بسوِ تؼالي
داًطگبُ صٌؼتي هبلك اضتز
هؼاًٍت آهَظش ٍ تحصيالت تكويلي

پيطٌْاز پاياىًاهِ همطغ كاضضٌاسي اضضس
كويتِ هحتطم تحصيالت تكويلي هجتوغ  /زاًطكسُ  /پػٍّطكسُ
داًطجَي كبرضٌبسي ارضذ رضتِ
ثِ ضوبرُ داًطجَيي
احتزاهبً ،ايٌجبًت
ًيوسبل سبل تحصيلي
كِ تحصيالت خَد را در رضتِ فَق اس
ضبغل در
گزايص
گذراًذُام در هزحلة
ٍاحذ اس درٍس اصلي ٍ اختصبصي را ثب هَفميت ٍ ثب هؼذل كل
ضزٍع ًوَدم ٍ تبكٌَى تؼذاد
ضزٍع پبيبىًبهِ خَد ّستن.
را ثؼٌةَاى اسةتبد راٌّوةبي
پس اس اًجبم هطبٍرُّبي السم ٍ ثب ػٌبيت ثِ سهيٌة ػلوةي هَردًيةبس ،يلةبي
پبيبىًبهِ اًتخبة كزدم ٍ ثب استفبدُ اس ًظزات ٍ راٌّوبئيْبي ايطبى پس اس ثزرسي ٍ هطبلؼِ دليك هَضَع تحميك ،هَضَع پبيةبىًبهةِ
خَد را كتجبً ٍ در لبلت فزم پيَست تمذين هيًوبين .ثذيْي است پذيزش لطؼي هَضَع پبيبىًبهِام هٌةَ ثةز تصةَيت يى دركويتةِ
هيثبضذ.
را ًيش ثؼٌَاى استبد هطبٍر اًتخبة ًوَدُام.
ضوٌبً ثب پيطٌْبد استبد راٌّوبي پبيبىًبهِ يلبي
تاضيد :

اهضاء زاًطجَ

ػٌَاى كاهل پاياىًاهِ :

ًَع پطٍغُ :
بسٍى طبمِبٌسي

هحطهاًِ

ذيلي هحطهاًِ

سطي

بكلي سطي

هطاتب فَق هَضزتأييس است:
 1ـ ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاء استاز ضاٌّوا

 2ـ ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاء استاز هطاٍض

ً -3ام ٍ ًام ذاًَازگي ضياست زاًطكسُ  /هسيط آهَظش ٍ تحصيالت تكويلي

تاضيد ٍ اهضاء

بسوِ تؼالي
داًطگبُ صٌؼتي هبلك اضتز
هؼاًٍت آهَظش ٍ تحصيالت تكويلي

پطسطٌاهِ تْيِ پيطٌْاز اٍليِ (پطٍپَظال) جْت پاياىًاهِ كاضضٌاسي اضضس
ًام ٍ ًام ذاًَازگي زاًطجَ :
ضواضُ زاًطجَيي :
ضضتِ ٍ گطايص تحصيلي :
ػٌَاى پاياى ًاهِ :
بِ فاضسي :
بِ التيي :
ًَع تحميك :

تَسؼِاي 

بٌيازي 

كاضبطزي 

* كلية صفحات بِ صَضت تايپ ضسُ تحَيل ضًَس.
 1ـ اطالػات هطبَط بِ زاًطجَ :

 -1-1تؼذاد ٍاحذّبي گذراًذُ :
 -2-1يدرس :
 -1-2-1ضوبرُ تلفي ثبثت :
 3-1ة درصَرت ثَرسيِ ثَدىً ،بم سبسهبى ثَرسيِ دٌّذُ :

هؼذل (تبكٌَى) :

تؼذاد ٍاحذّبي ثبليوبًذُ :

 -2-2-1ضوبرُ تلفي ّوزاُ:

 2ـ اطالػات هطبَط بِ اساتيس ضاٌّوا ٍ هطاٍض :
سوت

ًام ٍ ًام
ذاًَازگي

ترصص يا ضضتِ

ضتبِ ػلوي

تؼساز پاياىًاهِّاي

تؼساز پاياىًاهِّاي تحت

ضاٌّوائي ضسُ

ضاٌّوائي

اضضس

زكتطي

اضضس

زكتطي

استاز ضاٌّواي اٍل
استاز ضاٌّواي زٍم
استاز هطاٍض

* تصكط  :زضصَضتيكِ اساتيس فَق ػضَ ّيأت ػلوي زاًطگاُ صٌؼتي هالك اضتط ًويباضٌس؛ آزضؼ ٍ ضواضُ تلفي آىّا
شيالً ليس ضَز.
آزضؼ استاز (اساتيس) ضاٌّوا :
ضواضُ تلفي استاز (اساتيس) ضاٌّوا :
آزضؼ استاز هطاٍض :
ضواضُ تلفي استاز هطاٍض :

 3ـ اطالػات هطبَط بِ پاياىًاهِ :

 1-3ة هسئلِ ٍ اّذاف اصلي تحميك :
 2-3ة تطزيح ٍ ثيبى هَضَع :
 3-3ة ضزٍرت اًجبم تحميك :
 4-3ة سبثمِ تحميمبت ٍ هطبلؼبت اًجبم گزفتِ :
 5-3ة فزضيِّبي تحميك (سؤاالت تحميك) :
 6-3ة ًتبيج هَرد اًتظبر پس اس اًجبم تحميك :
 7-3ة درصَرت كبرثزدي ثَدى تحميك ،چِ سبسهبًْبيي هيتَاًٌذ اس ًتبيج ثذست يهذُ استفبدُ كٌٌذ .
ضزيف

ًام ساظهاى

1
2
3
 4ـ ضٍش اًجام تحميك :

 1-4ة رٍش گزديٍري اطالػبت :
 2-4ة رٍش ٍ هزاحل تحميك :

 3-4ة للوزٍ تحميك :
 4-4ة رٍضْبي هَرد ًظز ثزاي تجشيِ ٍ تحليل اطالػبت ٍ يسهَى فزضيِّب :
ً -5ياظّاي تحميك :
 1-5ة ّشيٌِ اًجبم تحميك :
 2-5ة اهكبًبت السم (سختافشاري ة ًزمافشاري ٍ هٌبثغ ٍ : )...

 6ـ حساكثط ظهاى هَضزًياظ بطاي اًجام تحميك :

ًَع استفازُ

 7ـ ظهاىبٌسي تحميك (ًوَزاض گاًت):
ظهاى هَضزًياظ
هطاحل تحميك

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

اٍل

زٍم

سَم

چْاضم

پٌجن

ضطن

ّفتن

ّطتن

ًْن

زّن

 8ـ فْطست هٌابغ ٍ هأذص :

هاُ

هاُ

ياظزّن زٍاظزّن

9ـ ًظطيِ ضَضاي تحصيالت تكويلي هجتوغ  /زاًطكسُ  /پػٍّطكسُ :
(زلت ضَز كِ ايي صفحِ بِ طَض هجعا تْيِ ٍ تكويل ضَز)
هَضَع پاياىًاهِ زض ضَضاي تحصيالت تكويلي هجتوغ  /زاًطكسُ  /پػٍّطكسُ

هَضخ

هَضز بطضسي لطاض گطفت ٍ بِ تصَيب ضسيس.
ضزيف
1
2
3
4
5
6
7

ًام ٍ ًام ذاًَازگي اػضاء ضَضا

هحل اهضاء

