فزاخوان پذیزش بدون آسمون کارشناسی ارشد اس دانشجویان بزتز دوره کارشناسی در
سال تحصیلی ۲۰۴۲-۲۰۴۱
زاًفگبٍ گیالى زض ًظط زاضز ثطاؼبغ همْثَ  10/01/0011ـْضای تحمیالت تکویلی زاًفگبٍ ،هطبثق ثب "آییي
ًبهَ پصیطؾ ثسّى آظهْى اؼتؼسازُبی زضذفبى زض زّضٍ تحمیلی کبضـٌبؼی اضـس" ثب ـوبضٍ  ّ/۰11۰۰1هْضخ
ّ 10/00/0۰31ظاضت ػلْم ،تحقیقبت ّ فٌآّضی اظ ثیي ثطگعیسگبى ػلوی زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ (زّضٍ ُبی
ضّظاًَ ّ ـجبًَ) ثب ـطایظ شیل ثطای ًیوؽبل اّل ؼبل تحمیلی  0۰10-0۰1۱زض زّضٍ ضّظاًَ کبضـٌبؼی اضـس
زاًفدْ پصیطؾ ًوبیس.
الف – ـطایظ هتقبضیبى
 -0زاًفدْیبى زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ کَ پػ اظ ـؿ ًینؼبل تحمیلی ثب گصضاًسى حساقل ؼَ چِبضم ّاحس
زضؼی ثَ لحبظ هیبًگیي کل خعء پبًعزٍ زضلس ثطتط زاًفدْیبى ُن ضـتَ ّ ُن ّضّزی ذْز ثبـٌس ّ حساکثط زض
هست ُفت ًینؼبل زاًؿ آهْذتَ ـًْس.
 -۱ثطگعیسگبى ضتجَ ُبی اّل تب پبًعزُن هطحلَ ًِبیی الوپیبزُبی ػلوی زاًفدْیی ثطای ّضّز ثَ ُوبى ضـتَ یب
ضـتَ ُبی هطتجظ ثَ تفریك ـْضای ػبلی ثطًبهَ ضیعی آهْظـی ّظاضت ،زض لْضت پصیطؾ اظ ؼْی گطٍّ
آهْظـی هطثْطَ هفطّط ثط زاضا ثْزى ؼبیط ـطایظ ،ثب اضائَ هؼطفی ًبهَ اظ زثیطذبًَ الوپیبز.
 -۰زاًفدْیبى زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ کَ زض طْل ـؿ ًینؼبل تحمیلی زاًؿ آهْذتَ ـًْس ّ ثَ لحبظ
هیبًگیي کل زض هقبیؽَ ثب هیبًگیي کل ُفت ًینؼبل زاًفدْیبى ُن ضـتَ ّ غیط ُن ّضّزی ذْز خعء پبًعزٍ
زضلس ثطتط ثبـٌس ،ثَ لْضت هبظاز ثط ظطفیت پصیطؾ ثسّى آظهْى زض زّضٍ کبضـٌبؼی اضـس ُوبى ؼبل پصیطؾ
کٌس.
تجمطٍ  :0چٌبًچَ پبًعزٍ زضلس ثطتط زاًفدْیبى حبئع ـطایظ ثٌس الف ،0-ثَ زلیل اًمطاف یب ػسم تقبضب ،اظ
تؽِیالت هطثْط اؼتفبزٍ ًکطزًس یب ظطفیت پبًعزٍ زضلس زّضٍ کبضـٌبؼی اضـس ضـتَ ای تکویل ًفس ،زض ایي
لْضت لطفبً زٍ زضلس ثطتط ثؼسی زاًفدْیبى زاًفگبٍ گیالى ًیع هی تْاًٌس اظ ایي ظطفیت اؼتفبزٍ ًوبیٌس.
تجمطٍ  :۱پطًّسٍ هتقبضیبى ثٌس الف ّ ۱-الف ۰-ثَ لْضت هبظاز ثط ظطفیت زّضٍ ضّظاًَ کبضـٌبؼی اضـس هْضز
ثطضؼی قطاض ذْاُس گطفت.
تجمطٍ  :۰ثطای زاًفدْیبى تحمیل ُنظهبى هست هدبظ حساکثط زٍ ًینؼبل اؼت.
تجمطٍ  :۰پصیطؾ ثطای ؼبل تحمیلی ثالفبللَ پػ اظ زاًؿ آهْذتگی ّ لطفب ٌ ثطای یکثبض اهکبى پصیط اؼت.
تجمطٍ  :۵زاًفدْیبًی کَ تب  ۶هبٍ زض ططذ کبضّضظی حضْض زاـتَاًس ،ؼٌْات هدبظ ً 3یوؽبل ّ ثطای
زاًفدْیبًی کَ ثیؿ اظ  ۶هبٍ تب  0۱هبٍ زض ططذ کبضّضظی حضْض زاـتَاًس  ،ؼٌْات هدبظ ً 01یوؽبل زض ًظط
گطفتَ هیـْز.
