
اي دستورالعمل آموزشي دانشگاه تهران، براي نيمسال دوم سال معاونت آموزشي دانشگاه تهران، طي بخشنامه
 :را ابالغ كرد. در اين بخشنامه آمده است ١٣٩٨-٩٩تحصيلي 

 هاي قبلي،انشگاه و پيرو بخشنامهدر پيشبرد اهداف آموزشي د محترم ارزشمند همكاران مشاركت ضمن سپاس از همراهي و
ان، ها و ارائه تسهيالت الزم به دانشجويبرگزاري كالس تداوم به منظور كرونا، بيماري شيوع به شرايط كنوني كشور به دليل توجه با

 .ودشو جهت اجرا ابالغ مي تدوين اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه مشاركت با دستورالعمل اين
 

 امور آموزشي مشترك ميان مقاطع

 ها به شيوه مجازيسامانه وديگر سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه استفاده از با كماكان جاري نيمسال ارائه دروس نظري .١
 علمي أتهي عضو استفاده از برگزار نكرده باشد؛ ياد شده شيوه هاي خود را بهتاكنون كالس استادي در صورتي كه .برگزار شود

 .بالمانع است درس جايگزين براي برگزاري و ارائه
هر  مشاهده صورت كنند و درمي نظارت هاي يادشدهمعاونان آموزشي پرديس / دانشكده بر حسن اجراي دروس در بستر سامانه

 .پردازندمي مشكل به حل و فصل موقع گونه كاستي به
 
عدم امكان اتمام  صورت فشرده برگزار خواهد شد. در صورت دروس عملي و كارگاهي پس از بازگشايي حضوري دانشگاه به .٢

بعد بدون محاسبه در سقف  نيمسال و در اعالم شده ناتمام درس جاري با تأييد استاد راهنما و گروه، وضعيت پايان ترم تا دروس اين
 .واحدهاي دانشجو، ارائه خواهد شد

 
 ٢همانند بند  دروس اين عملي الكترونيكي ارائه شود. درباره بخش صورت به درس نظري بخش عملي، –دروس نظري  مورد در .٣

 .عمل شود
 
جاري كارآموزي دارند و امكان گذراندن دوره براي آنان فراهم نيست، زمان كارآموزي با  نيمسال دانشجوياني كه در .٤

 .تمديد شود  واحد  هماهنگي
 
 .مجازي بالمانع است صورت امكان به صورت ارشد درهاي كارشناسي و كارشناسيدوره سمينار ارائه دروس پروژه و .٥
 
آموزشي  مستمر هايعلمي با ارزيابي هيأت محترم شود اعضايمي توصيه .برگزاري امتحانات ميان ترم اختياري است .٦
 .دهند قرار ارزيابي مورد غيرحضوري و با ارائه تمرين و تكاليف درسي، پيشرفت تحصيلي دانشجويان را صورت به

 
دانشجويان  مشاركت توانند ازمي كماكان دهند،را با همكاري دستياران آموزشي ارائه مي دروسي علمي كه هيأت اعضاي .٧
دستيار آموزشي، توسط مركز يادگيري الكترونيكي اعالم  شاركتم دسترسي و نحوه .دستيار در تدريس استفاده كنند عنوان به

 .خواهد شد
 
و براي دانشجويان مقطع  درس دامپزشكي حذف اضطراري سه عمومي براي دانشجويان كارشناسي و دكتري .٨

 .پذير استامكان امتحان از قبل درس، تا دو هفته حذف اضطراري يك ارشد كارشناسي
 
 .پذير استامكان درس تا سه» معرفي به استاد«طريق  كارشناسي از ارائه در مقطع دروس قابل تعداد سقف .٩
 



دانشجويي كه   صورت آموزشي دانشگاه بالمانع است. در اين مقررات تحصيلي مطابق با» در سنوات احتساب با«حذف ترم  .١٠
از طريق پست الكترونيكي به  ٩٩ ارديبهشت ماه در سنوات را دارد بايد تقاضاي خود را تا پايان احتساب درخواست حذف ترم با

با درخواست دانشجو و ارائه مدارك و مستنداتي كه از » در سنوات احتساب بدون«پرديس / دانشكده مربوط ارائه كند. حذف ترم 
 .پذير استدانشگاه امكان خاص شود، با تأييد كميسيون مواردارسال مي مذكور طريق پست الكترونيكي

دانشجوياني كه به  اما .در حال تحصيل هستند مجاز نيست ارفاقي اي دانشجوياني كه در سنوات اضافي وبر ترم حذف
اند از اين فرصت استفاده كنند، درخواست خود را همراه مدارك و مستندات الزم از طريق پست از اراده خود نتوانسته خارج داليلي

 .است جامقابل ان براي اين دانشجويان نيز ترم دانشگاه حذف خاص سيون مواردو تأييد كمي بررسي الكترونيكي ارسال كنند. پس از
 
به دليل موجه، به ميزان مبلغ شهريه پرداختي بابت حذف دروس  نيمسال و يا درس حذف صورت در پردازشهريه دانشجويان .١١
 .بستانكار خواهند شد تمام ترم يا
 
سامانه و يا پست  طريق حضور در دانشگاه، امور اداري خود را از عدم عي وگذاري اجتمامدت فاصله طول دانشجويان در .١٢

و  سريع  خدمات آموزشي دانشگاه موظف به پاسخگويي كل اداره الكترونيكي پرديس / دانشكده پيگيري نمايند. مسئوالن واحدها و
انه سام طريق آموزشي و كارشناسان آموزش از هايگروه هاي دانشجويان هستند. آدرس پست الكترونيكي مديراندرخواست موقع به

 .رساني شودواحدها اطالع
  

 امور آموزشي تحصيالت تكميلي

آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، آن دسته از  محترم معاون ١٣٩٩/١/١٧ مورخ ٢/١٧٦٢به نامه شماره  توجه با .١
 رفاً ص دارند، …و  مزرعه در آزمايشگاه، كارگاه، فعاليت فيزيكي و به حضور نياز دانشجويان دكتري كه براي انجام امور رساله خود

گواهي سالمت از مركز بهداشت دانشگاه  اخذ حضور دانشجو و با ضرورت تأييد استاد راهنما و گروه آموزشي مبني بر صورت در
ارائه درخواست، پذيرش و  هنحو .هاي پژوهشي خود در پرديس / دانشكده ادامه دهندحضوري به فعاليت صورت توانند بهمي

 .شوداي كه اعالم خواهد شد، انجام ميسامانه از دانشجويان متعاقبًا از طريق گروه چگونگي حضور اين
 
سامانه جامع آموزش قابل ارسال است. گروه / دانشكده پروپوزال دانشجو  طريق نامه / رساله ازپيشنهاد (پروپوزال) پايان .٢
 .نمايند گيريو تصميم بررسي را
 
برگزار خواهد شد. دانشجوياني كه نمره زبان را تا زمان برگزاري  حضوري آزمون جامع دانشجويان دكتري بعد از آغاز آموزش .٣

 .شود، شركت كنندبرگزار مي آبان ماه توانند در آزمون جامع بعدي كه دراند، ميآزمون جامع احراز نكرده
 
دارند تا بازگشايي حضوري به شيوه  بر عهده نامه / رساله دانشجويان راعلمي كه راهنمايي و مشاوره پايان هيأت اعضاي محترم .٤

راهنما ترتيبي اتخاذ كنند تا به طور هفتگي  محترم است استادان ضروري الكترونيكي دانشجويان را راهنمايي نمايند. در اين رابطه
 .دگيرن قرار در جريان پيشرفت كار دانشجويان

 
حضور دانشجويان  عدم گذاري اجتماعي وشود در مدت فاصلهتأكيد مي ١٩/٠١/٩٩ مورخ ٢٣٤٥پ//١٢٢پيرو بخشنامه شماره  .٥

مجازي  صورت به اعالم شده داوران و با رعايت شرايط هيأت نامه / رساله با تأييد استاد راهنما ودفاع از پايان جلسه در دانشگاه،
 .الكترونيكي پذيرفته است به صورت داوران هيأت امضا گزاري و(الكترونيكي) قابل بر

 



و نتوانستند به دليل وضع موجود  خود بوده نامه / رسالهمجاز به دفاع از پايان ٩٨تا پايان سال  قبل نيمسال دانشجوياني كه در .٦
 .تندبا ايجاد سرترم و بدون پرداخت شهريه مجاز به دفاع هس ٣١/٠٦/٩٩ دفاع نمايند تا

 
دفاع  ٣٠/٠٧/١٣٩٩ توانند تااند، ميريزي كردهجاري برنامه  ترم رساله خود در / پايان نامه همه دانشجوياني كه براي دفاع از .٧

 .كنند
 
باشد. نمي قابل تعميم به دانشجوياني كه پذيرش آنها بر پايه آموزش الكترونيكي بوده است، دستورالعمل ضوابط مندرج در اين .٨

رساني و زمان برگزاري امتحانات متعاقباً اطالع نحوه هاي عملي و كارگاهي وبرگزاري كالس به منظور ترم زمان و افزايش مدت
 .خواهد شد

  

 معاونت آموزشي دانشگاه تهران

 


