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جناب آقای دکتر محمد مهدیزاده 

معاون محترم آموزشی و پژوهشی

موضوع : اعالم نظرات و پیشنهادات شورای صنفی در خصوص نحوه اجرای آموزش مجازی

احتراماً، شورای صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه مراغه وظیفه خود می داند ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایام 
پرفیض رمضان، از تالشهای خالصانه، مجدانه و بی وقفه جنابعالی و همکاران محترم که با همتی ستودنی در پیشبرد اهداف 
آموزشی دانشگاه در این روزهای سخت گسترش ویروس کووید ۱۹ (کرونا) متقبل زحمات فراوانی میگردید، صمیمانه قدردانی 
و سپاسگزاری نماید. این شورا جهت انعکاس مکاتبات و مطالبات جمعی از اساتید گرامی، موضوع را در یک جلسه مورد بحث و 
بررسی قرار داده است که بدینوسیله ماحصل نظرات و پیشنهادات  را  به استحضار عالی می رسانیم.  امید است که عنایت به 
آنها بتواند در جلوگیری از ورود خدشه به زحمات شبانه روزی و به سرانجام رساندن ترم جاری با صحت و سالمت کمک حال 

باشد .

۱-  ایجاد و حفظ فضای آموزشی آرام و مطمئن در این روزهای پرمخاطره و اضطراب یکی از مواردی است که جنابعالی اهتمام 
خاص به آن دارید. لیکن، در پاره ای از مواقع، برخی از ابالغیه های شتابزده، تکثر تصمیمات و تغییرات پیاپی اطالعیه ها و 

احیانا برخی فضاسازی ها زمینه ساز تشویش اذهان گردیده است .

۲- یکسان نبودن امکانات ، شرایط و زمینه های ضروری جهت بهره برداری از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری، وجود 
سلیقههای مختلف آموزشی اساتید در کنار مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری آموزش مجازی و نهایتاً تنوع ترکیب 
دانشجویی رشته ها، گروه ها و دانشکده های مختلف و اختالف دسترسی آنها به امکانات فضای مجازی باعث ایجاد نگرانیهایی 

شده است که  کوشش های مجموعه آموزش و اساتید را تحت شعاع قرار داده است .

۳- قطعاً، اساتید محترم در تهیه فایلها و اسالید ها و مدارک و مستندات  برای  ارائه بهینه تدریس متحمل رنج و زحمت به 
مراتب بیشتر از تدریس حضوری شده اند. همچنین، مستحضرید که دانشجویان هم مطالب درسی را با زحمت بیشتر از حالت 

عادی حضوری پیگیری می نمایند. شرایط برای همه دشوارتر از حالت عادی است.

۴-پیشنهاد میشود که ترم جاری راکه بخش عمده آن سپری شده است با مدیریتی توام با آرامش، شوک حاصل از این بحران 
عالمگیر را تخفیف داده و با لحاظ سالیق مختلف تدریس و واگذاری شیوه ادامه تدریس و و نحوه ارزشیابی و تعیین نمره 
درسی بر عهده اساتید محترم ، تجربه ناآزموده و ناآشنای آموزش مجازی را هم برای اساتید و هم برای دانشجویان هموارتر 

سازید. پیشاپیش، از حسن توجه حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

                                                                                                     با تجدید احترام
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