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مگاده اگا  92 ایگ  آیگی  نامگر دردر راستای استفاده از پتانسیل های آموزش مجازی در ارتقا کیفی آموزش در دانشگااه   

تسگییل و ترییگا اسگاتی  و دانشگجویان دانشگااه علگوم اهتمام مرکز مطالعات و توسعر آموزش علوم پزشکی اگر مظوگور 

و در کمیتر آموزش مجازی مرکز مطالعات و  هآموزش مجازی در آموزش علوم پزشکی ت وی  ش  و توسعرپزشکی اردایل 

 .قاال اجرا می ااش  ااالغار تصویا رسی  و از تاریخ  92/6/29 مورخر شورای آموزشی دانشااه و  توسعر

مجازی اگرای  کالسارگزاری  و می شود (پایر و تخصصی)های مجازی صرفاً  شامل دروس نوری  کالسارگزاری  -1ماده

 .دروس عملی ییر مجاز می ااش 

آموزش اخش نوری دروس عملی اگر صگورت الکترونیگد  در صگورت ارگگزاری دوره عملگی درس اگر صگورت  -1تبصره

 .حضوری مجاز است

ارگزاری کارگاهیای آموزشی محوری ارای توانمظ سازی اعضای هیات علمی اگا تاییگ  محتگوا و ارنامگر کارگگاه   – 9ماده 

 توسط مرکز مطالعات و توسعر آموزش پزشکی دانشااه اصورت مجازی مجاز می ااش . 

ی مرکگز مطالعگات و و اگا همگاهظاپس از تایی  شورای آموزشگی دانشگک ه اعضاء هیات علمی دانشااه می توانظ   -3ماده 

 کگالسدرص  کل ساعات آمگوزش هگر  95 تا  ای  آیی  نامر 9   5و  1ماده توسعر آموزش علوم پزشکی ار اساس شرایط 

 .ار صورت مجازی ارگزار کظظ  درس نوری خود را

درسگایت مرکگز و دسگتورالعمل هگای مگرتبط  راهظماهگاار مجازی   کالسضروری است اساتی  قبل از ارگزاری  -1تبصره

ایشتر و رفع اشگکا،  کارشظاسگان آمگوزش  اطالعاتمطالعات و توسعر مراجعر نمایظ . ضمظا در صورت نیاز و جیت کسا 

 .مجازی مرکز مطالعات و توسعر آماده پاسخویی می ااشظ 

 صگرفا اگااگر صگورت مجگازی   ٪66ح اکثر تا  یدرس کالسدرص  ساعات آموزش  95ایشتر از میزان ارگزاری  – 2ماده 

 دانشااه امکان پذیر می ااش .شورای آموزشی تایی  

تعگ اد    ارگزاری جلسات مجازی در مورد آن درس ضم  رعایت قوانی  مراوطر یچظ  استادس ودر خصوص در - 5ماده 

رعایگت حگ اکثر تعگ اد جلسگات   .ار اساس توافق اساتی  در هر نیمسا، ای  اساتی  تقسیم خواهگ  شگ  جلسات مجازی

 مجازی مصوب شورای آموزشی دانشااه ضروری می ااش .
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  .است حضوری ضروریها در سطح دانشااه ار صورت  کالسارگزاری اولی  جلسر تمامی  -6ماده 

محتگوای  طگر  درس  های خود ار صورت مجازی را دارنگ   کالسضروری است اساتی ی کر تمایل ار ارگزاری  -9ماده 

مگ یر  پس از تاییگ  کالسح اکثر دو هفتر قبل از شروع آن  های مذکور را کالسو مظااع درسی  ج و، زمانیو  موزشیآ

 .ارسا، نمایظ  دانشااه EDCمرکز ار دانشک ه  EDOاز طریق گروه مراوطر 

 (LMS)یگادگیریقبل از قرارگیری روی سامانر مگ یریت و فظی محتوای مجازی ساختر ش ه   ری کیفیت ساختا -8ماده 

 .ارس  واح  آموزش مجازی دانشااه مسو، ار تایی 

جلسات  کتاب و خالصر جزوه و... و یا موارد دیار ا ون توضیحات استاد   Pdfقالر م  اارگذاری صرف پاورپویظت  -2ماده 

درس یا کارگاه مجگازی  وجگود  کالسقاال قبو، ارای ارگزاری  معیارح اقل شامل ارگزاری کالس مجازی نخواه  ش  و 

