
 یَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَکَارِهِ 

 اطالعیه  

 1400-1401 دوم نیمسال ادامه برگزارینحوه 

 صنعتی امیرکبیر  دانشگاه

خانه و برگزاری جلسه در وزارت)علوم، تحقیقات و فناوری محترم وزارت ابالغ  ،مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا   بازگشت به سالم،با  

رئیسه و شورای دانشگاه و  (  01/1401/ 09مورخ   پیرو اطالعیه مورخ  و مذاکرات هیات   نحوه در خصوص    ،11/1400/ 06همچنین 

 :رساندبه اطالع می 1400-1401دوم برگزاری نیمسال 

)کارشناسیکالس • تکمیلی  مقاطع تحصیالت  از  های  و دکتری(  برگزار خواهد شد.    14/01/1401ارشد  بصورت حضوری 

گردد در  ممکن است با چند روز تاخیر حاضر شوند، در نتیجه پیشنهاد می  هاشهرسایر  مسبوق به سابقه، دانشجویان ساکن  

 ها و اساتید محترم مساعدت الزم را بنمایند. ههای ستادی، دانشکد حوزه  17/01/1401تا  14/01/1401بازه 

بصورت    1400-1401های پایان نیمسال در تمامی مقاطع )کارشناسی و تحصیالت تکمیلی( در نیمسال دوم  کلیه آزمون  •

 20و  19و مقاطع تحصیالت تکمیلی در هفته  18و  17های مقطع کارشناسی در هفته حضوری برگزار خواهد شد. آزمون

 اهد شد. برگزار خو 

 های مقطع کارشناسی بالفاصله پس از عید فطر و ماه مبارک رمضان بصورت حضوری برگزار خواهد شد. کالس •

تهران حضوری و   ساکن  ، امکان تشکیل ترکیبی کالس )دانشجویانهای الزمههماهنگیبا  در صورت تمایل اساتید محترم   •

 وجود دارد.  20/01/1401الکترونیکی( در مقطع کارشناسی از  ساکن شهرهای دیگردانشجویان 

که   • است  عزیزالزم  دانشجویان  و  کارکنان  علمی،  هیات  تزریق  اعضاء  باشند.    حداقل  کارت  داشته  همراه  به  را  واکسن  دوز  دو 

( https://vcr.salamat.gov.ir/fa ) 

  . شده استشروع  (  ییدانشجو  یها )سراهااستفاده از خوابگاه  یبرا  یلیتکم  التیتحص  انیثبت نام دانشجوجهت  اقدامات الزم   •

 رسانی را اتخاذ نمایند.  ها نیز تمهیدات الزم برای اطالع لذا، دانشکده

 خواهد شد. پس از ماه مبارک رمضان حضوری برگزار طع  ادر تمامی مقها کلیه کالس ،در صورت بهبود شرایط •

 توانند همچنان بصورت الکترونیکی ارائه شوند.میهای الزمه با هماهنگیهای پر جمعیت و حل تمرین کالس •

و    محترمد  تیتواند به تشخیص اسامیپایان نیمسال(    هایآزمون  ء)به استثنا  نیمسالدر طول    هاآزمون  و   کوئیزهابرگزاری   •

 د.  نمجازی برگزار شوبه صورت حضوری یا  های الزمهبا هماهنگی

https://vcr.salamat.gov.ir/fa


یا به مدیران    چارگونسامانه  )از طریق    "اتاق فکر حضوری نمودن"هرگونه اشکال، نکته و پیشنهاد به  خواهشمند است   •

اسرع وقت تصمیمات مناسب  اطالع داده شده تا در  (  فعال خواهد بود  14/01/1401، این ایمیل از  restart@aut.ac.irایمیل:  

 سایت دانشگاه به اطالع خواهد رسید.وبضمنا پاسخ سئواالت متداول در  اخذ شود.

اند، هر چه سریعتر به این امر اقدام نمایند تا نتایج منفی عدم  دانشجویانی که تاکنون موفق به تکمیل واکسیناسیون نشده •

 تزریق واکسن شامل آنها نشوند. 

دارند، لیکن با عنایت به جمیع موارد قطعا  همکاران محترم نگرانیهای قابل اعتنایی را اعالم میعزیز و دانشجویان برخی از  •

 همدلی کلیه اعضای خانواده امیرکبیر به عبور مالیم از این مشکالت کمک خواهد نمود. 

 . اقبا به اطالع خواهد رسیدبوده و هرگونه تغییرات در برنامه متعتصمیم ناظر به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا این  •

 

 

 

 

mailto:restart@aut.ac.ir

