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پذیرش بدون آزمون استعدداهای  هخشاتین هخ هوخت صیلت     برجاسگه جیي  جنهعهج ججالیگم عل هدانشگاه جاهع جاعه جسیگ  

عورخجج237200/21ججینجبهجشگاهر ججاصگمس هجوج18/04/93عورخجججج67272/21تحق قهتجوجفنهوريجبهجشگاهر جججج«جوزارتجعلو ،هکعر 

برايجدور جدرتريجج(6)ولب  جدانشجیعوختاهنجوجدانشگگیويهنجدور جرهرشگگنهسگگ جارشگگاجرشگگتهجدهيجعنار جدرجااازججج16/12/93

 دانشیوجع جپذيرد.جج1400-1401باونجیزعونجسهلجتحص ل ج

وجعوردجتهي اجوزراتجعلو ،جتحق قهتجوجججدانشجیعوختاهنجوجدانشگگیويهنجدور جرهرشگگنهسگگ جارشگگاجدانشگگاه جدهيجداخ جرشگگور 

الیگگم ججدرجفراخوانجدرتريجباونجیزعونجدانشگگاه جاهع جاعه جسیگگ  جعل هججشتترایو و اتیذ لی توانناجبهجرعهيتججفنهوريجع 

ج:شررتجناهينا

پذيرشجدانشگگیوججرل هجداوطلبهنجعتعهاجبهجانقمبجاسگگمع جوجبیگگ ی هنجفرد متهجعیهزجبهجشگگررتجدرجاي جفراخوانجع جبهشگگنا. .1

 عمتصجبهجیقهيهنجع جبهشا(ج1400)فراخوانجسهلججعوردجن هزجدانشاه جخواداجبود.تحق قهت جبراسه جعوضوعج

الزاع جاسگگت.جداوطلبهنجسه زججج3تهجج1اعت هزجازجفعهل تههيجیعوزشگگ ،جپهودشگگ جوجعصگگهسبه،جعدهبلجاااولجججج60ریگگحجسااق جج .2

 .ججع جشوناجاولويتجبنايجاعت هز،جترت حجبهجعصهسبهجوجپهودش جیعوزش ،جاعت هزج60جسااق 

تهجج(4)عدهبلجااولجج(يهجععهدلجینجدرجسگهيرجیزعونههيجعوردجقبولجدانشگاه ججMCHE)ججازجیزعونجزبهن  50ریگحجسااق جنار ج .3

 .جقب جازجیزعونجاهع جدرتريجالزاع جاست

وجرشگتهجدهيججج(بهجاعاهلجضگريحجداترازي)ج16سااق جععالجقهب جقبولجعقد جرهرشگنهسگ جرشگتهجدهيجعلو جپهيهجوجفن جعهناسگ ج .4

 جاست.ج(اهلجضريحجداترازيباونجاع)ج16علو جانیهن جوجعلو جااتاهع جوجرفتهريج

 ج.(باونجاعاهلجضريحجداترازي)استجج17سااق جععالجقهب جقبولجعقد جرهرشنهس جارشاج .5

 جفهرغجالتحص  جشونا.جج31/06/1400داوطلبهنجبهياجساارثرجتهج .6

ريجن ایگهلجدرجدور جرهرشگنهسگ جارشگا،جعیهزجبهجشگررتجدرجفراخوانجپذيرشجباونجیزعونجدرتج5داوطلبهنجبهجسگنواتجب شجازجج .7

 جاي جدانشاه جع جبهشنا،جاعهجنار جعربوطهجراجریحجنا جرننا.

جالال جر رانتفهع ،جپرديسجدهيجب  -یزادجاسگگمع ،جر ردولت جنور،جپ ه ججيدانشگگاه جدهججرل هجدانشگگیويهنججوجدانشجیعوختاهن .8

ر رسضوريجوجیعوزشججججن اهجسضوري،ججعیهزي،ججدور جدهيججعاارکججوجج،جفن جوجسرفهجايعلا جرهربرديججاهع گردان(،ججد)خو

 نا جبهشنا.ججدانشاه جاي جدرتريجشررتجدرجفراخوانجپذيرشجباونجیزعونجبهجعحورجعیهز

جازجعفهدججاسگگتفهد جبهججعیهزججرشگگورججازججخهر ججدانشگگاه جدهيجفهرغجالتحصگگ منججوججخهرا ججاتبهعجدانشجیعوختاهنجوجدانشگگیويهن .9

 ج.جن یتناجیزعونجبهجدور جدرتريجباونجورودجدستورالعا جااراي جاي جدانشاه جبراي

 .جسهلجازجتهريخجدانشجیعوختا جعقد جرهرشنهس جارشاجعتقهض جناذشتهجبهشاج2ب شجازج .10
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   صذکراذ مهم 

اخذجوجججرد جعربوطهبهيیگتجعیوزجاداعهجتحصگ  جخودجراججازجعررزجعال هتجن رويجانیگهن ججع جن رودهيجعیگل جاعضگه جرسگا ج .1

درجزعهنجعصگهسبهجتحوي جدانشگاه جناهينا.ج)عیوزجاداعهجتحصگ  جبهجصگورتجتاه جوقتجازجبهنتري جعرا جسگهزعهن جبرايجج

 دهيجن رودهيجعیل (جشهرل  جسهزعهن

 بهشا.سهزي)تدب ق (جنا دهيجداخل جوجععهدلگهنجدور یعوختهاي جطرحجشهع جدانش .2

ازجرشتهجدهيجرهرشنهس جارشاجعنار جدرجاي جججصگرفهًج6جدول  ججدرججار عنججدهيججرشگتهجدرتريججدور ججزعونپذيرشجباونجی .3

 پذيرجاست.جااولجاعکهن

 جعتقهض جنبهياجدرجزعهنجارايهجتقهضهيجپذيرش،جدانشیويجعقد جدرتريجسهيرجعؤسیهتجوجدانشاه جدهجبهشا. .4

 ج.بهشناجرشتهجيکج داوطلبهنجع جتوانناجفقطجعتقهض .5

ای  مامول پذیرش بدون آزمون هوخت هکعر  سیل صیل       خشعه   صغ  ر  احعمیل  اینته   به  جهبی صو  .6

وجوه هاخه، لذا حذف خشعه/گرایش موخه صقیضی  هاوط ب ا چ گواه حق  برا  و    1401-1400

 .  ایجیه ام  کند

 .ججن یتجعیهزجدرتري،جعقد جدرجیزعونجباونجپذيرشجنهعهجیي  جبراسه جشا ججپذيرفتهجافرادج تغ  رجرشتهجيهجعح جتحص  .7

 یی  اول ه  شتترایو  احراز عدم  مداخک،  اقص  صتتوخذ  هخ  و  بوهت پروادت  برخستت   بیبت  پرهاشع   جهو .8

 . شد اخوااد مسعره پذیرش عدم

بود جوجدرجعراس جعصهسبهجوجیزعونجشفهد جاعت هزجنز جراجریحجججدهيجعاوع بهيیتجواااجصمس تتاهع جداوطلبهنجع  .9

 داوطلبهنجعم رجاست.ناهيناجوجدانشاه جدرجقبول جيهجردج

 جسنیشجیعوزشجرشورجاست.جسهزعهنجتأي اجبهجوطپذيرشجنههي جعتقهض هنجعن .10

ججازججپذيرشججشگگرايطججداوطلحججرهجشگگودججعشگگمصجتحصگگ  ججبهججاشگگتغهلجوججعاارکججبررسگگ جنه ،جبتچنهنچهجدرجدرجعرسلهجازجث .11

جازججبمفهصگلهججبهشگا،ججداشگتهجواودججعاارکجاصگ ججبهجشگا ججارا هججعیگتنااتجوججعاارکججب  ججعغهيرت جيهججنااردججراججفراخوانججاي ججطريل

 جالوگ ريجع جشودجوجعدهبلجعقرراتجبهجويجرفتهرجخواداجشا.جويجتحص  جاداعهجوجنه جثبت
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وجدانشگاه جججع جپذيردجصگورتجج(www.ihu.ac.irدانشگاه ج)ججاينترنت ججپهياه ججطريلججازججداوطلبهنججبهجاطمعجرسگهن جونهگججدر .12

 .جديارجنااردد چجعیئول ت جاهتجاطمعجرسهن جازجطرقج

،رل هج(پسجازجتهي اجسگهزعهنجسگنیشجیعوزشجرشگور)نز جاسگتجعتقهضگ هنجازجزعهنجارا هجدرخواسگتجتهجاعم جنتهيهجنههي جج ✓

جوجاطمع هجدهيجعربوطجراجازجطريلجوباه جدانشاه جپ ا ريجناهينا. اخبهرج

پهسگگخجسگگوانتجخودجراجججamoozesh@ihu.ac.irج درجصگگورتجضگگرورت،جعتقهضگگ هنجع جتوانناجازجطريلجايا   ✓

 دريهفتجرننا.

  :ایوت ثبت ایم

ج12/02/1400لغییت    04/02/1400رل هجداوطلبهنجپذيرشجباونجیزعونجدرتريجاي جدانشگگگاه جبهياجازجتهريخجج ▪

 ج.عرااعهجناهي اججirhttps://www.ihu.ac.جبهجیدر 

 :   ثبت ایممداخک التعروا ت  الزم برا

 جKBج100وجساارثرجسیمججJPGيکجقدعهجعکسجبهجفرعتج .1

 جتصويرجصفحهجاولجشنهسنهعهجبهجانضاه جتصويرجرهرتجعل ؛جبهجصورتجيکجفهي جيکپهرچه .2

عمصگو جداوطلبهن جرهجازجپهيهنجنهعهجرهرشگنهسگ جارشگاجخودجدفهعجج)نهعهجرهرشگنهسگ جارشگاججصگورتیلیگهجدفهعجازجپهيهن .3

 ج(.دراهجپهيهنجنهعهجدرجريزناراتجداوطلحجثبتجنشا جاستاعهجدنوزججاناررد 

 جبهجصورتجيکجفهي جيکپهرچهججPDFريزجناراتجدور جرهرشنهس جبهجفرعتج .4

 جبهجصورتجيکجفهي جيکپهرچهجPDFريزجناراتجدور جرهرشنهس جارشاجبهجفرعتج .5

ججوجرتبهجاولجوجدو جعقد عمصگو جداوطلبهنجرتبهجاولجتهجسگو جعقد جرهرشگنهسگ ج)فر جتهي اجرتبهجدهيجبرترجتحصگ ل ج .6

 ج(5وجااولجج1ااولجج1رهرشنهس جارشاجبهجتواهجبهجاطمعهتجرديفج

 .عتقهض جتکا  جشودعقهط جقبل ججدوجتوص هجنهعهجرهجتوسطجاستهد .7

 ج(درجصورتجواود)عارکجععتبرجزبهنجج .8

صگگگرفهًجبهجصگگگورتججرهجنز جاسگگگتجج)يکصگگگاجوجپنیه جدزارجتوعهن(جريهلججج1500000پرداختجدزينهجثبتجنه جبهجعبلغج .9

 جواريزجگردد.ج«عنار جدرجوباه جدانشاه جدرگه جپرداخت جالکترون ک جازجطريل

اصتت  مداخک و مستتعنداذ هخ خوز ملتتیحبه به صتتوخذ ح ییت  صیوی  گروت آموزشت   صذکر:  

 .مربوطه شوه

https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://www.ihu.ac.i/
https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
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 : اخزش یب  حدیل ت ای  پژواا (1)جدول 

 ایوت اخزییب  
حداق   

 حداکثر امع یز/
ج خهیف  اوع حدیل ت 

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

مییسبه   ایوۀ 

حداکثر  

امع یزاذ  

 پژواا   

 حداکثر  )

 امع یز(  40

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

نهعهجارتقهجاعضگگهجد هتجعلا جججنار جعقهنتجبرجاسگگه جیي   ▪

 عحهسبهجع شود.

 تذرر:جسهمجداوطلحجدرجنظرجگرفتهجشود. ▪

اعتبهرجوجيهججدرجصگورتججارا هججعقهلهجدرجنشگريهتجنهععتبر،جرم ▪

جج(دانشگاه جبهجتشگم صجععهونتجپهودشگ جوجفنهوريجج)اعل ج

 گردد.-عتقهض جازجپذيرشجباونجیزعونجعحرو جع 

 10سااق ج

جج40ساارثرج

 اعت هز

 

عرتبطجبهججج(داخل جوجخهرا )پهودش جج–عقهنتجعلا ج

 (ساارثرجدوجعقهله)پهيهنجنهعهجج

 ج1

 اعت هزجج5وجداخل جتهجج7گواد جثبتجاختراعجب  جالالل جتهجج
سهزعهنجپهودشههيجعلا ججگواد جثبتجاختراعجعوردجتأي اج

 وجصنعت جايران

 اعت هزجج7وجب  جالالل جتهججج5داخل جتهج

برگزياگ جدرجاشنوار جدهيجعلا جععتبرجب  جالالل جوجج

وجن رودهجججاب جس نهجج،رازيج-فهراب -خوارزع )داخل ج

 (عیل 

اعت هزججج4رتبهجاول:جج

اعت هزججج3رتبهجدو :ج

 اعت هزجج2رتبهجسو :ج

اعت هزججج3رتبهجاول:جج

اعت هزججج2رتبهجدو :ج

 اعت هزجج1رتبهجسو :ج

 اعت هزجج2تهجججججججججججججججج

رتبهجاولجتهجسو جعقد جرهرشنهس جدانشاه جدهيجبناجج

 5 الف«جااولجج

رتبهجاولجتهجسو جعقد جرهرشنهس جدانشاه جدهيجبناج ب«جج

 5ااولجج

 رتبهجاولجعقد جرهرشنهس جسهيرجدانشاه جدهج

جج(وروديج5سااق ج)اعت هزجج3رتبهجاول:جج

 (وروديج6سااق ج)اعت هزجج2رتبهجدو :ج

--- 

ج(جوروديج5سااق ج)اعت هزجج2رتبهجاول:جج

ج(وروديج6سااق ج)اعت هزجج1رتبهجدو :ج

--- 

ج(جوروديج5سااق جج)اعت هزجج1تهج

ج

ج

ج

ج

ج

 

رتبهجاولجوجدو جدور جرهرشنهس جارشاجدانشاه جدهيجبناجج

 5 الف«جااولجج

--- 

رتبهجاولجوجدو جدور جرهرشنهس جارشاجدانشاه جدهيجبناجج

 5 ب«جااولجج

--- 

 رتبهجاولجدور جرهرشنهس جارشاجسهيرجدانشاه جدهج
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بهجداوطلبهن جرهجج

 عشاول

اعت هزجدرجدوجبناجج

دیتناج،فقطجاعت هزجج

ع ججيک جازجینههجتعللج

 گ رد

 اعت هزجج3تهج
انحرافجعع هرجبهنترجازجع هنا  جنار ججج5.ج2دانشیويهنج

 1گرو جیزعهيش جعربوطهجج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

مییسبه   ایوۀ 

حداکثر  

امع یزاذ  

 پژواا   

 حداکثر  )

 امع یز(  40

ج

 

