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 بخش اول: مقدمه، اهداف و تعاریف

جهان را به  ،ها و زمانظهور فن آوریاطالعات و ارتباطات بر تمامی شؤونات زندگی فردی و اجتماعی بشر سایه افکنده و با فروریختن مرز :مقدمه       

ه فکر ب مندی از فن آوریدر امر آموزش و یادگيریجای نيروی انسانی، اندیشمندان را در چگونگی بهرهیک دهکده تبدیل کرد. راحتی استفاده از ابزار به

های الکترونيک بود که بعداً به آموزش الکترونيک و مجازی موسوم های آموزشی و یادگيری از طریق ابزاری بستهحاصل این تعمق و تالش، عرضه .برد

های از محدودیتترین قيمت، پذیری، جذابيت در استفاده از آن و دسترسی همگان با ارزانبه کارگيری فن آوری در امر آموزش سبب انعطاف .شد

ن آوری اطالعات گيری از فزمانی و مکانی از جمله الزام به حضور فيزیکی، محيط یادگيری را به مرور زمان از شکل سنتی به مجازی تغيير شکل داد. بهره 

شور ای کيفيت آموزش عالی کدرحوزه آموزش مستلزم تدوین استانداردهای نظام یادگيری الکترونيک است. در این راستا با عنایت به اهميت ارتق

 نامه مورد نظر تنظيم و تدوین شده است.آئين

 زشموآای محتو ئهارا وتوليد  ،حیاطر هنحو نيزو  تیرنظا ،شیزموآ تماالزا توصيف ،ییاجرا رساختا تعيين،  نامهیينآ ین: هدف از تدوین ا هدف 

 پزشکی لرستان است. موـعل هگاـنشدر داالکترونيک  زشوـمآ امانهـس یاـهظرفيتاز  انگيرافر یمندهبهر جهت زیمجا

 تعاریف: -1

افزاری است که  به منظور ارائه محتوای آموزشی، پيگيری نرم(: LMS= Learning Management System). سامانه مدیریت یادگیری 1-1

 گيرد.و مدیریت آموزشی مورد استفاده قرار می

مند هها بهرتوانند در هر نقطه از جهان از این نوع آموزشتجربيات مدرس به فراگيران که این افراد می ارائه محتوای آموزشی و :آموزش مجازی.1-1

 گردند.

ـــتزمينه آموزش از راه دور:.1-1-1  ، فن آوری(Andragogy)و آندراگوژی  (Pedagogy)که تمرکز آن بر پداگوژی  ای از آموزش اس

(Technology)ارائه آموزش به فراگيرانی است که در محل آموزش حضور ندارند. به عبارتی دیگر که هدف آن های آموزشی استو طراحی نظام 
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ـــی اطالی می ترینایدر پایه  ـــود که فرادهنده و فراگيرنده از نظر فيزیکی در یک مکان قرار ندارند و از حالت ممکن، آموزش از راه دور به روش ش

 شود.میرایانه و ..( برای پر کردن این خالء استفاده های مختلف )ویدئو، صدا، کاغذ، تکنولوژی

 .استفاده از مواد آموزشی که توسط کامپيوتر ارائه می گردند: Computer-Assisted Instruction (CAI)  آموزش با کمک کامپيوتر .1-1-1

های نوین اطالعاتی و ارتباطی آوریگيری از فنبهره :E-Learningیا  Electronic Learning الکترونيک یا فراگيری الکترونيک، یادگيری. 3-1

ای به عنوان ابزارهایی برای بهبود کيفيت آموزش و فراگيری از طریق ارائه تسهيالتی جهت دسترسی آسان به منابع های چندرسانهمانند اینترنت و سيستم

 .راه دور و خدمات آموزشی و نيز فراهم نمودن ساز و کارهایی چون تعامل و همکاری از

 یهاارفزا منراز  دهستفاا ،نالینآ یا فالینآ شیزموآ تجلسا ئهارا زی،مجا حدوا ئهارا زی،مجا شتهر حیاطراز  عما فعاليت هرگونه :فعالیت مجازی. 4-1

