"ثسوِ تؼبلی"
كطم زضذَاست ثجت ًبم پصیطكتِ ضسگبى ًْبیی آظهَى زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس ًبپیَستِ
ٍاحس تْطاى ضطم
لكفً اقالػبت صیش سا هكبثك ضٌبسٌبهِ ٍ سبیش هذاسن هؼتجش ثِ قَس دلیك ٍ خَاًب تىویل ًوبئیذ.
الق -هطرػبت ضٌبسٌبهِ ای زاًطدَ:
ً -1بم:

ً -2بم خبًَادگی:

- 6هحل غذٍس ضٌبسٌبهِ:
 -8تبسیخ تَلذ

/

ضْش:

/

 -10جٌسیت :صى

ً -3بم پذس:

 -4ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

استبى:

13

 -7هحل تَلذ( :ضْش یب سٍستب)

 -9تبسیخ غذٍس
 -11تبثؼیت:

هشد

 -5وذ هلی:

/

استبى:

13 /

 -12دیي اسالم( ضیؼِ

) هسیحی

سٌی

صستطتی

ولیوی

ة -سَاثن تحػیلی زاًطدَ ثط اسبس آذطیي هسضى تحػیلی:
-1وبسضٌبسی

 -3دوتشی

 -2وبسضٌبسی اسضذ

جٍ -ضؼیت ضـلی زاًطدَ -1( :ضبغل

)

 -2فبلذ ضغل

دس غَست ضبغل ثَدى:
ًَ-ع سبصهبى :دٍلتی

ٍاثستِ ثِ دٍلت
پیوبًی

ًَ-ع استخذام :سسوی

ًْبدّبی اًمالة اسالهی
سٍصهضد

آصهبیطی

ػوَهی ٍ ػبم الوٌفؼِ

خشیذ خذهت

خػَغی

آصاد
لشاسدادی

قجك همشسات لبًَى ٍصاست وبس

هذت لشاسداد:
ثبصًسطتِ

ٍضؼیت كؼلی اضتـبل :ضبغلپست سبصهبًی:

اًفػبل اص خذهت

آهبدُ ثِ خذهت

ًبمً ،طبًی ٍ ضوبسُ تلفي هحل وبس:

آدسس هحل سىًَت داًطجَ:
ضوبسُ تلفي ثبثت:

وذ پستی هحل سىًَت:

ضوبسُ تلفي ّوشاُ:

ز -هطرػبت ٍالسیي زاًطدَ:
-1پذس ً ( :بم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضغل:

ًطبًی ٍ تلفي هحل وبس

-2هبدسً ( :بم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضغل:

ًطبًی ٍ تلفي هحل وبس

ُ -هطرػبت ّوسط زاًطدَ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم پذس:

ًطبًی ٍ تللي هحل ًبض ّوسط:
ضوبسُ تلفي:

آدسس هحل سىًَت ّوسش داًطجَ:
ٍٍ -ضؼیت ًظبم ٍظیلِ ( هرػَظ ثطازاضى)
داسای هؼبفیت دائن(پضضىی

داسای وبست پبیبى خذهت
هؼبفیت ػٌبیبت سّجشی
ضذُ ٍ دس تبسیخ /

خشیذ خذهت

وفبلت

)داسای هؼبفیت هَلت( پضضىی

 ،داسای ثشگِ اػضام ثِ خذهت وِ تبسیخ اػضام آى

/

/

) وِ هَػذ آى پبیبى ًپزیشفتِ است ،داسای

وفبلت

 13هی ثبضذ ٍ یب دس حیي خذهت ّستن وِ اص تبسیخ /

 13 /ضشٍع

 13 /پبیبى هی پزیشد
-لغلبً سَاثن تحػیلی ذَز ضا زض خسٍل ظیط ثٌَیسیس ( .زْبض سبل آذط تحػیلی)

ًبم هَسسِ آهَصضی

سبلْبی تحػیلی
اص

تب

هحل جغشافیبیی

هؼذل

همكغ ٍ سضتِ تحػیلی

ًطبًی ٍ تلفي هَسسِ آهَصضی

ثذیٌَسیلِ ؾوي تبئیذ غحت هكبلت فَق،اًكجبق ضشایف خَد سا ثب هفبد دفتشچِ ساٌّوبی ثجت ًبم دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ سبل
ًوَدُ ٍ دسخَاست ثجت ًبم دس سضتِ

داًطگبُ آصاد اسالهی اػالم

سا داسم  .ؾوٌبً داًطگبُ هجبص است دس غَست ػذم تكبثك ضشایف ایٌجبًت ثب ؾَاثف ،اص ثجت ًبم خَدداسی یب دس ّش

هشحلِ پس اص ثجت ًبم ،اص اداهِ تحػیل ایٌجبًت جلَگیشی ًوبیذ ٍ .دس ایي غَست حك ّیچ گًَِ اػتشاؾی ًخَاّن داضت.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تبسیخ:

اهؿبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كطم تؼْس ًبهِ
.

زاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس تْطاى ضطم
ایٌجبًت
غبدسُ اص

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ
هتَلذ

فشصًذ

وذ هلی

وِ دس آصهَى وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ سبل

سضتِ

آى

ٍاحذ پزیشفتِ ضذُام اػالم هیداسم هطخػبت ضٌبسٌبهِ ای دسج ضذُ دس فْشست اسبهی پزیشفتِ ضذگبى سضتِ فَق ثب هطخػبت هٌذسج دس
ضٌبسٌبهِ ام هغبیشت داسد لزا تمبؾب داسم اجبصُ دادُ ضَد ثِ غَست هطشٍـ هشاحل ثجت ًبم سا قی ًوَدُ ،لكؼیت ثجت ًبم ایٌجبًت هَوَل ثِ
ثشسسی هَؾَع ٍ اظْبس ًظش ًْبیی هشوض سٌجص ٍ پزیشش داًطگبُ ثبضذ .ؾوٌبً هتؼْذ هیگشدم دس ثشسسی هَؾَع اص ًظشات هشوض سٌجص ٍ
پزیشش داًطگبُ تجؼیت ًوَدُ ٍ ّش صهبى وِ هطخع گشدیذ داسای ضشایف الصم ًویثبضن ثجت ًبم ایٌجبًت هٌتفی تلمی ضذُ ٍ ّیچ گًَِ ادػبیی
دس ایي هَسد ًذاضتِ ثبضن.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

