
  ّب فؼبلیت توبهی ثِ هزثَط کلی تذکزات

 ػْذُ ضخصب را ضذُ هغزح ّبی هسئَلیت اس یک ّیچ ًجبیذ کلی هسئَل حبلت ثْتزیي در •

 .دّذ آهَسش را ّب هسئَلیت هَاقغ اس ثسیبری در ٍ کٌذ ػول ًظبرتی صَرت ثِ ثبیذ ٍ ثگیزد

 ضذُ اضبرُ هَارد اس کوتز ثسیبر فؼبلیت یک اًجبم ثزای ًیبس هَرد افزاد تؼذاد ثگَییذ ضبیذ •

 سهبى کِ اًذ ضذُ کَچک ثسیبر ّب هسئَلیت ّذف ایي ثب ًَضتِ ایي در ٍلی است ًَضتِ ایي در

 پس ًطَد هتضزر درسی ًظز اس اًجوي در فؼبلیت دلیل ثِ داًطجَ ٍ ًگیزد را داًطجَیبى اس سیبدی

 . ثبضذ داضتِ خبظ هسئَلیت یک فقظ فزد ّز ضَد هی پیطٌْبد

 اًذ ثَدُ ثزخَردار ًسجی هقجَلیتی اس داًطجَیبى هیبى در اًجوي هذیزیت ضَرای اػضبی ی ّوِ

 در تب کٌٌذ درخَاست خَد دٍستبى اس تَاًٌذ هی راحتی ثِ پس اًذ ضذُ هَفق اًتخبثبت در کِ

 ثؼذ ضوب اًجوي فؼبل ًیزٍّبی اگز ثبضیذ داضتِ یبد ثِ.  ًوبیٌذ ّوکبری آًبى ثب اًجوي ّبی فؼبلیت

 ٍ کبرّب حجن کزدى کن ثب ٍ است اداری هطکالت ٍ کبر اسدیبد دلیل ثِ ٍ ضًَذ هی دلسزد هذتی اس

 .ضذ خَاّذ ثزداضتِ اًجوي راُ سز اس هطکالت ایي ّب هسئَلیت آهَسش

 ایي اس تَاى هی کِ دارًذ ًظز در کبرگبُ ثزای هٌبسجی ّبی هَضَع ّویطِ هب اسبتیذ •

 قجبلص در ثذّذ را کبرگبُ پیطٌْبد خَد استبد یک کِ ٌّگبهی سیزا کزد استفبدُ خَثی ثِ پتبًسیل

 .  پذیزد هی ّن هسئَلیت

 تب ًوبیذ استفبدُ ّوکبری ثزای ػلوی ّیئت اسبتیذ توبهی اس کٌذ سؼی ثبیذ ػلوی اًجوي •

 .  ثبضذ هٌبست اًجوي ثِ ًسجت اسبتیذ توبهی دیذ

 کوجَد دلیل ثِ ًظبرت ٍ حوبیت ی کویتِ در پیطٌْبدی ّبی عزح هَارد اس ثسیبری •

 ی کویتِ ثِ پیطٌْبدی ی ثزًبهِ ارجبع ثب ّوشهبى ثبیذ دلیل ّویي ثِ خَرد هی ثزگطت اعالػبت

 الجتِ کِ ثبضذ تَجیِ ضوب فؼبلیت هَرد در کویتِ در دثیزاى داًطجَیی ی ًوبیٌذُ ًظبرت ٍ حوبیت

 .ضَد ثزقزار داًطکذُ دثیز عزیق اس است ثْتز ارتجبط ایي

 .  ثبضذ اًجوي دثیز حتوب ًجبیذ کلی هسئَل •

 چٌذاى ًِ فؼبلیت یک ثذاًٌذ ٍ ًوبیٌذ اػتوبد کلی هسئَل ثِ ّوگی ثبیذ اًجوي اػضبی •

 . ثجزد سَال سیز را اًجوي ّبی فؼبلیت ی کلیِ تَاًذ ًوی خَة



 ًخَاّذ فصل ٍ حل داًطجَیی اػتجبر ثب هسبئل اس ثسیبری اهزٍسُ هَجَد هطکالت دلیل ثِ •

 کِ ًوبییذ ػول عَری ٍ ًوبییذ دخیل خَد ّبی فؼبلیت اس ثسیبری در را اسبتیذ ثبیذ ضوب لکي ضذ

 هی ّب فؼبلیت اس ثسیبری است دادُ ًطبى تجزثِ.  ثذاًٌذ ضوب ّبی فؼبلیت هسئَل را خَد اسبتیذ

 تصَر ػلوی ّیئت اسبتیذ کِ صَرت ثذیي ضَد ثزگشار ثْتز ثسیبر خَدگذضتگی اس کوی ثب تَاًٌذ

 ثبسدیذ یک در هثبل عَر ثِ.  ضَد هی اًجبم ّب آى هذیزیت تحت داًطجَیی ّبی فؼبلیت کِ کٌٌذ

 در حضَر ثِ هقیذ را خَد ّن است اًجبم حبل در اٍ هذیزیت ثِ ثبسدیذ ًوبیذ تصَر استبد اگز

 . ضَد ثزگشار احسي ًحَ ثِ ثبسدیذ تب کٌذ هی را تالضص ًْبیت ّن ٍ داًذ هی ثبسدیذ


