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متماضیان اصل مذاسک َ داوطىامً حتصیلی دس ٌش صمان ،ملضم بً
باصپشداخت کل بذٌی َ دسیافت تسُیً حساب هنایی اص صىذَق سفاي
داوطجُیان می باضىذ.
آن دستً اص داوص آمُختگاوی کً جٍت ادامً حتصیل دس مماطغ حتصیلی
باالتش دس ٌش یک اص مشاکض آمُصش ػالی داخل کطُس یا خاسج اص کطُس
(بً ػىُان بُسسیً) َ یا جٍت اضتغال بً کاس ،ویاص بً دسیافت سیض
دنشات َ یا تأییذیً حتصیلی داضتً می بایست پس اص احشاص ضشایط (بشَص
سساوذن الساط مؼُلً َ یا تؼییه تکلیف بذٌی) وسبت بً اخز جمُص،
الذام الصم بً ػمل آَسوذ.
الساط دفرتچً می بایست دس صمان تؼییه ضذي (تاسیخ سشسسیذ لسط)
 ۱۲%جشیمً تأخیش
پشداخت ضُد َ تأخیش دس ػذم پشداخت مبُلغ ،مطمُل
ضذي َ ایه مبلغ بً بالیماوذي بذٌی اضافً می گشدد.
داوص آمُختگان داسای دفرتچً الساط ،دس صُست لبُلی دس ممطغ باالتش
 ۱سال مابیه دَ ممطغ حتصیلی) می تُاوىذ طی
(بذَن َلفً بیطرت اص
مشاجؼً بً امُس داوطجُیی آخشیه ممطغ حتصیلی ،وسبت بً متذیذ دفرتچً
 ۱۴سَص کاسی اص تاسیخ
الساط خُد الذام دنُدي َ پس اص مذت صمان
اسائً مذاسک ،وسبت بً متذیذ تاسیخ سشسسیذ دفرتچً الساط اص طشیك
پُستال داوطجُیی ،اطمیىان حاصل دنایىذ.
الصم بً رکش است بً مىظُس متذیذ دفرتچً الساط ،دس صُستی کً الساطی اص
دفرتچً لسط لبلی بً تؼُیك افتادي باضذ ،تا تاسیخ دسخُاست ،می بایست
متامی الساط مؼُلً َ جشیمً دیشکشد پشداخت گشدد؛ بذیٍی است دس غیش
ایه صُست ،بً ٌیچ َجً امکان متذیذ دفرتچً َجُد خنُاٌذ داضت.
ػذم پیگیشی دس خصُظ متذیذ دفرتچً الساط (ضشَع سشسسیذ دفرتچً الساط
داوطجُی دس حال حتصیل دس صمان جماص) َ یا وتایج مىتج اص متذیذ دفرتچً
الساط (ماوىذ افضایص کاسمضد َام ضٍشیً داوطجُیان ضباوً َ وُبت دَم
با تُجً بً متذیذ ضشَع باصپشداخت) بً ػٍذي داوص آمُختً می باضذ.
داوص آمُختگان مطمُل خذمت وظام َظیفً کً پس اص دسیافت دفرتچً الساط
دس ٌش صمان َ بً ٌش حنُی اص خذمت سشباصی مؼاف می گشدوذ ،مُظفىذ دس
اسشع َلت ضمه مشاجؼً بً صىذَق سفاي داوطجُیان وسبت بً تؼُیض دفرتچً
با سشسسیذ جذیذ الذام دنایىذ.
داوص آمُختگاوی کً اص ممطغ لبلی خُد دفرتچً الساط دسیافت دنُدي اوذ،
بً حمض دسیافت دفرتچً جذیذ دس ممطغ باالتش – با تُجً بً جتمیغ کل بذٌی
مماطغ دس دفرتچً جذیذ -دفرتچً لذیمی ابطال ضذي َ می بایست اص پشداخت
آن خُدداسی دنایىذ.
ً دس ٌىگام پشداخت دفرتچً الساط ،وسخً دَم سسیذ لسط پشداخت
توجه :لطفا
ضذي َ یا سسیذ پشداخت دسگاي ایىرتوتی سا تا صمان صذَس تسُیً حساب
هنایی اص سُی صىذَق سفاي داوطجُیان وگٍذاسی دنائیذ.

