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ٍ اػیبز ضؼجبًیِ ثِ اسبتیس هحتطم ٍ زاًطجَیبى ػعیع ثب تَجِ ثِ تساٍم ذططات  1399آغبظ سبل  سجتبثِ هٌتجطیک سالم ٍ ثب 

هؼبًٍت آهَظضی ٍظاضت  11/1/1399هَضخ  863/2زض کطَض ٍ ثطاسبس اثالغیِ ضوبضُ  19کَئیس ًبضی اظ ضیَع ٍیطٍس 

یط ثطگعاضی کالس ّبی ااظ ّوبى اثتسای ثحطاى ثیوبضی کطًٍب، ضط سلوبىهؤسسِ آهَظش ػبلی هی ضسبًس ثِ اطالع ػتف، 

 سلوبى-ِ هجبظی ضسوی پَیبزضسی ضا ثِ صَضت هجبظی هْیب ًوَزُ ٍ ثِ سطػت ًسجت ثِ ظیطسبذت ّبی استفبزُ اظ سبهبً

اقسام کطزُ ٍ زض حبل حبضط زض ضاستبی سیبست ضٌّوَزی ٍظاضت ػتف، کالس ّبی هجبظی زض ثستط الکتطًٍیکی سبهبًِ 

 سلوبىاظ زٍضُ ّبی فؼبل هؤسسِ آهَظش ػبلی 1398-99ثٌبثطایي ًیوسبل زٍم سبل تحصیلی . زازُ پطزاظاى هؼبصط ازاهِ زاضز

 . هی ثبضس

 :ٍ زاًطجَیبى گطاهی ضا ثِ هَاضز تسْیالتی ظیط جلت هی ًوبیستَجِ اسبتیس 

ٍ زالیل هتؼسز ثِ فؼبل ثَزُ ٍ  ضسوی ٍ اظ زٍضُ ّبی تحصیلی 1398-99ًیوسبل زٍم سبل تحصیلی ًظط ثِ ایٌکِ  -1

 .، العام اتوبم ایي ًیوسبل اهطی قطؼی استهطکالت فبضؽ التحصیلی زاًطجَیبى ٍ پیص ًیبظ زضٍس

ثطگعاض  زض ثستط کالس ّبی هجبظیتب ثبظگطت ضطایط ػبزی، توبهی کالس ّبی ًظطی ٍ تب حس اهکبى ًظطی ػولی،  -2

ثِ اطالػیِ ّبی هؼبًٍت آهَظضی ٍ تحصیالت تکویلی هؤسسِ الظم است اسبتیس هحتطم ٍ زاًطجَیبى گطاهی . س ضسٌذَاّ

اهتحبًبت ثطگعاضی . تَجِ فطهبیٌس ٍ ًطم افعاضّبی هطثَطِ چگًَگی استفبزُ اظ سبهبًِ اجطای ثرطٌبهِ ّبی جسیس ٍ جْت

تب اطالع ثبًَی ٍ صسٍض ثرطٌبهِ ذبصی اظ ططف ٍظاضت ػلَم زض ایي ذصَظ، ثِ صَضت  پبیبى ًیوسبل تحصیلی ًیع

ثطی آهَظضی اقسام الظم ضا ثطای هطبضکت حساک ٍ هسیطاى هحتطمثٌبثطایي اًتظبض هی ضٍز کلیِ اسبتیس . حضَضی ذَاّس ثَز

ثِ ػول آٍضزُ ٍ اّویت حضَض زض کالس ّبی الکتطًٍیکی ضا ثِ زاًطجَیبى یبزآٍض  زض فؼبلیت ّبی هجبظی زاًطجَیبى

 .اظ ایي هقطغ حسبس گصض ًوبئینضًَس تب اًطباهلل ثب تالش ٍ هطبضکت زاًطجَیبى ػعیع ٍ اسبتیس گطاهی، 

کیفی ثط کلیِ فؼبلیت ّبی اسبتیس ٍ زاًطجَیبى اػن اظ هسیطاى هحتطم گطٍُ ّبی آهَظضی، هسئَلیت ًظبضت کوی ٍ  -3

ضا ثط ػْسُ زاضًس ٍ هَظف ّستٌس  (آفالیي) ٍ ثطٍى ذط (آًالیي) هحتَای ثبضگصاضی ضسُ، ثطگعاضی کالس ّبی ثطذط

طجق سبظٍ کبضّبی اثالؽ ضسُ، ّط ّفتِ گعاضش اقساهبت اًجبم ضسُ ضا ثِ هؼبًٍت آهَظضی ٍ تحصیالت تکویلی اضائِ 

 .یٌسًوب
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الظم است هحتَای ثبضگصاضی ضسُ زض سبهبًِ آهَظش هجبظی ثِ ًحَی ثبضس کِ ثِ کیفیت آهَظش لطوِ ای ٍاضز ًطَز  -4

 .ٍ هطبثق ثب ططح زضس ٍ سطفصل ّبی هصَة ٍظاضت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍضی ثبضس

توطیي تؼطیف ٍ هطبلجِ ًوَزُ ٍ ایي الظم است اسبتیس هحتطم هتٌبست ثب هحتَای اضائِ ضسُ ٍ جلسبت آًالیي، تکلیف ٍ  -5

 .فؼبلیت زض اضظیبثی ٍ اهتحبًبت ًیوسبل جبضی هٌظَض ًوبیٌس

قسوت ّبیی اظ زضٍس ػولی اػن اظ کبضگبّی، ٍضظضی، ػولیبت هیساًی ٍ آظهبیطگبّی ًیوسبل جبضی حتی االهکبى ثِ  -6

