
 

  آموزشی  کارگاههای لیست آرشیو
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 )لینک دسترسی( دسترسی راه ساعت   و تاریخ مدرس   نام کارگاه  عنوان ردیف 

1 
 کارگاه آموزشی  تکنیک های موفقیت در آموزش مجازی 

 دکتر فرهاد سراجی 
 ۱۰/۲/۹۹  ۱۶:۰۰  j۰g۴http://vc.basu.ac.ir/podtprqe 

2 
 کالکترونیکارگاه آموزشی سامانهها و روشهای ارزشیابی 

 دکتر سیدعلی اکبر صفوی 
 ۱۴/۲/۹۹  ۱۶:۰۰  ۵gjzzdvyya۱http://vc.basu.ac.ir/p 

3 
کارگاه آموزشی طراحی سوال امتحان درسامانه درس افزار 

 دکتراکبر مومنی راد  دجدی 
 ۳۱/۳/۹۹  ۱۸:۰۰  w۰۶۶j۸۱http://vc.basu.ac.ir/pljip 

4 
 ر کارگاه شیوه های آزمون و پیشنهاد یک نمونه طرح آزمون موث 

 دکتر فرهاد سراجی 
 ۱/۴/۹۹  ۱۸:۰۰  ۴۱wsrf۳http://vc.basu.ac.ir/pujvb 

5 
کارگاه شیوه آزمون سازی در درس افزار جدید همراه باپرسش و 

 دکتر حسن ساریخانی-دکتراکبر مومنی راد پاسخ
 ۲/۴/۹۹  ۱۸:۰۰  xjed۵۸gzsv۴http://vc.basu.ac.ir/p 

6 
 کارگاه آموزشی طراحی سوال امتحان درسامانه درس 

 دافزار جدی 
 ( تکراری  )

 دکتراکبر مومنی راد 
 ۳/۴/۹۹  ۱۸:۰۰  w۰۶۶j۸۱http://vc.basu.ac.ir/pljip 

7 
 کارگاه شیوه های آزمون و پیشنهاد یک نمونه طرح آزمون موث ر 

 دکتر فرهاد سراجی  ( تکراری  )
 ۴/۴/۹۹  ۱۸:۰۰  ۴۱wsrf۳http://vc.basu.ac.ir/pujvb 

 طراحی آزمون بر بستر سامانه فرادی د 8
 ۰oyxvpqr۷w۶http://vc.basu.ac.ir/p  ۱۸:۰۰  ۷/۴/۹۹  دکتر مهدی سخایی نیا و شرکت فرادید

9 
کارگاه مدل بهینه تلفیق کالس های آنالین و آفالین در آموش های 

 دکتر فرهاد سراجی  الکترونیک ی 
 ۲۳/۶/۹۹  ۱۷:۰۰  / ghttp://vc.basu.ac.ir/p0dh9l9p2nb 

10 

 ۲۶/۶/۹۹  دکتر پورجمشیدی  تدریس آنالین درسامانه آدوب کانکت کارگاه شیوه 

 ۱۷:۰۰ 

 بخش او ل  

 http://vc.basu.ac.ir/pigxwbh8wic8 

 بخش دو م  

 http://vc.basu.ac.ir/pcl2y6ko5uih 

 ( ویژه کل دانشجویان)کارگاه عهدنامه اخالقی دانشجویان  11

 دکترسعیده تقی زاده
دبیر وزارت علوم در نظام نامه جامع اخالق 

 آموزشی دانشگاه های کشور 

  دوشنبه

 ۲۱/۷/۹۹ 

۱۶ الی   ۱۸   

 http://vc.basu.ac.ir/pzddb3qgg913 
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 ( ویژه اعضای هیات علمی )کارگاه اخالق آموزش مجازی   12

 دکتر عبادی
 رئیس دانشگاه مهر البر ز

 سه شنبه 

۲۲/۷/۹۹ 

۱5 الی   ۱۷   

 http://vc.basu.ac.ir/p00ijwnapir4 

13 

- آموزشی)شیوه نامه( -آشنایی با آیین نامه های استخدامی
 بخش اول

 الزامی برای اساتید تازه استخدام-ویژه اعضای هیات علمی

 دکترحسن 

 ساری خانی

 سه شنبه 

99/8/6 

 17الی  15

 بخش اول 

http://vc.basu.ac.ir/p28n2n9n8ztb 

14 
آموزشی ویژه اعضای -آشنایی با آیین نامه های استخدامی

 بخش دوم -هیات علمی

 دکترحسن 

 ساری خانی

 دوشنبه

99/1۰ /1 

 18الی  16

 بخش دوم: 

http://vc.basu.ac.ir/pk5xn7cmdh7s 

15 
درس  -کارگاه شیوه طراحی آزمون در سامانه های دانشگاه 

 افزار
 دکتر اکبر مومنی راد 

  سه شنه

99/1۰ /23 

 18الی  16

http://vc.basu.ac.ir/pupu530hsyt6 

16 
 -کارگاه شیوه طراحی آزمون در سامانه های دانشگاه 

 ( exam4فرادید)
 دکتر مهدی سخائی نیا 

چهارشنبه 
99/1۰ /24 

 18الی  16

http://vc.basu.ac.ir/phs1ga2e70yn 

17 
کارگاه تبیین وظایف استاد راهنمای کارشناسی و تحصیالت 

 تکمیلی 
 دکترفرشاد دشتی 

 چهارشنبه

99/11 /29 

 18الی  16

http://vc.b/asu.ac.irp8s4jv0bn4p6 
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