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 خدابنام 

 خاکی صدیقعلی جناب آقای دکتر 

 معاون محترم آموزشی وزارت عتف 

 و سایر مراکز آموزش عالی دانشگاهها شروع فرآیند ارزیابی خدمات آموزشهای الکترونیکی: موضوع

  احترامبا سالم و  

و سطح بندی  دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالیای الکترونیکی همانگونه که مستحضر می باشید با دستور جنابعالی مقرر شده بود تا فرآیند ارزیابی خدمات آموزشه

و با شاخص های انجمن که مورد تایید کارگروه هم قرارگرفته باشد  (ISC)با همکاری پایگاه استنادی جهان اسالم  )یادا( ایران الکترونیکی آنها توسط انجمن یادگیری

برای امکان بارگذاری اطالعات   ISCاما ایجاد پورتال الزم در  و در کارگروه نیز به تایید نهایی رسید بل آماده بودستاندارهای الزم از قاآغاز گردد. گرچه شاخص ها و 

 :وشبختانه هم اکنون بصورت کامل آماده استفاده می باشدخ لیو نیز وقت زیادی نیاز داشتتوسط مراکز آموزشی 

.achttps://ur.isc  

شروع بارگذاری اطالعات انجام گیرد. بطور با توجه به موارد فوق الذکر خواهشمند است اطالع رسانی الزم به معاونین آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت 

 خالصه فرآیند شامل مراحل زیر است:

   elearning@isc.ac به  ی و نام کامل معاون محترم آموزشیلمعاون آموزشی مرکز آموزش عالی با ارسال ایمیل رسمی حاوی اسم مرکز آموزش عا .1

 داده خواهد شد. ISCپاسخ  سریعا توسط تقاضای دریافت الگین و پسورد می نماید. 

را  "رتبه بندیپرسشنامه الکترونیکی "گزینه مراجعه و  https://ur.isc.acبا داشتن الگین و پسورد دریافتی به سایت نماینده مرکز آموزش عالی  .2

 انتخاب می نمایند.

را دانلود می نمایند و پس از مطالعه دقیق نسبت به تکمیل اطالعات پرسشنامه اقدام می نمایند و مستندات الزم را نیز  "فایل راهنما"ابتدا در این مرحله  .3

 ند.نمای می بارگذاری

یا  گرفتهتماس  به بررسی شرایط آن مرکز می پردازند و در موارد الزم با موسسه و فرآیند ارزیابی مستندات و امتیاز دهی را آغاز  یادامتخصصان انجمن  .4

 ازآن بازدید می نمایند.

موسسه و معاون محترم آموزشی وزارت امتیازات و سطح بندی حاصل شده را به اطالع  ISCانجمن یادگیری الکترونیکی ایران بطور رسمی و با همکاری  .5

 عتف می رساند.

محترم برای تعدادی که طی الزم به ذکر است که چون فرآیند بررسی و ارزیابی مربوطه زمانبر و هزینه بر است، و با توجه به اینکه هزینه اولیه ای توسط آن معاونت 

تامین شده است، نیازی به پرداخت هزینه توسط متقاضیان در این دو ماه نمی باشد. لینکن کسانی که  حداکثر دوماه از زمان اعالم، اطالعات الزم را بارگذاری نمایند

 پیس از این دومان اقدام به بارگذاری کنند مشمول پرداخت هزینه مطابق دستورالعمل انجمن یادگیری الکترونیکی ایران خواهند گردید.

 متشکرم و از همین جا از مدیران محترم همه مراکز آموزش عالی بابت همکاری الزم سپاسگزاری می گردد.ه جنابعالی تالشهای و اقدامهای کارشناسی و ارزنداز مجددا 
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 دکتر سید علی اکبر صفوی                                                                                                                                              

 انجمن یادگیری الکترونیکی ایران رئیس                                                                                 

 جهت استحضار ISCرونوشت: جناب آقای دکتر دهقانی، ریاست محترم 

 محترم وزارت عتف جهت استحضار الکترونیکی عالی آموزش کارگروه محترم -                 
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