 هناميد زیمجا فعاليت،  دپذیر رتصو مربوطه وهگر با هماهنگی با رسمد توسط کهو ...  زیمجا یهانموآز اریبرگز زی،مجا زشموآ ایبر هشد حیاطر

 .دشومی

ا داشته باشد: متن، ها رهای زیر با ترکيبی از آنعناصر موجود در یک سند الکترونيک ممکن است یکی از قالب تولید نسخه الکترونیکی:. 3-1

 تصویر، فيلم و صدا

آموزش چهره به چهره است. ممکن است به شکل  یهای درون خطی که بسيار شبيه یک دوره)درون خطی( : کالس های کالس مجازیدوره. 9-1

شود تا حد امکان خصوصيات کالس درس سنتی، همانند سازی شده و های یادگيری، تالش میباشد یا نباشد. در اینگونه محيط "همزمان "درون خطی

 ست.ها اتعامل و فرایند به شکل واقعی نشان داده شود. محيط درون خطی، جایگاه تشکيل این نوع دوره

را  دخو شیزموآ یهافعاليت الکترونيک زشوـمآ امانهـس قـطریاز  گيرافرو  دستادر آن ا که ستا کنيولکترا زشموآ یفضا :زیمجا س. کال7-1

 .هنددمی منجاا
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 پيشاز  مانیز ودهمحد یکو در  هندز رتصو به گيرافرو  دستادر آن ا که ستا کنيولکترا زشموآ یفضا :ن/آنالین همزمادرس  س. کال1-7-1

 .نمایدمی ئهارا انگيرافر بهرا  شیزموآ ایمحتو دستاو ا دهنمو اربرقر طتباار یکدیگر با هشد تعيين

 سساا رـبرا  دهماآ پيشاز  شیزموآ ایمحتو دستاا آندر  که ستاک نيولکترا زشموآ یفضا :ن/آفالین همزما غیردرس  س. کال1-7-1

 ننداتومی مشخص مانیز ودهمحد یکدر  انگيرافرو  هددمی ارقر نيکولکترا زشموآ سامانهروی  هشد معالا قبلاز  یبندنماو ز هشد تعيين یهاسرفصل

 .نمایند دهستفااز آن ا

 یعضاا شامل دـناتویـم هـک ستاالکترونيک  زشموآ سامانهدر  زیمجا زشموآ ایمحتو هکنند ئهارا یاو  مولف رس،: مد . مدرس مجازی8-1

 .باشد مينهدر آن ز هخبر نشناسارکا یاو  علمیتهيأ

 ن،نشجویاداوه گر رچها شامل دخو که نيکولکترا زشموآ سامانهدر  هشد ئهارا زیمجا زشموآ ایمحتواز  دهستفاا متقاضیفرد : مجازیگیر ا. فر2-1

 .باشدمیو سایر شرکت کنندگان پزشکی  اوممد زشموآ دانش آموختگانو  نکنارکا ،علمیتهيأ یعضاا

تواند ناظر بر دو وجه فعاليت باشد: توليد محتوا، به معنای فعاليت علمی برای نگارش و تدوین متون آموزشی و : توليد محتوا می تولید محتوا. 12-1

 دیگر به مفهوم آماده سازی و انتقال اطالعات و دستاوردهای علمی و پژوهشی به محيط الکترونيک.

های مختلف و با رعایت استاندارهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به منظور آموزش فرمتمطالبی است که با  . محتوای آموزشی:11-1

 شود. فراگيران توليد و توسط مدرسين در سامانه آموزش الکترونيک دانشگاه بارگزاری می

درس چهره به  شود.کالسواحد استفاده می: دراین نوع یادگيری، از اشکال گوناگون یادگيری برای رسيدن به یک هدف .یادگیری تلفیقی11-1   

 شود.برداری میچهره و یادگيری الکترونيک با اشکال گوناگون آن همراه یکدیگر بهره
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 بخش دوم: تولید و فراهم سازی محتوا برای آموزش مجازی

های هدف در سامانه آموزش است که برای آموزش گروه  Contentبخش دوم شامل اطالعاتی در زمينه توليد محتوای آموزشی یا اصطالحاً           

رای گيرد. مالکيت معنوی محتوا بهای مجازی دانشگاه صورت میگيرد. توليد محتوا توسط اعضای هيات علمی یا کميته فنی آموزشمجازی قرار می

 باشد.مجوز کتبی بالمانع میدانشگاه علوم پزشکی لرستان محفوظ و هرگونه کپی برداری و استفاده با ذکر ماخذ و 

 : فرمت ارائه محتوای درس مجازی 1-1

 الزم به ذکر است کليه انواع زیر دو ساختار همزمان و غير همزمان را دارند. تواند در برگيرنده یکی از موارد ذیل باشد.محتوای درس مجازی می

 های محتوای متنی: فایل متن باز با فرمتWord, Pdf , html ........ و 

  های صوتی: فایل صوتی با فرمتمحتوای درسی(MP3, Wave  و … ) 

  های اسالیدی: پاورپوینت با فرمت .... یا فایل .... با فرمت -محتوای درسی (PowerPoint, Adobe Captivate, Macromedia 

Flash ) 

 صوتی: -محتوای درسی اسالید ((PowerPoint, Adobe Captivate, Macromedia Flash 

  های ویدئویی: با فرمتمحتوای درسیavi، Mp4 ... و 

  :محتوای درسی انيميشنیMacromedia Flash  آن مانندو 

 : انواع درس مجازی 1-1

 شود.: درس تمام مجازی: کل محتوای آموزشی به صورت مجازی برگزار شده و کالس حضوری برای آن تشکيل نمی 1-2-2

 ردد.گحضوری: کل محتوای آموزشی به صورت مجازی برگزار اما حداقل یک جلسه حضوری برای رفع اشکال تشکيل می -: درس مجازی  2-2-2

شود که قسمتی از بخش حضوری عملی: آموزش بخش تئوری دروس عملی به صورت مجازی ولی بخش عملی، حضوری برگزار می -: مجازی  3-2-2

 ر با نرم افزارهای شبيه ساز انجام شود.می تواند به صورت کا
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: مجازی مکمل)کمک آموزشی(: مربوط به درسی است که مطابق معمول برگزار شده ولی محتوای درسی و کمک آموزشی به صورت مجازی  4-2-2

 گيرد.در اختيار فراگيران قرار می

گو مدرس در فضای مجازی به صورت مشارکتی با فراگيران بحث و گفت ای: محتوای درسی مجازی برگزار گردیده امامباحثه -: درس مجازی 5-2-2

 کند.می

شود اما تکاليف درسی مربوطه به صورت مجازی برای فراگيران تعيين : تکاليف مجازی: کالس درس حضوری و به شکل معمول برگزار می 6-2-2

 گردد.می

 : فرآیند تالیف محتوای آموزشی 3-1

 ای آموزشی شامل موارد ذیل می باشد؛فرآیند تاليف محتو    

 تهيه سناریوی کالس 

  تهيه اجزاء محتوا 

  تنظيم طرح و زمان بندی ارائه محتوا 

  تنظيم نهایی اجزاء محتوا 

 : عناصر محتوای آموزشی بارگزاری شده روی سایت  4-1

 2-2های بخشکه به صورت مجازی در یکی از قالب باشد: مقصود طرح درس ترمی/ دوره و روزانه مربوط به درس مورد نظر میطرح درس 

 ارائه شده است.

 به تفضيل در قالب یک ساختار درختی مناسب آماده شود .تنظيم سرفصل مطالب و عناوین درسی : 

 .پيش آزمون از فراگير درباره ی محتوای درسی: ارزیابی از دانشجو در قالب پيش آزمون به عمل آید 

 های ذکر شدهلبارائه محتوای درسی در قا. 
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 :  فرآیند تدریس دروس به صورت مجازی  9-1

 باشد؛ فرایند تدریس یک درس به صورت مجازی شامل پنج گام به شرح ذیل می

 ( در گروه آموزشی مربوطه و دانشکده 2-2و  2-1.تصویب ارائه درس به صورت مجازی ) در قالب بخش 1

 .ارائه درخواست اوليه به همراه محتوای چاپی یا الکترونيکی به واحد آموزش مجازی دانشگاه 2

.ارزیابی محتوای توليد شده توسط  اعضای کميته علمی آموزش مجازی )حداقل یکی از اعضای گروه مربوطه( و کارشناس دفتر آموزش مجازی از 3

 نظر ادبی، فنی و عملی 

 ی جهت طرح و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه.اعالم به معاونت آموزش4

 . اعالم به مدیر آموزشی دانشگاه به منظور اطالع رسانی 5

 بخش سوم: شرایط ، امتیازات، نحوه فعالیت، مشارکت و ارزیابی اساتید در آموزش مجازی

 . شرایط ، تعهدات و امتیازات مدرس برای ارائه دروس مجازی1-3

 صورت مجازی از قرار زیر است :برای مدرس متقاضی ارائه درس به . شرایط مورد نیاز 1-1-3

، word، PowerPointبه ویژه   Microsoft office. آشنایی اوليه با مهارتهای اوليه رایانه شامل آشنایی با نرم افزار ميکروسافت آفيس 1-1-1-3

 ورم ( و ...لکترونيک و سامانه مدیریت یادگيری مانند وبالگ، گپ، انجمن ) فآشنایی با شيوه جستجوی اینترنتی و منابع الکترونيک ، آشنایی با پست ا

. شرکت در کارگاه آموزشی مرتبط با سامانه آموزش مجازی که از طریق واحد آموزش مجازی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 2-1-1-3

 شود.دانشگاه برگزار می

 صورت مجازی به شرح ذیل می باشد:. تعهدات مدرس متقاضی  ارائه درس به 1-1-3

 ریزی اوليه ماه پس از برنامه 2ارائه طرح / فرایند آموزشی تا حداکثر. 1-2-1-3

 .نامه آموزش مجازیآشنایی با آئين. 2-2-1-3
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 نظر) پيوست(مشارکت در ارزیابی کيفی توليدات و همکاری با واحد آموزش مجازی برای اصالح و ارائه موارد در قالب مورد . 3-2-1-3

 تدوین متون تخصصی با استفاده از منابع علمی معتبر با رعایت حقوی مؤلفين و مصنفين )کپی رایت(. 4-2-1-3

 تداوم همکاری با واحد آموزش مجازی تا زمان ارائه واحد مجازی. 5-2-1-3

 ماه قبل از شروع ارائه واحد مجازی1و حداقل . اعالم هرگونه تغيير و بازنگری در روند اجرای فرایند آموزشی به صورت کتبی 6-2-1-3

 رعایت حق مالکيت مادی و معنوی فرایند آموزشی. 7-2-1-3

 . امتیاز اساتید3-1-3

برابر ارزش  5مجازی ) آموزش  در فعاليت های  با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یهمکارگواهی  : برای مدرس  ارائه گواهی. 1-3-1-3

 برابر( صادر می گردد.  5/1نظر برای اولين بار و ترم های بعدی معادل ساعتی واحد مورد 

امتياز لحاظ می گردد. کسب امتياز مربوط به این بخش منوط به ارائه  15: به ازاء هر محتوا در ارزشيابی ساليانه  امتیاز دانش پژوهی. 2-3-1-3

 موردنظر به واحد آموزش مجازی اعالم می شود.  درخواست کتبی از سوی مدرس بوده که نتيجه پس از بررسی درخواست

 هایترم برای ارائه درشود. و برای مدرس احتساب میدو برابر ارزش واحد توليده شده به صورت مجازی بار اول  معادل :حق التدریس. 3-3-1-3

وظفی باالتر از ميزان م در طی یک ترم تحصيلی مدرسگردد. ضمناً در صورتيکه مجموع واحدهای تدریس شده توسط میبرابر محاسبه  2/1بعد معادل 

  گردد.اتدریس میباشد مشمول دریافت حق الزحمه حق

. هر سال بر اساس کميت و کيفيت محتوای  آموزش مجازی توليد شده، سه نفر از اساتيد به عنوان اساتيد برتر حوزه آموزش مجازی معرفی 4-3-1-3

 خواهند شد.

  یداسات یتنحوه فعال. 1-3

محتوای آموزش بر اساس برنامه زمان بندی شده برای هر کالس و به صورت مجزا برای هر جلسه از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه در .1-2-3

 اختيار فراگيران قرار گيرد.

یيد گروه تخصصی آموزش مجازی .حداقل یک فضای مشارکتی همزمان و یا غير همزمان برنامه ریزی نموده و فعاليت مناسبی را که مورد تا2-2-3

 دانشگاه برسد ، ارائه نماید.

ميزان محتوای درسی توليد شده به صورت دیداری و شنيداری مناسب با تعداد ساعات واحد درسی مورد بوده و پيش از محتوای قابل ارائه در -3-2-3

 ساعت حضوری برای هر واحد درسی نباشد. 17
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صورت مجازی ارائه می گردد حداقل یک جلسه حضوری برای توجيه یا رفع اشکال فراگيران توسط مدرس آن  .به ازای هر واحد درسی که به4-2-3

 درس برگزار شود.

. مطابق قوانين و مقررات کميته تخصصی آموزش مجازی، پس از هر جلسه درسی مدت زمان مشخصی را جهت پاسخگویی در خصوص رفع 5-2-3

یا ارسال پيام برای فراگيران در نظر گرفته و تکاليف مربوطه را ثبت نموده و از فراگيران بخواهد پاسخ سواالت و اشکال از طریق انجمن های گفتگو 

 تکاليف خود را در سامانه ثبت نمایند.

ست رسال نمایند. الزم ا. هر درس حداقل یک تکليف زمان دار داشته باشد که فراگيران در طول ترم آن را انجام داده و برای مدرس از طریق پيام ا6-2-3

 شرح تکليف فراگير و زمان ارائه آن در طرح درسی ترمی / دوره به روشنی مشخص شده باشد.

تواند صرفاً با مصوبه شورای گروه آموزشی و تایيد  معاونت آموزشی دانشکده به صورت جلسات هر درس تئوری می 25/0یا  1/4. حداکثر 7-2-3

/ گاهت به تصویب شورای آموزشی دانشاضای ارائه حجم بيشتری از درس به صورت الکترونيک ، موضوع می بایسمجازی برگزار شود در صورت تق

 دانشکده برسد.

. برای ارائه درس غير رسمی و غير دانشگاهی نظير دوره های بازآموزی، توانمندسازی اساتيد، آموزش ضمن خدمت، کارگاه و ... به صورت 8-2-3

 ندهای مربوط به هر یک طی شود.مجازی الزم است فرای

توانمندسازی پس از پيشنهاد فرد یا گروه متقاضی برگزاری دوره و تایيد اوليه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، های ها و دوره. برای کارگاه9-2-3

 شورای تخصصی آموزش مجازی مرجع تایيد کننده محتوا خواهد بود.

 اعات حق التدریس و معادل سازی واحد، تعيين سمحاسبه کميت تدریس.3-3

محاسبه کميت تدریس بر اساس مشارکت مدرس در دوره / درس مجازی در سه بخش مجزا ، که در ادامه به تفصيل روان پرداخته می شود ،صورت 

 گيرد.

ط واحد ارزشيابی اساتيد مدیریت ارزشيابی مدرس آموزش مجازی مطابق فرم های طراحی شده مخصوص دوره های مجازی توس: ارزشيابی مدرس .4-3

مطالعات و توسعه آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت. یک نسخه از نتيجه ارزشيابی اساتيد هر درس در هر نيمسال به مرکز / واحد آموزش مجازی 

 ارسال می شود.

 حق مالکيت مادی و معنوی محتوای آموزش مجازی.3-3

متعلق به دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مدرس یا گروه توليد   "مشارکتی "ی توليد شده به صورت .حقوی مادی و معنوی محتوای آموزش مجاز1-5-3

 محتوا می باشد.
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معنوی  حقوی.برای هر دوره / درس گروه آموزش مجازی دانشگاه براساس پروپوزال پيشنهادی مدرس و با توجه به سهم مشارکت در توليد و سرمایه گذاری ، 2-5-3

 ت تعيين و به صورت مکتوب ابالغ می گردد.و درصد مشارک

، منحصراً در اختيار دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده و مولفين، مدرسين و... بدون اجازه مکتوب از مرکز ز محتوای آموزش مجازی توليده شده.حق استفاده ا3-5-3

