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 دانشگاه بیرجند اطالعیۀ 

 1398-99تحصیلی دوم سال ها و امتحانات در نیم سال برگزاری کالس نحوۀپیرامون 
 

با توجه به شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و بیماری  ،ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر
توجه همکاران محترم و دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب  سال جارینیمهای دانشگاه در فعالیتدر ارتباط با ادامۀ  ،19کوئید 

رسانی به ذکر است که تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای شرایط فعلی شیوع کرونا اتخاذ شده و در صورت تغییر شرایط اطالعالزم  نماید.می
 .شد صورت خواهد

 

 آموزش
 پایان خردادماهتا در حال ارائه است،  الکترونیکیغیر حضوری و به صورت که عملی آن دسته از دروس  و نظری دروسکلیۀ  .1

 رسد.میبه اتمام برنامه ریزی و 

ارائه دروس در هر  ۀبه صورت فشرده برگزار می شود. برنام ردادم 10تیر تا  14 از ،دانشجو است ورحضنیازمند که  ،عملیدروس  .2
 . واهد شدخدانشکده توسط آموزش تنظیم و اعالم 

ذراندن این متقاضی استفاده از خوابگاه برای گ( صرفاً برای دانشجویانی که 1)تربیت بدنی و ورزش  تربیت بدنی عمومیدروس  .3
 اعالم خواهد شد. توسط آموزش پردیس علوم رفتاریها کالس نام و تشکیلثبتنحوۀ شود. ارائه می نیستنددروس 

 

 امتحانات
 غیرحضوری( برگزار خواهد شد. ارزشیابیِهای )یا سایر شیوه الکترونیکیبه صورت مقاطع کلیۀ در  نظریدروس  اتامتحان .4

 اعالم نمرات خواهد بود. )بر اساس برنامۀ اعالم شده توسط آموزش( تیر 14تا  خرداد 31از  دروس نظری امتحانات بازۀ برگزاری .5
  باشد.مرداد می 20 تا و درخواست دانشجو برای بررسی مجدد نمره مرداد 10 تا

تواند برگزار می تا پایان تیرماهبا هماهنگی آموزش،  دروس نظری غیرحضوری الکترونیکی یا آزمون درخواست استاد،در صورت  .6
 شود.

و درخواست دانشجو  مرداد 15عالم نمرۀ دروس عملی تا برگزار خواهد شد. ا دروس عملی در زمان حضور دانشجو هایمونآز .7
 باشد.مرداد می 20تا نمره  برای بررسی مجدد

 

 تحصیالت تکمیلیهای نامهپایان و امتحان جامع
 به صورت الکترونیکی با نظر استاد و دانشکده مجاز است.ها( و پیشنهادات پژوهش )پروپوزالها نامهپایان از برگزاری جلسات دفاع .8

 برگزار خواهد شد.  (شفاهی)مرداد  8و  (کتبی)مرداد  7روزهای  درامتحانات جامع به صورت حضوری  .9
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 خوابگاه و دسترسی به وسایل
 10ها تا الزم است کلیۀ خوابگاه مقابله با کرونا،ملی اعالم شده توسط ستاد  های بهداشتیِ با توجه به ضرورت رعایت دستورالعمل

 لذا: ،شوندنی که دروس عملی دارند آماده و برای ورود دانشجویاتیرماه تخلیه 

معاونت دانشجویی سایت دانشگاه )به وب الزم است که  نیازمند دریافت کتب یا وسایل ضروری هستند، یانشجویان خوابگاهد .10

از  فقطنموده و آنرا را تکمیل  "جلسه خروج کتب و جزوات مورد نیاز دانشجوصورت"و فرم مراجعه  (مدیریت دانشجویی بخش
توسط ادارۀ مورد نظر  ۀحمولموقت  در اسرعپس از دریافت فرم،  نمایند. ارسال saraha@birjand.ac.irطریق ایمیل 

 توسط ادارۀو بوده و گردد. بدیهی است هزینه ارسال به عهده دانشجارسال میاعالم شده  ها از طریق پست به آدرسِخوابگاه
 دریافت خواهد شد.در محل تحویل پست 

بندی بستهگاه، ها و نمایندگان حراست دانشبا نظارت سرپرستان خوابگاهتیرماه  10تا ها های خوابگاهوسایل دانشجویان در اتاق .11
در این خصوص دانشجویان  لذاگردد. ها منتقل میخوابگاه با ذکر شمارۀ اتاق( و به انبار ادارۀ به صورت مجزاهر اتاق )وسایل 
 تماس گرفته تا در مورد وسایل هااداره خوابگاهالزم است با  دانشجویان فارغ التحصیلای به دانشگاه نباید داشته باشند. مراجعه

 و نحوۀ دریافت آنها هماهنگی شود.

تماس حاصل  (31025130)ها توانند در ساعات اداری با ادارۀ خوابگاهینه سوال یا ابهام دانشجویان گرامی مصورت هرگودر  .12
 نمایند.


