
 1 

 

 
 كاسضٌاسي اسضذ تشای ًيوسال  دسهقطغ )سْويِ استؼذادّای دسخطاى(هوتاصاطالػيِ پزيشش تذٍى آصهَى داًطجَياى 

 ضاّشٍدصٌؼتي دس داًطگاُ  79-89اٍل سال تحصيلي

 

 

 هوَى بذٍى آصپزيشش خَد تشای ضاّشٍد دس ًظش داسد تشاساس ضيَُ ًاهِ اجشايي صٌؼتي تذيٌَسيلِ تِ اطالع هي سساًذ داًطگاُ 

 اقذام تِ پزيشش داًطجَ ًوايذ. 97-98تشای سال تحصيلي ماسضٌاسي اسضذدس هقطغ  داًطجَياى هوتاص

 

 هشاحل اجشايي:

 ًحَُ ثثت ًام: 

ُ  -بلَاس داًطگاُ -: ضاّشٍدآدسسسا تا پست پيطتاص تِ  اطالػيِ( 2)صفحِ  داٍطلثاى تايذ اصل هذاسک هَسد ًياص -1  داًطوگا

 3319999131 مذپسوتي:   -313صٌذٍق پسوتي:   -هشمضي، دفتش استعذادّاي دسخطاىشخاًِ دبي -ضاّشٍد صٌعتي

لطفتا  سٍی پاكتت ػٌتَاى هشتتَ  تتِ      ) دسيافتت گتشدد   30/2/1391تاسيخ حذ امثش تا اسسال ًوايٌذ تِ گًَِ ای كِ ايي هذاسک 

اص دسيافت هذاسک اسسالي ًتضد  . لطفا سسيذ پستي سا تشای اطويٌاى ركش ضَد( گشايص-پزيشش بذٍى آصهَى اسضذ، ٍ ًام سضتِ

 خَد ًگاُ داسيذ.

   دسيافت ضَد تشتيب اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.  30/2/1391اص تاسيخ تَجِ: بِ هذاسمي مِ بعذ 

لتؾ ّضيٌتتِ تايتذ تتِ سستتاب ستيثا تتِ ضتتواسُ      ّتضاس سيتال( هتتي تاضتذ. هث    پاًصتتذسيتال )  500،000لتؾ  هثّضيٌتِ ثثتت ًتتام    -2

 ضاّشٍد ٍاسيض ضَد. صٌؼتي ی ضاّشٍد تِ ًام دسآهذّای اختصاصي داًطگاُتاًك هلي ضؼثِ هشكض 2178612988005

ق پستت پيطتتاص تتِ دفتتش     اصل فيص تاًكي سا تِ ّوشاُ سايش هذاسک هتَسد ًيتاص اص طشيت    هتقاضياى هحتشم الصم است ًنتِ هْن:

 .ذٌاسسال ًوايضاّشٍد صٌؼتي دسخطاى داًطگاُ استؼذادّای 

 

 

 اى ٍ ٍجِ پشداختي آًْا تِ ّيچ ٍجِ هستشد ًوي گشدد.( هذاسک اسسالي داٍطلث1تثصشُ 

 .تاضذ ًوي قطؼي پزيشش هٌضلِ تِ ػٌَاى ّيچ تِاٍليِ  ضشايط تَدى داسا ٍ دسخَاست ( اسائ2ِتثصشُ 

 چْليشش تذٍى آصهَى داًطجَياى هوتاص دس هقطغ كاسضٌاسي اسضذ، هؼادل پز ًاهِ( ظشفيت پزيشش افشاد هطوَل ضي3َُتثصشُ 

هحل تحصيل دٍسُ تحصيلي تاالتش )هٌذسج دس دفتشچِ ساٌّوای  سضتِ يت پزيشش داًطجَ دس دٍسُ سٍصاًِ دس ّش كذدسصذ ظشف

 -گشايص هتقاضي دس دٍسُ كاسضٌاسي ٍ سضتِ-ّای تحصيلي ساصهاى سٌجص آهَصش كطَس( است كِ تشاساس سضتِاًتخاب سضتِ

تِ داٍطلثاى  ضاّشٍد( صٌؼتي ف ضذُ دس ضيَُ ًاهِ داًطگاُيتؼش) ضَساي اجشائيگشايص هَسد پزيشش دس دٍسُ اسضذ، طثق ًظش 

 ضَد.ّا اختصاظ دادُ هيضاّشٍد ٍ داًطجَياى سايش داًطگاُصٌؼتي سائض ضشايط داًطگاُ 
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 هذاسك هَسد ًياص:

 يهَصضآاهَس ل اداسُ مكِ تِ تأييذ  97-98فشم دسخَاست پزيشش دس هقطغ كاسضٌاسي اسضذ تذٍى آصهَى جْت سال تحصيلي  -1

