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98-99تدابیر آموزشی براي نیمسال دوم سال تحصیلی 
ویژه دانشجویان

99/01/14: آخرین به روز رسانی

رالدیننصیخواجهصنعتیدانشگاهکارکنانومدیراناساتید،دانشجویان،کرونا،ویروسشیوعبهتوجهبا-
یاوهبودمواجهجاريسالنیمدراينشدهتجربهاغلبومتنوعمشکالتباها،دانشگاهسایرهمچونطوسی،

.شدخواهندمواجه

وکل،تصبوري،بهدرمانی،وبهداشتیکادرهايدربویژهخدماتی،هايبخشدرهموطنانازبسیاريبامشابه-
.داریمنیازتشکیالتیوسازمانیهايچارچوبدروظایفانجاموپذیريانعطافوکوشیسخت

ابهاماتوسواالتبهپاسخگوییورسانیاطالعهدفباکهاستمطالبیشاملاسالیدهاازمجموعهاین-
.استشدهتهیهعزیزدانشجویاناحتمالی

.کنیدمیمالحظهاسالیدهاییقالبدررامختلفمواردسپسوشدهارائهمطالبفهرستابتداادامه،در-
ازیريجلوگهدفبامطالب،ارائهروشاینوکردهکمکمواردبهترجستجويوتفکیکبهاسالید،ازاستفاده
.استشدهانتخاببیشتربصريجذابیتوخوانندگانخستگی

اريبزرگوودرایتبارامعمولهايرویهتغییرازناشیهايدشواريشرایط،دركباکهگرامیدانشجویاناز-
.سپاسگزاریمکنندمیتحمل



۲

فهرست



۳

کالس ها، حضور فیزیکی در دانشگاه مربوط به برگزاري نکات -1
جاريو حضور و غیاب در نیم سال 

در(دانشگاه هااغلب.استکمبسیار)982(جارينیم سالادامهدرحضوريصورتبهکالس هاتشکیلاحتمال-
هزمیندر.کرده اندآمادهغیرحضوريآموزشبسترهايازاستفادهبانیم سالادامهبرايراخود)جهانوایران

.بودخواهیمکرونابامبارزهملیستادتصمیماتتابعحضوري،کالس هايمجددتشکیل

ريبرگزابراي،)آنالین(برخطآموزشخصوصبهغیرحضوري،آموزشروش هايازاستفادهبرفعلیتاکید-
.استنظريکالس هاي

نشجویانداتعدادازصرفنظرشده اند،تشکیلتاکنونکهنظريکالس هايهمهکهاستاینبردانشگاهتالش-
طریقاززمینه،ایندراستثناگونههر.یابندخاتمهمقررزماندرویافتهادامهجارينیم سالدرکالس،

.رسیدخواهددانشجویاناطالعبهدانشکدهآموزش

شدهاعالمزمان هايوهفتگیدرسیبرنامهاساسبرماهفروردین16تاریخازغیرحضوريکالس هايتشکیل-
فنی،مشکلوجودبدلیلکالسیکهاستممکنموارديدر.گرفتخواهدصورتکالس،تشکیلبراي

حاالتیچنیندرنشود،تشکیلشدهاعالموعاديبرنامهطبقدیگر،دلیلهریاواستادآمادگییاعدم حضور
.شدخواهندبرگزاروپیش بینیجبرانیکالس هاي

استادنبیهماهنگیباآینده،درجلساتبرخیتشکیلعدمعلتبهیاگذشتهبهمربوط،جبرانیکالس هاي-
.شدخواهندبرگزاروبرنامه ریزيدانشجویان،ودرس



٤

.استبالمانعنیزتعطیلروزهايدرجبرانیکالس هايتشکیل-

احتمالیهايتعطیلیوشودشروعمقررساعتراسکالس هاکهکردخواهندتالشمحترماساتیدچهاگر-
تلف،مخدالیلبهکالس،شروعدرناخواستهتاخیراحتمالاماکرد،خواهندرسانیاطالعپیشاپیشراکالس
ماندهدسترسدرکالسرسمیزماندرکهمی شوددرخواستعزیزدانشجویانازدلیل،همینبه.داردوجود

.باشنددرساستادسويازکالسوضعیتاعالمیاتماسمنتظرو

ازدشوارتراستممکنغیرحضوري،آموزش هايارائهزماندرتمرکزحفظودرسجلساتدرمرتبحضور-
فیتکیحفظبهمضاعف،نظموجدیتباکهمی شوددرخواستگرامیدانشجویاناز.باشدحضوريکالس هاي

