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کمیته  :توسعه آموزش مجازی
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معاون

عناوین

ت
م

آ وز
اموزشی دانشگاه
کارگروه توسعه پاسخگو نظام
شی

کمیته  :توسعه آموزش مجازی

رئیس کارگروه :دکتر احمد علی بابایی
دبیر کمیته :دکتر مهرنوش خشنودی فر ،دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی ،استادیار و مدیر گروه برنامه ریزی
یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ،دانشکده اموزش علوم پزشکی
شماره تماس26210089 ، 09125599532 :
پست الکترونیکیmkhoshnoodifar@sbmu.ac.ir:

مقدمه  :پیشرو در ارائه خدمات کیفی آموزشهای غیر حضوری در کشور با بهره گیری از آخرین امکانات ،فناوریها و استانداردهای
آموزش روز دنیا در جهت افزایش بهره وری آموزش در دانشگاه ،ارتقای سالمت عمومی جامعه و تبدیل شدن به مرکزی معتبر در
سطح جهان در حوزه ارائه محصوالت آموزشی مجازی

هدف کلی  :توسعه آموزش مجازی

اهداف اختصاصی :
الف /توسعه آموزش مجازی در حوزه آموزش دانشگاهی
ب /توسعه آموزش مجازی در حوزه سالمت جامعه
ج /توسعه آموزش مجازی در جهت تجاری سازی و کسب درآمد برای دانشگاه
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اهداف کاربردی :
 -1تعیین چشم انداز ،رسالت ،ماموریتها و اهداف کمیته در راستای توسعه آموزش مجازی دانشگاه
معاون
 -2تدوین نظام انگیزشی برای اساتید و دست اندر کاران حوزه آموزش مجازی و اولویت دادن به بخش آموزش مجازی در
الزامات و ضمانت اجرایی آن
کنار سایر مباحث آموزشی در قالب مصوبات درون دانشگاهی و ت

 -3تاسیس ،راه اندازی و تعیین ساختار مرکز آموزش مجازی دانشگاه و واحدهای آموزش مجازی دانشکده ها و سایر مراکز
آموز
تابعه
 -4راه اندازی و تجهیز بخش ) Virtual Skill Lab (VSLو استفاده از تکنولوژی های روز دنیا مانند AR,VR,
شی
simulation
 -5تدوین استراتژی و شیوه نامه در راستای تولید محتواهای الکترونیکی
 -6شناسایی و توسعه کانالهای ارتباطی مجازی در راستای توسعه آموزش مجازی
 -7تولید اپلیکیشن های آموزشی تعاملی بر اساس طبقه بندی و اولویت بندی موضوعات در حوزه آموزش اساتید ،آموزش
دانشجویان ،آموزش مداوم و سالمت جامعه
 -8استفاه از پتانسیل شبکه های اجتماعی
 -9راه اندازی وب سایت تخصصی

چشم انداز:
پیشرو در ارائه خدمات کیفی آموزشهای غیر حضوری در کشور با بهره گیری از آخرین امکانات ،فناوریها و استانداردهای آموزش
روز دنیا در جهت افزایش بهره وری آموزش در دانشگاه ،ارتقای سالمت عمومی جامعه و تبدیل شدن به مرکزی معتبر در سطح
جهان در حوزه ارائه محصوالت آموزشی مجازی
ماموریت :


گسترش زیرساختها ،استانداردها و امکانات مورد نیاز جهت ارائه خدمات آموزشی غیر حضوری در سطح کشور و دنیا



اشاعه فرهنگ توسعه و استفاده از آموزش الکترونیك در میان اعضای هیات علمی و دانشجویان



تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه آموزش مجازی و توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان



متناسب سازی کوریکولوم های به منظور ارتقا قابلیت ارایه دروس در فضای مجازی



تضمین تولید محتوای الکترونیك با کیفیت و ارزیابی مستمر و کنترل کیفیت مداوم برنامه های تولید شده مجازی



گسترش برنامههای اموزش مجازی مرتبط با توسعه سالمت عمومی در جامعه

تعداد و زمان جلسات برگزار شده:
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 4جلسه حضوری و سایر جلسات به صورت مجازی
جلسات حضوری :در تاریخ های 97/6/19 ،97/6/14 ،97/4/6 ،97/3/20 ،97/3/5 ،97/1/28
هر جلسه حدودا یك و نیم تا دو ساعت

معاون

اهم مباحث و چالش های مطرح شده در جلسات:

ت

اولین جلسه کمیته تخصصی در تاریخ  28/1/97با حضور اعضا تشکیل شد.
آموز
در این جلسه حضوری و گفتگوهای صورت گرفته در پیام رسان مجازی بعد از آن بر روی محورهای زیر به عنوان سرفصل های
اصلی کار کمیته در طی سال جاری اتفاق نظر وجود داشت:
شی
- 1تعیین چشم انداز ،رسالت ،ماموریتها و اهداف کمیته در راستای توسعه آموزش مجازی دانشگاه

-2تدوین نظام انگیزشی برای اساتید و دست اندر کاران حوزه آموزش مجازی و اولویت دادن به بخش آموزش مجازی در کنار سایر
مباحث آموزشی در قالب مصوبات درون دانشگاهی و الزامات و ضمانت اجرایی آن
-3تاسیس ،راه اندازی و تعیین ساختار مرکز آموزش مجازی دانشگاه و واحدهای آموزش مجازی دانشکده ها و سایر مراکز تابعه
-4راه اندازی و تجهیز بخش ) Virtual Skill Lab (VSLو استفاده از تکنولوژی های روز دنیا مانندAR,VR, simulation
-5تدوین استراتژی و شیوه نامه در راستای تولید محتواهای الکترونیکی
-6شناسایی و توسعه کانالهای ارتباطی مجازی در راستای توسعه آموزش مجازی
-7تولید اپلیکیشن های آموزشی تعاملی بر اساس طبقه بندی و اولویت بندی موضوعات در حوزه آموزش اساتید ،آموزش
دانشجویان ،آموزش مداوم و سالمت جامعه
-8استفاه از پتانسیل شبکه های اجتماعی
-9راه اندازی وب سایت تخصصی
دومین جلسه کمیته در تاریخ  5/3/97با موضوع اعالم نظرات درباره اولویتها و اقدامات در راستای تصمیمات اعالم شده در جلسه
اول تشکیل شد .
اهم مطالب مطرح شده در این جلسه:


تاکید بر اولویت اقدامات در راستای هر یك از تصمیمات اتخاذ شده و بررسی و تهیه پیش نویس برای هر یك
و ارائه آن در جلسه آتی توسط مسئولین پیگیری شامل :



تدوین رسالتها ،ماموریتهای کمیته در سه حیطه آموزش آکادمیك ،سالمت جامعه و تجاری سازی و کسب
درآمد برای دانشگاه



تهیه پیش نویس ضرورتها و بررسی امکانات موجود در راستای تاسیس و راه اندازی مرکز آموزش های مجازی



تهیه درفت شیوه نامه انگیزشی – تشویقی اساتید جهت مشارکت در فعالیتهای آموزشی مجازی
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ارسال نامه ای به کلیه دانشکده ها و مراکز تابعه مبنی بر معرفی یك نفر عضو هیات علمی عالقمند و ترجیحا
دارای تجربه یا سابقه در حوزه فعالیتهای آموزشی مجازی برای همکاری و در صورت نیاز عضویت در کمیته از
طرف مرکز توسعه آموزش دانشگاه



معرفی نامه کتبی برای بازدید از مراکز مهارتهای بالین می ندانشکده پزشکی و دندانپزشکی از طرف مرکز توسعه
عاو
آموزش دانشگاه

درباره درفتهای اولیه آماده شده توسط اعضای کمیته در
سومین جلسه کمیته در تاریخ  20/3/97با موضوع بررسی و بحث و گفتگو ت
خصوص تصمیمات اتخاذ شده در جلسات پیشین برگزار شد.

آموز

رئوس مطالب مطرح شده در این نشست:



اعالم رسالتها و ماموریتهای کمیته برای فعالیت در سالش جاری
ی
اعالم ضرورت های تاسیس و راه اندازی مرکز آموزش مجازی در دانشگاه:
 oوجود مرکزی برای طراحی سیاستها و استانداردهای یکسان
 oوجود مرکزی برای مدیریت یکپارچه فعالیتهای پراکنده و جزیره ای در دانشگاه
 oوجود یك مسئول و متولی برای ارائه خدمات و توسعه آموزش مجازی
 oارائه خدمات پشتیبانی
 oتوانمند سازی و آموزش اساتید



بررسی نقاط قوت ،ضعفف فرصتها و تهدیدها در مورد مراکز آموزش مجازی که در حال حاضر در دانشگاه به
صورت پراکنده مشغول به فعالیت هستند

نیروی

مرکز IT
معاونت آموزشی
(مرکز آموزش مداوم)
دانشکده
(آموزش علوم پزشکی)



انسانی

تیم

متخصص در

تولید

elearning

محتوا

نیروی
انسانی
کارشناس
و کارمند

امکان بهره گیری
از خدمات
پشتیبانی

دسترسی به فضای
فیزیکی

توسعه
فضای
فیزیکی

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

ارائه درفت آیین نامه نظام انگیزشی اساتید جهت مشارکت در فعالیتهای آموزشی مجازی
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در این جلسه هم چنین مروری کلی بر نمونه فعالیت هایی که در حوزه آموزش مجازی مبتنی بر تکنولوژی
های روز دنیا در آموزش علوم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد صورت گرفت و تصمیم گرفته شد تا مبتنی
بر اقداماتی که قرار است در این راستا انجام شود تیم بازدید کننده از مراکز مهارتهای بالینی دانشکده های

پتانسیل ها و از مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاهها
پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه جهت تعیین نیازها و معاون
جهت بررسی گزینه های مورد استفاده و محتمل بازدید به عمل آورد.

