
 شیوه نامه آموزش الکترونیکی دانشگاه لرستان

 شورای آموزشی دانشگاه 61/61/6911ـ مصوب جلسه  )ویژه شرایط عدم تشکیل کلاسهای حضوری(

 

اساس  لرستان بر دانشگاه ،های حضوریو تعطیلی کلاس 8931 سال اواخر در کرونا ویروس با شیوع جهانی     

اندازی نمود و نیمسال دوم را راه الکترونیکیهای وزارت عتف و در فاصله زمانی کوتاهی سامانه آموزش بخشنامه

 هاکلاس برگزاری نتایج دانشجویان، و استادان همت با خوشبختانه به شیوه مجازی انجام شد. 8931-33 سال تحصیلی

 خطاهای و مشکلات رفع و آمده دست به تجربیات از استفاده بااست  اما انتظار بود؛ قبول قابل الکترونیکی صورت به

ر این اساس، گروه باشیم. ب آینده ایهسال در الکترونیکی یابیشارز تدریس و هایروش بهبود شاهد احتمالی،

با ای نامهشیوه با همکاری مدیریت امور آموزشی و مدیریت فناوری دانشگاه های آزاد و مجازی دانشگاهآموزش

شورای آموزشی دانشگاه مورخ جلسه تدوین نمود که در  یابی الکترونیکیشارز و تدریس کیفیت ارتقایهدف 

 .است اجرالازم ال  8933-8044 اول سال تحصیلی نیمسال ازبه تصویب رسید و  81/1/8933

دروس نظری و آن دسته از دروس غیرنظری که با نظر استاد درس و گروه آموزشی  تدریس هایه فعالیتکلی -6ماده 

الکترونیکی  آموزش رسمی سامانه طریق بایستی از صرفاً و ارزشیابی آنها قابلیت ارائه به صورت الکترونیکی دارد

 (.Lu.viannacloud.ir) صورت پذیرد لرستاندانشگاه 

ه های دیگر از سامان با استفاده دانشجو رایابی شارز تواند، استاد میگروه آموزشیمدیر تبصره: در موارد خاص با مجوز 

 د.نیز انجام ده

گلستان به شرح زیر خواهد سامانه برنامه ارایه شده در  هر کلاس با توجه به واحد وبرگزاری دت زمان م -2ماده 

 بود:

 در هفته. کلاس مجازی ساعت و نیم 8 ساعتی، 9 کلاس حضوریبرای هر 

 در هفته. کلاس مجازی ساعت 8 ،یساعت 2کلاس حضوری برای هر 

 .در هفته کلاس مجازی دقیقه 04، یساعت 8 کلاس حضوریبرای هر 

 است. در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ضروری ضبط کلاس -9ماده 

نامه آموزشی الزامی است. الکترونیکی و یا حضوری بر اساس آئینحضور دانشجویان در جلسات درس  -4ماده 

در  نسبت به ثبت حضور و غیابدانشجویان، و غیاب ضمن کنترل حضور بعد از پایان جلسه لازم است  درس استاد

  سامانه گلستان اقدام نماید.
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ارشد، یی، کارشناسی، کارشناساگر در سامانه آموزشی گلستان، غیبت دانشجویی )در کلیه مقاطع: کاردانتبصره: 

جلسه  5) جلسات دکترای عمومی دامپزشکی، دکتری تخصصی( در جلسات نیمسال هر درس، بیش از پنج شانزدهم

 شود.ثبت گردد، آن درس حذف آموزشی شناخته می جلسه(81از 

تمرین  ارائه تکلیف و های کوتاه الکترونیکی،اجرای آزمون یابی دانشجویان بطور مستمر و از طریقشارز -5ماده 

ی کلاسی هاها و پرسش و پاسخبرای هر جلسه درس، ارزشیابی شفاهی، ارزشیابی مستمر، مشارکت دانشجو در بحث

گردد و استادان محترم نمرات نهایی را در و نظایر آن و نیز آزمون پایان نیمسال به صورت غیرحضوری برگزار می

 نمایند.تان ثبت و تایید میموعد تعیین شده در سامانه آموزشی گلس

 .در نظر گرفته شود( 24)از نمره  84بیش از  نباید هر درس نمره آزمون پایان ترم: 8تبصره

اقیت لتحلیل، نقد و بررسی و خ و مفهومی در سطح تجزیههای لاز سؤا استاد درس بهترست در ارزشیابی :2تبصره

یستم ت احتمالی، از طریق سلابرای پاسخ به مشک رزشیابیا برگزاری در زماندرس لازم است استاد د. کناستفاده 

 .ددر دسترس دانشجویان باشبرخط  کلاس برگزاری

های بیشتر درخصوص ارسال محتوی درسی برای دانشجویان بویژه تواند جهت هماهنگیاستاد می -1ماده 

 های مجاز اقدام نماید.رسانامپیدانشجویانی که احیانا مشکل دسترسی به اینترنت پایدار را دارند از طریق 

نمایش فیلم، ورت مجازی از طریق  دروسی که قابلیت آموزش بص عملی، آن دسته از دروسدرخصوص  -7ماده 

ن دسته که این قابلیت را ندارند شورای و در طی ترم برگزار خواهند شد و برای آ اسلاید و.... را دارند از طریق مجازی

 گیری خواهد کرد.میبا کرونا تصم اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه یطآموزشی دانشگاه حسب شرا

یادگیری  مدیریتدر هر دانشکده/مرکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه یک کارشناس بعنوان ادمین سامانه  -8ماده 

را خود  توانند مشکلات و سوالاتمی /مرکزهر دانشکده و دانشجویان اساتید گرفته شده است. در نظر الکترونیکی

  .درخصوص آموزش مجازی از طریق ایشان پیگیری کنند

از ابزارهای مختلف در امر تدریس،  مندیپذیری شیوه آموزش مجازی و امکان بهرهبا توجه به انعطاف -1ماده 

تدریس حضوری را در محیط مجازی انجام نداده و از شیوه های نوین تدریس از  شیوهشود اساتید گرامی توصیه می

 ، و فعال نمودن بیشتر دانشجو در محیط کلاس استفاده کنند."معکوس"جمله یادگیری 

 

 مجازی دانشگاهآزاد و های مدیریت گروه آموزش


