
 واداناکالسهای مجازی )الکترونیکی( سامانه  راهنمای اساتید محترم جهت ورود به

 

 (http://vadana17.iauec.ac.ir/login/index.php) ورود به سامانه وادانا لینک

 

ند. برای ورود به آن، نام کاربری با توجه به لینک سامانه وادانا، اساتید محترم باید با توجه به تصاویر زیر، وارد پروفایل خود در سامانه مذکور شو

 و رمز ورود، به صورت پیش فرض، کد ملی استاد میباشد. مراحل زیر را با هم مرور مینماییم.

 
 نماییم.وارد می کروم فایرفاکس یا گوگلآدرس لینک وادانا را در مرورگر  طبق شکل زیر، : مرحله اول

 

 
 

 شود.انتخاب می ورد نطرتان )خراسان رضوی(مبراساس نقشه جغرافیایی، استان :  مرحله دوم

 .را انتخاب نمایید )قوچان( دکنیکه در آن تدریس می دانشگاهی واحدنام باید  : مرحله سوم

 .شویدمی قوچاندر این مرحله، وارد سامانه وادانا واحد :  مرحله چهارم

 رد نمایید.با توجه به شکل زیر، نام کاربری و رمز عبور خود را وا:  مرحله پنجم

 
 

 

 



دهنده دروس شما باشد که نشانهای من میاید. در قسمت سمت راست، درسشکل زیر، وارد پروفایل خود در سامانه وادانا شدهطبق :  مرحله ششم

 .شویدباشد، که با کلیک بر روی درس مورد نظر، وارد مرحله بعدی میمی قوچاندر واحد 

 

 کلیک نمایید. Main Classاید، پس برای ورود باید بر روی س نشدهالامل وارد کطور کبههنوز شما :  مرحله هفتم

 

 شوید. تانسالس را کلیک کنید تا وارد کالقسمت پیوستن به ک:  مرحله هشتم

 

 

 



به  نمایید که. توجه ایدس شدهالیک صفحه جدید و مجزا، شما به عنوان استاد وارد ک ننمایان شددرصورت رسیدن به این مرحله و  : مرحله نهم

 خواهند بود. جهت مشاهده، قابل دسترس ی آنهافایل و شدهفعال تا پایان کالس  سالمحض ورود، ضبط خودکار ک

 

 .شودمی تانکه این امر باعث تدریس بهتر نمودهتوانید در هنگام تدریس از کل صفحه مانیتور خود استفاده نمایی صفحه، میبا بزرگ : مرحله دهم

 

 End Sessionصفحه، قسمت  االیمت قرمز رنگ سمت راست بالانتهای تدریس خود، باید با توجه با عس درالبرای خروج از ک:  حله یازدهممر

 س به اتمام برسد.الرا کلیک کرده تا ک

 



 برسد.س تدریس مجازی شما ذخیره و به اتمام التا ک کلیک کرده End Nowپس از مرحله قبلی، بروی  : مرحله دوازدهم

 

 نکات زیر را در نظر داشته باشند های آموزشی سازمان مرکزی، اساتید محترمبا توجه به دستورالعمل و بخشنامه : 

 پذیر استس هم از طریق تلفن همراه و هم از طریق رایانه امکانالدسترسی به ک. 

  س شوندالتوانند وارد کدانشجویان نمی ،ندوس نشالزمانی که اساتید وارد کتا. 

  س شوندالتوانند وارد کمیس الک زمان شروعدقیقه قبل از  15اساتید. 

 باشدیم کد ملی استادهر دو نام کاربری و رمز عبور  ،برای اساتید. 

 صورت شجویی واحدها و مراکز آموزشی، بهحیث میزان شیوع ویروس کرونا و جمعیت دانها ازحسب شرایط استانهای درس برسالک

 .شوندبرگزار می (حضوریمجازی )ترکیبی 

 های بهداشتی و با صورت حضوری با رعایت پروتکلهفته به 4صورت مجازی و حداکثر هفته به 12های دروس نظری حداقل سالک

 .شودتوجه به وضعیت منطقه از نظر میزان شیوع ویروس کرونا برگزار می

 های بهداشتی و با در نظر عادی قرار دارند، ضمن رعایت پروتکل س در واحدها و مراکز دانشگاهی که در مناطق با وضعیتالتشکیل ک

 .مانع استالصورت حضوری بحدید رئیس استان بهالگذاری اجتماعی با صث فاصلهحیس ازالگرفتن ظرفیت محل تشکیل ک

 س الکجویان هرق قرمز قرار دارند، دانشهای حضوری دروس نظری در واحدها و مراکز دانشگاهی که در مناطسالجهت تشکیل ک

بندی شوند. توزیع مناسب زمان برگزاری گذاری اجتماعی با نظارت استان گروهحیث رعایت فاصلهس ازالپذیری کحسب ظرفیتبر

 .در طول نیمسال تحصیلی رعایت شود جلسات حضوری برای هر گروه از دانشجویان

 نسبت به باید شود، واحد دانشگاهی عات تدریس موظف اساتید میبه افزایش سابندی دانشجویان آنها منجرهایی که تقسیمسالدرخصوص ک

 نماید.م از استان اقدام الزاخذ مجوزهای 

 سالبندی تشکیل کادامه یابد و زمان 20الی  7.30روزهای هفته و از ساعت  کلیهتواند در های برخط میسالساعات برگزاری جلسات ک-

 .ی برخوردار باشده از توزیع مناسبهای انجام شود کها به گون

 محور در  صورت مستمر و تکوینی، در طول نیمسال تحصیلی صورت پذیرد. با توجه به رویکرد فعالیتارزشیابی دانشجو در هردرس به

 هاآزمون ،بنابراین .سال تحصیلی اختصاص یابدهای مستمر دانشجو در طول نیمای از نمره باید به فعالیتآموزش مجازی، قسمت عمده

س و سایر مباحث الس، مشارکت در مباحث و گفتگوهای کالهای کس، پروژه، سمینار، ارائهال، تکالیف و تمرینات خارج از ک(زهاکوئی)

 .دهدای از نمره دانشجو را تشکیل میمرتبط با درس، بخش عمده



 د. بخشی از نمره دانشجو باید نمایناقدام  طور دقیق و مستمر نسبت به ثبت عملکرد و نمرات دانشجواساتید به که است یالزم ،بدین منظور

مورد محاسبه و ثبت  20نمره آزمون پایانی است که نسبت به عدد  10تا  7به آزمون پایانی اختصاص یابد که نمره این آزمون نیز بین 

 .شودمی

 ویان واحدهای الکترونیکی که پذیرش شده که ضوابط فوق که در این دستورالعمل مندرج شده، برای دانشجدر پایان این دستورالعمل تأکید

 می قابل تعمیم نیست.الآنها بر پایه آموزش مجازی است و دانشجویان واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اس

                               

 مدیر آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

 

 

 

 


