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 -1آشٌايي تا داًشگاُ جاهع علوي-كارتزدي
پغ اص پيشٍصي اًوتالة ؿتٌَّوٌذ اػتالهي ٍ دٍساى ثبصػتبصي پتغ اص خٌتل ت ويلتي ،ؿتَساي ػتبلي اًوتالة كشٌّگتي ثتِ
هَضَع آهَصؽّبي ػلويً-بسثشدي تَخِ خبكي ًوَدُ ٍ ثب تـٌيل خلؼبت هتؼذدي دسثبسُ ايي آهَصؽّب ،اػتبعًبهتِ داًـتگبُ ختبهغ
ػلويً-بسثشدي سا دس ػبل  1371تلَيت ًشد ٍ دس ػبل  1373داًـگبُ تأػيغ گشديذ داًـگبُ خبهغ ػلويً-بسثشدي ثِ ػٌَاى يٌي اص
اسًبى ًظبم آهَصؽ ػبلي هْبست ٍ كٌبٍسي ًـَس ،ثِ هٌظَس تشثيت ًيشٍي اًؼبًي كٌبٍس ٍ هتخلق هَسد ًيبص ثخؾّبي هختلق ثب تؼبهتل
ٍ هـبسًت ػبصهبىّب ٍ دػتگبُّبي اخشايي دس خْت اؿتـبل داًؾ ه َس حشًت هيًوبيذ
دس آهَصؽّبي ػلويً-بسثشديٍ ،ضؼيت اؿتـبل داًؾ آهَختگبى اص هجل هـخق ثَدُ ٍ ًيشٍي ًبسآهذ آهَصؽ ديذُ هيتَاًتذ
دس ثخؾّبي هختلق حَصُّبي ؿـلي هثوش ثوش ٍاهغ گشدد دس ايي ساػتب ،آهَصؽّبي ػلويً-بسثشدي ثتِ هتذد ثشًبهتِسيتضي كت يو ٍ
اكَلي تَاًؼتِ اػت پبػخگَي ًيبصّبي خذي ٍ اػبػي ثبصاسًبس هَخَد دس ًـَس ثبؿذ
ثشًبهِ دسػي ًظبم آهَصؿي هْبست ٍ كٌبٍسي داساي ٍيظگي استجبط تٌگبتٌتل ثتيي آهتَصؽ ٍ ًيتبص ٍاهؼتي ثبصاسًتبس هجتٌتي ثتش
پظٍّؾّبي هؼتوش ٍ ّوچٌيي ايدبد هْبست ّبي الصم ثشاي حل هؼئلِ ،خالهيتً ،بسگشٍّي ٍ ًبسآكشيٌي ثب تأًيذ ثش ثبلٌتذگي هْتبستي،
كٌبٍسي ٍ ؿـلي اػت آهَصؽ دس ايي ًظبم ثش ثؼتش كٌبٍسيّبي ًَ ،تبصگي داؿتِ اػت ٍ دس ػغَح هختلتق آهَصؿتي ثتب ايدتبد كٌتَى ٍ
تخلقّبي ًَييٍ ،ظبيق ٍ هأهَسيتّبي هتٌبػت ثب ّش سؿتِ ؿـلي تذٍيي هيؿَد ثٌتبثشايي دس ايتي خشختِ پَيتب ٍ هٌؼغتق ،تَػتؼِ
هْبست ٍ كٌبٍسي ،تَليذ ثشٍت ،ػشهبيِ ٍ سكبُ اختوبػي ثب تشثيت ًيشٍي اًؼبًي ًبسآهذ ٍ ًبسآكشيي ثِ ػٌَاى يي اكتل هتَسد تَختِ هتشاس
هيگيشد دسخلَف هشاًض آهَصؿي ،داًـگبُ خبهغ ػلويً-بسثشدي ضوي ثشًبهِسيضي خْت اػتلبدُ اص تَاًبييّبي دػتگبُّتبي اخشايتي
دٍلتي ،صهيٌِػبصي هٌبػجي ثشاي خلت هـبسًت ثخؾ ؿيشدٍلتي ،دس ساػتبي اًؼدبم ثخـي هشاًض آهَصؿي داؿتِ اػت
هوبعغ ت ليلي آهَصؽّبي ػلويً-بسثشدي اص دٍسُّبي ًبسداًي آؿبص ٍ تب ثبالتشيي ػغَح هَسد ًيبص دس خْتبس گتشٍُ آهَصؿتي
كٌؼ تً ،ـبٍسصي ،هذيشيت ٍ خذهبت اختوبػي ٍ كشٌّل ٍ ٌّش اداهِ هييبثذ داًـگبُ خبهغ ػلويً-بسثشدي اص ػتبل ت لتيلي 91-92
ثشاي ًخؼتيي هشتجِ دس ًـَس دس هبلت ًظبم هْبست ٍ كٌبٍسي ًؼجت ثِ پزيشؽ داًـدَ اهتذام ًوتَدُ اػتت دس ايتي داًـتگبُ ،دس ًٌتبس
دٍسُّبي تشهي ،دٍسُّبي آهَصؿي تي پَدهبى ٍ دٍسُ ؿيشحضَسي اص عشين سػبًِّبي تلَيشي ) ٍ (VCDخضٍُّبي آهَصؿتي ثشگتضاس
هيؿَد
داًؾ آهَختگبى آهَصؽّبي ػلويً-بسثشدي ًبسآهذ ٍ ًبسآكشيي ّؼتٌذ خشا ًِ ايي آهتَصؽّتب توبضتب ه تَس ٍ ثشخَاػتتِ اص
ًيبصّبي ؿـلي خبهؼِ اػت ،لزا تَاًبيي ٍ هْبست داًؾآهَختگبى سا دس اًدبم ك يو ًبسّب اكضايؾ هيدّذ
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الصم ثِ رًش اػت داًـگبُ خبهغ ػلويً-بسثشدي ثِ ػٌَاى داًـگبُ ًبسآكشيي تَاًؼتِ اػتت دس ساػتتبي سكتغ ًيبصّتبي ختبسي
ًـَس گبم ثلٌذي ثشداؿتِ ٍ ثب تؼشيق ثشًبهِ ّتبي هتٌبػتت ٍ ثتب ثتِ ًتبسگيشي هذسػتبى ثتِ ػٌتَاى ػبلوتبى ػبهتل دس هشاًتض آهَصؿتي
ػلويً-بسثشدي ثشخَسداس اص تدْيضات ٍ اهٌبًبت پيـشكتًِ ،ؼجت ثِ تشثيت ًيشٍي اًؼبًي هتخلق ،هدشة ٍ ًبسآهذ اهذام ًوبيذ

 -2ساختار ساسهاًي داًشگاُ جاهع علوي-كارتزدي
داًـگبُ خبهغ ػلويً -بسثشدي ثشاػبع ًوَداس ػبصهبًي اص هؼبًٍتّب ،هذيشيتّب ٍ ثخؾّبي هختلق ثِ ؿشح ًوَداس كل ِ ثؼذ تـٌيل
ؿذُ اػت

