
 به نام خدا

 982در نیمسال  کارشناسیدانشجویان راهنماي ویژه 

) بوجود آورده است. دانشجویان محترم در این شرایط سواالتی دارند 982شیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه اي را در نیمسال جاري (
نیمسال جاري قابل استفاده نیست. پیرو اعالم که پاسخ آنها در آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب دانشگاه وجود نداشته یا در 

 کارشناسی، راهنماي ویژه دانشجویان دانشگاه فروردین سال جاري توسط معاون محترم آموزشی 14برخی تدابیر آموزشی در تاریخ 
تهیه آموزشی  در مدیریت خدماتدانشجویان و همکاران  هايبه منظور برخی اطالع رسانی ها و پاسخگویی به سوال 982در نیمسال 

 تر به پاسخ سوال خود، از فهرست زیر استفاده کنند.است. دانشجویان گرامی می توانند  براي کسب اطالعات و دسترسی آسان شده

 هاچگونگی ارتباط با مسئولین و طرح درخواست -
 982تقویم آموزشی اصالح شده نیمسال  -
 را پیدا کرده اند 982در نیمسال  اجازه ادامه تحصیل، فقط وافقت مراجع قانونیدانشجویانی که با موضعیت  -
 از فرصت سنوات ارفاقی سازمان نظام وظیفه استفاده می کنندوضعیت دانشجویانی که  -
 درخواست حذف درس -
  نیمسالدرخواست حذف  -
  یبرگزاري امتحانات پایان -
 هاي کالسیغیبت -
 وضعیت دروس عملی -
 982وضعیت درس کارآموزي در نیمسال  -
 982درس پروژه در نیمسالوضعیت  -
 درخواست گواهی اشتغال به تحصیل -
 درخواست ریزنمرات انگلیسی و گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی -
 در مقطع کارشناسی درخشانهاي ارائه گواهی استعداد -

 

 
 چگونگی ارتباط با مسئولین و طرح درخواست ها

با توجه به اینکه در شرایط فعلی، حضور دانشجویان در اماکن دانشگاه ممنوع است، پیگیري کلیه امور آموزشی تا عادي شدن شرایط 

ها و دفاتر مدیران حوزه معاونت آموزشی در سازمان مرکزي ادارات آموزش در دانشکدههاي الکترونیک صرفاً از طریق پست

 پذیر است. امکان

 
 



 982آموزشی اصالح شده نیمسال تقویم 

اصالح و به منظور اطمینان از برگزاري کالس هاي جبرانی و ایجاد  982با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی نیمسال 
هفته به طول نیمسال اضافه شده است. به موجب تقویم جدید، تاریخ خاتمه  2فرصت کافی براي رفع اشکاالت دانشجویان، حدود 

خواهد بود. در صورت عدم امکان برگزاري امتحانات بصورت  1399تیرماه  23تا  7تیرماه و بازه برگزاري امتحانات از  6س ها کال
شود. تقویم آموزشی اصالح شده، در سایت مدیریت خدمات حضوري، از فرصت مذکور براي انجام تکالیف و پروژه ها استفاده می

   آموزشی دانشگاه قابل مشاهده است.

 

 را پیدا کرده اند 982، فقط اجازه ادامه تحصیل در نیمسال وافقت مراجع قانونیوضعیت دانشجویانی که با م

به نیمسال بعد موکول شود و این مساله خارج از  یاندر صورتیکه برخی از دروس دانشجو ،با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده
  .خواهد کردموافقت  991سنوات  اختیار دانشجو باشد، دانشگاه با تمدید

 

 وضعیت دانشجویانی که از فرصت سنوات ارفاقی سازمان نظام وظیفه استفاده می کنند

کرده موافقت دانشجو د دانشگاه با تمدید سنوات نبه نیمسال بعد موکول شو یدر صورتیکه به دالیل خارج از اختیار دانشجو دروس
 بر عهده دانشجو می باشد.نظام وظیفه از سازمان اخذ مجوز  لی و

 

 درخواست حذف درس

در هر نیمسال، درخواست بدون الزام به رعایت اخذ حداقل واحد  توانندمی این نیمسالبا توجه به شرایط کارشناسی دانشجویان 

به دانشجویان  سیستم گلستان ارائه دهند. پیشخوان از طریق) و 99خرداد  13( 99 /13/3حداکثر تا تاریخ را حذف دو درس 

توجه  اول و دوم هر سال تحصیلینیم سالهاي ارائه دروس در  هاي به محدودیتکه قبل از اقدام به حذف درس،  توصیه می شود 

 نمایند.

  نیمسالدرخواست حذف 

حذف  امکان حذف ترم از طریق پیشخوان سیستم گلستان در نیمسال جاري بدون انجام روندهاي اداري معمول فراهم شده است.

دانشجویانی که متقاضی  ترم از این طریق به ترتیبی که در اطالعیه هاي معاونت آموزشی ذکر شده با احتساب تلقی می شود. 

تبدیل حذف ترم خود به مرخصی بدون احتساب هستند باید متعاقباً و به ترتیبی که در اطالعیه هاي معاونت آموزشی 



ذکر شده است نسبت به تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارك الزم به کمیسیون موارد خاص از طریق پیشخوان 

  خدمت سیستم گلستان اقدام نمایند. 

 برگزاري امتحانات پایانی

خواهد بود.   1399با توجه به اصالحیه تقویم آموزشی دانشگاه، بازه برگزاري امتحانات از هفتم تیر ماه تا بیست و سوم تیر ماه 

در صورت عدم امکان برگزاري امتحانات بصورت حضوري، عملکرد دانشجویان در طول نیمسال توسط اساتید مورد ارزیابی قرار 

شده است که روش ارزیابی خود را در صورت عدم برگزاري امتحان حضوري به دانشجویان خواهد گرفت. از اساتید خواسته 

 اطالع دهند. 

 هاي کالسیغیبت

حضور فعال و منظم داشته باشند. در عین حال از برگزار می شوند بصورت برخط  یی کهر کالسهاتوصیه می شود که ددانشجویان به 
ی در محل سکونت دانشجو و مشکالت احتمالی سامانه اینترنتمواردي چون ضعف امکانات اساتید محترم نیز درخواست شده است که 

 آموزش هاي الکترونیکی را، که ممکن است مانع حضور منظم دانشجویان شود، در نظر داشته باشند. 

 
 وضعیت دروس عملی

و تربیت بدنی ممکن  زمایشگاه، کارگاهنظیر آ ، یا جلساتی از دروس عملی،برخی دروس عملیبا توجه به شرایط این نیمسال، 
، بخصوص دانشجویانی که در اینصورت به دانشجویان .بصورت برخط برگزار شونددر صورت آمادگی و صالحدید دانشکده، است 

نسبت به گذراندن  از این فرصت استفاده و شودتوصیه می با محدودیت هایی در زمان دانش آموختگی خود مواجه هستند،
باید در انتظار عادي شدن  ،هستند بصورت حضوري عملی دروسدانشجویانی که عالقمند به گذراندن . کننددروس مذکور اقدام 

بصورت ناتمام باقی  برگزاري حضوري جلسات تا زمان درسدر این حال وضعیت شرایط و برگزاري حضوري دروس عملی باشند. 
اولویت با دانشجویان  دودیت هاي زمانی یا کمبود امکانات الزم براي برگزاري حضوري دروس عملی،وجود مح در صورت ماند.می

 فارغ التحصیل خواهد بود. 

 982وضعیت درس کارآموزي در نیمسال 

تمدید کارآموزي دانشجویانی که در این نیمسال واحد آن را اخذ نموده اند به اولین زمان ممکن جهت انجام آن بالمانع است و 
یافتن محل شود دانشجویان در محل سکونت خود نسبت به پیشنهاد می شود.میتا آن زمان نمره درس ناتمام در نظر گرفته 

قرار  توجه توانند مورداي میراکز فنی و حرفهمدر این راستا،  .نمایند اقدام ولین فرصتگذراندن دوره کارآموزي در امناسب و 
 د. نگیر

 

 



 982وضعیت درس پروژه در نیمسال

 اولین در راهنما استاد تعیینمناسب است که  اندنموده نام ثبت را کارشناسی پروژه درس 982 نیمسال در که دانشجویانی براي
پروژه درتماس  انجام جهت راهنما اساتید با ، اسکایپ و بسترهاي الکترونیکیایمیل طریق از دانشجویان و شده انجام فرصت
 یکارشناس هايپروژهمی شود  توصیه ،و در صورت نیاز دانشجو به دانش آموختگی تا پایان نیمسال با توجه به شرایط حاضر. باشند

فراهم  99تا پایان تابستان  التحصیلیو امکان فارغ )سازي شبیه و مروري هاي پروژه نظیر( نداشته آزمایش به نیاز حتی االمکان
توجه به مهلت تمدید دو نیمسال با اند، درس پروژه کارشناسی را ثبت نام نموده 981براي دانشجویانی که در نیمسال . باشد

تمام، بصورت ناتمام در کارنامه دانشجو ثبت د و در صورت عدم اشوبراي پروژه کارشناسی، در این نیمسال سعی بر اتمام پروژه 
هایی که نیاز به دفاع پروژه کارشناسی در دانشکده .شودثبت درس نمره باید (براي آخرین بار)  991و حداکثر در نیمسال 

ضوري و در حبصورت دفاع پروژه ترجیحا  99و حداکثر تا انتهاي شهریور در اولین فرصت ممکن توصیه می شود که  ،باشدمی
 شرایط خاص به تشخیص دانشکده بصورت غیرحضوري برگزار شود. 

 

 درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

  درخواست گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سازمان نظام وظیفه با ارسال ایمیل به مدیریت خدمات آموزشی
ional_service@kntu.ac.ireducat بوده و گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سایر سازمانها با ایجاد درخواست  پذیر امکان
 باشد.به آموزش دانشکده قابل دریافت میدر سامانه گلستان و ارسال ایمیل 

 

 درخواست ریزنمرات انگلیسی و گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی

 با ارسال ایمیل به مدیریت خدمات آموزشی انگلیسی و گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسیدرخواست ریزنمرات 
educational_service@kntu.ac.ir شودبوده و اسکن آن از طریق ایمیل براي دانشجو ارسال می پذیرامکان.  

 

 درخشان در مقطع کارشناسیارائه گواهی استعدادهاي 

 درخشان در مقطع کارشناسی از طریق ایمیل خدمات آموزشی به آدرس هايارائه گواهی استعداد
educational_service@kntu.ac.ir  فراهم شده  را به این آدرس ارسال نمایند خود براي دانشجویانی که درخواست

 .است

 

 مدیریت خدمات آموزشی
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