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جایی گذاری اجتماعی و کمترین میزان جابهمبنی بر لزوم رعایت مقررات فاصله فناوری و تحقیقات علوم، وزارت هایابالغیه به توجه با 

 همه سالمت حفظ ضرورت و کشور در 19-یدوکو بیماری شیوع مجددتداوم و به دلیل  شهری-دانشجو در مسیرهای شهری و بین

همچنین و پزشکی  آموزش و بهداشت، درمان وزارت هایدستورالعمل و کارکنان و جمله استادان، دانشجویان، کارشناسان از دانشگاهیان

 تحصیلی سال دوم نیمسال های پایانبه منظور برگزاری مطلوب آزمون ذیل موارد موسسهو تحصیالت تکمیلی آموزشی  شورای تصمیم

 گردد:ابالغ می ،99-1398

 .است 13۹۹ ریت 11 چهارشنبه روز یمجاز یهاکالسپایان  -1

دستورالعمل ارزشیابی بر اساس  (آزمون الکترونیکی آنالین) و مجازی غیرحضوری  این نیمسال به شیوه دروس نظری امتحانات  -2

 برگزار خواهد شد. 13۹۹تیر  26شنبه پنج لغایتتیر  14شنبه  در بازه زمانی که در ذیل آمده است دروس نظری تعیین شده

 -)حضوری Blendedشیوه ترکیبی  به 1398-99تحصیلی دوم سال  نیمسال ، آزمایشگاهی و کارگاهیعملی هایکالس -3

بر های بهداشتی پروتکلدقیق  بصورت فشرده با رعایت 13۹۹مرداد  30شنبه پنج لغایت ریت 28شنبه  یبازه زمان رد مجازی(

 شود.تشکیل می موسسهدر محل که در ذیل آمده است   دستورالعمل اجراییاساس 

شود، میاخذ و در تابستان گذرانده  نیمسالاین عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی، کارآموزی و ... که در  کلیه دروسنمرات مربوط به  -4

  .شد خواهدنهایی ثبت  99-1398 تحصیلی سال دوم نیمسال همان در 13۹۹ شهریور 7حداکثر تا تاریخ 

 تیر 2۹و  28 شنبهو یکشنبه  روزهای انتخاب واحد ثبت نام و زمانو  است برقرار موسسه در 1399 سال در ترم تابستان -5

 .پذیر نخواهد بودنام حضوری امکانترنتی است و ثبتنام ترم تابستان صرفاً به صورت اینثبت خواهد بود. 13۹۹

 موسسه دانشجویی-مالی واحد هایندیزمانبو  هااطالعیهمطابق با  به موقع مالی تسویه حسابگرامی نسبت به  دانشجویان -6

 شرکت درو  تاییدیه انتخاب واحدخود جهت دریافت  رتال دانشجوییپ به ورود در تا ودهنم اقدام گردد،می اعالم زودیه ب که

 .نگردند مشکل دچار امتحانات

 شود. های آنالین، موجه تلقی میغیبت دانشجویان در کالس -7

طول نیمسال جاری انجام  از اساتید بخشی از آن را درکه گروهی ایی درس بر اساس ارزشیابی مستمربا توجه به اینکه نمره نه -8

اند و جلسات درس های آنالین حضور بهم نرساندهشود، دانشجویانی که بنا به هر دلیلی تا کنون در کالسدر نظر گرفته می اندداده
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ف، پروژه و ...( ضروری است در اند، برای آگاهی از نوع شیوه ارزشیابی استاد )حل تمرین، تکلیرا به صورت آفالین دنبال کرده

   های اجتماعی، شرکت نمایند.های درسی تشکیل شده در بستر شبکههای آنالین و یا گروهجلسات باقیمانده در کالس

 معتبر است. 1398-99دستورالعمل حاضر صرفا برای نیمسال دوم سال تحصیلی  -9

 

 1398-99تحصیلی دوم سال  نیمسال دروس نظری پایان دستورالعمل ارزشیابی)امتحانات( -الف

 

 درس آن در دانشجو ارزیابی مرجع درس هر استاد، آزمون الکترونیکی آنالینو  غیرحضوری ی امتحاناتبرگزار توجه به شیوه با 

 است.

 باشدذیل می 2-و الف 1-بندهای الفدر  های مختلفبه صورت ترکیبی از روش ارزیابی نهایی دانشجو . 

