راهنمای اساتید محترم جهت ورود به کالسهای مجازی (الکترونیکی) سامانه وادانا
لینک ورود به سامانه وادانا ()http://vadana17.iauec.ac.ir/login/index.php
با توجه به لینک سامانه وادانا ،اساتید محترم باید با توجه به تصاویر زیر ،وارد پروفایل خود در سامانه مذکور شوند .برای ورود به آن ،نام کاربری
و رمز ورود ،به صورت پیش فرض ،کد ملی استاد میباشد .مراحل زیر را با هم مرور مینماییم.
مرحله اول  :طبق شکل زیر ،آدرس لینک وادانا را در مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم وارد مینماییم.

مرحله دوم  :براساس نقشه جغرافیایی ،استان مورد نطرتان (خراسان رضوی) انتخاب میشود.
مرحله سوم  :باید نام واحد دانشگاهی که در آن تدریس میکنید (قوچان) را انتخاب نمایید.
مرحله چهارم  :در این مرحله ،وارد سامانه وادانا واحد قوچان میشوید.
مرحله پنجم  :با توجه به شکل زیر ،نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

مرحله ششم  :طبق شکل زیر ،وارد پروفایل خود در سامانه وادانا شدهاید .در قسمت سمت راست ،درسهای من میباشد که نشاندهنده دروس شما
در واحد قوچان میباشد ،که با کلیک بر روی درس مورد نظر ،وارد مرحله بعدی میشوید.

مرحله هفتم  :شما هنوز بهطور کامل وارد کالس نشدهاید ،پس برای ورود باید بر روی  Main Classکلیک نمایید.

مرحله هشتم  :قسمت پیوستن به کالس را کلیک کنید تا وارد کالستان شوید.

مرحله نهم  :درصورت رسیدن به این مرحله و نمایان شدن یک صفحه جدید و مجزا ،شما به عنوان استاد وارد کالس شدهاید .توجه نمایید که به
محض ورود ،ضبط خودکار کالس تا پایان کالس فعال شده و فایلهای آن جهت مشاهده ،قابل دسترس خواهند بود.

مرحله دهم  :با بزرگنمایی صفحه ،میتوانید در هنگام تدریس از کل صفحه مانیتور خود استفاده نموده که این امر باعث تدریس بهترتان میشود.

مرحله یازدهم  :برای خروج از کالس در انتهای تدریس خود ،باید با توجه با عالمت قرمز رنگ سمت راست باالی صفحه ،قسمت End Session

را کلیک کرده تا کالس به اتمام برسد.

مرحله دوازدهم  :پس از مرحله قبلی ،بروی  End Nowکلیک کرده تا کالس تدریس مجازی شما ذخیره و به اتمام برسد.

 با توجه به دستورالعمل و بخشنامههای آموزشی سازمان مرکزی ،اساتید محترم نکات زیر را در نظر داشته باشند :
 دسترسی به کال س هم از طریق تلفن همراه و هم از طریق رایانه امکانپذیر است.
 تا زمانی که اساتید وارد کالس نشوند ،دانشجویان نمیتوانند وارد کالس شوند.
 اساتید  15دقیقه قبل از زمان شروع کالس میتوانند وارد کالس شوند.
 برای اساتید ،نام کاربری و رمز عبور هر دو کد ملی استاد میباشد.
 کالسهای درس برحسب شرایط استانها ازحیث میزان شیوع ویروس کرونا و جمعیت دانشجویی واحدها و مراکز آموزشی ،بهصورت
ترکیبی (مجازی حضوری) برگزار میشوند.
 کالسهای دروس نظری حداقل  12هفته بهصورت مجازی و حداکثر  4هفته بهصورت حضوری با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با
توجه به وضعیت منطقه از نظر میزان شیوع ویروس کرونا برگزار میشود.
 تشکیل کال س در واحدها و مراکز دانشگاهی که در مناطق با وضعیت عادی قرار دارند ،ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی و با در نظر
گرفتن ظرفیت محل تشکیل کالس ازحیث فاصلهگذاری اجتماعی با صالحدید رئیس استان بهصورت حضوری بالمانع است.
 جهت تشکیل کالس های حضوری دروس نظری در واحدها و مراکز دانشگاهی که در مناطق قرمز قرار دارند ،دانشجویان هرکالس
برحسب ظرفیتپذیری کالس ازحیث رعایت فاصلهگذاری اجتماعی با نظارت استان گروهبندی شوند .توزیع مناسب زمان برگزاری
جلسات حضوری برای هر گروه از دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی رعایت شود.
 درخصوص کالسهایی که تقسیمبندی دانشجویان آنها منجربه افزایش ساعات تدریس موظف اساتید میشود ،واحد دانشگاهی باید نسبت به
اخذ مجوزهای الزم از استان اقدام نماید.
 ساعات برگزاری جلسات کالسهای برخط میتواند در کلیه روزهای هفته و از ساعت  7.30الی  20ادامه یابد و زمانبندی تشکیل کالس-
ها به گونهای انجام شود که از توزیع مناسبی برخوردار باشد.
 ارزشیابی دانشجو در هردرس به صورت مستمر و تکوینی ،در طول نیمسال تحصیلی صورت پذیرد .با توجه به رویکرد فعالیت محور در
آموزش مجازی ،قسمت عمدهای از نمره باید به فعالیتهای مستمر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی اختصاص یابد .بنابراین ،آزمونها
(کوئیزها) ،تکالیف و تمرینات خارج از کالس ،پروژه ،سمینار ،ارائههای کالس ،مشارکت در مباحث و گفتگوهای کالس و سایر مباحث
مرتبط با درس ،بخش عمدهای از نمره دانشجو را تشکیل میدهد.

 بدین منظور ،الزمی است که اساتید بهطور دقیق و مستمر نسبت به ثبت عملکرد و نمرات دانشجو اقدام نمایند .بخشی از نمره دانشجو باید
به آزمون پایانی اختصاص یابد که نمره این آزمون نیز بین  7تا  10نمره آزمون پایانی است که نسبت به عدد  20مورد محاسبه و ثبت
میشود.
 در پایان این دستورالعمل تأکیدشده که ضوابط فوق که در این دستورالعمل مندرج شده ،برای دانشجویان واحدهای الکترونیکی که پذیرش
آنها بر پایه آموزش مجازی است و دانشجویان واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اسالمی قابل تعمیم نیست.

مدیر آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

