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 مقدمه :

این آئین نامه به منظور بهره مندی از زیر ساخت فن آوری اطالعات و فضای مجازی در راستای ارتقای کیفی و 

 کمی

موزش در دانشکده علوم پزشکی الرستان و تحقق بسته آموزش مجازی از سری بسته های تحول و نوآوری در ا

، تولید و ارایه درس الکترونیکی در سامانه مدیریت و ضابطه مند نمودن فرایند طراحی علوم پزشکی آموزش

امه های موجود در کشور و با الهام از یادگیری الکترونیکی طی جست جو از منابع مختلف و با الگوبرداری از آئین ن

تاکید بر تقویت استقالل مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با  "بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب 

 تنطیم شده است.  "کیفیت، و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف

جازی هم اکنون از ارکان جدایی ناپذیر آموزش در تمامی دانشگاه استفاده از یادگیری الکترونیکی و آموزش های م

ها و دانشکده های علوم پزشکی است. این آموزش ها که معموالَ به صورت ترکیبی همراه با آموزش های حضوری 

ده های نظری و بالینی مورد استفا تواند برای دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و ارائه آموزش ارائه میشود می

 قرارگیرد.

دانشکده علوم پزشکی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه فناوری و در راستای دستیابی به اهداف نقشه 

فناوری و نوآوری به منظور گسترش وتوسعه  علمی جامع کشور و برنامه چهار ساله دانشکده درحوزه توسعه علم 

 تهیه و تنظیم "ین نامه آموزش مجازی دانشکده علوم پزشکی الرستانآئ "فضای مجازی این دستورالعمل را با عنوان 

 نموده است.

 

 مفاهیم : 

 ( آموزش مجازی یا یادگیری الکترونیکیE Learning : ) این دستورالعمل به کلیه  اقداماتی اطالق  میشود

 یادگیری میشود. –که ازطریق اینترنت ارائه شده و موجب تقویت فرآیند  یاددهی 

 به ارائه دروس از طریق اینترنت شامل ارائه محتوای الکترونیکی ) به همراه تکالیف وتعامل(  سازی : مجازی

 درمحیط نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی گفته می شود.

  محتوای( الکترونیکیE Content:)  های الکترونیکی، گرافیک، به کلیه محتواهای آموزشی اعم از فایل

ید، انیمیشن، منابع درسی و محتواهای  حاصل ازتعامل بین دانشجویان یا بین دانشجو متن، تصویر ،اسال

واستاد و.... اطالق می شودکه قابلیت ارائه ازطریق نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی در اینترنت را 

 داشته باشند



ختار مناسب برای رسیدگی به امور مربوط مرکز تحت عنوان مرکز آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی با سا ( .1ماده )

 به راه اندازی ، تهیه ،تدوین و ارایه دروس مجازی در زمینه های آموزشی تشکیل شده است.

 

 .مدیر این مرکز توسط معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی منصوب می گردد: تبصره

 

 :زمینه های فعالیت این مرکز

 هیزات نرم افزاری و سخت افزاری دانشکده جهت ارایه دوره های بسط و توسعه زیرساختها ،امکانات و تج

آموزش مجازی و ارایه نظرات کارشناسی جهت رفع نواقص و گسترش امکانات به معاونت توسعه و 

 مدیریت آمار و فن آوری اطالعات دانشکده

 قی از سنتی و مدیریت و راهبری ارایه دوره های آموزشی به یکی از صورت های کامال مجازی و یا تلفی

 مجازی

  انجام امورفنی طراحی ، تولید ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دوره های آموزشی ارایه شده بر روی وب

 توسط تیم فنی مجرب

 ترویج فرهنگ و ایجاد انگیزه بمنظوراستفاده از بستر آموزش مجازی برای تدریس 

 

مرکز آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی دانشکده علوم  به منظور برنامه ریزی ونظارت بر فعالیت های ( .2ماده )

 پزشکی ، کارگروهی با اعضای ذیل تشکیل می گردد:

 مدیر مرکز آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی 

  یک عضو هیئت علمی به عنوان نماینده از هر یک از دانشکده ها 

 کارشناس مسئول فناوری اطالعات 

 موزش علوم پزشکی و یا نماینده ویسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آ 

 مدیر آموزش دانشکده علوم پزشکی 

 معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی 

 



برگزاری دوره های آموزش مجازی بر اساس بخشنامه های صادره از وزارت متبوع بوده و در حال حاضر  ( .3ماده )

عملی ، کارگاهی یا آموزش در عرصه است. آن بخش از دروسی که ماهیت  (پایه و تخصصی)شامل دروس نظری 

 کارآموزی و کارورزی دارند را شامل نمی شود.

آموزش بخش نظری دروس عملی بصورت الکترونیکی ، تنها در صورت برگزاری دوره عملی درس به  تبصره:

 صورت حضوری ،مجاز است

 

دانشکده علوم پزشکی حق مالکیت مادی و معنوی محتوای آموزش الکترونیکی تولید شده منحصر به  ( .4ماده )

می باشد و پدید آورندگان بدون اجازه مکتوب از مرکز آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی حق انتقال الرستان 

بین مرکز و پدید  نامه تفاهم در قالب و ارایه آن به دیگر سازمان ها را ندارند و انتقال و ارایه بصورت توافقی و

 آورنده خواهد بود.

