
 بسمه تعالی
 اطالعیه تکمیلی مرحلهبندی حضوری شدن کالسهای آموزشی دانشجویان کارشناسی 

 ؛با سالم و احترام

به کل درصد دروس عملی شاخص براساس  20/01/1400و  15/01/1400پیرو جلسات شورای آموزشی دانشگاه مورخ 

حضوری شدن  بندیمرحله، اطالعات مربوط به در مقطع کارشناسی هر دانشکده و ظرفیت موجود سراهای دانشجوییدروس 

 .گرددشرح جدول زیر جهت بهره برداری تقدیم می بهها های آموزشی دانشکدهکالس

 

 الحظاتم

 از ؛ استمرار دارد برقرار است و همچنان ناریدرس، وب یهاضبط شده کالس لیبه فا انیدانشجو یدسترس تیبه اهم نظر

  .ندیضبط نما ناریوبی ها را در فضاکالس تمامیشود یدرخواست م یهمکاران گرام

 اند های درس واکسیناسیون را انجام ندادهدالیل موجه پزشکی در موعد حضوری شدن کالس دانشجویان کارشناسی که به

در صورت موافقت اساتید دروس و مجوز توانند میی بصورت مورد معتبرمدارک یا مشکالت خاص دیگر دارند، با ارائه 

 دانشجویان کارشناسی  های آموزشیکالس حضوری شدن بندیمرحلهجدول 

 دانشکده مرحله
به  درصد دروس عملی

 کل دروس دانشکده

ظرفیت اختصاص 
یافته اولیه سراهای 

 دانشجویی

تاریخ 
 تحویل اتاق

تاریخ شروع 
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 %2/76 دامپزشکی

641 
1/2/1401 
2/2/1401 
3/2/1401 

4/2/1401  

 %2/76 علوم ورزشی
 %61 منابع طبیعی و محیط زیست

 %7/57 معماری و شهرسازی
 %6/48 کشاورزی

 %9/42 علوم
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 706 %4/39 مهندسی
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 %2/31 علوم تربیتی و روانشناسی
568 

21/2/1401 
22/1/1401 
23/2/1401 

24/2/1401 

 %10 علوم ریاضی
 %7/8 ادبیات و علوم انسانی
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چ
ه 
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 %5/3 علوم اداری و اقتصادی

 %1/1 حقوق و علوم سیاسی 376

 %8/0 الهیات و معارف اسالمی



مسئولیت خود استفاده نموده یا نسبت  با مورد تایید دانشکده های آموزش مجازیمعاون آموزشی دانشکده از یکی از شیوه

 به حذف درس اقدام نمایند.

  الکترونیکی برگزار  سرویسی )به جز دروس عملی( به صورت تمامی دروس عمومی )به جز دروس تربیت بدنی( و دروس

 گردد.

 معاونت آموزشی ها به دفتر ها در این خصوص، حداکثر تا یک هفته پس از حضوری شدن کالسمشکالت خاص دانشکده

 دانشگاه ارسال تا در اسرع وقت تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

 های اعالم شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه اقدامها منطبق با برنامهخواهشمند است معاونین محترم آموزشی دانشکده 

 و از هرگونه اقدام متفاوت پرهیز شود. نمایند رسانیو اطالع

  اطالع رسانی خواهد شد متعاقباً پایان ترم امتحاناتدر خصوص چگونگی برگزاری. 

 

 انیکارکنان و دانشجو ،یعلم ئتیه یبه اطالع اعضا یاست مراتب به نحو مقتض ستهیشا

 رسانده شود.
 


