
 

 راهنمای ثبت نام نیروهای طرحی

داوطلبین بایستی قبل از ثبت نام حتماً با دانشگاه محل تحصیل تسویه حساب نموده و کامالً فارغ التحصیل شده باشند لذا آن  - 1 

 نخواهد شد.بررسی دسته از داوطلبینی که هنوز فارغ التحصیل نشده اند حق ثبت نام نداشته و در صورت اثبات پرونده آنها 

 

ثبت نام در این سایت به هیچ عنوان به معنای پذیرش نهایی جهت انجام طرح در واحدهای تابعه دانشگاه نیست و برای دانشگاه  - 2

 هیچ تعهدی را ایجاد نمی کند و محل خدمت متقاضیان پس از بررسی و امتیاز بندی در همین سایت اعالم خواهد شد 

  

توانند جهت انجام خدمت طرح ثبت نام نمایند که در رشته هایی که در صفحه اول قید گردیده ، فارغ فارغ التحصیالنی می  -3 

 التحصیل شده باشند و سایر فارغ التحصیالن در رشته های دیگر مجاز به ثبت نام نمی باشند .

 

بااا عنایاات بااه محاادودیت سااهمیه رشااته هااای اجباااری از سااوی وزارت متبااوو متقاضاایان مشاامول قااانون خاادمت پ شاا ان و  -4

در رشااته هااا  پیراپ شاا ان در صااورت  سااه پااس از شااروو طاارح، از ادامااه خاادمت در محاال تعیااین شااده انصاارا  دهنااد  نان ااه 

ها  اختیااار   متقاضاایان رشااتهنتخاااب ندارنااد و  نان ااه حااق ثباات نااام و ا الاا ام بااه طاارح باشااند از زمااان انصاارا ، تااا یاا  سااال

 در استان ب ارگیر  نخواهند شد.  تحت هیچ شرایطی باشند

 تاریخ تکمیل فرم ثبت نام باشد .ثبت نام وقتی معتبر است که تاریخ فراغت از تحصیل  قبل از  -5

 ازبندی محل خدمت  تعیین می گرددتعیین محل خدمت به عهده این دانشگاه می باشد و بر اساس نیاز و امتی -6

 در قسمت شماره تلفن و تلفن همراه ، از شماره هایی که تغییر نمی نمایند استفاده فرمائید . -7 

داوطلبان می بایستی نسبت به اسکن کلیه مدارک الزم اقدام نموده تا نسبت به اعطای امتیاز مربوطه اقدام گردد . بدیهی  – 8

لذا الزم است داوطلبان در ذیرفته نخواهد شد .پترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچ گونه عذری به هیچ وجه به مدارک ناقص  است

 هنگام اسکن مدارک نهایت دقت را به عمل آورند .

 

خانم آقا  –)  خانم شاهقلیان  300-00000033یا  300-00003333در صورت هر گونه ابهام در مراحل ثبت نام با شماره 
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