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 ناسفرای فنی و مهندسی اطالعیه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی

 1044-1041در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیمسال دوم 

 

است و تاکید ری رساند پیرو دستور ستاد ملی کرونا ضمن آرزوی سالمتی برای همه دانشجویان گرامی، به استحضار می

محترم جمهور و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حضوری شدن کلیه فعالیت های آموزشی، موارد زیر برای 

با در نظر گرفتن شرایط و امکانات  1044-1041نیمسال دوم سال تحصیلی بازگشت تدریجی و تحقق این مهم در 

 له با کرونا به تصویب شورای آموزش مجتمع رسیده است:های ستاد ملی مقابموجود و نیز دستورالعمل

 

 مقطع کارشناسی ارشد

های ها با رعایت کامل دستورالعملبرای تمامی ورودی مقطع کارشناسی ارشددانشجویان  تمامی دروس -1

برگزار  بصورت حضوریمطابق با تقویم آموزشی دانشگاه  1044-1041نیمسال دوم سال تحصیلی از بهداشتی 

مدیریت با  04/11/1044توانند از تاریخ می 1044-1041لذا دانشجویان متقاضی خوابگاه در نیمسال دوم گردد. می

 نمایند. هماهنگینسبت به ثبت نام خوابگاه  (222داخلی دانشجویی )

 

-با رعایت کامل دستورالعمل مقطع کارشناسی ارشددر  1044-1041نیمسال دوم  کلیه امتحانات پایان ترم -0

 گردد. برگزار می بصورت حضوریهای بهداشتی 

 

ورت بصهای بهداشتی با رعایت کامل دستورالعمل سمینار و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدجلسات ارائه  -3

بصورت گردد. در شرایط خاص که امکان حضور داوران خارجی در جلسه دفاع نباشد، جلسه برگزار می حضوری

ز مندی اگردد. حضور دانشجویان برای بهرهنیمه حضوری و با حضور دانشجو، استاد راهنما و دیگر داوران برگزار می

 باشد.ی بهداشتی مجاز میهاجلسات دفاع پایان نامه بصورت محدود و با رعایت دستورالعمل
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 مقطع کاردانی و کارشناسی

 ازیبصورت مجبا تقویم آموزشی و تا اطالع ثانوی  مطابق کارشناسیمقطع کاردانی و دانشجویان  دروس نظری -1

های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، شود. در صورت مناسب بودن شرایط و امکان رعایت دستورالعملبرگزار می

م های بعدی اعالنها در اطالعیهآادامه این دروس بصورت حضوری برگزار خواهد شد که زمان برگزاری حضوری 

  خواهد شد.

اند چند درس که در ادامه لیست شده های مقطع کاردانی و کارشناسیبمنظور شروع تدریجی کالساما 

س شود این درو، پیشنهاد میعدم ارائه خوابگاهشود. شایان ذکر است که با توجه به برگزار می بصورت حضوری

  ، اخذ گردد.دارنددانشجویان بومی و یا دانشجویانی که شرایط اسکان را توسط فقط 

 

 : دروس ارائه شده بصورت حضوری )ویژه دانشجویان بومی و دانشجویان دارای شرایط اسکان )خوابگاه ارائه نمی گردد(1جدول 

 ردیف
شماره 

 درس
 نام استاد نام درس گروه

 ساعت کالس

 هفته در میان هر هفته

 (وجز) 14چهارشنبه ساعت  8یکشنبه ساعت  عابدی مصطفیدکتر  1ریاضی  01 34933  1

 (زوج) 14شنبه ساعت سه  8ساعت یکشنبه  دکتر حمید دارابی 1ریاضی  5 34933  0

 )فرد( 10 ساعت یکشنبه 10 ساعت سه شنبه زهرا وردی 0ریاضی  01 34955  3

 )زوج( 14شنبه ساعت  11یکشنبه ساعت  مصطفی عابدیدکتر  0ریاضی  1 34955  0

 )فرد( 10شنبه ساعت  18سه شنبه ساعت  علی خرسنددکتر  1فیزیک  01 34958  5

 (فرد) 14ساعت  وشنبهد 14ساعت  هنبش فرد دکتر مهدی قاسمی 1فیزیک  5 34958  1

 (ردف) 14 ساعت چهارشنبه 14 ساعت یکشنبه مژده روئین فرد 0فیزیک  01 34959  3

 )فرد( 8 دوشنبه ساعت 10یکشنبه ساعت  فرد دکتر مهدی قاسمی 0فیزیک  5 34959  8

9  314933 5 
معادالت 

 دیفرانسیل
 )فرد( 11سه شنبه ساعت  14یکشنبه ساعت  دکتر حمید دارابی

 در پیوسته حضور امکان چنانچه .در هنگام اخذ دروس در زمان انتخاب واحد حتما به توضیحات آن دقت نمایید** 

 نمایند اخذ را دروس این دارند را مذکور کالسهای

 

طبق لیست و برنامه  مقطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان  )کارگاه، آزمایشگاه و...(کلیه دروس عملی  -0

بصورت حضوری و  های بهداشتیها اعالم خواهد شد، با رعایت کامل دستورالعملزمانی که از طرف دانشکده

های دهگردد. فهرست دروس عملی و نحوه حضور دانشجویان از طریق دانشکبرگزار می 1041فشرده در سال 

ن شایا .نماینددانشجویان اقدامات مقتضی را صورت  ،شود تا برای هماهنگی خوابگاه و یا اسکانمربوطه اعالم می

 نظری و آموزش تئوریبخش ، 1041ذکر است تا زمان برگزاری بخش عملی این دروس بصورت فشرده در سال 



3 

 

و در سامانه مدیریت آموزش  بصورت مجازی 03/11/1044مانند گذشته مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه از  دروس

(LMSو اسکای روم برگزار می ).شود 

 

 مقطع کاردانی و کارشناسیدر مطابق با تقویم آموزشی  1044-1041نیمسال دوم  کلیه امتحانات پایان ترم -3

می باشد. شرایط دقیق و نحوه برگزاری امتحانات پایان  بصورت حضوری تیهای بهداشبا رعایت کامل دستورالعمل

 شود.های بعدی اعالم میترم در اطالعیه

 

 

ه )دریافت حداقل دو مرحل کامل بودن برنامه واکسیناسیونهای دانشجویی در دانشگاه و خوابگاه شرط حضور

 واکسن و ارائه گواهی یا کارت واکسیناسیون( می باشد.

 

را  ودخ واکسن کارت کارت واکسن، لینک ←با ورود به پرتال دانشجویی، در قسمت شخصی دانشجویان باید 

 بارگذاری نمایند. 

 

 

الزم به ذکر است این تصمیمات بر اساس شرایط فعلی بیماری کرونا اتخاذ شده است. در صورت هرگونه تغییر شرایط از 

 شود.و رنگ بندی شهرها، تصمیمات جدید متناسب با شرایط اتخاذ و اطالع رسانی می نظر شیوع بیماری کرونا

 

 

                با آرزوی توفیق الهی  

  معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی     


