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 (21/2/2911) 6شماره  اطالعیه

 )غیر حضوری(سینا به صورت مجازی   بوعلی دانشگاه آموزشی های ادامه برگساری کالس

 

 به نام او

 
 دانشجویان عسیسقابل توجه 

داًین  تواهی داًـدَیاى ػضیض. ّواًگًَِ کِ ّوِ هیٍ آسصٍی ػالهتی تشای تا ػشض تثشیک ػال ًَ ٍ اػیاد ؿؼثاًیِ 

تا تَخِ تِ ؿشایػ  اٍلَیت اٍل کـَس حفظ ػالهت ّوِ اقـاس خاهؼِ تَدُ ٍ ّؼت.دس ایي ؿشایػ ػخت ٍ حؼاع، 

ّای حعَسی دس آیٌذُ ًضدیک ٍخَد  سػذ اهکاى تشگضاسی کالع ّای اًدام ؿذُ، تِ ًظش هی تیٌی هَخَد ٍ پیؾ

اهشی ظشٍسی )غیش حعَسی(  تِ صَست هداصی داًـگاُ آهَصؿی ّای تشگضاسی کالعلزا تکویل ًذاؿتِ تاؿذ. 

 ٍیظُ داًـدَیاى ػضیض تؼیاس هْن اػت. دس ایي هْن ّوکاسی ٍ صثَسی ّوِ اقـاس داًـگاّی تِاػت. 

دس هشحلِ اٍل آهَصؽ هداصی کِ دس اػفٌذهاُ تشگضاس گشدیذ، تاکیذ تش تذاٍم ٍ حفظ پیَػتگی آهَصؽ ٍخَد 

ّای هداصی تِ ؼشیقی کِ تتَاًذ ًضدیک تِ آهَصؽ  داؿت، اها دس هشحلِ کًٌَی ظشٍست اػتاًذاسدػاصی آهَصؽ

تَاًذ ّوِ ؿشایػ  هَصؽ هداصی ًویؿک آ حعَسی ًیاصّای آهَصؿی سا تکویل ًوایذ اهشی اختٌاب ًاپزیش اػت. تی

ّای  آهَصؽ حعَسی سا فشاّن ًوایذ ٍ هدوَػِ هؼاًٍت آهَصؿی داًـگاُ ًیض تش ایي هَظَع ٍاقف اػت، اها تالؽ

 تشای تْثَد ٍ استقای کیفیت آهَصؽ هداصی داًـگاٍُ حَصُ فٌاٍسی اؼالػات هدوَػِ هؼاًٍت آهَصؿی تؼیاسی دس 

فشٍسدیي صَست گشفتِ اػت ٍ  16اص  (اػتاًذاسدّاٍّا  تشاتش ػشفصل یوؼال تحصیلیًٍ کاهل  دسػتاتوام ٍ اًدام )

تا تَخِ تِ ظشٍست لزا ػضیض ظشٍسی اػت. صثش ٍ حؼي ّوکاسی داًـدَیاى یاتی تِ ًتایح هؽلَب  تشای دػت

هَاسد اى، ٍ پیـشفت اهَس آهَصؿی داًـدَیدس ًیوؼال خاسی  ّا فشصتصهاى ٍ اػتفادُ حذاکثشی اص  هٌاػة هذیشیت

 گشدد: صیش تاکیذ هی

ٍ ّوچٌیي تخـی اص هفاّین ٍ اصَل دسٍع ػولی  -ًظشی  تخؾ ًظشی دسٍع اسایِ تواهی دسٍع ًظشی ٍ .1

دس ػاهاًِ دسع افضاس تِ صَست  16/1/1399ؿٌثِ اص تاسیخ ػولی کِ اهکاى تشگضاسی تِ صَست هداصی داسًذ، 

 آفالیي اًدام خَاّذ ؿذ.

ػولی )ًیاصهٌذ تِ حعَس فیضیکی ٍ اػتفادُ اص تدْیضات( دس اٍلیي فشصت پغ اص ّای دسٍع  تشگضاسی کالع .2

 تاصگـایی داًـگاُ ٍ تِ صَست فـشدُ صَست خَاّذ گشفت.

ّا ٍ هَػؼات  دس ساتؽِ تا دسٍع کاس آهَصی ٍ کاسٍسصی چَى دس اکثش هَاسد تا حعَس داًـدَیاى دساسگاى .3

 ـکالت هَخَد تصوین گیشی خَاّذ ؿذ. پزیشد، پغ اص سفغ ه خاسج اص داًـگاُ صَست هی
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داًـدَیاى گشاهی تِ ػاهاًِ دسع افضاس هشاخؼِ ًوَدُ ٍ اص هحتَای اسایِ ؿذُ اػتفادُ ًوایٌذ. دس صَستی کِ  .4

تشای دسػی تاکٌَى هحتَایی اسایِ ًـذُ صثَس تاؿیذ. هَظَع اسایِ دسٍع ٍ اػتاًذاسد ػاصی آًْا دس حال اخشا 

 ؼلثذ. ش ٍ حَصلِ داًـدَیاى ػضیض سا هیدس ػؽح داًـگاُ اػت کِ صث

ّای هَاصی ّن اػتفادُ ًوایٌذ اها هحتَا سا ًیض دس ػاهاًِ دسع  تَاًٌذ تا ّواٌّگی داًـدَیاى، اص ػاهاًِ اػاتیذ هی .5

 افضاس قشاس خَاٌّذ داد.

 31تَاًٌذ تا  هیًاهِ یا سػالِ خَد سا داسًذ،  داًـدَیاى تحصیالت تکویلی کِ دس ایي ًیوؼال قصذ دفاع اص پایاى .6

تِ صَست حعَسی دفاع کٌٌذ. تشای داًـدَیاًی کِ تا هحذٍیت صهاًی هَاخِ ّؼتٌذ، تِ پیـٌْاد  1399ؿْشیَس 

ًاهِ تِ صَست غیشحعَسی  اػتاد ساٌّوا ٍ تاییذ ؿَسای داًـکذُ اهکاى تشگضاسی خلؼِ دفاع اص سػالِ یا پایاى

 .ٍخَد داسد

 .هَکَل خَاّذ ؿذل تاتؼتاى آصهَى خاهغ داًـدَیاى دکتشی تِ اٍای .7

تاؿٌذ، اسائِ تصَست هداصی ٍ تَػػ  کِ ًیاصهٌذ اسائِ هی کاسؿٌاػی دس ساتؽِ تا دسٍػی ًظیش پشٍطُ ٍ ػویٌاس  .8

ًیض تا اؼالع قثلی تِ تحصیالت / دکتشی ػویٌاس کاسؿٌاػی اسؿذ . اسایِ گیشد هیداًـدَ تشای اػتاد صَست 

 تصَست هداصی اًدام ؿَد. ٍ تکویلی

فؼال تَدُ ٍ تواهی  ٍ تا ساّکاسّای هٌاػةّا تِ صَست هداصی  هَسد تشسػی پشٍپَصال ٍ هَاسد هـاتِ، گشٍُ دس .9

 ًوایٌذ. هیّای آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـدَیاى سا تشسػی  فؼالیت

ّای آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـدَیاى  تِ صَست هداصی فؼال تَدُ ٍ تواهی فؼالیت ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ ًیض .10

 ًوایٌذ. هیسا تشسػی 

هَظَع توذیذ ػٌَات تحصیلی تشای داًـدَیاى ػال آخش تحصیالت تکویلی دس کویؼیَى هَاسد خاف  .11

 داًـگاُ دس حال تشسػی اػت ٍ تِ هحط تصوین گیشی اػالم خَاّذ ؿذ.

 /http://elearning.basu.ac.irهَصؽ هداصی سا اص ؼشیق صفحِ ایٌتشًتی تِ آدسع لؽفا اخثاس هشتَغ تِ آ .12

 پیگیشی ًواییذ.

ٍ یا ًظشاتی دس  اػت غ اص ؼشف اػتاد هشتَؼِ اًدام ًپزیشفتِیذسخْت تچٌاًچِ ّیچ اقذاهی )اص ّش سٍؽ(  .13

دس تخؾ استثاغ تا هذیشیت دس صفخِ تَاًیذ هَظَع سا  داسیذ، هی ی ؿذُتاسگزاسدسػی  هَسد کیفیت هؽالة

 ذ. یخْت پیگیشی اؼالع دّ ایٌتشًتی رکش ؿذُ

دس صَست ّشگًَِ تغییش دس صهاًثٌذی تقَین آهَصؿی ًظیش صهاى حزف اظؽشاسی ٍ ... هشاتة اؼالع سػاًی  .14

 خَاّذ ؿذ.
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