؛ اعالػیِ ضواسُ  - 2آهَصش هجاصی ( لاتل تَجِ اساتیذ)

تاسالم ٍ ػشض تثشیک سال ًَ هحضش اساتیذ هحتشم

تا لغؼی ضذى آهَصش هجاصی دس تشم جاسی ،تا دس ًظش گشفتي سٌذ هٌتطش ضذُ ٍصاست ػلَم هثٌی تش اجشای
ساّکاسّای الصم جْت تشٍى سفت اص تحشاى جاسی،خَاّطوٌذ است تِ ًکات ریل تَجِ فشهائیذ :
 .1آهَصش الکتشًٍیکی دس ایي ًیوسال تشای کلیِ دسٍس ػوَهی ٍ اختصاصی تذٍى ّیچ گًَِ هحذٍدیتی هجاص
است.اسائِ آهَصش هجاصی تشای دسٍس ػولی هٌغمی ًثَدُ ٍ دس صَست تشگضاسی کالسْا تِ ضکل حضَسی،
دسٍس هضتَس تِ ضکل فطشدُ اسائِ خَاٌّذ ضذ .دس غیش ایي صَست ایي دسٍس تِ تشم تؼذ هَکَل خَاٌّذ ضذ.
 .2دس صَست فشاّن ضذى ضشایظ هٌاسة ،کالسْای حضَسی تصَست فطشدُ تشگضاس خَاٌّذ ضذ .تَجِ فشهائیذ
کِ فؼال آهَصش هجاصی هغاتك تا کالسْای حضَسی تشگضاس ضذُ ٍ اسائِ فایلْای تذسیس اساتیذ حذالل تِ
ضکل پاٍسپَیٌت ّوشاُ تا فایل صَتی الضاهی ست ٍ تا تشگضاسی هحتول کالسْا تِ ضکل حضَسی ،هغالة هَسد
تذسیس اداهِ هغالة تذسیس ضذُ کالسْای هجاصی خَاٌّذ تَد .الصم تِ یادآٍسی ست کِ تشگضاسی کالسْا تِ
ضکل آًالیي دس دست پیگیشی ست ٍ دس ایي هَسد اعالع سساًی خَاّذ ضذ.
 .3جْت استما کیفیت آهَصش ٍ تؼاهل ّش چِ تْتش اساتیذ تا داًطجَ ،تْشُ گیشی اص لاتلیت ّای فضای هجاصی ٍ
تطکیل گشٍّْای هجاصی هفیذ خَاٌّذ تَد.
 .4تا تَجِ تِ اًؼغاف آهَصضی هذًظش ٍصاست ػلَم ،دس ایي ًیوسال ،تشسسی حضَس ٍ غیاب داًطجَ تایذ تِ ًحَی
تاضذ کِ ٍاحذ داًطجَ تِ ػلت غیثت تیص اص حذ حزف ًگشدد ٍ دس ػیي حال حضَس ٍ فؼالیت داًطجَ لاتل
سصذ تاضذ.
 .5دس صَست تشگضاسی اهتحاًات تِ ضکل حضَسی ،تاسیخ اهتحاًات تذٍى تغییش ٍ هغاتك تا تمَین آهَصضی خَاّذ
تَد ٍ ّش گًَِ تغییش احتوالی دس ایي هَسد تِ اعالع خَاّذ سسیذ.
 .6تا تَجِ تِ ایٌکِ اهکاى اًثساط تاصُ صهاًی تشم جاسی ،هحتول هی تاضذ لزا خَاّطوٌذ است ّوکاساًی کِ دس
ایي حالت لادس تِ ّوکاسی ًیستٌذ ،آهَصش هشکض سا هغلغ ًوایٌذ.
 .7خَاّطوٌذین پاسخگَیی تِ سَاالت آهَصضی داًطجَیاى دس خصَظ حزف دسس یا تشم ،هیْواى ضذى دس
تشم جاسی  ...سا تِ کاسضٌاساى آهَصش اسجاع دّیذ (.تشسسی هَاسد فَق الزکش اص اختیاسات ضَسای آهَصضی هی
تاضذ).

تا تطکش

