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 گفتارپیش

، تحلیل نقاط قوت»های گزارش های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در سلسلهمهندسی انرژیگروه 

ساختار فعلی در تالش است تا « های مهندسیها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشتهضعف، فرصت

شناسی و تحلیل آسیب ،(۹۱گیری بیماری کرونا )کووید اثر همه را تحتی در کشور آموزش و پژوهش مجاز

ها، پیشنهادهایی برای بهبود اثرگزاری آموزش و پژوهش مجازی با تمرکز بر حوزه گزارش نماید. در این سلسله

 شود.مهندسی ارایه می

های کشور آلمان )با تمرکز بر دانشگاه فنی مونیخ( در مواجهه با ها و سیاستدر گزارش حاضر، اقدام

به . در نهایت باتوجهاستگیری بیماری کرونا در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی بررسی شدهتهدیدهای همه

شرایط حاکم بر فضای کنونی آموزش و پژوهش مجازی در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط ارایه 

در  رزانمحسن فو آقای  این گزارش هنگارندابوالقاسم مسیبی آقای  از فرصت در این تا . شایسته استتساشده

 ددهای متعهای تجدیدپذیر که در جلسههایهمکاری خاص درتهیه آن و دیگر همکاران گروه مهندسی انرژی

 تقدیر و تشکر نمایم.پردازند، به موشکافی موضوع می

 

 پذیر دانشگاه شهید بهشتیهای تجدیدمدیر گروه مهندسی انرژی

 دکتر مجید زندی
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 معرفی کشور آلمان .1

محسوب ترین کشورهای جهان ترین و مدرنیکی از صنعتیدر قلب اروپا واقع شده است و  جمهوری فدرال آلمان

 02۹۱میلیارد یورو در سال  3435داخلی حدود تولید ناخالص میلیون نفر و  83این کشور با جمعیتی بالغ بر . شودمی

میلیون نفر از سراسر جهان در کشور آلمان  ۹2امروزه بیش از کند. در اقتصاد جهان نقش مهمی را ایفا می ،میالدی

دهد. اغلب این افراد از کشورهای ترکیه، لهستان و جمعیت این کشور را تشکیل می %۹3کنند که حدود زندگی می

 .سوریه هستند

در سال  1ترین دانشگاه آلمان در هایدلبرگ. قدیمیاست برخوردارای دیرینه علم و پژوهش در کشور آلمان از سابقه

اند که از آن جمله کشور آلمان برنده جایزه نوبل بوده دانشمنداننفر از  82تاسیس شد. تاکنون بیش از میالدی  ۹386

 اشاره کرد.  توان به ماکس پالنک و آلبرت انیشتینمی

 سیستم آموزش عالی در آلمان .2

توان در مراکز آموزش عالی دولتی و یا خصوصی این کشور برای تحصیل در مقاطع آموزش عالی در کشور آلمان می

 :[1] بندی کردتوان به سه دسته اصلی تقسیمهای آموزش عالی را مینام کرد. این موسسهثبت

 2هادانشگاه 

 3علمی کاربردی هایدانشگاه 

  4هنر، فیلم و موسیقیکالج 

ها نیز کنند. تعداد اندکی از دانشگاههای آلمان دولتی هستند و از بودجه عمومی کشور استفاده میبیشتر دانشگاه

های دولتی دانشجویان در کشور آلمان در دانشگاه اغلبشوند. میمالی  نیتأملیک وتوسط کلیساهای پروتستان و یا کات

 گذراندنخصوصی در حال  هایکشور در دانشگاه این درصد از دانشجویان 5.5ها حدود مشغول به تحصیل هستند و تن

برنامه  ۹222دانشگاه دولتی در کشور آلمان وجود دارد که بیش از  322در حدود  .[2] مقاطع آموزش عالی هستند

 ۱3دانشگاه و  ۹۱، تعداد 02۹7در سال  منتشرشدهآمار رسمی  بر اساس [. همچنین3دهند ]آموزشی را ارائه می

ت آموزش در یکیف کهنیباا[. 4دانشگاه علمی کاربردی خصوصی در آموزش عالی کشور آلمان فعال هستند ]

های دولتی و خصوصی آلمان تا حد زیادی برابر است، تفاوت عمده این دو دسته از دانشگاه به میزان شهریه دانشگاه

