
 1 صفحه 19ها به دلیل شیوع کووید دانشگاهالزامات ارائه دروس به صورت مجازی در زمان عدم حضور دانشجویان در  

 بسمه تعالی 

 
 
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 شورای عالی آموزش مجازی 

 

 الزامات ارائه دروس به صورت مجازی  

 

و ممنوعیت حضور دانشجویان در محیط دانشگاه،    1398از بهمن ماه سال    19به دنبال شیوع بیماری کووید  مقدمه:  

کار اصلی ادامه تحصیل دانشجویان و جلوگیری از وقفه آموزشی در همه دنیا از جمله ایران  عنوان راه آموزش مجازی به  

دانشگاه در  دانشجویان  آموزش  جهان  کشورهای  اکثر  در  امروزه  گرفت.  قرار  توجه  طریق  مورد  از  عالی  آموز  مراکز  و  ها 

 یر همزمان با سرعت و جدیت در حال انجام است.  مجازی و با استفاده از امکانات یادگیری الکترونیکی همزمان و غ

ها های علوم پزشکی کشور از مدتها و دانشکدهها در دانشگاههای الزم برای ارائه این آموزش خوشبختانه زیرساخت

-قبل از شیوع بیماری و بر اساس طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی طراحی و مستقر شده بود و شروع برنامه

ماه بیش   2آموزش مجازی با کمترین مشکل انجام شد. این روند با شیب بسیار باال گسترش یافت و در زمان کمتر از  های  

افزایش کمیت فعالیت و  تقویت زیرساخت  افزایش یافت. اگرچه  برابر  با شدت و قدرت گذشته  از ده  های آموزش مجازی 

جازی در حال ارائه نیز پرداخته شود تا ضمن ایجاد رضایت در  ولی باید به طور همزمان به کیفیت آموزش م   ، ادامه دارد

های کشور اقدامات اثربخش و مناسبی برای بررسی  دانشجویان، یادگیری اثربخش آنها نیز تضمین شود. بسیاری از دانشگاه

ناطق آمایشی تهیه  ه به درخواست تعداد زیادی از کالن مک اند. این دستورالعمل  و ارتقای کیفیت دروس مجازی انجام داده

برداری  های علوم پزشکی مورد بهرهها و دانشکده تواند برای راهنمایی مسوولین محترم آموزش مجازی در دانشگاهشده، می

 قرار گیرد. 

الزم ذکر است که در هر یک از الزامات توضیحاتی به صورت پاورقی نوشته شده که بر اساس اصول پداگوژیکی بوده و  

 ید است.فت م در تبیین الزاما

  تعاریف:

-شود که از طریق اینترنت ارائه شده و موجب تقویت فرآیند یاددهیبه کلیه اقداماتی اطالق می  (:e-Learning) الکترونیکی  یادگیری ▪

 و شامل دو دسته اصلی است:  ( در نظر گرفته شده استآموزش مجازی  )در این مستند معادل  شود یادگیری می

o ( آموزش همزمانSynchronous:)    یکی از انواع یادگیری الکترونیکی است که در آن فراگیرنده و فرادهنده به طور هم

 کنند. مانند وب کنفرانس، ویدئو کنفرانس و کالس مجازی.یادگیری شرکت می-زمان در فرآیند یاددهی

o ( آموزش غیر همزمانAsynchronous:)  از انواع یادگیری الکترونیکی است که در آن فراگیرنده و فرادهنده در    یکی

یاددهی زمان فرآیند  در  متفاوت  می-های  شرکت  یادگیری  یادگیری  مدیریت  افزار  نرم  در  تکلیف  ارائه  مانند  کنند. 

 الکترونیکی. 
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)نرم ▪ الکترونیکی  یادگیری  مدیریت  )  (:Learning Management System: LMSافزار   Virtual Learningیا 

Environment: VLEنرم می(  مدیریت  الکترونیکی  به صورت  را  یادگیری  به  مربوط  وقایع  کلیه  که  است  قابلیتافزاری  از  های کند. 

ان، ارائه های مدرسان و فراگیرتوان به ثبت نام فراگیران در آن، ارائه اطالعات درس و دوره آموزشی، ضبط فعالیتافزارها میاصلی این نرم

-رسانی وقایع مهم، برگزاری آزمونها، تقویم آموزشی و اطالعها، ارائه تکالیف، ارائه بازخورد توسط مدرسان، انتقال پیام گزارش از فعالیت

 های برخط و ... اشاره کرد.  

