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هدیریت اهور پردیس های استانی سراسر کشور کلیه سرپرستان هحترم  

 

 

 

سالم علیكن 

-؛ الصم است اص ّوِ ّوىبساًی وِ دس ثبصًگشی ثشًبهِ(ع)ثب احتشام ٍ ثب تجشیه هیالد خجستِ اهبم سضب 

ّبی ّبی ثبصًگشی ثشًبهِّبی دسسی تالضی گستشدُ وشدًذ، تطىش وٌن؛ ّش چٌذ توبم تالش گشٍُ

فشاّن  1394-95ّب اص ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی ی ًتَاًست ضشایظ سا ثِ ًفغ اجشای ایي ثشًبهِدسس

ّبی ّب، هخصَصب هؼبًٍبى آهَصضی، هذیشاى گشٍُداًن اص ّوِ ّوىبساى خَد دس پشدیسٍظیفِ هی. وٌذ

صًگشی ّبی ثبآهَصضی ٍ وبسضٌبسبى آهَصضی، تطىش وٌن؛ وِ ثب حسبسیت فشاٍاى ثشای اجشای ثشًبهِ

چٌبًىِ . هي لذسداى ّوِ صحوبت ضوب ّستن. ضذُ، ثشدثبسی پیطِ وشدًذ ٍ تب اهشٍص ثِ اًتظبس ًطستٌذ

ثشًبهِ دسسی ػلَم تشثیتی »گبًِ دس دست ثبصًگشی، فمظ ّبی ضبًضدُاعالع داسیذ اص هیبى ثشًبهِ

ى آغبص ضذُ اجشای آ 1393ثِ تصَیت ًْبیی سسیذُ است ٍ اص ثْوي هبُ « گشایص آهَصش اثتذایی

ّستٌذ؛ وِ « سیضی تشثیت هؼلنگشٍُ ّوبٌّگی ثشًبهِ»ّبی دسسی دس ًَثت ثشسسی سبیش ثشًبهِ. است

 . وٌذثب سیبست همبم ػبلی ٍصاست فؼبلیت هی

ّب تٌظین ثبیذ ثش اسبس ایي ٍالؼیت 1394-95سیضی دسٍس ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی ثٌبثشایي، ثشًبهِ

ّبی هختلف داًطگبُ ثِ استٌبد همشسات ّبی دسٍس سضتِدس تٌظین ثشًبهِ سٍداًتظبس هی. ٍ اجشا گشدد

الذاهبت الصم « تمَین آهَصضی داًطگبُ»ٍ « 2ًبهِ تذسیس ضیَُ»، «هٌطَس ویفیت»هشثَط، هخصَصب 

: ثب ػٌبیت ثِ ًىبت ریل ثِ ػول آیذ

ضشحی اًجبم ضَد وِ سیضی دسٍس داًطجَیبى سضتِ ػلَم تشثیتی گشایص آهَصش اثتذایی ثِ ـ ثشًبه1ِ

توبم داًطجَهؼلوبى ایي . الذام ضذُ است 1393-94لجال اػالم ٍ دس ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی 

سضتِ تحت پَضص ثشًبهِ دسسی ثبصًگشی ضذُ لشاس داسًذ ٍ الجتِ توبم ٍاحذّبی گزساًذُ ضذُ 

. ضَدپزیشفتِ هی 1392ٍ  1391داًطجَهؼلوبى 

. پزیشدّبی دسسی فؼلی اًجبم هیّب ثش اسبس ثشًبهِسبیش سضتِ سیضی دسٍس داًطجَهؼلوبىـ ثشًبه2ِ

اسبسٌبهِ داًطگبُ ثِ ضشح  23هبدُ  3ٍ  2ّبی ّب، هجوَػِ دسٍس هشثَط ثِ تجصشُدس ایي سضتِ

ّبی ثِ ثشًبهِ( وِ پیَست است)« وبسٍسصی»ٍ « هؼبسف دیٌی ٍ تؼلین ٍ تشثیت اسالهی»جذاٍل دسٍس 

، 1392، 1391الصم است ثشای توبم داًطجَهؼلوبى ٍسٍدی . ضَدیي هیدسسی جبسی اضبفِ یب جبیگض

وویتِ تغجیك 

دستَس الؼول ّب ٍ ثخطٌبهِ ّبی 

 اداسی

هؼبًٍت آهَصضی  :ٍاحذ هجشی

ولیِ سشپشستبى هحتشم  :استبى

هذیشیت استبًی 

 300:وذ
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اص )سیضی دسٍس اًجبم پزیشد ٍ ٍاحذّبی دسسی گزساًذُ ضذُ  ثش ایي اسبس ثشًبهِ 1394ٍ  1393

. ، پزیشفتِ ضَد(دسٍس هؼبسف اسالهی ػوَهی ٍ توشیي دثیشی

ّبی دسسی جبسی اًجبم اس ثشًبهِثش اس وبسضٌبسی ًبپیَستِّبی سیضی دسٍس توبهی سضتِـ ثشًبه3ِ

. ضَد

ًجبیذ « استبد ساٌّوب»دس ایي جشیبى، ًمص . است« گشٍُ آهَصضی»سیضی دسٍس ـ هسئَل ثشًبه4ِ

ّبی آهَصضی ثب هطبسوت فؼبل استبد ساٌّوبی اًتظبس آى است وِ هذیشاى گشٍُ. فشاهَش ضَد

ّبی آهَصضی، ًٌذ ٍ پس اص تبییذ گشٍُداًطجَهؼلوبى ّش گشٍُ ٍسٍدی، ثِ تٌظین ثشًبهِ دسٍس الذام ن

سا دس اختیبس ... ّبی وبهل ضذُ دسٍس هطتول ثش صهبى دسس، استبد دسس، صهبى اهتحبى دسس ٍ ثشًبهِ

هشوض لشاس دٌّذ تب تَسظ آًبى دس سبهبًِ آهَصضی ثجت ٍ ثِ داًطجَیبى / هؼبًٍبى آهَصضی پشدیس

.  اسائِ ضَد

دسسی ثبصًگشی ضذُ  آخشیي ثشًبهِ»ثش اسبس  اسضذ ًبپیَستِ وبسضٌبسیـ ثشًبهِ دسٍس داًطجَیبى 5

سیضی هسئَلیت ثشًبهِ. ضَدتٌظین ٍ اسائِ هی« ّبی داسای هجَص اص ضَسای گستشش آهَصش ػبلیسضتِ

ایي وویتِ هتطىل . است« وویتِ تحصیالت تىویلی گشٍُ آهَصضی»دسٍس وبسضٌبسی اسضذ ثش ػْذُ 

پشدیس هجشی ٍ توبهی اضخبصی است وِ اسبهی آًبى ثشای تبسیس  اص هذیش گشٍُ آهَصضی هشثَط دس

الصم است ثشای ّش گشٍُ ٍسٍدی . سضتِ ثِ ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی اػالم ضذُ است

داًطجَیبى وبسضٌبسی اسضذ، یه ًفش اص اػضبی وویتِ تحصیالت تىویلی ثب تحصیالت دوتشای 

سیضی دسٍس سا ثِ اًجبم سسبًذ ٍ ثِ دد تب ثشًبهِتخصصی دس سضتِ تحصیلی داًطجَیبى، تؼییي گش

ثشًبهِ دسٍس وبسضٌبسی اسضذ ًیض تَسظ هذیش گشٍُ ثِ هؼبٍى . وویتِ جْت تصَیت اسائِ وٌذ

. گشدد تب دس سبهبًِ آهَصضی دسج ضَدآهَصضی تمذین هی

ُ هسبئل ّب ٍ همبعغ، ضوي سػبیت همشسات هشثَط، ةسیضی دسٍس توبم سضتِـ الصم است دس ثشًبه6ِ

تبویذ ثش التضبئبت . تحصیلی خبظ داًطجَهؼلوبى ٍ التضبئبت یبدگیشی دسٍس خبظ، تَجِ ضَد

ّبی ّوچٌیي، ضشایظ خبظ داًطجَیبى دس دٍسُ. ًیبصهٌذ یبدآٍسی است« وبسٍسصی»یبدگیشی دسٍس 

. علجذوبسضٌبسی ًبپیَستِ ٍ وبسضٌبسی اسضذ، تَجِ ثیطتشی سا هی

: ُ الصم است ثِ دٍ هَضَع هْن ثِ عَس خبظ تَجِ ضَدـ دس ثشًبهِ ًیوسبل آیٌذ7

ّبی ّبی ّش پشدیس ثِ صَست هطتشن ثیي ّوِ گشٍُدس ثشًبهِ صهبى فشٌّگیلحبػ وشدى : اٍل

. سبػت 3آهَصضی دس یىی اص سٍصّبی یىطٌجِ، دٍضٌجِ یب سِ ضٌجِ ٍ ثِ هذت حذالل 
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ّبی سٍصاًِ ٍ ػصش دس ثشًبهِهخصَصبً ًوبص ظْش  صهبى اًجبم فشائض دیٌیلحبػ وشدى : دٍم

