اطالعیٍ پذیزش بذين آسمًن داوصآمًختگان ممتاس کارضىاسی داوطگاٌ يلیعصز(عج)ي سایز
داوطگاٌَا در مقطع کارضىاسی ارضذ داوطگاٌ يلیعصز(عج)
زاًطگاُ ٍلیػصز(ػح) طثك آییيًاهِ ضوارُ  ٍ 12/44977هَرخ ٍ 99/50/50سارت ػلَم تحمیمات ٍ فٌاٍری ،زر ًظز
زارز اس طزیك پذیزش تسٍى آسهَى زر سال تحصیلی  ،90-96اس تیي زاًصآهَذتگاى هوتاس همطغ وارضٌاسی پیَستِ
سال تحصیلی  97-90زاًطگاُ ٍلیػصز(ػح) ٍ سایز زاًطگاُّای زٍلتی زر همطغ وارضٌاسی ارضس ،تسٍى آسهَى زاًطدَ
پذیزش ًوایس (خْت زاًلَز آییي ًاهِ هیتَاى تِ ٍب سایت استؼسازّای زرذطاى زاًطگاُ ٍلی ػصز(ػح) رفسٌداى
رخَع وزز .)http://education.vru.ac.ir
ضزایط السم هتماضیاى :
گذراًسى حسالل ٍ 220احس زرسی تا پایاى ًین سال ّفتن.
-2
زٍرُ تحصیل هتماضی ًثایس اس ً 7ین سال تداٍس وٌس.
-1
آذزیي هْلت زاًص آهَذتگی تزای هتماضیاى  90/56/92است.
-9
هتماضی خشء زُ زرصس زٍم تزتز زاًطدَیاى ّنرضتِ ٍ ّن ٍرٍزی زر زاًطگاُ ذَز تاضس (.ارسیاتی رتثِ زاٍطلة
-7
تز اساس زرٍس گذراًسُ تا پایاى ًینسال ّفتن تحصیل هیتاضس).
هسارن هَرز ًیاس:
 -2یه تزي وپی ضٌاسٌاهِ ٍ وارت هلی،
 -1فزم زرذَاست پذیزش تسٍى آسهَى (فزم ضوارُ  )2تىویل ضسُ ٍ تأییس آى تَسط هسیز اهَر آهَسضی زاًطگاُ
هحل تحصیل.
 -9اصل فیص ٍاریشی تِ هثلغ 955555ریال (سی ّشار تَهاى) تِ ضوارُ حساب  1247649757554تاًه
هلی هزوشی تِ ًام زرآهسّای اذتصاصی زاًطگاُ ٍلی ػصز(ػح) رفسٌداى (هرصَظ زاًطدَیاى سایز زاًطگاُ
ّا هی تاضس ٍ زاًطدَیاى زاًطگاُ ٍلی ػصز ًیاسی تِ پززاذت ّشیٌِ ًسارًس)

مذارک السم بایذ حذاکثز تا  51فزيردیه  5311بٍ دفتز معايوت آمًسضی یا دفتز استعذادَای
درخطان تحَیل گززز.
تذکز :ضوٌاً زرج ػثارت " مزبًط بٍ دٌ درصذ ديم پذیزش بذين آسمًن کارضىاسی ارضذ "5311-5316
رٍی پاوت الشاهی است.

ػلَم پایِ

ػلَم ازاری ٍ التصاز

ازتیات ٍ ػلَم اًساًی

هٌْسسی وطاٍرسی -ػلَم ذان

فیشیه ٍ حفاظت ذان

ػلَم ٍ فٌاٍری ًاًَ

ًاًَ فیشیه

هٌْسسی وطاٍرسی -ػلَم ذان

ضیوی ٍ حاصلریشی ذان

فَتًَیه

هٌْسسی وطاٍرسی -ػلَم ذان

تیَلَصی ٍ تیَتىٌَلَصی ذان

ػلَم پایِ

رضتِ

گزایص

رضتِ

گزایص

فیشیه

حالت خاهس

هٌْسسی وطاٍرسی -ػلَم ذان

پیسایص ٍ رزُ تٌسی ذان

فیشیه

اتوی ٍ هَلىَلی زر سهیٌِ
لیشر

هٌْسسی وطاٍرسی -حطزُ ضٌاسی

-

ریاضی هحض

خثز ٍ آًالیش ٍ ٌّسسِ

هٌْسسی وطاٍرسی-تیواری ضٌاسی
گیاّی

-

ریاضی وارتززی

آًالیش ػسزی

هٌْسسی وطاٍرسی-تیَتىٌَلَصی زر
وطاٍرسی

-

ػلَم واهپیَتز

سیستن ّای َّضوٌس

هٌْسسی وطاٍرسی -اصالح ًثاتات

-

هٌْسسی وطاٍرسی -سراػت

-

هٌْسسی وطاٍرسی -ػلَم تاغثاًی

فیشیَلَصی ٍ اصالح زرذتاى هیَُ

هٌْسسی وطاٍرسی -ػلَم تاغثاًی

فیشیَلَصی ٍ اصالح سثشیّا

هٌْسسی وطاٍرسی -ػلَم تاغثاًی

گیاّاى زارٍیی

ستاى ٍ ازتیات فارسی

-

ػلَم لزآى ٍ حسیث

-

آهَسش ستاى اًگلیسی

-

ستاى ٍ ازتیات اًگلیسی
ستاى ٍ ازتیات ػزتی
تزًاهِریشی سیستنّای التصازی

-

حساتساری

-

هسیزیت زٍلتی

هسیزیت تحَل

هسیزیت زٍلتی

سیستنّای اطالػاتی

ضیوی

ضیوی فیشیه

ضیوی

ضیوی تدشیِ

ضیوی

ضیوی آلی

ضیوی

ضیوی هؼسًی

ػلَم ریاضی ٍواهپیَتز

هٌْسسی هىاتزًٍیه

فٌی هٌْس سی

هٌْسسی وطاٍرسی

رضتِّای زایز زر همطغ وارضٌاسی ارضس زر زاًطگاُ ٍلیػصز(ػح)

هٌْسسی ػوزاى

ساسُ

هٌْسسی هىاًیه

طزاحی وارتززی

هٌْسسی هىاًیه

تثسیل اًزصی

هٌْسسی تزق

وٌتزل

فزم ضوارُ 2
«باسمٍ تعالی»

کاربزگ درخًاست پذیزش داوصآمًختٍی ممتاس بزای ديرٌی کارضىاسیارضذ بذين آسمًن

هحل الصاق
ػىس

مخصًظ داوطجًیان داوطگاٌ يلیعصز(عج)

تَسط زاٍطلة تىویل گززز.

ایيخاًة آلای /ذاًن .....................................................تِ ضوارُ ی ضٌاسٌاهِ ٍ ....................................سزیال ضٌاسٌاهِ...................................
ٍ ضوارُ ی هلیً .............................. :ام پسر ................... :هتَلس .............. :تا هؼسل ول .............. :هیتاضن ٍ تا حسالل ٍ 220احس گذراًسُ
طی ّفت ًینسال تحصیلی ،زر تارید  90/56/92زر رضتِی ......................................................:زاًصآهَذتِ ذَاّن ضس ّوچٌیي خشء
دٌدرصذ ديم تزتز زاًطدَیاى ّنرضتِ ٍ ّنٍرٍزی ذَز هیتاضن .تِ استٌاز اتالغیِی ضوارُ  ٍ 12/44977هَرخ ٍ 99/50/50سارت
ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری ،تماضای پذیزش زر زٍرُی وارضٌاسیارضس رضتِّای (حساوثز زٍ اٍلَیت) سیز را زارم.
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تارید ٍ اهضاء:
ضوارُی هَتایل:
ضوارُی تلفي ثاتت:
آزرس پست الىتزًٍیىی:
آزرس:

تىویل گززز.

تَسط آهَسش ول زاًطگاُ هحل تحصیل

گزایص:
زاًطدَی زٍرُی وارضٌاسی رضتِی:
گَاّی هیضَز آلای /ذاًن
ٍاحس زرسی را تا هؼسل ول  .........گذراًسُ ٍ رتثِ  .......زر تیي
طی ّفت ًین سال تؼساز
تِ ضوارُی زاًطدَیی
ً .............فز را وسة ًوَزُ است ٍ اس ایي لحاظ ٍی خشء زُ زرصس زٍم زاًطدَیاى تزتز ّن رضتِ ٍ ّن ٍرٍزی ذَز تَزُ است ٍ زر
صَرت گذراًسى ٍاحسّای زرسی اذذ ضسُ زر ًین سال تحصیلی خاری ،حساوثز تا تارید  90/56/92زاًص آهَذتِ ذَاّس ضس.
ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیز اهَر آهَسضی زاًطگاُ

هْز ٍ اهضاء:

تارید

آدرس

مذارک بٍ آدرس:رفسىجان–داوطگاٌ يلیعصز(عج) ساسمان مزکشی–حًسٌی معايوت آمًسضی-دفتز استعذادَای درخطان
تحًیل یا با پست سفارضی ارسال گزدد.

ػصز«ػح» رفسٌداى تىویل وززز.

تَسط زفتز استؼسازّای زرذطاى زاًطگاُ ٍلی

تماضای آلای /ذاًن

زاًطدَی زٍرُی وارضٌاسی هَرز تزرسی لزار گزفت ٍ حائش ضزایط سیز هیتاضس:

تا تَخِّ تِ تأییس آهَسش ول زاًطگاُ هحل تحصیل خشء زُ زرصس زٍم تزتز زاًطدَیاى ّنرضتِ ٍ ّنٍرٍزی زاًطگاُهیتاضسً ویتاضس.
تماضای ًاهثززُ زر ضَرای استؼسازّای زرذطاى هطزح ٍ تا تَخِ تِ هؼسل ًاهثززُ زر رضتِ-گزایص………… :پذیزفتِ ضسُ ً طسُ است.

ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیز زفتز استؼسازّای زرذطاى
تَضیحات:

تارید

هْز ٍ اهضاء:

