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 هدف: .1

 ِ غحیح ٍ ثِ هَقع خذهبت هیجبضذیّذف اس تذٍیي ایي رٍش اجزایی حػَل اعویٌبى اس تطزیح فعبلیت ّب ٍ ًحَُ ارا 

 دامنه کبربرد : .2

 .کبرثزد دارد، واحد نظام وظیفه، واحد مالی، حراست و امور دانشجویی ٍاحذّب اسجولِ آهَسشایي رٍش اجزایی در 

 مسئولیتهب : .3

 ٍ تحػیالت تکویلی هیجبضذ. یهَسضآ ، تحت ًظبرت هعبًٍت هَسشآ ٍ ش اجزایی ثب هذیزهسئَلیت اجزایی ایي ر

 تعبریف:  .4

ای اس درٍس داًطگبّی است کِ ثب هحتَا ٍ رٍش ضٌبسی خبظ در قبلت ثزًبهِ ّبی هجوَعِ ثِ ّن پیَستِ رشته تحصیلی: 1-4

 درسی در دٍرُ ّبی تحػیلی هختلف ثِ اجزا گذاضتِ هی ضَد.

ٍاحذ درسی عجق  70دٍرُ تحػیلی است کِ پس اس دٍرُ هتَسغِ آغبس هی ضَد ٍ داًطجَ ثب گذراًذى حذاقل   بردانی :دوره ک 2-4

 ثزًبهِ هػَة رضتِ تحػیلی ثِ دریبفت هذرک کبرداًی ًبیل هیطَد.

ٍاحذ ٍ حذاکثز  140دٍرُ تحػیلی است کِ پس اس دٍرُ هتَسغِ آغبس هی ضَد ٍ داًطجَ ثب گذراًذى حذاقل  دوره کبرشنبسی:  3-4

 ٍاحذ در رضتِ ّبی فٌی ٍ هٌْذسی عجق ثزًبهِ درسی هػَة، ثِ دریبفت هذرک کبرضٌبسی ًبیل هی ضَد. 144

ثٌیبدی تزیي ٍاحذ سبسهبًی داًطگبّی هتطکل استعذادی عضَ ّیبت علوی است کِ ثب تبکیذ ثز آهَسش، ثِ تَلیذ،  گروه آموزشی: -4-4

 ُ تخػػی هی پزداسد.تزٍیج ٍ اًتطبر علن در یک حَس

هٌظَر اس ادارُ آهَسش، یک ٍاحذ اداری در  یک داًطکذُ یب داًطگبُ است کِ ّوِ اهَرآهَسضی هزثَط ثِ :  اداره آموزش 5-4

 داًطجَیبى اس قجیل ًبم ًَیسی، اًتخبة ٍاحذ، اًجبم اهتحبًبت، جوع آٍری ًوزات ٍ اعالم ًتبیج را ثز عْذُ دارد.

 ِ ضذُ ای است کِ در هْلت هقزر ٍ ثز اسبس ضَاثظ ٍ هقزرات جبری در داًطگبُ ثجت ًبم هیکٌذ.فزد پذیزفت دانشجو: 6-4

طبى در ًظز گزفتِ هیطَد یز ثِ فزد اػکذ ضٌبسبیی ٍ ردیبثی داًطجَ هی ثبضذ کِ ثِ عٌَاى ضٌبسِ هٌح ّوبى : شمبره دانشجو 6-5

  ٍرٍد داًطجَ، رقن سَم هزثَط ثِ تزم ٍرٍد، رقن چْبرم  هزثَط ثِ هقغع،هزثَط ثِ سبل  رقن تطکیل هیگزدد: دٍ رقن اٍل اس چت 9اس کِ 

  ثِ کذ داًطکذُ ٍ گزٍُ تحػیلی داًطجَ ٍ سِ رقن آخز ضوبرُ سزیبل ثز اسبس ًبم خبًَادگی داًطجَ هی ثبضذ.رقن پٌجن ٍ ضطن هزثَط 
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: شرح فعبلیت -5

     

شسَهآ سبٌضربک

رَطک شسَهآ ٍ صجٌس ىبهسبس سا یلبسرا تسیل بث َجطًاد تبػخطه تقثبغه -

ىبتسلگ نتسیس ِث دٍرٍ یزثربک ذک ٍ ییَجطًاد ُربوض ِ ارا -

َجطًاد ِث                    ٍ مبً تجث  لحازه مزف ِ ارا -

ِ ی ٍ مبظً ذحاٍ ِث  بجرا - 
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  تشاددبی

