
تدوين مجازي دروس عملي

دكتر مجتبي بينازاده
مسئول تدوين دروس عملي

هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز
١٣٩٩/٠۴/١۴



https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

ضرورت



.مي دانيم كه اميد جايگزين برنامه ريزي نيست

.براي بدترين ها آماده مي شويم اگر چه به بهترين ها اميد مي بنديم
.دانيم كه اميد جايگزين برنامه ريزي نيستمي 

.ديمبراي بدترين ها آماده مي شويم اگر چه به بهترين ها اميد مي بن



:هدف
تدوين مجازي دروس عملي

ھفتھ ۴حداکثر : زمان اجراي کامل پروژه



List of Lab Options for E-Learning: 

https://li.wsu.edu/teaching-tool-boxes/options-for-virtual-labs-and-simulations-for-laboratory-based-courses

نمونه كار



مركز آزمايشگاه هاي مجازي و از راه دور دانشگاه شيراز
سايت درباره

 و وياندانشج بيشتر و بهتر هرچه دسترسي منظور به  آموزشي، هاي محتوي مجازي سازي افزون روز نياز همچنين و كنوني شرايط به توجه با
.است شده اندازي راه مركز اين  نياز، مورد آزمايشگاهي هاي دوره سازي مجازي و دور راه از دسترسي به نياز و آموزشي، دوره هاي به مخاطبان

 دسترس قابل عموم براي سايت اين محتواي از بخشي .گردد مي ارائه شده، ديده تدارك دور راه از و مجازي هاي آزمايشگاه از تعدادي ادامه در 
.دارد نام ثبت و هماهنگي به نياز آن از ديگري بخش و بوده

 به پاسخ و وناكر بيماري همه گيري بحبوحه در شيراز، دانشگاه الملل بين پرديس و شيراز دانشگاه مسئوالن و اساتيد از جمعي همت به مركز اين 
.است گشته اندازي راه دوران اين در آزمايشگاهي و عملي دروس به دسترسي به دانشجويان نياز

https://vlab.shu.ravandcc.ir



https://vlab.shu.ravandcc.ir

آزمايشگاه كنترل خطي: نمونه كار

استفاده از شبيه ساز 
كاهش حجم فيلم برداري



ساختار اجرايي



معاونت آموزشي

معاونت آموزشي دانشكده

رئيس بخش

هيات علمي مسئول آزمايشگاه

كارشناس آزمايشگاه تيم سمعي بصري

انجمن هاي علمي

تاييد توليد محتوا

بارگذاري در سامانه

پشتيبان فني دانشكده

معاونت دانشجويي و فرهنگي روابط عمومي

رابط دانشكده

رابط بخش

واحد تدوين مجازي دروس عملي

معاونت اداري و مالي

ز فناوري اطالعاتمرك





اجراي تصميمات معاونت آموزشي دانشگاه جهت تدوين مجازي دروس عملي
 راهكار و برنامه عملياتيارائه
 نظارت بر اجراي مراحل مختلف كار
برقراري ارتباط موثر بين عوامل اجرايي و نظارت بر حسن انجام كار

11

وظايف واحد تدوين مجازي دروس عملي



تعيين هيئت علمي و كارشناس  مسئول هر آزمايشگاه
 نظارت بر كيفيت و زمان بندي اجراي برنامه
نظارت بر فعاليت رابط دانشكده و رابط بخش ها
تسهيل فاز عملياتي بر اساس برآورد رابط ها و تيم سمعي و بصري
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آموزشي دانشكده و رئيس بخشمعاون وظايف 



 وظايف مشخص شده توسط واحد تدوين مجازي دروس علمي اجراي زمان مند مديريت و
ارتباط موثر با معاون آموزشي دانشكده، رئيس بخش ها و رابط بخش ها
بررسي و فراهم كردن فضا و تسهيالت براي تيم سمعي و بصري و پشتيبان
استفاده موثر از ظرفيت هاي دانشجويان انجمن علمي و گروه هاي دانشجويي
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وظايف رابط  دانشكده



نظارت و برقراري ارتباط با هيئت علمي مسئول و كارشناس آزمايشگاه
ارتباط با رابط دانشكده و رئيس بخش
فراهم كردن نياز هاي هيئت علمي مسئول آزمايشگاه
اه و تيم تنظيم برنامه زمان بندي ضبط با هماهنگي هيئت علمي، كارشناس آزمايشگ

سمعي بصري
 موثر از ظرفيت هاي دانشجويان انجمن علمياستفاده

14

بخشوظايف رابط  



بررسي آزمايش و نرم افزار مربوطه 
توسط هيئت علمي مسئول 

آزمايشگاه و تهيه تئوري آزمايش
انجام مراحل مورد نياز و 

فيلم برداري

شبيه سازي به عنوان مكمل فيلم 
برداري

يه تلفيق فيلم برداري و شب
سازي به عنوان آزمايش 

نهايي

هيئت علمي مسئول و كارشناس آزمايشگاه

انتخاب قالب بر اساس نوع درس و . ارائه تئوري كار توسط هيئت علمي مسئول الزامي است
امكانات كمك آموزشي با هيئت علمي است

 مديريت علمي كار و مرور كارهاي مشابه
در دنيا

 برنامه ريزي و استفاده از مشاركت
حداكثري ساير هيئت علمي هاي 

متخصص در آن زمينه
بهره برداري حداكثري از تمام امكانات
استفاده موثر از توانمندي دانشجويان



حضور در دانشكده و مشاوره در مورد فضا و شرايط ضبط
 گاهآزمايشمسئول كارشناس تصوير برداري، تدوين و صدا گذاري و ويرايش با همراهي هيئت علمي
توليد زيرنويس هنگام ويرايش
ارتباط با رابط بخش
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بصري-وظايف تيم سمعي



 ان با مشكل درگيري دانشجوي(قرار دادن نيرو عملياتي و علمي در اختيار هيئت علمي مسئول
)امتحانات تا آخر تير ماه
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وظايف انجمن علمي



بصري-اجراي درخواست هاي تيم فني
كمك در فيلم برداري و تدوين و تنظيم

18

وظايف پشتيبان فني دانشكده



زمان بندي

هفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اول
مرداد 4-9تير 28-2 مردادتير 21-26تير 19-14

رفع مشكالت فني مهندسي
آماده سازي محتوا و تئوري

فيلم برداري و تدوين
بارگذاري



نمونه كار فيلم برداري

99/04/14فيلم برداري در تاريخ 



.همكاري و مشاركت شما را ارج مي نهيم


