
ِ تؼبلي  ثسو

 دفتراستعدادهبي درخطبن دانطگبه علوم پسضكي تبريس

طجَيبى استؼذاددرخطبى َليتْبي استبد هطبٍرحبهي دًا  ٍظبئف ٍهسئ

 دانطجويبن ومعدل تحصيلياموزش وممبنعت ازافت  ارتقب كيفي سطحبراي ارائه راهكبرپبيص تحصيلي والف( ) 

 درعَل ًيوسبل تحػيلي ُ ِ هطبٍر طجَيبى هقبعغ ثبليٌي(يب )ثرگساري جلس َزضي ثبليٌي جْت دًا ُ ّبي اه ُ حضَردرگرٍ ٍر  د

طجَيبى د ِ ًظرات دًا ِ ضذُ ًقبط قَت ٍضؼف رارتجبط ثب كيفيت ٍٍدريبفت ًكت   اهَزش ّبي ارائ

 تحػيلي دراخرًيوسبل تحػيلي ثراي ثررس ِ َ ٍهذاخالت هَرد ًيبزدريبفت كبرًبه طج  ي پيطرفت تحػيلي دًا

 ي طجَ فراخًَا تظبرهذرسيي  ثب فؼبليت اهَزضي كوترازحذ يبىدًا ػلل افت فؼبليت ٍ ًظرات ًكتِ دريبفتتجبدل ًظر ٍ ثراي،  ًا

 اهَزضي

 طجَيبى ٍا ِ راّكبرّبي پيطٌْبديضٌبسبئي ػَاهل افت تحػيلي دًا  ثراي رفغ ػَاهل افت تحػيلي رائ

 ِتقبل كتجي هَارد ث طكذُ استؼذاددرخطبى دثيرّستِ ًا ِ  ثْوراُ دًا بديثرًبه ُ  پيطٌْ ِ ضذ َزش ّبي ارائ ثْجَد كيفي اه

  ٍهذاخالت هَرد ًيبز

 ّو ُ طكذ ِ استؼذاد درخطبى دًا ِ ّبي اهَزضي هكول ارجبػي ّست  بٌّگي ٍاجراي ثرًبه

  استؼذاد ِ ِ ريبست ّست ؼكبس ث ِ جْت ًا طجَيبى ٍارزضيبثي اقذاهبت اغالحي غَرت گرفت پيگيري اغالح افت تحػيلي دًا

 ُ طكذ  درخطبى دًا

و احراز ضرائط بهره مندي از جوائس دانطجويبن  برنبمه ريسي براي كسب امتيبزات الزم جهت ارتقب مرتبه تحصيلي )ة(

 استعداد برتر

 َرد ُ دره طجَيبى در ارائِ هطبٍر َزضي ، پژٍّطي  فؼبليت دًا وٌذي ّبي فردي ، فرٌّگي ثخص ّبي اه                          ٍتًَا

 ) هغبثق جذاٍل پيَستي (

  ػولي ِ َ تذٍيي ثرًبه طج ُ هٌذي از   ٍتؼييي راّكبرّبي هَرد ًيبز ثراي كست حذاقل اهتيبزات هَرد ًيبز ثرايثب هطبركت دًا ثْر

طجَيبى جَائس از هٌذي ٍثْرُتسْيالت ضركت درازهَى ّبي ارتقب تحػيلي  طجَثرتر  استؼذاد دًا  هتٌبست ثب هقغغ تحػيلي دًا

  اهتيب راي تسْيل كستث الزهِضٌبسبئي اقذاهبت ٍحوبيتْبي َ طج َر دًا غ هَجَد ثبحض ٍثررسي هًَا  زات هَرد ًيبز 

  تقبل كتجي اقذاهبت ٍحوبيتْبي ِ تحػيلي  الزمًا غ هَجَد ثراي احراز حذاقل اهتيبزات هَرد ًيبز ثراي ارتقب هرتج  ٍ ثْرٍُهًَا

طجَيبى جَائس از هٌذي طكذُثرتر  استؼذاد دًا ِ استؼذاددرخطبى دًا ِ ريبست ّست   ث

 تحػيلي اثالؽ ِ َ درجْت كست اهتيبزات هَضَع ارتقب هرتج طج تظبر از دًا  ٍاستؼذاد ثرتري  كتجي اقذاهبت ٍفؼبليتْبي هَرد ًا

