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 اساتید محترم دانشگاه، دانشجویان گرامی

 با سالم و احترام

 موارد زیر جهت اطالع و اجرا ابالغ می گردد: 0911-0011تبریک آغاز سال تحصیلی ضمن 

دروس عملی( و مجازی )دروس نظری و دروس به صورت ترکیبی حضوری )برخی  991ترم  .1

 عملی با قابلیت ارائه مجازی( برگزار خواهد شد.

و هر دوره منحصر به  (1تقویم آموزشی )پیوست ول ابرگزاری دوره های حضوری مطابق با جد .2

 تعداد محدودی از دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی خواهد بود.

آنالین هفته  کالس آموزشی  11هفته و حداکثر  11اقل هر یک از اساتید ملزم به برگزاری حد .3

دی ماه(  11شهریور ماه الی  11برای هر درس نظری در طول بازه برگزاری کالس ها ) مجازی

 می باشند.

دانشجویان گرامی در صورت عدم تمایل به حضور در کالس های حضوری عملی مطابق با  .1

ی را دارند و امکان اخذ دروس عملی و صرفا امکان حذف دروس عملتقویم آموزشی ول اجد

 عدم حضور در کالس های حضوری و ناتمام گذاشتن درس میسر نیست.

صرفا برخی دروس عملی به تشخیص گروه آموزشی به صورت حضوری و فشرده برگزار  .1

قبل از موعد برگزاری دوره  از طریق گروه های آموزشیخواهند شد که فهرست این دروس 

 . ع رسانی خواهد شداطال ویژه هر گروه

آبان ماه( به دو شیوه  11مهر ماه الی  21سه هفته ابتدایی ترم برای دانشجویان جدید الورود ) .1

حضوری و مجازی به صورت همزمان برگزار خواهد شد و این دانشجویان در انتخاب شیوه 

کالس برای سه هفته ابتدایی ترم مخیر هستند و در ادامه ترم کلیه کالس های این 

 دانشجویان نیز به صورت مجازی تشکیل خواهد شد.

دانشجویان گرامی جهت شرکت در کالس های مجازی نیازمند حداقل یک دستگاه گوشی  .1

 هوشمند و اینترنت هستند.



صدور کارت ورود به جلسه و دسترسی دانشجویان به آن منوط به شرکت در ارزشیابی  .8

ه جلسه امتحان به همراه داشتن کارت ورود اساتید در سامانه سما است. شرط ورود دانشجو ب

 به جلسه می باشد.

غیبت بیش از سه شانزدهم برای هر درس در طول ترم در صورت موجه بودن موجب حذف  .9

درس و در صورت تشخیص غیر موجه بودن غیبت توسط شورای آموزشی دانشگاه، موجب 

 ثبت نمره صفر برای درس مذکور می شود.

بازه زمانی ثبت شده امکان پذیر نیست، لذا دانشجویان با شرکت در حذف و اضافه خارج از  .11

کالس ها از ابتدای ترم تحصیلی نسبت به تصمیم گیری در رابطه با حذف و اضافه در زمان 

 مقرر اقدام نمایند.

اساتید و  ارائه خواهد شد و نحوه حضور (2)پیوست  فهرست کالس مجازی اساتید به پیوست .11

 مجازی مطابق با ترم گذشته است. در کالس دانشجویان

به صورت مجازی خواهد بود و هر  1399شهریورماه  11شرو ع کالس ها از روز شنبه مورخ  .12

 هفته کالس آموزشی مجازی آنالین تا پایان ترم می باشد. 11استاد ملزم به تشکیل حداقل 

بر عهده اداره آموزش دانشگاه بوده و صرفا کالس هایی نظارت بر برگزاری کالس های مجازی   .13

برگزار شده و ثبت می شود معتبر  Adobe Connectکه در سامانه آموزشی و تحت نرم افزار 

 خواهد بود.

سامانه جامع آموزش مجازی به عنوان مکمل در کنار کالس های مجازی در اختیار اساتید  .11

می توانند جهت اشتراک فایل، برگزاری آزمون و ... محترم قرار خواهد گرفت و اساتید محترم 

 از آن بهره ببرند.

