اعالػیِ ضوبضُ 2
لبثل تَجِ ولیِ زاًطجَيبى ػعيع هَسسِ آهَظش ػبلي غٌؼتي فَالز

ثب اّساي سالم پیطٍ اعالػیِ ضوبضُ  1هَضخ  99/01/11ثِ اعالع هيضسبًس اظ آًجب وِ هوىي است ػَاضؼ هطثَط ثِ
ضیَع ثیوبضي ًبضي اظ ٍيطٍس وطًٍب ثِ ظٍزي هٌتفي ًطَز ٍ حتي زض اٍل ذطزاز هبُ ّن ًتَاى والسّب ضا حضَضي ثطلطاض
وطز ،ثِذبعط حفظ سالهت ضوب زاًطجَيبى ػعيع ،اػضبي ّیبت ػلوي ٍ وبضوٌبى هحتطمّ ،یبت ضئیسِ هَسسِ آهَظش
ػبلي غٌؼتي فَالز ثٌب ثِ تبویس ٍظاضت ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍضي هجٌي ثط ػسم حصف تطم جبضي ٍ اضائِ آهَظشّبي هجبظي
زض حس اهىبى ٍ تب لجل اظ ضفغ هطىل ضیَع ثیوبضي ٍ ثبظگطبيي زاًطگبُّب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي تػوین گطفتِ است
آهَظش زضٍس ًظطي زض تطم جبضي ضا ثِغَضت هجبظي ازاهِ زّس ٍ زض غَضت ثطعطف ضسى هطىل لجل اظ اتوبم زضٍس
ثِغَضت هجبظي ،آًْب ضا اظ ّوبى هَلغ ثِغَضت حضَضي ازاهِ زّس .ثسيْي است وِ آى ثرص اظ سطفػلّبي زضٍس وِ
ثِغَضت هجبظي اضائِ ضسُ است ،ثِ ّیچ ٍجِ زض والسّبي حضَضي تىطاض ًرَاّس ضس .اهیس است وِ زاًطجَيبى ػعيع
ثب زضن غحیح اظ ٍضؼیت هَجَز ّوىبضي الظم زض ايي ذػَظ ضا زاضتِ ثبضٌس .الظم ثِ شوط است وِ آهَظش هجبظي
هسبيل ذبظ ذَز ضا زاضتِ ٍ هوىي است ویفیت والسْبي حضَضي ضا ًساضتِ ثبضسٍ ،لي اػضبي هحتطم ّیبت ػلوي ٍ
هسيطيت هَسسِ حساوثط تالش ذَز ضا ذَاٌّس وطز تب ویفیت زضٍس زض سغح هٌبست اضائِ ضَز ٍ ولیِ سطفػلّبي
زضٍس اضائِ گطزز .اظ آًجب وِ هوىي است ّوِ زاًطجَيبى اظ اهىبًبت ايٌتطًت ثب سطػت ٍ ویفیت هٌبست ثطذَضزاض
ًجبضٌس ،اضائِ زضٍس ثِغَضت غیط ثط ذظ ( ٍ )off lineفبيلّبي ضجظ ضسُ اضائِ ذَاّس ضس تب زض غَضت لغؼي ايٌتطًت
زاًطجَ ثتَاًس ازاهِ زضس ضا زًجبل ًوبيس .الجتِ حست تطریع هسضس هحتطم زضس ٍ زض غَضت اعویٌبى اظ ػسم ثطٍظ
هطىل هي تَاى ثطذي اظ زضٍس ضا ثػَضت ثطذظ ًیع اضايِ وطز.
ثط ايي هٌَال هَاضز ظيط ضا وِ اظ هػَثبت ّیبت ضئیسِ هَسسِ ثَزُ ٍ ثط اسبس زستَض الؼولّب ٍ ثرطٌبهِّبي ٍظاضت
هتجَع هيثبضس ،ثِ اعالع ػوَم زاًطجَيبى ػعيع هيضسبًس.
 .1تطم زٍم سبل تحػیلي  99-98ثِ ّیچ ٍجِ هٌحل ًرَاّس ضس.
 .2آهَظش هجبظي زضٍس تئَضي ثِغَضت غیط ثط ذظ (يب ثطذظ) اظ تبضيد  1399/2/1اجطا ذَاّس ضس.
 .3زض ذػَظ ًحَُ اعالعضسبًي ٍ زستطسي ثِ فبيلّبي آهَظضي ّط زضس ،زض يه پیبمضسبى (هثال تلگطام)
گطٍّي هرتع ثِ ّط زضس تَسظ استبز زضس ايجبز هيضَز وِ الظم است ّوِ زاًطجَيبى ّوبى زضس زض آى
گطٍُ ذَزضبى ضا ػضَ وٌٌس .اظ عطيك ايي گطٍُ زاًطجَيبى زضس اظ ثبضگصاضي فبيلّبي آهَظضي ٍ تىبلیف ٍ
هغبلت هطتجظ ثب زضس هغلغ ذَاٌّس ضس .زض ايي گطٍُ لیٌه فبيل ّبي ثبضگصاضي ضسُ زض آپبضات تَسظ استبز
لطاض ذَاّس گطفت .آزضس گطٍُّب زض وبًبل تلگطام هَسسِ  https://t.me/fitacirو سبيت هَسسِ ثِ آزضس

