
 
 
 

 

 :هَاضزی وِ زض هطحلِ ثجت ًبم تَسظ زاًطگبّْب هی ثبیست ضعبیت ضَز
 
ثِ  ازـــــــــــضش الوپیــــصطفب اظ عطیك سبیت پصیّب  ی اظ سَی زاًطگبُــــثجت ًبم تین ّب ٍ ًفطات اععام-1

ثجت ًبم، ٍ ثط اسبس ظهبًجٌسی جسٍل شیل هی ثبضس ٍ پس اظ اًمضبی هْلت   http://sems.um.ac.ir :آزضس
ّبیی وِ زض تبضید همطض هَفك ثِ ثجت ًبم ًطسُ ثبضٌس اظ ضطوت زض الوپیبز هحطٍم  سبیت هسسٍز ذَاّس ضس ٍ زاًطگبُ

 . ذَاٌّس ضس
جسٍل ظهبًجٌسی فطایٌس ثجت ًبم ٍ پصیطش زض سیعزّویي الوپیبز فطٌّگی ٍضظضی زاًطجَیبى سطاسط وطَض 

 
 زاًطگبُ هحل پصیطش پصیطش ًْبیی اصالح گطبیص سبیت ثطای ثجت ًبم زض سبیت  جٌسیت 

 فطزٍسی هطْس تیط  27لغبیت  26 تیطهبُ 20تیط لغبیت  19 تیط 17تیطلغبیت  3 زذتطاى

 فطزٍسی هطْس هطزاز  10لغبیت  9 هطزاز 3هطزاز لغبیت  2 تیط 25تیطلغبیت  3 پسطاى

 
ا هط فٌی ٍ آضٌب ثب  یىی اظ وبضضٌبسبى ذجطُ زض ،تَصیِ هی ضَز ثطای سَْلت زض اهط ثجت ًبم تین ٍ ًفطات اععاهی -2

هحیظ وبض زض ایٌتطًت ثِ عٌَاى هسئَل ثجت ًبم تعییي گطزز ٍ هسئَلیت حمَلی زضج اسبهی ٍ ثبضگعاضی عىسْب ثِ 
 .زُ ٍی ٍ زاًطگبُ هطثَعِ ذَاّس ثَزعِ
ن تَسظ هسیط ــــعطیك پیبمثطای ٍضٍز ثِ سبیت پصیطش الوپیبز هی ثبیست اظ ضٌبسِ ٍ پسَضز زضیبفت ضسُ اظ  -3

 تطثیت ثسًی استفبزُ ًوبییس
هبضُ هلی ضوبضُ زاًطجَیی، ضضتِ تحصیلی، شًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ، : ) ضبهلزاًطگبُ ّب هَظفٌس اسبهی ٍضظضىبضاى  -4

ثِ  ضا  ٍ عضَیت زض تین هلی یب لیگ ثطتطی( فعبل، فبضغ التحصیل) ضعیت تحصیلی ، ٍ...(ٍ ضٌبسٌبهِ، تبضید تَلس ٍ
 .صحیح  زض سبیت پصیطش ثجت ًوَزُ ٍ عىس ظهیٌِ سفیس ٍ جسیس ٍضظضىبض ضا ثبضگعاضی ًوبیٌس صَضت

اضسبلی ثِ  1393/ 13/2هَضخ  192710/1/41هطبضوت ٍضظضىبضاى هلی پَش ٍ لیگ ثطتطی ثط اسبس ثرطٌبهِ  -5
اثمبت اسبهی ثبظیىٌبى هلی پَش ٍ زثیطذبًِ ّبی هٌبعك ٍضظضی ذَاّس ثَز زاًطگبّْب هَظفٌس زضٌّگبم پصیطش زض هس

 .ضا ثِ وویتِ پصیطش اعالم ًوبیٌس لیگ ثطتطی
زض ذصَظ ّوطاّبى تین ّبی ٍضظضی ثط اسبس ثرطٌبهِ اضسبلی ازاضُ ول تطثیت ثسًی سبظهبى اهَض زاًطجَیبى  -6

 . السام هی ضَز
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 و نفزات اعشاهیرک هورد نیاس بزای پذیزش تین ها هدا

 

 ناهه کتبی نواینده دانشگاههعزفی -1

 .تَصیِ هی ضَز ًفطات اععاهی ثِ عٌَاى ًوبیٌسُ اظ وبضضٌبسبى ٍضظضی ٍ آضٌب ثِ اهَض فٌی ثبضس

 یا گواهی اشتغال به تحصیل( 1394 -95دارای اعتبار نین سال تحصیلی دوم ) کارت دانشجویی هعتبز-2

ثبضس ٍ زض غیط ایٌصَضت گَاّی اضتغبل ثِ (  1394 -95)وبضت ّبی زاًطجَیی هی ثبیست زاضای اعتجبض ًین سبل تحصیلی زٍم  

تحصیل عىس زاض ٍ هْطزاض ثب اهضبی اصل هسیط ول آهَظش زاًطگبُ ثب شوط تبضید ٍ ضوبضُ زثیطذبًِ ثِ صَضت تبیپی ٍ ثسٍى للن 

 .ش اضایِ گطززذَضزگی ٍ الن گطفتگی ثِ وویتِ پصیط

 کارت هلی-3

 1395وبضت ثیوِ ٍضظضی سبل -4

هطثَط ثِ ٍضظضىبضاى ٍ فطم هعطفی ّوطاّبى  (هعبًٍیي آهَظضی ، زاًطجَیی،هسیط تطثیت ثسًی، هسیط ول آهَظش ٍ پعضه هعتوس زاًطگبُ ) اصل فطم پٌج اهضبیی -5