های دولتی آلمان برای دانشگاه در اغلب اندکیا با شهریه . امکان تحصیل رایگان دگردیبرمدریافتی از دانشجو 

                                                   
1 Heidelberg 
2 universities 
3 universities of applied sciences 
4 colleges of art, film and music. 
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شهریه  ،به دانشگاه و رشته تحصیلیباتوجه خصوصیهای دانشجویان آلمانی و یا غیر آلمانی فراهم است. در دانشگاه

 [.5شود ]یورو دریافت می 02.222تا  ۹5.222ساالنه حدود 

 ندر آلما بیماری کروناشیوع  .3

در جهان است.  (۹۱ید وویروس کوبیماری کرونا )بیشترین میزان شیوع  لحاظ ازکشور آلمان جزو ده کشور اول 

 لفاتتبهداشت و درمان، آمار حوزه  به توسعه علوم پزشکی و سطح کیفی و کمی بسیار خوب این کشور درهرچند باتوجه

 است. این ویروس رده خود در شیوع تر از کشورهای همدر آلمان پایین ۹۱ یدوناشی از ویروس کو

در  ۹۱ ویدوترین میزان شیوع ویروس کسه شهر برلین، مونیخ و هامبورگ دارای بیشن گزارش، ایتاریخ نگارش تا 

 کشور آلمان هستند. 

 

 تا تاریخ نگارش این گزارش کشور آلمانکرونا در شهرهای  بیماری: میزان شیوع ۹شکل

 1فنی مونیخ دانشگاهدرباره  .4

یکی از ده دانشگاه برتر اروپا است. این دانشگاه از  ،تاسیس شده است ۹868که در سال  مونیخ فنیدانشگاه 

 %30دانشجو )حدود  40.725دپارتمان،  ۹5دارای  و های فناوری آلمان استترین موسسهو برجسته نیتربزرگ

از آن جمله که  شده استجایزه نوبل به دانشمندان این دانشگاه اعطا  ۹7تاکنون  استاد است. 5۱4دانشجو خارجی( و 

                                                   
1 Technical University of Munich 
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توسط  ۹۱73در سال  و جایزه نوبل شیمی 1رودولف لودویگ موسباور توسط ۹۱6۹جایزه نوبل فیزیک در سال  توان بهمی

 [. 6اشاره کرد ] 2ارنست اوتو فیشر

علمی  هایای برخوردار است و با بسیاری از موسسههای فنی و مهندسی از اعتبار ویژهدانشگاه فنی مونیخ در رشته

ها و مراکز صنعتی و شرکت 5جورجیا تکمؤسسه ، 4استنفورددانشگاه ، 3مؤسسه فناوری ماساچوستبرتر جهان همچون 

 .[7]ارتباط و همکاری نزدیکی دارد 

 عنوان دانشگاه کارآفرینی معرفیه فنی مونیخ از استراتژی جدید خود رونمایی کرد و خود را بهدانشگا، 0226در سال 

 [ . 8توسط دانشجویان و هیات علمی این دانشگاه توسعه یافته است ] 6وکار نوپاکسب 822بیش از تاکنون کرد. 

و در آلمان  43های جهان توسط مجله تایمز، رتبه جهانی دانشگاه فنی مونیخ دانشگاه بندیبراساس جدیدترین رتبه

از  ۹22عنوان سومین دانشگاه برتر معرفی شده است. همچنین شاخص درآمد از صنعت این دانشگاه در مجله تایمز، به

 [. 9دهد ]گرا بودن این دانشگاه را نشان میاست که صنعت ۹22

 فنی مونیخ  شگاهدان و شهریه بودجه .5

مجموع بودجه دانشگاه فنی مونیخ از دو بخش بودجه مربوط به دانشگاه و بودجه مربوط به بیمارستان دانشگاه 

میلیارد یورو  6/۹مجموع این بودجه در حدود  میالدی، 02۹8سال  منتشر شده در براساس آمار .تشکیل شده است

بع از سه من خود دانشگاه بخش به متعلقاست. بودجه  دانشگاهی آنبه بخش  متعلقمیلیون یورو آن  6/۱37است که 

میلیون یورو از طریق وجوه خارجی  326میلیون یورو از طریق یارانه ایالتی، حدود  ۹/5۱۱حدود  د؛شواصلی تامین می

