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 باسوِ تعالی

 

ُِ الَّذِیيَ آهٌََُاهٌِْکُنِ ٍَالَّذِیيَ أٍُتَُاالْعِلْنَ دَرَجَاتٍ »  (11هجادلِ، )« یَزْفَعِ اللَّ

1398سبٗ ـ  دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي  دسپزيشش دا١طز٤

 (٣يژ٥ ثشادساٟ)ّبسض٢بسي َٝغـ 

 (ثشادساٟ ٣ خ٤ا٧شاٟ) ّبسض٢بسيبسضذَٝغـ 


 « اهلل تقبٙي ىشر٦ اٙطشيوٗفذ» ٣ دس ؽ٘ ت٤ر٨بت حضشت ٣ٙي فػش«فٚي٦ اٙساّلٛ»اٙشّضب ث٠ ٤ٝسي   دس سبي٦ ت٤ىيَبت ا٨ٙي ٣ ف٢بيبت حضشت فٚي

 ٣صاست ف٤ٚٛ، 12/11/77 ٤ٝسخ٦ 6080/22  ٣ ٤ٝ19/7/78سخ٦  3269/22دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي ثش اسبس ٝز٤ص سسٞي ضٞبس٥ 

 دا١طٖب٧ي ّٚي٦ ٝشاّض پيصپسشعٚج٦ ٣ ١يض اص ىبسك اٙتّحػيالٟ ثشادساٟتحَيَبت ٣ ى٢ب٣سي ٣ ثب ١ؾبست سبصٝبٟ س٢زص آ٤ٝصش ّط٤س اص ثي٠

 دس ٝذسُ ّبسض٢بسي يب سغح د٣ ح٤ص٥داساي  ٣ خ٤ا٧شاٟثشادسا٣ٟ اص ّٚي٦ َٝغـ ّبسض٢بسي سشاسش ّط٤س ثشاي ٣ ديپٜٚ ٝت٤سغ٦

.پزيشد اص عشيٌ آص٤ٟٝ اختػبغي دا١طز٤ ٝيَٝغـ ّبسض٢بسي اسضذ

:ّٚيبت* 

ثش١ب٦ٝ آ٤ٝصضي دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي ٝػ٤ة ٣صاست ف٤ٚٛ، تحَيَبت ٣ ى٢ب٣سي ثب حيؼ ٤٧يت ح٤ص٣ي ٣ دس س٦ َٝغـ تحػيٚي . 1 

ّبسض٢بسي، ّبسض٢بسي اسضذ ٣ دّتشي ت٢ؾيٜ ضذ٥ است ٣ دس ٧ش س٦ َٝغـ، دا١طز٤يبٟ فال٥٣ ثش ٕزسا١ذٟ دس٣س ح٤ص٣ي ث٦ سجِ ٝشس٤ٛ 

.پشداص١ذ ٧بي تخػػي دا١طٖب٥ ث٦ تحػي٘ ٝي ٧بي فٚٞي٦ دس يْي اص سضت٦ ح٤ص٥

،  اي٦ْ٢ دس٣س ح٤ص٣ي اسائ٦ ضذ٥ دس ٧ش َٝغـ ثيص اص ٣احذ٧بي تخػػي سضت٦ ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ اسالٝي استثب ت٤ر٦ّ ث٦:  تجػش٥ يِ*

.((١بٝجشد٥ ّٚي٦ ٣احذ٧بي سضت٦ ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ اسالٝي سا ١يض ٕزسا١ذ٥ است))اي٠ اٝتيبص دس ٝذسُ سسٞي ىبسك اٙتحػي٘ ٍيذ ٝي ض٤د ٦ّ 

.استَٝبعـ تحػيٚي اي٠ دا١طٖب٥ ١بپي٤ست٦ : تجػش٥ د٣*

:  استري٘( 1 )٧بي ٤ٝر٤د دس آص٤ٟٝ عجٌ رذ٣ٗ ضٞبس٥ َٝبعـ ٣ سضت٦:  تجػش٥ س٦*

 َٝبعـ ٣ سضت٦ ٧بي دا١طٖب٥: (1 )رذ٣ٗ ضٞبس٥
 

 کارشٌاسی

 

 

 صثبٟ ٣ ادثيبت فشثي
 

 اٍتػبد
 

 ح٤ًَ
 

 ف٤ٚٛ ٍشآٟ ٣ حذيج
 

 ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ اسالٝي
 

 ىٚسي٦ ٣ ّالٛ اسالٝي

 

 

 کارشٌاسی ارشد
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ادثيبت 

 فشثي

صثبٟ ٣ 

ادثيبت 

 ىبسسي

 

تبسيخ ٣ تٞذٟ 

 ٝٚ٘ اسالٝي

 

ف٤ٚٛ رضايي ٣ 

ٛ ض٢بسي  رش

 

ح٤ًَ 

 خػ٤غي

 

ح٤ًَ ثي٠ 

 اٙٞٚ٘

 

ف٤ٚٛ ٍشآٟ ٣ 

 حذيج

 

ى٦َ ٣ ٝجب١ي 

 ح٤ًَ اسالٝي

 

ىٚسي٦ ٣ ّالٛ 

 اسالٝي
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:است ث٦ ضشح ري٘ ،ه دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي ٦ّ تٚييَي اص ١ؾبٛ آ٤ٝصضي ح٤ص٥ ٣ دا١طٖب٥ استا٧ذا. 2

.٧بي ٝختٚو ف٤ٚٛ اسالٝي  دس سضت٦ٝذسس ٝحٌَ ٣ ،تشثيت ىَي٦. اٙو

.ٝتق٨ذ ٣ ٝتخػع ٍبضي  ٣تشثيت ح٤ٍَذاٟ.  ة

ٜ اٙساّلٛ»تشثيت ٝجٚل اسالٝي ث٦ ٧ذه ٕستشش ىش٢٧ٔ اسالٛ ٣ ٝقبسه ا٧٘ ثيت.  د .«فٚي٨

 .تشثيت ١يش٣ي ا١سب١ي ّبسآٝذ.  د

 ٣ دس  سبٗچ٨بس تبد٣ سبٗ ٣ ١ي٣ٜ دس َٝغـ ّبسض٢بسي اسضذ ثي٠ س٦ سبٗ ٣ ١يٜ تب پ٢ذ سبٗد٣س٥ آ٤ٝصضي دا١طٖب٥ دس َٝغـ ّبسض٢بسي . 3

 .است ث٦ غ٤ست تٞبٛ ٣ٍت َٝغـ دّتشي ثي٠ س٦ تب پ٢ذ سبٗ

  ٧بسضت٦ ٣ دس َٝغـ دّتشي دسّٚي٦  ٣ ٝػبحج٦ تستي ضبٝ٘ اٝتحبٟ ّتجي ٧بسضت٦ ّبسض٢بسي ٣ ّبسض٢بسي اسضذدسّٚي٦  َٝغـد٣آص٤ٟٝ . 4

.  ٣ ٝػبحج٦ خ٤ا٧ذ ث٤د(ف٤ٞٝي ٣ تخػػي) تطشيحي  ّتجي٣ (ف٤ٞٝي ٣ تخػػي) تستي اٝتحبٟ: س٦ ٝشح٦ٚضبٝ٘

:  ٝغبثٌ رذ٣ٗ ري٘ است ٣ ّذ آٟض٨ش٧بي ٝح٘ ثشٕضاسي آص١ٟ٤ٝبٛ . 5

 ١بٛ ض٨ش٧ب ٣ ّذ ٝح٘ ثشٕضاسي آص٤ٟٝ: (2)رذ٣ٗ ضٞبس٥ 

 
 ١يطبث٤س ٝط٨ذ ٢ٕبثبد ّبضٞش ٤ٍچبٟ سجض٣اس تشثت حيذسي٦ ت٨شاٟ اغي٨بٟ تجشيض ١بٛ ض٨ش

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ّذ ٝح٘ آص٤ٟٝ

 ضب٧ش٣د ا٤٧اص ثيشر٢ذ يضد ٧ٞذاٟ سبسي ّشٝبٟ ٍٜ ضيشاص ١بٛ ض٨ش

 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ّذ ٝح٘ آص٤ٟٝ

 

. ١ب٨ٝٞطخع ١ٞبي٢ذضب سا دس ىشٛ تَب2ثبيذ ٢ٝحػشاً يْي اص ض٨ش٧بي ٝح٘ ثشٕضاسي آص٤ٟٝ ٢ٝذسد دس رذ٣ٗ ضٞبس٥  تٞبٝي دا٣عٚجبٟ ٝي. 6  

. ضبيبٟ رّش است ٝح٘ ا١تخبة ضذ٥ ت٤سظ دا٣عٚت ث٦ ٧يچ ٣ر٦ ٍبث٘ تنييش ١خ٤ا٧ذ ث٤د

. افالٛ خ٤ا٧ذ ضذ تيش ٝب15٥دس تبسيخ ض٢ج٦  www.razavi.ac.irسبيت ٧بي آص٤ٟٝ اص عشيٌ   دٍيٌ ح٤ص٥آدسس:تجػش٥
ت٤ا٢١ذ ٧ٞضٝبٟ  ضذٕبٟ دس ع٤ٗ تحػي٘ ١ٞي  ٣ پزيشىت٦است (دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي)ضذٕبٟ، ض٨شستبٟ ٝط٨ذ  ٝح٘ تحػي٘ پزيشىت٦. 7

.دس ٝشاّض ديٖش آ٤ٝصش فبٙي اضتنبٗ ث٦ تحػي٘ داضت٦ ثبض٢ذ

 .ثبض٢ذ  دا١طٖب٥ دس ٝذت تحػي٘ ٝي ٣ َٝشسات اي٠ضذٕبٟ ٝٚضٛ ث٦ سفبيت ّٚي٦ ض٤اثظ پزيشىت٦. 8

ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝب٧يت ح٤ص٣ي اي٠ دا١طٖب٥، ٕزسا١ذٟ دس٣س ح٤ص٣ي ٣ ١يض اٙتضاٛ ث٦ َٝشسات ٣ ض٤اثظ ٣ ٣ارذ ث٤دٟ ضئ٤ٟ ح٤ص٥ فٚٞي٦ . 9

 .اٙضاٝي است

.ث٨ش٥ ٢ٝذ خ٤ا٢٧ذ ث٤دداس١ذٕبٟ ضشايغبص ّٚي٦ ٝضايبي تحػيٚي ح٤ص٥ فٚٞي٦ ٝط٨ذ : تجػش٥

ثش اسبس افالٛ سسٞي سبصٝبٟ ٣ؽيي٦ ف٤ٞٝي ١يش٣ي ا١تؾبٝي، دا٣عٚت ٝشد الصٛ است يْي اص ضشايظ صيش سا داسا : َٝشسات ٣ؽيي٦ ف٤ٞٝي. 10

 .ث٤د٥ ٣ يْي اص ّذ٧بي ري٘ سا دس ث٢ذ ٣ضقيت ١ؾبٛ ٣ؽيي٦ تَبضب١ب٦ٝ حجت ١بٛ اي٢تش١تي دسد ١ٞبيذ

 .ّبست پبيبٟ خذٝت : 1ّذ 
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 (....ّيبٙت، پضضْي ٣ )ّبست ٝقبىيت دائٜ صٝبٟ غٚح ثب ىشٛ ّبٝپي٤تشي  : 2ّذ 

 . ث٦ ثقذ ثبضذ1398داضت٠ دىتشچ٦ آٝبد٥ ث٦ خذٝت ثذ٣ٟ ٨ٝش ميجت ٦ّ ٨ٝٚت افضاٛ ٢ٝذسد دس آٟ آرس ٝب٥  : 3ّذ 

عالة ح٤ص٥ فٚٞي٦ داساي ّبست ٝقبىيت اص ض٤ساي ٝذيشيت ح٤ص٥ يب دا١طز٤ي سبٗ آخش ٦ّ تب تبسيخ )ٝقبىيت تحػيٚي  : 4ّذ 

 ( ىبسك اٙتحػي٘ ض٤د31/06/1398

ٟ ٧ب ٣ ٣صاستخب٦١ ٧ب ثب اسئ٦ ٤ٕا٧ي اص اسٕبٟ ٝشث٤ط ٝج٢ي ثش اي٦ْ٢ د٣ساٟ  : 5ّذ  ىبسك اٙتحػيالٟ د٣س٥ ٧بي ّبسض٢بسي ٝتق٨ذ خذٝت سبصٝب

.  ث٦ پبيبٟ ثشسذ31/06/1398خذٝت ٣ؽيي٦ آ١بٟ يب عشح تق٨ذ خذٝت آ١بٟ ث٦ سبصٝبٟ ٝشث٤ع٦ تب 

؛ ث٦ اي٠ ٝق٢ب ٦ّ ادا٦ٝ تحػيالت تْٞيٚي دس دا١طٖب٥ ٧بي ح٤ص٣ي استتحػيٚي دس اي٠ دا١طٖب٥ ٝقبىيت دا١طز٤يبٟ ٝقبىيت تحػيٚي . 11

 .٣صاست ف٤ٚٛ ثشاي آٟ دست٦ اص دا١طز٤يب١ي ٦ّ خذٝت ١ؾبٛ ٣ؽيي٦ سا ا١زبٛ ١ذاد٥ ا١ذ دس چ٨بسچ٤ة َٝشسات ح٤ص٥ فٚٞي٦ خشاسبٟ است

 

٧بي تحػيٚي  سضت٦َٝبعـ ٣ * 

 ٣ دّتشي َٝغـ ّبسض٢بسي ٣ ّبسض٢بسي اسضذس٧٦بي تحػيٚي ٤ٝر٤د دس  سضت٦: (3)رذ٣ٗ ضٞبس٥

 ٤١ؿ د٣س٥ ؽشىيت ّ٘ ؽشىيت  ١بٛ سضت٦ َٝغـ

 

 

 

 ّبسض٢بسي 
 سضت٦ ٧بي ف٤ٚٛ اسالٝي

 

 

 60 صثبٟ ٣ ادثيبت فشثي. 1

  ١يش360ٝز٤ٞفبّ 
حض٤سي 

 تٞبٛ ٣ٍت

 60 اٍتػبد. 2

 60 ح٤ًَ. 3

 60 ف٤ٚٛ ٍشآٟ ٣ حذيج. 4

 60 ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ اسالٝي.  5

 60 ىٚسي٦ ٣ ّالٛ اسالٝي.  6





 ّبسض٢بسي اسضذ
 سضت٦ ٧بي ف٤ٚٛ اسالٝي

 

 
 

 20 صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسسي. 1

  ١يش200ٝز٤ٞفبّ  
حض٤سي 

 تٞبٛ ٣ٍت

20 تبسيخ ٣ تٞذٟ ٝٚ٘ اسالٝي. 2

ٛ ض٢بسي. 3 20 ف٤ٚٛ رضايي ٣ رش

20 ح٤ًَ خػ٤غي. 4

20 ح٤ًَ ثي٠ اٙٞٚ٘.  5

 20 ف٤ٚٛ ٍشآٟ ٣ حذيج. 6

داس١ذٕبٟ ٝذسُ ّبسض٢بسي اص سبيش دا١طٖب٥ ٧ب ٣ )ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ اسالٝي . 7

 (ديپ٦ٞٚ ٧بي ىبسك اٙتحػي٘ اص دا١طٖب٥ سض٤ي
10 

عالة سغح د٣ ح٤ص٥، عالة ىبسك اٙتحػي٘ )ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ اسالٝي . 8

 (دا١طٖب٥ سض٤ي
10 

 ىٚسي٦ ٣ ّالٛ اسالٝي.  9
20 

 

 20صثبٟ ٣ ادثيبت فشثي . 10
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َٝغـ ّبسض٢بسي (1



: (12پبي٦ )٧ب٣ ديپٜٚ ٝت٤سغ٦ ١ؾبٛ رذيذ  پيص دا١طٖب٧يَٝغـ ّبسض٢بسي ٣يژ٥ . 1

: (12پبي٦ )پيص دا١طٖب٧ي٤ ديپٜٚ ٝت٤سغ٦ ١ؾبٛ رذيذ ضشايظ دا٣عٚجبٟ . اٙو
. تذي٠ ث٦ دي٠ ٝجي٠ اسالٛ ٣ تبثقيت ر٤٨ٞسي اسالٝي ايشاٟ. 1

