"تسوِ تؼالی"
كفم ؼـغَاست ثثت ًام پؿیفكتِ ضؽگاى تا آقهَى ٍ تؽٍى آقهَى ؼٍـُ ؼًتفی تػػػی()Ph.D
ٍاضؽ تْفاى ضفم

اعالػبت صیش سا هغبثن ضٌبسٌبهِ ٍ سبیش هذاسى هؼتجش ثِ عَس دهین ٍ خَاًب تٌویل ًوبئیذ.
الق -هطػػات ضٌاسٌاهِ ای ؼاًطدَ:
ً -1بم:

ً -2بم خبًَادگی:

-6هحل صذٍس ضٌبسٌبهِ:
 -8تبسیخ تَلذ

/

ً -3بم پذس:
ضْش:

/

13
هشد

 -10جٌسیت :صى

 -4ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

استبى:

 -7هحل تَلذ( :ضْش یب سٍستب)

 -9تبسیخ صذٍس
 -11تبثؼیت:

ً -5ذ هلی:

/

استبى:

13 /

 -12دیي اسالم( ضیؼِ

) هسیحی

سٌی

صستطتی

ًلیوی

ب -سَاتن تطػیلی ؼاًطدَ تف اساس آغفیي هؽـى تطػیلی:
 -2دًتشی تخصصی

-1كَم لیسبًس
اص( داًطگبُ :

 -3تحصیالت حَصُ هؼبدل:

حَصُ ػلویِ:

دس سضتِ :

) ضْشستبى:
 -2كبهذ ضـل

جٍ -ضؼیت ضـلی ؼاًطدَ -1( :ضبؿل

كبسؽ التحصیل سبل:

استبى:

)

دس صَست ضبؿل ثَدى:
ًَ-ع سبصهبى :دٍلتی

ٍاثستِ ثِ دٍلت

ًَ-ع استخذام :سسوی

پیوبًی

ًْبدّبی اًوالة اسالهی
سٍصهضد

آصهبیطی

ػوَهی ٍ ػبم الوٌلؼِ

خشیذ خذهت

آصاد

خصَصی

عجن هوشسات هبًَى ٍصاست ًبس

هشاسدادی

هذت هشاسداد:
ثبصًسطتِ

ٍضؼیت كؼلی اضتـال :ضبؿلپست سبصهبًی:

اًلصبل اص خذهت

آهبدُ ثِ خذهت

ًبمً ،طبًی ٍ ضوبسُ تللي هحل ًبس:

آدسس هحل سًٌَت داًطجَ:
ضوبسُ تللي ثبثت:

ًذ پستی هحل سًٌَت:

ضوبسُ تللي ّوشاُ:

ؼ -هطػػات ٍالؽیي ؼاًطدَ:
-1پذس ً ( :بم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضـل:

ًطبًی ٍ تللي هحل ًبس

-2هبدسً ( :بم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضـل:

ًطبًی ٍ تللي هحل ًبس

ُ -هطػػات ّوسف ؼاًطدَ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم پذس:

ًطاًی ٍ تللي هطل ًاـ ّوسف:
ضوبسُ تللي:

آدسس هحل سًٌَت ّوسش داًطجَ:
ٍٍ -ضؼیت ًظام ٍظیلِ ( هػػَظ تفاؼاـى)
داسای ًبست پبیبى خذهت
ػٌبیبت سّجشی

داسای هؼبكیت دائن(پضضٌی

خشیذ خذهت

ًلبلت

)داسای هؼبكیت هَهت( پضضٌی

ًلبلت

) ًِ هَػذ آى پبیبى ًپزیشكتِ است ،داسای هؼبكیت

 ،داسای ثشگِ اػضام ثِ خذهت ًِ تبسیخ اػضام آى  13 / /هی ثبضذ ٍ یب دس حیي خذهت ّستن ًِ اص تبسیخ /

 13 /ضشٍع ضذُ ٍ دس

تبسیخ  13 / /پبیبى هی پزیشد
لغلاً سَاتن تطػیلی غَؼ ـا ؼـ خؽٍل قیف تٌَیسیؽ.ًبم هَسسِ آهَصضی

سبلْبی تحصیلی
اص

تب

هحل جـشاكیبیی

هؼذل

هوغغ ٍ سضتِ تحصیلی

ًطبًی ٍ تللي هَسسِ آهَصضی

ثذیٌَسیلِ ضوي تبئیذ صحت هغبلت كَم،اًغجبم ضشایظ خَد سا ثب هلبد دكتشچِ ساٌّوبی ثجت ًبم دٍسُ دًتشی تخصصی سبل
دسخَاست ثجت ًبم دس سضتِ

