اطالعیه
دس ساستای اجشای تسُیل سيوذ اوتقال داوطجًیان ایشاوی مقغغ دکتشی تخصصی ضاغل بٍ تحصیل دس کطًسَای حًصٌ آسیای
مشکضی ي قفقاص بٍ داوطگاٌ َا ي مًسسٍ َای آمًصش ػالی داخل کطًس کٍ حائض ضشایظ الصم ي پیطشفت تحصیلی

(گذراندن

آسمون جامع و یا پیش دفاع ) می باضىذ  ،اص تاسیخ  96/02/01لغایت  96/02/10باتًجٍ بٍ ضشایظ ریل وسبت بٍ ثبت
دسخًاست دس ساماوٍ خذمات آمًصضی ،با اوتخاب گضیىٍ دسخًاست اوتقال اص

خاسج بٍ داخل حًصٌ آسیای مشکضی اقذام ومًدٌ ي

مذاسک مًسد ویاص (مىذسج دس قسمت ب) سا اسکه ي اسسال ومایىذ ي با دسیافت کذسَگیشی اص عشیق بخص پیگیشی دسخًاست ،مىتظش
اػالم وتیجٍ ساصمان ي وحًٌ ادامٍ فشآیىذ اوتقال باضىذ.
الف :شزایط عمومی و اختصاصی
 - 1تاییذ اػتباس داوطگاٌ مبذاء تًسظ اداسٌکل داوصآمًختگان ساصمان.
 - 2وذاضته مىغ قاوًوی بشای ادامٍ تحصیل اص وظش مقشسات ػمًمی ي وظام يظیفٍ.
 - 3داضته مذاسک تحصیلی مًسد تاییذ مشاجغ ری صالح داخل کطًس دس ديسٌَای تحصیلی کاسضىاسی ي کاسضىاسی اسضذ.
 - 4ثبت وام ي گزساوذن حذاقل دي ویمسال تحصیلی ي اسائٍ گضاسش پیطشفت تحصیلی اص داوطگاٌ مبذاء.
تبصشٌ  .1بشسسی دسخًاست متقاضیاوی کٍ بؼذ اص تاسیخ  2008/11/1دس ديسٌ َای غیشحضًسی ثبت وام کشدٌ اوذ
امکاوپزیش ویست.
تبصشٌ  .2دسخًاست داوطجًیاوی کٍ جلسٍ دفاع اص سسالٍ ی آوُا دس داوطگاٌ مبذا تطکیل گشدیذٌ ي گضاسش دفاع آوُا بٍ
دلیل ضؼف ػلمی مًسد قبًل َیأت دايسان ریسبظ ياقغ وطذٌ است ،قابل بشسسی ومیباضذ.
ب  :مدارک السم بزای ثبت درخواست در سامانه ساسمان
- 1تصًیش ضىاسىامٍ ي کاست ملی.
- 2تصًیش مذاسک مشبًط بٍ يضؼیت وظام يظیفٍ (مخصًظ آقایان).
- 3تصًیش مذاسک تحصیلی داوطگاٌ مبذاء ضامل  :گًاَی ثبت وام ،اضتغال بـٍ تحصیل حذاقـل دي ویمسال تحصیلی دس
داوطگاٌ مبذا ،کاسوامٍ یا گضاسش استاد ساَىما مبىی بش میضان پیطشفت تحصیلی ،گًاَی اخز سسالٍ داوطجً.
- 4گًاَـی تحصیلی مبىـی بـش اوجام آصمًن جامغ ي پیص دفاع مًفقیت آمیض (يیـژٌ داوطجًیـاوی کٍ بـٍ دلیل ػذم تطکیل
ضًسای ػالی تأییذ مذاسک (مًسًم بٍ ياک) قادس بٍ دفاع اص سسالٍ خًد وطذٌ اوذ ي یا بؼذ اص پیص دفاع ،متقاضی اوتقال بٍ
داوطگاٌَای داخل میباضىذ).
- 5تصًیش مذاسک مؼتبش ديسٌ َای تحصیلی داوطگاَی کاسضىاسی ي کاسضىاسی اسضذ .
- 6تصًیش صفحات گزسوامٍ (ضامل صفحات داسای مطخصات ،صفحات داسای يیضای صمان تحصیـل ،مُش يسيد ي خشيج
ایشان ي کطًس محل تحصیل بشای تؼییه میضان حضًس داوطجً دس کطًس مبذاء).
تبصشٌ  .3تمامی مذاسک تحصیلی خاسجی متقاضیان ػاليٌ بش تاییذ داوطگاٌ ي يصاست ری سبظ دس کطًس محل تحصیل،
الصم است تًسظ دفتش ومایىذگی جمًُسی اسالمی ایشان دس کطً س مبذاء مًسد تاییذ قشاس گیشد.
بذیُی است ایه مُلت بٍ َیچ يجٍ تمذیذ وگشدیذٌ ي با تًجٍ بٍ بستٍ ضذن سایت مزکًس دس تاسیخ َ 1396/02/10یچ گًوٍ
دسخًاست ي مشاجؼٍ حضًسی اص سًی ایه دبیشخاوٍ قابل پزیشش وخًاَذ بًد.
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