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 .تاشد شسح ذیل میتٍ  19 -29 ویمسال ، شسایط اخر مجًش تسدد دز داوشگاٌ تا تًجٍ تٍ مصًتات شًزای تسافیک
 

 

 :ياجدیه شسایط 
 

 سیال 000/350 ي قبل اص آن1366داوشجًیان متًلذ  (1

 سیال 000/350 ذاوپضشکی ي تکمیلی، سال آخش دوداوشجًیان دکتشی  (2

 سیال 000/350 داوشجًیان بیماس پس اص تأییذ پضشک معتمذ داوشگاٌ (3

 سیال 000/150 ومایىذ پس اص تأییذ معايوت مشبًعٍ ي شًسای تشافیک مشاکض سشذ ي سایش افشادی کٍ با داوشگاٌ َمکاسی می (4

 سایگان احذَای داوشگاٌ آصاد َا ي َمکاسان ي سصیذوت  بٍ باال ،% 20داوشجًیان جاوباص  (5
 

  : مدازك مًزد ویاش

 .  ي اصل گًاَیىامٍ کاست جاوباصیاصل  کاست داوشجًیی ، داوشجًیان جاوباص با اسائٍ .1

بییٍ َمییشاٌ مییذاس   سییایت داوشییگاٌمتقاضیییان بیمییاس یییا معلییًل پییس اص اخییز فییش  دسخًاسییت تییشدد اص  .2

 .ایىذ پضشک معتمذ داوشگاٌ مشاجعٍ ومبٍ  داوشگاٌ  اص حسابذاسیفیش ياسیضی اخز پضشکی ي 

ٍ     :تًضیح  ٍ َیا   پضشیک معتمیذ داوشیگاٌ شیىب عبقیٍ دي   سیاختمان اداسی  دس  12الیی   10اص سیاتت  َیا   ي چُاسشیىب

 .حضًس داسوذ 

ٌ دسیافییت فییش  اص سییایت داوشییگاٌ   بییا  ياجییذ شییشایظ  داسوییذگان مًتًسسیییکلت  .3 کییاست  بییٍ َمییشا

 اص ياحییذ تشافیییک داوشییگاٌ سیییال 000/100کی بییٍ مبلیی  ي اخییز فیییش بییاو ، اصییل گًاَیىامییٍ مًتًسسیییکلت

  . مشاجعٍ ومایىذ

یه شیذٌ تًسیظ شیًسای تشافییک ي     ي گشيَُیای داوشیجًیی عبیه سیُمیٍ تعیی     بسیج داوشیجًیی ، تشیکلُا    .4

 . سیال  000/100پشداخت مبل  

ٍ داوشیگا  ، چیا  ي رخییشٌ فیش  دس سیایت    تکمیل پس اص  ظیششا هیياجذ .5 ،  کیاست خیًدسي  َمیشاٌ اصیل    ٌ بی

 .ىذیجُت أخز مجًص تشدد مشاجعٍ وما کیاص ياحذ تشاف یضیياس شیف افتیي دس ىامٍیاصل گًاَ

 
 

 : تركسات
  ٌیا کاست تیشدد  ظفىذ پس اص پایان امتحاوات بشچسب ي داوشجًیان مً فقظ بشای یک تش  معتبش بًدٌبشچسب صادس شذ

 . ىذدَتحًیل بٍ ياحذ تشافیک داوشگاٌ سا خًد 

 تیشدد سا وقین ومیًدٌ     مشبًط بٍ مجًصتعُذات  ي ، اوضباعیساَىمایی ي ساوىذگی  قًاویهس تش  گزشتٍ داوشجًیاوی کٍ د

 (تعُذات ي قًاویه مجًص تشدد دس سایت مزکًس مًجًد است).باشىذ  محشي  میدس تش  جذیذ اص تحًیل مجًص  باشىذ

 حشاسیت ي   ، سیاسیت  عیٍ مسیتقیب بیٍ دفیاتش    بىابشایه اص مشاج. شًد  کلیٍ مشاحل صذيس مجًص دس ياحذ تشافیک اوجا  می

  .اوتظامات خًدداسی وماییذ 

  وسبت بٍ أخز مجیًص ي تعیًین بشچسیب اص ياحیذ      سيص 10داوشجًیان مًظفىذ اص صمان ششيع کالسُای َش تش  بٍ مذت

 .تشافیک اقذا  ومایىذ 

 باشذ میالضامی  سایاوٍ دس آن ومًدن قبلی ي باعل تشدد بشچسب یا کاست تحًیل ، جذیذ مجًص تش  يسصذ اص قبل. 

 دس صًست وقن مقشسات ي تعُذات با مشاَذٌ ايلیه تخلف مجًص شما لغً خًاَذ شذ. 

  تکمیل ي پشیىت شًوذ تشتیب اثش دادٌ وخًاَذ شذ  سوگ ي دس سایض ي فًوت کًچک ، َایی کٍ واقص ، کب بٍ فش. 

 تسافیک دفتس ياحدی  (ادازی)دزب يزيدی ساختمان اودیشٍ :  مساجعٍ مکان

   شمان ي ساعت تحًیل مجًش طثق تسوامٍ اعالم شدٌ جىة دفتس تسافیک داوشگاٌ 
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