لابل تَجِ داًشجَیاى غیش شاغل هتماضی اًَاع ٍاهْا دس ًیوسال اٍل 99
پرتال داًشجَیاى صٌدٍق رفاُ از تاریخ  99/7/11جْ ت درخَاست اًَاع ٍام فعال شدُ است ٍلی بدلیل تغییر کلی در دستَرالعول ٍاهْای
داًشجَیی تا ارسال دستَرالعول قطعی از صٌدٍق رفاُ لطفا هَارد ذیل را رعایت ًواید.
ٍام ٍیژُ دکتری داًشجَیاى رٍزاًِ غیر شاغل ٍ غیر بَرسیِ :داًشجَیاًی وِ تاوٌَى هَفك بِ دسیافت ایي ٍام ًشذُ اًذ ٍ سٌذ تعْذ هحضشی
تحَیل ًذادُاًذ ٍ داًشجَیاى ٍسٍدی  99جْت دسیافت فشم سٌذ تعْذ ه حضشی ٍ ششایظ ضاهي بِ سایت هعاًٍت داًشجَیی هشاجعِ ًوایٌذ ٍ .پس اص
تٌظین سٌذ ّوشاُ با آخشیي حىن واسگضیٌی ٍ فیش حمَلی ضاهي ٍ ًاهِ وسش اص حمَق با عٌَاى صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ٍصاست علَم تحمیمات ٍ فٌاسی
بِ اداسُ سفاُ اسسال گشددً( .یاص بِ تىویل فشم شواسُ یه ٍ دٍ ًوی باشذ).
آًذستِ اص داًشجَیاًی وِ تاوٌَى اص ایي ٍام (صٌذٍق یا باًه تَسعِ) استفادُ وشدُاًذ ًسبت بِ ثبت دسخَاست دس پشتال صٌذٍق سفاُ اص تاسیخ
 1399/8/17تا ٍ ( 1399/9/12ام دکتری صٌدٍق ) ٍ از تاریخ  99/7/30تا ٍ( 99/10/12ام دکتری باًک تَسعِ )الذام ًوایٌذً(.یاص بِ تىویل ٍ
اسسال فشم شواسُ یه ٍ دٍ ًویباشذ).
*******داًشجَیاى هتقاضی ٍام ٍیژُ دکتری در صَرت درخَاست ٍام تحصیلی از ٍام دکتری هحرٍم خَاٌّد شد******* .

ٍام تحصیلی ٍیژُ داًشجَیاى رٍزاًِ هقاطع کارشٌاسی ٍ کارشٌاسی ارشد :داًشجَیاى تا تاسیخ  1399/9/12فشصت ثبت دسخَاست اص عشیك
پشتال صٌذٍق سفاُ سا داسًذ .داًشجَیاًی وِ تاوٌَى هَفك بِ دسیافت ایي ٍام ًشذُ اًذ ٍ سٌذ تعْذ هحضشی تحَیل ًذادُاًذ ٍ داًشجَیاى ٍسٍدی 99
جْت دسیافت فشم سٌذ تعْذ هحضشی ٍ ششایظ ضاهي بِ سایت هعاًٍت داًشجَیی هشاجعِ ٍ پس اص هغالعِ آییي ًاهِ پشداخت ٍ باصپشداخت ٍاهْای
داًشجَیی ٍ ششایظ ضاهي ًسبت بِ تٌظین سٌذ الذام ًوایٌذ .پس اص تٌظین سٌذ ّوشاُ با آخشیي حىن واسگضیٌی ٍ فیش حمَلی ضاهي ٍ ًاهِ وسش اص
حمَق با عٌَاى صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ٍصاست علَم تحمیمات ٍ فٌاسی بِ اداسُ سفاُ اسسال گشدد.
ٍام ضرٍری ٍیژُ داًشجَیاى رٍزاًِ  :داًشجَیاى با تَجِ بِ ًىات ریل ًسبت بِ ثبت دسخَاست تا تاسیخ  99/9/12الذام ًوایٌذ.
