
ارائٍ امکبوبت رفبَی ي فزَىگی داوطجًیبن اس قجیل ثیمٍ خدمبت درمبوی، کمدَبی داوطجًیی ي افتتبح حسبة 

ثزای داوطجًیبن، َمچىیه ارائٍ يام َبی تحصیلی، مسکه، يدیعٍ مسکه، يام ضزيری، يام اسدياج، يام ثیمٍ ي يام 

  ثز عُدٌ ياحد امًر داوطجًیبن داوطکدٌ می ثبضد.ضُزیٍ 

 

داوطجًیبن متقبضی ثٍ ضزط دارا ثًدن صالحیت َبی اخالقی ي رعبیت ضئًن داوطجًیی، دارا ثًدن ايلًیت     _ 

ویبس مبلی، سپزدن تعُد محضزی ي ثجت وبم در حداقل ياحدَبی مًرد لشيم عجق مقزرات آمًسضی می تًاوىد ثب 

  .تًجٍ ثٍ سبیز ضًاثظ آییه وبمٍ ای اس تسُیالت مذکًر ثُزٌ مىد گزدد

 

مىًط ثٍ تعییه ي کبرضىبسی ارضد وبپیًستٍ کبرضىبسی پزداخت َز گًوٍ يام ثٍ داوطجًیبن مقبعع _          

  .تکلیف ثدَی مقبعع قجلی آوُب است

 

 داوطجًیبن مُمبن است. ثالمبوعمزثًعٍ ثٍ داوطجًیبن اوتقبلی ي جبثجبیی ثب رعبیت ضًاثظ  پزداخت يام    _

  .درخًاست يام ومبیىد مجداٌ می ثبیستی اس عزیق داوطگب 

 

  .ثًرسیٍ ممىًع می ثبضد ي  پزداخت يام َبی تحصیلی ي مسکه ثٍ داوطجًیبن دارای مطبؼل رسمی، پبیدار_ 

 يام مسکه ثٍ داوطجًیبن ضجبوٍ تعلق ومی گیزد.

 

دفتزچٍ ثیمٍ يام ثیمٍ ثٍ کلیٍ داوطجًیبن ديرٌ َبی ريساوٍ کٍ فبقد دفتزچٍ ثیمٍ می ثبضىد ي ثزای دریبفت _ 

کلیٍ افزادی کٍ در سىًات قجل دارای َزگًوٍ دفتزچٍ ثیمٍ ثًدٌ اود ، حتی پس   .اقدام کزدٌ اود تعلق می گیزد

 اس اوقضب مدت ثیمٍ ویش ، مًظفىد ثزگ اثغبل مزثًعٍ را ثُمزاٌ مدارك السم تحًیل ومبیىد.

 

سثىدی ي تصًیت ضًرای يام داوطجًئی يام ضزيری فقظ ثزای داوطجًیبن ريساوٍ ثزاسبس جدايل امتیب    _

  .داوطگبٌ پزداخت می گزدد

 

مقبعع ريساوٍ ای کٍ در محل سکًوت خبوًادٌ وجًدٌ ي در ؼیز ثًمی يدیعٍ مسکه ثٍ داوطجًیبن متبَل     _

کل   .ارائٍ ومبیىد تعلق می گیزدثٍ وبم خًد خًاثگبَُبی داوطجًیی سکًوت وداضتٍ ثبضىد ي اجبرٌ وبمٍ معتجز 

 مجلػ يام  پیص اس فبرغ التحصیلی ثغًر یکجب ثبسپزداخت می گزدد.

 



 حسبة ثٍ ثًدٌ ي پس اس درخًاست کتجی داوطجً،  داوطجًیبن ديرٌ ضجبوٍ ثٍ میشان ضُزیٍضُزیٍ  يام مجلػ _

   .آمًسش داوطگبٌ ياریش می گزدد

 

 


