
1 

 

 

 

 
 اونت آموزشيـمع

 

 

 

  ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاهدر حوزه آموزش گیری و اقدام موارد مستلزم تصمیم

 1398-1399نیمسال دوم 

 

 

 

 

 

 1399 ماه فروردین 10



2 

 

 مقدمه

ت ورها سیاسکشی از بسیار ی کوتاه،آن با گذشت زمان ، به دلیل سرعت باالی انتقالجهانس کرونا در ورشیوع ویبا 

. بنابر ار دادنداری قرهای مبارزه با شیوع بیمسسات آموزشی را در اولویت برنامهؤعطیلی تمام مقاطع تحصیلی و مت

در آموزشی را  سساتکشور تعطیلی سراسری مؤ 165، 1399 فروردین ماه 9شده از وبگاه یونسکو در  دریافتآمار 

نام کنندگان جهانی ل ثبتک %1/87را که  فراگیرمیلیارد  5/1آموزش بیش از  اند که این تعداد،دستور کار قرار داده

یت موقع ،اهمان وبگشکل زیر از هتحت تاثیر قرار داده است.  شود رابرای تحصیل در همه مقاطع آموزشی شامل می

  دهد.کشورها را نشان می

 

 در سفال طفعع ثفانویاتفا  1398اه منخستین روزهای اسفنند در ایران نیز بر اساس سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا، از

حفداقل  ، برای بفهعلومدر معاونت آموزشی وزارت  های حضوری اععم گردید.تعطیلی سراسری همه آموزش 1399

اسفتا وفورت های عملیاتی اتخاذ و اقفداماتی در ایفن رهای ناشی از تعطیلی آموزش حضوری، سیاسترساندن آسیب

وزش ها و موسسفات آمفلکترونیکی به جای آموزش حضوری در دانشگاهجایگزینی آموزش اگرفت، که در گزارش 

 مشروح آن آورده شده است.  1398اسنند  26 به تاریخ علومعالی وابسته به وزارت 
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وزش حضفوری در ناشی از تعطیلی آم هایکاستن از آسیبهایی در زمینه شیوهنکات، پیشنهادات و  مستند حاضر،در 

 ر نیمسفال جفاریدهفای آموزشفی ادامه فعالیتو قواعد کلیدی که باید در اوول  برخی از .شده است هارایها دانشگاه

 :به شرح زیر استدر نظر گرفته شوند 

موزشفی سسفات آتعطیلی یا آغاز آموزش حضوری در مؤهرگونه سیاست کعن در مورد تعیین زمان و ادامه  .1

 علفوم،ت زارو سته بفهها و مؤسسات آموزش عالی وابهدانشگا ها با ستاد ملّی مبارزه با کرونا است وو دانشگاه

عفال جفزو دوره تحصفیلی ف 1398-1399نیمسفال دوم تحصفیلی  در هروفورت،د بود. نخواهآن سیاست تابع 

ان جدیفد شود و به دلیل لزوم تسلسل ورود دانشفوویها و مؤسسات آموزش عالی کشور محسوب میدانشگاه

تحصفیلی  نیمسفال شاغل به تحصیل در آخرین برخی دانشوویانوختگی آمدانشو نیز لزوم  1399در مهرماه 

 امر محرز و قطعی است. 1398-1399م ، الزام اتمام نیمسال دو(در نیمسال جاریخود )

مفوزش آهفا و مؤسسفات دانشفگاهسفطوح مختلف  وجود تناوت در های آموزشی و با توجه به تنوع زیرنظام .2

 وری؛هفای غیرحضفسابقه در آمفوزش و آمفوزش ؛اطععات باطات وارت فناوری هایاز نظر زیرساختعالی 

 هفای غیرحضفوری؛هفای نفوین آمفوزشورود در عروفههیئت علمی مورب و آمفاده بفرای  یحضور اعضا

وابگفاهی و امکانفات خ ؛تعداد و تنوع جمعیت دانشفووییگیری بیماری؛ دانشگاه از نظر همه موقعیت مکانی

از  اسفت. یعالی ناممکن و غیفر ضفرور سسات آموزشؤم ها ودانشگاه ی همهراه حل واحد برا یهارا ؛رفاهی

ی خفود راهکارهفا ی،در چارچوب سیاسفت کفعن ملّف دنتوانمیها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه این رو

کارهفای  توجه به مطالفب و راه و با چارچوب مقررات آموزشی»برای حل مشکل و برون رفت از بحران در 

