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 پذیزش آسهوى تنذی سهاى

 های ههن توصيه

 .زاٍعلجبى گطاهي دس اظ هغبلقِ زٍيٌ زىشطچِ ضاٌّوبي آظهَى ًسجز ثِ ثجز ًبم اٍسام ًوبيٌس .1

 ثگيطيس؛ لصا ٍجل اظ دطزاذز سػوين ٍغقي  يسزٍخِ ٍبثل اسشطزاز ً  ًبم ثِ ّيچ ّعيٌِ ٍاضيعي خْز ثجز .2

 ًبم ًعز ذَز ًگْساضي ًوبييس؛ ثطاي اًدبم ثجز ضا ذَزسيبضش ثبًِ ٍ ّس  دطزاذزضّگيطي  ّس .3

ضا زضيبىز ٍ سب دبيبى هطاحل دصيطش ًعز ذَز ًگْساضيس؛ ًبم ّسضّگيطي ثجزًبم  ثقس اظدبيبى ثجز .4

 ىطهبييس؛ هشيبٍر اسز زض حيؼ ّط زٍ زٍز  ًبم ثجزثب ّس ضّگيطي دطزاذز ّس ضّگيطي  .5

سز. لصا زاٍعلجبى فعيع زٍز زاضشِ ثبضٌس ِّ زض غَضر فسم ّبي ثقسي ّس ضّگيطي ثجز ًبم العاهي ا خْز ديگيطي .6

 زضيبىز چبح سَبضبًبهِ دس اظ سْويل اعالفبر، ثجز ًبم ايطبى ثِ عَض ّبهل اًدبم ًطسُ اسز؛

حسبة ٍ ّطگًَِ ثطگِ يب  سليي ّوطاُ، ست لز ٍ لخ سبح )حشي ثِ غَضر ذبهَش(، هبضيي ّوطاُ زاضشيزاٍعلجبى گطاهي،  .7

 ؛اسزآظهَى هوٌَؿ يبززاضز زضخلسِ 

ٍبثل ٍجَل اسز،   30/6/1399، حساّثط سب 10الشحػيلي زض هَغـ ّبضضٌبسي اضضس ٍ اضائِ گَاّي هقشجط اسوبم دبيِ  ىبضك .8

گطزًس ِّ فالٍُ ثط ٍجَلي زض آظهَى، هساضُ دطًٍسُ دصيطضي آًْب سب ٍجل اظ  ثٌبثطايي ّسبًي دصيطىشِ ضسُ ٍغقي سلَي هي

ًطًَس   10ّبهل گطزز ٍ ّسبًي ِّ زض هَفس هَطض هَىٌ ثِ اضائِ گَاّي هقشجط اسوبم دبيِ  1399ـ 1400ضطٍؿ سبل سحػيلي 

 گطزز؛ سلَي هي "ّبى لن يْي"، ٍجَلي ايطبى 

دصيطىشِ ضسى، حيي سحػيل ٍ ...( هَخت لنَ ٍجَلي ىطز،   فسم ضطايظ هصَّض زض ّط هطحلِ )ثجز ًبم، ضطّز زض آظهَى، .9

 طگًَِ افشطاضي اظ زاٍعلت سلت ذَاّس ضس.هوٌَفيز ازاهِ سحػيل ٍ حٌ ّ

ًؾط ثِ عَالًي ثَزى ضًٍس زضيبىز هدَظ سلجس الظم اسز زاٍعلجبى هلجس ٍ ميط هلجس چٌس هبُ ٍجل اظ ضطٍؿ ضسوي  .10

 زٍضُ ًسجز ثِ زضيبىز هدَظ سلجس اٍسام ىطهبيٌس.

 زاضز. سحػيل زض زٍضُ زّشطي سوبم ٍٍز ثَزُ ٍ دصيطىشِ ضسگبى حٌ اضشنبل زيگطي ًرَاٌّس .11

 1399-1400ثٌسي هطاحل دصيطش آظهَى ٍضٍزي زّشطي سبل  ظهبى -1خسٍل 

سهاىهَضَؿ

ِ زاًص دژٍّي سب ثجز ًبم ٌ سبهبً  20/12/1398اظ عطي

ُ ٌٍّشطل اعالفبر ثجز ًبهي 12/4/1399سب هطبّس

ٌ سبيز دصيطش زضيبىز ّبضر ٍضٍز ثِ خلسِ آظهَى ٍضٍزي ّشجي سرػػي 23/4/99الي  21/4/99اظ عطي

