
 

 

از  99/  7/ 8روز سه شنبه مورخ ، 99در سال  دهمین جلسه شوراي آموزشي دانشگاه 

با حضور اعضا و رياست محترم دانشگاه، معاون محترم پژوهشي و  03:31تا  01ساعت 

سیب آ»با محوريت موضوع ارتباطات علمي و معاون محترم فرهنگي اجتماعي و دانشجوئي 

سالن کنفرانس دفتر رياست تشكیل و موارد زير در « LMSشناسي تدريس در سامانه 

 مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت:

همکاران مرکز رایانه و دانشکده آموزشهای الکترونیکی، معاونین محترم آموزشی  تمامیاز زحمات و همکاری  -1

ویان عزیز در راستای ها، مدیران محترم گروههای آموزشی، اساتید محترم و همچنین همراهی و صبوری دانشجدانشکده

 تقدیر و تشکر شد. LMSانجام فرایند آموزش غیر حضوری در سامانه 

 های مجاز برگزاری کالس اضافهمقرر شد زمانهای ذیل به بازهبار ترافیک در سامانه مورد نظر، توزیع بهتر به منظور  -2

 :دوش

 6::21تا  26:66 26:66تا  6::10 10:66تا  6::12 صبح 0:66تا  6::0

همکاری الزم توسط گروههای آموزشی برای ، مقرر گردید اوجدر ساعات  در راستای کاهش بار ترافیک سامانه آموزشی -:

 رد.الذکر در طول هفته صورت گیهای جدید فوقشنبه و بازهانتقال برخی از کالسها به روزهای شنبه، چهارشنبه و پنج

 در صورت انتقال برنامه آموزشی عضو .گرامی خواهد بوددانشجویان این اقدام با تعامل با اساتید محترم و دیهی است ب

 گردد.هیأت علمی به پنج شنبه، آن روز نیز به عنوان یک روز کاری لحاظ می

اساتید گرامی برای همچنین مقرر گردید  .دقیقه کاهش یابد 06ر سامانه به جلسه از درس د گردید مدت زمان هرمقرر  -0

عامل خود و تهای مکمل به تشکیل گروه پشتیبان اقدام در سامانه...  اشکال، حل تمرین ورفع تکمیل مباحث درسی، 

 معاون به انبیپشت گروه آدرس اعالم به نسبت محترم مدرسان است الزمدر این راستا  را با دانشجویان بیشتر نمایند.

 .ندینما اقدام دانشکده یآموزش

کند، مقرر شد مدرسان گرانقدر به سازی میمدرسان را در سامانه ذخیرهتدریس فیلم  LMS سامانهبا عنایت به اینکه  -0

ای موضوع حضور و غیاب دانشجویان را مدیریت نمایند که در صورت عدم حضور دانشجو در برخی از جلسات گونه

به دانشجویانی که احتماال مشکل  محترم مدرسان. شدبادرسی، نگرانی بابت حذف درس از سوی مدرس وجود نداشته 

 ار دهند.را مورد بازبینی قر شده بطتا قبل از جلسه بعدی کالس، درس ض را دارند توصیه نماینددروس استفاده آنالین 

های ، ضمن تالش برای رفع نقصو همیاران آموزش مجازی همکاران محترم مرکز رایانه و فناوری اطالعات شدمقرر  -0

مدرسان و دانشجویان  راهنماییها، در خصوص ه شورای آموزشی و تقویت هرچه بیشتر زیرساختمطرح شده در جلس

نه به او در خصوص بایدها و نبایدهای استفاده از سام وده نسبت به استفاده درست و بهینه از سامانه یادشده اقدام نم

 ند.نحو مطلوبی اطالع رسانی نمای



 

 

زی سااقدام به پیاده ،های جبرانیکالسمقرر گردید مرکز رایانه و فناوری اطالعات ضمن توجه به موضوع برگزاری  -7

و زمان بازبینی فیلم در خصوص محدودسازی حضورِ خارج از ساعت کالسی دانشجویان و مدرسان راهکارهای مناسبی 

 د. ناقدام نمای در سامانهذخیره شده کالس ها 

زمانی تدریس در سامانه، مقرر گردید امکان ثبت وضعیت تشکیل و عدم تشکیل  هایبازهتعداد افزایش  با عنایت به -0

ها روز بعد افزایش یاید تا امکان ثبت وضعیت آن کالس شب 12شب همان روز، به  12کالس های درسی از حداکثر 

 به صورت عادی )و نه جبرانی( در سیستم سدف فراهم شود.

ها و مدیران محترم گروههای آموزشی، برای حسن اجرای مصوبات فوق هماهنگی معاونین محترم آموزشی دانشکده  -9

 و نظارت الزم را انجام خواهند داد.

 زاتقدیر یاد شده و  هایکاستیضمن تشکر مجدد از همراهی اساتید و دانشجویان در رفع اعضای شورای آموزشی 

 نظام آموزشدر ارتقای گامی موثر  بتوانهمراهی و صبوری  تعامل،در سایه ند تا وار هستگرفته امیداقدامات صورت 

 برداشته شود.دانشگاه 


