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اس .اييذوم  مزاجعٍداوطگاٌ( )اس مجمًعٍ داخل http://172.17.68.244 آدرس و WWW.GAUSCA.IR داوطگاٌ  داوطجًيي

وارتابل داوطجًيان يارد ضذٌ ي پس اس درج وام واربزي = ضمارٌ داوطجًيي ي ولمٍ عبًر = ضمارٌ ملي )چىاوچٍ لبال  بخص

ضًيذ. ليىه درخًاست يام  ي سپس يام تحصيلي را اوتخاب ومًدٌ ي فزم  ياردصفحٍ خاوگي خًد ميتغييز وذادٌ باضيذ( 

 مزبًعٍ را تىميل وماييذ.

 تذكزات بسيار مهم:

ل ومبًد اعتبار يام ضزيري فمظ بٍ داوطجًيان ممغع وارضىاسي ارضذ ي دوتزي وٍ بزاي َشيىٍ پايان وامٍ ميخًاَىذ اس بذلي-1

مي بايست بٍ ادارٌ رفاٌ داوطجًيان پس اس ثبت درخًاست جُت تاييذ بزگٍ  ايه يام استفادٌ ومايىذ. داوطجًيان متماضي

گزيٌ مي بايست مزاجعٍ ومايىذ.داوطجًيان بجاي فاوتًر مي بايست درخًاست وتبي وًضتٍ ي پس اس تاييذ استاد راَىما ي مذيز 

 بگيزوذ. تاييذ مذيز داوطجًيي

ابتذا اس سىذ تعُذ محضزي وپي تُيٍ وزدٌ ي بايست  اوذ مي تحًيل وذادٌرا محضزي  تعُذ سىذ  تاوىًن اصل  وٍ داوطجًياوي -2

رفاٌ  را بٍ ادارٌ  سىذ محضزي   اصل تحصيلي آپلًد ومايىذي اسىه آوزا در بخص تعُذات يرا ثبت وزدٌ اعالعات مزبًط بٍ سىذ 

 وسبت بٍ درخًاست يام الذام ومايىذ. درغيز ايىصًرت يام بٍ آوان تعلك وخًاَذ گزفت . سپس .تحًيل دَىذ 

ي يا داراي بذَي معًلٍ اس ممغع لبلي خًد اوذ  حساب وىمًدٌ  تسًيٍ يلبل  ممغع باٍ تاوىًن و يدوتز ارضذ ي  داوطجًيان ممغع-3

پزداخت بذَي وسبت بٍ تعييه ضذٌ فًق مُلت داروذ تا با داوطگاٌ لبلي خًد تسًيٍ حساب ي تا پايان تاريخ مي باضىذ. فمظ 

 ىذ.معًلٍ ي جزيمٍ آن الذام وماي

باضىذ  متاَلي مي وزدٌ يمتماضي استفادٌ اس مشاياي يام  مجزدي استفادٌ مي  داوطجًيان متاَلي)ييژٌ آلايان( وٍ تاوىًن اس يام-4

صفحٍ اعالعات داوطجً اصالح ي پس اس تىميل فزم يام مذوًر الشامي است مذارن ) ابتذا اعالعات مزبًط بٍ َمسز را درفزم 

( را بٍ ادارٌ رفاٌ ارائٍ ومايىذ ايل ي ديم ضىاسىامٍ َمسز ي صفحٍ اعالعات مزبًط بٍ سيج ي سيجٍ سىذ اسدياجديم ضىاسىامٍ داوطجً ، صفحٍ 

 مىذ گزدوذ. تا اسمشاياي ايه يام بصًرت متاَلي بُزٌ

سزي با بزگشيذگان گزيٌ َاي پىج گاوٍ آسمًن سزا-1داوطجًيان ممتاسيومًوٍ ياستعذادَاي درخطان در صًرتي وٍ حائش ضزايظ )-5

بزگشيذگان المپيادَاي علمي داوص آمًسي ي داوطجًيي وطًر با تاييذ يسارت آمًسش  -2معزفي ساسمان سىجص)ييژٌ داوطجًيان ممغع وارضىاسي( 

( مي باضىذ، پس اس درخًاست بزگشيذگان جطىًارٌ َاي خًارسمي با تاييذ ساسمان پژيَص َاي علمي ي صىعتي ايزان -3ي پزيرش ي داوطگاٌ 

درخطان دريافت ومًدٌ ي  را جُت تاييذ دفتز استعذادَاي داوطجًيان مزاجعٍ ي بزگٍ درخًاست يام رفاٌ بايست بٍ ادارٌ مي يام

پس اس تاييذ بٍ ادارٌ رفاٌ عًدت ومايىذ.)در صًرت تخصيص اعتبار اس صىذيق رفاٌ ايه يام بٍ داوطجًيان تعلك ميگيزد در غيز 

 ضًوذ.( ايىصًرت اس يام عادي بُزٌ مىذ مي
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