
 

 

 بسمه تعالی

 یلیدوم سال تحص مسالین در خصوص حضوری شدن کالسها درآموزشی دانشگاه ضوابط خاص 

1401 – 1400 

یالت و تحص یآموزش یدر شوراحضوری شدن کالسها، کرونا در کشور و لزوم بهبود شرایط با توجه به شرایط خاص ناشی از 

 :گردداجرا  1400-1401 دوم مسالین یبرا ریمقررات ز دیمصوب گرد 23/1/1401مورخ  یلیتکم

با توجه به گذر از دوران بحرانی پاندمی کرونا و لزوم حضوری شدن دوره تحصیلی فعال دانشگاه بوده و  ،نیمسال جاری .1

 کالسهای آموزشی، تمام کالسهای نظری و عملی به صورت حضوری در دانشگاه برگزار خواهد شد.

 تحصیلی طبق برنامه اعالم شده قبلی به صورت حضوری خواهد بود. تمام مقاطعپایان ترم کلیه امتحانات  .2

دانشکده در بازه  دییو با تأ ستمیس قیرا از طر یعمل ای یتا دو درس نظر مسالین نیدر ا توانندیم یکارشناس انیودانشج .3

مطابق  یآت یمسالهایاست اخذ مجدد دروس در ن یهیبد .ندینما یدانشگاه حذف اضطرار یآموزش میمشخص شده در تقو

 .باشدیبا ضوابط دانشگاه م

را فارغ از آنکه در ترم گذشته حذف  یعمل ای یدرس نظر کی مسالین نیدر ا توانندیارشد م یکارشناس انیدانشجو .4

 یدانشگاه حذف اضطرار یآموزش میدانشکده در بازه مشخص شده در تقو دییو با تأ ستمیس قیاند از طرداشته یاضطرار

 .باشدیمطابق با ضوابط دانشگاه م یآت یمسالهایاست اخذ مجدد دروس در ن یهیبد .دینما

دانشگاه )کمیته آموزش چنانچه دانشجویی علیرغم تمهیدات فوق، امکان ادامه تحصیل در نیمسال جاری را نداشته باشد،  .5

 .داردرا معمول می الزم را بررسی نموده و اقدام (با احتساب در سنوات) ، درخواست حذف نیمسالمنتخب(

امتحان التحصیلی قرار دارند، تعداد دروس برای  به منظور مساعدت برای دانشجویان کارشناسی که در نیمسال فارغ .6

و داشتن نمره مردودی  ارشد ط قبولی در آزمون کارشناسیوافزایش یافته و شر (واحد 9با سقف )درس  3به  التحصیلیفارغ

 .مورد نیاز نیستیالت این تسه نیز برای استفاده از آن دروس



تا کارآموزی خود را به  فرصت دارد شهریور 20دانشجوی کارشناسی که در نیمسال جاری کارآموزی اخذ کرده است، تا  .7

 .ثبت نماید 1400ل دوم کارآموزی را در نیمسااتمام رسانیده و نمره 

 موجه مشمول قوانین آموزشی دانشگاه میگردد.عدم حضور دانشجو در کالسها یا امتحانات پایان ترم بدون دلیل  .8

گیری  های منتخب دانشگاه بررسی و مورد تصمیمسایر مواردی که مصادیق آنها در این ضوابط بیان نشده، در کمیته .9

 .گرفت قرار خواهد

 


