جدول زمان بندي فعاليت هاي مربوط به متقاضيان مهماني و انتقال سال تحصيلي 89-89
تاريخ فعاليت

نوع فعاليت

توضيحات الزم

 51ارديبهشت تا 51

ثبت نام دانشجويان متقاضي مهماني و

ارائه درخواست انتقال و مهماني كليه

خرداد 79

انتقال در سامانه و بارگذاري مدارك مربوطه

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://guest.behdasht.gov.irمهماني

به ساير دانشگاه ها و متقاضيان از ساير

http://transmission.behdasht.gov.ir
انتقال

دانشگاه ها به دانشگاه علوم پزشكي
زنجان از طريق سامانه

 51خرداد تا 61

بررسي مدارك متقاضيان و ارسال فايل كليه

در صورت نقص مدارك جهت ويرايش

كارشناسان معاونت

خرداد 79

ثبت نام كنندگان از طريق معاونت آموزشي

مدارك به دانشجو اطالع رساني گردد

آموزشي

به دانشكده ها

مجري فعاليت
دانشجويان متقاضي

و دانشكده ها

 69خرداد تا 66

تشكيل كميته نقل و انتقاالت ( انتقالي و

صدور فرم هاي انتقال و مهماني براي

تير 79

مهمان دانشجويان داخلي ) در دانشكده ها

دانشگاه هاي مقصد براي آن دسته از

رسيدگي و اعالم نتيجه از طريق سامانه نقل

دانشجوياني كه با درخواست آنان

و انتقال توسط كارشناسان محترم دانشكده

موافقت به عمل آمده و تاكيد بر بارگذاري

به معاونت آموزشي

فرم ها در سامانه از تاريخ  62تير تا 9

دانشكده ها

مرداد
 66تير تا  69تير 79

اعالم نتيجه به دانشگاه هاي مقصد

 62تير تا  9مرداد 79

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زنجان :

ارائه فرم از طريق

بارگذاري فرم ها در سامانه جهت بررسي

دانشكده ها جهت بار

دانشگاه مقصد

گذاري توسط دانشجو

كارشناسان معاونت
آموزشي

 2مرداد تا  6شهريور
79

دانشجويان متقاضي از ساير دانشگاه ها :

در اين فاصله درخواست ها بررسي و در

كارشناسان معاونت

ارسال فايل دريافتي متقاضيان از ساير

صورت نقص مدرك از طريق سيستم

آموزشي

دانشگاه ها از طريق معاونت آموزشي به

پيامكي جهت رفع نواقص به دانشجو

دانشكده جهت بررسي درخواست ها

اطالع رساني مي گردد

تشكيل كميته نقل و انتقاالت در دانشكده ها

دانشكده ها

( انتقالي و مهمان از ساير دانشگاه ها ) اعالم
نتيجه درخواست متقاضيان از ساير دانشگاه
ها به دانشگاه مبدا دانشجو از طريق
دانشكده ها به معاونت آموزشي

 6شهريور تا  9شهريور
79

اعالم نتيجه متقاضيان از ساير دانشگاه ها

كارشناسان معاونت

به دانشگاه محل تحصيل دانشجو از طريق

آموزشي

معاونت آموزشي
اعالم نتايج اعالم شده از ساير دانشگاه ها
در خصوص دانشجويان اين دانشگاه از
طريق معاونت آموزشي به دانشكده ها

