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 991تعویق امتحانات نیمسال درخواست اطالعیه معاونت آموزشی دانشگاه در باره 

 دانشجویان گرامی ، همکاران ارجمند 

در    ي نیم سال جاري برگزاري کالس هامضاعف اکثریت همکاران و دانشجویان براي  با سالم و تشکر از تالش  
آموزشی،  تقویم  که   چارچوب  رساند  می  اطالع  مختلف  به  دالیل  ذکر  با  دانشجویان  از  تعویق    ، تعدادي  خواهان 

و در پاسخ به آنان، توجه عموم همکاران و دانشجویان را به نکات    برگزاري امتحانات شده اند. به احترام این عزیزان 
 زیر جلب می نماید:

بر اساس اطالعات دریافتی از دانشکده ها و با توجه به سوابق ثبت شده مربوط به برگزاري کالس ها در   -۱
د را تا انتهاي  تعداد قابل توجهی از اساتید با برنامه ریزي قبلی، کالس هاي خوسامانه آموزش الکترونیکی،  

پایان می رسانند. به  این هفته  یا طی  و  پایان رسانده  به  باالتر    هفته گذشته  این امر، سرعت  از دالیل 
   پیش بینی جلسات اضافه هفتگی بوده است. و تدریس در آموزش الکترونیکی 

براي همه  با توجه به کاهش تعداد واحدها براي دانشجویان نوورود و نیز تمدید مهلت حذف اضطراري   -۲
با   دانشجویان،  وظیفه سنگین و غیرمتعارفی بر دوش دانشجویان نهاده نشده و بسیاري از دانشجویان 

 ترم را داشته اند.   نبرنامه ریزي درست، امکان سازگاري با مقتضیات و محدودیت هاي ای

، بسیار  غلب دروس نمره نهایی اتعیین  سهم نمره امتحان پایانی در    در نیم سال جاري   با توجه به اینکه  -۳
از گذشته (زمان آموزش حضوري) است امتحان،  کمتر  براي  به آمادگی  از    ، نیاز  و نیز اضطراب و ترس 

و ارزیابی  دریس  تاساتید محترم نیز حتما در برنامه  بسیار کاهش یافته است.    ، امتحان در مقایسه با گذشته
 جه داشته و دارند.  تو   ، به نحوي که در اطالعیه قبلی توصیف شد،کروناییعادي  خود به مقتضیات شرایط  

  ، جابجایی ها یا تعمیرات ویا مهمی از قبیل سفرهاي ضروريتعدادي از دانشجویان، و اساتید، برنامه هاي  -۴
این انتظار را دارند که کارهاي مربوط به  را با توجه به تقویم آموزشی تنظیم کرده و  درمان هاي پزشکی  

تا امکان انجام برنامه هاي مذکور را    خاتمه دهند تقویم آموزشی دانشگاه نیم سال جاري خود را بر اساس 
 .  نیز داشته باشند 

ته اي امتحانات ممکن است براي ارائه کامل  بررسی هاي این معاونت نشان می دهد که تعویق یک هف -۵
شایسته و منطقی نیست که تقویم آموزشی   اما، مفید یا ضروري باشد  ،محتواي تعداد محدودي از دروس 

   به خاطر مواردي محدود تغییر کند. و برنامه همه افراد دانشگاه 
باید با تحمل اندکی سختی،  که  ، اختاللی را ایجاد کرد  982در نیم سال   غافلگیري ناشی از شرایط کرونا -۶

نیم سال دوم تحصیلی همواره از نظر مناسبت ها و  از انتقال اثرات نامطلوب آن به آینده جلوگیري کرد.  



و هست. تشدید   بوده  آموزشی  برنامه هاي  پیاده سازي  نظر  از  نیم سال دشواري  متعدد،  تعطیلی هاي 
چندان هوشمندانه اي نیست. بررسی  راه حل    ،ی تخفیف مشکالت فعلبهانه  مشکالت نیم سال آینده به  

تقویم هاي آموزشی دانشگاه هاي معدودي که امتحانات پایانی خود را دو هفته به تعویق انداخته اند نشان  
میدهد که نهایی کردن نمرات نیم سال اول دانشجویان در این دانشگاه ها به حوالی بیستم اسفند ماه  

ت که نیم سال دوم این دانشگاه ها عمال بعد از تعطیالت نوروز سر و  موکول می شود. این بدان معناس 
 سامان خواهد گرفت که بسیار دیر است و مسلما به تداوم اختالل در برنامه ها خواهد انجامید.     

از معاونت هاي محترم آموزشی دانشکده ها خواسته  در ارتباط با برخی دروس یا گروه هایی از دانشجویان،   -۷
که با بررسی دقیق سوابق و کیفیت برگزاري کالس ها و رایزنی با اساتید محترم، چنانچه در  شده است  

مواردي نیاز با مساعدت یا تغییر جزئی برنامه ها وجود داشته باشد، راه حل هاي مناسبی را در چارچوب  
 تقویم آموزشی ارائه کنند. 

امید است با همکاري همه عزیزان، نیم سال جاري را به نحوي مطلوب جمع بندي کرده و نیم سال آینده را در  
 زمان مقتضی آغاز کنیم.  

 با آرزوي سالمتی و موفقیت همگی

 و امید به فضل و مدد الهی 
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