 .پزيشش اتجبؿ ديٖش ّط٤س٧ب تبثـ ضشايظ خبظ خ٤د دس دا١طٖب٥ است: تجػش٥

. ٣ ٍب٤١ٟ اسبسي ايشاٟافتَبد ٣ اٙتضاٛ ث٦ ١ؾبٛ َٝذس ر٤٨ٞسي اسالٝي. 2

.١ذاضت٠ س٤ء پيطي٦٢ ث٦ تطخيع ٝشارـ ري غالح. 3

.ثشخ٤سداسي اص ت٤ا١بيي ٣ سالٝت رسٞب١ي. 4

 .31/06/1398تب حذاّخش تبسيخ  (12پبي٦ )داسا ث٤دٟ ٝذسُ پيص دا١طٖب٧ي يب اخز ٝذسُ ديپٜٚ ٝت٤سغ٦ ١ؾبٛ رذيذ . 5

 ٖٝش دس غ٤ست ١يست٢ذداس١ذٕبٟ ديپٜٚ ى٢ي ٣ حشى٦ اي ٣ ّبس ٣ دا١ص ٦ّ ىبٍذ ٝذسُ پيص دا١طٖب٧ي ٧ست٢ذ، ٝزبص ث٦ حجت ١بٛ : 1تجػش٥ * 

 .داضت٠ ٝذسُ ّبسدا١ي

دا١طز٤يبٟ ٝطن٤ٗ ث٦ تحػي٘ دس َٝغـ ّبسض٢بسي دا١طٖب٥ ٧ب ٣ ٤ٝسسبت آ٤ٝصش فبٙي ٣ دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي : 2 تجػش٥* 

داسا ث٤دٟ ضشائظ ادا٦ٝ تحػي٘ اص ١ؾش َٝشسات ١ؾبٛ ٣ؽيي٦ ف٤ٞٝي دس دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي دس غ٤ست  ((دا١طز٤ي ا١ػشاىي))اغغالحبً 

 .سض٤ي ٝزبص ث٦ حجت ١بٛ ٧ست٢ذ

س ٨ٝش ٛ د١ب  دس اي٠ دا١طٖب٥ ث٦ ٢٧ٖبٛ حجت ٨١بئي١ؾبٛ رذيذ ثبيذ دس غ٤ست ٍج٤ٙي ٣ ٝت٤سغ٦ آ٤ٝصاٟ د٣س٥ پيص دا١طٖب٧ي دا١ص: 3 تجػش٥* 

.  د٢٧ذخ٤د سا تح٤ي٣٘ اغ٘ ٝذسُ ديپٜٚ  اغ٘ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ د٣س٥ پيص دا١طٖب٧ي ،ٝب٥

ٟ ٝت٤ٙذي)  ٣ يب داضت٠ ٝذسُ ّبسدا١ي٣ دس غ٤ست اتٞبٛ د٣س٥ خذٝت ١ؾبٛ ٣ؽيي٦ ( ثقذ اص آٟ 1/1/1378٣ ي٠ٝت٤ٙذ) ىَظ اص: ضشط س٢ي.6

. حجت ١بٛ ث٦ فٞ٘ ٝي آيذ(٣ ثقذ اص آ1/1/1376ٟ

 .داسا ث٤دٟ ضشائظ ادا٦ٝ تحػي٘ اص ١ؾش َٝشسات ١ؾبٛ ٣ؽيي٦ ف٤ٞٝي ر٨ت تحػي٘ دس دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي. 7

. ٣ عٚج٦ ضذٟ سا داضت٦ ثبض٢ذص٣ي  دس٣س ح٤تحػي٘ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝب٧يت ح٤ص٣ي اي٠ دا١طٖب٥، ّٚي٦ دا٣عٚجبٟ ثبيذ آٝبدٕي الصٛ ر٨ت . 8


: (12پبي٦ )دا١طٖب٧ي ٣ ديپٜٚ ٝت٤سغ٦ ١ؾبٛ رذيذ   پيص دا٣عٚجب١ٟبٛ حجت. ة
ت٤ا٢١ذ پس اص ٝغبٙق٦ دىتشچ٦ سا٢٧ٞبي آص٤ٟٝ ٤ٝر٤د دس سبيت دا١طٖب٥ ٣ دس غ٤ست داضت٠ ضشايظ ٢ٝذسد دس آٟ ١سجت ث٦  ّٚي٦ دا٣عٚجبٟ ٝي

الصٛ است دا٣عٚجبٟ، دس پبيبٟ حجت ١بٛ يِ ثشٓ پشي٢ت اعالفبت ٦ّ .  اٍذاٛ ١ٞبي٢ذwww.razavi.ac.irحجت ١بٛ اص عشيٌ سبيت دا١طٖب٥ 

 .ضبٝ٘ ٝطخػبت حجت ١بٝي آ٨١ب است سا ١ضد خ٤د ٨ٖ١ذاسي ١ٞبي٢ذ ٦ّ ث٦ ٢٧ٖبٛ دسخ٤است دا١طٖب٥ اسائ٦ ٕشدد

 :ٝذاسُ الصٛ ر٨ت حجت ١بٛ



  فرصت دارند که در سايت دانشگاه ثبت نام کنند1398 خرداد ماه  31کلیه داوطلبان تا 
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 .تْٞي٘ ىشٛ حجت ١بٛ اي٢تش١تي ٤ٝر٤د دس سبيت دا١طٖب٥. 

 . دا٣عٚت ثب ىشٝتاس٠ْ ضذ٥ ت٨ي٦ ىبي٘ فْسjpg ّي٤ٚ ثبيت ثبضذ 70 پيْس٘ ٦ّ حزٜ ىبي٘ فْس ّٞتش اص300×400 ٣ ا١ذاص٥ حذاّخش 

 .ر٨ت اسسبٗ اص عشيٌ ثش١ب٦ٝ حجت ١بٛ اي٢تش١تي

ثب ّبست ٧بي فض٤ ضج٦ْ ضتبة اص عشيٌ سبيت ( ( سيب000/300ٗ))پشداخت اْٙتش١٣يْي ٝجٚل سي ٧ضاس ت٤ٝبٟ ٝقبدٗ سيػذ ٧ضاس سيبٗ . 3

 .www.razavi.ac.irحجت ١بٝي ث٦ آدسس 

:(12پبي٦ )دا١طٖب٧ي ٣ ديپٜٚ ٝت٤سغ٦ ١ؾبٛ رذيذ  پيص١ح٥٤ ثشٕضاسي آص٤ٟٝ ٣ ٤ٝاد اٝتحب١ي ٣يژ٥ ثشادساٟ . د
٣ ديپٜٚ ٝت٤سغ٦  (ا١سب١ي، تزشثي، سيبضي، ٝقبسه اسالٝي)ي ٝذسُ پيص دا١طٖب٧ي ثذ٣ٟ ت٤ر٦ ث٦ ٤١ؿ ٝذسُ ديپٜٚ اداسّٚي٦ دا٣عٚجبٟ . 1

. دس آص٤ٟٝ اي٠ دا١طٖب٥ ضشّت ٢٢ّذ ٝي ت٤ا٢١ذ ضشط داسا ث٤دٟ ضشايظ ٢ٝذسد دس ثخص اٙوث٦ (12پبي٦ )١ؾبٛ رذيذ 

.ض٤د ثشٕضاس ٝيس٤اٗ حب٣ي د٣ ثخص ف٤ٞٝي ٣ اختػبغي آص٤ٟٝ ّتجي ث٦ غ٤ست تستي دس يِ دىتشچ٦ . 2

آص٤ٟٝ ف٤ٞٝي ثشاي ّٚي٦ دا٣عٚجبٟ ث٦ ٢ٝؾ٤س تطخيع ٝيضاٟ آٝبدٕي دا٣عٚجبٟ دس صٝي٦٢ دس٣س ف٤ٞٝي ٣ دس حذ٣د اعالفبت فٚٞي ّتت . 3

٧بي   ٣ آص٤ٟٝ اختػبغي ثشاي ّٚي٦ دا٣عٚجبٟ ث٦ ٢ٝؾ٤س تقيي٠ ٝيضاٟ آض٢بيي فٚٞي آ١بٟ ثب پبي٦است١ؾبٛ رذيذ آ٤ٝصش ٝت٤سغ٦ ٝطخع ضذ٥ 

. ٕشدد  ٤ٝر٤د ثشٕضاس ٝيدسس ٧بياسبسي ٣ اغ٤ٙي 

 

