
 

 

 

 فعّبل دس تشكلْبي داًشجَيي ثشتش دستَسالعول شٌبسبيي ٍ اًتخبة جَاى
 

 :هقذهِ

ثشٍص خالليت ٍ اثتىبس دس  أًظيش فشصًذاى خَد ّوَاسُ هٌص ايشاى اسالهي اص ديشثبص ثب استؼذادّبي سشضبس ٍ ثي

ّبي  گيشي اص آهَصُ دس ايي سّگزس جَاًبى تَاًوٌذ ايي سشصهيي پبن، ثب ثْشُ. هختلف اجتوبػي ثَدُ است ّبي ػشغِ

ّبي استمالل هيْي اسالهي سا  گشفتِ ٍ پبيِ ساُ پُشفشٍؽ گزضتگبى سا ثب ضبيستگي ٍ پَيبيي پي ،هتؼبلي اسالم ػضيض

اسالهي هجٌي ثش اّويّت ًمص جَاًبى دس حشوت ثِ ثب تَجِ ثِ تأويذات سّجش هؼظن اًمالة . اًذ استَاستش سبختِ

ّوضهبى ثب ( ع)ّبي ثلٌذ اسالهي ٍ دس پي هػَثِ ضَساي ػبلي جَاًبى، جطٌَاسُ حضشت ػلي اوجش سوت آسهبى

ّبي سضذ  ثب ّذف استمبي جبيگبُ جَاًبى ٍ ضٌبسبيي صهيٌِ( سٍص جَاى( )ع)اوجش  ٍالدت ثب سؼبدت حضشت ػلي

ّوِ سبلِ ثشگضاس ٍ ًسجت ثِ ضٌبسبيي، هؼشفي ٍ تجليل اص  گي ٍ ػلوي جَاًبى ايشاًياجتوبػي، التػبدي، فشّي

 .ضَد جَاًبى فؼّبل ٍ هَفّك الذام هي

اي هتطىل اص ًوبيٌذگبى ٍصاست وطَس، جْبدداًطگبّي، ّالل  هَضَع فؼّبليت اجتوبػي ايي جطٌَاسُ ثِ وويتِ

ضذُ است ٍ اص هحَسّبي جَاى فؼّبل دس ػشغِ احوش، ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًبى ٍ ثسيج هستضؼفيي ٍاگزاس 

 . تؼييي جَاى ثشتش دس تطىلْبي داًطجَيي ثِ جْبدداًطگبّي سپشدُ ضذُ است، اجتوبػي

لزا ايي دستَسالؼول ثشاي اًتخبة جَاى فؼّبل دس تطىلْبي اجتوبػي جْت اجشا دس ّوِ ٍاحذّبي جْبدداًطگبّي 

 .اّي تْيِ گشديذُ استهشاوض آهَصش ػبلي جْبدداًطگ هؤسسبت ٍ ٍ ًيض
 

 :ّذف كلي

 ضٌبسبيي ٍ اًتخبة جَاى ثشتش دس فؼبليت اجتوبػي ضبخِ تطىلْبي اجتوبػي
 

 :اّذاف تفصيلي

 جَاى سبصي ثشاي ثشٍص ايوبى، اسصضْبي هتؼبلي ٍ سٍحيِ فذاوبسي ٍ ايثبس دس فؼبليتْبي گشٍّي دس هيبى ًسل صهيٌِ -1

 اجتوبػي ٍ اهيذ ثِ آيٌذُ جَاًبى سبصي ثشاي ثشٍص خالليت ٍ افضايص ًطبط صهيٌِ -2

 تمَيت سٍحيِ خَدثبٍسي ٍ اػتوبد ثِ ًفس هلّي دس ثيي جَاًبى -3

 ّبي هختلف اجتوبػي ٍ فشٌّگي ّبي الصم ثشاي هطبسوت ًسل جَاى دس ػشغِّ ايجبد صهيٌِ -4

 ّبي ايشاى اسالهي ّبي َّيت آفشيي هتٌبست ثب ضبخع حوبيت اص فؼّبليت -5

 ٍ ووه دس جْت سضذ ٍ استمبي ّذفوٌذ آًبى دس جبهؼِ الگَسبصي هٌبست ثشاي جَاًبى -6

 سيضي هٌبست ثشاي سبهبًذّي آى ضٌبسبيي جَاًبى هستؼذ ٍ تَاًوٌذ ٍ ثشًبهِ -7

 ّبي سبصًذُ جَاًبى دس ػشغِ اجتوبػي اسصش ًْبدى ثِ اًذيطِ -8

 :ششايط اًتخبة



 سبل 28تب  14سي ثيي  -1

 داسا ثَدى ضبخػْبي هغشح ضذُ دس ايي دستَسالؼول -2

 

 :فعّبل دس تشكلْبي داًشجَيي ثشتش اي اًتخبة جَاىشبخصِ

 اػتمبد ٍ التضام ػولي ثِ اسالم، ٍاليت فميِ ٍ لبًَى اسبسي -1

 دفبع اص هجبًي، آسهبًْب ٍ اسصضْبي اًمالة ٍ ًظبم اسالهي ٍ هػبلح ٍ هٌبفغ هلي دس داًطگبُ -2

 استىجبس ستيضي اّتوبم ثِ هجبسصُ ٍ همبثلِ ثب استىجبس جْبًي ٍ تْبجن فشٌّگي ٍ پشچوذاسي -3

 تالش دس ساُ تشٍيج ٍ ًطش اًذيطِ سيبسي اهبم ٍ سّجشي دس داًطگبُ -4

 لبًًَوٌذي سػبيت ًظن، اًضجبط ٍسؼِ غذس ٍ سٍحيِ وبس گشٍّي ٍ اّتوبم ثِ  ،اخالق اسالهي ،ثشخَسداسي اص حسي ضْشت -5

 ٍ هؼٌَي داًطجَيبىتالش دس ساُ گفتوبى سبصي، ًمبدي هٌػفبًِ، هٌغك هحَسي، آصاداًذيطي ٍ ثلَؽ فىشي  -6

 ّبي اٍ ّطيبسي ٍ داضتي ثػيشت ٍ ضؼَس سيبسي ٍ فشٌّگي دس ضٌبخت غحيح اص دضوي ٍ تَعئِ -7

 هيبى داًطجَيبى تفبٍتي سيبسي دس ثشخَسداسي اص ضَس ٍ ًطبط سيبسي ٍ اجتوبػي ٍ هجبسصُ ثب ثيحضَس فؼبل دس تطىل ٍ  -8

 دس خَس داًطگبُپشّيض اص ثحثْبي جٌبحي فشسبيطي ٍ داضتي فؼبليت سيبسي  -9

 ػذالت ػذالتخَاّي ٍ پيطتبصي دس هغبلجِ حمَق هشدم ٍ هظلَهبى جْبى ٍ هَسد سؤال لشاس دادى ّش پذيذُ ضذ -10
 

 :فعّبل ثشتش ثٌذي شٌبسبيي ٍ اًتخبة جَاى ًحَُ ٍ صهبى

ّش ٍاحذ يب هشوض جْبدداًطگبّي هَظف است، ثب استفبدُ اص پَستش ٍ ثٌشّبيي وِ اص سَي هؼبًٍت فشٌّگي  -1

 .سسبًي وٌذ خَد، اعالع  ضَد، دس داًطگبّْبي استبى فؼبليت ثشايطبى اسسبل هي

اي سِ ًفشُ هتطىل اص  دس وويتِ ،وٌٌذگبى ٍ داٍسي همذهبتي ًبم، تطىيل ثبًه اعالػبتي ضشوت اهش ثجت -2

ايي وويتِ . ضَد هؼبٍى فشٌّگي ٍاحذ ٍ دٍ ًفش اص جْبدگشاى ٍاحذ ثِ اًتخبة هؼبٍى فشٌّگي اًجبم هي

ًبم اص هتمبضيبى ٍ دسيبفت هذاسن ٍ  ًبم است، ضوي ثجت وِ پبيبى هْلت ثجت 7/3/91ٍظف است تب تبسيخ م

آهذُ است داٍسي وشدُ، ًبم دٍ تي اص   هستٌذات آًبى ثشاسبس ضبخػْبيي وِ دس ايي دستَسالؼول

ا پبيبى ٍلت اداسي حذاوثش ت،اًذ ثِ ّوشاُ هذاسن آًبى  وشدُ  ثشگضيذگبى سا وِ ثبالتشيي ًوشُ سا دسيبفت

 .ثِ هؼبًٍت فشٌّگي، اداسُ ول هغبلؼبت فشٌّگي اسسبل ًوبيٌذ 8/3/91

ضَد جْت تسشيغ دس ضٌبسبيي جَاًبى ثشتش دس  اص هؼبٍى فشٌّگي ّش ٍاحذ جْبدداًطگبّي تمبضب هي -3

تطىلْبي داًطجَيي ضوي توبس ثب ًوبيٌذُ ٍلي فميِ دس داًطگبُ هحل خذهت خَد ٍ تَجيِ ٍي دسثبسُ 

داًطجَيي داًطگبُ استجبط ثشلشاس وٌذ ٍ اص ايطبى تطىلْبي  ايطبى ثب هسئَالىعشيك يي جطٌَاسُ، اص ا

 .ثخَاّذ جَاًبى فؼبل ٍ داساي ضشايظ دس آى تطىل سا ثِ جْبدداًطگبّي هؼشفي وٌٌذ 

جْت وست اعالع ثيطتش دس ايي خػَظ لغفبً ثب دفتش اداسُ ول هغبلؼبت فشٌّگي جْبدداًطگبّي ثِ  -4

 گطب توبس حبغل ًوبييذ خبًن حبجت 66491159سُ تلفي ضوب

ٍ ًيض ( هشوض ساّجشدي ثسيج)الصم ثِ روش است وِ اعالػبت هشثَط ثِ ايي جطٌَاسُ دس سبيت فشٌّگ فبخش  -5

 .سبيت هؼبًٍت فشٌّگي جْبدداًطگبّي هٌؼىس ضذُ است

 

