تسوِ تعالی

فشاخَاى پزیشش داًطجَی هوتاص دس هقغع کاسضٌاسی اسضذ تذٍى آصهَى تشای سال تحػیلی 97-98
دانطگاه غنعتی خاتن االنثیاء(ظ) تهثهاى اص هیاى دانطجویاى هوتاص و استعذاد دسخطاى هقطع کاسضناسی تعذادی داًطگاّْای دٍلتی (ته غیرش
اص آنهایی که دس صیش قیذ ضذه است) ،پس اص تشسسی هذاسک آهوصضی – پژوهطی و انجام هػاحثه علوری ،ترشای سراح تلػریلی  97-98تعرذادی
دانطجو دس هقطع کاسضناسی اسضذ پزیشش هی نوایذ.
داًطجَیاى هَسسات آهَصش عالی غیش دٍلتی ٍ غیش اًتفاعی  ،داًطگاُ پیام ًَس ،آصاد اسالهی ،فشٌّگیاى ،علوی-
کاستشدی ٍ فٌی – حشفِ ای هجاص تِ ضشکت دس ایي فشاخَاى ًیستٌذ.
" خواهطونذ است قثل اص اسساح هذاسک ،ضشایط پزیشش ته ضشح صیش سا ته طوس دقیق هطالعه فشهاییذ".
الف) ضشایظ عوَهی :داسا تودى غالحیت عووهی جهت اداهه تلػیل
ب) ضشایظ اختػاغی:
 -1داًطجَیاى دٍسُ کاسضٌاسی پیَستِ کِ پس اص ً 6یوسال تحػیلی ٍ تا گزساًذى حذاقل  3چْاسم ٍاحذ ّای دسسی  ،تهِ لحهاػ
هیاًگیي جضء پاًضدُ دسغذ تشتش داًطجَیاى ّن سضتِ ٍ ّن ٍسٍدی خَد تاضٌذ.
 – 2چٌاًچِ پاًضدُ دسغذ تشتش داًطجَیاى حائض ضشایظ تٌذ  ، 1تذلیل اًػشاف یا عذم تقاضا اص تػویوات هشتَط استفادُ ًٌوایٌهذ ٍ
ظشفیت پزیشش تذٍى آصهَى دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ سضتِ ای تکویل ًگشدد  ،دس ایي غَست  10دسغذ تشتش تعذی داًطجَیاى غهشفا
داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیاء (ظ) تْثْاى تا اٍلَیت ستثِ هتقاضیاى دس آى سضتِ جایگضیي هی گشدًذ .
 -3داًطجَیاى ٍاجذ ضشایظ تٌذ  1تایذ حذاکثش دس هذت ّطت ًیوسال تحػیلی داًص آهَختِ ضًَذ.
تثػشُ :2چٌاًچِ عَل دٍسُ تحػیل داًطجَ تِ دالیلی خاسج اص اختیاس داًطجَ (هاًٌذ تیواسی ،هأهَسیت ٍالذیي یا ّوسش ٍ یا تذلیل
صایواى) حذاکثش دٍ ًیوسال تحػیلی تیص اص هذت هجاص هزکَس اداهِ یاتذ ،دسخَاست داًطجَ پس اص تأییذ کویسیَى هَاسد خهاظ
داًطگاُ هحل تحػیل ،تشای استفادُ اص تسْیالت آییي ًاهِ دس داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیاء(ظ) تْثْاى قاتل تشسسی خَاّذ تَد.
 -4ستثِّای اٍل تا پاًضدّن ًْایی الوپیادّای علوی – داًطجَیی تشای ٍسٍد تِ ّواى سضتِ تشگضیذُ یها سضهتِ ّهای ههشتثظ تهِ
تطخیع ضَسای عالی تشًاهِ سیضی آهَصضی ٍصاست ،تا اسایِ هعشفی ًاهِ اص دتیشخاًِ الوپیاد – تهذٍى داضهتي ضهشایظ تٌهذ ً 1یهض
هی تَاًٌذ دس ایي فشاخَاى ضشکت کٌٌذ.

ًکات هْن :


داًطجَیاى اًتقال دائن ٍ تغییش سضتِ دس غَستی کِ  60دسغذ اص ٍاحذّای تخػػی خَد سا دس داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیاء

(ظ) گزساًذُ تاضٌذ  ،هی تَاًٌذ اص تسْیالت ایي فشاخَاى تشخَسداس ضًَذ .


پزیشش تشای سال تحػیلی تالفاغله پس اص دانص آهوختگی و غشفاً تشای یکثاس اهکاى پزیش است .



تغییش سضتِ یا هحل تحػیل افشاد پزیشفتِ ضذُ دس عَل دٍسُ تحػیلی کاسضٌاسی اسضذ تش اساس ایي آییي ًاهِ هجاص ًیست.



پزیشش دس سضته های تلػیلی هشتثط ته تطخیع گشوه آهوصضی و تأییذ ضوسای آهوصضی دانطگاه اهکاى پزیش است .

ًحَُ ثثت ًام :
-1

هتقاضیاى ٍسٍدی ًین سال اٍل سال تحػیلی  ( 93-94فاسغ التحػیل حذاکثش تا  ) 97/06/31هی تَاًٌذ اص هوسخ  97/02/08ترا

سوص  97/03/08هذاسک ریل سا ته آدسس دانطگاه پست پیطتاص نواینذ :
استاى خَصستاى  ،تْثْاى  ،اتتذای جادُ دیلن  ،داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیاء (ظ) تْثْاى  ،هذیشیت اههَس آهَصضهی ٍ تحػهیالت
تکویلی  ،دفتش ّذایت استعذادّای دسخطاى ه کذ پستی 63616-11111 :
تثػشُ  :داًطجَیاى داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیاء (ظ) تْثْاى هی تَاًٌذ تِ جای پست پیطتاص  ،هذاسک هَسد ًیاص سا دس تاصُ صهاًی
رکش ضذُ ،تِ غَست حضَسی تِ هذیشیت اهَس آهَصضی ٍ تحػیالت تکویلی ه دفتش ّذایت استعذادّای دسخطاى تحَیل دٌّذ .
هذاسک الصم تشای ثثت ًام :
الف ر یک قطعه عکس
ب ر کپی کاست هلی
ج ر سیض نوشات دوسه کاسضناسی تا پایاى نیوساح ضطن
د ر تکویل فشم اعالم ستثه تا تأییذ هعاوى آهوصضی دانطگاه هلل تلػیل ( پیوست )  .تشای داًطجَیاى داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیهاء (ظ)
تْثْاى تأییذ هعاٍى آهَصضی داًطکذُ کافی هی تاضذ .
ر ر سصوهه علوی  ،گواهی و هستنذات سواتق پژوهطی ( دس غوست وجود )
هر ر اسائه گواهی تشای داسنذگاى ضشط  4اص ضشایط اختػاغی ( الوپیاد ر دس غوست وجود )
و ر یک توغیه ناهه علوی هلشهانه اص اساتیذ دوسه کاسضناسی
ی – اغررل فرریص واسیررضی ترره هثل ر  400000سیرراح (چْاسغههذ ّههضاس سیههال) ترره حسرراب ضررواسه  40010252030018344ضررواسه ضناسرره
 383025257117004001177272331007ته نام توشکض ٍجَُ دسآهذ اختػاغی داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیا تْثْاى ًضد تاًک هلی
تزکش  :تِ ّوشاُ داضتي کاست ضٌاسایی هعتثش دس سٍص هػاحثِ کِ هتعاقثا اعالع سساًی هی گشدد الضاهی هی تاضذ .

قاتل تَجِ هتقاضیاى :

 ضشکت داٍعلة دس هػاحثِ علوی  ،هٌَط تِ تأییذ اٍلیِ اص سَی داًطگاُ هثٌی تش داضتي ضهشایظ تْهشُ هٌهذی اص
تسْیالت اداهِ تحػیل هوتاصیي هی تاضذ  .داسا تَدى ضشایظ تِ ّیچ ٍجِ تِ هٌضلِ پزیشش ًْایی ًثَدُ ٍ تٌْا تِ هعٌی
اجاصُ ضشکت دس هػاحثِ علوی هی تاضذ .
 پزیشش ًْایی هتقاضیاى ٍاجذ ضشایظ اٍلیِ  ،پس اص اًجام هػاحثِ علوی ٍ تأییذ گشٍُ علوهی هشتَعهِ ٍ داًطهگاُ
غٌعتی خاتن االًثیاء (ظ) تْثْاى هی تاضذ .
 پزیشش داًطجَ غشفا تشای سضتِ ه گشایص ّای هٌذسج دس لیست پیَست غَست هی گیشد .
 تِ دسخَاست ّایی کِ فاقذ ّش کذام اص هذاسک الصم تاضذ  ،تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ .
 دس غوست احشاص هش گونه هغالة خالف ٍاقع دس هذاسک اسائه ضذه توسط داوطلة ،دس ّش هشحلِ ای اص پزیشش ٍ یا تحػیل
 ،اص اداهه کاس وی جلوگیشی و پی گیشی قانونی ته عول خواهذ آهذ .
 تاسیخ تشگضاسی هػاحثِ پس اص تشسسی دس دانطگاه و اسساح اساهی ته دانطکذه ها اص عشیق سایت داًطگاُ خهاتن االًثیهاء
(ظ) تْثْاى ته آدسس  http://www.bkatu.ac.irاعالم خواهذ ضرذ  .لزا خَاّطوٌذ است اص ّهش گًَهِ توهاس ٍ
هشاجعِ غیش ضشٍ سی تِ دفتش استعذادّای دسخطاى داًطگاُ ٍ ّوچٌیي داًطکذُ ّا خَدداسی فشهائیذ .

