
 بسمه تعالی

 پزشکی و پرستاری و ماماییدندانرشته های دانشکده های  ، 1398-99تقویم اصالحی نیمسال دوم 

 اصفهان)خوراسگان(دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 توضیحات شرح روز و تاریخ

 --- اتمام کالس های اصلی مجازی )دروس تئوری( خرداد 17شنبه 

 --- جبرانی مجازی )دروس تئوری(اتمام کالس های  خرداد22 پنج شنبه 

 خرداد تا پنجشنبه 10شنبه 

 خرداد 22 

برگزاری کالس های حضوری رفع اشکال طبق برنامه انتخاب 

 واحد ترمی

حضور اساتید درکالس های درسی الزامی 

ولی حضور دانشجویان به صورت اختیاری می 

 باشد

براساس برنامه ریزی شورای آموزش 

 پزشکیدانشکده های علوم 

-کالس های حضوری عملی و بخش عملی کالس های تئوری

 و کارآموزی عملی )کارگاهها و آزمایشگاهها(

 1398-99نیمسال دوم 

به صورت حضوری و فشرده با برنامه ریزی 

مجدد روز، ساعت و استاد )شیوه نامه متعاقبا 

 اطالع رسانی خواهد شد(

 مرداد تا چهارشنبه 1شنبه چهار

 مرداد 29 

 حضوری) بجز دروس عمومی ( برگزاری امتحانات 

 1398-99نیمسال دوم 
 (خرداد 24)دریافت کارت امتحانی از تاریخ  

 تیر 12تا پنج شنبه  خرداد 31شنبه 
 برگزاری امتحانات حضوری دروس عمومی

 1398-99نیمسال دوم 
 (خرداد 24)دریافت کارت امتحانی از تاریخ  

 تذکرات مهم :

اطالعیه های قبلی دانشجویانی که در نیمسال جاری هریک از دروس معارفی را در نیمسال جاری انتخاب نموده اند موظف هستند . مطابق 1

نهاد نسبت به گذراندن دروس و مطابق دستورالعمل های  ec.nahad.ir از طریق سایت آموزش الکترونیکی نهاد مقام معظم رهبری به آدرس

( اقدام نموده و سپس در امتحانات پایان ترم دروس معارف دانشگاه شرکت نمایند. )شرکت 20نمره از  15و انجام آزمون ها )جمعا به میزان 

گذراندن آزمون های  طبق زمانبندی قبلی امتحانات الزامی است در غیر این صورت با وجودبه صورت حضوری دانشگاه پایان ترم  اتدر امتحان

 سایت، در کارنامه دانشجو غیبت امتحان ثبت می گردد.(

اندیشه ها و وصایای حضرت امام)ره(   -1 . مطابق اطالعیه های قبلی دانشجویانی که در نیمسال جاری هر یک از دروس عمومی شامل :2

را در نیمسال جاری اخذ نموده اند موظف هستند در امتحانات پایان ترم آشنایی با دفاع مقدس -4فارسی عمومی  -3زبان عمومی  -2

 .دروس عمومی دانشگاه مطابق برنامه امتحانی شرکت نمایند 

 12خرداد تا  31. امتحان های دروس معارف و عمومی دانشجویان رشته های علوم پزشکی همزمان با دانشجویان غیرعلوم پزشکی در بازه 3

 تحانی انتخاب واحد و کارت امتحان برگزار خواهد شد.تیر طبق برنامه ام

 . برنامه دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان علوم پزشکی مطابق با برنامه دانشکده ها و بیمارستان های طرف قرارداد خواهد بود که4

 متعاقبا توسط گروه آموزشی اعالم می گردد.

مطابق پروتکل های ابالغی برای سرویس های ایاب و ذهاب، تشکیل کالس های حضوری رفع  . تمهیدات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی5

اشکال، جلسات امتحان حضوری، و کارگاه ها و آزمایشگاه ها پیش بینی شده که متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد و دانشجویان ملزم به رعایت 

 کامل آنها می باشند.

آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاونت                            

 اصفهان)خوراسگان(انشگاه آزاد اسالمی واحد د                           

 

https://ec.nahad.ir/