 فعّبل دس تشكلْبي داًشجَييثشتش فشم شٌبسبيي ٍ هعشفي جَاى 



 

 

 :هشخصبت فشدي

 :شمبرٌ شىبسىبمٍ:           وبم

 :محل صدير:         وبم خبوًادگي

 :سطح تحصيالت:          وبم پدر

 :محل تحصيلرشتٍ ي :           كد ملي

 

 :ٍاثستگي ثِ خبًَادُ هعظن شْذا ٍ ايثبسگشاى

 فرزود آزادٌ          فرزود جبوببز          برادر شُيد          فرزود شُيد
 

 مجرد           متأَل  : يضعيت تأَل:    شغل   13:     /    /    تبريخ تًلد

 

 :آدرس محل سكًوت

................................................................................................................................................................................................. 

 :تحصيل/ آدرس محل كبر

.................................................................................................................................................................................................. 

 :پست الكتريويكي:     تلفه َمراٌ:    تلفه ثببت

 

 :هحل فعبليت

 :وبم تشكل:         استبن

 :وبم داوشگبٌ:         شُرستبن

 :وبم ي وبم خبوًادگي مسئًل تشكل

 :آدرس دفتر تشكل داوشجًيي

......................................................................................................................................................................................................... 

 :..................................تلفه

 

 



 

 (اهتيبص 30هجوَعبً : )شبخصْبي عوَهي

 

 َب اي از فعبليت خالصٍ (1-10)امتيبز  عىًان رديف

   اػتمبد ٍ التضام ػولي ثِ اسالم، ٍاليت فميِ ٍ لبًَى اسبسي 1

2 
اسالهي ٍ هػبلح ٍ دفبع اص هجبًي، آسهبًْب ٍ اسصضْبي اًمالة ٍ ًظبم 

 هٌبفغ هلي دس داًطگبُ
  

3 

سؼِ غذس ٍ سٍحيِ  ،ثشخَسداسي اص حسي ضْشت، اخالق اسالهي

 وبس گشٍّي ٍ اّتوبم ثِ سػبيت ًظن، اًضجبط ٍ لبًًَوٌذي

 

  

 (اهتيبص 70هجوَعبً : )شبخصْبي تخصصي 

1 
اّتوبم ثِ هجبسصُ ٍ همبثلِ ثب استىجبس جْبًي ٍ تْبجن فشٌّگي ٍ 

 پشچوذاسي استىجبس ستيضي
  

   تالش دس ساُ تشٍيج ٍ ًطش اًذيطِ سيبسي اهبم ٍ سّجشي دس داًطگبُ 2

3 
تالش دس ساُ گفتوبى سبصي، ًمبدي هٌػفبًِ، هٌغك هحَسي، 

 آصاداًذيطي ٍ ثلَؽ فىشي ٍ هؼٌَي داًطجَيبى
  

4 
ّطيبسي ٍ داضتي ثػيشت ٍ ضؼَس سيبسي ٍ فشٌّگي دس ضٌبخت 

 ّبي اٍ ٍ تَعئِ غحيح اص دضوي
  

5 
حضَس فؼبل دس تطىل ٍ ثشخَسداسي اص ضَس ٍ ًطبط سيبسي ٍ 

 تفبٍتي سيبسي دس هيبى داًطجَيبى اجتوبػي ٍ هجبسصُ ثب ثي
  

6 
پشّيض اص ثحثْبي جٌبحي فشسبيطي ٍ داضتي فؼبليت سيبسي دس خَس 

 داًطگبُ
  

7 
جْبى ٍ هَسد ػذالتخَاّي ٍ پيطتبصي دس هغبلجِ حمَق هشدم ٍ هظلَهبى 

 ػذالت سؤال لشاس دادى ّش پذيذُ ضذ
  

  امتيبزجمع 

 

  



 

 هسئَليت ٍ ّوكبسي ثب ًْبدّب ٍ سبصهبًْب –ة 

 هذت ًَع فعبليت يب ّوكبسي هسئَليت ًْبد يب سبصهبى سديف

  

 

 

 

   

 

 سَاثق تقذيش ٍ تشَيق اص سبصهبًْب ٍ ًْبدّب –ج 

 هذت تقذيشدليل تشَيق ٍ  سبصهبى تشَيق كٌٌذُ سديف

  

 

 

 

  

 

 فعبليتْبي ديٌي، علوي، فشٌّگي، سيبسي ٍ اجتوبعي دس دٍساى داًشجَيي  هقبم يب ستجِ كست شذُ دس صهيٌِ –د 

 عٌَاى هقبم يب ستجِ سديف
 سطح هقبم يب ستجِ

 تَضيحبت سبل
 الوللي ثيي هلي استبًي داًشگبُ داًشكذُ

 

 

 

        

 

 .ثٌذّبي ة، ج ٍ د الضاهي است اسائِ هذاسك ٍ هستٌذات: تزكش

 .ّب ٍ هَقعيت ًبهجشدُ دس تشكل داًشجَيي قيذ گشدد ًكبت ثشجستِ ٍ قبثل ركش دسخصَص فعبليت

1- 

2- 

3- 


