معـاونت آموزشي

موارد مستلزم تصمیمگیری و اقدام در حوزه آموزش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
نیمسال دوم 1398-1399
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مقدمه
با شیوع ویروس کرونا در جهان ،به دلیل سرعت باالی انتقال آن با گذشت زمانی کوتاه ،بسیاری از کشورها سیاس ت
تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی و مؤسسات آموزشی را در اولویت برنامههای مبارزه با شیوع بیماری قرار دادند .بنابر
آمار دریافت شده از وبگاه یونسکو در  9فروردین ماه  165 ،1399کشور تعطیلی سراسری مؤسسات آموزشی را در
دستور کار قرار داده اند که این تعداد ،آموزش بیش از  1/5میلیارد فراگیر را که  %87/1کل ثبتنام کنندگان جهانی
برای تحصیل در همه مقاطع آموزشی شامل میشود را تحت تاثیر قرار داده است .شکل زیر از همان وبگاه ،موقعیت
کشورها را نشان میدهد.

در ایران نیز بر اساس سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا ،از نخستین روزهای اسفنندماه  1398تفا اطفعع ثفانوی در سفال
 1399تعطیلی سراسری همه آموزشهای حضوری اععم گردید .در معاونت آموزشی وزارت علوم ،برای بفه حفداقل
رساندن آسیبهای ناشی از تعطیلی آموزش حضوری ،سیاستهای عملیاتی اتخاذ و اقفداماتی در ایفن راسفتا وفورت
گرفت ،که در گزارش جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش حضوری در دانشگاهها و موسسفات آمفوزش
عالی وابسته به وزارت علوم به تاریخ  26اسنند  1398مشروح آن آورده شده است.
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در مستند حاضر ،نکات ،پیشنهادات و شیوههایی در زمینه کاستن از آسیبهای ناشی از تعطیلی آموزش حضفوری در
دانشگاهها ارایه شده است .برخی از اوول و قواعد کلیدی که باید در ادامه فعالیتهفای آموزشفی در نیمسفال جفاری
در نظر گرفته شوند به شرح زیر است:
 .1هرگونه سیاست کعن در مورد تعیین زمان و ادامه تعطیلی یا آغاز آموزش حضوری در مؤسسفات آموزشفی
و دانشگاهها با ستاد ملّی مبارزه با کرونا است و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته بفه وزارت علفوم،
تابع آن سیاست خواهند بود .در هروفورت ،نیمسفال دوم تحصفیلی  1398-1399جفزو دوره تحصفیلی فعفال
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور محسوب میشود و به دلیل لزوم تسلسل ورود دانشفوویان جدیفد
در مهرماه  1399و نیز لزوم دانشآموختگی برخی دانشوویان شاغل به تحصیل در آخرین نیمسفال تحصفیلی
خود (در نیمسال جاری) ،الزام اتمام نیمسال دوم  1398-1399امر محرز و قطعی است.
 .2با توجه به تنوع زیرنظامهای آموزشی و وجود تناوت در سفطوح مختلف

دانشفگاههفا و مؤسسفات آمفوزش

عالی از نظر زیرساختهای فناوری ارتباطات و اطععات؛ سابقه در آمفوزش و آمفوزشهفای غیرحضفوری؛
حضور اعضای هیئت علمی مورب و آمفاده بفرای ورود در عروفههفای نفوین آمفوزشهفای غیرحضفوری؛
موقعیت مکانی دانشگاه از نظر همهگیری بیماری؛ تعداد و تنوع جمعیت دانشفوویی؛ امکانفات خوابگفاهی و
رفاهی؛ ارایه راه حل واحد برای همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ناممکن و غیفر ضفروری اسفت .از
این رو دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند در چارچوب سیاسفت کفعن ملّفی ،راهکارهفای خفود
برای حل مشکل و برون رفت از بحران در «چارچوب مقررات آموزشی و با توجه به مطالفب و راه کارهفای
ارایه شده در این سند» را طراحی و اجرا نمایند .هدف اولی ،بفه حفداقل رسفاندن مشفکعت فعلفی و آتفی و
آسیبهای ناشی از تعطیلی آموزش حضوری در نیمسال جاری است.
 .3بررسیهای انوام شده نشان میدهد که در دانشگاههای پیشفرو دنیفا ،آمفوزش الکترونیکفی محوریفت اوفلی
برنامههای آموزش غیر حضوری را داشته است .با توجه به زیرساختهفای مناسفب و دانفش فنفی موجفود در
زمینفه آمفوزشهفای الکترونیکفی در بسففیاری از دانشفگاههفا و مؤسسفات آمففوزش عفالی کشفور ،ایفن شفیوه
جایگزین آموزش باید رویه قالب دانشگاهها در تصمیمگیری برای تداوم و اتمام نیمسال جاری باشد.
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 .4در وورت برخورد فعال وزارت علوم و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  ،تهدید کوویفد  19مفیتوانفد
تبدیل به فروتی بی نظیر برای تحول در آموزش کشفور و تقویفت زیرسفاختهفا بفرای ارایفه آمفوزشهفای
متنوع غیر حضوری و باال بردن سفط تفابآوری نظفام آمفوزش عفالی کشفور در مواجهفه بفا شفرای مشفابه
احتمالی در آینده شود.

رهنمودهای مورد تأکید برای تداوم و اتمام نیمسال دوم تحصیلي 1398-1399
نظر به احتمال تداوم وضعیت فوق العاده ناشى از همفهگیفریِ ویفروس کرونفا در کشفور ،بفا اعتنفا و تأکیفد بفر اوفول
چهارگانه باال ،موارد زیر با هدف تسهیل تداوم فرآیند آموزش در عین حنظ کینیت آموزشفی ،مفورد نظفر اسفت .بفه
منظور کمک به تحقق این هدف ،الزم است تا انعطاف مفورد نیفاز در مقفررات تحصفیلی کفه بفرای شفرای متعفارف
وضع شده است در نظر گرفته شوند .این موارد به شکل استثنایی و ویژه نیمسفال دوم  1398-1399مفیباشفد و تسفری
آن به نیمسالهای بعدی مطلقاً مواز نیست .معحظه موارد قابل انعطافی که در اینوا ارایفه شفده اسفت کمفک خواهفد
کرد تا دانشوویان دورههای مختل

تحصیلی با فراغ بال بیشتری قادر باشند تا خود را با شفرای جدیفد تحصفیل وففق

دهند و پیشرفت تحصیلی آنان بر اسفاس میفزان کوشفش و ممارسفت شخصفی آنهفا ،مشفابه وضفعیت شفرای پفیش از
بحران قرار بگیرد .بر اساس این رهنمودها انتظار میرود که آموزش در نیمسال دوم  1398-1399در همه دانشفگاههفا
و مؤسسات آموزش عالی کشور با حنظ چارچوبهای کلی و کینیت مورد انتظار و با توجه به موارد زیفر ادامفه یابفد
و به پایان برسد:
 -1دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مبنای بفه پایفان بفردن نیمسفال جفاری را اتّکفای حفداکثری بفر آمفوزشهفای
الکترونیکففی قففرار دهنففد .آمففوزش الکترونیکففی در نیمسففال دوم  1398-1399بففرای همففه دروس شففامل کلیففه دروس
عمومی و اختصاوى و در همه مقاطع تحصیلی بدون محدودیت و با مدیریت دانشگاه مواز است.
 -2به منظور ارایه سرفصلها ،برگزارى همه جلسات دروس نظری ،به وورت غیرحضوری (بفا اولویفت آمفوزش بفه
شیوه الکترونیکفی) موفاز اسفت .بفا تشفخیم معفاون آموزشفی و تحصفیعت تکمیلفی دانشفگاه ،ترکیبفى از جلسفات
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حضورى و غیرحضوری نیز مواز است و در وورت ضرورت ،برگزاری کعسها به وورت «فشرده» به شرط حنفظ
 16جلسه کعس برگزار شده ،در شورای آموزش هر دانشگاه قابل بررسی و تصویب است.
 -3در مواردى که به هفر دلیفل برگفزاری جلسفات و اتمفام یفک یفا چنفد درس در نیمسفال جفارى امکاننفذیر نباشفد،
برگزارى کعس ها ،تا تکمیل طرح درس به تشخیم استاد درس و تأیید گروه آموزشی ،اضافه بفر سفق