2

ًوَدار ساسهاًي داًشگاُ جاهع علوي-كارتزدي
ّيأت اهٌاء
ضَراي داًطگاُ

دفتز رياست ،رٍاتظ ػوَهي
ٍ پاسخگَيي تِ ضىايات

دفتز ًظارت ٍ ارسياتي

هؼاًٍت آهَسضي

ّيأت هويشُ

رييس داًطگاُ

دفتز هزوشي حزاست

دفتز ّوىاريّاي ػلوي ٍ
تييالوللي

دفتز اهَر حمَلي ٍ هجلس

هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍري

ادارُ ول اهَر داًطجَياى
ضاّذ ٍ ايثارگز

هؼاًٍت فزٌّگي ٍ اجتواػي

دتيزخاًِ ّيأت اجزايي جذاب
اػضاي ّيأت ػلوي ٍ هذرسيي

هؼاًٍت اداري ،هالي ٍ
هذيزيت هٌاتغ

هؼاًٍت سٌجص ،خذهات
آهَسضي ٍ داًطجَيي

دفتز تزًاهِريشي فزٌّگي ٍ
اجتواػي

ادارُ ول داًصآهَختگاى

دفتز تَدجِ ،تطىيالت ٍ
تحَل اداري

دفتز حوايت ٍ پطتيثاًي
فزٌّگي ٍ اجتواػي

ادارُ ول سٌجص ٍ آسهَى

دفتز فٌي ٍ عزحّاي ػوزاًي

دفتز اهَر لزاردادّا ٍ
ّواٌّگي استاىّا

ادارُ ول اهَر اداري ٍ
پطتيثاًي

دفتز تزًاهِريشي آهَسضي
هْارتي

هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍري

دفتز گستزش آهَسش ػالي
هْارتي

دفتز فٌاٍري اعالػات ٍ
ارتثاعات

هزوش اهَر هذرساى

دفتز ارتثاط تا جاهؼِ ٍ
وارآفزيٌي

ادارُ ول خذهات آهَسضي

هزوش آهَسشّاي ػالي آساد
ٍ آهَسشّاي خاظ

وتاتخاًِ ،هزوش اعالعرساًي
ٍ اسٌاد ٍ هذارن

ادارُ ول اهَر داًطجَيي

ادارُ ول اهَر هالي

گزٍُ غالحيت حزفِاي

ٍاحذّاي استاًي
3

ّستِ گشيٌص

 -3اّن هقزرات آهَسشي ٍ هالي
ًامًَيسي
 داًـدَ هَظق اػت دس هْلتّبيي ًِ تَػظ داًـگبُ اػالم هيؿَد ،ثشاي ًبمًَيؼي ٍ اًتخبة ٍاحذ ثتِ هشًتض آهَصؿتي هشاخؼتِ
ًوبيذ ػذم هشاخؼِ ثشاي ًبمًَيؼي ،اًلشاف اص ت ليل تلوي خَاّذ ؿذ
سال تحصيلي
ّ ش ػبل ت ليلي هشًت اص دٍ ًينػبل ت ليلي ٍ دس كَست لضٍم يي دٍسُ تبثؼتبًي اػت ّش ًينػبل ت ليلي ؿبهل ّ 16لتِ ٍ
ّش دٍسُ تبثؼتبًي ؿبهل ّ 6لتِ آهَصؽ اػت
تعذاد ٍاحذّا در ّز ًينسال تحصيلي
ّ ش داًـدَ هيتَاًذ دس ّش ًينػبل ت ليلي حذاهل  ٍ 14حذاًثش ٍ 21احذ دسػي سا اًتخبة ًوبيذ
 دس آخشيي ًينػبل ت ليلي ،داًـدَ اص سػبيت ؿشط اًتخبة حذاهل ٍ 14احذ هؼبف اػت
 اگش داًـدَيي دس يي ًينػبل هيبًگيي ًل ًوشاتؾ حذاهل  17ثبؿذ ،هيتَاًذ ثب ًظش هشًض آهَصؽ دس ًينػبل ثؼذ حذاًثش تتب 24
ٍاحذ دسػي سا اًتخبة ًوبيذ
 دس هَاسدي ًِ داًـدَ ثشاي كشاؿت اص ت ليل ،حذاًثش ٍ 24احذ ثبهي داؿتِ ثبؿذ ،حتتي اگتش هـتشٍط ثبؿتذ ،هتيتَاًتذ توتبهي
ٍاحذّبي ثبهيهبًذُ سا دس يي ًينػبل اًتخبة ًوبيذ
 تؼذاد ٍاحذّبي اًتخبثي دس دٍسُ تبثؼتبًي حذاًثش ٍ 6احذ دسػي اػت ٍلي خٌبًچِ حذاًثش تؼذاد ٍاحذّبي ثبهيهبًذُ داًـتدَ 8
ٍاحذ دسػي ثبؿذ ،هيتَاًذ ٍاحذّبي هزًَس سا دس دٍسُ تبثؼتبًي اًتخبة ًوبيذ
 دسٍع هبثل اسائِ دس ًينػبل تبثؼتب ًي ػجبستٌذ اص :دسٍع ػوَهي ،پشٍطًُ ،بسآهَصي ،دسٍػي ًِ داًـدَ هَكن ثِ ًؼت ًوشُ هجَلي
ًـذُ ٍ پيـٌيبص ػبيش دسٍع ثَدُ ٍ ّوچٌيي دسٍػي ًِ داًـدَ ثب اخز آى كبسؽالت ليل هيگشدد
حذف ٍ اضافِ
 داًـدَ هيتَاًذ دس ّش ًينػبل ت ليلي ،كوظ دس هْلتي ًوتش اص دٍ ّلتِ پغ اص ؿشٍع ًينػبل ت ليلي ،حذاًثش دٍ دسع ديگش
اًتخبة يب دٍ دسع اًتخبثي خَد سا حزف ًوبيذ ،هـشٍط ثش آًٌِ تؼذاد ٍاحذّبي اًتخبثي ٍي اص حذ هوشس تدبٍص ًٌوبيذ
حضَر در جلسات درس ٍ اهتحاًات
 اگش داًـدَ دس دسػي ثيؾ اص
آهَصؿي هشًض ،آى دسع حزف هيؿَد

 3خلؼبت ٍ يب دس خلؼِ اهت بًبت پبيبى ًينػبل ؿيجتت داؿتتِ ثبؿتذ ،ثتب تـتخيق ؿتَساي
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4

حذاقل ًوزُ قثَلي
 حذاهل ًوشُ هجَلي دس ّش دسع 11اػت داًـدَيي ًِ دس ّشيي اص دسٍع هشدٍد ؿَد ،دس اٍليي كشكت ،هلضم ثِ تٌشاس آى اػتت
ثب ايي حبل ًوشات ًليِ دسٍع اػن اص هجَلي ٍ سدي دس ًبسًبهِ داًـدَ ثجت ٍ دس ه بػجِ هيبًگيي هٌظَس هيؿَد

هشزٍطي
 هيبًگيي ًوشات داًـدَ دس ّيچ ًينػبل ت ليلي ًجبيذ ًوتش اص  12ثبؿذ ،دس ؿيش اييكَستً ،بمًَيؼي داًـدَ دس ًينػتبل ثؼتذ،
ثِ كَست هـشٍط خَاّذ ثَد
 داًـدَيي ًِ ثِ كَست هـشٍط ًبمًَيؼي هيًوبيذ ،خض دس آخشيي ًينػبل ت ليلي حن اًتخبة ثيؾ اص ٍ 14احذ دسػتي دس آى
ًينػبل سا ًذاسد
 حذاًثش ًينػبل ّبي هـشٍعي هدبص دس دٍسُ ًبسداًي ٍ ًبسؿٌبػي ًبپيَػتِ دٍ ًينػبل اػت دس هَاسدي ًِ هيبًگيي ًل داًـدَ
 12يب ثبالتش ثبؿذ ،دس ػوق ػٌَات هدبص هيتَاًذ تب صهبًي ًِ دس ًينػبلّبي ثؼذي هـشٍط ًـَد ،ثتِ ت لتيل اداهتِ دّتذ ،دس ؿيتش ايتي
كَست اص ت ليل ه شٍم هيؿَد
 داًـدَيي ًِ دس يي يب خٌذ دسع ًوشُ هجَلي ًؼت ًٌٌذ ،خٌبًچِ دس ًينػبلّبي ثؼتذي دسٍع كتَم سا ثتب حتذاًثش ًوتشُ 14
ثگزساًذً ،وشُ هجلي اص ًبسًبهِ داًـدَ حزف هيؿَد ٍ دس هيبًگيي ًينػبل كَم ٍ ًل ه بػجِ ًخَاّذ ؿذ

