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 مقدمه

م تما در دوران اخیر، آوری اطلاعات و ارتباطاتانگیز فنشگفت با توجه به حجم عظیم اطلاعات و پیشرفت 

ی، اقتصادامنیتی، سیاسی،  اجتماعی، های مهمبرنامه ههم در سطح جهان و در توسعهدرحالو  یافتهتوسعهکشورهای 

نظام  هدر جهت توسعهمچنین و گیرند می پیشرو ارتباطات بهره تکنولوژیخویش از  و آموزشی مدیریتی فرهنگی،

 یک ابزار و وسیله عنوانبهآوری اطلاعات و ارتباطات از فنرسمی آموزشی و تحصیلات عالی و تحقیقات علمی 

رها، کشو ی؛ لذا امروزه در بیشترآورندای گسترده به عمل میاستفاده تأثیرگذار در فرایند یاددهی و یادگیری

های آموزشی و دستگاه و تأکید های ثابت و مورد تأییدهای مجازی و آموزش از راه دور یکی از برنامهدانشگاه

 اطلاعات و تکنولوژیبهینه و مناسب از  هو در راستایی استفاد اساس د. بر همیننباشمی هاآنتحصیلات عالی 

ی خویش پلان عملیات ،یدر افغانستان نیز وزارت تحصیلات عال ،هازمینه هو سرعت پیشرفت و توسعه در هم ارتباطات

مورد تأیید و تأکید  را از راه دور کیفی های آنلاین و آموزشتدوین نمود و انکشاف برنامه 1194را در سال 

 است. هقرارداد

آوری اطلاعات و ارتباطات و در نیز در جهت استفاده از فن )ره( مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

ی اتأمین مطالبات وزارت تحصیلات عالی؛ کمیته و همچنین در جهت راستایی تأمین اهداف آموزشی و تحقیقاتی

 ست.برای محصلین ارائه کرده ا را توجهیقابلهای نسبتًا فعالیت تاکنون و نموده ایجادآموزش الکترونیک خویش را 

با ویروس خطرناک و  ـ به شمول افغانستانـ  کشور 111آمده و درگیر شدن بیش از اما با توجه به شرایط پیش 

صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی و حکم مقام ریاست جمهوری  و پیشنهاد وزارت (COVID 19) واگیر کرونا

 مامنیز ت )ره( ؛ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاریصورت گیردمبنی بر تعطیلی تمام مراکز عمومی 

، . بر همین اساسو متوقف کرده است تعطیل تا اطلاع ثانوی حضوری خویش را ی و تحقیقاتیهای آموزشبرنامه

شبرد پی به خاطر )ره( مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری <ای آموزش الکترونیککمیته>مسئولین و 

هدر  ومحصلین  تحصیل و آموزش درروند ی زیادگجلوگیری از سکت و مؤسسه های آموزشی و تحقیقاتیبرنامه

های آموزش آنلاین و مجازی خویش را را تدوین نموده تا برنامه <آموزش از راه دور طرز العمل>ها ندادن فرصت

از  با استفاده مناسب های درسی و تحصیلی را ترتیب داده وکامل آغاز نموده و بستهبا دقت و  استاندارد صورتبه

 در اختیار محصلین قرار دهد. اطلاعات و ارتباطات تکنولوژی
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 فصل اول

 ماده اول

 مبنا -9.9

 باشد:مبنای مفاد زیر میبر  آموزش از راه دور() طرز العملاین  تنظیمترتیب و 

ریاست  و حکم( وزارت محترم صحت عامه 12/11/1198) ( مورخ114) شنهاد شمارهیبند دوم متن رسمی پ .الف

 جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مواد مندرج آن.

