
  اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان

  پایان نیمسال جاري تا  و ارزیابی مستمر لزوم تداوم آموزش غیر حضوري در خصوص

  

  اساتید محترم و دانشجویان گرامی دانشگاه کاشان
این  11/1/1399 مورخ پیرو اطالعیهو سالمتی براي شما و خانواده محترم،  هانیایشو  ها ستایش قبولیبا آرزوي 

هاي صادره از سوي  نامه هاي آموزشی صورت گرفته به شیوه غیرحضوري و در چارچوب بخش فعالیت رصد، با عاونتم
 :رسد می استحضاربه شرح زیر به  13/2/1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مصوبات شوراي آموزشی مورخ

مبنی بر بنا به اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین مصوبه کمیته هماهنگی مدیریت ستاد بحران دانشگاه  -1
و دانشجویان عزیز،  گرامیسالمتی اساتید محترم، کارکنان و در راستاي حفظ عدم امکان بازگشایی دانشگاه 

 ضمن تشکر صمیمانه از .ادامه خواهد یافتصورت غیرحضوري ه ب همچون پیشهاي آموزشی دانشگاه  برنامه
و دانشجویان عزیز که با صبوري و مشارکت فعال (اعم از اعضاي هیأت علمی و مدعوین)  همه اساتید محترم

شود اساتید  تاکید می ،تدریجی این نوع آموزش را در دانشگاه فراهم نمودند يخود، زمینه استمرار و ارتقا
دهند و دانشجویان گرامی نیز فعاالنه در  آموزش غیرحضوري خود ادامه به جدي صورت همچنان بهمحترم 

 پیگیري و مطالعه نمایند. ارائه شده راکالسها شرکت نموده و مباحث 

هاي  براي جبران وقفه تدریجی آن،بهبود و  غیرحضوريدستاورد دانشگاه در آموزش از  خرسنديابراز ضمن  -2
 ، به تاریخهفته نسبت به تقویم آموزشی قبلی یکري با تمدید سال جا ها در نیم کالس ایانپ، احتمالی

تعیین 1399/ 19/4تا  24/3/1399 تاریخاي از  بازه جدید امتحانات نیز با افزایش دو هفتهو تغییر  21/3/1399
 ها و دانشکده ي آموزشیها از طریق گروهامتحان هر درس در بازه تعیین شده، زمان دقیق . شود می

 .رسانی خواهد شد اطالعمتعاقباً  مربوط هاي /پژوهشکده

 دروس ارزیابی دید استاد مربوط، به صالح ،تفمعاون آموزشی وزارت ع 31/1/1399 بر اساس بخشنامه مورخ -3
هاي مستمر  هاي ترکیبی، ارزیابی شفاهی، آزمون گیري از روش به شیوه غیرحضوري و با بهره جاري سال نیم در
 صورت خواهد گرفت. . .. و مجازي و

دروس عملی، آزمایشگاهی، کارورزي و کارآموزي با اولویت ارائه براي دانشجویان در شرف فراغت از  -4
و بعد از صورت فشرده در تابستان  به ،و اعالم زمان حضور دانشجویانبازگشایی  بسته به شرایطتحصیل، 

و  ي آموزشیها انجام آن متعاقباً از طریق گروهبرگزار خواهد شد. زمان دقیق و نحوه امتحانات پایان نیمسال 
 .رسانی خواهد شد اطالع ها /پژوهشکدهها دانشکده

هاي آموزشی  فراهم شود، ادامه فعالیت یان در دانشگاهدانشجوچنانچه با اعالم مراجع ذیصالح امکان حضور  -5
 .خواهد بودحضوري  شیوه هب )با اعالم قبلی امتحاناتبرگزاري کالس و تشکیل اعم از (



نیز  شهریورماهماه و تیرماه، در  عالوه بر اردیبهشتدکتري را  مقطع جامع آزمونتوانند  هاي آموزشی می گروه -6
هاي آموزشی به اطالع دانشجویان خواهد  توسط گروه یادشدهبرگزار نمایند. کیفیت و زمان برگزاري آزمون 

 .رسید

ها، پیشبرد امور  هاي پژوهشی در مقاطع تحصیالت تکمیلی (شامل تصویب پیشنهاده پیگیري مجدانه فعالیت -7
ها) از سوي اعضاي محترم هیأت عملی و  نامه نامه، نگارش و ارسال مقاالت علمی و دفاع از پایان پایان

صورت  بهتحصیالت تکمیلی  برگزاري جلسه دفاعیه دانشجویانمورد انتظار است.  یادشدهدانشجویان مقاطع 
با مدیریت  ها /پژوهشکدهها دانشکدهبا توافق و هماهنگی  حضوري، نیمه حضوري و یا کامال الکترونیکی

خاطر شرایط خاص جاري،  با این حال چنانچه به .خواهد بودپذیر  و رعایت ضوابط امکانتحصیالت تکمیلی 
وجود  نامه یا رساله دانشجوي تحصیالت تکمیلی به اي خارج از اختیار و اراده دانشجو در دفاع از پایان وقفه
 .جریمه نخواهد شد مشمولدانشکده  تاییدوقفه با  تاخیر ناشی ازآید، 

برگزار  6/6/1399الی  28/4/1399یکی، در بازه نیمسال تابستانی همچون سالهاي گذشته به شیوه الکترون -8
 خواهد شد.

هرچه  شهروندان، تمامیتوکل بر خداوند و انجام وظیفه در این شرایط خاص، و با همکاري و همدلی با امیدواریم 
  از این وضعیت عبور نماییم و با حضور در دانشگاه، به تداوم فعالیتها در کنار هم بپردازیم. و به خوبی سریعتر

 