 ايي اطالػيِ(. 4يا  3صفحِ  فشم ضواسُ يل،تاضذ )سسيذُ هقطغ كاسضٌاسي هحل تحصيل  داًطگاُ

 تصَيش كاست هلي)پطت ٍ سٍ(   -2

 تصَيش ضٌاسٌاهِ هتقاضي  -3

 تشای داًص آهَختگاى(. كل دٍسُ كاسضٌاسي پيَستِتشای داًطجَياى( ٍ ) تا پاياى ًيوسال ّفتن)دٍسُ كاسضٌاسي سيض ًوشات  -4

تاًك هلي ضؼثِ  2178612988005سساب سيثا تِ ضواسُ  ّضاس سيال( تِ پاًصذ)500،000ذ تاًكي تِ هثلؾ سسياصل  -5

)تَجِ: هثلؾ ٍاسيض ضذُ تِ ّيچ ػٌَاى تِ هتقاضي  هشكضی ضاّشٍد تِ ًام دسآهذّای اختصاصي داًطگاُ صٌؼتي ضاّشٍد.

 تشگطت دادُ ًوي ضَد.(

 ضشكت گَاّي اسائٍِ  ، كپي هقالِهقالِ ، اسسال گَاّي پزيششّای ػلويٍ كٌفشاًس  هجالت دس هقالِ اًتطاس صَست دس -6

 .تاضذ هي الضاهي دس كٌفشاًس

  .)ضيَُ ًاهِ پيَست( ضاّشٍدصٌؼتي داًطگاُ  پزيشش تذٍى آصهَى اجشايي ضيَُ ًاهِ تشاساسسايش هذاسک ٍ هستٌذات  -7

 3377داخلي  – 02332300240ضواسُ تلفي دفتش استؼذادّای دسخطاى:  -

 

 

 

 

 ضاّشٍد صٌعتي دفتش استعذادّاي دسخطاى داًطگاُ
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   1فشم ضواسُ                                                                                                                

 ضاّشٍد( صٌعتي )ٍيژُ داًطجَياى داًطگاُ 91-99فشم دسخَاست پزيشش دس هقطع ماسضٌاسي اسضذ بذٍى آصهَى جْت سال تحصيلي 

 
ضواسُ ٍ........... ........ضواسُ ضٌاسٌاهِ ................تا...... ............. فشصًذ ........................ هتَلذ ...............................ايٌجاًة آقای/خاًن .........................

تِ  صٌؼتي ضاّشٍدداًطگاُ هقطغ كاسضٌاسي ...................... ................ گشايص ................................داًطجَی سضتِ ... ،هلي ................................

ًاهِ اجشائي پزيشش تذٍى آصهَى داًطجَياى هوتاص دس هقطغ كاسضٌاسي اسضذ داًطگاُ ............ تِ استٌاد ضيَُ..............ضواسُ داًطجَيي ........

 :سضتِ گشايص ّای )تِ تشتية اٍلَيت(  دس تذٍى آصهَى ضاّشٍد)پيَست ايي اطالػيِ( ، تقاضای پزيششصٌؼتي 

1-......................................................2-...............................................................3-...................................................................4-..................... ..........................

  سا داسم.

 اهضاي داًطجَ:                                                                                                                         

 تلفي تواس:

 آدسس هحل سكًَت:

 

 تاييذ ًَع هقطغ كاسضٌاسي                                                                                                              -1

  كاسضٌاسي پيَستِ

 دسصذ تشتش        25 -15جضء  دسصذ تشتش 15جضء 

 اطالػات دٍسُ فاسؽ التحصيلي: -2

 صٌؼتي ضاّشٍد :گشايص:                             ًام داًطگاُسضتِ فاسؽ التحصيلي:                                           

 ًيوسال اٍل       ، دٍم      سال تحصيلي .... تاسيخ ٍسٍد تِ تحصيل:

 )فاسؽ التحصيل خَاّذ ضذ(           1397/   /   يخ:           سهطـَل تِ تحصيل:                       سذاكثش تا تا

 تاسيخ فاسؽ التحصيلي:                                )كساًي كِ فاسؽ التحصيل ضذُ اًذ(                          فاسؽ التحصيل: 

 هؼذل فاسؽ التحصيلي:                   ستثِ فاسؽ التحصيلي: 

 اطالػات ٍضؼيت تحصيلي داٍطلة -3

 ٍضؼيت ًَع دٍسُ:

 ضثاًِ:     سٍصاًِ:                  

