
دختزان ييشًمقزرات عمًمي ي فىي مسببقبت   

:مقزرات عمًمي  
 رعبیت ضئًَبت اسالهی، اًضببط ٍرسضی ٍ احتزام بِ قَاًیي ٍ هقزرات الشاهی است. 

  ٍ ارائِ هعزفی ًبهِ کتبی اس داًطگبُ اعشام کٌٌذُ، کبرت بیوِ ٍرسضی، گَاّی سالهت، ضٌبسٌبهِ، کبرت هلی

 .کس دار الشاهی استگَاّی اضتغبل بِ تحصیل ع

 بِ آدرسصزفب اس طزیق سبیت پذیزش ّب  ّب ٍ ًفزات اعشاهی اس سَی داًطگبُ ثبت ًبم تین :

http://sems.um.ac.ir  پذیزد صَرت هی .

  اهز فٌی ٍ  در یکي اس کبرشىبسبن خبزٌتَصیِ هی ضَد بزای سَْلت در اهز ثبت ًبم تین ٍ ًفزات اعشاهی

آضٌب بب هحیظ کبر در ایٌتزًت بِ عٌَاى هسئَل ثبت ًبم تعییي گزدد ٍ هسئَلیت حقَقی درج اسبهی ٍ 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، کذ هلی، ضوبرُ هَببیل ٍ . ببرگشاری عکس ّب بِ عْذُ ٍی ٍ داًطگبُ هزبَعِ خَاّذ بَد

. آدرس ایویل کبرضٌبس هسئَل ثبت ًبم در سبیت ثبت ًبهی درج ضَد

  هی ببیست اس ضٌبسِ ٍ پسَرد دریبفت ضذُ کِ اس عزیق پیبهك بزای هذیز  يريد بٍ سبیت پذیزشبزای

 .تزبیت بذًی داًطگبُ ارسبل خَاّذ ضذ استفبدُ ًوبییذ

 عکس سمیىٍ سفیذ ي جذیذ، شمبرٌ ، (ًبم ٍ ًبم خبًَادگی)اسبمي وفزات اعشمي  داًطگبُ ّب هَظفٌذ

فعبل، فبرغ ) ملي ي شىبسىبمٍ، تبریخ تًلذ ي ضعیت تحصیليداوشجًیي، رشتٍ تحصیلي، شمبرٌ 

 .بِ صَرت صحیح در سبیت پذیزش ثبت ًوبیٌذ( التحصیل

هبًٌذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، ضوبرُ  سزپزست ي َمزاَبنهطخصبت ًفزات اعشاهی اس قبیل  داًطگبُ ّب هَظفٌذ

راسبس اعالعبت هٌذرج در ضٌبسٌبهِ ٍ بیوِ را ة... هلی ٍ ضٌبسٌبهِ، ضوبرُ بیوِ ًبهِ ٍرسضی، تبریخ تَلذ ٍ 

 .ٍرسضی در سبیت پذیزش تکویل کٌٌذ

قًاویه ي مقزرات فىي  

دُ سٌی بشرگسبالى هی ببضذ لذا هحذٍدیت سٌی بزابز هقزرات فذراسیَى جْبًی هسببقبت در ر: ردُ سٌی  -

  سبل توبم 39الی  18سبًذا ٍٍضَ 

  تبلَ بذٍى هحذٍدیت سٌی (10/10/1380الی   10/10/1357)

 سبوذا تبلً ي: بخشُبی مسببقبتي-

http://sems.um.ac.ir/


 کیلَ گزم -75 -70 -65 -60 -56 -52 -48:ٍسى  7 درسبًذا ( الف

 :اجزای فزم ّبی تبلَ( ة

ًي ( 9ًي گَئي (8گَئي ضَ ( 7چیبًگ ضَ (6جیي ضَ (5دائَضَ ( 4تبیچی چَاى ( 3ًبًچَاى ( 2چبًگ چَاى ( 1

 تبیچی جیي(10دائَ

 .فزم اًفزادی ضزکت کٌذ 3هی تَاًذ در ّز ضزکت کٌٌذُ 

تَضیح ایٌکِ ) هی ضَد  فزم ّب بب قَاًیي هذرى  ٍ دارای سختی حزکبت اًجبم رقببت ّبی بخص تبلَ در کلیِ

آى هزبَط بِ حزکبت سخت  4/1ًوزُ است کِ  2سختی حزکبت در فزم ّبی بب سالح ٍ بذٍى سالح  دارای 

آى هزبَط بِ پیَستگی ّوبى حزکبت هی ببضذ کِ هی ببسیت ایي تکٌیك ّب  تَسظ ٍرسضکبراى در  6/0اصلی ٍ 

 .(بزگ هخصَظ سختی حزکبت اعالم گزدد

 2/0ًذاضتي هَسیك . اى در فزم ّبی تبیچی چَاى ٍ تبیچی جیي ّوزاُ بب هَسیك هی ببضذ اجزای فزم ٍرسضکبر

 .کسز اهتیبس خَاّذ داضت

در بخص سبًذا الشاهی ٍ بزعْذُ ( کالُ ، لثِ ، َّگَ، کبپ ، دستکص) داضتي پَضص : پَضص هسببقبت   -

ّوزاُ داضتِ ببضٌذ در غیز ایٌصَرت ضزکت کٌٌذگبى هی ببسیت لببس قزهش ٍ آبی بِ )ضزکت کٌٌذگبى هی ببضذ

.( اس هسببقِ دادى ایطبى جلَگیزی هی ضَد

آقبی فتحي راد مسئًل اوجمه ييشً تمبس  09125517868لطفب در خصًص َزگًوٍ سًالي بب شمبرٌ -

  .بگیزیذ

 


