
 دانشگاه هنر شیرازمعاونت آموزشی و پژوهشی   2اطالعیه شماره 

 اساتید محترم و دانشجویان گرامی و با تشکر از دانشگاهیان دانشگاه هنر شیرازبا آرزوی سالمتی و تندرستی برای 

 67شماره  طبق مصوبات جلسه، های خود را به صورت مجازی برگزار کردندکه به دلیل وجود بیماری کرونا کالس

به شرح زیر به  98-99رای ادامه نیمسال دوم های وزارت عتف تصمیم نهایی بشورای آموزشی دانشگاه و رهنمود

 شود:میاطالع رسانده 

این دانشگاه احتیاج به خوابگاه دارند و این  غیر بومیدانشجویان  ،اینکه در صورت بازگشایی دانشگاه با توجه به-1

به صورت  ی نظریهاام کالستمفعال  است، اری اجتماعیذگبهداشتی و فاصله هایپروتکل مستلزم رعایتامر 

 کند.دا میبرخط ادامه پی

 برگزاری امتحانات توسط اساتید به چند روش مختلف می تواند صورت پذیرد:  -2

 :با استفاده از نرم افزار آموزش مجازی دانشگاه این امکان وجود دارد که اساتید  آزمون های تستی

توانند از نرم افزارها یا دیگر امکانات امتحانات پایانی خود را به شکل تستی انجام دهند. همچنین می

ود را انجام الکترونیکی قابل اطمینان که به آنها امکان برگزاری آزمون تستی را می دهد امتحانات نهایی خ

 دهند.

 :با استفاده از نرم افزار آموزش مجازی دانشگاه که به صورت بر خط استاد سواالت خود  آزمون شفاهی

کند و همزمان در زمان پاسخگویی، استاد از طریق وب می تواند دانشجو را را برای دانشجو مطرح می

 ببیند و مورد ارزیابی قرار دهد.

 :تواند در طول ترم به شکل گروهی و یا انفرادی دانشجویان را مورد ارزیابی استاد می آزمون های متناوب

 قرار بدهد.

 :اساتید می توانند بر اساس عملکرد دانشجویان در اجرای پروژه ها نیز دانشجویان  پروژه های دانشجویی

 را مورد ارزیابی قرار دهند

ترم مختار هستند که از یکی از روش های ذکر اساتید در نوع برگزاری و ارزشیابی دانشجویان در پایان  -3

 شده و یا از جمیع آنها برای ارزشیابی صحیح دانشجویان استفاده نمایند.

تیر ماه خواهد بود که اساتید طبق  18خرداد لغایت  24برگزاری امتحانات برای تکمیل پروسه آموزش از  -4

دروس مربوط می توانند امتحانات خود را برگزار  نظر خود و اعالم دانشجویان مبنی بر یادگیری تمام سرفصل

 تیرماه موظف به درج نمرات در سامانه می باشند. 25و حد اکثر تا پایان

 



به صورت فشرده و امتحانات بازه پس از پایان  ،خط وجود نداردها به صورت بردروسی که امکان تشکیل آن -5

 گرددمیمبارزه با کرونا ارائه ملی پروتکل های ستاد  رعایتبا  و به صورت محدود معین یکارگاهی در مدت زمان

 .دقیق این کالسها متعاقبا اعالم میگردد( و شیوه )زمان

و بخش عملی  شودبرگزار می برخط بخش نظری آنها بصورت ،نظری می باشد-عملی نوع واحد آنهادروسی که  -6

 شود.میبرگزار  2بند  طبق مفادو داشتن شرایط مطلوب آنها در صورت تشخیص استاد 

، ناتمام باقی خواهد ماند تا در است محدودها به اینترنت دانشجویانی که امکان دسترسی آندرس یا دروس  -7

 .ارزشیابی گردند با صالح دید استاد مربوطهزمان مناسب 

رعایت فاصله گذاری وهمچنین عدم امکان امتحانات به صورت مجازی و بر خط  کالس ها و با توجه به برگزاری -8

اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در خوابگاه های خود گردان، دانشجویانی که در خوابگاه ها اقامت داشته اند در 

صورت صالح دید خانواده ها می توانند جهت تخلیه اقامتگاه خود اقدام نمایند. در صورت نیاز به فضا برای نگهداری 

 فی توسط دانشگاه در اختیار آن ها قرار می گیرد.اسباب و وسایل دانشجویان فضای کا

 

 

و نرم افزار گپ  /http://shirazartu.ac.ir سایت دانشگاه از طریق اطالعیه های آموزشیقابل ذکر است 

https://gap.im/shirazartu  ی بنابراین هیچ رسانه گردد،گرامی اعالم میبه اساتید محترم و دانشجویان

 قابل استناد نیست. و و نرم افزار گپ انشگاهدیگری غیر از سایت د

 

 با تشکر 

 دانشگاه هنر شیراز آموزشی و پژوهشی و معاونت


