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معاون محترم آموزشی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

معاون محترم آموزشی دانشگاه شاهد

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیها... (عج)

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

با سالم و احترام؛

   پیرونامه شماره ۵۰۰/۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ درخصوص ابالغ مصوبه دویست و پنجاه و 

هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص میهمانی دانشجویان جدید 

الورود مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) در 

اولین نیمسال تحصیلی به استحضار می رساند،  به منظور تسهیل در اجرای مصوبه فوق صرفا 

سامانه میهمانی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ جهت ثبت نام دانشجویان (جدیدالورود و 

سایر دانشجویان متقاضی) میهمانی و انجام فرآیند میهمانی با توضیحات زیر فعال می باشد. 

مقتضی است دانشگاه/ دانشکده به دانشجویان اطالع رسانی نماید.

۱-دانشجویان جدیدالورود قبل از ورود به سامانه میهمانی، موظف به ثبت نام در دانشگاه مبدا و 

اخذ شماره دانشجویی جهت ورود به سامانه و بارگزاری اطالعات می باشند.

دانشگاه/ دانشکده می بایست نسبت به کنترل اطالعات دانشجو اقدام نموده و از تکمیل بودن    -۲

و ارسال اطالعات دانشجو به سامانه سیما (سامانه یکپارچه مدیریت آموزشی) اطمینان 

حاصل نماید.

با توجه به مالک بودن وجود اطالعات دانشجو در سامانه سیما، نسبت به روزسانی این  -۳

سامانه پس از ثبت اطالعات اقدام گردد و خطاهای ثبت شده به منظور رفع آنها مورد توجه 

قرار گیرد.
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دانشجویانی که طبق مکاتبه این مرکز دستور خارج از سامانه جهت میهمانی داشته اند، با  -۴

توجه به بازبودن سامانه نسبت به ثبت نام در سامانه فوق اقدام نمایند. مسئولیت 

اطالعرسانی در خصوص این دانشجویان به عهده دانشگاه می باشد.

دانشگاه/ دانشکده مجاز می باشد همزمان با ثبت درخواست دانشجو در سامانه میهمانی  -۵

نسبت به اعالم نظر و ثبت نتیجه نهایی در خصوص اقدامات انجام شده در سامانه اقدام 

نمایند.

 الزم یه ذکر است به منظور جلوگیری از مشکالت ایجاد شده برای دانشجویان و حذف صدور 

تقاضای میهمانی به صورت فیزیکی و خارج از سامانه دسترسی دانشگاه/ دانشکده جهت غیر فعال 

نمودن سامانه حذف شده است و هرگونه جابجایی دانشجویان به صورت میهمان و یا انتقال صرفا 

از طریق سامانه مربوطه می بایست انجام شود.


