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تسمٍ تؼالي 
 

متقاضيان  دستًرالؼمل
 

ٍ ضا ثِ زلت هغبلؼِ  ايي زستَضالؼول تَصيِ هي ضَز ًىبت هٌسضج زض ضيبفت ذسهبت اظ ايي سبهبًِثِ وليِ هتمبضيبى ز

پس اظ تبييس  ٍ( اظ گعيٌِ پيگيطی زضذَاست)ٍ ثب اذص وس ضّگيطی هطاحل اًدبم وبض ضا پيگيطی  سپس السام ثِ ثجت تمبضب ًوبيٌس

تحَيل ٍ هطاوع ( پست عجك ليست هطاوع)اصل هساضن تحصيلي ضا ثِ يىي اظ هطاوع پستي ؛ ٍ زضيبفت ًَثت پست زض سبهبًِ ييًْب

، (تَسظ هتمبضي هٌسضج زض پبوت پستي زٍم اظ لجل تْيِ ضسُهساضن تبييس ضسُ ضا ثِ آزضس )ی، پستي ثؼس اظ اًدبم فطايٌس ازاض

 .ًوبيٌستحَيل هي 

 

    مي تًاويذ تا در دست داضته  پس اس تایيذ وُایي در ساماوٍ ي دریافت وًتت پست ي ردر صًرت فًریت کا)

. .(تٍ ساسمان امًر داوطجًیان مزاجؼٍ ومایيذ 11الي  8.15اصل مذارک اس ساػت 

 

 

 :استتایيذیٍ مًارد سیز اس طزیق ایه ساماوٍ قاتل اوجام 
ٍ  ،گَاّي اًصطاف اظ تحصيل، ضيعًوطات، گَاّي اضتغبل ثِ تحصيلخوِلبثل تط پبيبى تحصيالتهَلت ًبهِ  زاًطٌبهِ، گَاّي -

زاًطگبّي   گَاّي ضتجِ تحصيلي

ثب تَخِ ثِ تىويل فطم همبعغ )ـ چٌبًچِ تمبضبی تبييس هساضن تحصيلي زض چٌسهمغغ تحصيلي ضا زاضيس ثجت يه زضذَاست

 .ثطای تبييس وليِ هساضن وبفي است (هرتلف

رگ ـچىاوچٍ تيص اس یک ب) يع تقاضا، مي تایست تصًیز مذارک مًرد وظز را درصًرت اوتخاب ن متقاضيـ 

. مزتًطٍ قزار دَىذ یدر محل مًردوظز در مقطغ تحصيل(ضذٌ  سیپتاضذ تصًرت فایل  مي

مي تایست تصًیز مذارک تحصيلي مًرد وظز را تز حسة وًع متقاضيان تزای ثثت کامل اطالػات در ساماوٍ 

: تقاضا اسکه ومایيذ

داوطىامٍ  پطت ٍ ضٍی تصَيط ـ 

تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى، تؼْس ثَضس ٍ ٍام تحصيلي  وِ زض آى ) وامٍ پایان تحصيالت گًاَيتصًیز پطت ي ريی ـ 

  (ثبضس ًطسُ ػٌَاىصٌسٍق ضفبُ زاًطدَيبى 

،  ديرٌ ريساوٍزاًص آهَذتگبى فطم ًحَُ اًدبم تؼْس ذسهت  آهَظش ضايگبى زضهَضز  ـ

  زىا ثَزُزٍضُ ضٍظاًِ ام تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى زاًص آهَذتگبًي وِ زض همغغ لجلي زاًص آهَذتِ ـ فطم ًحَُ اًح

ديرٌ ضثاوٍ، غيزاوتفاػي، آمًسش  ی وِآهَذتگبى زاًصًبهِ پبيبى تحصيالت همغغ لجلي زضهَضز  تصَيط زاًطٌبهِ يب گَاّيـ 

  ثَزُ اًس اوطگاٌ جامغ ػلمي کارتزدیی، پيام وًر ي دالکتزيويکي، تيه الملل، فزاگيز، ويمٍ حضًر

 ... ضگبُ ، پژٍّطگبُ، هَسسِ ٍ هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبء ضيبست، هسيط يب هؼبٍى آهَظش زاى  تصَيط گَاّي اضتغبل ثِ تحصيل  ـ

ايبى حتصَيط پطت ٍ ضٍی وبضت زضهَضز افطازی وِ تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى ضا اظ عطيك وبضيبثي  لغَ ًوَزُ اًس الظم است   -

. اسىي ضَزذسهت ٍ يب هؼبفيت ًظبم ٍظيفِ ػوَهي 

                                                 
 

تَاًيس ثِ ايي  هيعالع وِ ثطای اّبی آهَظش ضايگبى  ثرطٌبهِ 27/3/82هَضخ 18433/41عجك فطم ضوبضُ يه ثرطٌبهِ ضوبضُ  

 :      هطاخؼِ ًوبييسآزضس 
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ًبهِ هَلت پبيبى تحصيالت، ضيعًوطات،  گَاّيزض صَضتي وِ لصس تبييس زاًطدَيبى ٍ زاًص آهَذتگبى زاًطگبُ ػلوي وبضثطزی -

يب ًبهِ )ی سٌدصضا زاضيس حتوب ليست لجَلگَاّي اضتغبل ثِ تحصيل،گَاّي اًصطاف اظ تحصيل ٍ گَاّي ضتجِ تحصيلي زاًطگبّي 

. ضا وِ اظ زاًطگبُ زضيبفت ًوَزُ ايس ثْوطاُ زيگط هساضن تحصيلي پيَست ًوبييس( ضسوي سبظهبى سٌدص

 

 
  :تذکز

-   
پطت ٍ ضٍی هساضن ضا  لويٌت لجل اظ اضسبل زض هَػس همطض، ضسُ است، هي ثبيست لويٌتچٌبًچِ هساضن تحصيلي ضوب  -

ٍ سپس آى ضا اظ عطيك پست اضسبل ًوبييس زض غيطايي صَضت هسضن ثسٍى ًوَزُ   ثبظ( سبًتي هتط 10ثب عَل ٍ ػطض )
. تبييس ػَزت هي گطزز

هي ثبضس زض ٌّگبم تىويل هطرصبت هتمبضي، ثبتَخِ ثِ ايي وِ سطی ضٌبسٌبهِ ضوب  الوثٌي ضوبضٌبسٌبهِ زضصَضتي وِ  -
صَضی پط ًوبيٌس ٍ ًيست، ثصَضت  فبلس حطف هي ثبضس ، اعالػبت هطثَط ثِ سطی ضٌبسٌبهِ وِ  هطبثِ اصل ضٌبسٌبهِ

. تصَيط ضٌبسٌبهِ ضا ًيع اسىي ًوبيٌس
ًبهِ پبيبى تحصيالت زاضای تبييس ايي ازاضُ ول هي ثبضس ٍ لصس تبييس ضيعًوطات ٍ  زضصَضتي وِ پطت زاًطٌبهِ ٍ يب گَاّي -

ٍ ضٍی هسضن تبييس اسىي پطت  ن تحصيلي،ضا زاضيس، زض لسوت اسىي هساضآى همغغ يب ضتجِ زاًطگبّي هطثَعِ ثِ 
 .است ًيع الظم ضسُ

اًدبم زازُ ٍ يب هساضن ذَز ضا زض آى  تبضيد زضيبفت  85قثل اس سال چٌبًچِ لغَ تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى ضا  -
 . ايس، اسىي تصَيط هساضن تحصيلي وبفي است ًوَزُ

 
 1-4ضيعًوطات آًْب زاضای هؼسل  هسضن تحصيلي ضا اظ زاًطگبُ زضيبفت ًوَزُ اًس ٍ "زاًص آهَذتگبى لسيوي وِ خسيسا -

 .هي ثبضس ، زض ٌّگبم ثجت هطرصبت تحصيلي، هؼسل ذَز ضا زض پٌح ضطة ًوَزُ ٍ سپس ٍاضز ًوبيٌس

تسضيس، اػضبی ّيبت ػلوي ، هٌغ ازاهِ تحصيل زض همبعغ ثبالتط، هطثَط ثِ زفتط ّوىبضی ّبی سَاثك تبييس گَاّي ّبی  -

هيجبضس ٍ اظ ثجت ًبم زض ايي ( ًجص پيطٍظاى خٌَثي -خ ّطهعاى-ثلَاض ذَضزيي-صٌؼت هيساى)ػلوي ٍ ثيي الوللي ٍظاضت ػلَم 

 .سبهبًِ ذَززاضی ًوبييس

آمًسضکذٌ َای کارتزدی ؛ پيام وًر ؛متقاضيان تایيذ مذارک تحصيلي داوطگاٌ َای ػلمي  قاتل تًجٍ -

 :ای غيزديلتي غيز اوتفاػيٌي مًسسٍ  فىي ي حزفٍ ای

زاًطگبُ  اظ ثطضسي ٍ تبييس ّبی ػلوي وبضثطزی ٍ پيبم ًَض پس زاًطگبُضن زاًطدَيبى ٍ زاًص آهَذتگبى  زضذَاست تبييس هسا    -

؛ زض زست ثطضسي سبظهبى اهَض (زاًطگبُ هٌترت)زاًطگبُ ّبی هطثَعِ   ٍ سپس سبظهبى هطوعی  ّبی استبى هحل تحصيل

. زاًطدَيبى لطاض هيگيطز 

ٍظضىسُ ّبی فٌي ٍ حطفِ ای ًيع ثؼس اظ ثطضسي ٍ تبييس آهَظضىسُ ّبی هطثَعِ آمزاًطدَيبى ٍ زاًص آهَذتگبى زضذَاست  -

 .زض زست ثطضسي سبظهبى اهَض زاًطدَيبى لطاض هيگيطز (زاًطگبُ هٌترت)ٍ سبظهبى هطوعی زاًطگبُ فٌي ٍ حطفِ ای

اظ ثطضسي ٍ تبييس  زاًطدَيبى ٍ زاًص آهَذتگبى هَسسِ ّبی غيط اًتفبػي زض همبعغ وبضزاًي ٍ وبضضٌبسي پسزضذَاست  -

 .هَسسِ ٍ زاًطگبُ هٌترت استبًي هطثَعِ ؛ زض زست ثطضسي سبظهبى اهَض زاًطدَيبى لطاض هيگيطز

َای غيزاوتفاػي ي تمامي  َای ياتستٍ ، مقاطغ کارضىاسي ارضذ ي دکتزی ديرٌ داوطگاٌ داوص آمًختگان -

زضصَضتي وِ لصس  ن تُزان ي الثزسَا ي مًسسات آمًسش ػالي غيزديلتي غيزاوتفاػي استا مقاطغ داوطگاٌ

ثِ ازاضُ  غيط زٍلتي ثبيس اظ اضسبل ليست فبضؽ التحصيلي اظ سَی هَسسبت ضا زاضًس، گًاَي وامٍ پایان تحصيالتتبييس 

پس اظ ثطضسي ٍ تبييس هَسسِ ّبی هطثَعِ زض سبهبًِ؛  زض زست زض ايي صَضت ول زاًص آهَذتگبى سبظهبى هغوئي ضًَس 

 .ٍض زاًطدَيبى لطاض هيگيطزثطضسي سبظهبى ام
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 :سیز تٍ تایيذ مي رسذ  تا رػایت مًاردمزاجؼٍ حضًری تا تذين ثثت وام در ساماوٍ ي تحصيلي سیز مذارک 

 

وليِ زاًص آهَذتگبًي وِ هساضن تحصيلي ذَز ضا خْت ثَضس ذبضج ٍ يب فطصت هغبلؼبتي اظ عطيك ازاضُ ول ثَضس -

. ثصَضت هحطهبًِ زضيبفت ًوَزُ اًس 
 هساضن تحصيلي زاًطدَيبى ٍ يب زاًص اهَذتگبى غيطايطاًي  

ثغَض هثبل زاًطگبُ آشضاثبزگبى ، )ثِ لجل وِ ًبم زاًطگبُ آًْب زض سبهبًِ ًوي ثبضس 1370زاًص آهَذتگبى سبل تحصيلي  
 .(تجطيع فؼلي

خ ـ  ض ذَضزييـ ثلَا هيساى صٌؼت)ٍظاضت ػلَم گستطش آهَظش ػبليضَضای تبييس زفتط  ثب يسدر(ضزح)سزفصل  

 . ( ّطهعاى ـ ًجص پيطٍظاى خٌَثي

 . سبظهبى اهَض زاًطدَيبىآهَذتگبى  صبزضُ اظ ازاضُ ول اهَض زاًص ؛ زاًطگبُاػتجبض  تبييس ّبی گَاّي 

 ّيسبظهبى هصوَض هجٌي ثط لجَلي ٍ ضتجِ زاًطگبهوَْض ثِ هْط ٍ اهضبء  اصل وامٍ ساسمان سىجص آمًسش کطًر 

تصَيط ثب زض زست زاضتي اصل هساضن تحصيلي ٍ ز لي آًْب زاضای ػىس هحدجِ ًوي ثبشصيذبًن ّبيي وِ  هساضن تح -
 .ثطاثط اصل ضسُ  هساضن هصوَض تَسظ زفبتط اسٌبز ضسوي 

 .زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي اًحالل يبفتِ     -

 مذارکضـــس وِ زاضای زاًص آهَذتگبى همبعغ وبضزاًي، وبضضٌبسي پيَستِ، وبضضٌبسي  ًبپيَستِ ٍ وبضضٌبسي اض ـ

هيساى )هي ثبضٌس اثتسا هساضن ضا ثِ تبييس زفتط آهَظش ّبی آظاز ٍظاضت ػلَم  مؼــــادل تا مجًس يسارت ػلـًم

 داوص آمًختگان مقطغ کارضىاسي ارضذ)ثطسبًٌس ( ظاى ًجص پيطٍظاى خٌَثيخ ّطم –ثلَاض ذَضزيي  _صٌؼت 

ز گَاّي صبزضُ اظ سب هبى سٌدص آهَظش وطَض هوَْض ثِ ثبی ّبی آظاز،ػالٍُ ثط هساضن تحصيلي ثب تبييس زفتط آهَظش 

 (.اهضب ٍ هْط سبظهبى هصوَض هجٌي ثط لجَلي زض آظهَى خبهغ زٍضُ ّبی هؼبزل ضا ًيع زض ٌّگبم تبييساضائِ ًوبيٌس

  

 


