
 قابم تٕجّ كهيّ زاَطجٕياٌ زاَطگاِ

 59-59اول   راهنماي انتخاب واحد نيمسال

زاَطجٕياٌ زاَطگاِ الظو است بطابط ظياٌ اػالو ضسِ زض سايت  -1 

http://register.khuisf.ac.ir   ضػايت َكات شيم با  54-55أل  َيًسالجٓت اَتراب ٔاحس

 اقساو ًَايُس.

زاَطجٕياٌ الظو است قبم اظ ظياٌ اَتراب ٔاحس ضٓطيّ ثابت ٔبسْي قبهي ذٕز ضا بّ صٕضت  -2

يطاجؼّ بّ سايت با  70/76/54ضُبّ يٕضخ ايُتطَتي پطزاذت ًَايُس. نصا تٕصيّ يي ضٕز اظ ضٔظ 

طَٔيكي ضٓطيّ ثابت قسًت پطزاذت ضٓطيّ ٔاظ عطيق پطزاذت انكت -قسًت ياني -زاَطگاِ

 ذٕز ضا پطزاذت ًَٕزِ تا زض ظياٌ اَتراب ٔاحس تاذيطي بٕجٕز َيايس. ٔبسْي قبهي 

)حتي اگط َطو افعاض اظ اَتراب  ضػايت پيطُياظي زضٔغ بطابط سطفصم ضضتّ انعايي است -3 

ف اظ عط ضًًُا زاَطجٕياَي كّ ضػايت پيطُياظ ًَُايُس بؼس اظ حصف ٔاضافّ زضغ جهٕگيطي َكُس(

ٔاحس  27ٔاحس ٔحساكثط  22آيٕظش حصف ضسِ ٔضٓطيّ آٌ قابم بطگطت ًَي باضس.ضػايت حساقم 

( بطاي يقغغ كاضضُاسي ٔ كاضضُاسي َاپيٕستّ انعايي است . 24)زاَطجٕياٌ يططٔط 

يي تٕاَُس با     است  20زاَطجٕياٌ تطو آذط ٔزاَطجٕياَي كّ يياَگيٍ َيًسال قبم آَٓا باالتط اظ 

 8ٔاحس اَتراب ًَايُس)بطاي زاَطجٕياٌ كاضضُاسي اضضس حساقم  24يٕظضي حساكثط َظط گطِٔ آ

 .ٔاحس انعايي است( 24ٔحساكثط 

 .زاَطجٕياٌ فقظ يي تٕاَُس اظ زضٔغ ضضتّ ذٕز اَتراب ٔاحس ًَايُس)بجع زضٔغ ػًٕيي( -4

   ييزاَطجٕياٌ زض ْط َيًسال فقظ يجاظ بّ اَتراب يك ػُٕاٌ اظ زضٔغ ػًٕيي يؼاضف اسال -5

، آييٍ ظَسگي،تفسيط يٕضٕػي قطآٌ،آضُايي با فطُْگ 2،اَسيطّ اساليي 2) اَسيطّ اساليي 

يي باضُس بجع ضضتّ ْاي  اَقالب اساليي ( ٔتًسٌ اسالو ٔايطاٌ،تاضيد تحهيهي صسض اسالو،

پعضكي كّ زٔ ػُٕاٌ يي تٕاَُس اَتراب ًَايُس.)زاَطجٕياٌ تطو آذط با اعالع قبهي بّ كاضضُاغ 

ضًُا زضٔغ ٔصايا ٔضٔذٕاَي قطآٌ ضا َيع  ضضتّ ذٕز يي تٕاَُس زٔ ػُٕاٌ اَتراب ًَايُس.(آيٕظش 

 يي تٕاَُس ياظاز بطآٌ اَتراب ًَايُس.

