
 .289در خصوص ادامه فعالیتهای آموزشی نیمسال  مصوبات شورای آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه

هحتزم ٍ بب آرسٍی تَفیك بزای ّوِ  ضوي آرسٍی سالهتی ٍ سؼبدت بزای ّوِ اػضبی ّیبت ػلوی ٍ داًطجَیبى ػشیش ٍ خبًَادُ ّبی

ضَرای آهَسضی داًطگبُ صٌؼتی ارٍهیِ بِ ضزح سیز اػالم هی هصَببت اٍلیي جلسِ  ،تالضگزاى ٍ سحوتکطبى حَسُ بْذاضت ٍ درهبى

 گزدد:

ضَرای آهَسش داًطگبُ صٌؼتی ارٍهیِ اس اٍلیي رٍسّبی ضزٍع بحزاى بب بزرسی ٍ پیص بیٌی ابؼبد ٍ آثبر احتوبلی آى سؼی  -1

. در ّویي راستب اس ًوَدُ است بب بکبرگیزی ّوِ اهکبًبت ٍ پتبًسیلْب اهَرات آهَسضی داًطگبُ را بب جذیت اداهِ دّذ

اسفٌذ هبُ گذضتِ داًطگبُ صٌؼتی ارٍهیِ بِ ػٌَاى یکی اس داًطگبّْبی پیطگبم بب بکبرگیزی سبهبًِ آهَسضْبی 

ًوَدُ است بب بزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی بزای اػضبی ّیبت ػلوی ٍ  تالش ،الکتزًٍیکی ادارُ آهَسضْبی آساد ٍ هجبسی

اداهِ دّذ. اهب بب اداهِ  حتی در ایبم تؼطیالت ػیذ فؼبلیتْبی آهَسضی خَد را ،مفزاّن ًوَدى سیزسبختْبی فٌبٍری الس

ٍسارت ػلَم  یّب ِیتَص يیهببرسُ بب کزًٍب ٍ ّوچٌ یهصَببت ستبد هل ،یاسٌبد ببالدستٍ بب رػبیت بحزاى ٍیزٍس کزًٍب 

  ، فؼبلیتْبی آهَسضی داًطگبُ بب جذیت پیگیزی ٍ اجزا خَاّذ ضذ.یٍ فٌبٍر مبتیتحم

ٍ تزبیت بذًی بِ صَرت  ، درٍس ػولیبِ غیز اس آسهبیطگبّْب، کبرگبّْب در توبهی همبطغ، توبهی درٍستب اطالع ثبًَی  -2

 هذیزیت یبدگیزی الکتزًٍیکی بزگشار هی ضَد.الکتزًٍیکی اس طزیك سبهبًِ 

زًبهِ ریشی ٍ بِ صَرت ب ،ًظزی بؼذ اس ببسگطبیی داًطگبُ-درٍس آسهبیطگبّی، کبرگبّْب، تزبیت بذًی ٍ درٍس ػولی -3

  حضَری اجزا خَاٌّذ ضذ.

ٍ دلیمب بز اسبس ایي بزًبهِ ًسبت بِ بزگشاری هٌظن  982ضبی ّیبت ػلوی هَظف ّستٌذ بز اسبس بزًبهِ ًیوسبل اػ -4

داًطکذُ ّب بب  کالسْبی آفالیي در ّز تبیوی تَسط داًطجَیبى لببل دستزسی است. خَد الذام ًوبیٌذ. آًالیي کالسْبی

 ادارُ آهَسضْبی آساد ٍ هجبسی هَظف بِ ارائِ گشارضبت ّفتگی بِ آهَسش کل هی ببضٌذ.ّوکبری 

خبرج اس بزًبهِ ّفتگی، بب اخذ ًظز هَافك داًطجَیبى کالس ٍ تَسط آًالیي بزگشاری کالسْبی جبزاًی ٍ فَق الؼبدُ  -5

 اسبتیذ در سبػبت سیبل لببل بزگشاری است.

