* قابل تًجٍ پزیشفتٍشذگان کاسشىاسی اسشذ واپیًستٍ مُش ماٌ سال * 97
ضمه تبشیک ي خیش مقذم بٍ پزیشفتٍ شذگان تأکیذ میشًد مًاسد ریل سا بٍ طًس کامل مطالعٍ فشمائیذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذاسک الصم جُت ثبت وام بٍ ششح ریل می باشذ:
 .1عکس  8 ( 3×4قطعٍ )
 .2اصل شىاسىامٍ  3 ( +سشی تصًیش اص تمام صفحات )
 .3اصل کاست ملی 3 ( +سشی تصًیش )
 .4اصل کاست پایان خذمت یا مذسکی کٍ يضعیت وظام يظیفٍ سا مشخص ومایذ+
(  3سشی تصًیش )
 .5اصل مذسک یا گًاَی مًقت یا بشگٍ لغً معافیت تحصیلی ديسٌ کاسشىاسی3 (+
سشی تصًیش )

 .6سیض ومشات ديسٌ کاسشىاسی  1 ( +سشی تصًیش )
تذکز مهم:
داسوذگان گًاَی مًقت کاسشىاسی یا بشگٍ لغً معافیت ديسٌ کاسشىاسی بایذ
چک یا سفتٍ بٍ مبلغ  33میلیًن سیال بابت تضمیه مالی اسائٍ مذسک ،تحًیـل
دَىذ.
اداره پذيزش و ثبت نام

* قابل تًجٍ پزیشفتٍشذگان بذين آصمًن کاسشىاسی پیًستٍ مُش ماٌ سال * 97
ضمه تبشیک ي خیش مقذم بٍ پزیشفتٍ شذگان تأکیذ میشًد مًاسد ریل سا بٍ طًس کامل مطالعٍ فشمائیذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذاسک الصم جُت ثبت وام بٍ ششح ریل می باشذ:
 .1عکس  8 ، 3×4قطعِ
 .2اصل شٌاسٌاهِ ٍ  3سری تصَیر توام صفحات
 .3اصل کارت هلی ٍ  3سری تصَیر از آى
 .4اصل کارت پایاى خذهت یا هذرکی کِ ٍضعیت ًظام ٍظیفِ را هشخص کٌذ
ٍ  3سری تصَیر از آى
 .5اصل دیپلن ًظام قدذین هْارسدا ِ

اصدل دیدپلن ٌّرسدااى ًظدام قدذین

هْارسا ِ ٍ اصل یا گَاّی هَقت دٍرُ پیش داًشگاّی ًظام جذیذ هاَسطِ
گَاّی اتوام دٍرُ وعایي ٍ اصَل هَرد تائیذ حَزُ علویِ قن هذرک کارداًی
پیَساِ یا ًاپیَساِ بِ ّوراُ  4سری تصَیر آى
 .6درخَاست تائیذیِ تحصیلی
تذکر مهم:
دارًذگاى گَاّی هَقت کارداًی  ،دیپلن ًظام قذین یا گَاّی هَقت دٍرُ پیش
داًشگاّی ًظام جذیذ بایذ هک یا سفاِ بِ هبلغ  33میلیًن سیال بابت تضویي ها ی
ارائِ هذرک ،تحَیل دّذ.

اداره پذيزش و ثبت نام

* قابل تًجٍ پزیشفتٍشذگان بذين آصمًن کاسشىاسی واپیًستٍ مُش ماٌ سال * 97
ضمه تبشیک ي خیش مقذم بٍ پزیشفتٍ شذگان تأکیذ میشًد ایه بشگٍ سا بٍ طًس کامل مطالعٍ فشمائیذ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذاسک الصم جُت ثبت وام بٍ ششح ریل می باشذ:
 .1عکس  8 ، 3×4قطعِ
 .2اصل شٌاسٌاهِ ٍ  3سری تصَیر توام صفحات
 .3اصل کارت هلی ٍ  3سری تصَیر از آى
 .4اصل کارت پایاى خذهت یا هذرکی کِ ٍضعیت ًظام ٍظیفِ را
هشخص کٌذ ٍ  3سری تصَیر از آى
 .5اصل یا گَاّی هَقت یا برگِ غَ هعافیت تحصیلی دٍرکارداًی بِ
ّوراُ  4سری تصَیر از آى
تذکر مهم:
دارًذگاى گَاّی هَقت کارداًی یا برگِ غَ هعافیت تحصیلی کارداًی
هیبایست هک یا سفاِ بِ هبلغ 03

میلیون لایر بابت تضویي ها ی

ارائِ هذرک  ،تحَیل دٌّذ.
اداره پذيزش و ثبت نام

* قابل تًجٍ پزیشفتٍشذگان بذين آصمًن کاسداوی پیًستٍ مُش ماٌ سال * 97
ضمه تبشیک ي خیش مقذم بٍ پزیشفتٍ شذگان تأکیذ میشًد مًاسد ریل سا بٍ طًس کامل مطالعٍ فشمائیذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذاسک الصم جُت ثبت وام بٍ ششح ریل می باشذ:
 .1عکس  8 ، 3×4قطعِ
 .2اصل شٌاسٌاهِ ٍ  3سری تصَیر توام صفحات
 .3اصل کارت هلی ٍ  3سری تصَیر از آى
 .4اصل کارت پایاى خذهت یا هذرکی کِ ٍضعیت ًظام ٍظیفِ را
هشخص کٌذ ٍ  3سری تصَیر از آى
 .5اصل یا گَاّی هَقت دیپلن ًظام جذیذ بِ ّوراُ  4سری تصدَیر
آى
 .6درخَاست تائیذیِ تحصیلی
تذکر مهم:

دارًذگاى گَاّی هَقت دیپلن ًظام جذیذ بایذ هک یا سفاِ بِ هبلغ 33
میلیًن سیال بابت تضویي ها ی ارائِ هذرک ،تحَیل دّذ.

اداره پذيزش و ثبت نام

