
 بسمه تعالی

  1044-1041اطالعیه چگونگی آموزش حضوری در نیمسال دوم 

 40/11/1044مصوب شورای دانشگاه جلسه مورخ  

   1 

   : شماره 

 60/11/1066   : تاریخ 

    پیوست:

     

 و ستادهای ملی و استانی مبارزه با کرونا علوم، تحقیقات و فناوریوزارت های و ابالغیهپیرو تصمیمات 

 ، 1044-1041در نیمسال دوم سال تحصیلی  های دانشجویاندر خصوص حضوری شدن کالس

 :شد تصمیمات ذیل اتخاذ لرستان، دانشگاهشورای  40/11/1044مورخ جلسه در 

 

 جویان مقاطع دکتری تخصصی، دکتررای های پژوهشی دانشو فعالیت های آموزشیکالسکلیه  (1

-1041از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی  دانشگاه لرستان ارشدعمومی دامپزشکی و کارشناسی

 به صورت حضوری خواهد بود. 1044

 قبل از آن و 1318قطع کارشناسی ورودی مهر های دروس آموزشی مربوط به دانشجویان مکالس (2

هرای الشرتر، پلردختر، کوهدشرت و     ه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعه در شهرستاندر دانشگا

 به صورت حضوری خواهد بود. 1044-1041نورآباد دلفان از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی 

و  1311هرای  های دروس آموزشی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسری ورودی سرال  کالس (3

های الشتر، پلدختر، کوهدشت و اکز آموزش عالی تابعه در شهرستاندر دانشگاه لرستان و مر 1044

به صورت الکترونیکی و در بستر  1044-1041نورآباد دلفان از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی 

 سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه برگزار خواهد شد.
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   : شماره 
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    پیوست:

و  1311هرای  ورودی سرال  مقطع کارشناسی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشجویان (0

ها در دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعه و نیز دروس عملی باقیمانده سایر ورودی 1044

متعاقباً در  )شهرستان دلفان( ، پلدختر، کوهدشت و نورآباد)شهرستان سلسله( های الشتردر شهرستان

به صورت حضروری و فشررده در فرصرت     و ریزیبرنامه ،ها و مراکز آموزش عالی تابعهدانشکده

 ( برگزار خواهد شد.1041ناسب )ترجیحاً بهار م

کلیه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصریلی   1044-1041امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی  (5

 در دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

هرای حضروری   یون برای فعالیتهای بهداشتی و ارائه کارت دیجیتال واکسیناسنامهرعایت شیوه (0

کرارت واکسیناسریون در پیشرخوان سرامانه آموزشری       گزاریبار ) کلیه دانشجویان الزامی است

 .گلستان(

در صورت ابالغ هرگونه تصمیم جدید از سوی وزارت عتف و یا ستادهای ملی و استانی مبارزه با  (7

 .رسانی خواهد شداطالع متعاقباً ،کرونا، تغییرات و تصمیمات نهایی

 

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستانمعاونت 


