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رييس محترم دانشگاه پيام نور استان
رييس محترم مركز تحصيﻼت تكميلي
مدير كل محترم دفتر برنامه ريزي و هماهنگي مراكز بين الملل
با سﻼم و احترام
شيوه نامه ارائه دروس ناتمام عملي سال تحصيلي  ١٣٩٨-٩٩مصوب جلسه مورخ ١٣٩٩/٠٤/٠٢
شوراي آموزشي دانشگاه به شرح زير ابﻼغ ميشود .خواهشمند است دستور فرماييد اقدام ﻻزم
انجام شود.

شيوه نامه ارائه دروس عملي ناتمام سال تحصيلي ١٣٩٨-٩٩
مﻘدمه :با توجه به شرايط ناشي از ويروس كرونا و سياست دانشگاه مبني بر استمرار فعاليتهاي
آموزشي ،اجرا يا اتمام برخي از دروس عملي يا بخش عملي برخي دروس نظري -عملي كه در
سال تحصيلي  ١٣٩٨-٩٩ارائه گرديد ،ميسر نشده است .بر اين اساس ،اجرا يا اتمام اين دروس با
رعايت مفاد اين شيوهنامه در دوره تابستاني امكان پذير است.
ماده  :١تعريف
دروس عملي ،دروسياند كه به ازاء هر واحد عملي يا آزمايشگاهي ،كارگاهي يا ميداني ،كارآموزي
و كارورزي يا كار در حوزه كاربرد بر طبق برنامه مصوب درسي مطابق آيين نامه فعاليتهاي
علمي ،ساعات درسي معيني براي ارائه آن تعريف شده است.
اين دروس در برنامه و سرفصل مصوب رشته و نيز در فهرست ارائه دروس دانشگاه به صورت
عملي و يا عملي -نظري در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مشخص شده است .چگونگي
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اجراي دروس ناتمام عملي يا بخش عملي دروس نظري -عملي دوره دكتري به تشخيص گروه
آموزشي -پژوهشي استان و مركز مجري خواهد بود.
شرايط حاكم بر چگونگي ارايه پاياننامه و رساله براساس بخشنامه شماره /٣/٤٤٦٢د مورخ
 ٩٩/٠٢/١٢است.
ماده  :٢انواع دروس عملي به لحاظ اجرايي
باتوجه به روش اجرا ،دروس عملي به يكي از صورتهاي زير دسته بندي ميشود و بر اساس آن،
اقدامات ،شيوهها و توصيههاي مربوط ارائه شده است.
نوع اول) :دروس عملي به روش مطالعات كتابخانهاي و اسنادي( -دروسي كه به صورت
انجام مطالعات و پژوهشهاي كتابخانهاي و اسنادي )مجﻼت ،نشريات ،كتابها و مقاﻻت
ديجيتال ،اينترنت و ( ...بدون نياز به حضور فيزيكي دانشجو امكانپذير است .در اين حالت
دانشجو موظف به ارائه گزارش تحقيق به صورت كتبي و يا شفاهي )حسب درخواست استاد
درس( است .اين دروس مطابق با ماده  ٩آيين نامه فعاليتهاي علمي )دروس پروژه كارشناسي(
يا دروس عملي يا عملي– نظري روش تحقيق و نيز دروس موضوع ماده ١٠آيين نامه فعاليتهاي
علمي )دروس سمينار عملي يا عملي -نظري مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد( است.
در صورت ضرورت برگزاري كﻼس درس براي اين دروس ،ساعات ارائه درس از طريق سامانه
يادگيري الكترونيكي و همچون ساير دروس نظري دانشگاه اجرا ميشود .در اين حالت توصيه
ميشود به منظور حداقل حضور فيزيكي دانشجو در مراكز كتابخانهاي و اسنادي و بهرهمندي از
فضاي الكترونيكي و مجازي كتابخانهها مانند كتابخانه ديجيتال و مراكز اسنادي ديجيتال،
راهنماييهاي ﻻزم از سوي اساتيد براي دانشجويان ارائه شود.
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نوع دوم) :دروس مطالعات ميداني( -دروسي كه نيازمند بررسي و تحقيقات ميداني توسط
دانشجو است و با حضور در يك موسسه ،سازمان ،نهاد يا آموزشگاه ،با همراهي و يا بدون
همراهي استاد انجام ميشود.
در اين حالت تا حد امكان جامعه آماري مطابق با محدوده مجاز )طبق ابﻼغيههاي ستاد ملي
مقابله با كرونا( فعاليت موسسات و سازمانها باشد و رعايت شيوه نامههاي بهداشتي و پيشگيرانه
از سوي استاد و دانشجو مورد توجه جدي قرار گيرد.
نوع سوم) :دروس كارآموزي و كارورزي( :در اجراي اين دروس مفاد بخشنامه  ٣/٨٢٥٤مورخ
 ١٣٩٩/١/٣٠معاون پژوهش و فناوري وزارت عتف رعايت شود.
نوع چهارم) :دروس آزمايشگاهي و كارگاهي قابل اجرا به صورت غير حضوري( -دروس
آزمايشگاهي يا كارگاهي و عملي كه ميتواند به صورت غيرحضوري يا با اجراي انفرادي استاد در
آزمايشگاه و با ابزارهاي كمك آموزشي مانند فيلم ،صوت ،عكس يا محتواي الكترونيكي ارائه شود.