بدیهی است که دانشگاه تابع سیاست های کلی مراجع باالدستی بوده و هرگونه دستورالعمل  .11

ناقض برنامه ریزی صورت گرفته، مالک عمل و موجب برنامه ریزی مجدد و اطال ع رسانی آن 

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 



 1پیوست 

گاه سید جمال الدین اسدآبادیدانش  

1399-1011سالتحصیلی  اولتقویم آموزشی نیمسال   

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان برنامه ردیف

1399شهریور  1  1399شهریور   2 انتخاب واحد 0  

1399شهریور  11 شرو ع نیمسال تحصیلی 2   

1399شهریور  23 حذف و اضافه نیمسال )حداکثر دو درس( 9 1399شهریور  21   

1399شهریور  31 کنترل انتخاب واحد توسط اساتید راهنما 0 1399شهریور  31   

1399دی  11 حذف اضطراری 5 1399دی  11   

1399دی  11  پایان کالس ها 6  

اساتید ارزشیابی 7  1399 دی 22 1399 دی 21 

عملی دروس امتحانات 8  1399 دی 21 1399 دی 21 

 1399 بهمن 9 1399 دی 21 امتحانات دروس نظری 1

 1399 بهمن 11 1399 دی 21 ثبت نمرات 01

 

1399-1011سالتحصیلی  اولنیمسال کالس های حضوری برخی دروس عملی در تقویم آموزشی   

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان رشته ردیف

  1399مهر   3  1399شهریور   11 گروه شیمی 0

  1399مهر   21  1399مهر   1 گروه فنی و مهندسی 2

  1399آبان   11  1399مهر   21 دانشجویان جدیدالورود 9

  1399آذر   1  1399آبان   11 گروه کشاورزی 0

  1399آذر   21  1399آذر   8 گروه علوم انسانی 5

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2پیوست 

 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 مدیریت امور آموزشی

 آدرس اینترنتی کالس های مجازی اساتید

 آدرس اینترنتی کالس های مجازی استاد مشخصات استاد ردیف

 http://el.sjau.ac.ir/v-pouramin مهندس وحید پور امین 1

 http://el.sjau.ac.ir/n-pouti مهندس نسیبه پوطی 2

 http://el.sjau.ac.ir/m-darvishi مهندس مسلم درویشی 3

 http://el.sjau.ac.ir/m-kaviani مریم کاویانیمهندس  4

 http://el.sjau.ac.ir/s-shamshiri مهندس سجاد شمشیری 5

 http://el.sjau.ac.ir/d-nejat مهندس داود نجات 6

 http://el.sjau.ac.ir/e-alighardash مهندس الهام علی قارداش 7

 http://el.sjau.ac.ir/y-hanife دکتر یونس حنیفه پور ساالری 8

 http://el.sjau.ac.ir/h-merrikhpour دکتر هاجر مریخ پور 9

 http://el.sjau.ac.ir/v-salehi دکتر وحید صالحی 10

 http://el.sjau.ac.ir/m-rasouli دکتر مهرداد رسولی 11

 http://el.sjau.ac.ir/m-abdolmaleki دکتر مهدی عبدالملکی 12

 http://el.sjau.ac.ir/m-torkashvand دکتر مهدی ترک شوند 13

 http://el.sjau.ac.ir/m-lotfi دکتر مرتضی لطفی پارسا 14

 http://el.sjau.ac.ir/f-moahammadian دکتر فرشاد محمدیان 15

 http://el.sjau.ac.ir/a-noroozi دکتر علیرضا نوروزی شرف 16

 http://el.sjau.ac.ir/m-hosseini دکتر سید محمد حسینی 17

 http://el.sjau.ac.ir/a-mousavi دکتر سید احمدرضا موسوی زارع 18

 http://el.sjau.ac.ir/s-rafati دکتر سمیه رفعتی 19

 http://el.sjau.ac.ir/z-maryanaji دکتر زهره مریانجی 20

 http://el.sjau.ac.ir/h-goudarzi دکتر حمید گودرزی افشار 21

 http://el.sjau.ac.ir/h-mokhlesh دکتر حسین مرادی مخلص 22

 http://el.sjau.ac.ir/h-shahbazi دکتر حبیب شهبازی گیگاسری 23

 http://el.sjau.ac.ir/h-mahdnejad دکتر حافظ مهد نژاد 24

 http://el.sjau.ac.ir/j-hodayi دکتر جعفر هدایی 25