اعت هزججج4عاالجطم:جج

اعت هزجججج3عاالجنقر :جج

 اعت هزجج2عاالجبرنز:جج

 برگزياگ جالاپ هدجدانشجیعوزيج

 اعت هزجج2درجعقهلهجتهجج (ساارثرجدوجعورد)
ججججج4ساارثرج

 اعت هز

 (عرتبطجبهجپهيهنجنهعه)ترويی ججج–عقهنتجعلا ج

 
2 

 بهجطرحجدهيجتکا  جشا جتعللجع جگ رد.جج-

 ارا هجعارکجععتبرجازجسويجرهرفرعهجالزاع جاست.-

 سهمجداوطلحجبهياجعشمصجبهشا.ج-

 3 عشهررتجدرجاارايجطرحجدهيجپهودش ج اعت هزججج4ساارثرج

 (ساارثرجدوجعورد)
اعت هزججج2خهرا جتهج

 اعت هزجج1داخل جتهج
 اعت هزججج4ساارثرج

 دهيجععتبرجداخل جيهجخهرا ججارا هجعقهلهجدررنفرانس

 
4 

 ذررجنه جدانشیوجرويجالاجرتهبجالزاع جاست.-

 رتحجس جتاري جقهب جقبولجن یت.ج-
 اعت هزججج3ساارثرج

عشهررتجدرجترااهجيهجگردیوريجرتهبجعرتبطجبهجرشتۀجج

 تحص ل ج
5 

پهيهنجنهعهججصرفهًجبهج

تعللجع جگ ردجججدهي 

رهجدرجتهريخجعصهسبهجج

 دفهعجشا جبهشا.ج

    

 6 نهعهجرهرشنهس جارشاججر ف تجپهيهن اعت هزججج4ساارثرج اعت هزجج2وجبی هرجخوبجتهجج4عهل جتهج

  

 : اخزییب  حدیل ت ای  آموزش  (2)جدول 

 ایوۀ اخزییب  
 حداکثر 

 امع یز 
  خهیف  موخه 

 

  ایوۀ 

مییسبه  

حداکثر  

امع یزاذ  

 آموزش   

 حداکثر  )

 امع یز(  30

 

اعت گهزجججج2:جتگهجج18تگهجججج17اعت گهزجع گهنا  جججج3وجبگهنتر:جتگهجججج18ع گهنا  جج

 اعت هزجججج1:جتهج17تهجججج16ع هنا  جج
 1 ععالجر جدور جرهرشنهس جج 3

اعت هزجدانشگگاه جدهيجبناجججج3:جج5دانشگگاه جدهيجبناج الف«جااولجج

 اعت هزججج2:جج5 ب«جااولجج

 اعت هزججج1سهيرجدانشاه جده:جتهجج

 2 ججر ف تجدانشاه جعقد جرهرشنهس  3

 اعت هزججج2وجبهنتر:جتهجججج18ع هنا  جج

 اعت هزجججج1:جتهج18تهجججج17ع هنا  جج
2 

ععالجر جدور جرهرشگگنهسگگ جارشگگاجج

 (باونجاستیهبجپهيهنجنهعه)
3 

 
انحرافجعع هرجازجع هنا  جنار ججشررتجرنناگهنجگرو جججج5.ج2.جپذيرفتهجشاگهنجیزعونجسراسريجورودجبهجدانشاه جدرجدور جرهرشنهس جپ وسته،جرهجبهجتهي اجسهزعهنجسنیشجیعوزشجرشور،جنار جقبول جینههجج 1

 جیزعهيش جعربوطهجب شترجبهشا.
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اعت هزجدانشگگاه جدهيجبناجججج3:جج5دانشگگاه جدهيجبناج الف«جااولجج

 اعت هزججج1اعت هزجسهيرجدانشاه جده:جتهججج2 ب«جااول:جج
 4 ججر ف تجدانشاه جعقد جرهرشنهس جارشا 3

 

 

 

  ایوۀ 

مییسبه  

حداکثر  

امع یزاذ  

 آموزش   

 حداکثر  )

 امع یز(  30

 5 طولجعاتجتحص  جرهرشنهس ج 3 ن ایهلجاعت هزجنااردجججج8اعت هزجبهنترجازججج3ن ایهل:ججج8تهجج

