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داًشجَیاى گشاهی تا سالم ،دس خصَص تمَین هصاحثِ ّای داخلی اطالػات صیش دس اختیاس شوا لشاس هی گیشد .تشای ششکت
دس هصاحثِ تایذ تش اساس تمَین ریل ،تِ صَست ایٌتشًتی الذام تِ ثثت ًام ٍ اخز کاست هصاحثِ ًواییذ .لطفا گروه خود را با
دقت انتخاب کنیذ ،بعذ از انتخاب گروه به هیچ عنوان امکان تغییر آن وجود نذارد
سطح

گروهA

گروهB

گروهC

گروهD

گروهE

LEVEL3

جوؼِ  3خشداد
 13:30تا 15:30

شٌثِ  11خشداد
 13:30تا 15:30

پٌجشٌثِ  9خشداد
 10تا 12:30

پٌجشٌثِ  9خشداد
 13:30تا 15:30

شٌثِ  18خشداد
 10تا 12:30

گروهA

گروهB

گروهC

گروهD

گروهE

جوؼِ  3خشداد
 16تا 18

جوؼِ  10خشداد
 13:30تا 15:30

پٌجشٌثِ  9خشداد
 10تا 12:30

شٌثِ  18خشداد
 13:30تا 15:30

شٌثِ  11خشداد
 13:30تا 15:30

گروهA

گروهB

گروهC

گروهD

جوؼِ  3خشداد
 13:30تا 15:30

جوؼِ  10خشداد
 16تا 18

پٌجشٌثِ  9خشداد
 13:30تا 15:30

شٌثِ  18خشداد
 10تا 12:30

گروهA

گروهB

گروهC

شٌثِ  11خشداد
 :10تا 12:30

جوؼِ  10خشداد
 13:30تا 15:30

پٌجشٌثِ  9خشداد
 10تا 12:30

گروهA

گروهB

گروهC

جوؼِ  3خشداد
 10تا 12:30

جوؼِ  10خشداد
 16تا 18

شٌثِ  11خشداد
 :10تا 12:30

گروهA

گروهB

گروهC

جوؼِ  10خشداد
 16تا 18

شٌثِ  11خشداد
 13:30تا 15:30

شٌثِ  18خشداد
 13:30تا 15:30

گروهA

گروه B

شٌثِ  18خشداد
 13:30تا 15:30

جوؼِ  10خشداد
 13:30تا 15:30

LEVEL4

LEVEL5

LEVEL6

LEVEL7

LEVEL8

LEVEL9

گروه A
LEVEL10

پٌجشٌثِ  9خشداد
 13:30تا 15:30
گروه A

LEVEL11

جوؼِ  3خشداد
 13:30تا 15:30
گروه A

LEVEL
12,13,15

جوؼِ  3خشداد
 16تا 18

تقوین ثبت نام اینترنتی هصاحبه های داخلی
تِ اطالع داًشجَیاى گشاهی سطح  3تِ تاال هی سساًذ کِ ثثت ًام دس هصاحثِ ّای داخلی تِ صَست ایٌتشًتی اًجام هی شَد .
لطفا دس تاصُ ّای هشتَط تِ سطح خَد کِ دس جذٍل صیش دسج شذُ است تشای ثثت ًام اص طشیك سایت فاخش تِ پٌل خَد
هشاجؼِ ٍ ًسثت تِ تؼییي ٍلت هصاحثِ خَد الذام ًوایذ .
هشاحل :
 هشاجؼِ تِ سایت فاخش www.fakher.ac.ir: اًتخاب سیستن آهَصش /سیستن آهَصش داًشجَیاى ٍاسد کشدى ًام کاستشی(دس لسوت پست الکتشًٍیک) ٍ سهض ػثَس ٍ شٌاسِ تصَیشی ( دس صَستی کِ ًام کاستشی یا سهضػثَس سا ًذاسیذ هی تَاًیذ دس ساػات اداسی اص آهَصش دسیافت ًواییذ )
 اص ستَى ػوَدی سوت ساست  /کلیک تش ثثت ًام دس هصاحثِ کلیک تش سٍی ػالهت تؼالٍُ ٍ اًتخاب یک شواسُ کاست تِ دلخَاُ ٍ ساػت هَسد ًظش ػکس تا گَشی اص خالصِ ٍضؼیت ثثت ًام یا یاداشت کشدى آى کلیک تش سٍی دکوِ تاییذ و پرداخت -هشاجؼِ تِ هَسسِ تا لثل اص تاسیخ هصاحثِ ٍ دسیافت کاست آصهَى اص آهَصش

