
 تعالیباسمه
 1398 -99علم و فرهنگ در نیمسال دوم  های آموزشی دانشگاهفعالیت اجرایی دستورالعمل

 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 11/01/1399ابالغی مورخ بخشنامه )براساس 

 مقدمه:

استادان، دانشجویان و  تمامیو اعیاد شعبانیه و آرزوی سالمتی برای  مجدد سال جدیدتبریک عرض سالم و با 

 استمرار ضرورتکشور و با توجه به  ویژه درشرایط  تداومنظر به  های محترم آنان؛و خانواده کارکنان دانشگاه

سازی مفاد بخشنامه ابالغ شده از سوی معاون به منظور اجرایینیز دانشگاه و  های علمی و آموزشیفعالیت

دانشگاه  شورای 14/01/1399در جلسه مورخ  دستورالعملاین محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 .االجراستو برای تمام ارکان دانشگاه الزم علم و فرهنگ به تصویب رسید

و به دلیل لزوم شود محسوب می جزو دوره تحصیلی فعال دانشگاه 1398 – 99نیمسال دوم سال تحصیلی  -1

آموختگی برخی از دانشجویان شاغل به تحصیل و نیز لزوم دانش 1399ماه سلسل ورود دانشجویان جدید در مهرت

  قطعی است. ینیمسال امراین الزام اتمام  (در آخرین نیمسال تحصیلی خود )نیمسال جاری

الزم است است و برخط  غیرحضوریهای آموزشاتکای حداکثری بر  ،سال جاریبردن نیممبنای به پایان  -2

اساتید  ، لذاشودانجام  مقاطع تحصیلی تمامیعمومی و اختصاصی در نظری برای همه دروس  آموزش این شیوه

ها را بصورت مجازی برگزار نموده و دانشجویان نیز موظف به شرکت در کالستا بازگشت شرایط عادی، محترم 

 هستند. برخطغیرحضوری های کالس

 -با هماهنگی مرکز آموزش مجازی دانشگاه  –ها دانشکدهو تحصیالت تکمیلی محترم آموزشی  انمعاون -3

کارشناس هر  ،طبق سازوکارهای ابالغ شده ودار خواهند بود ها را عهدهظارت بر برگزاری کالسمسئولیت ن

مدیران های الزم از سوی نماید و پیگیری ارائه ایشانها را به دانشکده موظف است روزانه گزارش برگزاری کالس

 ها به عمل آید.برای برگزاری شایسته کالس محترم گروه

و تصویب  دانشکدهمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی  پیشنهادبا ، و در موارد استثنایی حسب ضرورت -4

این برگزاری نحوه . است قابل برگزاری، ترکیبی از جلسات حضوری و غیرحضوری نیز شورای آموزشی دانشگاه

 خواهد شد. ، متعاقباً اعالمدرس جلسه 16حفظ و  صدور مجوز ستاد ملی مقابله با کروناها به شرط کالس

 به درس هایکالس در علمی هیأت برون خط(  اعضای -الکترونیکی )برخط یا فیزیکی حضورالزم است  -5

 پوشش داده شود. درسی برنامه هایسرفصل و نبیند لطمه آموزش کیفیت که باشد نحوی



درخصوص تعویق زمان یا بازه زمانی پایان نیمسال تحصیلی جاری، حسب مقتضیات و امکانات و توجه به  -6

به پیشنهاد شورای آموزشی و  ،سایر شرایطهای سراسری و تحصیالت تکمیلی و عوامل اثرگذاری چون آزمون

  گیری خواهد شد.تصمیمدر زمان مناسب تصویب شورای دانشگاه، 

بازه تابستانی برای ارائه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی، شورای آموزشی دانشگاه،  حسب ضرورت، با تصویب -7

  درنظر گرفته خواهد شد.دروس ناتمام و یا حذف شده نیمسال جاری 

به شورای آموزشی دانشگاه  ، درهای مجازی یا حضوریدانشجویان در کالسمجاز درخصوص تعداد غیبت  -8

برای جلسات حضوری یا  ،آموزشی نامهآیینطبق غیبت بیش از حد مجاز  که شود گیریتصمیمنحوی 

 .جلسه امتحان پایان دوره نشود  موجب حذف درس و جلوگیری از شرکت دانشجو در ،الکترونیکی

 ،پذیر نباشدسال جاری امکانا چند درس در نیمبرگزاری جلسات و اتمام یک ی در مواردی که به هر دلیل -9

اضافه بر سقف  ،مربوط یید گروه آموزشیأتشخیص استاد درس و تطرح درس به ها تا تکمیل برگزاری کالس

 . سال بعدی قابل انتقال استنیمسال به نیمواحدهای هر 

تواند با ارائه درخواست ، میهای مجازی را نداشته باشدت کالسمندی از فرصچنانچه دانشجویی امکان بهره -10

توجه به  بدون ،تقاضای حذف یک درس یا چند درس گلستان(،آموزشی دانشگاه )سیستم جامع از طریق سامانه 

 تحصیلیبدون احتساب در سنوات را  (ترم)حذف کامل دروس حذف و یا لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی 

 در این صورت شهریه دانشجو مسترد نخواهد شد. .نماید

سقف به یک نیمسال ، دانشگاه آموزشیشورای پیشنهاد مدیر گروه آموزشی و تأیید با  ،در صورت لزوم -11

های حضوری داری از کالسردانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخوتحصیلی سنوات 

 .شوداضافه می ،نداهنامه و رساله با کمبود سنوات مواجه شدجلسه دفاع از پایان حضوری و برگزار نشدنیا غیر

و تأیید معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی  و تحصیالت تکمیلی دانشکدهمعاون آموزشی  پیشنهادبا  -12

هایی که جنبه عملی دارند در صورت امکان ادامه کار با سازوکارهای فراهم شده، همانند سایر کالس ،دانشگاه

تابستان یا ند به زمان توامیاین دروس  صورتشوند و در غیراینمیهای آموزشی به صورت فشرده برگزار کالس

  .سال جاری انتقال یابدبه نیمآن و نمره  دموکول شو 1400-1399  تحصیلیسال سال اول نیم

را با  جاری، فراغت از تحصیل دانشجویان های زمانی و مکانی حاکم بر نیمسالدر صورتی که محدودیت -13

دو برابر سقف تأخیر مواجه سازد، به جبران فرصت از دست رفته، امکان برخورداری از دروس معرفی به استاد تا 

 قابل افزایش است. ، با تأیید شورای آموزشی دانشگاهنامه آموزشیمقرر در آیین



یا  برخط)غیرحضوری ها به روش کالس تمامی و بازگشت شرایط عادی، استمرار وضعیت ویژه در کشور تا -14

  شود.میبرگزار و امتحان پایانی به شکل حضوری انجام  خط(برون

جلسات  تمامیامکان برگزاری مدیریت سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه موظف است در اسرع وقت  -15

  .نمایدراهم فرا های دانشجویی ها و رسالهنامهدفاع و دفاع از پایانها، پیشسمینارهای پیشرفت رساله

 دفاع آمادگی راهنما استاد تأیید به فعلی، وضعیت بروز از پیش که تحصیالت تکمیلی دانشجویان از دسته آن -16

 به عنایت با است، نشده برگزار آنها دفاع جلسه بیماری، شیوع از های ناشیمحدودیت دلیل به اما اند،داشته

 برگزارینسبت به  ضوابط و شروط همه رعایت با وقت، اسرع در آموختگی بایددانش تاریخ حساسیت و اهمیت

 .نمایند اقدام دانشگاه، تکمیلی تتحصیال و آموزشی معاونت نظارت تحت دفاع، جلسه

 صورت حضوری یا مجازی( )به نسبت به برگزاری جلسات گروه موظفندهای آموزشی مدیران محترم گروه -17

شود گزارش کید میأگیری نمایند. تهمانند گذشته تصمیمو پژوهشی اقدام و در خصوص امور مختلف آموزشی 

رئیس برای  جلسات و تصمیمات اتخاذ شده  توسط مدیر محترم گروه تنظیم و از طریق سامانه اتوماسیون اداری

 محترم دانشکده ارسال شود.

)به صورت حضوری  نیز نسبت به برگزاری جلسات شورای دانشکده دانشکدهآموزشی محترم ن اسا و معاونؤر-18

اندهی و اتخاذ تصمیم اقدام نمایند تا امور مختلف آموزشی دانشجویان و استادان در اسرع وقت سامیا مجازی( 

شوراهای مختلف )غیرحضوری/ الکترونیکی( نسبت به برگزاری جلسات   دانشگاه های سایر حوزه شود. همچنین

 تصمیم اقدام نمایند. اخذبرای 

 با آرزوی توفیق الهی
    14/01/1399 

 


