
 

 
 تفاهم نامه

نگی گگآیدید.گاینگتفگهمخی گگاینسجاگراا گرگرار آییزشج گگدانشجوی گراای گه گدره  •
رگشجاگگینقددگرادید گرگتگگاگیگ گدره  گشجاایآگآ گی عگلاخگخیاهدگگاهاکگه گنیهینگ

ینظیهگگهج گگنجگیج گگ.گتیجج گننیجدگنج گت ییگاینگتیار هجگگدتجمگیطجگلقج گرایجگ جدهید گلطفجگ گگ
 .راددت ییگیداهاتگیذنیهگنیزگتلد گی 

گ •
o گجلسج گگ9دهگگگاینسجاگراا گرگرار اهائ گخدیگتگآییزشج گگنامه :موضوو  تفاهم

 صیهتگیوگز .ه گدتید گ30سگلمگرگگ13ه گیدتگ
o گ.یگ 2هادتگگن سگجلس گازگشارعگارلینگ نامه :مدت تفاهم
o اسجکگ گهر گهارزاهگصجیهتگآن ینگرگدهگهسجااگگهگگه تاگی گن سگها:مکان کالس

گ.خیاهدگشد
o ::نگیپییتا گایناانمگگییهگیخ گتاگی گتوهیزاتگآییز گشجگیخگگتجهیزات آموزشو

گشید.رااهمگی رگ...گتیسآگدانشویگ

•  
خواهد   یک ساعت و س: دقیقهها زمان کالسلطفًا توجه داشته باشید که مدت:  ۱نکته

ی ی دریافت: با عهدهها طبق بانامهریزی باای حضووور در کالسبود. مسوولولیت بانامه
 .دانشجویان محتام است

وجود دارد. فیلم جلسوات و صوورت رایاان  رفته بهامکان جباان جلسوات ازدسوت:  ۲نکته
 جزوات در کانال تلااام: ویژه ثبتنام کنندگان جهت دانلود قاار داده میشود.

گاهاکگه گنیهگگازگسجی گن سرهردگه گگلینکگگ گریلمگجلسجگتگرجزراتگدسجااسج گه  .1
دهیگرمگگگگث مگنگ گراسگتااهگداد گییشجججیدگگرگگدهگنگنگیگتلگاای گریژ گث انگ گننندرگ گگ

 یگ گایشگ گه گلضییمگنگنگیگدهگی گآیند.وازگسی گدانششهای گگ

لضجییمگدهگنگنگیگرگرار گهگ گتلگاای گیکگهفا گت خگازگشجارعگجلسج گاریگصجیهتگگ
گییگادد.گ

اهائ گ.گها گاهت گط گهاا گاهسججگیگسججیارتگدهگطییگدره گازگطای گرار گتلگاای گریژ گ2
گشید.سگلمگاگسخگداد گی گ48ایکگ گاذیاگاسمگرگظافگگهگگسگخا گشد گگنتاایحخگ



 
ال گگگ10سجگلمگچهگهشجن  گگاشجای گن گه گسجیارتگدانپگاذیاا گشجن  گتگگگرگسجگلگتگهرزهگگ
گشد.گهگگی گ15ال گگ10هگگسگلمگرگانوشن  گ19

گهگشد.گگگ گی یگ3:گیدتگاشای گن گدره  •

راتسگپ گدایانمگگگ:یثخگگدیگاگگدهگها گهگ گاهت گط هاگگسیایگخیدگگدانشویگگهگصیهت گن گگد
دانشجویگییظ گاسجمگشجیدگلذاگگجیابگداد گنا گر...گاهسجگیگنندگااسجپاینسجاگراا گگ

ردآگازگطای گرار گتلگاای گریژ گتااینگرگااسججپگرگاگسججخگاهسججگیگگاهگگخیدگسججیای
گرایگید.

اراگه گهاگدلیخگازگادای گحضجیهگدهگهانگی گآییزشج گگدانشجویگگگشواای  انروااا از دوره:.گگ3
ه گیشجگره گگگگروز قبل از شواو  جلسوه اول  ۲حداقل نگ گناد گینصجافگشجیدگهگیدگن گث م

هاگاسججگسگگ.گنگ گهید گاط عگهدهدگتگگرج گراهیز گلیدتگداد گشججیدن گیسججلییگث م
ن سگهگگتقدادگث انگ گننندرگ گهاگگگمیفیحفظگنگگ چهگهچیبگدهگنظاگرارا گشججد گهاا

ه گانصجاافگگمیشجص گث مگنگ گننند گتصجاگخیاراگه گهاگدلگلذاگ گشجدیدره گیحدردگی
ن گهگگگگگ گهرزگت خگازگشجارعگدره گه گیشجگرهگ2تگگگگگسجمی گگیازگشجانمگدهگدره گهاگداشجمگی

راصججمگگگنییتگگیوایل گاهاکگهگد یث مگنگ گهاگانوگ گداد گال  گانصججاافگناگگگگشججگ یا
اراگدانشویگگبعد از باگزاری جلسه اولرگگگگهاگداشجا گهگشدگگایدگگ ناد گیادگضجگگنگیگزیجگگ

نگ گناد گانصججاافگدهدگیگگه گادای گحضججیهگدهگهانگی گآییزشجج گن گث مه گهاگدلیخگازگ
رجه گدلیخگلد گااداخمگاتسجگ گیگگهاگدلیخگدیگاگادای گدره گهاگازگدسجمگهدهدگهی 

گ.شیدشد گه گارگهگزااداخمگنا هگ گانوگ ازگااداخا 

صجیهتگینظمگهگگتیج گه گشجاایآگتیار گارلی گصجیهتگریاد گهگیدگه اتسجگ گگگااداخمگگ.گ4
شججییدگرگازگدهیگرمگنگادد گازگدره گخگهجگی گگااداخمگهگهمگهاگتسججآن گدهصججیهت 

هگ گیات آگنیزگحذفگخیاهیدگشججدگرگتاگی گااداخمگهاگنیزگازگدسججمگخیاهیدگرار 
اجااگشجویگتگهخهسجگن گازگسجامگدانگداد.گهدیه گاسجمگییاهدگری گدهگصجیهتگلد گاط ع

یشگره گگتیاندگتگگت خگازگتگهیخگیداهگهگگجهمگهرعگهارین گییهد گی گدانشویگگاسم گلذا
 .دهگتاگسگهگشدگیسلییگث انگ گهید ن گ

هاا گیشجگره گن گیسجلییگگرز گاسجمگدانشجویگهسجیدگهگنک گااداخمگاتسجگ گهاگ .5
گث انگ گهید گدهگراتسگپگاهسگیگنند.

یگگگهایمگرگهاا گاسجافگد گتوگه گشجد گدهگط گدره  گتحمگتگنی گنپ جزراتگاهسجگی.گ6
اسجم.گدانشجوییگ گیحاا گتنهگگهاا گاسجافگد گشجصصج گگرگحاا گگگگیانیعگشجص گدیگاگ

تیاننجدگازگجزراتگاسجججافجگد گنننجدگرگاهسجججگیگآ گهاا گهاشجججص گدیگا گحا گگی 
 .هگشددانشوییگ گیوگزگنا 



 
تگهخگدسجااسگگنگنگیگتلگاای ضج آگشجد گازگطای گگگرگریدییی گگرگیخگهگ گصجیت گگ.7

درهگه گتااهگداد گخیاهدگشجد.گدانشجویگیوگزگه گهارین گگرگیشجگهد گهاا گری گداد 
ن سگهگگه گدیگاا گه گهاگگرگریدییی گاسجافگد گتوگه گیگگاناشجگهگرگیخگهگ گصجیت 

 ینظیهگنا گهگشد.گ

 :تعهدات دانشجو

گ.شهای  گط  گشاایآگیذنیهییتعگااداخمگه  .1

گ گیطگلق گرگتأ دگتاگی گشججاایآگازگسججی گدانشججویینزل نگی گه ت ییگاینگتیار .گ2
 .اسم

 :تعهدات مدرسین دوره

 .حضیهگه گییتعگدهگهان س.گ1

 ه گسیارتگدانشوییگ .گگی .گاگسصگی2

 :مرجع حل اختالف

نگی  گطارینگگاجاا گاینگتفگهمدهگصجیهتگهارزگهارین گاخا فگدهگتق یاگیگگتفسجیاگرگیگگگ
ناجگینجدگتجگگازگطای گیجذانا گییانعگهاگیاتفعگناجگینجد گدهگنیاگاینگصجججیهتگگت  گی 

 .ص حگیاتفعگخیاهدگشدنگی گازگطای گیاجعگذ اخا فگتفگهم

 :نامهفسخ تفاهم

تااهدادگدهگتگهیخگیداهگشجاایآ گدهگصجیهتگلد گااداخمگشجهای گگ4رگگگ3یطگه گهگگهندگ
هاچنینگدهگصجیهتگگگگا گه گشجاگگلیدتگداد گنصیاهدگشجد.د گرگهزین شجدانشجویگرسجخ

انصججاافگدانشججویگازگادای گدره  گتااهدادگرسججخگی گشججیدگرگهارزاه گجلسجج گاری گگ
 .هگ گتگگآ گزیگ گهارشمگداد گنا گشیدااداخا 

 :نامهنسخ و اعتبار تفاهم

تااهدادگهجگگآرجگه گرگاینگتااهدادگدهگیجکگنسجججصج گالکاارنیک گتنظیمگرادیجد گرگطارینگگ
 .انداط عگنگیخگآ گهاگییهدگتأ دگرگت ییگتااهگداد 

 