  از طریق آزمون الکترونیکی آنالین -1-الفبند  مرتبط با پیشنهادیمیزان نمره Roudemy  باشد.نمره می 8تا  6بین 

  محور، محور، پروژه)آزمون شفاهی، تمرینارزشیابی غیر حضوری به شیوه های  -2-الفبند پیشنهادی مرتبط با میزان نمره

 باشد.نمره می 14تا 12بین های مفهومی و ...( تکلیف

 

 

  نمره( 8تا 6) بین آزمون الکترونیکی آنالین -1-الف

 آزمون برگزاری نحوه فیلم آموزشی برگزار خواهد شد.   Moodleزارافنرمدر  Roudemy سیستم در آنالین الکترونیکی آزمون .1

 شود.زودی ارائه میبهآنالین  الکترونیکی

 خواهد شد. روزرسانیهب   Roudemyو دانشجوییتال پر در آنالین الکترونیکی هایآزمون ندیزمانب و تاریخ .2

 حضوربا   Roudemy در ،انتخاب واحدشجویی و طبق تاییدیه تال دانپر در مندرج مقرر ساعت راسآزمون الکترونیکی آنالین  .3

 .شد خواهد برگزارآنالین  بصورت دانشجو

باشد و ویدئوی عالنات در ساعت مقرر در دسترس میدر درس مربوطه در قسمت تاالر ا Roudemyآزمون الکترونیکی آنالین در  .4

 گردد.، ارسال میاری آزمون الکترونیکیآموزشی نحوه برگز

شود تا از اتصال اینترنت خود  Roudemyوارد  آنالینالکترونیکی دقیقه پیش از زمان برگزاری آزمون  15دانشجو حداقل  .5

درس را  )ساعت شروع، ساعت پایان و مدت زمان آزمون(آنالین  الکترونیکی اطمینان حاصل نماید و اطالعات مربوط به آزمون

 مشاهده کند.

 .است الکترونیکی آنالین آزمون در شرکت به مجاز یکبار فقط دانشجو هر .6

 .بود خواهد بقیه از متفاوت دانشجو هر برای آزمون تاالسو ترتیب .7

 .کرد خواهد تغییر دانشجویان برای هم هاگزینه چینش ای،چندگزینه تاالسو مورد در .8
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. گرددمی برگزار تنها یکبار در زمان تعیین شدهآنالین صورت  هبوده و ب غیرحضوری نیمسال پایان امتحان شودمی تاکید .9

 الزامی است. آنالین الکترونیکی آزمونشرکت در بنابراین 

 

 نمره( 14تا  12) بین توسط اساتید غیر حضوری های ارزشیابیشیوه -2-الف

 است محترم اساتید عهده بر دانشجویان شرایط و درس ماهیتنوع و  با متناسب آمده ذیل در که هادرس ارزشیابی شیوه انتخاب          

 رسیدگی مسئولیت و نزد خود نگه داشتهزمان ثبت نهایی نمرات مدارک و مستندات دانشجویان را تا  بایستمیهمچنین استاد مربوطه  و

 های ذیل ارزشیابی نهایی انجام پذیرد:گردد بر اساس ترکیبی از روشپیشنهاد می. بپذیرد را دانشجو درست و منطقی اعتراضات به

 

برگزاری تعدادی امتحان  .ددار را آزمون اجرای امکان Roudemyدر الکترونیکی:  آموزش جلسهچند  در کوتاه آزمون اجرای -1

 تواند متناسب با زمان، سوال ارائه دهد.ای که استاد میکوتاه و چهارگزینه

 یابیشارز نتیجه از بخشی یا تمام عنوان به تواندمی درس جلسه هر تکالیف و تمرینحل  درس: برای تمرین یا تکلیف ارایه -2

 ندپیشنهادی در این شیوه عبارتمراحل های اجتماعی انجام گیرد. تواند در بستر شبکهارزیابی مستمر می .گیرد قرار نظر مورد

)ارسال پاسخ دانشجو توسط استاد، دریافت دهیبرای جواب ارسال تکلیف برای دانشجوها، تخصیص زمان کافی چند روزهاز: 

  .اف از برگه جواب(دیعکس و یا فایل پی

  واگذاری و تعریف امکان دروس، از تعریف شده برای برخی هایهدف با متناسب :درس یک برای مختلف هایپروژه تعریف -3

 نیست، اجتماعی گذاریفاصله مقررات نقض یا منزل از دانشجو شدن خارج به لزومی آن بندی و تکمیلجمع برای که هاییپروژه

 .دارد وجود

 نیمسال، به پایان یا در و طول در پاسخ و پرسش شامل :های صوتی و تصویری()استفاده از شیوه شفاهی ارزیابی و آزمون -4

)ضبط صدای های صوتی به شیوه دانشجو ارزشیابی امکان است. با حضور در کالس آنالین دانشجو هر برای جداگانه صورت

