تؼوِ تؼالی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پسشکی
دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی
السامات پیشنهادی برای ارائه دروس به صورت مجازی

مقدمه :تِ دًثال ؿیَع تیواسی وٍَیذ  91اص تْوي هاُ ػال  ٍ 9911هوٌَػیت حوَس داًـجَیاى دس هحیي داًـگاُ،
آهَصؽ هجاصی تِ ػٌَاى ساُواس اكلی اداهِ تحلیل داًـجَیاى ٍ جلَگیشی اص ٍلفِ آهَصؿی دس ّوِ دًیا اص جولِ ایشاى
هَسد تَجِ لشاس گشفت .اهشٍصُ دس اوثش وـَسّای جْاى آهَصؽ داًـجَیاى دس داًـگاُّا ٍ هشاوض آهَص ػالی اص ًشیك
هجاصی ٍ تا اػتفادُ اص اهىاًات یادگیشی الىتشًٍیىی ّوضهاى ٍ غیش ّوضهاى تا ػشػت ٍ جذیت دس حال اًجام اػت.
خَؿثختاًِ صیشػاختّای الصم تشای اسائِ ایي آهَصؽّا دس داًـگاُّا ٍ داًـىذُّای ػلَم پضؿىی وـَس اص هذتّا
لثل اص ؿیَع تیواسی ٍ تش اػاع ًشح تحَل ٍ ًَآٍسی دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی ًشاحی ٍ هؼتمش ؿذُ تَد ٍ ؿشٍع تشًاهِ-
ّای آهَصؽ هجاصی تا ووتشیي هـىل اًجام ؿذ .ایي سًٍذ تا ؿیة تؼیاس تاال گؼتشؽ یافت ٍ دس صهاى ووتش اص  2هاُ تیؾ
اص دُ تشاتش افضایؾ یافت .اگشچِ تمَیت صیشػاخت ٍ افضایؾ وویت فؼالیتّای آهَصؽ هجاصی تا ؿذت ٍ لذست گزؿتِ
اداهِ داسدٍ ،لی تایذ تِ ًَس ّوضهاى تِ ویفیت آهَصؽ هجاصی دس حال اسائِ ًیض پشداختِ ؿَد تا هوي ایجاد سهایت دس
داًـجَیاى ،یادگیشی اثشتخؾ آًْا ًیض توویي ؿَد .تؼیاسی اص داًـگاُّای وـَس الذاهات اثشتخؾ ٍ هٌاػثی تشای تشسػی
ٍ استمای ویفیت دسٍع هجاصی اًجام دادُاًذ .ایي دػتَسالؼول وِ تِ دسخَاػت تؼذاد صیادی اص والى هٌاًك آهایـی تْیِ
ؿذُ ،هیتَاًذ تشای ساٌّوایی هؼٍَلیي هحتشم آهَصؽ هجاصی دس داًـگاُّا ٍ داًـىذُّای ػلَم پضؿىی هَسد تْشُتشداسی
لشاس گیشد.
الصم روش اػت وِ دس ّش یه اص الضاهات تَهیحاتی تِ كَست پاٍسلی ًَؿتِ ؿذُ وِ تش اػاع اكَل پذاگَطیىی تَدُ ٍ
دس تثییي الضاهات هفیذ اػت.
تعاریف:


یادگیری الکترونیکی ( :)e-Learningتِ ولیِ الذاهاتی اًالق هیؿَد وِ اص ًشیك ایٌتشًت اسائِ ؿذُ ٍ هَجة تمَیت فشآیٌذ یاددّی-
یادگیشی هیؿَد (دس ایي هؼتٌذ هؼادل آموزش مجازی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت) ٍ ؿاهل دٍ دػتِ اكلی اػت:
 oآموزش همسمان ( :)Synchronousیىی اص اًَاع یادگیشی الىتشًٍیىی اػت وِ دس آى فشاگیشًذُ ٍ فشادٌّذُ تِ ًَس ّن
صهاى دس فشآیٌذ یاددّی-یادگیشی ؿشوت هیوٌٌذ .هاًٌذ ٍب وٌفشاًغٍ ،یذئَ وٌفشاًغ ٍ والع هجاصی.
 oآموزش غیر همسمان ( :)Asynchronousیىی اص اًَاع یادگیشی الىتشًٍیىی اػت وِ دس آى فشاگیشًذُ ٍ فشادٌّذُ دس
صهاىّای هتفاٍت دس فشآیٌذ یاددّی-یادگیشی ؿشوت هیوٌٌذ .هاًٌذ اسائِ تىلیف دس ًشم افضاس هذیشیت یادگیشی
الىتشًٍیىی.

السامات ارائه دروس به صورت مجازی در زمان عدم حضور دانشجویان در دانشگاهها به دلیل شیوع کووید 99

صفحه 9



نرمافسار مدیریت یادگیری الکترونیکی ( :)Learning Management System: LMSیا ( Virtual Learning
ً )Environment: VLEشم افضاسی اػت وِ ولیِ ٍلایغ هشتَى تِ یادگیشی سا تِ كَست الىتشًٍیىی هذیشیت هیوٌذ .اص لاتلیتّای
اكلی ایي ًشمافضاسّا هیتَاى تِ ثثت ًام فشاگیشاى دس آى ،اسائِ اًالػات دسع ٍ دٍسُ آهَصؿی ،هثي فؼالیتّای هذسػاى ٍ فشاگیشاى ،اسائِ
گضاسؽ اص فؼالیتّا ،اسائِ تىالیف ،اسائِ تاصخَسد تَػي هذسػاى ،اًتمال پیامّا ،تمَین آهَصؿی ٍ اًالعسػاًی ٍلایغ هْن ،تشگضاسی آصهَى-
ّای تشخي ٍ  ...اؿاسُ وشد.



مراکس آموزش مجازی :تِ تواهی هشاوضی اًالق هی ؿَد وِ تِ ًَس تخللی ٍ تٌْا دس حَصُ تَلیذ ،اسائِ ٍ اسصؿیاتی تشًاهِّای یادگیشی
الىتشًٍیىی فؼالیت هیوٌٌذ.



یادگیرنده مجازی ( :)e-Studentولیِ فشاگیشاًی ّؼتٌذ وِ اص ًشیك هجاصی آهَصؽ هیتیٌٌذ .ایي آهَصؽ اػن اص سؿتِّای سػوی
هٌجش تِ هذسن ،ووه آهَصؿی ،هوي خذهت ٍ تَاًوٌذػاصی ،آهَصؽ هذاٍم یا حشفِای یا آهَصؽ جاهؼِ اػت.



مدرس الکترونیکی ( :)e-Teacherولیِ هذسػاًی وِ آهَصؽ ّای خَد سا تا اػتفادُ اص اهىاًات هجاصی تشخي ّوضهاى یا غیش ّوضهاى
اسائِ هیدٌّذ .ایي آهَصؽ اػن اص سؿتِّای سػوی هٌجش تِ هذسن ،ووه آهَصؿی ،هوي خذهت ٍ تَاًوٌذػاصی ،آهَصؽ هذاٍم یا حشفِ-
ای یا آهَصؽ جاهؼِ اػت.



محتوای الکترونیکی ( :)e-Contentتِ ولیِ هحتَاّای آهَصؿی اػن اص چٌذ سػاًِایّا ،فایلّای الىتشًٍیىی ،گشافیه ،هتي ،تلَیش،
اػالیذ ،اًیویـي ،هٌاتغ دسػی ،هحتَاّای حاكل اص تؼاهل تیي داًـجَیاى یا تیي داًـجَ ٍ اػتاد ٍ  ...اًالق هیؿَد وِ لاتلیت اسائِ اص
ًشیك ًشمافضاس هذیشیت یادگیشی الىتشًٍیىی دس ایٌتشًت سا داؿتِ تاؿٌذ.

ماده  . 9میسان ارائه دروس به صورت مجازی:

دس ؿشایي ػادی آییيًاهِ آهَصؽ تشویثی هلَب ؿَسای ػالی تشًاهِسیضی ػلَم پضؿىی هثٌای اكلی هیضاى اسائِ هجاصی
دسٍع (چْاس ّفذّن تا تاییذ داًـىذُ ٍ تا  06دسكذ تا تاییذ ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ) اػت .اها تا تَجِ تِ هجَص هؼاًٍت
آهَصؿی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی دس ؿشایي تحشاى وشًٍا هیتَاًذ دس ّش داًـگاُ ،تؼتِ ًظش ؿَسای
آهَصؿی داًـگاُ ،دسكذ تیـتشی تِ كَست هجاصی اسائِ ؿَد.
ماده  . 2تکمیل پنل درس در :LMS
هذسع ّش دسع هَظف اػت هَاسد صیش سا تِ ػٌَاى حذالل الضاهات اسائِ هجاصی دسع دس پٌل اختلاكی خَد دس LMS

