آئين نامه

تبصره  1ماده 75
" تًاو ًَشات دسسي داَطجٕ دس داَطگاِ يثذا ،اػى اص لثٕني ٔيا
سدي ٔ سٕاتك آيٕص ضي داَ طجٕي اَت ماني اص ن ذاػ ي طشٔعي  ،ػي ُا
دس كاسَا يّ داَ طجٕ ث ثت ٔ دسيذا سثّ ي ياَگيٍ كم أ يذا سثّ
يي ضٕد"
پيشنهاد  :دسصَست اًتقبل يب هيْوبًي داًشجوَ ثجِ داًشجيبّي دجِ داساس ميآجتن يهَصيجي ًجَيي امج
ٍّوچٌيي ثِ دليل ػذم تَصيجغ يسآجبى ٍاهجذّبس دسمجي دسهشاهجل اْبسپبًجِ دضيجسي دس داًشجيبّْبس
هختلف  ،ثج ًوشات دس داًشيبُ هقصذ ثب هشسل هَاجِ هي يَد لزا ديشٌْبد هي يَد دِ داًشيبُ هقصجذ
ثتَاًذ دس اص اًتقبل داًشوَ هغبثق ميآتن يهَصيي خَد دسٍس سا دسدبسًبهِ داًشوَ ثج ًوبيذ .

تا پيطٌْاد هَافقت ضد ،هطزٍط تِ درج تؼداد دفؼات هطزٍعي ٍ اػوال قَاػد هزتَط تِ تؼداد دفؼات هطزٍعي

پيشنهاد  :اضافّ ًَٕدٌ ضشايظ اخز ٔادذ تصٕست ْى َياص دس آئيٍ
َايّ
اخذ ٍاحد تِ صَرت ّن ًياس تا ًظز ضَراي آهَسضي داًطكدُ ٍ ًظز گزٍُ آهَسضي هزتَعِ تالهاًغ هي تاضد.
پيشنهادَ :ذِٕ پزيشش ٔ تغثيقك دسٔط اص داَطقگآْاي ريشدٔنتقي ٔ
ريشدضٕسي تٕضيخ دادِ ضٕد
پذيزش درٍس ػوَهي تِ صَرت حضَري ٍ غيز حضَري تا ًظز ضَراي آهَسضي داًطگاُ اهكاى پذيز گزدد.

تبصره ماده 93
"(داَ طجٕيي كّ تّ صٕست ي طشٔط َاو َٕي سي يي ك ُذ) دس يٕاسد
ا ستثُايي دسَيً سال آ خش تذ صيهي دسْش يك اصيشا دم أل ٔ دٔو
آ يٕصش پض ضكي تا تٕ جّ تّ ت ؼذاد ٔا دذ تالي يا َذِ ٔ سٕاتك
تذ صيهي داَ طجٕ ،ت صًيى گ يشي دسخ صٕظ اسا ئّ تيص اص ٔ 41ا دذ
دسسي تّ داَطجٕي يطشٔط تّ ػٓذِ ضٕساي آيٕصضي داَطگاِ است .
دسْشصٕست ايٍ تؼذاد تيص اص ٔ02ادذ َثاضذ ".
پيشنهاد  :ثب تَجِ ثِ ايٌسِ ثشخي دسٍس دس ثشخي داًشيبّْب تٌْجب يسججبس دس مجبل اسامجِ هييجشدد مجقف
ٍاهذّب اص  20ثِ ٍ 24اهذ افضايش ديذا دٌذ.
تا پيطٌْاد هطزٍط تِ  )1 :اخذ هؼدل  14تا قثل اس تزم آخز ٍ ًيش  )2تيص اس يك تار هطزٍط ًطدُ تاضد.
پيشنهاد  :دس يٕالغ ضشٔسي (پاياٌ ْش يمغقغ) ايكقاٌ گزساَقذٌ دسٔسقي اص
عشيك يؼشفي تّ استاد دس َظش گشفتّ ضٕد.
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تا ضزٍط سيز تا پيطٌْاد هَافقت گزديد )1 :درس هَرد ًظز جشء درٍس هزدٍدي تاضد )2.هؼزفي تِ استااد صتزفا
در پاياى ّز هقغغ تاضدً )3 .وزُ در ًيوسال تؼد ثثت گزدد.

