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راهنماي انجام مکانیزه تغییر شیوه تحصیل طالب

از) منوط به تغییر مدرسه وي به (و دوره ایشان  و انجام تغییر دارد در مواردي که طلبه تقاضاي تغییر دوره آموزشی

حضوري و هاي غیرحضوري است؛ به این معنا که طلبه سطح دو تقاضاي انتقال به (و یا از ) دوره نیمهمرکز آموزش

تقاضاي انتقال به (و یا از) دوره غیرحضوري را داشته باشد، براي انجام تغییر دوره وي از طریق زیر  سطح سهطلبه 

اقدام خواهد شد:

طلبه را ثبت کند بدین طریق که در سیستم امور آموزشی/ منوي انتقالی/  ابتدا باید مدرسه مبدأ درخواست.1

کند.ثبت درخواست انتقال و تغییر دوره (واحد حوزوي مبدأ) را انتخاب میگزینه 



"جدید"گزینه  يشود که در این صفحه بایستی روبعد از انتخاب این گزینه، صفحه زیر نمایش داده می.2

کرد:کلیک 

شود که باید در آن شماره طلبگی طلبه متقاضی را وارد کرد:نمایش داده میاي صفحهپس از آن، .3



واحد حوزوي مقصد و  بایدشود که در آن اي نمایش داده میبعد از وارد کردن شماره طلبگی طلبه، صفحه.4

را انتخاب کرد.    "تأیید"ده، گزینه دوره آموزشی مقصد را واردکر

حضوري را دارد، واحد مثال در صورتی که طلبه سطح دو مدرسه اراك تقاضاي انتقال به دوره نیمهبه عنوان 

.حضوري استهاي غیرحضوري(سطح دو) و دوره آموزشی مقصد، دوره نیمهحوزوي مقصد، مرکز آموزش

ن ای درج شود. (به عنوان مثال "توضیحات"در صورتی که نیاز به درج توضیحات خاصی باشد، در قسمت 

شود.)میواحد تغییر دوره داده  66طلبه حضوري سطح دو  به علت شرایط خاص، با گذراندن  توضیح که

به محض تأیید توسط مدرسه مبدأ، درخواست توسط مدرسه مقصد قابل مشاهده است. براي مشاهده .5

را"زوي مقصد)تأیید درخواست انتقال و تغییر دوره(واحد حو "درخواست، بایستی مدرسه مقصد گزینه 

انتخاب کند:



شود که در این صفحه باید مدرسه با انتخاب این گزینه، درخواست ارسالی به مدرسه مقصد نمایش داده می.6

مقصد روي کدطلبگی طلبه کلیک نماید: 



شود؛ که در این صفحه در صورتی که تغییر لبه، صفحه زیر نمایش داده میبا کلیک بر روي کدطلبگی ط.7

دوره آموزشی منتسب و یا تغییر قانون آموزشی منتسب باشد، دوره و قانون منتسب دوره طلبه مستلزم تغییر 

ده آورده ش 3شود. (راهنماي تغییر قانون و دوره منتسب طلبه در پیوست شماره طلبه در این صفحه تعیین می

 است.)

در این صفحه پس از تعیین قانون آموزشی و دوره منتسب طلبه، در صورتی که مدرسه مقصد، گزینه 

به  شود و در صورتی کهرا انتخاب کند درخواست به مدیریت استان جهت تأیید نهایی ارسال می "تأیید"

رخواست به مدرسه مبدأ د را انتخاب کرد "عدم تأیید"علت موجه قادر به پذیرش طلبه نبود و گزینه 

کند.گردد که در این حالت مدرسه مبدأ عدم قبول درخواست را به طلبه اعالم میبرمی

بایستی در کادر توضیحات نوشته شود. الزم به ذکر است علت عدم پذیرش طلبه حتماً



سط مدیریت درخواست تودر حالتی که مدرسه مقصد درخواست طلبه را تأیید کند، بالفاصله پس از تأیید، .8

استان قابل مشاهده است. 



شود که در این صفحه قانون آموزشی و دوره با کلیک بر روي کدطلبگی طلبه، صفحه زیر نمایش داده می.9

شود؛ که در صورت نیاز به اصالح، اصالحات الزم توسط منتسب طلبه توسط مدیریت استان بررسی می

شود.انجام میمدیریت استان 

در صورتی که درخواست توسط استان تأیید شد، روند تغییر دوره طلبه به اتمام رسیده و طلبه به دوره 

، عدم تأیید را انتخاب کرد، درخواست به مدرسه مقصد شود و در صورتی که استاننتقل میمقصد م

گردد.برمی

 توضیحات درج شود. الزم به ذکر است توضیحات الزم در این خصوص باید در باکس



در صورتی که مدرسه مبدأ بخواهد روند تغییر دوره طلبه را مشاهده کرده و از اینکه درخواست اکنون در .10

دهد با اي که ثبت درخواست جدید را انجام میتواند در همان صفحهاي است اطالع پیدا کند، میچه مرحله

کلیک  "جستجو "بر روي گزینه  تعیین مرحله و وضعیت، وارد کردن کدطلبگی طلبه در کادر مربوطه و

روند را مشاهده کند.کرده و 


