باسمو تعالی
آئین ناهه جاهع ازتقای کیفیت آهوششی،پژوهشی و فسهنگی
دانشگاه آشاد اسالهی خوینی شهس

ایپمبر خدا (ص) فرمىدند " :ای علی اگر خدا وند هب سبب تى تنها یک نفر را هدا یت کند ربای تى از رهآنچو خىرشید رب آن می اتبد  ،بهتر است"
استاد محترم و گرامی با سالم و احترام
ضمن تشکر و قدردانی از هم کاری صمیماهن شما استاد گرامی با دااگشنه آزاد اسالمی واحدخمینی شهر  ،جهت ارتقائ کیفیت رد تمامی حىزه اه و رضایتمندی دانشجىیان و اساتید ،تىهج شما استاد زبرگىار را هب ن کات آمىزشی ،ژپوهشی ،
فرهنگی مىرد ااظتنر دااگشنه هک هب شرح زری تقدیم حضىراتن می شىد  ،جلب نمىده ات انشا ااهلل شاهد رتبیت نیروی انسانی شایستو و رد طراز انقالب اسالمی و دااگشنهی پىیا  ،پیشرو ،سالم و با طراوت باشیم.
** نکات مربوط به فعالیتهای آموزشی و امتحانات**
 -1حضٛض ثٛٔ ٝلغ زض والس  ٚضطٚع زضس ثب یبز ٘ ٚبْ ذسا  ٚدطٞیع اظ ٞطٌ ٝ٘ٛتبذیط زض ٚضٚز ث ٝوالس یب تؼدیُ زض ذطٚج.
 -2زاضتٗ عطح زضس ٔطرع ٔ ٚحتٛای استب٘ساضز ثطای ٞط خّسٕٞ ٝطا ٜثب ظٔب٘جٙسی تطٔی.
 -3تطىیُ ٔٙظٓ والس ٔغبثك ثب اثالؽ تسضیس اظ ٞفت ٝضطٚع تب ٞفت ٝدبیب٘ی تطْ ٕٞطا ٜثب حضٛض  ٚغیبة زلیك  ٚتحٛیُ ِیست حضٛض  ٚغیبة ٕٞطا ٜثب
اٚضاق أتحب٘ی ث ٝازاض ٜأتحب٘بت.
 -4اعالع لجّی ثٔ ٝسئ َٛتطىیُ والسٟب ٔ ٚسیط ٌط ٜٚزض غٛضت ػسْ أىبٖ حضٛض زض والس یب خبثدبیی احتٕبِی تطىیُ آٖ.
 -5دطٞیع اظ ٞطٌ ٝ٘ٛتؼغیّی غیط ضطٚضی والس  ٚثطٌعاضی والس خجطا٘ی ثب ٕٞبٍٙٞی  ٚضضبیت وّی ٝزا٘طدٛیبٖ  ٚثب حضٛض حساوثطی زا٘طدٛیبٖ.
 -6آٌبٞی اظ سطفػُ زضس  ٚتسضیس اظ وتبة ٔغبثك ثب سط فػُ ٔػٛة ٔ ٚؼطفی ٔٙجغ زضسی زض اثتسای تطْ.
 -7دطٞیع اظ ٚضٚز ثٞ ٝطٌٔ ٝ٘ٛجبحث حبضی ٝای یب ثی اضتجبط یب ذبضج اظ تٛاٖ ػّٕی استبز یب ٘ب ٔتٙبست ثب ٔٛاز زضسی.
 -8ایدبز ٘طبط والسی  ٚتٛخ ٝث ٝا٘سٚذتٞ ٝبی لجّی زا٘طدٛیبٖ زض ض٘ٚس تسضیس
ٕٛٙٔ – 9ػیت تطىیُ والس ذػٛغی تحت ٞط ػٛٙا٘ی  ٚغیط ٔدبظ ثٛزٖ زضیبفت ٞطٌٚ ٝ٘ٛخ٘ ٝمسی تحت ٞط ػٛٙا٘ی (ٔطبٚض ٜػّٕی ،دژٞٚطی،
آٔبضی ،ضٚا٘طٙبذتی )... ٚ
 -10سؼی ضٛز ثب تؼییٗ تىّیف ٞبی ٞسفساض ٔ ٚتٙبست اظ سٛیی اٚلبت فطاغت زا٘طد ٛغٙی ٌطزز  ٚاظ سٛی زیٍط ش ٗٞا ٚث ٝتسضیح ٙٔ ٚغمی لٛت ٚ
اضتمب یبثس تب اظ ا٘ٛاع آسیت ٞب حتی االٔىبٖ ٔػ ٖٛثٕب٘س( .زضٌیط ٕ٘ٛزٖ ٞط چ ٝثیطتط زا٘طدٛیبٖ ث ٝفؼبِیتٟبی آٔٛظضی  ،دژٞٚطی  ٚفطٍٙٞی)
 -11سمف تسضیس اسبتیس ٔسػ ٛزض یه ٚاحس زا٘طٍبٞی زض یه تطْ حساوثط ٚ 16احس  ٚثطای اسبتیس تٕبْ ٚلت حساوثط ٚ 23احس ٔی ثبضس.
 -12اسبتیس ٔسػ ٛثبیس ٔطاحُ ٔػبحج ٝػّٕی  ٚػٕٔٛیٔ ،طاخؼ ٝثٌ ٝعیٙص  ٚوبضٌعیٙی ضا تب زضیبفت وس ضٙبس ٝعی وٙٙس.
ٕٞ -13بٍٙٞی ثب ٔسئ َٛتطىیُ والسٟب خٟت تؼییٗ ٔحُ أتحبٖ ٔیبٖ تطْ لجُ اظ اػالْ تبضید لغؼی آٖ ث ٝزا٘طدٛیبٖ.
 -14حضٛض استبز زضس زضأتحب٘بت ٔیبٖ تطْ  ٚدبیبٖ تطْ اِعأی است .ضٕٙب تبضید أتحبٖ ٔیبٖ تطْ زض خّس ٝا ٚ َٚزض ثبظٔ ٜطرع ضس ٜاظ عطف
آٔٛظش تؼییٗ ٌطزز.
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 -15دبسرٍٛیی ث ٝاػتطاضبت زا٘طدٛیبٖ ضطٚضی است  ٚاضبفٕٛ٘ ٝزٖ ٞطٌٕ٘ ٝ٘ٛط ٜثٕ٘ ٝط ٜدبیب٘ی دس اظثجت ٟ٘بیی ث٘ ٝبْ آظٔٔ ٖٛیبٖ تطْ یب ٕ٘طٜ
والسی یب فؼبِیت دژٞٚطی ٔمسٚض ٕ٘ی ثبضس.
 -16سٕ٘ ٟٓطات وست ضس ٜتٛسظ زا٘طد ٛزض ثرطٟبی ٔیبٖ تطْ ،والسی  ٚدبیبٖ تطْ زض سطثطي دبسرٙبٔ ٝث ٝزلت تىٕیُ ٌطزز.
 -17اضائ ٝسٛاالت أتحبٖ ثػٛضت تبیخ ضس ٜثب ثبضْ ثٙسی ضفبف ثطای ٞط سٛاَ  ٚتىٕیُ سطثطي سٛاالت أتحب٘ی اِعأی است.
ٔ -18تفبٚت ٔ ٚتغیط ثٛزٖ سٛاالت أتحب٘ی زض ٞط تطْ  ٚدطٞیع اظ اضائ ٝسٛاالت تىطاضی یب افطبء ضس ٜاِعأی است.
 -19اضائٕ٘ ٝطات دبیبٖ تطْ حساوثط  5ضٚظ دس اظ ثطٌعاضی ٞط أتحبٖ اِعأی است  ٚتحٛیُ اٚضاق أتحب٘ی دس اظ اػالْ ٕ٘طات اِعأی است.
 -20اذص ٘بْ وبضثطی  ٚوّٕ ٝػجٛض اظ آٔٛظش زا٘طٍبٚ( ٜیژ ٜاسبتیسی و ٝاِٚیٗ ٘یٕسبَ ٕٞىبضی آٟ٘ب ثب زا٘طٍب ٜاست).
 -21حضٛض ٔٙظٓ  ٚدبسرٍٛیی اسبتیس تٕبْ ٚلت زض سبػبت ضفغ اضىبَ حسالُ  6سبػت زض ٞفت.ٝ
ٔ – 22طبضوت خسی زض ضٛضای ٌط ٚ ٜٚزا٘طىس ٚ ٜخّسبت تٙظیٓ ضس ٜتٛسظ زا٘طٍب.ٜ
 - 23زض تػحیح ثطٌٞ ٝبی أتحب٘ی تٛخ ٚ ٝتبویس ثطفٔ ٟٓغبِت  ٚزضٚس ثبضس  ٚاظ حفظ غطف دطٞیع ٌطزز.

