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 :مقدمه و ضرورت طرح
با توجه به نیاز روز افزون به آموزش در جوامع مختلف، عدم دسترسی به امکانات آموزشی کامل و کمبود 

مربیان مجرب در همه مناطق بصورت یکسان، نقش فناوری برای ایجاد نوآوری در امر آموزش پررنگ تر از 

آموزش مجازی با ایجاد فرصت های یادگیری برابر، به سرعت در دنیا در حال همیشه به چشم می آید. 

گسترش است. در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا، بهره مندی از آموزش الکترونیکی برای آموزش 

، گام موثری در ا می توان با کسب تجربیات مربیانبا کیفیت بهینه بسیار مهم و حائز اهمیت گردید لذ

برد رسالت و اهداف آموزش در سازمان آموزش فنی و حرفه ای برداشت. موضوع مهم در گسترش پیش

آموزش مجازی، جدید بودن آن برای بسیاری از مربیان و کارآموزان است. این موضوع باعث ایجاد چالش 

چگونگی  هایی مانند چگونگی ارزیابی منصفانه کارآموز، چگونگی ترغیب و تشویق کارآموز برای مشارکت،

کنترل یادگیری کارآموز، چگونگی انتقال مفاهیم عملی استانداردهای آموزشی و مواردی از این دست شده 

است. مستندسازی تجربیات گرانبهای مربیان در زمینه شیوه برخورد با این چالش ها می تواند در راستای 

 بهبود کیفیت آموزش مجازی مثمرثمر واقع شود.

تجارب »ن موضوع، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیالن اقدام به برگزاری مسابقه با توجه به اهمیت ای

یک طرح  اجرای در راستای« مجازی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )در شرایط کرونا(آموزش 

در « آموزش مجازی براتج»کتاب الکترونیکی با عنوان این پژوهشی نموده است که نتیجه آن، در قالب 

 سترس مربیان گرامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت بهره برداری قرار خواهد گرفت.د
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که در   IP webcam appاستفاده از نرم افزار  عملی و مطالب تئوری در کالس مجازی: کار نمایش همزمان

متحرک می شود. به منظور دریافت تصویر و فیلم در محیط  web camاین حالت گوشی موبایل تبدیل به 

مورد نظر را   browser  ،IPدسکتاپ، فقط کافیست گوشی و رایانه به یک شبکه متصل باشند و توسط یک 

 وارد کرد.

 وشلینک نمونه کالس آنالین برگزار شده با این ر

 

 همدان -عباس مقدسی، همدان                                                                                                

 

جهت  نیاز فراگیران با حجم باال طی دوره آموزشی: ارسال مطالب آموزشی و نرم افزارهای کاربردی مورد

آپلود فایلهای مذکور به یک فضای مجازی و یا دانلودآنها توسط کارآموزان، با توجه به سرعت محدود 

 Dropbox ،Google Drive)مانند فضای ابری  اینترنت با بارگزاری یک پوشه از کامپیوتر مربی تحت شبکه

 مشکل اشتراک گذاری داده ها حل می شود. و...(،

 

 رشت -گیالنفرجی سینا،                                                                                                           

http://manabook.ir/etronic/12/s7120078p3.mp4
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ضرورت اجرای دوره های آموزش فناوری اطالعات، ارسال  کاهش حجم محتواهای ارسالی بدون افت کیفیت:

و کاربرد منو ها و ابزارها می باشد، کاهش حجم فیلم جهت اشتراک فیلم هایی با کیفیت باال جهت نمایش 

سبب  HandBrake استفاده از مبدل فایل ویدئو گذاری سریع تر، منجر به کاهش کیفیت فیلم می شود.

 با حفظ کامل کیفیت می شود. 4/1کاهش حجم محتوی تا 

 

 اندیمشک -الهام حیدری،  خوزستان                                                                                          

مربی قبل از شروع دوره آموزشی، محتوای آموزشی و نمونه سواالت را بارگذاری و در  ارزشیابی حین دوره:

جهت  Google Docsخالل دوره آموزشی، آزمون های آنالین در سرویس های تحت وب و رایگان مانند 

آشنایی شرکت کنندگان با آزمون پایان دوره و نمایش نتیجه آن به افراد جهت آگاهی از وضعیت خود 

 برگزار نماید.  

 

 مشهد -حسین نیکخو،  خراسان رضوی                                                                                        



     

 
 

 

 

 

 برگزیده استان هااثرات 

 



 

 چگونگی ایجاد رغبت کار عملی در مخاطبین دوره های مجازی صنایع غذایی به دلیل عدم دریافت طعم غذا:

واگذاری پخت غذا طی زمان برگزاری کالس به مخاطبان بصورت دوره ای، چشیدن غذای آماده شده 

فیلم غذا توسط آن مخاطب  و توسط خانواده آن مخاطب، اعالم نظر آنها در مورد طعم غذا و ارسال تصویر

 در کالس مجازی.

 

 خسروشاه -مریم احباب، آذربایجان شرقی                                                                             

 

بندی شده، بیان شیوا، داشتن شور تدریس مطالب دسته ایجاد درک حضور و مدیریت مربی در آموزش آنالین:

عکس و فیلم و  و شوق و انرژی در صدا و فراهم نمودن فضای گفتگویی و همچنین آموزش کار عملی با تهیه

عملی بهمراه دعوت از اساتید صاحب نظر و کارآفرینان موفق به گروه واداشتن کارآموز به انجام پروژه 

 توان به نوعی تدریس نمود که کارآموز در محضراستاد بودن را درک نماید.آموزشی می

 

 اصفهان -الهام فیض، اصفهان                                                                                                      
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با معرفی تعدادی نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی  سنجش مقایسه ای مهارت آموزان طی فرایند آموزش:

و سپس معرفی آثار ایشان به صورت محتوای الکترونیکی تصویری برای مربی  به مهارت آموزان و ارسال آثار

ربوطه و سایر کارآموزان، می شبکه های اجتماعی مرتبط دارای دسترسی مربی مبیننده ی پرهادر فضاآنان 

 ،زمان و کاغذ ،جویی در مصرف انرژیصرفهسبب ضمن تبلیغ رزمه افراد جویای کار یا خود اشتغال،  توان

 د.نجام کار عملی در آموزش آنالین شارقابتی بین کارآموزان در مشارکت کالسی و  هایجاد انگیز

 

 

 کرج -فاطمه قاسم پور امام، البرز                                                                                              

 

تدریس پر  انتقال ثمربخش مفاهیم تئوری و عملی، ترغیب کارآموزان به ادامه حضور در کالس مجازی:

، مطرح تصادفی هیجان و با نشاط مربی، گاها پخش موسیقی پس زمینه در هنگام شروع کالس و یا حضورغیاب

و فعالیت  آموزان جهت یادگیری،انگیزه بیشتری به کار ،نمودن تجربیات مرتبط با رشته آموزشی مورد تدریس

 در کالس می دهد.حضور مستمر 

 

 بوشهر -محمد رضا بی باک، بوشهر                                                                                             
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می توان هم  ،آموزاناز طریق برقراری تماس تصویری با کار :آموزانغیاب کار حضور و راستی آزمایی

در صورت رعایت  ه نمود وظآنان را مستقیما مالح کار عملیهم  غیاب آنها به صورت واقعی کنترل و حضور و

مهارت یا مهارتهای دیگری را اضافه بر استاندارد  ،به عنوان تشویق، توانایی های پیش بینی شده در استاندارد

 . دادبه آنها آموزش 

     

 شهرکرد -فاطمه مقیمی، چهارمحال و بختیاری                                                                     

 

آزمون کارآموزان  تون آپ: برق خودرو، اخذ آزمون عملی بصورت مجازی در رشته هایی مانند مکانیک،

پرسش و پاسخ به صورت زنده و همچنین فیلم آموزشی  آنالین و تصویری بصورت انفرادی اخذ می شود.

