
  آموزش مجازی )قابل توجه دانشجویان عزیز( 2ْاطالعیه شماره 

 

 عرض تبریک سال جدید ... ؛با سالم و

با توجه به قطعیت آموزش مجازی در ترم جاری، الزم است دانشجویان گرامی جهت ارتقاء کیفیت آموزش و به حداقل 

 رساندن مشکالت فعلی و آتی به نکات ذیل توجه  نمایند : 

آموزش کلیه دروس نظری )عمومی و تخصصی( تا اطالع ثانوی به شکل مجازی خواهد بود و در صورت فراهم  .1

 شذن امکان برگزاری کالسها به شکل حضوری مراتب به اطالع خواهد رسید.

ه خواهند شد و در غیر این صورت در صورت برپایی کالسها به شکل حضوری، دروس عملی بصورت  فشرده ارائ .2

این دروس اضافه بر سقف واحد دانشجو در ترم بعد برای دانشجو منظور شده و نمره اش در این ترم ثبت می 

 شود.

 بحث آموزش آنالین کالسها در دست پیگیری است و موارد الزم به اطالع خواهد رسید. .3

نات مطابق تقویم آموزشی خواهد بود و تغییرات در صورت برگزاری امتحانات به شکل حضوری، تاریخ امتحا .4

 احتمالی اعالم خواهد شد.

در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی مرکز، شرکت دانشجو در یک یا چند درس در کالسهای آموزش  .5

مجازی مقدور نباشد، به درخواست دانشجو تقاضای حذف درس یا حذف ترم وی بررسی و نتیجه به اطالع 

تقاضای خود را به مدیر گروه اعالم نماید.  1/2/99سید. الزم است دانشجو حداکثر تا تاریخ  دانشجو خواهد ر

 همچنین باید اضافه کرد که ترم حذف شده دانشجو جزء سنوات تحصیلی وی محسوب نخواهد شد.

در تذکر : با توجه به اینکه حذف درس یا حذف ترم تحصیلی موجبات عقب ماندگی دانشجو و بروز مشکالتی 

روند انتخاب واحد وی در ترم های آینده خواهد شد، لذا توصیه می شود دانشجو حداکثر تالش خود را برای 

 گذراندن موفق ترم جاری بکار گیرد.

اگر دانشجویی برای ترم جاری متقاضی میهمانی باشد و کالسهای آموزشی در دانشگاه مقصد به شکل حضوری  .6

می گیرند . توجه کنید که در صورت برگزاری کالسهای حضوری مرکز،  باشند، تقاضای وی مورد بررسی قرار

 تقاضای حذف ترم و حذف درس و یا تقاضای میهمانی منتفی خواهد بود.

برای ارائه پروژه دانشجویی، ارائه پاورپوینت پروژه به همراه فایل صوتی ارائه شده توسط دانشجو کافی ست و  .7

 ه ارسال شود.الزم است فایل مربوطه برای مدیرگرو

قبال گواهی سامانه مجازی نهاد رهبری یک مورد مهم درباره آموزش مجازی دروس عمومی : دانشجویانی که  .8

را دریافت کرده اند الزم است اصل گواهی را در پایان ترم و تصویر آن را قبل از پایان ترم از طریق ایمیل به 

ارای گواهی نهاد می باشند، نمره پایان ترم آموزش ارسال نمایند. این دانشجویان که دمدیر  –پیروز هاشم پور 

نمره پایان ترم می باشد. )  5نمره لحاظ خواهد شد و  این گواهی به منزله  15آنها از 

(pirouz.hashempour@yahoo.com 



در پایان یادآوری می شود که کارشناسان آموزشی و مدیران گروه پاسخگوی سواالت شما خواهند بود و آگاهی  .9

 از اطالعیه های آموزشی از طریق سایت مرکز ضروری است. 

 

 آرزوی موفقیت برای شما با

 

 