 اعت هزججج3ن ایهل:ججج4تهجج

 ن ایهلجاعت هزجنااردججج5اعت هزجبهنترجازجججج2ن ایهل:جججج5
3 

طولجعاتجتحصگگ  جرهرشگگنهسگگ جارشگگاجنهج

 ججپ وسته
6 

جاعت هزججج4:جج6تهججج4اعت هزجرتبهجججج5:ج3تهجججج1رتبهجج

 اعت هزجججج2:جج12تهججج10اعت هزجرتبهجججج3:ج9تهجججج7رتبهجج

 اعت هزججج1:جج15تهجججج13رتبهجج

ج:جاعت هزيجتعللجنا جگ رد.جج15رتبهجبهنترجازج

5 
علگاگ ج الاگپگ گگهددگگهيج -جبرگزيگگاگگگهنج

جججدانشیوي 
7 

 8 ججعارکجزبهنجععتبر 8 ججج4طبلجااولجج 

 ملیحبه امع یزاذ : (3)جدول 

جایوۀ اخزییب    خهیف  شیشص اخزییب   حداکثر امع یز

 یتتتوت اتتت 

 متیتیستتبت  

 امتعت تیزاذ

  ملتتتیحتبته

 حتداکتثتر(

 )امع یز  30

 اعت هزج30ساارثرج

3 
توانگهي جداوطلگحجدرجتیزيگهجوجتحل گ جج:ججداوطلگحتیگگگلطجعلا جج

 عیه  جوجپهسماوي جبهجسوانت
1 

 2 وسعتجنظر،جنویوريجوجرهریفرين  3

 3 شمص ت،جعتهنتجوجنحوۀجتعهع  3

 4 نارشجوجاطمعهتجفنهورانهجعرتبطجبهجرشتۀجتحص ل  3

 5 توانهي جف جب هنجوجانتقهلجعدهلح 3

15 
پهودشگگگ جداوطلحجبهجاولويتجدهيجعلا ججدمجراسگگگتهي جزع نهجج

 یعوزش ججگرو ج
6 

  

 :  امعراز  امراذ آزمون ای  م   و ب ن الم    زبین ااگ  س (4)جدول 

  TOEFL PAPER ساارثرجاعت هز

+ TOLIMO 
TOEFL  

Computer 
TOEFL IBT 

IELTS  

Equivalent 
MSRT  

(MCHE) 

8 600-680 250-300 96-120 7/5-9 90-100 

7 575-599 232-249 80-100 6/5-6/9 85-89 

6 550-574 213-231 86-95 6-6/4 80-84 

5 525-549 196-212 76-85 5/5-5/9 75-79 

4 500-524 173-195 66-75 5-5/4 70-74 

3 475-499 152-172 56-65 4/5-4/9 65-69 

2 450-474 133-151 46-55 4-4/4 60-64 

1 425-449 113-132 29-35 3/5-3/9 50-59 
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 : هاااگیت ای  اولویت هاخ حراشوان(5) جدول

شگ راز،جفردوسگ جعشگها،جصگنعت جاعه جصگهدق)ع(،جج،جتهران،جاصگفههن،جتبريز،جترب تجعار ،ج)ر (شگه اجبهشگت اعه جسیگ  )ع(،ججدانشگاه جدهيججج

گ من،جشگه اجججج،نصگ رالاي جطوسگ جوجعلمجوجصگنعتجايرانصگنعت جشگريف،جعمعهجطبهطبهي ،جصگنعت جخوااهجججاصگفههن،جصگنعت جاع ررب ر،

 شه اجستهري،جعلو جانتظهع جاع  ،جدانشاه جعهلکجاشتر،جچارانجادواز

 الف

،جبوعل جسگگ نه،جب رانا،جخوارزع ،جرازيجررعهنشگگه ،جزنیهن،جسگگانهن،جسگگ یگگتهنجوجبلوچیگگتهن،جشگگه اجج) (دانشگگاه جدهيجاروع ه،جالزدرا

بهب جصگنعت ججججصگنعت ججصگنعت جشگهدرود،جسگهناجتبريز،جگرگهن،جصگنعت جعهزناران،جيزد،جعلو جرشگهورزيجوجعنهب جطب ع بهدنرررعهن،جرهشگهن،ج،جج

 ،جسک مجسبزواري،جدريهنورديجوجعلو جدريهي جچهبههر)ر (الالل جاعه جخا ن شهدا،جب  جش راز،جعلو جپهيهجزنیهن،جدنر

 ب 

ج

 