 است ُ َ اثالؽ ضذ طج ِ دًا ِ جْت كست اهتيبزات ث ُ اي پيطرفت ٍاقذاهبتي ك  پبيص ٍارزيبثي دٍر

 طجَيبى ؼكبس هَارد قػَر دًا ِ اثالغي ثِ ًا طكذُ درخطبى استؼذاد ّستِ دراجراي ثرًبه  دًا

اسبتيدمطبورحبمي عضوهيبت علمي هركدام ازگروه هبي اموزضي عالوه برمسئوليتهبي فوق ، درگروه هبي اموزضي 

 مسئوليتهبي زير رانيس برعهده خواهندداضت

 ّبي ِ ِ ٍاجراي ثرًبه ُ اهَزضي هرثَع طجَيبى استؼذاددرخطبى درگرٍ ارتقب  ًغبرت ثركيفيت اهَزش ٍپيطرفت تحػيلي دًا

 كيفي اهَزش

 ر طجَيبى در حبهيّوكبري ثبسبير اسبتيذ هطٍب طجَيبى استؼذاددرخطبىجْت دًا وٌذسبزي دًا  تًَا



 ارجمند : استبدمطبورحبمي

 ثبسالم ٍاحترام ٍارزٍي تَفيق ضوب استبد گراهي

طجَيبى استؼذاد درخطبى خَاّطوٌذ است   ُ دًا يي ٍهقررات ٍتسْيالت ٍيژ بى را ثب قًَا طجَيبى تحت ًظرخَيص ًا ِ ثب دًا ثب ثرگساري جلس

ُ تحػيلي ثراي  ِ ريسي ٍهذيريت دٍر ُ ثرًبه ُ ٍدرخػَظ ًحَ طجَيبى استؼذاد ثرتراضٌب ًوَد ُ هٌذي از جَائس دًا ُ احراز ضرائظ ثْر ًٍحَ

جبم حػَل ٍكست اهتيبزات هَرد ًيبز ا ِ هيجبيست ًا طجَيبى ٍاقذاهبتي راك تظبرات خَيص ٍٍظبئف ّركذام از دًا ُ ًٍا ًبى را راٌّوبئي ًوَد

ًٍگْذاري يذ . دٌّذ را هطخع ًوبئ  ُ ِ را هستٌذ ًوَد ُ است ثرگساري جلس طجَيبى رسيذ ِ اي كِ ثِ اهضب توبم دًا عي غَرت جلس

طجَيبى تٌئًوب ِ ثراي دًا ِ ثرگسارهيذ.ايي جلس طجَيبىْب يك هرتج طجَ/ دًا ِ ضذى دًا جذيذ هيجبيست جْت  يگردد. درغَرت اضبف

 ِ طجَيبى جذيذ جلس طجَي/ دًا ُ دًا  .ديگري تطكيل گرددهطبٍر

ُ اي را  ٍر ٍ سبػت هالقبت ٍهطب ِ هذٍى حبٍي زهبى ، هكبى  ِ حضرتؼبلي ثرًبه طجَيبى ث َلت دسترسي دًا جْت ًظن ثخطي ثِ اهَر ٍسْ

ُ ٍدراختيبز دثيرّست طجَيبى قرار دّيذ .تذٍيي ًوَد ُ ٍدًا طكذ  ِ استؼذاددرخطبى دًا

ًٍگْذاري فرهبئيذ .  ُ طجَيبى استؼذاد درخطبى را هستٌذسبزي ًوَد  توبهي اقذاهبت ٍفؼبليتْبي هرتجظ ثب حوبيت ٍّذايت دًا

َرد ًيبز ثراي  ِ گسارضبت ه طجَيبى ٍارائ ِ ٍتسْيل پبيص دًا طجَيبى ثراي هستٌذ سبزي اقذاهبت ٍفؼبليت ّبي غَرت گرفت ّركذام از دًا

ِ اي تطكيل دّيذ. ُ هحرهبً ًٍذ  خَيص پر

ُ ارسبل  طكذ ِ استؼذاد درخطبى دًا ِ ريبست هحترم ّست ِ را ث درپبيبى ّر ًيوسبل تحػيلي گسارضي از اقذاهبت ٍفؼبليتْبي غَرت گرفت

 لحبػ گردد . فرهبئيذ تب درارزضيبثي ضوب


