دستورالعمل آموزش مجازی دانشکده پیراپزشکی (نیمسال اول )9011-9911
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ارائه دروس به صورت مجازی

*

با توجه به شرایط بحران کرونا الزم است کلیه دروس تئوری به صورت مجازی با نرم افزار آدوبی کانکت یا Sky
 Roomارائه گردد .برای دروس عملی ،متناسب با درس ،دانشجویان به چند گروه تقسیی و ضیم ممیامن ی بیا
آموزش دانشکده برای اختصاص خواب اه ،آموزش ما حضوراً در کالس ارائه شوند .شایان توجه اسیت کیه کلییه
کالس مای دانشجویان تحصیالت تکمیلی به صورت حضوری برگزار می گردد.
تکمیل پنل درس در سامانه نوید
مدرس مر درس موظف است حداکثر تا دو مفته پس از شروع ترم ( )1911/7/1طرح درس ،منابع ،نحوه ارتباط بیا
دانشجویان و فعالیتمای یادگیری را به عنوان حداقل الزامیات ارائیه مجیازی درس در پنیل اختصاصیی خیود در
سامانه نوید ارائه دمد.
نوع محتواهای آموزشی
مدرس باید محتوامای آموزشی خود را از طریق نرم افزار آدوبی کانکت یا  Sky Roomبه صورت ممزمان بیرای
دانشجویان ارائه و سپس فایل آن را در سامانه نوید قرار دمد .محتوامای بیشتر میتواند با توجه به امداف درس
به شکلمای فایل یا لینک کتاب الکترونیکی ،فایل یا لینک مقاله ،جزوه ،پادکست صوتی ،صدای ممزمان با اسالید و
مولتی مدیا ارائه شود.
نحوه بارگذاری درس
ضروری است بارگذاری درس در فواصل مرتب ،منظ و به طور مستمر در طول ترم انجام شود .الزم است تمیام
محتوای آموزشی یا لینک آن در سامانه نوید بارگذاری شود.
فعالیتهای یادگیری
در طرح درس تعدادی فعالیت یادگیری شامل تکلیف ،آزمون و گروه گفت یو ،متناسیب بیا نیوع درس ،تعیداد واحید
درسی و مقطع تحصیلی قرار گیرد .تکالیف حتما با بازخورد باشند.
نحوه بازخورد
در راستای انجام فعالیت مای یادگیری ،ارائه بازخورد به دانشجو به خصیوص بیرای تکیالیف انجیام شیده حیایز
اممیت ویژه است.
روش های مشارکت دانشجو

مشخص نمودن تکالیف ،بازخورد و انجام پرسش و پاسخ مای مستمر مشارکت دانشجو را فرام می سازد.
تدریس تیمی
امکان ارائه تدریس تیمی در دروسی که چند مدرس دارد ،در سامانه وجود دارد .ییک نفیر از مدرسیی بیه عنیوان
مدرس مسئول ممامن ی الزم و نظارت بر عملکرد صحیح سایری را فرام می کند.
ارزشیابی دانشجویان
چ ون ی تعیی نمره دانشجویان براساس نمره میان ترم و پایان ترم باید به طور شیفاف از ابتیدای تیرم تعییی و
اعالم شود .باید قسمتی از نمره نهایی برای انجام فعالیتمای یادگیری توسط دانشیجویان اختصیاص داده شیود.
در من ام برگزاری کالسمای مجازی به صورت ممزمان ،مدرس میتواند حضور دانشجو در کیالس را در نمیره
ارزشیابی نهایی لحاظ و از حضور فعال دانشجویان اطمینان حاصل کند.
حمایت و پشتیبانی از دانشجو
برای پشتیبانی و حمایت از دانشجو معرفی منابع تکمیلیی ،لینیک میا و وب سیایت میای معتبیر و میرتبط و .غییره
صورت پذیرد.
ارزشیابی استاد
ارزشیابی آموزش مجازی در ترم مای آتی بر اساس ای دستورالعمل انجام خوامد شد و از طریق نظرسینجی از
دانشجو و بررسی عملکرد انجام می شود.
توانمندسازی مدرسان
توانمندسازی اعضای میات علمی برای ارائه دروس مجازی از طریق کارگاه ،تهیه کلیپ و ایجیاد کانیال آموزشیی
در فضای مجازی انجام می شود.
مشاوره آموزش مجازی
رامنمایی اعضای میات علمی به صیورت حضیوری و مجیازی در میورد تیدریس مجیازی از طرییق کارشناسیان
آموزش و کارشناسان گرومهای آموزشی و واحد  ITانجام می شود.
طرح درس
تدوی و مستندسازی شیوه آموزشی در قالب فرمت مشخص شده (در انتهای دستورالعمل ضیمیمه شیده اسیت)
حداکثر تا دو مفته پس از شروع ترم تدوی و در سامانه نوید بارگذاری شود.
*

در صورتیکه به دالیل غیر قابل پییش بینیی برگیزاری کیالس از طرییق آدوبیی کانکیت و  sky roomامکانپیذیر

نباشد .الزم است بارگذاری محتوای آموزشی به طور مرتب ،منظ و مستمر مطابق با طرح درس انجام و بیه ازا

مر چهار جلسه محتوای بارگذاری شده ،یک جلسه به صورت ممزمیان بیرای اطمینیان از دسترسیی دانشیجو بیه
محتوا ،پرسش و پاسخ و ارایه بازخورد برای تکالیف برگزار گردد.
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شیوه ارزشیابي:
 -1نمره فعالیتها و تکالیف:
 -2نمره ارزشیابی تکوینی (مستمر و میان ترم):
 -3نمره ارزشیابی تکمیلی (پایانترم):

منابع:

شیوهنامه تکمیل طرح درس:
-

در صورتی که کالس درس حضوری است ،از فرم طرح درس معمول (قبلی) استفاده شود.

-

در تدوین طرح درس آموزش مجازی مفاهیم زیر مدنظر قرار گیرند:


هدف کلی درس :هدف کلی درس که در کوریکولوم آموزشی رشته مربوطه به آن اشاره شده است.



تاریخ ارائه /بارگذاری درس :با توجه به اینکه ضروری است بارگذاری درس در فواصل مرتب ،منظم و به طور مستمر در طول
ترم انجام شود ،این نکته در نوشتن تاریخ بارگذاری لحاظ گردد.



نوع آموزش مجازی :ضمن مشخص کردن نوع آموزش آدابی کانکت و  ،sky roomنحوه ارائه آموزش از طریق سامانه نوید،
اسکایپ و ...نیز مشخص شود.



فعالیتهای یاددهی یادگیری :با توجه به مشکالت برگزاری امتحانات مجازی ضروری است فعالیتها و تکالیف مناسب برای
دانشجویان در نظر گرفته شود تا بخشی از نمره ارزشیابی بر اساس تکالیف به دانشجویان داده شود ( بررسی مرتب و به موقع
تکالیف و ارائه بازخورد به دانشجویان نیز در فواصل منظم انجام شود).

-

در صورتیکه قرار باشد پاسخ تکالیف به روش های دیگری غیر از نوید ارسال می گردد در متن تکلیف به دانشجو اطالع رسانی شود.

* شایان ذکر است:
 -1ارزشیابی آموزش مجازی در ترم های آتی بر اساس طرح درس و شیوه ارائه مطالب انجام خواهد شد.
 -2الزم است تمام محتوای آموزشی (صرف نظر از نوع ارائه و رسانه مورد استفاده) یا لینک آن در سامانه نوید بارگذاری شود.