 1400-1401خشعه ای  هاخا  پذیرش هاااجو هخ مقطع هکعر  سیل صیل     :(6)جدول 

جخشعه صیل     گرایش  هسعه موضوع  خهیف 

جايجدیتهج جف زيکج 1 

 ع وم پییه 

جاپت کجوجل زرج جف زيکج 2 

ج- ج(جب وتکنولوژيججنهنو)ججفنهوريجزيیتجريز 3 

جیل  جش ا  4 

جتیزيه جش ا  5 

جعمهبرات ،جالکتروعغنهط ی جوجراداري(جانگجالکترون کجبهجسهجزع نهج)ج جبرقجعهناس  6 

جطراس جرهربرديج حن  و مهندس  جعکهن کجعهناس  7 

جدهيجبه نهجسهزيجوجلییت کجوجزنی ر جتأع  جگرايش جصنهي ججعهناس  8 

جعايريتجس یتمجدهج جصنعت جعايريت 9 

 ع وم ااسیا 

جعايريتجیعهدجوجپشت بهن  جصنعت جعايريت 10 

جگذاريجعاوع خطجعش ج جدولت ججعايريت 11 

جعايريتجعنهب جانیهن ج جدولت ججعايريت 12 

ج- جايججعندقهجعدهلعهت 13 

ج- جنظهع ججاغراف هي 14 

ج- جپهود ججیينا ج 15 
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ع جتوانناجبرايجپذيرشجدرجرشگتهجدهيجدرتريجاي جااولجج(6)دانشگیويهنج/فهرغجالتحصگ منجرهرشگنهسگ جارشگاجرشگتهجدهيجعنار جدرجااول

 تقهضهيجخودجراجارا هجناهينا.ج

 ای  هکعر  ای  مجیز کیخشنیس  اخشد برا  اخائه صقیضی هخ برش  خشعهخشعه (7)جدول 

 هکعر   گرایش کیخشنیس  اخشد 

جدهجتاهع جرشته

جايدیته جف زيک

جاپت کجوجل زر جف زيک

ج-
ججنگگهنگگو)ججفگگنگگهوريججزيیگگگگگتججريگگز

ج(ب وتکنولوژي

جیل  جش ا 

جتیزيه جش ا 

جطراس جرهربردي جعکهن کجعهناس 

ج- جصنهي جعهناس 

جعايريتجس یتمجده جصنعت جعايريت

جخطجوجعش جگذاريجعاوع  جدولت جعايريت

جعايريتجعنهب جانیهن  جدولت جعايريت

ج- جپشت بهن جوجیعهدجعايريت

زع نهججانگجالکترون کجبهجسهج

)عمهبرات ،جالکتروعغنهط ی جوجج

جراداري(ج

جبرقجعهناس 

ج- جپهود جیينا ج

دگه(،جاگهععگهجعیاوعگهجعلو جسگگگ گهسگگگ جوجروابطجب  جالالگ )تاگهع جگرايش

شگگنهسگگ ،جاغراف هيجسگگ هسگگ ،جاقتصگگهدجب  جالال ،جعیاوعهجعدهلعهتجاههنجج

)تاگهع جگرايشجدگه(،عدگهلعگهتجیعريکگهيجشگگگاگهل ،جزبگهنجانال یگگگ ،جزبگهنج

یلاهن ،جزبهنجفرانیگگه،جزبهنجروسگگ ،جعلو جااتاهع ،جعلو جارتبهطهت،جعلو ج

ترب ت ،جعايريت،جععهرفجاسگمع جوجعلو جسگ هسگ ،جاهععهجشگنهسگ جانقمبجج

اسگگگمع ،جعدگهلعگهتجعندقگهجاي،جشگگگنگهخگتجانگايشگگگهجدگهيجاعگه جخا ن )ر (،ج

عارس جععهرفجاسمع ج)گرايشجانقمبجاسمع (،جاطمعهتجاستراتهيک،ج

جع جگرايشجده(جوجععهرفجاسمع جوجفردنگجوجارتبهطهتسقوق)تاه

ج- جايجعندقهجعدهلعهت

جعلو جاغراف هي جتاهع جرشتهجده،علو جس هس ،جروابطجب  جالال ،جسقوق ج- جنظهع جاغراف هي
 

 


