
ثثت ًام اطالعیِ 

عوزُ هفززُ حَسُ 

 ّای علویِ 

 



 :شزایط هتماضیاى ثثت ًام

یاسطح  (تِ غیز اس طالب پایِ ّای اٍل ٍ زٍم) طح زٍ اشتغال تِ تحصیل س (1

 اعن اس حضَری یا غیز حضَریسِ 

ساعت  12ًیوسال ٍ زر ّز ًیوسال حسالل  4زارای ساتمِ ّوکاری حسالل  (2

 اساتیس ٍ کازر ی ّوکاری زر ّفتِ ٍیژُ

 عضَیت زر اًجوي زاًش آهَذتگاى حَسُ ّای علویِ ٍیژُ ی فارغ التحصیالى  (3

عسم استفازُ طلثِ ٍ ّوسز اس سْویِ عوزُ حَسُ ّای علویِ ذَاّزاى ٍ ًیش  (4

 سْویِ زاًشجَیی زر سٌَات گذشتِ 

 سالهت جسوی (5

 هَفمیت زر طزح سهشهِ ّای لزآًی ٍ لزائت ًواس  (6

 عسم تارزاری (7

ذَز ٍ ّوزاّاى  30/8/93شتي اصل گذرًاهِ زارای اعتثار تا هَرخ زر زست زا (8

ٍ یا زر زست زاشتي رسیس السام جْت گذرًاهِ اس ازارُ گذرًاهِ ٍ یا پلیس 

+10 

سال ًوی تَاًٌس تِ تٌْایی سفز  45طثك لَاًیي عزتستاى ذاًن ّای پاییي  (9

ر ٍ زاًش ًوایٌس، لذا ایي زستِ اس هتماضیاى اعن اس طالب ، اساتیس ، کاز

 .آهَذتگاى فمط تِ اتفاق ّوسزشاى هی تَاًٌس ثثت ًام ًوایٌس

 

 



 :تثصزُ

  سال ًیاس تِ سْویِ ًسارًس ٍ ّوزاّی اًاى تالهاًع  2فزسًساى سیز

 است

  تارید تشزف ٍ ایستگاّْای پزٍاسی هشرص ًوی تاشس ٍ پس اس

 .تعییي اعالم ذَاّس شس

  ریال پیش تیٌی هی  000/000/23الی  000/000/17ّشیٌِ ثثت ًام

 .گززز

  هوکي است ّواًٌس سال گذشتِ تا تسْیالت ٍام هَافمت ًگززز

لذا السم است کلیِ هتماضیاًی کِ ثثت ًام ٍ هعزفی هی گززًس 

 .توکي ٍاریش ًمسی ثثت ًام ذَز ٍ ّوزاُ را زاشتِ تاشٌس

  هسارن ذَز ٍ  1/12/91کلیِ هتماضیاى هی تایست حساکثز تا هَرخ

 .تِ هسرسِ تحَیل زٌّس ّوزاّاًشاى را

جْت ثثت ًام ٍ کسة اطالعات تیشتز تِ ٍاحس فزٌّگی 

 .هزاجعِ ًواییس (س)هسرسِ علویِ حضزت فاطوِ

 

 16/11/92چْارشٌثِ  تا رٍس:هْلت ثثت ًام 



 

 "اولویت های ثبت نام

 اهتیاس10                                            حافظ کل لزآى کزین 

  اهتیاس     5                                        کزینحافظ ًصف لزآى 

 اهتیاس 10                                 هازر ، ّوسز ٍ فزسًس شْیس 

  اهتیاس 10                   %30تیش اس هازر ، ّوسز ٍ فزسًس جاًثاس 

 اهتیاس 10                              هازر ، ّوسز ٍ فزسًس آسازگاى 

 اهتیاس 10       .تاکٌَى تِ حج توتع ٍ عوزُ هشزف ًشسُ تاشٌس 

 اهتیاس 10                              سال آذز تحصیل ٍیژُ طالب 


