
  یپزشک علوم در يمجاز آموزش توسعه بسته
 :محور

 یپزشک علوم يمجاز دانشگاه استقرار و يانداز راه ،یطراح

 :اهداف

 يریادگی تیریمد ستمیس افزار نرم يانداز راه و یطراح  (LMS: Learning 

Management System)   در استفاده منظور به یمتقاض يها دانشگاه به ارائه يبرا 

 )یبیترک ای( يمجاز يها رشته ارائه و یآموزش کمک يکاربر

 یمل يافزار نرم بسته يانداز راه و یطراح Massine Open Online Courses 

(MOOCs)  کشور یپزشک علوم يها دانشگاه يبرا 

 قیطر از آنها ارائه و یپزشک علوم يها رشته یکیالکترون يمحتواها نیتدو MOOCs 

 یپزشک علوم يهها دانشگا کامل مشارکت با

 يمجاز آموزش ادغام يبرا یتخصص يافزارها نرم يانداز راه و یطراح ت،یاولو نییتع 
 ،یپزشک مشاوره يها سامانه ،يمجاز راند یمل سامانه مانند( ینیبال و یعمل يها برنامه در

 )... و يمجاز داروخانه ،يمجاز مارستانیب

 کارپوشه يانداز راه و یطراح (e-Porfolio) کارنما و  (e-log book)  ارائه يبرا 

 یمتقاض يها دانشگاه به

 :شیپا يها شاخص

 یینها يانداز راه LMS پروژه شروع از بعد اول سال در 

 بستر یینها يانداز راه MOOCs پروژه شروع از بعد اول سال در 

 با اول سال در رشته 3حداقل در برنامه از %30به مربوط یکیالکترون يمحتوا پوشش 

  ها دانشگاه مشارکت
 یطول يها تم ییمحتوا پوشش زانیم، Meta Skills يها بسته و Student Support 

 اول سال در



 :محور

 مربوطه يها برنامه یاعتباربخش و یپزشک علوم يمجاز آموزش يندیفرا ياستانداردها یطراح

 :اهداف

 گاهیجا و سطح با بهداشت وزارت یآموزش معاونت ستاد در دیجد ساختار جادیا 

 يمجاز آموزش يها تیفعال توسعه يزیر برنامه و نظارت يبرا مشخص

 فوق مجموعه يدستورالعملها و ها نامه نییآ اساسنامه، بیتصو و نیتدو 

 یمتقاض طیشرا واجد يها دانشگاه در يمجاز دانشکده يانداز راه 

 ها دانشگاه ریسا در فعال يمجاز آموزش مراکز استقرار و يانداز راه 

 يستاد مجموعه تعامل نحوه به مربوط يها دستورالعمل و ها نامه نییآ بیتصو و نیتدو 
 يمجاز یآموزش مراکز و يمجاز يها دانشکده ،يمجاز يفضا یپزشک علوم دانشگاه با

 ها دانشگاه

 دانشگاه در يمجاز آموزش استقرار یتیحما –یزشیانگ و يتوانمندساز جامع نظام نیتدو 

 ها

 و شدن یالملل نیب روند عیتسر و توسعه يبرا يمجاز آموزش يها تیظرف از استفاده 
 یخارج انیدانشجو جذب

 يمجاز آموزش یبخش اعتبار نظام جادیا 

 :شیپا يها شاخص

 طهیح نیا در شده بیتصو يها دستورالعمل و ها نامه نییآ تعداد و يساختار يانداز راه 

 طیشرا واجد يها دانشگاه در شده يانداز راه دیجد يمجاز يدانشکدهها تعداد 

 ها دانشگاه ریسا در شده يانداز راه يمجاز آموزش مراکز تعداد 

 شده جذب یخارج يمجاز انیدانشجو تعداد 

 با یداخل و یخارج بنام دیاسات جذب از استفاده با يمجاز يها آموزش یفیک ارتقاء 

 يمجاز آموزش يفناور از استفاده



 يمجاز آموزش یاعتباربخش نظام جادیا برنامه تحقق زانیم 

 يمجاز آموزش توسعه يبرا ستاد در یتیریمد و ینظارت نینو ساختار جادیا 

 :محور

 آموزش توسعه يبرا الزم یانسان و یاطالعات ،یکیزیف منابع و ها رساختیز نیتام و تدارك

 يمجاز

 :اهداف

 يمجاز آموزش توسعه يبرا موجود يها تیظرف ییشناسا 

 يساز يمجاز توسعه يبرا ازین مورد يراهبرد منابع ییشناسا 

 يساز يمجاز توسعه يبرا ازین مورد متخصص یانسان هیسرما برآورد 

 در يمجاز يها آموزش و یکیالکترون يریادگی نهیزم در نینو مقاطع –رشته ییشناسا 

 جهان سطح

 آنها بیتصو و هاکولومیکور نیتدو 

 :شیپا يها شاخص

 دانشگاه کی در حداقل فوق يها رشته از کدام هر در شده رشیپذ يدانشجو تعداد 

 شده تیترب متخصص یانسان يروین تعداد 

 يمجاز آموزش توسعه يبرا شده داده اختصاص یکیزیف يفضا 

 شده يانداز راه يها پورتال تعداد 

 نهیزم نیا در شده بیتصو و نیتدو يها کولومیکور تعداد 

 :محور

 یقسمت یابیارز و ارائه منظور به یآموزش متداول يها کولومیکور و ها برنامه در يساز تیظرف
 یلیتکم التیتحص مقاطع رشته بر دیتاک با يمجاز صورت به ها کولومیکور و ها برنامه از

 :اهداف

 سالمت یعال آموزش به یدسترس شیافزا يمجرا از یآموزش عدالت ارتقاء 



 یانسان منابع تیترب يها نهیهز کاهش 

 ممکن مکان و زمان هر در یآموزش منابع به یدسترس امکان 

 یآموزش يها برنامه يساز یالملل نیب تیقابل ارتقاء 

 يمجاز يفضا در رانیفراگ یابیارزش و سنجش امکان جادیا 

 جامع سامانه در کاربران و ذینفعان نیاز مورد يازهاین نمودن برآورده 

 معاونت )يفناور و اطالعات( اطالعاتی هاي سیستم ارتقاء 

 و یمارستانیب اطالعات شبکه به وستنیپ و کیالکترون يکارنما و کارپوشه يانداز راه 
 کشور وب تحت یآموزش اطالعات شبکه

 :شیپا يها شاخص

 یپزشک علوم شده يساز يمجاز يها کولومیکور درصد 

 يمجاز يفضا در شده ارائه يها دوره تعداد 

 کیالکترون شبکه به شده متصل یتخصص فوق و یتخصص یآموزش يها رشته درصد 
 کارنما و کارپوشه

 ندینمایم لیتکم را کیالکترون ينما کار و کارپوشه که یارانیدست درصد. 

 دانشگاه کیتفک به کیالکترون يکارنما و کارپوشه در بروز اطالعات ورود درصد 


