
 0911-0011: ضوابط تدریس اساتید در نیمسال اول 2اطلاعیه شماره 

گاه احتمال عدم بازگشایی خوابکشور، سطح نا در کروبیماری با توجه به محدودیت های ناشی از به اطلاع اساتید محترم می رساند 

زایش افادامه خواهد داشت. ازینرو جهت آموزش الکترونیکی در ترم جاری نیز ، غیربومی در دانشگاهبومی و و حضور دانشجویان  ها

 تمهیدات زیر در نظر گرفته شده است: و ایجاد ساختار بهینه در برگزاری نیمسال آتی، کیفیت تدریس اساتید

  کامپیوتریکلیه کلاس های درسی به سیستم تجهیز 

 تجهیز سه کلاس درسی به دوربین فیلمبرداری 

 امانه کلاس های آنلاین و تهیه سMoodle 

 افزایش پهنای باند و حجم اینترنت 

 پشتیبانی مستمر فنی و آموزشی از اساتید و دانشجویان 

 با توجه به نوع درس به یک از صورتبا توجه به نکات فوق و لزوم برگزاری کلاس ها به صورت الکترونیکی، کلاس های درسی 

 زیر انجام خواهد شد: های

 برخط(Online) :  سامانه اسکای روم برگزار و ضبط می گردد.از طریق  محتواهای درسی 

 :اساتیدی که جهت تدریس خود از تخته استفاده می کنند می توانند دروس خود را در استدیو از  فیلمبرداری در استدیو

 طریق دوربین فیلمبرداری ضبط نمایند.

 آتی موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند: از اساتید محترم تقاضا می شود جهت تدریس ترم

 از ادهاستف برای را لازم هایآمادگی و کرده تهیه آموزش بودن الکترونیکی فرض با را خود آینده نیمسال دروس محتوای .1

 .باشند داشته دانشگاه در استفاده مورد هایسامانه

 را به صورت کامل تدریس نمایند. مصوبی سرفصل ها ،اساتید محترم می بایست در هر کدام از شیوه های فوق .2

 مجازی ارائه الزامات حداقل عنوان به را یادگیری های فعالیت و منابع درس، طرحتوصیه می شود  درس هر اساتیدبه  .3

 مدیران دپارتمان ها بر این موارد نظارت می کنند. .دنده ارائه سامانه در درس

 کاهش و نیمسال طول در مستمر صورت به دانشجویان ارزیابی برای لازم آمادگی و بینی پیشلازم است اساتید محترم  .4

 .باشند داشته را نهایی نمره تعیین در ترم پایان آزمون نمره سهم

 اساتید محترم می توانند طبق آیین نامه کار دانشجویی از دستیار آموزشی استفاده کنند .5

 اساتید است.با انتخاب شیوه حضور و غیاب  .6

 برخط همانند کلاس های حضوری است.زمان کلاس های  .7

اساتید محترمی که دروس خود را به صورت استدیویی ارائه می دهند به ازای هر سه جلسه درس، یک جلسه لازم است  .8

 ه به منظور رفع اشکال ارائه دهند.به صورت برخطر در سامان


