
 

 

 



 

 

 دااگشنه هخچ اتری 
 قطب بزرگترین در واقع 3131  سال در ایران عالی آموزش برتر مراکز از یکی عنوان به اصفهان صنعتی دانشگاه

 در را خود آموزشی های فعالیت دانشگاه این  د.گردی احداث مربع متر یلیونم 31  وسعت به زمینی در کشور، صنعتی

 و نمود آغاز پایه علوم و کشاورزی مهندسی، و فنی های رشته برخی در دانشجو 088  حدود پذیرش با 3131  سال

 علوم و کشاورزی مهندسی،وفنی های رشته اغلب دانشگاه آموزشی هایفعالیت شروع از سال   08 گذشت با اکنون

 .دارد بر در دانشکده  30قالب  در را پایه

 است مفتخر خود، استثنایی امکانات نیز و ممتاز و فعال علمی هیات کادر از برخورداری با اصفهان صنعتی دانشگاه

 کیفیت با دانشگاه التحصیالنفارغ که طوری به نماید، ارائه المللیبین استانداردهای و کیفیت بهترین با را آموزش که

 به رو اقتصادی صنعتی، فضای در کلیدی هایمسئولیت و مشاغل تصدی برای بزرگی یها فرصت خویش ممتاز

 .اندداشته کشور از خارج و داخل در چشمگیری موفقیت نیز عالی تحصیالت ادامه در و یافته کشور رشد



 

 

 مرکز آموزش اهی الکترونیکی دااگشنه صنعتی اصفهان

 
چون دیگر  های شگرف و رو به افزایش حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات، ساختار آموزش عالی را نیز همپیشرفتدر 

توان دامنه که آموزش الکترونیکی در اختیار دارد میها دگرگون ساخته است. با کمک ابزارها و امکانات وسیعی گستره
های زمانی و آموزش عالی را توسعه داد و کیفیت آن را بهبود بخشید. ایجاد سهولت در یادگیری، از بین بردن محدودیت

   .باشد ها و پاسخگویی منعطف به نیازهای اجتماعی از دیگر ویژگی های این نوع آموزش میمکانی، کاهش هزینه

 03تصمیم شورای دانشگاه مبنی بر ایجاد دوره های آموزش الکترونیکی در بهمن ماه براساس دانشگاه صنعتی اصفهان 
پذیرش دانشجو در رشته  01با تشکیل جلسات کارشناسی و بازدیدها و مصاحبه های تخصصی سرانجام، از سال 

نها در مقطع کارشناسی ارشد و از طریق کنکور هم اکنون این مرکز ت .مهندسی نرم افزار کامپیوتر را شروع نمود

 .سراسری پذیرش دانشجو دارد



 دااگشنه صنعتی اصفهان اهی الکترونیکی معرفی آموزش

 
های دانشگاه الکترونیکی که با نام( e-Education)یا آموزش الکترونیکی  (e-learning)یادگیری الکترونیکی 

(Virtual university)  وآموزش از راه دور(Distance Learning) های اخیرنیز نام برده شده است، در طی سال 

امر آموزش مطرح شده است. در سطح  در( IT-ICT)عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات به 

 اند. های مختلف بکارگرفتهها و مراکز آموزشی زیادی این نوع از آموزش را نیز به صورتدنیا دانشگاه

های معتبر دنیا نیز شناخته های بزرگ ایران که در سطح دانشگاهانشگاه صنعتی اصفهان نیز به عنوان یکی ازدانشگاهد 

 گرفته و طی  ود در نظرهایی خ بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات را در آموزش در جزء ماموریت  شده است،

کارگیری ه انداز دانشگاه ب داده است. درحالی که چشماخیر مطالعات قابل توجهی در این خصوص انجام های سال

هم اکنون برای  باشد، های سنتی به دانشجویان حضوری خود میهای الکترونیکی جهت ارتقاء کیفیت آموزشآموزش

های ای دیگر به روی مشتاقان فراگیری آموزش پاسخگویی به نیاز جامعه به گسترش آموزش عالی و نیز گشودن پنجره

  به راه اندازی دوره های آموزش الکترونیکی نموده است. قدامعالی ا

نیز گویند. زیرا برخی از فرآیندهای ( Blended) به مدلی که این دانشگاه برگزیده است از جهتی آموزش ترکیبی

 گیرد. آموزشی به صورت الکترونیکی و از راه دور و برخی دیگر بصورت حضوری صورت می

  



 های آموزشی از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد، دریافت مطالب درسی، مذاکره با استاد عمده فعالیتدر این نوع آموزش 

های رفع های میان ترم و پایان ترم و نیز در برخی موارد کالسشود. ولی آزمون و . . . از طریق شبکه اینترنت انجام می

 شود. ندی مناسب اجرا میاشکال و دروس عملی و آزمایشگاهی بصورت حضوری ولی با زمان ب

 

 اهی الکترونیکی وژيگی اهی آموزش
  

این  صورت صوت، تصویر، متن، انیمیشن و غیره(.ه ب) (Multimedia) ای امکان ارائه دروس در محیط چند رسانه -3
   با سرعت بیشتر و ماندگارتر صورت گیرد.  فرآیند یادگیری بهتر، شود امر باعث می

 خطر بدون نیز شاغل افراد شود می باعث امر این مطالب و محتوای درسی در هر زمان و مکان.امکان دسترسی به  -3
 به بنا کس هر شود می باعث آموزش زمان در پذیریانعطاف همچنین. بپردازند تحصیل به خود شغل دادندست از

     .نماید اقدام یادگیری به ممکن زمان بهترین در و خود شرایط

   هر قسمت از درس تا حصول کامل اهداف یادگیری. امکان تکرار -1 

در این . امکان ایجاد ارتباط با دانشجو و ارزیابی محقق شدن یادگیری با درج سوال وجواب در متن محتوای درس -0 
دانشجو پرسیده شده و تا پاسخ داده نشود قسمت های بعدی درس داده  ی قسمتی از درس، سوالی از شیوه پس از ارائه

  شود. شود. دراین گونه موارد در صورت پاسخ نادرست دانشجو ضمن راهنمایی، پاسخ صحیح نیز داده می نمی

توان درصورت نیاز از اساتید ه شود که ب این امر باعث می امکان ارتباط استاد و دانشجو از طریق شبکه اینترنت. -3 
   های جهان استفاده نمود.ایرانی در تمام دانشگاه

هایی در حین درس توسط رایانه صورت گیرد در آموزش وسی که الزم است محاسبات یا شبیه سازیدر در -1 
     های حضوری همیشه امکان پذیر نیست.که در آموزش شود درصورتی الکترونیکی به سادگی انجام می

شود یادگیری به  روی مطالب درس. این امر باعث می بحث بر امکان تبادل اطالعات بین دانشجویان کالس و -7 
   گیرد. تر و ماندگارتر صورتصورت کامل

یکی از ایرادهای مطرح شده بر این نوع آموزش عدم امکان تعامل حضوری استاد و دانشجو است. دانشگاه صنعتی  -0 
 بنا برکند.  در جدول زمانی مناسب امکان مالقات حضوری استاد و دانشجو را فراهم می اصفهان حداقل دوبار در ترم و

مزایای آموزش حضوری نیز  این دانشجو با حضور در محیط دانشگاه و مالقات استاد و دیگر دانشجویان تا حدودی از
  شود. مند میبهره

 کافی از استفاده یا و تر سرعت پر خطوط انتخاب با هم اشکال این باشد کم اینترنت شبکه سرعت است ممکن -9  
راحتی ه ب توان در اغلب اوقات شبانه روز در عین حال با خطوط تلفنی هم می د.باش می حل قابل پرسرعت نتهای



اگر به روند افزایش سرعت خطوط اینترنت و توسعه زیر ” محتوای دروس را در زمانی کوتاه دریافت نمود. ضمنا
نعتی اصفهان شود. در عین حال دانشگاه ص تر می رنگ های مخابراتی کشور بیاندیشیم هر روز این مسئله کم ساخت

  همواره از سرورهای پرسرعت استفاده نموده و در صورت لزوم بر تعداد آنها خواهد افزود.