تجمطٍ  :۶ثطای زاًفدْیبًی کَ تغییط ضـتَ زازٍاًس ؼٌْات هدبظ زض لْضت تبییس هؼبًّت آهْظـی ّ تحمیالت
تکویلی زاًفگبٍ ً 3یوؽبل هی ثبـس .زض ایي لْضت هقبیؽَ هتقبضیبى پػ اظ ؼپطی کطزى ُفت ًیوؽبل
تحمیلی ثب زاًفدْیبًی ُن ضـتَای کَ ثیفتطیي ّاحس زضؼی ضا گصضاًسٍاًس اًدبم هیـْز.

تصکط هِن
فقظ زاًفدْیبى زاًفگبُِبی زّلتی زّضٍ ُبی ضّظاًَ ّ ـجبًَ هدبظ ثَ ـطکت زض ایي فطآیٌس هی ثبـٌس .لصا ثَ
تقبضبُبی زاًفدْیبى زاًفگبُِبی غیط اًتفبػی ،آظاز ،پطزیػ ـِطیَ پطزاظ ،پیبم ًْض ّ زّضٍ ُبی غیطحضْضی ّ
هدبظی تطتیت اثط زازٍ ًوی ـْز .
ة -هساضک هْضز ًیبظ
 -0تکویل فطم گْاُی زاًفدْی هوتبظ زّضٍ کبضـٌبؼی (فطم ـوبضٍ  0هرمْق زاًفدْیبى زاًفگبٍ گیالى
کَ اظ ططیق ؼبهبًَ خبهغ آهْظؾ ثبیس هْضز تبییس زاًفکسٍ هطثْطَ قطاض گیطز ّ فطم ـوبضٍ  ۱هرمْق
زاًفدْیبى ؼبیط زاًفگبُِب) ّ ثبضگصاضی آى زض ؼبهبًَ زفتط اؼتؼسازُبی زضذفبى زاًفگبٍ.
تصکط :زاًفدْیبى زاًفگبٍ گیالى هیتْاًٌس اظ ططیق ؼبهبًَ خبهغ آهْظؾ ّ ازاضی زاًفگبٍ گیالى( )ERP
گْاُی ضتجَ ذْز ضا اظ ططیق آهْظؾ زاًفکسٍ هطثْطَ ثَ لْضت الکتطًّیکی اذص ًوبیٌس.
 -۱اؼکي یک قطؼَ ػکػ  ۰*۰خسیس ّ ثبضگصاضی آى زض ؼبهبًَ.
 -۰ثجت هفرمبت ّ ؼْاثق آهْظـی هتقبضی زض ؼبهبًَ پصیطؾ ثسّى آظهْى زّضٍ کبضـٌبؼی اضـس
( )Masterزاًفگبٍ گیالى (ؼبهبًَ زفتط اؼتؼسازُبی زضذفبى زاًفگبٍ).
ّ -۰اضیع هجلغ ُفتمس ُعاض ضیبل ( 111111ض یبل) ثبثت حق ثجت ًبم اظ ططیق ؼبهبًَ پطزاذت آًالیي زاًفگبٍ
گیالى (هْضْع پطزاذت :حْظٍ هؼبًّت آهْظـی ،آیتن پطزاذت :ثجت ًبم ثسّى آظهْى هقطغ کبضـٌبؼی اضـس) ّ
زضیبفت کس ضُگیطی خِت ثبضگصاضی زض ؼبهبًَ زثیطذبًَ اؼتؼسازُبی زضذفبى زاًفگبٍ.
 -۵ضیع ًوطات کبضـٌبؼی ّ ثبضگصاضی آى زض ؼبهبًَ.

 -۶اضائَ هساضک هْضز ًیبظ ثطای یکی اظ ثٌسُبی الف  0-تب الف.۱-
ج -ظهبى ّ ًحٍْ اضؼبل هساضک
زاّطلجبى ّاخس ـطایظ هیثبیؽت حساکثط تب پبیبى ضّظ پٌحـٌجَ هْضخ  0۰11/01/۰1اظ ططیق ؼبهبًَ پصیطؾ ثسّى
آظهْى اؼتؼسازُبی زضذفبى زض زّضٍ تحمیلی کبضـٌبؼی اضـس زاًفگبٍ ثب ّضّز اطالػبت ّ ثبضگصاضی هساضک
هْضز ًیبظ ،زض هحل ُبی پیؿ ثیٌی ـسٍ ،ثجت ًبم ًوبیٌس .زاّطلجیي گطاهی هیتْاًٌس ؼئْاالت ذْز ّ پبؼد آى
ضا اظ ططیق ؼبهبًَ پیگیطی ًوبیٌس.