25 ،26  ٍ27/4/99آظهَى ٍضٍزي ّشجي

 29/5/99 افالم ًشبيح آظهَى ّشجي

21/6/1399لنبيز  11آظهَى ضيبّي

 1399سب دبيبى آثبى افالم ًشبيح ًْبيي

ًٍسُ  1399آشضهبُ سطْيل دط

ُ زّشطي ٍ ّالس  1/11/1399 ّب ضطٍؿ زٍض

َاّي اسوبم دبيِ   30/6/1399 اضضس بم ّبضضٌبسيٍ اسو 10آذطيي هْلز اضسبل گ
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 هقذهه

ثِ هٌؾَض سطثيز عالة   ديبهجط اّطم)ظ( ٍ ائوِ اعْبض)ؿ( ِثب فٌبيز شار اٍسس حٌ ٍ سَخْبر ذبغ      

-1400ثطاي سبل سحػيلي ضُآهَظضي ٍ دژٍّطي اهبم ذويٌي ِ فلَم اًسبًي، هؤسس زضهشقْس ٍ هشرػع 

ي اهيس ِّ ثطاسبس ضَاثظ، اي؛ ثب ًوبيس هي زّشطياٍسام ثِ ثطگعاضي آظهَى ٍضٍزي زض هَغـ  1399

 هسشقسسطيي زاٍعلجبى دصيطىشِ ضًَس.

زض خْز سََيز هجبًي زيٌي  )ضُ(آهَظضي ٍ دژٍّطي اهبم ذويٌي ِّبي آهَظضي هؤسس ًؾط ثِ ايٌِْ ىقبليز

، ضطايظ زاٍعلجبى ٍ هحشَاي اسززض فلَم اًسبًي اسز ٍ ايي اهط ظهيٌِ سبظ سسٍيي فلَم اًسبًي اسالهي 

ثبيس اظ عالة   ٌبست ثب ايي ّسه عطاحي ضسُ اسز ثٌبثطايي زاٍعلجبى سحػيل زض هؤسسِآهَظضي زٍضُ هش

زض حَظُ  ، ي هؤسسِّبضضٌبسي، ّبضضٌبسي اضضس ٍ زّشط ّوعهبى ثب سحػيل زض هَبعـحَظُ فلويِ ثبضٌس ٍ 

 اضشنبل زاضشِ ثبضٌس.فلويِ ثِ سحػيل فلَم زيٌي 

 اهذاف اساسي

ّبي هرشلو فلَم اًسبًي ثب دطشَاًِ هغبلقبر ٍ سحَيَبر  هشقْس زض ظهيٌِ سطثيز هشرػػبى ٍ ّبضضٌبسبى الو(

 اسالهي؛

ّبي گًَبگَى فلَم اًسبًي ثب ًگطش ثِ هٌبثـ  سطثيز ًيطٍ خْز سسٍيي هشَى آهَظضي ٍ ّوِ آهَظضي ضضشِ ة(

اسالهي؛

ثِ هجبًي افشَبزي ٍ اضظضي سطثيز اىطاز سَاًب زضسَليس فلن، هطثيبى، اسشبزاى ٍ هحََبًي آگبُ ٍ هشقْس ًسجز  ج(

؛اسالم

 ّبي فلَم اًسبًي. فويٌ ٍ هسشسل اسالهي زض حَظُ ّبي ًَيي، اضائِ اىْبض ٍ اًسيطِ (ز

 ها  تا واصه آشنائي

ثبالسطيي زٍضُ سحػيلي آهَظش فبلي اسز ِّ ثِ افغبي هسضُ سحػيلي هيبًدبهس ٍ ضسبلز آى الو( زٍضُ زّشطي: 

ّبي هرشلو فلَم ٍ ىٌبٍضي زض ضىـ ًيبظّبي ّطَض ٍ گسشطش هطظّبي  ٍضي زض ظهيٌِسطثيز اىطازي اسز ّـِ ثـب ًـَآ

 زاًص هؤثط ثبضٌس

 دبيبى ٍ دژٍّطي ّبضّبي زضسي، ٍاحسّبي ثط هطشول آى ثطًبهِ هحشَاي ِّ اي زٍضُ : دژٍّطي آهَظضي ة( ضيَُ

  .اسز ًبهِ

قسازي فضَ ّيبر فلوي اسز ِّ ثب سبّيس ثط سطيي ٍاحس سبظهبًي زاًطگبّي هشطْل اظ س ثٌيبزي آهَظضي: گطٍُج( 

