قْاًیي پزیشش ضِشًّذاى خبسجی دس داًطگبٍ ٌُش ّ فشٌُگ دّلتی آرسببیجبى
 .1قْاًیي پزیشش ضِشًّذاى خبسجی بشای دسیبفت آهْصش ّ پشّسش دس دّسٍ توِیذی
بش اعبط بشًبهَ آهْصػ عبالًَ ّ ًیوَ عبالًَ پزیشػ هذاسک دّسٍ توِیذی دسُش عبل تحصیلی اص یکن عپتبهبش ؽشّع
هی ؽْد  .دسّط بش اعبط بشًبهَ آهْصػ عبالًَ اص پبًضدُن عپتبهبش ؽشّع هی ؽْد  .دسّط بشًبهَ آهْصػ ًیوَ عبالًَ اص
ؽبًضدُن فْسیَ ؽشّع هی ؽْد.
پزیشػ ؽِشًّذاى خبسجی ّ افشاد بذّى تببؼیت بَ هْعغبت تحمیمبتی ّ آهْصػ ّ پشّسػ جوِْسی آ

رسببیجبى بَ

صْست صیش اًجبم هی ؽْد:
بش اعبط هْافمتُبی بیي عبصهبًی ّ دّلتی ساجغ بَ ُوکبسی دس صهیٌَ ُبی فشٌُگ ّ ػلن ّ آهْصػ ّ پشّسػ بیي
کؾْسُبی خبسجی ّ جوِْسی آرسببیجبى
لشاسدادُبی هغتمین اهضب ؽذٍ بیي هْعغبت آهْصػ ّ پشّسػ
اص طشیك بْسعِبی تحصیلی کَ اص طشف عبصهبى ُبی ؿیش دّلتی ّ خیشیَ هؾخص ؽذٍ اعت
بش اعبط لشاسدادُبیی کَ بیي هْعغبت آهْصػ ّ پشّسػ ّ ؽِشًّذاى ّ هْعغبت ّ عبصهبًِب ّ ؽشکتِبی کؾْسُبی خبسجی
اهضبء ؽذٍ اعت
آهْصػ سایگبى داًؾجْیبى خبسجی ّلتی هوکي اعت کَ ّصاست ّ کویغیْى ّ سُبشاى افیظ آهْصػ ّ پشّسػ اجبصٍ هضبْس
سا بذٌُذ ّ یب طبك لشاسداد ُبیی اهضب ؽذٍ بیي ُوبى هْعغَ آهْصػ ّ پشّسػ ّ هْعغبت آهْصػ ّ پشّسػ کؾْس خبسجی
هببدلَ داًؾجْیبى اًجبم ؽذٍ ببؽذ
هبلؾ پْلی ساکَ داًؼجّیبى خبسجی دس هْعغبت آهْصػ ّ پشّسػ پشداخت هی کٌٌذ بب دس ًظش گشفتي پیؾٌِبد هْعغَ آهْصػ
ّ پشّسػ اص طشف ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ جوِْسی آرسببیجبى هؾخص ّ هْسد تأییذ هی ؽْد
ؽِشًّذاى بذّى تببؼیت ّ خبسجی کَ

البهت دائوی دس جوِْسی آرس ببیجبى داسًذ دس هْسد آهْصػ بب ؽِشًّذاى جوِْسی

آرسببیجبى هتغبّی الحمْق ُغتٌذ
دسّط توِیذی تْعظ دّسٍ ُبی آهْصؽی هشبْطَ آهْصػ دادٍ هی ؽْد  .هذسک آهْصػ ّ پشّسػ آى داًؾجْی خبسجی کَ
هطببك بشًبهَ ُبی آهْصػ ّ پشّسػ تأییذ ؽذٍ جوِْسی آرسببیجبى اعت هی تْاًذ دس دّسٍ ُبی آهْصؽی ؽشکت کٌٌذ ُ .ضیٌَ
عبالًَ دّسٍ آهْصؽی  $ 750اعت .بؼذ اص توبم کشدى دّسٍ آهْصػ اص داًؾجْیبى اهتحبى ًِبیی گشفتَ م ی ؽْد .داًؾجْیبًی کَ
اهتحبى سا بب هْفمیت پؾت عش هی گزاسًذ داسای گْاُی ًبهَ هطببك سؽتَ خْدؽبى هی ببؽٌذ
ؽِشًّذاى خبسجی کَ بَ هٌظْس آهْصػ ّ پشّسػ آهبدٍ اًذ ببیذ هذاسک صیش سا اسائَ بکٌٌذ
ػشیضَ ًْؽتي بٌبم سئیظ هْعغَ آهْصػ ّ پشّسػ
ؽشح حبل
کپی سیض ًوشات تأییذ ؽذٍ اص طشف دفتش اعٌبد سعوی
گْاُی ُبی عالهتی فشد ّ ایذص
کپی گزسًبهَ
 8تب ػکظ ( 4x3پظ صهیٌَ لشهض)
دس خذهبت هِبجشتی دّلتی جوِْسی آرسببیجبى بشای ؽِشًّذاى خبسجی اجبصٍ البهت هْلت  1عبلَ ثبت ًبم هی ؽْىد.
 .2آهْصش ّ پشّسش دس هقطع کبسضٌبسی داًطگبٍ
پزیشػ هذاسک بشای آهْصػ ّ پشّسػ حضْسی ّ ؿیش حضْسی داًؾگبٍ ُش عبل اص
حضْسی داًؾگبٍ اص  15عپتبهبش ؽشّع هی ؽْد

1تب  30عپتبهبش اداهَ داسد  .دسّط

ؽِشًّذاى خبسجی بشای آهْصػ ّ پشّسػ دس دّسٍ کبسؽٌبعی هذاسک صیش سا ببیذ اسائَ بکٌٌذ:
 گْاُی ًبهَ ساجغ بَ پبیبى دادى د ّسٍ توِیذی (سؽتَ ّ صببى دّسٍ کبسؽٌبعی داًؾجْ ببیذ هطببك سؽتَ ّ صببى دّسٍتوِیذی اّ ببؽذ)
 بشای پزیشػ بَ داًؾگبٍ ببیذ ػشیضَ ای بَ ًبم سئیظ داًؾگبٍ بٌْیغذ (بب ًؾبى دادى سؽتَ خْد) هذسک تحصیلی بب ًؾبى دادى دسّط اخز ؽذٍ (اص طشف دفتش اعٌبد سعوی ببیذ تأییذ ؽْد) گْاُی پضؽکی گزسًبهَ ّ یب کبست ؽٌبعبیی (بب ّیضای ّسّد بَ جوِْسی آرسببیجبى) ؽشح حبل  8تب ػکظ ( 4x3پظ صهیٌَ لشهض)داًؾجْ دس آؿبص ُش عبل تحصیلی هبلـی ًْؽتَ ؽذٍ اص طشف ّصاست آهْصػ ّ پشّػ سا بب دالس آهشیکبیی پشداخت هی کٌذ .
داًؾجْی خبسجی اگش بَ دالیل بغٌذٍ ّ یب ًب بغٌذٍ ًتْاًغت ّ یب ًخْاعت تحصیل خْدسا اداهَ دُذ ّ ُوچٌیي بش اعبط دالیلی
فْق اص داًؾگبٍ دّس کٌٌذ ُضیٌَ پشداخت ؽذٍ تحصیلی ببصگشداًذٍ ًوی ؽْد
سّصی کَ داًؾگبٍ حکن ّسّدی داًؾجْی خبسجی سا تأییذ هی کٌذ ،اّ یکی اص داًؾجْیبى ایي داًؾگبٍ هی ؽْد
هذت آهْصػ ّ پشّسػ حضْسی دس داًؾگبٍ 4 ،عبل اعت  .دس ؿیش حضْسی ُن  4عبل ّ  6هبٍ اعتُ .ضیٌَ عبالًَ همطغ
کبسؽٌبعی  2000دالس آهشیکبیی اعت
آهْصػ ّ پشّسػ همطغ کبسؽٌبعی دس صببًِبی آرسی ّ سّعی اعت.
ؽِشًّذاى خبسجی کَ حضْسی دسط هی خْاًٌذ دس خذهبت هِبجشتی دّلتی جوِْسی آرسببیجبى ثبت ًبم هی ؽًْذ:
اجبصٍ البهت هْلت  1عبلَ اخز هی کٌٌذ داًؾجْی خبسجی هی تْاًذ اص حمْق ّ اهتیبصات داًؾجْیبى آرسببیجبًی کَ بَ طْس اًتفبػی آهْصػ هی گیشًذ اعتفبدٍ کٌذپیشّ همشسات م ؽخص ؽذٍ اص طشف هْعغَ آهْصؽی ببؽذ
ًببیذ اهالک ّ اهْال هْعغَ آهْصػ ّ پشّسػ سا صذهَ صًذ
اگش اص سّی تمصیش ّی هْعغَ آهْصػ ّ پشّسػ آعیب ببیٌذ ببیذ ُویي آى سا جبشاى کٌذ  .اگش داًؾجْی خبسجی دسّط خْد
سا بب هْفمیت توبم کٌذ هطببك سؽتَ ّ همطغ خْد هذسک کبسؽٌبعی سا اخز هی کٌذ
 .3آهْصش ّ پشّسش دس دّسٍ کبسضٌبسی اسضذ
فبسؽ التحصیالى کبسؽٌبعی کَ دعتبّسدُبی ببال دس آهْصػ ّ پشّسػ بَ دعت آّسدٍ اًذ طبك دیپلن هذسک کبسؽٌبعی
هی تْاًٌذ آهْصػ خْدسا دس کبسؽٌبعی اسؽذ اداهَ دٌُذ

 .ؽِشًّذاى خبسجی کَ هذسک کبسؽٌبعی سا دس جوِْسی

آرسببیجبى اخز ًکشدىد بشای اداهَ دادى آهْصػ خْد دس کبسؽٌبعی اسؽذ ببیذ صببى آرسبیجبى سا دس دّسٍ توِیذی یبد بگیشًذ .
دسّط همطغ کبسؽٌبعی اسؽذ اص پبًضدُن هبٍ عپتبهبش ؽشّع هی ؽْد.
داًؾجْی خبسجی بشای آهْصػ ّ پشّسػ دس دّسٍ توِیذی ببیذ بب داًؾگبٍ لشاسداد هٌؼمذ کٌذ
داًؾجْ دس آؿبص ُش عبل تحصیلی هبلـی ًْؽتَ ؽذٍ اص طشف ّصاست آهْصػ ّ پشّػ سا بب دالس آهشیکبیی

پشداخت هی کٌذ .

داًؾجْی خبسجی اگش بَ دالیل بغٌذٍ ّ یب ًب بغٌذٍ ًتْاًغت ّ یب ًخْاعت تحصیل خْدسا اداهَ دُذ ّ ُوچٌیي بش اعبط دالیلی
فْق اص داًؾگبٍ دّس کٌٌذ ُضیٌَ پشداخت ؽذٍ تحصیلی ببصگشداًذٍ ًوی ؽْد
دس کبسؽٌبعی اسؽذ هذت آهْصػ ّ پشّسػ حضْسی  2عبل ّ هذت آهْصػ ّ پشّسػ ؿیشحضْسی ُن  2عبل  6هبٍ اعت
 .4آهْصش ّ پشّسش دس هقطع دکتشی داًطگبٍ

ؽِشًّذاى خبسجی کَ تحصیالت همطغ کبسؽٌبعی اسؽذ سا بب هْفمیت پبیبى دادًذ هی تْاًٌذ تحصیالت خْدسا دس دکتشی اداهَ
دٌُذ . .ؽِشًّذاى خبسجی کَ هذسک کبسؽٌبعی اسؽذ سا دس جوِْسی آرسببیجبى اخز ًکشدًذ بشای اداهَ دادى آهْصػ خْد دس
دکتشی ببیذ صببى آرسبیجبى سا دس دّسٍ تهِیذی یبد بگیشًذُ .ضیٌَ عبالًَ دّسٍ دکتشی  3000دالس آهشیکبیی اعت
ّصاست آهْصش ّ پشّسش جوِْسی آرسببیجبى
لیست سضتَ ُبی هعتبش داًطگبٍ فشٌُگ ّ ٌُش دّلتی آرسببیجبى بَ عٌْاى یک هْسسَ آهْصش عبلی بشای دّسٍ
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