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قابل توجه اعضای هیات علمی و حق التدریس موسسه
موضوع :آموزش در ترم اول سال تحصیلی 99-00
با سالم و احترام و ضمن عرض خسته نباشید و تشکر از زحمات شما عزیزان در ترم گذشته و اینکه علی رغم مشکالت مربوط به آموزش
مجازی ،عدم داشتن تجربه در این مورد و لزوم یادگیری سیستم های آموزش مجازی و تهیه فایل های صوتی و تصویری که خود مستلزم
صرف وقت فراوان و دقت مورد نیاز می باشد ،خوشبختانه ترم گذشته با موفقیت نسبی به پایان رسید و اکثر قریب به اتفاق همکاران دروس
خود را با کیفیت الزم ارائه نمودند .البته د ر مواردی هم ارائه دروس به صورت مجازی با کیفیت مناسب صورت نگرفت و دانشجویان قویاً
معترض بودند برای مثال کیفیت فایلها مناسب نبوده و یا صدا با پارازیت اذیت کننده ای دریافت می گردید و یا استاد محترم فایل ها را
به موقع در اختیار دانشجو قرار نداده و در آخرین روزهای ترم چندین فایل ارائه شده است و ...که امید است کلیه این مشکالت از ترم آتی
کالً برطرف گردد .برای ترم آینده نظرتان را به موارد زیر جلب می نماید:
 -1ثبت نام دانشجویان
ثبت نام دانشجویان قدیمی عمدتاً به صورت بر خط انجام می شود ولی ثبت نام دانشجویان نوورود حضوری خواهد بود.
 -2آموزش در ترم اول 99-00
متاسفانه به دلیل ادامه شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ،ترم آینده نیز بنا به اعالم وزارت علوم به صورت مجازی برگزار خواهد شد ،و
به دلیل تاخیر در برگزاری کنکور سراسری ،دانشجویان نوورود نیز در آبان ماه به دانشگاه معرفی خواهند شد .ترم اول سال تحصیلی -00
 99از تاریخ  99/6/24شروع خواهد شد و الزم است از کلیه دروس نظری و بخش نظری دروس نظری-عملی به صورت مجازی و به صورت
برون خط(غیر برخط) یا ترکیبی از برخط و برون خط انجام شود .دروس عملی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
 -3نرم افزار آموزش مجازی
در این مدت موسسه نسبت به ارتقاء سیستم آموزش مجازی خود اقدام نمود و طی قراردادی با دانشگاه صنعتی اصفهان ،قرار است از
سیستم آموزش مجازی آن دانشگاه که بسیار پیشرفته تر و قوی تر بوده استفاده شود برخی از قابلیت های این سیستم عبارت است از
آموزش مجازی برخط و برون خط و سیستم حضور و غیاب دانشجو ،تعریف و دریافت تکالیف و پروژه ها با محدودیت زمانی مشخص،
امکان برگزاری آزمون های مجازی تشریحی و تستی ،ارتباط استاد با دانشجو از طریق ایمیل و پیام در سامانه ،اخذ تمامی فایل های
بارگزاری شده و تکالیف ،پروژه ها و پاسخ امتحانات بصورت شاخه بندی و در قالب فایل فشرده و ...
 -4دستورالعمل ارائه آموزش مجازی
از کلیه همکاران محترم درخواست می شود نسبت به تهیه فایل های صوتی-تصویری با کیفیت اقدام فرمایید و فایل های آموزشی دروس
خود را فقط در همان ساعات درسی بارگزاری نمایند .ضمناً تمهیداتی در نظر گرفته شود که کالسهای برخط به طور منظم برای رفع
اشکال دانشجویان برگزار شود .کلیه کالسهای برخط نیز باید توسط استاد ضبط شده و در اختیار دانشجویان قرار گیرد .از آنجا که ممکن
است امتحانات نهایی نیز به اجبار به صورت غیر برخط اجرا شود ،از کلیه همکاران درخواست می شود در طول ترم نسبت به
ارائه تکالیف درسی ،پروژه های درسی و تعدادی کوئیز اقدام نمایند تا ارزیابی دقیق تری از دانشجو به عمل آید.
معاونت آموزشی موسسه

