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راهنماي انجام انتقال طالب در سامانه آموزش

هاي غیرحضوري اي به جز مرکز آموزشمدرسه ،در صورتی که طلبه تقاضاي انتقال به مدرسه دیگري را دارد و آن مدرسه

است، روند انجام این نوع انتقال در سامانه آموزش بدین ترتیب است:

شد که اکنون آن منوها غیرفعال انجام می "ثبت انتقال "و"ثبت مجوز انتقال "(نکته مهم: این نوع انتقال قبال از طریق منوهاي

است و باید این عمل از طریق زیر انجام شود.)

ي مبدأ) ابتدا مدرسه مبدأ در سیستم امور آموزشی / منوي انتقالی / گزینه ثبت درخواست انتقال عادي (واحد حوزو.1

کند.را انتخاب می



شود که مدرسه مبدأ باید شماره اي نمایش داده میصفحه "جدید "با انتخاب این گزینه و کلیک بر روي گزینه .2

وارد کند. اي که تقاضاي انتقال دارد راهطلبگی طلب

3.



انتخاب شده  ،این صفحه، واحد حوزوي مقصدشود که در با ورود شماره طلبگی طلبه، صفحه زیر نمایش داده می.3

انتخاب  "تأیید "شود؛ سپس گزینه در کادر توضیحات درج می و در صورتی که نیاز به ارائه توضیحاتی باشد

شود.می



مدرسه بالفاصله پس از تأیید مدرسه مبدأ، درخواست توسط مدرسه مقصد قابل مشاهده است، براي مشاهده باید .4

روي کد طلیگی طلبه کلیک  ،را انتخاب کرده "تأیید درخواست انتقال عادي(واحد حوزوي مقصد) "مقصد گزینه 

نماید.



تواند با ارائه شود که در آن مدرسه مقصد میاي نمایش داده میبا کلیک بر روي کد طلبگی طلبه، صفحه.5

یا رد کند.توضیحات درخواست انتقال طلبه را تأیید و 

در صورت تأیید مدرسه مقصد، روند انتقال طلبه انجام شده و نام و سوابق تحصیلی طلبه به مدرسه مقصد منتقل 

گردد و این مدرسه نیز موضوع را به اطالع طلبه شود و در صورت عدم تأیید، درخواست به مدرسه مبدأ برمیمی

رساند.می



اي که ثبت تواند در همان صفحهروند انتقال طلبه را مشاهده کند، می در صورتی که مدرسه مبدأ بخواهد.6

دهد با وارد کردن کدطلبگی طلبه در کادر مربوطه و تعیین مرحله و وضعیت، درخواست جدید را انجام می

کلیک کرده و روند را مشاهده کند. "جستجو "بر روي گزینه 


