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 2 سطح  ها برنامه معریف
 تاضذ.جاهعِ الضّشاء ٍیژُ داٍعلثاى ایشاًی داسای دیپلن یا اتثاع خاسجی کِ دیپلن ایشاًی داسًذ، هی 2دٍسُ سغح 

ایي دٍسُ اٍلیي دٍسُ آهَصضی دس جاهعِ الضّشاء است ٍ افشادی هی تَاًٌذ دس آى ضشکت ًوایٌذ کِ یکی اص ٍیژگی ّای ریل سا داسا  
 تاضٌذ:

 .حوسوی تحصیالتابقه هدرک دیپلن یا باالتز بدوى س  الف:

 واحد. 55دیپلن یا باالتز با سابقه تحصیالت حوسوی، کوتز اس هدرک  ب: 
آخش، تشاساس گشایص اًتخاتی ّش  ٍاحذ 30ٍاحذ آى تشای ّوِ عالب یکساى است ٍ 160 است کِ یٍاحذ دسس 190سای داایي دٍسُ  

  جاهعِ الضّشاء تذٍیي ضذُ است 3ّای سغح ّا تش اساس سضتِگشایص علثِ تِ ٍی اسئِ هی ضَد.

ّا ٍ  التحصیالى دٍسُ کاسضٌاسی داًطگاُ ضذ کِ اص تواهی هضایای فاسغ  اعغا خَاّذ  2تِ فاسغ التحصیالى ایي هقغع، داًطٌاهِ سغح 
 است.هشاکض آهَصش عالی تشخَسداس 

 ی هی تاضذ.شحضَسیغ ٍ الکتشًٍیکی )هجاصی( ی،حضَستِ سِ ضیَُ یي دٍسُ دس ا یآهَصض یّا تشًاهِ

 
 

 الف( حضوری:
 

  ضَد.سُ چْاسسالِ تِ صَست توام ٍقت اجشا هیک دٍیي تشًاهِ دس یا :روسانه وقت توامبزناهه  (1

 

 ضَد.اجشا هیتِ صَست توام ٍقت ک دٍسُ چْاسسالِ یي تشًاهِ دس یا :خوابگاهی وقت توام( بزناهه 2      

ایي  د.ضَیاجشا ه صبح دس ًَتت یک دٍسُ ضص سالِ عیتَدُ ٍ قن  ىهخصَظ ساکٌاي تشًاهِ یا صبح:  وقت نیوهبزناهه ( 3      
 تشًاهِ ضشط سٌی ًذاسد ٍ هخصَظ کساًی است کِ تا سشپشست قاًًَی دس قن سکًَت داسًذ.

ایي  د.ضَیاجشا ه عصزدس ًَتت یک دٍسُ ضص سالِ  عیتَدُ ٍ قن  ىهخصَظ ساکٌاي تشًاهِ یا عصز:  وقت نیوه( بزناهه 4      
 تشًاهِ ضشط سٌی ًذاسد ٍ هخصَظ کساًی است کِ تا سشپشست قاًًَی دس قن سکًَت داسًذ.
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 : )مجازی(ب( آموزش الکرتونیکی
ّای دسسی تِ صَست  کالس دس ایي ضیَُ .آهَصش غیشحضَسی است دس ٍاقع ضکل پیطشفتِ یکیالکتشًٍ تِ ضیَُ آهَصش          

 دس ساهاًِ ذیاسات سیتذس یِشیٍ تصَ یصَت یّا لیفا ،یهتي دسس لیاص قث یهٌاتع آهَصضضًَذ. ّوچٌیي،  آًالیي تشگضاس هی
. ٌذیًوا ِیتْ ءاص فشٍضگاُ جاهعِ الضّشاًیض فطشدُ دسٍس سا   کتة ٍ لَح تَاًٌذ یالثتِ عالب ه ؛ذًشیگ یقشاس ه« آهَصش هجاصی»

تِ صَست ًیض  ًیوسالاىیٍ اهتحاى ه یاهتحاًات ّفتگ ،یدسس فیتکال قات،یقاعن اص تح ی آهَصضی ایي تشًاهِّاتیلفعا سایش
 . اصضَد یتشگضاس ه یّا تِ صَست حضَس اص دسٍس، دس هشاکض استاى عضیت وسالِیً اىیاهتحاًات پا فقظٍ  شدیگ یهاًجام  يیآًال

 ِیضث یحضَس استاد )تا اهکاًات ات یپشسص ٍ پاسخ صَت يیآًال یّا کالس یتشگضاس ،الکتشًٍیکیاهکاًات آهَصش  گشید

 است. یضشٍس پز سزعت نتزنتیاٍ  وتزیکاهپداضتي دس ایي تشًاهِ، . استگَ ٍ ( ٍ هثاحثِ دس تاالس گفتیحضَس یّا کالس

 ضشط سٌی ًذاسد. ایي تشًاهِ ًیض

 

 ج( غریحضوری:
تشًاهِ هزکَس  ًیوسال هیاىاهتحاًات  .گشدد ّای دسسی اجشا هی ٍ کتاب لَح فطشدُسال اص عشیق اسسال  ضصهذت ي تشًاهِ دس یا     

ایي تشًاهِ  ضَد. تشگضاس هیّا هشاکض استاى تِ صَست حضَسی دس تِ صَست الکتشًٍیکی ٍ اهتحاًات پایاى ّش ًیوسال تحصیلی
 ضشط سٌی ًذاسد. 

 هخصَظ افشادی است کِ  اهکاى ضشکت دس تشًاهِ آهَصش هجاصی سا ًذاسًذ.: پزیشش دس ایي تشًاهِ هحذٍد ٍ توجه

 

 
 منابع آزمون 

 
 هحدوده و توضیحات هؤلف عنواى 

 توام کتاب استاد ضْیذ هغْشی 6جلذ  ،آضٌایی تا قشآى  1

 توام جلذ اٍل  استاد ضْیذ هغْشی ّا( )سخٌشاًی 1جلذ  ،حواسِ حسیٌی  2

 توام کتاب استاد ضْیذ هغْشی آصادی هعٌَی  3

 عشتی سِ سال دتیشستاى، سضتِ علَم اًساًی  4
 چاج ،سَمسال ٍ  94-95 چاج ،دٍمسال ؛ 93-94 چاج اٍل:سال 

96-95 

 (تست َّشاستعذاد تحصیلی )  5

 
  

 شزکت در آسهوى کتبی

 00/00/94دس تاسیخ 
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فقظ تشای هعشفی دٍسُ ٍ آگاّی داٍعلة اص هٌاتع هی تاضذ ٍ اعالعات تکویلی ٍ ضشایظ پزیشش دفتشچِ ایي  : تذکز ههن

 صهاى ثثت ًام اعالم خَاّذ ضذ.دس 
. 

 

 

بندیرماحلآزمونزمان
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