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 ها:   های بزگزاری کالس شیوه

 تمام آنالین ـ1

در آًالیي ّای آهَسضی اعن اس تذریس، پزسص ٍ پاسخ، حل توزیي، ٍ ... تِ غَرت  در ایي ضیَُ، توام فعالیت

 ضَد ٍ طالب هلشم ّستٌذ در ّواى ساعات در کالس هجاسی حضَر داضتِ تاضٌذ. ساعات هطخع اًجام هی

 

 تذکزات:

 خَاّذ تَد؛ طَل ّفتِّا، هتٌاسة تا تعذاد ٍاحذ درس هزتَطِ، در  تعذاد جلسات ایي کالس .1

 ؛است دقیقِ 55 آًالیي، یجلسِ ّز سهاى هذت .2

تِ سَاالت استاد اس طزیق هیکزٍفي یا چت پاسخگَ  السم است طالب در کالس ّای آًالیي فعال تَدُ ٍ .3

 ٌذ؛تاض

َد را در پایاى ّز ّفتِ غیاب خ هَظفٌذ حضَر ٍطالب  ٍضَد غیاب طالب تَسط اساتیذ ثثت هی حضَر ٍ .4

 ساهاًِ داًص پژٍّاى پیگیزی کٌٌذ؛اس طزیق 

 یي، طثق آییي ًاهِ آهَسش هی تاضذ؛هیشاى هجاس غیثت در کالس ّای توام آًال .5

طکالتی ّوچَى قطع اتػال هجلسات آًالیي تَسط استاد هزتَطِ، ضثط هی ضَد تا در غَرت تزٍس  .6

 هٌذ ضًَذ؛ ذُ، اس هطالة کالس تْزُطالب تا استفادُ اس فایل ضثط ض ایٌتزًت،

فعالیت ّای درسی اختػاظ  ی ّز درس تِ تکالیف ٍتَجِ تِ ارسضیاتی هستوز درٍس، تخطی اس ًوزُ تا .7

 دارد کِ طالب هَظفٌذ تکالیف هزتَطِ را در ساهاًِ هجاسی تِ استاد آى درس ارائِ دٌّذ.

 

 



 ـ نیمه آنالین2

-هجاسی فزا هیّای غَتی تارگذاری ضذُ در ساهاًِ آهَسش در ایي ضیَُ، طالب هطالة درسی را اس طزیق فایل

 ، رفع اضکال،، جْت تیاى أّن هطالة درسغَرت آًالیيتِ چٌذ جلسِتَسط استاد هزتَطِ عالٍُ تز آى،  گیزًذ ٍ

 ضَد. رغذ طالب ًسثت تِ یادگیزی آًْا اس طزیق پزسص در کالس ٍ ... تزگشار هی

 تذکزات:

 ؛دقیقِ است 55آًالیي، ی هذت سهاى ّز جلسِ .1

السم است طالب در تاضذ ٍ ّذف اس تزگشاری جلسات آًالیي تزای ایي درٍس، ارتقاء کیفی آهَسش هی .2

 ٍ تِ سَاالت استاد اس طزیق هیکزٍفي یا چت پاسخگَ تاضذ؛ داضتِفعال ضزکت س، ٍآًالیي در جلسات

زدد ٍ طالب هَظفٌذ حضَر ٍ حضَر ٍ غیاب طالب در ساعات آًالیي درس، تَسط اساتیذ ثثت هی گ .3

 غیاب خَد را اس طزیق  ساهاًِ داًص پژٍّاى پیگیزی کٌٌذ.

هیشاى هجاس غیثت در غَرت داضتي عذر هَجِ،  .4
1
غَرت ٍ در  تاضذهیتعذاد جلسات آًالیي ایي درٍس  4

 غیثت تیص اس حذ هجاس،  درس هزتَطِ حذف هی ضَد؛

در غَرت تزٍس هطکالتی ّوچَى قطع  ضَد تا هی ضثط هزتَطِ، استاد تَسط درٍس، آًالیي جلسات .5

 هٌذ ضًَذ؛ ذُ، اس هطالة کالس تْزُاتػال ایٌتزًت، طالب تا استفادُ اس فایل ضثط ض

تعییي  آًالیي تعذی آهادُ کٌٌذ، یی جلسِتزا تایذای را کِ طالب هحذٍدُ، آًالیي یستاد در ّز جلسِا .6

 غَتی هزتَطِ ٍ ... اقذام ًوایٌذ؛ ّایتا طالب ًسثت تِ گَش فزا دادى تِ فایل کٌذ هی

                                                

  باشد:تعداد جلسات آنالین هر درس در این شیوه، براساس جدول ذیل می 

 تعداد جلسات آنالین تعداد واحد درس

 هر ماه یک جلسه یک ساعته  واحدی 2ـ  1

 هر دو هفته ، یک جلسه یک ساعته  واحدی 4ـ  3

 هر هفته،  یک جلسه یک ساعته  واحدی 6ـ  5

 



آًالیي درٍس، اساتیذ هحتزم در تاالر گفتگَ پاسخگَی سَاالت ٍ اضکاالت درسی  یعالٍُ تز جلسِ .7

ٍ اضکاالت  طزح سَاالت تًِسثت ، تاالر گفتگَاس طزیق  هحتزم السم است طالب لذا طالب هی تاضٌذ؛

 تاضٌذ؛ یي پاسخگَی سَاالت استادٌٍ ّوچ کزدُاقذام  خَد

 اختػاظ درسی ّای فعالیت ٍ تکالیف تِ درس ّز یًوزُ اس تخطی درٍس، هستوز ارسضیاتی تِ تَجِ تا .8

 .دٌّذ ارائِ درس آى استاد تِ هجاسی ساهاًِ در را هزتَطِ تکالیف هَظّفٌذ طالب کِ دارد

 

 

 شود.متعاقباً اعالم می* راهنمای تصویری استفاده از سامانه مجازی 

 


