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 هَجَد دس پَستبل ّبی تؼْذأییذ فشمتىویل اعالػبت ضخػی، ثبسگزاسی هذاسن  ٍ ت، ٍسٍد ثِ پَستبل آهَصضی احلهش 

  ریلٍسٍد ثِ پَستبل آهَصضی داًطگبُ اص عشیك آدسس  -1

 

 

 ضٌبسِ وبسثشی ٍسٍد ثِ پَستبل  -2

 

 "ضخػی"ولیه ثش سٍی گضیٌِ  ضخػی ثب اعالػبت غفحِ تىویل -3

 
 

 .ثِ غَست غحیح ٍ وبهل ٍاسد ًوبیٌذالػبت ضخػی خَد سا اع توبم ثبیذ ضذگبىپزیشفتِ گشددهی تأویذ
 

پزیش ًجَدُ ٍ پست اعالػبت فیلذّبیی وِ ثب ػالهت ستبسُ )*( هطخع ضذُ است اًجبم هشاحل ثؼذی اهىبىدس غَست ػذم تىویل  -4

 ولیه ًوبییذ. ثجت ويپس اص تىویل اعالػبت دسخَاستی سٍی دگوِ  الىتشًٍیىی )ایویل داًطگبُ( ایجبد ًخَاّذ ضذ. الصم است

 خَدگشداى  ی تَسظ داًطجَیبى سٍصاًِ ٍ دٍسُ ّبیُ داٍعلجثجت ضوبس

 ٍسٍد وذ هلی ثغَس وبهل 

 ٍسٍد حشٍف تػَیش 



هستٌذات غحیح سا اص عشیك ایویلٍ دسغَست ٍجَد هغبیشت دس اعالػبت ضخػی هٌذسج دس پَستبل، الصم است تب داًطجَیبى اعالػبت 

 .اسسبل ًوبیٌذ mahsaberi@aut.ac.ir,  misivan@aut.ac.ir ّبی 

 ضَد.غفحِ صیش ًوبیص دادُ هیثب ولیه ثش سٍی گضیٌِ هذاسن  -5  

جْت تغجیك ثب هذاسن ثبسگزاسی ضذُ تحَیل          اغل هذاسنضذُ ٍ ثبسگزاسی پَستبل آهَصضی الصم است ولیِ هذاسن صیش دس      

 وبسضٌبس هشثَعِ دس داًطىذُ گشدد.

( اججبسی ثَدُ ٍ داًطجَیبى ًظبم 3-3-6ثشای داًطجَیبى ثب ًظبم آهَصضی جذیذ) 602پبیِ دّن ٍ فشم  تسیض ًوشاثبسگزاسی اغل 

 آهَصضی لجلی ًیبص ثِ ثبسگزاسی اعالػبت دس ایي دٍ لسوت ًخَاٌّذ داضت.

        

    ثبضذ.دس ریل غفحِ هی ثبسگزاسی هذاسنهشثَط ثِ ػولیبتی ثخص     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ّبی هٌذسج دس ّویي غفحِ توبهی آًْب سا ثبدلت هغبلؼِ ٍ ثبیست ثب ولیه ًوَدى ثش سٍی داًلَد تؼْذًبهِضذگبى هیپزیشفتِولیِ  -6

أییذ گشدد دس وبدس ت  )تیه( الصم است توبهی فشهْبی تؼْذ هٌذسج دس پَستبل تَسظ ضوب ثب ػالهت ًسجت ثِ تأییذ فشم الذام ًوبیٌذ. 

 ثبضذ.اهضبء الىتشًٍیىی تَسظ ضخع ضوب هیوِ ثِ هٌضلِ پزیشش ٍ 
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لزا  .دس غفحِ ًوبیص پَستبل آهَصضی لبثل سٍیت است لجَلی ٍ جٌسیت ّش داًطجَثب تَجِ ثِ سْویِ الصم ثِ روش است فشهْبی تؼْذ 

 .ثَدُ ٍ هتٌبست ثب سْویِ ٍ جٌسیت ّش داًطجَ ثِ ایطبى ًوبیص دادُ هی ضَد هتفبٍتّب تؼْذًبهِ

 ًذاسًذ.تؼْذ  دٍسُ ّبی خَدگشداى ًیبصی ثِ تبییذ فشم ّبیدس داًطجَیبى پزیشفتِ ضذُ تَجِ: 

 هخػَظ آلبیبى است( 7) فشم ضوبسُ  :سصهٌذگبى ٍ ایثبسگشاى ،1ًوًَِ فشهْبی ًوبیص دادُ ضذُ دس سْویِ هٌغمِ

 هخػَظ آلبیبى است( 7) فشم ضوبسُ  :3ٍ  2ًوًَِ فشهْبی ًوبیص دادُ ضذُ دس سْویِ هٌغمِ 

 الزوش دگوِ ثجت وي سا ولیه ًوبییذ. الصم است پس اص اًجبم ّش یه اص هشاحل فَق

ٍ دس غَست ػذم سػبیت هفبد آًْب دس  ثبضذهی داًطجَ تَسظ آًْب اهضبء هٌضلِ ثِ هَجَد دس پَستبل آهَصضی ّبیفشم ولیِ تأییذ 

 گشدد.عَل تحػیل داًطجَ هغبثك ثب همشّسات آهَصضی الذام هی

هشاجؼِ ًوبییذ ٍ وذ  https://emt.medu.irثشای اخز تبییذیِ تحػیلی ثِ تبسًوبی ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ثِ آدسس  -7

 سّگیشی خَد سا دس لسوت وذ سّگیشی تبییذیِ هذسن تحػیلی ٍاسد ًوبییذ.

 

ثِ غَست الىتشًٍیىی ٍ ّبی هَجَد دس پَستبل آهَصضی تؼْذًبهِییذ )اهضبء( أتثبسگزاسی هذاسن ٍ پس اص تىویل اعالػبت ضخػی، -8

هٌضلِ  گَاّی تىویل ثجت ًبم سا وِ ثِ تَاًیذ ثشگٍِ هی تخػیع یبفتِثِ ضوب  ضوبسُ داًطجَیی، ایجبد پست الىتشًٍیىی داًطگبُ

, اغل ولیِ هذاسن دسخَاستی سا صهبى هشاجؼِ حضَسیسا دسیبفت ًوبییذ. الصم است تب داًطجَ دس وبست داًطجَیی هَلت ضوب است 

 ثجت ًبم ثِ داًطىذُ هشثَعِ اسائِ ًوبیذ. تىویلثْوشاُ ثشگِ گَاّی 

 

 تَجِ داًطجَیبى پشدیس خَدگشداى لبثل -9



 ًبم دس والسْبی صثبى اًگلیسی هشوض ثیي الوللی صثبى داًطگبُ اص عشیك لیٌه  خَدگشداى ثشای ثجتپشدیس ّبی داًطجَیبى دٍسُ "

http://ilca.aut.ac.ir/bsc99   ّابی ثایي الولال    آهَختگی دٍسُثشای دسیبفت هذسن داًص ًبم دس ایي والسْبالذام ًوبیٌذ. ثجت

 "ضَد.هحسَة هی 2ٍ  1داًطگبُ الضاهی است ٍ جبیگضیي دسٍس صثبى ػوَهی 

ثشای )ّوچٌیي الصم است تب ایي دستِ اص داًطجَیبى ثب هشاجؼِ ثِ ثخص هبلی، ًسجت ثِ پشداخت ضْشیِ آهَصضی خَد الذام ًوبیٌذ. 

هشاجؼِ  ِیضْش یىیپشداخت الىتشًٍ یساٌّوبثِ آدسس  ضْشیِ ساٌّوبی پشداخت الىتشًٍیىیالػیِ هشثَط ثِ اعالػبت ثیطتش لغفب ثِ اع

 (فشهبییذ.

