
 

 اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود  

 1400-1401 سال دوم نحوه حضور دانشجویان در نیم  خصوصدر 
 

و    کرونا   مقابله با  یمل  پیرو دستور ستاد  رساند عزیز، به استحضار می دانشجویان    ههمسالمتی برای  ضمن آرزوی  

های  فعالیتکلیه  حضوری شدن  بر  بنی  اوری منلوم، تحقیقات و فمحترم عو وزیر  جمهور  یاست محترم  تأکید ر

با در    1400-1401سال دوم سال تحصیلی  نیمدر  و تحقق این مهم    موارد زیر برای بازگشت تدریجی  ،آموزشی

دانشگاه  شورای  به تصویب  ،  ستاد ملی مقابله با کرونا هایلو نیز دستورالعم  و امکانات موجودشرایط  نظر گرفتن  

 رسیده است:   صنعتی شاهرود

دانشجویان    یتمام -1 ورودی  دكتريتحصیلی  مقطع  دروس  تمام  کاملها  برای  رعایت    های دستورالعمل با 

  متقاضی دانشجویان دکتری    لذا  .د شدن برگزار خواه   حضوريصورت  هبمطابق تقویم آموزشی دانشگاه  بهداشتی  

از نیم  خوابگاه  استفاده  تاریخ  توانند  می  1400-1401سال دوم  در  مراجعه  1400/ 11/ 12تا    6/11/1400از    به   با 

 نام خوابگاه اقدام نمایند.دانشجویی )بوستان( نسبت به ثبت خدمـات سامانه الکترونیکی

دانشجویان   -2 بین  مشترک  نظري  ارشدتحصیلی  مقاطع  دروس  كارشناسی  و  بهدكتري  صورت  ، 

)حضوری  شد.    -تلفیقی  خواهد  برگزار  تلفیقیالکترونیکی(  روش  کامل    دکتری  دانشجویان   در  رعایت  با 

ع ثانوی  تا اطال   کارشناسی ارشد  مقطع  دانشجویان  وشده    حاضر  درس  هایکالس  در  های بهداشتیدستورالعمل

 نمایند. می شرکت  درس هایکالس  در( LMSمدیریت یادگیری ) سامانه طریق از

نظری -3 ارشددانشجویان    دروس  كارشناسی  تحصیلی  تاریخ    مقطع  ثانوی    1400ماه  بهمن   16از  اطالع   تا 

غیرحضوریبه )  سامانه   طریق  از  صورت  یادگیری  می  (LMSمدیریت  مناسببرگزار  صورت  در  بودن  گردد. 

صورت حضوری  این دروس بهادامه  ،  مقابله با کرونابهداشتی ستاد ملی    هایدستورالعملشرایط و امکان رعایت  

 های بعدی اعالم خواهد شد.در اطالعیه  هاحضوری آن زمان برگزاری  خواهد شد که برگزار 

مطابق تقویم    مقطع تحصیلی كارشناسی ارشددانشجویان    (تخصصی  های)آزمایشگاه   دروس عملیکلیه   -4

   .برگزار خواهند شد حضوريصورت بهآموزشی دانشگاه 

صورت  بهتا اطالع ثانوی    1400ماه  بهمن   16از تاریخ    كارشناسی  تحصیلی  مقطع  دانشجویان    دروس نظری -5

بودن شرایط و امکان گردد. در صورت مناسببرگزار می  (LMSمدیریت یادگیری )  سامانه  طریق  از  غیرحضوری

خواهد صورت حضوری برگزار این دروس بهادامه ، مقابله با کرونابهداشتی ستاد ملی  هایدستورالعملرعایت 

 های بعدی اعالم خواهد شد.در اطالعیه هاحضوری آنزمان برگزاری   شد که



  برنامه زمانی و    ستی لطبق    كارشناسیتحصیلی  مقطع  دانشجویان    (تخصصیهای  آزمایشگاه)دروس عملی   -6

و صورت  به  بهداشتی   های دستورالعملبا رعایت کامل  اعالم خواهد شد،  ها  دانشکدهاز طرف  که   حضوري 

دانشکده  .گرددمیبرگزار    فشرده طریق  از  دانشجویان  این  معاونت  فهرست  حوزه  اختیار  در  مربوطه  های 

و اقدام  نسبت به تخصیص خوابگاه  در صورت نیاز این دانشجویان به خوابگاه،    تا دانشجویی قرار خواهد گرفت  

 ها به اطالع دانشجویان خواهد رسید. ضمناً فهرست دروس عملی مربوطه توسط دانشکده .گردداطالع رسانی 

مستقل از    دكتري و كارشناسی ارشددر مقاطع    1400-1401دوم  سال  لیه امتحانات پایان نیمك -7

امتحانات پایان   .برگزار خواهند شد  حضوري صورت  به  بهداشتی   هایدستورالعملبا رعایت کامل    شیوه آموزش 

در صورت  .  باشدمی  غیرحضوری )الکترونیکی(صورت برای دانشجویان کارشناسی به  1400-1401دوم  سال  نیم

امتحانات دانشجویان    ،کرونامقابله با  ستاد ملی  بهداشتی    هایدستورالعملمناسب بودن شرایط و امکان رعایت  

کامل    و  حضوريصورت  بهنیز  کارشناسی     متعاقباً که    ریزی شدهبرنامه  ، بهداشتی  هایدستورالعملبا رعایت 

 .خواهد شدرسانی اطالع

 نامه، رساله یا پیشنهاد رساله امور مربوط به پایاندانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که برای انجام   -8

بخش پیشخوان  -سامانه گلستان درخواست خود را در    6/11/1400از تاریخ  خود نیاز به خوابگاه دارند، الزم است  

) با ذکر بازه زمانی در قسمت توضیحات( ثبت نمایند. اختصاص خوابگاه برای این دسته از دانشجویان    خدمت

 پذیر خواهد بود. فقط با تأیید استاد راهنما و دانشکده امکان

با رعایت کامل    هاي دكتري و رساله  ، پیشنهاد رسالههاي كارشناسی ارشدنامه جلسات دفاع از پایان -9

  داوران برگزار خواهند شد. در شرایط خاص که امکان حضور    حضوريصورت  بههداشتی  ب  های دستورالعمل

 داوران حضوری و با حضور دانشجو، استاد راهنما و دیگر  خارجی در جلسه دفاع نباشد، جلسه به صورت نیمه

بهداشتی    هایدستورالعمل  صورت محدود و با رعایت . حضور مستمعین در جلسات دفاع، بهشدبرگزار خواهد  

 .  باشدمیمجاز 

كامل بودن برنامه واكسیناسیون )دریافت حداقل دو مرحله واكسن و ارائه گواهی یا كارت  -10

 باشد.هاي دانشجویی میواكسیناسیون( شرط حضور در دانشگاه و خوابگاه 

 

کلیه    ،و فراهم شدن شرایط مناسب و دانشجویان عزیز  همکاران محترم  و یاری امید است با یاری خداوند متعال و با کمک  

 در دانشگاه انجام شود.  صورت حضوری تدریج  به های آموزشی بهفعالیت 
 

هر  در صورت  .  الزم به ذكر است این تصمیمات براساس شرایط فعلی بیماري كرونا اتخاذ شده است  

، تصمیمات جدید متناسب با شرایط بندي شهرهاو رنگ  تغییر شرایط از نظر شیوع بیماري كروناگونه  

 رسانی خواهد شد. اتخاذ و اطالع
 

 با آرزوي توفیق الهی                                                                  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 