 ها را ندارند.نها یا سایر سازماآموزش مجازی حق انتقال، فروش و ارائه به سایر دانشگاه

 ها را ندارند.ها یا سایر سازمان.مرکز آموزش مجازی دانشگاه بدون اجازه مکتوب از مولف، مدرس و یا صاحب اثر حق انتقال به سایر دانشگاه4-5-3

ارزیابی کيفيت دروس الکترونيک) طراحی و توليد دوره/درس مجازی ( 3-1جدول  

 ردیف معيارها امتياز

فرهنگی و ادبیمعيارهای  -الف  

های ملی، در تهيه و تدوین محتوا رعایت شده است.ضوابط اخالقی اسالمی و ارزش 10  1 

 2 در محتوای درس اشکاالت ادبی و دستوری وجود ندارد. 10

 3 محتوای درس از شيوایی نثر و سهولت درک فراگير برخوردار است. 10

ارزشيابی و منابع(عناصر آموزشی )محتوا، اهداف، روش ارائه،  -ب  

اند.مفاهيم کليدی و اهداف یادگيری قبل از شروع محتوای اصلی ذکر شده 15  4 

 5 محتوا به طور منطقی سازمان یافته است. 15

باشد.محتوای درس متناسب با تعداد ساعات درسی معادل آن می 10  
 

6 

هر واحد درس(است .)درصورتيکه چهار هفدم درس به صورت  سوال به ازای10آزمون )حداقل درس دارای یک پيش  8

ساعت یک سوال( 2مجازی باشد به ازای    

7 

اند.منابع مورد استفاده در تهيه محتوا یا عناصر دیداری، اصيل و روزآمد بوده و در پایان دروس ارائه شده 13  8 

.....باشد)کتابخانه، سایت و منابع اصلی معرفی شده در دسترس می 8  9 

 10 فهرستی از منابع تکميلی جهت مطالعه بيشتر یاد گيرندگان ارائه شده است. 7

که طراحی محتوا به صورت الکترونيک و رعایت نکات فنی به عهده استاد  گيردامتياز این بخش در صورتی تعلق می »ای( معيارهای فنی)رسانه -ج 

«باشد  

ها در درس مربوطه ذکر شده است.ها و راهنمای تماس آنبرنامه/ درس به همراه مسئوليت آن کنندگانمشخصات کامل تهيه 12  11 

دیداری به ميزان متعادلی در محتوا استفاده شده است._از عناصر شنيداری 10  12 

8 

 

 

کند.ای است که بارگزاری درس را کند نمیحجم عناصر استفاده شده به گونه  13 

 14 راهنما و دستورالعمل مورد نياز جهت مطالعه محتوی و انجام آزمون ارائه شده است.  7

 15                                                                                                                                                                                                                                    جموع:م
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: ارزیابی فعاليت استاد در طراحی و توليد دوره / درس مجازی3-2جدول شماره   

 ردیف عنوان امتياز

الزم با اساتيد، گروه آموزشی و مرکز آموزش الکترونيک هایانجام هماهنگی 25  1 

 2 تدوین شناسنامه درس 10

سازی اسالیدها بر اساس اهداف درسآماده 30  3 

 4 ارائه منابع روزآمد و در دسترس بر اساس محتوا 15

ها، منابع و مقاالت آنالین مرتبط با موضوع درسسایتمعرفی وب 10  5 

مرتبط با محتواطراحی تکاليف   25  6 

 7 ایجاد انجمن با موضوع مرتبط 15

 8 طراحی سواالت آزمون و تهيه بانک آزمون 20

 9 نظرسنجی درباره محتوا و تعامل استاد و فراگير 10
3-2و  3-1: مجموع امتيازات کسب شده اعضای هيات علمی از فرایند طراحی و توليد دوره/ درس مجازی از جداول شماره 3-3جدول  

 ردیف عنوان  سقف امتياز امتياز کسب شده

 1 ارزیابی کيفيت دروس الکترونيک )طراحی و توليد دوره / درس مجازی( 150 150

 2 ارزیابی فعاليت استاد در طراحی و توليد دوره / درس مجازی 160 160

 مجموع امتيازات 310 310
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: ارزیابی فعاليت استاد در ارائه دوره/درس مجازی 3-4جدول شماره  

 ردیف عنوان  امتياز

 1 ارائه شناسنامه درس و اجرای آن 5

 2 برگزاری جلسه حضوری 5

 3 حضور فعال در انجمن  15

 4 (Chat)حضور فعال در گپ 12

 5 تبادل پيام با فراگيران 10

ارائه بازخورد به آنان بررسی تبادل فراگيرانو 15  6 

ها بر اساس شناسنامه درس/ آزمون انجام آزمون 10  7 

 8 ارائه بازخورد و مشارکت با مرکز آموزش الکترونيک در بهبود ارائه دوره 10

 جمع امتيازات 82

: ارزیابی فعاليت استاد در روزآمدسازی علمی و فنی دوره / درس مجازی3-5جدول شماره   

 ردیف عنوان  امتياز

 1 ميزان بروزرسانی محتوا بر اساس پيشرفت علمی در عرصه علوم پزشکی 40

های علمی در عرصه پزشکیکيفيت بروزرسانی محتوا بر اساس پيشرفت 30  2 

 3 روزآمدسازی منابع و مقاالت مرتبط با دوره / درس 20

رسانی دوره / درستوجه به نتایج ارزشيابی درس و استفاده از آن در بروز  10  4 

های نوین آموزش مجازی در ارائه دوره / درسبکارگيری امکانات جدید سامانه و روش 20  5 

 6 بهبود دوره/ درس مجازی با توجه به نقاط ضعف یادگيری فراگيران بر اساس نتایج آزمون 15

 7 ارتقاء دوره مجازی با توجه به بازخورد فراگيران و اساتيد دوره 15

 جمع امتيازات 150
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 فصل چهارم: مقررات مربوط به فراگیران

 ضوابط ارزیابی فعالیت فراگیران در سامانه آموزش مجازی 

درس به صورت کامل حضور ندارند، معيارهای دیگری برای  هایباشند، معموال در کالسهای مجازی میاز آنجایی که فراگيرانی که دارای درس

شود. این معيارها توسط مدرس درس و با مشاهده اطالعات ثبت شده در سامانه آموزش الکترونيک دانشگاه مطابق ارزیابی فعاليت آنان در نظر گرفته می

کمتر  4-1دد، بایستی حداقل امتياز اخذ شده فراگير از جدول شماره گردد. برای آنکه در درس مربوطه حاضر قلمداد گرلحاظ می 4-1با جدول شماره 

 امتياز برای هر درس است؛ نباشد. 60از ميزان مجاز که کسب حداقل 

حضور غياب دانشجویان در درس مجازی بایستی توسط استاد مربوطه به صورت رهگيری فعاليت دانشجویان در سامانه آموزش مجازی صورت پذیرد و 

اند دارای غيبت غير مجاز قلمداد شده و با ایشان بایستی مطابق مقررات در آن فضا حضور داشته -توسط مدرس –نی که کمتر از مجاز معين شده دانشجویا

آموزشی مربوطه برخورد شود. شرکت در جلسه حضوری، الزامی است. در صورت نياز، اطالعات الزم راجع به حضور و فعاليت دانشجو توسط مدیر 

 گيرد.گيری قرار میم در اختيار استاد برای تصميمسيست

بایست در شناسنامه درس توسط مسئول درس کامالً مشخص شده و به اطالع روش ارزشيابی و نحوه محاسبه نمرات فراگيران در دوره / درس مجازی، می

 فراگيران رسانده شود.

 مجازیحضور فراگیر در دوره/درس : امتیازات ارزیابی 4_1جدول شماره 

 امتياز توضيحات عنوان فعاليت ردیف

 40  زمان صرف شده در سامانه برای یادگيری 1

 20  انجام تکاليف در زمان مقرر 2

 30  حضور فعال در فضاهای مشارکتی 3

 10  تکميل فرم ارزشيابی درس 4

مجموع 

 امتيازات

 100 

 

 پایان


