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 تعالیباسمه
 دستورالعمل جامع آموزشی

 علم و فرهنگدانشگاه  1400 – 1401نیمسال اول سال تحصیلی  

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

ز ادانشگاهیان محترم به منظور اطالع  ،( در طی سه نیمسال گذشتهغیرحضوریمجازی )ی هابرگزاری کالس

خ ، این دستورالعمل که در جلسه مور1400 -1401های آموزشی در نیمسال اول سال تحصیلی نحوه فعالیت

 شود. شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است، برای اجرا ابالغ می 28/04/1400

 برخی نکات مهم الف( 

ز اد رسمی نام و انتخاب واح، بدون ثبتازی()حضوری یا مج حق شرکت در کالس درس یان محترمدانشجو -1

 د.ندانشگاه )سیستم گلستان( را ندار طریق سامانه جامع آموزشی

ا منجر به دقت نمایند تو امتحانات پایانی تداخل زمانی دروس عدم  خود، به در برنامه درسیدانشجویان  -2

 حذف آموزشی درس/دروس نشود.

واحد  14دار، عدم اعمال مشروطی، اخذ بیش از س نمرههای قبل )حذف درتسهیالت آموزشی نیمسال -3

 توسط دانشجویان مشروط، حذف نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات و ...( قابل تسری به سال

 باشد.نمی 1400-1401تحصیلی 

 سال اولدر طی نیمسال  (مجازی)حضوری و در فرآیند آموزش عدم مشارکت غیرموجه تبعات ناشی از  -4

 ود.دانشجو، متوجه شخص دانشجو خواهد باز سوی ، یا عدم پیگیری امور آموزشی 1400 -1401تحصیلی 

 های پانزدهم و در هفتهواند تداشته باشد، میذف درس / دروس را صد حبه هر دلیل قچنانچه دانشجویی  -5

یستم جامع آموزشی دانشگاه )سبا ارائه درخواست از طریق سامانه  ،(1400ماه دی 14تا  4شانزدهم )

 یک یا چند درس را با توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی طبقاضطراری حذف  (گلستان

ید. در نامه آموزشی و یا حذف کامل دروس )حذف ترم( را با رعایت سنوات مجاز تحصیلی تقاضا نماآیین

 این صورت شهریه دانشجو مسترد نخواهد شد و نیمسال حذف شده جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب

 شود.می

 عملی و های نظریبرگزاری کالس( ب

به  (LMSمدیریت یادگیری )سامانه  استفاده از ابنظری،  – و نیز بخش نظری دروس عملی دروس نظری -1

ب کس ضرورت محترم ضمنتمامی اساتید و دانشجویان  خواهد شد و ارائه( On line) شیوه آموزش برخط

 و شرکتی برگزار ، ملزم بههای مورد استفاده در دانشگاهنهالزم برای استفاده از ساما مهارت و آمادگی

  باشند.می های غیرحضوری برخطمنظم در کالس

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

 نمایند. برگزاردرسی خود را به شیوه آموزش برخط های اساتید محترم موظفند کالس
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رخط ببه صورت مجازی  حل تمرین ، الزم است کالسدروس در صورت نیاز به ارائه کالس حل تمرین برای -2

 . شودارائه رعایت ضوابط مربوط و با 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای در تمامی فرآیندهضمن تعامل مستمر با اساتید دروس و مدیر گروه آموزشی، دانشجویان موظفند  -3

 زاربرگدرس که از سوی استاد  مستمریهای و یا ارزیابی مقطعیهای زمونتکالیف و آانجام یادگیری، 

 شود، مشارکت فعال داشته باشند.می

ی های مقاطع تحصیلنظری و نیز کالس – بخش عملی دروس عملیدروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی،  -4

ز ابا استفاده  ،ا، درصورت مجاز بودن از سوی ستاد ملی مبارزه با کروندکتریکارشناسی ارشد و 

 .خواهد شدبرگزار  به صورت حضوریهای بهداشتی خالی دانشگاه و رعایت پروتکلهای ظرفیت

مل با رعایت کا ،ستاد ملّی مبارزه با کرونا عدم منع برای برگزاری کالس حضوری از سویدر صورت  -5

صیلی، برای در طول نیمسال تححضوری  یک تا سه جلسه کالس برگزاری، بهداشتی هایپروتکل

 ، بالمانع است. هابا هماهنگی قبلی با امور کالسمتقاضی،  پاسخگویی به سؤاالت و رفع اشکال دانشجویان

 پایان نیمسال تحصیلیارزشیابی مستمر و امتحانات ( ج

 .استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است -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 برایتمهیدات 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  عهده بردانشگاه نباشد، تمامی عواقب آن  از سرورنبوده و در صورتی که مشکل قطع ارتباط 

 . خواهد بود

 

ویژه ، بهتحصیلییمسال در طول ن را به طور مستمر یاندانشجو یلیتحص یشرفتمحترم پ یداسات شودمی توصیه -

