
 تحصیل ایران|  ساعتو 40+  1041 بيذاشت ًزارت ارشذ کارشناسی مشاًره

باغد. در  می مشاًره کارشناسی ارشذ ًزارت بيذاشت قبُلی در رغتً ٌای ارغد َزارت بٍداغت ویازمىد

قصد داریم تا در رابطً با لیطت رغتً ٌای ارغد َزارت بٍداغتت  رغتتً  ایران تحصیل ایه مقالً از ضایت

ٌتتای ارغتتد َزارت بٍداغتتت زیطتتت غىاضتتی  مىتتابش ارغتتد رىتتیه غىاضتتی َزارت بٍداغتتت  مػتتاَري اوت تتا  

عتات مییتد رتام ی رغتً ارغد َزارت بٍداغت َ ضرَرت مػاَري کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغتت الا

 .را بً غما عسیسان ارائً وماییم

مػاَري کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت برای داَللباوی کً مایل بً ادامً تحصیل در ٌر یک از رغتً ٌا 

می باغتىد کمتک متی ومایتد تتا در بٍتتریه رغتتً متُرد وذتر تتُد ندیرآتتً غتُود. ان دضتتً از داَللبتاوی کتً 

بٍتري مىتد  مػاَري تحصیلی اوت تا  رغتتً اوایته ىد داغت  می تُاوىد ازامکان مػاَري حضُری را و ُاٌ

گردوتد. ایىتتدي غت لی  درامتتد َ وحتتُي اضتت داک در ٌتتر یتک از رغتتتً ٌتتا از رملتً الاعتتاتی اضتت کتتً در ایتته 

 .مراکس ارائً می گردد

لش بتاالتر باغتد  اوت ا  رغتً در مقطش ارغد بً چىد دلیل می تُاود از حطاضیت باالتری وطبت بً ضایر مقتا

بىتابرایه مػتاَري کارغىاضتی ارغتد َزارت بٍداغتت بتا التتام از تمتاک ایته حطاضتیت ٌتا َ ٌم ىتیه ا تتُ  

 حیح  بً اوت ا  رغتً برای داَللبان می نردازد. ٌر یک از متقاضیان می تُاوىد با تُرً بً رتبً کطب 

 .رغتً ومایىد غدي در ٌر یک از داوػگاي ٌای مُرد عاقً تُد اقداک بً اوت ا 

  

 ضرًرت مشاًره کارشناسی ارشذ ًزارت بيذاشت

 کىکتتُر تبربتتی قبتتُلی در رغتتتً ٌتتای نسغتتکی َ نیرانسغتتکی ارزَی بطتتیاری از داَللبتتاوی اضتتت کتتً در

یىد می باغد. اما برتتی از داَللبتان بتً ٌتر دلیلتی ممکته اضتت امکتان نتدیرظ در ایته رغتتً غرکت می وما

 .ٌای را وداغتً باغىد َ بً ٌمیه دلیل مایل بً غرکت در کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت می باغىد

ی ٌر ضالً در رغتً ٌای متىُعی داَللبان را ندیرظ می ومایىتد. امکتان تبتت وتاک در برتت َزارت بٍداغت

از رغتً ٌای غیر مرتبط با تُرً بً غرایط ت ییه غدي ممکه غدي اضت. بىابرایه ٌر یتک از داَللبتاوی کتً 

مایل بً غرکت در ٌر یک از رغتً ٌا می باغىد می تُاوىد در  ُرت دارا بُدن غرایط  اقداک بً تبتت وتاک 

ً غتتما را بتترای اضتتتیادي از ومایىتد. بىتتابرایه ضتترَرت التتام از غتترایط َ مىتتابش الزک ٌمتان چیتتسی اضتتت کتت

 .تدمات مػاَري کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت ضرَری می وماید

  

 .بر رَی لیىک قرمس کلیک ومایید مػاَري تحصیلی اوت ا  رغتً اوایه رٍت
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غتامل م رآتی مىتتابش م تبتر ا تلی َ کمتک امُزغتتی َ  مػتاَري کارغىاضتی ارغتتد َزارت بٍداغتت تتدمات

 .ٌم ىیه بروامً ریسی برای قبُلی در ایه ازمُن می باغد

  

 ضرَرت مػاَري کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت

  

 لیست رشتو ىای ارشذ ًزارت بيذاشت

بٍداغت غامل رغتً ٌای م تلیی می باغد َ در ٌر یک از رغتً ٌتا  ترآا  لیطت رغتً ٌای ارغد َزارت

رغتتً  با تُرً بً غرایط تاؼ  امکان نتدیرظ را بترای داَللبتان آتراٌم متی ومایتد. در ادامتً بتً برتتی از

کً تا التام تتاوُی رتسَ لیطتت رغتتً ٌتای ایته داوػتگاي ٌتا متی باغتىد   ٌای کىکُر ارغد َزارت بٍداغت

ارائً تُاٌیم ومتُد. الزک بتً رکتر اضتت یکتی از تتدماتی کتً در مػتاَري کارغىاضتی ارغتد َزارت بٍداغتت 

 . ُرت می ندیرد  عاَي بر ارائً لیطت رغتً ٌا  م رآی مىابش ٌر یک از رغتً ٌای ویس تُاٌد بُد

  

 مىابش ازمُن ٌا وُم رغتً

(  1درش ٌای ازمُن اتتصا ی َ عمُمی َ ضرایب مربُلً : ریاضتی عمتُمی   امار زیطتی

(  رَظ ٌای اماری غتامل لترآ ازمتایع ٌتا  رگرضتیُن  2امار ریاضی َ احتما   

 (4ومُوً گیری  اماری وانارامتری  
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https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
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لتتً : امتتُزظ بٍداغتتت َ درش ٌتتای ازمتتُن اتتصا تتی َ عمتتُمی َ ضتترایب مربُ امُزظ بٍداغت

(  2(  رام ً غىاضی  3(  بٍداغت عمُمی  2(  رَاوػىاضی  3تکىُلُژی امُزغی  

 (2زبان عمُمی  

درش ٌای ازمُن اتتصا ی َ عمتُمی َ ضترایب مربُلتً : بروامتً ریتسی درضتی  امُزظ نسغکی

 (  وذریً ٌتای یتادگیری َ رَظ ٌتای تتدریص1(  ارزغیابی َ ارزیابی امُزغی  1 

 (1َ یادگیری  

درش ٌتتای ازمتتُن اتتصا تتی َ عمتتُمی َ ضتترایب مربُلتتً : مبتتاوی انیتتدمیُلُژی  انیدمیُلُژی

(  انیتدمیُلُژی بیمتاری 1/5(  ا طاحات نسغکی  2(  مقدمات امار زیطتی  2/5 

 (2(  بٍداغت عمُمی  2ٌا  

(  2درش ٌای ازمُن اتتصا ی َ عمُمی َ ضرایب مربُلً : کلیات ارگُوُمی   ارگُوُمی

(  رَاوػىاضتی 2(  ریاضتی  2(  آیسیک َ مکاویک  2تػریح َ آیسیُلُژی اوطاوی  

 (1عمُمی  

اعضتتام مصتتىُعی 

 َ َضایل کمکی

(  4درش ٌتتای ازمتتُن اتتصا تتی َ عمتتُمی َ ضتترایب مربُلتتً : ارتسَنرَتتتس  

 (2(  ارتُندی  2(  م ایىً َ ارزیابی  2یُمکاویک  کیىسیُلُژی َ ب

ضیاضتتتتتتتتتتتتگداری َ 

بروامتتتتتتتتً ریتتتتتتتتسی 

 بٍداغت َ درمان

(  2درش ٌتتای ازمتتُن اتتصا تتی َ عمتتُمی َ ضتترایب مربُلتتً : اقتصتتاد تتترد  

(  ضازمان َ متدیریت تتدمات بٍداغتتی درمتاوی 3(  اقتصاد ضامت  2اقتصاد کان  

 2) 

