
 (ها، شروع امتحانات و فرآیند کارآموزیطالعیه تاریخ پایان کالسا )                        

 

ها، شروع امتحانات ، تاریخ پایان کالسموسسه آموزش عالی آیندگان در خصوص مصوبات شورای آموزشی 

 :گرددرسانی میاطالعشرح ذیل  بهنحوه ارزیابی)امتحان( دروس نظری و فرآیند کارآموزی 

 ارائه به محل به منظورجهت تکمیل فرآیند کارآموزی و دریافت معرفی نامه دانشجویان مقرر گردید  -1

به موسسه مراجعه نمایند و در صورت عدم  20/29/9911لغایت  72/27/9911از تاریخ  ،کارآموزی

  گردد.مراجعه در بازه مذکور نمره درس کارآموزی بصورت ناتمام درج می

خواهد بود.  22/20/9911و شروع امتحانات  99/29/9911ها در نیمسال جاری پایان کالستاریخ  -2

های بهداشتی و جلوگیری از ازدحام جمعیت در الزم به ذکر است به منظور رعایت نمودن پروتکل

بازه برگزاری امتحانات، برنامه امتحانی دروس دچار تغییرات خواهد شد و برنامه نهایی امتحانات در 

 وزهای آتی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.ر

ها و مراکز  آموزش عالی تا پایان خرداد ماه، اساتید ملزم به برگزاری عدم بازگشایی دانشگاهدر صورت  -3

های مصوب هر درس و اتمام سرفصل (آفالین /بصورت آنالین )مجازی  جلسه آموزشی 11حداقل 

 باشند.می 91/29/9911 حداکثر تا تاریخ

 92/29/9911 جلسه رفع اشکال در بازه 2آموزشی دانشجویان مقرر گردید در خصوص رفع مشکالت  -4

 شیوه برگزاری جلسات رفع اشکال بصورت زیر است:. توسط اساتید برگزار گردد 99/29/9911لغایت 

روسی که ها و مراکز آموزش عالی در بازه مذکور، در ددر صورت عدم بازگشایی دانشگاه -4-1 

و تشریح بیشتر  مثالحل به فیلم آموزشی  2در قالب شوند، استاد مربوطه بصورت آفالین برگزار می

پردازد. در مورد این دروس، امکان برگزاری کالس رفع اشکال می مباحث مورد سوال

 هم وجود دارد )به پیشنهاد استاد درس و تایید مدیر گروه( آنالین بصورت

در دروسی که بصورت  ها و مراکز آموزش عالی در بازه مذکور،در صورت عدم بازگشایی دانشگاه -4-2

 و رفع اشکاالت یا توضیح مجدد مباحث مورد سوال مثالشوند، استاد مربوطه به حل ارائه می آنالین

 .پردازددانشجویانی که در کالس آنالین حضور دارند می

جلسه رفع اشکال  2ها و مراکز آموزش عالی در بازه مذکور، گاهبازگشایی دانشدر صورت  -4-3

 .حضوری توسط اساتید محترم در بازه مذکور برگزار خواهد شد



جلسه  8برگزاری حداقل  ،ها و مراکز آموزش عالی پس از عید سعید فطردر صورت بازگشایی دانشگاه -5

 .آنالین( توسط اساتید محترم تا قبل از زمان مذکور الزامی است /آموزشی مجازی)آفالین 

نحوه ارزیابی دروس تئوری )نظری( دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مطابق دستورالعمل ابالغی  -6

از سوی وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید ارزیابی هر درس در دو بخش به شرح ذیل 

 :رم انجام و نمره نهایی اعالم گرددتوسط اساتید محت

های مختلف نظیر )ارائه تکلیف، ارزیابی مستمر دانشجو در طی دوره آموزش مجازی به روش -الف

 نمره( 8) تمرین، تعریف پروژه و ...(

 نمره( 12آزمون نهایی حضوری ) -ب

جددا در این مورد در صورتی که در آینده امکان حضور دانشجو برای آزمون فراهم نگردد، م توضیح:

 تصمیم گیری خواهد شد.

( و زبان 2زبان مقدماتی ) ،(1تاریخ امتحان دروس زبان مقدماتی ) و در خصوص زمان پایان کالس -7

 ( مقرر گردید:3مقدماتی )

خواهد بود و اساتید محترم این دروس تا پایان  12/13/1333های دروس مذکور پایان کالس -7-1

زمان برگزاری جلسات  جلسه آموزش مجازی خواهند بود. 8حداقل زمان مذکور ملزم به برگزاری 

 خواهد بود. 9911/ 91/29لغایت  29/29/9911از تاریخ رفع اشکال در این دروس 

لغایااات  92/29/9911باااازه زماااانی برگااازاری امتحاناااات دروس ماااذکور از تااااریخ      -7-2

خواهااد بااود و اطالعااات تکمیلاای در ایاان خصااوص در روزهااای آتاای در اختیااار  9911/ 79/29

 دانشجویان قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی                                                                                                           


