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هاي نیمسال دردانشگاه کوثر )ویژۀ خواهران( اعضاي هیأت علمي  نامه خدمت موظفشیوه

 ۱۹-ایام شیوع ویروس کووید آموزش مجازي

 ۱مشخصات سند

هاي آموزش نیمسال دردانشگاه کوثر )ویژۀ خواهران( اعضاي هیأت علمي  نامه خدمت موظفشیوه  عنوان سند:

 ۱۹-ایام شیوع ویروس کووید مجازي

 3شماره سند:  شیوه نامهوع سند: ن

 4از  ۱صفحه:  ۱ویرایش: 

 

 اقدام کنندگان

 امضاء واحد سازماني نام و نام خانوادگي اقدامات

  معاون آموزشي و پژوهشي دکتر نسترن پارسافرد تهیه کننده:

  پژوهشيمعاون آموزشي و  دکتر نسترن پارسافرد تأیید کننده:

  رئیس دانشگاه دکتر حسیني تصویب کننده:

 

 امضاء شماره و تاریخ صورتجلسه نام و نام خانوادگي دبیر مرجع تایید و ثبت

 دکتر نعیمه پراندوجي شوراي آموزشي دانشگاه
  ۱۹0شماره جلسه:

 22/06/۱3۹۹تاریخ: 

 دکتر سعیده قضایي شوراي پژوهشي دانشگاه
  ۱07شماره جلسه: 

 ۱8/06/۱3۹۹تاریخ: 

 دکتر ابراهیم کنعاني هیأت رئیسه دانشگاه
  ۱66جلسه: شماره 

 30/06/۱3۹۹تاریخ:  

 

تاریخ و شماره ابالغ  حوزه کارشناس هیأت رئیسه مرجع نگهداري سند

 سند

  ریاست الهه سادات رباني هیأت رئیسه دانشگاه

                                                           

شود.هداري ميدانشگاه نگمعاونت آموزشي و پژوهشي در محل دفتر سند  این  
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دانشگاه کوثر )ویژۀ اعضاي هیأت علمي  نامه خدمت موظفشیوه عنوان سند:

 ۱۹-ایام شیوع ویروس کووید هاي آموزش مجازينیمسال درخواهران( 

 

 3شماره: 

ویرایش: 

۱ 

 30/06/۱3۹۹تاریخ: 

 4از  2صفحه:   

 بسمه تعالي

اعضاي هیأت علمي  نامه خدمت موظفشیوهنامه استخدامي اعضاي هیأت علمي و آیین 23تا  2۱مواد مطابق با 

-)مجازيیا تلفیقي  مجازي و، در شیوه تدریس کوثردانشگاه  ۱۵4شماره هیأت رئیسه  ۱۱/03/۱3۹۹ مصوب مورخ

یس باشد در موارد زیر عالوه بر ساعات تدرت علمي موظف ميأعضو هیگیري بیماري کرونا، حضوري( در ایام همه

 در دانشگاه حضور داشته باشد.

 :پاسخگویي به دانشجویانمشاوره و الف( 

ساعت،  ۵مرتبه استادیاري حداقل  ساعت، 6اعضاي هیات علمي با مرتبه مربي حداقل  نامه،بر طبق این شیوه

مشاوره پاسخگویي و  هب بایدساعت در هر هفته  4حداقل ي ساعت، و مرتبه استاد ۵/4اقل ي حدمرتبه دانشیار

 .دانشجویان اختصاص دهند

براي مشاوره  صورت حضوري در دفتر کار خودهدرصد از این زمان را ب ۵0حداقل  بایدعلمي هیأت . اعضاي ۱تبصره 

توانند از طریق الكترونیكي را مي)براي دانشجویان غیربومي( درصد دیگر  ۵0حاضر بوده و  دانشجویان صرفاً بومي

 .اختصاص دهنددانشجویان به پاسخگویي و مشاوره 

از سامانه آموزش الكترونیك و  بایدعلمي هیأت ه از تدریس به روش الكترونیكي عضو . در صورت استفاد2تبصره 

ساعات مشاوره و  بایدعلمي هیأت براي مشاوره و پاسخگویي استفاده نماید. عضو  اتاق گفتگوي مخصوص خود

به شیوه الكترونیكي همانند شیوه حضوري در برنامه حضور خود مشخص و در اختیار دانشجویان  را پاسخگویي خود

 د.نو در ساعات مشخص در اتاق گفتگو حضور داشته باش دادهقرار و مدیر گروه مربوطه 
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مدیران  ،و معاونان دانشكده ؤسادار سمت مدیریتي )شامل رعلمي که عهدههیأت . آن دسته از اعضاي 3تبصره 

معادل نیمي از ساعات موظف تدریس را به شكل حضور در دانشگاه( هستند موظفند، معاونان  هاي مختلف وحوزه

 ه سؤاالت دانشجویان اختصاص دهند.دفتر کار خود یا به شكل غیر حضوري به مشاوره و پاسخگویي ب

