« دانشگاه هنتخة استاى قن »

فزم شواره 8
« هذارک السم و توضیحات هزتوط ته هز درخواست – صفحه اول »
الف – هذارک کلی:
 -1تػَیز تزاتز اغل ضذُ اساسٌاهِ تأییذ ضذُ تَسظ ٍسارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری
 -2تػَیز تزاتز اغل ضذُ هجَسّای ضَرای گستزش آهَسش عالی تزای رضتِّای تحػیلی ضاهل هجَس اٍلیِ ،توذیذ پذیزش ٍ هَافمت لغعی.
 -3فزم تىویل ضذُ غَرت اساهی داًصآهَختگاى تِ تفىیه رضتِ ،همغع ٍ سال فزاؼت اس تحػیل ،هغاتك فزم ضوارُ  ٍ 1در تزي  A4تِ
ّوزاُ یه ًسخِ فایل  – WORDته تخش توضیحات هزاجعه شود.
 -4لیستْای پذیزفتِضذگاى وِ تِ تأییذ ساسهاى سٌجص رسیذُ تاضذ – ته تخش توضیحات هزاجعه شود.
 -5احىام اًتػاب یا اًتخاب همام غالحیتذار – ته تخش توضیحات هزاجعه شود.

 -6هعزفی ًوًَِ اهضاّای هجاس هؤسسِ جْت تأییذ گَاّی ،ریش ًوزات ٍ هىاتثات اس سَی رئیس هؤسسِ
 -7پزداخت هثلػ  200/000ریال تِ اسای ّز هتماضی – ته تخش توضیحات هزاجعه شود.

ب -هذارک هزتثط تا تقاضاهای هختلف عالوه تز هوارد هنذرج در تنذ الف
 -1صدور تأییدیه گواهی موقت و ارسال به ادارات و ارگانهای درخواستکننده


ًاهِ درخَاست هؤسسِ هغاتك فزم ضوارُ 5



اغل تأییذیِ غادر ضذُ تِ اهضای هعاٍى آهَسضی هؤسسِ هغاتك فزم ضوارُ 4



یه ًسخِ تػَیز تأییذیِ غادر ضذُ



تػَیز گَاّی هَلت هغاتك فزم ضوارُ 3



تػَیز ًاهِ ارگاى درخَاست وٌٌذُ تأییذیِ وِ در آى آدرس پستی گیزًذُ هطخع ٍ ٍاضح تاضذ.



لیست اساهی داًص آهَختگاى



فیص ٍاریشی



هذارن هزتَط تِ ًمل ٍ اًتمال ،تؽییز هطخػات سجلی ،هجَسّای آهَسضی ٍ وویسیَى هَارد خاظ

 -2ترجمه گواهی موقت و ریز نمرات


ًاهِ درخَاست هؤسسِ هغاتك فزم ضوارُ 7



تأییذ عذم تذّی تِ غٌذٍق رفاُ داًطجَیاى در ًاهِ هؤسسِ



تأییذ عذم تعْذ آهَسش رایگاى داًطجَ در ًاهِ هؤسسِ اعن اس همغع فعلی ٍ یا هماعع لثلی داًطجَ



لیست اساهی داًص آهَختگاى



فیص ٍاریشی



هذارن هزتَط تِ ًمل ٍ اًتمال ،تؽییز هطخػات سجلی ،هجَسّای آهَسضی ٍ وویسیَى هَارد خاظ



تزای ایي درخَاست اتتذا هتماضی اس عزیك ساهاًِ خذهات آهَسضی ساسهاى اهَر داًطجَیاى تِ آدرس  ٍ http://mad.msrt.gov.irلسوت
ساهاًِ تأییذ هذارن الذام تِ ثثت درخَاست هیًوایذ ٍ سپس هؤسسِ درخَاست هذوَر را در ساهاًِ تأییذ هیوٌذ ٍ پس اس آى هذارن تِ
داًطگاُ هٌتخة ارسال هیگزدد .راٌّوای استفادُ اس خذهات ساهاًِ تزای داًطجَیاى ٍ وارتزاى هؤسسِ در سایت هذوَر هَجَد است.

« دانشگاه هنتخة استاى قن »

فزم شواره 8
« هذارک السم و توضیحات هزتوط ته هز درخواست – صفحه دوم»
 -3امضای دانشنامه :


ًاهِ درخَاست هؤسسِ هغاتك فزم ضوارُ 6



اغل داًطٌاهِ غادرُ هغاتك فزم ضوارُ 2



تأییذ عذم تذّی تِ غٌذٍق رفاُ داًطجَیاى در ًاهِ هؤسسِ



تأییذ عذم تعْذ آهَسش رایگاى داًطجَ در ًاهِ هؤسسِ اعن اس همغع فعلی ٍ یا هماعع لثلی داًطجَ



لیست اساهی داًص آهَختگاى



فیص ٍاریشی



هذارن هزتَط تِ ًمل ٍ اًتمال ،تؽییز هطخػات سجلی ،هجَسّای آهَسضی ٍ وویسیَى هَارد خاظ

ج -توضیحات هزتوط ته تنذهای فوقالذکز :
 تنذ  3ردیف الف :
 -1تأویذ هیگزدد لیست اساهی داًص آهَختگاى حتواً تِ تفىیه رضتِ ،همغع ٍ سال ٍرٍد تْیِ ٍ ارسال گزدد .تِ عٌَاى هثال داًص آهَختگاى
تْوي  91رضتِ ریاضی همغع وارضٌاسی در یه غفحِ ٍ داًص آهَختگاى خزداد ّ 91واى رضتِ ٍ ّواى همغع در غفحِای دیگز درج
گزدد.
 -2اس ارسال لیستْای داًصآهَختگاى تِ ضىل ولی ٍ جوعی خَدداری ًوَدُ ٍ تِ اسای ّز تعذاد تأییذیِ وِ ارسال هیگزدد فمظ لیست داًص-
آهَختگاى هزتَط تِ ّواى افزاد ارسال گزدد.
 تنذ 4ردیف الف :
 -1تز اساس تٌذ  « 6ضیًَُاهِ چگًَگی تْیِ فْزست اساهی داًصآهَختگاى ٍ غذٍر تأییذیِ تحػیلی ٍ اهضای داًطٌاهِ » ارائِ فْزست
پذیزفتِضذگا ى ّز سال ّوزاُ تا تأییذ ساسهاى سٌجص آهَسش وطَر الشاهی است ،لذا همتضی است لیستْای هزتثظ تا درخَاستْای ارسالی
تِ داًطگاُ هٌتخة ،هوَْر تِ هْز تأییذیِ ساسهاى سٌجص تاضذ.
 -2اساهی پذیزفتِضذگاى سالْای  86تا  90آسهَى سزاسزی اس عزیك ًزمافشار در اختیار داًطگاُ هٌتخة هیتاضذ.
 -3ولیِ پذیزفتِضذگاى آسهَى سزاسزی ؼیز اس سالْای فَقالذوز ٍ ّوچٌیي آسهَىّای دیگز هاًٌذ وارضٌاسی ًاپیَستِ ،وارداًی ًظام جذیذ ٍ
 ...هطوَل ارسال لیست تأییذ ضذُ هیتاضٌذ.
 تنذ 5ردیف الف :
هٌظَر اس ایي تٌذ ،ارائِ هذارن سیز است :
تا تَجِ تِ هَاد هختلف اساسٌاهِ هؤسسِ ،ارائِ تػَیز تزاتز تا اغل ضذُ :
 -1احىام اعضای هحتزم ّیأت اهٌای هؤسسِ تِ اهضای ٍسیز
 -2غَرتجلسِ ّیأت اهٌا در هَرد اًتخاب رئیس ّیأت اهٌا
 -3غَرتجلسِ ّیأت اهٌا در هَرد پیطٌْاد ریاست هؤسسِ
 -4تأییذیِ ٍسارت در هَرد فزد پیطٌْادی ّیأت اهٌا تزای ریاست هؤسسِ
 -5حىن ریاست هؤسسِ تِ اهضای رئیس ّیأت اهٌا
 -6حىن اًتػاب هعاٍى آهَسضی هؤسسِ ٍ دیگز افزاد دارای حك اهضا در هذارن آهَسضی
 تنذ 7ردیف الف :
 -1ضوارُ حساب ٍاریش هثلػ  200/000ریال  3136558700جام تاًه هلت تِ ًام درآهذ اختػاغی هتفزلِ داًطگاُ لن هیتاضذ.
 -2هثلػ هذوَر تِ اسای ّز هتماضی فمظ یه تار پزداخت هیگزدد .تِ عثارت دیگز اگز یه فارغالتحػیل تیص اس یه تار تماضای تأییذیِ داضتِ
تاضذ ٍ یا ّن درخَاست تأییذیِ ٍ ّن درخَاست غذٍر داًطٌاهِ داضتِ تاضذ ،هثلػ  200/000ریال یه تار ٍ تِ ٌّگام اٍلیي درخَاست
پزداخت هیگزدد.
 -3در غَرتیىِ ّوزاُ تا ًاهِّای درخَاست هؤسسِ هذارن تیص اس یه هتماضی ارسال هیضَد ،هثلػ هزتَط تِ ّوِ هتماضیاى عی یه فیص
ٍاحذ ارسال گزدد.