 تؼذاد ٍاسذّای دسسي كل دٍسُ:                                                :ضطنسذ گزساًذُ تا پاياى ًيوسال تؼذاد ٍا
       الضاهيست. تا پاياى ًيوسال ضطن سِ چْاسم ٍاحذّاي دسسي مل دٍسُ : گزساًذى حذاقل 91-99بشاي پزيشش دس سال 

 هؼذل:
        هي بايست دسج گشدد. ضطن سالًيوهعذل مل هتقاضياى تا پاياى 

 :ؿيشّن ٍسٍدی –داًطجَياى ّن سضتِ تؼذاد                 :ّن ٍسٍدی –داًطجَياى ّن سضتِ ستثِ:                         تؼذاد 
     هي بايست دسج گشدد. ًيوسال ضطنستبِ هتقاضياى تا پاياى   

     غيش ّن ٍسٍدي رمش ضَد. –اسغ التحصيل هي ضًَذ تعذاد داًطجَياى ّن سضتِ ف تحصيلي لاهتقاضياًي مِ دس طَل ضص ًيوس بشاي 

 هْش ٍ اهضاء

 هذيش كل اهَس آهَصضي داًطگاُ
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   1فشم ضواسُ                                                                                                                

 (سايش داًطگاُ ّا)ٍيژُ داًطجَياى  91-99سال تحصيلي فشم دسخَاست پزيشش دس هقطع ماسضٌاسي اسضذ بذٍى آصهَى جْت 

 
ضواسُ ٍ........... ........ضواسُ ضٌاسٌاهِ ................تا...... ............. فشصًذ ........................ هتَلذ ...............................ايٌجاًة آقای/خاًن .........................

........ ...............داًطگاُ ................... هقطغ كاسضٌاسي...................... ................ گشايص ...............داًطجَی سضتِ .................... ،.......................هلي .........

اجشائي پزيشش تذٍى آصهَى داًطجَياى هوتاص دس هقطغ كاسضٌاسي اسضذ  ًاهِ............ تِ استٌاد ضيَُ..............تِ ضواسُ داًطجَيي ........

 :)تِ تشتية اٍلَيت( ّای گشايص سضتِ دس تذٍى آصهَى ، تقاضای پزيششضاّشٍد )پيَست ايي اطالػيِ(صٌؼتي داًطگاُ 

 1-....................................................2-............................................................3-..........................................................4- ..........................................................

  سا داسم.

 اهضاي داًطجَ:                                                                                                                          

 تلفي تواس:

 آدسس هحل سكًَت:
  

 تاييذ ًَع هقطغ كاسضٌاسي -1

  كاسضٌاسي پيَستِ

 دسصذ تشتش 15جضء 

 اطالػات دٍسُ فاسؽ التحصيلي: -2

 م داًطگاُ:سضتِ فاسؽ التحصيلي:                                           گشايص:                             ًا

 ًيوسال اٍل       ، دٍم      سال تحصيلي ....تاسيخ ٍسٍد تِ تحصيل:

 )فاسؽ التحصيل خَاّذ ضذ(       1397/    /يخ:               سسذاكثش تا تا                 هطـَل تِ تحصيل:     

 )كساًي كِ فاسؽ التحصيل ضذُ اًذ(                        فاسؽ التحصيل:                           تاسيخ فاسؽ التحصيلي:        

 هؼذل فاسؽ التحصيلي:                   ستثِ فاسؽ التحصيلي: 

 اطالػات ٍضؼيت تحصيلي داٍطلة -3

 ٍضؼيت ًَع دٍسُ:

 ضثاًِ:     سٍصاًِ:                  

 تؼذاد ٍاسذّای دسسي كل دٍسُ:                                               :ضطنتؼذاد ٍاسذ گزساًذُ تا پاياى ًيوسال 
       تا پاياى ًيوسال ضطن الضاهيست. : گزساًذى حذاقل سِ چْاسم ٍاحذّاي دسسي مل دٍسُ 91-99بشاي پزيشش دس سال 

 هؼذل:
        هي بايست دسج گشدد. ضطنهعذل مل هتقاضياى تا پاياى تشم 

 :ؿيشّن ٍسٍدی –داًطجَياى ّن سضتِ تؼذاد                 :ّن ٍسٍدی –داًطجَياى ّن سضتِ ذاد ستثِ:                         تؼ
    .ستبِ هتقاضياى تا پاياى ًيوسال ضطن هي بايست دسج گشدد   

     دي رمش ضَد.غيش ّن ٍسٍ –داًطجَياى ّن سضتِ ستبِ بيي فاسغ التحصيل هي ضًَذ  تحصيلي لاهتقاضياًي مِ دس طَل ضص ًيوس شايب 

 هْش ٍ اهضاء

 هذيش كل اهَس آهَصضي داًطگاُ


