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مدیران محترم گروه های معارف اسالمی در دانشگاه ها

سالم علیکم
با احترام و عنایت به جایگاه دروس معارف اسالمی دانشگاه ها در تربیت دینی دانشجویان و ارتباط 
مستقیم مدرسان محترم با مخاطبان این دروس به اطالع می رساند بنا به ضرورت ایجاد شده در تعطیلی 
اضطراری دانشگاه های کشور و تصمیم اتخاذ شده  به منظور جبران جلسات درسی لغو شده در این 
تعطیالت با استفاده از آموزش های مجازی، معاونت آموزشی نهاد در نظر دارد تا در راستای تحقق 
منویات مقاممعظمرهبری(مدظله العالی) در بهره گیری از ظرفیتهای قابل توجه فضای مجازی در تبلیغ 
آموزههای اسالمی و مبانی انقالب اسالمی به نسل جوان، خدمت خود را از طریق سامانه آموزش مجازی 

بر اساس دستور العمل ذیل ارائه نماید. 
بدیهی است اجرای دستورالعمل برای تمامی گروه های معارف اسالمی سراسر کشور الزامی است:

جهت جبرانِ هر جلسه کالس حضوری (۲ ساعته) لغو شده، بایستی حداقل ۲ جلسه آموزش مجازی  -۱
از میان دروس موجود مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان متناسب با موضوع هر گرایش از دروس 
معارف اسالمی توسط دانشجویان اخذ و گذرانده شود. (دروس پیشنهادی آموزش مجازی به پیوست 

می باشد.)
به ازای تعداد جلسات مازادی که توسط دانشجویان گذرانده می شود، به صالحدید مدرس مربوطه تا  -۲

سقف ۲ نمره به عنوان فعالیت کالسی در نظر گرفته خواهد شد.
انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان عالوه بر جبران جلسات لغو شده، ۴ نمره از ۲۰ نمره  -۳
آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که إعمال آن توسط استاد و گروه 

معارف مربوطه ضروری است. 
فرآیند تأیید و پذیرش دروس مجازی گذرانده شده توسط گروه معارف هر دانشگاه منوط به اخذ  -۴
 www.ec.nahad.ir گواهینامه از سایت رسمی آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس اینترنتی

می باشد.
چنانچه براساس برنامه ریزی هر دانشگاه، ظرفیت آموزش مجازی در اختیار گروه معارف قرار گیرد و  -۵
یا برخی استادان تمایل به ارائه فایل صوتی در پیام رسان های داخلی (سروش، ایتا، بله) داشته 
باشند، با رعایت مالحظات قانونی و با هماهنگی مدیریت امور گروه های معارف استفاده از این 

فرصت نیز میسر خواهد بود.

http://www.ec.nahad.ir/
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توصیه ها:
الف .به مدرسان محترم دروس معارف توصیه شود در صورت نیاز به اعتبارسنجی صحت انجام آموزش 

مجازی توسط دانشجو، نسبت به دریافت کنفرانس کالسی از درس گذرانده شده اقدام گردد.
ب .به دانشجویان توصیه شود مراجعه به سامانه آموزش مجازی را به روزهای آخر بازه زمانی معین شده 

موکول ننمایند.

اجرای این بخشنامه از تاریخ ارسال الزامی است.