ی تدارک ظف هست به صورت آنالین روی خودروهمان لحظه ارسال و دریافت می شود و کارآموز مو

پیدا  را مشخص می کند مثال سنسور دمای آب را که مدرسای قطعه تصویری بصورت رفته و دیده شده، 

 .یزان آموزش مفید یا غیر مفید بودر بحث نظر سنجی کرده که چه مکرده و عیب یابی بکند. پایان ه

 

 لردگان -سجاد خدری، چهارمحال و بختیاری                                                                       
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بصورت مهارت  را برای رفع مشکل آزمون می توان برخی از دوره ها  آموزش مجازی و ارزیابی کارآموزان:

آموز باید نمونه کار عملی را در منزل آماده زمون نباشد. کارکرد که نیازی به حضور در آتعریف آموزی ویژه 

 همین امر باعث تشویق آنان برای انجام کارهای بهتر می شود. د.نمایتصویر آنرا ارسال  و

 

 خوسف  -فاطمه زراعتگر، خراسان جنوبی                                                                                  

 

می توان عالوه بر اتصال  اتالف وقت:بررسی وجود صدا یا تصویر مناسب برای مخاطبین بدون نظرسنجی و 

ثابت در کامپیوتر یا لپ تاپ، به وسیله گوشی همراه به عنوان میهمان وارد کالس شده و از آن زاویه دائما 

نیز  ،صدا و تصویر را رصد نمود و زمان اتمام بارگزاری فیلم یا عکس را از لحظه مشاهده آن توسط کاربران

 مطلع شد.

                        

 مشهد -حسین نیکخو، خراسان رضوی                                                                                       

 



 

انجام پرسش تخصصی از افراد در راستای مطلب آموزشی  اطمینان از حضور فعال افراد در کالس مجازی:

طوریکه اگر مخاطب در کالس حضور فعال داشته باشد به صورت عمومی یا خصوصی بدرحال تدریس،  

 بتواند پاسخ دهد.

 

 مشهد -حسین نیکخو، خراسان رضوی                                                                                     

 

مدرس قبل از شروع کالس می  دسترسی به محتواهای آموزشی اعم از فایل های نوشتاری، فیلم و عکس:

فایل های خود را به صورت دسته بندی شده در آن ذخیره کرده و در  ،تواند با استفاده از فضاهای ابری

خالل دوره آموزشی با دادن آدرس دسترسی آن به مخاطبین، به راحتی فایل های آموزشی با حجم های 

 متفاوت را منتقل نماید.

    

 مشهد -حسین نیکخو، خراسان رضوی                                                                                       
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حواس پرتی و نداشتن حضور واقعی و فعال کارآموز در حین آموزش آنالین و عدم اطالع مدرس از میزان 

حین آموزش عالوه بر سواالت مختلفی که می بایست به صورت نوشتاری پاسخ  در دقت و توجه کارآموز:

یا بخشی و به سواالت پاسخ  فعال کرد تابصورت تصادفی را  انن و وب کم کارآموزودهند، می توان میکروف

 را بعنوان مدرس توضیح دهند. یآموزشمحتوی از 

 

 اندیمشک -الهام حیدری، خوزستان                                                                                        
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جهت حضور غیاب از استیکر حاضر استفاده می شود پس از آن از  راستی آزمایی حضور و غیاب مخاطبین:

درس جلسه قبل  ازارسال کند و جهت اطمینان از حضور، کارآموز درخواست می شود شماره ملی خود را 

شود که می زمان سواالتی جهت تبادل اطالعات پرسیده ادامه مسیر آموزش، هم شود. درمی پرسش  سوال

 زمان مشخص شده یک کار عملی نیز ارائه دهد . فراگیر فعالیت داشته و در

                                   

 آبادان -پورعوض اهرمی، خوزستان الهام                                                                                
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فیلم انجام پروژه، ضبط و در جلسات کالس ارسال می شود. برای  ارزیابی کارآموزان بر مبنای پروژه:

بعنوان فعالیت کالسی، از مراحل از آنها خواسته می شود  انجام پروژه توسط کارآموزان، اطمینان یافتن از

تمام طراحی های بعدی تاریخ و نام طراح بعنوان امضا کار  در ارسال نمایند و طراحی پروژه ها فیلم گرفته و

 ار گیرد.قر

       

 اندیمشک -الهام حیدری، خوزستان                                                                                         

 

می توان پس از طی پودمان های مهارتی مرتبط، بسته آموزشی شامل  با ابزارهای آموزش مجازی:آشنایی 

جزوه الکترونیکی، محتواهای آموزشی و نرم افزارهای آموزش مجازی را تهیه و ارائه آموزش مجازی به 

نمایشگاه  کیفیت کارآموزی و حتی اجرای کارآموزان صورت گیرد که نهایتا منجر به تولید محصوالت با

 مجازی گردد.

                                                                                    

 اهواز -زینب جرفی، خوزستان                                                                                                

 



 

های تدریس فعال نظیر پرسش و روش جلوگیری از یک سویه  بودن آموزش آنالین و منفعل بودن کارآموز:

تمرین در زمان  حلو  ارائههایی جهت کنار روش توضیحی و اختصاص دادن زماندرپاسخ، مطالعه موردی 

کالس توسط کارآموز و جهت به چالش کشیدن و مشارکت همه کارآموزان، اشتراک گذاری فعالیت ها و 

 اتخاذ گردد. ،رفع اشکاالت آنها

  

 حمیده عندلی زاده، خوزستان                                                                                               

 

موزان در حین آموزش به طور بین کارآ "سیستم پرسش و پاسخ"اجرای  رفع مشکل حضور و غیاب غیرواقعی:

انجام شود، بطوریکه با ذکر نام از کارآموزان سوال مرتبط با محتوی درسی  مستمر و در زمان های تصادفی

 انجام شود به تدریج کارآموزان ملزم خواهند بود برای عدم ثبت غیبت، در کالس حضور فعال داشته باشند.

 

 زنجان -سمانه نصیری، زنجان                                                                                                   
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سامانه های  در امکان ضبط محتوای کالس کندی و قطع اینترنت:دسترسی به محتوی دوره آموزشی در زمان 

کارآموز کمک می کند در زمان مناسب محتوی را دانلود کند و آموزش مجازی نظیر همکالس یا سماالیو به 

صفحه خود عکس گرفته و در گروه ارسال  جهت مشارکت مسئوالنه نیز از کارآموز درخواست می شود که از

 نماید.

 

 زنجان -سمانه نصیری، زنجان                                                                                                    

 recordبا استفاده از امکان  ضعف اینترنت و اختالل در دریافت صدا و تصویر در زمان اجرای کالس مجازی:

meeting می توان جلسات کالس را ضبط نموده و در قسمت ،recording  پلتفرم اجرای کالس، کلیه

 جلسات ضبط شده قابل مشاهده بوده و می توان در اختیار کار آموزان قرار داد.

 

 مهدی شهر -معصومه غنیان، سمنان                                                                                         
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تدریس به صورت مشارکتی، تشکیل گروه های مجازی جهت تبادل ایجاد مشارکت فعال در کالس مجازی: 

ایجاد  استفاده از ابزارهای چند رسانه ای، جذاب،نظر و تقویت ارتباط، استفاده از محتواهای الکترونیکی 

چالش علمی بین کارآموزان و برگزاری مسابقات انگیزشی آنالین مرتبط با موضوع درس با استفاده از نرم 

 افزار های تحت وب.

 

 فاطمه معدنی پور، قزوین                                                                                                        

 

 

 

داشتن شور و شوق، عوض کردن لحن و فراز  ایجاد آرامش و جذابیت در صدای مدرس جهت جذب مخاطب:

ن کی می تونه به ای»و با جمالتی نظیر  زه ایجاد می کندارآموزان انگیکو نشیب در صدای مدرس که در 

، می توان آنها را به چالش کشید و مورد ارزیابی قرار داد. در عین حال با «سوال سریع تر از بقیه پاسخ بده

 ذکر نامشان از آن ها تشکر کرده تا صدای درخشش اسمشان را در جمع دوستان بشنوند. 

 

 قم -مامی، قمنفیسه ا                                                                                                                 

 

 

 

12 



 

 برای مربیان: ratingعدم وجود سامانه شبکه ارتباطی به اشتراک گذاری تجارب مربیان سطح کشور و انجام 

فصل استانداردهای آموزشی و یا تدوین استانداردهای موازی برای تدوین محتوای الکترونیکی تغییر در سر

ندی پتانسیل هر منطقه )قطب بندی( و قابلیت سامانه برای گروه باساس  ایجاد سامانه اولویت بندی بر

مثال جامعه تولید محتوای  کاربری تجارب و توانمندی مربیان، بطورگروههای شغلی براساس پروفایل 

 مهارتی.  moocالکترونیکی گروه شغلی برق و ایجاد یک محیط آموزشی تحت عنوان 

 

 سنندج -خه بات اهلل ویسی، کردستان                                                                                    

الیت از طریق پورتال و...( و ثبت فع) ایجاد کارپوشه های الکترونیکی :ارزشیابی کتبی دوره های مجازی

استفاده از نرم افزارهای آزمون ساز با تکیه بر بانک سوال، در پایان دوره با  توسط کارآموزان در حین دوره

( جهت ارزشیابی %60) ( و آزمون ساز%40) آزمون تحت وب برگزار گردد و مجموع نمره های کارپوشه

 نهایی لحاظ گردد. 

 

 کرمان -زرندی، کرمانمهدیه محدثی                                                                                     

 

13 



 

های از کارآموزان و بکارگیری این اطالعات در مثال "بیوگرافی مختصر"اخذ  :کارآموزان افزایش انگیزه

فضای  در "های کارآفرینیاتاق ایده"و یا  "کلوپ های آموزشی کارآموزی"ملموس حین تدریس، ایجاد 

های واقعی کسب و کار و ایجاد رقابت درکارآموزان از طریق مجازی، تبدیل محتوای نظری به چالش

  .های استارتاپی مجازیبرگزاری دوره

 

 رشت -عادل احمدی آرا، گیالن                                                                                            

 

مشارکت کارآموزان بیش از کالس حضوری در کالس  ایجاد درک به رسمیت شناختن محیط آموزش مجازی:

مجازی  و  تدریس به روش پرسش و پاسخ بین مربی و کارآموز، استفاده از ارتباط دوطرفه صوتی و تصویری 

 بصورت تصادفی بین مربی و همه کارآموزان به خصوص کارآموزان کم توجه.

 

 رشت -شبنم اکباتانی نژاد، گیالن                                                                                                
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یر از سیستم مربی می تواند غ رفع مشکل قطع برق و بالتبع قطع وای فای و ارتباط بین مربی و کارآموز:

خود را قبل از کالس س است، موبایل و اینترنت موبایل کامپیوتر، لپ تاپ و وای فایی که با آن در حال تدری

ادامه داده و  برای چنین موردی شارژ و آماده نماید که در مواقع قطع برق بتواند کالس و تدریس خود را

 کارآموزان، کالس را از دست ندهند.

                                                      

 رشت -شبنم اکباتانی نژاد، گیالن                                                                                              

 

 

تشکیل گروهی ازکارآموزان در شبکه های مجازی در کنار پلتفرم  با ارائه مهارت عملی حین آموزش مجازی:

قالب پاورپوینت، کلیپ های کوتاه از قسمتهای مختلف دستگاههای  های آموزشی، می توان مطالب را در

)حضورکارآموزان دریک زمان  درحالت آف الین و یا آنالین پیچیده )مانند اتومبیل، دستگاه تراش و...(

 ارائه داد. معین(

 

 رشت -رضا بابایی، گیالن                                                                                                     
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61  

تهیه کردن فیلمهای آموزشی در رشته های فناوری اطالعات با  ایجاد جذابیت آموزش برای کارآموزان:

جهت ایجاد جذابیت و اثر گذاری بیشتر در   Viva Videoو  Du Recorderاستفاده از دو نرم افزار

 مخاطبین بعلت اجرای محتوی آموزشی گام به گام با صدای مربی مربوطه بهمراه تغییر لحن و تن صدا.

