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 فقبلیتُاب   ارسیبثی پیطزفت داوطجً در َز درس ثز اسبس میشان حضًر ي فقبلیت در والس ، اوجاب       52مبدٌ 

َز درس مزجـ ارسیبثی داوطجً استبد یب اسبتیذ ویمسبل ي پبیبن ویمسبل صًرت می گیزد ي  ثیهآمًسضی ي وتبیج امتحبوبت 

 در آن درس است . 

 

، ثب تًجٍ ثٍ مًارد سیز اوجب  می  ثبلیىیثبلیىی ي  پیصديرٌ َب  داوطجً در تحصیلی رسیبثی پیطزفت ا    53مبدٌ 

 ضًد 7 

  ي وبروىبن ثخص ، مزاجقیه ي حسه راثغٍ ثب ثیمبران داوطجًیی ًن ئ، حفؼ ضي حزفٍ ا  رفبیت اخالق اسالمی 

 ٍحضًر مزتت ي تمب  يلت در ثخص ، والسُب  مزثًع  

 تُیٍ ي تىمیل پزيوذٌ ثیمبران  يئًلیت در اوجب  امًر محًلٍ عجك ضًاثظ ثخص دلت ي احسبس مس 

   ثبلیىیثبلیىی ي  پیص افشایص مُبرت ي ثُزٌ گیز  داوطجً اس ديرٌ َب 

  ي وست ومزٌ الس   ياحذَب  فملیضزوت در امتحبن 

 

ثاٍ  53ي52ىاذرج در مابدٌ   وتیجٍ ارسیبثی پیطزفت تحصیلی داوطجً ثز اسبس مفبد مىذرج در مبدٌ م   54مبدٌ 

   صًرت ومزٌ تقییه می ضًد يومزات داوطجً در َز درس یب َز ثخص ثصًرت فذد  ثیه صفز تب ثیست مطخص می ضًد.  
  
 

 05در درسُب  مزحلٍ دي  آمًسش دوذاوپشضاىی   ي 01مزاحل ايل حذالل ومزٌ لجًلی در درسُب      55مبدٌ 

  می ثبضذ.

   ٌطجًیی وٍ در َز یه اس درسُب حذالل ومزٌ لجًلی را وست وىمبیذ ، در ايلیه فزصت داو  7 55مبدٌ  0 تجصز

مقیه مًؽف ثٍ اوتخبة مجذد آن درس است . ثب ایه حبل ومزات ولیٍ دريس افم اس لجًلی ي رد  در وبروبمٍ داوطجً ثجت 

 می ضًد.   میبوگیه محبسجٍ ي در 

 ٌفملی وٍ  –مزٌ مستمل داروذ ، امب ومزٌ دريس وؾز  َز یه اس دريس وؾز  ي فملی و  7 55تجصزٌ مبد

می ضًوذ ، مقذل دي لسمت وؾز  ي فملی ي ثب تًجٍ ثٍ ضزایت َز وذا  است . در صًرتی وٍ مقذل دي  محسًة یه درس

رسیذٌ ثبضذ ، َز دي لسامت   01ومتز ثبضذ َز چىذ مقذل ثٍ  5وزسذ ي یب ومزٌ یىی اس آوُب اس  01لسمت وؾز  ي فملی ثٍ 

 بیذ مجذداً تىزار ضًد . ث

 

را حاذاورز  َز درس یب َز ثخص مًؽفىذ گشارش ومزٌ وُبیی داوطاجً در آن درس  استبد یب اسبتیذ     56مبدٌ 

 ، ثٍ آمًسش داوطىذٌ تسلیم ومبیىذ .  اس عزیك گزيٌ  آن درسدٌ ريس پس اس ثزگشار  امتحبن ؽزف 



 ٌريس پاس اس افاال     3داوطجً می تًاوذ حذاورز تب  پس اس افال  ومزٌ تًسظ آمًسش ،  7 56تجصزٌ مبد

 وتبیج افتزاضبت خًد را وتجبً ثٍ آمًسش داوطىذٌ افال  وىذ تب رسیذگی الس  صًرت پذیزد . 

 

آمًسش داوطىذٌ مًؽف است  ومزات وُبیی را حذاورز تب دي َفتٍ پاس اس ثزگاشار  آخازیه    ادارٌ     31مبدٌ 

ارسابل  ی ثٍ افتزاضبت داوطجًیبن ي رفـ اضتجبَبت احتمبلی ثٍ آمًسش ول داوطگبٌ امتحبن َز ویمسبل ي ثقذ اس رسیذگ

 دارد.