در  19/9/1199 عبدالله انصاری که به تاریخسسه تحصیلات عالی خواجه ؤم شورای علمیفیصله جلسه  .ب

 منعقد گردید. خصوص مواد این طرزالعمل تعدیلات وارد کرده

 ماده دوم

 اهداف -2.9

 :استقرار ذیل  طرز العملاهداف این 

  های آموزشی؛و چگونگی ترتیب بسته غیرحضوریتنظیم آموزش  

  کرونا؛ ویروسگسترش  از به خاطر غیرحضوریو آموزش استفاده مؤثر از زمان 

 ؛غیرحضوری در راستای سیستم تدریس مؤسسه های مشخصمعرفی شیوه فعالیت 

 ؛و تمام مسئولین اداری رهبری، معاونین، استادان هیئت و وظایف هایمشخص کردن مکلفیت 

 ؛مواد درسی آوریجمعی و چگونگ هامعرفی شیوه 

 مکمل آموزشی برای محصلین. هایبسته نقرارداددسترس در  و چگونگی معرفی شیوه 

 ماده سوم:

 تعاریف اصطلاحات -9.9

 د:نکنم ذیل را افاده مییمفاه طرز العملاصطلاحات این 
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سیستم ( از طریق شدهثبت ضبط و دروس) عبارت از تدریس :(online course) غیرحضوریتدریس  -0.1.0

LMS، مورداستفادهجدید و  تکنولوژیاطی و ارتب، واتساپ و هر وسیله ممکن دی، فلش، میموری، تلگرام یس 

 د.نباشمی

-ر شبکهین دمطابق تقسیم اوقات مع ،مضمون از حضور یافتن محصلان و استاد است عبارت: سیستم آنلاین -1.1.0

جهت  ،(برقرار کردن ارتباط برای واتساپ و هر وسیله ممکن تلگرام، گروه ،LMSسیستم ) یاتهای ارتباط

 از تعقیب دروس توسط محصلان. اطمینانالات محصلان و ؤپاسخگویی به س

، کورس پالیسی، سلاید آموزشی (و سلاید جزوه، اعم از کتاب) درسیمنبع از  است عبارت :بسته آموزشی -1.1.0

 .ریتصوی صوتی و یا صورتبهدرسی  هایبرنامه ضبطو 

 

در هفته اول آغاز باشد و مؤسسه  حالبر محصل رسمی  صورتبهکه  شودمیگفته  یبه شخص: محصل -1.1.0

در پنج هفته اول برگزاری دروس حضوری غیبت  انتخاب کریدت کرده و ها،از آغاز درس حضوری پیش هایدرس

 فعال داشته باشد.واقعی و حضور  (غیرحضوری) در سیستم آنلاین را نداشته باشد و 12۲بیش از 

دریس مضامین ت ،با توافق و تأیید مسئولین مؤسسهرسمی و  صورتبهکه  شودمیبه کسی گفته  استاد :استاد -5.1.0

 یستم آنلاینآموزش س از سوی پوهنحی مربوطه، شدهتعیینطبق تقسیم اوقات  عهده گرفته و اش را برمرتبط به رشته

 د.کنرهبری می هدایت و را غیرحضوریو 
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از طرف مؤسسه جهت  است که (ICT) ارتباطات اطلاعات و تکنولوژیبه مکان مناسب و مجهز  :استدیو -6.1.0

 .است شدهگرفتهدر نظر درسی های برنامهو ضبط ثبت 

 ستاداناضامین درسی از سوی تقویم تحصیلی و کورس پالیسی مکه در  است یعبارت از زمان: هفته درسی -7.1.0

 است. شدهمشخصو تعریف  و مسئولین رسمی مؤسسه

 

 

ت . ولی مدیریگیردمیمحصلان توسط استاد مربوطه صورت  حضور فعالاز  اولیهنظارت : آنلاین نظارت - 8.1.1

رز ط موقعبهدرست و  ، اجرایاستادانهای چهارگانه نیز فعالیت های پوهنحیها و رئیس، آمران دیپارتمنتاستادان

 کمیته درنهایتکنند. های آموزشی را نظارت میآموزش از راه دور و مشارکت فعال محصلین در برنامه العمل

 کند.نظارت می ی چهارگانه را زیر نظر داشته وهاهای پوهنحیتمام فعالیت ،سسهؤم الکترونیک آموزش

