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زمانبندی پذیرش آزمون
جدول  -1زمانبندی مراحل پذیرش آزمون ورودی كارشناسي ارشد سال 1411-1412
زمان
موضوع
ثبت نام

 1411/19/21الي1411/19/28

مشاهده وكنترل اطالعات ثبت نامي

تا 1411/12/1

دریافت كارت ورود به جلسه آزمون

 6تا  11اسفند 1411

برگزاری آزمون كتبي عمومي

پنجشنبه  12اسفند 1411

اعالم نتایج آزمون كتبي عمومي

تا  22اسفند 1411

دریافت كارت ورود به جلسه آزمون كتبي تخصصي

 25لغایت  31اردیبهشت 1411

آزمون ورودی كتبي تخصصي

4،3و  5خرداد1411

آزمونهای شفاهي

تيرماه 1411

اعالم نتایج نهایي

اواخرمرداد 1411

تشكيل پرونده

شهریور1411

آخرین مهلت ارسال گواهي سطح دو و اتمام كارشناسي

1411/6/31

شروع دوره ارشد و كالسها

 15شهریور 1411

توصيههای مهم
 .1داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 .2هزینه واریزی جهت ثبتنام به هيچ وجه قابل استرداد نميباشد لذا قبل از پرداخت تصميم قطعي بگيرید؛
 .3كد رهگيری پرداخت بانك و كد سفارش خود را برای انجام ثبتنام نزد خود نگهداری نمایيد؛
 .4بعد ازپایان ثبتنام كدرهگيری ثبتنام را دریافت و تا پایان مراحل پذیرش نزد خود نگهدارید؛
 .5كد رهگيری پرداخت با كد رهگيری ثبتنام متفاوت است در حفظ هر دو دقت فرمایيد؛
 .6جهت پيگيریهای بعدی كد رهگيری ثبت نام الزامي است .لذا داوطلبان عزیز دقت داشته باشند كه در
صورت عدم نمایش صفحه چاپ تقاضانامه پس از تكميل اطالعات ،ثبت نام به طور كامل انجام نشده است؛
 .7داوطلبان گرامي ،همراه داشتن تلفن همراه ،تب لت و لپ تاپ (حتي به صورت خاموش) ،ماشينحساب و
هرگونه برگه یا یادداشت درجلسه آزمون ممنوع ميباشد؛
 .8فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسي موسسه و ارائه گواهي معتبر اتمام سطح  ،2حداكثر تا 1411/6/31
قابل قبول است ،بنابراین كساني پذیرفته شده قطعي تلقي ميگردند كه عالوه بر قبولي در آزمون ،مدارک
پرونده پذیرشي آنها تا قبل از شروع سال تحصيلي 1412ـ  1411كامل گردد و كساني كه در موعد مقرر
موفق به ارائه گواهي معتبر اتمام سطح  2نشوند  ،قبولي ایشان "كان لم یكن" تلقي ميگردد؛
 .9چنانچه فقدان هر یك از شرایط در طول دوره احراز شود از ادامه تحصيل فرد جلوگيری مي شود.
 .11نظر به طوالني بودن روند دریافت مجوز تلبس الزم است داوطلبان ملبس و غير ملبس چند ماه قبل از
شروع رسمي دوره نسبت به دریافت مجوز تلبس اقدام فرمایند.
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مقدمه
با عنایت به ذات اقدس حق و توجهات خاصه ائمه اطهار(عليهم السالم) به منظور تربيت طالب متعهد و متخصص در علوم
انساني ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برای سال تحصيلي  1411-1412اقدام به برگزاری آزمون ورودی در
مقطع كارشناسي ارشد مينماید؛ با این اميد كه براساس ضوابط ،مستعدترین داوطلبان پذیرفته شوند.
نظر به اینكه فعاليتهای آموزشي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در جهت تقویت مباني دیني در علوم انساني
است و این امر زمينه ساز تدوین علوم انساني اسالمي ميباشد ،شرایط داوطلبان و محتوای آموزشي دوره متناسب با این
هدف طراحي شده است بنابراین داوطلبان تحصيل در مؤسسه باید از طالب حوزه علميه باشند و همزمان با تحصيل در
مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتری مؤسسه ،در حوزه علميه به تحصيل علوم دیني اشتغال داشته باشند.

