
اعتراض بو نورات در سایت ىن آًا + راىنوا گام بهو گهام 

 | ایراى تحصیل

 اعتهراض بهو نوهرات در سهایت ىهن آًا اوگیشتزیه طُال ٌبی داوؼجُیبن علمی کبرثزدی وحوُي یکی اس ثحث

ٌوبی ابیوبن توز   در  سمُن ٌوب صدوذ دارووذ ثذاوىوذ هگُووً ثوً وموزات دریوب  ی  وُد ثبػذ. ثوً ووُری کوً  ن می

 .کىىذ ٌب تجذیذوظز اع زاض کىىذ تب اط بدان در ومزات  ن

طبیت ٌو   َا ثوزای  وُد صُاعوذ  باوی دارد کوً داوؼوجُیبن علموی  اس  وجب کً وحُي اع زاض ثً ومزات در

ٌوب تىٍوب   ن ػوُد؛ مو ا ٌب تُطط اط بد صجوُل ومی را ثذاوىذ؛ در غیز ایه اُرت اع زاض  ن کبرثزدی ثبیذ  ن

 .ثظیبر الس  َ ضزَری اطت تُاوىذ اع زاض اوجب  دٌىذ کً  گبٌی در ایه مُرد در سمبن  بای می

تحدیل صدذ داری  در مُرد وحُي اع زاض ثً ومزات در طبیت ٌو   َا  ه مقبلً اس ایزانثً ٌمیه دلیل در ای

 .هىیه ثً وحُي مؼبٌذي ومزات اػبري کىی  ٌ  .احجت کىی 

  

راٌىموب گوب  ثوً گوب  اجوت اع وزاض در  ،اع زاض ثً ومزات در طبیت ٌ   َا جٍت دریب ت مؼبَري در مُرد

وحوُي مؼوبٌذي وموزات َ اجوت اع وزاض در طوبمبوً ٌو   َا علموی   َا َ ٌ   َا، وحُي اع زاض در طبمبوً ٌ 

 .ٌبی سیز تمبص حبال ومبییذ ثً ػمبري ایزان تحدیل کبرثزدی ثب مؼبَران

 تمبص اس طزاطز کؼُر – 9099072952

 تمبص اس اط بن تٍزان – 9099072952

 ػت 23اجح الی  9ابطخگُیی ٌمً رَسي اس    ه کذاس تلفه ابثت ثذَن گز تمبص

  

میشثبوی داوؼگبي  ٌبی طزاطز کؼُر ثً دَمیه  سمُن ک جی المپیبد ملی مٍبرتی داوؼجُیبن داوؼگبي :اواعیً

رػوو ً  ىوووبَری  23 سموووُن داوؼووجُیبن  علمووی کووبرثزدی در اطووو بن مزکووشی ثزگووشار ػوووذي اطووت. در ایووه

گزا یووو ، اُیبوموووبیی، عکبطوووی، تزثیوووت ثوووذوی، حقوووُ ،  ا شار، ثوووز  َ الک زَویووو ، اواعوووبت، مبػووویه

وفوز ثوً  21دارَیی َ ازَرع  ثشیبن ثوب ٌو  رصبثوت کزدووذ کوً در ٌوز رػو ً  حظبثذاری، ارتجبوبت، گیبٌبن

 .ػُد ثزگشار می 2512ٍؼت مبي علمی راي  ُاٌذ یب ت کً مزحلً علمی  ن در اردیج مزحلً

  

https://irantahsil.org/


 

 طبیت ٌ   َا داوؼگبي علمی کبرثزدی

  

 .کلی  کىیذ طبمبوً ٌ   َا داوؼگبي علمی کبرثزدی ثزای

  

 هعرفی ساهانو ىن آًا دانشگاه علوی کاربردی

اوووذاسی کووزد کووً داوؼووجُیبن   ووُد جووبیگشیىی جذیووذی را راي داوؼووگبي علمووی کووبرثزدی ثووزای طووبمبوً طووجبد

 ٌووبی  مُسػووی َ  ووذمبتی  ووُد را دریب ووت کىىووذ. در َاصووی ایووه طووبیت ثووزای  عبلیت تُاوىووذ در ایووه طووبیت می

غیزحضوُری در تموب   داوؼگبي علموی کوبرثزدی ایجوبد ػوذي اطوت توب  وذمبتداوؼجُیبن، اطبتیذ َ کبرمىذان 

جُیی ػوُد. ایوه طوبیت در حوبل حبضوز  اوز ً ٌوب طبعبت ػجبوً رَس را ارائً دٌىذ تب در سموبن َ ٌشیىوً  ن

َرَد ثوً جلظووً، او خوبة َاحووذ، مؼوبٌذي کبروبمووً مُصوت َ ازدا ووت  وووب ، دریب وت کووبرت امکبووبتی مبوىوذ اجت

 edu.uast.ac.ir دٌذ کوً  درص الک زَویکوی  ن علمی کبرثزدی را ثً داوؼجُیبن ارائً می يػٍزیً داوؼگب

 .اطت

  

 نحٌه هشاىده نورات پایاى ترم در ساهانو ىن آًا

تز   ُد را دادووذ ٌموُاري ثوً دوجوبل ایوه ٌظو ىذ کوً ومزاتؼوبن در هوً  ثعذ اس  وکً داوؼجُیبن ام حبوبت ابیبن

حوبل در ایوه میوبن  .ٌوب را مؼوبٌذي کىىوذ ػُد توب در اطوزو َصوت ث ُاوىوذ  ن  ؼز میطبمبوً ٌ   َا مى سمبوی در

https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/


مؼبٌذي ومزات ابیبن تز   ن  ػىبیی وذاػو ً  ممکه اطت ثز ی اس داوؼجُیبن در مُرد طبمبوً ٌ   َا َ وحُي

 :داری  مزاحل گب  ثً گب   ن را ثیبن کىی  ثبػىذ. ثً ٌمیه دلیل در سیز صدذ

 َ   ٌ ًا ثً  درصَارد طبمبو edu.uast.ac.ir  ػُیذ َ ثب َارد کزدن وب  کبرثزی )کذ ملوی  َ رموش

 .ایذ  گشیىً َرَد را کلی  کىیذ ٌز رمشی کً ایغ اس ایه او خبة کزدي عجُر )ػمبري ػىبطىبمً یب

  

 

 وحُي مؼبٌذي ومزات ابیبن تز  در طبمبوً ٌ   َا

  

  

 .کلی  کىیذ ثبرگذاری مذارک در طبمبوً ٌ   َا جٍت اواو اس

  

  ًرا کلی  کىیذ« دط زطی»طپض در طمت راطت ثبالی افحً گشیى. 

  

https://edu.uast.ac.ir/CAS/Account/Login?ReturnUrl=%2FEducation
https://irantahsil.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%A7/


 

 مؼبٌذي ومزات در طبمبوً ٌ   َا

  

  ضزثً ثشویذ« کبروبمً»یب « کبروبمً مُصت»حبل در افحً ثبس ػذي رَی عجبرت. 

  



 

 وحُي مؼبٌذي ومزات در طبمبوً ٌ   َا

  

 ُاویوذ ثوب او خوبة ویمظوبل تحدویلی  وُد وموزات مزثوُو ثوً ٌوز درص را مؼوبٌذي ت در ایه مزحلً می

 .کىیذ

ٌووز گُوووً مؼووکلی یووب  سووبیی در طیظوو   ٌوو   َا ثز ووُرد کزدیووذ  حووبل اگووز ثووً ٌىگووب  اوجووب  مزاحوول ثووبال ثووً

 .احجت کىیذ ایزان تحدیل راٌىمبیی ثیؼ ز ثب کبرػىبطبن تُاویذ ثزای می

  

 .کلی  کىیذ وب  کبرثزی َ رمش عجُر ٌ   َا ثزای اواو اس

  