امتیاز مالکیت معنوی محتواهای بارگزاری شده در موکس)سامانه آرمان( با دانشگاه علوم پزشکی مجازی تبصره:  

 تهران می باشد.

 

 است . تمامی کالس ها در سطح دانشکده ها به صورت مجازی ممنوع درسی برگزاری اولین جلسه ( .5ماده )

 

مرکز آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی الزم است کیفیت ساختاری و فنی محتوای آموزشی توسط  ( .6ماده )

بررسی  (LMS) دانشکده علوم پزشکی حداقل دو هفته قبل از قرارگیری روی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

 و تایید گردد.

 

مرکز آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی تنها در صورت تایید  ندظفمعاونت آموزشی دانشکده ها مو ( .7ماده )

مبنی بر ارایه کالس به صورت مجازی منطبق با حداقل مالک های قابل قبول در نظر گرفته شده ، برگزاری تعداد 

 جلسات دوره آموزش مجازی مربوطه را تایید و خاتمه یافته اعالم نمایند.

  

 

 مجازی:امتیاز  اساتید در آموزش 

 

تکمیل شده نظر  های ، منوط به ارایه فرمکارگاه های مجازی به اساتیدجهت صدور گواهی شرکت در  ( .8ماده )

 سنجی از کارگاه مجازی توسط استاد به مرکز آموزش مجازی ضروری می باشد.

 

شجویان جدید الورود در ابتدای هر نیمسال تحصیلی در جلسه توجیهی دانو اساتید مشاور  ITکارشناس  ( .9ماده )

 .دهند در خصوص بحث آموزش مجازی در دانشگاه به دانشجویان آموزش و راهنمایی الزم را ارایه



 

به شیوه آفالین از وظایف هر استاد  جلسه( 17جلسه به ازای هر  5)از واحد ارائه شدهدرصد  30تبدیل (. 10ماده)

  برابر جلسات حضوری محاسبه می گردد. 5/1مجازی  به ازای هر جلسه درصد 30بوده و جلسات مازاد بر این 

 

در صورتی که محتواهای تولید شده مطابق با استانداردهای تولید محتوا تهیه شده باشد، به استاد مربوطه  بصره:ت

 واحد تعلق می گردد.

 

خواست استاد به احصاء امتیاز دانش پژوهی منوط بر درخواست کتبی از سوی استاد مربوطه می باشد. در(. 11ماده)

مجازی کالن همراه مستندات مربوط به تولید محتوای الکترونیکی جهت محاسبه امتیاز آموزش مجازی، به دانشکده 

 و پس از محاسبه امتیاز، به استاد مربوطه اعالم خواهد شد. منطقه ارسال خواهد شد

 
 

 شرح وظایف اساتید در آموزش مجازی:

 

انشجو در هر درس بر اساس اینکه کامالٌ مجازی ارایه شده یا تلفیقی باشد توسط ارزشیابی پیشرفت د ( .12ماده )

استاد و با نظارت کارگروه تخصصی آموزش مجازی انجام می گردد و بر اساس تکالیف ارائه شده توسط استاد 

 درحل تمرینات مربوطه و ارسال آن تا تاریخ معین به استاد انجام می شود .

 

 سامانه مدیریت یادگیری وارد نشدهموظف خواهند بود دانشجویانی را که برای استفاده از کالس به  اساتید ( .13ه )ماد

 .اند و از محتوای درسی استفاده ننموده اند از طریق سامانه شناسایی کرده و برای آن ها غیبت اعمال نمایند

 

الزم در این زمینه را در طرح درس مربوطه و توضیحات ، آفالین الزم است اساتید زمان جلسات آنالین  .( 14ماده )

 ذکر نمایند.

 

 ضروری است اساتید پس از پایان هر نیم سال تحصیلی جهت به روز کردن و ایجاد تغییرات الزم در  ( .15ماده )      

 الزم را انجام دهند. محتوای ساخته شده برای نیم سال یا سال جدید تحصیلی اقدام

 

ترم به مرکز  4که هر استاد مستندات دال بر بازنگری محتوای آموزش مجازی خود را پس از در صورتی   ( .16ماده )

مجازی ارائه ننماید، به عنوان عدم بازنگری تلقی شده و به استاد مربوطه بازخورد داده شده و در صورت تصمیم 

 کارگروه ارایه آن محتوا متوقف خواهد شد.

 

 



 

 

 

 ای آموزشهای مجازی:توانمندسازی اعضای هیات علمی بر

دوره های توانمند سازی اعضای هیات علمی برای مرکز آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی   ( .17ماده )

طراحی  –آموزشهای مجازی را با هدف آشنا سازی اعضای هیات علمی با اصول و روشهای یاد گیری الکترونیکی 

 و تدوین می کند.

 

ارزشیابی دوره  –برگزاری دوره های توانمند سازی  -ثبت نام   –علمی عضای هیات اطالع رسانی به ا   ( .18ماده )

 است.و شرکت کنندگان و صدور گواهینامه نهایی برعهده مرکز آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی 

 

 

 

 

 


