قبثل تَجِ داًؾجَیبى هحتزم اعتؼذاد درخؾبى هتقبضی ؽزمت در آسهَى ارؽذ  1396ثب آسهَى ٍ ثذٍى آسهَى

لطفا جهت اطالع از نحوه شرکت در آزمون و ارائه مذارک ته منظور ثثت نام،ته نکات زیر
توجه فرمائیذ.
 -1در آسهَى عبل ً 96حَُ هؼزفی هتقبضیبى ٍ تبییذ آًْب ثب عبلْبی گذؽتِ تغییز یبفتِ اعت .ثذیٌصَرت مِ ملیِ هتقبضیبى
ٍاجذ ؽزایظ هی ثبیغت قجال ّوشهبى ثب عبیز داٍعلجبى آسهَى ثجت ًبم را اًجبم دادُ ٍ قغوت هزثَط ثِ اعتؼذاد درخؾبى ( ثب

آسهَى ٍ ثذٍى آسهَى) را تنویل هیمزدًذ ٍ ّوشهبى ثب عبیزیي اقذام ثِ اًتخبة رؽتِ هحل ًوبیٌذ.
 -2ثزای تنویل اعالػبت هتقبضیبى ،عی عبل جبری توْیذاتی در ًظز گزفتِ ؽذُ تب دقت در ٍرٍد اعالػبت صحیح ٍ عزػت
ٍرٍد دادُّب تَعظ مبرثز داًؾگبُ ٍ ؽٌبعبیی هتقبضیبى افشایؼ یبثذ.
 -3داًؾگبُ پظ اس دریبفت ًبم مبر ثزی ٍ رهش ٍرٍد ،در عبهبًِ هزثَعِ ٍارد ؽذُ ٍ اعبهی هتقبضیبى را در قبلت  2لیغت هجشا،
ثب آسهَى ٍ ثذٍى آسهَى رٍیت خَاّذ ًوَد .ثذیْی اعت افزاد هختلفی اقذام ثِ ثجت ًبم در ایي عْویِ را مزدُاًذ ،لذا هی-
ثبیغت درخَاعت ایي افزاد تَعظ داًؾگبُ ثزرعی ؽَد .در ایي راعتب  5گشیٌِ ثزای ّز فزد پیؼ ثیٌی ؽذُ ٍ قبثل رٍیت
اعت ":هجبس /غیز هجبس  /ػذم ؽٌبعبیی /تجذیل ٍضؼیت ثِ ثب آسهَى ٍ تجذیل ٍضؼیت ثِ ثذٍى آسهَى " .ثٌبثزایي ثغتِ ثِ
ؽزایظ ّز هتقبضی ،ینی اس ایي  5گشیٌِ اًتخبة خَاّذ ؽذ .افزادی مِ داًؼ آهَختِ آى داًؾگبُ ًجبؽٌذ :گشیٌِ ػذم ؽٌبعبیی
ٍ افزادی مِ عجق ضَاثظ هجبس ًجبؽٌذ :گشیٌِ غیز هجبس اًتخبة گزدد مِ عجت خَاّذ ؽذ عبیز گشیٌِّب ثزای آًْب غیز فؼبل
ؽذُ ٍ ًیبس ثِ تنویل اعالػبت آًْب ًجبؽذ ٍ .ثزای افزادی مِ ثب تَجِ ثِ هؼذل امتغبثی ٍضؼیت ؽبى پظ اس ثجت ًبم در آسهَى
تغییز یبفتِ ٍ هغبیز ثب درخَاعت هٌذرج در فزم ثجت ًبم هیثبؽذ ینی اس دٍ گشیٌِ ثبقی هبًذُ ثز اعبط ؽزایظ احزاس ؽذُ
هتقبضی اًتخبة ؽذُ ٍ اعالػبت تنویل ؽَد ٍ .گشیٌِ هجبس ثزای افزادی مِ اعالػبتؾبى درعت ثبؽذ اًتخبة ؽَد .در ًْبیت
پظ اس تنویل ،لشٍهبً گشیٌِ ثجت سدُ ؽَد در غیز ایٌصَرت اعالػبت ثجت ًْبیی ًخَاّذ ؽذ.
 -4در ّز یل اس  2لیغت اعبهی ثب آسهَى ٍ ثذٍى آسهَى 2 ،گشیٌِ" هؾبّذُ ٍ ٍرٍد -تبییذ دادُّب" ٍجَد دارد .گشیٌِ
هؾبّذُ هزثَط ثِ رٍیت فزم ثجت ًبم فزد ٍ گشیٌِ ٍرٍد -تبییذ دادُّب در راثغِ ثب تنویل اعالػبت آهَسؽی فزد تَعظ داًؾگبُ
هیثبؽذمِ پظ اس ٍرٍد آًْب ٍ ثجت ،ایي گشیٌِ تجذیل ثِ "هؾبّذُی دادُّبی تبییذ ؽذُ" خَاّذ ؽذ ٍ هٌشلِ تبییذ فزد تَعظ
داًؾگبُ هیثبؽذ.
 -5ثب تَجِ ثِ اػالم داٍعلجبى در فزم ثجت ًبم ،لیغت ّبی هزثَعِ تْیِ ؽذُ اعت .لذا هوني اعت داًؾگبّی اصال هتقبضی
ًذاؽتِ ثبؽذ ٍ یب فقظ در ینی اس دٍ گزٍُ (ثب آسهَى یب ثذٍى آسهَى) داٍعلت داؽتِ ثبؽذ.

