پيًست :1
فرم درخًاست برگساري كرسي آزاداوذيشي
ايٌجبًت
ايٌجبًجبى

داًشجَي ػضَ ّيأت ػلوي رشتِ

ثِ ػٌَاى شخصيت حميمي

يب ًوبيٌذُ

داًشجَي ػضَ ّيأت ػلوي رشتِ

ثِ ػٌَاى شخصيت حميمي

يب ًوبيٌذُ

داًشجَي ػضَ ّيأت ػلوي رشتِ

ثِ ػٌَاى شخصيت حميمي

يب ًوبيٌذُ

ضوي اػالم رػبيت هَارد سيز اس ّيأت ًظبرت داًشگبُ درخَاست هي ًوبيذ هجَس السم را ثزاسبس آيييًبهِ تشكيل كزسيّبي آساد اًذيشي ثزاي
ثزگشاري كزسي صبدر ًوبيذ.
1ـ رػبيت شؼبئز ٍ همذسبت اسالهي
 2ـ رػبيت احتزام ٍ حزهت اشخبص حميمي يب حمَلي ٍ پزّيش اس ّزگًَِ تْوت ٍ افتزا
 3ـ حفظ ٍحذت هلي ٍ احتزام ثِ حمَق ٍ كزاهت الليت ّبي لَهي ،ديٌي ٍ هذّجي
 4ـ ػذم استٌبد ثِ هطبلجي كِ اًتشبر آًْب داراي هٌغ لبًًَي است.
 5ـ رػبيت سهبى ثٌذي اس پيش تؼييي شذُ
 6ـ ّوكبري ثب هسئَليي داًشگبُ در اًجبم فؼبليت
 7ـ ّوكبري در تأهيي اهٌيت داًشگبُ ٍ حفظ آراهش داًشگبّيبى
 8ـ حفظ اهَال ٍ رػبيت هحيط سيست داًشگبُ
جسئيبت بروبمٍ:
1ـ هَضَع كزسي آساد اًذيشي.......................................... :
الف :هحَر يب سَال اصلي............................... :
ة :هحَرّب يب سَاالت فزػي............................ :
 2ـ هشخصبت هتمبضي ثزگشاري كزسي ٍ هسئَل ثزًبهِ.............................................. :
 3ـ تبريخ اجزاي ثزًبهِ :رٍس  ...........هبُ  .........سبل...........
 4ـ سهبى اجزاي ثزًبهِ :اس سبػت  .........لغبيت ..........
 5ـ هحل اجزاي ثزًبهِ..................................... :
 6ـ ًبم هجزي كبرشٌبس.............................................. :
 7ـ اسبهي هَافميي.......................................... :
 8ـ اسبهي هخبلفيي پيشٌْبدي........................................ :
 9ـ سبيز تَضيحبت ضزٍري:

درخَاست فَق در تبريخ

ثِ دثيزخبًِ ّيأت ًظبرت داًشگبُ تحَيل ٍ ثب شوبرُ

ثِ ثجت رسيذ.
مسئًل دبيرخبوٍ
َيبت وظبرت داوشگبٌ

باسمه تعالي

يک قطعٍ عکس  3*4را

مش
يش
رفم خصات موافقين ،مخالفين و ارفاد متقاضي ربزگاري ركسي آزادانذ ي

بچسببويذ ي يک عذد
ديگر را در پبكت
كًچک قرار دَيذ.

نش
(وژيه دا جويان)

مشخصبت فردي
ًبم :
تبريخ تَلذ :

ًبم خبًَادگي :
شوبرُ شٌبسٌبهِ :

جٌسيت  :هزد  سى 

ًبم پذر :
هحل صذٍر :

كذ هلي :

ٍضؼيت تبّل  :هجزد  هتبّل 

مشخصبت تحصيلي:
گزٍُ آهَسشي :ػلَم پبيِ  فٌي ٍ هٌْذسي  ػلَم اًسبًي ٌّ ز  كشبٍرسي  داهپششكي 

پششكي 

همطغ تحصيلي :كبرداًي كبرشٌبسي ًبپيَستِ  كبرشٌبسي  كبرشٌبسي ارشذ  دكتزاي تخصصي   ph.dدكتزاي حزفِ اي
رشتٍ تحصيلي:
شمبرٌ داوشجًيي:
سًابق فعبليت َبي فرَىگي ،اجتمبعي ي سيبسي:
ًَع فؼبليت

هحل فؼبليت

هسئَليت

آدرس دليك هحل سكًَت ٍ شوبرُ تلفي ّبيي كِ در هَالغ ضزٍري ثتَاى ثب آًْب توبس گزفتّ :وزاُ :

هذت فؼبليت

هٌشل :

كذ

ايٌجبًت  .......................................................................................صحت هطبلت ارائِ شذُ در فزم را تبييذ هي ًوبين ٍ هتمبضي اظْبرًظز ثِ ػٌَاى
هَافك/هخبلف در كزسي آساداًذيشي ثب هَضَع  ...........................................................................................هيثبشن.
تبريخ ي امضبء

باسمه تعالي

يک قطعٍ عکس  3*4را

مش
يش
رفم خصات موافقين ،مخالفين و ارفاد متقاضي ربزگاري ركسي آزادانذ ي

بچسببويذ ي يک عذد
ديگر را در پبكت
كًچک قرار دَيذ.

علم
(وژيه اعضاي هيات ي)

مشخصبت فردي
ًبم :
تبريخ تَلذ :

ًبم خبًَادگي :
شوبرُ شٌبسٌبهِ :

جٌسيت  :هزد  سى 

ًبم پذر :
هحل صذٍر :

كذ هلي :

ٍضؼيت تبّل  :هجزد  هتبّل 

مشخصبت تحصيلي :
گزٍُ آهَسشي  :ػلَم پبيِ  فٌي ٍ هٌْذسي  ػلَم اًسبًي ٌّ ز  كشبٍرسي  داهپششكي 

پششكي 

همطغ تحصيلي  :كبرداًي كبرشٌبسي ًبپيَستِ  كبرشٌبسي  كبرشٌبسي ارشذ  دكتزاي تخصصي   ph.dدكتزاي حزفِ اي
رشتٍ تحصيلي :
ػضَ ّيأت ػلوي داًشكذُ ................................................. :گزٍُ آهَسشي.................................. :
سًابق فعبليت َبي فرَىگي ،اجتمبعي ي سيبسي:
ًَع فؼبليت

هحل فؼبليت

هسئَليت

آدرس دليك هحل سكًَت ٍ شوبرُ تلفي ّبيي كِ در هَالغ ضزٍري ثتَاى ثب آًْب توبس گزفتّ :وزاُ :

هذت فؼبليت

هٌشل :

كذ

ايٌجبًت  .......................................................................................صحت هطبلت ارائِ شذُ در فزم را تبييذ هي ًوبين ٍ هتمبضي اظْبرًظز ثِ ػٌَاى
هَافك/هخبلف در كزسي آساداًذيشي ثب هَضَع  ...........................................................................................هيثبشن.

تبريخ ي امضبء

پيًست :2
فرم پبيبىذي بٍ ضًابط ي آييهوبمٍ كرسي آزاداوذيشي

ايٌجبًت .................................................. :داًشجَي رشتِ/ػضَ ّيبت ػلوي رشتِ ...................................... :هؤسسِ........................................... :
هتمبضي اظْبرًظز در كزسي آساداًذيشي ثب هَضَع  .........................................................................هيثبشن ٍ ّوچٌيي تؼْذ هيًوبين:

 .1كليِ ًظزاتن را ّوزاُ ثب استذالل ٍ هستٌذ ارائِ خَاّن ًوَد.
 .2كوبل ادة را ًسجت ثِ طزف همبثل خَد رػبيت ًوَدُ ٍ اس ّزگًَِ حزف ٍ يب حزكتي كِ هَجت ًبخزسٌذي طزف همبثل هيگزدد اجتٌبة ًوبين.
ً .3ظزاتن را در چبرچَة هَضَع فَق الذكز ارائِ خَاّن ًوَد.
 .4احتزام ٍ حزهت افزاد حبضز در جلسِ ٍ اشخبص حميمي ٍ حمَلي غبئت را رػبيت ًوَدُ ٍ اس ّزگًَِ تْوت ٍ افتزا پزّيش خَاّن ًوَد.
 .5اًتمبدپذيز ٍ صجَر ثَدُ ٍ تحول حزف هخبلف ًظز خَد را خَاّن داشت.
ّ . 6ذفن در ايي جلسِ ثزد يب ثبخت ًجَدُ ٍ فمط شٌبسبيي هشكالت ٍ ارائِ راّكبر خَاّذ ثَد.
 .7ثِ ًظن جلسِ پبيجٌذ ثَدُ ٍ صحجت طزف همبثل را لطغ ًخَاّن كزد.
 .8اػتمبد دارم كِ طزفيي ،ثزادر ٍ خَاّز ديٌي ّن هيثبشٌذ.
 .9هطبلجن را در راستبي حفظ ٍحذت هلي ٍ كزاهت هذاّت ٍ لَهيتّب ارائِ خَاّن ًوَد.

امضبء

پيوست :3
فرم ارزشيببي جلسٍ كرسي آزاداوذيشي
شركت كننذه هحترم؛

با تشكش اص حضًس صميمي شما دس ايه بشوامٍ لطفاً جُت بشگضاسي بُتش جلسات بعذ ميضان سضايت خًد سا وسبت بٍ مًاسد ريل اعالم وماييذ.

رديف

گسينهها

1
2
3
4

وحًٌ اجشاي مجشي
كيفيت مكان جلسٍ
صمان بشگضاسي جلسٍ
مًضًع جلسٍ

بسيارزياد

زياد

گروه هوافقين
بسيارزياد

زياد

هتوسط

كن

بسيار كن

بسيارزياد

----------------------------

دبيرخبوٍ َيبت وظبرت داوشگبٌ

زياد

صن

مشد

هتوسط

 مُمتشيه سؤاالتي كٍ دس رَه شما ساجع بٍ مًضًع بًجًد آمذ سا بيان كىيذ.

كن

 مُمتشيه وقطٍ قًت يا ضعف مًجًد دس ايه جلسٍ سا بيان فشماييذ.

بسيار كن

گسينههاي هورد سؤال

لطفاً سؤاالت صيش سا پاسخ دَيذ:

مشخصات:

هتوسط

گروه هخالفين

مستذل بًدن ي مستىذ بًدن بياوات
مشبًط بًدن بياوات بٍ مًضًعات
اوتقادپزيشي ي صبًسي
سعايت آداب ي اخالق
كاسبشدي بًدن مباحث

جىسيت:

كن

بسياركن

پيوست:4
جوعبنذي فرم ارزشيابي جلسه كرسي آزادانذيشي

وام مؤسسٍ ........................... :عىًان كشسي ............................ :تعذاد كل بشگٍَاي جمعآيسي شذٌ ............... :تعذاد صوان

بسيارزياد 

تعذادگسينه 

زياد 

تعذادگسينه 

متوسط 

تعذادگسينه


ضعيف 

تعذادگسينه

بسيارضعيف 


























گروهموافقين 



موضوع جلسه



سمان بزگشاري جلسه



كيفيت مكان جلسه



نحوه اجزاي مجزي

تعذادگسينه

گسينهها 


تعذاد مشدان

گروهمخالفين 

بسيارزياد

تعذادگسينه

زياد 

تعذادگسينه 

متوسط 

تعذادگسينه


ضعيف 

تعذادگسينه

بسيارضعيف 

تعذادگسينه

بسيارزياد 

تعذادگسينه 

زياد 

مُر ي امضب
دبير َيبت وظبرت داوشگبٌ

تعذادگسينه 

وقاط ضعف ،قًت ي پيشىُادات اسائٍ شذٌ:

متوسط 

كاربزدي بودن مباحث

تعذادگسينه


رعايت آداب و اخالق

ضعيف 

انتقادپذيزي و صبوري

تعذادگسينه

مزبوطبودنبياناتبهموضوعات

بسيارضعيف 

مستدلبودنومستندبودنبيانات

تعذادگسينه

گسينههايموردسؤال 


