قابل توجه کلیه دانشجویانی که در شزف فارغ التحصیلی می باشنذ
ثِ اطالع هی رسبًذ؛ کلیِ هزاحل فزاؼت اس تحصیل اس تبریخ  1394/04/01اس طزیق پَرتبل داًطجَئی در سیستن گلستبى قبثل پیگیزی ثَدُ ٍ داًص آهَختگبى
جْت اًجبم اهَر فبرغ التحصیلی ًیبس ثِ حضَر در داًطگبُ ًذارًذ ((به مزاجعات حضوری به هیچ عنوان پاسخ داده نخواهذ شذ ))  .لذا داًطجَیبى پس اس آگبّی کبهل اس
ثجت ٍ تبئیذ ًوزات ثِ تزتیت سیز اقذام ًوبیٌذ
-1در پَرتبل داًطجَیی قسوت پیطخَاى خذهبت

ثجت درخَاست فبرغ التحصیلی.

 -2ارسبل کبرت داًطجَیی اس طزیق پست ثِ آدرس داًطگبُ ثِ ًطبًی  :قن – ثلَار اهیي – ثلَار الؽذیز – ثعذ اس ضْزک قذس – داًطگبُ قن – ادارُ پذیزش ٍ
داًص آهَختگبى کذپستی . 3716146611
تذکز :کسبًی کِ کبرت داًطجَئی خَد را هفقَد ًوَدُ اًذ فزم هفقَدی کبرت داًطجَیی ((ًوًَِ فزم در سبیت داًطگبُ قن

– پیًَذ ّبی هزتجط – ادارُ پذیزش ٍ

داًص آهَختگبى  -قسوت فزم ّب هَجَد هی ثبضذ )) تکویل ٍ هجلػ سی ّشار تَهبى ثِ ضوبرُ حسبة ( 3136559703ثِ ًبم ّشیٌِ توجز ٍ خذهبت آهَسضی ) ًشد
ثبًک هلت ضعجِ ثلَار اهیي (قبثل ٍاریش در توبم ضعت ثبًک هلت داخل کطَر ) ٍاریش ٍاصل فیص ثِ ّوزاُ فزم هذکَر ثِ آدرس داًطگبُ ارسبل ًوبیٌذ.
*اجزای ثٌذ  2جْت ثِ دست آهذى آدرس دقیق پستی داًص آهَختگبى ثزای ارسبل هذرک تحصیلی ٍ سبیز هکبتجبت هی ثبضذ.
 -4پس اس ٍصَل کبرت داًطجَئی یب فزم هفقَدی ثِ داًطگبُ  ،کبرت داًطجَیی در سیستن گلستبى اثطبل ٍ فزم تسَیِ حسبة فعبل هی گزدد  .پس اس فعبل ضذى
تسَیِ حسبة داًطجَیبى ثب هزاجعِ ثِ هٌَی اداری ٍ هبلی  -تسَیِ حسبثْبی هَرد ًیبس داًطجَ ً ،سجت ثِ تسَیِ ّبی اًجبم ضذُ ٍ ثبقی هبًذُ ثذٍى ًیبس ثِ
هزاجعِ ثِ داًطگبُ ثب ضوبر ّبی هستقین ثب هسئَل هزثَطِ توبس حبصل ًوَدُ ًٍسجت ثِ کبهل ضذى آى اقذام ًوبیٌذ.
 -5ادارُ داًص آهَختگبى ثعذ اس ٍصَل پزًٍذُ اس داًطکذُ کلیِ اهَر فبرغ التحصیلی را طی

ّ 2فتِ کبری ثزرسی ٍ در صَرت صحت داًص آهَختگی ٍ تکویل

ضذى تسَیِ حسبة داًطجًَ ،سجت ثِ ارسبل هذارک ثِ آدرس داًطجَ اقذام هی ًوبیذ.
تذکز جذی  :توبم هزاحل فزایٌذ داًص آهَختگی در سیستن گلستبى (هٌَی پیطخَاى خذهت ) ثَدُ ٍ ثزای داًطجَ قبثل پیگیزی هی ثبضذ ٍ ّزگًَِ ًقص هذرک یب
هطکل داًص آهَختگی اس قسوت هطبّذُ گزدش کبر قبثلیت پیگیزی دارد  .داًطجَ هَظف ثِ رفع ًقص اعالم ضذُ هی ثبضذ ٍپس اس اس رفع ًقص  ،اداهِ اهَر
فبرغ التحصیلی اًجبم خَاّذ ضذ.
ثزای آگبّی کبهل اسهتي اطالعیِ ٍ ًیش سبیز اطالعبت هَرد ًیبس ثِ ٍة سبیت داًطگبُ ثِ ًطبًی  -Qom.ac.irپیًَذّبی هزتجط – ادارُ پذیزش ٍداًص آهَختگبى
هزاجعِ فزهبئیذ .
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