 تری نسبت به ممکن است تصور شود که در این نوع از آموزش بدلیل برگزاری از راه دور دروس از کیفیت پائین -38 
دلیل مزایای فراوان ه های ترکیبی بنبوده و حتی آموزشهای حضوری برخوردار باشد. به نظر ما این مسئله صحیح دوره
  تواند در آموزش دانشجویان بسیار مؤثرتر و مفیدترباشد. می

همچنین ممکن است تصور شود که امکان پیگیری مستمر فرآیند یادگیری در طول ترم وجود نداشته باشد و این  -33 
مقررات آموزشی آمده است در آموزش الکترونیکی تمام گونه که در قسمت موجب رکود علمی دانشجو شود. همان

 های زنده، زمان دریافت محتوای دروس، زمان ارسال تکالیف و های حضور در کالسزمان فعالیت های دانشجو از قبیل
جو تر از آموزش حضوری امکان پیگیری وارزیابی فعالیت های دانشاین بسیار بهتر و دقیق گردد. بنابر ها ثبت میتحقیق

 باشد. فراهم می

 
کاانت معرفی  ام

 رعایت با ورزشی و فرهنگی پژوهشی، آموزشی، امکانات کلیه از استفاده به مجاز دانشگاهالکترونیکی   دانشجویان
 محترم دانشجویان دسترس در مصوب ایه تعرفه پرداخت با نیز رفاهی تسهیالت .باشندمی دانشگاه ضوابط

 .دارد قرار دانشگاه الکترونیک )مجازی(
 

 

 

 

 

 



 سایت آموزش الکترونیکی 

 
 آموزشی، های فرم ازجمله اطالعات کلیه حاوی   elarning.iut.ac.irسایت آموزش الکترونیکی به آدرس 

 طریق از موارد کلیه که این به توجه باد. اشبمی هااطالعیه کلیهو  نرم افزهای مورد نیاز کالسی، و درسی هایبرنامه

 .فرمایید بازدید را سایت این مرتب طور به گردد می توصیه گردد، می رسانی اطالع دانشجویان به این سایت

 

 

 دااگشنه اطالعات فناوری  مرکز

 
 

 دهد می ارائه را زیر خدمات it.iut.ac.ir الکترونیکی آدرس با اصفهان صنعتی دانشگاه اطالعات فناوری مرکز

 .باشد می دانشگاه دانشجویان تمامی الکترونیکی نیازهای کلیه پاسخگوی که
 
 

• ADSL 



 

• Linux Repository 
 

• VOIP 
 ویروس آنتی •

 اینترنت به اتصال •

 اداری اتوماسیون •

 ایمیل •

 افزار نرم جامع بانک •

 تغذیه و پول کیف خدمات •
 دروس الکترونیکی سامانه •

 اطالعات فناوری مرکز خدمات پشتیبانی سامانه •

 داده مرکز و شبکه •

 ها سایت وب •
 

 ، خود به یافته تخصیص ایمیل آدرس دریافت جهت نام، ثبت امور انجام از پس است الزم دانشجویان

 .فرمایند مراجعه دانشگاه اطالعات فناوری مرکز به دانشجویی کارت داشتن همراه ضمن

 

 

 

 

 

 



 دااگشنه صنعتی اصفهان  کتابخاهن

 

های همجموع با اکنون و است نموده آغاز را خود فعالیت  3131   سال از اصفهان صنعتی دانشگاه مرکزی کتابخانه
علمی،  معتبر اطالعاتی هایبانک به دسترسی امکان نیز و التین و فارسی نشریه و کتاب عنوان هزار صدها بر بالغ

در  دانشگاهی مطرح هایکتابخانه از یکی است توانسته دکتری و ارشدکارشناسی نامه پایان هزار دهها همچنین
 مطالعههای سالن همکف طبقه در .اند گرفته قرار طبقه سه در کتابخانه مختلف هایبخش .آید شمار به کشور سطح

 و های اسنادبخش اول طبقه در .آموزشی کالس و صحافی خواهران، و برادران کامپیوتری هایسایت ساعته،  30
 و جستجو، امانت میزهای دوم طبقه در و جاری مطبوعات و التین مجالت مخزن الکترونیک، منابع نامه،یایان

 های مطالعهسالن کتابخانه، مدیریت و اداری قسمت مرجع، بخش التین، و فارسی های کتاب مخزن کتاب، بازگشت

 .است شده واقع  (درخشان استعدادهای دانشجویان به متعلق( مطالعه نفره تک هایاتاق و

 و نحوه خدمات ارائه گذاریتسیاس همچنین و الکترونیکی و چاپی منابع سازی آماده و تهیه مرکزی کتابخانه وظیفه

 .است منابع این از استفاده
تمامی  تحقیق و مطالعه جهت کافی، و الزم والکترونیکی چاپی منابع تامین (( :از است عبارت کتابخانه هدف

 و زمان کوتاهترین در مطالعه، و تحقیق و استفاده جهت مناسب محیطی نمودن فراهم با همراه کتابخانه اعضای
 .))ممکن شرایط مفیدترین

 
 

 کتابخانه از استفاده کلی شرايط

 .نمایند استفاده کتابخانه از معتبر دانشجویی کارت ارائه با توانندمی مختلف مقاطع در دانشگاه دانشجویان تمام
 



 

 :ارشد کارشناسی مقطع رد   تحصیلی اهی رشته
 مهندسی(مدیریت  گرایش)صنایع  مهندسی

 ریاضی کاربردی   مهندسی 
 دسی هوش مصنوعی نمه

 مربوهط ضوابط و مجازی  ارشد کارشناسی مقطع آموزشی دوره مراحل

از  شرایط عمومی داوطلبان ورود به این دوره ها طبق ضوابط و مقررات ورود به دوره های روزانه می باشد و دانشجویان

)بدون مصاحبه طبق ظرفیت اعالم شده در دفترچه انتخاب رشته سنجش بر  شوند.یطریق کنکور سراسری پذیرفته م

زمان و نحوه ثبت نام شهریور ماه پس  -اعالم نتایج قطعی شهریور ماه از طریق سایت سنجش  -اساس نمره داوطلبین

 از اعالم نتایج از طریق سایت دانشگاه صنعتی اصفهان(

 ابط این دوره در ادامه شرح داده شده است.ضو

 ارشد رسمی دانشگاه با ذکر کلمه مجازی اعطا های مجازی، مدرک کارشناسیآموختگان دورهبه دانش

 .شود می

 این مدرک مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و جهت اشتغال یا ادامه تحصیل در دوره دکترا معتبر · 

 .می باشد

 فناوری توانند با ارائه کارت دانشجویی از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه، مرکز دانشجویان مجازی می

 .دانشگاه و امکانات ورزشی استفاده کننداطالعات 

بدون   ارشد آموزش محوردوره های کارشناسیبه صورت  ارشد مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان، های کارشناسیدوره· 
 .ند پایان نامه هست

"نظام نامه یادگیری الکترونیکی در رح شده در طجهت تشویق دانشجویان برتر این دوره براساس ضوابط م

% دانشجویان هر 38حداکثر ) پژوهشی –برگزاری دوره برای دانشجویان ممتاز به شیوه آموزشی آموزش عالی" 
 فراهم می باشد. ذیل ( براساس شرایطورودی می توانند پس از اتمام نیمسال دوم دوره تحصیلی

