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 برای پیشنهادی فرم طرح درس

 یا مجازی ترکیبیبه صورت دروسسازی آماده

 

 

 

 

 

 های علوم پزشکیبا توجه به رسالت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در توسعه آموزش مجازی در دانشگاه

روسازی پزشکی و داای پزشکی، دندانهای دکتری حرفهنامه آموزش ترکیبی در دورهکشور و با توجه به آیین

صت و سومین شمصوب ، (PhDو سایر مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی )

 ه علومریزی علوم پزشکی مبنی بر ارائه دروس به صورت مجازی با همکاری دانشگاجلسه شورای عالی برنامه

 تهیه و تدوین شده است. ،پزشکی مجازی، این طرح درس پیشنهادی

 

 

 

 

 

 گاه علوم پزشکی مجازیدانش
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 مجازیترکیبی و طرح درس سازی آماده پیشنهاد

 

 ،     استاد گرامی

 رعایت نکات زیر ضروری است: در درس های خود یادگیری الکترونیکیامکانات  برای استفاده از
 

  

 :ارائه دهید ترکیبیدرس خود را به شیوه از می توانید شیوه شما به دو  .1

  سایر تعامالتتکالیف و  تبادل و فرمارائه اطالعات کلی ضروری در چارچوب این، 

 نار برگزاری کامل کالس های حضوریدر ک

 و ارائه قسمتی از رئوس مطالب به  فرمرائه اطالعات کلی ضروری در چارچوب این ا

 به میزان چهار هفدهم ساعات دروس نظری()در حد مجاز مصوب  شیوه غیرحضوری

 

 

العه و منابع مط درسیاهداف، معرفی درس، شیوه ارزشیابی، منابع ضروری شامل اطالعات کلی  . 2

. ارائه این موارد در شودبرای استفاده دانشجو آماده  فرمطبق فرمت این است که باید بیشتر 

 ضروری است. سامانه نوید

 

عالوه بر موارد ضروری ذکر شده در بند دو، الزم است در ارائه درس فعالیت های یادگیری برای . 3

تواند ها می( این فعالیتنویدامانه دانشجویان پیش بینی شود. در محیط یادگیری الکترونیکی )س

باید ها . این فعالیتم( پیش بینی شودشرکت در اتاق مباحثه )فور و هازموندر قالب تکالیف، خودآ

  د.شومعرفی و ارائه  در قالب طرح دوره
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 :مقطع رشته:     نام رشته   

 :نام درس  

 

 :مشخصات استاد مسؤول 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

 دارد.بر عهده را ارتباط با دانشجويان  و ياناستاد مسؤول درس وظيفه نظارت بر روند درس و تكاليف دانشجو

 

 آدرس پست الکترونیکی استاد مسؤول:

 

 ان همکارمشخصات استاد: 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

       

 ان همكار مي توانند به قسمتهای مشخصي از درس دسترسي داشته باشند.استاد

 
 :اندكه در صفحات بعدی شرح داده شده بايد مشخص شوند های زيردرس قسمتمحتوای ن نهايي برای آماده شد

 و معرفي درساهداف  .1

 در صورت وجود تعيين جز غيرحضوری برنامه .2

 منابع درسي دانشجويان .3

 دانشجويانو پروژه های تكاليف  .4

 ساير فعاليت های يادگيری .5

 شيوه ارزشيابي دانشجويان .6

 مشخصات کلی درس
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منبهع آزمهون بهه  )توجهه داشهته باشهيد محتهوايي كهه بهه عنهوان بنويسيد: سامانهبرای ارائه به دانشجويان در اهداف درس را  .1

 شود بايد اهداف درس را پوشش دهد و آزمون نهايي دانشجويان نيز بايد با اهداف درس مطابقت داشته باشد.(دانشجويان معرفي مي

 

1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4 .........................................................................................................................................................................................................  

5 .........................................................................................................................................................................................................  