زهان بنذی ثبت نام اینرنتی هر یک از سطوح به تفکیک
سطح

تاریخ ثبت نام اینترنتی

ساعت

3

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 9تا 9:55

4

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 10تا 10:55

5

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 11تا 11:55

6

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 12تا 12:55

7

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 13تا 13:55

8

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 14تا 14:55

9

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 15تا 15:55

10

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 16تا 16:55

11

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 17تا 17:55

12

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 18تا 18:55

16ٍ15ٍ14ٍ13

یکشٌثِ  22اسدیثْشت

 19تا 19:55

بخشی از قوانین هصاحبه های داخلی
داًشجَیاى گشاهی
طثك هادُ  6اص لاًَى هٌشَس حمَلی داًشجَیاى تخشی اص همشسات اًجام هصاحثِ ّای داخلی تِ ششح صیش اطالع سساًی هی
شَد :
 -1ششکت دس هصاحثِ ّای داخلی هششٍط تِ ثثت ًام ایٌتشًتی ٍ ششکت دس تاسیخ همشس ،کاهال سایگاى هی تاشذ .
 -2داًشجَیاًی کِ دس هصاحثِ داخلی حذالل ًوشُ لثَلی  65سا کسة ًٌوایٌذ هی تَاًٌذ یک تاس دیگش تؼذ اص تاسیخ ٍلت تِ
صَست سایگاى دس هصاحثِ ششکت ًوایٌذ .
 -3ػذم ششکت دس هصاحثِ داخلی یا ػذم کسة ًوشُ لثَلی هاًغ اص ثثت ًام دس سطح تاالتش خَاّذ شذ.
 -4داًشجَیاًی کِ دس هصاحثِ ششکت کشدُ ٍ ًوشُ الصم کسة ًٌوَدُ اًذ ،تاس دٍم حك خَاٌّذ داشت تا تا هصاحثِ کٌٌذُ
دیگشی تجض هصاحثِ کٌٌذُ اٍل ،هصاحثِ خَد سا اًجام دٌّذ .
ً -5وشُ ّش هصاحثِ تالفاصلِ ،پس اص اتوام هصاحثِ دس پٌل داًشجَ ثثت خَاّذ شذ .تِ ّوشاُ ًوشُ ،تَصیف ٍضؼیت داًشجَ
تِ صَست ًَشتاسی دس حذاکثش  100کلوِ دس پٌل دسج هی شَد.
 -6داًشجَ حك خَاّذ داشت حذاکثش ظشف  48ساػت پس اص پایاى هصاحثِ ،تِ ًوشُ خَد اػتشاض ًوایذ
 -7دس صَست اػتشاض ،یا هصاحثِ داًشجَ تاصتیٌی خَاّذ شذ یا اص داًشجَ دسخَاست خَاّذ شذ دس هصاحثِ دیگشی تا
هذسس دیگشی ششکت ًوایذ .دس صَست توایل داًشجَ تِ تاصتیٌی هصاحثِ ً ،تیجِ تاصتیٌی لطؼی تَدُ ٍ داًشجَ حك
اػتشاض تِ آى سا ًخَاّذ داشت.
 -8دس صَست اػتشاض داًشجَ ٍ ششکت دس هصاحثِ دیگش ،دس ّش حال تاالتشیي ًوشُ اص تیي دٍ هصاحثِ ،فاسؽ اص ایٌکِ هشتَط
تِ هصاحثِ اٍل تاشذ یا دٍم  ،تشای داًشجَ لحاظ خَاّذ شذ
 -9داًشجَیاًی کِ ثثت ًام ایٌتشًتی ًوَدُ اًذ اها دس تاسیخ همشس دس هصاحثِ ششکت ًکشدُ اًذ تشای ششکت هجذد هشوَل
پشداخت ّضیٌِ  100.000سیال خَاٌّذ شذ .اگش ػذم حضَس ًاشی اص تیواسی ،حَادث ًاگَاس تاشذ ،هششٍط تِ اسایِ گَاّی
لاتل لثَل ّضیٌِ ای تشای ششکت هجذد دسیافت ًخَاّذ شذ.
 -10اگش داًشجَ تا پایاى ثثت ًام ایٌتشًتی ٍ یا توذیذ آى اصال دس هصاحثِ ثثت ًام ًٌوایذ ،هَسسِ تؼْذی دس تشگضاسی
هصاحثِ جذیذ ًخَاّذ داشت ٍ دس صَست تشگضاسی هصاحثِ جذیذ ،ششکت دس هصاحثِ هشوَل پشداخت ّضیٌِ  100.000سیال
خَاّذ تَدً .وشُ ایي داًشجَ ًیض اص  90هحاسثِ خَاّذ شذ  .اگش چٌیي داًشجَیی پس اص ثثت ًام ،دس هصاحثِ غایة شَد ،
ششکت هجذد ٍی هشوَل  150.000سیال ٍ هحاسثِ ًوشُ اص  75خَاّذ تَد .
داًشجَیاى تشای اًجام هصاحثِ تایذ  15دلیمِ لثل اص صهاى هصاحثِ دس هَسسِ حاضش شًَذ ٍ هَسسِ تضویٌی دس
-11
تشگضاسی هصاحثِ هٌطثك تش ساػت دسج شذُ دس کاست آصهَى ًذاسد ٍ اهکاى داسد تِ دلیل لطغ تشق ٍ یا هشکالت دیگش،
داًشجَیاى تشای اًجام هصاحثِ صهاى تیشتشی دس اًتظاس تواًٌذ .

