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 بسمه تعالی

 1399-1400 در سال تحصیلی ارومیه دانشگاه دستورالعمل و الزامات آموزش مجازی

 

 بخش و شده مختل هادانشگاه تمام معمول آموزشی هایفعالیت کشور، و جهان در کرونا ویروس گیری همه با

 که رودمی انتظار گردید. منتقل مجازی و الکترونیک آموزش بستر به آموزشی واحدهای کلیه در آموزش غالب

 این از .های آموزشی به شکل مجازی و الکترونیک ادامه خواهد یافتفعالیت نیز آینده تحصیلی سال در حداقل

نا در ویروس کرو یریمقابله و مهار مخاطرات فراگ یدر دوره زمانمناسب  یآموزش ریبنا بر لزوم اتخاذ تداب رو،

 یریگیاقدامات و پ یبا هدف همگام ساز ریدستورالعمل ز ،یاجتماع یگذارصول طرح فاصلهحفظ ا کشور با

 از و است شده تدوین در دانشگاه ارومیه کیالکترونی ارزیابی و تدریس کیفیت ارتقایو  یآموزش یهاتیفعال

 .است االجرا الزم 1400-1399 اول نیمسال

 مقدمه

  ارتباطات و اطالعات فناوری بسترهای بر که است یادگیری -یاددهی نوین روش یک الکترونیکی یادگیری

(ICT) به یادگیرنده بر تمرکز" و "پذیری انعطاف" الکترونیکی یادگیری هاینظام ویژگی مهمترین شود.می ارائه 

 محوریت با تعاملی فرایندی در یادگیری سیستم، این در است. یادگیری-یاددهی فرایند در "درس بر تمرکز جای

 ابزارهای منابع، محتوا، دستیاران، استادان، همچون آموزشی های مؤلفه و عوامل سایر و افتدمی اتفاق دانشجویان

 های آموزش در اینکه به نظر .نمایندمی نقش ایفای تسهیلگر و راهنما عنوان به الکترونیکی و ایچندرسانه

 یادگیرنده به مطلوب تعاملی روشهای با و متنوع های قالب در باید درسی مطالب و علمی محتوای الکترونیکی،

 به تدریس و ارزیابی بخش دو در کیفیت، ارتقای و رویه وحدت ایجاد جهت در ذیل العمل دستور لذا شود، ارائه

 .گرددمی ابالغ محترم، اساتید

 الکترونیکی تدریس -1

 در که ارومیه دانشگاه رسمی هایسیستم طریق از باید تنها ارزیابی و تدریس هایفعالیت کلیۀ

 برگزاری ابزارهای سایر از استفاده پذیرد. صورت است، مجازی آموزش مدیریت سامانه حاضر حال

 و جلسات برگزاری برای )واتساپ مانند( رسانهاپیام یا )اینستاگرام مانند( اجتماعی هایشبکه ،)زوم مانند( کالس

 یک ها،دانشکده در دانشجویان و استادان حضور عدم دلیل به شودمی توصیه اگرچه باشد.نمی مجاز محتوا ارائۀ

 .شود ایجاد دانشجویان با ارتباط و رسانیاطالع برای صرفاً رسانپیام هایسیستم در گروه

 را اساتید وظایف هستند. دار عهده مجازی آموزش شیوه در آموزشی کیفیت حفظ برای را نقش مهمترین اساتید

 :کرد خالصه زیر بندهای در توانمی
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 آموزشی کالس محتوای ریزی برنامه الف(

 واحد هر تدریس مبنای علوم وزارت مصوب هایسرفصل )الف: مصوب سرفصل براساس درس طرح تهیه -1

 ج: شد. خواهد طراحی مصوب هایسرفصل براساس درسی هفته 17 برای کلی درس طرح ب: بود. خواهد درسی

 ه(جلس هر موزشیآ بندیزمان طراحی

 یارزیاب شیوه تبیین بروندادهاو و درس اهداف طراحی -2

 پاسخ و پرسش و گفتگو هایتاالر مدیریت و اندازی اهر -3

 الکترونیکی های ازمون برگزاری و طراحی -4

 درسی مناسب های پروژه یا تحقیق راحیط -5

 شده تعیین درسی هدف به وصول میزان گیری اندازه برای جلسه هر در درسی تمرین طراحی -6

 مختلف های قالب در درسی نیاز مورد مطالب و تکمیلی آموزشی منابع سازی آماده -7

 آنالین هایکالس برگزاری -8

 .پذیردمی صورت (offline) خط برون و (online) برخط صورت دو به الکترونیکی تدریس ب(

  (online) برخط الکترونیکی تدریس

 در یکدیگر با برخط کالس برگزاری سیستم طریق از همزمان و زنده صورت به دانشجویان و استاد روش، این در

