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  1صفحه 

 

 مقدمه:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و عوارض و تبعات ناشی از آن  و لزوم رعایت پروتکل های ابالغی ستاد  ملی مبارزه با ویرروس کرونرا   

بررسی راهکارهای مختلف، بهترین و مناسب ترین گزینه در دانشگاه در جهت پیشگیری از اشاعه ویروس و حفظ سالمت آحاد جامعه، با 

در شرایط حاضر استفاده از شیوه های آموزشی مبتنی بر روش های الکترونیکی به جای آموزش حضوری خواهد بود که با توجه به سابقه 

باالبردن کیفیرت آمروزش و ر رر برخری از     برگزاری کالس ها در ترم قبل بصورت الکترونیکی و تجربیات حاصل شده از آن و با هدف 

 (الزم االجرا می باشد.1400-1399ابهامات، شیوه نامه زیر تدوین گردیده و برای نیمسال جاری   ) ترم مهر

 کارگروه آموزش الکترونیکی  

دانشگاه در ایام بحران  کارگروه آموزش الکترونیکی دانشگاه به عنوان رکن اصلی برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاستگذاری امورآموزشی

  کرونا  با ترکیب زیر و با حکم ریاست محترم دانشگاه به مدت یکسال تشکیل خواهدشد.

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به عنوان رئیس کارگروه  .1

 رئیس مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه به عنوان دبیر کارگروه .2

 مدیر خدمات آموزشی دانشگاه .3

 مدیر توسعه و تحصیالت تکمیلی دانشگاه .4

 مدیرامور  ناوری و کارآ رینی دانشگاه  .5

 نمایندگان دانشکده ها حسب نیاز .6

 نحوه ارایه دروس 

 با توجه به روشهای مختلف برگزاری کالس های درس، شیوه های مناسب برگزاری کالس ها در ترم آتی به شرح زیر خواهد بود.

 آنالین روش برخط یا(online) 

صورت آنالیرن از   تعریف شده به مطابق با برنامه آموزشی هر درس در موعد مقرر ساتیددانشجویان و همچنین اهرکدام از  در این روش 

دقیقرا  برا    بصرورت تعراملی و   آموزش الکترونیکی  وصل شده و به سامانه  Adobe connect وBigBlueButton هایا زارطریق نرم

در این روش به منظور بازدهی بیشتر، ضروری است که کرالس برگرزار    .می پردازندآموزش و یادگیری به شرایطی شبیه به کالس درس 

ذخیره و در سرامانه   BB FlashBackیا  FastStoneشده توسط امکانات نرم ا زار های  وق یا نرم ا زارهای ضبط صفحه نمایش مانند 

 بتوانند مجددا  استفاده نمایند. آموزش الکترونیکی دانشگاه بارگذاری شود تا دانشجویان
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 روش ترکیبی 

های های دیجیتال را با کالسشود یک روش آموزشی است که تکنولوژی و رسانهیادگیری تلفیقی نیز گفته می که به آن یادگیری ترکیبی 

. از میران مردل   دهرد شان میسازی تجربه یادگیریپذیری بیشتری برای شخصیانعطاف دانشجویان  به  و درس مدرس محور تلفیق کرده 

توصیه مری شرود. در ایرن روش     Filipped Learning))های ترکیبی با  توجه به شرایط موجود، استفاده  ازمدل کالس های درس معکوس

روز قبل از زمان تشکیل کالس به صورت محتروای آموزشری    3دانشجویان قبل از حضور در کالس آنالین، مطالبی را  که استاد حداقل 

به صورت  ایل صوتی و یا تصویری تهیه و در سامانه بارگذاری نموده است، مطالعه می نماید و مدت زمان تشکیل کالس آنالین بره   که

پرسش و پاسخ، ر ر اشکاالت دانشجویان، برگزاری آزمونک و سایر  عالیت های یادگیری از قبیل حل تمرین و ارائره مارال هرای بیشرتر     

، ارائه قسمتی از درس یا موضوعی مرتبط با درس که قبال محتوای آن توسط استاد در سامانه بارگرذاری شرده   توسط استاد یا دانشجویان

 خواهد شد. و سایر موارد سپری (case study)است، توسط دانشجویان، بررسی نمونه های موردی

 .انتخاب شیوه  برگزاری کالس بر عهده استاد درس می باشد : توجه

 کالسمدت و زمان تشکیل 

های میزان ساعت آموزشانجام خواهد شدمدت و  16-18و  14-16، 10-12، 8-10شنبه در ساعت های  4کالس ها از روز شنبه لغایت 

و تابر قوانین دوره های حضوری بوده و تمامی سر صل های مصروب  های حضوری ساعت کالس مطابق با  الکترونیکی هر واحد درسی

 .آموزشی را شامل خواهد شد. 

دو هفته به  2الی  1در صورت صدور مجوز از طرف ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا  ، کالس های دانشجویان نوورود به مدت   توجه:

  .صورت حضوری خواهد بود

 قرط بررای    1399-1400: به منظور کاهش بار ترا یکی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه، تشکیل کرالس هرا در نیمسرال اول    توضیح

عالوه بر ساعات  وق مجاز بوده و  برای تشکیل  کالس هرای جبرانری در    18-20و  12-14شجویان مقطر کارشناسی در ساعت های دان

 خارج از بازه  وق، کسب مجوز از مدیر آموزشی دانشگاه به نمایندگی ازکارگروه آموزش های الکترونیکی ضروری می باشد.

 محل برگزاری کالس های الکترونیکی:

( لزومرا  بایرد در سرامانه آمروزش الکترونیکری دانشرگاه بره آدرس:        1399-1400دروس در کلیه مقاطر تحصیلی در نیمسال اول) کلیه 

/http://elearning.hsu.ac.ir       ثبت و به صورت برخط)آنالین( و یا ترکیب برخط و برون خط )آ الین( تشرکیل گرردد. مرال  و

مرجر اصلی اطالع رسانی و برگزاری کالس ها از طریق سامانه  وق خواهد بود و استفاده از شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی از قبیل 

طر کارشناسی مجاز نبوده و توصیه می شود صر ا  برای گروه های غیر رسرمی و  واتساپ، اینستاگرام و .... برای برگزاری کالس ها در مق

 اطالع رسانی مورد استفاده قرار گیرند.

http://elearning.hsu.ac.ir/
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برگزاری کالس در مقاطر تحصیالت تکمیلی در شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی بالمانر می باشد.ولی مال  رسرمی اطرالع    توضیح:

 نه آموزش های الکترونیکی خواهد بود. رسانی و بارگذاری محتوی دروس در ساما

 نحوه پاسخگویی استادان به سواالت و اشکاالت درسی دانشجویان

همانند کالس های حضوری اساتید موظف هستند ساعاتی را برای ر ر اشکال دانشجویان در نظر گر ته و در ضمن ثبت این سراعات در  

صورت برخط از طریق سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه پاسخگوی دانشجویان برنامه حضور خود در پرتال استادان، در آن ساعات به 

باشند وپیام های خود در مورد معر ی منابر، تکالیف، برنامه تردریس و امتحانرات را در ترابلو اعالنرات هرر درس در سیسرتم آمروزش        

 الکترونیکی به اطالع دانشجویان برسانند.

 ارزشیابی الکترونیکی دانشجویان:

بهینه سازی در آن آموزش راحت  یک بازخورد و ارزیابی همراه باشد نتایح حاصل از آن نیز بهتر و  آموزشی اگر با سیستم شک هر بدون

در کالس های آموزشی به روش الکترونیکی در دانشگاه، آزمون حین و یا پایان دوره نیز بصورت  . تر و با سرعت بیشتری انجام می شود

تمررین و  ه سامانه آموزش الکترونیکی با استفاده ازروش های متعددی که در سامانه پیش بینی شده است از قبیرل:  الکترونیکی و از طریق

برگزار خواهد شد که اساتید می توانند با توجه به شرایط  ، سوال چند گزینه ای ، سوال جورکردنی، سواالت با پاسخ تشریحی و ....پروژه

.ضمنا  به دلیل برخی از مشکالت ایجاد شده در ترم قبل توصیه می شود کره  ها را طراحی و اجرا نمایند کالس، یک و یا ترکیبی از آزمون

 ارزیابی به صورت مستمر و در طول ترم انجام گیرد.

 برگرزاری کرالس   سیسرتم  طریرق  اساتید محترم از  احتمالی، مشکالت و سؤاالت به پاسخ برای امتحان زمان در حتما  می شود که تأکید

 باشند. دانشجویان دسترس در دیگر پیام رسان سیستم هر یا برخط

در صورتی که ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا شررایط را در برازه   امتحانات پایان ترم بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و  توجه:

 . نمایدصورت حضوری برگزار  را بهامتحانات پایانی در نیمسال جاری دانشگاه مختار خواهد بود امتحانات عادی اعالم نماید، 

 شروع و پایان نیمسال تحصیلی

 شروع و پایان نیمسال تحصیلی بر اساس تقویم آموزشی مصوب شورای آموزشی خواهد بود.

  عملیدروس نحوه برگزاری 

لحرا   مصروبات   صورتی که در شرایط خرا  و برا   و درحتی االمکان سعی خواهد شد کلیه دروس بصورت الکترونیکی  برگزار گردد 

 عملری  –یا نظری  های الکترونیکی، امکان ارائه تعدادی از واحدهای عملی تصویب کارگروه آموزشستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و 

فته از نیمسال ارائه خواهند ه 3یا  2کالس ها به صورت حضوری و  شرده در در طول از طریق آموزش الکترونیکی  وجود نداشته باشد، 
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 یرک  بره صرورت   استاد توسط موردنظر دستگاه با کار یا عمل انجام محتوای مناسب از نحوۀ تهیۀ شد که در این موارد خا  نیز باید با

 کاهش داد.  زیادی حد تا را کالسها عملی، زمان کالس از و در اختیار دانشجو قرار دادن آن پیش ویدئویی  ایل

به منظور اختصا  زمان برگزاری و هماهنگی برای اسکان دانشجویان، ضروری است دانشکده ها در اولین هفته بعد از انتخراب   توضیح:

واحد، لیست اسامی دانشجویان و لیست عنوان های دروس عملی که لزوما باید به صورت حضوری برگزار شوند را به مدیریت آموزشری  

 اعالم نمایند.

 برگزاری دوره های الکترونیکیاساتید در  وظایف 

 تهیه محتوای الکترونیکی و بارگذاری آن در سامانه یادگیری الکترونیکی .1

 تشکیل به موقر کالس ها  در ساعت و زمان مقرر  .2

 پاسخگویی به سواالت دانشجویان   .3

 ارزشیابی مستمر دانشجویان در طول ترم .4

 دانشجویی ویژه در نیمسال جاری  - تسهیالت آموزشی

 تسهیالت بر اساس مقررات و دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت خانه اعمال خواهد شد.کلیه 

 های الکترونیکی  حضور و غیاب دانشجویان در آموزش

حضور دانشجویان در تمامی کالس های درسی اجباری بود و همانند آیین نامه دوره های حضوری بایستی در کالس ها حضرور داشرته   

 ب دانشجویان توسط اساتید هر درس انجام شده و مسوولیت آن بر عهده استاد درس خواهد بود.باشند و حضور غیا

، استاد می تواند برای دانشجو در لیست نمره نهایی، غیبت ثبت نماید که به معنی 16/3در صورت عدم حضور دانشجو بیش از حد مجاز 

 مره درصورت گذراندن این درس از معدل کل حذف خواهد شد. نمره صفر است و در معدل دانشجو موثر می باشد. تاثیر این ن

 امرا  کننرد   قبرول  مشخصی د عات تعداد تا را اینترنت  نی و قطعی مشکالت مورد در دانشجو ادعای به استادان توصیه می شود که حتما 

 .گیرد قرار بررسی مورد دانشجو وضعیت مشخص شده، الزم است حد از بیش

 امتحان پایانیحضور و غیاب جلسه 

با تشخیص استاد درس و در صورت ارزیابی مستمر در طول ترم، غیبت موجه در امتحان پایانی به منزله نمره صفر برای دانشجو نیسرت.  

 استادان می توانند نمره مستمر دانشجو را بدون در نظر گر تن نمره امتحان پایانی برای دانشجو ثبت نمایند.
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دالیل غیر مترقبه مانند قطر برق ،قطر اتصال شبکه ،ایرادات نرم ا زاری و... امکان شرکت و یا ادامه شررکت   تذکر مهم :در صورتی که به

در آزمون برای هریک از دانشجویان مقدور نکردد، با تشخیص استاد درس و در صورت نیاز، با مشراوره و کمرک از مردیریت  نراوری     

ورت عدم اثبات بروز ایرادات  نری کره مرانر شررکت در آزمرون گرردد،در مرورد        دانشگاه تعیین تکلیف خواهد شد.بدیهی است در ص

دانشجویانی که در آزمون ها شرکت نمی کنند برابر آیین نامه آموزشی، عدم شرکت در آزمون غیبت محسوب شده و برابر مقررات اقردام  

 خواهد شد.

 درخواست های آموزشی دانشجویان

موزشی خود را از طریق  رایندهای الکترونیکری تعریرف شرده در پرترال دانشرجویی، مطررح  و       دانشجویان می توانند درخواست های آ

پیگیررری نماینررد و در صررورت نیرراز بررا کارشررناس مربوطرره از طریررق شررماره هررای موجررود در د ترچرره تلفررن دانشررگاه بررا آدرس   

118http://www.hsu.ac.ir/ رند. ضمن اینکه کلیه روسای دانشکده، مدیران گروه، مسئولین آمروزش دانشرکده و سرایر    تماس بگی

 کارکنان بخش مدیریت آموزشی، مدیریت مالی و مدیریت دانشجویی موظف هستند روزانه به درخواست ها پاسخ دهند. 

 

 از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد.شورای آموزشی دانشگاه تصویب و  3/6/1399مورخه   528این شیوه نامه در جلسه شماره 
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