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 استان تهران صورتجلسه و مصوبات سومین جلسه شورای مدیریت استانی آموزش عالی

 03تا  01ساعت -0011 سال ماه دی 82 :تاریخ

 تهران دانشگاه شورای سالن :مکان

 تهران استان عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه در حضوری آموزش سرگیری از خصوص در نظر تبادل و بررسی :جلسه دستور

 

و  دانشگاه آزاد اسالمی ،سومین جلسه شورا با حضور رؤسای/معاونان دانشگاههای دولتی،پیام نور، فرهنگیان ، فنی حرفه ای 

در تاریخ فوق جهت بحث و بررسی و تمهید مقدمات برای عملیاتی شدن مفاد نامه  نماینده ستاد مبارزه با کرونای استان تهران

مورخ  842020/8وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا  و نامه شماره  82/01/0011مورخ  040103شماره 

 معاون محترم آموزشی وزارت عتف برگزار گردید. 82/01/0011

ریاست محترم جمهور و وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری مبنی بر از سر گیری آموزش حضوری با توجه به تأکیدات  

بعد از بحث و بررسی طوالنی و  و نیز اشتیاق اقشار دانشگاهی برای حضور و فعالیت با نشاط در فضای دانشگاهها،دانشجویان 

 گردید : ذتصمیمات زیر اتخا ملحوظ نمودن شرایط و زیرساخت های دانشگاه ها،

کالس ها به صورت تدریجی و با شیب قابل قبول از مقاطع  ،سال دوم سال تحصیلی جاری از نیم یددمقرر گر -1

 تحصیالت تکمیلی به صورت حضوری  آغاز و در صورت پایداری وضعیت کرونا به مقطع کارشناسی نیز تسری یابد.

سال گذشته در فضای  ر نیمدانشجویان طی چها با توجه به طوالنی شدن زمان اپیدمی و عدم حضور تعدادی از  -2

و  دانشگاهها با توجه به شرایط و امکاناتیفیت آموزش ها ، تأکید گردید موضوع کتوجه به رعایت و نیز  دانشگاهی

به ویژه دوره  -کالس های دانشجویان ورودی سال های قبل به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا ،زیرساخت های خود

 را به صورت ترکیبی و حداقل پنجاه درصد حضوری برگزار نمایند. -شد کارشناسی ار

به صورت  کلیه جلسات دفاع پایان نامه ها/رساله های مقاطع تحصیالت تکمیلیگردید  پیرو مصوبه قبلی شورا،تأکید -3

 حضوری برگزار گردد.

 تحصیالت مقاطع در کارگاهی و عملی آزمایشگاهی، با توجه به مصوبات قبلی شورا که مقرر نموده بود دروس -4

 قرار دانشجویان این اختیار در خوابگاهی و رفاهی تسهیالت تأکید گردید که گردد، حضوری برگزار صورت به تکمیلی

...  و آموزشی ، خوابگاهی امکانات ها، زیرساخت به توجه با کاردانی و اینگونه دروس در مقاطع کارشناسی برای. گیرد

 شود. گیری تصمیم مربوطه برای برگزاری به صورت فشرده یا گروه بندی دانشگاه کرونای ستاد با تشخیص

 .به صورت حضوری برگزار گردد سال تحصیلی جاری سال دوم مقرر گردید امتحانات پایان ترم کلیه مقاطع  نیم -5

 همانند دانشگاه در گیری تصمیم و سازی تصمیم ارکان جلسات تأکید گردید که براساس مصوبات قبلی کلیه -6

 بصورت حضوری...  پژوهشی، شوراهای ، تکمیلی تحصیالتت و آموزشی شوراهای آموزشی، گروه های شورای جلسات

 .گردد برگزار



مورد  و فاصله گذاری اجتماعی پروتکل های بهداشتی و عدم امکان تحقق با عنایت به وضعیت سیال بیماری کرونا  -7

ظرفیت فعلی کالس ها و خوابگاهها، و توجه به این نکته که از سرگیری آموزش حضوری به با  نظر ستاد ملی کرونا

، اعضای شورا به اتفاق  خواهان استعالم  ،رفاهی و ... نیاز خواهد داشتخوابگاهی برابر فضاهای آموزشی ، حداقل دو

 از ستاد ملی کرونا جهت بررسی دقیق و اعالم نظر بهداشتی و حقوقی شدند.

  و برنامه ریزی ، مصوب گردیدو تخصیص های انجام شده از طرف سازمان مدیریت نایت به کمبود اعتبارات ا عب -8

زیرساخت های خوابگاهی و نیز امور تغذیه  تأمین اعتبارت الزم جهت برایریاست شورای مدیریت استانی ،موارد را 

  .نمایندمنعکس  به ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 مؤسسات و ها دانشگاه در حضوری آموزش ازسرگیری ستاد با عنایت به مصوبه قبلی شورا در خصوص تشکیل -9

 دبیرخانه برای مذکور ستادهای صورتجلساتارسال   و مربوطه مؤسسه/دانشگاه رئیس مسئولیت با عالی آموزش

مصوبات ستادهای مذکور به مباحث و برتسریع در ارسال  ،تهران استان عالی آموزش استانی مدیریت شورای

 شورای مدیریت استانی تأکید گردید.دبیرخانه 