آئين نامه كارداني  ،كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته

تبصره 1ماده 11
" دس صَست ضشٍست ٍ ثِ تبميذ يَساس يهَصيي داًشيبُ ،اخز هذادثش يك دسس ػوَهي ّوشاُ ثب
دبسيهَصس دس ػشصِ اهسبى دزيش ام ّ .وچٌيي دس صَستيسِ داًشوَ تٌْب يك دسس تئَسس ثبقيوبًذُ
دايتِ ثبيذ ٍ قجال يى دسس سااخز ًوَدُ ٍ دس دالس ّبس هشثَط هضَس دايتِ ٍليسي دس اهتحبى يى
دسس يشد ًسشدُ ٍ يب ًوشُ قجَلي دآت ًسشدُ ثبيذ ،ثب ًظش داًشيبُ ٍ تبميذ امتبد هشثَط هي تَاًذ يى
دسس سا ّوشاُ ثب دبسيهَصس دس ػشصِ اخز ٍ اهتحبى يى سا دس عَل تشم اص عشيق هؼشفي ثِ امتبد
ثيزساًذ".
پيشنهاد:
 -1يك دسس ػوَهي ثِ يك دسس تغييش يبثذ.
 -2دسخصججَا اخججز دسس ّوججشاُ ثججب دججبسيهَصس دس ػشصججِ دس هججَسد ٍضججؼي اخججز دسس ثججب
دبسيهَصس دس ػشصِ دِ دس عَل  2تشم اسامِ هيشَد يجاب

مجبصس يجَد ٍ اهسجبى اخجز دسس

تخصصي افتبدُ ٍ ٍاهذّبس تئَسس ّوشاُ ثب دبسيهَصس دس ػشصِ ثجب تبميجذ يجَساس يهَصيجي
داًشيبُ ٍجَد دايتِ ثبيذ.
 -3هذادثش  2دسس تب مقف ٍ 5اهذ دسمي اػن اص تئَسس يب اختصبصجي تئجَسس دجِ داًشجوَ قججال
پشفتِ ٍلي افتبدُ ام ّوشاُ ثب دبسيهَصس دس ػشصِ اخز ًوبيذ.
هَافقت ضد حداكثز  2درس هطزٍط تِ ايٌكِ تا كارآهَسي در ػزصِ تداخل پيدا ًكٌد.

تبصره  1ماده 19
"ّشيك اص دسٍس ًظشس ٍ ػولي ًوشُ هآتقل داسًذ ،اهب ًوشُ دسٍس ًظشس-ػولي دِ يجك دسس هحآجَة
هي يًَذ ،هؼذل دٍ قآو ًظشس ٍ ػولي ٍ ثب تَجِ ثِ ضجشايت ّشدجذام امج  .دس صجَستيسِ هؼجذل دٍ
قآو ًظشس ٍ ػولي ثِ ً 10شمذ ٍ يب يسي اص يًْب اص  8دوتش ثبيذّ ،شاٌذ هؼذل ثِ 10سميذُ ثبيجذّ ،جش
دٍ قآو ثبيذ هوذدا تسشاس يَد".
پيشنهاد :دس تجصشُ  2دس هَسد دسٍس تئَسس تشديجي تؼييي تسليف ًشذُ ٍ تجصشُاس ثِ ايي هبدُ اضجبفِ
يَد دِ دس صَست اًتخبة ٍاهذ هوذد دسس هشدٍدس داًشجوَ هَفجف ثجِ دشداخج يجْشيِ ثشامجبس
دٍسُ ثيي الولل ثبيذ اهب هز

ثِ دليل ثيوبسس اص دشداخ يْشيِ هؼب
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پشدد .

