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 مجازی مکان:                                               26:66 ساعت:                              60/21/2911 :تاریخ

 شورای تخصصی آموزش  موضوع جلسه:

 دکتر حجت اهلل رخ گیره  دبیر جلسه:

 یهدا نخبه الفقهای دکتر  -دکتر علی حسین استادزاد    - زاده الری ععلی طالدکتر  -رضا یزدان پناهدکتر  -دکتر علی طاهری   حاضران: 

 2911-2066ملزومات آموزشی نیمسال دوم بررسی  : شرح جلسه

 مصوبات جلسه: 

 ملزومات زیر جهت ارتقای کیفیت آموزش این نیمسال در  یبه صورت مجاز  ندهیآ مسال یکالسها و امتحانات  ن با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا و برگزاری  

 نظر گرفته شد:

ست نمره  7ترم و ...(  انیترم، پا انیم ز،یی)پروژه، کو یدهنمره تمیهر آبرای سقف نمره   (2 ستاد و موافقت     یبرا .ا ست ا شاور موارد خاص، با درخوا گروه و  م

 است. رییسقف قابل تغ نیآموزش ا ریمد

  نمره بالمانع است. 26برای دروس عمومی برگزاری یک امتحان میان ترم و یک امتحان پایان ترم به ارزش 

 الزامی است.ها به صورت آنالین برگزار خواهند شد و حضور دانشجویان در کالسها کلیه کالس (1

                 شجویان قرار خواهد شده )آفالین( در اختیار دان ضبط  صورت فیلم  شگاهی به  سهای کارگاهی و آزمای شته، برخی از کال سال گذ به روال نیم

 گرفت. 

 ستند. ین به جای تدریس زنده های ضبط شده کالسهای قبلیبه صورت زنده و پویا برگزار شوند و اساتید مجاز به پخش فیلمبایستی ها کالس (9

 . شوددر سامانه آموزشی فعال توسط اساتید و لینک بازبینی آنها  شوندبرگزار و ضبط  adobe connectافزار نرمبستر در بایستی ها سکال (0

 افزارهایی نظیر توسط نرم را های برگزار شده  کالساساتید بایستی    ،عالوه براینzd-soft screen recorder   و به صورت جداگانه در  نموده ضبط

 . دهندو لینک دانلود در اختیار دانشجویان قرار کرده بارگذاری  trainbitسایت 

این موارد در سایت  .اعالم نماینددر شروع نیمسال تحصیلی از طریق فرم تعیین شده، به واحد آموزش اساتید بایستی کانال ارتباطی و ساعات پاسخگویی به دانشجویان را  (5

 رسانی خواهد شد.به دانشجویان اطالعدانشگاه  

 ای نباید امکان بازگشت به سواالت قبل وجود داشته باشد. اما برای امتحانات تشریحی امکان بازگشت به سواالت قبل وجود دارد. برای امتحانات چندگزینه (0

 سواالت قبل را برای امتحانات تشریحی نیز غیرفعال نمود.توان امکان بازگشت به بسته به نوع درس به تشخیص استاد درس و تایید مشاور گروه می 

 های ارسال شده در خارج از سامانه امتحانی را از دانشجو بپذیرند. توانند به تشخیص خود پاسخترم، کوییزها و ... اساتید میبرای امتحانات میان (7

تحانات است. اما دانشجویانی که به هر علتی موفق نشوند پاسخ خود را از طریق سامانه بارگذاری ها سامانه امبرای  امتحانات پایان ترم، مسیر اصلی برای بارگذاری پاسخ (8

ان روز ها را نهایتاً تا پایخنمایند بایستی پاسخ خود را بالفاصله از طریق کانال اعالم شده برای واحد آموزش ارسال نموده و همچنین درخواست خود جهت بررسی این پاس

 ها در صورت تایید شدن از سمت واحد آموزش برای استاد درس ارسال خواهد شد.دستورالعمل مشخص شده به واحد آموزش اعالم نمایند. این پاسخآزمون و مطابق 

 هایی که بعد از موعد مقرر ارسال شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.درخواست 

  شده پاسخ دانشجویان را دریافت و نمره آن را لحاظ نمایند. اساتید به هیچ عنوان مجاز نیستند، خارج از دو مسیر اشاره 

 را به آنها تفهیم نمایند. جزئیات موارد کسر نمرهپاسخ دهند و  کامل و دقیقاساتید بایستی به اعتراضات دانشجویان در خصوص نمره کسب شده به صورت  (1

الزم از طریق این شورا  هایمکتوب و به همراه مستندات به شورای انضباطی ارائه نمایند تا پیگیری اساتید بایستی موارد تخلف و تقلب دانشجویان در امتحانات را به صورت (26

 صورت پذیرد.

  ،پس  یانضباطورای ش یآراوی محاسبه شود. شایان ذکر است  بدون در نظر گرفتن تقلببایستی نمره دانشجو پیش از اثبات تقلب دانشجو در شورای انضباطی

 ( توسط واحد آموزش اعمال خواهد شد.یزمان طیهر شراشدن )در  یاز قطع
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