
 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 «دانشگاه تهران بخشنامه معاونت آموزشي»

02/20/9911 
با توجه به . ارائه دروس نظري نيمسال جاري بر اساس تقويم آموزشي كماكان به صورت الكترونيكي ادامه خواهد يافت .۱

هاي نظري در اين نيمسال با تمديد دو هفته نسبت به تقويم آموزشي  تشكيل كالسشرايط خاص بوجود آمده، آخرين روز 

زمانبندي و چگونگي برگزاري و حضور . خواهد بود ۹۹ /۴۰ /۴۰و شروع امتحانات از تاريخ  ۹۹ /۴۰ /۴۰قبلي، مورخ 

 .ها بر اساس نظر ستاد ملي مبارزه با كرونا، متعاقباً اعالم خواهد شد دانشجويان براي شركت در آزمون

تواند به شيوه  بر اساس بخشنامه معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارزيابي دروس در نيمسال جاري مي .۲

لذا برگزاري امتحانات به ويژه در مقطع دكتري كه . هاي تركيبي ارزيابي انجام پذيرد و با بهره گيري از روش غير حضوري

هاي مستمر انجام پذيرد و نمره نهايي بر  شفاهي و آزمون/ تواند بصورت كتبي  تعداد دانشجويان كالس محدود است مي

 .استاد اعالم شود هاي طول ترم و امتحانات برگزار شده توسط اساس فعاليت

ها بنابر اعالم مراجع رسمي بصورت فشرده در تابستان برگزار  دروس عملي و كارگاهي پس از اعالم رفع محدوديت .۳

با توجه به اعالم آمادگي دانشكده تربيت بدني و علوم . گردد زمان دقيق و نحوه انجام آن متعاقباً اطالع رساني مي. خواهد شد

دانشجوياني كه در نيمسال . گردد اي متناسب با شرايط ارائه مي بيت بدني يك و دو، طبق برنامهورزشي، درس عمومي تر

ضمناً امكان حذف درس . توانند واحدهاي اخذ شده را بر اساس برنامه ارائه شده بگذرانند شوند مي جاري دانش آموخته مي

 .نيز براي ساير دانشجويان وجود دارد

واحد  ۱۰ه آموزشي دانشجويان دوره كارشناسي در صورت مشروطي در نيمسال بعدي حداكثر تا براساس آئين نام .       ۰

اين محدوديت براي دانشجوياني كه در نيمسال جاري مشروط شوند، به شرط داشتن معدل كل باالتر از . توانند اخذ كنند مي

 .، در نيمسال بعد اعمال نخواهد شد۱۲

به )حذف درس يا دروس در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  ۱۳۹۹ /۴۱ /۲۲مورخ  ۱۲۲/پ/۵۴۰۴پيرو بخشنامه شماره  .۵

 امكان امتحانات از قبل هفته ۲ تا ديگر محدوديت و واحد حداقل نصاب گرفتن نظر در بدون( درس يك –ترتيب سه درس 

 .است پذير

هاي ابالغي معاونت  دستورالعمل و بخشنامهكليه تقاضاهاي مربوط به حذف درس و حذف ترم دانشجويان بر اساس  .۲

 .آموزشي و بنابر مقتضيات رشته، در خود واحدها مورد بررسي قرار گيرد

پايان نامه و  هاي دانشجويان درباره امور آموزشي، بررسي و تصويب پيشنهاد با توجه به ضرورت رسيدگي به درخواست .۰

يأت علمي در واحد به منظور انجام فعاليت آموزشي و پژوهشي مورد ر اعضاي محترم هحضو ،…رساله، دفاع پايان نامه 

 .انتظار است

به منظور وحدت رويه و برنامه ريزي هاي مناسب، تصميم گيري درخصوص موضوعات آموزشي صرفاً مطابق با . ۰

هاي ابالغي  و بخشنامهها  هاي ابالغ شده از معاونت آموزشي صورت پذيرد و از تصميمات مغاير با دستورالعمل دستورالعمل

 .خودداري گردد
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