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مروري بر قوانين و مقررات آموزشي
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هذت هجبس تحصيل در دٍرُ وبرؽٌبعي پيَعتِ  4عبل اعت ٍ ايي دٍرُ حذاوثز

تب دٍ ًيوغبل لبثل افشايؼ اعت.


اس تزم دّن داًؾجَ هَظف ثِ پزداخت ّشيٌِ ثجتًبم ٍ عبيز ّشيٌِّب هبًٌذ
خَاثگبُ ٍ تغذيِ ثز اعبط ضَاثظ داًؾگبُ خَاّذ ثَد.




داًؾجَيبى هوتبس ٍرٍدي  1391ثِ ثعذ اس پزداخت ؽْزيِ تزم دّن هعبف ّغتٌذ.
ٍرٍديّبي  1391ثِ ثعذ ثز ايي اعبط ٍ ٍرٍديّبي لجل اس  1391هغبثك ثب
آئييًبهِ لذين خَاّذ ثَد 6( .عبل)

5
1394/11/13



ّز داًؾجَ هيتَاًذ در ّز ًيوغبل تحصيلي حذالل 12

ٍ حذاوثز ٍ 20احذ درعي اًتخبة ًوبيذ.


اگز هيبًگيي ًوزات داًؾجَيي در يه ًيوغبل حذالل
 17ثبؽذ در ًيوغبل تحصيلي ثعذ هيتَاًذ حذاوثز تب

ٍ 24احذ درعي اخذ ًوبيذ.
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در صَرتيىِ ٍاحذّبي داًؾجَ در ّز ًيوغبل سيز عمف ٍ 12احذ ثبؽذ( .داًؾجَيبى ؽبّذ ٍ ايثبرگز سيز
عمف ٍ 10احذ ثبؽذ ٍ ).ادعبي فبرغالتحصيلي ًيش ًذاؽتِ ثبؽذ ٍاحذّب حذف ؽذُ ٍ پظ اس تمبضبي

داًؾجَ هزخصي تحصيلي ثجت هيگزدد.


داًؾجَيبى هوتبس درصَرت فبرغالتحصيلي در رؽتِ اٍل يب دٍم ،در رؽتِ فعبل ثبيذ ٍ 3احذ اخذ ًوَدُ
ثبؽٌذ ٍ درصَرت فعبل ثَدى در ّز دٍ رؽتِ ،هجوَع ٍاحذّب سيز ٍ 12احذ ًجبؽذ.



درصَرت اخذ وبرآهَسي درًيوغبل اٍل ٍ دٍم حذالل ٍ 10احذ ٍ حذاوثز ٍ 12احذ ثبيذ رعبيت گزدد.



در صَرتيىِ ٍاحذّبي اًتخبثي داًؾجَ درپبيبى ّز ًيوغبل ثٌب ثِ داليل هَجِ ٍ خبرج اس ارادُ داًؾجَ ثِ
ووتز اس ٍ 12احذ درعي ثزعذ ايي ًيوغبل ثِ عٌَاى يه ًيوغبل وبهل در عٌَات تحصيلي ٍي هحغَة
هي ؽَد .اهب در هؾزٍط ؽذى ٍ هوتبس ؽذى داًؾجَ ثيتبثيز اعت.
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 چٌبًچِ داًؾجَ در ًيوغبل آخز ثزاي داًؼآهَختگي ،حساوثط
ٍ 24احس زضسي ثبلي داؽتِ ثبؽذ ثؾزعي وِ هيبًگيي ول ٍي
ثبالي  10ثبؽذ ،هيتَاًذ تب عمف ٍ 24احذ درعي اخذ ًوبيذ.
 درصَرت ادعب درًيوغبل دٍم درتزم تبثغتبى هجبس ثِ اخذ

وبرآهَسي هيثبؽذ(.ثبرعبيت ؽزط ٍ 24احذ ثبليهبًذُ)
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 داًؾجَيبًي وِ ادعبي فبرغ التحصيلي دارًذ تٌْب هجبس ثِ
عذم رعبيت عمف ٍاحذ تب ٍ 24احذ درعي ّغتٌذ عبيز
اخغبرّب ( اخغبر عذم رعبيت پيؼ ًيبسّ -ن ًيبس ٍ تذاخل
ثزًبهِ ّفتگي ٍ اهتحبًبت هغبثك ثب عبيز داًؾجَيبى
هيجبؽذ(.
9

1395/2/28



دٍرُ تبثغتبى ؽبهل ّ 6فتِ آهَسػ ٍ يه ّفتِ اهتحبًبت پبيبًي
اعت.



حذاوثز ٍاحذ هجبس اًتخبثي در دٍرُ تبثغتبى ٍ 6احذ درعي هي ثبؽذ.



در ؽزايظ خبؿ وِ داًؾجَ ثب گذراًذى حذاوثز ٍ 8احذ درعي داًؼ
آهَختِ ؽَد .ثب تبئيذ داًؾىذُ ،هيتَاًذ ٍاحذّبي هذوَر را در دٍرُ
تبثغتبى اخذ ًوبيذ.
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درصَرتي وِ داًؾجَ ثزاي فزاغت اس تحصيل تٌْب دٍ درط ًظزي ثبليوبًذُ
داؽتِ ثبؽذ هي تَاًذ آى دٍ درط را ثِ صَرت هعزفي ثِ اعتبد ثگذراًذ .وليِ

ًوزات اعن اسپزٍصُ ٍ وبرآهَسي ثبيذ در پَرتبل ثجت گزديذُ ثبؽذ.


هْلت ثجت ًوزُ در پَرتبل ؽؼ هبُ هيثبؽذ ٍ ثعذ اس هْلت همزر غيجت ثجت
هيؽَد.



درصَرتي وِ دٍ درط هعزفي ثِ اعتبد در تبثغتبى ثجت گزدد هجوَع
ٍاحذّبي تبثغتبى ًجبيذ اس ٍ 8احذ درعي ثيؾتز ثبؽذ.
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اعتبد ثبيذ عبثمِ تذريظ در درط را داؽتِ ثبؽذ.



درط عولي ًجبؽذ.



داًؾجَ درٍط هذوَر را ثبيذ در ًيوغبلْبي گذؽتِ هزدٍد ؽذُ ثبؽذ(.عمف ًوزُ ايي

دعتِ اس داًؾجَيبى  20هيجبؽذ)


در صَرتيىِ داًؾجَ يىي اس دٍ درط را هزدٍد ًؾذُ ثبؽذ ثبتَجِ ثِ ؽزايظ خبؿ لبثل
ثزرعي هيجبؽذ.



عمف ًوزُ جْت داًؾجَيبًي وِ درعي را هزدٍد ًؾذُ ثبؽٌذ ٍ هتمبضي هعزفي ثِ
اعتبد ثبؽٌذ در صَرتي وِ هعذل ول سيز  16داؽتِ ثبؽٌذ  ٍ 12در صَرتيىِ هعذل ول
 16ثِ ثبال داؽتِ ثبؽٌذ  16در ًظز گزفتِ هيؾَد.



درصَرتيىِ داًؾجَ درعي را حذف اضغزاري ،حذف پشؽىي ٍ يب غيجت اهتحبًي داؽتِ
ثبؽذ هغبثك ثب داًؾجَيبًي وِ درط را هزدٍد ًؾذُ ثبؽٌذ هعزفي ثِ اعتبد هيگزدًذ.
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 زاًطجَ هيتَاًس زض زٍضُ وبضضٌبسي پيَستِ اظ زٍ ًيوسبل هطذػي
تحػيلي استفبزُ ًوبيس.
 هذت هجبس هزخصي سايوبى ،دٍ ًيوغبل تحصيلي ،ثذٍى احتغبة در عٌَات
تحصيلي اعت.

 هذت هجبس هزخصي پشؽىي ،در صَرت تبييذ پشؽه هعتوذ داًؾگبُ  ،حذاوثز دٍ
ًيوغبل تحصيلي ٍ ثذٍى احتغبة در عٌَات تحصيلي اعت.
 سهبى ارعبل درخَاعت هزخصي لجل اس ؽزٍع ّز تزم تب حذاوثز پبيبى ّفتِ دّن
آهَسؽي هيثبؽذ.
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 داًؾجَ هيتَاًذ درصَرت احزاس ؽزايظ السم در ّز تزم يه درط تئَري خَد را

در سهبى تعييي ؽذُ در تمَين آهَسؽي داًؾگبُ (ّفتِ  13آهَسؽي) حذف
ًوبيذ.
 داًؾجَيبى هيْوبى ًيش هيتَاًٌذ ثب رعبيت ؽزايظ السم ٍ عذم عَدت ؽْزيِ اس

حذف اضغزاري اعتفبدُ ًوبيٌذ.
 داًؾجَيبًي وِ ثِ دليل ثجت ًبم وبرآهَسي  10يب ٍ 12احذ درعي ثجت ًبم
دارًذ هجبس ثِ حذف درط ًوي ثبؽٌذ.

 داًؾجَيي وِ ادعبي فبرغ التحصيلي داؽتِ ثبؽذ هجبس ثِ حذف اضغزاري ًوي
14
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داًؾجَيي وِ در ّز ًيوغبل در يه يب چٌذ درط ًوزُ لجَلي وغت ًىٌذ چٌبًچِ
در ًيوغبلّبي ثعذي ،درط يب درٍط هذوَر را ثب ًوزُ لجَل ثگذراًذً ،وزُ يب توبم
ًوزُّبي هزدٍدي لجلي در ريش ًوزات تحصيلي داًؾجَ ،فمظ ثجت ٍ ثبلي هيهبًذ

اهب ايي ًوزُّب در هحبعجِ هيبًگيي ول دٍرُ ثياثز ٍ صزفب آخزيي ًوزُ لجَلي در آى
درط هالن هحبعجِ هيبًگيي ول دٍرُ خَاّذ ثَد.
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تجػطُ  : 1گذراًذى درٍط ،صزفب ثزاي هحبعجِ هيبًگيي ول دٍرُ تحصيلي درٌّگبم داًؼ
آهَختگي هيثبؽذ ٍ هؾزٍعي داًؾجَ در ًيوغبلّبي لجل را خٌثي ًويوٌذ.



تجػطُ  : 2تغْيالت ايي هبدُ ؽبهل داًؾجَيبًي وِ ثِ دليل تملت ٍ يب حىن وويتِ
اًضجبعيً ،وزُ هزدٍدي دريبفت هيوٌٌذً ،ويؽَد.



تجػطُ  : 3داًؾجَ درعَل دٍرُ تحصيل خَد هي تَاًذ حذاوثز تب ٍ 15احذ درعي اس ثٌذ

فَق اعتفبدُ ًوبيذ.
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فمظ زاًطجَيبى ٍضٍزي  1391ثِ ثؼس هيتَاًٌس اظ تطهين هؼسل 15
ٍاحسي زض ظهبى زاًصآهَذتگي استفبزُ ًوبيٌس.



تَجِ :حصف يه هَضز غيجت اهتحبًي يب غيجت والسي هغبثك ثب
ضٍال گصضتِ ثطاي ايي زاًطجَيبى اًجبم ًويگطزز ٍ غطفب جْت
زاًطجَيبى ٍضٍزي لجل اظ  1391اًجبم هيضَز.
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داًؾجَ درصَرت گذراًذى تعذاد ٍاحذّبي السم جْت فبرغالتحصيلي ٍ وغت
هعذل سيز  12ثبيذ ثزاي تزهين هعذل الذام ًوبيذ.



پظ اس ارعبل درخَاعت داًؾجَ اس داًؾىذُ ٍ هَافمت وويغيَى هَارد خبؿ
درٍعي وِ ثبيذ اخذ هجذد گزدد ثصَرت هعزفي ثِ اعتبد ثجتًبم هيؽًَذ.



داًؾجَ تٌْب يه تزم هجبس ثِ اعتفبدُ اس اهىبى هزثَعِ هيثبؽذ.



داًؾجَ تٌْب هيتَاًذ درٍعي را اًتخبة ًوبيذ وِ در تزمّبي گذؽتِ ًوزُ ثيي

 10تب  12وغت ًوَدُ ثبؽذ.
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چٌبًچِ هيبًگيي ًوطات زاًطجَ زض ّط ًيوسبل تحػيلي ووتط اظ
 12ثبضس ،زاًطجَ زض آى ًيوسبل هططٍط تلمي هيضَز ٍ زض
ًيوسبل ثؼسي هيتَاًس حساوثط تب ٍ 14احس زضسي اًتربة ًوبيس.



