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 الزهرا علیهاالسالم جامعهویژه طالب راهیان نور  اطالعیه 

 ْبیعل اهلل سالمجبهعِ الضّشاء  خَاّشاى طلجِ* نمخاطبا

 اردو زمان 

 97اسفٌذ هبُ 13اسفٌذ هبُ الی  9صهبى اسدٍ : *

  97اسفٌذهبُ  9 سٍص پٌجطٌجِ غجحسبعت حشکت : *

  96هبُ  اسفٌذ 3 جوعِ الی 97ثْوي  25طٌجِ پٌجسٍص  اص ثجت ًبم : هْلت*

  تَهبى ّضاس  70هجلغ  نام هسینه ثبت

 نام شرایط ثبت

 :ًکبت قبثل تَجِ**

 نیکٌٌذُ دس اسدٍ، خَاستبس سا اص خَاّشاى ضشکت یٍ طلجگ یضئًَبت اساله تیسعب. 

 غجَسی ٍ  ،ٍ ضشایط خبظ ایي اسدٍ ّب ثشًبهِ ثب تَجِ ثِ فطشدگی ؛خَاّش طلجِ گشاهی

 اّذ ضذ.، سجت ثْتش ثشگضاس ضذى اسدٍ خَسفشّوکبسی ضوب دس طی 

  ِکل اهَس اداسُ ، تیاص ظشف صیثجت ًبم ث غَست؛ دس ثِ هحذٍد ثَدى ظشفیتثب تَج

 .ًوبیذ هیسسبًی  ُ ٍ اطالعًوَد هطخع یدس قشعِ کط ًْبیی سا افشاداسبهی  فشٌّگی

  ذییاسسبل فشهب بهکیثبس پ کیجْت ثجت ًبم  فقط خَاّشاى غیشحضَسی لطفب. 

 گشدد. ًبهِ سشپشست قطعی هی تثجت ًبم تٌْب ثب اسائِ فشم سضبی 

  اص سا خَد ًبهِ  تیٍ سضب یضیٍاس صیفعکس خَاّشاى هتقبضی ضشکت دس اسدٍ حتوب

کبًبل سشٍش هعبًٍت فشٌّگی هذیشثِ یب  ghft@jz.ac.irطشیق ایویل ثِ آدسس 

 .خَاّذ ضذ یت ًبم قطعثج است کِ دس ایي غَست .ٌذیاسسبل ًوب m.f.t-jz تجلیغی 

لزا خَاّشاى ثب اطویٌبى کبهل ثجت  .ضَد یعَدت دادُ ًو یضیهجلغ ٍاس الصم ثِ رکش است

 ًبم ًوبیٌذ.

 یحضَسثِ غَست هجلغ ّضیٌِ هطبسکت سا ٌّگبم ثجت ًبم  یخَاّشاى طلجِ حضَس 
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ضوبسُ کبست ثبًک هلی  ثِ  خَاّشاى طلجِ غیشحضَسیپشداخت ًوبیٌذ ٍ  

 .ٍاسیض ًوبیٌذ 0357465964000 یب ضوبسُ حسبة 6037997454931362

 نیدس اسدٍ هعزٍسفشصًذ ٍ ّوشاُ  ششیاص پز.  

 ّبی خبظ هَسد داسٍهلحفِ، لیَاى، قبضق، حَلِ،  :قجیل ثِ ّوشاُ آٍسدى لَاصم ضخػی اص

 ثبضذ. ًیبص خَد ٍ... ضشٍسی هی

 اسدٍ ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضیذ.  کبست ضٌبسبیی خَد سا دس صهبى 

  یک سٍص قجل اص  هی تَاًٌذ ،غیش اص استبى قنسبکي خَاّشاى طلجِ غیشحضَسی

ًوبیٌذ. لزا جْت ثجت ًبم اسکبى   اص اهکبًبت تغزیِ ٍ اسکبى استفبدُ( 9/12/97حشکت)

 ( توبس حبغل فشهبیٌذ.02532112434) غیشحضَسیفشٌّگی  ثب اداسٍُ تغزیِ 

 

 نام ثبتنحوه 

 

 الضّشا  جبهعِدس  ضْذای گوٌبم ثِ هضاس حضَسی هشاجعِثب  یخَاّشاى طلجِ حضَس

  علیْبالسالم

  یبهکیپِ سبهبًِ ث صیشاسسبل هطخػبت  حضَسی ثبطلجِ غیشخَاّشاى 

30007227002627   

  ی*کذهل      یلی*ضوبسُ تحػ       یًبم ٍ ًبم خبًَادگ *

  03836914999*    13941204415*            یفبطوِ سسَل*       :  بهکیپ ًوًَِ


