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 تعالیباسمه
 دستورالعمل جامع آموزشی

 علم و فرهنگدانشگاه  1400 – 1401سال تحصیلی  دومنیمسال  

در  علم و فرهنگ دانشگاه محترم همکاراناساتید، دانشجویان و ارزشمند  همراهی از مشارکت و تشکرضمن 

م از ع دانشگاهیان محتربه منظور اطال ؛نیمسال گذشته چهاری مجازی )غیرحضوری( در طی هابرگزاری کالس

 552، این دستورالعمل که در جلسه 1400 -1401سال تحصیلی  دومهای آموزشی در نیمسال نحوه فعالیت

 شود. شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است، برای اجرا ابالغ می

 الف( برخی نکات مهم 

شیوه حضوری هب 1400 -1401تحصیلی ها در طی نیمسال دوم سال کالستمامی اولویت دانشگاه برگزاری  -1

 است. 

سمی از نام و انتخاب واحد رشرکت در کالس درس )حضوری یا مجازی(، بدون ثبت اجازهدانشجویان محترم  -2

 طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه )سیستم گلستان( را ندارند.

ا منجر به دقت نمایند تیانی و امتحانات پادانشجویان در برنامه درسی خود، به عدم تداخل زمانی دروس -3

 حذف آموزشی درس/دروس نشود.

 باشد.نمی 1400-1401تحصیلی دوم سال سال نیمقابل تسری به های قبل، تسهیالت آموزشی نیمسال -4

 سال دومتبعات ناشی از عدم مشارکت غیرموجه در فرآیند آموزش )حضوری و مجازی( در طی نیمسال  -5

 ود.دانشجو، متوجه شخص دانشجو خواهد باز سوی ی امور آموزشی ، یا عدم پیگیر1400 -1401تحصیلی 

 25تا  12از تاریخ تواند داشته باشد، میبه هر دلیل قصد حذف درس / دروس را چنانچه دانشجویی  -6

ت به نسببا ارائه درخواست از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه )سیستم گلستان(  ،1401ماه خرداد

نامه آموزشی د درس با توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی طبق آیینیک یا چناضطراری حذف 

یه نماید. در این صورت شهر اقدامو یا حذف کامل دروس )حذف ترم( با رعایت سنوات مجاز تحصیلی 

 شود.انشجو محسوب میدانشجو مسترد نخواهد شد و نیمسال حذف شده جزو سنوات تحصیلی د

  هابرگزاری کالس شیوهب( 

 ها به طریق زیر برگزارکالس)پایان سال جاری(  1400 ها( تا پایان اسفندماهماه )شروع کالسبهمن 23از  -1

 :شودمی

به  (LMS) مدیریت یادگیریسامانه های نظری کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( از طریق تمامی کالس -

 تشکیل خواهد شد. (Online) شیوه آموزش برخط
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نظری و  – وری یا مجازی( دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی و دروس عملیشیوه برگزاری )حض -

به  طمنوبا اولویت برگزاری حضوری، ، دکتریهای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و کالستمامی نیز 

تشخیص دانشکده و گروه آموزشی مربوط است که از طریق معاون محترم آموزشی و تحصیالت 

 انی خواهد شد.رستکمیلی دانشکده اطالع
 

 :(ی جبرانیهاپایان کالس) 1401تیرماه  دومتا  فروردین 14از  -2

متعاقباً گیری و تصمیم (با توجه به شرایط کرونایی)در ابتدای سال جدید توسط شورای دانشگاه  -

های بهداشتی، درصورت بهبود شرایط و امکان اجرای پروتکلرسانی خواهد شد. بدیهی است اطالع

 . خواهد شددر محیط دانشگاه برگزار  حضوری شیوهبه  هاکالستمامی 

 مجازی )غیرحضوری(های برگزاری کالسنحوه ( ج

 ه ازاستفاد اب دروس، گذشته سالمنی چند ها به صورت مجازی، هماننددرصورت الزام به برگزاری کالس -1

و  تمامی اساتید د وخواهد ش ارائه( Online) به شیوه آموزش برخط (LMSمدیریت یادگیری )سامانه 

ی آموزش مجاز هاالزم برای استفاده از سامانه کسب مهارت و آمادگی ضرورت محترم ضمندانشجویان 

  باشند.می های غیرحضوری برخطمنظم در کالسو شرکت برگزاری  ، ملزم بهدانشگاه

مامی توزارت عتف،  از سوی (Off lineها به صورت برون خط )با عنایت به ممنوعیت برگزاری کالس تذکر:

 برگزار نمایند.درسی خود را به شیوه آموزش برخط های اساتید محترم موظفند کالس

رخط ببه صورت مجازی  حل تمرین ، الزم است کالسدروسدر صورت نیاز به ارائه کالس حل تمرین برای  -2

 . شودارائه و با رعایت ضوابط مربوط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای در تمامی فرآیندهستمر با اساتید دروس و مدیر گروه آموزشی، ضمن تعامل مدانشجویان موظفند  -3

 زاربرگدرس که از سوی استاد  مستمریهای و یا ارزیابی مقطعیهای تکالیف و آزمونانجام یادگیری، 

 شود، مشارکت فعال داشته باشند.می

 پایان نیمسال تحصیلیارزشیابی مستمر و امتحانات ( د

 .ی دانشجو در آن درس استاستاد هر درس مرجع ارزیاب -1

 

 در کالس درس اطمینان حاصلحضور دانشجویان  از به شیوه مناسباستاد هر درس شود توصیه می -

 نماید.

در طی  ایداردسترسی به اینترنت مطمئن و پ برای تمهیدات الزم محترمدانشجویان شود توصیه می -

عدم دسترسی به اینترنت و قطع آن قابل قبول  کالس،را در نظر گیرند. در زمان برگزاری کالسی روزهای 

دانشجو  بر عهدهدانشگاه نباشد، تمامی عواقب آن  از سرورنبوده و در صورتی که مشکل قطع ارتباط 

 . خواهد بود
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کلی  ارزیابیرود های ارزیابی به دانشجویان، انتظار میرسانی به موقع و دقیق سنجهاطالع ضمن تأکید بر -2

 های محوله، به شیوهدهی دانشجویان به تکالیف یا پروژهاستاد هر درس از میزان یادگیری و کیفیت پاسخ

 ز پیشرفت مباحث درسی صورت پذیرد ومرحله به مرحله اهای مستمر و ارزیابیاوبی و های تنسنجش

ع مراحل طی شده اطال های مقطعی، از نتایج و نقاط ضعفدانشجویان در هر مرحله از آزمون و سنجش

 شند.در امر ارتقاء کیفیت یادگیری خود کوشا با ،با مشورت و راهنمایی استاد درس تاحاصل نموده 

به شیوه  ،برای هر درسبندی تقویم آموزشی و برنامه زمان طبقپایان نیمسال تحصیلی امتحانات می تما -3

 .برگزار خواهد شدحضوری 

ایان متحانات پکالس جبرانی، حل تمرین، فوق برنامه و ...، در بازه زمانی ا آزمون شفاهی، برگزاری هرگونه -4

 .(، مجاز نیست1401ماه تیر 23تا  4نیمسال تحصیلی )

( فرصت دارند 1401 ماهخرداد 26لغایت  ماهاردیبهشت 17) شانزدهمتا پایان هفته  دهمیازاساتید از هفته  -5

اند )محرومین دانشجویانی را که بیش از حد مقرر در جلسات درسی شرکت نکرده« غیبت کالسی»

 نشگاه )سیستم گلستان( درج نمایند.امتحان(، را در سامانه جامع آموزشی دا

وضعیت دانشجوی غایب در ستون اعمال  –غیبت کالسی  –ثبت غیبت کالسی؛ در قسمت استاد  برای»

 «.یابدتغییر « بله»به « خیر»غیبت کالسی از 

مورد  تحصیلییمسال در طول ن را به طور مستمر یاندانشجو یلیتحص یشرفتمحترم پ یداسات شودتوصیه می -

و نتایج نمره کاهش یابد  8نیمسال تحصیلی، تا سقف ی سهم نمره آزمون پایانبه نحوی که دهند، قرار  یابیارز

به آزمون پایان نیمسال اً و صرف در نمره نهایی دانشجو مؤثر باشد تحصیلی، های مستمر در طول نیمسالارزشیابی

 تحصیلی بسنده نشود.

های مختلف انجام شود تا تصویر روش توسط اساتید محترم با استفاده ازارزیابی دانشجو شایسته است  -

 ارزیابی مستمر هایهایشیوه برخی از .دهداستاد قرار  کیفیت یادگیری دانشجو در اختیار معتبرتری از میزان و

 :استبه شرح زیر  ،یردگقرار  استفادهتواند برای نمره نهایی مورد که میتحصیلی سال دانشجو در طول نیم

 های کالسیها و پرسش و پاسخبه ویژه مشارکت در بحث ،حضور و فعالیت در کالس -

 های کالسی و ارایه به موقع آنها حل تمرینانجام تکالیف هفتگی و  -

 ی پروژه پژوهش -

 ، به صورت جداگانه برای هر دانشجوتحصیلی رسش و پاسخ در طول نیمسالارزیابی شفاهی، شامل پ -

 باز است.های تحلیلی که نیازمند تأمل و پاسخگویی بلندمدت به روش جزوه طراحی پرسش -

ای غیرحضوری در قالب پروتکل مشخص که در آن به امنیت آزمون های چندگزینهبرگزاری آزمون -

 . توجه شده باشد
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معارف "وه آن به گر همپانزدو  ، دهممچهارروزه است که روزهای  15بازه امتحانات پایانی شامل یک دوره  -6

 اختصاص یافته است. "اسالمی و دروس عمومی

دار ، مشروطی دانشجو لحاظ خواهد شد و درس/ دروس نمره1400 – 1401سال تحصیلی  دومر نیمسال د -7

 .قابل حذف نیست(، حتی نمره صفر)

با رعایت  مربوطه،آموزشی امتحانات دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی با نظر استاد درس و تأیید گروه  -8

 شود.میبه صورت حضوری برگزار  ،های بهداشتیپروتکل

 خرین امتحانآدر ایام امتحانات، امتحانات همان روز به بعد از  (به هر دلیل)ر صورت عدم برگزاری آزمون د -9

 .منتقل خواهد شد

 امور آموزشی تحصیالت تکمیلی( ه

 واهدخ برگزارصورت حضوری  به بهداشتی اصول رعایت با و جامع دانشجویان دکتری در زمان مقرر آزمون -1

 کنندگانهر یک از شرکتاز سوی  ،مقررات و ضوابط بهداشتی در طول برگزاری آزمونعدم رعایت شد. 

 .شودمیاز حضور یا ادامه حضور در آزمون  ویموجب محرومیت 

 جلسه شود. مدیر گروه ارسال برایبه صورت مجازی تواند مینامه / رساله )پروپوزال( پایان یپیشنهادطرح  -2

 .شودمیبرگزار حضوری  صورت به بهداشتی اصول رعایت با( )پروپوزال یپیشنهادطرح دفاع از 

 حذف ترم و مرخصی تحصیلی( و

با درخواست  ،مقررات آموزشی درچارچوب "بدون احتساب در سنوات تحصیلیمرخصی تحصیلی " اخذ -1

ید أیبا ت جاد وسسامانه از طریق صرفاً  ،تا قبل از زمان انتخاب واحد اعالم دالیلدانشجو و ارائه مدارک و 

 پذیر است.دانشگاه امکان خاص مواردبررسی  شورای

خصی شایان ذکر است که شیوع ویروس کرونا و تهدید عمومی ناشی از آن، به تنهایی مالک اعطای مر 

دالئل خصوص ، در اینبدون احتساب در سنوات تحصیلی نبوده و ضروری است دانشجویان متقاضی

 ایند.توجیهی معتبر و قابل استناد ارائه نم

 مجاز ،هستند و مهلت معرفی ارفاقیکه در سنوات  مشمولی برای دانشجویان ترم حذفاخذ مرخصی و  -2

استفاده  حصیلتبرای ادامه  از این فرصت ناگزیرنداز اراده خود  خارج دانشجویانی که به دالیلی اما؛ نیست

گاه جامع آموزشی دانش سامانهدرخواست خود را همراه مدارک و مستندات از طریق الزم است کنند، 

اخذ  و ،دانشگاه خاص موارد در شورای بررسیو تأیید  بررسیدرصورت ارسال کنند.  ،)سیستم گلستان(

 است. برای این دانشجویان قابل انجام ترم حذفثبت مرخصی و ، وظیفهمجوز از حوزه نظام
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 تحصیلی و ...( معافیتنامی )رفع نقص مدارک ثبت( ز

ص های سازمان سنجش آموزش کشور، موفق به رفع نقل به تحصیلی که طبق دستورالعملدانشجویان شاغ -

ه تأییدی و نامی )از قبیل: معافیت تحصیلی، گواهی موقت یا اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلیمدارک ثبت

وند در ر اند، الزم است در اسرع وقت نسبت به رفع نقص مدارک تحصیلی خود اقدام نمایند تاتحصیلی( نشده

 تحصیل آنها مشکل جدی ایجاد نشود.

 سایر موارد( ح

و مستمر  بر تشکیل منظم در طول نیمسال تحصیلی ؛ریزی آموزشی، نظارت و سنجشبرنامهکل اداره  -1

 . داشتخواهد نظارت  هاکالس

ی نهایمشاهده نمرات مجوز ، (1401خرداد  11تا  7در هفته چهاردهم ) تکمیل فرم ارزشیابی تدریس -2

 خواهد بود.پایان نیمسال تحصیلی  اتامتحان

 دعوت به 1400 -1401سال تحصیلی  دوممدعو که به تشخیص گروه آموزشی در نیمسال  مدرسانتمامی  -3

گزاری اند، برابر مقررات آموزشی موظف به انجام تعهدات محوله و مشارکت فعاالنه در برهمکاری شده

، با مانند اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگغیرحضوری بوده و الزم است هحضوری یا های کالس

موزش آراهنماهای نیز های معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و ها و بخشنامهمطالعه اطالعیه

 شود، در چارچوب ضوابط عمل نمایند.میصادر دانشگاه  فناوری دیجیتالمجازی که از سوی مرکز 

 معاونگروه آموزشی و مدیر بر عهده  (حضوریغیرحضوری یا )ها لیت پیگیری برگزاری کالسمسئو -4

 دانشکده است. ی و تحصیالت تکمیلیآموزش

ها و و دستورالعملنامه آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق آیین ،سایر موارددرخصوص  -5

 شود. عمل میهای ابالغی از سوی آن وزارت بخشنامه

ز و کارکنان تشریک مساعی و تداوم همراهی اساتید گرانقدر، دانشجویان عزیعال و یاری خداوند متامید است با  

یش از پیش ب حوزه آموزش عالی،در پیشبرد فرآیند آموزش و نیل به اهداف نهایی دانشگاه علم و فرهنگ پرتالش، 

 .دموفق باش
 

 توفیق الهیبا تشکر و آرزوی           

 علم و فرهنگ نشگاهآموزشی و تحصیالت تکمیلی دا تمعاون

                                              13/11/1400    


