ثسوِ تؼبلی
كفم ؼـغَاست ثجت ًبم پؿیفكتِ ضؽگبى ؼٍـُ ًبـضٌبسی پیَستِ ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی
ٍاضؽ تْفاى ضفم

لغلبً اعالػبت ظیط ضا هغبثن ضٌبسٌبهِ ٍ سبیط هساضى هؼتجط ثِ عَض زهین ٍ ذَاًب تٌویل ًوبئیس.
الق -هطػػبت ضٌبسٌبهِ ای ؼاًطدَ:
ً -1بم:

ً -2بم ذبًَازگی:

- 6هحل غسٍض ضٌبسٌبهِ:
 -8تبضید تَلس

/

ضْط:

/

 -10جٌسیت :ظى

ً -3بم پسض:

 -4ضوبضُ ضٌبسٌبهِ:

استبى:

13

 -7هحل تَلس( :ضْط یب ضٍستب)

 -9تبضید غسٍض
 -11تبثؼیت :

هطز

ً -5س هلی:

/

استبى:

13 /

 -12زیي اسالم( ضیؼِ

) هسیحی

سٌی

ظضتطتی

ًلیوی

ة -سَاثن تطػیلی ؼاًطدَ ثف اسبس آغفیي هؽـى تطػیلی:
زیپلن ًظبم جسیس 6-3-3
كَم زیپلن

زیپلن ًظبم هسین هتَسغِ

لیسبًس

اظ(زثیطستبى:

زٍضُ پیص زاًطگبّی

كَم لیسبًس

زاًطگبُ:

زًتطی

حَظُ ػلویِ:

جٍ -ضؼیت ضـلی ؼاًطدَ -1( :ضبؿل

تحػیالت حَظُ:

) ضْطستبى:

 -2كبهس ضـل

زض ضضتِ:

استبى:

ًِ
كبضؽ التحػیل ضسُام.

زض سبل

)

زض غَضت ضبؿل ثَزى:
ًَ-ع سبظهبى :زٍلتی

ٍاثستِ ثِ زٍلت
پیوبًی

ًَ-ع استرسام :ضسوی

ًْبزّبی اًوالة اسالهی

آظهبیطی

ضٍظهعز

ػوَهی ٍ ػبم الوٌلؼِ

ذطیس ذسهت

ذػَغی

آظاز
هطاضزازی

عجن هوطضات هبًَى ٍظاضت ًبض

هست هطاضزاز:
ثبظًسطتِ

ٍضؼیت كؼلی اضتـبل :ضبؿلپست سبظهبًی:

اًلػبل اظ ذسهت

آهبزُ ثِ ذسهت

ًبمً ،طبًی ٍ ضوبضُ تللي هحل ًبض:

آزضس هحل سًٌَت زاًطجَ:
ضوبضُ تللي ثبثت:

ًس پستی هحل سًٌَت:

ضوبضُ تللي ّوطاُ:

ؼ -هطػػبت ٍالؽیي ؼاًطدَ:
-1پسض ً ( :بم ٍ ًبم ذبًَازگی:

ضـل:

ًطبًی ٍ تللي هحل ًبض

-2هبزضً ( :بم ٍ ًبم ذبًَازگی:

ضـل:

ًطبًی ٍ تللي هحل ًبض

ُ -هطػػبت ّوسف ؼاًطدَ:
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

ضوبضُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم پسض:

ًطبًی ٍ تللي هطل ًبـ ّوسف:
ضوبضُ تللي:

آزضس هحل سًٌَت ّوسط زاًطجَ:
ٍٍ -ضؼیت ًظبم ٍظیلِ ( هػػَظ ثفاؼاـى)
زاضای ًبضت پبیبى ذسهت

زاضای هؼبكیت زائن(پعضٌی

زاضای هؼبكیت ػٌبیبت ضّجطی
/

ذطیس ذسهت

 13 /ضطٍع ضسُ ٍ زض تبضید /

ًلبلت

)زاضای هؼبكیت هَهت( پعضٌی

 ،زاضای ثطگِ اػعام ثِ ذسهت ًِ تبضید اػعام آى

/

ًلبلت
/

) ًِ هَػس آى پبیبى ًپصیطكتِ است،

 13هی ثبضس ٍ یب زض حیي ذسهت ّستن ًِ اظ تبضید

 13 /پبیبى هی پصیطز

لغلبً سَاثن تطػیلی ؼٍـُ هتَسغِ ٍ ثبالتف یب اضیبًبً سَاثن تطػیل ضَقٍی غَؼ ـا ؼـ خؽٍل قیف ثٌَیسیؽ ( .زْبـ سبل آغف تطػیل)ًبم هَسسِ آهَظضی

سبلْبی تحػیلی
اظ

تب

هحل جـطاكیبیی

هؼسل

هوغغ ٍ ضضتِ تحػیلی

ثسیٌَسیلِ ضوي تبئیس غحت هغبلت كَم،اًغجبم ضطایظ ذَز ضا ثب زكتطچِ ضاٌّوبی ثجت ًبم سبل
ًبم زض ضضتِ

ًطبًی ٍ تللي هَسسِ آهَظضی

زاًطگبُ آظاز اسالهی اػالم ًوَزُ ٍ زضذَاست ثجت

ضا زاضم  .ضوٌبً زاًطگبُ هجبظ است زض غَضت ػسم تغبثن ضطایظ ایٌجبًت ثب ضَاثظ ،اظ ثجت ًبم ذَززاضی یب زض ّط هطحلِ پس اظ

ثجت ًبم ،اظ ازاهِ تحػیل ایٌجبًت جلَگیطی ًوبیس ٍ .زض ایي غَضت حن ّیچ گًَِ اػتطاضی ًرَاّن زاضت.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

تبضید:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
هطًع هطبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی زاًطجَیی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطم
ؼاًطدَی ػكیك:
هطًع هطبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی زاًطگبُ ثِ هٌظَض ضٌبذت استؼساز ،تَاًبیی ٍ ػالئن پصیطكتِ ضسگبى ٍ ًوي ثِ ضٌَكب ًوَزى آًْب ٍ ّوچٌیي ثطضسی هسبئل ٍ هطٌالت زض
ظهیٌِ ّبی هرتلق ػبعلی ،ضٌبذتی ،ضرػتی ،اجتوبػی ،تحػیلی ،حطكِ ای ،ذبًَازگی ٍ اهتػبزی اهساهبتی ضا ثِ اجطا گصاضزُ ٍ سؼی زاضز ثب اضئِ ذسهبت هطبٍضُ ای،
زضهبًی ٍ اجطای عطح ثْساضت ضٍاًی زض هحیظ زاًطگبُ ،كضبی هٌبسجی ثطای تحػیل زاًطجَیبى كطاّ ن ًوبیس .لصا ثِ هٌظَض ضٌبذت هسبئل ٍ هطٌالت ضوب الظم است ثب
تٌویل ایي پطسط ٌبهِ  ًِ ،هحتَیبت آى ًبهالً ثِ غَضت هحطهبًِ هحلَػ هی هبًس ،زض ایي اهط هْن ٍ حیبتی ،هطًع هطبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی زاًطگبُ ضا یبضی كطهبییس.
هطرػبت كطزی:
ًبم:
ضـل:

ًبم ذبًَازگی:
ظى

جٌسیت :هطز

ًس هلی:
ٍضؼیت تبّل :هجطز

تبضید تَلس:
هتبّل

هحل تَلس:

تؼساز اػضبی ذبًَازُ:

هحل سًٌَت كؼلی:
هحل اهبهت زائن:

ًَع هحل اهبهت :استیجبضی

ضوبضُ تللي توبس ضطٍضی

هلٌی

ضوبضُ تللي هٌعل

آذطیي هسضى تحػیلی

هحل اذص آذطیي هسضى تحػیلی
ًبم ٍ هحل یب هطًع زاًطگبّی

ًبم هحل تحػیل هجلی

هطرػبت ذبًَازگی:
ًسجت

سي

ًبم

ضـل

تحػیالت

ٍضؼیت جسوبًی

هحل اهبهت

ٍضؼیت ضٍاًی

پسض
هبزض
ثطازضاى ثِ تطتیت سي
-1
-2
-3
ذَاّطاى ثِ تطتیت سي
-1
-2
-3
چگًَگی ٍضؼیت تحػیلی:
الق -آیب هجالً زض آظهَى سطاسطی زاًطگبُ آظاز اسالهی یب زاًطگبُ ّبی زٍلتی ضطًت ًطزُ ایس؟ ثلی

زض غَضت هثجت ثَزى پبسد چٌبًچِ زض آظهَى

ذیط

هطٌالت اهتػبزی

هصًَض پصیطكتِ ضسُ ایس ،ػلت ػسم اضتـبل ثِ تحػیل ذَز ضا هطرع ًوبییس .ػسم هَضز ػالهِ ثِ ضضتِ تحػیلی

هطٌالت ذبًَازگی

هطٌالت زیگط
ذیط

ة -آیب ثِ ضضتِ تحػیلی ًِ پصیطكتِ ضسُ ایس ػالهِ زاضیس؟ ثلی
آیب ضضتِ تحػیلی كؼلی ضوب ثب ضـل هَضز ػالهِ تبى تٌبست زاضز؟ ثلی
ج -آیب تبًٌَى زض هَاضز ظیط ثب هسبلِ یب هطٌلی هَاجِ ثَزُ ایس؟ ثلی
هطٌالت تحػیلی

هطٌالت ذبًَازگی

ذیط
ذیط

هطٌالت اهتػبزی

زض غَضت ٍجَز هطٌل ًَع آى ضا هطرع ًٌیس.

هطٌالت اجتوبػی

ػلت ضا تَضیح زّیس؟

ز -آیب تبًٌَى ثِ ثیوبضی یب ًبضاحتی ّبی ظیط زچبض ضسُ ایس؟
ثیوبضیْبی جسوبًی ثلی

ذیط

 ،هؼلَلیت جسوبًی ثلی

ذیط

ً ،بضاحتی ػػجی ٍ ضٍاًی ثلی

ذیط

لغلبً ثب تَجِ ثِ جَاة ثیوبضیْبی جسوبًی

تَضیح زّیس.
ذیط

ُ -آیب سبثوِ ًبضاحتی ػػجی ،ضٍاًی زض هیبى اػضبء ذبًَازُ یب ًعزیٌبى ضوب ٍجَز زاضز؟ ثلی

زض غَضت ٍجَز ًبضاحتی ًَ ،ع آى ٍ ًسجت ذَزتبى ضا ثب ضرع

هجتال شًط ًٌیس
ٍ -آیب تبًٌَى حبزثِ یباتلبم ًبگَاضی هثل تػبزف ،ظلعلِ ،آتص سَظی ٍ یب پی آهسّبی جٌگی ضا تجطثِ ًطزُا یس؟ ثلی

ذیط

زض غَضت تجطثِ زاضتي ًَع آى ضا

شًطًٌیس.
ح -آیب زض حبل حبضط ضوب ثب ٍالسیي ذَز زض یي جب ظًسگی هی ًٌیس؟ ثلی

ذیط

ط -آیب تبًٌَى اذتالكی ثیي اػضبء ذبًَازُ ثِ ٍیژُ ٍالسیي ضوب ضخ زازُ است؟ ثلی

زض غَضتیٌِ جَاة هٌلی است تَضیح كطهبئیس ثبچِ اضربغی ثسط هی ثطیس؟
ذیط

زض غَضتی ًِ جَاة هثجت است ًَع اذتالف ضا ثیبى كطهبئیس.

ی -ػالئن ،تَاًبئی ٍ زیگط هَاضزی ضاًِ الظم هی زاًیس ثِ اذتػبض ثٌَیسیس.
اهضبء زاًطجَ:
ًظفیِ هطبٍـُ ( ـٍاًطٌبسی) :

تبضید:

"ثسوِ تؼبلی"

كفم تؼْؽ ًبهِ
ایي كطم ثبیس تَسظ اكطازی ًِ اغل هسضى زیپلن ًظبم جسیس ، 6-3-3زپیلن ًظبم هتَسظ هسین یب اتوبم زٍضُ پیص زاًطگبّی ًظبم هتَسغِ
جسیس یب كَم زیپلن ضا زض ظهبى ثجت ًبم زض اذتیبض ًساضًس تٌویل گطزز.

ؼاًطگبُ آقاؼاسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ایٌجبًت
غبزضُ اظ

ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ
هتَلس

كطظًس

ًس هلی

ًِ اظ عطین آظهَى  /ثسٍى آظهَى سبل

آى ٍاحس پصیطكتِ ضسُ ام ٍ اغل هسضى (زیپلن ًظبم جسیس 6-3-3
زیپلن

زض هوغغ

زٍضُ پیص زاًطگبّی

ضضتِ

زیپلن ًظبم هسین هتَسغِ

كَم

) ذَز ضا زض اذتیبض ًساضم ،هتؼْس هی گطزم اغل هسضى ذَز ضا حساًثط تبپبیبى ًیوسبل اٍل سبل تحػیلی  1399-400تحَیل

زاًطگبُ ًوبین .زض ؿیط ایي غَضت زاًطگبُ هجبظ است ثطاثطضَاثظ ٍ هوطضات ثب ایٌجبًت ضكتبض ًوبیس ًِ زضایي غَضت هلعم ثِ ضػبیت آى ذَاّن
ثَز ،ضوٌبً توبم ػَاهت ًوع پطًٍسُ ضا هی پصیطم ٍ هتؼْس هی گطزم ثب اغل هسضى كَم الصًط زض ّیچ هَسسِ آهَظش ػبلی هطـَل ثِ
تحػیل ًجَزُ ٍ ًرَاّن ثَز.

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

اهضبء:

" ثسوِ تؼبلی"
تؼْؽ ًبهِ استلبؼُ اق سْویِ ـقهٌؽگبى ٍ ایثبـگفاى

تَجِ :ایي كطم تَسظ ضظهٌسگبى ٍ ایثبضگطاى اًوالة اسالهی ًِ ثب استلبزُ اظ سْویِ هطثَط پصیطكتِ ضسُ اًس ،زض ٌّگبم ثجت ًبم تٌویل ٍ اضائِ
هیگطزز.

ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ایٌجبًت
زض ضضتِ

ًِ ثط عجن ًبضًبهِ ایٌتطًتی یب سٌس پصیطش سبل
ثب استلبزُ اظ اهتیبظ -1:آظازُ یب كطظًس ٍ ّوسط

ّ -3وسط یب كطظًس جبًجبظ  %50ثِ ثبال

ّ -4وسط یب كطظًس جبًجبظ  %25تب % 49

زاًطگبُ آظاز اسالهی

 -2جبًجبظ 25زضغس ٍ ثبالتط
ّ -5وسط یب كطظًس ضْیس

پصیطكتِ

ضسُام تؼْس هیًوبین چٌبچِ زض ّط ظهبى اظ ثجت ًبم ٍ تحػیل اػالم گطزز كبهس ضطایظ استلبزُ اظ تسْیالت هبًًَی سْویِ ضظهٌسگبى ٍ
ایثبضگطاى
( هَضَع هبزُ ٍاحسُ هػَة هجلس ضَضای اسالهی) ثبضن ،حساًثط ظطف هست یي هبُ اظ تبضید اػالم زاًطگبُ اغل گَاّی ًبهِ ػٌس زاض
هؼتجط ضا ًِ ثب هْط ٍ اهضبی هسئَلیي سبظهبى شیطثظ تبئیس ضسُ ،اذص ٍ ثِ زاًطگبُ اضائِ ًوبین .زض ؿیط ایٌػَضت زاًطگبُ حن زاضز اظ ازاهِ
تحػیل ایٌجبًت هوبًؼت ثِ ػول آٍضزُ ٍ ّیچگًَِ اػتطاؼ زض ایي هَضز ًرَاّن زاضت.

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كفم هطػػبت ؼاٍعلجیي اكـبًی ٍ ػفاهی ٍ سبیف اتجبع ؿیف ایفاًی ضفًت ًٌٌؽُ ؼـ
ؼٍـُ

ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم

سبل

هطػػبت كفؼی
ًبم ذبًَازگی:

ًبم:
تبثؼیت:

جٌسیت:

ًبم پسض:

هحل تَلس:

ًبم جس:

تبضید تَلس:
جسا ضسُ

ٍضؼیت تبّلّ :طگع اظزٍاج ًٌطزُ

هتبّل ثب ّوسط

ثیَُ

هتبّل زٍض اظ ّوسط

ضـل
سبظهبى هحل ًبضً/بضكطهب:

ًَع ضؼل:
ًطبًی
ًطبًی هحل ًبض زض ایطاى :ضْط

ذیبثبى:

ًطبًی ًبهل ٍ زهین هٌعل زض ایطاى :ضْط

تللي:

ذیبثبى:

پالى:

ًَچِ:

ًس پستی:

تللي:

هطرػبت اػضبء ذبًَاض ثب اكطاز تحت تٌلل
تبثؼیت

ًبم ذبًَازگی

ًبم

ًبم پسض

ًبم جس

ضوبّط هسضى ضٌبسبیی یب اهبهتی

ًَع هسضى ضٌبسبیی یب اهبهتی

ضـل

ًسجت

هطػػبت تطػیلی ؼاٍعلت
زاضًسُ زیپلن ًظبم جسیس 6-3-3
ًَع زیپلن:

زاضًسُ زٍضُ پیص زاًطگبّی

ضضتِ تحػیلی:

ًَع هسضى پیص زاًطگبّی:

زاضًسُ زیپلن ًظبم هسین آهَظش هتَسغِ

هؼسل ًتجی زیپلن:

هحل زٍضُ پیص زاًطگبّی:

هحل اذص زیپلن:

هحل اذص هسضى پیص زاًطگبّی:

تبضید اذص زیپلن:
تبضید اذص هسضى پیص زاًطگبّی:

هوغغ تطػیلی
ًبضزاًی:

ًبضضٌبسی اضضس ًبپیَستِ:

ًبضضٌبسی:

هطػػبت هؽـى اهبهتی یب ضٌبسبیی
گصضًبهِ:

زكتطچِ پٌبٌّسگی:

ثطٍ تطزز ذطٍجی هست زاض:

ًبضت َّیت ٍیژُ اتجبع ذبضج:

ضوبضُ ذبًَاض:

ضوبضُ هسضى اهبهتی:
هحل غسٍض:

تبضید اًوضبء اهبهت:

تبضید غسٍض:

زٌبًسِ ؼاٍعلت ؼاـای هبؼـ ایفاًی هی ثبضؽ لغلبً هطػػبت ایطبى ـا ( هطػػبت هبؼـ) ؼـ ایي هسوت ثٌَیسیؽ.
ًبم:
ضوبضُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم ذبًَازگی:

ًبم پسض:

ضوبضُ ًبضت هلی:

تبضید تَلس:
هحل غسٍض:

هحل تَلس:
ؿیط ضسوی

ًَع اظزٍاج  :ضسوی

تللي ضفٍـی
ًطبًی ٍ یب ضوبضُ تللٌی ًِ ثتَاى زض هَاهغ ضطٍضی ثب جٌبثؼبلی توبس ثگیطین.
یبؼآٍـی ٍ تؼْؽ ًبهِ
هغبلت هٌسضج زض ایي كطم ضا ثِ عَض ًبهل تٌویل ٍ غحت ٍ زضستی آى ضا تبییس ًوَزُ ٍ تؼْس هی ًوبین ضوي ضػبیت هَاًیي ٍ هوطضات جوَْضی اسالهی ایطاى ،زض
غَضت اثجبت ذالف ٍ ًتوبى حوبین ضوي ًبى لن یٌي ضسى پصیطش ایٌجبًت زض زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلی جوَْضی اسالهی ایطاى تحتپیگطز هبًًَی
هطاضگطكتِ ٍ ثِ تػویوبت هترصُ اظ سَی هطاًع آهَظش ػبلی اػتطاضی ًرَاّن زاضت.
ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

اهضبء ٍ اثف اًگطت:

تبـیع:

"ثسوِ تؼبلی"

كفم تؼْؽ ًبهِ

ؼاًطگبُ آقاؼاسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ایٌجبًت
غبزضُ اظ

ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ
هتَلس سبل

كطظًس

ًِ زض سبل

ًس هلی
ضضتِ

هوغغ

زاًطگبُ

آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطم پصیطكتِ ضسُ ام ،ثب هغبلؼِ ٍ آگبّی ًبهل اظ هٌسضج زض كطم پیَست ضوبضُ( )1ضبهل ذالغِ هوطضات ٍ ضَاثظ
آهَظضی ،اجتوبػی ٍ اذالهی زاًطگبُ آظازاسالهی ،ثسیٌَسیلِ هتْؼس هیضَم ًلیِ هوطضات ٍ آئیي ًبهِّبی زاًطگبُ ضا ضػبیت ًوَزُ ٍ ّط ظهبى
اظ ًظطآهَظضی ،اًضجبعی ٍ ثِ ٍیژُ اظ ًظط زكتط گعیٌص غالحیتْبی ػوَهی سبظهبى هطًعی زاًطگبُ آظاز اسالهی هٌؼی ثطای ازاهِ تحػیل
ایٌجبًت اػالم گطزز ،اظ حضَض زض هحل زاًطگبّی ذَززاضی ًوَزُ ٍ چٌبًچِ زض ایي هَضز اػتطاضی زاضتِ ثبضنً ،تجبً اظ عطین هسوتّبی
شیطثظ زاًطگبُ هَضَع ضا پیگیطی ًوبین.

