ضیَُ ًاهِ اجشایی پزیشش بذٍى آصهَى استؼذاد دسخطاى دس دٍسُ واسضٌاسی اسضذداًطگاُ
جیشفت
الف  :ضشیظ ػوَهی
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اػتماد بِ دیي هبیي اسالم یا یىی اص ادیاى ضٌاختِ ضذُ دس لاًَى اساسی جوَْسی
اسالهی ایشاى
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هتؼْذ بِ لاًَى اساسی ٍ ًظام جوَْسی اسالهی ایشاى

-3

ًذاضتي هوٌَػیت تحػیل بِ تطخیع هشاجغ ریػالح

ب  :ضشایظ اختػاغی داًطگاُ
داًطجَیاى هوتاص همغغ واسضٌاسی (ٍسٍدی ًین سال دٍم ً ٍ 93ین سال اٍل ٍ دٍم
)94داًطگاّْا وِ حائض یىی اص ضشایظ ریل ّستٌذ
 :1بشگضیذگاى ستبِ اٍل تا پاًضدّن ًْایی الوپیاد ّای ػلوی داًطجَیی بشای ٍسٍد بِ ّواى
سضتِ یا سضتِ ّای هشتبظ بِ تطخیع ضَسای ػالی بشًاهِ سیضی آهَصضی ٍصاست ،با اسائِ
هؼشفی ًاهِ اص دبیشخاًِ الوپیاد.
 -2داًص آهَختگاًی وِ پس اص ً 6یوسال تحػیلی (با گزساًذى حذالل سِ چْاسم ٍاحذ ّای
دسسی ) بِ لحاػ هیاًگیي ول جضٍ  %20بشتش داًطجَیاى ّن سضتِ ٍ ّن ٍسٍدی خَد باضٌذ.
حذاوثش دس هذت ّطت ًیوسال تحػیلی داًص آهَختِ ضًَذ(.اتوام تحػیالت اص
 1397/07/01لغایت ) 1398/06/31
الف  :پزیشش بشای سال تحػیلی بالفاغلِ پس اص داًص آهَختگی ٍ غشفاً بشای یه باس اهىاى
پزیش است.

ب)پزیشش دس سایش سضتِ ّای تحػیلی هشتبظ پس اص تاییذ گشٍُ آهَصضی ٍ ضَسای آهَصضی
داًطگاُ اهىاى پزیش است.
پ) پزیشش داًطجَ بش اساس بشسسی هذاسن ٍ سَابك داٍعلبیي غَست هیگیشد ٍ افشاد حائض
ضشایظ بشای هػاحبِ ػلوی بِ داًطىذُ ّای هشبَعِ هؼشفی هیگشدًذ .
 - 3هتماضیاًی سا وِ عَل ضص ًیوسال تحػیلی داًص آهَختِ ضًَذ ٍ بِ لحاػ هیاًگیي ول
دس همایسِ با داًطجَیاى ّن سضتِ ٍ ّن ٍسٍدی خَد جضٍ  %20بشتش باضٌذ ،بِ غَست هاصاد بش
ظشفیت پزیشش بذٍى آصهَى دس دٍسُ واسضٌاسی اسضذ ّواى سال پزیشش خَاٌّذ ضذ(.ضوٌا
اتوام تحػیالت واسضٌاسی تا تاسیخ  1398/06/31باضذ )
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داًطجَیاى داًطگاّْای غیش حضَسی یا ًیوِ حضَسی ،پیام ًَس ،غیشدٍلتی-
غیشاًتفاػی،ػلوی واسبشدی،آصاد اسالهی ٍ پشدیس ّای بیي الولل(خَدگشداى) هجاص
بِ استفادُ اص ایي آییي ًاهِ ًیستٌذ.
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دسخَاست داًطجَیاًی وِ عَل هذت تحػیل آًاى بِ دالیلی خاسج اص اختیاس خَد (
هاًٌذ :بیواسی ،هاهَسیت ٍالذیي یا ّوسش ٍ یا بِ دلیل صایواى) حذاوثش دٍ ًیوسال
تحػیلی بیص اص هذت هزوَس دس ایي آییي ًاهِ ضَد پس اص تاییذ وویسیَى هَاسد خاظ
داًطگاُ هحل تحػیل ،لابل بشسسی است
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چٌاًچِ  %15بشتش داًطجَیاى حائض ضشایظ  ،بِ دلیل اًػشاف یا ػذم تماضا ،اص تسْیالت
هشبَط استفادُ ًىشدًذ یا ظشفیت  %15دٍسُ واسضٌاسی اسضذ سضتِ ای تىویل ًطذ ،دس
ایٌػَست داًطگاُ  %10بشتش بؼذی ّواى داًطگاُ  ،با اٍلَیت ستبِ هتماضیاى دس آى سضتِ
سا پزیشش هی ًوایذ .

