
 سمه تعالیاب

 4اطالعیه آموزشی شماره 

به استحضار کلیه استادان گرامی و دانشجویان ارجمند دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعهه  

نظر به تصمیمات ستاد ملهی ماهارزه بها    رساند )مراکز الشتر، پلدختر، کوهدشت و نورآباد دلفان( می

مهور    863/2ههای شهماره   پیهرو ابغییهه  اه و های آموزش حضوری در دانشگکرونا و توقف فعالیت

و شهماره   30/02/1399مهور    31637/2و شهماره   31/01/1399مهور    10020/2، شماره 11/01/1399

 دومادامه نیمسال  معاونت آموزشی وزارت عتف در خصوص چگونگی 08/03/1399مور   35675/2

خهرداد   11رای دانشگاه مهور   در جلسه شو پس از بحث و بررسی دانشگاه 1398-99 سال تحصیلی

 ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:1399ماه 
 

های دروس نظری و آن دسته از دروس غیرنظری که با نظر استاد درس و گروه آموزشی برگزاری کالس -1

 یابد.همچنان به صورت الکترونیکی و مجازی ادامه میتا پایان نیمسال قابلیت ارائه به صورت الکترونیکی دارد، 
 

و  تاکید بر حفظ سالمتی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارشناسان نظر به بررسی همه جوانب بویژه -2

 نیمسال جاری کلیه دروس ارزشیابی، مقرر گردید جاری پایان نیمسالبرگزاری امتحانات در خصوص ، کارکنان

ارزشیابی نهایی دانشجو با  ظ کردنبا لحاهای آموزشی، با محوریت استادان درس و گروه در کلیه مقاطع تحصیلی

ارائه تکلیف و تمرین برای هر جلسه  های کوتاه الکترونیکی،های مختلف همچون: اجرای آزمونترکیبی از روش

های کالسی و نظایر آن ها و پرسش و پاسخیابی شفاهی، ارزشیابی مستمر، مشارکت دانشجو در بحثشدرس، ارز

در سامانه آموزشی  تعیین شدهدر موعد و استادان محترم نمرات نهایی را گردد  به صورت غیرحضوری برگزار

 گلستان ثبت و تایید نمایند.
 

دکتری عمومی دامپزشکی و  کارشناسی ارشد،، طع کارشناسیامق دروس عملی، کارگاهی و یا آزمایشگاهی -3

ارد، پس از امکان حضور که امکان ارائه آن در قالب الکترونیکی وجود ند تخصصی )کلیه مقاطع(دکترای 

 1399مردادماه  15تیرماه تا  23های بهداشتی و در محدوده زمانی با رعایت پروتکلدانشجویان در دانشگاه 

 گردد.در هرصورت نمرات دروس مذکور در قالب نیمسال دوم سال جاری ثبت می خواهد شد. برگزار
 

دکترای  ،ارشدهای کارشناسینامه دانشجویان دورهکارهای عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی مربوط به پایان -4

 خردادماه سال جاری و با تمهیدات معاونت دانشجویی 17از تاریخ  دکتری تخصصی رسالهعمومی دامپزشکی و 

 برگزاردر دانشگاه  به صورت حضوری و فشرده های بهداشتی،)تسهیالت خوابگاهی( و نیز به شرط رعایت پروتکل

 خواهد شد.
 

های دکتری تخصصی که قبالً با دانشجویان دوره رسالهکارگاهی و آزمایشگاهی مربوط به های عملی، کار -5

 ادامه پیدا خواهد کرد. ، کماکانتمهیدات معاونت دانشجویی به صورت حضوری شروع شده است

 معاونت آموزشی و تحصیغت تکمیلی دانشگاه


