کاربزاى هحتزم داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَسش ػالی کطَر جْت ٍرٍد بِ ساهاًِ جاهغ اًتقال اس خارج بِ داخل ٍیژُ
داًطجَیاى ضاغل بِ تحصیل در خارج اس کطَر هی بایست با استفادُ اس هزٍرگز  (IEایٌتزًت اکسپلَرر) ٍارد گزدًذ.
ًکتِ :حتوا در اٍلیي ٍرٍد بِ ساهاًِ رهش ػبَر خَد را تغییز دّیذ.
بؼذ اس ٍرٍد بِ ساهاًِ اًتقال در صفحِ اصلی در سوت راست اهکاًاتی بزای کاربزاى گزاهی فزاّن ضذُ است کِ هی
تَاًٌذ درخَاست ّا را بِ تفکیک در قسوت ّای هختلف رٍیت ًوایٌذ.
در پاییي صفحِ اصلی تؼذاد کل درخَاست ّا ًوایص دادُ هی ضَد ٍ کاربز هی تَاًذ در صَرت تؼذاد سیاد درخَاست ّا
با استفادُ اس آیتن جستجَ درخَاست ّا را بِ تفکیک جٌسیت ،هقغغ تحصیلی ٍ  ...هَرد هطاّذُ قزار دّذ.
.

با اًتخاب فزد هتقاضی ٍ دٍبار کلیک کزدى بز آى یا اًتخاب هطْذُ درخَاست هی تَاًیذ فزم درخَاست فزد را کِ
ضاهل هطخصات هتقاضی ،هطخصیات هقغغ فؼلی ٍ هقاعغ قبلی ٍ ًَع درخَاست هی باضذ را هطاّذُ ًوَد.
در قسوت هَارد پیَست ضوا هی تَاًیذ فایل ّای هزبَط بِ هذارک هتقاضی را پزیٌت گزفتِ ٍ هَرد بزرسی قزار دّیذ.
در صَرت کاهل بَدى هذارک ٍ عزح در ضَرای آهَسضی داًطگاُ کاربز گزاهی هی بایست رای صادرُ را در بخص
ارسیابی اٍلیِ هذارک در صَرت تاییذ یا ػذم تاییذ بَدى بِ هتقاضی اػالم ًوایذ  .بؼذ اس گشیٌِ ثبت در صَرت هَافقت
ایي درخَاست در بخص هَافقت داًطگاُ ٍ در صَرت ػذم تاییذ در بخص هخالفت داًطگاُ قابل رٍیت خَاّذ بَد.

در صَرت هخالفت توام داًطگاّْای اًتخابی فزد هتقاضی درخَاست در دبیزخاًِ ضَرای اًتقال ساسهاى قزار
هی گیزد ٍ دبیزخاًِ ضَرا با بزرسی درخَاست فزد چٌذ داًطگاُ را بِ ػٌَاى پیطٌْاد دبیزخاًِ اػالم هی کٌذ کِ ایي
درخَاست ّا در کاربزاى داًطگاّی در بخص ارسالی اس دبیزخاًِ ضَرای اًتقال قابل هطاّذُ خَاّذ بَد ٍ ایي درخَاست
ّا بِ ػٌَاى فَریت بایستی هَرد بزرسی قزار گیزد.

در بخص سیز قابل هطاّذُ است کِ درخَاستی تَسظ دبیزخاًِ ضَرای اًتقال بِ داًطگاُ هزبَط ارسال گزدیذُ است ٍ
داًطگاُ بایستی با بزرسی درخَاست ّواًٌذ درخَاست ّای دیگز اػالم ًظز ٍ در صَرت تاییذ یا ػذم تاییذ درخَاست
آى را بِ هتقاضی اػالم ًوایذ.

در صَرتیکِ داًطگاّْا با درخَاستْای ارسالی اس سَری دبیزخاًِ ضَرای اًتقال ًیش هخالفت ًوایٌذ درخَاست هَرد ًظز
در ضَرای اًتقال ساسهاى هغزح ٍ درصَرت رای ضَرا در خصَظ داًطگاُ یا هَسسِ در بخص احکام ضَرا بِ داًطگاُ
اعالع دادُ هی ضَد کِ ایي هَارد اس سَی ضَرای اًتقال دارای رای صادرُ هی باضٌذ ٍ عبق هادُ  12آئیي ًاهِ اجزایی
رای صادرُ السم االجزا هی باضذ.

داًطگاُ با دریافت هَارد ارسالی اس سَی ضَرای اًتقال در بخص احکام ضَرا با تاییذ آى بِ داًطجَ اػالم هی ًوایذ
جْت ثبت ًام بِ داًطگاُ هذکَر هزاجؼِ ًوایذ.

با هزاجؼِ حضَری فزد ٍ ارائِ اصل هذارک هوَْر بِ هْز صحت ٍ صذٍر تؼلق تَسظ ًوایٌذگی ٍسارت اهَر خارجِ ٍ
بزرسی سَابق تحصیلی فزد در هقاعغ قبلی ًسبت بِ ثبت ًام فزد اقذام ٍ در بخص ثبت ًام قغؼی اػالم هی ًوایٌذ کِ
افزاد هَرد ًظز ثبت ًام ضذُ ٍ هطغَل بِ تحصیل هی باضٌذ.

