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 مقدمه

برنامه استراتژيك، بستر يا چارچوبي است كه يراي عملي ساختن تفكر استراتژيك و هدايت 

ند، مي باشد.برنامه ريزي عمليات كه منجر به تحقق نتايج مشخص و برنامه ريزي شده گرد

استراتژيك فرآيندي است كه طي آن مديران ارشد اجرايي و عملياتي برنامه ريزي استراتژيك 

سازمان را طراحي مي كنند. مهمترين ويژگي اين فرآيند در ماهيت كار گروهي آن نهفته است. 

ي سازمان شكل مي زيرا در قالب چنين فرآيند و كارگروهي است كه اعتقاد و باور به استراتژ

گيرد و افراد درگير در اين فرآيند، احساس تعلق و مالكيت نسبت به آن پيدا مي كنند. بعالوه چنين 

 فرآيندي باعث تسهيل مرحله استقرار استراتژي سازمان مي گردد.

يكي از جنبه هاي ويژه برنامه ريزي استراتژيك ارزيابي محيط هاي داخلي و خارجي است كه با 

رسالت و اهداف سازمان ديدگاه روشني از وضع موجود سازمان مي دهد. مديران براي  توجه به

نشان دادن عكس العمل كارساز در قبال تغييرات و تحوالت محيط خود بايد هر روز بيش از پيش 

اين سازمان ها  "يوگي برا"محيط هاي داخلي و خارجي خود را مورد ارزيابي قرار دهند. به قول 

 رويدادها باشند و در ضمن آنچه را مشاهده مي كنند، تفسير نمايند.بايد مراقب 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، و با توجه به پيگيريهاي مستمر سياستهاي با عنايت به 

در راستاي برنامه  مركز آموزش مجازيبرنامه استراتژيك دانشگاه،  آموزشيمعاونت 

 تدوين گرديد. تراتژيك دانشگاهاس
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 دانشگاهمرکز آموزش مجازی ضای کمیته تدوین برنامه استراتژیک اع

معاون آموزشی    محمد رضا محمدی فالحدکتر  -1

 دانشگاه

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی    دکتر آرام فیضی -2

 مسئول واحد آموزش مجازی دانشگاه                              دکتر سکینه آقازاده          -3

 عضو هیات علمی دانشکده بهداشت    کتر بهرام نبی لو د -4

 عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی    ئیلیامحمد جبر دکتر  -5

 عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی     دکتر آیسان غزنوی -6

 کارشناس مرکز آموزش مجازی    خانم صفوری صادق زاده -7
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 چشم انداز

 

با تربيت نيروي  م پزشكي اروميه بر آن است كهعلودانشگاه مجازي آموزش مركز

وانايي هاي به ت بااتكاء در علوممرتبط با سالمت جامعه، انساني متخصص و توانمند

كيفيت آموزشي، مسئوليت پذيري و رعايت اخالق و  محوريت ارتقاي بومي و

 ،علوم پزشكي و فن آوريعلم در آموزش و توليد ، ارزشهاي حرفه اي و اسالمي

پايدار استان و  تحقق عدالت آموزشي و اجتماعي و توسعه اد دانش بنيان،اقتص

 .مشاركت كندكشور 
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 رســــــالت

دانشكده،  ۶حوزه معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان يكي از دانشگاه هاي تيپ يك با دارا بودن 

هيأت علمي در عضو  33۵ مجتمع آموزش عالي سالمت و واحد پرديس بين الملل؛ بهره مندي از ۵

 رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي، تربيت دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي )از كارداني تا

فلوشيپ( در رشته هاي علوم پايه و باليني و آموزش مداوم در راستاي نيازهاي جامعه و  

 گسترش كمي و كيفي رشته هاي آموزشي به ويژه تحصيالت تكميلي، فعاليت مي كند. 

معاونت مديريت و رهبري آموزشي دانشگاه را كه شامل سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا،  اين

هدايت، نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي، آموزش مداوم شاغلين حرف پزشكي، پژوهش 

به صورت حضوري در سطح منطقه و كشوردر آموزش، برگزاري كارگاه هاي توانمند سازي، 

  بر عهده دارد. ومجازي

 تربيت نيروي انساني متعهد و متخصصسهم خود را درمصمم است  مركز آموزش مجازي

، سطح آموزش مجازي مطابق با استانداردهاي  ملي و بين المللي فراهم آورد و در اين راستا

به د. ردانش مرتبط با سالمت جامعه را ارتقاء بخشيده و زمينه تبادالت علمي مطلوب را فراهم آو

و رعايت ارزش هاي سازماني چون نظم، عدالت،  آموزش مجازيبا محوريت بسته همين منظور 

پايبندي به قوانين، اخالق حرفه اي، پاسخگويي و مسئوليت پذيري از اصول حاكم بر فعاليتهاي 

 ساله و نقشه جامع علمي كشور، قدم موثر بردارد. 20اين حوزه و منطبق بر اهداف چشم انداز 
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مفاهیم اصلی در برنامه ریزی استراتژیک تعریف عناصر و  

 .ر آرزوي دست يافتن به آن مي باشددسازمان آنچه كه دورنما: 

 .)چرائي( را رسالت سازمان مي نامندفلسفه وجودي سازمان رسالت:

ه سازمان به دنبال چه چيزي كننده اين است كمشخص  اهداف اهداف استراتژیک:

 ار چيست؟كائي نتيجه نهو جا است؟كاست؟جهت سازمان 

چگونگي دستيابي به اهداف استراتژيك را با توجه به فرصت ها و تهديدهاي  :استراتژی

 محيطي و نقاط ضعف و قوت دروني سازمان بيان مي كنند.

 شامل فرصت ها و تهديد ها هستند. عوامل بیرونی:

ر شامل نقاط قوت )توانايي ها( و نقاط ضعف موجود مي باشند كه د عوامل درونی:

 رسيدن به اهداف استراتژيك موثر مي باشند.

اصولي كه از نظر فردي و اجتماعي در سازمان نوعي رفتار مناسب و برتر ارزش ها:

 شمرده مي شوند و در هر حال معيارهاي ثابت سازمان براي تصميم گيري ها هستند.
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 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی و خارجی

SWOT Analysis 

ابزاري كارآمد براي شناسايي شرايط محيطي و توانايي هاي دروني سازمان  SWOTليل تح

 برگرفته از اين لغات مي باشد: SWOTاست. واژه 

Strengthبه معني قوت 

Weakness به معني ضعف 

Opportunity  به معني فرصت 

Threat به معني تهديد 

 ت و تهديد معموال محيطي است.ماهيت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط مي شود و فرص

 :ها قوت

در اختيار دارد و مي تواند از سازمان قوت هاي سازمان، همان منابع و توانايي هايي است كه 

 يك مزيت رقابتي استفاده كند. آنها به منظور ايجاد

 ضعف ها:

قي نبودن بعضي از توانايي هاي كليدي در سازمان مي تواند به عنوان يك ضعف در سازمان تل

 شود.

 فرصت ها:

شناسايي و بررسي دقيق محيط خارجي مي تواند فرصتهاي جديدي را براي مديران سازمان 

 نمايان سازد و همين فرصتها مي توانند آغازگر مسير جديدي براي توسعه و رشد باشند.

 تهديدها:

 ته باشد.تغيير در متغيرهاي خارجي و محيطي مي تواند تهديدهايي را براي سازمان در پي داش
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 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی 

  Strengths -نقاط قـــوت  

 داخلیعوامل استراتژیک 

 )نقاط قوت(
 وزن

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

 24 4 ۶ جلسات مركز آموزش مجازيو موثر تشكيل منظم -1

 1۵ 3 ۵ عالقه دانشجويان به ابزارهاي ديجيتالي -2

وزشي فناوري اطالعات سالمت در وجود گروه آم -3

 دانشگاه
۶ 3 18 

 28 4 7 برگزاري كارگاههاي متعدد در زمينه آموزش مجازي -4

 28 4 7 وجود تجربه برگزاري آموزش مجازي در دروس -۵

تعهد مديران ارشد دانشگاه در پياده سازي آموزش  -۶

 مجازي
7 3 21 

 28 4 7 در دانشگاه(  LMSاستقرار سامانه يادگيري الكترونيكي) -7

داشتن ساختار پاداش و انگيزش براي فعاليته هاي حوزه  -8

 مجازي اعضاي هيات علمي
۵ 4 20 

 182  ۵0 جمع
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 ه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلیتجزی

  Weakness–نقاط ضعف 

 داخلیعوامل استراتژیک 

 )نقاط ضعف(
 وزن

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

براي مركز آموزش  د چارت سازماني مصوبعدم وجو -1

 مجازي
۵ 2 10 

برگزاري   اعضاي هيات علمي براي  مهارت ناكافي -2

 مجازي آموزش
۵ 2 10 

 10 2 ۵ كمبود زيرساختهاي شبكه و فناوري اطالعات-3

 3 1 3 آشنايي ناكافي دانشجويان با فرآيند آموزش مجازي-4

علوم دانشگاه  سيستم مديريت يادگيري بهوابسته بودن  -۵

 مجازيپزشكي 
4 1 4 

در گروه هاي آموزش مجازي نهادينه نبودن فرهنگ  -۶

 آموزشي
۵ 2 10 

فعاليت هاي نداشتن ساختار پاداش و انگيزش براي -7

 كاركنانمجازي حوزه آموزش 
4 2 8 

 10 2 ۵ باليني اعضاي هيأت علمي باركاري درماني -8

در سطح  زنياكمبود نيروي انساني متخصص مورد  -9

 كارشناسي براي ارائه خدمات فني و پشتيباني
۵ 2 10 

عدم وجود مكان و تجهيزات مناسب براي توليد  -10

 محتواي الكترونيكي

 

۵ 2 10 

 آموزش عدم وجود رديف اعتباري مستقل براي -11

 مجازي 
4 1 4 

 89  50 جمع

 271  100 جمع کل
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 خارجیتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک 

 Opportunities -نقاط فرصت

 عوامل استراتژیک خارجی

 )نقاط فرصت(
 وزن

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

از برگتتزاري دوره هتتاي  حمايتتت وزارت متبتتو    -1

 بين الملل  كوتاه مدت مجازي در سطح

۶ 4 1۵ 

تحصيالت تكميلتي از آمتوزش    ننشجويااستقبال دا -2

 مجازي

8 3 24 

هاي تحول و نوآوري در ز بسته هشتم اابالغ بسته  -3

آموزش از طرف وزارت بهداشت و درمان و آمتوزش  

 پزشكي

7 3 21 

در فضتاي  محتواي الكترونيكي با كيفيت باال وجود -4

 مجازي

۶ 4 24 

از توستتعه  2همكتتاري مستتئولين كتتالن منطقتته     -۵

 آموزش مجازي

۵ 3 24 

ها دسترسي به محتواي الكترونيكي ساير دانشگاه  -۶

 ريق موكس ملي )آرمان(از ط

۵ 3 1۵ 

مناستتب و ستتازنده دانشتتكده مجتتازي    همكتتاري-7

 ودانشگاه علوم پزشكي مجازي دانشگاه تهران

7 4 28 

 بتا ايجاد منبع درآمتد وجايگتاه علمتي بتين المللتي       -8

برگزاري دوره هاي مشترک در داختل و ختارا از   

 كشور

۶ 4 24 

 17۵  ۵0 جمع
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 خارجیاتژیک تجزیه و تحلیل عوامل استر

 Threats -نقاط تهدید

 عوامل استراتژیک خارجی

 (تهدید)نقاط 

امتیاز  وزن

وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

 14 2 7 اهدانشگدر ان بر آموزش درم اولويت-1

مركتتز آمتتوزش   چتتارت تشتتكيالتي  عتتدم وجتتود -2

 وزارت متبو  مجازيدر

7 2 14 

 ۶ 1 ۶ فقدان ائين نامه هاي حمايتي كشوري  -3

 شفاف نبودن نارسايي در سيستم بودجه ريزي و -4

 آموزش مجازيتخصيصهاي الزم به برنامه هاي 

۶ 1 ۶ 

عدم تتدوين استتانداردهاي اعتبتار بخشتي برنامته      -۵

 آموزش مجازي در سطح كشور

۶ 1 ۶ 

ضعف خدمات در زمينه توسعه سيستم ياد گيري  -۶

 در دانشگاه علوم پزشكي مجازي الكترونيكي

۵ 1 ۵ 

 14 2 7 در استفاده از آموزش مجازي كاربرانمقاومت -7

عدم التزام و سيستم نظارتي بر اجراي برنامه هاي  -8

 آموزش مجازي

۶ 2 12 

 77  ۵0 جمع

 2۵2   جمع كل
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 نمودار
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 عوامل درونی
 

 

 

 عوامل بیرونی
 

 (T)تهدیدها  (O)فرصت ها
 اه مدت مجازی در سطح بین المللحمایت وزارت متبوع از برگزاری دوره های کوت -1

 استقبال دانشجویان تحصیالت تکمیلی از آموزش مجازی -2

ابالغ بسته هشتم از بسته های تحول و نوآوری در آموزش از طرف وزارت بهداشت و  -3

 درمان و آموزش پزشکی

 د محتوای الکترونیکی با کیفیت باالوجود -4

 ه آموزش مجازیاز توسع 2همکاری مسئولین کالن منطقه  -5

 دسترسی به محتوای الکترونیکی سایر دانشگاه ها از طریق موکس ملی )آرمان( -6

و  مناسب و سازنده با دانشگاه مجازی و دانشکده مجازی دانشگاه تهران همکاری -7

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

در داخل ایجاد منبع درآمد و جایگاه علمی بین المللی با برگزاری دوره های مشترک  -8

 و خارج از کشور

 اولویت درمان بر آموزش در دانشگاه-1

 وزارت متبوع مرکز آموزش مجازی درچارت تشکیالتی  عدم وجود-2

 فقدان ائین نامه های حمایتی کشوری -3

 نارسایی در سیستم بودجه ریزی و شفاف نبودن تخصیصهای الزم به برنامه های آموزش مجازی -4

 های اعتبار بخشی برنامه آموزش مجازی در سطح کشورعدم تدوین استاندارد-5

 در دانشگاه علم پزشکی مجازی ضعف خدمات در زمینه توسعه سیستم یاد گیری الکترونیکی-6

 در استفاده از آموزش مجازی کاربرانمقاومت  -7

 عدم التزام و سیستم نظارتی بر اجرای برنامه های آموزش مجازی-8

 

 (Sنقاط قوت )

 نظم و موثر جلسات مرکز آموزش مجازیتشکیل م -1

 عالقه دانشجویان به ابزارهای دیجیتالی -2

 وجود گروه آموزشی فناوری اطالعات سالمت در دانشگاه -3

 برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه آموزش مجازی -4

 وجود تجربه برگزاری آموزش مجازی در دروس -5

 زی آموزش مجازیتعهد مدیران ارشد دانشگاه در پیاده سا  -6

 ( در دانشگاهLMSاستقرار سامانه یادگیری الکترونیکی )-7

 داشتن ساختار پاداش و انگیزش برای فعالیت های حوزه آموزش مجازی اعضای هیات علمی-8

 

 (S.Oاستراتژی رشد )

SO1 مجازی گسترش و ارتقای رشته های تحصیالت تکمیلی (S3,4,6,7-

O3,4,5,9) 

SO2 ارتقای رتبه آموز( شی دانشگاهS1,2,3,5,6-O2,3,7,8) 

SO3 افزایش تعامل دانشگاه در سطح ملی و بین المللی(S4,5,6,7,8-

O1,2,3,5,7,8,9) 

SO4 آموزش مجازی در دانشگاه  توسعه زیرساختهای(S3,4,7,9-O1,3,4,8) 

 (S.Tاستراتژی تنوع )

ST1  اصالح و بازنگری سیستم مالی و تخصیص بودجه به معاونت آموزشیS1,5,6,7-T1,2,4,6)) 

ST2  2مشارکت در تصمیم گیریهای آموزشی منطقه آمایشی (S1,2,5,7,8-T2,5,6,7,8,9) 

ST3 ( ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه متناسب با توسعه کمی دانشگاهS1,3,6,9-

T1,2,3,4,5,6,8,10) 

 (Wاط ضعف )نق

 مرکز آموزش مجازی عدم وجود چارت سازمانی مصوب-1

 مجازی برای برگزاری آموزشاعضای هیات علمی  افیمهارت ناک -2

 کمبود زیرساختهای شبکه و فناوری اطالعات -3

 آشنایی ناکافی دانشجویان با فرایند آموزش مجازی-4

 مجازیعلوم پزشکی سیستم مدیریت یادگیری به دانشگاه  وابسته بودن -5

 نهادینه نبودن فرهنگ آموزش مجازی در گروه های آموزشی -6

 کارکنانای فعالیت های حوزه آموزش مجازی داشتن ساختار پاداش و انگیزش برن-7

 اعضای هیأت علمی بالینی  بارکاری -8

 در سطح کارشناسی برای ارائه خدمات فنی و پشتیبانی زکمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیا-9

 عدم وجود مکان و تجهیزات مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی-10

 عدم وجود ردیف اعتباری مستقل برای آموزش مجازی  - 11

 (W.Oاستراتژی تغییر )

WO1 باز تعریف سیاست های حوزه آموزش بر اساس بسته آموزش 

 (O1,3,4,8-W1,2,3,8,9)مجازی

WO2 مجازی ارتقای استانداردهای کمی و کیفی در حوزه آموزش(O2,3,7,8,9-

W1,2,3,4,5,67,8) 

WO3شی دانشگاه باتوجه به سیاست توسعه آموزش مجازی واقعی نمودن بودجه آموز
W3.,6,9,10 

WO4   تسهیل بهره گیری از امکانات آموزش مجازی دانشگاه توسط متقاضیان خارج از

 (O1,4,5-W1,8,10دانشگاه در سطح ملی و بین المللی )

 

 (W.Tاستراتژی تدافعی )

WT1 آموزش مجازیتمرکز بر تحقق استانداردهای(W1,3,4,5,7-T1,2,3,4,6,8,10) 

WT2  در دانشگاهمجازی تبیین جایگاه آموزش(W1,2,3,5,7,8,9-T1,2,5,6,8,10) 

WT3استفاده بهینه از فضاها و تجهیزات آموزش مجازی موجود (W1,8,9-T3,6,10) 

WT4اصالح سیستم نظارت و کنترل فرایندهای کیفی و کمی آموزش مجازی(W1,2,3,5,8,9-

T1,2,3,5,8,9,10) 
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 (S.Oاتژی رشد )سترا

SO1 مجازي رشته هاي تحصيالت تكميليگسترش و ارتقاي  

(S3,4,6,7-O3,4,5,9) 

 SO2رتبه آموزشي دانشگاه  ارتقاي 

(S1,2,3,5,6-O2,3,7,8) 

 SO3در سطح ملي و بين المللي افزايش تعامل دانشگاه 

(S4,5,6,7,8-O1,2,3,5,7,8,9) 

SO5  دانشگاه زش مجازي درآمومتناسب با  زير ساختهاي آموزشتوسعه 

(S1,2,5,6,7-O2,4,8,9) 
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 (S.Tاستراتژی تنوع )

ST1 آموزش مجازياصالح و بازنگري سيستم مالي و تخصيص بودجه به 

)(S1,5,6,7-T1,2,4,6 

 ST2 2منطقه آمايشي مجازي آموزشمربوط به صميم گيريهاي مشاركت در ت 

 (S1,2,5,7,8-T2,5,6,7,8,9) 

ST3 دانشگاه  آموزش مجازيشي دانشگاه متناسب با توسعه ارتقاء كيفيت آموز 

(S1,3,6,9-T1,2,3,4,5,6,8,10) 
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 (W.Oاستراتژی تغییر )

WO1 آموزش مجازيباز تعريف سياست هاي حوزه آموزشبر اساس بسته 

(O1,3,4,8-W1,2,3,8,9) 

WO2مجازي ارتقاي استانداردهاي كمي و كيفي در آموزش 

(O2,3,7,8,9-W1,2,3,4,5,67,8) 

WO3 3.9.سياست توسعه آموزش مجازيواقعي نمودن بودجه آموزشي دانشگاه با توجه به- 

W6,10) 

WO4توسط متقاضيان خارا از دانشگاه آموزش مجازيدانشگاهبهره گيري از امكانات  تسهيل 

 (O1,4,5-W1,8,10)در سطح ملي وبين المللي
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 (W.Tاستراتژی تدافعی )

WT1 آموزش مجازيي تمركز بر تحقق استانداردها(W1,3,4,5,7-T1,2,3,4,6,8,10) 

