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 پیشگفتار 

ای غریب و هولناک، های سال گذشته، جهانیان و از آن جمله ملت عزیز ایران، با پدیدهاز واپسین ماه

یز است. مرور تاریخ رو شد که تا به امروز، همچنان با آن در حال مبارزه و ستبه نام اپیدمی کرونا روبه

و  های واگیردارشیوع بیماری ،معضالت اصلی مردماناز های دور، یکی هد که از گذشتهدنشان می

نیاکان ما را از پای و کرده حیات بشر را تهدید می است کهبوده و... وبا  ،طاعونگیری چون همه

 آورده است.درمی

الش و امید مردمان ماند، تآید و در ذهن میمی دست ای که از بازخوانی تاریخ بهترین نکتهمهم

ی عالمان و تر نقش برجستهکوش برای مقابله با چنین معضالت و از همه مهمختخردمند و س

ها و معضالت را کشف های رهایی از این چالشی خود، راهدانشمندانی است که با اقدامات عالمانه

 دادند.کرده و جان مردمان را نجات می

سوز، چه مصائب و گیر و خانمانی عالماین پدیدهت کوتاه، در این مدکسی پوشیده نیست که بر 

ی های عزیزی را از ما گرفته است که از همهناپذیری را وارد کرده و چه سرمایههای جبرانخسران

 میهنان بود.ناپذیرتر و عزیزتر، جان شیرین و گرامی همها جبرانآن

 یبیش از هر زمان دیگرکنیم، می روزهای سخت و سهمگینی که سپریپرپیداست که در این 

مشارکت افراد جامعه برای مقابله با اثرات توجه و پذیری و مسئولیت، همدلی، همبستگیامید، نیازمند 

باری دیگر جامعه نیازمند حضور و در این برهه، شک و بیهستیم اپیدمی ناگوار شیوع این 

ی خود، بنابر رسالت اجتماعی و وظیفهتا است رگ نظام آموزش عالی کشور بز یهخانوادآفرینی نقش

مسئولیت اجتماعی . مصروف دارند سوزبالی خانمان این مهار برایرا  شانتمامی توان و همت
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 به پایبندی و شده استتر تعریفو پیشاداری  هایفعالیتمتخصصان و نخبگان جامعه، امری فراتر از 

 دارد. و دانشمندان خود نخبگان از جامعه، که تسا جایی به انتظار موقع،به اقدام و رسالت این

و با خبر انتشار شیوع ویروس کرونا در کشور،  ۱۳۸۹روزهای اسفندماه سال  رو از نخستیناز همین

بنابر مسئولیت اجتماعی واحساس  ،آموزش عالی کشور عضوی از نهادعنوان بهدانشگاه شیراز نیز 

برخورد خود،  هایها و توانمندیی و ظرفیتدانشگاه ینوادهاخ با استفاده از تخصصه دارد، تکلیفی ک

فکری، سعی در  هایشبکهایجاد  بافعالیت خود قرار داده است و  یرا سرلوحهاین اپیدمی  عالمانه با

  نموده است. مخاطره از این بحرانبرای عبوری کمهایی شایسته و کاربردی، حلیافتن راه

دانشگاه شیراز درخصوص آموزشی های توانید، شرح مختصری از فعالیخنوشته میآنچه در این متن

 ی این گزارش،در تهیه شدهست، با توجه به فوریت اعالمبدیهی مقابله با شیوع ویروس کرونا است.

تر از این ردهی ابعاد، بسیار فراتر و گستهای دانشگاهی دانشگاه شیراز در همهها و ظرفیتفعالیت

 گزارش است. 

