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 شناسنامه سند

 نامه آموزش مجازیشیوه نام سند

 Edu-Reg-110 شماره سند نامهشیوه گونه سند

 5 هاشمار برگ 1 ویرایش
 

 اقدام کنندگان

 امضا جایگاه سازمانی نام و نام خانوادگی نقش

 تهیه کننده

 دانشیار تحقیق در عملیات خداکرم سلیمی فرد
 

  ریاضیآموزش استادیار  فاطمه احمدپور مبارکه

 دانشیار مهندسی برق ابوالحسن رزمی نیا
 

 استادیار مدیریت بازرگانی ابراهیم رجب پور
 

 استادیار مهندسی عمران سید شاکر هاشمی
 

  مهندسی عمران دانشیار امین کشاورز

 تایید کننده

  مدیر امور آموزشی دانشگاه خسرو محمدی

  مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه خداکرم سلیمی فرد

  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علی پاکیزه تصویب کننده

 

 مرج تایید سند

 تاریخ نشست شماره نشست دبیر مرجع تایید سند

 17/06/1399 104 خداکرم سلیمی فرد شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 

 نگهداری سند

 تاریخ ابالغ جایگاه نگهداری خانوادگی مسئول نام و نام مرجع ثبت و نگهداری

 17/06/1399 شیوه نامه ها غالمرضا مظفری مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه



 

 

 

 شیوه نامه آموزش مجازی

 واژگانو  هاهدفدیباچه، : یکمبخش 

آموزش در جهان ، اقتصادی و اجتماعی است، بلکه سرآغاز دگرگونی و دگردیسی درمانینه تنها یک بحران  19-فراگیری کووید

است. پیروی از سیاست فاصله گذاری اجتماعی و ناشدنی بودن حضور دانشجو در دانشگاه، از یک سو و از سوی دیگر بایستگی 

گیری از فناوری اطالعات و به پشتوانه هدانشجویان، دانشگاه خلیج فارس را بر آن داشت تا با بهرآموزش دانشگاهی برای پرورش 

دانشگاه، نه تنها از بروز ایست آموزشی  )LMS( 1عضوهای هیات علمی خود، آموزش را بر بستر سامانه یادگیری الکترونیکی

های ارزشمند این فناوری، و با پیروی از یادگیری الکترونیکی، دانشجویان را با تجربه پیشگیری کند، بلکه با استفاده از ویژگی

 های آن در کسب و کار آینده خود، توانا سازد.توانمندیگیری از نوین آموزش آشنا و در بهره

های گیری از بستر فناوریه با بهرهروشی نوین برای یاددهی و یادگیری است ک (e-Learning)نیکی یادگیری الکترو

پذیری سازد. انعطافیمکانی آموزش دهنده و آموزش گیرنده رها ماطالعاتی و ارتباطی )فاوا( آموزش را از نیاز به همزمانی و هم

گرایانه است که در کانون است. به دیگر سخن، یادگیری یک فرایند کنش و تمرکز بر یادگیرنده، ویژگی برجسته این گونه آموزش

زشی، نقش آسانگرانه را دستیار، محتوا، منابع، و ابزارهای آموها مانند آموزشگر، آن دانشجو )یادگیرنده( جای دارد و دیگر یگان

، نیست کترونیکیحضور البه  حضور در کالسز آشکار است که یادگیری الکترونیکی تنها به معنای تغییر رسانه آموزش ا دارند.

 دانشجو است.یادگیری بلکه یادگیری الکترونیکی، نیازمند دگرگونی در رویکرد به آموزش، محتوا و ارزشیابی 

ایسته الکترونیکی شمحور، و دانشجومحور است. تولید محتوای سه ویژگی بنیادین محتوامحور، فعالیت دارای یادگیری الکترونیکی

فیت آموزش محتوای دیداری و شنیداری است. آموزشگر تولید کننده این محتواست و کیبخش مهمی از آموزش به ویژه تهیه 

عالیتهای زیادی فالکترونیکی، دانشجو بسیار فعال است و  وی وابستگی زیادی به کیفیت محتوای تولید شده دارد. در یادگیری

انشجو و محتوا دتواند بر بستر سامانه انجام دهد. به دیگر سخن، آموزش دو سویه است و کنش اثربخشی میان آموزشگر، را می

وزش است و ایند آمدهد. به جای محوری بودن آموزشگر در یادگیری سنتی، در یادگیری الکترونیکی، دانشجو محور فررخ می

 مدت زمان بیشتری از فرایند آموزش در اختیار و کنترل دانشجو است.

، رویکردهای نوینی نیز به آموزش پیشنهاد شده سازی یادگیری الکترونیکیپیادههای آموزشی و دگرگونی در فناوری باهمگام 

سازی و نیز مهارت افزایی دانشجو، از وی برای ژرفدهد و در رویکرد سنتی آموزش، آموزشگر در کالس محتوا را یاد میاست. 

، 2خواهد که تمرین، پروژه و تکلیف را بیرون از کالس درس )مانند خانه یا خوابگاه( انجام دهد. در رویکرد یادگیری وارن شدهمی

ن از فضای کالس در دسترس دانشجو است. ژرفابخشی به یادگیری در وو بیر ، به شیوه نابرخطمحتوا بر بستر سامانه آموزشی

ای تهیه شود که رهنمون به یادگیری دانشجو شود. بنابراین، در این رویکرد، محتوا باید به گونهفضای کالس )برخط( انجام می
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در پی ژرفابخشی به یادگیری س، در فضای برخط کالشود. آموزشگر با پرسش و پاسخ، گفتمان دو سویه یا چند سویه، و آزمونک 

 گیری از رویکرد یادگیری وارون شده تهیه شده است.این شیوه نامه بر اساس بهره دانشجو است.

 : هدف1ماده 

)الکترونیکی(  های مجازیاجرای آموزشیکدست سازی سازوکار  با هدفو  19-دیکوو یماریب یریگهمه بحراندر این شیوه نامه 

تدوین  خلیج فارس سامانه مدیریت یادگیری دانشگاهدرس در و ارزشیابی ارائه  ،طراحی، تولید چگونگینمودن  ساختارمندنیز  و

 . گرددمی

 واژگان: 2ماده 

 محیط به  این. می باشند کنشبا هم در  استادانیعنی محیطی مبتنی بر وب که در آن دانشجویان و  :آموزش مجازی

انه ای شبیه کنفرانس ویدئویی و سیستم های چند رس مانندبوسیله امکاناتی  نوعی یک کالس الکترونیکی معمولی را

س را فراگرفته دانشگاه، دردر حضور فیزیکی و این امکان را برای دانشجویان فراهم می سازد تا به جای  کندمیسازی 

 .شرکت نمایند. هاآزمونو در 

 مدیریت یادگیری : سامانهمانهسا (LMS) است. خلیج فارس دانشگاه 

  سیستم پاسخگویی کارشناسان دانشگاه بر بستر اینترنت و به نشانی یاریسامانه :help.pgu.ac.ir .است 

 شود.، مانند متن، فیلم، نمودار، و اسالید، که در آموزش به کار برده میهای الکترونیکیفایل :محتوا  

 :شود.می ی که برای تهیه محتوا به کار بردهراافزر یا سختاافزنرم ابزار 

 است گروه: گروه آموزشی ارائه دهنده درس در هر سه رده کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری. 

 د.دهمیآموزش درس را التدریس( دعوت شده که : عضو هیات علمی یا همکار )حقآموزشگر 

  برنامه درس(Lesson Plan)وضوع، مدربرگیرنده  است وهفته آموزش  16پخشایش سرفصل در ای که بیانگر : برنامه

های آموزشی دانشجو در بازه ها، منابع درسی، و به ویژه شیوه ارزشیابی و نیز نمره دهی فعالیتتمرین، تکلیف، آزمون

 .می باشد 20صفر تا 

  آزمونک(quiz)دقیقه  30 شود و مدت زمان آن معموال کمتر از: یک آزمون کوتاه که در کالس از دانشجو گرفته می

محتوای  آخرین نشست کالس و راهبری دانشجو به سوی بازخوانی دانشجو تا از آزمونک، سنجش یادگیری است. هدف

 کالس، پس از پایان کالس و تا پیش از نشست بعدی کالس است.

 ها و اختیارهابخش دوم: مسئولیت

 دانشکده وظیفه :3ماده 

  ،آموزش در فناورانههای ابزار و روشترویج فرهنگ استفاده از  .1

 ،آموزشگران برایو متناسب با امکانات دانشکده  رایج امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری فراهم آوردن .2
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های دانشجویان و به تماس 3یاریو سامانه  دفتر خودبه پاسخگویی تلفنی  ی دانشکدهکارشناسان آموزشالزام  .3

 آموزشگران،

 در زمینه تولید محتوا، و آموزش بر بستر مجازی.ریزی برای پشتیبانی و آموزش آموزشگران برنامه .4

  در وبگاه دانشکده. هاهمه درسهای درج و به هنگام سازی و نیز مدیریت برنامه .5

های زمانی از آنجا که همه دانشجویان به مدیریت دانشکده دسترسی حضوری ندارند، رییس و معاون دانشکده بازه .6

اه دانشکده های دانشجویان تعیین و در وبگدانشکده برای پاسخگویی به درخواستهای مجازی معینی در سامانه نشست

 اعالم کنند.

