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سازمان نظام مهندسی ساختمان  دوره هاي الکترونیکی  

 استان آذربایجان شرقی

============== 

نظر به اينکه در آموزش هاي الکترونيکی، محتواي علمی ومطالب درسی بايد در قالب هاي متنوع و با 

در جهت ايجاد وحدت رويه و  العمل ذيلارائه شود، لذا دستورروشهاي تعاملی مطلوب به يادگيرنده 

راه  وزارت الغيه هاي دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمانبمطابق ا ،آموزشهاي مجازي ارتقاي کيفيت

 ،1399آنالين در سال  و سمينار دوره 250و شهرسازي و همچنين براساس تجربيات اخذ شده از بيش از 

 :می گردد ايفادمحترم،  مدرسينبه 

  توليد ، نسبت به در جهت ساده سازي و تفهيم مطالباز مدرسين محترم خواهشمند است

حجم با  جزوه مخصوصآماده سازی و  مناسبو معرفی منابع آموزشی محتوا 

و بر اساس سرفصل هاي ابالغی از سوي وزارت  محتوایی منطبق بر ساعات برگزاری

اقدام نموده و در قبل  و مطابق با آخرين ويرايش مباحث مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازي

 از شروع دوره جهت درج جزوات آموزشی در سايت سازمان به واحد آموزش تحويل نمايند.

 شروع و اتمام  رعایت زمانبندی دورهسين محترم خواهشمند است در خصوص از مدر(

کالس( حداکثر همکاري را با آموزش سازمان داشته و در صورت نياز به تغيير احتمالی برنامه 

 24 حداکثرکالسی و يا کنسل کردن کالس و يا برگزاري کالس فوق برنامه و يا جبرانی 

 نماييد. قبل به آموزش سازمان اطالع ساعت



  توجيه و تبيينبه  دورهو قبل از شروع جلسه اولين از مدرسين محترم خواهشمند است در 

)روز و ساعت برگزاري بر اساس برنامه مندرج در سايت( و همچنين زمانبندی برگزاری دوره

 پردازند. اساليدها و سرفصلهاي مصوببررسی و ارائه محتواي 

  جمع بندی، تبيين نکات مهمضمن  جلسه آخراز مدرسين محترم خواهشمند است در، 

ه برگزاری شيوتبيين  نسبت به و سواالت احتمالی اخذ بازخورد و پاسخ به ابهامات

 اقدام نمايند. آزمون پایان دوره

  ،از مدرسين محترم خواهشمند است حتما در هنگام شروع و پايان دوره هاي آموزشی الکترونيکی

( براي بهره مندي مجدد Record) دکمه ضبط فعال و غير فعال کردننسبت به 

اقدام نموده و حتما ترتيبی اتخاذ نمايند تا براي  صورت آفالینشرکت کنندگان از دوره به 

توسط شرکت  همواره تصویر مدرسافزايش گيرايی درس در طول مدت برگزاري دوره، 

 کنندگان محترم قابل رويت باشد.

  نسبت به آماده سازي و بالفاصله پس از اتمام دورهاز مدرسين محترم خواهشمند است ،

تحويل سواالت و پاسخنامه آزمون پايان دوره براي تکميل بانک سواالت، منطبق بر محتواي 

 حداقل سه برابر تعداد سواالتو همچنين  تدريس شده، تاکيداً بر اساس فرمت درخواستی

در هنگام ارسال سواالت در خصوص همچنين  اقدام نمايند. براي آزمون در نظر گرفته شده

   تعداد سواالت و زمان آزمون توضيحات الزم ارايه گردد.

    از مدرسين محترم خواهشمند است به منظور ايجاد جذابيت هر چه بيشتر براي شرکت کنندگان

و اطمينان از حضور مستمر آنها در دوره، نسبت به ايجاد فضاي مشارکت از طريق پرسش و 

 اقدام نمايند. حد امکان اخذ آزمون مختصر کالسیپاسخ و تا 

  ،نيکینظرسنجی الکتروپس از برگزاري آخرين جلسه و پيش از اتمام و بستن فضاي کالس 

 تسلطبا حضور مجري آموزشی و نماينده سازمان و بدون حضور مدرس محترم جهت سنجش 

م شده و بازخورد آن به درسی با طرح درس و ... انجا مباحث انطباق، موضوع بر استاد علمی

 اطالع مدرس دوره خواهد رسيد. 

 با تشکر

  مدیریت آموزش سازمان 


