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 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی

 شورای عالی آموزش مجازی

 ای گروه علوم پزشکی به صورت ترکیبیهارائه دروس رشتهنامه اجرایی شیوه

 

ها و الزامات آموزش مجازی صورت گرفته، ارائه با توجه به اقداماتی که تاکنون برای توسعه زیرساخت :مقدمه

های علوم پزشکی ها و دانشکدهبا کیفیت قابل قبول و در سطح کلیه دانشگاه (Blendedدروس به صورت ترکیبی )

نامه با توجه به لزوم استفاده از آموزش مجازی به عنوان روش تدریس مکمل در در این شیوهکشور میسر است. 

س به صورت یادگیری، اقدامات الزم برای ارائه درو-های حضوری به منظور ارتقای کیفیت فرایند یاددهیآموزش

 اند:بندی زیر ارائه شدهترکیبی تبیین شده است. این اقدامات در قالب دسته

 ترکیبی نامه های باالدستی در حوزه یادگیری تناسب با اسناد یا آئین .1

 طراحی آموزشی و ارایه درس به صورت ترکیبی .2

 آماده سازی محتواها و منابع آموزشی .3

 ارزشیابی درس ارایه شده به صورت ترکیبی .4

های تعامل برخط و فرصت ادغام آموزش مجازییادگیری ترکیبی یک رویکرد به تدریس است که در آن تعریف: 

های آموزش حضوری )چهره به چهره( موجب تقویت یادگیری و رضایت دانشجویان روشبا بین دانشجو و استاد 

 تواند موجب ارتقای کیفیت آموزش شود.شده و در صورت طراحی صحیح می

 

 های باالدستی در حوزه یادگیری ترکیبینامهینیتناسب با اسناد یا آ. 1ه ماد

باید به عنوان علوم پزشکی  زی یرمصوب شورای عالی برنامه (1)پیوست شماره آموزش ترکیبی  نامهآیین -1-1

شورای عالی  لسهجت و سومین در شص الزم ذکر است این آیین نامه سند باال دستی مبنای کل کار قرار گیرد.

دوره های دکتری عمومی ) پزشکی، دندانپزشکی دانشجویان  برای  9/2/1395علوم پزشکی مورخ  ریزی برنامه

  16/3/96ورخ معلوم پزشکی  ریزی شورای عالی برنامه لسهج صت و ششمین شمصوب شده و در و داروسازی ( 

یافته  ( تسریPh.Dانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی)دبه 

 است. 
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  یبیو ارائه درس ترک یآموزش یطراح. 2ماده 

 سازیآماده برای دوره طرح فرمکلیه اعضای هیات علمی برای ارائه درس خود به صورت مجازی باید ابتدا  -1-2

توانند فرم مصوب شورای عالی آموزش ها میدانشگاه را تکمیل نمایند. مجازی یا ترکیبی صورت به دروس

را مبنا قرار داده و در صورت لزوم متناسب با نیازهای خود و نوع دروس مختلف  (2)پیوست شماره مجازی 

 بازبینی نمایند. 

 آموزشی طراحی راهنمایتوانند برای طراحی آموزشی اثربخش از : دانشگاه ها و اعضای هیات علمی می1تبصره 

 کمک بگیرند. (3) پیوست شماره مصوب شورای عالی آموزش مجازی  الکترونیکی محتواهای

ای مشخص برای توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه طراحی آموزشی اثربخش دانشگاه باید برنامه -2-2

 برای تدریس ترکیبی داشته باشد. 

ها در سطح دانشگاه/دانشکده یا گروه آموزشی به طور مشخص دورهطرح در هر دانشگاه فرایندی برای بررسی  -3-2

در آن ، باید در شورای آموزشی دانشگاه تصویب شده باشد و بسته به شرایط دانشگاهایند فراین تعریف شود. 

مرکز مطالعات  و/یا دانشکده مجازی دانشگاه )در صورت وجود(، مرکز آموزش مجازی دانشگاه )در صورت وجود(

 .نقش داشته باشندو توسعه آموزش علوم پزشکی 

)مانند نوید( بارگذاری شود و مدرسان  LMSبخش مجازی دروس باید به صورت غیرهمزمان در سامانه  -4-2

 هایی را نیز به صورت همزمان )کالس مجازی( ارائه کنند.توانند بر اساس طرح درس قسمتمی

 مجازی صورت به دروس تدریس الزاماتکلیه اعضای هیات علمی موظفند در ارائه دروس به صورت ترکیبی  -5-2

 را رعایت کنند. (4)پیوست شماره مصوب شورای عالی آموزش مجازی 

 

  آموزشیمحتواها و منابع  یساز آماده .3ماده 

اعضای هیات علمی ارائه کننده دروس به صورت ترکیبی باید بر اساس نوع درس، مقطع دانشجویان و طرح  -1-3

تهیه و در سامانه و منابع درس را از بین منابع موجود انتخاب یا در صورت لزوم  درس مصوب شده، محتواها

LMS یا طیفی از محتواهای مشخصات کتاب مرجع، معرفی تواند شامل بارگذاری نمایند. این محتواها می

همزمان  فایل یا لینک کتاب الکترونیکی، فایل یا لینک مقاله، جزوه، پادکست صوتی، صدایالکترونیکی مانند 

و در تهیه آنها باید امکانات دسترسی دانشجویان )مانند حجم مناسب فایل  شدن با اسالید و مولتی مدیا باشد

 و ...( مدنظر قرار گیرد. 
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به جای تولید در صورت صالحدید برای تمام یا بخشی از درس خود، توانند : اعضای هیات علمی می1تبصره 

استفاده ( arman.vums.ac.ir)آرمان موکس ملی هایی مانند در سامانهمحتوای جدید از محتواهای موجود 

 کنند.

( 5پیوست ای باید استانداردهای محتواهای الکترونیکی )در صورت تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه -2-3

 مصوب شورای عالی آموزش مجازی رعایت شود.

( مصوب شورای عالی 6پیوست واهای الکترونیکی )در محتوای الکترونیکی باید کدهای اخالقی در محت -3-3

 آموزش مجازی رعایت شود.

برای تولید محتواهای الکترونیکی صدای همزمان شده با اسالید امکانات در حد امکان دانشگاه موظف است  -4-3

  الزم )ضبط صدا، کارشناس تولید محتوا( را در اختیار اعضای هیات علمی قرار دهد.

اعضای هیات علمی در مورد الزامات تولید محتوای آموزشی  توانمندسازیبرای  یید برنامه مشخصدانشگاه با -5-3

 داشته باشد. 

 

  یبیترک یهادرس یابیارزش .4ماده 

که در  داشته باشد درس های ترکیبیجامع از مشخص برای ارزشیابی و شیوه نامه دانشگاه باید ساز و کار  -1-4

به ذیصالحان ابزارهای مورد استفاده، چگونگی بازخورد ، جمع آوری اطالعاتروند ارزشیابی، منابع ساختار آن 

و عوامل انگیزشی و بازدارنده مشخص شده باشد و تمام جوانب یک درس ترکیبی شامل بخش های حضوری، 

 . مجازی غیرهمزمان و همزمان و محتواهای درس را پوشش دهد

ای هیات علمی که دروس خود را ترکیبی ارائه داده و بر اساس نتایج ارزشیابی جامع در دانشگاه باید به اعض -2-4

سال  2طی دو نیمسال متوالی عملکرد باالتری داشته باشند، گواهینامه مدرس الکترونیکی توانمند با اعتبار 

 د.  اعطا کرده و برای ایشان عوامل انگیزشی متناسب با شرایط و مقدورات دانشگاه فراهم کن

 