هقزر گزديد تِ ػٌَاى يك ًوزُ ٍاحد در ًظز گزفاِ ضَد.

بازنگري واحدهاي درسي كارآموزي در عرصه مقطع كارشناسي
ماده 19
" يى دمتِ اص دزيشفتِ يذپبى يصهَى مشامشس ٍسٍدس داًشيبُ ّب دس دٍسُ ّبس دبسداًي ،دبسيٌبمي
ديَمتِ ٍ دبسيٌبمي ًبديَمتِ ّوِ سيتِ ّبس تحصيلي دِ ًوشُ خبم هَاد اهتحبًي يًْب دس يصهَى
ٍسٍدس ،دس يك يب اٌذ دسس ثِ تشخيص يَساس يهَصيي داًشيبُ دزيشًذُ ،اص هذ ًصبة هؼيٌي دوتش
ثبيذ ،هَفاٌذ هآت ًيبص سيتِ ،دسٍمي سا دِ يى داًشيبُ تؼييي هيسٌذ ثِ ػٌَاى دسٍس ديش ًيبص
داًشيبّي ػالٍُ ثش دسٍس هٌذسج دس ثشًبًوِ هصَة ،دس اٍليي يب دٍهيي ًيوآبل تحصيلي ثيزساًٌذ".
پيشنهاد :اخز ٍاهذ ديش ًيبص ػالٍُ ثش مقف ٍ 20اهذ دس ًيوآبلْبس اٍل ٍ دٍم هوبص پشدد.

درس پيص ًياس پيص داًطگاّي در هؼدل ًيوسال لحاػ ًگزددٍ ،لي در هؼدل كل هحاسثِ ضَد.

تحصيالت تكميلي  :مقاطع كارشناسي ارشد و Ph.D

پيشنهاد :هَضَع اًتقبل داًشوَيبى هقبعغ دبسيٌبمي اسيذ ٍ  Ph.Dدجِ دس يمجيي ًبهجِّجبس يهَصيجي
هوٌَع اػالم پشديذُ اهب دس ٍصاستخبًِ هوَص اًتقبل صبدس هيشَد  ،قبًًَوٌذ يب هز

يَد.

كارگزٍُ تز تداٍم هوٌَػيت اًاقال در كليِ هقاعغ كارضٌاسي ارضتد ٍ Ph.D ،دستاياري تتاليٌي ختصييتي ،فتَ
تصييي ٍ فلَضيپ) تاكيد دارد .در صَرت تداٍم اًاقال اس عزيق كويسيَى هَارد خاظ پيطٌْاد هي گزدد پت اس
تزرسي ضزايظ هاقاضي در هزكش خدهات آهَسضي اتادا اس داًطگاُ هثدا ٍ پ اس ًظز هثثت داًطگاُ هثدا ،اس داًطگاُ
هقيد اساؼالم گزدد.

ماده (Ph.D) 15
"دسپاياٌ يشدهّ آيٕصضي داَطجٕ يهضو است دس آصيقٌٕ جقايغ كقّ
تصٕست كتثي ٔاسصياتي ػيُي ػًهكشد تشگضاس يي ضٕد ضشكت كُذ .
ضشط ضشكت دس آص يٌٕ جايغ ل ثٕني دس كه يّ دس سٓاي يشد هّ آيٕص ضي
ٔ كسة دذالم يياَگيٍ كم  41يي تاضذ ".
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مشكل  :اًوبم يصهَى اسصيبثي ػيٌي ػولسشد دس يصهَى جبهغ ثشاس ثشخي سيتِّب اهسبى دزيش ًيآ .
تثيزُ هادُ  22چٌاًچِ تزگشاري آسهَى ارسياتي ػيٌي ػولكزد اهكاًپذيز ًثاضد ،آسهَى ضفاّي جايگشيي ضَد.

