
 *هدازن الشم جْت صدٍز هجَش همطغ وازشٌاسی*

 (*ولیِ زشتِ ّای وازشٌاسی*)

 وازت هلی  -1

الشم  (جْت زشتِ ّا ی طسح دازطشح ًیشٍی اًساًی) هؼافیت اش خدهتغادسُ اص ًیشٍی اًساًی یا  پایاى طسحازائِ  -2

 طسح اسکه ازسال گسدد.تٍ ذکس است چىاوچٍ مطمًل زضتٍ َای طسح داز وثًدٌ يلی طسح گرزاودٌ  اید پایان 

ٍ  3*4ٍاًذاصُ  jpg)لضٍها جْت خَاّشاى تذٍى آسایص ٍتاحجاب واهل اسىي ضذُ ٍ تا فشهت  3*4یه لطؼِ ػىس  -3

 ػىس با لباس سفید گسفتِ ًشَد. جْت آلایاىوکتٍ قاتل ذکس  ویلَ تایت( 82ٍ حذاوثش حجن  222ویفیت )سصٍلیطي (حذاوثش 

دزآهد غاحة حساب  71283121662222432 بِ ود شٌاسِ 1138312166222تِ ضواسُ  فیش ّصاز تَهاًی -4

هؼاًٍت آهَششی داًشگاُ ػلَم پصشىی اصفْاى باًه زفاُ IR51030100002138310266000شوازُ شبا 

 )جْت حك توثش گَاّیٌاهِ هَلت تحػیلی  ٍ داًطٌاهِ(وازگساى شؼبِ داًشگاُ

)الصم تِ روش است دس غَستیىِ هطوَل پشداخت تذّی هی تاضیذ ٍ ّش هاُ الساط هاّیاًِ ُغادسُ اص غٌذٍق ّای سفاُ داًطگا تسَیِ حساب-5

خَد سا پشداخت ًوَدُ ایذ اسسال تسَیِ حساب تِ سٍصجْت غذٍس گَاّیٌاهِ ضشٍسی تَدُ  ٍ ًیاصی تِ پشداخت واهل جْت غذٍس گَاّیٌاهِ هَلت 

ىشدُ ایذ ٍتذّی ضوا تِ تعَیك افتادُ ٍیا هطوَل جشیوِ)دس غَست عذم پشداخت الساط تحػیلی ًوی تاضذ.ٍلی دس غَستیىِ الساط ٍام سا پشداخت ً

 هاّیاًِ( ضذُ ایذ تا غٌذٍق سفاُ داًطگاُ تواس حاغل فشهائیذ .

داًطگاُ ضایاى روش است ولیِ  غٌذٍق ّای سفاُ داًطگاّْای سشاسش وطَس دس ایي خػَظ  پاسخگَ تَدُ ٍ هْن ًیست وِ داًص آهَختِ  اص وذام 

علَم پضضىی وطَس ّستیذ ٍ داًص آهَختگاى هی تَاًٌذ اص داًطگاُ علَم پضضىی ضْش یا استاى هحل سىًَت خَد الذام ًوایٌذ.ضواسُ ّای تواس 

 ( WWW.srd.ir) 23137914526- 23137914525غٌذٍق سفاُ داًطگاُ علَم پضضىی اغفْاى

است افرادیکٍ جس رشتٍ َای طرح دار می باشىد يبعد از فراغت الزم بٍ ذکر  وازت پایاى خدهت یا هؼافیت اش خدهت-6

از تحصیل بٍ خدمت مقدس سربازی رفتٍ يکارت پایان خدمت دارود بایستی برای معافیت از طرح اقدام ومایىد جُت 

ثبت وام ومایىد ي   tarh.behdasht.gov.irصدير معافیت الزم است ابتدا در سایت ادارٌ طرح بٍ وشاوی 

مراجعٍ بٍ ادارٌ طرح یکی از داوشگاَُای علًم پسشکی شُر یا استان محل سکًوت اقدام بٍ گرفته معافیت سپس با 

 (37918526-8527)شوازُ ّای تواس ادازُ طسح اصفْاى:  طرح بىمایىد.(

 گَاّی واز اش هحل واز وِ شاهل :-7

 وِ سٌَات خذهتی دس آى هطخع ضذُ تاضذ. آخسیي حىن وازگصیٌی-



 داسًذ تایستی سٌَات تیوِ تِ ّوشاُ وپی غفحِ ی اٍل دفتشچِ تیوِ اسائِ گشدد. فؼالیت آشاد ٍ غیس دٍلتیافسادیىِ 

تشاتش هذت  اسائِ گَاّی واس دس لثال استفادُ اص آهَصش سایگاى تایستی اسائِ گشدد وِ تستگی تِ سْویِ لثَلی دس داًطگاُ داسد.سْویِ هٌطمِ یه ، یه

 اتش هذت تحػیل تعْذ خذهتی داسًذ.دٍ تش  3 2تحػیل ٍ هٌطمِ 

 لیذ گشدد. گَاّی واز بایستی دلیك ٍ بِ تازیخ زٍش هاُ ٍ سالالصم تِ روش است -

 )تا لیذ استفادُ  اص تسْیالت تیوِ یا عذم استفادُ اص آى(ًیوِ ٍلت یا توام ٍلت بَدى لید گسدد.-

 تسْیالت استفادُ یا ػدم استفادُ اش بیوِ لید گسدد.-

 شاهل : گَاّی واز

 تٍ َمساٌ کپی صفحٍ ايل دفتسچٍ تیمٍ ازائٍ گسدد. سابمِ بیوِ-

تا ازائٍ یکی اش مدازک شیس میتًاوىد مدازک خًد زا دزیافت ومایىد.)الشم تٍ ذکس است تیمٍ خًیص  شاغلیي هَسسات غیس دٍلتی -

 فسما قاتل قثًل ومی تاضد.(

الشم است تصًیس اطالػیٍ ثثت ضسکت ي یا مًسسٍ خصًصی یا اساسىامٍ ضسکت  دز صَزت اشتغال دز شسوت ٍهَسسِ خصَصی-

 زا تٍ ػىًان گًاَی کاز ازائٍ وماید.

فمط تا اسائِ حىن تاصًطستگی ٍتسَیِ حساب غادسُ اص غٌذٍق ّای سفاُ  داًطجَیاى هی تَاًٌذ دسخَاست اغل هذاسن  باشًشستگاى هحتسم -8

 تحػیلی سا داضتِ تاضٌذ.

تحت پَشش بیوِ لساز ًگسفتِ  شسوت یا هَسسِ خصَصیفسد داًش آهَختِ دز هدت اشتغال بِ واز دز دس غَستیىِ  -9

 جْت دسیافت هجَص هذاسن تایستی اساسٌاهِ  ثثت ضشوت سا تعٌَاى گَاّی واس اسائِ ًوایذ.باشد 

 اسائِ گَاّیٌاهِ هَلت تحػیلی دس غَست اخز  آى اص داًطگاُ -02

صَزت وسس گَاّی  دسداضتِ تاضذ  ًیاش بِ اصل هدازن تحصیلیٍ  طسح ًیسٍی اًساًی زا گرزاًدُ باشدچٌاًچِ داًص آهَختِ ای  -00

ي دز صًزت ویاش تٍ اصل مدزک تحصیلی می تًاوىد تسای ( هی باشٌد بِ ّس دلیل فالد گَاّی وازالشم بِ ذوس است افسادیىِ ٍ ) واز

ومایىد دز ایه صًزت می تایست تا ازائٍ دزخًاست خسید تؼُدات تٍ ایه تستیة کٍ زيی کاغری خسید تؼُدات خًد اقدام 

ي پس اش تسزسی  وًضتٍ)ایىجاوة ...... تمایل تٍ خسید کلیٍ تؼُدات یا ماتقی تؼُدات خًد دازم.(کازضىاس خًد زا مطلغ وماید.

شْسیِ داًشجَیاى –هت داًشجَیاى اًصسافی داخل وشَز با ػٌَاى حساب زابط دزآهدی خسید تؼْدخدد وظس کازضىاس مثلغ مًز

 IR 4121222242212331212216 67باًه هلی ٍ شوازُ شبا       4221233121221 667شوازُ حساب  اًصسافی  ٍازیص ًواید .

 باًه هلی



ضْشیِ داًطجَیاى اًػشافی  –ی داخل وطَس داًطجَیاى اًػشاف با ػٌَاى حساب زابط دزآهدی خسیدتؼْدخدهتٍ پس اص تشسسی واسضٌاس هثلغ هَس د ًظش 

 باًه هلی IR 4121222242212331212216 67     باًه هلی ٍ شوازُ شبا  4221233121221  667.شوازُ حساب ٍاسیض ًوایذ 

استفادُ ًوَدُ اًذ الصم  هاهَزیت آهَششی یا هسخصی بدٍى حمَق جْت اداهِ تحصیل*واسوٌاى ساصهاى ّا ٍ هَسسات دٍلتی وِ اص  -02

 است هَافمت ًاهِ  آصاد ساصی هذاسن تِ ّوشاُ سایش هذاسن سا اسائِ ًوایٌذ.

