
 دانشجویی معاونت با مشترک آموزشی معاونت 6 شماره اطالعیه

 اص دیذگاى آسیة ٍ تیواساى ّوِ کاهل تْثَدی ٍ التیام تِ اهیذ کطَس، دسهاى ٍ تْذاضت تخص سٍصی ضثاًِ تالضْای اص تقذیش ضوي

 ٍ ػضیض داًطجَیاى اعالع تِ عثاعثائی ػالهِ داًطگاُ تضسگ خاًَادُ تشای ػاكیت ٍ صحت آسصٍی ٍ ػضیضهاى کطَس دس کشًٍا ٍیشٍس

 داًطگاُ کِ سساًذ هی اًذ داضتِ ًگِ سٍضي ّوچٌاى سا آهَصضی ٍ ػلوی ّای كؼالیت چشاؽ دضَاس، ضشایظ ایي دس کِ گشاًقذس استاداى

 جسوی سالهت تاهیي ّذف تا کشًٍا تا هقاتلِ هلی ستاد ًظش اساس تش تحشاًی ضشایظ پایاى تا کواکاى سا هجاصی آهَصش عثاعثائی ػالهِ

 كٌاٍسی ٍ تحقیقات ػلَم، ٍصاست آهَصضی هحتشم هؼاًٍت 99/1/10 هَسخ سٌذ اساس تش پشتالش کاسکٌاى ٍ استاداى داًطجَیاى، سٍحی ٍ

 .ًوایذ هی جلة ریل هَاسد تِ سا ػضیضاى تَجِ اساس، ایي تش. داد خَاّذ اداهِ

 کسة تا خَضثختاًِ اها. ًذاضت ٍجَد آى اص تْیٌِ استلادُ تشای الصم ٍ کاكی تجشتِ کِ تَد ًَیٌی پذیذُ ها ّوِ تشای هجاصی آهَصش .1

 ٍ ػضیض داًطجَیاى ّوکاسی تا ٍ کشدُ پیذا کاّص قثل سال پایاًی سٍصّای تِ ًسثت ّا دؿذؿِ هطکالت، تذسیجی سكغ ٍ تیطتش تجشتِ

 کالسْا دسصذ 90 اص تیص ایٌک عَسیکِ تِ. یاتذ هی تْثَد هجاصی خذهات اسایِ سًٍذ ٍ ضذُ هشتلغ هطکالت گام تِ گام گشاهی استاداى

 ٍ استاداى سضایتوٌذی دقیق هیضاى ٍ کیلیت سٌجص تشای)ضَد هی تشگضاس داًطجَیاى ٍ استاداى ًسثی سضایت تا هجاصی صَست تِ

 خَاّذ قشاس ّوگاى اختیاس  دس آى ًتایج ٍ ضَد هی اجشایی آیٌذُ سٍصّای عی ٍ ضذُ اًجام الصم عشاحی سٍضوٌذ، ای ضیَُ تِ داًطجَیاى

 گضاسش ٍ گشكتِ صَست آهَصضی هؼاًٍت تَسظ هٌذ ًظام صَست تِ کالسْا هجاصی تطکیل تش ًظاست آیٌذُ ّلتِ اص ّوچٌیي .(گشكت

   ذ.ض خَاّذ اسسال ّا داًطکذُ تِ تؼذی ّای پیگیشی تشای سٍصاًِ

 ٍاگزاس استاداى تِ داًطجَیاى ؿیاب ٍ حضَس ٍ کالس صهاى ٍ است گزضتِ اص تش پشسًگ ّا صهیٌِ ّوِ دس استاداى ًقص سیستن ایي دس .2

 اص تشخی کِ عَسی تِ است حضَسی کالسْای اص تش هتٌَع گاُ ضذُ اسایِ هحتَای هجاصی کالسْای دس کِ است رکش ضایاى. است ضذُ

  لزا ّستٌذ، ٍحذُ هتکلن کوتش ٍ آٍسدُ سٍ اسالیذ ٍ ػکس ًوَداس، گشاكی، هَضي كیلن، هثل آهَصضی کوک اتضاسّای اص استلادُ تِ استاداى

 .است یاكتِ ًیض استقا هَاسدی دس تلکِ ًطذُ کاستِ  آهَصش کیلیت اص تٌْا ًِ

 ًیاص یا ػولی دسٍس  هَسد دس هجاصی آهَصش كقذاى یا دضَاسی. پَضیذ چطن ًیض هَجَد هطکالت اص تَاى ًوی عشح، تَكیقات سؿن تِ .3 

  ایي جولِ اص کطَس ایٌتشًت ٍضؼیت چَى ساختاسی هطکالت کٌاس دس ًظشی دسٍس تشخی هَسد دس تکویلی کالسْای تشگضاسی تِ

 اًجام تایستِ ّای اقذام داًطگاُ تِ هشتَط خالّای  جثشاى تِ ًسثت تؼذی ًیوسال ضشٍع تا ضشایظ ضذى ػادی تا کِ است هطکالت

 تؼذ ًیوسال تِ ًاتوام صَست تِ دسٍس ایي ًثاضذ، هیسش ػولی کالس تطکیل اهکاى کشًٍا تحشاى تذاٍم ػلت تِ اگش حتی. ضذ خَاّذ

 ضَد. هی ثثت جاسی ًیوسال دس آى ًوشُ ٍ ضذُ هٌتقل

 ًظشی دسٍس تشخی دس هَجَد خالءّای جثشاى ٍ ػولی کالسْای تشای ّلتِ سِ هذت تِ كؼال 98-99 تحصیلی سال دٍم ًیوسال  .4

 اداهِ تِ ًیاصی تاضٌذ کشدُ تشگضاس تشم اػالهی تشًاهِ هغاتق سا کالسْایطاى هصَب سقق تؼذاد کِ استاداًی است تذیْی. ضَد هی توذیذ

.( ضذ خَاّذ اػالم هتؼاقثا تشم پایاى اهتحاًات تشگضاسی ًحَُ.)ضذ خَاّذ اهتحاًات تشای آهادگی صشف ضذُ توذیذ صهاى ٍ ًذاسًذ کالسْا

 اص گشٍُ ایي ضَد، هَاجِ تاخیش تا کاسضٌاسی دٍسُ داًطجَیاى تحصیل اص كشاؿت آهذُ، پیص ضشایظ تِ تَجِ تا کِ صَستی دس  ّوچٌیي

 دیگشی هاًذُ تاقی دسس ایٌکِ تِ هطشٍط 99 تاتستاى دس سا دسس 4 حذاکثش تَاًٌذ هی دسس دٍ جای تِ استاد تِ هؼشكی تا داًطجَیاى

 .ضًَذ التحصیل كاسؽ هَكقیت، صَست دس ٍ ًوَدُ اخز استاد تِ هؼشكی صَست تِ تاضٌذ، ًذاضتِ



 دس تاضٌذ، خاًَادُ یا خَد تیواسی دسگیش تاضٌذ، ًذاضتِ ایٌتشًتی اهکاًات تِ دستشسی کِ داًطجَیاًی تشای تشم حزف ٍ دسس حزف. 5

 هستٌذات لزا ٍ ضذُ ضوشدُ هجاص هستٌذات ٍ هذاسک اسایِ تا  تاضٌذ، داضتِ اضتـال دسهاًی هشاکض یا ٍ تْذاضتی اقالم تَصیغ ٍ تَلیذ

 پشداص ضْشیِ داًطجَیاى ضْشیِ حزف، تا هَاكقت صَست دس. ًوایٌذ اسسال داًطکذُ آهَصش اداسُ تِ اسدیثْطت 25 تا حذاکثش سا هزکَس

 .ضَد هی رخیشُ تؼذ ًیوسال تشای

 ضوٌا. ضَد هی هَکَل آى جاسی ضَاتظ ٍ ضشایظ تا هاُ ضْشیَس اٍاخش تِ دکتشی هقغغ داًطجَیاى تشای هاُ خشداد جاهغ اسصیاتی .6

 ضذ خَاّذ تشگضاس جاهغ اسصیاتی اص پیص تا ًَتت دٍ دس ًیض داًطگاُ صتاى آصهَى

 ّای تشم تشای خَاتگاُ تشای پشداختی هثالؾ. تَد ًخَاّذ پزیش اهکاى کشًٍا تا هثاسصُ ستاد اػالم صهاى تا داًطجَیی سكاّی خذهات اسائِ  .7

 .ضَد هی دادُ ػَدت ضًَذ هی التحصیل كاسؽ کِ داًطجَیاًی تشای ٍ ضَد هی رخیشُ آیٌذُ

 آهَصضی هسائل سایش ٍ داٍس تؼییي ّا، ًاهِ عشح تصَیة تشای سا آهَصضی ضَساّای ٍ ّا گشٍُ هجاصی جلسات تشگضاسی اهکاى اًطگاُ. د8

 هی ّستٌذ، هجاصی صَست تِ خَد تحصیلی سسالِ ٍ ًاهِ پایاى اص دكاع خَاّاى کِ داًطجَیاًی ّوچٌیي. است کشدُ كشاّن داًطجَیاى

 .دٌّذ اًجام آًالیي دكاع تشای سا الصم ّای ّواٌّگی داًطگاُ آهَصضی هؼاًٍت 2 ضواسُ اعالػیِ تشاساس تَاًٌذ

 هشکضی کتاتخاًِ هجاصی ساهاًِ قالة دس الصم ساخت صیش خَضثختاًِ پژٍّطْا، ًیاص هَسد هٌاتغ تشای داًطجَیاى ًگشاًی هَسد دس. 9 

 تا ّواٌّگی ٍ داًطجَیاى ٍ استاداى دسخَاستی هٌاتغ تْیِ حال دس داًطگاُ پژٍّطی هؼاًٍت ٍ است ضذُ كشاّن پژٍُ تِ ساهاًِ ٍ داًطگاُ

 ٍ كشاّن هشکضی کتاتخاًِ ساهاًِ دس ًیض الوللی تیي هٌاتغ اص استلادُ اهکاى الثتِ. است الکتشًٍیکی هٌاتغ اص استلادُ تشای هختلق اًتطاسات

 .است دستشسی قاتل داًطجَیاى ٍ استاداى تشای

 داًطجَیاى اعالع تِ تصَیة اص پس کِ ضذُ دادُ داًطگاُ هحتشم اهٌای ّیات تِ پیطٌْادّایی ّا، ضْشیِ تقسیظ یا تخلیق هَسد دس .10

  .سسیذ خَاّذ گشاهی

 اص. ّستٌذ  داًطگاُ ریٌلؼاى ّوِ ٍ استاداى داًطجَیاى، پیطٌْادّای ٍ ًظشات پزیشای پیَستِ داًطجَیی ٍ هَصضیآ ّای هؼاًٍت . 11

 تحصیلی جاسی ًیوسال طکالته ٍ هسائل اًتقادّا، پیطٌْادات، ًظشات، سَاالت، ضَد هی دػَت گشاهی استاداى ٍ داًطجَیاى اص سٍ، ایي

 .ضَد پیگیشی هقتضی ًحَ تِ تا كشهایٌذ اسسال ریل ّای ًطاًی تِ الکتشًٍیکی پست عشیق اص سا داًطجَیی  ٍ آهَصضی ّای حَصُ دس

 ( amoozesh@atu.ac.ir آهَصضی خذهات هذیشیت) آهَصضی هؼاًٍت -

 (p.graduate@atu.ac.ir تکویلی تحصیالت هذیشیت) آهَصضی هؼاًٍت -

 stu@atu.ac.ir داًطجَیی هؼاًٍت -

 استاداى، هساػی تطشیک تا ضَد هی تالش ،(ػج) ػصش ٍلی حضشت تَجْات ظل دس ٍ تؼالی حق ػٌایات ٍ الغاف تِ اهیذ تا پایاى دس

 اصسَی ػلوی ٍ آهَصضی اّذاف تحقق ٍ اصسَئی کشًٍا تیواسی ضیَع صًجیشُ قغغ تشای هَثشی ّای گام داًطگاُ، کاسکٌاى ٍ داًطجَیاى

 اًطاءاهلل. ضَد تشداضتِ دیگش
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