 مدیر گروه فهیوظ: 4ماده 

 و گزارش به دانشکده و دانشگاه، پایش رعایت سرفصل هر درس .1

 و این شیوه نامه، آموزشگر برنامههای برخط بر اساس پایش برگزاری کالس .2

  دانشجویان. برای پاسخگویی بهساعت حضور در دفتر گروه در روزهای هفته حضور  10اعالم برنامه دست کم  .3

 گرآموزش وظیفه: 5ماده 

 به مدیر گروه، ارائه رسمی ودر سامانه آن جانمایی و تهیه برنامه درس برای هر درس  .1

 ربخشاثروش  بکارگیریفرآیند آموزش مجازی )تهیه محتوا،  هایمرحله همهمشارکت فعال و مسئولیت پذیری در  .2

 ،آنان( آموزشیو ارزشیابی پیشرفت  ،دانشجویان هایپرسش، پاسخگویی به آموزش

 مانه تعریف شده است،که از سوی گروه تعیین و در سا هابه برنامه زمان بندی کالسپایبندی  .3

 نخستین نشست و در سامانه،در ( خود نابرخطو  برخطشیوه آموزش )آمیخته اعالم  .4

 .انشکدهدانشجویان در د پاسخگویی حضوریدر هفته برای و دست کم دو روز ساعته  10یک برنامه دست کم  اعالم .5

 ویانجدانشوظیفه : 6ماده 

 سامانه شرکت نماید. ها بر روی های برخط درس و نیز آزموننشستهمه  در بایددانشجو  .1

واهد نمره آن درس صفر خ، داشته باشد )غیبت( نهست های برخط درسنشستدرصد  50 در بیش از چنانچه دانشجو .2

 در این حالت، دانشجو حق حذف درس را ندارد. شد.

قی پیامدهای حقو به دیگری ندارد. ی سامانه رامحتوادسترسی )نام کاربری و گذرواژه( خود و نیز دانشجو حق واگذاری  .3

 گردد.میبه پیگرد دانشجو رهنمون این کار 

 گذاری نماید.بار در سامانههای درس را تا هنگامه گفته شده انجام دهد و تکلیفها و آزمونهمه پاسخ دانشجو باید  .4

 یمجاز آموزش شیوهبخش سوم: 

  برگزاری کالس بازه زمانی: 7 ماده

، برنامه نهساما عملیاتیها، و نیز توان گروه آموزشی، بر اساس ساعت موظف هیات علمی، برنامه درسی رشته گرایش .1

 .گیرندبای بچیند که همه دانشجویان هر درس بتوانند از آموزش مجازی بهره درسی هر رشته گرایش را به گونه
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به درخواست  .گرددمیجانمایی زهای شنبه تا چهارشنبه ور 20بامداد تا ساعت  8در بازه زمانی  هر گروه، برنامه درسی .2

 های زمانی گفته شده، نشست برخط برگزار گردد.تواند در همان بازهگروه و تایید دانشکده، روزهای پنجشنبه نیز می

 انیهمه دانشجو یبرا یآموزش مسالینوورود در آبان ماه خواهد بود، و ن انیدانشجو یبرا یاز آنجا که آغاز سال آموزش .3

 مسالیجامانده آغاز ن یجبران هفته ها یبرا یگروه آموزش د،یخواهد رس انیپابر اساس گاهنامه مصوب همزمان به 

نشست در  2 یرا به جااین دانشجویان  یواحد 4و  3هر درس  ی، برنامه هفتگ1399 یورود انیدانشجو یآموزش

 کند.    یزیردر دو نشست در هفته برنامه یواحد 2و  1هر درس  یهفته، در سه نشست در هفته و برا

  موزش: آ8ماده 

 درس پوشش داده شود. سرفصلکند که ای تولید میمحتوا را به گونه آموزشگر .1

های محتوا در هفتهانباشتگی  تا ازهفته پخش گردد  16در و  یکنواختای باشد که محتوا به گونههفتگی پخشایش  .2

 پایانی نیمسال پیشگیری گردد.

 باشد.برخط )آنالین( به شیوه  های درسنشستدرصد از  50 دست کم .3

شنیداری باشد به پاورپوینت، و فایلهای  ..( ،پویانماییهای دیداری )ویدئو، دربرگیرنده فایلبرخط )آفالین( ناآموزش  .4

 .استفاده کندها آناز افزارهای رایج ای که دانشجو بتواند با استفاده از نرمگونه

 .محتوا تولید گردد دقیقه 30 در هفته دست کمواحد زای هر به ااستفاده شود،  نابرخطچنانچه از محتوای  .5

که بر روی  الکترونیکی در سامانه جانمایی گردد تواند در چند فایلبرای آسان شدن باربرداری )دانلود( هر محتوا می .6

