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  رياست محترم دانشكده پزشكي

  رياست محترم دانشكده داروسازي

  رياست محترم دانشكده دندانپزشكي

  رياست محترم دانشكده پرستاري ومامايي

  رياست محترم دانشكده بهداشت

  رياست محترم دانشكده پيراپزشكي

 همچنينراستاي تحقق بسته آموزش مجازي از سري بسته هاي تحول ونوآوري درآموزش علوم پزشكي وباسالم واحترام، در

 22/2/95مأموريت مشترك همه مناطق آمايش درخصوص توسعه آموزش مجازي وبراساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ

تعدادي از كالسهاي  ل دارندايماز اساتيد عالقمند دانشكده كه تخواهشمند است موارد زيربه نحوه مقتضي به اطالع آن دسته 

  :ودخود رابه صورت مجازي برگزار كنند،رسانيده ش

  .آموزش مجازي مركزمطالعات وتوسعه برسدكميته  محتواي الكترونيكي ساخته شده بايد به تأييد- 1

  .جلسه از هريك از كالسهاي خود را در هر ترم به صورت مجازي برگزار كند 3هرعضو هيأت علمي مجاز است حداكثر- 2

مركزمطالعات وتوسعه استفاده ) LMS(يالكترونيكيري ي كالس مجازي خود از سامانه يادگاساتيد مي توانندجهت برگزار- 3

دانشجويان كالس مورد نظر را به مركزمطالعات وتوسعه  اساميحداقل دوهفته قبل از شروع كالسهاي مجازي كنند و الزم است 

  .ارسال نمايند

دانشكده وكسب  يارائه كالس مجازي،گواهي برگزاري كالس به استاد مربوطه جهت ارائه به مسئولين آموزشپايان  پس از- 4

  .گرديدخواهد توسعه صادر  و توسط مركزمطالعات آموزشي، در كارنامه امتيازات مربوطه

وهمچنين به  داشتهاز تهيه محتوا جهت برگزاري كالس وكارگاههاي مجازي در كارنامه آموزشي اعضاي هيأت علمي امتي- 5

  .عنوان فعاليت دانش پژوهي در ارتقاء مرتبه شامل امتياز خواهدشد
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به كارشناس آموزش مجازي مركز  مي توانند يادگيري توليد محتواي الكترونيك و ساير مسائل مربوطه اساتيد عالقمندجهت- 6

  .مطالعات وتوسعه مراجعه نمايند

 
 
 

                                                                                                                    

  دكتر فريد نجفي 

 معاون  آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 
 
 
  

   
  

  




