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 معاونت آموزشي              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيمسال )در خصوص جهت گيری های كلي وضعيت آموزش در ترم جاری  81/3/99مصوبات شورای آموزش دانشگاه مورخ 

 علمي دانشگاهجهت اطالع دانشجويان و اعضای هيأت (91-99دوم 

مل را بر کیفیت و کمیت محتواهای بارگذاری دد و مسئولین دانشکده ها نظارت کامقرر شد تمامی دروس تئوری بصورت آموزش مجازی برگزار گر  -1

 .شده اعمال نمایند

مقرر شد در خصوص دروس تئوری ، با تایید شورای آموزشی دانشکده ها ، برخی از کالسها جهت رفع اشکال و لکه گیری با رعایت کامل پروتکل   -2

 .برگزار گردد و حتی المقدور بدون درخواست اقامات در خوابگاه  (عدم حضور و غیاب دانشجو)های بهداشتی بصورت بسیار محدود و اختیاری 

رر شد دروس عملی و آزمایشگاهی ترجیحا و تا حد امکان با رعایت کیفیت ارائه دروس مجازی سازی شوند و در صورت نیاز با تایید شورای مق -3

 .آموزشی دانشکده ها بصورت محدود و فشرده با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت حضوری برگزار گردد

در حال انجام مرحله عملی پایان نامه می باشند ملزم به حضور فیزیکی در دانشکده  که و سال آخر کارشناسی ارشد Ph.Dمقرر شد دانشجویان مقطع  -4

این مصوبات اقدام  3الی  1در خصوص سایر دانشجویان تحصیالت تکمیلی مقرر گردید بر اساس بندهای  .باشندها با رعایت پروتکل های بهداشتی 

 .گردد

روس کارآموزی مقرر شد به دانشکده ها اجازه داده شود که دانشجویان مجوز گذراندن کارآموزی در شهرستان ها یا مراکز در مورد برگزاری د -5

 .استان های دیگر را داشته باشند و نسبت به معرفی آنها اقدامات الزم بعمل آید

پروتکل های بهداشتی با تایید شورای آموزشی دانشکده برگزار مقرر گردید دروس کارآموزی در عرصه دانشجویان دانشکده داروسازی با رعایت  -6

 .گردد

شتی و مقرر گردید دانشکده داروسازی برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان دانشکده خود را با هماهنگی دانشکده پزشکی با رعایت پروتکل بهدا -7

 .نظر شورای آموزشی دانشکده مدیریت نماید

دندانپزشکی مبنی بر تشکیل کالس های عملی بصورت حضوری جهت دانشجویان سال آخر این دانشکده با رعایت پروتکل های با پیشنهاد دانشکده  -8

سایر دانشجویان آن دانشکده بصورت مجازی برگزار  با قابلیت مجازی سازی بهداشتی موافقت شد و مقرر گردید تمام دروس تئوری و دروس عملی

 .خرداد ماه باشد 24شروع کالسها از گردد و 

 با پیشنهاد دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص اولویت انجام کارورزی برای دانشجویان سال آخر پرستاری با رعایت پروتکل های بهداشتی و -9

اجرای برنامه کارآموزی با رعایت  حضور حداقلی دانشجویان متقاضی خوابگاه موافقت گردید و مقرر شد برای سایر دانشجویان در صورت امکان

  .پروتکل های بهداشتی و زمانبندی انجام گردد

با پیشنهاد دانشکده پرستاری سنقر مبنی بر برگزاری کارآموزی و کارورزی جهت کلیه دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی از تاریخ  -11

 .موافقت گردید  28/6/99لغایت  31/3/99

 .برگزاری آزمونها مقرر گردید در جلسات آتی شورا تصمیم گیری بعمل آیددر خصوص  -11

دانشکده پزشکی در خصوص برگزاری دوره کارآموزی دانشجویان طوری برنامه ریزی نماید که دانشجویان دچار تاخیر در فراغت از مقرر گردید  -12

 .باشدتحصیل نشوند و حتی االمکان زمان فارغ التحصیلی دانشجویان سر وقت 

در خصوص شروع دوره کارآموزی دانشجویان پزشکی مقرر گردید دانشکده نسبت به فراخوان دانشجویان بصورت اختیاری و در صورتی که  -13

.) ددتیرماه بخش های کارآموزی شروع گر 16نفر اقدام و با تهیه وسائل حفاظت فردی و رعایت پروتکل های بهداشتی از  211متقاضی خوابگاه نباشند تا 

 (پیشنهاد اول



که در جلسه شورای آموزشی دانشگاه متعاقبا ارائه خواهد نفر ، دانشکده از پیشنهاد دیگری استفاده خواهد کرد  211در صورت افزایش متقاضی به بیش از 

 .شد

آخر جهت انجام کارآموزی با  پیشنهاد دانشکده پیراپزشکی در خصوص شروع دوره های کار آموزی مطرح و با اولویت حضور دانشجویان ترم -14

وافقت رعایت پروتکل بهداشتی و انجام بقیه کارآموزی ها و کارورزی ها بصورت قسمتی در شهرستان ها و قسمت دیگر در مراکز درمانی مرکز استان م

 . دامه داشته باشدا 99همچنین به این دانشکده اجازه داده شد که کارآموزی ها و کارورزی ها تا پایان شهریورماه . بعمل آمد 

مقرر گردید نامه ای از طرف معاونت آموزشی دانشگاه به مرکز سنجش ارسال گردد مبنی بر اینکه این دانشگاه جهت ورودی های جدید در سال  -15

 .در هیچ رشته ای تعهد ارائه خوابگاه به دانشجویان را ندارد  1399-411تحصیلی 

 روسایمقرر گردید جهت معرفی دانشجویان متقاضی خوابگاه به حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی در تمامی مقاطع تحصیلی فقط نامه ارسال شده از  -16

 .بصورت مستقیم به معاونت دانشجویی توسط معاونت دانشجویی مورد قبول باشد ها دانشکده

جهت جمع بندی  19/3/99ورد نیاز دانشجویان در ترم جاری را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ مقرر گردید دانشکده ها لیست اقالم حفاظتی م -17

 .و قرار دادن در دستور کار ستاد کرونای دانشگاه به معاونت آموزشی ارسال نمایند

م جاری به دبیر خانه ستاد کرونا و در خصوص تصمیم و جهت گیری آموزشی در تر 18/3/99مقرر گردید مصوبات جلسه شورای آموزشی مورخ  -18

 .هیأت رئیسه دانشگاه ارسال گردد

 

 

 


