بٍ وام خذا
اطالعیٍ شمارٌ(2ارسال مذارک)
ضمه تبریک مجذد بٍ معرفی شذگان چىذ برابر ظرفیت در مرحلهٍ ماهاحبٍ مومهًن يريدو ديرٌ دی هرو «»ph.D
( ویمٍ متمرکس) سال  13:5در داوشگاٌ یاسًج ،بٍ اطالع می رساود کٍ کلیٍ معرفی شدگان باید یکسری از کپی مدارک
زیر را تا تاریخ  :5/4/5از طریق پست پیشتاز بٍ آدرس زیر ارسال ومایىد .الزم بٍ ذکر است میی بایسیتی یکسیری
دیگر از کپی مدارک زیر ي اصل مدارک (جُت تطبیق ي ارزیابی اصالت کپی َا) بٍ َمراٌ سایر مدارک احتمالی ذکر شدٌ
در اطالعیٍ شمارٌ (1اطالعیٍ قبلی) در ريز مصاحبٍ َمراٌ داوشجً باشد.

مدارک ارسالی;
 -1تصًیس مدزن وبزضىبسی ازضد(فًق لیسبوس) َمساٌ بب وبزوبمٍ(زیصومسات وأیید ضدٌ)
تبارٌ  :1معسفی ضدگبوی وٍ داوطجًی سبل آخس ديزٌ وبزضىبسیی ازضید ي ییب دو یسی سفیٍ ای بیًدٌ ي یداواس تیب تیبزی
 95/6/31فبزغ ال حصیل می ضًود( تصًیس گًاَی تأیید ضدٌ تًسط داوطگبٌ یب مًسسٍ آمًشضعبلی محل اخر مدزن مطببك فسم
مىدزج دز صفحٍ  44دف سچٍ زاَىمبی ضسوت دز آشمًن مروًز ي فسم مىدزج دز صفحٍ  95دف سچٍ زاَىمیبی او ایبة زضی ٍ
َبی تحصیلی).
 -2تصًیس مدزن وبزضىبسی (لیسبوس) َمساٌ بب وبزوبمٍ (زیصومسات تأیید ضدٌ)
تبارٌ  :2آودس ٍ اش معسفی ضدگبوی وٍ فبزغ ال حصیل ديزٌ وبزضىبسی وبپیًس ٍ می ببضیىد الیهيٌ بیس تصیًیس میدزن وبزضىبسیی
وبپیًس ٍ می ببیست تصًیس مدزن وبزداوی زا ویص ازسبل ومبیىد.
تبارٌ  :3معسفی ضدگبوی وٍ بٍ دالئلی لبدز بٍ ازائٍ مدزن ییب میدازن مىیدزج دز بىیدَبی  1ي  2فیًق ومیی ببضیىدز الشم اسیت
تصًیسگًاَی تأیید ضدٌ تًسط داوطگبٌ یب مًسسٍ آمًشش البلی محل اخر مدزن زا بٍ َمساٌ داض ٍ ببضىد.
 -3وپی ضىبسىبمٍ ي یب وبزت ملی
 -4گًاَی مبىی بس ایىىٍ الضً َیأت اللمی زسمی لطعی ي یب زسمی آشمبیص تببعٍ يشازت اللًم ز تحمیمبت ي فىبيزی بًدٌ ویٍ
بٍ تأیید ببالتسیه ممبم مسئًل ویص زسیدٌ ببضدز بسای آن دس ٍ اش معسفی ضدگبوی وٍ اش ام یبش مسبی دز ایه آشمًن اس فبدٌ
ومًدٌ اود.

 -5دي لطعٍ الىس  3×4پشت نویسی شده
 -6فرم شمارٌ(1فرم مشخاات فردو ممًوشی ي پژيَشی) مرحلٍ ديم مومًن ویمٍ م مریز تکمیل شذٌ بٍ َمراٌ
یپی یلیٍ مس ىذات مربًط بٍ سًابق علمی  ،ممًوشی ي پزيَشی ي تحقیقاتی یٍ در فرم شمارٌ  1ميردٌ شذٌ
است.الشم بٍ ذوس است وٍ بسای دزیبفت فسم ضمبزٌ  1بٍ صفحٍ م ىابس اطهالیٍ مساجعٍ ومبیید.

 -7گًاَی وبمٍ شببن اوگلیسی مع بس:
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 -8وپی وبزوبمٍ ي ومسٌ لبًلی دز آشمًن دو سی 1395
 -9وپی فیص يازیصی بٍ مبلػ  400000زیبل( معبدل چُل َصاز تًمبن ) بٍ ضمبزٌ سبة  7875940264بٍ وبم دزآمد
اخ صبصی داوطگبٌ یبسًج وصد ببوه تجبزت ضعبٍ داوطگبٌ یبسًج
●●مدرس پس ی:

متقاضیان بایستی مدارک مشريحٍ فًق را حداکثر تا تاریخ  :5/04/5با پست پیشتاز بٍ آدرس زیر ارسال ومایىد .در ضمه

از متقاضیان خًاَشمىد است حتما در ريی پاکت وام رشتٍ ي عبارت "ارسال مذارک جُت شریت درمااحبٍ دی رو
درسال 1331داوشگاٌ یاسًج" را ذکر کىىد.
آدرس ; یاسًج – خیابان داوشجً –– ساختمان آمًزش داوشگاٌ یاسًج -مدیریت تحصیالت تکمیلی ي استعدادَای

درخشان (کد پستی ) 85:1984931شمارٌ تماس ;  084-31001313 ،084 -31001315ي 084-31001310

