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معاون محترم آموزشي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

سالم عليكم
  احتراماً، به اطالع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی جهت نیمسال اول     ١٤٠٠-

١۳۹۹ بر اساس جدول مشروحه ذیل فعال خواهد گردید. مقتضی است ضمن اطالع رسانی دقیق نسبت به ثبت 
درخواست، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی دانشجویان بر اساس بازه های زمانی مشروحه ذیل 

اقدام الزم بعمل آید.

جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان

ثبت نام دانشجويان متقاضي در دانشگاههاي مبداء 
وبارگذاري مدارك الزم 

١٥ ارديبهشت تا ١٥ خرداد ٩٩

بررسي مدارك و اعالم نقص توسط دانشگاه مبداء 
وويرايش توسط دانشجو

١٦ خرداد تا ٢٦ خردادماه ٩٩

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان و رسيدگي و اعالم 
نتيجه توسط دانشگاه مبداء

٢٧ خرداد تا ٢٧ تيرماه ٩٩

بررسي مدارك و اعالم نقص توسط دانشگاه مقصد 
وويرايش توسط دانشجو

۲۸تيرماه تا۷ مرداد ۹۹

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان و رسيدگي و اعالم 
نتيجه توسط دانشگاه مقصد

٨ مرداد تا ٧ شهريور ٩٩

ضمن اینکه به اطالع می رساند با توجه به ممنوعیت انتقال دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی، تصمیم گیری در 
خصوص انتقال این دسته از دانشجویان طبق روال سنوات گذشته در کمیسیون موارد خاص انتقال دانشجویان مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (.Ph.D) در مرداد یا شهریورماه ۹۹ انجام خواهد شد.

رونوشت :
-جناب آقای دکتر اکبری مشاور محترم معاونت آموزشی جهت استحضار 

- جناب آقای مهندس منجمی رئیس محترم مرکز خدمات ماشینی جهت اقدام و پیگیری .



 شهرك قدس : خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 تلفن :                                  ۸۸۳۶۳۵۶۰-۸۰ نمابر : ۸۸۳۶۳۹۸۳
http://dme.behdasht.gov.ir                      :صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي 
http://www.behdasht.gov.ir    صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

....................
.......

....................
.......

....................
.......

۵۲١/۳۳۷/د
١۳۹۹/٠۲/٠۶

ندارد


