
 جدول زمان بندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

 

1401اردیبهشت ماه  31فروردین ماه تا شنبه  20شنبه  ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبدا و بارگذاری مدارک  

توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو بررسی مدارک و اعالم نقص 1401خردادماه  12یکشنبه اول خرداد ماه تا پنج شنبه    

1401تیرماه  16خرداد ماه تا پنج شنبه 16دوشنبه  رسیدگی و اعالم نتیجه توسط دانشگاه مبدا  

1401تیر ماه  30شنبه تیرماه تا پنج  18شنبه  بررسی و اعالم نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو  

1401مردادماه  31شنبه اول مردادماه تا دوشنبه  رسیدگی و اعالم نتیجه توسط دانشگاه مقصد  

 

 

، نیاز به اخذ فرم میهمانی از سامانه سبا یها برای ثبت نام در سامانه میهمانمتقاضیان میهمانی به سایر دانشگاه  *

ه وزارتی اقدام نمایند ولی دانشجویان متقاضی انتقالی نیاز به اخذ نو  پس از آن نسبت به درخواست در سامادارند 

.سامانه وزارتی کفایت  می کند فرم از سامانه سبا ندارند و تنها ثبت نام در   

 

 

 



 نحوه ثبت درخواست میهمانی و انتقالی

 میهمانی به:

باید در سایت نقل و انتقاالت وزارت بهداشت در زمان های تعیین شده به آدرس زیر مراجعه و با شماره  درخواست میهمانی دانشجویان برای ثبت

 درخواست و بارگذاری مدارک اقدام نمایند:دانشجوی و کد ملی خورد وارد شده و نسبت به ثبت 

http://guest.behdasht.gov.ir 
 

های م فر - مکاتبات اداری خود در سامانه آموزشی سبا شده و در قسمت حساب کاربری ابتدا وارد  دانشجویان برای دریافت نامه موافقت با میهمانی

 کلیک نموده و درخواست خود رابرای ترم مورد نظر مطابق راهنمای ارائه شده ، ثبت نماید. میهمانی به ، روی گزینه درخواست درخواست

http://saba.sums.ac.ir 
 

ه موافقت با میهمانی خود را مشاهده ، دانلود و سپس در سایت نقل و انتقاالت در نام -  کارتابل نامه پس از تائید درخواست می تواند در قسمت

 زمان های مقرر بارگذاری نمایید.
 

 انتقالی به:

در زمان های تعیین شده به آدرس زیر مراجعه و با شماره   باید در سایت نقل و انتقاالت وزارت بهداشت درخواست انتقالی دانشجویان برای ثبت

 کد ملی خورد وارد شده و نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام نمایند: دانشجوی و

https://transmission.behdasht.gov.ir 
 

 نامه نمی باشد و موافقت در سایت مالک عمل خواهد بود. دانشجویان توجه داشته باشند برای درخواست انتقالی به سایر دانشگاه نیازی به ارائه

 

http://guest.behdasht.gov.ir/
http://saba.sums.ac.ir/
https://transmission.behdasht.gov.ir/

