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پاسخ به سواالت 
آموزشی دانشجویان 
در نیمسال دوم سال 

1398-99تحصیلی 

1399خرداد 13



ضمن آرزوی سالمتی و بهروزی برای دانشجویان محترم 

توجه به سواالت پر تکراری که علی رغم اطالعیه های منتشر شده آموزشی، با 
در این ایام از معاون و کارشناسان حوزه آموزش بعمل آمده است، جهت پاسخ به 

سواالت و رفع ابهامات احتمالی، این مجموعه بصورت پرسش و پاسخ های کوتاه 
.گردآوری شده است

راودخریزیبرنامهنگرانیهیچبدونمحترمدانشجویانگردد،میتوصیه
کلمشگونههرصورتدروآوردهبعملجارینیمسالپایانامتحاناتبرای

آنهابهمجموعهایندرکهارتباطیهایراهطریقازفقطراآناحتمالی،
.نماینددریافتراخودپاسخونموهمطرحاست،شدهاشاره

مرکزکارکنانواساتیدعلمی،هیاتاعضایمسئوالن،تالشوسعیتمامی
ومجازیآموزشافزارینرموافزاریسختکیفیتافزایشآموزش،درحوزه
.باشدمیمحترمدانشجویانشماآموزشیهایدغدغهکاهش



تاریخ پایان کالسها را اعالم نمایید؟
:پاسخ

، سی و 99-98پایان کالس های نیمسال دوم سال تحصیلی 
.می باشد( 1399/03/31)1399یکم خرداد ماه 

:توضیح

کالسهاپایانهفتهشانزدهتحصیلیتقویمبراساس
دو19کوویدویروسشیوعبعلتکهبودخرداد13

انتهایبهخرداد31لغایت17ازجبرانیهفته
.استشدهاضافهنیمسال



زمان امتحانات پایان نیمسال چه تاریخی است؟
:پاسخ

99/04/31الی 99/04/01از 
:توضیح

میکنظری،دروسازجارینیمسالپایانامتحانات
نجشنبهپالیشنبهروزهایدرتیرماهویکمسیلغایت

مجازیبصورت20الیصبح8ساعتهفتههر
ازهبدروهفتههرپنجشنبهدرعمومیدروسامتحانات).بودخواهد

(بودخواهدفوقزمانی

.برنامه امتحانی در حال ویرایش نهایی و به محض اتمام اطالع رسانی خواهد شد: نکته* 



امتحانات پایان نیمسال به چه شیوه ای می باشد؟

:پاسخ
(  وریغیر حض)کلیه دروس نظری بصورت مجازی امتحانات 
.خواهد بود

:توضیح
روژه پ+انجام تکالیف+حضور در کالس)بر اساس ارزشیابی های مستمر 

ول در ط(+ ...( کوییز)آزمونک + پرسش و پاسخ+ امتحان میان ترم+ درسی
نیمسال تحصیلی و امتحان پایان نیمسال 



اگر دانشجویی در این نیمسال مشروط شود وضعیت 
چگونه خواهد بود؟

:پاسخ

صمشخوواضحآموزشینامهآیینمطابقمشروطیقانون
.استمشروطکندکسب12زیرمعدلکهدانشجوییاست،

واحد20سقفتاتواندمیفقطدانشجوحاضرشرایطدراما
تعداداگر.نمایدواحدانتخاب1400-99اولنیمسالبرای

یلتحصادامهمجوزبایدبرسدنیمسال3بههایشمشروطی
.کندکسبخاصمواردکمیسیوناز



(  نوبت دوم و سنواتی)نحوه پرداخت دانشجویان شهریه پرداز 

چگونه است؟
:پاسخ

آموزشاینکهبهتوجهباپردازشهریهدانشجویان
امانجمجازیآموزشسیستمدرکاملبصورتدروس

ورتیصدر.باشندمیشهریهپرداختبهملزمشودمی
گرددحذفجارینیمسالبرایالزاماینکه

شهریه(آموزششوراییاامناءهیاتدستورالعمل)
ثبتیبعدنیمسالبرایبستانکاربصورتپرداختی

اعالممتعاقباپرداختعدمیاپرداختکهشدخواهد
.شدخواهد



شرایط و نحوه حذف نیمسال چگونه است؟ 
:پاسخ

ر دانشجویان می توانند از طریق پرتال دانشجویی قسمت خدمات، ثبت پیشنهادات به نحوی که د
کانال توضیح داده شد درخواست حذف نیمسال را ارسال و بعد از تایید مدیران 12اطالعیه شماره 