هذیشیت اهَس آهَصضی ٍ تحػیالت تکویلی داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیاء (ظ) تْثْاى

" هعشفی ًاهِ هتقاضیاى استعذاد دسخطاى ٍ هوتاص تشای ٍسٍد تِ هقغع کاسضٌاسی اسضذ تذٍى آصهَى "
( پزیشش تشای سال ) 97-98
تَجِ  :خَاّطوٌذ است دس تکویل کشدى فشم  ،دقت فشهاییذ  .تکویل تواهی قسوت ّا تِ عَس خَاًا ضشٍسی هی تاضذ  .هسَلیت ّش
گًَِ هغایشت دس اعالعات تکویلی تا هذاسک اسسالی غشفا هتَجِ داًطجَ هی تاضذ .ضوٌا اغل ایي گَاّی تایذ تِ ّوشاُ سایش
هذاسک اسسال گشدد.
 -1هطخػات فشدی ٍ ضٌاسٌاهِ ای :
ًام خاًَادگی ................................ :
تاسیخ تَلذ 13......./....../...... :

ًام ............................. :

ًام پذس ...................... :

کذ هلی ........................................... :

جٌس :

صى

هشد

ضواسُ ضٌاسٌاهِ ................................. :

سشیال ضٌاسٌاهِ .................................... :

ایویل ...................................................................... :

ضواسُ تلفي ثاتت ...................................... :

ضواسُ تلفي ّوشاُ ............................................... :

 -2تعییي دسغذ کاسضٌاسی :
جضء  15دسغذ تشتش ّن سضتِ ٍ ّن ٍسٍدی

( هخػوظ دانطجویاى دانطگاه غنعتی خاتن االنثیاء (ظ) تهثهاى و سایش دانطگاهها )

جضء  25دسغذ تشتش ّن سضتِ ٍ ّن ٍسٍدی

( هخػوظ دانطجویاى دانطگاه غنعتی خاتن االنثیاء (ظ) تهثهاى )

 -3اعالعات دٍسُ تحػیلی کاسضٌاسی :
ًام داًطگاُ  ..................................................... :سضتِ تحػیلی ............................................... :
گشایص ....................................... :
تاسیخ ٍسٍد تِ دٍسُ کاسضٌاسی ً :یوسال  ..................سال 13...........
تاسیخ فاسغ التحػیلی  / ................................. :حذاکثش تا  97/06/31فاسغ التحػیل خَاّذ ضذ .

 -4اعالعات ٍضعیت تحػیلی داٍعلة :
ٍضعیت ًَع دٍسُ کاسضٌاسی :
تعذاد ًیوسال ّای گزساًذُ ً ........ :یوسال

سٍصاًِ

ضثاًِ

تعذاد ٍاحذّای گزساًذُ ٍ ........ :احذ

تعذاد کل ٍاحذّای دسسی دٍسُ ٍ ....... :احذ

هعذل تا پایاى ًیوسال ضطن ......../....... :


ستثِ  .....................تا پایاى ًیوسال ضطن تا گزساًذى حهذاقل سهِ چْهاسم ٍاحهذّای دسسهی هعهادل ٍ ..........احهذ دسسهی

تعذاد داًطجَیاى ّن سضتِ ٍ ّن ٍسٍدی ً .......... :فش

هْش ٍ اهضاء
هعاٍى آهَصضی داًطکذُ ( تشای داًطجَیاى داًطگاُ غٌعتی خاتن االًثیاء(ظ) تْثْاى )  /هعاٍى آهَصضی داًطگاُ ( تشای
داًطجَیاى سایش داًطگاُ ّا )

رشته و گرایش های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان

ردیف

1

دانشکده

هٌاتع

رشته – گرایش

کارشناسی مورد قبول

علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست – آلَدگی ّای هحیظ صیست

کلیِ گشایص ّای سضتِ هحیظ

علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست – اسصیاتی ٍ آهایص سشصهیي

صیست

علَم ٍ هٌْذسی ضیالت – تکثیش ٍ پشٍسش آتضیاى

کلیِ گشایص ّای سضتِ ضیالت

علَم ٍ هٌْذسی جٌگل – علَم صیستی جٌگل

عثیعی
هٌْذسی غٌایع چَب ٍ فشاٍسدُ ّای سلَلضی – غٌایع سلَلضی

2
3

کلیِ گشایص ّای سضتِ
جٌگلذاسی
کلیِ گشایص ّای سضتِ غٌایع
چَب

علَم ٍ هٌْذسی هشتع

کلیِ گشایص ّای سضتِ هشتع ٍ

علَم ٍ هٌْذسی آتخیض

آتخیضداسی

فٌی ٍ

عوشاى – ساصُ

هٌْذسی

عوشاى – هٌْذسی آب ٍ ساصُ ّای ّیذسٍلیک

علَم پایِ

ضیوی آلی

کلیِ گشایص ّای سضتِ عوشاى
کلیِ گشایص ّای سضتِ ضیوی