ششایظ ٍام ضشٍسی وِ هی تَاى دسخَاست داد :تَلذ فشصًذ داًشجَیاى هتاّل – فَت پذس ٍ هادس ّ ،وسش یا فشصًذ داًشجَ – داًشجَیاى حادثِ دیذُ دس
سَاًح ٍ تصادفات – داًشجَیاى هبتال بِ بیواسی خاص ٍ پش ّضیٌِ – بیواسی خاص یىی اص افشاد تحت تىفل – داًشجَیاى بشتش ٍ ًوًَِ وشَسی – سٍیذاد
حَادث ٍ بالیای عبیعی – داًشجَیاى لْشهاى ٍسصشی – داًشجَیاى تَاى خَاُ – اصدٍاج .داًشجَیاى هی بایست هذاسن با تَجِ بِ آییي ًاهِ ٍ دستَس
العول بِ اداسُ سفاُ اسسال ًوایٌذ.
ٍام اصدٍاج  :اسسال وپی بشابش اصل سٌذ اصدٍاج (صفحِ اعالعات سٌذ ،اعالعات صٍج ٍ اعالعات صٍجِ ) وپی بشابشاصل شٌاسٌاهِ ّوسش توام صفحات ،وپی
بشابش اصل واست هلی ّوسش (تاسیخ اصدٍاج حذاوثش  81هاُ پس اص تاسیخ عمذ ٍام اصدٍاج تعلك هیگیشد) .
تَلذ فشصًذ :دس صَستی وِ تاوٌَى هذاسن اصدٍاج بِ داًشگاُ تحَیل ًذادُ ایذ هذاسن هشبَط بِ ٍام اصدٍاج بِ ّوشاُ وپی بشابش اصل شٌاسٌاهِ فشصًذ ٍ وپی
بشابش اصل صفحِ اعالعات فشصًذ دس شٌاسٌاهِ ٍالذیي اجباسی است( .اص تاسیخ تَلذ فشصًذ تا  6هاُ ٍام ضشٍسی تَلذ فشصًذ تعلك هیگیشد).
فَت پذس ٍ هادس ّ ،وسش ٍ فشصًذ داًشجَ :اسسال وپی بشابش اصل گَاّی فَت ٍ وپی توام صفحات شٌاسٌاهِ ٍ واست هلی هتَفی الضاهی هی باشذ.
حَادث ٍ بالیای عبیعی :هعشفی ًاهِ اص فشهاًذاسی یا استاًذاسی هحل صًذگی حادثِ دیذُ (هغالعِ دلیك آییي ًاهِ صٌذٍق)
داًشجَیاى حادثِ دیذُ ٍ بیواسی خاص :اسسال وپی بشابش اصل ولیِ هذاسن هشبَط بِ دسهاى ٍ حادثِ الضاهی هی باشذ( .هغالعِ دلیك آییي ًاهِ صٌذٍق)
داًشجَیاى لْشهاى ٍسصشی  :وپی بشابش اصل حىن لْشهاًی وِ اص تاسیخ آى تا  6هاُ لبل باشذ( .هغالعِ دلیك آییي ًاهِ صٌذٍق)
تاویذ هی گشدد اص اسسال ّش گًَِ فاوتَس خشیذ لپ تاب  ،گَشی  ،واهپیَتش  ،وتاب ٍ سایش لَاصم ووه آهَصشی اجتٌاب گشدد.

