دستورالعمل تسهیالت آموزشی دانشـگاه شهید بهشتی برای کلیه دانشجـویان به استثناء دانشجـویان
دورههای الکترونیکی صرفا در نیمسال دوم 1398-99
ضمن آرزوی سالمتی برای همه دانشجویان عزیز و خانوادههای آنها ،پیرو اطالعیه مورخ  ۹فروردین  ،۱۳۹۹با توجه به شرایط ویژه
حاکم بر کشور در خصوص ویروس کووید ، ۱۹-در این دستورالعمل سعی شده است که با ارائه تسهیالت الزم به دانشجویان،
کمترین آسیب آموزشی به دوره تحصیلی آنان وارد شود .نیمسال دوم تحصیلی  ۱۳۹۸-۹۹از نیمسالهای دایر دانشگاه میباشد و
الزم است همه تالش کنند تا به نحو قابل قبولی به سرانجام برسد .دانشگاه شهید بهشتی از امکانات گسترده آموزش الکترونیکی
برخوردار بوده و به دانشجویان تاکید میگردد تا از کالسهای غیرحضوری برخط و غیر برخط بهرهبرداری کامل نمایند.
 -۱حذف بیش از یک درس (حتی دروس عملی) در بازه زمانی حذف اضطراری ،به درخواست دانشجو و موافقت شوورای آموزشوی
واحد امکان پذیر است ،مشروط بر اینکه تعداد واحدها در مقطع کارشناسی از  6واحد ،و در مقواطع تحصیالت تمیالییی از 3
واحد کمتر نشوند.
تبصره :در صورت لزوم و با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ،سقف سنوا مجاز آموزشی دانشجویانی که بوه دلیول
حذف دروس ،با کمبود سنوات مواجه میشوند ،قابل افزایش است.
 -2حذف ترم مطابق قوانین و مقررات آموزشی جاری دانشگاه بالمانع است .چنانچه بابت شرایط ویژه حاکم بر کشور ،دانشوجویانی
تقاضای حذف ترم بدون احتساب در سونوات را دارنود ،بایود درخواسوت خوود را بوا کور دالیول از تواری  1399/3/1لغایوت
 1399/3/13در سیستم جامع آموزشی گلستان ثبت و ارسال نمایند .درخواست مذکور پس از تایید واحد ،توسوط کمیسویون
بررسی موارد خاص دانشگاه بررسی خواهد شد .الزم به کر است حذف ترم بدون احتسواب بورای دانشوجویان دارای معافیوت
تحصیلی در سنوات ارفاقی ،منوط به عدم مغایرت با قوانین سازمان وظیفه عمومی است.
 -۳در صورت برقرار شدن وضعیت عادی در دانشگاه ،کالسهای دروس عملی ،کارگاهی و آزمایشگاهی ،و نیز باقیمانده کالسهوای
نظری میتوانند به صورت فشرده از زمان برقراری شرایط عادی تا شروع نیمسال بعد برگزار شوند.
 -4برای دانشجویانی که در ترم جاری دروس ترکیبی (نظری -عملی) اخذ کردهاند و در حال گذراندن قسمت نظری دروس خوود
هستند ،در صورت مهیا نبودن تشکیل کالس عملی ،این دروس به صورت ناتمام در نیمسال دوم  ۹۸-۹۹باقی خواهند ماند.
 -5برگزاری جلسات حضوری دفاع از پایان نامه ،رساله و همچنین امتحان ارزیابی آموزشی و پژوهشی با رعایت اصوول بهداشوتی،
حداکثر تا تاری  ۱۳۹۹/6/۳۱امکان پذیر است .برگزاری جلسات فوق به شیوه الکترونیکی صورفا بورای دانشوجویانی کوه دارای
یکی از شرایط زیر باشند ،قابل برگزاری است.
الف -پیش از بروز وضعیت فعلی کشور ،درخواست دانشجو جهت صدور مجوز دفاع در پیشخوان سامانه جامع آموزشی گلستان
ثبت و به تایید استاد راهنما رسیده شده باشد.
ب -دانشجویانی که بر اساس تصمیم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه یا اسوتان ،فرصوت دفواع در بوازه زموانی مشوخ
داشتند.
ج -دانشجویانی که به تایید شورای آموزشی واحد دارای شرایط خاص هستند.

الزم به ذکر است جلسات دفاع و ارزیابی به صورت الکترونیکی باید طبق ضوابط زیر برگزار شوند:

الف -صرفا از سامانه  lmsplus.sbu.ac.irدانشگاه استفاده شود.
ب -با نظارت و مدیریت رییس دانشکده /پژوهشکده  ،یا معاون آموزشی یا مدیر گروه برگزار شود.
ج -جلسه از ابتدا تا انتها از طریق سامانه مذکور به عنوان گزارش رسمی ضبط و نگهداری شود.
 -6آخرین مهلت ثبت و ارسال درخواست های صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع ،تایالد کفایت پژوهشی و صیدور مجیوز
دفاع از رساله ،توسط دانشجویان مقطع دکتری در سیستم جامع آموزشی گلستان ،حوداکثر توا تواری چهارشینبه1399/6/12
است.
 -7آخرین مهلت ثبت و ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه برای دانشجویان مقطوع کارشناسوی ارشود در سیسوتم
جامع آموزشی گلستان ،حداکثر تا تاری چهارشنبه  1399/6/19است.
 -۸با توجه به ارائه بخشی از دروس به صورت نظری ،پیشنهاد کاهش شهریه مربوط به این دروس در مورد دانشجویان شهریه پرداز
به هیات محترم امنا ارسال خواهد شد.
 -۹شهریه دروس یا ترمی که به دلیل موجه حذف شده باشد ،به حساب بستانکار دانشجو منظور خواهد شد.
در پایان یادآور می شود که:

الف -با توجه به وضعیت کنونی کشور معرفی فارغ التحصیالن رتبوه اول در مقطوع کارشناسوی بوه سوازمان سونجش آمووزش
کشور ،کماکان تابع مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
ب -دانشجویانی که به صورت میهمان کامل در ترم جاری (دوم )۹۸-۹۹در این دانشگاه مشغول به تحصیل میباشوند ،حوذف
ترم و یا حذف دروس آنان بر عهده دانشگاه مبداء است .بررسی مجدد تمدید میهمانی آنوان بورای نیمسوال آتوی ماننود سیایر
متقاضالان جدید مالهیانی ،کیاکان منوط به ثبت درخواست در سامانه سجاد وزار عیوم ،تحقالقا و فناوری و کسب شرایط
مورد نظر این دانشگاه است.

ج -با توجه به ماهیت دوره آموزش الکترونیوکی ،دانشجویان مذکور صرفا تابع مقررات قبلی خود در نیمسال جاری میباشوند،
و این دستورالعمل در مورد آنها مصداق ندارد.

معاونت آموزشی دانشگاه

