
 ١ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  بسمه تعالي
 
 
 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي

  

  مجموعه استانداردهاي اعتباربخشي 

  كشور پزشكي علوم هايدانشگاه مجازيهاي و دانشكده مجازي آموزش مراكز
  

هاي علوم پزشكي كشور مجازي دانشگاه مراكز آموزش ياعتباربخشدر اين مستند مجموعه استانداردهاي 

نويس اين پيش ،مجازيارزشيابي و اعتباربخشي مراكز آموزش  نامه ساختارآيينبر اساس اند. شده ارائه

اصالح و  مجازيباربخشي آموزش تدوين استانداردها، تدوين شده و در كميسيون اعت كميته استانداردها ابتدا در

دو  داراي استانداردهر  شود.به صورت نهايي تصويب مي جازيآموزش متخصصي شود. سپس در شوراي تاييد مي

  الزامي است. ،قطعيرعايت كليه استانداردهاي پايه براي كسب مجوز است و سطح پايه و ارتقاي كيفيت 

  

حات زير به درستي رعايت شده استانداردها بايد اصطال در كليه مستندات و مدارك مربوط به تعاريف:

  باشد:
 ) آموزش بازOpen learning:(  به هر نوع روش آموزشي كه در آن موانع يادگيري (مكاني، زماني، شرايط خاص) مرتفع

  گويند كه يكي از انواع آن آموزش از دور است.شده باشد آموزش باز مي
 ) آموزش از دورDistance learning:( هاي آموزشي كه در آن فراگير نياز به حضور فيزيكي در محل ارائه به كليه روش

  شود و يكي از انواع آن يادگيري الكترونيكي است.آموزش ندارد، اطالق مي
 الكترونيكي يادگيري )e-Learning:( شود كه از طريق اينترنت ارائه شده و موجب تقويت به كليه اقداماتي اطالق مي

و شامل دو دسته اصلي ) در نظر گرفته شده استآموزش مجازي (در اين مستند معادل شود يادگيري مي-اددهيفرآيند ي
  است: 

o ) آموزش همزمانSynchronous:(  يكي از انواع يادگيري الكترونيكي است كه در آن فراگيرنده و فرادهنده
ب كنفرانس، ويدئو كنفرانس و كالس كنند. مانند ويادگيري شركت مي-به طور هم زمان در فرآيند ياددهي

  مجازي.
o ) آموزش غير همزمانAsynchronous:(  يكي از انواع يادگيري الكترونيكي است كه در آن فراگيرنده و

كنند. مانند ارائه تكليف در نرم افزار يادگيري شركت مي-هاي متفاوت در فرآيند ياددهيفرادهنده در زمان
  مديريت يادگيري الكترونيكي. 
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 افزار مديريت يادگيري الكترونيكي (نرمLearning Management System: LMS:( ) ياVirtual Learning 

Environment: VLEكند. از افزاري است كه كليه وقايع مربوط به يادگيري را به صورت الكترونيكي مديريت مي) نرم
هاي در آن، ارائه اطالعات درس و دوره آموزشي، ضبط فعاليتتوان به ثبت نام فراگيران افزارها ميهاي اصلي اين نرمقابليت

ها، تقويم آموزشي و ها، ارائه تكاليف، ارائه بازخورد توسط مدرسان، انتقال پياممدرسان و فراگيران، ارائه گزارش از فعاليت
  شوند:گروه عمده تقسيم مي افزارها به سههاي برخط و ... اشاره كرد. اين نرمرساني وقايع مهم، برگزاري آزموناطالع

o ) الف) تجاريCommercialو  افزارها در اختيار عموم قرار نداردنويسي اين نرم): منبع برنامه
  شوند.هاي بزرگ فروخته ميعموما توسط كمپاني

o ) ب) منبع بازOpen sourceباز (-هاي برنامه نويسي كد): اين نرم افزارها معموال با زبانOpen 

sourceه شده و در اختيار عموم قرار دارد و بسته آن معموال به طور رايگان در اختيار ) نوشت
  همگان است.

o ) ج) اختصاصيCustomizedافزارها توسط مراكز مختلف و براي رفع نيازهاي اختصاصي ): اين نرم
   بسته نوشته شده باشد.-باز و يا كد-هاي برنامه نويسي كدتواند با زبانآنها طراحي شده و مي

