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ایران کنفرانس

تغییر برنامه امتحانی برخی دانشگاهها در فصل انتخابات  
  

  

 از  سوی دیگر انتخابات ریاست جمهموری که یکی ازبه گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
بزرگترین پدیدههای سیاسی در  کشور است با امتحانات نیمسال دوم دانشگاهها همزمان شده است، بر این اساس  کامران

دانشجو هفته گذشته از ابلاغ دستورالعمل انتخاباتی برای یکسان سازی  امتحانات دانشگاهها خبر داد، هرچند معاون
آموزشی وزیر علوم نیز چندی قبل  اعلام کرد که این دستورالعمل جنبه پیشنهادی داشته و اجرای آن اجباری نیست.

  

در این راستا برخی از دانشگاهها پیش از این، اقدام به تغییر برنامه  امتحانات پایان نیمسال دوم خود کرده بودند و این در
حالیست که برخی دیگر  نیازی به تغییر در برنامه امتحانی خود نمیبینند.

امتحانات دانشگاه شریف بدون تغییر برنامه  
  

رضا روستا آزاد رییس دانشگاه صنعتی شریف درباره برنامه امتحانات دانشگاه  شریف در فصل انتخابات، گفت: لزومی به
تغییری در برنامه نیست و تنها یک روز  قبل و بعد از انتخابات، امتحانی برگزار نمیشود، بنابراین امکان تغییر زمان 

امتحانات وجود ندارد، چرا که بر اساس قانون باید 16 هفته، کلاسهای درس  برقرار شود.

  

وی با تاکید براینکه نمیخواهیم استانداردهای موجود را تغییر دهیم، تصریح  کرد: در دانشگاه شریف فقط از این جهت که
در ایام امتحانات ممکن است دانشگاه  به عنوان حوزه اخذ رای فعالیت کند، یک روز قبل و یک روز بعد از انتخابات 

امتحانی برگزار نمیشود.

برگزاری زودهنگام امتحانات پایان ترم دانشگاه خوارزمی  
  

در عین حال حجازیزاده رییس دانشگاه خوارزمی تهران از برگزاری زودهنگام  امتحانات پایان ترم این دانشگاه به دلیل
همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری  خبر داد و گفت: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و به دلیل اینکه سیاست  ما،

مشارکت حداکثری دانشگاهیان است، شروع امتحانات حدود یک تا دو هفته  زودتر از موعد است.

  

وی درباره تعداد ساعات تدریس شده دروس، تصریح کرد: بر این اساس قرار شده  است که اساتید کلاسهای جبرانی برای
دانشجویان بگذارند تا به درس آنها  لطمه وارد نشود.
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حجازیزاده خاطرنشان کرد: امتحانات پایان ترم دانشگاه تا پیش از انتخابات  به پایان خواهد رسید تا دانشجویان به
شهرهای محل سکونت خود مراجعت کرده و  فعالیتهای انتخاباتی خود را انجام دهند.

امتحانات علامه قبل از انتخابات پایان مییابد  
  

همچنین در این باره سید صدرالدین شریعتی رییس دانشگاه علامه طباطبایی با  بیان اینکه امتحانات پایان ترم دوم، قبل از
آغاز انتخابات پایان مییابد،  گفت: امتحانات نیمسال دوم دانشگاه علامه طباطبایی تا 18 خرداد ماه 92 تمام  میشود و

با توجه به اینکه سال تحصیلی دانشگاه در ترم اول از 17 شهریور و  در ترم دوم از اول بهمن آغاز شده است، امتحانات نیز
تا قبل از برگزاری  انتخابات تمام میشود.

  

وی افزود: با این وجود دانشجویان فرصت خواهند داشت که حتی در زمان تبلیغات، در انتخابات ریاست جمهوری
فعالیت پرشوری داشته باشند.

  

شریعتی در پایان تصریح کرد: تاکنون در این نیمسال، هفت تا هشت جلسه از  کلاسها برگزار شده است، بنابراین تمامی
کلاسهای این نیمسال به طور کامل  برگزار میشود.

تعیین تکلیف برنامه امتحانی دانشگاه الزهرا منوط به تصمیم شورای دانشگاه  
  

انسیه خزعلی، رییس دانشگاه الزهرا با بیان اینکه هنوز تغییری در زمان  برگزاری امتحانات نداشتهایم، گفت: این مساله باید
در شورای دانشگاه مطرح  شود و پیش از آن نمیتوان در مورد احتمال تغییر زمان صحبت کرد.

  

به گزارش ایسنا، تا به حال در برنامه زمانی دانشگاه علم و صنعت تغییری به وجود نیامده است.

مروری بر برنامه امتحانی دانشگاههای غیر تهرانی  
  

تغییر زمان امتحانات برخی دانشگاههای تهران در حالی است که دانشگاههای  شهرستان عمدتا از برنامه قبلی زمانی خود
برای برگزاری امتحانات پیروی کرده و  تغییری در آن حاصل نمیکنند.

  

همچنین، رییس دانشگاه صنعتی اصفهان معتقد است، مشکل خاصی از نظر برگزاری  امتحانات نداریم و به نظر نمیرسد
برگزاری امتحانات و انتخابات ریاست  جمهوری به صورت همزمان تاثیری روی یکدیگر بگذارند، بنابراین زمانبندی 

برگزاری امتحانات نیمسال دوم تغییر نمیکند.
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به گفته روسای دانشگاههای بوعلی سینا و بینالمللی امام خمینی (ره) تغییری  در امتحانات این دانشگاهها رخ نخواهد داد،
مگر اینکه شرایط خاصی در این  زمینه پیش بیاید.

  

موذنی، رییس دانشگاه شیراز نیز از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 91-92 طبق زمان بندی اولیه خبر داد.

  

در عین حال حسن مروتی، رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به شرایط آب  و هوایی استان خوزستان، تصریح
کرد: معمولا امتحانات دانشگاه شهید چمران به  نحوی برگزار میشود که به تابستان نرسد، به همین دلیل و با توجه به 

برنامهریزی قبلی امتحانات این دانشگاه تا 22 خرداد ماه به پایان میرسد.
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