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ارائِ دٌّذُ 

ت
خذه

 هعاٍى فرٌّگی داًشجَیی )ادارُ رفاُ داًشجَیی( ًام دستگاُ اجرایی2 

 داًشگاُ علَم پسشىی ورهاًشاُ ًام دستگاُ هادر2
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ت
ت خذه

صا
هشخ

 

 ٍدیعِ هسىي هتاّلی ٍ...-ٍام هسىي-ٍام ضرٍری-اعغای اًَاع تسْیالت داًشجَیی 2 ٍام تحصیلی شرح خذهت

 ( G3Cخذهت تِ شْرًٍذاى )     ًَع خذهت 
  (G3B) خذهت تِ وسة ٍ وار    

 (G3Gخذهت تِ دیگردستگاُ ّای دٍلتی)    

ًَع 
هخاعثیي

 

داًشجَیاى شاغل تِ تحصیل در داًشگاُ علَم   
 پسشىی

 تصذی گری     حاوویتی     هاّیت خذهت 

 رٍستایی     شْری     استاًی     هٌغمِ ای     هلی     سغح خذهت

 ثثت هالىیت    تاهیي اجتواعی     وسة ٍ وار    هالیات    سالهت   آهَزش    تَلذ      رٍیذاد هرتثظ تا2

 سایر   ٍفات   ّاهذارن ٍ گَاّیٌاهِ    تازًشستگی    ازدٍاج    تیوِ    تاسیسات شْری     

 رخذاد رٍیذادی هشخص      فرارسیذى زهاًی هشخص    تماضای گیرًذُ خذهت         ًحَُ آغاز خذهت

 سایر2  ...     تشخیص دستگاُ    

هذارن الزم ترای اًجام 
 خذهت

 شوارُ حساب تاًه –تعْذ هحضری 

 آییي ًاهِ ٍ دستَرالعول ّای اجرایی صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت تْذاشت درهاى ٍ آهَزش پسشىی لَاًیي ٍ همررات تاالدستی
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ت
ت خذه

جسییا
 

 . . .  خذهت گیرًذگاى در2       هاُ        فصل          سال   آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى                 
 رٍز از زهاى ثثت ًام تا ٍاریس ٍام 31تا  21تیي  خذهت2 ارایِ زهاى هتَسظ هذت

 .  تار در2       هاُ        فصل          سال 3. .                        یىثار ترای ّویشِ                        تَاتر

 فمظ ترای ارائِ هذارن دریافت ٍام  تعذاد تار هراجعِ حضَری

ّسیٌِ ارایِ خذهت)ریال( تِ 
 خذهت گیرًذگاى

 پرداخت تصَرت الىترًٍیه شوارُ حساب )ّای( تاًىی هثلغ)هثالغ(

   

   

. . .   
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ت
ًحَُ دسترسی تِ خذه

 

 آدرس دلیك ٍ هستمین خذهت در ٍتگاُ در صَرت الىترًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی از آى

http://www.PORTAL.SRD.IR/LOGIN.ASPX?UNIV=251 

 پرٍتال داًشجَیی صٌذٍق رفاُ  ًام ساهاًِ هرتَط تِ خذهت در صَرت الىترًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی از آى2

 خذهت رساًِ ارتثاعی ًَع ارائِ هراحل خذهت

ت
الع رساًی خذه

در هرحلِ اع
 الىترًٍیىی     

 
 ایٌترًتی )هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ(          تلفي ّوراُ )ترًاهِ وارتردی(    
 پست الىترًٍیه                         ارسال پستی    
 تلفي گَیا یا هروس تواس                پیام وَتاُ    
 سایر)تارورًحَُ دسترسی(    

ت  غیرالىترًٍیىی    
ضرٍر

رور 
ی

ضَر
هراجعِ ح

 جْت احراز اصالت فرد     
 جْت احراز اصالت هذرن   
 ًثَد زیرساخت ارتثاعی هٌاسة   
 سایر2    

 هراجعِ تِ دستگا2ُ
 هلی   
 استاًی   
 شْرستاًی   

 

   

 

  

  


