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  )��و�� �,�رم، ھ�ی)�م
  

��ط�5ت  !�ما
�دا�� ��ز ��  �$��ب����ت آ�وز�� در  �16.03.2020رس �رو�� از ��ر�- ا
� �و&  
  ��وع �ر�1 و

��د ��ک در �را�ر ا��ت 
��رن ��و)ف �ده ا�ت.  

  
�ذ�ری 
���ر ز���  آن را ا
�دا�� 
� ���و�ت  �$��ب�  ��*��ن  در !��  ��*�م �  از ���م��$ری ��از ��� +�����  

  .���د���د، ���%دا�  ,���ت ���راھم �رده و آن را ا&را ��

  

رای �ن اھ��ت  ،ا�ت��ز  ار��8ی �,+�*� �رو�  �$�ب 
��ول�و)ف ����ت �ون   �:��رات �  دارد  !�صا�ن ���

روع �&دد آ�وزش در ��ر�- �و�د �  �ا�ن �:��رات +ر�� در +ور�� ا���ل ��. را 
  اط5ع ��� 
ر���م �روری


��د )�
ل ��$ن 20.04.2020.  
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ل از �روع (  

� �و&  
  �را�ط �*� ز���� 
� د)ت و ا,���ط 
���ر ا�ن ���  را دھم ����� اط����ن !�طر   �

  ��ا�ت �روری  ا�م �  �  ا)دا���� 
رای �رز�د ����د �ظر )رار داده

  ،���م����ن ای را در رو�د ار��8ی �,+�*� �را�ط ��+/��  �رو�� وا�رس,�� در و���ت ���5 &د�د 
  د�ل ��وع  �


�  ھ����ن ا�$�ن �����دھ� �ط*وب �روع آ�وزش در  �در �  ��� 
  ,ق ا��ظ�ر آن را دار�د، �,+�*� ��&م را  +�فو ا

  .���م�راھم  ��2020/2021ل �,+�*� 

  

� 2020رو�د ار��8ی �,+�*� در ��ل در �ورد  20.04.2020ل در +ورت �روع آ�وزش در ��ر�- 
  ھ��ن د

  :�ودا���ل �� ذ�ل�ورد 

  

  ��د � ر���ت ��د ار��8ی �,+�*� ����د� رز�د ��� � )
ل����د 

  ����ب ا�ت،�$�ب �وع  �
رای � ط/ل�  ا�ن  ��د����!ص  �

�روری ا�ت �� دوره  �$�بدر �?  را&��ر
رای  �.  

  
  :�و�د��ا���ل ذ�ل �وارد  2019/2020
رای ��ل �,+�*�  �5وه
ر

  
  ار��8ی �,+�*� ����د�  . 1

ز��ن ��$ن  ا�ظ��
  ا�ن �ر��ب �� از . ��دار��8ی �,+�*� در���ت �� ����د�  11.05.2020در ��ر�- �رز�د ���  �

ر�زی �روری 
ر���  ���2020/2021م �  
رای �روع 
دون ��$ل ��ل �,+�*� ����ن ��!�+�� و �رده ا��/�ده 


ل ا�&�م ا�ت
  �و)1  �� ��ر���ن در �دارس دوره �(.  


��ول �وارد ذ�ل ا�تار��8ی �,+�*�  ����د�   �  

o  ددی +ر���آ����، ر���� و وطن ����� و  ��ندر دروس ����ن ���ده 
رای ار��8ی �,+�*� ���ل ��رات 

  ،) HSU(دا�ش ��و�� و ���  

o ددی�  در ھ�  دروس د��ر، 
دون ��رات 

o �
  در درس �ر
وط ،ھ� در �ورد ���ر�ت ��د@�ری 
دون ارز��

o �
  ،ر���ر ا&�����، ر���ر ��د@�ری و ��ریھ� در �ورد ارز��

o   دا�� �$�ب!د��ت ���وره�
�رورتدر +ورت  ا،  

o  نروس د او�ط��  ،)HSU(آ����، ر���� و وطن ����� و دا�ش ��و�� و ���   

o  �
  .ا�ت �$�ب�� �وع  ����با��$  ط/ل ارز��
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  آز����� ا�ور . 2

آ!ر�ن روز )
ل از �و)ف ����ت آ�وز��  –  ��13.03.2020ر�-  ا�ار��8ی �,+�*�، ��رات ��ب �ده  ����د� �
��ی  �


  ھ��ن د�ل در . ا�ت – در �را�ر 
��رن  �A�� دا ا ��ره ����ر�
 ��13.03.2020ر�-  ا�رز�د ��� �  ھ�  ��رات �

  .�و�د����ظور ��ب �رده ا�ت، 

  .@�رد�رز�د ��� 
  +ورت ��
� در ا!���ر ��� )رار ����*م �5س  ذر�� ر�ز��رات &د�د   �

��رھ�ی ار��8ی �,+�*�  ����د� �ود، �� ز��ن در���ت �رز�د ��� �وظف ���ت، ھ����� �  آ�وزش �&ددا �روع �� �

  .ا�&�م دھدآز����� ا&
�ری د��ری 

�   �
را�  ا �? ��ر آز����� د��ر) HSU(آ����، ر���� و وطن ����� و دا�ش ��و�� و ���   ��نر دروس د �$�با

  .ا�ت ا!���ریر ا�ن ��ر د ا��راک .��د��

  ،@�ر�د��� �+��م �� �

o  زوم  ،ا��راک ��ددر ا�&�م ��ر آز����� در �دام درس �� دروس �  �رز�د ��� در +ورت 

o  5م ��ره�  .��در ��ره ار��8ی �,+�*� ,�ظ �ود ��  ا�ن ��ره�  �س از ا


�   �ود
د�ر ����رز�د ��� 
  ا�ن �ر��ب  و���ت ��*$رد  �
ود ��ا%
 A���,دا
��.  

  

  ز���� دوره . 3

در ا�ن ار�
�ط �� ا�ن . ���ما��/�ده ��ز���� ��$ن دوره  ا�ظ���� از ��رھ�ی آز����� �  ھ�وز 
��د ا�&�م �ود 
رای  �


  ��د روز ز��ن ��د@�ری در !��  از �ر,*  
�د @�ر�م �  �رز�د ��� �ظر �����  را ��ز در  A���,رورتا�دارد ��  

�ت �,+�*� ��دی ��دت ��د���  
  .دو
�ره 

o  ب در دروس  اط/�لدر ھ/�  اول .): ��24.04 . 20.04(ھ/�  اولآ����، ر���� و وطن  ��ن�ط�


�ت را �) HSU(����� و دا�ش ��و�� و ���  B� م ��رھ�ی . ���د��$رار، ��ر�ن و در ذھن !ود*��

در �? ھ/�  �
��د 
���ر از دو . ��دھ�ی دوم و �وم را ,دا)ل �? ھ/�  )
ل ا�5م ��آز����� 
رای ھ/� 

  .��ر آز����� ا�&�م �ود

o  ر آز�ر�د ��� در �?، و �� �  ): ��06.05 . ��04.05  ��30.04  .27.04(ھ/�  دوم و �وم��  
 �����

@�ر�د �  آ�� ��ره ��ب �ده از �,و�ل ��ر آز����� �+��م �� 
�د��� . ��د�� ا��راک +ورت ا!���ری


ل از �و)ف (�,�وای ��ر آز����� �8ط آن ��زی ا�ت �  . 
��د در ��ره �ل ,�ظ �ود �� !�ر( A���,ا


�ت �ده ا�ت 
���د
ر ) �$�ب����ت B ���� رر�� �ده و در ,د
  .آ�وزش 
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�� و آ�وزش آز����� در �دارس دوره  را&��رز��ن  . 4  

�وا��د در �� را ��ب �$��د 2.33: �� ؛ 2.66: ر��ل �و (��رات Aزم 
رای ار��8ی �,+�*�  او�ط�ود���� �   �

  .�ر�ت ���دآ�وزش آز����� 


رای �,+�ل در  ��نرا&��رھ�ی ز��ن��  �   .ا�م�$ن 
  ��و�ق ا�دا!� ,دا�Bر ز��ن � ر �و��ترا د �� ��  ر��ل �و

  .�ودا�&�م �� ��22.05.2020 . 18.05در ��+*  ز����  ��نرا&��ر  �

  .�ود
ر@زار �� ��28.05.2020 . 26.05از  ھ��� در ر��ل �و  و آ�وزش آز�����   �

  

ت ا!�ر �  ��%� دھم �  �دا
�ر ا�!�ذ �ده 
� �و&  
  �,وA ��ر�Dواد�ن �,�رم، ا��دوارم �وا���  
��م 
رای ��� 


  !+وص �را�ط ار��8ی �,+�*� ��+/��  ��ز 
رای ھ�    $*
�,+�*� �%�رم  +�ف ���*��ن�روری ھ���د، 

  .���د���راھم 

  

%�ر�ن �,و ��$ن ,���ت ��د@�ری در !��  از �رورت ��*�  ھ�$�ری �راوان �  از ا�ن طر�قاز ��� 
رای   


  !��م��$ری �����د، +�����  ��
  

8� �
  د�م ا,�رام
  

��  ا�

  

  

  )Prof. Dr. Michael Piazolo(�����ل �����وو  دا��ر�رو��ور 


