راٌّوای ساهاًِ آهَسضی گلستاى -دانشگاه هنر اصفهان

آدرط ایٌتزًتی:

edu.aui.ac.ir

internet explorer

دستزسی تِ اهکاًات سیستن گلستاى :
● دستزسی سزیغ :در ًَار اًتخاب سزیغ در پاییي صفحِ دکوِ ی اًتخاب را رٍی حالت پزداسش ٍ یا گشارش هی گذارین ٍ ضوارُ اهکاى را ٍارد ٍ تیک قزهش
رًگ را کلیک تا ٍارد صفحِ ی هَرد ًظز ضَیذ .تَجِ تِ حالت گشارش یا پزداسش در ایي قسوت تسیار حائش اّویت است لذا دقت السم را هثذٍل فزهاییذ.

درخَاست اضتغال تِ تحصیل ( پزداسش )12460

سایز

آهَسش

درخَاست گَاّی اضتغال تِ تحصیل ٍ ضْزیِ

درخَاست جذیذ

تٛضیحبت  :پس اص ثبت دسخٛاست خذیذ  ،دس پٙدش ٜی ٔٛخٛد ،اص ٔٛٙی ٘ٛع ٌٛاٞی ٌضی ٝٙی سبیش سا ا٘تخبة ٔی وٙیٓ  ٚدس دٚ
لسٕت ٔٛٙی سٕت چپ دس لسٕت ضٟش ،ػٛٙاٖ ضٟش ٔٛسد ٘ظش  ٚدس لسٕت اداس ،ٜسبصٔبٖ یب اداسٔ ٜمػـذ ٔٛسد ٘ظش سا تبیپ
ٔی ٕ٘بیذ .دس غٛستی و ٝدا٘طد٘ ٛیبص ب ٝتٛضیح خبغی دس ٘بٔ ٝداضت ٝببضذ ٔی تٛا٘ذ دس لسٕت تٛضیحبت دا٘طد ٛبشای
وبسضٙبس دسخٛاست ٔٛسد ٘ظشش سا ثبت ٕ٘بیذ ٚ .اٌش دس ٔتٗ ٘بٔ٘ ٝیبص ب ٝدسج ٔؼذَ  ،تؼذاد ٚاحذ ٌزسا٘ذ ٜیب ضٕبس ٜوالسٝ
٘ظبْ ٚظیف ... ٚ ٝداضت ٝببضذ ببیذ دس لسٕت ٌٛاٞــی ضبُٔ ٔٛاسدٌ ،ضی ٝٙی ٔٛسد ، 1دسخٛاست خٛد سا ا٘ـتخبة  ٚدس ٟ٘بیت
ٌضی ٝٙی ایدبد سا ثبت ٕ٘بیذ .سپس خٟت دسیبفت اغُ ٘بٟٕٔٛٔ ٝس بٟٔ ٝش ب ٝوبسضٙبس آٔٛصش ٔشبٛعٔ ٝشاخؼٕ٘ ٝبیذ.
ارسضیاتی ٍ ًظز سٌجی( پزداسش )13860

ارسضیاتی ًٍظز سٌجی

ارسضیاتی

تٛضیحبت  :دس ایٗ لسٕت ِیست دسٚس خٟت اسصضیببی ٔطخع ٔی ضٛد دس ٞش سغش سٚی ػببست ا٘تخبة وّیه ٔی وٙیٓ
سپس ب ٝسٛاالت تستی  ٚتطشیحی پبسخ دادٔ ٜی ضٛد  ٚدس ٟ٘بیت اػٕبَ تغییشات سا ٔیض٘یٓ ٔ ٚدذد اص عشیك ا٘تخبة،
پشسطٙبٔ ٝبشای دسس ٞبی بؼذی سا تب وبُٔ ضذٖ ٚضؼیت ٞش دسس ادأٔ ٝی دٞیٓ.
درخَاست حذف اضطزاری

آهَسش

سایز

درخَاست هجَسحذف اضطزاری

تٛضیحبت  :دس ایٗ لسٕت بشای ٞش دسسی و ٝلػذ دسخٛاست حزف اضغشاسی داسیٓ ( دسٚسی و ٝاسصش ٚاحذ آٖ غشفب تئٛسی
است  ٚدا٘طد ٛدس والس بیص اص س ٝخّس ٝغیبت ٘ذاضت ٝببضذ) سٚی سغش ٔٛسد ٘ظش وّیـــه وشدٌ ٚ ٜضی ٝٙی خیش سا بّی
ٔی وٙیٓ؛ الصْ ب ٝروش است ٌشدش وبس ایٗ دسخٛاست ضبُٔ پٙح ٔشحّ ٝاست :دسخٛاست دا٘طد -ٛاستبد دسسٌ -شٜٚ
آٔٛصضی -دا٘طىذ ٚ ٜدس ٟ٘بیت بشسسی اداس ٜآٔٛصش وُ.

ثثت اػتزاض

آهَسش

درخَاست تجذیذ ًظزٍ ًوزُ

سایز

تٛضیحبت :اٌش ٕ٘ش ٜی یه دسس دا٘طد ٛدس لسٕت اعالػبت خبٔغ ب ٝسً٘ لشٔض  ٚصیش خظ داس ببضذ بٔ ٝؼٙبی آٖ است وٝ
استبد بشای دا٘طدّٟٔ ٛت اػتشاؼ اػالْ وشدٜ؛ بٙببشایٗ دا٘طد ٛاص ٔسیش ببال  ٚا٘تخبة ٌضی ٝٙی دسٚس بؼذی  ٚلبّی ،دسس
ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخبة  ٚدس لسٕت ضشح دسخٛاست تٛضیح خٛد ٔبٙی بش اػتشاؼ سا ثبت ٔی ٕ٘بیذ  ٚدس ٟ٘بیت دس لسٕت ٘تیدٝ
سسیذٌی ،پبسخ استبد سا ٔطبٞذٔ ٜی وٙذ.
درخَاست هؼزفی تِ استاد

پیطخَاى خذهت

درخَاست اخذ درط هطالؼِ آساد تَسط داًطجَ
داًطجَغیز

تٛضیحبت  :دس لسٕت دسخٛاست خذیذ وذ دسسی و ٝدا٘طد ٛدسخٛاست ٔؼشفی ب ٝاستبد داسد سا ٚاسد ٔی وٙذ ( بب وٕه
ػالٔت ؟ )  ٚسپس سٚی دوٕ ٝایدبد وّیه وشد ٜتب دسخٛاست ٔٛسد ٘ظش ایدبد ضٛد سپس دس غفح ٝی دسخٛاست سغشی
ایدبد ٔی ٌشدد و ٝدسسٕت ساست آٖ تیه سبضسً٘ و ٝبٔ ٝؼٙبی تبییذ  ٚاسسبَ است سا ٔیض٘یذ تب ٚاسد ٔشحّ ٝی ٌشدش وبس
ضٛد .پس اص آٖ اسٓ استبد ٔٛسد ٘ظش تٛسظ ٔذیشٌشٔ ٜٚشبٛعٔ ٝؼشفی  ٚبؼذ اص تبییذ ٟ٘بیی ،اسٓ ایطبٖ دس اعالػبت خبٔغ
دا٘طدٕ٘ ٛبیص دادٔ ٜی ضٛد .الصْ ب ٝروش است دسخٛاست ٔؼشفی ب ٝاستبد بشای دا٘طدٛیبٖ ٔمغغ وبسضٙبسی  ٚتٟٙب دس تشْ
آخش  ٚغشفب بشای دسٚسی و ٝاسصش ٚاحذ آٟ٘ب تئٛسی است أىبٖ پزیش ٔی ببضذ.
درخَاست توذیذ سٌَات ،هزخصی تحصیلی ٍ...

پیطخَاى خذهت

درخَاست تزرسی هطکالت آهَسش

درخَاست جذیذ

ایجاد

تٛضیحبت :دس لسٕت دسخٛاست خذیذ ضٕبس ٜتشْ ٔٛسد ٘ظش  ٚتٛضیح پیشأ ٖٛآٖ (ٔثال ٘ٛضتٔ ٝی ضٛد تٕذیذ سٛٙات بشای
تشْ د )ٓٞسا تبیپ  ٚدس ٟ٘بیت سٚی ٌضی ٝٙی ایدبد وّیه تب دسخٛاست ٔٛسد ٘ظش ا٘دبْ  ٚسپس سغشی دس غفح ٝدسخٛاست
ایدبد ٔی ضٛد و ٝدس سٕت ساست آٖ تیه سبضسً٘ و ٝبٔ ٝؼٙبی تبییذ  ٚاسسبَ بشای وبسضٙبس آٔٛصش تب ٚاسد ٔشحّ ٝی
ٌشدش وبس ضٛد .الصْ ب ٝروش است دسخٛاست تٕذیذ سٛٙات بشای دا٘طدٛیبٖ ٔمغغ وبسضٙبسی بشای تشْ ٞبی ٚ11 ، 11 ، 9
 ٚ11وبسضٙبسی اسضذ بشای تشْ ٞبی  6 ٚ 5اص عشیك سبٔب٘ ٝآٔٛصضی ٌّستبٖ  ٚدسخٛاست بشای تشْ ٞبی پس اص آٖ اص عشیك
٘بٔ ٚ ٝدسج دس وبسبشي دسخٛاست دا٘طدٛیی( اِف  ٚ17ة  )17أىب٘پزیش است.
بشخی اص دسخٛاست ٞبی خبظ اص خّٕٔ ٝشخػی تحػیّی و٘ ٝیبص ب ٝتبییذ پضضه ٔؼتٕذ داسد ٕٞ ٚشا ٜبب ٔستٙذات پضضىی
است ٘یض ببیستی اص عشیك بشٌ ٝدسخٛاست دا٘طدٛیی (اِف )17ا٘دبْ ضٛد.الصْ ب ٝروش است فشْ ٘بٔبشد ٜببیستی بشای وبسضٙبس
ٌشٔ ٜٚشبٛع ٝاسسبَ ٌشدد.

ثثت ًام  ( -پزداسش )12100

آهَسش

ثثت ًام ،تزهین ٍ حذف اضطزاری

ثثت ًام اصلی

اًتخاب درٍط

ثثت ًام درط

تٛضیحبت :دا٘طد ٛاص عشیك ایٗ پشداصش ٔی تٛا٘ذ دس ٔٛػذ ٔطخع ا٘تخبة ٚاحذ ٘سبت ب ٝاخز  ٚیب ثبت دسٚس اسائ ٝضذٜ
الذاْ ٕ٘بیذ  ٚاص عشیك ٌضاسش  77دسٚس اخز ضذ ٜسا سٚیت ٕ٘بیذ.
تزهین – ( پزداسش )14390

