شیوه نامه آموزش مجازی
 -1اعضای گروه پرستاری بهداشت جامعه از زیرساخت سختافزاری و نرمافزاری واحد الکترونیکی مجاز جهت
برگزاری کالسهای آموزشی به صورت برخط و  off lineاستفاده میکنند.
 -2میزان ساعت آموزشهای مجازی هر واحد درسی ،بهگونهای است که مجموع ساعت ارائه آن درس با استفاده
از روش مجازی و ساعت کالسهای حضوری تشکیل شده احتمالی در طول نیم سال ،با ساعت اجرای درس
مطابق برنامه ،برابر بوده و تمام سرفصلهای درس نیز پوشش داده میشود.
 -3آموزش دانشجویان جهت استفاده از کالسهای برخط توسط محتواهای آموزشی در آدرس .
 navid.bums.ac.irانجام میگیرد .در صورتی که دانشجویان یا اساتید در استفاده از کالسهای برخط
مشکلی داشتند با تیم پشتیبانی فنی تماس خواهند گرفت.
 -4دانشجویان موظف به تعامل مداوم با اساتید هستند .چنانچه دانشجو سوال داشته یا نکتهای برایش مبهم
باشد می تواند در ساعات اداری با استاد از طریق سامانه نوید ،ایمیل یا تلفن در تعامل باشد .به برقراری
تعامل قوی با استاد و ارائه بهموقع و منظم تکالیف یک نمره تعلق میگیرد.
 -5نظارت بر آنالین بودن دانشجویان و تشکیل منظم کالسها و کلیه امور آموزشی بر عهده اساتید گروه است.
الزم است دانشجویان راس ساعت مقرر که از طرف اداره آموزش مشخص و ابالغ گردیده است در کالس
حضور به هم رسانند.
 -6برای هر کالس یک واحدی حداقل  3تکلیف و برای هر کالس  2واحدی حداقل  5تکلیف در نظر گرفته می-
شود .الزم به ذکر است که زمان پاسخ به تکالیف دانشجویان توسط اساتید مشخص خواهد شد .به هر
تکلیف یک نمره اختصاص خواهد یافت.
 -7برای هر کالس نظری یک سمینار گروهی در نظر گرفته میشود .وظیفه هماهنگی اعضای گروه و اعالم آن به
اساتید بر عهده نماینده کالس میباشد .به سمینار گروهی در صورت کامل بودن (داشتن اسامی دانشجویان،
فهرست مطالب ،محتوا و منابع)  2نمره اختصاص مییابد.
 -8دانشجویان ملزم هستند راس زمان مقرر تکالیف تعیین شده را برای اساتید ارسال نمایند .در غیر این صورت
طبق صالحدید اساتید نمره به تکلیف ارسال شده پس از موعد مقرر اختصاص خواهد یافت.
 -9دانشجویان بایستی فایل پاورپوینت صدا گذاری شده مربوط به سمینارها و پیوست های مربوطه (فیلم ،مقاله
و ) ...را از طریق سامانههای پیشنهاد شده توسط دانشگاه یا دانشکده برای اساتید در زمان مقرر ارسال
نمایند.
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برای دروس بیش از یک واحد از جمله دروس  1/5واحدی امتحان میان ترم در نظر گرفته خواهد

شد .به امتحان میان ترم  2نمره اختصاص می یابد.
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در صورتی که در بازه امتحانات ،ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا شرایط را عادی اعالم نماید،

امتحانات پایانی در نیمسال جاری به صورت حضوری برگزار خواهد شد .در غیر اینصورت تدابیر الزم برای
برگزاری آزمونهای پایانی به روش مجازی اتخاذ خواهد شد تا نسبت به این امر اقدام گردد.
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تاریخ برگزاری آزمونها مطابق با تقویم آموزشی دانشکده خواهد بود .نمره امتحان پایان ترم برای

دروس یک واحدی  ،15برای دروس  1/5واحدی و دروس  2واحدی  11نمره خواهد بود.
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در صورتیکه به هر دلیل دانشجو موفق به امتحان از طریق سامانههای مجاز نشود  ،تصمیم به

برگزاری امتحان مجدد توسط استاد مربوطه طبق مقرارت آموزشی خواهد بود.
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ارزشیابی نهایی دانشجویان با انجام تکالیف ،سمینارها ،تعامل با استاد و امتحانات میان ترم و پایان

ترم انجام خواهد شد.
با آرزوی موفقیت و سالمت