داًطگبُ آصاد اسالهی اػالم ًوَدُ ٍ

سا داسم  .ضوٌبً داًطگبُ هجبص است دس صَست ػذم تغبثن ضشایظ ایٌجبًت ثب ضَاثظ ،اص ثجت ًبم خَدداسی یب دس ّش هشحلِ پس اص

ثجت ًبم ،اص اداهِ تحصیل ایٌجبًت جلَگیشی ًوبیذ ٍ .دس ایي صَست حن ّیچ گًَِ اػتشاضی ًخَاّن داضت.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تبسیخ:

اهضبء:

" تسوِ تؼالی"
تؼْؽ ًاهِ استلاؼُ اق سْویِ ـقهٌؽگاى ٍ ایثاـگفاى

تَجِ :ایي كشم تَسظ سصهٌذگبى ٍ ایثبسگشاى اًوالة اسالهی ًِ ثب استلبدُ اص سْویِ هشثَط پزیشكتِ ضذُ اًذ ،دس ٌّگبم ثجت ًبم تٌویل ٍ اسائِ
هیگشدد.

ؼاًطگاُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم

ایٌجبًت
سضتِ

ًِ ثش عجن ًبسًبهِ ایٌتشًتی یب سٌذ پزیشش سبل
ثب استلبدُ اص اهتیبص -1:آصادُ یب كشصًذ ٍ ّوسش

ّ -3وسش یب كشصًذ جبًجبص  %50ثِ ثبال

داًطگبُ آصاد اسالهی دس

 -2جبًجبص 25دسصذ ٍ ثبالتش

ّ -4وسش یب كشصًذ جبًجبص  %25تب % 49

ّ -5وسش یب كشصًذ ضْیذ

پزیشكتِ

ضذُام تؼْذ هی ًوبین چٌبچِ دس ّش صهبى اص ثجت ًبم ٍ تحصیل اػالم گشدد كبهذ ضشایظ استلبدُ اص تسْیالت هبًًَی سْویِ سصهٌذگبى ٍ ایثبسگشاى
( هَضَع هبدُ ٍاحذُ هصَة هجلس ضَسای اسالهی) ثبضن ،حذاًثش ظشف هذت یي هبُ اص تبسیخ اػال م داًطگبُ اصل گَاّی ًبهِ ػٌس داس هؼتجش سا
ًِ ثب هْش ٍ اهضبی هسئَلیي سبصهبى ریشثظ تبئیذ ضذُ ،اخز ٍ ثِ داًطگبُ اسائِ ًوبین .دس ؿیش ایٌصَست داًطگبُ حن داسد اص اداهِ تحصیل ایٌجبًت
هوبًؼت ثِ ػول آٍسدُ ٍ ّیچگًَِ اػتشاض دس ایي هَسد ًخَاّن داضت.

ًام ٍ ًام غاًَاؼگی:

تاـیع:

اهضاء:

"تسوِ تؼالی"
تؼْؽ ًاهِ تطػیل توام ٍهت ؼـ ؼٍـُ ؼًتفی تػػػی
.
ایٌجبًت
صبدسُ اص

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ
هتَلذ

كشصًذ

ًذ هلی

پزیشكتِ ضذُ دٍسُ دًتشی تخصصی سبل

سضتِ

اسالهی ٍاحذ تْشاى ضشم هتؼْذ هی ضَم ضوي سػبیت هلبد ساٌّوبی پزیشكتِ ضذگبى دٍسُ دًتشی تخصصی سبل

داًطگبُ آصاد
ًِ دسیبكت داضتِ ام ،دس

عی هذت تحصیل دس ٍاحذ كَم ثِ عَس توبم ٍهت حضَس پیذا ًشدُ ٍ دس ّیچ هَسسِ ،سبصهبى یب ٍصاستخبًِ ای اضتـبل ثِ ًبس ًذاضتِ ثبضن ٍ ثِ
ٌّگبم ثجت ًبم هذسى هجتٌی ثش هشخصی ،هبهَسیت ثِ تحصیل یب استؼلب اص ٍصاستخبًِ ،سبصهبى یب اسگبى هشثَعِ سا اسائِ ًوبین

