
 اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 99نیمسال دوم تحصیلی آموزش الکترونیکی در خصوص 

 

هؼاًٍیي هحتشم آهَصضی  ٍ ّوکاسی تواهی هذسساى ّیأت ػلوی ٍ هذػَ، ّوشاّیضوي تطکش ٍ قذسداًی اص 

داًطکذُ فٌاٍسی اعالػات، ّوکاساى هشکض سایاًِ ٍ ّای آهَصضی، هذیشاى گشٍُّا، ّا ٍ پژٍّطکذُ داًطکذُ

دٍ ًیوسال دس ضشایظ سخت کِ  داًطجَیاى ػضیضٍ  ّا، هسؤٍلیي آهَصش داًطکذُّای الکتشًٍیکیآهَصش

 دس ساالکتشًٍیکی  آهَصش تذسیجی استقای ٍ استوشاس صهیٌِ خَد، فؼال هطاسکت ٍ غبَسی با، گزضتِ آهَصضی

تذاٍم فشایٌذ یاددّی ٍ یادگیشی بِ  ضشٍستٍ ًظش بِ تذاٍم ضشایظ خاظ کطَس  ًوَدًذ، فشاّن داًطگاُ

با پایاى یافتي صهاى حزف ٍ اضافِ ٍ ًْایی ضذى آیذ الصم هی ضشایظ، ضذى ػادی تا حضَسی غیشغَست 

اعالع ّوکاساى گشاًقذس ٍ بِ خػَظ ایي دس داًطگاُ ضَسای آهَصضی  ّایسیاست باس دیگشبشًاهِ آهَصضی، 

 یادآٍسی ضَد: هحتشمداًطجَیاى 

 

 بحشاى ستاد هذیشیت ّواٌّگی کویتِ هػَبِ ّوچٌیي ٍ کشًٍا با هباسصُ هلی ستاد اػالم بِ ػٌایت با .1

 کاسکٌاى هحتشم، اساتیذ سالهتی حفؼ ساستای دس ٍ داًطگاُ باصگطایی اهکاى ػذم بش هبٌی داًطگاُ

 غَستبِ  99دس ًیوسال دٍم تحػیلی  داًطگاُ آهَصضی ّای بشًاهِ ػضیض، داًطجَیاى ٍ گشاهی

 ضَدهی دسخَاست گشاًقذس هذسساى اص. یابذهی اداهِ« ال. ام. اس»ٍ بشخظ دس ساهاًِ  غیشحضَسی

 فؼاالًِ ًیض گشاهی داًطجَیاى ٍ دٌّذ اداهِ خَد غیشحضَسی آهَصش بِ جذی غَست بِ ّوچٌاى

 اػالم با چٌاًچِ ضوي دس. ًوایٌذ هغالؼِ ٍ پیگیشی سا ضذُ اسائِ هباحث ٍ ًوَدُ ضشکت کالسْا دس

 با دسسی ّای کالس تطکیل اداهِ ضَد، فشاّن داًطگاُ دس داًطجَیاى حضَس اهکاى ریػالح هشاجغ

 .پزیشداًجام هی حضَسی ضیَُ  بِ قبلی اػالم

 

هشتبظ با ضیَُ آهَصش ّای یادگیشی سٍد ّوکاساى ٍ داًطجَیاى با هشاجؼِ بِ بستِاًتظاس هی .2

ٍ  الکتشًٍیکیّای سایت داًطکذُ آهَصشباسگزاسی ضذُ دس  ّای آهَصضیّا ٍ فایلالکتشًٍیکی، فیلن

ًسبت بِ استقاء کیفی بشگضاسی کالسْای الکتشًٍیکی ٍ استفادُ بْتش ٍ بیطتش اصآى، هطاسکت  ،آصاد

دس تواس  خَدّویاساى آهَصش هجاصی داًطکذُ  دس غَست بشٍص هطکل با باضٌذ ٍهؤثشتشی داضتِ 

 باضٌذ.

