واحد آموزش مجازی
دستورالعمل ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه علوم پسشکی تبریس
مقدمه:
تا تَجِ تِ کاستشد ّای گستشدُ آهَصش هجاصی ٍ اسایِ هحتَاّای الکتشًٍیکی اص عشیق ایٌتشًت،ایٌتشاًت ٍ ً ...قص تیی
تشدیذ هَثش آى دس آهَصش ٍ هحَسیت آهَصضی  ،تِ ًظش هی سسذ هذیشیت دسٍس ،هٌاتع چٌذسساًِ ایٍ ،یذئَکٌفشاًس
تشای پیطثشد غحیح تش آى الضاهی هی تاضذ.
استفادُ اص اسصضیاتی دس تػوین ساصی ،استقا صیشساخت ٍ کیفیت اسائِ خذهات ًقیص هیَثش ٍ تشجسیتِ ای داسد ٍ ًظیش
تشایٌکِ اسصضیاتی آهَصش هجاصی ضاهل اسصضیاتی داًطجَیاى ،هذسسیي ،دسس افضاس/هحتَا ،ساهاًِ هیذیشیت ییادگیشی
الکتشًٍیکی،سییاختاس دسس/دٍسُ،صیشسییاخت ّییای تکٌَلَطیس،تذسیس،یادگیشی،خییذهات پطییتیثاًی ٍ اسصضیییاتی داًییص
آهَختگاى سا هی تَاى ضاهل ضَد.لزا ساختي سٌجِ ّای اسصضیاتی تِ غیَست سٍا جْیت پَضیص ّیش آًمیِ آهیَصش
هجاصی سا دس تشهی گیشد خَاّذ تَاًست ضوي اًعکاس ًقاط قَت ٍ ضعف گَیِ ّای هزکَس دس اتخار تػویوات ضایاى
تْثَد سٍش ّا ٍضیَُ ّا کوس ًوایذ.
ایي فشآیٌذ هٌظن تایذ عثق تشًاهِ ٍ سٍال هٌظن غَست گشفتِ ٍ تاصخَسد ٍ اًعکاس آى تا سیاست تطَیقی ٍ هذیشیت ٍ
ًظاست دقیق اًجام پزیشد.
اعضای اصلی کمیته:
 .1هعاٍى آهَصضی داًطگاُ (سئیس کویتِ)
 .2هذیش ( EDCقائن هقام سیاست کویتِ ٍ دتیش کویتِ)
 .3هعاٍى EDC
 .4دٍ ًفش اص هتخػػاى تشًاهِ سیضی آهَصش الکتشًٍیکی ٍ . . .
 .5اعضاء هٌتخة گشٍُ هجاصی ساصی سضتِ ّای حضَسی تِ تطخیع دتیش کویتِ
تبصره :دس غَست ًیاص تِ استفادُ اص ضخػیتْای حقَقی جْت تشسسی ٍ اسصضیاتی تْتش تشًاهِ ّا ،هذسساىً،شم افضاس ّا
ٍ هحتَاّای الکتشًٍیکی اص اساتیذ ٍ کاسضٌاساى هجشب دس ایي خػَظ تشحسة هَضیَعی ( ایٌکیِ هشتیَط تیِ کیذام
سضتِ ،تخػع یا داًطکذُ هی تاضذ) تِ جلسِ اسصضیاتی دعَت خَاٌّذ ضذ.
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شرح وظایف کمیته:
کویتِ اسصضیاتی آهَصش هجاصی ضاهل دٍ کاسگشٍُ هی تاضذ:
 .1کاسگشٍُ تذٍیي دستَسالعول
 .2کاسگشٍُ تذٍیي سٌجِ ّای سٍا ٍ پایا
کویتِ دس پایاى ّش ًیوسال تحػیلی تطکیل خَاّذ ضذ .اعضای کویتِ اسصضییاتی آهیَصش هجیاصی هسیوَلیت تیذٍیي
دستَسالعول ّای اسصضیاتی تشًاهِ،هذسساىً،شم افضاسّا ،هحتَاّای الکتشًٍیکی ٍ تاثیش ًتایج اسصضیاتی ٍ ،ایجاد ساص ٍ کاس
هٌاسة ٍ هستٌذ تشای اسصضیاتی تشًاهِ ّای آهَصش هجاصی ٍ پایص اجشای اسصضیاتی سا تِ عْذُ خَاٌّیذ داضیت کیِ
ایي ضشح ٍظایف آًْا ضاهل هَاسد صیش خَاّذ تَد:
 تذٍیي دستَسالعول ّا ٍ اتضاس اسصضیاتی تشًاهِ ّا
 تذٍیي دستَسالعول ّا ٍ اتضاس اسصضیاتی هذسساى
 تذٍیي دستَسالعول ّا ٍ اتضاس اسصضیاتی ًشم افضاسّا
 تذٍیي دستَسالعول ّا ٍ اتضاس اسصضیاتی هحتَاّای الکتشًٍیکی
 تذٍیي دستَسالعول ّا ٍ فشآیٌذ گشدش کاس تشای تاثیش ًتایج اسصضیاتی ّا
 تػوین گیشی دس هَسد ًتایج اسصضیاتی ّای اًجام ضذُ ٍ اسائِ تاصخَسد تِ داًطکذُ ّا
 اًجام اسصضیاتی تشًاهِ  ،هذسسیي ً ،شم افضاسّا ٍ هحتَاّای الکتشًٍیکی دس سال اٍل تشًاهِ
هسوَلیت اًجام فشآیٌذ اسصضیاتی تشًاهِ ّا ،هذسسیيً ،شم افضاسّا ،هحتَای الکتشًٍیکی دس سال اٍل تا کویتیِ اسصضییاتی
هجاصی داًطگاُ خَاّذ تَد ٍ دس غَست آهادُ تَدى تستش ،هسوَلیتْای ایي کویتِ تِ صیشکویتِ ّایی دس داًطکذُ ّیا ٍ
ٍاحذّای تاتعِ تحت ًظاست کویتِ اغلی ٍاسپاسی ضذُ ٍ تائیذ ًْایی آى تَسیظ کویتیِ اسصضییاتی آهیَصش هجیاصی
داًطگاُ اًجام خَاّذ ضذ.
دتیش کویتِ اسصضیاتی آهَصش هجاصی داًطگاُ هَظف است دس پایاى ّش ًیوسیال تحػییلی ییا دٍسُ هجیاصی گیضاسش
جاهعی اص اسصضیاتی آهَصش ه جاصی دس صهیٌِ ّیای اسصضییاتی تشًاهیِ ّا،هذسسیاىً،شم افضاسّیا ٍ هحتیَای الکشًٍیکیی
آهَصضی تِ ضَسای آهَصضی داًطگاُ اسائِ ًوایذ.
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تبصره:
دس پایاى ّش ًیوسال ٍ ّش دٍسُ آهَصضی دسسْایی (تش حسة تشم تحػیلی اسائِ ضیذُ) هیَسد اسصضییاتی قیشاس خَاّیذ
گشفت کِ داسای کاستشاى فعال تش سٍی ساهاًِ هذیشیت یادگیشی الکتشًٍیکی تاضذ دس غیش ایٌػَست دسس هَسد ًظش تش
سٍی ساهاًِ غیشفعال خَاّذ گشدیذ ٍ دس غَست اسائِ تشًاهِ تَسظ هذسس دسس هزکَس دس ساهاًِ فعال خَاّذ ضذ.
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