 www.fit.ac.irاعالع ضسبًي هيگطزز .زاًطجَيبى ػعيع تَجِ فطهبيٌس وِ هبلىیت فىطي ٍ هؼٌَي فبيلّبي
آهَظضي تْیِ ضسُ تَسظ اػضبي ّیبت ػلوي هَسسِ آهَظش ػبلي غٌؼتي فَالز هتؼلك ثِ استبز هطثَعِ ٍ ايي
هَسسِ ثَزُ ٍ زاًطجَيبى هي تَاًس غطفب آًْب ضا ثطاي استفبزُ ضرػي ثِوبضگیطيس.
 .4ثطاي زضٍس هؼبضف اسالهي (اًسيطِ  ،1اًسيطِ  ،2تبضيد اسالم ،زاًص ذبًَازُ ،تفسیطهَضَػي لطآى ،اذالق
اسالهي ٍ ضيطِّبي اًمالة اسالهي) الظم است زاًطجَيبى ثط اسبس ًبهِ ضوبضُ  99/1/153هَضخ 99/01/18
وِ وپي آى زض ضٍي سبيت هَسسِ هَجَز است اظ فبيلّبي آهَظضي تْیِ ضسُ زض گطٍُ هؼبضف ثِ ًطبًي
 www.ec.nahad.irاستفبزُ ًوبيٌس وِ ثب اضائِ گَاّیٌبهِ ضطوت ثِ استبز زضسً 20 ،وطُ اضايِ ضسُ زضس
تَسظ گطٍُ هؼبضف ػیٌب زضس تَسظ استبز زضس زض وبضًبهِ زاًطجَ هٌظَض ذَاّس ضس.
 .5زاًطجَيبى هحتطم وبضزاًي ٍ وبضضٌبسي ،هططٍط ثِ ايٌىِ تؼساز ٍاحسّبي ثبلي هبًسُ آًْب اظ ٍ 12احس ووتط
ًطَز ٍ جوؼیت والس اظ حس ًػبة پبيیي تط ًطٍز ،هيتَاًٌس حساوثط ٍ 6احس اظ زٍضس ذَز ضا حصف ًوبيٌس.
 .6زضٍس ػولي اذص ضسُ زض ايي تطم ثِ غَضت ًب توبم زض وبضًبهِ زاًطجَ ثجت ذَاّس ضس ٍ زض تطم ثؼس اجطا
ذَاّس ضس.
 .7تبضيد اهتحبًبت پبيبىتطم  ،پس اظ ضٍضيتط ضسى ٍضؼیت اپیسهي ٍيطٍس وطًٍب هطرع ٍ اػالم ذَاّس ضس.
 .8تىبلیف ٍ پطٍغُّبي زضسي ّط زضس ثبيس تَسظ زاًطجَ ٍ ثِهَلغ اظ عطيك ايویل ثطاي استبز زضس اضسبل ضَز.
اظ آًجب وِ ٍضؼیت اهتحبى پبيبىتطم هطرع ًیست ،هوىي است ًوطات پطٍغُّب ٍ تىبلیف ثرص هْوي اظ ًوطُ
ول زضس ضا ثِذَز اذتػبظ زّس .لصا الظم است زاًطجَيبى ػعيع زض ايي هَضز ثب زلت ٍ حسبسیت ػول ًوبيٌس.
 .9ضفغ اضىبل اظ عطيك پست الىتطًٍیه يب پیبمضسبى ثیي استبز ٍ زاًطجَ اًجبم ذَاّس ضس.
 .10ثٌس پٌج ايي اعالػیِ زضذػَظ زاًطجَيبى هحتطم تحػیالت تىویلي ثِ ضطح ظيط تغییط هي يبثس .زاًطجَيبى
تحػیالت تىویلي هي تَاًٌس تؼسازي اظ ٍاحسّبي ذَز ضا حصف ًوبيٌس هططٍط ثِ ايٌىِ تؼساز ٍاحسّبي
ثبلیوبًسُ زاًطجَ اظ ٍ 6احس ووتط ًطَز.
 .11هْلت زفبع پبيبىًبهِّبي وبضضٌبسي اضضس زاًطجَيبًي وِ لطاض ثَزُ تب پبيبى ثْويهبُ فبضؽ التحػیل ضًَس تب اٍل
هْطهبُ توسيس هيضَزّ .وچٌیي اضائِ سویٌبضّبي همغغ اضضس تطم هْطً 99-98یع تب اٍل هْطهبُ توسيس هيضَز.
 .12اضائِ پطٍپَظالْبي زاًطجَيبى وبضضٌبسي اضضس عجك ضٍال لجل ٍ ثسٍى توسيس ثبيس اظ عطيك ايویل اًجبم ضَز.

اثطاّین ضیطاًي
هؼبٍى آهَظضي هَسسِ

