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 پیوست :

در امرر  لینامه و تسهنیانجام هر چه بهتر آئ یدر راستا یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق انیازمان امور دانشجوس   

 و انتقرال یهمرانیم انیزمان ثبت نرام متقا ر ،کارشناسی و دکترای عمومیهای دوره انیو انتقال دانشجو یهمانیم

 سرررامانه سرررجاد بررره آدر  قیررراز طر 13۹۹ - 1400 یلیسرررال تح ررر یرا بررررا (خرررا شررررای دارای)

https://portal.saorg.ir نمود.  اعالم 

 سامانه سجاد قیاز طر توسط دانشجو و انتقال یهمانیم یهازمان شروع ثبت درخواست

 .گردد یاعالم م 1399 بهشتیارد کمیو  یس تیلغا بهشتیاول ارد از

مورخ  88441/3/41شماره  میهمانی و انتقال دانشجویان به نامه نییمبدأ موظفند بر اسا  مفاد آ یدانشگاه ها     

ماه نظر  ریت 15 تیخرداد لغا یاز ابتدا  ینموده و در صورت داشتن شرا یدرخواست دانشجو را بررس 20/03/13۹2

 ی. سپس دانشگاههادیارسال نمانمرات دانشجو را به دانشگاه مق د  زیخود را در سامانه اعالم و در صورت موافقت ر

 . دیاعالم نما ادشدهیسامانه  قیتقا اها اقدام و از طر ینسبت به بررس مرداد انیپامق د موظفند حداکثر تا 

 مهمانی یا انتقال: یمتقاضدانشجوی  فیوظا

 2برر نروع آن ) یو انتقال درخواسرت خرود را مبنر یهمانینامه م نیآئ  یبا اطالع کامل از شرا یستیبا دانشجو     

 انیدر سامانه سجاد سازمان امور دانشجو دائم دائم و انتقال همانیم ،موقت یهمانیم دیمدت ،موقت یهمانیم مسالین

و  واب  دانشرگاه   ی( ثبت و با اطالع کامل از شرابهشتیارد کیو  یس تیلغا بهشتیدر موعد اعالم شده )اول ارد

موسسره  ایر اهنشرگدوره مورد تقا ا در دانشگاه مق د، نسبت به انتخاب دا تیو ع ،یلیمق د، رشته و مقطع تح 

 .دیارائه شده اسکن و  میمه تقا ا نما یتقا ا یخود را برا مستنداتمق د اقدام و 

نرام  افرتیو پرس از در نردیدر سامانه سجاد ثبت نرام نما یستیجهت ثبت درخواست ابتدا با انیمتقا  :1تذکر     

 .ندینماو پیگیری  ثبت انتقال خود را و یهمانیدرخواست م ،و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان یکاربر

خا  خود خواهد بود و   یو انتقال مسئول صحت اطالعات ارائه شده در خ و  شرا یهمانیم یمتقا  :2تذکر    

 .شودیخارج م یبررس تیاز اطالعات ارائه شده تقا ا از و ع کیدر صورت عدم احراز هر

از قسرمت  سرجاد مشرکل در خ رو  سرامانه ایردر صورت داشتن هرگونره سروال محترم  انیمتقا  :3تذکر    

 .ندینما و پیگیری سامانه درخواست خود را ارسال یبانیپشت

 دانشگاه لرستان یامور آموزش تیریدم
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