
 ذػَظ اعالم اسبهي زر اعالعيِ سبسهبى سٌجص آهَسش مطَر

  ّبي پذيزش زٍرُ هحل مسرضتِ ضسگبى ًْبيي پذيزفتِ

آهَسش  ًظبم« ًبپيَستِ»اي  حزفِ مبرضٌبسيٍ  فٌبٍري هٌْسسي

 1396  -97 تحػيلي  مبربززي سبل جبهع علوي ـ زاًطگبُ هْبرتي

شذگان وُايي  پذيزفتٍ يسيلٍ وظز خذايوذ متؼال، با آرسيي مًفقيت بزاي كليٍ دايطلبان ػشيش، بذيه با حمذ ي سپاس بٍ درگاٌ

كاربزدي سال    -وظام آمًسش مُارتي داوشگاٌ جامغ ػلمي« واپيًستٍ» اي مُىذسي فىايري ي كارشىاسي حزفٍ  پذيزش ديرٌ

  :دارد را بٍ مًارد سيز مؼطًف مي1396 -97تحصيلي 

هرتلف زر پذيزش  ّبي آهَسضي ّبي تحػيلي گزٍُ س ضَابظ هزبَط بِ گشيٌص ّز يل اس رضتِبزاسب (الف

ّبي اًترببي ٍ  اًس، بزاسبس اٍلَيت مسرضتِ هحل مززُ ّبي هذمَر اس بيي زاٍعلببًي مِ حسًػبة السم را احزاس زٍرُ

 ضسگبى زر ّز مسرضتِ ضسُ بِ ّز سْويِ، گشيٌص اًجبم ٍ فْزست اسبهي پذيزفتِ ّبي ترػيع زازُ ظزفيت

 .هحل استرزاج گززيسُ است

بزاي اطالع اس تاريخ دقيق ثبت وام ي اوتخاب ياحذ بٍ سايت جامغ  01/7/96السم است اس رٍس ضٌبِ هَرخ  شذگان پذيزفتٍ

مزاجؼٍ ي در ريسَاي تؼييه شذٌ با در دست  www.edu.uast.ac.ir   كاربزدي بٍ وشاوي–آمًسشي داوشگاٌ جامغ ػلمي 

 دفتزچٍ( 4)با تًجٍ بٍ كذرشتٍ محل قبًلي بٍ وشاوي تؼييه شذٌ در جذيل شمارٌ  ي« ب»ته مذارك مىذرج در بىذ داش

 .َاي مذكًر مزاجؼٍ ومايىذ راَىماي پذيزش ديرٌ

 :ًبم هسارك السم بزاي ثبت( ة

 .تْيِ ضسُ زر سبل جبري 3×4ضص قغعِ عنس ّوبًٌس پزسٌلي پطت سفيس توبم رخ   1 -

 .ٍيز توبهي غفحبت ضٌبسٌبهِ ٍ اغل آى جْت هغببقتيل سزي تع - 2

 .يل بزه تػَيز مبرت هلي ٍ اغل آى جْت هغببقت 3 - 

ّب ٍ هَسسبت آهَسش عبلي هَرز تبييس ضَراي عبلي اًقالة  زاًطگبُ اغل هسرك فَق زيپلن ٍ يب مبرزاًي 4 -

هسرك مبرزاًي  پشضني ٍ يب ٍسارت علَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍري، ٍسارت بْساضت، زرهبى ٍ آهَسش فزٌّگي ٍ يب

 .اًضوبم يل بزه تػَيز آى اي ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش بِ ّبي فٌي ٍ حزفِ پيَستِ آهَسضنسُ

بب اهضب ٍ هْز ببالتزيي هقبم هسئَل، آذزيي فيص حقَقي ٍ آذزيي  بِ مبر( گَاّي اضتغبل) 101اغل مبربزه  5-

 (ضسگبى ضبغل تِبزاي پذيزف)يب قزارزاز هعتبز اًجبم مبر  حنن مبرگشيٌي

التحػيالًي مِ تبمٌَى گَاّيٌبهِ پبيبى تحػيالت بزاي آًبى  جْت فبرغ( فزم تبييسيِ هعسل) 103اغل مبربزه  6 -

 .غبزر ًطسُ است

 4  هقزرات ٍظيفِ عوَهي هٌسرج زر غفحِ 2-3بب تَجِ بِ بٌس  هسرمي مِ ٍضعيت ًظبم ٍظيفِ زاٍعلببى را 7 -

 )بزاي بزازراى)ظ ًوبيس پذيزش هذمَر هطد زفتزچِ راٌّوبي

 ريابط ػمًمي ساسمان سىجش آمًسش كشًر