. داًطجَهؼلوبى

سیضی دسٍس هؼبسف اسالهی ػوَهی ثش اسبس لَاػذ هشثَط، هخصَصب داضتي هجَص تذسیس، ثشًبهِ -8

سیضی دسٍس هؼبسف اسالهی داس ثشًبهِهؼبًٍبى هحتشم گشٍُ هؼبسف اسالهی ػْذُ. ضَداًجبم هی

ثب هذیش هحتشم گشٍُ هؼبسف اسالهی ػوَهی  ػوَهی ّستٌذ وِ اًطبءاهلل ایٌىبس سا دس ّوبٌّگی

دس ایي استجبط الصم است دس . سسبًٌذثِ اًجبم هی( االسالم ٍالوسلویي حبج آلبی دادگش حجِ)داًطگبُ 

هؼبًٍبى هحتشم گشٍُ )تَصیغ دسٍس ٍ تىویل هَظف تذسیس هذسسبى، ثِ صَست استبًی ػول ضَد 

ی ثب یىذیگش ٍ ثب سػبیت همشسات هشثَط ثِ تىویل ّبی دختشاى ٍ پسشاى دس ّوبٌّگهؼبسف دس پشدیس

(. ٍاحذ هَظف هذسسبى داسای هجَص تذسیس الذام وٌٌذ

سیضی دسٍس ثشًبهِ. ، هْش هبُ خَاّذ ثَد1394ضشٍع ثِ تحصیل داًطجَیبى ٍسٍدی سبل  -9

ٍس داًطجَیبى ػلَم تشثیتی ثب گشایص آهَصش اثتذایی ثش اسبس ثشًبهِ دسسی ثبصًگشی ضذُ سضتِ هزن

ّب، ثشًبهِ دسٍس ًیوسبل اٍل ثِ ثشای سبیش سضتِ. ضَداًجبم هی 8ٍ الضاهب هٌغجك ثب جذٍل ضوبسُ 

: سیضی گشددضشح جذٍل صیش ثشًبهِ

 تَضیحبت ٍاحذ ًبم دسس سدیف

  2 1اًذیطِ اسالهی  1

  2 تبسیخ تحلیلی صذس اسالم 2

 ػولی 1 1تشثیت ثذًی  3

  2 (هجبًی ٍ هفبّین)اخالق اسالهی  4

  2 تبسیخ فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایشاى 5

« ًگبسش خالق»یه ٍاحذ دسس ثِ  3 صثبى فبسسی 6

 .اختصبظ یبثذ

 .اص دسٍس پبیِ اًتخبة گشدد 9-6 دسٍس تخصصی ثِ اًتخبة گشٍُ آهَصضی 7
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: جْت اًسجبم ٍ ّوبٌّگی ثیطتش، سػبیت ثشًبهِ اجشایی ثِ ضشح جذٍل صیش هَسد اًتظبس است -10 

 فؼبلیت/ ثشًبهِ اسیخت

لغبیت  7/6/94

8/6/94 

سیضی تطشیه هسبػی هذیش گشٍُ ٍ استبداى ساٌّوب ثشای ثشًبهِ

ّبی آهَصضی ثشای تبییذ ثشًبهِ تْیِ دسٍس ٍ تطىیل جلسبت گشٍُ

 ضذُ

ّب ٍ استبى جْت ّوبٌّگی تطىیل جلسِ ضَسای آهَصضی پشدیس 9/6/94

ا تبویذ ثش تىویل ٍاحذ ثشًبهِ ٍ تَصیغ دسٍس دس هیبى هذسسبى ة

 هَظف اػضبی ّیبت ػلوی ٍ هذسسبى هَظف

لغبیت  10/6/94

13/6/94 

ثجت دسٍس دس سبهبًِ آهَصضی ٍ وٌتشل تَسظ هؼبًٍبى ٍ هذیشاى 

 ّبگشٍُ

لغبیت  14/6/94

19/6/94 

اًتخبة ٍاحذ تَسظ داًطجَیبى ثش اسبس ثشًبهِ اثالغی هذیشیت 

 هبًِ آهَصضیخذهبت آهَصضی داًطگبُ دس پَستبل سب

 ّبی دسسضشٍع والس 21/6/94

لغبیت  30/6/94

1/7/94 

 حزف ٍ اضبفِ

 


