
 به نام خدا

 تير به صورت برخط ٢٨ميزگرد شاخه بانوان تحت عنوان "آموزش مجازی چالش ها و راهکارها" در تاريخ  دومين

پرداخته شد.  ت. در اين جلسه به اهميت موضوع آموزش و يادگيری الکترونيکی و مجازی از نگاه های متفاوبرگزار شد

  شرح زير است:آنچه در اين ميزگرد مطرح شد بطور خالصه به 

  مزايای کالس های مجازی:

، استفاده از طيف وسيعی از استادان داخل و خارج کشور، استفاده از روش های کاهش هزينه، رفت و آمد کمتر -

  .استفاده از فيلم های آموزشی و تصاوير زيبا جديد، عدم محدوديت زمان و مکان،

  کالس های مجازی: عايبم

 هوشمند، گوشی هوشمند.تخته نداشتن زيرساخت ها، اينترنت پر سرعت،  -

در بعضی از کالس های دروس پايه تعداد دانشجويان زياد هستند و بر اساس رشته تحصيلی شان تفکيک نشده اند  -

 که کار تدريس را مشکل می کند.

 شود، انجام نمی شود. ه نمی شود بخشی از ارتباط که رو در رو برقرار میاز آنجا که دانشجو ديد -

 رفتار اجتماعی ضعيف می شود.  -

تجربی مربوط می شود که دانشجويان نمی توانند کار مشکل اصلی در کالس های مجازی به آزمايشگاه ها و بخش  -

  وسايل را لمس کنند و با ابزار مختلف کار کنند.

  راه حل های پيشنهادی برای حل مشکالت:

  شود و هر ترم مطلب جديد اضافه شود. دو در شيوه آموزش تحول ايجا مطالب به روز باشد -

اين باعث می شود تقلب کم شود و ول شود. بخشی از کار به دانشجو محکار کالسی به صورت گروهی انجام شود.  -

رزيابی بهتری از دانشجويان داشت و اين را دانشجو احساس کند. ارزيابی در طول ترم انجام شود و به بتوان ا

 آزمون های شفاهی با پرسيدن سواالت مفهومی انجام شود.. و.... باشد C و Bو  A صورت کيفی 

 تدريس به گونه ای باشد که عطش دانشجو را افزايش دهد. -



اساتيد تئوری و تجربی در کنار هم حضور  برای شهرهای کوچک استفاده شود.از آزمايشگاه های شهرهای بزرگ  -

 داشته باشند. لينک استفاده از آزمايشگاه مجازی:

Beta.iop.org/explore-physics  

در نهايت از آنجا که آموزش خوب منجر به پژوهش خوب می شود، الزم است تعريف دقيقی از خوب بودن آموزش 

به  یگريکه جلسات د ميو استقبال دوستان در نظر دار زگرديم نيبودن ا ديمفبا توجه به و پزوهش ارائه شود. 

 بحثروش  نيمشکالت زنان به طور خاص در ا اخالق اموزش مجازی ودر مورد تا  ميبرگزار کن زگرديصورت م

 شود.

  

 


