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 براي نو دانشجویان  دستورالعمل کلی آموزش مجازي

 آموزش هاي هاي الکترونیکی دانشگاه در سه سامانه زیر انجام می شود: 

 سامانه درس افزار:  -1

در این سامانه محتواي آفالین به صورت متنی، صوتی، ویدئویی یا ترکیبی از این موارد قرار می گیرد. با توجه به اطالعات جدول زیر  

  جلسات آدرس دروس خود را انتخاب کنید. بعد از وارد شدن به سامانه از قسمت داشبورد یک درس را انتخاب نموده و به قسمت  

  مراجعه کنید.

 ردیف  دانشکده آدرس 

Cw1.basu.ac.ir 

 1 علوم انسانی   فنی و مهندسی 

Cw2.basu.ac.ir 

 2 علوم پایه  کشاورزي  معماري هنر و  دانشگاه نهاوند 

Cw3.basu.ac.ir 

 شیمی  •

 اقتصاد و علوم اجتماعی  •

 پیرادامپزشکی  •

 علوم ورزشی  •

   فنی و مهندسی کبودرآهنگ •
 فنی و منابع طبیعی تویسرکان  •

 مدیریت و حسابداري رزن  •

 صنایع غذایی بهار  •
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 و دروس عمومی 

 
به آدرس   توانید  الکترونیکی می  از سامانه هاي آموزش  براي دسترسی  مراجعه    elearning.basu.ac.irهمچنین 

کرده و از قسمت «سامانه هاي آموزشی» بر روي سامانه درس افزار کلیک نموده و در صفحه اي که باز می شود، به  
 آدرس اختصاصی مربوط به دانشکده خود وارد شوید.  

  سامانه ادوب کانکت: -2

نالین یا همزمان استفاده می شود. براي دسترسی به آدرس کالس هاي آنالین خود بعد از ورود به از این سامانه براي کالس هاي آ

آموزشی بر روي کالس آنالین (ادوب کانکت) کلیک کنید. همچنین می توان و انتخاب سامانه هاي  elearning.basu.ac.irآدرس 

آن درس، در هفته اول روي عبارت   جلساتسامانه درس افزار (جدول باال) و انتخاب درس مورد نظر و مراجعه به  بعد از ورود به  

 «نشانی کالس آنالین» کلیک نمایید.  

  سامانه فرادید: -3

 نات استفاده می شود که در این زمینه از سوي مدرسین و همچنین دانشگاه اطالع رسانی می شود.  از این سامانه براي امتحا
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 نکته هاي مهم:  
این آدرس  باشد.  یم  elearning.basu.ac.irدانشگاه آدرس    یکیالکترون  يمرجع آموزش ها اخبار،   در  به اطالعیه ها،  توانید  می 

«آموزش بعد از ورود به این سایت از زبانه «آموزش» بر روي عبارت  آموزش ها و نرم افزارهاي مورد نیاز دسترسی داشته باشید.  

آشنایی بیشتر شما با سامانه هاي آموزش مجازي فایل هاي راهنما را به دقت مطالعه نمایید.   برايکلیک نمایید.    براي نو دانشجویان»

 همچنین براي اجراي بهتر آموزش الکترونیکی بر روي موبایل یا کامپیوتر خود موارد زیر را انجام دهید:

) براي موبایل یا  adobe connectآخرین نسخه ادوب کانکت (   الزم است  براي برگزاري بهتر کالس هاي آنالین •
 و نصب نمایید.   دانلودکامپیوتر را 

) براي موبایل یا کامیپوتر  chromeآخرین نسخه مرورگر کروم (  الزم است  براي برگزاري بهتر کالس هاي آفالین •
 و نصب نمایید.    دانلودرا 

 براي استفاده بهتر از کالس هاي آنالین بهتر از هدفون یا هندزفري مناسب استفاده کنید.  •
نسبت به انجام تکالیف خواسته شده، بررسی محتواهاي آپلود شده از طرف اساتید و بحث هایی که براي شما   •

 ود، اهتمام ورزیده و آنها را موکول به آخر ترم نکنید.  ایجاد می ش

ها و   هیبه طور مستمر به درس افزار سر زده و از اطالع نی و آفال نیکالس آنال يمطلع شدن از نحوه برگزار يبرا •
 ید. مدرس درس آگاه شو  يبرنامه ها

افرادي که کد ملی آنها با  براي ورود به سامانه ها یوزر شماره دانشجویی و پسورد کد ملی تعریف شده است.   •
 صفر شروع می شود، نیازي به صفر یا صفرهاي اول کد ملی نیست.  

 براي دانشجویان خارجی یوزر و پسورد هر دو شماره دانشجویی است.   •

بر روي موبایل و سامانه درس افزار از حالت افقی گوشی استفاده  براي سازگاري بیشتر مرورگر کروم نصب شده   •
 تغییر دهید. desktop viewکنید و شکل نمایش مرورگر کروم را در تنظیمات آن به 
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