بسمه تعالي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
معاونت آموزشي

مجموعه استانداردهاي اعتباربخشي
مراكز آموزش مجازي و دانشكدههاي مجازي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
در اين مستند مجموعه استانداردهاي اعتباربخشي مراكز آموزش مجازي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
ارائه شدهاند .بر اساس آييننامه ساختار ارزشيابي و اعتباربخشي مراكز آموزش مجازي ،پيشنويس اين
استانداردها ابتدا در كميته تدوين استانداردها ،تدوين شده و در كميسيون اعتباربخشي آموزش مجازي اصﻼح و
تاييد ميشود .سپس در شوراي تخصصي آموزش مجازي به صورت نهايي تصويب ميشود .هر استاندارد داراي دو
سطح پايه و ارتقاي كيفيت است و رعايت كليه استانداردهاي پايه براي كسب مجوز قطعي ،الزامي است.
تعاريف :در كليه مستندات و مدارك مربوط به استانداردها بايد اصطﻼحات زير به درستي رعايت شده
باشد:


آموزش باز ) :(Open learningبه هر نوع روش آموزشي كه در آن موانع يادگيري )مكاني ،زماني ،شرايط خاص( مرتفع
شده باشد آموزش باز ميگويند كه يكي از انواع آن آموزش از دور است.



آموزش از دور ) :(Distance learningبه كليه روشهاي آموزشي كه در آن فراگير نياز به حضور فيزيكي در محل ارائه
آموزش ندارد ،اطﻼق مي شود و يكي از انواع آن يادگيري الكترونيكي است.



يادگيري الكترونيكي ) :(e-Learningبه كليه اقداماتي اطﻼق ميشود كه از طريق اينترنت ارائه شده و موجب تقويت
فرآيند ياددهي-يادگيري ميشود )در اين مستند معادل آموزش مجازي در نظر گرفته شده است( و شامل دو دسته اصلي
است:
 oآموزش همزمان ) :(Synchronousيكي از انواع يادگيري الكترونيكي است كه در آن فراگيرنده و فرادهنده
به طور هم زمان در فرآيند ياددهي-يادگيري شركت ميكنند .مانند وب كنفرانس ،ويدئو كنفرانس و كﻼس
مجازي.

 oآموزش غير همزمان ) :(Asynchronousيكي از انواع يادگيري الكترونيكي است كه در آن فراگيرنده و
فرادهنده در زمانهاي متفاوت در فرآيند ياددهي-يادگيري شركت ميكنند .مانند ارائه تكليف در نرم افزار
مديريت يادگيري الكترونيكي.
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نرمافزار مديريت يادگيري الكترونيكي ) :(Learning Management System: LMSيا ) Virtual Learning
 (Environment: VLEنرمافزاري است كه كليه وقايع مربوط به يادگيري را به صورت الكترونيكي مديريت ميكند .از
قابليتهاي اصلي اين نرمافزارها ميتوان به ثبت نام فراگيران در آن ،ارائه اطﻼعات درس و دوره آموزشي ،ضبط فعاليتهاي
مدرسان و فراگيران ،ارائه گزارش از فعاليت ها ،ارائه تكاليف ،ارائه بازخورد توسط مدرسان ،انتقال پيامها ،تقويم آموزشي و
اطﻼعرساني وقايع مهم ،برگزاري آزمونهاي برخط و  ...اشاره كرد .اين نرمافزارها به سه گروه عمده تقسيم ميشوند:
 oالف( تجاري ) :(Commercialمﻨﺒﻊ برنامﻪنويسي اين نرمافزارها در اختيار عموم قرار ندارد و
عموما توسط كمپانيهاي بزرگ فروختﻪ ميﺷوند.

 oب( مﻨﺒﻊ باز ) :(Open sourceاين نرم افزارها معموﻻ با زبانهاي برنامﻪ نويسي كد-باز ) Open
 (sourceنوﺷتﻪ ﺷده و در اختيار عموم قرار دارد و بستﻪ آن معموﻻ بﻪ طور رايگان در اختيار
همگان است.

 oج( اختصاصي ) :(Customizedاين نرمافزارها توسط مراكز مختلف و براي رفﻊ نيازهاي اختصاصي
آنها طراحي ﺷده و ميتواند با زبانهاي برنامﻪ نويسي كد-باز و يا كد-بستﻪ نوﺷتﻪ ﺷده باﺷد.