.نماینداجتنابدرسجلساتدرمتوالیهايغیبتازونمایندکمکآموزش

بههوابستمراکزوواحدهاازهریکدرفیزیکیحضورودانشگاهاماکنبهدانشجویانمراجعهثانوي،اطالعتا-
.باشدمیممنوعآن

وانتمتصبوري،.نیستانتظارازدورجاري،نیم سالخاصشرایطدرنشدهپیش بینیمشکالتبرخیبروز-
نایدرآنانتحصیلیفرآینددرمشکالترساندنحداقلبهبرايعزیز،دانشجویانخوشبینانههمراهی
.استامتنانموجبوضرورينیم سال،

حضور فیزیکی در دانشگاه ها، مربوط به برگزاري کالس نکات -1
)ادامه(جاري نیمسال و حضور و غیاب در 



٥

پایان نیمسالامتحانات مربوط به برگزاري نکات -2

.وندشبرگزارحضوريبصورتنیم سالپایانامتحاناتکهاستایندانشگاهآموزشیمعاونتامیدوتمایل-

نیست،مشخص982نیمسالدردانشگاهدر)حضوري(عاديفعالیت هايسرگیريازتاریخاینکهبهتوجهبا-
.باشدنداشتهوجودحضوريصورتبهنیم سالپایانامتحانجلساتبرگزاريامکاناستممکن

استممکنباشد،نداشتهوجودحضوريصورتبهنیم سالپایاندرامتحاناتبرگزاريامکانکهصورتیدر-
رايبنیم سال،طولدراستادکلیقضاوتوکوتاهغیرحضوريآزمون هايپروژه ها،تکالیف،بهمربوطنمرات
موثريوعالفمشارکتکهمی شودتوصیهدانشجویانبهبنابراین.گیرندقراراستفادهموردنهایینمرهتعیین

.باشندداشتهحضوريغیرکالس هايدر



٦

آموزشی، حذف درس و مربوط به تغییر تقویم نکات -3
نیمسال جاريمرخصی بدون احتساب در 

دلیل.داردوجودهفته اي3یا2حداکثرتاخیربا982نیم سالاتمامامکانکهمی رسدنظربهفعلیشرایطدر-
ازدلیلهربهکهاستدروسبرخیدرجبرانیکالس هايتشکیلبرايفرصتایجادنیزاحتمالیتاخیراصلی
.هستندعقبدرسیبرنامه

کفبهتوجهبدونرادرس2تاحداکثرمی توانندکارشناسیدانشجویاننیم سال،اینخاصشرایطبهتوجهبا-
.نمایندحذفماهاردیبهشتپایانتانیازموردواحدهاي

رادرسیکحداکثرمی توانندتحصیالت تکمیلیدوره هايدانشجویان،نیم سالاینخاصشرایطبهتوجهبا-
.نمایندحذفماهاردیبهشتپایانتانیازموردواحدهايکفبهتوجهبدون

النیم سدرشدهپیش بینیآموزشیتسهیالتوغیرحضوريآموزشساخت هايزیربودنفراهمبهتوجهبا-
طریقازاقداموموجهمداركودالیلارائهبهمنوطقبلروالطبقبدون احتسابمرخصیازاستفادهجاري،

قبولیلقابدلیلتنهاییبهکشورفعلیشرایطوویروسشیوعدیگر،عبارتبه.استخاصمواردکمیسیون
محرومنقاطدرساکندانشجویاندرخواست هايکهچندهربود،نخواهداحتساببدونمرخصیاعطايبراي

شتريبیتوجهوانعطافباشده اند،بیماريدرگیرآنانخانواده هايیاخودکهدانشجویانیوآلودهشدتبهیا
.شدخواهدرسیدگی



۷

نکات مربوط به برگزاري آزمون جامع و دفاعیه ها -4
)پروژه، پایان نامه، پروپوزال و رساله(

لنیم سادر.شودمیانجامماهاردیبهشتدرمعمولطوربهدومنیم سالدردکترادانشجویانجامعامتحان-
.شدخواهدبرگزارشهریورماهپایانازقبلتاممکنفرصتاولیندرآزموناین،جاري

هریورشپایانازقبلتاممکنزماناولیندروحضوريصورتبهجلساتکهآنستترجیحهادفاعیهمورددر-
یمبعملدانشگاهآموزشطرفازممکنحدتاامراینتحققبرايالزمقانونیهايمساعدت.شوندبرگزار

.آید

لسهجبرگزاريدانشگاه،تکمیلیتحصیالتتاییدودانشکدهشورايتشخیصبهضروري،وخاصموارددر-
جلسهحال،ایندر.بودخواهدمجازمربوطهضوابطکلیهرعایتبا)الکترونیکی(حضوريغیرصورتبهدفاع
تکمیلیالتتحصینمایندهنظرتحتودانشگاهالکترونیکیآموزشسامانهازاستفادهبابایدغیرحضوريدفاع

ده،دانشکآموزشمسئولین.شوداقدامنیزدانشکدهآموزشبهآنارائهوجلسهضبطبهنسبتوبرگزار
.آوردخواهندبعملزمینهایندرراالزمهايراهنمایی

داشتهراگذشتهسالاسفندماهپایانتادفاعمجوزکهارشديکارشناسیدانشجویاننامهپایانازدفاعجلسه-
.شودرگزاربشدذکرقبلبنددرکهترتیبیبهوحضوريغیرصورتبهتواندمیاندنشدهدفاعبهموفقولی

زاريبرگمقتضی،موارددرغیرحضوريهايدفاعیهبرگزاريبرايالزمهايآمادگیکسبازاطمینانمنظوربه-
.باشدنمیمجازنوروز،تعطیالتازپسدانشگاهکاربهشروعهفتهنخستیندردفاعیه



۸

عملی-نکات مربوط به کالس هاي عملی و نظري-5

.باشدنمیمجازثانوياطالعتاعملیهايکالسبرگزاري-

.دشونارائهماهشهریورپایانازقبلتافشردهبصورتجارينیم سالعملیهايکالستاشدخواهدتالش-

.شدخواهددرجکارنامهدر"ناتمام"بصورتنهاییتکلیفتعیینتاولزومصورتدرعملیدروسنمره-

بصورتهاکالساینجلساتکلیهیاوعملیبخشتاشدخواهدتالشنیزعملی-نظريدروسمورددر-
نهاییتکلیفتعیینتاولزومصورتدرنیزدروسایننمره.شوندارائهماهشهریورپایانازقبلتافشرده
.شدخواهددرجکارنامهدر"ناتمام"بصورت

پایانتاصورتیکهدراندنمودهنامثبتجارينیم سالدرکهدانشجویانیکارورزيوکارآموزيدروس-
عاديزاپسکهداشتخواهنداجازهوشدهگرفتهنظردرناتمامبصورتنرسد،اتمامبهنیمسالاینامتحانات

.رسانندانجامبهشرایطشدن

فت،گرمیصورتنیم سالانتهايدروحضوريبصورتمعموالکهارشدکارشناسیسمینارهايشفاهیارائه-
درسنمرهلزوم،صورتدرنتیجه،در.شدخواهدبرگزارشهریورماهپایانازقبلتاممکنفرصتاولیندر

.شدخواهددرجکارنامهدر"ناتمام"بصورتشفاهیهايارائهانجامزمانتاسمینار



۹

نکات مربوط به ترم تابستان و دروس معرفی به استاد-6

هخواجصنعتیدانشگاهدرتابستانترمبرگزاريمورددرتصمیمیتاکنونموجود،ابهاماتبهتوجهبا-
.استنشدهاتخاذطوسینصیرالدین

ازپسی،کارشناسدورهدروسبرايآناجرايچگونگیوتابستانترماحتمالیبرگزاريمورددرگیريتصمیم-
.رسیدخواهدعموماطالعبهوگرفتهصورتالزمهايبررسیانجام

اجازههادهدانشکبهشوند،التحصیلفارغماهشهریورپایانتااستالزمکهدانشجویانیبامساعدتمنظوربه-
وصتشخی.نمایندقبولاستادبهمعرفیبصورتراکارشناسیدانشجويیکدرس4حداکثرتاکهشدهداده

ختیارادراست،شدهابالغکههاییمحدودیتنیزودانشجوشرایطبهتوجهباخصوصایندرگیريتصمیم
.بودخواهددانشکدهشوراي



۱۰

نکات مربوط به برگزاري آزمون هاي مقاطع تحصیلی باالتر-7

.شدخواهدرسانیاطالعدانشگاهسایتدردکتراوارشدکارشناسیهايآزمونبارهدرجدیدخبرگونههر-

شگاهدانسایتدرآزمون،بدونهايپذیرشودرخشاناستعدادتسهیالتبامرتبطهايدستورالعملواخبار-
.شدخواهدرسانیاطالع

