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 مقدمه

کنشگران آموزش عالي به از سوی  آموزش و محتوای تغییر در فرایند، 1398 ماهبهمناز  19کووید  یریگهمهبا 

پذیرفته شد و پس از  خطبرونتدریس برخط و  ،ضمن تعطیلي آموزش حضوری. شد بدل ریناپذاجتنابالزامي 

بعضي از  اگرچه. در بستر الکترونیکي برگزار کرد را هاکالس ،دانشگاه فردوسي مشهدیک دوره کوتاه آشوب، 

 دو سال از تغییر بیش ازاینک پس از گذشت  .پرداختند هارسانامیپاساتید برای ارتباط با دانشجویان به استفاده از 

های آموزشي به شیوه حضوری و فعالیتمدیریت شرایط  مروربهها و مشکالت آن چالش رغمبهآموزش و  شیوه

با توجه به نیازهای متفاوت کنشگران آموزشي، مناسبات اجتماعي استاد و دانشجو، نابرابری  .است شدهگرفتهاز سر 

با  مناسب، ی آموزشيهاامید است بتوان با اتخاذ سیاستفني موجود  یهارساختیزشرایط یادگیری و فردی و 

بینانه در های آموزشي متکي بر فن یاوری و داشتن نگاه واقعی از روشریگبهره وآمده دستتکیه بر تجارب به

 ؛شاهد باشیمرا  یمندتیبهبود کیفیت آموزش عالي و افزایش رضا و ارتباطات،کارگیری فناوری اطالعات به

 تدوین شد. به شرح زیر  این شیوه نامه همین منظوربه

 تعاریف

در همه جلسات  يکیزیحضور فو با  وقتتمام صورتبهنوعي از آموزش است که دانشجو  آموزش حضوری:

 پردازد.درس به فعالیت مي کالس

 يمطالب درس هیدر تعامل با دانشجو کل استادآموزش است که در آن  ينوع (:online) برخط یکیالکترون آموزش

 .کنديم ارائه يکیزیبدون حضور فو  برخط صورتبه يکیدر بستر الکترون همزمان طوربه را

جلسات در این روش درس با ترکیبي از  (:خطبرونو  برخط یکیالکترون و یحضور) (blended) آمیخته آموزش

دهي سازی و سازمانناظر به مفهوم آمیختهطرح  .شوديم ارائه برخط يکیالکترون آموزشحضوری و آموزش 

ای خاص و متناسب با رشته تخصصي، دوره توجه به نیازهای زمینه یادگیری است که با-های یاددهيروشمجدد 

 .شوديماعم از آموزش معکوس، آموزش پروژه محور و ... ارائه  متنوع یهاشکلتحصیلي و منابع در دسترس به 
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 اهداف

 یادگیری-یاددهي یهاوهیشدر  یریپذانعطافبهبود کیفیت آموزش با تکیه بر ضرورت  -

 19در دانشگاه در دوره پاندمي کووید  شدهفراهم یهارساختیزاستفاده از تجربیات و  -

 ترکیبيآموزش حضوری، الکترونیکي و  یهاوهیشمتنوع از  یهانهیگزارائه  -

برای گسترش ارتباطات علمي و  یسازنهیزمآموزشي و  یهانظامشدن  يالمللنیبدر نظر گرفتن روند  -

 هادانشگاهبا استادان سایر  يالمللنیب

 زماني و مکاني یهاتیمحدودمالحظه  -

 یادگیری مداوم در عصر فناوری دیجیتال یادگیری مستقل فردی، یهانهیزمتوجه به  -

 اصول

 بنابراین دهند؛يمآموزش چهره به چهره را ترجیح  دانشجویان اغلب با توجه به اینکه : یآموزش حضور -

 .باشديم یحضور وهیش به درس کالس یبرگزار مشهداولویت نخست در دانشگاه فردوسي 

 2حداکثر تحصیلي  هر نیمسال درتواند ميهر گروه آموزشي ، در تمام مقاطع تحصیليآموزش منعطف:  -

گروه ) گروه آموزشي دیأیتبا حضوری و الکترونیکي برای هردرس  و   دو گروه مجزایرا با درس نظری 

  ارائه نماید.( درس دهندهارائه

 یاوهیشصورت نیاز به برگزاری کالس به در  مختلف یهادانشکده: خاص آموزش متناسب با شرایط -

دالیل و شرایط خاص را همراه با اطالعاتي درباره  تواننديم نامهوهیشمدون در این  یهاروشمتفاوت از 

دانشجویان هر کالس و ... پس از بررسي در گروه های درس، حداقل و حداکثر روش برگزاری کالس

