
 

 

 ؛گرامی اندانشجوی

 و آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترم تان با سالم

 خصوص شکل برگزاری کالسههای درسه تصمیم گیری در ،نظر به تداوم شیوع بیماری کرونا و ظهور سویه های جدید آن

مسهلله حظه  نظر به اینکهه . توسط دانشگاه صنعت  شریف درحال انجام م  باشد( 1400-2آینده )نیمسال تحصیل  نیمسال 

مهدیران در تصهمیم گیهری ههای اولویه  اول سالمت  خانواده بزرگ پردیس اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان همهواره 

بازگش  تهدریج  بهه  با توجه به سیاس  های ابالغ  وزارت علوم و دانشگاه صنعت  شریف درخصوص  پردیس م  باشد

رعای  مصوبات ستاد مل  کرونا و شهورای سهالم  جزیهره کهیس و سهایر نهادهها و  با دانشگاهوضعی  عادی تحصیل در 

برگهزاری  پردیس پس از نهای  شدن برنامه دانشگاه و کسب مجوزهای فوق الذکر نسب  بهه اعهالم شهکل ،مراجع ذیصالح

اسه  دانشهجویان بهه اطالع رسان  خواهد نمهود. ززم بهه ذکهر ( 1400-2)نیمسال  آینده کالسهای درس  نیمسال تحصیل 

 :موارد زیر توجه نمایند

 و مجیازی) ترکیبیی ( بهه صهورت1400-2)نیمسهال  آینهدهتحصهیل  ههای درسه  در نیمسهال  کالسبرگزاری  .1

 ،تها اطهالع نهانوی تا صدور مجوز از سوی شورای سالم  جزیره کهیس ززم به ذکر اس  بود.خواهد  (حضوری

 برگزار خواهد شد. مجازیبه صورت ( 1400-2ل )نیمساآینده کالسهای درس  نیمسال تحصیل  

چنانچه مجوز تشکیل کالسهای حضوری از جانب مراجع ذیصالح در سطح مل  و منطقه ای )جزیره کیس( صهادر  .2

آگاه  از شرایط خاص جزیره کهیس  نیز مشابه دانشگاه صنعت  شریف و سایر دانشگاه های منطقه با گردد. پردیس

 را در پهیس خواههد گرفه . ام به گیامگو  تدریجیو ... روند بازگشای  خوابگاه های دانشجوی   اعم از مسکن،

 اطالع رسان  های ززم در این خصوص از مجاری رسم  اطالع رسان  پردیس انجام خواهد شد.

 حسب اطالعیه معاون  آموزش  و تحصیالت تکمیل  دانشگاه صنعت  شریف هم اکنهون برنامهه ریهزی امتحانهات .3

شده اس . پردیس هم ضهمن رعایه  مصهوبات  انجام حضوری( به صورت 1400-2پایان نیمسال آینده )نیمسال 

. اقهدام نمهوده اسه  حضیوریامتحانات پایان نیمسال آینده بهه صهورت  نسب  به برنامه ریزینهادهای بازدست  

شهرک  در آزمهون ههای پایهان نیمسهال بنابراین از عموم دانشجویان خواهشمند اس  برنامه ریزی های ززم برای 

 در نظر داشته باشند.به صورت حضوری در محل پردیس کیس را  (1400-2آینده )نیمسال 

 

 (1400دی ماه  18س کیش دانشگاه صنعتی شریف )یهیأت رئیسه پرد