تبضید:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كطم تؼْس ًبهِ
زاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس تْطاى ضطم

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ

ایٌجبًت
فشصًذ

وذ هلی

غبدسُ اص

وِ دس دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ سبل  1399سضتِ

هتَلذ
آى ٍاحذ پزیشفتِ ضذُام هتؼْذ

هیضَم اغل هذسن تحػیلی(وبسضٌبسی ٍ یب وبسضٌبسی اسضذ) ٍ سیض ًوشات ( ثب روش هؼذل)خَد سا حذاوثش تبپبیبى ًیوسبل اٍل سبل
تحػیلی1399-400تحَیل داًطگبُ ًوبین .ثذیي هٌظَس چه /سفتِ ثِ هطخػِ

ٍ هجلغ

ثِ ٍاحذ

داًطگبّی فَق تسلین گشدد تب دس غَستی وِ ثِ تؼْذ فَق ػول ًٌوبین هكبثك تػویوبت داًطگبُ ثب ایٌجبًت سفتبس گشدد ٍ دس ایي حبلت ّیچ گًَِ
ادػبیی ًخَاّن داضت.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

تبضید:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كطم تؼْس ًبهِ
زاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس تْطاى ضطم

ایٌجبًت
غبدسُ اص

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ
هتَلذ سبل

فشصًذ

وِ دس سبل

وذ هلی
سضتِ

دٍسُ

داًطگبُ آصاد

اسالهی ٍاحذ تْشاى ضشق پزیشفتِ ضذُ ام ،ثب هكبلؼِ ٍ آگبّی وبهل اص هٌذسج دس فشم پیَست ضوبسُ( )1ضبهل خالغِ همشسات ٍ ؾَاثف آهَصضی،
اجتوبػی ٍ اخاللی داًطگبُ آصاداسالهی ،ثذیٌَسیلِ هتْؼذ هیضَم ولیِ همشسات ٍ آئیي ًبهِّبی داًطگبُ سا سػبیت ًوَدُ ٍ ّش صهبى اص
ًظشآهَصضی ،اًؿجبقی ٍ ثِ ٍیژُ اص ًظش دفتش گضیٌص غالحیتّبی ػوَهی سبصهبى هشوضی داًطگبُ آصاد اسالهی هٌؼی ثشای اداهِ تحػیل
ایٌجبًت اػالم گشدد ،اص حؿَس دس هحل داًطگبّی خَدداسی ًوَدُ ٍ چٌبًچِ دس ایي هَسد اػتشاؾی داضتِ ثبضن ،وتجبً اص قشیك لسوتّبی ریشثف
داًطگبُ هَؾَع سا پیگیشی ًوبین.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

تبضید:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"

كطم تؼْس ًبهِ
زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطم
ثذیٌَسیلِ ایٌجبًت

هتَلذ سبل

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ

غبدسُ اص

فشصًذ

وذ هلی

پزیشفتِ ضذُ دس آصهَى

سبل

سضتِ

هتؼْذ

هیضَم ،ولیِ همشسات آئیي ًبهِ ّبی آهَصضی ٍ اًؿجبقی داًطگبُ ٍ ًظبم همذس ج.ا.ا سا سػبیت ًوَدُ ٍ دس غَست ػذم تبییذ غالحیت ػوَهی
ایٌجبًت جْت اداهِ تحػیل دس داًطگبُ آصاد اص حؿَس دس هحل داًطگبّی خَدداسی ًوَدُ ٍ حك ّش گًَِ ضىبیت دس خػَظ اداهِ تحػیل ٍ
استشداد هجبلغ ٍاسیضی (ضْشیِ) ٍ ؾشس ٍ صیبى ًبضی اص آى سا اص خَد سلت ٍ ػَالت ًبضی اص آى سا ثِ ػْذُ هیگیشم/ .

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

تبضید:

اهضبء:

" ثسوِ تؼبلی"
زضذَاست هؼبزلسبظی زضٍس گصضاًسُ ضسُ زض سبیط زاًطگبُّب

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطم
ثب سالم
فشصًذ

ایٌجبًت

آصهَى /ثذٍى آصهَى ًیوسبل اٍل /دٍم سبل

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ
دس همكغ

وذ هلی
سضتِ

اص قشیك
داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى ضشق

پزیشفتِ ضذُ ام.
خَاّطوٌذم دسٍسی سا وِ دس داًطگبُ یب داًطگبّْبی لجلی ثِ ضشح صیش گزساًذُ ام ثش قجك ؾَاثف ٍ همشسات جبسی هؼبدلسبصی ًوبئیذ..
ًبم زاًطگبُ هجلی

آزضس

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی زاًطدَ :

سبل ٍضٍز

هوغغ

ضضتِ  /گطایص

ٍاحس گصاضًسُ

تبضید ٍ اهضبء:

تصًط:
-

ایي فشم پس اص تىویل ٍ اتوبم هشاحل ثجت ًبم ٍ لجل اص اًتخبة ٍاحذ تحَیل وبسضٌبس گشٍُ آهَصضی هشثَقِ گشدد.

-

وبسضٌبس گشٍُ آهَصضی سشیؼبً ًسجت ثِ استؼالم سیض ًوشات اص داًطگبُ /داًطگبُّبی لجلی الذام ًوبیذ.

-

پس اص استؼالم دسج دس پشًٍذُ داًطجَ.

ًحَُ ٍضٍز

" ثسوِ تؼبلی"
تؼْس ًبهِ استلبزُ اظ سْویِ ضظهٌسگبى ٍ ایثبضگطاى

تَجِ :ایي فشم تَسف سصهٌذگبى ٍ ایثبسگشاى اًمالة اسالهی وِ ثب استفبدُ اص سْویِ هشثَـ پزیشفتِ ضذُ اًذ ،دس ٌّگبم ثجت ًبم تىویل ٍ اسائِ
هیگشدد.