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كفم تؼْؽ ًبهِ
ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم

ثسیٌَسیلِ ایٌجبًت
هتَلس سبل

ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ
غبزضُ اظ

كطظًس

پصیطكتِ ضسُ زض آظهَى /ثسٍى آظهَى

ًس هلی
سبل

ضضتِ

هتؼْس

هیضَمً ،لیِ هوطضات آئیي ًبهِّبی آهَظضی ٍ اًضجبعی زاًطگبُ ٍ ًظبم هوسس ج.ا.ا ضا ضػبیت ًوَزُ ٍ زض غَضت ػسم تبییس غالحیت
ػوَهی ایٌجبًت جْت ازاهِ تحػیل زض زاًطگبُ آظاز اظ حضَض زض هحل زاًطگبّی ذَززاضی ًوَزُ ٍ حن ّط گًَِ ضٌبیت زض ذػَظ ازاهِ
تحػیل ٍ استطزاز هجبلؾ ٍاضیعی (ضْطیِ) ٍ ضطض ٍ ظیبى ًبضی اظ آى ضا اظ ذَز سلت ٍ ػَاهت ًبضی اظ آى ضا ثِ ػْسُ هیگیطم/ .

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

اهضبء:

" ثسوِ تؼبلی"
ؼـغَاست هؼبؼلسبقی ؼـٍس گؿـاًؽُ ضؽُ ؼـ سبیف ؼاًطگبُّب

ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ثب سالم
كطظًس

ایٌجبًت

عطین آظهَى /ثسٍى آظهَى ًیوسبل اٍل /زٍم سبل

ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ

ًس هلی
ضضتِ

زض هوغغ

اظ
زاًطگبُ آظاز اسالهی

ٍاحس تْطاى ضطم پصیطكتِ ضسُ ام.
ذَاّطوٌسم زضٍسی ضا ًِ زض زاًطگبُ یب زاًطگبّْبی هجلی ثِ ضطح ظیط گصضاًسُ ام ثط عجن ضَاثظ ٍ هوطضات جبضی هؼبزلسبظی ًوبئیس..
ًبم ؼاًطگبُ هجلی

آؼـس

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی ؼاًطدَ:

سبل ٍـٍؼ

هوغغ

ـضتِ  /گفایص

ٍاضؽ گؿاـًؽُ

تبـیع ٍ اهضبء:

تؿًف:
-

ایي كطم پس اظ تٌویل ٍ اتوبم هطاحل ثجت ًبم ٍ هجل اظ اًتربة ٍاحس تحَیل ًبضضٌبس گطٍُ آهَظضی هطثَعِ گطزز.

-

ًبضضٌبس گطٍُ آهَظضی سطیؼبً ًسجت ثِ استؼالم ضیع ًوطات اظ زاًطگبُ /زاًطگبُّبی هجلی اهسام ًوبیس.

-

پس اظ استؼالم زضج زض پطًٍسُ زاًطجَ.

ًطَُ ٍـٍؼ

"ثسوِ تؼبلی"
تؼْؽ ًبهِ تفغیع
هػػَظ پؿیفكتِ ضؽگبى هطـَل ثِ غؽهت سفثبقی ًِ هجل اق اػالم اسبهی پؿیفكتِ ضؽگبى ثِ غؽهت اػكام ضؽُاًؽ ،القم
است ثب اـائِ ایي تؼْؽ ًبهِ ثجت ًبم هطفٍط ًوبیٌؽ.
.................................................................................................................................................................................

ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم

ایٌجبًت

ثبًس هلی

پصیطشً /بضًبهِ هجَلی زض هوغغ

ًیوسبل

كطظًس
سبل تحػیلی

هتَلس

زاًطگبُ آظاز اسالهی زض ضضتِ

ًِ ثط اسبس سٌس
ایي

ٍاحس پصیطكتِ ضسُ ام ،ثسیٌَسیلِ تؼْس هی ًوبین حساًثط ظطف هست زٍ ّلتِ اظ تبضید ایي تؼْس ًبهِ( ٍ هططٍط ثِ ایٌٌِ سِ ضبًعّن اظ
ضطٍع ًالسْب سپطی ًطسُ ثبضس) اظ ازاهِ ذسهت تطذیع ضَم ٍ چٌبًچِ ثِ ّط زلیل اظ ذسهت ًظبم ٍظیلِ تطذیع ًطَم ،ثطاثط هوطاضت
زاًطگبُ ثجت ًبم ایٌجبًت ًبى لن یٌي تلوی گطزز.

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
تؼْؽ ًبهِ ًلی ٍضؼیت ًظبم ٍظیلِ

ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ایٌجبًت

ثب آگبّی ًبهل اظ هوطضات ًظبم ٍظیلِ ،ثسیٌَسیلِ هتؼْس

ثب ًس هلی

هیگطزم ثب تَجِ ثِ ثجت ًبم زض زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطم ،چٌبًچِ ّط گًَِ هطٌلی اظ ًظط ًظبم ٍظیلِ ثطای ایٌجبًت ثَجَز آیس
هسئَلیت آى ثِ ػْسُ ذَزم هیثبضس ٍ زاًطگبُ ثِ ّیچ ػٌَاى پبسد گَ ًرَاّس ثَز.

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

*تَخِ:
تٌویل ایي كفم ثفای توبهی پؿیفكتِ ضؽگبى ؾًَـ ایي ٍاضؽ ؼاًطگبّی الكاهی است.

اهضبء:

پیوست 1

"ببسمه تعبلی"
« راهنمبی پذیزفته شدگبن دوره کبرشنبسی پیوسته و کبردانی نبپیوسته دانشگبه آساد اسالمی»
ثب آـقٍی تَكین الْی ثفای ًلیِ پؿیفكتِ ضؽگبى آقهَى سفاسفی ٍ ؼٍـُ ّبی ثؽٍى آقهَى ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ،تَخِ هتوبضیبى ثجت ًبم ؼـ ایي ؼاًطگبُ ـا ثِ ًٌبت
هطفٍش ؾیل خلت هی ًوبیؽ:
 -1ؼـ اثتؽای ّف ًیوسبل تطػیلی پؿیفكتِ ضؽگبى هلكم ثِ هفاخؼِ ثِ هَهغ خْت ثجت ًبم ٍ اًتػبة ٍاضؽ هغبثن توَین ؼاًطگبُ ٍ پفؼاغت ضْفیِ تطػیلی هػَة
ّیأت اهٌبی ؼاًطگبُ هی ثبضٌؽ.
 -2ضْفیِ تطػیلی ثبیؽ اق عفین سیستن ثبًٌی ٍ ثِ ضسبثی ًِ هطل ؼاًطگبّی اػالم هی ؼاـؼ ٍاـیك گفؼؼ.
 -3اًتوبلی ٍ هیْوبًی ؼاًطدَیبى هغبثن ضیَُ ًبهِ ًول ٍ اًتوبالت ؼاًطدَیبى ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی اًدبم هی ضَؼ.
 -4ؼاًطدَ هَظق ثِ ـػبیت ًلیِ هوفّـات ٍ ضَاثظ ؼاًطگبُ هی ثبضؽ ٍ ؼـ غَـت تػلق عجن هوفّـات ثب ٍی ـكتبـ غَاّؽ ضؽ.
 -5زٌبًسِ ؼاًطدَ پس اق ثجت ًبم ؼـ ّف هفضلِ ای اق تطػیل ٍ ثِ ّف ػلت اهؽام ثِ اًػفاف ًوبیؽ هَظق است هغبثن هوفّـات ٍ ثػطٌبهِ ّبی غبؼـُ ،ؼـ غَـت تؼلن
ّكیٌِ اًػفاف هجلؾ هفثَط ـا ثِ ؼاًطگبُ ثپفؼاقؼ.
 -6پؿیفكتِ ضؽگبى ًجبیؽ اق ًظف ضفایظ غؽهت ٍظیلِ ػوَهی ٍ سبیف هَاًیي ٍ ضَاثظ خبـی ًطَـ هٌغ هبًًَی ؼاضتِ ثبضٌؽ.
 -7اق اؼاهِ تطػیل پؿیفكتِ ضؽگبى هطوَل ًظبم ٍعیلِ ػوَهی ثب تَخِ ثِ هبًَى خؽیؽ غؽهت ٍظیلِ ػوَهی ًِ ضفایظ القم ثفای تطػیل ؼـ ؼاًطگبُ ـا ًؽاـًؽ ٍ یب
هَاـؼی ـا غالف ٍاهغ اػالم ًفؼُ اًؽ ٍ یب ٍظیلِ ػوَهی ثِ ّف ؼلی ل هؼبكیت تطػیلی آًبى ـا غبؼـ ًٌوبیؽ ،خلَگیفی ثِ ػول غَاّؽ آهؽ ٍ ایي اكفاؼ ثِ ٍظیلِ ػوَهی
هؼفكی هی گفؼًؽ ٍ تب ـكغ هطٌل ٍ ثفـسی ٍضؼیت آًبى هدبق ثِ اؼاهِ تطػیل ًػَاٌّؽ ثَؼ.
 -8القم است پؿیفكتِ ضؽگبى ؼهیوبً هغبثن ثفًبهِ ؼـسی ،ؼـ تبـیع ّب ٍ سبػبت هوفّـ ًِ تَسظ ٍاضؽ ؼاًطگبّی اػالم هی ضَؼ ؼـ ًالس ّبی ؼـٍس اًتػبثی ّف
ًیوسبل ضضَـ یبثٌؽ.
 -9غؽٍـ هفغػی تطػیلی كوظ ثِ غَـت توبضبی ًتجی ٍ ضؽاهل ؼٍ ّلتِ هجل اق ضفٍع اًتػبة ٍاضؽ تَسظ ؼاًطدَ ًِ ثبیؽ ثِ گفٍُ آهَقضی تسلین گفؼؼ .گفٍُ
آهَقضی ٍ آهَقش ٍاضؽ ؼاًطگبّی ؼـ غَـتی ثب غؽٍـ هفغػ ی هَاكوت غَاّؽ ًوَؼ ًِ اهٌبى گؿـاًؽى ؼـٍس ثبهیوبًؽُ ؼـ هْلت هوفّـ ٍخَؼ ؼاضتِ ثبضؽٍ(.یژُ ثفای
هطوَالى ٍظیلِ ػوَهی)
 -10ػؽم هفاخؼِ پؿیفكتِ ضؽُ ؼـ تبـیع ّبی هوفّـ ثفای ثجت ًبم ٍ اًتػبة ٍاضؽّبی ؼـسی ؼـ ًیوسبل اٍل تطػیلی ٍ ّوسٌیي ًیوسبل ّبی ثؼؽ اق آى ،ثِ هٌكلِ اًػفاف
هطسَة ضؽُ ٍ هجَلی ٍی ؼـ آقهَى هٌتلی تلوی هی گفؼؼ .ؼـ هَاـؼی ًِ ؼاًطدَ ثب ؼاضتي ػؿـ هَخِ هبؼـ ًجبضؽ ثفای ثجت ًبم ثِ ؼاًطگبُ هفاخؼِ ًوبیؽ ،القم است
ؼالئل ػؽم ضضَـ غَؼ ـا ثِ عَـ ًتجی ٍ هستٌؽ ؼـ اٍلیي كفغت ثِ اعالع ؼاًطگبُ ـسبًؽُ ٍ ؼـ غَـت لكٍم ،ؼـغَاست هفغػی تطػیلی ًوبیؽ .ؼـ ؿیف ایي غَـت
ؿبیت ٍ ؼاًطدَی اًػفاكی تلوی ضؽُ ٍ اق اؼاهِ تطػیل ٍی خلَگیفی ثِ ػول غَاّؽ آهؽ ٍ ؼـ غَـتی ًِ اق هؼبكیت تطػیلی استلبؼُ هی ًوبیؽ ثالكبغلِ ثِ ػٌَاى
ؼاًطدَی ؿبیت ثِ ًظبم ٍظیلِ هؼفكی غَاّؽ ضؽ یب ؼـ غَـت ػؽم هفاخؼِ ،قهبى ضفٍع ػؽم ضضَـ ٍی هالى اػالم قهبى هغغ ـاثغِ ثب ؼاًطگبُ ثِ سبقهبى ٍظیلِ
ػوَهی هی ثبضؽ.
 -11پؿیفكتِ ضؽگبى هلكم ثِ ـػبیت ًبهل ضئَى اسالهی ٍ هوتضیبت ػفكی هطل تطػیل ،اق ًظف اغالم ٍ ٍضغ ظبّفی هی ثبضٌؽ ٍ ثبیؽ اق ًظف ثفغَـؼ ثب هسئَلیي ٍ
اسبتیؽ ؼاًطگبُ ؼـ توبم قهیٌِ ّب ًوًَِ یي ؼ اًطدَی هتؼْؽ ثَؼُ ٍ اسَُ ثفای ؼاًطدَیبى ؼیگف ؼاًطگبُ ّبی ًطَـ ثبضٌؽ .ثِ ٍیژُ پؿیفكتِ ضؽگبى غَاّف القم است ،
ثب ضدبة اسالهی ٍ ثفاثف ضَاثظ ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ؼـ ؼاًطگبُ ضضَـ یبثٌؽ.
 -12آئیي ًبهِ ّب ،هوفّـات ،ثػطٌبهِ ّب ٍ پیبم ّبی ؼاًطگبُ اق عفین آگْی ؼـتبثلَّبی اػالًبت ٍ یب سبیت ٍاضؽ ؼاًطگبّی ثِ اعالع ؼاًطدَیبى غَاّؽ ـسیؽ .آگبّی اق
هوفّـات ٍ ثػطٌبهِ ّب ٍ پیبم ّب ثفای ؼاًطدَیبى الكاهی است ٍ ػؽم اعالع اق آًْب هَخت سلت هسئَلیت ؼاًطدَ ًػَاّؽ ضؽ.
 -13هالهبت ضضَـی ثب ًلیِ هسئَلیي ؼاًطگبُ خْت ـكغ اضٌبل ٍ ؼـیبكت پبسع سؤاالت كوظ ؼـ قهبًْبی پیص ثیٌی ضؽُ ،اهٌبى پؿیف است .ثٌبثفایي ؼاًطدَیبى ؼـ
غَـت ًیبق هی تَاًٌؽ ثب ـػبیت سلسلِ هفاتت ٍ ثفًبهِ قهبًی اػالم ضؽُ ؼـ تبثلَی اػالًبت ثِ هسئَلیي هفثَط هفاخؼِ ًوبیٌؽ.
ً -14السْبی ؼاًطگبُ ثب تَخِ ثِ اهٌبًبت آهَقضی ٍاضؽ ؼاًطگبّی هوٌي است اٍهبت غجص ٍ ػػف تطٌیل گفؼؼ.
ً -15ظبم آهَقضی ؼاًطگبُ سیستن ٍاضؽی ثَؼُ ٍ عَل ؼٍـُ ّبی تطػیلی ،تؼؽاؼ ٍاضؽّبی ؼـسی ٍ سفكػل ّب ٍ ـیك ًوفات ؼـٍس ثفاسبس ثفًبهِ ّبی ؼـسی هػَة
ضَـای ػبلی ثفًبهِ ـیكی اـائِ ٍ اخفا هی ضَؼ.
 -16تؼؽاؼ ٍاضؽّبی ؼـسی هدبق ؼـ ّف ًیوسبل تطػیلی ؼـ سیستن توبم ٍهت ضؽاهل  ٍ 12ضؽاًثف  20هی ثبضؽ .ضؽاهل ٍاضؽّبی ؼـسی ؼـسیستن پبـُ ٍهت ثفای
ؼاًطدَیبًی ًِ اق هؼبكیت تطػیلی استلبؼُ هی ًوبیٌؽ ؼـ ّف ًیوسبل تطػیلی ٍ 10اضؽ است.
 -17هدوَع سبػبت ؿیجت هَخِ ٍ ؿیفهَخِ ؼاًطدَ ؼـ ّف ؼـس ًجبیؽ اق

