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که با هدف بررسی چالش های موجود در آموزش و ارزشیابی مجازی دانشکده تشکیل شد که  آموزش مجازی دانشکده جلسه کمیتهدر 

 پیشنهاداتمطرح گردیدوضمن ارائه  دانشجویان ،مسئولین واحدهای اجرایی ،اصلی ترین مشکالت مربوطه از دیدگاه اعضای هیئت علمی

  گردید.اتخاذ  ی بشرح ذیلتصمیمات

  های انجام گرفته: پیگیریگزارش  -5
 

 مطالب مطروحه: -6

 مدیران گروههای آموزشی از جانبمشکالت مطرح شده 
 

 درسامانه نوید  وارد شدن اشتباه نام اساتید در دروس سایر گروههای آموزشی √

 مشکل در حذف کردن نام اساتید یا دروسی که به اشتباه وارد سامانه نوید شده اند √

 فایل ها در مخزن سامانه نوید  مشکل وارد کردن √

 کردن  resetوقت گیر بودن استفاده از تاالر گفتگو و نیز نیاز به  √

 تاالر گفتگو مبنای ارزیابی اساتید قرار نگیرد ) آئین نامه (  √

 درخواست سهمیه اینترنت از دانشگاه برای اساتید √

 و فرمت بی نظم پاسخ های تشریحیمشکالت مربوط به آزمون تشریحی مجازی در سامانه فرادید  √

 کم توجهی به انتظارات اساتید و توجه بیش از حد و یک طرفه به دانشجویان √

 مشکل تقلب دانشجویان به دلیل وقت زیاددر آزمونهای مجازی  √

است یک گروه در دروس بالینی نام کلیه دانشجویان کالس برای یک استاد در واحد کارورزی لحاظ می شود که در واقع ممکن  √

 بالینی با استاد مورد نظر کارآموزی داشته باشند و موجب کم شدن اعتبار ارزشیابی استاد خواهد شد. 

برای استاد در دروسی که چند مدرس دارند درسامانه نوید و تاثیر این مشکل بر ارزشیابی کل اساتیدی که در  Privacyعدم وجود  √

  درس تدریس می کنند.

 اری آزمونهای ترکیبی در فرادید.نیاز به برگز √

 مشکل تجهیزات جهت ضبط صدا و تدریس در دانشکده√

 در پنل پیامهای نویدوقت گیر بودن ارسال پیام √ 
  

 مدیر تحصیالت تکمیلی  از جانبمشکالت مطرح شده 

گذشته که منجربه ارسال دروس از  مشکل تاخیر در اصالح نام دروس و مدرسین بدلیل تغییر کوریکولوم کارشناسی ارشد ویژه در ترم √

 طریق واتساپ و فالش گردید و این مشکل تا پایان ترم علیرغم پیگیری های مکرر حل نشد.

 طوالنی بودن پروسه بروزرسانی سامانه نوید در شرایط معمول و ایجاد مشکالت برای اساتید و دانشجویان√

 مشکالت مطرح شده توسط مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی 

مشکل وارد نشدن اسم تعدادی از دانشجویان در آزمونهای میان ترم و کوئیز های ترم قبل که نیازمند کنترل اسامی دانشجویان توسط √

 واحد آموزش می باشد 

 شماره :

 تاریخ :

 



روز قبل از امتحان  2مشکل مطرح شده از جانب تعدادی از دانشجویان تحت مشاوره در خصوص گزارش استادی که در درس پایه √

 .رم حجم زیادی از فایل درسی را درسامانه نوید بارگذاری کرد و موجب اعتراض دانشجویان واقع شدپایان ت
 

 دانشکده   IT پاسخها و پیشنهادات مطرح شده از جانب مسئول آموزش و کارشناسان امور کالسها و 
 

 تاخیر در ارسال سواالت امتحانی توسط اساتید -

و لذا نمی  د نشدهواردر هم آوا و نویدآنها نام درس لذا درس مورد نظر را پاس نکردند  "اند و قبال دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده -

 ند در آزمون ان درس شرکت کنند.  توان

  نیاز دانشکده به دسترسی به یک پنل مدیریتی در نوید تا اشکاالت مذکور و تغییرات اعمال شده در هر ترم در دروس و مدرسین   -

 سریعتر قابل اصالح باشد.

در کالس که توضیح داده شد دانشگاه در صدد است   privacyمشکل  ورود دانشجویان متفرقه در کالس درس آنالین استاد و عدم   -

 تا برای هر دانشجو نام کاربری و پسورد تعریف نماید.

ترک مقدور نیست و دردانشکده مشکل است. دانشجویان بودن اسکای روم، ریکورد کردن وبینار از یک سیستم مش هبدلیل تک کاربر -

می توانند با یک سیستم میکروفن و لپ تاپ ریکورد کنند. در دانشکده نیز درسیستم دوم امکان پذیر است که الزم است با رضایت 

 استاد باشد.

 پیشنهادات
 رایش سامانه نوید فراهم گردد. پیشنهاد شد تا از دانشگاه درخواست شود تا برای دانشکده امکان دسترسی و وی -

 ویک جانبه و نه صرفا توسط دانشجویانانجام شود  ارزیابی دروس مجازی به صورت سیستمیک شد پیشنهاد -

 و سامانه نوید در دانشگاه شود. ITپیشنهاد شد برای حل مشکالت در خواست جلسه ای با رابطین -

 آزمونهای تشریحیدر  آزمونهای تشریحی و نا مناسب بودن فرمت پاسخنامهپیشنهاد شد جهت حل مشکل بهم ریختگی پاسخها در  -

  به دانشگاه اطالع داده شود. پیشنهاد شداین مشکل از دانشکده قابل اصالح نیست  ، با توجه به اینکهفرادید

شدن بدهند و از تک کاربره   میندانشکده ها اجازه اد ITپیشنهاد به دانشگاه که برای تسهیل در اجرای وبینار در اسکای روم ، به  -

 شدن خارج شود.

ساعت قبل از امتحان وضعیت خود را در  2الی  1دانشجو در هر درس  تاکید شدجهت رفع مشکل جاماندن دانشجویان از آزمونها  -

 سامانه فرادید چک کند و در صورت مشکل به مسئول آزمون اطالع دهد.

که منجر به تاخیر در بارگذاری در سامانه فرادید و متعاقبا سواالت امتحانی توسط اساتید تاخیر در ارسال  جهت پیشگیری از مشکل -

قبل  اداری ساعت 48حداکثر تعدادی از  دانشجویان نمی توانند امکان ورود به آزمون را از قبل چک کنند طبق مصوبه قبلی تاکید شد 

 .به آموزش ایمیل شوداز آزمون سواالت توسط اساتید 
 میمات متخذه:تص -7

در خصوص تاخیر در بارگذاری دروس توسط اساتید در شرایط خاص و با فاصله کمی تا برگزاری آزمون  -

 موارد خاص را به معاون آموزشی دانشکده گزارش دهند.پایش دقیق  تاکید شد که مسئوا امورکالسها ضمن 

قرر شد قبل از آزمون، اسامی زو.. مها از آزمونهای میان ترم ، کوئی در خصوص مشکل جا ماندن دانشجو-

 نهایی توسط واحد آموزش وطی ارتباط با نمایندگان کالس مجددا کنترل شوند 

 پیگیر مسئول
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 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتمکان:                              1399-1400پایان نیمسال دوم زمان:  

 



 اسامی اعضاء حاضر 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی ردیف

  دانشکده رئیس دکتر معصومه ادیب  1

 

  معاون آموزشی دانشکده دکتر فاطمه جعفرزاده 2

 

  و دبیر کمیته EDOمدیر  دکتر ملوک پورعلیزاده  3

 

  مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده دکتر فاطمه جعفرآقایی 4

 

  یگروه پرستاردیر م دکتر شهال اسیری  5

 

  جراحی -مدیر گروه داخلی  دکتر نازیال جوادی  6

 

  مدیر گروه مامایی دکتر زهرا بستانی  7

 

  مسئول واحد آموزش بیتا یزدانی 8

 

  مسئول سمعی بصری اسماعیل کیان راد 9

 

  ITکارشناس  زهره عبدالهی 10

 

  مسئول امور کالسها فاطمه صابر 11

 

 

 --ن جلسه:یاسامی غایب


