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نيمسال تحصيلي جديد در حالي آغاز ميگردد كه عليرغم تالشها براي واكسيناسيون دانشجويان ،كارشناسان و اعضاي محترم هيأت
علمي در تابستان سال جاري ،شيوع سويه جديد ويروس كرونا و نگرانيها درباره پيشبينيهاي مبهم موجهاي احتمالي پيش رو،
برنامهريزيها براي از سرگيري فعاليتهاي آموزشي دانشگاهها بهصورت حضوري را با ترديدهايي مواجه ساخته است .با اين حال ،با توجه
به نقش و تأثير غير قابل انكار آموزش حضوري در ارتقاء كيفيت آموزشي ،حداكثر تالش براي فراهم آوردن شرايط برگزاري كالسها
بهصورت حضوري (يا تركيبي) انجام شده و در صورت صدور مجوز هاي الزم از سوي ستاد ملي و استاني مبارزه با بيماري كرونا،
برنامهريزيهاي صورت گرفته در نيمسال جاري براي برگزاري بخشي از كالسها بهصورت حضوري ،اجرايي خواهد شد .بر اين اساس،
موارد ذيل به عنوان مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه به اطالع ميرسد:
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برنامهريزي آموزشي كالسها به دو صورت حضوري و غيرحضوري انجام شده و جهت انتخاب واحد دانشجويان
در سامانه گلستان بارگذاري شده است .در صورت فراهم شدن شرايط ،احتمال آموزش تركيبي (بهويژه در مقاطع
تحصيالت تكميلي) وجود خواهد داشت.
حضور استاد و دانشجو در كليه كالسهاي برخط بر طبق قوانين آموزشي الزامي است و غيبت دانشجو در كالس
درس منجر به درج غيبت كالسي در آن درس خواهد شد .استاد محترم درس در صورت نياز ميتواند مطالب
برونخط را نيز عالوه بر جلسات برخط بارگذاري نمايد .دفاتر آموزشهاي الكترونيك و برنامهريزي و نظارت
آموزشي دانشگاه ،نظارت الزم بر تشكيل كالسها و كيفيت آن را انجام خواهند داد.
كالسهاي غيرحضوري طبق برنامه مندرج در سامانه گلستان در سامانه  lmsبرگزار شده و استفاده از ساير
سامانهها براي كالسهاي اضافه در صورت نياز و به تشخيص استاد محترم درس مجاز است.
انتظار ميرود اساتيد محترم ،شيوههاي ارزيابي خود را به عنوان جزئي از طرح درس در ابتداي نيمسال به اطالع
دانشجويان رسانده و در سامانه گلستان نيز بارگذاري نمايند .با توجه به ارتقاء مستمر سامانه  ،lmsاستفاده از
امكانات سامانه مذكور بهمنظور اعالم تمرينها ،ارسال پيامها و ساير ارتباطهاي الزم با دانشجو توصيه ميشود.
الزم است ارزيابي از دروس و فعاليتهاي كالسي دانشجويان همچنان بهصورت پيوسته و در طول نيمسال
صورت گرفته و سهم امتحان پايانترم متناسب با شرايط آزمون غير حضوري در نظر گرفته شود .پيشبيني
شرايط ارزيابي دانشجويان متناسب با آموزش تركيبي نيز بر اساس برنامهريزي صورت گرفته و بسته به نوع درس
توصيه ميگردد.
تأكيد ميگردد راههاي ارتباطي اساتيد و دانشجويان با اطالع و نظارت گروه آموزشي و دانشكده همچنان برقرار
بوده و اطالعرساني الزم در رابطه با فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمان و به طريق مناسب در دانشكده
صورت گيرد.
الزم است كليه دانشجويان ،كارشناسان و اعضاي محترم هيأت علمي ،به تقويم تفصيلي نيمسال جاري توجه
داشته و هر گونه فرآيند اداري و آموزشي را در زمان مقرر به انجام رسانند.
بهمنظور كاهش حضور فيزيكي و ترددهاي غير ضروري بهويژه در دوران مبارزه با بيماري كرونا ،اطالعرسانيهاي
الزم در مورد فرآيندهاي آموزشي در سايتهاي حوزه معاونت آموزشي و دانشكدهها انجام و راههاي ارتباطي
(ايميل و تلفن) جهت پيگيري غيرحضوري امور آموزشي (در صورت لزوم) اعالم شده است .از اين رو انتظار

ميرود بهمنظور رعايت دستورالعملهاي بهداشتي ،از هرگونه مراجعه حضوري (براي تحويل مدارك فيزيكي،
دريافت كارت دانشجويي ،تسويه حساب و امثال آن) خودداري شود.
 -9با توجه به تأخير در معرفي پذيرفتهشدگان مقطع كارشناسي ارشد از سوي سازمان سنجش به دانشگاهها و
بهمنظور جبران زمان از دست رفته از نيمسال تحصيلي ،كالسهاي اضافه براي دانشجويان مذكور توسط گروه
آموزشي در نظر گرفته شده و اطالعرساني خواهد شد .الزم است اعضاي محترم هيأت علمي آمادگي الزم جهت
برگزاري كالس هاي فشرده دانشجويان ورودي جديد در مقطع كارشناسي ارشد را داشته باشند .برگزاري
كالسهاي اضافه در مقطع كارشناسي نيز متناسب با ميزان تأخير در ورود ايشان به دانشگاه ،برعهده استاد محترم
درس و گروه آموزشي خواهد بود.
 -11با توجه به واكسيناسيون گسترده دانشگاهيان ،حضور اعضاي محترم هيأت علمي ،مديران گروه و مسؤوالن
دانشكده در دفاتر خود بر اساس آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي و شيوهنامههاي دانشگاه جهت انجام
امور علمي ،اجرايي و راهنمايي دانشجويان الزم بوده و در صورت استمرار شرايط ويژه بيماري كرونا و بر اساس
رنگبندي شهرها از نظر شيوع بيماري مذكور ،طي مصوبات مراجع باالدستي هرگونه تغييري اطالعرساني خواهد
شد .نظارت و كنترل الزم در اين خصوص ،عالوه بر گروههاي آموزشي و دانشكده ،از طرف دفتر برنامهريزي و
نظارت آموزشي نيز صورت خواهدگرفت.

