
 

  

 دانشگاه سمنان  نامه اجرای یادگیری تلفیقیشیوه

 1400-1401سال دوم نیم

 

 ی های الکترونیک گروه آموزش دریه شده هت

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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در کالس به صورت    حاضر  رندگان یادگیاست که مدرس به    همزمان  2ی ب یترک  ريیادگ یاز روش    ینوع  1یقی تلف  ريیادگی

.  را ببینید(  1)شکل    دهد یآموزش م  نترنتی شبکه و ا  قیدور به صورت همزمان از طر  راه   از  رندگانیادگی چهره به چهره و  

 نشان داده شده است. 2شماي کلی یك کالس تلفیقی در شکل 

 

 یادگیري تلفیقی: جایگاه مدل 1شكل 

 

  آموزش   هاينظام  زیر  تمامی   در  تلفیقی  آموزش  صحیح  اجراي  براي  قانونی  چارچوب  نامه، تعیینشیوه  این   تدوین  از  هدف

  آموزشی،   الزامات   ،نامهشیوه  این  درسمنان است.    دانشگاه  در  ايدکتري حرفه  و  کارشناسی کاردانی،    مقاطع تحصیلی  در   عالی

  الکترونیکی،  یادگیري  مدیریت  و  اجرا  طراحی،   براي  که  گرددتشریح می  تلفیقی  یادگیري  نظام  اجرایی  هاي ویژگی  و  نظارتی

 . شد خواهد اجرانشگاه در دا 1401فروردین  20 از

 
 تلفیقی  شماي کلی از یک کالس:  2شكل 

 
1 Hybrid Learning 
2 Blended Learning 
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که تنها راه    الزم به ذکر است . دهدمی  یش امن  فرآیند ارتباطی بین مدرس و دانشجویان در کالس درس تلفیقی را  1جدول  

به ملزومات  اید  بدر این ارتباط    باشد واز طریق سامانه امید می  Adobe Connectورود به کالس درس برخط با استفاده از  

چه در شرایط خاص  حوزه آموزش دانشگاه توجه شود. چنانهاي اعالم شده از سوي  هاي مشخص شده در اطالعیهو محدویت

  شکل خواهد گرفت.  Adobe Connectبا استفاده از  ها  مدرس به شکل فیزیکی در کالس درس حاضر نباشد، تمامی ارتباط

 . گرددمیتشریح  1مشخص شده در جدول گانه پنجهاي  در ادامه هر یك از ارتباط

 مدل یادگیري تلفیقی  نحوه ارتباط در: 1 جدول

 

 دانشجویان حاضر در کالس  دانشجویان راه دور  مدرس حاضر در کالس 

 نحوه ارتباط 

  مدرس حاضر در کالس 
 ( با استفاده از 2)

Adobe Connect 
 چهره به چهره 

 دانشجویان راه دور 
 ( با استفاده از 1)

Adobe Connect 

 ( با استفاده از 3)

Adobe Connect 

 ( با استفاده از 4)

Adobe Connect 

 دانشجویان حاضر در کالس 
 و  چهره به چهره(  5)

 ویدئو پروژکتور 

 ( با استفاده از 2)

Adobe Connect 
 چهره به چهره 

 

 ارتباط مدرس با دانشجویان راه دور -1

الزم است مدرس در کالس درس مشخص شده از سوي آموزش دانشکده حضور یافته و از طریق سامانه امید به کالس  

 : توجه به موارد زیر الزامی استدرس تلفیقی وارد شود. 

 ( را به کالس درس ببرد. تاپ و یا تلفن همراهلپ) سیستم مورد استفاده براي تدریس  ، مدرسنیاز است  -1-1

بر  -1-2 نوشتن مطالب  از    بردوایت/سیاه روي تخته    از  فاصله گرفتن  و  اکیداً  لپموجود در کالس  تلفن همراه  یا  و  تاپ 

 خودداري شود.  

از    -1-3 فاصله گرفتن  به  نیاز  نیاید.تاپ  لپدر صورتی که  پایین  تا کیفیت صدا  از میکروفون استفاده گردد  باید    باشد، 

 شما را بشنوند. يصدا  توانندیم  دانشجویان راه دورکه   دیمطمئن شو

 .را ببینید(  3)شکل  صداي هشدار دریافت پیغام متنی را فعال کنید شود توصیه می -1-4

 از دانشجویان بخواهید تا در صورت داشتن سؤال، دست خود را باال ببرند. -1-5
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 Adobe Connectفعال کردن صداي دریافت پیغام متنی در محیط :  3شكل 

د  وجوکالس    یا /از شما و  یکل   د یکه دنحوي    ، بهتاپ و یا تلفن همراه خود را نیز فعال کنیدشود دوربین لپتوصیه می  - 1-6

 .دیگذاربه اشتراک ب  دوربا دانشجویان راهصفحه را    د،یدار  يگذاراشتراک  ي( برايگرید  يهابرنامه  ای)  دیداشته باشد. اگر اسال

سابقه و  ، به  وندندیبپبه جلسه درس  نتوانند به صورت زنده    برخی دانشجویانکه    یدر صورتتا    دی جلسه را ضبط کن  -1-7

 . ویدئوي ضبط شده کالس از طریق سامانه امید دسترسی داشته باشند

 

 با مدرس و دانشجویان حاضر در کالس  ارتباط دانشجویان راه دور - 2

و در کالس درس مشارکت داشته    تلفیقی وارد شوندالزم است دانشجویان راه دور از طریق سامانه امید به کالس درس  

 : الزامی است براي این دانشجویان . توجه به موارد زیر را ببینید( 4)شکل باشند  

 . دیکن  مشارکتدر کالس  دیتا بتوانمیکروفون سیستم شما قابل استفاده باشد که   دیمطمئن شو -2-1

 . دیصدا کنیخود را ب میکروفون سیستم   ،د یکنیصحبت نم  ی وقت -2-2

ه شما اجازه صحبت  تا ب  د یو منتظر بمان  دیباال ببر  Adobe Connectدر  دست خود را    د، یصحبت کن  دیخواهیاگر م   -2-3

 . داده شود

 . میکروفون خود را فعال کنید د،یاز شما خواسته شد صحبت کن  ی وقت •

 . میکروفون خود را غیر فعال کنید ، که پس از اتمام صحبت د یبه خاطر داشته باش •

است،    ن ینشود. اگر چن  ده یشن  مدرسشما توسط    ي کالس، ممکن است صدا  تیبسته به موقع  د، یداشته باشتوجه   •

توجه    د.ی استفاده کن  یمتن   پیغام آن از    ي به جا  ایکند    مطرحکه سؤال را    دیخود بخواه  يها یاز همکالس  یک یاز  

استفاده کنید. در   کلید مناسبصفحهاز   یفارس  زباناز حروف در   یبعض یختگیرهمهجهت رفع بداشته باشد که 

  يها دیکلاز ترکیب    « ي»حرف    یختگ یرهمهعدم ب  يبراغیر این صورت و یا در صورت استفاده از تلفن همراه،  

Shift+x استفاده کنید . 

https://it.semnan.ac.ir/uploads/6/2020/Feb/26/951012_keyboard%20farsi.rar
https://it.semnan.ac.ir/uploads/6/2020/Feb/26/951012_keyboard%20farsi.rar
https://it.semnan.ac.ir/uploads/6/2020/Feb/26/951012_keyboard%20farsi.rar
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 مشارکت فعال دانشجویان راه دور در کالس درس تلفیقی : 4شكل 

کم را متوقف  وبتوانید  می،  شته باشدباند وجود دا  يپهنا  . اگر مشکلدی کن  سیستم خود را فعالکم  وبشود  توصیه می  -2-4

 . دیکن

 

 با یكدیگر  ارتباط دانشجویان راه دور -3

 . ارتباط داشته باشید جویان دانش ر یبا سااز طریق ارسال پیغام  برخطبه صورت  دیتوانیم  از،ی در صورت ن

 

 راه دورحاضر در کالس با دانشجویان ارتباط دانشجویان  - 4

از طریق سامانه امید به    توانند حاضر در کالس نیز میدانشجویان  عدم وجود ویدئو پروژکتور در کالس درس،    در صورت 

 : توجه به موارد زیر الزامی استدر این شرایط، کالس درس تلفیقی وارد شوند. 

شود  توصیه می  . ، از هدفون استفاده کنیدد یگوش ده  راه دور خود   ي هایهمکالس   در صورتی که بخواهید به صداي   - 4-1

 .دی گوش دادن به بحث در کالس آزاد بگذار يرا برا  گریو گوش د دی گوش خود نگه دار  ك ی را در   یگوش  ك ی

)شکل    شنوید، از مدرس بخواهید تا آن را براي شما تکرار کندرا نمی  راه دور خود  يهایهمکالس  صدايکه  در صورتی  -4-2

 .را ببینید( 5

بلندگوي  میکروفون    -4-3 بسیستم  و  را  کنیخود  ندار  .دی صدا  هدفون  نکن  بلندگو از    ، دیاگر  ادیاستفاده  باعث    نی.  امر 

 در کالس خواهد شد. گرانید  یپرتحواس 

 و نظرات خود را مطرح کنند.  هاتا سؤال دی خود کمك کن راه دور   يهایدر صورت لزوم به همکالس  -4-4
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 ارتباط بین دانشجویان راه دور با دانشجویان حاضر در کالس از طریق مدرس : 5شكل 

 

 حاضر در کالس ارتباط مدرس با دانشجویان  -5

  ي هابرنامه  ای )ه از اسالید  چنارتباط طبیعی مدرس با دانشجویان حاضر در کالس به صورت چهره به چهره خواهد بود. اما چنا

 ، توجه به نکات زیر ضروري است.دیدار  يگذاراشتراک ي( برايگرید

خود را بر روي پرده با دانشجویان حاضر در کالس  تاپ  در صورت وجود ویدئو پروژکتور در کالس درس، صفحه لپ  -5-1

 . را ببینید( 6)شکل   به اشتراک بگذارید

، الزم است دانشجویان حاضر در کالس درس نیز از طریق سامانه امید به کالس  در صورت عدم وجود ویدئو پروژکتور  -5-2

 . دنصدا کنیخود را ب تلفیقی وارد شوند. در این صورت از دانشجویان بخواهید تا میکروفون و بلندگوي سیستم  درس

 ها تکرار کنید.دانشجویان راه دور به دانشجویان حاضر در کالس درس نرسد، سؤال را براي آن   که صدايدر صورتی  -5-3

 
 پرده گذاري اسالیدها بر روي به اشتراک : 6شكل 

 خود مطرح فرمائید.   وزشکدهمآا معاونین محترم آموزشی دانشکده/آن را بؤال س ابهام یا گونه در صورت وجود هر


