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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 معاونت آموزشی 

 علوم پزشکی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 به صورت ترکیبی و مجازی راهنمای تکمیل فرم طرح درس

 اهمیت تدوین طرح درس: 

با توجه به رسالت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در توسعه آموزش مجازی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و با 

پزشکی،   حرفهای  دکتری  دورههای  در  ترکیبی  آموزش  آییننامه  به  مقاطع توجه  سایر  و  داروسازی  و  دندانپزشکی 

 مصوب شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه(،  PhDتحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

ریزی علوم پزشکی مبنی بر ارائه دروس به صورت مجازی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی، این طرح درس  

 .پیشنهادی، تهیه و تدوین شده است

رح درس، بنیان و اساس تدریس موثر محسوب می شود و به منزله راهنمایی است برای استاد و فراگیر که به آنها ط

می توان به ترکیبی و مجازی    نشان می دهد کجا باید رفت و چطور باید به آن جا رسید. از مزایای داشتن طرح درس

  موارد زیر اشاره کرد:

 ترکیبی و مجازیسازی طرح درس  پیشنهاد آماده
 .:استاد گرامی، برای استفاده از امکانات یادگیری الکترونیکی در درس های خود رعایت نکات زیر ضروری است

عات کلی ضروری در الارائه اط • :شما به دو شیوه می توانید از درس خود را به شیوه ترکیبی ارائه دهید (1

ارائه اطالعات  •س های حضوری  الکنار برگزاری کامل ک  ت، درالفرم و تبادل تکالیف و سایر تعام چارچوب این  

کلی ضروری در چارچوب این فرم و ارائه قسمتی از رئوس مطالب به شیوه غیرحضوری در حد مجاز مصوب به 

 میزان چهار هفدهم ساعات دروس نظری 

بیشتر است   عات کلی ضروری شامل اهداف، معرفی درس، شیوه ارزشیابی، منابع درسی و منابع مطالعهاطال (2

 که باید طبق فرمت این فرم برای استفاده دانشجو آماده شود. ارائه این موارد در سامانه نوید ضروری است

وه بر موارد ضروری ذکر شده در بند دو، الزم است در ارائه درس فعالیت های یادگیری برای دانشجویان الع (3

الکترونیکی   یادگیری  محیط  در  شود.  بینی  تکالیف، پیش  قالب  در  میتواند  فعالیتها  این  نوید)  سامانه 

پیش بینی شود. این فعالیتها باید در قالب طرح دوره معرفی و   (خودآزمونها و شرکت در اتاق مباحثه فورم

 .ارائه شود

 

 

 

 

http://goums.ac.ir/files/EDC/files/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3.pdf
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   :مقطع رشته                                                                          :نام رشته  • 

 :نام درس  •

 :مشخصات استاد مسؤول  •

 همراهتلفن  شماره تماس  دانشگاه گروه  رتبه نام خانوادگی  نام

       
 .ارتباط با دانشجويان را بر عهده دارداستاد مسؤول درس وظيفه نظارت بر روند درس و تكاليف دانشجويان و 

 :آدرس پست الکترونيکی استاد مسؤول

 

 :مشخصات استادان همکار •

 همراهتلفن  شماره تماس  دانشگاه گروه  رتبه نام خانوادگی  نام

       
 .استادان همكار مي توانند به قسمتهای مشخصي از درس دسترسي داشته باشند

 : اند محتوای درس قسمتهای زير بايد مشخص شوند كه در صفحات بعدی شرح داده شدهبرای آماده شدن نهايي 
 س اهداف و معرفي در . 1 

 3تعيين جز غيرحضوری برنامه در صورت وجود . 2

 منابع درسي دانشجويان  .3 

 نتكاليف و پروژه های دانشجويا. 4

 ساير فعاليت های يادگيری  . 5

 دانشجويانشيوه ارزشيابي .6
  

 

 
به داد  اهداف (1 ارائه  برای  بنويسيد:  رس را  باشتوج)  نشجويان در سامانه  به ه داشته  به عنوان منبع آزمون  يد محتوايي كه 

دانشجويان نيز بايد با اهداف درس مطابقت داشته  دانشجويان معرفي ميشود بايد اهداف درس را پوشش دهد و آزمون نهايي  
 ).باشد

1- ...................................................................................................... ............................................... 
2- ............................................................................................................................. ......................... 
3- ..................................................... ................................................................................................ 
4- ............................................................................................................................. ........................ 
5-.................................................................................................................................. ................... 
6-............................................................................................................. ....................................... 
 
