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 سمه تعالی اب

 991نیمسال  -1شماره دانشجویی اطالعیه 

 قابل توجه دانشجویان عزیز 

در دانشگاه    991برگزاری نیمسال    ، ویروس کرونا در کشور  گیریهمههمانگونه که اطالع دارید با توجه به شرایط خاص  

 نماید: موارد زیر جلب می در این رابطه توجه شما را به .ه صورت غیر حضوری برنامه ریزی شده استبوعلی سینا ب

 

 هاکالس  رگزارینحوه ب -1

صورت  کالس  -الف به  دکتری  دانشجویان  برای  و  حضوری  غیر  صورت  به  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  دانشجویان  های 

 گردد. حضوری برگزار می

لذا    نشجویان ورودی بعدا اعالم خواهد شد.شهریور ماه و برای دا   29های قبل،  ها برای دروس دانشجویان ورودی ساله شروع کالس  -ب

 خود را در نظر داشته باشید.  در صورت اخذ درسی با برنامه دانشجویان ورودی، زمان تشکیل

 دانشگاه  سیستم و محیط با دانشجویان های حضوری جهت آشناییکالس  (نیمسال  اول  دو هفته تا یک برای)  جدید  یهاورودی  برای -ج

امکان و تحقق شرایط،  بر  پایین  بسیار  تراکم با  طرف  از آموزشی هایکالس  برگزاری،  دوره  این  درنامه ریزی شده است. در صورت 

در غیر اینصورت، این    در نظر گرفته شده است. دانشگاه  در تحصیل  با مرتبط موارد و مقررات ها،نامه  آیین تبیین برای آموزشی گروه 

 موارد به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد. 

ارایه درخواست،  توانند  می  تکمیلی تحصیالت دانشجویان -د پروتکلبا  با رعایت  پژوهشی  امور  انجام  دانشگاه جهت  بهداشتی در  های 

  حضور یابند.

 

 دروس ارایه برای استفاده مورد  هایسامانه  -2

 این  کالس، برگزاری مالک و  است مجاز دانشگاه  توسط  شده  اعالم هایسامانه  در آفالین /آنالینترکیبی از    صورت به تدریس   -الف

 .باشندمی هاسامانه

  ها، کالس  اطالعات ثبت استاد، با دانشجو  مستمر ارتباط  دروس، آفالین محتوای ،درس طرح بارگذاری برای افزار درس سامانه  -ب

  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آماری اطالعات آوریجمع  و هاکالس برگزاری نحوه  رسانی اطالع

 و  بیشتر ارتباط  برای   و در همان ساعت کالس در نظر گرفته شده است.  آنالین صورت به  دروس  ارایه برای  کانکت  ادوب سامانه  -ج

 گردد.  ارائه می آنالین صورت به دروس پایه و اختصاصی محتوای درصد  60و حداکثر  40حداقل دانشجو  با تعامل

 

 نیمسال عملی هایکالس  برگزاری مدل -3

  حضوری  غیر صورت  به )  التحصیل فارغ دانشجویان  برای  محدود  گروه  چند تنها  شود. ارائه نمی  ورزش و  بدنی  تربیت عملی س درو  -الف

 .ارائه شده استو در صورت امکان به همراه چند جلسه محدود حضوری( 

 ده است. ش جدا شده و صرفا بخش نظری ارائه  عملی -نظری دروس عملی و نظری هایبخش  -ب
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نیازمند کالس حضوری به    حضوری  غیر صورت  به  برگزاری قابلیت با  عملی دروسصرفا    -ج ارائه شده است. برگزاری دروس عملی 

 .موکول شده است 993و یا  992نیمسال 

التحصیل    -د فارغ  دانشجویان  محدودیبرای  بسیار  کالس  تعداد  است.از  شده  ارائه  حضوری  نیمه  بصورت  نیاز  مورد  عملی  لذا   های 

 ان فارغ التحصیل می توانند برای اطالع از این موضوع با مدیر گروه تماس داشته باشند. دانشجوی

 

 پایانی و مستمر ارزشیابی -4

 .بود خواهد پایانی و  مستمر هایارزشیابی شامل درس، نهایی نمره  -الف

ا(  ...و کالسی عالیتف پروژه، ترم، میان و کوتاه  هایآزمون تکالیف، شامل)  نیمسال طول در مستمر  ارزشیابی  -ب را   صلیبخش  نمره 

 . خواهد یافتبطوریکه سهم امتحان نهایی کاهش   ،تشکیل خواهد داد

  در  دانشجو شرکت عدم صورت در.  گرددمی محسوب امتحان در حضور ثبت مالک نیمسال پایان ارزشیابی در دانشجو شرکت  -ج

 .ندارد وجود نمره  ثبت امکان نیمسال،  پایان ارزشیابی

 .است شده  گرفته نظر در ترم پایان و  ترم میان مستمر، ارزشیابی برگزاری برای افزار درس و فرادید  هایانهسام -د

 

 دانشجو  غیاب و حضور-5

 .است ضروری  استاد توسط  هفتگی صورت به  گلستان  آموزشی سامانه در دانشجویان غیاب و  حضور ثبت -الف

 هفته  طی درس افزار سامانه  به مراجعه یا )قابل گزارش گیری از سامانه است( و  نآنالی درس کالس در دانشجو حضور حضور، معیار -ب

 .استمذکور  سامانه در فعالیت انجام و کالس

 .نماید اقدام دانشجو  غیبت ثبت و بررسی به نسبت درس جلسه بارگذاری  از پس هفته یک بایستمی درس استاد -ج

 .باشدمی 16/5 نیمسال طول در دانشجو مجاز غیبت حداکثر -د

 

 : آموزشی نامه های  آیین مقررات و -6

 در غیبت شورایی  حذف مازاد، اضطراری حذف  احتساب، بدون  ترم  حذف)شامل    982  نیمسال در شده  اجرا ایآیین نامه  تسهیالت  -

آموزشی در این نیمسال کما    نامهشود و مقررات و آیین نمی   991شامل نیمسال    شهریه و....(  کاهش استاد، به معرفی درس   3 امتحان،  جلسه

 باشد.  شورای آموزشی دانشگاه می ات های ابالغی و مصوبفی سابق برابر آیین نامه 

 

 درخصوص دانشجویان فارغ التحصیل: -7

است    - مربوطه  ضروری  و مدیر گروه  راهنما  استاد  با  از تحصیل  فراغت  نیاز جهت  با دروس مورد  رابطه  التحصیل در  فارغ  دانشجویان 

 نگی الزم را بعمل آورند تا در در روند فارغ التحصیلی ایشان مشکلی ایجاد نشود.هماه

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 


