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 1401سال در و امتحانات ها شیوه برگزاری کالس

اساتید گرامی و دانشجویان محترم، برای  موفقیتآرزوی سالمتی و عرض تبریک اعیاد شعبانیه و سال جدید و  ضمن

 فروردین 14از و امتحانات ها شیوه برگزاری کالس ،دانشگاه شورای 23/12/1400 جلسه مورخ  با عنایت به مصوبه

 رسد:شرح زیر به اطالع می به )پایان هفته جبرانی( 1401تا دوم تیرماه 

 حضوری به صورت )دکتریکارشناسی ارشد و ( های درسی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلیکالستمامی  -1

  .برگزار خواهد شد

به  تکمیلی تحصیالت دانشجویان( پژوهشی – )آموزشینامه / رساله و ارزیابی جامع تمامی جلسات دفاع از پایان -2

 .شودمی برگزار حضوریصورت 

( به شیوه LMSمدیریت یادگیری )سامانه های نظری کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( از طریق تمامی کالس -3

 به منظور پاسخگویی به سؤاالت و رفع اشکال دانشجویانضمناً  ( تشکیل خواهد شد.Onlineآموزش برخط )

 شود.میبرگزار  حضوریبه صورت  هر درس جلسه کالس 2مقطع کارشناسی، تا پایان نیمسال تحصیلی، حداقل 

  رسانی خواهد شد.اطالع معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهها از طریق زمان برگزاری این کالس

به نیز  ی مقطع کارشناسیهاسهای بهداشتی، تمامی کالدرصورت بهبود شرایط و امکان اجرای پروتکل توجه:

 .برگزار خواهد شد شیوه حضوری

دانشکده هنر نظری  – شیوه برگزاری )حضوری یا مجازی( دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی و دروس عملی -4

به تشخیص دانشکده و گروه آموزشی مربوط است که از طریق  منوطبا اولویت برگزاری حضوری، ، و معماری

دروس عملی، کارگاهی و  .گردیدرسانی خواهد معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده اطالع

 به صورت حضوری برگزار خواهد شد. ها دانشکده سایرآزمایشگاهی 

فیزیکی  حضور .یابدمی ادامه( غیرحضوری – حضوری) ترکیبی صورت به درسی دانشجویان غیرایرانیهای کالس -5

دانشجویان این  حضور، عدم صورت در لیکن ؛باشدمی اختیاری ،ترکیبی هایکالس ایرانی درغیر دانشجویان

 .کنند مشارکت درس هایکالس در دانشگاه LMS از طریق سامانهند موظف

برای بندی تقویم آموزشی و برنامه زمان طبقدر کلیه مقاطع تحصیلی، پایان نیمسال تحصیلی  امتحاناتتمامی  -6

 برگزار خواهد شد. حضوریهر درس، به شیوه 

ی )از جمله استفاده بهداشت هایدستورالعمل کامل رعایت وواکسن کرونا دو نوبت تزریق  ،برای حضور در دانشگاه -7

  الزامی است. از ماسک(

، ستاد ملی مبارزه با کروناها از سوی خاص و محدودیت برای برگزاری کالسشرایط  ایجاد درصورت :یادآوری

 خواهد شد. اعالم رسمی دانشگاههای ها از طریق اطالعیههرگونه تغییر در شیوه برگزاری کالس
 

 

گاه  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانش
23/12/1400 