های یادگیری ه و ارزشیابی برنامهشود که به طور تخصصی و تنها در حوزه تولید، ارائی اطالق میبه تمامی مراکز  مراکز آموزش مجازی: ▪

 کنند.  الکترونیکی فعالیت می

)  یادگیرنده ▪ آموزش می  (:e-Studentمجازی  از طریق مجازی  فراگیرانی هستند که  از رشتهکلیه  اعم  آموزش  این  های رسمی  بینند. 

 جامعه است.  ای یا آموزش منجر به مدرک، کمک آموزشی، ضمن خدمت و توانمندسازی، آموزش مداوم یا حرفه

های خود را با استفاده از امکانات مجازی برخط همزمان یا غیر همزمان  کلیه مدرسانی که آموزش  (:e-Teacherمدرس الکترونیکی ) ▪

-های رسمی منجر به مدرک، کمک آموزشی، ضمن خدمت و توانمندسازی، آموزش مداوم یا حرفهدهند. این آموزش اعم از رشتهارائه می

 جامعه است.  ای یا آموزش 

های الکترونیکی، گرافیک، متن، تصویر، فایلها،  ایچند رسانهبه کلیه محتواهای آموزشی اعم از   (:e-Contentمحتوای الکترونیکی ) ▪

ز شود که قابلیت ارائه ااسالید، انیمیشن، منابع درسی، محتواهای حاصل از تعامل بین دانشجویان یا بین دانشجو و استاد و ... اطالق می

 افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی در اینترنت را داشته باشند.طریق نرم

 
 

 ارائه دروس به صورت مجازی: میزان  . 1ماده 

ریزی علوم پزشکی مبنای اصلی میزان ارائه مجازی  مصوب شورای عالی برنامه نامه آموزش ترکیبی  در شرایط عادی آیین

با توجه به مجوز    است. امادرصد با تایید شورای آموزشی دانشگاه(    60)چهار هفدهم با تایید دانشکده و تا    نظری  دروس 

نظر شورای  به  تواند در هر دانشگاه، بسته  می  یمعاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شرایط بحران

   شود. درصد بیشتری به صورت مجازی ارائهآموزشی دانشگاه، 

 :  LMSتکمیل پنل درس در   . 2ماده 

 LMSمدرس هر درس موظف است موارد زیر را به عنوان حداقل الزامات ارائه مجازی درس در پنل اختصاصی خود در  

 :  شود. ارائه درس بدون یکی از موارد زیر مجازی محسوب نمیه دهد ئارا

و شناختی   رفتاری  اهداف  آموزشی،  روند  در  الف( طرح درس شامل  باید  زمانبندی درس  و  دانشجو  از  انتظارات  درس، 

 . 1قسمت معرفی درس و یا به عنوان اولین محتوا در اختیار دانشجو قرار گیرد 

 

ای که دانشجویان بعد از  مدرسان باید بر اساس تجربه خود سواالت دانشجویان را تا حد ممکن پیش بینی کرده و در طرح درس پاسخ دهند. به گونه  1

 طول دوره پیدا کنند. های مورد نیاز در  مطالعه آن اشراف کامل به فعالیت
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قرار گیرد. این منابع باید متناسب با تعداد واحد  LMSب( منابع: منابع مورد مطالعه باید به ترتیب روند آموزشی درس در 

واها باید بر اساس یک یا چند هدف از اهداف درس که در قسمت معرفی آمده ارائه شود.  درسی باشد. هر کدام از محت 

 .2تعداد متعدد محتوا بیش از اهداف و نامتناسب با تعداد واحد قابل قبول نیست 

یادگیریفعالیتج(   تعدادی  های  واحدهای درسی،  تعداد  با  متناسب  باید  یادگیری شامل  : در هر درس  ،  تکلیففعالیت 

تعداد    آزمون و گروه گفتگو فعالیتارائه شود.  واحد درسی  ها  این  تعداد  با  متناسب  به  و مقطع دانشجویان  باید  بوده و 

 .3ای باشد که مدرس بنواند به آنها بازخورد فردی بدهد گونه

 :  نوع محتواهای آموزشی . 3ماده 

 . 4قرار دهد  LMSی متناسب را در محتواهای آموزش مدرس باید 

فایل یا لینک کتاب الکترونیکی، فایل یا    کتاب مرجع،مشخصات  معرفی  تواند با توجه به درس، شامل  محتواها می  -1-3

 صدای همزمان شده با اسالیدها و مولتی مدیا باشد. پادکست صوتی،  مقاله، جزوه، لینک 

 .5دانشجویان و میزان دشواری درس تعیین شود نوع محتوا باید بر اساس مقطع  -2-3

توان از فیلم فرآیند استفاده کرد ولی بارگذاری فیلم  تنها در شرایط خاص و با توجه به مبحث مورد تدریس می  -3-3

 سخنرانی استاد قابل قبول نیست.