ٍضؼيت زاًطجَ زضغَضت ً 3يوسبل هططٍعي اػن اظ هتٌبٍة يب
هتَالي اظ فؼبل ثِ ٍضؼيت هطوَل اذطاج هططٍعي تغييط هي-
يبثس.
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ايي ٍضؼيت عجك هػَثِ ضَضاي آهَظضي زاًطگبُ ثطاي
زاًطجَيبى ٍضٍزي  1394ثِ ثؼس الظماالجطا هيثبضس(.هططٍعي 3
ًيوسبل اػن اظهتَالي يب هتٌبٍة)



تغييط ٍضؼيت زاًطجَيبى ٍضٍزي لجل اظ  1394هغبثك ثب ضٍال

گصضتِ (ً 3يوسبل هتَالي يب ً 4يوسبل هتٌبٍة) اًجبم هيگطزز.
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پس اظ ايٌىِ ٍضؼيت زاًطجَيبى ثِ هطوَل اذطاج هططٍعي تغييط يبفت ثبيس زض
حضَض ٍلي تؼْس ػسم هططٍعي هجسز ضا تىويل ًوَزُ تب ثطاي يه تطم زيگط هجَظ

ازاهِ تحػيل زاضتِ ثبضٌس.


ايي زستِ اظ زاًطجَيبى پس اظ هططٍعي هجسز ثبيس زضذَاست ازاهِ تحػيل ذَز

ضا جْت اضسبل ثِ وويسيَى هَاضز ذبظ تٌظين ًوبيٌس.


الظم ثِ شوط است زاًطجَيبى ثب ٍضؼيت هطوَل اذطاج هططٍعي زضغَضت ػسم
هططٍعي هجسز ًيع لجل اظ ضطٍع ّط تطم ثبيس فطم تؼْس ػسم هططٍعي ضا زض ٍاحس
حيي تحػيل هسيطيت اهَض آهَظضي تىويل تب هجَظ اًتربة ٍاحس زاضتِ ثبضٌس.
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استرطاج ليست زاًطجَيبًي وِ زض تطم جبضي اًتربة ٍاحس ًٌوَزُاًس.



اضسبل ًبهِ ٍضؼيت زاًطجَ ثِ آزضس زاًطجَ ٍ فطغت يه هبِّ جْت
هطرع ًوَزى ٍضؼيت تحػيلي



ثطضسي هجسز ٍ زضغَضت ػسم هطاجؼِ زاًطجَ ٍ گصضاًسى ظيط ٍ 70احس
زضسي اضسبل ًبهِ هحطٍم اظ تحػيل ثِ ٍاحسّبي هطثَعِ (ًظبم ٍظيفِ،
هؼبًٍت زاًطجَيي ،زاًطىسُ ٍ )...
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زضغَضت ػسم هطاجؼِ زاًطجَ ٍ گصضاًسى ثيي  70تب ٍ 139احس گصضاًسُ
ضسُ ،اضسبل ًبهِ ثِ ازاضُ زاًصآهَذتگبى جْت غسٍض هسضن وبضزاًي زض

غيبة


زضغَضت ػسم هطاجؼِ زاًطجَ ٍ گصضاًسى ٍ 140احس زضسي ٍ استؼالم اظ

زاًطىسُ جْت تغجيك ٍاحس ،اضسبل ثِ ازاضُ زاًصآهَذتگبى جْت غسٍض
هسضن وبضضٌبسي زضغيبة


تحَيل گَاّي ٍ ضيع ًوطات ثِ ايي زاًطجَيبى هٌَط ثِ تسَيِ حسبة وبهل ثب
زاًطگبُ هيثبضس.
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زضعَل ًيوسبلْبي تحػيلي تؼساز زضٍس ثب ٍاحس وبضآهَظي ًجبيس ثيص اظ
ٍ 10احس ثبضس.



زضتبثستبى زض غَضت اذص وبضآهَظي ٍ 2احسي زاًطجَ اجبظُ اذص زضس
زيگطي ضا ًساضز ٍ زض غَضت اذص وبضآهَظي ٍ 1احسي يب غفط ٍاحسي تٌْب
هجبظ ثِ اذص ٍ 1احس زضس ػولي هيثبضس.



اذص پطٍغُ ٍ وبضآهَظي زض تبثستبى ثالهبًغ است.
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زضغَضت ثجت ًبم وبضآهَظي زض ًيوسبل اٍل تب پبًعزّن اسفٌسهبُ ّوبى سبل ثبيس
ًوطُ زضپَضتبل ثجت گطزز زض غيط ايٌػَضت غيجت ثجت هيگطزز.



زضغَضت ثجت ًبم وبضآهَظي زض ًيوسبل زٍم تب پبًعزّن ضْطيَض هبُ سبل ثؼس ثبيس
ًوطُ زضپَضتبل ثجت گطزز زض غيط ايٌػَضت غيجت ثجت هيگطزز.



زضغَضت ثجت ًبم وبضآهَظي زض تبثستبى تب پبًعزّن آشض هبُ ّوبى سبل ثبيس ًوطُ

زضپَضتبل ثجت گطزز زض غيط ايٌػَضت غيجت ثجت هيگطزز.


تَجًِ :وطاتي وِ ثػَضت ثجت هَلت هيثبضٌس ًيع هطوَل غفط زيطوطز هيضًَس.



زض غَضت ثجت غفط زيطوطز وبضآهَظي ثجت ًبم هجسز اتَهبتيه غَضت ًويپصيطز ٍ

زاًطجَ جْت اًتربة ٍاحس هجسز ،يب اظ عطيك پَضتبل ٍ يب اظعطيك اضسبل زضذَاست
25

آهَظضي تمبضبي ثجتًبم هيًوبيس.
1394/11/13



زضغَضتيىِ زاًطجَ ٍ 115احس زضسي ضا گصضاًسُ ٍ پطٍغُ ضا اذص ًٌوَزُ

ثبضس ،ثِ غَضت اتَهبتيه ثطاي ٍي پطٍغُ ثجتًبم هيگطزز.


ثبتَجِ ثِ اذتيبضي ثَزى پطٍغُ ثطاي زاًطىسُّبي ضيبضي ٍ ػلَم
وبهپيَتط ،هٌْسسي اًطغي ٍ فيعيه ٍ هٌْسسي ػوطاى ثجتًبم
اتَهبتيه غَضت ًويپصيطز.

26
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زض غَضت ثجت ًبم پطٍغُ زض ًيوسبل اٍل تب پبًعزّن آثبى هبُ سبل ثؼس ثبيس ًوطُ
زضپَضتبل ثجت گطزز زض غيط ايٌػَضت غيجت ثجت هيگطزز.



