
                  

            

 (1044-1041سال تحصیلی)مقطع کارشناسی انتقال قابل توجه دانشجویان میهمان و 2اطالعیه شماره 

 

متقاضی میهمانی از  یا برای میهمانی به دانشگاه هنر اصفهان و مقطع کارشناسی دانشجویان متقاضی

برای ثبت درخواست خود جهت سال  ،ملزم هستنددولتی  یه هنر اصفهان به سایر دانشگاه هادانشگا

                       سامانه سجاد  –به سایت سازمان امور دانشجویان  1044-1041تحصیلی 

https:// portal.saorg.ir .مراجعه  و درخواست خود را ثبت نمایند 

، تحقیقات و فناوری، دانشگاه هنر اصفهان فقط امه میهمانی و انتقال وزارت علومآیین ن 04طبق ماده 

درخواست های ثبت شده در سامانه سجاد را مورد بررسی قرار میدهد و به درخواستهای فیزیکی 

  داده نخواهد شد.ترتیب اثر 

با توجه به شرایط ایجادشده بدلیل شیوع بیماری کرونا سازمان اموردانشجویان داخل اطالعیه طبق 

تمام موسسات آموزش عالی از دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا به درکشور و پیروی 

اطالع می رساند که درصورت تداوم وضعیت بیماری ، میهمانی و انتقالی دانشجویان تحت شرایط 

بازگشت  انتقالی با  مبدأ و مقصد با درخواستهای میهمانی و  موافقت موسسات   موجود می باشد و

 بودامکانپذیرخواهد آموزش عالی سساتر موبه شرایط عادی د

 

تذکر: به دلیل کمبود فضای آموزشی و امکانات رفاهی این دانشگاه، دانشجوی میهمان جدید در سال 

 خواهدشد.پذیرش در نوبت دوم به صورت محدود  1044-1041تحصیلی 

بررسی نیست و با قابل  میهمان دائمطبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه هنراصفهان درخواست   

می گردد. دانشجویان می توانند درخواست خود را مبنی بر دو  تدرخواست نوع میهمان دائم مخالف

ترم میهمانی  و احراز شرایط دانشگاه( ثبت  0)پس از  تمدید میهمانی و انتقالی   نیمسال میهمانی

    نمایند.

مهلت اظهارنظر دانشگاه ها و  .است ماه دهم خردادلغایت  یازدهم اردیبهشت زمان ثبت نام از

تیرماه و اظهار نظر دانشگاه ها و موسسات به  11خرداد تا  یازدهمموسسات به عنوان مبدأ از تاریخ 

 خواهد بود.مرداد  11تیرماه تا  11عنوان مقصد از تاریخ 

 

 لینک راهنمای کامل ثبت درخواست، در صفحه قوانین و مقررات سامانه موجوداست.

یان  محترم همچنین درصورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل درخصوص سامانه  دانشجو

 از قسمت پشتیبانی سامانه درخواست خودرا ارسال نمایند.

درصورتی که قبال از خدمات سامانه سجاد استفاده نکردید، ابتدا باید ثبت نام کرده و پس از دریافت 

درخواست  امانه سجادس سپس از منوی خدماتشوید، نه سجاد وارد مااعبور به س کد کاربری و رمز

  نمایید. انتخاب میهمان وانتقالی را

دانشجویانی که به هر دلیلی از هر کدام از خدمات سامانه سجاد استفاده کرده اند و یا سالهای گذشته 

ود وارد و تقاضای میهمانی و انتقال را ثبت نام کرده اند می توانند با کد کاربری و رمز عبور قبلی خ

 .  را ثبت نمایند میهمان و انتقالی درخواستاز منوی خدمات ، 

 

 

 

 



 

 

 

ضمن ثبت نام درسامانه ، م با تغییر رشتهأانتقالی تومتقاضی مقطع کارشناسی دانشجویان 

به دانشگاه همراه با ریزنمرات و مستندات تقاضای خود به صورت مکاتبات اداری سجاد، 

ثبت درخواست انتقالی توام  مسیر .پیگیری نمایندنتیجه را ارائه و هنراصفهان 

منوی خدمات  و انتخاب کمیسیون موارد خاص  و ثبت  :سامانه سجاد باتغییررشته در

برای درخواست میهمانی و  ا  درصورتی که اشتباهتغییررشته . ) م بای توأمیهمان و انتقال

 (ثبت نام نمایید قابل بررسی نمی باشد.انتقالی 

می شود و  یته نقل و انتقال بررسی تمامی مستندات و مدارک مربوط به درخواست  متقاضیان در کم

مسئولیت عواقب آن به عهده  ، هرکدام از مستنداتصورت  مشخص شدن عدم احراز صحت در

 لویت بررسی خارج می شود.ومتقاضی است و از ا

 
را در زمان تعیین شده صرفا در سامانه اعالم خواهد نتایج درخواست هاي نقل و انتقال دانشگاه هنر اصفهان 

دانشگاه هنر اصفهان از پاسخ گویی حضوری به .  از ارسال نتایج به صورت مکاتبه معذور است  کرد و

 ضمن اینکه درخواست های تجدید نظر پس از مردادماه  قابل بررسی نمی باشد. .متقاضیان گرامی معذور است.

 

در دانشگاه مبدأ  1044-1041از نیمسال اول سال تحصیلی دانشجویان میهمان به این دانشگاه که 

مشروط به تسویه حساب با این ، دانشگاه آن مشغول به تحصیل می شوند، ارسال ریزنمرات به 

 دانشگاه است.
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