هزخصي تحصيلي
 داًـدَ هيتَاًذ دس ّشيي اص دٍسُّبي ًبسداًي ٍ ًبسؿٌبػي ًبپيَػتِ حذاًثش ثشاي ً 1ينػبل اص هشخلي ت ليلي اػتلبدُ ًوبيذ
 هذت هشخلي ت ليلي ،خضٍ حذاًثش هذت هدبص ت ليل داًـدَ دس ّش دٍسُ ه ؼَة هيؿَد
 داًـدَيي ًِ اص هشخلي ت ليلي اػتلبدُ هيًوبيذ ،هيثبيؼت ؿْشيِ ثبثت آى ًينػبل سا ثِ هشًض آهَصؽ پشداخت ًوبيذ
 داًـدَيبى هتوبضي هيثبيؼت دسخَاػت خَد سا دس هَػذ هوشس دس ػبهبًِ خبهغ آهَصؿي داًـگبُ ثجت ًوبيٌذ

اًصزاف اس تحصيل
 تشى ت ليل ثذٍى ًؼت اخبصُ اص هشًض آهَصؽ ه ل ت ليل ٍ يب ػذم ثجتًبم داًـدَ دس ّش ًتينػتبل ت لتيلي ثتذٍى ًؼتت
اخبصُ اص هشًض آهَصؽ ه ل ت ليل ،اًلشاف اص ت ليل ه ؼَة هيؿَد ٍ داًـدَي هٌلشف اص ت ليل ،حن اداهِ ت ليل ًذاسد
 دس كَستي ًِ تبسيخ اًلشاف اص ت ليل داًـدَيبى ثؼذ اص هْلت حزف ٍ اضبكِ ثبؿتذ ،ؿتْشيِ پشداختتي (ؿتْشيِ ثبثتت ٍ ؿتْشيِ
هتـيش) هبثل ثبصگـت ًوي ثبؿذ ٍلي خٌبًچِ تبسيخ اًلشاف هجل اص هْلت هزًَس ثبؿذ ،كوظ ؿْشيِ هتـيش هبثل ثبصپشداخت هتيثبؿذ (ؿتْشيِ
ثبثت ٍ حن ًظبست ؿيشهبثل ثشگـت اػت)
 داًـدَي هتوبضي هدبص اػت كوظ ثشاي يي ثبس تب ؿشٍع ًينػبل ثؼذي ،توبضبي اًلشاف خَد سا پغ ثگيشد دس ؿيتش ايتي كتَست
پغ اص اًوضبي ايي هْلت حٌن اًلشاف ٍي اص ت ليل كبدس هيؿَد دس ضوي داًـدَي هٌلشف اص ت ليل هَظق اػت دسخَاػت ختَد
سا دس هَػذ هوشس دس ػبهبًِ خبهغ آهَصؿي داًـگبُ ثجت ًوبيٌذ
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اًتقال
الف -اًتمال تِ استاى تْزاى ٍ اس سايز ضْزستاىّاي استاى تْزاى تِ ضْز تْزاى
اًتوبل داًـدَ ثِ ّشيي اص هشاًض آهَصؿي اػتبى تْشاى ٍ ّنخٌيي اًتوبل ثيي هشاًض ؿْش تْشاى هوٌَع اػت ،هگش آًٌِ يٌي اص هتَاسد صيتش
پغ اص هجَلي ثشاي داًـدَ اتلبم اكتبدُ ثبؿذ:
 ؿْبدت ،كَت يب هؼلَل ؿذى ػشپشػت خبًَادُ داًـدَ ،ثِ عَسي ًِ ٍي ثِ تـخيق هشاخغ هتبًًَي ،ثتِ ػٌتَاى ًليتل ختبًَادُ
ؿٌبختِ ؿَد
 هؼلَليت هؤثش داًـدَ ،ثِ ً َيًِ ثِ تـخيق پضؿي هؼتوذ داًـگبُ خبهغ ػلويً-بسثشدي ثِ عَس هؼتول هبدس ثِ اداهِ صًتذگي
ًجبؿذ
 اصدٍاج سػوي ٍ دائوي داًـدَي دختش ًِ ،ه ل ت ليل يب اؿتـبل ؿَّش دس تْشاى ثبؿذ ثِ تأييذ هشاخغ ريسثظ
ب -سايز اًتمالّا
 اًتوبل داًـدَ اص هشاًض آهَصؽ اػتبى تْشاى ثِ ػبيش ؿْشػتبىّب ٍ اص ؿْشػتبىّب ثِ يٌذيگش ،ثِ ؿتشط هَاكوتت هشاًتض آهَصؿتي
هجذأ ٍ هولذ ،ثالهبًغ اػت
● اًتوبل داًـدَ دس عَل هذت ت ليل ،دس ّش هوغغ ت ليلي كوظ يي ثبس هدبص اػت
● داًـدَي اًتوبلي هيثبيؼت يي ؿْشيِ ثبثت ثِ هشًض هجذا ٍ ًل ؿْشيِ (ثبثت ٍ هتـيش) سا ثِ هشًض هولذ ٍاسيض ًوبيذ
● داًـدَيبى هتوبضي هيثبيؼت دسخَاػت خَد سا دس هَػذ هوشس دس ػبهبًِ خبهغ آهَصؿي داًـگبُ ثجت ًوبيٌذ

داًشجَي هْواى
● داًـدَ هيتَاًذ ثب هَاكوت هشاًض آهَصؿي هجذأ ٍ هولذ ،ثِ ػٌَاى داًـدَي هْوبى ،ثشاي گزساًذى يي يب خٌذ دسع ه ل ت ليل
خَد سا تـييش دّذ
● هْوبى ؿذى داًـدَ دس اٍليي ًينػبل هوٌَع هيثبؿذ
● داًـدَيبى هوبعغ ًبسداًي ٍ ًبسؿٌبػي ًبپيَػتِ حذاًثش دٍ ًينػبل ت ليلي هيتَاًٌذ اص هْوبًي اػتلبدُ ًوبيٌذ
● داًـدَي هْوبى هيثبيؼت ؿْشيِ ثبثت آى ًين ػبل سا ثِ هشًض آهَصؽ هجذا ٍ ؿْشيِ هتـيش سا ثِ هشًض هولذ پشداخت ًوبيذ
● داًـدَيبى هتوبضي هي ثبيؼت دسخَاػت خَد سا دس هَػذ هوشس دس ػبهبًِ خبهغ آهَصؿي داًـگبُ ثجت ًوبيٌذ
● هْوبًي ثيي هشاًض ؿْش تْشاى هوٌَع اػت

تغييز رشتِ
داًـدَ دس عَل دٍساى ت ليل دس هوغغ ًبسداًي ٍ ًبسؿٌبػي هيتَاًذ ثب داؿتي حذاهل ؿشايظ صيش ٍ هَاكوت ؿَساي آهَصؿي هشًتض ٍ
ٍاحذ اػتبًي ريشثظ اص يي سؿتِ ثِ سؿتِ ديگش توبضبي تـييش سؿتِ دّذ:
 داًـدَيبى ثب ػْويِ آصاد دس هوغغ ًبسداًي ًبپيَػتِ هيتَاًٌذ دس يي گشٍُ آهَصؿي توبضبي تـييش سؿتِ دٌّذ
 داًـدَيبى ثب ػْويِ ؿبؿل دس هوغغ ًبسداًي ًبپيَػتِ ٍ داًـدَيبى هوغتغ ًبسؿٌبػتي ًبپيَػتتِ هتيتَاًٌتذ دس يتي صيشگتشٍُ
توبضبي تـييش سؿتِ دٌّذ
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 داًـدَ دس ّشيي اص هوبعغ ت ليلي ،تٌْب ييثبس هيتَاًذ تـييش سؿتِ دّذ
 دسكَست هَاكوت ثب توبضبي تـييش سؿتِ ،داًـدَ هَظق اػت دس اٍليي كشكت دس سؿتِ خذيذ ًبمًَيؼي ًٌذ ٍ پغ اص ًبمًَيؼتي،
داًـدَ حن ثبصگـت ثِ سؿتِ هجلي سا ًذاسد
 دسٍػي ًِ داًـدَ دس سؿتِ هجلي گزساًذُ اػت دس گشٍُ آهَصؿي سؿتِ خذيذ ثشسػي ٍ هؼبدلػبصي هيؿتَد ٍ كوتظ دسٍػتي اص
ٍي پزيشكتِ هي ؿَد ًِ ثِ تـخيق گشٍُ آهَصؿي ،ثب دسٍع سؿتِ خذيذ ،اؿتشاى ه تَايي داؿتِ ثبؿذ ٍ ًوشُ ّش يي اص آى دسٍع ًيض اص
ً 12وتش ًجبؿذ
 داًـدَي هتوبضي تـييش سؿتِ ثبيذ ؿشايظ اٍليِ ثجتًبم دس ًذ سؿتِ هَسد توبضب سا داؿتِ ثبؿذ
 توبضبي تـييش سؿتِ داًـدَيبى كوظ دس تبثؼتبى هبثل ثشسػي ٍ تلوينگيشي هيثبؿذ
 داًـدَيبى هتوبضي هيثبيؼت دسخَاػت خَد سا دس هَػذ هوشس دس ػبهبًِ خبهغ آهَصؿي داًـگبُ ثجت ًوبيٌذ