**نکات مربوط به فعالیتهای پژوهشی و فناوری**
 -24ثٟط ٜثطزاضی حساوثطی ٚغحیح ،اظ ثستط ٔٙبست ٔٛخٛز زض زا٘طٍب ٜثطای اضائ ٝوبضٞبی دژٞٚطی  ٚتحمیمبتی ٔٛضز ا٘تظبضاست.
 -25خٟت تطفیغ سبال٘،ٝوّی ٝفؼبِیتٟبی دژٞٚطی (ضبُٔ ٔمبِ ،ٝوتبة ،ضطوت زض ٕٞبیطٟب  )... ٚثبیستی زض سبٔب٘ ٝاسبتیس ثبض ٌصاضی ٌطزز.
 -26استفبز ٜاظ ٔعایبیی ٕٞچ ٖٛخبیع ٜتطٛیك چبح ٔمبالت ،زض ٌط ٚچبح ٔمبِ ٝثب ٘بْ زا٘طٍب ٜزض ٔدالت ػّٕی ٔ ٚؼتجط ٚتٛخ ٝث ٝضبذػٞ ٝبی تؼییٗ
ضس ٜاظ عطف زا٘طٍب ٜاست.
 -27ا٘دبْ عطحٟبی ثط ٖٚزا٘طٍبٞی ،حُ ٔطىالت غٙؼت  ،خبٔؼ ٚ ٝثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی وٛتبٔ ٜست ترػػی تٛسظ اسبتیس ٔحتطْ ٔٛضز ا٘تظبضاست.
 -28اسبتیس ٔی تٛا٘ٙس زض ٔطوع ضضس  ٚدبضن ػّٓ  ٚفٙبٚضی زض خٟت فؼبِیت زض ٞستٞ ٝب  ٚضطوت ٞبی زا٘ص ثٙیبٖ ٔطبضوت ٕٞ ٚىبضی زاضت ٝثبضٙس.
 -29حٛظ ٜدژٞٚطی خٟت زضیبفت دیطٟٙبزات ٘ٚظطات استبزاٖ ٔحتطْ زضذػٛظ آظٔبیطٍبٟٞب ،وبضٌبٟٞب  ٚسبیتٟبی ضایب٘ٚ ٝفؼبِیتٟبی زا٘ص ثٙیبٖ ...ٚ
آٔبزٌی ذٛز ضا اػالْ ٔی ٕ٘بیس.
 - 30سٛق زازٖ دبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی زا٘طدٛیبٖ ضضتٞ ٝبی ػّ ْٛا٘سب٘ی ث ٝدژٞٚطٟب  ٚتحمیمبت ثب ٔٛضٛػبت اسالٔی.
 - 31تٛخ ٚ ٝتبویس ثط اضائ ٝضاٞىبض  ٚضٚیىطز حُ ٔسبِ ٝثطای ٔسبئُ ضٚظ  ٚوبضثطزی  ٚػیٙی خبٔؼ ٝزض ٔٛضٛػبت دژٞٚطی.
 – 32ثطضسی  ٚچه ٔىبتجبت  ٚثرطٙبٔٞ ٝب اظ عطیك اتٛاسی ٖٛازاضی (آیىٗ) ضطٚضی است.
 – 33أٛض دژٞٚطی زا٘طد ٛاظ خّٕٔ ٝطاحُ وبض آٔٛظی ،وبضٚضظی ،دبیبٖ ٘بٔ ٚ ٝضسبِ ٝضا زض سبٔب٘ٞ ٝبی دژٞٚطی إِبس  ٚدژٞٚطیبض ث ٝعٛض ٔطتت
ثطضسی  ٚچه ٕ٘ٛز ٚ ٜتبییسٞبی الظْ ضا ثؼُٕ آیس.