اهداف اساسي
اهداف اساسي این دوره عبارتند از:
.1

تحصيل و تحقيق در رشتههای علوم انساني بر اساس مباني و معارف دین اسالم؛

 .2گشودن عرصههای جدید آموزشي در حوزههای علميه؛ 
 .3آشنایيبيشتر طالب با مباني ،مباحث و نظریات در رشتههای مختلف علوم انساني؛
.4

افزایش توانمندی طالب برای انجام وظایف تحقيقي ،تبليغي و تربيتي؛ 

.5

آمادگي برای ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در رشتههای مختلف علوم انساني .

آشنائي با واژهها
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

شيوه آموزشي پژوهشي :دورههایي كه محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسي ،كارهای پژوهشي وپایاننامه
است.
سطح دو حوزه :گذراندن بخشي از دروس حوزه علميه براساس سرفصل و مقررات مصوب شورایعالي حـوزههـای
علميه
گروه آموزشي :بنيادی ترین واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادی عضو هيات علمي است كـه بـا تاكيـد بـر
آموزش ،به توليد ،ترویج و انتشار علم در یك حوزه تخصصي ميپردازد.
رشته امتحاني :هر داوطلب براساس ميزان عالقه مندی خود به رشته تحصيلي ميتواند فقط در یك رشته امتحـاني
ثبت نام و در آزمون آن شركت كند.
فارغ التحصيالن :به دانش پژوهاني اطالق ميگردد كه دوره كارشناسي معارف اسـالمي را در یكـي از سـيزده رشـته
علوم انساني موسسه با موفقيت به پایان رسانند و فراغت از تحصيل ایشان به تأیيد مدیر كل امـور آموزشـي مؤسسـه
برسد.
دانش پژوه سال آخر :دانش پژوه سال آخر به كسي اطالق ميشود كه حداكثر تا مـورخ  1411/6/31بطـور قطـع در
مقطع كارشناسي از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيره فارغالتحصيل شود.
پيش نياز :گروه آموزشي ميتواند با توجه به نمره آزمون ورودی ،دروسي را (حداكثر  16واحد) به عنوان پـيشنيـاز
برای دانشپژوهان به صورت الزامي ارائه نماید.

 .8دروس جبراني :چنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره كارشناسي ارشد مشابهت نداشته باشد ،گروه ميتواند
دانشپژوه را به گذراندن تعدادی از دروس (حداكثر  12واحد) تحت عنوان جبراني ،ملزم نماید.
 .9واحدهای درسي  :مقدار یا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظری  16ساعت و عملي یـا آزمایشـگاهي 32
ساعت در طول یك نيمسال تحصيلي یا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب درسي ارائه مي شود .
 .11پذیرش نهایي :پذیرش نهایي با محاسبه نمرات كتبي ،مصاحبه ،سنجش و معدل دوره كارشناسي صورت ميگيرد.
همچنين اسامي پذیرفتهشدگان باید به تأیيد واحد گزینش برسد.
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مزایای تحصيل در این دوره
 .1اعطای دانشنامه رسمي كارشناسي ارشد رشته مربوط ،به فارغ التحصيالن؛
 .2پرداخت شهریه؛
 .3امكان ادامه تحصيل در مقطع باالتر در این موسسه و موسسات آموزش عالي دیگر.

