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  :ناظر به

ü  سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمتنهادينه : 1سياست  

ü  گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت:2سياست  

ü  حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني:4سياست  

ü  شبكه سازي در نظام آموزش عالي سالمت:5سياست  

ü  بهره مندي از فناوري هاي نوين در آموزش عالي سالمت: 8سياست   

  

  

   



 

66 

 

 

  

  

  

  :انتظارخروجي مورد 

دسـتاوردهاي زيـر در عرصـه آمـوزش علـوم پزشـكي        ،انتظار مي رود در صورت تحقق بسـته 

   :حاصل گردد

ü گسترش مجازي سازي ي علوم پزشكي به عنوان بستري براي زراه اندازي دانشگاه مجا  

ü  انساني متخصص در زمينه فضاي مجازي  سرمايهتربيت  

ü  به روزرساني كوريكولوم ها به منظور ارتقاء قابليت ارائه آنها در فضاي مجازي  

ü در سطوح صفي و سـتادي بـه منظـور بسترسـازي     يرساخت هاي فناوري اطالعات گسترش ز

  آموزش مجازي 

ü  دانشگاههاي علوم پزشكي به منظور توسعه فعاليت هاي مجازي انگيزشيطراحي مدل 

ü  آموزشهاي مجازي در راسـتاي آموزشـهاي   طراحي مدل هاي بين الملليDouble Affiliate  

   دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
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   علوم پزشكي  دانشگاه مجازي و استقرار راه اندازي، طراحي

  

 : واحد مجري

  دانشگاه علوم پزشكي فضاي مجازي 

  دبيرخانه هاي معاونت آموزشي و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور با همكاري 

  

  : اهداف

ü         طراحـي و راه انـدازي نـرم افـزار سيسـتم مـديريت يـادگيري(LMS: Learning Management System) 

براي ارائه به دانشگاه هاي متقاضي به منظور استفاده در كاربري كمك آموزشي و ارائه رشته هاي مجـازي  

 )يا تركيبي(

ü  طراحي و راه اندازي بسته نرم افزاري ملي(Massine Open Online Courses) MOOCs    بـراي دانشـگاه

 هاي علوم پزشكي كشور 

ü  پزشـكي و ارائـه آنهـا از طريـق     تدوين محتواهاي الكترونيكي رشته هاي علومMOOCs     بـا مشـاركت كامـل

 دانشگاه هاي علوم پزشكي 

ü        تعيين اولويت، طراحي و راه اندازي نرم افزارهاي تخصصي بـراي ادغـام آمـوزش مجـازي در برنامـه هـاي

مانند سامانه ملي راند مجازي، سامانه هاي مشاوره پزشكي، بيمارسـتان مجـازي، داروخانـه    (عملي و باليني 

 ...)مجازي و 

ü  طراحي و راه اندازيe-Porfolio  وe-log book  براي ارائه به دانشگاه هاي متقاضي 

  

  : شاخص هاي پايش

ü  راه اندازي نهاييLMS در سال اول بعد از شروع پروژه 

ü  راه اندازي نهايي بسترMOOCs  در سال اول بعد از شروع پروژه 

ü     رشـته در سـال اول بـا مشـاركت      3حـداقل   در از برنامـه  ٪30پوشش محتواي الكترونيكـي مربـوط بـه

 ها دانشگاه

ü  پوشش محتوايي تم هاي طولي، ميزانMeta Skills  و بسته هايStudent Support   در سال اول 
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  استانداردهاي فرايندي آموزش مجازي علوم پزشكي و اعتباربخشي برنامه هاي مربوطه طراحي 

  

  : واحد مجري

  شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور 

  و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مجازي  فضاي با همكاري دانشگاه علوم پزشكي

  

  : اهداف

ü شي وزارت بهداشت با سطح و جايگـاه مشـخص بـراي نظـارت و     زايجاد ساختار جديد در ستاد معاونت آمو

 برنامه ريزي توسعه فعاليت هاي آموزش مجازي 

ü هاي مجموعه فوقتدوين و تصويب اساسنامه، آيين نامه ها و دستورالعمل 

ü  راه اندازي دانشكده مجازي در دانشگاه هاي واجد شرايط متقاضي 

ü عال در ساير دانشگاه ها راه اندازي و استقرار مراكز آموزش مجازي ف 

ü     تدوين و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به نحوه تعامل مجموعه ستادي بـا دانشـگاه علـوم

 پزشكي فضاي مجازي، دانشكده هاي مجازي و مراكز آموزشي مجازي دانشگاه ها 

ü انشگاه ها حمايتي استقرار آموزش مجازي در د –تدوين نظام جامع توانمندسازي و انگيزشي 

