باسمهتعالی
برخی نکات مهم درخصوص حذف درس و امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

با سالم ،ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت و تشکر از همراهی شما در برگزاری آموزش مجازی ،با عنایت به بند
ج –  3دستورالعمل جامع آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  1400 – 1401مصوب شورای آموزشی دانشگاه
به تاریخ  1400/04/28و نیز بخشنامه شماره  2/225717معاون محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
به تاریخ  1400/09/10و مصوبات جلسات  1400/09/08شورای دانشگاه و  1400/09/22شورای آموزشی
دانشگاه درخصوص امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی  ،1400-1401موارد زیر به اطالع میرسد:
 -1نحوه برگزاری امتحانات پایانی:
 امتحانات پایانی تمامی دروس نظری مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (به جز دروسعمومی) بهصورت حضوری و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی در بازه زمانی  22دی لغایت
 7بهمنماه  1400برگزار خواهد شد ،لذا خواهشمند است دانشجویان محترم در این خصوص آمادگی
الزم را داشته باشند.
 امتحانات پایانی دروس عمومی مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ،به شیوه غیرحضوریاز طریق سامانه  LMSدانشگاه برگزار میشود.
 شیوه برگزاری (حضوری یا مجازی) امتحانات پایانی مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری،منوط به تشخیص استاد محترم هر درس و گروه آموزشی مربوط است که توسط استاد مربوط،
اطالعرسانی خواهد شد.

توجه:
 برای امتحانات حضوری ،تزریق حداقل یک نوبت واکسن کرونا و ارائه مدرک آن الزامی است. درصورتی که در روزهای برگزاری امتحان از سوی ستاد ملی یا استانی مبارزه با کرونا برای شهر تهرانوضعیت قرمز و یا نارنجی اعالم شود ،تمامی امتحانات روزهای قرمز و یا نارنجی به صورت غیرحضوری
برگزار خواهد شد.
 -2حضور در جلسه امتحان پایانی :عد م شرکت دانشجو در جلسه امتحان پایانی (حضوری یا مجازی)
موجب حذف درس نخواهد شد ،بلکه صرفاً آن بخش از نمره امتحانی را که مربوط به آزمون پایانی
است ،از دست خواهد داد؛ لذا دانشجویان در صورت داشتن مشکل ،نسبت به حذف اضطراری
درس/دروس اقدام نمایند.

 -3حذف اضطراری :دانشجویان در بازه زمانی  4تا  14دیماه  1400میتوانند درخواست حذف اضطراری
یک یا چند درس نظری را از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سیستم گلستان) و با رعایت
سنوات مجاز تحصیلی نمایند .در این صورت شهریه دانشجو مسترد نخواهد شد و نیمسال حذف شده
جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود.
 -4مشروطی :در نیمسال جاری ،مشروطی دانشجو لحاظ خواهد شد و درس /دروس نمرهدار (حتی نمره
صفر) قابل حذف نیست ،ضمناً ارفاق نیمسالهای قبل به این نیمسال قابل تسری نیست.
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