
 »اطالعیه«

رساند معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد کارگاه یک روزه به استحضار اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه ارومیه می  
براي متقاضیان محترم هیات علمی در   »سازي آزمون و سنجش هايداستاندار کارگاه«تحت عنوان  )ساعت 8به مدت ( آموزشی
به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی  )نفر 40ظرفیت روزانه حداکثر ( .رماه برگزار نمایدمه 11شنبه سهو  10شنبه دوروزهاي 

باشد  ارتقاء  و الزامی در ارائه درخواست پایه تشویقی می آیین نامه 1گواهی شرکت در کارگاه که قابل استفاده در امتیاز ماده 
  .اعطاء خواهد شد

باشد در غیر این صورت گواهی ي میرعایت قوانین ذیل جهت شرکت در کارگاه ضرور
  .شرکت صادر نخواهد گردید

  .)گرددپذیرش انجام نمیبه هیچ عنوان در روز برگزاري کارگاه ( ثبت نام جهت شرکت در کارگاه -1

ترك همچنین تاخیر در شرکت و ( الزامی است در کارگاه مطابق برنامهتمام وقت حضور  -2
 ).به منزله انصراف از شرکت در کارگاه خواهد بود و گواهی صادر نخواهد گردید محل کارگاه

رعایت نظم، خاموش یا سایلنت نمودن تلفن (در زمان حضور در کارگاه  اخالقیرعایت اصول  - 3
 ...)و   السهمراه، عدم خروج از ک

ز بررسی باشد بنابراین، عضو محترم هیئت علمی باید بعد اشرکت در کارگاه اختیاري می -4
عدم تداخل حضور در کارگاه با ساعات موظفی اقدام به از برنامه کالسی ترم خود و اطمینان 
تعطیل را همکارانی که جهت شرکت در کارگاه کالس خود  .ثبت نام و شرکت در کارگاه نماید
  .باشندجبرانی می نمایند موظف به برگزاري کالس

  .تماس بگیرند) کان محبتآقاي (کارگاه با عالقمندان جهت ثبت نام براي شرکت در 

  2314: یا داخلی سایت نازلو؛  32752843 : تلفن تماس براي ثبت نام

  10/7/96 شنبه دو  
 کروه اول

  : شروع کارگاه
  12الی  8از ساعت 

 

12-14  
  نماز و ناهار

  : ادامه کارگاه
  18الی  14از ساعت 

 

  حداکثر
 نفر 40ظرفیت 

  11/7/96 شنبهسه   
 گروه دوم

  : شروع کارگاه
  12الی  8از ساعت 

 

12-14  
  نماز و ناهار

  : ادامه کارگاه
  18الی  14از ساعت 

 

  حداکثر
 نفر 40ظرفیت 

  )آرتمیا(مرکز مطالعات دریاچه ارومیه سالن آمفی تئاتر  -پردیس دانشگاهی : برگزاري کارگاه مکان