 استادان به آنلاین هایدرسسپری نمودن  از محصلان گزارش از است عبارتگزارش آنلاین  :آنلاین گزارش -9.1.0

 بهی و گزارش رئیس پوهنح پوهنحی یسئر به دیپارتمنتآمر  و گزارش دیپارتمنتآمر  به استادانو سپس گزارش 

 .باشدمی تدریسیـ  و معاونت علمی الکترونیک آموزش کمیته
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 فصل دوم

 :چهارم هماد

 آنلاین هایکانالیا  هاگروهو  LMSسیستم ایجاد  2-4

ا هیف گردد؛ که یکی از ابزارتعر این کارقبل از توزیع مواد درسی برای محصلان، لازم است تا ابزاری مناسب برای 

 .باشدمیتلگرامی  هایکانالیا  هاگروهو  LMSسیستم 

تم سیس؛ این باشدمیها، سمسترها و مضامین ها، دیپارتمنتهنحیپو که شامل موسسهدر سطح  LMSسیستم  یهته 1.

 ؛شودیمها ساخته رؤسای پوهنحی آمرین دیپارتمنت، مدیران تدریسی با همکاری مدیریت آی تی و با نظارت توسط

 توسط مدیران هاگروهدر سطح هر پوهنحی که شامل هر صنف یا سمستر باشد؛ این تلگرامی  هایگروه ساختن 2.

 .شودمیساخته و آمرین دیپارتمنت تدریسی 

 :پنجم هماد

 روش توزیع مواد درسی. 2-5

 :گرددمیبه شکل ذیل برای محصلان توزیع که آموزشی است  هایبستهشامل سه نوع مواد درسی 

 تمنتآمرین دیپارتدریسی یا  انمدیر استادان، توسط طبق تقسیم اوقاتآموزشی  هایبسته (Upload) بارگذاری. 1

 آن؛ ارسالو کسب اطمینان از تلگرامی  هایکانال یا هاگروه و LMSسیستم  در

 وار از جانب مدیریت تدریسی برای نمایندگان صنوف هفته هایبستهآموزشی کامل پس از اتمام  هایبستهتوزیع . 1

 از طریق فلش. ،و یا محصلین
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 سومفصل 

 ششمماده 

 هامکلفیتوظایف و  -6.9

 ها:ها و آمرین دیپارتمنتهای رئیس پوهنحیمکلفیتوظایف و  -9.6.9

اما ؛ نمایدمینلاین را ترتیب آو  غیرحضوریتقسیم اوقات تدریس با همکاری رئیس پوهنحی  آمر دیپارتمنت  -1

 گردد. های حضوری که قبلًا ادامه داشته تهیه و بارگذاری میها بر اساس تقسیم اوقات درستمام درس

در ریکار اسکریندهند تا دروس خویش را با استفاده از استدیو و هدایت می دانشکده به استادانآمر دیپارتمنت   -1

تا  دمحصلان قرار دهندیپارتمنت و بسته آموزشی در دسترس  صورتبه شدهتعیینو در وقت  ضبط نموده

صورت گیرد و یا خود استادان با در اختیار داشتن اینترنت پرسرعت و محیط برخوردار از نت قوی،  بارگذاری

 .را انجام دهند بارگذاری

به  نظارت نموده و زشیهای آمونلاین، بستهآ، سیستم غیرحضوریاز آموزش  و رئیس پوهنحی آمر دیپارتمنت -1

 .نمایدمیمشکلات محصلان و استادان رسیدگی 

یله با استفاده از هر وس) غیرحضوریحضوری و  صورتبه پوهنحیحل مشکلات در کمیته آموزش الکترونیکی  -4

 .راجع نمایدمؤسسه به کمیته آموزش الکترونیک در غیر این صورت  گیردمیممکن ارتباطی( صورت 

 و مجازی توسط مدیریت تدریسی و با نظارت آمرین و رئیس دانشکده هایگروهساخت و ایجاد سیستم و  -2

