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 دستورالعمل برگساری دروس ) نظری، عملی، بالینی ( با استفاده از آموزش الکترونیکی

 مقدمه:

ّبي آهَصؽ دس  آٍسي اعالػبت ٍ ًفَر ٍػبيل استجبعبت اص ساُ دٍس ثِ ػوك جبهؼِ، اثضاسّب ٍ سٍؽ گؼتشدُ ؿذى في

ٍ ايي تحَل دس جْتي اػت كِ ّش فشد دس ّش صهبى ٍ ّش هکبًي ثتَاًذ ثب اهکبًبتي كِ خَد   جَاهغ سا ًيض هتحَل كشدُ

تش ؿذى ّضيٌِ اػتفبدُ اص آى، فکش اػتفبدُ اص  اسصاى كٌذ، هـغَل يبدگيشي ؿَد؛ پيـشفت تکٌَلَطي ٍ هـخق هي

اثضاسّبي جذيذتش ثشاي اًتمبل داًؾ سا دس جَاهغ هغشح كشد ٍ ثِ دًجبل آى ثِ ٍجَد آهذى ٍ گؼتشؽ ايٌتشًت ًيض 

تش اص اهکبًبت هَجَد ثشاي گؼتشؽ آهَصؽ دس  آهَصؽ اص ساُ دٍس ثشاي اػتفبدُ ثيؾ دس كٌبسآهَصؽ الکتشًٍيکي سا 

 .هغ هذًظش لشاس دادجَا

ثٌبثشايي آهَصؽ الکتشًٍيکي ثِ ػٌَاى يکي اص تکٌَلَطيْبي آهَصؿي دس داًـگبّْب ٍ هَػؼبت آهَصؿي هغشح ٍ ّن 

 اكٌَى ثِ ػٌَاى يک ًيبص ضشٍسي دس آهَصؽ ثِ آى تَجِ هي ؿَد.

 : عزیف آهَسػ النتزًٍينيت

ّبي الکتشًٍيکي هثل كبهپيَتش،  گيشي اص ػيؼتن عَس كلي ثْشُ يب آهَصؽ الکتشًٍيکي ثِ E-Learning هٌظَس اص

ّذف ّبػت كِ ثب  ًظبيش اييٍ ّبي هجبصي  ّبي الکتشًٍيکي ٍ خجشًبهِ اي، ًـشيِ ّبي چٌذسػبًِ ايٌتشًت، ديؼک

 .گيشد كَست هي در ٍقت ٍ ّشیٌِبيؾتز  بْزُ ٍریمبعتي اس رفت ٍ آهذّب ٍ ٍ تز  یبدگيزی بْتز ٍ آعبى

 هشایبی آهَسػ النتزًٍيني :

ٍ ثب تَجِ ثِ ًَع اػتفبدُ ٍ اهکبًبت هَجَد ثِ اًَاع آهَصؽ ثش پبيِ ٍة،  سداي دا داهٌِ گؼتشدُ يآهَصؽ الکتشًٍيک

اُ تمؼين ّوش چٌيي آهَصؽ اص عشيك تلفي آهَصؽ هجتٌي ثش سايبًِ، آهَصؽ اص عشيك ٍػبيل ٍ اثضاس ديجيتبل ّوشاُ ٍ ّن

ثِ ثِ هَاسد صيش آهَصؽ الکتشًٍيکي  ّبي هضيتاص  .خبف خَد سا داسا ّؼتٌذ ٍ هحذٍديتْبي ؿًَذ كِ ّش يک هضايب هي

 هيتَاى اؿبسُ كشد:

 ًيبس بِ صزف ٍقت ٍ حضَر در مالط  عذم 

 پذیز هطببق ًيبس داًؾجَ بزخَرداری اس یل رٍػ هطبلعِ اًعطبف 

 ُبِ صَرت آًالیيهٌذی اس هشایبی مبر گزٍّي در هطبلعِ  بْز 
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 ّبی جذیذ تز ٍ دعتزعي بِ تنٌَلَصی مٌجنبٍی ٍ ابتنبر بيؼ 

 ِرٍس  اعتفبدُ اس اطالعبت ب 

  اهنبى یبدگيزی در ّز سهبى ٍ ّز هنبى 

 ٌِّبی یبدگيزی  مبّؼ ّشی 

 آهَسػ النتزًٍيني در جْبى ٍ ایزاى:

هيالدي آغبص ؿذُ ٍ ػيش تشلي، پيـشفت ٍ گؼتشؽ آى  1900تب  1850دس دًيب دس هيبى ػبلْبي  غيشحضَسيآهَصؽ 

ثب هفَْم  يّوگبم ثب تَػؼِ ٍػبيل استجبط جوؼي اص جولِ ساديَ، تلَيضيَى ٍ ... ثَدُ اػت، اهب اجشاي آهَصؽ الکتشًٍيک

ًوًَِ اي اص داًـگبّْبي هجبصي   .تدس كـَسّبي اسٍپبيي ٍ آهشيکب آغبص ؿذُ اػ 1990خبف آى اص اٍاخش دِّ 

سؿتِ  32 داسد ٍ دسايي داًـگبُ دس ايبالت هتحذُ آهشيکب لشاس  هي ثبؿذ. (www.phoenix.eduداًـگبُ فًَيکغ)

هختلف دس ػغَح ليؼبًغ ٍ فَق ليؼبًغ دس صهيٌِ ّبي پشػتبسي، حمَق جضايي، ثبصاسيبثي ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ 

 ّبي كَتبُ هذت آهَصؿي گَاّي هؼتجشي ثِ داًـجَيبى اسائِ هي كٌذ.ٍ ثشاي دٍسُ داًـجَ هي پزيشد 

بلْبي دس خالل ػ يالکتـــشًٍيک آهَصؿياًـگبّْب ٍ هؤػؼبت كـَس ثِ عَس هيبًگيـي فؼبليـــت خَد سا دس صهيٌِ د

، دس ايشاى اٍليي ٍاحذ پيـمذم دس ساُ اًــذاصي ٍ اػتفبدُ اص آهـــَصؽ اص ساُ دٍس .اًذ آغبص كــشدُ 1378-1377

 .ذ اثتذايي ؿـــشٍع ثِ فؼبليت كشدداًـگبُ پيبم ًَس اػت كِ ثِ كـــَست هختلش ٍ دس ح

اص داًـگبّْبي غيش ػلَم پضؿکي كِ داساي داًـکذُ هجبصي هي ثبؿٌذ هي تَاى داًـگبّْبي اهيشكجيش، ػلن ٍ كٌؼت 

 ٍ .... سا ًبم ثشد. تشثيت هؼلن آرسثبيجبى، ػٌْذ،  اكفْبى ، ؿْيذ ثْـتي ، داًـگبُ لن،  ػلَم حذيثايشاى ، ؿيشاص، 

اهب آهَصؽ هجبصي دس داًـگبّْبي ػلَم پضؿکي ثؼيبس ًَپبتش ٍ ػمت تش اػت.داًـگبّْبيي هبًٌذ داًـگبُ ػلَم  

كٌٌذ. دس حبل حبضش داًـگبُ ػلَم پضؿکي  پضؿکي تْشاى، ؿيشاص، هـْذ ، اكفْبى ٍ تجشيض دس ايي حَصُ فؼبليت هي

كبسؿٌبػي اسؿذ ثشًبهِ سيضي يبدگيشي الکتشًٍيکي اساي يک داًـکذُ هجبصي هي ثبؿذ كِ سؿتِ ّبي هلَة تْشاى د

كبسؿٌبػي اسؿذ كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي پضؿکي  ،كبسؿٌبػي اسؿذ آهَصؽ پضؿکي هجبصي ،دس ػلَم پضؿکي هجبصي

 .ؿَددس آى ثشگضاس هي  هجبصي كبسؿٌبػي اسؿذ ًظبست ثش اهَس داسٍييٍ  هجبصي

پزيشد ٍ دٍسُ  داًـجَ هي كبسؿٌبػي اسؿذ ثشًبهِ سيضي يبدگيشي الکتشًٍيکيداًـگبُ ػلَم پضؿکي ؿيشاص دس سؿتِ 

 فلَؿيپ يبدگيشي الکتشًٍيکي سا ثشگضاس هي ًوبيذ.

 داًـگبُ ػلَم پضؿکي تْشاى هلَثِ صيش سا ثِ تلَيت سػبًذُ اػت:
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ي داًـگبُ ػلَم پضؿکي تْشاى، اػضبي ؿَساي آهَصؿ 8/4/1387شاػبع دػتَسالؼول هلَة ث "

ّيبت ػلوي داًـگبُ دس كَست تبييذ هذيش گشٍُ آهَصؿي هشثَعِ ٍ سئيغ هحتشم داًـکذُ 

اص ػبػبت دسع ٍاحذ هَسد ًظش سا ثِ  چْبر ّفذّن تَاًٌذ دس دسٍع ًظشي تب حذاكثشهشثَعِ هي

داًـگبُ )ًوبد هجبصي(  1LMS اص عشيك ػبهبًِ ٍ بذٍى تؾنيل مالط حضَریكَست هجبصي 

ّبي فَق ثب اػالم لجلي دس هحل داًـکذُ ثِ اسائِ دٌّذ. ػضَ ّيبت ػلوي هَظف اػت دس صهبى

 ".هٌظَس سفغ اؿکبالت احتوبلي داًـجَيبى حضَس فيضيکي داؿتِ ثبؿذ

 

 

 آهَسػ النتزًٍيني در داًؾگبُ علَم پشؽني تبزیش

ثِ ثشًبهِ اػتشاتظيک هيبى  هذت داًـگبُ دس ايي حَصُ ؿشٍع ثِ  ثب تَجِ 1382داًـگبُ ػلَم پضؿکي تجشيض اص ػبل 

 فؼبليت ًوَدُ اػت. اص جولِ فؼبليتْبي ٍاحذ آهَصؽ الکتشًٍيکي داًـگبُ هي تَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ ًوَد:

  ًِّوکبسي دس تَليذ هحتَاي آهَصؿي تؼذادي دسع اص ّش داًـکذُ ٍ ثبسگزاسي آًْب دس ػبهب 

 ًفش 3000ي خذهت كبسكٌبى ثشاي حذٍد ثشگضاسي آصهَى ضو 

  هَسد ثشاي اػضبي هحتشم ّيبت ػلوي داًـگبُ 30ثشگضاسي كبسگبّْبي آهَصؿي ثِ تؼذاد 

 ثشگضاسي كبسگبّْبي كـَسي آهَصؽ الکتشًٍيکي 

  عشاحي ٍ تَليذ لَح آهَصؿي تَليذ هحتَا ثب ًشم افضاسAdobe Presenter 

دس حبل حبضش تؼذادي اص دسٍع ثِ كَست پشاكٌذُ اص ّش داًـکذُ ثِ كَست الکتشًٍيکي ثشگضاس هي ؿَد ٍ ثب تَجـِ  

 در النتزًٍيل آهَسػ تَععِ" 93ثِ ايٌکِ يکي اص اّذاف كلي ثشًبهِ اػتشاتظيک هؼبًٍت آهَصؿي داًـگبُ دس ػبل 

هي ثبؿذ ، ثِ هٌظَس تَػؼِ ٍ اجشايـي ًوـَدى ثْتـش آهـَصؽ الکتشًٍيکـي دس ػـغگ داًــگبُ         "آهَسؽي ّبی حَسُ

 دػتَسالؼول صيش پيـٌْبد هي ؿَد:

 

اػضبي ّيبت ػلوي اي كِ ثخـي اص ٍاحذّبي هَسد تذسيغ خَد سا ثِ كَست آهَصؽ الکتشًٍيکي اجشا هي ًوبيٌذ، ثِ 

ذ ًظش لشاس دٌّذ. ايي دػتَسالؼول ؿبهل چگًَگي فؼبليت دس هٌظَس حفظ كيفيت آهَصؽ دػتَسالؼول صيش سا ثبيذ ه

صهيٌِ آهَصؽ الکتشًٍيکي، اهتيبص تـَيمي ٍ فشآيٌذ ثشگضاسي دسع ٍ فشم دسخَاػت ثشگضاسي دسع ثِ كَست 

                                                 
1
 (Learning Management System) ػبهبًِ هذيشيت يبدگيشي الکتشًٍيکي   
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داخلي  33362700الکتشًٍيکي هي ثبؿذ.ضوٌبً اػضبي هحتشم ّيبت ػلوي دس كَست ًيبص هي تَاًٌذ ثب ؿوبسُ تلفي 

 هَصؽ الکتشًٍيکي هؼتمش دس هشكض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکي توبع حبكل ًوبيٌذ.ٍاحذ آ 283

دس سا اص عشيـك آهـَصؽ الکتشًٍيکـي ثشگـضاس ًوبيٌـذ.       ّش ٍاحذ دسػياػضبي ّيبت ػلوي هي تَاًٌذ تب چْبس ّفذّن  

ِ  دسٍع ًظشي خَدكَست اسائِ   (http://dln.tbzmed.ac.ir) هـذيشيت يـبدگيشي الکتشًٍيکـي    اص عشيك ػـبهبً

 . سا ثبيذ دس ًظش ثگيشًذ  1جَد دس جذٍل َههَاسد 

 

 1-جذٍل

 ضزٍری/ اختيبری عٌَاى فعبليت

 ضشٍسي  دسع )هشثَط ثِ كل ٍاحذ دسػي( عشح

)ػبختبس هحتَاي 2هحتَاي آهَصؿي دسع عجك جذٍل ؿوبسُ

 هي ثبؿذ( 1آهَصؿي دس پيَػت ؿوبسُ 
 ضشٍسي

 ضشٍسي اهتحبى (اسصيبثي ) ؿيَُ 

 اختيبسي هٌبثغ هغبلؼِ ثيـتش

 / ضشٍسياختيبسيثش حؼت هَسد  تکبليف

 ايجبد تؼبهل ثب ؿشكت كٌٌذگبى  ثب اػتفبدُ تبالس گفتگَ 

(Forum) 
 / ضشٍسياختيبسيثش حؼت هَسد 

 / ضشٍسياختيبسيثش حؼت هَسد  LMSْبي هَجَد دس اًَاع آصهًَاػتفبدُ اص 

ٍِيي دُ خَاّذ ؿذ ٍ يب تَػظ هذسػيي تذكل ٍاحذ دسػي يب اص عشح دسع هلَة اػتفب عشح دسع هشثَط ث

 خَاّذ ؿذ. ) دس كَست ًيبص ثِ اعالػبت ثيـتش ثِ ليٌک صيش هشاجؼِ ًوبييذ:

http://edc.tbzmed.ac.ir/?PageID=183) 

 .دس كَست اػتفبدُ دس ػبهبًِ هذيشيت يبدگيشي، اهتيبص هبصاد تؼلك خَاّذ گشفت 

http://edc.tbzmed.ac.ir/?PageID=183
http://edc.tbzmed.ac.ir/?PageID=183


  

5 
 

ثَد) هذسع دس كَست توبيل ٍ ٍجَد ػبيت سايبًِ اي هي تَاًذ اجشاي آصهًَْب ثِ كَست حضَسي خَاّذ  تبصزُ:

 .آصهَى سا ثِ كَست الکتشًٍيکي دس ػبيت سايبًِ ٍ ثب حضَس ًبظش آصهَى ثشگضاس ًوبيذ( 

ثشاي توبم ٍاحذ دسػي دس اختيبس داًـجَيبى هغبلؼِ  ساٌّوبي ػٌَاى ثِ ثبيذ ؿذُ هـخق ضشٍسي ؿکل ثِ كِ هَاسدي

 لشاس گيشد. 

هَاسدي كِ ٍاحذ دسػي تَػظ اػبتيذ هتؼذد پَؿؾ دادُ هي ؿَد هؼئَليت ّوبٌّگي ّبي الصم دس خلَف  دس

 ي ثبؿذ.اػتفبدُ اص ػبهبًِ يبدگيشي الکتشًٍيکي هشثَط ثِ ّوبى اػبتيذ ه

 النتزًٍيني ارائِ دٌّذُ ٍاحذ درعي بِ صَرتتؾَیقي اعضبی ّيبت علوي  اهتيبسّبی

 اهتيبس داًؼ پضٍّي : -1

ؿـَد ٍ اهتيـبص آى   هي ي دس ًظش گشفتِ داًؾ پظٍّهٌضلِ يک فؼبليت  ثِيک دسع  عشاحي ٍ تَليذ دسٍع الکتشًٍيکي

 ثبؿـذ.  داًــگبُ ػلـَم پضؿـکي تجشيـض هـي      داًؾ پظٍّيهي ثبؿذ. تؼييي اهتيبص ثِ تـخيق كويتِ  اهتيبص داًؾ پظٍّي

آئيي ًبهِ استمبء ثٌـذ ة: ثکـبسگيشي    1)دػتَس الؼول هؼبدل ػبصي ٍ هحبػجِ اهتيبصات داًؾ پظٍّي آهَصؿي دس هبدُ 

اهتيـبص هٌظـَس    20سيضي ، اجشا، ٍ اسصيبثي فؼبليتْبي آهَصؿي ثب اسائِ هؼـتٌذات آى تـب ػـمف     سٍؿْبي ًَيي دس ثشًبهِ

 (-هلَة ّيئت هويضُ هشكض ٍصاست ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکي- شدد.هيگ

 لحبظ اهتيبس در هَارد سیز: -2

 مبراًِ آهَسؽي 

 درصذ توبم ٍقتي 

 جؾٌَارُ ؽْيذ هطْزی -3

خَاّذ اًتخبة هؼشفي  دس آهَصؽ الکتشًٍيکيٍ اػتبد ثشتش آهَصؿي گشٍُ  جـٌَاسُ آهَصؿي ؿْيذ هغْشي ّش ػبل دس 

 .ؿذ

% 20تؼْذ خذهت يکي اص ؿـشايظ توذيـذ لـشاسداد، اسائـِ     ه: ثشاي اػضبي ّيبت ػلوي جذيذاالػتخذام ٍ 1 تبصزُ

ٍ تبئيـذ هؼبًٍـت آهَصؿـي    آهَصؿـي هشثَعـِ   ثِ كَست الکتشًٍيکي ثب كالحذيذ هذيش گشٍُ  هَظفي ٍاحذ دسػي

 .هشثَعِ خَاّذ ثَدداًـکذُ 



  

6 
 

ش كِ ثلَست الکتشًٍيکي اسائـِ خَاّـذ ؿـذ، كـالع     ثشاي چْبس ّفذّن اص ػبػبت دسع ٍاحذ هَسد ًظ :2تبصزُ 

 حضَسي تـکيل ًخَاّذ ؿذ.

كبسگبّْبي آهَصؽ الکتشًٍيکي جضٍ كبسگبّْبي الضاهي هْبستْبي داًــگبّي ٍ هحـَسي اػضـبي ّيـبت      :3تبصزُ 

 ػلوي خَاّذ ثَد.

 :ضزیب ٍاحذ درعي اعوبل -4

 هحبػجِ هي گشدد. 2 دس كَست آهَصؽ ثِ كَست الکتشًٍيکي، ٍاحذ هشثَعِ ثش اػبع جذٍل

 

 

 

 

 :ضزیب ٍاحذ درعيهحبعبِ جذٍل 

 2-جذٍل
 

 ضشيت ٍاحذ دسػي ) دسكذ( حذالل اًتظبسات الصم دس تَليذ هحتَاي الکتشًٍيکي ) هحتَاي پبيِ(

 %30حذاكثش*  ًوبيؾ فبيل هتي يب  اػاليذ  آهَصؿي ثب كذاي اسائِ كٌٌذُ

   

*حذاكثش اهتيبص ثِ هحتَاّبي الکتشًٍيکي اي تؼلك هي پزيشد كِ دس تَليذ آًْب اص فبيل هتي يب اػاليذّبي آهَصؿي خَد 

 فشد اػتفبدُ ؿَد. 

دسكـذ(   50ثِ اصاي افضٍدى ّش يک اص هَاسد ريل ثِ هحتَاي الکتشًٍيکي ، عجك جذٍل ريل ، دسكذي ثِ دسكذ پبيِ ) 

 اضبفِ خَاّذ ؿذ: 

 ضشيت ٍاحذ دسػي ) دسكذ( ؿذُ ثِ هحتَاي حذاللي ٍ پبيِ هَاسد اضبفِ

 %10 يب فيلن آهَصؿي ثِ اػاليذّب يب هتي  animationافضٍدى 

 %10 افضٍدى فيلن آهَصؿي ثش اػبع يک ػٌبسيَي ٍالؼي ٍ عشح دسع

 

 دس توبهي هَاسد فَق الضاهي هي ثبؿذ. 1: سػبيت هفبد جذٍل  1-تجلشُ 

 % خَاّذ ثَد.50حذاكثش اهتيبص ثشاي هحتَاي الکتشًٍيکي : 2-تجلشُ 
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تـشم اػوـبل خَاّـذ ؿـذ ٍ ضـوٌبً       3: اػتفبدُ اص تـَيك ضشايت اػوبلي ) ثشاي ّش ٍاحذ دسػي ( كـشفبً دس  3-تجلشُ 

تذسيغ ثش پبيِ آهَصؽ الکتشًٍيکي هي ثبيؼت پغ اص آى ّن اػتوشاس داؿـتِ ثبؿـذ ٍ پـبيؾ آى ثـِ ػْـذُ آهـَصؽ       

 شثَعِ هي ثبؿذ.داًـکذُ ه

 

 مويتِ آهَسػ النتزًٍيني داًؾنذُ:

دس ّش داًـکذُ تـکيل هي ؿَد كِ پغ اص ثشسػي هؼتٌذات ٍ تخليق اهتيبص، اهتيـبص   آهَصؽ الکتشًٍيکيكويتِ 

هشكض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿـکي ٍ هـذيش كـل    جْت تبييذ ًْبيي ثِ  پيـٌْبدي سا ّوشاُ ثب هؼتٌذات

 ذ.تحليالت تکويلي داًـگبُ اسجبع هي ًوبياهَس آهَصؽ 
 

 :مويتِ آهَسػ النتزًٍيني ؽزح ٍظبیف

 ُّب يب ٍاحذّبي هلَة داًـگبّي ثلَست الکتشًٍيکي  ثشسػي پيـٌْبدات ٍ دسخَاػتْبي سػيذُ ثشاي اسائِ دٍس 

  الکتشًٍيکي دسٍع پيـٌْبدي هحتَايًظبست ثش 

  صي اجشا هي ؿَد.دسٍػي كِ ثلَست ًيوِ هجبضشيت ٍاحذ تؼييي دسكذ 

 مويتِ آهَسػ النتزًٍيني داًؾنذُ:اعضبی 

 داًـکذُ هؼبٍى آهَصؿييب  داًـکذُ سئيغ .1

 يک ًفش ػضَ ّيبت ػلوي ثِ اًتخبة ؿَساي آهَصؿي داًـکذُ .2

 سئيغ اداسُ آهَصؽ .3

 هؼئَل يب كبسؿٌبع دفتش تَػؼِ .4

 اعتبد در بزگشاری درط النتزًٍيني ًحَُ ارسؽيببي 

 2ٍ هحبػـجِ ثـش اػـبع جـذٍل ؿـوبسُ       1هحتَاي دسع عجك جذٍل اػتبد ثش اػبع اسصيبثي  ضشيت ٍاحذ دسػي

ٍ هذيش كل اهـَس آهَصؿـي ٍ تحلـيالت تکويلـي      EDCتَػظ كويتِ آهَصؽ الکتشًٍيکي داًـکذُ ٍ تبئيذ ًْبيي 

 تؼييي هي گشدد.داًـگبُ 
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 ساختار محتوای یک جلسه آموزشی 
 دسيبفت ساٌّوبي تْيِ اػاليذ

(http://edc.tbzmed.ac.ir/?PageID=184) 

 

  

 اػاليذ اٍل

 اػاليذ دٍم

 اػاليذ ػَم ٍ اػاليذ.....

 اػاليذ آخش

عنوان جلسه 
 آموزشی

بیان اهداف 
 اختصاصی

محتوای 
جلسه 

آموزشی 
مطابق با 
اهداف 

خالصه جلسه 
 آموزشی

 1پیوست شماره 

http://edc.tbzmed.ac.ir/?PageID=184
http://edc.tbzmed.ac.ir/?PageID=184
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 النتزًٍينيدرخَاعت بزگشاری درط بِ صَرت  فزآیٌذ

 
 

 

 

 

 

  

 1فرم شماره 
 مدرسارسال درخواست توسط تکمیل و 

 به گروه آموزشی مربوطه

 

به کمیته آموزش الکترونیکی ارسال 
 دانشکده برای بررسی

 تائید

نظر گروه در مورد  رد
 تائید یا رد درخواست

 