آهَسش

ثثت ًام ،تزهین ٍ حذف اضطزاری

تزهین

اًتخاب درٍط

ثثت ًام درط

تٛضیحبت :دا٘طد ٛاص عشیك ایٗ پشداصش ٔی تٛا٘ذ دس ٔٛػذ ٔطخع حزف  ٚاضبف٘ ٝسبت ب ٝحزف یب اضبف ٝدسٚس الذاْ ٕ٘بیذ.
 ٚاص عشیك ٌضاسش  314دسٚس اخز ضذ ٜسا سٚیت ٕ٘بیذ الصْ ب ٝروش است دس ایٗ صٔبٖ دا٘طدٔ ٛی تٛا٘ذ د ٚدسس سا حزف  ٚدٚ
دسس سا اضبف ٝوٙذ  ٚاٌش دا٘طد ٛبخٛاٞذ دسسی سا بب ٘ظبْ (ٚسٚدی)  ٚیب ٌش ٜٚآٔٛصضی دیٍش اخز ٕ٘بیذ بب تٛخ ٝب ٝایٙى٘ ٝیبص بٝ
سفغ وٙتشَ خبظ داسد دسخٛاست دا٘طد ٛببیستی اص عشیك وبسبشي حزف  ٚاضبف ٝو ٝدس سبیت دا٘طٍب ٜببسٌضاسی ضذ ٜاست بب
أضبی ٔذیش ٌش ٜٚخٛد ب ٝوبسضٙبس آٔٛصش اسائ ٝتب دسس اخز ٌشدد.
ًکتِ :غفح ٝی ثبت ٘بْ  ٚتشٔیٓ وبٔال بب ٔ ٓٞطببٞ ٝستٙذ ب ٝخض دس چٙذ ٔٛسد:
●٘بْ ببالی غفحٞ ٝب ٔتفبٚت است.
●دس ستٔ ٖٛشحّ ٝاخز دس ٔشحّ ٝثبت ٘بْٚ ،اط ٜاغّی  ٚدس ٔشحّ ٝی تشٔیٓٚ ،اط ٜتشٔیٓ دیذٔ ٜی ضٛد.
●دس ٔشحّ ٝی ثبت ٘بْ دسٚسی و ٝحزف ٔی ض٘ٛذ ،وبٔال اص خذ َٚببال حزف ٔی ض٘ٛذ ِٚی دس ٔشحّ ٝی تشٔیٓ دسٚس حزف ضذ ٜبب
ػٛٙاٖ حزف دسخذ َٚببال ٔی ٔب٘ذ تب ٘طبٖ دٞذ دسٚس حزف ضذ ٜدس ٔشحّ ٝی تشٔیٓ ٔی ببضذ.
گشارش ّای هْن داًطجَ در ایي قسوت:
گشارش ٘ : 423تید ٝثبت ٘بْ ٟ٘بیی دا٘طدٛ
گشارش ٌ : 211ضاسش دسٚس اسائ ٝضذ ٜدس تشْ
گشارش ِ : 212یست دسٚس اسائ ٝضذٜ
گشارش  : 102دسٚس اسائ ٝضذ ٜدس تشْ  ٚضشایظ اخز آٖ
گشارش٘ : 77تید ٝثبت ٘بْ ( دس ع َٛثبت ٘بْ)
گشارش  : 88بش٘بٔٞ ٝفتٍی دا٘طد ٛدس ع َٛثبت ٘بْ
گشارش  : 78بش٘بٔٞ ٝفتٍی دا٘طدٛ
گشارش  : 428بش٘بٔ ٝأتحبٖ پبیبٖ تشْ دا٘طدٛ
گشارش  : 73بش٘بٔٞ ٝفتٍی دا٘طد ٛخٟت أتحبٖ
گشارش  : 100وبس٘بٔ ٝوّی
گشارش ٔ : 79طبٞذ ٜوبس٘بٔ ٝتشٔی دا٘طدٛ
گشارش ٔ : 284طبٞذ ٜتغبیك دسٚس دا٘طد ٛبب سشفػُ سضتٝ

تکویل ٍ ٍیزایص اطالػات داًطجَ

آهَسش

اطالػات ضخصی

تاییذ ٍ تکویل اطالػات ضخصی
داًطجَ

تٛضیحبت :دس ایٗ لسٕت دا٘طدٔ ٛی تٛا٘ذ ٘سبت ب ٝتىٕیُ اعالػبت خٛد دس سبٔب٘ ٝآٔٛصضی ٌّستبٖ الذاْ ٕ٘بیذ.

