معاونت آموزشی -اداره کل آموزش( واحد نقل و انتقاالت )

دانشجویان گرامی
با سالم
خواهشمند است با توجه به راهنمایی ها و جدول زمانبندی ذیل نسبت به ثبت درخواست میهمانی در
نیمسال دوم سال تحصیلی  1401 - 1402و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه در سامانه نقل انتقاالت
به آدرس  https://gu.behdasht.gov.irاقدام نمائید/.

 -1با توجه به اینکه زمان ثبت نام از تاریخ جمعه 20آبان ماه تا جمعه  9دی ماه  1401می باشد ،لذا هیچ
درخواستی خارج از این بازه زمانی و خارج از سامانه مربوطه قابل ارجاع و بررسی نمی باشد.
 -2ثبت درخواست میهمانی در سامانه صرفاً با شماره دانشجویی و کد ملی امکان پذیر است.
 -3صحت کلیه مدارک و مستندات به عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم صحت مدارک ارائه شده
در هر مرحله از فرایند رسیدگی کان لم یکن تلقی خواهد شد.
 -4آخرین وضعیت درخواست های ثبت شده به صورت آنالین در سامانه قابل مشاهده خواهد بود و از طریق
پیامک به اطالع متقاضیان خواهد رسید) لطفاً در ثبت شماره تلفن همراه خود دقت فرمائید(
 -5تذکر مهم :تکمیل و بارگذاری فرم موافقت با میهمانی در بازه زمانی مشخص شده برعهده خود دانشجو
می باشد ،لذا هرگونه سهل انگاری در این خصوص به منزله انصراف از درخواست است.
 -6تذکر مهم :حضور دانشجویان دارای موارد خاص) پزشکی ( به همراه مدارک پزشکی برای معاینات و
تایید در کمیسیون پزشکی الزامی است.
سامانه درخواست میهمانی دانشجویانtp://guest.behdasht.gov.irht :

جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهمانی دانشجویان
جمعه  1401 / 08 / 20تا جمعه 1401 / 10 / 09

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبدا و بارگذاری مدارک الزم

شنبه 1401 / 10 / 10تا شنبه 1401 / 10 / 17

بررسی مدارک و ارسال مدارک پزشکی و کفالت نامه ها توسط دانشکده

یکشنبه 1401 / 10 / 18تا یکشنبه 1401 / 10 /25

برگزاری شورای دانشکده و اعالم اسامی دانشجویان( موافقت یا عدم موافقت) توسط دانشکده

دوشنبه  1401 / 10 / 26تا شنبه 1401 / 11 / 01

ویرایش توسط دانشجو

یکشنبه  1401 / 11 / 02تا دوشنبه 1401 / 11 / 10

برگزاری کمیته نقل و انتقاالت دانشگاه

سه شنبه  1401/ 11 / 11تا یکشنبه 1401 / 11 / 23

بارگذاری فرم موافقت با میهمانی توسط دانشجویان

دوشنبه  1401 / 11 / 24تا یکشنبه 1401 / 11 / 30

رسیدگی و اعالم نتیجه توسط دانشگاه مبدأ به مقصد

دوشنبه  1401/12/01تا یکشنبه 1401/12/28

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

یکشنبه  1402/01/06تا پنجشنبه 1402/01/31

رسیدگی و اعالم نتیجه توسط دانشگاه مقصد

