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 كاسضٌاسي اسضذ تشای ًيوسال  دسهقغغ )سْويِ استؼذادّای دسخطاى(هوتاصاعالػيِ پزيشش تذٍى آصهَى داًطجَياى 

 ضاّشٍدصٌؼتي دس داًطگاُ  1140-2140اٍل سال تحصيلي

 

 

 بدٍى آشهوَى پزيشش خَد تشای ضاّشٍد دس ًظش داسد تشاساس ضيَُ ًاهِ اجشايي صٌؼتي تذيٌَسيلِ تِ اعالع هي سساًذ داًطگاُ 

 1401-1402تتشای ستال تحصتيلي   ليست پيَستت   ٍ دس سضتِ ّای هَجَد دس مازضٌاسي ازضددس هقغغ  داًطجَياى هوتاش

 اقذام تِ پزيشش داًطجَ ًوايذ.

 

 هساحل اجسايي:

 ًحَُ ثثت ًام: 

ُ   -: ضواّسٍد آدزسسا تا پست پيطتاص تتِ   اعالػيِ( 2)صفحِ  داٍعلثاى تايذ اصل هذاسک هَسد ًياص -1  -بلوَاز داًطوها

 مدپستي:  -613صٌدٍق پستي:  -هسمصي، دفتس استعدادّاي دزخطاىسخاًِ دبي -ضاّسٍد صٌعتي داًطهاُ

ُ  بْووي  02حدامثس تا اسسال ًوايٌذ تِ گًَِ ای كِ ايي هذاسک  6319999131 لغفتا  سٍی  ) دسيافتت گتشدد   1022 هوا

. لغفتا سستيذ پستتي سا تتشای     ركتش ضتَد(   گسايص-ًام زضتِ  پريسش بدٍى آشهَى ازضد، ٍپاكت ػٌَاى هشتَط تتِ  

 اعويٌاى اص دسيافت هذاسک اسسالي ًضد خَد ًگاُ داسيذ.

ضتواسُ  تاًک هشكضی تِ  ضثا تِ حسابلؾ ّضيٌِ تايذ هي تاضذ. هث سيال( يک هيليَى)سيال  1000000لؾ هثّضيٌِ ثثت ًام  -2

 حستتاب توشكتتض  تٌتتام 336086171126200011234567890011ٍ ضٌاستتِ ٍاسيتتض   230100004001086103022299

  ٍاسيض ضَد. دسآهذّای اختصاصي داًطگاُ صٌؼتي ضاّشٍد
 

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

 .ذٌاسسال ًوايضاّشٍد صٌؼتي دسخطاى داًطگاُ استؼذادّای 

 ( هذاسک اسسالي داٍعلثاى ٍ ٍجِ پشداختي آًْا تِ ّيچ ٍجِ هستشد ًوي گشدد.1تثصشُ 

 .تاضذ ًوي قغؼي پزيشش هٌضلِ تِ ػٌَاى ّيچ تِاٍليِ  ضشايظ تَدى داسا ٍ دسخَاست ( اسائ2ِتثصشُ 

گزساًذى حذاقل سِ چْاسم ٍاحذّای دسسي كل دٍسُ تا پاياى ًيوسال  1401-1402( تشای پزيشش دس سال تحصيلي 3تثصشُ 

 ضطن الضاهيست.

سضتِ سا تِ تشتية اٍلَيت اص ليست سضتِ ّای كاسضٌاسي اسضذ داًطگاُ صٌؼتي ضاّشٍد كِ  4هتقاضياى هي تَاًٌذ ( 4تثصشُ 

 اًتخاب كٌٌذ. ،پيَست اعالػيِ هي تاضذ

 چْليشش تذٍى آصهَى داًطجَياى هوتاص دس هقغغ كاسضٌاسي اسضذ، هؼادل پز ًاهِضيَُ( ظشفيت پزيشش افشاد هطوَل 5تثصشُ 

هحل تحصيل دٍسُ تحصيلي تاالتش )هٌذسج دس دفتشچِ ساٌّوای  سضتِ دسصذ ظشفيت پزيشش داًطجَ دس دٍسُ سٍصاًِ دس ّش كذ

 -تقاضي دس دٍسُ كاسضٌاسي ٍ سضتِگشايص ه-ّای تحصيلي ساصهاى سٌجص آهَصش كطَس( است كِ تشاساس سضتِاًتخاب سضتِ

تِ داٍعلثاى  ضاّشٍد( صٌؼتي ف ضذُ دس ضيَُ ًاهِ داًطگاُي)تؼش ضَزاي اجسائيگشايص هَسد پزيشش دس دٍسُ اسضذ، عثق ًظش 

 ضَد.ّا اختصاظ دادُ هيضاّشٍد ٍ داًطجَياى سايش داًطگاُصٌؼتي حائض ضشايظ داًطگاُ 
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 هدازك هَزد ًياش:

اهوَز  ادازُ كتِ تتِ تيييتذ     1400-1401فشم دسخَاست پزيشش دس هقغغ كاسضٌاسي اسضذ تذٍى آصهَى جْت ستال تحصتيلي    -1

 ايي اعالػيِ(. 4يا  3صفحِ  فسم ضوازُ يل،تاضذ )سسيذُ هقغغ كاسضٌاسي هحل تحصيل  داًطهاُ يآهَشض

 هتقاضي كاست هليتصَيش  -2

 تصَيش ضٌاسٌاهِ هتقاضي -3

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

ضواسُ تاًک هشكضی تِ  ضثا حساب تِ سيال( يک هيليَى)1000000هثلؾ  پشداختسسيذ اصل  -5

 حساب توشكض تٌام 336086171126200011234567890011ٍ ضٌاسِ ٍاسيض  230100004001086103022299

 )تَجِ: هثلؾ ٍاسيض ضذُ تِ ّيچ ػٌَاى تِ هتقاضي تشگطت دادُ ًوي ضَد.( .دسآهذّای اختصاصي داًطگاُ صٌؼتي ضاّشٍد

  .)ضيَُ ًاهِ پيَست( ضاّشٍدصٌؼتي داًطگاُ  پزيشش تذٍى آصهَى اجشايي ضيَُ ًاهِ تشاساسسايش هذاسک ٍ هستٌذات  -6

 

 

 

 2662داخلي  – 02332392204ضواسُ تلفي دفتش استؼذادّای دسخطاى:               

 ضاّسٍد صٌعتي دفتس استعدادّاي دزخطاى داًطهاُ
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   1فسم ضوازُ                                                                                                                

 ضاّسٍد( صٌعتي )ٍيژُ داًطجَياى داًطهاُ 1021-1020فسم دزخَاست پريسش دز هقطع مازضٌاسي ازضد بدٍى آشهَى جْت سال تحصيلي 

 

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

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

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

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

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

  سا داسم.

 اهضاي داًطجَ:                                                                                                                           

 تلفي تواس:

 آدسس هحل سكًَت:

 تاييذ ًَع هقغغ كاسضٌاسي                                                                                                              -1

  كاسضٌاسي پيَستِ

 دسصذ تشتش        25 -15جضء  دسصذ تشتش 15جضء 

 اعالػات دٍسُ فاسؽ التحصيلي: -2

 صٌؼتي ضاّشٍد :گشايص:                             ًام داًطگاُسضتِ فاسؽ التحصيلي:                                           

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

 )فاسؽ التحصيل خَاّذ ضذ(           1401/   /   يخ:           سهطـَل تِ تحصيل:                       حذاكثش تا تا

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

 هؼذل فاسؽ التحصيلي:                   ستثِ فاسؽ التحصيلي: 

 اعالػات ٍضؼيت تحصيلي داٍعلة -3

 ٍضؼيت ًَع دٍسُ:

 ضثاًِ:     سٍصاًِ:                  

 تؼذاد ٍاحذّای دسسي كل دٍسُ:                                                :ضطنتؼذاد ٍاحذ گزساًذُ تا پاياى ًيوسال 
       الصاهيست. تا پاياى ًيوسال ضطن سِ چْازم ٍاحدّاي دزسي مل دٍزُ : گرزاًدى حداقل 1021-1020بساي پريسش دز سال 

 هؼذل:
        هي بايست دزج گسدد. ضطن ًيوسالهعدل مل هتقاضياى تا پاياى 

 :ؿيشّن ٍسٍدی ـداًطجَياى ّن سضتِ تؼذاد                 :ّن ٍسٍدی ـداًطجَياى ّن سضتِ ستثِ:                         تؼذاد 
     هي بايست دزج گسدد. ًيوسال ضطنزتبِ هتقاضياى تا پاياى   

     غيس ّن ٍزٍدي ذمس ضَد. –فازغ التحصيل هي ضًَد تعداد داًطجَياى ّن زضتِ  تحصيلي لاهتقاضياًي مِ دز طَل ضص ًيوس بساي 

 هْش ٍ اهضاء

 هذيش اهَس آهَصضي داًطگاُ
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   1فسم ضوازُ                                                                                                                

 (سايس داًطهاُ ّا)ٍيژُ داًطجَياى 1021-1020فسم دزخَاست پريسش دز هقطع مازضٌاسي ازضد بدٍى آشهَى جْت سال تحصيلي 

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

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

ًاهِ اجشائي پزيشش تذٍى آصهَى داًطجَياى هوتاص دس هقغغ كاسضٌاسي اسضذ ............ تِ استٌاد ضيَُ..............سُ داًطجَيي ........تِ ضوا

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

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

  سا داسم.

 اهضاي داًطجَ:                                                                                                                         

 تلفي تواس:

 آدسس هحل سكًَت:
  

 تاييذ ًَع هقغغ كاسضٌاسي -1

  كاسضٌاسي پيَستِ

 دسصذ تشتش 15جضء 

 اعالػات دٍسُ فاسؽ التحصيلي: -2

 گشايص:                             ًام داًطگاُ:                             سضتِ فاسؽ التحصيلي:              

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

 )فاسؽ التحصيل خَاّذ ضذ(       1401/    /يخ:               سحذاكثش تا تا                 هطـَل تِ تحصيل:     

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

 هؼذل فاسؽ التحصيلي:                   ستثِ فاسؽ التحصيلي: 

 اعالػات ٍضؼيت تحصيلي داٍعلة -3

 ٍضؼيت ًَع دٍسُ:

       ضثاًِ:     سٍصاًِ:           

 تؼذاد ٍاحذّای دسسي كل دٍسُ:                                               :ضطنتؼذاد ٍاحذ گزساًذُ تا پاياى ًيوسال 
       تا پاياى ًيوسال ضطن الصاهيست. : گرزاًدى حداقل سِ چْازم ٍاحدّاي دزسي مل دٍزُ 1021-1020بساي پريسش دز سال 

 هؼذل:
        هي بايست دزج گسدد. ضطنهعدل مل هتقاضياى تا پاياى تسم 

 :ؿيشّن ٍسٍدی –داًطجَياى ّن سضتِ تؼذاد                 :ّن ٍسٍدی –داًطجَياى ّن سضتِ ستثِ:                         تؼذاد 
    .زتبِ هتقاضياى تا پاياى ًيوسال ضطن هي بايست دزج گسدد   

     غيس ّن ٍزٍدي ذمس ضَد. –داًطجَياى ّن زضتِ زتبِ بيي فازغ التحصيل هي ضًَد  تحصيلي لاهتقاضياًي مِ دز طَل ضص ًيوس سايب 

 هْش ٍ اهضاء

  اهَس آهَصضي داًطگاُهذيش


