
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

و به منظور مراقبت از سالمت جامعه دانشگاهی و در  19با توجه به شیوع بیماری کووید 

معاون محترم  11/1/99مورخ  863/2اجرای سیاست های وزارت عتف)موضوع ابالغیه شماره 

وزیر( و به منظور پیشگیری از ایجاد وقفه و اختالل در روند دانش آموختگی دانشجویان، ادامه 

تحصیل دانشجویان در مقاطع باالتر، تداخل در شروع سال تحصیلی آینده و پذیرش 

در شورای  لی جدید، دستورالعمل زیر تدوین ودانشجویان جدیدالورود برای سال تحصی

 گاه مصوب شده است.آموزشی دانش

تدوین و   98-99این دستورالعمل و مجموعه مقررات برای نیمسال دوم سال تحصیلی  توجه:

 مصوب شده و قابل تسری به سایر نیمسال ها نیست.

 تمدید نیمسال تحصیلی -1

هفته تمدید می  3به مدت   3982، نیمسال 1398به منظور جبران وقفه تحصیلی پایان سال 

چنانچه  می رسد.به اتمام  5/4/99اساس کالس های درس این نیمسال در تاریخ شود. بر این 

شرایط برگزاری امتحانات پایان نیمسال به صورت حضوری فراهم شود، در زمان مقتضی تاریخ 

برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری به اطالع همکاران گرامی و دانشجویان عزیز خواهد 

 رسید. 

 

 

 به نام خدا

چگتتونگی  آموزشتتی دستترولاملمو م مومو تته مقتت لا 

 1398-1399ادامه نیمسال دمم تحصیلی 

 



 آموزش موازی -2

تمامی دروس نظری در کلیه مقاطع تحصیلی از طریق سامانه آموزش  16/1/99از تاریخ 

مجازی )به عنوان روش اصلی( و بهره گیری از سایر روشهای الکترونیک )به عنوان روش 

تمام یا بخشی از برگزاری  کمکی( به صورت بر خط و یا برون خط ارائه و تدریس می شوند.

عملی به صورت مجازی الزامی است. در شرایطی  –وس نظری دروس عملی و قسمت عملی در

دانشکده امکان برگزاری مجازی دروس فوق الذکر وجود  و که به تشخیص مدرس و تأیید گروه

خواهد شد تا در تابستان و یا نیمسال  حفظنداشته باشد، این دروس در انتخاب واحد دانشجو 

 بعد تکمیل گردد. 

عملی و عملی بر عهده -رگزاری کلیه دروس تئوری،تئوریدر هر صورت نظارت بر حسن ب

 مدیران محترم گروه های آموزشی و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده ها خواهد بود.

 الزیابی نهایی دانشوو -3

 مورخ 10020/2نیز مفاد نامه شماره  و 11/1/99مورخ  863/2نامه شماره  18با عنایت به بند 

چنانچه بر اساس تصمیم مراجع ذی صالح امکان حضور دانشجویان در وزارت عتف  31/1/99

محل دانشگاه و شرکت در جلسات امتحان پایان نیمسال به صورت حضوری وجود نداشته 

باشد،ارزیابی نهایی دانشجو به شیوه غیرحضوری و با بهره گیری از همه امکانات الکترونیک به 

 یان در هر جلسه آموزش مجازی انجام خواهد شد.ویژه ارزشیابی مستمر آموخته های دانشجو

در شرایط کنونی امکان حضور دانشجو در دانشگاه و شرکت حضوری در امتحانات پایان 

عمالً وجود ندارد و به احتمال بسیار زیاد ارزیابی نهایی دانشجو به شیوه غیر  3982نیمسال 

می تواند تمام یا بخشی از ارزیابی  حضوری انجام خواهد شد. با توجه به اینکه ارزشیابی مستمر

 :نهایی دانشجو را شامل شود موارد زیر یادآوری می شود

در هر جلسه کالس  یاندر انجام ارزشیابی مستمر دانشجو محترم مدرسانمقتضی است  امف:

 آموزش مجازی و دانشجویان گرامی در انجام تکالیف محوله اهتمام الزم را به عمل آورند. 

 

 



  ارزشیابی مستمر دانشجو استفاده از روشهای زیر توصیه می شود.برای  ب:

 moodleاغلب سامانه ها مانند  :اجرای آزمون کوتاه در هر جلسه آموزش الکترونیکی -

امکان اجرای آزمون را دارند. در سایر سامانه ها نیز این امکان وجود   adobe connectو

 دارد یا قابل ایجاد است. 

می      تمرین ها و تکالیف هر جلسه درس  :یا تمرین برای هر جلسه درسارایه تکلیف  -

 تواند به عنوان تمام یا بخشی از نتیجه ارزشیابی پایانی مورد نظر قرار بگیرد.  

متناسب با هدف های برخی از درس ها،  :تعریف پروژه های مختلف برای یک درس -

امکان تعریف و واگذاری اجرای پروژه هایی که برای اجرای آن لزومی به خارج شدن 

 دانشجو از منزل یا نقص مقررات فاصله گذاری نیست، وجود دارد. 

امکان ارزشیابی میزان و کیفیت فعالیت  :تصویری –استفاده از شیوه های صوتی و صوتی  -

ر هر جلسه و در طول نیمسال از طریق بررسی، مشاهده و یا ضبط فعالیت های دانشجو د

 دانشجو وجود دارد. 

 

 دلمس ملالف اسالمی -4

مورخ 99/1/153کالس های دروس معارف اسالمی دانشگاه بر اساس مفاد نامه شماره 

، از معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  11/1/99

 طریق سامانه آموزش مجازی نهاد و با نظارت نمایندگی این نهاد در دانشگاه برگزار خواهد شد.

 حذف اضط الی -5

عملی و -درس نظری ، نظری 3تعداد  20/3/99دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند تا 

مانده  عملی را از انتخاب واحد این نیمسال حذف نمایند ؛ حتی اگر تعداد واحد های باقی

دانشجو به زیر کف قانونی تقلیل یابد . در این شرایط مشروطی احتمالی دانشجو در نیمسال 

جاری محاسبه نشده و دانشجو در نیمسال بعدی مشمول محدودیت انتخاب واحد نخواهد شد . 

عملی و یا -الزم به ذکر است دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند یک درس نظری ، نظری

 فوق الذکر حذف نمایند. شرایطا لحاظ عملی را ب

 

 



 حذف نیمسال -6

کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی می توانند نسبت به ثبت در خواست حذف نیمسال 

درسامانه گلستان  حذف نیمسالبا احتساب در سنوات آموزشی و مازاد بر سقف مجاز 3982

نیمسال است(. این گروه  2)سقف مجاز حذف نیمسال و مرخصی تحصیلی جمعًا  اقدام نمایند.

با مراجعه به سامانه گلستان از طریق پیشخوان  15/3/99از دانشجویان الزم است تا تاریخ 

 خدمت تقاضای خود را ثبت نمایند. 

حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات آموزشی برعهده شورای  موردتصمیم گیری در 

متقاضی  این نیمسال ان گروه از دانشجویان که بنا به دالیل خاص. استشی دانشگاه آموز

حذف نیمسال جاری بدون احتساب در سنوات آموزشی هستند، می بایست عالوه بر ثبت 

را جهت طرح در  الزم، دالیل و مستندات 15/3/99تقاضای خود در سامانه گلستان تا تاریخ 

 اره امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی ارسال نمایند. شورای آموزشی دانشگاه، به اد

 

 اخذ دلس بصول  مل فی به اسراد -7

آن گروه از دانشجویان که برای فارغ التحصیلی در پایان نیمسال جاری درس یا دروسی را به 

مهلت دارند تا با  15/3/99صورت معرفی به استاد اخذ نموده و یا خواهند نمود حداکثر تا 

شرکت  در امتحان درس خودخوان کارشناس آموزشی دانشکده و مدرس مربوطههماهنگی  

نمایند. توصیه می شود مدرسان محترم برای اخذ امتحان های فوق الذکر از روش های غیر 

 .حضوری استفاه نمایند

فارغ التحصیل خواهند شد می توانند پس از پایان ترم  31/6/99آن گروه از دانشجویان که تا 

واحد( به صورت معرفی به استاد اخذ نموده وتا  8درس را )جمعا به ارزش  4کثر جاری حدا

امتحان مربوطه شرکت نمایند. در همین رابطه الزم است گروه های آموزشی در  31/6/99

فهرست دروسی که بر اساس ضوابط آموزشی به صورت معرفی به استاد قابل اخذ می باشند 

 .ندتهیه و در دسترس دانشجو قرار ده

 

 



 نیمسال تابسرانه -8

فارغ التحصیل خواهند شد و تا  31/6/99واحد برای دانشجویان که تا  8اخذ واحد تا سقف 

 واحد برای سایر دانشجویان در دانشگاه های مجری نیمسال تابستانه بالمانع است. 6سقف 

 نقو م انرقاال  -9

قال و انتقال توام با تغییر رشته برای هر گونه نقل و انتقال اعم از میهمانی، تمدید مهمانی،انت

تنها از طریق سامانه سجاد )سامانه نقل و انتقال وزارت عتف( قابل  1399-1400سال تحصیلی 

 .بررسی می باشد

 شه یه  -10

که به تشخیص دانشگاه نیمسال آنان بدون احتساب در سنوات  شهریه پرداز دانشجویان

و شهریه دروس حذف شده دانشجو شهریه پرداز در مرحله حذف  آموزشی حذف می شود

 به عنوان بستانکار برای نیمسال بعد آنها ذخیره خواهد شد .  اضطراری

 دفاع از پایان نامه م ط ح پیشنهادی -11

دانشجویانی که برای دفاع از پایان نامه یا طرح پیشنهادی خود تا پایان نیمسال جاری مهلت 

دفاع خود را در صورت عادی شدن شرایط به صورت حضوری به  31/6/99تا  دارند،می توانند

برگزاری جلسات دفاع از  ،انجام برسانند و چانچه امکان حضور دانشجو در دانشگاه فراهم نباشد

 .پایان نامه و طرح پیشنهادی به صورت ویدئو کنفرانس بالمانع است

 کالآموزی تابسرانه -12

تابستانه به ویژه در حالتی که کارآموزی پیش نیاز برخی از دروس ارائه درس کارآموزی 

 نیمسال آتی باشد و نیز برای دانشجویان فارغ التحصیل امکان پذیر است.

دانشجویانی که مایل به اخذ این واحد می باشند الزم است مطابق تقویم درج شده در سامانه 

 گلستان اقدام نمایید.

در جلسه شورای آموزشی دانشگاه به  6/2/99 بند در تاریخ 13این مصوبه دریک مقدمه و  -13

 و الزم االجرا می باشد.  تصویب رسیده است