 

 صومعه سرا -مرضیه حداد مومنی، گیالن                                                                               

 

لپ تاپ فیلم گرفت از صفحه  snagit2020با استفاده از نرم افزار می توان  آموزش مجازی مرحله به مرحله:

و با توجه به قابلیت این نرم افزار روی فیلم توضیحات الزم و تکمیل کننده تصاویر داده شود. نرم افزار فوق 

توان فیلم آموزشی را ویرایش نمود. از دیگر نرم افزارهایی  نیز دارد در صورت نیاز می ویرایشالذکر قابلیت 

بوده که قابلیت ضبط صدا و اضافه کردن  mobizen افزار اندرویدی  که می توان استفاده کرد، نرم

 توضیحات روی فیلم را دارد و بعد از تهیه فیلم آموزشی می توان آنرا به اشتراک گذاشت.

 

 بندر انزلی -نیما خلیلی راد، گیالن                                                                                           

 



 

در پایان هر جلسه آموزشی خواستار خالصه ای از موضوع می توان  سنجش مهارت آموزی حین آموزش:

آموزش در حد یک صفحه و طرح چند سوال از جانب کارآموزان در ارتباط با همان جلسه آموزشی بود که 

آموزشی در هر جلسه چقدر قابل درک و جذاب برای فراگیران  از این طریق به این اطمینان رسیدکه مطالب

 می باشد.

 

 رشت -زهرا رحیمی، گیالن                                                                                                    

 

 

در حوزه کشاورزی، کارآموزان درگیر کار با منابع و  انجام آموزش عملی بر بستری از امکانات کارآموزان:

محیط کار  ،بصورت آنالین کارآموزانامکانات خود شدند و سعی در بهتر انجام دادن آن بر آمدند، بطوریکه 

عملی خود را به ما نشان دادند و همچنین  با ارسال تصاویر زنده درصدد درخواست مشاوره یا رفع مشکل 

برآورد هزینه ساخت و  ، باغی یا دامی برآمدند.ت کشاورزی و دامی در حوزه زراعیمانند بیماری محصوال

 تی مانند تشخیص بیماری و آفات و راه درمان از راه دور میسر شد.نظارت  خدما

 

 صومعه سرا -ناصر عباسی قادری، گیالن                                                                                     
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نوبت شروع کالس، پس از زمان استراحت و در اتمام  3می توان هر روز در حضور و غیاب:راستی آزمایی 

افراد شرکت کننده سواالت کوتاه پاسخ پرسید، به این ترتیب زمان کالس به صورت تصادفی، از دو سوم 

در ضمن انجام حضور غیاب واقعی، مرور مطالب درسی در هر جلسه صورت گرفته و شرکت کنندگان، حضور 

 .کالس را نیز جدی می گیرند

 

 رشت -رقیه فدایی، گیالن                                                                                                      

 

آماده سازی محتوای  مدرس حین آموزش:دسترسی به مطالب آموزشی در زمان قطع احتمالی ارتباط با 

از . توسط مربیطریق پلتفرم های آموزش مجازی  پخش آن از قالب فیلم های کوتاه و آموزشی از قبل در

یک نقطه، قابلیت  توجه به تداوم تدریس از قابلیت پخش مجدد، عدم خستگی مربی با ،این ایده های مزیت

کوچکی از اطالعات توسط فراگیر در صورت قطعی لحظه مطالب بیشتر، از دست ندادن حتی بخش  ارائه بهتر

 .یشتر مربی روی بخش سنجش یادگیری می باشدتمرکز بطرف و  هر ای اینترنت از

 

 رشت -کیوان فرجی سینا، گیالن                                                                                              
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 طی برگزاری دوره استفاده کرد.می توان از روش تلفیقی آنالین و آفالین  دریافت بازخورد مثبت یادگیری:

در قالب ارائه فیلم از جانب کارآموزان با  نرم افزاری و یا حتی عملیاتی با نیاز کم تجهیزات، حل پروژه های

استفاده از حتی موبایل بصورت انفرادی و یا گروهی که بصورت آفالین تحت شبکه مجازی و یا بصورت 

این روش  گیرد. توسط خود فراگیر صورت می آنالین از طریق به اشتراک گذاری کالس در اختیار فراگیر و

 اشتیاق کارآموزان را به صرف زمان بیشتر برای یادگیری و مطالعه افزایش می دهد.

