
 باضٌذ، هي 93-94حػيلي سال ت دٍمدر ًيوسال  تحػيلي  ٍام  وِ هتماضيغيز ضاغل رٍساًِ   بِ اعالع وليِ داًطجَياى دٍرُ

داًطگاُ   داًطجَيي  هعاًٍت  سايت  17/11/1393تغايل 7/11/3131تاريخاس درخَاست   تىويل  رساًذ جْت هي

WWW.GAUSCA.IR ٍ  آدرسhttp://172.17.68.244  بخص وارتابل اس  اييذ.ًو  هزاجعِداًطگاُ(  )اس هجوَعِ داخل

داًطجَياى ٍارد ضذُ ٍ پس اس درج ًام واربزي = ضوارُ داًطجَيي ٍ ولوِ عبَر = ضوارُ هلي )چٌاًچِ لبال تغييز ًذادُ 

ضَيذ. ليٌه درخَاست ٍام  ٍ سپس ٍام تحػيلي را اًتخاب ًوَدُ ٍ فزم هزبَعِ را  ٍاردغفحِ خاًگي خَد هيباضيذ( 

 تىويل ًواييذ.

 مهم:بسيار تذكزات 

وپي تْيِ وزدُ ٍ هحضزي  تعْذ ابتذا اس سٌذبايست  اًذ هي تحَيل ًذادُرا هحضزي  تعْذ سٌذ  تاوٌَى اغل  وِ داًطجَياًي-1

رفاُ   را بِ ادارُ  هحضزي سٌذ  اغل تحػيلي آپلَد ًوايٌذٍ اسىي آًزا در بخص تعْذات ٍرا ثبت وزدُ هزبَط بِ سٌذ اعالعات 

 درغيز ايٌػَرت ٍام بِ آًاى تعلك ًخَاّذ گزفت .ًسبت بِ درخَاست ٍام الذام ًوايٌذ.  سپس .تحَيل دٌّذ 

يا داراي بذّي هعَلِ اس همغع لبلي خَد  ٍاًذ  حساب ًٌوَدُ  تسَيِ يلبل  همغع باِ تاوٌَى و يدوتز ارضذ ٍ  داًطجَياى همغع-2

پزداخت بذّي ًسبت بِ ٍ َد تسَيِ حساب هْلت دارًذ تا با داًطگاُ لبلي خ تعييي ضذُ فَقتا پاياى تاريخ فمظ هي باضٌذ. 

 ٌذ.الذام ًوايهعَلِ ٍ جزيوِ آى 

 باضٌذ هتاّلي هي  هشاياي ٍام وزدُ ٍهتماضي استفادُ اس هجزدي استفادُ هي  داًطجَياى هتاّلي)ٍيژُ آلاياى( وِ تاوٌَى اس ٍام-3

غفحِ است هذارن ) الشاهياعالعات داًطجَ اغالح ٍ پس اس تىويل فزم ٍام هذوَر   ابتذا اعالعات هزبَط بِ ّوسز را درفزم

را بِ ادارُ رفاُ ارائِ ًوايٌذ  (دٍم ضٌاسٌاهِ داًطجَ ، غفحِ اٍل ٍ دٍم ضٌاسٌاهِ ّوسز ٍ غفحِ اعالعات هزبَط بِ سٍج ٍ سٍجِ سٌذ اسدٍاج

 هٌذ گزدًذ. تا اسهشاياي ايي ٍام بػَرت هتاّلي بْزُ

بزگشيذگاى گزٍُ ّاي پٌج گاًِ آسهَى -1داًطجَياى هوتاسًٍوًَِ ٍاستعذادّاي درخطاى در غَرتي وِ حائش ضزايظ )-4

بزگشيذگاى الوپيادّاي علوي داًص آهَسي ٍ  -2 )ٍيژُ داًطجَياى همغع وارضٌاسي(سزاسزي با هعزفي ساسهاى سٌجص

بزگشيذگاى جطٌَارُ ّاي خَارسهي با تاييذ ساسهاى پژٍّص  -3داًطجَيي وطَر با تاييذ ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش ٍ داًطگاُ 

را  داًطجَياى هزاجعِ ٍ بزگِ درخَاست ٍام رفاُ بايست بِ ادارُ ّاي علوي ٍ غٌعتي ايزاى( هي باضٌذ، پس اس درخَاست ٍام هي

اس  ر غَرت تخػيع اعتبارًوايٌذ.)د عَدتدرخطاى دريافت ًوَدُ ٍ پس اس تاييذ بِ ادارُ رفاُ  جْت تاييذ دفتز استعذادّاي

 (.غٌذٍق رفاُ ايي ٍام بِ داًطجَياى تعلك هيگيزد در غيز ايٌػَرت اس ٍام عادي بْزُ هٌذ هي ضًَذ

با تَجِ بِ هحذٍديت اعتبار اختػاظ يافتِ اس غٌذٍق رفاُ بِ داًطگاُ اعتبار اعالم ضذُ ول تمسين بز ول هتماضياى خَاّذ  -5

 باضذ وِ بزاي اٍليي بار هتماضي ّستٌذ.ٍ اٍلَيت با داًطجَياًي هي ضذ.

 ** دقت ** دقت ** دقت **
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