
روزمعلمبزرگداشت
آموزشینمونهیتقدیرازاستادان



ر پیشنهاد راه اندازی گروه تولید محتوای آموزشی ریاضی د* 
بخش ریاضی و پیگیری اجرای آن

برای اولین بار (Light board)ساخت برد نوری آموزشی * 
در ایران و استفاده از آن در آموزش

نیکیالکتروآموزشیمدلبراساسریاضیدروسارائۀپیشنهاد*
پیوندوارزیابیتعامل،محتوی،انگیزه،

مدلاینازاستفادهبا122عمومیریاضیدرسارائۀ•
در-تعاملیآموزشیمحتوایبرتاکیدبا-آموزشی

Moodle)مدولآموزشیمدیریتسیستممحیط
LMS
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آموزشیمدلبراساسریاضیدروسارائۀپیشنهاد*
پیوندوارزیابیتعامل،محتوی،انگیزه،الکترونیکی

مدلاینازاستفادهبا122عمومیریاضیدرسارائۀ•
رد-تعاملیآموزشیمحتوایبرتاکیدبا-آموزشی

Moodle)مدولآموزشیمدیریتسیستممحیط

LMS

-خانممشارکتبا1399-1400اولنیمسالدردرساینارائۀ:توضیح•
درونارمکادکتروپیرویدکترآقایانوبیگیدکترونمازیدکترها

.استبودهپیرویدکترآقایمشارکتبادومنیمسال
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آنهابارگذاریوآموزشیهایویدیوتولید•
مودلLMSدر

طریقازشدهبارگذاریویدیوهایکردنتعاملی•
مودلLMSدرH5Pهایفایلتهیه

دانشجویانبرایهاویدیودادنقراردسترسدر•
مودلLMSدرهفتگیصورتبه

مشکالترفعبرایآنالینهایکالسبرگزاری•
همشاهدمحتوایباارتباطدردانشجویانآموزشی

مشارکتباکتابهایمسالهحلوشده
دانشجویان
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ردآموزشیمحتوایبهسریعدسترسیسهولت•
زمانهر

صویرتبهباپذیراندانششناختیبرحیطهتاثیر•
هایافزارنرمازاستفادهبانظریمفاهیمکشیدن
ریاضی

یبرگزاربادانشجویاننگرانیواضطرابکاهش•
مستمرتراکمیهایارزشیابی

یتکیفبهبودواصالحجهتباالپذیریانعطاف•
شدهتولیدمحتوای
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برای ایجاد امید و انگیزه تحصیل علم در دانشجوتالش * 

برای تقویت روحیه آکادمیک و اخالق مدار در دانشجوتالش * 

نقش راهنمای معنوی در زندگی دانشجوهاایفای * 

دروس مجازی در محیطی مشابه با آموزش حضوریارائه * 
دروس مجازی بصورت تمام نما در محیط کالس و بر ارائه * 

روی وایتبرد

6



ه،گذشتترمدوظرفحضوریهایکالسبرگزاری•
ردرویکباآپاراتسامانهدربارگذاریوفیلمتهیه

Learning)مسئلهحلبهمبتنیآموزش
based-Problem)

مدلتهیهمختلفمراحلالکترونیکیمجموعهتهیه•
مصنوعیوطبیعیهایسیستمریاضی

برقراریودکترامقطعراهنمایاستادبامصاحبه•
...وعلمیاجتماعی،معنوی،زندگیمیانارتباط

:یزندگمفهومومعنیعنوانباسخنرانیبرگزاری•
کرد؟بایدچه
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هایکالسدرمجازیبردوایتافزارهاینرمگیریکاربه•
تصاویر،ازهمزماناستفادهامکانایجادمنظوربهتئوری

ازفادهاستبادرسیمطالبدستینگارشنیزومتوناسالیدها،
نوریقلم

دارایهایپروژهارائهوسازیشبیهافزارهاینرمآموزش•
تساعادرآموزشیدستیارهایهمکاریباعملیاجرایقابلیت

درسیغیر

دردانشکدههایآزمایشگاهدرموجودهایسیستمسازیمدل•
واقعیزماناجرایامکانایجادمنظوربهمناسبافزارهاینرم

هبدانشجویانمشارکتحداکثرباعملیدروسوهاآزمایشگاه
یگذاراشتراکبهبادانشجوتوسطکاردستوراجرایصورت
پاسخوپرسشورایانهنمایشصفحه
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دررابسازدزندگیآنباتواندمیدانشجوآنچهامداشتهتالش•
بهلذاونداشتوجودآنامکاندانشکدهدرگاهی.گذارماختیارش

عملیآموزش(دامصنعتدر)دانشکدهازخارجفضایدردانشجوهمراه
.دادمتکمیلیو

بکسدانشکدهدردامتولیدمثلزمینهدرراالزمدانشدانشجوگاهی•
ازبیرونرانفسبهاعتمادوتمرینفضایبودالزمولیبودکرده

.کنمفراهمبدایش(شیریگاوواحدهای)دانشکده

جویاندانشیادگیریبرایمثلتولیدهاییفناوراندازیراهبرایتالش•
.دانشکدهدر

گزارشپنجاهویکصدحدودتحقیقروشمانندسنگینیدرسدر•
حیحتصوخواندمراتخصصیدانشجویانتمرینیمقالهخالصهودرسی
.کردم
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متزحبایدپیشرفتبرایکنمروشندانشجویانبرایکردمتالش•
.کردفکرباالترهمهازوگذاشتوقتکشید،مرارتکشید،

جویاندانشیادگیریبرایمثلتولیدهاییفناوراندازیراهبرایتالش•
.دانشکدهدر

ختس.شداندازیراهدانشجوتوسطمثلتولیدهایفناوریبرخی•
.میتوانندکهدانست،دانشجوولیداشتمرارت.بود

ایجادوقفهوسکونپژوهشوآموزشدرکرونا،سختشرایطدر•
.نکردم
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ر هتمام به استفاده از دانش تخصصی در راستای کمک به مردم دا•
کنار آمدن با با بحران کرونا

تالش برای برقراری رابطه بین دانشگاه و جامعه در حوزه * •
یری خت و بحرانی  غافلگستخصصی مربوطه برای گذر از شرایط

کرونا

عین توجه به نیازهای روانشناختی دانشجویان به صورت انفرادی در•
نگاه به کالس عنوان یک گروه

در استفاده از حداقل امکانات برای برقراری رابطه آموزشی و علمی•
جهت جلوگیری از افت و تأخیر تحصیلی دانشجویان

اری از پیگیری وضعیت تک تک دانشجویان کالس از لحاظ برخورد•
حداقل امکانات برای استفاده از کالسهای مجازی

اختصاص وقت اضافی برای کل کالس جهت جبران کندی سرعت•
آموزش در بحران کرونا
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جدیت همراه با انعطاف در رعایت سرفصل های مصوب آموزشی•

نوآوری در شیوه ارزیابی متناسب با شرایط کرونا•

جلب همدلی و همکاری دانشجویان در ایجاد فضای مشارکتی •
برای بهره برداری هرچه بیشتر از فرصت تعامل کالسی

ت ایجاد حس مشارکت و همکاری در دانشجویان برای انجام فعالی•
ز به های اضافه بر انتظار و بازه زمانی مصوب به شکلی که نیا

انرژی تالش بیشتر از سوی دانشجو تایید ابراز و برای آن وقت و
اختصاص می یابد

استفاده از بازخورد های دانشجویان برای تنظیم فعالیت های•
ر کالسی، سرعت آموزش و چگونگی ارزیابی توأم با تاکید ب

استانداردهای علمی
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تهیه و ارسال پستی لوح فشرده نرم افزار و •
داده های آموزشی مورد نیاز در دروس عملی 

،(سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش ازدور)
ه ها استفاده از بسترهای رایگان اشتراک گذاری داد•

شتراک داده های حجیمابه منظور 
و به اشتراک گذاری ویدیوهای آموزشی استاندارد•

معتبر مرتبط با دروس به عنوان منابع کمک 
آموزشی در دروس عملی
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ایهگونبهکالسبردوایتتابلویازمداوماستفاده•
صفحههادهقالبدرشدهتدریسمطالبکلکه

میاستفادهقابلدانشجویانبرایکالسدراسالید
.کندمیشایانیکمکدنشجویانیادگیریبهوباشد

رعیفواصلیعناوینتعیینومنطقینظمبامطالب•
کهدگردیارائهمطالبازنموداریبندیتقسیمارائهو

.استمشاهدهقابلکالسبردوایتتابلویدر
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وانواعبادانشجویانآشناییجهتثبتحقوقدرسدر•

فادهاستزمینهایندرمرتبطتصاویرازرسمیاسنادمندرجات•
.استشده

اعالناتتابلویطریقازترمابتدایدردرسهایسرفصل•

.استرسیدهدانشجویاناطالعبهکالس•

ومترپایانوترممیانازموندوبرمبتنیارزشیابیشیوه•

.استشدهدرجکالساعالناتتابلویدرتکالیفهمچنین•

کالسدرتکمیلیتحصیالتدانشجویانمشارکتبرایتالش•
کتابازبخشترجمهومقالهنقدطریقاز
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آنهادرشدهانجامکارهایآرشیوارائهومجازیفضایدرآموزشیهایگروهساخت

