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ﻧﺳﺧﮫ ﭼﺎﭘﯽ

در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

ﺗﺪاوم روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺮﺧﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی

داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ
ﺣﻀﻮری و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺮﺧﻂ اداﻣﻪ دارد.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۳۹۶۰۱ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۲۳ :ﻓﺮوردﻳﻦ ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻼن در ﻣﻮرد ﺗﻌ ﻦ
زﻣﺎن و اداﻣﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﺎ آﻏﺎز آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ
اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺎﺑﻊ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ،ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۹۸-۱۳۹۹ﺟﺰو دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺰوم ﺗﺴﻠﺴﻞ ورود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۹و ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد )در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺎری( ،اﻟﺰام
اﺗﻤﺎم ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم  ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹اﻣﺮی ﻣﺤﺮز و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم روﻧﺪ
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آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺮﺧﻂ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ،ﺗﺴﻬﯿﻼت زﯾﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ:
اﻟﻒ( داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ اول ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه در
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه
ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﺗﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮم ﺟﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ب( اﻣﮑﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺗﺮم ﺟﺎری در داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻘﺼﺪ وﺟﻮد دارد.
ج( اﻣﮑﺎن اﺧﺬ دروس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ ،ﺗﺎ  ۳درس و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰
واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش
د( دروس ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻋﻼم درس ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺎﺗﻤﺎم و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ه( اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺠﺎزی
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