
جدول زمانبندی فعالیتهای سامانه نقل و انتقاالت دانشجویان – نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
مجری فعالیت توضیحات الزم نوع فعالیت تاریخ فعالیت

دانشجویان متقاضی ارائه درخواست انتقال و مهمانی کلیه دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان  به سایر دانشگاه ها و 

متقاضیان از سایر دانشگاه ها به دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان از طریق سامانه 

ثبت نام دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال در سامانه و بارگذاری مدارك الزم 

http://guest.behdasht.gov.ir   مهمانی 

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

۲۰ فروردین  تا

 ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارشناسان آموزشی دانشکده ها در صورت نقص مدارك جهت ویرایش مدارك به 
دانشجو اطالع رسانی گردد

بررسی مدارك متقاضیان و ارسال فایل کلیه ثبت نام کنندگان از طریق معاونت آموزشی به دانشکده ها اول خرداد تا

 ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

کارشناسان آموزشی دانشکده ها صدور فرم های انتقال و مهمانی با نام دانشگاه های 
مقصد برای آن دسته از دانشجویانی که با درخواست 
آنان موافقت به عمل آمده و در صورت امکان ارسال از 
طریق ایمیل یا... جهت اقدام نمودن توسط دانشجوی 

متقاضی و تاکید بر بارگذاری فرم ها در سامانه 

تشکیل  کمیته نقل و انتقاالت : در دانشکده های تابعه(مختص دانشجویان داخلی /روزانه) بررسی و اعالم 

نتیجه از طریق سامانه نقل و انتقال توسط کارشناسان محترم  دانشکده به معاونت آموزشی

توجه: بررسی درخواستهای دانشجویان شهریه پرداز توسط مرکز پردیس و تصمیم گیری در شورای 
راهبردی دانشگاه صورت می گیرد 

۱۶ خرداد تا

 ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

کارشناسان معاونت آموزشی اعالم نتیجه به دانشگاه های مقصد اول تیر تا ۱۶ تیر ۱۴۰۱ 

ارائه فرم از طریق دانشکده ها 
جهت بار گذاری توسط دانشجو

دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی زنجان : 

بارگزاری فرم ها و یا واحد های پیشنهادی در سامانه توسط دانشجوی متقاضی جهت بررسی دانشگاه مقصد

کارشناسان معاونت آموزشی در خواست ها بررسی و در صورت نقص مدرك از 
طریق سیستم پیامکی جهت رفع نواقص به دانشجو 

اطالع رسانی می گردد

دانشجویان متقاضی از سایر دانشگاه ها : 

ارسال فایل دریافتی متقاضیان از سایر دانشگاه ها از طریق معاونت آموزشی و ارسال به دانشکده جهت بررسی 
درخواست ها

۱۸ تیر تا  ۳۱ تیر ۱۴۰۱ 

کارشناسان آموزشی دانشکده ها تشکیل  کمیته نقل و انتقاالت : در دانشکده های تابعه ( مختص متقاضیان از سایر دانشگاهها/ روزانه و شهریه پرداز) 
بررسی و اعالم نتیجه به دانشگاه مبدا دانشجو از طریق دانشکده ها به معاونت آموزشی

اول مرداد تا ۱۵ مرداد 

 ۱۴۰۱

کارشناسان معاونت آموزشی اعالم نتیجه متقاضیان از سایر دانشگاه ها  به دانشگاه محل تحصیل دانشجو از طریق معاونت آموزشی ۱۶ مرداد تا ۳۱ مرداد 

http://transmission.behdasht.gov.ir/
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اعالم نتایج اعالم شده از سایر دانشگاه ها در خصوص دانشجویان این دانشگاه از طریق معاونت آموزشی به 
دانشکده ها

 ۱۴۰۱


