
 هحتشم ّوکاساى خذهت داسم ادب ػشض ٍ سالم

 ّستن خذهتتَى دس کالسی  هذیشیت دفتش هَسد دس

 هی تکویل سا اسصضیاتی سًٍذ اتضاس تقیِ کٌاس دس ٍ ّست تَصیفی اسصضیاتی اتضاسّای اص یکی دفتش ایي

 کٌذ

 ّست هؼلن اختیاس دس ٍ هؼلن تشای دفتش ایي

 :یک جدول

 تشاسشاس  سا اهشَصاى  داًشص  اساهی هؼلن پایِ تک ّای کالس تشای کِ ّست اساهی جذٍل دفتش ایي 

 چسثاًذ هی ٍ گیشد هی پشیٌت یا ًَیسذ هی یا آهاس دفتش

 ًَیسذ هی آهاس  دفتش عثق ّن پایِ چٌذ ّای کالس تشای

 :دوم شماره جدول

ِ  تفکیک تِ سا ّفتِ دس اتتذایی دسٍس تذسیس ساػات  ِ  دسس ٍ پایش  هؼلشن  تششای  ساٌّوشایی  ٍ ًَضشت

 .تاضذ هی ساالًِ ٍ هاّاًِ صَست تِ دسٍس تٌذی تَدجِ ٍ ّفتگی تشًاهِ تٌغین جْت

 :سه شماره جدول

 ّست پایِ چٌذ ّای کالس ٍیژُ دٍهی ٍ پایِ تک ٍیژُ اٍلی تاضذ هی جذٍل دٍ کِ 

 کٌذ یادداضت دفتش ایي دس پایِ چٌذ یا پایِ تک کالس اساس تش سا اش تشًاهِ کِ ّست هلضم هؼلن

 هشی  یشادگیشی  هَقؼیشت  سا دیَاس کِ چشا ضَد خَدداسی دیَاس سٍی تش تشًاهِ ًصة اص کِ ضذُ تاکیذ

 ػٌَاى تِ تَد ًصة دیَاس سٍی تش تشًاهِ اگش تَاًذ هی ضَد ّوکاس کالس ٍاسد کِ تاصسسی ّش ٍ داًین

 کٌذ لحاػ ضؼفی ًقغِ

 چهار: شماره جدول

ُ  تَسظ تٌذی تَدجِ ّوکاساى .ّست ّفتگی ٍ هاّاًِ صَست تِ تٌذی تَدجِ هختص کِ   ّشای  گششٍ

 ٍ ّوگشام  هسائلی خاعش تِ تًَن ًوی هؼلن گاّاهي اها ضَد اػالهوی ّا استاى هشکض یا هٌغقِ آهَصضی

 کٌن هی عشاحی تٌذی تَدجِ تشًاهِ یک کالسن تشای ۴ صفحِ ایي دس خَدم پس تشٍم پیص ّوضهاى



 

 هشی  تشش  سیشض  سا تٌشذی  تَدجِ صفحِ ایي دس تشٍم پیص تٌذی تَدجِ جذٍل تا ّوضهاى تتَاًن ّن اگش

ِ  چششا ...  ٍ کشٌن  تشذسیس  تایشذ  سا دسس ّش اص هیضاى چِ تِ ّفتِ ّش دس دقیقا تذاًن تا کٌن  جشذٍل  کش

 گفتِ هاّاًِ سا دسٍس تذسیس هقذاس ٍ ّست کلی هؼوَال ّا گشٍُ تٌذی تَدجِ

 پنج:  شماره جدول

 داسیشن  ػقیذُ اها این ًکشدُ ثثت دیگشی جای ّیچ دس کِ کٌین هی ثثت سا اعالػاتی ها جذٍل ایي دس

 تحصشیلی  سشال  یا سال ًین پایاى دس هاى تْتش قضاٍت ٍ یادگیشی سًٍذ سضذ تاػث هَاسد ایي ثثت کِ

 ضَد هی

ِ  کاسّایی ٍ داضتِ ٍجَد کِ هطکالتی فشاگیش سفتاسی ٍ اخالقی ّای ٍیژگی  اًجشام  آى سفشغ  تششای  کش

 پشیص  ٍ هطکل سفغ تشای هؼلن کِ ساّکاسّایی ٍ داضتِ ٍجَد کِ هطکلی دسسی صهیٌِ دس یا این دادُ

 است دادُ اًجام فشاگیش سفت

 تٌَیسین هغلة دسٍس ّوِ تشای حتی یا ٍ آهَصاى داًص ّوِ تشای ًیست قشاس قسوت ایي دس

 اصشال  دسسشی  ٍتششای  دسس یک دس دیگشی تشای ٍ دسس چٌذ دس آهَص داًص یک تشای ّست هوکي

 پشکٌذ سا قسوت ایي ّذفوٌذ تایذ هؼلن کِ ّست هْن آًچِ .ًٌَیسین

 ًیست داس خثش آى اص کسی ٍ ّست هؼلن اختیاس دس فقظ کذ ایي .ّست گضاسی کذ قسوت دیگش ًکتِ

ِ  دّذ تطخیص ًتَاًذ کٌذ پیذا  دستشسی قسوت ایي تِ هؼلن اجاصُ تذٍى  کسی اگش یؼٌی  هغلشة  کش

ِ  تاضشین  هَاظشة  ّسشت  هْشن  تسشیاس  هغلشة  ایشي  ّست کسی چِ تِ هشتَط ضذُ ًَضتِ  کَدکشاى  کش

 .ًخَسًذ تشچسة

 :شش جدول

 ّست آهَصاى داًص آهَص داًص غیثت ثثت جذٍل

 ضَد ًَضتِ تاسیخ رکش تا صفحِ ایي دس تایذ کٌذ غیثت دلیلی ّش تِ آهَصی داًص ّش ّوکاساى

 ثثشت  غیثشت  تاسیخ حتوا تایذ کشدُ غیثت کِ دلیلی ّش تِ ًذاسین غیثت ًثَدى ٍ تَدى هجاص تِ کاسی

 گشدد



  هفت: جدول

 ٍ آهَصش تشای اٍلیا یا ٍ ضذُ دػَت هؼلن خَد عشف اص کِ ّذفوٌذ ّای دیذاس ،اٍلیا تا دیذاس جذٍل

 هشاجؼِ دلیل ٍ تاسیخ رکش تا دیذاسی ّش ًِ تاضذ کشدُ هشاجِ کَدک تشتیت

 اٍلیاست فشدی دیذاسّای ٍیژُ قسوت ایي

 ًَیسن هی سا هشاجؼِ دلیل ّواى هشاجؼِ هَضَع قسوت دس

 :هشت شماره جدول

 صهیٌِ دس  اٍلیا تَجیِ تشای سا جلساتی دالیلی تِ تٌا هاّاًِ صَست تِ گاّا ها ؛تَجیْی جلسات جذٍل 

 تشگزاس... ٍ هذسسِ ٍ هؼلن تا ّوکاسی خاًِ تکلیف ٍ ّا فؼالیت اسصضیاتی کاس پَضِ هثال هختلف ّای

 کٌین هی

  هذیش یا آهَصگاس تَسظ جلسِ دس ضذُ تیاى هغالة اّن اٍل قسوت دس کِ داسد قسوت سِ صفحِ ایي

 کٌین هی یادداضت سا ّست آهذُ جلسِ تشای کِ هذسسی یا

ِ  هَسد دس ّا آى پیطٌْادّای ٍ اٍلیا ًظشات دٍم قسوت دس  دس ٍ ًَیسشین  هشی  سا آى اّشذاف  ٍ جلسش

 کٌین هی یادداضت سا جلسِ غایثیي اساهی پایاًی قسوت
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