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 ناظر به:

  سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت: نهادینه 4سیاست  

  گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت0سیاست:  

  حضور در عرصه های آموزشي منطقه ای و جهاني1سیاست:  

  شبکه سازی در نظام آموزش عالي سالمت1سیاست:  

  بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالي سالمت 3سیاست:  
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 انتظار:خروجی مورد 

دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی     ،انتظار می رود در صورت تحقق بسته

  حاصل گردد:

 گسترش مجازی سازی ی علوم پزشکي به عنوان بستری برای زراه اندازی دانشگاه مجا 

  انساني متخصص در زمینه فضای مجازی  سرمایهتربیت 

  به روزرساني کوریکولوم ها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضای مجازی 

 در سطوح صفي و ستادی به منظور بسترسازی یرساخت های فناوری اطالعات گسترش ز

 آموزش مجازی 

  دانشگاههای علوم پزشکي به منظور توسعه فعالیت های مجازی انگیزشيطراحي مدل 

  آموزشهای مجازی در راستای آموزشهای طراحي مدل های بین الملليDouble Affiliate  

  دانشگاههای علوم پزشکي کشور
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 محور: 

  علوم پزشکی  دانشگاه مجازي و استقرار راه اندازي، طراحی

 

 واحد مجری: 

 دانشگاه علوم پزشکي فضای مجازی 

 دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور با همکاری 

 

 اهداف:  

         طراحالي و راه انالدازی نالرم افالزار سیسالتم مالدیریت یالادگیری(LMS: Learning Management System) 

برای ارائه به دانشگاه های متقاضي به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشي و ارائه رشته های مجالازی  

 )یا ترکیبي(

   طراحي و راه اندازی بسته نرم افزاری ملالي(Massine Open Online Courses) MOOCs    بالرای دانشالگاه

 های علوم پزشکي کشور 

  پزشکي و ارائه آنهالا از طریالق   تدوین محتواهای الکترونیکي رشته های علومMOOCs     بالا مشالارکت کامالل

 دانشگاه های علوم پزشکي 

       تعیین اولویت، طراحي و راه اندازی نرم افزارهای تخصصي برای ادغالام آمالوزش مجالازی در برناماله هالای

عملي و بالیني )مانند سامانه ملي راند مجازی، سامانه های مشاوره پزشکي، بیمارسالتان مجالازی، داروخاناله    

 مجازی و ...(

  طراحي و راه اندازیe-Porfolio  وe-log book  برای ارائه به دانشگاه های متقاضي 

 

 شاخص های پایش: 

  راه اندازی نهایيLMS در سال اول بعد از شروع پروژه 

  راه اندازی نهایي بسترMOOCs  در سال اول بعد از شروع پروژه 

   رشالته در سالال اول بالا مشالارکت      9حالداقل   در از برناماله  ٪92پوشش محتوای الکترونیکي مربوط باله

 ها  دانشگاه

  پوشش محتوایي تم های طولي، میزانMeta Skills  و بسته هایStudent Support   در سال اول 
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 محور: 

 استانداردهاي فرایندي آموزش مجازي علوم پزشکی و اعتباربتشی برنامه هاي مربوطه طراحی 

 

 واحد مجری: 

 شورای عالي برنامه ریزی علوم پزشکي کشور 

 و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور مجازی  فضای با همکاری دانشگاه علوم پزشکي

 

 اهداف:  

 شي وزارت بهداشت با سطح و جایگاه مشالخص بالرای نظالارت و    زایجاد ساختار جدید در ستاد معاونت آمو

 برنامه ریزی توسعه فعالیت های آموزش مجازی 

 های مجموعه فوقتدوین و تصویب اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعمل 

  راه اندازی دانشکده مجازی در دانشگاه های واجد شرای  متقاضي 

 عال در سایر دانشگاه ها  راه اندازی و استقرار مراکز آموزش مجازی ف 

   تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه تعامل مجموعه ستادی با دانشگاه علالوم

 پزشکي فضای مجازی، دانشکده های مجازی و مراکز آموزشي مجازی دانشگاه ها 

 انشگاه ها حمایتي استقرار آموزش مجازی در د –تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشي 

