
 

 بسمه تعالی

 های آموزش مجازی مرکز آموزش عالی کاشمرشیوه نامه نظارت بر نحوه برگزاری کالس

   98-99نیمسال دوم ترم تحصیلی 

 پیرو اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در خصوص تداوم تعطیلی کالس های حضوری آموزشی در دانشگاه ها

با وسروس کرونا و نیز ابال یا ملام عالی وزارت علوم، تقلیلات و وراوری م ری بر تداوم  یلو مراکز آموزش عا لا  در راستتت ای ملاب

شگاهوعالیت شی دان شی و پژوه شی مرکز آو مراکز آموزش عالی هاهای آموز شمر)تمامی دروس ، کالس های آموز موزش عالی کا

 ر خواهد بود:سها با قرار زو شیوه برگزاری آن رت مجازی برگزاراری( بصونظیر عمومی، پاسا، اصلی، تخصصی و اخ ینظری 

 الزامات روش برگزاری کالس نوع برگزاری کالس  ردیف
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کالس برخط 

 )آنالین(

 

 

 سامانه آموزش مجازی مرکز

 نرم افزار)آنالین از طریق 

 Adobe Connect) 

 به آدرس:

/ht tp://vu.kashmar.ac.i r 

 

 

 

 

) سامانه استادیار( مطابق  زمان برگزاری تمامی کالس های آموزشی آنالین -1

و برنامه آنها بصییورر روزانه از طریق  با برنامه کالسییی ترمی می باشیی 

 ها به دانشجویان گرامی اطالع رسانی خواه  ش .امور کالس

سالی)  -2 ساس طرح درس ار ست بر ا که در ابت ای هر آموزش دروس می بای

سه  گروه محترم ترم به م یر صورر جل ست( بوده و ب ش ه ا سال  مربوطه ار

 ای برگزار شود.

ور باال بردن سطح کیفی آموزش، بهتر است اساتی  محترم متناسب با به منظ -3

کالیف و تمرین ئه ت یان را دان ،های مسیییتمرنوع درس از طریق ارا شیییجو

 ارزیابی و ه ایت کنن .

ستاد  -4 شجویان مطابق با روال و قوانین موجود بر عه ه ا ضور و غیاب دان ح

 درس می باش .
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 یکالس ترکیب

برخط)آنالین( و 

 برون خط )آفالین(

 

 
 سامانه آموزش مجازی مرکز

 نرم افزار)آفالین از طریق 

 (( به آدرس:ادوب کانکت

 به آدرس:
/ht tp://vu.kashmar.ac.i r 

 

 
 

اساتی  محترم می بایست محتوای آموزشی مطابق با سرفصل و طرح درس  -1

 ها قرار دهن .را برای دانشجویان تهیه نماین  و آن را در اختیار آن

های صوتی، تصویری و متون علمی است که محتوای آموزشی شامل فایل -2

 توسط استاد گردآوری و تهیه ش ه است. 

شی، فایل -3 ست، تولی ، گردآوری و بارگزاری محتوای آموز های کمکی پیو

گذ کالیف و تمرینبار یادگیری اری ت به منظور آموزش و  های مرتبط، 

 دانشجویان بصورر جلسه ای و هر هفته انجام شود.ت ریجی و بهتر 

های اسیییت تمامی اسیییاتی  محترم، به منظور بررسیییی ف الیت ریضیییرو -4

 2جلسییه  برای دروس نظری 10 ح اقل رفع اشییکال آنها دانشییجویان و

را بصورر برخط برگزار  واح ی 3جلسه برای دروس نظری  15واح ی و 

 کنن .

http://vu.kashmar.ac.ir/
http://vu.kashmar.ac.ir/


ستر   -5 ش ه در ب شر  ضبط فیلم های منت صورتی که فایل  ادوب کانکت در 

و ف الیت  نباشیین ، می توانن  به عنوان محتوای ج ی  شیی ه  دی ر اسییاتی 

ادوب ها ی ضبط ش ه کالس )سامانه مورد قبول واقع شون . فایل آموزشی

تنها به عنوان گزارش عملکرد اسیییاتی  تلمی می شیییون  و ب یهی ( کانکت

 نماین . می به یادگیری بیشتر دانشجویان کمک  است که

 

 های مجازی:سموارد مهم در خصوص برگزاری کال

شمر کالس -1 شی مرکز آموزش عالی کا سال طبق تقویم آموز صورت مجازی های نظری در این نیم سال جاری ب تا پایان نیم

 برگزار خواهد شد.

شند( می برگزاری بخش عملی دروس ترکیبی)واحدهای نظری و عملی توأمان  -2 ستاد محترم درسبا شخیص ا ساس ت  و بر ا

ص شود بخش عملیورتی که در کیفیت ت ریس در  سامانه خللی وارد ن شی در  آموزش مجازی ، از طریق آپلود فیلم آموز

و البته با تایی  م یر محترم  ی را به دنبال داشییته باشیی ملانتمال مطالب ع ی دی ری که ح اکثر میزان) و یا هر شیییوهمرکز

 باشد.پذیر میامکان (گروه مربوطه

ت عتف، برگزاری دروس صرفاً عملی)نظیر آزمایشگاهی، کارگاهی و ...( تنها پیرو بخش نامه معاونت محترم آموزشی وزار -3

شگاه، بصورت فشرده میسر خواهد بود شبیه سازدر صورت بازگشایی دان یا   . ضمناً برگزاری دروس عملی که از طریق 

 ه  بود.میسر خوا ی مرکزآموزش شون ، پس از هماهن ی و تایی  م اوننرم افزارهای دی ر آموزش داده می

شی برای هر درس  -4 سات آموز شکیل کامل جل سه برای دروس  16) ت سه برای دروس  24واح ی و  2جل  واح ی( 3جل

 مورد نظر خواهد بود.

جهت ارائه مطالب کلی به دانشجججو)از یبیل ارسججال کل فایل پی دی ات، کتاغ و (یره( بدون تشججکیل کالس مجازی آنالین  -5

 رفع اشکال غیر قابل قبول است.

شجو  -6 شرفت دان شیابی پی ستمر ارز سال م ست)نظیر ار صیلی ا سال تح ستاد در طول نیم ستمر ا شامل ارزیابی م در هر درس 

 های مشخص شده(و اخذ آنها تا تاریختمرینات آموزشی به دانشجویان 

برگزار کنند؛ در  آنالینرا بصورت  جدول فوق 2ردیف  4مطابق بند  بایداساتید محترم، با توجه به نوع و تعداد واحد درس  -7

 (یر اینصورت، مطابق مقررات آموزشی دانشگاه درس ناتمام تلقی خواهد شد.

و با های مجازی ارزشیابی اساتید محترم در نیمسال جاری، با توجه به وضعیت موجود بر اساس دستورالعمل تشکیل کالس -8

ارائه  کیفیت محتوای دروسم توجه خاصی بر . مستدعی است اساتید محتررعایت الزامار این شیوه نامه انجام خواه  ش 

 شده داشته باشند.



ستمر بر روند برگزاری کالسمدیران محترم گروه -9 شگاه موظفند نظارت م شی دان صی، های آموز ص شی)دروس تخ های آموز

صی( را انجام داده و نتایج کمی و کیفی آن ص سط گروه تخ شده تو صلی و اختیاری ارائه  صورت هفتگی به ا  معاونتها را به 

سی شات جهت برر ست، این گزار شایان ذکر ا سال نمایند.  شی مرکز ار ابی و ارزیهای تکمیلی به رئیس گروه نظارت، آموز

 منعکس خواهد شد. تضمین کیفیت مرکز
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