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ػشض سپاس ٍ قذسداًی اص صحوات اساتیذ ٍ داًطجَیاى گشاهی، بِ خاطش تذاٍم فؼالیت ّای آهَصضی  ضوي

ًیوسال جاسی بِ صَست غیش حضَسی )هجاصی( ٍ با تَجِ بِ هصَبِ ضَسای آهَصضی هؤسسِ هبٌی بش 

لیِ بِ صَست غیش حضَسی )هجاصی( دس ک 1311-1400سال تحصیلی  دٍمبشگضاسی اهتحاًات پایاى ًیوسال 

هقاطغ تحصیلی، بِ هٌظَس حفظ سالهتی ّوِ اػضای هحتشم خاًَادُ هؤسسِ آهَصش ػالی پاسسا، 

 دستَسالؼول بشگضاسی اهتحاًات بِ ضشح ریل اػالم هی گشدد :

، دس کلیِ هقاطغ تحصیلی، اهتحاًات ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ استاد دسس هشجغ اسصیابی تحصیلی داًطجَ است -1

 غیش حضَسی )هجاصی( خَاّذ بَد.اسصضیابی ّا بِ ضیَُ 

بش  الساماً 15/04/1400الی  05/04/1400اص تاسیخ  1311-1400سال تحصیلی  دٍماهتحاًات ًیوسال  -2

 اساس تاسیخ ٍ ساػت بشگضاسی اهتحاى طبق بشًاهِ اهتحاًی ثبت ضذُ دس ساهاًِ آهَصضی سوا هی باضذ.

تبصشُ : دس خصَظ داًطجَیاًی کِ تذاخل اهتحاًی داسًذ، استاد دسس هی تَاًذ ضوي استؼالم اص هذیش 

با ّواٌّگی داًطجَیاى هَسد ًظش ًسبت بِ  در روز امتحانآهَصش ٍ تحصیالت تکویلی دس ساػت دیگشی 

 بشگضاسی اهتحاى اقذام ًوایذ.

ْی است دس صَست غیبت دس جلسِ اهتحاى ایي داًطجَ هَظف است دس جلسِ اهتحاى ضشکت ًوایذ. بذی -3

 دستِ اص داًطجَیاى هطوَل هقشسات آهَصضی هی گشدًذ.

الصم است دس خصَظ ضیَُ اسصضیابی بشای بشگضاسی اهتحاًات پایاى ًیوسال، اطالع سساًی بِ هَقغ تَسط  -4

دستشس بَدى دس دسس بِ داًطجَیاى صَست گیشد. استاداى هحتشم ًیض بایستی ضوي دس استاداى هحتشم 

سَابق اسصضیابی دسس سا حفظ ًوایٌذ، بِ ًحَی کِ دس صَست لضٍم، اهکاى هشاجؼِ ٍ بشسسی ٌّگام اهتحاى، 

 .هجذد ٍجَد داضتِ باضذ

اص سٍش ّا ٍ ابضاسّای آهَصش هجاصی با اطالع هذیش آهَصش ٍ بشگضاسی اهتحاًات، استاداى هی تَاًٌذ  بشای -5

. بِ هٌظَس کاّص هطکالت اهتحاًات غیش حضَسی )هجاصی( پیطٌْاد هی یٌذتحصیالت تکویلی، استفادُ ًوا

ضَد آصهَى پایاًی فقط بخطی اص ًوشُ سا دس بش گیشد. جْت سٌجص هیضاى یادگیشی داًطجَ ٍ تؼییي ًوشُ 

 ًْایی، تشکیبی اص سٍش ّای صیش هی تَاًذ هَسد استفادُ قشاس گیشد :

 آصهَى چٌذ گضیٌِ ای صهاى داس -

 تطشیحی صهاى داس آصهَى -

 (Open Bookآصهَى کتاب باص ) -



 آصهَى ضفاّی ٍ پشسص ٍ پاسخ بِ صَست صَتی ٍ تصَیشی -

 اًجام پشٍطُ -

 پشسص ٍ پاسخ ّای هستوش -

 اسائِ سخٌشاًی بش خط تَسط داًطجَ -

 اسائِ تکالیف بِ صَست ًَضتاسی ٍ هستوش -

 اسائِ تکالیف بِ صَست صَتی ٍ تصَیشی -

 تشم ٍ کَییض )آصهًَک( آصهَى هیاى -

 هطاسکت داًطجَیاى دس هباحث دسسی -

هی باضذ ٍ آخشیي هْلت  22/04/1400الی  05/04/1400باصُ صهاًی ثبت هَقت ًوشات تَسط استاداى اص  -6

بذیْی است آى دستِ اص استاداًی کِ تا هی باضذ.  25/04/1400سٍص  24:00ثبت ًْایی ًوشات تا ساػت 

 .، اقذام بِ ثبت ًوشات ًٌوایٌذ، اهکاى ثبت ًْایی ًوشات سا ًخَاٌّذ داضتتاسیخ هقشس ثبت هَقت

دس صَستی کِ اهکاى بشگضاسی دسس ّای ػولی بِ صَست غیش حضَسی )هجاصی( اهکاى پزیش بَدُ تبصشُ : 

 است، ًوشات ًْایی ایي دسس ّا ًیض هی تَاًذ ثبت ٍ تأییذ گشدد.

ًیوسال جاسی، ّوشاّی ٍ هطاسکت استاداى هحتشم بِ هٌظَس ضایستِ است با تَجِ بِ ضشایط حاکن بش 

 بشگضاسی هطلَب اهتحاًات پایاى ًیوسال بیص اص پیص هَسد اًتظاس است.

 

 

 پاسسا یهذیشیت آهَصش ٍ تحصیالت تکویلی هؤسسِ آهَصضی ػال