خلسبت آهَقضی آى ؼـس ؼـ عَل ًیوسبل تدبٍق ًٌؽ .ؿیجت ثیص اق

هَخت هطفٍهیت

ؼاًطدَ اق ضفًت ؼـ اهتطبى پبیبى آى ؼـس غَاّؽ ثَؼ .ؼـ غَـتی ًِ ؿیجت ؼاًطدَ هَخِ ثبضؽ آى ؼـس ضؿف آهَقضی ٍ ؿیجت هَخِ ؼـ ًبـًبهِ تطػیلی ؼـج هی
گفؼؼ.
 -18ضؽاهل ًوفُ هجَلی ؼـ اهتطبى ّف ؼـس اق ؼـٍس( 10استثٌبئبً ؼـس آضٌبیی ثب هفآى ًفین  )12هی ثبضؽ.

 -19زٌبًسِ هیبًگیي ًوفات ّف ًیوسبل تطػیلی ؼاًطدَ ًوتف اق  12گفؼؼ ،ؼاًطدَ هطفٍط هطسَة ضؽُ ٍ ؼـ ًیوسبل ثؼؽ هدبق ثِ اًتػبة ثیص اق ٍ 14اضؽ ؼـسی ًوی
ثبضؽ .زٌبًسِ ؼاًطدَ ؼـ عَل هؽت تطػیل ثیص اق ضؽ هوفّـ هطفٍط ضَؼ (ؼٍـُ ًبـؼاًی ضؽاًثف ؼٍ ًیوسبل اػن اق هتَالی یب هتٌبٍةً ،بـضٌبسی سِ ًیوسبل هتَالی یب
زْبـ ًیوسبل هتٌبٍة) ثفاثف آئیي ًبهِ آهَقضی اق ؼاًطگبُ اغفاج غَاّؽ ضؽ.
 -20ؼاًطدَ هی تَاًؽ ثب اـائِ ؼالیل هَخِ ٍ هؽاـى ًبكی ًِ هَـؼ هجَل هوبهبت هسئَل ؼاًطگبُ ثبضؽ ،عجن ضَاثظ ،ؼـ ؼٍـُ ًبـؼاًی ضؽاًثف ً 2یوسبل ٍ ؼـ ؼٍـُ
ًبـضٌبسی ضؽاًثف ً 4یوسبل اق هفغػی تطػیلی استلبؼُ ًوبیؽ هطفٍط ثف آى ًِ ؼاًطدَ ثتَاًؽ ؼـ ضؽاًثف هؽت هدبق تطػیل ،كبـؽ التطػیل ضَؼ .لیٌي زٌبًسِ ثِ
ّف ػلتی (اغؿ هفغػی یب ضؿف ثیص اق ضؽ ؼـٍس) هَخت عَالًی ضؽى هؽت تطػیل ؼاًطدَی هطوَل ٍظیلِ ػوَهی گفؼؼ ػَاهت آى هتَخِ ضػع ؼاًطدَ است ٍ
ؼاًطگبُ ؼـ هجبل آى هسئَلیتی ًؽاـؼ ٍ ثفاثف هوفّـات ثب ٍی ـكتبـ غَاّؽ ًفؼ.
 -21ضؽاًثف هؽت هدبق تطػیل ؼـ ًظبم آهَقضی توبم ٍهت ٍ پبـُ ٍهت ثفای اكفاؼ هطوَل (اػن اق ؼٍـُ ای ،توبم ٍهت ٍ پبـُ ٍهت) ؼـ هوغغ ًبـؼاًی  2/5سبل ،ؼـ هوغغ
ًبـضٌبسی 5سبل است .هؽت هدبق تط ػیل ؼـ ًظبم آهَقضی پبـُ ٍهت ثفای اكفاؼ ؿیف هطوَل ًظبم ٍظیلِ ؼـ هوغغ ًبـؼاًی 4سبل ،ؼـ هوغغ ًبـضٌبسی  8سبل هی
ثبضؽ .سٌَات هؿًَـ ثب تَخِ ثِ هوفّـات آهَقضی ؼاًطگبُ ٍ ضَاثظ اثالؿی هبًَى خؽیؽ ٍظیلِ ػوَهی هی ثبضؽ ٍ ثفاسبس هوفّـات هبلی ؼاًطگبُ است.
 -22ؼاًطدَیبى هطوَل ی ًِ اتوبم تطػیل آًبى ؼـ هؽت ثیص اق سٌَات هدبق كَم الؿًف اًدبم گفكتِ ثبضؽ(ضتی ثب هدَق ًویسیَى هَاـؼ غبظ ٍ ٍظیلِ ػوَهی) اخبقُ
تطػیل ؼـ هوبعغ ثبالتف ـا هجل اق اتوبم غؽهت ٍظیلِ ػوَهی ًػَاٌّؽ ؼاضت.
 -23ؼاًطدَ هلكم ثِ اًدبم ثِ هَهغ تؼْؽات غَؼ هی ثبضؽ ٍ زٌبًسِ ؼـ عَ ل تطػیل ٍ هَػؽ هوفّـ اق اًدبم تؼْؽات غَؼ ًسجت ثِ ؼاًطگبُ غَؼؼاـی ًوبیؽ ٍ یب اًدبم آى
ـا ثِ تؼَین اًؽاقؼ ،ثفاثف ضَاثظ ثب ٍی ـكتبـ غَاّؽ ضؽ.
 -24زٌبًسِ ؼـ ّف هفضلِ ای اق ثجت ًبم یب ضیي تطػیل هطػع گفؼؼ ًِ ؼاًطدَ كبهؽ یٌی اق ضفایظ القم ثَؼُ ٍیب ؼـ هؽاـى اـائِ ضؽُ كفم ّبی ثجت ًبم هغبلجی غالف
ٍاهغ هیؽ ًوَؼُ ثبضؽ ،اق اؼاهِ تطػیل اٍ خلَگیفی ثِ ػول آهؽُ ٍ ثفاثف هوفّـات ثب ٍی ـكتبـ غَاّؽ ضؽ.
 -25ؼاًطدَیبى هَظلٌؽ ؼـ عَل تطػیل ؼـ خلسبت تَخیْی ًِ اق عفف ٍاضؽ ؼاًطگبّی تطٌیل هی گفؼؼ ضفًت ًوبیٌؽ.
ً -26لیِ پؿیفكتِ ضؽگبى پس اق اًدبم ثجت ًبم القم است ضوي هفاخؼِ ثِ ؼكبتف پیطػَاى ؼٍلت ٍ تسلین تػَیف هؽـى تطػیلی ًسجت ثِ توبضبی اـسبل تأییؽیِ
هؽـى ؼیپلن ًبهل هتَسغِ ًظبم هؽین غَؼ ،پبیبى ؼٍـُ پیص ؼاًطگبّی ًظبم خؽیؽ هتَسغِ یب ؼیپلن ًظبم خؽیؽ  6-3-3ثِ ٍاضؽ ؼاًطگبّی هفثَط اهؽام ًوبیٌؽ.