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطم

ایٌجبًت
سضتِ

وِ ثش قجك وبسًبهِ ایٌتشًتی یب سٌذ پزیشش سبل
ثب استفبدُ اص اهتیبص -1:آصادُ یب فشصًذ ٍ ّوسش

ّ -3وسش یب فشصًذ جبًجبص  %50ثِ ثبال

ّ -4وسش یب فشصًذ جبًجبص  %25تب % 49

داًطگبُ آصاد اسالهی دس

 -2جبًجبص 25دسغذ ٍ ثبالتش
ّ -5وسش یب فشصًذ ضْیذ

پزیشفتِ

ضذُام تؼْذ هی ًوبین چٌبچِ دس ّش صهبى اص ثجت ًبم ٍ تحػیل اػالم گشدد فبلذ ضشایف استفبدُ اص تسْیالت لبًًَی سْویِ سصهٌذگبى ٍ
ایثبسگشاى( هَؾَع هبدُ ٍاحذُ هػَة هجلس ضَسای اسالهی) ثبضن ،حذاوثش ظشف هذت یه هبُ اص تبسیخ اػالم داًطگبُ اغل گَاّی ًبهِ ػىس
داس هؼتجش سا وِ ثب هْش ٍ اهؿبی هسئَلیي سبصهبى ریشثف تبئیذ ضذُ ،اخز ٍ ثِ داًطگبُ اسائِ ًوبین .دس غیش ایٌػَست داًطگبُ حك داسد اص اداهِ
تحػیل ایٌجبًت هوبًؼت ثِ ػول آٍسدُ ٍ ّیچگًَِ اػتشاؼ دس ایي هَسد ًخَاّن داضت.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

تبضید:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"

تؼْس ًبهِ پصیطكتِ ضسگبى هطـَل ذسهت ٍظیلِ ػوَهی ًِ هجل اظ اػالم اسبهی پصیطكتِ ضسگبى ثِ ذسهت اػعام ضسُاًس،

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطم

ایٌجبًت

غبدسُ اص

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ

هتَلذ سبل

فشصًذ

داًطگبُ آصاد اسالهی دس سضتِ

ثبوذ هلی

وِ ثش قجك ٍیژُ ًبهِ اػالم اسبهی لجَل ضذگبى آصهَى وبسضٌبسی اسضذ سبل
آى ٍاحذ پزیشفتِ ضذُام ؾوي دسخَاست گَاّی لجَلی دس داًطگبُ هتؼْذ هیگشدم

ثِ هحؽ اخز هجَص تشخیع اص ٍظیفِ ػوَهی ثب یگبى خذهتی هشثَقِ تسَیِ حسبة ًوَدُ ٍ هجَص ثجت ًبم ٍ تحػیل سا حذاوثش ظشف 2
ّفتِ ثِ داًطگبُ اسائِ تب ثش اسبس آى جْت ایٌ جبًت دسخَاست هؼبفیت تحػیلی ضَد ٍ چٌبًچِ تب پبیبى ضْشیَس هبُ سبل جبسی ثِ ّش دلیل
اص خذهت تشخیع ًگشدم ،لجَلی ایٌجبًت هٌتفی گشدد/.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

تبضید:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كطم هطرػبت زاٍعلجیي اكـبًی ٍ ػطاهی ٍ سبیط اتجبع ؿیط ایطاًی ضطًت ًٌٌسُ زض
زٍضُ

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطم

سبل

هطرػبت كطزی
ًبم خبًَادگی:

ًبم:
تبثؼیت:

جٌسیت:

ًبم پذس:

هحل تَلذ:

ًبم جذ:

تبسیخ تَلذ:
جذا ضذُ

ٍؾؼیت تبّلّ :شگض اصدٍاج ًىشدُ

هتبّل ثب ّوسش

ثیَُ

هتبّل دٍس اص ّوسش

ضـل
سبصهبى هحل وبس/وبسفشهب:

ًَع ضؼل:
ًطبًی
ًطبًی هحل وبس دس ایشاى :ضْش

خیبثبى:

ًطبًی وبهل ٍ دلیك هٌضل دس ایشاى :ضْش

تلفي:
وَچِ:

خیبثبى:

تلفي:

پالن:

وذ پستی:

هطخػبت اػؿبء خبًَاس ثب افشاد تحت تىفل
تبثؼیت

ًبم

ًبم پذس

ًبم خبًَادگی

ًبم جذ

ضوبّش هذسن ضٌبسبیی یب البهتی

ًَع هذسن ضٌبسبیی یب البهتی

ضغل

ًسجت

هطرػبت تحػیلی زاٍعلت
داسًذُ هذسن وبسضٌبسی
ًَع هذسن :

داسًذُ هذسن وبسضٌبسی اسضذ
سضتِ تحػیلی:

هحل اخز هذسن:

هؼذل ول:

تبسیخ اخز هذسن:

هوغغ تحػیلی
وبسداًی:

وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ:

وبسضٌبسی:

دوتشی تخػػی

هطرػبت هسضى اهبهتی یب ضٌبسبیی
گزسًبهِ:

دفتشچِ پٌبٌّذگی:

ثشي تشدد خشٍجی هذت داس:

وبست َّیت ٍیژُ اتجبع خبسج:

ضوبسُ خبًَاس:

ضوبسُ هذسن البهتی:
هحل غذٍس:

تبسیخ اًمؿبء البهت:

تبسیخ غذٍس:

زٌبًسِ زاٍعلت زاضای هبزض ایطاًی هی ثبضس لغلبً هطرػبت ایطبى ضا ( هطرػبت هبزض) زض ایي هسوت ثٌَیسیس.
ًبم:

ًبم خبًَادگی:

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم پذس:

ضوبسُ وبست هلی:

تبسیخ تَلذ:
هحل غذٍس:

ًَع اصدٍاج  :سسوی

هحل تَلذ:
غیش سسوی

تللي ضطٍضی
ًطبًی ٍ یب ضوبسُ تلفٌی وِ ثتَاى دس هَالغ ؾشٍسی ثب جٌبثؼبلی توبس ثگیشین.
یبزآٍضی ٍ تؼْس ًبهِ
هكبلت هٌذسج دس ایي فشم سا ثِ قَس وبهل تىویل ٍ غحت ٍ دسستی آى سا تبییذ ًوَدُ ٍ تؼْذ هی ًوبین ؾوي سػبیت لَاًیي ٍ همشسات جوَْسی اسالهی ایشاى ،دس غَست
اثجبت خالف ٍ وتوبى حمبیك ؾوي وبى لن یىي ضذى پزیشش ایٌجبًت دس داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی جوَْسی اسالهی ایشاى تحتپیگشد لبًًَی لشاسگشفتِ ٍ ثِ
تػویوبت هتخزُ اص سَی هشاوض آهَصش ػبلی اػتشاؾی ًخَاّن داضت.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

اهضبء ٍ اثط اًگطت:

تبضید:

پیوست 1

"ببسمه تعبلی"
"راهنمبی پذیزفته شدگبن دوره کبرشنبسی ارشدنبپیوسته دانشگبه آساد اسالمی"
ثب حوس ٍ سپبس ثِ زضگبُ ذساًٍس هتؼبل هَكویت ضوب ضا زض آظهَى ًبضضٌبسی اضضسًبپیَستِ "كَم لیسبًس" زاًطگبُ آظاز اسالهی تجطیي هی گَیین .ضبیستِ است
پصیطكتِ ضسگبى ػعیع ثب تَخِ ثِ هغبلت هٌسضج زض زكتطزِ ضاٌّوبی آظهَى ًبضضٌبسی اضضسًبپیَستِ ٍ ضػبیت ًٌبت ظیط اهسام ٍ ثجت ًبم ًوبیٌس:
-1

زض اثتسای ّط ًیوسبل پصیطكتِ ضسگبى ضوي هطاخؼِ ثِ هَهغ هلعم ثِ پطزاذت ضْطیِ هػَة ّیأت اهٌبی زاًطگبُ هی ثبضٌس ٍ ضْطیِ هتؼلوِ ثبیس تَسظ

زاًطدَ كوظ ثِ ضوبضُ حسبة ثبًٌی ًِ اظ عطف هحل زاًطگبّی اػالم هی ضَز ٍاضیع گطزز.
-2

زض حبل حبضط زاًطگبُ اهٌبى اضائِ تسْیالت ضكبّی ًظیط ًوي ّعیٌِ تحػیلی ٍ ًظبیط آًْب ضا ًساضز.

-3

ثطای كبضؽ التحػیالى زٍضُ ّبی هرتلق تحػیلی ،هططٍط ثط احطاظ ضطایظ كبضؽ التحػیلی گَاّیٌبهِ ّوبى زٍضُ اظ عطف زاًطگبُ غبزض ٍ اػغبء هی ضَز ًِ

ثط عجن هبزُ ٍاحسُ ٍ تجػطُ ّبی آى ٍ هػَثبت ضَضای ػبلی اًوالة كطٌّگی ٍ ّیأت هحتطم زٍلت خوَْضی اسالهی ایطاى هَضز اضظضیبثی هطاض هی گیطز.
-4

زاًطدَ هَظق ثِ ضػبیت ًلیِ هوطّضات ٍ ضَاثظ زاًطگبُ هی ثبضس ٍ زض غَضت ترلق عجن هوطّضات ثب ٍی ضكتبض ذَاّس ضس.

-5

اگط زاًطدَ زض ًیوسبل اٍل ٍضٍز پس اظ ثجت ًبم اظ ضطٍع ثِ تحػیل هٌػطف ٍ اظ ّیر ًالس زضسی استلبزُ ًٌطزُ ثبضس ضْطیِ پطزاذتی ٍی هستطز هی

گطزز.
-6

پصیطكتِ ضسگبى ًجبیس اظ ًظط ذسهت ٍظیلِ ػوَهی ٍ سبیط هَاًیي ٍ هوطّضات خبضی ًطَض هٌغ هبًًَی زاضتِ ثبضٌس .تؼییي احطاظ ضطایظ ٍظیلِ ػوَهی ثطای

هطوَالى ٍ غسٍض هؼبكیت تحػیلی آًبى ثط ػْسُ سبظهبى ٍظیلِ ػوَهی ًبخب هی ثبضس.
-7

الظم است ثجت ًبم ضسگبى زهیوبً هغبثن ثطًبهِ زضسی زض تبضید ّب ٍ سبػبت هوطّض ًِ تَسظ ٍاحس زاًطگبّی اػالم هی ضَز زض زاًطگبُ حضَض یبثٌس.

-8

ػسم هطاخؼِ پصیطكتِ ضسگبى زض هْلت هوطّض ثطای ثجت ًبم ٍ اػالم آهبزگی ثطای ثجت ًبم زض زاًطگبُ ٍ ّوسٌیي ػسم هطاخؼِ ثِ هَهغ زاًطدَیبى ثطای

اًتربة ٍاحسّبی زضسی زض ًیوسبل ّبی تحػیلی عجن ثطًبهِ اػالم ضسُ ثِ هٌعلِ اًػطاف هحسَة ضسُ ٍ هجَلی آًبى هٌتلی تلوی هی گطزز.
-9

پصیطكتِ ضسگبى هلعم ثِ ضػبیت ًبهل ضئَى اسالهی اظ ًظط پَضصٍ ،ضغ ظبّط ٍ اذالم(ثب هالحظِ ػطف هحل تحػیل) هی ثبضٌسّ .وسٌیي ثبیس اظ ًظط ضكتبض