شرایط پذیرش
 .1داشتن مدرک كارشناسي از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امامخميني(ره) یا دانشپژوه سال آخر كارشناسي(با
حداكثر  35واحد باقيمانده مي تواند در آزمون شركت كند)؛
 .2مدرک اتمام سطح  2حوزههای علميه مورد تأیيد شورایعالي حوزه و اشتغال به تحصيل در سطح  3دروس حوزه؛
 .3تلبس رسمي به لباس مقدس روحانيت؛
نكته :نظر به طوالني بودن روند دریافت مجوز تلبس الزم است داوطلبان ملبس و غير ملبس چند ماه قبل از شروع
رسمي دوره ارشد نسبت به دریافت مجوز تلبس اقدام فرمایند.
 .4نداشتن منع قانوني تحصيل رسمي در حوزه علميه (از نظر وظيفه عمومي و یا موارد دیگر)؛
 .5عدم اشتغال به تحصيل در دیگر دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالي و مراكز تخصصي حوزه.
تبصره :تحصيل طالب غير ایراني ،مشروط به صدور مجوز ادامه تحصيل از مركز جامعه المصطفي العالميه ميباشد.
ایشان باید تا مورخ  1411/6/31با دریافت گواهي قبولي از مدیریت پذیرش موسسه ،نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند.
در غير این صورت قبولي ایشان منتفي خواهد بود.
نكات مهم:
 بدیهي است شرایط فوق باید قبل از شروع سال تحصيلي تحقق یابد.
 عدم شرایط مذكور در هر مرحله (ثبت نام ،شركت در آزمون ،تشكيل پرونده ،حين تحصيل و  )...موجب لغو قبولي
فرد ،ممنوعيت ادامه تحصيل و حق هرگونه اعتراضي از داوطلب سلب خواهد شد.
 تحصيل در دوره كارشناسي ارشد تمام وقت بوده و پذیرفته شدگان حق اشتغال به كار دیگری را نخواهند داشت.

سهميه
هر یك از داوطلبان متقاضي سهميه رزمندگان و ایثارگران ميتوانند براساس شرایط خود كه در بندهای «الف» و «ب» ذیل
آمده است ،متقاضي این سهميه شوند:
الف) سهميه رزمندگان :رزمندگاني كه براساس ماده  1و تبصرههای چهارگانه ماده مذكور در آیيننامه اجرایي قانون
ایجاد تسهيالت برای ورود رزمندگان و جهـا دگران داوطلـب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از تاریخ
 1359/6/31لغایت  1367/6/31حداقل شش ( )6ماه متوالي یا متناوب داوطلبانـه در منـاطق عمليـاتي جبهههای نبرد حق
عليه باطل حضور داشتهاند.
ب) سهميه ایثارگران« :جانبازان % 25و باالتر و همسر و فرزندان آنان»« ،جانبازان زیر % 25و همسر و فرزندان آنان»،
«آزادگان و همسر و فرزندان آنان» « ،همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنين
«همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر»
براساس قوانين ،بيست و پنج درصد ( )% 25ظرفيت هر رشته به «همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر»« ،آزادگان و همسر و
فرزندان آنان»« ،جانبازان % 25و باالتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد( .سهميه ایثارگران % 25ظرفيت) ،پنج
درصد ( )%5ظرفيت هر رشته نيز به «جانبازان زیر % 25و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان بـا
حـداقل شـش مـاه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد( .سهميه ایثارگران % 5ظرفيت)
تذكر :در صورتي كه سهميه  25درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود ،خالي مانده آن ،ابتدا
به مشمولين سهميه  5درصدی ایثارگران كه شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند ،تخصيص یافته و اگر باز هم این
ظرفيت خالي ماند ،باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص ميیابد.
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جدول شماره  : 2سهميه رزمندگان ،ایثارگران و خانواده شهدا
نام سهميه

رزمندگان
ایثارگران (5درصد
ظرفيت)
ایثارگران (5درصد
ظرفيت)

ایثارگران
(25درصد ظرفيت)

ایثارگران
(25درصد ظرفيت)

ایثارگران
(25درصد ظرفيت)

