
  به نام خداوند عزیز و حکیم

  هاي نیمسال اولخصوص نحوه برگزار کالسدر 1399 -1400سال تحصیلی 1اطالعیه شماره 

و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و آرزوي و یاران باوفایش با تسلیت ایام سوگواري شهادت سرور شهیدان امام حسین (ع) 

ها به شرح زیر اعالم و عزیز، مصوبات شوراي دانشگاه در خصوص شیوه برگزاري کالس سالمتی براي اساتید گرامی و دانشجویان

  گردد:ابالغ می

پیرو مصوبات قبلی و طبق برنامه هفتگی و تقویم آموزشی اعالم شده، و با لحاظ وضعیت کرونایی حاکم بر منطقه و در نظر  - 1

در  (اعم از برخط و غیربرخط) صورت الکترونیکیه مقطع کارشناسی ب ايهفته16 هاي،  تمام کالسوضوعگرفتن تمام ابعاد م

برگزار خواهد شد و اساتید ارجمند موظف  jam.azaruniv.ac.irبه آدرس  جامع آموزش مجازي دانشگاه (جام) سامانه

 نمایند. تدریس برخط هفته تدریس) را در همان سامانه به صورت 16هفته از  8ها (درصد تعداد هفته 50هستند دستکم 

در  هاي پیوستتوانند از فایلهاي تدریس به صورت آنالین نیستند میقادر به حضور در کالس ،دانشجویانی که به دالیل موجه

  همان سامانه استفاده نمایند.

برگزار خواهد شد؛ لکن برگزاري کالس تدریس  برخطصورت هاي مقطع کارشناسی ارشد نیز صرفا در همان سامانه و بهکالس - 2

  هاي بهداشتی بالمانع است.صورت حضوري نیز در صورت هماهنگی با گروه و دانشکده و رعایت پروتکل به

و در  نمایند يپیگیر ، نحوه برگزاري کالس دروس خود را از مدیر گروه خود1399هاي قبل از مقطع دکتري وروديدانشجویان  - 3

  رسانی خواهد شد.این مقطع متعاقبا اطالعهاي جدید خصوص شیوه برگزاري کالس براي ورودي

ها به صورت منظم و طبق برنامه هفتگی برگزار گردد و در صورت برگزار شود که کالسبه اساتید ارجمند مؤکدا توصیه می - 4

. همچنین ارزشیابی و آزمون دروس به شودشنبه) برگزار پنجروز ترجیحا نشدن جلسه خاص، کالس جبرانی آن در همان هفته (

  .نیمسال اختصاص یابداز نمره به آزمون نهایی  کمتريسهم در طول نیمسال انجام بگیرد و و مستمرّ صورت منظم 

، از امکانات خوابگاه (اسکان در اتاق حداکثر (حائز شرایط) اسکان در خوابگاه دانشجویی دانشجویان تحصیالت تکمیلیِ متقاضیِ - 5

  جویی به صورت بیرون بر، برخوردار خواهند شد.نشدو نفره) و غذاي دا



هاي بهداشتی و ضوابط اعالم شده کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مدت حضور در دانشگاه، متعهد به رعایت پروتکل -6

افت گواهی و در بدو ورود به دانشگاه، ملزم به مراجعه به مرکز مذکور جهت دری باشندمیتوسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 

  سالمت هستند.

  :گردداعالم می شرح زیربه  موجودشرایط در  امناي دانشگاه در خصوص تخفیف شهریه مصوبه هیات - 7

  1398-1399تعیین شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 

  شود.کنند، فقط شهریه ثابت دریافت میاز دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف می - 1

درصد شهریه متغیر  70متغیر به میزان  شود اما شهریهکنند، شهریه ثابت دریافت میدانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمیاز  - 2
  شود.مصوب دریافت می

اري شده در حساب بستانکشده مربوط به دروس حذفمتغیر پرداخت نمایند، شهریهدانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می - 3
  شود.دانشجو منظور و در نیم سال تحصیلی آتی مستهلک می

اند به عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیم سال هاي مجازي را نداشتهشده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزششهریه دریافت - 4
  شوند.آتی محسوب و بستانکار می

  شود.سال تحصیلی نموده شهریه ثابت و متغیر دریافت نمیشده و مبادرت به حذف نیماز دانشجویانی که به بیماري کرونا مبتال  - 5

  این مصوبه خواهند شد.  3الی  1اند؛ مشمول بندهاي دانشجویانی که از آموزش مجازي استفاده کرده -6

  واهد بود.هاي تحصیلی آتی نیز قابل اعمال خاین مصوبه در صورت تمدید شرایط آموزش مجازي در نیم سال - 7

  

اساتید و کارکنان) و دانشجویان عزیز و انعکاس از افزایی همه همکاران ارجمند (اعم گردد که همکاري و همدر پایان، یادآوري می

  را میسر خواهد کرد. کیفیت آموزشیطی این مسیر و فرایند را تسهیل، و ارتقاي  ذي ربط،به موقع مشکالت به مدیران 

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                  