 ٌومزٌ پس اس افال  ثٍ آمًسش ول داوطگبٌ غیز لبثل تغییز است .  7 31تجصزٌ مبد 

 

بن در پبیبن َز ویمسبل تحصیلی میبوگیه ومزات داوطجً در آن ویمسبل ي میبوگیه ول ومزات اي تب پبیا     03مبدٌ 

در آن میبوگیه ول ومزات داوطجً پشضىی ،  دوذان َز یه اس مزاحل ديرٌ دوتز  فمًمیي در پبیبن محبسجٍ ویمسبل آن 

 محبسجٍ ي در وبروبمٍ ي  ثجت می ضًد . مزحلٍ 

 ٌتقذاد ياحذَب  َز درس یب ثخص در ومازٌ آن درس  ومزات  ثزا  محبسجٍ میبوگیه 7 30مبدٌ  0تجصز ،

ً د ي مجمًؿ حبصل ضزثُب ثز تقذاد ول ياحذَبیی وٍ داوطجً ثزا  آوُب ومزٌ یب ثخص ضزة می ضً مازديد     یاب  لیلجا

 دریبفت داضتٍ است ، تمسیم می ضًد . 

 ٌديرٌ تبثستبوی ثٍ فىًان ویمسبل تحصیلی محسًة ومی ضًد ، ومزات درسُبیی واٍ    7 30مبدٌ  5تجصز

 .ٍ میبوگیه ول داوطجً محسًة می ضًد داوطجً در ديرٌ تبثستبوی می گذراوذ تىُب در محبسج

 

ومتاز   05ضىی وجبیذ اس دوذاوپشمیبوگیه ومزات داوطجً در َیچ ویمسبل اس مزاحل ايل ي دي  آمًسش     35مبدٌ 

 ثبضذ ، در غیز ایه صًرت ، وب  وًیسی داوطجً در ویمسبل ثقذ ، ثٍ صًرت مطزيط خًاَذ ثًد . ومتز01يدر مزحلٍ دي  اس 

 ٌياحذ ثبضذ آن  05در مًارد  وٍ تقذاد ياحذَب  ارائٍ ضذٌ تًسظ داوطگبٌ ومتز اس   7 35ٌ مبد 0تجصز

ویمسبل جشي سىًات تحصیلی داوطجً محسًة وخبَذ ضذ يلیىه در صًرت وسز میبوگیه ثٍ فىاًان ویمسابل مطازيعی    

ه اس مزاحل آمًسش پشضاىی ،  محبسجٍ خًاَذ ضذ . در مًارد  وٍ ثٍ فلت مطىالت داوطجً یب ویمسبل یب ویمسبل در َز ی

ياحذ ثبضذ ، آن ویمسبل جشي سىًات تحصیلی داوطجً محسًة ي در صًرت وسز میابوگیه ثاٍ    05تقذاد ياحذَب ومتز اس 

 ی ویش محبسجٍ خًاَذ ضذ . عفىًان ویمسبل مطزي

 ٌن وب  وًیسی داوطجً را َز ثبر گتجب ثاٍ  ٌ مًؽف است ، مًضًؿ مطزيط ثًدگبداوط  7 35مبدٌ  5تجصز

اعالؿ دَذ ي یه وسخٍ اس آن را در پزيوذٌ داوطجً ضجظ وىذ . ثب ایه يصف لصًر در اخغابر ثاٍ ي  اس   ي ايلیبء اي ي  

 عزف داوطگبٌ ي یب اؽُبر ثی اعالفی داوطجً اس ایه امز ، مبوـ اس اجزا  ممزرات وخًاَذ ثًد . 

 

صًرت مطزيط وب  وًیسی می وىذ حتی در ویمسبل آخز در َز یه اس مزاحال  داوطجًیی وٍ ث    33مبدٌ 

 ياحذ درسی را در آن ویمسبل وذارد .  01، حك اوتخبة ثیص اس دوذاوپشضىی ايل ي دي  آمًسش 

 ٌدر ویمسبل آخز تحصیلی در َاز  )محذيدیت در سمف سىًات تحصیلی (در مًارد استرىبیی ،   7 33تجصزٌ مبد

ارائٍ ياحذ ثیطاتز اس   ضىی ثب تًجٍ ثٍ تقذاد ياحذ ثبلی مبوذٌ ي سًاثك تحصیلی داوطجً ،دوذاوپشمًسش یه اس مزاحل آ

ياحذ  51در َز صًرت ایه تقذاد ثیص اس  ثٍ فُذٌ ضًرا  آمًسضی داوطگبٌ است.33حذ ممزر ثٍ داوطجً  مطمًل مبدٌ 

 وجبیذ ثبضذ . 



 

ویمسبل متىبية مطازيط   1ویمسبل متًالی یب  3ضىی ثزا  دوذاوپشداوطجًیی وٍ در مزاحل آمًسش     31مبدٌ 

می تًاوذ    ثبضذ ، 01ذٌ است حذالل یچىبوچٍ میبوگیه ول ياحذَبیی وٍ گذراو ي محزي  می ضًد ضًد ، اس ادامٍ تحصیل 

تغییز  داویي وبر پیًستٍ ي وبرضىبسی وبپیًستٍوبرضىبسی یىی اس ممبعـ ثٍ  03مبدٌ  5دستًرالقمل مىذرج در تجصزٌ ثزاثز 

 رضتٍ دَذ . 