 افزار مديريت محتواي يادگيري الكترونيكي (نرمLearning Content Management System: LCMS :( اين
سازي، استفاده مجدد، هاي يادگيري الكترونيكي از آن براي توليد، ذخيرهكنندگان برنامهافزارها محيطي هستند كه ارائهنرم

- هاي جستجوي قوي بوده و به ارائهافزارها معموال داراي قابليتين نرمكنند. امديريت و يافتن محتوا از مخزن، استفاده مي

دهند تا محتواهاي الكترونيكي را به همراه مسير يادگيري طراحي كرده و هاي يادگيري الكترونيكي امكان ميكنندگان برنامه
 شود.ي صادر ميافزارهاي مديريت يادگيري الكترونيكبسازند. خروجي اين نرم افزارها معموال به نرم

 :شود كه به طور تخصصي و تنها در حوزه توليد، ارائه و ارزشيابي برنامهي اطالق ميبه تمامي مراكز مراكز آموزش مجازي -

 كنند. هاي يادگيري الكترونيكي فعاليت مي

  :و اعتبار بخشي  شود كه داراي حكم تاييد قطعي در ساختار ارزشيابيبه مراكز آموزش مجازي اطالق ميدانشكده مجازي
-هاي مجازي را نيز محقق كنند و مجوز قطعي از شوراي گسترش دانشگاهمراكز آموزش مجازي بوده و استانداردهاي دانشكده

  هاي علوم پزشكي كشور داشته باشند.
 بايد براي هاي آموزش مجازي كننده برنامهشامل تمامي الزاماتي است كه مراكز ارائه مراكز آموزش مجازي: استانداردهاي

هاي آموزش مجازي ارائه برنامه حسن بر نظارت و آموزشي مناسب محيط احراز صالحيت و ارتقاي كيفيت و به منظور تأمين
  .كنند رعايت

 كنند. براي كسب مجوز و ارتقاي كيفيت رعايت مجازي بايد هايبرنامه الزاماتي كه تمام هاي مجازي:استانداردهاي برنامه  
 مجازي ( يادگيرندهe-Student:( هاي بينند. اين آموزش اعم از رشتهكليه فراگيراني هستند كه از طريق مجازي آموزش مي

  اي يا آموزش جامعه است. رسمي منجر به مدرك، كمك آموزشي، ضمن خدمت و توانمندسازي، آموزش مداوم يا حرفه
 ) مدرس الكترونيكيe-Teacher:( د را با استفاده از امكانات مجازي برخط همزمان يا هاي خوكليه مدرساني كه آموزش

هاي رسمي منجر به مدرك، كمك آموزشي، ضمن خدمت و توانمندسازي، دهند. اين آموزش اعم از رشتهغير همزمان ارائه مي
  اي يا آموزش جامعه است. آموزش مداوم يا حرفه

 ) محتواي الكترونيكيe-Content:( هاي الكترونيكي، گرافيك، فايلها، ايچند رسانهم از به كليه محتواهاي آموزشي اع
متن، تصوير، اساليد، انيميشن، منابع درسي، محتواهاي حاصل از تعامل بين دانشجويان يا بين دانشجو و استاد و ... اطالق 

  افزار مديريت يادگيري الكترونيكي در اينترنت را داشته باشند.شود كه قابليت ارائه از طريق نرممي
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  حيطه حاكميت

   رسالتتعيين اهداف و  . ١ استاندارد

باشد و در  يادگيري الكترونيكيمكتوب در زمينه  راهبرديبرنامه  داراي بايد مجازيمركز آموزش  الف) پايه:

بايد در راهبردي برنامه مشخص شده باشد. اين  هاي كوتاه مدت و بلند مدتها و برنامهنوع فعاليت اهداف،آن 

  مصوب شده باشد.دانشگاه يا هيات رئيسه ي آموزششوراي 

داراي سياست روشن در تضمين كيفيت و نظارت باشد و بهتر است  مجازيمركز آموزش  ب) ارتقاي كيفيت:

اي داشته باشد و دهي دورهخود نظام پايش، ارزشيابي و گزارشراهبردي برنامه روزآمد كردن و ارتقاي براي 

  ريزي كرده است.كه منابع و امكانات خود را براي تحقق آنها برنامهنشان دهد 

  

  

  

