
 

 

 

 گرامی دانشجویان

 تان گرامیو آرزوی سالمتی برای شما و خانواده  با سالم

ساتاد  هیأت رئیسه پردیس و در چاارچو  تصامیمات ی ای    با توجه به تصمیم گیری بعمل آمده توسط       

م ی مبارزه با بیماری یرونا و شورای سالمت جزیره ییش به منظاور فظاس ساالمتی دانیانویانا اسااتید و      

( بی  ویو     1400-1) نیمسیال   1400-1401نیمسال اول سال تحصیییی  اعالم می گردد خانواده آنهاا 

شاری  یاا وزارت    چنانچه براساس اباال  دانیاهاه عانعتی   یه ذیر است ه الزم ب .مجازی برگزا  خواهد شد

ا قارار گیارد   1400-1دستور یار نیمساا   منازی( در  –ها به عورت ترییبی )فضوری  ع وم برگزاری یالس

دروس را باه   از فقط برخی امستقر در خوابهاهپردیس به دلیل شرایط خاص و جمعیت قابل توجه دانینویان 

د. در پایاان اعاالم مای    نماو در ماه( برگزار خواهد  فضوری یک ج سهبا برگزاری )منازی  –فضوری عورت 

یه متعاقباً اعالم خواهد شدا  پردیستمامی فعالیت های آموزشی/مالی پردیس مطابق با تقویم آموزشی داردا 

 می باشد.

 

 معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس بین المیل دانشگاه ونعتی شریف

 23/05/1400   جزیره کیش



 

 

 

Academic notice – Fall semester 2021-2022 

 

Dear students, 

Wishing you and your family good health, success and prosperity. 

This is to notify that regarding the approvals by the ‘Sharif University of Technology, 

International Campus (SUTIC)’, ‘National Headquarters to Combat Coronavirus’ and ‘Kish 

Island Health Council’ to maintain the health of students, professors and their families, all 

classes of Fall semester 2021-2022 will be held virtually. 

It should be noted that if there would be an announcement from ‘Sharif University of 

Technology’ or ‘Ministry of Science, Research and Technology’ to hold the combined classes 

(face-to-face and online), students would be required to be physically present in some 

classes (one session in a month for face-to-face classes).   

All SUTIC’s educational and financial activities will be announced in accordance with SUTIC’s 

academic calendar subsequently. 

 

Academic Department of Sharif University of Technology, International Campus 
 

Kish Island, 17th Aug. 2021 

 

 

 


