
  99-98سال تحصیلی دوم نیمبراي  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شوراي آموزشی و تحصیالت تکمیلی مصوبات

معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوري،  99/1/31مورخ  2/10020و  99/1/11مورخ  2/863هاي شماره  پیرو دستورالعمل

است شوراي آموزشی و  99-98که خاص شرایط حادث شده در نیمسال دوم  فوقهاي  موارد مذکور در دستورالعملدر چارچوب 

   .تصویب گردیدصرفاً براي نیمسال جاري تشکیل و موارد زیر  99/2/2و   99/1/17هاي  تحصیالت تکمیلی دانشگاه در تاریخ

  موارد کلی

 ، LMS،الکترونیکی دانشگاه هاي آموزشسال جاري با استفاده از سامانه نیم عملی - تئوري و بخش تئوري دروس تئوري دروسمقرر شد کلیه  .1

شود شرکت فعال  ارائه می الکترونیکی دانشگاه هاي آموزشسامانه هایی که از طریق  شود که در کالس به دانشجویان اکیداً توصیه میگردد برگزار 

  .نمایند

  مصوب وزارت علوم به دروس با رعایت سرفصل  ،طبق تقویم آموزشیریزي نمایند که نیمسال جاري  اساتید محترم طوري برنامهدر این راستا

تفاده از عضو هیأت علمی جایگزین هاي خود را به شیوه یاد شده برگزار نکرده باشد؛ اس ه استادي تاکنون کالسدر صورتی ک. اتمام برسد

   .است ضروري براي دانشکده برگزاري و ارائه درسهت ج

در صورت عدم امکان . پس از بازگشایی حضوري دانشگاه به صورت فشرده برگزار خواهد شد عملی –و بخش عملی دروس تئوري عملی دروس  .2

بدون  400-99تابستان یا نیمسال اولسال نیم در صورت امکان ارائه درس در وضعیت درس ناتمام اعالم شده واتمام این دروس تا پایان ترم جاري 

  .خواهد شدمنظور  )جاري(اخذ درس  نمره درس در نیمسالمحاسبه در سقف واحدهاي دانشجو، 

نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی به صورت  و نیز دفاع از پایان یادشده  آموزشی دانشکده بر حسن اجراي دروس در بستر سامانهمحترم معاون . 3

بدیهی است مدیران محترم  .پردازد به موقع به حل و فصل مشکل می ،کند و در صورت مشاهده هر گونه کاستی نظارت می مجازي یا حضوري

 هاي آموزشی و کارشناسان آموزش در این راستا به عنوان بازوي اجرایی در کنار معاون آموزشی دانشکده پاسخگوي سؤاالت احتمالی دانشجویان گروه

  .خواهند بود

شرایط  و نامشخص بودن 99/1/31و فناوري مورخ  الذکر وزارت علوم تحقیقات با عنایت به دستورالعمل فوق پایان ترمامتحانات در خصوص برگزاري . 4

  :مقرر شد ،هاي پایان ترم به صورت حضوري امکان برگزاري آزمون ینده جهتآهاي  در ماه

و ارزیابی  غیرحضوري روش به آزمون برگزاري امکان ،به لحاظ اتمام سرفصل دروسریزي نمایند که  اکنون طوري برنامه اساتید محترم از هم  ) أ

  . عملی در پایان نیمسال جاري میسر باشد –دانشجویان در دروس تئوري و بخش تئوري دروس تئوري 

هاي زیر و یا  نوع درس و تعداد دانشجویان مجازند به هر یک از روشبه  بناامکانات فضاي مجازي و  از حداکثري گیري اساتید محترم با بهره  ) ب

 .دانشجویان نمایند هاي ی آموختهها اقدام به ارزشیاب ترکیبی از آن



 الکترونیکی آموزش جلسه هر در کوتاه آزمون ارزیابی مستمر در طول نیمسال جاري از طریق اجراي. 

 ارزشیابی پایانی نتیجه از بخشی یا تمام عنوان به تواند می درس جلسه هر تکالیف و ها تمرین .درس جلسه هر براي تمرین یا تکلیف ارائه 

 .گیرد قرار نظر مورد

  به لزومی آن اجراي در نظر گرفتن زمان الزم براي انجام آن تا پایان ترم و به نحوي که براي با درس یک براي مختلف هاي پروژه عریفت 

 .نباشد اجتماعی گذاري فاصله مقررات نقض یا منزل از دانشجو شدن خارج

 برقراري طریق از شفاهی یا و کتبی تواند به صورت می امتحان است، شمار انگشت و محدود کالس یک در مواردي که تعداد دانشجویان 

 . شود انجام دانشجو و استاد بین برخط ارتباط

 تجهیزات به کالس دانشجویان همه که باشد داشته وجود اطمینان این که صورتی در درس استاد تشخیص به و دروس از برخی مورد در 

 مبتنی دوربین یک کمک با توان می است، مناسب ارتباط حفظ و برقراري براي اینترنت سرعت و دارند دسترسی کافی و مناسب اي رایانه

به ( استاد حضور در وي و گذارد می دانشجو اختیار در را پرسش استاد صورت این در. گرفت امتحان دانشجو از مستقیم روش به وب بر

 تبدیل امتحان، برگه عنوان به شده، داده پاسخ برگه .کند می کاغذبرگه  یا و بورد وایت روي بر پاسخ هئارا اقدام به) روش ارتباط تصویري

 .شود می سازي ذخیره سپس و تصویر به

  سامانهLMS رسد این روش  به نظر می. هاي تستی و ارسال پاسخ توسط دانشجویان دارد دانشگاه امکانات خوبی براي برگزاري آزمون

اکنون که فرصت کافی تا زمان برگزاري امتحانات  لذا شایسته است اساتید محترم از هم. براي دروس پر تعداد و سرویس مناسب باشد

در زمینه چگونگی برگزاري آزمون از طریق سامانه مذکور  .نمایند اقدام متناسب با این شیوه آزمون پایان ترم وجود دارد به طرح سواالت

  .معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه نسبت به برگزاري کارگاه آموزشی به صورت مجازي اقدام خواهد کرد

    پرداز شهریه الکترونیکی به صورت مجازي، پیشنهاد کاهش شهریه مربوط به دانشجویانهاي  از طریق سامانه آموزش تئوري با توجه به ارائه دروس .5

 )اي که به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیل مشمول پرداخت شهریه هستند و دانشجویان روزانهمهمان دانشجویان  ،)شبانه(نوبت دوم دانشجویان (

  .به هیئت محترم امناي دانشگاه ارسال خواهد شد

  مقطع کارشناسیامور آموزشی دانشجویان 

فرصت دارند نمره قطعی شده درس  99مهر  30ل معمول تا اند طبق روا نموده را اخذو پروژه کارآموزي درس دانشجویانی که در نیمسال جاري  .1

  .توسط استاد درس را به آموزش کل ارائه نمایند

نمره قطعی شده پروژه یا کارآموزي خود را به آموزش کل  98دانشجویانی که در نیمسال قبل درس پروژه یا کارآموزي را اخذ و قرار بود در اسفند  .2

  . براي دفاع و ثبت قطعی نمره فرصت دارند 99ارائه نمایند تا پایان خرداد 

حذف اضطراري و نیز  )عملی و عملی –شامل دروس تئوري، تئوري (از رشته تحصیلی درس  2 حداکثربراي دانشجویان کارشناسی حذف اضطراري . 3

واحد بدون دروس صالحیت  12(به شرط رعایت کف واحد مجاز  )عملی و عملی –شامل دروس تئوري، تئوري ( صالحیت معلمیدرس  1حداکثر 



دانشجویان متعهد خدمت  .پذیر است آموزشی از طریق سامانه گلستان امکان دوازدهم و سیزدهمدر هفته ) و بعد از آن 93هاي  معلمی براي ورودي

 –شامل دروس تئوري، تئوري (س صالحیت معلمی در 3 حداکثر حذف اضطراري اقدام بهتوانند به جاي حذف دروس رشته تحصیلی  دبیري می

  .پذیر نیست درس از رشته تحصیلی امکان 3نمایند ولی عکس آن یعنی حذف ) عملی و عملی

 شود شده عودت داده نمی اضطراري حذف ی که، شهریه دروس براي دانشجویان شهریه پرداز . 

 راي جبران واحدهاي حذف شده ممکن است وجود کرونا، امکان تشکیل ترم تابستان ب مرتبط با بیماريو وضعیت  کنونی با توجه به شرایط

  . نداشته باشد

  نیاز  السابق دانشکده مسئولیتی در قبال ارائه دروس خارج از روال معمول خود در نیمسال بعد یا عدم رعایت پیش کمافیالزم به ذکر است

   .پذیر است هاي دیگر با موافقت دانشکده امکان البته امکان مهمانی در دانشگاه. جهت تسریع در فرآیند فراغت از تحصیل دانشجو ندارد

تئوري درس  2درس تئوري از رشته تحصیلی و  3استثنائاً  ،از تحصیل جهت فراغت 99در شهریور  تکدرساخذ به صورت عداد دروس قابل ت سقف .4

  .صالحیت معلمی خواهد بود

. با ارائه مستندات در اختیار کمسیون موارد خاص دانشگاه استطبق روال معمول تحصیلی در سنوات  حذف ترم و مرخصی بدون احتساب. 5

  .درخواست و بارگذاري مستندات از طریق سامانه سجاد خواهد بود

مجاز تحصیل باشد و  هاي به شرطی که دانشجو در نیمسالتحصیلی  با احتساب در سنواتو مرخصی حذف ترم به دلیل شرایط خاص این ترم،  .6

و پس از  دوازدهم و سیزدهمارائه درخواست از طریق سامانه گلستان در هفته . بالمانع استل در موعد مقرر را داشته باشد امکان فراغت از تحصی

االمکان اقدام به حذف ترم ننمایند زیرا  این است که حتیدانشجویان  به معاونت آموزشی دانشگاهتوصیه . تأیید دانشکده مربوطه انجام خواهد بود

همچنین دانشجویان دبیري ممکن است با قطع . نامه وزارت علوم ملزم به پرداخت شهریه هستند طبق آیین ،پس از اتمام سنوات مجاز تحصیل

  . مواجه شوند 99حقوق تا مهر سال 

 نیمسال جاري را بپردازند و  ه ثابتشهریبایست  می ،مرخصی با احتساب در سنواتبه صورت پرداز در صورت حذف ترم  دانشجویان شهریه

  . شود ها عودت داده می فقط شهریه متغیر به آن

  تحصیالت تکمیلیامور آموزشی دانشجویان مقطع 

معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوري، آن دسته از دانشجویان دکتري که براي  1399/1/17مورخ  2/1762با توجه به نامه شماره  .1

دارند، صرفاً در صورت تأیید استاد راهنما و گروه آموزشی مبنی بر  … مور رساله خود نیاز به حضور فیزیکی و فعالیت در آزمایشگاه، کارگاه، وانجام ا

هاي پژوهشی خود در دانشکده ادامه  توانند به صورت حضوري به فعالیت ضرورت حضور دانشجو و با اخذ گواهی سالمت از مرکز بهداشت دانشگاه می

  . دهند



از دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی  پس از اخذ مجوزهاي الزمالت تکمیلی نامه دانشجویان تحصی با توجه به شرایط کنونی، دفاع از پایان .2

در صورتی که . باشدگذاري اجتماعی  با رعایت شرایط فاصلهبه صورت حضوري و یا   LMSتواند به صورت مجازي و صرفاً از طریق سامانه  می ،دانشگاه

امانه مذکور ضبط تصویري شود تا به عنوان سند، قابل نگهداري در س ،بایست جلسه دفاع از طریق سامانه دفاع به صورت مجازي برگزار گردد الزاماً می

  .باشد

امکان دفاع  99خرداد  پایاناند تا  اند و هنوز دفاع نکرده نامه خود را گرفته مجوز دفاع از پایان 98بهمن سال  20که تا  تحصیالت تکمیلی دانشجویان. 3

  .سنوات تحصیل منظور نخواهد شدالتحصیلی این دانشجویان همان تارخ دفاع خواهد بود لکن نیمسال جاري جزو  مانند قبل، تاریخ فارغ .دارند

به شرط رعایت ) عملی و یا عملی –تئوري، تئوري (درس  1حذف اضطراري  ارشدکارشناسی براي دانشجویان  ،به دلیل شرایط خاص نیمسال جاري. 4

   .پذیر است آموزشی از طریق سامانه گلستان امکان دوازدهم و سیزدهمدر هفته ) واحد 8(کف واحد مجاز 

 شود شده عودت داده نمی اضطراري حذف ی که، شهریه دروس براي دانشجویان شهریه پرداز . 

 گیرد هاي بعد شهریه به آن تعلق می درس حذف شده در نیمسالمجدد نامه وزارت علوم در صورت اخذ  الزم به ذکر طبق آیین.  

 ،نیاز جهت تسریع در فرآیند  دانشکده مسئولیتی در قبال ارائه دروس خارج از روال معمول خود در نیمسال بعد یا عدم رعایت پیش همچنین

  .پذیر است هاي دیگر با موافقت دانشکده امکان البته امکان مهمانی در دانشگاه. دانشجو ندارد فراغت از تحصیل

. در سنوات تحصیلی طبق روال معمول با ارائه مستندات در اختیار کمسیون موارد خاص دانشگاه است حذف ترم و مرخصی بدون احتساب. 5

  .اهد بوددرخواست و بارگذاري مستندات از طریق سامانه سجاد خو

در دانشگاه برگزار گردد و تا پایان  گذاري اجتماعی رعایت شرایط فاصلهبا و  يحضور بایست به صورت میآزمون جامع دانشجویان دکتري برگزاري  .6

میلی دانشگاه در صورتی که تا زمان برگزاري آزمون جامع، امتحان زبان خارجی در کشور برگزار نشود، تحصیالت تک. تابستان این فرصت وجود دارد

لکن ارائه نمره قبولی در امتحان زبان خارجی شرط الزم براي . با اخذ تعهد کتبی از دانشجویان دکتري اجازه شرکت در آزمون جامع را خواهد داد

  .خواهد بودرساله تصویب پیشنهاده 

به شیوه  زمان امکان حضور دانشجو در دانشگاهرا بر عهده دارند تا  تحصیالت تکمیلی نامه دانشجویان که راهنمایی و مشاوره پایان اساتید راهنما .7

در این رابطه ضروري است استادان محترم راهنما ترتیبی اتخاذ کنند تا به طور هفتگی در جریان پیشرفت . الکترونیکی دانشجویان را راهنمایی نمایند

  .کار دانشجویان قرار گیرند

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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