6 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

 شامل شود: ر رابنويسيد. دقت كنيد معرفي موارد زي درساين كلمه در مورد  300تا  250. معرفي مختصری در حدود 2

 يا دوره هكاربرد و ارتباط درس با رشت 

 ارتباط و جايگاه سيستم يادگيری الكترونيكي در كنار برنامه حضوری 

 توضيح كلي شيوه كار شما و روند درس 

 (الت و ...ر تعاماسخ دادن به تكاليف، شركت فعال دقع پد به موانتظارات شما از دانشجويان )مواردی مانن. 

. ...........................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 

 اهداف و معرفی درس
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این ز و استفاده ا هستند راضی( Blended learning) ترکیبیالگوی یادگیری  نشان داده که دانشجویان از شواهد علمی

ی ت آموزشمقررا توجه کنید که بر اساس  می تواند یادگیری فعال و پایاتری را برای دانشجویان در بر داشته باشد. رویکرد

نیست و  ین امر الزامیبرگزاری کالس حضوری به میزان چهار هفدهم از ساعات دروس نظری وجود دارد اما اعدم امکان مصوب 

 .های حضوری از امکانات سیستم برای تعامل با دانشجویان استفاده کنیدتوانید ضمن برگزاری کامل کالسمی

 

  های زير را تكميل نماييد.تين توضيحات قسمبا توجه به ا

 

 درس شما به كدام يک از دو شيوه زير ارائه خواهد شد: .1

  امل رگزاری ك، تبادل تكاليف و ساير تعامالت در كنار بفرمارائه اطالعات كلي ضروری در چارچوب اين

 حضوری و فعاليت های هاكالس

 

  ر حد ديرحضوری و ارائه قسمتي از رئوس مطالب  به شيوه غ رمفارائه اطالعات كلي ضروری در چارچوب اين

 های مشخصيكرد قسمتهای واحدی غيرباليني كاربرد دارد. توجه نماييد كه در اين رويدرس رای)اين نوع ارائه بمجاز مصوب 

 شوند(. از محتوا در بخش حضوری پوشش داده نمي
 ل نماييد: جدول زير را تكميصورت استفاده از اين رويكرد  در

 

 

 دلیل امکان غیرحضوری بودن بینی شدهقسمت غیرحضوری پیش
شیوه پوشش محتوا به شکل 

 غیرحضوری

   

   

   

   

 

 درس غیرحضوری جز تعیین
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 به نکات زیر توجه کنید:در تعیین منابع درسی 
  تی قستمامانه را ذکر نمایید. برای منابع مطالعه بیشتتر در ستدانشجویان  آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 جداگانه پیش بینی شده است.

  در این قسمت تمام منابع درس مورد نظر را فهرست نمایید. در صورتی که قسمتی از منابع در کالس حضوری پوشتش

 داده نمی شود حتما در توضیحات، این مطلب را به دانشجویان تبیین کنید. 

 و سطح دانشجویان باشد.درس شما  جلساتواحد و داد توجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تع 

 

 خير   بلي  در نظر داريد؟آزمون منبع آيا كتاب خاصي برای معرفي به دانشجويان به عنوان . 1

 در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد:

 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
ای مشخص هصفحات و  فصل

 شده برای آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 خير   بلي  در نظر داريد؟منبع آزمون . آيا مقاله خاصي برای معرفي به دانشجويان به عنوان 2

 .بنويسيددر صورت وجود مشخصات كامل مقاله را 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
به  نحوه دسترسی دانشجویان

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 منابع درسی دانشجویان
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يا  وقفبر كتاب  عالوه و ...( ، مجموعه اساليددر صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فيلم .3

 نماييد: آن را ضميمه فایل، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفي كنيد درسی منبعبه عنوان  به تنهايي

 

 *نوع محتوا
 ل عنوان و مؤلفین/مشخصات شام

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    
 و ... است. ههای دیگر دانشگاروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشياساليد پاور پوينت، منظور  *

 .آماده شده باشدرم به صورت نهايي آغاز تاز الزم ذكر است كه محتوای ضميمه بايد قبل  **

 

مطالعه  عمنبنوان جزوه و ...( را به عمجموعه اساليد، . در صورتي كه در نظر داريد محتوای ديگری )مانند كتاب، 4
ر وارد در نظسامانه قسمتي جداگانه برای اين مدر ) .، مشخصات كامل آن را ذكر كنيدبه دانشجويان معرفي كنيد بیشتر

 (است.گرفته شده 
.  

1 ......................................................................................................................................................................................................................  

2 ......................................................................................................................................................................................................................  

3 ......................................................................................................................................................................................................................  

4 ......................................................................................................................................................................................................................  

5 ......................................................................................................................................................................................................................  
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 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.های تشریحی، چند گزینهدر سامانه امکان طراحی انواع آزمون 

 ما، ئه شده شتوانید از دانشجو بخواهید که بعد از شرکت در آزمون با توجه به پاسخ اراهای تشریحی میدر نوع آزمون

 آزمون خود را تصحیح کند.

 ستفاده اندارید،  هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف راها در زمانتوانید از خودآزمونشما می

 کنید.  

 

 خير   بلي   ايد؟يا برای درس خودآزمون در نظر گرفته. آ1

 ها را ذكر كنيد در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  
 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نيازسنجي در برنامه 

 درسي

تستي چهار 

 جوابي
 24/7/96تا تاريخ  20/7/96ا ت 14/7/96از 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 خودآزمون ها
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 شود. ها مدیریت میادگیری در این سیستم آموزشی از طریق تکالیف و تا حدی خودآزمونی-فرایند یاددهی

 در تعریف تکالیف به موارد زیر توجه کنید:

  است.پوشش بخش غیرحضوری درس از طریق تعریف تکالیف مناسب برای دانشجویان ضروری 

 ناسبی را طراحی و ارائه نمایید.توانید تکالیف مدر صورت تمایل برای بخش حضوری درس نیز می 

 بندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. زمان 

 له و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشد.اهای حل مستکالیف بهتر است بر مهارت 

 امتا  .ستدارند. در این تکالیف هدف مطالعه منابع و یادگیری دانشجو ا این تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت

 شود. ها تعریف میدر پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به کاربردن آموخته

 

 زير پروژه پايان ترم و تكاليف درس خود را مشخص نماييد.  قسمتهایدر 

 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

پاسخ  مهلت

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تكليف اول 

 كالسي

رت در اين تكليف در يک پاراگراف كوتاه شرح دهيد كه مفهوم اين عبا

اند. زمان به وجود آمدههای درسي زيادی به صورت همبرنامه" چيست؟

 "مسان شوند.هها بايد همگرا و تمام اين برنامه

مورد كوريكولوم رشته پزشكي )يا اگر آشنايي شما كافي نيست در 

 رنامهبكوريكولوم رشته خودتان( مصاديقي برای موارد زير ذكر نماييد:  

راحي طبرنامه درسي ، برنامه درسي مخفي ، رسمي درسي رسمي و غير

 ثربرنامه درسي بي او  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده

 تا 12/7/96

23/7/96 
27/7/96 

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسي و درک 

 مفاهيم مربوطه

 

 

     

 

 

     

 های دانشجویانتكالیف و پروژه
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 پروژه پایان ترم 

 خير   بلي   ايد؟. آيا برای درس خود پروژه پايان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 
-یمتاگر در طراحی و هدایت مباحثه دقت کافی انجام شتود  وجود دارد.سازی اتاق بحث )غیرهمزمان(، در سامانه امکان فعال 

ا تکمیتل ردر صورت تمایل به استفاده از این امکان موارد زیتر تواند به پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان کمک زیادی نماید. 

 :نمایید

 

 رم(واتاق بحث )ف 

 

موضوع بحث: 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 سایر فعالیت های یادگیری



 11 

 

 

 

ر ر و غياب دكتبي، حضو نمره آزمونمواردی چون ) بندی دقيق ارزشيابي نهايي دانشجو را ذكر نماييد.ها و بارممالک. 1

  (بيني شدههای پيش و ساير فعاليت تكاليف كالسهای حضوری،

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 ..( .تي يا تشريحي، تسشفاهي، عملي، . شيوه آزمون كتبي نهايي دانشجويان )آزمون حضوری پايان ترم( چيست؟ )2

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه  نام و نام خانوادگی و امضای استاد مسؤول درس

 ارزشیابی دانشجویان


