
 9911در سال دانشگاه  یشورای آموزش دومین مصوبات

جلسه شورای آموزشی دانشگاه به  دومینمصوبات برای همه اعضای هیات علمی و دانشجویان عزیز  تندرستیضمن آرزوی سالمتی 

 شرح زیر اعالم می گردد:

سمی مبارزه با کرونا بوده و تا اعالم رملی ستاد  ابالغات پایان نیمسال بصورت حضوری صرفا با تصمیم و امتحانمتمرکز برگزاری  .1

 شود.این ستاد، هیچ امتحانی بصورت حضوری برگزار نمی

آموزشی وزارت علوم، اساتید محترم ارزشیابی نیمسال را بصورت  محترم معاونت یاعالمدستورالعمل نظر به شرایط حاضر و پیرو  .2

 مستمر و با ترکیبی از معیارهای زیر انجام دهند.

 عال دانشجویان در مباحث درسحضور ف .2.1

 کالس سر ییخودآزما و ناتیتمر شامل فیتکال .2.2

 یدرس یها پروژه .2.2

 ارزیابی شفاهی در طول نیمسال .2.2

 ارزیابی شفاهی پایان نیمسال )در بازه امتحانات( .2.2

یان نیمسال تا پاهای دانشجویان از اردیبهشت شود اساتید سهم کافی در ارزیابی نیمسال به فعالیتبه منظور مساعدت، توصیه می .2

 شرح زیر مورد بازنگری قرار گرفت. به  282در راستای تکمیل برنامه های آموزشی، تقویم آموزشی نیمسال . اختصاص دهند

  1222تیرماه  21پایان نیمسال:  .2.1

 تیر ماه 2-7حذف اضطراری:  .2.2

 تیرماه  62الی  12 :ازه امتحاناتب .2.2

 تیرماه 21تیر و ثبت نهایی  28 :کارشناسیآخرین مهلت ثبت موقت نمرات دروس نظری مقطع  .2.2



 . مرداد ماه 21و ثبت نهایی  مرداد 28 :ارشد نمرات مقطع کارشناسی موقتآخرین مهلت ثبت  .2.2

 تیرماه. 28نیمسال تابستان: شروع  .2.6

با موافقت گروه آموزشی و دانشکده می توانند  ،که تا پایان شهریور فارغ التحصیل خواهند شدمقطع کارشناسی دانشجویان  .2

 .نمایندصورت معرفی به استاد اخذ  را بهسه درس نظری مربوطه 

در  امکان فارغ التحصیلی رمشروط ب ،باشد،واحد  121حداقل  282نیمسال تعداد واحد گذرانده آنان تا پایان دانشجویانی که  .2

انتخاب نمایند. دانشجویان  282زی، این واحد را برای نیمسال می توانند با ثبت نام در سامانه کارآمو 22شهریور یا بهمن 

جایابی دانشجویان متقاضی طبق به دفتر ارتباط با صنعت ارائه نمایند. اردیبهشت  21تا متقاضی می بایست تقاضای خود را 

 روال جاری و توسط دفتر ارتباط با صنعت صورت می گیرد.

به مدیران گروه از طریق بخش مدیریت ست تقاضای خود را یمی با 282سال دانشجویان متقاضی اخذ واحد پروژه در نیم .6

 سیستم سما ارائه نمایند. درخواست

عملی با موافقت دانشکده مربوطه  نظری و واحد در نیمسال، به تعداد چند درس 12رعایت حداقل  حذف اضطراری مشروط بر .7

 از طریق سیستم مدیریت تقاضای سما خواهد بود.صرفا و 

مستندات مربوطه از طریق سامانه سجاد خود را همراه با درخواست تقاضی حذف ترم بدون احتساب می بایست مدانشجویان  .8

 به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارائه نمایند.خرداد  12حداکثر تا تاریخ 

تیر ماه به  11بازه امتحانات تقاضای خود را تا شروع ( با احتساب در سنواتطبق روال عادی )دانشجویان متقاضی حذف ترم  .2

 اداره آموزش کل منعکس نمایند.

 شورای آموزش دانشگاه