در هَارديكِ آئيي ًاهِ دٍرُ  Ph.Dآسهَى جاهغ هثْن است تا تدٍيي دساَرالؼول اس سَي دتيزخاًتِ ػلتَم پايتِ،
تصييي ٍ تْداضت ،ايي دساَرالؼول تَسظ ضَراي تحييالت تكويلي داًطگاُ تْيِ گزدد.
ماده (Ph.D) 11
" آص يٌٕ جايغ ص يش َ ظش ضٕساي تذ صيالت تكًي هي داَ طكذِ ٔ تٕ سظ
ْياتي يشكة اص َ6فشتطشح ريم تشگضاس يي ضٕد :
 -4يذيش گشِٔ آيٕص ضي يشتٕ عّ
..................-3
تذصيهي داَطجٕ

 -0ا ستاد ساُْ ًاي
-1

.....................-1
..................
...................

-6

-7يقققققك َفشتٕسقققققظ يؼقققققأٌ آيٕصضقققققي داَطقققققگاِ
..................پيشنهاد :

ًوبيٌذُ هؼبٍى يهَصيي داًشيبُ دس سيتِاس غيش هشتجظ ردش يَد.

ًوايٌدگاى هؼاًٍيي آهَسضي ٍ پژٍّطي داًطگاُ تزجيحا اس رضاِ هزتَعِ تاضٌد.
پيشنهاد :هشخصي صايوبى دس يميي ًبهِ اسيذ ٍ ً Ph.Dيض لحبػ يَد.

هطاتِ سايز آئيي ًاهِ ّا ٍ حداكثز دٍ تزم هزخيي سايواى ٍ تدٍى احاساب لحاػ گزدد.

ماده 1آيين نامه (كارشناسي ارشد)
" ت ؼذاد ٔا دذ پا ياٌ َا يّ كاسضُا سي اس ضذ  ،تشاي ْ ًّ س ضتّ ْا
ي غاتك تشَا يّ ْاي ي صٕب ضٕساي ػاني تشَا يّ س يضي تيٍ 1-42
ٔادذ دسسي است ".
پيشنهاد  :تّ دنيم دجى كاسي پژْٔص ْاي يشتٕط تّ پاياٌ َايّ تؼذاد
ٔادذ پاياٌ َايّ تّ  6تا ٔ 42ادذ دسسي اصالح ياتذ .
هَافقت ًطد

تبصره  9ماده ( 11آئين نامه ارشد)
" تماضاي يشخصي تايذ تّ صٕست كتثي دذالم ْ0فتّ لثم اص ضشٔع
َاو َٕي سي دسْشَيً سال تذ صيهي تٕ سظ داَ طجٕ تّ اداسِ آ يٕصش
داَطگاِ تسهيى گشدد "..............
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پيشنهاد  :كلمه هذاقل ّ 2اتِ قجل اص يشٍع ًبم ًَيآي ثِ هذادثش ّ2اتِ قجل اص يشٍع ًبم ًَيآجي تغييجش
يبثذ .