(هشثیبى هبهَس

ثِ تحصیل ٍ سبیش ثَسسیِ ّب هی ثبیست  8سبػت تذسیس هَظق دس ّلتِ داضتِ ثبضٌذ ٍ ًجبیذ ّیچ گًَِ هسئَلیتی سا دس داًطگبُ ثؼْذُ گیشًذ).
چٌبًچِ دس ّش هشحلِ اص تحصیل ثبثت ضَد ًِ ثِ ًبس اضتـبل داسم داًطگبُ حن اخشاج ٍ تَهق تحصیل هشا خَاّذ داضت ٍ دس ایي صَست ّضیٌِ
اًصشاف سا عجن هوشسات پشداخت خَاّن ًوَد.

ًام ٍ ًام غاًَاؼگی:

تاـیع:

اهضاء:

"ثسوِ تؼبلی"
كفم هطػػات ؼاٍعلثیي اكـاًی ٍ ػفاهی ٍ سایف اتثاع ؿیف ایفاًی ضفًت ًٌٌؽُ ؼـ
ؼٍـُ

ؼاًطگاُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم

سال

هطػػات كفؼی
ًبم خبًَادگی:

ًبم:
تبثؼیت:

جٌسیت:

ًبم پذس:

هحل تَلذ:

ًبم جذ:

تبسیخ تَلذ:
جذا ضذُ

ٍضؼیت تبّلّ :شگض اصدٍاج ًٌشدُ

هتبّل ثب ّوسش

ثیَُ

هتبّل دٍس اص ّوسش

ضـل
سبصهبى هحل ًبسً/بسكشهب:

ًَع ضؼل:
ًطاًی
ًطبًی هحل ًبس دس ایشاى :ضْش

خیبثبى:

ًطبًی ًبهل ٍ دهین هٌضل دس ایشاى :ضْش

تللي:
ًَچِ:

خیبثبى:

تللي:

پالى:

ًذ پستی:

هطخصبت اػضبء خبًَاس ثب اكشاد تحت تٌلل
تبثؼیت

ًبم

ًبم پذس

ًبم خبًَادگی

ًبم جذ

ضوبّش هذسى ضٌبسبیی یب اهبهتی

ًَع هذسى ضٌبسبیی یب اهبهتی

ضـل

ًسجت

هطػػات تطػیلی ؼاٍعلة
داسًذُ هذسى ًبسضٌبسی اسضذ
ًَع هذسى :

داسًذُ هذسى دًتشی تخصصی
سضتِ تحصیلی:

هحل اخز هذسى:

هؼذل ًل:

تبسیخ اخز هذسى:

هوغغ تطػیلی
ًبسداًی:

ًبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ:

ًبسضٌبسی:

دًتشی تخصصی

هطػػات هؽـى اهاهتی یا ضٌاسایی
گزسًبهِ:

دكتشچِ پٌبٌّذگی:

ثشٍ تشدد خشٍجی هذت داس:

ًبست َّیت ٍیژُ اتجبع خبسج:

ضوبسُ خبًَاس:

ضوبسُ هذسى اهبهتی:
هحل صذٍس:

تبسیخ اًوضبء اهبهت:

تبسیخ صذٍس:

زٌاًسِ ؼاٍعلة ؼاـای هاؼـ ایفاًی هی تاضؽ لغلاً هطػػات ایطاى ـا ( هطػػات هاؼـ) ؼـ ایي هسوت تٌَیسیؽ.
ًبم:

ًبم خبًَادگی:

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم پذس:

ضوبسُ ًبست هلی:

تبسیخ تَلذ:
هحل صذٍس:

ًَع اصدٍاج  :سسوی

هحل تَلذ:
ؿیش سسوی

تللي ضفٍـی
ًطبًی ٍ یب ضوبسُ تللٌی ًِ ثتَاى دس هَاهغ ضشٍسی ثب جٌبثؼبلی توبس ثگیشین.
یاؼآٍـی ٍ تؼْؽ ًاهِ
هغبلت هٌذسج دس ایي كشم سا ثِ عَس ًبهل تٌویل ٍ صحت ٍ دسستی آى سا تبییذ ًوَدُ ٍ تؼْذ هی ًوبین ضوي سػبیت هَاًیي ٍ هوشسات جوَْسی اسالهی ایشاى ،دس صَست
اثجبت خالف ٍ ًتوبى حوبین ضوي ًبى لن یٌي ضذى پزیشش ایٌجبًت دس داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی جوَْسی اسالهی ایشاى تحتپیگشد هبًًَی هشاسگشكتِ ٍ ثِ
تصویوبت هتخزُ اص سَی هشاًض آهَصش ػبلی اػتشاضی ًخَاّن داضت.

