
 ای درخشان در مقطع کارشناسی ارشداطالعیه پذیزش دانشجوی بدون آسمون استعداده

 0911-0011سال تحصیلی 

 05/05/93هَضخ  77948/21ضواضُ  تِ استعسازّای زضذطاى تط اساس آییي ًاهِ پصیطش تسٍى آظهَى مؤسسه آموسش عالی پارسا

واضضٌاسی پیَستِ )ٍضٍزی سال  تحمیمات ٍ فٌاٍضی اظ تیي زاًطجَیاى همطع ،ٍظاضت علَم 06/11/98هَضخ  301041/11ٍ ًاهِ ضواضُ 

 .زض همطع واضضٌاسی اضضس زاًطجَ هی پصیطز 1399-1400( تطای ًیوسال اٍل 1395 تحػیلی

 : ضطایط ٍ ضَاتط الظم

اظ ًظط هیاًگیي ول  زضسیٍاحس  ًیوسال تحػیلی تا گصضاًسى حسالل سِ چْاضم 6واضضٌاسی پیَستِ وِ پس اظ  زاًطجَیاى زٍضُ -1

ًیوسال زاًص آهَذتِ  8حساوثط طی  31/06/99ضضتِ ذَز تاضٌس ٍ تا تاضید  ٍضٍزی ٍ ّن پاًعزُ زضغس تطتط زاًطجَیاى ّن ءجع

 گطزًس.

 اهىاى پصیط است. تطای یه تاض سال تحػیلی تالفاغلِ پس اظ زاًص آهَذتگی ٍ غطفاً پصیطش زاًص آهَذتگاى تطای -1-1

تا ضضتِ تحػیلی همطع واضضٌاسی  ّواى ضضتِ تحػیلی یا ضضتِ ّای تحػیلی هطتثط ازاهِ تحػیل افطاز ٍاجس ضطایط تٌْا زض -2-1

 هتماضی اهىاى پصیط است.

ًیوسال تحػیلی زض زٍضُ واضضٌاسی پیَستِ، زاًص آهَذتِ ضًَس ٍ تِ لحاظ هیاًگیي ول  6زضذَاست هتماضیاًی وِ زض طَل  -3-1

 زضغس تطتط تاضٌس، لاتل تطضسی است. 15ًیوسال زاًطجَیاى ّن ضضتِ ٍ غیط ّن ٍضٍزی ذَز جعء  8هیاًگیي ول زض همایسِ تا 

هَضیت ٍالسیي ٍ ّوسط، ظایواى ٍ أزضذَاست زاًطجَیاًی وِ طَل هست تحػیل آًْا تِ زالیلی ذاضج اظ اذتیاض )هاًٌس تیواضی، ه -4-1

ییس وویسیَى هَاضز ذاظ زاًطگاُ أظ هست هجاظ زض آییي ًاهِ تِ طَل اًجاهس، پس اظ تًیوسال تحػیلی تیص ا 2هَاضز هطاتِ( حساوثط 

 ٍ زض غَضت زاضا تَزى سایط ضطایط، لاتل تطضسی است.

تماضای  زضغس تطتط زاًطجَیاى حائع ضطایط تىویل ًطَز، غطفاً 15زض غَضتی وِ ظطفیت پصیطش تسٍى آظهَى ضضتِ ای تا  -5-1

 گطفتي ضضتِ زضغس تطتط( تا زض ًظط 25تا هیاًگیي ول زُ زضغس تعسی زض پایاى ًیوسال ضطن ) عالی پاضسا هؤسسِ آهَظشزاًطجَیاى 

 ٍ زض غَضت زاضا تَزى سایط ضطایط، هَضز تطضسی لطاض ذَاّس گطفت. گطایص هَضز تماضا -

هَضز تطضسی لطاض  آهَظش عالی پاضساهؤسسِ اساس ضیَُ ًاهِ  ّای هتماضیاى زض زفتط ّسایت استعسازّای زضذطاى ٍ تط زضذَاست -2

