
 

 

  

    

 اطالعیٍ يا م عتبات عالیات ازبعیه حسیىی

 بٍ اطالع داوشجًیان گسامی میسساود، مهلت تحًیل مدازک يام عتبات عالیات ازبعیه حسیىی

 .میباشد          13/06/98      لغایت          04/06/98 اش تازیخ         

 (استمهلت تعییه شدٌ غیس قابل تمدید )

  (الشم بٍ ذکس است يام عتبات فقط یک باز دز طًل ديزٌ تحصیل بٍ داوشجًیان تعلق می گیسد)

 

  :مدازک الشم جهت اخر يام

 .داًشجَیاًی وِ تا وٌَى اص صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ٍام دسیافت ًٌوَدّاًذ -1

 
  تِ ّوشاُ هذاسن صیشCDاسائِ سٌذ تعْذ هحضشی تِ ّوشاُ اسىي آى تش سٍی  -1-1

تِ سٌذ تعْذ دٍ تشگی . دس یىی اص دفاتش اسٌاد سسوی تٌظین شَد (فمظ دس یه صفحِ)سٌذ تعْذ تایستی ته تشگی هغاتك فشهت اعالم شذُ اص سَی اداسُ سفاُ : 1تثصشُ

 .ّیچ تشتیة اثشی دادُ ًوی شَد

عالٍُ تش سٌذ  (واسهٌذ تاصًشستِ، واسهٌذ تاًه ٍ یا شاغلیي دس ًیشٍّای ًظاهی ٍ اًتظاهی) تاشذ ٍ دس غیش ایٌصَست واسهٌذ سسوی یا پیواًی شاغلضاهي تایستی : 2تثش 

 .تعْذ تایستی ًاهِ وسش اص حمَق هغاتك فشهت اعالهی اص سَی اداسُ سفاُ اسائِ ًوایذ

 .وپی آخشیي حىن واسگضیٌی ضاهي- 2

 .وپی آخشیي فیش حمَلی ضاهي- 3

 .(داًشجَ)ٍام گیشًذُ  وپی شٌاسٌاهِ، واست هلی ٍ واست داًشجَیی- 4

 . (داًشجَیاى هتأّل)وپی شٌاسٌاهِ، واست هلی ّوسش - 5

 .افتتاح حساب دس تاًه تجاست شعثِ داًشگاُ جیشفت- 6

 تىویل فشم هشخصات اٍلیِ- 7

 .، آى ساتِ تأییذ تاًه تشساًذ(تاًه تجاست)داًشجَ تایستی فشم هشخصات اٍلیِ سا تِ دلت تىویل ًوَدُ ٍ پس اص دسج شواسُ حساب  -8

 

 اخز تائیذیِ ستاد عتثات هثٌی تش اعضام داًشجَ- 2-1

 

 CDتصَیش فیش ٍاسیضی تاًىی جْت سٍیذاد ٍ تیوِ ٍ یا ّش گًَِ هذاسن الصم تش خشٍج اص وشَس تصَیش پاسپَست ٍ ٍیضا تِ ّوشاُ اسىي اى تش سٍی - 3-1
 

.(فشم هشتَعِ دس حَصُ هذیشیت داًشجَیی داًشگاُ هَجَد هیثاشذ)تىویل فشم تماضای هشتَط ٍام  -4-1  

 
 

 .داًشجَیاًی وِ اص ٍاهْای داًشجَیی صٌذٍق سفاُ استفادُ ًوَدّاًذ -9

 
 .سا تِ اداسُ سفاُ داًشگاُ تحَیل دٌّذ (سٌذ تعْذ هحضشی ٍ ضوائن هشتَعِ) 1        ایي داًشجَیاى تایستی تواهی هذاسن روش شذُ تِ استثٌای هذاسن روش شذُ دس تٌذ 
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گاه جیرفتندا ش  

    

 