  ارائر طر  درس مراوطر  طراحگی تکگالی   فعالیگت در های پاور پویظتاسالی توضیحات صوتی ضبط ش ه استاد ار روی 

می ااش . تخصیص امتیاز از سوی مرکز مطالعات و توسعر آمگوزش پزشگکی اگر  تاالر گفتاو و ارگزاری ح اقل ید آزمون

  .خواه  اود های فوقرمعیامحتوای مذکور ار اساس 

نور سظجی دانشگجویان پگس از الکترونید ارائر فرم های  از طریق مجازی در دانشک ه کالس ارزشیاای کیفیت –16ماده 

آمگوزش  توسگعر از طریق فرم های ارزشیاای طراحگی شگ ه توسگط واحگ  آموزشیکیفیت محتوای  و ارزشیاای  اتمام ترم

 خواه  اود   EDCمجازی 

مجازی از سوی مرکز مطالعات ار اساتی  جیت ترفیع پایر و ارتقاء مرتبر اگر اسگاس سگر  کالسگواهی ارگزاری  -11ماده

 مورد زیر خواه  اود

 EDCواح  آموزش مجازی تایی  کیفیت ساختاری و فظی محتوای مجازی ازطرف  .1

 دانشااه EDCار  EDOتایی  محتوای و طر  درس واح  درسی توسط م یرگروه و ارسا، تایی یر از طریق  .9

 29-28ای  اظ  ارای سا، تحصگیلی نکتر:  – (96از  16)کسا ح اقل نمره الکترونید  نور سظجی فرم تکمیل  .3

 محاسبر نخواه  ش .

  مراتگا مگورد نوگر در اظگ  توسط م یر گگروهدانشک ه ها در صورت تایی  محتوا  EDO ضروری است مسولی  -19ماده 

 .ارسا، نمایظ  دانشااهرا طی نامر ای ار ریاست مرکز مطالعات و توسعر آموزش  9شماره 

جیگت  س ارائر ش ه رامحتوای در کالسضروری است تمامی اساتی  محترم هیات علمی پس از اتمام هر جلسر  -13ماده 

 .را ارائر دهظ  الزمقرار داده و ار دانشجویان در ای  خصوص راهظمایی های  LMS استفاده دانشجویان ار روی سامانر
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مظجر نشود گگواهی صگادر  و یا کارگاه مجازی کالسارای محتواهای ساختر ش ه توسط اساتی  کر ار ارگزاری   -12ماده 

 نخواه  ش .

شخص و متظاسا اا ارنامگر آموزشگی عظوان  حجم و محتوای دروس مجازی در سامانر م یریت یادگیری اای  م -15ماده 

  ای اشت درمان و آموزش پزشکی ااش . مصوب و مظااع وزارت

مجازی ار سگامانر مگ یریت یگادگیری وارد  کالسخواهظ  اود دانشجویانی را کر ارای استفاده از  موظ اساتی   -16ماده 

اگرای آنیگا ییبگت  ااشظ و از محتوی درسی استفاده نظموده تکالی  درسی مراوطر را در تاریخ مقرر انجام ن اده نش ه ان  

 .اعما، نمایظ 

در ای  خصوص را در طر  درس مراوطگر ککگر  الزممجازی و توضیحات  کالساست اساتی  زمان جلسات  الزم -19ماده 

  .نمایظ 

 می ااش . ویرایش محتوای اارگذاری ش ه در هر زمان اا درخواست استاد مراوطر امکان پذیر - 18ماده 

امتیگاز و اگرای  1مجازی ارای اولگی  اگار   کالسدر کارنامر آموزشی ترفیع پایر اساتی  ارای تشکیل هر جلسر  - 12ماده 

 در نور گرفتر می شود.امتیاز در هر سا،  96امتیاز تا سق   2تییر هر کارگاه مجازی ارای اولی  اار  

 کگالساگر عظگوان  LMS تکراری را در نیم سا، یا سالیای آتی در سگامانر:درصورتیکر اساتی  محتوای مجازی  1تبصره  .

  امتیاز تعلق می گیرد. 2امتیاز تا سق   5/6مجازی  کالسمجازی اارگذاری نمایظ   ار ازای هر 

  امتیاز تگا سگق 9:در مورد ارگزاری مج د کارگاه های مجازی در نیم سا، یا سالیای آتی  ار هر کارگاه مجازی  9تبصره 

 .امتیاز تعلق خواه  گرفت 8

  کگالساگر تعگ اد جلسگات موظگ  هگر  جیت توانمظ سازی دانشگجویان  عگالوه:چظانچر اعضای هیات علمی  3تبصره  .

