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 آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آئین نامه داخلی
 11/08/1395 مورخ EDCمصوب شورای آموزشی دانشگاه ویژه 

 

 . ّز ٍاحذ درسی را اس عزیك آهَسش هجبسی ثزگشار ًوبیذ17/4 اػضبی ّیئت ػلوی هیتَاًٌذ حذاکثزتب :1ماده 

 . فمظ هطوَل درٍس ًظزی خَاّذ ثَد96-95ضزٍع آهَسش هجبسی در عی سبل تحصیلی : 2ماده 
ارائِ هیطَد، ثِ صَرت هجبسی ثزای ثبر اٍل، ثخطی اس درس کِ  در هحبسجِ ضزیت ٍاحذ درسی کِ :3ماده 

 .ضزیت دٍ هحبسجِ هی گزدد
 کلیِ حمَق هؼٌَی هحتَای آهَسضی ّز درس هجبسی تَلیذ ضذُ کِ داًطگبُ ثزای آى سزهبیِ گذاری :4ماده 

ثذیْی است ّز گًَِ استفبدُ اس درس . کزدُ ثبضذ، هتؼلك ثِ داًطگبُ ػلَم پشضکی ارٍهیِ هی ثبضذ

 .الکتزًٍیکی در خبرج اس داًطگبُ تَسظ استبد ارائِ دٌّذُ، هٌَط ثِ کست اجبسُ کتجی اس داًطگبُ است

 هحبسجِ اهتیبس هطبرکت در آهَسش هجبسی اس ًظز ارتمبء ػوَدی ٍ تزفیغ پبیِ تبثغ آییي ًبهِ ّبی :5ماده 

 .هزتجظ خَاّذ ثَد
 ثِ هٌظَر اػغبی اهتیبس تطَیمی ثِ اػضبی ّیئت ػلوی ارائِ دٌّذُ ٍاحذ درسی ثِ صَرت هجبسی، :6ماده 

ّزسبل در جطٌَارُ آهَسضی ضْیذ هغْزی، استبد ثزتز در آهَسش هجبسی داًطگبُ اًتخبة ٍ هؼزفی خَاّذ 

 .گزدیذ
 اسبتیذی کِ هبیل ثِ ارائِ آهَسش هجبسی هیجبضٌذ، درصَرت درخَاست هذرس، آهَسش ثِ صَرت :7ماده 

 .ضزکت ًوبیٌذ داًطگبُ EDCاًفزادی ٍ ّن در کبرگبّْبی تَاًوٌذ سبسی آهَسش هجبسی کِ تَسظ 

 :ضَاثظ ٍ همزرات فؼبلیت اػضبی ّیئت ػلوی در ارائِ یک درس هجبسی ثِ ضزح سیز هیجبضذ: 8ماده 
 داًطجَیبى ثبیذ در عَل درس پیگیزی ضًَذ در صَرت ػذم حضَر در فضبّبی هطبرکتی یب :تجصزُ یک

کالس حل هسئلِ ٍ یب ػذم اًجبم آسهًَْب ٍ پزٍصُ ّب ٍ تکبلیف ارسبلی در سهبى همزر هَرد ثزرسی لزار 

 .گزفتِ ٍ در ارسیبثی ًْبیی آًْب لحبػ گزدد
  LMS اػضبی ّیئت ػلوی هزثَعِ اس عزیك سیستن پیبم داخلی سبهبًِ آهَسضی داًطگبُ ٍ :تجصزُ دٍ

در سهبى فؼبل ثَدى درس، حذالل ّز سِ رٍس یکجبر ثب داًطجَیبى در ارتجبط ثَدُ ٍ تؼبهل هَرد استفبدُ 

 .هٌبسجی ثب آًبى داضتِ ثبضٌذ
 فضبّبی هطبرکتی درس هجبسی فمظ ثِ هحتَای آهَسضی ٍ درسی تؼلك داضتِ ٍ استفبدُ اس :تجصزُ سِ

 .آى ثزای فؼبلیتْبی سیبسی، اجتوبػی ٍ غیزُ هوٌَع هی ثبضذ
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هبًٌذ ارائِ ) هزجغ ارسضیبثی هحتَای درٍس ارائِ ضذُ تَسظ اػضبی ّیئت ػلوی ثِ ضکل هجبسی :9ماده 

عزح درس ٍ اّذاف در اسالیذ ّبی اٍل، درصذ هحتَای دیذاری ٍ ضٌیذاری هَلتی هذیب، تَضیحبت ٍ ارجبع 

 .هیجبضذ  هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی داًطگبُثِ هتي ّوزاُ ثب تصبٍیز ثِ کبر رفتِ ٍ غیزُ ثز ػْذُ 

ثبسدیذ  هبًٌذ تغجیك تؼذاد صفحبت) هزجغ ارسضیبثی فؼبلیت داًطجَیبى در سبهبًِ آهَسش هجبسی  :10ماده 

ضذُ تَسظ داًطجَ ثب تؼذاد صفحبت پیص ثیٌی ضذُ تَسظ استبد ، تغجیك تؼذاد فبیلْبی دریبفت ضذُ 

تَسظ داًطجَ، ثب تؼذاد فبیل ّبی پیص ثیٌی ضذُ تَسظ استبد ٍ اًجبم درست ٍ کبهل تکبلیف تؼییي ضذُ 

ثز ػْذُ هذرس درس  (تَسظ استبد در سهبى همزر ٍ حضَر فؼبل داًطجَ در فضبّبی هطبرکتی ٍ غیزُ

 .هزثَعِ هیجبضذ
 فزایٌذ تصَیت یک درس هجبسی ثب عزح درخَاست کتجی ارائِ درس آهَسش هجبسی :11ماده 

تَسظ ػضَ ّیئت ػلوی آغبس ضذُ ٍ ثؼذ اس تبئیذ هذیزگزٍُ ثِ آهَسش  (درٍس هجبسی  courseplanضبهل)

در ضوي درٍس پیطٌْبد ضذُ اسعزف داًطکذُ ّبی تبثؼِ درضَرای . داًطکذُ هزثَعِ تحَیل دادُ هیطَد

 .آهَسضی داًطگبُ هغزح ٍ پس اس تصَیت لبثل اجزاست

گشارش ًحَُ ارائِ درٍس هجبسی را در پبیبى ّز تزم ثِ هؼبًٍیي آهَسضی   LMS هذیز سیستن :12ماده 

 .داًطکذُ ّبی هزثَعِ ارائِ خَاٌّذ ًوَد

 . تذٍیي گزدیذُ ٍ سبالًِ ثبسثیٌی خَاّذ ضذدٍاسدُ هبدُ ٍ سِ تجصزُ    ایي آئیي ًبهِ  در 