 .شوندهم یک محتوا شناخته می

 : محتوا9 ماده

 گردد.تعیین و تولید می آموزشگرمحتوا برای هر درس بر اساس سرفصل آن درس و از سوی  .1

 .استفایل متنی و افزار مانند آن(، محتوا دربرگیرنده گفتمان برخط، ویدئو، فایل پاورپوینت )یا نرم .2

متن همراه با صدای آموزشگر باشد. هر چند که ویدئو و پاورپوینت نمایش دست کم باید در برگیرنده  ی نابرخطمحتوا .3

 شود.همراه با صدای آموزشگر ترجیح داده می

برای یادگیری بیشتر و بهتر  )لینک( ها یا پیوندهاییاین ماده، آموزشگر فایل 3افزون بر محتوای گفته شده در بند  .4

 دانشجو در سامانه جانمایی کند.

بر اساس شمار دانشجو،  به شیوه مجازی باشد.نیز محتوای هر درس آزمایشگاه و کارگاه  ،گام عادی شدن شرایطهنتا  .5

1  از رابطهفعالیت هیات علمی ریب واحد ض + (
𝑥

15
) ∗  تن 15شمار دانشجوی افزون بر  𝑥گردد که محاسبه می0/5

  است.تن  30تا  شمار دانشجوی کالس و حداکثر

 و دانشجویان موزشگرآ کنش: 10ماده 

های و نیز نشستپیام در سامانه، گفت و گو در تاالر، بکارگیری  ،در نشست برخطپاسخگویی به دانشجویان افزون بر  .1

 هستند. های آموزشی برای کنشبرخط هفتگی، راهکارهایی اثربخش 

تلفن یا  بر بسترو پیام دانشجو  به پاسخ تماس موظفآموزشگر . سامانه دانشگاه بستر رسمی آموزش مجازی است .2

 .های اجتماعی نیستشبکه
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 دانشجویان ارزشیابیها و مون: آز11ماده 

دانشجویان، بخشی از نمره درس آموزشی های فعالیت همهپیوند بودن آن با و نیز همارزشیابی با هدف دادگرانه بودن  .1

 باشد. و یا فعالیت کالسی ، یا هر دودرصد( برگرفته از تمرین یا آزمونک )کوییز( 20تا 10)

 نیمسال( انجام شود.پایان  )میان نیمسالی وآزمون  برای هر درس، دست کم سه .2

آزمون به آماده کند. با تنظیم درست در سامانه،  ، آموزشگر برای هر درس یک بانک از پرسشزمونآبرای اجرای بهتر  .3

  ها باشد.شیوه برگزینی تصادفی پرسش از بانک پرسش

به که طراحی آزمون شود های برخط پیشنهاد میآزمون از فریب )تقلب( در برای پایش بهتر و نیز با هدف پیشگیری .4

 ها برای هر دانشجو باشد.سازی گزینهای و با درهمگزینههای چند شیوه پرسش

و امکان برگشت به  کندر قالب تمام صفحه تنظیم نمایش آزمون را دتواند آموزشگر میبرای کاستن از احتمال فریب،  .5

  های پاسخ داده شده نباشد.پرسش

 و پایان نیمسالی،میان های آزمون، آزمونکفعالبتهای کالسی، ها )تمرین، نمره نهایی دانشجو بر اساس همه فعالیت .6

گردد و صفر می آن آزمونداشت، نمره  نهست. چنانچه دانشجو در آزمون پایان نیمسال گردد( محاسبه مینیمسال

  .شودها محاسبه همه فعالیتجمع نمره نمره درس بر اساس 

تواند دات گویا و پذیرفتنی داشته باشد، میچنانچه دانشجو در آزمون پایان نیمسال تهست داشته باشد، چنانچه مستن .7

 ( آن درس را بدهد.پزشکی)حذف ها، درخواست تا پیش از پایان بازه زمانی نهایی سازی نمره

 مالکیت معنوی: 12ماده 

است. هر گونه استفاده از محتوای  و پدید آورندگان خلیج فارسدانشگاه  به تولید شده منحصر محتوایحق استفاده از 

و  معاونت آموزشی دانشگاهبدون اجازه مکتوب از  برای آن تولید شده است(، جز برای درسی که محتواتولید شده )به 

 باشد و قابل پیگرد حقوقی است.، زیرپا گذاشتن حق مالکیت معنوی میرضایت کتبی پدیدآورنده

 : تصویب13ماده 

معاونت آموزشی و ابالغ  پس ازو  رسیدتصویب  به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 17/06/1399 تاین شیوه نامه در نشس

، 1400 – 1399سال آموزشی  ازدر هر سه رده کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیالت تکمیلی دانشگاه، پیروی از آن 

 .باشدبایسته می

 