از  یریگو با بهرههای چهارم، هشتم، دوازدهم( مندرج در تقویم آموزشی، های ارزیابی مستمر )هفتهدر هفته

 8نیمسال تحصیلی، تا سقف ی سهم نمره آزمون پایانبه نحوی که دهند، قرار  یابیمورد ارز ،یمجاز یامکانات فضا

و  در نمره نهایی دانشجو مؤثر باشد تحصیلی، های مستمر در طول نیمسالو نتایج ارزشیابینمره کاهش یابد 

 تحصیلی بسنده نشود.به آزمون پایان نیمسال صرفاً 

های مختلف انجام شود تا تصویر روش ترم با استفاده ازتوسط اساتید محارزیابی 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 دانشجو در طول نیمسال 

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

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

 . (قابلیت اجرا داشته باشد ،که در شرایط ویژه کنونیمشروط به اینی )پروژه پژوهش -

 ، به صورت جداگانه برای هر دانشجوتحصیلی ارزیابی شفاهی، شامل پرسش و پاسخ در طول نیمسال -

 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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کلی  ارزیابیرود های ارزیابی به دانشجویان، انتظار میع و دقیق سنجهرسانی به موقاطالع 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 ارزیابیهای تناوبی و سنجش

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

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

 وه حضوریبه شی ،برای هر درسبندی آموزشی و برنامه زمانتقویم  طبق امتحانات برگزاریاولویت دانشگاه  -3

 است، لذا دانشجویان محترم در این خصوص آمادگی الزم را داشته باشند.

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

 (، مجاز نیست.1400ماه بهمن  7تا  دی 22نیمسال تحصیلی )

غیبت »رند ( فرصت دا1400 ماهدی 15لغایت  ذرماهآ 13) شانزدهمتا پایان هفته  دوازدهماساتید از هفته  -5

را در  اند )محرومین امتحان(،دانشجویانی را که بیش از حد مقرر در جلسات درسی شرکت نکرده« کالسی

 ( درج نمایند.سامانه جامع آموزشی دانشگاه )سیستم گلستان

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

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

رف اسالمی معا"آن به گروه  یازدهمو  پنجمروزه است که روزهای  14بازه امتحانات پایانی شامل یک دوره  -6

 تصاص یافته است.اخ "و دروس عمومی

 یننمره امتحادادن از دست  موجبصرفاً  پایان نیمسال تحصیلی،عدم حضور دانشجو در زمان امتحان  -7

  .شدخواهد  یپایانآزمون مربوط به 

دار ، مشروطی دانشجو لحاظ خواهد شد و درس/ دروس نمره1400 – 1401سال تحصیلی  اولدر نیمسال  -8

 قابل حذف نیست.)حتی نمره صفر(، 

طه، امکان مربوآموزشی متحانات دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی که با نظر استاد درس و تأیید گروه ا -9

تاد س عدم منع برای برگزاری آزمون حضوری از سویدر صورت برگزاری آن به صورت مجازی وجود ندارد، 

 شود.میرگزار به صورت حضوری ب ،های بهداشتیبا رعایت کامل پروتکلو  ملّی مبارزه با کرونا

حان آخرین امت در ایام امتحانات، امتحانات همان روز به بعد از (به هر دلیل)ر صورت عدم برگزاری آزمون د -10

 .منتقل خواهد شد

 امور آموزشی تحصیالت تکمیلی( د

ر به حضو یازن رساله خودنامه یا پایاندکتری که برای انجام امور کارشناسی ارشد و دانشجویان هر کدام از  -1

 مبنی برط مربوتأیید استاد راهنما و گروه آموزشی  صورت دارند، صرفاً در دانشگاهدر  فعالیت فیزیکی و

های حضوری به فعالیت صورت توانند بهمی، یبهداشت هایرعایت پروتکل حضور دانشجو و با ضرورت

  ادامه دهند. دانشگاهپژوهشی خود در 
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 به اجتماعی گذاریفاصله و بهداشتی اصول رعایت با رر و صرفاًمق دانشجویان دکتری در زمانجامع  آزمون -2

سوی  از ،عدم رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی در طول برگزاری آزمون. شد خواهد برگزارصورت حضوری 

 .شودمیاز حضور یا ادامه حضور در آزمون  ویموجب محرومیت  کنندگانهر یک از شرکت

 جلسه ود.به صورت مجازی به مدیر گروه ارسال شتواند مینامه / رساله )پروپوزال( پایان یپیشنهادطرح  -3

 صورت به ،اعالم شده و رعایت شرایط هماهنگی گروه آموزشی مربوط)پروپوزال( با  یپیشنهادطرح دفاع از 

 ل برگزاری است.قابLMS  ق سامانهیاز طر( غیرحضوری برخطمجازی )

 صدورتا  ،نددار بر عهده نامه / رساله دانشجویان رالمی که راهنمایی و مشاوره پایانعهیأت اعضای محترم  -4

 ضروری طهرا راهنمایی نمایند. در این رابخود به شیوه الکترونیکی دانشجویان  ،بازگشایی حضوریمجوز 

 قرار نویادر جریان پیشرفت کار دانشج مستمرطور راهنما ترتیبی اتخاذ کنند تا به محترم اساتیداست 

 گیرند.

نامه / رساله با دفاع از پایان جلسه حضور دانشجویان در دانشگاه، عدم گذاری اجتماعی ودر مدت فاصله -5

مجازی  رتصو بهطبق دستورالعمل مصوب،  ،مقررات آموزشیداوران و با رعایت  هیأت تأیید استاد راهنما و

 ( قابل برگزاری است.غیرحضوری برخط)

 حذف ترم و مرخصی تحصیلی( ه

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

امع آموزشی سامانه جاز طریق صرفاً  ،تا قبل از زمان انتخاب واحد اعالم دالیلدانشجو و ارائه مدارک و 

 پذیر است.دانشگاه امکان خاص مواردبررسی  شورایبا تأیید  دانشگاه )سیستم گلستان(

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

 توجیهی معتبر و قابل استناد ارائه نمایند.

ی و های پزشکی وارده و تبعات جسماز قبیل آسیب -ئل موجه دانشجویانی که دارای موانع جدی و دال -2

شند، بابرای حذف ترم  -روحی ناشی از آلوده شدن خود و بستگان ردیف اول خانواده به ویروس کرونا 

از  م دالیلاعالبا ارائه مدارک و و یا حذف هر تعداد واحد از دروس خود حذف ترم مجاز به ارائه درخواست 

 شگاهدان آموزشی شورای ،تأیید باشند. مرجعمی، مع آموزشی دانشگاه )سیستم گلستان(سامانه جاطریق 

  .است

 مجاز ،هستند و مهلت معرفی ارفاقیکه در سنوات  مشمولی برای دانشجویان ترم حذفاخذ مرخصی و  -3

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

اه جامع آموزشی دانشگ سامانهدرخواست خود را همراه مدارک و مستندات از طریق الزم است کنند، 

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

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

های ملدانشجویان شاغل به تحصیلی که طبق دستورالع، شودمجداً یادآور می قبلی هایرسانیپیرو اطالع -

وقت یا نامی )از قبیل: معافیت تحصیلی، گواهی مسازمان سنجش آموزش کشور، موفق به رفع نقص مدارک ثبت

قص نسبت به رفع ناند، الزم است در اسرع وقت درک تحصیلی مقطع قبلی، تأییدیه تحصیلی( نشدهاصل م

 خود اقدام نمایند تا در روند تحصیل آنها مشکل جدی ایجاد نشود. مدارک تحصیلی

 سایر موارد( ز

ای شورهمفکری ها، با ریزی آموزشی، نظارت و سنجش؛ ضمن نظارت مستمر بر تشکیل کالساداره برنامه -1

نجام ا تدریس غیرحضوری اساتید را کیفیت ارزیابی  هایسازی سنجهبازنگری و نهاییدانشگاه، آموزشی 

  .خواهد داد و در زمان مناسب به اطالع خواهد رساند

 پایان نیمسال نهایی امتحاناتمشاهده نمرات مجوز شایان ذکر است تکمیل فرم ارزشیابی تدریس، 

 خواهد بود.تحصیلی 

 دعوت به 1400 -1401سال تحصیلی  اولاساتید مدعو که به تشخیص گروه آموزشی در نیمسال  تمامی -2

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

ه العهای غیرحضوری بوده و الزم است همانند اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، با مطکالس

ی که از های معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و راهنماهای آموزش مجازها و بخشنامهاطالعیه

ی لیت پیگیرشود، در چارچوب ضوابط عمل نمایند. مسئومیصادر دانشگاه  فناوری دیجیتالسوی مرکز 

ت ی و تحصیالآموزش نمعاوگروه آموزشی و مدیر حضوری اساتید مدعو بر عهده های غیربرگزاری کالس

 دانشکده است. تکمیلی

های ها و بخشنامهو دستورالعملنامه آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سایر موارد طبق آیین -3

ت دارای شرایط خاص به صورآموزشی دانشجویان های شود. درخواستعمل میابالغی از سوی آن وزارت 

 ه قابل بررسی است. موردی از طریق شورای آموزشی دانشگا

ز و کارکنان تشریک مساعی و تداوم همراهی اساتید گرانقدر، دانشجویان عزییاری خداوند متعال و امید است با  

ز پیش بیش ادر پیشبرد فرآیند آموزش مجازی و نیل به اهداف نهایی آموزش، دانشگاه علم و فرهنگ پرتالش، 

 .دموفق باش
 

 فیق الهیتوبا تشکر و آرزوی           

 علم و فرهنگ آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمعاون
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