
 

 های مجازی برگزاری کالس دستورالعمل
 ایرانی()دانشجویان ایرانی و غیر کلیه مقاطع تحصیلی

 دانشگاه فردوسی مشهد
 ۹۸-۹۹در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 
هیأت  یضمن قدردانی از همراهی کلیه اعضا دانشگاه فردوسی مشهد

پیش  زیز در عبور از مشکلعلمی محترم، کارمندان گرامی و دانشجویان ع
معاونت  ةعنوان مصوبحاضر را به دستورالعملدلیل شیوع بیماری، آمده به

 تدوینمسئولین محترم آموزشی  تمامیهمفکری و مشورت آموزشی که با 
 نماید. ابالغ می ،گردیده است

 یکایک ، تالش و همدلیهمتنیازمند ، بحراناز این  گذربدیهی است 
در که  گونهو هماناست مشهد اعضای خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی 

ند متعال با یاری خداواست نیز چنین بوده تا کنون مواجهه با بحران فعلی 
 . مفائق آییاین مشکل بزرگ  توانیم برمی به کمک یکدیگرو 

های غیرحضوری برگزاری کالس و الزامات نوع، برای نیل به این هدف نحوه
 گردد. اعالم میزیر  هایجدولیکی از )مجازی( مطابق 

صی خصالزم به ذکر است که تمامی دروس نظری از جمله عمومی، پایه و ت
ین اصورت مجازی ادامه پیدا خواهند کرد و تا پایان نیمسال جاری به

ح روز شنبه از صب ۱۳۹۸های مجازی سال کالس ها در ادامةکالس
  . برگزار خواهند شد ۱۶/۱/۱۳۹۹
 
 
 
 



 
 مات برگزاری کالساالز های برگزاری کالسروش نوع برگزاری کالس ردیف

1 
کالس برخط 

 )آنالین(

 *سایت آموزش مجازی دانشگاه

 صورت فایل مطالب کالس به ،در صورت لزومppt یا 
pdf ةاز طریق سامان قبل از شروع کالس 

vu.um.ac.ir ها رسانهای اجتماعی و پیامیا شبکه
 در اختیار دانشجو قرار گیرد.

 و در  طرح درس، جلسه به جلسه اساسدرس بر
کالس  زمان .دشوه ارائ ساعت رسمی مقرر کالس

، رفع االتؤس هب ییپاسخگودرس،  ةتواند به ارائمی
 .اختصاص یابد( quizاشکال و انجام آزمونک )

  کالس برخط را توسط سیستم استاد درس بهتر است
 وبینار دانشگاه )یا هر سیستم مناسب دیگر( ذخیره

 آنجایی که برخی از دانشجویان ممکن استاز کند و 
لینک  دسترسی پیوسته به اینترنت نداشته باشند،

ها را از طریق پست و تمرین ذخیره شده مطالب
 د. قرار ده شانالکترونیک یا سایت دانشگاه در اختیار

 استاد منظور اثربخش نمودن یادگیری، بهتر است هب
ف تمرین و تکلی ةاز طریق ارائمتناسب با نوع درس، 

 دانشجویان را هدایت نماید.مستمر، 

 ررخط بدر کالس بو غیاب دانشجویان  حضور ةشیو 
 . استاد است ةعهد

 شد. برگزاری آزمون نهایی متعاقباً اعالم خواهد ةشیو 

 یا های اجتماعیاستفاده از شبکه
قابلیت  تصویری با هایرسانپیام

 گروهی ةتشکیل جلس

یا  webinar3.um.ac.irیا  webinar2.um.ac.irهای مجازی از طریق نشانیهای برخط آموزش کالس* 
webinar5.um.ac.ir گردند. )ویدئوهای آموزشی نحوه کار با سامانه در ها برگزار میرسانهای اجتماعی و پیامیا شبکه

ند. برای پاسخ به سؤاالت احتمالی موجود هست /html190http://ocw.um.ac.ir/streams/course/view. سایت
 خود تماس بگیرید.( ةدانشکد ةتوانید با کارشناس رایانمی

  

http://ocw.um.ac.ir/streams/course/view/190.html


کالس ترکیبی  ۲
 )برخط و برون خط(

آموزش مجازی  استفاده از سایت
اری محتوای ذدانشگاه جهت بارگ

 آموزشی*

  محتوای آموزشی در جهت یادگیری بهتر  بایداستاد
 د و آن را درکنمنابع درسی برای دانشجویان تهیه 

 اختیار آنها قرار دهد.

  صرفًا عبارت  آموزشی برای آموزش مجازیمحتوای
 که توسط صوتی یا تصویری هایفایل ةتهی است از

 .اد ارائه شده باشدخود است

 فصل به صورت جلسه شده مطابق با سرمحتوای آماده
به  گیرد.اختیار دانشجو قرار  در به جلسه تهیه و

الزم است ارتباط با دانشجو برای  افزون بر این،
پاسخگویی و رفع اشکال در ساعت رسمی مقرر انجام 

 شود. 

 منظور اثربخش نمودن یادگیری، بهتر است استادهب 
ف تمرین و تکلی ةمتناسب با نوع درس، از طریق ارائ

 مستمر، دانشجویان را هدایت نماید.

 های دانشجویان در ضروری است بررسی فعالیت
خط از طریق نظارت و ارزشیابی مستمر کالس برون
  انجام پذیرد.

 شد. برگزاری آزمون نهایی متعاقباً اعالم خواهد ةشیو 

یا  اجتماعیهای استفاده از شبکه
حتوای مبرای ارسال  هارسانپیام

 آموزشی

استفاده از ایمیل جهت ارسال 
 محتوای آموزشی

 
 مراجعه vu.um.ac.irآدرس خط آموزش مجازی دانشگاه به های برونبرگزاری کالس چگونگی* برای آگاهی از 

 /html190http://ocw.um.ac.ir/streams/course/view. کار با سامانه در نشانی ةویدئوهای آموزشی نحو) شود.
 خود تماس بگیرید.( ةدانشکد ةتوانید با کارشناس رایانبرای پاسخ به سؤاالت احتمالی می اند.آمده

 

 

 

 نکات مهم: 

تا  ه فردوسی مشهد،این نیمسال، مبتنی بر تقویم آموزشی دانشگانده در باقیما نظریهای تمام کالس الف.

، کارگاهی و ، آزمایشگاهیعملیسایر دروس )مجازی برگزار خواهد شد و فقط  شیوةبهپایان نیمسال جاری 

برگزار می، کلیه جلسات رس و با پوشش دادنفشرده و حضوری  صورتدر صورت بازگشایی دانشگاه به ...(

 د.نشومی

استادانی که دروس آنها با تأیید گروه و دانشکده قابل ارائه به صورت مجازی نیست و حذف درس در روند ب. 

توانند درخواست حذف درس را از ماه میکند، حداکثر تا پایان فروردینآموزش دانشجویان خللی وارد نمی

http://ocw.um.ac.ir/streams/course/view/190.html


در صورتی که درس یا دروسی  طریق گروه جهت بررسی و تأیید به معاونت آموزشی دانشکده ارسال نمایند.

به نیمسال تابستانی یا نیمسال پس از آن انتقال پیدا کند، سقف اخذ واحد صرفًا برای همان نیمسال در 

درس، پس از امتحان در نیمسال تابستانی  ةهمان دروس برای دانشجویان برداشته خواهد شد. به عالوه نمر

 دانشجو ثبت خواهد شد.  ۹۸-۹۹ال تحصیلی دوم سنیمسال  ةیا نیمسال پس از آن، در کارنام

ری است. ضرو واحدی( ۲جلسه برای یک درس  ۱۶ جلسات کالس برای هر درس )مثاًلمابقی تشکیل کامل . پ

 باشد. به دانشجو بدون تشکیل کالس مجازی غیرقابل قبول می مطلب کلیهرگونه  ةارائ

 دستورالعمل استادان بر اساس یابیارزشصرفًا در نیمسال جاری و با توجه به وضعیت بحرانی موجود، . ت

 انجام خواهد شد. دستورالعملو با تأکید بر رعایت الزامات این  یمجاز یهاکالس یلتشک

 نتبه معاو یصورت هفتگهبرا  یمجاز یهاکالس یلگزارش تشک موظفند یآموزش یهاگروه یرانمد. ث

تک( آموزشی )نا دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتبه  دانشکدهسپس و  ارسال کنند دانشکده یآموزش

 .دنمایدانشگاه منعکس 

وای تهیه شده توسط استادان وجود دارد که محت احتمالافزاری این نرم امکاناتبا وجود از آنجایی که  .ج

دانشگاه در راستای  های کشور نیز قرار گیرد،دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد در اختیار سایر دانشجویان

تشار محتوای ی با انتأثیرگذاری اجتماعی و باال بردن اعتبار آموزشی خود از همکاری اعضای هیأت علم

رای شناسنامه دا بدیهی است بهتر است محتوای تهیه شدهکند. صورت عمومی استقبال میتولید شده به

 گروه آموزشی و نام استاد باشد. نام  شامل نشان دانشگاه،

 فًا نقشصر ،نهاد ةسامانارائه شده توسط مجازی دروس که  الزم به ذکر است معارفدر خصوص دروس . چ

 را خواهند داشت.کمک درسی 

اهنما آمادگی رآن دسته از دانشجویان تحصیالت تکمیلی که پیش از بروز وضعیت فعلی، به تأیید استاد  .ح

دفاع آنها برگزار نشده است با عنایت به  ةهای شیوع بیماری، جلساما به دلیل محدودیتاند دفاع داشته

حضوری آموختگی باید در اسرع وقت به روش الکترونیکی، حضوری یا نیمهاهمیت و حساسیت تاریخ دانش

 ، دفاع نمایند.ه شروط و ضوابط برگزاری جلسهبا مراعات هم



توانند یصورت مجازی مشکل داشته باشند، در صورت تمایل مس بهنشجویانی که برای فراگیری دردا .خ

احتساب  درخواست حذف برخی از دروس و یا کل نیمسال تحصیلی جاری را بدون پرداخت شهریه و بدون

 رائه دهند.رتال خود جهت تأیید به گروه آموزشی اواز طریق پ ۱۳۹۹سنوات تحصیلی تا اول خردادماه 

الت تکمیلی یا بر حسب مورد در شوراهای آموزشی، تحصینیامده است  دستورالعملین موارد ویژه که در ا .د

 در کمیسیون موارد خاص دانشگاه، طبق روال معمول، قابل بررسی است. پژوهشی یا 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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