
  

 

  

  

  ا سالم و احترامب

-1400 اول نیمسال و 98-99 دوم نیمسال در الکترونیکی محتواي ارائه افزارهاي نرم از استفاده ، آموزشی کیفیت بررسی ، اساتید ارزشیابی سازي یکپارچه لزوم به توجه با     
  :گردد می ابالغ مقتضی  اقدام ودستور استحضار جهت ذیل موارد  1399

  

  

  

  

  

  



  ارزشیابی کیفیت تدریس به شرح جدول ذیل صورت پذیرد. -الف

نیمسال دوم   مورد  ردیف
1399-1398  

نیمسال اول 
1400-1399  

  زمان بررسی  مسئول بررسی

  ارائه طرح دوره  1

  

درج درسامانه   دستی
  نوید

EDO 	آغاز نیمسال تحصیلی  دانشکده  

  (دو هفته اول)
  آغاز نیمسال تحصیلی  گروه آموزشی  *  *  تطبیق طرح دوره با کوریکولوم درس  2

  (دو هفته اول)
  آغاز نیمسال تحصیلی  دانشکده	 EDO  *  -  ارائه طرح درس مختصر براي دانشجویان  3							
  معرفی منابع درسی قابل دسترس  4

  

  آغاز نیمسال تحصیلی  گروه آموزشی  *  -

بررسی محتواي الکترونیکی از نظر کیفیت و محتوا قبل از   5
  بارگذاري

  هفتگی  دانشکده	 EDO	گروه آموزشی و  *  -

نحوه ارائه محتواي الکترونیک و تناسب محتوا با اهداف   6
  آموزشی

  تگیهف  دانشکده	 EDO	گروه آموزشی و  *  *

  هفتگی  گروه آموزشی  *  *  همخوانی محتواي ارائه شده با طرح درس  7
  قبل از شروع آزمونهاي پایان نیمسال  دانشکده	 EDO	گروه آموزشی و  *  *  تطبیق سئواالت آزمون با طرح درس  8

هفتگی از نمایندگان دانشجویی و پایان نیمسال از همه   دانشکده	 گروه آموزشی وکارشناس آموزشی  *  *  نظر دانشجویان در خصوص نحوه ارائه درس مجازي استاد  9
  دانشجویان

ارائه دروس طبق برنامه ارائه شده کالس استاد (ارائه   10
  هفتگی)

  هفتگی  دانشکده	 EDO	گروه آموزشی و  *  -

  هفتگی  دانشکده	 EDO  *  -  تکالیف بارگذاري شده توسط استاد  11



ارائه به موقع سئواالت امتحانی بصورت تایپ شده طبق   12
  فرمت مجازي سازي به دانشکده

  میان ترم و پایان نیمسال  دانشکده	 کارشناس آموزشی  *  *

رعایت شیوه نامه آزمونهاي مجازي (در خصوص اختصاص   13
  زمان آزمون)

  پایان نیمسال  دانشکده	 کارشناس آموزشی  *  *

ثبت موقت و دائم نمرات در در بازه زمانی تعیین   14
  شده سیستم هم آوا

  

  پایان نیمسال  دانشکده	 کارشناس آموزشی  *  *

  .گیرد می قرار ها دانشکده اختیار در هرهفته پایان در نوید سامانه در محترم اساتید	فعالیت هفتگی	است ذکر به الزم			   

  استفاده از نرم افزارها جهت تولید محتوي : -ب

آموزش مجازي بیش از قبل مورد توجه و در دستور کار گروه هاي آموزشی قرار گرفته است،نرم افزار هاي مورد توجه  19همانطوریکه مستحضرید طی روزهاي پر مشغله کووید  
  اساتید جهت تولید محتوا در نیمسال قبل به ترتیب اولویت به شرح ذیل بوده است :

