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اطالعيه شماره 1
در خصوص ميهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مزاکش آموسش عالی دولتی و غيزدولتی
ســـ بزهبى اهَر داًشجَيبى ٍزارت علَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍري در راســتبي اًجبم ّر چِ ثْتر آئيي ًبهِ ٍ تسْيل در
اهر هيْوبًی ٍ اًتقبل داًشجَيبى زهبى ثجت ًبم هتقبضيبى هيْوبًی ٍ اًتقبل را ثراي سبل تحصيلی  98-99از طريق
سبهبًِ سجبد ثِ آدرس  https://portal.saorg.irاعالم هی ًوبيذ.

 ثرايي اسبس داًشگبُّب ٍ هَسسبت هَظف هیثبشٌذ زهبى شرٍع ثجت درخَاستّبي هيْوبًی ٍ اًتقبلرا ثب استفبدُ از اثسارّبي هٌبست(سبيت داًشگبُ ،تبثلَّبي اطالعبت آهَزشی در كليِ داًشكذُّب ٍ پرديس-
ّبي ّر داًشگبُ يب هَسسِ ٍ  )...ثِ اطالع كليِ داًشجَيبى ثرسبًٌذ.
 دانشگاه های مبدأ موظفند بر اساس مفاد آيين نامه شماره  41/3/44441مورخ  22/3/20درخواست دانشجو رابررسي نموده و در صورت داشتن شرايط از ابتدای خرداد لغایت  51تیر ماه نظر خود را در سامانه اعالم و در
صورت موافقت ريس نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نمايد .سپس دانشگاه های مقصد موظفند حداكثر تا
پایان مرداد ماه نسبت به بررسي تقاضاها اقدام و از طريق سامانه ياد شده اعالم نمايد.
وظایف متقاضی:
 داًشجَ ثبيستی ثب اطالع كبهل از شرايط آئيي ًبهِ هيْوبًی ٍ اًتقبل درخَاست خَد را هجٌی ثر ًَعآى (ً 2يوسبل هيْوبًی ،توذيذ هيْوبًی ،هيْوبى دائن ٍ اًتقبل) در سبهبًِ سجبد سبزهبى اهَر داًشجَيبى
در هَعذ اعالم شذُ (اٍل ارديجْشت لغبيت سی ٍ يك ارديجْشت) ثجت ٍ ثب اطالع كبهل از شرايط ٍ ضَاثط
داًشگبُ هقصذ ،رشتِ ٍ هقطع تحصيلیٍ ،ضعيت دٍرُ هَرد تقبضب در داًشگبُ هقصذً ،سجت ثِ اًتخبة
داًشگبُ يب هَسسِ هقصذ اقذام ٍ هستٌذات خَد را ثراي تقبضبي ارائِ شذُ اسكي ٍ ضويوِ تقبضب ًوبيذ.
تذکز :الزم ثِ ركر است هتقبضيبى جْت ثجت درخَا ست اثتذا ثبيستی در سبهبًِ سجبد ثجت ًبم ًوبيٌذ ٍ
پس از دريبفت ًبم كبرثري ٍ رهس عجَر از قسوت خذهبت سبزهبى درخَاست هيْوبًی ٍ اًتقبل خَد را ارائِ
ًوبيٌذ.
 هتقبضی هيْوبًی ٍ اًتقبل هسئَل صحت اطالعبت ارائِ شذُ در خصَص شرايط خبص خَد خَاّذثَد ٍ در صَرت عذم احراز ّر يك از اطالعبت ارائِ شذُ تقبضب از ٍضعيت ثررسی خبرج خَاّذ شذ.
 داًشجَيبى هتقبضی اًتقبل تَام ثب تغيير رشتِ ًيس از طريق سبهبًِ سجبد ثخش شَراي ثررسی هَارد
خبص هجذا ٍ هقصذ اقذام ًوبيٌذ.
 هتقبضيبى هحترم ّوچٌيي در صَرت داشتي ّرگًَِ سَال يب هشكل در خصَص سبهبًِ از قسوت
پشتيجبًی سبهبًِ درخَاست خَد را ارسبل ًوبيٌذ.
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