعه به سايت فوق، نخست از طريق منوي ثبت نام در سامانه سجاد ثبت نام نماييد. .١

ثبت نام را با بارگذاري اطالعات شخصي و تحصيلي خود تكميل نماييد. (درصورت هرگونه مشكل به راهنماي  .٢

  استفاده از سامانه مراجعه و يا با پشتيباني آن ارتباط برقرار كنيد.)

از منوي خدمات و زير منوي اداره كل امور دانشجويان داخل بخش كميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان  .٣

 داخل درخواست خود را ثبت نماييد.

كه بايد در بخش مربوطه بارگذاري  مدارك الزم جهت ثبت درخواست ميهمان يا انتقال به دانشگاه علم و فرهنگ .٤

 شود:

  مستندات شرايط خاص -
  كپي ريزنمرات تحصيلي از دانشگاه مبداء -
 از دانشگاه مبداء  ٩٨- ٩٩براي دو نيمسال تحصيلي نامه موافقت با ميهماني به دانشگاه علم و فرهنگ  -
درخواست ميهماني به ليست دروس قابل اخذ در دو نيمسال تحصيلي مورد تاييد دانشگاه مبداء (جهت  -

 دانشگاه علم و فرهنگ)
 از دانشگاه مبداء  ٩٨- ٩٩تحصيلي  سال نامه موافقت با انتقال به دانشگاه علم و فرهنگ از نيمسال اول -

به شوراي بررسي موارد  علم و فرهنگ پس از بررسي اوليه توسط كارشناس آموزش دانشگاه درخواست متقاضيان .٥
 همان سامانه قابل مشاهده است.از طريق و نهايتا نتيجه خاص دانشگاه ارجاع خواهد شد 

 مي توانيد با ورود به كارتابل خود در سامانه سجاد و وارد نمودن كد پيگيري از وضعيت درخواست در هر مرحله .٦

 خود مطلع شويد. 

 

  دبيرخانه شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه علم و فرهنگ
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