قیوبًسُ پس اظ اػالم اهکبى ثطگعاضی صَضت فیلن ٍ گعاضش ٍ یب ثِ صَضت آًالیي ثطگعاض هی ضَز ٍ قسوت ّبی ثب

فططزُ ثطگعاض  حضَضی ٍ حضَضی کالس ّب تَسط ستبز هلی هقبثلِ ثب کطًٍب ٍ اطالػیِ ّبی ٍظاضت ػتف، ثِ صَضت

، ثِ صَضت ًبتوبم ثِ ًیوسبل ثؼس هٌتقل ٍ زض 31/6/1399زض صَضت ػسم اتوبم ایي زضٍس تب قجل اظ تبضید . ذَاّس ضس

اهتحبى پبیبى تطم ایي زضٍس پس اظ اتوبم کالس ثطگعاض ٍ ًوطُ آى زض . ؼس هحبسجِ ًرَاّس ضسسقف ٍاحسّبی ًیوسبل ث

 .ثجت ذَاّس ضس 1398-99ًیوسبل زٍم 

فؼبلیت ًیوسبل جبضی، ػوستبً هجٌی ثط آهَظش ّبی الکتطًٍیکی است ٍ کالس ّبی هجبظی ثطذط ثطای ّوِ زضٍس  -7

یلی کبضزاًی، کبضضٌبسی ًبپیَستِ، کبضضٌبسی پیَستِ ٍ کبضضٌبسی اضضس ًظطی، ػوَهی ٍ اذتصبصی زض توبهی هقبطغ تحص

اًجبم هی ضَز، ثٌبثطایي اسبتیس هحتطم هی ثبیست کالس ّب ضا طجق زستَضالؼول اجطایی کالس ّبی الکتطًٍیکی کِ اظ 

ف ثِ ضطکت زض ططف هؼبًٍت آهَظضی ٍ تحصیالت تکویلی هؤسسِ اػالم هی گطزز، ثطگعاض ًوَزُ ٍ زاًطجَیبى ًیع هَظ

 . ایي کالس ّب ّستٌس

ثب تَجِ ثِ تجؼبت هتؼسز اظ جولِ لعٍم فبضؽ التحصیلی کثیطی اظ زاًطجَیبى ٍ آهبزگی ثطای ازاهِ تحصیل زض هقبطغ  -8

. ، حصف زضس یب ًیوسبل ثِ زاًطجَیبى گطاهی تَصیِ ًوی ضَزٍظیفِ ثؼسی ٍ هطکل سٌَات ثطای زاًطجَیبى هطوَل ًظبم

زض ضاستبی سیبست ٍظاضت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍضی، زاًطجَیبى ثب ضطایط ذبظ ثب اضائِ زالیل ٍ هستٌسات ثب ایي ٍجَز، 

کبفی، ثسٍى تَجِ ثِ ضػبیت حساقل ٍاحسّبی اًتربثی یب احتسبة سٌَات تحصیلی هی تَاًٌس تقبضبی حصف یک یب چٌس 

ثِ ّط صَضت هوکي ثِ ازاضُ آهَظش تحَیل  25/2/1399زضس ٍ یب حصف ًیوسبل ذَز ضا حساکثط تب ضٍظ پٌج ضٌجِ هَضخ 

ثسیْی است هَافقت یب ػسم هَافقت  ثب زضذَاست زاًطجَ ٍ ًحَُ هحبسجِ ضْطیِ، هتٌبست ثب اثالغیِ ٍظاضت ػلَم ٍ  .ًوبیٌس

 .هؤسسِ تصوین گیطی ذَاّس ضس کویسیَى ثطضسی هَاضز ذبظزالیل ٍ هستٌسات زاًطجَ زض 
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زفبع پیطٌْبزُ ٍ زفبع ًْبیی پبیبى ًبهِ ّبی تحصیالت تکویلی ثِ صَضت حضَضی، ثب ضػبیت ثطگعاضی جلسبت سویٌبض،  -9

ّوچٌیي ثطگعاضی جلسبت سویٌبض ٍ زفبع پیطٌْبزُ ٍ زفبع پبیبى ًبهِ ثِ صَضت هجبظی ثب ضػبیت . ثْساضت اهکبى پصیط است

 .کلیِ قَاًیي الظم آهَظضی ثالهبًغ است

فبضؽ التحصیل ضًَس لیکي ثٌب ثِ زالیلی  فؼلیًیوسبل پبیبى ثطًبهِ ضیعی ًوَزُ اًس تب زض  زاًطجَیبى زٍضُ کبضضٌبسی کِ -10

 ضا زضٍس هؼطفی ثِ استبز هی تَاًٌسسُ، ضهَاجِ ثب هطکل آًْب هحسٍزیت ّبی ًیوسبل جبضی، فطاغت اظ تحصیل  هَجِ ٍ

 .اًتربة ًوبیٌس ی ثطای ًیوسبل ثؼسی،ي ًبهِ آهَظضتب سقف زٍ ثطاثط هقطض زض آییثب تأییس ضَضای آهَظضی هؤسسِ، 

 .زضذَاست هْوبًی زاًطجَیبى ثب شکط زالیل ٍ اضائِ هستٌسات زض ضَضای آهَظضی قبثل ثطضسی است -11

ظهبى پبیبى ًیوسبل تحصیلی جبضی ٍ ّوچٌیي تبضید ثطگعاضی اهتحبًبت پبیبى ًیوسبل تحصیلی، هتؼبقجب اطالع ضسبًی  -12

 .ذَاّس ضس

 سلوبىزاًطجَیبى، کبضکٌبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی هؤسسِ آهَظش ػبلی آضظٍی سالهتی ثطای  ثب

 

 سلمانمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی 