 این در آموزش کیفیت ارتقا برای که است آن مهم نکتۀ شود.می برگزار تعاملی صورت به کالس و بوده ارتباط

 فعالیتهای و مباحث در ویدئو و میکروفن طریق از دانشجویان و بوده تعاملی صورت به باید کالس حتماً روش،

 .کنند شرکت کالسی

 به عنوان مثال، اشد.ب حضوری کالس میزان همان به کالس برگزاری زمان باید روش این در

 نکتۀ .شود تشکیل برخط صورتبه ایدقیقه 90 جلسۀ یک نظری، واحدی دو کالس یک برای

آموزش مجازی  از طریق گزینه ضبط جلسات سیستم حتماً باید کالس هر که است آن مهم

درسی  محتوای یک صورتبه آموزش مجازی دانشگاه سیستم در شده ضبط جلساتشود.  ضبط دانشگاه

 .قابل رویت و استفاده مجدد خواهد بود دانشجویان برای برونخط

برای یک درس دو واحدی به شرح ذیل  ،رعایت الزامات مندرج در بند الف بر عالوهاساتید موظفند  در این شیوه

 د:اقدام کنن
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هر جلسه درسی براساس  سیالبسو  براساس طرح درس مصوب دانشگاه ارومیهآماده سازی طرح درس  -1

هر صفحه ت پیوست سامانه آموزش مجازی دانشگاه و قسم در درسطرح درج ) سرفصل مصوب

 .الزامی است( صفحه شخصی اساتید در سایت دانشگاههمچنین و  در سامانه درس

 اساس سرفصلهای مصوب تمامی جلسات درسی بربرای  یا محتوای آموزشی مناسب پوینتتولید پاور  -2

 د:شو هر جلسه به صورت ذیل اجراشود پیشنهاد می درسی بصورت زنده که اتجلسهفته  16ارایه   -3

 الف( استفاده از قلم و پد نوری و شبیه سازی کالس واقعی به  محتوایبر اساس  (نیم ساعت )ارائه درس(

ویا  روی اسالیدهای مختلف پاورپوینت و توضیحات اساتید بر استفاده ازارایه به  ب( صورت مجازی،

 (بینی شدههر محتوای پیش

  (تنیم ساع) به پرسشها و تبیین نکات ضروری و مهمپاسخ 

  (نیم ساعت)طراحی ازمون سیستمی و تمرین های درسی 

 (offline)  خطبرون الکترونیکی تدریس

 اختیار در آموزشی محتوای مدیریت سیستم طریق از و کرده آماده را درسی محتوای قبالً استاد روش، این در

 تصویری یا صوتی فایل درسی، محتوای از منظور که است آن مهم نکتۀ دهد.می قرار دانشجویان

 جزوه، ،)آن از شده اسکن صفحۀ چند یا( کتاب مانند مواردی که شود توجه. است استاد تدریس

 .شوندنمی محسوب ی مناسب آموزش مجازیمحتوا  ...و اسالید

 با مطابق) الکترونیکی محتوای تولید توانایی و دانش که است اساتیدی مختص استاندارد شیوه عنوان به روش ینا

 الف، بند در مندرج الزامات رعایت بر عالوه موظفند اساتید از گروه این دارند. را مجازی( آموزش استانداردهای

 :کنند اقدام ذیل، موارد به نسبت واحدی( 2بطور مثال ) سدر هر ارائه برای

 برای ساعت 5 حداقل مصوب درس مجموعه از شخص استادتدریس با  صوتی یا ویدیویی محتوای تولید -1

  درسی واحد هر

 قالب در نمونه عنوان به) درسی مطالب برای مطالب تفهیم و سازیساده جهت در مناسب محتوای تولید -2

 ت(پاورپوین

 سرفصلهای و اسالیدها درسنامه، تبیین و توجیهبرای  ترم آغاز جلسه یک) زنده کالس جلسه چهار برگزاری  -3

 ادامه تبیین و ابهامات به پاسخ و بازخورد اخذبرای  ترم میان جلسه دو. ترمی مناسب تحقیقات یا پروژه و مصوب