 ییس ًْایی تِ ساظهاى سٌجص آهَظش وطَض اضسال ذَاّس ضس.أگطفتِ ٍ فْطست زاًطجَیاى هٌترة جْت ت

 اًتراب ًوایٌس.جسٍل شیل اطالعیِ  گطایص ضا اظ - ضضتِ یههتماضیاى هی تَاًٌس  -3

ٍ پصیطش اٍلیِ ًیع تِ هعٌی پصیطش لطعی ًیست. پصیطش ًْایی ضطایط تِ هٌعلِ پصیطش ًوی تاضس  تَزى اضائِ زضذَاست ٍ زاضا -4

 وطَض ذَاّس تَز.آهَظش ییس ساظهاى سٌجص أهٌَط تِ ت

زاًطجَیی وطَضی تطای ٍضٍز تِ ّواى ضضتِ یا ضضتِ ّای هطتثط  - تطگعیسگاى ضتثِ ّای یه تا پاًعزُ الوپیازّای علوی زضذَاست -5

 آهَظضی ٍظاضت علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی تا اضائِ هعطفی ًاهِ اظ زتیطذاًِ الوپیاز تطضسی هی ضَز.تِ تطریع ضَضای عالی تطًاهِ ضیعی 

ّای ذاضج  ّای ذاضج اظ وطَض ٍ زاًطجَیاًی وِ هسضن ذَز ضا اظ زاًطگاُ ایطاًی، ایطاًی اًتمالی اظ زاًطگاُ پصیطش زاًطجَیاى غیط -6

 پصیط ًیست. اظ ایطاى اذص ًوَزُ اًس، زض ایي فطاذَاى اهىاى

 هساضن هتماضیاًی وِ زض هْلت همطض السام تِ ثثت ًام ًىطزُ تاضٌس، هَضز تطضسی لطاض ًرَاّس گطفت. -7

غَضت عسم تىویل  هٌسضج زض فطم ثثت ًام آًْا هَضز تطضسی لطاض هی گیطز. حتی زض گطایص -ضضتِ زضذَاست هتماضیاى فمط زض  -8

 اهىاى تطضسی زضذَاست زض سایط ضضتِ ّا ٍجَز ًساضز.گطایص ّای هطتثط،  - ظطفیت سایط ضضتِ

تغییط ضضتِ یا زاًطگاُ تطای افطاز پصیطفتِ ضسُ تط اساس آییي ًاهِ پصیطش تسٍى آظهَى زض همطع واضضٌاسی اضضس اهىاى پصیط  -9

 ًیست.

 

 



 : ًحَُ ثثت ًام ٍ اضسال هساضن

همطع واضضٌاسی )الػاق عىس ضطٍضی  ط آهَظش زاًطگاُ هحل تحػیلییس تَسأگَاّی ضتثِ تا پایاى ًیوسال ضطن ٍ تفطم  تىویل -1

 است(.

 ضیع ًوطات زٍضُ واضضٌاسی -2

 تػَیط ولیِ غفحات ضٌاسٌاهِ ٍ واضت هلی -3

 -تلَاض ضطیفی  -تاتلسط اظ ططیك پست پیطتاظ تِ آزضس  31/04/99زاٍطلثاى تایس ولیِ هساضن الظم ضا حساوثط تا پایاى ٍلت ازاضی  -4

ٍ تحػیالت تىویلی: هطتَط تِ  آهَظش هسیطیت -هؤسسِ آهَظش عالی پاضسا  - 11پالن  -وَچِ هحوسحسیي پَض  -ذیاتاى وْي 

 پصیطش تسٍى آظهَى زض همطع واضضٌاسی اضضس اضسال ًوایٌس.

 

 

 گطایص ّای همطع واضضٌاسی اضضس -ضضتِ 

 

 ًام ضضتِ ضزیف

 التػاز اسالهی 1

 اسالهیفمِ ٍ هثاًی حمَق  2

 ضیاضیات هالی 3

 حساتساضی 4

 تاظاضیاتی -هسیطیت تاظضگاًی  5

 


