ثسوِ تؼبلی
كشم دسخَاست ثجت ًبم پزیشكتِ ضذگبى دٍسُ ًبسداًی پیَستِ
ٍاضذ تْشاى ضشم

اعالػبت ظیط ضا هغبثن ضٌبسٌبهِ ٍ سبیط هساضى هؼتجط ثِ عَض زهین ٍ ذَاًب تٌویل ًوبئیس.
الق -هطخػبت ضٌبسٌبهِ ای داًطدَ:
ً -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 داًطدَ ثش اسبس آخشیي هذسى 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 داًطدَ -1( :ضبؿل

تحػیالت حَظُ:

) ضْطستبى:

 -2كبهس ضـل

زض ضضتِ:

استبى:

ًِ
كبضؽ التحػیل ضسُ ام.

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:

د -هطخػبت ٍالذیي داًطدَ:
-1پسض ً ( :بم ٍ ًبم ذبًَازگی:

ضـل:

ًطبًی ٍ تللي هحل ًبض

-2هبزضً ( :بم ٍ ًبم ذبًَازگی:

ضـل:

ًطبًی ٍ تللي هحل ًبض

ُ -هطخػبت ّوسش داًطدَ:
ًبم پسض:

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی:

ضوبضُ ضٌبسٌبهِ:

ًطبًی ٍ تللي هطل ًبس ّوسش:
ضوبضُ تللي:

آزضس هحل سًٌَت ّوسط زاًطجَ:
ٍٍ -ضؼیت ًظبم ٍظیلِ ( هخػَظ ثشاداسى)
زاضای هؼبكیت زائن(پعضٌی

زاضای ًبضت پبیبى ذسهت
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

 13پبیبى هی پصیطز

 لغلبً سَاثن تطػیلی دٍسُ هتَسغِ ٍ ثبالتش یب اضیبًبً سَاثن تطػیل ضَصٍی خَد سا دس خذٍل صیش ثٌَیسیذ ( .زْبس سبل آخش 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
داًطدَی ػضیض:
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 پطسطٌبهِ  ًِ ،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

جٌس :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

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

هطٌالت اهتػبزی

هطٌالت ذبًَازگی

هطٌالت زیگط
ذیط

ة -آیب ثِ ضضتِ تحػیلی ًِ پصیطكتِ ضسُ ایس ػالهِ زاضیس؟ ثلی

ذیط

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

هطٌالت اهتػبزی

زض غَضت ٍجَز هطٌل ًَع آى ضا هطرع ًٌیس.
ػلت ضا تَضیح زّیس؟

هطٌالت اجتوبػی

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

ذیط

 ،هؼلَلیت جسوبًی ثلی

ً ،بضاحتی ػػجی ٍ ضٍاًی ثلی

ذیط

ذیط

لغلبً ثب تَجِ ثِ جَاة ثیوبضیْبی جسوبًی

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

ذیط

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:
ًظشیِ هطبٍسُ ( سٍاًطٌبسی) :

تبضید:

"ثسوِ تؼبلی"

كشم تؼْذ ًبهِ هشثَط ثِ اخز دسٍس

داًطگبُ آصاداسالهی ٍاضذ تْشاى ضشم

ایٌجبًت
غبزضُ اظ

ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ
هتَلس

كطظًس

ًس هلی

ثجت ًبم ضسُ زض ضضتِ

زٍضُ ًبضزاًی پیَستِ سبل

،ثسیٌَسیلِ

هتؼْس هیگطزم زضٍس ججطاًی ضا ثطاثط جسٍل زضٍسی ًِ اظ هحل زاًطگبّی تحَیل گطكتِ ام ،ثب ضػبیت ًلیِ هوطضات آهَظضی ،زض ًیوسبل
ّبی تحػیلی اًتربة ًوَزُ ٍ ثگصضاًن .ثسیْی است چٌبًچِ زض اًتربة زضٍس هطتٌت ذغب یب اضتجبّی ضَم ًِ ثبػث اذص زضسی ثسٍى
ضػبیت پیطٌیبظ گطزز ،زضس ٍاثستِ ضا حصف ٍ آى ضا هجسزاً ثب ضػبیت هوطضات ثگصضاًن/.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تبسیخ:

اهضبء:

" ثسوِ تؼبلی"
تؼْذ ًبهِ استلبدُ اص سْویِ سصهٌذگبى ٍ ایثبسگشاى

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

داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاضذ تْشاى ضشم
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

زاًطگبُ آظاز اسالهی

 -2جبًجبظ 25زضغس ٍ ثبالتط

ّ -4وسط یب كطظًس جبًجبظ  %25تب % 49

ّ -5وسط یب كطظًس ضْیس

پصیطكتِ

ضسُام تؼْس هی ًوبین 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 خبًَادگی:

تبسیخ:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كشم هطخػبت داٍعلجیي اكـبًی ٍ ػشاهی ٍ سبیش اتجبع ؿیش ایشاًی ضشًت ًٌٌذُ دس
دٍسُ

داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاضذ تْشاى ضشم

سبل

هطخػبت كشدی
ً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

ًبم ذبًَازگی

ًبم پسض

ًبم جس

ضوبّط هسضى ضٌبسبیی یب اهبهتی

ًَع هسضى ضٌبسبیی یب اهبهتی

ضـل

ًسجت

هطخػبت تطػیلی داٍعلت
زاضًسُ زیپلن ًظبم جسیس 6-3-3
زاضًسُ زیپلن ًظبم هسین آهَظش هتَسغِ(چْبض سبلِ)
ًَع زیپلن:

ضضتِ تحػیلی:

زاضًسُ زیپلن سِ سبلِ آهَظش هتَسغِ
زاضًسُ زیپلن كٌی ٍ حطكِ ای زٍضُ چْبض سبلِ( ًظبم هسین )
هحل اذص زیپلن:

هؼسل ًتجی زیپلن:

تبضید اذص زیپلن:

هوغغ تطػیلی
ًبضزاًی:

ًبضضٌبسی اضضس ًبپیَستِ:

ًبضضٌبسی:
هطخػبت هذسى 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 داٍعلت داسای هبدس ایشاًی هی ثبضذ لغلبً هطخػبت ایطبى سا ( هطخػبت هبدس) دس ایي هسوت ثٌَیسیذ.
ًبم:
ضوبضُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم ذبًَازگی:

ًبم پسض:

ضوبضُ ًبضت هلی:

تبضید تَلس:
هحل غسٍض:

ًَع اظزٍاج  :ضسوی

هحل تَلس:
ؿیط ضسوی

تللي ضشٍسی
ًطبًی ٍ یب ضوبضُ تللٌی ًِ ثتَاى زض هَاهغ ضطٍضی ثب جٌبثؼبلی توبس ثگیطین.
یبدآٍسی ٍ تؼْذ ً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 خبًَادگی:

اهضبء ٍ اثش اًگطت:

تبسیخ:

"ثسوِ تؼبلی"

كشم تؼْذ ًبهِ

داًطگبُ آصاداسالهی ٍاضذ تْشاى ضشم
ایٌجبًت
غبزضُ اظ

ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ
هتَلس سبل

كطظًس

ًس هلی

ًِ زض سبل

هوغغ

ضضتِ

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 خبًَادگی:

تبسیخ:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كشم تؼْذ ًبهِ

داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاضذ تْشاى ضشم
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 هی گیطم/ .

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تبسیخ:

اهضبء:

" ثسوِ تؼبلی"
دسخَاست هؼبدلسبصی دسٍس گزساًذُ ضذُ دس سبیش داًطگبُّب

داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاضذ تْشاى ضشم
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 داًطگبُ هجلی

آدسس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطدَ :

سبل ٍسٍد

هوغغ

سضتِ  /گشایص

ٍاضذ گزاسًذُ

تبسیخ ٍ اهضبء:

تزًش:
-

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 ٍسٍد

"ببسمه تعبلی"

