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 تعالیبسمه

گاه علوم زپشکی لرستان  دانش

 معاونت آموزشی

گاه زپشکیمدرییت مطالعات و توسعه آموزش   دانش

 واحد آموزش مجازی 

 

 

بندی شفاف و بندی یا در بستهارائه محتوای درس به شکل مجازی همانند نمایش یک محصول بدون بسته"

 "، لذا آمادگی ارائه بهترین محصول را در مأل عام داشته باشیدای استشیشهدر اتاق 

 

 :و تعاریف مقدمه

انجام شده  ینترنتا یقکه از راه دور و خصوصاً از طر شودیاطالق م یاقدامات یهبه کل یمجاز یا یکآموزش الکترون

 :عبارتند از یآموزش مجاز ی. دو شکل کلشودیم یرانفراگ یادگیریو موجب 

 یندبه طور همزمان در فرآ یراناست که در آن مدرس و فراگ یکآموزش الکترون ینوع: یا کالس درس آنالین آموزش همزمان -1

به شکل و نیز  یریو تصو یاست و مدرس به شکل صوت یدرس حضور یهابه کالس یهشب یارنوع آموزش بس ین. اکنندیآموزش شرکت م

هرچه تعداد دانشجویان یک شوند.  یند آموزشفرآ رگیرد توانندیهم م یرانارتباط دارد و در صورت لزوم فراگ یرانبا فراگ آنالین یا برخط

 تر است. تر و راحتبکالس کمتر باشد، استفاده از این شکل آموزش مجازی مناس

ی متفاوت در فرایند یاددهی هااست که در آن فراگیرنده و فرادهنده در زمان الکترونیکیکی از انواع یادگیری  :آموزش غیر همزمان -2

در این نوع آموزش مجازی،  .نوید LMSیا  مدیریت یادگیری سامانهدر  و آزمون تکلیف ،محتوا. مانند ارائه کنندمییادگیری شرکت 

یابد. فراگیر ی مطالعه یا انجام آنها برای فراگیران اختصاص میشوند و زمان مناسبی برامی بارگذاریمحتواها، تکالیف و آزمون در سامانه 

تواند در بازه زمانی تعریف شده توسط مدرس، به سامانه مراجعه کند، محتوا را مشاهده کرده و یا دانلود کند، تکلیف را انجام دهد یا می

 در گفتگو شرکت کند. 
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مدیریت  الکترونیکی است که کلیه وقایع مربوط به یادگیری را به صورت افزارنرم :LMSالکترونیک یا مدیریت یادگیری  افزارنرم

ی هاضبط فعالیت، ارائه اطالعات درس و دوره آموزشی، به ثبت نام فراگیران در آنتوان میها افزارنرمی اصلی این ها. از قابلیتکندمی

رسانی تقویم آموزشی و اطالع ها،انتقال پیام ،ارائه تکلیف. ارائه بازخورد توسط مدرسان ها،لیتارائه گزارش از فعا ،مدرسان و فراگیران

 ی برخط و ... اشاره کرد.هابرگزاری آزمون ،وقایع مهم

، گرافیک، متن، تصویر، اسالید، انیمیشن، الکترونیکی ها، فایلای: به کلیه محتواهای آموزشی اعم از چند رسانهالکترونیکمحتوای 

 افزارنرمکه قابلیت ارائه از طریق شود میمنابع درسی، محتواهای حاصل از تعامل بین دانشجویان یا بین دانشجو و استاد و ... اطالق 

   در اینترنت را داشته باشند. الکترونیکمدیریت یادگیری 

 

 ات مهمی بایستی توجه شودالزامات آموزش مجازی کدامند و به چه نک

 توان به شکل مجازی ارائه داد؟چه مقدار از یک درس را می (1

 ها هستند؟های اصلی درس که در سامانه نوید بایستی تکمیل شوند، کدامماژول (2

 انواع محتواهای آموزشی کدامند و به چه نکات مهمی در تهیه محتوا بایستی توجه شود؟ (3

 کند؟زی چه خصوصیاتی دارد؟ آیا یک فایل پاورپوینت ساده کفایت میمحتوای مورد قبول در آموزش مجا (4

 در صورت تدریس یک درس به شکل تیمی، به چه نکاتی باید توجه شود؟ (5

 سهم ارائه کالس آنالین در آموزش مجازی چقدر است؟ و در صورت نیاز به ارائه کالس با چه کسی هماهنگ شود؟ (6