 دطزاظز. ثِ سَليس، سطٍيح ٍ اًشطبض فلن زض يِ حَظُ سرػػي هيآهَظش، 

 ِ،هؤسس زض سحػيلي ّبي ضضشِ يب ضضشِ ثِ ذَز هٌسي فالٍِ هيعاى اسبسثط   زاٍعلت ّط :اهشحبًي ضضشِز( 

 .بيسًو ضطّز هطثَط آظهَى زض ٍ ًبم ثجز ضضشِ يِ زض حساّثط سَاًس هي

ثب هَسسِ  ّبي ضضشِزض يْي اظ ضا  اضضسّبضضٌبسي  ُگطزز ِّ زٍض ثِ زاًص دژٍّبًي اعالً هي ىبضك الشحػيالى:ُ( 

 هؤسسِ ثطسس. سحػيالر سْويليهَىَيز ثِ دبيبى ضسبًسُ ٍ ىطامز اظ سحػيل ايطبى ثِ سأييس هسيط ّل 

ثغَض ٍغـ زض هَغـ  30/6/99سب  حساّثط ز ِّضَ  زاًص دژٍُ سبل آذط ثِ ّسي اعالً هي زاًص دژٍُ سبل آذط:ٍ( 

 الشحػيل ٍغقي ضَز. ىبضك، ّبضضٌبسي اضضس
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ٍاحس( ثقٌَاى ديص ًيبظ  10آظهَى ٍضٍزي، زضٍسي ضا )حساّثط  ٌُس ثب سَخِ ثِ ًوطًگطٍُ آهَظضي هي سَا ديص ًيبظ:ظ( 

 ثطاي زاًص دژٍّبى ثِ غَضر العاهي اضائِ ًوبيس.

 اسز   زّشطي  اضضس ميط اظ ضضشِ هَغـ سحػيلي آًْب زض هَغـ ّبضضٌبسي ِِّ ضضشالًي ىبضك الشحػي زضٍس خجطاًي:ح( 

ٍاحسّبي  ٍ ذبضج اظ ٍاحس( 6)حساّثط خجطاًي  غَضرِ ضضشِ هَضز سَبضب ضا ث زّشطيثبيس زضٍس سرػػي هَضز ًيبظ زٍضُ 

 هػَة، زضعَل هسر هدبظ زٍضُ ثگصضاًٌس. 

  ٍ گعيٌص( ، سٌدصهػبحجِ) ّشجي،  آظهَىهطاحل سوبم هَىَيز زض  دصيطش ًْبيي:ط( 

 هشایای تحصيل

 هطثَط، ثِ ىبضك الشحػيالى؛ ِضضش زّشطيضسوي  ِافغبي زاًطٌبهالو( 

 .دطزاذز ضْطيِة( 

 ط پذیزش یشزا

) اظ زٍضُ اضضس  اضضسدژٍُ سبل آذط ّبضضٌبسي  يب زاًص ٍ ميط هؤسسِهؤسسِ  اضضس ّبضضٌبسيهسضُ زاضشي الو( 

 ؛بًسُ ثبضس(ىَظ دبيبى ًبهِ ه

 ّبي زّشطي ضطّز ًوبيٌس.  سَاًٌس زض ّطيِ اظ ضضشِ ّب هي زاضًسگبى هسضُ ّبضضٌبسي اضضس سوبهي ضضشِ :1ًْشِ 

هططٍط ثِ ايٌِْ هسضُ ّبضضٌبسي ذَز ضا اظ هؤسسِ اذص ّطزُ ثبضٌس  زاضًسگبى هسضُ اضضس ذبضج اظ هؤسسِ: 2ًْشِ 

 ٍ غالحيز فلوي ايطبى احطاظ گطزز.زض هػبحجِ اٍليِ ديص اظ آظهَى ضطّز ثبيسز  هي

 ؛10دبيِ َاّي اسوبم گ ( ة

 ؛ّوطاُ ثب هدَظ اظ هقبًٍز سْصيت حَظُ هلجس ثَزى ثِ لجبس هَسس ضٍحبًيز ( ج

ًؾط ثِ عَالًي ثَزى ضًٍس زضيبىز هدَظ سلجس الظم اسز زاٍعلجبى ميط هلجس چٌس هبُ ٍجل اظ ضطٍؿ ضسوي  سصّط: 

 اٍسام ىطهبيٌس.زٍضُ زّشطي ًسجز ثِ زضيبىز هدَظ سلجس 

 فلويِ )اظ ًؾط ٍؽييِ فوَهي ٍ يب هَاضز زيگط(؛ ًُساضشي هٌـ ٍبًًَي سحػيل ضسوي زض حَظ ( ز