نرمافزار مديريت محتواي يادگيري الكترونيكي ) :(Learning Content Management System: LCMSاين
نرمافزارها محيطي هستند كه ارائهكنندگان برنامههاي يادگيري الكترونيكي از آن براي توليد ،ذخيرهسازي ،استفاده مجدد،
مديريت و يافتن محتوا از مخزن ،استفاده ميكنند .اين نرمافزارها معموﻻ داراي قابليتهاي جستجوي قوي بوده و به ارائه-
كنندگان برنامههاي يادگيري الكترونيكي امكان مي دهند تا محتواهاي الكترونيكي را به همراه مسير يادگيري طراحي كرده و
بسازند .خروجي اين نرم افزارها معموﻻ به نرمافزارهاي مديريت يادگيري الكترونيكي صادر ميشود.



مراكز آموزش مجازي :به تمامي مراكزي اطﻼق مي شود كه به طور تخصصي و تنها در حوزه توليد ،ارائه و ارزشيابي برنامه-
هاي يادگيري الكترونيكي فعاليت ميكنند.



دانشكده مجازي :به مراكز آموزش مجازي اطﻼق ميشود كه داراي حكم تاييد قطعي در ساختار ارزشيابي و اعتبار بخشي
مراكز آموزش مجازي بوده و استانداردهاي دانشكدههاي مجازي را نيز محقق كنند و مجوز قطعي از شوراي گسترش دانشگاه-
هاي علوم پزشكي كشور داشته باشند.



استانداردهاي مراكز آموزش مجازي :شامل تمامي الزاماتي است كه مراكز ارائهكننده برنامههاي آموزش مجازي بايد براي
احراز صﻼحيت و ارتقاي كيفيت و به منظور تأمين محيط آموزشي مناسب و نظارت بر حسن ارائه برنامههاي آموزش مجازي
رعايت كنند.



استانداردهاي برنامﻪهاي مجازي :الزاماتي كه تمام برنامههاي مجازي بايد براي كسب مجوز و ارتقاي كيفيت رعايت كنند.



يادگيرنده مجازي ) :(e-Studentكليه فراگيراني هستند كه از طريق مجازي آموزش ميبينند .اين آموزش اعم از رشتههاي
رسمي منجر به مدرك ،كمك آموزشي ،ضمن خدمت و توانمندسازي ،آموزش مداوم يا حرفهاي يا آموزش جامعه است.



مدرس الكترونيكي ) :(e-Teacherكليه مدرساني كه آموزشهاي خود را با استفاده از امكانات مجازي برخط همزمان يا
غير همزمان ارائه ميدهند .اين آموزش اعم از رشتههاي رسمي منجر به مدرك ،كمك آموزشي ،ضمن خدمت و توانمندسازي،
آموزش مداوم يا حرفهاي يا آموزش جامعه است.



محتواي الكترونيكي ) :(e-Contentبه كليه محتواهاي آموزشي اعم از چند رسانهايها ،فايلهاي الكترونيكي ،گرافيك،
متن ،تصوير ،اسﻼيد ،انيميشن ،منابع درسي ،محتواهاي حاصل از تعامل بين دانشجويان يا بين دانشجو و استاد و  ...اطﻼق
ميشود كه قابليت ارائه از طريق نرمافزار مديريت يادگيري الكترونيكي در اينترنت را داشته باشند.
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الف( استانداردهاي مراكز آموزش مجازي

حيطه حاكميت
استاندارد  . ١تعيين اهداف و رسالت

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد داراي برنامه راهبردي مكتوب در زمينه يادگيري الكترونيكي باشد و در
آن اهداف ،نوع فعاليتها و برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت مشخص شده باشد .اين برنامه راهبردي بايد در
شوراي آموزشي يا هيات رئيسه دانشگاه مصوب شده باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است داراي سياست روشن در تضمين كيفيت و نظارت باشد و
براي روزآمد كردن و ارتقاي برنامه راهبردي خود نظام پايش ،ارزشيابي و گزارشدهي دورهاي داشته باشد و
نشان دهد كه منابع و امكانات خود را براي تحقق آنها برنامهريزي كرده است.
چك ليست:
 برنامه راهبردي مصوب

 دارد

 ندارد

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 فهرست و مشخصات تيم تدوين كننده برنامه
 رسالت
 چشم انداز
 ارزشها
 اهداف
 بررسي نقاط قوت و ضعف
 بررسي فرصتها و تهديدها
 برنامههاي عملياتي كوتاه مدت
 برنامههاي عملياتي بلند مدت
 مستندات تصويب برنامه
 نحوه اطﻼعرساني برنامه
 نحوه پايش برنامه
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استاندارد  .٢مدير

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد داراي مدير )رئيس( مستقل ١با حضور فيزيكي كافي ٢در محيط كار از
اعضاي هيات علمي دانشگاه باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مدير )رئيس( مركز آموزش مجازي بهتر است داراي سابقه كاري مرتبط و مدارك علمي
معتبر در حوزه يادگيري الكترونيكي ،آموزش پزشكي يا تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي باشد.
چك ليست:
 مدير )رئيس( مركز

 قابل قبول

 غير قابل قبول

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 نام و نام خانوادگي
 مدارك تحصيلي
 حكم رياست )مديريت(
 رزومه كلي مدير )رئيس(
 سوابق مربوط به آموزش مجازي
 برنامه كاري مدير )رئيس(

 ١منظور آن است كه پست ستارهدار ديگري به طور همزمان نداشته باشد.
 ٢حداقل سه روز كاري در هفته.
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استاندارد  .٣اعضاي هيات علمي

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد داراي تعداد كافي عضو هيات علمي همكار )حداقل  ٣نفر براي مراكز
آموزش مجازي دانشگاههاي تيپ  ،١و يك نفر براي ساير مراكز( داراي تجربيات تخصصي در زمينه يادگيري
الكترونيكي يا گواهينامههاي آموزشي دورههاي آموزش مجازي براي طراحي آموزشي برنامههاي مجازي باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است داراي عضو هيات علمي مستقل با تخصص در زمينه
يادگيري الكترونيكي ،آموزش پزشكي يا يا تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي با تجربه عملي آموزش مجازي
باشد.
چك ليست:
 اعضاي هيات علمي
نام و نام

مدارك

خانوادگي

تحصيلي

 دارد

ارتﺒاط استخدامي با مركز

گروه آموزﺷي/
محﻞ خدمت

 ندارد

CV

تاييد
 قابﻞ قﺒول
 غير قابﻞ قﺒول
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استاندارد  .٤نيروي انساني و ساختار

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد داراي ساختار و نيروي انساني كارشناس و متخصص كافي در زمينه
يادگيري الكترونيكي باشد به گونهاي كه امكان اجراي وظايف تخصصي را داشته باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است داراي چارت عملياتي مصوب باشد و رديفهاي آن توسط
پرسنل اختصاصي شاغل در آموزش مجازي اشغال شده باشد.
چك ليست:
 كارشناسان مركز

 غير قابل قبول

 قابل قبول

)حداقل  ٣نفر با مدرك تحصيلي مرتبط مانند نرم افزار يا گرافيك ،يادگيري الكترونيكي ،تكنولوژي آموزشي يا آموزش
پزشكي و به ازاي هر  ١٠٠عضو هيات علمي دانشگاه حداقل يك نفر اضافه شود(.
نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رابطﻪ استخدامي

محﻞ اصلي خدمت

تاييد
 قابﻞ قﺒول
 غير قابﻞ قﺒول

 چارت سازماني مصوب مركز

 قابل قبول

 غير قابل قبول

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 چارت مستقل دارد.
 زير مجموعه واحد سازماني ديگر است.
 چارت سازماني ندارد.
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استاندارد  .٥گردش مالي

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد داراي ثبت گردش مالي مشخص باشد و مجموع هزينهها و درآمدهاي آن
به طور مستقل قابل گزارشگيري باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است براي هزينه كرد درآمدهاي اختصاصي خود در زمينه
ارتقاي كيفيت برنامهها ،داراي اختيار باشد.
چك ليست:
* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.

 وجود تفاهم نامه مالي با معاونت توسعه و يا آموزشي

 قابل قبول

 غير قابل قبول

 مشخص بود سقف بودجه مركز

 قابل قبول

 غير قابل قبول

 وجود مكانيسمي براي دريافت تمام يا قسمتي از درآمد اختصاصي مركز
 قابل قبول
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حيطه زير ساخت
استاندارد  .٦سامانهها

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد حداقل مجهز به يك سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي ) (LMSفعال
باشد .منظور از فعال ،سامانهاي است كه در حال ارائه خدمات ياددهي-يادگيري بوده و دانشجويان و اعضاي
هيات علمي در آن عضو بوده و مشغول فعاليت باشند .ﻻزم است اين سامانه از سامانه ارائه برنامههاي آموزش
مداوم مجازي مستقل باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است براي مدلهاي مختلف آموزش مجازي به ويژه آموزش
باليني ،از انواع سامانهها و نرمافزارهاي روزآمد و متناسب بهره ببرد و از فناوريهاي نوين و به روز استفاده كند.
چك ليست:
 سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي

 دارد

 ندارد

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 نام نرم افزار
 نوع نرم افزار

 كدباز  تجاري

 زبان برنامه نويسي
 مشخصات ماجولهاي فعال
 مشخصات شركت پشتيبان )قرارداد ضميمه شود(
 مشخصات ادمين نرم افزار
 محل هاستينگ نرم افزار
 مشخصات پشتيبان سرور
 مستندات ،مشخصات و تعداد فراگيران مجازي فعال
 مستندات ،مشخصات و تعداد مدرسان مجازي فعال
 آدرس اينترنتي
 تاريخ راه اندازي سامانه

توجه :براي هر سامانه و نرم افزار موجود يك چك ليست ،تكميل شود.
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استاندارد  .٧وب سايت

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد پايگاه اينترنتي )وب سايت( اختصاصي پويا و فعال داشته باشد و اطﻼعات
واحدهاي تحت پوشش خود را به طور جداگانه در اين پايگاه ارائه دهد و بخش اخبار فعال و به روز داشته باشد
و اطﻼعات و منابع جديد آموزشي را در اختيار مخاطبان قرار دهد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است از فناوريهاي نوين مانند اپليكيشن موبايل و خبرخوانها
استفاده كند و محتواهاي آموزشي در زمينه تخصصي يادگيري الكترونيكي و منابع معتبر حمايت از دانشجو را
به اشتراك بگذارد.
چك ليست:
 وب سايت

 قابل قبول

 غير قابل قبول

 ساب دومين ) (Subdomainاختصاصي
 مشخصات ادمين ) (Adminسايت
 امكانات و بخشهاي سايت
 به روز بودن محتواها

 اپليكيشن موبايل
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صفحه ٩

استاندارد  .٨سخت افزارها

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد مجهز به حداقل امكانات سختافزاري ﻻزم براي تهيه ،ارائه و پشتيباني
خدمات آموزش مجازي شامل سخت افزارهاي عمومي )رايانه ،پرينتر ،اسكنر و  (...و سخت افزارهاي اختصاصي
)سرور و تجهيزات جانبي ،تجهيزات ذخيره و  (...باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است داراي سرورفارم استاندارد اختصاصي يا در دانشگاه باشد.
چك ليست:
 سخت افزارهاي مركز
عﻨوان
رايانﻪ

پريﻨتر

 قابل قبول
نوع و مشخصات

* به ازاي هر كارشناس حداقل يك عدد

تعداد

 غير قابل قبول
محﻞ استقرار

تاييد
 تاييد
 عدم تاييد

* به ازاي هر اتاق حداقل يك عدد

 تاييد
 عدم تاييد

پريﻨتر

 تاييد

رنگي

 عدم تاييد

اسكﻨر
CD
Copier
CD
Printer
ساير
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 تاييد
 عدم تاييد
 تاييد
 عدم تاييد
 تاييد
 عدم تاييد
 تاييد
 عدم تاييد

