
 مدارک الزم جھت پرونده معماری
  پرونده زرد

  مدارک عمومی

 ترجمھ شناسنامھ یا ترجمھ کارت ملی و یا کپی خوانا پاسپورت 

 CV (رزومھ)بھ زبان فرانسھ 

 انگیزه نامھ دستنویس  

 پستي، کھ ممھور بھ  دفاتر در خریداري ، قابل، عدد کوپن بین المللی ٣
  شده باشد. مھر اداره پست بوده وتاریخ برروی آن درج

 بزرگ پاكت عدد یك و معمولي اندازه باعدد پاکت  ٢،A4 بھ ،بدون حباب 
در قسمت  متقاضي پستي آدرس پاكت ٣ ھر روي برکھ  پرونده اندازه

  .گردد درج گیرنده بھ زبان فارسی و فرانسھ
 

  : شما در حال تحصیل در مقطع پیش دانشگاھی ھستید اگر

 و ترجمھ ریزنمرات ترم اول  شتھترجمھ ریزنمرات دو سال تحصیلی گذ
  سال جاری

 

  : شما دارای مدرک پیش دانشگاھی ھستید اگر

 ترجمھ مدرک پیش دانشگاھی بھ ھمراه ترجمھ ریزنمرات آن  

 ترجمھ ریزنمرات دو سال تحصیلی گذشتھ 
  

شما در حال تحصیل در یکی از مقاطع دانشگاھی (کاردانی یا کارشناسی)  اگر
  : ھستید

 ت دو سال تحصیلی گذشتھ و ترجمھ گواھی اشتغال بھ ترجمھ ریز نمرا
 تحصیل در این مقطع

 ترجمھ مدرک پیش دانشگاھی بھ ھمراه ترجمھ ریزنمرات آن  



  : شما دارای مدرک دانشگاھی ھستید اگر

 ترجمھ مدرک دانشگاھی بھ ھمراه ترجمھ ریزنمرات آن  

 ترجمھ سرفصل دروس تخصصی گذرانده شده(syllabus)  

 ترجمھ مدرک پیش دانشگاھی بھ ھمراه ترجمھ ریزنمرات آن  
  

  

(جزوه نمونھ   portfolio: در ھمھ موارد باال نمونھ کار باید بھ صورت  توجھ
کار کھ شامل تصاویر،طراحی بھ ھمراه توضیح کوتاھی در کنار ھر اثر ودر 

تھ داشن) ارایھ شده و دقت فرمایید کھ نمونھ کار حجم زیادی در بر  A4قطع 
  باشد.

:ترجمھ مدارک بھ زبان فرانسھ میباشد کھ این امر از طریق دارالترجمھ  توجھ
ھای رسمی کھ مورد تایید وزارت امورخارجھ و دادگستری باشند،امکان 

 پذیراست.

:افرادی کھ دارای تجربھ کاری میباشند ،ترجمھ گواھیھای خود را بھ  توجھ
ط با معماری و یا یک زمینھ این مدارک  در ارتبا مدارک ضمیمھ نمایند.

 ھنری(عکس،نقاشی،مجسمھ سازی وغیره)میباشد.

 بھمراه باید فرانسھ در نام ثبت ھنگام بھ تحصیلي مدرك آخرین اصلتوجھ : 
  .باشد متقاضي

  

  