بذٍى  982حذف ًیوسبل  هتمبضی دالیلی اس جولِ ػذم بْزُ هٌذی اس آهَسضْبی الکتزًٍیکی ِبٌبب داًطجَیبًی کِ -6

تمبضبی خَد را اس طزیك سبهبًِ سجبد بِ کویسیَى هَارد خبظ  بب ارائِ هستٌذات در سٌَات ّستٌذ هی تَاًٌذ احتسبة

 داًطگبُ جْت بزرسی ارائِ ًوبیٌذ. 



بب تبییذ استبد درس ٍ هذیزگزٍُ ٍاحذ در ًیوسبل  12صزفب بب رػبیت حذ ًصبة حذالل  ،حذف اضطزاری چٌذ درس -7

 آهَسضی هزبَطِ همذٍر است.

خَاٌّذ ٍ اجزا هؼبرف بز اسبس بزًبهِ اػالهی ًْبد همبم هؼظن رّبزی ٍ بب استفبدُ اس سبهبًِ ایي ًْبد پیگیزی گزٍُ درٍس  -8

 ضذ.

تَسط   onlineصَرت ػذم بزگشاری کالس  در 2ٍ فیشیک  1فیشیک  ،سیلهؼبدالت دیفزاً ، 2 ریبضی ،1درٍس ریبضی  -9

دستزس  ببلل در سبهبًِ هذیزیت آهَسش الکتزًٍیکی ببرگشاری ضذُ  ٍ طبك هحتَای آفالیيبِ صَرت هزبَطِ استبد 

 .است

ًبَدُ ٍ السم است کِ داًطجَیبى  991لببل تکزار در ًیوسبل آتی یؼٌی  982ٍاحذّبی تزهیک ارائِ ضذُ در ًیوسبل  -11

 ًسبت بِ تٌظین ٍ کٌتزل بزًبهِ درسی خَد الذام ًوبیٌذ. ػشیش بب رػبیت پیص ًیبسی ٍ ّوٌیبسی 

ل هی ضًَذ هی تَاًٌذ بب ّوبٌّگی هذیز یتٌْب بب ارائِ ٍ دفبع اس پزٍصُ پبیبًی خَد فبرؽ التحصکِ  کبرضٌبسی داًطجَیبى -11

بِ صَرت الکتزًٍیکی دفبع ًوبیٌذ. سبیز داًطجَیبى کِ ًتَاًستٌذ در اسفٌذ هبُ دفبع کزدُ ٍ  بگزٍُ هزبَطِ ٍ استبد راٌّو

یب هبیل بِ دفبع حضَری ّستٌذ هی تَاًٌذ بِ ٌّگبم فؼبلیت حضَری داًطگبُ پزٍصُ ّبی خَد را ارائِ کزدُ ٍ دفبع ًوبیٌذ. 

بزای داًطجَیبى همبطغ تحصیالت تکویلی  .ًخَاّذ ضذتبخیز ایي پزٍصُ ّب ًوزُ ای اس بببت تبخیز کسز هذت سهبى بزای 

 ضیَُ ًبهِ ٍ دستَرالؼول دفبع هتؼبلبب اطالع رسبًی هی ضَد.

یببذ در جلسبت آتی در هَرد توذیذ ًیوسبل ٍ ارائِ فزصت بزای تکویل سزفصل در صَرتی کِ ضزایط بحزاًی اداهِ  -12

 درٍس تصوین گیزی خَاّذ ضذ.

در پبیبى ضوي آرسٍی تٌذرستی ٍ بْزٍسی بزای ّوِ اػضبی خبًَادُ داًطگبُ صٌؼتی ارٍهیِ، اًتظبر هی رٍد در راستبی 

هسئَلیت حزفِ ای ٍ اجتوبػی، اسبتیذ ٍ داًطجَیبى گزاهی بب هطبرکت ٍ پیگیزی هستوز فؼبلیتْبی آهَسضی خَد را در 

 راستبی ًیل بِ اّذاف داًطگبُ دًببل ًوبیٌذ. 

 