تا دٍ ّفاِ قثل اس ضزٍع ًام ًَيسي

بندهاي 1و 1ماده  (93آيين نامه كارشناسي ارشد)
"داَطجٕي دٔسِ كاسضُاسي اسضذ َاپيٕستّ تايقذ تقّ صقٕست تًقاو
ٔلت ٔ يُغثك تّ ضشايظ صيشتّ تذصيم تپشداصد:
 :32-4تذ صيم دسيم غغ كاسضُا سي اس ضذ َاپيٕ ستّ ت ًاو ٔ لت يي
تا ضذ ت ُاتشايٍ ْشگٕ َّ ا ضتغاني ر يشاص تذ صيم تشاي داَ طجٕ
يًُٕع است .
 :32-0د ضٕستًاو ٔ لت داَ طجٕ ،ي غاتك ضٕاتظ ٔي مشسات داَ طگاِ
دسيٕسد دضٕستًاو ٔلت يشتياٌ گشِٔ آيٕصضي ريشتظ است " .
پيشنهاد  :تّ دنيم يُغ لإََي اػغاي يايٕسيت آيٕصضي تقّ كاسكُقاٌ
ساصيآَاي دٔن تي ج ٓت تذ صيم دسيم غغ كاسضُا سي اس ضذ  ،ت ُذْاي
فٕق يٕسد تاصَگشي لشاس گيشد .
ػثارت تٌاتزايي "ّزگًَِ اضاغالي غيز اس تحييل تزاي داًطجَ هوٌَع است" اس  30-1حذف گزدد.

بند  1ماده  ( 93آيين نامه كارشناسي ارشد)
" دس صٕستي كّ داَ طجٕ اصا جشاي ي فاد ت ُذْاي ا يٍ يادِ تخ هف
ٔسصد  ،اص سٕي گشِٔ آيٕص ضي تّ ػ ُٕاٌ يتخ هف تّ ضٕساي تذ صيالت
تكًيهي داَطگاِ جٓت الذاو لإََي يؼشفي يي گشدد ".
پيشنهاد  :اقذام قبًًَي هشتجظ ثب داًشوَس هتخلف تششيح يَد.
تزاي دٍرُ ّاي ارضد :در صَرت گشارش هديز گزٍُ /اسااد راٌّوا هثٌي تز ػدم كفايتت حضتَر داًطتجَ اخغتار اٍل
تَسظ ضَراي تحييالت تكويلي داًطكدُ ،اخغار دٍم تَسظ ضَراي تحييالت تكويلي داًطگاُ ٍ در صَرت اداهِ ،
سلة اداهِ تحييل.
تزاي دٍرُ ّاي  : Ph.Dاخغار اٍل تَسظ گزٍُ ،اخغار دٍم تَستظ داًطتكدُ ،اخغتار ستَم تَستظ داًطتگاُ ٍ در
صَرت اداهِ ،سلة اداهِ تحييل.
ماده ( 11آيين نامه كارشناسي ارشد)
"ت ؼذاد پا ياٌ َا يّ ْايي كّ ْشا ستاد ساُْ ًا تا دذالم يشت ثّ
ا ستادي يي تٕا َذ تّ عٕسًْض ياٌ ْذايت آَ ٓا سا تشػ ٓذِ دا ضتّ
تاضذ يكي اص يٕاسد صيش است :
 يك پاياٌ َايّ دكتشي تخصصقي ٔدٔپاياٌ َايّ دكتشي تخصصيسّ پاياٌ َايّ كاسضُاسي اسضذ".
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پيشنهاد  :ثب تَجِ ثِ دثشت داًشوَيبى هحذٍدي ردش يذُ قبثل اًوبم ًوي ثبيذ .
تز اساس هادُ  22هحدٍدياي ٍجَد ًدارد.
مشكل  :هوٌَػي اسامِ دسٍس هقبعغ تسويلي ثِ صَست اًاشادس خبسج اص ثشًبهِ اسامِ يذُ ّشًيوآبل .
پايثٌدي تِ ًظام تزهي اداهِ ياتد.
پيشنهاد  :اهسبى هز

ٍ اضبفِ ثشاس يسذسس جْ داًشوَيبى دبسيٌبمي اسيذ ًيض دسًظش پشفتِ يَد .

تا هجَس ضَراي تحييالت تكويلي داًطگاُ اجاسُ دادُ ضَد.
پيشنهاد  :هيضاى ٍاهذ دسٍس دستوبهي داًشيبّْب يسآبى ثبيذ تب ثشاس داًشوَيبى هيْوبى هشسلي ثجشٍص
ًٌوبيذ .
در كارگزٍُ هصالفت ضد.

