
 1911-1011نیمسال اول  : شرایط برگزاری1اطلاعیه شماره 

به  1911-1011اول  ترمدروس ، تحقیقات و فناوری با توجه به تاکید وزارت علومبه اطلاع دانشجویان محترم می رساند  .1

 ارائه خواهد شد. (Skyroomو  )نیما(Moodle) از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه برخطصورت 

 برخی از کلاس ها به صورت ضبط استدیویی و یا روش های دیگر برگزار خواهد شد.در موارد خاص  .2

، در صورت مجوز ستاد ملی کرونا نفره( 111نفره و  01در محل کلاس های درسی) با توجه به برگزاری کلاس های آنلاین .9

 امکان پذیر است.در کلاس های درسی حضور دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

 حضور دانشجویان در کلاس های برخط جهت ارزشیابی مستمر ضروری است. .0

انند )قطعی اینترنت، نبود تجهیزات و ...( نتودلایل موجه، دانشجویانی که به برخطبا توجه به ضبط و بارگذاری کلاس های  .5

 دریافت نمایند. Moodleمی توانند محتواهای آموزشی را از سامانه  در کلاس ها حاضر شوند،

روز بعد در  سه. کلاس های غیربرخط نیز حداکثر کلاس ها در همان زمان اعلام شده در برنامه ترمی ارائه خواهد شد .0

 .بارگذاری می گردد Moodleسامانه 

 با اساتید خود در ارتباط باشند. Moodleمی توانند از طریق کلاس های برخط یا سامانه دانشجویان  .7

 است.محترم اساتید در اختیار شیوه حضور و غیاب  .8

همانند ترم گذشته در کمیته منتخب  و افزایش تعداد معرفی به استاد حذف درس درخواست های مرخصی بدون سنوات، .1

 .تشورای آموزش مورد بررسی قرار خواهد گرف

شد می می با 11ی که در ترم قبل مشروط شده اند اما معدل آنها بیش از با توجه به مصوبه شورای آموزش، دانشجویان .11

 واحد درس اخذ نمایند. 21توانند تا 

امتحانات   و ارزشیابی پایان نیمسال خواهد بود و شرایط برگزاریدر کلاس مستمر ارزشیابی در قالب دروس ارزشیابی  .11

 اعلام خواهد شد.در اطلاعیه های بعدی مطابق مصوبات ستادملی کرونا 

از سامانه مجازی و پشتیبانی در اطلاعیه بعدی به اطلاع دانشجویان اطلاعات مربوط به کلاس های ترم آتی، نحوه استفاده  .12

 محترم رسانده خواهد شد.

 


