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معاون محترم آموزشی دانشکده پزشکی / دندانپزشکی / داروسازی /بهداشت  و ایمنی/توانبخشی 
/پیراپزشکی  / پرستاری و مامائی /علوم تغذیه و صنایع غذایی/ مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین

باسالم 
احتراماً به پیوست مکاتبه شماره ۵۲۱/۶۱۸۷  مورخ ۹۷/۷/۲۲  وزارت متبوع د رمورد اعالم برنامه زمانبندی فرایند 
میهمانی و انتقال دانشجویان ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطالع رسانی به دانشجویان 
متقاضی و تاکید بر ارائه درخواست میهمانی صرفا از طریق سامانه ,  نسبت به رعایت انجام مراحل به شرح ذیل 

اقدام نمایند  . 
درخواست میهمانی و انتقال طبق فرمت مربوطه برای دانشجویان متقاضی تکمیل و توسط آن دانشکده  -۱
تائید و از طریق اتوماسیون به این مدیریت ارجاع شود. بعد از بررسی و تائید این مدیریت مجددا از طریق 
اتوماسیون به آن دانشکده ارجاع می گردد. فرم تائید شده به دانشجوی متقاضی ارائه شود. (دانشجو می 
بایست هنگام ثبت نام در سامانه  ثبت درخواست میهمانی و انتقال وزارت متبوع، اسکن نامه مذکور را در 

سامانه قرار دهد. )
دانشجو با مراجعه به سامانه درخواست میهمانی و انتقال وزارت متبوع به آدرس زیر ودرج شماره دانشجویی  -۲

و کدملی، درخواست خود را به همراه اسکن مدارک مربوطه ثبت می نماید.
http://transmission.behdasht.gov.ir :سامانه ثبت درخواست انتقالی به آدرس 

http://guest.behdasht.gov.ir  :سامانه ثبت درخواست مهمانی به آدرس 

درخواست ثبت شده توسط دانشجو بعد از بررسی در  اداره کل آموزش, به دانشکده مربوطه ارجاع           -۳
می گردد .

دانشکده با ورود به سامانه بررسی درخواست های میهمانی و انتقال به آدرس زیر، درخواست های ارجاع  -۴
داده شده را بررسی و در صورت تائید، به اداره کل آموزش ارجاع نمایند. 

سامانه بررسی درخواست های دانشجویان به آدرس:  http://gu.behdasht.gov.ir (برای ورود  

به سامانه از نام کاربری و کلمه عبور  که قبال دریافت شده است استفاده گردد)
مجددا تاکید می گردد درخواست های میهمانی و ا نتقال صرفا از طریق سامانه فوق قابل بررسی و اقدام  می 

باشد . 
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