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 آنی _آنی 

 

 سای محترم استان هاور

 

تا عٌایت تِ ایٌکِ اهکاى تعییي هشکض هحل آصهَى دس داًشگاُ پیام ًَس هَجة             

 هحسَب هی گشدد.گشدد ٍ هضیت عوذُ ای تشای داًشگاُ  تسْیل تحظیل داًشجَیاى هی

ًجایی اص آسساًی عوَهی طَست پزیشد ضشٍسی است دس ایي خظَص تِ ًحَ هقتضی اطالع

تِ  صهاىسساًی دس ایي  اهکاى اطالع هی تشًذایام تشگضاسی کالس تسش  کِ داًشجَیاى دس

ذعی است دستَس فشهاییذ هَاسد ریل دس اسشع تاشذ، هست ت تْتش ٍ دقیقتش هوکي هیطَس

ٍ...(  ، اطالع سساًی تش سٍی پَستال، اسسال پیاهکٍقت ٍ تِ ًحَ هقتضی )اص طشیق ًظة تٌش

کاهل تِ ایي هَضَع، جْت  ٍ اطالع تا تا اششاف جَیاى عضیض سساًیذُ شَد.تِ اطالع داًش

 تعییي هشکض آصهَى اقذام ًوایٌذ:

 کارشىاسیتعییي هشکض آصهَى تاسیخ ششٍع دسیافت ٍ جوع آٍسی دسخَاست  -1

 23/00/34اص کلیِ هشاکض /ٍاحذّای تاتعِ ّش استاى ، دس  (مُمان اضطزاری)

ًسثت تِ تشسسی ٍ ثثت هحل  11/00/01استاى تا  هی تاشذ. لزا 10/03/34لغایت 

 .(ارسال درخًاست َا اس طزیق فکس ویش پذیزفتٍ شًدآصهَى اقذام ًوایذ. )

اص  تاسیخ  کارشىاسی ارشذهقطع  تعییي هشکض هحل آصهَىصهاى ششٍع تاسیخ   -2

 هی تاشذ. 14/03/34لغایت  00/03/34

یزد مزکش آسمًن در بٍ کلیٍ داوشجًیان شاغل اطالع رساوی دقیق صًرت گ -3

قبال مامًریت داوشجًیان شاغل اقذامی وخًاَذ کزد، لذا کلیٍ داوشجًیان 

قبل اس بزگشاری آسمًن با ساسمان شاغل در آن َماَىگی السم بعمل آيردٌ ي 
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در صًرت مامًر بًدن، مامًریت متقاضیان تا پایان امتحاوات مىظًر گزدد. 

 داری شًد.لذا اس ارسال وامٍ در ایه خصًص جذاً خً

ّوکاساًی کِ خَد ٍیا تستگاى دسجِ یک آًْا داًشجَ تَدُ ٍ اهکاى تعییي هحل  -1

آصهَى دس سیستن گلستاى تشای آًْا فعال ًوی تاشذ دسخَاست خَد سا حذاکثش تا 

 تِ ایي هعاًٍت اسسال ًوایٌذ. 10/03/34 تاسیخ

 دهشکض استاى هحل خذهت خَ کِ داًشجَی پیام ًَس استاى کاسکٌاىآصهَى  -5

 ،تاشٌذ هی هشکض هحل خذهت خَد کاسکٌاًی کِ داًشجَی پیام ًَسًیض  ٍ تاشٌذ هی

 .تشگضاس شَد ياحذَاي  سایز مزاکشدس استاى ٍ یا هشکض  تِ تشخیض سئیس

 

 

 


