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  :مقدمه

دست  ،شیوه های آموزش مجازیبه  عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه  همزمان با شیوع ویروس کرونا و توجه بیشتر

اندرکاران امر آموزش را بر آن داشت تا نسبت به ارائه شیوه های نوین آموزشی )آموزشهای مجازی برخط و برون خط( در 

و موسسات اموزش عالی  ها دانشگاه سایر با همگام نیز کاویان عالی آموزش موسسه  مدت زمان کوتاهی اقدام نمایند.

تخصصی های  به تشکیل کمیته نسبت 1398در اسفند ماه  ی کالس های حضوریالم تعطیلاع از پس بالفاصله کشور

همکاران آموزشی و همچنین صاحب  ،بهره گیری از تجارب اساتیدکرده و با  اقدام در گروه های آموزشیمجازی آموزش 

 نمود. شیوه نامه آموزش مجازی را تهیه و تدوینران سیستم های آموزش مجازی، نظ

اما دستاوردهای به دست کوتاه بود  1398-99دوم  نیمسال در مجازی آموزش های شیوه تجربه زمان مدت که چند هر 

با توجه و البته شایان ذکر است که این شیوه نامه مرتباً  نشان از کارایی و توانایی های بالقوه این شیوه آموزشی دارد. آمده 

 .به شرایط به روز رسانی و کامل تر خواهد شد

 تواند میتحت عنوان بیماری کرونا  1399 سال اول نیمه همچنین و 1398 سال پایان در داده رخ واقعه که است واضح پر 

 کاویان عالی آموزش موسسه تالش تمام شک بدون. نیز محسوب شود کشور آموزشی سیستم برای پرتاب سکوی یک

از تکنولوژی های موجود و امکانات  گیری بهره با و کرده تبدیل فرصت یک به را آمده پیش تهدید تا است آن بر متمرکز

 حاضر تغییرات چشمگیری را در شیوه آموزشی به وجود آورد.

 جهت  امیم.ن می خط برونرا  offline شده ضبط آموزشی محتوای وبرخط آموزش را onlineآموزش،دراین شیوه نامه

 1398 ماه اسفند دهم تاریخ از  1398-99دوم سال تحصیلی  نیمسال در که شود می اشاره دانشجویان و اساتید اطالع

آغاز گردید و همزمان با برون خط به صورت  کاویان عالی آموزش موسسه های آموزش 1399 ماه فروردین پانزدهم  لغایت

 شانزدهم تاریخ ازبرگزاری آموزش برون خط، مطالعه و تمهید مقدمات آموزش های بر خط نیز آغاز شد به گونه ای که 

 صورت بهطبق برنامه  نیمسال این در شده تعریف های کالس کلیه 1398-99 تحصیلی نیمسال پایان لغایت ماه فروردین

 .گردید برگزار برخط
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 :مجازی های آموزش دوران در دانشگاه در اساتید حضور ضرورت

 و آموزش نظام در تحول ایجاد برای آمده دست به فرصت این از باید ایم شده آموزش از جدیدی عرصه وارد ضرورتاً که دورانی در

 .کنیم استفاده تدریس

  از آگاهی با کنیم سعی باید که دارد ای چندگانه تغییرات ایجاد به نیاز مدرن آموزش نوعی عنوان به الکترونیکی های آموزش

 هایکارگاه برگزاری ،یآموزش های دوره برگزاری ،ها نشست طریق از را تغییرات این ،آن های محدودیت و مزایا، ها ویژگی

 .کنیم ایجاد آموزش مهم عوامل در مستمر صورت به و آموزشی

 98-99تحصیلی سال دوم نیمسال در آنچه بپردازیم بدان سریعاً و حتماً باید که است کاری آموزش مهم ارکان نگرش در تغییر ایجاد

 و نو راه سوی به حرکت مقدمه عنوان به نگرش تغییر لذا.  آموزش مهم تحوالت و تغییرات ایجاد برای شد ای مقدمه پیشامد

 .شود ایجاد آموزش موثر و مهم عوامل در باید نگرش تغییر واین. است حیاتی و ضروری بسیار مدرن آموزش

 :در نگرش تغییر

 های شیوه در، آموزش های شیوه و ها روش در، ها دانشگاه مسئوالن و مدیران در، دانشجویان در ، مدرسان و اساتید 

 .........دانشجویان، و با ارتباط های شیوه آموزش، در ابزارهای در دانشجویان از ارزشیابی

 به موثری تغییر هیچ کنیم نگاه آموزش مدرن هایشیوه و الکترونیکی و جدید های آموزش به قدیمی و سنتی نگرش با بخواهیم اگر

 .کرد نخواهد احساس را دانشگاه در حضور ضرورت هم استاد و آمد نخواهد وجود

 .شد نخواهد ایجاد انگیزه و دلیل مستمر مطالعات و آموزشی های فعالیت انجام و درس جلسات در حضور برای نیز دانشجودر 

 مسئولین از بسیاری هم هنوز. دانست خواهند گذشته سال نیم مانند یامکانات تهیه به ملزم را خود فقط هم ها دانشگاه مسئولین

 های بحث  ، سوال این برای و نه یا باشد داشته حضور دانشگاه در باید استاد آیا پرسند می اساتید و هادانشگاه

 کنند می هم مختلفی

 آنها برای ایکنندهقانع پاسخ هم مسئولین باشیم داشته فیزیکی حضور دانشگاه در باید ما چرا نیست دانشجو که حاال گوید می استاد

