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بسمو تعالی

تا تْخَ تَ اطالعیَ عاصهاى عٌدش  ،اًتخاب سشتَ ایٌتشًتی کلیَ سشتَ ُا دس هقطع کاسشٌاعی اسشذ ،
اص عاعت  41سّص دّشٌثَ  14/3/8آغاص ّ تا عاعت  41پٌح شٌثَ  14/3/44اداهَ خْاُذ داشت .یکی اص
هِوتشیي دغذغَ ُای داًشدْیاى دس ایي تاصٍ صهاًی  ،اًتخاب سشتَ ای تا تِتشیي ثوشٍ اعت ّلی عذم
دعتشعی تَ افشاد آگاٍ دس تغیاسی اص هْاقع عثة عذم تِشٍ ّسی کاهل داّطلثاى هی شْد.
لزا دس گشٍّ هعواسی قائن تش آى شذین تا تِیَ ساٌُوای اًتخاب سشتَ ی کاسشٌاعی اسشذ هعواسی ،
پاعخگْی هغایل هثِن داّطلثاى تاشین.

 -4ععی کٌیذ اص کلیَ ظشفیت ُای اًتخاب سشتَ تا اّلْیت داًشگاٍ هْسد ًظش اعتفادٍ کٌیذ.
 -4تَ طْس کلی (ّ غیش سعوی) طثقَ تٌذی تشاص قثْلی دس داًشگاٍ ُای هطشذ تذیي ششذ اعت:
تِشاى – تِشتی – علن ّصٌعت – شثاًَ تِشاى – ٌُش تِشاى – تشتیت هذسط – شثاًَ عایش داًشگاٍ ُای
تِشاى – تشتیت دتیش شِیش سخایی – اهام خویٌی قضّیي – ٌُش اصفِاى – ٌُش اعالهی تثشیض – داًشگاٍ یضد
– داًشگاٍ کاشاى – تْ علی عیٌا ُوذاى  -ایالم ّ ...
ُ -3شگض اص ستثَ پاییي خْد ًااهیذ ًشْیذ ّ تا توام تْاى عشخلغَ اعکیظ حاضش شْیذ.
ُ -1شگض تَ ستثَ تاال ّ حتی دّ سقوی خْد هغشّس ًشْیذ  ،تغیاسی اص داًشدْیاى تا ستثَ ُای تاال ُش عالَ
تَ اعکیظ کن تْخِی هی کٌٌذ ّ تا اهتیاص پاییٌی کَ اص خلغَ اعکیظ کغة هی کٌٌذ  ،اهکاى قثْلی
دس داًشگاٍ ُای تِشاى سا اص دعت هی دٌُذ.
 -5دس حالت کلی اهکاى قثْلی ستثَ ُای صیش  4111دس گشایش ُای هعواسی دّسٍ ُای سّصاًَ تِشاى ّ
شِشعتاى ُا صیاد اعت ّ اعکیظ تغیاس تعییي کٌٌذٍ هی تاشذ.
 -6تا ًوشٍ تاالی اعکیظ (حذاقل  )%01اهکاى قثْلی تشای ستثَ ُای تیي  4111تا  4511دس دّسٍ ُای
سّصاًَ شِشعتاى ُا ّخْد داسد.
 -0تا ًوشٍ تاالی اعکیظ (حذاقل  )%01اهکاى قثْلی تشای ستثَ ُای تیي  4511تا  4511دس دّسٍ ُای
شثاًَ ّ غیش اًتفاعی شِشعتاى ُا ّخْد داسد.
 -8اعکیظ دس کٌکْس هٌظش ًقش تغیاس تعییي کٌٌذٍ تشی ًغثت تَ هعواسی داسد  ،لزا دس گشایش هٌظش تَ
ُیچ ّخَ تَ ستثَ دّ سقوی یا عَ سقوی خْد تْخَ ًکٌیذ چشا کَ اهکاى قثْلی دس داًشگاٍ تِشاى  ،حتی
تشای ستثَ ُ 4111ن ّخْد داسد!
 -1دس صْستی کَ احغاط هی کٌیذ کَ تَ هِاست تیشتشی دس صهیٌَ اعکیظ ًیاص داسیذ  ،حتوا دس کالط
ُای حضْسی هعتثش ششکت کٌیذ .تذیي ًکتَ تْخَ داشتَ تاشیذ  :تا ّخْد ایي کَ کالط ُای اعکیظ
ُضیٌَ تاالیی دستش داسًذ ّلی اص ُضیٌَ یک تشم داًشگاٍ ُای غیش اًتفاعی یا شثاًَ کوتش هی تاشٌذ.
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 -41اص گشایش هعواسی اعالهی غافل ًشْیذ  ،تغیاسی تا تصْس اشتثاٍ اص ایي سشتَ  ،یا آى سا اًتخاب ًوی
کٌٌذ ّیا دس اًتخاب ُای آخش خای هی دٌُذ ّلی الصم تَ رکش اعت کَ ّ %11احذُای ایي گشایش تا
گشایش هعواسی – هعواسی هشتشک اعت.
 -44دس حالت کلی اص لحاظ تیشتشیي تَ کوتشیي ُضیٌَ دّسٍ ُای تحصیلی تَ صْست صیش طثقَ تٌذی هی
شًْذ:
ّاحذُای تیي الولل  -شثاًَ داًشگاٍ تِشاى – شثاًَ عایش داًشگاٍ ُای تِشاى – شثاًَ شِشعتاى ُا –
داًشگاٍ آصاد – غیش اًتفاعی تِشاى – غیش اًتفاعی شِشعتاى ُا – پیام ًْس
تَ عثاست دیگش داًشگاٍ ُای غیش اًتفاعی ّ پیام ًْس کوتشیي ُضیٌَ سا داسًذ.
 -44اگش تشای صشفَ خْیی دس ُضیٌَ ُا دّسٍ ی سّصاًَ شِشعتاى ُا سا خلْتش اص شثاًَ ُای تِشاى اًتخاب
هی کٌیذ  ،تَ ُضیٌَ ُای پٌِاى اعن اص سفت ّ آهذ  ،اعکاى دس خْاتگاٍ ُای خْد گشداى یا اخاسٍ هٌضل ّ ...
تْخَ کٌیذ.
 -43تْخَ داشتَ تاشیذ کَ دس دّسٍ اسشذ عوْها کالط ُا  4سّص دس ُفتَ دایش هی تاشٌذ ّ عایش اّقات
شوا آصاد اعت ّ دس شِشعتاى ُا ایي  4سّص هعوْال چِاسشٌثَ ّ پٌح شٌثَ اعت.
 -41دس اًتِا تایذ تزکش داد کَ دس اًتخاب شِشعتاى ُا تَ صتاى سعوی هشدم آى شِش تْخَ داشتَ تاشیذ تَ
عٌْاى هثال اگش داًشگاٍ کشدعتاى سا اًتخاب هی کٌیذ تایذ تذاًیذ کَ هشدم شِش عٌٌذج تَ صتاى کشدی
عخي هی گْیٌذ ُ ،وچٌیي صتاى هشدم شِشُای تثشیض  ،اسدتیل ّ صًداى  ،تشکی آرسی اعت  ،عذم تْخَ تَ
ایي هغالَ هوکي اعت پظ اص اًتخاب سشتَ شوا سا دس شِش هضتْس دچاس هشکل کٌذ!

مشاوره رایگان تلفنی:
دس صْستی کَ عْال یا اتِاهی دس هْسد اًتخاب سشتَ کاسشٌاعی اسشذ هعواسی تشای شوا تْخْد آهذٍ
اعت  ،هی تْاًیذ دس عاعات  46الی  44تشای هشاّسٍ سایگاى تلفٌی تواط تگیشیذ.
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