باسمهتعالی
اطالعیه مهم
نحوه تشکیل کالسهای دانشجویان نو ورود در نیمسال اول سال تحصیلی 1399 – 1400
ضمن عرض تبریک و آرزوی سالمتی و موفقیت تحصیلی برای شما ،خواهشمند است موارد زیر را به دقت مطالعه
فرمایید.
 - 1شروع کالسهای درسی دانشجویان نو ورود طبق تاریخهای زیر خواهد بود:
الف) دانشجویان نو ورود مقاطع تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته (با سوابق تحصیلی) و
دوره دکتری از روز شنبه مورخ 1399/08/10
ب) دانشجویان نو ورود مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسته (با آزمون) و کارشناسی ارشد ناپیوسته از روز
شنبه مورخ 1399/08/17

 - 2درخصوص برنامه درسی هفتگی ،از طریق پیامک اطالعرسانی خواهد شد.
 - 3دروس نظری و نیز بخش نظری دروس عملی – نظری ،با استفاده از سامانه مدیریت یادگیری ( )LMSارائه
خواهد شد .دانشجویان محترم ضمن ضرورت کسب مهارت و آمادگی الزم برای استفاده از سامانههای مورد
استفاده در دانشگاه ،ملزم به برگزاری و شرکت منظم در کالسهای غیرحضوری (برخط /برونخط)
میباشند.
 - 4در هنگام ارائه درس ،استاد محترم هر درس شیوه آموزش (بهصورت برخط یا برونخط) خود را مشخص
مینمایند.
تبصره :دانشجویان دوره دکتری نحوه تشکیل کالسهای درسی خود را از طریق دانشکده و گروه آموزشی
مربوط پیگیری نمایند.
 - 5توصیه میشود دانشجویان محترم تمهیدات الزم برای دسترسی به اینترنت مطمئن و پایدار در طی روزهای
کالسی را در نظر گیرند .در زمان برگزاری کالس ،عدم دسترسی به اینترنت و قطع آن قابل قبول نبوده و
در صورتی که مشکل قطع ارتباط از سرور دانشگاه نباشد ،تمامی عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.
 - 6دانشجویان موظفند ضمن تعامل مستمر با اساتید دروس و مدیر گروه آموزشی ،در تمامی فرآیندهای
یادگیری ،انجام تکالیف و آزمونهای مقطعی و یا ارزیابیهای مستمری که از سوی استاد درس برگزار
می شود ،مشارکت فعال داشته باشند.
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 - 7دروس عملی ،کارگاهی و آزمایشگاهی و نیز بخش عملی دروس عملی – نظری که با نظر استاد درس و
تأیید گروه آموزشی مربوطه ،امکان ارائه به صورت غیرحضوری (مجازی) را ندارند ،درصورت مجاز بودن از
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،با استفاده از ظرفیتهای خالی دانشگاه و رعایت پروتکلهای بهداشتی به
صورت حضوری برگزار میشوند.
 - 8در صورت عدم منع برای برگزاری کالس حضوری از سوی ستاد ملّی مبارزه با کرونا ،با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی ،برگزاری یک تا سه جلسه کالس حضوری در طول نیمسال تحصیلی ،برای
پاسخگویی به سؤاالت و رفع اشکال دانشجویان متقاضی ،با هماهنگی قبلی با امور کالسها ،بالمانع است.
 - 9تبعات ناشی از عدم مشارکت غیرموجه در فرآیند آموزش مجازی در طی نیمسال اول سال تحصیلی
 ،1399- 1400یا عدم پیگیری امور آموزشی از سوی دانشجو ،متوجه شخص دانشجو خواهد بود.
 - 10عدم حضور دانشجو در زمان امتحان پایان نیمسال تحصیلی ،صرفاً موجب از دست دادن نمره امتحانی
مربوط به آزمون پایانی خواهد شد.
 - 11امتحانات دروس عملی ،کارگاهی و آزمایشگاهی که با نظر استاد درس و تأیید گروه آموزشی مربوطه،
امکان برگزاری آن به صورت مجازی وجود ندارد ،در صورت عدم منع برای برگزاری آزمون حضوری از
سوی ستاد ملّی مبارزه با کرونا و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ،به صورت حضوری برگزار میشود.
 - 12فیلمهای آموزشی و راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی و ورود به کالسهای مجازی در وبگاه مرکز
فناوری دیجیتال دانشگاه به نشانی vc.usc.ac.ir :قابل مشاهده است.
 - 13اطالعیههای مربوط به آموزش مجازی دانشگاه از طریق کانال تلگرامی  @vcuscقابل دسترسی است.

 - 14در صورت وجود هرگونه ابهام و سؤال در زمینه مشکالت فنی و نرمافزاری سامانه آموزش مجازی از ساعت
 8تا  20تمامی روزهای هفته (به جز تعطیالت رسمی) با شماره ( 021 - 91070621پشتیبانی سامانه
آموزش الکترونیکی) یا ادمین کانال  @vcuscتماس گرفته شود.
با تشکر و آرزوی توفیق الهی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ
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