
 

 دانشگاه بوعلی سینا  1399-1400نیمسال اول سال تحصیلی برگزاري کالس هاي  آغاز  و  اطالعیه

ت علمی و دانشجویان گرامی می رساند، سامانه هاي درس  أهی  محترم احتراماً به اطالع همکارانضمن عرض تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، 
در این راستا توجه  .  استدر دسترس    1399-1400اول سال تحصیلی    نیمسالبراي  براي برگزاري کالس ها    )آدوب کانکت (  کالس آنالین  افزار و

 به موارد زیر حائز اهمیت می باشد: 

درس  «ي سامانه هاي آموزشی کلیک کرده و  بر رو  elearning.basu.ac.irبراي دسترسی به سامانه درس افزار در سایت اصلی   •
از ورود اطالعات    پسمتناسب با دانشکده خود گزینه مناسب را انتخاب نموده و    ،را انتخاب نمایید. بعد از ورود به صفحه مربوطه  »افزار

باید سامانه درس افزار    امبراي هرکد شوید. الزم به ذکر است که در صورتی که در چندین دانشکده تدریس دارید،    سامانه  کاربري وارد
 هاي مختلف به این شرح است:  دانشکدهآدرس سامانه درس افزار براي  .  کنیدانتخاب  را  مربوط به آن دانشکده  

 ).  cw1.basu.ac.irدانشکده هاي علوم انسانی و مهندسی (   .۱

 ).  cw2.basu.ac.irدانشکده هاي علوم پایه، کشاورزي، هنر و معماري (  .۲

 ).  cw3.basu.ac.irدانشکده ها (  دروس عمومی و سایر .۳

 : سامانه آدوب کانکت براي دسترسی به کالس آنالین در   •

 کیلک کردن بر روي آدرس مربوط به دانشکده  .۱
 وارد کردن اطالعات کاربري  .۲
 در دروس ارائه شده   تبط به درسانتخاب لینک درس مر .۳

 همچنین از طریق زیر می توان وارد کالس آنالین مربوط به هر درس شد.   •

 وارد سامانه درس افزار شوید.  .۱

 از داشبورد، درس مورد نظر را انتخاب نمایید. .۲

یادآور می شود  وارد کالس مربوطه شوید.    ن»«نشانی کالس آنالیدر صفحه اصلی درس و در ماژول هفته اول،  با انتخاب  عبارت   .۳
از حذف کردن آن خودداري    لطفاهمچنین    براي اینکه دانشجویان بتوانند این لینک را ببینند، باید ابتدا آن را منتشر نمایید.  که  

 نمایید.  

مراجعه    »وزش سامانه هاآم«به    »آموزش ها«از زبانه    elearning.basu.ac.irبراي دسترسی به آموزش هاي سامانه ها در صفحه   •
اري شده است که می  ذ بارگ  991  نیمسالمربوط به تغییرات کلی سامانه درس افزار براي    راهنماي ویدیویینمایید. در این قسمت  

 تواند مبناي اقدامات همکاران محترم قرار گیرد.  

اري  ذ بارگ  »آموزش سامانه ها«ی نحوه تهیه طرح درس کلی به صورت ویدئویی در برنامه پاورپوینت در قسمت  راهنماي ویدیویهمچنین   •
 شده است. 

صفحه    »دستورالعمل«مربوط به آموزش الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا از زبانه  و به روز  شیوه نامه مبسوط  پیرو اطالعیه هاي قبلی،   •
 سترسی است.  قابل د  elearning.basu.ac.irاصلی  

صفحه   • کاربردي  افزارهاي  نرم  قسمت  از  الکترونیکی  محتواي  تولید  یا  الکترونیکی  آموزش  نیاز  مورد  و  کاربردي  افزارهاي  نرم 
elearning.basu.ac.ir    .قابل دسترسی است 

است، نه یک    لنیمسادرصد به صورت آنالین، مجموع جلسات یک    40درصد کالس ها به صورت آفالین و    60منظور از برگزاري   •
 .درسی  جلسه

به این صفحه، آخرین  مداوم  خواهشمند است با مراجعه  مرجع آموزش هاي الکترونیکی دانشگاه است.    elearning.basu.ac.irصفحه   •
 با آرزوي توفیق        اطالعیه ها و مطالب مربوط به این حوزه را دریافت نمایید.   ،اخبار 

 آدرس کلی سرور آدوب کانکت نام دانشکده ها ردیف 
 Vc1.basu.ac.ir فنی و مهندسی و علوم انسانی  1
 Vc2.basu.ac.ir کشاورزي، علوم پایه، هنر و معماري 2
 Vc3.basu.ac.ir دروس عمومی و سایر دانشکده ها 3


