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 هطرح شذى هشکالت صٌفی ٍ آهَزشی داًشکذُ هقبثل هسئَالى
 

 : خالصه طرح

د آزادی ثیبى، یکی از هلسٍهبت پیشرفت ٍ تَسؼِ ّر ًْبدی است. ّر سیستوی ثبیذ آًقذر هحکن ٍ ریشِ دار اهکبى آزاد اًذیشی ٍ ٍجَ

ثبشذ کِ تَاى شٌیذى ًقذ را داشتِ ثبشذ. داًشگبُ یکی از هْوتریي هکبى ّب ثرای توریي ًقذ هٌصفبًِ ٍ ػلوی است ٍ رٍحیِ هطبلجِ 

کردى شرایظ هٌبست ثرای ًقذ ٍ توریي ًقذ هٌصفبًِ، ًکتِ هْوی است کِ ثبیذ در گری، ثب رٍحیِ داًشجَیی ػجیي است. اهب فراّن 

داًشگبُ فراّن شَد. داًشگبُ ثؼٌَاى ًْبد هَثر در جبهؼِ، ثبیذ ّن فضبی ًقذ را ثرای داًشجَیبى فراّن کٌذ ٍ ّن از پتبًسیل هَجَد کِ 

. در ّویي راستب ٍ ثب درخَاست داًشجَیبى داًشکذُ ثْذاشت، ّوبى داًشجَیبى خالق ٍ ًکتِ سٌج ّستٌذ ثرای پیشرفت استفبدُ کٌذ

ثرآى شذین تریجَى آزاد تحت ػٌَاى داًشجَی هطبلجِ گر ثرگسار کٌین. ّذف از ثرگساری ایي تریجَى، ًقذ داًشگبُ ٍ ثررسی هشکالت 

ٍجَد اسبتیذ ثب هذرک غیر هرتجظ، هشکالت صٌفی هرثَط ثِ حیطِ آهَزش هبًٌذ: کوجَد اسبتیذ هجرة در ّیبت ػلوی داًشکذُ، 

ثبشذ. ثرای هَثرتر ٍاقغ شذى ایي ثرًبهِ، از رییس داًشکذُ، هؼبٍى آهَزشی ٍ فرٌّگی،  داًشکذُ، هشکالت هرثَط ثِ دٍرُ کبرآهَزی هی

زهبًی ثرای سخٌراًی ٍ پبسخ  ّبی آهَزشی، دثیر شَرای صٌفی داًشکذُ ٍ ًوبیٌذُ ًْبد رّجری دػَت ثِ ػول آهذُ است. ٍ هذیراى گرٍُ

 هسئَلیي در ًظر گرفتِ شذُ است.
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