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 بسمه تعالی
 گروه آموزشی ................................  پیرا پزشکی دانشکده 

 :رتبه علمی   : 1399-1400سال اول تعداد واحدهاي آموزشی استاد در نیم   نام استاد: 
مدیران  نمایند.هاي آموزشی ارسال به مدیران گروهکرده و جهت بررسی  تکمیل ماهانهبه صورت را این فرم اساتید محترم و همکاران فعال در حیطه آموزش دانشکده موظف هستند که تا انتهاي ترم تحصیلی،  :توجه
ها خواهد ها به منزله عدم فعالیت آموزشی در گروهاست که تأخیر در ارسال فرمو تایید به دفتر توسعه آموزش ارجاع دهند. بدیهیرسی جهت برهاي نهایی را فایل هر ماهدهم تا حداکثر  بایستمینیز هاي آموزشی گروه

 .باشدمهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمیبود و 
 ساعت تدریس می باشد) 17(هر واحد درس نظري  ها را کم کرده یا اضافه نمایند.نیازخود، جدولاساتید ارجمند بسته به خواهشمند است عنوان درسی تهیه شده است،  5فایل براي  نکته:

1 
 :مقطع آموزشیرشته تحصیلی و  ،درسی نام واحد

 
 مسئول درس هستید؟ :سهم استاد از واحد

 □        خیر                  □   بله        
 LMSبارگذاري شده در سامانه  ) ppt�ا  pdf ،word( تعداد فایل

 )گیردنمیقرار  ستهد(محتواهاي ویدئویی یا پادکست آموزشی تهیه شده توسط استاد در این 
 توضیحات: دد را مرقوم نماییدع

 بارگذاري شده در سامانه نوید ) ppt�ا  pdf ،word( تعداد فایل
 )گیردنمیقرار  ستهد(محتواهاي ویدئویی یا پادکست آموزشی تهیه شده توسط استاد در این 

 توضیحات: دد را مرقوم نماییدع

و  Skyroom،Adobe connect™شامل هاي مرتبط با دانشگاه تعداد فایل بارگذاري شده در سایر سامانه
Bigbluebutton 

محتواهاي ویدئویی یا پادکست هاست و این سامانه جلسه یا به اشتراك گذاري مطلب و ذخیره آن در طمنظور ضب(
 )گیردنمیقرار  ستهتهیه شده توسط استاد در این دآموزشی 

 توضیحات: عدد را مرقوم نمایید

 اي ویدئویی آماده شده توسط استادتعداد محتواه
 )گیرندنمیقرار  ستهاین د شده از تدریس سایرین درهاي دانلود (ویدئو

 توضیحات: مکان بارگذاري تعداد محتوا

 هاي آماده شده توسط استادتعداد پادکست
 )گیرندنمی قرار ستهشده از تدریس سایرین در این دهاي دانلود (پادکست

 توضیحات: مکان بارگذاري تعداد محتوا

 توضیحات: تاریخ برگزاري عداد جلساتت Bigbluebuttonو   Skyroom،Adobe connect™هاي تعداد جلسات آنالین برگزار شده در سامانه

 توضیحات: تاریخ برگزاري تعداد جلسات تعداد جلسات حضوري برگزار شده

 اید؟آیا از امکانات اتاق گفتگو استفاده کرده 
 اید؟هاي آموزشی استفاده کردهنات سامانهآیا از بخش تمری 
 اید؟ها استفاده کردههاي مجازي در سامانهآیا از امکان برگزاري آزمون 
 :حاتیتوض به درصد مرقوم نمایید. پیشرفت آموزش این عنوان درسیمیزان 
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 اید؟هاي آموزشی استفاده کردهنات سامانهآیا از بخش تمری 
 اید؟ها استفاده کردههاي مجازي در سامانهآیا از امکان برگزاري آزمون 
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