 فبلي. هؤسسبر آهَظشزاًطگبّْب يب فسم اضشنبل ثِ سحػيل زض زيگط  (ُ 

. اسزويِ هططٍط ثِ غسٍض هدَظ ازاهِ سحػيل اظ هطّع خبهقِ الوػغيي القبلسحػيل عالة ميط ايطاًي سجػطُ: 

ًسجز ثِ اذص هدَظ اٍسام  ،دصيطش هَسسِثب زضيبىز گَاّي ٍجَلي اظ هسيطيز   30/6/99 ى ثبيس سب هَضخايطب

 ًوبيٌس. زض ميط ايي غَضر ٍجَلي ايطبى هٌشيي ذَاّس ثَز.

 ها  سهويه

ظ ذَز سَاًٌس ثطاسبس ضطاي ّط يِ اظ زاٍعلجبى هشَبضي سْويِ ضظهٌسگبى ٍ ايثبضگطاى هي: سْويِ ضظهٌسگبى ٍ ايثبضگطاى

 س:شيل آهسُ اسز، هشَبضي ايي سْويِ ضًَ« ة»ٍ « الو»ِّ زض ثٌسّبي 

ًبهِ اخطايي ٍبًَى ايدبز  ّبي چْبضگبًِ هبزُ هصَّض زض آييي ٍ سجػطُ 1ضظهٌسگبًي ِّ ثطاسبس هبزُ ى: الو( سْويِ ضظهٌسگب

ر آهَظش فبلي اظ سبضيد ّب ٍ هؤسسب سسـْيالر ثـطاي ٍضٍز ضظهٌـسگبى ٍ خْـبزگطاى زاٍعلت ثسيدي ثِ زاًطگبُ

ّبي ًجطز حٌ  هبُ هشَالي يب هشٌبٍة زاٍعلجبًـِ زض هٌبعٌ فوليبسي خجِْ( 6حساٍل ضص ) 31/6/1367لنبيز  31/6/1359

 اًس فليِ ثبعل حضَض زاضشِ

 



5

 

، «%ٍ ّوسط ٍ ىطظًساى آًبى 25خبًجبظاى ظيط »، «طظًساى آًبىٍ ثبالسط ٍ ّوسط ٍ ى % 25خبًجبظاى »ة( سْويِ ايثبضگطاى: 

ٍ ّوچٌيي « ّوسط ٍ ىطظًساى ضظهٌسگبى ثب حساٍل ضص هبُ حضَض زاٍعلجبًِ زض خجِْ»، «ىآظازگبى ٍ ّوسط ٍ ىطظًساى آًب»

 « ّوسط ٍ ىطظًساى ضْسا ٍ هيََزاالثط»

آظازگبى ٍ »، «ّوسط ٍ ىطظًساى ضْسا ٍ هيََزاالثط» ثِضضشِ ؽطىيز ّط ( %25ثيسز ٍ دٌح زضغس ): 1:  ثطاسبس ٍَاًيي

 %25اذشػبظ زاضز. )سْويِ ايثبضگطاى « ٍ ثبالسط ٍ ّوسط ٍ ىطظًساى آًبى  % 25خبًجبظاى »، «ّوسط ٍ ىطظًساى آًبى

ّوسط ٍ ىطظًساى »ٍ « %ٍ ّوسط ٍ ىطظًساى آًبى 25خبًجبظاى ظيط »ًيع ثِ ضضشِ ؽطىيز ّط ( %5ح زضغس ): د2ٌ (ؽطىيز

 (%ؽطىيز 5اذشػبظ زاضز. )سْويِ ايثبضگطاى « ضظهٌسگبى ثب حساٍل ضص هبُ حضَض زاٍعلجبًِ زض خجِْ

زضغسي ايثبضگطاى سَسظ زاٍعلجبى هطوَل سْويِ ىًَ سْويل ًطَز، ذبلي هبًسُ آى،  25صّط: زض غَضسي ِّ سْويِ س

زاضشِ ثبضٌس، سرػيع يبىشِ ٍ اگط ثبظ ّن ايي زضغسي ايثبضگطاى ِّ ضطايظ ٍ حسًػبة الظم ضا  5اثشسا ثِ هطوَليي سْويِ 

 .يبثس ؽطىيز ذبلي هبًس، ثبٍيوبًسُ آى ثِ زاٍعلجبى سْويِ آظاز اذشػبظ هي

 : سصّطار هْن 

 % 70زضغسي(  5زضغسي ٍ يب  25ثطاسبس ٍَاًيي هصَّض حسًػبة ًوطُ ايثبضگطاى )افن اظ ايثبضگطاى هطوَل ؽطىيز . 1

ًوطُ آذطيي ىطز دصيطىشِ  % 80ٍ حسًػبة ًوطُ ضظهٌسگبى ضضشِ زض گـعيٌص آظاز زض ّط ًوطُ آذطيي ىطز دصيطىشِ ضـسُ 

 .اسزضضشِ آظاز زض ّط  ضسُ زض گعيٌص

ّب ٍخَز  ثطاي آى( 5/0اظ  يبثس، ِّ اهْبى گطز ّطزى ضيبضي )ثيص هي ّبي ىًَ سرػيع ّبيي ثِ سْويِ ضضشِؽطىيز زض . 2

 .زاضشِ ثبضس

ّب سَسظ هطاخـ  اًيي ٍ هَطضار هَخَز ثَزُ ٍ زض غَضر ّطگًَِ سنييط زض ايي سْويِّبي ىًَ ثطاسبس ٍَ سْويِ. 3

 س.غالح، ضَاثظ ٍ هَـطضار افوـبلي اعـالؿ ضسـبًي ذَاّس ض شي

 سْويِ ضظهٌسگبى، ايثبضگطاى، ذبًَازُ ضْسا ٍ هطثيبى -2خسٍل 

ؽطىيزغس الظمزضىطظًسّوسطذَز ضرعاسشيبزُ ٌٌّسُ ًبم سْويِ

زضغس 25زضغس ًيط آذط *------------80ضظهٌسگبى ضظهٌسگبى

زضغس 5)ايثبضگطاى 

 ؽطىيز(
زضغس 5زضغس ًيط آذط -----**70ضظهٌسگبى

زضغس 5)ايثبضگطاى 

 ؽطىيز(

 25خبًجبظاى ظيط 

زضغس

* 


** 


زضغس 5زضغس ًيط آذط 70

ايثبضگطاى 

 زضغس ؽطىيز(25)

زضغس 25خبًجبظاى 

ٍ ثبالسط

* 


* 


* 


زضغس 25زضغس ًيط آذط 70

ايثبضگطاى 

 زضغس ؽطىيز(25)
زضغس 25زضغس ًيط آذط ***70آظازگبى

ايثبضگطاى 

 زضغس ؽطىيز(25)
زضغس 25زضغس ًيط آذط ------**70ضْسا ٍ هيََزاالثط
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 .ضَز حسًػبة ًوطُ زض سوبهي هطاحل آظهَى لحبػ هي. 4

 18/10/1395سْويلي هَضخ  ّبي سحػيالر ثط اسبس هػَثِ چْبضهيي خلسِ ضَضاي سٌدص ٍ دصيطش زاًطدَ زض زٍضُ. 5

 (Ph.D) آى زسشِ اظ زاٍعلجبًي ِّ ثب اسـشيبزُ اظ سـْويِ ضظهٌسگبى ٍ ايثبضگطاى يِ ثبض زض زٍضُ ضٍظاًِ آظهَى زّشطي

ّـبي ثقس زض ّوبى هَغـ ضا  ّبي سبل دصيطىشِ ضسُ ثبضٌس، حٌ اسشيبزُ هدسز اظ سْويِ ايثبضگطاى ٍ ضظهٌسگبى زض آظهَى

 ًرَاٌّس زاضز

 ،18/10/1395سحػيالر سْويلي هَضخ  ّبي ط اسبس هػَثِ چْبضهيي خلسِ ضَضاي سٌدص ٍ دصيطش زاًطدَ زض زٍضُث. 6

ّبي  ضسگبى ضضشِ ّبي ضبّس ٍ ايثبضگط زض ضزيو دصيطىشِ آى زسشِ اظ زاٍعلجبى سٌَار ٍجل ِّ ثب اسـشيبزُ اظ سْويِ

ًـَض، هؤسسبر آهَظش  هـَظش فـبلي، زاًطـگبُ ديـبمّب ٍ هؤسسبر آ حضَضي زاًطگبُ ّبي ضجبًِ ٍ ًيوِ سحػيلي زٍضُ

اًس، زض غَضر اًػطاه اظ ضضشِ ٍجَلي  ّبي هدبظي ٍ دطزيس ذَزگطزاى ٍطاض گطىشِ فبلي ميطزٍلشي ٍ ميطاًشيبفي ٍ يب زٍضُ

ـ ّبي ثقس زض ّوبى هَغ ّبي سبل ّبي هطثَط زض آظهَى ذَز ىَظ يـِ ثـبض زيگـط، هدبظ ثِ اسشيبزُ هدسز اظ سْويِ

 .ذَاٌّس ثَز

 هزاحل آسهوى ورودی

 آظهَى ّشجي  الو(  

27/04/1399ٍ  26، 25  آظهَى: ٍ هْبى ظهبى .1

ضس.  افالم ذَاّسزض ّبضر ٍضٍز ثِ خلسِ  ،ّشجي هَاز آظهَىّط يِ اظ ثطگعاضي  زٍيٌ ٍ سبفز ظهبىهْبى، 

آظهَى: ؤاالرس .2

زضغس هقسل ّل اسز. 50ّست حساٍل حس ًػبة ٍجَلي زض ايي هطحلِ، سططيحي ثَزُ ٍ  ،سؤاالر آظهَى

  فلوي هػبحجِ (ة

ثٌسي ضسُ  ظهبى ِثطاسبس ثطًبه ّوعهبى ثب افالم ًشبيح ّشجيّست ًوبيٌس ًوطُ ٍجَلي ضا اظ زاٍعلجبًي ِّ زض آظهَى  .1

 زفَر ثِ فول ذَاّس آهس.فلوي  هػبحجِخْز 

اًگيعُ،  سٌدص؛ زض هػبحجَِز. ض سٌديسُ هيآظهَى ّشجي لوي زاٍعلت ًسجز ثِ هَاز سَاًبيي ف هػبحجِزض  .2

گيطز. َّش ٍ اسشقساز زاٍعلت هَضز اضظيبثي ٍطاض هيضرػيز، 

 تزگشاری آسهوىحذنصاب 

 لنَبيي ِّ حس ًػبة زاٍعلت ضا ًساضًس ّ ضضشِثطگعاضي  لصا اسززاٍعلت ًيط  15 ،ثطگعاضي آظهَىالظم ثطاي حس ًػبة 

 ًوبيٌس. اًشربةضا  سَاًٌس زض ضضشِ زيگطي هيزاٍعلجيي  ٍ ذَاّس ضس

 ظزفيت پذیزش رشته

 ًيط اسز. 7 حساّثط زٍضُ زّشطيّط ضضشِ زض دصيطش ؽطىيز 

  
  30/6/1399، حساّثط سب 10ىبضك الشحػيلي زض هَغـ ّبضضٌبسي اضضس هَسسِ ٍ اضائِ گَاّي هقشجط اسوبم  دبيِ 

گطزًس ِّ فالٍُ ثط ٍجَلي زض آظهَى، هساضُ  ٍبثل ٍجَل اسز،  ثٌبثطايي ّسبًي دصيطىشِ ضسُ ٍغقي سلَي هي

ّبهل گطزز ٍ ّسبًي ِّ زض هَفس هَطض هَىٌ   1399-1400طٍؿ زٍضُ سحػيلي  دطًٍسُ دصيطضي آًْب سب ٍجل اظ ض

 گطزز.سلَي هي "ّبى لن يْي"،  ًطًَس ، ٍجَلي ايطبى 10ثِ اضائِ گَاّي هقشجط اسوبم  دبيِ 
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 هواد و ضزایةها،  رشته