صفحه ١٠

 مشخصات سرور فارم مورد استفاده مركز

 دارد

 دارد

استاندارد سرورفارم  TIA-942بررسي مي شود.
* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 آدرس محل سرور فارم
 متراژ
 مشخصات فني سرور فارم
 تعداد و مشخصات پروسسورهاي اختصاص يافته به مركز
 تعداد و مشخصات استوريجهاي اختصاص يافته به مركز
 مشخصات مدير سرور فارم
 مشخصات پشتيبان فني سرور فارم
 عرض باند اختصاص يافته به سامانههاي مركز
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صفحه ١١

استاندارد  .٩شبكه

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد ارتباط اينترنتي با حداقل مورد نياز عرض باند )عرض باند اختصاصي
حداقل  ٢مگابيت به ازاي هر كاربر مركز( با پايايي ) (Reliabilityﻻزم براي ارائه خدمات آموزش مجازي شامل
شبكه داخلي مركز و ارتباطات بيروني را دارا باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است از ارتباط اينترنتي از دو منبع با قابليت سوئيچ بهره ببرد.
چك ليست:
* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.

 شبكه داخلي مركز

 قابل قبول

 غير قابل قبول

 مشخصات فني شبكه داخلي
 مشخصات پشتيبان شبكه

 ارتباط با اينترنت

 قابل قبول

 غير قابل قبول

 نحوه ارتباط با شبكه اينترنت

 عرض باند

 قابل قبول

 غير قابل قبول

 ميزان اختصاص يافته
 حداكثر قابل استفاده
 منبع تامين كننده
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صفحه ١٢

استاندارد  .١٠فضاي فيزيكي

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد فضاي فيزيكي كافي متناسب با فعاليتهاي خود شامل دفتر مديريت
)رياست( ،اتاقهاي مربوط به كارشناسان آموزش مجازي ،اتاقهاي مربوط به كارشناسان فني ،سالن اجتماعات
كوچك ) ٢٠تا  ٣٠نفره( ،اتاق اختصاصي مدرسين ،محل اختصاصي توليد محتواي الكترونيكي و محل نگهداري
تجهيزات سخت افزاري داشته باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است فضاي فيزيكي مستقل براي ارائه كﻼس مجازي و محل
مناسب براي برگزاري جزء حضوري برنامههاي مجازي داشته باشد.
چك ليست:
* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.

 اتاقهاي مركز
نام

 قابل قبول
استفاده

متراژ )متر مربﻊ(

 غير قابل قبول
نوع كاربري

 اختصاصي مركز
 مشترك يا متعلق بﻪ قسمت ديگر

 سالن اجتماعات
نام

 قابل قبول
استفاده

ظرفيت

 غير قابل قبول
نوع كاربري

 اختصاصي مركز
 مشترك يا متعلق بﻪ قسمت ديگر

 كﻼسهاي درس
نام

 قابل قبول
استفاده

متراژ )متر مربﻊ(

 غير قابل قبول
نوع كاربري

 اختصاصي مركز
 مشترك يا متعلق بﻪ قسمت ديگر

 مكانهاي نگهداشت سخت افزارها
نام

متراژ )متر مربﻊ(

 قابل قبول
استفاده

 غير قابل قبول
نوع كاربري

 اختصاصي مركز
 مشترك يا متعلق بﻪ قسمت ديگر
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صفحه ١٣

استاندارد  .١١توليد محتوا و استوديوي ضبط صدا و تصوير

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد مجهز به امكانات و تجهيزات ﻻزم براي توليد محتواي الكترونيكي مانند
اتاق آكوستيك مناسب براي ضبط صدا )با افت صداي حداقل  ٣٥ dbو گردش صداي حداقل  ٠/٦ثانيه(،
رايانههاي توانمند براي توليد ذخيره محتوا و نرمافزارهاي مربوطه و كارشناسان مجرب دوره ديده توليد محتوا
باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است طيف متنوعي از محتواهاي الكترونيكي متناسب با
فناوري روز را توليد كند.

چك ليست:
* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.

 مكانهاي توليد محتواي الكترونيكي
آكوستيك

متراژ )متر مربﻊ(

 قابل قبول
استفاده

تجهيزات مستقر فعال

 هست

 اختصاصي مركز

 نيست

 مشترك يا متعلق بﻪ قسمت ديگر

 كارشناسان توليد محتوا
نام و نام
خانوادگي

مدرك تحصيلي

 غير قابل قبول

 قابل قبول
دورههاي تخصصي
گذرانده ﺷده

رابطﻪ استخدامي

 غير قابل قبول

محﻞ اصلي

تاييد

خدمت
 قابﻞ قﺒول
 غير قابﻞ قﺒول
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صفحه ١٤

حيطه فرآيند آموزشي
استاندارد  .١٢رعايت اصول آموزشي

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد داراي فرآيند ﻻزم و مستند )مانند فرمها ،دستورالعملها ،استانداردها،

چكليستها ،نمودار گردش كار( براي طراحي آموزشي برنامههاي آموزش مجازي متناسب با اصول و يافته-
هاي علمي داشته باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بايد داراي استانداردهاي كيفيت طراحي آموزشي روزآمد و مدون
باشد و سازوكاري نظامند براي ارزيابي برنامهها مطابق با اين استانداردها مستقر نمايد.

چك ليست:
 فرآيند طراحي آموزشي

 دارد

 ندارد

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 متخصصان طراحي آموزشي در مركز
 فهرست خدمات در حال ارائه مركز
 مستندات طراحي آموزشي خدمات ارائه شده
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صفحه ١٥

استاندارد  .١٣استانداردهاي محتواهاي الكترونيكي

الف( پايﻪ :بايد در تدوين و تهيه محتواهاي الكترونيكي ،استانداردهاي آموزشي )مانند راهنماي مطالعه و

معرفي ،تناسب با مخاطب ،قابليت دسترسي ،تناسب با اهداف ،تعاملي بودن ،به روز بودن ،اصول زيباشناختي و
وجود منابع( و فني ) IEEE ،Tin can API ،SCORMو  (...رعايت شود و براي اين امر فرآيند مستند وجود داشته
باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :بهتر است محتواهاي الكترونيكـي متناسـب بـا ارتقـاي فنـاوري روز از طيـف متنـوعي از
استانداردهاي نوين بهره ببرد.
چك ليست:
 استانداردهاي مورد استفاده مركز

 قابل قبول

 غير قابل قبول

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 استانداردهاي آموزشي مركز
 استانداردهاي فني محتواها
 نمونه توليد شده از انواع محتواها

توﺟﻪ :استانداردهاي محتوا بر اساس استانداردهاي اعﻼم شده توسط دانشگاه علوم پزشكي مجازي بررسي مـي-
شود.
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صفحه ١٦

استاندارد  .١٤به روزرساني محتواهاي الكترونيكي

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد ساز و كار مناسب براي به روز رساني و بازنگري محتواهـاي الكترونيكـي
توليد شده و ارائه مجدد آنها را داشته باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :بهتر است براي به روز رساني محتوا از بهترين شواهد موجود بهره گرفته شود.
چك ليست:
 ساز و كار به روز رساني محتواها

 قابل قبول

 غير قابل قبول

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 دستورالعملها و فرآيند گردش كار
 مستندات و نمونههاي به روز رساني شده
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صفحه ١٧

استاندارد  .١٥ارزشيابي

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد ساز و كار مناسب و مستند براي ارزشيابي برنامههاي آموزش مجازي
)اعم از كمك آموزشي و دورههاي منجر به اخذ مدرك( ،فراگيران برنامهها ،مدرسان برنامهها ،نرمافزارهاي ارائه
برنامه و محتواهاي الكترونيكي داشته باشد و بايد نشان دهد كه در اجراي مجدد برنامههاي آموزش مجازي يا
ارائه برنامههاي جديد ،نتايج ارزشيابي برنامههاي قبلي را مورد توجه قرار ميدهد.
ب( ارتقاي كيفيت :بهتر است مركز آموزش مجازي براي ارزشيابي سطوح باﻻتر يادگيري )سطوح باﻻي
شناختي( و ارزشيابي )تغيير عملكرد شركتكنندگان و تاثير در جامعه( نيز برنامه مدون و پروژههاي پژوهشي
داشته باشد.
چك ليست:
 ساز و كار ارزشيابيها

 دارد

 ندارد

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 دستورالعملها و فرآيند ارزشيابي برنامهها
 دستورالعملها و فرآيند ارزشيابي مدرسان
 دستورالعملها و فرآيند ارزشيابي نرم افزارها
 دستورالعملها و فرآيند ارزشيابي محتواهاي الكترونيكي
 نمونههاي ارزشيابي شده
 دستورالعملها و فرآيند گردش كار براي تاثير نتايج ارزشيابيها
 نمونههاي اعمال نتايج ارزشيابي
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صفحه ١٨

استاندارد  .١٦حمايت از كاربران

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد سيستمهاي حمايتي و پشتيباني كارآمد و كـافي بـراي كليـه كـاربران از
جمله دانشجويان و مدرسان برنامههاي مجازي )مانند دستورالعملها و راهنماها ،سيسـتم پاسـخ بـه سـئواﻻت،
بستههاي آموزشي ،فرآيند هاي اطﻼع رساني( داشته باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است از فناوريهاي نوين و به روز ماننـد سيسـتم  VoIPبهـره
ببرد و نظام جامعي براي حمايت از دانشجو و مدرس ) (Support systemاستقرار دهد.
چك ليست:
* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.

 سيستمهاي حمايتي و پشتيباني

 دارد

 ندارد

 مشخصات و تعداد كارشناسان پاسخگو
 زمان در دسترس بودن
 تلفنهاي اختصاصي
 ايميل اختصاصي
 سامانههاي مربوطه
 دستورالعملها و راهنماها
 بستههاي آموزشي
 فرآيندها
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صفحه ١٩

حيطه مشاوره و حمايت
استاندارد  .١٧توانمندسازي اعضاي هيات علمي

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد داراي ساز و كار توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه در زمينه
يادگيري الكترونيكي باشد و به طور فعاﻻنه برنامههاي مربوط به اين توانمندسازي را در سطح دانشگاه اجرا
كند.
ب( ارتقاي كيفيت :بهتر است مركز آموزش مجازي طيف مختلفي از برنامههاي آموزشي شامل كارگاههاي
توانمندسازي ،دورههاي منجر به گواهينامه و دورههاي منجر به اخذ مدرك را ارائه نمايد.
چك ليست:
 دورههاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي

 قابل قبول

 غير قابل قبول

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 عنوان دوره
 برنامه آموزشي دوره
 مدرسان دوره
 مستندات دورههاي برگزار شده
 گواهي دوره
 ارزشيابي دوره
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صفحه ٢٠

استاندارد  .١٨مشاوره آموزش مجازي

الف( پايﻪ :مركز آموزش مجازي بايد داراي ساز و كار ﻻزم و مستند براي ارائه مشاوره ﻻزم براي مجازيسازي

برنامههاي آموزشي توسط متخصصين يادگيري الكترونيكي يا آموزش پزشكي يا تكنولوژي آموزشي در علوم
پزشكي به اعضاي هيات علمي دانشگاه داشته باشد.
ب( ارتقاي كيفيت :مركز آموزش مجازي بهتر است فرآيند پيگيري نتايج مشاورهها و تاثير آنها در محيط را
مستقر نمايد.
چك ليست:
 ساز و كار مشاوره آموزش مجازي

 دارد

 ندارد

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 فرآيند درخواست مشاوره
 فرمهاي مشاوره
 نمونههاي انجام شده
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صفحه ٢١

استاندارد  .١٩رعايت حق مالكيت معنوي

الف( پايﻪ :بايد در تدوين و تهيه محتواهاي الكترونيكي ،معيارهاي حقوقي و اخﻼقي شامل رعايـت معيارهـاي
فرهنگي ،رعايت حق مالكيت معنوي )ذكر ماخذ و كسب اجازه( ،حفظ حريم خصوصي و حرفهاي گـري رعايـت
شود.
ب( ارتقاي كيفيت :بهتر است مركز داراي كدهاي اخﻼقي در فضاي مجازي مصوب باشد.
چك ليست:
 حق مالكيت معنوي

 قابل قبول

 غير قابل قبول

* كليه مستندات مرتبط با موارد زير )در صورت وجود( ضميمه شود.
 آيين نامهها و دستورالعملهاي موجود
 نحوه اطﻼع رساني آيين نامهها و دستور العملها
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ب( استانداردهاي دانشكدههاي مجازي
دانشگاههاي متقاضي راه اندازي دانشكده مجازي بايد ابتدا داراي مركز آموزش مجازي معتبر باشند و بعد از آن
در صورت تحقق استانداردهاي زير تقاضاي خود را براي شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي ارسال كنند.
استاندارد  .١اعتباربخشي مركز آموزش مجازي

الف( پايﻪ :دانشگاه متقاضي راهاندازي دانشكده مجازي بايد داراي مركز آموزش مجازي فعال كه در ساختار
اعتباربخشي مراكز آموزش مجازي كشور مورد تاييد قرار گرفته است ،باشد.