پیوست 1

"راهنمبی پذیزفته شدگبن دوره کبردانی پیوسته دانشگبه آساد اسالمی"
ثب آسصٍی تَكین الْی ثشای ًلیِ هتوبضیبى دٍسُ ًبسداًی پیَستِ داًطگبُ آصاد اسالهی ،تَخِ هتوبضیبى ثجت ًبم دس ایي داًطگبُ سا ثِ ًٌبت هطشٍش ریل
خلت هی ًوبیذ .ضبیستِ است ثب تَخِ ثِ هغبلت هٌذسج دس سبهبًِ ثجت ًبم ایٌتشًتی دٍسُ هضثَس اهذام ثِ ثجت ًبم ًوبیٌذ.
 -1دس اثتذای ّش ًیوسبل تطػیلی ،داًطدَیبى هلضم ثِ پشداخت ضْشیِ تطػیلی هػَة ّیأت اهٌبی داًطگبُ هی ثبضٌذ ٍ ضْشیِ هتؼلوِ ثبیذ اص
عشین سیستن ثبًٌی ثِ ضسبثی ًِ هطل داًطگبّی اػالم هی ًوبیذٍ ،اسیض گشدد.
 -2دس ضبل ضبضش اهٌبى اسائِ تسْیالت سكبّی ًظیش خَاثگبُ ٍ ًوي ّضیٌِ تطػیلی ،دس ّوِ هطل ّبی داًطگبّی ٍخَد ًذاسد.
 -3اًتوبل ٍ هیْوبًی داًطدَیبى هغبثن آئیي ًبهِ ًول ٍ اًتوبالت داًطدَیبى داًطگبُ آصاد اسالهی اًدبم هی ضَد.
 -4داًطدَ هَظق ثِ سػبیت هوشّسات ٍ ضَاثظ داًطگبُ هی ثبضذ ٍ دس غَست تخلّق عجن هوشّسات ثب ٍی سكتبس خَاّذ ضذ.
 -5زٌبًسِ داًطدَ پس اص ثجت ًبم دس ّش هشضلِ ای اص تطػیل اهذام ثِ اًػشاف ًوبیذ هَظق است هغبثن هوشّسات ٍ آئیي ًبهِ هػَة داًطگبُ
ّضیٌِ اًػشاف سا ثپشداصد.
 -6ثج ت ًبم ضذگبى ًجبیذ اص ًظش هوشّسات خذهت ٍظیلِ ػوَهی ٍ سبیش هَاًیي ٍ ضَاثظ خبسی ًطَس هٌغ هبًًَی داضتِ ثبضٌذ.
 -7ثجت ًبم هغؼی هطوَالى ٍظیلِ ػوَهی هًََل ثِ اسائِ هدَص دكبتش پلیس ٍ 10 +هتؼبهت آى غذٍس هؼبكیت تطػیلی اص سَی ٍظیلِ ػوَهی
هی ثبضذ ،لزا زٌبًسِ ضبئض ضشایظ ت طػیل دس داًطگبُ آصاد اسالهی ًیست ،ثجت ًبم اٍ هٌتلی تلوی هی ضَد.
 -8الصم است ثجت ًبم ضذگبى دهیوبً هغبثن ثشًبهِ دسسی دس تبسیخ ّب ٍ سبػبت هوشّس ًِ تَسظ هطل داًطگبّی اػالم هی ضَد دس ًالس ّبی
دسس ضضَس یبثٌذ.
 -9ػذم هشاخؼِ هتوبضی دس تبسیخ ّبی هوشّس ثشای ثجت ًبم ٍ اًتخ بة ثشًبهِ دسسی ّش ًیوسبل تطػیلی ،ثِ هٌضلِ اًػشاف هطسَة ضذُ ٍ اداهِ
تطػیل ٍی هٌتلی تلوی هی گشدد.
 -10پزیشكتِ ضذگبى هلضم ثِ سػبیت ًبهل ضئًَبت اسالهی ٍ هوتضیبت هطلی ،اص ًظش اخالم ٍ ٍضغ ظبّشی هی ثبضٌذ ٍ ثبیذ اص ًظش ثشخَسد ثب
هسئَلیي ٍ اسبتیذ داًطگبًُ ،وًَِ یي داًط دَی هتؼْذ ثَدُ ٍ اسَُ ثشای داًطدَیبى دیگش داًطگبّْبی ًطَس ثبضٌذ .ثِ ٍیژُ هتوبضیبى
خَاّش الصم است ثب ضدبة اسالهی ثشاثش ضَاثظ داًطگبُ آصاد اسالهی دس داًطگبُ ضضَس یبثٌذ.
 -11آئیي ًبهِ ّب ٍ هوشّسات ٍ ثخطٌبهِ ّب ٍ پیبم ّبی داًطگبُ اص عشین آگْی دس تبثلَ اػالًبت داًطگبُ ثِ اعالع داًطدَیبى خَاّذ سسیذ.ثٌبثشایي
داًطدَ هَظق است ثِ هٌظَس آگبّی اص هوشّسات ،ثخطٌبهِ ّب ٍ اعالػیِ ّب ثِ تبثلَ اػالًبت هشاخؼِ ًوبیٌذ ٍ دس ّش غَست ػذم اعالع اص آًْب
هَخت سلت هسئَلیت ًخَاّذ ضذ.
 -12هالهبت ضضَسی ثب ًلیِ هسئَلیي داًطگبُ خْت سكغ اضٌبل ٍ دس یبكت پبسخ سؤاالت كوظ دس صهبًْبی پیص ثیٌی ضذُ اهٌبى پزیش است.
ثٌبثشایي داًطدَیبى دس غَست ًیبص هی تَاًٌذ ثب سػبیت سلسلِ هشاتت ٍ ثشًبهِ صهبًی اػالم ضذُ دس تبثلَی اػالًبت ثِ هسئَلیي هشثَط هشاخؼِ
ًوبیٌذ.
ً -13الس ّبی داًطگبُ ثب تَخِ ثِ اهٌبًبت آهَصضی هطل داًطگبّی ه وٌي است دس ّش یي اص اٍهبت غجص ٍ ػػش( اص سبػت  8الی  )20تطٌیل
گشدد.
ً -14ظبم آهَصضی داًطگبُ ،سیستن ٍاضذی ثَدُ ٍ عَل دٍسُ ،تؼذاد ٍاضذّبی دسسی ،سشكػل ّب ٍ سیض دسٍس ثشاسبس ثشًبهِ ّبی هػَة ضَسای
ػبلی ثشًبهِ سیضی اسائِ ٍ اخشا هی ضَد.
 -15هدوَع سبػبت ؿیجت هَخِ ٍ ؿیشهَخِ داًطدَ دس ّش دسس ًجبیذ اص
اص

خلسبت آهَصضی آى دسس دس عَل ًیوسبل تدبٍص ًٌذ .ؿیجت ثیص

هَخت هطشٍهیت داًطدَ اص ضشًت دس اهتطبى پبیبى آى دسس خَاّذ ثَد .دس غَستی ًِ ؿیجت داًطدَ هَخِ ثبضذآى دسس ضزف ٍ

زٌبًسِ ؿیجت ؿیش هَخِ ًوشُ دسس غلش هٌظَس هی گشدد .دس غَستی ًِ ؿیجت داًطدَ هَخِ ثبضذ آى دسس دس ًبسًبهِ تطػیلی ضزف
آهَصضی (ؿیجت هَخِ) دسج هی گشدد.
 -16داًطدَ هی تَاًذ ثب اسائِ دالیل هَخِ ٍ هذاسى ًبكی هَسد هجَل داًطگبُ ،عجن ضَاثظ ،دس دٍسُ ًبسداًی ضذاًثش اص دٍ ًیوسبل هشخػی
تطػیلی استلبدُ ًوبیذ هطشٍط ثش آًٌِ داًطدَ ثتَاًذ دس ضذاًثش هذت هدبص تطػیل ،كبسؽ التطػیل ضَد.
 -17غذٍس هشخػی تطػیلی كوظ ثب توبضبی ًتجی داًطدَ ًِ هجل اص آؿبص ّش ًیوسبل تطػیلی ثِ ٍاضذ داًطگبّی تسلین هی ضَد ،هبثل ثشسسی
است.

