
٩٩/١٤٦٢٠/م
١٣٩٩/٠٥/٠٧

ندارد

روسای محترم واحدهای استانی دانشگاه

سالم علیکم؛

احـتراماً با تبریک اعیاد سعیدقربان و غدیرخم، پیرو بند ۷ بخشنامه شماره ٩٩/١٠٩٤٣/م 

مورخ ١٣٩٩/٠٤/١٠ درخصوص برگزاری مشروط دوره تابستان ١٣٩٩-١٣٩٨ (موافقت رئیس 

محترم واحد استانی، هماهنگی با ستاد استانی بیماری کرونا و صرفاً در مراکزی که کلیه امتحانات 

نیمسال دوم ١٣٩٩-١٣٩٨ علیالخصوص امتحانات حضوری دروس عملی خود را برگزار نموده و 

امکان برگزاری حضوری کالسهای درسی و امتحانی دروس عملی را در دوره تابستان داشته باشند) 

متاسفانه امکان حصول شرایط فوق میسور نگردیده با امعان نظر به ضرورت ابالغی پیرامون تسریع 

در آغاز نیمسال اول تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩ و ضرورت حفظ سالمتی مدرسان، دانشجویان و 

همکاران ساعی و پرتالش دانشگاه و مراکز آموزشی، عنایات عالی را به موارد زیر معطوف می دارد: 

١- دانشجویان در دوره تابستان ١٣٩٩-١٣٩٨ صرفاً میتوانند دروس کارورزی ١ و یا 

کارورزی ٢ یا دروس معرفی به استاد خود را براساس قوانین و مقررات آموزشی و رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی بهویژه فاصلهگذاریاجتماعی انتخاب واحد نمایند.

٢- اصالحات تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩ بشرح زیر ابالغ شده تغییر زمان 

امتحانات پایان نیمسال بنا بر مقتضیات زمانی و حسب شرایط، متعاقباً اعالم خواهد شد :

۹۹/۰۵/١١ لغایت ۹۹/۰۷/۰۳ ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس

۹۹/۰۵/۰۸ لغایت ٢۴/۹۹/۰۵ درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییررشته

۹۹/۰۶/۰١ لغایت ١١/۹۹/۰۶ انتخاب واحد توسط دانشجویان

۹۹/۰۶/۰١ لغایت ۹۹/۰۷/۰۳ ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

۹۹/۰۶/١۳ لغایت ٢۰/۹۹/۰۶ درخواست میهمان

۹۹/۰۶/١۵ شروع کالسها

۹۹/۰۶/٢۹ لغایت ۹۹/۰۷/۰۳ حذف و اضافه 

۹۹/۰۷/۰۵ لغایت ١۰/۹۹/۰۷ تمدید درخواست میهمان 

۹۹/۰۷/۰۵ لغایت ١۶/۹۹/۰۷ بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

۹۹/۰۷/۰۵ لغایت ٢۴/۹۹/۰۸
ویرایش مدرس توسط واحد استانی
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٣- باعنایت به تداوم بیماری کرونا و لزوم اتخاذ تمهیدات الزم برای حداقل رساندن آسیب به 

کیفیت آموزش های مهارتی، ارائه دروس صرفا" نظری در نیمسال اول تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩ 

توصیه گردیده حتی االمکان از ارائه دروس عملی و عملی – نظری اجتناب شود. 

از خداوند سبحان، صحت و سالمتی برای همه همکاران عزیز، دانشجویان گرامی و مردم شریف 

ایران را مسئلت دارد.

حذف و اضافه  تاریخ انتخاب واحد  نیمسال ورود مقطع 

۹۹/۰۶/٢۹ ۹۹/۰۶/۰١ اول ۹۸-۹۷ و ماقبل کاردانی

۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹/۰۶/۰٢ اول ۹۸-۹۷ و ماقبل کارشناسی 

۹۹/۰۶/۳١ ۰۳ و ۹۹/۰۶/۰۴ دوم ۹۷-۹۸ کاردانی  و کارشناسی 

۹۹/۰۷/۰١ ۹۹/۰۶/۰۵ اول ۹۸-۹۹ کاردانی

۹۹/۰۷/۰٢ ۹۹/۰۶/۰۶ اول ۹۸-۹۹ کارشناسی 

۹۹/۰۷/۰۳ ١۰ و ١١/۹۹/۰۶ دوم ۹۸-۹۹ کاردانی و کارشناسی


