
 هوسسه آهوسش عالی انزصی
(  ٍ واضزاًی ًا پیَؾتِ  پیَؾتِ  واضقٌاؾی  ّای زٍضُ) پصیطفتِ قسگاى   ضوي آضظٍی هَفمیت بطای ولیِ

آغاس و تا  21/06/1394پذیزفته شدگاى اس روس شنبه هورخ   ملیه ثبت نام اس: اعالم هی دارد ،  1394  ؾال

 . اداهه دارد  26/06/1394هورخ  شنبهپنجروس

** واضقٌاؾی پیَؾتِ   ٍ واضزاًی ًا پیَؾتِ  هساضن هَضز ًیاظ بطای ثبت ًام **
بایؿت بط حؿب هَضزّای هٌسضج زض جسٍل شیل هساضن الظم ضا بطای  هی( با اعوال ًوطُ ٍ ؾَابك تحصیلی ٍ یا هٌحصطاً ؾَابك تحصیلی)قسگاى  ّط یه اظ پصیطفتِ

. تْیِ ٍ تحَیل ًوایس ًطغیا ًام زض هَؾؿِ آهَظـ عالی ثبت

 تَضیح ٍ هَاضز بطضؾی یه ًؿرِ تصَیط تاییسیِ+ اضائِ هسضن  (تحصیلی  یا هدرك دیپلن )هورد  ضزیف
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 هتَؾطِ آهَظـ لسین ًظام

هسضن تحصیلی زٍضُ چْاض ؾالِ یا زٍضُ قف  یا گَاّی   اصل

با ؾالِ ٍ یا ٌّطؾتاى با هْط ٍ اهضاء هسیط زبیطؾتاى ٍ یا ٌّطؾتاى 

 زضج ًَع زیپلن، برف ٍ قْطؾتاى هحل اذص زیپلن

اذص زیپلن، ؾال هالبل ٍ   هحل ٍ قْطؾتاى  برف  -

بایؿت با ؾِ ؾال تحصیل  زٍؾال هالبل زیپلن هی

. زض لیؿت یىؿاى باقس هٌسضج 

ّای  تاضید اذص زیپلن زض ّط یه اظ ضقتِ -

ٍ زٍم بایس حساوثط تا پایاى   تحصیلی ًیوؿال اٍل 

 .باقس 31/6/94
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ٍ   برف  هالبل زیپلن با زضج  ؾال 2هالبل ٍ   ؾال تحصیلی گَاّی

هسیط زبیطؾتاى ٍ یا   هحل تحصیل با هْط ٍ اهضاء  قْطؾتاى

ؾال لبل اظ  2ٍ   هالبل  ؾال ٍ قْطؾتاى   ٌّطؾتاى با زضج برف

 زیپلن
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اصل گَاّی یا واضًاهِ تحصیلی زیپلن ًظام لسین با اهضاء ٍ 

 ض بِ هْط زبیطؾتاى یا ؾاظهاى آهَظـ پطٍضـهوَْ

صطفاً بطاؾاؼ   گعیٌف تحصیلی  ّای  ضقتِ

 (وتبی هعسل)  تحصیلی ؾَابك 
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 هتَؾطِ جسیسآهَظـ ًظام

زاًكگاّی با هْط ٍ اهضاء  اصل هسضن یا گَاّی پایاى زٍضُ پیف

زاًكگاّی با زضج ضقتِ تحصیلی، برف ٍ  هسیط هطوع پیف

 ضن پیف زاًكگاّیقْطؾتاى هحل اذص هس

اظ   زاًكگاّی زض ّط یه تاضید اذص زٍضُ پیف -

ّای تحصیلی ًیوؿال اٍل ٍ زٍم بایس  ضقتِ

. باقس 31/6/94حساوثط تا پایاى 

   زٍضُ  اذص هسضن  هحل ٍ قْطؾتاى   برف -

  اظ زیپلن هالبل  ٍ ؾال   زاًكگاّی، اذص زیپلن پیف

ؾال تحصیل هٌسضج زض لیؿت   بایؿت با ؾِ هی

 .یىؿاى باقس
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جسیس با هْط ٍ اهضاء  ًظام   هتَؾطِ   زیپلن   یا گَاّی   هسضن اصل 

هحل اذص   یا ٌّطؾتاى با زضج برف ٍ قْطؾتاى ٍ  هسیط زبیطؾتاى 

 هسضن
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با هْط ٍ اهضاء هسیط   زیپلن ها لبل  ؾال یا گَاّی  ٍ   هسضن اصل 

هحل اذص  قْطؾتاى برف ٍ   با زضج  یا ٌّطؾتاى ٍ   زبیطؾتاى

 هسضن

فیعیه،  ضیاضی )اصل واضًاهِ تحصیلی زیپلن هتَؾطِ ًظام جسیس 

زض ّط یه ( علَم تجطبی، علَم اًؿاًی ٍ علَم ٍ هعاضف اؾالهی

با اهضاء ٍ هْط زبیطؾتاى یا ؾاظهاى  1393الی  1384ّای  اظ ؾال 

 آهَظـ ٍ پطٍضـ

-------------- 



3 
ٍیػُ زاًكجَیاى    واضزاًی هعازل هسضن 

 ٍ اًصطافی اذطاجی 
 ی هعازل آهَذتگی زض زٍضُ اصل هسضن ٍ یا گَاّی زاًف

هفاز   هعازل  هسضن زاضًسگاى  زض ذصَل 

هعاًٍت  28/5/92هَضخ  77633/2بركٌاهِ قواضُ 

عول بَزُ ٍ  هالن   هتبَع  ٍظاضت  آهَظقی 

ى بركٌاهِ بایؿت بطاؾاؼ ای ّای الظم هی بطضؾی

قسگاى زاضای  پصیطفتِ ضوٌا لبَلی . گیطز صَضت

هصوَض   هسضن هعازل وِ هكوَل هفاز بركٌاهِ

 .باقٌس، لغَ ذَاّس قس ًوی

4 
ّا ٍ  هسضن واضزاًی زاًكگاُ زاضًسگاى

 هَؾؿات آهَظـ عالی
 (فَق زیپلن)اصل ٍ یا گَاّی هسضن زٍضُ واضزاًی 

ید واضزاًی حساوثط تا تاض تاضید اذص هسضن 

31/6/94 
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( فَق زیپلن)اصل ٍ یا گَاّی هسضن زٍضُ واضزاًی 

ٍ   ّای فٌی آهَظقىسُ پیَؾتِ  واضزاًی  هسضن  ٍ یا گَاّی   اصل

 ای ٍابؿتِ بِ ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ حطفِ

بطای  31/6/94تاضید   اًؿاًی ًیطٍی   ططح پایاى 

 30/11/94ًیوؿال اٍل ٍ یا  تحصیلی  ّای  ضقتِ

 .ّای تحصیلی ًیوؿال زٍم باقس قتِض بطای 
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زاضًسگاى هسضن واضزاًی پیَؾتِ 

 

واضزاًی حساوثط تا  با لیس تاضید اذص هسضن 

ًام هالن  ٍ قطط هعسل بطای ثبت 31/6/94

 باقس ًوی
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زاضًسگاى هسضن واضزاًی پیَؾتِ 

 

 

 

اصل یا گَاّی تحصیلی ؾال اٍل، زٍم ٍ ؾَم زبیطؾتاى ٍ یا 

یا ٌّطؾتاى با زضج برف  ٍ  ّط ٍ اهضاء هسیط زبیطؾتاى ٌّطؾتاى با م

 هحل اذص هسضن ٍ قْطؾتاى 

-------------- 

 -------------- لیس ٍ قطط  ٍ بسٍى  ضؾوی یا هَافمت  ؾاالًِ   هطذصی  حىن  اصل واضهٌساى زٍلت 7

 ضیح ٍ هَاضز بطضؾیتَ یه ًؿرِ تصَیط تاییسیِ+ اضائِ هسضن  (تحصیلی  یا هسضن زیپلن )هَضز  ضزیف

 -------------- اصل قٌاؾٌٌاهِ ٍزٍ بطي تصَیط اظ ّوِ صفحات ولیِ پصیطفتِ قسگاى 8

 -------------- اصل واضت هلی بِ اًضوام زٍ بطي تصَیط پكت ٍ ضٍی ولیِ پصیطفتِ قسگاى 9

 -------------- زض ؾالجاضی قسُ  تْیِ  3×4 ضخ   توام عىؽ  لطعِ   6 ولیِ پصیطفتِ قسگاى 10

 ٍظیفِ ًظام  ٍضعیت    هسضن (بطازضاى)قسگاى  پصیطفتِ  ولیِ 11

ّای همطضات ٍظیفِ عوَهی  یىی اظ بٌس بِ  با تَجِ 

ًام ٍ  زفتطچِ ضاٌّوای ثبت 38هٌسضج زض صفحِ 

( زفتطچِ قواضُ یه)قطوت زض آظهَى ؾطاؾطی 

 1394ؾال 

 قسگاى ولیِ پصیطفتِ 12
اعن اظ ذسهات ( صَضت زاضا بَزىزض)ٍوپی زفتطچِ بیوِ  اصل 

 ...زضهاًی، تاهیي اجتواعی، اضتف ٍ

 --------------

 

 . هی باشد  28/6/94 شزوع مالس ها اس تارید  *

به شواره حساب  هشارتوهاى435پس اس تائید هدارك ثبت ناهی توسط واحد آهوسش در سهاى ثبت نام ، واریش هبلغ *

 سه آهوسش عالی انزصیبه نام هوس بانل هلت  4076104960

 با آرسوی هوفقیت

 هوسسه آهوسش عالی انزصی



 