اویُرماتیتتتتتتتتتتتتتتتتتتک 

 نسغکی

درش ٌای ازمُن اتتصا ی َ عمُمی َ ضرایب مربُلتً : ا تُ  بروامتً وُیطتی 

(  3(  متدیریت الاعتات ضتامت  2(  ریاضی َ امار حیاتی  2َ ضاتتمان دادي ٌا  

 (3اویُرماتیک ضامت  

(  2درش ٌتتای ازمتتُن اتتصا تتی َ عمتتُمی َ ضتترایب مربُلتتً : زبتتان عمتتُمی   اوگل غىاضی

(  َیترَش غىاضتی 1/5(  ایمىتی غىاضتی  5(  اوگل غىاضی  1زیطت غىاضی ضلُلی  

 1) 

مٍىدضتتتتی بٍداغتتتتت 

 حرآً ای

(  5درش ٌای ازمُن اتتصا ی َ عمُمی َ ضرایب مربُلً : بٍداغت حرآً ای  

 (2(  زبان عمُمی  1(  ارگُوُمی  2(  غیمی  2(  ریاضی  2آیسیک  

نرضتتتتاری مراقبتتتت 

 ٌای َیژي وُزادان

(NICU) 

(  2درش ٌتتای ازمتتُن اتتصا تتی َ عمتتُمی َ ضتترایب مربُلتتً : زبتتان عمتتُمی  

(  کُدکتان 3(  بٍداغتت متادران َ وتُزادان  2(  بٍداغت رام تً  1رَان نرضتاری  

 3) 

  

داَللبان َ متقاضیان عسیس تُرً داغتً باغىد کتً لیطتت ارائتً غتدي لیطتت کامتل ومتی باغتد. ٌم ىتیه مىتابش 

ازمُن ٌایی کً در ایه لیطت ارائً گردیدي اضت  تىٍا غامل برتی از درَش ایه رغتً ٌا می باغد َ برای 

متی  اغتتاوت تا  رغتتً ارغتد َزارت بٍد اغىایی داَللبان ارائً غدي اضت. بىتابرایه بتا اضتتیادي از مػتاَري

تُاوید از لیطت کامل رغتً ٌا َ مىابش ان ٌا الام دقیق یابید. بترای دریاآتت لیطتت دقیتق ان ٌتا متی تُاویتد 

 .ٌمیه االن با مػاَران ایران تحصیل  حبت کىید

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4/


 

 لیطت رغتً ٌای ارغد َزارت بٍداغت

  

 .کلیک کىید لیطت غٍرٌای نرضتاری بدَن کىکُر برای الام از

  

 منابع ارشذ جنین شناسی ًزارت بيذاشت

مىابش ارغد رىیه غىاضی َزارت بٍداغتت غتامل درَش م تلتا بتا ضترایب متیتاَتی متی باغتد. چىاو تً در 

طال ً ٌر یک از ایه درَش ضُالی داریتد َ یتا مایتل بتً کطتب الاعتات بیػتتر َ ٌم ىتیه رابطً با وحُي م

مشااًره کارشناسای ارشاذ  الام از حداقل رتبً الزک برای ندیرظ در ایه رغتتً متی باغتید  متی تُاویتد از

بً الاعات مُرد ویاز دضت  مػاَري تلیىی کىکُر اضتیادي ومایید َ یا با برقراری ارتبال با ًزارت بيذاشت

 .یابید

در ٌر داوػگاي متیاَت می باغد. مػاَري اوت ا  رغتً ارغد َزارت بٍداغت بتً  گرایع ٌای ارغد مامایی

داَللباوی کً مایل بً اوت ا  رغتً می باغىد کمک می وماید تا با تُرً بً رتبً کطب غدي َ ٌم ىیه بتازار 

بً اوت ا  مىاضبی دضت بسوىد. با تُرً بً ت ییرات مىابش در ضا  ٌتای اتیتر بترای التام  کار ایه رغتً ٌا

دآترچتً  دقیق از مىابش رىیه غىاضی می تُاوید با اضتیادي از مػاَري کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت َ ویس

 .بً ایه الاعات دضت یابید کىکُر ارغد َزارت بٍداغت
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https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
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https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


  

 کلیک کىید در د قبُلی ارغد مامایی برای الام از

  

 مشاًره انتخاب رشتو ارشذ ًزارت بيذاشت

ً اوت ا  رغتً در مقطش ارغد بً چىد دلیل می تُاود از حطاضیت باالتری وطبت بً ضایر مقتالش بتاالتر داغتت

باغد. بىابرایه مػاَري اوت ا  رغتً ارغتد َزارت بٍداغتت بتا التام از تمتاک ایته حطاضتیت ٌتا َ ٌم ىتیه 

ا ُ   حیح  بً اوت ا  رغتً برای داَللبان متی نتردازد. ٌتر یتک از متقاضتیان متی تُاوىتد بتا تُرتً بتً 

 .ومایىد رتبً کطب غدي در ٌر یک از داوػگاي ٌای مُرد عاقً تُد اقداک بً اوت ا  رغتً

 بً عىُان مثا  چىاو ً مایل بً ندیرظ در مقطش کارغىاضی ارغد رغتً مامایی باغید بطیار مٍم اضت کتً از

التام یابیتد. ایته التام ٌتم در زمتان مطال تً بترای کىکتُر َ ٌتم در زمتان  مامتایی نتدیرظ ارغتد ظرآیت

تبتت وتاک ازمتُن ارغتد َزارت  مػاَري اوت ا  رغتً ارغد َزارت بٍداغت مُرد تُرً متی باغتد. مػتاَري

تتا در ٌَلتً اَ  تتُد را بترای نتدیرظ در ایته ازمتُن امتادي وماییتد َ در بً غما کمک تُاٌد ومُد  بٍداغت

 .ٌَلً دَک اوت ا  رغتً  حیحی داغتً باغید

مػاَري کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت َ امُزظ وحُي اوت تا  رغتتً  تحیح َ  رٍت اضتیادي از تدمات

متی تُاویتد بتا مػتاَریه َ مت صصتیه ایتران  بٍداغتت َزارت ارغتد کىکتُر وتتای  ا ُلی َ ویس الام از

تحصیل تماش حا ل ومایید. مػاَریه ایران تحصیل ٌمً رَزي  حتی ایتاک ت طیتل  امتادي ارائتً تتدمات بتً 

 .غما عسیسان تُاٌىد بُد

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 مػاَري اوت ا  رغتً ارغد َزارت بٍداغت

  

م در رشتو ىای پسشکی ً تفاًت آزمٌن کارشناسی ارشذ ًزارت بيذاشت با کارشناسی ارشذ ًزارت علٌ

 پیراپسشکی

غاید برای غما تاکىُن ضُا  نیع امدي باغد کً ایا تیاَتی میان ازمُن کارغىاضی ارغتد َزارت بٍداغتت بتا 

 کارغىاضی ارغد َزارت علُک در رغتً ٌای نیرانسغکی َ نسغکی َرُد دارد؟

در رُا  غما باید گیت کً کلیً داَللبان با ٌر مدرک تحصتیلی متی تُاوىتد در رغتتً ٌتای نسغتکی َ نیترا 

ان ٌتا بترای غترکت در ازمتُن َزارت   نسغکی ازمتُن کارغىاضتی ارغتد َزارت علتُک غترکت کىىتد  امتا

غىاضتی بٍداغت  باید ا ل تباوص مدرک تحصیلی را رعایت کىىتد. متثا غتما بترای غترکت در ازمتُن کار

ارغد رَاوػىاضی بالیىی باید مدرک کارغىاضی مترتبط بتا ان ماوىتد رَاوػىاضتی یتا مػتاَري داغتتً باغتید. در 

 .حالی کً در کارغىاضی ارغد نسغکی َ نیرانسغکی چىیه چیسی َرُد ودارد

رغتتً م تلتا از نسغتکی  ۵۱بر اضاش اباغیً رئیص رمٍُر کػتُر   ۵۹۳۱تُ  اضت بداوید کً در ضا  