                  

 مبظً رَها لوعلا رَتسد
زسپ ىبیَجطًاد ِ ی ٍ

A

                                 

AC/F/023/01
                                   / 

               AC/F/024/01
                                    

AC/F/025/01

AC/F/022/01 ییَجطًاد ِهبٌطسزپ مزف
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 ِتسَیپ یًادربک ُذًٍزپ تبیَتحه مزف
AC/F/026/01  

 یًادربک ُذًٍزپ تبیَتحه مزف
 ِتسَیپ یسبٌضربک / ِتسَیپبً

AC/F/027/01
 یسبٌضربک ُذًٍزپ تبیَتحه مزف
   AC/F/028/01 ِتسَیپبً

 تضاددبی
2

 

 

کبرت ضبهل هطخػبت ضٌبسٌبهِ ای، هعذل، عکس، رضتِ تحػیلی قجلی، کذ ریش ًوزات هقغع قجلی، ثزرسی :  یبدداشت   -5

آهبیص ثزای داًطجَیبى اتجب ، اًغجبق خذهبت ثب هعیبرّبی پذیزش داًطجَ اس عزیق آییي ًبهِ ّبی ٍسارت علَم ٍ هػَثبت ضَرای 

 آهَسضی هَسسِ غَرت هیپذیزد.

دریبفت اغل هذرک هقغع قجل، ریش ًوزات هقغع قجل، کپی اس توبهی غ حبت ضٌبسٌبهِ، کبرت هلی، عکس، : 2یبدداشت  5-2

تبییذیِ تحػیلی، فزم تعْذ تسَیِ ثب غٌذٍق رفبُ هقغع قجل، فزم تعْذ ثزای پذیزفتِ ضذگبى دارای تٌبقض هعذل کتجی دیپلن در 

ضبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، پزسطٌبهِ داًطجَیی ثذٍى آسهَى، فزم  –ب سَاثق تحػیلی آسهَى سزاسزی ثزای پذیزفتِ ضذگبى غزفبً ث

کِ ّوبًغَر کِ اس  ، فزم هحتَیبت پزًٍذُى ٍ ثستگبًص، فزم هزاحل ثجت ًبمٍ آضٌبیبل ي داًطجَ دیي ٍ هذّت، هحل تَلذ، ضوبرُ ت

کلیِ اهَال داًطجَ) اعالعبت .ایي فزم هطخع هیگزدداسن ایي فزم هطخع است کلیِ هحتَیبت پزًٍذُ ثٌب ثز هقغع داًطجَ  در 

 داًطجَ(در عَل هذت تحػیل، در ٍاحذ آهَسش  ثِ غَرت هحزهبًِ هحبفظت ٍ هزاقجت هیگزدد.

 مرتبط:مدارک   -6

 دستَرالعول ثجت ًبهی سبسهبى سٌجص کطَر 6-1

  اس ًبجب )ًیزٍی اًتظبهی جوَْری اسالهی ایزاى( دستَرالعول ًظبم ٍ ی ِ 6-2
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 AC/F/022/01فزم پزسطٌبهِ داًطجَیی   6-3

 AC/F/023/01فزم هزاحل اًجبم ثجت ًبم هقغع کبرداًی پیَستِ  7-3

 AC/F/024/01فزم هزاحل اًجبم ثجت ًبم هقغع کبرداًی ًبپیَستِ / کبرضٌبسی پیَستِ  8-3

 AC/F/025/01فزم هزاحل اًجبم ثجت ًبم هقغع کبرضٌبسی ًبپیَستِ  9-3

 AC/F/026/01فزم هحتَیبت پزًٍذُ داًطجَیبى هقغع کبرداًی پیَستِ  10-3           

 AC/F/027/01فزم هحتَیبت پزًٍذُ داًطجَیبى هقغع کبرداًی ًبپیَستِ / کبرضٌبسی پیَستِ  11-3           

    AC/F/028/01فزم هحتَیبت پزًٍذُ داًطجَیبى هقغع کبرضٌبسی ًبپیَستِ  12-3          

 


