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 5931آیین نامه آموزش مجازی دانشگاه علوم پسشکی کرمانشاه

 

 معرفی آیین نامه:

ُ ثِ هٌؾَس  ثْشآهَصش فلَم پضضْی ّویتِ آهَصش هجبصی هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ  یثب اّتوبم افضب هبدُ 72دسایي آییي ًبهِ 

ی ّشهبًطبُ ٍ تحٌَ ثستِ آهَصش هجبصی استَبی ّیيی ٍ ّوی آهَصش دس داًطگبُ فلَم پضضْ دس ساستبیهٌذی اص ىضبی هجبصی 

هشّض  ّویتِ آهَصش هجبصی دس تذٍیي ضذ ٍ دس چٌذیي جلسِ فلَم پضضْیدس آهَصش  آٍسیًَاص سشی ثستِ ّبی تحَل ٍ 

 .ٍ اص تبسیخ اثالك ٍبثل اجشا هی ثبضذ سسیذ ( ثِ تػَیت1/11/1395)ضَسای آهَصضی داًطگبُ ( ، 22/10/1395ٍ تَسقِ) هغبلقبت

   :همیت آیین نامههدف و ا

هجبصی ٍ  اص عشیٌ ىضبیثِ هٌؾَس تسْیل ٍ تشمیت اسبتیذ ٍ داًطجَیبى داًطگبُ فلَم پضضْی ّشهبًطبُ ثِ یبدگیشی ایي آییي ًبهِ 

 . ُ استایجبد صهیٌِ ّبی هٌبست دس استيبدُ اص ىٌبٍسی ّبی ًَیي آهَصش اص ساُ دٍس تذٍیي ضذ

 مفاد آیین نامه

، یب آى ثخص اص دسٍس ِّ هبّیت فولی )پبیِ ٍ تخػػی( ضبهل دسٍس ًؾشی ب ًىهجبصی غش یّالس ّبثشگضاسی  -5ماده

ضبهل هی ضَد. ثِ فجبستی ثشگضاسی ّالس هجبصی ثشای دسٍس  ًذاسًذّبسگبّی یب آهَصش دس فشغِ ّبسآهَصی ٍ ّبسٍسصی سا 

 فولی میش هجبص هی ثبضذ.

تٌْب دس غَست ثشگضاسی دٍسُ فولی دسس ثِ غَست  ،ِآهَصش ثخص ًؾشی دسٍس فولی ثِ غَست الْتشًٍی -5تبصره

 حضَسی هجبص است.

 .ضًَذ ِاسائدسٍس فوَهی یب پیص ًیبص داًطگبّی هی تَاًٌذ ّبهال ثِ غَست الْتشًٍیْی  -7ماده 

( دس غَست تبییذ ضَسای فبلی  Blended learningاسئِ دسٍس هقبسه ثِ غَست ّبهال هجبصی ٍ یب تشّیجی )  -5تبصره

 ة ىشٌّگی ثال هبًـ است.اًَال
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فوَهی ثِ غَست ّبهال هجبصی، جْت حيؼ استجبط استبد ثب داًطجَ تطْیل جلسبت  ّالس ّبیدس غَست اسائِ  -7تبصره

ثبس دس هبُ ثشای ایي دسٍس دس عَل ًیوسبل تحػیلی الضاهی  حضَسی پشسص ٍ پبسخ ، توشیي ٍ سىـ اضْبل داًطجَیبى حذاٍل یِ

 خَاّذ ثَد.

