
 بسمه تعالی
 

 آموزشی مقررات برخی 
 

  ػٌبیت ثب ٍ داًطجَیبى ثشاي ضذُ ایجبد هطکالت ثشخي ثِ تَجِ ثب
  هقشسات اص داًطجَیبى اعالع ثب هطکالت ایي اص ثسيبسي ایٌکِ ثِ

  ثِ اداهِ دس است، اجتٌبة قبثل آى غحيح اجشاي ٍ آهَصضي
  .گشدد هي اضبسُ آهَصضي هقشسات اص اي خالغِ

  اهَصش كل اداسُ سبیت ثِ هقشسات كبهل هجوَػِ اص اعالع ثشاي  
 .فشهبیيذ هشاجؼِ داًطگبُ
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 :نام ثبت  

 

هشحلِ اًجبم هي ضَد 3ثجت ًبم داًطجَیبى دس: 
1- ثجت ًبم هقذهبتي 

2- ثجت ًبم اغلي 

3- تشهين 

   
  دسسي چبست ثِ تَجِ ٍاحذ اًتخبة ٍ ًبم ثجت جْت ًکتِ هْوتشیي

  ثشٍص دليل ثِ غَست ایي غيش دس است آى هجٌبي ثش دسس اخز ٍ
  اخز دس صیبدي هطکالت دچبس اهتحبى ٍ دسس سبػبت دس تالقي
 .ضذ خَاٌّذ التحػيلي فبسؽ ٍ ثؼذي تشهْبي دس دسس
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 : هقدهاتي نام ثبت  
- تشم ّش دس دقيق تبسیخ) تشم پبیبًي ّبي ّفتِ دس ػوَهبٌ هقذهبتي ًبم ثجت 

 .گشدد هي ثشگضاس (گشدد هي سسبًي اعالع
- هطبّذُ 75 گضاسش عشیق اص سا خَد پيطٌْبدي دسٍس ليست داًطجَیبى 

 سپس ٍ اػوبل سا ًظش هَسد ،تغييشات ساٌّوب اسبتيذ ّوبٌّگي ثب ٍ ًوَدُ
 .ًوبیٌذ اػوبل ساٌّوب استبد سپس ٍ داًطجَ اثتذا سا ًبم ثجت تبیيذ  گضیٌِ

- ِحزف ثشاي گشدد، اػوبل پيطٌْبدي دسدسٍس تغييشاتي ثبضذ الصم دسغَستيک  
 كشدى اضبفِ ثشاي ّوچٌيي .كٌٌذ هي ساٍاسد حزف كلوِ (ػول) ستَى ّشدسس

  ضَد هي استفبدُ ليست پبیيي دس ضذُ ثيٌي پيص هحل اص جذیذ دسس
  اخز ٍاضبفِ حزف ّشگًَِ دسهَسد ساٌّوب اسبتيذ هَافقت است الصم دسّشحبل

 .گشدد
ياًتخبث دسٍس اخز حق غشفب  اغلي، ًبم ثجت اٍل سٍصّبي دس داًطجَیبى :تزكش  

 .داسًذ سا ػوَهي دسٍس ٍ ضذُ حزف یب ٍ افتبدُ دسٍس ي،هقذهبت ًبم ثجت دس
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 : اصلي نام ثبت
- یب یک "هؼوَال) 59گضاسش گلستبى سيستن عشیق اص ًبم ثجت صهبى اص اعالع كست  

  ًبم ثجت صهبى .(است ضذُ ایجبد ًبم ثجت ّشداًطجَسبػت ثشاي ًبم ثجت اص قجل سٍص دٍ
  گلستبى سبهبًِ تَسظ الگَسیتن یک اسبس ثش ٍ گزساًذُ ٍاحذّبي اسبس ثش غشفب

