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 1-1400ترم  ریزی آموزشیدستورالعمل نحوه برنامه

 3/6/1400مصوب شورای تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ 

 :برنامه ریزی دروس و تشكيل كالسها -الف

عملی بصورت -: در شرایط فعلی كليه دروس نظری و بخش نظری دروس نظری1-الف
 .تشكيل می گرددبندهای بعدی و با رعایت موارد  غيرحضوری

مجوز،  تبصره: در صورت بهبود وضعيت و فراهم شدن شرایط ایمنی و بهداشت و صدور
دانشجویان باید با   برگزاری تمام یا بخشی از دروس بصورت حضوری انجام خواهد شد. لذا

 ریزی مناسب، آمادگی الزم در این خصوص را داشته باشند.برنامه

جدیدالورود كارشناسی ارشد تشكيل شده : كالسهای دروسی كه برای دانشجویان 2-الف
ساس پيش بينی دانشكده بخش قابل توجهی از دانشجویان آن را دانشجویان او یا بر 

از (، بالفاصله پس از پذیرش %50دهند )بيش از جدیدالورود كارشناسی ارشد تشكيل می
 ماه آغاز می شوند.اوایل آبان

با توجه به مشخص و محدود بودن طول ترم، برای این دسته از دروس، باید یك  :1تبصره
ساعته برای دروس  1.5كالسهای هفتگی آن درس )مثال كالس %50به ميزان  تركالس اضافه

های آبان و آذر در هر هفته و در ساعت مشخص تشكيل شود. به منظور ماهواحدی( در  3
ها الزم است ليست این دروس يالت تكميلی دانشكدههماهنگی و برنامه ریزی بهتر، تحص

 را و ساعات برگزاری كالسهای اضافی را تعيين و در سيستم گلستان وارد نمایند.



واحد  8: حداقل واحد قابل اخذ برای دانشجویان جدیدالورود كارشناسی ارشد 2تبصره
دروسی كه از است. ضمنا توصيه می شود ایشان با اخذ حداقل واحد مجاز، از گرفتن 

 . ابتدای ترم تشكيل شده اند بپرهيزند

: ارائه درس بر اساس زمانبندی ارائه شده در سيستم گلستان، با حضور استاد  3-الف
درس در محل كار )دانشكده مربوطه/مركز آموزشهای الكترونيك( و متناسب با برنامه و 

 طرح درس در طول ترم، انجام شود.

 مه ریزی دانشكده/مركز آموزشهای الكترونيكی، الزم است: با هماهنگی و برنا4-الف
 هاانجام شود. در این رابطه دانشكده برنامه درسی بصورت برخطدرصد  از  50حداقل 

 موظفند نظارت الزم را برای اجرای این مصوبه به عمل آورند.

ت رعای دانشكده و با صالحدید استاد درس و:  در وضعيت كرونایی زرد یا بهتر، با تبصره
دانشگاه، امكان حضور داوطلبانه  كليه اصول بهداشتی مورد تایيد مركز بهداشت

 هایدانشجویان درس در كالس

 .برخط وجود دارد 

 LMSهای : بارگذاری محتوای دروس و اطالع رسانی های الزم باید در یكی از سامانه6-الف
 نوان پشتيبان بالمانع است.انجام شود. استفاده از سایر سامانه ها به ع ELearningیا 

عملی با حفظ كيفيت بصورت -ارائه دروس عملی و بخش عملی دروس نظری: 7-الف
 غيرحضوری توصيه می شود. 

در صورت نياز به ارائه تمام و یا بخشی از این دروس بصورت حضوری، نحوه برگزاری 
ی خوابگاه حضوری بصورت فشرده در طی یكماه برنامه ریزی شود تا از اشغال طوالن

جلوگيری شود. ضمنا ارائه این دسته از دروس در هر دانشكده به نحوی در طول ترم توزیع 
شود، تا امكان حضور حداقلی دانشجویان خوابگاهی در دانشكده فراهم گردد. بدیهی 



است ساعت برگزاری این كالسها نباید با ساعات برگزاری سایر كالسهای نظری )اصلی و 
 شته باشد.اضافی( تالقی دا

های گذشته و بهبود قابل توجه زیر ساختهای : با توجه به تجربه حاصل از نيمسال8-الف
سخت افزاری و نرم افزاری برای ارائه دروس بصورت الكترونيكی، مدرسين محترم الزم 

است برنامه ریزی و تمهيدات الزم را برای ارائه دروس با بهترین كيفيت و با نظم و 
 .)مطابق با برنامه ارائه درس( در ترم مذكور به عمل آورند زمانبندی مناسب

يت و با كيفارزیابی مستمر  ضمنا با توجه به شرایط خاص آموزش الكترونيكی، الزم است 
 .از دانشجویان درس در طول ترم انجام شود

 رفع برای: اعضای محترم هيات علمی عالوه بر فراهم نمودن ساز و كار الكترونيكی 9-الف
ساعاتی از  اشكال و پاسخگویی به دانشجویان، الزم است با حضور فيزیكی در محل كار،

هفته را برای رفع اشكال و پاسخگویی حضوری یا غيرحضوری به دانشجویان اختصاص  
 داده و برنامه حضور خود را به دانشكده ارائه نمایند. 

 ارزیابی و امتحانات -ب

رزیابی دانشجویان آن درس می باشد. با توجه به : مدرس هر درس مسؤول ارائه و ا1-ب
شرایط خاص آموزش الكترونيكی، الزم است ارزیابی مستمر و با كيفيت از دانشجویان 

 درس در طول ترم انجام شده و از وزن زیاد آزمون پایانی كاسته شود. 

بی می ارزیا 20صورت نمره بين صفر تا : بر اساس آیين نامه آموزشی، كليه دروس به2-ب
 شود.

 18)روزه تقویم آموزشی  14: برگزاری آزمونهای پایان ترم دروس، الزامی و در بازه 3-ب
 انجام می شود.( 1400ماه بهمن  3دیماه تا 



 تبصره: نظر و حداكثر تالش دانشگاه بر برگزاری امتحانات بصورت حضوری با رعایت
وضعيت  یافتن یا بدتر شدنصورت ادامه شرایط ایمنی و بهداشت است. با این حال در 

 برگزار می شود.  كرونایی، آزمونهای پایان ترم بصورت الكترونيكی

 سایر موارد آموزشی -ج

 های سطح یك و دو به شرط تایيد دانشكده،: با مهمانی دانشجویان در دانشگاه1-ج
 موافقت می شود.

 00-01: امكان حذف اضطراری درس برای دانشجویان تحصيالت تكميلی در ترم اول 2-ج
 .وجود ندارد

 1-99و طبق دستورالعمل مصوب ترم بصورت غيرحضوری  : ارزیابی جامع آموزشی3-ج
با این حال در وضعيت زرد یا آبی، بخش كتبی آن می تواند با موافقت  انجام می شود.

 ورت حضوری و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی انجام شود.دانشكده و دانشجویان بص

حد  %80: در شرایط كرونایی فعلی، دانشجویان دكترای  فعالی كه بتوانند حداقل 4-ج
بطور مشروط توانند را كسب كنند در صورت دارا بودن سایر شرایط، می نصاب نمره زبان

 1ارزیابی جامع پژوهشیكت در . در این صورت شردر ارزیابی جامع آموزشی شركت كنند
 .منوط به كسب نمره كامل زبان است

حد نصاب قبولی آزمونهای بسندگی زبان دانشگاههای برتر در شرایط كسب  :5-ج
می باشد. كسب حد نصاب قبولی آزمونهای  MSRTآزمون  50كرونایی فعلی معادل نمره 

ارزیابی جامع آموزشی بطور ، فقط امكان شركت در 2بسندگی زبان دانشگاههای سطح 
 مشروط را فراهم می كند.

 موارد پژوهشی دانشجویان -د



به قبل كه به مرحله پژوهشی پایان  99: دانشجویان دكترا و كارشناسی ارشد ورودی 1-د
اند با ارائه درخواست و تایيد استاد راهنما و دانشكده می توانند نامه یا رساله خود رسيده

د و پروتكلهای بهداشتی در آزمایشگاه حضور داشته باشند و در صورت با رعایت كليه موار
 نياز به خوابگاه به معاونت محترم دانشجویی معرفی می شوند.

جهت  1400اسفند ماه  23به دانشجویان تحصيالت تكميلی اجازه دفاع از پارسا تا  -2-د
 شود.داده می، 1-400التحصيلی در ترم فارغ

شود، برگزاری اليتهای آموزشی دانشگاه بصورت مجازی دنبال میتا زمانی كه فع :3-د
ر ب های جامع پژوهشی و آموزشی می تواند بصورت  الكترونيكیدفاعيه پارساها، ارزیابی

اساس دستورالعمل اجرایی مربوطه انجام شود. در وضعيت قرمز برگزاری این جلسات 
 بصورت حضوری ممنوع است.

به تصویب  1400شهریورماه 3تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ این دستورالعمل در شورای 
ها، كيفيت موقع كالسرسيد و حسن نظارت كليه امور ذكر شده از جمله تشكيل به

ه رئيسه دانشكدترم و ... بر عهده هيئتتدریس، بارگذاری مطالب، برگزاری امتحانات پایان
 یا مركز )یا ستاد تعيين شده( خواهد بود. 

 

 


