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 اساتید گرامی

 دانشجویان عزیز

تشکیل کالسهای مجازی با همت و همکاری صادقانه کارکنان ، اساتید و دانشجویان دانشگاه صورت پذیرفته      

.شدو یقین داریم ادامه آن نیز تا حصول نتیجه و انجام امتحانات پایان نیمسال جاری با موفقیت همراه خواهد   

در کنار معین  شما، گروه آموزش دانشگاه نیز کماکان سعی دارد همواره به عنوانلذا ضمن تقدیر و تشکر از 

 همکاران باشد.

از این رو شورای آموزشی دانشگاه در راستای برنامه ریزی و اصالح تقویم آموزشی متناسب با شرایط حساس و 

ی نماید.را مصوب و برای اجرا ابالغ م (98-2)برنامه امتحانات پایان ترم و  فعلی ویژه  

و نمره نهایی مربوط بوده استاد درس از دانشجو درپایان ترم با ارزشیابی نهائی  طبق آئین نامه آموزشی

به عنوان نمره  تواند شامل حضور فعال درکالس ، پرسش و پاسخ ، تهیه مقاالت و ارائه و......) دانشجو می

نیز از اختیارات  در نمره نهائی امتحان کتبی در ثیرپایانی باشد و تعیین میزان تاامتحان کتبی ( و مستمر

امتحان ( 98-2تواند در ترم جاری ) استاد خواهد بود.با توجه به شرایط فعلی و تاکید وزارت علوم ، استاد می

پایان ترم نماید.عالوه بر آن آموزش برای اخذ امتحانات کتبی پایانی از مجازی را جایگزین امتحان کتبی 

هفته ( برنامه ریزی و با مالحظات زیر  3) 1399 /26/4لغایت پنج شنبه   07/04/1399شنبهتاریخ 

 زمان امتحان هر درس را مشخص و اعالم خواهد نمود.

 تاریخ ) یا غیرکتبی( را دارند حداکثرتا  اخذ امتحان به صورت مجازی اساتیدی که تمایل به-1

اعالم نموده تا از لیست امتحانات تیرماه دروس ، نظر قطعی خود را به مدیر گروه  22/03/1399

مربوط حذف شوند . بدیهی است زمان اخذ امتحان مجازی پس از اتمام سرفصل های دروس مربوط با 

 توافق استاد و دانشجو است.
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برخی از دروس که به دلیل تاخیر در شروع کالس مجازی با تشخیص استاد تا تاریخ مقرر ) هفته اول -2

به مدیر گروه اعالم تا  22/03/1399تاریخ شود ، اساتید این دروس نیز حداکثر تا  (تمام نمیتیرماه 

توسط خود استاد و  حداکثر تا  نیز ضمن حذف درس از برنامه امتحانات تیر ماه ، امتحان این درس

با حضور در دانشگاه انجام شود. 05/05/1399 تاریخ  

ن به صورت مجازی ، طوالنی شدن زمان توجه : دانشگاه سعی دارد با اخذ امتحا

امتحانات و توزیع دروس در روزهای متعدد و تعویق برخی از امتحانات با نظر 

استاد ، تراکم دانشجو را در دانشگاه کاهش دهد. بدیهی است در طول امتحانات با 

الویت حفظ سالمت دانشجویان فضای فیزیکی را آماده خواهد نمود و از 

انتظار دارد نهایت همکاری را در این زمینه مبذول دارند.دانشجویان عزیز   

 

 

  خسرو قنبری تهرانی

 معاون آموزشی

 


