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 قابل توجه خواهراى طلبه حضوری و غیرحضوری ساکي استاى قن

 

 زهاى اردو :  

ی )طالة  بیي الولل خَابگبّی هی سببى فبرسطالة هذرسِ هشکبت، هزکش تخصصی بیي الولل ٍ  ژُیٍ                 5/2/97    پٌح شٌبِ  1

  درصَرت توبیل در یکی اس اردٍّبی هبُ هببرک رهضبى شزکت ًوبیٌذ(تَاًٌذ 

هذارس ٍ هزاکش طالة ایزاًی  )طالة هدزد هی تَاًٌذ درصَرت توبیل در یکی اس اردٍّبی هبُ  ژُیٍ             12/2/98پٌح شٌبِ     . 2

 هببرک رهضبى شزکت ًوبیٌذ( ٍ کلیِ طالة هذرسِ کَثز

 ٍ هذارس )درصَرت ػذم شزکت در اردٍّبی قبلی( هدزدیي ّوِ هزاکش ژُیٍ  هبُ هببرک رهضبى( 4)   19/2/98پٌح شٌبِ     .3

 )درصَرت ػذم شزکت در اردٍّبی قبلی(  ّوِ هزاکش ٍ هذارس يیهدزد ژُیٍ         هبُ هببرک رهضبى  11) 26/2/98پٌح شٌبِ      .4

 ههلت ثبت ًام : 

 .ببشذ هی اردٍ سهبى اس قبل رٍس 3 تب حذاکثز:  ًبم ثبت هْلت*ببشذ.رٍس قبل اس سهبى اردٍ هی  3حذاکثز تب 

 ًحوه ثبت ًام : 

بِ دفبتز تزبیتی فزٌّگی هذارس ، رُی بْشت ذی، ّوکف سبختوبى شْالسالم ِیػلبِ آهَسشگبُ اهبم رضب  12یال 8اس سبػت  یخَاّزاى طلبِ حضَرالف( 

      .ٌذیهزاخؼِ ًوبتخصصی  ٍ هزاکشػلیویِ 

ببًک   6037991199512009یب بِ شوبرُ کبرت   0108216012005پس اس ٍاریش هبلغ پزداختی بِ شوبرُ حسبة  یزحضَریخَاّزاى طلبِ غ( ة

 :ٌذیارسبل ًوب  30007227002627  یبهکیرا بِ سبهبًِ پ زیاطالػبت س هلی بِ ًبم خبهؼِ الشّزا سالم اهلل ػلیْب ، 

 شیٍار خی* تبر یشیٍار شیف یزیگیشوبرُ پ *ی* شوبرُ هل یلیطلبِ  * شوبرُ تحص ی* ًبم ٍ ًبم خبًَادگ

  تَهبى ّشار 20 رهضبى هببرک هبُ در ٍ تَهبى ّشار 15 هبلغ رهضبى هببرک غیزهبُ در :ثبت ًبم ٌِیّشج( 



 : هحترم طالب توجه قابل کاتً 

 . خَاستبرین کٌٌذُ، شزکت خَاّزاى اس را طلبگی ٍ اسالهی شئًَبت رػبیت اردٍ درطی .1

 .ًوبیٌذ بزًبهِ ّبی فزٌّگی اردٍ شزکت در طلبِ خَاّزاى دارد ضزٍرت .2

 اطالع دٌّذ رٍس قبل اس اردٍ 2تب  اًصزاف درصَرت ٍ بَدُ ًبم ثبت حق ػٌَاى بِ ٍاریشی هبلغ .3

  بِ هحل ثبت ًبم خَد هزاخؼِ ًوبیٌذ.طالة حضَری خْت اًصزاف  

  توبس بگیزًذ.  025-32112434 شوبرُطالة غیزحضَری خْت اًصزاف بب 

الی  14سبػت   26/2/98ٍ  19/2/98ٍ در تبریخ ّبی رٍس اردٍ بَدُ  19الی   11سبػت   12/2/98  ٍ  5/2/98در تبریخ ّبی  اردٍسهبى  .4

 .داشتِ ببشٌذ حضَر ػلیْب اهلل سالم الشّزا در خبهؼِاس حزکت بؼذ ًوبس صبح رٍس بؼذ هی ببشذ.  لذا السم است یک سبػت قبل 

فزسًذ دختز ببشیذ،  فزسًذ آٍردى بِ هدبَر هسئَلیي قبَل هَرد دالیل بِ بٌب چٌبًچِ. ًوبییذ خَدداری فزسًذ آٍردى اس االهکبى حتی .5

 .سبل بالهبًغ است 5ٍ فزسًذ پسز حذاکثز تب سي هدزد 

  بِ هحل ثبت ًبم خَد هزاخؼِ ًوبیٌذ. ثبت ًبم فزسًذ طالة حضَری خْت 

  توبس بگیزًذ.  025-32112434 بب شوبرُثبت ًبم فزسًذ طالة غیزحضَری خْت 

ّشیٌِ هزبَطِ ّوشهبى  است ٍالسم بَدُ تَهبى 000/20 هبلغ سبل، سِ ببالی فزسًذ بزایٍ  تَهبى 000/15هشبرکت طالة هبلغ  ّشیٌِ .6

 پزداخت گزدد. ثبت ًبمبب 

 .ارائِ ًوبییذثبت ًبم  هسئَلیي بِ سزپزست قبًًَی،بب اهضبی را  خَد ٍ فزسًذ دارد رضبیت ًبهِ ضزٍرت .7

 در ّوزاُ هْذ هزبی ، بِ خَد را فزسًذ است ًظن، السم بزقزاری ٍ ّب بزًبهِ بیشتز اس ّزچِ هٌذی بْزُ در سهبى بزگشاری ًشست، خْت .8

 .دّیذ تحَیل اردٍ،

 ... ٍ هسبفزتی پتَی چبی،دهپبیی، فالکس: ببشیذ داشتِ ّوزاُ بِ را هَارد ًیبس، ایي صَرت در .9

 یب خَاّزاى اطالػبت هسئَل بِ فزسًذ ٍ خَد شٌبسبیی کبرت ارائِ ػلیْب اهلل سالم الشّزا خبهؼِ بِ ٍرٍد ٌّگبمطالة غیزحضَری  .10

 .ارائِ ًوبیٌذ بزادراى،

 .ارائِ ًوبییذ هزبَطِ هسئَلیي بِ اردٍ، رٍس دررا  خَد ٍ فزسًذ ٍ رضبیت ًبهِ ٍاریشی فیشطالة غیزحضَری   .11

 

 فزٌّگی اهَر کل ادارُ

 1398بْبر 


