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 آمًزش مجازیطرح درس 

 

 :)ضوارُ جلسِ( تاريخ ارائِ درس سال تحصيلي: 

  ًَع درس:  داًطکدُ:

  :هقطع / رضتِ
  ًام هدرس :

Email : 

 تعداد داًطجَ:  : ٍ تعداد ٍاحد )ٍاحد( ًام درس

 : جلسِ زهاى هدت                   :                                                                        ترم
 

  :جلسٍاَداف کلی درس در پایان 

  :جلسٍدر پایان  اَداف يیژٌ

 :کلیات درس 

 : ريش تدریس
 )آهَزش هجازی غير ّوسهاى )از طريق ساهاًِ هديريت يادگيری الکترًٍيکي ًَيد  
 )آهَزش ّوسهاى )ترگساری کالس آًاليي 

 پیص بیىی رفتار يريدی : 

 ـ ارزضیابی آغازیه(: جلسٍادگی الزم داوطجً قبل از ضريع آم)
 :ساهاًِ ًَيد

  هطالعِ هحتَای آهَزضي جلسِ/جلسات قثلي 

  ارائِ )پيص( آزهَى 
  در تاالر گفتگَ اٍليِ ايجاد تحث ٍ پرسص ٍ پاسخ 

 
 :کالس آًاليي

  هطالعِ هحتَای آهَزضي جلسِ/جلسات قثلي 

  پرسص ٍ پاسخاًجام  

 ًالييضرکت در آزهَى آ 

 : يسایل  کمك آمًزضی

 : ساهاًِ ًَيد

  تصَير، پاٍرپَيٌت تِ ّوراُ صَت، فايل صَتي،ی الکترًٍيکي )تْيِ ضدُ تَسط ًرم افسارّای هرتَطِ(، ّاهحتَا: فايل ّای آهَزضياًَاع 

 ٍ...... ، ليٌکبا، کتُ، جسٍ فيلن آهَزضي

  (:کالس آًاليي

  هجازیًرم افسار ترگساری کالس (Adobe Connect)، ،پي دی اف، فيلن آهَزضي ٍ... /پاٍرپَيٌتفايل  ٍايت تَرد هجازی 

  فعالیت فراگیران:

 : ساهاًِ ًَيد

  هطاّدُ ٍ هطالعِ هحتَاّا ٍ هٌاتع آهَزضي 

 تکاليف در هَعد هقرر رائِا  

 ی هَجَد ضرکت در آزهَى ّا 

 گفتگَ ّایضرکت در تاالر  

 پاسخ تِ پيام ّای ارسالي  

 کالس آًاليي: 

 رکت در کالس ض 

 ضرکت در پرسص ٍ پاسخ ّا 

  ضرکت در آزهَى 

 : ارزضیابی در حیه تدریس
 :کالس آًاليي



  پرسص ٍ پاسخ 
  تحث 
 آزهَى 

 جمع بىدی ي وتیجٍ گیری:
 ساهاًِ ًَيد: ارائِ خالصِ هطالة تصَرت ديداری، ضٌيداری، ًَضتاری ٍ يا ترکيثي در فايل ّای آهَزضي 

 ي در کالستصَرت ديداری، ضٌيداری، ًَضتاری ٍ يا ترکيث هطالةکالس آًاليي: ارائِ خالصِ 

  :)در پایان جلسٍ( ارزضیابی پایاوی

 : ساهاًِ ًَيد
 تَسط داًطجَهطالعِ هحتَا ٍ هٌاتع آهَزضي  تررسي 
  ارائِ تکاليف 
  ارائِ آزهَى 
  َايجاد تحث در تاالر گفتگ 

 
 کالس آًاليي: 

  حضَر در کالس تررسي 
 خ در کالسپرسص ٍ پاس ًجاما 

 ايجاد آزهَى آًاليي 

 

 مىابع اصلی درس:
 

  :مىابع ي سایتُای کمك کىىدٌ
 