 نهایی کنترل و دریافت، درصد کنترل مهم، نکات تبیین بندی، جمعترم برای  پایان جلسه یکو  درسی روش

 .)تحقیقات و ها پروژه

 خط برون و برخط ترکیب
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 کالس در و دهدمی فرا گوش)شده ضبط محتوای طریق از( منزل در استاد سخنرانی به دانشجو روش این در

 یک انجام مسأله، و تمرین حل دانشجویان، سایر با گفتگو و بحث پاسخ، و پرسش همچون فعالیتهایی به برخط،

 فعالیتهای در و شده خارج فعال غیر حالت از دانشجو روش این در حقیقت در .پردازدمی ... و کوچک پروژه

 کند. می مشارکت کالسی

 یپرداز ملزم به برگزار هیروزانه و شهر یدر دوره ها لیشاغل به تحص انیمحترم و دانشجو دیاسات هیکل: 1نکته 

اختصاص  یو فضادانشگاه  یسامانه آموزش مجاز قیاز طر یآموزش ینارهایمناسب و شرکت در کالسها و سم

 در کالس انیدانشجوحضور  .باشندیم خط(بر ریغیا و  طبرخ) حضوری غیربه صورت  سبه هر در افتهی

 دانشگاهی اموزش تقویم یو در بازه زمان یمقررات آموزشطبق  بایست استاد هر درس و آنالین ضروری است

 نماید.اقدام الزم را معمول  انیدانشجو یهفتگ ابینسبت به حضور و غ

مراجعه به کلیه فایل ها و منابع درسی، پاسخ مشارکت در کالسهای آنالین، اصلی حضور دانشجو،  مالک :2نکته 

ارزیابی دانشجو به عهده استاد درس می  در هرصورت به تکالیف درسی و کسب موفقیت در انجام تکالیف است.

 نخواهد بود.باشد و در صورت عدم تایید استاد دانشجو مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم 

ارائه شده از  در ساعاتبرگزاری کالسهای آنالین می بایست مطابق با برنامه هفتگی و  :3نکته 

که در زمان انتخاب واحد نیمسال تحصیلی به اطالع دانشجویان رسانده  سوی گروه آموزشی

 انجام گرفته و در ساعت مقرر آغاز و پایان یابد. شده است،
 

 عملی هایدرس برگزاری نحوۀ

ها هدف های عملی می باشد. در این درساصلی یادگیری الکترونیکی نحوه برگزاری درسیکی از چالش های 

ها و ابزارهای واقعی )مانند دستگاه جوشکاری و برش و ...( و یا بدست آشنایی با محیط واقعی و کار با دستگاه

دروس عملی بسیار  آوردن یک مهارت عملی )مانند شنا کردن( می باشد. به خاطر همین برگزاری مجازی برخی

 :کرد تقسیم گروه چند به توانطبق جدول زیر می را عملی درسهای رسد.سخت و برخی دیگر غیرعملی به نظر می

 

 

 



  دستورالعمل و الزامات آموزش مجازی دانشگاه ارومیه

6 

 

ف
دی

ر
 

 شیوه برگزاری نمونه نوع درس عملی

 افزارهای مبتنی بر کار با نرمدرس 1

 

آزمایشگاه 

 کامپیوتر

 گرفته قرار دانشجویان اختیار در کار دستور

 افزارنرم با کار انجام از پس دانشجو و

 دهد. قرار اختیار استاد در را نتیجه مربوطه،

 ابزارهای و هادستگاه با کار برمبتنی درسهای 2

 اصلی هدف که...  و شیمیایی مکانیکی، الکترونیکی،

 یک انجام نتیجۀ دیدن یا دستگاه کار نحوۀ آشنایی با آنها

 .است خاص عمل

 هایآزمایشگاه

 الکتریکی مدار

 عمومی فیزیک

 آزمایشگاههای مجازی از استفاده اول روش

 تجهیز دانش شرکت سازهایاست مانند: شبیه

 ایران در فرزانه

روش دوم: تجهیزات کوچک و قابل حمل 

 در اختیار دانشجو قرار گیرد.