بّ بؼس كّ زض جسٔل زضٔغ ضضتّ ذٕز  80: ضا زاَطجٕياٌ ٔضٔزي زضغ آضُايي با زفاع يقسغ -6

احسي ذٕز زضغ آضُايي با زفاع زضٔغ اذتياضي زاضَس يي تٕاَُس بجاي يكي اظ زضٔغ اذتياضي زٔ ٔ

 بّ صٕضت يؼطفي بّ استاز ًَي باضس.يقسغ ضا اَتراب ًَايُس ضًًُا ايٍ زضغ قابم اذص 

يقاعغ بّ بؼس زض  52 بطاي ٔضٔزي زضغ آضُايي با فطُْگ ٔتًسٌ اسالو ٔايطاٌگصضاَسٌ   -0

 كاضضُاسي َاپيٕستّ بّ ػُٕاٌ يك زضغ ػًٕيي يؼاضف انعايي است. كاضضُاسي ٔ

اظ نيست زضٔغ ػًٕيي حصف ٔيُسٕخ  52-53اظ َيًسال أل  زضغ تُظيى ذإَازِ ٔجًؼيت -8

ٔاحس كّ جعٔ زضٔغ يؼاضف  2بّ اضظش زاَص ذإَازِ ٔ جًؼيت گطزيسِ است ٔبّ جاي آٌ زضغ 

س جايگعيٍ آٌ ضسِ است ٔزاَطجٕياٌ يقاعغ كاضضُاسي پيٕستّ اساليي يي باض
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ٔكاضضُاسي َاپيٕستّ كّ تا كٌُٕ ايٍ زضغ ضا َگصضاَسِ اَس يهعو بّ گصضاَسٌ زضغ زاَص ذإَازِ 

 .ٔاحس يي باضُس 2ٔجًؼيت بّ تؼساز 

زاَطجٕياَي كّ اَتراب ٔاحس يي ًَايُس حساكثط تا قبم اظ ضطٔع حصف ٔاضافّ بايس ضٓطيّ  -5

 .يتغيط ضا پطزاذت كُُس تا بتٕاَُس حصف ٔ اضافّ ًَايُس

زاَطجٕياٌ كاضضُاسي اضضس ٔزكتطي ترصصي جٓت اَتراب ٔاحس ٔ اذص پاياٌ َايّ ٔيا تًسيس  -27

قغغ اضتباعي با  آٌ بايس زض يٓهت تؼييٍ ضسِ اقساو ًَايُس زض غيط ايُصٕضت بّ ػُٕاٌ زاَطجٕي 

 آَٓا ضفتاض ذٕاْس ضس.

زضٔغ ٔصاياي حضطت اياو ، اضُايي با كاضضُاسي اضضس ٔزكتطي ترصصي كّ  زاَطجٕياٌ -22

أل يا زٔو  ضازض يقاعغ پاييٍ تط َگصضاَسِ اَس انعايًا بايس زض َيًسال  ضٔش تحقيق  كايپيٕتط ٔ

  بگصضاَُس. ذٕز  تحصيم 

ٔتطبيت  2سَي ػُٕاٌ زضغ تطبيت ب 54-55با تٕجّ بّ برطُايّ جسيس ساظياٌ يطكعي اظ َيًسال أل  -22

بّ ضطح شيم تغييط ًَٕزِ كّ الظو است كهيّ زاَطجٕياٌ يقاعغ كاضضُاسي پيٕستّ َٔاپيٕستّ كّ  2بسَي 

 بگصضاَُس. زضٔغ يصكٕض ضا َگصضاَسِ اَس بط اساغ ػُأيٍ جسيس زضٔغ ضا اذص ٔ

 ػُٕاٌ زضغ جسيس              ػُٕاٌ زضغ قبهي

 بسَيتطبيت                     2تطبيت بسَي 

 2ٔضظش                    2تطبيت بسَي 

 تطبيت بسَي ٔيژِ         )ٔيژِ( 2تطبيت بسَي

 ٔضظش ٔيژِ        )ٔيژِ(2تطبيت بسَي 

 

 28/76/54ضُبّ  –ضطٔع كالغ ْا 

 ازاضِ كم آيٕظش زاَطگاِ   

 


