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 بسمه تعالي

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي

 مجازيآموزش  عالي شوراي نامه تشكيلآيين

   
 مقدمه : 

هاي تحول و نوآوري آموزش علوم تدوين شده در بستهدرمان و آموزش پزشكي  ،هاي وزارت بهداشتبا توجه به سياست

ريزي و هدايت هاي علوم پزشكي كشور و لزوم برنامهمبني بر توسعه و تقويت آموزش مجازي در سطح دانشگاهپزشكي، 

آموزش  عالي شورايريزي شده از اين مراكز، و ايجاد حمايت برنامه هاموزش مجازي در اين دانشگاهآها و مراكز دانشكده

  شود.ميتشكيل مجازي 

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت هايسياست تحقق منظور به و راستا همين دركه نيز  مجازي پزشكي علوم دانشگاه

به عنوان يك  مجازي آموزش هاي زيرساخت توسعه و دانش توليد متخصص، انساني نيروي تربيت براي و پزشكي

  كند.شورا عمل مي، به عنوان دبيرخانه اين است شده تاسيس دانشگاه مستقل

    
   مجازيآموزش  عالي شورايرسالت  :١ماده 

هاي مرتبط با و رشتهپزشكي مجازي در علوم  يهامديريت راهبردي آموزش سياستگذاري ورسالت اين شورا 

 هدف تامين، حفظ و كيفيت آموزشي و با  ارتقاي به منظور تضمين وفضاي مجازي در علوم پزشكي 

 ،در علوم پزشكيتوانمند انساني  ينيروتربيت  طريق از اجتماعيو   فردي  سالمت ارتقاي

سازي بسترهاي فني و محتواي و فراهمجامعه  و متناسب با نيازها و انتظارات مصوب استانداردهاي با مطابق

اهداف اصلي اين شورا  .است هاي علوم پزشكي كشورها و دانشگاهالكترونيكي مناسب براي استفاده دانشكده

مندي از مزاياي آموزش مجازي در كشور مانند تحقق عدالت آموزشي، كاهش كمك به توسعه بهره عبارتست از

تحقق آموزش در هر زمان و هر مكان، صرفه جويي در منابع و كمك به يادگيري عميق و هاي آموزش، هزينه

 ماندگار.

  

  وظايف :٢ماده 

  يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي تعيين احتياجات آموزشي  بررسي و -١
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  علوم مرتبط با فضاي مجازيبراي توسعه كاربري كشور  بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني الزم در -٢

ها و دانشكدهو رتبه بندي  اعتباربخشي ،ارزشيابيختار ااجرا و س چگونگي نامهينيآاستانداردها،  تصويب -٣

    گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي شوراي هايسياست چارچوب آموزش مجازي درمراكز 

واحدهاي آموزشي بر  ارزشيابي و اعتباربخشيكميسيون اعتباربخشي آموزش مجازي به منظور  تشكيل -٤

آماده نمودن آن براي و  رهاي آموزشي واحدهاي مذكوو تأييد صالحيت هاي مصوبنامهيناساس آي

    عالي برنامه ريزي علوم پزشكي  شورايطرح در 

تحت ها و مراكز آموزش مجازي دانشكدههاي مجازي و ضوابط آموزشي مربوط به دوره ها ونامهينيآدوين ت -٥

گسترش دانشگاه هاي  و يعلوم پزشك يزيبرنامه ر يي عالهاشورا درو ارائه آن براي تصويب  پوشش

     علوم پزشكي

  استانداردهاي مربوط به محتواهاي الكترونيكي تصويب  -٦

از هاي مرتبط با علوم فضاي مجازي در علوم پزشكي رشتهمتخصص در انساني  ينيروتعيين ضوابط تربيت  -٧

  جهات:

   ريزي علوم پزشكيعالي برنامهشوراي و پيشنهاد آنها به  هاي آموزشيبرنامه و روش تدوين )الف

ها و مراكز آموزش مجازي دانشكدهنظر درباره ضوابط مربوط به صالحيت آموزشي  بررسي و اظهار )ب

  پزشكي علوم هايدانشگاه گسترشبراي ارائه به شوراي 

  هاي تخصصي مربوطه آزمونو مقررات اجرائي  دستورالعملتنظيم  )ج

  علوم پزشكي كشور يهادانشكدهو  هادر دانشگاه هااجراي ضوابط و برنامهه وحبر ن ارزشيابينظارت و  -٨

پيشنهاد به معاونت و ها و مراكز آموزش مجازي اي دانشكدهشناسايي نيازهاي زيرساختي، فني و بودجه -٩

  آموزشي وزارت متبوع براي حمايت به نحو مقتضي

  هاي مرتبطو كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن خارج از كشور عالي همكاري با شوراي -١٠

  ريزي علوم پزشكي است. لي برنامهاشوراي عبا  نامهآيينهاي مشمول اين تعيين رشته: ١ تبصره

اعضاء، شرح وظايف و ساختار كميسيون اعتباربخشي آموزش مجازي در آيين نامه ارزشيابي و اعتباربخشي  :٢تبصره 

  مراكز آموزش مجازي تصريح شده است.

   
  اعضاي شورا   :٣ماده 

 عبارتند از:اعضاي اين شورا 
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  (رئيس شورا) / نماينده تام االختيار ايشان معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -١

  (دبير شورا)رئيس دانشگاه علوم پزشكي مجازي  -٢

  دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي  -٣

  هاي علوم پزشكي دانشگاهدبير شوراي گسترش   -٤

  پزشكي و تخصصيدبير شوراي آموزش  -٥

  دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي -٦

  دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي -٧

  دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي -٨

  دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي -٩

  مدير كل آموزش مداوم جامعه پزشكي -١٠

  مدير مركز امور هيات علمي -١١

   مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيرئيس مركز  -١٢

  دانشگاه علوم پزشكي مجازي  امور دانشگاهيمعاون  -١٣

 دانشگاه علوم پزشكي مجازيفناوري اطالعات و زيرساخت معاون  -١٤

 معاون بين الملل دانشگاه علوم پزشكي مجازي  -١٥

  سه نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر در حوزه يادگيري الكترونيكي به انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي مجازي  -١٦

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعاون آموزشي انتخاب  هاي مجازي كشور بهسه نفر از روساي مراكز و دانشكده -١٧

حضور يابند بنابراين در صورت حضور نمايندگان آنها به شورا در جلسات شخصاً  اعضاي ضروري است كليه :١تبصره 

  توانند حق راي داشته باشند.نمي هر دليل اين افراد

شوند و مدت مي درمان و آموزش پزشكي منصوب ،بهداشت ارتوزمعاون آموزشي  با حكم اعضاء كليه :٢تبصره 

  مجدد آنان بالمانع است. انتخاب و استسال  ٢حقيقي  اعضاي عضويت

در طول دوره يكساله  حقيقي ياعضا جلسه سه متوالي يا پنج جلسه متناوباز  غيبت غير موجه بيش :٣ تبصره

تشخيص موجه  شد. خواهد ديگري اقدام عضو جايگزيني براي و شده  محسوب عضو انصراف به منزله عضويت

  بودن غيبت با دبير شورا است.

  

   تشكيالت :٤ماده 

  است. "رئيس شورا" بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعاون آموزشي وزارت  -١

  است. "شورا دبير"رئيس دانشگاه علوم پزشكي مجازي  -٢
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هاي ايشان را در طي جلسه بر تبصره: در زمان عدم حضور رئيس شورا در زمان برگزاري جلسات، نايب رئيس، مسووليت

  گيرد. عهده مي

-تشكيل شوند و بيش از آن با درخواست دبير و يا رئيس شورا تشكيل مي فصلي به صورت جلسات شورا بايد حداقل - ٣

  شود. 

  يابد. با حضور نصف به عالوه يك كل اعضا رسميت ميجلسات شورا  -٤

 به گيري (نصفهر يك از اعضاي شورا يك حق راي دارد و تصميمات شورا بعد از بحث و تبادل نظر بر اساس راي -٥

  شوند.شود) تصويب ميعدد صحيح باالتر گرد ميبه  كه تعداد حاضر يك عالوه

توانند با درخواست دبير شورا و تاييد رئيس شورا، بدون حق راي نظران مدعو بر حسب مورد ميكارشناسان و صاحب -٦

  در جلسات شركت كنند.

  . ضروري است جلسات ، براي تشكيلدبير يا رييسحضور  -٧

   شورا باشد. يا دبيربايد با هماهنگي قبلي با رييس  ر جلسهحضور اعضاي شورا د عدم -٨

  

  دبير شورا است. عهده رشورا و تنظيم صورتجلسات ب دستور كار جلسات، دعوت از اعضاي تهيه مسئوليت :١تبصره 

در   به طرح آموزشي ابالغ خواهد شد. بديهي است مصوباتي كه نياز معاونت مصوبات شورا توسط :٢تبصره

عالي  شوراهاي و يا ديگر  هاي علوم پزشكي، شوراي گسترش دانشگاهريزي علوم پزشكيبرنامه عالي شواري

  ابالغ خواهد بود. آن شوراها قابل در  باشد پس از طرح و تصويب وزارت متبوع داشته

  

  و وطايف آن دبيرخانه شورا :٥ماده 

هاي علوم پزشكي كشور همانند ساير دانشگاهكه به عنوان يك دانشگاه مستقل دانشگاه علوم پزشكي مجازي  -١

  .كندعمل ميشورا  يدبيرخانهبه عنوان تاسيس شده است، 

  وظايف شورا حيطهتصميم سازي در  -٢

  مقتضي به مراجع ذيربط  و به نحو مناسب هايشورا با استفاده از روش مصوبات  رسانياطالع -٣

هاي علوم پزشكي كشور و ت ساير دانشگاهكبا مشارو بازنگري برنامه هاي موجود آموزشي جديد هاي برنامهتدوين  -٤

  آن به دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي و پس از تصويب طرح در شوراي عالي آموز مجازيارائه 

با هماهنگي  مجازيهاي مربوط به فضاي مجازي و رشته هايدورهاعتباربخشي  و فرآيندهاي ارزشيابي  مديريت - ٥

  هاي علوم پزشكيشوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي و شوراي گسترش دانشگاه
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اعتباربخشي  و ارزشيابيبر اساس آيين نامه ساختار ها دانشكدهو  مراكز آموزش مجازي اعتباربخشي و ارزشيابي -٦

  علوم پزشكي هايبا هماهنگي شوراي گسترش دانشگاه ها و مراكز آموزش مجازيدانشكده

  دبير شورارئيس يا ، ساير امور محوله از طرف شورا انجام و)

  

خدمات اشخاص و كارشناسان و  ازنامه آييناين  مندرج در فيتواند براي انجام وظاشورا ميدبيرخانه  :٦ماده 

بهداشت،  معاون آموزشي وزارتالزحمه يا دستمزد و اجرت آنان را توسط متخصصان استفاده نمايد و ميزان حق

  پرداخت نمايد.مقررات موجود اساس  آموزش پزشكي بر درمان و

گسترش شوراي  بايد به تصويب شوراي تخصصي آموزش مجازيتشكيل  نامهينيدر آ  هرگونه تغيير و بازنگري :٧ماده 

  .برسد علوم پزشكي هايدانشگاه

هاي مورد آموزش مجازي موظف است هزينه عاليدبيرخانه شوراي دانشگاه علوم پزشكي مجازي به عنوان  :٨ماده 

و ها، برگزاري جلسات، ارزشيابي هاي شوراي تخصصي آموزش مجازي اعم از هزينه كارشناسينياز براي فعاليت

  هاي مرتبط را از محل مقتضي تامين و پرداخت نمايد.اعتباربخشي و ساير هزينه

  
 هايگسترش دانشگاه  شورايدويست و پنجاه و هشتمين جلسه در  تبصره ٧و    ماده ٨در  نامهينياين آ

  . رسيد به تصويب ٢٤/١١/١٣٩٥ مورخ  پزشكي علوم


