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 پردیسآموزش  5اطالعیه شماره 

 (1401-1)نیمسال  1401-1402نیمسال اول سال تحصیلی شروع درخصوص 

 ؛گرامی اندانشجوی

، ایات ماناوهباقیپاالدی   1401-1نیمساا  هاای دریای و حاوود یاه ههتاه شاا  االو  ک  یافتاه  پایاان 1401-1در نیمساا   نامی زمانی ثبته بازهاکنون کهم

 :وفالماییزیال شوجه  به نکات خواهشمنویم

در  مقاالرات آموز ای دانشا اه و پاالدی همچنای،، و  او. ناآغاز خواه شهریورماه 27یکشنبه مورخ های دریی از روز ک   ،مطابق با شقویم آموز ی پالدی  .1

هاای دریای خاود  االکت  ود با جویت در ک  دانشجویان دعوت میو از شمامی   وه یادآوری( شالکیبیهای دریی )اعم از حضوری یا در ک   غیبت ارشباط با

 .کننو

 

ایات.  درج  اوه ساامانه مموزشای شاری در  قاب  هاابالگاااری ک   زمان و محل ، وه اع مآموزش  (3)اط عیه  ماره  های قبلیهمانطور که در اط عیه .2

 قالار گالفته ایت. سامانه مموزشی شری در قب  مجازی در   وحضوری  هایههته بالگااری ک   مالبوط بهعات زازم های شالکیبی هم اط درخصوص ک  

 .فالد حضوری( را در کانا  شل الام آموزش اع م خواهو کالد یههته او  )ههته های ترکیبی حضوریکالسای ی جاری طی اط عیهآموزش شا پایان ههته :1تذکر

 3هماانطور کاه در اط عیاه  اماره . اعا م  اوه ایاتهای شالکیبای ک   (vclassآدر  محل بالگااری ک   مجازی ایاشیو ) ،ای، اط عیه یتدر پیو :2تذکر

 vclass در  در یاامانه مهالماه( در محال کا   مجاازی ایااشیو 12های مجازی خود و شا پایان بازه شالمیم واحو )های شالکیبی در ههتهک   ،آموزش آموه ایت

 .در ک    الکت فالماینو در  با شاییو ایتاد وه و  در  وارد ک    میهمانبه عنوان  شواننوعایا می و  و. دانشجویاننبالگاار خواه

 

درویای دانشاجو چنانچه  ، ودمی شاکیووییله مجوداً ه ای، . بممنوع استدر بالنامه ههت ی  زمانی تالقیاخذ درو  با  ،آموز ی دانش اه و پالدی  حسب مقالرات .3

زازم مهالماه( نسبت به حذف یکی از درو  مذکور اقاوام کناو.  12شا  9از فالصت شالمیم واحو ) شوانو با ایتهادهمی ،ده با ودر بالنامه ههت ی اخذ کال زمانی را با ش قی

سبت باه حاذف درو  دارای ش قای اداره آموزش ن ،زمانی درو  و درصورت وجود ش قی  وه بالرییپ  از بازه شالمیم واحو، انتخاب واحو دانشجویان به ذکال ایت 

  در ای، خصوص مسمو  نخواهو بود. ضیالااقوام خواهو کالد و اعت اًرای

و زاجاالم یاامانه   اونویروز و زماان بالگااار ما هیامختلف )زوج و فالد( اماا در  یهاکه در ههته یبیدرو  شالک یهاایت بنو فوق  امل ک   یهیبو :3رتذک

مبساوط  یاهیاط عنو  درو  و  کل اخذ آنها ا ،ینخواهو  و. در خصوص ا کنو،یدرج م فی ال یدر یامانه آموز  یدر بالنامه ههت  یش ق امیپ فی ال یآموز 

 .در کانا  شل الام آموزش قالار گالفته ایت

در  عایاا  ونو و حضور همه دانشاجویانحالت حضوری و چه در حالت مجازی، از جلسات ریمی دانش اه محسوب می چه در های دریی، ود که ک  ادآوری میی .4