 : ٍظیفًِظبم هطوَل  لبثل تَجِ داًطجَیبى پسش -10

 یػوَه فِیٍ اعالػبت خَد سا دس سبهبًِ ٍظًوَدُ هشاجؼِ  services.epolice.ir یثِ ًطبً یلیتحػ تیالصم است جْت اخز هؼبف

 10ثبیست جْت احشاص َّیت ثِ یىی اص دفبتش پلیس +ثبضٌذ هیهؼبفیت تحػیلی وِ فبلذ وذ سخب هیتمبضیبى دسیبفت ه .ًوبییذ لیتىو

  تَاًیذ ثِ پَستبل سبصهبى ٍظیفِ ػوَهی جْت ثجت هؼبفیت تحػیلی ٍاسد ضَیذ(ص اخز وذ سخب هی)پس ا .ًوبیٌذسغح وطَس هشاجؼِ 

 یىیدائن ّستٌذ الصم است ػىس آًشا ثِ آدسس پست الىتشًٍ تیهؼبف بیخذهت  بىیوبست پب یهطوَل وِ داسا بىیطجَداً

mansari@aut.ac.ir ٌذیاسسبل فشهب. 

 داًطگبُایجبد ایویل  -11

ثَدُ ٍهسئَلیت ػذم اعالع اص  ایجبد ایویل داًطگبُ الضاهیثب استفبدُ اص ضوبسُ داًطجَیی ًسجت ثِ ایجبد ایویل داًطگبُ الذام ًوبییذ. 

 لَاًیي ٍ اعالػیِ ّب ثشػْذُ داًطجَ هی ثبضذ.

  /https://cic.aut.ac.ir/content/3474                                                آى یشاهَىٍ سفغ هطىالت پ یىیپست الىتشًٍ یجبدا یساٌّوب

 ذ.خَاّذ ض ثِ ایویل داًطگبُ اسسبل دس عَل تحػیل غشفبًداًطگبُ  یّبولیِ اعالػیِ ًىتِ ثسیبس هْن :

ّوچٌیي پس اص تىویل ولیِ الزوش خَاّذ ثَد. ثِ اًجبم وبهل هشاحل فَقهٌَط ضوب  ثجت ًبم ى روش استضبیب    

  هشاجؼِ فشهبییذ. 99تشم اٍل  -هشاحل ثشای هطبّذُ دسٍسِ ثجت ًبهی، هی تَاًیذ ثِ ثخص دسٍس

 سبهبًِ ّبی تطىیل والسْب ػجبستٌذ اص :

   https://lms.aut.ac.ir سبهبًِ آهَصش الىتشًٍیىی)ًیوب(   

 https://courses.aut.ac.ir سبهبًِ هذیشیت یبدگیشی)هَدل(   

ًبم وبسثشی  وبییذ.ًاستفبدُ  آهَصضی داًطگبُپَستبل خَد دس  ًبم وبسثشی ٍ ولوِ ػجَساص  ّبی فَق،ٍسٍد ثِ ّشیه اص سبهبًِثشای 

ّبی هشوض پطتیجبًی یبدگیشی اعالػیِلیٌه ثشای اعالػبت ثیطتش لغفب ثِ  ٍ ولوِ ػجَس وذ هلی ضوب است.ضوب ضوبسُ داًطجَیی 

     ttps://elearning.aut.ac.ir/content/5715/hالىتشًٍیىی هشاجؼِ فشهبییذ.

گشدد، ثشای اهٌیت ثیطتش, ولوِ ػجَس پیص فشؼ خَد سا ثب استفبدُ اص هٌَی تغییش سهض، تغییش تزوش هْن: ثغَس اویذ تَغیِ هی

  .دّیذ ٍ آى سا ثِ خبعش ثسپبسیذ

                                  سٍص افضٍىثب آسصٍی تَفیك                                                                                          

 داًطگبُ  اهَس آهَصضیهذیشیت                                                                                                 
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