واحفدهاى

هر ترم به نیمسال بعدى قابل انتقال اسفت؛ ضفمن اینکفه دانشفگاههفا بایفد معحظفه مشفکعتی کفه در ایفن وفورت در
تنظیمات نیمسال بعد ایواد خواهد شد را در نظر داشته باشند.
 -4حذف یک یا چند درس  ،بى توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهاى انتخفابى در هفر نیمسفال ،و یفا حفذف کامفل
واحدهاى درسى نیمسال در وورت تقاضاى دانشوو مواز است و نیمسال حذف شده جزو سفنوات تحصفیل دانشفوو
محسوب نمى شود.
 -5به دلیل محدودیتهای متصور در پوشش کامل امکانفات آموزشفی و دانشفوویی و فرهنگفی همفه دانشفگاههفا در
وورت انبساط زمانی نیمسال جاری تا فصل تابستان ،و نیز ضرورت برگزاری بازه تابستانی مسفتقل از نیمسفال جفاری،
دانشگاهها باید زمانبندی نیمسال جاری را با لحاظ دروس عملی و کارورزی بفه نحفوی مفدیریت کننفد کفه اوالً بفازه
تابستانی آموزش به ویژه برای دانشوویانی که با احتساب آن بازه ،فارغالتحصیل میشوند لطمه نبیند و ثانیفاً بفا تفداخل
برنامه نیمسال با بازه تابستان ،کینیت آموزش دانشوویان در دروس نیمسال جاری با آسیب یا اختعل مواجه نشود.
 -6انبساط زمانی نیمسال جاری باید با لحاظ عوامل اثرگفذاری چفون آزمفونهفای سراسفری و تحصفیعت تکمیلفی و
مشکعت پدید آمده در نتیوه گرمای هوا مدیریت شود.
 -7برگزارى بازه تابسفتانی  ،بفراى ارایفه دروس کارگفاهى و آزمایشفگاهى  ،دروس ناتمفام و یفا دروس حفذف شفده
نیمسال جارى مواز است.
 -8در وورت لزوم و با تشخیم معاونت آموزشی و تحصفیعت تکمیلفی ،اففزایش یفک نیمسفال بفه سفق

سفنوات

دانشوویانى که به دلیل حذف واحدهاى درسى یا عدم امکان برخوردارى از کعس هاى حضورى یا غیرحضفوری و
برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مواز مواجه شدهاند ،مواز است.
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 -9در مورد تعداد غیبت مواز دانشوو در کعسهای دروس الکترونیکی برخ یا کعسهفای حضفوری در شفورای
آموزشی دانشگاه تصمیمگیری شود تا غیبت بیش از حد مواز کنونی در مقررات تحصیلی ،بفرای جلسفات حضفورى
یا الکترونیکی/غیر حضورى ،موجب حذف درس و جلوگیرى از شرکت دانشوو در جلسه امتحان پایان دوره نشود.
 -10در وورتى که محدودیت هاى زمانى و مکانى حفاکم بفر نیمسفال جفارى فراغفت از تحصفیل دانشفوویانى را بفا
تأخیر مواجه سازد ،به جبران فروت از دسفت رفتفه امکفان برخفوردارى از دروس معرففى بفه اسفتاد تفا دو برابفر قابفل
افزایش است؛
 -11تعویق زمان یا بازه زمانى پایان نیمسال جاری تحصفیلى ،حسفب مقتضفیات و امکانفات ،بفه تشفخیم دانشفگاه یفا
مؤسسه آموزش عالى ،امکان پذیر است.
 -12با توجه به عدم امکان جابهجفایى تعفدادى از دانشفوویان بفراى اسفتناده از امکانفات آمفوزش حضفورى یفا غیفر
حضورى دانشگاه مبدأ ،این عده از دانشوویان با اطعع و موافقت دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالى مبدأ مفىتواننفد از
امکانات آموزشى دانشگاههاى محل زندگی یا استقرار خود به عنوان دانشووى مهمان آزاد استناده کننفد .در همفین
ارتباط از تمامى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى مقصد و مبدأ انتظار مىرود که در وورت امکفان ،بفه تشفخیم
معاون آموزشی دانشگاه ،همکارى و مساعدت الزم را با این عده از دانشوویان معمول دارند.
 -13به دلیل بروز مشکعت مالی در اقتصاد خانوادهها ،در نیمسال جاری ،مفوارد مشفمول جریمفه دانشفوویانی کفه در
شرای متعارف تحصیل از مقررات آموزشی تخطی کردهاند ،با مووز هیئت امنا معاف در نظر گرفته شود.
 -14امکان ثبت و ورود نمره دانشوویان در دروس نیمسفال جفاری در بفازه تابسفتان و در نیمسفال آتفی (اول -1400
 )1399با موافقت معاونت آموزشی و تحصیعت تکمیلی امکان پذیر است .موضفوع سفق

