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 انهمشیوه

 اتبستان هب صورت الکترونیکی نیمسالربگزاری کالسهای 
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 61/61/39مورخ مصوب  (و ناپیوسته پیوسته)های کاردانی و کارشناسینامه دورهآئین 5ماده در راستای اجرای 

های گیری از توانمندینامه جهت بهرهاین شیوه ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ریزی آموزشیشورای عالی برنامه

 .دانشگاه در برگزاری دروس به صورت الکترونیکی تدوین گردیده است

 هدف. 1ماده

کاهش  . نامه، تدوین مقررات برگزاری دروس ارائه شده نیمسال تابستان به صورت الکترونیکی استهدف از این شیوه

شدن مدت تر و نیز کوتاه اتالف زمان و صرف هزینه دانشجویانپرهیز از دیگر، های دانشجویان در دانشگاه آمدرفت و 

 .تحصیل دانشجویان از اهداف برگزاری نیمسال تابستان به شیوه الکترونیکی است

 

 انتخاب واحد .2ماده 

انتخاب دروس با و  است( درسی واحد 8آموختگی دانش در صورت)درس واحد 1حداکثر واحد انتخابی دانشجو 

 .پذیردانجام می...( پیشنیاز، همنیاز و )رعایت مقررات آموزشی

برای دانشجویانی که در نیمسال تابستان  تنهااخذ دروس به صورت معرفی به استاد به شیوه الکترونیکی : 6تبصره

 .باشددو درس مجاز می تعدادشوند و به آموخته میدانش

 .ن حذف و اضافه در نیمسال تابستان وجود نداردامکا: 1تبصره

 .است برای برگزاری آزمونهای پایانیروز کاری  1هفته آموزش و  1نیمسال تابستان شامل حداکثر : 9تبصره

ساعت  1ساعت در هفته و دروس دو واحدی  3ساعت در هفته، دروس سه واحدی  61دروس چهار واحدی : 4تبصره

 .شوددر هفته برگزار می

 کالس درس در صورت به حد نصاب نرسیدن .استنفر  12حداقل ظرفیت برای تشکیل کالس در هر درس : 5بصرهت

 . دوارائه ش نفر 12تا سقف  غیر برخطبه صورت  تواندمیدرس  ، آنگروه تخصصی مربوطه تائیدبا 

 .الکترونیکی، با دانشجویان این دانشگاه خواهد بود شیوهنام نیمسال تابستان به اولویت ثبت: 1تبصره

ها یا توانند دروس خود را به صورت الکترونیکی در سایر دانشگاهدانشجویان دوره روزانه این دانشگاه نمی: 7تبصره

 .های آموزشی اخذ نمایندموسسه

وزشی با تائید گروه مربوط امکان حذف اضطراری یک درس تا پیش از آغاز آزمونهای پایانی مطابق تقویم آم: 8تبصره

 .پذیر است

 

 شهریه. 3ماده

انتخاب واحد درسی دانشجویان موظفند پیش از انتخاب واحد شهریه خود را به صورت  آنالین پرداخت نمایند،  همه

 .در گرو پرداخت شهریه است



از چنانچه به هر علتی تشکیل کالس . شهریه پس از ثبت نام و انتخاب واحد وجود ندارد باز پس دادنامکان  :6تبصره

 .شودوی پس داده میطرف دانشگاه میسر نشد، شهریه پرداختی دانشجو به 

در صورت عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر دلیلی توسط دانشجو، شهریه واریز  :1تبصره

 .شودپس داده نمیشده 

چهار جلسه کمک آموزشی حضوری در   دست کم، باید .شودمیاالمکان کالسها به صورت برخط برگزار حتی: 9تبصره

 .ها برگزار شوددانشکده

 

 دروس قابل اخذ. 4ماده

با توجه به برنامه اعالمی از سوی مرکز  عمومی به جز دروس گروه معارف و فارسی اخذ کلیه دروس عمومی و پایه

 .آموزشهای الکترونیکی دانشگاه بالمانع است

 .های الکترونیکی دانشگاه استمجری برگزاری نیمسال تابستان مرکز آموزش: 6تبصره

 

 امتحانات. 5ماده

 .امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهد شد

 

 .6ماده

آن اشاره نشده است، آئین نامه دوره کارشناسی مصوب دانشگاه مبنای  ی که در این شیوه نامه بهموارد سایر در

هرگونه تفسیر مفاد این شیوه نامه و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی و . تصمیم گیری خواهد بود

 .تحصیالت تکمیلی دانشگاه است

 

 .7ماده

مورخ  15تبصره در جلسه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به شماره  61ماده و  7این دستورالعمل در 

 .االجرا استبه تصویب رسید و از تاریخ ابالغ الزم 19/61/6935

 

 

 

 

 

 