 



دس عَل ، تا ًوایٌذاص اسائِ حجن صیاد هحتَا دس یك صهاى هطخع اجتٌاب بایستِ است هذسساى  .3

؛ بش فشاّن ضَدداًطجَیاى  ّای هستوشفشغت الصم بشای اسصیابی غیشحضَسیّای بشگضاسی کالس

 تذاٍم ٍ توشیي حل اضکال، سفغ دسسی، هباحث تکویل بشای هذسساى ضایستِ است ایي اساس

 خاسج دس داًطجَیاى با سا خَد تؼاهل ٍ اقذام پطتیباى گشٍُ تطکیل بِ هکول ّای ساهاًِ دس آهَصش،

 بش هطتول «ػلوی ّیأت ػضَ ساٌّواییِ -آهَصضی بشًاهِ»دسج  .ًوایٌذ حفؼ «اس. ام. ال» ساهاًِ اص

 گشٍُ آدسس ٍ ًَع توشیي، حل ساػت تذسیس، ّایساػت داًطگاُ، دس فیضیکی حضَس ّایصهاى

 سشپشستی، تحت داًطجَیاى هطاٍسُ ٍ ساٌّوایی صهاى داًطجَ، با استباط اهکاى صهاى ٍ ًحَُ پطتیباى،

 ضشٍسی است. داًطگاُ سایت دس

 

آصهَى پایاًی ًیوسال، تٌْا هشجغ هبٌی بش ایٌکِ ًبایذ  ّای ٍصاست ػلَمبا ػٌایت بِ هفاد بخطٌاهِ .4

الصم است ّوکاساى هحتشم اص ابتذای ًیوسال تحػیلی، ، باضذ اسصضیابی ػولکشد تحػیلی داًطجَ

 ٍ دسّای هؤثش دس اسصیابی دسس سا تٌظین ّای کالسی ٍ سایش هؤلفِبشًاهِ اسصیابی هستوش، فؼالیت

ٍ دس  ، بِ اعالع داًطجَیاى بشساًٌذال.ام. اساص عشیق باسگزاسی دس ساهاًِ  ،چاسچَب عشح دسس

دّی ٍ سٌجص هستوش، سفغ اضکال ٍ ساٌّوایی ّا، تکلیفآهَصش کاسآهذ، پَضص سشفػل صهیٌِ

 کَضا باضٌذ. داًطجَیاى

 

ًاهِ ٍ اًجام آصهایطْا ٍ کاسّای ػولی  اهَس پایاى پیگیشی حضَس داًطجَیاى تحػیالت تکویلی بشای .5

 آصهایطگاّی، کاسگاُ، کاسٍسصی،-ٍ ًیض داًطجَیاى کاسضٌاسی بشای بشگضاسی کالسْای ػولی

دس غَست لضٍم ٍ با اٍلَیت اسائِ بشای داًطجَیاى دس ) کاسآهَصی، تشبیت بذًی، ػولیات غحشایی

ستاد کویتِ ّواٌّگی با اجاصُ ٍ غشفا بش اساس دسخَاست گشٍُ ٍ داًطکذُ ( ضشف فشاغت اص تحػیل

اهکاًپزیش بَدُ ٍ الصم است سهاى هذیشیت بحشاى داًطگاُ ٍ گَاّی سالهت تَسظ هشکض بْذاضت ٍ د

 ذ.داًطگاُ بشس یآهَصض هذیشیت اهَسایي هَاسد حتواً اص عشیق داًطکذُ بِ اعالع 

 

حذاکثش صهاى بشگضاسی جلسِ دفاع داًطجَیاى ، دلیل ضشایظ خاظ کطَس ٍ بحشاى کشًٍا بِ .6

توذیذ ضذُ است. بذیْی است ایي صهاى قابل  99اسفٌذ  28تا  991 تحػیالت تکویلی دس ًیوسال

 ذ.التحػیلی داًطجَ ّواى تاسیخ سٍص دفاع، ثبت خَاّذ ض تاسیخ فاسؽپس اص آى، توذیذ ًبَدُ ٍ 



-ّا ٍ هػَبات داًطگاُ الضاهی است ٍ اًتظاس هی ًاهِ سػایت کلیِ قَاًیي ٍ هقشسات آهَصضی ٍفق آییي .7

اص ) جَیاى هحتشم با دس ًظش داضتي ّوِ ایي هَاسدسٍد گشٍّْا، اػضای هحتشم ّیأت ػلوی ٍ داًط

ٍ...( ٍ با لحاػ تقَین آهَصضی داًطگاُ  ًیوسالجولِ ضَابظ حضَس دس کالس، حزف دسس، حزف 

ًسبت بِ تٌظین، اجشا ٍ پیگیشی اهَس آهَصضی خَد دس صهاى هقشس اقذام ًوایٌذ. بذیْی است چٌاًچِ 

ًاهِ ٍقفِ ٍ خللی  دس فشایٌذّای آهَصش ٍ یا تذٍیي پایاىبِ دالیلی هَجِ ٍ خاسج اص اختیاس داًطجَ 

اػالم ٍ تَسظ کویتِ ٍ  ساهاًِ هشبَطایجاد ضَد عبق هؼوَل، دسخَاست تَسظ داًطجَ اص عشیق 

 ذ.کویسیَى هشبَط دس کَتاّتشیي صهاى هوکي سسیذگی خَاّذ ض

بشایطاى فشاّن  ٌاًچِ داًطجَیاى گشاهی دس خػَظ هسائل آهَصضی پشسطی داسًذ، ایي اهکاىچ .8

قسوتِ -بخص هؼاًٍت آهَصضی ٍ تحػیالت تکویلی»است کِ با هشاجؼِ بِ سایت داًطگاُ 

ّای خَد سا بیابٌذ. پاسخِ پشسص« ّای هتذاٍل آهَصضیدستَسالؼول ٍ هقشسات ٍ ًیض پاسخ بِ پشسص

، با جْت سفغ هطکل« گَیاى آهَصضیپاسخ»تَاًٌذ با هشاجؼِ بِ فایل دس غَست ضشٍست ًیض هی

هسؤٍل آهَصش داًطکذُ یا ّویاس آهَصضی خَد تواس بگیشًذ. دس ضوي ًظش بِ ایٌکِ تقشیباً تواهی 

ّای هشتبظ سیستوی ضذُ است، داًطجَیاى گشاهی جْت پیگیشی فشایٌذّای آهَصضی ٍ دسخَاست

اهَس خَد اص حضَس دس داًطگاُ پشّیض ًوایٌذ. دس هَاسد بسیاس ضشٍسی ٍ دس غَست داضتي 

تَاًٌذ دسخَاست خَد سا بِ هسؤٍل دفتش هذیش اهَس بیٌی ًطذُ، هیست هَسدی ٍ پیصدسخَا

 ایویل ًوایٌذ.   gmail.com45mehdiattari@آهَصضی بِ آدسس 

ٍ  ، اجشای هػَباتاستاص آًجا کِ گشٍُ آهَصضی هشجغ اغلی اًجام اهَس آهَصضی دس داًطگاُ  .9

 . ضويباضذهیّا ٍ پژٍّطکذُ ّاداًطکذُ آهَصضی هحتشم هؼاًٍاى سپس ٍ گشٍُ ػْذُ بش ًظاست آى

 غَست اقذاهات اص تقذیش ٍ هَجَد ًقایع سفغ دس داًطجَیاى ٍ اساتیذ ّوشاّی اص هجذد تطکش

غبَسی، با  ٍ ّوشاّی ٍ تؼاهل سایِ سٍد دساهیذ هی ،سالهتی بشای داًطگاّیاى ػضیض ٍ آسصٍیگشفتِ 

افضاسی داًطگاُ، آهَصش غیش حضَسی ًیوسال دٍم افضاسی ٍ ًشماستقاء قابل تَجِ تجْیضات سخت

 ٍ خذاست یاسیگش ٍ اٍست پطتیباى .با ضشایظ ٍ کیفیت بْتش اًجام پزیشد 99 سال تحػیلی
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