درآمدهای میلیون یورو از طریق  6/70و مبلغ  (و غیره های خصوصی، اتحادیه اروپا، شرکت7بنیاد پژوهش آلمان)

 .شوداز بودجه این دانشگاه از طریق بودجه عمومی تامین می %63بنابراین آمار، بیش از [. 10] شودحاصل میدانشگاه 

 .شودمی

                                                   
1 Rudolf Mößbauer 
2 Ernst Otto Fischer 
3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
4 Stanford University 
5 Georgia Institute of Technology 
6 Startup 
7 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
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 ۹۹7شود. اما مبلغی در حدود ترم از دانشجویان دریافت نمی 1در دانشگاه فنی مونیخ مبلغی تحت عنوان شهریه

 . [11] شوددریافت می 3دانشجویی تیبلو سهم  2اتحادیه دانشجوییهزینه بابت  (02۹6-02۹7)در سال تحصیلی  یورو

 آموزش آنالین در دانشگاه فنی مونیخ .6

صورت رایگان در دسترس هستند. در سراسر جهان به که های آنالین تعاملی هستند، دوره4های آزاد انبوه آنالیندوره

شگاه عنوان اولین دانکه این دانشگاه بهطوریاد؛ بهها را خیلی زود تشخیص ددانشگاه فنی مونیخ پتانسیل این دوره

ایجاد و  Courseraو  edXهای معروف های آزاد انبوه آنالین خود را بر روی پلتفرمآلمانی است که سیستم دوره

 اندازی کرده است. راه

های گیرد. مودل دارای اتاقسیستم مدیریت آموزش است که در دانشگاه فنی مونیخ مورد استفاده قرار می 5مودل

 های آموزشی گوناگون را ارائه دهند.درس آنالین برای اساتید دانشگاه است تا بتوانند ارتباطات و فعالیت

 ۹۱وید ودانشگاه فنی مونیخ و مقابله با ویروس ک .7

جلوگیری از  بریمبنهای الزم های این کشور نیز اقدامدر کشور آلمان، دانشگاه ۹۱ید وویروس کوبه شیوع باتوجه

سرعت  منظور کاهشاند. هیات مدیره دانشگاه فنی مونیخ در راستا با دولت ایالت باواریا بهشیوع این ویروس را انجام داده

با محدودیت شدید همراه  0202مارس  ۹8عصر روز  6 فعالیت دانشگاه از ساعت، اعالم داشت که شیوع ویروس کرونا

. در طی این اطالعیه، هیات مدیره دانشگاه فنی مونیخ اعالم داشت که مدت زمان این محدودیت قابل خواهد بود

مدت . هیات مدیره دانشگاه برای ، بیان کرد0202مارس  3۹بینی نیست؛ هرچند فرض اولیه خود را حداقل تا پیش

  [:12ها به شرح زیر است ]مشخصی را وضع کرد که برخی از آن زی، قوانینزمان محدودسا

  های دانشگاه فقط برای افرادی که در ها در همه پردیس، تمامی ساختمان0202مارس  81روز  81از ساعت

های ضروری ویژه فعالیت دارند قابل دسترس خواهد بود. این افراد کسانی هستند که فعالیتهای بخش

مراکز  در شامل کارمندان اصلی اداری، کارمندان درگیر با نگهداری حیوانات ؛هاستبرعهده آن دانشگاه

های فنی مانند ذخیره و زیرساخت مدتیطوالنهای علمی تحقیقاتی حیوانات، کارمندان پشتیبان آزمایش

 .مواد شیمیایی و گازی

                                                   
1 Tuition fee 
2 Student union fee 
3 Student ticket contribution 
4 Massive Open Online Courses (MOOCs) 

 تیریمد مستیس نیبه عناو نیاست، که همچن سمت سرور )سیستم مدیریت محتوا( آزاد یکیالکترون یآموزش یارافز بستر نرم ک( یMoodleمودل ) 5

 .شودیشناخته م زی( نVLE) یمجاز یریادگی طیمح ای ،یریادگی تیریمد ستمیدرس، س
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 یل تشک یبانیپشتهای پذیر باشد تیمکه امکانبرای حفظ کارهای اساسی در واحدهای مختلف، تا جایی

 کنند. صورت هماهنگ اجرا میهای ضروری را بهاقدام متناوبطور ها بهشود. این تیممی

 ها از خانه کار در مدت زمان اجرای محدودیتهای ویژه ذکر شده فعالیت ندارند، کارمندان که در بخش تمامی

