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 کار آموزان عسیس 

)ثز اسبس  ثِ ثخص رٍاًپشضىی هزوش راسی خَش آهذیذ. اهیذٍارین عی دٍرُ یه هبِّ ثب تالش ضوب ٍ سحوبت اػضبی ّیبت ػلوی گزٍُ رٍاًپشضىی آهَسش السم

 وَریىَلَم آهَسضی ( را در یبفت وٌیذ.

ثؼذاس ظْز هی ثبضذوِ ّز رٍس در دفتز هزثَط ثِ حضَر ٍ غیبة وبرآهَساى )در ٍاحذ آهَسش (  30/1صجح ٍ سبػت خزٍج  8سبػت حضَر در ثیوبرستبى  -1

 تَسظ وب آهَس ٍ تحت ًظبرت وبرضٌبس آهَسش ثجت هی ضَد. 

 ثب ثزگشاری گشارش صجحگبّی ثجت هی ضَد.  30/8ّز رٍس سبػت  ،ثزًبهِ آهَسضی ثخص  -2

هجبحث ضزٍری رٍاًپشضىی وِ السهست لجل اس آهَسش  سخلسِ تئَری ثزگشارخَاّذ ضذ ) ا 2یه هبِّ ، پس اس هَرًیٌگ ،  رٍس دٍرُ آهَسضی 15درعی  -3

 ثبلیٌی آهَختِ ضَد(.

 ام ، ثؼذاس هَرًیٌگ آهَسش ثبلیٌی )راًذ در ثخص ٍ درهبًگبُ رٍاًپشضىی ٍ اػتیبد( ثزگشار خَاّذ ضذ . 15پس اس رٍس  -4

 در پبًل آهَسضی ًصت هی ثبضذ.  ثز حست سبػت ثزگشاری ٍ اتٌذ هزثَعِ زًبهِ آهَسضی ثخص رٍاًپشضىی )هَرًیٌگ ، راًذّب ، والس ّبی تئَری (ث -5

سین هی ( تمدر اثتذای دٍرُ ، وبرآهَساى ) ثب ثزًبهِ ریشی تَسظ خَدضبى ( خْت حضَر در راًذ ّب یب درهبًگبُ ّب ثِ چٌذ گزٍُ )ثز حست تؼذاد داًطدَ -6

 ضٌذ ٍ گزٍُ ثٌذی تَسظ ًوبیٌذُ ثِ اعالع وبرضٌبس آهَسش رسبًذُ هی ضَد. 

ثزگشار هی ( ECTآهَسش در اعبق الىتزٍضَن ) 30/8لىتزٍضَن تزاپی رٍسّبی یىطٌجِ ٍ سِ ضٌجِ ٍ پٌح ضٌجِ راست سبػت اخْت آضٌبیی داًطدَیبى ثب  -7

دلیمِ در اعبق ضَن حضَر  20وبرضٌبس آهَسش )ثزای یىجبردر عی دٍرُ ( ٍ ّز ثبر حذاوثز  ًفزُ ثب ّوبٌّگی 4ضَد. داًطدَیبى در گزٍُ ّبی حذاوثز 

 هی یبثٌذ.

ًوزُ پبیبًی  ّز وبرآهَس تبپبیبى دٍرُ هَظف ثِ ارائِ ضزح حبل ٍ هؼبیٌِ رٍاًی یىی اس ثیوبراى ثستزی در ثخص ثصَرت هىتَة هی ثبضذ وِ الشاهی ثَدُ ٍ -8

 هٌَط ثِ ارائِ آى هی ثبضذ.

 ستفبدُ اس رٍپَش سفیذ ٍ رػبیت پَضص حزفِ ای اػال م ضذُ ٍ ًصت اتیىت در سهبى حضَر در ثیوبرستبى الشاهیست ا -9

عِ ، هوٌَع در راستبی رػبیت حمَق گیزًذگبى خذهت ، ضجظ صذای ثیوبر یب گزفتي فیلن ٍػىس اس ثیوبر یب اٍراق پزًٍذُ ثیوبر ثذٍى رػبیت لَاًیي هَرثَ -10

 است .

د ٍضؼیت رَیبى ثیوبر خَاستبر اعالػبتی در هیت حمَق گیزًذُ خذهت ، درصَرتی وِ فزدی ثب هؼزفی خَد ثِ ػٌَاى یىی ار ثستگبى یب آضٌبدر راستبی رػب -11

 وبیی پشضهثیوبر هی ثبضذ اس دادى ّز گًَِ اعالػبت هحزهبًِ ثیوبر اختٌبة ًوَدُ ٍ درهَرد دادى اعالػبت ثِ ثستگبى درخِ یه ثیوبر ثب اعالع ٍراٌّ

 هؼبلح الذام وٌیذ.

ٍ عجك ضَاثظ لبًًَی هزخصی وبرآهَساى خالف همزرات است ٍلی در هَالغ ضزٍرٍی هی تَاًیذثب اعالع ثِ هسئَل وبرآهَساى )خبًن دوتز حمبًی (  -12

 هذیزگزٍُ رٍاًپشضىی )آلبی دوتز صفز حبهذًیب ( اس هزخصی فمظ یه رٍس در عَل دٍرُ استفبدُ وٌٌذ. 

رػبیت پَضص حزفِ ای ، حضَر ٍغیبة ، ارائِ ثزگِ ضزح -شلحبػ هی گزدد: ضبهل زات آسهًَْب ، آیتن ّبی دیگزی ًیرآهَس ػالٍُ ثز ًودر ًوزُ ًْبیی ّز وب -13

 حبل ، فؼبلیت ّبی اهَسضی در عَل دٍرُ )وٌفزاًس ، همبلِ ٍ..(

 دٍرُ )وٌفزاًس ، همبلِ ٍ..( رػبیت پَضص حزفِ ای ، حضَر ٍغیبة ، ارائِ ثزگِ ضزح حبل ، فؼبلیت ّبی اهَسضی در عَل- -14

 اس وبرآهَساى ػشیش اًتظبر هی رٍد در رػبیت ًظن ًٍظبفت والس درس ٍ رختىي ٍحفبظت اس ٍسبیل ٍ اهىبًبت هَخَد ّوىبری ًوبیٌذ. -15

رضٌبس آهَسش هزوش )خبًن )خبًن دوتز حمیمی ( ٍیب وبثب هؼبٍى آهَسضی هزوش "یذ هستمیوببیل آهَسضی ، رفبّی ٍ.. را هیتَاًسّز هَردی در راثغِ ثب ه -16

 ثطبرت ( در هیبى ثگذاریذ. 

 در عَل ثخص  ارائِ وٌفزاًس تَسظ وبرآهَساى فؼبلیت آهَسضی هحسَة ضذُ ٍ ًوزُ ارائِ وٌفزاًس در ًوزُ ػلوی وبرآهَس لحبػ خَاّذضذ.  -17

 