تپیش نویس شیوه نامه انگیزشی اعضای هیات علمی
جلسه چهارم در تاریخ  7/4/97با حضور اعضا و دستور جلسه بررسی مفاد

برگزار شد .در این جلسه بخشی از بندهای مفاد پیش نویس شیوه نامه مورد بحث و بررسی و اصالح قرار گرفت( .شیوه نامه بعد از
آموز
تایید نهایی ارائه خواهد شد)
نهایی سازی پیش نویس شیوه نامه انگیزشی اعضای هیات
جلسه پنجم در تاریخ  97/6/14با حضور اعضا و دستور جلسه تکمیل و شی
علمی تشکیل شد .در این جلسه شیوه نامه انگیزشی با  24ماده و  3تبصره تکمیل و نهایی شد که جهت تصویب به معاونت محترم
آموزشی و طرح در شورای آموزشی دانشگاه تقدیم می گردد.
جلسه ششم در تاریخ  97/6/19با حضور اعضا و دستور جلسه تدوین پیش نویس طرح توانمند سازی اعضای هیات علمی در حوزه
یادگیری الکترونیکی تشکیل شد .در این جلسه پالن اولیه برنامه کارگاههای توانمند سازی اساتید (تئوری و مهارتی) اماده شد.
الزم به ذکر است در تاریخ  97/4/24طبق هماهنگی های بعمل آمده تیم بازدید شامل دبیر کمیته و سه تن از اعضا از مراکز
اسکیل لب دانشکده پزشکی و فانتوم دانشکده دندان پزشکی بازدید نمودند و ضمن بررسی اقدامات جاری ،نیازهای آموزشی این
مراکز در حوزه مجازی تعیین شد .امکانات و پتانسیل های موجود از حیث تجهیزات ،امکانات ،منابع مالی و انسانی بررسی شد.
گزارش بازدید از مراکز به همراه پیشنهاد طرح اولیه در خصوص راه اندازی و تجهیز اسکیل لب مجازی تنظیم شده است.

تصمیم گیری ها و نتایج کلی جلسات:
اقدامات الزم

تصمیمات اتخاذ شده

تاریخ ارائه

تاریخ نهایی
انجام

 -1تعیین چشم انداز ،رسالت ها،
ماموریتها و اهداف در راستای توسعه
آموزش مجازی





 -2تدوین نظام انگیزشی برای اساتید
و دست اندرکاران حوزه آموزش

بررسی و مطالعه اسناد مررتبط
با توسرعه آمروزش مجرازی در
سررررطوح ملرر ری ،وزارترر ری و
دانشگاهی
تهیه درفت اولیه



نهایی سازی درفت اولیه بعد از
بحث و گفتگو در کمیته



بررسر ری نظرررام نامررره هرررای
وزارتخانرره ای ،دانشررگاه علرروم
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درفت اولیه:
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مجازی


 -3تدوین استانداردها و برنامه ها در
راستای تاسیس ،راه اندازی و تعیین
ساختار مرکز آموزش مجازی دانشگاه
و واحدهای آموزش مجازی دانشکده
ها و سایر مراکز تابعه

 -4راه اندازی و تجهیز بخش
)Virtual Skill Lab (VSLو
استفاده از تکنولوژی های روز دنیا
مانندAR,VR, simulation

پزشرررکی مجرررازی و سرررایر
دانشگاهها
تهیه درفت اولیه



نهایی سازی درفت اولیه بعد از
عاونگفتگو در جلسه کمیته
بحثم و



تهیر ره گرررزارش در خصررروص
امکانررات زی رر سرراختی سررخت
افزاری و نررم افرزاری ،نیرروی
انسانی و...