 اظ سبهبًِ پصیطش

ثسٍى ذظ ( زاًطجَیی،هسیط تطثیت ثسًی، هسیط ول آهَظش ٍ پعضه هعتوس زاًطگبُ ، ى آهَظضیهعبًٍی) اهضبیی ( 5)اصل فطم پٌج 

 .ذَضزگی ٍ الن گطفتگی ثِ وویتِ پصیطش اضایِ گطزز

 .فطم هطثَط ثِ ّوطاّبى ثبیسپس اظ تبییس هسیط هحتطم تطثیت ثسًی ثسٍى ذظ ذَضزگی ٍ الن گطفتگی ثِ وویتِ پصیطش اضائِ گطزز

 :ٍ ضوبضُ ضجبی 92/56179403 جبضی ضوبضُ  اصل فیص ٍاضیعی ثِ حسبة-6

 IR240120020000005617940392    

 .ثِ ًبم عَایس اذتصبصی سیعزّویي الوپیبز ٍضظضی زاًطجَیبى وطَض 1/4922وس  ًعز ثبًه هلت ضعجِ هسضس

هبًٌس ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی، ضوبضُ هلی ٍ  هزبی، سزپزست و هوزاهاىزاًطگبّْب هَظفٌس هطرصبت ًفطات اععاهی اظ لجیل -7

ضا ثط اسبس اعالعبت هٌسضج زض ضٌبسٌبهِ ٍ ثیوِ ٍضظضی زض سبیت پصیطش تىویل ... ضٌبسٌبهِ، ضوبضُ وبضت ثیوِ ٍضظضی، تبضید تَلس ٍ 

 .ًوبیٌس

سبس فطهت هَضز ًظط زض سبیت زضج عىس ٍضظضىبضاى، هطثیبى، سطپطستبى ٍ سبیط افطاز اععاهی ثِ الوپیبز هی ثبیست ظهیٌِ سفیس ثط ا-8

زض صَضتی وِ عىس هٌسضج زض سبیت هتعلك ثِ  تالظم ثِ شوط اس. ضسُ ٍ اظ ثبضگصاضی عىس ّب ثسٍى ویفیت ٍ هْطزاض اجتٌبة گطزز

 . زاضًسُ وبضت زاًطجَیی ٍ وبضت هلی ًجبضس وویتِ پصیطش اظ پصیطش ایي افطاز هعصٍض ذَاّس ثَز

فطم ضاثظ، هطرصبت زاًطگبُ، ثجت )افطاز، هطاحل ثجت ًبم ثِ تطتیت تَصیِ هی گطزز زض عَل عولیبت ثجت ًبم ٍ تىویل اعالعبت -9

 .ضعبیت گطزز تب زض فطایٌس ثجت ًبم هطىلی ثِ ٍجَز ًیبیس( ى، سطپطستبى ٍ سبیط ًفطات اععاهیًبم ٍضظضىبضاى، هطثیب

 

 



 

 

 

 

ضیٌت گطفتِ ٍ ح( گعاضش گیطی)تِ، فطم پٌج اهضبیی ضا اظ سبیت یبى ثجت ًبم ًفطات اععاهی ّط ضشزاًطگبُ هی ثبیست پس اظ پب   -10

ًسجت ثِ ( ، هسیط ول آهَظش ٍ پعضه هعتوس زاًطگبُ ضجَیی ٍ فطٌّگی، هسیط تطثیت ثسًیهعبًٍیي آهَظضی، زاى)پس اظ هْط ٍاهضبی 

الظم ثِ شوطاست وِ ثبضگعاضی فطم هبلی ثِ . السام ًوبیٌس(  JPGیب   PDF) ثط اسبس فطم هٌسضج زض سبیت ( اضسبل فطم )ثبضگعاضی فطم 

 .هٌعلِ اعالم آهبزگی ٍ ضطوت زض الوپیبز هحسَة هی گطزز

 

 هیعاى حك ضطوت زاًطگبّْبی تحت پَضص هٌبعك ّطت گبًِ

 تعداد نفزات× تعداد روس هسابقه × ریال  000/350      

                                                                                                                                                                                                   ٍاثستِ ثِ سبیط اضگبًْبتفبعی ٍ غیطزٍلتی ٍغیطاىّبی پیبم ًَض، اُاى حك ضطوت زاًطگهیع

 تعداد نفزات× تعداد روس هسابقه × ریال 000/450

 ثِ( زذتطاى ٍ پسطاى)ثِ صَضت هجعا  ،شوط ضسُ ّبیسطاًِ ضطوت زض الوپیبز وبضٍاى ذَز ضا ثب هحبسجِ فطهَلزاًطگبّْب هی ثبیست 

 .ٍاضیع ًوبیٌس فَقضوبضُ حسبة 

ضبیبى شوط است . پصیطش تین ّب ٍ ًفطات اععاهی زض زٍ هطحلِ ٍ ثط اسبس جسٍل ظهبًجٌسی زض تبضید ّبی هصوَض ذَاّس ثَز -11

 .ذَاّس گطفتپصیطش ضضتِ ّبی اًفطازی ًیع ّوعهبى ثب سبیط ضضتِ ّب ٍ ثط اسبس جسٍل فَق الصوط اًجبم 

 

 
 

 
 
 

 


