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 دروس مجازی و ترکیبی شیوه نامه ارزشیابی

 

 :انیدانشجو یابیارزش

فاف به طور ش دیبا شودیارائه م یکه به صورت مجاز یدر بخش انینمره دانشجو نییتع یچگونگ

وه نح یاز قسمت معرف توانیامر م نیا یو اعالم شود. برا نییتع یلیتحص مسالین یاز ابتدا

 ده کرد.استفا LMSدرس در  یابیارزش

اص داده اختص انیتوسط دانشجو یریادگی یتهایانجام فعال یبرا ییاز نمره نها یقسمت دیبا- 1-1

 شود.

کرد و عمل یریادگی یتهایبر اساس فعال انیدانشجو یریادگی زانیکه مدرس از م یدر موارد- 2-1

از نمره  یبه عنوان قسمت LMSآزمون در  یتواند با برگزار یدارد م نانیاطم طول دوره آنها

 کند. نیینمره کامل دانشجو را تع ،یینها

 آزمونساز استفاده شود. یتخصص یاز نرم افزارها یینها یرسم یآزمون ها یبهتر است برا- 3-1

انجام آزمون ها و  ف،یپاسخ به تکال قیاز طر یدانشجو در دروس مجاز ابیحضور و غ- 4-1

در صورت عدم شرکت دانشجو در  تواندیو مدرس م شودیم نییتع شرکت در گروه گفتگو

 دوره کند. دیتجد را یدر کالس، و بتیبا عنوان غ ،یریادگی یتهایفعال



 

 استاد: یابیارزش

 یتلفمخ یاستاد داشته باشد و از روش ها سیتدر یابیارزش یساز و کار الزم برا دیدانشکده با هر

 .استفاده شود (review Peer) انیهمتا یو بررس انیدانشجو 7 از یمانند نظرسنج

و در  یدانشجو همانند دروس حضور دیاستاد از د یابیساز و کار ارزش دیدر دانشکده با- 1-2

 استاد وجود داشته باشد. یابیارزش یاختصاص یسامانهها

 اصالح شود. یمتناسب با درس مجاز دیبا یابیسواالت فرم ارزش- 2-2

ه جلس کیحداقل  یلیتحص مسالین یکه مقدور است در ط یتا در موارد شودیم هیتوص- 3-2

هر  یو اقدامات آموزش مجاز LMSدانشکد ه، پنل  ندهیو نما دروس نیبا حضور همه مدرس

ز ا شتریب دیجلسات با نی. اردیقرار گ یبررس مدرس توسط خودش ارائه شده و مورد بحث و

 .انجامدیمدرسان ب یبه توانمندساز ،یابیارزش

 LMSگزارش سامانه  قیتواند از طر یم (و ... فیتعداد منابع، تکال)عملکرد استاد  تیکم- 4-2

 انجام شود.

 کند. یابیارزش زیهمزمان را ن یمجاز یکالس ها تیفیدانشگاه الزم است ک- 5-2

نشود  یحاضر به ارائه درس به صورت مجاز یعلم اتیکه عضو ه یدر موارد دیدانشگاه با- 6-2

 ضیمشخص مانند تعو استینباشد ، س دییمورد تا یو سیتدر یفیک ای یکم یابیارزش ایو 

 مدرس و ... داشته باشد.

ائه الزامات ار تیرا با رعا یه دروس مجازک یاستادان یبرا یقیساز و کار تشو دیدانشگاه با- 7-2

 کند. اجرا مصوب و ن،یتدو دهندیم

 نظارت

در  یآموزش مجاز یفیو ک یتوسعه کم یگزارش اقدامات انجام شده برا دیدانشگاه با- 1-3

 یشورا رخانهیدب یارسال شده برا یو بر اساس درخواستها منظم رترا به صو یبحران طیشرا

 .دیارسال نما یآموزش مجاز یعال



 هنام وهیش نیتدو یدانشکدهها، برا ایدر دانشگاه  ژهیو تهیکم لیتا با تشک شودیم هیتوص- 2-3

 هر دانشگاه اقدام کند . یاختصاص طیبسته به شرا ازین مورد یاه رالعملتوو دس اه


