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 *ولیِ هساضن ًیبظ ثِ تطجوِ اًگلیسی زاضًس

  گذرناهه های قبلی +هوزاه با اهضا   گذرناههاصل  .1

 هبُ اظ تبضید سفط ٍ زاضتي زٍ صفحِ سفیس ضٍ ثِ ضٍی ّن  6هست اعتجبض گصضًبهِ حسالل تَجِ: 

 .ّب هْط ٍیعا ذَضزُ، وپی ثگیطیس صفحبتی وِ زض آى*

 یعکس رنگ دو قطعه  .2

گطفتِ  صیهبُ پ وِ ووتط اظ سِ  5/4*  5/3ضخ، زض اثعبز توبم  س،یسف ٌِیظه ،ی: عىس ضًگعایٍ یعىس ثطا یضطٍض یّب یژگیٍ

 یعایصَضت وبهال هطرص ثبضس ، عىس ثب گصضًبهِ ٍ ٍ یزاضتِ ثبضس. گطز یصبحت عىس ّورَاً یضسُ ٍ وبهال ثب ظبّط فعل

 ًجبضس یىی یلجل

 یشناسناهه ایزان.3

 هدارک شغلی  .4

 :اگط وبضهٌس ّستیس 

 ًبهِ اضتغبل ثِ وبض ، ثب تبضید صسٍض ووتط اظ یه هبُ ، وِ هَاضز ظیط ضا شوط وٌس: 

 سوت ضغلی ، تبضید استرسام ، حمَق ،تبضید هطذصی ، حىن وبضگعیٌی ثِ ّوطاُ ًبهِ هطذصی ًیع لبثل لجَل است .

  ثطای سِ هبُ اذیطسِ فیص حمَلی 

 :ب زفتط ّستیس یضَ ّیئت هسیطُ ضطوت یب صبحت هغبظُ اگط هسیط یب ع

 ضٍظًبهِ ضسوی ، آگْی ثجت ضطوت ، ٍ آگْی تغییطات زض صَضت ٍجَز 

 ) پطٍاًِ فعبلیت ) اگط وبضت هجبضطت زاضیس ، اضائِ پطٍاًِ وست اصلی العاهی است 

 :اگط عضَ ًظبم ذبصی ) ًظبم پعضىی ، ًظبم هٌْسسی ، ًظبم حمَلی ٍ غیطُ ( ّستیس 

 وبضت ًظبم هطثَطِ وِ ثطای سبل جبضی هعتجط هی ثبضس 

  ِگَاّی یب پطٍاًِ فعبلیت ًظبم هطثَط 

  ثبظًطستِ ّستیس : اگط 

 حىن ثبظًطستگی ثِ ّوطاُ فیص زضیبفت هستوطی 

 اگط زاًطجَ یب هحصل ّستیس : 

 گَاّی اضتغبل ثِ تحصیل ثطای سبل تحصیلی جبضی 

 اگط ضبغل ًیستیس ) هثبل : ذبًن ّبی ذبًِ زاض(

  . هساضن ضغلی ٍ هبلی ّوسط ٍ یب فطزی وِ ّعیٌِ ّبی سفط ضوب ضا تمجل هیىٌس 

 

 هدارک بانکی.5

 ثِ ظثبى اًگلیسی هبِّ 3 هبلیهبُ اذیط ، ثِ ّوطاُ ًبهِ توىي  3حسبة ّبی جبضی : وبضوطز *

 هبِّ سَز ثِ ظثبى اًگلیسی ّوطاُ ثب هْط ثطجستِ ٍ ثِ یَضٍ 3ش سپطزُ ّبی ثبًىی : گَاّی توىي ثِ ّوطاُ گطز*

 ضیبل  ثبضس .  000/000/500*ثبیس حسالل هَجَزی حسبة ثطای ّط ًفط 

 *تىویل فطم هطرصبت فطزی ثِ صَضت وبهل ٍ زلیك



گطزیس وِ تْیِ ٍ  الظم ثِ شوط است ثب تَجِ ثِ هساضن اضائِ ضسُ ٍ ًظط سفبضت هوىي است هساضن زیگطی اظ هسبفط زضذَاست

 اضائِ آًْب جْت اذص ٍیعا العاهی هی ثبضس . 

صی زض حسبثْبی ثبًىی هطرص ثبضس ، افعایص ًبگْبًی هبًسُ حسبة ثِ ّیچ عٌَاى هَضز لجَل هی ثبیست هیعاى زض آهس ضر نکته :

 سفبضتربًِ ّب ًوی ثبضس

 سال در صورت عدم درخواست ویشا بزای یکی اس والدین الشاهی هی باشد  81نکته :رضایت ناهه هحضزی بزای افزاد سیز 

ل هدارک به صورت اص نیا زیآصانس راه و رسن سفز انجام شود، در غ لهیبه وس ستیباینکته : تزجوه هدارک الشاها ه

 به آصانس ارسال گزدد . ستیبایهوزاه تزجوه هدارک جهت گزفتن استعالهات السم ه

 