اارگگذاری نمایظگ   اگر  LMS تییر نموده و آن را در سگامانر (ار عظوان محتوای کمد آموزشی )محتوای آموزشی مجازی 

ش ه در نیمسا، مراوطگر  اعالمها تا پایان آنیا طبق تقویم آموزشی  کالسز تاریخ شروع شرط آنکر زمان شروع اارگذاری ا

امتیاز ارخوردار  6تا سق   6ار ازای هر محتوا از امتیاز    دانشک ه EDOسوی م یرگروه و ااش   درصورت ارائر تایی یر از 

 .خواهظ  ش 

کسا امتیاز در کارنامر آموزشی جیت ترفیع سالیانر و هیات ممیزه جیت ارتقا مرتبر  گواهی هگای صگادر  معیار: 2تبصره 

  ف مرکز مطالعات و توسعر خواه  اود.ش ه از طر
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:امتیازات فعالیت در آموزش مجازی جیت ارتقائ مرتبر ار اساس شیوه نامر ج یگ  ارتقگاء مرتبگر وزرات متبگوع  5تبصره 

 .انجام می شود

در محتگوای  الزمضروری است اساتی  محترم پس از پایان هر نیم سا، جیت اگر روز کگردن و ایجگاد ترییگرات  -96ماده 

 .ساختر ش ه ارای نیم سا، یا سا، تحصیلی ج ی  اق ام نمایظ 

اسگت آزمگون هگای  الزماا هویت دانشجو  سواالتارای اطمیظان از هویت پاسخ دهظ ه ار  جلسات مجازیاستاد  -91ادهم

 .پایانی محتوای مجازی ار صورت حضوری انجام گیرد

مرکز مطالعات و توسعر آموزش پزشکی موظ  است ار ازای حضور اساتی  و اا شرط اخذ گگواهی کارگگاه هگای  -99ه ماد

  .امتیاز ارای هر سا، در کارنامر آموزشی الکترونید لحاظ نمای  6امتیاز و تا سق   5/1مجازی ار میزان 

 .امتیاز خواه  اود 1:امتیاز شرکت در کارگاه های حضوری ار ازای هر کارگاه  1تبصره 

هر ید از کارگگاه هگای مجگازی را اگر امکان شرکت ارای مرکز مطالعات و توسعر آموزش پزشکی موظ  است  -93ماده 

 میسر سازد.دانشااه  LMS ح اقل م ت سر هفتر روی سامانر

توسعر آموزش پزشکی موظ  است گواهی شرکت در کارگاه هگای مجگازی پگس از قبگولی در  ت ومرکز مطالعا -92ماده 

  .آزمون الکترونید را ار صورت حضوری ار اعضای محترم هیات علمی ارائر ده 

رگزار کظظ ه کارگاه های مجازی اا شرکت کظظگ گان در طگو، دوره اا توجر ار لزوم تعامل و پاسخاویی اساتی  ا –95ماده 

ارگگزاری کارگگاه حضگوری ارااگر  5/1ار ازای هر اار ارائر کارگاه در دانشااه حق الزحمر اراار اگا   ارگزاری کارگاه   زمانی

 .پرداخت خواه  ش 

و جستجوی پایااهیای اطالعگاتی  تکمیلی دانشااه در کارگاه روش تحقیق مجازی تحصیالتشرکت دانشجویان  -96ماده 

 .م ارائر گواهی مذکور پروپوزا، آنیا تصویا نخواه  ش اجباری اوده و در صورت ع  پزشکی

اعضای هیات علمی متعی ی  خ مت و پیمانی دانشااه ارای اخذ اولی  ترفیع پایر در کارگاهیای تولیگ  شرکت  -99ماده 

 می ااش .اجباری مفاهیم آموزش مجازی  ومحتوای آموزش مجازی 

کارگگاه حضگوری موظ  است در اات ای هر نیمسا، تحصگیلی  دانشااهمطالعات و توسعر آموزش پزشکی مرکز  -98ماده 

 ارگزار نمای .دانشجویان ج ی  الورود در خصوص احث آموزش مجازی در دانشااه  ویژه

اظا ار شرایط و ظرفیت های دانشااه نسبت ار اصال  و تج یگ   دانشااهمطالعات و توسعر آموزش پزشکی مرکز  -92ماده 

 اق ام و جیت تصویا ار شورای آموزشی دانشااه ارسا، نمای .نور در آیی  نامر 


