ثبعوِ تؼبلی
در راعتبی ایجبد تؼبهل ٍ ّوفکزی ثیؾتز هذیزاى هحتزم دٍرُ دٍم هتَعغِ  ،جلغِ ّن اًذیؾی ٍیضُ ایي گزٍُ اس
هذیزاى ثزگشارگزدیذ .در ایي جلغِ ثب تؾکیل چْبر کبر گزٍُ هتفبٍت در حَسُ آهَسػ هتَعغِ ًظزی ّ ،وکبراى
ضوي ثحث ٍ تجبدل ًظز پیزاهَى هَضَػبت هتؼذد  ،ثِ ارائِ راّکبرّب ٍ پیؾٌْبدات هختلف پزداختٌذ.

 هْن تزیي ػٌبٍیي ًظزات ٍ پیؾٌْبدات هغزح ؽذُ در جلغِ :

ّ .1وبٌّگ ثَدى آسهَى ثزخی دٍرط دراهتحبًبت ًَثت اٍل ٍ دٍم ثغیبر هغلَة اعت  ،هؾزٍط ثِ ایٌکِ
حذالل یک هبُ لجل اس ؽزٍع اهتحبًبت  ،ػٌبٍیي ٍ تبریخ درٍط هؾخـ ٍ ثِ هذارط اػالم گزدد.
 .2لشٍم ایجبد فضبی ؽبد آهَسؽی در هذارط  ،تَجِ ثِ سیجب عبسی هحیظ هذرعِ ً ،قت تقبٍیز  ،پَعتز ّب ٍ
ثٌزّبی اًگیشؽی ٍ تَجِ ثِ ًؾبط رٍحی داًؼ آهَساى ّوَارُ ثبیذ هَرد تَجِ هذیزاى ثبؽذ.
 .3ثْجَد رٍاثظ اًغبًی ٍ ػبعفی در ثیي داًؼ آهَساى ٍ دثیزاى ًیش یکی اس ؽبخقِ ّبی ثغیبر هْن ٍ هَثز در
کغت هَفمیت ثِ حغبة هی آیذ.
 .4در تذٍیي عٌذ تحَل ثٌیبدیي آهَسػ ٍ پزٍرػ هی ثبیغت اس ًظزات هغتمین دثیزاى ٍ هذیزاى ًیش اعتفبدُ ؽَد.
 .5حضَر هؾبٍریي تحقیلی  ،رفتبری ٍ ػبعفی هجزة در هذارط در عَل عبل تحقیلی ثغیبر ضزٍری اعت.
 .6تَجِ ٍ ػٌبیت ثیؾتز هغئَلیي ًغجت ثِ هذارط دٍلتی هَرد ّوَارُ اًتظبر اعت.
 .7اعتفبدُ اس هؾبرکت داًؼ آهَساى در فزایٌذ تذریظ ( اجزای فؼبل عزح ّویبر هؼلن ) هی تَاًذ ثبػث ایجبد
ًؾبط ٍ اًگیشُ ػلوی ثیؾتز ثیي داًؼ آهَساى گزدد ٍ حظ هغئَلیت پذیزی را در ثیي آًْب افشایؼ دّذ.
 .8تزغیت ٍ تؾَیك دثیزاى ًغجت ثِ هغبلؼِ  ،پضٍّؼ  ،ثِ رٍس آٍری ٍ ّوچٌیي اعتفبدُ اس تکٌَلَصی ّبی ًَیي در
اهز تذریظ اس اّویت ثبالیی ثزخَردار اعت.
 .9تؼذاد جلغبت ّن اًذیؾی هذیزاى در عَل عبل را ثبیذ افشایؼ داد ٍ ًغت ثِ پیگیزی اهَر اّتوبم ٍرسیذ.
 .11تَجِ دثیزاى ثِ تفبٍت ّبی فزدی داًؼ آهَساى در فزایٌذ تذریظ ٍ یبدگیزی ثغیبر حبئش اّویت اعت.
 .11هیشاى ثبالی اعتزط ٍ اضغزاة در ثزخی داًؼ آهَساى ثبیذ ثِ ًحَُ فحیح هذیزیت گزدد ٍ تکٌیک ّب ٍ افَل
السم ثِ ایي دعتِ اس داًؼ آهَساى ٍ الجتِ خبًَادُ ّب آهَسػ دادُ ؽَد.

 .12دػَت اس هؾبٍریي ٍ عخٌزاًبى هجزة جْت ارائِ راّکبر ّب ٍ رٌّوَد ّبی هثجت اًذیؾی ٍ تزثیتی در جلغبت
آهَسػ خبًَادُ اس ًکبت ثغیبر ضزٍری اعت.
ً .13گزاًی ًغجت ثِ هؾغَلیت ثیؼ اس اًذارُ داًؼ آهَساى ثِ هَثبیل ٍ فضبی هجبسی ٍ احتوبل ثزٍس ثزخی آعیت ّب
ثِ دلیل ػذم ٍجَد آگبّی کبفی در هَرد هغبئل ٍ هؾکالت ایي همَلِ  ،ثؼٌَاى یکی اس دغذغِ ّبی افلی
ٍالذیي ٍ هذیزاى ػٌَاى ؽذ  ،لذا اعالع رعبًی ٍ آگبُ عبسی خبًَادُ ّب ٍ داًؼ آهَساى در هَرد آعیت ّبی
جذی فضبی هجبسی ٍ ؽیَُ فحیح هذیزیت ایي هغئلِ هی تَاًذ تب حذ سیبدی اس ؽذت ایي آعیت ّبی
احتوبلی جلَگیزی ًوبیذ.
 .14یکغبى عبسی پزداخت حك الشحوِ دثیزاى در هذارط دٍلتی ٍ خبؿ ثزای جلَگیزی اس ایجبد ًبرضبیتی دثیزاى
هحتزم اس اّویت ثبالیی ثزخَردار اعت.
 .15ثزگشاری ّوبیؼ ّبیی تحت ػٌَاى اخالق حزفِ ای در هذارط ٍیضُ دثیزاى ارجوٌذ ٍ الشام ثِ ؽزکت دثیزاى
در ایي جلغبت ًیش تَفیِ هیگزدد.
 .16تؾَیك داًؼ آهَساى ثِ خاللیت  ًَ ،آٍری ٍ اثتکبر ٍ ایجبد ثغتز ّبی السم هبًٌذ ثزگشاری جؾٌَارُ ّبی ػلوی
ثزای ثزٍس اعتؼذاد ّبی داًؼ آهَساى در سهیٌِ ّبی هختلف ثغیبر حبئش اّویت اعت.

