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 89/18/8999مصوب  99-99 سال تحصیلی ی آموزشی دانشگاه هنر در نیمسال دومشیوه نامه

برقراري  يمندرج در پرتال دانشگاه در خصوص نحوه 4و 3، 1هاي شماره با عنايت به اطلاعيه  

و به منظور  99-99در نيمسال دوم  گراميارتباط آموزشي بين مدرسان محترم و دانشجويان 

 پاندمي) علمي در دانشگاه در شرايط كنوني كشور يپيشبرد اهداف آموزشي و پيشگيري از وقفه

 ،از سوي معاونت آموزشي وزارت عتف 1۱/۱1/1399مورخ و نظر به دستورالعمل ابلاغي  كرونا(

در تهيه و  99-99در نيمسال دوم هنر هاي آموزشي دانشگاه ذيل براي ادامه فعاليت يشيوه نامه

 گرديد: هنر واقع شوراي آموزشي دانشگاه ويبتصمورد  19/1/1399مورخ 

 أت علمياعضاي هي ،گاهدانش بوده و مسئولينهنر حفظ كيفيت آموزش از اصول بنيادين دانشگاه 

 مينأدر تتمام مساعي خود را  براي به حداقل رساندن مشكلات فعلي و آتي و مدرسان مدعو

به كار بسته و تمهيدات لازم را براي ارائه دروس با كيفيت مطلوب فراهم  آموزشي اهداف

 هايآموزش در مشاركت به هنر دانشگاه گرامي دانشجويان دعوت ضمن اساس اين بر. آورندمي

حضوری  ارائه ،هنر دانشگاه آموزشی شورای یمصوبه عطف به گرددمي يادآور مجازي

 مجازی صورت به ارائه قابلیت که دروسی و آزمایشگاهی کارگاهی، عملی، دروس یعمده

 زابا استفاده  دانشجویان لذا ؛شد خواهد موکول کروناپاندمی  از پس هایهفته به ،ندارند

 حضوری هایآموزش و شیوه( این به ارائه قابل دروس مجازی)برای هایآموزش ظرفیت

گذراندن واحدهای اخذ شده در این نیمسال اقدام  به نسبت ،کرونا از پس هایهفته در

 نمایند.

انشگاهي د يبه دليل تداوم شيوع ويروس كرونا در كشور و به منظور مراقبت از سلامتي جامعه. 1

ي بلافاصله پس از تعطيلات نوروزهاي حضوري، له اجتماعي، امكان برگزاري كلاسبا حفظ فاص

تاد س وفق اعلام به عنوان يك مسئله مهم نشگاههاي حضوري دابازگشايي كلاس ،وجود نداشته

ن از ليك ؛استو دانشگاه هنر نيز تابع آن تصميمات  ملي مديريت مبارزه با كرونا خواهد بود

فعال دانشگاه محسوب هاي تحصيلي جزو دوره 1399-99دوم تحصيلي سال آنجائيكه نيم

ت تحصيلي براي ساز گس پيشگيريتربيتي دانشگاه، تعليم و پايبندي به نقش شود و به دليل مي

و نيز  1399جديد در مهر ورودي دانشجويان  وجه به، تدانشجويان در حال تحصيل
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ري ال تحصيلي خود را سپآموختگي برخي دانشجويان شاغل به تحصيل كه آخرين نيمسدانش

 امری محرز است.از جانب دانشگاه هنر  8991-99اتمام نیمسال دوم  به ، الزاميندمي نما

عه د در مقابل جامسامانۀ آموزش مجازي را به منزلۀ بخشي اساسي از تكليف خو هنر دانشگاه . 2

يوه ش ،تا اطلاع ثانوي ،براي تداوم و اتمام نيمسال جاريلذا  ؛اندازي كرده استراهو دانشجويان 

 آموزش بخشي از جايگزين ،هاي مكملمندي از اين سامانه و ديگر روشبا بهره آموزش مجازي

از  منديبهره ،نيمسال جاريبخشي از مبناي به پايان بردن  بدين منظور .خواهد بود حضوري

 1399-99دانشگاه در نيمسال دوم  مختلف هاي مجازي براي دروس مقاطع تحصيليآموزش

 جامبه ان ،ترم با جديت تمامفروردين ماه همه دانشجويان و اساتيد مح چهارماز هفته و  است

 امبر اعلنا در خصوص دروسي كه تمام يا بخشي از آن ب .بپردازندامور آموزشي از اين طريق 

  هاكلاسقابل برگزاري به شيوه مجازي باشند،  ،ي ذيربطهادانشكدههاي آموزشي و گروه

هاي پس از پاندمي در هفته) 1حضوري و مجازي يا تركيبى از جلسات مجازي بصورت كاملا  

چنانچه امكان ارائه درسي به صورت . دنگردتشكيل مي ،براي به اتمام رساندن درسكرونا( 

حضوري نباشد، آن درس پس از اتمام پاندمي كرونا در اولين فرصت ممكن  -مجازي يا مجازي

بعد  سالبه صورت ناتمام به نيم در صورت لزوم و حضوري برگزار خواهد شد كاملا به صورت 

محسوب  (99-99دوم فعلي)نيمسال  واحدهاي نيمسالنيز جزء كه در اين صورت شود ميمنتقل 

 .شودمي

 باشند:مطرح ميذيل  موارد ،ارتباطدر اين 

به علت تداوم وضع فعلي تا قبل از شروع نيمسال آتي  آناز  بخشي كلاسي يا ( چنانچه2-1

س و پ خواهد ماندبه صورت ناتمام باقي جزء دروس نيمسال فعلي تشكيل نگردد، اين درس 

 .شود درج مي 1399-99در نيمسال دوم  آننمره  ،درس ارزشيابي تكميل و از

                                                            
 مجازی نام برده شده است.نوان نیمهاز این دروس تحت عنامه، در این شیوه - 1 
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اي تمامي دروس اعم از برالتدريس اي موظفي و انعقاد قراردادهاي حقمحاسبه واحده( 2-2

صورت با  سه شيوه آموزش مجازي، نيمه مجازي و حضوري در هر در هرنظري ي و غيرنظر

 شود. لحاظ مي 99-99عنوان نيمسال دوم 

با توجه به شرايط  متعاقبا برگزاري امتحانات اعم از دروس نظري و يا ساير دروس  برنامه. 3

 گيري و اعلام خواهد شد.تصميم

هاي كلاس شابهمو دانشجو،  براي استادهاي مجازي مقررات و ضوابط حضور در كلاس. 4

الكترونيكي اعضاي هيئت علمي و مدرسان مدعو  -مجازيموضوع حضور لذا  ،حضوري بوده

د مديريت شو مربوطه /گروه آموزشيهكدبه روش مورد وثوق دانش ستيهاي درس بايدر كلاس

د. به اين نشش داده شوهاي برنامه درسي پوكه كيفيت آموزش لطمه نبيند و سرفصلبه نحوي 

روساي گروه هاي آموزشي و مديران ييد أمدرسان محترم با تهاي صادره توسط منظور گزارش

هاي آموزشي انجام شده در اسفند )فعاليت التدريس خواهد بودمحاسبه حقمبناي ها دانشكده

 لساتجرياست دانشكده به عنوان بخشي از مدير گروه آموزشي و ييد اعلام مدرس و تانيز با  99

شود دانشگاه موظف است در ور ميآهمچنين ياد قابل احتساب است(. نيمسالدر اين  كلاس

نحوه برگزاري دروس نيمسال جاري را به صورت مستند و مستدل به معاونت  1399مرداد 

 آموزشي وزارت عتف گزارش نمايد.

 شود.انجام ميبا بارگذاري محتوا  يا اين(به دو صورت برخط )آنل ي مجازيهاكلاسبرگزاري  .5

ارائه  انيدانشجو يبرا ،يمنابع درسبهتر  يريادگيدر جهت را  يآموزش يمحتوا ستييبامدرس 

 يي و متنريتصو اي يصوت يهاليفاي به شيوه يآموزش مجاز يبرا يآموزش يمحتوا. نمايد

(Word , Pdf, Power Point  ...و) معرفي منبع درسي، تكليف و بحث كلاسي مشتمل بر 

جلسه » اي« موضوعي» شده مطابق با سرفصل به صورتياد  يمحتوا. شودميتوسط استاد ارائه 

كميل نيز براي ت )آنلاين( برخط اتجلس ازو  رديگميدانشجو قرار  اريو در اخت هيته «به جلسه

 تفادهاسو پرسش و پاسخ براي رفع اشكال دانشجويان  ، ارائهمطالب و ايجاد فضاي گفتگو

 شود.مي
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ي ريزبرنامهكلاس به صورت هفتگي در دانشگاه  16۱۱با توجه به اينكه در اين نيمسال بيش از  .6

اده و استف ي دانشجويانهاكلاس تداخل زماني برنامه، لازم است كه به منظور جلوگيري از شده

ز اعلام شده ا هفتگيهاي برنامهبا مطابق آنلاين مجازي  يهاكلاس هاي مجازي،بهينه از ظرفيت

ها ها و برگزاري آننسبت به تعريف كلاسارائه شوند و مدرسان محترم  هاي آموزشيگروهطرف 

 توانند در طول هفته به انجام برسند.ت و ... ميعم از بارگذاري اطلاعاساير موارد ا .نماينداقدام 

كلاس و  ريفكي و تعهاي الكترونيتسهيل در ورود به سامانه آموزش براي آشنايي بيشتر و. 7

سامانه  تهيه و در صفحه اول و ويدئو متني ،هاي راهنما به صورت تصويريبارگذاري محتوا، فايل

LMS  در اختيار اساتيد و دانشجويان قرار گرفته است. 

در و  ماعلا بوسيله پيامك 1399فروردين  چهارمدر هفته ي مجازي هاكلاس. موضوع شروع 9

 رساني خواهد شد.پرتال دانشگاه اطلاع 

نياز به حضور . در خصوص دروس كارآموزي و كارورزي با توجه به اينكه در اكثر موارد 9

پس از رفع مشكلات و  متعاقبا ، استها و موسسات خارج از دانشگاه دانشجويان در ارگان

 شود.موجود تصميم گيري مي

نظارت و  قياز طر مجازي يهاكلاس در انيدانشجو يهاتيفعال ياست بررس يضرور. 1۱

 سارزيابي مستمر درو شودميلذا از مدرسان محترم درخواست  .شود پيگيريمستمر  يابيارزش

 حضوري انجام شود. اين ارزيابي مي تواند شامل ارائه تكاليف و تمرين براي هربه صورت غير

سمينار و ارائه  ،انجام پروژهاي درسي و كلاسي، گزارش ،فصل و اخذ حل تمرينات از دانشجو

 حضوري باشد.ي مجازي به صورت غيرهاكلاسها در نآ

مجاز  )در سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي كه داراي سنوات مي باشند يهجلسات دفاع .11

يت اند( با عناسنوات گرفته 99-99براي نيمسال دوم بوده يا از كميسيون هاي دانشگاه يا استان 

 واندتمي ،مربوطهآموختگي با مراعات همه شروط و ضوابط دانشبه اهميت و حساسيت تاريخ 

ن در صورت مهيا بود برگزاري جلسه دفاع شود. برگزارتحت نظارت معاونت آموزشي دانشكده 

در به صورت حضوري  ، مديرگروه و دانشجو(استاد راهنمانفر) 3حضور  با مشخصا شرايط 
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در }دننمايمجازي مشاركت و داوري ميبه صورت  داوران هيأت شود ودانشگاه تشكيل مي

 لسهحضوري و به شيوه جغير به صورت كاملا جلسه دفاعيه برگزاري  ،صورت مهيا نبودن شرايط

ن در ايزير  نكاترعايت . {بلامانع است ( با اطلاع و هماهنگي رياست دانشكدهآنلاين) برخط

 :باشدارتباط مورد توجه مي

اي انجام بر ان راهنما و مشاوراستاد رساله به تمامي داوران ونامه و ارسال متن نهايي پايان* 

ملاقات حضوري و رفت و آمدهاي غير ضروري نباشد  ملزم بهرساله  /اصلاحات متن پايان نامه

 .و دانشجو رد و بدل شود انالكترونيكي بين استاد ه شيوهبو متن صرفا  

ان انشجو از طريق سامانه گلستآغاز درخواست برگزاري جلسه دفاعيه توسط د ،تا اطلاع ثانوي *

ي طبه صورت الكترونيكي و فرايند مربوطه وفق اعلام اداره كل آموزش دانشگاه  بودخواهد 

 شود.مي

تاد راهنما مكتوب استأييد  وفقري كه پيش از بروز وضعيت فعلي، آن دسته از دانشجويان دكت*

و سنوات ايشان توسط كميسيون موارد خاص استان تا اسفند  انددفاع داشتهپيش دفاع يا آمادگي 

گزار بر مربوطههاي ناشي از شيوع بيماري، جلسه اما به دليل محدوديت ه،تعيين شده بود 99

 جلسه پيش دفاع يا نشده است، 

 برگزار گردد. 99ارديبهشت  3۱حداكثر تا  الذكرفوقبا مراعات همه شروط و ضوابط دفاعيه 

ي جلسه برگزارصورتجلسه پس از ارائه نيمسال يا شهريه  ساير تصميمات در خصوص تعيين 

 اتخاذ خواهد شد. دانشگاه كميسيون موارد خاص در ،دفاع توسط مدير گروه

 د.برگزار خواهد ش در نيمه اول تيرماهآزمون جامع دانشجويان دكتري . 12

ازي، حضوري و يا تركيبي به ها و شوراي آموزشي دانشكده به صورت مججلسات گروه. 13

كلات آموزشي دانشجويان برگزار رساله و مشتصويب پروپوزال پايان نامه/بررسي و  منظور

نه سامابه صورت مجازي، زير ساخت لازم در د. در اين خصوص براي برگزاري جلسات نشومي

 شود.ميفراهم دانشگاه نيز آموزش مجازي 
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  گيرد:مورد تصويب قرار ميپاندمي كرونا  شرايط رديل براي مساعدت با دانشجويان . موارد ذ14

