
ضمن عرض تبریک سال جدید و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی سالمتی و موفقیت برای اساتید گرامی  

کرونا و تأکید بر حضوری شدن دانشگاه ها، و مصوبه   و دانشجویان محترم، بر اساس مصوبه ستاد ملی و استانی 

اطالع  فروردین تا    14مبنی بر بازگشت تدریجی به فعالیت های حضوری، از روز یکشنبه    موسسهاخیرهیأت رئیسه  

 زیرمقررگردید: شرح  شیوه برگزاری کالسها و امتحانات به   ثانوی،

کرونا و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی )از جمله  ، تزریق سه نوبت واکسن  موسسهبرای حضور در   -1 

 .استفاده از ماسک ( و یا دو نوبت تزریق واکسن و ارائه جواب تست منفی کرونا، هر دو هفته یکبار الزامی است

که نیازمند استفاده از تجهیزات    تحصیالت تکمیلیپایان نامه های    ودوره کارشناسی ارشد  کالسهای عملی    -2

اطالع رسانی  حضوری و زمان برگزاری آنها   تخصصی مربوطه،می باشند به تشخیص گروه  کارگاهی و آزمایشگاهی  

 شد.   خواهد 

  مربوطه   آموزشی   گروه   تصمیم   با   تکمیلی   تحصیالت   دانشجویانجلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   -3

 شد.   برگزار خواهد مجازی  در موارد خاص بصورت حضوری یا 

ارشد،های    دوره  نظریکالسهای   -4 کاردانی    کارشناسی  و  ناپیوسته(  و  )پیوسته  گروه  کارشناسی  تشخیص  به 

 .تشکیل خواهد شد   ()آنالین  و به شیوه آموزش برخط آموزش مجازیاز طریق سامانه  تخصصی مربوطه 

ضمناً به منظور پاسخگویی به سؤاالت و رفع اشکال دانشجویان مقطع کارشناسی، تا پایان نیمسال تحصیلی،       *  

بصورت حضوری برگزار می شود. بدیهی است   مربوطه آموزشی  گروهجلسه کالس هر درس به تشخیص  2حداقل 

 .زمان برگزاری این نوع کالسها از طریق معاونت آموزشی اطالع رسانی خواهد شد 

و  توجه:  شرایط  بهبود  شهر    رنگ  نوع   درصورت    تمامی   بهداشتی،  های  پروتکل  اجرای  امکان و  اصفهانبندی 

 .شد  خواهد  برگزار حضوری شیوه به نیز  کارشناسی مقطع کالسهای



آزمایشگاهی   -5 و  کارگاهی  عملی،  دروس  برگزاری  کارشناسیشیوه  و  )حضوری  کاردانی  ترکیبی  بصورت   ، –  

ریق  ازط  که   است   ه مربوط  آموزشی  گروه   تشخیص  به   ،ده در اواخر ترم صورت فشره  ب  حضوری  اولویت  با  (  مجازی

 .معاونت آموزشی اطالع رسانی خواهد شد

در رابطه با امتحانات نهایی نیمسال دوم تحصیلی، با توجه به دستورالعمل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -6

  می   رسانی  اطالع  گرامی  دانشجویان  به  آموزشی  معاونت  طریق  از  و  شد،  خواهد    تصمیم گیریو ستاد ملی کرونا  

 .گردد

درصورت ایجاد شرایط خاص و محدودیت برای برگزاری کالسها از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هرگونه    توجه :

 . اعالم خواهد شد موسسهتغییر در شیوه برگزاری کالسها و امتحانات ازطریق اطالعیه های رسمی 

 

 معاونت آموزشی

 