WT2دانشگاه در  مجازي تبيين جايگاه آموزش(W1,2,3,5,7,8,9-T1,2,5,6,8,10)  

WT3 موجود بهينه از فضاها و تجهيزات آموزش مجازي استفاده(W1,8,9-T3,6,10) 

WT4 نترل فرايندهاي كيفي و كمي آموزش مجازياصالح سيستم نظارت و ك 

(W1,2,3,5,8,9-T1,2,3,5,8,9,10) 
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 اهداف کلی

 G1 استقرار استاندارد هاي ضروري ايجاد وراه اندازي مركز آموزش مجازي 

 G2 رشته هاي مجازي در مقاطع تحصيالت تكميليتوسعه 

 G3ترويج وتوسعه سهم آموزش تركيبي)حضوري مجازي( در آموزش 

G4در آموزش مجازی یانبهبود عملکرد اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجو 

 

 اهداف اختصاصی

G1استقرار استاندارد های ضروری ایجاد وراه اندازی مرکز آموزش مجازی 

G1O1  97ارت سازماني مركز آموزش مجازي تا پايان چتدوين وتصويب 

G102  98افزايش پرسنل اجرايي تمام وقت مركز به سه نفرتا پايان 

G1O3 97ق استانداردهاي وزارت تا پايان سال ايجاد سيستم گردش مالي مستقل مطاب 

G1O4يت يادگيري ووب سايت آموزش مجازيرارتقاي سيستم مدي 

G1O5 تجهيزات وسخت افزار هاي مورد نياز براي آموزش مجازي بر اساس استاندارد ها%  ۵0تامين 

G1O6 97تا پايان سال  تخصيص باند اينترنتي مجزا واختصاصي براي آموزش مجازي 

G1O7 مركز آموزش مجازي در ساختمان جديد ستاد دانشگاهين فضاي فيزيكي مورد نياز تام 

 G1O8الكترونيكي محتواي توليد براي الزم وتجهيزات تامين امكانات 

 G1O9 تدوين شيوه نامه ارزشيابي آموزش مجازي 

G2 رشته های مجازی در مقاطع تحصیالت تکمیلیتوسعه 
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G2O1 1399تا سال اسي ارشددر دانشكده پرستاري مامايي مجازي كارشنرشته جديد 2سيس أت 

G2O2 تا سال  مجازي كارشناسي ارشد در مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي رشته جديد 2سيس أت

1399 

G203 1399تا پايان  توسعه آموزش مجازي ذر سطح بين المللي با دانشگاههاي طرف قرارداد با دانشگاه 

G3 حضوری مجازی( در آموزش کیبیترویج وتوسعه سهم آموزش تر( 

G3O1 98درصد تا پايان سال  10به  در آموزش مجازيدرگيراعضاي هيات علمي  تعدادافزايش 

G3O2درصد تا  20به و تخصصي رشته هاي دكتري حرفه اي و دروس تئوري  سهم آموزش مجازي در افزايش

 98پايان سال 

G3O399درصد تا پايان سال  30اي دكتري حرفه اي به افزايش سهم آموزش مجازي در دروس تئوري رشته ه 

G3O498درس تا پايان سال  40درس به  24از تعداد  افزايش تعداد دروس مجازي در گروههاي آموزشي 

G3O5 99درس تا پايان سال  ۵0درس به  24افزايش تعداد دروس مجازي در گروههاي آموزشي از تعداد 

G306 99تا پايان  كي برنامه هاي موكس مليمشاركت در توليد محتواي الكتروني 

G4درآموزش مجازی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بهبود عملکرد 

G4O1   20افزايش تعداداعضاي هيات علمي آموزش ديده در زمينه استفاده ازسيستم يادگيري الكترونيكي از 

 97درصد  تا پايان سال  40درصد به 

G4O2 علمي آموزش ديده در زمينه استفاده ازنرم افزار توليد محتواي الكترونيكي از  افزايش تعداداعضاي هيات

 97درصد  تا پايان سال  40درصد به  20

G4O3 درصد تا  20 بهآموزشي  افزايش تعداداعضاي هيات علمي آموزش ديده در زمينه طراحي سناريو هاي

 97پايان سال 


