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 7اطالعیه شماره 

 تِ ًام اٍ

 معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینااطالعیه 

هَاسد صیش  ی آهَصؿی،ّا سفغ اتْاملضٍم حفظ ػالهتی داًـگاّیاى ػضیض ٍ دس خْت  ،ّای قثلی پیشٍ اطالػیِ
 گشدد: هیسػاًی  اطالع

ت هحتشم آهَصؿی ٍصاست ػلَم، تحقیقات ٍ هؼاًٍ 12/1/1399 هَضَع ًاهِی اخشایی ؿذى ّش یک اص تٌذّا -1
 آهَصؽ هَػؼات ٍ ّا داًـگاُ آهَصؽ دسحَصُ اقذام ٍ گیشی تلوین هؼتلضم هَاسد اتالؽؿاهل فٌاٍسی 

. لزا تٌذّای آى دس اػتتلوین گیشی دس ؿَسای هشتثط  ًیاصهٌذ ،98-99 ػالتحلیلی دٍم ًیوؼال تشای ػالی
اخشایی  ،ٍ تِ تذسیح تٌذّای آى هطاتق هلَتات ؿَساّا تَدُدس حال تشسػی  داًـگاُ ؿَساّای هختلف

 خَاّذ ؿذ.

تا ؿتاب تیـتشی دس حال ٍ ًؼثت تِ قثل  تَدُّای آهَصؿی تِ كَست هداصی دس خشیاى  تشگضاسی کالع -2
ّای آهَصؿی داخلی دس تواهی اپشاتَسّا  اًدام اػت. ّوچٌیي طی هکاتثات اًدام ؿذُ، اػتفادُ اص ػاهاًِ

 اػت. سایگاى ؿذُ

، پیؾ سٍ هَضَع تغییش تقَین آهَصؿی تشم خاسی دس حال تشسػی اػت. تا تَخِ تِ ًاهـخق تَدى ؿشایط -3
 تالفاكلِ پغ اص ًْایی ؿذى اطالع سػاًی خَاّذ ؿذ.

توذیذ ؿذُ  1399هاُ  پایاى اسدیثْـتصهاى اسایِ آى تا  ،اًذ پشٍطُ داؿتِ 981تشای داًـدَیاًی کِ دس ًیوؼال  -4
تَاًذ تِ  ؿیَُ اسایِ هیتَاًٌذ تِ كَست غیش حضَسی پشٍطُ خَد سا اسایِ دٌّذ.  دَیاى هیاػت. ایي داًـ

 كَست آًالیي یا آفالیي تا كالحذیذ اػتاد دسع اًدام ؿَد. 

تِ  هقشس گشدیذهَضَع دس ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ هطشح ٍ  ،)تک دسع( حزف اضطشاسیدس هَسد  -5
 :كَست صیش اًدام ؿَد

ٍ  تذٍى سػایت حذاقل دسٍع تاقیواًذُ ،داًـدَیاى کاسؿٌاػیتشای  دٍ دسع حزف اضطشاسی -الف
 .هاّیت دسع

تذٍى سػایت حذاقل دسٍع  ،داًـدَیاى کاسؿٌاػی اسؿذتشای دسع  یکحزف اضطشاسی  -ب
 .ای تاقیواًذُ ٍ ػایش ؿشایط آییي ًاهِ

 .داًـگاُداًـدَیاى دکتشی دس ؿَسای آهَصؿی تشسػی حزف اضطشاسی یک دسع تشای  -ج
تِ ػاهاًِ آهَصؿی ، )کِ هتؼاقثا اػالم خَاّذ ؿذ( خذیذتَاًٌذ تشاػاع تقَین آهَصؿی  داًـدَیاى هی -د

 هشاخؼِ ٍ حزف اضطشاسی داؿتِ تاؿٌذ.

قاتل تشسػی ٍ  ٍاحذ 9ػِ دسع ٍ حذاکثش دسٍع تشای داًـدَیاى کاسؿٌاػی تا  هؼشفی تِ اػتادهَضَع  -6
 اًدام اػت.
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دس خلَف حزف یا ػذم حزف تشم، هَضَع حزف تشم ػضیض ّای هکشس داًـدَیاى  تا تَخِ تِ دسخَاػت -7
ٍ  ًوایذ اًدام ًخَاّذ ؿذ دلیل هـکالت فشاٍاًی کِ تشای تشخی اص داًـدَیاى ایداد هیكَست کلی تِ تِ 

لزا حزف تشم  یذ.ثی تِ ػشاًدام خَاّذ سػهٌاػتشم تِ ًحَ  تاّوکاسی ّوِ داًـگاّیاى ػضیض اهللءاى ؿا
 كشفا تِ كَست اًفشادی ٍ تا دسخَاػت داًـدَ قاتل تشسػی ٍ اًدام اػت.

تشسػی خَاٌّذ ؿذ. لزا دس كَستی کِ  نیمه اول خردادماهّای اًفشادی حزف تشم دس  دسخَاػت -8
خَاى کویؼیَى هَاسد  پیؾخَد سا دس   تَاًٌذ دسخَاػت داًـدَیاى ػضیض تقاضای حزف تشم داسًذ هی

تاسگزاسی ًوایٌذ. تا تَخِ تِ  ّوشاُ تا رکش دالیل )ٍ حؼة هَسد هؼتٌذات(، ػاهاًِ آهَصؿی گلؼتاىخاف 
کِ داًـدَیاى تا  ؿَد تَكیِ هی ،دسٍع تشم خاسی دس ًیوؼال تؼذی ٍخَد ًذاسدکلیِ ایٌکِ اهکاى اسایِ 

 .ایٌذًوَدُ ٍ تا ؿتاب تلوین گیشی ًٌواقذام  اًدام ایي دسخَاػتًؼثت تِ  آگاّی کاهل

 سّثشی ًْاد دفتشًظش  ،هحتَای ًاهِ تِ تَخِ تا، ّا داًـگاُ دس سّثشیهقام هؼظن  ًْاداخیش  ًاهِ تِ ػٌایت تا -9
 اػتفادُ افضاس دسع ػاهاًِ دس ؿذُ تاسگزاسی دسٍع اص كشفا ػضیض داًـدَیاى ،هؼاسف گشٍُ ٍداًـگاُ 

ًوشُ  3اص  ،اسایِ گَاّیٍ  هشکضی ًْاد هداصیّای  تا ؿشکت دس کالعتَاًٌذ  هیػضیض داًـدَیاى . ًوایٌذ
 .ًوایٌذ اػتفادُ تـَیقی اهتیاص

اًذ ٍ هـوَل  هاُ ٍ پغ اص آى دفاع کشدُ هَضَع تؼَیِ حؼاب داًـدَیاى تحلیالت تکویلی کِ دس دی -10
اكالح پایاى ًاهِ  دس تاخیشحضَسی داًـگاُ تِ تؼَیق افتادُ ٍ پشداخت خشیوِ ؿذُ اػت تا صهاى تاصگـایی 

 یات اهٌای داًـگاُ داسد.ؿَد. ػایش هَاسد هالی ًیاص تِ طشح ٍ تلوین گیشی دس ّ خشیوِ ًوی هـوَل

دس کالع دسع ٍ  (دکتشی دٍسُ تِ ٍیظُ)ًحَُ حضَس داًـدَیاى تحلیالت تکویلی  پشٍتکل -11
 ،اػت )هطاتق ًاهِ هؼاًٍت آهَصؿی ٍصاست ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی( آهادُ ؿذُّای تحقیقاتی  آصهایـگاُ

 خَاّذ ؿذ.سػاًی  اطالع داًـگاُ کِ پغ اص تلَیة دس ؿَسای تحلیالت تکویلی

کادس آهَصؽ ٍ  ،اص آًداییکِ تشگضاسی آصهَى دسٍع هؼشفی تِ اػتاد ًیاصهٌذ حضَس داًـدَ، هذیش گشٍُ -12
تِ اٍلیي فشكت پغ اص تاصگـایی  ایي آصهَىصهاى تشگضاسی  ّای الصم تا اػتاد دسع اػت، اًدام ّواٌّگی

ًظش هؼاٍى آهَصؿی داًـکذُ تا  (هَاسد تْذاؿتیسػایت تا )دس هَاسد تؼیاس ضشٍسی  ؿَد. داًـگاُ هَکَل هی
 هشتَطِ تلوین گیشی خَاّذ ؿذ.
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