اطالعیه مهم ( ویژه بحران کرونا ) در خصوص :
حذف ترم – حذف دروس – حذف غیبت موجه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی )98-2( 98-99
و اخذ واحد تابستان سال تحصیلی )98-3 ( 98-99

فرایند

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مالحظات

حذف ترم 98-2

99/2/22

99/3/1

حذف بدون احتساب در سنوات

حذف درس

99/2/22

حذف غیبت موجه امتحانی

99/4/16

تا قبل از شروع ساعت امتحان
آن درس مندرج در برنامه
امتحانی سامانه گلستان

حذف دروس بدون توجه به نوع درس  ،تعداد درس و
تعداد واحد درس
صرفاً ویژه دانشجویانی که با ارائه دلیل در امتحانات پایانی

99/4/19

شرکت نمی نمایند و تمایل به ثبت نمره ارزشیابی مستمر
ترم ندارند .

براساس مصوبه شورای آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه استثنائاً برای نیمسال  98-3تعداد واحد
ترم تابستان 98-3

قابل اخذ از دروس مردودی  98-2به شرط ارائه درس توسط گروه در مقطع کاردانی،کارشناسی پیوسته و
ناپیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی  11واحد،کارشناسی ارشد  7واحد و دکتری تخصصی  5واحد از می باشد.
* جزئیات اخذ واحد تابستانی در اطالعیه ای جداگانه اعالم خواهد شد .

 -1هرگونه تصمیم گیری برای شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی  98-99درخصوص فرایندهای فوق منوط به مصوبات
هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی می باشد.
 -2کلیه درخواست های حذف ترم  98-2در شورای آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه با توجه به مستندات
ارائه شده توسط دانشجو بررسی خواهد شد .
 -3در صورت تایید درخواست حذف ترم  ،98-2دانشجو تا شروع نیمسال آتی اجازه استفاده از خدمات دانشگاه را
نخواهد داشت .
 -4در صورت استفاده از شرایط حذف ترم  ،حذف درس و حذف غیبت موجه امتحانی  ،تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات
آموزشی در نیمسال های آتی اعم از ارائه دروس توسط گروه های آموزشی ،پیش نیازی و هم نیازی دروس  ،سقف واحد
و  ....بر عهده دانشجو می باشد .
 -5رعایت مقررات نظام وظیفه و هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی در خصوص سنوات معافیت تحصیلی و مجوزهای ادامه
تحصیل برای دانشجویان پسر جهت استفاده از شرایط فوق الزامی است .
 -6در صورت عدم تقاضای حذف درس یا عدم تقاضای غیبت موجه امتحانی مطابق جدول فوق  ،نمره مستمر آن درس ثبت
خواهد شد.
 -7پیرو اطالعیه های قبلی مشروطی دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال  98-2بال اثر می شود .

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان

