
1398-99 تحصیلی برای نیمسال دوم تسهیالت آموزشی صرفاً 7اطالعیه شماره   

 

 حفظ کیفیت  آموزشتی   و تداوم آموزشدر های انجام شده برای تالشضمن قدردانی از اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان گرامی 

 تقتوی  آموزشتی   ی در غییراتت ت دانشتگاه هیات رئیسه محتترم   9/2/1399بر اساس مصوبه جلسه  ،وضعی  کنونی کشور دردانشگاه 

 انجام شده اس . به شرح زیر 1398-99تحصیلی  دوم  نیمسال

بتودن   دانشجویان )به صورت مجازی و یا در صورت مساعد درسی های آموزشی و رفع اشکال برگزاری کالس تکمیل به منظور -1

 :شود می اعالماساس مهل  های زیر  . بر اینشدشرایط به صورت حضوری( دو هفته به طول نیمسال جاری اضافه 

 تاریخ موضوع

 27/3/1399سه شنبه  آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست حذف اضطراری توسط دانشجو

 1/4/1399یکشنبه  آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص حذف اضطراری توسط واحد آموزشی

 4/4/1399چهارشنبه  پایان کالس های آموزشی

  تا 7/4/1399از شنبه  1398-99امتحانات دروس نظری پایان نیمسال دوم  زمان برگزاری

 18/4/1399چهارشنبه 

 

 خواهد بود.امتحانات دروس نظری در بازه زمانی اعالم شده شروع   -2

درس و واحد آموزشتی در  محترم و عملی ) آزمایشگاهی،کارگاهی و..( بنا به تشخیص استاد  (عملی -نظری ترکیبی) دروس -3

توانند در تابستان ادامه یافته و تا قبل از شروع نیمسال آینده نسب  به ارسال نمرات آنهتا اقتدام    می ،فراه  شدن شرایطصورت 

. الزم اس  این دروس می توانند به صورت ناتمام در کارنامه دانشجو درج و در نیمسال بعدی ادامه یابند ،شود. در غیر اینصورت

نسب  به تعیین تکلیف ایتن دروس   1399-1400 سال تحصیلی حذف و اضافه نیمسال اول که واحد آموزشی حداکثر تا مهل 

   گیری نمایند و مراتب را به مدیری  خدمات آموزشی دانشگاه اعالم نمایند. از لحاظ ناتمام بودن یا حذف، اقدام و تصمی 

از  ،نبتوده انتد   غیتر حضتوری  به صتورت  قابل ارائه  شورای آموزشی واحد دروس نظری که به دالیل مختلف بنا به تشخیص  -4

دروس مذکور را  فهرس خواهد شد. الزم اس  معاونین محترم آموزشی واحد ها برنامه درسی نیمسال جاری دانشجویان حذف 

 حداکثر تا پایان اردیبهش  ماه به مدیری  خدمات آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.

و فتار  التحصتیل    کلیه واحد های باقیمانده خود را انتختا  نمتوده انتد   دانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال جاری  -5

توانند نسب  به اخذ این دروس به صورت معرفی بته   می (4 بند مصداق) در صورت حذف اجباری بعضی از دروس، خواهند شد،

 در تابستان اقدام نمایند. واحد 9سه درس تا سقف  حداکثر ،استاد

 

 آموزشی دانشگاه تعاونم


