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 اطالعیه معاونت آموزشی دانشگاه

 991سال تسهیالت ویژه شرایط عادي کرونایی براي نیم

 نکات مقدماتی 

بدلیل غافلگیري و عدم آمادگی، تسهیالتی آموزشی را   ها که دانشگاه   982  سالنیمپس از   -
ي هابراساس نامه معاون محترم آموزشی وزارت متبوع در نظر گرفتند، سیاست کلی دانشگاه

ابتداي   از  مقررات با برگشت به روال عادي،  این بوده است که    991  سالنیمبزرگ کشور 
 اعمال شوند.   هاآموزشی ذیربط در دانشگاهي  هانامهو آیین  ها دستورالعملآموزشی بر اساس  

، تا زمان حل مشکالت مرتبط با شیوع بیماري کرونا  ، به واقع عادي نیست اماشرایط جاري -
این پس آن از  این   » شرایط عادي کرونایی«را  باید  اتمام  تاریخ  از آنجا که  در نظر گرفت. 

یر با مقررات عادي، مشکالت ي موقت و مغاها حلشرایط مشخص نیست، تداوم استفاده از راه
 اي را بوجود خواهد آورد. عدیده

که در شرایط عادي کرونایی، همه افراد با آگاهی و آمادگی، خود را با این انتظار این است   -
ي الزم را در برنامه کاري خود به عمل آورند. از سوي دیگر، ها بینیشرایط تطبیق داده و پیش

کمترین اختالل در تالش براي  ي شرایط عادي کرونایی و با  هادانشگاه نیز با توجه به ویژگی
انعطافهاي عادي آموزشی، رویکردي توأرویه با  گیري را در پیش خواهد پذیري و سهلم 

تسهیالت ویژه شرایط  «توان آنها را  میگرفت. نتیجه عملی این رویکرد، قواعدي است که  
 نامید.   » عادي کرونایی

 تسهیالت

دانشجویانی که به علل مرتبط با شیوع کرونا با مشکالت آموزشی مواجه مساعدت به   -۱
فرم   از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان و با تکمیل   ها بایددرخواست.  شوندمی

کمیسیون و ضمیمه کردن مدارك مورد نیاز صورت گیرد. این مکانیزم، روش اصلی براي 



ین توجه به شرایط ویژه دانشجویان در شرایط  هاي اصلی آموزشی، در عحفظ چارچوب
 عادي کرونایی خواهد بود. 

ذکر این .  تا قبل از شروع امتحانات  با احتساب  تحصیلی  مرخصیامکان استفاده از   -۲
احتساب   بانکته الزم است که مقررات مربوط به حداکثر تعداد دفعات استفاده از مرخصی  

 ترم نباید نمره اي اعالم شده باشد.   شده در  همچنین براي دروس اخذرعایت شود.   باید

 با ارائه مدارك الزم به کمیسیوندرخواست خود را  دانشجویانی که  مساعدت بیشتر به   -۳
اب بدون احتستحصیلی  از مرخصی    982  سالنیمدر  ارائه داده و  موارد خاص    بررسی

 اند.  استفاده نکرده
ت براساس مصوبات هیأت أمنا و هیأهاي معینی از دانشجویان  براي گروهها  کاهش شهریه -۴

رسانی هاي ذیربط اطالعمدیریت  هايسایتوبتسهیالت از طریق  رئیسه دانشگاه. این  
 شود.  می

دي ماه و زمان اجراي   13ثبت درخواست حذف اضطراري تا روز شنبه مورخ  تمدید زمان   -۵
روز سهدرخواست تا  اضطراري ثبت شده  ماه    16شنبه مورخ  هاي حذف  در مورد دي 

توانند، در صورت تمایل، از امکان دانشجویان مشمول مفاد این بند می  .دانشجویان جاري
یا تربیت بدنی) نیز استفاده نمایند حذف اضطراري براي حذف یک درس عملی (کارگاهی  

الزم شود).  (در بازه تمدید شده حذف اضطراري، ممنوعیت حذف دروس عملی لغو می
، اعالم موافقت دانشکده مورد نیاز است و حذف اضطراريبه ذکر است که در فرآیند  

دروس آزمایشگاهی   ، از جمله دارند  هایی که مالحظاتی در مورد برخی دروس دانشکده 
   توانند نظر خود را اعمال کنند.می ،باشند  است تاکنون خاتمه یافته که ممکن  

در مهلت یک درس به دانشجویان نوورود در مقطع کارشناسی  اضطراري  اجازه حذف   -۶
  باشد).  7تواند کمتر از  (تعداد واحدهاي باقیمانده نمی 5زمانی ذکر شده در بند  

تکمیلی به دانشجویان نوورود در مقاطع تحصیالتاجازه حذف اضطراري یک درس به   -۷
 .  5کمتر نشود، در مهلت زمانی ذکر شده در بند   6شرط آنکه تعداد واحدها از  

 
 



 با توجه به نکات زیر:  عدم درج صفر غیبت در صورت عدم شرکت در امتحان پایانی -۸

کید قبلی  سال به صورت غیرحضوري و تأان نیمبا توجه به برگزاري امتحانات پای •
تواند در صورت غیبت بر کاهش سهم نمره امتحان پایان ترم، استاد درس می

هاي انجام شده در طول ترم دانشجو در امتحان پایان ترم، مجموع نمرات ارزیابی
 را براي دانشجو به عنوان نمره نهایی ( از صفر تا بیست) ثبت نماید. 

امکان استفاده    لل پزشکی باشد، چنانچه غیبت دانشجو در امتحان پایان ترم به ع •
از حذف پزشکی دروس از طریق کمیسیون موارد خاص طبق روال مقرر وجود 
دارد. در این حال الزم است به عدم ثبت نمره براي درس و ارسال مدارك پزشکی 
الزم توجه شود تا دانشجو با مشکالت بعدي مواجه نشود. استفاده از حذف پزشکی 

از نمره ردي به هر دلیل آنها امتحان پایان ترم  نمره  سهمفقط براي دروسی که 
 )استاد محترم درس  (بر اساس استعالم از  در مقطع تحصیلی مربوطه بیشتر باشد

است. پذیر  سامانه   امکان  پیشخوان  در  خصوص  این  در  دانشکده  نظر  طبیعتا 
  س می شود.  لستان منعکگ