در اين حالت دانشجو نسبت به تنظيم گزارش دادهها و اطﻼعات يا گزارش تحقيق خود اقدام
نمايد.
نوع پنجم) :دروس آزمايشگاهي و كارگاهي مستلزم حضور دانشجو( -دروسي كه ضرورت
دارد دانشجو تمام ساعات درس يا بخشي از ساعات درس را در محل آزمايشگاه يا كارگاه حاضر
شود .در اين حالت براي رعايت حداقل زمان حضور دانشجو در محل آزمايشگاه يا كارگاه ،رعايت
موارد زير ضروري است:
دانشجويان با رعايت ضوابط بهداشتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز از فضاي آزمايشگاهي يا
كارگاهي استفاده كنند .ضرورت دارد به منظور پرهيز از تجمع ،ساعات كاري آزمايشگاه يا كارگاه
بين دانشجويان توزيع و برنامه حضور دانشجويان زمانبندي و از تجمع دانشجويان در زمان ورود
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و خروج دانشجو از آزمايشگاه و كارگاه خودداري شود .قبل و بعد از حضور دانشجو ،تجهيزات و
قسمتهاي مورد استفاده در آزمايشگاه و كارگاه به نحو موﺛر ضد عفوني شود.
درصورت ضرورت كارشناس آزمايشگاه يا كارگاه با حفظ ضوابط بهداشتي و پيشگيرانه به منظور
انجام وظايف محوله در آزمايشگاه حضور خواهد داشت .اساتيد ميتوانند اين نوع ارائه را با
بهرهمندي از ساير انواع ديگر به صورت تركيبي نيز ارائه دهند.
نوع ششم) :فعاليتهاي عملي دانشجو محور( -دروسي كه دانشجو موظف است فعاليت يا
عملي را مانند تمرينات ورزشي ،ساخت وسايل ساده كارگاهي ،انجام فعاليتهاي هنري ،اجراي
انواع طراحيها و  ...را انجام و نتيجه آن را جهت ارزيابي به استاد ارائه دهد.
در اين حالت دانشجو با راهنمايي و هدايت استاد در صورت امكان نسبت به انجام تكليف عملي و
تهيه مستندات از فعاليتهاي انجام شده در قالب فيلم ،عكس يا به صورت صوت و ساير
مستندات با رعايت موازين و مقررات اقدام نمايد.
نوع هفتم) :دروس عمليات صحرايي و كشاورزي( -دروسي كه نيازمند حضور گروهي
دانشجو به همراه استاد در فضاي ميداني و انجام عمليات صحرايي است.
اين قبيل دروس در صورت امكان به تشخيص استاد با توجه به هدفهاي آموزشي و با استفاده از
فضاي الكترونيكي و ارائه فيلم و ساير رسانههاي ارتباطي در فضاي مجازي براي دانشجويان ارائه
شود .درصورت الزام به برگزاري كﻼس عمليات صحرايي ،با رعايت پروتكلهاي بهداشتي و با
كاهش زمان آموزش و حضور دانشجويان و با حداكثر پنجاه درصد ظرفيت اجرا شود.
تذكر  :١استادان ميتوانند در اجراي هر يك از انواع دروس فوق حسب تشخيص از شيوههاي
تركيبي هر يك از موارد فوق استفاده نمايند .بديهي است كليه اقدامات با توجه به شرايط موجود
با رعايت موازين بهداشتي ،ايمني و اخﻼقي براساس هدفهاي آموزشي درس مربوطه انجام
پذيرد.
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تذكر  :٢در صورت الزامآور بودن حضور فيزيكي دانشجو ،مطابق تشخيص گروههاي آموزشي-
پژوهشي مربوطه و شوراي آموزشي استان با رعايت ساير مقررات و مصوبات ستاد استاني مقابله
با كرونا و رعايت حداقل حضور دانشجو تصميمگيري و اجرا شود.
ماده  :٣مهلت ثبت نمرات دروس ناتمام:
نمره دروسي كه در نيمسال اول  ٣٩٨١اجرا شده و درج نمره آن به ارائه گزارش تحقيق يا ارائه
فعاليت عملي توسط دانشجو موكول شده است ،بايد حداكثر تا تاريخ  ١٣٩٩/٦/١٠ﺛبت شود.
ماده  :٤مستندات و تاريخ اجرا
اين شيوه نامه براساس بخشنامههاي وزارت عتف به شماره  ٢/٨٦٣مورخ ٢/١٧٦٢ ،١٣٩٩/١/١١
مورخ  ١٣٩٩/١/١٧و  ٣/٨٢٥٤مورخ  ،١٣٩٩/١/٣٠آييننامههاي آموزشي كارشناسي ارشد و
كارشناسي و ساير مقررات و ضوابط مربوط تنظيم شده و در جلسه مورخ  ٩٩/٠٤/٠٢شوراي
آموزشي دانشگاه به تصويب رسيده است .اين شيوه نامه از زمان ابﻼغ ﻻزم اﻻجرا است.
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