ثب هسئَالى ٍ اسبتیس زاًطگبُ ثب یٌسیگط ًوًَِ یي زاًطدَی هسلوبى ٍ هتؼْس ثَزُ ٍ اسَُ ثطای زاًطدَیبى سبیط زاًطگبُ ّبی ًطَض ثبضٌس .ثِ ٍیژُ پصیطكتِ
ضسگبى ذَاّط الظم است ثب حدبة اسالهی ٍ ثطاثط ثرطٌبهِ زٍلت خوَْضی اسالهی ایطاى زض زاًطگبُ حضَض یبثٌس.
 -10آئیي ًبهِ ّب ٍ هوطّضات ٍ ثرطٌبهِ ّب ٍ پیبم ّبی هسئَالى زاًطگبُ اظ عطین آگْی زض تبثلَّبی اػالًبت زاًطگبُ ثِ اعالع زاًطدَیبى ذَاّس ضسیس .آگبّی اظ
هوطّضات ٍ ثرطٌبهِ ّب ٍ پیبم ّب ثطای ًلیِ زاًطدَیبى العاهی است ٍ ػسم آگبّی اظ آًْب هَخت سلت هسئَلیت اظ زاًطدَ ًرَاّس ضس.
-11

اهٌبى هالهبت حضَضی ثب ًلیِ هسئَالى زاًطگبُ خْت ضكغ اضٌبل ٍ زضیبكت پبسد سؤاالت كوظ زض ظهبى ّبی پیص ثیٌی ضسُ ّلتگی ٍخَز زاضز.

زاًطدَیبى زض ظهبى ّبی پیص ثیٌی ضسُ ٍ ثب ضػبیت سلسلِ هطاتت هی تَاًٌس ثِ هسئَالى شیطثظ هطاخؼِ ًوبیٌس.
ً -12السْبی زاًطگبُ ثب تَخِ ثِ اهٌبًبت هَخَز ػوستبً اظ سبػت  8الی  20تطٌیل ذَاّس ضس.
 -13سٌَات تحػیل زض زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس ثَیژُ ثطای هطوَالى ذسهت ٍظیلِ ػوَهی حساًثط سِ سبل است ٍ ثِ ّیر ٍخِ هبثل اكعایص ًوی ثبضس.
 -14هطذػی تحػیلی زض زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس ًبپیَستِ حساًثط یي ًیوسبل تحػیلی هی ثبضس.
 -15پصیطكتِ ضسگبى زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس ًبپیَستِ ًِ ضضتِ تحػیلی زٍضُ ًبضضٌبسی آًبى ثب ضضتِ هَضز پصیطش زض هوغغ ًبضضٌبسی اضضس تدبًس ًساضتِ
ثبضس ثب ًظط گطٍُ آهَظضی هطثَعِ هَظلٌس تب حساًثط ٍ 12احس زضسی ضا ثِ ػٌَاى زضٍس خجطاًی ثب پیص ًیبظ هبظاز ثط زضٍس زٍضُ ًبضضٌبسی اضضسًبپیَستِ
ثگصضاًٌس.
 -16زاًطدَیبًی ًِ زضٍس اًسیطِ ّب ٍ ٍغبیبی حضطت اهبم"ضُ" ٍ ضٍش تحوین ضا زض هوبعغ پبییي تط ًگصضاًسُ اًس هلعم ثِ گصضاًسى آى ثِ ػٌَاى زضٍس خجطاًی
هی ثبضٌس.
 -17هدوَع سبػبت ؿیجت هَخِ ٍ ؿیطهَخِ زاًطدَ زض ّط زضس ًجبیس اظ

ًل خلسبت آى زضس تدبٍظ ًوبیس .زٌبًسِ ؿیجت زاًطدَ اظ

خلسبت زضس تدبٍظ

ًوبیسً ،وطُ زاًطدَ زض آى زضس غلط هٌظَض ذَاّس ضس .زض غَضتیٌِ ؿیجت زاًطدَ هَخِ ثبضس آى زضس حصف آهَظضی ٍ ؿیجت هَخِ زض ًبضًبهِ تحػیلی زضج
هیگطزز.