  

  

  

   

 مجازيمراكز آموزش  يالف) استانداردها

  :چك ليست

 برنامه راهبردي مصوب         دارد     ندارد  
  كليه مستندات مرتبط با موارد زير (در صورت وجود) ضميمه شود. *

    تيم تدوين كننده برنامهفهرست و مشخصات  

   رسالت  

 چشم انداز  

 هاارزش  

 اهداف  

 بررسي نقاط قوت و ضعف  

 هاو تهديد هابررسي فرصت  

 هاي عملياتي كوتاه مدتبرنامه  

 هاي عملياتي بلند مدتبرنامه  

 مستندات تصويب برنامه  

 رساني برنامهنحوه اطالع  

 نحوه پايش برنامه  
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  مدير . ٢ استاندارد

از در محيط كار  ٢با حضور فيزيكي كافي ١مركز آموزش مجازي بايد داراي مدير (رئيس) مستقل پايه:الف) 

  باشد. اعضاي هيات علمي دانشگاه 

مي ارك علمد سابقه كاري مرتبط و داراي مدير (رئيس) مركز آموزش مجازي بهتر است ب) ارتقاي كيفيت:

  د.باشيا تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي آموزش پزشكي ، معتبر در حوزه يادگيري الكترونيكي

  

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

   

                                                           
 دار ديگري به طور همزمان نداشته باشد.منظور آن است كه پست ستاره ١
 حداقل سه روز كاري در هفته. ٢

  :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  

 (مديريت) حكم رياست  

 (رئيس) رزومه كلي مدير  

 سوابق مربوط به آموزش مجازي  

 (رئيس) برنامه كاري مدير  
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  اعضاي هيات علمي .٣استاندارد 

نفر براي مراكز  ٣(حداقل بايد داراي تعداد كافي عضو هيات علمي همكار  مجازيمركز آموزش  الف) پايه:

داراي تجربيات تخصصي در زمينه يادگيري ، و يك نفر براي ساير مراكز) ١هاي تيپ آموزش مجازي دانشگاه

  هاي مجازي باشد. هاي آموزش مجازي براي طراحي آموزشي برنامههاي آموزشي دورهالكترونيكي يا گواهينامه

تخصص در زمينه با بهتر است داراي عضو هيات علمي مستقل  مجازيمركز آموزش  ب) ارتقاي كيفيت:

با تجربه عملي آموزش مجازي  يا تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكييا آموزش پزشكي ، يادگيري الكترونيكي

  باشد. 

  

  

  

  

  

  

   

  :چك ليست

  اعضاي هيات علمي           دارد     ندارد  

  
نام و نام 

  خانوادگي

مدارك 

  تحصيلي
  با مركز ارتباط استخدامي

 /گروه آموزشي

  محل خدمت
CV تاييد  

           قابل قبول  

 غير قابل قبول  
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  نيروي انساني و ساختار .٤استاندارد 

داراي ساختار و نيروي انساني كارشناس و متخصص كافي در زمينه بايد  مجازيآموزش  مركز الف) پايه:

  اي كه امكان اجراي وظايف تخصصي را داشته باشد. يادگيري الكترونيكي باشد به گونه

هاي آن توسط و رديف باشدمصوب  عملياتيچارت بهتر است داراي  مجازيآموزش  مركز ب) ارتقاي كيفيت:

  پرسنل اختصاصي شاغل در آموزش مجازي اشغال شده باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :چك ليست

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

  تاييد  محل اصلي خدمت  رابطه استخدامي  مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي

  

  
      

 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 



 ٧ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  گردش مالي  .٥استاندارد 

ها و درآمدهاي آن مركز آموزش مجازي بايد داراي ثبت گردش مالي مشخص باشد و مجموع هزينه الف) پايه:

  گيري باشد.به طور مستقل قابل گزارش

بهتر است براي هزينه كرد درآمدهاي اختصاصي خود در زمينه  مجازيمركز آموزش  ب) ارتقاي كيفيت:

  شد.ها، داراي اختيار باارتقاي كيفيت برنامه

  

  

  

  

   

  :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   غير قابل قبول  
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  حيطه زير ساخت

  هاسامانه .٦استاندارد 

) فعال LMSمديريت يادگيري الكترونيكي ( سامانهحداقل مجهز به يك بايد جازي مركز آموزش م الف) پايه:

يادگيري بوده و دانشجويان و اعضاي -است كه در حال ارائه خدمات ياددهي ايسامانه ،باشد. منظور از فعال

هاي آموزش ارائه برنامه سامانهاز  سامانههيات علمي در آن عضو بوده و مشغول فعاليت باشند. الزم است اين 

  مداوم مجازي مستقل باشد.

