
 اطالعيه معاونت آموزشي دانشگاه كاشان

  ارديبهشت ماه 51تا مجازي لزوم تداوم آموزش  در خصوص

 

 اساتيد محترم و دانشجویان گرامی دانشگاه کاشان

با توجه به استمرار شرايط خاص اجتماعی كشور و به با آرزوی سالمتی برای شما و خانواده محترم، مستحضريد كه 

انتقال، ادامه فعاليت آموزشی دانشگاه به  كرونا و قطع زنجيره بيماری ناشی از ويروسمنظور جلوگيری از تداوم شيوع 

روز ايام تعطيالت نوكه در اسفندماه و حتی  اساتيد محترمصورت حضوری در حال حاضر ميسر نيست. ضمن تشكر از 

و با تشكر از صبوری و تالش و حضور پرشور اند، نمودهها به صورت مجازی اقدام نسبت به برگزاری كالس ،9311

 ،با توجه به شرايط ذكر شده و مصوبه شماره ده كميته بحران دانشگاهرساند به اطالع می، ریيدانشجويان در فراگ

ادامه خواهد يافت و امكان  ارديبهشت ماه همچنان به صورت مجازی 91دست كم تا  حضوری موزشیآ هایفعاليت

وجه لذا ت تا تاريخ يادشده فراهم نيست. و مجموعه های وابسته همانند آزمايشگاهها های درسیحضور فيزيكی در كالس

 باشد:به موارد ذيل و رعايت آن الزامی می

به  هيأت علمی و مدعوين( همچنان به آموزش مجازی خود اساتيد محترم )اعم از اعضای استضروريست  -9

در  و گزارش آن را به صورت هفتگی برای مدير گروه آموزشی مربوط ارسال نمايند. دادهصورت جدی ادامه 

ها و فعاليتهای پژوهشی مورد نامهپايانسمينار، اين خصوص راهنمايی و مشاوره دانشجويان نيز در خصوص 

 تاكيد است.

مباحث ارائه شده به صورت مجازی را در كالسهای مجازی شركت نموده و فعاالنه  همچنان دانشجويان گرامی  -2

 پيگيری و مطالعه نمايند.

های غيرحضوری را در سيستم گزارش دريافتی مربوط به تشكيل كالسها، همكاران محترم در آموزش دانشكده -3

 جويان باشند.و پاسخگوی سواالت احتمالی دانش سدف ثبت نمايند

ا مديريت ببا توافق و هماهنگی دانشكده  و برگزاری جلسه دفاعيه دانشجويان تحصيالت تكميلی بصورت مجازی -4

نسبت  توانندهمچنين دانشجويان تحصيالت تكميلی می.خواهد بودو رعايت ضوابط امكانپذير تحصيالت تكميلی 

ورت مدير گروه به صاستاد راهنما و به ثبت و پيشنهاد و درخواست تصويب پروپوزال)پيشنهاده( با هماهنگی 

 مجازی اقدام نمايند.

و مديران گروههای آموزشی نسبت به ايجاد كانال ارتباطی  ها/ پژوهشكدههاالزم است معاونين آموزشی دانشكده -1

ويی به سواالت آموزشی دانشجويان و راهنمايی آنان ( و پاسخگاز طريق ايميلمناسب )در فضای مجازی و يا 

 اقدام الزم را به عمل آورند.



عملی، اساتيد محترم تا زمان مهيا شدن برگزاری كالس عملی، اقدام مناسب -در خصوص دروس عملی و نظری -6

ای هتئوریو نسبت به آموزش  را جهت در اختيار قرار دادن متون و منابع الزم برای دانشجويان به عمل آورند

 دانشجويان را راهنمايی نمايند.های مربوط انجام تكاليف و پروژهدر و  مربوطه اهتمام ورزند

های عملی، آزمايشگاهی و كارگاهی و نيز تغيير احتمالی تقويم در خصوص نحوه و تاريخ برگزاری كالس -7

 آموزشی نيمسال جاری و برگزاری امتحانات، در آينده نزديک اطالع رسانی خواهد شد. 

های خانهكتاب ،های مجازی و اينترنتیكتابخانهپايگاههای اطالعاتی، ضمن توصيه به دانشجويان در استفاده از  -8

ارائه كتب و منابع مورد نياز برای  پاسخگوئی و دانشگاه در بازه مذكور و مطابق ساعات اداری دانشگاه آمادگی

از مراجعه الزم است هماهنگی الزم با كتابخانه و نيز اطمينان  قبل .خواهند داشتبصورت محدود دانشجويان را 

 از وجود منبع ياد شده به عمل آيد.

 وضعيت پيش هرچه سريعتر ،و تالش ايثارگران جبهه سالمت ، همكاری آحاد شهروندانبا عنايت پروردگاراميدواريم 

 به خوبی با توكل برخداوند متعال و همدلی و همكاری و عمل به وظايف محوله از اين شرايط خاصآمده بهبود يابد و 

 در دانشگاه فراهم گردد. عزيزانو شرايط برای ادامه حضور شما  گذر كنيم

 

 معاونت آموزشی و تحصيالت تكميلی دانشگاه كاشان

 


