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 در دانشگاه عالمه طباطبائی  دستور العمل از سرگیری تدریجی آموزش حضوری

 1400- 1401نیمسال اول سال تحصیلی 

 مقدمه: 

متاثر شده و با  گیری  ها نیز از این همهزش در دانشگاه های گوناگون درگیر ویروس کرونا بوده، نهاد آموالیه  ر دطی دو سال اخیر که جهان  

 تغییرات بنیادین در نحوه ارائه آموزش، روبرو بوده است. ها و چالش

نالین و آموزش  تید و دانشجویان بوده و یادگیری آگذر از یادگیری سنتی حضوری به آموزش آنالین تجربه کامال متفاوتی برای دانشگاه ها، اسا

 سابقه تبدیل شد.  مجازی به دارویی برای این همه گیری بی

های  ها، توسعه زیر ساختایای یادگیری الکترونیک، همچون کاهش هزینه های یادگیری و هزینه های جانبی در دانشگاهبا این حال در کنار مز

لمی و  ها در جهت کاهش مشکالت ناشی از کمبود اعضاء هیت ع افزایش ظرفیت کالس  های دیجیتالی دانشجویان،دانشگاهی، تقویت مهارت

در و تاثیر حضور در ایجاد ارتباط دوسویه استاد و دانشجو، دانشجو با دانشجو    حضورموزش مجازی، مسئله  ها در آ ...، بزرگرین مشکل دانشگاه 

 ها می باشد. جهت افزایش کیفیت آموزشی و استفاده از امکانات دانشگاه

ها  گزارشو به استناد    1400ه سال  با توحه به ایجاد ایمنی نسبی به دنبال گسترش واکسیناسیون در جامعه و در بین دانشگاهیان از شهریور ما

بخشنامه فناوریو  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  بهداشت،  وزارت  کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوب  در  های  محترم جمهوری  ریاست  دستور   ،

وزشی برای  ها در خصوص از سرگیری حضوری آموزش که قبال توسط معاونت آمنودویکمین جلسه ستاد ملی کرونا مبنی بر وظایف دانشگاه

، موضوع از سرگیری تدریجی 1400در آبان ماه    تصمیمات اتخاذ شده در هیات رئیسه دانشگاه ها ارسال شده و همچنین بر اساس  دانشکده

 گردد.رایط و مالحظات مندرج در این دستورالعمل اجرا میشآموزش حضوری با در نظر گرفتن  

 

 دامنه شمول دستورالعمل:

 گردد؛ دستورالعمل شامل گروه های هدف ذیل میاجرای این 

   1400و  1399دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی ورودی های  .1

 1399دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال  .2

 1400دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال  .3

 

 زمان اجرای شدن دستورالعمل : 

 گردد.تعیین می  )ششم آذر ماه(1400اه سال  های هدف از هفته اول آذر مهای حضوری گروهشروع کالس

 مالحظات دستورالعمل :

ای هدف  هرفاهی و خوابگاهی به دانشجویان غیربومی گروه ها به صورت حضوری، ارائه تسهیالت  ترین چالش در برگزاری کالسمهم .1

ظرفیت    و  تعداد دانشجویان غیر بومی  در خصوص  و معاونت دانشجویی  دانشگاه  مرکز یادگیری الکترونیک  باشد، براساس گزارش  می
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های بهداشتی  ، امکان اسکان در خوابگاه برای دانشجویان غیر بومی در شرایط کرونا و با در نظر گرفتن پروتکلموجودهای  خوابگاه

 باشد. فراهم می

رعایت   در شرایط کرونا و با  هاخوابگاه تظرفی های هدف تعداد دانشجویان غیر بومی گروه 

 پروتکل های بهداشتی 

 نفر 1722 نفر  373

 

ترین الزمات اجرایی شدن این طرح بوده که طبق  های هدف و اساتید از ضروریدانشجویان گروهواکسیناسیون کامل )هر دو دوز(   .2

واکسیناسیون   اجرای  رئیسه  هیات  و  تصمیمات  گزارشاساتید  طبق  و  گرفته  قرار  کاری  اولویت  در  مذکور  مورخ   دانشجویان 

 ت.  شده اس اجربه شرح ذیل ا 1400آبان ماه  5مهر ماه تا  30از تاریخ واکسیناسیون ، مرکز یادگیری الکترونیک 11/08/1400

 ر نف  1029: خوداظهاری تعداد اساتید پاسخگو به پرسشنامه

 %93  نفر، معادل 958اند: اساتیدی که واکسن دریافت کرده

 %7نفر معادل   71اند: اساتیدی که واکسن دریافت نکرده

 %68نفر معادل   700اند: اساتیدی که دو دوز واکسن را دریافت کرده

 %25نفر معادل  258اند: ترزیق کردهاساتیدی که یک دوز واکسن را 

 نفر 8688: خوداظهاری تعداد دانشجوی پاسخگو به پرسشنامه

 %88نفر معادل  7632اند: دانشجویانی که واکسن دریافت کرده

 %12نفر معادل  1056اند: دانشجویانی که واکسن دریافت نکرده

 %56معادل نفر  4881اند: دانشجویانی که دو دوز واکسن را دریافت کرده

 %36نفر معادل   2751اند: دانشجویانی که یک دوز واکسن را ترزیق کرده

 مواد دستورالعمل : 

ها در نظر گرفته با ظرفیت کالس  سببه منظور افزایش کیفیت آموزشی و جلوگیری از پراکندگی و تکثر، تعداد دانشجویان متنا:  1ماده  

 شود.

جهت تامین شرایط در  ذیل  مشروحه  های بهداشتی  انجام کامل واکسیناسیون مورد تایید وزارت بهداشت و رعایت تمامی پروتکل  :2ماده  

 اتید و دانشجویان الزامی می باشد:  حضور اسبهداشتی 

 ها بازبینی کامل تجهیزات آموزشی کالس •

 های استاندارداستفاده از ماسک •

 گذاری اجتماعی رعایت فاصله •

 های درسهای آموزشی و کالسونی کامل محیطضدعف •

 ها و فضاهای عمومیتهویه مطبوع کالس •
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و مرکز بهداشت و درمان دانشگاه    دانشجوییهده معاونت  بهداشتی و تامین اقالم بهداشتی بر ع   هایپروتکلمسئولیت نظارت بر رعایت    تبصره: 

 خواهد بود.

ای و   باشند به صورت دورهنامه و رساله می دکتری که در مرحله تدوین و تصویب پروپزال، پایانارشد و  دانشجویان مقاطع کارشناسی  : 3اده  م 

شوند و امکان حضور در فضاهای آموزشی  ها و حسب مقررات معاونت دانشجویی اسکان داده میبا توجه به ظرفیت باقیمانده خوابگاه هتلینگ،  

 گردد.دانشگاه برای ایشان فراهم می

توانند از آموزش ها اسکان داده خواهند شد و میهای هدف نیز در صورت واکسیناسیون کامل در خوابگاه نشجویان غیرایرانی گروهدا: 4ماده 

 مند شوند. حضوری بهره

 های دکتری به صورت حضوری خواهد بود .  جلسات دفاع از رساله :5ماده  

 د به صورت حضوری خواهد بود. ارشهای مقطع کارشناسیجلسات دفاع از پایان نامه : 6ماده  

حضور مستمر داشته )تمام وقت و تمام وقت ویژه(  حکم کارگزینی    خود، حسبهای محل خدمت  اعضاء هیات علمی در دانشکده  :  7ماده  

 باشند. 

 مقطع دکتری به صورت حضوری خواهد بود .  1400-1401برگزاری آزمون جامع در نیمسال اول سال تحصیلی : 8ماده  

 خواهد بود.های هدف به صورت حضوری های پایانی دانشجویان گروهبرگزاری آزمون  : 9  ماده

 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. کماکان  ، اندکالس ها و امتحانات سایر دانشجویانی که مشمول این دستورالعمل نشده   :10ماده 

به صورت حضوری حسب اعالم رئیس دانشکده، با تایید  در  کلیه مقاطع تحصیلی در صورت تقاضا برای برگزاری برخی از کالس ها :  11ماده  

 موافقت معاونت آموزشی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود. و 

ها به صورت  ها و دانشگاهکمیسیون موارد خاص و ... در سطح دانشکدهجلسات  های آموزشی،   کلیه جلسات مربوط به شوراها، گروه   :  12ماده  

 حضوری برگزار خواهد شد.  

گونه شرایط ویژه و بحرانی و تغییر در مندرجات این دستورالعمل   گیری در خصوص هرتصمیمبا توجه به شرایط متغیر اپیدمی کرونا،  :  13ماده  

 در معاونت آموزشی دانشگاه بررسی خواهد شد .  

  

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                               


