
 

 98-99اٍل ًیوسال اعالعیِ ثثت ًام اًَاع ٍام ّای داًطجَیی
پس اس هغالعِ دلیك هغالة سیز وِ هتماضی ٍام ّای داًطجَیی هی تاضٌد السم است ون تضاعت هستعدداًطجَیاى 

 01/08/89تا تاریخ  11/00/89اس تاریخ  http//:bp.swf.ir در پَرتال داًطجَیی صٌدٍق رفاُ تِ ًطاًی
 الدام ًوایٌد .هَرد ًیاس ثثت ًام اًَاع ٍام ّا ًسثت تِ 

 تذکرات و توصیه های مهم: 
 بزای دریبفت کلیٍ يام َب تحًیل اصل تعُذ محضزی بٍ ادارٌ رفبٌ بزای یکببر الشامی است. -1

مبلػ داوشجًیبن وًبت ديم) شببوٍ(صزفبً امکبن دریبفت يام شُزیٍ را داروذ کٍ بز اسبس ايلًیت دارای شزایظ خبص ي  -2

 اعتببراسعزف صىذيق رفبٌ داوشجًیبن کشًر اس يام مذکًر بُزٌ مىذخًاَىذ شذ.

 يام شُزیٍ بٍ حسبة شُزیٍ داوشگبٌ ياریش می شًد. -3

 ًثاید اس هماعع لثلی الساط هعَق ٍجزیوِ دیزوزددکتزی جُت ثبت وبم يام  داوشجًیبن مقغع کبرشىبسی ارشذ ي -4

 داضتِ تاضٌد. 

يام َبی صىذيق رفبٌ داوشجًیبن بُزٌ مىذ می شًوذ السم است بالفبصلٍ بعذ اس فبرغ التحصیلی وسبت داوشجًیبوی کٍ اس اوًاع  -5

 .پزداخت جزیمٍ تسًیٍ حسبة خًاَذ شذبٍ تقسیظ بذَی خًد اقذام ومبیىذ در ؼیز ایه صًرت کل بذَی یکجب َمزاٌ بب 

تِ داًطجَیاى ون تضاعت تعلك هی گیزد لذا خَاّطوٌد است هدارن ٍ هستٌدات خَد   داًطجَیی ٍام -6

 در ایي سهیٌِ تِ وارضٌاساى رفاُ هستمز در پزدیس ّا تحَیل دّید

 ....(ساوي هٌاعك هحزٍم ٍ ) تحت پَضص تَدى تْشیستی ٍ یا وویتِ اهداد، فَت پدر ٍ 

 علك ًوی گیزد .تِ داًطجَیاى ضاغل ٍ تَرسیِ تِ ّیچ عٌَاى ٍام ت -0

 داوشجًیبن دارای سىًات مجبس اس يام َبی مذکًر بُزٌ مىذ می گزدوذ. -8

 بٍ بعذ. 97 مُزبٍ بعذ ي داوشجًیبن ارشذ يريدی  95 مُز داوشجًیبن دکتزی ي کبرشىبسی يريدی

 الشامی می ببشذ .اسدياج ، مسکه ، يدیعٍ مسکه متبَلی ي... ( ضزيری ،تحًیل مذارک مزبًط بٍ اوًاع يام َب داوشجًیی )  -9

 داًطجَیاى جْت تحَیل هدارن :

 (128اتاق   2)ساختواى فٌی ًجاتیآلای داًطجَیاى رضتِ ّای فٌی  تِ 

 )ساختواى علَم پایِ (آلای دّماى داًطجَیاى رضتِ ّای علَم پایِ ٍهٌاتع عثیعی تِ 

 ()ساختواى آهَسش علَم اًساًی  آلای صفارداًطجَیاى رضتِ ّای علَم اًساًی تِ 

 ) ساختواى هْتاب ( الای عثاسیداًطجَیاى داًطىدُ هعواری تِ 

 عالٍُ تز تحَیل هدارن ، ثثت درخَاست ٍام در پَرتال داًطجَیی صٌدٍق در سهاى تعییي ضدُ السم ٍ ضزٍری هی تاضد   -10

 عالم ضوارُ حساب تاًه تجارت فمظ)داًطجَیاى رٍساًِ( تِ ادارُ رفاُ داًطگاُ ا

 داشت وخًاَذ مسئًلیتی َیچگًوٍ اوذ وىمًدٌ ارسبل کبمل عًر بٍ را خًد مذارک کٍ متقبضیبوی بٍ يام پزداخت خصًص در داوشجًیبن ادارٌ رفبٌ

 داوشجً يدرخًاست بًد خًاَذ کشًر داوشجًیبن رفبٌ صىذيق عزف اس السم اعتببر تبمیه بٍ يام مشزيط در ضمه اعغبی يام يمبلػ.

 .کىذ ومی ایجبد داوشگبٌ داوشجًیبن رفبٌ ادارٌ بزای يام پزداخت قغعی بزای تعُذی

 ادارٌ رفبٌ داوشجًیی