هاآنازگیریبهرهوعکسوترسیمیهایفایلصورتبهترسیمیمحتواهایتهیه

.احجامساختهایروشازآموزشیکوتاههایفیلمتهیه

کهشدهبندیزماندرسیبرنامهقالبدرآنارائهشیوهودرساهدافبیانوتدوین
.کندمیمشخصخالقودقیقآموزشیشبکهیکدرراهاتمرینارتباط

توسطهکتصاویریومطالبارائهوهافیلمکتب،قبیلازمناسبآموزشیمنابعارائه
.اندشدهتنظیموتهیهاستاد

فضایهایقابلیتومجازیآموزشهایروشبانظرموردآموزشیمحتوایتطبیق
مرایاومناظرهندسهو1،2،3معماریطراحیمقدماتدروسدرمجازی

ایهگروهتشکیلوجوابسئوالطریقازآموزشجریاندرفراگیرانکردندرگیر
هاتمرینانجاموآموزشیکوچک
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جمعیوفردیهایکرکسیونقالبدربازخوردهاارائه

نیازموردزمانوهاتمرینموضوعتعریفدرفراگیراندخالت

وپینتاریافزنرممحیطدرکرکسیونانجاموفراگیرانالکترونیکیفایلهایدریافت
افزارهانرمسایر

آموزشیهشبکدرراآنهاجایگاهتواندمیفراگیرکهخالقودقیقتکالیفارائهوتهیه
درکپایهدروس

کند

درودکننمیعملگروهیشکلبهفراگیراناثر،خلقمرحلهدرکهتکالیفیارائه
.دهدمیانجامراارائهنفریکنهایی،ارائه

فراگیرانتاکثرینظردریافتوگروهیکرکسیونروشازاستفادهبافراگیرانارزیابی
.هاپروژهازیکهردرباره

دایتهتحلیلیکارهایارائهطریقازفراگیرانبرایالزممنابعواطالعاتآوردنفراهم
.کالسدرآنهاشده
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کهینزدیکوصمیمانهارتباطمی گویندمنبههمیشهدانشجویان•
سریموثرتریادگیریوکمتراضطرابمی شودباعثدارمایشانبا

شفافصورتبهچیزهمهمنکالسهایدر.باشندداشتهکالس
مههآنهاعملکردارزیابیبرایمنواستمشخصدانشجویانبرای
صورتبهومی دهمتوضیحبرایشانراآنهاضعفوقوتنقاط

ینیبازبواعتراضفرصتآنهابههمیشهومی سازممستندمکتوب
وتقوضعفنقاطبهآنهاهمبنابراین،.می دهمنیزراخودعملکرد

آگاهیخودنمرهمحاسبهنحوهبهنسبتهمومی برندپیخود
.می دانندعادالنهراخودنمرهمعموالودارندکامل
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مربوطلمهافیاینازبخشی)جزئیاتدادننشانوباالکیفیتباآموزشیفیلمهایتهیه
بااینجانبتوسطکهبودهآزمایشگاهیوعملیدروسعملیاتجلساتبرگزاریبه

یفیلمهابهمربوطدیگربخشوشدهفیلمبرداریواجرابخشکارشناسهمکاری
.(استگردیدهتهیهمعتبرعلمیمنابعارکهاستآموزشی

درمشارکتدرآنهاازدعوتوکاربهشاغلگذشتهسالهایالتحصیالنفارغمعرفی
بهشویقتدربسزاییتاثیرایشانتجربیاتودانشانتقالودرسیکالسهایبرگزاری

درهدفمندتحصیالتبرایمضاعفانگیزهایجادومناسبشغلیآیندهبهامیدیادگیری،
.دارددانشجویان

ویعلممحتوایتولیدجهتبهدرسیسمینارهایارائهبهدانشجویانالزاموتشویق
ینارهاسمدرشرکتبهآنهاتشویقهمچنینوعلمیخوداتکاییوتوانمندیحسایجاد

شدنشناختهبهتروعلمیپویاییایجادبرایعلمیمجامعدرحضورو
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دنیامختلفهایدانشگاهنامبهاساتیدازآموزشیهاکلیپوهافیلمارائه*
درسعملیبخشدر

دانیمیبازدیدهایجایبهتخصصیافزارهاینرمازاستفادهکردنجایگزین*
دروسعملیبخشهایسرفصلبامتناسب

دروسعملیبخشازگامبهگامصورتبهوتصویریهایفایلارائه*

مشکالتومسائلکردنبرطرفجهتAnydeskافزارنرمازاستفاده*
هایهشبکطریقازدانشجوبامستمرارتباطچنینهمودانشجویاناحتمالی
ایمیلواجتماعی

ودانشکدهسطحدرپژوهشیوآموزشیهایکارگاهووبینارهابرگزاری*
هایدورهدانشکده،سطحدرتحقیقروشهایدورهبرگزاریقبیلازدانشگاه
GISو...
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21

دانشجوهمیارطرحاجراییدبیر•
رفاهی،ومالیپژوهشی،آموزشی،خدماتارائه ی•

ارهمیطرحقالبدردانشجویانروان شناختیپایش
دانشجو



عملیدروسمجازیتدوینکمیتهسرپرست•
شیرازدانشگاه

سازمانیساختارایجاد•
هادانشکدهازمیدانیبازدید•
فیلممطالب،آوریجمع)محتواتولیدآموزش•

(تدوینوبرداری
بودجهتوزیعوتخصیصتخمین،•
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؛(موردهفت)علمیهیئتاعضایبرایالکترونیکیهایآزمونمورددرگامبهگامهاینامهشیوهتهیه•

علمی؛هیئتاعضایآموزشبرایبلندوکوتاههایکلیپویدئوتهیه•

؛(دورهدوازده)شیرازدانشگاهدرالکترونیکیآزمون هایوآموزشمورددرآموزشیکارگاه هاییبرگزاری•

وهنرشیراز،تربیت مدرسدانشگاه هایدرمجازیآزمون هایوآموزشمورددرآموزشیکارگاه هاییبرگزاری•
؛اقلید

هیئتاعضایوآموزشیمعاونینبرایمجازیآزمون هایوآموزشمورددرآموزشیکارگاه هاییبرگزاری•
.المردوالرستانکازرون،،فسا،جهرم،استهبان:شاملاستانعالیآموزشمراکزودانشگاه هاعلمی

علمی؛هیئتاعضایودانشجویانبرایالکترونیکیهایآزمونمورددرآموزشیسایتوبتهیه•

ها؛آنبهپاسخوالکترونیکیهایآزمونمورددرعلمیهیئتاعضایودانشجویانمتداولهایپرسشتهیه•

تلفن؛والکترونیکیپست،هارسانپیامباعلمیهیئتمحترماعضایهایسؤالبهپاسخ•
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الکترونیکی؛هایآزمونمورددرعلمیهیئتاعضایازنظرسنجی•

نیم سالهرانتهایدرالکترونیکیآزمون هایوآموزشازآسیب شناسیگزارش هایتهیه•
آموزشی؛

شجویاندانوعلمیهیئتاعضایبهالکترونیکیهایآزمونبهمربوطنکاتمورددررسانیاطالع•
آموزشی؛اتوماسیونسامانهطریقاز

هایحلراهوهاچالش،هازیرساختاجرا،آموزش،مورددرمشورتیمتعددجلساتبرگزاری•
الکترونیکی؛هایآزمونبهمربوط

یسامانهازاستفادهبرایالزمزیرساختایجادوآزمایشمعرفی،وموجودهایسامانهبررسی•
شیراز؛دانشگاهفراگیرسامانهعنوانبهمودل

؛مودلیسامانهدرآزمایشیآزمونششبرگزاری•

مختلف؛هایآزمونبرایمودلسامانهعملکردارزیابی•
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هایآزمونمورددرعلمیهیئتاعضایودانشجویانمتداولهایپرسشتهیه•
ها؛آنبهپاسخوالکترونیکی

شناساییودانشجویاندیدگاهآوریجمعمنظوربهمجازیفضایرصد•
ها؛آنمشکالت

دانشجویی؛فعالهایگروهباارتباططریقازدانشجویانبهدهیپاسخ•

الکترونیکی؛هایآزمونمورددردانشجویانازنظرسنجی•

یهاآزمونمورددردانشجویانبرایپاسخوپرسشآنالینجلساتبرگزاری•
الکترونیکی؛
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درالکترونیکیهایآزمونمورددراستفادهموردهایشیوهانعکاسوبررسی•
کشور؛ازخارجوداخلهایدانشگاهسایر

ردویژهبه،مودلسامانهدرشدهساختهالکترونیکیهایآزمونبرنظارت•
عمومی؛هایدرسهایآزمونمورد

الکترونیکی؛آموزش هایکارگروهوظایفشرحتهیه•

الکترونیکی؛هایآموزشکارگروهعملیاتییبرنامهتهیه•

از؛شیردانشگاهدرالکترونیکیآموزش هایگسترده یشیوه نامه یتهیه•

آموزش هایمورددرنظرتبادلبرایملیعلمیمجامعدرشرکت•
.الکترونیکی
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