زض غَضت ثجت ًبم پطٍغُ زض ًيوسبل زٍم تب سي ٍ يىن فطٍضزيي هبُ سبل ثؼس ثبيس

ًوطُ زض پَضتبل ثجت گطزز زض غيط ايٌػَضت غيجت ثجت هيگطزز.


زض غَضت ثجت ًبم پطٍغُ زض تبثستبى تب پبًعزّن ضْطيَض هبُ سبل ثؼس ثبيس ًوطُ زض
پَضتبل ثجت گطزز زض غيط ايٌػَضت غيجت ثجت هيگطزز.



تَجًِ :وطاتي وِ ثػَضت ثجت هَلت هيثبضٌس ًيع هطوَل غفط زيطوطز هيضًَس.



زض غَضت ثجت غفط زيطوطز پطٍغُ سيستن ثػَضت اتَهبتيه ثطاي تطم ثؼسي پطٍغُ ضا
ثجت هيًوبيس ٍ اظ تبضيد ثجت پطٍغُ ثطاي زٍهيي ثبض ضص هبُ فطغت زازُ هيضَز،

زضغَضت ػسم ثجت ًوطُ ثطاي ثبض زٍم غفط زيطوطز ثجت ًويگطزز ٍ زض غَضتيىِ
زاًطجَ تمبضبيي جْت توسيس ظهبى اضسبل ًٌوَزُ ثبضس پس اظ فطاذَاًي ٍ اضسبل
27

اذغبض ثطاي اذص هسضن وبضزاًي ثِ ازاضُ زاًصآهَذتگبى هؼطفي هيگطزز.
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زاًطجَ هجبظ ثِ اًتربة ٍاحس ثبضس.



سمف ٍاحس ضػبيت ضسُ ثبضس.



ضػبيت پيطٌيبظ ٍ سبيط همطضات آهَظضي ضسُ ثبضس.



زضتبثستبى هؼطفيًبهِ ،فمظ جْت زضٍس ػوَهي ٍ غطفب ثطاي زاًطگبُّبي
زٍلتي ٍ ثػَضت حضَضي اهىبًپصيط استً( .وطات زضٍسي وِ ثػَضت هجبظي

گصضاًسُ ضسُ ثبضس لبثل لجَل ًويثبضس).


هؼطفيًبهِ ثِ زاًطگبُ پيبم ًَض ،آظاز ،غيطاًتفبػي ٍ فٌي ٍ حطفِ اي غبزض ًوي-
گطزز.


28

زضًيوسبل اٍل ٍ زٍم غطفب هؼطفيًبهِ ثطاي زاًطگبُّبي تْطاى ٍ غٌؼتي
ضطيف غبزض هيگطزز(.توبم زضٍس)
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زاًطگبُ اضان – زاًطگبُ اضٍهيِ – زاًطگبُ اغفْبى – زاًطگبُ غٌؼتي اغفْبى –
زاًطگبُ ثَػلي سيٌب ّوساى – زاًطگبُ ثيي الوللي اهبم ذويٌي لعٍيي – زاًطگبُ
تجطيع



زاًطگبّْبي تْطاى – ضطيف – ضْيس ثْطتي – ذَاجِ ًػيطالسيي عَسي – ػلن

ٍغٌؼت ايطاى ٍ ػالهِ عجبعجبئي


زاًطگبُ ضاظي وطهبًطبُ – زاًطگبُ ظًجبى – زاًطگبُ سوٌبى – زاًطگبُ غٌؼتي
ضبّطٍز – زاًطگبُ ضْيس ثبٌّطوطهبى – زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظ -زاًطگبُ

غٌؼت ًفت – زاًطگبُ ضيطاظ -زاًطگبُ غٌؼتي ضيطاظ -زاًطگبُ فطزٍسي هطْس
29

– زاًطگبُ گيالى – زاًطگبُ هبظًسضاى – زاًطگبُ يعز
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زاًطجَيبى هتمبضي هيْوبى يب اًتمبل ثِ سبيط زاًطگبُّب وِ لػس اًتمبل يب هيْوبى ثِ
ضطط اًتمبل زض ّوبى ضضتِ لجَلي ضا زاضًس ثبيس زض اضزيجْطت هبُ ّط سبل زضذَاست
ذَز ضا زض سبهبًِ ذسهبت آهَظضي سبظهبى اهَض زاًطجَيبى ثجت ًوبيٌس.



زض غَضتيىِ زاًطجَ لػس اًتمبل تَام ثب تغييط ضضتِ ضا زاضتِ ثبضس ثبيس ثػَضت
حضَضي ثِ ٍاحس حيي تحػيل ازاضُ ول اهَض آهَظضي هطاجؼِ ًوَزُ ٍ پس اظ ثطضسي
ّبي الظم ثِ ّوطاُ فطم تبئيس ضسُ ثِ آهَظش زاًطىسُ جْت اًجبم هطاحل ثؼسي
هطاجؼِ هيٌوبيٌس.

تجػطُ  :زاًطجَ زض ّط زٍضُ تحػيلي فمظ ثطاي يه ثبض هيتَاًس تمبضبي تغييط ضضتِ زّس.
30
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پس اظ هَافمت زاًطگبُ هجسا  ،ثطضسيّبي الظم زض زاًطگبُ همػس

غَضت پصيطفتِ ٍ پبسد ّب اػالم هيگطزز.


پس اظ عي هطاحل ازاضي ٍ هىبتجبت الظم زاًطجَ هؼطفي هيگطزز.



اظزاًطجَيبى هتمبضي هيْوبًي تؼْسي هجٌي ثط هيْوبًي ثِ ضطط
اًتمبل اذص ذَاّس گطزيس ٍ زضغَضت هربلفت زاًطگبُ همػس ثب اًتمبلي،
ًوطات زضٍس گصضاًسُ ضسُ زض آى زاًطگبُ لبثل لجَل ًرَاّس ثَز.

31
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سبهبًِ اًتمبل ٍ هيْوبى
http://mad.saorg.ir/EDUS/



زاًطجَيبًي وِ ثبالي ٍ 120احس زضسي گصضاًسُ ثبضٌس ،ثطاي زضذَاست ّط
گًَِ گَاّي ثبيس ثِ هسيطيت اهَض آهَظضي هطاجؼِ ًوبيٌس.



گَاّي اضتغبل ثِ تحػيل جْت سفبضتربًِّب ،ضاٌّوبئي ٍ ضاًٌسگي ،ازاضُ
ًظبم ٍظيفِ ،زفبتطاسٌبزضسويٍ ،ظاضت ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍضي ،گَاّي لبثل

تطجوِ ٍ زاًطجَيبى هيْوبى تَسظ هسيطيت اهَض آهَظضي غبزض هيگطزز.


ثِ غيط اظ هَاضز فَقالصوطگَاّي اضتغبل ثِ تحػيل زاًطجَيبًي وِ ووتط اظ
ٍ 120احس زضسي گصضاًسُ ثبضٌس تَسظ زاًطىسُ غبزض هيگطزز.

33
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 تىويل فزم خزٍج اس وؾَر ثب اهضبء هعبٍى آهَسؽي داًؾىذُ
 هزاجعِ ثِ عبيت www.evazifeh.epolice.ir
 ثزاي ثجت درخَاعت هجَس خزٍج اس وؾَر داؽتي ؽوبرُ حغبة ًشد ثبًه لَاهيي الشاهي
اعت.
 ثزاي ٍرٍد ثِ عيغتن عبهبًِ ٍظيفِ عوَهي داؽتي وذ هلي ٍ وذ عخب الشاهي اعت ٍ ثزاي
دريبفت وذ عخب هي تَاًٌذ ثِ دفبتز خذهبت الىتزًٍيه اًتظبهي پليظ  10 +هزاجعِ ًوبيٌذ.
( اس ثبسگَ ًوَدى وذ عخب ثِ ديگزاى خَدداري گزدد).
 داًؾجَيبى ثبيذ ؽبغل ثِ تحصيل ثَدُ ٍ در ًيوغبل هَرد تمبضب وِ لصذ عفز دارًذ اًتخبة
ٍاحذؽبى ثجت گزديذُ ثبؽذ.
 هزاجعِ حضَري ثِ عجمِ عَم ادارُ ول اهَر آهَسؽي ٍاحذ ًظبم ٍظيفِ آلبي ًعوتي ثب ثِ
ّوزاُ داؽتي فزم خزٍج اس وؾَر جْت تبئيذ هزثَط ثِ هذيزيت اهَر آهَسؽي
 هزاجعِ ثِ هعبًٍت داًؾجَيي عزوبر خبًن تبت  /جٌبة آلبي عغگزي جْت تبئيذ ًْبيي ٍ
ثجت در عبهبًِ

34
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سبهبًِ سبظهبى ٍظيفِ ػوَهي
http://www.evazifeh.police.ir/

سبهبًِ سبظهبى ٍظيفِ ػوَهي



زاًطجَ اظ اٍل تب پبيبى اضزيجْطت هبُ فطغت زاضز ثطاي هطبٍضُ ثجتًبم ًيوسبل
اٍل ثِ استبز هطبٍض هطاجؼِ ًوبيس( .ايي هطبٍضُ اججبضي هي ثبضس).



زاًطجَ اظ اٍل تب پبيبى آثبى هبُ فطغت زاضز ثطاي هطبٍضُ ثجتًبم ًيوسبل زٍم ثِ
استبز هطبٍض هطاجؼِ ًوبيس( .ايي هطبٍضُ اججبضي هي ثبضس).



اظ عطيك اضسبل پيبهه ٍ ايويل زض  3ثبظُ ثِ زاًطجَ اعالعضسبًي هيگطزز.



زضغَضت ػسم هطاجؼِ اظ ضٍيت ضيع ًوطات ذَز زض آى تطم هحطٍم هيگطزز.



پس اظ اًجبم ثجتًبم ًيع اسبتيس هطبٍض ًظطات ذَز ضا زض پَضتبل زضج هيًوبيٌس ٍ

زاًطجَ هيتَاًس هطاجؼِ زاضتِ ثبضس.
37
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ضضتِ ّب زض زاًطگبُ اهيطوجيط ثِ  4زستِ تمسين ضسُ اًس وِ ثِ ضطح ظيط هي ثبضس.



 -1هٌْسسي ثطق ،هٌْسسي هىبًيه ،هٌْسسي وبهپيَتط ،هٌْسسي ػوطاى ،هٌْسسي پعضىي



-2هٌْسسي پليوط ،هٌْسسي ضيوي ،هٌْسسي غٌبيغ ،هٌْسسي ًفت ،هٌْسسي َّافضب



 -3هٌْسسي هؼسى ،هٌْسسي هَاز ٍ هتبلَضغي ،هٌْسسي زضيب ،هٌْسسي ًسبجي



 -4ضيبضي ٍ ػلَم وبهپيَتط ،هٌْسسي اًطغي ٍ فيعيه



تغييط ضضتِ زضّطزستِ ثِ تغييط ضضتِ زضضضتِ ّبي ّن سغح تؼجيط هي گطزز.



تغييط ضضتِ اظ يه زستِ ثِ زستِ زيگط ثِ تغييط ضضتِ زض ضضتِ ّبي غيط ّن سغح تؼجيط هي گطزز.
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زاًطجَ زض غَضت زاضا ثَزى هؼسل ول ثبالي  ٍ 15گصضاًسى حسالل  2تطم
تحػيلي ٍ ٍ 25احس زضسي ،هيتَاًس جْت تغييط ضضتِ يب گطايص تمبضب
ثسّس.



زضغَضت تمبضبي تغييط ضضتِ ٍ زاضتي ضطايظ الظم هَافمت زاًطىسُ
همػس استؼالم هيگطزز.



ظهبى اضسبل تمبضب اظ ّفتِ زّن تب پبيبى ّفتِ چْبضزّن هيثبضس.

39
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فمظ زض غَضت وست ضطايظ هوتبظ (وست هؼسل  17زض سِ تطم اٍل ٍ گصضاًسى
حسالل ٍ 45احس زضسي وِ ٍ 30احس پبيِ ٍ ترػػي ثبضس) ضاسب اظ عطيك زفتط
استؼسازّبي زضذطبى اهىبًپصيط است.



زضغَضتيىِ زاًطجَ ضطط فَق ضا زاضا ًجبضس (هؼسل ول ثبالي  ٍ 17هؼسل حسالل
زٍ تطم ثبالي  )17زضذَاستْب زض وويتِ هٌترت آهَظضي ٍ يب وويسيَى هَاضز
ذبظ ثطضسي هي گطزز.



زض غَضت هَافمت وويتِ هٌترت آهَظضي يب وويسيَى هَاضز ذبظ هَافمت

زاًطىسُ همػس استؼالم هي گطزز.
40
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پس اظ زضيبفت حىن تغييط ضضتِ تَسظ ٍاحس ًوطات جْت ثطضسي تغجيك

ٍاحس زاًطجَ ًبهِ ثِ زاًطىسُ اضسبل هيگطزز.


پس اظ زضيبفت پبسد اظ زاًطىسُ زضٍس لبثل پصيطش ثسٍى تغييط زض
وبضًبهِ ثبلي هيهبًس.



زضٍس غيط لبثل پصيطش ثِ غَضت لجَل (ًوطات ثبالي  ٍ )pass ،10زضٍس
غيط لبثل پصيطش ثِ غَضت هطزٍز (ًوطات ظيط  )fail ،10ثسٍى تبثيط
زضهؼسل اغالح هيگطزز.
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زاًطجَيبًي وِ اظ ٍضٍزي  1393ثِ ثؼس تحت ػٌَاى زاًطجَي پطزيس
ذَزگطاى (ثيي الولل) زض زاًطگبُ پصيطش هيطًَس اظ ًظط ضػبيت لَاًيي ٍ
همطضات ّيچ تفبٍتي ثب زاًطجَّبي ضٍظاًِ ًساضًس.



تغييطضضتِ ايي زاًطجَيبى ثب ضػبيت ضضتِ ّبي ّن سغح ٍ غيط ّن سغح
فمظ اظ ثيي الولل يه ضضتِ ثِ ثيي الولل زض ضضتِ زيگط هجبظ هيجبضس.



تغييطضضتِ اظ ثيي الولل ثِ ضٍظاًِ هجبظ ًويجبضس.
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تغييط ضضتِ اظ ضٍظاًِ ثِ ثيي الولل ثب ضػبيت ضطايظ ظيط وِ زض ضٍيِ تغييطضضتِ اظ زٍضُ ضٍظاًِ
ثِ پطزيس ذَزگطزاى (زٍضُ ّبي ثيي الولل)هػَة گطزيسُ است اهىبًپصيط هيجبضس.



ٍجَز ضضتِ يب گطايص هَضز تمبضبي زاًطجَ زض پطزيس ذَزگطاى(زٍضُ ّبي ثيي الولل)
وست حسالل ضتجِ لجَلي زض ضضتِ يب گطايص هَضز تمبضبي زض وٌىَضسطاسطي




ازاهِ تحػيل زاًطجَ زض ضضتِ لجلي اظ ًظط همطضات آهَظضي ثالهبًغ ثبضس.



هَافمت زاًطىسُ همػس



لغَ تؼْس آهَظش ضايگبى زض ضضتِ فؼلي



پطزاذت ّعيٌِ ّبي هطثَط ثِ ٍاحسّبي تغجيك زازُ ضسُ زض ضضتِ جسيس ثط عجك ضٍال ازاضُ
آهَظضْبي آظاز

تجػطُ  :زاًطجَ زض ّط زٍضُ تحػيلي فمظ ثطاي يه ثبض هيتَاًس ثب ضػبيت ضطايظ فَق ،تغييطضضتِ
زّس.
43
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پس اظ زضيبفت وبضًبهِ هؼتجط اظ زاًطگبُ هجساً ،بهِ جْت ثطضسي زضٍس

گصضاًسُ ثِ گطٍّْب ٍ زاًطىسُ هطثَعِ اضسبل هي گطزز.


تٌْب زضٍسي وِ زاًطجَ ثب ًوطُ ثبالي  12زض زاًطگبُ هجسا گصضاًسُ ثبضس لبثل
لجَل هي ثبضس.



پس اظ زضيبفت پبسد اظ زاًطىسُ يب گطٍُ هطثَعِ ًوطات ثِ غَضت (اػتجبضي،
 )creditزض وبضًبهِ ٍاضز هي گطزز.
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زاًطجَيبًي وِ ظيط ٍ 70احس گصضاًسُ ثبضٌس ٍ تمبضبي اًػطاف زاضتِ ثبضٌس
زضذَاستطبى هَضز ثطضسي لطاض هيگيطز.



ثِ زاًطجَ يه فطغت يه هبِّ زازُ هي ضَز وِ زضغَضت هٌػطف ضسى
ثبظگطت ثِ تحػيل زاضتِ ثبضس.



پس اظ زضيبفت فطم تسَيِ حسبة اظ ٍاحس ًوطات هسيطيت اهَض آهَظضي ٍ
هطاجؼِ ثِ زاًطىسُ ،الظم است فطآيٌس تسَيِ حسبة زض پَضتبل فؼبل گطزز.



سپس ثب ّوطاُ زاضتي فطم تسَيِ حسبة ثِ ٍاحس ًوطات هطاجؼِ ًوبيس.



زضغَضتيىِ وليِ زاًطىسُ ّب فطآيٌس تسَيِ حسبة ضا زضپَضتبل فؼبل ًوبيٌس
فطآيٌس زستي ٍ تحَيل فطم حصف هيگطزز.
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زاًطجَيبى هي تَاًٌس ثب ٍضٍز ثِ پَضتبل آهَظضي ذَز ضيع ًوطات فبضسي ٍ يب التيي غيطضسوي ،زضيبفت
ًوبيٌس.



زضغَضتي وِ زاًطجَ زضذَاست غسٍض ضيع ًوطات ضسوي زاضتِ ثبضس هي تَاًس ثب هطاجؼِ حضَضي ٍ

زضذَاست لغَ تؼْس ذسهبت آهَظضي ضايگبى ،وبضًبهِ فبضسي ضسوي هْوَض ثِ هْط زاًطگبُ زضيبفت ًوبيس.
(ايي ضيع ًوطات اضظش تطجوِ زاضز)


هحسٍزيتي زض گصضاًسى تطهْب ٍجَز ًساضز ٍ زضّط همغؼي اظ تحػيل زاًطجَ هيتَاًس لغَ تؼْس ذسهبت
آهَظش ضايگبى ضا زاضتِ ثبضس.



هتمبضيبى زضيبفت ضيع ًوطات التيي غيط ضسوي (همغغ وبضضٌبسي) ثب سطثطي زاًطگبُ ،ضوي هطاجؼِ ثِ ٍاحس

حيي تحػيل ازاضُ ول اهَض آهَظضي ٍ تحَيل تمبضب ،ضيع ًوطات هْوَض ثِ هْط  registrar officeضا زض
پبوت هْط ٍ هَم ضسُ اظ زفتط ازاضُ ول اهَض آهَظضي زضيبفت هي ًوبيٌس.


