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 اطالعیه سفر عتبات عالیات ویژه اساتید و خانواده محترم

 

 

 

 

 

 با سالم

ثاب ساتبع عوازُ ٍ عتجاب      ثب ّوبٌّگی ثِ عول آهدُ احتزاهبً ثِ اطالع اعضبی هحتزم ّیئت علوی هی رسبًد 

ٍ خابًَاعُ ّابی هحتازم ایشابى عر     علن ٍ طٌعت ایزاى د عاًشگبُ بتیٍیژُ اسعاًشگبّیبى، سفز عتجب  عبلیب  

 ثزگشار خَاّد شد.  23/6/95تبریخ 

 اطالعات سفز:

 1شات ٍ سابهزا    1ٍ عر کبظویي  شت 3عر ًدف اشزف  ،شت 3عر کزثال  شبهل اقبهترٍس  8طَل سفز  -1

 خَاّد ثَع.رٍس 

اهکبى ثجت ًابم خَاٌّاد    اىفزسًدّوسز ٍ  طزفبً هحتزم دخبًَاعُ اسبتیاس  ،ثب تَخِ ثِ ًَع سْویِ اعالهی -2

 .. هقدٍر ًوی ثبشد.ٍ ّوزاّی پدر، هبعر ٍ. عاشت

 :هدارک السم -3

 بسٌبهِج( کپی شٌ      ثب سهیٌِ سفید 2*3قطعِ عکس  2ة(      هبُ 6الف ( گذرًبهِ ثب اعتجبر حداقل 

السم است افازاعی کاِ گذرًبهاِ ثاب اعتجابر کابفی عر        ،ثِ علیل هحدٍعیت سهبى ثجت ًبم ٍ ارسبل هدارک -4

 عریبفت گذرًبهِ اقدام ًوبیٌد.اختیبر ًدارًد ّن اکٌَى خْت اًدبم هزاحل قبًًَی 

ٍ اس طزیق ستبع عوزُ  هی ثبیست سزیعبً استبعاى ٍ یب ّوزاّبىعر طَر  ًیبس ثِ طدٍر هعبفیت تحظیلی  -5

 پیگیزی ثِ عول آید.عتجب  عاًشگبّیبى 



2 
 

ٍ تَهبى خَاّد ثَع کِ اهکابى عریبفات هجلاک یال هیلیاَى       000/624/1 حدٍع ّشیٌِ سفز ثزای ّز ًفز -6

تَهبى ٍام ثِ اسای ّزًفز )فقط استبع ٍ ّوسز هحتزم( اس طزیاق ثبًال هلات ٍخاَع خَاّاد      پبًظد ّشار 

 عاشت.

تَهبى هی ثبشد  000/205سبل  2تَهبى ٍ ّشیٌِ فزسًداى سیز  000/250/1سبل  12تب  2ّشیٌِ فزسًداى  -7

 آًْب تعلق ًخَاّد گزفت.کِ ٍاهی ثِ 

 پزٍاس اس فزٍعگبُ ثیي الوللی اهبم خویٌی )رُ( ثِ فزٍعگبُ ثغداع یب ًدف اشزف خَاّد ثَع. -8

 ثبت نام:مزاحل 

خْت ( csc@iust.ac.ir)هدیزیت ارتجبطب  فزٌّگی ٍ اختوبعی  ِ ایویلتکویل فزم پیَست ٍ ارسبل ث -1

)کن ثَعى سهبى ثجت ًبم ثِ علیل تأخیز عر اعالم سْویِ  1395 تیزهبُ 26ثجت ًبم اٍلیِ حداکثز تب تبریخ 

 هی ثبشد.(ٍ تداخل ثب ایبم تعطیلی هزعاعهبُ عاًشگبُ ٍ اعالم سهبى تَسط سبسهبى حح ٍ سیبر  

ًتبیح ثِ اسبتید هحتزم عر تابریخ  ٍ اعالم طجق ظزفیت هَخَع اًدبم قزعِ کشی خْت تخظیض سْویِ  -2

ثب هتقبضیبًی اسات کاِ    عر طَر  ثجت ًبم ثیش اس ظزفیت کبرٍاى )الَیت قزعِ کشی 1395 تیزهبُ 27

 (.ب  عاًشگبّیبى علن ٍ طٌعت ایزاى ثجت ًبم ًوَعُ اًدثزای ًخستیي ثبر عر سفز عتجب  عبلی

ارائِ هدارک السم توبهی افزاع خبًَاعُ تَسط اسبتید اعالم شدُ ثِ هدیزیت ارتجبطب  فزٌّگی ٍ اختوبعی  -3

 1395تیزهبُ  29خْت ارسبل ثِ سبسهبى حح ٍ سیبر  تب تبریخ 

س ثجت قطعی اسبهی عر سبهبًِ سابسهبى  ًحَُ عریبفت ٍام خْت هتقبضیبى ٍ سهبى ٍاریش ّشیٌِ سفز پس ا -4

 حح ٍ سیبر  هتعبقجبً اعالم خَاّد شد.

ثِ علیل هحدٍعیت عر سفز عاًشگبّیبى ٍ اًدبم هزاحل ثجت ًابم تَساط سابسهبى حاح ٍ سیابر  اهکابى        -5

 ، طجق شزایط ٍ قَاًیي سبسهبى هذکَر خَاّد ثَع.تَسط اسبتید هحتزم کٌسل ًوَعى سفز

 تذکز مهم:

سْویِ ثِ  هذکَرتب تبریخ افزاع اعالم شدُ عر طَر  عدم تحَیل هدارک طجق اطالعیِ سبسهبى حح ٍ سیبر  

 عاًشگبُ ّبی عیگز اختظبص هی یبثد.

 

 2436ٍ یب عاخلی  77240460شوبرُ توبس    اطالعب  ثیشتز:

 مدیزیت ارتباطات فزهنگی و اجتماعی
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