 ٍ ثب ّوبٌّگی هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ ثِ غَست اختیبسیهی تَاًٌذ بء ّیبت فلوی داًطگبُ فلَم پضضْی ّشهبًطبُ افض -9ماده 

س ًؾشی خَد سا ثِ دسغذ ّل سبفبت آهَصش  ّش ّالس دس 25ایي آییي ًبهِ،   6ٍ  5هبدُ ثش اسبس ضشایظ  آهَصش فلَم پضضْی

 .غَست هجبصی ثشگضاس ٌٌّذ

یذ ٍجل اص ثشگضاسی ّالس هجبصی، اثتذا ثِ ساٌّوب ّبی هختلو تْیِ ضذُ ثِ ایي هٌؾَس دسسبیت هشّض اسبت ضشٍسی است -5تبصره

هشاجقِ ًوبیٌذ. ضوٌب دس غَست ًیبص ٍ جْت ّست اعالفبت ثیطتش ٍ سىـ اضْبل، ّبسضٌبسبى آهَصش هجبصی هشّض ٍ تَسقِ  هغبلقبت

 .ٍ تَسقِ آهبدُ پبسخَیی هی ثبضٌذهغبلقبت 

خَد سا ثِ غَست هجبصی ثشگضاس  دسس ّالسّش  سبفبت آهَصش  دسغذ 25تیذی ِّ توبیل داسًذ ثیطتش اص هیضاى اسب  -7تبصره 

 اجشا ًوی گشدد( 96)دس سبل داًطگبُ ٍشاس گیشد.ٍ  ضَسای آهَصضی داًطْذُ  ثبیذ هَسد تبییذدس خَاست آًْب  ٌٌّذ 

اص ّش دسس ًؾشی پبیِ ٍ تخػػی هی  آهَصشّل سبفبت  ذدسغ 60ثش اسبس اثالمیِ اص سَی ٍصاست هتجَؿ حذاّثش  -9تبصره

  اجشا ًوی گشدد( 96)دس سبل  اسائِ ضَد. هجبصیتَاًذ ثب تبییذ ضَسای آهَصضی داًطگبُ ثِ غَست 

ِّ تَسظ چٌذ استبد تذسیس هی ضَد، ثشگضاسی جلسبت هجبصی دس هَسد آى دسس ضوي  سیدسٍدس خػَظ   -4تبصره

 ثیي اسبتیذ تَسین خَاّذ ضذ. ًیوسبلبس تَاىٌ اسبتیذ دس ّش ثش اس ،سفبیت ٍَاًیي هشثَعِ

 .ثشگضاسی اٍلیي جلسِ توبهی ّالس ّب دس سغح داًطگبُ ثِ غَست هجبصی هوٌَؿ است -4ماده 

 

 تْیِ ضذُ ٍ هحتَای، داسًذ سا خَد ثِ غَست هجبصی ّالس ّبیاست اسبتیذی ِّ توبیل ثِ ثشگضاسی  ضشٍسی  -1ماده 

ایي هبدُ، حذاّثش دٍ ّيتِ ٍجل اص ضشٍؿ آى ّالس اص عشیٌ  1هزَّس سا دس ٍبلت هَاد هٌذسج دس تجػشُ  ّالس ّبی اعالفبت

 .ًوبیٌذداًطْذُ اسسبل  EDOهسَل هذیش گشٍُ هشثَعِ ثِ 
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تقذاد  فٌَاى جلسِ، ،داًطْذُ ٍ گشٍُ آهَصضی، ًبم دسس ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذسس، ًبم اعالفبت هَسد ًیبص ضبهل: -5تبصره 

 هی ثبضذ. تبسیخ ٍ سبفت ثشگضاسی ّالس هَسد ًؾش ،ٍ سْن استبد اص تقذاد ٍاحذ ٍاحذ

الصم است ّیيیت سبختبسی ٍ ىٌی هحتَای هجبصی سبختِ ضذُ تَسظ اسبتیذ ٍجل اص ٍشاسگیشی سٍی سبهبًِ هذیشیت  -6ماده 

 داتٌطْذُ ثشسذ. EDOهسَل ( ثِ تبییذLMSیبدگیشی)

ٍجَد تَضیحبت ثشای ثشگضاسی ّالس دسس یب ّبسگبُ هجبصی، ثِ فٌَاى هحتَای هجبصی  حذاٍل هالُ ٍبثل ٍجَل  -2ماده 

. ٍشاس گشىتي پبٍسپَیٌت ثذٍى تَضیحبت استبد ٍ یب هَاسد دیگش هی ثبضذضجظ ضذُ استبد ثش سٍی اسالیذّبی پبٍس پَیٌت َتی غ

ًخَاّذ ضذ. ثذیْی است تخػیع اهتیبص اص  جلسبت، ّتبة ٍخالغِ جضٍُ ٍ...  ضبهل ثشگضاسی ّالس هجبصی Pdfضبهل هَبلِ، 

 سَی هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش پضضْی ثِ هحتَای هزَّس ثش اسبس هالُ هزَّس خَاّذ ثَد.

