
 

 

 ۲۰۲۳-۲۰۲۴ گزینشی کمپین در شرکت برای نیاز مورد کمدار
  

 اول گزینشی مرحله
  
     درخواست فرم .1
  پاسپورت شده اسکن کپی .2
 نمرات ریز و تحصیلی مدرک کپی .3
   شخصی دستاوردهای از تاییدیه .4
  
 

   درخواست: فرم برای الزم شرایط

 

   کنید. پر انگلیسی یا روسی زبان به را فرم .1

 (شودنمی پذیرفته الکترونیکی امضای( .کنید امضا دستی صورت به را درخواست فرم .2

 کنید. ذکر را تاریخ .3

 

 !الزامی موارد

 

 شخصی تلفن و ایمیل فقط - تماس اطالعات •

   کنید. قید نیز را آن دریافت محل ویزا به نیاز صورت در •

 مشخص را  ه(رسال) نامهپایان موضوع پزشکی، دستیاری و دکترا مقطع متقاضیان برای •

 کنید.

  یک از دانشگاه ۳ از بیش هادانشگاه انتخاب کنید. مشخص اولویت ترتیب به را دانشگاه ۶ •

   نباشد. سواستوپل پترزبورگ، سنت مسکو، شهرهای در دانشگاه، ۲ از بیشتر و فدرال منطقه

 



 

 

  رصتف ،شما پذیرش از دانشگاه این امتناع صورت در ،کنید انتخاب را دانشگاه یک فقط اگر

   داد. خواهید دست از هم را روسیه هایدانشگاه سایر در تحصیل

 

 کنید. امضا و بنویسید خودکار با را تاریخ •

   کنید. آپلود را درخواست فرم صفحات تمامی •

 

 ایلف یک دوباره است الزم کردید، ایجاد سیستم در درخواستتان در تغییراتی که صورتی در

 کنید. آپلود و کنید پر را است شده تأیید شما امضای با که جدید درخواست فرم
  

 :داوطلب هویتی مدرک از شدهاسکن کپی برای الزم شرایط

 

 اعتبار نیم و سال ۱ از کمتر نباید روسیه فدراسیون به ورود تاریخ« پاسپورت اعتبار ⁃

  »باشد. داشته

 نیست. نیاز مورد روسی به مدرک رسمی ترجمه اول، مرحله برای ⁃

   .دهید ارائه را ها پاسپورت تمام شده اسکن کپی دارید، را کشور چندین تابعیت اگر ⁃
  

 تحصیلی: مدرک کپی برای الزم شرایط

 

   .دهید ارائه را خود نمرات ریز ضمیمه برگه ⁃

 نیست. نیاز مورد روسی به مدرک رسمی ترجمه اول، مرحله برای ⁃

  مدرکی باید ندارید، تحصیلی مدرک و هستید تحصیل حال در همچنان که صورتی در ⁃

   دهید. ارائه را خود تحصیلی ترم آخرین نمرات شامل
  

 شخصی: دستاوردهای مدارک برای الزم شرایط



 

 

 

 و المللی بین المپیادهای در شرکت برنده، هایدیپلم و هاگواهی از شده اسکن کپی  ⁃

 رحش ورزشی، دستاوردهای اکتشافات، و اختراعات ثبت المللی،بین هایکنفرانس ملی،

 (هدانشگا رئیس معاون حداقل امضای با) هانامهضمانتو هانامه توصیه علمی، تحقیقات

   .دهید ارائه را

 

 چرک "وضعیت در درخواست که کنید بررسی باید مدارک، تمام بارگذاری از پس

 باشد. نمانده باقی " نویس