 -27تـییف ـضتِ ٍ گفایص پس اق هجَلی ٍ ثجت ًبم ؼـ هطل ؼاًطگبّی هوٌَع است .لؿا ّیر گًَِ توبضبیی ؼـ ایي قهیٌِ ًػَاّؽ ضؽ.
-28ثفاثف ثػطٌبهِ ضوبـُ  30/12793هَـظ ( 96/02/31هوٌَػیت تؽاغل تطػیلی ؼاًطدَیبى ـضتِ ّبی ؿیفپكضٌی ؼـ هوبعغ هؿًَـ) تطػیل ّوكهبى یي كفؼ ؼـ
یي یب ؼٍ ـضتِ ؼـ یي یب ؼ ٍ هوغغ ؼـ یي یب ؼٍ ؼاًطگبُ اػن اق ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍ ؼاًطگبُ ّبی ٍاثستِ ثِ ٍقاـت ػلَم ،تطویوبت ٍ كٌبٍـیٍ ،قاـت ثْؽاضت ،ؼـهبى
ٍ آهَقش پكضٌی ،ؼاًطگبُ پیبم ًَـ ،ؼاًطگبُ خبهغ ػلویً-بـثفؼی ٍ یب هؤسسبت آهَقش ػبلی ٍاثستِ ثِ ٍقاـتػبًِ ّب ٍ ؼستگبُ ّب اًیؽاً هوٌَع است ٍ ثِ هطض
هطػع ضؽى هَضَع یب غبعی ثفاثف هوفّـات ـكتبـ غَاّؽ ضؽّ .وسٌیي تطػیل ّن قهبى ثب غؽهت ؼٍـُ ضفٍـت ٍظیلِ ػوَهی هوٌَع است ٍ ػَاهت آى هتَخِ ضػع
ؼاًطدَ غَاّؽ ثَؼ.
 -29ؼاًطدَیبى ثِ ٍیژُ ؼاًطدَیبى هطوَل ،ضوي لكٍم استوفاـ تطػیل ٍ ػؽم ایدبؼ ٍهلِ ؼـ آى هسئَل پیگیفی اهَـ آهَقضی غَؼ تب هفضلِ كفاؿت اق تطػیل ٍ اغؿ
گَاّی ّبی القم خْت لـَ هؼبكیت تطػیلی هوغغ ٍ ـضتِ هفثَعِ هی ثبضٌؽ ٍ ؼاًطگبُ ؼـ هَـؼ اػالم تبـیع كبـؽ اق تطػیل كفؼ ثِ ٍظیلِ ػوَهی ؼهیوبً ثفاثف هوفّـات
ـكتبـ هی ًوبیؽ ٍ اؼػبی اكفاؼی ًِ ؼـ ایي هَـؼ تؼلل ًوَؼُ اًؽ پؿیفكتِ ًیست.
 -30ثفاثف هوفّـات خبـی ضفط كفاؿت اق تطػیل ثفای اكفاؼ هطوَل ٍ ؿیفهطوَل ًست هیبًگیي ًل  12اق  20است ٍ اكفاؼی ًِ ایي ضفط ـا ؼـ پبیبى تطػیل اضفاق
ًٌوبیٌؽ ،كبـؽ التطػیل هطسَة ًوی گفؼًؽ ٍ اكفاؼ هطوَلی ًِ هیبًگیي ًل ًوفات ؼـٍس ؼٍـُ تطػیلی ضبى ًوتف اق  12ثبضؽ ثِ ػٌَاى ؼاًطدَی اغفاخی خْت لـَ
هؼبكیت تطػیلی ثِ ٍظیلِ ػوَهی هؼفكی غَاٌّؽ ضؽ.
ً -31گْؽاـی ٍ ضلبظت اق ًبـت ؼاًطدَیی یٌی اق ٍظبیق ضسبس ؼاًطدَ ثَؼُ ٍ هلوَؼ ضؽى آى ثفای ؼاًطگبُ ٍ ؼاًطدَ هطٌالت كفاٍاًی كفاّن هی ًوبیؽ ػلی
الػػَظ ًبـت ؼاًطدَیی ؼاًطدَیبى ثفاؼـ ًِ عجن ؼستَـ الؼول غؽهت ٍظیلِ ػوَهیً ،بـت هؼبكیت تطػیلی آًبى هطسَة هی ضَؼ.
 -32اػالم اسبهی پؿیفكتِ ضؽگبى ایي ؼٍـُ كوظ اق ًظف ػلوی هی ثبضؽ ٍ هفاضل اضفاق غالضیت ػوَهی ،ثفای آًبى اًدبم ًطؽُ است ،ثٌبثفایي زٌبًسِ ثِ ّف ؼلیلی اؼاهِ
تطػیل پؿیفكتِ ضؽگبى اق ًظف غال ضیت ػوَهی ،هوٌَع اػالم گفؼؼ ،هَضَع اق عفف هطل ؼاًطگبّی ثِ كفؼ پؿیفكتِ ضؽُ اثالؽ ٍ اق اؼاهِ تطػیلی ٍی خلَگیفی ثِ
ػول غَاّؽ آهؽ ٍ زٌبًسِ ؼاٍعلت ،اػتفاضی ؼـ ایي غػَظ ؼاضتِ ثبضؽ ،القم است ًتجبً اق عفین هسوت ّبی ؾیفثظ سبقهبى هفًكی ؼاًطگبُ اهؽام ٍ هَضَع ـا
پیگیفی ًوبیؽ.
-33

ثبتَخِ ثِ ایٌٌِ هؼبؼلسبقی ثبیؽ ؼـ ثؽٍ تطػیل غَـت گیفؼ ،ؼاًطدَ هَظق است ؼـ غَـتی ًِ هتوبضی هؼبؼل سبقی ؼـٍس هی ثبضٌؽ ،توبضبی غَؼ ـا ؼـ ثؽٍ

تطػیل ثِ گفٍُ اػالم ًوبیٌؽ تب اق هطٌالت ثؼؽی خلَگیفی ثؼول آیؽ.
-34گؿـاًؽى ؼـٍس آضٌبیی ثب هفآى ،اًؽیطِ ّب ٍ ٍغبیبی ضضفت اهبم(ـُ) ٍ ؼاًص غبًَاؼُ ٍ خوؼیت الكاهی است.
 -35گؿـاًؽى ؼـٍس پیص ًیبق ؼاًطگبّی تؼییي ضؽُ تَسظ گفٍُ آهَقضی ؼـ اٍلیي ًیوسبل ضفٍع ثِ تطػیل الكاهی است.

