
 هسافط تِ تَضیستی ٍیعای. ًوایٌس تطظیل تَضیستی ٍیعای زضذَاست تَاًٌس هی تطظیل وطَض تاظزیس ٍ گطزضی سفط لصس تِ افطاز

 .زّس ًوی ضا ٍیعا اعتثاض ظهاى هست اظ تیطتط الاهت یا واض ی اجاظُ

 زض آى توسیس اهىاى ٍ ضَز هی صازض هاِّ سِ صَضت تِ تْطاى زض تطظیل فسضاتیَ جوَْضی سفاضت ططیك اظ تطظیل تَضیستی ضٍازیس

 ٍویل یا ًوایٌسُ گیطز؛ ًوی اًجام هصاحثِ ٍ ًیست العاهی هتماضی حضَض تطظیل، ضٍازیس تماضای جْت. ًساضز ٍجَز تطظیل وطَض

 .ًوایس السام ٍیعا اذص ٍ هساضن تحَیل تِ ًسثت تَاًس هی هتماضی

 .٢ ضواضُ یىتا، ذیاتاى ًثص تْاض، ذیاتاى ظعفطاًیِ، ذیاتاى عصط، ٍلی ذیاتاى:  تْطاى زض تطظیل سفاضت آزضس

 ٠٢١-٢٢٧٥٣٠١٠  -٠٢١-٢٢٧٥٣١٠٨:  تلفي

 اظ وسام ّط تطای ٍ ًسرِ زٍ زض تایس فطم ایي. است ضٍازیس تماضای فطم تىویل وطَضی، ّط ضٍازیس زضذَاست تطای هطحلِ اٍلیي

 .گطزز الصاق آى تِ ًیع هتماضی عىس ٍ ضسُ تىویل جساگاًِ صَضت تِ ّوطاّاى

 ٍیعا صسٍض ٍ هساضن تطضسی است هوىي ًَضٍظ، تعطیالت اظ لثل چٌیي ّن ٍ تاتستاى ّای هاُ زض هتماضیاى ظیاز تعساز زلیل تِ: تَجِ

 .تاضیس زاضتِ تَجِ ّا ظهاى ایي تِ سفط، تاضید وطزى لطعی تطای است تْتط. تطلثس تیطتطی ظهاى

 

 موردنیاز مدارک

 ٍ ضَز هی تاظگطزاًسُ ضوا تِ هطاتمت اظ تعس هساضن اصل. تاضس هَجَز پطًٍسُ تحَیل هَلع وپی سطی یه تایس هساضن ی ولیِ اظ

 .هاًس ذَاّس تطظیل سفاضت زض ضوا ی پطًٍسُ زض ّا آى وپی

 .تاضس ضسیسُ ذاضجِ اهَض ٍظاضت تائیس تِ ٍ ضسُ اًگلیسی ضسوی ی تطجوِ تایس فاضسی هساضن ی ولیِ

 ایطاًی؛ ضٌاسٌاهِ: یه

 تا یه صفحات اظ تایس ضا وپی. تاضس زضذَاستی ٍیعای ظهاى هست پایاى اظ تیطتط هاُ ضص حسالل تایس گصضًاهِ اعتثاض گصضًاهِ؛: زٍ

 .وٌیس تْیِ ذَضزُ ضٍازیس هْط ّا آى زض وِ صفحاتی طَض ّویي ٍ گصضًاهِ پٌج

 ضًگی عىس لطعِ سِ: سِ

 زٍ تایس ّوطاّاى اظ وسام ّط تطای تاضس، ضسُ شوط ضٍازیس ی وٌٌسُ زضذَاست ی گصضًاهِ زض ّوطاّاى اساهی وِ صَضتی زض :تَجِ

 .تاضس هَجَز هساضن زض ضًگی عىس لطعِ



 فعلی ظاّط تا واهالً تاضس، ضسُ گطفتِ پیص هاُ سِ اظ تط ون ضخ، توام سفیس، ظهیٌِ ضًگی، عىس: ًظط هَضز عىس ضطٍضی ٍیژگیْای

 ٣٢ صَضت تصَیط زض چاًِ ٍ سط تاالی سطح تیي ی هتط،فاصلِ هیلی ٦٠ زض ٤٠ اتعاز زض تاضس، زاضتِ ذَاًی ّن عىس صاحة

 .هتط هیلی

 .زلیك ٍ واهل صَضت تِ هتماضی واض هحل ٍ ضغل سىًَت، هحل آزضس: چْاض

 وسة، پطٍاًِ ضسوی، ضٍظًاهِ وپی هاًٌس) تاضس هتماضی ضغلی اعتثاض ٍ ضغل گط ًطاى وِ هساضوی واض، تِ اضتغال صَضت زض: پٌج

 (تطگطت ٍ ضفت تاضید تا هطاتك هطذصی تاضید زضیافتی، حمَق هیعاى هسافط، ًام تِ واض تِ اضتغال گَاّی

 .تاظًطستگی گَاّی واض، اظ تاظًطستگی صَضت زض: ضص

 زاًطجَیی واضت هاًٌس ّستیس؛ ایطاى زض تحصیل هطغَل زّس ًطاى وِ هساضوی همطعی، ّط زض تحصیل تِ اضتغال صَضت زض: ّفت

 .تحصیل تِ اضتغال گَاّی ٍ هعتثط

 صَضت تا ّوطاُ هَجَزی هیعاى. )حساب افتتاح تاضید لیس تا هتماضی ًام تِ تاًىی حساب گَاّی هالی؛ هٌاتع ضسوی اسٌاز: ّطت

 حساب گطزش

 .هازض ی گصضًاهِ زض ّوطاُ فطظًساى تطای پسض ی اجاظُ هحضطی ی ضضایتٌاهِ: ًِ

 .تطظیل همصس تِ تطگطت ٍ ضفت تلیط وپی ٍ اصل: زُ

 .الاهت هست ول تطای تطظیل زض ّتل ضظضٍاسیَى ی تائیسیِ وپی ٍ اصل: یاظزُ

 زٍ تا ٍلی تاضس، ًیع تط طَالًی ظهاى ایي است هوىي گاّی. وطس هی طَل ّفتِ یه حسالل ضٍازیس، صسٍض هٌظَض تِ هساضن تطضسی

 .ذیط یا ٍ ّستیس تطظیل تَضیستی ٍیعای زضیافت ٍاجس ضوا وِ ضسُ هطرص هعوَالً هساضن تحَیل اظ تعس ّفتِ

 .وٌس تغییط سفط تاضید تِ تَجِ تا است هوىي ٍ است زالض ١٠٠ ٍیعا، صسٍض ّعیٌِ


