تاسوَ تؼالي
اطالػیَ ثثت ًام پذیزفتَ شذگاى آسهْى کارشٌاسی ارشذ سال 33
اطالػیَ شوارٍ 2
تَ اطالع هی رساًذ اطالػیَ شوارٍ  2هکول اطالػیَ شوارٍ  1است ّ هطالؼَ ّ اقذام
ُوشهاى تز اساص اطالػیَ ُای شوارٍ  2 ّ 1ضزّری است
پذیزفتَ شذٍ گزاهی ضوي ػزع تثزیک هجذد قثْلی در آسهْى کارشٌاسی ارشدذ سدال ّ 33
آرسّی هْفقیت تزای شوا درخْاست هی گزدد اطالػیَ را تا دقت هطالؼَ فزهاییذ.
ًکات قاتل تْجَ :
 -1هزاحل ّ فزایٌذ ثثت ًام تز اساص هزاحل ّ فزایٌذ ُای اػالم شذٍ در اطالػیَ ُدای
شوارٍ یک ّدّ هی تاشذ.
 -2السهددَ ثثددت ًددام در توددام هزاحددل ثثددت ًددام  ،تکویددل تددْدى هددذارن ثثددت ًدداهی هددی تاشددذ ّ
داًشگاٍ ُیچ هساػذتی هثٌی تز ثثت ًام اس پذیزفتَ شذٍ تا کسزی هذارن ًخْاُذ داشت.
 -3اطالع رساًی کلیَ اهْر هزتْط تَ ثثت ًام طزفا اس طزیق پْرتال داًشدگاٍ خْاُدذ تدْد ّ
پذیزفتَ شذٍ هکلف است تَ طْرت هزتة ،اطالػات السم را اس پْرتال داًشگاٍ دریافدت ًوایدذ
ّ لذا تا ػٌایت تَ تزاکن کار ّ درگیدزی کداری کارشٌاسداى آهدْسا خْاُشدوٌذ اسدت اس توداص
تلفٌی تا ادارٍ -تحظیالت تکویلی داًشگاٍ خْدداری فزهاییذ.
 -4پذیزفتَ شذگاى هاساد (پزاخت شِزیَ )تایستی تز اساص اطالػیَ ُای شوارٍ یک ّ دّ
در خظْص شِزیَ ّ سٌذ تؼِذ هحضزی اقذام ًوایٌذ .
 -5پذیزفتَ شذگاى تثغ خارج :
الف :هْظف تَ پزداخت شِزیَ هؼادل پذیزفتَ شذگاى هاساد هی تاشٌذ ُّوچٌیي هْظف تَ
تْدیغ سٌذ تؼِذ هحضزی هی تاشٌذ السم است در ایي خظْص تز اساص اطالػیَ شوارٍ یک
ّ دّ ُواًٌذ داًشجْیاى هاساد (شِزیَ پزداس ) اقذام ًوایٌذ .
هِن ً :وًَْ سٌذ تؼِذ هحضزی داًشجْیاى هاساد ّ داًشجْیاى تثغ خارج پیْست اطالػیَ
هی تاشذ ّلی خیلی ضزّریست کَ قثل اس ُزگًَْ اقذام در خظْص تٌظین سٌذ تؼِذ هحضزی
تا اهْر حقْقی داًشگاٍ تَ شوارٍ  32633125223تواص گزفتَ شْد.

هزاحل ثثت ًام :
هزحلَ اّل ثثت ًام ایٌتزًتی  :اس طزیق پْرتال داًشگاٍ ػلْم پششکی اران اس طزیق لیٌک
 http://hamava.arakmu.ac.ir/CAS/Account/Loginاس ساػت  13تداری 33/2/13
لغایت ساػت 24تاری  ّ 33/2/11اقذام السم تز اساص اطالػیَ ُای شوارٍ یک ّ دّ .

*ًام واستشی ٍ ولوِ ػثَس دس ثثت ًام ایٌتشًتی وذ هلی داٍعلة خَاّذ تَد .
ًکتَ هِن :ثثت ًام یا ارسال هذارن در سهاًِای قیذ شذٍ ّ پیگیزی السم تْسظ پذیزفتَ
شذٍ تز اساص اطالػیَ ُای داًشگاٍ الشاهی هی تاشذ ّ ُزگًَْ ًقض هذارن ّ ػذم
پیگیزی داّطلة در اهْر ثثت ًام هٌجز تَ لغْ ثثت ًام هی گزدد.
تذکزات هِن :

الدددف  :در طدددْرت تدددزّس هشدددکل در ثثدددت ًدددام ایٌتزًتدددی اس طزیدددق سدددایت تدددا شدددوارٍ تلفدددي
 32634113643ادارٍ خذهات هاشیٌی داًشگاٍ تواص حاطل فزهاییذ.
ب  :کلیَ پذیزفتَ شذگاًی کَ ثثت ًام ایٌتزًتی خْد را اًجام دادٍ اًذ هْظف هی تاشٌذ در
اسزع ّقت تا داًشکذٍ هزتْط تز اساص شوارٍ تواص هٌذرج در اطالػیَ شوارٍ یک تواص
گزفتَ ّ ًسثت تَ ثثت ًام  ،اًتخاب ّاحذ ّ .....اقذام ًوایٌذ.

ج :شزّع کالسِا اس تاری  33/2/24هی تاشذ.
د :ػذم ثثت ًام یا ارسال هذارن ّ ػذم پیگیزی ُای السم تزاساص اطالػیَ ُا تْسظ داّطلة
تَ هٌشلَ اًظزاف اس تحظیل خْاُذ تْد.

هزحلَ دّم ثثت ًام  :پس اص ثثت ًام ایٌتشًتی اسىي ولیِ هذاسن هوَسد ًیواص توِ
ضشح صیش تَسظ داٍعلة ٍ اسسال الىتشًٍیه (ایویو) آى اص تواسی

99/8/8

لغایت 99/8/21توِ آدسس اختػاغوی اداسُ دسوتیاسی ٍ تصػوی ت تىویلوی
داًطگاُ ػلَم پضضىی اسان تِ آدسس postgraduate@arakmu.ac.ir
یادآٍسی هی گشدد هذاسن ٍاغ) ضذُ پزیشفتِ ضذُ اص عشیوك ایویو) تَسوظ
واسضٌاساى هصتشم آهَصش تشسسی ضذُ ٍدس غَست تىوی) تَدى هذاسن ،ثثت
ًام تاییذ هی گشدد ٍ دسغَست ػذم تاییذ ثثت ًام ،پیاهی اص ایوی) هزوَسهثٌی
تش لضٍم تىوی) ًوَدى هذاسن اسسال هی گشدد ٍ لزا ضشٍسیست داٍعلة هشتثوا
ٍضؼیت ثثت ًام خَد سا اص عشیك آدسس هزوَس پیگیشی ًوایذ تا صهواًی ووِ اص
تاییذ ثثت ًام خَد یمیي پیذا وٌذ.
هزحلَ سْم ثثت ًام  :پس اص ثثت ًام ایٌتشًتی اسسال فیضیىی تواهی هذاسن
اسىي ضذُ اص تاسی

 99/8/8لغایت  99/8/21اص عشیك اداسُ پست تِ آدسس

اسان – هیذاى تسیح –خیاتاى تیواسستاى حضشت اهیشالوَهٌیي (ع هدتوغ
داًطگاّی پیاهثش اػظن (ظ

ساختواى هؼاًٍت آهَصش وذ پستی

3848170001غٌذٍق پستی 1848تِ غَست پیطتاص ٍ پیگیشی الصم اصعشیك
ضواسُ تلفي اػ هی دس ری) دس خػَظ واه) یا ػذم واه) تَدى هذاسن
اسسالی .
هزحلَ چِارم ثثت ًام  :تواس داٍعلة تش اساس سضتِ لثَلی تا داًطىذُ هشتَعِ
خْت ثثت ًام دس داًطىذُ تا ضواسُ هٌذسج دس پاییي اع ػیِ  ،اًتخاب ٍاحذ ٍ

ضشٍع تِ و س .یادآٍسی هی گشدد اع ػات تىویلی دس خػَظ ًصَُ تشگضاسی
و سْا ٍ سایش ضَاتظ آهَصضی تَسظ آهَصش داًطىذُ ریشتظ اسائِ هی گشدد.
هزحلَ پٌجن ثثت ًام :تواس داٍعلة وِ دس پاییي دسج ضذُ است تا حَصُ هؼاًٍت
هصتشم داًطدَیی ٍ فشٌّگی داًطگاُ خْت ثثت ًام ٍتطىی) پشًٍذُ ٍ سایش
الذاهات.
هزحلَ ششن ثثت ًام :
تطىی) پشًٍذُ دس ٍاحذ ّستِ تصمیك ٍ ًظش دّی داًطگاُ :
الف  :داًلَد ٍ تىوی) فشم پیَست اع ػیِ هشتَط تِ ّستِ تصمیك ٍ ًظش دّی
ٍ ایوی) آى تِ آدسس f.ahmadi.arak@gmail.com

