
 سَاالت هتذاٍل:
 

، در صَرتی 1343-44داًش آهَختگاى ٍ عالقِ هٌذاى بِ شرکت در جشي داًش آهَختگاى سال تحصیلی 

ًوَدُ ٍ در ، سَالی برایتاى هطرح شذُ است، ابتذا ایي بخش را هطالعِ در خصَص ثبت ًام در جشيکِ 

 ًوائیذ.صَرتی کِ پاسخ خَد را دریافت ًٌوَدیذ با دبیرخاًِ تواس حاصل 

 

در هي  اسنام ٍلی فارغ التحصیل شذُ( کاهالً 22/10/44اعالهی )تاریخ  تاکِ ّستن کساًی هي جسٍ  -1

 چِ بایذ بکٌن؟لیست ٍاجذیي شرایط ًیست، 

جَاب: لیست ٍاجذیي ضزایط اس سیستن گلستاى هعاًٍت آهَسضی استخزاج ضذُ است. چَى تا تاریخ گشارش گیزی 

ًوی  ( ٍضعیت فارغ التحصیلی ضوا ٌَّس در آهَسش کل ثبت ًطذُ است، ًتیجتاً اسن ضوا در ایي لیست44بْوي  24)

اطویٌاى داریذ، بِ آهَسش داًطکذُ خَد هزاجعِ ٍ تائیذیِ  22/10/44باضذ. اگز کاهال اس فارغ التحصیلی خَد تا تاریخ 

 باضیذ.دّیذ. در ایٌصَرت هجاس بِ ثبت ًام در جطي هیفارغ التحصیلی خَد را گزفتِ ٍ بِ دبیزخاًِ جطي ارائِ 

( فارغ التحصیل شذُ ام. بسیار 22/10/44ي جسٍ افرادی ّستن کِ تٌْا چٌذ رٍز پس از تاریخ اعالهی )ه -2

عالقِ هٌذم با دیگر ّن دٍرُ ای ّاین، در ایي دٍرُ جشي حضَر داشتِ باشن. آیا راّی ٍجَد دارد کِ بتَاًن 

 ؟ نثبت ًام ًوای

جطي سال یذ در با، اهکاى پذیز ًوی باضذ. ضوا ثبت ًام با تَجِ بِ ضَابط اعالهی ٍ ّوچٌیي هحذٍدیت در ظزفیت

 ًوائیذ.بعذ ثبت ًام 

هستقین: حضَر در جطي اهسال داریذ، هی تَاًیذ با دبیزخاًِ جطي )خصَظ ٍلی اگز بِ ّز دلیلی، تاکیذ باالیی در 

اسن ٍ هطخصات خَد را اعالم تا در لیست رسرٍ ًَضتِ ضَد. پس اس پایاى  ،زفتِ( تواس گ2212یا داخلی:  33441231

ًَضتِ ضذى تاکیذ هی گزدد سهاى ثبت ًام در صَرت ٍجَد ظزفیت خالی، در ایي خصَظ تصوین گیزی خَاّذ ضذ. 

علی رغن ٍجَد پس اس پایاى هزحلِ ثبت ًام، در لیست رسرٍ ّیچگًَِ حقی بزای ضوا ایجاد ًوی کٌذ ٍ اهکاى دارد 

 ظزفیت خالی با درخَاست ضوا هَافقت ًگزدد.

 آهَختگاى سال ّای قبل هی تَاًٌذ در جشي شرکت ًوایٌذ؟ داًش  -3

ّای قبل( هطکلی ٍجَد ًذارد. فقط چَى  )حتی سال 22/10/44بلِ. بزای ثبت ًام ضزکت داًص آهَختگاى قبل اس 

ست ابتذا تصَیز هذرک خَد را بِ دبیزخاًِ ارسال )حضَری، اسن آًْا در لیست ٍاجذیي ضزایط ًوی باضذ، هی بای

 فکس یا ایویل( ٍ پس اس ّواٌّگی با دبیزخاًِ ًسبت بِ ثبت ًام اقذام ًوایٌذ.

 ثبت ًام ٍجَد دارد؟ پس از  آیا اهکاى ٍیرایش -4

ٍیزایص اطالعات هیسز ًیست. چزا کِ اهکاى  سعی ًوائیذ با دقت اطالعات خَد را ٍارد ًوائیذ. تقزیباً هی تَاى گفت

ٍ ٍیزایص بزخی ًیش )ًظیز )با درخَاست کتبی ٍ طی سهاى( ٍیزایص بزخی اطالعات ثبت ًاهی بسیار هطکل ٍ سهاى بز 

اس ّواى ابتذا با دقت ٍ اطویٌاى اطالعات خَد را ٍارد تَصیِ هی ضَد هباحث هالی( اصالً اهکاى پذیز ًوی باضذ. پس 

 ًوائیذ.