 افراد جامعه،همراهی بردباری و و  نخبگان ینهتالش آگاها و یاری خداوند متعال،به لطف که  یدام

 موفقیتسپری خواهد شد و شاهد روزهای خوش و توأم با بهروزی و  ، هرچه زودتراین روزهای تلخ

 باشیم.  ویژه هموطنان عزیزمانجهانیان، به یهبرای هم

 چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند                                د    د ژمده هک ایام غم نخواهد مان رسی
 جواد تشخوریان

 مدیر روابط عمومی دانشگاه شیراز
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 فصل اول

 

 معاونت آموزشی اقدامات 

 و تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه شیراز
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 تکمیلی دانشگاهاقدامات معاونت آموزشی و تحصیالت 

هنگام درخصوص مناسب و به رییگمیتصم ضرورتکشور و  در وناکر روسیو وعیبا توجه به ش

های بیو به حداقل رساندن آس یآموزش یهاتیمنظور استمرار روند فعالهب ،یآموزش هایتیفعال

، دانشگاه یمعاونت آموزشاز سوی ، حضوری های آموزششدن کالساحتمالی، بالفاصله پس از تعطیل

 شود:می ها پرداختهاختصار بدانر زیر بهاقدامات مختلفی صورت گرفت که د

 

 ریزی(های مختلف )برای سیاستگذاری و برنامه. تشکیل کمیته1

تشکیل  از سوی معاونت آموزشی دانشگاه کمیته ٥ ،های مختلفریزیی نخست، برای برنامهدر وهله

طباق مقررات آموزشی با منظور انطباق مقررات و ضوابط آموزشی )بهان ی.کمیته۱شد که عبارتند از: 

. ٥ ی ارزشیابی و نظارت؛. کمیته٤ی رفاهی؛ .کمیته۳ رسانی؛ی اطالع.کمیته٢شرایط موجود(، 

 ی فرهنگی.کمیته
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 های آموزشیی استمرار فعالیتگرفته در زمینهاقدامات صورت. 2

گردد، سال قبل بازمیبیستآموزش مجازی در دانشگاه شیراز به حدود  یبا توجه به اینکه سابقه و تجربه

ها در اسفندماه سال گذشته، آموزش مجازی با تصویب شورای آموزشی بالفاصله پس از تعطیلی کالس

 .ی دانشگاه در دستور کار قرار گرفترئیسه هیأتدانشگاه و تأیید 

و  شدهای آموزش مجازی تکمیل ت، زیرساختروزی همکاران مرکز فناوری اطالعابا تالش شبانه

ت دانشگاه به حالت پایداری ، شرایط اینترنماهی اول اردیبهشترغم اشکاالت جزئی، در دو هفتهعلی

 .شودصورت مجازی ارائه میها بهی کالسو در حال حاضر همهرسید 

درصد دروس، ۹٥از شعلمی دانشگاه، درحال حاضر بی هیأتبا مشارکت بسیارخوب اعضای خوشبختانه 

صورت ی دروس بهران قادر به ارائهشود و در موارد بسیار معدودی که همکامیصورت مجازی ارائه به

 .اندجایگزین شده سرعتبهاند، مجازی نبوده

 توان اشاره کرد:گرفته به موارد زیر میات صورتماز دیگر اقدا

 Adobeاز سیستم علمی هیأتبرای آشنایی اعضای برگزاری کارگاه آموزشی در دو نوبت،  ➢

connect رو شد. در این که با استقبال بسیارخوبی روبهی دروس رائهمنظور استفاده و ابه
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علمی شرکت  هیأتنفر از اعضای  ٥00، حدود گردیدصورت مجازی برگزار کارگاه که به

