( اطالعیه )
موضوع :امتحانات دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان به تعویق افتاد
بدينوسيله در اجرای بند  ۷دستور العمل شماره  ۲۵۱/۷۷مورخ  ۲۵/۳/۹۹سازمان مرکزی و با توجه به شيوع بيماری کرونا در
شهرستان های استان که در وضعيت زرد و هشدار می باشند ،طبق مصوبه شورای دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان مورخ
۱۱/۳/۹۹و نظر ستاد مديريت کرونای استان ،برای حفظ سالمتی دانشجويان ،اساتيد و کارکنان و رفع نگرانی اوليای محترم ،به
اطالع می رساند امتحانات حضوری کليه مقاطع از تاريخ  ۱۲خرداد لغايت  ۳۳خرداد سال جاری برگزار نخواهد شد .در اين
خصوص موارد زير به اطالع می رسد:

 -1کليه امتحانات واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان که در تاريخهای  ۱۲تا  ۱۹خرداد  ۹۹برنامه ريزی شده
بودند ،به هفته بعد از اتمام امتحانات از مورخ  ۱۲تيرماه  ۹۹الی  ۱2تيرماه  ۹۹بر اساس کارتهای ورود به جلسه منتقل
می شوند .به اطالع می رساند در صورت تغيير تصميمات سازمان مرکزی يا اخذ مجوز برگزاری امتحانات استان سمنان
به صورت مجازی ،موضوع متعاقباً و در اسرع وقت به دانشجويان عزيز اطالع رسانی خواهد شد.
 -2با عنايت به بخشنامه سازمان مرکزی ،آزمونهای مقطع دکتری و کارشناسی ارشد تا (حداکثر)  ۲۳نفر میتوانند با ارزيابی
مجازی توسط اساتيد برگزار گردند.
 -3با عنا يت به تغيير تاريخ امتحانات ،اصالحات مربوط به تاريخ و ساعت جديد امتحان تا روز سه شنبه مورخ  ۹۹/۳/۱۷در
سيستم انتخاب واحد دانشجويان وارد شده و دانشجويان عزيز می توانند از روز سه شنبه مورخ  ۹۹/۳/۱۷با مراجعه به
سامانه آموزشی دانشگاه ،کارت اصالح شده ی ورود به جلسه خود را دريافت نمايند.
 -4کليه دانشجويان محترم در همه مقاطع تحصيلی و با هر آزمون حضوری يا مجازی الزم است کارت ورود به جلسه آزمون
را از طريق سامانه آموزشی دانشگاه حتما تهيه نمايند.
 -5با عنايت به لزوم رعايت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ،به اطالع می رساند اصالحات جديد در تاريخ آزمون
به نحوی خواهد بود که تا حد ممکن تعداد شرکت کنندگان هر جلسه آزمون حداقل باشد .بنابراين ممکن است ساعت
امتحان شما در يک روز جابجا شده و به جلسات بعد از ظهر يا ساعات خلوت تر منتقل شود .لذا توصيه می شود حتما از
تاريخ  ۹۹/۳/۱۷مجد دا به سامانه انتخاب واحد مراجعه نموده و تاريخ و ساعت جلسه امتحان خود را مجددا چک نماييد .
 -6به اطالع می رساند در صورت فراهم بودن زيرساخت های الزم ،امتحانات دروس عمومی و معارف به صورت مجازی
برگزار خواهد شد .در اين خصوص تا روز سه شنبه مورخ  ۹۹/۳/۱۷متعاقبا اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.
 -7دانشجويان محترمی که ساکن شهرهای ديگر بوده و در نظر دارند در نزديکترين واحد محل سکونت خود امتحان دهند،
می توانند برای شرکت در امتحانات خود با مراجعه به سامانه اعالمی در سايت دانشگاه ثبت نام و برابر دستور العمل با
حضور در وا حد دانشگاهی محل سکونت امتحان دهند .بديهی است اين عزيزان نيز در هفته آينده امتحان نخواهند
داشت .
 -8دانشجويان واحد های دانشگاهی ديگر کشور که يکی از واحد های استان سمنان (از جمله سمنان) را برای آزمون در
سامانه طرح تعاون آزمون انتخاب نموده و در هفته آينده امتحان دارند ،می توانند با دستورالعمل های مربوطه در هفته
آينده ،آزمون خود را در محل واحد سمنان و يا ساير واحد انتخابی خود در استان برگزار کنند.
با انتشار خبر ساير دوستان و همکالسی هايتان را مطلع فرماييد.
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