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 تعالیباسمه
 اطالعیه مهم

  1399 – 1400نیمسال اول سال تحصیلی  در های دانشجویان نو ورودنحوه تشکیل کالس

طالعه را به دقت مموارد زیر خواهشمند است ، برای شما تحصیلیآرزوی سالمتی و موفقیت عرض تبریک و ضمن 

 فرمایید.

 زیر خواهد بود:های طبق تاریخ دانشجویان نو ورود های درسیشروع کالس -1

صیلی( و کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته  )با سوابق تحمقاطع تحصیلی  دانشجویان نو ورودالف( 

  10/08/1399از روز شنبه مورخ  دوره دکتری

از روز  ناپیوسته و کارشناسی ارشد( آزمون)با پیوسته  کارشناسیمقاطع تحصیلی دانشجویان نو ورود ب( 

 17/08/1399شنبه مورخ 
 

 رسانی خواهد شد.درخصوص برنامه درسی هفتگی، از طریق پیامک اطالع -2
 

 ارائه( LMSمدیریت یادگیری )سامانه  استفاده از ابنظری،  – و نیز بخش نظری دروس عملی دروس نظری -3
های مورد نهالزم برای استفاده از ساما مهارت و آمادگیکسب  ضرورت محترم ضمندانشجویان . خواهد شد

( خطبرون های غیرحضوری )برخط/منظم در کالسو شرکت برگزاری  ، ملزم بهاستفاده در دانشگاه

  باشند.می

 را مشخصخود خط( صورت برخط یا برونهر درس شیوه آموزش )بهمحترم د در هنگام ارائه درس، استا -4

 د.ننمایمی

وزشی رسی خود را از طریق دانشکده و گروه آمهای دنحوه تشکیل کالس دوره دکتریدانشجویان  تبصره:

 مربوط پیگیری نمایند.
 

وزهای ردر طی  ایداردسترسی به اینترنت مطمئن و پ برایتمهیدات الزم  محترمدانشجویان شود توصیه می -5

ل نبوده و عدم دسترسی به اینترنت و قطع آن قابل قبو کالس،را در نظر گیرند. در زمان برگزاری کالسی 
 . د بودخواهدانشجو  بر عهدهدانشگاه نباشد، تمامی عواقب آن  از سرورتی که مشکل قطع ارتباط در صور

ای در تمامی فرآیندهضمن تعامل مستمر با اساتید دروس و مدیر گروه آموزشی، دانشجویان موظفند  -6

 زاربرگس درکه از سوی استاد  مستمریهای و یا ارزیابی مقطعیهای تکالیف و آزمونانجام یادگیری، 

 شود، مشارکت فعال داشته باشند.می
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 ونظری که با نظر استاد درس  – دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی و نیز بخش عملی دروس عملی -7

ز بودن از ، درصورت مجادننداررا  (مجازیغیرحضوری ) مربوطه، امکان ارائه به صورتآموزشی تأیید گروه 
 های بهداشتی بهخالی دانشگاه و رعایت پروتکلهای ظرفیتبا استفاده از  ،سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا

 شوند.صورت حضوری برگزار می

امل با رعایت ک ،ستاد ملّی مبارزه با کرونا عدم منع برای برگزاری کالس حضوری از سویدر صورت   -8

ی، برای در طول نیمسال تحصیلحضوری  یک تا سه جلسه کالس برگزاری، بهداشتی هایپروتکل
 ، بالمانع است. هابا هماهنگی قبلی با امور کالسمتقاضی،  پاسخگویی به سؤاالت و رفع اشکال دانشجویان

نیمسال اول سال تحصیلی طی در آموزش مجازی عدم مشارکت غیرموجه در فرآیند  تبعات ناشی از  -9

 .خواهد بودو دانشجو، متوجه شخص دانشجاز سوی آموزشی امور ، یا عدم پیگیری 1399 -1400

 یاننمره امتحدادن از دست  صرفاً موجب پایان نیمسال تحصیلی،عدم حضور دانشجو در زمان امتحان   -10

 شد.خواهد  یپایانآزمون مربوط به 

وطه، مربآموزشی امتحانات دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی که با نظر استاد درس و تأیید گروه   -11
ز اعدم منع برای برگزاری آزمون حضوری در صورت وجود ندارد، امکان برگزاری آن به صورت مجازی 

 شود.میر به صورت حضوری برگزا ،های بهداشتیبا رعایت کامل پروتکلو  ستاد ملّی مبارزه با کرونا سوی

وبگاه مرکز  در های مجازیکالسورود به و  سامانه آموزش الکترونیکی استفاده ازراهنمای و  آموزشی هایفیلم  -12

 است. مشاهدهقابل  vc.usc.ac.irدانشگاه به نشانی:  دیجیتال فناوری

 ت.قابل دسترسی اس @ vcusc کانال تلگرامیدانشگاه از طریق  موزش مجازیآهای مربوط به اطالعیه  -13

از ساعت  افزاری سامانه آموزش مجازیدر زمینه مشکالت فنی و نرم السؤدر صورت وجود هرگونه ابهام و   -14
 نهساما)پشتیبانی  021 - 91070621با شماره رسمی(  مامی روزهای هفته )به جز تعطیالتت 20تا  8

 تماس گرفته شود.@  vcuscآموزش الکترونیکی( یا ادمین کانال

 
 

 توفیق الهیبا تشکر و آرزوی           

 علم و فرهنگ آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمعاون

                                              06/08/1399    