پيشنهادات كلي
-

دليِ هَاسد هشثَط ثِ يميي ًبهِ ٍ هقشسات يهَصيي دِ دس عجي مجبلْب ثجِ صجَست هوجضا ثخشجٌبهِ
يذُاًذ يك جب دس يميي ًبهِّبس يهَصيي دسج پشدًذ.

-

دزيشش ًوشات داًشوَيبى هيْوبى تَجيْي ثشاس هتاجبٍت ثجَدى اص داًشجوَس غيشهيْوجبى ًجذاسد ٍ
تجصشُ ػذم دزيشش ًوشُ هيْوبًي دوتش اص  12دس يميي ًبهِّب هز
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يَد.

-

قَاًيي هشثَط ثِ داًشوَيبى امتؼذادّبس دسخشبى ٍ هوتبص دس يمجيي ًبهجِّجبس يهَصيجي پٌوبًجذُ
يَد.

-

قَاًيي هشثَط ثِ تشم تبثآتبى دس يميي ًبهِّبس يهَصيي پٌوبًذُ يَد.

-

ًيوآبل دٍم تحصيلي ديشتش يغبص ٍ ديشتش خبتوِ يبثذ تجب اهسجبى افجضايش فشججِّجب ٍ ثجبصُ اهتحجبًي
ٍجَد دايتِ ثبيذ.

-

مشفصلْبس دسٍس ثِ دليل قذيوي ثَدى ثَيژُ دس سيتِ دضيسي هَسد ثبصثيٌي هوذد ٍ اصالح قجشاس
پيشد.

-

افضايش ًوشُ قجَلي دس اهتحبًبت جبهغ ػلَم دبيِ ٍ ديش دبسٍسصس

-

اسامِ ليآ هضَس ٍ غيبة تَمظ امبتيذ جذستش ديييشس يَد يجب ثجب صجذٍس دبستْجبس الستشًٍيسجي
هضَس ٍ غيبة داًشوَيبى دٌتشل پشدد.

-

هَاسد غيجتْبس هوبص ٍ هآتٌذات قبثل اسامِ ثشاس ّش هَسد هشخص پشدد.

ماده  : 72دس ٍة مبي دِ هز

اضغشاسس قبثل اًوجبم امج هَضجَع تؼجذاد جلآجبت غيجج ٍ هيجضاى

ٍاهذّبس داًشوَ ثبيآتي دٌتشل يَد.
-

اهسبى اخز ٍاهذ اص داًشيبّْبس يصاد  ،غيشهضَسس ٍ غيش اًتابػي ٍ ّوچٌيي هيْوبًي اص ثجيي الولجل
ثِ دٍلتي ٍ ثبلؼسس هيآش پشدد.
ًوشات هشدٍدس ثب دآت ًوشُ  ٍ 16ثبالتش  ،فشص داًشوَ ثِ  2ثبس افضايش يبثذ.

-

دس هز

-

دليِ ًوشات هشدٍدس قجلجي دس صجَست دآجت ًوجشُ قججَلي ثجِ جْج جلجَپيشس اص ثجشٍص هشجسالت
يهَصيي ٍ مٌَاتي ٍ ػقت افتبدپي تحصيلي هز

پشدد.

مبصس پشدد.

-

تؼذاد ٍاهذ هؼشفي ثِ امتبد ياب

-

ثشاس داًشوَيبى هششٍط دبسپبّْبيي هثل سٍش صحيح هغبلؼِ ٍ يبدپيشس ٍ اهثبلْن ثشپضاس پشدد.

-

ػذم توشدض ثش ًوشُ هحَسس ٍ لضٍم تَجِ امبتيذ ثِ دبسّبس دژٍّشي

-

تَمؼِ فؼبلي امبتيذ هشبٍس ٍ فؼبلي ثيشتش ثب ّوبٌّيي داًشوَيبى ٍ يهجَصش ٍ هشدجض هشجبٍسُ
داًشوَيي

-

تشسيل دبسپبّْبيي دس هَسد ًحَُ اجشا يميي ًبهِّب  ،ثَيژُ تاَيض اختيبساتي دِ صَست هيپيشد.

