
 

 

 مرکز آموزش هاي آزاد و مجازي دانشگاه اردکان  

  

     بسمه   تعالی       
        

ادآز   هاي   آموزش   مرکز        مجازي   و   

  ________________________________ ______     

 1اطالعیه شماره  

ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید، همانطور که مستحضرید، با توجه به ادامه روند شیوع ویروس کرونا و تجربه نیمسال 

 1399-1400، مقرر شده است که کالسهاي نیمسال اول سال تحصیلی  99و ترم مجازي تابستان    1398-99دوم سال تحصیلی  

بستر سامانه آموزش مجازي دانشگاه اردکان برگزار گردد. امید است با یاري خداوند متعال و همراهی نیز بصـــورت مجازي در 

همه شما عزیزان شاهد برگزاري کالس ها به بهترین شیوه ممکن باشیم. در این راستا طبق تقویم آموزشی، بعد از اتمام مراحل 

یان از سیستم جامع گلستان اخذ و به سامانه آموزش مجازي منتقل  انتخاب واحد دانشجویان، اطالعات دروس، اساتید و دانشجو

 شهریور ماه ،کالسها بصورت مجازي برگزار خواهد گردید.  29شده است و با یاري خداوند از تاریخ 

 در همین راستا بر خود الزم میدانیم ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان، خواهشمندیم به نکات زیر توجه داشته باشید. 

 باحث آموزشی  م 

سامانه جامع گلستان براي برنامه هفتگی کالس ها )حتماً قبل از شروع ترم، برنامه  88مشاهد و اخذ گزارش شماره  ➢

 هفتگی را اخذ کرده و تاریخ، ساعت، روز کالس ها و تاریخ امتحانات را بررسی نمائید( 

اوایل آبان ماه سال جاري، به اطالع می رساند  ( از99با عنایت به شروع کالس هاي دانشجویان جدیدالورود )ورودي  ➢

از   99گرفته اند، شروع کالس هاي ایشان نیز با ورودي    99دانشجویانی که دروسی )عمومی و اختصاصی( را با ورودي  

 اول آبان ماه خواهد بود و کالس هاي جبرانی در ادامه برگزار خواهد شد. 

 مهر ماه می باشد.  6و 5تاریخ حذف و اضافه  ➢

درس می باشد و فقط براي دانشجویانی این  2حداکثر تعداد درس امکانپذیر براي اخذ به صورت معرفی به استاد،  ➢

درس نباید  2درس شان باقی مانده است. ضمناً این  2امکان وجود دارد که در شرف  فارغ التحصیلی هستند و فقط 

 واحد عملی داشته باشد. 

ی بارگذاري شده در سایت دانشگاه را مالحظه کنند که کامل در جریان مهلت حتما دانشجویان گرامی تقویم آموزش ➢

  هاي زمانی رویدادهاي آموزشی باشند.

در مورد مدت زمان برگزاري کالس ها به صورت مجازي، فعًالً این ترم مجازي خواهد بود در مورد نیمسال بعدي  ➢

 امتحانات پایان ترم نیز فعالً هنوز چیزي مشخص نیست. فعالفعالً هیچ برنامه اي مشخص نیست. در مورد مجازي بودن  

دانشجویانی که ترم قبل حذف ترم کرده اند، حذف ترم شان به خاطر شرایط کرونا، بدون احتساب در سنوات خواهد  ➢

 بود. 

 دانشجویان شبانه ایی که حذف ترم کرده اند، در مورد بازگشت شهریه در ادامه تصمیم گیري خواهد شد. 

به برنامه هاي کالسی اضافه گردیده  19-17توجه به ترافیک ایجاد شده در سامانه آموزش مجازي، ساعت کالسی با  ➢

 است.
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   مباحث فنی سامانه آموزش مجازي  

براي ورود به سامانه جدید آموزش مجازي دانشگاه بر روي آدرس موجود در بالك مشخص شده در سایت اصلی  ➢

  https://el.ardakan.ac.irدانشگاه کلیک نمایید .

دانشگاه با آدرس زیر در دسترس است و اساتید و کارمندان می توانند  الزم به ذکر است، سامانه قدیم آموزش مجازي ➢

سات قبلی تعریف شده، از این سامانه استفاده براي برگزاري کارگاه ها و استفاده از جل

   ardakan.ac.ir2http://el..نمایند

دانشجویان گرامی براي ورود به سامانه آموزش مجازي، شناسه کاربري و رمز ورود، هر دو شماره دانشجویی شما می   ➢

 باشد 

 خواهشمند است به منظور جلوگیري از مشکالت احتمالی، در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید. براي 

این منظور پس ورود به سامانه، بر روي نام خود که در باالي صفحه مشاهده می کنید کلیک کرده و وارد قسمت 

مشخصات فردي شوید و نسبت به تغییر رمز اقدام نمایید. لطفا در حفظ و نگهداري رمز خود نهایت دقت را لحاظ 

 نمایید .  

از ویدئو هاي بارگذاري شده در سایت دانشگاه اردکان در ارتباط   به منظور تسهیل در استفاده از سامانه آموزش مجازي ➢

 با شیوه کار با این سامانه استفاده نمایید. 

 واحد پشتیبان آموزش مجازي  

به منظور برگزاري هرچه بهتر کالس هاي مجازي و رفع مشکالت احتمالی، گروه پشتیبان آموزش هاي مجازي دانشگاه اردکان 

خط آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می باشند. در این باب توجه به راه هاي ارتباطی زیر از اهمیت ویژه بصورت لحظه ایی و بر

 ایی برخوردار است.  

در لحظه ورود به سامانه آموزش مجازي، در سمت چپ صفحه نمایش، یک ابزار پشتیبانی  :ابزار پشتیبانی در سامانه  ➢

که با استفاده از این ابزار شما می توانید مشکالت خود را با گروه پشتیبان بصورت یک باکس را مشاهده خواهید کرد 

 که بصورت برخط می باشند، مطرح نمایید و در اسرع وقت به مشکل شما رسیدگی خواهد شد.  

 راه ارتباطی دیگر، استفاده از ربات تلگرامی می باشد که بصورت لحظه ایی موارد مطرح شده از جانب ربات تلگرامی: ➢

  شما را به گروه پشتیبان انتقال خواهد داد و در اسرع وقت پیگیري خواهد شد

 (https://t.me/elardakanbot )و (@elardakanbot)  

به منظور دسترسی سریع در مواقعی که از راههاي باال موفق به رفع مشکل خود نشده اید   :شماره هاي تماس مستقیم  ➢

اعضاي گروه پشتیبان که به شرح زیر می باشد تماس حاصل کنید. قابل ذکر است با ،می توانید با شماره هاي تماس 

توجه به حجم باالي مراجعات و ترافیک کاري اعضاي گروه پشتیبان و به منظور ارائه خدمات بهتر به شما، احتمال  

 تباطی باال اسفاده نمایید. رفع مشکل شما از این روش زمان بر خواهد بود، لذا خواهشمند است حتی المقدور راههاي ار
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شب، پاسخگوي شما بزرگواران   20صبح الی  7:30اعضاي گروه پشتیبان از شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت  ➢

خواهند بود، لذا با توجه به ترافیک کاري گروه پشتیبان در طول شبانه روز و لزوم رسیدگی به مباحث پشتیبانی و فنی 

  در ساعات خارج از این بازه مقدور نمی باشد.سایت ،پاسخگویی 

  

 راههاي ارتباط با واحد پشتیبانی آموزش هاي مجازي دانشگاه اردکان  

 09132514644 

03532248171  

 09133572800 

  

 پیگیري مشکالت آموزشی  

 03532230910 

 09140891955 

 09218753696     

09137797980 

 09367927368 

  

  

 مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري سامانه آموزش مجازي  پیگیري  

  

 مرکز آموزش هاي آزاد و مجازي   09138428600 

 


