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 مقدمه 

های اطالعات و ارتباطات باعث شده است که قرن بیست و یک را قرن دانایی، یا به عبارتی قرن فراصنعتی  انگیز فناوری پیشرفت شگفت

اند. های زندگی را به صورت گسترده تحت تاثیر قرار دادههای ارتباطی جدید تمام جنبهدر حقیقت فناوری اطالعاتی لقب دهند.و 

ای،  های چند رسانه طوری که امروزه فناوری به ،ها در حال تحول است هایی ست که تحت تاثیر این فناوری آموزش نیز از جمله زمینه

-اند و یادگیری سنتی را به سوی یادگیری الکترونیکی هدایت کرده ها بدل گشته ای در دانشگاه وب و اینترنت به ابزار آموزشی برجسته

پیوتر و یا آموزش مبتنی بر اینترنت آموزش به کمک کام، های یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری آنالین از یادگیری الکترونیکی با ناماند. 

در . کنند باشد که از اینترنت استفاده می به عبارت دیگر یادگیری مبتنی بر وب شامل همه مداخالت آموزشی می. شود نیز یاد می

ارتقاء کیفیت  که در یادگیری الکترونیکی از طریق استفاده از اینترنت، یک محیط یادگیری پویا به منظور توان گفت تعریفی دیگر می

یادگیری الکترونیکی که به وسیله یک رسانه الکترونیکی مانند اینترنت کامال مجازی شده است، شکلی از . شود یادگیری ایجاد می

-های متناسب با اهداف آموزشی به کار گرفته شوند و یک تعامل سازنده دانشجو در حقیقت اگر تکنیک. باشد یادگیری از راه دور می

های درس مرسوم که به صورت چهره به چهره آموزش و یادگیری  تواند به اندازه کالس داشته باشد، یادگیری الکترونیکی می معلم وجود

 .  دهند، موثر باشد را ارائه می

فیت های ارتباطی جدید در عرصه آموزش به منظور ارتقای کیبا توجه به ضرورت و اهمیت استفاده از ابزارهای نوین آموزشی و فناوری

های تحول و ها و امکانات آموزش مجازی، و نیز در جهت تحقق بسته آموزش مجازی از سری بستهگیری بهتر از قابلیتآموزشی و بهره

 نامه با تالش اعضای کمیته آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکینوآوری در آموزش علوم پزشکی این آیین

 وین گردیده است.   در چهار فصل تد کرمانشاه
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 فصل اول: كلیات

 تعاریف

توان به صورت استفاده از فناوری شبکه کامپیوتری به منظور ارائه اطالعات به افراد، از یادگیری الکترونیک را میآموزش الكترونیک: 

آموزش مجازی و الکترونیک به یک راه دور و بدون محدودیت زمانی و مکانی و عمدتا از طریق اینترنت تعریف کرد. در این آیین نامه 

 باشند. معنی می

LMS : کوتاه شده عبارتLearning Management System باشد.و به معنی سیستم مدیریت یادگیری می 

 پزشکی علوم دانشگاه توسط که است( LMS) الکترونیکی یادگیری سیستم یک :افزار ویژه یادگیری دانشگاهي()نرم سامانه نوید

 یکپارچه و کشور پزشکی علوم دانشگاههای در مجازی آموزش توسعه آن اصلی هدف و است شده اندازی راه و طراحی کشور مجازی

   .شود می ارائه دانشگاهها توسط حوزه این در که است خدماتی سازی

و...  که از طریق  های آموزشیتواند مواردی همچون دروس رسمی دانشگاهی، کارگاهدوره یا درس مجازی میدوره/ درس مجازی: 

 گردند را در برگیرد.سامانه آموزش الکترونیک ارائه می

به معنای طراحی و تولید دوره/ درس مجازی برای اولین بار توسط استاد یا گروهی از اساتید  طراحي و تولید دوره/ درس مجازی:

 باشد. می

مجازی تولید شده به گروه هدف مورد نظر، براساس برنامه  به معنای اجرا و ارائه دوره/ درساجرا و ارائه دوره/ درس مجازی: 

 باشد. بینی شده و نیز مشخصات درس یا دوره میزمانبندی پیش

 گیرد. صورت میکه جهت نوسازی و تغییر محتوای مجازی تولید شده  استمنظور فرآیندی   بروزسازی دوره/ درس مجازی:
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 فصل دوم: اهداف و ساختار واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

های مختلف علوم هدف اصلی واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان و اساتید رشته

اندازی شده است به دنبال تحقق دانشگاه راه در 95 از سال باشد. این واحد کهمی ITهای تکنولوژی نوین پزشکی با استفاده از قابلیت

 باشد. اهداف زیر می

 آموزش مجازی دانشگاه:  واحداهداف 

 تسهیل یادگیری دانشجویان و اساتید دانشگاه از طریق فضای مجازی 

 اساتید دانشگاه به یادگیری از طریق فضای مجازی تشویق دانشجویان و 

 های نوین آموزش از راه دورظور استفاده از فناوریایجاد بسترهای مناسب به من 

 نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از آموزش مجازی در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه 

 افزاری الزم به منظور تولید محتواهای آموزش مجازی اثربخش و کارآمد افزاری و سختفراهم ساختن امکانات نرم 

  نحوه ارائه، ارزشیابی و نیز بروزرسانی دوره/ درس مجازی شده، نظارت بر محتواهای مجازی تولید 

  ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در هنگام طراحی و تولید، ارائه و بروزرسانی دوره/ درس مجازی 

 

 ارتباط سامانه آموزش مجازی با سامانه مدیریت آموزش دانشگاه 

ضروری است به منظور تسهیل ارائه و ارزشیابی دوره/ درس مجازی و نیز ثبت نمرات در کارنامه دانشجویان، ارزشیابی اساتید و... ارتباط 

 و هماهنگی بین سامانه مدیریت آموزش دانشگاه و سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه برقرار گردد. 
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 دوره/ درس مجازیمقررات قوانین و فصل سوم: 

 ماده یک: شرایط دوره/ درس مجازی 1-3

 باشد. های مجازی صرفا شامل دروس نظری )پایه و تخصصی( و بخش تئوری دروس عملی میبرگزاری کالس  -1-1-3

کی استاد و دانشجو در کالس درس و آزمایشگاه یا انجام یک یارائه مجازی آن دسته از دروس نظری که نیازمند حضور فیز  -2-1-3

 باشد. کالسی خاص است، مجاز نمیفعالیت 

ارائه بخش تئوری دروس عملی به شکل مجازی تنها در صورتی مجاز خواهد بود که دوره عملی درس به صورت حضوری و  -3-1-3

 همزمان برگزار گردد. 

گردد، جلسه اول به منظور توجیه دانشجویان الزم است در مورد دروسی که تمام جلسات آن به صورت مجازی برگزار می -4-1-3

 حتما به صورت حضوری باشد. 

همچنین ضروری است جهت حفظ ارتباط استاد با دانشجو تشکیل جلسات حضوری پرسش و پاسخ، تمرین و رفع اشکال تذکر: 

 دانشجویان حداقل یک بار در ماه برای این دروس در طول نیمسال تحصیلی برگزار گردد.  

دار باشد که گردد حداقل دارای یک تکلیف زمانگردد هر جلسه از درس که به صورت مجازی برگزار مییشنهاد میپ 5-1-3

دانشجویان در طول ترم آن را انجام داده و برای استاد مربوطه ارسال نمایند. توضیحات ضروری مربوط به تکلیف مورد نظر و نیز زمان 

 .در شناسنامه درس شرح داده شوندارائه آن بایستی به صورت کامال واضح 

 تواند به شکل مجازی ارائه شود.های حضوری یا مجازی میتکالیف کالس -6-1-3

الزامی است است اساتید زمان جلسات کالس مجازی و توضیحات الزم در این خصوص را در طرح درس مربوطه ذکر نمایند.  -7-1-3

