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اصٌبف  ایشاًیبى دسسبیت دسخْاست ثجت .1

سسیذ  اخز ّ صٌف اتحبدیَ ثَ کتجی دسخْاست اسائَ .2

 پبسخ) سّص 15 حذاکثش هذت ظشف  پبسخ اسائَ ّ صٌف اتحبدیَ تْسط دسخْاست ثشسسی .3

  (ثبشذ لبًًْی  دالیل ثبرکش ّ هستٌذ هیجبیست هٌفی

   ...غیشٍ ّیب ًبهَ ُجَ  -ًبهَ اجبس  -ًبهَ هجبیؼَ  -هبلکیت سٌذ تصْیش ّ اصل:  هذاسک اسائَ .4

کست  پشّاًَ اخز  هتمبضیبى تْسط ششکب هحضشی ًبهَ سضبیت اسائَ .5

 اسائَ تْسط ػبدی اسٌبد اص ًبشی حمْلی هسئْلیت پزیشش ثش هجٌی ًبهَ تؼِذ اسائَ .6

  ػبدی اسٌبد دٌُذگبى

 پبیبى تصْیشکبست ّ اصل  -هلی کبست ّتصْیش اصل  -شٌبسٌبهَ صفحبت توبم تصْیش ّ اصل .7

 خذهت پبیبى کبست فبلذ افشاد تْسط تحصیل ثَ اشتغبل گْاُی اسائَ( -آلبیبى جِت)  خذهت

صٌف  اتحبدیَ تْسط هذاسک توبم اصل ثشاثش 3×4ػکس لطؼَ .8

 .ثبشذ هی هوٌْع کبلتٌبهَ ّ ثب کست پشّاًَ صذّس .9

  .ثبشذ هی ثالهبًغ کبسگبُی ّ تجبسی،اداسی اهبکي ثشای کست پشّاًَ صذّس .10

صٌف  اتحبدیَ تْسط ُوضهبى ثطْس استؼالم ُبی ًبهَ صذّستوبم .11

 هبلیبتِبی لبًْى 186 هبدٍ هْضْع گْاُی -اصٌبف آهْصش ًبهَ گْاُی:  شبهل استؼالهِب .12

 تْسط صالحیت تأییذ -هخذس هْاد ثَ اػتیبد ػذم   -کیفشی پیشیٌَ سْء ػذم هستمین

 هشوْل صٌْف جِت هشتجط تحصیلی هذسک یب فٌی هِبست گْاُیٌبهَ  -اًتظبهی ًیشّی

 1 هبدٍ هشوْل صٌْف جِت فشدی ّ هحیط ثِذاشت تأییذیَ -صٌفی ًظبم لبًْى 13 هبدٍ

کست  صذّسپشّاًَ اختصبصی ششایط

 اص  ُستٌذ هْظف صٌفی ًظبم لبًْى 26 هبدٍ ثب هطبثك کست پشّاًَ اخز هتمبضیبى کلیَ .13

 داسًذ تسلین اتحبدیَ ثَ هبٍ سَ هذت ظشف سا الصم پبسخ فْق استؼالهِبی صذّسًبهَ تبسیخ

 .شذ خْاٌُذ هحسْة جذیذ هتمبضی ایٌصْست دسغیش, 

  صٌفی ًظبم لبًْى31 هبدٍ یک  تجصشٍ اجشای دس پشداخت لبثل هجبلغ .14

 صذّس ثبثت سیبل 000/650 هجلغ ّاسیض   -صٌف اتحبدیَ حسبة ثَ اّل سبل ػضْیت حك ّاسیض .15

 ثَ صذّس ثبثت سیبل 000/300 هجلغ  ّاسیض  -هشکضی استبى هشکض اصٌبف اتبق حسبة ثَ

  صٌف اتحبدیَ  حسبة ثَ صذّس ثبثت سیبل 000/300  هجلغ ّاسیض  -ایشاى  اصٌبف اتبق  حسبة

 سّص 15 هذت ظشف حذاکثش صٌف اتحبدیَ تْسط کست پشّاًَ صذّس .16