 گردد.همکاری آی تی انجام می

 برداریبهرهوزارت را مورد  موردقبول ایجادشده غیرحضوریهای آنلاین و تدریس سیستم آمر دیپارتمنت -3

 ندمان نمایدمیبرای محصلین نیز استفاده  در دسترسدیگر  هایشبکهاز  زمانهمه و در صورت نیاز، قرارداد

 .(اتساپ و امثال آنو ارتباطی تلگرام هایشبکه)

و یا آنلاین، مدیران تدریسی با همکاری آی تی و تحت نظارت  غیرحضوریبرای استفاده بهتر از دروس  -7

رؤسای دانشکده و آمرین دیپارتمنت برای هر سمستر و در صورت تلفیق دروس سمسترها، برای سمسترهای 

 تلفیقی، یک گروه درسی را ایجاد نماید.
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 دسترس ، درشدهعینمزمان  درهای آموزشی را آمر دیپارتمنت با مدیریت تدریسی پوهنحی مربوطه بسته -8

 .نمایدمینان حاصل یو اطم هقراردادمحصلان 

افت و سازنده و دری مؤثر، هماهنگی و ارتباطات رسانیاطلاعارتباط مدام و پیوسته با نمایندگان صنوف برای  -9

 و سایر موارد لازم و ضروری. هاتماس شماره

 در مقابل، نظارت و کنترل نموده و دهیسازمانماده چهارم را  7و  3 ،2، 4، 1، 1، 1رئیس پوهنحی بندهای  -11

 .استو پاسخگو  ادهگزارش د <تدریسی>معاونت علمی ـ و  <کمیته آموزش الکترونیک>

گردد نظارت داشته و صورت حضوری و غیر حضوری ارائه میهای که بهآمرین دیپارتمنت بر تمام درس -11

 نماید. ها را بررسی و نظارت میمحتوای تمام درس

 :هفتمماده 

 های استادانتمکلفی  وظایف و  -9.7.9

 یدرس ، کورس پالیسی و سلاید آموزشی مضموندر صورت نبود کتاب و منبع مکتوب() درسی جزوه ،استاد -1

را در سیستم  هاآنتا در اختیار محصلان قرار گیرد و یا خود  دهدرا تهیه و به دیپارتمنت تحویل می یشخو

 نمایند. بارگذاری شدهمعرفی

 لحداقو نموده  ضبطهای مناسب رویریکاردر، استدیو و سافت اسکرینز را با استفاده ا دخو هایدرساستاد،  -1

و یا خودشان در موعد  قرار دهد بارگذاریبرای  دسترس آمر دیپارتمنت دردو روز قبل از آغاز هفته درسی 

 نمایند. بارگذاری شدهمعرفی LMSسیستم مقرر در 

را ضبط و بعد  ایدقیقه 12 حداکثرو  ایدقیقه 12 حداقلویدیوی  ت در هفته،یداست که برای هر کر استاد لازم -1

 ها قرار دهند.اختیار محصلان و آمرین دیپارتمنتدر  کاهش حجم() سازیفشردهاز 

کوشش نمایند که تعادل  ؛ اماویدیوهای خود را در یک بخش و یا در دو بخش ضبط نمایند توانندمیاستادان  -4

 در هر دو بخش در نظر داشته باشند. را

به پاسخ  توانندمیزمان لحاظ شده را استاد  یهبق دقیقه کمتر باشد. 12نباید از  هادرسخالص  مجموع تشریح -2

 .از سوی محصلان بپردازند شدهطرحو حل مشکلات درسی  سؤالات
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استادان موظف هستند که ویدیوهای درسی خود را ذخیره و نگهداری نموده و در صورت پیش آمدن خرابی و  -3

مشکلات دیگر برای موسسه، آن را دوباره در اختیار موسسه قرار دهند. مکلفیت استادان برای نگهداری ویدیوها 

 .باشدمی غیرحضوریبعد از پایان آیام درسی  یک ماهتا 

ارتباطی صنف  هایهدرگرو ،درسی خود به مدت یک ساعت هایزماندرسی و در  تقسیم اوقاتس استاد، بر اسا -7

 نماید.میرسیدگی  ایشانو مشکلات  هاپیشنهاد الات،ؤو به س حاضرشدهخویش 

در صورت عضو به گونه مجازی و حضوری( سهم ) آموزش الکترونیک دیپارتمنت و پوهنحی در کمیته استاد، -8

 .گیردمیفعال 

حاصل نموده و در فرم  اطمینانمحصلان  تحقیقی و خانگی هایمکلفیت ارائهاستاد، در هر تایم درسی از  -9

 کند؛محصلان درج می حضوروغیاب

 متوقف خواهد بود. هادرسانجام کارهای عملی تا شروع دوره حضوری  -11

ها به معاونت پوهنحی مسئولین هدایات و ـ استادانوظایف  لایحه مطابقـ  وظایف سایر استاد، از اجرای -11

 دهد؛می اطمینانعلمی و ریاست مؤسسه 

 اعضای شورای علمی ویدیوها و تعداد ویدیوهای ضبطی توسط بارگذاریویدیوها و ختم  بارگذاریشروع  -11

موسسه، با پیشنهاد کمیته الکترونیک و در پرتو مصوبات و دستورات وزارت محترم و لایحه برگزاری دروس، 

 .گرددمیتصویب 

که در اختیار مؤسسه قرار گرفت، بر اساس قانون های ثبت شده اعم از ویدیو و صوت بعد از اینتمام درس -11

 را تغییر و یا تحریف نماید. تواند محتوای آنمالکیت فکری در مالکیت مؤسسه قرار داشته و مؤسسه نمی

 :هشتمماده 

 های محصلانمکلفیتوظایف و  -9.8.9

 انتخاب کریدت نمایند. در هفته اول و رعایت نکات ایمنی صحیهای توصیه با توجه بهتمام محصلان  -1

 از آمرین دیپارتمنت دریافت نمایند. را  LMSمخصوص برای ورود به سیستم  دیآی اند،تمام محصلان مکلف -1

های ارتباطی جهت توانند درخواست عضویت در کانالدر صورت داشتن عذر موجه با درخواست کتبی می -1

ه ب ( خویش راتلگرام، واتساپ و ...مانند ) ارتباطی دقیق هایآدرستدریس غیر حضوری را پیشنهاد نموده و 
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 هایرسآدتلفن مرتبط با  هایشمارهو در صورت تغییر  بسپارند حضوری یا مجازی صورتبهآمر دیپارتمنت 

 مربوطه را مطمئن سازند. مسئولینه و قراردادارتباطی آن را در اختیار آمرین دیپارتمنت 

خویش مربوطه  مسئولینو  آورده و به استادان به دستآموزشی را به هر طریق ممکن  هایبستهمحصلان  -4

 دهند. اطمینان

 والات ؤاعلان حضور نموده، س دانشکده به گروهای ارتباطی مطابق تقسیم اوقات LMSمحصلان در سیستم   -2

ساعت درسی به  نموده و از حضور و شرکت فعال خود دررا حل  مرتبط به مضامین درسی خویش مشکلات

 دهند. اطمیناناستاد مضمون 

، رئیس پوهنحی، معاون علمی و مدیر تدریسیاستاد مضمون،  با به ترتیب لات آموزشی،حل مشک به خاطر -3

 تماس حاصل نماید.مؤسسه  ریاست

 ؛استاداناز طرف  شدهمعرفی منابع و درسی ممد مواد شده، دریافت درسی مواد دقیق و منظم مطالعه -7

 ؛استادان سوی از واگذارشده تحقیقاتی و های درسیمکلفیت موقعبه اجرای -8

ت یافربرای د باریکهفته  حداقلاز حضور محصلان، لازم است که  مسئولینبرای معلوم شدن و مطمئن شدن  -9

بعد از گرفتن ویدیوهای سه، برای دریافت ویدیوها از موس باریک هفتهشده و یا هر  LMSویدیوها وارد سیستم 

 ویدیوها را امضا نمایند. حضوروغیابلیست درسی 

 :نهمماده 

 مؤسسهو مالی ی ادارمعاونت های مکلفیتوظایف و  -9.1.9

 .کندمی آمادهثبت دروس ضبط و استدیو جهت  من حیثلازم را با تمام تجهیزات و امکانات  موردنیاز صنف -1

 فراهم نماید.های اداری و بخش استادانبرای ها با سرعت مناسب جهت دانلود و آپلود فایلکافی و  نترنتیا -1

 .هدمؤسسه قرار د حاضر در استادانرمندان و کا در اختیاررا لازم و کافی امکانات وقایوی و صحی  -1

یا مجازی( جهت حل مشکلات محصلان حضوری و ) تدویر جلسات کمیته آموزش الکترونیک هامکانات و زمین -4

 ؛را فراهم نماید و کیفیت آموزش از راه دور

 در اختیار گذاشتن هاردهای با ظرفیت بالا برای ذخیره و نگهداری ویدیوها برای هر پوهنحی. -2

 برای دانلود و آپلود ویدیوها. باکیفیتن کامپیوترهای قرارداددر اختیار  -3
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وها و دریافت ویدیوها توسط ن ویدیقراردادرای هر پوهنحی جهت گرفتن کامپیوترهای مخصوص ب در نظر -7

 ن؛محصلا

 انتقال ویدیوها به کامپیوترها. و دریافتبرای  و بالاتر 32GBبا حجم  هایفلش نظر گرفتندر  -8

 :دهمماده 

 (IT) تی آی مدیریت هایمکلفیتوظایف و  -9.91.9

 ضرورت؛ صورت در محصلان و هاپوهنحی هایرئیس ها،دیپارتمنت آمران ،استادان به فنی کمک و مشاوره -1

 نیاز و صورت در دروس های ضبطبرنامه ارتباطات و تکنولوژی از استفاده جهت استادان راهنمایی و آموزش -1

 ضرورت؛

 ؛و کانورت ویدیوها و مسئولین استادان تدریس ضبط لازم برای افزارهاینرمها و برنامه نصب و معرفی -1

 ؛استادان هایفایل دانلود و آپلود تصویری و و صوتی صورتبه درسی هایفایل ضبط در قسمت همکاری -4

 .شودمی و مسئولین خواسته استادانارتباطات که از سوی  تکنولوژیهای مرتبط به انجام سایر وظایف و مکلفیت -2

 .استادانبه  شدهمعرفی افزارهاینرمآموزش  -3

 سیستم به استادان گرفتن محصلان از طریق زمینه حاضری سازیفراهم -7

 

 چهارمفصل 

 :دهمیاز هماد

 مسئولاندهی به  آگاهی هشیو. 4-9

 :گیردمیطبق روند ذیل صورت  غیرحضوری صورتبهدهی از فرایند تدریس  آگاهی

 ؛توسط کمیته آموزش الکترونیکتدریس غیرحضوری  طرز العمل. تهیه 1

فید مها و استفاده از نظریات برای هیئت رهبری و رؤسای پوهنحی رئیس کمیتهتوسط  طرز العملتشریح . 1

 ؛آنان

 ها به آمران دیپارتمنت، مدیران تدریسی و اجرائی؛ توسط رؤسای پوهنحی طرز العملتشریح . 1
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 توسط آمران دیپارتمنت ها به نمایندگان صنوف؛ طرز العملتشریح . 4

 در سایت پوهنتون؛و ها تمام پوهنحی ارتباطیبه صفحات  طرز العملگذاشتن . 2

 .اینترنتبه  استادانی در صورت عدم دسترسی تلفندهی از طریق تماس  گاهی. آ3

 :دوازدهم هماد

 دهی به محصلان آگاهی هشیو. 4-2

 :گرددمی به محصلان به ترتیب ذیل آغاز رسانیاطلاعاداری، روند  مسئولاندهی استادان،  با آگاهی زمانهم

