فرآیند اجرایی آموزشی بخشی از دروس حضوری به شیوه ی مجازی
شروع

درخواست استاد به گروه مربوطه
فرم شماره 1

اعالم موافقت گروه و ارجاع درخواست به

بله

شرکت در کارگاه های

اموزش مجازی

شورای آموزشی دانشکده

فرم شماره 1

خیر

معرفی استاد جهت شرکت در کارگاه

دریافت گواهی کارگاه از مرکز آموزش
مجازی

موافقت شورای آموزشی

4
<
17

دانشکده با ثبت درس

معرفی به شورای آموزشی دانشگاه از
طرف معاون اموزشی دانشکده

4
>
17
اعالم مصوبه شورا به مرکز آموزش
مجازی

بله

موافقت شورای آموزشی
دانشگاه/تحصیالت
تکمیلی

فرم شماره 1
مخالفت با تدریس مجازی

اعالم به مدیرگروه

فرآیند تولید محتوا طبق شیوه نامه

گزارش عملکرد استاد به گروه و کمیته
حق التدریس توسط مرکز آموزش

مجازی

پایان

بسمه تعالی

فرم شماره 1

شماره:

تاریخ

درخواست تدریس بخشی از درس به صورت مجازی
مدیر محترم گروه........................................................
جناب آقای /سرکار خانم............................................
با سالم و احترام
اینجانب  ...............................................................تقاضا دارم درس با مشخصات زیر را به صورت مجازی ارائه دهم .خواهشمند است نظر خود را اعالم فرمایید.
نوع رابطه استخدامی :عضو هیأت علمی
عضو هیأت علمی:

قراردادی

مرتبه :مربی آموزشیار

غیر عضو هیأت علمی
تعهد خدمت

مربی

نیمسال فعال ارائه درس:

پیمانی

استادیار
نام درس:

استاد
کد درس در سما:

گروه دانشجویان رشته:
نسبت جلسات غیرحضوری 25% :یا

رسمی آزمایشی
دانشیار

مقطع:
4
17



رسمی قطعی

بیش از

4
17

ورودی:

 مقدار به درصد ذکر شود ()%................

توضیح :دروس در مقطع کارشناسی ارشد تا سقف  %30و مقطع دکترای تخصصی و دستیاری تا سقف  %20به صورت مجازی قابل ارائه میباشند.
نام و امضاء درخواست کننده
مصوبه گروه آموزشی:
مطابق با جلسه شورای گروه مورخ ......./......./......با  %..........جلسات  موافقت گردید (اعالم به مرکز آموزش مجازی).

 موافقت نگردید( .لطفاً دلیل

عدم موافقت ذکر شود)............................................................................................ :
نام و امضاء مدیر گروه
مصوبه شورای آموزشی دانشکده:
مطابق بر ماده  12آیین نامه آموزشی درخواست فوق در جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخ  ......./......./......مطرح و با ارائه  ...........جلسه از درس مورد تقاضا
مجموعاً به میزان  ............ساعت به صورت غیرحضوری (مجازی)
 موافقت نگردید (اعالم به مدیر گروه)( .لطفاً دلیل عدم موافقت ذکر شود):

 موافقت گردید (اعالم به مرکز آموزش مجازی).
............................................................................................
نام و امضاء مدیر گروه

نام و امضاء معاون آموزشی دانشکده

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه/تحصیالت تکمیلی:
با ارائه درس به میزان  % ..............موافقت گردید (اعالم به مرکز آموزش مجازی).

 موافقت نگردید (اعالم به مدیر گروه)( .لطفاً دلیل عدم موافقت ذکر

شود)............................................................................................ :
تاریخ جلسه شورا ......./......./......

امضای معاون آموزشی دانشگاه /دبیر شورا

فرآیند تولید محتوای الکترونیکی

شروع

ارائه درخواست تدریس مجازی به مدیر گروه توسط متقاضی
تایید درخواست توسط آموزش
ارائه درخواست تدریس مجازی توسط متقاضی به مرکز آموزش مجازی
امضای قراداد بین متقاضی و مرکز آموزش مجازی
رزرو وقت استودیو از طریق سایت آموزش مجازی

دریافت الگوی تهیه و تنظیم اسالیدهای آموزشی
تهیه اسالیدهای آموزشی با رعایت قوانین مرکز در تهیه اسالید
تست صدا و تنظیمات مربوطه به ضبط
خیر
تست مورد تایید است؟
بله

ضبط محتوای اصلی

تدوین محتوای ضبط شده توسط کارشناس تولید محتوا

خیر

محتوا تولیدشده مورد
تایید است؟
بله
ارائه فایل نهایی محتوا به متقاضی
یا بارگذاری روی lms

بسمه تعالی

فرم شماره 2

شماره:

تاریخ

درخواست دریافت محتوای الکترونیکی ضبط شده در مرکز آموزش مجازی
اینجانب  ...............................................................تقاضا دارم محتوای آموزشی با مشخصات زیر را به منظور استفاده شخصی دریافت نمایم.
نوع رابطه استخدامی :عضو هیأت علمی
عضو هیأت علمی:

قراردادی

مرتبه :مربی آموزشیار

غیر عضو هیأت علمی
تعهد خدمت

مربی

دانشجو

پیمانی

استادیار

رسمی آزمایشی
دانشیار

رسمی قطعی

استاد

(توجه :تنها فایل نهایی محتوا با رعایت مالکیت معنوی مطابق با ماده  12تبصره  2آیین نامه ی حق التدریس به درخواست کننده واگذار
خواهد شد).
تبصره  2ماده  12آیین نامه حق التدریس دانشگاه :مالکیت معنوی محتواهای آموزشی تولید شده
حق مالکیت معنوی تمامی محتواهای تولید شده ،به شرح زیر قابل تعریف می باشد:
بند  -1محتوای آموزشی تولید شده در اختیار دانشگاه باشد و هر گونه کپی برداری توسط خود مدرس یا دیگران حتی با مجوز دانشگاه ،تخلف محسوب
می شود.
بند  -2محتوای آموزشی تولید شده در بازه زمانی توافق شده بین مدرس و دانشگاه ،به صورت مشترک در اختیار دانشگاه یا مدرس است و رعایت سایر
قوانین آموزشی مصوب ،توسط مدرس مربوطه الزامی خواهد بود و هرگونه نقض قوانین ،تخلف محسوب می شود.
بند  -3محتوای آموزشی در اختیار مدرس قرار گیرد و دانشگاه اختیاری نسبت به آن ندارد ،ولی بنا به درخواست مدرس ،همان محتوا می تواند در سیستم
 LMSدانشگاه نیز ارائه شود.

مدرس محتوا:

تاریخ:

نام محتوای آموزشی:

....../....../.....

امضا درخواست کننده

..

امضا مدیر مرکز آموزش مجازی

فرآیند استفاده از سامانه کالس آنالین همزمان

شروع

تکمیل فرم درخواست کاربری در سایت
vu.kmu.ac.ir

دریافت رمز عبور و لینک جهت برگزاری کالس
مجازی از کارشناس مربوطه

آیا مایل به ضبط صدا و
تصویر می باشند؟

در زمان مقرر شده  Adobe Connectاستفاده از

استفاده از  Adobe Connectدر زمان مقرر شده

دریافت فایل ضبط شده توسط کارشناس تولید محتوا

ویرایش فایل ضبط شده

تکمیل فرم شماره  2توسط درخواست کننده جهت
دریافت فایل ضبط شده

پایان

بسمه تعالی

فرم شماره 3

شماره:

تاریخ

درخواست اجرای کالس به صورت مجازی از طریق سامانه کالس آنالین همزمان
اینجانب  ...............................................................تقاضا دارم محتوای آموزشی با مشخصات زیر به منظور ارائه درس

ارائه کارگاه

به صورت مجازی از طریق  Adobe Connectارائه دهم.
نوع رابطه استخدامی :عضو هیأت علمی
قراردادی

عضو هیأت علمی:

مرتبه :مربی آموزشیار

غیر عضو هیأت علمی
تعهد خدمت

مربی

نام محتوای آموزشی:

تاریخ:

پیمانی

استادیار

رسمی آزمایشی
استاد

دانشیار

مدرس محتوا:

گروه:

....../....../.....
..

زمان (به دقیقه):

تمایل به ضبط محتوا :بلی □

امضا درخواست کننده

خیر□

امضا مدیر مرکز آموزش مجازی

رسمی قطعی

دانشجو

سایر

بسمه تعالی

فرم شماره 4

شماره:

تاریخ

درخواست ضبط محتوای الکترونیکی
اینجانب  ...............................................................تقاضا دارم محتوای آموزشی با مشخصات زیر به منظور ارائه درس

سایر از طریق استودیو تصویر برداری
نوع رابطه استخدامی :عضو هیأت علمی
قراردادی

عضو هیأت علمی:

مرتبه :مربی آموزشیار

غیر عضو هیأت علمی
استادیار

نام محتوای آموزشی:

تاریخ:

....../....../.....

استودیو صدابرداری مرکز آموزش مجازی ضبط نمایم.

تعهد خدمت
مربی

رسمی آزمایشی

پیمانی
دانشیار

استاد

مدرس محتوا:

گروه:

..

زمان (به دقیقه):

امضا درخواست کننده

ارائه کارگاه

امضا مدیر مرکز آموزش مجازی

رسمی قطعی

دانشجو