ü        استفاده از ظرفيت هاي آموزش مجازي براي توسعه و تسريع رونـد بـين المللـي شـدن و جـذب دانشـجويان

 خارجي

ü ايجاد نظام اعتبار بخشي آموزش مجازي   

  

  : شاخص هاي پايش

ü  در اين حيطه تصويب شده و دستورالعمل هاي  آيين نامه ها تعدادراه اندازي ساختاري و 

ü  در دانشگاه هاي واجد شرايط اندازي شده راهمجازي جديد  هايدانشكدهتعداد 

ü در ساير دانشگاه ها راه اندازي شده مراكز آموزش مجازي  تعداد 

ü جذب شده مجازي خارجي  اندانشجوي تعداد  

ü با استفاده از جذب اساتيد بنـام خـارجي و داخلـي بـا اسـتفاده از فنـاوري       كيفي آموزش هاي مجازي  يارتقا

  آموزش مجازي

ü  ميزان تحقق برنامه ايجاد نظام اعتباربخشي آموزش مجازي 

ü  ايجاد ساختار نوين نظارتي و مديريتي در ستاد براي توسعه آموزش مجازي  
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  تدارك و تامين زيرساخت ها و منابع فيزيكي، اطالعاتي و انساني الزم براي توسعه آموزش مجازي 

  

  : واحد مجري

  دانشگاه علوم پزشكي فضاي مجازي 

  با همكاري معاونت اجرايي معاونت آموزشي و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

  

  : اهداف

ü  شناسايي ظرفيت هاي موجود براي توسعه آموزش مجازي 

ü شناسايي منابع راهبردي مورد نياز براي توسعه مجازي سازي 

ü  صص مورد نياز براي توسعه مجازي سازي انساني متخ سرمايهبرآورد 

ü مقاطع نوين در زمينه يادگيري الكترونيكي و آموزش هاي مجازي در سطح جهان  –شناسايي رشته  

ü هاو تصويب آن هاتدوين كوريكولوم   

  

  : شاخص هاي پايش

ü در هر كدام از رشته هاي فوق حداقل در يك دانشگاه  تعداد دانشجوي پذيرش شده 

ü   تعداد نيروي انساني متخصص تربيت شده 

ü  فضاي فيزيكي اختصاص داده شده براي توسعه آموزش مجازي 

ü  تعداد پورتال هاي راه اندازي شده 

ü  تعداد كوريكولوم هاي تدوين و تصويب شده در اين زمينه 
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قسمتي از برنامه ها و آموزشي به منظور ارائه و ارزيابي متداول ظرفيت سازي در برنامه ها و كوريكولوم هاي 

  به صورت مجازي با تاكيد بر رشته مقاطع تحصيالت تكميلي كوريكولوم ها 

  

  :واحد مجري

  شوراي عالي برنامه ريزي 

با همكاري دبيرخانه هاي حوزه آموزش پزشكي كشـور، معاونـت اجرايـي  و دانشـگاههاي علـوم پزشـكي و خـدمات        

  درماني كشور بهداشتي 

  

  : اهداف

ü تقاء عدالت آموزشي از مجراي افزايش دسترسي به آموزش عالي سالمت ار 

ü  كاهش هزينه هاي تربيت منابع انساني 

ü  امكان دسترسي به منابع آموزشي در هر زمان و مكان ممكن 

ü  ارتقاء قابليت بين المللي سازي برنامه هاي آموزشي 

ü  ايجاد امكان سنجش و ارزشيابي فراگيران در فضاي مجازي 

ü برآورده نمودن نيازهاي مورد نياز ذينفعان و كاربران در سامانه جامع. 

ü  معاونت  )اطالعات و فناوري(اطالعاتي ارتقاي سيستم هاي  

ü           اطالعـات  راه اندازي كارپوشـه و كارنمـاي الكترونيـك و پيوسـتن بـه شـبكه اطالعـات بيمارسـتاني و شـبكه

 آموزشي تحت وب كشور

 

  : هاي پايششاخص

ü  درصد كوريكولوم هاي مجازي سازي شده علوم پزشكي 

ü  تعداد دوره هاي ارائه شده در فضاي مجازي 

ü  آموزشي تخصصي و فوق تخصصي متصل شده به شبكه الكترونيك كارپوشه و كارنما رشته هايدرصد  

ü  الكترونيك را تكميل مينماينددرصد دستياراني كه كارپوشه و كار نماي 

ü درصد ورود اطالعات بروز در كارپوشه و كارنماي الكترونيك به تفكيك دانشگاه 

 

 

 

 


