
 ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى زًجاى

 ادارُ سٌجص ٍ پایص کیفیت آهَزضی

 آهَز ٍیژُ داًص -هطابق با ضرایط ضیَع ٍیرٍس کرًٍا (99خردادهاُ )ًْایی  اتاهتحاً الساهات ٍ ضرایط ضرکت در جلسات

 زهاى ضرح فعالیت ردیف

 قبل از اهتحاى

1 

ّب( اس عزیك سبیت هزوش سٌجص، استبى، هٌغمِ یب  ّبی ثزگشاری آى تبریخآگبّی اس ثزًبهِ اهتحبًی )سبػت ضزٍع، رٍس ٍ 

درصذ آهَسش 88اعالع اس ثَدجِ ثٌذی هحتَای درٍس هَرد اهتحبى ) -ًبهِ تخلفبت اهتحبًی  آضٌبیی ثب آییي -هذرسِ 

 درصذ آهَسش غیزحضَری(08حضَری ٍ 

 اردیجْطت هبُ

 ّفتِ دٍم خزداد تحصیل ٍ وٌتزل هطخصبت هٌذرج در آىدریبفت وبرت ٍرٍد ثِ جلسِ اس آهَسضگبُ هحل  0

3 
ثبضذ یب اخیزاً تحت ػول جزاحی لزار گزفتِ است ثبیذ اس عزیك هذیز  ای هی آهَس هجتال ثِ ثیوبری سهیٌِ در صَرتی وِ داًص -

 هذرسِ هحل تحصیل یب ثِ صَرت هستمین ثِ هسئَل حَسُ اهتحبًی اعالع رسبًی گزدد.

لجل اس ضزٍع 

 ًبتاهتحب

 ضٌبسبیی هحل حَسُ اهتحبًی هزثَط ثِ خَد ٍ ثزآٍرد هذت سهبى هَرد ًیبس جْت حضَر ثوَلغ در اهتحبى 4
دٍ رٍس لجل اس 

 ضزٍع اهتحبًبت

5 

 :هَرد ًیبس جْت ضزوت در جلسِ اهتحبًیلَاسم آهبدُ ًوَدى 

 وبرت ضٌبسبیی هؼتجز )الشاهی(، گیزُ یب سٌجبق لفلی جْت الصبق آى ثِ سیٌِ ثِ ّوزاُوبرت ٍرٍد ثِ جلسِ  -

 )در درٍسی وِ استفبدُ اس آى هجبس است(  خَدوبر آثی یب هطىی، هبضیي حسبةدٍ یب سِ ػذد  -

 ، هحلَل یب صل ضذػفًَی، ثغزی آة آضبهیذًی )جْت استفبدُ ضخصی(دستىص هبسه، -

 ویف، وَلِ پطتی ٍ سبیز ٍسبیل ضخصی غیز ضزٍری  يًداضت ّوراُ -

 ثبضذ(  ثزدى ّزگًَِ ٍسبیل اضبفی ثِ داخل حَسُ اهتحبًی هوٌَع هی تَجِ:)

 ّز رٍس اهتحبًی

 :گزدد هیصفر ضدى ًورُ درس  ّب در جلسِ اهتحبًی تخلف هحسَة ضذُ هَجت وِ ّوزاُ داضتي آىلَازم غیر هجاز 

 ٌّذسفزی، وتبة، جشٍُ ٍ یبدداضت ّز چٌذ غیزهزتجظ ثب درس هَرد ًظز ثبضذ.، سبػت َّضوٌذ، تلفي ّوراُ -

 گیز، خَدوبر لزهش یب سجش الن غلظ -

6 

 هغبلؼِ درس هَرد ًظز در سهبى همزر عجك ثزًبهِ اهتحبًی ٍ هَوَل ًٌوَدى آى ثِ سبػبت آخز ضت یب لجل اس اهتحبى -

 خَاة ٍ تغذیِ هٌبست ٍ پزّیش اس استزس لجل اس ّز اهتحبى  -

 ّبی اهتحبًی ثستِ خَاّذ ضذ.( درة حَسُ 7:387)سبػت 

لجل اس ّز 

 اهتحبى

7 

ٍ خزٍج ثوَلغ ثبتَجِ ثِ فبصلِ اس حَسُ اهتحبًی ٍ سهبى هَرد ًیبس جْت رسیذى ثِ حَسُ  استفادُ از سرٍیس بْداضتی هٌسل

 دلیمِ لجل اس ضزٍع اهتحبى  45اهتحبًی حذالل 

استفادُ از هاسک ٍ دستکص از زهاى خرٍج از هٌسل تا زهاى خرٍج از حَزُ اهتحاًی الساهی است ٍ در طَل ایي هدت از  تَجِ:

 ّا اکیداً خَدداری گردد. بیٌی ٍ چطنّا با دّاى،  تواس دست

لجل اس ّز 

 اهتحبى

 حیي اهتحاى

1 

 گذاری اجتوبػی ٍ سبیز هَارد ثْذاضتی. حضَر در هحَعِ ثیزًٍی حَسُ اهتحبًی ثب رػبیت فبصلِ -

 پزّیش اس ّزگًَِ دست دادى ٍ توبس ثب سبیز ضزوت وٌٌذگبى. -

 ّبی ًصت ضذُ در هحَعِ. ّب ٍ سبیز اعالػیِ راٌّوبی هحل استمزار صٌذلیًبهِ تخلفبت اهتحبًی،  هغبلؼِ هفبد آییي -