اًتقال تَام تا تغييز رشتِ
 داًـدَيبى هتوبضي اًتوبل تَام ثب تـييش سؿتِ هيثبيؼت ؿشايظ تَاهبى تـييشسؿتِ ٍ اًتوبل سا ثِ عَس ّنصهبى داؿتِ ثبؿٌذ
 توبضبي اًتوبل تَام ثب تـييش سؿتِ داًـدَيبى كوظ دس تبثؼتبى هبثل ثشسػي ٍ تلوينگيشي هيثبؿذ
 داًـدَي اًتوبلي هيثبيؼت يي ؿْشيِ ثبثت ثِ هشًض هجذا ٍ ًل ؿْشيِ (ثبثت ٍ هتـيش) سا ثِ هشًض هولذ ٍاسيض ًوبيذ
 داًـدَيبى هتوبضي هيثبيؼت دسخَاػت خَد سا دس هَػذ هوشس دس ػبهبًِ خبهغ آهَصؿي داًـگبُ ثجت ًوبيٌذ

حذف پششكي
 خٌبًچِ داًـدَيي ثِ دليل ثيوبسي هبدس ثِ حضَس دس خلؼبت اهت بى ًجبؿذ ٍ توبضبي حزف پضؿٌي دسع يب تشم سا داؿتتِ ثبؿتذ
هيثبيؼت حذاًثش ظشف هذت  48ػبػت گَاّي ٍ هذاسى پضؿٌي سا ثشاي تبييذ پضؿي هؼتوذ هَػؼِ ٍ هشاًض آهَصؿتي ػلوتيً-تبسثشدي
اسائِ ًوبيذ الصم ثِ رًش اػت دسكَست حضَس داًـدَ دس خلؼِ اهت بى حزف پضؿٌي دسع اهٌبىپزيش ًويثبؿذ

هعادلساسي درٍس
 دسٍع ػوَهي ،اكلي ،پبيِ ٍ تخللي داًـدَيبى اًلشاكي ،اخشاخي ٍ كبسؽالت ليل ػبثن داًـگبُّتبي دٍلتتي ،آهَصؿتٌذُّتبي
كٌي ٍ حشكِ اي ٍ ػلويً -بسثشدي (تشهي ٍ پَدهبًي) دس كَست پزيشؽ دس داًـگبُ ،ثِ ً َي هؼبدلػتبصي هتيگتشدد ًتِ داًـتدَيبى دس
دٍسُ خذيذ حذاهل ٍ 25احذ دسػي سا ثجتًبم ًوَدُ ٍ ثگزساًٌذ
 تٌْب دسٍع ػوَهي ٍ پبيِ داًـدَيبى اًلشاكي ،اخشاخي ٍ كبسؽالت ليل ػبثن داًـگبُّبي آصاد ،پيبم ًَس ٍ ؿيشاًتلتبػي دس كتَست
پزيشؽ دس داًـگبُ ،هؼبدلػبصي هيگشدد
ً وشُ دسٍع هؼبدلػبصي هيثبيؼت حذاهل  12ثبؿذ
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هعزفي تِ استاد
 خٌبًچِ داًـدَ توبهي دسٍع دسٍُ سا ثب هَكويت گزساًذُ ثبؿذ ٍ تٌْب دٍ دسع ثبهيهبًذُ ًظشي ثتشاي كشاؿتت اص ت لتيل داؿتتِ
ثبؿذ ،هيتَاًذ آى دسٍع سا ثب ًظش ؿَساي آهَصؿي هشًض ٍ تبييذ هذسع هشثَط ،ثِ كَست هؼشكي ثِ اػتبد ثگزساًذ
 داًـدَ هيثبيؼت كشكب ؿْشيِ هتـيش دسع هؼشكي ثِ اػتبد سا پشداخت ًوبيذ

حذاكثز هذت هجاس تحصيل
 حذاًثش هذت هدبص ت ليل دس دٍسُّبي ًبسداًي ٍ ًبسؿٌبػي ًبپيَػتِ  2/5ػبل اػت

 -4آشٌايي تا اّن ٍظايف ادارُ كل اهَر داًشجَيي
ثِ هٌظَس ػبهبًذّي ثِ ٍامّبي داًـدَيي ٍ تؼْيالت پشداختي ثِ داًـدَيبى ،تَػؼِ خَاثگبُّبي داًـتدَيي ثتب هـتبسًت ثختؾ خلَكتي ٍ
ّوچٌيي اكضايؾ ػغو ثْذاؿت ،ت ت پَؿؾ هشاس دادى ثيوِ حَادث ،ثيوِ خذهبت دسهتبًي ٍ اهتَس سكتبّي داًـتدَيبى ،اداسُ اهَسداًـتدَيي
داًـگبُ خبهغ ػلويً-بسثشدي كؼبليت هيًوبيذ

اهَر تغذيِ داًشجَيي

● ثِ هٌظَس تبهيي ؿزاي داًـدَيبى ،ثِ هشاًض ٍ هَػؼبتي ًِ عجن ضَاثظ ٍ هوشسات هؼبًٍت داًـدَيي ٍصاست ػلَم ،ت ويوبت ٍ كٌتبٍسي،
ؿشايظ دسيبكت ػْويِ اسصام ٍيظُ داًـدَيبى سا داؿتِ ثبؿٌذ ،يبساًِ اسصام داًـدَيي عي ػِ ًَثت دس ػبل تؼلن خَاّذ گشكت ايي يبساًِ خْت
اسائِ ؿزاي گشم ثِ داًـدَيبى دس هجبل اخز ٍخِ (هغبثن هيوتّبي تؼييي ؿذُ اص عشف ػتبد هشًضي داًـگبُ) ثِ هشاًتض ٍ هَػؼتبت تخلتيق
دادُ هيؿَد