و کف

واحفدهای موفاز

دانشوو برای انتخاب پس از این نیمسال بر اساس معدل نیمسال جاری به نحوی مدیریت شود که دانشفوو بفا کمتفرین
آسیب مواجه شود.
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-15اگر به تشخیم دانشگاه شرکت دانشوویان در یک یا چند درس در کعسهای الکترونیکی مقدور نباشد ،رونفد
تحصیل دانشوو به نحوی هدایت شود که نیمسال تحصیلی وی بفدون احتسفاب در سفنوات و بفه درخواسفت دانشفوو
حذف شود.
-16موضوع حضور فیزیکی یا الکترونیکی (برخ -برونخ ) اعضفای هیئفت علمفی در کفعسهفای درس بفه روش
مورد وثوق هر دانشگاه به نحوی مدیریت شود که کینیت آموزش لطمه نبینفد و سرفصفلهفای برنامفه درسفی پوشفش
داده شود.
-17با تشخیم معاون آموزشی ،جلسات دروس عملی میتواند به وورت فشرده برگزار شود .همچنین بفرای دروس
عملی ،دانشگاه میتواند با اختیار خود کفعسهفا را در تابسفتان یفا نیمسفال اول  1399-1400برگفزار کنفد و نمفره بفه
نیمسال جاری انتقال یابد و ثبت شود.
-18در وورت استمرار وضعیت ویژه در کشور یا برخی مناطق ،کلیفه کفعسهفا بفه روش الکترونیکی/غیرحضفوری
برگزار و امتحان پایانی به شکل حضوری انوام شود .در این وورت ،دانشوو میتواند بفا نظفر مواففق دانشفگاه مبفدأ،
مشروط به موافقت دانشگاه محل زندگی خود یفا دانشفگاه مقصفد ،بفه شفکل حضفوری ،امتحفان خفود را در دانشفگاه
مقصد بدهد و نمره برای ثبت در کارنامه ،توس دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدأ ارسال شود.
-19مهمانی دانشوویان به دانشگاههای محل زندگی خانواده آنان ،به جز درخواست مهمفانی بفه دانشفگاههفای مسفتقر
در شهر تهران ،و در بازه زمانی که دانشگاهها تعیین خواهند کرد و اطعع رسانی مفیکننفد ،موفاز اسفت .در وفورت
تأیید درخواست دانشوو توس دانشگاه مبدأ ،دانشگاه مقصد در حد مقدورات با درخواستها موافقت کند.
 -20همان طور که در نامه  349657تاریخ  24اسفنندماه  1398تأکیفد شفده بفود ،آن دسفته از دانشفوویان تحصفیعت
تکمیلی که پیش از بروز وضعیت فعلی ،به تأیید استاد راهنما آمفادگی دففاع داشفتهاند ،امفا بفه دلیفل محفدودیت هفای
ناشی از شیوع بیماری ،جلسه دفاع آنها برگزار نشده است ،با عنایفت بفه اهمیفت و حساسفیت تفاریخ دانشآمفوختگی
باید در اسرع وقت ،به روش «الکترونیکی»« ،حضوری» یا «نیمهحضوری» با مراعات همه شفروط و ضفواب برگفزاری
جلسه دفاع ،تحت نظارت معاونت آموزشی و تحصیعت تکمیلی دانشگاه ،اقدام شود.
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