استفاده كننده خود شخص

همسر

رزمندگان

*

------

رزمندگان

-----

*

فرزند

 81 ------درصد نفر آخر 25 درصد

*

 71درصد نفر آخر 5 درصد

*

*


 71درصد نفر آخر 5 درصد

*


 71درصد نفر آخر 25 درصد

 71درصد نفر آخر 25 درصد

 71درصد نفر آخر 25 درصد

جانبازان زیر 25

*


جانبازان 25درصد

*


*


*

*

*

*

*

درصد

و باالتر
آزادگان

شهدا و مفقوداالثر------ 

درصد الزم

ظرفيت

تذكرات مهم
 .1آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان یكبار در دوره كارشناسـي ناپيوسـته پذیرفتـه
شـدهانـد ،در صورتي كه دارای حداقل مدت  12ماه حضور داوطلبانه در جبهههای نبرد حق عليه باطل باشند،
ميتوانند در این آزمون بـا سـهميه رزمنـدگان شـركت نمایند.
 .2ظرفيت در رشتههایي به سهميههای فوق تخصيصميیابد ،كه امكان گرد كردن ریاضي برای آنها وجود داشته باشد.
 .3سهميه های فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در این سهميهها توسط مراجع
ذیصالح ،ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد شد.
 .4بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصيالت تكميلي مورخ
 1395/11/18آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران یك بار در دوره روزانه آزمون
كارشناسي ارشد ناپيوسته پذیرفته شده باشند ،حق استفاده مجدد از سهميه ایثارگران و رزمندگان در آزمونهای
سالهای بعـد در همان مقطع را نخواهند داشت.
بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالت تكميلي مورخ  ،8931/81/81آن
دسته از داوطلبان سـنوات قبـل كـه بـا اسـتفاده از سهميههاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي
دورههاي شبانه و نيمهحضوري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،دانشـگاه پيـامنـور ،مؤسسـات آموزش عالي غيردولتي و
غيرانتفاعي و يا دورههاي مجازي و پرديس خودگردان قرار گرفتهاند ،در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يكبار ديگـر،
مجـاز بـه اسـتفاده مجدد از سهميههاي مربوط در آزمونهاي سالهاي بعد در همان مقطع خواهند بود.
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رشتههای تحصيلي
رشتههای تحصيلي كه آزمون ورودی آنها برای سال تحصيلي  1411-1412برگزار ميشود عبارتند از:

علوم سياسي  /علوم قرآن  /فلسفه  /روانشناسـي  /فلسـفه دیـن /علـوم تربيتـي /عرفـان اسـالمي
 /حقوق  /دین شناسي  /مدیریت
نكته :دارندگان مدرک كارشناسي تمامي رشـتههـای معـارف اسـالمي موسسـه مـيتواننـد در هـر یـك از
رشته های كارشناسي ارشد شركت نمایند .البتـه بایـد عـالوه بـر موفقيـت در آزمـون ورودی رشـته مـورد
تقاضا بنا به تشخيص گروه ،واحدهای پيش نياز رشته جدید را نيز ،با موفقيت بگذرانند.

آزمون ورودی
الف) آزمون كتبي

 .8زمان آزمون:
آزمون كتبي عمومي مشترک ،با نظارت سازمان سنجش آموزش كشور روز پنجشنبه  12اسفند  ،1411ساعت  8صبح
برگزار خواهد شد.
آزمون كتبي تخصصي نيز در روزهای  4،3و  5خرداد  1411برگزار خواهد شد.
تذكر :مكان و ساعت دقيق برگزاری هریك از مواد آزمون كتبي تخصصي متعاقباً در كارت ورود به جلسه آزمون
اعالم خواهد شد.

 .2سؤاالتآزمون:
سؤاالت آزمون كتبي عمومي به صورت چهارگزینهای (تستي) و سؤاالت آزمون كتبي تخصصي ،تشریحي است .حد
نصاب قبولي طبق آیين نامه پذیرش در آزمون عمومي  31درصد نمره كل و در آزمون تخصصي  51درصد نمره كل است.
تذكر :در آزمون كتبي عمومي به ازای هر  3پاسخ غلط ،امتياز یك پاسخ صحيح از مجموع امتيازات در همان ماده
آزموني كسر خواهد شد.

 .9مواد و ضرايب آزمون كتبي عمومي:
مواد و ضرایب آزمون كتبي عمومي مشترک در جدول شماره  3و همچنين مواد و ضرایب آزمون كتبي تخصصي در
جدول شماره  4ذكر شده است.
جدول شماره  :3مواد و ضرایب آزمون عمومي مشترک

ردیف

مواد آزمون

ضریب

1

اصول ( در حد پایه )9

1

2

فقه ( در حد پایه )9

1

3

فلسفه (آموزش فلسفه جلد)1

1

4

معارف اسالمي ( انسان شناسي)

1

5

زبان انگليسي (در حد زبان دوره كارشناسي)

1

6

 .4مواد و ضرايب آزمون كتبي تخصصي:
عنوان رشته

عرفان
اسالمي

علوم سياسي

علوم قرآن

فلسفه

فلسفه دین

عنوان رشته

ردیف

مواد آزمون

ضریب

1

عرفان عملی

2

2

عرفان نظری

2

3

فلسفه اسالمی

4

3

1

اندیشه سیاسی اسالم و غرب

1

1

حقوق اساسی

2

روابط بینالملل

1

2

حقوق اداری

2

3

مسائل ایران

2

3

متون فقهی

2

4

جامعهشناسی سیاسی

1

4

متون حقوقی انگلیسی

1

1

تفسیر ترتیبی قرآن

4

1

روان شناسی عمومی

3

2

تفسیر موضوعی قرآن

4

2

فلسفه تعلیم و تربیت

3

3

علوم قرآن

3

3

تعلیم وتربیت اسالمی

4

4

زبان تخصصی عربی

2

4

آمار و روش تحقیق

2

5

زبان تخصصی انگلیسی

1

5

زبان تخصصی

2

1

منطق

2

1

روان شناسی عمومی

2

2

معرفتشناسی دینی

3

2

روان شناسی شخصیت

1

3

فلسفه اسالمی میانه

3

3

آمار و روش تحقیق

2

4

معرفتشناسی

3

4

روان شناسی رشد

1

5

فلسفه غرب

2

5

زبان تخصصی

2

1

کالم اسالمی

4

1

مبانی سازمان و مدیریت

2

2

فلسفه دین

3

2

مدیریت رفتار سازمانی

2

3

زبان انگلیسی

2

3

زبان تخصصی

1

4

فلسفه

2

4

آمار در مدیریت

2

5

تفسیر قرآن

2

دین شناسي

حقوق

علوم تربيتي

روان شناسي

مدیریت
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ردیف

مواد آزمون

ضریب

1

ادیان

3

2

کالم و فلسفه دین

2

زبان انگلیسی

1
3

ب) آزمون شفاهي
 .1از داوطلباني كه در آزمون كتبي تخصصي ،حدّ نصاب الزم را كسب نمایند همزمان با اعالم نتایج كتبي تخصصي براساس
برنامه زمانبندی شده ،جهت مصاحبه تخصصي ،فقه و اصول پایه  9و سنجش و ارزیابي دعوت به عمل خواهد آمد.
 .2در مصاحبه تخصصي توانایي علمي داوطلب نسبت به مواد آزمون كتبي تخصصي سنجيده ميشود.
 .3در مصاحبه سنجش استعداد تحصيلي؛ انگيزه ،شخصيت ،هوش و استعداد داوطلب مورد ارزیابي قرار ميگيرد.
 .4در مصاحبه فقه و اصول نيز توانایي علمي فرد در زمينه دروس پایه  9سنجيده خواهد شد.

واحدهای درسي
تعداد كل واحدهای درسي مقطع كارشناسي ارشد  62واحد است .جدول شماره  5توزیع واحدهای درسي را نشان
ميدهد.
جدول شماره  :5توزیع واحدهای درسي

ردیف

شرح دروس

واحد

1

دروس حوزوی مشترک بين همة رشته ها

16

2

دروس حوزوی اختصاصي

14

3

دروس تخصصي هر رشته

18

1

8

4

دروس اختياری

5

پایاننامه

6

جمع كل

62

حد نصاب برگزاری آزمون
حد نصاب برگزاری آزمون برای هر رشته حداقل  21نفر ميباشد.
نكته :بدليل آنكه پس از اتمام زمان ثبت نام رشته هایي كه حد نصاب داوطلب را نداشته باشند ،ميبایست اعالم گردد تا
داوطلبين بتوانند در رشته دیگری ثبت نام نمایند ،لذا مهلت ثبت نام قابل تمدید نميباشد.

حد نصاب برگزاری رشته
حد نصاب برگزاری رشته ،در رشتههای مذكور حداقل  8نفر و حداكثر  15نفر است.