دونبپذیرشهايدرخواستارسالبرايگلستانآموزشیسامانهشدنفعالخصوصدرقبلیاعالمعلیرغم-
ارائهبرايالزمآمادگیکرونا،ویروسشیوعازناشیمشکالتبروزبهتوجهباماه،فروردین16تاریخازآزمون

نحوهخصوصدرمتقاضیاننیازمورداطالعات.داشتنخواهدوجودمذکورتاریخدرالکترونیکیخدمات
ترادکوارشدکارشناسیمقاطعدرآزمونبدونپذیرشهايفرآینددرشرکتبرايالزمهايگواهیدریافت
.شدخواهداعالممتعاقبا



۱۱

مربوط به میهمانی و سنوات مجاز تحصیل نکات -8

کهورکشازمناطقیدانشجویانعتف،وزارتآموزشیمحترممعاونتهايدستورالعملوهاتوصیهبهتوجهبا-
موزشآهايزیرساختازاستفادهامکاندیگرموجهدلیلهربهیاونداشتهاینترنتبهمناسبیدسترسی

خود،سکونتمحلهايدانشگاهشرایطبودنمساعدصورتدرتوانندمیندارند،رادانشگاهغیرحضوري
توسطتسهیالتاینازاستفادهچگونگیوجزئیات.شوندمحلآنهايدانشگاهدرمیهمانیمتقاضی

.شدخواهدرسانیاطالعآیندههفتهظرفمتقاضی،دانشجویان

بخشجاماندردانشگاه،عاديهايرویهتغییروکروناویروسشیوعازناشیمشکالتعلتبهکهدانشجویانی-
آموزشحمایتموردشوندمواجهمشکلباآموزشعاديمقرراتبامطابقخودتحصیلیبرنامهازهایی

انجامدانشگاه،بهشدهدادهمجوزهايوقانونیاختیاراتچارچوبدرآنهابهالزممساعدتوبودهدانشگاه
زبانیبسندگمدركارائهعدمتحصیل،مجازسنواتاتمامنظیرمشکالتیبهتوانمیجملهاز.گرفتخواهد

موارداینامثالوپروپوزالازدفاععدممقرر،زماندررسالهیانامهپایانپروژه،اتمامعدمدکترا،دورهدر
بهاماکرد،اظهارنظرموارداینجزئیاتبارهدراطمینانودقتبانمیتوانفعلیشرایطدر.کرداشاره

اولویتدرشرایطایندرآنانروحیوجسمیسالمتحفظکهشودمیدادهاطمیناناینعزیزدانشجویان
وجهتونظرمورددانشجویانآموزشیواداريمشکالترفعوآموزشیکیفیتحفظآن،ازپسوبودهمطلق

.استدانشگاهمسئولین



۱۲

نکات پایانی-9

هايخشبهايفعالیتبرکروناویروسشیوعتاثیراتوعوارضباارتباطدرموجودفراوانابهاماتبهتوجهبا-
نوزهکهموارديدرتصمیماعالمقبلی،تصمیماتبرخیتکمیلوتغییربهاستممکنکشور،مختلف

.باشدنیازتصمیماتبرخیلغوحتیودارد،وجودبالتکلیفی

یديمفپیشنهاداتیاآمدهبوجودسواالتینیم سال،ادامهدرهافعالیتانجامجریاندراستممکنهمچنین-
.باشدجدیدهايگیريتصمیمومسائلطرحبهنیازکهگیردقرارآموزشیمعاونتاختیاردر

وهیهتمناسبزمانیفواصلدراسالیدهااینشدهروزبههاينسخهتاشدخواهدتالشفوق،مواردبهتوجهبا-
.گیردقرارمحترمدانشجویاناختیاردر

ریتمدییاهادانشکدهآموزشباایمیلطریقازراخودهاينگرانییاسواالتتوانندمیمحترمدانشجویان-
ماعیاجتهايشبکهسایرودانشگاهعمومیروابطارتباطیهايکانالهمچنین،.بگذارندمیاندرذیربطهاي
قرارادهاستفموردنظر،ابرازیاواحتمالیسواالتطرحبرايتواندمینیزدانشگاهدرمعتبرواستفادهمورد
.گیرد
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