پزًٍذُ الکتزًٍیکی داًطجَ پزداسش()15450

آهَسش

اطالػات ضخصی

ارسال ٍ تاییذ هذارک پزًٍذُ ی داًطجَ داًطجَ

تٛضیحبت :دس ایٗ لسٕت دا٘طدٔ ٛی تٛا٘ذ ٘سبت ب ٝاسسبَ پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی خٛد دس سبٔب٘ ٝآٔٛصضی ٌّستبٖ الذاْ ٕ٘بیذ
بشای اسسبَ پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی الصْ است دا٘طد ٛفشآیٙذ پزیشش سا ا٘تخبة  ٚپس اص ٚاسد وشدٖ ضٕبس ٜدا٘طدٛیی ٘سبت بٝ
اسسبَ پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی خٛد الذاْ ٕ٘بیذ.

رًٍذ تسَیِ حساب (گشارش )522

تسَیِ حساب

تسَیِ حساب ّای هَرد ًیاسداًطجَ

تٛضیحبت :بؼذ اص اسائ ٝی وبست دا٘طدٛیی تٛسظ دا٘طد ٛب ٝاداس ٜآٔٛصش  ٚابغبَ آٖ تٛسظ وبسضٙبس آٔٛصش13 ،سدیف
تسٛی ٝبب بخص ٞبی ٔختّف دا٘طٍب ٜدس سیستٓ ٌّستبٖ بشای دا٘طد ٛثبت ٔی ٌشدد؛ و ٝدس ػٛٙاٖ تسٛیٞ ٝش سدیفٚ ،ضؼیت
تسٛیٔ ٝطخع ٔی ببضذ .دس غٛست ػذْ تسٛی ٝدس ػٛٙاٖ دِیُ ِض ْٚتسٛی ، ٝوبٔٙتی ٔبٙی بش بذٞی یب ٔشاخؼ ٝب ٝآٖ بخص
ثبت ضذ ٜاست ِزا دا٘طد ٛببیستی ب ٝآٖ بخص ٔشاخؼ ٝیب تٕبس حبغُ ٕ٘بیذ تب ٚضؼیت اص حبِت ػذْ تسٛی ٝب ٝحبِت تسٛیٝ
ضذ ٜتغییش یببذ دس ٟ٘بیت پس اص ٔشاخؼ ٝی دا٘طد ٚ ٛپبیبٖ تسٛی ٝحسبة بب لسٕت ٞبی ٔختّف دا٘طٍب ٜایطبٖ ٔی تٛا٘ذ بشای
اعٕیٙبٖ اص اتٕبْ تسٛی ٝحسبة خٛد ٌضاسش  511سا ٔطبٞذ ٜوٙذ تب ٔغٕئٗ ضٛد تسٛی ٝحسبة دس حبِت پبیبٖ یبفت ٝلشاس
ٌشفت ٝاست.
دس فیّتش ایٗ ٌضاسش ػذد غفش بیبٍ٘ش خستدٛی ٔٛاسد ػذْ تسٛی ٚ ٝػذد یه بیبٍ٘ش خستدٛی ٔٛاسد تسٛی ٝضذ ٜاست.

پزداخت الکتزًٍیکی ضْزیِ

پزداخت الکتزًٍیکی داًطجَ

آهَسش

تٛضیحبت  :دس ایٗ لسٕت دا٘طدٔ ٛی تٛا٘ذ اص عشیك ٌضی ٝٙی ٔطبٞذ ٜی ٚضؼیت ،بذٞی خٛد سا ٔطبٞذ ٚ ٜاص عشیك دسٌبٜ
سذاد بب٘ه ٔشوضی دس سٕت چپ تػٛیش ٘سبت ب ٝپشداخت آٖ الذاْ ٕ٘بیذ.

