باسمهتعالی 
بخشنامه مهم آموزشی
قابل توجه تمامی اعضای محترم هیأت علمی ،اساتید گرامی مدعو و دانشجویان عزیز دانشگاه علم و فرهنگ

با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه در منازل و در راستای
اجرای مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مبنی بر تشکیل کالسهای غیرحضوری تا زمان برقراری
کالسهای حضوری ،موارد زیر به اطالع میرسد:
 -1برای جبران زمان از دسترفته آموزشی و استفاده از فرصت باقیمانده در نیمسال دوم سال
تحصیلی  ،1398 – 99سامانه آموزش الکترونیکی با پشتیبانی اداره فناوری اطالعات دانشگاه

راهاندازی شده است.
 -2به منظور ارائه مطلوب آموزش ،برگزاری کالسهای نظری در تمام مقاطع تحصیلی ،تا اطالع
ثانوی به صورت مجازی (غیرحضوری برخط) خواهد بود.
 -3کالسهای غیرحضوری برخط دروس نظری ،از روز شنبه  16فروردینماه  1399طبق تقویم
هفتگی شروع میشود و تا اطالع ثانوی ادامه خواهد داشت.
 -4زمان ارائه دروس طبق برنامه انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398 – 99
دانشجویان (در روز و ساعت مندرج در برگ انتخاب واحد و برنامه هفتگی اساتید) خواهد بود.
 -5شرکت دانشجویان در کالسهای نظری ارائه شده ،الزامی است و اساتید محترم بر اساس شیوه
مناسبی که آموزش داده میشود ،موظف به انجام حضور و غیاب دانشجویان میباشند.
 -6تمامی کالسهای غیرحضوری برخط ،ضبط میشود و دانشجویان میتوانند براساس شیوهای که
از طریق وبسایت دانشگاه آموزش داده میشود ،در زمان مناسب خود از مطالب ارائه شده
استفاده نمایند.
 -7مطالب ارائه شده در کالسهای غیرحضوری برخط ،در کالسهای حضوری که پس از عادی شدن
شرایط تشکیل میشود ،تکرار نخواهد شد؛ لیکن پیشبینی میشود با طوالنی نمودن محدود
ترم ،چند جلسه جبرانی حضوری برای رفع اشکالت احتمالی دانشجویان درنظر گرفته شود.
 -8معاونان محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکدهها موظف به رصد برگزاری کالسهای
دانشکده مربوط و ارائه گزارش آن به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه میباشند.

 -9اساتید و دانشجویان محترم برای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی برخط الزم است با
مراجعه به نشانی  http://vc.usc.ac.irو مطالعه دقیق راهنمای استفاده از سامانه آموزشی،
نسبت به تهیه تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند و در فرصت تعطیالت ،تا قبل از شروع کالسهای
غیرحضوری ( ،)1399/01/16نحوه استفاده از نرمافزار آموزشی را به طور کامل فراگیرند.
 -10از تاریخ  1398/12/26تا بازگشت شرایط عادی ،مراجعه مستمر به سامانه آموزش الکترونیکی
به نشانی  http://vc.usc.ac.irبه منظور رعایت نکات جدید ،توصیه میشود.
 -11نحوه برگزاری کالسهای عملی ،آزمایشگاهی و کارگاهی متعاقباً اعالم خواهد شد.
پیشاپیش ضمن عرض تبریک فرارسیدن سال جدید و آرزوی سالی توأم با سالمتی و سرشار از
خبرهای خوب و امیدوارکننده برای مردم عزیز کشورمان ،از تمامی اعضای محترم هیأت علمی و
اساتید مدعو ،دانشجویان و سایر همکاران گرامی که در شرایط ویژه کشور ،دانشگاه را در انجام
وظایف یاری میرسانند ،صمیمانه سپاسگزار است.
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