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یریتوسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگگزارش عملکردکارگروه

جلسه2:تعداد جلسات برگزارشده



شاخص های کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین 

ارتقای یادگیری



رایرانشه بم زابل جیرفت زاهدان رفسنجان سیرجان کرمان

نام دانشگاه

شاخص ها

ردیف

45% 23% 30% 30% 52% 18% 41% 52%

درترکیبیالکترونیکیآموزششیوهبهشدههئارادروسدرصد
تحصیلیسالنیمیکدردانشگاهآموزشیسامانه

1

14% 80% 0 100% 85% 30% 25% 85% شدهبرگزارهایآزمونکلبهنسبتالکترونیکیهایآزموندرصد
تحصیلیسالنیمدر

2

0 0 0 2 5 3 0 0 ردمحورمحصولتحقیقاتیهایطرحوهانامهپایاندرصدوتعداد
دانشگاهمقاطعتمامدرآموزشدهندهارتقاهایآوریفنحوزه

3

0 0 3 1 3 2 1 از)نوینهایتکنولوژیازاستفادهبادرسیاودورهآموزشطراحی
(...وسازیشبیهموبایل،اپلیکیشن،قبیل

4

0 0 1 10 18 4 1 18 اعضایسازیتوانمندهدفبامدتکوتاهوماژوالراجرایوطراحی
وژیتکنولکاربردوتدریسنوینهایشیوهخصوصدرعلمیتأهی

(AR,VR,XR,SIMULATION)نظریوبالینیآموزشدرنوینهای

5

0 0 0 0 0 0 0 0 ظرفیتبهتوجهبامشترکپژوهشی-علمیهایواحداندازیراه
TELحوزهدرآمایشیمنطقهکالنهرشدهاحصاهای

6



شاخص های پیشنهادی کارگروه

رنامه میزان تطبیق دروس ارائه شده به صورت ترکیبی یا مجازی با طرح درس استاندارد مصوب شورای عالی ب-1
ریزی برای آموزش های ترکیبی

لمللیمیزان پوشش یا فراگیری برنامه های پودمانی یا دوره های کوتاه مدت در کالن منطقه، کشوری، یا بین ا-2



ری برنامه های آینده کارگروه توسعه آموزش و فناو

های نوین ارتقای یادگیری



دریافت مجوز تاسیس مراکز آموزش مجازی . 1

ایجاد ردیف بودجه الزم برای مراکز آموزش مجازی. 2

جذب نیروی متخصص در حوزه آموزش مجازی . 3

تجهیز مراکز آموزشی به تجهیزات مدرن آموزشی . 4

تدوین برنامه عملیاتی در راستای ارتقاء شاخص های کارگروه. 5

هم افزایى،تقویتجهتدرایدورهومنظمصورتبهکارگروهجلساتبرگزاری.6

منطقهکالنسطحدرتعاملوهماهنگىوهمکارى



ایجاد)تدریسنوینهایروشحوزهدردانشگاهیبینکاربردیهایپژوهشاجرایوطراحی.7

...وآموزشیخدماتومحصوالتاستانداردمدل هایتدوینیادگیری،–یاددهیآموزشیهایمدل

)

دهندهارتقاهایآوریفنحوزهدرمحورمحصولدانشگاهیبینهایپژوهشاجرایوطراحی.8

آموزش

تدریسنوینهایروشازاستفادهوطراحیراستایدراساتیدتوانمندسازیهایکارگاهبرگزاری.9
بادریستنوینهایروشازاستفادهمنظوربهاساتیدازحمایتراستایدرحمایتیبرنامهتدوین.10

منطقهکالندرآنتصویبومنطقهکالنهایدانشگاههمکاری

منظموایدورهصورتبهمنطقهکالنهایدانشگاهازعملکردگزارشدریافتوپایش.11



جهتقهمنطکالنهایدانشگاهدرآکوستیکاستودیوهایتجهیزوتوسعهاندازی،راه.12

الکترونیکمحتوایتولید

رسیبرونیازسنجیجهتمنطقهکالنهایدانشگاهبااندیشیهمجلساتبرگزاری.13

صیخصوبخشنهادهاینقشبررسیومنطقهکالندریادگیریوآموزشحوزههایچالش

دولتیسازمانهایونهادهاکناردر

هایشرکتومراکزباتخصصینشست هایبرگزارینیزونزدیکارتباطوهمکاری.14

یادگیریحوزهدرنوینهایفناوریوهاتکنیکابزارها،ارتقاءجهتبنیاندانش