 -18حساهل ًوطُ هجَلی زض اهتحبى ّط زضس(اػن اظ زضٍس خجطاًیً ،وجَز یب زضٍس اغلی) 12زض سیستن ً 20وطُ ای هی ثبضس .هیبًگیي ّط ًیوسبل ًجبیس اظ 14
ًوتط ثبضس .زض ؿیط ایي غَضت زاًطدَ هططٍط هحسَة هی گطزز .زاًطدَیی ًِ زض زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس زض زٍ ًیوسبل(اػن اظ هتَالی یب هتٌبٍة) هططٍط ضَز اظ
ازاهِ تحػیل هحطٍم ذَاّس ضس .ضوٌبً هیبًگیي ًل ًوطات زاًطدَ زض زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس ثبیستی اظ  14ثبالتط ثبضس ،زض ؿیط ایي غَضت هسضًی ثِ ٍی اػغب
ًرَاّس ضس.
 -19غسٍض هطذػی تحػیلی كوظ ثب توبضبی ًتجی زاًطدَ ًِ هجل اظ آؿبظ ّط ًیوسبل تحػیلی ثِ ٍاحس زاًطگبّی تسلین هی ضَز ،هبثل ثطضسی است.
 -20عَل هست تحػیل زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس ًبپیَستِ  2سبل است ًِ ثب تَخِ ثِ تؼساز زضٍس خجطاًی ًِ زاًطدَ ثب ًظط گطٍُ آهَظضی ػالٍُ ثط زضٍس اغلی
زٍضُ هلعم ثِ گصضاًسى آى هی ثبضس ،حساًثط تب یي سبل زیگط هبثل اكعایص است .زض ّط حبل سٌَات تحػیل زض زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس ًبپیَستِ ثَیژُ ثطای
هطوَلیي ًجبیس اظ سِ سبل تدبٍظ ًٌس.
 -21زاًطدَ هی تَاًس زض ّط ًیوسبل تحػیلی حساهل  ٍ 8حساًثط ٍ 14احس زضسی ثب ًظط گطٍُ آهَظضی ٍ ضػبیت زیگط هوطّضات هطثَط ٍ اهٌبًبت زاًطگبّی
اًتربة ًوبیس .زٌبًسِ تؼساز ٍاحس ّبی زضسی زاًطدَ زض ّط ًیوسبل تحػیلی ثِ ػلت ػسم اًتربة ثِ هَهغ زض س اضائِ ضسُ یب حصف زضس ،ثب ػسم ضطًت زض
خلسبت اهتحبًی(ثبػصض هَخِ) اظ حساهل تؼییي ضسُ ًوتط گطزز ،آى ًیوسبل ًیع خعٍ سٌَات تحػیل زاًطدَ هحسَة ٍ اظ ًظط هططٍعی ٍ زیگط هوطّضات ،هطبثِ
ًیوسبل ّبی تحػیلی هؼوَل هی ثبضس.
 -22ثطاثط ثرطٌبهِ ضوبضُ  30/12793هَضخ ( 96/02/31هَض َع هوٌَػیت تساذل تحػیلی زاًطدَیبى ضضتِ ّبی ؿیطپعضٌی) ،تحػیل ّوعهبى ثب ذسهت ٍظیلِ
ػوَهی ٍ یب ّوعهبى ثب تحػیل زض هؤسسِ آهَظش ػبلی زیگط(اػن اظ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍ یب زیگط هؤسسبت ٍ هطاًع آهَظش ػبلی) زض ّوبى ضضتِ/هوغغ یب
ضضتِ/هوغغ زیگط هوٌَع است.
 -23هؼبزل سبظی ز ضٍس زاًطدَیبًی ًِ هجالً زضٍسی ضا زض زٍضُ ًبضضٌبسی اضضس گصضاًسُ اًس ثطاسبس ثرطٌبهِ ّبی هطثَعِ اًدبم هی گیطز.
 -24زاًطدَ هَظق است هَضَع پبیبى ًبهِ ذَز ضا ثؼس اظ ًیوسبل زٍم تحػیل ٍ هجل اظ ضطٍع ًیوسبل سَم ثب ًظط استبز ضاٌّوب اًتربة ًوبیس .هَضَع پبیبى ًبهِ
پس اظ تبییس ضَضای تحػیالت تٌویلی هغؼیت هی یبثس.
 -25زاًطدَ تب ظهبًی ًِ پبیبى ًبهِ ضا ثِ اتوبم ًطسبًسُ ٍ اظ آى زكبع ًٌطزُ ،هَظق است زض ًیوسبل ّبی ثؼس ثطای آى ثجت ًبم ًوبیس.
 -26زٌبًسِ زض ّط هطحلِ ای اظ ثجت ًبم ٍ تحػیل هطرع ضَز ًِ زاًطدَ كبهس یٌی اظ ضطایظ هطثَط ثِ هوطّضات تحػیل زض زاًطگبُ آظاز اسالهی است ٍ یب زض
تٌویل كطهْبی ثجت ًبم هغبلجی ذالف ٍاهغ اظْبض ًوَزُ یب پیگیطی الظم ضا ثطای اذص اغل هسضى هوغغ ًبضضٌبسی ٍ ضیع ًوطات هطثَعِ ثِ ػول ًیبٍضزُ ٍ ایي هسضى
ضا تحَیل زاًطگبُ ًٌوبیس اظ ازاهِ تحػیل اٍ خلَگیطی ثِ ػول ذَاّس آهس.
 -27اًت وبل ٍ هیْوبًی زاًطدَیبى هغبثن آئیي ًبهِ ًول ٍ اًتوبالت زاًطدَیبى زاًطگبُ آظاز اسالهی اًدبم هی ضَز.
ً -28گْساضی ٍ حلبظت اظ ًبضت زاًطدَیی یٌی اظ ٍظبیق حسبس زاًطدَ ثَزُ ٍ زض غَضت هلوَز ضسى آى ثطای زاًطگبُ ٍ زاًطدَ هطٌالت كطاٍاًی كطاّن هی
ًوبیس ثِ ٍیژُ ًبضت زاًطدَ یبى ثطازضاى ًِ عجن زستَضالؼول ًظبم ٍظیلِ ػوَهی ًبضت هؼبكیت تحػیلی آًبى ًیع هحسَة هی ضَز.
 -29اػالم اسبهی پصیطكتِ ضسگبى ایي زٍضُ كوظ اظ ًظط ػلوی هی ثبضس ٍ هطاحل احطاظ غالحیت ػوَهی ثطای آًبى اًدبم ًطسُ است ثٌبثطایي زٌبًسِ ثِ ّط زلیلی
ازاهِ تحػیل پصیطكتِ ضسگبى اظ ًظط ازاضُ گعیٌص غالحیت ّبی ػوَهی ،هوٌَع اػالم گطزز ،هَضَع اظ عطف هحل زاًطگبّی ثِ كطز پصیطكتِ ضسُ اثالؽ ٍ اظ ازاهِ
تحػیل ٍی خلَگیطی ثِ ػول ذَاّس آهس ٍ زٌبًسِ زاًطدَ ،اػتطاضی زض ایي ذػَظ زاضتِ ثبضس ،الظم است ًتجبً اظ عطین هسوت ّبی شیطثظ سبظهبى هطًعی
زاًطگبُ آظاز اسالهی اهسام ٍ هَضَع ضا پیگیطی ًوبیس.

