
نامزاس يداتس  رتافد  مرتحم  ناریدم 

سنارفنک  بو  هناماس  زا  هدافتسا  لمعلاروتسد  عوضوم :

؛ مارتحا مالساب و 
رد ریز  دراوم  دییامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  هناماس  درکلمع  رد  لالتخا  زا  يریگولج  سنارفنک و  بو  هناـماس  زا  بولطم  هدافتـسا  روظنم  هب       

: ددرگ ظاحل  نیالنآ  تاسلج  يرازگرب  نامز 
رد رتفد  نآ  تسشن " قاتا  لوئسم   " ناونعب رتفد  نآ  ناراکمه  زا  رفن  کی  یفرعم  نییعت و  هب  تبـسن  يداتـس  مرتحم  ياهدـحاو  رتافد و  - 1

نامز رد  نینپمه  .دریگ  تروص  زکرم  نیا  اب  مزال  یگنهامه  هطوبرم ، لوئسم  ددجم  شزومآ  هب  زاین  تروص  رد  دنیامن و  مادقا  سنارفنک  بو  هناماس 
. دشاب یم یمازل  هسلج ا يرازگرب  لحم  رد  تسشن " قاتا  لوئسم   " ر وضح سنارفنک ، بو  هسلج  يرازگرب 

.دنک ادیپ  لماک  طلست  ییانشآ و  هناماس  اب  راک  هوحن  اب  هسلج  سردم  سنارفنک ، بو  هسلج  يرازگرب  زا  لبق  - 2
هب بتارم  تاسلج ، يرازگرب  نامز  رد  ینف  ینابیتشپ  روظنم  هب  شناد ، هشیدـنا و  ياه  نلاس رد  سنارفنک  بو  هسلج  يرازگرب  هب  زاین  تروص  رد  - 3

یمازلا هسلج  رد  نامزمه  زین  هدننک  رازگرب  رتفد  تسشن " قاتا  لوئسم   " روضح ًانمـض  .ددرگ  مالعا  زکرم   نیا  هب  لبق  هتفه  کی  زا  یبتک  تروص 
.دشاب یم

.ددرگ مالعا  زکرم  نیا  هب  بتارم  مسارم ، زا  لبق  زور  ود  ات  رثکادح  رجف ، نلاس  رد  مسارم  نیالنآ  شخپ  زاین  تروص  رد  - 4
هب وعدـم  ءاضعا  دورو  هوحن  و  ریز ) تروص  هب   ) تسـشن قاتا  کنیل  همان ، توعد لیذ  رد  یتسیاـب  یم سنارفنک ، بو  هسلج  يرازگرب  تروص  رد  - 5

.ددرگ جرد  زمر ) يربراک و  مان  اب  ای  نامهم و  تروص  هب  دورو  دننام   ) تسشن قاتا 
 https://vc.areeo.ac.ir /ch/office room name رتفد ) تسشن  قاتا  مان    )

نوفورکیم هب  زهجم  نوفده  زا  هدافتسا  ادص ، رتهب  شخپ  روظنم  هب  اه ، قاتا  رد  رقتسم  هنایار  قیرط  زا  سنارفنک  بو  هسلج  يرازگرب  تروص  رد  - 6
دعب نآ  تدوع  زکرم و  نیا  زا  نوفده  تناما  هب  تبسن  هسلج ، يرازگرب  زا  لبق  زور  کی  تسا  دنمشهاوخ  نوفده ، هب  زاین  تروص  رد  .دوش  یم هیصوت 

.دییامرف مادقا  هسلج  يرازگرب  زا 
ار نیالنآ  هسلج  قاتا  تسشن ،" قاتا  لوئسم  ، " هسلج عورش  نامز  زا  لبق  تعاس  مین  دودح  هسلج ، بولطم  يرازگرب  روظنم  هب  دوش  یم داهنشیپ  - 7

.دهد ماجنا  نیالنآ  نیوعدم  اب   ار  ریوصت  ادص و  تست  لاعف و 
رد هکبـش ، ياه  لاوریاف تامیظنت  لیبق  زا  نامزاس  هعبات  ياهدحاو  يا  هنایار هکبـش  دـناب و  يانهپ  رد  یتخاسریز  تالاکشا  لامتحا  هب  هجوتاـب  - 8
هدش مالعا  ياه  لمعلاروتسد ساسارب  هعبات ، ياهدحاو  هکبش  ناسانشراک  یتسیاب  یم   ، نیالنآ ناربراک  طسوت  ریوصت  ادص و  لالتخا  مالعا  تروص 

تبسن تسشن " قاتا  لوئسم  ، " ریوصت ادص و  شخپ  رد  هناماس  درکلمع  زا  نانیمطا  روظنم  هب  دوشیم  داهنـشیپ  .دنیامن  مادقا  لاکشا  عفر  هب  تبسن 
.دوش مالعا  زکرم  نیا  ناسانشراک  هب  بتارم  لاکشا ، هدهاشم  تروص  رد  دیامن و  مادقا  هارمه  نفلت  یشوگ  قیرط  زا  هناماس  شخپ  تست  هب 

میقتـسم نفلت  يداـبآ ،) نمهب اـضریلع  ياـقآ   ) سنارفنک بو  هناـماس  ربهار  اـب  تسا  دنمـشهاوخ  رتشیب  تاعالطا  بسک  هـب  زاـین  تروـص  رد  - 9
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