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عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
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مفاهیم و نکات و مشکالت حمایت از دانشجو در محیط های یادگیری الکترونیکي
تجزیه و تحلیل و نقد روش ها و برنامه ها ی ارائه خدمات پشتیباني از دانشجو
عوامل موثر در فراهم کردن حمایت از یادگیرنده ها
ملزومات برنامه خدمات دانشجویي
سیستم خدمات دانشجویي در یادگیری الکترونیکي
ابزار  FAQزنده برای حل مشکالتتکنیکي بطور مستقیم
ابزار مشکل گشایي تعاملي
ابزارهای برطرف کردن مشکالت ارتباطي

 هدف کلی
آشنایی دانشجویان با مسائل و مشکالت حمایت از دانشجو و سیستم های اجزاء خدمات دنشجویی در محیط های
الکترونیکی
 اهداف اختصاصی
دانشجو باید بتواند:


با مسایل و مشکالت حمایت و سیتم های اجزاء خدمات در محیط های یادگیری آشنا گردد
1

 هدف کلی
آشنایی با بانکهای اطالعاتی قابل جستجو و یکپارچه ثبت اطالعات دانشجویان
 اهداف اختصاصی
دانشجو باید بتواند:


با بانکهای اطالعاتي آشنا شده مفهوم پایگاه داده را بداند و بتواند مطالب مورد نظر را دریک بانک اطالعاتي جستجو
نموده و قابلیت یافتن یک موضوع را پیدا کند

 هدف کلی
آشنایی با ابزار برطرف کردن مشکالت فنی
 اهداف اختصاصی
دانشجو باید بتواند:
با انواع ابزار و امکانات برطرف کننده مشکالت از قبیل برنامه های نرم افزاری و یا ابزارهای سخت افزاری آشنا شود تا بتواند
مشکالت فني را برطرف نماید
 روش آموزش:
روش ترکیبي شامل:
 کالس های بلوک حضوری،
 کالس مجازی،
 استفاده از سامانه مدیریت یادگیری و امکانات آن :
 oاستفاده از اسالیدهای آموزشي
 oفروم های بحث و گفتگو حول مباحث درسي ،
 oتکالیف فردی و گروهي حول محور مباحث درسي،
 oتحویل پروژه
 oو در پایان هر بخش آموزشي انجام آزمون

شرایط اجراء
 امکانات آموزشی بخش


اسالید پروژکتور  ،ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و سامانه مدیریت یادگیری ،کالس مجازی ،هد ست ،نرم افزارهای الزم

 آموزش دهنده



دکتر مهرنوش خشنودی فر
دستیار آموزشي(خانم مهندس عسگری)
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ارزشیابي
 نحوه ارزشیابی
 فعالیت های کالسي(پروژه ،تکلیف ،فروم های بحث و گفتگو ،شرکت در کالس های حضوری و مجازی +ازمون میان ترم و
 )...و آزمون پایان ترم
 نحوه محاسبه نمره کل


مجموع (پایان ترم یک سوم نمره کل و میان ترم  +فعالیتهای کالسي دو سوم نمره کل )

 مقررات
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حداقل نمره قبولي
تعداددفعات مجاز غیبت در کالس

برابر مقررات

جدول زمانبندی درس ......
سرفصل مطالب

ساعت
ارائه

منابع درسی

نحوه ارائه

مفاهیم  ،نکات ،عوامل
موثرو کلیات سیستم های
پشتیباني از یادگیرنده

اسالید

انواع سیستم های
پشتیباني از یادگیرنده در
یادگیری الکترونیکي

اسالید

"

سیستم های معلم
خصوصي خودکار مبتي بر
وب

کالس حضوری
و پاور پوینت

"

منابع ذکر شده

3

امکانات مورد

روش

نیاز

ارزشیابی

رایانه  ،سامانه

انجام تکلیف
+آزمون
تکالیف در همه
بخش ها
(فردی ،گروهي
و بحث و گفتگو
در تاالرها)

رایانه  ،سامانه

انجام تکلیف
+آزمون

رایانه ویدیو
پروژکتور

انجام تکلیف
+آزمون

بانکهای اطالعاتي و
خدمات کتابخانه ای

اسالید

"

کمک و معرفي ابزار
برطرف کردن مشکالت
ارتباطي

کالس حضوری
و پاور پوینت

"

رایانه ویدیو
پروژکتور

راهنمایي تخصصي فني

اسالید

"

رایانه  ،سامانه

سیستم خدمات دانشجویي
در یادگیری الکترونیکي و
طراحي برنامه خدمات
دانشجویي بصورت آنالین

"

فضای  FAQزنده برای
حل مشکالت تکنیکي
مستقیم

"

"

"
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رایانه  ،سامانه

انجام تکلیف
+آزمون
انجام تکلیف
+آزمون
انجام تکلیف
+آزمون

"

"

انجام تکلیف
+آزمون

انجام تکلیف
+آزمون