تغییز ضٌاسِ کارتزی یا گذرٍاصُ ( پزداسش )11160

کارتزی

تغییز ضٌاساهِ کارتزی ٍ گذرٍاصُ تَسط کارتز

تغییز گذرٍاصُ

تٛضیحبت  :دس ایٗ لسٕت دا٘طدٔ ٛی تٛا٘ذ ٘سبت ب ٝتغییش ضٙبس ٝوبسبشی خٛد الذاْ وٙذ ٚ .دس غٛست فشأٛش وشدٖ
احتٕبِی ٌزسٚاط ٜدا٘طدٔ ٛی تٛا٘ذ بب وبسضٙبس آٔٛصش ٔشبٛع ٝتٕبس حبغُ ٕ٘بیذ.
پذیزش غیزحضَری داًطجَیاى جذیذ الَرٍد  -پزداسش 14080

آهَسش

پذیزش غیزحضَری داًطجَیاى جذیذ الَرٍد

سایز

تٛضیحبت :دا٘طد ٛدس ایٗ لسٕت ببیستی ٘سبت ب ٝببسٌضاسی ٔٛاسد دسخٛاستی الذاْ ٕ٘بیذ.
گشارش  :260چبپ ٌٛاٞی پزیشش غیشحضٛسی
گشارش  :1800چبپ فشْ تىٕیُ ضذٔ ٜطخػبت وبُٔ دا٘طد ٛدس صٔبٖ پزیشش
ثثت کذرّگیزی تاییذیِ دیپلن ٍپیص داًطگاّی جْت استؼالم تاییذیِ هذرک اس آهَسش ٍ پزٍرش

آهَسش

سایز

ثثت کذرّگیزی تاییذیِ دیپلن ٍ پیص داًطگاّی
تَسط داًطجَ

تٛضیحبت :دس ایٗ لسٕت دا٘طد ٛاص عشیك ِیٙه آبی سً٘ ،ببیذ ٘سبت ب ٝثبت ٘بْ ٔذسن تحػیّی ٔ ٚطخػبت فشدی الذاْ ٚ
پس اص ثبت ٟ٘بیی  ٚدسیبفت وذسٍٞیشی13سلٕی اص سبٔب٘ ، ٝوذ سٍٞیشی فٛق سا بشای وبسضٙبس آٔٛصش دا٘طىذ ٜاسسبَ ،تب
وبسضٙبس بب استفبد ٜاص آٖ اص ٚضؼیت استؼالْ دا٘طدٔ ٛغّغ ٌشدد.

