
 

 

 

ACADEMIC NOTICE – Spring semester 2019-2020 

 

Dear students 
 
This is to notify that assuming the current semester’s final exams would be held as 

traditional/face-to-face status, the scoring method would be similar to the conventional 

scoring method (numerically as zero to twenty). 

In addition to the previous announcements notifying course withdrawal and semester 

withdrawal for spring semester of 2019-2020, the following conveniences are considered 

only for this semester (spring semester of 2019-2020): 

The students can apply for a transfer of one grade of their courses to P* (If the obtained 

score is within the acceptable range) or W*, right after the submission of final grades and 

during the time that Educational Department will be announced in fall semester of 2020-

2021. 

For the transfer of a grade to W, the number of credits remaining in the current semester 

should not be less than 8 credits for undergraduate students and not less than 6 credits for 

graduate students.  

It is recommended to the instructors to consider a continuous assessment of students 

during this semester and to assign a significant portion of the course score based on student 

assessment. 

If the possibility of holding the final exams traditionally/face-to-face is completely ruled out, 

the planned arrangements will be notified. 

P:  Pass 

W: Course Withdrawal 

 
Academic Department of Sharif University of Technology, International Campus,  

Kish Island,  15th May 2020 
 



 

 
 

 

ای معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص شیوه پیشنهادی اطالعیه

 (98-2)نیمسال دهی و ارزیابی در نیمسال جاری برای نمره

 

 با سالم و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی،

ران آموزش دانشگاه، مجموعه نظرات دریافتی در خصوص شیوه به استحضار می رساند در جلسه اخیر شورای مدی

بندی گردید. با توجه به های انجام شده( جمعسال جاری )در پاسخ به استعالمدهی در نیمپیشنهادی برای نمره 

دهی عددی بین صفر تا بیست(  دهی )نمره آنکه اکثریت نظرات دریافتی همچنان به انتخاب شیوه مرسوم نمره

 صاص داشت، لذا مقرر گردید با فرض امکان برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم در نیمسال جاری، اخت

 .دهی عددی بین صفر تا بیست( خواهد بود شیوه نمره دهی همان شیوه نمره دهی مرسوم دانشگاه )نمره ؛اوالً

م شده است، تسهیلی به شرح عالوه بر تسهیالتی که قبال برای حذف ترم و حذف درس در این نیمسال اعال ؛ثانیاً

 :سال در نظر گرفته شودزیر برای دانشجویان صرفا در این نیم

سال در توانند پس از ثبت قطعی تمامی نمرات این نیم، دانشجویان می 1398-2سال با توجه به شرایط خاص نیم"

زشی و تحصیالت تکمیلی ( توسط معاونت آمو1399-1سال تحصیلی آتی )کارنامه و در بازه زمانی که در نیم

 P دانشگاه تعیین و ملزومات آن در سامانه آموزش لحاظ خواهد شد، تقاضای تبدیل یکی از نمرات دروس خود به

را داشته باشند. در صورت استفاده از گزینه  W )در صورت قرار گرفتن نمره اخذ شده در محدوده قبولی( و یا

 8سال برای دانشجویان کارشناسی نباید کمتر از باقیمانده در نیم، تعداد واحدهای  W تبدیل نمره یک درس به

 ".واحد شود 6واحد و برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی نباید کمتر از 

سال را مدنظر همچنین مقرر شد به مدرسین محترم دروس توصیه شود موضوع ارزیابی مستمر دانشجو در طول نیم

یند که بخش قابل توجهی از نمره درس بر اساس ارزیابی مستمر دانشجو قابل ریزی نماای برنامهداشته و به گونه

 .تعیین باشد

ضمنا در صورتی که امکان برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم از طرف مراجع ذی صالح کشوری به طور کامل 

 .منتفی گردد، تمهیدات پیش بینی شده به اطالع خواهد رسید

 

 میلی دانشگاهمعاونت آموزشی و تحصیالت تک
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