ب  :تواس تا ضواسُ  08633127440واسضٌاس هصتشم ّستِ تصمیك ًٍظشدّی
داًطگاُ خاًن احوذی ٍ پیگیش ٍالذام الصم دس ایي خػَظ.
هزحلَ ُفتن ثثت ًام :
تطىی) پشًٍذُ دس ٍاحذ حشاست داًطگاُ اص عشیك تواس  ٍ 08634173525تا
ساٌّوایی خاًن اتَالصسٌی .
هزحلَ ُشتن ثثت ًام :

ولیِ داٍعلثیي پزیشفتِ ضذُ تِ غَست هاصاد (پشداخت ضْشیِ

ٍ اتثاع

خاسخی :
 : 1تایستی حذاوثش تا پایاى آتاى هاُ سال خاسی تا ٍاحذ اهَس هالی تِ
ضشح تلفي ری) تواس گشفتِ ٍ تا ساٌّوایی واسضٌاس هصتشم هشتَعِ
خاًن ضشیؼتی ًسثت تِ پشداخت ضْشیِ خَد الذام ًوایٌذ ٍ پیگیشی
ًوایٌذ وِ خاًن ضشیؼتی ًاهِ وتثی تشای داٍعلة وِ ضْشیِ خَد سا دس
ًیوسال پشداخت ًوَدُ است تِ اداسُ تصػی ت تىویلی داًطگاُ اسسال
ًوایذ دس غیش ایٌػَست ثثت ًام داٍعلة وي لن یىي هی گشدد .

 :2تا ػٌایت تِ لضٍم تَدیغ سٌذ تؼْذ هصضشی تَسظ ایي دستِ اص
پزیشفتِ ضذگاى تِ ػٌَاى ضواًت پشداخت ضْشیِ ،ایي دستِ اص
پزیشفتِ ضذگاى تایستی حذاوثش تا پایاى آتاى هاُ سال خاسی تا اداسُ
حمَلی داًطگاُ تِ ضشح تلفي ری) تواس گشفتِ ٍ ًسثت تِ تٌظین سٌذ
تؼْذ هصضشی تا ساٌّوایی واسضٌاساى هصتشم اداسُ هزوَس الذام ًوَدُ ٍ
اغ) سٌذ سا تِ اداسُ هزوَس تصَی) دٌّذ ٍ اداسُ حمَلی هَظف است
تػَیش سٌذ تؼْذ هصضشی اسائِ ضذُ تَسظ داٍعلة سا تا ًاهِ سسوی
خْت تىوی) هذاسن ثثت ًام تِ هؼاًٍت آهَصضی داًطگاُ اسسال ًوایذ.
یادآٍسی :هتي سٌذ تؼْذ هصضشی دلیما تایستی هغاتك هتي ًوًَِ فشم
اخز تؼْذ هصضشی اص پزیشفتِ ضذگاى ظشفیت هاصاد(تا پشداخت ضْشیِ
ٍ ًوًَِ فشم اخز تؼْذ هصضشی اص پزیشفتِ ضذگاى اتثاع خاسخی (وِ
ًوًَِ آى پیَست اع ػیِ هی تاضذ تٌظین گشدد.
-3دس غَست داضتي ّشگًَِ سَال دس خػَظ هیضاى ضْشیِ ٍ هَاسد
هشتثظ تا آى غشفا تا واسضٌاس هصتشم اهَس هالی تواس حاغ) فشهاییذ.
هزحلَ ًِن ثثت ًام :

ولیِ داٍعلثیي پزیشفتِ ضذُ هشد وِ تایستی دس عَل تصػی) دس همغغ
واسضٌاسی اسضذ اص هؼافیت تصػیلی تشخَسداس گشدًذ الصم است تا واسضٌاس
هصتشم ًظام ٍظیفِ خاًن پَیٌذُ تا ضواسُ تلفي ٍاحذ هشتَعِ وِ دس پاییي دسج
ضذُ است تواس حاغ) ًوایذ ٍ پیگیشی الصم ٍ الذام الصم سا دسایي خػَظ
داضتِ تاضٌذ هسٍَلیت ایي اهش تِ ػْذُ داٍعلة هی تاضذ ٍ چٌاًچِ داٍعلة
تِ ػلت ػذم پیگیشی الصم هطوَل غیثت دس ًظام ٍظیفِ گشدد داًطگاُ ّیچ
تؼْذی دس ایي خػَظ ًذاسد.

هذاسن هَسد ًیاص خْت ثثت ًام وِ تایستی اص عشیك ایوی) اػ هی ٍ ّوچٌیي
اداسُ پست تِ داًطگاُ اسسال گشدد :
 -1پشیٌت فشم ثثت ًام ایٌتشًتی وِ تؼذ اص اًدام ثثت ًام ایٌتشًتی لات) پشیٌت
است ٍ اسسال اسىي اص عشیك ایوی) ٍ اسسال تػَیش اص عشیك اداسُ پست تِ
داًطگاُ .
-2داًلَد فشهْای ثثت ًام پیَست اع ػیِ ،پشیٌت ٍتىویو) دلیوك ٍ خَاًوا
ٍاهضای فشهْا ٍ اسسال اسىي اص عشیك ایوی) ٍ تػَیش اص عشیك اداسُ پست توِ
داًطگاُ .
 -3لغؼِ ػىس  3×4پطت ًَیسی ضذُ خذیذ ٍ .اسسال اسىي اص عشیك ایویو)
ٍ اسسال اغ) اص عشیك اداسُ پست تِ داًطگاُ .
 -4دٍ سشی فتَوپی خَاًا اص تواهی غوفصات ضٌاسوٌاهِ ٍ اسسوال اص عشیوك
ایوی) ٍ اسسال تػَی اص عشیك اداسُ پست تِ داًطگاُ .
 -5دٍ سشی فتَوپی خَاًا اص تواهی غفصات ضٌاسٌاهِ ّوسش (دسغَست تأّ)
ٍ اسسال اص عشیك ایوی) ٍ اسسال تػَیش اص عشیك اداسُ پست تِ داًطگاُ .
 -6دٍ سشی فتَوپی واست هلی ٍ اسسال اسىي اص عشیك ایوی) ٍ ٍ اسسال تػَیش
اص عشیك اداسُ پست تِ داًطگاُ .
 -7دٍ سشی فتَوپی واست پایاى ًظام ٍظیفِ یا هذسن هؼافیت اسسال اسوىي
اص عشیك ایوی) ٍ اسسال تػَیش اص عشیك اداسُ پست تِ داًطگاُ .
 -8دٍ سشی وپی آخشیي هذسن تصػیلی (گَاّیٌاهوِ هَلوت تصػویلی ٍ یوا
داًطٌاهِ تصػیلی وِ تا آى هذسن دس آصهَى سال  99ضوشوت ًووَدُ اسوت ٍ
اسسال اسىي اص عشیك ایوی) ٍ تػَیش آى اص عشیك اداسُ پست تِ داًطگاُ .
*یاد آٍسی  :داًطدَیاى ًیوسال آخش تصػی) توا تواسی فشاغوت اص تصػوی)
حذاوثش تا تاسی  98/6/31تشای پزیشفتِ ضذُ اسوتؼذاد دسخطواى ٍ تواسی
 99/7/30سایش پزیشفتِ ضذگاى.

هْن  :دس ایي خػَظ تایذ فشم هخػَظ داًطودَیاى ًیوسوال آخوش ووِ دس
اًتْای دستَسالؼو) ثثت ًام دس آصهَى دسج ضذُ است تَسظ داًطوگاُ هصو)
تصػی) واسضٌاسی تىوی) ٍ داًطدَ اسوىي آى سا ایویو) ٍ اغو) آى سا توِ
داًطگاُ ػلَم پضضىی اسان اسسال ًوایذ.
-9دس غَست داضتي سیض ًوشات دٍسُ واسضٌاسی اسىي ٍ ایوی) آى ٍ ّوچٌیي
اسسال اغ) آى اص عشیك پست الضاهی است .
 -10دٍ سشی وپی پایاى عشح ًیشٍی اًساًی یا هؼافیت ٍ ...دس غوَست داضوتي
اسسال اسىي اص عشیك ایوی) ٍ تػَیش اص عشیك اداسُ پست تِ داًطگاُ .
یاد آٍسیً:ذاضتي پایاى یا هؼافیت اصعشح ًیوشٍی اًسواًی هواًغ اص ثثوت ًوام
ًخَاّذ تَد ٍ پزیشفتِ ضذگاًی وِ دس حیي عشح هی تاضٌذ تایستی ًاهِ تَلوف
عشح خَد سا اسىي ٍ ایوی) ٍ ّوچٌیي اسسال آى اص عشیك پست الضاهی است .
- 11دٍ سشی وپی تشگِ تؼییي ٍضؼیت تذّی غٌذٍق سفاُ داًطودَیاى(هختع
فاسؽ التصػی ى داًطگاّْای دٍلتی
تزوش :تشگِ اػ م ٍضؼیت تذّی تِ غٌذٍق سفاُ داًطدَیاى تِ لصاػ تاسی هی
تایستی اص هْش 99تِ تؼذ غادس ضذُ تاضذ ٍ اسىي ٍ ایوی) ٍ ّوچٌویي اسسوال
اغ) آى اص عشیك پست الضاهی است .
هْن :
* پزیشفتِ ضذُ ّیچ گًَِ تؼَیك السواط ًذاضوتِ تاضوذ دس غیوش ایٌػوَست
داًطگاُ هدَص ثثت ًام ًذاسد دس غَستی وِ پزیشفتِ ضذُ ای ایوي هوذسن سا
ًذاسد هی تَاًذ تِ هؼاًٍت داًطودَیی داًطوگاُ ػلوَم پضضوىی (توش اسواس
داًطگاّی وِ دس آى تصػی) ًوَدُ است هثٌی تش ایٌىِ آیا ػلَم پضضىی تَدُ
است یا اص داًطگاّْای ٍصاست ػلَم ،تصمیمات ٍ فٌاٍسی یوا داًطوگاُ ٍصاست
ػلَم ٍ تصمیمات فٌاٍسی ضْش سىًَت خَد هشاخؼِ ٍ دسیافوت ًوایوذ.پذیزفته
شده السم است ب کارشناس صندوق رفاه دانشجویان واقع در ساختمان ستاد داًطگاُ
هشاخؼِ ٍ تشگِ هزوَس سا اخز ٍ دس صهاى هشاخؼِ حضوَسی دساداسُ آهوَصش توِ

ّوشاُ خَد داضتِ تاضٌذ* .پزیشفتِ ضذگاًی وِ تذّی خوَد سا تسوَیِ ًووَدُ
تاضٌذ ایي تشگِ تا ّش تاسیخی هَسد لثَل هی تاضذ.
تثػشُ :فاسؽ التصػی ى داًطگاُ آصاد اص اسائِ هذسن هستثٌی ّستٌذ.
 -12وپی هشتَط تِ استفادُ اص سْویِ پزیشفتِ ضوذُ (سوْویِ ایثواس گوشاى ٍ
استؼذاد ّای دسخطاى  ٍ ..،اسىي ٍ ایوی) ٍ ّوچٌیي اسسال اغ) آى اص عشیك
پست الضاهی است .
هْن  :تاییذیِ استؼذاد ّای دسخطاى اص داًطگاُ هص) اخز گشدد.
 -13هذاسن ٍهستٌذات دٍسال ساتمِ وواس توالیٌی توا تواسی 99/6/31توشای
پزیشفتِ ضذگاى سضتِ پشستاسی هشالثتْای ٍیژُ تش اساس ضَاتظ اػ م ضوذُ
تَسظ هشوض سٌدص آهَصش پضضىی ٍ اسىي ٍ ایوی) ٍ ّوچٌیي اسسال اغو)
آى اص عشیك پست الضاهی است .
*سَاتك خذهت دس هشاوض غیشتالیٌی،یا تا هذسن واسداًی ٍ یوا پسوت وواسداًی
هَسد تاییذ ًویثاضذ
ٍ -14اسیض ّضیٌِ غذٍس واست داًطدَیی تِ هیضاى دُ ّضاس تَهاى توِ ضوواسُ
حساب 4001078603020469ضٌاسوِ 337078651123802004111119117117
تاًووه هشوووضی تووِ ًووام داًطووگاُ ػلووَم پضضووىی اسان یووا ضووواسُ هدوواصی
 6367957095934050تِ ًام داًطگاُ ػلَم پضضوىی اسان ٍ اسوىي فویص ٍ
ایوی) ٍ ّوچٌیي اسسال اغ) آى اص عشیك پست الضاهی است .
 -15اسائِ هَافمت ًاهِ تذٍى لیذ ٍضشط تشای هستخذهیي سسووی ,پیوواًی یوا
لشاسدادی ولیِ اسگاًْا تا اداهِ تصػی) ایطاى ٍ حىن واسگضیٌی پشسٌ) اغولی
استص ٍ ًیشٍّای هسلح  ،دس غیش ایٌػَست داًطگاُ ّیچ تؼْذ ٍهسوٍَلیتی دس
لثال اضتغال پزیشفتِ ضذُ ًذاسد ٍ پزیشفتِ ضذُ هَظف تِ حضَس تووام ٍلوت
دس داًطگاُ هی تاضذ ٍ .اسىي ٍ ایوی) ٍ ّوچٌیي اسسوال اغو) آى اص عشیوك
پست الضاهی است .