اسائِ دّذ .اسائِ دسع تذٍى یىی اص هَاسد صیش هجاصی هحؼَب ًویؿَد:
الف) ًشح دسع ؿاهل سًٍذ آهَصؿی ،اّذاف سفتاسی ٍ ؿٌاختی دسع ،اًتظاسات اص داًـجَ ٍ صهاًثٌذی دسع تایذ دس
لؼوت هؼشفی دسع ٍ یا تِ ػٌَاى اٍلیي هحتَا دس اختیاس داًـجَ لشاس گیشد.9

 9هذسػاى تایذ تش اػاع تجشتِ خَد ػَاالت داًـجَیاى سا تا حذ هوىي پیؾ تیٌی وشدُ ٍ دس ًشح دسع پاػخ دٌّذ .تِ گًَِای وِ داًـجَیاى تؼذ اص
هٌالؼِ آى اؿشاف واهل تِ فؼالیتّای هَسد ًیاص دس ًَل دٍسُ پیذا وٌٌذ.
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ب) هٌاتغ :هٌاتغ هَسد هٌالؼِ تایذ تِ تشتیة سًٍذ آهَصؿی دسع دس  LMSلشاس گیشد .ایي هٌاتغ تایذ هتٌاػة تا تؼذاد ٍاحذ
دسػی تاؿذّ .ش وذام اص هحتَاّا تایذ تش اػاع یه یا چٌذ ّذف اص اّذاف دسع وِ دس لؼوت هؼشفی آهذُ اسائِ ؿَد.
تؼذاد هتؼذد هحتَا تیؾ اص اّذاف ٍ ًاهتٌاػة تا تؼذاد ٍاحذ لاتل لثَل ًیؼت.2
ج) فؼالیتّای یادگیشی :دس ّش دسع تایذ هتٌاػة تا تؼذاد ٍاحذّای دسػی ،تؼذادی فؼالیت یادگیشی ؿاهل تىلیف،
آصهَى ٍ گشٍُ گفتگَ اسائِ ؿَد .تؼذاد ایي فؼالیتّا تایذ هتٌاػة تا تؼذاد ٍاحذ دسػی ٍ همٌغ داًـجَیاى تَدُ ٍ تِ
گًَِای تاؿذ وِ هذسع تتَاًذ تِ آًْا تاصخَسد فشدی تذّذ.9
ماده  . 3نوع محتواهای آموزشی:

هذسع تایذ هحتَاّای آهَصؿی هتٌاػة سا دس  LMSلشاس دّذ .
 -9-9هحتَاّا هیتَاًذ تا تَجِ تِ اّذاف دسع ،ؿاهل هؼشفی هـخلات وتاب هشجغ ،فایل یا لیٌه وتاب الىتشًٍیىی،
فایل یا لیٌه همالِ ،جضٍُ ،پادوؼت كَتی ،كذای ّوضهاى ؿذُ تا اػالیذّا ٍ هَلتی هذیا تاؿذ.
ًَ -9-2ع هحتَا تایذ تش اػاع همٌغ داًـجَیاى ٍ هیضاى دؿَاسی دسع تؼییي ؿَد .
 -9-9تٌْا دس ؿشایي خاف ٍ تا تَجِ تِ هثحث هَسد تذسیغ هیتَاى اص فیلن فشآیٌذ اػتفادُ وشد ٍلی تاسگزاسی فیلن
ػخٌشاًی اػتاد لاتل لثَل ًیؼت.
 -9تا تَجِ تِ ػشم تاًذ ایٌتشًت پاییي دس وـَس ،هحتَاّا تایذ تا حذاهىاى حجن ون داؿتِ تاؿٌذ.0 -9لشاس دادى فیلنّای حجین ٍ یا فیلنّای هٌاتغ هحتَا هاًٌذ یَتیَب یا هَوغ آسهاى دس ػاهاًِ  LMSلاتل لثَلًیؼت .دس چٌیي هَاسدی تایذ تٌْا لیٌه هحتَای هزوَس دس ػاهاًِ  LMSلشاس گیشد .هیتَاى اص اهىاًاتی هاًٌذ Google