 .6باشندحجم  کم ، محتواها باید تا حدامکان با توجه به عرض باند اینترنت پایین در کشور -4-3

قابل قبول    LMSدر سامانه  آرمان    یا موکسهای منابع محتوا مانند یوتیوب  های حجیم و یا فیلمقرار دادن فیلم  -5-3

 Googleتوان از امکاناتی مانند  قرار گیرد. می   LMSنیست. در چنین مواردی باید تنها لینک محتوای مذکور در سامانه  

drive ،Mega نیز برای قرار دادن محتوا و ارائه لینک آن در سامانه ... ،LMS   .استفاده کرد 

شود تا در تمام محتواها مالکیت معنوی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی کشور  توصیه می -6-3

 مصوب شورای عالی آموزش مجازی رعایت شود. 

 ری تعداد زیاد محتوا در قسمت منابع ممنوع است.هر گونه الزام مدرسان برای بارگذا -7-3

 

 در مورد نوع محتوا در موارد بعدی توضیح داده شده است.   2

 در موارد بعدی توضیح داده شده است.   های یادگیریفعالیتدر مورد نوع    3

تنها با    PhDتخصصی    یممکن است در یک درس در مقطع دکترتوجه کنید که تعداد زیاد محتوا دلیل کیفیت باالی تدریس نیست. به عنوان مثال    4

 معرفی کتاب مرجع در قسمت محتوا و با ارائه تکالیف تحلیلی بالترین میزان یادگیری را حاصل کند در صورتی که تنها یک محتوا داشته است. 

استاد عامل اصلی یادگیری است و باید محتواهای مولتی مدیا و اسالیدهای  توضیحات    عمومیمانند کارشناسی و دکتری    under graduateقاطع  در م  5

با معرفی کتاب درسی مرجع و ایجاد   می توان  PhDتخصصی    یهمزمان با صدای استاد بیشتر ارائه شود. ولی در مقاطع تحصیالت تکمیلی مانند دکتر

 تعامل با پاسخ به سواالت و بازخورد به تکالیف یادگیری دانشجو را تضمین کرد.

نامه  هایی که دارای مرکز آموزش مجازی هستند( امکانات تولید محتوای الکترونیکی استاندارد )بر اساس آیینها )به ویژه دانشگاهرود که دانشگاهانتظار می 6

توان از  طرار می در شرایط اضمات محتواهای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی( را فراهم کرده و در اختیار اعضای هیات علمی قرار دهند. ولی  الزا

 شود. توصیه نمی  فایل خروجی  امکانات صدا گذاری نرم افزار پاورپوینت استفاده کرد. هر چند این روش به دلیل حجم باالی
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 :  های یادگیریفعالیت . 4ماده 

تعداد  ،  متناسب با نوع درس   شامل تکلیف، آزمون و گروه گفتگو،فعالیت یادگیری  تعدادی    LMSمدرس باید در سامانه  

 قرار دهد.  و مقطع تحصیلی  واحد درسی

  تا   7ول )بزمانی قابل ق تکلیف بدون بازخورد به دانشجویان قابل قبول نیست و مدرس باید به کلیه تکلیف در بازه    -1-4

 روز( بازخورد بدهد. 10

 تکلیف با فاصله زمانی مناسب ارائه شود.  2بهتر است به طور متوسط به ازای هر واحد درسی   -2-4

می  -3-4 آزمونمدرس  از  جوتواند  که  می هایی  قرار  دانشجو  دسترس  در  اجرا  از  بعد  آنها  گفتگو  گیرد  اب  گروه  یا  و 

(Discussion group) لیف استفاده کند. اتکجایگزین برخی به عنوان ،  با نظارت فعال استاد 

 :  تدریس تیمی . 5ماده 

 امکان ارائه تدریس تیمی در دروسی که چند مدرس دارد در سامانه وجود دارد. 

 به عنوان مدرس مسوول، هماهنگی الزم بین مدرسان را انجام دهد.  تیم باید  نمدرسییک نفر از   -1-5

 وظیفه نظارت بر عملکرد صحیح سایر مدرسان بر عهده مدرس مسوول است.  -2-5

را    -3-5 خود  همکاران  تکالیف  و  محتواها  مدرسان  کلیه  است  خودشان    مطالعه بهتر  تکالیف  و  محتواها  با  تا  کنند 

 رار ایجاد نشود.همپوشانی و تک

زمانبندی ارائه تکالیف و تعداد و نوع محتواها باید قبل از ارائه درس بین اعضای تیم هماهنگ شود و مسوول درس   -4-5

 بر حسن اجرای تصمیمات نظارت کند.

  یاز اعضا  یکیکه    یکامل داشته باشند و در صورت  یآگاه  یکدیگرهمه مدرسان از عملکرد    ید با  یمیت  یسدر تدر  -5-5

 حذف شود.  یستدر  یماز ت  ید ط همکاران را ندارد باس خود تو یبه مشاهده محتواها یلتما یعلم یاته

 :  ( همزمانمجازی ) برگزاری کالس  . 6ماده 

 های مجازی به صورت همزمان برگزار کند. تواند با توجه به طراحی آموزشی در هر درس کالس مدرس می

مندی دانشجویان از عرض باند و امکانات مورد نیاز اطمینان حاصل شود تا  مجازی باید از بهرهبرای برگزاری کالس    -1-6

 امکان حضور همه دانشجویان بدون قطعی و با کیفیت قابل قبول فراهم باشد.

وجود ندارد و کالس همزمان باید   LMSامکان ارائه تمام درس از طریق کالس مجازی همزمان بدون تکمیل پنل    -2-6

 بر اساس موارد گفته شده قبلی و به عنوان تکمیل فرآیند یادگیری استفاده شود.  LMSر کنار تکمیل پنل د

 و غیاب و نمره ارزشیابی نهایی دانشجویان لحاظ کند.  را در حضور  مجازی  کالس تواند حضور در  مدرس می -3-6

 دانشجویان اطمینان حاصل کند.   از حضور فعال مجازی مدرس باید در طی برگزاری کالس  -4-6
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 :  دانشجویانارزشیابی  . 7ماده 

نمره   تعیین  میدانشجویان  چگونگی  ارائه  مجازی  صورت  به  که  بخشی  ابتدای شود  در  از  شفاف  طور  به  نیمسال   باید 

 استفاده کرد.  LMSتوان از قسمت معرفی نحوه ارزشیابی درس در  برای این امر می  شود. تعیین و اعالم  تحصیلی 

 توسط دانشجویان اختصاص داده شود.   های یادگیریفعالیتباید قسمتی از نمره نهایی برای انجام   -1-7

اساس    -2-7 بر  دانشجویان  یادگیری  میزان  از  مدرس  که  مواردی  یادگیری  فعالیتدر  آنها های  دوره  طول  عملکرد  و 

 به عنوان قسمتی از نمره نهایی، نمره کامل دانشجو را تعیین کند.  LMSتواند با برگزاری آزمون در اطمینان دارد می 

 شود. استفاده ساز ی تخصصی آزموننرم افزارهاهای رسمی نهایی از بهتر است برای آزمون  -3-7

ها و شرکت در گروه گفتگو تعیین  یق پاسخ به تکالیف، انجام آزمون رحضور و غیاب دانشجو در دروس مجازی از ط  -4-7

میمی مدرس  و  فعالیتشود  در  دانشجو  شرکت  عدم  در صورت  یادگیری،  تواند  را  با  های  وی  در کالس،  غیبت  عنوان 

 تجدید دوره کند. 

 :  ارزشیابی استاد . 8ماده 

باشد  تدریس استاد داشته  ارزشیابی  برای  و کار الزم  باید ساز  دانشکده  از روش   هر  از  و  نظرسنجی  های مختلفی مانند 

 .7استفاده شود  (review Peerبررسی همتایان )دانشجویان و 

دانشجو    -1-8 دید  از  استاد  ارزشیابی  کار  و  ساز  باید  دانشکده  سامانهدر  در  و  دروس حضوری  اختصاصی  همانند  های 

 ارزشیابی استاد وجود داشته باشد. 

 .8سواالت فرم ارزشیابی باید متناسب با درس مجازی اصالح شود  -2-8

یک جلسه با حضور همه مدرسین   حداقل  نیمسال تحصیلیدر طی  شود تا در مواردی که مقدور است  توصیه می  -3-8

دانشکد   دروس  نماینده  پنل  و  و    LMSه،  بحث  مورد  و  شده  ارائه  توسط خودش  مدرس  هر  مجازی  آموزش  اقدامات  و 

 بررسی قرار گیرد. این جلسات باید بیشتر از ارزشیابی، به توانمندسازی مدرسان بیانجامد.

 انجام شود.  LMSتواند از طریق گزارش سامانه  ع، تکالیف و ...( می بکمیت عملکرد استاد )تعداد منا -4-8

 های مجازی همزمان را نیز ارزشیابی کند. دانشگاه الزم است کیفیت کالس  -5-8

در مواردی که عضو هیات علمی حاضر به ارائه درس به صورت مجازی نشود و یا ارزشیابی کمی یا  دانشگاه باید    -6-8

 تعویض مدرس و ... داشته باشد. ، سیاست مشخص مانند کیفی تدریس وی مورد تایید نباشد 
 

تواند بدون اجازه استاد  دیده شده که مدیران آموزشی تقاضای بررسی پنل اختصاصی استاد را دارند. همانطور که در کالس حضوری کسی نمیدر مواردی    7

یح خالقی صحدر کالس وارد شود و یا مثال دوربینی در کالس تعبیه شده و توسط مدیران مشاهده شود، در آموزش مجازی نیز این اقدام از نظر قانونی و ا 

. در غیر اینصورت  در نقش دانشجو به پانل درس اضافه کند)مدرسین( مربوطه یک نماینده را    تواند در شرایط خاص و با آگاهی مدرسنیست. دانشگاه می

 باید ارزشیابی عملکرد از طریق گزارش ادمین انجام شود. 
و نظارت فعال    ارزشیابی آموزش مجازی جایی ندارد و مواردی مانند پاسخ به موقع تکالیفاد در کالس در  ت اس  عبدیهی است مواردی مانند حضور به موق  8

 باید جایگزین شود.   های یادگیری  برفعالیت



 6 صفحه 19ها به دلیل شیوع کووید دانشگاهالزامات ارائه دروس به صورت مجازی در زمان عدم حضور دانشجویان در  

دهند تدوین، مصوب و دانشگاه باید ساز و کار تشویقی برای استادانی که دروس مجازی را با رعایت الزامات ارائه می  -7-8

 اجرا کند.

 :  توانمندسازی مدرسان . 9ماده 

 هیات علمی برای ارائه دروس به صورت مجازی داشته باشد. دانشگاه باید ساز و کار مطلوب برای توانمندسازی اعضای 

باید به طریق مقتضی    -1-9 راهنمای طراحی آموزشی محتواهای مصوبات شورای عالی آموزش مجازی شامل  دانشگاه 

سازی دروس به صورت  فرم طرح درس برای آماده ،  کدهای اخالقی محتوای الکترونیکی در آموزش مجازی،  الکترونیکی

یا مجازی مجازی ،  ترکیبی  پزشکی  علوم  دانشگاه  الکترونیکی  محتواهای  ترکیبی و    الزامات  دروس  ارئه  نامه  در    آیین  را 

 .9اختیار اعضای هیات علمی قرار دهد 

باید   -3-9 علمی  دانشگاه  هیات  اعضای  نیاز  با  کارگاه  آموزش   ، متناسب  از طریق  را  مجازی  تدریس  مورد  در  الزم  های 

 .10های آموزشی در فضای مجازی و ... ارائه دهد مجازی، تهیه کلیپ آموزشی، ایجاد کانال

 مشاوره آموزش مجازی  .10 ماده

برای راهنمایی اعضای هیات علمی   باید ساز و کار الزم  به صورت حضوری و مجازی در مورد تدریس مجازی  دانشگاه 

 رسانی کند.داشته باشد و آن را به ایشان اطالع

یا  در دانشگاه  -1-9 دانشکده  این  توسط  این کار بهتر است  آموزش مجازی دارند  یا مرکز  و  هایی که دانشکده مجازی 

 مرکز اجرا شود. 

 نظارت  .11 ماده

 را به صوورت یشرایط بحرانام شده برای توسعه کمی و کیفی آموزش مجازی در جگزارش اقدامات اندانشگاه باید   -1-10

 های ارسال شده برای دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی ارسال نماید.منظم و بر اساس درخواست

هوای دسوتورالعملهوا و  ناموهشیوهها، برای تدوین  دانشکدهانشگاه یا  ر دد  ویژهشود تا با تشکیل کمیته  توصیه می  -2-10

 . اقدام کند مورد نیاز بسته به شرایط اختصاصی هر دانشگاه 

 

 صویب شد. مجازی تشورای عالی آموزش  1399اردیبهشت ماه  21نشست این مستند در 

 
 ها قابل دستیابی است.دستورالعملها و  نامه بخش آیین  www.vums.ac.ir تمامی این مستندات در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس    9

 کند.   استفاده    arman.vums.ac.irshttp//:در موکس کشوری آرمان به آدرس  های مرتبط  تواند از درسمیدانشگاه    10
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