٤ٝاد آص٤ٟٝ ف٤ٞٝي ٣ ضشايت آٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ّتت ٢ٝبثـ س٤اٗ دس ٧ش يِ اص دس٣س ثشاي ّٚي٦ دا٣عٚجبٟ اص دس٣س ف٤ٞٝي ٝطتشُ ثي٠ تٞبٛ 

٘ ٧بي ٤ْ٢ّس : سضت٦ ٧ب ٣ ٤ٝاد آص٤ٟٝ اختػبغي، ىَظ اص د٣ ٝبد٥ صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسسي ٣ صثبٟ فشثي سضت٦ ف٤ٚٛ ا١سب١ي ٝغبثٌ سشىػ

:است ث٤د٥ ٣ ث٦ ضشح رذا٣ٗ ري٘ 1398سشاسشي 

 

 

 (َٝغـ ّبسض٢بسي ٣يژ٥ داس١ذٕبٟ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ د٣س٥ پيص دا١طٖب٧ي)٤ٝاد آص٤ٟٝ ف٤ٞٝي ٣ ضشايت ٣ ٢ٝبثـ آٟ : (4)رذ٣ٗ ضٞبس٥ 

 

 ّتت ٢ٝبثـ عشح س٤االت ضشايت ثشاي ّٚي٦ سضت٦ ٧ب ٤ٝاد آص٤ٟٝ

 4 صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسسي
 د٣س٥ پيص دا١طٖب٧ي ٣ سب٨ٙبي س٤ٛ ٣ د٣ٛ

 دثيشستبٟ ١ؾبٛ رذيذ سبٙي ٣احذي آ٤ٝصش ٝت٤سغ٦

 4 صثبٟ فشثي
 سب٨ٙبي س٤ّٛ ٣ د٣ّٛ

 دثيشستبٟ ١ؾبٛ رذيذ سبٙي ٣احذي آ٤ٝصش ٝت٤سغ٦

دي٠ ٣ )ىش٢٧ٔ ٣ ٝقبسه اسالٝي 

 (ص١ذٕي
4 

 د٣س٥ پيص دا١طٖب٧ي ٣ سب٨ٙبي س٤ٛ ٣ د٣ٛ

 دثيشستبٟ ١ؾبٛ رذيذ سبٙي ٣احذي آ٤ٝصش ٝت٤سغ٦

 2 صثبٟ ا١ٖٚيسي
 د٣س٥ پيص دا١طٖب٧ي ٣ سبٗ س٤ٛ

 دثيشستبٟ ١ؾبٛ رذيذ سبٙي ٣احذي آ٤ٝصش ٝت٤سغ٦



  فرصت دارند که در سايت دانشگاه ثبت نام کنند1398 خرداد ماه  31کلیه داوطلبان تا 
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 ((6ـ3ـ١3ؾبٛ )ديپٜٚ ١ؾبٛ آ٤ٝصضي رذيذ )٤ٝاد آص٤ٟٝ ف٤ٞٝي ٣ ضشايت ٣ ٢ٝبثـ آٟ : (5)رذ٣ٗ ضٞبس٥ 

 

 (َٝغـ ّبسض٢بسي ٣يژ٥ داس١ذٕبٟ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ د٣س٥ پيص دا١طٖب٧ي)٤ٝاد آص٤ٟٝ اختػبغي ٣ ضشايت ٣ ٢ٝبثـ آٟ : (6)رذ٣ٗ ضٞبس٥ 

٢٢ّذٕبٟ دس آص٤ٟٝ، د٣ ٝبد٥ اختػبغي ٝز٤ّس، اص  اص ّٚي٦ ضشّت ٧ب ضشايت ثشاي ّٚي٦ سضت٦ ٤ٝاد آص٤ٟٝ

٧بي س٤ّٛ ٣ د٣ّٛ سضت٦ ف٤ٚٛ ا١سب١ي  دا١طٖب٧ي ٣ سبٗ ّتت پيص

 .اٝتحبٟ ث٦ فٞ٘ خ٤ا٧ذآٝذ

 3 صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسسي

 4 صثبٟ فشثي

 

 ((6ـ3ـ١3ؾبٛ )َٝغـ ّبسض٢بسي ٣يژ٥ ديپٜٚ ١ؾبٛ آ٤ٝصضي رذيذ )٤ٝاد آص٤ٟٝ اختػبغي ٣ ضشايت ٣ ٢ٝبثـ آٟ : (7)رذ٣ٗ ضٞبس٥ 

٢٢ّذٕبٟ دس آص٤ٟٝ، د٣ ٝبد٥ اختػبغي ٝز٤ّس، اص  اص ّٚي٦ ضشّت ٧ب ضشايت ثشاي ّٚي٦ سضت٦ ٤ٝاد آص٤ٟٝ

٧بي د٧ٜ ٣ يبصد٧ٜ ٣ د٣اصد٧ٜ سضت٦ ف٤ٚٛ ا١سب١ي اٝتحبٟ  ّتت سبٗ

 .ث٦ فٞ٘ خ٤ا٧ذآٝذ

 3 صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسسي

 4 صثبٟ فشثي

 

 ّتت ٢ٝبثـ عشح س٤االت ضشايت ثشاي ّٚي٦ سضت٦ ٧ب ٤ٝاد آص٤ٟٝ

ٗ ٧بي د٧ٜ ٣ يبصد٧ٜ ٣ د٣اصد٧ٜ دثيشستبٟ ١ؾبٛ رذيذ 4 صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسسي  سب

ٗ ٧بي د٧ٜ ٣ يبصد٧ٜ دثيشستبٟ ١ؾبٛ رذيذ  4 صثبٟ فشثي  سب

دي٠ ٣ )ىش٢٧ٔ ٣ ٝقبسه اسالٝي 

 (ص١ذٕي
ٗ ٧بي د٧ٜ ٣ يبصد٧ٜ ٣ د٣اصد٧ٜ دثيشستبٟ ١ؾبٛ رذيذ 4  سب

ٗ ٧بي د٧ٜ ٣ يبصد٧ٜ ٣ د٣اصد٧ٜ دثيشستبٟ ١ؾبٛ رذيذ 2 صثبٟ ا١ٖٚيسي  سب



  فرصت دارند که در سايت دانشگاه ثبت نام کنند1398 خرداد ماه  31کلیه داوطلبان تا 
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:  عالة٥َٝغـ ّبسض٢بسي ٣يژ. 2

:ضشايظ دا٣عٚجبٟ عٚج٦. اٙو
. تذي٠ ث٦ دي٠ ٝجي٠ اسالٛ ٣ تبثقيت ر٤٨ٞسي اسالٝي ايشاٟ. 1

 .پزيشش اتجبؿ ديٖش ّط٤س٧ب تبثـ ضشايظ خبظ خ٤د دس دا١طٖب٥ است: تجػش٥

. ٣ ٍب٤١ٟ اسبسي ايشاٟافتَبد ٣ اٙتضاٛ ث٦ ١ؾبٛ َٝذس ر٤٨ٞسي اسالٝي. 2

.١ذاضت٠ س٤ء پيطي٦٢ ث٦ تطخيع ٝشارـ ري غالح. 3

.ثشخ٤سداسي اص ت٤ا١بيي ٣ سالٝت رسٞب١ي. 4

َٝغـ ف٤ٞٝي ح٤ص٥ فٚٞي٦ خشاسبٟ يب اسائ٦ ٝذسُ سغح يِ اص ٝذاسد فٚٞي ح٤ص٥ فٚٞي٦ خشاسبٟ، ٍٜ ٣  (ّتجي ٣ ضيب٧ي) پ٢ذ اتٞبٛ پبي٦. 5

.1398اغي٨بٟ دس ٨ٝش ٝب٥ 

.حجت ١بٛ ث٦ فٞ٘ ٝي آيذ(٣ ثقذ اص آ1/1/1371ٟٝت٤ٙذي٠ )ىَظ اص : ضشط س٢ي. 6 

:  ثشاي دا٣عٚجبٟ عٚج٦حجت ١بٛ. ة
ّٚي٦ دا٣عٚجبٟ ٝي ت٤ا٢١ذ پس اص ٝغبٙق٦ دىتش چ٦ سا٢٧ٞبي آص٤ٟٝ ٤ٝر٤د دس سبيت دا١طٖب٥ ٣ دس غ٤ست داضت٠ ضشايظ ٢ٝذسد دس آٟ ١سجت 

الصٛ است دا٣عٚجبٟ، دس پبيبٟ حجت ١بٛ يِ ثشٓ پشي٢ت اعالفبت ٦ّ .  اٍذاٛ ١ٞبي٢ذwww.razavi.ac.irث٦ حجت ١بٛ اص عشيٌ سبيت دا١طٖب٥ 

 .ضبٝ٘ ٝطخػبت حجت ١بٝي آ٨١ب است سا ١ضد خ٤د ٨ٖ١ذاسي ١ٞبي٢ذ ٦ّ ث٦ ٢٧ٖبٛ دسخ٤است دا١طٖب٥ اسائ٦ ٕشدد

 :ٝذاسُ الصٛ ر٨ت حجت ١بٛ
 .تْٞي٘ ىشٛ حجت ١بٛ اي٢تش١تي ٤ٝر٤د دس سبيت دا١طٖب٥. 

 . دا٣عٚت ثب ىشٝتاس٠ْ ضذ٥ ت٨ي٦ ىبي٘ فْسjpg پيْس٘ ٦ّ حزٜ ىبي٘ فْس ّٞتش اص ٧يتبد ّي٤ٚ ثبيت ثبضذ 300×400 ٣ ا١ذاص٥ حذاّخش 

 .ر٨ت اسسبٗ اص عشيٌ ثش١ب٦ٝ حجت ١بٛ اي٢تش١تي

ثب ّبست ٧بي فض٤ ضج٦ْ ضتبة ( ( سيب000/250ٗ))پشداخت اْٙتش١٣يْي ٝجٚل ثيست ٣ پ٢ذ ٧ضاس ت٤ٝبٟ ٝقبدٗ د٣يست ٣ پ٢زب٥ ٧ضاس سيبٗ . 3

 .www.razavi.ac.irاص عشيٌ سبيت حجت ١بٝي ث٦ آدسس 

:١ح٥٤ ثشٕضاسي آص٤ٟٝ ٣ ٤ٝاد اٝتحب١ي ٣يژ٥ عالة. د
.استسؤاالت آص٤ٟٝ، ّتجي ٣ ث٦ غ٤ست تستي . 1 

. است٧8بي تخػػي ثش اسبس ضشايت ٢ٝذسد دس رذ٣ٗ ضٞبس٥  ٤ٝاداٝتحب١يأص٤ٟٝ ثبرّش٢ٝبثق٤ ثب ت٤ر٦ ث٦ سضت٦.2 

  



  فرصت دارند که در سايت دانشگاه ثبت نام کنند1398 خرداد ماه  31کلیه داوطلبان تا 

 

 

 

 .دا٣عٚجبٟ ٕشاٝي  دس غ٤ست ٝشارق٦ ث٦ ّبىي ١ت سقي ٢ّيذ تٞبٛ ٝشاح٘ پشداخت ٣ر٦ ٣  حجت ١بٛ دس حض٤س خ٤دتبٟ ا١زبٛ ٣ اص سٝض فج٤س ٣ ّذ س٧ٖيشي پشي٢ت ت٨ي٦ ٣ ١ضد خ٤د ٦ٖ١ داسيذ
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 (َٝغـ ّبسض٢بسي ٣يژ٥ عالة) ٤ٝاد آص٤ٟٝ، ٢ٝبثـ ٣ ضشايت آٟ :(8)د٣ٗ ضٞبس٥د

ضشايت ٤ٝاد آص٤ٟٝ ثشاي ّٚي٦ سضت٦ ٧ب٢ٝبثـ٤ٝاد آصٟ٤ٝسديو

1ى٦َ

ّتبث٨بي غالت، صّبت، خٞس، :  ض٨يذ حب١يضشح ٙٞق٦

غ٤ٛ، حذ، ّيبسات، ٍضب، ٝتبرش،س٠٧، ٝضبسث٦، اربس٥، 

، حذ٣د ٣ ديبت ١ْبح٣غبيب، 

 يب

 غالت، ّتبث٨بي: دس٣س ت٨ٞيذي٦ ٝشح٤ٛ ايش٣ا١ي

  ّيبسات، ٍضب، ٣ٍو،صّبت، خٞس، غ٤ٛ، حذ،

  اربس٥، ٣غبيب، ضشّت، ٝتبرش، س٠٧، ٝضبسث٦،ض٨بدات،

 ٣ ديبت، ٍػبظعالً، حذ٣داٍشاس،١ْبح، 

3

 

 

2 


اغ٤ٗ ى٦َ

ث٦ استخ٢بي ثبث٨بي ٝستَالت : اغ٤ٗ ى٦َ ٝشح٤ٛ ٝؾيش

 سفَٚي٦، َٝذ٦ٝ ٣ارت، ضذ، ارٞبؿ، ٍيب

 يب

تٞبٛ ّتبة: ح٦َٚ حب١ي٦ ض٨يذ غذس

3

 

3 


٢ٝغٌ

ا٢ٞٙغٌ ٝشح٤ٛ ٝؾيش 

تب آخش ثحج ثش٧بٟ

2

ادثيبت فشثي 4

دس حذ غشه سبد٥ 

2 ٣ 1 ٍسٜ ا٢ٙح٣٤ ضشحبث٠ فَي٘ د4ٝجبدي اٙقشثي٦ د

3

5 
 ثبٟص

ىبسسي ٣ادثيبت

2 تزشثي11پبي٦ دس سغح 

102ّتبة پبي٦  ا١ٖٚيسي صثبٟ 6
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پيص دا١طٖب٧ي ٣ ديپٜٚ ) ) َٝغـ ّبسض٢بسي ٣يژ٥صٝبٟ ٣ ٝح٘ ثشٕضاسي آص٤ٟٝ ٣ ت٤صيـ ّبست دا٣عٚجبٟ. د

: ٣ افالٛ ١تبيذ ا٣ّٙي٦(( ٣ عٚج٦(12پبي٦ )ٝت٤سغ٦ ١ؾبٛ رذيذ 
ٝب٥ سؤس  ثيست ٣ يْٜ تيشس٣صرٞق٦ثقذ اص ؽ٨ش  دس ٧ٞضٝبٟ(12پبي٦ )پيص دا١طٖب٧ي ٧ب٣ ديپٜٚ ٝت٤سغ٦ ١ؾبٛ رذيذ آص٤ٟٝ ٣س٣دي عالة ٣ .1 

 اغي٨بٟ، تجشيض، تشثت حيذسي٦، ت٨شاٟ، سبسي، سجض٣اس، ضيشاص، ٍٜ، ٤ٍچبٟ، ّبضٞش، ّشٝبٟ، ٢ٕبثبد، :ث٦ ا١تخبة دا٣عٚت دس ض٨ش٧بي 16سبفت 

.ثشٕضاس خ٤ا٧ذ ضذ، ثيشر٢ذ،ا٤٧اص ٣ ضب٧ش٣د  يضد،ٝط٨ذ، ١يطبث٤س، ٧ٞذاٟ

 تيش ٝب٧بص عشيٌ سبيت دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي 21 تب س٣ص رٞق٦ 1398 ٥ تيش ٝب18 س٦ ض٢ج٦ س٣صاص  ّبست ٣س٣د ث٦ رٚس٦ آص٤ٟٝ. 2 

.ٍبث٘ دسيبىت است

. افالٛ خ٤ا٧ذ ضذ تيش ٝب15٥دس تبسيخ ض٢ج٦  www.razavi.ac.irسبيت ٧بي آص٤ٟٝ اص عشيٌ   دٍيٌ ح٤ص٥ آدسس.3 

 www.razavi.ac.ir سبيت  اص عشي1398ٌ ٝشداد ٝب٥ ١12تبيذ ا٣ٙي٦ آص٤ٟٝ ٣س٣دي دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي ٣ تبسيخ ٝػبحج٦ دس . 4

 .ث٦ اعالؿ دا٣عٚجبٟ خ٤ا٧ذ سسيذ

 :س٨ٞي٦ سص٢ٝذٕبٟ ٣ ايخبسٕشاٟ. 5

 (ؽشىيت% 25س٨ٞي٦ ايخبسٕشاٟ )

رب١جبصاٟ »٣ « آصادٕبٟ ٣ ٧ٞسش ٣ ىشص١ذاٟ آ١بٟ»، «٧ٞسش ٣ ىشص١ذ ض٨ذا ٣ ٝي٤َد األحش»ؽشىيت ٧ش ّذ سضت٦ ٝح٘ ث٦  (%25)ثيست ٣ پ٢ذ دسغذ 

 .اختػبظ داسد« ٣ ثبالتش ٣ ٧ٞسشاٟ آ١بٟ% 25

 (ؽشىيت% 5س٨ٞي٦ ايخبسٕشاٟ )

٧ٞسش ٣ ىشص١ذاٟ سص٢ٝذٕبٟ ثب حذاٍ٘ ضص »٣ « ٣ ٧ٞسش ٣ ىشص١ذاٟ آ١بٟ% 25رب١جبصاٟ صيش »ؽشىيت ٧ش ّذ سضت٦ ٝح٘ ١يض ث٦  (%5)پ٢ذ دسغذ 

 .اختػبظ داسد« ٝب٥ حض٤س دا٣عٚجب٦١ دس رج٦٨

١ٞش٥ آخشي٠ ىشد پزيشىت٦ ضذ٥ % 70 ( دسغذي5 يب 25افٜ اص ايخبسٕشاٟ ٝط٤ٞٗ ؽشىيت )ثش اسبس ٤ٍا١ي٠ ٝز٤ّس حذ ١ػبة ١ٞش٥ ايخبسٕشاٟ 

١ٞش٥ آخشي٠ ىشد پزيشىت٦ ضذ٥ دس ٕضي٢ص آصاد دس ٧ش ّذ سضت٦ ٝح٘ % 80دس ٕضي٢ص آصاد دس ٧ش ّذ سضت٦ ٝح٘ ٣ حذ ١ػبة ١ٞش٥ سص٢ٝذٕبٟ  

 .است

٘ ٧بيي ث٦ س٨ٞي٦ ٧بي ى٤ً تخػيع ٝي يبثذ ٦ّ اْٝبٟ ٕشد ّشدٟ سيبضي : 1تجػش٥  ٟ ٧ب ٣ر٤د  (%5ثيص اص )ؽشىيت دس ّذ سضت٦ ٝح ثشاي آ

 .داضت٦ ثبضذ

 ٍب٤١ٟ ثش١ب٦ٝ پ٢ذ سب٦ٙ ضطٜ ت٤سق٦ اٍتػبدي، ارتٞبفي ٣ ىش٢٧ٖي ر٤٨ٞسي اسالٝي ايشاٟ دس غ٤ستي 90عجٌ تجػش٥ ث٢ذ اٙو ٝبد٥ : 2تجػش٥ 

 دسغذي 5 دسغذي ايخبسٕشاٟ ت٤سظ دا٣عٚجبٟ ٝط٤ٞٗ س٨ٞي٦ ى٤ً تْٞي٘ ١ط٤د، خبٙي ٝب١ذ٥ آٟ اثتذا ث٦ ٝط٤ٞٙي٠ س٨ٞي٦ ٦ّ25 س٨ٞي٦ 

ايخبسٕشاٟ ٦ّ ضشايظ ٣ حش ١ػبة الصٛ سا داضت٦ ثبض٢ذ، تخػيع يبىت٦ ٣ إش ثبص ٧ٜ اي٠ ؽشىيت خبٙي ٝب١ذ، ٝبثَي آٟ ث٦ دا٣عٚجبٟ س٨ٞي٦ 

 .آصاد اختػبظ ٝي يبثذ

. ٝشارق٦ ١ٞبي٢ذ1398دا٣عٚجبٟ ر٨ت ّست اعالفبت ثيطتش ث٦ دىتشچ٦ سا٢٧ٞبي حجت ١بٛ ّبسض٢بسي اسضذ سبٗ 
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: ١بٛ ٣ چ٢ذ تزّش ٨ٜٝ ٨ٝٚت حجت. ٥

 . فزصت دارًد کِ در سایت داًشگاُ ثبت ًام کٌٌد1398 خزداد هاُ 31کلیِ داٍطلباى تا ( 1

. خ٤ا٧ذ ث٤د  ١يش60دس ٧ش سضت٦ ؽشىيت پزيشش دس َٝغـ ّبسض٢بسي ث٦ ضشط احشاص ١ٞش٥ الصٛ، ( 2

 91735 - 1193 ، دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي غ٢ذ٣ً پستي«فٚي٦ اٙساّلٛ» سضب اٝبٛ حضشتحشٛ ٝغ٨شٝط٨ذ َٝذس، : دسس دا١طٖب٥آ (3

. استدىتش پزيشش، 
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: اسضذ َٝغـ ّبسض٢بسي (2
صثبٟ ٣ ادثيبت فشثي ، صثبٟ ٣ ادثيبت : دس ٦١ سضت٦ ف٤ٚٛ اسالٝي َٝغـ ّبسض٢بسي اسضذ  دس1398دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي ثشاي سبٗ 

ف٤ٚٛ ٍشآ١ي ٣ حذيج، ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ ، اٙٞٚ٘ ض٢بسي، ح٤ًَ خػ٤غي، ح٤ًَ ثي٠  ٣ رشٛف٤ٚٛ رضاييىبسسي، تبسيخ ٣ تٞذٟ اسالٝي،

.پزيشد  ٝي ٣ارذ ضشايظ دا١طز٤ ثشادساٟ ٣ خ٤ا٧شاٟاص ّٚي٦ ٣ ٝػبحج٦ اص عشيٌ آص٤ٟٝ اختػبغي ىٚسي٦ ٣ ّالٛ اسالٝي، اسالٝي

: ضشايظ دا٣عٚجبٟ. اٙو
. ايشاٟ اسالٝي ر٤٨ٞسي ٣تبثقيت اسالٛ ٝجي٠ دي٠ ث٦ تذي٠. 1

 .پزيشش اتجبؿ ديٖش ّط٤س٧ب تبثـ ضشايظ خبظ خ٤د دس دا١طٖب٥ است: تجػش٥

.افتَبد ٣ اٙتضاٛ ث٦ ١ؾبٛ َٝذس ر٤٨ٞسي اسالٝي ايشاٟ ٣ ٍب٤١ٟ اسبسي. 2

.١ذاضت٠ س٤ء پيطي٦٢ ث٦ تطخيع ٝشارـ ري غالح. 3

 .١ذاضت٠ ٢ٝـ ٍب١٤١ي ثشاي ادا٦ٝ تحػي٘ اص ١ؾش َٝشسات ١ؾبٛ ٣ؽيي٦ ف٤ٞٝي. 4

ا١ذ دس غ٤ست داسا ث٤دٟ   ىبسك اٙتحػي٘ ضذ٥ث٦ تبصٕي٧بي ّٝٚي ٣ آصاد ٣ پيبٛ ٤١س ٦ّ  داس١ذٕبٟ ٝذسُ ّبسض٢بسي اص دا١طٖب٥: تجػش٥* 

ت٤ا٢١ذ دس آص٤ٟٝ دا١طٖب٥  ضشائظ ادا٦ٝ تحػي٘ اص ١ؾش َٝشسات ١ؾبٛ ٣ؽيي٦ ف٤ٞٝي ر٨ت تحػي٘ دس دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي، ٝي

 .ضشّت ٢٢ّذ

 يب ٝط٨ذ  اص ٝشّض ٝذيشيت ح٤ص٥ فٚٞي٦ ٍٜد٣ سغح  سسٞي ٝذسُ ّبسض٢بسي ٤ٝسد تإييذ ٣صاست ف٤ٚٛ، تحَيَبت ٣ ى٢ب٣سي يب ٝذسُاسائ٦. 5

 .1398 ض٨شي٤س 31ث٦ ٢٧ٖبٛ ١بٛ ٤١يسي ٨١بيي دس دا١طٖب٥ دس 

. ٝزبص ث٦ ضشّت دس آص٤ٟٝ ١يست٢ذ1368حذاّخش س٠ ضشّت ٢٢ّذٕبٟ سي سبٗ تٞبٛ است ٣ ٝت٤ٙذي٠ ٍج٘ اص سبٗ . 6

: اسضذ  ّبسض٢بسي دا٣عٚجب١ٟبٛ حجت.  ة
ّٚي٦ دا٣عٚجبٟ ٝي ت٤ا٢١ذ پس اص ٝغبٙق٦ دىتشچ٦ سا٢٧ٞبي آص٤ٟٝ ٤ٝر٤د دس سبيت دا١طٖب٥ ٣ دس غ٤ست داضت٠ ضشايظ ٢ٝذسد دس آٟ ١سجت 

الصٛ است دا٣عٚجبٟ، دس پبيبٟ حجت ١بٛ يِ ثشٓ پشي٢ت اعالفبت ٦ّ .  اٍذاٛ ١ٞبي٢ذwww.razavi.ac.irث٦ حجت ١بٛ اص عشيٌ سبيت دا١طٖب٥ 

 .ضبٝ٘ ٝطخػبت حجت ١بٝي آ٨١ب است سا ١ضد خ٤د ٨ٖ١ذاسي ١ٞبي٢ذ ٦ّ ث٦ ٢٧ٖبٛ دسخ٤است دا١طٖب٥ اسائ٦ ٕشدد

 :١بٛ ٝذاسُ الصٛ ر٨ت حجت
.تْٞي٘ ىشٛ حجت ١بٛ اي٢تش١تي ٤ٝر٤د دس سبيت دا١طٖب٥. 1

 ّي٤ٚ ثبيت ثبضذ 70 پيْس٘ ٦ّ حزٜ ىبي٘ فْس ّٞتش اص 300 ×400 ٣ ا١ذاص٥ حذاّخش jpgدا٣عٚت ثب ىشٝتاس٠ْ ضذ٥ ت٨ي٦ ىبي٘ فْس . 2

 .ر٨ت اسسبٗ اص عشيٌ ثش١ب٦ٝ حجت ١بٛ اي٢تش١تي

ثب ّبست ٧بي فض٤ ضج٦ْ ضتبة اص عشيٌ سبيت ( ( سيب000/700ٗ))پشداخت اْٙتش١٣يْي ٝجٚل ٧يتبد ٧ضاس ت٤ٝبٟ ٝقبدٗ ٧يتػذ ٧ضاس سيبٗ . 3

 .www.razavi.ac.irحجت ١بٝي ث٦ آدسس 
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: ١ح٥٤ ثشٕضاسي آص٤ٟٝ ٣ ٤ٝاد اٝتحب١ي. د
.ت٤ا٢١ذ ثذ٣ٟ ت٤ر٦ ث٦ ٤١ؿ سضت٦ ّبسض٢بسي دس آص٤ٟٝ اي٠ دا١طٖب٥ ضشّت ٢٢ّذ  ٝي ٣ خ٤ا٧شاّٟٚي٦ ثشادساٟ. 1

.ت٤ا٢١ذ دس آص٤ٟٝ دا١طٖب٥ ضشّت ٢٢ّذ داس١ذٕبٟ ٝذسُ ّبسض٢بسي آ٤ٝصش ض٠ٞ خذٝت ٣ سبصٝبٟ ٝذيشيت استخذاٝي ّط٤س ١ٞي:  تجػش٥*

 . است ث٦ غ٤ست تستي ٣ آص٤ٟٝ ّتجيس٤االت.2

: است10 ٣ ٤ٝ9اد آص٤ٟٝ دس٣س ٝطتشُ ٣ اختػبغي ٣ ضشايت آٟ ث٦ ضشح رذا٣ٗ . 3

 دس٣س ٝطتشُ َٝغـ ّبسض٢بسي اسضذ ٧ٞشا٥ ثب ضشايت آٟ :(9)رذ٣ٗ ضٞبس٥

 ضشيت ثشاي ّٚي٦ سضت٦ ٧ب ٤ٝاد ٣ ٢ٝبثـ آص٤ٟٝ سديو

 

1 

ع٨بست، غالت، صّبت، غ٤ٛ، : ٧بي ضشح ٙٞقة ض٨يذ حب١ي ّتبة: ى٦َ

خٞس،حذ، ٍضب، ض٨بدات، ٣ٍو، ٝتبرش، دي٠، س٠٧، ضٞبٟ، ٝضبسث٦، 

اربس٥، ٣ّبٙت، ١ْبح، عالً، اٍشاس، مػت، اسث، حذ٣د، ٍػبظ، 

 .اعق٦ٞ ٣ اضشث٦ است

4 

 3 اغ٤ٗ ى٦َ ٝشح٤ٛ ٝؾيش ث٦ استخ٢بي ٝجبحج اٙيبػ: اغ٤ٗ ى٦َ 2

3 

 غشه دس حذ غشه سبد٥ : ادثيبت فشة

 ضشحبث٠ فَي٘دس حذ سي٤عي ٣ :  ١ح٤

 (ثخص ثيبٟ ٣ ٝقب١ي)ر٤ا٧ش اٙجالم٦ : ثالمت

3 

 دس٣س اختػبغي َٝغـ ّبسض٢بسي اسضذ ٧ٞشا٥ ثب ضشايت آٟ :(10)د٣ٗ ضٞبس٥د


ضشايت٤ٝاد اٝتحب١ي اٝتحب١ي سضت١٦بٛ سديو

 

1 


صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسسي

١ؾٜ ىبسسي 

١خش ىبسسي 

ّٚيبت ٝسبئ٘ ادثي 

صثبٟ ا١ٖٚيسي تخػػي

3 

3 

3 

2

 

2 


تبسيخ ٣ تٞذٟ ٝٚ٘ اسالٝي

 تبسيخ اسالٛ

 ىش٢٧ٔ ٣تٞذٟ اسالٝي

 ث٦ صثبٟ ا١ٖٚيسيتبسيخيٝت٤ٟ 

4 

4 

2 
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3ف٤ٚٛ رضايي ٣ رشٛ ض٢بسي

 ح٤ًَ رضاي ف٤ٞٝي

 ح٤ًَ رضاي اختػبغي

 آئي٠ دادسسي ّييشي

ٝت٤ٟ ح٤ٍَي ث٦ صثبٟ ا١ٖٚيسي

3 

4 

2 

2 

4ح٤ًَ خػ٤غي

 ح٤ًَ ٝذ١ي

 ح٤ًَ تزبست

آيي٠ دادسسي ٝذ١ي 

ٝت٤ٟ ح٤ٍَي ث٦ صثبٟ ا١ٖٚيسي

4 

3 

2 

2 

5٘ٚٞٙح٤ًَ ثي٠ ا

 ٝياٙٞٚ٘ ف٤ٞ ح٤ًَ ثي٠

 اٙٞٚ٘ خػ٤غي ح٤ًَ ثي٠

 (تق٨ذات)ح٤ًَ ٝذ١ي 

 ح٤ًَ اسبسي

ٝت٤ٟ ح٤ٍَي ث٦ صثبٟ ا١ٖٚيسي

3 

3 

2 

2 

2 

6ف٤ٚٛ ٍشآ١ي ٣ حذيج

ف٤ٚٛ ٍشآٟ 

 تيسيش

ف٤ٚٛ حذيج 

صثبٟ ا١ٖٚيسي تخػػي

4 

3

3 

2 

7 

 ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ اسالٝي

داس١ذٕبٟ ٝذسُ ّبسض٢بسي اص ))

دا١طٖب٥ ٧بي سشاسش ّط٤س ٣ 

ديپ٦ٞٚ ٧بي ىبسك اٙتحػي٘ اص دا١طٖب٥ 

((سض٤ي

 ى٦َ

 اغ٤ٗ ى٦َ

صثبٟ ا١ٖٚيسي تخػػي

4 

4 

2 

8 

 ى٦َ ٣ ٝجب١ي ح٤ًَ اسالٝي

عالة سغح د٣ ٣ يب عالة ىبسك ))

(اٙتحػي٘ اص دا١طٖب٥ سض٤ي

 ى٦َ

 اغ٤ٗ ى٦َ

صثبٟ ا١ٖٚيسي تخػػي

4 

4 

2 



  فرصت دارند که در سايت دانشگاه ثبت نام کنند1398 خرداد ماه  31کلیه داوطلبان تا 
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 ىٚسي٦ ٣ ّالٛ اسالٝي 9

ىٚسي٦ 

ّالٛ 

٢ٝغٌ 

صثبٟ ا١ٖٚيسي تخػػي

4 

4 

2 

2

 

 . ٝشارق٦ ض٤دwww.razavi.ac.irثشاي ٝالحؾ٦ رضئيبت ٢ٝبثـ سضت٦ ٧بي آص٤ٟٝ ث٦ سبيت دا١طٖب٥ : ١ْت٦ ٨ٜٝ

