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  کالسهاي آموزشی رگزاريدر خصوص ب اطالعیه شماره دو

 

 )98-99الکترونیکی دروس نظري ( نیمسال دوم  آموزش شیوه نامه تولید محتواي

ال نو و ضـمن تبریک عبان و مجدد ـس المتی و بهروزي براي تمامی زحم عید نیمه ـش اتیدآرزوي ـس و   تکشـان عرصـه دانش، اـس
یـستم    گرانقدر دانـشجویان به ، موارد ذیل را آموزش مجازي موـسـسه آموزش عالی جهاددانـشگاهی رـشتبا توجه به راه اندازي ـس

 می رساند: استحضار

نیمسال   غیر حضوري کالسها در  برگزاري   خصوصدر  11/1/99مورخ  تحقیقات و فناوري  وزارت علومابالغی   بخشنامه پیرو
ید  تول نحوهدر مورد  آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت آموزشی موسسهشوراي  مصوبات جلسه،  98-99تحصیلی  سالدوم 

تقدیم حضور  http://lms.jdrasht.ac.ir به آدرسمجازي موسسه  موزشآ سامانه دراري محتوا و شرایط استفاده و بارگذ
 می گردد: 

 توجه اساتید محترمقابل 

ــاتید محترم     .۱ ــورت   این اطالعیه، هاي الکترونیکی را طبق بند   محتواي آموزش ،پس از دریافت کد کاربري اسـ به صـ
 .نمایند اري بارگذ نیمسال آموزشییک و براساس هفته هاي مقرر آموزشی منظم 

 نظري به کل سـاعت درس  به نسـبت ارزش سـاعتعملی   -نظري  تعداد جلسـات مورد نیاز براي بخش نظري دروس .۲
 تعیین کننده  48/16نسـبت    عدد حاصـل از  ،سـاعت عملی  32سـاعت نظري و   16ا بعنوان مثال درسـی ب  می باشـد

و برگزاري مابقی جلـسات طبق ـضوابط خواهد بود  نظري  درس براي محاـسبه تعداد جلـسات جلـساتکل  تعداد  ـضریب
 زمان برگزاري جلسات حضوري متعاقبا اعالم خواهد شد. . خواهد بودبه صورت حضوري دروس عملی 

گاهی نحوه برگزاري دروس عملی ، .۳ ماره یک خواهد بود  16کارآموزي  طبق بند   ،پروژه ،آزمایـش جزییات  و اطالعیه ـش
 برگزاري آن متعاقبا اعالم می گردد.

برگزاري جلســات کالســها به هر دو شــکل آنالین یا آفالین از ســوي اســاتید محترم به شــرط پوشــش دهی اکثریت  .۴
دانشــجویان مجاز می باشــد. بدیهی اســت درصــورت برگزاري آنالین کالســها ســاعات برگزاري به نحو مقتضــی به 

ود انی ـش جویان اطالع رـس ان  و دانـش ناـس تفاده بهینه از نرم افزارهاي آموزش آنالین به اطالع کارـش همچنین جهت اـس
 آموزشی موسسه رسانده شود. 

ــایت حداکثرجهت بارگذاري فایلهاي آفالین  .۵ ــت  مگابایت    25 حجم بارگذاري فایلها در س ــد . مطلوب اس به می باش
 گردد. تهیه قسمتهر جلسه در دو   ي منظور سهولت بارگذاري ، فایل ها

در ـسامانه آموزش مجازي موسسه براي هر فایل بارگذاري شده یک پسورد جهت استفاده پس از دانلود تعبیه گردیده  .۶
  که اساتید محترم بایستی در اختیار دانشجویان درس مربوطه قرار دهند.

تفاده دانـشجو براي امتحان پایان، منابع و جلـسات  محتواي الکترونیکی ـضروري اـست عالوه بر .۷  ترم در جزوه  جهت اـس
 .گردد اري بارگذمجازي آموزش  سامانه 

http://lms.jdrasht.ac.ir/


۲ 
 

ه  .۸ ه واحدي به ازاي هر جلـس اتید محترم،  براي دروس نظري ـس دقیقه  محتواي الکترونیکی (آفالین) طبق   40-60اـس
امانه آموزش مجازي بارگ ه مجزا آماده و در ـس ورت  هر جلـس ی مصـوب به ـص رفصـل درـس ذاري نمایند. مدت زمان ـس

 دقیقه خواهد بود. 30-40محتواي آموزشی در خصوص دروس دو واحدي 
وند الزم اـست در  .۹ یـستمهاي آموزـشی مجازي دچار مـشکل ـش تفاده از ـس اتید محترم به هر دلیل در اـس در ـصورتیکه اـس

ناس آموزـشی مربوطه را مطلع نمایند. بدیهی اـست قـصور دراـسرع وقت مدیر  این امر موجب اختالل در  گروه یا کارـش
   امر آموزش موسسه خواهد گردید. 

 تنظیم گردد: با رعایت حداکثر حجم بارگذاري  یل هاي هر جلسه می تواند به یکی از روش هاي زیرفا   .۱۰
  فایل پاور پوینت(pptx) همرا با صوت .  
 کتاپ   دیویییو ایلف فحه دـس ده از ـص بط ـش ازي با نرم ( امکان  ـض رده ـس بارگذاري براي فایلهاي ویدیویی ، پس از فـش

 فراهم خواهد بود) مگابایت  25با حداکثر حجم   RARیا   zipافزارهاي 
  فایلpdf  همراه با صوت.  
  4آپارات، هاي اشتراك مانند اري شده در سایتلینک جلسه بارگذدرصورت حجیم بودن فایل ویدئوییshared  ،...و 

برد بهتاز  ود جهت  پیـش ت  می ـش اتید محترم درخواـس  به انتخاب خود آموزش آنالین ر امر آموزش اگر از نرم افزارهاي اـس
ــکیل کالس ــی از تش ــگاه را به نحو مقتض ــانی ( اطالع  .مطلع نمایندنالین آ بهره میگیرند دانش ــه آنالین به   رس زمان جلس

   )ضروري است. مستندات مربوطه ارایه و هر رشته کارشناس مربوطه

 آفالین و آنالین ) : (نرم افزارهاي پیشنهادي جهت تولید محتوا 

  Adobe connect،Sky room  ...و 
 Zd soft recorder 
  Camtasia 
 Du recorder (براي تلفن همراه ) 

طول ترم به از منابع و محتواي آموزشـــی که در   جامع اســـاتید گرامی یک بانک اطالعاتیدر پایان پیشـــنهاد می شـــود 
 ، در اختیار داشته باشند.دانشجویان ارایه نموده اند

 قابل توجه دانشجویان محترم 

 نداـشته  نام کاربري  رود باونیاز به دانـشجویان محترم جهت ورود و اـستفاده از منابع ـسایت آموزش مجازي موـسـسه   .۱۱
تقیما به آدرس   میو  تاد مربوطه را   http://lms.jdrasht.ac.ir توانند مـس مراجعه و در گروه مربوطه درس و اـس

ــهاي مجازي آنالین و اطالع از  ــرکت در کالس ــده را دریافت نمایند. همچنین جهت ش ــتجو و فایل بارگذاري ش جس
 برگزاري به کانالهاي اطالع رسانی موسسه و استاد مربوطه مراجعه نمایند.  ساعات

تمحترم دانشـجویان  .۱۲ ایت روزا  با مراجعه الزم اـس ه از آخرین اطالعیه  نه به ـس ـس انی موـس و کانال اطالع رـس
هاي آموزـشی مطلع و درـصورت بروز هرگونه مـشکل در دـسترـسی به ـسامانه آموزـشی کارـشناـسان موـسـسه 

همچنین با مراجعه به کانالهاي اطالع رسـانی اسـاتید از برنامه هاي تدریس مجازي ند. را از آن مطلع نمای
ر بدیهخود باخبر گردند.  راـس گاههاي ـس وري در دانـش ت با توجه به برگزاري فرایند آموزش غیر حـض ی اـس

مـسئولیت عدم مراجعه به ـسایت و عدم   ، پس از بارگذاري جلـسات و منابع آموزـشی توـسط اـساتید، کـشور
    دریافت جلسات و منابع آموزشی به عهده دانشجو می باشد.

 

 لینکهاي پیشنهادي براي استفاده از نرم افزارهاي تولید محتوا و آموزش مجازي 

http://lms.jdrasht.ac.ir/
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 در سایت معاونت آموزشی  Adobe connectلینک دانلود نرم افزار 

http://gujd.ir/fa/download/category/30/%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D
-%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-8%B1

%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8-D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF% 

 در سایت جهاد دانشگاهی  Adobe Connectلینک آموزش نرم افزار 

http://srm.acecr.ac.ir/fa/download/category/175/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%
B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9 

 در سایت دانشگاه علم و فرهنگ  Adobe connectلینک نصب 

http://vc.usc.ac.ir/news/5e701b8503e89ec1208b4567/staticpage  
 

 براي استفاده اساتید و دانشجویان به ترتیب  Adobe connectلینک نحوه استفاده از 

http://vc.usc.ac.ir/news/5e8292bf03e89ed0278b4567/staticpage 

http://vc.usc.ac.ir/news/5e81838e03e89e70018b4567/staticpage 

 سایت اسکاي روملینک دسترسی به 

https://www.skyroom.online/ 

 

  و من اهللا توفیق

                                        20/1/1399 
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