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 تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 پزشکیعلوم مجازی در کارگروه توسعه آموزش : 8بسته 

 خدمات دانشگاه علوم پزشكي و 

 ايجانغربيـبهداشتي درماني آذرب

 «حوزه معاونت آموزشي » 

  20/04/1395  تاريخ:

    4    شماره:

 
 بسمه تعالی

  10راس ساعت  20/4/95چهارمین جلسه کارگروه بسته آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مورخ   

ی حث و بررسصبح در دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه با حضور اعضای کارگروه، ادامه یافته و بعد از ب10.30لغایت 

 مصوبات ذیل به تصویب رسید:

ی گروه آموزشی دارای تحصیالت تکمیلی ارشد مجاز به ارائه دروس نظر  15ئیت علمی هر مقرر شد اعضای ه -

ل ت، انگمجازی در قالب آئین نامه آموزش مجازی دانشگاه باشند. این گروهها شامل گروه فناوری اطالعات سالم

 شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی و غیره میباشد.

 دروس پیشنهادی برای ترم بعد مشخص گردد.مقرر شد تا آخر مرداد ماه سال جاری  -

جازی مقرر شد جناب آقای دکتر پیر نژاد پیگیر تهیه بنرهای مربوط به اطالع رسانی و فرهنگ سازی آموزش م -

 در سطح دانشگاه باشند. 

مقررشد اطالع رسانی آموزش مجازی از طریق درج در صفحه اول وب سایت دانشگاه و معاونت آموزشی  -

ی ینطور از طریق ارسال پیامک های ارسالی توسط روابط عمومی دانشگاه به اعضای هئیت علمدانشگاه و هم

 صورت گیرد.

ت گاه جهمقرر شد دبیر کارگروه آموزش مجازی سرکار خانم دکتر نیاز خانی مصاحبه ای در با روابط عمومی دانش -

 اطالع رسانی شروع فعالیتهای آموزش مجازی انجام دهند.
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 امضا نام و نام خانوادگی سمت

 رئیس کارگروه
 معاون آموزشي دانشگاه –دکتر خديجه مخدومي 

 

 

 دبیر کارگروه
 ضو هئیت علمي دانشگاهع -دکتر زهرا نیازخاني

 

 

 کارگروه عضو
 دير آموزش دانشگاهم -دکتر رحمان عباسي وش 

 

 

 عضو کارگروه
طالعات و توسعه مدير مرکز م -ر  آرام فیضيدکت

 آموزش پزشكي
 

 عضو کارگروه
مار و اطالع مدير مرکز آ -دکتر حبیب  اله پیرنژاد

 رساني دانشگاه

 

 عضو کارگروه
مديرتحصیالت تكمیلي   –دکتر فرحناز نوروزی نیا 

 دانشگاه

 

 عضو کارگروه
 ضو هئیت علمي دانشگاهع -دکتر علي رشیدی

 

 

گروهعضو کار  
 ضو هئیت علمي دانشگاهع -دکتر بهلول رحیمي

 

 

 عضو کارگروه
 ضو هئیت علمي دانشگاهع -دکتر کامبیز ديبا

 

 

 عضو کارگروه
ي علوم پايه  معاون آموزش -دکتر حسن صابری

 دانشكده پزشكي

 

  ارشناس مسئول دبیرخانه آتناک -دکتر سكینه  آقازاده عضو کارگروه

 عضو کارگروه
ضو  هئیت  علمي ع -لطف نژاد افشاردکتر هادی 

 دانشگاه
 

  ضو  هئیت  علمي دانشگاهع -دکترشیما حتم خاني عضو کارگروه

 عضو کارگروه
 –آقای محمد جبرئیلي 

 

 

کارشناس 

 کارگروه

ارشناس مرکز مطالعات  ک -صفوری صادق زاده

 دانشگاه

 

 
 
 

 بسمه تعالی

 8راس ساعت  20/4/95دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مورخ چهارمین جلسه کارگروه بسته آموزش مجازی در   

صبح در دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه با حضور اعضای کارگروه، تشکیل گردید. بعد از بحث و بررسی آئین نامه 

شهید صدوقی یزد  -شیراز -علوم پزشکی تبریز -علوم پزشکی مشهد –های دورهای آموزش از راه دور وزارت بهداشت 

برنامه طراحی "از فعالیتهای قید شده در  "آئین نامه، دستور العمل و ضوابط مورد نیاز"پیش نویس  ،در این جلسه
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از به بسته توسعه آموزش  "استانداردهای طررحی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتبار بخشی برنامه های مربوطه

. الزم به ذکر است ، به شرح زیر تهیه و تصویب گردیدمربوط به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  مجازی در علوم پزشکی

 بوده و هرسال در طی مورد ارزیابی و بازبینی قرار خواهد گرفت. 96-95آئین نامه زیر مربوط به سال تحصیلی 

 هر واحد درسی را از طریق آموزش مجازی برگزار نماید. 17/4اعضای هئیت علمی میتواند تا : 1ماده 

دروس نظری رشته های کارشناسی ارشد ارائه  فقط مشمول 96-95مجازی در طی سال تحصیلی  شروع آموزش: 2ماده 

االنه سشده در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشد. برای سالهای تحصیلی بعدی طبق آئین نامه بازبینی 

 دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.

دو اول  مقطع کارشناسی ارشد، ارائه میشود برای باربرای مجازی جهت محاسبه ضریب واحد درسی که به صورت : 3ماده 

 .به می گرددمحاسبرابر و برای بار سوم به بعد به شکل عادی   1.5برای بار دوم برابر هر واحد درسی عضو هیات علمی و 

ی به احتساب گردد و در صورت ارائه محتوا 2در صورت وجود محتوای مولتی مدیا و پیشرفته ضریب تبصره: 

 در نظر گرفته شود. 1.5صورت ساده تر ضریب 

 گونه ره است بدیهی. باشد می ارومیه پزشکی علوم دانشگاه به متعلق مجازی نامه درس هر معنوی حقوق کلیه: 4ماده 

 .است نشگاهدا از کتبی اجازه کسب به توسط استاد ارائه دهنده، منوط دانشگاه از خارج در الکترونیکی درس از استفاده

 طبق( مجازی)الکترونیکی  های آموزش پژوهشی و آموزشی های فعالیت بابت علمی هیات اعضای ارتقای امتیاز: 5ماده 

 . شود می محاسبه دانشگاه ارتقای نامه آیین

ل در به منظور اعطای امتیاز تشویقی به اعضای هئیت علمی ارائه دهند واحد درسی به صورت مجازی، هرسا: 6ماده 

 وزشی شهید مطهری استاد برتر در آموزش مجازی دانشگاه انتخاب و معرفی خواهد گردید.جشنواره آم

سازی  : اساتیدی که مایل به ارائه درخواست آموزش مجازی میباشند، میبایستی قبال در کارگاههای توانمند7ماده 

 شرکت نمایند. EDCمقدماتی و پیشرفته آموزش مجازی ارائه شده توسط 

 و مقررات فعالیت اعضای هئیت علمی در ارائه یک درس مجازی به شرح زیر میباشد:ضوابط : 8ماده 

 دانشجویان باید در طول درس رهگیری شوند در صورت عدم حضور در فضاهای مشارکتی یا کالس: 1تبصره

ند و ار گیرحل مسئله و یا عدم انجام آزمونها و تحقیق ها و تکالیف ارسالی در زمان مقرر مورد بازخواست قر

 در ارزیابی نهایی آنها لحاظ گردد.

 

 

 

اخلی اعضای هئیت علمی مربوطه از طریق پست الکترونیکی فعال معتبر و یا طریق سیستم پیام د: 2تبصره 

 وبوده  سامانه آموزشی دانشگاه در زمان فعال بودن درس حداقل هر سه روز یکبار با دانشجویان در ارتباط

 باشد. تعامل مناسبی با آنان داشته

فضاهای مشارکتی درس در قالبهای سیاسی، اجتماعی، فردی و یا هرموضوع مشابهی غیر از : 3تبصره 

 محتوای علمی مرتبط با درس مورد استفاده قرار نگیرد.
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ه : مرجع ارزشیابی فعالیت اعضای هئیت علمی در آموزش مجازی براساس مالکهای تعیین شده توسط کمیت9ماده 

اد به ) مانند به روز رسانی محتوا، اطالع رسانی از طریق سامانه توسط است EDCدانشگاه در فنی آموزش مجازی 

 یدبک ودانشجویان، بررسی میزان کارکرد دانشجو و ارائه فیدبک، چک تکالیف ارائه شده از نظر کیفیت و ارائه ف

 میباشد. غیره(

ئیت علمی به شکل مجازی براساس مالکهای : مرجع ارزشیابی محتوای دروس ارائه شده توسط اعضای ه10ماده 

ای ) مانند ارائه طرح درس و اهداف در اسالید ه  EDCتعیین شده توسط کمیته فنی آموزش مجازی دانشگاه در 

یره( ته و غاول، درصد محتوای دیداری و شنیداری مولتی مدیا، توضیحات و ارجاع به متن همراه با تصاویر به کار رف

 میباشد.

شده  مرجع ارزشیابی فعالیت دانشجویان در سامانه آموزش مجازی مدرس درس و بر اساس مالکهای اعالم: 11ماده 

دانشگاه ) مانند تطبیق تعداد صفحات بازدید شده توسط  EDCبه استاد توسط دفتر آموزش مجازی مستقر در 

 تعداد فت شده توسط دانشجو، بادانشجو با تعداد صفحات پیش بینی شده توسط استاد ، تطبیق تعداد فایلهای دریا

 وفایل های پیش بینی شده توسط استاد و انجام درست و کامل تکالیف تعیین شده توسط استاد در زمان مقرر 

 حضور فعال دانشجو در فضاهای مشارکتی و غیره( میباشد.

ط عضو هئیت : فرایند تصویب یک درس مجازی با طرح درخواست کتبی ارائه درس آموزش مجازی توس12ماده 

علمی به گروه آموزش مربوطه و تصویب آن توسط گروه آموزشی و معاون آموزشی دانشکده شروع شده سپس 

 دانشگاه جهت تائید و صدور اجازه تولید محتوا EDCدرخواست به کمیته علمی دفتر آموزش مجازی مستقر در 

 ارسال میشود.

جازی گروه آموزشی مربوطه و کمیته فنی و علمی  آموزش م : بعد از تایید محتوا درس الکترونیکی توسط13ماده 

EDC .ابالغ درسی برای ساعات آموزش مجازی صادر خواهد شد 

 

 

 

ه جلوتر : پس از صدور اجازه تولید محتوا به استاد، میبایستی محتوای آماده جلسات آموزش مجازی، سه ما14ماده 

دانشگاه به این کمیته تحویل  EDCمجازی مستقر در  جهت بررسی توسط کمیته فنی ارزشیابی محتوای آموزش

 داده شود.

 

 


