باسمه تعالی

مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
در خصوص زمان برگساری آزمون پایانی و کالسهای عملی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۹

()۹۹/۲۸/۸۹
با توجه به تصمیمات اخیر برای بازگشایی دانشگاهها از تاریخ ۷۱خردادماه ۹۹مصوبات معاونت
آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر اعالم میگردد:

 -1آظهَى زضٍس ًظطٕ هطابق «بٌس  »1زستَضالعول ابالغٖ هَضخ  99/02/02بِ شکل هجاظٕ بِصَضت
آظهَى هستوط ٍ زض صَضت ً٘اظ ،پاٗاًٖ صَضت پصٗطز ٍ بِّ٘چٍجِ آظهَى حضَضٕ بطإ زضٍس ًظطٕ
بطگعاض ًوٖشَز.
 -2تاضٗد پاٗاى کالسّا  ٍ 99/03/21باظٓ ظهاًٖ آظهَىّا اظ  99/03/31لغاٗت  99/04/12هطابق بطًاهٔ
آظهَىّا تع٘٘ي هٖشَز .زض صَضت ً٘اظ بِ بطگعاضٕ آظهَى پاٗاًٖ بطإ برشٖ اظ ًوطٓ ًْاٖٗ

ظهاىبٌسٕ
ٍ زضصَضتٖکِ استاز زضس با زاًشجَٗاى ،ظهاًٖ ضا بطإ آظهَى پاٗاًٖ ّواٌّگ ًکطزُ باشس ،بِ هٌظَض
اٗجاز ًظن زض ظهاىبٌسٕ آظهَى پاٗاًٖ ،استاز هٖتَاًس زض باظٓ ظهاًٖ شکط شسُ ٍ زض ضٍظ ٍ ساعت
آظهَىّا اقسام بِ بطگعاضٕ آظهَى بِصَضت غ٘طحضَضٕ ًواٗس.

تع٘٘يشسُ هطابق بطًاهٔ
 -3الظم بِ ٗازآٍضٕ است کِ ظهاى بطگعاضٕ آظهَى جاهع هطابق هصَبٔ هَضخ  99/01/24هعاًٍت آهَظشٖ
زاًشگاُ اظ تاضٗد  99/04/07لغاٗت  99/05/08بِصَضت حضَضٕ ،پس اظ اضسال فْطست اساهٖ
زاًشجَٗاى ،ططاحاى سَال ٍ زاٍضاى بِ هسٗطٗت آهَظشٖ زاًشگاُ ٍ اذص هجَظ بطگعاضٕ اظ زفتط ًظاضت،
اضظٗابٖ ٍ تضو٘ي ک٘ف٘ت (ًاتک) زاًشگاُ ٍ با حضَض ًواٌٗسٓ زفتط ًاتک زاًشگاُ بِصَضت حضَضٕ
بطگعاض ذَاّس شس.
 -4آذطٗي ضٍظ ثبت ًوطات زضٍس ًظطٕ بطإ هقاطع تحص٘لٖ بِ شطح ظٗط است:
 -کارشناسی۹۹/۳۰/۰۳ :

 -کارشناسی ارشد ۹۹/۳۰/۱۱ :
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 -دکتری۹۹/۳۰/۰۳ :

 هْلت پاسرگَٖٗ بِ اعتطاضات زاًشجَٗاى بِ ًوطات اظ  3ضٍظ بِ  7ضٍظ با تَجِ بِ شطاٗط ذاص
ً٘وسال جاضٕ افعاٗش هٖٗابس ٍ پس اظ آى استاز هٖتَاًس ًسبت بِ اهضإ زٗج٘تالٖ اقسام ًواٗس.
 -5باظٓ ظهاًٖ  99/04/14لغاٗت  99/05/15بطإ بطگعاضٕ زضٍس عولٖ بِصَضت حضَضٕ ٍ ّوچٌ٘ي
بطگعاضٕ آظهَى پاٗاًٖ زضٍس عولٖ زض ّو٘ي باظُ تع٘٘ي هٖشَز ٍ آذطٗي ضٍظ ثبت ًوطات زضٍس
عولٖ ٍ ًظطٕ-عولٖ  99/05/30هٖباشس.
 شاٗستِ است هعاًٍاى هحتطم آهَظشٖ زاًشکسُّا جْت بطگعاضٕ زضٍس عولٖ زض باظٓ ظهاًٖ
اعالمشسُ بطًاهِضٗعٕ ًواٌٗس.
 الظم است بطًاهِضٗعٕ بِگًَِإ باشس کِ حضَض زاًشجَٗاى زض سطإ زاًشجَٖٗ زض حساقل ظهاى
هوکي ٍ بِطَض کاهالٌ فشطزُ باشس.
 بِهٌظَض اسکاى زاًشجَٗاى زاضإ زضٍس عولٖ زض سطاّإ زاًشجَٖٗ ،الظم است اساهٖ هتقاض٘اى
اظ سَٕ هعاًٍاى آهَظشٖ زاًشکسُّا بِ هعاًٍت فطٌّگٖ ،اجتواعٖ ٍ زاًشجَٖٗ زاًشگاُ اضسال
شَز.
 -6زاًشجَٗاى تحص٘الت تکو٘لٖ کِ زض هطحلٔ تسٍٗي ضسالِ ٗا پاٗاىًاهِ ّستٌس ٍ بطإ زضذَاست حصف
ً٘وسال اقسام ًوَزُاًس ،زض صَضت اًصطاف اظ حصف ً٘وسال ،هٖتَاًٌس اظ ططٗق پَضتال ذَز ًسبت بِ
لغَ زضذَاست حصف ً٘وسال اقسام ًواٌٗس.
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