مدارك السم بزاي تشكيل پزونده( :سمان تحویل مدارك شنبه تا چهارشنبه اس ساعت  8الی ( )21اس تحویل گزفتن مدارك ناقص معذوریم)
.1

فزم شوارُ یه بِ طَر واهل ٍ تایپ شذُ ٍ در شش ًسخِ تىويل ٍ تحَیل ًوائيذ( .بِ توام شش ًسخِ بایذ عىس الصاق شَد-عىس پزیٌتی هَرد لبَل
ًيست) (بزای دریافت فایل  wordفزم شوارُ یه بِ سایت ٍاحذ گزگاى/ریاستّ/يات اخزایی خذب استاى بِ آدرس
 http://gorganiau.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=1539هزاخعِ فزهایيذ).

.2

دٍاسدُ لطعِ عىس  3*4رًگی پشت ًَیسی شذُ( .عالٍُ بز عىس ّای الصاق شذُ بِ فزم شوارُ یه)

.3

اصل ٍ وپی اس تواهی صفحات شٌاسٌاهِ در شش ًسخِ.

.4

اصل ٍ وپی اس وارت هلی (ّز دٍ طزف در یه صفحِ) در شش ًسخِ.

.5

اصل ٍ وپی اس وارت پایاى خذهت یا هعافيت دائن دٍرُ ًظام ٍظيفِ (ّز دٍ طزف در یه صفحِ) در شش ًسخِ( .بزای آلایاى)

.6

اصل ٍ وپی اس هذارن وليِ هماطع تحصيلی (وارداًی/وارشٌاسی/وارشٌاسیارشذ/دوتزیتخصصی) در ّشت ًسخِ( .بزای هذارن خارج وشَر :فمط ارسشيابی
دائن هذارن تحصيلی وِ تَسط ٍسارتيي ارسشيابی شذُ باشذ ،هَرد تایيذ است( ).بزای داًشدَیاى دوتزی بِ خای هذرن تحصيلی دوتزی ارائِ گَاّی اشتغال بِ
تحصيل هی باشذ /بزای داًشدَیاى دوتزی خارج وشَر بِ خای هذرن تحصيلی دوتزی فمط ارائِ گَاّی اشتغال بِ تحصيل اس هعاًٍت بَرس ٍ اهَر داًشدَیاى
خارج ٍسارت علَم ،تحميمات ٍ فٌاٍری ،هَرد تایيذ است).

.7

اصل ٍ وپی اس ریشًوزات تایيذ شذُ وليِ هماطع تحصيلی (وارداًی/وارشٌاسی/وارشٌاسیارشذ/دوتزیتخصصی) در سِ ًسخِ.

.8

فزم شوارُ  ٍ 20فزم شوارُ  21بِ طَر واهل ٍ تایپ شذُ ٍ در پٌح ًسخِ تىويل ٍ تحَیل ًوائيذ( .الصاق عىس پزیٌتی بالهاًع است) (بزای دریافت فایل
 wordفزم شوارُ  21 ٍ 20بِ سایت ٍاحذ گزگاى/ریاستّ/يات اخزایی خذب استاى بِ آدرس
 http://gorganiau.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=1539هزاخعِ فزهایيذ).

.9

رسٍهِ علوی در چْار ًسخِ( .با اهضاء ٍ تاریخ)

.11

شزح حال هختصزی اس دٍراى سًذگی خَد با تىيِ بز خٌبِّای عميذتی ٍ علوی در پٌح ًسخِ( .با اهضاء ٍ تاریخ)

.11

حىن وارگشیٌی (در صَرت اشتغال در سایز داًشگاُّا یا سایز) در دٍ ًسخِ.

.12

هذارن سَابك ایثارگزی (درصَرت ٍخَد) (خاًباساى ،رسهٌذگاى ،آسادگاى ،بسيدياى ٍ )...در دٍ ًسخِ.

.13

پَشِ یه عذد.

.14

فایل  wordفزم ّای تایپ شذُ را در یه  CDتحَیل ًوایيذ.

