
 

 بسمه تعالی 
 

  1اطالعيه شماره 

طرح ميهمانی دروس عملی و آزمایشگاهی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز 

 آموزش عالی دولتی و غيردولتی
ها و هســـازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راســتاي کاهش تردد دانشجويان در دانشگا

رس و نگرانی ، کاهش است19-يط ايجاد شده به دليل شيوع بيماري کوويد موسسات آموزش عالی با توجه به شرا

رگزاري ها در ارتباط با دوري فرزندانشان در امر تحصيل، تسهيل در خصوص ميهمانی دانشجويان و اينکه بخانواده

رح طگردد، هاي مبدا برگزار میدروس و واحدهاي نظري و تئوري به صورت مجازي و آنالين توسط دانشگاه

م هاي محل سکونت خانواده يا نزديک به آن را اعالمتقاضيان در دانشگاه و آزمایشگاهی میهمانی دروس عملی

 نمايد. می

 نام و بررسی درخواست ها به شرح زیر می باشد:فرایند ثبت

 

سی رشنانام متقاضيان ميهمانی دروس عملی و کارگاهی در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپيوسته و کازمان ثبت -1

از  https://portal.saorg.ir نه سجاد به آدرساز طريق ساما 1399-1400سال تحصیلی  نیمسال اولپيوسته براي 

 باشد.می 18/05/1399لغایت  06/05/1399 تاريخ

 وظایف متقاضی: 

مل از با اطالع کادانشجو ضمن آگاهی از شرايط حاکم بدليل بروز بيماري کرونا و شرايط دانشگاه مبدا بايستی  -2

)ششم نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجويان در موعد اعالم شده وضعيت تحصيلی خود و شرايط ثبت

براي نيمسال اول  )صرفاً دروس عملی(درخواست خود مبنی بر ميهمانی دروس عملیلغایت هجدهم مرداد( 

ط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصيلی مورد ثبت و با اطالع کامل از شرايط و ضواب 1399-1400سال تحصيلی 

 دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه يا موسسه مقصد اقدام و تقاضا نمايد. تقاضا در
اه در االمکان در صورت نبود دانشگدانشگاه انتخابی حتما بايستی در شهر محل سکونت خانواده متقاضی يا حتی -3

 سکونت باشد تا از ترددهاي غيرضروري جلوگيري گردد. محل مذکور، در شهرهاي نزديکتر به محل 
متقاضی ميهمانی مسئول صحت اطالعات و اعالم واحدهاي درخواستی ارائه شده در خصوص درخواست خود  -4

خواهد بود و در صورت عدم احراز هر يک از اطالعات ارائه شده، تقاضا در هر مرحله از وضعيت بررسی خارج 

 خواهد شد.
 

 داره كل امور دانشجویان داخل ا                                                                                                                               

 