به ويژه آموزش  مختلف آموزش مجازيهاي براي مدلبهتر است  مجازيمركز آموزش  ب) ارتقاي كيفيت:

  هاي نوين و به روز استفاده كند.و از فناوري بهره ببرد متناسبروزآمد و افزارهاي نرمها و سامانهاز انواع  باليني،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  :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  

 هاي فعالمشخصات ماجول  

 (قرارداد ضميمه شود) مشخصات شركت پشتيبان  

  مشخصات ادمين نرم افزار  

 محل هاستينگ نرم افزار  

 تيبان سرورمشخصات پش  

 مستندات، مشخصات و تعداد فراگيران مجازي فعال  

 فعال مستندات، مشخصات و تعداد مدرسان مجازي  

 آدرس اينترنتي  

 تاريخ راه اندازي سامانه  
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  وب سايت .٧استاندارد 

پايگاه اينترنتي (وب سايت) اختصاصي پويا و فعال داشته باشد و اطالعات بايد  مجازيآموزش  مركز الف) پايه:

و بخش اخبار فعال و به روز داشته باشد ارائه دهد در اين پايگاه واحدهاي تحت پوشش خود را به طور جداگانه 

  و اطالعات و منابع جديد آموزشي را در اختيار مخاطبان قرار دهد.

 هااپليكيشن موبايل و خبرخوان هاي نوين ماننداز فناوريمركز آموزش مجازي بهتر است  ارتقاي كيفيت:ب) 

را  يادگيري الكترونيكي و منابع معتبر حمايت از دانشجومحتواهاي آموزشي در زمينه تخصصي و  استفاده كند

  به اشتراك بگذارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :چك ليست

   وب سايت           قابل قبول      غير قابل قبول  
 ساب دومين )Subdomain( اختصاصي  

  مشخصات ادمين)Admin (سايت  

 هاي سايتامكانات و بخش  

 به روز بودن محتواها  

  موبايلاپليكيشن  

   



 ١٠ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  سخت افزارها  .٨استاندارد 

افزاري الزم براي تهيه، ارائه و پشتيباني مجهز به حداقل امكانات سختبايد جازي مركز آموزش م الف) پايه:

خدمات آموزش مجازي شامل سخت افزارهاي عمومي (رايانه، پرينتر، اسكنر و ...) و سخت افزارهاي اختصاصي 

  (سرور و تجهيزات جانبي، تجهيزات ذخيره و ...) باشد. 

  يا در دانشگاه باشد.  تصاصياخبهتر است داراي سرورفارم استاندارد  مجازيمركز آموزش  ب) ارتقاي كيفيت:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :چك ليست

  سخت افزارهاي مركز        قابل قبول     غير قابل قبول  

  
  تاييد  محل استقرار  تعداد  نوع و مشخصات  عنوان

  رايانه
  تاييد       به ازاي هر كارشناس حداقل يك عدد *

 عدم تاييد  

  پرينتر
  تاييد       حداقل يك عدد اتاقبه ازاي هر  *

  تاييدعدم  

پرينتر 

  رنگي

       تاييد  

 عدم تاييد  

  اسكنر
       تاييد  

 عدم تاييد  

CD 
Copier 

       تاييد  

 عدم تاييد  

CD 
Printer 

       تاييد  

 عدم تاييد  

 ساير
       تاييد  

 عدم تاييد  

  

  
  



 ١١ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 مشخصات سرور فارم مورد استفاده مركز      دارد      دارد  
  بررسي مي شود. TIA-942استاندارد سرورفارم 

  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  

 هاي اختصاص يافته به مركزتعداد و مشخصات استوريج  

  مشخصات مدير سرور فارم  

 مشخصات پشتيبان فني سرور فارم  

 هاي مركزعرض باند اختصاص يافته به سامانه 



 ١٢ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  شبكه .٩استاندارد 

(عرض باند اختصاصي  مورد نياز عرض باندحداقل ارتباط اينترنتي با بايد جازي مركز آموزش م الف) پايه:

خدمات آموزش مجازي شامل ارائه الزم براي  )Reliabilityبا پايايي ( مگابيت به ازاي هر كاربر مركز) ٢حداقل 

  . ارتباطات بيروني را دارا باشد و شبكه داخلي مركز

   سوئيچ بهره ببرد.ارتباط اينترنتي از دو منبع با قابليت از بهتر است  مجازيمركز آموزش  ب) ارتقاي كيفيت:

  

  

   

  :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    
 ارتباط با شبكه اينترنت  نحوه  

 عرض باند            قابل قبول      غير قابل قبول    
 ميزان اختصاص يافته  

 حداكثر قابل استفاده  

 منبع تامين كننده  
 



 ١٣ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  فضاي فيزيكي  .١٠استاندارد 

مديريت  دفترشامل هاي خود متناسب با فعاليت كافيبايد فضاي فيزيكي  مجازيآموزش مركز  الف) پايه:

سالن اجتماعات هاي مربوط به كارشناسان فني، آموزش مجازي، اتاق هاي مربوط به كارشناسان(رياست)، اتاق

محل نگهداري و محل اختصاصي توليد محتواي الكترونيكي نفره)، اتاق اختصاصي مدرسين،  ٣٠تا  ٢٠كوچك (

  داشته باشد.سخت افزاري تجهيزات 

و محل ارائه كالس مجازي بهتر است فضاي فيزيكي مستقل براي  مجازي آموزشمركز  ب) ارتقاي كيفيت:

  داشته باشد.مجازي هاي برنامهجزء حضوري برگزاري مناسب براي 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

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

 هاي مركزاتاق           قابل قبول     غير قابل قبول  
  كاربرينوع   استفاده  (متر مربع) متراژ  نام

     اختصاصي مركز  

 مشترك يا متعلق به قسمت ديگر  

  

  

 سالن اجتماعات           قابل قبول     غير قابل قبول  
  كاربرينوع   استفاده  ظرفيت  نام

     اختصاصي مركز  

 مشترك يا متعلق به قسمت ديگر  

  

  

 هاي درسكالس            قابل قبول     غير قابل قبول  
  كاربرينوع   استفاده  (متر مربع) متراژ  نام

     اختصاصي مركز  

 مشترك يا متعلق به قسمت ديگر  

  

  

 هاي نگهداشت سخت افزارهامكان       قابل قبول     غير قابل قبول  
  كاربرينوع   استفاده  (متر مربع) متراژ  نام

     اختصاصي مركز  

 مشترك يا متعلق به قسمت ديگر  

  

  



 ١٤ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

   توليد محتوا و استوديوي ضبط صدا و تصوير .١١استاندارد 

مجهز به امكانات و تجهيزات الزم براي توليد محتواي الكترونيكي مانند مركز آموزش مجازي بايد  الف) پايه:

، ثانيه) ٦/٠و گردش صداي حداقل  ٣٥ db(با افت صداي حداقل  اتاق آكوستيك مناسب براي ضبط صدا

توليد محتوا دوره ديده مجرب كارشناسان افزارهاي مربوطه و محتوا و نرمذخيره هاي توانمند براي توليد رايانه

  باشد.

طيف متنوعي از محتواهاي الكترونيكي متناسب با مركز آموزش مجازي بهتر است  ب) ارتقاي كيفيت:

  فناوري روز را توليد كند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

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

 
 
 هاي توليد محتواي الكترونيكي مكان       قابل قبول     غير قابل قبول  

  تجهيزات مستقر فعال  استفاده  (متر مربع) متراژ  آكوستيك

 هست  

 نيست  

   اختصاصي مركز  

 مشترك يا متعلق به قسمت ديگر  

  

  

  كارشناسان توليد محتوا         قابل قبول     غير قابل قبول  
نام و نام 

  خانوادگي
  مدرك تحصيلي

هاي تخصصي دوره

  گذرانده شده
  رابطه استخدامي

محل اصلي 

  خدمت

  تاييد

  

  
        

 قابل قبول  

 غير قابل قبول 

  



 ١٥ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  فرآيند آموزشيحيطه 

  آموزشي رعايت اصول .١٢استاندارد 
ها، استانداردها، ها، دستورالعملو مستند (مانند فرمالزم  فرآيندمركز آموزش مجازي بايد داراي  پايه:الف) 