به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه ارسال تا در اسرع وقت تصمیمات مقتضي  و معاونت آموزشي دانشکده،

 .اتخاذ شود

 درس هایکالسنحوه برگزاری 

امکان برگزاری  1401شي از مهرماه آموز هایفناوریاز  گیریبهرهافزایش انعطاف در آموزش و  منظوربه

، الکترونیکي نوین آموزشي یهایفناوربا  شدهغنيحضوری روش  مختلف به هایدانشکدهدرس در  هایکالس

 .فراهم شده است آمیختهروش و 
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 شیپ به کرونا پسا عصر در يعال آموزش :یآموزش نینو یهایفناور با شدهیغن یحضور روش -1

 یهاتیاز ظرف یریگبهرهبا  زین ایدر سطح دن يعال آموزش کهدوران  نیدر ا نیبنابرا؛ گشت بازنخواهد کرونا از

 ریتداب ازمندیآورده، ن یرو يآموزش نینو یکردهایرو ياطالعات و ارتباطات در آموزش به طراح یفناور دیجد

روش راستا  نیباشد. در هم ستمیس نیمثبت و معنادار در ا ينیآفرنقش یکه بتواند راهنما است یيو راهکارها

 با شد. در این روش ينیبشیپ 1401-1402ي در نیمسال اول آموزش نینو یهایفناوربا  شدهيغن یحضور

امکان  ،شدن آموزش يغن منظوربهدر دوران کرونا و  يکیالکترون آموزشاز تجارب مطلوب  یریگبهره

 منظور نیا یبرا. است شدهفراهم  يکیموجود در آموزش الکترون يآموزش نینو یهایفناوراز انواع  یریگبهره

 vu.um.ac.irبا آدرس  و باشديمافزار مودل ( که نرمvuدروس ) يکیالکترون تیریاز سامانه مد توانيم

تکالیف و ... را در سامانه بارگذاری و دانشجو استاد درس محتوا،  کهینحوبه .نمود استفاده استدسترس قابل

سازی آموزش های غنيدر ادامه به برخي روش مختلف از آن استفاده نماید. یهازمانحسب تشخیص استاد در 

تواند حسب تشخیص خود از شود. الزم به ذکر است که مدرس مياشاره مي 1حضوری در قالب شکل شماره 

 گیری نماید.حضوری مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباط بهره سازی آموزشهای غنيسایر روش

 یآموزش حضور یسازیغن یهاروشانواع  -1 شماره شکل
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ای شامل تصاویر چندرسانه محتوایآموزش تولید  سازیغني هایروشیکي از  تولید محتوای الکترونیکی:

ی گیاهي آن، شعرخواني هاگونهو مراتع یک ناحیه خاص و  هاجنگلیي از خط تولید یک کارخانه، هالمیفو 

ی یک زبان خارجي توسط یک فرد بومي و ... است هاجملهیک چهره به نام ادبیات کشور، نحوه تلفظ کلمات و 

به  توانميکند. در تولید محتوا نیز مي ترجذابشود، بلکه محتوا را باعث باال رفتن کیفیت آموزش مي تنهانهکه 

 زیر عمل نمود: هایشرو

است. دقیقه  15تا  10آموزشي حدود  کوچک قطعه :تهیه محتوای آموزشی در قطعات کوچک -

 توانديم در پایان هر قسمت هم و شودينمدانشجو خسته هم  مزیت استفاده از قطعات کوچ این است که

 تا شوددر پایان هر قطعه یک سؤال مطرح  توانيم کمي استراحت کرده و راجع به موضوع تفکر کند.

از تکلیف، تمرین یا تهیه یک ارائه  توانميهمچنین  آن ترغیب کرد. دربارهیان را برای تفکر دانشجو

 کردهشود راجع به موضوع فکر ترغیب نیز برای یک قطعه استفاده کرد. نکته مهم آن است که دانشجو 

 و فقط شنونده نباشد.

پاورپوینت یا  افزارنرمبا  توانيم، شدههیتهاسالید که  يسوبرای در صداگذاری بر روی اسالید:  -

 .صداگذاری کرد iSpringی دیگری همچون افزارهانرم

 افزارنرمبرای دروسي که اختصاص به آموزش یک  خصوصبهروش دیگری که : شینماصفحهضبط  -

است. در این  BB FlashBackمانند  شینماصفحهافزارهای ضبط دارند مناسب است، استفاده از نرم

 همزمان دهد.توضیح مي راجع به آن حالت استاد مراحل آموزشي را بر روی کامپیوتر خود انجام داده و

در اختیار دانشجویان دذ قالب یک فیلم و  شدهضبط افزارنرمکلیه این مراحل و توضیحات وی توسط 

ی هافرمول)شامل  موردنظربا استفاده از همین روش، مطالب  توانيمدر ضمن قرار خواهد گرفت. 

 افزارنرم)با استفاده از یک  شینماصفحهی مختلف( را با استفاده از قلم نوری بر روی هاشکلریاضي و 

 .داد( نوشته و توضیح OneNoteتخته سفید مانند 

با یک دوربین کوچک  توان، ميدر صورت استفاده از تخته برای تدریس ی از تدریس:بردارلمیف  -

ی هاپروتکلتواند با رعایت این کار مي رد.ی کبردارلمیف( از تدریس و با یک دستیار تلفن همراه)یا حتي 

یا در  وجود دارد هادانشکدهی مجهز به دوربین که در همه هااتاقحضوری در  هایکالسبهداشتي در 

خالقانه،  هایروشبا استفاده از  توانيم عالوهبه منزل با تهیه یک تخته سفید کوچک انجام پذیرد.

 آن مطالب درسي را ارائه کرد. یمبنابر مطالب را با خودکار بر روی یک کاغذ سفید معمولي نوشته و 
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امکانات دیگری همچون  د.برای این کار ابتدا باید دوربین به نحوی بر روی صفحه موردنظر ثابت گرد

 ی الکترونیک نیز وجود دارد.هاآموزشضبط تدریس در استودیوهای تصویری یا صوتي مرکز 

شود، اما ضبط صدای استاد است. این روش چندان توصیه نمي ،دیگر روشتدریس:  صوتیضبط -

ممکن است برای برخي دروس که فقط حالت ارائه و سخنراني صرف دارند، مفید واقع شود. البته حتي 

همزمان ضبط کنند تا دانشجو  طوربهشود استادان صدا و تصویر خود را در این موارد هم توصیه مي

 ، ارتباط بهتری با وی برقرار کند.بتواند با دیدن چهره استاد

همانند  یادگیری متداول-ی یاددهيهاروشحضوری با  صورتبههای درس الزم به ذکر است که برگزاری کالس

 پذیر است.امکان 19ی کووید ریگهمهدوران پیش از 

ی دانشجو در قالب هاتیفعالی شامل تدریس استاد و ریادگی-ی یاددهيهاتیفعال روش الکترونیکی: -2

صورت ، انجام یک پروژه کوچک و ... بهمسئلهپرسش و پاسخ، بحث و گفتگو با سایر دانشجویان، حل تمرین و 

سامانه صورت همزمان در کالس درس الکترونیکي حضور دارند. یعني دانشجو و استاد به ؛شودبرخط انجام مي

( بسته xباشدکه عبارت )مي webinar(x).um.ac.irافزار آدوب کانکت به آدرس روش نرم نیبرخط در ا

توان به استاد مي یسامانه برا نیامکانات ا از شود. اندازیراهسرور  نیسرور تا چند کیتواند از مي ازیبه ن

بندی کاربران، گروه يسطح دسترس تیریمد ر،یصوت و تصو یبرقرار ل،یاشتراک فا ،نمایشاشتراک صفحه

آزمونک اشاره  اینظرسنجي  یضبط جلسه و برگزار ،پنجره گفتگو ،غیاب و حضور ،یو ساخت پنل مواز

 قرار گیرد: موردتوجهدر ارائه این روش موارد زیر  نمود.

 .شود برگزار یحضور صورتبهکه یک گروه آن است  ریپذامکان دروسي تنها در روش نیا -

 یدانشجو و حداکثر تعداد حداقل تیمنوط به رعا يکیالکترون و یحضور یدرس مجزا گروهارائه دو  -

بر این اساس تعداد دانشجویان برای تشکیل بیش  .باشديم مقرراتمطابق در هر گروه درسي  يمتقاض

 23و دکتری  25، در مقطع کارشناسي ارشد 65از یک گروه برای هر درس در مقطع کارشناسي 

 باشد.دانشجو مي

ستثناء دانشجویان نو ورود در نیمسال اول که انتخاب )به ادانشجویان تمامي در زمان انتخاب واحد،  -

گروه درس حضوری یا توانند حسب شرایط خود ميشود( واحد آنها توسط دانشکده انجام مي

 الکترونیکي را انتخاب نمایند.
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 تیاولو دینرس انیبه حداقل تعداد دانشجو يکیدر گروه الکتروندرس کالس  انیکه متقاض یدر موارد -

ارائه  تمام متقاضیان به شیوه حضوریبنابراین درس برای  ؛است یحضور صورتبهبا ارائه درس 

 شود.مي

به نحوی انجام  یزیربرنامهدرس،  یهاکالسجلوگیری از تداخل زماني  منظوربه گردديمپیشنهاد  -

 حضوری باشد. یهاکالسالکترونیکي بعد از  یهاکالسساعت برگزاری  شود که

 :ردیپذيم انجام ریز یهاستمیس قیمشهد از طر يدانشگاه فردوس يابیو ارز سیتدر یهاتیفعال -

 وبینارهای مبتني بر سیستم برگزاری کالس زنده  ستمیسAdobe Connect 

  سیستم مدیریت محتوای آموزشي یاLearning Content Management System (LMS) 

 (vu)سیستم 

 يعلم يپلماسید یبسترساز و يالمللنیب و يمل دیاسات توان از استفاده لیتسه به تیعنا با :آمیختهروش  -3

 شنهادیپ آمیخته روش ،يلیتکم التیتحص مقاطع در آموزش تیفیک ارتقاء و اول تراز دیاسات از یمندبهره منظوربه

از دانشگاه ي خارج المللنیبملي یا برجسته توسط استاد/ اساتید  مستقل صورتبه درس در این روش. دشويم

موافقت گروه و شورای  پس از و یا مشترک با اعضای هیات علمي دانشگاه فردوسي مشهد فردوسي مشهد

و مابقي  یحضور صورتبه درس جلسات از يمین حداقلدر این روش . استارائه قابل  آموزشي دانشکده

  .شودر ميابرگزالکترونیکي برخط  صورتبه

 ارزشیابی

 ارائۀ پروژه، تمرین، و تکلیف ،)کوئیزها( هاآزمونک مانند در طول نیمسالدانشجو هایفعالیت)مستمر يابیارزش 

از  کیدر هر  مسالین انیپا يابیاما ارزش شوديمکالس درس انجام  یبرگزار وهیمتناسب با ش ( ... و کالسي

 یحضور وهیبه ش يلیتحص یهاشیگرارشته/  يو در تمام يلیمقاطع تحص يدروس تمام یبرا ادشدهی یهاروش

 .است یضرورو آزمون پایان نیمسال ( يکیو الکترون ی)حضور درس جلسات تمام در دانشجو حضور خواهد بود.

جلسه  در ای باشد داشته بتیغ درس کالس جلسه 16 مجموع از جلسه 3 از شیب يدرس در دانشجو کهيدرصورت

 مقطع درامکان درج نمره  باشد مستمر نمره یدارا يولباشد شرکت نداشته  يلیتحص مسالین انیامتحان پا

 نمره صورت نیا ریغ در بود خواهد 20 از 12 یدکتر و 20 از 10 ارشد يکارشناس، 20 از 8 حداکثر يکارشناس

 .شد خواهد منظور صفر مربوط درس
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 خالقانه در زمینه آموزش هایفعالیتتشویقی  هایبرنامه

 گیریبهرهدر  هیات علمياعضای مدرسین و  هانگیز باال بردنبهبود کیفیت و افزایش اثربخشي آموزش و  منظوربه 

نظام انگیزشي  ،نوین آموزشي یهایفناوربا  شدهغنيموزش الکترونیکي و حضوری آ خالقانه هایروشاز انواع 

افزارها در آموزش، افزارها و سختنظیر فنون آموزشي نوین و تعاملي، کاربرد نرم) معیارهای ارزشیابي با توجه به

ها و فنون جدید روش گیری از رویکردهای نوین به آموزش،سازهای آموزشي و بهرهاز پویانمایي، شبیه یریگبهره

 یهانشستادواری در جلسات و  یهاگزارشمانند خود اظهاری، ارائه ) یيهاوهیشو  سنجش و ارزشیابي و ...(

 .شده است بینيپیشزیر  صورتبه (و ...، نتایج ارزشیابي اساتید )توسط دانشجویان( آموزشي

 تشویقي یهاهیپاو محاسبه در  ژهیوآموزش  یهاشاخصاضافه شدن به  -

 انتخاب و تقدیر از اساتید برگزیده در جشنواره سرآمدی آموزش -

سطوح  اشاعه آن در منظوربهموفق آموزشي در قالب آثار چاپي و الکترونیکي  یهاتجربهمستندسازی   -

 مختلف آموزش دانشگاه

 آموزشي موفق یهاتجربه سازیتجاریایجاد مالکیت فکری و  بسترسازی -

نیمسال اول سال  ابتدای از و رسید تصویب شورای آموزشي دانشگاه به 23/5/1401این شیوه نامه در جلسه مورخ 

 .است الزم االجرا 1401-1402 تحصیلي


