
 دانشگاه بوعلی سیناو تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی 

 4002سال نیم ترکیبینامه آموزش شیوه
به  4002، نحوه آموزش در نیمسال دانشگاه به استحضار مدرسان و دانشجویان گرامی می رساند با توجه به مصوبه جدید هیات رئیسه

 شرح زیر می باشد:

  استزیر  صورتبه  4002براساس تقویم آموزشی دانشگاه، شروع نیمسال: 

 روش آموزش زمان شروع مقطع
 حضوری 1400بهمن  9 دکتری

 حضوری 1400بهمن  9 کارشناسی ارشد

 1400بهمن  16 و کاردانی کارشناسی
 حضوری و مجازی بر اساس جدول زمان بندی

 بر اساس جدول زیر رشته ها برای حضور در دانشگاه

 

  اردی برای موکالس های مقاطع تحصیالت تکمیلی حضوری است، با این حال در کنار کالس های حضوری از سامانه درس افزار نیز

استفاده شود. یکی از معیارهای ارزیابی آموزش در پایان نیم سال استفاده از سامانه مانند انجام و ارسال تکالیف، ارزیابی دوره اوی  و ... 

 درس افزار می باشد. 

 ان )دو سوم جلسات( می باشد. زمات( و مجازی به صورت ترکیبی از حضوری )یک سوم جلس و کاردانی کالس های مقاطع کارشناسی

 حضور دانشجویان هر کدام از رشته ها به شرح جدول زیر می باشد. 

 4002برنامه کالس های حضوری دانشجویان کارشناسی 

 خرداد 11اردیبهشت لغایت  17 اردیبهشت 14فروردین لغایت  14 اسفند 18بهمن لغایت  16 نام دانشکده

 برق، کامپیوتر صنایع، عمران موادمکانیک،  مهندسی

 علوم انسانی
-ادبیات فارسی، حقوق، ایران

 شناسی
 علوم تربیتی، زبان و ادبیات عرب زبان انگلیسی، زبان فرانسه، الهیات

 شناسیزمین شناسیزیست ریاضی، فیزیک، آمار علوم پایه

 - شیمی - شیمی

 اقتصاد علوم اجتماعی، روانشناسی حسابداری، علوم سیاسی اقتصاد و علوم اجتماعی

 نقاشی، باستان شناسی گرافیک معماری، طراحی صنعتی هنر و معماری

 آبیاری، بیوسیستم، علوم دامی - کشاورزی
ترویج، خاکشناسی، زراعت، گیاهپزشکی، 

 باغبانی

 تمامی رشته ها - - پیرا دامپزشکی

 تربیت بدنی تربیت بدنی تربیت بدنی علوم ورزشی

 اقماری
- 

 تمامی رشته ها -

 

  ی هایی که به صورت حضوری برگزار معالوه بر کالس و کاردانی را کالس های دوره کارشناسیدرسی  محتوایلطفا اساتید محترم

 . نمایندگذاری رکالس را ندارند، با درشوند، در درس افزار نیز برای دانشجویانی که امکان حضور 



 دانشگاه بوعلی سیناو تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی 

 می باشد. لذا خواهشمند  (با یک هفته تأخیر)بهمن  16)مجازی و حضوری بر اساس جدول( از  و کاردانی شروع کالس های کارشناسی

 است اساتید محترم نسبت به برگزاری جلسه هفته اول به صورت جبرانی اقدام نمایند. 

  باشد. یهای ستاد ملی کرونا مابالغیه تابعهر گونه تغییر دیگری شده و  شروع ترکیبی )مجازی و حضوری(به صورت  4002نیمسال

، مجدداً یرهرگونه تغیاعالم ها براساس برنامه فعلی به صورت منظم و هفتگی برگزار شوند و در صورت لذا ضروری است که کالس

 اطالع رسانی خواهد شد. 

 باشد:اختصاصی و به شرح زیر می ها)درس افزار و آدوب کانکت( برای دانشکده 4002نیم سال های تدریس سامانه 

 آدرس سامانه آدوب کانکت آدرس سامانه درس افزار نام دانشکده ردیف

 Cw1.basu.ac.ir Vc1.basu.ac.ir دانشکده مهندسی و علوم انسانی 1

و نهاوند کشاورزی ،دانشکده علوم پایه، هنر و معماری 2  Cw2.basu.ac.ir Vc2.basu.ac.ir 

هادروس عمومی و سایر دانشکده 3  Cw3.basu.ac.ir Vc3.basu.ac.ir 

ورود به هر کدام از دروس در سامانه درس افزار، نشانی کالس آنالین مربوط به آن درس در جلسه اول درج شده است. با  انکته: ب* 

 این حال قبل از شروع کالس حتماً نسبت به منتشر کردن آن اقدام نمایید. 

  لهای گذشته رعایت شود.درصد کالس آفالین مشابه نیمسا 60تا  40درصد کالس آنالین و  60تا  40کالسهای مجازی نسبت برای 

 شود، ضبط گردد و لینک آن در سامانه درس افزار روری است جلساتی که به صورت آنالین و در سامانه آدوب کانکت برگزار میض

 بارگذاری شود.

  ،مربوط به پهنای پاند اینترنت را مد نظر قرار دهید.  های احتمالیدشواریدر صورت درخواست تصویر دانشجو در محیط آدوب کانکت 

 های الزم به شوند. در این خصوص اطالع رسانیدکار حذف میهای ضبط شده در آدوب کانکت بعد از دو هفته به طور خوفایل

 دانشجویان انجام پذیرد.

  آدرس سایت آموزش الکترونیکی دانشگاهelearning.basu.ac.ir های مربوط به این حوزه در ها، اخبار، آموزشباشد. تمام اطالعیهمی

 این سامانه بارگذاری خواهد شد. 

 به ...(  و السیک فعالیت پروژه، ترم، میان و کوتاه هایآزمون تکالیف، شامل)موضوع ارزشیابی مستمر  ضروری است از ابتدای نیمسال

 ریزی گردد و بخش اصلی نمره را شامل شود. نحو و پراکنش مناسب در طول ترم برنامه

 نامه تهیه شده است که از آدرس تر آموزش مجازی پنج شیوهبه منظور اجرای با کیفیتhttps://b2n.ir/b81199 باشد. قابل دانلود می 

  ها در شیوه نامه ذکر شده به آدرس مدل محتوایی پیش بینی شده است. این مدل ششبرای تولید محتوای با کیفیت در سامانه درس افزار

بایست رعایت گردد. در واقع یک بسته هستند که تمام موارد آن می هاالزم به ذکر است هرکدام از مدلباشند. فوق در دسترس می

 دقیقه است. 30همچنین حداقل زمان صوت یا ویدئو در سامانه درس افزار 

https://b2n.ir/b81199