 نمودند؛

ها، برای تبیین ضرورت ی دانشکدهتمامی رئیسه هیأتی مجازی با اعضای برگزاری جلسه ➢

با حضور رئیس دانشگاه و اعضای  ،فرایند نظارت و حمایت از ایناجرای آموزش مجازی و 

 رئیسه؛ هیأت

های گوناگون در سایت دانشگاه، برای صورتهایی بهسازی و بارگذاری دستورالعملآماده ➢

 آشنایی دانشجویان با آموزش مجازی؛

 هیأتی منظور راهنمایی اعضاه، بهنفر  ٤0تا ۳0 نینالآ یبانیپشت ستمیساندازی یک راه ➢

 علمی؛

ها، برای پشتیبانی بهتر کارگاه آموزشی و توجیهی کارشناسان آموزش دانشکده برگزاری ➢

 ی آموزشی غیرحضوری؛سامانه و برنامه

صورت آفالین نیز کماکان در اختیار ، بهصورت آنالین برگزار شدهکه بهدروسی  یکلیه ➢

 دانشجویان است؛

، طی چندین تحصیلی آنان ی وضعیتجویان دربارههای دانشابهامات و پرسشگویی به پاسخ ➢

 ؛اطالعیه و مصاحبه

 ؛ی خودو رساله نامهیان از پایاندستورالعمل دفاع مجازی دانشجوتهیه و ارسال  ➢

)هر دانشکده صورت مجازی بهها ها و دانشکدهجلسات بخش یبرگزار اتامکانسازی فراهم ➢

 ؛اتاق( ٥حداقل 

  ا؛ضبط رکورده تیفیاز ک نانیاطم برای ی،وسط کارشناسان فنت هاکردن تمام کالستوریمان ➢

صورت کارشناس، برای پاسخگویی و رسیدگی به مشکالت دانشجویان، به۱6در اختیارگرفتن  ➢

online chat؛ 

ای درخصوص نامهعلمی باتجربه، برای تدوین شیوه هیأتای متشکل از اعضای تشکیل کمیته ➢

 ن با توجه به ماهیت دروس مختلف.ویان و برگزاری امتحاهای مختلف ارزشیابی دانشجروش
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 ارائه و اجرای طرح همیار دانشجو -3

های آموزشی دانشگاه از طریق با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم استمرار فعالیت

که ه به وجود آمدبرای دانشجویان روانی -مختلف روحی ی بروز مشکالتآموزش مجازی، زمینه

ها، آموزش عالی را با یک بر آسیب جدی به کیفیت آموزش در دانشگاهشکالت، عالوهتوجهی به این مبی

گرداند. برای این های حضوری مواجه میهای دانشجویی، در شروع آموزشموج جدید از اعتراضات و تنش

ر فرهنگی یر محترم اموویژه مد، بهفرهنگی-دانشجویی طرح با همکاری و مشارکت معاونتمنظور، این 

های ناشی از این بحران و همچنین رساندن به دانشجویان عزیز و کاهش آسیبانشگاه، در راستای یارید

کاهش نواقص ناشی از آموزش غیرحضوری ارائه شده است. در این طرح، اساتیدی با عنوان اساتید 

 ند داشت:عهده خواه ختلفی به شرح زیر برپشتیبان حضور دارند که وظایف م

داده شده، همراه با پایش و پیگیری وضعیت با دانشجویان اختصاصارتباط مستمر  .1

شناختی احتمالی و مشکالت مالی مرتبط با سالمت، وضعیت آموزشی، مشکالت روان

 وضعیت جاری؛

های مختلف مانند ارتباط مستقیم با دانشجویان از طریق تلفن و از کانال ،برای این مهم .2

ی با دانشجویان، گرفتن اطالعات از دیگر برگزاری جلسات غیرحضور فضای مجازی،

، آمار حضور دانشجویان در رفتن از کارشناسان منتخب دانشکدهگاساتید، کمک

 توان بهره برد؛های مجازی و... میکالس

درمانی دانشگاه، مرکز مشاوره و روانمانند های دانشگاه امکانات و ظرفیتاستفاده از  .3

ال مشکالت احتمالی ها، انتقهای مالی دانشکدههای دانشجویی، صندوقامصندوق و

 ی مرتبط؛حل مناسب دیگر برای رفع مشکالت به وجود آمدهو هر راه دانشجو به بخش

ی تعامل مناسب و مؤثر با ی شیوههای آموزشی مرتبط در زمینهشرکت در دوره .4

 خصوص در بحران فعلی(؛دانشجویان )به

 ی دانشکده.و فرهنگ ییه معاون دانشجوگرفته بصورتم اقدامات گزارش مداو .5
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 های مجازیی آزمونگرفته در زمینه. اقدامات صورت٤

 های مجازی:. تشکیل کارگروه آزمون٤.1

ی نخست از استادان خواسته شد هریک ها، در مرحلهمحتوایی آنباتوجه به تنوع دروس و تفاوت 