ٍام داًشجَيي

ثِ هٌظَس ًوي ثِ ثخـي اص ّضيٌِّبي ت ليلي داًـدَيبىٍ ،امّبيي ثِ داًـدَيبى ٍاخذ ؿشايظ تؼلن خَاّذ گشكت
● ٍام ضْزيِ تحػيلي :خْت تبهيي ثخـي اص ّضيٌِّبي ؿْشيِ ت ليلي داًـدَيبى ايشاًي ،ثِ داًـدَيبى دٍسُ ًبسداًي ٍ ًبسؿٌبػتي
ًبپيَػتِ دس ّش ًَثت حذاًثش 2/511/111سيبل پشداخت هيؿَد
● ٍام حج ػوزُ ٍ ػتثات داًطجَيي :ثِ داًـدَيبًي ًِ ػلش حح ػوشُ ٍ يب ػتجبت آًبى هغؼي ٍ اص ػَي ػتبد حتح ػوتشُ داًـتدَيي
داًـگبُ تبئيذ ؿذُ اػت هجلؾ  4/111/111سيبل ٍام تؼلن هيگيشد
● ًليِ ٍامّبي هزًَس ثِ داًـدَيبى ؿيش ثَسع تؼلن خَاّذ گشكت
● خْت پشداخت ٍامّبي ػٌَاى ؿذُ ثِ داًـدَيبى ،عجن ضَاثظ ٍ هوشسات كٌذٍم سكبُ داًـدَيبى ٍصاست ػلَم ،ت ويوبت ٍ كٌبٍسي ػول
خَاّذ ؿذ
● الصم اػت ًليِ داًـدَيبى خذيذالَسٍد فزم اظْار ًاهِ ٍام داًطجَياى هجٌي ثش ايٌٌتِ ًيتبص ثتِ ٍام دس عتَل دٍسُ ت لتيلي (داسًتذ/
ًذاسًذ) سا تٌويل ًوبيٌذ
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تيوِ حَادث داًشجَيي
● ثِ هٌظَس ًوي ثِ ثخـي اص ّضيٌِّبي دسهبًي ًبؿي اص حَادث ،دس ّش ػبل ت ليلي داًـدَيبى هيثبيؼت ت ت پَؿؾ ثيوتِ حتَادث
ثب يٌي اص ؿشًتّبيي ًِ اص عشف ػتبد هشًضي داًـگبُ يب كٌذٍم سكبُ هؼشكي هيؿًَذ ،هشاس گيشًذ
تيوِ تكويلي داًشجَيي
● ًليِ داًـدَيبى هيتَاًٌذ ثِ هٌظَس تبهيي ٍ خجشاى ثخـي اص ّضيٌِّبي دسهبًي ٍ ثيوبسػتبًي ًِ هتوجل هيؿًَذ؛ ت ت پَؿتؾ ثيوتِ
تٌويلي هشاس گيشًذ
تزتيت تذًي
● داًـدَيبًي ًِ هتوبضي ؿشًت دس كؼبليتّبي تشثيت ثذًي هيثبؿٌذ هي تَاًٌذ كشم پيـتيٌِ ٍ ػاليتن ٍسصؿتي ٍ ًْضتت داٍعلجتي دس
ٍسصؽ سا تٌويل ٍ ثِ هشًض آهَصؿي ت َيل ًوبيٌذ
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-5فزم پيشيٌِ ٍ عاليق ٍرسشي ٍ ًْضت داٍطلثي در ٍرسش ٍيژُ داًشجَياى داًشگاُ جاهع علوي-كارتزدي
ؿوبسُ داًـدَيي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:
ؿوبسُ توبع(ّوشاُ ٍ ثبثت):

هوغغ ت ليلي:

سؿتِ ت ليلي:

هشًض ه ل ت ليل:
Email:

پيشيٌِ ٍ عاليق ٍرسشي

ثلي

ًْضت داٍطلثي
ثيـتش اص ًَ 3ثت دس ّلتِ

 -1آيب توبيل ثِ ّوٌبسي دس ًْضت داٍعلجي ٍسصؿي سا داسيذ؟ ثلي
خيش

ًوتش اص ًَ 3ثت دس ّلتِ

 -2آيب توبيل ثِ ػضَيت دس اًدوي ًْضت داٍعلجي ٍسصؿي سا داسيذ؟

ثلي

يي ًَثت دس ّلتِ

خيش

ًوجَد ٍهت
هـٌالت هبلي

 -1آيب دس عَل سٍص
كؼبليت ثذًي داسيذ؟
خيش

 -3توبيل ثِ ّوٌبسي دس
خِ صهيٌِّبيي سا داسيذ؟

هؼبكيت پضؿٌي

ًويتِ كٌي

كشٌّگي ٍ كَم ثشًبهِ

ًويتِ سٍاثظ ػوَهي ٍ ًـشيبت

ًوليِ ٍ تشاثشي







پضؿٌي

هدشيگشي





ػٌبػي ٍ كيلوجشداسي

تـزيِ

اكتتبح ٍ اختتبم

اسصيبثي





اهَس ػبيت

ػبيش



اٍلَيت اهَس سٍصاًِ ديگش

تيشاًذاصي



ؿغشًح
كَتؼبل
 -2سؿتِ يب سؿتِّبي هَسد
ػالهِ خَد سا هـخق ًوبييذ؟







ًوجَد اهٌبًبت ٍسصؿي
ػذم توبيل ٍ اًگيضُ ًبكي

تـشيلبت

ساٌّوب

ٍاليجبل
ؿٌب



 -4آيب هذسى داٍسي ٍ يب هشثيگشي
دس سؿتِّبي ٍسصؿي سا داسيذ؟

ثلي
خيش

 -5هيضاى ّوٌبسي ؿوب ثب اًدوي
داٍعلجيي ٍسصؿي داًـگبُ؟

دس سٍص

ػبػت

دس ّلتِ

سٍص

تٌيغ سٍي هيض

اًگليؼي

تيش ٍ ًوبى

تشًي

سصهي

 -6هيضاى تؼلظ ثش صثبىّبي
خبسخِ؟

ًٌََّسدي



ػبيش سؿتِّب:

رًش ػٌَاى:

كشاًؼَي
آلوبًي
ػشثي

 -3آيب تبًٌَى ػبثوِ حضَس دس
تينّبي ثبؿگبّي سا داؿتِايذ؟

ثلي
خيش

 -4آيب هبيل ثِ حضَس دس تينّبي
ٍسصؿي داًـگبُ هيثبؿيذ؟

ثلي

 -5آيب ػبثوِ كؼبليت دس تين
هلي
سا داؿتِايذ؟

ثلي

 -6آيب تبًٌَى هوبم هْشهبًي
ًؼت ًوَدُايذ؟

ثلي
خيش

رًش ػٌَاى:

خيش
خيش
رًش ػٌَاى:

ػبيش
تَضي بت:
ًْ ضت داٍعلجي ٍسصؽ :حشًت داٍعلجبًِ گشٍّتي ػتبصهبى يبكتتِ هتيثبؿتذ ًتِ ثتب
ثشگتتضاسي دٍسُّتتبي آهَصؿتتي خْتتت اكتتشاد داٍعلتتت ،آًْتتب سا ثتتشاي حضتتَس ٍ يتتبسي دس
سٍيذادّبي ٍسصؽ داًـگبّي آهبدُ هيػبصًذ
 كؼبليتّبي كتَمثشًبهتِ :كؼبليتتّتبيي اػتت ًتِ خْتت پتش ًتشدى اٍهتبت كشاؿتت
داًـدَيبى دس صهيٌِّبي هختلق اص خولِ ٍسصؽ ثشًبهِسيضي هيؿَد
 دس اصاي ّوٌبسي ثب ًْضت داٍعلجيي ٍ كَمثشًبهِ ،گَاّي ؿشًت ٍ لَح ػتابع اسائتِ
هيگشدد

لطفا جْت كسة اطالعات تزاي تكويل فزم تِ راٌّواي هٌذرج در صفحِ تعذ هزاجعِ فزهاييذ.
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راٌّواي تكويل فزم پيشيٌِ ٍ عاليق ٍرسشي ٍ ًْضت داٍطلثي در ٍرسش ٍيژُ داًشجَياى داًشگاُ جاهع علوي-كارتزدي

عٌَاى سؤال

آيا در رضتِ ٍرسضي خاغي داراي تخػع هيتاضيذ؟

آيا داراي وارت داٍري ٍ يا هزتيگزي در يه رضتِ يا چٌذ رضتِ ٍرسضي
هيتاضيذ؟

آيا توايل تِ ػضَيت در ًْضت داٍعلثي ٍرسش را داريذ؟

آيا توايل تِ ػضَيت در اًجوي ٍرسضي هزوش آهَسضي خَد را داريذ؟

آيا توايل تِ ضزوت در فؼاليتّاي فَق تزًاهِ را داريذ؟

هيشاى سزاًِ ٍرسضي داًطجَياى در يه سال تحػيلي تِ چِ هيشاًي

تَضيحات
 هٌظَس ايي اػت ًِ آيب دس دٍساى ت ليل ٍ يب خبسج اص ه يظ آهَصؿي دس يٌي اصتين ّبي ثبؿگبّي ػضَ ثَدُ ٍ دس هؼبثوبت هختلتق داساي هوتبم ٍ يتب ػٌتَاى ثشتتش
ؿذُايذ يب خيش؟
 ػغَح داٍسي ثِ تشتيتت ثتِ دسختبت ( 1،2،3هلتي) ٍ ثتييالوللتي دػتتِثٌتذيهيگشدد
 ًْضت داٍعلجي يي كؼبليت خَدخَؽ ٍ ختبسج اص ػيؼتتن دسيبكتت ٍ پشداختتثَدُ ٍ ثيـتش ثِ هٌظَس هـبسًت ٍ ًؼتت تدشثتِ دس سٍيتذادّبي ٍسصؿتي ثشاػتبع
تخلق كشدي ؿٌل هيگيشد
 اًدوي ٍسصؿي يي كؼبليت داٍعلجبًِ ثتَدُ ًتِ اكتشاد ثشاػتبع تخلتق ختَد ٍثِهٌظَس ػش ٍ ػبهبى دادى ثِ كؼبليتْبي هشًتض آهَصؿتي ه تل ت لتيل ختَد ثتِ
ػضَيت آى دس هيآيٌذ
 ايي ثشًبهِ ؿبهل اسدٍّبي كشٌّگتيٍ ،سصؿتي ،ثشگتضاسي هؼتبثوبت ٍسصؿتي دسٍىهشًض ؿشًت دس هؼتبثوبت عشاحتي پَػتتشّبي ٍسصؿتي ،اًيويـتي ٍ هـتبسًت دس
ثشگضاسي خـٌَاسُّب ٍ الوايبدّبي ٍسصؿي هيثبؿذ
 هيضاى ػشاًِ ٍسصؿي داًـدَ ،هدوَع ّضيٌِّبيي اػت ًِ دس هبلتت كؼبليتتّتبيٍسصؿي دس عَل يي ػبل ثِ ًؼجت تؼذاد داًـدَيبى هشًض ّضيٌِ هيگشدد

است؟.
هيشاى هطاروت هزوش در فؼاليتّاي ٍرسضي ارائِ ضذُ تَسظ هذيزيت
تزتيتتذًي

 هٌظَس ؿشًت دس خـتٌَاسُّتبي اػتتبًي ،هؼشكتي داًـتدَيبى ٍسصؿتٌبس خْتتؿشًت دس هؼبثوبت هْشهبىًـَسي ٍ الوايبدّبي داخلي ٍ ػشاػشي هيثبؿذ
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-6آشٌايي هختصز تا شَراي اًضثاطي داًشجَياى
هختلشي اص هَاًيي اًضجبعي خْت آؿٌبيي ثب حوَم ٍ تٌبليق داًـدَيبى اسائِ هيگشدد
 -1ضزٍرت ٍجَدي :داًـگبُ ثِ ػٌَاى يي خبهؼِ ًِ پزيشاي خوؼيتي اص داًـدَيبىً ،بسًٌبى ٍ اػبتيذ هب ؿٌبختِ ؿذُ ٍ اؿلت خبًَادُّب ًيتض
دسايي خبهؼِ داساي ػضَ ّؼتٌذ ايي خبهؼِ هثل ّش خبهؼِ ديگشي هتبثش اص سٍاثظ هتوبثل ٍ استجبعبت ػٌبكش تـتٌيلدٌّتذُ اػتت دس داًـتگبُ
سٍاثظ هتوبثل داًـدَيبىً ،بسًٌبى ٍ اػبتيذ هيتَاًذ دس پبسُ اي اص اٍهبت ػجت هخبعشاتي ثشاي ّش يي اص عتشكيي ساثغتِ ؿتذُ ٍ يتب دس هتَاهؼي
ّضيٌِّبيي ثشاي داًـگبُ ايدبد ًوبيذ ًِ ايي ّن ًيبصهٌذ هشخؼي ثشاي داٍسي هيثبؿذ ثب تَخِ ثِ هلل تّبي ًالى آهَصؽ ػتبليٍ ،سٍد پلتيغ
ثِ داًـگبُ هدبص ؿوشدُ ًـذُ ٍ ثٌبثشايي هشخغ داٍسي دس خْت احوبم حوَم داًـدَيبى ٍ سػبيت هلبلو داًـگبُ ،ثٌب ثتش هلتَثِ ؿتَساي ػتبلي
اًوالة كشٌّگي دس ػبل  ،1374ؿَساي اًضجبعي اػت ًِ دس داًـگبُّب تـٌيل ٍ ثِ تخللبت داًـدَيي سػيذگي هيًوبيذ هـبثِ ايتي ًْتبد دس
هَسد ًبسًٌبى ٍ اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ًيض ٍخَد داسد
 -2رسالت ضَراي اًضثاعي :دٍسُ داًـدَيي ػجَسُ اص دٍسُ ًَخَاًي ثِ خَاًي اػت ٍ صهبى آهَختي ٍ تدشثِ اًذٍصي خْت ٍسٍد ثِ ػشكِّبي
خذي صًذگي اػت لزا تـٌيل ؿَساي اًضجبعي احتشام گزاؿتي ثِ داًـدَ ٍ ايدبد خبيگبُ ٍيظُ سػيذگي ثِ تخللتبت داًـتدَيي هتيثبؿتذ تتب
تجؼبت ػٌگيي هضبيي ثش دٍؽ داًـدَيبى ػٌگيٌي ًٌٌذ ثب ايي اٍكبف ؿَساّبي اًضجبعي ثب حذاًثش اًؼغبف ٍ ظشاكت يتب تخللتبت داًـتدَيبى
ثشخَسد هيًوبيٌذ ٍ كشكت خجشاى ثشاي داًـدَيبى ل بػ هيؿَد ،لزا كذٍس آساء تؼليوي ،اخز تؼْذ هٌتَة ٍ تزًشّبي اًضجبعي كشكتتي اػتت
ثشاي خجشاى گزؿتِ ٍ دس كَست ػذم تٌشاس خغب ٍ ثش اػبع هلل ت ٍ تـخيق اػضبي ؿَساي اًضجبعي ٍ داًـگبُ اهٌبى حزف ثشخي اص ػَاثن
اًضجبعي پغ اص پبيبى داًؾآهَختگي هغبثن آيييًبهِ هيؼش خَاّذ ثَد
 -3غالحيت ضَرا :ثش اػبع هبدُ  4ؿيَُ ًبهِ اخشايي آيييًبهِ اًضجبعي ،ؿَساي اًضجبعي كبلو ثِ سػيذگي ثِ ًليِ گضاسؽ ّبي سػتيذُ دس
هَسد داًـدَيبى اص ػَي ّش يي اص اؿخبف حويوي يب حوَهي دس داخل يبخبسج اص داًـگبُ ثَدُ ٍ دس كَست احشاص ٍهَع تخلق دس حذ اختيتبسات
خَد حٌن كبدس هي ًوبيذ
ثٌبثشايي خٌبًچِ:
 -1تخللي دس صهبى داًـدَيي كَست گيشد
 داخل داًـگبُ خبسج داًـگبُ -2ثِ ّش ً َ ثِ ؿَساي اًضجبعي اعالع دادُ ؿَد
 گضاسؽ حوَهي ؿٌبيت ؿبًي خلَكي -3اص عشف داًـدَيي ظلوي دس حن داًـدَي ديگشي كَست گيشد
 -4اص عشف ه بًن هضبيي داًـدَ ه ٌَم ؿَد
دس ايي كَست ؿَساي اًضجبعي كبلو ثِ سػيذگي هيثبؿذ
-4ضَراّاي رسيذگي وٌٌذُ اًضثاعي:
-

ؿَساي ثذٍي اًضجبعي دس داًـگبُ

-

ؿَساي تدذيذ ًظش اًضجبعي دس داًـگبُ

-

ؿَساي هشًضي اًضجبعي دس ػبصهبى اهَس داًـدَيبى (ٍصاست ػلَم ،ت ويوبت ٍ كٌبٍسي)

