اطالعیه شماره  5آموزش پردیس
درخصوص شروع نیمسال اول سال تحصیلی ( 1401-1402نیمسال )1401-1
دانشجویان گرامی؛
هماکنون که بازهی زمانی ثبتنام در نیمساا  1401-1پایاان یافتاه و حاوود یاه ههتاه شاا االو ک

باقیماناوه ایات،

هاای دریای نیمساا  1401-1پاالدی

خواهشمنویم به نکات زیال شوجه فالماییو:
.1

مطابق با شقویم آموز ی پالدی  ،ک
ارشباط با غیبت در ک

های دریی از روز یکشنبه مورخ  27شهریورماه آغاز خواهناو او .همچنای ،،مقاالرات آموز ای دانشا اه و پاالدی

های دریی (اعم از حضوری یا شالکیبی) یادآوری وه و از شمامی دانشجویان دعوت می ود با جویت در ک

در

هاای دریای خاود االکت

کننو.
.2

همانطور که در اط عیههای قبلی (اط عیه ماره  )3آموزش اع م وه ،زمان و محل بالگاااری ک
درخصوص ک

های شالکیبی هم اط عات زازم مالبوط به ههته بالگااری ک

هاا قاب در ساامانه مموزشای شاری

های حضوری و مجازی در

قب در سامانه مموزشی شری

درج اوه ایات.

قالار گالفته ایت.

تذکر :1آموزش شا پایان ههتهی جاری طی اط عیهای کالسهای ترکیبی حضوری ههته او (ههتهی فالد حضوری) را در کانا شل الام آموزش اع م خواهو کالد.
تذکر :2در پیویت ای ،اط عیه ،آدر
آموزش آموه ایت ،ک

محل بالگااری ک

مجازی ایاشیو ( )vclassک

های شالکیبی در ههتههای مجازی خود و شا پایان بازه شالمیم واحو ( 12مهالماه) در محال کا

بالگاار خواهنو و .دانشجویان عایا میشواننو به عنوان میهمان وارد ک
.3

های شالکیبای اعا م اوه ایات .هماانطور کاه در اط عیاه اماره 3

حسب مقالرات آموز ی دانش اه و پالدی  ،اخذ درو

در

وه و با شاییو ایتاد در

در ک

مجاازی ایااشیو در
الکت فالماینو.

با تالقی زمانی در بالنامه ههت ی ممنوع است .به ای ،وییله مجوداً شاکیو می ود ،چنانچه دانشاجو درویای

را با ش قی زمانی در بالنامه ههت ی اخذ کالده با و ،میشوانو با ایتهاده از فالصت شالمیم واحو ( 9شا  12مهالماه) نسبت به حذف یکی از درو
به ذکال ایت پ

در یاامانه vclass

مذکور اقاوام کناو .زازم

از بازه شالمیم واحو ،انتخاب واحو دانشجویان بالریی وه و درصورت وجود ش قی زمانی درو  ،اداره آموزش نسبت باه حاذف درو

دارای ش قای

رایاً اقوام خواهو کالد و اعتالاضی در ای ،خصوص مسمو نخواهو بود.
تذکر :3بویهی ایت بنو فوق امل ک

های درو

شالکیبی که در ههتههای مختلف (زوج و فالد) اماا در یاه روز و زماان بالگااار مای اونو و زاجاالم یاامانه

آموز ی الیف پیام ش قی در بالنامه ههت ی در یامانه آموز ی الیف درج میکنو ،نخواهو و .در خصوص ای ،نو درو

و کل اخذ آنها اط عیاهای مبساوط

در کانا شل الام آموزش قالار گالفته ایت.
.4

یادآوری می ود که ک
ای ،ک
مجازی در

های دریی ،چه در حالت حضوری و چه در حالت مجازی ،از جلسات ریمی دانش اه محسوب می ونو و حضور همه دانشاجویان عایاا در

ها با رعایت اصو آکادمیه و اخ ق حالفهای در ای ،جلسات مورد شاکیو معاونت آموز ی و پژوهشی پالدی

ایت .مقالرات و اصو

الکت در کا

هاای

متعاقبا در اط عیههای بعوی آموزش به ایتحضار دانشجویان محتالم خواهو رییو.

معاونت مموزشی و پژوهشی پردیس بینالملل کیش دانشگاه صنعتی شری
(19شهریورماه )1401

1

پیوست

) دروس ترکیبی تا پایان ترمیم واحدvclass( آدرس کالس مجازی

VCLASS آدرس

x

سید رضی شیخ االسالمی

1

امیر دانشگر

2

آرش کوثری

3

سعید ادیب نظری

4

محمد رحیم

5

رضا نقدآبادی

6

توحید ادیبی

7

- پاشاروش

8

خسرو حاج صادقی

9

علی صفدری

10

سید مصطفی مصطفوی

11

فریدون کیانفر

12

محمد جعفری فشارکی

13

رویا زرگریان

14

https://vc.sharif.edu/ch/kh_ghorbani67

خاطره قربانی مقدم

15

https://vc.sharif.edu/ch/zolghadr

محمدرضا ذوالقدری

16

https://vc.sharif.edu/ch/htalebi

هادی طالبی

17

https://vc.sharif.edu/ch/rafiee

مجید رفیعی

18

میثم نظریانی

19

رسول صدیقی بنابی

20

طاهره قربانی

21

https://vc.sharif.edu/ch/morad

محمد رضا مراد

22

https://vc.sharif.edu/ch/malaek

سیدمحمدباقر مالئک

23

سحر اشتری جعفری

24

امیرحسین کیهانی پور

25

https://vc.sharif.edu/ch/abedin

امین زین العابدین

26

https://vc.sharif.edu/ch/mehri.oghbaei

مهری عقبائی بناب

27

https://vc.sharif.edu/ch/saeed.srezaei

سعید رضائی

28

https://vc.sharif.edu/ch/zahra-panahi

زهرا پناهی

29

زهرا جهان بین مقانلو

30

کیارش فیروزی

31

https://vc.sharif.edu/ch/razi.sheikholeslami
https://vc.sharif.edu/ch/daneshgar
https://vc.sharif.edu/ch/kowsary.courseware
https://vc.sharif.edu/ch/adib
https://vc.sharif.edu/ch/rahim
https://vc.sharif.edu/ch/naghdabd
https://vc.sharif.edu/ch/adibi
https://vc.sharif.edu/ch/pasharavesh
https://vc.sharif.edu/ch/ksadeghi
https://vc.sharif.edu/ch/alisafdari87
https://vc.sharif.edu/ch/mostafavi
https://vc.sharif.edu/ch/kianfar
https://vc.sharif.edu/ch/m.fesharaki
https://vc.sharif.edu/ch/zargarianroya

https://vc.sharif.edu/ch/nazariani
https://vc.sharif.edu/ch/sadighi
https://vc.sharif.edu/ch/tghorbanimoghadam

https://vc.sharif.edu/ch/s.ashtari.j
https://vc.sharif.edu/ch/keyhanipour

https://vc.sharif.edu/ch/jahanbeen
https://vc.sharif.edu/ch/firoozi

2

1نام استاد

مهرداد نیکنام

32

https://vc.sharif.edu/ch/hoshmand

محمود هوشمند

33

https://vc.sharif.edu/ch/s.karimian

سعید کریمیان علی آبادی

34

https://vc.sharif.edu/ch/parisa.bagheri

پریسا باقری قلعه

35

https://vc.sharif.edu/ch/seifbarghi

مهدی سیف برقی

36

https://vc.sharif.edu/ch/mmnasiri

محمد مهدی نصیری خوانساری

37

بهناز جاماسب

38

سید روزبه موسوی

39

https://vc.sharif.edu/ch/bahare448

بهاره خویش خواه

40

https://vc.sharif.edu/ch/taeibi

محمد طیبی رهنی

41

عزت اهلل عباسیان

42

امین کاظمی

43

https://vc.sharif.edu/ch/samanjamshidi

سامان جمشیدی

44

https://vc.sharif.edu/ch/mhassanzadeh

محمدحسن زاده

45

امین جعفری رامیانی

46

آکاشا قابوسی

47

https://vc.sharif.edu/ch/tahmasebi

اسماعیل شاه طهماسبی

48

https://vc.sharif.edu/ch/safarzadeh

حمید صفر زاده

49

سید محمود حسینی

50

محمد سرافراز

51

محمد امین امینی

52

https://vc.sharif.edu/ch/mehrdad.niknam

https://vc.sharif.edu/ch/behnaz.jamasb
https://vc.sharif.edu/ch/seyedroozbeh1375

https://vc.sharif.edu/ch/e.abbasian
https://vc.sharif.edu/ch/amin.kazemi

https://vc.sharif.edu/ch/aminjafari
https://vc.sharif.edu/ch/ghaboosi

https://vc.sharif.edu/ch/s.mahmood.hosseini
https://vc.sharif.edu/ch/sarafraz
https://vc.sharif.edu/ch/m.a.amini

3

