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بسته توسعه آموزش مجازي در علوم پزشکی 

بسته توسعه آموزش مجازي در علوم پزشکی 

: ناظر به
نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت : 1سیاست - 
گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت : 2سیاست - 
اي و جهانی هاي آموزشی منطقهحضور در عرصه: 4سیاست - 
شبکه سازي در نظام آموزش عالی سالمت : 5سیاست - 
هاي نوین در آموزش عالی سالمت مندي از فناوريبهره: 8سیاست - 

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي - 
فضاي مجازي در زمینهتربیت سرمایه انسانی متخصص - 
ها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازي به روز رسانی کوریکولوم- 
هاي فناوري اطالعات در سطوح صفی و ستادي به منظور بسترسازي آموزش گسترش زیرساخت- 

مجازي 
هاي مجاي هاي علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیتطراحی مدل انگیزشی دانشگاه- 
Double Affiliateهاي هاي مجازي در راستاي آموزشالمللی آموزشهاي بیناحی مدلطر- 

هاي علوم پزشکی کشور دانشگاه

: محورها
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اندازي و استقرار دانشگاه مجازي علوم پزشکی طراحی، راه- 1
هاي مربوطه طراحی استانداردهاي فرآیندي آموزش مجازي علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه- 2
ها و منابع فیزیکی، اطالعاتی و انسانی الزم براي توسعه آموزش مجازي و تامین زیرساختتدارك - 3
- هاي متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامهها و کوریکولومسازي در برنامهظرفیت- 4

ها به صورت مجازي با تاکید بر رشته مقاطع تحصیالت تکمیلی ها و کوریکولوم
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: توسعه آموزش مجازي و اقدامات انجام شده در آن ناظر است به سیاست هاي  باالدستی زیربسته 
:خروجی مورد انتظار در این بسته عبارتست از

 راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي
 تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضاي مجازي
 به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاي قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازي
 موزش آگسترش زیرساخت هاي فناوري اطالعات در سطوح صف و سـتاد بـه منظـور بسترسـازي

مجازي 
طراحی مدل انگیزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت هاي مجازي
لمللی آموزش هاي مجازي در راسـتاي آموزش هاي طراحی مدل هاي بین اAffiliate Double

:اهم اقدامات انجام شده عبارتند از
انعقاد تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه علوم پزشکی مجازي و دانشکده مجازي

راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي -1
:ی محوله به دانشکده مجازيبرنامه هاي اختصاص

  پایان یافته(طراحی، استقرار و مدیریت موقت صفحه خانگی دانشگاه علوم پزشکی مجازي(



 پایان یافته) (2نماد (راه اندازي و مدیریت نرم افزار موقت یادگیري الکترونیکی(
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راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي - 2
:برنامه هاي اختصاصی محوله به دانشکده مجازي

 3نماد ( طراحی و راه اندازي ، استقرار و مدیریت موقت نرم افزار یادگیري الکترونیکی ملی(
له و منطبق با برنامه و سرفصل هایی که مشارکت در تولید محتواي الکترونیکی در بازه زمانی یکسا

دانشگاه علوم پزشکی مجازي ابالغ می نماید
 توسعه آموزش مجازي اعم از رشته هاي مجازي و کاربري کمک آموزشی
مشارکت در کارگروه طراحی و استقرار ساختار ارزشیابی و اعتباربخشی آموزش مجازي
تبط با فضاي مجازيمشارکت در کارگروه کوریکولوم هاي رشته هاي مر

تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضاي مجازي- 3
پذیرش سه دوره دانشجو در رشته برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی
کسب مجوز پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژي آموزشی
 تدوین و تصویب ضرورت رشته دکتري تخصصی)PhD ( الکترونیکی در علوم برنامه ریزي یادگیري

پزشکی و ارسال برنامه کامل به هیات ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی
تدوین و تصویب ضرورت رشته کارشناسی ارشد سالمت الکترونیکی در شوراي آموزشی دانشگاه
تدوین و طراحی کوریکولوم رشته هاي مرتبط با فضاي مجازي در علوم پزشکی

ا به منظور ارتقاي قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازيبه روزرسانی کوریکولوم ه-4
طراحی آموزشی رشته براي ارائه به صورت مجازي:

آموزش پزشکی
نظارت بر امور دارویی
 کارشناسی ارشد و (کتابداري و اطالع رسانی پزشکیPhD(
MPHپزشکی خانواده

ر فضاي مجازيبه روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاي قابلیت ارائه آنها د
 کارگاه در مورد چگونگی ارائه مجازي رشته هاي حضوري موجود در دانشگاه14برگزاري
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گسترش زیرساخت هاي فناوري اطالعات در سطوح صف و سـتاد بـه منظـور بسترسـازي - 5
آموزش مجازي

  طراحی و بهره برداري پنجLMSاختصاصی در دانشگاه:
 نماد مجازي(دانشکده مجازي نرم افزار مدیریت آموزش(
 استاد(اولین سامانه توانمند سازي اعضاي هیات علمی دانشگاه(
 سامانه آموزش مداوم اینترنتی)CME(
 سرمد(سامانه راند مجازي دانشگاه(
 آکادمی(سامانه آموزش کارکنان دانشگاه مبتنی بر یادگیري الکترونیکی(

آموزش مجازي دانشگاهطراحی و تدوین آیین نامه نظام جامع -6
1 - ،استقرار ساختار و روند مجازي سازي آموزش هاي دانشگاه
2 - دوره تابان(راه اندازي برنامه توانمندسازي اعضاي هیات علمی در حیطه فضاي مجازي(،
3- استقرار ساختار بررسی، تصویب و اجراي طرح هاي توسعه اي و نوآورانه در حیطه فضاي

مجازي و
4-انگیزهایجاد .

 کمک آموزشیبراي ارائه ) نماد مجازي(نرم افزار مدیریت آموزش دانشکده مجازي

هر ترم دروس دانشگاه از سما به سامانه فراخوانی می شود.
  کارگاه توانمندسازي اعضاي هیات علمی سایر دانشکده هاي دانشگاه براي ادغام آموزش 82برگزاري

مجازي در دروس حضوري
.درس فرواخوانی شده است3397، تعداد 94-93نیم سال دوم  در
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% 14با توجه به تعداد اعضاي هیات علمی فعال در آموزش مجازي، ضریب نفوذ در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
.است
نرم افزار آموزش مداوم اینترنتی

 برنامه آموزش مداوم114تعداد
 امتیاز آموزش مداوم217تعداد
 کاربر از سراسر کشور38000تعداد
برنامه هاي رایگان کشوري :

 کمیته ملی اخالق وزارت بهداشت(مقدمات اخالق در پژوهش(
 معاونت بهداشت دانشگاه (اصول تدوین گواهی فوت(
 دانشکده پزشکی(مجموعه کارگاه هاي تعهد حرفه اي(
 کارگاه112(مجازي دفتر توسعه فناوري سالمت وزارت بهداشت مجموعه کارگاه هاي(

(htdo.tums.ac.ir)
سامانه راند مجازي دانشگاه
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 راند مجازي320تعداد
 عصو هیات علمی فعال 100تعداد
 دانشجوي فعال1000تعداد

تولید محتواي الکترونیکی چند رسانه اي
 الکترونیکی و چند رسانه اي درعنوان محتواي 400تولید بیش از:

جراحی عمومی
داخلی
پوست
مدیریت و سیاست گذاري سالمت
مدیریت امور دارویی
آموزش پزشکی
اخالق و تعهد حرفه اي
کارآفرینی و خلق ثروت
یادگیري الکترونیکی
کتابداري
دندانپزشکی
کودکان

طراحی مدل انگیزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت هاي مجازي-7
پیشنهاد ایجاد انگیزه در آیین نامه نظام جامع آموزش مجازي دانشگاه

 مصادیق دانش پژوهی آموزشی. 15ماده
 کسب امتیاز ترفیع در سیستم شعاع. 16ماده
 کسب امتیاز از دوره تابان. 17ماده
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 ختصاص واحد درسی تشویقیا. 18ماده
برنامه هاي آتی-8

 ادامه روند برگزاري کارگاه هاي آموزشی در زمینه مجازي سازي، ارائه مشاوره هاي تخصصی به عالقه
مندان و ارائه زیرساخت هاي نرم افزاري به دانشکده ها

تصویب و اجراي آیین نامه نظام جامع آموزش مجازي
نرم افزاري و سخت افزاريرفع مشکالت زیر ساخت هاي فناوري


