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شیوه نامه ارائه فرایندهای آموزشی در دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی 

 9011-9911کشور برای سال تحصیلی 

 

 مقدمه:

که با غافلگیری جامعه بشری همراه  9911های پایانی سال در ماه 91کووید  با شیوع گسترده بیماری  

ی کوه از ایو    بود، شئونات مختلف اجتماعی دستخوش تغییر و تحوالت جدی قرار گرفت. از جمله اموور 

حوزه آموزش در سطوح مختلوف از آمووزش ابتودایی توا آمووزش       ،موقعیت تاثیر بسیار زیادی پذیرفت

جدید و ساماندهی موضوع آموزش در حووزه آمووزش عوالی سوبمت بوه       عالی بود. انطباق با وضعیت

های خاص ای  حوزه و امتزاج آموزش و ارائه خدمات امری بسیار پیچیوده و مشو م موی     لحاظ ویژگی

های ابتدایی شروع ترم تحصیلی جدید به وقوع پیوسوت و  در هفتهمذکور اتفاق باشد، بخصوص ای  که 

ریزی الزم وجود نداشت. هر چند تبش گردید با ب ارگیری خرد جمعی و برنامههیچگونه فرصتی برای 

 نیمسوال  ها و به بهتری  نحو مم و   دانشگاه   با همت هم اران دانشگاهی و اعضای محترم هیات علمی 

آتی ضرورتی  سال تحصیلیریزی برای شناسی موضوع و برنامهتحصیلی را به پایان برد، لی   آسیب

 :باشدقابم مبحظه میزیر مواردشناسی موضوع باشد، در آسیبمی ناپذیراجتناب

 غافلگیری و نداشت  فرصت برای تطابق با شرایط 91بیماری کووید  غیرمنتظره بودن وقوع ،

 پیش آمده 

 عدم ام ان برقراری ارتباط رودررو و پائی  بودن سرعت و کیفیت تعامبت آموزشی در آموزش 

 های حضوری نسبت به آموزشهای از راه دور 

 های غیرحضوری های مناسب برای انجام آموزشعدم فراهم بودن زیرساخت 

 و محتواهای آموزشی بدی  منظور  دانش و مهارت اساتید برای تهیه طرح درس کافی نبودن 

 های تولید محتواهای آموزشیعدم دسترسی سریع اساتید به ابزارها و برنامه 

 روش های آموزش از راه دوردانشجویان با و آشنایی  عدم آمادگی 

 های ناشی از بیماری کرونااساتید و دانشجویان به لحاظ استرس عدم تمرکز کافی 

 

های غیرحضوری را در سه حیطه کلی دسته بندی  های مربوط به ارائه آموزشتوان چالشبنابرای  می

 نمود:
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 های ساختاریمحدودیت -1

 اساتیدمربوط به های محدودیت -2

 دانشجویان  مربوط به های محدودیت -3

 باشد:متصور میاز وضعیت موجود رفت جهت برون  ،راه ارهای زیرو 

 تبش برای ارتقای کیفی در کنار بسط کمّیو  های آموزشی غیرحضوریرصد فعالیت 

 ها و آموزشی دانشگاههای کارکنان و کارشناسان توانمندسازی و ارتقای دانش و مهارت

 های از راه دوردر مورد آموزش هادانش ده

 های آموزشی موجودبرطرف نمودن اش االت موجود در سامانه 

 های آموزش از راه دور توسعه و تقویت زیرساخت 

 نشجویان و همچنی  فراهم آوردن زمینه هرچه بیشتر تعامبت آموزشی بی  اساتید و دا

 ی دیگربادانشجویان 

 های خبقانه آموزشی از جانب اساتید های تشویقی برای ب ارگیری روشیش بینی م انیسمپ 

  ایجاد پلتفرم مناسب برای آموزش آنبی  و تشویق اساتید و دانشجویان برای برگزاری

 های آنبی  کبس

 ب ارگیری وسایم ال ترونیک و تولید  در جهتهای فنی مناسب برای اساتید انجام حمایت

 محتوای معتبر

 با تمرکز برآموزشی دانشگاه و اعضای هیات علمی در ترم جاری  ارزیابی عمل رد       

 موزش های از راه دورآ

 برنامه های درسی رشته های علوم پزش ی با توجه به  سنجی برای بازنگری کبن درام ان

 دورنمای آینده شرایط پیش آمده و

 

 سناریوهای قابل پیش بینی و راهکارهای الزم 

و  91کوویوود بووا بحووران اکثوور منوواطق کشووور در مواجهووه  و درگیووری بووا عنایووت بووه وضووعیت فعلووی

بورای تورم    ،باشوند هوای علووم پزشو ی در خوط مقودم ایو  مواجهوه موی        با توجه بوه این وه دانشوگاه   

آتی با توجوه بوه وضوعیت بحوران در منواطق مختلوف کشوور، بوا تاکیود بور اولویوت حفو  سوبمت              

هووای علوووم پزشوو ی سراسوور کشووور،     هووا د دانشوو ده فراگیووران، اسوواتید و کارکنووان دانشووگاه   

  قابم پیش بینی می باشد:سناریوهای متفاوتی 
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در منواطق قرموز و نارنجیشهشودار      کوه علووم پزشو ی    هوای هوا و دانشو ده  دانشوگاه  اول:سنناریو  

 هوووووا هوووووای تئووووووری ایووووو  دانشوووووگاهسوووووت کلیوووووه آمووووووزشابووووودیهی ؛قووووورار دارنووووود

هووای کووارآموزی و  بایسووت بصووورت غیرحضوووری باشوود. در خصوووص برگووزاری دوره     مووی

هووای کمتوور  در بیمارسووتانریووزی بوورای حضووور ایوو  دانشووجویان  اسووت برنامووهالزم ،کووارورزی

در در مراکوز خصوصوی و خیریوه کوه در اداموه ایو  اببغیوه اشواره شوده اسوت و یوا            درگیر و یوا  

اولویووت ارائووه دروس تووری  بیمارسووتان محووم سوو ونت آنووان، در دسووتور کووار قوورار گیوورد.  نزدیووک

مربوطوه  تئووری   هوای  قسومت ارائوه  بورای تورم آتوی بجوز در منواطق سوفید،       عملی و آزمایشوگاهی  

باشود، توا نیواز بوه حضوور فیزی وی دانشوجویان حتوی در         موی حضووری  بصوورت غیر االم وان  حتی

  برسد.مم   های کوتاه مدت هم به حداقم قالب دوره

در منواطق زرد ش منواطقی کوه قرموز     کوه  علووم پزشو ی    هوای هوا و دانشو ده  دانشوگاه  دوم:سناریو 

کوواهش بووا توجووه بووه لووزوم جلوووگیری از انتشووار ویووروس از طریووق  ؛قوورار دارنوود و سووفید نیسووتند 

-هووای آموزشووی در ایوو  منوواطق نیووز هماننوود دانشووگاهشووود، کووبستووردد و تجمعووات پیشوونهاد مووی

 شحضوووری  بووا جمعیووت کووم   ضووروریو در موووارد بصووورت غیرحضوووری  هووای دسووته اول  

هوووای کوووارآموزی و کووارورزی درایووو  منووواطق،  . در خصووووص برگووزاری  دوره برگووزار گوووردد 

و نیووز در هووای منوواطق دیگوور  توووان از  بیمارسووتان هووای آن منطقووه، مووی عووبوه بوور بیمارسووتان 

رعایووت  اهووای پیشوونهادی و بوو بووه عنوووان گزینووه صووورت وجووود از ام انووات بخووش خصوصووی   

 های بهداشتی بهره برداری نمود.پروت م

؛ قوورار دارنوود در منوواطق سووفیدکووه هووای علوووم پزشوو ی هووا و دانشوو دهدانشووگاه سننوم:سننناریو 

-مووی     هووا  هووای آموزشووی تئوووری ایوو  دانشووگاههووای منطقووه، کووبسحسووب صووبحدید دانشووگاه

هووای حضوووری و یووا حضوووری برگووزار گووردد. در خصوووص برگووزاری  دوره توانوود بصووورت غیر

توووان از  هووای آن منطقووه، مووی  کووارآموزی و کووارورزی درایوو  منوواطق، عووبوه بوور بیمارسووتان     

 های مناطق سفید دیگر نیز به عنوان گزینه های پیشنهادی بهره برداری نمود. بیمارستان

هوووای بهداشوووتی و صووورفا بووورای درمنووواطق سوووفید بوووا تشوووخیر دانشوووگاه و رعایوووت پروت وووم

دانشووجویان سوواک  در همووان منوواطق، ام ووان برگووزاری واحوودهای عملووی و آزمایشووگاه منعووی       

 نخواهد داشت.

ریووزی تغییرشوورایط بحرانووی در طووول توورم تحصوویلی و لووزوم برنامووهبووا توجووه بووه احتمووال ام ووان 

هووای احتمووالی، انتظووار دارد در منوواطقی کووه بووا صووبحدید دانشووگاه ام ووان    متناسووب بووا وضووعیت
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کووارآموزی و کووارورزی    هووای تئوووری، عملووی،  برگووزاری کبسووهای حضوووریش اعووم از کووبس  

هووای موجووود بعمووم سووتفاده از فرصووتباشوود، بووا توجووه بووه محوودودیت زمووان، حووداکثر افووراهم مووی

بعوودازرهر ارائووه   1صووبا الووی   7از سوواعت  حضوووریغیرآمووده و آموووزش اعووم از حضوووری و   

گووردد از تعطوویبت رسوومی و غیوور رسوومی نیووز جهووت ارائووه    گووردد. در ایوو  راسووتا توصوویه مووی  

 ها استفاده گردد.آموزش

    باشد، وری فراهم نمیدر مواردی که با صوبحدید دانشوگاه، ام ان ارائه دروس بصوورت حض

های مختلف ها بصوورت غیرحضوری صورت گیرد. در ای  رهگذر روش  االم ان آموزشحتی

 باشد:بسته به نوع دروس وشرایط و ام انات موجود قابم انجام می

های آموزشی آموزش از راه دور: در ای  روش ارسال مطالب درسی اعم از جزوه، کتاب، بسته -1

 باشد.از هر طریق مم   مورد نظر می و ... برای دانشجویان

آموزش ال ترونیک : آموزشی که از ابزار ال ترونیک از جمله رایانه، اینترنت، رادیو، تلویزیون و  -2

 گیرد.... صورت می

آموزش مجازی: آموزشی که از طریق ارسال محتواهای آموزشی متنی، صوتی، تصویری و  -3

 گیرد.ای صورت میهای رایانهبرنامه

ش بر خط شآنبی  : آموزشی که از طریق اینترنت و بصورت فعال با حضور همزمان اساتید آموز -4

توانند با هم به پرسش و پاسخ و گفتگوی دانشجویان صورت گرفته و دانشجو و استاد میو 

 زنده بپردازند.

ت کارآئی و اثربخشی، ام ان ارائه یباشد با رعاهای دیگری مورد نظر دانشگاه می چنانچه روش

روش منوط به انع اس دالیم توجیهی و نقاط قوت روش استفاده از آن آموزش های مورد نظر با 

 .مذکور به ای  معاونت، ببمانع است

 

 :ترم برنامه ریزی آموزشی

شووده در هووای ارائووه فایووم در صووورتی ه آموووزش بصووورت بوورخط شآنبیوو   ارائووه شووود،   .9

 باشد.  کبس برای کلیه دانشجویان قابم دسترس

بن کدر هر دانشگاه تنظیم طول ترم تحصیلی آموزشی متناسب با وضعیت منطقه و صبحدید  .2

 منطقه انجام شود.
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های حضوری برای رفع اش ال و یا ت میم آموزش دروس در مواردی که الزم است کبس .9

های مذکور بصورت فشرده الزم بعمم آید تا کبسریزی برنامه ،مذکور برگزار گردد

برگزارگردد. امتحان دروس مذکور پس از اطمینان از ارائه آموزش کامم محتوای دروس با 

 هماهنگی اساتید و اداره آموزش واحد مربوطه بعمم آید.

مسئولیت پایش استفاده فراگیران از ام انات آموزشی غیر حضوری، حضوری و عرصه های  .4

عملی، بالینی و ... و تدوی  شیوه نامه انضباطی رفتار با فراگیرانی که به صورت آموزش 

اند، برعهده های آموزشی  غیرحضوری و حضوری تعلم ورزیدهغیرمجاز از فعالیت در برنامه

آمده در زمینه حضور عممهای بهها مورفند براساس ارزیابیو دانشگاه بودههر دانشگاه 

..، های آموزش عملی، بالینی و .های درس برخط شآنبی  ، حضوری، عرصهسفراگیران در کب

 تصمیمدر ای  زمینه  ها، در خصوص ارزیابی نهایی دانشجو، همچنی  نتایج ت الیف و آزمون

 اتخاذ نمایند.مقتضی 

 اتام ان حذف درس و یا کم ترم با درخواست دانشجو تا حداکثر یک هفته قبم از شروع امتحان .5
تایید شورای آموزشی دانشگاه ببمانع بوده و در ای  صورت ترم مذکور جزو  باو پایان ترم 

 گردد.سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی
برای دانشجویان ترم آخر که در آستانه فراغت از تحصیم می باشند، در صورت موافقت  .6

و یا  9911د9د91دد مورخ 555د926بخشنامه شماره  7شورای آموزش دانشگاه براساس بند 
 بخشنامه مذکور اقدام گردد. 95استفاده از بند 

  و Ph.Dدر توووورم آتووووی در صووووورتی ه دانشووووجویان مقطووووع دکتوووورای تخصصووووی ش   .7
 ،دانشجویان کارشناسوی ارشود و همچنوی  سوایر دانشوجویانی کوه بوا تاییود اسوتاد راهنموا          

هووا بووا دانشووگاه رنوود،نامووه خووود دام کووار پایوواننیوواز بووه حضووور در آزمایشووگاه بوورای انجووا
تواننوود ایشووان مووی .هووای بهداشووتی ام ووان حضووور ایشووان را فووراهم آورنوودرعایووت پروت ووم

ریووزی گووروه آیوود و براسوواس برنامووه هووا بعمووم مووی بووا تمهیووداتی کووه از سوووی دانشووگاه  
 آموزشی تحصیبت خود را در دانشگاه ادامه دهند.

 

 بالینی:آموزش های 

 هووای کووارآموزی و کووارورزی هوور اسووتان بوورای دوره هووای موجووود دراسووتفاده از سووایر ررفیووت

 هوووووووای غیردولتوووووووی، خیریوووووووه و دانشوووووووجویان از قبیوووووووم ررفیوووووووت بیمارسوووووووتان

نامووه در چووارچوب  ...، بووا صووبحدید دانشووگاه و بووا انعقوواد تفوواهم    هووای تخصصووی و کلینیووک

 ،الزاموات قوانونی و بوا اولویوت حفو  کیفیوت آمووزش       ضووابط و مقوررات آموزشوی و بوا رعایوت      

 باشد.  باشد. نمونه تفاهم نامه به پیوست میام ان پذیر می
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  هووای بووالینی پزشوو ی کووه حضووور فیزی ووی کووارآموز یووا کووارورز در آنهووا        در مووورد بخووش    

هوا را خواهنود داشوت    هوا اختیوار کوتواه کوردن روتیشو      زا است، مشابه تورم قبوم دانشوگاه   مش م

هووای علوووم پزشوو ی ترتیبووی  هوواد دانشوو دهو لووذا در خصوووص واحوودهای کووارآموزی، دانشووگاه 

هووای ویووژه در سوواعات عصوور و   اتخوواذ نماینوود تووا بووا اسووتفاده حووداکثری از ررفیووت کلینیووک     

 زمووانی بووازه شووبانه، هووایهمچنووی  حضووور کووارآموزان در فیلوودهای بووالینی در قالووب کشوویک   

توور دانشووگاه کوتوواه یبراسوواس مصوووبه شووورای آموزشوو  را کووارآموزی ماهووه یووک هووایدوره

توری  بیمارسوتان   ریوزی جهوت حضوور دانشوجویان در نزدیوک     با عنایوت بوه این وه برناموه     نمایند.

، شایسووته اسووت باشوودموویهووا در دسووت اقوودام محووم سوو ونت بووا هم وواری و همف ووری دانشووگاه 

هووای کووارآموزی و کووارورزی دانشووجویان، حووداقم بوور اسوواس  دورههووا بوورای گذرانوودن دانشووگاه

هووا نسووبت بووه پووذیرش دانشووجویان تعووداد دانشووجویان خروجووی جهووت مهمووانی در سووایر اسووتان

 اقدام نمایند.

 هووا از قبیووم پرسووتاری و .... کووه در و دانشووجویان سووایر رشووته  اناسووت حضووور دسووتیاربوودیهی
باشوود بایوود باشووند و حضووور ایشووان بوورای ارائووه خوودمات ضووروری مووی  مرحلووه کووارورزی مووی
 صورت پذیرد. ،طبق برنامه اعبم شده

 باشد در ها درمواردی که مستلزم تماس با بیمار نمیارائه دروس عملی و آزمایشگاهی کلیه رشته

صورت پذیرد و برای مواردی   های بهداشتی میسر باشدکه ام ان رعایت پروت مشهای کوچ تر گروه

 .منتقم گردد باشد،ید به ایامی که وضعیت عادی میدباشد حسب صبحکه مستلزم کار با بیمار می

   ود که آموزش نحوی اقدام شدانشگاه  بهید حدصببرای آموزش دانشجویان رشته دندانپزش ی با

درمانی  های عملی بخصوص در مواردی که مستلزم انجام کاردانشجویان، دستیاران و انجام آموزش

با رعایت   و بجز در مورد بیماران اورژانسیش باشدمی در ایامی که وضعیت عادی ،باشدبا بیمار می

 های بهداشتی الزم صورت پذیرد.پروت م

 

 پیش کارورزی( و پایههای کشوری )علوم آزمون

های بهداشووتی های کشوووری برمبنای تقویم اببش شووده شتصووویر پیوسووت  و با رعایت پروت م آزمون

 های اعبم شده متعاقبا منع س خواهد شد.تاریخ شد. هر گونه تغییر دربرگزار خواهد

 

 

 

 



7 
 

 ارزیابی پایان ترم

ریووزی بووه اسووت برنامووههووای تئوووری بووه صووورت مجووازی، شایسووته بووا توجووه بووه برگووزاری درس 

ای انجووام شووود کووه بووا تقسوویم نمووره آزمووون پایووان توورم، سوونجش دانشووجویان در طووول توورم  گونووه

ورای براسوواس مصوووبه شوو  ای انجووام شووود و  هووای میووان دوره تحصوویلی  و از طریووق آزمووون  

در سووهم نمووره نهووایی توورم توورم و پایووانهووای میووانکوودام از آزمووون آموزشووی دانشووگاه سووهم هوور

 شد.تعیی  خواهد

ای باشوود کووه دانشووجویان ملووزم بووه فعالیووت غیرحضوووری بوووده و بووا گونووهریووزی درسووی بووهبرنامووه

 های ارائه شده، ارزیابی گردد.تعیی  ورایف و ت الیف درسی، پیشرفت دانشجویان در درس

توسووط معاونووت  برگووزاری آزمووون   هووای دانشووجویان بوورای روش ارزیووابی نهووایی  در خصوووص 

شوود توا اعتراضوات دانشوجویی بودلیم اخوتبف       موی  تهیوه   یناموه اسوتاندارد  شویوه  آموزشی وزارت

هووای ارزیووابی بووه حووداقم برسوود. مووواردی از قبیووم روش ارزشوویابی، نوووع سووواالت، زمووان      روش

، ام وان برگشوت بوه سوواالت قبلوی، تعاموم بوا دانشوجویانی کوه گرفتوار           هور سووال   تخصیصی برای

و  هوای برگوزار شوده    بطوور کلوی تحلیوم آزموون     . ...شووند و اختبالت اینترنتی در حوی  آزموون موی   

و بوور اسوواس مصوووبه شووورای آموزشووی دانشووگاه    هووا بوور اسوواس نتووایج حاصووله   اصووبح روش

 .صورت پذیرد

 مانند ارزیابی دانشجویان های متعددگردد در صورت ام ان از شیوهتوصیه میبه اعضای هیات علمی 

متعدد در کنار های آزمونمصاحبه، امتحانات شفاهی حضوری و غیرحضوری، امتحانات تشریحی و 
 ترم استفاده نمایند.امتحانات رایج پایان

های سحضوری تبش شود فاصله بی  کب صورتبه برگزاری امتحاناتام ان بودن در صورت فراهم

درس و امتحانات به حداقم برسد تا دانشجویان بتوانند با سرعت امتحانات خود را به انجام برسانند و 

ی دید شوراو در صورت صبحمحیط دانشگاه را ترک نمایند. در ای  صورت به دلیم فشردگی امتحانات 

، و در صورت نیازتبش گردد درجه دشواری امتحانات متناسب با شرایط تنظیم  ،آموزشی دانشگاه

که دانشجویان پس از ترک به طوری شود از نمرات در قالب گزارشات و امتحانات تشریحی دیدهبخشی 

های خود را از طریق فضای مجازی به مدرس انجام و پاسخت لیف مربوطه را محیط دانشگاه بتوانند 

 مربوطه ارسال نمایند.

 ،شود که کیفیت ارزشیابی حف  گرددر الزم اندیشیدهحداکثر تدابی غیر حضوریدر برگزاری امتحانات 

شود که دانشجویان دغدغه الزم برای طراحی نباید به ش لی سهم  غیر حضوریبه عبارتی امتحان 
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مطالعه موثر جهت آمادگی امتحان را از دست بدهند. همچنی  در صورتی که شرایط و ام انات دانشگاه 

 حضوریغیرشناسایی هویت دانشجو در هنگام انجام آزمون  تاشود دهد تدابیر الزم اندیشیدهاجازه می

ای  اساس جهش قابم مبحظه نمرات  محرز گردد و زمینه بروز تخلفات امتحانی به حداقم برسد. بر

تواند عبمتی از آسیب در شیوه برگزاری دانشجویان در ترم جاری در مقایسه با سوابق گذشته می

قیمتی که در ترم جاری به دلیم شرایط کرونا در آزمون ال ترونیک باشد. لذا با توجه به تجربیات ذی

های مجازی صرفاً در قالب سئواالت مونگردد آزاست، توصیه میحوزه آموزش مجازی کسب شده

حال استاد درس حق دارد هراست دربدیهینشود.  طراحیبسته به عنوان تنها گزینه ارزشیابی پایان ترم 

کردن نمره قبم از نهایی ،در صورت تردید جدی نسبت به نتایج آزمون یک یا چند نفر از دانشجویان

همچنی  تخلفات محرز شده دانشجویان در  لی اقدام نماید.های ت مینسبت به انجام ارزیابی دانشجو

 ه انضباطی دانشگاه منع ساستفاده نابجا از آموزش و ارزشیابی مجازی باید به صورت مستند به کمیت

شود تا با برخورد قانونی با هر گونه تخلف، زمینه و انگیزه رفتارهای غیرمتعارف به حداقم برسد. در 

دانشجویی و معاونت آموزشی -رسانی مناسب از سوی معاونت فرهنگیبعای  زمینه الزم است اط

 صورت گیرد.

 
 هیات علمی:
و ارائه  آموزشی محتواهای تهیه برای ها،دانشگاه در علمی هیات اعضای فعال حضورضوم  تاکید بر  

های نامه، پاسوخگویی به سوواالت دانشجویان و راهنمایی پایان  غیر حضووری  ،های حضووری آموزش

 برای ریزیبرنامهاست در طول ترم تحصویلی و ارزیابی دانشجو در پایان ترم ، الزم  دانشوجویی و ... 

 هارائ های مختلفشوویوه ،محتوا سوواخت تهیه و نحوه با آشوونایی جهت علمی هیات اعضووای آموزش

 قرارگیرد. هادانشگاهدر اولویت  ،ترم طول در فراگیران ارزیابی نحوهنیز  و حضوری غیر هایآموزش

 

 تذکرات:

      تووورم پوووائیزه، انتظوووار دارد برناموووه هوووای نیمسوووال اول extensionبوووا توجوووه بوووه عووودم ام وووان 

هووا اجوورا شووود. همچنووی  کلیووه کووبس  ،طبووق تقووویم آموزشووی اببغووی حتووی المقوودور، 9455 -9911

و طبوق برناموه درسوی ارائوه شوده بوه دانشوجویان برگوزار شووند شبارگوذاری مونظم             مقرر موعددر 

 های دانشگاهی .بق برنامه هفتگی در سامانهمحتواهای درسی ط

هوا و مودیران وزارتوی برگوزار خواهود شود       جلسات منظم ماهیانوه بورای همف وری معواونی  دانشوگاه     

 ها و اقدامات، دینامیک الزم برای انطباق با شرایط بروز را داشته باشند.تا برنامه
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گردد کلیه مصوووبات شووورای درخواسووت میها ها و دانشوو دهاز معاونی  محترم آموزشووی دانشووگاه

اسووواس  آموزشوووی و اقدامات کلی و یا موردی که در خصووووص پرونده آموزشوووی دانشوووجویان بر

گیرد را عبوه بر این ه در های اببغی ای  معاونت با توجه به شورایط پیش آمده صورت می بخشونامه 

هرگونه اختبل در روند فراغت از گردد، به جهت جلوگیری از پرونده تحصووویلی دانشوووجو منع س می

 تحصیم دانشجو به ای  معاونت نیز منع س نمایند.

های د دانش ده هادر خصووص سایر موارد خاصی که مصداق آنها در اینجا، ذکر نشده است، دانشگاه 

توانند مراتب را پس از تصویب شورای آموزشی دانشگاهد دانش ده، به ستاد معاونت علوم پزش ی می

هفته پس از وصول مصوبات شورای  دوارسوال نمایند. سوتاد معاونت آموزشی حداکثر تا    آموزشوی 

آن مصوبات را بررسی و برای اجرا به دانشگاهد دانش ده مربوطه اببش  آموزشوی دانشوگاهد دانش ده،  

 کرد. خواهد

  برنامه های آتی: الزامات پیشنهادی برای 

ای هطوالنی مدت، برای حف  کیفیت آموزش علوم پزش ی در بحراندر خاتمه با نگاه کبن و در راهبرد 

 گردد.غیر مترقبه برالزامات زیر تاکید می

 های  غیرحضوریمند نمودن آموزشنظام 

 در مورد دانشجویان حضوریغیرهای مطمئ  و رایگان برای ارائه آموزش ،فراهم کردن بستر قانونی .

دانشگاه برای تخفیف یا تقسیط شهریه  بات هیات امنای هرها براساس مصوپردیس خودگردان دانشگاه

  اقدام گردد.

  های غیرحضورینظارت بر آموزش تسهیم دسترسی برای 

 های آموزشی و ارتباط موثر بی  اساتید و برای تبادل فایم حضوریغیر تامی  امنیت فضای آموزش

 دانشجویان

  های استاندارد ملی برای استفاده استاندارد و سامانهتولید محتواهای آموزشی استاندارد و تجمیع دروس

 هاکلیه دانشگاه

  هاریزیدر کلیه برنامه بعنوان قطب آموزشی مراکز آموزشیحف  مرکزیت و محوریت 

 ار نقش آموزش، نها در کی ی از کارکردهای اصلی دانشگاه ایران از آنجائی ه در نظام جمهوری اسبمی

تواند بطور های از راه دور به دالیم مختلف نمیباشد لذا آموزشمیکارکردهای تربیتی و انسان سازی 
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استفاده  بنابرای  ،های حضوری و برخورد چهره به چهره استاد و دانشجو باشدکامم جایگزی  آموزش

های حضوری در های غیرحضوری به معنای کفایت آموزشی نبوده و نباید از برگزاری کبساز آموزش

های تئوری پیش بینی  های آنبی  برای آموزشاست حداقلی از کبسو الزم شدشرایط مطلوب غافم 

 . گردد

 های آموزشی مشخر هم برای اساتید و هم برای ظم بخشی به ساعات آموزشی و تدوی  برنامهن

 دانشجویان امری ضروری است.

 


