دستورالعمل آموزش مجازی دانشکده پیراپزشکی (نیمسال دوم )1399-1400
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 ،متناس ب با درس ،دانشببجویان به دنگ گرو تقسببیو و ضببمه اماان ی با
آموزش دان شکگ برای اخت صاص خواب ا  ،آموزش اا ح ضوراً در کالس ارائه شونگ .شایان توجه ا ست که کلیه
کالس اای دانشجویان تحصیالت تکمیلی به صورت حضوری برگزار می گردد.
تکمیل پنل درس در سامانه نوید
مگرس ار درس موظف ا ست حگاکثر تا دو افته پس از شروع ترم ( )1399/11/11و ( ) 1400/01/14طرح درس،
منابع ،نحو ارتباط با دانشبببجویان و فعالیتاای یادگیری را به عنوان حگاقل الزامات ارائه مجازی درس در پنل
اختصاصی خود در سامانه نویگ ارائه داگ.
نوع محتواهای آموزشی
مگرس بایگ محتوااای آموز شی خود را از طریق نرم افزار آدوبی کانکت یا  Sky Roomبه صورت امزمان برای
دانشجویان ارائه و سپس فایل آن را در سامانه نویگ قرار داگ .محتوااای بیشتر میتوانگ با توجه به ااگاف درس
به شکلاای فایل یا لینک کتاب الکترونیکی ،فایل یا لینک مقاله ،جزو  ،پادکست صوتی ،صگای امزمان با اسالیگ و
مولتی مگیا ارائه شود.
نحوه بارگذاری درس
ضروری است بارگذاری درس در فواصل مرت  ،منظو و به طور مستمر در طول ترم انجام شود .الزم است تمام
محتوای آموزشی یا لینک آن در سامانه نویگ بارگذاری شود.
فعالیتهای یادگیری
در طرح درس تعگادی فعالیت یادگیری شبببامل تکلیف ،آزمون و گرو گفت و ،متناسببب با نوع درس ،تعگاد واحگ
درسی و مقطع تحصیلی قرار گیرد .تکالیف حتما با بازخورد باشنگ.
نحوه بازخورد
در راسببتای انجام فعالیت اای یادگیری ،ارائه بازخورد به دانشببجو به خصببوص برای تکالیف انجام شببگ حایز
اامیت ویژ است.
روش های مشارکت دانشجو
مشخص نمودن تکالیف ،بازخورد و انجام پرسش و پاسخ اای مستمر مشارکت دانشجو را فرااو می سازد.

تدریس تیمی
امکان ارائه تگریس تیمی در دروسببی که دنگ مگرس دارد ،در سببامانه وجود دارد .یک نفر از مگرسببیه به عنوان
مگرس مسئول اماان ی الزم و نظارت بر عملکرد صحیح سایریه را فرااو می کنگ.
ارزشیابی دانشجویان
د ون ی تعییه نمر دانشببجویان براسبباس نمر میان ترم و پایان ترم بایگ به طور شببفاف از ابتگای ترم تعییه و
اعالم شود .بایگ ق سمتی از نمر نهایی برای انجام فعالیتاای یادگیری تو سط دان شجویان اخت صاص داد شود.
در ان ام برگزاری کالساای مجازی به صورت امزمان ،مگرس میتوانگ ح ضور دان شجو در کالس را در نمر
ارزشیابی نهایی لحاظ و از حضور فعال دانشجویان اطمینان حاصل کنگ.
حمایت و پشتیبانی از دانشجو
برای پشبببتیبانی و حمایت از دانشبببجو معرفی منابع تکمیلی ،لینک اا و وب سبببایت اای معتبر و مرتبط و .غیر
صورت پذیرد.
ارزشیابی استاد
ارزشیابی آموزش مجازی در ترم اای آتی بر اساس ایه دستورالعمل انجام خوااگ شگ و از طریق نظرسنجی از
دانشجو و بررسی عملکرد انجام می شود.
توانمندسازی مدرسان
توانمنگسببازی اعضببای ایات علمی برای ارائه دروس مجازی از طریق کارگا  ،تهیه کلیپ و ایجاد کانال آموزشبی
در فضای مجازی انجام می شود.
مشاوره آموزش مجازی
راانمایی اعضببای ایات علمی به صببورت حضببوری و مجازی در مورد تگریس مجازی از طریق کارشببناسببان
آموزش و کارشناسان گرواهای آموزشی و واحگ  ITانجام می شود.
طرح درس
تگویه و مستنگسازی شیو آموزشی در قال فرمت مشخص شگ حگاکثر تا دو افته پس از شروع ترم تگویه و
در سامانه نویگ بارگذاری شود.
* در صورتیکه به دالیل غیر قابل پیش بینی برگزاری کالس از طریق آدوبی کانکت و  sky roomامکانپذیر نباشگ.
الزم اسببت بارگذاری محتوای آموزشببی به طور مرت  ،منظو و مسببتمر مطابق با طرح درس انجام و به ازاه ار
دهار جلسه محتوای بارگذاری شگ  ،یک جلسه به صورت امزمان برای اطمینان از دسترسی دانشجو به محتوا،
پرسش و پاسخ و ارایه بازخورد برای تکالیف برگزار گردد.