درخَاست تصَیة هَضَع فؼالیت ّای آهَسضی ٍ پضٍّطی

پیطخَاى خذهت

درخَاست تصَیة هَضَع فؼالیت ّای آهَسضی ٍ پضٍّطی

تٛضیحبت :دس سٕت چپ پٙدش ٜی ٔٛخٛد سٚی ٌضی ٝٙی آبی سً٘ دسخٛاست خذیذ وّیه  ٚسپس ٌضیٞ ٝٙبی صیش سا تىٕیُ
ٕ٘بییذ:
● ًَع درخَاست :تؼییٗ ٔٛضٛع
● ضوارُ درط :اص سٚی ػالٔت سٛاَ ضٕبس ٜدسس سا ٚاسد ٕ٘بییذ.
● سهیٌِ ػلویٙٞ :ش ٔ ٚؼٕبسی
● ًَع پایاى ًاهِ :تئٛسی ػّٕی
● ًَع تحقیق :بٙیبدی ....ٚ
● ػٌَاى فارسی ٍ ػٌَاى التیي :دسج ػٛٙاٖ التیٗ  ٚفبسسی ب ٝتفىیه
ًکتِ :دس ایٗ لسٕت بخص ػّٕی  ٓٞػٛٙاٖ ٔی خٛاٞذ.
● استاد راٌّوا :اص ػالٔت  +وطٛی ٔشبٛط ب ٝاسبتیذ سا ببص ٔی وٙیٓ؛ دس ایٗ لسٕت اص عشیك ػالٔـت ؟ استبد ٔشبٛع ٝسا ا٘تــخبة  ٚاٌش
اسبتیذ سإٙٞب ی بخص ػّٕی  ٚتئٛسی ٔدضا ٞستٙذ ،دس ایٗ لسٕت اسبٔی اسبتیذ سا  ٓٞب ٝغٛست ٔدضا ٚاسد ٔی وٙیٓ.
● چکیذُ فارسی ٍ التیي :بیبٖ ٔسبِ ٝای و ٝدس پشٚپضاَ ٘ٛضت ٝضذ ٜاست دس ایٗ لسٕت دسج ٌشدد.
اعالػبت ایشاٖ دان پشٚپضاَ عشح :دس ایٗ لسٕت ببیستی وذ سٍٞیشی پشٚپضاَ عشح سا و ٝاص سبیت ایشاٖ دان اخز ضـذ ٜاست ثبت ٌشدد،
 ٚبب تٛخ ٝب ٝایٙى ٝپس اص ثبت پـشٚپضاَ دس ایشاٖ دان ایٗ وذ تٟٙب بشای یه ببس لببُ استفبد ٜاست  ٚببیستی ایٗ پشٚســـ ٝدس ببص ٜصٔب٘ی
ٔحذٚد ثبت ضٛد الصْ است دلت وبفی دس ثبت اعالػبت تٛسظ دا٘طد ٛا٘دبْ ضٛد.
ًکتِ  :دس غٛستی و ٝبٙب بٞ ٝش دِیّی دا٘طــدٔ ٛدـبٛس ب ٝثبت ٔدذد اعــالػبت ضذ بب تٛخ ٝب ٝیىببس ٔػشف بٛدٖ وذ ایشاٖ دان خٟت
سإٙٞبیی بیطتش دس ایٗ صٔی ٝٙبب وبسضٙبس آٔٛصش تٕبس حبغُ ٕ٘بیذ.
● ستاى ًگارش پایاى ًاهِ :فبسسی
● ػٌَاى ضاهل فزهَلٔ :ؼٕٛال ٌضی ٝٙی ٘ذاسد ا٘تخبة ٔی ضٛد.
● تقاضا هحَر :دس غٛستی و ٝپشٚپضاَ داسای حٕبیت ٔبِی خبسج اص دا٘طٍب( ٜاسپب٘سش) ببضذ تمبضب ٔحٛس ٔحسٛة ٔی ضٛد  ٚدس غیش ایٙػٛست خیش.
● حَسُ جغزافیایی :بٙب ب ٝاستببط بب ٔٛضٛع خبظ ٌضی ٝٙی ٔشبٛع ٝا٘تخبة ٔی ضٛد.
Oدا٘طد ٛپس اص تىٕیُ آیتٓ ٞبی فٛقٌ ،ضی ٝٙی بشسسی تغییشات سا وّیه  ٚایدـبد ٔی ٕ٘بیذ .پٙدش ٜی خذیذی ببص ٔی ضٛد و ٝدس ایٗ
ٔشحّ ٝاص دا٘طدـــ ٛخٛاستٔ ٝی ضٛد فبیُ  pdf ٚ wordپشٚپضاَ دس ســـبٔب٘ ،ٝببسٌـضاسی ٌشدد دس ٟ٘بیت پس اص تبییذ  ٚاتٕبْ وبس ایٗ
ٔشحــّ ٝدسغــفح ٝی لــبّی ( غفح ٝدسخٛاسـت خذیذ) ســغشی ببص ٔی ضٛد و ٝوّـــیٛٔ ٝاسد  ٚتغییشات ثبت ضذ ٜاست .وٙبس سغش
ٔٛخٛد ٌضی ٝٙی تیه سـبض سً٘ و ٝبٔ ٝؼـــٙبی تبییذ  ٚاسسبَ است سا وّیـــه ٔی وٙیٓ  ٚبذیــٗ ٚسیــّ ٝدسخٛاســـت دا٘طدٚ ٛاسد
پشٚس ٝی ٌشدش وبس  ٚأضب ٔی ضٛد.
درخَاست دفاع

پیطخَاى خذهت

درخَاست دفاع

درخَاست جذیذ

ثثت ٍ ٍرٍد اطالػات

(( تْیِ ٍ تٌظین :هحثَتِ رضایی – کارضٌاط آهَسش داًطکذُ ))

تاییذ ٍ ارسال