 -18سٌَات هدبص تطػیلی دس دٍسُ ًبسداًی  3سبل است ٍ ثشای اكشاد هطوَل ایي هذت  2/5سبل هی ثبضذ.
 -19زٌبًسِ داًطدَ دس عَل تطػیل اص اًدبم تؼْذات خَد ًسجت ثِ داًطگبُ خَدداسی ًوبیذ ٍ یب اًدبم آى سا ثِ تؼَین اًذاصد ،ثشاثش ضَاثظ ثب ٍی
سكتبس خَاّذ ضذ.
 -20زٌبًسِ دس ّش هشضلِ ای اص ثجت ًبم یب ضیي تطػیل هطخع گشدد ًِ داًطدَ كبهذ یٌی اص ضشایظ الصم ثَدُ ٍ یب دس تٌویل كشهْبی اسائِ ضذُ
هغبلجی خالف ٍاهغ هیذ ًوَدُ ثبضذ ،هغبثن ضَاثظ ٍ هوشّسات داًطگبُ ثب خبعی سكتبس خَاّذ ضذ.
 -21داًطدَیبى هَظلٌذ دس خلسبت تَخیْی ًِ اص عشف هطل داًطگبّی تطٌیل هی گشدد ضشًت ًوبیٌذ.
 -22تطػیل ّن صهبى دس دٍ داًطگبُ اػن اص دٍلتی ٍ ؿیشدٍلتی ٍ اص خولِ داًطگبُ آصاد اسالهی ،پیبم ًَس یب خبهغ ػلوی ًبسثشدی ،هوٌَع است ٍ ثب
اكشاد خبعی ثشاثش هوشّسات سكتبس خَاّذ ضذّ .وسٌیي تطػیل ّن صهبى ثب خذهت ٍظیلِ ػوَهی هوٌَع است.
ً -23گْذاسی ٍ ضلبظت اص ًبست داًطدَیی یٌی اص ٍظبیق ضسبس داًطدَ ثَدُ ٍ هلوَد ضذى آى ثشای داًطگبُ ٍ داًطدَ هطٌالت كشاٍاًی
كشاّن هی ًوبیذ ،ثِ ٍیژُ ًبست داًطدَیی داًطدَیبى ثشادس ًِ عجن دستَسالؼول سبصهبى ٍظیلِ ػوَهیً ،بست هؼبكیت تطػیلی آًبى
هطسَة هی ضَد.
 -24پزیشش هتوبضیبى دٍسُ ًبسداًی پیَستِ ثذٍى آصهَى ثِ غَست هغؼی ًوی ثبضذ ٍ هشاضل اضشاص غالضیت ػوَهی ثشای آًبى اًدبم ًطذُ است،
ثٌبثشایي زٌبًسِ ثِ ّش دلیلی اداهِ تطػیل پزیشكتِ ضذگبى اص ًظش غالضیت ػوَهی ،هوٌَع اػالم گشدد ،هَضَع اص عشف هطل داًطگبّی ثِ
كذ پزیشش ضذُ اثالؽ ٍ اص اداهِ تطػیل ٍی خلَگیشی ثِ ػول خَاّذ آهذ ٍ زٌبًسِ داًطدَ اػتشاضی دس ایي خػَظ داضتِ ثبضذ ،الصم است
ًتجبً اص عشین هسوت ّبی ریشثظ سبصهبى هشًضی داًطگبُ آصاد اسالهی اهذام ٍ هَضَع سا پیگیشی ًوبیذ.