 چه شکلی انجام شود؟ ارزشیابی دانشجو برای دروس مجازی به  (7

 

 میزان ارائه دروس به صورت مجازی: 

چهار  میزان ارائه مجازی دروس نظری ،ریزی علوم پزشکینامه آموزش ترکیبی مصوب شورای عالی برنامهآیینطبق  ،در شرایط عادی

 به مجوز معاونت آموزشی وزارت بهداشتیید شورای آموزشی دانشگاه است. اما با توجه أدرصد با ت شصتیید دانشکده و تا أهفدهم با ت

تا صد ند بسته به نظر شورای آموزشی دانشگاه، نتوامیمدرسین ، 19گیری بیماریهایی مثل کووید درمان و آموزش پزشکی در شرایط همه

 .کنندبه صورت مجازی ارائه دروس را  در صد

 

 :نوید سامانه تکمیل پنل درس در

سامانه در  درسرا به عنوان حداقل الزامات ارائه مجازی درس در پنل اختصاصی  مدرس هر درس موظف است موارد زیر

 شود.مجازی محسوب نمی ، مصداق آموزشاز موارد زیرهر کدام ارائه دهد. ارائه درس بدون  نوید
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باید در  )طرح درس ترمی( بندی درسدرس، انتظارات از دانشجو و زمان عینیاهداف رفتاری و شامل  طرح درس معرفی درس:الف( 

ی ارزشیابی فراگیران هم باید در بخش ارزشیابی در نحوه قسمت معرفی درس و یا به عنوان اولین محتوا در اختیار دانشجو قرار گیرد.

 ول معرفی درس تکمیل شود.ژما

سامانه در  تعریف شده در طرح درس ترمی آموزشی بندیزمانمورد مطالعه باید به ترتیب  محتواهای :آموزشیو منابع  محتواهاب( 

باید متناسب با تعداد واحد درسی باشد. هرکدام از محتواها باید بر اساس یک یا چند هدف از  محتواها تعداد و حجم. آپلود شوند نوید

و نامتناسب با تعداد  آموزشی مورد نظر محتوا بیش از اهداف زیادداد تع ارائه شود. است، آمده درس اهداف درس که در قسمت معرفی

در قسمت توضیحات هر محتوای یا جلسه درسی در سامانه نوید، بایستی اهداف کلی و عینی جلسه  قابل قبول نیست. ،واحد

 شود.توضیحاتی ارائه می هانآع محتوا و اصول تهیه انوادر ادامه به صورت مبسوط در مورد  مذکور درج گردد.

تکلیف، آزمون و ی درسی، تعدادی فعالیت یادگیری شامل هادر هر درس باید متناسب با تعداد واحد ی یادگیری:هافعالیتسایر ج( 

مدرس بتواند به آنها  های باشد کو به گونه باید متناسب با واحد درسی و مقطع دانشجویان بوده هاارائه شود. تعداد این فعالیتگفتگو 

در بازه زمانی کوتاه به ها، وقت واقعی و مناسب تعریف کنید، نه برای انجام تکالیف یا شرکت در آزمون بازخورد فردی بدهد.

تکلیف بدون . اهمیت تلقی شوداز نظر فراگیران بیلی زیاد که دانشجو فرصت انجام آنها را نداشته باشد و نه خی نحوی که

بهتر است  بازخورد به دانشجویان قابل قبول نیست و مدرس باید به کلیه تکلیف در بازه زمانی قابل قبول )هفت تا ده روز( بازخورد بدهد.

هایی که جواب آنها بعد از تواند از آزمونمدرس می ارائه شود.به طور متوسط به ازای هر واحد درسی، دو تکلیف با فاصله زمانی مناسب 

 گیرد و یا گروه گفتگو با نظارت فعال استاد، به عنوان جایگزین برخی تکالیف استفاده کند.اجرا در دسترس دانشجو قرار می

 

 :ع محتواهای آموزشیانوا

 به نکات زیر مفید خواهد بود: توجه قرار دهد. سامانهمدرس باید محتواهای آموزشی متناسب را در 

، فایل یا لینک مقاله، الکترونیکمرجع، فایل یا لینک کتاب یا کتب معرفی کتاب  :درس شامل نوع با توجه به ممکن استمحتواها 

)فایل برای هر جلسه درس حداقل بایستی یک محتوا  مدیا باشد.و مولتی هاجزوه، پادکست صوتی، صدای همزمان شده با اسالید

محتواهای آموزشی )حداقل، پاورپوینت استانداردی که به خوبی صداگذاری شده  پاورپوینت صداگذاری شده( آپلود شود.

ی جلسه دقیقه تجاوز نکند( را حداقل یک روز قبل از زمان تعریف شده سیمگابیت و زمان آن از  سیاست و حجم آن از 

شود که تاریخ پایان دسترسی به آنها یا تعیین نشود یا حداقل تا قویًا توصیه میدرس در برنامه کالسی، بارگذاری کنید و 

 عبارتند از: رایج انواع محتواهای پایان ترم تحصیلی تعیین گردد.

بایستی  و مدرس قابل قبول نیستدرسی به تنهایی  متنبارگذاری . ( درس به شکل وورد یا پی دی افتفایل متنی )تکس -1

 .پیدا کند.و اطمینان جط دانشساندازی تاالر گفتگو از مطالعه موضوع توبا انجام خودآزمون یا تکلیف، یا راه

بایستی فاقد اسالیدهای اضافه باشند )اسالیدی شده و های قدیمی پاورپوینت باید بازبینی : فایلفایل پاورپوینت صداگذاری شده -2

و خالصه  متن اصلی ارائه: معرفی مدرس و موضوع، اهداف کلی و عینی )جزئی(، شامل که قرار نیست روی آن صحبت شود(، اسالیدها

اصول  یتخود را با رعا هایالیداسهیچ کدام از اسالیدها نباید بدون توضیح شفاهی باقی گذاشته شوند. که شود مجدداً تأکید میباشد. 

 یدبا ، حتماً شودمی نگاشته یدالشود و هر آنچه در اس گنجانده یدالدر اس یدبا ،شودیم یانهر آنچه ب شود. دقت یدآماده کن یدالاس ینتدو
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مدت زمان هر محتوایی که به این  باشد. وجود داشته تناظر کامل یدبا یدهاالاس و شما یهاصحبت ینب ،یگرد یانداده شود. به ب یحتوض

با  ی مستقلدقیقه تجاوز نکند. اگر تعداد اسالیدها زیاد است، آنها را در دو فایل جدا و به شکل دو محتوا شصتشود، از شکل تهیه می

بارگذاری کنید. حجم فایل هر محتوا هم  ،هم مرتبط هستنده نحوی که دانشجو متوجه شود محتواهای مربوطه بنامگذاری صحیح به 

افزارهای افزار پاورپوینت انجام ندهید. از نرمنرم شود که ضبط صدا را با خودمگابایت باشد. به این منظور قویاً توصیه می سی کمتر از

بندی اسالیدهای آن متناسب با تفاده و فایل صوتی ذخیره شده را در فایل پاورپوینتی که زماناس WavePad Sound Editorمثل  دیگری

کیلوبیت در ثانیه ضبط کرده باشید، هر ساعت  48تا حداکثر  24سخنرانی شما تنظیم شده است، درج کنید. اگر صدا را  با کیفیت حداقل 

شود از سایر انواع کند، هر چند توصیه میع محتوا به تنهایی کفایت می. این نومگابایت خواهد بود 15تا  8سخنرانی شما بین 

 محتواها مثل پادکست و تکست در کنار آن استفاده شود.

 .ویراستاری شده و با کیفیت فایل سخنرانی به شکل پادکست -3

و ... . این نوع محتواها بسیار مورد تأکید  iSpringالین، افزارهایی مثل استورینرممحتوای استاندارد آموزشی تهیه شده در  -4

و عمالً آنچه که در سطح کشوری از جمله موکس ملی آرمان قابل ارائه است و در ارزشیابی ساالنه امتیاز ویژه دارد، همین نوع  هستند

 محتواها هستند.

 اند.ی ذخیره شدهکه جای دیگر لینک سایر منابع و محتواها -5

 

 :اهای الکترونیکتهیه محتودر ی آموزش مهم اصول

 .و روشن باشد یاگو یدعنوان محتوا با ✓

 .دنمشخص داشته باش یاهداف آموزش محتواها بایستی ✓

نوشته و در اسالیدها خود را  یسازمان یمشخصات و وابستگ اًحتم .ذکر شده باشد یلف)ان( و سازمان متولؤمشخصات کامل م یدبا ✓

 .یدکن یانب یزن یبه شکل گفتار یلدر صورت تما

 د.باش یقهدق سیحداکثر  هر محتوازمان  ✓

 .ییدنما ینتر تدوکوتاه یکالکترون یلفا چنددر قالب  را بهتر است آن شود،می یدتول یگربه طور مشترک با همکاران د یااست  طوالنیشما  یاگر محتوا ✓

 .داشته باشد یمناسب و منطق یسازماندهمحتوا بایستی  ✓

 .و رسا و مخاطب قرار دادن مخاطبان ارائه شده باشد یواش یانبا بمحتوا بایستی  ✓

 .و خالصه آن ارائه شود یبندجمعبایستی محتوا  یدر انتها ✓

 .شده باشد یترعادر محتواها  یرصوت و تصو یهمزمان یدبا ✓

 .شودمحتواهای الکترونیک باید اصول فنی رعایت در  ✓

 باشد. (Noise) صدای محتوا باید با کیفیت، واضح و بدون تزاحم ✓

 . یستمناسب ن ،مطالب ینوشتار یرسم یانب یامتن  یها از رو. خواندن نوشتهیداستفاده کن یاز لحن گفتار ✓

 ینا /ینشمیمحتوا با .... آشنا  ینمثال: شما در ا) یدنکنو سوم شخص صحبت  یددر ارائه مطلب مخاطب را مورد خطاب قرار ده ✓

 . (خورهیمطلب در ... به درد شما م

 ینسوال فکر کن این و به ینمکث کن یدیم،مطلب رس ینجایمثال: حال که به ا) یدارائه مطلب با مخاطب تعامل داشته باش یندر ح ✓

 . ین؟(سوال فکر کرد ینتا حال به پاسخ ا یاآ /ینو بعد ادامه مطلب رو گوش بد
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از محتوا  بخش هر توانندیمخاطبان م ی،حضور یهاف ارائهالچون برخ یستبه تکرار مطالب ن یازی. نیدصحبت کن یدمختصر و مف ✓

 کنند. مکرر گوشبه طور ، دانستند الزمرا که 

 .ید... اشاره نکنمحتواها و  یرسا یا یقبل یهابه درس محتوادر ارائه  لذا مستقل هستند یمطالب محتواها ✓

 بهتر است برای هر درسی عالوه بر ارائه محتواهای آفالین حداقل یک جلسه رفع اشکال به شکل آنالین ارائه شود. ✓

 خواهد بود. یدمف یارمخاطبان شما بس یبرا ،مطالعهبیشتر برای ها و منابع ارائه رفرانس ✓

ته شدر کوریکولوم آموزشی ر واحد یا درس سرفصل مصوبعنوان و حجم محتواهای ارائه شده بایستی متناسب با  ✓

 مربوطه باشد. افراط و تفریط در این خصوص مطلقًا جایز نیست.

 نوع محتوا باید بر اساس مقطع دانشجویان و میزان دشواری درس تعیین شود. ✓

 فیلم سخنرانی استاد قابل قبول نیست. بارگذاریاز فیلم فرایند استفاده کرد ولی توان میتنها در شرایط خاص و با توجه به مبحث مورد تدریس  ✓

 امکان کم حجم باشند. اینترنت در کشور، محتواها باید تا حد پایین باند پهنایبا توجه به  ✓

قابل قبول نیست. در  نویدآرمان در سامانه  ملی بع محتوا مانند یوتیوب و یا موکسی مناهای حجیم و یا فیلمهاقرار دادن فیلم ✓

... ، Google drive،Mega مانند  بسترهای وبتوان از یم قرار گیرد. نویدچنین مواردی باید تنها لینک محتوای مذکور در سامانه 

 استفاده کرد. نویدنیز برای قرار دادن محتوا و ارائه لینک آن در سامانه 

مالکیت معنوی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی کشور مصوب شورای  ،تا در تمام محتواهاشود میتوصیه  ✓

 اجازه آنها جدًا اجتناب کنید.ی دیگران بدون کسب ااز بارگذاری محتواه رعایت شود. ،عالی آموزش مجازی

 

 تدریس تیمی:

اری محتواهای ذبارگ ترتیب در سامانه وجود دارد. ،امکان ارائه تدریس تیمی در دروسی که چند مدرس دارد ✓

بندی درس باشد و به عبارتی ترتیب ارائه مباحث متناسب به اساتید متناسب با برنامه زمان هر کدام از مربوط به

به شکل زیر باشد: شماره جلسه، عنوان مبحث، محتواها هم  ، نحوه نامگذاریرائه مباحث باشدبندی اجدول زمان

 )فرضاً: جلسه اول، مقدمات ایمونولوژی، دکتر ...(. اسم استاد ارائه دهنده

 باید به عنوان مدرس مسئول، هماهنگی الزم بین مدرسان را انجام دهد. تدریسیک نفر از مدرسین تیم  ✓

 نظارت بر عملکرد صحیح سایر مدرسان بر عهده مدرس مسئول است.وظیفه  ✓

بهتر است کلیه مدرسان محتواها و تکالیف همکاران خود را مطالعه کنند تا با محتواها و تکالیف خودشان همپوشانی و تکرار ایجاد  ✓

 نشود.

تیم هماهنگ شود و مسئول درس بر حسن اجرای  بندی ارائه تکلیف و تعداد و نوع محتواها باید قبل از ارائه درس بین اعضایزمان ✓

و در بخش معرفی درس قید شود  صورت گرفتهبهتر است در مورد این موضوع از قبل هماهنگی بین اساتید  تصمیمات نظارت کند.

 زمون از قبل مشخص گردد.آو نمره هر تکلیف یا 

ه باشند و در صورتی که یکی از اعضای هیات در تدریس تیمی باید همه مدرسان از عملکرد یکدیگر آگاهی کامل داشت ✓

در آموزش  باید از تیم تدریس حذف شود. ،همکاران را نداردسایر تمایل به مشاهده محتواهای خود توسط  علمی

 کاری معنا ندارد.مجازی، مخفی
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 )همزمان(: برگزاری کالس مجازی

در دانشگاه علوم  همزمان برگزار کند.کالس آنالین به صورت برخی از جلسات درس را  ،تواند با توجه به طراحی آموزشیمدرس می

شود. اساتید محترم در صورت نیاز به برگزاری کالس آنالین با مرکز مطالعات به این منظور استفاده می رومیاسکالرستان از بستر  یپزشک

. (09163692212)آقای دوسیده شماره تماس:  و توسعه آموزش مجازی دانشگاه هماهنگ کرده تا برای آنها کالس یا اتاق تشکیل شود

روم روی مرورگر اسکای Extensionجدید مرورگر گوگل کروم استفاده شود و افزونه یا  هایبرای ارائه کالس از این طریق بایستی از نسخه

 نصب شود. در صورت تشکیل کالس آنالین، لینک آن به عنوان یک محتوا یا جلسه درسی در سامانه نوید قرار گیرد.

مورد نیاز اطمینان حاصل شود تا امکان حضور  مندی دانشجویان از عرض باند و امکاناتی مجازی باید از بهرههابرای برگزاری کالس ✓

 همه دانشجویان بدون قطعی و با کیفیت قابل قبول فراهم باشد.

وجود ندارد و  جلسه مربوطه در سامانه نویدبدون تکمیل  همزمان یا آنالین درس از طریق کالس مجازی کلیه جلساتامکان ارائه  ✓

 اساس موارد گفته شده قبلی و به عنوان تکمیل فرایند یادگیری استفاده شود.بر  LMSکالس همزمان باید در کنار تکمیل پنل 

 در کالس مجازی را در حضور و غیاب و نمره ارزشیابی نهایی دانشجویان لحاظ کند. دانشجو تواند حضورمدرس می ✓

 از حضور فعال دانشجویان اطمینان حاصل کند. مدرس باید در طی برگزاری کالس مجازی ✓

 

 یابی دانشجو:ارزششیوه 

سال تحصیلی تعیین و اعالم شود. برای این امر باید به طور شفاف از ابتدای نیم ،شوددر بخشی که به صورت مجازی ارائه می نحوه ارزشیابی

اختصاص های مستمر حتمًا بخشی از نمره را به ارزیابی استفاده کرد. سامانه نویدتوان از قسمت معرفی نحوه ارزشیابی درس در می

 دهید.

ای به و به عبارتی توجه ویژه ی یادگیری توسط دانشجویان اختصاص داده شودهاباید قسمتی از نمره نهایی برای انجام فعالیت ✓

 ارزیابی مستمر شود.

 سامانه فرادید.توانید از امکانات سامانه نوید استفاده کنید و هم برای برگزاری آزمون هم می ✓

 ،طول دوره اطمینان دارد آنها در ی یادگیری و عملکردهایزان یادگیری دانشجویان بر اساس فعالیتدر مواردی که مدرس از م ✓

 .بخشی از نمره مستمر را از این طریق به دانشجو اختصاص دهد سامانه نویدتواند با برگزاری آزمون در می

 استفاده شود. فرادیدمثل  سازهای تخصصی آزمونافزارنرمی رسمی نهایی از هابهتر است برای آزمون ✓

و مدرس شود میو شرکت در گروه گفتگو تعیین  هاحضور و غیاب دانشجو در دروس مجازی از طریق پاسخ به تکالیف، انجام آزمون ✓

 ی یادگیری، با عنوان غیبت در کالس، وی را تجدید دوره کند.هاتواند در صورت عدم شرکت دانشجو در فعالیتمی

بندی شده های مستمر به شکل یک فایل کاغذی )دستی( ذخیره شود تا در طول ترم جمعه نتیجه نهایی ارزیابیشود کپیشنهاد می ✓

 های مستمر و نهایی مواجه نشوید.با انبوهی از اطالعات ارزیابیدر پایان ترم  و
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 در خصوص یادگیری مستقل دانشجویان: مهمنکات تکمیلی 

بلکه بایستی برای آن کاماًل  ،توان به حال خود رها کردمبتنی بر یادگیری مستقل است و یادگیری مستقل را نمی ،آموزش مجازی ✓

 ریزی کرد.برنامه

 استفاده کند. ،داندتوان به حال خود گذاشت که از هر منبعی که خود صالح میحین یادگیری مستقل نمیدانشجو را  ✓

های همیت یادگیری مستقل در کوریکولوم آگاه باشید، مطمئن باشید دانشجویان دارای مهارتشما به عنوان مدرس باید به نقش پرا ✓

اوقات مطالعه، چگونگی یافتن و استفاده تنظیم ریزی یادگیری و الزم )چگونگی ارزیابی نیازهای آموزشی، چگونگی برنامهمطالعاتی 

 یادگیری( هستند.از منابع مناسب آموزشی و چگونگی ارزیابی پیامدهای 

 .های خود غافل نشویداز سایر نقش ،استیکی از وظایف شما فقط  ونیک غنی و متنوعالکتر هایتهیه محتوا ✓

های حضوری که کالس نقش شما در است، برعکس دانشجو نقش شما در این نوع یادگیری، مدیریت فرآیند یادگیری ✓

 د.یانتقال دهنده اطالعات هست عمدتاً

 های اجتماعیشبکهاز طریق یا  مختلف مثالً تلفنی اشکالتوانید به می ،نقش عالوه بر فراهم کردن محتوای مناسب برای ایفای این ✓

 با دانشجو در ارتباط باشید.

هستند. در این راهنماها فرآیند  (Study Guides)یکی از ابزارهای مناسب حامی یادگیری مستقل دانشجو، راهنماهای مطالعه  ✓

بندی دانلود ، زمان، اولویت مطالعه آنها، شیوه برگزاری امتحانهانوع محتواابرداری دانشجو از منابع تدارک دیده شده، کلی شیوه بهره

 و ... را توضیح دهید و دانشجو را وادار کنید که قبل از شروع درس آنها را مطالعه کند.مواد درسی 

جلسه را  هرو نیز کل درس اش را تعیین کند. به این منظور بایستی اهداف آموزشی و کمک کنید که نقطه تمرکز مطالعهبه دانشج ✓

 در اختیار او قرار دهید.

های فردی آنها هم به شدت توجه کنید و آنها دهید، به تفاوتبا آن که انواع محتواهای مورد نیاز را در اختیار دانشجویان قرار می ✓

 کنید. راهنماییوص انتخاب و مطالعه بهترین محتوا در خص

قش طالیی ارزشیابی دانشجو به عنوان مهمترین فاکتور در انگیزش دانشجو برای یادگیری غافل نشوید، ارزیابی مستمر به معنای نار  ✓

 آنها فیدبک ارائه دهید یدانش هایمون به دانشجویان در خصوص ضعفزاز هر آ به طوری که پس ،واقعی را در طول ترم انجام دهید

 .کنیدوادار ای آنها را به مرور مطالب، بازاندیشی در خصوص آنها و کاربربست مطالب آموخته شده در زندگی فردی و حرفهو 

های شناختی سطح باال متمرکز شوند و به ارزیابی میزان یادآوری های انجام شده سعی کنید تا حد ممکن روی مهارتدر ارزیابی ✓

 نکنید. بسندهاطاعات جزئی توسط دانشجو 


