
 متقاضیی که قابل توجه دانشجویان

   انتقالو میهمان دایم ، تمدیدمیهمانی، یمیهمان  

 می باشند از طریق سامانه کشوری

 نقل و انتقاالت: برای استفاده از خدمات سامانه

  مرحله اول:

نام صورت گیرد و نام ، پیش ثبت(portal.saorg.ir) باید در سامانهسایت سازمان امور دانشجویان، سامانه سجاد، با ورود به  

  است(.و استفاده از آن در صفحه اول سامانه فوق، درج شدهنام )راهنمای ثبت .کاربری و کلمه عبور دریافت شود

 (یدن)این سامانه کشوری است و چنانچه پرونده سالمت را در ابتدای ورود به دانشگاه تکمیل کرده اید از همان کدکاربری و رمز عبور استفاده ک

  مرحله دوم:

 .پروفایل شامل تکمیل اطالعات شخصی و تحصیلی، انجام شود، باید مراحل تکمیل (portal.saorg.ir) سجاد با ورود به سامانه

  (:0410 ماه)اردیبهشتمرحله سوم

برای نیم خود، دروس مورد نظر تحصیلی سال دانشجو با مشورت بامدیرگروه و یا با بررسی کارنامه و چارت رشته متناسب با نیم

      را یاداشت نماید.،   0410سال اول و دوم 

  (:ماهاردیبهشتمرحله چهارم)

میهمان )میهمانی، تمدیدمیهمانی، ، درخواست مورد نظر خود (portal.saorg.ir) سامانه سجادبا ورود به ، 0410اردیبهشت   دردانشجو 

 .درخواست خود باشد پیگیر، از طریق همان سامانه سجادو  دریافت  کدپیگیری#نموده و  ثبت ،را از منوی خدمات دائم و یا انتقال(

 

 (:0410ماهمرداددهه سوم مرحله پنجم)

، از (http://pooya.uog.ir) خودنشجویی اشده است، با مراجعه به پورتال د موافقتبا درخواست دانشجو در سامانه فوق  اگر 

)برای های میهمانی سامانه سجاد فرم تأیید دروس درخواستتکمیل نسبت به  ،درخواستهای آموزشیقسمت ، یبخش آموزش

برای )تمدیدمیهمانی#فرم و یا ( و از سامانه سجاد درخواست داده و موافقت نهایی شده است میهمان شوند ددانشجویانی که برای اولین بار می خواهن

دانشگاه گناباد نسبت به ، تکمیل نمایند و پس از تأیید نهایی 0410برای نیم سال اول، میهمان بوده اند( در ترم های قبلدانشجویانی که 

 .صدور نامه مجوز دروس میهمانی به دانشگاه مقصد اقدام خواهد کرد

شگاه از دان ،از انتخاب واحدقبل  را،هر نیمسال برای خذ دروس مجوز ا)الزم به یادآوری است که دانشجویان میهمان باید 

، پذیرفته حتی در صورت پاس شدن اخذ نمایند در غیراینصورت دروس اخذشده بدون مجوز  5گناباد طبق فرآیند مرحله

   نخواهد شد.(

 

 :تذکرات

 :0تذکر* 
 با ورود به سامانه 0410ماه بایستی اردیبهشتمی انتقال یا و دایم میهمان تمدیدمیهمانی، میهمانی، متقاضی دانشجویانکلیه 

 .کنندنسبت به ثبت درخواست خود اقدام  (portal.saorg.ir)سجاد

 ادامه در صفحه بعد                                                               



 

 :2تذکر*  
در خصوص  0410ماهمرداد01 موظف هستند تانام در این سامانه، های قبل میهمان بوده اند، عالوه بر ثبتدانشجویانی که در ترم

آنان  ینهای درخواستپیگیر باشند، در غیر اینصورت، با  ،میهمان شده خود در پورتال آموزشی دانشگاه گنابادهای ثبت نمرات ترم