  وتص با همراه	پاورپوینت نرم افزار-

   CAMTASIA 	نرم افزار- 

  ZD SOFT SCREEN RECORDER  نرم افزار-

  STORY LINE  نرم افزار -



مدیریت مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آمادگی برگزاري   قابل ذکر است پکیج آموزشی نرم افزارهاي فوق در سایت دانشگاه ( قسمت محتواي الکترونیکی ) موجود می باشد و همچنین
با درخواست دانشکده ها یا مراکز آموزشی درمانی ، براي  کارگاههاي آموزشی مربوطه را نیز جهت یادگیري بهتر و آشنایی بیشتر اساتید با نرم افزارهاي پیش گفت را دارا می باشد که در صورت نیاز

  ي می شود.برگزاري آن برنامه ریز

 آدرس دریافت پکیج آموزشی نرم افزارهاي تولید محتوي از دو طریق ذیل امکان پذیر است :

 دانشگاه الکترونیک آموزش – آموزشی معاونت – *سایت اصلی دانشگاه

 کارگاههاي آموزشی-توانمندسازي اساتید-واحدها و دفاتر تحت پوشش-مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی – تابعه واحدهاي مدیریت – آموزشی معاونت – * سایت اصلی دانشگاه

 لذا ندارند را مطالب کپی 	قدرت دانشجویان که است شکلی به نوید سامانه در اطالعات خروجی اینکه به توجه با: "نکته مهم "
  ار مفید تر می باشد .افز نرم این از استفاده اساتید معنوي مالکیت حفظ جهت

همچنین جهت جلوگیري از سوء استفاده از مطالب اساتید صفحه اي با لوگوي دانشگاه و اسم استاد طراحی گردیده تا اساتید با 
استفاده از آن در تولید محتوي از طریق پاورپوینت می توانند مالکیت معنوي مطالب خود را حفظ نمایند . صفحه فوق نیز در 

  اه قرار داده می شود.سایت دانشگ

  ارزشیابی مافوق -پ

  براي تک تک اعضاي هیات علمی تکمیل ویک نسخه الکترونیکی آن به معاونت آموزشی ارسال گردد. 98-99رزشیابی مافوق جهت نیمسال اول و دوم ا

  در سامانه هم آوا براي تمامی اساتید تکمیل گردد. 98-99ارزشیابی همکار جهت نیمسال دوم  -ت



  ارزشیابی دروس بالینی پزشکی: -ث

اتخاذ نموده و ارزشیابی اساتید بالینی بطور منظم در پایان هر بخش انجام  دانشکده پزشکی با تعامل مدیریت آموزشی دانشگاه راهکاري مناسب جهت انتخاب واحد دروس دوره کارآموزي و کارورزي
  شود.

  حد درس کارآموزي و کارورزي دانشجویان در سامانه هم آوا در مهلت مقرر اقدام نماید.همچنین آموزش هر دانشکده موظف است نسبت به ثبت وا

  

  آزمون پایان نیمسال : -ج

    .شود ریزي برنامه ک زمان فقط یک آزمونالزم است از آغاز نیمسال تحصیلی زمان برگزاري آزمونهاي مجازي پایان نیمسال مشخص و به نوعی هماهنگی بعمل آید که در هر دانشکده در ی-

  شیوه نامه اجراي آزمونهاي مجازي که قبال ابالغ شده است مبناي برگزاري آزمونهاي پایان نیمسال می باشند.-

 8، مقرر گردید که حداکثر تا  99/  3/  31  تاریخ در دانشگاه آموزشی شوراي مصوبه طبق است ذکر به الزم.دهند اختصاص ترم میان آزمونهاي یا اساتید بایستی قسمتی از نمره هر درس را به تکالیف -
  .باشد ترم پایان آزمون به مربوط نمره مابقی و  نمره هر درس به تکالیف یا آزمونهاي میان ترم اختصاص

  رگذاري می شود استفاده شود.با دانشکده در شده معرفی کارشناس یک توسط صرفا که رایانه فرا سامانه از گذشته نیمسال  همچون نیمسال  براي برگزاري آزمونهاي پایان -

  

 