ًام ٍ ًام غاًَاؼگی:

اهضاء ٍ اثف اًگطت:

تاـیع:

"تسوِ تؼالی"

كفم تؼْؽ ًاهِ

ؼاًطگاُ آقاؼاسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ایٌجبًت
صبدسُ اص

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ
هتَلذ سبل

كشصًذ

ًِ دس سبل

ًذ هلی
سضتِ

هوغغ

داًطگبُ آصاد

اسالهی ٍاحذ تْشاى ضشم پزیشكتِ ضذُ ام ،ثب هغبلؼِ ٍ آگبّی ًبهل اص هٌذسج دس كشم پیَست ضوبسُ( )1ضبهل خالصِ هوشسات ٍ ضَاثظ آهَصضی،
اجتوبػی ٍ اخالهی داًطگبُ آصاداسالهی ،ثذیٌَسیلِ هتْؼذ هیضَم ًلیِ هوشسات ٍ آئیي ًبهِّبی داًطگبُ سا سػبیت ًوَدُ ٍ ّش صهبى اص
ًظشآهَصضی ،اًضجبعی ٍ ثِ ٍیژُ اص ًظش دكتش گضیٌص صالحیتْبی ػوَهی سبصهبى هشًضی داًطگبُ آصاد اسالهی هٌؼی ثشای اداهِ تحصیل ایٌجبًت
اػالم گشدد ،اص حضَس دس هحل داًطگبّی خَدداسی ًوَدُ ٍ چٌبًچِ دس ایي هَسد اػتشاضی داضتِ ثبضنً ،تجبً اص عشین هسوتّبی ریشثظ داًطگبُ
هَضَع سا پیگیشی ًوبین.

ًام ٍ ًام غاًَاؼگی:

تاـیع:

اهضاء:

"تسوِ تؼالی"
كفم تؼْؽ ًاهِ
ؼاًطگاُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم

ثذیٌَسیلِ ایٌجبًت
هتَلذ سبل

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ
صبدسُ اص

سضتِ

كشصًذ

ًذ هلی
سبل

پزیشكتِ ضذُ دس آصهَى /ثذٍى آصهَى

هتؼْذ هیضَمً ،لیِ هوشسات آئیي ًبهِّبی آهَصضی ٍ اًضجبعی داًطگبُ ٍ ًظبم هوذس ج.ا.ا سا سػبیت ًوَدُ ٍ دس

صَست ػذم تبییذ صالحیت ػوَهی ایٌجبًت جْت اداهِ تحصیل دس داًطگبُ آصاد اص حضَس دس هحل داًطگبّی خَدداسی ًوَدُ ٍ حن ّش گًَِ ضٌبیت
دس خصَظ اداهِ تحصیل ٍ استشداد هجبلؾ ٍاسیضی (ضْشیِ) ٍ ضشس ٍ صیبى ًبضی اص آى سا اص خَد سلت ٍ ػَاهت ًبضی اص آى سا ثِ ػْذُ هیگیشم/ .

ًام ٍ ًام غاًَاؼگی:

تاـیع:

اهضاء:

پیوست 1

"ببسمه تعبلی"
"راهنمبی پذیزفته شذگبن دوره دکتزی تخصصی (")PHD
هسوتی اق هوفّـات آهَقضی ؼٍـُ ؼًتفی تػػػی تِ ضفش ؾیل تِ اعالع پؿیفكتِ ضؽگاى هی ـسؽ:

ّ -1ؽف اق ایداؼ ؼٍـُ ؼًتفی ،تفتیت اكفاؼی است ًِ تا اضاعِ یاكتي تِ آثاـ ؼـ یي قهیٌِ غاظ ٍ آضٌا ضؽى تا ـٍش ّای پیطفكتِ تطوین ٍ ؼستیاتی تِ خؽیؽتفیي هثاًی
آهَقش ٍ پژٍّص  ،تتَاًٌؽ تا ًَآٍـی ؼـ قهیٌِ ّای ػلوی ٍ تطویوی ؼـ ـكغ ًیاقّای ًطَـ ٍ گستفش هفقّای ؼاًص ؼـ ـضتِ تػػػی غَؼ هؤثف تَؼُ ٍ تِ تاقُ ّایی ؼـ خْاى
ؼاًص ؼست یاتٌؽ.
 -2هطَـ اغلی كؼالیتْای ؼٍـُ ؼًتفی ،پژٍّص ٍ ًسة تثطف ؼـ یي ـضتِ غاظ ػلوی است ٍ آهَقش ٍسیلِ تفعفف ًفؼى ًاستی ّای آهَقضی ؼاًطدَیاى ایي ؼٍـُ است تا
ـاُ ـا تفای ٍغَل تِ ّؽسق ؼٍـُ ّوَاـ ساقؼ.
 -3ؼٍـُ ؼًتفی تِ ؼٍ هفضلِ آهَقضی ٍ پژٍّطی توسین هی ضَؼ:
-

هفضلِ آهَقضی اق قهاى پؿیفكتِ ضؽى ؼاًطدَ ؼـ ؼٍـُ آؿاق ٍ تِ اـقیاتی خاهغ غتن هی ضَؼ .ؼـ ؼٍـُ آهَقضی ضؽاهل ًوفُ ّف ؼـس  14اق  20هی تاضؽ ٍ زٌاًسِ ؼـ ایي

هفضلِ هیاًگیي ًل ًوفات ؼاًطدَتِ ً 16فسؽ اق اؼاهِ تطػیل ٍی خلَگیفی غَاّؽ ضؽ .ؼاًطدَیی ًِ ؼـٍس هفضلِ آهَقضی ـا تا هَكویت تِ اتوام ـساًیؽُ تاضؽ ،تایؽ ؼـ یي
اـقیاتی خاهغ ًِ تِ غَـت ًتثی ٍ ضلاّی تفگكاـ هی ضَؼ ،ضفًت ًٌؽ( .هیاًگیي ًل ًوفات ایي اـقیاتی ًثایؽ اق ً 16وتف تاضؽ ٍ زٌازِ ًتَاًؽ ایي هیاًگیي ـا ًسة ًوایؽ كوظ
یٌثاـؼیگف هداق تِ ضفًت ؼـ اـقیاتی خاهغ هكتَـ هی تاضؽ).
-

هفضلِ پژٍّطی پس اق هفضلِ آهَقضی آؿاق ٍ تا تؽٍیي ـسالِ ٍ ؼكاع اق آى پایاى هی پؿیفؼ.

تثػفُ :ؼاًطدَیاى هی تَاًٌؽ تطویوات هفضلِ پژٍّطی غَؼ ـا ؼـ هفضلِ آهَقضی آؿاق ًوایٌؽ ٍلی ثثت ًام ـسوی آًاى تفای هفضلِ پژٍّطی ٍ تؽٍیي ـسالِ هٌَط تِ هَكویت
ؼـ اهتطاى خاهغ است.
 -4تفاتف تػطٌاهِ ضواـُ  30/47022هَـظ  94/07/07تؼؽاؼ ٍاضؽّای ؼـسی ؼٍـُ آهَقضی هوغغ ؼًتفی تػػػی تیي  15تا ٍ 18اضؽ ؼـسی هی تاضؽ ٍ ٍاضؽّای ـسالِ ّا تیي
 18الی ٍ 21اضؽ هی تاضؽ .اگف ؼاًطدَیی تؼؽاؼی اق ٍاضؽّای ؼـسی القم ـا ؼـ ؼٍـُ ًاـضٌاسی اـضؽ ًگؿـاًؽُ تاضؽ ،تِ تطػیع گفٍُ هكتَـ هَظق است ًوثَؼ ٍاضؽّای
ؼـسی غَؼ ـا ؼـ هفضلِ آهَقضی خثفاى ًٌؽ .ضؽاًثف تؼؽاؼ ٍاضؽّای خثفاًی ٍ 10اضؽ ٍ ضؽاهل ًوفُ آى تؽٍى اضتساب هیاًگیي ًل ؼاًطدَ ؼـ ّف ؼـس  14اق  20است .تِ اقاء
ّف  6الی ٍ 10اضؽ خثفاًی یي ًیوسال تطػیلی تِ هؽت هداق هفضلِ آهَقش اككٍؼُ هی ضَؼ .تؼؽاؼ ٍاضؽّای ـسالِ ؼـ هفضلِ پژٍّص ضؽاهل  ٍ 18ضؽاًثف ٍ 21اضؽ است.
هغاتن تػطٌاهِ ضواـُ  36/190219هَـظ  88/06/03ؼاًطدَیاى ؼٍـُ ؼًتفی تػػػی ًِ یي یا زٌؽ ؼـس ػوَهی ٍ هؼاـف اسالهی ـا ؼـ هواعغ تطػیلی هثلی ًگؿـاًؽُ اًؽ،
اق گؿـاًؽى ایي ؼـٍس تِ ػٌَاى ؼـس خثفاًی هؼاف ّستٌؽ.
 -5عَل هؽت تطػیل ؼـ ؼٍـُ ؼًتفی تػػػی ضؽاًثف ّطت ًیوسال(4سال) است.
 -6تفاتف تػطٌاهِ ضواـُ  30/47022هَـظ  94/070/07ؼاًطدَیاى ؼًتفی ٍـٍؼی  94تِ تؼؽ ضؽاًثف ٍ 10اضؽ ؼـسی هی تَاًٌؽ ؼـ یي تفم اًتػاب ًوایٌؽ.
 -7هدوَع ساػات ؿیثت هَخِ ٍ ؿیفهَخِ ؼاًطدَ ؼـ ّف ؼـس ًثایؽ اق

ًل خلسات آى ؼـس تداٍق ًوایؽ .زٌاًسِ ؿیثت ؼاًطدَ اق

خلسات ؼـس تداٍق ًوایؽً ،وفُ

ؼاًطدَ ؼـ آى ؼـس غلف هٌظَـ غَاّؽ ضؽ .ؼـ غَـتیٌِ ؿیثت ؼاًطدَ هَخِ تاضؽ آى ؼـس ضؿف آهَقضی ٍ ؿیثت هَخِ ؼـ ًاـًاهِ تطػیلی ؼـج هیگفؼؼ.
ً -8الس ّای ؼاًطگاُ تا تَخِ تِ اهٌاًات هَخَؼ ػوؽتاً اق ساػت  8غثص لـایت  20ػػف هی تاضؽ.
 -9ؼاًطدَ هَظق است عثن توَین اػالم ضؽُ تَسظ ٍاضؽ ؼاًطگاّی ،تِ هَهغ خْت ثثت ًام ٍ ـسیؽگی تِ اهَـ آهَقضی غَؼ تِ ٍاضؽ ؼاًطگاّی هفتظ هفاخؼِ ًٌؽ زٌاًسِ
ؼاًطدَیاى تِ ػلت ػؽم اًتػا ب تِ هَهغ ؼـٍس اـائِ ضؽُ ،ضؿف ٍاضؽ ؼـسی ،ػؽم ضفًت ؼـ خلسات اهتطاًی ٍ اغؿ هفغػی تطػیلیً ،وفُ هثَلی ـا ًسة ًٌٌٌؽ ٍ ؼـ پایاى
ؼٍـُ تا ًوثَؼ ٍاضؽّای ؼـسی گؿـاًؽُ ضؽُ هَاخِ ضًَؽ ٍ یا سٌَات هداق آًاى غاتوِ یاتؽ ،ؼاًطگاُ ّیر گًَِ تؼْؽی ؼـ اـائِ ٍاضؽّای تاهیواًؽُ تا اخاقُ اؼاهِ تطػیل تِ آًاى
ًػَاّؽ ؼاضت.
 -10تفاتف تػطٌاهِ  30/12793هَـظ ( 96/02/31هَضَع هوٌَػیت تؽاغل تطػیلی ؼاًطدَیاى ـضتِ ّای ؿیفپكضٌی) تطػیل ّوكهاى ؼـ ؼٍ هؤسسِ آهَقش ػالی یا ؼاًطگاُ
اػن اق ؼٍلتی یا ؿیفؼٍلتی هوٌَع هی تاضؽ .ضوٌاً ؼاًطدَیاى هداق ًیستٌؽ ّوكهاى تا غؽهت ًظام ٍظیلِ ؼـ ؼاًطگاُ تطػیل ًوایٌؽ.
 -11اػالم اساهی پؿیفكتِ ضؽگاى ایي ؼٍـُ كوظ اق ًظف ػلوی هی تاضؽ ٍ هفاضل اضفاق غالضیت ػوَهی تفای آًاى اًدام ًطؽُ است تٌاتفایي زٌاًسِ تِ ّف ؼلیلی اؼاهِ تطػیل
پؿیفكتِ ضؽگاى اق ًظف غالضیت ػوَهی ،هوٌَع اػالم گفؼؼ ،هَضَع ا ق عفف هطل ؼاًطگاّی تِ كفؼ پؿیفكتِ ضؽُ اتالؽ ٍ اق اؼاهِ تطػیل ٍی خلَگیفی تِ ػول غَاّؽ آهؽ ٍ
زٌاًسِ ؼاٍعلة ،اػتفاضی ؼـ ایي غػَظ ؼاضتِ تاضؽ ،القم است ًتثاً اق عفین هسوت ّای ؾیفتظ ساقهاى هفًكی ؼاًطگاُ اهؽام ٍ هَضَع پیگیفی گفؼؼ.

تاسوِ تؼالی

ٍاحذ تْشاى ضشم

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

ضوبسُ داًطجَیی

ایٌجبًت
هوغغ

سضتِ

ٍسٍدی سبل تحصیلی

اصخذاًٍذهٌبى ثخبعش كشصت حضَس دس هحیظ ػلوی ٍ كضبی كشّیختگی سپبسگضاسم ٍ تالش هی ًٌن

ه َاًیٌَ هوشسات داًطگبُ سا اسج ًْبدُ ٍ دس جْت اجشای آى ًَضب ثبضن .اص آًجب ًِ داًطگبُ هحیظ كشّیختگی است ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی دس جْت
سالهت هحیظ تؼلین ٍ تشثیت ّوبًٌذ داًطگبُ ّبی ثشتش جْبى ،هوشساتی ثشای سكتبس كشٌّگی ٍ پَضص دس داًطگبُ ٍ اجتوبػی سػبیت ًوَدُ ٍ سشلَحِ
ضئًَبت اخالهی ،كشٌّگی ٍ سكتبسی خَد دس داًطگبُ هشاس دّن:
گشیذه ای اس دستور العمل آراستگی و شئون فزهنگی و رفتبری در دانشگبه آساد اسالمی
 -1لثاس تایؽ ساؼُ ،آـاستِ ٍ ؼـ ضأى ؼاًطگاُ تاضؽ.
 -2پَضص ًاهل تؽى تدك غَـت ٍ ؼست ّا تا هر تفای تاًَاى الكاهی است.
 -3پَضص تاًَاى تا زاؼـ ٍ هاًتَ یا هاتَ تلٌؽ (تا قیفقاًَ) ،ضلَاـ  ،هوٌؼِ یا ـٍسفی تا ـًگ هٌاسة ،خَـاب ؿیف ًاقى ٍ ًلص هتؼاـف هی تاضؽ.
 -4استلاؼُ اق هاًتَ هٌاسةًَ ،تاُ ،زاى ؼاـ ،آستیي ًَتاُ (سام ؼست ًوا) ،زسثاى ،ؼاـای ـًگ تٌؽ ٍ قًٌؽُ ،خلَتاق ٍ یؽٍى ؼًوِ تفای تاًَاى
هوٌَع است.
 -5زاج ّفگًَِ ًوَشً ،لوات قًٌؽُ ٍ ـًیي ،ػالئن ٍ ًطاًِ گفٍُ ّای اًطفاكی ،تػاٍیف قى ،تػاٍیف كٌاّی ٍ پَذ .تی هؼٌی ،ضؼاـّای هَهی ٍ
ًژاؼی ،تثلیـات تداـی ٍ تَّیي آهیك تف ـٍی تؽى ،پَضص ،هر تٌؽ ،پیطاًی تٌؽً ،وفتٌؽ ،اًگطتف ٍ ًیق هوٌَع است.
 -6استلاؼُ اق آـایص قًٌؽُ ،خَاّفات ٍ قیَـآالت ًاهتؼاـف هوٌَع است.
ّ -7ف گًَِ ـكتاـی ًِ تا اغَل ساقهاًی ،ضَلیظ ٍ هوفـات اغالهی ،كفٌّگی ٍ اختواػی ًالس ؼـس،آقهایطگاُ ،غَاتگاُ ٍ هطیظ ؼاًطگاُ
هـایف تاضؽ هوٌَع است.
 -8پَضص ؼـ هطیظ غَاتگاُ تایؽ هتؼاـف تا اهاًي غَاتگاّی تاضؽ .پَضیؽى لثاس ـاضتی ؼـ كضای ػوَهی تا تَخِ تِ غَاتگاُ هوٌَع است.
 -9تا تَخِ تِ تلٌیي خٌسیت هطیظ ّای ٍـقضی ،پَضص اغتػاغی ّف ـضتِ ٍـقضی هی تَاًؽ تا ّواى هطیظ ٍ ٍـقش استلاؼُ ضَؼ.
نبم و نبم خبنوادگی:
معبونت فزهنگی و دانشجویی واحذ تهزان شزق

امضبء

ببسمه تعبلی

واحد تهران شرق

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

ضوبسُ داًطجَیی

ایٌجبًت
هوغغ

سضتِ

ٍسٍدی سبل تحصیلی

اصخذاًٍذهٌبى ثخبعش كشصت حضَس دس هحیظ ػلوی ٍ كضبی كشّیختگی سپبسگضاسم ٍ تالش هی ًٌن

ه َاًیٌَ هوشسات داًطگبُ سا اسج ًْبدُ ٍ دس جْت اجشای آى ًَضب ثبضن .اص آًجب ًِ داًطگبُ هحیظ كشّیختگی است ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی دس جْت
سالهت هحیظ تؼلین ٍ تشثیت ّوبًٌذ داًطگبُ ّبی ثشتش جْبى ،هوشساتی ثشای سكتبس كشٌّگی ٍ پَضص دس داًطگبُ ٍ اجتوبػی سػبیت ًوَدُ ٍ سشلَحِ
ضئًَبت اخالهی ،كشٌّگی ٍ سكتبسی خَد دس داًطگبُ هشاس دّن:
گشیذه ای اس دستور العمل آراستگی و شئون فزهنگی و رفتبری در دانشگبه آساد اسالمی
 -1لثاس تایؽ ساؼُ ،آـاستِ ٍ ؼـ ضأى ؼاًطگاُ تاضؽ.
 -2پَضص آهایاى تایؽ تا پیفاّي آستیي ؼاـ ٍ یوِ هؼوَلی ،ضلَاـ ساؼُ ،ـسوی ٍ تلٌؽ تاضؽ.
 -3آـایص ٍ پیفایص ؿیف هتؼاـف هَ هاًٌؽ تاكتي ،هص هفؼى ،تیؾ تیـی ٍ  ...هوٌَع است.
 -4استلاؼُ اق لثاس اًؽاهی ،تاقى ،تٌگ ٍ زسثاى ،تؽى ًوا ٍ ضلَاـ استفیح هوٌَع است.
 -5زاج ّفگًَِ ًوَشً ،لوات قًٌؽُ ٍ ـًیي ،ػالئن ٍ ًطاًِ گفٍُ ّای اًطفاكی ،تػاٍیف قى ،تػاٍیف كٌاّی ٍ پَذ .تی هؼٌی ،ضؼاـّای هَهی ٍ
ًژاؼی ،تثلیـات تداـی ٍ تَّیي آهیك تف ـٍی تؽى ،پَضص ،هر تٌؽ ،پیطاًی تٌؽً ،وفتٌؽ ،اًگطتف ٍ ًیق هوٌَع است.
ّ -6ف گًَِ ـكتاـی ًِ تا اغَل ساقهاًی ،ضَلیظ ٍ هوفـات اغالهی ،كفٌّگی ٍ اختواػی ًالس ؼـس،آقهایطگاُ ،غَاتگاُ ٍ هطیظ ؼاًطگاُ
هـایف تاضؽ هوٌَع است.
 -7پَضص ؼـ هطیظ غَاتگاُ تایؽ هتؼاـف تا اهاًي غَاتگاّی تاضؽ.
 -8تا تَخِ تِ تلٌیي خٌسیت هطیظ ّای ٍـقضی ،پَضص اغتػاغی ّف ـضتِ ٍـقضی هی تَاًؽ تا ّواى هطیظ ٍ ٍـقش استلاؼُ ضَؼ.

نبم و نبم خبنوادگی:

امضبء
معبونت فزهنگی و دانشجویی واحذ 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 خَاّذ بَد ّوچٌیي با ارائِ
باتشکر

ًظرات ٍپیشٌْادات سازًذُ خَد ها را در ایي اهر یاری ًواییذ
الف – مشخصات عمًمی :
نام ونام خانوادگی:

تاریخ تولد:

شماره دانشجویی:
محل تولد:

مقطع تحصیلی:
قومیت:

دین ومذهب:
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

عالی

زیاد

متوسط

اصال

آری

خیر

تًضیحات

طراحی گرافیکی وصفحه ارایی
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:

