بسمه تعالی
"دستورالعمل آییه داوش آموختگی داوشجویان داوشگاه تبریز"
(مصوب شورای فرهىگی شماره  652مورخه  55/26/5داوشگاه تبریز)

مقدمه

ثِ هٌظَر ارج ًْبدى ثِ ضخصیت ػلوی ،فرٌّگی ٍ اختوبػی داًص آهَختگبى ٍ تدلی ثخطی ثِ ّوذلی ٍ
ّوجستگی داًطگبُ ٍ داًص آهَختگبى ٍ خبًَادُّبی آًْب ،ایي دستَرالؼول ثرای ثرگساری هراسوی ثرگرفتِ از آداة
اسالهی -ایراًی ثِ ػٌَاى آییي داًص آهَختگی تذٍیي گردیذُ است.
ماده :1هٌظَر از "آییي داًص آهَختگی" ،ثرگساری هراسن هتٌبست ثب ضأى ٍ خبیگبُ داًطگبُ ٍ داًطدَیبى در دبیبى
دٍرُ تحصیلی در داًطگبُ است.
ماده :2آییي داًص آهَختگی ،سبلی یک ثبر ٍ ثب هسئَلیت رئیس ّر داًطکذُ ٍ ًظبرت هطبٍر فرٌّگی داًطکذُ دس
از طی هراحل لبًًَی اخرا هی ضَد.
مادهً :3ظبرت ثر آییي داًص آهَختگی ٍ حسي اخرای ایي دستَرالؼول ،ثر ػْذُ رئیس داًطکذُ هیثبضذ.
ماده :4تبهیي ّسیٌِ ّبی ثرگساری آییي داًص آهَختگی از هحل خَدیبری داًطدَیبى ٍ یب هطبثك صالحذیذ رئیس
هحترم داًطکذُ خَاّذ ثَد.
ماده :5دػَت از هیْوبًبى ٍیژُ ایي آییي ضبهل سخٌراى (طجك ثٌذ ح هبدُ  ،)9لبری لرآى ٍ ...ثب ّوبٌّگی ٍ اًتخبة
رئیس هحترم داًطکذُ صَرت هیگیرد.
ماده :6کلیِ داًطدَیبى ٍ هیْوبًبى هذػَ هلسم ثِ رػبیت دَضص اسالهی هٌطجك ثر آییي ًبهِ استبًذاردّبی دَضص
داًطگبّیبى ،هصَة ضَرای فرٌّگی داًطگبُ خَاٌّذ ثَدّ .وچٌیي هیْوبًبى ثبیذ از ثستگبى درخِ یک داًطدَیبى
ثَدُ ٍ تؼذاد آًْب هحذٍد ثبضذ.
ماده :7اخرای هَسیمی زًذُ هدبز ًیست .در ضوي ،تٌْب هَسیمیّبیی کِ لجالً ثِ تبئیذ هطبٍر فرٌّگی ٍ رئیس
داًطکذُ رسیذُ ثبضذ ،لبثل دخص خَاّذ ثَد.
ماده :8استفبدُ داًطدَیبى از لجبس هتحذالطکل در آییي داًص آهَختگی ثالهبًغ است.
ماده :9آییي داًص آهَختگی هیتَاًذ ضبهل هَارد زیر ثبضذ(:اخرای هَارد ستبرُدار در ثرگساری آییي داًص
آهَختگی الساهی است)

الف -تالٍت آیبتی از کالم ا ...هدیذ*
ة -دخص سرٍد خوَْری اسالهی ایراى*
ح -سخٌراًی یکی از اػضبی ّیبت رئیسِ داًطگبُ یب داًطکذُ یب یکی از اسبتیذ ثرخستِ داًطگبُ*
ت -تمذیر از داًص آهَختگبى ثرتر ّر رضتِ در زهیٌِّبی ػلوی ٍ فرٌّگی
ث -ترٍیح فرٌّگ ایثبر ٍ ضْبدت ثب تمذیر از خبًَادُ ّبی هؼظن ضْذا
ج -لرائت دستِ خوؼی سَگٌذًبهِ داًص آهَختگی
ذ -تمذیر از اسبتیذ
ح -سبیر ثرًبهِّب ثبیذ ثِ تبئیذ رئیس هحترم داًطکذُ ثرسذ
ماده :11رؤسبی هحترم داًطکذُّب ثبیذ زهبى ٍ هکبى ثرگساری ثرًبهِ را یک ّفتِ لجل از اخرای آى ،ثِ هذیریتّبی
حراست ،فرٌّگی ٍ اختوبػی ٍ رٍاثط ػوَهی اطالع دٌّذ.
ماده :11خْت اًؼکبس هٌبست ثرگساری آییي داًص آهَختگی ،حذاکثر تب سِ رٍز دس از ثرگساری ثرًبهِ ،گسارش
تصَیری آى (دارای حذالل  5ػکس) ثِ هذیریت فرٌّگی ٍ اختوبػی ارسبل گردد.
ماده :12رؤسبی هحترم داًطکذُ ّبً ،ظبرت الزم هجٌی ثر ػذم تمبرى ثرًبهِ ثب اٍلبت ضرػی ًوبز را داضتِ ثبضٌذ ٍ در
ضوي ،هذت زهبى ثرگساری ثرًبهِ ًیس ًجبیذ ثیص از سِ سبػت ثبضذ.
ماده :13در ثرگساری ًظرسٌدیّب (ًظیر اًتخبة "تریيّب") هَارد اًتخبثی هٌحصراً در لبلتّبی اخاللی ،ػلوی ٍ
فرٌّگی لرار گیرد.
ماده :14دخص ّرگًَِ کلیخ در هراسن ،از ًظر اًطجبق ثب ضَاثط ٍ هصبلح داًطگبُ ،لجالً ثِ تبییذ رئیس هحترم
داًطکذُ ثرسذ.
ماده :15تصَیر ثرداری از هراسن ثب ّوبٌّگی رئیس هحترم داًطکذُ صَرت گیرد.
ماده :16ایي دستَرالؼول در  15هبدُ ٍ در تبریخ  1395/02/05ثِ تصَیت ضَرای فرٌّگی داًطگبُ تجریس رسیذُ ٍ از
تبریخ اثالؽ ،الزم االخرا خَاّذ ثَد.

