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اطالعیه مهم معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دستورالعمل چگونگی ادامة نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99

با عنایت به بخشنامهها و شیوهنامه ها ی ابالغی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوریدر خصوص وضعیت آموزشی نیمسال جاری ،موارد زیر ابالغ
میگردد .این دستورالعمل برای کلیه واحدهای دانشگاه الزم االجراء است.
 .1با توجه به عدم امکان حضووور فیزیکی دانشوو ویان ،تمام دروس نظری در تمام مقاطع تحصوو یلی تا پایان نیمسووال جاری به طور
م ازی و از طریق سامانههای معرفی شده برگزار میشود.
 .2برگزاری کالسهوا بوه طور م وازی(برخط و برون خط) برای اسووواتیود محترم الزامی اسوووت .الزم اسوووت کالسهوای م وازی در
سووامانههای دانشووگاه به نحوی برگزار گردد که محتوای آنها برای شووانزده هفتة تحصوو یلی در بازۀ زمانیِ پس از عدم تشووکیل
کالسهای حضور دانشگاه ،برای معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل بررسی و ارزشیابی باشد.
 .3پایان نیمسال تحصیلی جاری  1399/4/4میباشد.
 .4دانشو ویان موظفند در فرایند آموزش م ازی حضوور فعال داشوته باشوند .مسو ولیت نظارت بر فعالیت دانشو و در فرایند آموزش
م ازی بر عهدۀ استاد درس و مدیر گروه خواهد بود.
 .5زمان برگزاری آزمون پایان ترم از تاریخ  1399/4/10میباشد .نحوة ارزشیابی متعاقبالً اعالم خواهد شد.
 .6حذف نیمسال یا برخی دروس نیمسال تنها با رأی کمیسیون موارد خاص دانشگاه برای دانش ویان متقاضی قابل بررسی است.
 .7درسی که از سوی استاد مربوط ارایه نشده باشد به ترم تابستانی یا ترم آینده موکول میگردد.
 .8به دلیل شورایط موجود تا اطالع ثانوی امکان بازگشوایی خوابگاه و ارائة خدمات دانشو ویی و رفاهی برای کلیه دانشو ویان از جمله
دانشو ویان تحصویالت تکمیلی وجود ندارد .دانشو ویانی که برای دفاع از پایاننامه یا پروپوزال فقط تا پایان نیمسوال جاری فرصوت
دارند ،میتوانند دفاع خود را در صوورت عادی شودن شورایط تا قبل از  1399/6/31به صوورت حضووری ان ام دهند .با این وجود،
امکان برگزاری جلسووات دفاع از پروپوزال و پایاننامه از طریق ویدیوکنفرانس و به صووورت م ازی وجود دارد و شوویوهنامة آن به
زودی تدوین و ابالغ خواهد شد.
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 .9آزمون جامع دانشو ویان دکتری در صوورت عادی شودن شورایط تا نیمه اول شوهریور برگزار خواهد شد .در غیر این صورت ،این گروه
ص یلی ارائه کنند .دانشو ویانی که همة
از دانشو ویان میتوانند درخواسوت حذف نیمسوال جاری را بدون احتسوا در سونوات تح و
درس ی را گذرانده و حد نصوا معدل  16را به دسوت آوردهاند ،اما موفق به شورکت در آزمون زبان انگلی وس ی نشودهاند نیز
واحدهای و
مشمول این بند میشوند.
آموزش ی و تحصویالت تکمیلی دانشوگاه یا
 . 10موارد خاص مرتبط با شورایط نیمسوال جاری که در این اطالعیه نیامده اسوت در شوورای و
بررس ی اسوت .در این خصووص الزم اسوت که دانشو ویان مسوائل خود را
درکمیوس یون موارد خاص دانشوگاه ،به صوورت موردی قابل و
به مدیر گروه یا مدیر خدمات آموزشی یا مدیر تحصیالت تکمیلی منتقل نمایند.
 . 11راهنمای استفاده از سامانههای م ازی دانشگاه در نشانی  www.motahari.ac.irبارگذاری شده است.
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