ب( ارتقاي كيفيت- :
چك ليست:

 حكم اعتباربخشي "قطعي" از دبيرخانه شوراي تخصصي آموزش مجازي

استاندارد  .٢رشته مقاطع داير مجازي

الف( پايﻪ :دانشگاه متقاضي راهاندازي دانشكده مجازي بايد قبل از ارائه درخواست ،حداقل يك رشته -مقطع
منجر به مدرك ٣كه به شيوه مجازي ارائه ميشود با حداقل يك دوره فارغالتحصيلي ،داشته باشد.

ب( ارتقاي كيفيت :بهتر است دانشگاه متقاضي راهاندازي دانشكده مجازي در هر دانشكده تحت پوشش خود
حداقل يك رشته را ارائه كند.

چك ليست:
 مجوز ارائه رشته مقطع مجازي از شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
 مستندات پذيرش دانشجو و وضعيت تحصيلي دانشجويان پذيرفته شده در رشته مقطع مذكور

 ٣كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي PhD
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استاندارد  .٣داير بودن رشته آموزشي مرتبط با يادگيري الكترونيكي

الف( پايﻪ :دانشگاه متقاضي راهاندازي دانشكده مجازي ،بايد حداقل در يك رشته كارشناسي ارشد از رشتههاي

يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي ،آموزش پزشكي يا تكنولوژي آموزشي ،در حال پذيرش دانشجو
باشد.

ب( ارتقاي كيفيت :بهتر است دانشگاه متقاضي راهاندازي دانشكده مجازي حداقل داراي دو دوره فارغالتحصيل
باشد.

چك ليست:
 مجوز ارائه رشته مقطع مجازي از شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
 مستندات پذيرش دانشجو و وضعيت تحصيلي دانشجويان پذيرفته شده در رشته مقطع مذكور

استاندارد  .٤گروههاي آموزشي

الف( پايﻪ :براي تاسيس دانشكده مجازي بايد حداقل سه گروه يا رشته آموزشي مربوط به حوزه تخصصي فضاي
مجازي ٤در حوزه سﻼمت در دانشگاه متقاضي وجود داشته باشد.

توجه :مجموع رشتههاي مربوط به ساير دانشكدههاي تابعه دانشگاه متقاضي كه به صورت مجازي ارائه ميشوند ميتوانند با
هم در قالب يك گروه آموزشي از سه گروه فوق با عنوان گروه آموزشي مجازيسازي رشتههاي حضوري ،ارائه شوند .مانند
رشته آموزش پزشكي كه مربوط به دانشكده ديگري است .دو گروه آموزشي ديگر بايد شامل رشتههاي تخصصي مربوط به
فضاي مجازي باشند .مانند گروه )يا رشته( يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي.

ب ارتقاي كيفيت :بهتر است دانشگاه متقاضي راه اندازي دانشكده مجازي طيف متنوعي از گروههاي آموزشي
در رشتههاي مرتبط با فضاي مجازي را دارا باشد.
چك ليست:
 گروههاي آموزشي
نام گروه

تاريخ تصويب در

آموزﺷي

دانشگاه

 قابل قبول
محﻞ استقرار

 غير قابل قبول

نام و مشخصات اعضاي هيات علمي داراي

نامﻪ موافقت با استقرار

رديف

در دانشكده مجازي
 دارد
 ندارد

٤

مانند تكنولوژي آموزشي ،يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشكي ،انفورماتيك پزشكي و ...
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مجموعه اين استانداردها در تاريخ  ٩٥/١١/٢٤در دويست و پنجاه و هشتمين نشست شوراي گسترش دانشگاه-
هاي علوم پزشكي كشور به تصويب رسيد.
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