.گروه ثبت خواهد شد
مسئولیت رعایت تمامی قوانین آموزشی و دانشجویی در همه زمینه ها و هرگونه مشکالت احتمالی به عهده : 1نکته*

.دانشجویان خواهد بود

.دقت نمایند که مسئولیت هرگونه مشکالت احتمالی برعهده دانشجو خواهد بوددانشجویان نیمسال آخر : 2نکته*

.نیمسال بدون احتساب در سنوات خواهد بودحذف : 3نکته*

.خرداد خواهد بود18روز 24زمان درخواست حذف نیمسال تا ساعت : 4نکته*

باتوجه به اینکه دانشجویان شهریه پرداز ملزم به پرداخت هستند در صورتی که این الزام برای نیمسال جاری : 5نکته*
حذف گردد شهریه پرداختی بصورت بستانکار برای نیمسال بعدی ثبت خواهد شد که پرداخت یا عدم پرداخت متعاقبا 

.اعالم خواهد شد

.پیشنهاد می گردد دانشجویان گرامی قبل از انجام حذف نیمسال با مدیران محترم گروه مشورت نمایند



شرایط و نحوه حذف درس چگونه است؟ 
:پاسخ

ر دانشجویان می توانند از طریق پرتال دانشجویی قسمت خدمات، ثبت پیشنهادات به نحوی که د
کانال توضیح داده شد درخواست حذف درس را ارسال و بعد از تایید اساتید، 13اطالعیه شماره 

.مدیران گروه و معاونت آموزشی ثبت خواهد شد
.مسئولیت رعایت تمامی قوانین آموزشی و دانشجویی در همه زمینه ها و هرگونه مشکالت احتمالی به عهده دانشجویان خواهد بود: 1نکته*

.مسئولیت رعایت همنیازی و پیشنیازی تماما به عهده دانشجویان خواهد بود و در صوت عدم رعایت دروس حذف خواهد شد: 2نکته*

.دانشجویان نیمسال آخر دقت نمایند که مسئولیت هرگونه مشکالت احتمالی برعهده دانشجو خواهد بود: 3نکته*

.خرداد خواهد بود23روز 24زمان درخواست حذف دروس تا ساعت : 4نکته**

باتوجه به اینکه دانشجویان شهریه پرداز ملزم به پرداخت هستند در صورتی که این الزام برای نیمسال جاری حذف گردد شهریه : 5نکته*
.پرداختی بصورت بستانکار برای نیمسال بعدی ثبت خواهد شد که پرداخت یا عدم پرداخت متعاقبا اعالم خواهد شد

.درس بدون توجه به تعداد واحد خواهد بود2دروس جهت انجام حذف حداکثر تعداد : 6نکته*

.پیشنهاد می گردد دانشجویان گرامی قبل از انجام حذف نیمسال با مدیران محترم گروه مشورت نمایند



شرایط و نحوه برگزاری واحدهای عملی رشته علوم 
ورزشی چگونه خواهد بود؟

:پاسخ
برنامه کالسی شروع واحدهای عملی رشته علوم 

متعاقبا ( نحوه حضور در کالس ها و خوابگاه)ورزشی 
.اعالم خواهد شد



پاسخ پرسش های احتمالی را چگونه دریافت نماییم؟
:پاسخ

با توجه به حضور تمام وقت کارشناسان حوزه معاونت آموزشی، 
پژوهشی و دانشجویی در ایام هفته کلیه دانشجویان گرامی می 

توانند بدون واسطه سواالت خود را از طریق مدیران محترم 
گروه ها و کارشناسان آموزش مطرح نموده و پاسخ خود را 

.دریافت نمایند
خودیآموزشسواالتپاسخونکاتمحترمدانشجویانکهشودمییادآور

اسانکارشنهایکانالیامرکزسایتدرکههاییاطالعیهطریقازفقطرا
یگریدگروهوکانالهیچ.نماینددریافتشوند،میمنتشرمعاونتحوزه

عواقببهنسبتمسئولیتیگونههیچمرکزونداردرسمیتخصوصایندر
.ندارد(مرکزآموزشحوزهازخارج)هاگروه/هاکانالقبیلاینازپیروی



دریافتجهتآموزشیمعاونبامستقیمارتباط
است؟چگونهسواالتبهپاسخ

ذکربادنتوانمیمحترمدانشجویانکلیه
ودانشجوییشمارهنام،)دانشجوییمشخصات

راخوددرخواستوسواالت(تحصیلیرشته
ودنماینمطرحمرکزمحترممعاونبامستقیما

.نماینددریافتوقتاسرعدرراخودپاسخ

abedinpour.meysam19@gmail.com



رای با آرزوی سالمتی و موفقیت ب
همه شما دانشجویان محترم


