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تاريخ :

شماره :

پيوست :

١٣٩٩/١١/٢۷
٩٩/٣٣/٥٢١/٤٣

 دارد

مدیر محترم دفاتر توسعه آموزش دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

با سالم و احترام؛ 

      به استحضار میرساند مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی تهران در نظر دارد، دوره آموزشی کشوری "جعبه ابزار E-Learning" را در اسفندماه ١٣٩٩ و فروردین 
١٤٠٠ به صورت مجازی (غیرهمزمان و همزمان) برگزار نماید. در این دوره، شرکتکنندگان با مباحثی مانند مبانی 
یاددهی-یادگیری، اصول یادگیری در آموزش مجازی، انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی، چگونه یک جلسه 
همزمان (وبینار) را به صورت تعاملی برگزار کنیم؟ چگونه یک کالس درس وارونه مجازی برگزار کنیم؟ چالشها و 
راهکارهای ارزیابی دانشجویان در محیط الکترونیکی، اصول طراحی اسالید (شامل اصول مالتیمدیا)، امکانات 
پیشرفته پاورپوینت برای اسالیدسازی و تولید محتوای جذاب به همراه معرفی و کار با افزونههای حرفهای، تولید 
انواع محتوای الکترونیکی استاندارد و جذاب با بسته نرمافزاری iSpring Suite، آشنایی با امکانات پلتفرمهای 
آموزش همزمان "تری بی، ادابی کانکت، زووم"و سایر مباحث کاربردی آشنا میشوند. پوستر دوره به منظور اطالع 
رسانی جهت شرکت در این برنامه به کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر عالقهمندان واحد متبوع ایفاد 

میگردد. 

    الزم به ذکر است گواهی شرکت و امتیاز توانمندسازی آموزشی برای افرادی که دوره را با موفقیت به اتمام 
برسانند صادر خواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبتنام میتوانید به سامانه سماد به آدرس 

samad.tums.ac.ir قسمت آموزشهای مجازی مراجعه نمایید. 

    پیشاپیش از توجه و همکاری جنابعالی/ سرکارعالی سپاسگزارم. 

بسمه تعالی
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