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 استاد گرامي،     

 براي استفاده از امکانات یادگیري الکترونیکي در درس هاي خود رعایت نکات زیر ضروري است:

 

 س خود را به شیوه ترکیبی ارائه دهید:وشما به دو شیوه می توانید در .1

  کلی ضروری در چارچوب این فرم و تبادل تكالیف و سایر تعامالت، در کنار ارائه اطالعات

 برگزاری کامل کالس های حضوری

  ارائه اطالعات کلی ضروری در چارچوب این فرم و ارائه قسمتی از رئوس مطالب به شیوه

 غیرحضوری در حد مجاز مصوب )به میزان چهار هفدهم ساعات دروس نظری(

 

شامل اهداف، معرفی درس، شیوه ارزشیابی، منابع درسی و منابع اطالعات کلی ضروری  .2

مطالعه بیشتر است که باید طبق فرمت این فرم برای استفاده دانشجو آماده شود. ارائه این 

 موارد در سامانه نوید ضروری است.

 

عالوه بر موارد ضروری ذکر شده در بند دو، الزم است در ارائه درس فعالیت های یادگیری  .3

ا های دانشجویان پیش بینی شود. در محیط یادگیری الكترونیكی )سامانه نوید( این فعالیتبر

ها و شرکت در اتاق مباحثه )فورم( پیش بینی شود. این تواند در قالب تكالیف، خودآزمونمی

 ها باید در قالب طرح دوره معرفی و ارائه شود. فعالیت
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 قسمت اطالعات درس، شماره تماس  اتید حق التدریس باشند بایستي در صورتي که هماهنگ کننده دروس از اس در

 داخلي مسئولین محترم گروه ها را قید نمایند.

 اند:هاي زیر باید مشخص شوند که در صفحات بعدي شرح داده شدهبراي آماده شدن نهایي محتواي درس قسمت 

 اهداف و معرفي درس .1

 تعیین جز غیرحضوری برنامه در صورت وجود .2

 منابع درسي دانشجويان .3

 تكالیف و پروژه های دانشجويان .4

 ساير فعالیت های يادگیری .5

 شیوه ارزشیابي دانشجويان .6

 اهداف و معرفي درس 

)توجه داشته باشید محتوايي كه به عنوان منبع آزمون به دانشجويان : اهداف درس را برای ارائه به دانشجویان در سامانه بنویسید   

 هداف درس را پوشش دهد و آزمون نهايي دانشجويان نیز بايد با اهداف درس مطابقت داشته باشد.(شود بايد امعرفي مي

کلمه در مورد این درس بنویسید و دقت کنید معرفی موارد زیر را  322تا  252در قسمت معرفی مختصری در حدود   

 :شامل شود

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 ارتباط و جایگاه سیستم یادگیری الكترونیكی در کنار برنامه حضوری 

 توضیح کلی شیوه کار شما و روند درس 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تكالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 منابع درسي دانشجویان 

 کنید: در تعیین منابع درسی به نكات زیر توجه

  دانشجویان را ذکر نمایید. برای منابع مطالعه بیشتر در سامانه  آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 قسمتی جداگانه پیش بینی شده است.

  در این قسمت تمام منابع درس مورد نظر را فهرست نمایید. در صورتی که قسمتی از منابع در کالس حضوری

 توضیحات، این مطلب را به دانشجویان تبیین کنید.  پوشش داده نمی شود حتما در
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  توجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد و جلسات درس شما و سطح دانشجویان

 باشد.

  الزم به ذکر است که اساتید با توجه به منبع درسی که معرفی می کنند می توانند فقط یكی از جداول ارائه
 .جداول نیستسایرشده در منبع درسی را تكمیل نمایند و در صورتی که مقاله یا ... ندارند نیازی به تكمیل 

 آزمون هاي خود ارزیابي 

 به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. توانند در کمک می آزمون های خود ارزیابی 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.های تشریحی، چند گزینهدر سامانه امكان طراحی انواع آزمون 

 هایی که به علت مسافرت یا ... امكان تعامل در قالب تكالیف را ندارید،ها در زمانتوانید از خودآزمونشما می 

 استفاده کنید.  

  و  در صورتی که آزمونی برای دروس خود  گردد بصورت بلی و خیر مشخص آزمون های خود ارزیابی بایستی

جدول  نیست اما در صورت در نظر گرفته شدن آزمون برای دروس نیازی به تكمیل این  ایددر نظر نگرفته 
استاد مربوطه می تواند در صورت مشخص خود تكمیل قسمت های این جدول بصورت اختیاری می باشد و 

 مشخصات این  جدول را متعاقبا به دانشجویان اعالم نماید. نبودن محتوای این جدول در ابتدای ترم ،

 هاي دانشجویانتکالیف و پروژه 

 در تعریف تكالیف به موارد زیر توجه کنید:      

  دانشجویان ضروری است.پوشش بخش غیرحضوری درس از طریق تعریف تكالیف مناسب برای 

 توانید تكالیف مناسبی را طراحی و ارائه نمایید.در صورت تمایل برای بخش حضوری درس نیز می 

 بندی مناسب برای تكالیف در نظر بگیرید. زمان 

 های حل مساله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشد.تكالیف بهتر است بر مهارت 

 پایان ترم تفاوت دارند. در این تكالیف هدف مطالعه منابع و یادگیری دانشجو  این تكالیف با مفهوم پروژه

 شود. ها تعریف میاست. اما در پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به کاربردن آموخته

  اساتید می توانند در صورتی که تكلیف یا پروژه ای دارند فقط در قسمت تكالیف و پروژه ها بصورت بلی و
. بنابراین در صورتی که تكالیف یا پروژه ای برای دروس در نظر گرفته شده است اما مشخص نمایند خیر

نند جدول را تكمیل ننمایند و متعاقبا بعد از مشخص شدن در ابتدای ترم مشخص نیست می توا جزییات آن
  تكالیف به دانشجویان اعالم نمایند.
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 سایر فعالیت هاي یادگیري 
تواند امكان فعال سازی اتاق بحث )غیرهمزمان(، وجود دارد. اگر در طراحی و هدایت مباحثه دقت کافی انجام شود میدر سامانه 

 به پرورش تفكر انتقادی در دانشجویان کمک زیادی نماید. در صورت تمایل به استفاده از این امكان موارد زیر را تكمیل نمایید:

 )اتاق بحث )فورم 

 موضوع بحث:   

 یابي دانشجویانارزش 

)پایان ترم/میان بندی دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ذکر نمایید. )مواردی چون نمره آزمون کتبیها و بارم. مالك1

  های پیش بینی شده(حضور و غیاب ، تكالیف و سایر فعالیتشرکت فعال در کالس و ، ترم

 ترم( چیست؟ )شفاهی، عملی، تشریحی، تستی یا ...(. شیوه آزمون کتبی نهایی دانشجویان )آزمون حضوری پایان 2