 

 :كلمه در مورد اين درس بنويسيد. دقت كنيد معرفي موارد زير را شامل شود 300تا  250معرفي مختصری در حدود  (2

 
 كاربرد و ارتباط درس با رشته يا دوره  ▪
 ارتباط و جايگاه سيستم يادگيری الكترونيكي در كنار برنامه حضوری  ▪
 شيوه كار شما و روند درس توضيح كلي  ▪
 ).... وامالت به موقع پاسخ دادن به تكاليف، شركت فعال در تع )مواردی مانند انتظارات شما از دانشجويان  ▪

..................................................................................................................................... ........

............................................................................................................................. ................

 مشخصات کلی درس 
 

 اهداف و معرفی درس 
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 ........................................................................................................... ..................................
............................................................................................................................. ................

................................................................................. ........................................................... 

 

 

راضی هستند و استفاده از   Blended learning  شواهد علمی نشان داده که دانشجویان از الگوی یادگیری ترکیبی

داشته باشد. توجه کنید که بر اساس مقررات رویکرد می تواند یادگیری فعال و پایاتری را برای دانشجویان در بر    این

مصوب امکان عدم برگزاری کالس حضوری به میزان چهار هفدهم از ساعات دروس نظری وجود دارد اما این   آموزشی

 ت سیستم برای تعامل با دانشجویان میتوانید ضمن برگزاری کامل کالسهای حضوری از امکانا امر الزامی نیست و

 .استفاده کنید
 

 وجه به اين توضيحات قسمتهای زير را تكميل نماييد. با ت

 :درس شما به كدام يک از دو شيوه زير ارائه خواهد شد 

 ارائه اطالعات كلي ضروری در چارچوب اين فرم، تبادل تكاليف و ساير تعامالت در كنار برگزاری كامل 

 كالسها و فعاليت های حضوری

 چارچوب اين فرم و ارائه قسمتي از رئوس مطالب به شيوه غيرحضوری در حد ارائه اطالعات كلي ضروری در 

 اين نوع ارائه برای درسهای واحدی غيرباليني كاربرد دارد. توجه نماييد كه در اين رويكرد قسمتهای مشخصيمجاز مصوب 

 . از محتوا در بخش حضوری پوشش داده نميشوند

 :تكميل نماييد  در صورت استفاده از اين رويكرد جدول زير را

شيوه پوشش محتوا به شكل   دليل امكان غيرحضوری بودن پيش بيني شده قسمت غيرحضوری 

 غيرحضوری 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 :در تعیین منابع درسی به نکات زیر توجه کنید

 نمایید. برای منابع مطالعه بیشتتر در سامانه قستمتیدر این قسمت منابع مربوط به آزمون نهایی دانشجویان را ذکر  •

 .جداگانه پیش بینی شده است

 تعیین جز غیرحضوری درس 

 منابع درسی دانشجویان 
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 ش سمتی از منابع در کالس حضوری پوشدر این قسمت تمام منابع درس مورد نظر را فهرست نمایید. در صورتی که ق•

 .داده نمی شود حتما در توضیحات، این مطلب را به دانشجویان تبیین کنید

 .اشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد و جلسات درس شما و سطح دانشجویان باشدتوجه داشته ب•

 خير بلي در نظر داريد؟  منبع آزمون آيا كتاب خاصي برای معرفي به دانشجويان به عنوان 1.

 :در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد 
نويسندگان،مترجمين، انتشارات،  مشخصات کتاب شامل عنوان، 

 سال و نوبت چاپ 
 صفحات و فصلهای مشخص شده برای آزمون 

  

  

در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب    -3

آن را  فایل به دانشجويان معرفي كنيد، مشخصات آن را ذكر كنيد و منبع درسی به تنهايي به عنوان  فوق يا

 :ضميمه نماييد 
مشخصات شامل عنوان و   *نوع محتوا

 کنندگان تهيه /مؤلفين
آماده بودن فايل برای   توضيحات 

 **بارگذاری
    

    

    

    

    
الزم   ** .های ديگر دانشگاه و ... است بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اساليد پاور پوينت، جزوه، فيلم آموزشي، محتوای  *

 ذكر است كه محتوای ضميمه بايد قبل از آغاز ترم به صورت نهايي آماده شده باشد 

منبع  در صورتي كه در نظر داريد محتوای ديگری )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان 4

ان معرفي كنيد، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتي جداگانه برای  به دانشجويبیشتر  مطالعه

 اين موارد در نظر 

 . گرفته شده است

1-............................................................................................................................. ................................................................ 

2-........................................................................................................................................................................................... .. 

3-.............................................................................................................................. ............................................................... 

4-............................................................................................................................. ............................................................... 

