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وس هلي            صبزضُ اظ           ضوبضُ ضٌبسٌبهِ            ًبم پسض                  ًبم ذبًَازگي             ايٌجبًت ًبم 

ًطبًي هحل سىًَت:              ضوبضُ ًظبم زاهپعضىي       همطغ تحصيلي       التحصيل ضضتِ تحصيلي  فبضؽ          

              تلفي توبس                                                                                      ضْطستبى:     تبى: اس

ضْطستبى           زض استبى  صسٍض وبضت هبيِ وَثي ٍ تعضيمبت زاهيهتمبضي                    ذَاست وتجي هَضخ زضوِ ثب 

ّب ٍ  ٍضي ثرص وطبٍضظي ٍ هٌبثغ طجيؼي، سيبست افعايص ثْطُ ضَم وِ ثب آگبّي وبهل اظ لبًَى هتؼْس هي ن ٍثبض هي           

 ثِ هَاز هصوَض زضايي تؼْس ًبهِ ػول ًوبين. ّبي هطثَطِ ًبهِ ضَاثط اثالغي ٍ ضيَُ

ّب ٍ  ًبهِ الغي ٍ ضيَُهمطضات ٍ ضَاثط اثهفبز ػٌَاى ضسُ جْت افطاز هبيِ وَة ليس ضسُ زض تؼْس ثِ اجطاي وليِ ه -1

 ثبضن. ّبي صبزضُ اظ سَي سبظهبى ًظبم زاهپعضىي ج.ا.ا هي ثرطٌبهِ

يب لجبس وبض يىجبض هصطف استفبزُ ٍ ثب  اظ لجبس وبض آى ٍاحس ّب زاهساضي هطاجؼِ ثِ   وَة ثبيس زض وليِ افطاز هبيِ -2

 اي السام ًوبيٌس. ّبي لطًطيٌِ ضػبيت ضَاثط ثْساضتي ٍ زستَضالؼول

 اظ ٍسبيل ٍ لَاظم ستطٍى ضسُ جْت تلميح استفبزُ ًوبيٌس.وَة هَظفٌس  ز هبيِافطا -3

ّبي اذطبضوطزًي ثطاسبس سيستن هطالجت ثالفبصلِ  هطوع ٍ افطاز هبيِ وَة هَظفٌس زض صَضت هطبّسُ ثيوبضي -4

 هطاتت ضا ثِ هسئَل هطوع جْت گعاضش ثِ ضجىِ  ضْطستبى اػالم ًوبيٌس.

ٍيژُ ضا زض زٍ ًسرِ تىويل ٍ پس اظ اهضبي زاهساض  فطم ،ظ اجطاي ثطًبهِ هبيِ وَثيافطاز هبيِ وَة هَظفٌس پس ا -5

 هرصَظ ثجت زض زفتط هطوع ضا ثِ هسئَل هطوع تسلين ًوبيٌس. ٍمًسرِ اٍل ضا ثِ صبحت گلِ، ًسرِ ز

ّبي ٍاگيط( ثطاسبس ًيبظ سبظهبى هلعم ثِ ّوىبضي  ّبي هبيِ وَثي زض هَالغ اضططاضي )ثطٍظ ثيوبضي هطاوع ٍ افطاز گطٍُ -6

 ثبضٌس. الظم هي

ت زاهساض ٍ يب هسئَل ثْساضتي ٍاحس زض اجطاي ثطًبهِ هبيِ وَثي ثطاثط زستَضالؼول ؼزضصَضت ػسم ّوىبضي ٍ يب هوبً -7

ت سبظهبى زاهپعضىي، گطٍُ هبيِ وَة ثبيس سطيؼبً هَضَع ضا اظ ططيك هطوع ثِ ضجىِ زاهپعضىي ضْطستبى جْ

 پيگيطي گعاضش ًوبيٌس.

ًوبين ضرصبً زض ثطاثط هسبئل هبلي هطوع هبيِ وَثي لجلي اظ لجيل طلت، ثسّي ٍ يب ثيوِ ٍ غيطُ پبسرگَ  تؼْس هي -8

 ثبضن.

ّب ٍ  ًوبين زض ّيچ ٍظاضتربًِ ٍ سبظهبى ٍ ًْبز زٍلتي اضتغبل ًساضتِ ٍ ػضَ ّيأت ػلوي ّيچ يه اظ زاًطگبُ تؼْس هي -9

ّب ٍ  گطزم هسئَليت اهَض ثْساضتي وطتبضگبُ ثبضن. ضوٌبً هتؼْس هي ضي ٍ پژٍّطي وطَض ًويهطاوع ٍ هؤسسبت آهَظ

ّبي ذبم زاهي ٍ هطاوع تَليس، تَظيغ ٍ  ّب، هطاوع ثستِ ثٌسي فطآٍضزُ ّبي ذَضان زام ٍ طيَض ٍ هىول سبظي وبضذبًِ

بى زاهپعضىي وطَض ٍ ازاضات ول تبثؼِ زض ّب ضا ًساضتِ ٍ اظ سبظه ّب ٍ آثعي پطٍضي ّب، هطغساضي فطٍش زاضٍ، زاهساضي

ام ٍ يب زض صَضت  پطٍاًِ اذص ًٌوَزُصالح ًيع تبوٌَى هجَظ/ ّبي شي ّب ٍ سبظهبى ًظبم ٍ سبيط زستگبُ سطح استبى

ّبي  زضيبفت تبوٌَى ثبطل گطزيسُ است ٍ زض صَضتيىِ ذالف هَاضز فَق ثبثت گطزز، ضوي لغَ توبهي هجَظ يب پطٍاًِ

بل حك زضيبفت ّطگًَِ پطٍاًِ ٍ يب هجَظ اظ سبظهبى ًظبم زاهپعضىي ضا اظ ذَز سلت ًوَزُ ٍ ّطگًَِ س 3صبزضُ، تب 

ثطاي پيگيطي ترلف اظ هجبضي لبًًَي ضا اػتطاض ثِ لغَ احتوبلي هجَظ/پطٍاًِ ٍ السام زستگبُ صبزضوٌٌسُ هجَظ/پطٍاًِ 

اًِ ترلف ايٌجبًت ضا جْت السام لبًًَي ثِ هطاجغ ثبضس پطٍ ًوبين ٍ سبظهبى ًظبم زاهپعضىي هجبظ هي اظ ذَز سلت هي

 شيصالح اضجبع ًوبيس.

 

 تبضيد:   اهضبء:     ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هتؼْس:


