
 1اطالعیه شماره                                                                                            بسمه تعالی       

تصمیمات ستاد ملی مبارزه  پیرورساند به اطالع کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان گرامی می     

ها و مراکز های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ادامه فعالیت دانشگاهابالغیه با کرونا و

و یا  رسد حضور دانشجویان در کالسمربوط به های بینی ادامه محدودیتآموزش عالی و پیش

 ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:0911-0011خوابگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 

از مطابق تقویم آموزشی ) 0911-0011های درس نیمسال اول سال تحصیلی از ابتدای شروع کالس ـ الف

ه های دروس نظری و آن دسته از دروس غیرنظری که با نظر استاد درس و گروبرگزاری کالس( 22/10/0911

یادگیری  مدیریت در قالب سامانهآموزشی قابلیت ارائه به صورت الکترونیکی دارد، به صورت الکترونیکی و 

 د.شوپیگیری می (https://Lu.viannacloud.irالکترونیکی دانشگاه )
 

که به صورت الکترونیکی ارائه  در صورتی که به تشخیص استاد درس و گروه آموزشی مربوط، برخی دروس ـ ب

برای تکمیل فرایند آموزش، نیازمند برگزاری بخشی از جلسات درس به صورت حضوری باشد، پس از  واهد شد،خ

در شورای آموزشی دانشگاه برای شیوه و زمان برگزاری آنها ها و مراکز آموزش عالی تابعه، کسب نظر دانشکده

 گیری خواهد شد.تصمیم
 

های در هفتهدر قالب الکترونیکی وجود ندارد،  هاامکان ارائه آن دروس عملی، کارگاهی و یا آزمایشگاهی که ج ـ

بر اساس اعالم ستاد  مکان حضور دانشجویان در دانشگاها در صورت 0911ماه آبان 01ابتدای نیمسال و حداکثر تا 

 به صورت فشرده ارائه خواهد شد.، در ساعات تعیین شده و نیز در ساعات خارج از برنامه درسی و مبارزه با کرونا
 

استاد درس  الزامی است. نامه آموزشیبر اساس آئین درس الکترونیکی و یا حضوری جلساتدانشجویان در  د ـ حضور

الزم است بعد از پایان جلسه ضمن کنترل حضور و غیاب دانشجویان، نسبت به ثبت حضور و غیاب در سامانه گلستان 

 اقدام نماید. 

ارشد، ر در سامانه آموزشی گلستان، غیبت دانشجویی )در کلیه مقاطع: کاردانی، کارشناسی، کارشناسیاگتبصره: 

جلسه از  1دکترای عمومی دامپزشکی، دکتری تخصصی( در جلسات نیمسال هر درس، بیش از پنج شانزدهم جلسات )

 شود.جلسه( ثبت گردد، آن درس حذف آموزشی شناخته می00
 

نامه و یا رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکترای کارگاهی و آزمایشگاهی مربوط به پایان کارهای عملی، ـ ـه

 یابد.  های بهداشتی کماکان ادامه میسال جاری شروع شده بود، با رعایت پروتکل خرداد 01عمومی دامپزشکی که از 
 

با نظر ستاد ملی مبارزه  و یا خوابگاهمربوط به حضور دانشجویان در کالس درس های در صورت رفع محدودیتو ـ 

گیری خواهد با کرونا، شورای آموزشی دانشگاه در خصوص ادامۀ شیوه آموزش غیرحضوری و یا حضوری تصمیم

 کرد.

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستان


