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بسمهتعالی

آخرین مصوبات شورای آموزشی مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان
در خصوص روند ادامه نیمسال دوم تحصیلی 99-98
ضمن تشکر از مشارکت و همراهی ارزشمند اساتید ،دانشجویان و همکاران محترم مؤسسه در برگزاری
کالسهای غیرحضوری ،با عنایت به بخشنامه ابالغی مورخ  1399/01/11وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و پیرو
دستورالعمل اجرایی فعالیتهای آموزشی مؤسسه در نیمسال دوم  1398 -99مورخ  ،1399/01/14موارد زیر به
منظور تسهیل در روند امور آموزشی در نیمسال جاری ،پس از بحث و تبادل نظر در جلسه مورخ 1399/02/02
شورای آموزشی مؤسسه به تصویب رسید.
الف) امور آموزشی مشترک میان تمامی مقاطع تحصیلی
 -1ارائه دروس نظری نیمسال جاری کماکان با استفاده از سامانه آموزش غیرحضوری مؤسسه برگزار شود.
درصورتی که استادی تاکنون کالسهای خود را به شیوه یاد شده برگزار نکرده باشد؛ استفاده از استاد جایگزین
برای برگزاری و ارائه درس بالمانع است.
 -2به منظور حسن اجرای آموزش غیرحضوری دروس در بستر سامانه یادشده نظارت مدیران گروه ضروری می
باشد تا در صورت مشاهده هرگونه کاستی در اسرع وقت در پیگیری حل و فصل مشکل اقدام نمایند.
 -3دروس عملی و کارگاهی درصورت بازگشایی حضوری مؤسسه ،به صورت فشرده برگزار خواهد شد.
درصورتیکه به علت تداوم بحران کرونا امکان برگزاری این کالسها تا پایان نیمسال جاری فراهم نباشد ،وضعیت
این دروس ناتمام اعالم شده و در تابستان (تا پایان شهریورماه  )1399بدون اخذ شهریه و محاسبه در سقف
واحدهای دانشجو ،ارائه و نمره آن در نیمسال جاری (نیمسال دوم  )1398 -99ثبت میشود.
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 -4در مورد دروس نظری  -عملی ،بخش نظری درس به صورت غیرحضوری ارائه شود .درصورتیکه امکان
برگزاری کالسهای بخش عملی این دروس تا پایان نیمسال جاری فراهم نباشد ،وضعیت این دروس ناتمام اعالم
شده و در تابستان (تا پایان شهریورماه  )1399بدون اخذ شهریه و محاسبه در سقف واحدهای دانشجو ،ارائه و
نمره آن در نیمسال جاری (نیمسال دوم  )1398 -99ثبت میشود.
 -5دانشجویان عالقه مند در کلیه مقاطع که احساس می کنند کالسهای غیرحضوری این نیمسال از نظر کیفیت
یادگیری نمی تواند جایگزین کالس حضوری باشند ،در صورت اخذ نمره قبولی در ترم جاری و با هماهنگی مدیر
محترم گروه می توانند بدون پرداخت هزینه در کلیه کالسهای درسی نیمسال آینده که مشابه ترم جاری
(عناوین مشابه درسی) برگزار خواهند شد ،شرکت نمایند.
 -6دانشجویانی که در نیمسال جاری کارآموزی و کارورزی دارند و امکان گذراندن دوره برای آنان امکانپذیر نمی
باشد ،با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه زمان این دوره بدون هزینه تمدید شود.
 -7برگزاری امتحانات میان ترم اختیاری است .تأکید میشود اساتید محترم تمام یا بخشی از ارزشیابی آموختهها
و یا پیشرفت تحصیلی دانشجویان را به طور مستمر ،در طول نیمسال و با بهرهگیری از امکانات فضای
غیرحضوری (از قبیل :ارائه تمرین و تکالیف درسی ،تعریف پروژههای پژوهشی برای هر درس ،استفاده از
شیوههای صوتی و صوتی تصویری) مورد ارزیابی قرار دهند.
 -8در صورت فراهم شدن شرایط برگزاری امتحانات به صورت حضوری ،امکان برگزاری امتحانات پایان ترم در
واحدهای جهاددانشگاهی مرکز استان محل زندگی دانشجویان در سراسر کشور میسر است ،زمان ارسال
درخواست از سوی دانشجویان و نحوه برگزاری امتحان متعاقباً اعالم میشود.
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 -9اخذ دروس نظری در مقطع کارشناسی پس از اتمام نیمسال جاری ،به صورت «معرفی به استاد» حداکثر تا
 4درس  -مشروط به اینکه هیچ درس دیگری برای فارغ التحصیلی باقی نماند -امکانپذیر است .نمرات این
دروس در دوره تابستان ثبت خواهد شد.
 -10حذف ترم «بدون احتساب در سنوات» با درخواست دانشجو و ارائه مدارک و اعالم دالیل از طریق سامانه
جامع آموزشی مؤسسه (سیستم مروارید) ،با تأیید شورای بررسی موارد خاص مؤسسه امکانپذیر است.
-11حذف ترم برای دانشجویانی که در سنوات اضافی و ارفاقی در حال تحصیل هستند مجاز نیست؛ اما
دانشجویانی که به دالیلی خارج از اراده خود نتوانستهاند از این فرصت استفاده کنند ،الزم است درخواست خود
را همراه مدارک و مستندات الزم از طریق سامانه یادشده ارسال کنند .پس از بررسی و تأیید شورای بررسی
موارد خاص مؤسسه  ،حذف ترم برای این دانشجویان نیز قابل انجام است (.الزم بذکر است که شهریه درس یا
ترم حذف شده مسترد نمی گردد).
 -12دانشجویانی که هنوز بدلیل اشکال در انتخاب واحد نتوانسته اند در کالسهای برخط شرکت نمایند الزم
است در اسرع وقت موضوع را از طریق لینک ارتباط با مدیر گروه اعالم نمایند.
 -13تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  1398-99فعال به مدت دو هفته تمدید میشود تا اساتید و
دانشجویان از این دو هفته برای جبران احتمالی زمان تدریس استفاده نمایند .در دروسی که سرفصل رعایت
شده و جلسات آموزشی بصورت کامل برگزار شده ،با هماهنگی مدیر محترم گروه نیازی به برگزاری کالس
برخط در آن دو هفته نیست.
 -14در صورت عدم امکان برگزاری دروس عملی تا پایان شهریور ماه  ،1399این دروس در نیمسال اول سال
تحصیلی  1400-1399برگزار خواهد شد و نمرات آن در نیمسال دوم سال تحصیلی  1399-1398ثبت خواهد
شد.
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-15نحوه و زمان برگزاری امتحانات پایان ترم متعاقبا اعالم خواهد شد.
ب) امور آموزشی تحصیالت تکمیلی
 -1اعضای محترم هیأت علمی که راهنمایی و مشاوره پایاننامه دانشجویان را بر عهده دارند تا بازگشایی
حضوری به شیوه الکترونیکی دانشجویان را راهنمایی نمایند .در این رابطه ضروری است استادان محترم راهنما
ترتیبی اتخاذ کنند تا به طور هفتگی در جریان پیشرفت کار دانشجویان قرار گیرند.
 -2در مدت فاصلهگذاری اجتماعی و عدم حضور دانشجویان در مؤسسه  ،جلسه دفاع از پایاننامه با تأیید استاد
راهنما و هیأت داوران و با رعایت شرایط اعالم شده ،به صورت غیرحضوری (غیرحضوری برخط) نیز قابل
برگزاری است.
 -3همه دانشجویانی که برای دفاع از پایاننامه خود در ترم جاری برنامهریزی کردهاند ،میتوانند تا
 1399/07/30دفاع کنند.
ج) سایر موارد
 -1اداره آموزش ضمن نظارت مستمر بر تشکیل کالسها ،با همکاری فناوری اطالعات مؤسسه  ،طراحی و اجرای
سنجش کیفیت آموزش و میزان رضایتمندی اساتید و دانشجویان محترم از آموزش غیرحضوری را انجام و نتایج
آن را اطالع رسانی خواهد کرد.
 -2در خصوص هزینه اینترنت مصرفی مکاتبات الزم با معاونت پشتیبانی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری انجام
شده است و انشااهلل بزودی کلیه سرورهایی که بر بستر آنها خدمات کالس برخط به دانشجویان مؤسسه ارائه
می شود رایگان خواهند شد.
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 -3تمامی مصوبات فوقالذکر صرفاً برای نیمسال دوم سال تحصیلی  1398 -99قابل اجراست و به نیمسالهای
بعد قابل تسری نیست.
 -4سایر موارد طبق آییننامه آموزشی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری عمل میشود .درخواستهای
دارای شرایط خاص به صورت موردی از طریق شورای آموزشی مؤسسه قابل بررسی است.
امید است با یاری خداوند متعال و تشریک مساعی و تداوم همراهی اساتید گرانقدر ،دانشجویان عزیز و کارکنان
پرتالش ،مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان در پیشبرد فرآیند آموزش غیرحضوری و نیل به
اهداف نهایی آموزش ،موفق باشد.
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