 .موافقت نخواهد شددر ترم آینده 

  :3تذکر* 

دانشجو  و میهمانی ثبت خواهدکرددانشجو، یا تمدیدمیهمانی، در پورتال آموزشی  نهایی با میهمانیدانشگاه گناباد بعد از موافقت 

ود را از خ نامه انصراف از میهمانیبایستی  می دانشجو درصورت انصراف از میهمانی ؛اه گناباد انتخاب واحد کنددانشگ تواند درنمی

 ارائه کند تا بتواند در دانشگاه گناباد، انتخاب واحد نماید. به دانشگاه گناباد دانشگاه مقصد،

  :4*تذکر

 .)مثل دانشجویان شبانه(پرداخت نمایند باید شهریه ،دانشگاه مقصد دردانشجویان در دوران میهمانی، 

انیز پرداخت ر شبانه)نوبت دوم( عالوه بر پرداخت کامل شهریه در دانشگاه مقصد، هزینه شهریه ثابت در دانشگاه گناباد دانشجویان 

 می کنند.

 : 5*تذکر

 ه درکبر اساس سرفصل رشته خود ، موظفند دروس باقیمانده را شودهایی انجام و موافقت ن هستندمیهمان دائم دانشجویانی که متقاضی 

 مشورت نماید.در گناباد را در دانشگاه مقصد اخذ کنند، در این مورد دانشجو با مدیرگروه خود  دانشگاه گناباد ارائه شده است

  :6*تذکر

ا بباید ، دانشجو انجام شودموافقت نهایی با آن   درصورتی کهمی باشند،  ترم میهمانی(4)بعد از انتقالدانشجویانی که متقاضی 

، از (http://pooya.uog.ir) در گناباد به پورتال دانشجویی خود به دانشگاه جدید، ثبت نام اولیه را انجام و با مراجعه مراجعه

 نماید؛ اقدام تسویه حساب دانشجویان انتقالی #های آموزشی، نسبت به تکمیل فرم ، قسمت درخواستیبخش آموزش

 ود.خواهد ب در دانشگاه گناباد و تسویه حساب دریافت نامه از دانشگاه مقصدارسال مدارک دانشجو به دانشگاه جدید منوط به 

  :7*تذکر

 .در دانشگاه مقصد،گذرانده باشندترم میهمانی را 4 می بایستی ،در حالت عادیانتقال قاضی مت دانشجویان

 

 :*تقویم میهمانی

  ماه هر سال ثبت درخواست دانشجو در اردیبهشت -0

 تیرماه 01تادانشگاه مبدا  )موافقت یا مخالفت(ثبت نظر-0 

 تا پایان مردادماهدانشگاه مقصد و اعالم نتیجه نهایی از طریق همان سامانه،  )موافقت یا مخالفت(ثبت نظر  -3

 0410ر شهریو 6تا   ( در پورتال دانشجوییدرصورت موافقت نهایی میهمانی)ثبت درخواست مجوز دروس میهمانی یا تمدید -4

 0410شهریور 01تا نام ترم جدید به دانشگاه مقصد و ثبتدانشجو و مراجعه  به دانشگاه مقصد از گناباد ارسال مجوز دروس -1

 0410د مردا01تا  پس از تأیید نمرات، دانشجو از دانشگاه مقصد پیگیر ارسال نمرات به دانشگاه گناباد باشد. ؛پایان هر ترم -6

 یادآوری:

 رسانی خواهد شد.اطالعو کانالهای دانشگاه  (gonabad.ac.ir) سایت دانشگاه گناباد( و pooya.uog.irهای تکمیلی در پورتال آموزشی دانشجو )اطالعیه*

ری برای پیگیدر صورت نیاز و  می باشدنیاز به مراجعه حضوری ن رای ثبت درخواست و انجام کلیه امور آموزشیب **

 .در تماس باشید با کارشناس مرتبط با درخواست خود  دانشگاهداخلی های تلفنشماره  با استفاده از امور آموزشی می توانید

 مجتمع آموزش عالی گناباد{ یآموزشمدیریت امور}

http://pooya.uog.ir/