رانسغکی بً گترَي َزارت بٍداغتت مىتقتل غتدود. ایته رغتتً ٌتا غتامل رَاوػىاضتی بتالیىی  رَاوػىاضتی َ نی

ضتامت  رَاوػىاضتی تتاوُادي   علتُک َرزغتی  َرزظ درمتاوی  تتدمات ضتامت َ بٍتُرزی  دارَیتاری  

ضتتامت یتتاری  ت دیتتً َرزغتتی  مراقبتتت از زوتتان  مراقبتتت لبتتی از ضتتالمىدان  مػتتاَري ژوتیتتک  ماضتتاژ 

رماوی  بٍداغت رَان َ مػاَري َرزغی  کایرَنراکتیک ٌطتىد. لدا غما باید در ازمُن تُد بً ایه وکات د



تُرً کىید کً مػاَري کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت بً غتما کمتک متی کىتد تتا بتً ایته وکتات َ ضتایر ان 

 .تُرً کىید

  

 .رَی لیىک کلیک کىید کارت َرَد بً رلطً ارغد َزارت بٍداغت رٍت کطب الاعات بیػتر در مُرد

  

 رتبط با کارشناسی ارشذاخبار م

 نیػىٍاد کُتاي تر غدن دَري کارغىاضی ارغد ارائً غد. 

لبق گسارظ ٌای اعاک غدي  دکتتر رضتا وقتی زادي  ضرنرضتت دآتتر بروامتً ریتسی امتُزظ عتالی کػتُر  

بیان کرد  در حا  حاضر لرآ کُتاي تر غدن لُ  دَري کارغىاضی َ کارغىاضتی ارغتد در کػتُر مطترآ 

 .وذریً نردازی بیػتر تمرکس کىیم  ان بً اٌداف ایباد اغت ا  َ غدي اضت تا در

  برگتتسار متتی  1401ٌیتمتتیه دَري ازمتتُن الکترَویکتتی کارغىاضتتی ارغتتد امتتُزظ نسغتتکی مبتتازی

 .غُد

ٌتای الکترَویکتی کارغىاضتی  داوػگاي علُک نسغکی ٌُغمىد اعاک کرد کتً ضتطُآ اَ   دَک َ ضتُک ازمُن

برگسار تُاٌتد غتد. داَللبتان بترای 1401مٍر ماي ضا   ۱۵تا  ۵۱تاریخ ارغد امُزظ نسغکی مبازی از 

 .غرکت در ازمُن باید از اتریه َرژن مرَرگرٌای آایرآاکص یا کرَک اضتیادي کىىد

  

 تا ً مطلب

اآرادی کً قصد دارود در ازمُن کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت غترکت کىىتد  بٍتتر اضتت قبتل از غترَم 

ي تحصیلی از مػاَري کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت اضتیادي کىىد. زیرا ازمُن ایه مطال ً برای ایه دَر

دَري تحصیلی با ازمُن ٌای دَري کارغىاضی ارغد دیگر متیاَت اضت َ در ان باید وکاتی را رعایت کىید. 

ت َزارت بٍداغتت غترک  بً عىُان مثا  غما ومی تُاوید با ٌر مدرک تحصیلی در ازمُن کارغىاضی ارغتد

  .کىید. در حالی کً ارازي غرکت در رغتً ٌای نسغکی َ نیرانسغکی را دارید

  لیطتت مشاًره کارشناسی ارشاذ ًزارت بيذاشات حا  در باال برای اغىایی بیػتر غما در مُرد ضرَرت

رغتً ٌای کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت َ غیري  حبت کردیم. بىتابرایه امیتدَاریم کتً غتما بتً اٌمیتت 

از ان رضتتیدي باغتتید. حتتا  اگتتر ٌتتر گُوتتً ضتتُالی در ایتته بابتتت داریتتد متتی تُاویتتد از مػتتاَران ایتتران  اضتتتیادي

 .تحصیل کمک بگیرید

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 مسایا مػاَري ازمُن کارغىاضی ارغد َزارت بٍداغت

  

 


