
  كاشان در خصوص اطالعيه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

  0011هاي آموزشی در نيمسال دوم نحوه برگزاري کالس

اه، بنا بر مصوبه شوراي دانشگ پيرو ابالغ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ،دانشجویان عزیزضمن آرزوي سالمتي براي شما 

 ها و امتحانات درسي دانشگاه كاشانبرگزاري كالس ،هاي آموزشي و  پژوهشيحوه انجام فعاليترساند نبدین وسيله به اطالع مي

گيري از همه امكانات موجود و با رفع نواقص نماید با بهرهدانشگاه تالش ميخواهد بود؛  زیربه شرح  0011در نيمسال دوم 

از فرصت آموزش حضوري فراهم آورد. در این راستا دانشگاه با تأكيد  انزعزی شمااحتمالي، زمينه را براي استفاده هرچه بيشتر 

سازي و زمينه ،تماماً حضوريها، متناسب با شرایط كشور براي تغيير به وضعيت تمامي فعاليت بر حركت به سمت حضوري شدنِ

هاي رنامه، هرگونه تغيير احتمالي در بستاد ملي كرونا سوي ازاعالمي بدیهي است متناسب با تغيير شرایط  ریزي خواهد نمود.برنامه

  رساني خواهد شد.، از طریق سایت دانشگاه اطالعزیر

اي ههاي آموزشي، فعاليتهاي پژوهشي، آزمون)اعم از فعاليتدانشجویان  هايتمامي فعاليت ،مقطع دكتري در -1

 .خواهد بودحضوري صورت ه بجامع و جلسات دفاعيه( 

امكان  مدرس،تشخيص  بنا به ،خاصدر موارد  .استحضوري صورت ه بآموزش  ،ارشدكارشناسيدر مقطع  -2

در ضمن چنانچه براي رسيدگي و انجام سایر  .خواهد بودفراهم  )حضوري و غيرحضوري( تلفيقيآموزش 

از طریق  ها، دانشجو ملزم به حضور باشد، ضرورت دارد مطابق روال معمول، فرایند درخواست دانشجوفعاليت

 .طي شود براي استفاده از خوابگاه یا سلف دانشجویي ، تایيد استاد راهنما و...پرتال

ت به صور وو دانشكده پيشنهاد گروه  بر اساس مهارتي دروس كارگاهي، آزمایشگاهي ودر مقطع كارشناسي،  -3

ناسب مرساني اطالعپس از هماهنگي با معاونت آموزشي و معاونت دانشجوئي و و  قبليریزي با برنامه ،فشرده

 .خواهد بودقابل ارائه به صورت حضوري  ،هاي آموزشيتوسط گروه

يقي یا تلفآموزش حضوري  بستر، نظر گروه بر فراهم نمودن مقطع كارشناسي برخي دروس تئوريه در چنانچ -4

 ریزيبرنامهتواند در این خصوص به صورت محدود مي ،شوراي دانشكده هماهنگيبا باشد، گروه آموزشي 

اني رسدر این خصوص نيز پس از هماهنگي با معاونت آموزشي و معاونت دانشجوئي و اطالع بدیهي است نماید.

 .خواهد بودقابل اقدام  هاي آموزشي،مناسب توسط گروه

ي براي دانشجویان متقاض و مركز مشاوره دانشگاهمراكز كامپيوتر، اماكن ورزشي  ،امكان استفاده از كتابخانه -5

 .خواهد شدفراهم فرایند درخواست دانشجو، تایيد استاد راهنما و...( طي نمودن با )بصورت محدود 

 .حضوري برگزار خواهد شددر همه مقاطع بصورت  «نيمسال پایان»درسي امتحانات تمامي  -6

-يانم»مكان برگزاري امتحانات دود، احصورت مه و تایيد آموزش دانشگاه، ب /پژوهشكدهبا پيشنهاد دانشكده -7

 .وجود داردحضوري  صورته ب «ترم

دو دوز حداقل  تزریق ،هاي آموزشي و پژوهشيدر دانشگاه جهت انجام تمام موارد فعاليتدانشجو حضور براي  -8

ي هاي بهداشترعایت كامل دستورالعملهمچنين و  هاز طریق سامانه مربوطكارت واكسيناسيون  واكسن و ارسال

 الزامي است.

 