رد های تکوینی در طول ترم برگزار نمایند، سپس به پایش بازخودرس خود، آزمون براساس محتوای

های تکوینی ی برگزاری آزموناستادان و دانشجویان پرداخته و با گزینش استادان موفق در زمینه

گذاشتن تجربیات تشکیل داده شد که شرح موزش استادان و به اشتراکمجازی، کارگاهی به منظور آ

 ها عبارت است از:وظایف آن

های مجازی و ابزارهای مورد های برگزاری آزمونی شیوهگذاری دربارهسیاست −

 استفاده در آن در سطح دانشگاه؛

علمی،  هیأتهای سنجش مجازی به اعضای ی آموزش روشسیاستگذاری درباره −

 جویان و کارشناسان؛دانش

 هیأتزی، برای اعضای های مجای آزموننظارت بر تولید محتوای آموزشی درباره −

 علمی، دانشجویان و کارشناسان؛

 های آزمون مجازی در سطح دانشگاه؛نظارت بر کیفیت و امنیت سامانه −

 های مجازی در سطح دانشگاهنظارت بر برگزاری آزمون −

 ی مجازی در سطح دانشگاه؛های ارزیابسازی شیوههماهنگ −

 ارزیابی مجازی؛های موجود در ی مسائل و چالشگیری دربارهتصمیم −

 های موجود در ارزیابی مجازی؛ی مسائل و چالششده دربارهبررسی تخلفات انجام −

 های مجازی.های و ابزارهای آزمونروزرسانی شیوهسازی و بهی بهگیری دربارهتصمیم −
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 ی آموزش مجازیهای مختلف در زمینهه. برگزاری کارگا٤.2

طور های مختلفی برگزار شد، که بهارگاهها، کدروس و برگزاری آزموندرخصوص موضوع ارزشیابی 

 مختصر عبارتند از:

های معروف دنیا در های آموزش مجازی و بازبینی سامانهی روشارائهکارگاه نخست:  ❖

 این زمینه؛

 های مجازی و حفظ سالمت آن؛وننگاهی به طراحی آزمکارگاه دوم:  ❖

افزار آزمون دانشگاه )برای برگزاری امتحانات پایان ز نرمی استفاده اشیوه کارگاه سوم: ❖

 ترم(؛

 های مجازی.های دانشگاه درخصوص آزمونی سیاستارائهکارگاه چهارم:  ❖

 

 

 ی آزمون مجازی برای کل دانشگاهندازی سامانه. راه٤.3

در ابعاد  مانه،تر از این ساپیشبار، توسط دانشگاه شیراز طراحی شده است. ناین سامانه برای نخستی

آوری اطالعات و آمده و با پشتیبانی مرکز فندست، لیکن باتوجه به تجربیات بهشدمیکوچک استفاده 

 .ی اجرا درآمدارتباطات، فرایند این تصمیم بزرگ به مرحله

 گاه شیراز:ی آزمون مجازی دانشهای سامانهقابلیت 

 دانشجو؛ IPامکان ردیابی   ❖

 و تماس صوتی و تصویری استاد و دانشجو در لحظه؛امکان برقراری ارتباط  ❖

 امکان پشتیبانی در لحظه. ❖
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به دیگر  الکترونیکیهای ی آموزش و آزمون. انتقال تجربیات دانشگاه شیراز در زمینه٤.٤

 های کشوردانشگاه

، ورهای کشهای مجازی دانشگاه شیراز در اختیار دیگر دانشگاهزمونآ های کارگروهاندیشینتایج هم

ی در پی موفقیت دانشگاه شیراز در زمینه قرار داده شده است. کشور ٧های منطقه دانشگاهازجمله 

أت یاعضای هدی دانشجویان و درص۹٥رضایت و  ی آزمون مجازیندازی سامانهراهو موزش الکترونیکی آ

اشته و تبادل اطالعات د های کشوربا دیگر دانشگاهی دانشگاه، دانشگاه شیراز از این شیوه دانشگاه علمی

  های کشور قرار داده است.تجربیات خود را در اختیار دیگر دانشگاه

 

 

 مجازی دروس عملیتدوین ی گرفته در زمینه. اقدامات صورت5

 س عملیدوین مجازی دروی تل کمیتهشکیت. 1-5

سازی مجازیبه افزون نیاز روزو  هوجود آمدبهبا توجه به شرایط ر، در پی شیوع بیماری کرونا در کشو

استمرار منظور به در مقایسه با دروس تئوری، لیتفوت ماهیت دروس عمو  های آموزشیامحتو

با هدف تهیه  ،ی تدوین مجازی دروس عملیهکمیت ،پاسخگویی به نیاز دانشجویانو  های آموزشیفعالیت

 در دانشگاه شیراز تشکیل شد.دوین مجازی دروس عملی و ت

 ز:ا است عبارت واحد تدوین مجازی دروس عملیکارگروه وظایف ح شرترین مهم

 ؛تدوین مجازی دروس عملی برایاجرای تصمیمات معاونت آموزشی دانشگاه  ➢

 ؛عملیاتی یراهکار و برنامه یارائه ➢

 ؛نظارت بر اجرای مراحل مختلف کار ➢

 و... . ثر بین عوامل اجرایی و نظارت بر حسن انجام کارؤباط مبرقراری ارت ➢
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بندی کار و شرح وظایف مشخص شدن زمان و تدوین مجازی دروس عملیدر پی تشکیل کارگروه 

، فیلمبرداری و مهندسیفنی وا و مطالب تئوری، رفع مشکالتسازی محتآمادههای مختلف، مراحل گروه

 .نشگاه در حال انجام استلی در داتدوین دروس عم
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 برداریکار فیلمنمونه
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 های مجازی و از راه دور دانشگاه شیرازگاهاندازی مرکز آزمایشاهر. 2-5

منظور دسترسی به های آموزشی،اسازی محتوافزون مجازیبا توجه به شرایط کنونی و همچنین نیاز روز

و نیاز به دسترسی از راه دور و  های آموزشیمخاطبان به دوره تر دانشجویان وهرچه بهتر و بیش

 راه های مجازی و از راه دور دانشگاه شیرازگاهآزمایشمرکز  ،نیازهای آزمایشگاهی مورد سازی دورهمجازی

 اندازی شده است.

الملل دانشگاه شیراز، در همت جمعی از اساتید و مسئوالن دانشگاه شیراز و پردیس بیناین مرکز به

در دانشجویان وجه به نیاز بات ،ی و آزمایشگاهیدسترسی به دروس عمل رای، ببیماری کرونا دوران شیوع

از محتوای این سایت برای عموم قابل دسترس بوده و بخش  بخشی است. شدهاندازی این دوران راه

  دارد. نامهماهنگی و ثبت نیاز به ،دیگری از آن

 
 

 

 

https://vlab.shu.ravandcc.ir 
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کار: آزمایشگاه کنترل خطینمونه  
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 دومفصل 

 

 دفتر نظارت اقدامات 

 و ارزیابی و تضمین کیفیت

 انشگاه شیرازد
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 اقدامات دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

 ،«مدیریت دروس دانشگاهی در محیط الکترونیکی»افزایی مجازی ی دانشهارگزاری دورهب .1

 علمی: هیأتعضای ا یویژه

دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون، با توجه به ضرورت 

اقدام به  ،الکترونیکیهای آموزشتر در علمی، برای مشارکت بیش هیأتافزایش سواد دیجیتالی اعضای 

، «دانشگاهی در محیط الکترونیکی مدیریت دروس» باعنوان افزایی مجازیی دانشدوره ٢برگزاری 

مورد نیز  علمی دانشگاه شیراز و هیأتعلمی نموده است که مورد استقبال اعضای  هیأتی اعضای ویژه

 قرار گرفته است. های کشورعلمی دانشگاه هیأتبرداری دیگر اعضای بهره

 های یادشده، به شرح زیر است:هریزی و اجرای دوراهداف بنیادین برنامه

 های اخیر؛علمی با تحوالت ناشی از دنیای دیجیتال در سال هیأتنمودن اعضای مراهه •

 های الکترونیکی؛ی گسترده از بسترهای آموزشعلمی با استفاده هیأتآشنایی اعضای  •

 علمی با ارائه و مدیریت دروس دانشگاهی در محیط الکترونیکی؛ هیأتآشنایی اعضای  •

ی ابزارها و راهکارهای عملی با ارائه و مدیریت دروس دانشگاهی علمی با برخ هیأتآشنایی اعضای  •

 در محیط الکترونیکی؛

 علمی با راهکارهای ارزیابی، سنجش و تضمین کیفیت عملکرد دانشجویان؛ هیأتآشنایی اعضای  •

 .کنندگان با یکدیگری مشارکتگذاری دانش و تجربهکبه اشترا •

در دو گروه مجزا در این دوره شرکت  ۱۳۹۹ماه روردینف۱٥صورت مجازی روز علمی به هیأتاعضای 

 .نمودند
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 ۱۹تا۱6و دومین دوره از ساعت  ۱۳تا ۱0، از ساعت ۱۳۹۹ماه فروردین۱٥ی مجازی، روز نخستین دوره

علمی دانشگاه شیراز، به طرح مباحث  هیأتتن از اعضای  ٤ ،هاد. در این دورهساعت برگزار ش ۳مدت به

ازین یادگیری الکترونیکی و تحوالت آتی، اهداف و مفاهیم اولیه از یادگیری الکترونیکی، پردازی آغمفهوم

های قهای برتر جهان و افی ایران، تحوالت در دانشگاهی گذشتهابعاد یادگیری الکترونیکی در دو دهه

مان شیوع های الکترونیک در زی آموزشو همچنین گزارشی از وضعیت ارائهپرداخته آینده در ایران 
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ی دروس در محیط ها نیز، چگونگی ارائهی جلسههای کشور ارائه کردند. در ادامهبحران کرونا در دانشگاه

 افزار آموزش داده شد.طور عملی و در محیط نرمالکترونیکی، به

ریزی برای دروس عملی و آزمایشگاهی و راهکارهای ارزیابی، سنجش و ی برنامه، به مسألهامهاددر 

مین کیفیت عملکرد دانشجویان پرداخته شد و سرانجام با حضور معاون آموزشی دانشگاه، استلزامات تض

پرسش و  ی اجرای درس در محیط الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت.در زمینه ،اجرایی دانشگاه شیراز

 های مجازی بود.بخش کارگاهپاسخ، پایان

 صورت فعال مشارکت داشتند.علمی، به هیأتاز اعضای نفر  ٤٢٢جمعا  ،های مجازی یادشدهدر دوره
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 تشکیل کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در شرایط شیوع ویروس کرونا.2

های ارزیابی مستمر فعالیتها و افزایی تالشراستای همدر دانشگاه، این کارگروه با ابتکار معاونت آموزشی 

 آغاز به کار نموده است. ماهفروردین٢6 تاریخیوع ویروس کرونا، از شده و قابل انجام، در زمان شانجام

ها و امور ی مدیریت فعالیتهای دانشگاه در زمینهارزیابی مستمر فعالیتاز تشکیل این کارگروه، هدف 

 هیأتها، به ی بازخورد تالشی و فرهنگی و دانشجویی دانشگاهی است. ارزشیابی و ارائهآموزشی، پژوهش

 های اصلی این کارگروه است.رسالتی دانشگاه، ازجمله رئیسه

 

 اندازهابرگزاری وبینار آموزش و یادگیری الکترونیکی: تجارب و چشم. 3

مناسبت به ،مکاری معاونت آموزشی دانشگاهبا ه ،دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز

آموزش و یادگیری »وبینار  ،۱۳۹۹سرآمدی آموزش  یپاسداشت استاد شهید مطهری و هفته

 ،«روز شیراز»مقارن با  ،ماه سال جاریاردیبهشت۱٥ تاریخدر ، «الکترونیکی: تجارب و چشم اندازها

  .کرد صورت زنده برگزاربه

ایشان با بود.  صدیق خاکی دکتر ،لوم، تحقیقات و فناوریآموزشی وزارت عاین وبینار میزبان معاون 

به ایراد  «های الکترونیکیآموزش یرت عتف در ارتباط با آیندههای وزاسیاست» موضوع

 .سخنرانی پرداخت
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دومین سخنران کلیدی این وبینار بود که به تشریح  ،دکتر جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

 .پرداخت« ند کیفیت در آموزش عالی ایرانرو»

 

 ،علمی هیأتمباحث آموزش عالی و اعضای به دان مننظران، عالقهنفر از صاحب ٢00از بیش ستگفتنی

 .از این وبینار استقبال نمودند

 

  ارزشیابی و برگزاری امتحانات پایانی و سنجش یادگیری دانشجویان ینامهشیوهتدوین . ٤

 (گزاری امتحانات پایانی و سنجش و یادگیری دانشجویانسازوکارهای بر)

ها و مراکز های آموزش و یادگیری الکترونیکی در دانشگاهیوهاز زمان شیوع ویروس کرونا در جهان، ش 

آموزش عالی توسعه یافته است. در راستای توجه به فرآیندهای یاددهی و یادگیری الکترونیکی، توجه به 

 شود.نیز مهم ارزیابی می الکترونیکیرهای آموزش و یادگیری موضوع ارزشیابی دستاو

درخصوص چگونگی ارزشیابی  ،معاون محترم آموزشی وزارت متبوع با عنایت به دستورالعمل ابالغی 

معاونت آموزشی و  ،زمانی ی، در این برهه۹۹-۹۸پایانی و برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین مجازی ارزشیابی آموزش  یبا همکاری کمیته ،تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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برگزاری امتحانات در  یاست به بررسی سازوکارهای مختلف ارزشیابی و شیوهکیفیت تالش نموده 

 .در دانشگاه همت گمارد ۹۹-۹۸نیمسال دوم سال تحصیلی 

 

علمی بتوانند به  هیأتاعضای  ،ستفاده از آنپردازد که با انامه به سازوکارهای پیشنهادی میشیوه

ست تدوین سازوکار پیشنهادی گفتنیبپردازند. سنجش و ارزشیابی دستاوردهای یادگیری دانشجویان 

روند شیوع کرونا تدوین  یجامع در صورت ادامه ینامهبرای نیمسال و سال جاری است و شیوه ،ارزشیابی

 .خواهد شد
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 «های مجازی و حفظ سالمت آننگاهی به طراحی آزمونآنالین » وزشیآم یرگزاری دورهب -٤

 هاسای بخشؤآموزشی و ر یرانبرای مد ،در دانشگاه شیراز 

تاریخ  در «های مجازی و حفظ سالمت آننگاهی به طراحی آزمونباعنوان »ی مجازی کارگاه آموزش

با همکاری دفتر نظارت،  ،شگاهمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دان سویاز  ،۱۳۹۹خردادماه ٢٤

 ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد.

 زیر مطرح شد: احثمب کارگاه این در 

 ؛(Moodleی مدیریت آموزشی مودل )های مجازی در سامانهطراحی آزمون •

 ؛های آنالینحفظ سالمت آزمون •

 .های یک آزمون استاندارد مجازیها و شاخصویژگی •
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 13۹۹تیرماه  ۸ تاریخ تا شدهارائهمجازی آمار بسترهای 

 نشگاه شیراز(از سوی مرکز فناوری و ارتباطات دا)

 هاآمار برنامه هانوع برنامه

 ۱06هزار و  ٥۱ های آموزشی برای دانشجویان دانشگاه شیرازکالس

 کالس

 عدد ۳٤0 های فرهنگی برگزار شدهکارگاه و کالس

 جلسه ۱60 رگزارشدههای آنالین بجلسه

 کالس ۳00 های زبان برگزارشدهکالس

 ،های مجازی برگزارشدهکالس

 ٧ی های منطقهیگر دانشگاهبرای د

 همت و پشتیبانی دانشگاه شیراز()به

 کالس ٥٤00
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