دانشگاهیان محترم؛ خواهشمند است قبل از ثبت نام به دقت نکات ذيل را مطالعه و رعايت فرمائید
ثبت نام و قرعه کشی

ثثت ًام اس تاريد  90/93/7931تا 71/93/7931هی تاشس،
ّ ًتايج قزعَ كشي اس تاريد  17/93/7931زرطايت لثیک قاتل رؤيت ذْاُس تْز.
اعشام عتثات زاًشگاُیاى زر ايي زّرٍ استاريد  97/77/7931آغاس ّ تا  79/91/7931ازاهَ ذْاُس زاشت.
ُز فزز هی تْاًس زر ٌُگام ثثت ًام ،زّ اّلْيت هتفاّت تزای تاريد طفز ذْز اًتراب ًوايس .کَ تاريد ُای قاتل اًتراب تزاطاص ًْع
تشزف(زذتز ّ پظز زاًشجْ) ّ اطتاى هحسّز ذْاُس تْز.تزای ُز تاريد اعشام ،قزعَ کشی هجشا صْرت ذْاُس پذيزفت.

هزینه و مدت سفر
تَ زلیل ارتثاط هظتقین ُشيٌَ طفزتا ًزخ ارسُ،شيٌَ تا افشايش ّ يا کاُش احتوالی ًزخ ارس هتغیز هی تاشسُ .شيٌَ کارّاى ُای عتثات زاًشگاُیاى
تزای کارّاى ُای ُْايی  950,95999تْهاى تا  950,95999تْهاى ّ سهیٌی  751995999تْهاى تا  159995999تْهاى پیش تیٌی هی گززز،
ُشيٌَ زقیق طفز پض اس اعالم طاسهاى حج ًِائی هی شْز.
کارّاى ُای هٌاطثتی ايام ًْرّس ( 19اطفٌس تا  79فزّرزيي) ،تٌا تز تصوین طاسهاى حج ّ سيارت؛ حسّز  7,زرصس افشايش قیوت ذْاُس زاشت.

هست طفز ُفت شة؛ شاهل طَ شة ًجف ،طَ شة کزتال ّ يک شة کاظویي(سيارت طاهزا تَ صْرت عثْری) هی تاشس.

قوانین کلی
کلیَ زاًشگاُیاى اعن اساطاتیس ،زاًشجْياى ّ کارهٌساى زاًشگاٍ ُا هی تْاًٌس زرثثت ًام عتثات زاًشگاُیاى شزکت ًوايٌس.
کلیَ زاًشگاُیاى هی تْاًٌس تَ صْرت فززی ّيا زر صْرت توايل تا طَ ًفز ُوزاٍ  :شاهل ُوظز ّ زّ فزسًس را ًیش تَ ُوزاٍ ذْز ثثت ًام ًوايٌس.

زرايي زّرٍ ًیش ،اهکاى ثثت ًام فززی ّ هجززی تزای زذتزاى ّ تاًْاى زاًشگاُی هقسّر هی تاشس.
اعشام پسر ّ هازر تَ ُوزاٍ زاًشگاُیاى تَ ُیچ عٌْاى هقسّر ًوی تاشس.

تسهیالت ویژه کاروان های دانشجویی
تا هظاعست تاًک هلت ،تَ کلیَ سائزيي(اعن اساطاتیس؛ زاًشجْياى ّ کارهٌساى) ،تظِیالت قزض الحظٌَ تَ هثلغ  99هیلیْى ريال
تزای کارّاى ُای ُْائی ّ 19هیلیْى ريال تزای کارّاى ُای سهیٌی تا تاسپززاذت  71هاَُ اعغا ذْاُس شس.
تظِیالت تاًک هلت تَ يک ًفز ُوزاٍ(فقظ ُوظز) ًیش تعلق ذْاُس گزفت.
اسجولَ هشايای عتثات زاًشگاُیاى يکسطت زاًشگاُی تْزى اعضاء کارّاى؛ تزًاهَ ُای فزٌُگی ّيژٍ تزای زاًشگاُیاى زر طفز ،اعغاء تظِیالت
قزض الحظٌَُّ ،وچٌیي طِْلت اذذ هجْس ذزّج اس کشْر هشوْلیي(کَ ًیاسی تَ هزاجعَ ذْز شرص تَ ًظام ّظیفَ ّ ارائَ ّثیقَ ّ طايز هْارز
ًیظت ّ ايي کار تْطظ طتاز عوزٍ ّ عتثات زاًشگاُیاى عثق ضْاتظ هٌسرج زر زفتزچَ راٌُوا صْرت هی گیزز) هی تاشس.