ثبسوِ تؼبلی

ٍاحذ تْشاى ضشق

تعهد نبمه کتبی دانشجویبن(ببنوان)
رعبیت مقزرات و ضوابط پوشش ،آراستگی و شئون فزهنگی و رفتبری در دانشگبه آساد اسالمی

ایٌجبًت
سضتِ

ضوبسُ داًطجَیی
همكغ

ٍسٍدی سبل تحػیلی

اصخذاًٍذهٌبى ثخبقش فشغت حؿَس دس هحیف ػلوی ٍ فؿبی فشّیختگی سپبسگضاسم ٍ تالش هی

وٌن ل َاًیٌَ همشسات داًطگبُ سا اسج ًْبدُ ٍ دس جْت اجشای آى وَضب ثبضن .اص آًجب وِ داًطگبُ هحیف فشّیختگی است ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی
دس جْت سالهت هحیف تؼلین ٍ تشثیت ّوبًٌذ داًطگبُ ّبی ثشتش جْبى ،همشساتی ثشای سفتبس فشٌّگی ٍ پَضص دس داًطگبُ ٍ اجتوبػی سػبیت
ًوَدُ ٍ سشلَحِ ضئًَبت اخاللی ،فشٌّگی ٍ سفتبسی خَد دس داًطگبُ لشاس دّن:
گشیده ای اس دستور العمل آراستگی و شئون فزهنگی و رفتبری در دانشگبه آساد اسالمی
 -1لجبس ثبیس سبزُ ،آضاستِ ٍ زض ضأى زاًطگبُ ثبضس.
 -2پَضص ًبهل ثسى ثدع غَضت ٍ زست ّب تب هر ثطای ثبًَاى العاهی است.
 -3پَضص ثبًَاى ثب زبزض ٍ هبًتَ یب هبتَ ثلٌس (تب ظیطظاًَ) ،ضلَاض  ،هوٌؼِ یب ضٍسطی ثب ضًگ هٌبست ،خَضاة ؿیط ًبظى ٍ ًلص هتؼبضف
هی ثبضس.
 -4استلبزُ اظ هبًتَ هٌبستًَ ،تبُ ،زبى زاض ،آستیي ًَتبُ (سبم زست ًوب) ،زسجبى ،زاضای ضًگ تٌس ٍ ظًٌسُ ،خلَثبظ ٍ یسٍى زًوِ
ثطای ثبًَاى هوٌَع است.
 -5زبح ّطگًَِ ًوَشً ،لوبت ظًٌسُ ٍ ضًیي ،ػالئن ٍ ًطبًِ گطٍُ ّبی اًحطاكی ،تػبٍیط ظى ،تػبٍیط كٌبّی ٍ پَذ .ثی هؼٌی،
ضؼبضّبی هَهی ٍ ًژازی ،تجلیـبت تدبضی ٍ تَّیي آهیع ثط ضٍی ثسى ،پَضص ،هر ثٌس ،پیطبًی ثٌسً ،وطثٌس ،اًگطتط ٍ ًیق هوٌَع
است.
 -6استلبزُ اظ آضایص ظًٌسُ ،خَاّطات ٍ ظیَضآالت ًبهتؼبضف هوٌَع است.
ّ -7ط گًَِ ضكتبضی ًِ ثب اغَل سبظهبًی ،ضَلیظ ٍ هوطضات اذالهی ،كطٌّگی ٍ اختوبػی ًالس زضس،آظهبیطگبُ ،ذَاثگبُ ٍ هحیظ
زاًطگبُ هـبیط ثبضس هوٌَع است.
 -8پَضص زض هحیظ ذَاثگبُ ثبیس هتؼبضف ثب اهبًي ذَاثگبّی ثبضس .پَضیسى لجبس ضاحتی زض كضبی ػوَهی ثب تَخِ ثِ ذَاثگبُ
هوٌَع است.
 -9ثب تَخِ ثِ تلٌیي خٌسیت هحیظ ّبی ٍضظضی ،پَضص اذتػبغی ّط ضضتِ ٍضظضی هی تَاًس ثب ّوبى هحیظ ٍ ٍضظش استلبزُ
ضَز.
نبم و نبم خبنوادگی:
معبونت فزهنگی و دانشجویی واحد تهزان شزق

امضبء

ببسمه تعبلی

واحد تهران شرق

تعهد نبمه کتبی دانشجویبن(آقبیبن)
رعبیت مقزرات و ضوابط پوشش ،آراستگی و شئون فزهنگی و رفتبری در دانشگبه آساد اسالمی

ایٌجبًت
سضتِ

ضوبسُ داًطجَیی
همكغ

ٍسٍدی سبل تحػیلی

اصخذاًٍذهٌبى ثخبقش فشغت حؿَس دس هحیف ػلوی ٍ فؿبی فشّیختگی سپبسگضاسم ٍ تالش هی

وٌن ل َاًیٌَ همشسات داًطگبُ سا اسج ًْبدُ ٍ دس جْت اجشای آى وَضب ثبضن .اص آًجب وِ داًطگبُ هحیف فشّیختگی است ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی
دس جْت سالهت هحیف تؼلین ٍ تشثیت ّوبًٌذ داًطگبُ ّبی ثشتش جْبى ،همشساتی ثشای سفتبس فشٌّگی ٍ پَضص دس داًطگبُ ٍ اجتوبػی سػبیت
ًوَدُ ٍ سشلَحِ ضئًَبت اخاللی ،فشٌّگی ٍ سفتبسی خَد دس داًطگبُ لشاس دّن:
گشیده ای اس دستور العمل آراستگی و شئون فزهنگی و رفتبری در دانشگبه آساد اسالمی
 -1لجبس ثبیس سبزُ ،آضاستِ ٍ زض ضأى زاًطگبُ ثبضس.
 -2پَضص آهبیبى ثبیس ثب پیطاّي آستیي زاض ٍ یوِ هؼوَلی ،ضلَاض سبزُ ،ضسوی ٍ ثلٌس ثبضس.
 -3آضایص ٍ پیطایص ؿیط هتؼبضف هَ هبًٌس ثبكتي ،هص هطزى ،تیؾ تیـی ٍ  ...هوٌَع است.
 -4استلبزُ اظ لجبس اًساهی ،تبظى ،تٌگ ٍ زسجبى ،ثسى ًوب ٍ ضلَاض استطیح هوٌَع است.
 -5زبح ّطگًَِ ًوَشً ،لوبت ظًٌسُ ٍ ضًیي ،ػالئن ٍ ًطبًِ گطٍُ ّبی اًحطاكی ،تػبٍیط ظى ،تػبٍیط كٌبّی ٍ پَذ .ثی هؼٌی،
ضؼبضّبی هَهی ٍ ًژازی ،تجلیـبت تدبضی ٍ تَّیي آهیع ثط ضٍی ثسى ،پَضص ،هر ثٌس ،پیطبًی ثٌسً ،وطثٌس ،اًگطتط ٍ ًیق هوٌَع
است.
ّ -6ط گًَِ ضكتبضی ًِ ثب اغَل سبظهبًی ،ضَلیظ ٍ هوطضات اذالهی ،كطٌّگی ٍ اختوبػی ًالس زضس،آظهبیطگبُ ،ذَاثگبُ ٍ هحیظ
زاًطگبُ هـبیط ثبضس هوٌَع است.
 -7پَضص زض هحیظ ذَاثگبُ ثبیس هتؼبضف ثب اهبًي ذَاثگبّی ثبضس.
 -8ثب تَخِ ثِ تلٌیي خٌسیت هحیظ ّبی ٍضظضی ،پَضص اذتػبغی ّط ضضتِ ٍضظضی هی تَاًس ثب ّوبى هحیظ ٍ ٍضظش استلبزُ
ضَز.

نبم و نبم خبنوادگی:

امضبء
معبونت فزهنگی و دانشجویی واحد تهزان شزق

باسمه تعالی
معايوت فرهىگی يداوشجًیی
پرسشىامه استعذادیابی فرهىگی داوشجًیان جذیذ الًريدسال 9911
داوشجًی گرامی
هعاًٍت فرٌّگی ٍداًشجَیی داًشگاُ ٍرٍد شوا را بِ بسرگتریي داًشگاُ غیر حضَری جْاى خیر هقذم عرض هی ًوایذ ٍعضَیت شوا در
خاًَادُ هعظن ٍ فرّیختِ داًشگاُ آزاد اسالهی را تبریک هی گَیذ اهیذٍارین با تَجْات قادر هتعال با دٍ بال علن ٍهعرفت قلِ ّای ترقی
ٍکوال را یکی پس از دیگر فتح ًواییذ
ایي پرسشٌاهِ با ّذف شٌاسایی ٍبکار گیری ظرفیت ّا،استعذادّا ٍتَاًایی ّای شوا عسیساى از یکسَ ٍشٌاخت ًیاز ّای فرٌّگی شوا از
سَی دیگر طراحی شذُ است پاسخگَیی ّوراُ با دقت شوا باعث ارتقا کیفی برًاهِ ّا فرٌّگی داًشگاُ ٍتٌاسب آى با ًیاز ّای شوا
باتشکر

خَاّذ بَد ّوچٌیي با ارائِ ًظرات ٍپیشٌْادات سازًذُ خَد ها را در ایي اهر یاری ًواییذ
الف – مشخصات عمًمی :
نام ونام خانوادگی:
شماره دانشجویی:

تاریخ تولد:

مقطع تحصیلی:

دین ومذهب:

محل تولد:

قومیت:

دانشجوی بومی هستید :آری

رشته و گرایش تحصیلی:

وضعیت اشتغال:
خیر

وضعیت تاهل:

شماره تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیکی
فعالیت های فرهىگی

عالقمىذ به

میزان تسلط يآشىایی

فعالیت در ایه
مًرد هستیذ

عنوان فعالیت
قرائت قرآن
حفظ قرآن
فعالیت های مرتبط با مسجد وهیات
مداحی
نشریه دانشجویی
عکاسی وفیلمبرداری
نقاشی وهنرهای تجسمی
کاریکاتور
تئاتر و بازیگری
نقد فیلم
تهیه فیلم ومستند وکلیپ
موسیقی
صنایع دستی
شعر
نویسندگی وداستان نویسی
مقاله نویسی
مجری گری وسخنرانی
کمک های اولیه وهالل احمر
پژوهش ومطالعات فرهنگی
برگزاری اردو وبرنامه های فرهنگی
طراحی سایت واپلیکیشن
طراحی گرافیکی وصفحه ارایی

عالی

زیاد

متوسط

اصال

آری

خیر

تًضیحات

مهارت های کامپیوتر icdl
خوشنویسی
خبرنگاری
ورزشی
برگزاری اردوها ودوره های آموزشی فرهنگی

امور اجرایی برنامه های فرهنگی
گردشگری
سًابق فرهىگی :
وهاد فرهىگی

عىًان دقیق وهاد

مذت یا تاریخ فعالیت

سمت در فعالیت

عضویت درشورای اسالمی مدرسه
عضویت درهیات مذهبی
عضویت درکانون فرهنگی
عضویت دربسیج
عضویت درانجمن اسالمی
عضویت دراردوی جهادی
شرکت دراردوی راهیان نور
تالیف مقاله فرهنگی
کسب مقام یا تقدیر در مسابقات وجشنواره های قرآنی،فرهنگی،هنری وادبی

برگزاری یا شرکت در کرسی های آزاد اندیشی
شرکت در دوره های آموزشی فرهنگی معرفتی

-

در کدامیک از موارد ذیل عالقمند هستید از مشاوره استفاده کنید :

-1
-2
-3
-4
-5

پاسخگویی به شبهات اعتقادی ومذهبی
خانواده و ازدواج
تحصیلی
موفقیت و مهارت آموزی
رفتاری وشخصیتی

کدام یک از شبکه های اجتماعی را برای انعکاس فعالیت های فرهنگی دانشگاه مناسب تر می دانید ؟ (سایت،اینستاگرام و).....

کدام یک از نرم افزارهای ارتباط واطالع رسانی فعالیت های فرهنگی دانشگاه مناسب تر می دانید ؟(بله،سروش ،تلگرام و)...

چند ساعت در هفته را می توانید به فعالیت های فرهنگی دانشگاه اختصاص دهید در صورت امکان روز ها وساعت آن را ذکر نمایید؟

چنانچه والدین شما عالقمند به مشارکت وهمکای با مسئولین فرهنگی دانشگاه می باشند شماره تماس ایشان را اعالم نمایید.

خوشحال می شویم چنانچه پیرامون فعالیت های فرهنگی دانشگاه پیشنهاداتی دارید با ما در میان بگذارید:

