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 کميته تدوين مجازي دروس عملي دانشگاه شيراز

 9گزارش شماره 

 

حضرر ري تشررليل  عيت يافتن عدمطق، شررروم م د دوم  ن و با تداوم بحران کرونا 9911 از اوايل خرداد ماه      

دانشررگاه شرريراز قرار    ليد محت اي اللترونيلي براي دروس مجازي در دسررت ر کار مديريت  ، تهاي عمليکالس

اي جناب  قاي دکتر افشاريفر در جلسه  قائم مقام و معاون  م زشي دانشگاه شيراز     99/44/9911در تاريخ  گرفت.

اب  قاي به سرپرستي جن   عمليدروس  مجازي مسئ لين ذيربط دانشگاه نسبت به تشليل کميته تدوين    با حض ر  

ش        دکتر سي  شلده مهند ض  هيات علمي دان ض يت جنا يمي، نفت و گاز بينازاده ع شخ ريان  و ع ب  قاي دکتر ت

ست و روابط عم مي   مدير شگاه  فرهنگي مديرو جناب  قاي دکتر حفيظي  ح زه ريا  هکميت اين د.دناقدام نم  دان

سيس  سي،      -نفر 9444با بيش از  از بدو تا شنا شلده ها اقدام نم د     ساعت کار کار سنجي دان سبت به نياز  و  هن

جلسرررات  در .ه اسرررترا در دسرررت ر کار خ د قرار داد و اجراي  ن تدوين مجازي دروس عمليريزي براي برنامه

-و سرراختار مديريتي عملياتيمختلف راهلارهاي املان سررنجي ارزيابي شرررايط،  اين کميته، مسررتمر و فشرررده

 .ابالغ گرديدها دانشلده به م رد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصل براي اجرا اجرايي م رد نياز در دانشلده ها

، شرررايط فعلي، ورررورت 94/44/9911در تاريخ  هااهنگي با معاونين  م زشرري دانشررلدههمدر اولين جلسرره       

 نتبيي و همچنين زمان بندي اجرا انجام کار، چارت سررازماني، ویايف ع امل مختلف اجرايي، نظارتي و مديريتي

مشررخگ گرديد که هاي مختلف، عات دريافتي از دانشررلدهيابي اطالو ارزگرديد. پس از  ن با رصررد بازخ ردها 

از به ني و دامپزشلي که  دروس دانشلده کشاورزي   برخي از يا ي عل م تربيتيخي از دروس، مانند دروس رشته بر

گزاري به صرر رت رير املان بر ،هايي را انجام دهد تمريندانشررج  بايد به صرر رت حضرر ري و  ورزي دارندمهارت

شررگاه شرريراز زياد  ينده م ک ل شرر ند. البته تعداد اين دروس در دانهاي ترمبايسررت به ندارند و مي را حضرر ري

يت   عملي ي دروسنيسرررت و بخش عمده   ند.      قابل به صررر رت مجازي را دار تاريخ     برگزاري  تدوين در  ته  کمي

تعداد دانشررج  و مدت زمان م رد نياز  ،عملي جلسررات هر درستعداد دروس، نسرربت به ارزيابي  91/44/9911

ياز به دليل نها که املان فيلم برداري از تمام جلسات کالس قدام کرد و به اين نتيجه رسيداجهت تدوين مجازي 

استفاده حداکثري از منابع اللترونيلي م ج د  . لذاوج د ندارد ،به ب دجه بسيار باال و ط الني شدن روند انجام کار

به عن ان راهلار بهينه مد تصاوير، نرم افزارها و شبيه سازهاي تخصصي       انيميشن ها،  اي  م زشي، ه از جمله فيلم



صيه  که با نظر قرار گرفت صي    کارگروهجديد هاي ت  ص  اجراي راهلارهاي م رد در اللترونيلي عالي  م زش تخ

ها و مراکز  م زشي مطرح دانشگاهياري از سشايان ذکر است که بنيز همخ ان مي باشد.  کارگاه ها و عملي دروس

شگاه    MITدنيا از جمله  صا در دوران    -اندازي کرده و منابع علمي خ د را هاي مجازي را راه سامانه  زماي ص  مخ

ص رت رايگان در ا  -شي م کرونا  شي قرار مي   به  ساير مراکز  م ز تلميلي کميته تدوين  جمع بندي دهند.ختيار 

شيرا    سمجازي درو شگاه  ستفاده از منابع اللترونيلي م ج د و    ، 91/44/9911در تاريخ  زعملي دان شان داد با ا ن

هزينه ت ليد محت اي اللترونيلي براي    %14ن تا  هاي تلميلي مي ت ا با فيلمبرداري  تدوين مجازي دروس عملي  

سه هم  دروس عملي را کاهش داد. شي  لذا دومين جل ساي دا   91/44/9911در تاريخ اندي ض ر رو شلده با ح ها، ن

از منابع اللترونيلي  ها به صرر رت مجازي برگزار و نح ه اسررتفاده ن  م زشرري، رابط دانشررلده ها و بخش معاوني

شته هاي متعدد از مثالبا ذکر  م ج د سات     هاي مختلف تبيين گرديد.دروس ر کميته تدوين س مين دوره از جل

با هاي مختلف در دانشررلده 22/44/9911لغايت  29/44/9911 رت حضرر ري به صرر رت فشرررده از تاريخ به صرر

ض ر  ست  ح شلده  ريا ساي بخش   دان شي، رو ضاي هيات علمي  ، معاون  م ز سات  .برگزار گرديدها و اع  در اين جل

، م انع عملياتي در هر دانشررلده و هاي مختلفدانشررلده برنامه عملياتي کميته تدوين، گزارش پيشرررفت کار در

حجم بسرريار باالي دروس حاکي از  هانتايج بازديد از دانشررلده گرفت.م رد بررسرري قرار  ،نح ه مرتفع کردن  ن

ونيلي ري و قابليت استفاده از منابع اللت عملي در دانشلده کشاورزي، پيشرفت مناسب کار در دانشلده دامپزشل       

يلي م وج د منابع اللتروندعبراي ارتقا کيفيت ساختار فعلي، نياز به  م زش کارشناسان در دانشلده عل م،  م ج د

ملانيک، عمران و م اد، مهندسي  پيشرو ب دن دانشلده هاي    و دانشلده هنر و معماري  ورورت وبط فيلم در  و 

سهيل  ت ها جهتدانشلده  بهو تزريق ب دجه همراه با ورورت تف يض اختيار   برق و کامپي تر و شيمي، نفت و گاز 

  24/44/9911اتي دانشگاه در تاريخ ها و برنامه عمليج اين جمع بنديب د. نتايمجازي دروس عملي فر يند تدوين 

سه  ضاي کميته     در جل شاريفر، اع ض ر جناب  قاي دکتر اف شلده  اي با ح ها اطالم تدوين مجازي و رابط هاي دان

 رساني گرديد.

گرديده و با    مشرررخگکميته تدوين   برنامه عملياتي تدوين مجازي دروس عملي ت سرررط      در حال حاورررر،         

ان با هملاري کارشناس   اساتيد  براي ت ليد محت اي اللترونيلي، هاي الزمگ ب دجه م رد نياز و ارائه  م زشتخصي 

شغ ل ت        شگاه م صيالت تلميلي دان شج يان تح  ه منظ رب با رويلرد ت ليد محت اي ترکيبي اين دروس دوينو دان

 11-11ها دروس عملي ترم دوم سال تحصيلي   امه ريزيبر اساس برن  هستند.  کاهش چشمگير زمان فيلمبرداري 

د ن ج يان عزيز قرار خ اه تا نيمه مرداد ماه تدوين و در اختيار دانشررر      دکه قابليت ارائه به صررر رت مجازي را دارن       

دانشررج يان بدون هيگ گ نه  11-11سررال دوم سررال تحصرريلي   مي. هچنين با اصررالح تق يم  م زشرري نگرفت

 د ادامه دهند.   ه و بدون ايجاد وقفه به تحصررريل خ     دگذران  اي خ اهند ت انسرررت دروس عملي اين ترم را   هر در د

سابقه ط الني در         شگاهي جامع با  شيراز به عن ان دان شگاه  ومن ارائه طرح دان مجازي تدوين   م زش مجازي، 



اي اللترونيلي م رد نياز سرراير به وزارت عل م، تحقيقات و فناوري  مادگي خ د را براي ت ليد محت   دروس عملي

شگاه  ست.     دان ش ر اعالم نم ده ا شج يان  با اجراي اين طرح  رامش خاطرها و مراکز  م زش عالي ک ، والدين، دان

ض  شي    اع سان  م ز شنا شگاه ها     تامين اي هيات علمي و کار صله گذاري اجتماعي در اجراي دروس عملي دان و فا

 رعايت خ اهد گرديد.

 

سش و            فايل        سات پر ست رالعمل هاي وزارت عل م، جل شده، د وبط  سات مجازي، لينک هاي  هاي ارائه جل

 پاسخ و همچنين جلسات  م زشي جهت ت ليد محت ي اللترونيلي در ادامه  مده است. 

 : 94/4/9911لينک جلسه برگزاره شده در تاريخ 

p46ir8hh7.shirazu.ac.ir/pil7http://vc 

 : 91/4/9911لينک جلسه برگزار شده در تاريخ 

m/1ofn11qj46.shirazu.ac.ir/p7http://vc 

ص ص راهلارهاي اجراي          صي  م زش عالي اللترونيلي در خ ص سط کارگروه تخ شده ت  سند تهيه   دروس لينک 

 عملي :

http://elearning.msrt.ir/م- م زش-تخصصي-کارگروه-9-شماره-هاي-ت صيه/ 

http://vc7.shirazu.ac.ir/pil7hh8ir64p
http://vc7.shirazu.ac.ir/p62qj10ofn1m/
http://elearning.msrt.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9/

