
              یلیسال تحصهای آموزشی نیمسال دوم دستورالعمل اجرایی فعالیت

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان 1398 – 99

 بسمه تعالی

برای تمامی استادان، و سربلندی آرزوی سالمتی  ،با عرض سالم و تبریک مجدد سال جدید و اعیاد شعبانیه

همراهی  ویژه ازتشکر  . در ابتداداریم را از خداوند منان های محترم آنانو خانواده موسسه دانشجویان و کارکنان 

ها به در برگزاری کالسو دانشجویان عزیز  ، کارکنان ارجمندگرامی اتیداسها، مدیران محترم گروه ناپذیروصف

.  میهمان کنونی ما، میهمانی میرا دار های منتهی به سال جدید و حتی ایام تعطیالتدر هفته غیرحضوریصورت 

ناخواسته بوده و شرایط خاصی را بوجود آورده است که جز با توکل به خدا و همراهی و همدلی همه عزیزان 

توان از آن عبور کرد. امید است با یاری خداوند متعال و همراهی همه عزیزان بتوانیم از شرایط خاص کنونی نمی

با شروع شیوع بیماری کرونا در کشور و سسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان سربلند گذر نمائیم.  مو

غیرحضوری های های علمی، آموزشی و پژوهشی، آموزشهای کشور جهت استمرار فعالیتهمگام با سایر دانشگاه

ا توجه به شرایط در حال و ب نمودهآغاز خود را با اتکا به توانمندی اساتید فرهیخته، کادر مجرب و امکانات موسسه 

 باشد. ان شاء اهلل با بیان نظرات خود ما را در رفع مشکالت احتمالی آن یاری نمائید.میها این آموزشبروزرسانی 

و نیز به  موسسههای علمی و آموزشی نظر به تداوم شرایط ویژه در کشور و با توجه به ضرورت استمرار فعالیت 

و  سازی مفاد بخشنامه ابالغ شده از سوی معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمنظور اجرایی

 یآموزش یهاتیفعالانجام برای اجرائی این دستورالعمل ، موسسه هیات رئیسه 14/01/1399مصوبات جلسه مورخ  

  .تهیه شده است استان اصفهان یجهاددانشگاه یموسسه آموزش عال 1398 – 99سال تحصیلی دوم  مسالین

 

 لزوم دلیل به و شودمی محسوب موسسه فعال تحصیلی دوره جزو 1398 – 99نیمسال دوم سال تحصیلی  -1

 تحصیل به شاغل دانشجویان از برخی آموختگی دانش لزوم نیز و 1399 مهرماه در جدید دانشجویان ورود تسلسل

 جاری( الزام اتمام این نیمسال امری قطعی است.تحصیلی در آخرین نیمسال تحصیلی خود )نیمسال 

های غیرحضوری آموزش های حضوری وارائه آموزش بصورت تلفیقی از آموزشنیمسال جاری،  اتماممبنای به  -2

و اختصاصی در تمامی برای همه دروس نظری عمومی  است و الزم است این شیوه آموزش (و برون خط برخط)

برگزار  غیرحضوریها را به صورت لذا اساتید محترم تا بازگشت شرایط عادی، کالس .شودمقاطع تحصیلی انجام 

درخصوص نحوه برگزاری امتحانات  هستند. های غیرحضوریه شرکت در کالسنموده و دانشجویان نیز موظف ب

 گیری خواهد شد.به شرایط تصمیمترم )بصورت حضوری یا غیرحضوری( با توجه پایان



زیر نظر معاون آموزشی و ها را برگزاری کالسکیفیت مسئولیت نظارت بر  وزشیآمگروه های محترم  مدیران -3

 دارند. عهدهپژوهشی بر

 کهباشد نحوی به درس هایکالسدر علمی هیأت اعضای خط( برون یا )برخط الکترونیکی یا فیزیکی رحضو -4

 پوشش داده شود. درسی برنامه هایسرفصل و نبیند لطمه وزشمآ کیفیت

های ، حسب مقتضیات و امکانات و توجه به عوامل اثرگذاری چون آزمونتحصیلی جاریتقویم آموزشی نیمسال  -5

 ممکن است مورد بررسی مجدد قرار گیرد.سراسری و تحصیالت تکمیلی و سایر شرایط، 

ارائه دروس ادامه برای  تواندمی تابستاننیمسال تحصیلی بازه  ،شورای آموزشیبا تصویب و  حسب ضرورتبر -6

 کارگاهی و آزمایشگاهی، دروس ناتمام و یا حذف شده نیمسال جاری درنظر گرفته خواهد شد.

به  موسسهیا حضوری، در شورای آموزشی  غیرحضوریهای درخصوص تعداد غیبت مجاز دانشجویان در کالس -7

نامه آموزشی، برای جلسات حضوری یا  گیری شود که غیبت بیش از حد مجاز طبق آیین نحوی تصمیم

 نیمسال تحصیلی جاری، موجب حذف درس و جلوگیری از شرکت دانشجو در جلسه امتحان پایان غیرحضوری

 .نشود

پذیر نباشد،  جاری امکان و اتمام یک یا چند درس در نیمسالآموزشی که برگزاری جلسات  خاص در موارد -8

ه و تائید معاون گروه آموزشی مربوط موافقت ،استاد درس درخواستها تا تکمیل طرح درس به برگزاری کالس

به آن نیمسال قابل انتقال است و  ،1400-1399اول سال تحصیلی  ، اضافه بر سقف واحدهای نیمسالآموزشی

 درج خواهد شد. 1399-1398نمره این دروس در نیمسال دوم سال تحصیلی سال 

 ارائه با تواندمی باشد، نداشته را غیرحضوری هایکالس فرصت از مندی بهره امکان دانشجویی چنانچه -9

(، تقاضای حذف یک درس یا چند درس، بدون مروارید)سیستم  موسسه آموزشی جامع سامانه طریق از درخواست

یا حذف کامل دروس )حذف ترم( را بدون احتساب در سنوات  توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی و

. شایان ذکر است موسسه هیچگونه تضمینی برای تحصیلی نماید. در این صورت شهریه دانشجو مسترد نخواهد شد

 را ندارد. 1400-1399تعریف مجدد این دروس در نیمسال اول سال تحصیلی 

هایی که جنبه عملی دارند در صورت امکان ، کالسموسسهتأیید معاون آموزشی و  مدیران گروه دپیشنها با -10

شوند و در  های آموزشی به صورت فشرده برگزار میادامه کار با سازوکارهای فراهم شده، همانند سایر کالس

شود و موکول  1400-1399 تواند به زمان تابستان یا نیمسال اول سال تحصیلی صورت این دروس می غیراین

 .نمره آن به نیم سال جاری انتقال یابد



 دانشجویان تحصیل از فراغت جاری،تحصیلی  نیمسال بر حاکم مکانی و زمانی هایمحدودیت که صورتی در -11

داری از دروس معرفی به استاد تا سقف دو برخور امکان رفته، دست از فرصت جبران به سازد، مواجه تأخیر با را

 قابل افزایش است. موسسهنامه آموزشی، با تأیید شورای آموزشی برابر مقرر در آیین

های )عالوه بر آموزشغیر حضوری بصورت برخط آموزشی های برگزاری کالسامکان با توجه به فراهم بودن  -12

ها شده از سوی معاون آموزشی و پژوهشی موسسه  این کالس بندی اعالمغیرحضوری برون خط(، با برنامه زمان

 .از هفته سوم فروردین ماه آغاز خواهد شد

 کانال،(www.jdeihe.ac.ir)سایت موسسه های موسسه صرفا از طریق ها و دستورالعملکلیه اطالعیه -13

رسانی خواهد اطالع (sad.jdeihe.ac.ir:3000)و سامانه آموزشی موسسه  (ajdeihe@)تلگرامی موسسه 

 باشد.های برگزار شده که خارج از این موارد برگزار شده، فاقد اعتبار میها و کالسشد و اطالعیه

صورت حضوری  )به گروه مربوطه ی آموزشیاشورهای آموزشی نسبت به برگزاری جلسات مدیران محترم گروه -14

 یند. گیری نما ( اقدام و در خصوص امور مختلف آموزشی و پژوهشی همانند گذشته تصمیمغیرحضورییا 
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