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 تابعه عالی آموزش مراکز محترم سايؤر/ها دانشکده آموزشی محترم معاونان

 علیکم سالم

 لاسیا  حضیوا بی 1402 -1401 تحصییل  سیا  لو  نیلسیا  پاییا  لموحانیا  برگیالا  دسیووالعمل  بدینوسییل 

 .ددگرم 

 آمیوز  لدلا  آموزشی   هیا  گیرو  لطیال  بی  مطلیوب  نحیو بی  آ  مفیاد دییفرمای دسیووا لسی  مسیودع 

 .شود اساند  گرلم  ودلنشجویا  لسوادل  دلنشکد  

 تحصییل  مقیاط  کلیی  جیاا  نیلسیا  پاییا  لموحانیا  گردیید مقیرا دلنشیاا  آموزشی  تقیویم لسیوناد بی . 1

 بنه 05/11/1401عغایی   17/10/1401شنبهه اوز  گلسیوا  سیسیوم دا شید  ثبی  لموحیان  مطیاب  برنامی 

 ایی و د شی تمییی  مهلی  لز بمید لموحیان  چنانچی  شیوند. برگیالا شید  تمییی  مهلی  دا و حضنوري صورت

 شنباتته منردود و سناط  اعتهنار درجنه لز گیردد برگیالا وا گلسی ومسیسی دا د شی  ثبی  برنام لز جااخ

 آموزشنی معناون و آمنوزش ادارهد عهی بیر دسیووالعمل  لیی  مفیاد بیر نظیاا  مسیووعی  شنود  منی

 .لس  مربوط  عالی مرکزآموزش مدیر / دانشکده

 لجیرل  حسی  بیر نظیاا  و ذییرب  آموزشنی گنروه عهنده بیر لموحانیا  برگیالا  مسیووعی  .2  

 آمنوزش مرکنز مندیر / دانشنکده آموزشنی معناون عهید  بی  دلنشیکد  هیر نیلسیا  پاییا  لموحانیا 

 .باشد م  مربوط  عالی

 هلیا  توسی  مرکیا / دلنشیکد  هیر تخصصی  و پایی  علیوم   لز لعیم داوس کلیی  لموحانیا  برگیالا  . 3

 لز ال ا نیلسی ا پایی لموحانیا  برنامی  لسی  موظی  مرکیا / دلنشیکد . گیرددمی  برگیالا امرکی /دلنشیکد 

 بیرل  لموحیان  برنامی  میال  .برسیاند دانشنوویان اطنع  بی  ملکی نحیو   بی و جوخرللسی وا گلسی امان سی

 .لس  گلسوا  امان س دا د ش جدا  برنام   آموزش لموا مدیری 

 امتحنان محن  و سناع  تناری،  لموحانیا   شیرو  لز قبی  موظفنید آموزشی  هیا گیرو  میدیرل . 4

 .نلایند لبالغ مربوط  لسوادل  ب  ال داوس

 د شی هلاهنی  گیرو  میدیر بیا کی  میولز  لموحیان  جلسیا  بجیا ) لموحیا  جلسی  دا داس لسیواد حضیوا. 5

 لموحانیا   برگیالا  لز پی  لسی  موظی  مرکیا میدیر /دلنشیکد  آمیوز  میدیر .لسی  یالزامن ( لسی

 دلنشیاا  تکلیلی  تحصییال  و آموزشی  مماونی  بی  ال لموحیا  ا جلسی دا لسیواد حضیوا عیدم گیالا 

 .نلاید لاسا 
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 و لسی  الزامنی لموحیا  جلسی  هیر دا (گلسیوا  428 گالا )لموحیا  جلسنه بنه ورود کنارت دلشیو  . 6

 .آمید خولهید علی  بی  جلنوگرري لموحیا  جلسی  بی  واود کیاا  دلشیو  دسی  دا بیدو دلنشیجو  واود لز

 لخی  لموحانیا  برگیالا  لز قبی  گلسیوا  سیامان  لز بایسی  می  ال لموحیا   جلسی بی  واود کیاا  دلنشیجویا 