 کسب امتیاز مربوطه نخواهد بود.در غیر این صورت محتوای بارگذاری شده حائز 
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تواند به صورت اختیاری و با هماهنگی مرکز می تخصصی درصد کل ساعات آموزش هرکالس درس نظری 25حداکثر  -8-1-3

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به صورت مجازی ارائه شود. اساتیدی که تمایل دارند حجم بیشتری از درس را به صورت 

 برگزار کنند، بایستی این موضوع را به تصویب شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه برسانند. الکترونیک 

 توانند کامال به صورت مجازی ارائه شوند.نیاز دانشگاهی میدروس عمومی یا پیش -9-11-3

ن رعایت قوانین شود، برگزاری جلسات مجازی در مورد آن درس ضمدر خصوص دروسی که توسط چند استاد تدریس می -10-1-3

 مربوطه، براساس توافق اساتید در هر نیمسال بین اساتید تقسیم خواهد شد. 

بایست مطابق راهنمای تولید درس مجازی که در تولید دوره/ درس مجازی و بارگذاری آن در سامانه آموزش الکترونیک می  -11-1-3

 .نامه آمده است صورت گیردپیوست همین آیین

 1بایست پس از تکمیل فرم ایجاد درس مجازی )پیوست شماره دوره/ درس مجازی تولید شده توسط اساتید میمحتوای  -12-1-3

  .بیمارستان ارسال گردد EDUدانشکده و  EDOنامه( و حداکثر دو هفته قبل از برگزاری جلسه مجازی به مسئول آیین

اند دوره/ درس مجازی را تائید کیفیت محتوای آموزشی موظفها، پس از بیمارستان EDUها و دانشکده EDOمسئولین  -13-1-3

جهت امتیازدهی و صدور گواهی به مرکز مطالعات و توسعه  (4و 2و 1شماره های )پیوستهای تکمیل شده طی یک نامه به همراه فرم

 ( ارسال نمایند. EDCآموزش پزشکی )

توسط  (4)پیوست شماره  ظرسنجی دانشجویان از دوره/ درس مجازی، فرم نبایستمی پس از ارائه محتوای آموزش مجازی -14-1-3

( EDCها به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی )بیمارستان EDUها یا دانشکده EDOاز طریق آوری و کارشناسان آموزش جمع

 ارسال گردد. 

یا کارگاه مجازی، وجود توضیحات صوتی حداقل مالک قابل قبول به عنوان محتوای مجازی برای برگزاری کالس درس  -15-1-3

 باشد.ضبط شده استاد بر روی اسالیدهای پاورپوینت می
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 EDUدانشکده یا  EDOشنیداری مناسب برخوردار نباشد، مسئول  -در صورتی که محتوای ارائه شده از کیفیت دیداریتذکر: 

بیمارستان باید محتوا را به هیات علمی مربوطه جهت اصالح عودت دهد. در صورتی که امکان اصالح در موعد مقرر وجود نداشته باشد 

 استاد موظف است جلسه مربوطه را به صورت حضوری برگزار نماید.

را به واحد  صادر شدهیک نسخه از گواهی  بایستمی واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی -16-1-3

 انتخاب استاد نمونه جهت درج امتیاز در کارنامه آموزشی اساتید ارسال نماید. ترفیع پایه و 

نامه های صورت گرفته در حوزه آموزش مجازی جهت ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی بر اساس شیوهامتیازدهی به فعالیت  -17-1-3

 شود.رتقاء مرتبه وزارت متبوع انجام میروزرسانی شده ابه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف است در کارنامه آموزشی ترفیع پایه اساتید برای تشکیل هر جلسه کالس  -18-1-3 

 ل در نظر گیرد.امتیاز در هر سا 6امتیاز تا سقف  5/0امتیاز و برای هر کالس مجازی تکراری حداکثر  1مجازی برای اولین بار حداکثر 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف است در کارنامه آموزشی ترفیع پایه اساتید برای تهیه هر کارگاه مجازی   -19-1-3

  امتیاز در هر سال در نظر بگیرد.  8امتیاز تا سقف  2امتیاز و برای هر کارگاه مجازی تکراری حداکثر   4برای اولین بار حداکثر 

 باشد.امتیاز می 12مجموع امتیاز کالس و کارگاه مجازی در سال حداکثر تذکر: 

چنانچه اعضای هیات علمی عالوه بر تعداد جلسات موظف هر کالس، محتوای آموزش مجازی )به عنوان محتوای کمک  -20-1-3

ها تا پایان آنها بارگذاری نمایند، به شرط آنکه زمان شروع بارگذاری از تاریخ شروع کالس LMSآموزشی( تهیه نموده و آن را در سامانه 

بیمارستان و نیز  EDUدانشکده و  EDOطبق تقویم آموزشی اعالم شده در نیم سال مربوطه باشد، در صورت ارائه تاییدیه از مسئول 

  امتیاز تعلق خواهد گرفت. 6و تا سقف  امتیاز 1های ارزشیابی به ازای هر محتوا حداکثر تکمیل فرم
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( را LMSضروری است مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ساز و کار و راهنمای استفاده از سامانه مدیریت یادگیری ) -21-1-3

توسط استاد و امکان ورود برای دانشجویان و اساتید فراهم نماید. این فرآیند شامل امکان ورود، بارگذاری و قرار دادن محتوا در سامانه 

 ای همان کالس دسترسی داشته باشند.و استفاده از محتوای مجازی توسط دانشجو است، بطوریکه دانشجویان هر کالس فقط به محتو

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی موظف است امکان ورود دانشجویان به سامانه مدیریت یادگیری را بر اساس  -22-1-3

انشجویی یا کد ملی و به کالس درس استاد، بر اساس کدی که استاد به دانشجویان خواهد داد را در ابتدای هر نیمسال بدون شماره د

 اشکاالت فنی و ساختاری فراهم نماید.

محتوای درس ارائه شده را در قالب  حضوری نیز اساتید محترم هیات علمی پس از اتمام هر جلسه کالس مطلوب است -23-1-3

های الزم قرار داده و به دانشجویان در این خصوص راهنماییو نوید  LMSجهت استفاده دانشجویان بر روی سامانه  PDFپاورپوینت یا 

واهی صادر را ارائه دهند. ضمنا برای محتواهای ساخته شده توسط اساتید که به برگزاری کالس و یا کارگاه مجازی منجر نشود گ

 نخواهد شد و به آنها امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 

با توجه به محدودیت حجم سرور دانشگاه و جهت پیشگیری از ایجاد مشکالت احتمالی در این خصوص، الزم است اساتید   -3 -24-1

م حذف محتوای مجازی مذکور پس از پایان ترم، محتوای درس مجازی آن را از سامانه مدیریت یادگیری حذف نماید. در صورت عد

توانند محتوای مورد نظر را از توسط استاد در زمان مقرر، کارشناسان آموزش مجازی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی می

    سامانه حذف نمایند.

های مختلف تهیه شده به این منظور در سایت ضروری است اساتید قبل از برگزاری کالس مجازی، ابتدا به راهنماها و فرم :1 تبصره

مرکز مطالعات و توسعه مراجعه نمایند. همچنین پس از پایان هر نیم سال جهت به روز کردن و ایجاد تغییرات الزم در محتوای ساخته 

اشکال، کارشناسان اقدام نمایند. ضمنا در صورت نیاز و جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع  آتیشده برای نیم سال یا سال تحصیلی 

 باشند.  آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آماده پاسخگویی می

های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی را به منظور تولید پزشکی دانشگاه، کارگاهعلوم  مرکز مطالعات و توسعه آموزش :2تبصره 

ه مورد نیاز در تمامی مراحل تولید محتوای آموزش مجازی را محتواهای آموزش مجازی کارآمد و اثربخش ارائه و پشتیبانی و مشاور

 نماید.برای اعضای محترم هیات علمی فراهم می
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      اختیارات و وظایف مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ماده دو: 2-3

در خصوص ارائه مجازی دروس غیر رسمی )مانند دوره بازآموزی، کارگاه، دوره توانمندسازی اساتید و...( ضروری است  -1-2-3

های توانمندسازی پس از پیشنهاد فرد یا گروه متقاضی و همچنین ها و دورهدر خصوص کارگاهفرایندهای مربوط به هر یک طی شود. 

های بازآموزی مجازی، پس از طی مراحل کسب مجوز برای دورهباشد. می نهایی زی تایید کننده، کمیته آموزش مجاEDCتایید اولیه 

 دوره، دفتر آموزش مداوم تایید کننده خواهد بود. 

 LMSهای مجازی را به مدت سه هفته روی سامانه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف است هر یک از کارگاه -2-2-3

 دانشگاه قرار دهد.

های مجازی پس از قبولی در آزمون الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف است گواهی شرکت در کارگاه -3-2-3

 را به صورت حضوری به اعضای محترم هیات علمی ارائه دهد. 

های مجازی به میزان کارگاهمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف است به ازای حضور اساتید و با شرط اخذ گواهی  -4-2-3

 . دلحاظ نمای ترفیع سالیانه اساتیدامتیاز برای هر سال در کارنامه آموزشی  5و تا سقف  امتیاز برای هر کارگاه 25/1

 : حق تالیف و نشرسهماده  -3-3

دبیر محترم شورایعالی آموزش  21/11/1397مورخ  97/ع م/ 377حقوق مادی و معنوی محتواهای الکترونیکی تولید شده بر اساس نامه شماره 

 گیرد.مجازی صورت می

 های آموزشي: محاسبه حق الزحمه استاد در تولید دروس غیر رسمي مانند كارگاهچهارماده  -4-3

های آموزشی مطابق مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه محاسبه گاهحق الزحمه استاد در تولید دروس غیر رسمی مانند کار -1-4-3

 گردد.می
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 فصل چهارم: مقررات مربوط به فراگیران

 محتوای مجازی ارائه شدهاستاد و  از : ارزشیابيششماده 

الزم به وارد سامانه شوند و محتوای بارگذاری شده را مطالعه کنند تا در درس مربوطه حاضر قلمداد گردند. دانشجویان ملزم هستند 

های ارزشیابی های تحصیالت تکمیلی کل دانشجویان کالس بایستی فرمدرصد تعداد نفرات کالس و در کالس 10 ذکر است حداقل

  باشد(. می 3-1-14های مذکور طبق بند )نحوه ارسال فرم دوره/ درس مجازی را پر نمایند
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  1. شناسنامه دوره/درس مجازی1پیوست شماره 

 مشخصات دوره/درس:

  مجازیعنوان دوره/ درس 

  عنوان جلسه مجازی

  تعداد واحد درس

  گروه هدف

  رشته و مقطع دانشجویان

  تاریخ برگزاری جلسه مجازی

افزار مورد استفاده در تولید محتوای نرم

 مجازی

 

 

 :مشخصات مسئول درس و اساتید

  مسئول درس

  تلفن تماس

  پست الکترونیک

  سایر مدرسین

 

 در اسالید ارائه محتوای آموزشی توسط عضو هیات علمی ارائه شود.   .1
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 چک لیست ارزیابي دروس الكترونیک ) محتوای تولید شده جهت برگزاری كالس مجازی(. 2پیوست شماره 

 1دانشكده، باید مورد بررسي قرار دهد: EDOمواردی كه مدیر

 

 ردیف معیارها ارزیابی

   خوب متوسط ضعیف

 1 اسالیدها واضح و قابل فهم است. صداگذاری   

   
تمهیدات الزم برای مشاهده اطالعاتی که نیاز به نرم افزار خاص دارد، 

 اعمال شده است.
2 

   
محتوای تولید شده با انواع رایانه ها و مرورگرها جهت سهولت دسترسی 

 کاربر همخوانی دارد.
3 

 