: ١ح٥٤ ٕضي٢ص ٨١بيي. د
. س٦ ثشاثش ؽشىيت دس ٧ش سضت٦ ث٦ ضشط داسا ث٤دٟ ١ػبة ١ٞش٥ فٚٞي ث٦ ٝػبحج٦ دف٤ت خ٤ا٢٧ذ ضذ، حذاٍ٘پس اص آص٤ٟٝ ّتجي. 1

 اص ٝشّض د٣ سغح  سسٞي٤١يسي دس دا١طٖب٥ ٝذسُ ّبسض٢بسي ٤ٝسد تإييذ ٣صاست ف٤ٚٛ ٣ يب ٝذسُ پزيشىت٦ ضذٕبٟ ٨١بيي ثبيذ ٢٧ٖبٛ ١بٛ. 2

 . سا اسائ٦ د٢٧ذ يب ض٤ساي ثش١ب٦ٝ سيضي ٝذيشيت ح٤ص٥ فٚٞي٦ ٝط٨ذٝذيشيت ح٤ص٥ فٚٞي٦ ٍٜ

 :س٨ٞي٦ سص٢ٝذٕبٟ ٣ ايخبسٕشاٟ. 3

 (ؽشىيت% 25س٨ٞي٦ ايخبسٕشاٟ )

رب١جبصاٟ »٣ « آصادٕبٟ ٣ ٧ٞسش ٣ ىشص١ذاٟ آ١بٟ»، «٧ٞسش ٣ ىشص١ذ ض٨ذا ٣ ٝي٤َد األحش»ؽشىيت ٧ش ّذ سضت٦ ٝح٘ ث٦  (%25)ثيست ٣ پ٢ذ دسغذ 

 .اختػبظ داسد« ٣ ثبالتش ٣ ٧ٞسشاٟ آ١بٟ% 25

 (ؽشىيت% 5س٨ٞي٦ ايخبسٕشاٟ )

٧ٞسش ٣ ىشص١ذاٟ سص٢ٝذٕبٟ ثب حذاٍ٘ ضص »٣ «٣ ٧ٞسش ٣ ىشص١ذاٟ آ١بٟ% 25رب١جبصاٟ صيش »ؽشىيت ٧ش ّذ سضت٦ ٝح٘ ١يض ث٦  (%5)پ٢ذ دسغذ 

 .اختػبظ داسد« ٝب٥ حض٤س دا٣عٚجب٦١ دس رج٦٨

١ٞش٥ آخشي٠ ىشد پزيشىت٦ ضذ٥ % 70 ( دسغذي5 يب 25افٜ اص ايخبسٕشاٟ ٝط٤ٞٗ ؽشىيت )ثش اسبس ٤ٍا١ي٠ ٝز٤ّس حذ ١ػبة ١ٞش٥ ايخبسٕشاٟ 

١ٞش٥ آخشي٠ ىشد پزيشىت٦ ضذ٥ دس ٕضي٢ص آصاد دس ٧ش ّذ سضت٦ ٝح٘ % 80دس ٕضي٢ص آصاد دس ٧ش ّذ سضت٦ ٝح٘ ٣ حذ ١ػبة ١ٞش٥ سص٢ٝذٕبٟ  

 .است

٘ ٧بيي ث٦ س٨ٞي٦ ٧بي ى٤ً تخػيع ٝي يبثذ ٦ّ اْٝبٟ ٕشد ّشدٟ سيبضي : 1تجػش٥  ٟ ٧ب ٣ر٤د  (%5ثيص اص )ؽشىيت دس ّذ سضت٦ ٝح ثشاي آ

 .داضت٦ ثبضذ

 ٍب٤١ٟ ثش١ب٦ٝ پ٢ذ سب٦ٙ ضطٜ ت٤سق٦ اٍتػبدي، ارتٞبفي ٣ ىش٢٧ٖي ر٤٨ٞسي اسالٝي ايشاٟ دس غ٤ستي 90عجٌ تجػش٥ ث٢ذ اٙو ٝبد٥ : 2تجػش٥ 

 دسغذي 5 دسغذي ايخبسٕشاٟ ت٤سظ دا٣عٚجبٟ ٝط٤ٞٗ س٨ٞي٦ ى٤ً تْٞي٘ ١ط٤د، خبٙي ٝب١ذ٥ آٟ اثتذا ث٦ ٝط٤ٞٙي٠ س٨ٞي٦ ٦ّ25 س٨ٞي٦ 

ايخبسٕشاٟ ٦ّ ضشايظ ٣ حش ١ػبة الصٛ سا داضت٦ ثبض٢ذ، تخػيع يبىت٦ ٣ إش ثبص ٧ٜ اي٠ ؽشىيت خبٙي ٝب١ذ، ٝبثَي آٟ ث٦ دا٣عٚجبٟ س٨ٞي٦ 

 .آصاد اختػبظ ٝي يبثذ

. ٝشارق٦ ١ٞبي٢ذ1398دا٣عٚجبٟ ر٨ت ّست اعالفبت ثيطتش ث٦ دىتشچ٦ سا٢٧ٞبي حجت ١بٛ ّبسض٢بسي اسضذ سبٗ 



  فرصت دارند که در سايت دانشگاه ثبت نام کنند1398 خرداد ماه  31کلیه داوطلبان تا 
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:  ٣افالٛ ١تبيذ ا٣ٙي٦صٝبٟ ٣ ٝح٘ ثشٕضاسي آص٤ٟٝ ٣ ت٤صيـ ّبست دا٣عٚجبٟ. ٧
 :ث٦ ا١تخبة دا٣عٚت دس ض٨ش٧بي 16ٝب٥ سؤس سبفت  ثيست ٣ يْٜ تيشس٣صرٞق٦،ثقذ اص ؽ٨ش ٧ٞضٝبّٟبسض٢بسي اسضذآص٤ٟٝ ٣س٣دي . 1

، ثيشر٢ذ، ا٤٧اص  يضد،اغي٨بٟ، تجشيض، تشثت حيذسي٦، ت٨شاٟ، سبسي، سجض٣اس، ضيشاص، ٍٜ، ٤ٍچبٟ، ّبضٞش، ّشٝبٟ، ٢ٕبثبد، ٝط٨ذ، ١يطبث٤س، ٧ٞذاٟ

.ثشٕضاس خ٤ا٧ذ ضذ٣ ضب٧ش٣د 

 تيش ٝب٥ اص عشيٌ سبيت دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي ٍبث٘ 21 تب س٣ص رٞق٦ 1398 ٥ تيش ٝب18 س٦ ض٢ج٦ س٣صاص  ّبست ٣س٣د ث٦ رٚس٦ آص٤ٟٝ. 2

.دسيبىت است

. افالٛ خ٤ا٧ذ ضذ تيش ٝب15٥دس تبسيخ ض٢ج٦ www.razavi.ac.irسبيت ٧بي آص٤ٟٝ اص عشيٌ   دٍيٌ ح٤ص٥آدسس. 3

 www.razavi.ac.ir سبيت  اص عشي1398ٌ ٝشداد ٝب٥ ١12تبيذ ا٣ّٙي٦ آص٤ٟٝ ٣س٣دي دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي ٣ تبسيخ ٝػبحج٦ دس . 4

 .ث٦ اعالؿ دا٣عٚجبٟ خ٤ا٧ذ سسيذ

: ١بٛ ٣ چ٢ذ تزّش ٨ٜٝ ٨ٝٚت حجت. ٣
 . ىشغت داس١ذ ٦ّ دس سبيت دا١طٖب٥ حجت ١بٛ ٢٢ّذ1398 خشداد ٝب٥ 31ّٚي٦ دا٣عٚجبٟ تب . 1

.  ١يشاست20دس ٧ش سضت٦ دس َٝغـ ّبسض٢بسي اسضذ دس غ٤ست اخز ١ٞش٥ الصٛ ٨١بئي ؽشىيت پزيشش .2

 91735- 1193:  غ٢ذ٣ً پستي،، دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي«فٚي٦ اٙساّلٛ» سضب اٝبٛ حضشتحشٛ ٝغ٨شٝط٨ذ َٝذس، : آدسس دا١طٖب٥. 3

 .استدىتش پزيشش، 

 ٧ست٦ پزيشش دا١طٖب٥ ف٤ٚٛ اسالٝي سض٤ي

 

 

 

 


