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  آموزشي اطالعيه 

  1398- 99دوم  تحصيلي نيمسال
  

  دانشجويان گرامي

  با سالم

تان به اطالع مي رساند، نظر به  گراميضمن تبريك مجدد سال نو و آرزوي سالمتي و موفقيت براي شما و خانواده ي 

شرايط خاص پيش آمده در اين نيمسال تحصيلي و با لحاظ نمودن مجموعه مقررات و مصوبات ابالغي وزارت علوم 

در راستاي انجام هيأت رئيسه پرديس مجموعه مصوبات زير  و دانشگاه صنعتي شريف، ،)عتف(Ĥوري تحقيقات و فن

مراتب جهت اطالع و اقدامات الزم . است گرديدهتنظيم و ابالغ  98-2ال تحصيلي امورآموزشي و مالي پرديس در نيمس

  .ارسال مي گردد

هاي كالن در خصوص تعيين زمان و ادامه تعطيلي يا آغاز آموزش حضوري در دانشگاه ها با ستاد ملي  سياست .1

  .مبارزه با كرونا و شوراي سالمت منطقه آزاد كيش مي باشد

گردد و مطابق ابالغ معاونت آموزشي وزارت  دوره تحصيلي فعال پرديس محسوب مي جزو 98-99نيمسال دوم  .2

الكترونيكي و  ،مجازي پرديس موظف به برگزاري دروس نظري با استفاده از امكانات آموزشي برخط، ،فتع

CW  مي باشد... و. 

سال تابستان روع نيمقبل از ش 1هاي حضوري توسط مراجع مندرج در بند  در صورتي كه مجوز برگزاري كالس .3

پرديس مي تواند جهت برگزاري برخي از  ،تابستان تحصيلي سالبه شرط عدم تداخل با شروع نيم ،صادر گردد

بازه زماني . اقدام نمايد تحصيلي سالنيمنسبت به افزايش بازه زماني  ،ها به صورت حضوري و فشرده كالس

توسط پرديس  ،ها تقويم آموزشي پرديس براي اتمام كالسامتحانات حضوري بر اساس تغيير صورت گرفته در 

نحوه برگزاري  ،برخط و مجازي كامالهاي نيمسال جاري به صورت  در صورت برگزاري كالس .گردد تنظيم مي

بديهي . باشد هاي پايان ترم دانشگاه مي تابع ضوابط و مقررات برگزاري آزمون ،ال پرديسسهاي پايان نيم آزمون

 . اجرا خواهد شد  98-99تابستان  تحصيلي در نيمسالها  ها و كارگاه ي، آزمايشگاهاست دروس عمل

هاي حضوري بوده و اداره خدمات  هاي برخط و مجازي مشابه كالس ضوابط حضور در كالس مقررات و .4

بديهي است . ها و فعاليت اساتيد و دانشجويان را برعهده دارد آموزشي پرديس وظيفه نظارت بر تشكيل كالس



٢ 

 

هاي برخط و مجازي بوده و بايد گزارش تعداد جلسات  حضور وغياب دانشجويان در كالسموظف به  ،اساتيد

آموزش پرديس  اداره خدمات هاي مشخص شده توسط تشكيل كالس و حضور و غياب دانشجويان را در بازه

 . دننماي ارائهبه معاونت آموزشي 

صرفا مطابق ضوابط آموزشي دانشگاه و پرديس در بازه زماني مندرج در تقويم ) W(تكدرس درخواست حذف  .5

تواند در يك نيمسال حذف  بديهي است سقف تعداد دروسي كه دانشجو مي. باشد آموزشي پرديس ميسر مي

  .استنمايد تابع مقررات دانشگاه 

 .ها با هماهنگي پرديس برگزار خواهد شد دانشجويان دكتري مطابق آزمون جامع دانشكده معآزمون جا .6

توانند مطابق ضوابط دانشگاه  مي ،رساله را دارند/سال جاري درخواست دفاع از پايان نامه دانشجوياني كه در نيم .7

 شهريور 31آغاز آموزش حضوري تا رساله خود اقدام نمايند و يا بعد از /يان نامهاو پرديس نسبت به دفاع از پ

 .رساله خود دفاع كنند/به صورت حضوري از پايان نامه ماه

محاسبه و  98-99متناسب با ايام حضور دانشجو در خوابگاه براي نيمسال دوم  ،هاي دانشجويي شهريه خوابگاه .8

، حهاي حضوري از مراجع ذي صال بديهي است در صورت صدور مجوز برگزاري كالس .اخذ خواهد شد

 .قابل تسويه خواهد بود امتحان پايان ترم بدهي خوابگاه قبل از صدور كارت ورود به جلسه

o پرداخت شهريه متغير در يالت سهبا توجه به شرايط اقتصادي متاثر از شيوع بيماري كرونا به منظور ايجاد ت

 5/2/99لغايت  1/2/99شهريه متغير در بازه % 60قسط دوم شهريه در دونوبت به صورت تسويه دانشجويان 

هي است در صورتي كه دانشجو در يبد. صورت گيرد  5/3/99تا  1/3/99باقي مانده در بازه % 40و 

الزم به ذكر . جريمه روي مانده بدهي خواهد بود% 5هاي سررسيد اقدام به پرداخت ننمايد، مشمول  تاريخ

تنها امي ننمايد، اقد 10/3/99است در صورتي كه دانشجو نسبت به تسويه حساب نهايي حداكثر تا تاريخ 

 .نيمسال بعدي خواهد شد تحصيليمجاز به انتخاب حداقل تعداد واحدها در مقطع 

بايد تقاضاي خود را در بازه زماني  ،دانشجوياني كه به داليل موجه درخواست حذف نيمسال را داشته باشند .9

راه مستندات و مدارك به هم) 07/03/99حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ (مندرج در تقويم آموزشي پرديس 

پس از تاييد  ،بديهي است بررسي و تاييد تقاضاي حذف نيمسال. الزم به معاونت آموزشي پرديس ارسال نمايند

 .گيرد شوراي آموزش پرديس و كميسيون موارد خاص دانشگاه صورت مي
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