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 به صورت به همراه اصل مستندات  یک فولدردر  را علمی، پژوهشی، آموزشی یرزومه

 ، در روز مصاحبه همراه داشته باشید. 1شماره مطابق فرم  ،تفکیک شده



  ی مربوطه در ارتباط با حوزهپروپوزال پژوهشی  و 1میل شده شماره فرم تکاسکن

)فقط  فوق علمی، آموزشی و پژوهشی مدارک)متقاضیان تمامی ردیف ها( و اسکن 

بایست حداقل یک هفته قبل از روز مصاحبه به شرح می ( 3و  2، 1متقاضیان ردیف های 

 جدول زیر ارسال گردند.
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