برقرراری ارتبرراط بررا مسررئولین
ت
رز آمررروزش مجرررازی در
مراکرر
دانشکده ها و مراکرز تابعره و و
یا آ
وز از مراکز و فعالیتهرای
بازدمید
مجازی که به صرورت پراکنرده
در شی
دانشگاه صورت می گیرد



بحررث و گفتگررو در خصرروص
نقاط قروت ،ضرعف ،فرصرتها و
تهدیدها در هر یك از مراکز



ارائرره پیشررنهاد در خصرروص
معرفی مراکرز شراخص جهرت
تجهیز برای تبردیل شردن بره
مرکز آموزش مجازی دانشگاه



بررسی و در صورت نیاز بازدید
از مرکرررز مهارتهرررای برررالینی
مجررازی سررایر دانشررگاههای
داخلررری و خرررارجی و تهیررره
گزارش در این خصوص
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درفت نهایی:
97/6/14

بازدید از مرکز مهارتهای بالینی
دانشررکده پزشررکی و دنرردان
پزشکی دانشگاه علوم پزشرکی
شهید بهشتی
بازدی رد و بررس ری از سررایتهای
آموزشی ،شبیه سازها و گیم ها
و اپ های تعراملی در آمروزش
علوم پزشرکی در دانشرگاههای
برتر دنیا
بازدید از مرکرز آمروزش هرای
مجازی دانشگاههای پیشتاز در

درفت اولیه:
20/3/97

بازدید از
مراکز اسکیل
لب دانشکده
پزشکی و
فانتوم
دانشکده
دندان
پزشکی در
تاریخ
97/4/24
تهیه گزارش
بازدید و ارائه
طرح اولیه
پیشنهادی
در خصوص
راه اندازی و

97/8/30

97/11/30

پیش
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داخل کشور

 -5شناسررایی ،طراحرری و توسررعه
کانررال هررای ارتبرراطی مجررازی در
راستای توسعه آموزش مجازی

 -6تدوین استراتژی و نظام نامه در
راستای تولید محتواهای الکترونیکی



طبقه بنردی و اولویرت بنردی
موضمرعاون
روعات در حرروزه آمرروزش
اسرراتید ،آمرروزش دانشررجویان،
ت مداوم و سالمت جامعه
آموزش



تولید اپلیکیشن های آموزشری
تعاملشیی



استفاه از پتانسیل شبکه هرای
آم
اجتماعوز
ی



راه اندازی وب سایت تخصصی



اسرررتفاده از پتانسر ریل هرررای
دانشررررگاه علرررروم پزشررررکی
مجازی(اسرررتفاده از سرررامانه ،
موک و )...



ترردوین اسررتانداردها ،قواعررد و
مقررات حرداکرری و حرداقلی
برررای تولی رد انررواع محتواهررای
الکترونیکی

تجهیز
اسکیل لب
مجازی
97/9/30

97/10/30

نتایج عملکردی:


تدوین استراتژی ها ،ماموریتها و اهداف توسعه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



تدوین شیوه نامه انگیزشی – تشویقی اعضای هیات علمی جهت مشارکت در فعالیتهای اموزش مجازی



تعیین مراکز دارای پتانسیل برای تجهیز و تبدیل شدن به مرکز مستقل آموزش مجازی دانشگاه و تعیین  SWOTانها



بازدید از مراکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی و تدوین طرح یشنهادی
برای راه اندازی و تجهیز مراکز اسکیل لب مجازی
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تدوین و اجرای دوره های توانمند سازی اعضای هیات علمی در حوزه یادگیری الکترونیکی با هدف آشنایی با کلیات
مفاهیم و اصول یادگیری الکترونیکی و تولید محتواهای الکترونیکی و هم چنین امکان استفاده موثر و بهره برداری از
سامانه مدیریت یادگیری نوید

معاون

اقدامات پیش رو و پیشنهادات:


تعلمی و دست اندرکاران دارای عالقه و دانش و تجربه
اعالم فراخوان همکاری و مشارکت کمیته تخصصی با اعضای هیات

در حوزه اموزش مجازی از دانشکده ها و مراکز تابعه دانشگاه


راه اندازی مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی

آموز



نامه ریزی یادگیری الکترونیکی طبق مصوبه شصت و
جذب اعضای هیات علمی در مقطع کارشناسی ارشد رشته برشی
هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ  96/5/1در راستای توانمند سازی هر چه بیشتر انها



برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی در حوزه یادگیری الکترونیکی به منظور آشنایی با کلیات ،مفاهیم
و اصول یادگیری الکترونیکی و بهره برداری از سامانه مدیریت یادگیری نوید



طراحی برنامه عملیاتی در راستای راه اندازی و تجهیز مراکز اسکیل لب مجازی



طراحی و ران اپلیکیشن دوره توانمند سازی(فلو شیپ) یادگیریالکترونیکی اعضای هیات علمی



طراحی و ران اپلیکیشن آموزش مداوم دانشگاه بدنبال طبقه بندی موضوعی و اولویتهای آموزش مداوم
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