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 شزکت در آسمون ورودی و ضوابط شزایط  -1
   ،کاسشٌاسیهذسک حذاقل داسا بَدى  -1

 ،ُ کاسشٌاسیٍسّا( دس د) هؼذل ج دس سیستن قذیوی داًشگاُ 12داسا بَدى حذاقل هؼذل کل  -2

 سال سابقِ کاس دس حَصُ اػتباسات، 20ش ٍ حذاکث 5داسا بَدى حذاقل  -3

تَاًٌیذ دس آصهیَى دٍسُ   فاسؽ التحصیل شًَذ، هیی  بشگضاسی آصهَى کتبیداًشجَیاى هقطغ کاسشٌاسی دس صَستی کِ تا تاسیخ  -4
 ششکت ًوایٌذ.

اًی  ییا   ، فقط داٍطلباى هٌتخب ٍ بشگضییذُ ب ًفش( 35) با تَجِ بِ ظشفیت هحذٍد هؤسسِ بشای پزیشش داًشجَ دس ایي دٍسُ -5
تَاًٌذ دس فشایٌذ پزیشش داًشجَ شاهل آصهَى کتبی ٍ هصاحبِ شیشکت ًوایٌیذ ٍ هؤسسیِ اص    هیباًکی  غیش هؤسسِ اػتباسی

 پزیشش داًشجَ بِ صَست آصاد دس ایي سشتِ هؼزٍس است. 
 

 شیوه بزگشاری دوره -2

  ی دسسی ٍ پیشٍطُ تحقیقیاتی اسیت.   پظٍّشی است ٍ هحتَای بشًاهِ دسسی هشتول بش ٍاحذّا-شیَُ بشگضاسی دٍسُ آهَصشی
شیایاى رکیش اسیت دٍسُ     بِ صَست کاسگاّی بشگضاس خَاّذ شیذ.  ّابا تَجِ بِ ایٌکِ هاّیت دٍسُ کاسبشدی است، اغلب کالع

 شَد.فقط دس شْش تْشاى بشگضاس هی
 

 پذیزش دانشجو نحوه  -3
، بشسسیی سیَاب    ًویشُ قبیَلی دس آصهیَى کتبیی     بش اساع احشاص ششایط هَسد ًظش هؤسسِ ٍ کسب دٍسُایي پزیشش داًشجَ دس 

بشابش ظشفیت پیزیشش داًشیجَ دس    3کٌٌذگاى دس آصهَى کتبی، اص بیي ششکتصَست خَاّذ گشفت. تخصصی ٍ هصاحبِ  ایحشفِ
سال تحصیلی هذ ًظش بِ هصاحبِ تخصصی دػَت شذُ ٍ پزیشش ًْایی بش اساع هجوَع اهتیاصات کسب شذُ اص آصهَى کتبی ٍ 

 َست خَاّذ گشفت.هصاحبِ ص

 دٌّذ.  دسصذ کل ًوشُ آصهَى سا تشکیل هی 60ای ٍ هصاحبِ دسصذ ٍ بشسسی سَاب  حشفِ 40آصهَى  تبصزُ:
 

 مواد آسمون ورودی -4
 ب آصهَى ٍسٍدی دٍسُ بِ ششح جذٍل ریل است:یفْشست دسٍع، ضشا

 

 ای اعتبارات کتبی دٍرُ هذیزیت حزفِآسهَى ب یدرٍس ٍ ضزا

 یبضز ًام درس ردیف

 2 سباى عوَهی ٍ تخصصی )اًگلیسی( 1

 3 آهار ٍ ریاضی 2

 3 َّش ٍ استعذاد تحصیلی 3

 2 هباًی علن اقتصاد 4

 2 حقَق باًکی 5

 2  2ٍ  1باًکذاری بیي الولل  6

 3 2 باًکذاری داخلی 7

 3 تجشیِ ٍ تحلیل صَرتْای هالی 8

 4 ّای باًک هزکشی در حَسُ اعتباراتبخشٌاهِ 9

 ای اعتبارات هذیزیت حزفِ در سطح کارشٌاسی ارشذ شزایط پذیزش داًشجَ در دٍرُ
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 در دوره ثبت نام -5
 شَد:دس دٍ هشحلِ ٍ بِ ششح ریل اًجام هیآصهَى ششکت دس  ثبت ًام داٍطلباى

ًفش اص طیش  باًی  ییا هؤسسیِ      10حذاکثش بِ تؼذاد  1داٍطلباى حائض ششایط بٌذ  بِ ّوشاُ کذهلیفْشست اساهی  :هزحلِ اٍل
 شَد.  یشاى اػالم هیبِ هؤسسِ ػالی آهَصش باًکذاسی ادس هْلت هقشس  غیش باًکی اػتباسی

ػالی آهَصش باًکذاسی اییشاى  هؤسسِ ّای اػالم شذُ بشای ثبت ًام بِ سایت دس تاسیخبایست هؼشفی شذُ هیداٍطلباى  :هزحلِ دٍم
 ًام اقذام ًوایٌذ.  ثبتهشاجؼِ ٍ ًسبت بِ تکویل فشم 

 اسی آصهَى ٍ هصاحبِ ٍ ّشگًَِ هَاسد اص ایي قبییل ّای بشگض، تاسیخًامدس خصَص هذاسک الصم بشای ثبتالصم کلیِ اطالػات  تَجِ:
 .سساًی خَاّذ شذاص طشی  ساهاًِ ثبت ًام هؤسسِ اطالع

 

 محل بزگشاری آسمون  -6

  د.شَ تْزاى بزگشار هیشْز فقط در ٍ هصاحبِ آصهَى 

 

 مهلت ارسال فهزست اسامی داوطلبان -7
فْشست اساهی هیَسد ًظیش سا بیِ هؤسسیِ اسسیال      فشصت داسًذ  15/12/1398حذاکثش تا  باًکی شغی ّا ٍ هؤسسات اػتباسیباً 

 فشهایٌذ.
 

 شهزیه دوره -8

آى اخیز شیذُ دس   است ٍ دس ّش ًیوسال بش اساع تؼذاد ٍاحذ دسسیی   بِ قیوت اهزٍسهیلیَى سیال  240کل شْشیِ دٍسُ هؼادل با 
 ًیوسال شْشیِ هحاسبِ ٍ اخز خَاّذ شذ.

 

 سمان بزگشاری آسمون  -9
ّیا ٍ  بیِ صیَست هکتیَه بیِ اداسات آهیَصش باًی        اطالػات تکویلیی  خَاّذ بَد. 1399 سال اسدیبْشت هاُ ضاسی آصهَىصهاى بشگ

   شَد.اػالم هیی  ٍه سایت هؤسسِ ػالی آهَصش باًکذاسی ایشاى شٍ ّوچٌیي اص طغیش باًکی هؤسسات اػتباسی 
 

 

 اص طشی  ٍه سایت  دٍسُبا بشگضاسی  ّای هشتبطساصد هشخصات کاهل ٍ اطالػیِدس پایاى خاطش ًشاى هی

 . خَاّذ گشفتهٌذاى قشاس ػالقِدس هؼشض دیذ کلیِ www.ibi.ac.irهؤسسِ ػالی آهَصش باًکذاسی ایشاى بِ آدسع 

 .است 021-27892424ٍ  021-27892468ّای ٍاحذ آهَصش ًیض پاسخگَی سؤاالت هشتبط اص طشی  شواسُ
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