 .17ثزگشاری اردٍّب  ،ثبسدیذ ّب  ،گزدػ ّبی ػلوی تفزیحی  ،جٌگ ّبی ؽبد در هذارط ٍ  ...هی تَاًذ در ایجبد
اًگیشُ ّبی هثجت در داًؼ آهَساى هَثز ثبؽذ.
 .18دػَت اس دث یزاى ثب تجزثِ ٍ خالق جْت حضَر در جلغبت ؽَرای دثیزاى در عَل عبل تحقیلی در راعتبی
تؼبهل ٍ ّوفکزی ثیؾتز ثب دیگز دثیزاى هحتزم ثزای اًتمبل تجبرة ٍ خلك اًذیؾِ ّبی ًَ  ،هغلَة هی ثبؽذ.

ً ظزات ٍ پیؾٌْبدات هذیزاى پیزاهَى پبیِ دٍاسدّن :
 .1لشٍم کبّؼ حجن درعی داًؼ آهَساى پبیِ دٍاسدّن ثب تَجِ ثِ حغبعیت ایي پبیِ ٍ ایجبد فزفت هٌبعت ثزای
هغبلؼِ ٍ جوغ ثٌذی درٍط پبیِ (دّن  ،یبسدّن ) ٍ کغت آهبدگی السم ثزای ؽزکت در آسهَى عزاعزی .
 .2آهَسػ ٍ اعالع رعبًی ثِ دثیزاى پبیِ دٍاسدّن در هَرد ػٌبٍیي درٍط ٍ هؾخـ ًوَدى درٍط هْن ٍ هَثز در
اهتحبًبت ًْبیی لجل اس ؽزٍع عبل تحقیلی جْت افشایؼ راًذهبى آهَسػ ثغیبر هْوی تلمی هی گزدد.
 .3تؼییي هْلت هؼیي ثزای اتوبم سهبى تؾکیل کالط ّبی پبیِ دٍاسدّن تب لجل اس ػیذ  ٍ ،اعتفبدُ داًؼ آهَساى اس
کالعْبی تغت ٍ رفغ اؽکبل ثؼذ اس تؼغیالت ػیذ جْت کغت آهبدگی ثیؾتز ثزای ؽزکت در آسهَى عزاعزی .
 .4تَجِ ثِ تبهیي دثیزاى هَرد ًیبس در ثزخی دٍرط جذیذ در پبیِ دٍاسدّن ًظیزهذیزیت خبًَادُ  ،عالهت ٍ
ثْذاؽت ّ ٍ ،وچٌیي تؾکیل جلغبت آهَسؽی ضوي خذهت هٌظن ٍیضُ دثجزاى درٍط هذکَر لجل اس ؽزٍع عبل
تحقیلی ثغیبر ضزٍری ٍ هَرد تبکیذ اعت.
 .5فبفلِ کن سهبًی ثیي ثزگشاری اهتحبًبت ًْبیی ٍ کٌکَر عزاعزی ثبػث ایجبد ثزخی هؾکالت ٍ دغذغِ ّب در ثیي
داًؼ آهَساى ٍ خبًَادُ ّب ؽذُ اعت  ،تغزیغ در رًٍذ ثزگشاری اهتحبًبت ًْبیی پبیِ دٍاسدّن در اردیجْؾت هبُ
هی تَاًذ تب حذٍد سیبدی راُ گؾب ثبؽذ ٍ فزفت هٌبعجی ثزای کغت آهبدگی ًْبیی ثزای ؽزکت در آسهَى
عزاعزی در اختیبر داًؼ آهَساى لزار دّذ.
 .6حضَر هؾبٍر تحقیلی فؼبل ٍ آگبُ در هذارعی کِ داًؼ آهَساى پبیِ دٍاسدّن دارًذ ثغیبر هْن ثَدُ ٍ لغؼب عْن
ثغشایی در کغت هَفمیت داًؼ آهَساى دارد.
ٍ . 7جَد یک ؽیَُ هتوزکش در ًحَُ اجزا ،تقحیح ٍ اعتحقبل ًتبیج اهتحبى ًْبیی اس اّویت ثبالیی ثزخَردار اعت ،
لذا اختقبؿ یک کبر گزٍُ ٍیضُ جْت تقوین گیزی درهَرد سهبى ٍ ًحَُ ثزگشاری اهتحبًبت ًْبیی ٍ ّوچٌیي
تؾکیل کویتِ هتوزکش ثزای تقحیح اٍراق اهتحبًبت ًْبیی ثبیذ هَرد تَجِ ٍیضُ لزار گیزد.
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