 -6اعالػبت هَرد ًیبس مِ اس داٍعلت هی ثبیغت مغت ؽَد ،ػجبرتغت اس :تبریخ فزاغت اس تحصیل ،مذ ٍرٍدی دٍرُ
مبرؽٌبعی،داًؾنذُ ،هؼذل ،اهتیبس(ثزای ثذٍى آسهَى) ،رؽتِ (ثزای ثذٍى آسهَى) ٍ رتجِ (ثزای ثب آسهَى).

 -7اعبهی ٍاجذیي ؽزایظ ثزاعبط آییي ًبهِ فقظ در قبلت فزهْبی هزثَعِ ٍ ثصَرت ایٌتزًتی اس  69/5/41لغایت69/5/32
ثِ آدرط عبیت اػالم ؽذُ ارعبل ؽَد .تبمیذ هی گزدد ّزگًَِ هؼزفی مِ ثؼذ اس تبریخ هذمَر ثَدُ ٍ یب ثِ رٍؽی خبرج اس فزم

ایٌتزًتی ارعبل ؽَد ،ترتیة اثر داده نخواهذ شذ.
 -8اس اػالم ّزگًَِ تغییزات ثؼذی ثِ هزمش عٌجؼ آهَسػ پشؽنی ثِ ّز دلیل ( اؽتجبُ مبرثز ،اؽتجبُ در ٍارد ًوَدى اهتیبس،
هؼذل ،لحبػ ًٌوَدى اهتیبسات امتغبثی ٍ  )...ثؼذ اس ارعبل اعبهی ،خَدداری ؽَدّ .یچ هَردی هتؼبقجبً تصحیح ًخَاّذ ؽذ.
 -9پظ اس پبیبى درج اعالػبت  ،ثثت و ارسال آى الشاهی اعت در غیز ایٌصَرت هغئَلیت ػذم دریبفت اعالػبت ثِ ػْذُ ایي
هزمش ًخَاّذ ثَد .ثب ػٌبیت ثِ ایٌنِ ٍاجذیي ؽزایظ فقظ ینجبر هیتَاًٌذ اس ایي تغْیالت اعتفبدُ ًوبیٌذ ،خَاّؾوٌذ اعت ثِ
هٌظَر جلَگیزی اس تضییغ حق داٍعلت دقت السم در ثجت ٍ ارعبل اعالػبت ثؼول آیذ.
 -10هؼزفی داًؾگبُ ثِ هٌشلِ تبییذ هذارك داٍعلت ٍ احزاس ؽزایظ السم ثَدُ ٍ هغئَلیت صحت اعالػبت اػالم ؽذُ ثِ ػْذُ
داًؾگبُ هی ثبؽذ .خَاّؾوٌذ اعت دعتَر فزهبئیذ ثؼذ اس دریبفت درخَاعت اهضبء ؽذُ داٍعلت ،ثِ ٌّگبم ٍرٍد اعالػبت ،دقت
السم ثِ ػول آیذ.
 -11اعالػبت فزدی ّز داٍعلت دٍ ًغخِ تْیِ ٍ تَعظ داٍعلت اهضب ٍ تبریخ ؽذُ ٍ ثِ هْز داًؾگبُ هوَْر گزدد .یل ًغخِ
در اختیبر داٍعلت قزار گیزد ٍ یل ًغخِ ثْوزاُ ملیِ هذارك ٍ هغتٌذات هزثَعِ اس داٍعلجبى اخذ ٍ در داًؾگبُ ًگْذاری
ؽَد.
 -12جذٍل ظزفیت پذیزػ داًؾگبُّب ثزای عبل  ،96ثصَرت دفتزچِ اًتخبة رؽتِهحل ًیوِ اٍل هزداد هبُ اس عزیق عبیت
هزمش عٌجؼ  http://sanjeshp.irقبثل دعتزعی خَاّذ ثَد .داٍعلجبى (ثب آسهَى ٍ ثذٍى آسهَى) پظ اس اًتخبة رؽتِ-
هحل تحصیل ثز اعبط جذاٍل هزثَعِ ٍ ثزحغت ػالقِ ٍ ؽزایظ فزدی ،اقذام ثِ ثجت ًبم ًوبیٌذ.
 -13هؼزفی داًؾجَی پضٍّؾگز ٍ ّوچٌیي هبلنبى اثذاع یب اختزاع پظ اس دریبفت تبئیذیِ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فيآٍری ٍسارت
هتجَع ،تَعظ داًؾگبُ صَرت پذیزد.
 -14ملیِ هتقبضیبى ثب ٍارد ًوَدى مذ رّگیزی هٌذرج در فزم ثجت ًبم ،در ّز هزحلِ قبدر ثِ پیگیزی ٍهؾبّذُ اعالػبت خَد
خَاٌّذ ثَد.
 -15درصَرتینِ داٍعلجی هتقبضی اداهِ تحصیل در داًؾگبُّبیی ثبؽذ مِ پذیزػ آًْب هٌَط ثِ پزداخت ّشیٌِ اعت،
درصَرت پذیزػ ّوبًٌذ عبیز داٍعلجبى ػبدی هلشم ثِ پزداخت ّشیٌِّبی هزثَعِ خَاّذ ثَد .

 -16ثز اعبط هصَثبت ؽَرایػبلی ثزًبهِریشی ػلَم پشؽنی ،دارا ثَدى حذاقل 2عبل عبثقِ مبر ثبلیٌی ثب مذرک کارشناسي
(هذارك هَرد پذیزػ ثزای رؽتِ اهتحبًی ثز اعبط جذٍل ؽوبرُ )1در ثخؼّبی ثیوبرعتبًی جْت پذیزػ هقغغ مبرؽٌبعی
ارؽذ ثزای ملیِ داٍعلجبى هتقبضی رؽتِّبی الف-پزعتبری هزاقجتّبی ٍیضُ ،ة-پزعتبری هزاقجتّبی ٍیضُ ًَساداى ،ج-
پزعتبری اٍرصاًظ د-تنٌَلَصی گزدػ خَى ضزٍری هیثبؽذ .لذا داًؾگبُ اس ٍارد ًوَدى اعبهی غیز ٍاجذ ؽزایظ خَدداری
ًوبیذ.
تذمز هْن :الفٍ -اجذیي ؽزایظ حذاقل تب تبریخ  96/6/31هیثبیغت  2عبل عبثقِ مبر ثبلیٌی داؽتِ ثبؽٌذ.
ة -افزادی مِ اخیزاً فبرؽ التحصیل ؽذُاًذٍ ،اجذ ؽزایظ ایي رؽتِّب ًخَاٌّذ ثَد ٍ در صَرت ػذم رػبیت ایي اهز اس رًٍذ عٌجؼ
حذف خَاٌّذ ؽذ.

ب:مخصوص متقاضیان تا آزمون:
 -1ثیؼ اس دٍ عبل اس سهبى فبرؽ التحصیلی ًگذؽتِ ثبؽذ (اس عبل  1394لغبیت .)96/5/31
-2در فزم ٍرٍد اعالػبت هتقبضیبى ثب آسهَى 1 ،یب  2رؽتِ ثِ رًگ قزهش درج ؽذُ اعت مِ ّوبى رؽتِ اهتحبًی هٌذرج در فزم ثجت ًبم ثَدُ ٍ
ثزای عْویِ اعتؼذاد درخؾبى ًیش ّویي رؽتِّب هٌظَر هیؽَد ثِ ػجبرتی ًیبس ثِ درج رؽتِ ًویثبؽذ.

ج:مخصوص متقاضیان تذون آزمون:

 -1ثبػٌبیت ثِ ثٌذ ة هبدُ  2آییي ًبهِ تغْیل اداهِ تحصیل داًؾجَیبى هوتبس ٍ اعتؼذاد درخؾبى ثِ هقبعغ ثبالتز هصَة
 89/10/21ؽَرای ّذایت اعتؼذادّبی درخؾبى ٍسارت هتجَع ،داًؾگبُ ثبیذ رتجِ اٍل فبرؽ التحصیل ثب ٍرٍدی هؾتزك در
هقغغ مبرؽٌبعی مِ ؽزایظ آییي ًبهِ را احزاس ًوَدُ ثزاعبط ؽزایظ هزثَعِ ،ثِ هزمشعٌجؼ آهَسػ پشؽنی ٍسارت هتجَع
هؼزفی ًوبیذ .رتجِّبی اٍل ؽبهل ّزیل اس ٍرٍدیّبی هْز-ثْوي-رٍساًِ-ؽجبًِ -پیَعتًِ-بپیَعتِ ٍ داًؾنذُّبی اقوبری آى
داًؾگبُ هیثبؽذ .لذا ثبتَجِ ثِ تصزیح آییي ًبهِ ،داًؾگبُّبی ثب داًؾنذُّبی هتؼذد ،هلشم ثِ هؼزفی رتجِّبی اٍل در ٍرٍدی-
ّبی هختلف ٍ مذ ٍرٍدی هتفبٍت هیثبؽٌذ.
 -2عجق آئیي ًبهِ فقظ ًفز اٍل ٍاجذ ؽزایظ ثذٍى آسهَى هحغَة هیؽَد ثٌبثزایي اس هؼزفی ًفزات ثؼذی جذاً خَدداری
ؽَد.
 -3السهغت داٍعلجبى ثذٍى آسهَى جْت اًتخبة رؽتِ هَرد ًظزً ،بهِ  ٍ 95/9/7- 519/116جذٍل ؽوبرُ  1هذارك
تحصیلی هَرد پذیزػ در دفتزچِ راٌّوبی ثجت ًبم هالك ػول قزار دٌّذ.

 -4ثبتَجِ ثِ ظزفیت هحذٍد پذیزػ رؽتِ هحلّبی هختلف در هقغغ مبرؽٌبعی ارؽذ ،ػلی رغن تؼذد هتقبضیبى ٍ
داٍعلجبى ٍاجذ ؽزایظ %10 ،هبساد ثز ظزفیت پذیزػ در امثز رؽتِ هحلّب یل ًفز را ؽبهل هیؽَد .لذا اس ثیي هتقبضیبى
هؾوَل آییي ًبهِ تٌْب یل ًفز ثزاعبط اٍلَیت در اهتیبسات هنتغجِ پذیزفتِ هیؽَد .خَاّؾوٌذ اعت ثِ داًؾجَیبى ٍاجذ
ؽزایظ ٍرٍدی ّبی هختلف ٍ مذ ٍرٍدی هتفبٍت تَضیح دادُ ؽَد مِ هحذٍدیت پذیزػ ٍجَد داؽتِ ٍ اهنبى پذیزػ ملیِ
افزاد ًویثبؽذ.
 -5در فزم ٍرٍد اعالػبت هتقبضیبى ثذٍى آسهَى 1 ،یب  2رؽتِ ث ِ رًگ قزهش درج ؽذُ اعت مِ ّوبى رؽتِ اهتحبًی هٌذرج
در فزم ثجت ًبم هیثبؽذ ٍ ثزای آى ؽزایظ ػبدی اػوبل هی ؽَد .ثزای عْویِ اعتؼذاد درخؾبى ثذٍى آسهَى ایي افزاد هی-
ثبیغت رؽتِ اعتؼذاد درخؾبى تنویل ؽَد ٍ لشٍهی ًذارد رؽتِ اًتخبثی ّز دٍ حبلت ینغبى ثبؽذ .الجتِ در ایي آسهَى در
صَرتینِ فزد ثزای اعتؼذاد درخؾبى ،یل هجوَػِ را اًتخبة ًوَدُ ثبؽذ ٍ ٍاجذ ؽزایظ رؽتِّبی آى سیز هجوَػِ ثبؽذ هی-
تَاًذ آًْب را ثِ ٌّگبم اًتخبة رؽتِ هحل اًتخبة مٌذ.
 -6ثیؼ اس  1عبل اس سهبى فبرؽ التحصیلی ًگذؽتِ ثبؽذ (اس تبریخ  95/5/30لغبیت .)96/5/31
 -7رتجِ ّبی اٍل فبرؽ التحصیل ثب ٍرٍدی هؾتزك ثزاعبط جذٍل تخصیص اهتیبس (مِ قجالً تَعظ هزمشهغبلؼبت ٍ تَعؼِ
آهَسػ پشؽنی ثِ ملیِ داًؾگبُّب ارعبل ؽذُ اعت) ،اهتیبسثٌذی ٍ اٍلَیت ثٌذی ؽَد.
 -8هتقبضیبًی مِ در آسهَى ًیش ؽزمت مزدُ ٍ هجبس ثِ اًتخبة رؽتِ هحل ؽذُ ٍ اًتخبة رؽتِهحل را اًجبم دٌّذ،
درصَرت مغت ًوزُ قجَلی ،در ؽزایظ ػبدی ٍ ّوچٌیي ثب اعتفبدُ اس ؽزایظ اعتؼذاد درخؾبى پذیزفتِ ؽًَذ ،هتؼبقجبً ثِ
ٌّگبم ثجت ًبم در داًؾگبُ هحل پذیزػ هیثبیغت اس ینی اس دٍ هَرد اًصزاف خَد را اػالم ًوبیٌذ.