      استفاده از ورفیت های آموزش مجازی برای توسعه و تسریع روند بین المللالي شالدن و جالذب دانشالجویان

 خارجي

 ایجاد نظام اعتبار بخشي آموزش مجازی  

 

 شاخص های پایش: 

  در این حیطه تصویب شده و دستورالعمل های  آیین نامه ها تعدادراه اندازی ساختاری و 

  در دانشگاه های واجد شرای  اندازی شده راهمجازی جدید  هایدانشکدهتعداد 

 در سایر دانشگاه ها  راه اندازی شده مراکز آموزش مجازی  تعداد 

 جذب شده  مجازی خارجي  اندانشجوی تعداد 

 با استفاده از جذب اساتید بنام خالارجي و داخلالي بالا اسالتفاده از فنالاوری      کیفي آموزش های مجازی  یارتقا

  آموزش مجازی

  میزان تحقق برنامه ایجاد نظام اعتباربخشي آموزش مجازی 

  ایجاد ساختار نوین نظارتي و مدیریتي در ستاد برای توسعه آموزش مجازی 
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 محور: 

 تدارک و تامين زیرساخت ها و مناب  فيزیکی، اطالعاتی و انسانی الزم براي توسعه آموزش مجازي 

 

 واحد مجری: 

 دانشگاه علوم پزشکي فضای مجازی 

 با همکاری معاونت اجرایي معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

 

 اهداف:  

  شناسایي ورفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی 

 شناسایي منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی 

  صص مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی انساني متخ سرمایهبرآورد 

 مقاطع نوین در زمینه یادگیری الکترونیکي و آموزش های مجازی در سطح جهان  –شناسایي رشته 

 هاو تصویب آن هاتدوین کوریکولوم  

 

 شاخص های پایش: 

 در هر کدام از رشته های فوق حداقل در یک دانشگاه  تعداد دانشجوی پذیرش شده 

   تعداد نیروی انساني متخصص تربیت شده 

  فضای فیزیکي اختصاص داده شده برای توسعه آموزش مجازی 

  تعداد پورتال های راه اندازی شده 

  تعداد کوریکولوم های تدوین و تصویب شده در این زمینه 
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 محور: 

قسمتی از برنامه ها و آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی متداول ظرفيت سازي در برنامه ها و کوریکولوم هاي 

 به صورت مجازي با تاکيد بر رشته مقاط  تحصيالت تکميلی کوریکولوم ها 

 

 واحد مجری:

 شورای عالي برنامه ریزی 

با همکاری دبیرخانه های حوزه آموزش پزشکي کشور، معاونالت اجرایالي  و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات       

 درماني کشور بهداشتي 

 

 اهداف:  

 تقاء عدالت آموزشي از مجرای افزایش دسترسي به آموزش عالي سالمت ار 

  کاهش هزینه های تربیت منابع انساني 

  امکان دسترسي به منابع آموزشي در هر زمان و مکان ممکن 

  ارتقاء قابلیت بین المللي سازی برنامه های آموزشي 

  ایجاد امکان سنجش و ارزشیابي فراگیران در فضای مجازی 

 .برآورده نمودن نیازهای مورد نیاز ذینفعان و کاربران در سامانه جامع 

  معاونت  (اطالعاتي )اطالعات و فناوریارتقای سیستم های 

        عالات  راه اندازی کارپوشه و کارنمای الکترونیالک و پیوسالتن باله شالبکه اطالعالات بیمارسالتاني و شالبکه اطال

 آموزشي تحت وب کشور

 

 های پایش: شاخص

  درصد کوریکولوم های مجازی سازی شده علوم پزشکي 

  تعداد دوره های ارائه شده در فضای مجازی 

  آموزشي تخصصي و فوق تخصصي متصل شده به شبکه الکترونیک کارپوشه و کارنما رشته هایدرصد 

 را تکمیل مینمایند درصد دستیاراني که کارپوشه و کار نمای الکترونیک 

 درصد ورود اطالعات بروز در کارپوشه و کارنمای الکترونیک به تفکیک دانشگاه 

 

 

 

 