وليِ زاًطجَيبى هجبظ ثِ زضيبفت يه ًسرِ ضيع ًوطات فبضسي ثػَضت ضايگبى هي ثبضٌس ٍ زض غَضت ًيبظ
هجسز ثِ ضيع ًوطات ثِ اظاي ّط ًسرِ هجلغ  100/000ضيبل ثِ ضوبضُ حسبة جبم ثبًه هلت  1982333478ثِ

ًبم ضطوت تؼبًٍي اسبتيس ٍ وبضوٌبى ٍاضيع ٍ ضيع ًوطات تحَيل هي گطزز.


وبضًبهِ ّبي غيط ضسوي غبزضُ تَسظ آهَظش زاًطىسُ يب ضرع زاًطجَ ًجبيس تَسظ زاًطىسُ هْط گطزز.
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زاًطجَيبى هَظفٌس ثب اضائِ وبضت زاًطجَيي هؼتجط (ػىس زاض) زضجلسِ
اهتحبى حضَض يبثٌس.
پبًعزُ زليمِ پس اظ ضطٍع اهتحبى اظ ٍضٍز زاًطجَيبى ثِ جلسِ اهتحبى
هوبًؼت ثؼول آيس.
اظ گطفتي ٍضلِ ٍ ذطٍج زاًطجَيبى زض جلسِ اهتحبى زض پبًعزُ زليمِ اٍل
هوبًؼت ضَز.
ثِ ّوطاُ زاضتي تلفي ّوطاُ حتي ذبهَش هوٌَع هيجبضس.

پبسد ثِ سَاالت زاًطجَيبى تَسظ هطالجيي ٍ تسضيس يبضاى هوٌَع هيجبضس.
48

ثطگِ ّبي سَاالت ثبيس ثػَضت تبيپ ضسُ ثبضس.
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حضَض توبم ٍلت استبز زضس ٍ تسضيس يبض زض جلسِ اهتحبى ضطٍضي هيجبضس.
ثطگعاضي آظهَى زض ضٍظ ٍ سبػت همطضهغبثك ثب تمَين آهَظضي زاًطگبُ

زض غَضت ػسم حضَض استبز ٍ ّوبٌّگي ثب هؼبٍى آهَظضي زاًطىسُ ٍ هؼطفي
استبز جبيگعيي ،هطاتت اظ عطيك سيستن اتَهبسيَى ازاضي ثِ ازاضُ ول اهَض
آهَظضي زاًطگبُ اعالع ضسبًي گطزز.

فبغلِ غٌسلي ّب ٍ تٌبست تؼساز هطالت ثب تؼساز زاًطجَ (يه هطالت ثطاي ً 30فط
زاًطجَ) ثسيْي است زض زضٍس ترػػي ٍ اغلي زاًطىسُ ّب ،زضغَضت تٌبست
تؼساز هطالت ثب تؼساز زاًطجَ فمظ حضَض استبز ٍ تسضيس يبض وبفي است.
زاًطجَيبى لجل اظ ذطٍج اظ جلسِ ،حتوب ليست حضَض ٍ غيبة ضا اهضبء وطزُ
49

ثبضٌس.
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پس اظ ثطگعاضي ّط آظهَى ،آهَظش زاًطىسُ غبيجيي زضس هطثَعِ ضا زض
پَضتبل زاًطگبُ ٍاضز هي ًوبيس.
ظهبى ٍضٍز غيجت ّب ،حساوثط يه ضٍظ وبضي ثؼس اظ ضٍظ اهتحبى ذَاّس
ثَز.

اغل ليست حضَض ٍ غيبة تحَيل ًبظط ازاضُ ول اهَض آهَظضي گطزز.
يه ًسرِ اظ ليست حضَض ٍ غيبة زض آهَظش زاًطىسُ ًگْساضي گطزز.

50

1395/2/28

فصل 2
نكاتي درمورد گسارشگيري از پورتال
دانشگاه و درختواره
51
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ثرص تٌظيوبت ضبهل زٍ ثرص (اعالػبت ولي ٍ اعالػبت تطهي) هيثبضس.
وليِ ػٌبٍيي ضبهل زٍستبضُ(**) هطثَط ثِ اعالػبت تطم اًترابة ضاسُ زض
غفحِ اغلي هيثبضس.
چٌبًچِ زاًطجَيي زض تطم اًتربة ضسُ ثجت ًبهي ًساضتِ ثبضس ٍ تٌظيوابت

تطهي(**) اًتربة ضسُ ثبضسً ،بم زاًطجَ زض ليست زضج ًرَاّس ضس.
52
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تنظیمات گزارشگیری دانشجویان

53

1394/11/13

تنظیمات گزارشگیری دانشجویان
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اطالعات فیلتر دانشجویان
داًؾجَيبى فعبل داًؾگبُ عجبرتٌذ اس :وليِ داًؾجَيبى ثاب ٍضاعيت آهَسؽاي فعابل ٍ
هؾوَل اخزاج هؾزٍعي
داًؾجَيبى ٍرٍدي ّز عبل عجبرتٌذ اس :وليِ داًؾاجَيبى غياز هيْوابى ثاب ًاَع ٍرٍد
لجَلي وٌىَر-اًتمبل دائن  -هوتبس دٍرؽاتِاي -اًتمابل آساد -دٍرُّابي ثاييالولال-
ثذٍى آسهَى -ثييالولل غيزايزاًي -اًتمبل ثييالولل
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اطالعات فیلتر دانشجویان
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مشاهده اطالعات مشاوره دانشجویان
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اطالعات درختواره
ّط زضذتَاضُ هي ثبيست ضبهل غفحبت ظيط ثبضس:
هطرػبت وليِ زضٍس فؼبل زاًطىسُ
زضٍس پبيِ-اغلي ٍ ترػػي ّط ضضتِ
زضٍس اذتيبضي ّط ضضتِ
زضٍس سطٍيس ّط ضضتِ
زضٍس ثب تؼساز ٍاحس پيطٌيبظي

ظهبى اضسبل اعالػبت هطثَط ثِ زضذتَاضُ حساوثط تب زٍ ّفتِ لجل اظ ثجت ًبم ّط
58

تطم هي ثبضس.
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اطالعات درختواره

59

1394/11/13

اطالعات درختواره
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اطالعات درختواره
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اطالعات درختواره
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اطالعات درختواره
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ثطًبهِ زضسي هػَة ٍظاضت ػلَم ٍ تحميمبت ٍ فٌبٍضي
http://www.msrt.ir/fa/prog/

ضطايظ ايجبز زضسجسيس زض همغغ وبضضٌبسي گطٍُّبي آهَظضي ضبهل:

65

 ارائِ درط جذيذ دٍ تزم ثب وذ هجبحث ٍيضُ ،ثب ارعبل درخَاعت واذ اس ادارُ وال آهاَسػ
داًؾگبُ
 تىويل فزمّبي هَجَد در عبيت هعبًٍتآهَسؽي ٍ تحصيالتتىويلي داًؾگبُ
 داٍري  3عضَ ّيبتعلوي وِ دٍ عضَ آى هيتَاًٌذ اس داخل داًؾگبُ ٍ يه عضَ آى خابرج
اس داًؾگبُ ثب هزتجِ اعتبديبر ثِ ثبال ثبؽٌذ.
 ارعبل فزم تىويلؽذُ ارسؽيبثي ثب ًظزات هثجت داٍري ٍ هصَثبت ؽَراي آهَسؽي گزٍُ ٍ
ؽَراي آهَسؽيپضٍّؾي داًؾىذُ ثزاي ادارُ ول آهَسػ داًؾگبُ ،جْت ثزرعي ٍ حصاَل
اعويٌبى اس وبهل ثَدى هذارن.
تجػطُ  :1صَرتجلغبت گزٍُ آهَسؽي ٍ ؽَراي آهَسؽيپضٍّؾي داًؾىذُ ،ثب اهضبي حاذالل
 3/4اعضبي گزٍُ /ؽَرا لبثل لجَل هيثبؽذ.
 ارعبل ولياِ هاذارن هزثَعاِ اس ادارُ آهاَسػ ثاِ ؽاَراي ثزًبهاِرياشي جْات ثزرعاي،
تصوينگيزي ٍ اعالم ًتيجِ.
تجػطُ  :2داًؾجَيبى هجبس ثِ اخذ ياه درط هجبحاث ٍياضُ ،در عاَل دٍرُ تحصايل خاَد
هيثبؽٌذ.

فصل 3
نكاتي درمورد تشكيل پرونده دانشجويان
ورودي جديد
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يه ثطي وپي اظ توبم غفحبت ضٌبسٌبهِ
يه ثطي وپي اظ ّطزٍ عطف وبضت هلي
ضص لغؼِ ػىس توبم ضخ  3×4تْيِ ضسُ زضسبل جبضي (پطت ًَيسي ضسُ)
وپي وبضًبهِ وٌىَض

اغل ٍ وپي گَاّي زيپلن ٍ پيص زاًطگبّي
اغل ضيع ًوطات همغغ زيپلن ٍ پيص زاًطگبّي
ضسيس فمظ ثطاي تبئيسيِ هسضن پيص زاًطگبّي
فطم تؼْس
67
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پَضِ
ضٌبسٌبهِ زاًطجَيي
ثطگِ هؼبفيت تحػيلي جْت زاًطجَيبى پسط

ثطگِ اًتربة ٍاحس
وبضت زاًطجَيي
چه ليست وٌتطل هساضن
68
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ثِ ّوطاُ زاضتي اغل ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلي جْت تغجيك ػىس العاهي
است.
جْت اذص تبييسيِ تحػيلي (هسضن پيص زاًطگبّي) ثِ زفتط پيطرَاى
هطاجؼِ ضَز .زفتط پيطرَاى زاًطگبُ ًيع ذسهبت الظم ضا اًجبم هيسّس.
زض غَضت ًمع هساضن اغلي (زيپلن ،پيص زاًطگبّي ،ضيعًوطات) اظ
تحَيل وبضت زاًطجَيي ذَززاضي گطزز.
زض غَضت ًمع هساضن ،گَاّي هَلت ثجت ًبم هْوَض ثِ هْط گطزز تب

هَلتب ثؼٌَاى وبضت زاًطجَيي هَضز استفبزُ لطاضگيطز.
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جْت ٍضٍز ثِ سبهبًِ ثجت ًبم ٍضٍزي جسيس پس اظ لجَلي زاًطجَ،
ضوبضُ زاٍعلجي ٍ وسهلي ثِ ػٌَاى ًبم وبضثطي ٍ ضهع ػجَض هي ثبضس.
پس اظ عي هطاحل الظم ٍ اذص ضوبضُ زاًطجَيي جْت ٍضٍز ثِ پَضتبل
زاًطجَيي زاًطگبُ ثطاي اٍليي ثبض ضوبضُ زاًطجَيي ٍ وسهلي ثِ ػٌَاى

ًبم وبضثطي ٍ ضهع ػجَض هي ثبضس وِ زاًطجَ ثبيس السام ثِ تغييط ضهع ػجَض
ًوبيس.
تَجِ  :لغفب اظ اغل ثَزى هساضن اعويٌبى حبغل ًوبييس زض ثؼضي هَاضز
ػىس ضًگي هساضن تحَيل گطزيسُ است.
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گَاّي هؼبفيت تحػيلي ثطاي وليِ زاًطجَيبى ٍضٍزي جسيس پسط تَسظ
هسيطيت اهَض آهَظضي غبزض ٍ زض ضٍظ تطىيل پطًٍسُ تَسظ وبضضٌبسبى هسئَل
ثجت ًبم تحَيل هيگطزز.



زاًطجَ اظ ظهبى تحَيل گَاّي ثِ هست  10ضٍظ فطغت زاضز تب ثِ ّوطاُ هساضن
الظم ثِ هطاوع پليس  10+هطاجؼِ ًوبيس.



هساضن الظم  :وپي وبضت هلي ،ضٌبسٌبهِ ،وپي هسضن تحػيلي پيص زاًطگبّي
ٍ  2لغؼِ ػىس هيثبضس.
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زاًطجَيبى هَظفٌس ضسيس زضذَاست هؼبفيت تحػيلي ضا ثِ ٍاحس ثبيگبًي
هسيطيت اهَض آهَظضي تحَيل ًوبيٌس.
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سبهبًِ هطثَط ثِ استفبزُ اظ تسْيالت سْويِ فطظًساى اػضبي
ّيئت ػلوي

http://fm.sanjesh.org

72

1395/2/28

پطتبل ثيي زاًطگبّي
http://group.sanjesh.org/universityportal//
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E-Mail: omidy@aut.ac.ir

http://edu.aut.ac.ir
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