اطالعیه شماره 2
الف -دانشجویان گرامی دوره های عادی انگلیسی  ،فرانسه و آلمانی
بب سالم
بِ اعالع هی رسبًذ کِ فیلن ّبی آهَسشی درس ّبی ببقی هبًذُ در حبل تْیِ هی ببشذ کِ بِ تزتیب ٍصَل بب اعالع رسبًی قبلی در اختیبر
شوب قزار هی گیزد .بز اسبس تصوین هَسسِ ،آسهَى فبیٌبل کلیِ سغَح عبدی در دٍرُ ّبی سببى اًگلیسی،آلوبًی ٍ فزاًسِ بز اسبس سِ چْبرم
سئَاالت اس هٌببع درسی کِ تب قبل اس تعغیل شذى هَسسِ بِ صَرت حضَری تذریس شذُ ،بِ عول خَاّذ آهذ.
یبدآری هی گزدد کِ سِ چْبرم سئَاالت اس قسوت ّبی خَاّذ بَد کِ قبال بِ داًشجَیبى تب تبریخ یکشٌبِ  4اسفٌذ بِ صَرت حضَری
تذریس شذُ است .بز ایي اسبس ،اگز تعذاد سئَاالت ّز سغح در فبیٌبل  66سئَال ببشذ  45سئَال اس هغبلب تذریس شذُ تب تبریخ یکشٌبِ 4
اسفٌذ ٍ  55سئَال هزبَط بِ درٍس پبیبًی( بعذ اس تبریخ  4اسفٌذ ) خَاّذ بَد .
آسهَى داًشجَیبى در ّوِ سبختوبى فبخز  ،در کلیِ سغَح ّوسبى ،بِ صَرت ایٌتزًتی ٍ ّوشهبى ٍ رأس سبعت هشخص بزگشار خَاّذ شذ.
اهکبى شزکت در آسهَى بذٍى ًیبس بِ حضَر در هَسسِ ٍ اس عزیق اتصبل بِ ایٌتزًت در ّز ًقغِ اس کشَر ٍ حتی خبرج اس کشَر هیسز است.
تذکز هْن  :5بزای داًشجَیبًی کِ در آسهَى شزکت ًوَدُ ٍ حبیش ًوزُ قبَلی شذُ ببشٌذ در اٍلیي فزصت پس اس عبدی شذى شزایظ ،کالس
ّبی حضَری درٍس تذریس ًشذُ بزگشار خَاّذ شذ.یبدآ ٍری هی گزدد شزکت در ایي کالسْب فقظ بزای داًشجَیبًی هوکي خَاّذ بَد کِ در
آسهَى ًوزُ قبَلی را اخذ کزدُ ببشٌذ .داًشجَیبًی کِ در آسهَى شزکت ًٌوَدُ یب در آسهَى شزکت کزدُ ٍلی ًوزُ قبَلی را اخذ ًٌوَدُ ببشٌذ،
صزفبً هجبس بِ تکزار سغح فعلی خَد خَاٌّذ بَد .
تذکز هْن  : 2اسهَى فقظ یک ببر بزگشار خَاّذ شذ ٍ اهکبى تکزار آى ٍجَد ًخَاّذ داشت  .لذا تَصیِ هی گزدد داًشجَیبى در آسهَى شزکت
ًوبیٌذ.
تذکز هْن  :3پس اس آهبدُ شذى ًبم کبربزی ٍ رهش ٍرٍد بِ آسهَى  ،بب ارسبل پیبهک بِ داًشجَیبى اس ایشبى خَاستِ خَاّذ شذ تب بب توبس بب
هَسسِ ًسبت بِ دریبفت رهش آسهَى خَد اقذام ًوبیٌذ .
تذکز  :4ببرم بٌذی ٍ جشییبت آسهَى هتعبقبب اعالم خَاّذ شذ .
ب -دانشجویان گرامی دوره های فشرده انگلیسی  ،فرانسه و آلمانی
کالس ّبی داًشجَیبى دٍرُ ّبی فشزدُ بِ هحض عبدی شذى شزایظ  ،اس اداهِ هغبلبی کِ تب یکشٌبِ  4اسفٌذ تذریس شذُ است  ،اداهِ
خَاّذ یبفت  .ایي دستِ اس داًشجَیبى هی تَاًٌذ تب فزصت بزگشاری کالس ّب ،اس فیلن ّبی آهَسشی تْیِ شذُ استفبدُ ًوبیٌذ ٍلی در ّز حبل ،
هَسسِ ًسبت بِ بزگشاری اداهِ کالس ّبی حضَری اقذام خَاّذ ًوَد.
ج -دانشجویان گرامی دوره های چت
کالس ّبی داًشجَیبى چت بِ هحض عبدی شذى شزایظ  ،بز اسبس سبعبت ببقی هبًذُ بب اعالع قبلی بِ داًشجَیبى گزاهی  ،بزگشار خَاّذ شذ