-

ثب تَجِ ثِ ثشخي يشايظ هتابٍت داًشوَيبى ٍاهذّبس ثيي الولل  ،يميي ًبهِاس هختص ايجي ٍاهجذّب
تذٍيي يَد.

-

هَضَع جبثوبيي هوذدا اهيب پشدد.

-

جلآبت غيج ثِ ٍضَح دس يميي ًبهِّبس يهَصيي هشخص يَد.

-

داًشوَ ثتَاًذ دس صَست اهشاص يذى سيتِ هَسد تقبضب اص ّوبى تشم اٍل تغييش سيتِ دّذ.

-

تصَيت يميي ًبهِّبس يهَصيي ثِ پًَِاس ثبيذ تب قبثلي تاآيشّبس هتابٍت سا ًذايتِ ثبيذ.
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-

تجصشُ  3هبدُ  1دليِ يمجيي ًبهجِ ّجبس يهَصيجي دس هجَسد داًشجوَيبى اًتقجبلي خجبسج اص دشجَس ٍ
ثييالولل ًيض هصذاق ديذا دٌذ.

-

تقبضبس هشخصي تحصيلي داًشوَيبى فقظ دس يَساس يهَصيي داًشسذُ ثشسمي يَد.

-

تجصشُ  2هبدُ  1يميي ًبهِ ّبس يهَصيي ثب تَججِ ثجِ هوٌَػيج اسمجبل هجذاسش داًجش يهجَصاى ثجِ
هؤمآبت (هَضَع ًبهِ  101/624هَسخ  22/4/5دفتش ٍصاستي) هز

يَد.

-

هوبص دشدى هيْوبًي دامن دس يمييًبهِّبس يهَصيي .

-

تصوين پيشس دسخصَا دزيشش ًوشات ثيي  10تجب  12دٍسُ هيْوجبًي داًشجوَ ثجِ ػْجذُ يجَاسس
يهَصيي پزايتِ يَد.

-

يميي ًبهِ تخلف دس اهتحبًبت دس قَاًيي يهَصيي ًيض ثيبى يَد.

-

ًحَُ اخز دسٍس ديش ًيبص ٍ دس ًيبص دقيقب دس يييي ًبهِ ّبس يهَصيي هشخص پشدد .

-

تشتيجي اتخبر پشدد تقَين ًقل ٍ ا ًتقبالت د اًشوَيي تٌظجين ٍ ثجِ صجَست ّوبٌّجت جْج اججشا ثجِ
داًشيبّْب اثالؽ پشدد .

-

مٌَات هوبص تحصيلي دس هقبعغ دبسيٌبمي ٍ ددتشا ػوَهي ثِ هذت يك ًيوآبل دبّش يبثذ .

-

ديشٌْبد دبّش ٍاهذّبس ػوَهي

-

دسهَسد داًشوَس اًصشافي دسصَست تآَيِ هآبة ثب داًشيبُ اهسبى ثبصپش ثِ تحصجيل ٍججَد
ًذايتِ ثبيذ .
جبثوبيي دس يييي ًبهِ ّبس يهَصيي ًيض پٌوبًذُ يَد .

-

قبًَى هز

-

ضَاثظ خشٍج اصدشَسثب تَجِ ثِ مپشدى ٍثيقِ  ،ثشاس داًشوَيبى مبل يخشتآْيل پشدد .

-

تشسيل دبسپشٍّي هتشسل اص صبهجٌظشاى اهَسيهَصيي ٍدسهَاسد اختصبصي سيتِ ّبس تحصجيلي
اصالح ٍ ثبصًيشس يميي ًبهِ ّب صَست دزيشد .
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