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 گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

 مقدمه:

عوامل  یاست. بررس افتهیتوسعه  یاجامعه جادیدر ا ییربنایعوامل ز نیاز مهمتر یکیآموزش مناسب و کارآمد 

. در اندبهره برده یتوانمند یآموزش یهاستمیکشورها از س نیکه ا دهدینشان م یجوامع مترق شرفتیثر بر پؤم

 یانزم یهاتیآمده و با توجه به محدود دیپد هاانسان یکه در سبک زندگ یفراوان راتییحال حاضر با توجه به تغ

 افتیامکان در هاتیمحدود نیکه بتواند با رفع ا دیجد یهاروش افتنیکه افراد با آن مواجه هستند  یو مکان

 تمسیها، سروش نیا نیاز مهمتر یکی. رسدیبه نظر م یضرور اریگوناگون را به افراد جامعه بدهد بس یهاآموزش

ش روز به روز نق نترنت،یو به خصوص ا یارتباط یهایاست که با گسترش فناور یمجاز ای کیونآموزش الکتر

و  رگشپرس یهابه انسان یپاسخ یکیآموزش الکترون یوهیتکامل ش قتی. در حقردیگیبه خود م یترپررنگ

 یاهستمیامکان استفاده از س یو مکان یخاص زمان یهاتیاست که به علت محدود یریادگیگر و خواهان ستجوج

  .را ندارند یمرسوم آموزش

 یهامهارت افراد جامعه در بخش شیو افزا یدر توانمندساز یمهم اریعامل بس تواندیکه م یگرید کردیرو

اقشار  یازهایمتناسب با ن یهاآموزش یاست. ارائه )آزاد(کوتاه مدت  یهاآموزشباشد بخش  یو عمل یکار

 تواندیم باشندینم یرسم انیکه لزوماٌ جزء دانشجو یبه افراد یها و مراکز علممختلف جامعه از طرف دانشگاه

شدن  تریکاربرد یرا برا نهیمختلف جامعه را کاهش دهد و زم یهاگروه نیموجود ب یو فرهنگ یعلم یهاشکاف

  .در سطح جامعه فراهم سازد علوم

در  یو پژوهش یدرخشان آموزش فعالیت با سابقه نزدیک به سه دهه)ره(  ینیامام خم یالمللنیب دانشگاه

 دانشگاه، روزافزون یازهایدر جهت رفع ن یگام نموده یسع یآزاد و مجاز یهاآموزشگروه  سیسأبا ت 1392سال 

و  یمختلف دولت یهابه افراد مشغول به کار در بخش ازیمورد ن یهابا ارائه انواع آموزش وشته استان و کشور بردا

 کشور انجام دهد. شرفتیدر جهت پ یکمک یو کارخانجات و بخش کشاورز عیصنا ،یردولتیغ

 یدر پ ی عالی دولتی و غیر دولتیها و مراکز آموزشدانشگاه در همین راستا و با توجه به شرایط خاص

ضمن  یمجاز آزاد و یهاآموزشگروه اسفندماه سال گذشته،  لیاز اوا رانیدر ا COVID-19کرونا  یماریب وعیش

، در قالب با محوریت نزدیک به ده هزار استاد و دانشجو دانشگاه یرسم یهاآموزش یعرصهحضور جدی در 
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عهده دار برگزاری کالسهای آموزشی، آزمونها و کلیه جلسات سایر حوزه های دانشگاه شد. در عین  LMSسامانه

 یهاحرکت دانشگاه یقطع ری، مس"یکیآموزش الکترون"معتقدند ی آموزش حوزهاز کارشناسان  یاریبس .حال، 

و  دیتول یوهیدر ش دیاست که با یدوره ثروت نیو تجارب ا یدیتول یاست و محتواها ندهیآ یهاجهان در سال

 .شود یاریها دقت بسآن ینگهدار

 

 و وظایف: اهداف

 دیاز توان و تخصص اسات یریگ)ره( و بهرهینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یآموزش یها تیتوسعه قابل 

