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 99-2ترم  ریزی آموزشیدستورالعمل نحوه برنامه

 8/11/1399تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ  مصوب شورای

 برنامه ریزی دروس و تشكيل كالسها: -الف

كليه دروس نظري و بخش نظري دروس عملي به صورت غير حضوري و با رعايت مواردي كه در ادامه  -1-الف 

 گردد.ميشود تشكيل مطرح مي

بندي ارائه شده در سيستم گلستان با حضور استاد درس در محل كار )دانشكده ارائه درس بر اساس زمان -2-الف

 مربوطه/ مركز آموزش هاي الكترونيكي( و متناسب با برنامه و طرح درس در طول ترم انجام شود.

درصد از برنامه  50كي، الزم است  حداقل با هماهنگي و برنامه ريزي دانشكده/مركز آموزشهاي الكتروني -3-الف

 درسي بصورت برخط ارائه شود.

: با صالحديد استاد درس و تاييد دانشكده و با رعايت كليه اصول بهداشتي مورد تاييد مركز بهداشت تبصره

 دانشگاه، امكان حضور داوطلبانه دانشجويان درس در كالس هاي برخط وجود دارد.

انجام   Elearningهاي يكتا يا ساني هاي الزم بايد در يكي از سامانهدروس و اطالعبارگذاري محتواي  -4-الف

 ها به عنوان پشتيبان بالمانع است.شود. استفاده از ساير سامانه

عملي با حفظ كيفيت به صورت غيرحضوري توصيه مي -ارائه دروس عملي و بخش عملي دروس نظري -5-الف

ام و يا بخشي از اين دروس به صورت حضوري، نحوه برگزاري حضوري به صورت شود. در صورت نياز به ارائه تم

سته از دروس ريزي شود تا از اشغال طوالني خوابگاه جلوگيري شود؛ ضمناً ارائه اين دفشرده در طي يك ماه برنامه

 ل شود.در هر دانشكده به نحوي در طول ترم توزيع شود تا حضور دانشجويان خوابگاهي در دانشكده حداق

افزاري افزاري و نرمهاي سختتوجه زيرساختهاي غيرحضوري و بهبود قابلبا توجه به تجربه حاصل از ترم -6-الف

مدرسين محترم الزم   00-99براي ارائه دروس به صورت الكترونيكي و با توجه به فرصت باقيمانده تا ترم دوم 

بندي مناسب ) مطابق با وس با بهترين كيفيت و با نظم و زمانريزي و تمهيدات الزم را براي ارائه دراست برنامه

برنامه ارائه درس( در ترم مذكور به عمل آورند. ضمناً با توجه به شرايط خاص آموزش الكترونيكي الزم است ارزيابي 

 مستمر و با كيفيت از دانشجويان درس در طول ترم انجام شود.



فراهم نمودن ساز و كار الكترونيكي براي رفع اشكال و پاسخگويي به  اعضاي محترم هيئت علمي عالوه بر -7-الف

دانشجويان الزم است با حضور فيزيكي در محل كار ساعاتي از هفته را براي رفع اشكال و پاسخگويي حضوري يا 

 غير حضوري به دانشجويان اختصاص داده و برنامه حضور خود را به دانشكده ارائه نمايند.

 ارزیابی:امتحانات و  -ب

هاي مدرس هر درس مسئول ارائه و ارزيابي دانشجويان درس مي باشد. با توجه به تجربه حاصل از نيمسال -1-ب

قبل و با توجه به شرايط خاص آموزش الكترونيكي الزم است ارزيابي مستمر و با كيفيت از دانشجويان درس در 

 شود.طول ترم انجام شده و از وزن زياد آزمون پاياني كاسته 

 شود.ارزيابي مي 20نامه آموزشي كليه دروس به صورت نمره بين صفر تا بر اساس آيين -2-ب

 1400تير  17خرداد تا   29روزه تقويم آموزشي)  14ترم دروس، الزامي و در بازه هاي پايانبرگزاري آزمون -3-ب