 یک دست آوردنبه آنها اصلی هدف که درسهایی 3

 است خاص مهارت

 جوشکاری

 والیبال و شنا

 کالبدشکافی

قرار دادن محتوای آموزشی در اختیار 

دانشجو  قبل از برگزاری کالس برای به 

 حداقل رساندن زمان تشکیل کالس

 و کاشت میدانی-عملی درسهای 4

 در برداشت

 مزارع

 

 ارزیابی الکترونیکی -2

 تحصیلی نیمسال طول در تکوینی، و مستمر صورت به باید ارزیابی الکترونیکی، یادگیری در شد، اشاره همانطورکه

 فعالیتهای به باید نمره از ایعمده قسمت باشد،می محور فعالیت الکترونیکی آموزش زآنجاکهپذیرد. ا صورت

 ... و کالسی ارائۀ پروژه، تمرین، و تکلیف ،)کوئیزها( آزمونکها همچون مواردی بنابراین یابد؛ اختصاص دانشجو

 برگزاری همچنین ومناسب  تمرینات تعریف با باید اساتید. دهندمی تشکیل را دانشجو نمرۀ از ایعمده قسمت

 متناسبمی بایست  ها آزمون و تمرینات تعداد .نمایند وادار فعالیت به را دانشجویان ترم طول در منظم های آزمون

. داد اختصاص نیز پایانی آزمون به را نمره از بخشی توانمی البته باشد. اساتید توسط تدریسیواحد درس  تعداد با

 حدود نهایی آزمون نمرۀ های آموزش مجازی ارسال شده از سوی وزارت علوم، بنا بر توصیه نامه حالت این در

 شده است. در این خصوص موارد ذیل حائز توجه است: نمره پیشنهاد 5
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  ایمنیامتحان پایان ترم به صورت حضوری و غیرحضوری حسب تشخیص دانشکده ها و رعایت کلیه مسایل 

 .می باشداستاد درس عهده ر ن اجرای آن بحسامتحان برگزار می شود. 

 برگزار در سامانه مدیریت آموزش مجازی دانشگاه آزمون طریق از باید حتما غیر حضوری نهایی امتحان 

در  آزمون نیستند.گزارش پایانی امتحانات برگزاری برای رسانهاپیام سایر از استفاده به مجاز اساتید و گردد

 بود. خواهد امتحان در دانشجویان غیبتتشخیص  مالک و امتحانی جلسه غیاب و حضور منزله به سامانه

 باشد. می درس استاد عهده بر تشریحی یا و تستی آزمون برگزاری نوع انتخاب

  قابل  تیمسئول نیآن است و ابر نظارت  ی،برگزار آزمون، سواالت در سامانه یبارگذارمسئول استاد درس

 .ستین تفویض به غیر

 استادان محترم سوابق  و انجام شود کسانی وهیش کیبا  انیتمام دانشجو یسال برانیم انیالزم است امتحان پا

 .مجدد را داشته باشد یمراجعه و بررس تیابلکه در صورت لزوم ق یدرس را حفظ کنند به نحو یابیارزش

 میتنظ دانشکده هراداره آموزش  یکه از سو یبرنامه زمان بند براساس الزم است ی نیمسالانیامتحانات پا 

 .ابدیو خاتمه شروع  ساعت مقرربرگزار شده و در  است  دهیرس انیشده و به اطالع دانشجو

 استاد درس مطابق ضوابط و مقررات  ،مسالین انیانات پاتقلب دانشجو در امتح از احراز نانیدر صورت اطم

 .دانشگاه اقدام خواهد نمود یانضباط

  تدرصورتی که غیب: تبصره .شوددر امتحان پایان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در آن درس میغیبت 

 .دانشجو درامتحان، از نظر مقررات آموزشی موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف می گردد

 با  یک  نوبت آزمون آزمایشی یا میانترم حداقلجهت کسب تجربه  نیمسال انیقبل از امتحان پا

  .و اجرا گردد یطراح ستوسط استاد در انیمشارکت دانشجو

  و اتخاذ  یریگ میاستاد درس مجاز به تصم ،نیآزمون آنال حیندر  اختاللدر صورت بروز هرگونه

 .باشد یم یبرگزار یمناسب برا یراهکارها

و با  است الکترونیکی آموزش هایچالش بزرگترین از یکی دور راه از و الکترونیکی صورتبه امتحان برگزاری

 چالشهای متعددی روبرو است که مهمترین آنها بصورت شکل زیر قابل بررسی است:

 سادگیبه )حداقل دور راه از دانشجو هویت احراز امکان عدم : : احتمال باالی تخلف در آزمون1چالش 

از  دانشجویان سایر با مشورت امکان و امتحان در حین درسی مختلف منابع به دانشجو دسترسی نیست(، ممکن

