
 صورت جلسه اولین کمیته آموزش مجازی دانشکده پیراپزشکی

اولین جلسه کمیته آموزش مجازی دانشکده با حضور اساتید و اعضای فهرست شده در صورت جلسه در سالن 

با سخنرانی معاون محترم آموزشی در خصوص  71-79از ساعت  92/3/7321کنفرانس دانشکده در روز سه شنبه 

اهمیت آن آغاز گردید. در ادامه مسئول محترم آموزش مجازی دانشگاه به تسهیل مراحل  معرفی آموزش مجازی و

 ضوابط تولید محتوا در مجازی سازی دروس بر اساس تجربه دانشکده پرستاری اشاره کردند و تأکید نمودند که

تا کنون در دانشگاه  مطالعه شود. عنوان شد که دروس تمام مجازی فراخوان تولید محتوا در سایت دانشگاه مجازی

واحدی و سرکار خانم جوادی  9جلسه از درس  2وجود نداشته است در دانشکده سرکار خانم دکتر گله دار به ارائه 

، وجود Wordناتوانی در کاربرد نرم افزار  مشکالت دانشجویان از قبیل وواحد در ترم قبل اشاره کردند  5/0به ارائه 

شکایت دانشجویان از سرعت کم اینترنت، دشواری دسترسی به اینترنت و جزئی  ،اشکاالت نرم افزاری در موبایل

فواصل ایجاد شده در کار مؤسسه تولید محتوا  را مطرح نمودند.بودن اطالعات خواسته شده در طرح درس مجازی 

ف و تکالی نیز از اشکاالت بود اما در نهایت نمرات حاصل خوب بوده است ضمن این که دانشجویان به دلیل کار

مشکلی نیز مطرح شد که ممکن است به جای دانشجو فرد دیگری در کالس، انجام تکالیف و  زیاد ناراضی بودند.

آزمون شرکت نماید و از آنجایی که رشته هایی مانند اتاق عمل با حیات انسان ها سر و کار دارند برای این مسئله 

 باید تدابیری اتخاذ شود.

زی دانشگاه به وجود پتانسیل تولید محتوا در دانشجویان دانشگاه و لزوم استفاده از این مسئول محترم آموزش مجا

ه ب فرصت اشاره کردند که طبق تجربه ایشان کار تولید محتوا را از شرکت تولید محتوا بهتر انجام داده بودند.

د و کاربرد نرم افزارهای دانشگاه تأکید کردن EDCمحتوای مجازی در  ضرورت وجود نیروی ثابت در کار تولید

آنها به اساتید و حسن بهره گیری از همکاری دانشجویان فعال در تولید محتوای  تولید محتوا و ضرورت آموزش

رئیس محترم دانشکده در خصوص تشویق اساتید دارای دروس مجازی بر لزوم صرف هزینه  اساتید را بیان کردند.

مورد سؤال یکی از اساتید در خصوص اختصاص آموزش مجازی به دوره های در  دانشگاه در این باره تأکید نمودند.

 رئوس اقدامات تعیین شده: ناپیوسته پاسخ این بود که برای همه دوره های پیوسته و ناپیوسته کاربرد دارد.

 . تسهیل مراحل مجازی سازی دروس7

 اه مجازی . مطالعه ضوابط تولید محتوا در فراخوان تولید محتوا در سایت دانشگ9

 نرم افزارهای تولید محتوا به اساتیدضرورت آموزش  .3

با توجه به ارائه دروس عمومی به صورت یکسان برای همه گروه های دانشجویان و به تعداد زیاد، پیشنهاد شد .  1

 .مقدمات ارائه دروس عمومی به صورت مجازی فراهم گردد 29-21در نیم سال اول 



و پیشنهاد شد که در صورت  بررسی نمایندامکان ارائه مجازی را در خصوص دروس تخصصی مدیران گروه ها . 5

 جلسه از دروس تخصصی در نیم سال آتی به صورت مجازی ارائه شود. 9-7امکان 

 ه دانشجویان، کار با سامانه نماد آموزش مجازی بWord. برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت کار با رایانه از قبیل 6

و سبک علمی اساتید، بررسی محتوا  (Academic Freedomبا توجه به لزوم حفظ آزادی علمی )پیشنهاد شد . 1

در کارگروه های مجازی دانشکده ای به صورت فنی و قابلیت اجرایی باشد و انتخاب منابع و محتوا و سازمان دهی 

 آنها برای مدرس محفوظ باشد.

 دانشکده ITدانشکده توسط مسئول محترم  ITبسترهای اینترنت و سایت . بررسی قابلیت ها و 9

 . لزوم تشکیل کمیته آموزش مجازی دانشکده و ارتباط آن با کارگروه مجازی دانشجویی2

 

 