ّالس ٍجل اص ثشگضاسی ّالس  ّیيیت هحتَایتبییذ ، داًطْذُ ّب  EDOاص ًؾش  دس داًطْذُ ّالس هجبصی سٌذ ثشگضاس ضذى  -8ماده 

ثش  اص عشه استبد  EDOثِ  پس اص اتوبم ّالس ىشم ّبی ًؾش سٌجی داًطجَیبىٍ اسائِ  ّالس اص سَی استبداسسبل اعالفبت ، هجبصی

 هی ثبضذ. 9هبدُ  3اسبس هَسد 

ثش اسبس سِ هَسد صیش  جْت تشىیـ پبیِ ٍ استَبء هشتجِ گَاّی ثشگضاسی ّالس هجبصی اص سَی هشّض هغبلقبت ثِ اسبتیذ -3ماده 

 ثَد: خَاّذ

 (6داًطْذُ ّب) هبدُ  EDOهسَلیي بییذ ّیيیت سبختبسی ٍ ىٌی هحتَای هجبصی اصعشه گضاسش ت -5

 (5داًطْذُ)هبدُ  EDOاسسبل ىشم اعالفبت ّالس هجبصی ثشگضاس ضذُ اص عشه  -2

ىشم ّبی ًؾش سٌجی ّالس  .داًطْذُ EDOتحَیل ىشم تْویل ضذُ ًؾش سٌجی اص داًطجَیبى ثِ هشّض هغبلقبت اص عشیٌ   -3

 ّبی تحػیالت تْویلی ّل داًطجَیبى ّالس ثبیذ ىشم سا پش ًوبیٌذ. س% تقذاد ًيشات ّالس ٍ دس ّال10سا حذاٍل هجبصی 

داًطْذُ ّب دس غَست تبییذ هحتَا ضوي اسائِ هجَص ثِ استبد هشثَعِ، هشاتت هَسد ًؾش دس  ثٌذ  EDOضشٍسی است هسَلیي  -51ماده 

     قبت ٍ تَسقِ ٍ هقبٍى آهَصضی داًطْذُ اسسبل ًوبیٌذ.سا عی ًبهِ ای ثِ سیبست هشّض هغبل 9ضوبسُ 
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ثش اسبس هػَثِ ضَسای داًطگبُ ضشٍسی است توبهی اسبتیذ هحتشم ّیبت فلوی پس اص اتوبم ّش جلسِ ّالس   -55ماده 

ٍ ثِ داًطجَیبى  ٍشاس دادُ LMSجْت استيبدُ داًطجَیبى ثش سٍی سبهبًِ  Pdfهحتَای دسس اسائِ ضذُ سا دس ٍبلت پبٍسپَیٌت یب 

 ّبی الصم سا اسائِ دٌّذ. دس ایي خػَظ ساٌّوبیی

 تْبلیو ّالس ّبی حضَسی یب هجبصی هی تَاًذ ثِ ضْل هجبصی اسائِ ضَد.  -5تبصره 

گَاّی غبدس  هجبصی هٌجش ًطَد ٍ یب ّبسگبُ هحتَاّبی سبختِ ضذُ تَسظ اسبتیذ ِّ ثِ ثشگضاسی ّالس شایث ثذیْی است، -7تبصره 

 اهتیبصی تقلٌ ًخَاّذ گشىت. ضذ ٍ ثِ آًْبًخَاّذ 

  سا یِ ًسخِ اص گَاّی هشثَعِپضضْی فلَم هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش ٍاحذ آهَصش هجبصی ضشٍسی است   -9تبصره

 اسسبل ًوبیذ.ٍ اًتخبة استبد ًوًَِ  ٍاحذ تشىیـ پبیِثِ 

ِ آهَصضی هػَة ٍ ی دس سبهبًِ هذیشیت یبدگیشی ثبیذ هطخع ٍ هتٌبست ثب ثشًبهفٌَاى، حجن ٍ هحتَای دسٍس هجبص -4تبصره

 ثبضذ. هٌبثـ ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضْی 

هذیشیت  استيبدُ اص سبهبًِ ٍ ساٌّوبی پضضْی سبصٍّبسفلَم ضشٍسی است هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش   -57ماده 

ٍشاسدادى هحتَا دس سبهبًِ  ٍ ثبسگزاسی ٍسٍد، ایي ىشایٌذ ضبهل اهْبى .ىشاّن ًوبیذ سا ثشای داًطجَیبى ٍاسبتیذ (LMS) یبدگیشی

ثغَسیِْ داًطجَیبى ّش ّالس ىَظ ثِ هحتَای  است،  تَسظ داًطجَ  ی هجبصیاهْبى ٍسٍد ٍ استيبدُ اص هحتَاٍ تَسظ استبد

 .ّوبى ّالس دستشسی داضتِ ثبضٌذ

ثش سا سبهبًِ هذیشیت یبدگیشی ٍسٍد داًطجَیبى ثِ پضضْی هَؽو است اهْبى  فلَمهشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش  -59ماده 

 دس اثتذای ّش  سا ثش اسبس ّذی ِّ استبد ثِ داًطجَیبى خَاّذ داد ،اسبس ضوبسُ داًطجَیی یب ّذ هلی ٍ ثِ ّالس دسس استبد

 ًیوسبل ثذٍى اضْبالت ىٌی ٍ سبختبسی ىشاّن ًوبیذ. 

 ًطذُ اًذ ٍاسدسبهبًِ هذیشیت یبدگیشی  ثشای استيبدُ  اص ّالس هجبصی ثِ داًطجَیبًی سا ِّ ثَد هجبص خَاٌّذ اسبتیذ  -54ماده 

 افوبل ًوبیٌذ.  اص عشیٌ سبهبًِ ضٌبسبیی ّشدُ ٍ ثشای آًْب میجتًٌوَدُ اًذ ٍ اص هحتَی دسسی استيبدُ 
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رّش  هشثَعِ دس عشح دسسسا   َظٍ تَضیحبت الصم دس ایي خػ هجبصیّالس  صهبى جلسبت اسبتیذ الصم است  -51ماده 

 .ًوبیٌذ

دس ًؾش  اص صهبى ثبسگزاسی یِ ّيتِ استبد ىبیل ّبی ثبسگزاسی ضذُ ّش جلسِ دسسهذت صهبى استيبدُ داًطجَ اص   -56ماده 

 .گشىتِ ضذُ است

استبد  ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت حجن سشٍس داًطگبُ ٍ جْت پیطگیشی اص ایجبد هطْالت احتوبلی دس ایي خػَظ، : 5تبصره

حزه دس غَست فذم هشثَعِ هَؽو است پس اص اتوبم هذت هزَّسهحتَای دسس سا اص سبهبًِ هذیشیت یبدگیشی حزه ًوبیذ. 

هی  دس هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش پضضْیّبسضٌبسبى آهَصش هجبصی  ،تَسظ استبد دس صهبى هَشسهزَّس   هحتَای هجبصی

 . ًوبیٌذهَسد ًؾش سا اص سبهبًِ حزه هحتَای  تَاًٌذ

اسبتیذ ثشای تطْیل ّش جلسِ  تشىیـ پبیِ دس ّبسًبهِ آهَصضیهشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش پضضْی هَؽو است  -52ماده 

دس دس ّش سبل اهتیبص  12اهتیبص تب سَو  4 ثشای اٍلیي ثبس، اهتیبص ٍ ثشای تْیِ ّش ّبسگبُ هجبصی 2 ثشای اٍلیي ثبس، ّالس هجبصی

 .گیشدًؾش 

ثِ فٌَاى ّالس هجبصی  LMSسغَستیِْ اسبتیذ هحتَای هجبصی تْشاسی سا دس ًین سبل یب سبلْبی آتی دس سبهبًِ د  :5تبصره  

 اهتیبص تقلٌ هی گیشد. 6اهتیبص تب سَو  5/1ثبسگزاسی ًوبیٌذ، ثِ اصای ّش ّالس هجبصی 

 8اهتیبص تب سَو  2ّبسگبُ هجبصی  دس هَسد ثشگضاسی هجذد ّبسگبُ ّبی هجبصی دس ًین سبل یب سبلْبی آتی، ثِ ّش :7تبصره 

 ت.اهتیبص تقلٌ خَاّذ گشى

چٌبًچِ افضبی ّیبت فلوی فالٍُ ثش تقذاد جلسبت هَؽو ّش ّالس، هحتَای آهَصضی هجبصی ) ثِ فٌَاى هحتَای  :9تبصره 

تبسیخ ضشٍؿ  ثبسگزاسی ًوبیٌذ، ثِ ضشط آًِْ صهبى ضشٍؿ ثبسگزاسی اص LMSّوِ آهَصضی( تْیِ ًوَدُ ٍ آى سا دس سبهبًِ 

آهَصضی افالم ضذُ دس ًین سبل هشثَعِ  ثبضذ، دسغَست اسائِ تبییذیِ اص داًطْذُ ثِ اصای ّش  ّالس ّب تب پبیبى آًْب عجٌ تََین

 اهتیبص ثشخَسداس خَاٌّذ ضذ. 6تب سَو  1هحتَا اص اهتیبص 



 

      
                                       

 

 كرمانشاه درمانی بهداشتیخدمات  دانشگاه علىم پسشكي و

 معاونت آمىزشی

 پضضْی فلَم  تَسقِ آهَصش هغبلقبت ٍ هشّض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

6 

 

جْت استَب هشتجِ، گَاّی ّبی غبدس ضذُ  هالُ ّست اهتیبص دس ّبسًبهِ آهَصضی جْت تشىیـ سبلیبًِ ٍ ّیبت هویضُ :4تبصره 

 اص عشه هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ خَاّذ ثَد.

اهتیبصات ىقبلیت دس آهَصش هجبصی جْت استَبئ هشتجِ ثش اسبس ضیَُ ًبهِ جذیذ استَبء هشتجِ ٍصسات هتجَؿ اًجبم هی  :1تبصره 

  ضَد.

، هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش پضضْی هَؽو است ىشم ثب تَجِ ثِ لضٍم اسصضیبثی ّالس ّب ٍ ّبسگبُ ّبی هجبصی -58ماده 

 .ّبی اسصضیبثی سا ثِ ایي هٌؾَس دس سبیت هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش پضضْی جْت استيبدُ داًطجَیبى ٍ اسبتیذ ٍشاس دّذ

ُ هجبصی اسائِ ىشم تْویل ضذُ ًؾش سٌجی اص ّبسگب ت دس ّبسگبُ ّبی هجبصی ثِ اسبتیذ،جْت غذٍس گَاّی ضشّ: 5تبصره 

 ٍ تَسقِ ضشٍسی هی ثبضذ.  هغبلقبتتَسظ استبد ثِ ّبسضٌبس هشّض 

(  دسٌّبس ّبسگبُ ٍ ىشم ًؾش سٌجی اص ّالسْبی LMSهذیشیت یبدگیشی) سبهبًِىشم ًؾش سٌجی اص ّبسگبُ ّبی هجبصی دس  :9تبصره 

هی تَسظ اسبتیذ  ل استيبدُ ٍ اًلَد دسس هجبصی دس سبیت هشّض هغبلقبت دس ّویتِ آهَصش هجبصی ثخص ىشم ّبی ًؾش سٌجی ٍبث

 ثبضذ.