**نکات مربوط به فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی**
 -34حضٛض اسبتیس زض فؼبِیتٟبی فطٍٙٞی زا٘طٍب ٜثرػٛظ ٕ٘بظ خٕبػتٔ ،سبثمبت سطاسطی لطآٖ  ٚػتطت ٔٛضز ا٘تظبض است.
 -35تٛخ ٝث ٝتمیسات زیٙی  ٚضػبیت وبُٔ ٔٛاظیٗ اسالٔی ،اذاللی ،اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ثٚ ٝیژ ٜثب تٛخ ٝث٘ ٝمص اٍِٛیی اسبتیس اضخٕٙس ثطای
زا٘طدٛیبٖ ،الظْ است.
 -36دطٞیع اظ زضیبفت ٞط ٌٞ ٝ٘ٛسی ٝاظ زا٘طدٛیبٖ یب ثطٌعاضی ٞط ٌٔ ٝ٘ٛطاسٓ زا٘طدٛیی زض والس و ٝثبػث ٌطزز اذتیبض والس اظ زست استبز زضس
ذبضج ٌطزز.
 -37ػسْ استفبز ٜاسبتیس اظ اتٔٛجیُ ضرػی زا٘طدٛیبٖ  ٚثبِؼىس خٟت ضفت  ٚآٔس ث ٝزا٘طٍبٛٔ ٜضز ا٘تظبضاست.
 -38ضرػیت زازٖ ث ٝزا٘طد ٚ ٛتمٛیت حس ػعت  ٚوطأت ٘فس ا ٚ ٚدطٞیع اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛتحمیط  ٚتٞٛیٗ زضوالس ٔٛضزا٘تظبضاست.
 -39تٛخ ٝث ٝضئ ٖٛاستبزی  ٚحفظ حسٚز  ٚثغٛض حطیٓ استبز  ٚزا٘طد ٛثػٛضت استبز  ٚضبٌطزی ٘ ٝدسض  ٚفطظ٘سی ٔ ٝ٘ ٚبزض  ٚفطظ٘سی (ضئ ٖٛاستبزی
ٔب٘ٙس ٘ىبت ثٙسٞبی)47-34-32-31-28-27
 -40ثطاسبس آییٗ ٘بٔ ٝاستؼٕبَ زذب٘یبت زض ٔدٕٛػ ٝزا٘طٍب ٜثطای استبز  ،زا٘طد ٚ ٛسبیط ػٛأُ ٕٔٛٙع است.
 -41استفبز ٜاستبزاٖ ذٛاٞط اظ حدبة ثطتط  ٚدطٞیع اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛآضایصٔ ،سٌطایی  ٚتدُٕ ظزٌی ٔٛضز ا٘تظبض است.
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 -42ثی تفبٚت ٘جٛزٖ ث ٝضػبیت ضئ ٖٛاسالٔی زا٘طدٛیبٖ  ٚدطٞیع اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛاذتالط زض والسٟب (تطخیحب دسطاٖ زض ضزیف خّ ٚ ٛیب ث ٝغٛضت ست٘ٛی
زض ضزیفٟبی چخ یب ضاست ثٙطیٙٙس)  ٚدطٞیع اظ ٞطٌٍ٘ ٝ٘ٛب ٜتجؼیضی اظ ٘بحی ٝاسبتیس ٘سجت ث ٝزا٘طدٛیبٖ ٔٛضز ا٘تظبضاست.
 -43اسبتیس اظٞطٌ ٝ٘ٛضٛذی ثیدب ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛحطوتی ؤ ٝسیطیت والس ضا ٔرتُ ٕ٘ٛز ٚ ٜثبػث اظ ثیٗ ضفتٗ حدت  ٚحیب ضٛز دطٞیع ٕ٘بیٙس.
 -44تٛخ ٝث ٝحفظ  ٚاحتطاْ فط ًٙٞاسالٔی ّٔٚی  ٚدطٞیع اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛاظ ذٛز ثیٍبٍ٘ی ٔٛضز ا٘تظبض است.
 -45حضٛض فؼبَ زض وبضٌبٟٞب  ٚفؼبِیتٟبی فطٍٙٞی ٚیژ ٜاسبتیس  ٚذب٘ٛازٞ ٜبی ایطبٖ
ٕٞ – 46بٍٙٞی ثب ٔؼب٘ٚت زا٘طدٛیی  ٚفطٍٙٞی خٟت اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی زا٘طدٛیبٖ
 – 47ضػبیت ٔمطضات دٛضص  ٚدطٞیع اظ دٛضیسٖ ِجبسٟبی آستیٗ وٛتب ٚ ٜذبضج اظ ضبٖ استبزی تٛسظ اسبتیس ثطازض  ٚاستفبز ٜاظ حدبة ثطتط چبزض ثطای
اسبتیس ذٛاٞط
 – 48تمٛیت ضٚحی ٝذٛز ثبٚضی  ٚأیس زض زا٘طدٛیبٖ
 - 49تجییٗ  ٚثیبٖ ظطفیت ٞب ٚخبیٍب ٜػّٕی  ٚدژٞٚطی  ٚفطٍٙٞی زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی
 -50الظٔ ٝتسضیس ٔٛثط ٔٚفیس ٕٞطا ٜثٛزٖ تسضیس زض حبِت ضٛض٘ ،طبط  ٚاحسبس  ٚدطٞیع اظ تسضیس زض ٍٙٞبْ وسبِت ،ػػجب٘یت ،اضغطاةٍ٘ ،طا٘ی
 ٚذٛاة آِٛزٌی است.
 -51ضاثغ ٝغٕیٕب٘ ٝثب زا٘طدٛیبٖ ٕٞطا ٜثب ٔتب٘ت ٚ ٚلبض ٚضػبیت حسٚز ٚضئ ٖٛاستبزی ( ٘ ٝزٚضی افطاعی اظ زا٘طد٘ ٝ٘ ٚ ٛعزیىی ثیص اظ حس ث ٝا) ٚ
زضآٔٛظش ٚتطثیت ٔٛثطاست.
 -52زضن وطزٖ ضطایظ ٚالؼی زا٘طد ٚ ٛذٛة ضٙیسٖ سرٗ ،دطسص یب ا٘تمبز ا ٚ ٚدبسد  ٚثطذٛضز وطیٕب٘ ،ٝزض ضبٌطز دطٚضی ٔٛثطاست.
 -53دطٞیع اظ تٙجی ٝیه ٌط ٜٚث ٝذبعط یه فطز  ٚدطٞیع اظ ٚازاض وطزٖ ٔترّف ث ٝػصضذٛاٞی اظ ضٕب زض ثطاثطخٕغ ٔٛضز ا٘تظبض است.
 -54حتی االٔىبٖ اظ ث ٝوبض ثطزٖ وّٕ "ٗٔ" ٝدطٞیع وٙیس  ٚاظ ث ٝضخ وطیسٖ أتیبظات  ٚافتربضات ذٛز ٔب٘ٙس ذب٘ٛازٔ ،ٜسضنٔ ،ؼسَ ،ضغُ ،سٛاز،
زا٘طٍب... ٚ ٜذٛززاضی فطٔبییس  ٚذٛز ضا فطاتط  ٚثطتط اظ زا٘طد ٛلّٕساز ٘ىٙیس .ضطایظ ضٕب  ٚآٟ٘ب یىسبٖ ٘یست.
 -55اسبتیسٌطا٘مسض اظ ٞطٌٕٞ ٝ٘ٛطاٞی ثب زا٘طدٛیبٖ زض ثط٘بٔٞ ٝب  ٚاضزٞٚبیی و ٝثس٘ ٖٚبْ ٚاعالع ٔ ٚدٛظ زا٘طٍب ٜثٛز ٚ ٜخسا اظ لٛا٘یٗ ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝب ٚ
زستٛضاِؼُٕ ٞبی زا٘طٍب ٜا٘دبْ ٔی ٌیطز ،خسا ذٛززاضی ٕ٘بیٙس.

الشم به ذکس است که توجه به هوازد فوق دز اهس ازششیابی علوی ،پژوهشی و فسهنگی اساتید هحتسم لحاظ
خواهدگسدید و اداهه هوکازی هنوط به توجه و زعایت هوه  55هوزد اش نکات هرکوز هی باشد.

اینجانب آقای/خانن....................................................عضو هیات علوی /استاد هدعو دانشگاه آشاد اسالهی خوینی شهس ،ضون
هطالعه هوه هوازد فوق الرکس هتعهد به توجه و زعایت هوه هوازد اش نکات هرکوز هی گسدم.

انم و انم خانىادگی استاد :

با تقدیم احترام

امضای استاد :

اداره گزینش
دااگشنه آزاد اسالمی خمینی شهر

اترخی :
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