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 "بسمه تعالی"

 :گرامی دانشجوی 

 هااسااواراناا اناوااهااافاهنهی اا اینا اا ا ااااااهاا تاهیااو تاراهیاانامار ااناا  انااا   اااهااافاهنهی اا ا اااااااسااانا کانااا   ا

ناا ااااانااهمچیاا ا.سااا ران یااناناا ااهااافاوماا شای  اا  ااااااه سااکانا  یاسااا اساادارارارا  اا اهاااهاااا ارا اهباانفاهلات ااوا

اواا اهااافان داا  ا اا ااکانیراا  اا سااااار   اسااوااااهااافاهنهی اا ارا افاناها ااتاا د ا اا اااایناااکانم ااکار  اانا انااا   ااا

 اااکانلار اااواهنهی ااا ارا  ااا اهارا ا م اااوااااا(گااا ا را نگااا ا فا ن اناااکاهااااارا....اا  اساااوان ااا  اهلات اااو اا ا اااکاااا ار 

ا.ارا و  اهی ا اای   نفاان  نن  یکا

نیاا ااناا ااااناسااانا کا ااکانیراا  اا سااااار   اسااواوناا اوار انااا   ا  اا اینا اا ا اا هااسااواراااااناهاا تا اار بااااااااااااااا

هااااا ایناااکاسااانا کا اااا وااااوانم ااکاناا ا راانی داا ارانیدبااکا اانا اا ا  نانیاا   ار ا ااا نا انااکاااااااااااااانااکاا دبا ااانانااا   اا

ا.ا  اشا  راه سکااونافاثبوا  هار اسانا کاهافاهنهی  انا   

 اااا ر  اا ااکانیراا  اا هبااا ارساا ما اااانااا  نا ار اساادوارا  اا  اا  ای  هاااااایاابها سااا  ااناا  انن اا  ا ااکانااا   اهاااااااااااا

http://Kanoonf.behdasht.gov.irهاااافاومااا شاااا  ااا ا واااواا هباااا انااا ثناهااا اناااا  نارا  ااا  اا  ارا  ااا اهاااااااا

ی  اا  اراهمچیاا ناساادارار ا هبا ااکاینا اا ا اا هانااکاا ااااانایااعانم ااکاا بااا اراایاابها سااا  ار ااااانا  اا  اا اااااااااااااا

اbehdasht.gov.irKanoon@ ااا ر.ا ر  ااام اااتاساااانا کا اااکانیرااا  اا هباااا ااااااای اااکااااااناساااانا کاا  ااااشانااا اااا

ا ا  ان 

اااایدن ااواانیاارم   ااسااد ارهااانااا   اهااافاهنهی اا ا  اه اامی ااسااواا اننر گااناناانرشااااااااااااسااانا کانااا ا اااانیراا  اکا اا

 نی  .

mailto:Kanoon@behdasht.gov.ir
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 ثبت نام دانشجو و عضو عادی کانون

بههمو  ههال بههاهی زههه ه گینوههه  سههونو دانشههجو     بههه مورههوت ناههو نههات د  سههونو دت بههامانه ا  ب هه       -1

 نمانید. دت زه ه انی که با  میشود اطال ات خود تا داتد کوید . تا  کلیک
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پهها ا  انو ههه دت بههامانه ناههو نههات کردنههد مههی توانیههد بهها نههات کههاتبری د تمههی  اههوتی کههه مشهه   کردنههد       -2

 داتد بامانه شوند.

سههو کههانو  ثههای ناههو شههدا دت دانشهه اا خههود تا      پهها ا  دتد بههه بههامانه بهها مش کههه  سههو  کههانو  لی      -3

 مشاثدا می وید د می توانید دتخوابو  سونو خود تا ا الت کوید.

 
 ت میل فرت  سونو دت کانو  -4

 

 پا ا  انو ه دتخوابو  سونو شما دت بامانه ناو شد بانستی موترر تانید دبیر کانو  بمانید.   -5
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 نکات مهم:

   گینوههه  بانههد د ههو کوههد کههه   فههرت  سههونو دانشههجو تدت انتمههای فههرت   دت کههانو  دانشههجوی  ههادی د  سههو

 .ومانودنانت اب دبیر کانو  ثستم تا 

 باشد.  مسئولیو تانید  سونو دانشجونا  دت کانو  با دبیر کانو  می 

 کانو  تا ت میل نماند. 3تواند فرت  سونو  ثر دانشجوی حداکثر می 

 دانشهه اا د نهها کاتشههوا  د اتتههی تانیههد نشههدا باشههد     : مههادامی کههه مش کههات کههانو  توبهه  کاتشههوا     تاکههرا

 شود.  ام ا   سونو دت آ  کانو  فراثم نمی

 

 

 

 