هاای ای در ای، جلسات مورد شاکیو معاونت آموز ی و پژوهشی پالدی  ایت. مقالرات و اصو   الکت در کا  اخ ق حالفه آکادمیه و رعایت اصو  با هاک  ای، 

 دانشجویان محتالم خواهو رییو. یتحضارهای بعوی آموزش به ااط عیه مجازی در  متعاقبا در

 

  دانشگاه صنعتی شری  الملل کیشمعاونت مموزشی و پژوهشی پردیس بین

 (1401شهریورماه 19)
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 پیوست

 

 تا پایان ترمیم واحددروس ترکیبی ( vclassآدرس کالس مجازی )

 

x آدرس  1نام استادVCLASS 

 https://vc.sharif.edu/ch/razi.sheikholeslami االسالمیسید رضی شیخ  1

 https://vc.sharif.edu/ch/daneshgar امیر دانشگر 2

 https://vc.sharif.edu/ch/kowsary.courseware آرش کوثری 3

 https://vc.sharif.edu/ch/adib سعید ادیب نظری 4

 https://vc.sharif.edu/ch/rahim محمد رحیم 5

 https://vc.sharif.edu/ch/naghdabd رضا نقدآبادی 6

 https://vc.sharif.edu/ch/adibi توحید ادیبی 7

 https://vc.sharif.edu/ch/pasharavesh پاشاروش - 8

 https://vc.sharif.edu/ch/ksadeghi خسرو حاج صادقی 9

 https://vc.sharif.edu/ch/alisafdari87 علی صفدری 10

 https://vc.sharif.edu/ch/mostafavi مصطفی مصطفویسید  11

 https://vc.sharif.edu/ch/kianfar فریدون کیانفر 12

 https://vc.sharif.edu/ch/m.fesharaki محمد جعفری فشارکی 13

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

 https://vc.sharif.edu/ch/nazariani میثم نظریانی 19

 https://vc.sharif.edu/ch/sadighi بنابیرسول صدیقی  20

 https://vc.sharif.edu/ch/tghorbanimoghadam طاهره قربانی 21

 https://vc.sharif.edu/ch/morad محمد رضا مراد 22

 https://vc.sharif.edu/ch/malaek سیدمحمدباقر مالئک 23

 https://vc.sharif.edu/ch/s.ashtari.j سحر اشتری جعفری 24

 https://vc.sharif.edu/ch/keyhanipour 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 پناهیزهرا  29

 https://vc.sharif.edu/ch/jahanbeen زهرا جهان بین مقانلو 30

 https://vc.sharif.edu/ch/firoozi کیارش فیروزی 31
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 https://vc.sharif.edu/ch/mehrdad.niknam 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

 https://vc.sharif.edu/ch/behnaz.jamasb بهناز جاماسب 38

 https://vc.sharif.edu/ch/seyedroozbeh1375 سید روزبه موسوی 39

 https://vc.sharif.edu/ch/bahare448 بهاره خویش خواه 40

 https://vc.sharif.edu/ch/taeibi محمد طیبی رهنی 41

 https://vc.sharif.edu/ch/e.abbasian عزت اهلل عباسیان 42

 https://vc.sharif.edu/ch/amin.kazemi امین کاظمی 43

 https://vc.sharif.edu/ch/samanjamshidi جمشیدی سامان 44

 https://vc.sharif.edu/ch/mhassanzadeh محمدحسن زاده 45

 https://vc.sharif.edu/ch/aminjafari یانیرام یجعفر نیام 46

 https://vc.sharif.edu/ch/ghaboosi یآکاشا قابوس 47

 https://vc.sharif.edu/ch/tahmasebi یشاه طهماسب لیاسماع 48

 https://vc.sharif.edu/ch/safarzadeh صفر زاده دیحم 49

 https://vc.sharif.edu/ch/s.mahmood.hosseini ینیمحمود حس دیس 50

 https://vc.sharif.edu/ch/sarafraz محمد سرافراز 51

 https://vc.sharif.edu/ch/m.a.amini ینیام نیمحمد ام 52
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