
 

 اطالعیه دوم ستاد مبارزه با کرونا موسسه آموزش عالی رهنما

  و گرامی عزیز همکاران

ی سالمتی و شادکامی برای تمام همکاران گرامی، در ادامه اطالعیه قبلی و در تداوم وضمن آرز

افزون ویروس کرونا در جامعه  ها و اقدامات کلی کشور در راستای پیشگیری از شیوع روزسیاست

های متعدد ها و بخشنامهو نیز اطالعیه همکاری در قطع زنجیره انتقال این ویروس در جامعهو 

های درس در فضای مجازی، به اطالع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر فعال شدن کالس

ماه جاری تا زمانی که عادی شدن اوضاع از طرف ستاد فروردین 30رساند از روز شنبه مورخ می

-98های دروس نظری در نیمسال دوم ه با کرونا کشور و دولت محترم اعالم شود، کلیه کالسمبار

ان محترم را به موارد زیر بایست در فضای مجازی برگزار گردند. در این رابطه توجه همکارمی 99
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ها و سامانهیک از  اندازی و اداره کالس خود از هرک از اساتید مجاز هستند برای راهی هر .1

طالعاتی برای ابرای سهولت آشنایی همکاران، نرم افزارهای اجتماعی موجود استفاده نمایند. 

موجود توسط خانم مهندس  و های در دسترسسامانهافزارها و یا آشنایی با برخی نرم

لی و ،تواند مورد استفاده قرار گیردزاده در گروه اساتید موسسه قرار داده شده که میشالباف

 الزامی نیست.

بار برگزار باشد که هریک از دروس در هفته یکای ریزی اساتید محترم باید به گونهبرنامه .2

 گردد.

فرمی  های هر استاد توسط اساتید محترم تعیین شده و طیروز و ساعت تشکیل تمام کالس .3

 شود.که در سایت آموزش قرار داده خواهد شد به اطالع اداره آموزش رسانده می

ه دریافت خواهد آموزش موسسکه از ای فرم ویژه بایست طیها میگزارش تشکیل کالس .4

به اداره آموزش موسسه رهنما )گروه اساتید( اینترنتی به صورت هفته شد، در انتهای هر 

 ارسال گردد.



شود اساتید محترم، در ازای هر درس که هفتگی اعالم با توجه به شرایط حاضر، توصیه می .5

باره آن درس برای دانشجویان طرح کنند و دانشجویان ملزم کرد، سئواالتی نیز درهند خوا

اد ارسال نمایند. استاد نیز واالت را کتبا پاسخ داده و برای است؛ مثال تا پایان هفته آن سباشند

تواند مالک ارزیابی حداقل بخشی ی کرده و نمره دهد. این نمرات میواالت را ارزیابآن س

صورت برگزاری آزمون بین ترم نیز لزومی  حان آن نیمسال قرار گیرند و در ایناز نمره امت

 نخواهد داشت. 

های مجازی تا زمانی خواهد بود که مسئولین ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و تداوم کالس .6

 .فناوری اعالم نمایند

های بعدی به اطالعیهها در برنامههرگونه تغییر و روزآمد سازی در مقررات و روند اجرای  .7

 اطالع خواهد رسید.

 معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی رهنما