 % امتیاز الزامی است(. 50)کسب حداقل  امتیاز 25/0ضعیف: امتیاز،  5/0امتیاز، متوسط:  1خوب:  .1
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بر اساس  چک لیست ارزیابي دروس الكترونیک ) محتوای تولید شده جهت برگزاری كالس مجازی(. 3پیوست شماره 

 1965وقایع آموزشي گانیه 

 1:گیردباید مورد بررسي قرار  EDCمواردی كه توسط كمیته آموزش مجازی 

 

 ارزیابي معیارها ردیف

 ندارد دارد

   در اسالید اول عنوان درس و معرفی استاد به روشنی بیان شده است. 1

های یادگیری در اسالید دوم یک توضیح روشن و غیر رسمی از هدف 2

 درس ارائه شده است.

  

مرور کوتاهی از مطالب پیش نیاز تحت عنوان مقدمه برای شروع درس در  3

 اسالید ارائه شده است.یک تا سه 

  

ها و سواالت علمی محتوا )هسته درس( که ترکیبی از متن، گرافیک، مثال 4

 اسالید( ارائه شده است. 4تا 25است در چندین صفحه )تقریبا بین 

  

   خالصه درس که فهرستی از نکات کلیدی درس است ارائه شده است. 5

درگیری بیشتر یادگیرندگان با بعد از ارائه مطالب درس سواالتی برای  6

محتوا طرح شده است یا از آنها برای انجام دادن فعالیتی دعوت شده 

 است.

  

 

 % امتیاز الزامی است(50)کسب حداقل  امتیاز 0دارد: ا امتیاز، ندارد:  .1
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 فرم ارزیابي برگزاری جلسات كالس به شكل مجازی توسط دانشجویان. 4پیوست شماره 

دانشجوی گرامي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، فرم زیر جهت ارزیابي كالس مجازی برگزار شده تهیه شده است، هر 

 یک از موارد زیر را بخوانید و با توجه به محتوای جلسه ارائه شده به سواالت زیر پاسخ دهید. 

نیمسال تحصیلي:                  نام استاد:                              مشخصات دانشجو:                  جنسیت:                دانشكده:    

 نام درس:                          عنوان جلسه برگزار شده:  

 

 تا حدودی خیر بلي اهداف درس ردیف

1 
نام درس، نام استاد، تاریخ برگزاری جلسه و عنوان جلسه در محتوا ذکر 

 شده بود.
   

    جلسه در ابتدای محتوا به وضوح بیان شده بود.اهداف  2

3 
محتوای ارائه شده، به ترتیب طراحی منظم آموزشی )اهداف،محتوا و 

 داد.بندی( را پوشش میجمع
   

    محتوای درسی روان و قابل فهم بود. 4

5 
طور کامل اهداف مندرج در طرح درس را پوشش محتوای ارائه شده به

 داد.می
   

    های معرفی شده در طرح درس بود.محتوای جلسه منطبق با رفرنس 6

    مند کرد.محتوای درسی شما را به تفکر و مطالعه بیشتر عالقه 7

8 
در ابتدای جلسه مقدمه و یا سواالتی برای ورود به بحث اصلی مطرح 

 گردید.
   

    ها مناسب بود.طراحی اسالیدها از نظر قلم، زمینه و رنگ 9

    صدا کیفیت مناسبی داشت 10

    ها، تصاویر و نمودارها کیفیت مناسبی داشتند.عکس 11

    قرار گرفت.  LMSمحتوای درس به موقع در سامانه  12

13 
استاد برای رفع ابهام و اشکاالت دانشجویان به صورت حضوری یا غیر  

 حضوری زمانی را اختصاص داد.
   

14 
را به  LMSاستاد اطالعات الزم در خصوص استفاده از کالس مجازی و 

 شما داد.
   

    ( به راحتی انجام شد.LMSورود شما به سامانه ) 15
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    برگزاری این جلسه به شکل مجازی توسط این استاد مناسب است. 16

    از برگزاری این جلسه به صورت مجازی رضایت دارم. 17
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