 آمده، حفظمشاوره دانشگاه هنر به دانشجويان اين دانشگاه در شرايط پيشو توصيه ( 14-1

 هاي پسواحدهاي انتخابي در اين نيمسال و گذراندن آنها به شيوه مجازي و حضوري )در هفته

؛ ها در كارنامه تحصيلي ايشان حفظ شوداز كرونا( است به نحوي كه پيوستگي نمرات و نيمسال

 حضوري استفاده كنند و درخواستي غيرهاكلاساز  توانندميدلايلي ندانشجوياني كه به ليكن 

وجه بدون ت) با قيد توضيحات كافيحذف يك و يا كليه دروس خود را دارند، تقاضاي خود را 

از طريق منو پيشخوان خدمت سامانه  (به لزوم رعايت حداقل واحدهاى انتخابى در هر نيمسال

در شوراي آموزشي  ،به استناد همين مصوبه تا دنثبت نماي 1/۱3/1399گلستان حداكثر تا تاريخ 

 ينيمسال حذف شده جزو سنوات تحصيلصورت در اين .واقع گردددانشگاه مورد رسيدگي 

(. گرددبراي نيمسال بعد لحاظ مي دروس حذف شده واريزي شهريه) شوددانشجو محسوب نمى

تبعات ناشي از حذف  كاهش ايبر راعليرغم اينكه دانشگاه تمام تلاش خود  شودمتذكر مي

ليكن به دلايلي چون نبود فضاي فيزيكي كافي براي تشكيل كلاس، تكميل  گيرد،دروس بكار مي

عدم  احتمال بودن ساعات تدريس مدرسان، تداخل برنامه هاي كلاسي نيمسال فعلي و آتي و ... 

 .ارايه دروس حذف شده، در نيمسال آتي وجود دارد

ي مجازي، تعداد هاكلاسر دانشجويان در تمامي جلسات حضواهميت كيد بر أضمن ت( 14-2

اعلام جلسه  3حداكثر  ،هاكلاستا پايان  99فروردين  هفته چهارماز مجاز دانشجويان  هايغيبت

 شود.مي

)به صورت برخط( را از  يمجازدرس  يهاكلاسمربوط به  مطالب نايلازم است دانشجو .15

هاي اعلامي از سوي معاونت آموزشي را از طريق پرتال دانشگاه درس و اخبار و اطلاعيه استاد

 نمايند.  دنبال

ري و تعيين تاريخ امتحانات و ساير اگيري در خصوص زمان حذف اضطرتصميم. 16

تحصيلات تكميلي دانشگاه اي مندرج در تقويم آموزشي به معاونت آموزشي و هبنديزمان

 شود.تفويض مي
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در ها و مركز انفورماتيك دانشگاه دانشكده. مديريت آموزش كل دانشگاه، ادارات آموزش 17

 يهاي آتي معاونت آموزشوفق اطلاعيه هاي لازم فنينسبت به پشتيبانيهاي آموزش مجازي دوره

 اقدام خواهند نمود.

و قابل تسري  است 99-99مواد اين دستورالعمل فقط مربوط به نيمسال دوم سال تحصيلي   .19

 .نيستها به ساير نيمسال

يمات ستاد مقابله با كرونا اساس تصمتغييرات احتمالي بر جديد يا هرگونه تصميم .19

 لذا اين شيوه نامه تا اطلاع ثانوي واجد اعتبار است. ؛شود گيري و ابلاغ ميتصميم

شوراهاي معاونت و برحسب مورد در  ،كه در اين دستورالعمل نيامده است ي. ساير موارد2۱

و كميسيون موارد خاص دانشگاه، طبق روال معمول، دانشگاه آموزشي و تحصيلات تكميلي 

رساني اطلاع هنر از طريق معاونت آموزشي دانشگاه ا  مشخصقابل بررسي است و در صورت نياز 

 .شودمي

تصويب شوراي آموزشي دانشگاه رسيد و به به  19/1/1399بند در تاريخ  2۱اين شيوه نامه در 

به  شود و از اين تاريخابلاغ مي براي اجرا المللي فارابي دانشگاه هنربينها و پرديس دانشكده

 گردد.اعلام مي 99-99عنوان مبناي عمل در فرايندهاي آموزشي نيمسال دوم 

 


