باسمه تعالی
اطالعیه شماره  3معاونت آموزشی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در رابطه با
آموزش مجازی
اساتید محترم دانشگاه ،دانشجویان گرامی
با سالم و احترام
بدینوسیله برخی مصوبات جلسه مورخ  51اردیبهشت ماه  5911شورای آموزشی دانشگاه جهت اطالع ابالغ می
گردد .
 .1با توجه به برگزاری کالس ها مطابق با برنامه درسی دانشجو و برنامه ریزی اساتید در برگزاری کالس
های جبرانی در طول برنامه آموزش مجازی ،برنامه آموزشی ترم  189مطابق با تقویم آموزشی و بدون
تغییر در طول ترم برگزار خواهد شد ،لذا روز چهارشنبه مورخ  95خردادماه  5911آخرین روز آموزشی
(برگزاری کالس) خواهد بود و کلیه کالس ها تا پایان ترم به صورت مجازی آنالین برگزار خواهند شد.
 .2دروس عملی که به تشخیص استاد قابلیت ارائه به صورت مجازی نداشته اند با عنوان دروس ناتمام در
کارنامه دانشجو باقیمانده و در شرایط مساعد جهت برگزاری کالس حضوری مطابق با برنامه گروه های
آموزشی اقدام خواهد شد که زمان برگزاری کالس های عملی حضوری ترم  189پس از عادی شدن
شرایط حضور اعالم خواهد شد.
 .3اولویت دانشگاه برگزاری امتحانات پایان ترم مطابق با تقویم آموزشی و به صورت حضوری است ،با توجه
به اینکه تصمیم گیری قطعی در این رابطه نیازمند اطالع از تصمیم مراجع باالدستی جهت حضور
دانشجویان در دانشگاه است ،بدیهی است که دانشگاه پیرو سیاست های نظام بهداشتی کشور بوده و
مطابق با دستورالعمل های صادره حداکثر تا دو هفته قبل از تاریخ شروع امتحانات مطابق با تقویم
آموزشی (در حال حاضر  92خردادماه  )5911هر گونه تغییر در تصمیم فوق را باتوجه به وضعیت روز
به اطالع دانشجویان و اساتید محترم خواهد رساند.
 .4با توجه به شیوه آموزش مجازی پیشنهاد می شود اساتید محترم حداقل  %15از ارزیابی عملکرد دانشجو
را به صورت مستمر در طول کالس های مجازی برنامه ریزی نمایند و در این ترم نسبت به ترم های
گذشته ،سهم کمتری برای آزمون پایان ترم در نظر داشته باشند.