 ! !چرا؟واقعاً ندارند

 .کند احساس عمیقاً را تغییرات و کند پیدا آگاهی ، کند مطالعه ،کند اقدام ،کند فکر نیست حاضر هم کس هیچ

 اساتید و مسئولین چرا ذشتهگ منسوخ تقریبا و سنتی قدیمی شیوه به بازگشت و هستند کرونا قرمز وضعیت شدن عادی منتظر همه

 بیاندیشند؟ بیاورد وجود به آموزش در بزرگی تحول تواند می که فرصتی برای مایل نیستند

 جدید هایروش، خواهد می مطالعه تغییر ایجاد ؟ بیندازیم زحمت به را خودمان باید چرا دارد زحمت مسلماً تغییر ایجاد

 با مدیر و مسئول خواهدمی جدید نگرش با دانشجو خواهدمی جدید نگرش با مدرس میخواهد جدید ارتباطات میخواهد

 و ابزارها خواهدمی جدید ارزشیابی روشهای خواهدمی جدید ابزارهای و شرایط و امکانات خواهدمی جدید نگرش

 ............و .خواهد می جدید و مناسب وسایل

 باید اینگونه اکنون نیست پذیر امکان فوق تغییرات ایجاد بدون مدرن آموزشهای عرصه به ورود و سنتی هایشیوه گذاشتن کنار

 مجازی و الکترونیکی های آموزش به نیاز پس این از ما آموزشی نظام نباشد چه و باشد کرونا چه که کرد فکر
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  سنتی نظام اصالح با را ترکیبی های آموزش شود می و. داشت خواهد نیز مدرن و نو های شیوه و حضوری غیر و

 از جدیدی عرصه وارد و گرفته  بکار مطلوبی نحو به جدید الکترونیکی های آموزش کارگیری به و حضوری

 .بشویم آموزش

 .است االجرا الزم و ضروری حضور نوع دو ضرورتاً است بحث این اصلی موضوع که اساتید حضور برای نیز حاضر حال در

 : فیزیکی حضور  -۱

 :منظور به استاد حضور زمان درصد 61 تا 51 حداقل

 ،دانشگاه و آموزش فرایند در عضویت احساس تقویت ،گروه اعضای با ارتباط ،محتوا تولید ،آموزشی های فعالیت انجام

بسیار ضروری  ......و حضوری ضروری پاسخگویی پژوهشی های فعالیت همکاران، با اندیشی هم آموزشی های ریزی طرح

 است.

 :مجازی حضور -۲

 : منظور به کنترل و دسترسی قابل و آنالین های کالس برگزاری برنامه شبیه مشخص برنامه طبق

 رفع دانشگاه با دانشجو نزدیک رابطه احساس تقویت و ایجاد ، دانشجویان هدایت و راهنمایی ،دانشجویان با ارتباط

 ......و دانشجویان درسی اشکاالت

 هم مجازی حضور این بود خواهد شده ریزی برنامه ولی مجازی حضور استاد، حضور زمان درصد 51 تا 41 حدود صورت این در

 جلسات در حضور های ساعت مانند عیناً دانشگاه از خارج در هم شود برگزار مجازی صورت به دانشجویان برای دانشگاه در تواندمی

 نیز را استاد مجازی حضور جلسات ،مجازی های کالس برگزاری کنترل مانند باید هم دانشگاه مسئولین برگزار شود آنالین تدریس

 نمایند. کنترل

  باشد؟ داشته حضور دانشگاه در استاد دارد لزومی چه که کرد تقویت نکرده خدای و مطرح را فکر این نباید هیچگاه

 داده سوق مجازی به حضوری از آموزش شیوه که حاال است استاد آموزشی نظام در تغییر ایجاد رکن موثرترین و بیشترین

 .شود حذف به تدریج و کمرنگ اینکه نه کند تغییر شیوه همین با هم استاد حضور باید پس شودمی

 ارتباط ولی نیست دانشجو فیزیکی حضور به نیازی ضرورتاً مجازی های شیوه در دارد استاد با مجازی ارتباط به نیاز نیز دانشجو

 به ساعتی چه در و درسی چه در داندمی دانشجو که همانطور است ناپذیر اجتناب و ضروری بسیار دانشجو برای استاد با مجازی

 به ،درس جلسه به ورود همانند تا باشد داشته نیز را استاد مجازی حضور برنامه باید باشد داشته حضور کالس در باید مجازی صورت

 :دارد ضرورت لذا بگیرد پاسخ و نماید مطرح را خود مشکالت و سواالت و شود وارد نیز استاد مجازی حضور جلسه

 ببریم را استفاده بهترین آموزش کیفیت بهبود برای ،دانشجو و استاد نیروی پتانسیل از و کنیم تقویت را تغییر ایجاد

 

 با آرزوی توفیق الهی

 منیری مهدی

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 کاویان عالی آموزش موسسه
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 و انواع آن: مجازی های آموزش مفهوم  بخش اول:

 مفهوم آموزش های مجازی -۱

 ارتباط و ایرایانه های تکنولوژی از استفاده نوعی شیوه آموزش غیر حضوری با مجازی، آموزش از منظور 

 می دانشگاه یا درس کالس مثل خاص محلی در استاد و دانشجو حضور بدون درسی مفاهیم بیان برای جمعی

بخش وسیعی از زندگی  ،همراه هوشمند و اینترنت های تلفن ،کامپیوتری های ابزار اینکه به توجه با حاضر حال در .باشد

بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است به جا و شایسته است که از این ابزارها برای اجرای فرآیندهای آموزش مجازی 

د باشن داشته توجه آن به مجازی های آموزش فرایند در فراگیران و آموزاندانش ، دانشجویان باید که چه آن  استفاده شود.

 های شیوه بر ن است که شیوه آموزش مجازی بر خالف آموزشهای حضوری که معموالً استاد یا معلم محور می باشد،ای

 فعالیت دانشجویان که داشت خواهد را خود مناسب بازدهی مجازی آموزش زمانی و استاستوار  محور دانشجوآموزشی 

تواند شروع کننده و خط دهنده باشد  می مدرس مجازی آموزشدر   .دهند انجام تحصیل زمینه در را مناسب تالش و کافی

 برخالف شود می تقاضا عزیز دانشجویان از اینجا در لذا  اما این دانشجو است که نتیجه نهایی آموزش را کامل خواهد کرد.

و کتابهای  جزوات ،ها نوشته دست آوردن فراهم با نیمسال پایان در تواند می دانشجو که حضوری آموزش در عامه تصور

نها در آزمون موفق شود، به این موضوع توجه اکید داشته باشند که آموزش مجازی نیازمند همراهی لحظه آ مطالعه و درسی

 دانشجویان در طول دوره تحصیلی می باشد.و مستمر به لحظه 

 مجازی آموزش انواع  -۲

 ترکیبی)حضوری/ غیر حضوری(و می تواند به صورت  شود می ارائه خط برون و برخط صورت دو به مجازی آموزش 

نیازمند داشتن حداقل ابزارهای مورد نیاز است و چنانچه این  مجازی آموزش که است ذکر شایان البته  .برگزار شودهم 

   ابزارها فراهم نباشد آموزش مجازی بازده مناسب خود را نخواهد داشت.
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 فایل این  اساتید و مدرسین اقدام به تهیه فایل های آموزشی ویدئویی با شیوه های مختلف می نمایند. برون خطدر شیوه 

دست نوشته ها و یا فایل های  ،فیلم های آموزشی ،اسالید های آموزشی، شفاهی اساتید توضیحات شامل توانند می ها

 دانشجویان به ویدئویی فایل یک قالب در و گرفته قرار هم کنار در آموزشی خاص های تکنیکبا  که باشند  متنی و . . .

سفند ماه سال گذشته و ا در را خط برون آموزش تجربه کاویان عالی آموزش موسسه دانشجویان  .شود می ارسالارائه و یا 

 صورت به شده ضبط محتوای این به دسترسی برای توانند می دانشجویان  .داشتند  نیمه اول فروردین ماه سال جاری

 اول سال نیم) جدید تحصیلی نیمسال در  .نمایند مراجعه مجازی های آموزش قسمت موسسه سایت وب به آرشیو

بهترین به یان ضمن تجهیز استودیوهای ضبط محتوای درسی برون خط خود کاو عالی آموزش موسسه  (411-1399

یا  دروس تمام یا خالصهارائه شده،  دروس برایتکنولوژی ها و امکانات روز تصمیم دارد عالوه بر آموزش های برخط 

 .دهد قرار دانشجویان اختیار در و تهیه خط برون صورت به نیز رادرس  جلساتبرخی 

در سامانه  12تا  11مثال روز یکشنبه ساعت  ،اساتید و دانشجویان در زمان مشخص کالس شیوه آموزشی برخطدر 

امکان تبادل نظر، بحث و گفتگو و طرح  ،آموزش مجازی حضور یافته ضمن بیان مطالب درسی به صورت زنده توسط استاد

فراهم می شود عالوه بر آن دانشجو می تواند محتوای درسی را به صورت ارائه های دانشجویی  نیز سوال برای دانشجویان

 ،استاد مانیتور صفحه دادن نمایش امکان برخط آموزش شیوهدر   استاد و سایر دانشجویان بیان و تشریح کند.برای 

 صورت به غیاب و حضور انجام امکان همچنین و مختلف افزارهای نرم اجرای ،فیلم پخش ،استاد تصویر و صدا پخش

 امگان که مناسب سرور یک تهیه ضمن کاویان عالی آموزش موسسه  د.دار وجود سیستم توسط خودکار

 افزاری نرم مجموعه نصب به اقدام دارد را همزمان طور به کننده شرکت هزار دو از بیش حضور پاسخگویی

Adobe Connect کالسهای برگزاری برای ابزارها بهترین از یکی حاضر حال در افزاری نرم مجموعه این .است نموده 

 گذاری اشتراک به نسبت پایان در و کرده ضبط را خود درسی کالسهای توانند می اساتید مجموعه این در  باشد.  می برخط

 سایت وب در آنها برای که یئجستجو سیستم از استفاده با و مقتضی زمان در توانند می دانشجویان  .نمایند اقدام آن

تواند به کمک همچنین دانشجو می .ط ضبط شده اقدام نمایدبرخ کالسهای بازبینی به نسبت است شده تعبیه موسسه

 کالس برخط را به طور همزمان روی دستگاه خود برای مراجعات بعدی ضبط نماید. ،ابزارهای معرفی شده
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 مجازی آموزش نیاز مورد ملزومات  بخش دوم:

این تجهیزات ه می بایست دانشجو به ک است نیاز مورد حداقلی تجهیزات  الکترونیکی هایآموزش سیستم به  برای ورود

 حداقل به را دانشجویی های هزینه که است آن بر کاویان عالی آموزش موسسه تالش تمام فعلی شرایط در  مجهز باشد.

 دانشجویان برای را امکان این Adobe Connect برخط آموزش ستمــــسی انتخاب با موسسه رو این از  .برساند

همراه هوشمند یا یک کامپیوتر متصل به اینترنت بتوانند از کالسهای برخط  ه تنها با داشتن حداقل یک تلفنک آورده فراهم

 و مناسب اینترنت اتصال یک داشتن خطبر های کالس در حضور برای کافی و الزم شرط است بدیهی  استفاده نمایند.

مطالعه  ،کالس خط ضروری است دانشجویان پیش ازبر های آموزش بیشتر بازدهی برای دیگر طرف از .باشد می معمول

د و چنانچه دانشجو فقط با فرض حضور در کالس های آنالین اقدام به فراگیری نماید نمتناسب با محتوا را داشته باش

 ضبط های کالس بازبینی  همچنین موسسه آموزش عالی کاویان امکان .ممکن است بازدهی مناسب برایش فراهم نشود

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به وب  .فراهم آورده است را نیز بر خط توسط تلفن همراه برای دانشجویان شده

 .سایت موسسه قسمت راهنمای استفاده از سامانه آموزش های مجازی مراجعه شود

 برخط های کالس محتوای  بخش سوم:

 آماده ضمن اساتید و است شده گرفته نظر در دانشجویان توسط مفاهیم بیان و فعالیت محل واقع در برخط های کالس

نیز  دانشجو و پردازند می جدید مفاهیم بیان به ،دانشجویان برای  گفتگو و بحث بسترهای ایجاد همچنین و محتوا سازی

می تواند در جلسات بعدی نسبت به تکمیل  ،و مفاهیم کلی ضمن بررسی و مطالعه کافی این محتوا مطالب دریافت از پس

 که شودمی حاصل مطلوب نتیجه زمانیو  بود نخواهد وحده متکلم استاد برخط کالس یک در  موضوع اقدام نماید.

زش عالی کاویان زیر شاخه گروه علوم آمو موسسه های رشته برخی اینکه به نظر  .باشند مدرس همراه نیز دانشجویان

 البته  موضوع همراهی و همکاری دانشجویان در این کالس های درسی اهمیت خاصی پیدا خواهد کرد.انسانی است لذا 

 در خط برون صورت به نیز درسی مهم موضوعات ،برخط های کالس بر عالوه ،جدید تحصیلی نیمسال در است ذکر شایان

 که رسید خواهد خود اوج به زمانی مجازی آموزش بازدهی که شود می یادآور مجدداً  خواهد گرفت. قرار دانشجویان اختیار

 در افزاری سخت حضور با فقط دانشجو مجازی آموزش دوره یک در  .باشد داشته وجود دانشجو طرف از کافی همراهی

 .کند پیدا دست مطلوب نتیجه به تواندنمی برخط درس کالس
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 ارزشیابی در آموزش های مجازی

 آموزش موسسه  .باشد می ارزشیابی شیوه ،دانشجویان برای دانشگاه های مجازی در آموزش سیستم در مسئله مهمترین 

 به امتیازدهی شیوه موسسه، آموزشی های گروه در تخصصی ارزشیابی های کمیته شکیلت ضمن کاویان عالی

ضمن حضور که دانشجو  معنی این به است گرفته نظر در و بر اساس دانشجو محوری مستمر صورت به را دانشجویان

تحصیلی بر اساس حضور فعال و انجام فعالیتهای از پیش در طول نیمسال تواند  می، جلسات درسمستمر در 

 انجام، کالسی و پاسخ پرسش در شرکت، پروژه انجام، مطالعه پیشتوسط استاد درس از قبیل:  تعیین شده

تا و ...  کالسی مباحثات در شرکت، ترم میان امتحان در شرکت، ها آزمونک در شرکت، سمینار ارائه، تمرینات

  .نمایدهای مستمر کالسی در طول نیمسال کسب از نمره نهایی خود را طبق فعالیتنمره  ۱1

 کسب دانشجو توسط تشریحی - تستی یا تشریحی  ،تستی آزمون فرایند یک طی در پایانی ارزشیابی نمره 6

 های آزمون برگزاری امکان  ،زمونآموسسه آموزش عالی کاویان ضمن طراحی یک سامانه اهد شد شایان ذکر است که خو

 .است آورده فراهم دانشجویان و اساتید برای ممکن شیوه ترین ساده به را پایانی و ترم بین

 عوامل مهم کسب نتیجه مطلوب:

 آموزشی سیستم  ،مدرس همراهی ،نکته حائز اهمیت این است که در شیوه آموزش مجازی در کالس های آنالین،

شرط الزم و کافی برای کسب نتیجه مطلوب می باشد و  در کالس های انالین دانشجویان فعال حضورو  دانشگاه

بازده مناسب حاصل  ،به عمل نیاورندچنانچه یکی از این عوامل به خصوص دانشجویان تالش کافی برای فراگیری را 

  نخواهد شد.

دانشجویان گرامی و صاحبنظران  ،زیزعو با هدف بهبود و ارتقا سطح کیفی آموزش برخط و برون خط، از اساتید  در پایان

در زمینه آموزش های مجازی با کمیته آموزش خود را انتقادات و همچنین طرح های سازنده  ،دعوت می شود تا پیشنهادات

 سیستم در آنها اعمال به نسبت کارشناسی های بررسی از پس تا گذاشته میان در  مجازی موسسه آموزش عالی کاویان

 .قدام شودا مجازی آموزش

 جدول نمونه ای از یک جدول فعالیت و ارزشیابی مستمر نیمسال تحصیلی ارائه شده است. استادان محترمدر ذیل  

، آموزش الکترونیکیبر ارائه  شرایط حاکمو سایر  تعداد دانشجویانو  تعداد واحد، نوع درسمی توانند با توجه به  
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عوامل ارزشیابی مورد نظر خود را انتخاب و میزان ارزش نمره هر فعالیت را نیز تعیین نموده و در ابتدای نیمسال تحصیلی 

استادان محترم بتوانند با طرح و ارائه محتواهای نکته مهم این است که برای دانشجویان درس مورد نظر اعالم نمایند. 

 در کالس درس فراهم نمایند.اسب آموزش های الکترونیکی زمینه عالقمندی برای فعالیت های دانشجویان را جدید و من

 

 جدول فعالیت و ارزشیابی مستمر نیمسال تحصیلینمونه 

حداکثر ارزش  شرح فعالیت ردیف

 نمره

  شرکت در مباحثات جلسه درس، براساس پیش مطالعه 1

  شرکت در آزمونک ها )کوئیزها( 2

  ارائه سمینار با راهنمایی استاد درس 3

  شرکت در فعالیت های گروهی با راهنمایی استاد درس 4

  تحویل تمرینات محوله طبق برنامه اعالمی استاد 5

  ارائه کنفرانس یا سخنرانی توسط دانشجو 6

  شرکت در آزمون میان ترم 7

  شرکت در پرسش و پاسخ کالس 8

  تحقیقاتی / یا تهیه مطلب با موضوعات مورد تایید استادارائه پروژه  9

  حضور در جلسات درس طبق گزارش سیستم حضور و غیاب کالس های برخط 11

 14 جمع امتیازات حداکثر 
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 اهداف

 : از است عبارت نامه شیوه این تدوین از هدف

 الکترونیکی تدریس و آموزش کیفیت ارتقاء و بهبود -1

 الکترونیکی های آموزش بستر در یادگیری - یاددهی نوین های روش با دانشجویان و اساتید بیشتر آشنایی -2

 ICT  فضای در ارتباطات و اطالعات فناوری بستر گسترش و ارتقا -3

 دانشجو محوریت با آموزش و تدریس دوره طول در مستمر ارزشیابی فرایند ایجاد  -4

 الکترونیکی یادگیری آموزشی نظام مهم های ویژگی

 :از عبارتند نظام این های ویژگی ترین مهم

 باشد داشته کنترل آن بر و کرده ابخانت را آموزش شیوه خود بتواند یادگیرنده یعنی :پذیری انعطاف -1

 .بپردازد یادگیری به متفاوت زمانی و مکانی شرایط در بتواند و نباشد مواجه مانعی هیچ با یادگیرنده یعنی بودن: باز -2

 .شود استفاده مورد نیاز منابع تمامی از الکترونیکی یادگیری محتوای به دسترسی و یافتن در یعنی پذیری: توزیع -3

 :الکترونیکی های آموزش بهتر یادگیری های زمینه ایجاد برای مهم شرایط

 :از عبارتند شرایط این

 و باشد داشته دسترسی نیاز مورد اطالعات به بتواند فراگیر یا یادگیرنده یعنی :محتوا به آسان نسبتاً دسترسی -1

 .نباشد ممکن غیر یا مشکل برایش نیاز مورد منابع و اطالعات به دسترسی

 . باشند دسترس در اطالعات تبادل یا و انتقال هنگام به یادگیرنده و یاددهنده  مشخصی، زمان در یعنی: حضور -2

 تبادل یا و مفاهیم انتقال و آموزش هنگام در یاددهنده و یادگیرنده بین در زمان مشخص، یعنی: الکترونیکی ارتباط -3

 باشد برقرار الکترونیکی ارتباط ، اطالعات
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 الکترونیکی یادگیری و آموزش انواع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عبارتند که شوند می تقسیم دسته شش به عمدتاً الکترونیکی یادگیری و آموزش

 از استفاده با در جلسات درس و یاددهنده و یادگیرنده فیزیکی حضور طریق از :چهره به چهره الکترونیکی یادگیری -1

 . . . و پاورپوینت قبیل از الکترونیکی پیشرفته ابزارهای

 که زمانی و کند می وتنظیم آوری جمع را محتوا دهنده یاد که زمانی بین روش این در :همزماننا الکترونیکی یادگیری -2

 یک محتوا به دستیابی و انتقال میان یعنی .دارد وجود( تاخیری زمان) زمانی فاصله یک آوردمی دست به را محتوا یادگیرنده

 انواع از روش این در. همزمان غیر طور به ولی دارد وجود الکترونیکی ارتباطات دیگر عبارت به دارد وجود تاخیری زمان

 . الکترونیکی پست جمله از شودمی استفاده زمان هم غیر تعامل برای مختلف الکترونیکی های فناوری و ابزارها

 طریق از هم محتوا ،روش این در :(غیرحضوری و حضوری /ترکیبی)ناهمزمان  دوگانه ترکیبی الکترونیکی یادگیری -3

 محتوای روش این در. شود می استفاده( غیرهمزمان)حضوری غیر طریق از هم و( چهره به چهره) حضوری کالسهای

E-Learning 

 یادگیری الکترونیکی 
 خود آموز یا

   انخوخودشیوه  

  الکترونیکی یادگیری
 چهره به چهره

 الکترونیکی یادگیری
 همزماننا 

 یکیالکترون یریادگی
 همزمان

 یکیالکترون یریادگی
 دوگانه همزمان یبیترک

 یکیالکترون یریادگی
 نهمزمانا دوگانه  یبیترک
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 مکان یک در افراد که زمانی) الکترونیکی یادگیری های فناوری طریق از هم و حضوری کالسهای طریق از هم آموزش

 . یابد می انتقال یادگیرنده و یاددهنده بین( ندارند فیزیکی حضور

( چهره به چهره) حضوری روش از هم که است ترکیبی  نیز روش این :همزمان دوگانه ترکیبی/ الکترونیکی یادگیری -4 

 با مجازی درکالس هم و حضوری کالس در هم یادگیرنده و یاددهنده یعنی. میشود استفاده( همزمان) مجازی هم و

 زمانی در تعامالت و ها مالقات دارد وجود حضور اطالعات تبادل و انتقال مدت تمام در و دارند تعامل و مالقات یکدیگر

 مورد همزمان و گسترده شکل به نیز الکترونیکی ارتباطات و شودمی انجام یاددهنده و یادگیرنده مشارکت با و یکسان

 .است استفاده

. است استوار دهنده یا و یادگیرنده مجازی برحضور  محتوا انتقال طول در روش این :همزمان الکترونیکی یادگیری -5

 . شود می استفاده ها فناوری سایر و رسانی پیام و زنده تصویر و صوت جمله از ممکن هایفناوری تمام از آن بر عالوه

 و یادگیرنده بین مستقیمی ارتباط هیچ یادگیری از نوع این در خودخوان: شیوه یا خودآموز الکترونیکی یادگیری -6

 می دریافت شده تهیه قبل از یاددهنده توسط که هایی روش طریق از را آموزشی محتوای یادگیرنده و ندارد وجود یاددهنده

 .شود می ارائه و تهیه DVD یا CD صورت به اطالعات این معموالً و کند

 

 کار و سر الکترونیکی های آموزش با نوعی به که کسانی تمام برای الکترونیکی یادگیری نوع شش این با آشنایی

 آموزشهای انواع البته .آورند دست به الکترونیکی هایآموزش از تری وسیع دید بتوانندتا  است اهمیت با و الزم دارند

: الکترونیکی آموزش هایسیستم قبیل از نمایند مطالعه نیز را آنها توانندمی مندانعالقه که هستند نیز دیگری الکترونیکی

 بازی بر مبتنی و سازیشبیه  ، اجتماعی نیکی الکترو موبایلی،

  چیست؟ الکترونیکی یادگیری

 یادگیری راو با استفاده از اینترنت  مختلف های فناوری از بهره گیری با یادگیری-یاددهی فرآیندهای ساماندهی و مدیریت

 مدرن هایروش از استفاده حال در دنیا در آموزشی موسسات و مراکز تمام تقریباً حاضر حال در .نامند می الکترونیکی

 شده شناخته مدرن آموزشی سیستم در جدید الگوی یک عنوان به الکترونیکی یادگیری اکنون هم همچنین هستند آموزشی



 14 

 

   مجازی  شیوه نامه آموزش

 حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

 دانشجویان توان می مدرس کمتری تعداد با آموزش نوع این در .است کرده متحول را گذشته های یادگیری مفهوم و

 .داد قرار آموزش تحت را بیشتری

 LMS مجازی آموزش سیستم در محتوا مدیریت سیستم
 

 بر مبتنی است افزاری نرم سیستم این شود گرفته نظر در باید محتوا مدیریت سیستم یک آموزشی مدیریت سیستم هر برای

 درواقع  دارد عهده بر را دوره محتوای توزیع و ایجاد و دانشجویی عملکرد ردیابی دانشجویی نام ثبت مدیریت که اینترنت

 برای را چارچوبی محتوا مدیریت سیستم. شودمی محسوب علمی و آموزشی هایدوره از پشتیبانی برای افزارنرم نوعی

 .کند می مشخص سایت وب محتوای

 در شیوه آموزش الکترونیکی ها انواع آزمون
 

 : شود می انجام زیر شرح به آزمون نوع دو الکترونیکی آموزش شیوه در

 در دانشجو انجام می شود.  مشخص زمان در و Adobe Connect سیستم طریق از معموالً که شفاهی آزمونهای

استاد برقرار می شود. در این  و خود ارتباط دوطرفه بین دانشجو کم وبکردن  روشنحضور پیدا می کند و با  درس کالس

 .می پرسد دانشجوپاسخ شفاهی را از  ،سواالت مناسببا طرح زمان استاد 

 .شود می انجام شده یـــطراح کاویان عالی آموزش موسسه توسط که یجامع آزمون سیستم طریق از کتبی آزمونهای 

 آموزش های سامانه راهنمای قسمت موسسه سایت وب در کاویان عالی آموزش موسسه ویژه آزمون سامانه عملکرد نحوه

در دو  و ویدئویی های فایل قالب در. روش استفاده از سامانه است گرفته قرار اساتید و دانشجویان دسترس در مجازی

 شده است. بیان سوال طرح نحوه همچنین و آزمون در شرکتقسمت 

زمان آزمون را  خاصی ظرافت و دقت با بایداستاد  است. آزمون مدت زمان مجازی های آزمون در اهمیت حائز نکته

 انشجود و اگر زمان بیش از اندازه باشد  داشتخواهد  ییپاسخگو اضطراب دانشجو باشد کوتاه آزمونزمان  کند. اگر تعیین

 به دست می اورد که در واقع نوعی تخلف خواهد بود. امتحان برگزاری زمان در را مختلف منابع در جستجو  فرصت

 معکوس یادگیری شیوه

 شده معرفی ها نامه شیوه برخی در نیز عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه سایر توسط که معکوس یادگیری شیوه در 

 اصلی هایفعالیت شجودان تر ساده زبان به  است. دانشجو فعالیتهای و درس تعویض جایگاه کالس ،هدف است
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 یادگیری شیوهمی پردازد. در  جدید راهکارهای گرفتن و ایراد رفع به درس کالس در سپس و کرده تمرین رایادگیری 

 .شد خواهد بهتر بازدهی باعث زیر موارد رعایت معکوس

 ،دننمای اقدام آنها حل به نسبت کافی فرصت در آنها تا داده شود دانشجویان به موضوع به مربوط مسائل و ها تمرین. 1

 .شود انجام منتخب دانشجوی یک و استاد کمک به درست حل روش درس کالس در سپس

 .نباشد وحده متکلم استاد یعنی گیرد صورت جمعی همباحث موضوعات روی حتماً باید. 2

یا  و پروژه یک انجام سمت بههای دانشجویی  روهگ .گروهی های پروژه واگذاری و مختلف های بندی گروه انجام .3

 .گیرد قرار بررسی و بحث مورد گروه در موضوع و شده داده سوق معین آزمایش

 دانشجویی های کنفرانس صورت به درس از بخشی ارائه .4

  کامل طور به استاد توسط درس کالس در خاص موضوع یک یا پروژه یک یا تمرین انجام. 5

  بررسی و نقد انجام جهت کالس اعضای سایر به ی دانشجوییها گروه کار گزارش ارائه. 6

 ریاضی دروس تدریس برای مثال عنوان به. است مناسب روشی پایه و عمومی دروس تدریس برای معکوس آموزش روش

 روش این سازی پیاده که شود ذکر باید بتهال .بود خواهد مناسب یابزار اسالمی معارف یا فارسی مثلی سودر و فیزیکو 

 هم و مدرس هم و کند تغییر باید داشتند عادت آن به قبل از که دانشجویان مطالعه شیوه که ایگونه به است دشوار

 .نمایند صرف معکوسروش  سازی پیاده جهت را بیشتری بسیار زمان باید دانشجو
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 درسی محتوای تهیه دستورالعمل

 از اینجا در. است دانشجویان برای جذاب و مکفی ،مفید درسی محتوای تهیه الکترونیکی آموزش شیوه رکن اصلی

 است شده گنجانده آن در جزوه یا کتاب از بخشی که pdf فایل یک ارائه از است خواهشمند محترم مدرسین و اساتید

 لذا .باشد استاد داری کالس و تدریس هنر از کامل ایمجموعه باید درسی محتوای الکترونیکی آموزش در .کنند خودداری

 :گردد لحاظ زیر موارد درسی محتوای تهیه در شود می توصیه

 نهایت باید استاد ،است یزمانبر و دشوار کار هرچند پاورپوینت های اسالید تهیه در :پاورپوینت های اسالید تهیه 

 باشد شده تهیه مناسب شمایلی با و پیوسته به طور مطالبو  باشد داشته را ظرافت و دقت

 ذال ندارد وجود صورت به صورت محاوره مجازی آموزش های شیوه در اینکه به نظر :ای رسانه چند محتوای از استفاده 

 جذابیت باعث پوینت پاور های اسالید در انیمیشن های کلیپ و تصاویر یا مناسب صوتی و ویدئویی های فایل انتخاب

  شد خواهد محتوا به مخاطب توجه جلب و بیشتر

 برای کامپیوتری افزارهای نرم و ابزارها از استفاده نحوه از اطالع جهت شود می توصیه عزیز مدرسین و اساتید به از این رو

 و مراجعه مجازی آموزشهای از استفاده سامانه راهنمای قسمت موسسه سایت وب به مناسب محتوای یک تولید

 . نمایند اقدام آن به مربوط آموزشی ویدئوهای همچنین و افزارها نرم دریافت به نسبت

 آنالین کالس یک برگزاری در اهمیت حائز موارد

 آنالین کالس یک در دانشجو اگر .است دانشجویان مشارکت ،آنالین کالس یک برگزاری در عامل مهمترین

 .رسید خواهد ممکن حداقل به آنالین های کالس بازدهی ، باشد درس وحده متکلماستاد  تنها و باشد نداشته مشارکت

 .کرد خواهد کمک خاص موضوعی در استاد به گیریتصمیمدر  معموال گروهی های نظرسنجی از استفاده

 .بود خواهد کالس در شرکت برای انگیزه یا اهرم یک دانشجویان فعال حضور 

 برایموسسه  سایت وب یادگیری مدیریت سیستم در آن کردن منتشر سپس و استاد توسط کالس درسی محتوای ضبط

 .دارد زیادی اهمیت دانشجویان دسترسی

به  دانشجویان بیشتر توجه موجب و تصویری ارتباط در خوب حس یک آمدن وجود به باعث بودن وب کم: روشن 

 بود خواهددرس و فعالیت کالسی 
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 1پیوست : 

 فناوری و تحقیقات علوم وزارت ای ماده بیست سند مهم نکات

 ۹۹-1۴۴اول ترم به تعمیم قابل

 محدودیت بدون تحصیلی مقاطع تمام و دروس تمام برای الکترونیکی های آموزش بر تاکید -1

 جلسه 16 حفظ با فشرده و ترکیبی صورت به شرایط داشتن صورت در و مجازی صورت به نظری دروس جلسات همه برگزاری -2

 آموزشی شورای تصویب با درس

 است بالمانع بعد سال نیم در آن ادامه آن از بخشی یا و حضوری غیر کالسهای تشکیل امکان عدم صورت در -3

 واحدهای حداقل رعایت است مجاز سنوات در احتساب بدون ترم حذف یا و درس چند یا یک حذف دانشجو تقاضای صورت در -4

 نیست ضروری نیز انتخابی

 و عملی های درس برای تابستان فصل در شوند می التحصیل فارغ که دانشجویانی برای الزم تمهیدات گرفتن نظر در -5

 آزمایشگاهی

 گیرد قرار نظر مد تابستان دوره در باید نیز هوا گرمای و سراسری های آزمون زمان -6

 است مجاز تابستان بازه در دوم نیمسال در شده حذف ودروس ناتمام دروس و آزمایشگاهی و کارگاهی دروس ارائه  -7

 دلیل به که دانشجویانی سنوات سقف به نیمسال یک افزایش تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت تشخیص با و لزوم صورت در -8

 با نامه پایان از دفاع جلسه نشدن برگزار و حضوری غیر یا حضوری هایکالس از برخورداری امکان عدم یا درسی واحدهای حذف

 . است مجاز اند شده مواجه مجاز سنوات کمبود

 پایانی امتحان در دانشجو شرکت از جلوگیری و درس حذف موجب دانشجو مجاز حد از بیش های غیبت که شود اتخاذ ترتیبی -9

 نشود

 به سازد مواجه تأخیر با را دانشجویان تحصیل از فراغت 98-99 دوم نیمسال در مکانی و زمانی های محدودیت که صورتی در -11

 است افزایش قابل برابر دو تا استاد به معرفی درس از برخورداری امکان رفته دست از فرصت جبران

 است پذیر امکان  نیمسال، پایان زمانی بازه یا زمان دانشگاه تشخیص به -11

 مقصد و مبدا دانشگاههای. ) آزاد مهمان عنوان به دانشجو استقرار یا سکونت محل دانشگاههای از استفاده امکان برقراری -12

 (کنند همکاری

 شود گرفته نظر در معاف امنا هیئت مجوز با دانشجویان مالی جرایم -13

 معاونت موافقت با 99-411 اول نیمسال در و تابستان بازه در جاری نیمسال دروس در دانشجویان نمره ورود و ثبت امکان -(14)

 است پذیر امکان تکمیلی تحصیالت و آموزشی

 دانشجو تحصیل روند نباشد مقدور الکترونیکی های کالس در درس چند یا یک در دانشجویان شرکت دانشگاه تشخیص به اگر -15

 شود حذف دانشجو درخواست به و سنوات در احتساب بدون وی تحصیلی نیمسال که شود هدایت نحوی به

 هر وثوق مورد روش به درس هایکالس در علمی هیئت اعضاء( خط برون برخط) الکترونیکی یا فیزیکی حضور موضوع -16

 .شود داده پوشش درسی برنامه هایسرفصل و نبیند لطمه آموزش کیفیت که شود مدیریت نحوی به دانشگاه
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 دانشگاه  عملی، دروس برای همچنین شود برگزار فشرده صورت به تواندمی عملی درس جلسات آموزشی معاون تشخیص با -17

 .شود ثبت و یابد انتقال جاری سال نیم به نمره و کند برگزار 99-411 اول نیمسال یا تابستان در را هاکالس خود اختیار با تواندمی

 در حضوری صورت به امتحان  امکان، صورت در و شود برگزار الکترونیکی صورت به دروس ویژه وضعیت استمرار صورت در -18

 .شود برگزار دانشجو سکونت محل دانشگاه یا و دانشگاه

 است مجاز مقصد و مبدا موافقت با تهران شهر جز به خانواده زندگی محل دانشگاههای به دانشجو شدن مهمان -19

 از پیش که تکمیلی تحصیالت دانشجویان از دسته آن است شده کید98/12/24   مورخه 349657 شماره نامه در که همانطور -21

 آنها دفاع جلسه ، بیماری شیوع از ناشی های محدودیت دلیل به اما اندداشته دفاع آمادگی راهنما استاد تایید به فعلی وضعیت بروز

 نیمه یا حضوری الکترونیکی، روش به وقت اسرع در باید آموختگی دانش تاریخ حساسیت و اهمیت به عنایت با است نشده برگزار

 شود اقدام دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت نظارت ،تحت دفاع جلسه برگزاری ضوابط، و شروط همه مراعات با حضوری
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