
بسمه تعالی 

 : مدارك مورد نياس جهت ثبت نام پذيزفته شدگان

هَظف ّستٌس زض هْلت همطض ثب هطاخعِ حضَضي   95  زاٍطلجبى پصيطفتِ ضسُ زضآظهَى استرساهي آثبى هبُ

ثلَاض وطبٍضظ، ًجص ذيبثبى لسس، سبذتوبى ستبز هطوعي زاًطگبُ : ثِ زاًطگبُ علَم پعضىي تْطاى ثِ آزضس 

 .هساضن شيل ضا اضائِ ًوبيٌس 506اتبق ،  پٌدن ، طجمِ علَم پعضىي تْطاى

 1395هبُ  آثبى پيوبًيوبضًبهِ لجَلي زض آظهَى استرسام اصل ثِ ّوطاُ تصَيط  

 اصل ثِ ّوطاُ تصَيطآذطيي هسضن تحصيلي 

 زاضا ثَزى هسضن الظم زضهمطع تحصيلي هٌسضج زض ضطايط احطاظ هطبغل شوط ضسُ زض زفتطچِ ضاٌّوب  :تبصره 

  هلي ثِ ّوطاُ تصَيطپطت ٍضٍ اصل وبضت 

 ِاصل ضٌبسٌبهِ عىسساضثِ ّوطاُ تصَيط توبم صفحبت ضٌبسٌبه 

  زضصَضت تبّل ، اصل ضٌبسٌبهِ ٍوبضت هلي ّوسط ٍفطظًساى ثِ ّوطاُ تصَيط آًْب  :تبصره 

 4 ثب ضعبيت ضئًَبت اسالهي  4 * 3  لطعِ عىس پطسٌلي 

 ٍيژُ ثطازضاى)يت زائن ثِ ّوطاُ تصَيطآى اصل وبضت پبيبى ذسهت ًظبم ٍظيفِ عوَهي يب هعبف(  

  اصل گَاّي پبيبى ططح هطوَليي ذسهت پعضىبى ٍپيطاپعضىبى يب هعبفيت اظآى ثطاي ضضتِ ّبي

 اخجبضي ثِ ّوطاُ تصَيطآى 

  ِگَاّي اضتغبل ثِ ططح ثطاي هطوَليي لبًَى ذسهت پعضىبى ٍ پيطاپعضىبى وِ ططح ذَز ضا ث

 .توسيس ًوَزُ اًس 16/7/93هَضخ 845/100 استٌبز ثرطٌبهِ ضوبضُ

  گَاّي هجٌي ثطهَافمت ثب اًصطاف اظ ططح ثطاي هطوَليي لبًَى ذسهت پعضىبى ٍ پيطاپعضىبى زض

 ضضتِ ّبي اذتيبضي 

  حست هَضز ثطاسبس ّطيه اظ هَاضز هطرص ضسُ زض ثٌسّبي زُ )اصل هساضن زال ثط ثَهي ثَزى

(  گبًِ شوط ضسُ زض ثٌس يه اهتيبظات ٍ سْويِ ّبي لبًًَي

  (ٍيژُ زاٍطلجبى ايثبضگط)اصل هساضن زال ثط ايثبضگطي ثِ ّوطاُ تصَيط آى  



  ليت اظ سبظهبى ثْعيستياضائِ گَاّي هعلَ)هعلَليي عبزي حست هَضز اظ هطاخع شيطثط( 

  اصل سبيطهساضن طجك هفبز آگْي حست ضطٍضت ثِ ّوطاُ تصَيطآى 

  ثطاي )ًبهِ گَاّي اضتغبل اظ زستگبُ هحل ذسهت ٍ يب احىبم لطاضزازي ٍيژُ ضبغليي لطاضزازي

( هحبسجِ اهتيبظ ضبغليي لطاضزاز

: 1تذكر 

يت زائن ٍ پبيبى ذسهت ٍظيفِ زاٍطلجبى هالن عول ثطاي هحبسجِ تبضيد گَاّي فطاغت اظ تحصيل، هعبف 

  .ٍ هحبسجِ سي آًْب اٍليي ضٍظ ثجت ًبم هي ثبضس 21/8/95ظهبى ثطگعاضي آظهَى

 : 2 تذكر

هسضن تحصيلي ٍ گَاّي اًدبم ذسهبت لبًَى پعضىبى ٍ پيطاپعضىبى يب هعبفيت اظ هطاخع شيطثط استعالم 

  .ثطاصبلت هساضن ًرَاّس ثَز لطعي ذَاّس ضس ٍتطجيك اٍليِ اًدبم ضسُ زض ثٌس فَق هالن

 : 3تذكر

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هساضن هتمبضيبى پس اظ تعييي ًوطات زاٍطلجبى زض آظهَى عوَهي ٍ ترصصي تَسط 

ثَيژُ هساضن ايثبضگطي،ثَهي )زستگبُ استرسام وٌٌسُ ثطضسي ذَاّس ضس، لصا زض صَضتي وِ هساضن زاٍطلجبى 

هغبيط ثب ضطايط هٌسضج زض ايي آگْي ٍ (ُ ٍ هعلَليي عبزي ، گَاّي اضتغبل ثِ وبض ثسٍى ضوبضُ ضٌبس

ّوچٌيي اطالعبت هٌسضج زض تمبضب ًبهِ ثجت ًبهي ثبضس، ّيچگًَِ حمي ٍ اهتيبظي ثطاي هتمبضيبى ايدبز 

ًرَاّس وطز، ٍزض ّطهطحلِ اظ آظهَى، اعالم ًتبيح اٍليِ، حتي زض صَضت پصيطش ًْبيي زاٍطلت اظ سبيط فطايٌس 

 م حصف ذَاّس ضس ٍ حك ّيچگًَِ اعتطاضي ًرَاّس زاضتخصة ٍ استرسا