5-............................................................................................................................. ............................................................... 
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و  • یادگیری  به  کمک  در  میتوانند  باشندخودآزمونها  داشته  مهمی  نقش  دانشجویان   .خودارزیابی 

دارد• وجود   ... و  خالی  جای  جورکردنی،  گزینهای،  چند  تشریحی،  آزمونهای  انواع  طراحی  امکان  سامانه   .در 

 در نوع آزمونهای تشریحی میتوانید از دانشجو بخواهید که بعد از شرکت در آزمون با توجه به پاسخ ارائه شده شما،•

 .تصحیح کند  آزمون خود را

 شما میتوانید از خودآزمونها در زمانهایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف را ندارید، استفاده• 

 کنید 

گرفته - نظر  در  خودآزمون  درس  برای   خیر بلی  اید؟    آیا 

 ؟ در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمونها را ذکر کنید

 

مهلت پاسخ دادن  آزمون نوع   عنوان آزمون  شماره

 دانشجویان 

مهلت ارائه بازخورد  

 به تکالیف

آزمون مبحث  مثال 

نیازسنجی در  

 برنمامه درسی

الی 14/7/96از   تستی چهار جوابی

20/7/96 

 24/7/96تا  

     

     

 

 

 

 

 .تکالیف و تا حدی خودآزمونها مدیریت میشودیادگیری در این سیستم آموزشی از طریق  -فرایند یاددهی

 :در تعریف تکالیف به موارد زیر توجه کنید

 .پوشش بخش غیرحضوری درس از طریق تعریف تکالیف مناسب برای دانشجویان ضروری است•

 .در صورت تمایل برای بخش حضوری درس نیز میتوانید تکالیف مناسبی را طراحی و ارائه نمایید•

 .سب برای تکالیف در نظر بگیریدزمانبندی منا•

 .تکالیف بهتر است بر مهارتهای حل مساله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشد•

 این تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف هدف مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است. •

 .ها تعریف میشود  ه کاربردن آموختهدر پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای ب

 خودآزمون ها

 تکاليف و پروژه های دانشجويان
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 .در قسمتهای زير پروژه پايان ترم و تكاليف درس خود را مشخص نماييد 
 

 

تکالیف طول ترم 

هدف از ارائه  

 تکلیف

مهلت فیدبک  

 دادن مدرس 

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان 

 شماره عنوان تکلیف شرح تکلیف

مرور فصل  

از   مربوطه

منبع درسی و  

درک مفاهیم 

 مربوطه 

تا   12/7/96 27/7/96

23/7/96 

در این تکلیف در یک پاراگراف کوتاه شرح  

 دهید که مفهوم این عبارت 

های درسی زیادی به صورت  برنامه"چیست؟ 

 .همزمان به وجود آمدهاند

ها باید همگرا و همسان   تمام این برنامه

 ".شوند

پزشکی )یا اگر  در مورد کوریکولوم رشته 

 آشنایی شما کافی نیست 

کوریکولوم رشته خودتان( مصادیقی برای  

 موارد زیر ذکر نمایید: برنامه 

درسی رسمی و غیر رسمی، برنامه درسی  

 مخفی، برنامه درسی طراحی 

شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع 

 شده و برنامه درسی بی اثر 

تکلیف اول 

 کالسی 

 مثال 

      

      

                                                                                                                               

 پروژه پایان ترم 

 آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته اید؟ بلی                خیر  -1

 ارئه آن را بنویسید:در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از  

............................................................................................................................. .....................................................................

....................................................................................................................................................................... ...........................

........................................................................................................ ..........................................................................................

...................................................................................................................................................................... .......................... 
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اتاق بحث )غیرهمزمان(، وجود دارد. اگر در طراحی و هدایت مباحثه دقت کافی   یدر سامانه امکان فعالساز

نماید. در صورت تمایل به استفاده   یانجام شود می تواند به پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان کمک زیاد

 از این امکان موارد زیر را تکمیل نمایید: 

 اتاق بحث )فورم(:

 موضوع بحث: 

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................... ...................................................................................................

............................................................................................................................................................. .....................

............................................................................................................................. .................................................... 

 

 
 

نمره آزمون کتبی ، حضور  دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ذکر نمایید. )مواردی چون  بندی  مالک ها و بارم   -1

 کالسهای حضوری، تکالیف و سایر فعالیت های پیش بینی شده ( و غیاب در  

............................................................................................................................. .....................................................

.............................................................................. ....................................................................................................

............................................................................................................................................................ ......................

............................................................................................................................. .....................................................

........................................................ ......................................................................................................................... 

شیوه آزمون کتبی نهایی دانشجویان) آزمون حضور پایان ترم( چیست؟)شفاهی، عملی ، تشریحی ، تستی  -2

 یا ...( 

.................................................................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................ .............................................................................

................................................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................. ............................................................

................................................................. ....................................................................................................................... 

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضای استاد مسئوول درس                           نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه 

                                                                          
 

 ساير فعاليت های يادگيری 

 ارزشيابی دانشجويان 


