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شیوه نامه اعطای گرانت به پروژهها و طرحهای توسعه ای آموزش مجازی

مراحل اعطای گرانت حداکثر مبلغ 
گرانت

موضوع گرانتها مشمولین بالقوه 
گرانت

عنوان 
گرانت

١- ارسال به معاونت امور 
دانشگاهی دانشگاه علوم 

پزشکی مجازی کشور
٢- بررسی و تایید نهایی 
در شورای آموزشی-

پژوهشی این دانشگاه

٥ میلیون تا 
١٠ میلیون 

تومان

١-دانشجویان
٢- کارشناسان 
دانشگاههای علوم 

پزشکی
٣- اعضای هیئت 
علمی دانشگاههای 

علوم پزشکی

گرانت 
نوع اول

١- ارسال به معاونت امور 
دانشگاهی دانشگاه علوم 

پزشکی مجازی کشور
٢- بررسی و تایید نهایی 
در شورای آموزشی-

پژوهشی این دانشگاه

از ١٠ میلیون 
تا ١٥میلیون 
تومان بسته به 

نظر 
کارشناسی 

شورای 
پژوهشی 

دانشگاه علوم 
پزشکی 
مجازی

١-اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های 
علوم پزشکی با سابقه 
فعالیت در حوزه 

آموزش الکترونیکی
٢- اعضای کمیته 
آموزش مجازی 

دانشگاه ها
٣- کارشناسان شاغل 
و خبره در حوزه 

آموزش الکترونیکی

گرانت 
نوع دوم

١- ارسال به معاونت امور 
دانشگاهی دانشگاه علوم 

پزشکی مجازی کشور
٢- بررسی و تایید نهایی 
در شورای آموزشی-

پژوهشی این دانشگاه

از ١٥ میلیون 
تا ٥٠ میلیون 
تومان بسته به 

نظر 
کارشناسی 

شورای 
پژوهشی 

دانشگاه علوم 
پزشکی 
مجازی

یادگیری الکترونیکی با استفاده از شبکههای  .١
اجتماعی

به کارگیری روشهای متعدد ارزیابی فراگیران  .٢
در محیطهای یادگیری الکترونیکی

به کارگیری آموزش مجازی در حوزه آموزش به  .٣
بیماران و پاسخگویی اجتماعی

بازیسازی (Gamification) رایانهای در  .۴
آموزش علوم پزشکی

اختصاصیسازی روشهای یاددهی-یادگیری با  .٥
الزامات و شرایط محیطهای مجازی

کاربرد شبیهسازهای رایانهای در حوزه آموزش  .۶
علوم پزشکی

به کارگیری یادگیری همراه (M learning) در  .۷
حوزه آموزش علوم پزشکی مجازی

مجازیسازی برنامههای آموزشی اعم از برنامه .۸
های منجر به مدرک یا گواهی نامه و یا سایر 

دورههای کوتاه مدت
ارایه راهکارهای توسعه و گسترش برنامه های   .۹
یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش مجازی 

کشور
به کارگیری امکانات تله مدیسین در حوزه  .١٠

سالمت
کاربرد شبیهسازهای رایانه ای در حوزه آموزش  .١١

علوم پزشکی
به کارگیری واقعیت مجازی (VR) و واقعیت  .١٢

افزوده (AR) در حوزه آموزش علوم پزشکی
به کارگیری امکانات آموزش مجازی در حوزه  .١٣
بینالمللیسازی آموزش علوم پزشکی در 

دانشگاهها
سایر موضوعات مرتبط با آموزش مجازی مصوب  .١۴

شده توسط شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه

١-اعضای هیئت 
علمی دانشگاههای 
علوم پزشکی با سابقه 
فعالیت در حوزه 

آموزش الکترونیکی
٢- اعضای کمیته 
آموزش مجازی 

دانشگاهها
٣- مدیران مراکز و 
واحدهای آموزش 

الکترونیکی

گرانت 
نوع سوم