 

 رشت -کیوان فرجی سینا، گیالن                                                                                            

 

نفره با  3می توان گروه های کوچک   ایجاد ارتباط بین کارآموزان برای انجام پروژه ها در قالب کارتیمی:

مدیریت خود مربی تحت یک گروه مجازی و ایجاد ارتباط صوتی و پیامی بین آنها ایجاد کرد تا محوریت کار 

تیمی شکل بگیرد. خروجی این مقوله ایجاد اعتماد به نفس و رقابت در کار تیمی در به ثمر رساندن اندوخته 

 های مهارتی است.

 

 رشت -کیوان فرجی سینا، گیالن                                                                                              
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پرسش و پاسخ از کارآموزان در مورد مباحث مطرح شده از جلسات قبل در شروع  حضور و غیاب واقعی:

کالس و مباحث در حال تدریس در زمان کالس جاری و همچنین با در اختیار قرار دادن فهرست توانایی 

های مورد تدیس به کارآموزان، بصورت تصادفی از کارآموزان سوال نماید که موضوع تدریس شده فعلی 

 ام توانایی می باشد.مختص کد

  

 فومن -شرف محمد حسینی، گیالنا                                                                                        

 

از استفاده لذا صرفا مجازی از اعتبار کامل برخوردار نمی باشد  ارزشیابی :عدالت ارزشیابی در بستر مجازی

پرسش و پاسخ شفاهی در حین ، کتبی مجازی ،امتحان حضوریمانند ارزشیابی  (تلفیقی)های چندگانه روش

و متناسب با محتوا و اهداف  مربیحدید البه ص تکالیف گروهی مشترک، پروژه، خود ارزشیابی و ... ،تدریس

  توصیه می شود. درس

 

 بندر انزلی -فرهاد منافی اصل، گیالن                                                                                     
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در کالسهای مجازی مراحل  "”BANDICAMبا استفاده از نرم افزار  مرور مباحث در کالس های مجازی:

تدریس را بهمراه توضیحات الزم و پرسش و پاسخ ها و فیلم و تصاویر به اشتراک گذاشته شده را ذخیره 

 نموده و در مواقع الزم در اختیار کارآموزان جهت مرور مطالب و رفع اشکاالت احتمالی قرار داد.

 

 صومعه سرا -سعید مهربان کلشتری، گیالن                                                                                 

 

کالس  در کار های ، ارائه تمرینث تدریس شدهحدر پایان مب پاسخ و پرسش به ذهن سپاری مطالب آموزشی:

در پایان هر جلسه  شده تدریس و مرور مباحث جمع بندی  ،(کالس افراد برای مشاهده قابل همزمان) و منزل

  .باشد داشته مطالب یادآوری و یادگیری به شایانی کمک تواند می محتوی جلسات ضبط همچنین و

 

 اراک -مرکزیفاطمه کمال آبادی،                                                                                      
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آموزش مجازی نرم افزارهای سنگین )مانند فتوشاپ و انیم استودیو( بصورت بدون وقفه در مراحل تدریس 

جهت رفع این مشکل می توان از روش اشتراک گذاری کل صفحه استفاده کرد و کارآموزان می  نمایشی:

 توانند با هر پهنای باندی در آموزش ها شرکت کنند.

 

 

 میبد -زهرا السادات طباطبایی، یزد                                                                                       

می توان با نصب شبکه های اجتماعی تحت ویندوز بر سیستم های  ارسال فایل ها و نرم افزارهای سنگین:

ارسال کنند. با این روش مربی کارهای کامپیوتری، فایل های ایجاد شده توسط نرم افزار را برای مربی 

ی سایر کارآموزان نمایش عملی انجام شده توسط کارآموزان را نیز دریافت می کند و در کالس مجازی برا

 می دهد.

 

 میبد -زهرا السادات طباطبایی، یزد                                                                                            
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با صادر نمودن اجازه صحبت کردن و  ایجاد ارتباط دو طرفه و راستی آزمایی حضور فعال در کالس مجازی:

باز نمودن میکروفون کارآموزان از طرف مربی بصورت انتخابی، می توان حضور غیاب، پرسش و پاسخ و 

 ارتباط دوطرفه واقعی را برقرار کرد.

 

 میبد -ت طباطبایی، یزدزهرا السادا                                                                                         
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