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معاون محترم آموزشی دانشکده پزشکی  /دندانپزشکی  /داروسازی /بهداشت /توانبخشی /پیراپزشکی
/سالمت ایمنی و محیط زیست  /پرستاری و مامائی /علوم تغذیه و صنایع غذایی /مجتمع آموزش عالی سالمت
ورامین
رئیس محترم پردیس خودگردان دانشگاه
باسالم
احتراماً به پیوست مکاتبه شماره  4949مورخ  49/24/42وزارت متبوع د رمورد اعالم برنامهه زمانبده ف ارایده
میهمانی و انتقال دانشجویان ارسال می گردد  .خواهشمد است دستور ارمائی ضمن اطالع رسانی به دانشجویان
متقاضی و تاکی بر ارائه درخواست میهمانی صراا از طریق سامانه  ,مراحل انجام کار به شرح ذیل اعالم می گردد .
 -2درخواست میهمانی و انتقال طبق ارمت مربوطه براف دانشجویان متقاضی تکمیل و توسه نن دانشهک ه
تائی و از طریق اتوماسیون به این م یریت ارجاع شود  .بع از بررسی و تائی این م یریت مج دا از طریهق
اتوماسیون به نن دانشک ه ارجاع می گردد  .ارم تائی ش ه به دانشجوف متقاضی ارائه شود تا هدگام ثبهت
نام در سامانه ثبت درخواست مهمانی و انتقالی وزارت متبوع ،اسکن نامه مذکور را در سامانه قرار ده .
 -4دانشجو با مراجعه به سامانه ثبت درخواست مهمانی و انتقالی وزارت متبوع بهه ندر

زیهر و ورود شهماره

دانشجویی و ک ملی ،درخواست خود را به همراه اسکن م ارک مربوطه ثبت می نمای .


سامانه ثبت درخواست انتقالی به ندر http://transmission.behdasht.gov.ir :



سامانه ثبت درخواست مهمانی به ندر http://guest.behdasht.gov.ir :

 -2درخواست ثبت ش ه توس دانشجو بع از بررسی در اداره کل نموزش بررسی می گردد به دانشک ه
مربوطه ارجاع می گردد .
 -9دانشک ه ها با ورود به سامانه بررسی درخواست هاف مهمانی و انتقالی به ندر

زیر ،درخواست هاف ارجاع

داده ش ه را بررسی و تایی یا ع م تایی نن را از طریق سامانه مذکور به اداره کل نموزش دانشگاه اعالم می
نماید .


سامانه بررسی درخواست هاف دانشجویان به ندر ( http://gu.behdasht.gov.ir :براف ورود
به سامانه از نام کاربرف و کلمه عبور که قبال دریاات ش ه است استفاده گردد)

مج دا تاکی می گردد درخواست هاف میهمانی و ا نتقال صراا از طریق سامانه اوق قابل اق ام می باش .
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