ت :اًتمال ؛ هیْواى ؛ تغییش سضتِ یا تغییشگشایص ٍ تغییش هحل تحػیل افشاد پزیشفتِ ضذُ بش
اساس ایي آییي ًاهِ هجاص ًیست.

ث :داًطگاُ با سػایت ضشایظ هٌذسج دس ایي آییي ًاهِ ،فمظ یه باس تا اٍل ضْشیَس هاُ ّش سال
ًسبت بِ پزیشش حائضیي ضشایظ الذام هی ًوایذ .اساهی پزیشفتِ ضذگاى تَسظ هؼاٍى
آهَصضی داًطگاُ بشای تاییذ غالحیت ػوَهی بِ ساصهاى سٌجص اسسال ٍ لغؼی ضذى ثبت ًام
هٌَط بِ تاییذ ساصهاى سٌجص ٍ آهَصش وطَس است.
ج :پزیشش هتماضیاى هطوَل آییي ًاهِ دس دٍسُ ّای باالتش بِ غَست سایگاى ٍ بذٍى دسیافت
ضْشیِ است فلزا داًطجَیاًی وِ اص عشیك ایي تسْیالت دس ایي داًطگاُ پزیشفتِ هیطًَذ دس
غَستی وِ الذام بِ ثبت ًام ًوَدُ ٍ ضشٍع بِ تحػیل ًوایٌذ دس غَست اًػشاف هلضم بِ
پشداخت ّضیٌِ آهَصش سایگاى دس ًیوسال ّای ثبت ًام ضذُ خَاٌّذ بَد.
چ  :هذسان ثبت ًاهی داٍعلباى بِ ّیچ ٍجِ هستشد ًخَاّذ ضذ.
هذاسن هَسد ًیاص:
 -1تىویل فشم ّای  2ٍ 1پزیشش استؼذاد دسخطاى همغغ واسضٌاسی اسضذ ًاپیَستِ هشبَط بِ
داًطگاُ جیشفت
 -2سیضًوشات دٍسُ واسضٌاسی
 -3دٍ لغؼِ ػىس  3*4هتماضی تشجیحاً جذیذ( پطت ًَیسی ضذُ)
 -4سٍگشفت ضٌاسٌاهِ ( تواهی غفحات)
-5سٍگشفت واست هلی ( پطت ٍ سٍ)
-6سصٍهِ ػلوی
-7صهاى ثبت ًام اص تاسیخ  1398/05/15لغایت  1398/06/15هیباضذ
 -8هتماضیاى هی بایست هذاسن فَق الزوش سا حذاوثش تا بایاى ٍلت اداسی
تاسیخ1398/06/15با پست پیطتاص بِ آدسس( :جیشفت –ویلَ هتش  8جادُ بٌذس ػباس داًطگاُ

جیشفت – حَصُ هؼاًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگاُ  -گشٍُ ّذایت استؼذاد ّای دسخطاى )
اسسال فشهایٌذ .ضوٌاً ًتیجِ ٍ سایش ّواٌّگی ّا اص عشیك ٍب سایت داًطگاُ ٍ تلفٌی بِ
داٍعلبیي اػالم هی گشدد.

ضواسُ تواس جْت پاسخگَیی034-43347066:
ضوٌاً لیست سضتِ ّای داسای پزیشش دس همغغ واسضٌاسی اسضذ داًطگاُ جیشفت دس سال 1398
بِ پیَست هی باضذ.