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
ضضتِ

ضوبضُ زاًطجَیی
هوغغ

ٍ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 ثبیذ سبدُ ،آساستِ ٍ دس ضأى داًطگبُ ثبضذ.
 -2پَضص ًبهل ثذى ثدض غَست ٍ دست ّب تب هر ثشای ثبًَاى الضاهی است.
 -3پَضص ثبًَاى ثب زبدس ٍ هبًتَ یب هبتَ ثلٌذ (تب صیشصاًَ) ،ضلَاس  ،هوٌؼِ یب سٍسشی ثب سًگ هٌبست ،خَساة ؿیش ًبصى ٍ ًلص هتؼبسف
هی ثبضذ.
 -4استلبدُ اص هبًتَ هٌبستًَ ،تبُ ،زبى داس ،آستیي ًَتبُ (سبم دست ًوب) ،زسجبى ،داسای سًگ تٌذ ٍ صًٌذُ ،خلَثبص ٍ یذٍى دًوِ
ثشای ثبًَاى هوٌَع است.
 -5زبح ّشگًَِ ًوَشً ،لوبت صًٌذُ ٍ سًیي ،ػالئن ٍ ًطبًِ گشٍُ ّبی اًطشاكی ،تػبٍیش صى ،تػبٍیش كٌبّی ٍ پَذ .ثی هؼٌی،
ضؼبسّبی هَهی ٍ ًژادی ،تجلیـبت تدبسی ٍ تَّیي آهیض ثش سٍی ثذى ،پَضص ،هر ثٌذ ،پیطبًی ثٌذً ،وشثٌذ ،اًگطتش ٍ ًیق هوٌَع
است.
 -6استلبدُ اص آسایص صًٌذُ ،خَاّشات ٍ صیَسآالت ًبهتؼبسف هوٌَع است.
ّ -7ش گًَِ سكتبسی ًِ ثب اغَل سبصهبًی ،ضَلیظ ٍ هوشسات اخالهی ،كشٌّگی ٍ اختوبػی ًالس دسس،آصهبیطگبُ ،خَاثگبُ ٍ هطیظ
داًطگبُ هـبیش ثبضذ هوٌَع است.
 -8پَضص دس هطیظ خَاثگبُ ثبیذ هتؼبسف ثب اهبًي خَاثگبّی ثبضذ .پَضیذى لجبس ساضتی دس كضبی ػوَهی ثب تَخِ ثِ خَاثگبُ
هوٌَع است.
 -9ثب تَخِ ثِ تلٌیي خٌسیت هطیظ ّبی ٍسصضی ،پَضص اختػبغی ّش سضتِ ٍسصضی هی تَاًذ ثب ّوبى هطیظ ٍ ٍسصش استلبدُ
ضَد.
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
ضضتِ

ضوبضُ ز اًطجَیی
هوغغ

ٍ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 ثبیذ سبدُ ،آساستِ ٍ دس ضأى داًطگبُ ثبضذ.
 -2پَضص آهبیبى ثبیذ ثب پیشاّي آستیي داس ٍ یوِ هؼوَلی ،ضلَاس سبدُ ،سسوی ٍ ثلٌذ ثبضذ.
 -3آسایص ٍ پیشایص ؿیش هتؼبسف هَ هبًٌذ ثبكتي ،هص هشدى ،تیؾ تیـی ٍ  ...هوٌَع است.
 -4استلبدُ اص لجبس اًذاهی ،تبصى ،تٌگ ٍ زسجبى ،ثذى ًوب ٍ ضلَاس استشیح هوٌَع است.
 -5زبح ّشگًَِ ًوَشً ،لوبت صًٌذُ ٍ سًیي ،ػالئن ٍ ًطبًِ گشٍُ ّبی اًطشاكی ،تػبٍیش صى ،تػبٍیش كٌبّی ٍ پَذ .ثی هؼٌی،
ضؼبسّبی هَهی ٍ ًژادی ،تجلیـبت تدبسی ٍ تَّیي آهیض ثش سٍی ثذى ،پَضص ،هر ثٌذ ،پیطبًی ثٌذً ،وشثٌذ ،اًگطتش ٍ ًیق هوٌَع
است.
ّ -6ش گًَِ سكتبسی ًِ ثب اغَل سبصهبًی ،ضَلیظ ٍ هوشسات اخالهی ،كشٌّگی ٍ اختوبػی ًالس دسس،آصهبیطگبُ ،خَاثگبُ ٍ هطیظ
داًطگبُ هـبیش ثبضذ هوٌَع است.
 -7پَضص دس هطیظ خَاثگبُ ثبیذ هتؼبسف ثب اهبًي خَاثگبّی ثبضذ.
 -8ثب تَخِ ثِ تلٌیي خٌسیت هطیظ ّبی ٍسصضی ،پَضص اختػبغی ّش سضتِ ٍسصضی هی تَاًذ ثب ّوبى هطیظ ٍ ٍسصش استلبدُ
ضَد.

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:

