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ادامه برگساری کالسهای آموزشی دانشگاه بوعلی سینا به صورت مجازی (غیر حضوری)
تا ػشض تثشیک ػال ًَ ٍ اػیاد ؿؼثاًیِ ٍ آسصٍی ػالهتی تشای تواهی داًـدَیاى ػضیضّ .واًگًَِ کِ ّوِ هیداًین
دس ایي ؿشایػ ػخت ٍ حؼاع ،اٍلَیت اٍل کـَس حفظ ػالهت ّوِ اقـاس خاهؼِ تَدُ ٍ ّؼت .تا تَخِ تِ ؿشایػ
هَخَد ٍ پیؾتیٌیّای اًدام ؿذُ ،تِ ًظش هیسػذ اهکاى تشگضاسی کالعّای حعَسی دس آیٌذُ ًضدیک ٍخَد
ًذاؿتِ تاؿذ .لزا تکویل تشگضاسی کالعّای آهَصؿی داًـگاُ تِ صَست هداصی (غیش حعَسی) اهشی ظشٍسی
اػت .دس ایي هْن ّوکاسی ٍ صثَسی ّوِ اقـاس داًـگاّی تِ ٍیظُ داًـدَیاى ػضیض تؼیاس هْن اػت.
دس هشحلِ اٍل آهَصؽ هداصی کِ دس اػفٌذهاُ تشگضاس گشدیذ ،تاکیذ تش تذاٍم ٍ حفظ پیَػتگی آهَصؽ ٍخَد
داؿت ،اها دس هشحلِ کًٌَی ظشٍست اػتاًذاسدػاصی آهَصؽّای هداصی تِ ؼشیقی کِ تتَاًذ ًضدیک تِ آهَصؽ
حعَسی ًیاصّای آهَصؿی سا تکویل ًوایذ اهشی اختٌاب ًاپزیش اػت .تیؿک آهَصؽ هداصی ًویتَاًذ ّوِ ؿشایػ
آهَصؽ حعَسی سا فشاّن ًوایذ ٍ هدوَػِ هؼاًٍت آهَصؿی داًـگاُ ًیض تش ایي هَظَع ٍاقف اػت ،اها تالؽّای
تؼیاسی دس هدوَػِ هؼاًٍت آهَصؿی ٍ حَصُ فٌاٍسی اؼالػات داًـگاُ تشای تْثَد ٍ استقای کیفیت آهَصؽ هداصی
(اتوام ٍ اًدام دسػت ٍ کاهل ًیوؼال تحصیلی تشاتش ػشفصلّا ٍاػتاًذاسدّا) اص  16فشٍسدیي صَست گشفتِ اػت ٍ
تشای دػتیاتی تِ ًتایح هؽلَب صثش ٍ حؼي ّوکاسی داًـدَیاى ػضیض ظشٍسی اػت .لزا تا تَخِ تِ ظشٍست
هذیشیت هٌاػة صهاى ٍ اػتفادُ حذاکثشی اص فشصتّا دس ًیوؼال خاسی ٍ پیـشفت اهَس آهَصؿی داًـدَیاى ،هَاسد
صیش تاکیذ هیگشدد:
 .1اسایِ تواهی دسٍع ًظشی ٍ تخؾ ًظشی دسٍع ًظشی  -ػولی ٍ ّوچٌیي تخـی اص هفاّین ٍ اصَل دسٍع
ػولی کِ اهکاى تشگضاسی تِ صَست هداصی داسًذ ،اص تاسیخ ؿٌثِ  1399/1/16دس ػاهاًِ دسع افضاس تِ صَست
آفالیي اًدام خَاّذ ؿذ.
 .2تشگضاسی کالعّای دسٍع ػولی (ًیاصهٌذ تِ حعَس فیضیکی ٍ اػتفادُ اص تدْیضات) دس اٍلیي فشصت پغ اص
تاصگـایی داًـگاُ ٍ تِ صَست فـشدُ صَست خَاّذ گشفت.
 .3دس ساتؽِ تا دسٍع کاس آهَصی ٍ کاسٍسصی چَى دس اکثش هَاسد تا حعَس داًـدَیاى دساسگاىّا ٍ هَػؼات
خاسج اص داًـگاُ صَست هیپزیشد ،پغ اص سفغ هـکالت هَخَد تصوین گیشی خَاّذ ؿذ.