 .نلایند آموزشی گروه مهر به ممهور ال آ  و

 .نلاید اسان  لطال  مطلوب  نحو ب  لس  موظ  آموزش  گرو  خصوص لی  دا

 وا گلسی امان سی دا  کی انامتحن غرنا  و حضنور  عیسی لز هیا دلنشیکد  آمیوز  لدلال  گردیید مقرا . 7

 بی  عیسی  ذیی  دا دلنشیجو نیام لفیاود  لز و نلاینید لسیوفاد  لسی   گردیید  جدا تصنویريوا  صی  بی

 .نلایندب الجون سنوی دس  صوا 

 ال لموحیان  جلسی  غرنا  و حضنور لرسن  لموحیا   محی  لز جخیرو لز قبی  موظفنید دلنشیجویا  کلیی  . 8

 .شوند م  بمحسو غایب صوا  لی  غیر دا نلایند؛ لمضاء

 اتامتحانن ینانیپا جلسنه صنورت مفیر نلونی  لز مرلکیا و هیا دلنشیکد  آمیوز  لدلال  گردیید مقیرا . 9

 تحویی  ال نسیخ  یی  و نلیود  تهیی  نسیخ  سی  آ  لز و نلاینید لسیوفاد  لسی  موجیود گلسیوا  امان سی دا  ک

 .دهند مربوط  داس لسواد

 علی  بی  جلنوگرري لموحیا  جلسی  دا باشیند دلشیو  تیخخیر دعیی  هیر بی  کی  دلنشیجویان  واود لز .10

 / دانشنکده آمنوزش مندیر  گیرددمی  جدا غرهن  لموحیان  صواتجلسی  دا آنهیابیرل   و دآمی دخولهی

 سنامانه دا ال لموحیان  جلسیا  دا غاین  دانشنوویان لرسن  اوز  هیر پاییا  دا لسی  موظی  مرکنز

 میدیری  لموحانیا  لدلا  بی  می کوا عیسی  لز نسنهه ین  لاسیا  لسی  ذکیر بی  الزم .نلایید جدا گلستان

  /دلنشیکد  آموزشی ممیاو   عهید  بی  لمیر لیی  بیر نظیاا  مسیووعی  .لسی  لعالمی  دلنشیاا  آموزشی  لمیوا

 .لس  مربوط  مرکا مدیر

 آمیوز  لدلا  مهیر بی  ممهنور بایید هیا پاسیخنام  و سیولال  دفورچی  لموحیان   هیا  برگی  کلیی  . 11

 .باشد مرکا یا دلنشکد 

 ررمقن ايهن مهلن دا ال رل نلی وادل لسی گردیید مقیرا دلنشیاا  آموزشی  شیوال  مصیوبا  لسوناد ب  . 12

 و نلاینید خیوددلا  لعالنیا  تیابلو دا نلیرل  جدا لز و نلاینید ثبی  گلسیوا  آموزشی  سیامان  دا رلًمنحصی

 .کنند رسانی اطع  خصوص لی  دا هسوند موظ  ومرلکا ها دلنشکد  آموزش  لدلال 

 دلنشیجو توسی  شید  موقی  ثبی  نلیرل  تجدییدنظر تقاضیا  ثبی  مهلی  ل   نامی  آییی  میولد لسیوناد ب . 13

 دا صیرفاً ال خیود لعویرل  لسی  موظی  ممویر  دلنشیجو  .لسی  نلیرل  لوعیی  لزثبی   پی سیاع  72
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 مهلی  موظفنید محویرم وادل لسی.نرسن  وارد اعتراضنی لینصیوا  غییر دا نلایید  ثبی  گلسیوا  سیامان 

 لعویرل  صیوا  دا و نلاینید عحیا  نلیرل  لینورنوی   ثبی امهنای  بی ا لعورلضی  بی یدگ اسی ل بیر ال الزم

 .کنند بازبین  گروه مدیر حضور در ال لموحان  واق  خود  نلرل  ب  دلنشجویا 

 لعیالم و ثبی  گلسیوا  سیامان  دا کااشناسی   مقطی (پیروه  لدلمی )ناتلام داوس نلیرل  گردیید مقیرا  .14

 .نلایید ولحید بلنوخیا موندداً بمید  تیرم بیرل  ال ناتلیام داس شیود اسیانید  دلنشیجو ال لطی بی  و گردنید

 .(گردد لقدلم کااشناس  دوا  آموزش  نام  آیی  14 ماد  ذی  اا دلنش  لجرلی  نام شیو  لساس بر)

 و دشی دخولهی املنجی اا دلنشی انتشنارات  محی دا مربوطی  فیرم لز لسیوفاد  بیا لموحیان  سیالال  تکثییر  .15

 تکثییر  بی حرلسی  نیاظر و داس لسیواد حضیوا بیا فقی  و قرنطینی  لطیا  دا لسی  موظی تکثییر  وو مسی

 تحویی  داس لسیواد بی  ال باطلی  لوال  حوی  لموحیان   سیولال  تکثیرکلیی  ا پایی دا و دنلایی دلملقی الال سی

 .نلاید

 .لس  درس استاد عهد  ب  لموحا  برگالا  زما  تا سالال  ناهدلا  و حفظ مسووعی  . 16

 بی  اسییدگ  لز بمید ال هیا پاسیخنام  کلیی  و لموحیان  لوال  مکلفنید و موظی  محویرم لسیوادل  . 17

 .نلایند ناهدلا  تحصیل  نرمسال ی  حدلق  لموحان  نلرل  ای نه  ثب و ا لعورلض

 گلسیوا  سیامان  خیدم  پیشیخول  دا داس پزشنکی حنف  داخولسی  ثبی  جهی  مهلی  حیدلکثر . 18

 مرکیا  /دلنشیکد  آمیوز  لدلا  و لسی  مربوطی  داس لموحیا  برگیالا  لز پی اري کن روز پنب 

 پزشنکی معتهنر مندار  ام شی پاشیک  حی   بیرل  الزم میدلا  .باشید می  بنید لیی  اعای  ب  موظ 

 هیا  داخولسی  بی  .شیود بااگی لا  داگلسیوا  و بایسی  کی  لسی )دانشنااه دمعتمن  پزشن یرندأت بنا(

 .شد نخولهد دلد  لثر ترتیب ناطص

 دا گلسیوا  سیامان  دا نلیرل  نهنایی ثهن  بی  منیو  محویرم لسیوادل  کلیی  لعویدای   حی پردلخی  . 19

 .لس  مقرا مهل 

 و یاددلشی  جیاو   ب کویا نییا و هلیرل  تلفی  و تیا  عی  :جللی  لز لعکورونیکی  وسیای  دلشیو  هلیرل   .20

 موناز داس لسیواد کی  میولاد  دا. شیود می  بمحسیو تقلن  و لسی  ممبنو  لموحیا   جلس دا آ  ایرنظ

 و ملنیو  لینصیوا  غییر دا لسی ؛  بالمیان نلایید لعیالم کوبیاً لموحیا   جلسی دا ال حسیاب ی ماشی بنودن

 نظیم اعایی  عیدم پاسیخنام   و سیالال  برگی  لعوحرییر  عیولزم کیرد  بید  و اد. شیود می ب محسیو تقلیب

 جلسی  هیر پاییا  دا سیالال   تحویی دمعی و ا مرلقبی  بی تیوهی  لموحیا   جلسی  دا کیرد  صیحب  جلسی  
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 جیاو دالموحیا   دیایر ا جی  بی رک شی ییا لموحیا  دا خیود جیا  بی  دیایر  شیخ  فرسیواد  لموحیان  

 .شد خولهند ممرف  لنضباط  کلیو  ب  مقرال   طب مرتکبا  و شود م  بمحسو لموحان  تقلبا 

  مربیو مفیر دا  بایسی  می بمرلتی لموحیان  ا تخلفی و باط لنضی  بی ولادمی هرگونی  بیروز صیوا  دا . 21

 .گیردد لاسیا  آموزشی  لمیوا میدیری  بی  کناري روز همنان پاییا  دا و صورتولسنه خ نسی  سی دا

 لموحیان  برگی  پاییا   دا و باشید دلشیو  حضیوا لموحیا  جلسی  دا  وقی ا پایی اتی تولنید می  دلنشیجو ضیلناً

 .شود داس لسواد تحوی  و 

 

 

 توفرق آرزوي با

 اهادانش آموزشی امور مدیری 