 نحٌه اعتراض بو نورات در سایت ىن آًا

ٌوب وموزي ثیؼو ز اس  ن  درص  ُد ثً  ن اع زاض دارووذ؛ سیوزا  ن ثز ی اس داوؼجُیبن ثعذ اس مؼبٌذي ومزات

ٌوب ثوً دوجوبل  دارووذ. لوذا  ن ٌوب دادي اطوت، اع وزاض ای کً اط بد ثً  ن داػ ىذ. ثً ٌمیه دلیل ثً ومزي را او ظبر

 .   َا ٌظ ىذوحُي اع زاض در طبمبوً ٌ

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%a7/


ٌوب ایوه امکوبن را  ثزصزاری عذالت میوبن داوؼوجُ َ وموزات  ن ثز ٌمیه اطبص داوؼگبي علمی کبرثزدی ثزای

طوبمبوً  داوؼجُیبن ثعذ اس مؼبٌذي ومزات  ُد ثً  ن اع وزاض کىىوذ. وحوُي اع وزاض در  زاٌ  کزدي اطت تب

در طوومت راطووت گشیىووً  تُاوىووذ ٌوو   َا ثووذیه تزتیووت اطووت کووً داوؼووجُ اووض اس مؼووبٌذي ومووزات  ووُد مووی

الس   ن را اجوت کىىوذ توب اطو بد ث ُاووذ کووذ  کوذ درص را تیو  ثشوىوذ َ اوض اس وُػو ه تُضویحبت« اع وزاض»

 .داوؼجُ را مؼبٌذي َ جُاة  ن را ارطبل کىذ درص َ تُضیحبت وُػ ً ػذي تُطط

َس  یىوذي اع وزاض ر 4مٍلوت اع وزاض ثوً وموزات حوذاک ز توب  مذرص معمُال مُظف اطت ثعذ اس تمب  ػوذن

 ٌب را اعا  کىذ. در اُرتی کً هىیه کبری را اوجب  وذٌذ ػُرای مزکش جُاة  ن داوؼجُیبن را ثزرطی َ

مزکش ػوُرای اطو بن ارطوبل  رَس ثعذ ایه کبر را اوجب  دٌذ َ ثً ٌمزاي و یجً اع زاض  ن را ثً 4ثبیذ وی 

ُ را ثزرطوی َ تیییوزات الس  را اعموبل کىوذ. داوؼوج کىذ. َاحذ اط بن ویوش ثبیوذ ظوزد موذت دَ رَس ازَووذي

سمبن مقزر ػذي تیییزات الس  را اوجوب  وذٌىوذ ثوً اوُرت اتُمبتیو  در طوبمبوً  ٌب ویش در مذت حبل اگز  ن

ٌب ثز عٍذي ػُرای  ٌب  ن مظئُلیت گزدد کً تمب   َا ایب  رد ػذي ثزای و بیج اع زاض داوؼجُیبن درج می ٌ 

تُاوىذ  داوؼجُیبن ثبیذ دصت کىىذ کً ثً ومزات مىذرج در ی  درص ومی ػذ. الج ًثب مزکش َ ػُرای اط بن می

 .ثبر اع زاض کىىذ ثیغ اس ی 

  

 

 وحُي اع زاض در طبمبوً ٌ   َا

  

 ىن آًاهيلت اعتراض بو نورات در ساهانو 

تُاوىوذ ووی موذت سموبن   ُد را در طبمبوً ٌ   َا مؼوبٌذي کزدووذ می داوؼجُیبن معمُال ثعذ اس  ن کً ومزات

ثزوبموً  ػُد اع زاض  ُد را اجت کىىذ. ایه مذت سمبن معموُال ثوز اطوبص طبمبوً درج می  بای کً تُطط

گُووً طوُالی در موُرد وحوُي  گوزدد. حوبل اگوز ػومب ٌوز  مُسػی داوؼگبي در ٌز وی  طوبل تحدویل تعیویه می



 183:63::1:کم وزیه سموبن ممکوه ثوب ػومبري تلفوه  تُاویوذ در اع زاض در طبمبوً ٌ   َا داػ ً ثبػویذ می

 .تمبص ثزصزار کىیذ

  

 .کلی  کىیذ اؼ یجبوی طبمبوً ٌ   َا ثزای

  

داوؼگبي جوبمی  ی   زا ُان تؼکیل اىذَ  اژٌَغ َ  ىبَری غیزدَل ی 2511اطفىذمبي  27در  :اواعیً

ٌبی کان داوؼوگبي مجىوی ثوز ارائوً  طیبطت علمی کبرثزدی مى ؼز ػذي اطت کً در  ن صدذ داروذ ثب تُجً ثً

دٌی   بةایجوبد، تُطوعً، راٌجوزی َ تُاومىذطوبسی مزاکوش ووُ َری َ ػو تظوٍیات موبلی َ حموبی ی موزتجط ثوب

ٌمچىیه ارائً  ٌبی وُ َر تؼکیل َ اط قزار یب  ً در مزاکش رػذ َ وُ َری داوؼگبي َ ػزکت داوؼگبي َ ویش

تجبری طبسی محدُالت َ  ذمبت وُ َراوً   ذمبت الس  در  ز یىذ تجذیل ایذي ثً محدُل، تُطعً ثبسار َ

گذاری  مؼوبرکت َ طوزمبیً ػوکُ بیی ریبطوت جمٍوُری ثوب ثز اطبص ػوزایط َ ضوُاثط اوىذَ  ووُ َری َ

مزاکش  مُسع عبلی علمی کبرثزدی، اىبیی اؼ یجبن مزاکوش علموی کوبرثزدی  داران ػبمل مؤطظبت َ طٍب 

 .حبمیبن داوؼگبي َ ط بد مزکشی داوؼگبي را تُطعً دٌىذ َ طبیز

  

ع وزاض در راٌىموب گوب  ثوً گوب  اجوت ا ،اع زاض ثً ومزات در طبیت ٌ   َا جٍت دریب ت مؼبَري در مُرد

وحوُي مؼوبٌذي وموزات َ اجوت اع وزاض در طوبمبوً ٌو   َا علموی  ٌ   َا، وحُي اع زاض در طبمبوً ٌ   َا َ

 .ٌبی سیز تمبص حبال ومبییذ ثً ػمبري ایزان تحدیل کبرثزدی ثب مؼبَران

 تمبص اس طزاطز کؼُر – 9099072952

 اس اط بن تٍزان تمبص – 9099072952

 ػت 23اجح الی  9ابطخگُیی ٌمً رَسي اس  اس تلفه ابثت ثذَن گز  ه کذ تمبص

  

  ااً مسلت

طوبمبوً ٌو   َا داوؼوگبي علموی کوبرثزدی اوحجت کوزدی . در  ن ثوً  در ایه مقبلً اس ایزان تحدویل در موُرد

ثظوىذي  ومزات اػبري کزدی  َ تُضیحبتی در مُرد ػیُي اع وزاض ثوً وموزات در طوبیت ٌو   َا وحُي مؼبٌذي

تُاوىوذ  ثزوبمً  مُسػوی داوؼوگبي می کزدی . داوؼجُیبن ثبیذ دصت کىىذ کً در محذَدي سمبوی  بای ثز اطبص

الت َ اثٍبمبت  وُد ٌب ثعذ اس مسبلعً ایه مقبلً و ُاوظ ىذ ثً طُا  ن در طبیت ٌ   َا اع زاض کىىذ. حبل اگز

 .تُاوىذ ثزای راٌىمبیی ثیؼ ز ثب کبرػىبطبن ایزان تحدیل احجت کىىذ دٌىذ می جُاة

  

https://irantahsil.org/پشتیبانی-آنلاین-هم-آوا/
https://irantahsil.org/


 

 مٍلت اع زاض ثً ومزات در طبیت ٌ   َا

  

  

  

 