 دانشجویان کارشناسي ارشد: نامهب( راهنمایي پایان

دانشجویي، عضو هیأت علمي باید عالوه  يهانامهدر صورت بر عهده گرفتن مسئولیت راهنمایي یا مشاوره پایان

ارشد تحت راهنمایي بر ساعات مشاوره و پاسخگویي به دانشجویان )بند الف(، به ازاي هر دانشجوي کارشناسي

حداقل نیم ساعت در هفته جهت ارائه راهنمایي به دانشجویان در اتاق خود حضور داشته باشد. ضمناً در خود، 

ن دانشجویان در ساعات پاسخگویي اي را بر عهده داشته باشد، مشاوره دادن به اینامهانمواردي که عضو، مشاوره پای

 و مشاوره هفتگي انجام خواهد شد.

به شكل حضوري خواهد بود و در صورت عدم  صرفاًنامه بومي . مشاوره و راهنمایي دانشجویان داراي پایان۱تبصره 

 شیوه غیر حضوري نیز انجام شود. یر گروه این وظیفه مي تواند بهامكان حضور دانشجو در دانشگاه با هماهنگي مد

 نامه را مشخص و در برنامه حضور قید نماید.علمي ساعات راهنمایي هر پایانهیأت . عضو 2تبصره 

 :نامهجلسات دفاع از پایانج( 

 شود.صورت حضوري یا الكترونیكي برگزار ميهبنامه پایانجلسات دفاع از 

صورت هتحصیالت تكمیلي و سایر جلسات دانشگاه ب شورايجلسات گروه،  گروه و سایر جلسات دانشگاه: د( جلسات

 شود.حضوري یا الكترونیكي در دانشگاه برگزار مي

 

دانشگاه کوثر )ویژۀ اعضاي هیأت علمي  نامه خدمت موظفشیوه عنوان سند:

 ۱۹-ایام شیوع ویروس کووید هاي آموزش مجازينیمسال درخواهران( 

 

 3شماره: 

ویرایش: 

۱ 

 30/06/۱3۹۹تاریخ: 

 4از  3صفحه:   
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دانشگاه کوثر اعضاي هیأت علمي  نامه خدمت موظفشیوه عنوان سند:

 ۱۹-ایام شیوع ویروس کووید هاي آموزش مجازينیمسال در)ویژۀ خواهران( 

 

 3شماره: 

ویرایش: 

۱ 

تاریخ: 

30/06/۱3۹۹ 

 4از  4صفحه:   

 

 باشد.پذیر ميي آموزش الكترونیك دانشگاه امكانهااز طریق سامانه صرفاً مجازيفعالیت استاد در روش 

 :هـ( سایر فعالیت ها و تكالیف

ها و تكالیف مندرج در مواد در هفته به سایر فعالیتخدمت موظف ساعت  40باقیمانده ساعات حضور عضو تا 

اجتماعي، پژوهش و فناوري، علمي و اجرایي، -هاي فرهنگي تربیتينامه استخدامي شامل: فعالیتنییآ 23الي  2۱

هاي آموزشي و همكاري تخصصي با حوزه کاربردي مرتبط، شرکت در جلسات گروه و دانشگاه، مشارکت در کارگاه

یابد اختصاص مي هاي تحقیقاتيهاي کاربردي و تبدیل آن به پروژهحضور در جامعه جهت شناسایي مسائل و چالش

کتابخانه و (... و خارج  ،کارگاه ،هاي دیگر دانشگاه )مانند آزمایشگاهتواند در محل دفتر کار عضو یا در مكانکه مي

 دانشگاه باشد.از 

نامه آیین 37موظف در دانشگاه حضور نداشته باشد، براساس مفاد ماده  که عضو در ساعات حضوردر صورتي -

 د.ت علمي با ایشان رفتار خواهد شاستخدامي اعضاي هیأ

 باشد.ها ميكدهشهاي آموزشي و رؤساي داننامه بر عهده مدیران گروههاي این شیوولیت نظارت بر حسن اجرمسئ -

نامه خدمت نامه تنها در ایام مواجهه با ویروس کرونا قابلیت اجرا دارد و پس از آن شیوهالزم به ذکر است این شیوه

 مل قرار خواهد گرفت.موظف حضوري اعضاي هیأت علمي مالک ع

در شوراي  22/06/۱3۹۹دانشگاه و در تاریخ  ۱07در شوراي پژوهشي شماره  ۱8/06/۱3۹۹در تاریخ  نامهشیوه این

 از و رسید تصویب دانشگاه به ۱66در هیأت رئیسه شماره  30/06/۱3۹۹دانشگاه و در تاریخ  ۱۹0آموزشي شماره 

 مي باشد.االجرا تاریخ تصویب در هیأت رئیسه الزم

 باشد.(مي مشهد نامه اطالع رساني شده دانشگاه فردوسيهاز شیو نامه برگرفتهشیوهاین )


