
 ثؼوِ تؼبلي

اطالعيِ هْن ادارُ آهَزش در هَرد اًتخاب ٍاحذ ًيوسال 

 93-94تحصيلی سال  دٍم 

 ) ٍیژُ دٍرُ ّای کارداًی ٍکارشٌاسی( 
، ضرٍری  93-94 دٍم داًشجَیاى عسیس قبل از اقذام بِ اًتخاب ٍاحذ ًيوسال 

 است کليِ بٌذّای هَجَد در ایي اطالعيِ را بِ دقت هطالعِ ًوایٌذ.

 دٍم هي سػبًذ اًتخبة ٍاحذ ًيوؼبل دٍسُ ّبی فَق الزوش اعالع وليِ داًـجَيبىثِ 

عجك ثشًبهِ صهبًجٌذی اػالم ؿذُ ثشای داًـجَيبى اص عشيك ٍة  93-94ػبل تحصيلي 

اًجبم خَاّذ پزيشفت. دس ايي هَسد ضشٍسی اػت داًـجَيبى ػضيض ثِ ًىبت صيش 

 تَجِ ًوبيٌذ :
داًـجَيبى هٌَط  وليِ  93-94ػبل تحصيلي دٍم ثجت ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ ًيوؼبل : (1)ًکتِ هْن

 اعالع سػبًي گشديذُ اػت. لجال ثِ سفغ ًَالص پشًٍذُ آًْب خَاّذ ثَد وِ 
 

عجك ثشًبهِ صيش اًجبم  39 هبُ  ثْوي 9الي  7دس سٍصّبی ( اًتخبة ٍاحذ داًـجَيبى 1

 خَاّذ پزيشفت:
 هبُ ثْوي  9سٍص  24ػبػت   الي ثْوي  7 سٍص   صجح  8اص ػبػت      )وبسؿٌبػي(ٍ هبلجل  91( ٍسٍديْبی 1

 هبُ ثْوي   9  سٍص 24ػبػت  الي ثْوي  8 سٍص  صجح  8 اص ػبػت                )وبسؿٌبػي(   92( ٍسٍديْبی  2

 هبُثْوي  9  سٍص 24ػبػت  الي  ثْوي 8  سٍص ظْش 12اص ػبػت          )وبسؿٌبػي(   93 هْش  ( ٍسٍديْبی3

( ثب هشاجؼِ حضَسی ثِ اداسُ ول آهَصؽ 11/11/93دس سٍص ؿشٍع والػْب ) 93داًـجَيبى ٍسٍدی ثْوي 
 ثشگِ اًتخبة ٍاحذ خَد سا دسيبفت هي ًوبيٌذ.

 
.لزا ضشٍسی اػت داًـجَيبى دس اػشع  داًـجَيبى ثذّىبس اهىبى اًتخبة ٍاحذ ًخَاٌّذ داؿت تزوش هْن:

 ٍلت ًؼجت ثِ پشداخت ثذّي خَد الذام ًوبيٌذ تب دس ثبصُ اًتخبة ٍاحذ دچبس هـىل ًـًَذ.
 

ٍيظُ  3پيؾ ؿوبسُ  ٍ دسٍع ثب ٍيظُ داًـجَيبى دٍسُ ّبی سٍصاًِ ٍ ؿجبًِ 4پيؾ ؿوبسُ تزوش هْن: دسٍع ثب 
داًـگبُ هي ثبؿذ . لزا داًـجَيبى دس ٌّگبم اًتخبة ٍاحذ دسٍع دلت  داًـجَيبى دٍسُ ّبی الىتشًٍيىي

  .سا داؿتِ ثبؿٌذ جْت جلَگيشی اص ثشٍص هـىل  الصم



 

الصم ثزوش اػت وِ اًتخبة ٍاحذ داًـجَيبى ، پغ اص وٌتشل ٍتبييذ اػتبد ساٌّوب، لغؼي ؿذُ ٍ داًـجَيبى 
 هغلغ ؿًَذ.ثبيؼتي  اص عشيك ػبيت اص اًتخبة ٍاحذ ًْبيي خَد ، 

 
، ٍاسد ػيؼتن ًشم افضاسی ػبهبًِ آهَصؽ/  دػتشػي ػشيغػبيت داًـگبُ / ( داًـجَيبى ثبيؼتي اص عشيك 2

 اداسُ آهَصؽ ؿذُ ٍ ثب اسائِ وذ وبسثشی ٍ ولوِ ػجَس خَد، ًؼجت ثِ اًتخبة ٍاحذ  الذام ًوبيٌذ.

ٍ اداسُ آهَصؽ هؼئَليتي دس  ثَدُ هَسد اػتفبدُ هتَجِ  ؿخص داًـجَ سهض ػجَس هؼئَليت حفبظت اص ( 3

 لجبل آى ًخَاّذ داؿت.

پغ اص  الصم ٍوبفي دس ثبصُ صهبًي تؼييي ؿذُ، ثب دلت هي ثبيؼت دس ٌّگبم اًتخبة ٍاحذ ٍ داًـجَيبى( 4

ٍ همشسات آهَصؿي ًؼجت ثِ اًتخبة  ّب آييي ًبهِ دس چبسچَة ساٌّوب ٍ اخز ًظش آًْب بتيذهـَست ثب اػ

و امکان  ، قطعی خواهذ بودن شذهييزمانی تع انتخاب واحذ پس از بازه .ٍاحذ الذام ًوبيٌذ

 دس ايبم حزف ٍفمظ . داًـجَيبى هي تَاًٌذ ترميم برای انتخاب واحذ آنها وجود نخواهذ داشت

. ثذيْي اػت اضبفِ ًوبيٌذ سا زف ٍ حذاوثش دٍ دسعح سا اضبفِ ٍ ثش اػبع همشسات، حذاوثش دٍ دسع

   دلت دس هفبد ايي اعالػيِ ثش ػْذُ خَد داًـجَ خَاّذ ثَد.ػَالت ًبؿي اص ػذم 

**** الصم اػت دس ٌّگبم اًتخبة ٍاحذ دلت ًوَدُ ٍ اص هشاجؼِ حضَسی ثِ اداسُ آهَصؽ 

 خَدداسی گشدد.
             

دسع ، ٍاحذ هي ثبؿذ ٍ داًـجَيبى هي تَاًٌذ دس صَست توبيل  140ػمف ٍاحذ دٍسُ وبسؿٌبػي ،  (5

اًتخبة ثِ ػٌَاى دسع اختيبسی هبصاد ثش دسٍع دٍسُ خَد سا   ٍاحذ 2ثب دفبع همذع ثِ اسصؽ آؿٌبيي 

  ًوبيٌذ.

دسع   ،هي ثبيؼت  39-49ػبل تحصيلي  دٍمدس ًيوؼبل  ،سًذداًـجَيبًي وِ فمظ دسع پشٍطُ سا دا( 6

 حىن اًصشافهحؼَة ؿذُ ٍ هغبثك آييي ًبهِ آهَصؿي  غبيت . دس غيشايٌصَستپشٍطُ سا اًتخبة ًوبيٌذ

 آًْب صبدس خَاّذ ؿذ.

 دساًتخبة دسع پشٍطُ دٍسُ وبسؿٌبػي تَجِ ثِ ًىبت صيش ضشٍسی هي ثبؿذ:( 7

    ، دس صَستاًتخبة هي ًوبيٌذسا دس ًيوؼبل اٍل ّش ػبل تحصيلي  دسع پشٍطُ الف ( داًـجَيبًي وِ 

ثب تبييذ اػتبد ساٌّوب ًيوؼبل دٍم ّوبى ػبل تحصيلي  هي ثبيؼت ثشای ،ػذم اتوبم آى تب پبيبى ًيوؼبل اًتخبثي

  ٍ داًـىذُ، هْلت آى سا توذيذ ٍدس پبيبى ًيوؼبل دٍم، ًوشُ آى لغؼي ؿَد.

پبيبى  ة( داًـجَيبًي وِ دسع پشٍطُ سا دس ًيوؼبل دٍم ّش ػبل تحصيلي اًتخبة هي ًوبيٌذ، حذاوثش تب

 داسًذ. ثِ اداسُ آهَصؽ  ًْبيي آى سا ؿْشيَس هبُ ّوبى ػبل تحصيلي فشصت اسائِ ًوشُ 

ًوبيٌذ تٌْب تب پبيبى ًيوؼبل هي  ، الذام ثِ اًتخبة دسع پشٍطُ بًي وِ دس تبثؼتبى ّش ػبل تحصيليج( داًـجَي

 . داسًذثِ اداسُ آهَصؽ اٍل ػبل تحصيلي ثؼذی فشصت اسائِ ًوشُ پشٍطُ خَد سا 



 

عشف اداسُ  ، ًوشُ صفش ثشای ايي دسع اصهغبثك ثب صهبًجٌذی روش ؿذُ دس صَست ػذم اسائِ ًوشُ  پشٍطُ 

 بل ثؼذی هي ثبؿذ.ؼدسع پشٍطُ دس ًيو آهَصؽ اػوبل خَاّذ ؿذ ٍ داًـجَ هلضم ثِ اًتخبة هجذد

 

، عجك ثشًبهِ صهبًي اػالم ؿذُ گشٍُ هؼبسف، ًؼجت دسٍع گشٍُ هؼبسفداًـجَيبى ثبيؼتي جْت اًتخبة (8

دسصَست اًتخبة ثيؾ اص يه دسع، اداسُ آهَصؽ الذام ًوبيٌذ ٍ  مظ يه دسع اص ايي دسٍعفثِ اًتخبة 

ٍ اهىبى تشهين ٍاحذ دس ايي هَسد ٍجَد ًخَاّذ  ًؼجت ثِ حزف ثيؾ اص يه دسع داًـجَيبى الذام ًوَدُ

 بة دسٍع ّن اسص گشٍُ هؼبسف خَدداسی ًوبيٌذ.ّوچٌيي داًـجَيبى اص اًتخ داؿت.

ثشًبهِ ّـت وليِ همشسات آهَصؿي )اػن اص پيؾ ًيبص،ّن ًيبصٍ...(ٍ ّوچٌيي (داًـجَيبى هلضم ثِ سػبيت 9

 دسع پيؾ ًيبصی وِ ثِ صَست ّن ًيبص حك حزفضوٌب داًـجَيبى  .ذٌهي ثبؿ تشهِ سؿتِ تحصيلي خَد

   ثشػْذُ داًـجَ خَاّذ ثَد.هَاسد، ػذم سػبيت ايي  ػَالتٍ اًتخبة ًوَدُ اًذ سا ًذاؿتِ

 هشثَعِ  اػبتيذ هـبٍس داًـجَيبى ؿبّذ ٍ ايثبسگش داًـىذُ ثبيؼتي ثب هـبٍسُ  داًـجَيبى ؿبّذ ٍ ايثبسگش( 10

 الذام ثِ اًتخبة ٍاحذ  ًوبيٌذ

ؿذُ ٍ ايي هحؼَة  اًتخبة ٍاحذ ثب تبخيش ،ٍاحذ دس هحذٍدُ صهبًي تؼييي ؿذُ ( ػذم اًتخبة11 

 داًـجَ  تب ،داًـجَيبى اثتذا ثبيؼتي دسخَاػت وتجي خَد سا ثب داليل ٍ هذاسن وبفي  ثِ اداسُ آهَصؽ اسائِ

ًؼجت ثِ اًتخبة ٍاحذ الذام ًوبيٌذ. ثِ ايي لجل اص ؿشٍع والػْب ، پغ اص وؼت هَافمت ؿَسای آهَصؿي، 

 اسائِ خَاّذ ؿذ. ٍاحذ 14داًـجَيبى 

ٍاحذ ثبلي هبًذُ داسًذ( هي تَاًٌذ وليِ ٍاحذ ّبی  24)داًـجَيبًي وِ حذاوثش  آخشداًـجَيبى تشم ( 12 

دسخَاػت داًـجَ ٍ هَافمت داًـىذُ  ثبخَد سا اًتخبة ٍ هَاسد هٌغجك ثش هصَثبت ؿَسای آهَصؿي 

 لبثل ثشسػي خَاّذثَد. حزف ٍ اضبفِهجشی دس ايبم 

، دسصَست حزف دسع ٍ يب ػذم جذيذ آهَصؿيذ، ثشاػبع آييي ًبهِ ثِ ثؼ 91( داًـجَيبى ٍسٍدی 13

 ذ ثَدٌهزوَس خَاّ پشداخت ؿْشيِ ثشای اًتخبة هجذد دسعهَفميت دس گزساًذى ٍاحذ اًتخبثي ، هلضم ثِ 

دس دسع افتبدُ ، ًوشات افتبدُ لجلي دس وبسًبهِ ثي تبثيش دس هؼذل خَاّذ  14ٍ دس صَست اخز ًوشُ ثبالی 

 ؿذ.

ٍاحذ ٍ ثشای داًـجَيبى  12ٍهبلجل ،  90ّش ًيوؼبل ثشای داًـجَيبى ٍسٍدی ( حذالل ٍاحذ اًتخبثي دس 14

 ٍاحذ اػت وِ داًـجَيبى هلضم ثِ سػبيت آى هي ثبؿٌذ. 14ثِ ثؼذ،  91ٍسٍدی 

                                                       

 ادارُ کل آهَزش                                                                                               


