دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺧﺒﺮ داد :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر راه
اﻧﺪازی ﺷﺪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ داﻧﺸﺎه ،از راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ داﻧﺸﺎه
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﺠﺎدﺷﺪه و ﻧﺒﻮد اﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی داﻧﺸﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻀﻮری
و ﻟﺰوم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﺳﺎزی آﻣﻮزشﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎری؛ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،داﻧﺸﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺖ«.
وی اﻓﺰود :راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﻧﺸﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﺑﺮرﺳﻫﺎی ﻓﺮاوان
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺟﺪیﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی و ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ،دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠ ﺑﻨﺪه و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ
ﻣﺤﺘﺮم راهاﻧﺪازی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی و ﻋﺪم ﺗﻌﻄﯿﻠ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزﺷ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮدهﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه درﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :از وﯾﮋﮔﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻣﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺻﺪﻫﺎ دوره ،اﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری و اﺷﺘﺮاﮐﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻨﺪات ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﻂ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺮه
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻼس ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﻣﺎن وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری اﻓﺰود :وﺟﻮد ﺗﻘﻮﯾﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ
ازﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ«.
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت اﺿﻄﺮاری داﻧﺸﺎه و در راﺳﺘﺎی ﻋﺪم اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ در ﺑﺤﺚ آﻣﻮزﺷ
اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﻟﺘﺮوﻧﯿ از اﻣﺎﻧﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷ داﻧﺸﺎه در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺤﻮه ورود و اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ داﻧﺸﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﮔﺮدد.