ی و آتفی و مشفکعت فعلفبفه حفداقل رسفاندن ولی، هدف اد. نطراحی و اجرا نمایرا  «سنداین ه شده در ارای

 .آموزش حضوری در نیمسال جاری است یهای ناشی از تعطیلآسیب

ریفت اوفلی آمفوزش الکترونیکفی محو ،های پیشفرو دنیفادانشگاهدر دهد که های انوام شده نشان میبررسی .3

وجفود در هفای مناسفب و دانفش فنفی م. با توجه به زیرساختشته استاد های آموزش غیر حضوری رابرنامه

یوه عفالی کشفور، ایفن شفف سسفات آمففوزشهفا و مؤهفای الکترونیکفی در بسففیاری از دانشفگاهزمینفه آمفوزش

 ری باشد.تداوم و اتمام نیمسال جا گیری برایها در تصمیمجایگزین آموزش باید رویه قالب دانشگاه
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توانفد یمف  19، تهدید کوویفد ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاهو  علومل وزارت در وورت برخورد فعا .4

ای هفه آمفوزشیفهفا بفرای ارابرای تحول در آموزش کشفور و تقویفت زیرسفاختبه فروتی بی نظیر تبدیل 

ابه شفرای  مشفاجهفه بفا ی کشفور در موعفال آوری نظفام آمفوزشمتنوع غیر حضوری و باال بردن سفط  تفاب

 ر آینده شود. احتمالی د

 

 1398-1399تأکید برای تداوم و اتمام نیمسال دوم تحصیلي  رهنمودهای مورد

أکیفد بفر اوفول تبفا اعتنفا و ، در کشفور کرونفاویفروس  گیفریِهمفهتداوم وضعیت فوق العاده ناشى از احتمال نظر به  

. بفه اسفتظفر مفورد ن، آموزشفی یتحنظ کیندر عین آموزش یند آتداوم فر تسهیل موارد زیر با هدفچهارگانه باال، 

تعفارف مانعطاف مفورد نیفاز در مقفررات تحصفیلی کفه بفرای شفرای   الزم است تا منظور کمک به تحقق این هدف،

اشفد و تسفری بمفی 1398-1399این موارد به شکل استثنایی و ویژه نیمسفال دوم  .شونددر نظر گرفته وضع شده است 

هفد اسفت کمفک خوا معحظه موارد قابل انعطافی که در اینوا ارایفه شفدهنیست. های بعدی مطلقاً مواز آن به نیمسال

وففق  جدیفد تحصفیل تا خود را با شفرای  باشندهای مختل  تحصیلی با فراغ بال بیشتری قادر دانشوویان دوره کرد تا

ز ش ادهند و پیشرفت تحصیلی آنان بر اسفاس میفزان کوشفش و ممارسفت شخصفی آنهفا، مشفابه وضفعیت شفرای  پفی

هفا دانشفگاههمه ر د 1398-1399نیمسال دوم آموزش در که رود انتظار میبر اساس این رهنمودها  بحران قرار بگیرد. 

 یابفدادامفه  یفرتوجه به موارد زبا و  های کلی و کینیت مورد انتظاربا حنظ چارچوبو مؤسسات آموزش عالی کشور 

 :به پایان برسدو 

هفای مفوزشآکفای حفداکثری بفر مبنای بفه پایفان بفردن نیمسفال جفاری را اتّعالی  ها و مؤسسات آموزشدانشگاه -1

روس دبففرای همففه دروس شففامل کلیففه  1398-1399در نیمسففال دوم الکترونیکففی قففرار دهنففد. آمففوزش الکترونیکففی 

 مواز است.و در همه مقاطع تحصیلی بدون محدودیت و با مدیریت دانشگاه  و اختصاوى عمومی

بفا اولویفت آمفوزش بفه )غیرحضوری ، به وورت نظری سودر ات لسبرگزارى همه ج، اهفصله سرایبه منظور ار -2

کیبفى از جلسفات تر دانشفگاه،و تحصفیعت تکمیلفی بفا تشفخیم معفاون آموزشفی موفاز اسفت. الکترونیکفی(  شیوه
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ط حنفظ به شر «فشرده»به وورت ها برگزاری کعس ،و در وورت ضرورت استنیز مواز  غیرحضوری حضورى و

  دانشگاه قابل بررسی و تصویب است. جلسه کعس برگزار شده، در شورای آموزش هر 16

یفک یفا چنفد درس در نیمسفال جفارى امکاننفذیر نباشفد، برگفزاری جلسفات و اتمفام در مواردى که به هفر دلیفل  -3

اضافه بفر سفق  واحفدهاى ها، تا تکمیل طرح درس به تشخیم استاد درس و تأیید گروه آموزشی، برگزارى کعس

کفه در ایفن وفورت در مشفکعتی هفا بایفد معحظفه ضفمن اینکفه دانشفگاه قابل انتقال اسفت؛ترم به نیمسال بعدى هر 

   خواهد شد را در نظر داشته باشند.نیمسال بعد ایواد تنظیمات 

ف کامفل ل، و یفا حفذر هفر نیمسفاحذف یک یا چند درس ، بى توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهاى انتخفابى د -4

شفوو جزو سفنوات تحصفیل دان است و نیمسال حذف شده موازهاى درسى نیمسال در وورت تقاضاى دانشوو واحد

 مى شود.نمحسوب 

هفا در ههای متصور در پوشش کامل امکانفات آموزشفی و دانشفوویی و فرهنگفی همفه دانشفگابه دلیل محدودیت -5

اری، جفز نیمسفال ابستان، و نیز ضرورت برگزاری بازه تابستانی مسفتقل اوورت انبساط زمانی نیمسال جاری تا فصل ت

ازه بف د کفه اوالًبندی نیمسال جاری را با لحاظ دروس عملی و کارورزی بفه نحفوی مفدیریت کننفها باید زماندانشگاه

بفا تفداخل  یفاًیند و ثانبشوند لطمه نالتحصیل میفارغ ،تابستانی آموزش به ویژه برای دانشوویانی که با احتساب آن بازه

 .شودنعل مواجه تابستان، کینیت آموزش دانشوویان در دروس نیمسال جاری با آسیب یا اخت بازهبرنامه نیمسال با 

کمیلفی و تهفای سراسفری و تحصفیعت انبساط زمانی نیمسال جاری باید با لحاظ عوامل اثرگفذاری چفون آزمفون -6

 .مدیریت شود مشکعت پدید آمده در نتیوه گرمای هوا

حفذف شفده  ه دروس کارگفاهى و آزمایشفگاهى ، دروس ناتمفام و یفا دروسبازه تابسفتانی ، بفراى ارایفبرگزارى  -7

 رى مواز است.نیمسال جا

ت ، اففزایش یفک نیمسفال بفه سفق  سفنواو با تشخیم معاونت آموزشی و تحصفیعت تکمیلفی در وورت لزوم -8

و وری غیرحضف سى یا عدم امکان برخوردارى از کعس هاى حضورى یادانشوویانى که به دلیل حذف واحدهاى در

 است. مواز ،اندشده وات مواز مواجهبرگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سن
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شفورای  هفای حضفوری درهای دروس الکترونیکی برخ  یا کعستعداد غیبت مواز دانشوو در کعسدر مورد  -9

ضفورى  حجلسفات  کنونی در مقررات تحصیلی، بفرایغیبت بیش از حد مواز گیری شود تا تصمیمآموزشی دانشگاه 

 نشود.ه متحان پایان دورجلوگیرى از شرکت دانشوو در جلسه اغیر حضورى، موجب حذف درس و /الکترونیکییا 

ا بفا روویانى در وورتى که محدودیت هاى زمانى و مکانى حفاکم بفر نیمسفال جفارى فراغفت از تحصفیل دانشف -10

 ابفلق و برابفرتأخیر مواجه سازد، به جبران فروت از دسفت رفتفه امکفان برخفوردارى از دروس معرففى بفه اسفتاد تفا د

 ؛استافزایش 

انشفگاه یفا دتحصفیلى، حسفب مقتضفیات و امکانفات، بفه تشفخیم جاری زه زمانى پایان نیمسال تعویق زمان یا با -11

 ، امکان پذیر است.ؤسسه آموزش عالىم

 ضفورى یفا غیفرى تعفدادى از دانشفوویان بفراى اسفتناده از امکانفات  آمفوزش حجفایبا توجه به عدم امکان جابه -12

اننفد از تومفى مبدأ ؤسسه آموزش عالىدانشگاه یا مو موافقت حضورى دانشگاه مبدأ، این عده  از دانشوویان با اطعع 

همفین  در .دده کننفخود به عنوان دانشووى مهمان آزاد استنااستقرار  زندگی یا هاى محلامکانات  آموزشى  دانشگاه