ً -5حَُ رسيذگي تِ تخلفات اًضثاعي:
-

ٍكَل گضاسؽ يب ؿٌبيت اص اؿخبف حويوي يب حوَهي
تٌويل ت ويوبت اص هٌجغ گضاسؽ يب ؿٌبثت ٍ ػبيش هشاخغ هشتجظ
احضبس داًـدَ دس ٍهت هوشس ٍ يب احضبسيِ هٌتَة(حذاًثش  2هشتجِ)
دس كَست ػذم حضَس داًـدَ هؼلن ًوَدى كبيل آهَصؿي
حضَس دس دثيشخبًِ ٍ دكبع اص اتْبهبت ٍاسدُ ثِ كَست ؿلبّي ٍ هٌتَة
عشح هَضَع دس ؿَساي ثذٍي اًضجبعي
كذٍس حٌن ثذٍي (دسكَست ه ٌَهيت)
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-

اثالؽ حٌن ثذٍي (كشكت  11سٍصُ اػتشام ثِ حٌن ثذٍي ثِ كَست هٌتَة)
عشح دسخَاػت تدذيذ ًظش داًـدَ دس ؿَساي تدذيذ ًظش اًضجبعي
كذٍس حٌن هغؼي ٍ اخشاي حٌن

 -6هػاديك تخلفات:
الف) تخلفات عوَهي:
دسهبدُ  3ؿيَُ ًبهِ اخشايي هلبديوي اص خشائن ػوَهي ّوچَى تْذيذ ٍ تَّيي ٍ ضشة ٍ خشح ٍ خؼل ٍ رًش گشديذُ اػت ثِ ػٌَاى هثبل
خٌبًچِ داًـدَيي ثِ يٌي اص داًـدَيبى ديگش يب اػبتيذ خَد تَّيي ًوبيذ ،پغ اص عي هشاحل سػيذگي ؿَساي اًضجبعي هيتَاًذ داًـدَ سا ثش
اػبع ًَع ٍ ًيليت تخلق ،اص تزًش ًتجي ثذٍى دسج دس پشًٍذُ تب ثٌذ  12تٌجيْبت (هٌغ هَهت اصت ليل ثِ هذت دٍ ًينػبل) ه ٌَم ًوبيذ
ب) تخلفات آهَسشي ٍ اداري :
اص هلبدين تلشيو ؿذُ دس ؿيَُ ًبهِ اخشايي تولت دساهت بى يب تٌبليق هشثَعِ هيثبؿذ داًـدَيبى ثبيتذ تَختِ داؿتتِ ثبؿتٌذ ّوتشاُ داؿتتي
اعالػبت ،تدْيضات ٍ يب اهٌبًبت ثِ كَستي ًِ هدبص ًجبؿذ تولت ه ؼَة ؿذُ ٍ هيتَاًذ تجؼبت ًبخَؿبيٌذي ثِ ّوشاُ داؿتتِ ثبؿتٌذ اص خولتِ
دسج ًوشُ  1/25دس سيض ًوشات ًِ ثِ ّيچ ٍخِ هبثل حزف اص ًبسًبهِ ًويثبؿذ
اص هلبدين ديگش كشػتبدى يب ؿشًت ثِ خبي ديگشي دس خلؼِ اهت بى اػت ًِ تٌجيْبت ؿذيذي سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿت
ّوچٌيي دس صهيٌِ هؼبئل اداسي ًيض داًـدَيبى هَظلٌذ ًليِ هَاًيي ٍ هوشسات داًـگبُ ٍ خَاثگبُ سا دس عَل صهبى ت لتيل هشاػتبت ًوبيٌتذ ،اص
خولِ ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ داًـگبُ ًِ هيثبيؼت ثب ّوشاُ داؿتي ًبست داًـدَيي كَست پزيشد ؿشًت دس ًـؼتّب ٍ تدوغّبي داًـتدَيي كبهتذ
هدَص ًِ هلذام اخالل دس ًظن ػوَهي داًـگبُ اػت ٍ داًـدَيبى ؿشًتًٌٌذُ ثِ ػٌَاى هتخلق ؿٌبختِ ؿذُ ٍ ثِ ؿتَساي اًضتجبعي هؼشكتي
خَاٌّذ ؿذ داًـدَيبى دسخلَف هدَصداس ثَدى يب ًجَدى تدوغّب هيتَاًٌذ اص اداسُ اًتظبهبت داًـگبُ ٍ يتب هؼبًٍتت كشٌّگتي داًـتگبُ ػتَال
ًوبيٌذ
ج) تخلفات اخالقي:
سػبيت ؿئًَبت داًـدَيي ٍ داًـگبُ اص اًتظبسات ثِ حن ػٌبكش تـٌيل دٌّذُ داًـگبُ ًؼجت ثِ ّوذيگش هيثبؿذ
 اص ثبسصتشيي هلبدين تخللبت اخالهي ،اػتؼوبل دخبًيبت اػت ،اػتلبدُ اص هَاد دخبًي دس داًـگبُ ٍ اهبًي هشتجظ هوٌَع هيثبؿذ ثشخَسد ؿَساي اًضجبعي ثب اػتلبدًٌٌُذگبى اص هَاد هخذس ٍ هـشٍثبت الٌلي ٍ اثضاس ٍ آالت هوبس ثؼيبس ػٌگيي ٍ ؿيشهبثل ثشگـت خَاّذ ثَد ػشآؿبص هلشف اييگًَِ هَادً ،ـيذى ػيگبس اػت پغ ّشًغ پيـٌْبد اػتؼوبل ػيگبس ثِ ؿوب هيدّذ ثِ يويي دٍػت ؿوب ًيؼت ٍ خِ ثؼبؿوب سا دس هؼيشي هشاس دّذ ًِ ثش آيٌذُ ت ليلي ٍ ؿـلي ؿوب اثشات خجشاىًبپزيشي سا ت ويل ًوبيذ لزا ثب ًوي َّؿيبسي هغؼب دس دٍػتي ثب اٍ
تدذيذ ًظش خَاّيذ ًشد
 اص ديگش هؼبيل اخالهي ،سػبيت ضَاثظ ٍ هَاًيي پَؿـي داًـگبُ اػت ثش داًـدَيبى پؼش ٍ دختش الصم اػت ثشاػبع هَاًيي پَؿـي داًـگبُسكتبس ًوبيٌذ ؿَساي ػبلي اًوالة كشٌّگي دس هلَثِ خلؼِ  566خَد هلبدين هدبص ٍ ؿيشهدبص پَؿؾ ه يظّتبي آهَصؿتي داًـتگبُ (ًتالع،
ػلشّبي هغبلؼبتي ،اسدٍ ،ػلق ،داخل ػشٍيغّب ٍ ) سا ًبهال تؼشيق ًوَدُ اػت
ثٌبثشايي اًتظبس هي سٍد توبم داًـدَيبى اّتوبم خذي ثِ سػبيت هوشسات داؿتِ ٍ دس ايدبد ًظن ٍ اًضجبط ه يظ داًـگبُ پيؾهذم ثبؿٌذ
 ّوچٌيي داًـدَيبى ػضيض هيثبيؼت ؿئًَبت اػالهي ٍ داًـدَيي سا دس سكتبس ثب ّوٌالػي خَد هشاػبت ًوبيٌذ ٍ پبيجٌذ ثتِ هؼتبيل ؿتشػي ٍهبًًَي ثبؿٌذ ٍ اص حذٍد هتؼبسف تدبٍص ًٌوبيٌذ
د) تخلفات تا هضاهيي سياسي:
داًـگبُ ه ل سؿذ ػلوي ٍ اخالهي ٍ ػيبػي اػت ٍ ثشٍص ػوبيذ تب صهبًي ًِ خذؿِاي ثِ ًظن ػوَهي ٍاسد ًٌٌذ ٍ يب تؼشضي ثِ هؼتبيل ديٌتي ٍ
كشٌّگي ًذاؿتِ ثبؿذ ه تشم ثَدُ ٍ ّيچ كشدي حن تلتيؾ ػوبيذ سا ًذاسد اًتظبس اػت ًِ داًـدَيبى ًِ ًخجگبى ًـتَس ثتِ حؼتبة هتيآيٌتذ
ثشاػبع هوشسات خبسي داًـگبُ ثِ كؼبليتّبي آگبّبًِ ػيبػي پشداختِ ٍ اص ّشگًَِ ػيبػتثبصي ًِ ّضيٌِّتبيي سا ثتشاي داًـتدَ ٍ داًـتگبُ ٍ
ًظبم ايدبد هيًوبيذ ،پشّيض ًٌٌذ
اص هلبدين ثبسص تخللبت ػيبػي ايدبد ثيًظوي دس ه يظ داًـگبُ هيثبؿذ ًِ ثب كالحذيذ ؿَسا هيتَاًذ ثتِ اختشاج اص داًـتگبُ ثيبًدبهتذ پتغ
هشاهت ثبؿين ؿَس ٍ ًـبط خَاًي ٍ احؼبػبت پبىهبى سا دس خْت هٌبكغ ديگشاى هشاس ًذّين
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 -7سَاالت هتذاٍل
 -1ضزايظ هْواى دائن چگًَِ است؟
ثؼذ اص گزساًذى دٍ ًينػبل هيْوبًيً ،بسًبهِّبي داًـدَ ثشاي عشح ٍ اخز تلوين ثِ ًويؼيَى هَاسد خبف داًـگبُ اسػبل هيگشدد
 -2در چِ غَرت داًطجَ هطزٍعي اس اداهِ تحػيل هحزٍم هيگزدد؟
الق :دس هوبعغ ًبسداًي ًبپيَػتِ ٍ ًبسؿٌبػي ًبپيَػتِ داًـدَيبى دٍ تشم هـشٍعي ثب هيبًگيي ًل ًوتش اص  11اخشاج هغؼي هيگشدًذ
ة :پشًٍذُ داًـدَي ًبسداًي ًبپيَػتِ ٍ ًبسؿٌبػي ًبپيَػتِ ثب دٍ تشم هـشٍعي ٍ هيبًگيي ًل ثبالي  ،11دس كَست اسايِ هتذاسى ٍ هؼتتٌذات
ًِ ثِ تـخيق ؿَساي آهَصؿي هشًض داساي ؿشايظ خبف ثبؿذ ،ثشاي عشح ثِ ًويؼيَى هَاسد خبف ٍاحذ اػتبًي اسػبل هيگشدد
 -3در غَرت غيثت داًطجَ در جلسِ اهتحاىً ،وزُ درس چگًَِ هحاسثِ هيگزدد؟
دس كَستي ًِ ثِ تـخيق ؿَساي آهَصؿي هشاًض ؿيجت داًـدَ هَخِ ثبؿذ ،آى دسع حزف هيؿَد ٍ توبضتبي اهت تبى هدتذد كوتظ هختتق
داًـدَيبًي هيثبؿذ ًِ دس ايبم اهت بًبت دس حح ػوشُ ٍ يب توتغ ثبؿٌذ
 -4داًطجَ تا چٌذ ًينسال هيتَاًذ اس هزخػي تحػيلي استفادُ ًوايذ؟
دس هوغغ ًبسداًي ٍ ًبسؿٌبػي ًبپيَػتِ كوظ يي ًينػبل هيتَاى اص هشخلي ت ليلي اػتلبدُ ًوَد
 -5آيا تِ عَر ّوشهاى هيتَاى در دٍ هزوش هْواى ضذ؟
ثلِ ثب هَاكوت هشاًض آهَصؿي ٍ ثِ كَست تٌذسع
 -6چگًَِ هيتَاى تِ سزفػلّا دستزسي پيذا ًوَد؟
اص عشين ػبيت داًـگبُ ،دس ثخؾ هؼبًٍتّب ،هؼوت ثشًبهِسيضي آهَصؿي هْبستي
 -7هؼادلساسي ٍاحذّا چگًَِ است؟
هؼبدلػبصي ٍاحذّب ثش ػْذُ ؿَساي آهَصؿي هشاًض هدشي اػت
-8اگز داًطجَيي تغييز رضتِ دّذ ٍلي درآى رضتِ ثثتًام ًٌوايذ ،هيتَاًذ در رضتِ اٍليِ اداهِ تحػيل دّذ؟
ثلِ ٍ ًيبصي ثِ ًبهِ داًـگبُ ًيؼت ضوٌب حن تـييش سؿتِ تب پبيبى دٍسُ اص داًـدَ ػلت خَاّذ ؿذ
 -9داًطجَي هتماضي گَاّي اضتغال تِ تحػيل ٍ تزجوِ ريش ًوزات هيتايست چِ الذاهي اًجام دّذ؟
داًـدَيبى هتوبضي تشخوِ هذاسى هيثبيؼ ت خْت ثجت دسخَاػت خَد ثِ ػبهبًِ خذهبت آهَصؿي ٍصاست ػلَم ،ت ويوبت ٍ كٌبٍسي ثتِ آدسع
ايٌتشًتي  www.msrt.ir/sites/ddstuهشاخؼِ ًوبيٌذ
 -10آيا لثل اس اتوام وليِ درٍس همغغ پايييتز هيتَاى در همغغ تاالتز ثثتًام ًوَد؟
خيش ،پزيشكتِؿذگبى هيثبيؼت هجل اص ثجتًبم ًليِ دسٍع خَد سا ثِ اتوبم سػبًذُ ثبؿٌذ ٍ تبسيخ اخز هذسى ايـبى هجتل اص ثجتتًتبم دس هوغتغ
ثبالتش ثبؿذ
 -11آيا هزخػي يا رسرٍ تزم اٍل در داًطگاُ جاهغ اهىاىپذيز هيتاضذ؟
خيش ،داًـدَ هَظق ثِ ثجتًبم ٍ حضَس دس ًالعّب دس اٍليي ًينػبل ت ليلي هيثبؿذ
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 -12در غَرتي وِ داًطجَ در همغغ وارضٌاسي ًاپيَستِ هزتثظ لثَل ضَد ،آيا ًياس تِ گذراًذى درٍس جثزاًي دارد؟
دسٍع خجشاًي ثِ تـخيق هذيشگشٍُ آهَصؿي هشًض ٍ اص ثيي دسٍع هٌذسج دس ػشكلل اسايِ هيؿَد
 -13در غَرتي وِ درٍسي در سزفػل هم غغ وارداًي تا همغغ وارضٌاسي ًاپيَستِ هطتزن تاضذ ،اهىااى هؼاادلسااسي درٍس
ٍجَد دارد؟
دس ايي خلَف هشًض هشثَط هيثبيؼت خْت تؼييي تٌليق ثب ٍاحذ ثشًبهِسيضي آهَصؿي هْبستي داًـگبُ هٌبتجِ ًوبيذ
 -14ضزايظ هؼزفي تِ استاد چگًَِ است؟
دس كَستي ًِ داًـدَ تٌْب دٍ دسع ثبهيهبًذُ كشكب ًظشي داؿتِ ثبؿذ

 -8آدرس سايتّاي ضزٍري داًشگاُ جاهع علوي-كارتزدي

www.uast.ac.ir

سايت داًطگاُ جاهغ ػلوي-وارتزدي
سايت ادارُ ول سٌجص ٍ آسهَى

www.uast.ac.ir/Sanjesh_azmoon

سايت ادارُ ول خذهات آهَسضي

www.uast.as.ir/kamozeshi
www.edu.uast.ac.ir/

ساهاًِ جاهغ آهَسضي داًطگاُ
سايت ادارُ ول داًطجَيي

www.uast.ac.ir/daneshjooi

سايت دفتز تزًاهِريشي آهَسضي هْارتي

www.uast.ac.ir/curriculmn
www.swf.ir

پزتال غٌذٍق رفاُ داًطجَياى ٍسارت ػلَم

www.uast.ac.ir/sports

سايت ادارُ تزتيتتذًي

www.uast.ac.ir/Enz

سايت ضَراي اًضثاعي تجذيذًظز داًطگاُ

15

