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 اصطالحاتتعاریف و •

 

 

 (E-learning)آموزش مجازی یا یادگیری الکترونیکی •

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعاریف و اصطالحات
 

 (LMS)سامانه آموزش الکترونیک•

 مبتنی بر وب که وظیفه ارائه محتوای آموزشی را محیطی  

 قالب برنامه های چند رسانه ای و با استفاده از نرم افزارهای تحت در 

 به فراگیران بر عهده دارد و کلیه فعالیت های آموزشی آنان را به وب 

 .  خودکار ثبت، پیگیری و مدیریت می نمایدروش 

 

 

 



 تعاریف و اصطالحات
 

  (E- Content)محتوای الکترونیکی •

 استانداردهایمطالبی است که با فرمت های مختلف و با رعایت  

 گرافیکآموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعم از فایل های الکترونیکی،  

 منظورمتن، تصویر، اسالید، انیمیشن، منابع درسی، محتوای حاصل به ، 

 آموزشآموزش فراگیران تولید شده و توسط مدرسین در سامانه  

 .الکترونیک دانشگاه بارگزاری می شود 



 تعاریف و اصطالحات
 

 مجازیکالس آموزش •

 استادآموزش الکترونیکی است که در آن فضای 

 و فراگیر از طریق سامانه آموزش الکترونیک  

 خود ، فعالیت های آموزشی Adobceنرم افزار و 

 کالسانجام می دهند که می توانند در قالب را 

 .درس همزمان یا کالس درس غیر همزمان باشد 

 

 

 

 



 تعاریف و اصطالحات
 

 همزمانکالس درس •

 فضای آموزش الکترونیکی است که در آن استاد و فراگیر به صورت زنده و 

 ویک محدوده زمانی از پیش تعیین شده، با یکدیگر ارتباط برقرار نموده در 

  .استاد محتوای آموزشی را به فراگیران ارائه می نماید 

 

 



 تعاریف و اصطالحات
 

 همزمانکالس درس غیر •

از پیش فضای آموزش الکترونیکی است که در آن استاد محتوای آموزشی 

 آماده

براساس سرفصلهای تعیین شده و زمان بندی از پیش اعالم شده، بر را 

 روی سامانه 

الکترونیک قرار می دهد و فراگیران در یک محدوده زمانی آموزش 

 .مشخص می توانند از آن استفاده نمایند

 



 مجازیانواع قالب ارائه دروس در آموزش 

 مجازیدرس نیمه •

برای آن ولی حداقل یک جلسه رفع اشکال حضوری قسمتی از محتوای آموزشی درس به صورت مجازی برگزار شده 

 . درس تشکیل می گردد

 آموزشی گروه مدیر طریق از ارجاع و استاد پیشنهاد به مجازی نیمه درس

 آموزش تخصصی کمیته مجوز با نهایت در و دانشکده آموزشی شورای به

 صورت این در .بود خواهد ارائه قابل دانشگاه آموزشی شورای یا مجازی

 درس جلسات کل 17/4 مجازی صورت به شده ارائه جلسات تعداد حداکثر

 .بود خواهد

 

 

 



 انواع قالب ارائه دروس در آموزش مجازی

 درس تمام مجازی•

 بصورت اشکال رفع جلسه دو یا یک حداقل تواند می استاد و شده برگزار مجازی صورت به درس آموزشی محتوای کل

   .نماید برگزار درس آن برای حضوری

 

 آموزشی شورای یا مربوطه آموزشی گروه پیشنهاد به مجازی کامال دروس

 شورای تصویب و مجازی آموزشهای مرکز تخصصی کمیته تایید و دانشکده

 دانشگاه الکترونیک آموزش سامانه روی بر ارائه قابل دانشگاه آموزشی

   .باشد می

 



 انواع قالب ارائه دروس در آموزش مجازی

 عملی -درس مجازی •

  حضوری صورت به درس عملی بخش آموزش ولی شده برگزار مجازی صورت به درس مقدماتی و تئوری بخش

  .گردد می برگزار

 



 انواع قالب ارائه دروس در آموزش مجازی

 (مکمل)درس مجازی کمک آموزشی•

در اختیار فراگیران و به صورت مجازی تهیه شده آموزشی محتوای کمک درس به صورت حضوری برگزار گردیده ولی 

  .قرار می گیرد

 



 انواع قالب ارائه دروس در آموزش مجازی

 مجازیتکالیف •

 .برای فراگیران تعیین می شودصورت مجازی به ولی تکالیف درس کالس درس به صورت حضوری برگزار گردیده 

 



 انواع قالب ارائه دروس در آموزش مجازی

 مجازیحل مساله •

 فضاهایکالس درس بصورت معمول برگزار می شود اما استاد در 

 .  می نمایدبحث و گفتگو مشارکتی همزمان و غیر همزمان سیستم آموزش مجازی نیز با دانشجویان  



 معرفی سامانه نوید

 بخش اول•

 کاربری دانشجویی•

 برای دسترسی به لینک زیر مراجعه کنید

http://navidbeta.vums.ac.ir 

 بخش دوم•

 کاربری مدرسان•

 :برای دسترسی به این بخش به لینک زیر مراجعه کنید

http://mubabolnavid.vums.ac.ir/ 



 کار عملی

 نوید سامانه در خود های درس از یکی برای•

 نمائید؟ ویرایش را تکالیف انجام تاریخ و کنید؟ ایجاد گفتگو مبحث و تکلیف منبع، •