   .ضَد هي تؼييي
- ِاًتخبة جْت ضذُ هطخع سبػت دس گلستبى آهَصضي جبهغ سيستن ثِ هشاجؼ  

 گزضتِ، تشم هشدٍدي /ضذُ حزف دسٍس هقذهبتي، ًبم ثجت دسٍس هجوَػِ اص ٍاحذ
 .هقذهبتي ًبم دسثجت ًطذُ اسائِ دسٍس ٍ ػوَهي دسٍس

- ثجت پبیبى»ٍ «اػوبل» ّبي گضیٌِ تبئيذ گلستبى دسسيستن ًظش هَسد دسٍس اًتخبة  
 .كبس غحت اص اعويٌبى حػَل ثؼذاص «ًبم

ِهوکي دسٍس اًتخبة ثذٍى تغييشات ٍاًجبم ضذُ تؼييي سبػت اص قجل ًبم ثجت :تَج 
 .ًيست

الصم داسًذ استثٌبء غَست ثِ دسٍس اص ثؼضي گشفتي ثِ ًيبص كِ داًطجَیبًي :تزكش 
 است ركش ثِ الصم .ًوبیٌذ ثجت سا ًظش هَسد هجَص تقبضبي گلستبى سبهبًِ دس است

 .ضَد هي اػغب داًطجَ ثِ خبظ ضشایظ دس هجَص اػغبي
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 : تزهين
- ستليٍ ضذُ گلستبى سيستن ٍاسد خَد ػجَس ٍكلوِ ًبم اص ثباستفبدُ داًطجَیبى  

 .كٌٌذ هي ساهطبّذُ تشهين ضشٍع سبػت ٍ ًبهي ثجت دسٍس
ًيست هتوشكض ًبم ثجت ثِ ًيبصي اٍل تشم دس داًطجَیبى ًَ ثشاي : تذکز. 
- ٍِّوچٌيي گلستبى دسسيستن آًْب ٍاػوبل دستشهين دسٍس ثشًبهِ تغييشات ثِ ثبتَج  

  هغلغ خَد ًبهي ثجت دسٍس ٍضؼيت اص است الصم داًطجَیبى قجل، تشم ًوشات
  داًطجَیبى ًبم ثجت گضاسش» داًطجَیبى كِ است الصم هٌظَس ایي ثشاي .گشدًذ
  ضذُ «هخذٍش»داًطجَ ًبم ثجت چٌبًچِ .كٌٌذ ساهطبّذُ «دسٍس تغييشات ثِ ثبتَجِ
 .ًوبیذ اقذام خَد ثشًبهِ اغالح ثِ ًسجت ثبیذ حتوبً ثبضذ،

- ثذٌّذ خَد اغلي ًبم دسثجت تغييش 4 حذاكثش تَاًٌذ هي داًطجَیبى تشهين دسخالل  
 .ًوبیٌذ اخز هقذهبتي ًبم ثجت دسٍس هجوَػِ اص خبسج دسس ٍدٍ

- ضذ خَاّذ اػوبل تبیيذ غَست دس ًبم ثجت استثٌبئبت. 
هطکلي تب ًوبیٌذ هغبلؼِ دقت ثب سا داًطکذُ آهَصش ّبي اعالػيِ داًطجَیبى  

 .ًيبیذ پيص ثشایطبى

 5 



 : اضطزاري حذف 
عجق ّشداًطجَ كِ ضَد هي اًجبم داًطجَ تشم دساٍاخش هؼوَالً اضغشاسي حذف  

 .كٌذ اضغشاسي خَدساحزف ًظش هَسد دسس تَاًٌذ هي صیش هقشسات
- ػولي توبهبً دسس) ًجبضذ ثذًي تشثيت یب آصهبیطگبُ یب كبسگبُ ضذُ حزف دسس  

 .(ًجبضذ
- داًطجَیبى) ًطَد ٍاحذ 12 اص كوتش ثبقيوبًذُ ٍاحذّبي تؼذاد دسس حزف ثب  

 .(ٍاحذ 10شایثبسگ ٍ سصهٌذُ
 

 خَدساحزف دسٍس اص دسس دٍ لضٍم دسغَست تَاًٌذ هي ٍایثبسگشاى سصهٌذُ داًطجَیبى
 .ًطَد ٍاحذ 10 كوتشاص آًْب ثبقيوبًذُ ٍاحذّبي كِ ضشعي ثِ ًوبیٌذ
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 پششکي حذف : 
- است ثشسسي قبثل هَجِ غيجت ػٌَاى تحت اهش ایي. 
هٌتخت ضَساي ثِ داًطگبُ ثْذاسي ٍ داًطکذُ ًظش اػالم ّوشاُ ثِ داًطجَ دسخَاست  

 دس فقظ حزف دسخَاست ٍ است الضاهي هشثَعِ فشم كشدى پش .ضذ خَاّذ اسسبل
 .است پزیش اهکبى تشم پبیبى اهتحبًبت دس ضشكت ػذم غَست

هجاس حذف: 
غيش دليلي ثِ اهتحبى دس هَجِ غيجت ػٌَاى تحت پضضکي حزف هطبثِ ًيض حزف ایي  

 .ضَد هي اًجبم ثيوبسي اص
ضَد هي هحسَة تيپ یک اص آهَصضي ًظش اص هجبص ٍ پضضکي حزف :ههن تذکز ٍ  

  است ثذیْي .گشدد هي اًجبم تحػيل دٍسُ كل دس داًطجَ ّش ثشاي ثبس یک جوؼبً
  تبیيذ غَست دس ٍ ثَد ًخَاّذ پزیش اًجبم داًطکذُ تبیيذ ثب غشفب ثؼذي دفؼبت

  خَاّذ اسجبع داًطگبُ آهَصضي كويسيَى ثِ گيشي تػوين جْت هَاسد داًطکذُ
 .گشدیذ
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آساد هطالعه بصورت درس اخذ شزايط : 
صیش ثبضشایظ كِ سضتِ هػَة ًظشي اصدسٍس یکي اص ػجبستست آصاد هغبلؼِ دسس 

 دسس، دٌّذُ اسائِ هشكض ًٍيض داًطجَ تحػيل هحل داًطکذُ هَافقت دسغَست
 :ًوبیذ اخز دسس ٍیک یکجبس ثشاي فقظ تَاًٌذ هي تحػيل هذت داًطجَدستوبم

- ثبضذ داًطجَ سضتِ ٍاغلي پبیِ دسٍس جضٍ ًجبیذ دسس ایي. 
- ثبضذ ًطذُ اسائِ تشم دسآى دسس ایي. 
- است پزیش اهکبى آخش تشم دٍ دس التحػيلي فبسؽ جْت دسس اخز. 
- فشم تکويل ٍ  داًطکذُ ثِ هشاجؼِ ثب آصاد هغبلؼِ هتقبضي داًطجَیبى تشهين اص قجل 

 هغبلؼِ دسس اخز ثِ اقذام تشهين سٍص دس ثتَاًٌذ تب گشفتِ سا آى اخز هجَص استثٌبء
 تشم دسآى ضذُ اخز ٍاحذّبي جضٍ آصاد هغبلؼِ دسس .ًوبیٌذ تشهين فشم عشیق اص آصاد

 .گشدد هي هٌظَس ًيض ٍاحذ ًػبة حذ ٍدسهحبسجِ ضذ خَاّذ هٌظَس
- تحػيل هحل داًطکذُ ثؼْذُ ضَاثظ عجق دسٍس گًَِ ایي ًبم ثجت هسئَليت  

 .ثبضذ هي داًطجَ
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تزم پيش بصورت درس شزايط : 
- ِاسصش ثِ ػوَهي دسس دٍ حذاكثش ثِ ًيبص تحػيل اص فشاغت ثشاي داًطجَیي چٌبًچ  

 ثِ خَد تحػيل هحل داًطکذُ آهَصضي هؼبٍى عشیق اص تَاًذ هي ثبضذ داضتِ ٍاحذ 4
 دسفبغلِ هشثَعِ، هشكض هَافقت دسغَست .ضَد هؼشفي دسٍس آى دٌّذُ اسائِ هشكض
 .ضذ خَاّذ ثشگضاس تشم پيص اهتحبى ّشتشم اٍل ّفتِ دٍ حذاكثش صهبًي

-      اسررررررت 12ًوررررررشُ قجررررررَلي دسدسس پرررررريص تررررررشم حررررررذاقل. 
. ضرَد تؼذاد ٍاحذ دسٍس پيص تشم ًٍوشُ آًْب دسآخشیي تشم تحػيلي داًطجَثجت هي 

 .ًوبیذص تجبٍدسّشحبل تؼذاد ٍاحذّبي داًطجَ دسّشتشم ًجبیستي اص حذاكثش هجبص 

 

9 



 هجدد اهتحان بصورت درس اخذ شزايط : 
- اسائِ ًَثت ٍدسآخشیي ّستٌذ تحػيل اص فشاغت دسضشایظ كِ داًطجَیبًي دسهَسد  

  تحػيل اص فشاغت ثِ هَفق (دسس آى فقظ ٍ) دسس دسآى ضذى هشدٍد ثؼلت دسسي
  ایي اص هجذداً است هوکي دسس، دٌّذُ اسائِ هشكض هَافقت دسغَست ًويگشدًذ،

 .آیذ ثؼول اهتحبى داًطجَ
- َپبیبى ٍدساهتحبى داضتِ فؼبل ضشكت تشم دسعَل هشثَعِ دسدسس ثبیستي داًطج 

 .ثبضذ ًطذُ قجَلي ًوشُ اخز ثِ هَفق ٍلي ًوَدُ ضشكت ًيض تشم
- داًطجَیبى ّب ٍداًطکذُ ضَد ثشگضاس ّشتشم چْبسم تبّفتِ حذاكثش هجذد اهتحبى  

 .ًوبیٌذ هؼشفي دسس دٌّذُ اسائِ هشكض ثِ سَم تبّفتِ ساحذاكثش ضشایظ ٍاجذ
- تبآخش دسس دسآى ًبم ثجت ثِ هلضم داًطجَ هجذد، دساهتحبى ضذى هشدٍد دسغَست 

 .ثبضذ هي تشم پٌجن ّفتِ
- است الضاهي هشثَعِ فشم پشكشدى هجذد، اهتحبى ثشاي. 
- ثؼول هجذد اهتحبى دسٍس اص تؼذادي اص هشاكض اص ثشخي ٍ ّب داًطکذُ اػالم عجق 

 .آیذ ًوي
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 : التحصيلي فارغ
َفبسؽ اهَس اًجبم ثِ ًسجت تَاًذ هي سضتِ هػَة دسٍس كليِ گزساًذى اص پس داًطج 

 .ًوبیيذ اقذام خَد التحػيلي
گشدد هي غَست صیش هشاحل اص پس هَقت گَاّيٌبهِ غذٍس. 
- داًطکذُ تَسظ آهَصش كل اداسُ ثِ اسسبل ٍ التحػيلي فبسؽ غَستجلسِ تٌظين 

- تَسظ هشثَعِ، ّبي تأیيذ هشاحل اًجبم ٍ داًطجَ تَسظ حسبة تسَیِ اًجبم 
 داًطگبُ هختلف ٍاحذّبي

- (ثبضذ داضتِ سفبّي اهَس ثذّي داًطجَ چٌبًچِ) اقسبط دفتشچِ دسیبفت 
 ٍظيفِ ًظبم هٌغ ًذاضتي- 

ًُظبم ثِ سشثبصي خذهت ثِ اػضام جْت ٍظيفِ، ًظبم هطوَل داًطجَیبى : تجػش  
 .ضًَذ هي هؼشفي ٍظيفِ

                                                                    التوفيق اهلل هن و 
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