 شود.انجام مي (

ترم به صورت الكترونيكي برگزار هاي پايانايي آزمون: در صورت ادامه يافتن يا بدتر شدن وضعيت كرونتبصره

 شود.مي

 سایر موارد آموزشی : -ج

با مهماني دانشجويان در دانشگاه هاي سطح يك و دو به شرط تاييد دانشكده، مطابق اطالعيه شماره يك  -1-ج

 شود.وزارت عتف و ثبت نام دانشجويان در سامانه سجاد موافقت مي

و تمهيدات ايجاد شده براي ترم آتي، حذف ترم بدون احتساب در سنوات به داليلي چون  به علت تدابير -2-ج

وجود  00-99عدم امكان حضور در آزمايشگاه يا عدم دسترسي به امكانات سخت افزاري يا اينترنت در ترم دوم 

 نخواهد داشت.

 وجود ندارد. 00-99امكان حذف اضطراري براي دانشجويان تحصيالت تكميلي در ترم دوم  -3-ج

انجام مي شود با  1-99هاي مصوب ترم ارزيابي جامع آموزشي به صورت غيرحضوري و طبق دستورالعمل -4-ج

تواند با موافقت دانشكده و دانشجويان به صورت حضوري و با اين حال در وضعيت زرد يا آبي بخش كتبي آن مي

 رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي انجام شود.



حدنصاب نمره زبان را كسب  %۸0يط كرونايي فعلي، دانشجويان دكتراي فعالي كه بتوانند حداقل در شرا -5-ج

توانند به طور مشروط در آزمون جامع آموزشي شركت كنند. در اين كنند در صورت دارا بودن ساير شرايط مي

هاي بسندگي زبان مونصورت شركت در ارزيابي جامع پژوهشي يك منوط به كسب نمره كامل زبان است. ضمنا آز

قابل معادلسازي است كه حدنصاب قبولي در آن  MSRTهاي برتر در شرايط كرونايي فعلي، با آزمون دانشگاه

هاي بسندگي زبان دانشگاه هاي سطح دو است. كسب حد نصاب قبولي آزمون MSRTاز  50آزمونها معادل نمره 

 امكان شركت در آزمون جامع آموزشي به طور مشروط را فراهم مي كند.

 موارد پژوهشی دانشجویان: -د

نامه يا رساله خود به بعد كه به مرحله پژوهشي پايان 9۸دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد ورودي  -1-د

هاي بهداشتي توانند با رعايت كليه موارد و پروتكلاند با ارائه درخواست و تاييد استاد راهنما و دانشكده ميرسيده

 شوند.در آزمايشگاه حضور داشته باشند و در صورت نياز به خوابگاه به معاونت محترم دانشجويي معرفي مي

شود، برگزاري دفاعيه پارساها، ارزيابي مجازي دنبال ميهاي آموزشي دانشگاه به صورت تا زماني كه فعاليت -2-د

تواند به صورت الكترونيكي بر اساس دستورالعمل اجرايي مربوطه انجام شود. در جامع پژوهشي و آموزشي مي

 وضعيت قرمز برگزاري اين جلسات به صورت حضوري ممنوع است.

شود، در براي ايشان ترم ششم محسوب مي 2-99كه ترم  1397به دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي  -3-د

جهت  1400شهريورماه  30نامه تا صورت ارائه داليل مورد تاييد استاد راهنما و دانشكده، اجازه دفاع از پايان

 شود.، داده مي2-99التحصيلي در ترم فارغ

 2-عدم امكان حذف ترم بدون احتساب در سنوات به داليل مطرح شده در بند ج  -4-د

ها، كيفيت تدريس، بارگذاري مطالب، برگزاري امتحانات رت كليه امور ذكر شده از جمله تشكيل به موقع كالسنظا

 پايان ترم و ... بر عهده هيئت رئيسه دانشكده يا مركزخواهد بود.

 