در پایان  ( دروس غیرجبرانیدرسی ) واحد 33ندن حداقل اپس از گذر 37حداقل کسب معدل   -3
 نیمسال دوم

 موافقت یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت راهنمایی پایان نامه  -3

 های الکترونیکی دانشگاهموافقت مرکز آموزش -1



هر سال تحصیلی تصویب می شود و تقریبا دو برابر شهریه ارشد نوبت  شهریه دوره توسط هیات امنای دانشگاه برای · 
د واح هر  هزینه و  ریال 38038888هزینه شهریه ثابت  ،91 الورود جدید دانشجویان برای) دوم می باشد.

 .باشد می ریال 3318888 درسی

 .باشد ارشد مجازی امکان پذیر نمیهای کارشناسی تغییر رشته و گرایش در دوره· 

های مجازی، تسهیالت رفاهی مانند خوابگاه، وام دانشجویی، سرویس ایاب و ذهاب، و استفاده  با توجه به ماهیت دوره· 
 باشد.با پرداخت هزینه قابل استفاده میاز سلف سرویس 

 .پذیر نیستزمان در دو رشته مجازی یا یک رشته مجازی و یک رشته حضوری امکان تحصیل هم· 

برای هر درس در طول هر نیمسال حداقل دو جلسه کالس حضوری در محل دانشگاه صنعتی اصفهان در حال حاضر · 

 .های حضوری الزامی می باشدبرگزار می شود. شرکت در کالس

 صورت حضوری در دانشگاه برگزار می گردده امتحانات ب. 

 کالس و شده ضبط های کالس از ترکیبی یا و شده ضبط هایکالس ، آنالین هایکالس صورته ب دروس ارائه   
 .باشد می حضوری کالس جلسه 1-3 همراه به ، اشکال رفع آنالین

 . شندبا داشته  شایان ذکر است دانشجویان بایستی به زبان انگلیسی تسلط 

  



 

 

 

 

 

 

 قابل توجه دانشجویان محترم   
 

  شما آموزشی مشکالت رفع و آموزشی وضعیت بهبود به عالقمند آموزش های الکترونیکی دانشگاه  ریاست
 .باشد می

 هستید آموزش های الکترونیکی دانشگاه  ریاست با گذاشتن درمیان به عالقمند که را مواردی توانید می شما

 به آدرس ذیل :  ایمیل ارسال با یا و کتبی صورت به هم و حضوری به صورت هم
 

 
 
 

 .بفرمایید هماهنگ آموزش الکترونیکی   دفتر با لطفا حضوری، مالقات به تمایل صورت در .بفرمایید رحمط
 



 

 کشور آموزش سنجش سازمان توسط نتایج اعالم از بعد مراحل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذریش اینترنتی 

رک   و ردیافت کارت دانشجویی  رد اداره کل آموزش  تحویل مدا

 مراجعه هب ااتق آموزش رد  مرکز الکترونیکی  دااگشنه 

 انتخاب ردسی  از طریق ساماهن جامع آموزشی 



  الکترونیکی دااگشنهآموزش اهی  مرکز   اعضای

 

 

 

 

مرکز آموزش های  ریاست

 الکترونیکی و ازاد 

 آقای دکتر بهفرنیا 

 کارشناس آموزشی 

 ش های آموز مرکز

 الکترونیکی و ازاد 

 مهندس مسجدی آقای 

 کارشناس آموزشی  

های  آموزشمرکز

 الکترونیکی و ازاد 

 خانم مرادی 

  onlneپشتیبان کالس 

 و کارشناس مرکز 

الکترونیکی های  آموزش

 و آزاد

 خانم نواب 



 نقشه محل مرکز آموزش اهی الکترونیکی و آزاد 
 و رپدیس دااگشنه صنعتی اصفهان 

 
 


