اطالعیه معاونت آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای نیمسال دوم سال تحصیلی
 1399-1400با عنایت به سند ابالغی وزارت علوم در خصوص آموزش مجازی

بر اساس بند  1شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ  1400/02/12و تایید شورای بررسی موارد خاص دانشگاه و با عنایت به
تداوم شیوع بیماری کووید 19-در کشور و لزوم استمرار آموزشهای الکترونیکی و نیز عطف به نامه شماره  190175مورخ
 1399/09/08در مورد استمرار مقررات تسهیل گر اعالمی در نیمسالهای  982و ( 991از جمله سند  20بندی طی نامه
شماره  2/863مورخ  )1399/01/11در نیمسال جاری مقرر شد تسهیالت زیر در نظر گرفته شود:
 .1امکان حذف نیمسال و حذف یک یا چند درس
▪
▪
▪

آخرین زمان درخواست برای «حذف یک یا چند درس» تا تاریخ  1400/02/22خواهد بود.
آخرین زمان درخواست برای «حذف نیمسال ( 992حذف کلیه دروس)» (بدون احتساب در سنوات تحصیلی)
تا تاریخ  1400/03/26خواهد بود.
آخرین زمان درخواست برای «حذف نیمسال ( 992حذف کلیه دروس)» (بدون احتساب در سنوات تحصیلی)
برای دانشجویانی که در نیمسال جاری فقط رساله (یا پایاننامه) دارند ،تا تاریخ  1400/04/26خواهد بود.

تذکر :بعد از تاریخ 1400/03/26تا  1400/04/26درخواست حذف نیمسال (صرفا برای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی که فقط رساله (یا پایاننامه) دارند) ،بایستی به صورت دستی ارسال گردد.

▪

در مورد «حذف نیمسال ( » 992بدون احتساب در سنوات تحصیلی) ،درخواست هایی که بعد از زمان مذکور به
صورت دستی ارسال گردند برای تصمیم گیری و تعیین تکلیف (حذف/عدم حذف و با احتساب/بدون احتساب)
به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع داده خواهند شد.
کلیه دانشجویان امکان «حذف یک یا چند درس» (نظری ،عملی یا ترکیبی) را تا زمان مقرر ()1400/02/22
خواهند داشت .درخواست دانشجو پس از تایید گروه و دانشکده به آموزش همان دانشکده ارجاع داده خواهد
شد و پس از ثبت آموزش دانشکده نهایی خواهد شد.
درخواستهای «حذف نیمسال ( » 992بدون احتساب در سنوات تحصیلی) پس از موافقت گروه ،دانشکده و
شورای آموزشی دانشگاه برای تاییدنهایی به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع داده خواهند شد.

▪

به این منظور از روز دوشنبه مورخ  13اردیبهشت ماه  1400همانند نیمسالهای  982و  991امکان

▪

▪

▪

درخواست از طریق سامانه سما ایجاد خواهد شد.
در صورتی که کسی امکان دسترسی به اینترنت را نداشته باشد ،بایستی درخواست خود را به طریق ممکن به
اطالع گروه برساند .گروه بعد از جمع بندی و تایید ،درخواست مذکور را از طریق دانشکده به شورای آموزشی
دانشگاه ارجاع میدهد.

 .2ارائه معرفی به استاد تا چهار درس
▪

امکان ارائه دروس معرفی به استاد (حداکثر تا چهار درس) به درخواست دانشجو ،تایید گروه و دانشکده و طبق
ساز و کاری که هر دانشکده تعیین و اطالع رسانی میکند ،وجود خواهد داشت.

 .3تسهیالت برای دانشجویان شهریه پرداز:
بر اساس بند  8دستور  22صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه مقرر شده است:
▪
▪
▪
▪
▪

از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف می کنند ،فقط شهریه ثابت دریافت می گردد.
از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی کنند ،شهریه ثابت دریافت می شود؛ اما شهریه متغیر به
میزان  70درصد شهریه متغیر مصوب دریافت میگردد.
دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می نمایند ،شهریه متغیر پرداخت شده مربوط به دروس
حذف شده ،در حساب بستانکاری دانشجو منظور و در نیمسال تحصیلی آتی مستهلک میشود.
از دانشجویانی که به بیماری کرونا مبتال شده و مبادرت به حذف نیمسال تحصیلی نموده اند ،شهریه ثابت و
متغیر دریافت نمیشود.
از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پردیس ،در شرایط بندهای باال ،به میزان «یک شانزدهم» شهریه تعیین
شده برای کل دوره مذکور دریافت می شود.

 .4لغو محدودیت انتخاب واحد برای دانشجویان مشروط
▪

برای مساعدت به دانشجویان کارشناسی مقرر شد محدودیت (سقف) تعداد واحد انتخابی برای دانشجویانی که
در نیمسال دوم سال تحصیلی  1399-1400مشروط میشوند صرفا برای نیمسال اول سال تحصیلی
 1400-1401لغو شود و این دانشجویان میتوانند در چارچوب مقررات آموزشی تا  20واحد ،انتخاب نمایند.
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

