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 های توانمندسازی مجازی در دانشگاه علوم پزشکی زنجانشیوه نامه برگزاری دوره

استفاده بهینه از آموزش نجان در راستای پزشکی ز توانمند سازی اساتید دانشگاه علومواحد 

اجرای مفاد آیین نامه طاها مبنی بر برگزاری دوره های توانمندسازی به صورت نیز  الکترونیکی و 

 :نموده استتدوین ذیل را نامه شیوه ،مجازی

 کلیات: -الف

  .ن بسته های آموزشی طاها باشدکلیه عناوین دوره های توانمندسازی مجازی باید منطبق با عناوی .1

 .آنالین یا آفالین برگزار شوندبه صورت توانند این دوره ها می .2

خواهد قرار در سامانه توانمندسازی دانشگاه و  شدهتدوین  ماهه 6بصورت دوره های مجازی  اوینعنجدول  .3

 گرفت.

زمان و تدوین شده الکترونیکی محتوای  زمانبا توجه به مجازی  موزشیآدوره موزشی هر آساعت میزان  .4

 واهد شد.خ نییعتبا هماهنگی مدرس و کارشناسان توانمندسازی ماده سازی تکلیف نهایی آالزم برای 

 :EDCوظایف  -ب

موزش مجازی و آتدوین عناوین دوره های نسبت به  ی دانشگاهزشکپ مطالعات و توسعه آموزشمرکز  .1

 هماهنگی با اساتید مربوطه اقدام خواهد نمود.

را بر ارزشیابی مدون این دوره ها ی دانشگاه زشکپ مطالعات و توسعه آموزش مرکزواحد توانمندسازی  .2

 .عهده دارد

توسط از اجرای آن  روز قبل 10اطالع رسانی دوره های آموزشی توانمندسازی مجازی به اساتید حداقل  .3

 .پذیرد یمانجام  .مرکز مطالعات و توسعه آموزشی دانشگاه
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کیفیت یکی در سامانه قبل از بارگزاری محتوای الکترونی دانشگاه زشکپ مطالعات و توسعه آموزش مرکز .4

 را از نظر ساخت و محتوا بررسی خواهد کرد.نآ

و در را ارزیابی نموده تکالیف فراگیران پس از اتمام محدودیت زمانی ارسال تکالیف، واحد توانمندسازی  .5

 . صادر می نمایدگواهی آموزشی شرکت در دوره برای اساتید صورت تایید 

 های آفالین:دوره -ج

 در بستر سامانه نوید برگزار خواهند شد آفالین کارگاههای مجازی .1

  .تصویری خواهند بود-کلیه دوره های آفالین به صورت صوتی .2

دارای پیش و پس آزمون خواهند بود. همچنین پس از اتمام هر دوره آفالین دوره های آموزشی مجازی  .3

 نیز تکلیفی از محتوای هر دوره توسط مدرس بارگزاری خواهد شد. 

تنها به اساتیدی تعلق خواهد گرفت که به پیش آزمون، پس  های آفالین صدور گواهی حضور در کارگاه .4

     ا نیز در موعد مقرر در سامانه بارگزاری نموده باشند.آزمون، ارزشیابی دوره پاسخ داده و فرم تکلیف خود ر

گزاری دوره های آفالین یک جلسه وبینار آنالین نیز با حضور مدرس و شرکت ز بردر صورت لزوم پس ا .5

 کنندگان برگزار خواهد شد.

ه اساتید هر کارگاه آفالین حداکثر به مدت یک هفته در سامانه نوید فعال خواهد بود که در این زمان کلی .6

 محترم قادر به شرکت در دوره آموزشی می باشد.

فرصت بارگزاری هفته  2ت کنندگان به مدت پس از اتمام زمان فعال بودن هر کارگاه در سامانه نوید شرک .7

  تکالیف خود را خواهند داشت.
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 های آنالین:دوره -د

 adobeمجازی مورد تایید دانشگاه مانند  ی مجازی آنالین در بستر سامانه های آموزشاهدوره .1

connect .برگزار خواهند شد 

توسط تکالیفی که در انتهای هر دوره توسط مدرس ارائه می شوند ارزیابی خواهند  ی مجازی آنالیناهدوره .2

 شد.

تکالیف خود  ارسالفرصت هفته  2ت کنندگان به مدت شرک ی مجازی آنالیناهدورهپس از اتمام زمان  .3

  را خواهند داشت.

 

 


