
 باسمه تعالی

، مصوبات شورای آموزشی دانشکده محیط زیست در رمضان مبارک ماه در گرامی دانشجویان عبادات و طاعات قبولی آرزوی ضمن

  : رسدمی دانشجویان به شرح زیر به اطالع جاری ترم آموزشی لئمساخصوص 

 کرونا با مبارزه ملی ستاد ابالغدر صورت  صرفاً حضوری بصورت نیمسال پایان امتحانات متمرکز با عنایت به اینکه برگزاری -1

 زیر معیارهای از ترکیبی با و مستمر بصورت را نیمسال دانشکده ارزشیابی محترم پذیر است، مقرر گردید اساتیدامکان

 .دهند انجام

 یدرس مباحث در دانشجویان فعال حضور 

 یدرس تمرینات و تکالیف ارائه 

 دانشگاه مجازی امتحان کوتاه از طریق سامانه آموزش (http://lms.uut.ac.ir) 

  درسی هایپروژهانجام 

 مجازی دانشگاه های دانشجویی از طریق سامانه آموزشارائه شفاهی پروژه (http://lms.uut.ac.ir) 

 نیمسال طول در شفاهی ارزیابی 

 (امتحانات بازه در) نیمسال پایان شفاهی ارزیابی 

 اما گردد. اعالم ناتمام را ندارند، مجازی دانشگاه ارائه در سامانه آموزش قابلیت که جاری ترم عملی مقرر گردید دروس -2

 را خود دانند، مشخصاتمی 1911شهریور  پایان التحصیلی( تا)فارغ آموختگیدانش شرایط واجد را خود که دانشجویانی

اعالم نمایند. در این راستا  از طریق رایانامه )ایمیل( متبوع آموزشی گروه محترم مدیر به اردیبهشت ماه 22حداکثر تا 

حداکثر تا پایان الزم لیست دانشجویان واجد شرایط را های و بررسیبندی جمعپس از  آموزشی هایمحترم گروه انمدیر

های الزم را در راستای ارائه مجازی دروس ریزیهای آموزشی برنامهگروه د نمود.نبه دانشکده ارسال خواه اردیبهشت ماه

 دانشجویان انجام خواهند داد.این عملی به صورت محدود برای 

 ( خود را در اسرع وقت به تائید1پروژه )ک فرم پیشنهاد اند،نموده را اخذ واحد پروژه (182) جاری ترم دانشجویانی که در -9

مربوطه در استاد راهنمای طبق روال موجود . بدیهی است که برسانند (ایمیل) از طریق رایانامه پروژه راهنمای استاد

 پروژه دانشجو آن را به تائید مدیر گروه آموزشی خواهد رساند. صورت موافقت با پیشنهاد

 :نمود خواهند اقدام زیر ترتیب ، بهکارشناسی خود را دارند پروژه از دفاع درخواست که دانشجویانی -4

  راهنمای به استاد (ایمیل) از طریق رایانامهو ارسال آن  توسط دانشجو (2)ک پروژه از دفاع درخواستتکمیل فرم 

 پروژه

 راهنما استاد بودن پروژه توسط به دفاع تائید آماده 

 آموزشی گروه به مدیراستاد راهنما توسط همراه با نسخه الکترونیکی گزارش پروژه  (2دفاع )ک درخواستفرم  ارسال 

 متبوع 

 الکترونیکی و ارسال گزارش دفاعیه جلسه غیر حضوری )مجازی( تشکیل جهت پیشنهادی تعیین استاد داور، زمان 

 آموزشی مربوطه توسط مدیر گروه منتخب داور به پروژه

 به دانشجو توسط استاد راهنما دفاع جلسه غیر حضوری )مجازی( تشکیل زمان رسانی اطالع 

 مجازی دانشگاه از طریق سامانه آموزشدفاع  غیر حضوری )مجازی(جلسه  تشکیل (http://lms.uut.ac.ir)  یا بستر

 پروژهبا ترکیب دانشجو، استاد راهنما و داور  به تشخیص استاد راهنما مجازی جایگزین



 ه( توسط استاد راهنما و داور منتخب و ارائه به آموزش دانشکد9پروژه )ک ارزیابی تکمیل صورتجلسه 

 ثبت نمره پروژه در سامانه سما توسط استاد راهنما 

اردیبهشت ماه ظرفیت اساتید خود را برای ارائه واحد پروژه کارشناسی در ترم  بیستمتا  آموزشی هایگروهمقرر گردید  -5

 ( به آموزش دانشکده اعالم نمایند.189) تابستان

 (ایمیل) از طریق رایانامهقبل از انتخاب واحد در سامانه سما،  (189) ترم تابستان در پروژه واحد اخذ متقاضی دانشجویان -2

این  راهنمای انتخابی خود را اخذ نموده و سپس اقدام به انتخاب واحد پروژه با استاد مد نظر نمایند. استاد موافقت

 را مد نظر قرار دهند. اطالعیه 4و  9دانشجویان نیز باید برای ادامه روند پروژه بندهای 

 یا شهریور پایان تا آموختگی دانش امکان که بود خواهد دانشجویانی با (189) در ترم تابستان موزیآکار واحد اخذ اولویت -7

 بایستمی دانشجویاناین  1911 سال در دانشگاه آموزشی شورای دومین با توجه به مصوبات. باشندمی دارا را 11 بهمن

 کل اداره همراه به صنعت با ارتباط دفتر. نمایند ارائه دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر به اردیبهشت 22 تا را خود تقاضای

 .رسید خواهد یاندانشجو اطالع به وقت اسرع در که باشند می موزیآکار انجام کار و ساز تدوین حال در آموزش

 زیر استفاده نمایند. از اطالعات جدولتوانند برای تماس و مکاتبه با مدیر گروه آموزشی مربوطه می دانشجویان -8

 

 (ایمیل) رایانامه شماره تماس مدیر گروه گروه آموزشی

 uut.ac.irmokhtarian.m@ 91182221 دکتر مختاریان مهندسی معدن

 b.shekastehband@uut.ac.ir 91182228 بنددکتر شکسته عمرانمهندسی 

 kaveh.hajizadeh@uut.ac.ir 91182912 زادهدکتر حاجی موادمهندسی 

 s.hesarian@uut.ac.ir 91182212 دکتر حصاریان نساجیمهندسی 

 s.behnia@sci.uut.ac.ir 91182257 دکتر بهنیا فیزیک

 p.nabati@uut.ac.ir 91182917 دکتر نباتی ریاضی
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