
 برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی

 ارتقاء کمی و کیفی آموزش مجازیهدف کلی: 

 در دانشگاه علوم پزشکی یابی به دانشکده مجازیدست هدف اختصاصی:

 توسعه و ارتقا زیرساختهای موجود برای توسعه آموزش مجازی پیامد:

 :شاخص

رد

 یف

شاخص  روش اجرا زمان شروع و اتمام مسئول اجرا شرح فعالیت

 دستیابی

 گزارش پیشرفت 

بررسی و اقدام برای راه اندازی دانشکده   .1

 مجازی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اقدامات انجام شده در   رییس دانشگاه

 سریع هدفت

  وجود مستندات

و شیوه نامه آیین نامه تهیه و بازنگری   .2

 واحد آموزش مجازی های 

 سالیانه وجود مستندات نامهشیوه  سالیانه مجازیکمیته آموزش 

مدیریت و پشتیبانی سامانه مدیریت   .3

 و نوید (LMS)یادگیری الکترونیک 

 

 مستمر - فعالیت های انجام شده مستمر کارشناس آموزش مجازی

 



 برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی

 ارتقاء کمی و کیفی آموزش مجازیهدف کلی: 

 اساتید هیات علمی جهت ساخته محتواهای مجازی باکیفیت توانمند سازی هدف اختصاصی:

 افزایش کیفیت محتواهای الکترونیک پیامد:

 درصدی دانشجویان از آموزش مجازی 80: دستیابی به رضایت شاخص

رد

 یف

شاخص  روش اجرا زمان شروع و اتمام مسئول اجرا شرح فعالیت

 دستیابی

 گزارش پیشرفت 

پایش عملکرد اساتید در دروس مجازی  

 توسط دانشجویان ارائه شده 

مستندات وجداول پر  هر ترم تحصیلی  کارشناس آموزش مجازی

شده توسط نمایندگان 

 کالس ها

 هر ترم تحصیلی وجود مستندات

برگزاری کارگاه های مجازی جهت اساتید  

 هیات علمی

 

سامانه برگزاری در  سالیانه کارشناس آموزش مجازی

مدیریت یادگیری 

الکترونیک و نوید و 

 گواهی های صادر شده

 سالیانه وجود مستندات

 مجازی برگزار شده  جلساتارزشیابی   .4

 

 در طول ترم وجود مستندات فرم های ارزشیابی در طول ترم دانشجویان

و اموزش تولید محتوا به مشاوره   .5

صورت اختصاصی به اعضای هیات 

 علمی

 مستمر  فعالیت های انجام شده مستمر مجازی کارشناس آموزش

برگزاری کارگاه های آموزشی تولید محتوا   .6

 جهت اساتید هیات علمی

 

 سالیانه وجود مستندات گواهی سالیانه کارشناس آموزش مجازی

تشکیل ساب کمیته های آموزش مجازی   .7

 در دانشکده ها و بیمارستان ها

نمایندگان و اعضای ساب 

 کمیته

 ماهه 6 وجود مستندات نامه و گواهی ماهه 6

امتیاز دهی دروس مجازی برگزار شده   .8

 توسط اساتید جهت ترفیع 

 پایان ترم تحصیلی وجود مستندات مستندات وفرم ها پایان ترم تحصیلی کارشناس آموزش مجازی

 


