
 

اسپبًیبسفبزت هدازک هَزد ًیبش     
 

 

 .ثِ ّوساُ کپی اش توبم صفحبت گرزًبهِ  حتی صفحبت سفید  ّبی قجلیء، ثِ ّوساُ گرزًبهِگرزًبهِ ثب اهضبٍ تسجوِ  ( اصل 1 

.اش تبزید ٍزٍد سبل  1 الف( هدت اعتجبز حداقل      

زًگی، توبم زخ ثب شهیٌِ سفید. 3*4قطعِ عکس  6( 2  

ِ صفحبت آى.ثِ ّوساُ کپی اش کلی ٍ تسجوِ  ( اصل ضٌبسٌبه3ِ  

.ثب هْس ٍ اهضبء ثبًک گَاّی حسبة ثبًکی ٍ تسجوِ  ( اصل4  

هبُ اذیس. سِکبزکسد الف( حسبثْبی جبزی:      

ثبضد.هبُ گرضتِ کبفی هی 1* دز صَزت تعداد شیبد تساکٌص، ازائِ گسدش حسبة              

ثبضد.ازائِ هی* دز صَزت ًداضتي گسدش حسبة، گَاّی هَجَدی حسبة ًیص قبثل              

        .ّبی ثبًکیة( سپسدُ   

  .ثبضدازائِ گسدش حسبة ثِ شثبى اًگلیسی اش طسف ثبًک، قبثل قجَل هی*            

زیبل ثبضد. 500،000،000ّس ًفس  * ثبید حداقل هَجَدی حسبة یب سپسدُ ثسای             

سٌد هبلکیت. ٍ تسجوِ  ( اصل5  

ی:ضغل کدازهٍ تسجوِ  ( اصل 6  

ًبهِ تحصیلی.ی، کبزت ًظبم پصضکی ٍ داًصکپسٍاًِ هطت، پسٍاًِ دائن پصض الف( پصضکبى:     

پسٍاًِ ٍکبلت. ة( ٍکال:     

            ب ًبهِ اش سبشهبى هسثَطِ ثب ذکس هدت اضتغبل، هیصاى حقَق دزیبفتی ٍتبییدیِیحکن کبزگصیٌی، آذسیي فیص حقَقی ٍ  ج( هطبغل دٍلتی:   

           آذسیي لیست ثیوِ. صی،هسذ       

.آذسیي فیص حقَقیازائِ حکن ثبشًطستگی، ازائِ  :ّبثبشًطستِد(      

آذسیي زٍشًبهِ زسوی آى ضسکت. اصل : گَاّی اضتغبل ثِ کبز اش ضسکت هسثَطِ ٍ ازائِهطبغل غیسدٍلتیُ(      

ٍ( دز صَزت ذَیص فسهب ثَدى: جَاش کست / آگْی تأسیس.     

(.اضتغبل ثِ تحصیل یب اضتغبل ثِ کبز  ًبهةٍ تسجوِ  ضبء ّیئت علوی داًطگبُ ) اصل ش( داًص آهَشاى، داًطجَیبى، هعلوبى، اسبتید ٍ اع     

ًبهِ زضبیتِ غبل ثِ تحصیل، ازائِ اصل ٍ تسجواضت دازًد، عالٍُ ثس ًبهة * جْت داًص آهَشاًی کِ دز سبل تحصیلی قصد سفس              

                کتجی اش هدیسیت هدزسِ ثب ذکس تبزید سفس الصاهی هیثبضد.

 7( ثسای فسشًداى شیس 18 سبل کِ ثدٍى ّوساّی پدز، ّوچٌیي ذبًوْبی هتأّل کِ تٌْب سفس هیکٌٌد، زضبیتًبهِ هحضسی الصاهی است.

.دازّبی ذبًِ( هدازک ضغلی ّوسس ثسای ذبًن8  

   * حضَز کلیِ هسبفسیي جْت اًگطت ًگبزی دز سفبزت الصاهی هیثبضد.

هبًد.ثبقی هیآضاًس ثبشگطت هسبفس اش سفس، ًصد  * هدازک تب شهبى  

 زیبل دز ٍجِ آضاًس هحل ثجت ًبم جْت ضوبًت حسي اجسای تعْدات کِ پس اش 500،000،000ًبهِ ثبًکی حداقل ثِ هجلغ * چک زهصداز یب ضوبًت

   گسدد.ً اعالم هیی ثیطتس هتعبقجبّبًیبش ثِ ضوبًت ثسزسی هدازک دز صَزت   

دازًد.  4Aثسگة سسی کپی دز  2کلیِ هدازک ًیبش ثِ *   