ثبسوِ تؼبلی

ٍاحس تْطاى ضطم

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

ایٌجبًت

ضوبضُ زاًطجَیی
هوغغ

ضضتِ

ٍضٍزی سبل تحػیلی

اظذساًٍسهٌبى ثربعط كطغت حضَض زض هحیظ ػلوی ٍ كضبی كطّیرتگی سپبسگعاضم ٍ تالش هی

ًٌن ه َاًیٌَ هوطضات زاًطگبُ ضا اضج ًْبزُ ٍ زض جْت اجطای آى ًَضب ثبضن .اظ آًجب ًِ زاًطگبُ هحیظ كطّیرتگی است ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهی
زض جْت سالهت هحیظ تؼلین ٍ تطثیت ّوبًٌس زاًطگبُ ّبی ثطتط جْبى ،هوطضاتی ثطای ضكتبض كطٌّگی ٍ پَضص زض زاًطگبُ ٍ اجتوبػی ضػبیت
ًوَزُ ٍ سطلَحِ ضئًَبت اذالهی ،كطٌّگی ٍ ضكتبضی ذَز زض زاًطگبُ هطاض زّن:
گشیده ای اس دستور العمل آراستگی و شئون فزهنگی و رفتبری در دانشگبه آساد اسالمی
 -1لجبس ثبیؽ سبؼُ ،آـاستِ ٍ ؼـ ضأى ؼاًطگبُ ثبضؽ.
 -2پَضص ًبهل ثؽى ثدك غَـت ٍ ؼست ّب تب هر ثفای ثبًَاى الكاهی است.
 -3پَضص ثبًَاى ثب زبؼـ ٍ هبًتَ یب هبتَ ثلٌؽ (تب قیفقاًَ) ،ضلَاـ  ،هوٌؼِ یب ـٍسفی ثب ـًگ هٌبست ،خَـاة ؿیف ًبقى ٍ ًلص هتؼبـف
هی ثبضؽ.
 -4استلبؼُ اق هبًتَ هٌبستًَ ،تبُ ،زبى ؼاـ ،آستیي ًَتبُ (سبم ؼست ًوب) ،زسجبى ،ؼاـای ـًگ تٌؽ ٍ قًٌؽُ ،خلَثبق ٍ یؽٍى ؼًوِ
ثفای ثبًَاى هوٌَع است.
 -5زبح ّفگًَِ ًوَشً ،لوبت قًٌؽُ ٍ ـًیي ،ػالئن ٍ ًطبًِ گفٍُ ّبی اًطفاكی ،تػبٍیف قى ،تػبٍیف كٌبّی ٍ پَذ .ثی هؼٌی،
ضؼبـّبی هَهی ٍ ًژاؼی ،تجلیـبت تدبـی ٍ تَّیي آهیك ثف ـٍی ثؽى ،پَضص ،هر ثٌؽ ،پیطبًی ثٌؽً ،وفثٌؽ ،اًگطتف ٍ ًیق هوٌَع
است.
 -6استلبؼُ اق آـایص قًٌؽُ ،خَاّفات ٍ قیَـآالت ًبهتؼبـف هوٌَع است.
ّ -7ف گًَِ ـكتبـی ًِ ثب اغَل سبقهبًی ،ضَلیظ ٍ هوفـات اغالهی ،كفٌّگی ٍ اختوبػی ًالس ؼـس،آقهبیطگبُ ،غَاثگبُ ٍ هطیظ
ؼاًطگبُ هـبیف ثبضؽ هوٌَع است.
 -8پَضص ؼـ هطیظ غَاثگبُ ثبیؽ هتؼبـف ثب اهبًي غَاثگبّی ثبضؽ .پَضیؽى لجبس ـاضتی ؼـ كضبی ػوَهی ثب تَخِ ثِ غَاثگبُ
هوٌَع است.
 -9ثب تَخِ ثِ تلٌیي خٌسیت هطیظ ّبی ٍـقضی ،پَضص اغتػبغی ّف ـضتِ ٍـقضی هی تَاًؽ ثب ّوبى هطیظ ٍ ٍـقش استلبؼُ
ضَؼ.
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

ضوبضُ زاًطجَیی
هوغغ

ضضتِ

ٍضٍزی سبل تحػیلی

اظذساًٍسهٌبى ثربعط كطغت حضَض زض هحیظ ػلوی ٍ كضبی كطّیرتگی سپبسگعاضم ٍ تالش هی

ًٌن هَاًیٌَ هوطضات زاًطگبُ ضا اضج ًْبزُ ٍ زض جْت اجطای آى ًَضب ثبضن .اظ آًجب ًِ زاًطگبُ هحیظ كطّیرتگی است ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهی
زض جْت سالهت هحیظ تؼلین ٍ تطثیت ّوبًٌس زاًطگبُ ّبی ثطتط جْبى ،هوطضاتی ثطای ضكتبض كطٌّگی ٍ پَضص زض زاًطگبُ ٍ اجتوبػی ضػبیت
ًوَزُ ٍ سطلَحِ ضئًَبت اذالهی ،كطٌّگی ٍ ضكتبضی ذَز زض زاًطگبُ هطاض زّن:
گشیده ای اس دستور العمل آراستگی و شئون فزهنگی و رفتبری در دانشگبه آساد اسالمی
 -1لجبس ثبیؽ سبؼُ ،آـاستِ ٍ ؼـ ضأى ؼاًطگبُ ثبضؽ.
 -2پَضص آهبیبى ثبیؽ ثب پیفاّي آستیي ؼاـ ٍ یوِ هؼوَلی ،ضلَاـ سبؼُ ،ـسوی ٍ ثلٌؽ ثبضؽ.
 -3آـایص ٍ پیفایص ؿیف هتؼبـف هَ هبًٌؽ ثبكتي ،هص هفؼى ،تیؾ تیـی ٍ  ...هوٌَع است.
 -4استلبؼُ اق لجبس اًؽاهی ،تبقى ،تٌگ ٍ زسجبى ،ثؽى ًوب ٍ ضلَاـ استفیح هوٌَع است.
 -5زبح ّفگًَِ ًوَشً ،لوبت قًٌؽُ ٍ ـًیي ،ػالئن ٍ ًطبًِ گفٍُ ّبی اًطفاكی ،تػبٍیف قى ،تػبٍیف كٌبّی ٍ پَذ .ثی هؼٌی،
ضؼبـّبی هَهی ٍ ًژاؼی ،تجلیـبت تدبـی ٍ تَّیي آهیك ثف ـٍی ثؽى ،پَضص ،هر ثٌؽ ،پیطبًی ثٌؽً ،وفثٌؽ ،اًگطتف ٍ ًیق هوٌَع
است.
ّ -6ف گًَِ ـكتبـی ًِ ثب اغَل سبقهبًی ،ضَلیظ ٍ هوفـات اغالهی ،كفٌّگی ٍ اختوبػی ًالس ؼـس،آقهبیطگبُ ،غَاثگبُ ٍ هطیظ
ؼاًطگبُ هـبیف ثبضؽ هوٌَع است.
 -7پَضص ؼـ هطیظ غَاثگبُ ثبیؽ هتؼبـف ثب اهبًي غَاثگبّی ثبضؽ.
 -8ثب تَخِ ثِ تلٌیي خٌسیت هطیظ ّبی ٍـقضی ،پَضص اغتػبغی ّف ـضتِ ٍـقضی هی تَاًؽ ثب ّوبى هطیظ ٍ ٍـقش استلبؼُ
ضَؼ.

نبم و نبم خبنوادگی:
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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:

