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 .7دانشجو ابتدا برنامه واحدهای ارایه شده در نیمسال آتی را از طریق در لینک اداره آموزش در سایت دانشکده بررسی
و از ارایه واحدهای مورد نظر خود اطمینان مییابد .همچنین دانشجو میتواند بدین منظور با اداره آموزش دانشکده
تماس بگیرد .شماره تماس اداره آموزش هر دانشکده از طریق سایت قابل دسترسی است.
 .2سپس دانشجو با توجه به زمان اعلام شده جهت میهمانی با مراجعه به سامانه ثبت درخواست میهمانی وزارت متبوع
به آدرس  http://guest.behdasht.gov.irو ورود شماره دانشجویی و کدملی ،درخواست خود را به همراه تصویر
مدارک مربوطه ثبت مینماید.
توجه به نکات زیر قبل از ثبت نام ضروری می باشد:
-

دانشجو باید کلیه تغییرات اعم از تغییر ات شناسنامهای ،آدرس محل سکونت ،تغییر شماره تماس و وضعیت تاهل را
تا قبل از ثبت نام در سامانه میهمانی به آموزش دانشکده خود طلاع دهد.

-

فرم میهمانی که در سامانه آپلود میشود باید تایید و امضای امور اموزشی دانشگاه دانشجو را داشته باشد و سپس
در سامانه آپلود گردد .بنابراین دانشجو میباید درخواست میهمانی خود را قبل از ثبت نام در سامانه به آموزش دانشکده
خود ارائه داده و فرم تایید و امضا شده را جهت آپلود از آموزش دانشکده خود تحویل گرفته و در زمان ثبت نام در
سامانه آپلود نماید.
توجه به نکات زیر به هنگام ثبت نام در سامانه ضروری است:

-

وضعیت پرداخت شهریه در خصوص دانشجویان متقاضی میهمانی در سامانه مشخص گردد.

-

در صورت اعلام بیماری مدارک پیوست گردد.

-

تمامی مدارک مورد نیاز اعلام شده در سامانه پیوست گردد.

-

فرم های تایید و امضاء شده امور اموزشی دانشگاه  ،در سامانه میهمانی آپلود گردد.

-

تصویر اسکن شده واحدهای پیشنهادی از دانشگاه مبدا در سامانه آپلود گردد.

 .9درخواست ثبت شده توسط دانشجو در اداره کل آموزش بررسی میگردد و توسط اداره پذیرش و ثبت نام به دانشکده
مربوطه ارجاع می گردد.
 .4مدیران آموزش یا کارشناسان میهمان/انتقال دانشکدهها با ورود به سامانه بررسی درخواستهای مهمانی ،درخواست-
های ارجاع داده شده توسط اداره کل آموزش را بررسی میکنند .یکی از شروط اصلی پذیرش میهمانی در دانشگاه
مقصد ،موافقت مدیر گروه آموزشی با میهمانی دانشجو است.
 .5کارشناس میهمانی/انتقال دانشکده درخصوص درخواستهای میهمانی واصل شده به صورت مکتوب از مدیران گروهها
استعلام می نماید .مدیر گروه در صورت موافقت با درخواست میهمانی آن را از طریق اتوماسیون به کارشناس رشته
اعلام مینماید.

 .6تایید یا عدم تایید درخواستهای میهمانی از طریق سامانه مذکور به اداره کل آموزش دانشگاه اعلام میشود.
 .1بررسی و پاسخ به درخواستهای میهمانی در بازه زمانی معین توسط وزارت بهداشت و دانشگاه انجام میشود.

