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 فیشری صنعت دانشگاه تکویلی تحصیالت و آهوزشی هعاونت اطالعیه

 8991-99 دوم نیوسال در آهوزشی هقررات از برخی هوقت تغییرات

 پردیس کیش کارشناسی هقطع در

 ) کرونا بیواری شیوع از ناشی هشکالت دلیل به (

 

ُ  ٍ کطَس ّایداًطگاُ آهَصضی ّای تشًاهِ دس سا تغییشاتی کشًٍا؛ تیواسی ضیَع اص جلَگیشی ساستای دس کطَس جاسی ّایسیاست  داًطگگا

 ٍ ساسگتا  ّویي دس. است تَدُ غیشحضَسی ٍ هجاصی آهَصش ّایسٍش اص استفادُ ٍ اضاػِ آى جولِ اص کِ داضتِ دًثال تِ ضشیف غٌؼتی

ِ  ٍ فٌگاٍسی  ٍ تحقیقگات  ػلَم، ٍصاست آهَصضی هحتشم هؼاًٍت 99 فشٍسدیي 11 هَسخ اتالغیِ پیشٍ ِ  ًحگَُ  تگشای  سٌّوَدّگایی  اسائگ  اداهگ

 خگاظ  ضگشایظ  تِ تَجِ تا 99-99 تحػیلی دٍم ًیوسال دس ّاداًطگاُ داًطجَیاى تشای تسْیالتی گشفتي ًظش دس ٍ آهَصضی ّایفؼالیت

 ضگشایظ  تِ تَجِ تا ٍ گشفت قشاس تشسسی هَسد داًطگاُ تکویلی تحػیالت ضَسای ٍ آهَصش ضَسای جلسِ چٌذیي دس هَضَع آهذُ، پیص

 آهَصضگی  هقشسات هَسد دس صیش هَقت تغییشات داًطگاُ ایي داًطجَیاى آهَصضی هطکالت سفغ ساستای دس ٍ ضشیف غٌؼتی داًطگاُ خاظ

 .سسیذ تػَیة تِ صیش ضشح تِ هختلف هقاعغ

 ضگشایظ  ضذى ػادی غَست دس ٍ ضذُ ًظشگشفتِ دس 1399-99 تحػیلی سال دٍم ًیوسال تشای غشفاً تغییشات ایي کِ است رکش تِ الصم

 .تَد ًخَاٌّذ هَثش تؼذ ّایسال ًین دس غالحری هشاجغ تطخیع تِ

 

 91-99 تحصیلی سال دوم سالنین برای کارشناسی دوره با هرتبط تغییرات

ِ  هحگذٍدی  تؼذاد افضٍدى ،19-کَیذ تیواسی ضیَع تا هشتثظ هحذٍدیتْای سفغ ٍ ضشایظ ضذى ػادی غَست دس .1  حگذ  دس) ّفتگ

 .ًیوسال پایاى اهتحاًات تاخیش تا تشگضاسی ٍ ػولی دسٍس فطشدُ اجشای جْت سالًین عَل تِ( ّفتِ دٍ -یک

 .دسسی ٍاحذ 9 حذاقل هاًذى تاقی ضشط تِ تشم تقَین دس ضذُ هطخع صهاًی تاصُ دس دسس دٍ  (w)اضغشاسی حزف اهکاى .2

 ضذُ تشداضتِ دسس تَدى ًظشی ضشط. است یافتِ افضایص( ػولی ٍ ًظشی) دسس دٍ تِ دسس یک اص w حزف هجاص تؼذاد :توضیح

 .است یافتِ کاّص ٍاحذ 9 تِ هاًذُ تاقی ٍاحذ کف. است ضذُ پزیش اهکاى ًیض ػولی دسس حزف ٍ
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ِ  داًطجَیاًی تشای تشم تقَین دس ضذُ هطخع صهاًی تاصُ دس 1399-99 دٍم ًیوسال حزف اهکاى .3  هگَسد  دٍ حگذاکرش  قگثال  کگ

 .اًذ داضتِ سٌَات دس احتساب تا ًیوسال حزف

 دس آى ضگذى  احتسگاب  تگذٍى  ًیوسگال،  حگزف  اًجام اص پس) .است یافتِ افضایص سِ تِ دٍ اص سال ًین حزف هجاص تؼذاد :توضیح

 (.داسد داًطگاُ خاظ هَاسد کویسیَى هَافقت ٍ کافی هستٌذات ٍ دالیل اسایِ تِ ًیاص ّوچٌاى سٌَات

 تگا  داسًذ ًام ثثت دسٍس ایي دس ًیوسال ایي دس کِ داًطجَیاًی تشای کاسآهَصی ٍ کاسضٌاسی پشٍطُ دسٍس ًوشُ دسیافت هْلت .4

 .ًذاسًذ تاتستاى دس توذیذ یا هجذد ًام ثثت تِ ًیاصی ٍ ضَد هی توذیذ 1399 هاُ ضْشیَس 22

ِ  آهگَختگی داًگص  جْگت  تاقیواًذُ دسسی ٍاحذ 26 حذاکرش 1399-99 اٍل ًیوسال پایاى تا کِ داًطجَیی تشای .5  تاضگذ  داضگت

 :ضَد هی گشفتِ ًظش دس صیش تسْیالت

i. یگک  حذاقل( 1399-99 دٍم ًیوسال ضاهل) تحػیل عَل دس اٍال کِ آى ضشط تِ دسس دٍ استاد تِ هؼشفی اص استفادُ اهکاى 

 دسٍس گزساًگذى  تگا  ٍ تاضگذ  گزساًگذُ  سا آهگَختگی داًص احشاص تشای الصم دسٍس سایش ثاًیا ٍ تاضذ کشدُ اخز سا دسٍس ایي تاس

 .ضَد آهَختِ داًص اهسال تاتستاى پایاى تا حذاکرش استاد تِ هؼشفی

 ضگذُ  حگزف  تاضگذ  افتگادُ  دسس اص قثال کِ ایي ضشط ٍ یافتِ افضایص دسس دٍ تِ یک اص استاد تِ هؼشفی هجاص تؼذاد :توضیح

 .است

ii. ًوشات کاهل لیست اسسال اص صٍدتش استاد تَسظ تکی غَست تِ داًطجَیاى گًَِ ایي دسٍس ًوشُ اسسال اهکاى. 
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