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                                                                     سمه تعالي  اب 

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  کارشناسی ارشدتحصیلی  مقطع فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در 

   1401-1402   تحصیلی برای سال 

 مقدمه -1

اساس   بر  بابل  نوشیروانی  در  آدانشگاه صنعتی  استعدادهای درخشان  آزمون  بدون  پذیرش  نامه  ارشدتحصیلی    مقطعیین  از میان    کارشناسی 

   .نمایدرا پذیرش می  1401-1402سال تحصیلی    کارشناسی ارشدجهت ورود به دوره    دانشجوتعداد محدودی    ،متقاضیان واجد شرایط

 حداقل شرایط الزم  -2

-)عدد غیر صحیح تعداد واحدها به پایین گرد می  ی کارشناسی خودرسیِ رشته احدهای دکل و  %75نیمسال با گذراندن حداقل    6پس از    -1-2

رشته و    همدانشجویان    د(وش )عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل می  درصد برتر  پانزدهبه لحاظ میانگین جزء    شود(

   (2و  1سطح  های  )برای داوطلبانِ دانشجو در دانشگاه   هم ورودی خود باشند.

 . چهارم واحدها قابل محاسبه است  درحدنصاب سه  ششم  مسالین  متصل به  نواحدهای گذرانده شده در بازه تابستاِ  -1تبصره  

های اول تا سوم در  حتما دارای رتبه   1-2اشتن شرایط بند  ن دضم  شوند باید ی مآموخته  دانش  3های سطح  داوطلبانی که از دانشگاه  -2تبصره  

 د. ان هم رشته و هم ورودی خود باشنمیان دانشجوی 

دانشگاه  -3تبصره   از  که  باید  آموخته میدانش   4های سطح  داوطلبانی  بند  شوند  داشتن شرایط  رتبه  1-2ضمن  دارای  در میان  حتما  اول  ی 

آموزشی وزارت علوم    محترم  تی معاوننامهها بر اساس  )سطح بندی دانشگاه  باشند.  17و میانگین حداقل  هم ورودی خود    ودانشجویان هم رشته  

 راخوان پیوست شده است( در انتهای همین ف

مرتبط با   لیشـشم بوده و به دل  مسالین  گذرانـدن  حالدر(  99بهمن  )  1399-1400  یلیدوم سال تحص  مسالیکه در ن  یانیدانشجو   -4تبصره  

 می توانند تقاضا دهند.   کل واحدها،  %75  حداقلِز  ا  احدو  4اند، با کسر حداکثر    واحد داشـته  حذف  دانشـگاه  دییکرونا و تا  مارییب  وعیشـ

 در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.  31/6/1401حداکثر تا تاریخ    -2-2

 شود. یک نیمسال به سنوات مجاز افزوده می  اونت آموزشی دانشگاه حداکثر تاصورت تایید مع   ر، د "تغییر رشته "در مورد دانشجویان    -1تبصره  

   ن پذیر است.اانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکتحصیلی بالفاصله پس از د   رای سالپذیرش ب  -3-2

 باشد.   یهای روزانه یا نوبت دوم دانشگاههای دولتکارشناسی متقاضی باید جزء دوره  یدوره      -4-2

 متقاضی در دوره کارشناسی باید به صورت تمام وقت باشد.  تحصیل  -1تبصره  

 مورد پذیرش نخواهد بود. ی مجازی، نیمه حضوری و غیرحضوری  اه ورهمدارک د  -2تبصره  

 دوره تحصیلی متقاضی در دوره کارشناسی باید کارشناسی پیوسته باشد.   -3تبصره  

 متقاضیان ویژه  -3
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آموخته  نش  ههای دولتی دای تمام وقت روزانه مقطع کارشناسی پیوسته و از دانشگانیمسال در یک دوره  6که در طول    ینپرونده داوطلبا  -1-3

کارشناسی  واند به صورت جداگانه برای دوره  تیدرصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند م  پانزدهجزء    شوند و به لحاظ میانگین

 .ارشد همان سال بررسی شود

دانشگاه    بعدیه درصد  اضیان د از متق  شگاهان د  ای تکمیل نشد، در این صورتدرصد دوره کارشناسی ارشد رشته  پانزدهرفیت  چنانچه ظ  -3-2

 پذیرش خواهد کرد.با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته به عنوان ذخیره    نوشیروانی بابل  صنعتی

ایید معاونت  تحصیل خود را در هر یک از رشته های کارشناسی پیوسته با ت  تواندرایط میش  همزمان در صورت داشتندانشجوی تحصیل    -3-3

 امه دهد.یلی ادو تحصیالت تکمآموزشی  

تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمیدانشگا   -4-3 دانشجویی را برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به  -ه، برگزیدگان رتبه های اول 

 . کندپذیرش می  رفیت با آزمونآموزشی وزارت، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد، به صورت مازاد بر ظ  ی برنامه ریزیلاتشخیص شورای ع

 رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست. تغییر    -5-3

 

 نحوه ثبت نام  -4

 امکان پذیر است.   c.irlestan.nit.ahttp://goنوشیروانی بابل به آدرس    دانشگاه صنعتی  نثبت نام فقط از طریق تارنمای سامانه گلستا  -4-1

ی ثبت نام اولیه، داوطلبان باید از طریق لینک موجود در سامانه گلستان )طبق شکل زیر( نسبت به ورود اطالعات اولیه و ثبت  در مرحله  -2-4

وارک   شناسه گذر  و  نماینبری  اقدام  قسمت  اژه  در  باید  داوطلبان  عناوینِ  آزمون  عنواند.  از  درخش استعدا   سهمیهمتقاضی    یکی    مقطع -اند 

  3یا  2کارشناسی ارشد)ده درصد دوم( را بر اساس تطبیق شرایط خود با بندهای  مقطع-استعداد درخشان و یا متقاضی سهمیه کارشناسی ارشد

 ( زیرکل  )طبق ش نمایند    بانتخا همین اطالعیه  

 

http://golestan.nit.ac.ir/


 

3 

 

اند،  ام اولیه انتخاب نموده ای که در ثبت نگذرواژه ری و  کارب   شناسها  در مرحله بعد، کاربران پس از خروج از سامانه، باید بار دیگر ب  -3-4

طبق    مراحل باید  ینا  وارد سامانه شده و به ورود اطالعات فردی، آموزشی و همچنین انتخاب رشته و گرایشهای مورد نظر خود بپردازند.

مهم: )  سامانه اخذ نماید.ثبت نام را از    انجام  گواهی  بایدب  به صورت دقیق انجام شده و به تایید داوطلب برسد. در نهایت داوطل  زیر  شکل

 درج شود(  تا پایان نیمسال ششم دروس گذرانده شده معدلباید   ، سوابق تحصیلیدر قسمت 

 

رک کارشناسی مورد قبول برای هر  ا با توجه به مدرک کارشناسی خود بر اساس مده و گرایش حتمتشداوطلبان باید در انتخاب ر  -4-4

 مایند.عمل ن  1ل  ایشها در جدوم از رشته/گرکدا

شود و ثبت نام در آن به منزله واجد  داوطلبان باید دقت کنند که در حال حاضر سامانه گلستان تنها برای انتقال مدارک استفاده می  -5-4

ا به  ر  1در جدول    انتخاب رشته  و نحوه  2نمی باشد. در نتیجه داوطلبان باید حداقل شرایط الزم ذکر شده در بند    ط بودن متقاضییاشر

 رعایت نمایند. دقت  

  با توجه به اجباری بودن بارگذاری تعدادی از مدارک در سامانه مذکور بهتر است داوطلبان تصویر مدارک و تمهیدات زیر را برای   -6-4

 آماده نمایند:   ت نام از پیشبث

 تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی   -الف

 بس جدید داوطلفایل یک قطعه عک  -ب

 کارشناسی )در صورت وجود(    واهی موقت دورهتصویر مدرک و یا گ  -ج

 ی کارشناسی   تصویر ریزنمرات دوره  -د

 ستانریق سامانه گلط  ریال بابت هزینه ثبت نام از  800،000  پرداخت الکترونیکی     -ه
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اساس معدل در میان   انشجو برقرار گرفتن دگاه مبنی بر تصویر کاربرگ تایید شده توسط دانش(: )مخصوص دانشجویان سایر دانشگاهها -و

  لینک شده گاه به آدرس شسایت استعدادهای درخشان دان ی فرمها  و  هاآیین نامهکه از قسمت  رودیها هم و  ده درصد دوم/درصد برتر پانزده

ل این کاربرگ را نزد خود نگه دارند و در  د اصبای   ،ی گلستانر سامانهد  کن مدرییر ای تصوبارگذار   نضم  داوطلبان  .قابل دریافت است

 صورت پذیرش قطعی، نسخه فیزیکی آن را در هنگام ثبت نام ارائه دهند، در غیر این صورت قبولی آنها کان لم یکن خواهد شد. 

نوشیروا )ز:   صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  بابلمخصوص  رتبه  یه گوا  (نی  و  دابر  معدل  کارشی  صنع  یناسانشجوی  تی دانشگاه 

بابلنوشیروان امکان دریافت    :ی  اکنون  از حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه،  از طریق سامانه برای جلوگیری  و معدل  ی  گواهی رتبه 

ر سامانه  کاربری خود د  سابدر ح باید    یطد شراج وان  طلباگلستان برای دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل فراهم شده است. داو 

مع  پیشخوان خدمت،گلستان در   رتبهدرخواست گواهی  و  را    دل  ریزنمگثبت کنند.  خود  و  دانشجوواهی درخواستی  از  رات  انجام    پس 

وطلب باید  داداوطلب قرار خواهد گرفت.  سترس  ی گلستان در دریق سامانهرتبط، از طو مدیران مارشناسان  کتایید    در صورت  وگردش کار  

شده است را به همراه ریزنمرات دریافتی )کارنامه    امضامهر و    )به صورت الکترونیکی(  موزشگواهی دریافتی که توسط مدیرکل محترم آ

  یدِ گواهی رتبه و معدل درتای فرآیندنبر بودن ا توجه به احتمال زمابان بارگذاری کنند. ی گلست نهدر ساماقسمتهای مرتبط در ر رسمی( غی

از    ، داوطلبان باید مراحل فوق را در اسرع وقت انجام دهند زیرا مهلت ثبت نام و بارگذاری این مدرک به صورت مستقلی گلستان سامانه

بند     گواهیزمان تولیدِ اساس  بر  نزد خود نگه دارند و در    د بود.مین فراخوان خواهه  5و  این کاربرگ را  باید اصل  داوطلبان همچنین 

 شد.   ها کان لم یکن خواهدین صورت قبولی آنصورت پذیرش قطعی، نسخه فیزیکی آن را در هنگام ثبت نام ارائه دهند، در غیر ا

که توسط داوطلب امضا شده    درخشان یاستعدادها هیدر سهم شر یسال شده توسط داوطلب پذصحت مدارک ار دییکاربرگ تار یتصو -ک

                                             .دریافت کنید  لینک شده   سایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس  یفرمها   و  هاآیین نامهاز قسمت    . کاربرگ خام راباشد

 ریخ ثبت نام تا -5

از آن ارسال مدارک و یا ثبت نام از طریق سامانه  و پس  ان یابدپای  1400/ 10/ 52حداکثر تا تاریخ طلبان باید ات ثبت نام توسط داوعملی

 خواهد بود. نممکن  

 پذیرش -6

نامه  اساس شیوه  بر  دانشجویان  بندی  دانشجوی  رتبه  پذیرش  نوشیروا  استعدادهای درخشان  سهمیهی  )که در دانشگاه صنعتی  بابل  نی 

 دریافت است( انجام خواهد شد. قابل      و فرمها  هاآیین نامه    قسمت  در  ستعدادهای درخشان دانشگاهدرس اینترنتی سایت ا آ

نمایند    انصراف  اقدام بهاعالم خواهد شد،  باید در تاریخی که از طریق تارنمای دانشگاه    در صورت انصراف،  ی که پذیرش شده باشندداوطلبان

ر اساس اعالم سازمان سنجش، داوطلبانی  ب  نخواهد شد.  ی قبولی در سهمیه استعدادهای درخشان صادرشان گواهایاینصورت برای   در غیر

 تایید نخواهند شد.  که توسط بیش از یک دانشگاه برای قبولی در سهمیه استعدادهای درخشان معرفی شوند، برای قبولی در هیچ کدام  

 ای مهم  تذکره -7

ثابت شود و یا ایراد یا  انچه خالف آن  و چن  باشدنهایت دقت و صحت لستان باید در ی گمانهت وارد شده در سا اطالعاکلیه ی  

 را کان لم یکن اعالم کند.   متقاضیپذیرش  دانشگاه مجاز است که  نقصی در مدارك ارائه شده وجود داشته باشد، 

https://edu.nit.ac.ir/fa/regulation/download?id=308
https://edu.nit.ac.ir/fa/regulation/download?id=307
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باید رشته  متقاضی  اولویت  اترتیب  مشخصهای  دقت  به  را  ا دانشگا  زیرا  کند  نتخابی  مجاز  انصراف  ه  صورت  در  ست 

در  شده  قبول  قب  دانشجویان  رشتهاولویتهای  دانشگاه،  تشخیص  و  قبولی  لی  نظر    متقاضیی  کسب  بدون  وی را  آن    از  به 

همیه استعدادهای  انشگاه علیرغم پذیرش در ساولویتها تغییر دهد. در صورت عدم ثبت نام در سال تحصیلی جدید در این د

تدرخشا اعالمِ  عدم  و  انصن  دانشگاه،  صمیم  توسط  شده  تعیین  زمان  در  متقاضی  براراف  سهمیهگواهی  در  قبولی  ی  ی 

    استعدادهای درخشان صادر نخواهد شد. 

 011-35501205دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شماره تماس: 

 

و مدرك کارشناسی    دهای درخشاناستعدا  هپذیرش سهمیظرفیت  دارای    کارشناسی ارشد یرشته ها   -1شماره    جدول    

 ای هر کدام مورد قبول بر

 ردیف رشته  رشته کارشناسی مورد قبول 

 دانشکده علوم پایه 

 1 جبر –ریاضی محض  ریاضیات و کاربردها  

 2 آنالیز -ریاضی محض ریاضیات و کاربردها  

 3 (هندسه )توپولوژی -محض ریاضی ریاضیات و کاربردها  

 4 آنالیز عددی  -ریاضی کاربردی ا کاربرده ریاضیات و 

 5 اپتیک و لیزر –فیزیک  هندسی فیزیک م 

 6 فیزیک پالسما  -فیزیک فیزیک مهندسی  

 7 هادانیم هیو نظر یادیذرات بن-فیزیک فیزیک مهندسی  

 8 شیمی تجزیه -شیمی شیمی کاربردی -شیمی محض 

 9 یمی آلی ش –شیمی  شیمی کاربردی -شیمی محض 

 سی عمرانکده مهنددانش

 10 ه و ترابریرا -مهندسی عمران مهندسی عمران 

 11 ژئوتکنیک -مهندسی عمران مهندسی عمران 

 12 زلزله –مهندسی عمران  عمران-مهندسی عمران 

 13 محیط زیست –مهندسی عمران  عمران-مهندسی عمران 

 14 ی هیدرولیکآب و سازه های   -مهندسی عمران آب-مرانعمران، ع -مهندسی عمران 

 15 توگرامتریف-قشه برداریمهندسی ن نقشه برداری -مهندسی عمران 

 16 سازه  –مهندسی عمران  عمران-مهندسی عمران 

سواحل، بنادر و    یمهندس -مهندسی عمران آب-عمران، عمران-مهندسی عمران 

 یی ای در یهاسازه

17 

 18 سیستم اطالعات مکانی -قشه برداریمهندسی ن قشه برداری ن-مهندسی عمران 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 19 سیستم های قدرت –دسی برق مهن نترلقدرت و ک-سی برقمهند 

الکترونیک قدرت و ماشین های   –مهندسی برق  لقدرت و کنتر-مهندسی برق 

 الکتریکی

20 
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 21 زاره های میکرو و نانو الکترونیکاف -مهندسی برق الکترونیک-مهندسی برق 

 22 ونیک مدارهای مجتمع الکتر –مهندسی برق  الکترونیک-مهندسی برق 

 23 دیجیتالسیستمهای الکترونیک  –مهندسی برق  کترونیکال-ی برقمهندس 

 24 مخابرات سیستم -مهندسی برق الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر-مهندسی برق 

 25 مخابرات میدان و موج  -مهندسی برق یک، مخابرات و کامپیوترالکترون-مهندسی برق 

 26 کنترل –ی برق مهندس کلیه گرایشهای مهندسی برق 

 -افزارسخت) کامپیوتر هایگرایش یکلیه 

  و( کامپیوتر علوم -اطالعات آوریفن -زارافنرم

 (کنترل  -مخابرات -الکترونیک) برق 

ی  معماری سیستم ها -امپیوترهندسی ک م

 کامپیوتری

27 

 -افزارسخت) کامپیوتر هایگرایش یکلیه 

 (مپیوترکا علوم -اطالعات آوریفن -افزارنرم

 28 نرم افزار -رکامپیوت مهندسی

 و وتریکامپ  رق،ب یمهندس یشهایگرا هیکل 

 ک یوالکتریب

 29 کیالکتر ویب -ی پزشک یمهندس

 ، وتریکامپ یسرشته مهندکلیه گرایشهای  

  یفناور  یرشته مهندس یشهایکلیه گرا و

 اطالعات

 30 هوش مصنوعی و رباتیک -مهندسی کامپیوتر

 دانشکده مهندسی مکانیک

 31 تبدیل انرژی –مهندسی مکانیک  حرارت و سیاالت-مهندسی مکانیک 

 32 احی کاربردیطر –مهندسی مکانیک  جامدات،ساخت و تولید -مهندسی مکانیک 

و   حرارت و سیاالت-ی مکانیکسمهند 

-ی عمراندریا، مهندس جامدات، مهندسی

 محیط زیست 

 33 سازه کشتی -مهندسی معماری کشتی

 34 ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 

 ، کیمکان یمهندس 

  د، یساخت و تول-کیمکان یمهندس

 ک،یربات  ی مهندسک،یمکاترون یمهندس

 برق.  یمهندس

 35 اترونیکمهندسی مک 

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع 

ی گرایشها، مهندسی  مهندسی مواد:کلیه 

دات، مهندسی  ید و جام یک: ساخت و تولانمک

 پزشکی: بیومتریال 

 36 انتخاب مواد مهندسی  شناسایی و – مهندسی مواد

 37 نانو مواد-نانو فناوری ی گرایشها مهندسی مواد:کلیه 

 38 بیومتریال-مهندسی پزشکی  مهندسی مواد-مهندسی پزشکی  

 39 بهینه سازی سیستم ها  –مهندسی صنایع  مهندسی صنایع  

 40 لجستیک و زنجیره تامین -صنایع مهندسی ع مهندسی صنای 

 41 سیستمهای سالمت-ی صنایعمهندس صنایع  مهندسی 

 دانشکده مهندسی شیمی

 42 طراحی فرآیند -مهندسی شیمی مهندسی شیمی:کلیه گرایشها  
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 43 فرآیندهای جداسازی  -مهندسی شیمی مهندسی شیمی:کلیه گرایشها  

 44 ترمو سنتیک و کاتالیست   -ی شیمیمهندس گرایشها  یهمهندسی شیمی:کل 

 45 بیو تکنولوژی   -مهندسی شیمی لیه گرایشها مهندسی شیمی:ک 
 



درکلمعحطس يروحمزارت  یماسا هتسدتیرومأم 
( ابفلا فورح  بیترت  هب  )

یللملا1 نیب 

، يرواّنف ملع و  هعسوت 

شناد و ياهزرم  شرتسگ 

ياه شلاچ  عفر  هب  کمک 

یلم

عماج
، نارهت سردـم ، تیبرت  زیربـت ، ناهفـصا ،  : هاگشناد

دهشم یسودرف  زاریش ، یتشهب ، دیهش 

یصصخت
، ریبـکریما یتعنـص  ناهفـصا ، یتـعنص  هاگـشناد :

، فیرش یتعنص  یسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  یتعنص 

ناریا تعنص  ملع و  یئابطابط ، همالع 

یلم2

شهوژپ و شزومآ ، هعسوت 

عفر هب  کمک  يرواّنف و 

یلم ياه  شلاچ 

عماج

، دنجریب انیس ، یلعوب  (س ،) ءارهزلا هیمورا ،  : هاگشناد

ناتسیس نانمس ، ناجنز ، هاشنامرک ، يزار  یمزراوخ ،

نارمچ  دیهش  نامرک ، رنهاب  دیهش  ناتـسچولب ، و 

دزی ناردنزام ، نالیگ ، ناشاک ، زاوها ،

یصصخت

یتعنـص  لـباب ، یتعنـص  زیربت ، دنهـس   : هاگشناد

مولع ناجنز ، هیاـپ  مولع  زاریـش ، یتعنـص  دورهاـش ،

 ... هاگشناد عمتجم / هسسؤم / مرتحم  سیئر 

؛ مارتحا مالس و  اب 
شیامآ رب  مکاح  یئارجا  طـباوض  اهتـسایس و  هدام 3  يارجا  رد  دـیتسه ، رـضحتسم  هک  هنوگنامه 

رد یگنهرف و  بالقنا  یلاـع  ياروش  بوصم 94/12/18  شیامآ ) حرط  هب  موسوم   ) یلاع شزومآ 
مالعا البق  هک  یتلود  یلاع  شزومآ  ياه  هسـسؤم اه و  هاگـشناد يدنب  حطـس حرط  لوا  هلحرم  همادا 
تارظن زکارم و  دروخزاب  تفایرد  زا  سپ  هک  دـناسر ؛ یم عالطا  هب  یتقوشوخ  لامک  اـب  دوب ، هدـیدرگ 

هب تاعالطا  تاسـسؤم ، رثکا   unirank.msrt.ir هناماس يزادـنا  هار يریگ و  لکـش یحالـصا و 
رظن رد  اب  دـیدج و  طیارـش  رد  يدـنب  حطـس ماظن  هیلوا ، تاعلاطم  زا  سپ  هئارا و  ار  دوخ  هدـشزور 
یلاع شزومآ  زکرم  هسـسؤم و  دودح 120  هعسوت ، مشـش  همانرب  هصاخ  یتسدالاب  دانـسا  نتفرگ 

مرتـحم ناـسیئر  ةدـنزرا  يراـکمه  زا  رکـشت  نمـض  ساـسا و  نیا  رب  .دـنتفرگ  رارق  یـسررب  دروم 
شزومآ شیامآ  داتس  بیوصت  بسح  یئاهن ، هجیتن  هلیسونیدب  یلاع ؛ شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و 

د: وش یم مالعا  یصصخت  عماج و  هتسد  ود  رد  ریز و  لودج  حرش  هب  یلاع 
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رنه ناگرگ ، یعیبط  عبانم  يزرواشک و 

يا3 هقطنم

یناسنا يورین  تیبرت 

، صصختم سانشراک و 

ياهزاین ِتیولوا  اب 

عفر هب  کمک  يا و  هقطنم

هقطنم یلم و  ياه  شلاچ 

يا

عماج

ینیمخ ماـما یللملا  نیب دروـنجب ، مـالیا ، كارا ،  : هاگشناد

، لـباز ناـغماد ، سراـف ، جــیلخ  يراوزبـس ، مـیکح  هر ،) )

، ناتسرل ناتسلگ ، ناتـسدرک ، مق ، یندم ، دیهـش  درکرهش ،

جوسای ناگزمره ، ناجنسفر ، جع ) ) رصع یلو

یصصخت

، هتفرشیپ يرواّنف  یتعنص و  یلیمکت  تالیـصحت  : هاگشناد

عبانم يزرواـشک و  راـهباچ ، ییاـیرد  مولع  يدروناـیرد و 

یعیبط عبانم  يزرواشک و  مولع  ناتسزوخ ، نیمار  یعیبط 

یمالـسا رنه  رهـشمرخ ، ییاـیرد  نونف  موـلع و  يراـس ،

ناهفصا رنه  زیربت ،

یلحم4

یناسنا يورین  تیبرت 

صصختم سانشراک و 

یلحم و ياهزاین  ِتیولوا  اب 

ياه شلاچ  عفر  هب  کمک 

یلحم

عماج
تبرت يدرجورب ، یمظعلا  هللا  تـــیآ  : هدکشناد / هاگشناد

ریالم هغارم ، (س ،) هموصعم ترضح  مرهج ، هیردیح ،

یصصخت

، هــیمورا یتعنــص  كارا ، یتعنــص   : هدکشناد / هاگشناد

یتعنص  لوفزد ، روپاش  يدنج  یتعنص  دنجریب ، یتعنص 

ینف هاشنامرک ، یتعنص  مق ، یتعنص  ناهبهب ، ءایبنالا  متاخ 

، ناچوق نیون  ياه  يرواّنف یسدنهم  ناگیاپلگ ، یسدنهم  و 

زاریش رنه 

: تاظحالم
یبایزرا حطس 4  رد  تسا ، هدشن  ظاحل  قوف  يدنب  حطس  ماظن  رد  اهنآ  یماسا  هک  یلاع  شزومآ  زکارم  تاسسؤم و  ریاس  - 1

.دنوش یم 
هب یبایتسد  دوجوم و  تیعضو  زا  عالطا  تهج  هدش ، يدنب  حطس  تاسـسؤم  زا  کی  ره  همانـسانش  کیدزن  هدنیآ  رد  - 2

.دش دهاوخ  مالعا  هطوبرم  هسسوم  هب  امیقتسم  رتالاب  حطس  هب  اقترا  يارب  رثوم  ياهریسم 
یم رارق  هاگشناد  نامه  يدنب  حطـس  لومـشم  دنوش ، ماغدا  یهاگـشناد  زکارم  ریاس  رد  لیلد  ره  هب  هک  یتاسـسؤم   - 3

.دنریگ
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روشک یلاع  شزومآ  رتشیب  يالتعا  تهج  رد  ار  مرتحم  ناراکمه  رگید  یلاعبانج و  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  نایاپ ، رد 
.میامن یم تلأسم 

 : تشونور
راضحتسا تهج  نینواعم  ياروش  ءاضعا   - 1

عالطا تهج  یشزومآ  تنواعم  هزوح  ناریدم   - 2
یضتقم مادقا  عالطا و  تهج  یمومع  طباور  مرتحم  لکریدم   - 3

مزال مادقا  عالطا و  تهج  ناگداز  بحم  رتکد   - 4
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
رساین یتعیرش  یبتجم 

یشزومآ نواعم 


