
  98-99نيمسال دوم سال تحصيلي ي آموزشي   نامه  شيوه

 ي مقاطع تحصيلي  مشترك دركليه

 

هاي ابالغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين تصميمات شوراي آموزشي و  بر اساس سياست
و اين نيمسال جزء  ادامه خواهد يافتي آموزش مجازي   تحصيالت تكميلي دانشگاه نيمسال جاري به شيوه

آموختگي تعداد زيادي از دانشجويان در  شود. داليل اين امر دانش سنوات تحصيلي فعال دانشگاه محسوب مي
مقاطع مختلف تحصيلي و يا تمايل آنها براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر، پذيرش دانشجو در سال تحصيلي 

بر اين اساس، براي ايجاد وحدت رويه و افزايش سطح  شود. جديد و مشكالت مربوط به نظام وظيفه محسوب مي
مفاد اين  .شود مي اعالم زير شرح به نامه   شيوهاين  قبلي، هاي  اطالعيه پيرومشاركت و بازدهي امور آموزشي، 

 گذاري اجتماعي، صرفاً درخصوص  يت طرح فاصلهنامه، بر اساس شرايط خاص پيش آمده مبني بر رعا  شيوه
 بعد و قبل هاي نيمسال به تعميم قابل و شده تدوين 98- 99سال تحصيلي  سال دوم هاي آموزشي نيم فعاليت

  .نخواهد بود

 محترم معاونانو  شود  مي برگزار مجازي آموزش سيستم از استفاده با دروس نظري نيمسال جاري - 1
كنند و در صورت  ي نظارت آموزشي دانشكده، بر حسن اجراي دروس در سيستم آموزش مجاز

ها بصورت  خته و گزارش تشكيل كالسرداپموقع به حل و فصل مشكل   ي هر گونه كاستي، به  مشاهده
  .تگي به امور آموزشي دانشگاه اعالم نمايندهف

كه بصورت مجازي قابل اجرا  نظري-هاي دروس عملي و كارگاهي و بخش عملي دروس عملي  كالس - 2
 صورت بهبنا به تصميم و مجوز ستاد ملي مقابله با كرونا، پس از بازگشايي حضوري دانشگاه  ،نباشند
بنا به درخواست مدرس ، 99 اتمام اين دروس تا پايان تابستان عدم صورت در. شد خواهد برگزار فشرده

 در محاسبه بدون بعد، نيمسال در و شود مي اعالم ناتمام درس ه، وضعيتدرس و تاييد گروه و دانشكد
 .يافت خواهد ادامه دانشجو، واحدهاي سقف

 هاي پروژه: مانند غيرحضوري، صورت به آموزشي مستمر هاي ارزشيابي با علمي، هيأت محترم اعضاي - 3
هاي   هاي شفاهي مجازي يا ساير روش  ي تمرين، تعيين تكاليف درسي، برگزاري آزمون  درسي، ارائه

ي برگزاري امتحانات پايان ترم  خالقانه، پيشرفت تحصيلي دانشجويان را ارزيابي نمايند. درخصوص شيوه
 متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.

 است؛ پذير امكان ،جاري نيمسال آموزشي تقويم طبق ،در كليه مقاطعبراي دانشجويان دروس حذف  - 4
، 10از  و دكترا به ترتيب ارشناسي ارشد، طع كارشناسيادر مق مانده يباق مشروط بر اينكه تعداد واحدها
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 پذير است. امكان درسعنوان تا سه  عرفي به استاداخذ شده به صورت مسقف تعداد دروس نظري  - 5
براي اخذ دروس  باشد.  مقررات آموزشي دانشگاه مي گذشته و براساس ، مطابقدروساين شرايط ارائه 

 كميسيون موارد خاص دانشگاه است.معرفي به استاد، قابل بررسي در عملي از طريق  -عملي و يا نظري
سيستم اتوماسيون مديريت درخواست بايد تقاضاي خود را از طريق  ،لنيمساحذف ان متقاضي دانشجوي - 6

پس از  دانشگاه و مقررات آموزشيضوابط و مطابق با  آنها تحصيلي سال نيمحذف  .دننمايآموزشي ارائه 
كميسيون موارد خاص دانشگاه  با تاييدو يا بر حسب ضرورت دانشگاه تاييد شوراي آموزشي دانشكده و 

  است. پذير  امكان

كليه مقاطع  محترم دانشجويان ترم، حذف و دروس حذف از ناشي مشكالت به توجه با: مهمنكته 
مشورت نمايند. يا مدير گروه و راهنما استاد  با و داده انجام را الزم هاي بررسي دقت با بايد ،تحصيلي
التحصيلي،  اشكال در فارغ ي عواقب ناشي از حذف دروس يا ترم، از جمله ايجاد  گردد، كليه  تاكيد مي

مندي از امكانات   هاي بعدي و عدم بهره  ريزي نيمسال تسهيالت آموزشي و پژوهشي، مشكل برنامه
  ي دانشجوي متقاضي خواهد بود.  رفاهي مانند: خوابگاه، تغذيه و ... بر عهده

 نيمسال تحصيلي جاري بصورتحذف  موافقت با ، در صورتدر كليه مقاطعپرداز  دانشجويان شهريه - 7
نام  در ثبتدر نيمسال جاري، ي پرداختي  هريهش مبلغبدون احتساب در سنوات تحصيلي، به ميزان 

  نيمسال بعدي بستانكار خواهند شد.
با توجه به شرايط كنوني، معرفي فارغ التحصيالن ممتاز در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به  - 8

 .كماكان تابع مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استسازمان سنجش آموزش كشور، 
در اين  98-99دوم  اني كه به صورت مهمان كامل در نيمسالدانشجوي دروس حذف ياحذف ترم  - 9

ي دانشگاه مبداء است و بررسي مجدد تمديد مهماني آنان   دانشگاه مشغول به تحصيل هستند، بر عهده
ي   ان جديد مهماني، كماكان منوط به ثبت درخواست در سامانهبراي نيمسال آتي مانند ساير متقاضي

 .باشد ميدانشگاه يا كميسيون موارد خاص  سجاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و


