
                                                        

 

عاهساضک الظم جِت اذص ّی  

قجلی الف(هست اعتجبض  *کلیَ هساضک ًیبظ ثَ تطجوَ اسپبًیبیی زاضًس ثسّى ًیبظ ثَ تبییس زازگستطی ّ اهْض ذبضجَ *اصل گصضًبهَ ثب اهضبء ثَ ُوطاٍ گصضًبهَ ُبی

ضًگی توبم ضخ ثب  3*4قطعَ عکس  6هبٍ اظ تبضید ّضّز. ة(اضائَ گصضًبهَ جساگبًَ ثطای ُط ًفط العاهی است. ج(زاضتي زّ صفحَ سفیس ضّثطّی ُن. * 6حساقل 

هبٍ اذیط )عکس ثب پبسپْضت ّ ّیعای قجلی یکی  6گطزی صْضت کبهال هطرص ثبضس،حساکثط ثطای ، کبهال اظ ضّثطّ ، ثسّى لجرٌس ، ثسّى عیٌک ، ظهیٌَ سفیس 

اهضبء ثبًک فقظ ثَ ظثبى اًگلیسی)اضائَ گطزش حسبة ّ  ًجبضس.(*اصل ضٌبسٌبهَ ّ تطجوَ ثَ ُوطاٍ کپی اظ کلیَ صفحبت آى .*اصل گْاُی حسبة ثبًکی ثب هِط ّ

ثبضس.(  4ضّظ قجل اظ تبضید تحْیل هساضک ثَ سفبضت ثبضس ّ سبیع پطیٌت ثبًکی  01گْاُی توکي العاهیست ّ ظهبى صسّض گْاُی حسبة ثبًکی حساکثط 

ثَ هبًسٍ یکسبى.ة(گْاُی توکي ثَ ظثبى اًگلیسی ثطای سپطزٍ ُبی ثبًکی الف(حسبثِبی جبضی :کبضکطز ضص هبٍ اذیط ثَ ظثبى اًگلیسی ثَ ُوطاٍ گْاُی توکي ثب 

اهی ُوطاٍ گطزش ضص هبَُ سْز ثَ ظثبى اًگلیسی اظ ططف ثبًک ُوطاٍ ثب هِط ضعجَ ّ اهضبء ثبًک)اضائَ گْاُی توکي ثطای حسبة گطزش سْز ًیع الع

لایر ثبضس.*اصل ّ تطجوَ سٌس هبلکیت.*اصل ّ تطجوَ هساضک  111/111/011است.(*ثبیس حساقل هْجْزی حسبة یب سپطزٍ ثطای ُط ًفط 

کن ضغلی.الف(پعضکبى:پطّاًَ هطت ثب حکن کبضگعیٌی اظ ثیوبضستبى،پطّاًَ زائن پعضکی،کبضت ًظبم پعضکی ة(ّکال:پطّاًَ ّکبلت ج(هطبغل زّلتی:ح

هیعاى حقْق زضیبفتی ّ سبثقَ ثیوَ تبهیي اجتوبعی ثب هِط سبظهبى ز(ثبظ  آذطیي فیص حقْقی ّ ثب ًبهَ اظ سبظهبى هطثْطَ ثب شکط هست اضتغبل،سوت ّکبضگعیٌی،

ثقَ ثیوَ تبهیي ًطستَ ُب:اضائَ حکن ثبظًطستگی،اضائَ آذطیي فیص حقْقیَ(هطبغل غیط زّلتی:گْاُی اضتغبل ثَ کبض اظ ضطکت هطثْطَ ثَ ُوطاٍ فیص حقْق ّ سب

اظ کست آذطیي آگِی تغییطات.ض(هعلوبى،اسبتیس ّ اعضبء ُیئت علوی زاًطگبٍ:اصل حکن کبضگعیٌی ثب اجتوبعی ثب هِط سبظهبى.ّ(زض صْضت ذْیص فطهب ثْزى:جْ

(*جِت زاًص حصیل گْاُی اضتغبل ثَ ُوطاٍ فیص حقْق ّ سبثقَ ثیوَ تبهیي اجتوبعی ثب هِط سبظهبى.ظ(زاًص آهْظاى،زاًطجْیبى.)اصل ّ تطجوَ ًبهَ اضتغبل ثَ ت

س سفط زاضًس،عالٍّ ثط ًبهَ اضتغبل ثَ تحصیل ،اضائَ اصل ّ تطجوَ ضضبیت ًبهَ کتجی اظ هسیطیت هسضسَ ثبشکط تبضید سفط العاهی آهْظاًی کَ زض سبل تحصیلی قص

سبل کَ ثسّى ُوطاُی یکی اظ ّالسیي سفط هی کٌٌس ضضبیت ًبهَ هحضطی العاهی است ّ ًیبظ ثَ تطجوَ ثَ ظثبى اسپبًیبیی  01هی ثبضس.*ثطای فطظًساى ظیط 

فطم  .*اصل ّ تطجوَ هساضک ضغلی ّ هبلی ُوسط ثطای ذبًن ُبی ذبًَ زاض.*حضْض کلیَ هسبفطیي جِت اًگطت ًگبضی زض سفبضت العاهی هی ثبضس.*تکویلزاضز

لایر زض  111/111/011هطرصبت فطزی.*هساضک تب ظهبى ثبظگطت هسبفط اظ سفط،ًعز آژاًس ثبقی هی هبًس.*چک ضهعزاض ثب ضوبًت ًبهَ ثبًکی حساقل ثَ هجلغ 

َ هساضک ًیبظ ّجَ آژاًس هحل ثجت ًبم جِت ضوبًت حسي اجطای تعِسات کَ پس اظ ثطضسی هساضک زض صْضت ًیبظ ضوبًت ُبی ثیطتط هتعبقجب اعالم هی گطزز.*کلی

هسبفط زضذْاست گطزز کَ تِیَ ّ  زاضًس.الظم ثَ شکط است ثب تْجَ ثَ هساضک اضائَ ضسٍ ّ ًظط سفبضت هوکي است هساضک زیگطی اظ A4 سطی کپی زض ثطگَ  4ثَ 

 اضائَ آًِب جِت اذص ّیعا العاهی هی ثبضس.

 

 

 ضّظُبی حطکت:

فطّضزیي 7-اسفٌس 72  
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یْضّ 0571

+ ُعیٌَ ثلیت 

 پطّاظ
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ستبضٍ 4  

 –ستبضٍ ثب صجحبًَ  4اقبهت زض ُتلِبی  –ثیوَ هسبفطتی  –ّیعای تْضیستی  –ذسهبت تْض:ثلیت ضفت ّ ثطگطت 

هبزضیس ُوطاٍ ضاٌُوبی فبضسی ظثبى ّ ثبظزیس اظ یک گطت ضِطی زض ثبضسلْى ّ  –تطاًسفطُبی فطّزگبُی زض اسپبًیب 

سین کبضت ضایگبى –پطّاظ زاذلی ثبضسلْى ثَ هبزضیس  –جبشثَ ُبی گطزضگطی   