 http://el.sjau.ac.ir/p-almasi دکتر پرویز الماسی 26

 http://el.sjau.ac.ir/a-samdaliri دکتر احمد سام دلیری 27

 http://el.sjau.ac.ir/a-ramezani دکتر ابوذر رمضانی 28

 http://el.sjau.ac.ir/y-soufi استاد یاسر صوفی 29



 http://el.sjau.ac.ir/v-tavakoli استاد ویدا توکلی صالح 30

 http://el.sjau.ac.ir/n-ansari استاد نیلوفر انصاری 31

 http://el.sjau.ac.ir/n-moradi استاد نبی اهلل مرادی 32

 http://el.sjau.ac.ir/m-alijani استاد میثم علیجانی 33

 http://el.sjau.ac.ir/m-tavasoli استاد مهسا توسلی 34

 http://el.sjau.ac.ir/m-valikhah استاد مهدی والی خواه 35

 http://el.sjau.ac.ir/m-bahrami استاد مهدی بهرامی 36

 http://el.sjau.ac.ir/m-borzooyi استاد مهدی برزویی 37

 http://el.sjau.ac.ir/m-zarrin استاد مصطفی زرین پرور 38

 http://el.sjau.ac.ir/m-zandifar استاد مژده زندی فر 39

 http://el.sjau.ac.ir/m-shahmoradi استاد مرتضی شاه مرادی 40

 http://el.sjau.ac.ir/m-shams استاد مرادعلی شمس 41

 http://el.sjau.ac.ir/m-masoudi استاد محمود مسعودی خرم 42

 http://el.sjau.ac.ir/m-fiuzy استاد محمد فیوضی 43

 http://el.sjau.ac.ir/m-ganji استاد محسن گنجی 44

 http://el.sjau.ac.ir/m-mirzayi استاد مجید میرزایی مدام 45

 http://el.sjau.ac.ir/m-rostami استاد مجید رستمی 46

 http://el.sjau.ac.ir/m-sabahi استاد مجتبی صباحی عزیز 47

 http://el.sjau.ac.ir/f-rashidi استاد فریبا رشیدی 48

 http://el.sjau.ac.ir/f-soufi استاد فاطمه صوفی 49

 http://el.sjau.ac.ir/f-torkashvand استاد فاطمه ترکاشوند 50

 http://el.sjau.ac.ir/a-soleimani استاد علیرضا سلیمانی مقدم 51

 http://el.sjau.ac.ir/a-ghofrani استاد علی غفرانی 52

 http://el.sjau.ac.ir/a-najafi استاد علی اصغر نجفی 53

 http://el.sjau.ac.ir/s-mirveisi استاد صادق میرویسی نیک 54

 http://el.sjau.ac.ir/s-saremi استاد سمیرا صارمی 55

 http://el.sjau.ac.ir/s-asadi استاد سمانه اسدی 56

 http://el.sjau.ac.ir/s-najafif استاد سعید نجفی فروز 57

 http://el.sjau.ac.ir/s-eris استاد ستاره اریس 58

 http://el.sjau.ac.ir/z-merati استاد زهره مرآتی 59

 http://el.sjau.ac.ir/r-mohammadi استاد رضا محمدی 60

 http://el.sjau.ac.ir/r-ghanbari قنبری صفدراستاد راضیه  61

 http://el.sjau.ac.ir/d-mirzayifar استاد داود میرزایی فر 62

 http://el.sjau.ac.ir/k-allahdaneh استاد خدیجه اهلل دانه ء 63

 http://el.sjau.ac.ir/h-noori استاد حسین نوری 64

 http://el.sjau.ac.ir/h-ghaderi استاد حسین قادری احسان پور 65

 http://el.sjau.ac.ir/h-shafiei استاد حسین شفیعی 66



 http://el.sjau.ac.ir/h-afshar استاد حدیث افشار هزارخانی 67

 http://el.sjau.ac.ir/j-heydari استاد جمشید حیدری 68

 http://el.sjau.ac.ir/j-gohari استاد جمال گوهری 69

 http://el.sjau.ac.ir/b-feyzi بهناز فیضی مهذب استاد 70

 http://el.sjau.ac.ir/a-moghimian استاد اکبر مقیمیان 71

 http://el.sjau.ac.ir/a-hokmabadi استاد اعظم حکم آبادی 72

 http://el.sjau.ac.ir/a-gholami استاد احمدعلی غالمی 73

 http://el.sjau.ac.ir/a-bayat استاد احمد بیات 74

 http://el.sjau.ac.ir/a-roshanpanah استاد ابوالفضل روشن پناه 75

 http://el.sjau.ac.ir/v-mahboub وحید محبوباستاد  76

 http://el.sjau.ac.ir/m-cheraghi مصیب چراغیاستاد  77

78   

 


