
 

 باسمه تعالی

شی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در رابطه با زمعاونت آمو 6شماره  اطالعیه  

 آموزش مجازی

 اساتید محترم دانشگاه، دانشجویان گرامی

 با سالم و احترام

در رابطه با آموزش مجازی و دانشگاه  هیات رئیسه 1911ماه  خرداد 11مصوبات جلسه مورخ  در راستای اجرا

 .ابالغ می گردد  ،جهت اطالعموارد زیر  189های پایان ترم آزمون 

اسامی آنها در فهرست آزمون  با توجه به شیوع بیماری کرونا، به تعداد محدود دانشجویانی که .1

ارائه شده است، در صورتی که امکانات شرکت در آزمون  5مطابق با اطالعیه شماره حضوری 

دارا می باشند، پیشنهاد می شود حداکثر تا پایان روز مجازی )یک گوشی هوشمند + اینترنت( را 

درخواست انصراف از آزمون حضوری و تغییر شیوه آزمون به  1911تیرماه  9سه شنبه مورخ 

 مجازی را از طریق ایمیل زیر اعالم نمایند:

El.sjau.2020@gmail.com 

جهت آزمون حضوری مورد تایید قرار  5ه اسامی آنها در فهرست اطالعیه شماره سایر دانشجویانی ک

گرفته است و از شرکت در آزمون حضوری انصراف نداده اند ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل های 

از جمله زدن ماسک جهت ورود به دانشگاه و شرکت در جلسه آزمون  4ابالغی در اطالعیه شماره 

 هستند.

(، الزم است قبل از آزمون 1ی که در یک یا چند امتحان با تداخل مواجه هستند )پیوست دانشجویان .9

تداخلی با ارسال یک ایمیل به استاد درس دوم وضعیت امتحان تداخلی خود را روشن نمایند، این 

 جلسه آزمون دوم حاضر شوند.با تاخیر در  درس دوم دانشجویان می توانند با هماهنگی استاد

که دانشجو در جلسه آزمون با هرگونه مشکل مواجه شد که فرآیند آزمون برای فرد  در صورتی .9

مخدوش شود، الزم است موضوع را به همراه مستندات از طریق ایمیل به اطالع استاد برساند، الزم 

به ذکر است که استاد مرجع تصمیم گیری در رابطه با دانشجو در زمینه مشکالت احتمالی ایجاد 

ضمنا کارشناس امور آموزشی دانشگاه با شماره داخلی  او در طول آزمون مجازی است.شده برای 

 پاسخگوی ابهامات دانشجویان گرامی خواهد بود. 903
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( ارسال می گردد، الزم به ذکر است که 9فهرست ایمیل اساتید به پیوست این اطالعیه )پیوست  .4

یافت پاسخبرگ امتحانی دانشجویان مخییر در ارائه راهکارهای موازی جهت دراساتید محترم 

 هستند.

در سامانه سما، کارت ورود به  189دانشجویان الزم است پس از شرکت در ارزشیابی اساتید در ترم  .5

مانه سما دریافت نمایند و در حالت حضوری به مسئول جلسه و در حالت اجلسه خود را از س

 رائه نمایند.امجازی در صورت درخواست استاد به او 

 برنامه کلی ضمنااز طریق سامانه سما و کارت ورود به جلسه قابل دریافت است، برنامه امتحانی  .3

 (9پیوست ارسال می گردد.)پیوست به  189امتحانات 

مطابق با برنامه امتحانی خود راس  جهت شرکت در آزمون مجازی دانشجویان گرامی الزم است .7

موده و در پایان امتحان تصویر مراجعه ن (9)پیوست  آدرس اینترنتی کالس استاد ساعت امتحانی به

 پاسخ برگ امتحانی را برای استاد ارسال نمایند.

دانشجو موظف است با پوشش مناسب در جلسه آزمون شرکت نموده و  4ه مطابق با اطالعیه شمار .8

در صورت درخواست استاد ملزم به روشن کردن وب کم در هر لحظه از امتحان یا در طول کل 

 امتحان است.جلسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : فهرست تداخل امتحانی دانشجویان:1پیوست 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایمیل اساتید: 2پیوست 

 آدرس اینترنتی کالس های مجازی اساتید

 آدرس اینترنتی )ایمیل( آدرس اینترنتی کالس های مجازی استاد کد استادی مشخصات استاد ردیف

 http://el.sjau.ac.ir/v-pouramin pouramin.v@gmail.com 101003 ندس وحید پور امینمه 1

 http://el.sjau.ac.ir/n-pouti pouti.np@gmail.com 114081 مهندس نسیبه پوطی 2

 http://el.sjau.ac.ir/m-darvishi sjau.geomatics@gmail.com 115003 مهندس مسلم درویشی 3

http://el.sjau.ac.ir/m-kaviani kavianimaryam170@yahoo.com 115004 مهندس مریم کاویانی 4  

 http://el.sjau.ac.ir/s-shamshiri sajjadshamshiri@gmail.com 114097 مهندس سجاد شمشیری 5

 http://el.sjau.ac.ir/d-nejat d.n.survey@gmail.com 119023 مهندس داود نجات 6

 http://el.sjau.ac.ir/e-alighardash e.alighardash@gmail.com 114092 رداشمهندس الهام علی قا 7

 http://el.sjau.ac.ir/y-hanife Younes.hanifehpour@gmail.com 118596 دکتر یونس حنیفه پور ساالری 8

 http://el.sjau.ac.ir/h-merrikhpour hajar.merrikhpour@gmail.com 115005 دکتر هاجر مریخ پور 9

 http://el.sjau.ac.ir/v-salehi salehi.vahid@yahoo.com 115026 دکتر وحید صالحی 10

 http://el.sjau.ac.ir/m-rasouli mehrdadrasoli@gmail.com 116595 دکتر مهرداد رسولی 11

 http://el.sjau.ac.ir/m-feizi feizisakha@gmail.com 401002 دکتر مهدی فیضی سخا 12

 http://el.sjau.ac.ir/m-abdolmaleki abdolmaleki11@gmail.com 115021 دکتر مهدی عبدالملکی 13

 http://el.sjau.ac.ir/m-abdolmaleki mahdi.t.63@gmail.com 119022 دکتر مهدی ترک شوند 14

 http://el.sjau.ac.ir/m-lotfi lotfi.parsa@gmail.com 114098 دکتر مرتضی لطفی پارسا 15

http://el.sjau.ac.ir/f-moahammadian f.mohammadian60@gmail.com 115009 دکتر فرشاد محمدیان 16  

 http://el.sjau.ac.ir/a-noroozi noroozi2ar@yahoo.com 115025 دکتر علیرضا نوروزی شرف 17

 http://el.sjau.ac.ir/m-hosseini h.climate@yahoo.com 115000 دکتر سید محمد حسینی 18

 http://el.sjau.ac.ir/a-mousavi moosavizare@yahoo.com 114071 دکتر سید احمدرضا موسوی زارع 19

 http://el.sjau.ac.ir/s-rafati rafatisomayeh@gmail.com 114091 دکتر سمیه رفعتی 20

 http://el.sjau.ac.ir/z-maryanaji z.maryanaji@gmail.com 121002 دکتر زهره مریانجی 21

 http://el.sjau.ac.ir/h-goudarzi hamid_gafshar@yahoo.com 114080 دکتر حمید گودرزی افشار 22

 http://el.sjau.ac.ir/h-mokhles hmmkh2000@yahoo.com 114096 دکتر حسین مرادی مخلص 23

 http://el.sjau.ac.ir/h-shahbazi Hashahbazi@ut.ac.ir 114089 دکتر حبیب شهبازی گیگاسری 24

 http://el.sjau.ac.ir/h-mahdnejad H.mahdnejad@gmail.com 119089 دکتر حافظ مهد نژاد 25

 http://el.sjau.ac.ir/j-hodayi jafarhodaiy@yahoo.com 401007 دکتر جعفر هدایی 26

 http://el.sjau.ac.ir/p-almasi parviz.almasi@gmail.com 201021 دکتر پرویز الماسی 27

 http://el.sjau.ac.ir/a-samdaliri samdeliri@yahoo.com 114087 دکتر احمد سام دلیری 28

 http://el.sjau.ac.ir/a-ramezani abouzar.ramezani@gmail.com 119024 دکتر ابوذر رمضانی 29

 http://el.sjau.ac.ir/y-soufi yasersoufi89@gmail.com 114017 یاستاد یاسر صوف 30

 http://el.sjau.ac.ir/n-ansari Na142335@gmail.com 118081 استاد نیلوفر انصاری 32

 http://el.sjau.ac.ir/n-moradi moradi.n135@gmail.com 115098 استاد نبی اهلل مرادی 33

 http://el.sjau.ac.ir/m-alijani mysm.alijani@gmail.com 119088 استاد میثم علیجانی 34

 http://el.sjau.ac.ir/m-tavasoli mahsatavasoli@gmail.com 3010000 استاد مهسا توسلی 35

 http://el.sjau.ac.ir/m-valikhah Mehdivalikhah@gmail.com 111116 استاد مهدی والی خواه 36

 http://el.sjau.ac.ir/m-bahrami mehdi_bahramia00@yahoo.com 115013 استاد مهدی بهرامی 37

 http://el.sjau.ac.ir/m-borzooyi borzouei.m@gmail.com 113031 استاد مهدی برزویی 38

 http://el.sjau.ac.ir/m-zarrin m.zarin6468@gmail.com 115029 استاد مصطفی زرین پرور 39
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 http://el.sjau.ac.ir/m-zandifar zandifar92@gmail.com 115084 استاد مژده زندی فر 40

