فرم چک لیست داوری محتوایی دانشکده ها جهت اولویت بندی محتواها
گروه هدف -1 :دانشجو:

کارشناسی 

دکتری

کارشناسی ارشد 

دکتری تخصصی 

فوق تخصص

 -2استاد:
تاریخ بررسی13 / / :

موارد ارزیابی

مدرس

.1

مدرس /گروه مدرسین تخصص موضوعی دارند.

.2

جهت درس درخواستی مدرس مسئول معرفی گردیده است.

.3

مدرس منطبق با منابع جدید و اصول آموزشی به تهیه محتوا مبادرت می ورزد.

.4

مدرس توانمندی های تدریس( بیان شیوا -سازماندهی مناسب) را دارد.

.5

مدرس مربوطه سابقه تولید محتوای الکترونیکی را در گذشته داشته است.

.6

مدرس مربوطه با آموزش مجازی آشنایی کامل داشته و

.7

مدرس مربوطه متعهد به تولید محتوا در زمان مقرر میباشد و در این زمینه آگاهیهای الزم را کسب
نموده است.

محتوای آموزشی

.8

مدرس بر اساس اهداف درس ،مدل مناسب تولید محتوا را انتخاب نموده است.

.9

انتخاب و چیدمان صحیح مدرسان جهت درس مذکور صورت گرفته است.

.1

محتوای درخواستی بر اساس باالدستی جزء اولویت های آموزشی دانشکده میباشد.

.2

ضرورت تولید محتوای درس مذکور به تایید دانشکده رسیده است.

.3

محتوای مربوطه می تواند برای دانشجویان دیگر رشتهها نیز استفاده گردد.

.4

در ارایه موضوعی محتوا نوآوری وجود دارد.

.5

محتوای درخواستی گروه هدف بزرگی را پوشش میدهد.

.6

اعتبار محتوای درخواستی حداقل  ۲سال و بیشتر است.

.7

رعایت تمامی اصول اخالقی عمومی ( مالکیت معنوی و حق کپی رایت) در محتوا صورت گرفته.

.8

رعایت تمامی اصول اخالقی اختصاصی (بسته به نوع محتوا و نظر خبرگان رشته )صورت گرفته.

.9

صحت مطالب مندرج در محتوا توسط مدرس و کمیته مجازی سازی تایید شده است.

 .10محتوای تولیدی هیچگونه تعارض منافعی نداشته و یا در صورت وجود قبل از ارایه آموزش توسط مدرس
بهصورت مکتوب اظهار شده است.
 .11محتوای درخواست ای قبال توسط دانشکده مربوطه تهیه شده است.
 .12محتوای درخواستی قبال توسط دانشکده دیگر تهیه شده است.
 .13بر اساس برآورد هزینه ،تهیه محتوای درخواستی الزم و ضروری است.
 .14بر اساس صالحدید دانشکده محتوای درخواستی برای آن مقطع تحصیلی حائز اهمیت است.
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بله

خیر

سایر موارد :

پیشنهادهای اصالحی داوران:

در مجموع میزان اولویت و ضرورت موضوع

نظر نهایی داوران

قابل پذیرش 

ضعیف 

متوسط 

خوب 

بسیار خوب

قابل پذیرش با تجدید نظر و انجام اصالحات غیر قابل پذیرش 

دالیل عدم پذیرش:

نام و نام خانوادگی داوران:
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