 

در پبیابن   ي 05ضىی وجبیذ اس دوذاوپش آمًسش میبوگیه ومزات داوطجًدر پبیبن َز یه اس مزاحل ايل     32مبدٌ 

، در صًرتی  در َزیه اس مزاحل ثبضذحذ تقییه ضذٌ داوطجًیی وٍ دارا  میبوگیه ومتز اس  ، ومتز ثبضذ 01اس  مزحبٌ دي 

آن مزحلٍ ثٍ پبیبن وزسیذٌ ثبضذ ، می تًاوذ درسُب یب ثخطُبیی را وٍ در آوُب حسات ماًرد    وٍ مذت مجبس تحصیل ي  در

آيردٌ است ، تىزار وىذ . در غیز ایىصًرت حك يريد ثٍ مزحلٍ ثقذ  ي یاب فزاغات اس تحصایل را     01یب  05ومزٌ ومتز اس 

وبروبمٍ داوطجً ثجت ي در محبسجٍ میبوگیه وخًاَذ داضت . ثذیُی است وٍ ومزات دريس تىزار  اضبفٍ ثز ومزات لجلی در 

 محسًة خًاَذ ضذ .  مزحلٍ مزثًعٍ

 ٌرا وٍ در آوُب حست مًردومزٌ درسُب ي ثخطُب  یی تقذاد  در صًرتی وٍ داوطجً  7 32مبدٌ  0تجصز 

زار ضاىی تىا  دوذاوپشجُت ججزان ومجًد میبوگیه َز یه اس مزاحل ديرٌ دوتاز  فماًمی    آيردٌ  را 01 یب05 ومتز اس

ومبیذيدر درس یب ثخص تىزار  مزديد ضًدچىبوچٍ پس احتسبة ولیٍ ومزات لجًلی ،رد  ي تىزار  میبوگیه ول مزحلاٍ  

لجًلی لجلی اي در آن درس یب ثخص مالن فمل است ي داوطجً می تًاوذ يارد مزحلاٍ  مزثًعٍ ثٍ حذ وصبة رسیذٌ ثبضذ ،

ثٍ حذ وصبة وزسیذٌ ثبضذ داوطجً در آن درس یب ثخص مازديد  ثقذ  ضًد ي در صًرتی وٍ میبوگیه ول مزحلٍ مز ثًعٍ 

  است ي فلیزغم ایىىٍ لجالومزٌ لجًلی وست ومًدٌ ثبیستی مجذدا آن درس یب ثخص را تىزار ومبیذ.

 ٌداوطجًیی وٍ وتًاوذ یب وخًاَذ اس فزصت مذوًر در ایه مبدٌ استفبدٌ وىذ ، یب فلی رغام    7 32مبدٌ  5تجصز

 03مبدٌ  5، می تًاوذ ثزاثز دستًرالقمل مىذرج در تجصزٌ  ذ.تًاوذ ومجًد میبوگیه ول خًد را ججزان ومبیاستفبدٌ اس آن و

 ممبعـ وبرداوی یب وبرضىبسی پیًستٍ یب وبپیًستٍ تغییز رضتٍ دَذ .  یىیبسثٍ 

 ٌضزط اخذ ياحذَب  درمبن جبمـ ي جبمقٍ وگز  فملی رفبیت ضًاثظ پیص ویبس    7 32مبدٌ  3تجصز

  درسُب  مزحلٍ ايل(ريس ثزوبمٍ ديرٌ دوتز  فمًمی دوذاوپشضىی ي َمچىیه وست میبوگیه ول )ثذين احتسبة ومزات د

 ثبضذ. 01حذالل 

در داوطجًیی وٍ ثٍ لحبػ مطزيط ضذن ثیص اس حذ ، اس ادامٍ تحصیل محازي  مای ضاًد ،        33مبدٌ 

، می تًاوذ ثزا  تحصیل مجذد در آسمًن سزاسز  ثٍ غیز  صًرت اوجب  یب لغً تقُذاتی وٍ در ديران تحصیل سپزدٌ است

اس رضتٍ لجلی خًد ضزوت وىذ ي در صًرت لجًلی در رضتٍ مًرد فاللٍ خًد ادامٍ تحصیل دَذ . داوطگبٌ پذیزواذٌ مای   

ثًعٍ ياحذَبیی را وٍ داوطجً در رضتٍ لجلی گذراوذٌ است ، ثب ثزوبمٍ رضتٍ جذیذ تغجیك دادٌ ي مغبثك ممزرات مزتًاوذ 

 ثقضی یب تمب  آوُب را ثپذیزد . 

 

 

 

 

 

 
 


