*داًطگاُ بیي الوللی اهام خویٌی(رُ)*

* مدارک السم بزای تحًیل گًاَی مًقت ،داوشىامٍ ي ریش ومزات تحصیلی -مقاطغ تحصیالت تکمیلی*
وًع درخًاست

گًاَی مًقت

مقطغ تحصیلی
وارضٌاسی ارضذ
دوتری

داوشىامٍ

وارضٌاسی ارضذ

دوتری

مدارک السم

 -1اػالم بال هاًغ بَدى تحَیل هذرن از جاًب غٌذٍق رفاُ داًطجَیاى  -2ارائِ هذرن هبٌی بر تؼییي ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ ػوَهی(بررادراى)  -32یره
لطؼِ ػىس 3×4جذیذ  -4هبلغ  10,000ریال برای ابطال توبر گَاّیٌاهِ  -4پیگیری در غَرت ػذم ارسال تاییذیرِ تحػریلی ٍ ریرس ًوررات همطرغ
وارضٌاسی

مدت سمان صدير

حذاوثر  14رٍز

ولیِ هَارد فَق  +پیگیری در غَرت ػذم ارسال تاییذیِ تحػیلی ٍ ریس ًورات همطغ وارضٌاسی ارضذ
 -1تىویل ٍ ارائِ فرم درخَاست داًطٌاهِ ٍ ریسًورات تحػیلی  -2ارائِ اغل گَاّیٌاهِ هَلت پایاى دٍرُ تحػیالت تىویلی (در غرَرت دریافرت) -3
ارائِ اغل ٍ وپی داًطٌاهِ همطغ وارضٌاسی -4هذرن هبٌی بر تؼییي ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ ػوَهی(برادراى) 2-5گَاّی هبٌی برر اًجرام تؼْرذ برا رورر
بالهاًغ بَدى تحَیل هذرن بِ داًص آهَختِ(برای داًص آهَختگاى بَرسیِ ٍ یا هتؼْذ بِ سازهاى ٍ یا ارگاًْای خاظ ٍ ّوچٌیي هتؼْذیي بِ آهَزش ٍ پررٍش برا
ارائِ ًاهِ ٍ فرم ضوارُ  502از سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش وِ بِ تاییذ ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش هٌطمِ ٍ استاى رسیذُ باضذ) ً -6اهِ تسَیِ حسرا از غرٌذٍق رفراُ
داًطجَیاى(در غَرت داضتي بذّی)  -7لغَ تؼْذ آهَزش رایگاى (دٍرُ ّای رٍزاًِ) (1جْت برآٍرد ّسیٌِ ّای تحػیلی آهَزش رایگراى برِ سرایت ٍزارت
ػلَم هراجؼِ ضَد ضوٌاً پایاى ًاهِ /رسالِ در آهَزش رایگاى یىبار هحاسبِ هی ضَد ٍ اداهِ پرٍشُ لابل هحاسبِ ًیست)  -8دٍ لطؼِ ػىس  3×4جذیرذ
 -9پرداخت هبلغ  10,000ریال جْت ابطال توبر داًطٌاهِ بِ ٍاحذ داًص آهَختگاى تحػیالت تىویلی داًطگاُ

حذاوثر  30رٍز

ولیِ هَارد فَق +ارائِ اغل ٍ وپی داًطٌاهِ همطغ وارضٌاسی ارضذ

وحًٌ دریافت گًاَی

ّر دٍ همطغ

حضَر ضخع داًص آهَختِ:

مًقت یا داوشىامٍ

(وارضٌاسی ارضذ ٍ دوتری)

حضَر ٍویل داًص آهَختِ:

ّوراُ داضتي وارت هلی+وپی وارت

---

ارائِ اغل ٍ وپی ٍوالت ًاهِ هحضری از هَول بِ ّوراُ اغل ٍوپی وارت هلی ٍویل

 -1وحًٌ لغً تعُد آمًسش رایگان(ديرٌ َای ريساوٍ):
 -1ارائِ گَاّی اضتغال بِ وار با رور سَابك بیوِ ای از سازهاى ّای دٍلتی ٍ خػَغی داخل وطَر بِ هیساى هذت تؼْذ خذهت با رور تاریخ ضرٍع ٍ پایاى وار (سًابق کار در حیه تحصیل قابل پذیزش ویست) - 2ارائِ ًاهِ از ادارُ ول ورار ٍ اهرَر
اجتواػی هبٌی بر ػذم دسترسی بِ فرغت ّای ضغلی  -3بازًطستگاى با ارائِ حىن بازًطستگی  -4ارائِ اغل ٍ وپی پرٍاًِ اضتغال غادرُ از سازهاى ًظام هٌْذسی ٍ یا پرٍاًِ وسب افرادی وِ بِ حرفرِ آزاد هطرغَل هری باضرٌذ -5 .ارائرِ اغرل حىرن
1
وارگسیٌی برای داًص آهَختگاى ضاغل در آهَزش ٍ پرٍرش ٍ سایر ارگاًْای دٍلتی  -5ارائِ وارت پایاى خذهت دٍرُ ضرٍرت  -6در غَرت ػذم اًجام تؼْذ خذهت هربَط بِ آهَزش رایگاىٍ ،اریس ّسیٌِ ضْریِ تحػیلی بِ تٌاسب هرذت تؼْرذ خرذهت ٍ
تؼرفِ هػَ در سایت ٍزارت ػلَم ،بِ حسا ٍزارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری ( ضوارُ حسا  2172019006002خساًًِ ،سد باًه هلی ایراى ضؼبِ فردٍسی وذ  137تحت ػٌَاى درآهذ اختػاغی سازهاى اهَر داًطجَیاى)

 -2مدارک يضعیت وظام يظیفٍ (بزادران):
 -1اغل وارت پایاى خذهت دٍرُ ضرٍرت ٍ یه بري وپی پطت ٍ رٍ از وارت  -2اغل وارت هؼافیت دائن ٍ وپی از آى  -3اغل گَاّی غادر ضذُ از سازهاى ًظام ٍظیفِ ػوَهی هبٌی بر اضتغال بِ خذهت در دٍرُ ضرٍرت بذٍى داضتي غیبت اٍلیِ
تًضیحات:

 -1هذت تؼْذ خذهت آهَزش رایگاى در گَاّیٌاهِ هَلت درج ضذُ است -2 .داًص آهَختگاى دٍرُ ّای ضباًِ ًیازی بِ ارائِ گَاّی اًجام تؼْذ آهَزش رایگاى ًذارًذ -3 .هتماضیاى داًطٌاهِ برای تسْیل در غذٍر هذرن ،هی تَاًٌذ
لبل از هراجؼِ حضَری ،فرم تىویل ضذُ تماضاًاهِ دریافت داًطٌاهِ ٍ ریسًورات را بِ دٍرًگار  028-33780084ارسال وردُ تا سَابك تحػیلی ٍ ًحَُ اًجام تؼْذ آهَزش رایگاى هَرد بررسی لرار گیرد -4 .در غَرت ّرگًَِ پرسص
ٍ یا پیگیری اهَر با ضوارُ (028-33901722داًطىذُ ّای اجتواػی ،اًساًی ٍ پایِ) ٍ ( 028-33901723داًطىذُ ّای فٌی ،هؼواری ٍ ػلَم تحمیمات) تواس حاغل فرهاییذ.

