
 99-99سال دوم اطلاعیه قوانین آموزشی ویژه نیم
 

در بازه زمانی مطابق تقویم آموزشی  ماندهباقی واحد نظری یا عملی بدون رعایت حداقلحذف یک یا چند درس اعم از  السمدر این نی حذف اضطراری: -1

 قابل انجام خواهد بود. گلستان آموزشی سامانه طریقاز  9399خرداد  9لغایت  3

 از طریق 9399خرداد  9لغایت  3در بازه زمانی مطابق تقویم آموزشی بدون محدودیت و بدون احتساب در سنوات  سالدر این نیم ترم حذف :ترم حذف -2

 قابل انجام خواهد بود. گلستان آموزشی سامانه

ثبت درخواست مرخصی تحصیلی در پیشخوان مهلت  ،اندجاری انتخاب واحد نکرده سالدانشجویان که در نیمآن دسته از برای  :مرخصی تحصیلی -3

 شد. تمدید 9399 خدمت سامانه گلستان تا پایان اردیبهشت ماه

زیر  به صورتسال نیمدر طول مستمر بر ارزشیابی تاکید سال جاری با نیمنحوه ارزشیابی دروس در  :بی دروس برگزارشده به صورت مجازیرزشیاا -4

 خواهد بود.

نحوه ارزشیابی مستمر محترم درس نظر استاد با شود. مینمره به صورت ارزشیابی مستمر در طول آموزش مجازی در نظر گرفته  91 حداقل (الف

 تواند به شرح زیر باشد:می

 های کلاسیها و پرسش و پاسخحضور و فعالیت در کلاس مجازی به ویژه مشارکت در بحث 

  هاهای کلاسی و ارائه به موقع آنتمرینتکلیف و حل 

 )پروژه پژوهشی نیمسال )مشروط به این که قابلیت اجرا و اتمام در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد 

 زیابی شفاهی، شامل پرسش و پاسخ در طول و در پایان نیمسال، به صورت جداگانه برای هر دانشجوار 

 هاای غیرحضوری در طول برگزاری کلاسهای چندگزینهآزمون 

برگزار خواهد  ،موزشیق تقویم آمطاب به صورت غیرحضوری  (با نظر استاد درس نمره 91 حداکثر)سال تحصیلی جاریکلیه امتحانات پایان نیم( ب

 دستورالعمل و نحوه اجرای برگزاری آزمون نهایی غیرحضوری متعاقباً اعلام خواهد گردید. شد.

 

 کارشناسیطع دانشجویان مقموارد ویژه   -5

 4به  نظری درس 2ل اخذ به صورت معرفی به استاد از تعداد دروس قاب آموختگینشجویان در آستانه دانشدا برای :اخذ درس معرفی به استاد 

 درس نظری افزایش یافت.

 تیرماه  91از اعلام نمرات مهلت اتمام پروژه و  انداخذ نموده 99-99اول  سالدر نیم یانی رااکه پروژه پی دانشجویانبرای  :پروژه پایانی کارشناسی

اعلام نمرات مهلت اتمام پروژه و  انداخذ نموده 99-99 دوم سالدر نیم یانی رااکه پروژه پی دانشجویانبرای  تغییر یافت. 9399شهریورماه  39به 

 .خواهد بود 9399شهریورماه  39 چنانهم

 شتم ه سالدر تابستان پس از نیم ،سال ششمتابستان پس از نیم به جای، کارآموزی را باشندمجاز میدانشجویان  :کارشناسی دوره کارآموزی

ه گلستان از هم اکنون قابل سامانمطابق قبل از طریق پیشخوان  نامهو درخواست صدور معرفی 9399در تابستان  کارآموزی فرآیند اخذاخذ کنند. 

است دانشجویان آدرس ارسال خواهد شد. لازم  (مندرج در سامانه گلستان) دانشجوونت محل سکصادر شده با آدرس  هاینامهانجام است. معرفی

 را بررسی و در صورت لزوم اصلاح کنند.مندرج در سامانه گلستان محل سکونت 
 

 

 دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلیموارد ویژه   -6

 جاری نیمسال برای درخواست، صورت در تا شودمی داده اجازه هستند، خود رساله/نامهپایان انجام حال در که تکمیلی تحصیلات دانشجویان به 

 شروع از قبل تا دانشگاه به دانشجویان این تحصیلی مرخصی درخواست ارائه زمانیند. نما استفاده سنوات در احتساب بدون تحصیلی مرخصی از

 .گردید تعیین جاری نیمسال امتحانات پایان

 ای بودن ثبت درخواست دفاع و بدون نیاز به حضور اند، با توجه به سامانهبرگزاری جلسات دفاع از پایان نامه برای دانشجویانی که اعلام آمادگی کرده

باشد. دستورالعمل اجرایی به صورت جداگانه به اطلاع دانشجویان و اساتید پذیر میدانشگاه امکانفیزیکی دانشجو، از طریق سامانه آموزش مجازی 

 محترم خواهد رسید.

 د.باشاند، تا قبل از نیمسال بعدی مجاز میدانشجویانی که تابحال اقدام نکردهو تمدید سنوات  گزارش پیشرفت کار  هایتاخیر در ارائه فرم 

 و سایر دانشجویانی که پیشنهاده خود  99دانشجویان ورودی رساند به اطلاع مینامه کارشناسی ارشد  پایان در خصوص ارائه و تصویب پیشنهاده(

 به تصویب دانشکده برسانند.را ( پیشنهاده 99ماه تا اول بهمنحداکثر تا حداکثر قبل از نیمسال تحصیلی چهارم خود )مجازند اند( را ارائه نداده

 

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان


