
 

 99 دٍم ًیوسال در ٍاهْا اًَاع غیر شاغل هتماضی داًشجَیاى تَجِ لابل

. داًشجَیاى پس از هطالعِ دقیق اطالعیِ ت درخَاست اًَاع ٍام فعال شدُ است جْ 11/11/99پرتال داًشجَیاى صٌدٍق رفاُ از تاریخ 

بدیْی است داًشجَیاًی کِ ثبت درخَاست خَد ٍ ارسال هدارک را تا قبل از  ًسبت ثبت درخَاست ٍام ٍ ارسال هدارک اقدام ًوایٌد.

 اًجام دٌّد در اٍلَیت دریافت ٍام قرار خَاٌّد گرفت. 20/12/99تاریخ 

سٌذ تؼْذ هحضری ٍ ًشذُ اًذ  هَفك بِ دریافت ایي ٍامتاوٌَى داًشجَیاًی وِ  :داًشجَیاى رٍزاًِ غیر شاغل ٍ غیر بَرسیِ ٍام ٍیژُ دکتری

ٍ ًاهِ وسر از حمَق با ػٌَاى صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت ضاهي پس از تٌظین سٌذ ّوراُ با آخریي حىن وارگسیٌی ٍ فیش حمَلی اًذ  تحَیل ًذادُ

 )ًیاز بِ تىویل فرم شوارُ یه ٍ دٍ ًوی باشذ(. .ادارُ رفاُ ارسال گردد آدرس ػلَم تحمیمات ٍ فٌاری بِ

در پرتال صٌذٍق رفاُ از تاریخ  ثبت درخَاستًسبت بِ اًذ  استفادُ وردُ ذٍق یا باًه تَسؼِ(وٌَى از ایي ٍام )صٌتا شجَیاًی وِآًذستِ از داً

 .(باشذ )ًیاز بِ تىویل ٍ ارسال فرم شوارُ یه ٍ دٍ ًویًوایٌذ. الذام  22/2/0001 تا  22/1/0001

 ******* درخَاست ٍام تحصیلی از ٍام دکتری هحرٍم خَاٌّد شد.داًشجَیاى هتقاضی ٍام ٍیژُ دکتری در صَرت *******

فرصت ثبت درخَاست از عریك   22/2/0001تاریخ  تا: داًشجَیاى ٍیژُ داًشجَیاى رٍزاًِ هقاطع کارشٌاسی ٍ کارشٌاسی ارشدٍام تحصیلی 

پس از هغالؼِ آییي ًاهِ  اًذ ٌذ تؼْذ هحضری تحَیل ًذادٍُ س هَفك بِ دریافت ایي ٍام ًشذُ اًذداًشجَیاًی وِ تاوٌَى  دارًذ.را پرتال صٌذٍق رفاُ 

فیش  پرداخت ٍ بازپرداخت ٍاهْای داًشجَیی ٍ شرایظ ضاهي ًسبت بِ تٌظین سٌذ الذام ًوایٌذ. پس از تٌظین سٌذ ّوراُ با آخریي حىن وارگسیٌی ٍ

 .ادارُ رفاُ ارسال گردد آدرس م تحمیمات ٍ فٌاری بِحمَلی ضاهي ٍ ًاهِ وسر از حمَق با ػٌَاى صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت ػلَ

 .الذام ًوایٌذ  22/2/1000تاریخ  تابا تَجِ بِ ًىات ریل ًسبت بِ ثبت درخَاست : داًشجَیاى  ٍیژُ داًشجَیاى رٍزاًِ ٍام ضرٍری 

داًشجَیاى حادثِ دیذُ در  –فَت پذر ٍ هادر ، ّوسر یا فرزًذ داًشجَ  –شرایظ ٍام ضرٍری وِ هی تَاى درخَاست داد: تَلذ فرزًذ داًشجَیاى هتاّل 

رٍیذاد  –داًشجَیاى برتر ٍ ًوًَِ وشَری  –بیواری خاص یىی از افراد تحت تىفل  –داًشجَیاى هبتال بِ بیواری خاص ٍ پر ّسیٌِ  –سَاًح ٍ تصادفات 

داًشجَیاى هی بایست هذارن با تَجِ بِ آییي ًاهِ ٍ دستَر ) .ازدٍاج -تَاى خَاُ  داًشجَیاى –داًشجَیاى لْرهاى ٍرزشی  –حَادث ٍ بالیای عبیؼی 

 .(ادارُ رفاُ ارسال ًوایٌذآدرس الؼول بِ 

وپی برابراصل شٌاسٌاهِ ّوسر توام صفحات، وپی ارسال وپی برابر اصل سٌذ ازدٍاج )صفحِ اعالػات سٌذ، اعالػات زٍج ٍ اعالػات زٍجِ (  :ٍام ازدٍاج 

 گیرد. ( هاُ پس از تاریخ ػمذ ٍام ازدٍاج تؼلك هی 81اصل وارت هلی ّوسر )تاریخ ازدٍاج حذاوثر  برابر

وپی شٌاسٌاهِ فرزًذ ٍ در صَرتی وِ تاوٌَى هذارن ازدٍاج بِ داًشگاُ تحَیل ًذادُ ایذ هذارن هربَط بِ ٍام ازدٍاج بِ ّوراُ وپی برابر اصل تَلذ فرزًذ: 

 گیرد.( ٍام ضرٍری تَلذ فرزًذ تؼلك هی هاُ 6تا تَلذ فرزًذ از تاریخ ) زًذ در شٌاسٌاهِ ٍالذیي اجباری است.صفحِ اعالػات فربرابر اصل 

 .فَت پذر ٍ هادر ، ّوسر ٍ فرزًذ داًشجَ: ارسال وپی برابر اصل گَاّی فَت ٍ وپی توام صفحات شٌاسٌاهِ ٍ وارت هلی هتَفی الساهی هی باشذ

 )هغالؼِ دلیك آییي ًاهِ صٌذٍق( ًاهِ از فرهاًذاری یا استاًذاری هحل زًذگی حادثِ دیذُهؼرفی عبیؼی: حَادث ٍ بالیای 

 )هغالؼِ دلیك آییي ًاهِ صٌذٍق( داًشجَیاى حادثِ دیذُ ٍ بیواری خاص: ارسال وپی برابر اصل ولیِ هذارن هربَط بِ درهاى ٍ حادثِ الساهی هی باشذ.

 )هغالؼِ دلیك آییي ًاهِ صٌذٍق( .گیرد( ٍام تؼلك هیهاُ  6تا )از تاریخ حىن داًشجَیاى لْرهاى ٍرزشی : وپی برابر اصل حىن لْرهاًی 

ُ ارسال ًوایٌذ. ُ رفا ِ ادار ِ سریؼتر هذارن خَد را ب ِ هحذٍدیت اػتبار ایي ٍام اٍلَیت با داًشجَیاًی است و ِ ب   با تَج



 

ارسال اصل ٍ ًسبت بِ   22/2/1000تا تاریخ پس از ثبت درخَاست از پرتال صٌذٍق رفاُ  داًشجَیاى : رٍزاًِهتاّل ٍدیعِ هسکي ٍیژُ داًشجَیاى 

بِ ادارُ رفاُ تحَیل ًذادُ اًذ. ارائِ  خَد را ازدٍاج چٌاًچِ تاوٌَى هذارن هربَط بِواهپیَتری الذام ًوایٌذ. رّگیری با وذ ، اجارُ ًاهِ بِ ًام داًشجَوپی 

وپی صفحِ زٍج ٍ زٍجِ سٌذ وپی صفحِ دٍم شٌاسٌاهِ داًشجَ، وپی توام صفحات شٌاسٌاهِ ٍ وارت هلی ّوسر ، وپی هذارن اجباری هی باشذ.)

     (ازدٍاج

 گیرد. ایي ٍام فمظ بِ یىی از زٍجیي تؼلك هی

 دارًذ.را فرصت ثبت درخَاست از عریك پرتال صٌذٍق رفاُ   22/2/0001تاریخ  تا داًشجَیاى شباًِ:(باًِ)ش ٍیژُ داًشجَیاى ًَبت دٍم ٍام شْریِ

پس از هغالؼِ آییي ًاهِ پرداخت ٍ بازپرداخت ٍاهْای  اًذ هَفك بِ دریافت ایي ٍام ًشذُ اًذ ٍ سٌذ تؼْذ هحضری تحَیل ًذادُداًشجَیاًی وِ تاوٌَى 

از  داًشجَیی ٍ شرایظ ضاهي ًسبت بِ تٌظین سٌذ الذام ًوایٌذ. پس از تٌظین سٌذ ّوراُ با آخریي حىن وارگسیٌی ٍ فیش حمَلی ضاهي ٍ ًاهِ وسر

 .رسال گرددحمَق با ػٌَاى صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت ػلَم تحمیمات ٍ فٌاری بِ ادارُ رفاُ ا

 هْن:بسیار ًکات 

 را هغالؼِ ًوایٌذ.صٌذٍق رفاُ  آییي ًاهِ پرداخت ٍ بازپرداختجْت اعالع دلیك داًشجَیاى باشذ هی ولیِ ٍاهْا دارای وارهسد 

 برای ولیِ ٍاهْا اجباری هی باشذ. سٌذ تؼْذ هحضری

هراجؼِ ٍ پس از هغالؼِ آییي ًاهِ پرداخت ٍ بازپرداخت ٍاهْای جْت دریافت فرم سٌذ تؼْذ هحضری ٍ شرایظ ضاهي بِ سایت هؼاًٍت داًشجَیی 

ر از داًشجَیی ٍ شرایظ ضاهي ًسبت بِ تٌظین سٌذ الذام ًوایٌذ. پس از تٌظین سٌذ بِ ّوراُ  آخریي حىن وارگسیٌی ٍ فیش حمَلی ضاهي ٍ ًاهِ وس

 .رُ رفاُ ارسال گرددحمَق با ػٌَاى صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت ػلَم تحمیمات ٍ فٌاری بِ ادا

ٍام درخَاستی هَرد تاییذ لرار از سایر هماعغ ٍ جریوِ دارای بذّی هؼَق  داًشجَیاى ، رفاُ صٌذٍق پرتال عریك از ٍام ّرگًَِ درخَاست ثبت ٍجَد با

 .گیرد ًوی

  .باشذ هی ٍام از اًصراف ِهٌسل ّای اػالم شذُ بِ تاریخ تا( هسىي ٍدیؼِ ، ضرٍری جولِ از ٍاهْا ولیِ برای) الزم هذارن ارائِ ػذم

اب هٌجر بِ ػذم ٍاریس ٍجِ ْی است اًتخاب اشتباُ شوارُ حسیداًشجَیاى در زهاى ثبت درخَاست ٍ تاییذ شوارُ حساب دلت وافی را بؼول آٍرًذ. بذ

م ًٌوَدُ اًذ پس از افتتاح حساب ًسبت بِ داًشجَیاًی وِ فالذ شوارُ حساب در باًه تجارت ّستٌذ یا تاوٌَى شوارُ حساب خَد را اػال گردد. ٍام هی

 اػالم آى بِ ادارُ رفاُ الذام ًوایٌذ.
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