 .4داًـدَیاى گشاهی تِ ػاهاًِ دسع افضاس هشاخؼِ ًوَدُ ٍ اص هحتَای اسایِ ؿذُ اػتفادُ ًوایٌذ .دس صَستی کِ
تشای دسػی تاکٌَى هحتَایی اسایِ ًـذُ صثَس تاؿیذ .هَظَع اسایِ دسٍع ٍ اػتاًذاسد ػاصی آًْا دس حال اخشا
دس ػؽح داًـگاُ اػت کِ صثش ٍ حَصلِ داًـدَیاى ػضیض سا هیؼلثذ.

 .5اػاتیذ هیتَاًٌذ تا ّواٌّگی داًـدَیاى ،اص ػاهاًِّای هَاصی ّن اػتفادُ ًوایٌذ اها هحتَا سا ًیض دس ػاهاًِ دسع
افضاس قشاس خَاٌّذ داد.
 .6داًـدَیاى تحصیالت تکویلی کِ دس ایي ًیوؼال قصذ دفاع اص پایاىًاهِ یا سػالِ خَد سا داسًذ ،هیتَاًٌذ تا 31
ؿْشیَس  1399تِ صَست حعَسی دفاع کٌٌذ .تشای داًـدَیاًی کِ تا هحذٍیت صهاًی هَاخِ ّؼتٌذ ،تِ پیـٌْاد
اػتاد ساٌّوا ٍ تاییذ ؿَسای داًـکذُ اهکاى تشگضاسی خلؼِ دفاع اص سػالِ یا پایاىًاهِ تِ صَست غیشحعَسی
ٍخَد داسد.
 .7آصهَى خاهغ داًـدَیاى دکتشی تِ اٍایل تاتؼتاى هَکَل خَاّذ ؿذ.
 .8دس ساتؽِ تا دسٍػی ًظیش پشٍطُ ٍ ػویٌاس کاسؿٌاػی کِ ًیاصهٌذ اسائِ هیتاؿٌذ ،اسائِ تصَست هداصی ٍ تَػػ
داًـدَ تشای اػتاد صَست هیگیشد .اسایِ ػویٌاس کاسؿٌاػی اسؿذ  /دکتشی ًیض تا اؼالع قثلی تِ تحصیالت
تکویلی ٍ تصَست هداصی اًدام ؿَد.
 .9دس هَسد تشسػی پشٍپَصال ٍ هَاسد هـاتِ ،گشٍُّا تِ صَست هداصی ٍ تا ساّکاسّای هٌاػة فؼال تَدُ ٍ تواهی
فؼالیتّای آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـدَیاى سا تشسػی هیًوایٌذ.
 .10ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ ًیض تِ صَست هداصی فؼال تَدُ ٍ تواهی فؼالیتّای آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـدَیاى
سا تشسػی هیًوایٌذ.
 .11هَظَع توذیذ ػٌَات تحصیلی تشای داًـدَیاى ػال آخش تحصیالت تکویلی دس کویؼیَى هَاسد خاف
داًـگاُ دس حال تشسػی اػت ٍ تِ هحط تصوین گیشی اػالم خَاّذ ؿذ.
 .12لؽفا اخثاس هشتَغ تِ آهَصؽ هداصی سا اص ؼشیق صفحِ ایٌتشًتی تِ آدسع
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پیگیشی ًواییذ.
 .13چٌاًچِ ّیچ اقذاهی (اص ّش سٍؽ) خْت تذسیغ اص ؼشف اػتاد هشتَؼِ اًدام ًپزیشفتِ اػت ٍ یا ًظشاتی دس
هَسد کیفیت هؽالة دسػی تاسگزاسی ؿذُ داسیذ ،هیتَاًیذ هَظَع سا دس تخؾ استثاغ تا هذیشیت دس صفخِ
ایٌتشًتی رکش ؿذُ خْت پیگیشی اؼالع دّیذ.
 .14دس صَست ّشگًَِ تغییش دس صهاًثٌذی تقَین آهَصؿی ًظیش صهاى حزف اظؽشاسی ٍ  ...هشاتة اؼالع سػاًی
خَاّذ ؿذ.
(هرگونه تغییر احتمالی براساس اعالمیههای ستاد ملی مقابله با کرونا به نحو مقتضی اطالع رسانی خواهد شد).
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