
 1399-1400اول سال تحصیلی  نیمسال خصوصاطالعیه آموزش در 

 

 و دانشجویان محترم و آرزوی سالمتی برای همه استادانبا سالم و احترام 

 گرامیو دانشجویان  استادانبرای اجرا توسط دانشگاه مصوبات شورای آموزشی 

 

های کرونا تمامی کالسابالغیه های مکرر ستاد ملی مبازه با  و (19)کووید  کروناشیوع ویروس تداوم به دلیل  (1

دانشجویان عزیز لطفا از حضور . شدخواهد برگزاربه شکل مجازی  1399-1400سال تحصیلی  نیمسال اول

 فیزیکی در دانشگاه خود داری کنند.

، دانشجویان می وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 23/04/1399مورخ  34796/4با توجه به بخش نامه شماره  (2

 نسبت به درخواست میهمانیخود، توانند در صورت ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی در شهر محل سکونت 

 در سامانه سجاد اقدام نمایند.

 Adobeبا استفاده از نرم افزار  1399-1400برگزاری تمامی کالس های نیمسال اول سال تحصیلی  (3

Connect   خواهد بود، لذا استادان و دانشجویان گرامی نسبت به فراهم نمودن زیرساخت و تجهیزات الزم

 ات الزم را به عمل آورند.اقدامتا قبل از شروع ترم جدید 

 Adobeنرم افزار با استفاده از  1399-1400اول سال تحصیلی با توجه به برگزاری کالس های نیمسال  (4

Connect  تمام دن محتوای کالس های تدریس شده، استادان محترم می بایست و ضرورت بایگانی نمو

 نموده تا در آرشیو آف الین دانشگاه برای پایش قابل دسترس باشد.ضبط  جلسات کالس خود را در این بستر

   Adobe Connectدانشجویان گرامی، با توجه به این که هنگام گزارش گیری و حضور و غیاب در نرم افزار  (5

شما نمایش داده می شود، لذا هنگام ورود به نرم افزار از نام و نام خانوادگی خود اسامی وارده شده توسط 

 استفاده نمایید.به زبان انگلیسی واقعی خود 



اول سال تحصیلی نیمسال  درس جلسات تمام در دانشجو حضورآیین نامه آموزشی  17بر اساس ماده  (6

 3و در صورت غیبت غیرموجه بیش از  است الزامی گزار خواهد شد،که به صورت مجازی بر 1400-1399

 جلسه، نمره آن درس صفر محسوب می شود.

باال بردن کیفیت دروس عملی و آزمایشگاهی مقرر گردید مدیران محترم گروههای آموزشی برای  جهت (7

و واحد های تفاده نمایند بیشتر از دروس تئوری اس 1399-1400اول سال تحصیلی ریزی نیمسال برنامه

 بعد موکول نمایند.های نیمسال  درسی عملی و کارگاهی را به

ایجاد شده در امر تدریس دروس عملی به شکل مجازی به خاطر وجود ویروس کرونا در صورتی که مشکل  (8

لی در در نیم  سال دوم سال آینده همچنان ادامه دار بود، مدیران گروه برای تهیه محتوای درسی دروس عم

  پایین نیاید.اسرع وقت بستر های الزم را برای اساتید آماده کنند، تا کیفیت آموزش این دروس تا حد ممکن 

در دروس محوله به آنها را جهت تدریس الزم  سخت افزاری و نرم افزاری که امکانات آن دسته از اساتیدی (9

در دانشگاه فراهم گردیده که کامال مجهز به تجهیزات سخت افزاری و که مکانی  ، می توانند ازندارند منزل

این دسته . لذا ، استفاده نمایندگرفتهو در اختیار آموزش قرارنرم افزاری الزم برای تهیه محتوای درسی است 

بخش ماهنگی های الزم را با هبه حضور  پیش از اقدام برای همکاری بهینه  می بایست اساتید محترماز 

 اقدام نمایند. تهیه محتوای درسی خود نسبت به وزش دانشگاه انجام داده تاآم

بخش عمده نمرات پایان جهت باالبردن کیفیت سنجش و ارزشیابی دانشجویان، استادان محترم می بایست   (10

در صورت نیاز  دهند.های مستمر و تعیین تکالیف برای دانشجویان در طول ترم اختصاص ترم را به ارزشیابی

این امر در اطالعیه بعدی آموزش معرفی می نرم افزار مورد اطمینان دانشگاه برای  ،به امتحان پایان ترم

   گردد. 

، عضای هیأت علمیاساعت موظفی  40در مورد  بر اساس آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (11

محل کار خود حضور در شکل مستمر  به ز شهریورماهامی بایست  ،دانشگاه اسانید محترم عضو هیات علمی

 نشگاه برگزار نمایند.دابه شکل مجازی از درگاه و کالس های آموزشی خود را نیز بهم رسانند 



، استادن محترم بایستی نسبت به شهریور 15از  1399-1400با توجه به شروع نیمسال اول سال تحصیلی  (12

 10تا  1398-99سال تحصیلی  دومنیمسال ثبت و ارسال تمامی نمرات دروس تئوری، عملی و کارگاهی 

 .شهریورماه اقدام نمایند

 

  با تشکر 

 امور آموزشی دانشگاه هنر شیرازمدیریت 

 