 1399-1400ّبي آظهَى ٍضٍزي زّشطي سبل سحػيلي  : هَاز ٍ ضطايت ضضش3ِخسٍل ضوبضُ  

ضضشِ 

و گطايص
زي

ض
 

 هبزُ آظهًَي

ت
طي

ض
 

ضضشِ 

و گطايص
زي

ض
 

 هبزُ آظهًَي

ت
طي

ض
 

ازيبى ٍ 

 فطىبى

 3 ازيبى اثطاّيوي 1

 هسيطيز

 2 هسيطيز اسالهي 1

 2 ّبي ضىشبض سبظهبًي سئَضي 2 2 ازيبى ضطٍي 2

 3 ّبي سبظهبى ٍ هسيطيز سئَضي 3 2 فطىبى 3

 1 ضٍش سحَيٌ 4 1 ظثبى اًگليسي 4

 2 ظثبى سرػػي 5 1 سيسيط ٍطآى 5

فلَم 

ٍطآى ٍ 

 حسيث

 2 ظثبى سرػػي فطثي )خسيس( 1

ىلسيِ 

اٍشػبز 

 اسالهي

 3 اٍشػبز ذطز 1

 3 اٍشػبز ّالى 2 2 ظثبى سرػػي فطثي )ٍسين( 2

 2 ظثبى سرػػي 3 3 فلَم ٍطآى 3

 3 اٍشػبز اسالهي 4 4 سيسيط ٍطآى 4

 3 اٍشػبز ايطاى 5 1 ظثبى سرػػي اًگليسي 5

ىلسيِ 

سقلين ٍ 

 سطثيز

 2 ضٍش سحَيٌ 1

فلَم 

 سيبسي

 1 اًسيطِ سيبسي اسالم ٍ مطة 1

 1 الولل ضٍاثظ ثيي 2 2 ٍ هْبست سطثيشي زض اسالم ٍ مطة  آضاء 2

 1 هسبئل ايطاى 3 4 سقلين ٍ سطثيز زض مطةهجبًي ىلسيي  3

 1 خبهقِ ضٌبسي سيبسي 4 4 هجبًي ىلسيي سقلين ٍسطثيز زض اسالم 4

 1 ضٍش ضٌبسي فلَم سيبسي 5 3 ىلسيِ اسالهي 5

 1 ظثبى سرػػي 6 2 ظثبى سرػػي )فطثي ٍ اًگليسي( 6

هسضسي 

هقبضه 

 اسالهي

 4 اذالً اسالهي 1

ىلسيِ 

 سغجيَي

 3 ىلسيِ اسالهي 1

 3 ضٌبسي هقطىز 2 2 فطىبى اسالهي 2

 2 ىلسيِ مطة 3 3 ىلسيِ هضبه 3

 2 هٌغٌ 4 1 ظثبى سرػػي )اًگليسي( 4

سبضيد 

)سبضيد 

 اسالم(

 2 ظثبى فطثي 5 2 ّبي اسالهي سبضيد ًْضز 1

 2 ظثبى اًگليسي 6 2 سبضيد اًسيطِ سيبسي اسالم 2

 3 سبضيد سحَالر سيبسي اخشوبفي اسالم ٍ ايطاى  3

 ّالم

 4 ّالم اسالهي 1

 3 ىلسيِ زيي 2 1 ظثبى فطثي 4

ضٍاى 

 ضٌبسي

 3 ظثبى اًگليسي 3 2 ضٌبسي ضرػيز ضٍاى 1

 2 ىلسيِ 4 1 ظثبى سرػػي 2

 

 1 ازيبى 5 1 آهبض ٍ ضٍش سحَيٌ 3

 

       2 هْبست ضٍاى ضٌبسي ٍ ًَس آى 4
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 تکاليف داوطلة 

 زاٍعلجبى ثبيس سوبم اٍساهبر ظيط ضا زض هَفس هَطض اًدبم زٌّس:

    ثجز ًبم خْز ضطّز زض آظهَى؛ 

     زضيبىز ّبضر ٍضٍز ثِ خلسِ آظهَى ّشجي اظ عطيٌ سبيز دصيطش؛ 

  ضطّز زض آظهَى ّشجي؛ 

 ّضيبّي )زض غَضر دصيطىشِ ضسى زض آظهَى ّشجي(؛ ّبي  ز زض آظهَىضط 

 .سطْيل ٍ سْويل دطًٍسُ دصيطضي 

 هزاحل ثثت نام در ساهانه

 هَىزضيبىز زىشطچِ ضاٌّوبي آظثجز ًبم ٍ خْز  http://paziresh.iki.ac.ir هطاخقِ ثِ سبهبًِ دصيطش ثِ آزضسالو(   
 ضٍظ 10ثِ هسر  20/12/1398سب  10 اظ سبضيد

ثجز دژٍّي ذَز ثِ آيَْى  ًْشِ: خْز ثجز ًبم، زض ثرص زّشطي، ٍسوز ثجز ًبم ضا ّليِ ًوَزُ ٍ ثب ٍضٍز ثِ سبهبًِ زاًص
 هطاخقِ ًوبييس.ًبم زض هَبعـ ثبالسط 

ٍاٍـ زض سبهبًِ ٍاضيع ٍخِ اظ عطيٌ زضگبُ ايٌشطًشي ثبًِة(   

ضيبل  1/000/000 خْز ٍاضيع هجللايي ثرص ًيبظ ثِ ّبضر ثبًْي هقشجط فضَ ضشبة زاضاي ضهع زٍم، زض  : 1سصّط
 ثبضس. هي ّعاض سَهبى هقبزل غس 

 ثِ غَضر ّبهل زض سبهبًِ اضائِ ضسُ اسز. ضاٌّوبي دطزاذز ايٌشطًشي: 2سصّط
 س.گطزز. زض ٍاضيع ٍخِ زٍز ىطهبيي ٍخِ ٍاضيعي ثِ ّيچ فٌَاى هسشطز ًوي: 3سصّط
ًوبيص هي  ّس سيبضشٍ  ّس ضّگيطي دطزاذزدس اظ اسوبم هطحلِ دطزاذز ايٌشطًشي، سبهبًِ ثِ زاٍعلجبى،  :4سصّط

 زّس ِّ الظم اسز زاٍعلجبى آى ضا يبززاضز ًوَزُ ٍ سذس ٍاضز هطحلِ ثجز اعالفبر ىطزي ضًَس.
 .ًبم ّسضّگيطي ثجزٍضٍز سوبم اعالفبر زضذَاسشي زض سبهبًِ ٍزضيبىز  ج(  

زاٍعلجبى الظم اسز زض زضج ّس هلي، ًبم ذبًَازگي)ثِ غَضر ّبهل ّوطاُ دسًَس( ٍ ًبم، هطرػبر  صّط:س
بىي ثِ فول اي، اضسبل فْس، ضضشِ اًشربثي هَضز ًؾط ٍ سوبهي اعالفبر الظم زيگط ٍٍز ٍ سَخِ ّ ضٌبسٌبهِ

ت ثِ فٌَاى هشرلو ثطذَضز ذَاّس غَضر افالم ٍ اضسبل ّطگًَِ اعالفبر اضشجبُ، ثب زاٍعلآٍضًس. ثسيْي اسز زض 
ضس. 

 هشخصات عکس جهت تارگذاری در ساهانه

 )فْس دطسٌلي سوبم ضخ هقون ِّ زض سبل خبضي گطىشِ ضسُ ثبضس) فْس سوبم ضخ 
 .سػَيط زاٍعلت ثبيس ٍاضح، هطرع ٍ ىبٍس اثط هْط، هٌگٌِ ٍ ّطگًَِ لِ ثبضس

  ىطهز فْسjpg .ثبضس

  ثبضس.ديْسل  400زض  300سب حساّثط  300زض  200حساٍل اًساظُ فْس اسْي ضسُ ثبيس

  ّيلَ ثبيز ثبضس. 100حدن ىبيل ّوشط اظ

 ِّبي ظايس فْس اسْي ضسُ حصه ضسُ ثبضس. حبضي

 زاضاي ظهيٌِ سييس ثبضسثبيسز  ي ضًگي هيّب فْس .

 .ّبي ضٌبسبيي) ّبضر هلي، ضٌبسٌبهِ ٍ ...( ٍبثل ٍجَل ًرَاّس ثَز اسْي فْس اظ ضٍي ّبضر: 1سصّط
 گطزز. زض غَضر اضسبل فْس ميط هقشجط ثجز ًبم زاٍعلت ثبعل ضسُ ٍ حٌ ضطّز زض آظهَى اظ ٍي سلت هي: 2سصّط
.ٍبثل ٍجَل ًيسز ،گطىشِ ضسُ ثبضس سليي ّوطاُّبيي ِّ ثب  فْس :3سصّط

http://paziresh.iki.ac.ir/
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الظم اسز زاٍعلجبى، اظ ىطم ايٌشطًشي سْويل ضسُ ِّ حبٍي ّس ضّگيطي ثجز ًبم اسز، يِ ًسرِ 
 ذَز ًگْساضًس. چبدي ًعز

 ًبهِ گعيٌص: سْويل دطسصز(  

ضا ٌّگبم ثطگعاضي آظهَى ّشجي زضيبىز ٍ دس اظ  ًبهِ گعيٌص دطسصًبم زض سبيز دصيطش،  زاٍعلجبى ثبيس فالٍُ ثط ثجز

هَسسِ  ٍاحس گعيٌصسْويل اعالفبر زضذَاسشي، ّوطاُ يِ ٍغقِ فْس دطسٌلي حساّثط سب دبيبى آظهَى ّشجي ثِ 

  ثبضس. ًبم ًبٍع ثَزُ ٍ سجقبر آى ثِ فْسُ زاٍعلت هي غَضر ثجز ضميط اييزٌّس؛ ز سحَيل

 «ثب آضظٍي سَىيٌ الْي»

 با آرزوی موفقیت


