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جناب آقای دکتر سید حسین مجتبوی
سرپرست محترم امور پردیس های استان خراسان رضوی

سالم علیکم

با توجه به گسترش فعالیتهای واحد یادگیری الکترونیکی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان و تقویت زیرساختهای 
فنی جهت برگزاری دورههای الکترونیکی و تلفیقی، این مرکز درنظر دارد جهت فرهنگسازی در استفاده بهینه از این 
سامانه یادگیری الکترونیکی، از اساتید فعال در این حوزه و تولید محتوا تقدیر بعمل آورد تا زمینه همکاری هرچه بیشتر 
کلیه اساتید دانشگاه را در این حوزه  فراهم گرداند. بدین منظور الزم است اساتید محترم طبق جدول زیر اطالعات مورد 

نیاز را جمعآوری و جدول مربوط به امتیازات کسب شده را حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ تکمیل و ارسال نمایند. 

جدول امتيازات

حداکثر  امتياز نوع فعاليت
۵ ۱ دوره تصویب شده
۲ هر ۱۰ نفر ۱ امتیاز  تعداد شرکتکنندگان 
۳ به ازای هر منبع

۱ امتیاز
منابع دوره (فایل، کتاب، 

پوشه و ...)
۱۵ هر ساعت ۱ امتیاز میزان استفاده از کالس زنده
۲ هر تاالر ۱ امتیاز تاالر گفتگو
۵ به ازای هر ۵ مباحثه فعال ۱ امتیاز میزات تعامل در تاالر گفتگو
۵ هر تکلیف ۱ امتیاز تکلیف

۱۰ هر ۵ تکلیف آپلود شده ۱ امتیاز تکالیف آپلود شده
۱۰ هر ۵ تکلیف نمره داده شده ۱ امتیاز تکالیف نمرهدهی شده
۴ هر نظرسنجی با سوال ۱ امتیاز نظرسنجی

۱۰ هر ۱۰ پاسخ به نظرسنجی ۲ امتیاز پاسخ به نظرسنجی
۸ هر آزمون ۲ امتیاز آزمون

۲۵ هر ۵ شرکتکننده در آزمون ۳ امتیاز شرکت در آزمون
۲۵ هر ۵ نفر ۳ امتیاز آزمون نمره داده شده

دورههای تعریف شده در سامانه
آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان
(مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 

(۹۷-۹۶

۲ ۱ امتیاز حضور
- ۷ امتیاز کسب مقام اول
- ۵ امتیاز کسب مقام دوم
- ۳ امتیاز کسب مقام سوم

شرکت در مسابقات و جشنوارههای 
ملی و بین الملل تولید محتوا (مربوط 

به سال تحصیلی ۹۷-۹۶)
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۱۶ هر ۱۰۰ صفحه ۴ امتیاز کتاب مرتبط با یادگیری الکترونیکی 
که توسط ناشر معتبر چاپ شده باشد 

متناسب با کیفیت محتوا (۵ سال 
گذشته)

۲ ۰.۵ تا ۱ امتیاز به زبان فارسی
۱۵ ۲ تا ۵ امتیاز به زبان انگلیسی

مقاالت منتشر شده در همایشها و 
کنفرانسها (۵ سال گذشته)

۱۵ ۱ تا ۵ امتیاز به زبان فارسی
۲۵ ۱ تا ۱۰ امتیاز به زبان انگلیسی

مقاالت منتشر شده در مجالت
(۵ سال گذشته)

۱۰ ۵ نمره کسب نمره بین ۹۰% تا 
%۱۰۰

۶ ۳ نمره کسب نمره بین ۷۰% تا 
%۸۰

۲ ۱ نمره کسب نمره بین ۶۰% تا 
%۷۰

مشارکت در دورههای الکترونیکی  
دانش افزایی ویژه مدرسین 

 ۹ هر جلسه حضور در جلسات کمیته ۳ 
امتیاز

۵ همکاری سازنده با اعضای کمیته، 
منوط به تایید کمیته استانی

همکاری با کمیتههای استانی توسعه 
آموزش الکترونیکی و مدیریت محتوای 

الکترونیکی 

- ۶ امتیاز کسب مقام اول
- ۴ امتیاز کسب مقام دوم
- ۲ امتیاز کسب مقام سوم

کسب مقام در مسابقه ایده یا سایر 
مسابقات فناوری

به نفرات برتر طی مراسمی با اعطای جوایز و گواهی تقدیر به عمل خواهد آمد.

در صورت عدم ارسال مستندات تا تاریخ مقرر، این مرکز هیچگونه مسئولتی در قبال بررسی آثار ارسالی بعد از تاریخ تعیین 
شده ندارد. 

رونوشت:

سرکار خانم مریم نوروزی کارشناس محترم تولید و تامین محتوای الکترونیکی 


