
 ثسوَ تعبلی

 فزم درخْاست عضْیت در صٌذّق لزض الحسٌَ اسبتیذ داًشگبٍ سًجبى

 هحتزم صٌذّق لزض الحسٌَ اسبتیذ داًشگبٍ سًجبى ُیئت هذیزٍ

                                  داًشکذٍ                                       آهْسشیعضْ ُیئت علوی گزٍّ                          دارای شوبرٍ هلی     ثب سالم ایٌجبًت                            

ادارٍ اهْر هبلی ثَ آگبُی اس شزایظ ّ همزرات آى صٌذّق، درخْاست عضْیت در آى صٌذّق را هی ًوبین. داًشگبٍ سًجبى ثب                  .    

ُز هبٍ هجلغ                      ریبل ثَ عٌْاى حك عضْیت هبُبًَ اس حمْق ّ هشایبین ثزداشت ًوْدٍ ّ ّکبلت هی دُن داًشگبٍ سًجبى 

 پیْست تمذین هیگزدد.سیز ثَ ذّق ّاریش ًوبیذ.  هذارک افشایش سزهبیَ ام  ثَ حسبة ثبًکی آى صٌ جِت

 .ریبل ثبثت ثزلزاری سزهبیَ اّلیَ                      هجلغ فیش ثبًکی شوبرٍ                 ثبًک تجبرت شعجَ داًشگبٍ سًجبى ثَ - 1

 فتْکپی آخزیي لزار داد استخذاهی صبدرٍ تْسظ داًشگبٍ سًجبى   - 1

 اّل شٌبسٌبهَ ّ کبرت هلی                                  فتْکپی صفحَ  - 2

 :در سًجبى آدرص هحل سکًْت 

 شِز دیگز:در دائن  آدرص هحل سکًْت

 شوبرٍ  تلفي ثبثت هحل سکًْت:                           شوبرٍ تلفي دفتز کبر در داًشگبٍ سًجبى :    

 شوبرٍ تلفي ُوزاٍ ) هْثبیل (                                       

 ًشد ثبًک تجبرت شعجَ داًشگبٍ سًجبى جِت ّاریش ّام.شوبرٍ حسبة ثبًکی 

E – Mail Address :  

 ًبم ّ ًبم خبًْادگی هتمبضی:

 تبریخ: ّاهضبء              

 لسوتی اسشزایظ ّهمزرات عضْیت در صٌذّق لزض الحسٌَ اسبتیذ داًشگبٍ سًجبى

ئت علوی اس داًشگبٍ سًجبى هی ثبشذ. بًی ّ یب رسوی عضْ ُیشزط اصلی عضْیت در ایي صٌذّق، داشتي حکن لزارداد استخذام پیو – 1

اس آًجبئیکَ ایي صٌذّق خبص اسبتیذ شبغل در داًشگبٍ سًجبى است، لذا ثب لغْ لزاردا د استخذاهی ّ یب اًتمبل عضْ صٌذّق ثَ داًشگبٍ 

ّق ًیش تسْیَ حسبة ُبی دیگز، عضْیت در صٌذّق همذّر ًجْدٍ ّ ُوشهبى ثب تسْیَ ثب داًشگبٍ سًجبى، عضْ هزثْعَ  ثبیذ ثب ایي صٌذ

 ًوبیذ. 

صٌذّق ًشد ثبًک تجبرت شعجَ داًشگبٍ سًجبى ثبثت ثزلزاری   83434ریبل ثَ حسبة جبری شوبرٍ   000ُ  000ّاریش حذالل   - 2

ریبل حك عضْیت هبُبًَ جِت افشایش سزهبیَ، کَ ایي   200, 000ئَ فیش ثبًکی آى ثَ صٌذّق ّ پزداخت حذ الل اّ ار سزهبیَ اّلیَ

ز ُوَ هبَُ تْسظ اهْر هبلی داًشگبٍ اس حمْق ّ هشایبی عضْ صٌذّق ثزداشت شذٍ ّ ثَ حسبة ثبًکی صٌذّق ّاریش هیگزدد. الجتَ اه

هبُبًَ آًبى درج هیگزدد. عضْ صٌذّق ثب هشبُذٍ ُزگًَْ  کلیَ تغییزات سزهبیَ ّ هبًذٍ ثذُی اعضبی صٌذّق ُز هبٍ در فیش حمْق

ثَ ًوبیٌذٍ صٌذّق در  هبًذٍ ّام دریبفتی خْد ثبیذ ثالفبصلَ هزاتت را جِت اًجبم اصالحبت السم، ثغْر کتجیاشتجبٍ در هجلغ سزهبیَ ّ یب 

 داًشکذٍ خْد اعالع دُذ. ًوبیٌذٍ داًشکذٍ پیگیزی ُبی السم را ثعول خْاُذ آّرد ّدر ایي سهیٌَ هسئْل هیجبشذ. 

لسظ  20ّ هعوْال  لسظ  28م ، شش هبٍ ثْدٍ ّ حذاکثزهذت ثبس پزداخت ّام در حبل حبضز حذ الل هذت اًتظبر ثزای دریبفت اّلیي ّا - 2

 % ( هیجبشذ. 1لسظ یک در صذ )  20 ثزایدر صذ ّ  00/0ُز لسظ ّام ثزای است. کبرهشد 

ا تضویي ّ در فزم در خْاست ّام ثبیذ دّ ًفز ضبهي اس اسبتیذ داًشگبٍ سًجبى کَ عضْ ایي صٌذّق  ًیش هیجبشٌذ ثبس پزداخت ّام ر - 3

 اهضبء ًوبیٌذ. 

هتمبضی ّام هیجبشذ کَ اس رّی لیست  سزهبیَ هْجْدیثزاثز آخزیي  6/2در حبل حبضز هجلغ ّام پزداختی ثَ اعضبی صٌذّق، حذّد  - 8

ًجبى ّاریش جبرت شعجَ داًشکبٍ ستُبی هبُبًَ ّاصلَ اس ادارٍ اهْر هبلی داًشگبٍ تعییي ّ هستمیوب ثَ حسبة ثبًکی هتمبضی ّام ًشد ثبًک 

 هیگزدد.

 


