
 

 سمه تعالیاب

 1398 -99ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی  ،دستورالعمل  آموزشی دانشگاه تهران

 

آموزشی دانشگاه و پیرو ضمن سپاس از همراهی و مشارکت ارزشمند همکاران محترم در پیشبرد اهداف 

برگزاري  به منظور تداوم  ،بخشنامه هاي قبلی، با توجه به شرایط کنونی کشور به دلیل شیوع بیماري کرونا

و ارائه تسهیالت الزم به دانشجویان، این دستور العمل با مشارکت اعضاي شوراي آموزشی دانشگاه   هاکالس

 شود.جهت اجرا ابالغ میتدوین و 

 زشی مشترك میان مقاطع آمو امور 

ودیگر  یادگیري الکترونیکی دانشگاهبا استفاده از سامانه نیمسال جاري  کماکان نظري ارائه دروس   .1

برگزار شود. در صورتی که استادي تاکنون کالسهاي خود را به شیوه یاد  امانه ها به شیوه مجازيس

درس بالمانع و ارائه  هیات علمی جایگزین براي برگزاري زار نکرده باشد؛ استفاده از عضورگشده ب

 است.

بر حسن اجراي دروس در بستر سامانه هاي یاد شده نظارت می  پردیس / دانشکده معاونین آموزشی 

 پردازند. به حل و فصل مشکل می نه کاستی به موقع کنند و در صورت مشاهده هر گو

در  دانشگاه به صورت فشرده برگزار خواهد شد. يرحضو ازگشاییپس از ب کارگاهی دروس عملی و  .2

درس  ، وضعیتبا تایید استاد راهنما و گروه جاري پایان ترمتا س ودراین صورت عدم امکان اتمام 

 خواهد شد.  دانشجو، ارائه سقف واحدهاي بدون محاسبه درنیمسال بعد  اعالم شده و درناتمام 

. درباره بخش شودارائه  یکیبه صورت الکترون درسعملی، بخش نظري  – يدروس نظردر مورد   .3

 گردد. عمل 2دروس همانند بند  نیا یعمل

زمان  یست،آنان فراهم ن يدارند و امکان گذراندن دوره برا يکارآموز يجار یمسالکه در ن یانیدانشجو .4

 .گردد یدواحد تمد یبا هماهنگ يکارآموز

به صورت  در صورت امکان ارشد یو کارشناس یکارشناس يدوره ها ینارارائه دروس پروژه و سم .5

 بالمانع است. يمجاز

 يها یابیبا ارز یعلم یاتمحترم ه يشود اعضا یم یهاست. توص یاريترم اخت یانامتحانات م يبرگزار  .6

 یلیتحص یشرفتپ ی،درس یفو تکال ینو با ارائه تمر يحضور یربه صورت غ یمستمر آموزش

 قرار دهند. یابیرا مورد ارز یاندانشجو

توانند  از  یکماکان م دهند، یارائه م یآموزش یاراندست يرا با همکار یکه دروس یعلم یاته ياعضا  .7

 یارو مشارکت  دست ی. نحوه  دسترسینداستفاده نما بعنوان دستیار در تدریس یانمشارکت دانشجو

 اعالم خواهد شد. یکیالکترون یريگ یادتوسط مرکز   ،یآموزش



 یاندانشجو يدرس و برا 3 يحذف اضطرار و دکتري عمومی دامپزشکی یکارشناس یاندانشجو يبرا .8

 .است امکان پذیر تا دو هفته قبل از امتحان ، درس یک يحذف اضطرار ارشد کارشناسی طعمق

س امکان پذیر  در تا سه  "به استاد یمعرف"قابل ارائه  در مقطع کارشناسی از طریق  ف تعداد دروسسق .9

 است.

 یندانشگاه بالمانع است. در ا یمقررات آموزش مطابق با  یلیتحص »با احتساب در سنوات«حذف ترم  .10

 پایان تاخود را  يتقاضا یدکه درخواست حذف ترم با احتساب در سنوات را دارد با ییصورت دانشجو

بدون «ترم . حذفکندارائه مربوط   دانشکده پردیس/ به یکیپست الکترون یقاز طر 99 ماه اردیبهشت

 الکترونیکی پست طریق از که مستنداتی و مدارك ارائه و دانشجو  درخواست با »احتساب در سنوات

 است.  امکان پذیرموارد خاص دانشگاه  یسیونکم ییدبا تا ،گردد می ارسال مذکور

 اما . یستمجاز ن هستند یلدر حال تحص یو ارفاق یکه در سنوات اضاف یانیدانشجو يحذف ترم برا

 خوددرخواست   کنند، استفاده فرصت این از اند هنتواست خود اراده از خارج دالیلی به که دانشجویانی

 ییدتا و   یاز بررس سپ. نمایندارسال  یکیپست الکترون یقطر از الزم مستندات و مدارك همراه را

 .قابل انجام است یزن یاندانشجو ینا يترم برا حذفموارد خاص دانشگاه   یسیونکم

مبلغ شهریه  زانیبه م به دلیل موجه، مسالین ایپرداز در صورت حذف درس  و  هیشهر نایدانشجو  .11

 خواهند شد. بستانکارترم  تمام  ایس وحذف درپرداختی بابت 

خود را از  يامور ادار ،در دانشگاه و عدم حضور یاجتماع يدر طول مدت فاصله گذار یاندانشجو .12

و اداره کل واحد ها  ین. مسئولیندنما پیگیريدانشکده پردیس/  یکیپست الکترون یاسامانه و   یقطر

 .هستند یاندانشجو درخواست هاي و به موقع یعسر ییموظف به پاسخگو خدمات آموزشی دانشگاه

 واحد ها سان آموزش از طریق سامانهی مدیران گروههاي آموزشی و کارشنا آدرس پست الکترونیک

 اطالع رسانی شود.

 

  یلیتکم یالتتحص یامور آموزش 

معاون محترم آموزشی  وزارت علوم تحقیقات و  1399/1/17مورخ   2/1762با توجه به نامه شماره  .1

رساله خود نیاز به حضورفیزیکی و فعالیت که براي انجام امور  دکتري آن دسته از دانشجویان، فناوري

 مبنی آموزشی گروه و راهنما استاد تأیید صورت درصرفا   دارند، …در آزمایشگاه، کارگاه، مزرعه و 

 صورت به دنتوان می دانشگاه بهداشت مرکز از سالمت گواهی اخذ با و دانشجو حضور ضرورت بر

 یرشپذ ارائه درخواست،  نحوهشکده ادامه دهند. هاي پژوهشی خود  در پردیس/ دان یتفعال به حضوري

، انجام می اعالم خواهد شد سامانه اي کها از طریق متعاقبیان گروه از دانشجو ینا حضور یو چگونگ

 شود.

 /. گروه استقابل ارسال  جامع آموزش سامانه طریق ازنامه/ رساله  یانپا(پروپوزال)  پیشنهاده .2

  .یندنماگیري   یمتصم و یرا بررس  پروپوزال دانشجو  دانشکده



که نمره   یانیدانشجو. شد خواهد برگزار يبعد از آغاز آموزش حضور يدکتر یانآزمون جامع دانشجو .3

که در آبان  يتوانند در آزمون جامع بعد یاحراز نکرده اند  ، م آزمون جامع  يزبان را  تا زمان برگزار

 .ندیشود شرکت نما یماه برگزار م

 تا دارند عهده بر را دانشجویان رساله/ نامه پایان  مشاوره و راهنمایی که علمی هیات محترم اعضاي .4

 است ضروري رابطه این در. راهنمایی نمایند  را دانشجویان الکترونیکی شیوه به حضوري بازگشایی

 قرار دانشجویان کار پیشرفت جریان در هفتگی بطور تا نمایند اتخاذ ترتیبی راهنما محترم استادان

 .گیرند

 و اجتماعی گذاري فاصله مدت در گردد می تاکید ،19/01/99مورخ  2345/پ/122شماره  بخشنامه پیرو .5

هیات  و راهنما استاد تایید با رساله/نامه پایان از دفاع جلسه ، دانشجویان در دانشگاه حضور عدم

 هیات امضا و  برگزاري قابل  مجازي ( الکترونیکی) صورت به  شده اعالم شرایط رعایت با داوران و 

  .است پذیرفته الکترونیکی تصور به داوران

نامه/ رساله خود بوده و  انیمجاز به دفاع از پا 98سال  انیتا پا در نیمسال قبل که یانیدانشجو .6

مجاز به  هیسرترم و بدون پرداخت شهر جادیبا ا 31/6/99تا  ندیوضع موجود دفاع نما لینتوانستند به دل

 .دفاع هستند

 
 توانند می اند، دهکر ریزي برنامه جاري ترم در خود رساله/ نامه پایان از دفاع براي که دانشجویانی همه  .7

 . کنند دفاع 30/7/1399 تا

به دانشجویانی که پذیرش آنها بر پایه آموزش الکترونیکی بوده ضوابط مندرج در این دستور العمل   .8

 نمی باشد.  قابل تعمیم است،

 برگزاري و زمان نحوه و  کارگاهی و عملی کالسهاي برگزاري منظور به ترم مدت فزایشزمان و ا

  .شد خواهد رسانی اطالع متعاقبا امتحانات

 
 دانشگاه یمعاونت آموزش                                                                

 

 