 حفظخود را انجام خواهند داد. این افراد باید دردسترس مافوق و دیگر همکاران باشند. ساعت کاری همچنان 

از طریق ایمیل و تلفن )با تعیین وقت ای و امور دفاتر اداری دپارتمان، برای نمونه خدمات مشاورهو  خواهد شد

 در دسترس خواهد بود.  قبلی(

 نقاط خطرناک برطبق لیست از افرادی که به یکی ، ورود، براساس نظر دولت ایالتیذکرشدهقوانین  با وجود 

، به داخل دانشگاه ممنوع خواهد اندروز گذشته سفر داشته 81در طی  1موسسه ربرت کخ شدهیبندطبقه

 بود. 

 ها، گونه فعالیت آموزشی و آزمونی در محل دانشگاه برگزار نخواهد شد. برگزاری تمامی کنفرانسهیچ

های کاری کوچک تنها به گروهمربوط هایهجلسهای آموزشی و دیگر رویدادها در دانشگاه ممنوع است. کارگاه

 پذیر است.طور قطع ضروری است، امکانبه که یزمان

 های فرهنگی دانشگاه و تمامی سرگرمی )استخرها، فضاهای ورزشی و ...( و فعالیت هایها، بخشکتابخانه

 فضاهای دانشجویی بسته خواهند بود. 

 دیآیدرماتحادیه دانشجویی مونیخ نیز به حالت تعلیق  هایامکانهای و دیگر ناهارخوری . 

 آوریل" منتشر شد. ۹7های کاری تا محدودیت تمدید، اطالعیه دوم دانشگاه با عنوان " 0202مارس  07در تاریخ 

و درخواست دولت  ۹۱وید وبرپایه ادامه یافتن شیوع ویروس ک ، هیات مدیره دانشگاه فنی مونیخاین اطالعیهبراساس 

 0202آوریل  ۹7شب های عمومی، محدودیت فعالیت دانشگاه را تا نیمهبر کاهش تماس در مکانایالت باواریا مبنی

های ین در طی این اطالعیه، اقدامنین ادامه خواهد یافت. همچیشپ یهادستورالعملعنوان داشت که و تمدید کرد 

برای افراد فعال در بیمارستان دانشگاه، انجام  تهیه تجهیزات محافظتی ازجملهدانشگاه در مبارزه با ویروس کرونا 

روع سازی آموزش برای ش، افزایش شتاب دیجیتالهای فشرده برای توسعه تجهیزات آزمایش سریع و درمان کروناپژوهش

 [. 13تخصصی درباره ویروس کرونا برای عموم مردم، تشریح شد ] هایتهنکانتشار  و 0202ترم تابستان 

 آوریل 02های شدید در تاریخ پایان محدودیت .8

های مربوط محدودیت، حالنیبااها اعالم شد.های شدید فعالیتعنوان روز پایان محدودیتبه 0202آوریل  02روز 

 است که: آمدهمربوطه در اطالعیه  های پیشگیرانه الزم همچنان باقی خواهد ماند.به تماس فیزیکی و اقدام

آن دسته از کارمندانی که قادر به کار هستند، کار خود را در دانشگاه انجام خواهند داد. در زمان کار در دانشگاه، 

کارکنان دانشگاه باشد. از کارمندانی که  توجه مورداستانداردهای بهداشتی باید  های پیشگیرانه وانجام تمامی اقدام

                                                   
1 Robert Koch Institute 
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های شود تا برای جلوگیری از کاهش تماسبرای انجام وظیفه خود نیاز به حضور فیزیکی در دانشگاه ندارند، خواسته می

 ، کار خود را از خانه انجام دهند.یرضروریغ

اند موظف هستند از خارج از کشور آلمان وارد ایالت باواریا شده ،به بعد 0202آوریل  82از همچنین اشخاصی که  

 روز پس از ورود به کشور در خانه شخصی خود و یا محل مناسب دیگری قرنطینه شوند.  81تا به مدت 

 هانامهو پایان های پیش روبندی ترمتغییر در زمان .9

ادامه خواهد یافت. در  0202آگوست  7آغاز خواهد شد و تا  0202آوریل  02برطبق اعالم دانشگاه، ترم تابستان از 

  زمان خواهد بود.و غیرهم زمانهم آموزش آنالین   صورتبهطی دوره تابستان، آموزش 

 اعالمبرای شروع ترم زمستان  0202نوامبر  0تاریخ  حالنیباااست.  بحث موردزمان برگزاری ترم تابستان همچنان 

 است. شده

به خاطر شیوع ویروس کرونا، دانشگاه از دانشجویان خواسته است تا در صورت  شدهاعمالهای به محدودیتباتوجه

با هیات داوران خود تماس حاصل نماید تا زمان تحویل آن ها، دلیل این محدودیتها بهنامهدر تکمیل پایان ریتأخایجاد 

  نامه را اصالح کنند.های پایاندید نمایند یا سرفصلرا تم

 0202ترم تابستان در آموزشچگونگی  .11

در  0202مارس  32به ایجاد شاااکل جدیدی از آموزش شاااد. در طی خبری که در تاریخ بحران ویروس کروناا منجر

. شد انیرساطالعدانشگاه  تالش دانشگاه برای ارتقاء آموزش دیجیتالساایت رسامی دانشاگاه فنی مونیخ منتشر شد، 

گاه حال دانشبه شیوع ویروس کرونا، امکان برگزاری کالس حضوری وجود ندارد. با ایندر این خبر آمده است که باتوجه

قادر به ادامه تحصاایل در ترم تابسااتان  ،دانشااجوی دانشااگاه 43.222حاصاال کند که حدود  نانیاطمدر نظر دارد تا 

، رییس دانشگاه فنی مونیخ درخواست پشتیبانی برای اجرای آموزش دیجیتال 1افمنباشند. همچنین توماس ه 0202

که  اسااتشاادهدیجیتال، اعالم های درساای به تجربه قبلی دانشااگاه در زمینه برنامهداشااته اساات. در این خبر با اشاااره

 یهابرگهکالس آنالین و های ، قالبتالیجیدتر ابزارهاای مدرن یادگیری دانشاااگااه در تالش برای ارائاه هرچاه ساااریع

 [. 14است ] امتحان الکترونیکی

)پخش  زمانهمزمان در نظر گرفته شده است. در آموزش و غیرهم زمانهمدر دانشگاه فنی مونیخ، دو نوع آموزش 

گیرد. در آموزش آنالین صورت می زمانهمطور مشترک و وگوی زنده(، فرآیندهای آموزش و یادگیری بهزنده یا گفت

شود. آموزش وگو، فرآیندهای آموزش و یادگیری در زمان مجزا انجام میزمان، مانند ویدیوی آموزشی یا اتاق گفترهمغی

                                                   
1 Thomas F. Hofmann 
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افزار بسیار خوب است. دانشگاه فنی مونیخ اعالم داشته است های نرم، نیازمند اتصال اینترنت و سیستمزمانهمآنالین 

 ویژه مودل است.به ،ودهای خکه درحال افزایش ظرفیت سرورهای سیستم

زمان را همراه با طور غالب استراتژی آموزش آنالین غیرهممدت، بهدانشگاه فنی مونیخ برای دوره زمانی میان

تابستانی، بسیاری از ترم را در نظر دارد. این دانشگاه معتقد است با شروع  زمانهمهای محدودی آموزش آنالین بخش

تی سخبه زمانهمطور کامل شود آموزش آنالین بهگیرند و باعث میازحد قرار میتحت بار بیش ،هاها و شبکهسیستم

 باشد.  اجراقابل

است. همچنین دستورالعمل تولید  برای آموزش چگونگی برگزاری آموزش آنالین در نظر گرفته 1دانشگاه یک وبینار

 افزار مودل را منتشر کرده است. و بارگذاری آن در بستر نرم ویدیو در خانه

دهندگان خدمات آموزشی در خارج از دانشگاه بر موارد ذکر شده، دانشگاه فنی مونیخ در حال مذاکره با ارائهعالوه

شی برای دانشجویان ها و منابع آموز است تا امکان آموزش رایگان و آسان را از دیگر دانشگاه vhbو  EdX ،Courseraمانند 

 خود فراهم آورد. 

تان به ترم تابسهای مختلف دانشگاه در تالش زیاد برای دیجیتال کردن مطالب آموزشی مربوطبااینکه دپارتمان

که نیاز به حضور دانشجویان دارد )همچون هستند، اما همچنان امکان دیجیتال کردن برخی از واحدهای درسی 

رو، برای های بعدی به تاخیر خواهند افتاد. ازاین، وجود ندارد. این واحدهای درسی تا ترمها(ها و کارگاهآزمایشگاه

 0202های آتی را که قابل دیجیتال شدن دارند، در ترم تابستان جلوگیری از اتالف وقت، بعضی از واحدهای درسی ترم

 . [15] ارائه خواهند شد

صورت الکترونیک وجود ندارد. ها بهبرگزاری تمامی امتحانحاضر امکان دانشگاه اعالم داشته است که درحال

 رسانی در مورد چگونگی برگزاری. اطالعگرددضروری شاید ها امتحان برای بعضیحضور دانشجو در دانشگاه  ،بنابراین

 . [۹5] انجام خواهد شدهای ترم تابستان امتحان

به تعویق افتاده است.  0202ورودی ترم تابستان جدید  خارجی پذیرش دانشجویانهای سفر، به محدودیتباتوجه

ان تا آن زمان اعالم شده است و پذیرش این دانشجوی 0202ترم زمستان  ،زمان آغاز به تحصیل این دسته از دانشجویان

 [. ۹5معتبر اعالم شده است ]

 گیری و پیشنهادهانتیجه .11

شته است و در توجهی در کشورهای مختلف دا( اثرهای نامطلوب قابل۹۱گیری بیماری کرونا )ویروس کووید همه

های اقدام گیر،میان، کشور آلمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. دانشگاه فنی مونیخ در مواجهه با این چالش همه این

بر فناوری اطالعات و آموزش مجازی هستند. تعطیلی طور عمده مبتنیای را در پیش گرفته است که بهدستانهپیش

                                                   
1 webinar 
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ای از ابهام قرار دارد. البته واحدهای آموزشی و پژوهشی این دانشگاه در ترم جاری قطعی بوده و در ترم پاییز در هاله

 خدمات هستند. ارائهصورت حضوری و یا دورکاری در حال واحدهای اداری دانشگاه به

، های کشورو سایر دانشگاه تا برای دانشگاه شهید بهشتی شودیماین گزارش، پیشنهاد با بررسی موارد ذکرشده در 

 کارگرفته شود:هگیری کرونا به فرصت بکارهای زیر در حوزه تبدیل تهدید همهراه

 بار سرور کمتر، دلیل های آموزشی بهزمان مانند تهیه ویدیوها و فایلاستفاده ویژه از آموزش آنالین غیرهم

 ؛مندی دانشجویان با دسترسی ضعیف به شبکه اینترنتاز سرعت اینترنت و امکان بهره پذیری کمتراثر

 ؛زماناستفاده از شبکه اینترنت ملی جهت آموزش آنالین هم 

 ؛های آموزش مجازی مانند مودلاستفاده موثرتر از زیرساخت 

 یان در بسترهایی که بار زیرساختی برای علمی، کارمندها و دانشجوهای ارتباطی بین اعضای هیاتایجاد کانال

 ؛و واتساپ دانشگاه ندارد مانند اسکایپ

 شناسی آموزش مجازی، برگزاری وبینارهای منظم با حضور تعداد زیادی از دانشجویان در خصوص آسیب

 ؛ویان و بهبود فرآیند آموزش مجازیدریافت پیشنهاد از سوی دانشج

  های آموزش مجازی مانندبنیانی که سامانهانشهای دهای ملی برای شرکتحمایت ارائهپیشنهادCoursera  و

EDX ؛کننداندازی میراهها عنوان شرکای آموزشی دانشگاهرا به 

  استفاده بیشتر از ظرفیت ترم تابستان جاری برای کاهش بار آموزشی ترم پاییز، با توجه به احتمال تمدید شرایط

 ؛فعلی در آن ترم

  ؛مستمر و حذف امتحان پایان ترم حضوری صورتبهاستفاده از سامانه مودل برای ارزشیابی دروس 

 ؛های عملی دانشجویانی شرح فعالیتهای عملی دانشگاه و یا پذیرش حداقلنامهاصالح موضوع پایان 

 ه جا بیکسایت رسمی دانشگاه جهت دسترسی آسان و ایجاد بخش ویژه بیماری کرونا در صفحه اصلی وب

 های مرتبط؛ها و دستورالعملرسانیاطالع
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