
 
 

 :گزوه :رشته تحصیلی :نام و نام خانوادگی ػضو هیات ػلمی :نام موسسه کارتزگ ج

 

 :فزهنگی «1»های ماده خالصه امتیاسات کسة شده اس فؼالیت 1 -ج

 های تکمیل شدهتؼداد ردیف تند
 امتیاسات کسة شده

 فزهنگیکمیسیون 
 مالحظات

     ٞبی فشٍٞٙي، تشثیتي ٚ اختٕبػيٜصٞٙشی ثب سٚیىشد اػالٔي دس حٛ تذٚیٗ وتبة، ٔمبِٝ ٚ تِٛیذ اثش ثذیغ ٚ اسص٘ذٜ -1-1

ٞبی       ٞبی وّي ثش٘بٔٝٞبی ٔؤثش دس اخشای أٛس فشٍٞٙي ثش اػبع ػیبػتٞب ٚ ٕٞىبسیتٟیٝ ٚ تذٚیٗ پیٛػت فشٍٞٙي ثشای فؼبِیت -1-2
 آٔٛصؿيٞب ٚ ٔشاوض ٞبی ؿٛسای اػالٔي ؿذٖ دا٘ـٍبٜپٙح ػبِٝ تٛػؼٝ ٚ ػیبػت

   

ػّٕي، عالة ٚ ٟ٘بدٞبی فشٍٞٙي فؼبَ دس ٔؤػؼٝ  ٞبی لبٕ٘ٛ٘ٙذ دا٘ـدٛیبٖ، اػضبی ٞیبتٔـبٚسٜ فشٍٞٙي یب ٕٞىبسی ٔؤثش ثب تـىُ -1-3
 یب حٛصٜ ػّٕیٝ ثٝ ٔٙظٛس تشٚیح فؼبِیت دس حٛصٜ فشًٞٙ

   

    ثٙیبد ّٔي ٘خجٍبٖ ٚ تبییذ ٔٛػؼٝ ٔحُ خذٔتاػتبد ٔـبٚس فشٍٞٙي ثب حىٓ ٔؼبٖٚ فشٍٞٙي ٔؤػؼٝ یب ٔؼبٖٚ فشٍٞٙي   -1-4

ٞبی فشٍٞٙي، تشثیتي، اختٕبػي ٚ ٞبی ٔغّٛة فـشٍٞٙــي ٚ ٔــبسوـت یــب ا٘دبْ فؼبِیتپزیشی دس اصالح ٚ ٞذایت ٍ٘شؽٔؼئِٛیت  -1-5

 ٔحُ خذٔت ثب وؼت ٔٛافمت ٔٛػؼٝ( دا٘ـدٛیبٖ، اػتبداٖ ٚ وبسوٙبٖ)یب ػٙبٚیٗ ٔـبثٝ ثشای وّیٝ الـبس دا٘ـٍبٞي 

   

    سثظٞبی دیٙي، فشٍٞٙي، ّٔي، ا٘مالثي ٚ صذالت ٚ أب٘تذاسی ثب تبییذ وٕیؼیٖٛ تخصصي ری اػتٕشاس دس تمیذ ٚ پبیجٙذی ثٝ اسصؽ  -1-6

    ...(ٞبی فشٍٞٙي ٚ دس صٔیٙٝ تشٚیح فشًٞٙ ایثبس ٚ ؿٟبدت، ٔؼئِٛیت)وؼت خٛایض فشٍٞٙي   -1-7

    صالحپشداصی ثب تبییذ ٔشخغ ریٞبی آصادا٘ذیـي، ٘مذ ٚ ٘ظشیٝفؼبال٘ٝ دس ثشٌضاسی وشػيعشاحي ٚ ٔـبسوت   -1-8

ٞبی فشٍٞٙي، تشثیتي، اختٕبػي ثب اسائٝ ٌٛاٞي ٔؼتجش ػّٕي دس صٔیٙٝافضایي ٚ تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیبت ٞبی دا٘ؾ ؿشوت دس وبسٌبٜ  -1-9

 (ٞب ٚ ٔشاوض آٔٛصؿيؿٛسای اػالٔي ؿذٖ دا٘ـٍبٜ 174ػّٕي ٔصٛة خّؼٝ ػبصی اػضبی ٞیبتافضایي ٚ تٛإ٘ٙذ ٘بٔٝ عشح دا٘ؾآییٗ 3ٔبدٜ )
 

  

    ایشا٘ي -اػالٔي  -ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ آثبس ٚ وبسٌبٜ ٞٙشی ثب سٚیىشد فشٍٞٙي -1-10

     1جمغ کل امتیاسات ماده 

                            

 کمیسیون فزهنگی دتیز    

 امضاء:                                                                 نام و نام خانوادگی                                                                              

 



 

 

 

 :گزوه :رشته تحصیلی :نام و نام خانوادگی ػضو هیات ػلمی :نام موسسه کارتزگ ج

 

 « 2»های ماده خالصه امتیاسات کسة شده اس فؼالیت 2-ج

 تند
های  تؼداد ردیف

 تکمیل شده

 امتیاسات کسة شده

 مالحظات

 ت ٔشوضی خزةٞیب اخشایي خزة ٔٛػؼٝ تٞیب وبسٌشٜٚ ثشسػي تٛا٘بیي ػّٕي ٔٛػؼٝ

  سػبیت ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط دسػي ٚ ؿئٛ٘بت آٔٛصؿي -2-1
    

 ویفیت تذسیغ -2-2
     

 وٕیت تذسیغ  -2-3
     

                                          سإٞٙبیي ٚ ػشپشػتي پشٚطٜ وبسؿٙبػي دس پبیبٖ دٚسٜ تحصیُ -2-4
    

 2جمغ کل امتیاسات ماده 
    

 

 :ػلمی  رییس کارگزوه تزرسی توانایی

 امضاء                                           :                  نام و نام خانوادگی

 

 

 :دتیز هیات اجزایی جذب موسسه 

 امضاء                            :                              نام و نام خانوادگی

 

 

 



 

 

 

 :گزوه :رشته تحصیلی :نام و نام خانوادگی ػضو هیات ػلمی :نام موسسه کارتزگ ج

 

  «3»های ماده خالصه امتیاسات کسة شده اس فؼالیت 3-ج

 تند
های  تؼداد ردیف

 تکمیل شده

 امتیاسات کسة شده
 مالحظات

 ٔشوضی خزة تٞیب اخشایي خزة ٔٛػؼٝ تٞیب وبسٌشٜٚ ثشسػي تٛا٘بیي ػّٕي ٔٛػؼٝ

      پظٚٞـي ٔؼتجش داخّي ٚ خبسخي -ٞبی ػّٕي پظٚٞـي ٔٙتـش ؿذٜ دس ٘ـشیٝ –ٔمبِٝ ػّٕي  -3-1

  ٞبی ٔؼتجشٔشٚسی ٔٙتـش ؿذٜ دس ٘ـشیٝ –ٔمبِٝ ػّٕي  -3-2

 
    

تشٚیدي داخّي ٔؼتجش ٔٛسد تبییذ وٕیؼیٖٛ ٘ـشیبت  -ٞبی ػّٕيٞبی ػّٕي ٚ تحـیٝ چبح ؿذٜ دس ٘ـشیٝٔمبِٝ -3-3
 ٚصاستیٗ

     

      ٕٔیضٜ ٔٛػؼٝٞب ثب ٘ظش ٞیبت داٚسی ٔٛسد تبییذ ٞیبتٞب ٚ فشًٞٙإِؼبسفٞب، دایشٜؿذٜ دس دا٘ـٙبٔٝ ٔذاخُ چبح -3-4

 إِّّيٞبی ٔؼتجش ّٔي ٚ ثیٗٔمبِٝ ػّٕي وبُٔ اسائٝ ؿذٜ دس ٕٞبیؾ -3-5
     

      إِّّيٞبی ػّٕي ٔؼتجش ّٔي ٚ ثیٕٗٞبیؾخالصٝ ٔمبِٝ ػّٕي اسائٝ ؿذٜ دس   -3-6

      پظٚٞـي ٔؼتخشج اص سػبِٝ ٔتمبضي                                                          –ٔمبِٝ ػّٕي  -3-7

