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رؤسا و سرپرستان محترم  مراکزآموزش علمی کاربردی واحداستانی تهران غرب

    سالم علیکم؛
احـتراماً با تشکر از همکاری و همراهی صمیمانه روساوسرپرستان محترم  مراکزآموزش 
علمی کاربردی واحداستانی تهران غرب در انتخاب سامانه اموزش مجازی آنالبن به صورت 
یکپارچه توسط کمیته آموزش مجازی استان ،ضمن آرزوی صحت و سالمتی و ریشه کن 
شدن ویروس منحوس کرونا، شروع سالتحصیلی جدید (١٤٠٠-١٣٩٩) را تبریک عرض 
نموده  و نکات قابل توجهی ، پیرو نامه شماره ١٧٧٦٩ /٩٩/م مورخ ٩٩/٠٦/٠١ معاون محترم 

آموزشی دانشگاه جهت پیگیری واقدام الزم به حضور معروض می دارد.

١- درخصوص آغاز سال تحصیلی و ابالغ تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ١٤٠٠-
١٣٩٩ انتظار دارد اهتمام الزم در برگزاری کیفی آموزشهای مهارتی واجرای دقیق تقویم 
آموزشی و سایر قوانین آموزشی  ازجمله غیبت ٣/١٦و..... معمول گردیده  ودراین راستا اداره 
نظارت وارزیابی واحد استانی از طریق سامانه انتخابی و بازدید های میدانی ، نظارت مستمر 

و الزم را در دستور کار خود قرار دارد.

۲-باعنایت به تداوم شیوع ویروس کرونا و لزوم اتخاذ تمهیدات الزم برای حداقل رساندن 
آسیب به کیفیت آموزشهای مهارتی، ارائه دروس صرفاً نظری وبخش نظری دروس 
نظری-عملی در نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹در سامانه انتخابی صورت 

پذیرد.  از ارائه دروس عملی به صورت غیر حضوری  اجتناب شود.

٣- پوشش کامل سرفصل دروس (مصوب شورای برنامهریزی درسی) و تشکیل ١٦ 
جلسه آموزشی در هر نیمسال تحصیلی، ضرورت داشته درصورت کسری تعداد جلسات، 

مدرس محترم با هماهنگی مرکز ذیربط، موظف به برگزاری کالس های جبرانی میباشد.

٤- با توجه به ماهیت دورههای علمی و کاربردی و اهمیت ویژه بخش عملی دروس، با 
رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای برگزاری حضوری کالسهای عملی و بخش 
عملی دروس نظری ـ عملی ضرورت داشته تمهیدات الزم برای اجرای کلیه دروس 
علیالخصوص دروس عملی، کاربینی، کارورزیها و ... اتخاذ گردد. ضمناً امکان 

استفاده از آموزش الکترونیک واحدهای عملی با شبیه سازی (Simulation) بصورت 
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محدود صرفاً پس از اخذ نظر متخصصان و خبرگان ذیربط و تائید شورای آموزشی واحد 
استانی برای پوشش بخشی از جلسات کالس های دروس عملی میسور می باشد.

۵-برنامهریزی و اتخاذ تمهیدات الزم برای ارزیابی علمی و مهارتی دانشجویان، به صورت 
مستمر و تکوینی در طول نیمسال تحصیلی ضرورت داشته اهتمام الزم در برگزاری 

امتحان میان ترم از مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ لغایت ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ معمول گردد. 

در خاتمه ضمن تشکر مجدد از اهتمام صادقانه کلیه همکاران محترم، صحت، سالمتی و 
موفقیت شما را درگاه خداوند سبحان مسئلت می نماید.


