ضوي عرض تبریل خذهت داٍطلبیي اًتخاب رشتِ آزهوَى مارشٌایوا ارشوذ  ،بذیٌَیویلِ شورایو ٍضوَابو
عوَها ٍ اختصاصا ٍ رشتِ ّای داًشگاُ علن ٍ فرٌّگ در یال تحصیلا  96-97اعالم ها گردد.

شرايط و ضوابط عمومي
 -1دانشججیون ایانججنیدانشجج ىیاای وانجج ریهاصیدججٌرنيی ججنشهویانجج ىیدانشججیون ایهاااتیعلججوصیقیقاقجج تیهی
ننجج هاریهیناججویاایقتججٌاوتی ججنشهوی ججر یالیتججنيیدانشججیون ایانججراایزهاصیاادها یهاصیًجج ریعجج در ی
ضرهاریهیاضطراار)یبرخواداایخواًنشیدش.
-2یانججنیدانشجج ىیًاه ونججيیقرٌججشریدای نجج ایقجج انیخواب جج ىینججشااد.یا جج یقججودیخججودیایایجٌججایااجج ای
دانشیون ایدایخواب ى ً ریخصو یی رتنریهی وادیق ناشیخواًشیدادا .ی

شرايط و ضوابط اختصاصي
 -1ا

ایققتاطیدٌرنيیدانشیون ایبرابری صوب تیًا تیا ن یهیًا تیائاتيینراًمی ییب دش.یی

-2یداهطلنجج ای اتجج اینا ججوایقیصججاوتیق االججییهجج ئوننیاقنججيیًجج ری1یقجج ی3یدایادججتيیانتججایدن اججییهی
هجج ئوننیاقنججيیاهایدایاجج نریادججتيیًججی ریقیصججالییدانشجج ىیحججيی یججخیقیصججاخیخججودیاایدانشجج ىیعلججمیهی
نرًنججایانتب ج اینا ننججشیاای ونججایقیصججاخیاان ج این د ج ایدانشججانشیجٌ ج د ریدحتججریاججراشیح ج اییندججتا نیی
بٌرى نشیخواًنشیدش .ی
-3یدانشججیون ایح ادن اججییاادججشیبججيیااا یانتشجج اینجج یااانججيیًججری ق لججي ی تن اججنیبجج یاججط یعلاججییهی اججواای
اعتنجج ای یلججيینجج یحنسججرانم یاای وانجج ری جج لیینئججانن ججيیقشججوناینر لاججایًجج رپژهًشججییدانشجج ىیبٌججرىی نججشی
خواًنشیدش .ی
-4یدانجج ین وخت جج ای قطججریح ادن اججییاادججشیدانشجج ى ی شججرهالیبججيیاهججراای ججوهاایًجج ریماصیهیناجج ای
هاهججشً ی ساتجج تیهیپژهًشجج شىیًجج ریجٌ ددانشجج ًییبرابججری قججرااتیهیضججوابطی ربججوالییجٌججایًا جج اری
دایطرح ً ریعلاییپژهًشییهین وادیی ررنییخواًنشیدش.
ی-5یحلاججيیدهاىیًجج رین وادججییدانشجج ىیعلججمیهینرًنججایبجج یًا جج اریپژهًشجج ىیًجج یهیپژهًشجج شىیًجج ری
ججرقنط یبر ججواای ججییدججود.یدانشججیون ایا ج ایاجججراریپ نج این ججيیخججودیاایدایاااججت ریطججرحیًج ریقیقاقج قیی
دججن يیبرن ججيیًجج ریعلاججیی ر هنججایپژهًشججیییجٌجج دیدانشجج ًیییپججمیاایق ناججشیهیقصججوننیدای ججرهىیًجج ری
ربوالیداانش .ی

فْریت ملیِ رشتِّای مارشٌایا ارشذ داًشگاُ علن ٍ فرٌّگ در یال تحصیلا 96-97
داًشنذُ

هقطع

1

علَم اًساًی

کارضٌاسی
ارضد

2

گزدضگزی

کارضٌاسی
ارضد

ردیف

مذ هحل

عٌَاى رشتِ

تَضیحات

تحصیل

51951
51911

هدیزیت کسة ٍ کار -گزایص استزاتضی
هدیزیت کسة ٍ کار _گزایص رفتارساسهاًی ٍ هٌاتع اًساًی

55615

هدیزیت ٍرسضی -هدیزیت رساًِ ّای ٍرسضی

51131

هدیزیت ٍ تزًاهِریشی آهَسش عالی

53925

آهَسش ٍ تْساسی هٌاتع اًساًی

55316

رٍاًطٌاسی تالیٌی گزایص خاًَادُ

51695

حقَق جشا ٍ جزم ضٌاسی

51111

حقَق خصَصی

51219
51291
55515

حقَق ًفت ٍ گاس
حقَق تجارت الکتزًٍیکی
حساتداری

55951

علَم اجتواعی هطالعات فزٌّگی

51512

هدیزیت جْاًگزدی – تاساریاتی

51851

طثیعت گزدی(اکَتَریسن)

51858
55938
55931

جغزافیا -تزًاهِ ریشی گزدضگزی
گزدضگزی هذّثی

تا ّوکاری داًطگاُ تزتیت هدرط ٍ پضٍّطگاُ علَم
اًساًی ٍ هطالعات اجتواعی جْاد داًطگاّی

هطالعات اٍقات فزاغت گزایص هدیزیت

3

فٌی هٌْدسی

کارضٌاسی
ارضد

33291
35119
35155
35311
35186
59115
31116
31539
31165

کاهپیَتزً -زمافشار
عوزاى-صئَتکٌیک
عوزاى -سلشلِ
عوزاى -ساسُ
عوزاى -هٌْدسی آب ٍ ساسُ ّای ّیدرٍلیکی
هٌْدسی تزق -الکتزًٍیک قدرت ٍ هاضیيّای الکتزیکی
هٌْدسی صٌایع -سیستوْای هالی
صٌایع -تْیٌِ ساسی سیستوْا
صٌایع -لجستیک ٍ سًجیزُ تأهیي

4

ٌّز ٍ هعواری

کارضٌاسی
ارضد

31115
31582
31111
31319
31558
31156

پضٍّص ٌّز
طزاحی پارچِ ٍ لثاط
ًقاضی
ارتثاط تصَیزی
هعواری داخلی
هٌْدسی هعواری

5

علَم پایِ

کارضٌاسی
ارضد

58819
52111
52213
52195
58151
58155
52815

سیست ضٌاسی علَم جاًَری -گزایص سلَلی تکَیٌی
سیست ضٌاسی علَم سلَلی هَلکَلی
سیست فٌاٍری هیکزٍتی
سیست ضٌاسی علَم سلَلی هَلکَلی -صًتیک
ریاضی کارتزدی -ریاضی هالی
ریاضی کارتزدی –تْیٌِ ساسی
آهار -ریاضی

تا ّوکاری پضٍّطگاُ رٍیاى

ی
ی
ی
ی
ی
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