 ان، بفه تشفخیمکه در وورت امکف رودانتظار مى أسسات آموزش عالى مقصد و مبدو مؤ هاارتباط از تمامى دانشگاه

 ین عده از دانشوویان معمول دارند.همکارى و مساعدت الزم را با ا معاون آموزشی دانشگاه،

ر دنشفوویانی کفه مفوارد مشفمول جریمفه دادر نیمسال جاری،  ها،کعت مالی در اقتصاد خانوادهبه دلیل بروز مش -13

 .ودشمعاف در نظر گرفته  امنابا مووز هیئت اند، شرای  متعارف تحصیل از مقررات آموزشی تخطی کرده

-1400اول ) ال آتفی در بفازه تابسفتان و در نیمسفامکان ثبت و ورود نمره دانشوویان در دروس نیمسفال جفاری  -14

وفاز موضفوع سفق  و کف  واحفدهای م .امکان پذیر است آموزشی و تحصیعت تکمیلینت معاو با موافقت( 1399

ین و بفا کمتفردانشفو بر اساس معدل نیمسال جاری به نحوی مدیریت شود کهدانشوو برای انتخاب پس از این نیمسال 

 .آسیب مواجه شود
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رونفد ، شدمقدور نبا های الکترونیکیدر کعسنشوویان در یک یا چند درس شرکت دابه تشخیم دانشگاه اگر -15

 نشفووو بفه درخواسفت دا بفدون احتسفاب در سفنوات ویبه نحوی هدایت شود که نیمسال تحصیلی تحصیل دانشوو 

 .شودحذف 

ش هفای درس بفه روخ ( اعضفای هیئفت علمفی در کفعسبرون-موضوع حضور فیزیکی یا الکترونیکی )برخ -16

پوشفش ی درسفهفای برنامفه مورد وثوق هر دانشگاه به نحوی مدیریت شود که کینیت آموزش لطمه نبینفد و سرفصفل

 .داده شود

ای دروس .  همچنین بفرشودبه وورت فشرده برگزار تواند جلسات دروس عملی می ،با تشخیم معاون آموزشی-17

ر کنفد و نمفره بفه برگفزا 1399-1400ان یفا نیمسفال اول هفا را در تابسفتتواند با اختیار خود کفعسعملی، دانشگاه می

 .مسال جاری انتقال یابد و ثبت شودنی

 ضفوریغیرح/هفا بفه روش الکترونیکیکلیفه کفعسدر وورت استمرار وضعیت ویژه در کشور یا برخی مناطق، -18

بفدأ، دانشفگاه م ظفر مواففقتواند بفا ندانشوو می ،برگزار و امتحان پایانی به شکل حضوری انوام شود. در این وورت

انشفگاه یفا دانشفگاه مقصفد، بفه شفکل حضفوری، امتحفان خفود را در د خود دانشگاه محل زندگیمشروط به موافقت 

  .ارسال شود أبدهد و نمره برای ثبت در کارنامه، توس  دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدمقصد 

تقر هفای مسفگاهان، به جز درخواست مهمفانی بفه دانشفهای محل زندگی خانواده آنمهمانی دانشوویان به دانشگاه-19

ت در وفور اسفت. موفازکننفد، ها تعیین خواهند کرد و اطعع رسانی مفیو در بازه زمانی که دانشگاهدر شهر تهران، 

  د.کن ها موافقتدرخواست با مقصد در حد مقدورات هدانشگا ،مبدأیید درخواست دانشوو توس  دانشگاه تأ

ان تحصفیعت تأکیفد شفده بفود، آن دسفته از دانشفووی 1398اسفنندماه  24تاریخ  349657که در نامه همان طور  -20

ت هفای یفل محفدودیاند، امفا بفه دلتکمیلی که پیش از بروز وضعیت فعلی، به تأیید استاد راهنما آمفادگی دففاع داشفته

آمفوختگی انشیفت و حساسفیت تفاریخ دناشی از شیوع بیماری، جلسه دفاع آنها برگزار نشده است، با عنایفت بفه اهم

  برگفزاری با مراعات همه شفروط و ضفواب« حضورینیمه»یا « حضوری»، «الکترونیکی»باید در اسرع وقت، به روش 

 ود.جلسه دفاع، تحت نظارت معاونت آموزشی و تحصیعت تکمیلی دانشگاه، اقدام ش








