
                        فرایند برگزاری کرسی ترویجی در دوران شیوع بیماری کرونا
بسترسازی و ایجاد زیرساختهای الزم برای برگزاری کرسی ترویجی در واحدهای دانشگاهی به صورت آنالین(ویدئو  -۱

کنفرانس)

ارسال نامه برگزاری کرسی ترویجی در واحد دانشگاهی به همراه متن مکتوب به صورت اتوماسیونی و فیزیکی به اداره  -۲

کل پژوهش و تحصیالت تکمیلی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی

ورود و ثبت نام صاحب کرسی در سامانه معرفی شده از مراکز فناوری واحدهای دانشگاهی جهت برگزاری کرسی  -۳

ترویجی

معرفی سامانه یاد شده و ارائه رمز ورود به ناقد(ان)، مدیر جلسه، اعضای هیات علمی و شرکت کنندگان در کرسی  -۴

توسط صاحب کرسی با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری/معاونت علمی واحد دانشگاهی

اعالم زمان برگزاری جلسه به اعضای برگزار کننده و شرکت کننده در کرسی -۵

بارگذاری مستندات الزم در سامانه توسط صاحب کرسی برای مطالعه و بهرهمندی اعضای شرکت کننده در کرسی  -۶

ترویجی

ارسال فیلم و مستندات الزم پس از برگزاری آنالین کرسی ترویجی در واحدهای دانشگاهی(فیلم صوتی و تصویری  -۷

از برگزاری کرسی) به همراه فرم اکسل(تکمیل شده) کرسی های برگزار شده(پیوست) به اداره کل پژوهش و 
تحصیالت تکمیلی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه جهت طی مراحل صدور گواهی.

الزم به ذکر است که این فرایند موقتی است و تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا میباشد. همچنین در 

صورت رعایت کامل طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و مسائل بهداشتی مربوطه، برگزاری کرسیها به صورت حضوری 

مانعی نخواهد داشت.

در مورد موضوع کرسیها، ضمن اعالم اینکه استادان محترم در انتخاب موضوع آزاد هستند؛ در حال حاضر برگزاری 

کرسیهای ترویجی در واحدهای دانشگاهی در موضوعات زیر و یا مرتبط با وضعیت و شرایط حال حاضر توصیه میشود: 

جنگ بیولوژیک -

پدافند غیرعامل -

آموزش بهداشت فردی و جمعی -

بررسی عملکرد دولت/ دولتها در زمینه کرونا و پساکرونا -

رفتارهای مخاطره آمیز مردم در دوران کرونا -

نقش کرونا در اقتصاد مقاومتی -

چالشهای کرونا و پساکرونا -

مطالعات موردی وآینده اندیشی در مدیریت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست در دوران کرونا و پساکرونا -

- و...


