
 

 استاد محترم
 باسالم

حضور دانشجویان گرامی در دانشگاه، این ه دانشگاه مبنی بر ارائه شیوه نامه برگزاری کالس مجازی با توجه به شرایط خاص فعلی و عدم امکان پیرو مصوبه هیات رئیسا احترام

 شیوه نامه در قالب بندهای زیر ابالغ می گردد:

درس شده است را با شروع آموزش مجازی و غیر حضوری که  امید است اساتید محترم تهدید شیوع بیماری ویروسی که منجر به عدم حضور دانشجویان در کالس .1

در بسیاری از سرنوشت محتوم آموزش در آینده است، از جنبه ای تبدیل به فرصت نموده و این فرآیند آغازی باشد بر فصل نوینی از آموزش که در حال حاضر 

 جوامع با زیرساخت مناسب فناوری اطالعات در حال اجراست.

ساعته است، در حال حاضر نرم افزار  22ت های الزم جهت ارائه کالس مجازی نرم افزار قدرتمند ارائه مطلب و سرور با پشتیبانی زیرساخمهمترین  .2

AdobeConnect  یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای ارائه غیر حضوری است، ضمنا در کشور ما شرکت های خصوصی متعدد به ارائه سرور متمرکز داخلی با

https://www.tehranserver.ir/virtual-  با آدرس اینترنتی تهران سرورشرکت  ،ساعته پرداخته اند، یکی از این شرکت های خصوصی 22نی پشتیبا

class.php ره کالس مجازی آنالین پیشنهاد می شود.می باشد که مورد تایید دانشگاه بوده و استفاده از آن در قالب اجا 

نسبت به خرید یک پالن کالس مجازی با توجه به  AdobeConnectآنالین  –اساتید محترم می توانند با مراجعه به این سایت از بخش اجاره کالس مجازی  .3

بایتی( اقدام نمایند، کلیه هزینه کالس خریداری اگیگ 155کاربره  25پالن شرکتی  گیگابایتی یا 15 کاربره 11تعداد شرکت کنندگان در کالس )پالن شخصی 

 حداقل برگزاری سه جلسه کالس مجازی قالب این طرح جهت اشتراک یک ماهه توسط دانشگاه با استاد تسویه خواهد شد. و شده با ارائه مستندات خرید

ین سایت به صورت فیلم و فایل های متنی آموزشی ارائه شده است و تنها کافیست استاد یک کالس در ا AdobeConnectنحوه کار کرد با نرم افزار تحت وب  .2

ساعت قبل از برگزاری کالس  24حداقل مجازی با اعتبار یک ماهه خریداری نموده و برنامه برگزاری کالس خود را در هر ساعت از شبانه روز و هر روز هفته 

 رس مربوطه رسانده شود، پس از خریدزش دانشگاه برساند تا موضوع از طریق سایت دانشگاه به اطالع دانشجویان استاد در دبه اطالع اداره آمومجازی آنالین 

یار امور آموزشی کالس مجازی یک آدرس اینترنتی به نام دلخواه و تعیین شده توسط استاد در اختیار او قرارداده می شود که الزم است این آدرس نیز در اخت

 اه قرار گیرد تا به اطالع دانشجویان رسانده شود.دانشگ

خود در ورودی  مشخصاتمراجعه نموده و با ثبت  ارائه شده توسط استادکالس مجازی استاد در زمان مقرر به آدرس اینترنتی  در دانشجویان گرامی جهت شرکت .1

رود می توانند از امکانات ارائه شده در قالب نرم افزار تحت وب و در صورت صدور اجازه و کالس اجازه ورود به کالس را از استاد درس می گیرند

AdobeConnect .نظیر ضبط فیلم کالس، پرسش و پاسخ و . . . استفاده نمایند 

یلم پس از ارائه این ف ،دقیقه ای تهیه نماید 05یک فیلم  ،با توجه به امکان ضبط کامل کالس برگزار شده، الزم است استاد از کل زمان برگزاری کالس تحت وب .6

 س آنالین نشده اند.به آموزش دانشگاه مستند برگزاری کالس تحت وب استاد بوده ضمنا می تواند در اختیار سایر دانشجویانی قرار گیرد که موفق به حضور در کال

ان کالس فوق العاده با پرداخت حق الزحمه این کالس را تحت عنو ،در صورت درخواست استاد ،دانشگاه متعهد است ضمن پرداخت هزینه اجاره کالس مجازی .7

 05استاد در نظر بگیرد، البته الزم است مستندات برگزاری کالس )فیلم  یویژه در نظر گرفته یا به عنوان یک جلسه جبرانی کالس های تشکیل نشده حضور

 ( تحویل امور آموزشی دانشگاه شود.دقیقه ای برگزاری کالس + فهرست دانشجویان حاضر

د این شیوه صورتی که استا الزم به ذکر است، در حال حاضر استفاده از این فرآیند در برگزاری کالس مجازی آنالین توسط استاد هر درس کامال اختیاری بوده ودر .4

حضور  جهت ضمنا با توجه به نیازمندی به زیر ساخت فناوری اطالعات را در پیشبرد اهداف آموزشی کالس خود راهگشا می داند، می تواند از آن بهره ببرد.

اختیاری بوده و الزامی ندارد، در عین حال استاد می تواند با ارائه فیلم کالس های برگزار شده به دانشجویانی که به هر علت نیز ر این قالب از کالس دانشجویان د

 یش ببرد.موفق به حضور در کالس مجازی نشده اند این بخش از سرفصل آموزشی را تدریس شده فرض نموده و تدریس حضوری خود را از ادامه آن پ
 احترام باسپاس و

 مدیر امور آموزشی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
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