 از نیمسال، طول در و مستمر صورتبه ارزیابی شودمی توصیهلذا  ،های آزمون الکترونیکی هستجمله چالش

 .پذیرد صورت (... و کالسی ارائه تکلیف،پروژه، )تمرین، دانشجو فعالیتهای ارزیابی طریق

 هایآزمون در دانشجویان اضطراب المللی،بین تحقیقات براساس : دانشجویان : اضطراب2چالش 

 کندشدن یا قطعی همچون مواردی نگران )دانشجویان .است حضوری هایآزمون از باالتر الکترونیکی بسیار
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 برگزارکنندۀ سرورهای ازکارافتادن یا کندشدن شخصی، رایانۀ ازکارافتادن یا برق، کندشدن رفتن اینترنت،

 .(باشندمی...  و باال حجم با فایل خصوصبه ارسال فایل به مربوط مشکالت آزمون،

 الزم زمان اینترنت، طریق از سؤاالت دریافت زمان همچون مواردی آزمون زمان تعیین درشود: بنابراین پیشنهاد می

 اطمینان دانشجویان بهگرفته شود. همچنین  نظر در را موارد سایر و آن بارگذاری و پاسخ گرفتن ازعکس برای

 وجود جایگزین هایحلبیاید، راه پیش مشکلی یا دهد رخ خطاییدر حین برگزاری آزمون  اگر که داده شود

 برای رسانپیام هایشبکه یا مانند ایمیل جایگزین راه یک است، تصویری فایل یک سؤال پاسخ اگر مثالً. دارد

  (شود مشخص نیز اضطراری موارد در فایل ارسال

 ،داده شود قرار جبران برای راهکاری میشوند، مشکل دچار امتحان لحظۀ در که دانشجویانی شود برایپیشنهاد می

 لحظۀ در نتواند دانشجویی اگر مثالً. نگیرد قرار سوءاستفاده مورد تا باشد دشوارتر باید راهکار معموالً این گرچه

 .بود خواهد ترمشکل قطعاً که گیرد قرار آزمون مورد رودررو و شفاهی صورتبه بعداً شود، سیستم امتحان وارد
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 ارزیابی عملکرد اساتید

با عنایت به تغییر نوع آموزش، سواالت نظرسنجی و ارزیابی عملکرد اساتید در سامانه مدیریت خدمات آموزشی 

 گردد:عملکرد اساتید شامل پارامترهای ذیل میدانشگاه نیز نسبت سنوات قبل تغییر نموده و ارزیابی 

 رعایت سرفصل درس و طرح درس توسط استاد -1

 توسط تصویری و صوتی نوشتاری، های فایل تولید قالب در درسی مطالب تفهیم و انتقال و بیان قدرت -2

 استاد

 مجازی های کالس در دانشجویان شده مطرح سواالت به پاسخ و دانشجویان به پرسش فرصت ارائه -3

 دانشجویان یادگیری میزان با متناسب های ارزیابی و درس موضوعات و مطالب بر تسلط -4

 دانشجویان در علمی تالش و انگیزه ایجاد توانایی و دانشجویان مشارکت جلب -5

 تمایل و عالقه استاد به موضوع مورد تدریس -6

 سامانه امکانات همه از استفاده و شده روز به محتوای از استفاده -7

 آنالین های کالس در موجود ابزارهای با استاد آشنایی -8

 دانشجویان با همکاری و اینترنت به دسترسی های محدودیت به استاد توجه -9

 دانشگاه مجازی آموزش سامانه از استفاده با مجازی های کالس تشکیل میزان -10

 درسی مطالب کافی توضیحات برای شده داده تخصیص وقت -11

 در گروه تشکیل و ایمیل کار، محل تلفن مجازی، آموزش سامانه طریق از استاد به دسترسی میزان -12

 اجتماعی های شبکه

 آنالین های کالس در دانشجویان شده مطرح سواالت به پاسخ و دانشجویان به پرسش فرصت ارائه -13

 اجتماعی های شبکه با ارتباط و الکترونیکی های کالس در مدرسی و اسالمی شئون رعایت -14

 .کنید می ارزیابی چگونه جاری سال نیم در را خود استاد کلی طور به -15

 

شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  962صفحه و در جلسه  9این دستورالعمل در -

 مصوب و الزم االجرا گردید. 23/6/1399رومیه در مورخ ا

 

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیهمعاونت 