 انجام شود، هادرسآگاهی دهی به محصلان یک هفته قبل از شروع  .1

های و کانال ها و سایر صفحات اجتماعیپوهنحیو  پوهنتون بوکفیس، پوهنتوناعلان از طریق سایت  .1

 ؛ارتباطی

 اعلان از طریق پورتال دانشجویی محصلان؛ .1

 .اینترنتدر صورت عدم دسترسی محصلان به ی تلفناعلان از طریق تماس  .4

 :سیزدهم هماد

 آغاز و توضیح روند کار هشیو. 4-9

از سوی شورای علمی مؤسسه طی پروتکل  4/9/1199به تاریخ   1199سال  تدریس غیرحضوری خزان .1

های آنلاین از های آنلاین برای ده هفته در نظر گرفته شده است که درس( مصوب و زمان درس18شماره )

خاتمه یافته و بعد از آن به پرسش و پاسخ و حل  17/11/1199آغاز و به تاریخ  8/9/1199تاریخ 

-رسمًا آغاز میهای حضوری درس 13/11/1199های ارائه شده پرداخته شده و از تاریخ مشکل درس

محترم تحصیلات عالی و  تداوم ارسال ویدیوها و یا ختم آن بنا بر تصمیمات جدید کابینه، وزارتگردد. 

 .باشدمیی کشور نافذهو قوانین، لوایح و مقررات موسسه در پرت شورای علمی

 باید انجام گردد. محصلانآگاهی دهی به  غیرحضوری هایدرسقبل از شروع  یک هفته حداقل .2
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بوده مگر دروس که از قبل دارای ویدیو بوده.  ایهفته صورتبهآموزشی هر سمستر  هایبستهتوزیع  .3

ی هاکانال سایر و LMS در سیستم تجمیعی نیز صورتبهکجا و ی توانمیرا  شدهضبطویدیوهای دروس 

 نمود. بارگذاری ارتباطی

 

 پنجمفصل 

 :چهاردهم هماد

 احکام متفرقه (9)

 .باشدمی کریدتهر فیلم تشریح درس، شامل یک  .1

، زمانی برای گرفتن حاضری، ارزیابی از درس قبلی، مناقشات و فعالیت صنفی هافیلمچون در این  .1

 یدرس کریدت یکحداقل طول مدت فیلم آموزشی برای  براینشود؛ بنانمینظر گرفته  محصلان در

 دقیقه زمان اختصاص داده شود؛ (12) ( و حداکثر آن12)

های تواند در یک فیلم آموزشی ثبت گردد، اما محتوای جلسهیک کریدت می درسی جلسهمحتوای  .1

 درسی دو کریدت نباید از دو فیلم آموزشی کمتر باشد. 

های شان را مطابق مفردات نصاب درسی تکمیل نمایند، اما کورساند که پالیسیتمام استادان مکلف .4

از صلاحیت شورای علمی مؤسسه است؛ در غیر آن نمره پایان سمستر بر اساس  %11برگزاری امتحان 

 گردد. نمره نهایی محصلان محاسبه می

محاسبه وضعیت دانشجویان ) معیارهای سابق اساسبر مشارکت صنفی را استادان  و حضوروغیابنمره  .2

 .دهندمیدروس تشدیدی( انجام  برگزاریدر ایام حضوری و ایام 

و  وناکر ویروسبرای مقطع زمان جلوگیری و پیشگیری از شیوع  صرفًا طرز العملاین  :اول تبصره .3

 ه است.شد ترتیب 1199سمستر خزانی تعطیلی دروس حضوری، در 
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طی  9/1199/ مورخ ترتیب گردیده و در جلسه و یک تبصره فصل پنجو  ماده چهارده طی طرز العملاین ( 1)

 مورخ و در جلسه تأیید مجدد و تعدیلات بعد از بازبینی الکترونیک هایکمیته آموزش( 18پروتکل شماره )

مورد  )ره( شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری( 18طی پروتکل شماره ) 19/9/1199

 تصویب قرار گرفت.

 

 

 اسدالله رادمنددکتر 

 

 )ره(ریاست موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 