http://el.sjau.ac.ir/m-shahmoradi m.shahmoradi66@gmail.com 119060 استاد مرتضی شاه مرادی 41  

 http://el.sjau.ac.ir/m-shams mshams1337@yahoo.com 114126 استاد مرادعلی شمس 42

 http://el.sjau.ac.ir/m-masoudi m.masoudi666@gmail.com 114050 استاد محمود مسعودی خرم 43

 http://el.sjau.ac.ir/m-fiuzy m.fiuzy@gmail.com 112030 د محمد فیوضیاستا 44

 http://el.sjau.ac.ir/m-ganji mohsen.ganji@gmail.com 118032 استاد محسن گنجی 45

http://el.sjau.ac.ir/m-rostami majid403rostami@yahoo.com 114093 استاد مجید رستمی 47  

 http://el.sjau.ac.ir/m-sabahi S3b3hi@gmail.com 119010 د مجتبی صباحی عزیزاستا 49

 http://el.sjau.ac.ir/f-soufi f.soofi69@yahoo.com 119096 استاد فاطمه صوفی 51

 http://el.sjau.ac.ir/f-torkashvand torkashvand.984@gmail.com 118090 استاد فاطمه ترکاشوند 52

 http://el.sjau.ac.ir/a-soleimani soleimani_a@ymail.com 114099 استاد علیرضا سلیمانی مقدم 53

 http://el.sjau.ac.ir/a-ghofrani A.ghofrani@basu.ac.ir 119062 استاد علی غفرانی 54

 http://el.sjau.ac.ir/a-najafi aa.najafi@gmail.com 116004 استاد علی اصغر نجفی 55

 http://el.sjau.ac.ir/s-mirveisi s.mirvisinik@yahoo.com 119039 استاد صادق میرویسی نیک 56

http://el.sjau.ac.ir/s-saremi Samira88.saremi@gmail.com 119007 استاد سمیرا صارمی 57  

 http://el.sjau.ac.ir/s-asadi s.asadi.1384@gmail.com 115032 استاد سمانه اسدی 58

 http://el.sjau.ac.ir/s-najafif Saeidn5039@gmail.com 111120 استاد سعید نجفی فروز 59

 http://el.sjau.ac.ir/s-eris Setare.e123@Gmail.com 115566 استاد ستاره اریس 60

 http://el.sjau.ac.ir/z-merati zo.merati@gmail.com 111191 استاد زهره مرآتی 61

http://el.sjau.ac.ir/r-mohammadi reza.muhammadi90@gmail.com 114070 استاد رضا محمدی 62  

 http://el.sjau.ac.ir/r-ghanbari Ghanbari.r6@gmail.com 114066 استاد راضیه قنبری صفدر 63

 http://el.sjau.ac.ir/d-mirzayifar Mirzai_davod@yahoo.com 119059 استاد داود میرزایی فر 64

 http://el.sjau.ac.ir/k-allahdaneh kh.allahdanh@gmail.com 118075 استاد خدیجه اهلل دانه ء 65

http://el.sjau.ac.ir/h-noori hosseinnoori2003@gmail.com 101005 استاد حسین نوری 66  

 http://el.sjau.ac.ir/h-ghaderi hossein.qep@gmail.com 116547 استاد حسین قادری احسان پور 67

 http://el.sjau.ac.ir/h-afshar Hadisafshar78@yahoo.com 119046 استاد حدیث افشار هزارخانی 69

 http://el.sjau.ac.ir/j-heydari jh92id@gmail.com 119027 استاد جمشید حیدری 70

 http://el.sjau.ac.ir/j-gohari gohariyasin3@gmail.com 401009 استاد جمال گوهری 71

 http://el.sjau.ac.ir/b-feyzi behnazfeizi@gmail.com 119032 استاد بهناز فیضی مهذب 72

 http://el.sjau.ac.ir/a-moghimian akbarmoghimian@gmail.com 119061 استاد اکبر مقیمیان 73

 http://el.sjau.ac.ir/a-hokmabadi hokmabadi_ee@yahoo.com 111192 استاد اعظم حکم آبادی 74

 http://el.sjau.ac.ir/a-gholami ah.12552@gmail.com 119055 استاد احمدعلی غالمی 75

 http://el.sjau.ac.ir/a-bayat bayata61@yahoo.com 116545 استاد احمد بیات 76

 http://el.sjau.ac.ir/a-roshanpanah A.roshanpanah@gmail.com 115022 هاستاد ابوالفضل روشن پنا 77

 http://el.sjau.ac.ir/s-palangi palangi_sahar@yahoo.com 118747 استاد پلنگی 78

 http://el.sjau.ac.ir/f-sepahvand sepahvandfatemeh1365a@gmail.com 116035 استاد سپهوند 79
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 282: برنامه امتحانی ترم 3پیوست

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


