
 تذکرات مهم -3 اطالعیه شماره

 

تاریخ شررو  ، تاریخ پایان طرح اجباری، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، گواهی فراغت از تحصیلتاریخ سنجش مالک  .1

)آخرین روز ثبت نام( و  12/07/98)جهت افرادی که در دوران طرح اجباری در این دانشگاه می باشند(، تاریخ  به طرح اجباری

 )اولین روز ثبت نام( می باشد.  02/07/98تاریخ  محاسبه سنمالک 

 کلیه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده الزامی می باشد. در غیر اینصورت تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.اصل ارائه  .2

  داده نخواهد شد. ترتیب اثرجهت تشکیل پرونده  مدارک ناقصبه  .3

پر  از بررسری مردارک و  نهرایی اعرالم نییجرهو  و بررسی مدارک دعوت می گردنرد افراد مشمول صرفاً جهت تشکیل پرونده .4

 صورت می پذیرد. سازمان سنجش کشورتطبیق اولیه توسط 

 سایر با مقایسه در شدگاندعوت  کلیه شرایط و ایجاد نمی کند قبولی منزله حقی برای فرد به مدارک، تشکیل پرونده و بررسی .5

 گرفت. خواهد قرار بررسی مورد مشابه سهمیه دارای داوطلبان

 نمی گردد. عنوان مسیردتصویر مدارک ارائه شده جهت تشکیل پرونده، به هیچ  .6

شده در مهلت  ارائه مسیندات مدارک و عدم تکمیل صورت در جهت بررسی مدارک و رفع نقص، اتمام زمان تعیین شدهپ  از  .7

 وارد داوطلرب طرر  از اعیراضری گونره و در نییجه عدم احراز شرایط منردر  در آگهری، هریچ نامیثبت اطالعات مقرر مطابق

 بود. نخواهد

بدیهی است عدم مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف قطعی بوده و هیی  ادعیییی نییز در ایین رابطیه  .8

 پذیرفته نخواهد بود.

کره میعاقبراً در کارت دعوت به بررسی مردارک  زمان تعیین شدهدر  صرفاًجمعیت  ازدحام از جلوگیری جهت خواهشمند است .9

  مراجعه نمایید، در غیر اینصورت امکان ترتیب اثر به مدارک ارائه شده توسط شرما مقردور نمری باشرد. ضرمناًاعالم می گردد 

  .شد نخواهد تمدید عنوان هیچ به مزبور مهلت

 مهلت مقررر کره میعاقبراً اطرال  رسرانی خواهرد شرد در می بایست دارای نقص مدرک، جهت تکمیل مدارک ناقص  کلیه افراد .10

 نمایند.تحویل به مکان تشکیل پرونده مدارک خود را 

مان بنیراد شرهید و سراز برعهده درصد معلولین3ری و سهمیه ایثارگدرصد  5و  25سهمیه تائید مدارک افراد جهت اسیفاده از  .11

  بود. خواهد و سازمان بهزیسیی اسیان امور ایثارگران

بیشریر  سال 15باسیثنای افرادی که از سقف سنی مجاز معا  می باشند، مجمو  سنوات اضافه شده به سن داوطلبان حداکثر  .12

 نخواهد بود. 