-15داًلَد ٍ تىوی) فشهْای ثثت ًام اص پیَست اع ػیِ ٍ اسسال اسوىي آى اص
عشیك ایوی) ٍ اسسال اغ) فشهْای ثثت ًام اص عشیك اداسُ پست تِ داًطگاُ.
- 16داًلَد ٍ تىوی) فشم هخػَظ اتثاع خاسخی اص پیَست اع ػیِ ٍ اسسوال
اسىي آى اص عشیك ایوی) ٍ اسسال اغ) فشهْای ثثت ًام اص عشیك اداسُ پست تِ
داًطگاُ.

یاد آٍسی هْن:
تا تَخِ تِ ایٌىِ تخطی اص هذاسن فَق دس ثثت ًام ایٌتشًتی ًیض ًیاص اسىي لوزا
ضشٍسیست تواهی هذاسن لث) اص ضشٍع ثثت ًام تْیوِ ٍ آهوادُ ٍ توِ غوَست
اسىي ضذُ دس اختیاس پزیشفتِ ضذُ تاضذ .

فشهْای پیَست اع ػیِ وِ تایذ اص پَستال داًطگاُ داًلَد ٍ تىوی) ٍ ٍتش
اساس اع ػیِ ّا الذام الصم غَست پزیشد تِ ضشح صیش است :
 -1فشهْای ضواسُ  3/2/ 1وِ فشهْای ثثت ًام هصسَب هی گشدد.
ً -2وًَِ فشم اخز تؼْذهصضشی اص پزیشفتِ ضذگاى ظشفیت هاصاد تا پشداخت
ضْشیِ وِ پزیشفتِ ضذگاى هشتَط تایذ آى سا داًلَد ًوَدُ ٍ تشاساس ساٌّوای
ثثت ًام الذام ًوایٌذ.
ً -3وًَِ فشم اخز تؼْذهصضشی اص پزیشفتِ ضذگاى اتثاع خاسخی وِ پزیشفتِ
ضذگاى هشتَط تایذ آى سا داًلَد ًوَدُ ٍ تشاساس ساٌّوای ثثت ًام الذام
ًوایٌذ.

 -4فشم هخػَظ ثثت ًام داًطدَیاى غیش ایشاًی غیش تَسسیِ سا اص هسٍَل
ثثت ًام دسیافت ٍ تىوی) ٍ تصَی) دٌّذ.
 -5فشم هشتَط تِ ّستِ تصمیك ٍ ًظش دّی
ضواسُ ّای تواس:
*اداسُ تصػی ت تىویلی داًطگاُ 08634173462:
*اداسُ آهَصش داًطىذُ پشستاسی ٍ سضتِ ّای هشتَط 08634173463:
سضتِ ّای گشٍُ پشستاسی
*اداسُ آهَصش داًطىذُ پضضىی ٍ سضتِ ّای هشتَط 08634173470:
رشتَ ُای  :فیشیْلْژی  -هیکزّب شٌاسی-ایوٌی شٌاسی – سیست فٌاّری پششکی –ػلْمتشزیح – تاری ػلْم پششکی – آهار سیستی ّهشاّرٍ درهاهایی

*اداسُ آهَصش داًطىذُ تْذاضت08633686443:
سضتِ ّای آهَصش تْذاضت ٍ تْذاضت هصیظ*دفتش حمَلی داًطگاُ 08633125223:
*واسضٌاس ًظام ٍظیفِ08634173515 :
*واسضٌاس اهَسهالی 08634173518:
*دفتش ّستِ تصمیك ًٍظش دّی 08633127440:
*اداسُ حشاست 08634173525:
*هؼاًٍت داًطدَیی ٍ فشٌّگی داًطگاُ08634173509:

دس آخش پیطٌْاد هی ضَد اص اع ػیِ ثثت ًام خْت تسْی) ثثت ًام پشیٌت
ّوشاُ داضتِ تاضیذ .اداسُ آهَصش دستیاسی ٍتصػی ت تىویلی داًطگاُ
33/32/1
هْارد تکویلی در طْرت ًیاس در اطالػیَ ُای تؼذی ارائَ خْاُذ شذ.