صالح ػبصی ٔحصَٛ یب فشآیٙذ ثب تبییذ ٔشاخغ ریاختشاع یب اوتـبف ٔٙدش ثٝ تِٛیذ ٚ تدبسی/ تِٛیذ دا٘ؾ فٙي  -3-8
ٔٛثش ثبؿذ ٚ یب ٔٙدش ثٝ تِٛیذ خذٔت یب ٔحصَٛ ٚصاستیٗ ٚ ٘یض ٞش ٘ٛآٚسی وٝ ثشای حُ ٔـىالت ٚ ٔؼضالت وـٛس 

 .خذیذی دس وـٛس ؿٛد

 

    

3-8-1 
ٞب ٚ خذٔبت خذیذ ثٝ ٔٙظٛس حُ ٔؼضالت آٔٛصؿي، پظٚٞـي، ثٟذاؿتي ٚ دسٔب٘ي دس ٞب، سٚؽعشاحي ػیؼتٓ

 صالح ٚصاستیٗػغح وـٛس ثب ٌٛاٞي ٔشاخغ ری
 

    

3-8-2 
ٔٙظٛس حُ ٔؼضالت آٔٛصؿي، پظٚٞـي، ثٟذاؿتي ٚ دسٔب٘ي دس ٞب ٚ خذٔبت خذیذ ثٝ ٞب، سٚؽعشاحي ػیؼتٓ

 صالح دس ٔٙغمٝ آٔبیـيػغح ٔٙغمٝ ثب ٌٛاٞي ٔشاخغ ری
 

    

 ادامه در صفحه تؼد

 

 : ػلمی  اناییرییس کارگزوه تزرسی تو

 امضاء:                                                                          نام و نام خانوادگی           

 

 :دتیز هیات اجزایی جذب موسسه 

 امضاء:                                                   نام و نام خانوادگی                      



 
 

 :گزوه :رشته تحصیلی :نام و نام خانوادگی ػضو هیات ػلمی :موسسهنام  کارتزگ ج

 

 «  3»های ماده خالصه امتیاسات کسة شده اس فؼالیت 3-ادامه ج

 تند
های  تؼداد ردیف

 تکمیل شده

 امتیاسات کسة شده
 مالحظات

 ٔشوضی خزة تٞیب اخشایي خزة ٔٛػؼٝ تٞیب وبسٌشٜٚ ثشسػي تٛا٘بیي ػّٕي ٔٛػؼٝ

ػبصی ٚػبیُ پضؿىي ٚ آصٔبیـٍبٞي ٚ ػبخت ٞش لغؼٝ وٝ ٔٙدش ثٝ تِٛیذ دػتٍبٜ ؿٛد؛ ثب ٌٛاٞي ٔذَ 3-8-3
 ٕٔیضٜ ٔشوضیاداسٜ وُ تدٟیضات پضؿىي ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىي ٚ تبییذ ٞیبت

 
    

3-8-4 
ٔؼىٛع؛ ثٝ تشتیت ثب ٞبی پضؿىي ٚ تِٛیذات داسٚیي خذیذ اص عشیك ٟٔٙذػي تِٛیذ ٔٛاد ثشای آصٔبیؾ

( حؼت ٔٛسد)ٌٛاٞي ٔؼبٚ٘ت دسٔبٖ یب ٔؼبٚ٘ت غزا ٚ داسٚی ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىي 
 ٚ تبییذ ٞیبت ٕٔیضٜ ٔشوضی ٚصاست ٔزوٛس

 

    

3-8-5 
ٞبی خٛدوفبیي وـٛس وٕه ٔٛثش وٙذ ٔب٘ٙذ اخشای سٚؽ ٞبی خذیذ پضؿىي وٝ ثٝا٘دبْ فؼبِیت

ثبس دس ایشاٖ ثب ٌٛاٞي ٞیبت ٕٔتحٙٝ سؿتٝ ٔشثٛعٝ ٚ تبییذ ٞیبت  ثشای اِٚیٗدسٔب٘ي ٘ٛیٗ  -تـخیصي
 ٕٔیضٜ ٔشوضی ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىي

 

    

تذٚیٗ سإٞٙبی عجبثت ثبِیٙي وـٛس، ثب اػتٙبد ثش پظٚٞؾ ٚ ثش اػبع ؿٛاٞذ ػّٕي ثب ٌٛاٞي ٔؼبٚ٘ت  3-8-6
 پضؿىي ٚ تبییذ ٞیبت ٕٔیضٜ ٔشوضی ٚصاست ٔزوٛسدسٔبٖ ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ 

 
    

اختشاع، اوتـبف ٚ تِٛیذ ٔحصٛالت پظٚٞـي وبسثشدی ثجت ؿذٜ دس ٔشاخغ لب٘ٛ٘ي داخُ وـٛس ثب تبییذ   3-8-7
 ٔؼبٚ٘ت پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسی ٚصاستیٗ

 
    

3-8-8 

فٙبٚسا٘ٝ وٝ دس اختشاع، اوتـبف ٚ تِٛیذ ٔحصٛالت پظٚٞـي وبسثشدی ثجت ؿذٜ ٚ دػتبٚسدٞبی 
ٞبی دوتشی ثب سػبیت ٔبِىیت فىشی دس لبِت ٞب ٚ سػبِٝ٘بٔٝٞبی وبسثشدی، پبیبٖچبسچٛة پظٚٞؾ

ػبصی آٖ ثب تبییذ ٔشاخغ ٔشثٛعٝ ثٝ ا٘دبْ ثٙیبٖ یب ؿشوت دا٘ـٍبٞي، ٔشاحُ تدبسیؿشوت دا٘ؾ
 .سػیذٜ ثبؿذ

 

    

فٙبٚسی ثٝ ٘بْ ٔٛػؼٝ ٔحُ خذٔت ٔتمبضي،      دػتبٚسدٞبی پظٚٞـي ٚ ( پتٙت)ثجت ٔبِىیت فىشی  3-8-9
 .صٛست تحت ِیؼب٘غ اص آٖ اػتفبدٜ ؿذٜ ثبؿذوٝ ثٝ فشٚؽ سػیذٜ ٚ یب ثٝؿشط ایٗثٝ

 
    

صالح ؿذٜ دس ٔشاخغ لب٘ٛ٘ي یب ػّٕي داخُ یب خبسج اص وـٛس ثب تبییذ ٔشاخغ ریتؼییٗ تٛاِي طٖ ثجت 3-8-10
 ٚصاستیٗ

 
    

 ادامه در صفحه تؼد

 : ػلمی  رییس کارگزوه تزرسی توانایی

 امضاء:                                                                          نام و نام خانوادگی

 :دتیز هیات اجزایی جذب موسسه 

 امضاء:                                                                          نام و نام خانوادگی



 

 

 :گزوه :رشته تحصیلی :نام و نام خانوادگی ػضو هیات ػلمی :نام موسسه کارتزگ ج

 

 «  3»های ماده خالصه امتیاسات کسة شده اس فؼالیت 3-ادامه ج

 تند
های  تؼداد ردیف

 تکمیل شده

 امتیاسات کسة شده
 مالحظات

 ٔشوضی خزة تٞیب اخشایي خزة ٔٛػؼٝ تٞیب وبسٌشٜٚ ثشسػي تٛا٘بیي ػّٕي ٔٛػؼٝ

3-9 

ٔؼبٖٚ پظٚٞؾ  دایيت ثبدس داخُ ٔٛػؼٝ  یبفتٝی خبتٕٝٚ فٙبٚس یپظٚٞؾ یٞب عشح یػّٓ یٞب ٌضاسؽ -3-9-1
 ٚ فٙبٚسی ٔٛػؼٝ

 
    

 ٟ٘بد ؿذٜ دیيتب ثب عشف لشاسداد خبسج اص ٔٛػؼٝ یٚ فٙبٚس یپظٚٞؾ یٞب عشح یػّٓ یٞب ٌضاسؽ -3-9-2
 دٞٙذٜػفبسؽ

 
    

  ثذیغ ٚ اسص٘ذٜ ٞٙشی یب ادثي ٚ فّؼفي چبح ؿذٜاثش  -3-10
    

  إِّّيداخّي یب ثیٗ( ٌش٘ت)ایدبد ظشفیت فؼبَ دس خزة اػتجبس پظٚٞـي  -3-11
    

  تصٙیف، تبِیف، تشخٕٝ ا٘تمبدی، تشخٕٝ وتبة، دا٘ـٙبٔٝ -3-12
    

سػبِٝ دوتشی تخصصي یب / حٛصٜ  3ػغح  ای یباسؿذ یب دوتشی حشفٝ٘بٔٝ وبسؿٙبػيسإٞٙبیي ٚ ٔـبٚسٜ پبیبٖ -3-13
 حٛصٜ 4ػغح 

 
    

      پشداصیٞبی ٘ظشیٝوشػي -3-14

  ٞبی داخّي ٚ خبسخي وؼت ستجٝ دس خـٙٛاسٜ -3-15
    

  ٞبی پظٚٞـيداٚسی ٚ ٘ظبست ثش فؼبِیت -3-16
    

     3جمغ کل امتیاسات ماده 

 : ػلمی  رییس کارگزوه تزرسی توانایی

 امضاء:                                                                          نام و نام خانوادگی

 :دتیز هیات اجزایی جذب موسسه 

 امضاء:                                                                          نام و نام خانوادگی

 



 :گزوه :رشته تحصیلی :نام خانوادگی ػضو هیات ػلمینام و  :نام موسسه کارتزگ ج

 

 «4»های ماده خالصه امتیاسات کسة شده اس فؼالیت 4-ج

 تند

های تکمیل  تؼداد ردیف

 شده

 امتیاسات کسة شده

 مالحظات

 ٔشوضی خزة تٞیب اخشایي خزة ٔٛػؼٝ تٞیب وبسٌشٜٚ ثشسػي تٛا٘بیي ػّٕي ٔٛػؼٝ

ٞب ٚ  ٘بٔٝ ٔذیشیت دا٘ـٍبٜیٗیاػبع تىبِیف تؼییٗ ؿذٜ دس آ دس ٔٛػؼٝ ٚ ٔـبسوت ثشٚلت حضٛس فؼبَ ٚ تٕبْ -4-1
 ٔحِٛٝ اخشایي ٞبیفؼبِیتٚ ػبیش  ٚ فٙبٚسی پظٚٞـي ،آٔٛصؽ ػبِي ٞبیٜػغْٚ

 

  
  

ٞٙشی ٚ ثش٘بٔٝ پظٚٞـي، فٙبٚسی، آٔٛصؿي، فشٍٞٙي، ٞبی فٛقٞب، اسدٚٞب یب ػبیش فؼبِیتثشپبیي ٕ٘بیـٍبٜ -4-2
 ثب تٛخٝ ثٝ ػغح ثشٌضاسی  آٖٔذیشیت اخشایي 

 

  

  

صٙؼتي تخصصي، اػٓ اص فٙي، پظٚٞـي ٚ ٞٙشی، ٚاحذٞبی ٘یٕٝٞبیٞب ٚ وبسٌبٜ ا٘ذاصی آصٔبیـٍبٜساٜ عشاحي ٚ -4-3
 ٞبی تخصصي ٔدبصی، حؼت إٞیت ٚ تدٟیضات ٔٛخٛد ٚ ٔیضاٖٞبی تخصصي، ؿجىٝٚ پظٚٞـي، وتبثخب٘ٝ

 ثشداسی ثٟشٜ 

 

  

  

ٞب  ؿٟشن ٚ فٙبٚسی، پظٚٞـي ػبِي، ٞبی آٔٛصؽ ػؼٝٚػیغ دا٘ـٍبٜ، ٔشاوض تحمیمبتي، ْاثش دس تٕٚٞىبسی ْ -4-4
 ثٙیبٖٞبی دا٘ؾ ٞبی ػّٓ ٚ فٙبٚسی، ٔشاوض سؿذ ٚ ؿشوت ٚ پبسن

 

  

  

 ػّٕي وـٛسٞبی ٚ سیبػت لغت ٔؼتجش یػّٓ یٞب ٜی٘ـش ٜیسیتحش تیبدس ٜ تیػضٛ ،یسیػشدة ،یٔؼئَٛسیٔذ -4-5
 

  

  

ٞبی ػضٛیت دس ٞیبت ٔذیشٜ ٚ ثبصسػي ا٘دٕٗ/وـٛس یسػٓ یػّٓ یٞب لغت ٞبیػضٛیت دس یىي اص ٞؼتٝ -4-6
 ػّٕي

 

  

  

  ٔشاوض سؿذ/ٞبػضٛیت دس ؿٛساٞبی پبسن -4-7

  

  

یب  إِّّي، ثب تبییذ ؿٛسای پظٚٞـي ٔٛػؼٝ ٚ ای ٚ ثیٗی ػّٕي دس ػغٛح ّٔي، ٔٙغمٝٞب ؽیٕٞب یسیدة -4-8
 سثظ ٟ٘بدٞبی ری

 

  

  

  ٌب٘ٝ ػٝ یلٛادس  تیٔؼئَٛایفبی  -4-9

  

  

 ادامه در صفحه تؼد

 
 : ػلمی  رییس کارگزوه تزرسی توانایی

 

 امضاء:                                                                          نام و نام خانوادگی

 

 
 :دتیز هیات اجزایی جذب موسسه 

 

 امضاء:                                                                          نام و نام خانوادگی

  



 

 :گزوه :رشته تحصیلی :نام و نام خانوادگی ػضو هیات ػلمی :نام موسسه کارتزگ ج

 

   «4»های ماده خالصه امتیاسات کسة شده اس فؼالیت 4-ادامه ج

 های تکمیل شده ردیف تؼداد تند

 امتیاسات کسة شده

 مالحظات

 ٔشوضی خزة تٞیب اخشایي خزة ٔٛػؼٝ تٞیب وبسٌشٜٚ ثشسػي تٛا٘بیي ػّٕي ٔٛػؼٝ

ؿٛسای ػبِي ا٘مالة  اػٓ اص سػٕي ٞبیٚ وٕیؼیٖٛ ٞب ٞیبت ،ٞب وٕیتٝٞب، وبسٌشٜٚ ؿشوت دس ؿٛساٞب، -4-10
 ،، حٛصٜ ػّٕیٝیٗػتبد ٚصاستٔؼبٚ٘ت ػّٕي ٚ فٙبٚسی سیبػت خٕٟٛسی، فشٍٞٙي، ؿٛسای ػتف، 

 ...ٚ  ٞب فشٍٞٙؼتبٖ

     

 ای ثب سٚیىشد سفغ ٘یبصٞبی اػبػي وـٛس ٚ تشٚیح وبسآفشیٙيسؿتٝٞبی خذیذ ٚ ٔیبٖایدبد سؿتٝ -4-11
     

  ؿٛسای پظٚٞـي ٔٛػؼٝ ثب تبییذ( ٔذیشیت پشٚطٜ)ای سؿتٝٞبی ثضسي تحمیمبتي ثیٗساٞجشی پشٚطٜ -4-12
    

  ٘ظبْ آٔٛصؽ ػبِي ٞب ثب ٞذف افضایؾ وبسآیي ٚ اثشثخـيٞب ٚ فؼبِیتعشاحي، تذٚیٗ ٚ اخشای ثش٘بٔٝ -4-13
    

ٔشوض ػٙدؾ آٔٛصؽ ٚصاست / ٞبی ػشاػشی، ثب تبییذ ػبصٔبٖ ػٙدؾ آٔٛصؽ وـٛسعشاحي ػٛاَ آصٖٔٛ -4-14
 آصٖٔٛ دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔئشوض /ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىي

     

، استمبی (خبٔغ ػّْٛ پبیٝ ٚ پیؾ وبسٚسصی)ای ٚ دسٖٚ دا٘ـٍبٞي ٞبی خبٔغ ٔٙغمٝعشاحي ػٛاَ آصٖٔٛ -4-15
 ٚ ٘ظبیش آٖ( Ph.D)ٞبی خبٔغ دوتشی تخصصي دػتیبساٖ، أتحبٖ

 
    

  تذٚیٗ وتبة ثٝ ؿیٜٛ ٌشدآٚسی -4-16
    

  ٞبی ػّٕي ٔؼتجشٞبی ٕٞبیؾتذٚیٗ ٔدٕٛػٝ ٔمبِٝ -4-17
    

      ایدبد ظشفیت فؼبَ دس خزة دا٘ـدٛیبٖ خبسخي ثب تبییذ سئیغ ٔٛػؼٝ -4-18

     4جمغ امتیاسات ماده 

     « 4»و « 3»، « 2»مجموع امتیاسات مواد 

 
 : ػلمی  رییس کارگزوه تزرسی توانایی

 

 امضاء:                                                                 نام و نام خانوادگی

 

 
 :دتیز هیات اجزایی جذب موسسه 

 

 امضاء:                                                              نام و نام خانوادگی

 

 


