
 باسمه تعالی

شی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در رابطه با آموزش مجازیزاطالعیه معاونت آمو  

 اساتید محترم دانشگاه، دانشجویان گرامی

 با سالم و احترام

 11فرارسیدن سال نو و اعیاد شعبانیه مصوبات جلسه هیات رئیسه دانشگاه در روز دوشنبه مورخ  ضمن تبریک

 11در رابطه با آموزش مجازی در دانشگاه به شرح زیر جهت اجرا از روز شنبه مورخ  1911فروردین ماه 

فرآیند آموزش مجازی ابالغ می گردد، امید است با مشارکت فعال اساتید و دانشجویان در  1911فروردین ماه 

 همچنان در مسیر علم آموزی محکم و استوار گام برداریم.

 امور مدیر، آموزشی امور مدیر، آموزشی معاون عضویت با دانشگاه مجازی آموزش کارگروه تشکیل .1

 و مدیران گروه های آموزشی فناوری

و سه تن از  فناوری امور مدیر، آموزشی امور مدیرعضویت  با مجازی آموزش اجرائی تیم تشکیل .2

 کارشناسان خبره در زمینه آموزش و فناوری اطالعات

 دانشجویانی برای در شورای آموزشی دانشگاه سنوات احتساب بدون ترم حذف و درس حذف بررسی .9

 امتحانات برگزاری از قبل روز 11 تا حداکثر ندارند را آنالین های کالس در حضور امکان علت هر به که

 کند می ایجاد دانشجو تحصیل ادامه در که مشکالتی به توجه با درس یا ترم حذف) 182 ترم پایان

 برنامه مجازی های کالس در حضور جهت گرامی دانشجویان شود می پیشنهاد لذا، شود نمی توصیه

 (شوند کالس در مجاز حد از بیش غیبت دلیل به درس حذف از مانع تا دهند انجام را الزم ریزی

 11 مورخ شنبه روز از نظری دروس کلیه برای آنالین مجازی های کالس قالب در آموزش شروع .4

اسفندماه  11اطالعیه مدیریت امور آموزشی در تاریخ ) آن نامه شیوه با مطابق 1911 ماه فروردین

 دروس اساتید کلیه ،(Adobe Connectمبنی بر برگزاری کالس آنالین با نرم افزار تحت وب  1918

 آموزشی سامانه در شده ثبت) خود درسی برنامه با مطابق زیر شیوه دو از یکی به هستند موظف نظری

 .نمایند برگزار آنالین صورت به را کالس (سما

 (181211فوق الذکر ) نامه شیوه با مطابق دانشگاه در حضور بدون آنالین کالس برگزاری( الف

 فنی امکانات از استفاده و درسی برنامه با مطابق دروس تدریس ساعات در دانشگاه در استاد حضور( ب

 آنالین کالس برگزاری جهت دانشگاه اجرائی تیم و



 

 اولین در که از نظر استاد تحت هیچ شرایطی امکان برگزاری آنالین ندارند عملی های کالس برگزاری .5

 اعالم بالمانع باالدستی مراجع توسط دانشگاه در دانشجویان حضور آنکه از پس فشرده صورت به فرصت

 باید الزاما نظری دروس کلیه که است بدیهی، اند شده تعریف عملی سرفصل در که دروسی صرفا) .شد

 (شوند ارائه مجازی شکل به

 آنکه از پس و ها کالس اتمام از پس جدید برنامه با مطابق حضوری صورت به امتحانات برگزاری .1

 .شد اعالم بالمانع باالدستی مراجع توسط دانشگاه در دانشجویان حضور

  :زیر های روش به دانشگاه آموزشی امور توسط مجازی آنالین های کالس صحیح برگزاری بر نظارت  .7

تشکیل بررسی و آنالین های کالس به آموزش ناظر مجازی مراجعه( الف  

آفالین صورت به وب تحت کالس فیلم لینک ارایه و مجازی کالس سامانه توسط کالس ضبط( ب  

 شده برگزار کالس فیلم فایل ارایه و استاد توسط کالس ضبط( ج

 رس های اینترنتی ارایه شده و کالس های مجازید( بررسی کلیه مراجعات اساتید و دانشجویان به آد

برگزاری کالس مجازی توسط امور تحت وب ویژه اساتید جهت آموزش  دوره آموزشیبرگزاری  .8

 آموزشی دانشگاه

 استاد هر ویژه اینترنتی آدرس یک ممکن زمان ترین کوتاه در است موظف مجازی آموزش اجرایتیم  .1

 .دهد قرار محترم اساتید اختیار در مجازی کالس برگزاری جهت و نموده تعریف

، استاد، درس مشخصات شامل مجازی های کالس برگزاری نحوه است موظف دانشگاه آموزشی امور .11

 دانشجویان اطالع به مناسب نحوه به کالس اینترنتی آدرس همراه به کالس تشکیل ساعت و تاریخ

 .برساند

 

 

 

 

 

 