ضشٍسی است اسبتیذ هحتشم پس اص پبیبى ّش ًین سبل جْت ثِ سٍص ّشدى ٍ ایجبد تنییشات الصم دس هحتَای سبختِ   -53ماده 

 ضذُ ثشای ًین سبل یب سبل تحػیلی جذیذ اٍذام ًوبیٌذ. 

م یب پبیبى تشم سا ثِ هحتَای هشثَط ثِ جلسبت هجبصی هبًٌذ سبیش استبد هشثَعِ ثبیذ ثخطی اص سئَاالت آصهَى هیبى تش -71ماده 

جلسبت حضَسی اختػبظ دّذ. ثِ فجبستی ثشای اعویٌبى اص اًغجبً َّیت پبسخ دٌّذُ ثِ سئَاالت ثب َّیت داًطجَ الصم است 

 آصهَى ّبی پبیبًی هحتَای هجبصی ثِ غَست حضَسی اًجبم گیشد. 

هَصش پضضْی هَؽو است ثِ اصای حضَس اسبتیذ ٍ ثب ضشط اخز گَاّی ّبسگبُ ّبی هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آ -75ماده 

 اهتیبص ثشای ّش سبل دس ّبسًبهِ آهَصضی الْتشًٍیِ لحبػ ًوبیذ.  5اهتیبص ٍ تب سَو  25/1هجبصی ثِ هیضاى 

 اهتیبص ضشّت دس ّبسگبُ ّبی حضَسی ثِ اصای ّش ّبسگبُ یِ اهتیبص خَاّذ ثَد.  :5تبصره 
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هذت سِ ّيتِ  حذاٍل هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش پضضْی هَؽو است ّش یِ اص ّبسگبُ ّبی هجبصی سا ثِ -77ماده 

 ٍشاس دّذ.  داًطگبُ LMSسٍی سبهبًِ 

ٍ تَسقِ آهَصش پضضْی هَؽو است گَاّی ضشّت دس ّبسگبُ ّبی هجبصی پس اص ٍجَلی دس هشّض هغبلقب ت  -79ماده 

 سی ثِ افضبی هحتشم ّیبت فلوی اسائِ دّذ. آصهَى الْتشًٍیِ سا ثِ غَست حضَ

ّبسگبُ هجبصی ثِ اصای ّش ثبس اسائِ آى ّبسگبُ دس داًطگبُ حٌ الضحوِ ثشاثش ثب ثشگضاسی ّبسگبُ  اسبتیذ تَلیذٌٌّذُثِ  -74 ماده

 حضَسی پشداخت خَاّذ ضذ.

یٌ هجبصی اججبسی ثَدُ ٍ دس ثذیْی است ضشّت داًطجَیبى تحػیالت تْویلی داًطگبُ دس ّبسگبُ سٍش تحَ -71ماده 

 غَست فذم اسائِ گَاّی هزَّس پشٍپَصال آًْب تػَیت ًخَاّذ ضذ. 

دسغذ  70اًجبم خَاّذ ضذ.   ىشٍش  ّبسگبُ ّبی هجبصی اسبتیذ ثِ سبیش داًطگبُ ّب اص عشیٌ هشّض هغبلقبت ٍ تَسقِ -76ماده 

 جْت خشیذ هحتَا اص سبیش داًطگبُ ّب ٍشاس خَاّذ گشىت.دسغذ دس اختیبس هشّض هغبلقبت  30هجلل ىشٍش دس اختیبس استبد ٍ 

ّش داًطْذُ هَؽو است دس اثتذای ّش ًیوسبل تحػیلی دس جلسِ تَجیْی داًطجَیبى جذیذ الَسٍد ٍ ّوچٌیي تَسظ  -72ماده 

 ئِ ًوبیذ.اسبتیذ هطبٍس تحػیلی داًطجَیبى دس خػَظ ثحث آهَصش هجبصی دس داًطگبُ ثِ داًطجَیبى تَضیحبت الصم  سا اسا

  

 

 

 


