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 یادگیري در بستر الکترونیکی دانشگاه تهران-راهنماي عمل فرایند یاددهی

 )1399-1400(ویژه اعضاي هیات علمی سال تحصیلی 

 :مقدمه

ي کشور ملزم به تعطیلی کالس دانشگاه هاهران نیز همانند سایر ، دانشگاه ت1398پس از همه گیري ویروس کرونا از اواخر سال 
مثبت اگر چه شواهد نشان می دهد که روند تغییرات . هاي حضوري و برگزاري کالس ها با استفاده از شیوه الکترونیکی، گردید

ي قابل قبول بوده است، اما انتظار می رود با استفاده از تجربیات به دست آمده و رفع چالش ها نظام آموزش الکترونیکی
   65365/120شماره از این رو  پیرو بخش نامه . یادگیري در سال هاي آینده باشیم-، شاهد بهبود کیفیت فرایند یاددهیاحتمالی
و در راستاي بهبود کیفیت فرایند  1399-400در مورد فعالیت آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  دانشگاه 14/04/99مورخ 

اعضای محترم ھیأت نکاتی در قالب راهنماي عمل جهت استحضار و بهره برداري  یادگیري در بستر الکترونیکی -یاددهی

 .  ابالغ می گردد 1399-1400براي سال تحصیلی  علمی

اه سامانه مدیریت یادگیري دانشگ کالس هاي درس مطابق برنامه هفتگی واحدهاي آموزشی عضو هیأت علمی در )1
استفاده از پیام رسان ها و سایر ابزارهاي برگزاري  )و در صورت صالحدید استاد(در صورت نیاز  .شدخواهد  برگزار

به منظور ارتباط با دانشجویان و براي  صرفاً )...مانند؛ واتس آپ، اسکایپ، اسکاي روم، زوم و(جلسات الکترونیکی 
 .بال مانع است الکترونیکییادگیري -تکمیل فرایند یاددهی

دانشجویان در برگزار گردد و عضو هیأت علمی بر مشارکت فعال تعاملی  صورتهاي الکترونیکی به کالس الزم است )2
از این طریق بر نحوه و میزان مشارکت  و و فعالیت هاي کالسی به صورت صوتی و تصویري تاکید حثاتمبا

 .نظارت مستقیم داشته باشددانشجویان 

س الکترونیکی، دقایقی از زمان کالس را  با دوربین روشن به گفتگو با ابتداي و انتهاي کال در عضو هیأت علمی  )3
 .مباحث درسی برقرار کنندکالس و ارتباط بهتري با دانشجویان بپردازد تا دانشجویان با دیدن چهره وي 

عضو هیأت علمی الزم است به منظور دسترسی دانشجویان به محتواي درسی، کالس الکترونیکی خود را ضبط کرده  )4
 .در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و اطمینان حاصل کند که نسخه ضبط شده به صورت آفالین

آموزش الکترونیکی تهیه و قبل از شروع  طرح درس یا دروس خود را  متناسب با رویکرد، عضو هیأت علمی الزم است )5
 نشجویان اطالع رسانی کند.و به دا در سامانه یادگیري الکترونیکی دانشگاه بارگذاريهر درس اولین جلسه 

به صورت  درسمحتواي  آموخته ها،  ، چگونگی ارزشیابیسرفصل اهداف، مانند: ضروري است مواردي ،طرح درس در
هاي  ، زمانبندي آزمونک)در صورت لزوم و با توجه به نوع درس(هفتگی، پروژه، تحقیق، کارعملی و حل تمرین

 )، درج گردد.در صورت لزوم(و همچنین سایر سامانه هاي مورد استفاده براي برقراري ارتباط با  دانشجو  الکترونیکی

توسط عضو هیأت علمی، از   پیش بینی و برنامه ریزي براي ارزیابی مستمر دانشجویان در طول نیم سال تحصیلی )6
(با  درصد از کل نمره 40الی  30نمره نهایی به در همین راستا الزم است سهم یادگیري است. -الزامات فرایند یاددهی

کاهش یابد و از سایر روشهاي ارزیابی مستمر که از طریق طرح توجه به نوع درس، صالحدید استاد و مقطع تحصیلی) 
 .رسیده است، استفاده گردد درس به اطالع دانشجویان



 
هاي آزمون ساز سامانه براي ارزیابی نهایی استفاده با توجه به امکانات سامانه یادگیري الکترونیکی دانشگاه، از ابزار )7

عالوه بر آن، بکارگیري افزونه هاي گزارش دهی سامانه به منظور بررسی وضعیت میزان مشارکت دانشجویان  .گردد
 . نیز ضروري است و ارائه بازخورد به ایشانو فعالیت هاي مرتبط با آن   در کالس درس

مرکز یادگیري  از پیش تولید شده در استودیويالکترونیکی چند رسانه اي داراي محتواي در صورتی که درس  )8
 20به ازاي هر واحد درسی توسط عضو هیأت علمی باشد، حداقل زمان برگزاري کالس الکترونیکی   الکترونیکی
 دقیقه افزایش می یابد.  40. در غیر این صورت این زمان به دقیقه است

هاي فوق العاده  و خارج از ساعات و برنامه مقرر و مصوب، الزم است پس از در صورت نیاز به برگزاري کالس  )9
یان حداقل دو روز قبل از برگزاري کالس، هماهنگی هاي الزم با معاونت آموزشی هماهنگی با دانشجو

 ، براي اجراي درس در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه صورت پذیرد./پردیسدانشکده

به دو می تواند  درس ي اصلیامحتومحتواي اصلی و تکمیلی است.  شامل بستر الکترونیکیدرس در  يابسته محتو )10
ي اتولید محتو) به همراه اسالید و منابع مناسب، بعضو هیأت علمی توسط بر خط برگزاري کالس ) شیوه  الف
ده در خارج از دانشگاه استفاده از هر گونه محتواي تولید شعضو هیأت علمی باشد. توسط  چند رسانه اي الکترونیکی

به جاي محتواي اصلی تولید شده توسط استاد مجاز نیست. این گونه از محتوا می تواند به عنوان محتواي  تهران
 .تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد

یادگیري وتسهیل ارتباط با دانشجویان در بستر الکترونیکی  (به ویژه در -به منظور بهبود کیفیت فرایند یاددهی )11
شود اعضاي هیأت علمی از مشارکت فعال دستیار آموزشی در فرایند درسهاي با تعداد دانشجویان زیاد) توصیه می

 و کندمی تعیین دانشگاه مصوب نامه شیوه را آموزشی دستیار وظایف یادگیري استفاده کنند. –یاددهی 
 د.دستیار آموزشی نمی تواند جایگزین عضو هیأت علمی در برگزاري کالس شو

در محل  ، کالس ها/پردیساز آموزش الکترونیکی در دانشکده  پشتیبانیامکان و  ها تخزیرسا ا توجه به ارتقاءب )12
چنانچه عضو هیأت علمی ناگزیر از برگزاري کالس در خارج از دانشکده/پردیس باشد،   .گرددمی دانشکده برگزار 

 . ضروري است نسبت به کیفیت و پایداري اینترنت مورد استفاده، اطمینان حاصل کند

در تمام جلسات کالس الکترونیکی،  آزمون هاي هفتگی و میان ترم و پایانی، و تاالرهاي گفتگو دانشجو موظف است  )13
در چارچوب فردي و گروهی خود را  تکالیفدرسی بهره برداري کرده و محتواي آموزشی تمام جلسات کت کند. از شر

افزونه  روش هاي مختلف از جمله؛ . میزان حضور دانشجو بر اساسانجام دهدشده  بندي زمان تقویم آموزشی و جدول 
 .شودمی کنترل میتوسط عضو هیأت عل یادگیري الکترونیکیسامانه هاي گزارش گیري 

 ه(راهنمایی و مشاورضروري است اعضاي هیأت علمی در برنامه هفتگی خود زمانی را به ارائه مشاوره دانشجویی   )14
امکان توسط مرکز  . هم اکنون ایندر بستر الکترونیکی اختصاص دهندپایان نامه و رساله و یا مشاوره تحصیلی) 

 . ر یک از اساتید طراحی و مورد بهره برداري قرار گرفته استبراي ه(اتاق وبینار) یادگیري الکترونیکی 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه 
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