َیت علمی ي بًرسیٍ ))
ان أ
((مذارک مًرد ویبز جُت ارسبل پريوذٌ متقبضی
 - 1تصَیر برابر اصل شذُ هذرن دکتری ( 7وسخٍ)
 - 2تصَیر هذرن کارشٌاسی ارشذ (  7وسخٍ)
 - 3تصَیر هذرن کارشٌاسی (  7وسخٍ)
 - 4تصَیر هذرن کارداًی (  7وسخٍ)
 - 5گَاّی اشتغال بِ تحصیل هتماضیاى بَرسیِ ( الزم بِ رکر است در گَاّی ارسال برای داًشدَیاى داًشگاّْای
دٍلتی لیذ عبارت آهَزش رایگان بودن ٍیا لیذ مبلغ شهریه تحصیلی از سَی داًشگاُ هحل تحصیل
الساهی هی باشذ) (  3وسخٍ)
 - 6تصَیر توام صفحات شٌاسٌاهِ ( ازدٍج ،طالق ٍ صفحِ تَضیحات ) ( 7وسخٍ )

*هر صفحه به صورت جداگانه در برگه  A4کپی شود.

 - 7تصَیر کارت پایاى خذهت یا هعافیت دائن( 5وسخٍ) پشت ي ري

* هر صفحه به صورت جداگانه در برگه  A5کپی شود.
 - 8عکس  20( 3*4قطعٍ) پشت وًیسی شذٌ
 - 9تصَیر کارت هلی( 7وسخٍ) پشت ي ري

ی شود)
* هر صفحه به صورت جداگانه در برگه  A5کپی شود ( پشت و رو جد اگانه کپ
-9تعْذ هحضری عذم اشتغال بِ کار بِ صَرت توام ٍلت در سایر ارگاًْا طبك فرم پیَست ( 1وسخٍ اصل ي  2وسخٍ کپی )
 - 10گَاّی سَابك ایثارگری اعن ازحضَر درخبِْ یا ّوکاری بابسیح ٍ  3( ....وسخٍ)
 - 11تصَیر آخریي حکن کارگسیٌی در صَرت داشتي سابمِ اشتغال (  3وسخٍ)
 - 12در صَرت استخذام پیواًی یا رسوی در هَسسات آهَزش عالی ( 3وسخٍ)
ّیت اخرائی استاى( فرم شوارُ  )1در( 13وسخٍ اصل)
 - 13فرم سِ برگی أ
لطفبً صفحٍ ايل عکس پرسىلی پیًست ي سپس چبپ شًد.
 - 14فرم ّای شوارُ  3( 21 ٍ 20وسخٍ اصل )
 - 15شرح هختصری از زًذگی ( 5وسخٍ اصل ) پاییي صفحِ اهضاء شَد.
((خًاَشمىذ است تمبمی فرمُب ي اطالعبت درخًاستی بٍ صًرت تبیپ شذٌ تکمیل گردد ي صفحبتی کٍ
ویبز بٍ امضبء میببشذ حتمبً تأییذ گردد )).
در صًرت وبقص بًدن مذارک از ارسبل پريوذٌ خًدداری خًاَذ شذ ي مسئًلیت آن بر عُذٌ خًد متقبضی میببشذ.
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