 دز صَزت داشتي تؼْد خاص )ازتش ،استاًد ازی ،سپاُ،ًیسٍی اًتظاهی ٍ .... ٍ یا ػام بِ ساشهاًْای ذیسبط

الصم است ًاهِ ای هثٌی تش تالهاًع تَدى  حصیلیوازوٌاى ٍ بَزسیِ ّای ًیسٍّای هسلح دز صَزت توایل بِ  اخر هدزن ت*-03

 اسائِ ًوایٌذ.  با اهضای باالتسیي همام اجسایی دستگاُتحَیل هذسن اص ًظش ساصهاى هشتَطِ 

سپاٌ، ویسيی اوتظامی،ویسيی اوتظامی ،تامیه اجتماػی ي ػام تٍ ساشماوُای ذیستط تا ،استاودازی  ، هتؼْدیي خاص بِ ازتش -41

پایان تؼُدات آن ساشمان ي یا گًاَی لغًتؼُد الصامی است ي حتما دز گًاَی کاز قید گسدد تحًیل اصل مدزک تٍ ازائٍ گًاَی 

 فسد متقاضی تالماوغ است.

پیدا کسدٌ تایستی تصًیس ضىاسىامٍ تٍ تائید یکی اش دفاتس زسمی )محضس ،ثثت  ًام ٍ ًام خاًَادگی تغییسدز صًزتیکٍ  -41

 (تواس حاغل فشهائیذ. 37928270ػَظ تاضواسُ دس ایي خ )(زسیدٌ تاضد.

تا تًجٍ تٍ ایىکٍ داوص آمًختگان دز تبصسُ: داًش آهَختگاى ػصیص )بجص دٍزُ ّای شباًِ هٌطمِ یه  پسداخت شْسیِ ( -

می حیه تحصیل اش مصایای آمًشش زایگان استفادٌ ومًدٌ اود دز قثال آن متؼُد تٍ اوجام تؼُد تس اساس سُمیٍ قثًلی َس فسد 

دي تساتس  2تاضد.تؼىًان مثال سُمیٍ قثًلی مىطقٍ یک ،ضاَد ،ایثازگس،زشمىدٌ،جاوثاش یک تساتس مدت تحصیل يسُمیٍ مىطقٍ 

 مدت تحصیل تؼُد خدمتی دازود کٍ تاید تس اساس وًع سُمیٍ يمدت تحصیل گًاَی کاز ازائٍ ومایىد.

تاضدي گًاَی کاز قثل اش فساغت اش تحصیل قاتل  وازشٌاسی صیل همطغاش تح بؼد اش تازیخ فساغتگَاّی واز ازائِ شدُ بایستی  -41

 قثًل ومی تاضد.

ضمىا گًاَی کاز ازائٍ ضدٌ وثاید َمصمان تا تحصیل دز مقطغ تؼدی تاضد.)تجص داوطجًیان داوطگاَُای غیس ديلتی کٍ دز طًل 

 َفتٍ مطغًل تٍ تحصیل ویستىد.(

لابل لبَل ًوی  داًشگاُ دٍلتی جْت هحاسبِ تؼْداتگَاّی واز ازائِ شدُ ّوصهاى با تحصیل دز  -

 باشد.

افسادیکٍ تصًزت ویمٍ يقت مطغًل تٍ کاز َستىد گًاَی ازسالی تٍ صًزت وصف مدت کازکسد آوُا محاسثٍ می  -

 گسدد.

 چىاوچٍ مدت سستاشی تؼد اش تازیخ فساغت اشتحصیل تاضد مدت سستاشی تؼىًان گًاَی کاز محسًب می گسدد. -

 اودن طسح ،مدت طسح تؼىًان گًاَی کاز محسًب می گسدد.دز صًزت گرز -



قید گسدد.ضسيع ي خاتمٍ يیا دز حیه کاز دقیقا اػالم  گَاّی واز ازائِ شدُ بایستی بِ زٍش هاُ ٍسالالشم تٍ ذکس است  -

 گسدد.

مطغًل تٍ کاز تاضید تاید اساسىامٍ ضسکت ازسال گسدد. دز ایه مًزد)اساسىامٍ قثال  هَسسات خیسیِچىاوچٍ دز  -

 تًضیح دادٌ ضد.(

ٍ ًام داًشگاُ هحل تحصیل هماطغ باالتس بِ  بِ زٍش،  هاُ ٍ سال 2اػالم تازیخ شسٍع ٍ خاتوِ تحصیل-*41

 .تفىیه الصاهی هی باشد

ٍ غذٍس هجذد آى هستلضم طی هشاحل لاًًَی هی داًش آهَختِ تحَیل هی گسدد داًشٌاهِ ٍ زیصًوسات فمط یىباز بِضایاى روش است 

 تواس حاغل فشهائیذ. 37928270. دس ایي خػَظ تاضواسُ تاضذ 

 با آزٍشی هَفمیت بسای شوا ػصیصاى

 