ٍدیعِ هسکي ٍیژُ داًشجَیاى هتاّل رٍزاًِ :باتَجِ بِ ایٌىِ اص تشم جاسی دسیافت ٍام ٍدیعِ هسىي بِ باًه فشض الحسٌِ هْش ایشاى ٍاگزاس شذُ
است داًشجَیاى هیبایست پس اص ثبت دسخَاست اص پشتال صٌذٍق سفاُ اص تاسیخ  1399/8/17تا تاسیخ ً 1399/10/12سبت بِ اسسال اصل ٍ وپی اجاسُ
ًاهِ بِ ًام داًشجَ  ،با وذسّگیشی واهپیَتشی الذام ًوایٌذ .چٌاًچِ تاوٌَى هذاسن هشبَط بِ اصدٍاج خَد سا بِ اداسُ سفاُ تحَیل ًذادُ اًذ .اسائِ وپی
هذاسن اجباسی هی باشذ(.وپی صفحِ دٍم شٌاسٌاهِ داًشجَ ،وپی توام صفحات شٌاسٌاهِ ٍ واست هلی ّوسش  ،وپی صفحِ صٍج ٍ صٍجِ سٌذ اصدٍاج)
ایي ٍام فمظ بِ یىی اص صٍجیي تعلك هیگیشد.
ٍام شْریِ ٍیژُ داًشجَیاى ًَبت دٍم (شباًِ):داًشجَیاى شباًِ بایذ ًسبت بِ ثبت دسخَاست ٍام خَد تا تاسیخ  1399/9/12اص عشیك پشتال
صٌذٍق سفاُ الذام ًوایٌذ ٍ .داًشجَیاى ٍسٍدی  99جْت دسیافت فشم سٌذ تعْذ هحضشی ٍ ششایظ ضاهي بِ سایت هعاًٍت داًشجَیی هشاجعِ ٍ پس اص
هغالعِ آییي ًاهِ پشداخت ٍ باصپشداخت ٍاهْای داًشجَیی ٍ ششایظ ضاهي ًسبت بِ تٌظین سٌذ الذام ًوایٌذ .پس اص تٌظین سٌذ ّوشاُ با آخشیي حىن
واسگضیٌی ٍ فیش حمَلی ضاهي ٍ ًاهِ وسش اص حمَق با عٌَاى صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ٍصاست علَم تحمیمات ٍ فٌاسی بِ اداسُ سفاُ اسسال گشدد.
ًکات بسیار هْن:
ولیِ ٍاهْا داسای واسهضد هی باشذ داًشجَیاى جْت اعالع دلیك آییي ًاهِ پشداخت ٍ باصپشداخت صٌذٍق سفاُ سا هغالعِ ًوایٌذ.
سٌذ تعْذ هحضشی بشای ولیِ ٍاهْا اجباسی هی باشذ.
جْت دسیافت فشم سٌذ تعْذ هحضشی ٍ ششایظ ضاهي بِ سایت هعاًٍت داًشجَیی هشاجعِ ٍ پس اص هغالعِ آییي ًاهِ پشداخت ٍ باصپشداخت ٍاهْای
داًشجَیی ٍ ششایظ ضاهي ًسبت بِ تٌظین سٌذ الذام ًوایٌذ .پس اص تٌظین سٌذ بِ ّوشاُ آخشیي حىن واسگضیٌی ٍ فیش حمَلی ضاهي ٍ ًاهِ وسش اص
حمَق با عٌَاى صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ٍصاست علَم تحمیمات ٍ فٌاسی بِ اداسُ سفاُ اسسال گشدد.
با ٍجَد ثبت دسخَاست ّشگًَِ ٍام اص عشیك پشتال صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى  ،عذم اسائِ هذاسن الصم (بشای ولیِ ٍاهْا اص جولِ ضشٍسی ٍ ،دیعِ هسىي) تا
تاسیخ ّای اعالم شذُ بِ هٌضلِ اًصشاف اص ٍام هی باشذ.
داًشجَیاى دس صهاى ثبت دسخَاست ٍ تاییذ شواسُ حساب دلت وافی سا بعول آٍسًذ .بذیْی است اًتخاب اشتباُ شواسُ حساب هٌجش بِ عذم ٍاسیض ٍجِ
ٍام هیگشدد .داًشجَیاًی وِ فالذ شواسُ حساب دس باًه تجاست ّستٌذ یا تاوٌَى شواسُ حساب خَد سا اعالم ًٌوَدُ اًذ پس اص افتتاح حساب ًسبت بِ
اعالم آى بِ اداسُ سفاُ الذام ًوایٌذ.
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