«بسمه تعالی»

راهنما و دستورالعمل آموزش مجازی (ویژه دانشجویان)
مقدمه

شیوع ویروس کرونا باعث شد مراکز آموزشی در سراسر جهان بخش قابل توجهی از فعالیتهای خود را از راه دور و بصورت
مجازی ارائه دهند .در چنین ایامی ،دانشگاه کردستان در راستای رسیدن به اهداف خود در نظر دارد مناسبترین بستر ممکن
را برای آموزش مجازی دانشجویان مهیا سازد .به این منظور و برای شروع سال تحصیلی  ،۱۳۹۹-۱۴۰۰سامانه مدیریت یادگیری
مودل فارسی ( )Moodleجهت انجام فعالیتهای کالسی راهاندازی شد .همچنین سامانه ویدئو کنفرانس بیگبلوباتن
( )BigBlueButtonجهت برگزاری جلسات مجازی درس به سامانه مودل متصل شد .هر دو سامانه جزو برترین محصوالت
مورد استفاده در آموزش مجازی هستند که در بسیاری از کشورها به کار گرفته میشوند.

راهنما

دانشجویان گرامی جهت حضور در کالس ،مشارکت در فعالیتها و ارزشیابی های مستمر به موارد زیر توجه نمایند:

●
●

●
●

●
●

سامانه مودل :لینک ورود به سامانه  vclass.uok.ac.irاست .جهت ورود به سامانه نام کاربری (شماره دانشجویی) و
گذرواژه (پیش فرض :کدملی) را وارد نمایید.
جلسات آنالین :پس از ورود به سامانه مودل ،بر اساس برنامه زمانبندی ارائه دروس مشخص شده در سامانه گلستان ،ابتدا
بر روی درس مربوطه سپس بر روی جلسه مربوطه کلیک کنید تا به کالس (در بستر بیگبلوباتن) بپیوندید .جزئیات انجام
این کار در ویدئویی که در آدرس  elc.uok.ac.ir/vclass-student-videosقرار دارد تشریح شده است.
فعالیتهای موجود در محیط مودل :با مراجعه به  elc.uok.ac.ir/vclass-student-activitiesمیتوانید اطالعات کافی
در خصوص انواع فعالیتها در محیط مودل (نظیر آزمونها ،تکالیف ،تاالر گفتگو ،وبینار بیگبلوباتن و غیره) را کسب کنید.
ارزشیابی مستمر :مدرس در طول ترم ،سهم عمدهای از نمره (حداقل  ۱۰نمره از  )2۰را به فعالیتهای گوناگون حین
برگزاری کالس و خارج از کالس اختصاص میدهد .لذا دانشجو میبایست ضمن حضور فعال در کالس ،بصورت مستمر
فعالیتهای تعریف شده درس را انجام دهد تا بتواند نمره مطلوب را از مجموع نمرات فعالیتهای انجام شده کسب نماید.
نیازمندیهای الکترونیکی :جزئیات مربوط به حداقل نیازمندیهای سخت افزاری ،نرمافزاری و سرعت اینترنت جهت
ورود و استفاده بهینه از کالسهای آنالین و امکانات سامانه در  elc.uok.ac.ir/vclass-student-needsقرار دارد.
پرسشهای متداول :در آدرس  elc.uok.ac.ir/vclass-student-faqسواالت پرتکرار دانشجویان گردآوری شده و به
آنها پاسخ داده شده است.

محتوای موجود در لینکهای فوق ،به طور منظم بروزرسانی خواهند شد.
مقررات مشارکت در آموزش مجازی
● جهت غنیسازی فرایند تدریس-یادگیری در آموزش مجازی ،حضور فعال دانشجویان در حین تدریس و خارج از کالس با
توجه به فعالیتهایی که مدرس تعیین میکند ،الزامیست .بدیهی است دانشجویانی که مشارکت کمتری در فعالیتها دارند،
عملکردشان دچار افت شده و بخشی از نمره را از دست خواهند داد .الزم به ذکر است که هر گونه ارزشیابی در غیر از
چارچوبی که در شیوهنامه آموزش مجازی دانشگاه برای مدرسین تعریف شده است ،مورد پذیرش نخواهد بود.
● چنانچه به دالیل موجه امکان حضور دانشجو در کالس وجود نداشته باشد ،الزم است ایشان در سریعترین زمان ممکن به
فایلهای ضبط شده جلسات مربوطه مراجعه نماید و پس از مشاهده و مطالعه ،به فعالیتهای خواسته شده بپردازد.
● استفاده از گفتگوی متنی (چت) در حین برگزاری کالس تنها زمانی مجاز است که با تایید مدرس ،دانشجو نیاز به طرح یک
موضوع کوتاه و یا پرسشی الزامی دارد .توصیه میشود از ارسال هر نوشتهی غیر درسی در طول تدریس جدا خودداری شود.
● دانشجو در کل زمان کالس ،از سامانه خارج نشده و تمام توجه خود را صرفا به فرایند تدریس معطوف نماید.
● در صورت خواست مدرس ،دانشجو باید آمادگی به اشتراکگذاری وبکم حین شرکت در آزمونها را داشته باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی 6 :مهرماه ۱۳۹۹

