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 تاريخ  81/30/81تا  81/30/72هی تاشذ،
ّ ًتايج قزعَ كشي اس تاريخ  81/30/03درطايت لثیک قاتل رؤيت خْاُذ تْد.
اعشام عتثات داًشگاُیاى در ايي دّرٍ استاريخ  81/30/32آغاس ّ تا  81/30/70اداهَ خْاُذ داشت.
ُز فزد هی تْاًذ در ٌُگام ثثت ًام ،دّ اّلْيت هتفاّت تزای تاريخ طفز خْد اًتخاب ًوايذ .کَ تاريخ ُای قاتل اًتخاب تزاطاص ًْع
تشزف(دختز ّ پظز داًشجْ) ّ اطتاى هحذّد خْاُذ تْد.تزای ُز تاريخ اعشام ،قزعَ کشی هجشا صْرت خْاُذ پذيزفت.

هزینه و مدت سفر
ُشيٌَ کارّاى ُای عتثات داًشگاُیاى تزای کارّاى ُای ُْايی  0,033,333تْهاى تا  0,033,333تْهاى ّ سهیٌی  8,233,333تْهاى تا
 8,833,333تْهاى پیش تیٌی هی گزدد،

ُشيٌَ دقیق طفز پض اس اعالم طاسهاى حج ًِائی هی شْد .هذت طفز ُفت شة؛ شاهل طَ شة ًجف ،طَ شة کزتال ّ يک شة
کاظویي(سيارت طاهزا تَ صْرت عثْری) هی تاشذ.

قوانین کلی
کلیَ داًشگاُیاى اعن اساطاتیذ ،داًشجْياى ّ کارهٌذاى داًشگاٍ ُا هی تْاًٌذ درثثت ًام عتثات داًشگاُیاى شزکت ًوايٌذ.
کلیَ داًشگاُیاى هی تْاًٌذ تَ صْرت فزدی ّيا در صْرت توايل تا طَ ًفز ُوزاٍ  :شاهل ُوظز ّ دّ فزسًذ را ًیش تَ ُوزاٍ خْد ثثت ًام ًوايٌذ.

درايي دّرٍ ًیش ،اهکاى ثثت ًام فزدی ّ هجزدی تزای دختزاى ّ تاًْاى داًشگاُی هقذّر هی تاشذ.
اعشام پذر ّ هادر تَ ُوزاٍ داًشگاُیاى تَ ُیچ عٌْاى هقذّر ًوی تاشذ.

تسهیالت ویژه کاروان های دانشجویی
تا هظاعذت تاًک هلت ،تَ کلیَ سائزيي(اعن اساطاتیذ؛ داًشجْياى ّ کارهٌذاى) ،تظِیالت قزض الحظٌَ تَ هثلغ  03هیلیْى ريال
تزای کارّاى ُای ُْائی ّ 80هیلیْى ريال تزای کارّاى ُای سهیٌی تا تاسپزداخت  81هاَُ اعطا خْاُذ شذ.
تظِیالت تاًک هلت تَ يک ًفز ُوزاٍ(فقط ُوظز) ًیش تعلق خْاُذ گزفت.
اسجولَ هشايای عتثات داًشگاُیاى يکذطت داًشگاُی تْدى اعضاء کارّاى؛ تزًاهَ ُای فزٌُگی ّيژٍ تزای داًشگاُیاى در طفز ،اعطاء تظِیالت
قزض الحظٌَُّ ،وچٌیي طِْلت اخذ هجْس خزّج اس کشْر هشوْلیي(کَ ًیاسی تَ هزاجعَ خْد شخص تَ ًظام ّظیفَ ّ ارائَ ّثیقَ ّ طايز هْارد
ًیظت ّ ايي کار تْطط طتاد عوزٍ ّ عتثات داًشگاُیاى طثق ضْاتط هٌذرج در دفتزچَ راٌُوا صْرت هی گیزد) هی تاشذ.