 

نظر کمیته آموزش 
الکترونیکی 

دانشکده  در مورد 
 پیشنهاد

 

 رونوشت مجوز به مدرس 
ارسال رونوشت به مرکس مطالعات جهت 

 LMSایجاد درس در 

 تائید

 

 رد

 

 2پیوست شماره 
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 :1فزم ؽوبرُ 

  هجبصي دٍسُ آهَصؿيدسع يب فشم دسخَاػت ثشگضاسي         

 
 عٌَاى درط / دٍرُ: -1

 

 هؾخصبت اعتبد / دبيز بزًبهِ: -2

 آدسع پؼت الکتشًٍيکي تلفي ّوشاُ هحل فؼبليت ػوت ستجِ ػلوي ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

       

 ًَع بزًبهِ: -3

 دٍسُ كَتبُ هذت: -الف

 آهَصؽ هذسػيي   )ُدٍسُ كَتبُ هذت گَاّيٌبهِ حشفِ اي ) صيش ؿؾ هب 

 دٍسُ ثلٌذ هذت: -ة

 ٍاحذ دسػي هلَة   دٍسُ كبسؿٌبػي اسؿذ    ُدٍسPHD   دٍسُ فلَؿيت هلَة  

 )ػبيش) ًبم ثشدُ ؿَد 

 :قبلب ارئِ درط هجبسی -4

 توبم هجبصي  حضَسي -هجبصي  ػولي -هجبصي  ) دسع هجبصي هکول ) كوک آهَصؿي 

 گزٍُ ّذف: -5

 اػضبي ّيبت ػلوي  داًـجَيبى  .............. ِداًؾ آهَختگبى سؿت  )ػبيش)ًبم ثشدُ ؿَد 

 هؾخصبت فٌي هحتَای بزًبهِ: -6

 ّش يک اص هَاسد صيش سا كِ دس هحتَاي الکتشًٍيکي دٍسُ آهَصؿي اػتفبدُ خَاّذ ؿذ سا هـخق ًوبييذ.

  فبيل كَتي    فيلن   فلؾ   هتي   تلَيش   ػبيش 

 اهنبًبت فٌي ٍ مول آهَسؽي هَرد ًيبس بزًبهِ: -7

 َتبالس گفتگ   كالع هجبصي  )ػبيش) ًبم ثجشيذ  

  اًگليؼي   فبسػي    سببى بزًبهِ: -8

 سهبى ؽزٍع دٍرُ: -9

 هبُ ............... طَل دٍرُ: -10

 تعذاد ٍ هذت بزگشاری مالعْبی حضَری: -11

 ٍ    كل هذت ثش حؼت ػبػت ............... تؼذاد................كالع

 حضَری:هذت بزگشاری مالعْبی غيز  -12

 3پیوست شماره 
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 ًفز  ............... تعذاد فزاگيزاى: -13

 هؾخصبت هذرعيي ٍ هجزیبى: -14

ًبم ٍ ًبم 

 خبًَادگي

 عوت آهَسؽي

 هحل مبر هذرك تحصيلي

پغت 

 تلفي النتزًٍيني
 هذرط

اعتبد 

 راٌّوب
 مبرؽٌبط

        

        

 درصذ ............... چٌذ درصذ هحتَای دٍرُ بصَرت النتزًٍيني آهبدُ هي ببؽذ؟ -15

 ضويوِ ؽَد. (Course Plan)لطفبً طزح درط / دٍرُ  -16

 آیب هذرط در مبرگبّْبی آهَسػ النتزًٍيني ؽزمت  مزدُ اعت؟ -17

 ثلي   خيش   

 :دس كَست ثلي، ًبم كبسگبُ/ كبسگبّْب ركش گشدد

 

 

        
 

 

 هْز ٍ اهضبء رئيظ داًؾنذُ

 اهضبء درخَاعت مٌٌذُ اهضبء هذیزگزٍُ آهَسؽي

هحتوای آهوزشی  تواهی هوارد هالکیت هعنوی در تهیه................................. تعهد هی نواین کلیه  اینجانب

 اهضاء       ........................................................ را رعایت نووده ام.

 اهضبء هغئَل دفتز تَععِ آهَسػ