 پذیر است.امکان کم و مکالمه()از طریق وب رو و یا تصویری به صورت رودر دانشجو و ارسال(

 

 ، تربیت بدنی، کارآموزی، کارورزیدروس عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی اجراییدستورالعمل  -ب

 1398-99تحصیلی دوم سال  نیمسال 

 -)حضوری  Blendedشیوه ترکیبی  به 1398-99تحصیلی دوم سال  نیمسال ، آزمایشگاهی و کارگاهیعملی هایکالس -1

در های بهداشتی پروتکل دقیق بصورت فشرده با رعایت 13۹۹مرداد  30شنبه پنج لغایت ریت 28شنبه  یبازه زمان رد مجازی(

 شود.تشکیل می موسسهمحل 
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 .حضوری یک ساعت باشدهای حداکثر زمان ممکن برای برگزاری کالسپیشنهاد می شود  -2

نویسی و طرح سوال توسط استاد در پایان آزمایش یا انجام عملیات نحوه ارزشیابی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی بر پایه گزارش -3

 کارگاهی است. 

حداکثر تا شود، میاخذ و در تابستان گذرانده  این نیمسالو ... که در آزمایشگاهی، کارگاهی  عملی، نمرات مربوط به کلیه دروس -4

  .شد خواهدنهایی ثبت  99-1398 تحصیلی سال دوم نیمسال همان در 13۹۹ شهریور 7تاریخ 

دارند، استاد درس می بایست برای بخش نظری طبق روال جاری این نیمسال تولید محتوا  نظری-ماهیت عملیدر مورد دروسی که  -5

های بهداشتی شرده با رعایت دقیق پروتکلموسسه بارگذاری نماید و برای بخش عملی به صورت ف Roudemy سیستم و درنموده 

 شود.ها در محل موسسه تشکیل میدر بازه زمانی مرداد ماه کالس

کلیه دانشجویانی که این دروس ارائه شده است  پروژه محوردر این نیمسال به صورت  کارآموزی و کارورزیبا توجه به اینکه دروس  -6

 به استاد مربوطه ارائه نمایند.  1399مرداد  20حداکثر تا تاریخ  اند، موظفند مستندات خود رارا اخذ نموده

برگزاری  آمدهاند با توجه به شرایط خاص پیشرا اخذ نموده 1و  ورزش  1تربیت بدنی  عمومی دانشجویانی که در این نیمسال دروس -7

های مربوطه به صورت و سرفصل معاف از فعالیت بدنی هستند در نتیجه دانشجویان ،های حضوری تا رفع بحران میسر نیستکالس

  تعیین شده از سوی استاد درس است.پروژه شود، و دانشجو ملزم به انجام ارائه مینظری 

های حضوری در سامانه خوداظهاری وزارت بهداشت کالس یان گرامی قبل از ورود به موسسه برای شرکت درالزم است کلیه دانشجو -8

نام کرده و در صورتیکه که عالئم بیماری کرونا نداشتند، فرم مربوطه را پرینت گرفته و پس از امضا ثبت salamat.gov.irبه نشانی

 فرم، آن را به نگهبانی درب ورودی موسسه تحویل دهند.   

کننده دست، فاصله بهداشتی)ماسک، دستکش، مایع ضدعفونی هایحضور اساتید و دانشجویان در محیط موسسه با رعایت پروتکل -9

 پذیر است.اجتماعی و ... ( امکان

 شود.درب ورودی انجام می باشد که کنترل آن توسط نگهبانورود دانشجویان به موسسه بر اساس لیست حضور و غیاب درس می -10

 شود.موسسه جلوگیری میود دانشجو به از ور ،مربوطهدانشجو در لیست  خانوادگیو نام نام درصورت عدم وجود

 بایست فاصله یک تا دو متر و حداکثرهای فشرده میاالمکان مواجهه چهره به چهره افراد کاهش یابد. برای برگزاری کالسحتی -11

 زمان ممکن )یک ساعت( رعایت گردد.

پس از برگزاری جلسات در فضاهای مختلف موسسه، ازدحام  تجمع و گونههراز شیوع بیماری،  به منظور حفظ سالمت و پیشگیری -12

نیز حضوری  و آموزشی طی این مدت خدمات دانشجوییو  باشدموسسه میبوده و دانشجو موظف به ترک محل  ممنوعحضوری 

 ارائه نخواهد شد.

 

 گیری است.کلیه موارد مسکوت در این دستورالعمل، در شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه قابل طرح و تصمیم

 گردد.های بعدی اعالم مییهدر اطالع فشرده،های حضوری احتمالی در زمینه برگزاری کالسهرگونه تغییرو بیشتر جزییات 

 