 رػبیت وبهل هسبئل ثْذاضتی در صَرت استفبدُ ضزٍری اس سزٍیس ثْذاضتی هذرسِ. -

لجل اس ّز 

 اهتحبى

 7:087بػت س تطىیل صف جْت وٌتزل فزدی ٍ ٍرٍد ثِ حَسُ ثب اػالم رییس حَسُ اجزا ٍ رػبیت فبصلِ دٍ هتزی اس دیگزاى  0

3 

 آٍری اضیب تحَیل گزدد. ثبضذ ثبیذ ثِ هسئَل جوغ آهَس  در صَرتی وِ گَضی تلفي ّوزاُ ثٌب ثِ ضزٍرت ّوزاُ داًص

هَارد غیزهجبس اس لجیل ویف، وَلِ پطتی ٍ... اجبسُ ٍرٍد ثِ حَسُ اهتحبًی را ًذاضتِ ٍ حَسُ اهتحبًی هسئَلیتی در  )سبیز 

 داضت.(ّب ًخَاّذ  لجبل حفبظت اس آى

سهبى ٍرٍد ثِ 

 حَسُ

4 
ّوىبری ثب هسئَل حفبظت آسهَى در سهبى وٌتزل فزدی ٍ ٍرٍد ثِ حَسُ اهتحبًی ثب آراهص ٍ استمزار در صٌذلی خَد ثب 

 راٌّوبیی ػَاهل اجزایی حَسُ. 
7:387 

 7:587 ّب ٍ سَاالت ٍ تَجِ ثِ تذوزات ػَاهل اجزایی حَسُ  جبیی در سهبى تَسیغ پبسخٌبهِ حفظ آراهص ٍ ػذم جبثِ 5

6 
ٍ تغجیك ضوبرُ داٍعلجی درج ضذُ در  ّب ًَیس ٍ پیص سَاالتدی در لسوت ثبالی سزثزي پبسخٌبهِ، ثجت هطخصبت فز

 سزثزي پبسخٌبهِ، ضوبرُ صٌذلی ٍ ضوبرُ وبرت ٍرٍد ثِ جلسِ ٍ وٌتزل ردیف سَاالت ٍ تؼذاد صفحبت سَاالت.

لجل اس ضزٍع 

 اهتحبى



 8:88 ضزٍع پبسخگَیی ثِ سَاالت ثب اػالم رییس حَسُ اجزا ٍ رػبیت آراهص در عَل هذت اهتحبى هٌذرج در سزثزي سَاالت 7

 حیي اهتحبى ًبهِ تخفبت اهتحبًی ّبی ثی هَرد ٍ رػبیت هفبد آییي جبیی ػذم صحجت ثب دیگزاى ٍ جبثِ 8

9 

تحَیل پبسخٌبهِ ٍ ثزگِ سَاالت ثِ هٌطی حَسُ اهتحبًی در صَرتی وِ پبسخگَیی ثِ سَاالت لجل اس هْلت همزر ثِ پبیبى 

 رسیذُ است.

خزٍج اس حَسُ اهتحبًی ثِ ّز دلیل لجل اس تغجیك ػىس ٍ حضَر ٍ غیبة حذالل ًین سبػت پس اس ضزٍع اهتحبى  :تَجِ

 ثبضذ. هوٌَع هی

 حیي اهتحبى

18 
آٍری اٍراق  خَدداری اس پبسخگَیی ثِ سَاالت پس اس اػالم پبیبى سهبى اهتحبى ٍ حضَر ثز رٍی صٌذلی خَد تب پبیبى جوغ

 اهتحبًی 
 پبیبى اهتحبى

 بعد از اهتحاى

 پس اس اهتحبى گذاری  خَدداری اس ػجلِ ثزای خزٍج اس حَسُ اهتحبًی ٍ رػبیت فبصلِ 1

 پس اس اهتحبى آٍری اضیب ٍ خزٍج اس حَسُ اهتحبًی ثب آراهص دریبفت ٍسبیل ضخصی تحَیل ضذُ ثِ هسئَل جوغ 0

 پس اس اهتحبى تزیي سهبى هوىي ٍ خَدداری اس ّزگًَِ تجوغ ٍ توبس ثب سبیزیي  تزن حَسُ اهتحبًی در سزیغ 3

4 
در هحَعِ ٍ ثیزٍى حَسُ اهتحبًی تب سهبى استفبدُ ضذُ هبسه، دستىص، لیَاى ٍ ثغزی یىجبر هصزف  پزّیش اس رّب وزدى

 رسیذى ثِ هٌشل 
 پس اس اهتحبى

5 
ٍسبیل ضخصی ٍ ًَضت افشار هَرد استفبدُ در حَسُ اهتحبًی لجل اس ٍرد ثِ هٌشل ضذػفًَی گزدیذُ یب در تب حذ اهىبى لجبس، 

 هحلی هخصَظ ًگْذاری گزدد.
 پس اس اهتحبى

 پس اس اهتحبى ثبًیِ ضستطَ گزدد. 38ّب ثب آة ٍ صبثَى ثِ هذت  در اٍلیي فزصت دست 6

 


