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راٌّوبی تذٍیي هقبالت ثزای ًؾزیِ پضٍّؼّبی هٌْذعی صٌبیع در عیغتنّبی تَلیذ
اس ولیِ پضٍّطگزاى گزاهی وِ همبالت خَد را ثزای چبح در ایي هجلِ ارسبل هیًوبیٌذ ،تمبضب هیضَد ثِ ًىبت سیز تَجِ فزهبیٌذ:
 -1همبلِ ارسبلی ثِ ًطزیِ ثبیذ در ّیچ ًطزیِ دیگزی چبح ًطذُ ٍ یب در حبل ثزرسی ًجبضذ .در ایي خصَظ ،در ٌّگبم ارسبل
همبلِ ،تؼْذ السم تَسظ ًَیسٌذُ هسئَل دریبفت هیگزدد.
 -2هَضَع همبلِ ثبیستی در ارتجبط ثب پضٍّص در سهیٌِ داًص هٌْذسی صٌبیغ در سیستنّبی تَلیذ ثبضذ .در ایي خصَظ اعالػبت
دلیك در سبیت ًطزیِ هَجَد هیثبضذ.
 -3دریبفت همبلِ تٌْب اس عزیك سبیت ًطزیِ ( )www.ier.basu.ac.irاهىبىپذیز هیثبضذ .سیستن ارسبل همبلِ ًطزیِ ،اهىبى دریبفت
همبالت وبرثزاى ،ثزرسی ٍضؼیت همبلِ در ّز سهبى ،اصالح ٍ تغییز همبلِ تَسظ وبرثزاى ٍ ًیش ثزلزاری ارتجبط هَثز ثیي هذیز
اجزایی ٍ ًگبرًذُ را دارا هیثبضذ.
 -4عجك سیبست ّیبت تحزیزیِ ًطزیًَِ ،یسٌذُ هسئَل هىبتجبت همبلِ ثبیذ ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ /هَسسبت پضٍّطی هَرد
تبییذ ٍسارت ػلَم ثبضذ .همبالتی وِ تَسظ افزاد غیز ػضَ ّیبت ػلوی ثزای دفتز ًطزیِ ارسبل گزدد ،ػَدت دادُ خَاّذ ضذ.
 -5ثزای تسزیغ در وبر ،اس ًَیسٌذگبى هحتزم خَاّطوٌذ است فزهت ًطزیِ را وبهالً رػبیت ًوبیٌذ ٍ اس الگَی فزهت ًگبرش همبالت
هَجَد در سبیت ًطزیِ استفبدُ ًوبیٌذ .فبیل ًوًَِ فَق رٍش آهبدُوزدى همبالت ػلوی ٍ پضٍّطی را ثزای ارسبل ثِ ًطزیِ
تَضیح هیدّذ.
 -6چْبرچَة همبلِ ثِ صَرت استبًذارد ضبهل صفحِ جلذ ،ػٌَاى وبهل همبلًِ ،بم ٍ هطخصبت وبهل ًَیسٌذگبىً ،طبًی وبهل
ًَیسٌذُ هسئَل ،چىیذٍُ ،اصگبى ولیذی (ولیِ ایي هَارد ثبیستی ثِ دٍ سثبى فبرسی ٍ التیي ثبضذ) ٍ در اداهِ ثخصّبی همذهِ،
ثزرسی پیطیٌِ تحمیك ،تؼزیف هسبلِ ،هذلسبسی ،رٍش تحمیك ،ارایِ الگَریتن ٍ رٍش حل پیطٌْبدی ،تجشیِ ٍ تحلیل ٍ ثحث،
ًتیجِگیزی ٍ پیطٌْبد تحمیمبت آتی ٍ ّوچٌیي هزاجغ هیثبضذ.
 -7جشایبت هزاحل تذٍیي ٍ ارسبل همبلِ در سبیت ًطزیِ آهذُ است.
 -8همبلِّبیی وِ ثزاسبط ایي راٌّوب تذٍیي ٍ ارسبل ًطذُ ثبضٌذ ،در ّیبت تحزیزیِ هَرد ثزرسی لزار ًویگیزًذ.