- متناسب با اصول و يافته هاي آموزش مجازيبراي طراحي آموزشي برنامهها، نمودار گردش كار) ليستچك

  داشته باشد. هاي علمي

استانداردهاي كيفيت طراحي آموزشي روزآمد و مدون مركز آموزش مجازي بايد داراي  ب) ارتقاي كيفيت:

  ها مطابق با اين استانداردها مستقر نمايد.باشد و سازوكاري نظامند براي ارزيابي برنامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :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  



 ١٦ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  هاي الكترونيكياستانداردهاي محتوا .١٣استاندارد 

مانند راهنماي مطالعه و (بايد در تدوين و تهيه محتواهاي الكترونيكي، استانداردهاي آموزشي   الف) پايه:
و  اصول زيباشناختيبه روز بودن، تناسب با اهداف، تعاملي بودن، معرفي، تناسب با مخاطب، قابليت دسترسي، 

شود و براي اين امر فرآيند مستند وجود داشته رعايت ) و ... SCORM، Tin can API، IEEEفني (و ) وجود منابع
  باشد.

متناسـب بـا ارتقـاي فنـاوري روز از طيـف متنـوعي از بهتر است محتواهاي الكترونيكـي  ب) ارتقاي كيفيت:

  استانداردهاي نوين بهره ببرد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-: استانداردهاي محتوا بر اساس استانداردهاي اعالم شده توسط دانشگاه علوم پزشكي مجازي بررسي مـيتوجه

  شود.

  

   

  :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  

  از انواع محتواهانمونه توليد شده  



 ١٧ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  هاي الكترونيكيبه روزرساني محتوا .١٤ستاندارد ا

مركز آموزش مجازي بايد ساز و كار مناسب براي به روز رساني و بازنگري محتواهـاي الكترونيكـي   الف) پايه:

  توليد شده و ارائه مجدد آنها را داشته باشد.

  بهتر است براي به روز رساني محتوا از بهترين شواهد موجود بهره گرفته شود.  ب) ارتقاي كيفيت:

  

  
  
  
  
  
  
  

   

  :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. *

 ها و فرآيند گردش كار دستورالعمل 

 هاي به روز رساني شدهمستندات و نمونه 

  



 ١٨ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  ارزشيابي  .١٥استاندارد  

هاي آموزش مجازي ارزشيابي برنامهمناسب و مستند براي بايد ساز و كار  مجازيمركز آموزش  الف) پايه:

افزارهاي ارائه ها، نرمها، مدرسان برنامه، فراگيران برنامهمدرك)اخذ هاي منجر به و دوره اعم از كمك آموزشي(

هاي آموزش مجازي يا برنامهنشان دهد كه در اجراي مجدد و بايد  محتواهاي الكترونيكي داشته باشدبرنامه و 

  دهد.هاي قبلي را مورد توجه قرار ميهاي جديد، نتايج ارزشيابي برنامهارائه برنامه

بهتر است مركز آموزش مجازي براي ارزشيابي سطوح باالتر يادگيري (سطوح باالي  ب) ارتقاي كيفيت:

هاي پژوهشي ه) نيز برنامه مدون و پروژهكنندگان و تاثير در جامعشناختي) و ارزشيابي (تغيير عملكرد شركت

  داشته باشد. 

  

  

  

  

  
  
  
  
    

  

  

   

  :چك ليست

 هاساز و كار ارزشيابي           دارد     ندارد  
  كليه مستندات مرتبط با موارد زير (در صورت وجود) ضميمه شود. *

 هابرنامهها و فرآيند ارزشيابي دستورالعمل  

 مدرسانها و فرآيند ارزشيابي دستورالعمل  

 نرم افزارهاها و فرآيند ارزشيابي دستورالعمل  

 محتواهاي الكترونيكيها و فرآيند ارزشيابي دستورالعمل  

 هاي ارزشيابي شدهنمونه  

 ها ها و فرآيند گردش كار براي تاثير نتايج ارزشيابيدستورالعمل  

 نتايج ارزشيابيهاي اعمال نمونه 

 



 ١٩ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  كاربرانحمايت از  .١٦استاندارد 