مراحل شركت در آزمون
داوطلبان باید تمام اقدامات زیر را در موعد مقرر طبق زمانبندی جدول شماره  1انجام دهند:
.1

ثبت نام جهت شركت در آزمون؛

.2

تكميل اطالعات پرسشنامهی گزینش

.3

دریافت كارتهای ورود به جلسة آزمون كتبي عمومي و تخصصي؛

.4

شركت در آزمون كتبي عمومي؛

.5

شركت در آزمون كتبي تخصصي (در صورت قبولي در آزمون كتبي عمومي)؛

.6

شركت در مصاحبه (در صورت پذیرفته شدن در آزمون كتبي تخصصي)؛

.7

تشكيل و تكميل پرونده پذیرشي (درصورت قبولي نهایي).


 -1تذکر :از بين  11واحد دروس اختياري ،گذراندن  8واحد الزامي است.
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مراحل ثبت نام در سامانه
الف) مراجعه به سامانه پذیرش به آدرس  http://paziresh.iki.ac.irجهت ثبت نام و دریافت دفترچه راهنمای آزمـون
از تاریخ  21تا  1411/19/28به مدت  8روز
نكته :جهت ثبت نام ،در بخش كارشناسي ارشد ،قسمت ثبت نام را كليك نموده و با توجه به نوع دوره كارشناسي (حضوری
یا نيمهحضوری) گزینهی مربوطه را انتخاب و با ورود به سامانه دانشپژوهي خود به آیكون ثبت نام در مقاطع باالتر مراجعـه
نمایيد.
ج) واریز وجه از طریق درگاه اینترنتي بانك
تذكر :1در این بخش نياز به كارت بانكي معتبر عضو شتاب دارای رمز دوم ،جهت واریز مبلغ  7110111ریال معادل
هفتاد هزار تومان ميباشد.
تذكر :2راهنمای پرداخت اینترنتي به صورت كامل در سامانه ارائه شده است.
تذكر :3وجه واریزی به هيچ عنوان مسترد نميگردد .در واریز وجه دقت فرمایيد.
تذكر :4پس از اتمام مرحله پرداخت اینترنتي ،سامانه به داوطلبان ،كد رهگيری پرداخت و كد سفارش نمایش
ميدهد كه الزم است داوطلبان آن را یادداشت نموده و سپس وارد مرحله ثبت اطالعات فردی شوند.
د) ورود تمام اطالعات درخواستي در سامانه و دریافت كدرهگيری ثبتنام.
تذكر :داوطلبان الزم است در درج كد ملي ،نام و نامخانوادگي(به صورت كامل همراه پسوند) ،مشخصات
شناسنامه ای ،ارسال عكس ،رشته انتخابي مورد نظر و تمامي اطالعات الزم دیگر دقت و توجه كافي به عمل آورند.
بدیهي است در صورت اعالم و ارسال هرگونه اطالعات اشتباه ،با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
مشخصات عكس جهت بارگذاری در سامانه
 عكس پرسنلي تمام رخ معمم كه در سال جاری گرفته شده باشد( .عكس تمام رخ)
 تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لك باشد.
 فرمت عكس  jpgباشد.
 اندازه عكس اسكن شده باید حداقل  211در  311تا حداكثر  311در  411باشد.
 حجم فایل كمتر از  111كيلو بایت باشد.
 حاشيههای زاید عكس اسكن شده حذف شده باشد.
 عكسهای رنگي ميبایست دارای زمينه سفيد باشد .
 اسكن عكس از روی كارتهای شناسایي(كارت ملي ،شناسنامه و  )...قابل قبول نمي باشد.
 در صورت ارسال عكس غير معتبر ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وی سلب مي گردد.
الزم است داوطلبان ،از فرم اینترنتي تكميل شده كه حاوی كد رهگيری ثبت نام است ،یك نسخه چاپي نزد خود نگهدارند.
د) تكميل پرسشنامه گزینش:
داوطلبان باید ،پرسشنامه گزینش را هنگام برگزاری آزمون كتبي دریافت و پس از تكميل اطالعات درخواستي،
همراه یك قطعه عكس پرسنلي حداكثر تا پایان آزمون كتبي به واحد گزینش موسسه تحویلدهند؛ درغير این
صورت مراحل ثبتنام ناقص بوده و تبعات آن به عهده داوطلب ميباشد.
« با آرزوی توفيق الهي»
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