كليه واحدها

سالم عليكن
احتشاهبً ضوي عشض تجشيك سبل جذيذ ٍ آسصٍي سبلي پش ثشكت ٍ سالهتي ثشاي ّوكبساى  ،ثذيٌَسيلِ پبسُ اي اص قَاًيي ٍ هقشسات ثشگضاسي
دٍسُ ّبي آهَصضي حضَستبى اسسبل هي گشدد ،خَاّطوٌذاست دستَس فشهبئيذ ًكبت هغشٍحِ سا ثِ دقت هغبلعِ ًوَدُ ٍ ثش حست هَسد
اقذام الصم ثِ عول آيذ 0اهيذاست ثب سعبيت ٍ اجشاي دقيق ًكبت آهَصضي دس سبل جذيذ ثتَاًين آهَصضي هفيذ ٍاثشثخص داضتِ ثبضين 0
 -1دٍسُ ّبي آهَصضي كِ دس سبل  1330دس كويتِ آهَصش ٍثْسبصي ًيشٍي اًسبًي هصَة گشديذُ اًذ تب ضص هبِّ اٍل سبل  31داساي
هجَص هي ثبضٌذ
-2كليِ ٍاحذّب هَظفٌذ ًيبصّبي آهَصضي جذيذ خَدسا دس سبل  1331حذاكثش تب تبسيخ  1331/2/10ثِ هعبًٍتْبي تخصصي اسائِ ًوَدُ ٍ
هعبًٍتْب ًيض تب تبسيخ ً 31/2/20يبصّبي آهَصضي سا ثِ هذيشيت ًيشٍي اًسبًي جْت اخز هجَص اسسبل داسًذ.
 -3هجَص ثشگضاسي ّوبيطْبي كطَسي تَسظ كويتِ ساّجشي آهَصش ٍصاست هتجَع صبدس هي گشدد ٍ جْت اخز هجَص ٍاحذّبي تبثعِ ثبيذ
دسخَاستْبي خَد سا حذاكثش تب تبسيخ  31/2/20ثِ هذيشيت ًيشٍي اًسبًي اسسبل داسًذ.
 -4كليِ دٍسُ ّبي آهَصضي كِ تَسظ ٍاحذ ّبي داًطگبُ اجشا هي ضَد دس صَستي دس ًظبم آهَصش كبسكٌبى هَسد پزيشش قشاس خَاّذ
گشفت كِ فشايٌذ اجشاي دٍسُ ّبي آهَصضي سا ثِ عَسكبهل اجشا ًوبيٌذ.
 -4فرآيند اجراي دوره هاي آموزشي9
الف) ًيبص سٌجي دٍسُ ّبي آهَصضي تَسظ هعبًٍت تخصصي هشثَعِ ٍ اعالم آى دس قبلت فشهْبي (ة) ٍ ( )4ثِ هذيشيت ًيشٍي اًسبًي
ة ) عشح دس كويتِ آهَصش ٍ ثْسبصي ًيشٍي اًسبًي داًطگبُ
ج) اعالم هجَص اص عشيق ًيشٍي اًسبًي ثِ هعبًٍت هشثَعِ.
د) اعالم تقَين آهَصضي ّش فصل ثشاي دٍسُ ّبي پيص ثيٌي ضذُ ضبهل «عٌَاى دٍسُ  ،صهبى ثشگضاسي  ،هكبى ثشگضاسي ،هذت سبعت
آهَصش  ،هخبعجيي دٍسُ آهَصضي  ،هطخصبت هذسس يب هذسسيي دٍسُ ٍ ّضيٌِ تقشيجي دٍسُ »
الصم ثِ ركش است اعالم تقَين آهَصضي  15سٍص قجل اص آغبص ّشفصل ثِ هٌظَس دسج دٍسُ ّبي آهَصضي دس سبيت داًطگبُ الضاهي هي ثبضذ.
ٍ) ثشگضاسي ،حضَس ٍ غيبة  ،تكويل فشم ثجت ًبم ٍآصهَى ٍ اسصضيبثي دٍسُ ّبي آهَصضي ً ،ظبست ثش ثشگضاسي دٍسُ  ،تذٍيي صَستجلسِ دس
هَعذ هقشس تَسظ ساثغيي آهَصضي ٍاحذّبي تبثعِ.
ّـ) اسسبل هستٌذات هشثَط ثِ ثشگضاسي ّش دٍسُ آهَصضي ثالفبصلِ ثعذ اص ثشگضاسي ثِ هعبًٍت تخصصي هشثَعِ جْت تبئيذ ٍ اسسبل ثِ
هذيشيت ًيشٍي اًسبًي
ي) ثشسسي هستٌذات ثجت دٍسُ آهَصضي دس ضٌبسٌبهِ آهَصضي ضشكت كٌٌذگبى دس دٍسُ.
ً -5حَُ اجشاي دٍسُ آهَصضي ثب تَجِ ثِ عشاحي  ،هحتَي ٍ اّذاف آهَصش ٍ ضشايظ فشاگيشاى ثِ سِ ضيَُ حضَسي  ،غيش حضَسي ٍ
الكتشًٍيكي ثش اسبس ًيبص سٌجي خَاّذ ثَد

 -6سقف سبعبت آهَصضي كبسكٌبى حذاقل  ٍ 50حذاكثش100سبعت دس سبل تعييي هي گشدد0حذاكثش سبعبت دٍسُ ّبي آهَصضي عوَهي
كبسكٌبى سستِ ثْذاضتي دسهبًي ٍ سبيش سستِ دٍسُ ّبي آهَصضي (  100سبعت ) خَاّذ ثَد.
ً -7ظش ثِ اّويت ٍ حسبسيت ٍظبيف ّوكبساى دس ثخص ثْذاضت ٍ دسهبى ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي تخصصي ثش حست ضشٍست ٍ
صالحذيذ ثبيذ ثِ گًَِ اي ثشگضاس ضَد كِ خللي دس اسائِ خذهبت ايجبد ًكٌذ هسئَليت ايي اهش ثِ عْذُ ثبالتشيي هقبم ٍاحذ است0
ضمنا زمان برگساري دوره هاي عمومي صرفا در ساعات غير اداري خواهد بود.
ً -8ظش ثِ ايٌكِ ثغَس هعوَل دٍسُ ّبي آهَصضي پَدهبًي ،كَتبُ هذت عشاحي هي گشددثذيي لحبػ عذم حضَس ّوكبساى دس جلسبت هضثَس
هَجت گسستگي دسفشآيٌذ يبدگيشي ٍ عذم پيگيشي هغلَة آهَصضْبي ثعذي ضذُ لزا حذاكثش صهبى غيجت هَجِ صهبى دٍسُ خَاّذ ثَد ٍ
غيجت ثيص اص حذ هجبص  ،هَجت عذم صذٍس گَاّي دٍسُ خَاّذ ضذ ضوٌب تبخيش دس ٍسٍد ٍ تعجيل دس خشٍج غيجت تلقي خَاّذ ضذ.
 -01اسصضيبثي پبيبى دٍسُ آهَصضي ضبهل (آصهَى پبيبى دٍسُ يبپيص آصهَى  – Pretestپس آصهَى  ) tost Postثبيذ هتٌبست ثب دٍسُ
تذٍيي ٍ دس اًتْبي دٍسُ ّبي آهَصضي اًجبم گيشد ٍ حذاكثش فبصلِ صهبًي ثيي آخشيي سٍص كالسي ٍ آصهَى پبيبًي (ثب اسائِ كبس عولي) حذاكثش
 15سٍص خَاّذ ثَد.
 -00چٌبًچِ ٍاحذي ثش حست ضشٍست دس ًظش داسد كبسهٌذي دس خبسج اص استبى ،دٍسُ آهَصضي خبصي سپشي ًوبيذ  ،آى ٍاحذ ثبيذ قجل اص
هعشفي  ،هَافقت هعبًٍت تخصصي هشثَعِ سا ثِ هٌظَس صذٍس هعشفيٌبهِ جْت ضشكت دس دٍسُ آهَصضي هشثَعِ اص عشيق هعبًٍت هحتشم
پطتيجبًي كست ًوبيذ .يبد آٍسي هي گشدد اسائِ گَاّيٌبهِ آهَصضي ثذٍى سعبيت ضشايظ هزكَس فبقذ اعتجبس هي ثبضذ.
 -01دٍسُ آهَصضي كِ كبسكٌبى ثب هَافقت هعبًٍت تخصصي ٍ ثش اسبس اعالم ًظش ٍصاست هتجَع سپشي هي ًوبيٌذ دس صَست داضتي
هجَص ٍ اسائِ هبهَسيت اداسي قبثل قجَل هي ثبضذ.
 -02ثشاي پزيشش گَاّيٌبهِ ّبي آهَصضي دس خبسج اص استبى تبييذ كبسگضيٌي ٍاحذ هحل خذهت هجٌي ثش عذم حضَس دس هحل كبس ٍ يب
هبهَسيت اداسي الضاهي هي ثبضذ.
 -03افشادي كِ دس دٍسُ ّبي آهَصضي دفتش آهَصش ٍ پژٍّص ٍ يب سبصهبى تجليغبت اسالهي ثب هعشفي هذيشيت ًيشٍي اًسبًي ضشكت هي
ًوبيٌذ اص تبسيخ اتوبم دٍسُ حذاكثش تب  2هبُ فشصت داسًذ ثب پشداخت ّضيٌِ دٍسُ  ،گَاّي خَدسا دسيبفت ٍ ثِ ساثظ آهَصضي ٍاحذ هحل خذهت
خَد تحَيل ٍ چٌبًچِ ثعذ اص هْلت هضثَس ًسجت ثِ اخز گَاّيٌبهِ ّبي آهَصضي اقذام ًوبيٌذ هذيشيت ًيشٍي اًسبًي ًسجت ثِ ثجت آى ّيچ
هسئَليتي ًذاسد .ضوٌب ساثظ آهَصضي هَظف است ّش  3هبُ يكجبس گَاّيٌبهِ آهَصضي سا جْت ثجت ثِ ٍاحذ آهَصش كبسكٌبى هذيشيت ًيشٍي
اًسبًي تحَيل ًوبيٌذ.
 -04يبد آٍس هي ضَد دٍسُ ّبي هصَة سبل  ،1330فشهْب ٍ اعالعبت هشثَط ثِ آهَصش كبسكٌبى دس سبيت داًطگبُ ثِ آدسس
 www.ssu.ac.ir ensani/هَجَد هي ثبضذ0

