دستورالعمل برگزاري کالسهاي مجازي
مجتمع آموزش عالي گناباد
در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۸ - ۹۹

مجتمع آموزش عالي گناباد ضمن قدرداني از همراهي کليه اعضاي هيأت علمي محترم ،مدرسين
مدعو ،کارمندان گرامي و دانشجويان عزيز در عبور از مشکل پيش آمده به دليل شيوع بيماري،
دستورالعمل حاضر را به عنوان مصوبة معاونت آموزشي که با همفکري و مشورت تمامي مسئولين
محترم آموزشي تدوين گرديده است ،ابالغ مينمايد.
الزم ميدانيم از تمامي اعضاي محترم هيات علمي و اساتيد مدعو که تا کنون و به طرق مختلف در
برگزاري کالسهاي مجازي اهتمام داشتهاند تقدير و تشکر نمائيم.
بديهي است گذر از اين بحران ،نيازمند همت ،تالش و همدلي يکايک اعضاي مجتمع است و
همانگونه که در مواجهه با بحران فعلي تا کنون نيز چنين بوده است با ياري خداوند متعال و به
کمک يکديگر ميتوانيم بر اين مشکل بزرگ فائق آييم.
براي نيل به اين هدف نحوه ،نوع و الزامات برگزاري کالسهاي غيرحضوري )مجازي) مطابق جدول
زير اعالم ميگردد.
الزم به ذکر است که تمامي دروس نظري از جمله عمومي ،پايه و تخصصي همچنين مباحث
تئوري دروس عملي-آزمايشگاهي تا پايان نيمسال جاري بهصورت مجازي ادامه پيدا خواهند کرد و
اين کالسها در ادامة کالسهاي مجازي سال  1۳۹۸از صبح روز شنبه  1۳۹۹ / 1 / 1۶برگزار
خواهند شد.
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رديف

نوع برگزاري کالس

1

کالسهاي مجازي

الزامات برگزاري کالس

روشهاي برگزاري کالس

• استاد بايد محتواي درس را به يکي از روشهاي فايلهاي
ويديويي کمک آموزشي ،يا اسناد به فرمت  pptيا  pdfقبل از
شروع کالس از طريق شبکههاي اجتماعي و پيامرسانها در
اختيار دانشجو قرار دهد.

سايت آموزش مجازي
*
دانشگاه

• ارائه درس براساس طرح درس ،جلسه به جلسه و در ساعت
رسمي مقرر کالس ارائه شود .زمان کالس ميتواند به ارائه
درس ،پاسخگويي به سؤاالت ،رفع اشکال و انجام آزمونک
( )quizاختصاص يابد.
• از آنجايي که برخي از دانشجويان ممکن است دسترسي پيوسته
به اينترنت نداشته باشند ،بهتر است استاد درس کالس برخط
را توسط سيستم وبينار دانشگاه (يا هر سيستم مناسب ديگر)

استفاده از شبکههاي
اجتماعي يا پيامرسانهاي
تصويري با قابليت تشکيل
جلسة گروهي

ذخيره کند .فايلهاي ذخيره شده با هماهنگي حوزه  ITيا به
هر نحو که از نظر استاد بالمانع باشد ميتواند در اختيار
دانشجويان قرار گيرد.
• به منظور اثربخش نمودن يادگيري ،بهتر است استاد متناسب با
نوع درس ،از طريق ارائة تمرين و تکليف مستمر ،دانشجويان
را هدايت نمايد.
• شيوة حضور و غياب دانشجويان در کالس برخط بر عهدة استاد
است.
• شيوة برگزاري آزمون نهايي متعاقباً اعالم خواهد شد.

* کالسهاي برخط آموزش مجازي از طريق نشاني  webinar.gonabad.ac.irيا شبکههاي اجتماعي و پيامرسانها برگزار
ميگردند( .ويدئوهاي آموزشي نحوه کار با سامانه در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني
 http://gonabad.ac.ir/component/k2/item/502-webinarموجود هستند .براي پاسخ به سؤاالت احتمالي ميتوانيد با
کارشناسان حوزه  ITدانشگاه تماس گرفته يا يا به گروه هايي که در فضاي مجازي براي اينکار تهيه شده مراجعه نماييد).
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نکات مهم
الف .تمام کالسهاي نظري باقيمانده در اين نيمسال ،مبتني بر تقويم آموزشي مجتمع آموزش عالي گناباد ،تا اطالع ثانوي به شيوة
مجازي برگزار خواهد شد.
ب .دروس عملي و آزمايشگاهي ميبايست بخش تئوري را به صورت مجازي برگزار نمايند .در صورت بازگشايي دانشگاهها بخش عملي
اين دروس بصورت فشرده برگزار خواهد شد.
ت .با احتساب  5هفته تشکيل شده قبل از تعطيالت و کالسهايي که به هر صورت تا کنون توسط اساتيد محترم برگزار شده ،تشکيل
کامل مابقي جلسات کالس براي هر درس (مثالً  1۶جلسه براي يک درس  2واحدي) ضروري است .معيار تعداد کالسهايي که تا
پيش از اين اطالعيه تشکل شده ،خوداظهاري اساتيد است.
ج .صرفاً در نيمسال جاري و با توجه به وضعيت بحراني موجود ،ارزشيابي استادان بر اساس دستورالعمل تشکيل کالسهاي مجازي
و با تأکيد بر رعايت الزامات اين دستورالعمل انجام خواهد شد.
چ .ثبت حضور و غياب اساتيد به صورت ترکيبي گزارش گيري از سامانه آموزش مجازي ،خود اظهاري اساتيد و روشهاي مورد تأييد
اداره نظارت و ارزيابي مجتمع خواهد بود.
ح .در خصوص دروس معارف الزم به ذکر است که دروس مجازي ارائه شده توسط سامانة نهاد ،صرفاً نقش کمک درسي را خواهند
داشت.
خ .دانشجوياني که براي فراگيري درس بهصورت مجازي مشکل داشته باشند ،در صورت تمايل ميتوانند درخواست حذف برخي از
دروس و يا کل نيمسال تحصيلي جاري را بدون پرداخت شهريه و بدون احتساب سنوات تحصيلي تا اول خردادماه  1۳۹۹فرم مربوطه
را از پايگاه اينترنتي دانشگاه ،معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي ،مديريت امور آموزشي و تحصيالت تکميلي ،فرمهاي آموزشي
دانلود نموده و پس از تکميل ،فرم را اسکن نموده و به نشاني پست الکترونيکي  amouzesh.gonabaduni@gmail.comارسال
نمايند.
د .به منظور تسهيل دسترسي دانشجويان به دروس ،راهنماي کدگذاري دروس از طريق پرتال آموزش در اختيار دانشجويان قرار
گرفته است.
مدير امور آموزشي و تحصيالت تکميلي
مجتمع آموزش عالي گناباد
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