ً ... ،Mega ،driveیض تشای لشاس دادى هحتَا ٍ اسائِ لیٌه آى دس ػاهاًِ  LMSاػتفادُ وشد.
 -9-0تَكیِ هیؿَد تا دس توام هحتَاّا هالىیت هؼٌَی تش اػاع اػتاًذاسدّای اػتثاستخـی هشاوض آهَصؽ هجاصی وـَس
هلَب ؿَسای ػالی آهَصؽ هجاصی سػایت ؿَد.
 2دس هَسد ًَع هحتَا دس هَاسد تؼذی تَهیح دادُ ؿذُ اػت.
 9دس هَسد ًَع فؼالیتّای یادگیشی دس هَاسد تؼذی تَهیح دادُ ؿذُ اػت.
تَجِ وٌیذ وِ تؼذاد صیاد هحتَا دلیل ویفیت تاالی تذسیغ ًیؼت .تِ ػٌَاى هثال هوىي اػت دس یه دسع دس همٌغ دوتش تخللی  PhDتٌْا تا هؼشفی
وتاب هشجغ دس لؼوت هحتَا ٍ تا اسائِ تىالیف تحلیلی تاالتشیي هیضاى یادگیشی سا حاكل وٌذ دس كَستی وِ تٌْا یه هحتَا داؿتِ اػت.
دس هماًغ  under graduateهاًٌذ واسؿٌاػی ٍ دوتشی حشفِای تَهیحات اػتاد ػاهل اكلی یادگیشی اػت ٍ هیتَاًذ هحتَاّای هَلتی هذیا ٍ
اػالیذّای ّوضهاى تا كذای اػتاد تیـتش اسائِ ؿَدٍ .لی دس هماًغ تحلیالت تىویلی هاًٌذ دوتش تخللی  PhDهی تَاى تا هؼشفی وتاب دسػی هشجغ ٍ
همالِ ٍ ایجاد تؼاهل تا پاػخ تِ ػَاالت ٍ تاصخَسد تِ تىالیف ،یادگیشی داًـجَ سا توویي وشد.
 0اًتظاس هیسٍد وِ داًـگاُّا (تِ ٍیظُ داًـگاُّایی وِ داسای هشوض آهَصؽ هجاصی ّؼتٌذ) اهىاًات تَلیذ هحتَای الىتشًٍیىی اػتاًذاسد (تش اػاع آییيًاهِ
الضاهات هحتَاّای الىتشًٍیىی داًـگاُ ػلَم پضؿىی هجاصی) سا فشاّن وشدُ ٍ دس اختیاس اػوای ّیات ػلوی لشاس دٌّذٍ .لی دس ؿشایي اهٌشاس هیتَاى اص
اهىاًات كذا گزاسی ًشم افضاس پاٍسپَیٌت اػتفادُ وشدّ .ش چٌذ ایي سٍؽ تِ دلیل حجن تاالی فایل خشٍجی تَكیِ ًویؿَد.
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ّ -9-7ش گًَِ الضام هذسػاى تشای تاسگزاسی تؼذاد صیاد هحتَا دس لؼوت هٌاتغ هوٌَع اػت.
ماده  . 4فعالیتهای یادگیری:

هذسع تایذ دس ػاهاًِ  LMSتؼذادی فؼالیت یادگیشی ؿاهل تىلیف ،آصهَى ٍ گشٍُ گفتگَ ،هتٌاػة تا ًَع دسع ،تؼذاد
ٍاحذ دسػی ٍ همٌغ تحلیلی لشاس دّذ.
 - -9تىلیف تذٍى تاصخَسد تِ داًـجَیاى لاتل لثَل ًیؼت ٍ هذسع تایذ تِ ولیِ تىلیف دس تاصُ صهاًی لاتل لَل ( 7تا
 96سٍص) تاصخَسد تذّذ.
 - -2تْتش اػت تِ ًَس هتَػي تِ اصای ّش ٍاحذ دسػی دٍ تىلیف تا فاكلِ صهاًی هٌاػة اسائِ ؿَد.
 - -9هذسع هیتَاًذ اص آصهَىّایی وِ جَاب آًْا تؼذ اص اجشا دس دػتشع داًـجَ لشاس هیگیشد ٍ یا گشٍُ گفتگَ
( )Discussion groupتا ًظاست فؼال اػتاد ،تِ ػٌَاى جایگضیي تشخی تىالیف اػتفادُ وٌذ.
ماده  . 5تدریس تیمی:

اهىاى اسائِ تذسیغ تیوی دس دسٍػی وِ چٌذ هذسع داسد دس ػاهاًِ ٍجَد داسد.
 - -9یه ًفش اص هذسػیي تین تایذتِ ػٌَاى هذسع هؼٍَلّ ،واٌّگی الصم تیي هذسػاى سا اًجام دّذ.
ٍ - -2ظیفِ ًظاست تش ػولىشد كحیح ػایش هذسػاى تش ػْذُ هذسع هؼٍَل اػت.
 - -9تْتش اػت ولیِ هذسػاى هحتَاّا ٍ تىالیف ّوىاساى خَد سا هٌالؼِ وٌٌذ تا تا هحتَاّا ٍ تىالیف خَدؿاى
ّوپَؿاًی ٍ تىشاس ایجاد ًـَد.
  -صهاًثٌذی اسائِ تىالیف ٍ تؼذاد ٍ ًَع هحتَاّا تایذ لثل اص اسائِ دسع تیي اػوای تین ّواٌّگ ؿَد ٍ هؼٍَل دسعتش حؼي اجشای تلویوات ًظاست وٌذ.
  -دس تذسیغ تیوی تایذ ّوِ هذسػاى اص ػولىشد یىذیگش آگاّی واهل داؿتِ تاؿٌذ ٍ دس كَستی وِ یىی اص اػوایّیات ػلوی توایل تِ هـاّذُ هحتَاّای خَد تَػي ّوىاساى سا ًذاسد تایذ اص تین تذسیغ حزف ؿَد.
ماده  . 6برگساری کالس همسمان:

هذسع هیتَاًذ تا تَجِ تِ ًشاحی آهَصؿی دس ّش دسع والعّای هجاصی تِ كَست ّوضهاى تشگضاس وٌذ.
 -0-9تشای تشگضاسی والع هجاصی تایذ اص تْشُهٌذی داًـجَیاى اص ػشم تاًذ ٍ اهىاًات هَسد ًیاص اًویٌاى حاكل ؿَد تا
اهىاى حوَس ّوِ داًـجَیاى تذٍى لٌؼی ٍ تا ویفیت لاتل لثَل فشاّن تاؿذ.
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 -0-2اهىاى اسائِ توام دسع اص ًشیك والع هجاصی ّوضهاى تذٍى تىویل پٌل ٍ LMSجَد ًذاسد ٍ والع ّوضهاى تایذ
دس وٌاس تىویل پٌل  LMSتش اػاع هَاسد گفتِ ؿذُ لثلی ٍ تِ ػٌَاى تىویل فشآیٌذ یادگیشی اػتفادُ ؿَد.
 -0-9هذسع هیتَاًذ حوَس دس والع سا دس حوَسٍ غیاب ٍ ًوشُ اسصؿیاتی ًْایی داًـجَیاى لحاٍ وٌذ.
 -0هذسع تایذ دس ًی تشگضاسی والع اص حوَس فؼال داًـجَیاى اًویٌاى حاكل وٌذ.ماده  . 7ارزشیابی دانشجویان:

چگًَگی تؼییي ًوشُ داًـجَیاى تایذ تِ ًَس ؿفاف اص اتتذای تشم تؼییي ٍ اػالم ؿَد .تشای ایي اهش هیتَاى اص لؼوت
هؼشفی ًحَُ اسصؿیاتی دسع دس  LMSاػتفادُ وشد.
 -7-9تایذ لؼوتی اص ًوشُ ًْایی تشای اًجام فؼالیتّای یادگیشی تَػي داًـجَیاى اختلاف دادُ ؿَد.
 -7-2دس هَاسدی وِ هذسع اص هیضاى یادگیشی داًـجَیاى تش اػاع فؼالیتّای یادگیشی ٍ ػولىشد ًَل دٍسُ آًْا
اًویٌاى داسد هیتَاًذ تا تشگضاسی آصهَى دس  LMSتِ ػٌَاى لؼوتی اص ًوشُ ًْاییً ،وشُ واهل داًـجَ سا تؼییي وٌذ.
ً -7-9حَُ اسصؿیاتی دسٍع ػولی ٍ هْاستی تا تَجِ تِ ؿشایي ٍ اهىاًات تَػي ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ تؼییي هیؿَد.
 -7تْتش اػت تشای آصهَىّای سػوی ًْایی اص ًشم افضاسّای تخللی آصهَىػاص اػتفادُ ؿَد. -7حوَس ٍ غیاب داًـجَ دس دسٍع هجاصی اص ًشیك پاػخ تِ تىالیف ،اًجام آصهَىّا ٍ ؿشوت دس گشٍُ گفتگَ تؼییيهیؿَد ٍ هذسع هیتَاًذ دس كَست ػذم ؿشوت داًـجَ دس فؼالیتّای یادگیشی ،تا ػٌَاى غیثت دس والعٍ ،ی سا
تجذیذ دٍسُ وٌذ.
ماده  . 8ارزشیابی استاد:

ّش داًـىذُ تایذ ػاص ٍ واس الصم تشای اسصؿیاتی تذسیغ اػتاد داؿتِ تاؿذ ٍ اص سٍؽّای هختلفی هاًٌذ ًظشػٌجی اص
داًـجَیاى ٍ تشسػی ّوتایاى ( )Peer reviewاػتفادُ ؿَد.7
 -1-9دس داًـىذُ تایذ ػاص ٍ واس اسصؿیاتی اػتاد اص دیذ داًـجَ ّواًٌذ دسٍع حوَسی ٍ دس ػاهاًِّای اختلاكی
اسصؿیاتی اػتاد ٍجَد داؿتِ تاؿذ.
 -1-2ػَاالت فشم اسصؿیاتی تایذ هتٌاػة تا دسع هجاصی اكالح ؿَد.1

 7دس هَاسدی دیذُ ؿذُ وِ هذیشاى آهَصؿی تماهای تشسػی پٌل اختلاكی اػتاد سا داسًذّ .واًٌَس وِ دس والع حوَسی وؼی ًویتَاًذ تذٍى اجاصُ اػتاد
دس والع ٍاسد ؿَد ٍ یا هثال دٍستیٌی دس والع تؼثیِ ؿذُ ٍ تَػي هذیشاى هـاّذُ ؿَد ،دس آهَصؽ هجاصی ًیض ایي الذام اص ًظش لاًًَی ٍ اخاللی كحیح
ًیؼت .داًـگاُ هیتَاًذ دس ؿشایي خاف ٍ تا آگاّی هذسع (هذسػیي) هشتًَِ یه ًوایٌذُ سا دس ًمؾ داًـجَ تِ پاًل دسع اهافِ وٌذ .دس غیش ایٌلَست
تایذ اسصؿیاتی ػولىشد اص ًشیك گضاسؽ ادهیي ٍ  ...اًجام ؿَد.
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 -1-9تَكیِ هیؿَد تا دس هَاسدی وِ همذٍس اػت دس ًی تشم حذالل یه جلؼِ تا حوَس ّوِ هذسػیي دسٍع ٍ
ًوایٌذُ داًـىذُ ،پٌل  ٍ LMSالذاهات آهَصؽ هجاصی ّش هذسع تَػي خَدؽ اسائِ ؿذُ ٍ هَسد تحث ٍ تشسػی لشاس
گیشد .ایي جلؼات تایذ تیـتش اص اسصؿیاتی ،تِ تَاًوٌذػاصی هذسػاى تیاًجاهذ.
 -1وویت ػولىشد اػتاد (تؼذاد هٌاتغ ،تىالیف ٍ  )...هیتَاًذ اص ًشیك گضاسؽ ػاهاًِ  LMSاًجام ؿَد. -1داًـگاُ الصم اػت ویفیت والعّای هجاصی ّوضهاى سا ًیض اسصؿیاتی وٌذ. -1-0داًـگاُ تایذ دس هَاسدی وِ ػوَ ّیات ػلوی حاهش تِ اسائِ دسع تِ كَست هجاصی ًـَد ٍ یا اسصؿیاتی ووی یا
ویفی تذسیغ ٍی هَسد تاییذ ًثاؿذ ،ػیاػت هـخق هاًٌذ تؼَین هذسع ٍ  ...داؿتِ تاؿذ.
 -1-7داًـگاُ تایذ ػاص ٍ واس تـَیمی تشای اػتاداًی وِ دسٍع هجاصی سا تا سػایت الضاهات اسائِ هیدٌّذ تذٍیي ،هلَب ٍ
اجشا وٌذ.
ماده  . 9توانمندسازی مدرسان:

داًـگاُ تایذ ػاص ٍ واس هٌلَب تشای تَاًوٌذػاصی اػوای ّیات ػلوی تشای اسائِ دسٍع تِ كَست هجاصی داؿتِ تاؿذ.
 -1-9داًـگاُ تایذ تِ ًشیك همتوی هلَتات ؿَسای ػالی آهَصؽ هجاصی ؿاهل ساٌّوای ًشاحی آهَصؿی هحتَاّای
الىتشًٍیىی ،وذّای اخاللی هحتَای الىتشًٍیىی دس آهَصؽ هجاصی ،فشم ًشح دسع تشای آهادُػاصی دسٍع تِ كَست
تشویثی یا هجاصی ،الضاهات هحتَاّای الىتشًٍیىی داًـگاُ ػلَم پضؿىی هجاصی ٍ آییي ًاهِ اسئِ دسٍع تشویثی سا دس
اختیاس اػوای ّیات ػلوی لشاس دّذ.1
 -1-9داًـگاُ تایذ هتٌاػة تا ًیاص اػوای ّیات ػلوی آهَصؽّای الصم دس هَسد تذسیغ هجاصی سا اص ًشیك واسگاُ ،تْیِ
ولیپ آهَصؿی ،ایجاد واًالّای آهَصؿی دس فوای هجاصی ٍ  ...اسائِ دّذ.96
ماده  .9مشاوره آموزش مجازی

داًـگاُ تایذ ػاص ٍ واس الصم تشای ساٌّوایی اػوای ّیات ػلوی تِ كَست حوَسی ٍ هجاصی دس هَسد تذسیغ هجاصی
داؿتِ تاؿذ ٍ آى سا تِ ایـاى اًالعسػاًی وٌذ.
 -1-9دس داًـگاُّایی وِ داًـىذُ هجاصی ٍ یا هشوض آهَصؽ هجاصی داسًذ ایي واس تْتش اػت تَػي ایي داًـىذُ یا
هشوض اجشا ؿَد.
 1تذیْی اػت هَاسدی هاًٌذ حوَس تِ هَلغ اػت اد دس والع دس اسصؿیاتی آهَصؽ هجاصی جایی ًذاسد ٍ هَاسدی هاًٌذ پاػخ تِ هَلغ تىالیف ٍ ًظاست فؼال
تشفؼالیتّای یادگیشی تایذ جایگضیي ؿَد.
 1تواهی ایي هؼتٌذات دس ػایت داًـگاُ ػلَم پضؿىی هجاصی تِ آدسع  www.vums.ac.irتخؾ آییيًاهِّا ٍ دػتَسالؼولّا لاتل دػتیاتی اػت.
 96داًـگاُ هیتَاًذ اص دسعّای هشتثي تا سٍؽ تذسیغ هجاصی دس هَوغ وـَسی آسهاى تِ آدسع  http://arman.vums.ac.irاػتفادُ وٌذ.
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ماده  .91نظارت

 -96-9داًـگاُ تایذ گضاسؽ الذاهات اًجام ؿذُ تشای تَػؼِ ووی ٍ ویفی آهَصؽ هجاصی دس ؿشایي تحرشاى وشًٍرا سا ترِ
كَست هٌظن ٍ تش اػاع دسخَاػتّای اسػال ؿذُ تشای دتیشخاًِ ؿَسای ػالی آهَصؽ هجاصی اسػال ًوایذ.
 -96-2تَكیِ هیؿَد تا تا تـىیل وویتِای دس داًـگاُ یا داًـىذُّا ،تشای تذٍیي ؿیًَُاهِّا ٍ دػتَسالؼولّای هرَسد
ًیاص تؼتِ تِ ؿشایي اختلاكی ّش داًـگاُ الذام وٌذ.
ایي هؼتٌذ دس اٍل اسدیثْـت هاُ  9911دس دتیشخاًِ ؿَسای ػالی آهَصؽ هجاصی تذٍیي ؿذُ اػت.

السامات ارائه دروس به صورت مجازی در زمان عدم حضور دانشجویان در دانشگاهها به دلیل شیوع کووید 99

صفحه 7