 یکیالکترون طیو مح یمجاز یدانشگاه در فضا

 یفناور یهاشرفتیاز پ یریگموجود دانشگاه با بهره یهاشیها و گرارشته یتوسعه و گسترش کم 

 نینو یهایو فناور هاوهیبر ش هیبا تک یکیالکترون طیارائه شده در مح یهاآموزش یفیتوسعه ک 

 آموختگانو دانش انیدانشجو یو مهارت یعلم یهایتوسعه توانمند 

 یانو زم یمکان یهاتیبا وجود محدود یحت یعال آموزش به یدسترس شیافزا یبرا مناسب یبسترها جادیا 

 ییایجغراف یبا شکستن مرزها دیاز اسات یترعیوس فیاز دانش ط یریگامکان بهره 

 یکیآموزش الکترون یندهایدر فرآ یریادگیو  سیتدر یهاهیاز نظر یترعیوس فیط یریکارگبه 

  یو کارمندان در ساعات رانیمد ان،یدانشجو د،یاعم از اسات یانسان یرویدانش و مهارت ن یبروز رسان 

 نیمخاطب یو زندگ یشغل یهاتیمتناسب با فعال

 منعطف و دانشجو محور یریادگیگسترش  یبرا یکیالکترون یریادگی یهاطیمح یهاتیارتقاء قابل 

 یزمان تیبدون محدود یعال آموزش ها و موسساتدانشگاه آموختگان دانش یبرا مداوم یهاآموزش ارائه 

 یو مکان

 یمجاز یهاو گسترش رشته جادیا یالزم برا یندهایفرآ یو اجرا یزیربرنامه 

 انیو دانشجو دیاسات یبرا یمجاز یهاالزم در آموزش یهیو توج ینیتمر - یجلسات آموزش یبرگزار 

 دیتول نیو همچن یمجاز یهاآموزش آزاد و دوره یهادوره یمراحل اجرا هیبر کل یفیکنترل و نظارت ک 

 دروس کیالکترون یمحتوا
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 یاهکارکنان سازمان یبرا یمجاز ایو  یکوتاه مدت حضور یآموزش یدوره ها ندیفرآ یو برگزار یزیربرنامه 

 یها و دانش حرفه او به منظور ارتقا مهارت یازسنجین یهایبراساس بررس یردولتیو غ یدولت

 در چارچوب  رانیا میمق یاتباع خارج یبرا یو تخصص یکوتاه مدت عموم یآموزش یهادوره یبرگزار

 یمجاز ایو  یمقررات کشور به صورت حضور

 ی( مصوب به صورت مجازیارشد و دکتر یکارشناس ،ی)کارشناس یدانشگاه یرسم یهادوره یبرگزار 

 یو فناور قاتیقررات وزارت علوم تحقمطابق م

 در قالب تک درس مطابق مقررات  یبیو ترک یمجاز وهیارائه شده در دانشگاه به ش یارائه دروس رسم

 یو فناور قاتیوزارت علوم تحق

 جامعه یازهایمتناسب با ن یآموزش ینارهایو سم یتخصص یهاکارگاه ،یآموزش یدوره ها یبرگزار 

 دانشگاه با استفاده از امکانات دفتر یعلم اتیه یاعضا یشنهادیآزاد پ یآموزش یدوره ها یبرگزار 

  و افراد  یها و موسسات آموزش عالآموختگان دانشگاهدانش یبرا یکاربرد یآموزش یهادوره یبرگزار

 هیجهت ورود به بازار کار و سرما یآمادگ یکار برا یایجو

  و  یزشآمو یازسنجیبه منظور ن یدولت ریو غ یدانشگاه و با مراکز دولت یهابخش ریارتباط با سا یبرقرار

 یآموزش یدوره ها ینوع و برنامه درس نییتع

 یآزاد ومجاز یآموزش یدوره ها یاجرا یبرا نیمدرس ریدانشگاه و سا یعلم اتیاعضاء ه یجلب همکار 

 یآموزش یهادوره یبرگزار یبرا یردولتیو غ یدولت یهابا سازمان یهمکار یانعقاد تفاهم نامه و قراردادها 

 مختلف

 


