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 26/3/1401شٌجِ پٌج ثِ اعالع داًشجَیبى توبهی هقبعغ تحصیلی هی سسبًذ، اهتحبًبت پبیبى ًیوسبل اص تبسیخ 

ثشگضاس خَاّذ شذ.  گلستبى ثش اسبس تبسیخْبی رکش شذُ دس سبهبًِ آهَصشی 00/04/1401لغبیت پٌجشٌجِ 

ثشگضاس خَاّذ شذ. دسٍس  ثصَست هجبصیٍ ثش اسبس تقَین اػالم شذُ  پبیبًیاهتحبًبت دسٍس ػوَهی دس سِ سٍص 

 تخصصی ٍ پبیِ ًیض دس هحل داًشکذُ ّبی هشثَعِ ثشگضاس خَاّذ شذ. 

ًشگبُ ثش ًظن ثخشی ٍ کیفی ًوَدى دس ًیوسبل جبسی ّوبًٌذ ًیوسبل قجل توشکض توبهی هجوَػِ آهَصشی دا

ثی ًظوی هَاسد صیش سا  گًَِ بت خَاّذ ثَد لزا اص داًشجَیبى گشاهی تقبضب هی شَد ثب ّذف جلَگیشی اص ّشهتحبًا

 هَسد ًظش قشاس دٌّذ. ثذیْی است هسئَلیت ػذم تَجِ ثِ ّش یک اص هَاسد ثش ػْذُ داًشجَیبى خَاّذ ثَد:

آصهًَْب ضشٍسی است ٍ لزا ثشای کبست ٍسٍد ثِ جلسِ ٍ کبست شٌبسبیی هؼتجش دس ّش یک اص  يّوشاُ داشت -1

ثبیستی داًشجَ ًسجت ثِ تکویل فشم اسصیبثی اسبتیذ اقذام ٍ توبهی ثذّی  ،دسیبفت ایي کبست اص عشیق سبهبًِ

 ّبی هشثَط ثِ شْشیِ سا تسَیِ ًوبیذ.

داسًذ، اهکبى دسیبفت  سا صهبى کبفی ثشای دسیبفت کبست ٍسٍد ثِ جلسِگشاهی تجصشُ: ثب تَجِ ثِ ایٌکِ داًشجَیبى 

 کبست دس ایبم اهتحبًبت ٍجَد ًذاشتِ ٍ اص ٍسٍد داًشجَیبى فبقذ کبست هوبًؼت خَاّذ شذ.

حتی دس صَست ػذم  ٍ... دس جلسِ اهتحبًی، mp3 player ّوشاُ داشتي کتبة، جضٍُ، یبدداشت، هَثبیل، -2

 .هقشسات ثشخَسد خَاّذ شذ استفبدُ اص آى، تخلف هحسَة هی شَد ٍ عجق

کلیِ داًشجَیبى هَظفٌذ ثب تَجِ ثِ شوبسُ صٌذلی دسج شذُ دس کبست ٍسٍد ثِ جلسِ اهتحبى دس هحل  -3

 اختصبصی خَد هستقش گشدًذ.

 ضشٍسیست پس اص اتوبم اهتحبى، داًشجَیبى سشیؼبً هحل ثشگضاسی اهتحبى سا تشک ًوبیٌذ. -4

س دسگبُ الکتشًٍیکی اداسُ کل آهَصش داًشگبُ آییي ًبهِ حزف پضشکی ٍ سبیش قَاًیي هشتجظ ثب اهتحبًبت د -5

 ثبسگضاسی شذُ ٍ الصم است ثِ دقت تَسظ داًشجَیبى هغبلؼِ ٍ اجشا گشدد. 

هَاسدی کِ دس آییي ًبهِ اًضجبعی تقلت هحسَة هیگشدد شبهل صحجت کشدى، ّوشاُ داشتي تلفي ّوشاُ،  -6

 .اًضجبعی ثب افشاد خبعی ثشخَسد خَاّذ شذًبهِ  کتبة، جضٍُ، یبدداشت ٍ ... ثَدُ ٍ هغبثق آییي
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