از  كـاربرانكليـه هاي حمايتي و پشتيباني كارآمد و كـافي بـراي بايد سيستم مجازيمركز آموزش  الف) پايه:

، راهنماها، سيسـتم پاسـخ بـه سـئواالتها و دستورالعملمانند (هاي مجازي دانشجويان و مدرسان برنامه جمله

  باشد. داشته) هاي آموزشي، فرآيند هاي اطالع رسانيبسته

بهـره  VoIPهاي نوين و به روز ماننـد سيسـتم از فناوريبهتر است مركز آموزش مجازي  ب) ارتقاي كيفيت:

  ) استقرار دهد.Support systemببرد و نظام جامعي براي حمايت از دانشجو و مدرس (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

 هاي حمايتي و پشتيبانيسيستم       دارد     ندارد  
 مشخصات و تعداد كارشناسان پاسخگو  

 زمان در دسترس بودن  

 هاي اختصاصيتلفن  

 ايميل اختصاصي  

 هاي مربوطهسامانه  

 ها و راهنماهادستورالعمل  

 هاي آموزشيبسته  

 فرآيندها  

  



 ٢٠ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  مشاوره و حمايتحيطه 

   توانمندسازي اعضاي هيات علمي .١٧استاندارد 

ساز و كار توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه در زمينه ي اداربايد جازي آموزش ممركز  الف) پايه:

هاي مربوط به اين توانمندسازي را در سطح دانشگاه اجرا يادگيري الكترونيكي باشد و به طور فعاالنه برنامه

  كند.

هاي هاي آموزشي شامل كارگاهمركز آموزش مجازي طيف مختلفي از برنامهبهتر است  كيفيت:ب) ارتقاي 

  مدرك را ارائه نمايد. اخذ هاي منجر به هاي منجر به گواهينامه و دورهتوانمندسازي، دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :چك ليست

 هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي دوره     قابل قبول     غير قابل قبول  
  كليه مستندات مرتبط با موارد زير (در صورت وجود) ضميمه شود. *

 عنوان دوره  

 برنامه آموزشي دوره  

 مدرسان دوره  

 هاي برگزار شدهمستندات دوره  

 گواهي دوره  

 ارزشيابي دوره  

  



 ٢١ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  مشاوره آموزش مجازي .١٨استاندارد 
سازي مشاوره الزم براي مجازيارائه براي و مستند مركز آموزش مجازي بايد داراي ساز و كار الزم  الف) پايه:

توسط متخصصين يادگيري الكترونيكي يا آموزش پزشكي يا تكنولوژي آموزشي در علوم هاي آموزشي برنامه

  داشته باشد. به اعضاي هيات علمي دانشگاه پزشكي 

ها و تاثير آنها در محيط را  فرآيند پيگيري نتايج مشاورهمركز آموزش مجازي بهتر است  ب) ارتقاي كيفيت:

   مستقر نمايد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :چك ليست

  يمشاوره آموزش مجازساز و كار       دارد     ندارد  
  كليه مستندات مرتبط با موارد زير (در صورت وجود) ضميمه شود. *

   فرآيند درخواست مشاوره  

   هاي مشاورهفرم  

   هاي انجام شدهنمونه  



 ٢٢ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  رعايت حق مالكيت معنوي .١٩استاندارد 

بايد در تدوين و تهيه محتواهاي الكترونيكي، معيارهاي حقوقي و اخالقي شامل رعايـت معيارهـاي   الف) پايه:

رعايـت  اي گـريحرفهفرهنگي، رعايت حق مالكيت معنوي (ذكر ماخذ و كسب اجازه)، حفظ حريم خصوصي و 

  شود.

  مركز داراي كدهاي اخالقي در فضاي مجازي مصوب باشد.بهتر است  ب) ارتقاي كيفيت:

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :چك ليست

 حق مالكيت معنوي         قابل قبول     غير قابل قبول  
  كليه مستندات مرتبط با موارد زير (در صورت وجود) ضميمه شود. *

  
 هاي موجودها و دستورالعملآيين نامه  

 هاها و دستور العملنحوه اطالع رساني آيين نامه  



 ٢٣ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  
  

ز آن و بعد ا باشند هاي متقاضي راه اندازي دانشكده مجازي بايد ابتدا داراي مركز آموزش مجازي معتبردانشگاه
  نند.كارسال  هاي علوم پزشكيترش دانشگاهخود را براي شوراي گسدر صورت تحقق استانداردهاي زير تقاضاي 

  

   اعتباربخشي مركز آموزش مجازي .١استاندارد 

اختار سكه در  اندازي دانشكده مجازي بايد داراي مركز آموزش مجازي فعالدانشگاه متقاضي راه الف) پايه:
  اعتباربخشي مراكز آموزش مجازي كشور مورد تاييد قرار گرفته است، باشد.

  -  ارتقاي كيفيت:  )ب
  
  
  
  

  

  

  

 
  مجازي  مقاطع داير رشته .٢استاندارد 

مقطع  -اندازي دانشكده مجازي بايد قبل از ارائه درخواست، حداقل يك رشتهدانشگاه متقاضي راهالف) پايه: 
  باشد.داشته ، التحصيليبا حداقل يك دوره فارغ شودكه به شيوه مجازي ارائه مي ٣منجر به مدرك

 خودت پوشش در هر دانشكده تحاندازي دانشكده مجازي دانشگاه متقاضي راهبهتر است  ارتقاي كيفيت:  )ب
  حداقل يك رشته را ارائه كند.

  
  
  
  
  

  

                                                           
  PhDدكتري تخصصي  يا كارشناسي ارشد يا ارشناسيك ٣

 هاي مجازي دانشكده ي) استانداردهاب

  :چك ليست

  از دبيرخانه شوراي تخصصي آموزش مجازي "قطعي"حكم اعتباربخشي 

  

  :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  



 ٢٤ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

   مرتبط با يادگيري الكترونيكي  داير بودن رشته آموزشي .٣استاندارد 

هاي شتهررشد از ايك رشته كارشناسي  در اندازي دانشكده مجازي، بايد حداقلدانشگاه متقاضي راه :الف) پايه
 انشجو دآموزش پزشكي يا تكنولوژي آموزشي، در حال پذيرش ، ادگيري الكترونيكي در علوم پزشكيي

  باشد.
لتحصيل اره فارغحداقل داراي دو دو اندازي دانشكده مجازيدانشگاه متقاضي راهبهتر است  :ب) ارتقاي كيفيت

  باشد.
  
  
  
  
  

  

  هاي آموزشي گروه .٤استاندارد 

مربوط به حوزه تخصصي فضاي  آموزشي يا رشته گروه سه براي تاسيس دانشكده مجازي بايد حداقل :پايهالف) 
  در حوزه سالمت در دانشگاه متقاضي وجود داشته باشد. ٤مجازي
 توانند بايشوند ميمهاي تابعه دانشگاه متقاضي كه به صورت مجازي ارائه هاي مربوط به ساير دانشكدهمجموع رشتهتوجه: 

د. مانند ائه شونهاي حضوري، ارسازي رشتهجازيهم در قالب يك گروه آموزشي از سه گروه فوق با عنوان گروه آموزشي م
ط به مربو هاي تخصصيرشته آموزش پزشكي كه مربوط به دانشكده ديگري است. دو گروه آموزشي ديگر بايد شامل رشته

  فضاي مجازي باشند. مانند گروه (يا رشته) يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي.

وزشي هاي آمهطيف متنوعي از گرو دانشگاه متقاضي راه اندازي دانشكده مجازي بهتر است ارتقاي كيفيت: ب 
  هاي مرتبط با فضاي مجازي را دارا باشد.در رشته

  

  

  

  

   

                                                           
  و ... پزشكي يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشكي، انفورماتيكتكنولوژي آموزشي، مانند   ٤

  :چك ليست

 هاي آموزشيگروه           قابل قبول     غير قابل قبول  
نام گروه 

  آموزشي

تاريخ تصويب در 

  دانشگاه

داراي  علمياعضاي هيات نام و مشخصات   محل استقرار

  رديف

نامه موافقت با استقرار 

  در دانشكده مجازي

         دارد  

 ندارد  

  

  :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  



 ٢٥ صفحه مجازيآموزش  مراكزمجموعه استانداردهاي اعتباربخشي   

  

-گسترش دانشگاهشوراي نشست  دويست و پنجاه و هشتميندر  ٢٤/١١/٩٥مجموعه اين استانداردها در تاريخ 

   به تصويب رسيد.هاي علوم پزشكي كشور 


