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 همدقم

ها . این آموزشباشدمیها ناپـذیر آمـوزش در تمـامی دانشگاه از ارکـان جـدایی های مجـازیاستفاده از یادگیری و آموزشدر عصر کنونی 
 دانشجویان مقاطع پایه، بالینی و تحصیالت استفاده توسط قابلیت کهد نشـو های حضوری ارائه میهمراه با آموزش و معموالً به صورت ترکیبی

 باشند.را دارا مینظـری و بـالینی  یادگیری مباحث جهتتکمیلی 

و  قزوینبه منظور بهره مندی از امکانات فضای مجازی جهت ارتقـاء کمی و کیفـی آمـوزش در دانشگاه علوم پزشکی حاضر نامه  آیین
و کلیات آن در  مند نمودن فرآیند طراحـی، تولیـد و برگـزاری کـالس درس مجازی در سامانه آموزش مجازی دانشگاه تدوین شدهضابطه

 .است شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده
 

 فیتعار

 (E - Learning) الکترونیکی یادگیری -
ای، ی ماهوارهاباشد که از طریق ابزارهای الکترونیکی متنوع )وب، اینترانت، اکسترانت، شبکه یادگیری الکترونیکی شکلی از یادگیری می

ر( کنترل گ)خودگردان، کنترل به وسیله آموزش های مختلفای، و لوح فشرده( عرضه، و باشیوهنوارهای صوتی و تصویری، تلویریون محاوره

شود، و اجرای آن بدون محدودیت جغرافیایی های یادگیری کوچك( اجرا می ها، فعالیتها، ماژولختارهای گوناگون )دورهسا هشود و به وسیلمی

 است: یو شامل دو دسته اصل باشدو زمانی )یادگیری همزمان/غیرهمزمان( می

 

 (Synchronous) همزمان آموزش -الف

موده و با نشرکت  یریادگی -یاددهی ندیفراو فرادهنده به طور هم زمان در  رندهیاست که در آن فراگ یکیالکترون یریادگیاز انواع  یکی
 ن(ی بر خط )آنالیکنفرانس و کالس مجاز دئوی، ومبتنی بر شبکه )وب کنفرانس( . مانند کنفرانسپردازندیمیکدیگر به تعامل 

 

 (Asynchronous) همزمان غیر آموزش -ب

 یریادگی -یاددهی ندیدر فرآو بدون تعامل فعال متفاوت  یهاو فرادهنده در زمان رندهیاست که در آن فراگ یکیالکترون یریادگیاز انواع  یکی
 یکیالکترون یریادگی تیریدر نرم افزار مد فیتکلمحتوای الکترونیکی و  ارائهکنند. مانند یشرکت م

 

 الکترونیکی یادگیری مدیریت افزار نرم -

(Learning Management System: LMS)   
توان ینرم افزارها م نیا یاصل یهاتیاز قابل .کندیم تیریمد یکیرا به صورت الکترون یریادگیمربوط به  فرایندهای هیاست که کل ینرم افزار

ه ارائ ،هاتی، ارائه گزارش از فعالرانیسان و فراگرمد یهاتی، ضبط فعالیدر آن، ارائه اطالعات درس و دوره آموزش رانیبه ثبت نام فراگ
  .برخط و ... اشاره کرد یهاآزمون یمهم، برگزار عیوقا یاطالع رسان ی،آموزش میتقو ،هاامیانتقال پ، ، ارائه بازخورد توسط مدرسانفیتکال

 

 ( E - Student)الکترونیکی رندهیادگی -
، کمك منجر به مدرک یرسم یهارشته شامل انواع گوناگون مانندآموزش  نی. انندیبیآموزش م یمجاز قیهستند که از طر یرانیکلیه فراگ

  باشد.میجامعه عمومی مبتنی بر ا آموزش ی یاحرفه افراد ، آموزش مداومی، ضمن خدمت و توانمندسازیشآموز
 

 (E- Teacher) یکیالکترون مدرس 
آموزش اعم از  نیدهند. ایهمزمان ارائه م ریا غیبر خط همزمان  یخود را با استفاده از امکانات مجاز یهاکه آموزش یمدرسان تمامی
عمومی مبتنی بر ا آموزش ی یاحرفه افراد ، آموزش مداومی، ضمن خدمت و توانمندسازیآموزش كمنجر به مدرک، کم یرسم یهارشته

  باشد.میجامعه 
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 ( E - Content) یکیالکترون یمحتوا -
 ی، محتواهای، منابع درسشنیمیان ،دیاسال ،، متن، تصویركی، گرافیکیالکترون یهالیها، فایااعم از چند رسانه یآموزش یمحتواها هیبه کل

 یکیالکترون یریادگی تیرینرم افزار مد قیارائه از طر تیشود که قابلیدانشجو و استاد و ... اطالق م نیا بی انیدانشجو نیب عاملحاصل از ت
  .را داشته باشند نترنتیدر ا

 

 یساز یمجاز -
جازی )مانند مدر محیط سامانه مدیریت یادگیری  )به همراه تکالیف و تعامل( الکترونیکی به ارائه دروس از طریق اینترنت شامل ارائه محتوای

 شود.گفته می سامانه نوید(
 

 یمجاز آموزش مراکز -
                     تیفعال یکیالکترون یریادگی یهابرنامه یابی، ارائه و ارزشدیو تنها در حوزه تول یشود که به طور تخصصیاطالق م یمراکز یبه تمام

 کنند.  یم
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 آن  قیو مصاد یتوسعه آموزش مجاز :9 ماده
 دهد شامل:ادگیری و آموزش مجازی انجام میی اقداماتی که مرکـز آمـوزش مجـازی دانشـگاه در راسـتای توسـعه

 

  یدر دروس نظـر یبه صورت کمک آموزش یمجاز یریادگیاستفاده از  -9
 :رودمیبه عنوان کمك آموزشی بـه کـار  شکلدو  دریادگیری مجازی 

  ارائه درس به صورت ترکیبی الف(
 غیر حضوری درس به صورت ارائه  ب( 

 های آموزش چهره به چهره )حضوری( و آموزش مجازی )غیر حضوری( است.یادگیری ترکیبی یك راهبرد آموزشی بـا بهـره گیـری از روش
 

تواند به شکل مجازی ارائه شود، به ماده جهت آگاهی از اینکه چه مقدار از کل ساعات آموزش هر درس نظری پایه یا تخصصی می -1-1
( یمجاز یدانشگاه علوم پزشک یآموزش مجاز یعال یمصوب شورا ی)الزامات ارائه دروس به صورت مجاز 1مندرج در پیوست  1شماره 

 مراجعه شود. 
 

های گیری بیمایبروز همه یا مانند وقوع مخاطرات طبیعی /بحرانضطراریاالزم به ذکر است بند فوق بر اساس وقوع شرایط  :1تبصره 

 گردد. واگیر، طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تعیین می
  

گردد که دارای محتوای ای محسوب میدقیقـه 09یك جلسه آموزش مجازی در صـورتی معـادل یـك جلسـه آمـوزش حضـوری  :2تبصره 

کـه تمـام  نحویه ب)دقیقه به همراه ارائه تکلیف باشد  54 – 09دقیقـه و حداکثر 09ای تعـاملی بـا زمـان حـداقل آموزشی چنـد رسـانه

 .(اهـداف آموزشـی آن جلسـه را براسـاس کوریکولوم آموزشی پوشش دهد

 

تواند کامالً ییـد شورای آموزشی دانشگاه میأیا پیش نیاز دانشگاهی به شرط مراعات سایر مـواد آیـین نامـه و بـا ت/دروس عمومی و -1-0
رین و ، تم)حضوری و آنالین( د. در این صورت، حفـظ ارتبـاط اسـتاد و دانشجو در قالب جلسات پرسش و پاسخنبه صورت مجازی ارائه شو

  رفع اشکال در طول نیمسال تحصیلی توسط مدرس الزامی است.
 

 است. صورت مجازی بالمانعبه  گروه معارف اسالمیدروس معارف اسالمی در صورت تأیید آموزش  :1 تبصره
 

های آموزشی های درسی رشتهدروس در سامانه آموزش مجازی بایـد مشـخص و متناسـب بـا کوریکولومکلیه عنوان، حجم و محتوای  -1-3
 های جامع باشد.مصوب دانشگاه و منابع آزمون

 

 ف، سرفصل،اهداشامل: مقرارت مربوط بـه درس و دانشجو، مسئول،  ،الزم است شناسنامه یا طرح دروس نظری پایه و تخصصی -1-5
ها قبل از برگزاری درس به ارزیابی پیشرفت تحصیلی و آزمون هایروش تکالیف، راهنمـای مطالعه، بودجه بنـدی عنـاوین درس، ،ساعات

 دانشکده برسد. ایید رابط آموزش مجازیت
 

به  1-1که در بند  /بحرانشرایط اضطراری به صورت حضوری است مگر درر سطح دانشگاه ها دبرگزاری اولین جلسه تمامی کالس -1-4
 آن اشاره شده است.

 
ها با هماهنگی معاون آموزشی دانشکده، هیات علمی دانشکده کلیه محتواهای الکترونیکی تهیه شده توسط اعضایکنترل مدیریت  -1-0

محتواهای درسی را تهیه و به  گزارشی از روند بارگذاری ماه 0هر های آموزشی مدیران گروهصورت پذیرد.  های آموزشیتوسط مدیران گروه
گزارش  باشند تاها موظف میرابطین آموزش مجازی دانشکدهیند. در پایان هر نیمسال تحصیلی مسئول آموزش مجازی دانشکده ارائه نما

 سال نمایند.نهایی عملکرد اساتید را برای معاونت آموزشی دانشگاه ار
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 یو عمل ینیدر دروس بال یبه صورت کمک آموزش یمجاز یریادگیاستفاده از  -2
 مورد استفاده قرار گیرد.روش کمك آموزشی در دروس بالینی و عملی باید با استفاده از آموزش مجازی همزمان با آموزش حضـوری  ایـن

 د.ندار ینظرکه ماهیت باشد میکارآموزی و کارورزی  ،کارگاهیآن بخش از دروس عملی، شامل در واقع آموزش مجازی 
 

کـارآموزی و کـارورزی بایسـتی بـدون تغییـر در ساعات حضور دانشجو و استاد در بالین،  های عملی،آموزش مکمل مجازی در دوره :هتبصر

برنامه درسی، روند تصـویب در گـروه، دانشکده و دانشگاه را سپری  نظری؛و مانند دروس  ک( بودهبو الگ) کتاب کار درشده به صورت درج 
  نماید.

 

 یپزشـک جامعه مداوم آموزش ارائه یبرا یمجاز یریادگیاستفاده از  -9
و جامعه پزشکی باید مطابق با مصوبات اداره کل آموزش مداوم جامعـه پزشـکی در وزارت بهداشـت، درمـان  هـای آمـوزش مـداومبرنامـه 

های آموزش پزشکی، تدوین و در صورت ارائه بر روی سایت آموزش مداوم اینترنتی، توسط کمیته تخصصی مرکز آموزش مجازی از نظر جنبه
اسـاس  هـا برهای تدوین شده در دانشـکدهیید قرار گیرند. الزامی است محتوای علمی برنامهأفنـاوری و الزامـات آمـوزش مجازی مورد ت

توانند عالوه بر استفاده به عنوان کمك آموزشی مجـازی، از امتیاز آموزش مداوم نیز ها مییید گردد. این برنامهأمداوم ت ضوابط آموزش
 برخوردار شوند.

 

 یکیآموزشی الکترون یمحتوا هیته -4
 ایهای چنـد رسـانهبستهو ای همزمان شده با اسالید، فیلم و انیمیشن، شبیه سازی رایانه صوت تواند شامل پادکست،می یمحتوای الکترونیک 
(Multimedia.باشد ) 
 

ت علمـی، گروه، دانشکده مربوطه و مرکز آموزش أدرج نام عضـو هیـ تولید شده طبق این آیین نامه، یدر تمامی محتواهای الکترونیک -5-1
اثر الزامی است. بازنشر محتواهای تولید شده تنها با هماهنگی مؤلف و اخذ مجوز از معاونت آموزشی دانشگاه مجازی به عنوان پدیدآورندگان 

آورنـدگان اثـر تقسیم  ای بـین پدیدستفاده از محتوای تولید شده طـی تفـاهم نامـه امکان پذیر خواهد بود. منافع مالی احتمالی حاصل از ا
بار بازنشر و بازنشر به همراه بازنگری و یا اصالحات، به هر شـیوه و در هـر بسـتری، جاری و الزم  در هرترتیبات فوق الذکر . خواهد شد

 االجرا خواهد بود.
 

باشد و پدیدآورندگان حق مالکیت مادی و معنوی محتوای آموزش الکترونیك تولید شده منحصر به دانشگاه علـوم پزشکی می :1تبصره 

ه حق مالکیت و موافقت ئو الزم است فرم ارا شتهها را نداه آن به دیگـر سازمانئمرکز آموزش مجازی حق انتقال و ارابدون اجازه مکتوب از 
 توسـط صـاحب اثـر تکمیل گردد.( 0)پیوست با کپی رایت 

 

 د.نرعایت گرد (3کدهای اخالقی )پیوست  ی،تولید محتوای الکترونیکفرایند در رود انتظار می :2تبصره 
 

توانـد توسـط گروهی از مـی البته این محتوا .ول داشته باشدئلف مسؤم/یك نفر مدرس بایستمی یهر محتوای الکترونیک :3تبصره 

 ایط تدوین و ارائه شود.رمدرسین واجد ش
 

تهیه ( 1با رعایت الزامات تولید محتواهـای مجـازی دانشـگاه علـوم پزشـکی مجازی کشوری )پیوست  بایستمیمحتوای تولید شده  -5-0
 شده باشد.

 

 قبل از شروع ترم، جدول زمانی بارگذاری محتواهای الکترونیکی توسط اعضای هیأت علمی تهیه و برای مدیر گروه ارسال گردد. -4-0
 

 ناریبه صورت وب یآموزش یهاشیهما ها و،کارگاهیمجاز یهاکالس یبرگزار -5
های مختلف به مطالب ارائه شـده، امکان برگزاری کالسجغرافیایی مناطق  و تسهیل دسترسی مخاطبینمندی تعداد بیشتر  به منظور بهره
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توسط مدیریت فناوری اطالعات و مرکز آموزش  ،بستر اینترنت درهای آموزشی به صورت وبینار و پخش زنده ها و همایشکارگاه مجازی،
 چند جانبه باشد.یا دو و  ،تواند یك جانبهمجازی وجود دارد. ارتباط با مخاطبان بسته به نیاز و نظر برگزارکنندگان می

 

هت جاسخ پرسش و پجلسه کالسهای درس که به صورت آفالین برگزار می گردد می بایست یك جلسه  5الی  3به ازای هر  :1تبصره 

 ارائه گردد. به صورت آنالینرفـع اشکال 
 

های فنی الزم در محل برگزاری و از جمله تأمین پهنای باند اینترنتی  امکان برگزاری وبینار منوط به وجود امکانات و زیرساخت :2تبصره 

آموزش مجازی ارزیابی و امکان پذیر بودن است کـه ایـن مـوارد قبـل از برگزاری توسط مرکز ه کافی توسط واحد فناوری اطالعات دانشگا
 آن اعالم خواهد شد.

 

 در سطح دانشگاه یساختار آموزش مجاز - 2ماده 

 دانشگاه یآموزش مجاز مرکز -9
گذاری، نظارت و پشتیبانی روندهای آموزش مجازی در سـطح دانشگاه با ساختار مناسـب برای رسیدگی به امور مربوط به سیاست مرکزاین 

 پردازد.های آموزشی، پژوهشی، توانمندسازی و کارآفرینی و ... در دانشگاه تشکیل و به فعالیت میها در زمینهدانشکدهو 
 

موزش آ شامل یك عضو هیأت علمی به عنوان مسئول مرکز و سه نفر کارشناس حوزه دانشگاهآموزش مجازی  مرکزتشکیالت اداری  -1-1
 گردد.تعیین می دو نفر کارشناس فناوری آموزشیو   ITمجازی که یك نفر کارشـناس 

 

ت علمی یا کارشناسان به عنوان رابط آمـوزش مجـازی توسط رئیس دانشکده انتخاب و معرفی أدر هر دانشکده، یك نفر از اعضای هی -1-0
 گردد.می

 

کمیتـه تخصصی آموزش مجازی مرکز مطالعات  های مربوط بـه آمـوزش مجـازی دانشـگاه،ریزی و نظارت بر فعالیتبه منظور برنامه -1-3
 :گرددو توسعه آموزش علوم پزشکی با اعضای ذیل تشکیل می

 معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته -

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان دبیر کمیته -

 های تابعهمعاون آموزشی دانشکده -

 دانشگاهآموزش مجازی  مرکزمسئول  -

 مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه -

 ویمدیر انفورماتیك دانشگاه یا نماینده  -
 مدیر آموزش مداوم دانشگاه -
 

 :شرح وظایف کمیته تخصصـی آمـوزش مجـازی -1-3-1

 ها و امکانات مورد نیاز جهت توسعه آموزش الکترونیكررسی و توسعه زیرساختب -
 بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی الزم در دانشگاه برای توسعه آموزش مجازی -
 آموزشی مجازی در دانشگاه یهانیازسنجی در خصوص دوره -
 های مجازی در دانشگاهپیشنهاد و پیگیری اخذ رشته -
های حوزه سطوح مختلف فعالیتفراهم آوری زمینه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سایر نهادهای ذیربـط در  -

 آموزش الکترونیك
های آموزش مجازی، اعتباربخشی درونی مرکـز آمـوزش مجـازی و آزمـون الکترونیـك دانشـگاه در چارچوب ارزشیابی برنامه -

 های دانشگاه علوم پزشکی مجازیسیاست
علمی، کارشناسان و  تأـك جهـت اعضـای هیهـای توانمندسـازی آمـوزش الکترونیریـزی دورهگذاری، برنامـهسیاست -

 دانشجویان
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 تدوین برنامه عملیاتی مرکز آموزش مجازی در راستای توسعه یادگیری مجازی در هـر سـال تحصیلی -
 هاارائه مشاوره تخصصی در زمینه آموزش مجازی به دانشکده -
 وزشی دانشگاههای آموزش مجازی به معاون آمای از برنامههای دورهارائه گزارش -
سازی های معادلهای مربوطـه جهـت صـدور گواهیلیسـت اساس چك یید دروس و محتواهای تولید شده برأبررسی و ت -

 واحدهای مجازی
 نامه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سایر نهادهای ذیربط جهت توانمندسازی و تولید محتوای مجازی انعقاد تفاهم -
 

 هاآموزش در سطح دانشکده یساز یساختار مجاز -9ماده 
با ترکیب  در هر دانشکده سازی خود ساختاری با عنوان رابط آموزش مجازی های مجازیها باید برای اجرای برنامههر یك از دانشکده -3-1

 و شرح وظایف مشخص و متناسب با شرایط آن دانشکده داشته باشند.
 

را به عنوان رابط آموزش مجازی دانشکده با مرکز آموزش مجازی  یا کارشناس ت علمیأهی عضوهر دانشکده موظف است یك  -3-0
 منصوب و معرفی نماید. دانشگاه

 

ها برنامه عملیاتی خود را به طور اختصاصی برای دانشکده خود تدوین کرده و پـس از تصـویب در رابط آموزش مجازی دانشکده -3-3
 کند تا پس از تصویب نهایی در دانشکده مربوطه اجرا شود.ال میدانشـکده، بـه شـورای آموزشـی دانشگاه ارس

 

هایی های آموزشی دانشکده شامل قسمتبرنامـه آمـوزش مجـازی هـر یـك از گروه می بایست ،هارابط آموزش مجازی دانشکده :1تبصره 

بـه همراه نوع آموزش مجازی مورد نظر در شورای آموزشی دانشکده به تصویب  ،ه به صورت مجـازی مناسـب اسـتئاز دروس که برای ارا
 برساند.

 

شوند، هـایی کـه بـه صورت مجازی ارائه میبرنامه مکتوب هر واحد درسی از نظر بخـش بایستمیهای آموزشی تمامی گروه :2تبصره 

تحصـیلی به رابط آموزش مجازی دانشکده تحویل نمایند و بر روند  نوع آموزش مجازی و میزان نمره و آزمون نهایی را در آغاز نیمسال
 اجرای درس در طول نیمسال نظارت داشته باشند.

 

ها را قبل از های عملیاتی دانشکدهدر صـورت ارجـاع معاونـت آموزشـی دانشگاه، برنامه بایستمی دانشگاهمرکز آموزش مجازی  :3تبصره 

های نامه و الزامات آموزش مجازی کارشناسی کرده و در تعامل با دانشکده اه از نظـر تطبیـق بـا ایـن آیینارائه به شورای آموزشی دانشـگ
 یید قرار دهد.أمربوطه مورد ت

 

ت علمی خود را جهت أگـزارش نیازسـنجی و پیشـنهادات توانمندسازی اعضای هی بایستمیابـط آمـوزش مجـازی دانشـکده ر -3-5
 یادگیری مجازی و ... را در هر نیمسال تحصیلی به مرکز آموزش مجازی ارائه نماید.آشنایی با 

 

های توانمندسازی در هـای تخصصی و برگزاری کارگاههـا را در خصـوص مشـاورهدانشـکده بایستمیآموزش مجازی  مرکز تبصره:

 ی آموزش مجازی یاری رساند.حوزه
 

در پایـان هـر نیمسـال تحصـیلی گزارشی از روند اجرایی و میزان پیشرفت برنامه عملیاتی  بایستمیهـا رابط آموزش مجازی دانشکده -3-4
 یید به شورای آموزشی دانشگاه ارسال شود.أتهیه و به شورای آموزشی دانشکده ارائـه نمایـد تـا بعد از ت

 

ای های آموزش مجازی و ارائه گزارشات دورههیـات علمـی و دورهها بایـد در برنامـه ارزشـیابی اعضـای رابط آموزش مجازی دانشکده -3-0
 مشارکت داشته باشد.

 

جویان ت علمی و دانشأاالت اعضای هیؤباید ساز و کار مناسب برای رفع مشکالت فنی و پاسخ به س دانشگاهمرکز آموزش مجازی  تبصره:

 را فراهم نماید.هـای الکترونیـك هـای آمـوزش مجـازی و آزموندر مورد سامانه
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 یمجاز دوره یبرگزار ندیفرآ - 4ماده 
ها موظفند در ابتدای هر نیمسال در جلسه توجیهی دانشجویان جدیـدالورود و همچنین توسط اسـاتید مشـاور تحصـیلی تمامی دانشکده -5-1

 نمایند.در خصـوص بحـث آمـوزش مجـازی در دانشـگاه بـه دانشـجویان توضیحات الزم را ارائه 
 

کارشـناس آمـوزش هر رشته در ها/مسئول امور کالسپایش کمی برگزاری جلسات توسط دانشکده از طریق ایجاد دسترسی برای  -5-0
 شود.کالس درس استاد با معرفی دانشکده به مرکز آموزش مجازی در سامانه آموزش مجـازی انجـام می

 

هـای حضوری، فعالیت در سامانه آموزش اسـاس میـزان مشـارکت در کـالس ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در درس ترکیبی بر -5-3
های درسی و نتایج امتحانات طـول درس و پایانی درس خواهد بود و استاد هر درس مرجع اصلی ارزیابی مجازی، انجام تکالیف و پروژه

 دانشجو خواهد بود.
 

 یمجاز یهاآموزش یبرا یعلم تیأه یاعضا یتوانمندساز -5ماده 

 :یتوانمندساز یآموزش یهادوره یبرگزار خصوص در یزیربرنامه و یازسنجین -4-1
ت أجهت توانمندسازی اعضای هی های آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری مجازی، تولیـد محتـوا، ارزشـیابی و...آمـوزش مجازی دوره مرکز

 نماید.ریزی و برگزار میبرنامهرا علمی و کارشناسان 
 

شرکت کنندگان و صدور گواهینامه بر  ،های توانمندسازی، ارزشیابی دورهت علمی، ثبت نام، برگزاری دورهأاطالع رسانی به اعضای هی -4-0
 است. آموزش مجازیعهده مرکز 

 

 مند شوند. هـا، از امتیـاز توانمندسـازی آموزشـی دانشگاه بهرهت علمی شـرکت کننـده در ایـن دورهأاعضای هی -4-3
 

 یمجاز یهاتیجهت فعال یعلم أتیه یاعضا یقیتشو ازاتیامت -6ماده 

 در موارد مشروحه ذیل مطابق با سامانه عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه )سعاد(:های امتیاز مالک -6-1

 (1)پیوست ای براساس استانداردها تولید و بارگذاری محتوای آموزش مجازی چند رسانه -
 های کمکی پیوست شدهفایل -
 اندانشجویارائه بازخورد مناسب به بارگذاری تکالیف و  -
 بررسی و ارزشیابی تکالیف دانشجویی -
 برگزاری آزمون مجازی )تکوینی و ...( دارای امتیاز تشویقی جبرانی -
 استفاده از تاالر گفتگو و مباحثه دارای امتیاز تشویقی جبرانی -

و سایر موارد براساس ارزیابی  (5بررسی موارد مربوط به محتوای آموزشی، مطابق با چك لیست ارزیابی محتوای مجازی تولید شده ) پیوست 
آموزش مجازی دانشگاه  مرکزآموزش مجازی و تایید نهایی هـای اسـتاد در سامانه مستندات ارسالی تاییـد شـده از دانشـکده از فعالیت

 باشد.می
 

 پژوهی آموزشی:  مصادیق دانش -6-2
( 7( یا گواهی )پیوست 0و  4دارند جهت دریافت حمایت مالی )گرنت( )پیوست ای در حوزه یادگیری مجازی های توسعهفعالیتاساتیدی که 

لوم )موکس( دانشگاه ع های آرمانراهنمای کلی تولید بخش آموزهاز طریق مرکز ملی تحقیقات راهبردی )نصر( و/یا با استفاده از  توانندمی
 پزشکی مجازی  اقدام نمایند. 
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 9 وستیپ

 یمجاز آموزش یعال یشورا اساس بر یمجاز صورت به دروس ارائه الزامات
 

ار قر یبردارمورد بهره یپزشک معلو یهاها و دانشکدهدر دانشگاه یمحترم آموزش مجاز نیلئومس ییراهنما یبرا تواندیدستورالعمل م نیا
 .ردیگ

الزامات  نییبوده و در تب یکینوشته شده که بر اساس اصول پداگوژ یبه صورت پاورق یحاتیاز الزامات توض كیذکر است که در هر به الزم 
 است.  دیمف
 

 تعاریف

 ( E - Learning) یکیالکترون یریادگی -
ای، ی ماهوارهاباشد که از طریق ابزارهای الکترونیکی متنوع )وب، اینترانت، اکسترانت، شبکه یادگیری الکترونیکی شکلی از یادگیری می

ر( کنترل گهای مختلف )خودگردان، کنترل به وسیله آموزشای، و لوح فشرده( عرضه، و باشیوهنوارهای صوتی و تصویری، تلویریون محاوره

شود، و اجرای آن بدون محدودیت جغرافیایی های یادگیری کوچك( اجرا میها، فعالیتها، ماژولشود و به وسیلۀ ساختارهای گوناگون )دورهمی

 است: یو شامل دو دسته اصل باشدو زمانی )یادگیری همزمان/غیرهمزمان( می

 ( Synchronousآموزش همزمان ) -الف

موده و با نشرکت  یریادگی -یاددهی ندیفراو فرادهنده به طور هم زمان در  رندهیاست که در آن فراگ یکیالکترون یریادگیاز انواع  یکی
 ن(ی بر خط )آنالیکنفرانس و کالس مجاز دئوی، ومبتنی بر شبکه )وب کنفرانس( . مانند کنفرانسپردازندیمیکدیگر به تعامل 

 

 ( Asynchronousهمزمان ) ریآموزش غ -ب

 یریادگی -یاددهی ندیدر فرآو بدون تعامل فعال متفاوت  یهاو فرادهنده در زمان رندهیاست که در آن فراگ یکیالکترون یریادگیاز انواع  یکی
 یکیالکترون یریادگی تیریدر نرم افزار مد فیتکلمحتوای الکترونیکی و  ارائهکنند. مانند یشرکت م

 

 نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی -

(Learning Management System: LMS)   
توان ینرم افزارها م نیا یاصل یهاتیاز قابل .کندیم تیریمد یکیرا به صورت الکترون یریادگیمربوط به  فرایندهای هیاست که کل ینرم افزار

ه ارائ ،هاتی، ارائه گزارش از فعالرانیسان و فراگرمد یهاتی، ضبط فعالیدر آن، ارائه اطالعات درس و دوره آموزش رانیبه ثبت نام فراگ
  .برخط و ... اشاره کرد یهاآزمون یمهم، برگزار عیوقا یاطالع رسان ی،آموزش میتقو ،هاامیانتقال پ، ، ارائه بازخورد توسط مدرسانفیتکال

 

 ( E - Student) یکیالکترون رندهیادگی -
، کمك منجر به مدرک یرسم یهارشته شامل انواع گوناگون مانند آموزش  نی. انندیبیآموزش م یمجاز قیهستند که از طر یرانیکلیه فراگ

  باشد.میجامعه عمومی مبتنی بر ا آموزش ی یاحرفه افراد ، آموزش مداومی، ضمن خدمت و توانمندسازیشآموز
 

 ( E- Teacher) یکیمدرس الکترون -
آموزش اعم از  نیدهند. ایهمزمان ارائه م ریا غیبر خط همزمان  یخود را با استفاده از امکانات مجاز یهاکه آموزش یمدرسان تمامی
عمومی مبتنی بر ا آموزش ی یاحرفه افراد ، آموزش مداومی، ضمن خدمت و توانمندسازیآموزش كمنجر به مدرک، کم یرسم یهارشته

  باشد.میجامعه 
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 ( E - Content) یکیالکترون یمحتوا -
 ی، محتواهای، منابع درسشنیمیان ،دیاسال ،، متن، تصویركی، گرافیکیالکترون یهالیها، فایااعم از چند رسانه یآموزش یمحتواها هیبه کل

 یکیالکترون یریادگی تیرینرم افزار مد قیارائه از طر تیشود که قابلیدانشجو و استاد و ... اطالق م نیا بی انیدانشجو نیب عاملحاصل از ت
  .را داشته باشند نترنتیدر ا

 

 یمجاز صورت به دروس ارائه زانیم. 9 ماده
 یظرندروس  یارائه مجاز زانیم یاصل یمبنا یعلوم پزشک یزیبرنامه ر یعال یمصوب شورا یبینامه آموزش ترک نییآ یعاد طیدر شرا

وزارت بهداشت، درمان و  یآموزش معاونتاما با توجه به مجوز  .است (دانشگاه یآموزش یشورا دییبا تا % 09دانشکده و تا  دییبا تا 17/5)
ارائه  یبه صورت مجاز یشتریدانشگاه، درصد ب یآموزش یتواند در هر دانشگاه، بسته به نظر شورایم اضطراری طیدر شرا یآموزش پزشک

  .شود
 

 LMS در درس پنل لیتکم. 2 ماده
ارائه  .ارائه دهد LMSخود در  یدرس در پنل اختصاص یجازرا به عنوان حداقل الزامات ارائه م ریمدرس هر درس موظف است موارد ز

  :شودیمحسوب نم یمجاز ریاز موارد ز یکیدرس بدون 

ت مسقدر  دیباباشد که میدرس  یبنددرس، انتظارات از دانشجو و زمان یو شناخت ی، اهداف رفتاریشامل روند آموزش :درس طرح(  الف

 .1ردیقرار گ جودانش اریمحتوا در اخت نیبه عنوان اول ایدرس و  یمعرف

ر د. هنباش یمتناسب با تعداد واحد درس دیمنابع با نی. اردیقرار گ LMSدرس در  یروند آموزش بیبه ترت دیمنابع مورد مطالعه با :منابع( ب

از اهداف و  شیآمده ارائه شود. تعداد متعدد محتوا ب یچند هدف از اهداف درس که در قسمت معرف ای كیبر اساس  دیکدام از محتواها با
 . 0ستیبا تعداد واحد قابل قبول ن امتناسبن

 ، آزمون و گروهفیشامل تکل یریادگی تیفعال ی، تعدادیدرس یمتناسب با تعداد واحدها دیدر هر درس با :یریادگی یهاتیفعال(  ج

واند به آنها تباشد که مدرس ب یاونهبوده و به گ انیو مقطع دانشجو یمتناسب با تعداد واحد درس دیها باتیفعال نیشود. تعداد ا گفتگو ارائه
 . 3بدهد یبازخورد فرد

 

 یآموزش یمحتواها نوع. 9 ماده
  5قرار دهد LMSمدرس باید محتواهای آموزشی متناسب را در 

تواند با توجه به درس، شامل معرفی مشخصات کتاب مرجع، فایل یا لینك کتاب الکترونیکی، فایل یا لینك مقاله، جزوه، محتواها می -3-1
 پادکست صوتی، صدای همزمان شده با اسالیدها و مولتی مدیا باشد. 

 . 4نوع محتوا باید بر اساس مقطع دانشجویان و میزان دشواری درس تعیین شود -3-0
توان از فیلم فرآیند استفاده کرد ولی بارگذاری فیلم سخنرانی استاد قابل تنها در شرایط خاص و با توجه به مبحث مورد تدریس می -3-3

 قبول نیست. 

                                                           
اشراف  بعد از  مطالعه آن انیکه دانشجو یابه گونه .کرده و در طرح درس پاسخ دهند ینیب شیرا تا حد ممکن پ انیبر اساس تجربه خود سواالت دانشجو دیبا مدرسان 1

 کنند. دایاز در طول دوره پیمورد ن یهاتیکامل به فعال
 .داده شده است حیتوض یدر مورد نوع محتوا در موارد بعد 0
 .داده شده است حیتوض یدر موارد بعد یریادگی یها تیدر مورد نوع فعال 3
کتاب  یتنها با معرف PhD یتخصص یدرس در مقطع دکتر كی. به عنوان مثال ممکن است در ستین سیتدر یباال تیفیک لیمحتوا دل ادیکه تعداد ز دیتوجه کن 5

  .محتوا داشته است كیکه تنها  یرا حاصل کند در صورت یریادگی زانیم نیترباال یلیتحل فیمرجع در قسمت محتوا و با ارائه تکال
ان با همزم یدهایو اسال ایمد یمولت یمحتواها دیاست و با یریادگی یاستاد عامل اصل حاتیتوض یعموم یو دکتر یمانند کارشناس under graduateمقاطع  در 4

به سواالت  اسختعامل با پ جادیمرجع و ا یکتاب درس یتوان با معرف یم PhD یتخصص یمانند دکتر یلیتکم التیدر مقاطع تحص یارائه شود. ول شتریاستاد ب یصدا
 .کرد نیدانشجو را تضم یریادگی فیو بازخورد به تکال
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 . 0با توجه به عرض باند اینترنت پایین در کشور، محتواها باید تا حدامکان کم حجم باشند -3-5
قابل قبول نیست. در چنین  LMSهای منابع محتوا مانند یوتیوب یا موکس آرمان در سامانه ا فیلمهای حجیم و یقرار دادن فیلم -3-4

نیز برای ....  ،Google drive  ،Mega توان از امکاناتی مانندقرار گیرد. می LMSمواردی باید تنها لینك محتوای مذکور در سامانه 
 استفاده کرد. LMSقرار دادن محتوا و ارائه لینك آن در سامانه 

شود تا در تمام محتواها مالکیت معنوی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی کشور مصوب شورای توصیه می -3-0
 عالی آموزش مجازی رعایت شود. 

 هر گونه الزام مدرسان برای بارگذاری تعداد زیاد محتوا در قسمت منابع ممنوع است. -3-7
 

 یریادگی یهاتیفعال. 4 ماده
تعدادی فعالیت یادگیری شامل تکلیف، آزمون و گروه گفتگو، متناسب با نوع درس، تعداد واحد درسی و مقطع  LMSمدرس باید در سامانه 

 تحصیلی قرار دهد. 
 روز بازخورد بدهد.  19تا  7تکلیف بدون بازخورد به دانشجویان قابل قبول نیست و مدرس باید به کلیه تکلیف در بازه زمانی قابل قبول  -5-1
 تکلیف با فاصله زمانی مناسب ارائه شود.  0بهتر است به طور متوسط به ازای هر واحد درسی  -5-0
( Discussion groupگیرد و یا گروه گفتگو )هایی که جواب آنها بعد از اجرا در دسترس دانشجو قرار میتواند از آزمونمدرس می -5-3

 ، به عنوان جایگزین برخی تکالیف استفاده کند. با نظارت فعال استاد
 

 یمیت سیتدر. 5 ماده
 که چند مدرس دارد در سامانه وجود دارد.  یدر دروس یمیت سیامکان ارائه تدر

 مدرسان را انجام دهد.  نیالزم ب یول، هماهنگئبه عنوان مدرس مس دیبا میت نینفر از مدرس كی -4-1
 ل است. ئومدرسان بر عهده مدرس مس ریسا حینظارت بر عملکرد صح فهیوظ -4-0
 جادیر او تکرا یخودشان همپوشان فیهمکاران خود را مطالعه کنند تا با محتواها و تکال فیمدرسان محتواها و تکال هیبهتر است کل -4-3

 نشود. 
 یل درس بر حسن اجرائوماهنگ شود و مسه میت یاعضا نیدرس ب رائهقبل از ا دیو تعداد و نوع محتواها با فیارائه تکال یزمانبند -4-5

 نظارت کند.  ماتیتصم
 لیتما یعلم اتیه یاز اعضا یکیکه  یکامل داشته باشند و در صورت یآگاه گریکدیهمه مدرسان از عملکرد  دیبا یمیت سیدر تدر -4-4

 حذف شود.  سیرتد میاز ت دیخود توسط همکاران را ندارد با یبه مشاهده محتواها
 

 (همزمان) یمجاز کالس یبرگزار. 6 ماده
 های مجازی به صورت همزمان برگزار کند. تواند با توجه به طراحی آموزشی در هر درس کالسمدرس می

برای برگزاری کالس مجازی باید از بهره مندی دانشجویان از عرض باند و امکانات مورد نیاز اطمینان حاصل شود تا امکان حضور  -0-1
 همه دانشجویان بدون قطعی و با کیفیت قابل قبول فراهم باشد. 

ارد و کالس همزمان باید در کنار تکمیل وجود ند LMSامکان ارائه تمام درس از طریق کالس مجازی همزمان بدون تکمیل پنل  -0-0
 بر اساس موارد گفته شده قبلی و به عنوان تکمیل فرآیند یادگیری استفاده شود.  LMSپنل 

نمره ارزشیابی نهایی در و در نظر گرفته حضور و غیاب به عنوان فرایند در کالس مجازی را در دانشجویان تواند حضور مدرس می -0-3
 . نمایدلحاظ  ایشان 

 مدرس باید در طی برگزاری کالس مجازی از حضور فعال دانشجویان اطمینان حاصل کند. -0-5
 

 

                                                           
امه الزامات ن نییاستاندارد )بر اساس آ یکیالکترون یمحتوا دیهستند( امکانات تول یمرکز آموزش مجاز یکه دارا ییهادانشگاه ژهیها )به وکه دانشگاه رودیانتظار م 0

 یاز امکانات صدا گذار توانیاضطرار م طیدر شرا یول. قرار دهند یعلم اتیه یاعضا اریرا فراهم کرده و در اخت ی(مجاز یدانشگاه علوم پزشک یکیالکترون یمحتواها
 .شودینم هیتوص یخروج لیفا یحجم باال لیروش به دل نیاستفاده کرد. هر چند ا نتینرم افزار پاورپو
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 انیدانشجو یابیارزش. ۷ ماده
م و اعال نییتع یلیتحص مسالین یبه طور شفاف از ابتدا دیبا شودیارائه م یکه به صورت مجاز یدر بخش انینمره دانشجو نییتع یچگونگ

 استفاده کرد.  LMSدرس در  یابینحوه ارزشو  یتوان از قسمت معرفیامر م نیا یشود. برا
 اختصاص داده شود.  انیتوسط دانشجو یریادگی یهاتیانجام فعال یبرا ییاز نمره نها یقسمت دیبا -7-1
د با توانیدارد م نانینها اطمآو عملکرد طول دوره  یریادگی یهاتیبر اساس فعال انیدانشجو یریادگی زانیکه مدرس از م یدر موارد -7-0

 کند.  نییرا تع وکامل دانشج ی، نمرهیینها یاز نمره یبه عنوان قسمت LMSآزمون در  یبرگزار
 آزمون ساز استفاده شود.  یتخصص یاز نرم افزارها یینها یرسم یهاآزمون یبهتر است برا -7-3
س شود و مدریم نییها و شرکت در گروه گفتگو تعانجام آزمون ،فیپاسخ به تکال قیاز طر یدانشجو در دروس مجاز ابیحضور و غ -7-5
 دوره کند.  دیرا تجد یدر کالس، و بتی، با عنوان غیریادگی یهاتیتواند در صورت عدم شرکت دانشجو در فعالیم

 استاد یابیارزش. ۸ ماده
 یو بررس انیاز دانشجو یمانند نظرسنج یمختلف یهااستاد داشته باشد و از روش سیتدر یابیارزش یساز و کار الزم برا دیهر دانشکده با

  .7( استفاده شودPeer review) انیهمتا
جود استاد و یابیارزش یاختصاص یهاو در سامانه یدانشجو همانند دروس حضور دیاستاد از د یابیساز و کار ارزش دیدر دانشکده با -۸-1

 داشته باشد. 
  .۸اصالح شود یمتناسب با درس مجاز دیبا یابیفرم ارزش االتؤس -۸-0
آموزش مجازی  یندهیدروس و نما نیجلسه با حضور همه مدرس كیحداقل  یلیتحص مسالین یدر ط حد امکان شود تا یم هیتوص -۸-3

 رشتیب دیجلسات با نی. اردیقرار گ یهر مدرس توسط خودش ارائه شده و مورد بحث و بررس یو اقدامات آموزش مجاز LMSدانشکده، پنل 
 . انجامدیمدرسان ب ی، به توانمندسازیابیاز ارزش

 انجام شود.  LMSگزارش سامانه  قیتواند از طریو ...( م فیتکالعملکرد استاد )تعداد منابع ،  تیکم -۸-5
 کند.  یابیارزش زیهمزمان را ن یمجاز یهاکالس تیفیدانشگاه الزم است ک -۸-4
 یو سیتدر یفیک ای یکم یابینشود و با ارزش یحاضر به ارائه درس به صورت مجاز یعلم اتیکه عضو ه یدر موارد دیدانشگاه با -۸-0

 مدرس و ... داشته باشد.  ضیمشخص مانند تعو استینباشد، س دییامورد ت
 ، مصوب و اجرا کند. نیدهند تدویالزامات ارائه م تیرا با رعا یکه دروس مجاز یاستادان یبرا یقیساز و کار تشو دیدانشگاه با -۸-7
 

 مدرسان یتوانمندساز. 1 ماده
 داشته باشد.  یارائه دروس به صورت مجاز یبرا یعلم اتیه یاعضا یتوانمندساز یساز و کار مطلوب برا دیدانشگاه با

 یدها، کیکیالکترون یمحتواها یآموزش یطراح یشامل راهنما یآموزش مجاز یعال یمصوبات شورا یمقتض قیبه طر دیدانشگاه با -0-1
 ی، الزامات محتواهایمجاز ای یبیدروس به صورت ترک یآماده ساز ی، فرم طرح درس برایدر آموزش مجاز یکیالکترون یمحتوا یاخالق

  .0قرار دهد یعلم اتیه یاعضا اریرا در اخت یبینامه ارئه دروس ترک نییو آ یمجاز یدانشگاه علوم پزشک یکیالکترون
 پیکل هی، تهیکارگاه مجاز قیرا از طر یمجاز سیالزم در مورد تدر یها، آموزشیعلم اتیه یاعضا ازیمتناسب با ن دیدانشگاه با -0-3

 . 19و ... ارائه دهد یمجاز یدر فضا یآموزش یهاکانال جادی، ایآموزش
 

                                                           
 تواند بدون اجازه استاد در کالسشی تقاضای بررسی پنل اختصاصی استاد را دارند. همانطور که در کالس حضوری کسی نمیدر مواردی دیده شده که مدیران آموز 7

ند تواییح نیست. دانشگاه موارد شود و یا مثال دوربینی در کالس تعبیه شده و توسط مدیران مشاهده شود، در آموزش مجازی نیز این اقدام از نظر قانونی و اخالقی صح
ق گزارش عملکرد از طریدر شرایط خاص و با آگاهی مدرس )مدرسین( مربوطه یك نماینده را در نقش دانشجو به پانل درس اضافه کند. در غیر اینصورت باید ارزشیابی 

 ادمین انجام شود.
مواردی مانند پاسخ به موقع تکالیف و نظارت فعال بر فعالیت های بدیهی است مواردی مانند حضور به موقع استاد در کالس در ارزشیابی آموزش مجازی جایی ندارد و  ۸

 یادگیری باید جایگزین شود.
 ها قابل دستیابی است.و دستورالعملها  نامهبخش آیین www.vums.ac.irتمامی این مستندات در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس  0

 استفاده کنند. http://arman.vums.ac.irهای مرتبط با روش تدریس مجازی در موکس کشوری آرمان به آدرس تواند از درسشگاه میدان 19

http://www.vums.ac.ir/
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 یمجاز آموزش مشاوره. 9۱ ماده
داشته باشد و آن را  یمجاز سیدر مورد تدر یو مجاز یبه صورت حضور یعلم اتیه یاعضا ییراهنما یساز و کار الزم برا دیدانشگاه با 

 کند.  یاطالع رسان شانیبه ا
 مرکز اجرا شود.  ایدانشکده  نین کار بهتر است توسط ایدارند ا یمرکز آموزش مجاز ایو  یکه دانشکده مجاز ییهادر دانشگاه -19-1

 

  نظارت. 99 ماده
را به صورت منظم و بر اساس  یبحران طیدر شرا یآموزش مجاز یفیو ک یتوسعه کم یگزارش اقدامات انجام شده برا دیدانشگاه با -11-1

 . دیارسال نما یآموزش مجاز یعال یشورا رخانهیدب یارسال شده برا یهادرخواست
بسته به  ازیمورد ن یهاها و دستورالعملنامه وهیش نیتدو یها، برادانشکده ایدر دانشگاه  ژهیو تهیکم لیتا با تشک شودیم هیتوص -11-0
 دانشگاه اقدام کند.  هر یاختصاص طیشرا
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 یکیالکترون یآموزش یمحتواها نیو تدو هیاصول ته

 یآموزش اصول

   .شود ارائه و تدوین آموزشی اصول با منطبق باید مجازی محتوای .1

 .باشد روشن و گویا محتوا عنوان .0

 باشد. مشخص آموزشی اهداف.  3

نموده و  مختصری معرفی ضمنا قبل از شروع تدریس، استاد بایستی خود را. باشد شده ذکر متولی سازمان و محتوا لفؤم کامل مشخصات. 5
 پس از آن راجع به درس و سر فصل های آن توضیحات الزم را بیان کند.

  گروه آموزشی و مخاطبان پیشنهادی اعالم گردند.  .4

 را شامل شود.گذاری شده اسالید  صدا  14 حداقل هر محتوا تعداد اسالیدهاو در رابطه با  بوده دقیقه 54-09 حداکثر ارائه محتوا زمان. 0
   .باشد داشته منطقی و مناسب سازماندهی محتوا. 7

 .باشد شده ارائه مخاطبان دادن قرار مخاطب و رسا و شیوا بیان با محتوا . ۸

 .شود ارائه آن خالصه و بندی جمع محتوا انتهای شود و درای از آنچه در ادامه آموزش داده میدر ابتدای هر فصل خالصه. 0

   .باشد شده رعایت تصویر و صوت همزمانی. 19

  .باشد شده ارائه محتوا منابع. 11
 .باشد  navigationامکانات و محتوا منوی مانند مختلف هایبخش به دسترسی تنظیمات دارای. محتوا 10

 و بهتر کند مجازی را مشخص مربوطه، زمان اعتبار محتوای براساس موضوع برنامه و سرعت رشد علمدرس ل ؤسم یا لفؤمس/مدر. 13
 باشد. یکسال از بیشتر زمان این است

 

 یفن اصول
 . باشند روز به فنی استانداردهای با منطبق مجازی باید محتواهای. 1

 .باشد مگابایت 199 حداکثر و کم امکان حد تا باید آموزشی محتوای هر حجم. 0

 تنهادر و باشد.....  و نمودار عکس، متنی، محتوای با شده همزمان صدای شامل آن عمده قسمت و باشد HTML5 باید محتوا فرمت. 3
 ،SCORM 1.2، EXE فرمتهای  تمامی با باید. محتوا باشد شده استفاده فیلم از بالینی پروسیجر یا مانور یك نمایش مانندم زال موارد

MP4، منبع همراه به و آن صوتی پادکست Source شود تحویل محتوا. 
 برای ضبط صدا مطابق موارد زیر عمل کنید.. 5

 .باشد زیر شرح به آن تنظیمات و باشد Noise تزاحم بدون و واضح کیفیت، با باید محتوا صدای -
 فرمت ضبط براساس تنظیمات زیر باشد: -

MP3 320k, Stereo 48100Hz 

 صداها به گونه ای تقسیم شود که هر مبحث مستقل و جمالت کامل باشند. مبحثی ناقص و یا فقط شامل کلمات کلیدی نباشد.. 4

 د.دقیقه باش 4تا  0باید قطعات صدا برای هر اسالید پاورپوینت بین  . 0

 صدا باید بدون هیچ نویز، زیر صدا و... باشد، صدا باید کامال واضح و با کیفیت مطلوب در محیطی آرام ضبط گردد.. 7

سرعت بیان مطالب نه آنقدر تند باشد که فراگیر در دریافت مطالب دچار مشکل باشد، نه آنقدر کند که موجب بی حوصلگی و بی انگیزگی . ۸
 .برای ادامه آموزش باشد
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  2 وستیپ

 تیرا یکپ با موافقت و یمعنو تیمالک تیرعا دییأفرم ت

 

 گردم که در محتوای مجازی با عنوان...................................... متعهد می با کد ملی ........................................ اینجانب
................................................ 

 

 .اشدب تقلب یا و ادبی سرقت جعل، فاقد و بدیع و اصل شده، تولید محتوای دیگر عناصر تمام و متن .1

 
 گرافیکی، موارد تمام و باشدنمی ثالثی طرف هیچ از دیگر حقوق یا اخالقی حقوق رایت، کپی نقض اثر دیگر عناصر یا و متن از بخشی هیچ. 0

 اخذم دقیق ذکر با دسترسی عدم صورت در یا مربوطه، حقوق دارای نهاد یا شخص از اجازه کسب با اثر در تصاویر به مربوط موارد و هاعکس
 .دهم ارائه را مجوزها این کتبی شواهد درخواست، صورت در که نمایممی موافقت اینجانب و است گرفته قرار استفاده مورد

 

 حقوق اعمال و برای استفاده ایاجازه نوع هر یا واگذاری و انتقال مجوز دیگری نهاد یا شخص هیچ به ،قزوینپزشکی  علوم دانشگاه بجز .3
 .کرد نخواهم اعطا نیز متعاقبا و نکرده اعطا قبال را اثر رایت کپی قانون  حمایت تحت

 

 نخواهم کرد. جدرقزوین  پزشکی علوم دانشگاه کتبی مجوز بدون نیز متعاقبا و نکرده درج پلتفورمی و مخزن هیچ در را اثر این .5
 

 .دهممی انتقال قزوین پزشکی علوم دانشگاه به را محتوا این معنوی و مادی حقوق کلیه. 4

 

 : امضا و خانوادگی نام و نام

 
 

 : تاریخ
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 9 وستیپ

 یدر آموزش مجاز یمجاز یمحتوا یاخالق یکدها

 

 مقدمه:

ای، ههای منطقسازمان که در حال حاضر توسط مجامع بین المللی،های آکادمیك است اخالق از مهمترین مباحث و موضوعات مطرح در محیط
. های مختلف علوم و فنون در بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته استگذاران، برنامه ریزان، محققین و متخصصین رشتهسیاست

شوند و حضور فناوریهای اطالعاتی، اطالعاتی خوانده می به عالوه دوران معاصر، عصر انفجار اطالعات است و جوامع امروزی به عنوان جامعه
های گوناگون آموزشی، انواع متفاوتی از آموزش مجازی و یادگیری مجازی بیش از پیش در دنیای امروز اهمیت یافته است. با ظهور روش

توزیع آنها به  ی استفاده، دسترسی، بازیابی وهای اخالقی براها و توصیهاین راستا، دستورالعمل محتواها و منابع مجازی شکل گرفته و در
در ایران نیز آموزش مجازی بیش از پیش توسعه یافته و تولید انواع محتواهای مجازی به یکی . یابدواسطه ارتباط با عامل انسانی، اهمیت می

تهیه کنندگان  د اعم از بیماران، پرسنل وها تبدیل شده است. لذا به منظور حفظ حقوق افرات علمی و دانشگاهأاز امور روزمره اعضای هی
 .شودمحتواها، نیازبه وجود کدهای اخالقی در این زمینه بیش از گذشته احساس می

های علوم پزشکی، راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی و راهنماهای در گذشته راهنمای عمومی اخالق در پژوهش
هایی که در خاص تهیه شده است که باید در تولید محتواهای مجازی نیز رعایت شوند، ولی با توجه به تفاوتهای کشوری اخالق در حیطه

ماهیت محتوای مجازی نسبت به سایر محصوالت علمی اعضای هیات علمی وجود دارد، باید با دید تخصصی، کدهای اختصاصی در این 
 ی مجازی کشوری مدون و ارائه شده است.در این مستند کدهای اخالقی محتوا. حیطه تدوین شود

 

 یمجاز یمحتواها یاخالق یکدها
تواند بر تهیه برنامه محفوظ است و می مین کننده اعتبار مالیأآن و سازمان متولی ت لف)ین(ؤحق مالکیت معنوی محتوای مجازی، برای م. 1

 واگذار شود.اساس توافق طرفین به یکی از آنها و یا سازمان ثالث به عنوان ناشر 

یا  ارائه و یا ب( شوند که حداقل در یکی از مراحل الف( طراحی آموزشی محتوا ولف محتوای مجازی شناخته میؤافرادی به عنوان م -1-1
 شوند.ول معرفی ئلفین به عنوان مولف مسؤتهیه مطالب علمی، نقش اصلی داشته باشند و یکی از این م

 فرد یا سازمانی که در تهیه محتوا نقش ندارد، نادرست است.به  انتساب غیر واقعی )صوری( -0-1

 محتوای مجازی است.  لف)ین(ؤای با تمامی مولیت رعایت حق مالکیت معنوی و اصول تعهد حرفهئمس -3-1
نوی ایشان عول باید از موافقت گروه مولفین برای اضافه شدن نامشان، به طور مکتوب اطمینان حاصل کند و حق مالکیت مئلف مسؤم -5-1

 را به تناسب میزان مشارکت رعایت نماید.

ول بهتر است از کلیه افرادی که در قسمتی از فرآیند تهیه محتوا مانند ایده پردازی و سایر مراحل شرکت داشته اند ولی این ئلف مسؤم -4-1
 قدردانی نام ببرد.لف محسوب شوند، در بخشی از محتوا با عنوان تشکر و ؤمیزان در حدی نیست که به عنوان م

 شامل نام و نام خانوادگی کامل، وابستگی سازمانی و تحصیالت باید در محتوا ذکر شود. ن(یلف)ؤمشخصات کامل م -0-1

محتوای مجازی است و زمان تولید  )ین( لفؤولیت نهایی در مورد صحت و به روز بودن مطالب آموزشی ارائه شده در زمان تولید، با مئمس .0
 رسانی باید در محتوا ذکر شود. یا به روز

ها و غیره باید دارای مجوز استفاده از صاحب اثر و با ذکر ها، نمودارها، تصاویر، فیلممطالب ارائه شده در محتوای مجازی و تمام عکس. 3
خل و تصرف وند و هر گونه داست، این موضوع باید به وضوح بیان ش لف)ین(ؤمنبع باشد و اگر این موارد حاصل نتایج تجربیات و تحقیقات م

 در آن اعالم گردد.

 های زیر بپذیرند:لیت بخش مرتبط با خود را در زمینهئولفین محتوای مجازی باید مسؤتمامی م. 5

 صحت مطالب مندرج در محتوا  الف(
 پایبندی به راهنماهای اخالقی عمومی و اختصاصی کشور ب(

 اظهار تعارض منافع احتمالی در محتوا ج(
هرگونه تعارض منافع را که از  باید )ین( لفؤشود اما موجود تعارض منافع به خودی خود ایرادی اخالقی برای محتوا محسوب نمی -5-1

 نگاه مخاطبین پوشیده است، در محتوا به طور شفاف اعالم نمایند.



19 

 

 گونه تعارض منافع شود. و حامی مالی نباید منجر به منع اعالم هر ن(یلف)ؤتولید محتوا بین م قرارداد -5-0

فرهنگی، پرهیز از ارائه مطالب کذب، پرهیز از توهین و افترا، حفظ  -رعایت معیارهای حقوقی و اخالقی مانند رعایت معیارهای اجتماعی .4
 اسرار افراد و حفظ حریم خصوصی الزامی است.

 کند، مگرها به تنهایی کفایت نمیاسایی فرد نشود و پوشاندن چشمای باشد که منجر به شناستفاده از عکس یا فیلم افراد، باید به گونه .0
گیری تصمیم تواند درموظف است این افراد را از تمامی اطالعاتی که می لف)ین(ؤبه عبارتی م. آنکه رضایت آگاهانه کتبی از فرد اخذ شده باشد

 آنها مؤثر باشد، به نحو مناسبی آگاه سازد.

 در غیر این صورت رضایت اخذ شده نامعتبر است.. اید فارغ از هر گونه اجبار، تهدید، تطمیع و اغوا انجام گیردکسب رضایت آگاهانه ب -0-1

های آسیب پذیر مانند سالمندان، زنان باردار، صغار، عقب ماندگان ذهنی، مبتالیان به زوال عقل، بیماران سب رضایت در مورد گروهک -0-0
 های علوم پزشکی کشور ایران است.ب پذیر، تابع راهنمای عمومی و اختصاصی اخالق در پژوهشهای آسیروان پریش و سایر گروه

 در تهیه محتوا مجازی، تبعیت از سایر موارد مرتبط ذکر شده در راهنماهای اخالقی عمومی و اختصاصی مصوب کشوری الزامی است.. 7

ر کالس درس مجازی حضور دارند، اجازه مشاهد و دانلود محتوای آموزشی ی جلسات دها که به عنوان ناظر کمّکارشناسان آموزش رشته .۸
 ها را ندارند.کالس

ها شرایط ذکر شده توسط استاد را دانشجویان با توجه به اطالعات موجود در طرح درس مجازی باید در زمینه قابلیت دانلود و انتشار فایل .0

 د.رعایت نماین
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 4 وستیپ

 شده دیتول کیالکترون یمحتوا یابیارز ستیچک ل

 لزومی ندارد خیر بلی عنوان

    و همکاران )ین( مشخص نمودن مؤلف

    معرفی و بیان اهداف

    مشخص نمودن عناوین محتوا

    کیفیت مناسب سخنرانی

    کیفیت مناسب متن محتوا

    تناسب سخنرانی و متن محتوا

    داشتن بیان شیوا و مخاطب قراردان دانشجو

    هارعایت اصول تدوین اسالید

    مشخص نمودن مدت زمان محتوا

    های کاربردیهای مختلف محتوا با استفاده از دکمهامکان دسترسی به قسمت

    استفاده از تصاویر و فیلم مناسب با متن

    هامشخص نمودن رفرنس

    تعیین حجم مناسب برای محتوا

    به تفکیك صوتی و متنیامکان دریافت فایل محتوا 

    )طرح سؤال، آزمون و...( یادگیری –های تعاملی یاددهی وجود فعالیت

    گیری ارائه خالصه و نتیجه

    ارائه منابع جهت مطالعه بیشتر
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 استاد ینظر سیتدر نحوه مورد در رانیفراگ از ینظرخواه پرسشنامه
 

 گویه ردیف

خیلی ضعیف 

(4-1) 
 (13-16خوب ) (9-12متوسط ) (5-8ضعیف )

 خیلی خوب

 (21-17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

1 
در ابتدای ترم طرح درس ارائه شده و 
 بر اساس آن تدریس انجام گرفته است. 

  

                  

0 
پرسد که حس کنجکاوی سؤاالتی می

 شود.بر انگیخته می

  

                  

3 
برای انجام پژوهش در دانشجو، انگیزه 

 کند. ایجاد می

  

                  

                     توانایی کنترل و اداره کالس را دارد. 5

4 
قدرت انتقال مفاهیم درس )فن بیان( 

 دارد. 

  

                  

0 
های جدید تدریس و مشارکتی از روش

 کند. استفاده می

  

                  

7 
ی های آموزشنظم و ترتیب را در فعالیت

 کند. رعایت می

  

                  

۸ 

جهت راهنمایی درسی دانشجویان در 
خارج از کالس درس، دسترسی کافی 

 به استاد وجود دارد. 

                    

0 
نظرات دانشجویان در رابطه با درس را 

 می پذیرد. 

                    

19 
عالقه و رغبت در رفع مشکالت علمی 

 دانشجویان دارد.

                    

11 
محتوای الکترونیکی را در زمان مناسب 

 دهد.بر روی سامانه نوید قرار می

                    

10 
کیفیت محتوای بارگذاری شده در 

 باشد.سامانه نوید مناسب می

                    

13 
تکالیف مناسب برای دانشجویان معین 

 دهد. و بازخورد مناسب به ایشان می

                    

15 
 های آنالینکیفیت تدریس در کالس

 مناسب است.

                    

14 

های مختلف، در طول ترم با روش
کند. پیشرفت دانشجویان را ارزیابی می

 )سؤاالت کالسی، آزمون و ...( 

                    

10 
های برگزار شده کیفیت آزمون

 باشد.حضوری( مناسب می -)مجازی

                    

 

( خیلی خوب 17-21( خوب، نمره )13-16( متوسط، نمره )9-12( ضعیف، نمره )5-8( خیلی ضعیف، نمره )1-4***نمره )

ی بیند و فقط قراردادهای خیلی ضعیف تا عالی را دانشجو نمیگزینهگردد و تعریف می 1-21خواهد بود. لذا برای هر سؤال گزینه 

 . است برای استفاده کنندگان از نمره ارزشیابی
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 5 وستیپ

 نیمدرس ژهیو آرمان آموزه عنوان به ارائه یبرا مطلب یساز آماده ستیچک ل
 

 .مخاطبین از دانش شما، سپاسگزاریماستاد گرامی از شما بابت همکاری با آکادمی آرمان و ایجاد فرصت بهره مندی 
 :لطفا مطلب خود را مطابق چك لیست زیر آماده نمایید

 

 محتوا دیقبل از ضبط و تول 
 .یك نفر مدرس مسئول داشته باشد باید ولی شود تدوین واجد شرایط از مدرسین توسط گروهی تواندهرآموزه می -
 .با مخاطبان آموزه انتخاب کنیدو متناسب  و جذاب عنوان آموزه را گویا، اختصاصی -
دقیقه  09 دقیقه باشد و مطلوب آن حداکثر 59در تدوین مطلب دقت کنید که محتوا)های( الکترونیکی یك آموزه در مجموع نباید بیش از  -

 .است
کنید، بهتر است آن در میدقیقه( است یا به طور مشترک با همکار)ان( دیگر تولید  59 توجه کنید اگر محتوای شما طوالنی )حدود سقف -

 .قالب دو یا سه فایل الکترونیکی کوتاهتر تدوین نمایید که مجموع آنها بیش از زمان فوق نباشد
 شود باید در اسالید گنجانده شود و هر آنچه درآماده کنید. دقت کنید هر آنچه بیان می اسالیدهای خود را با رعایت اصول تدوین اسالید -

 .های شما و اسالیدهایتان باید تناظر کامل باشدحتما باید توضیح داده شود. به بیان دیگر بین صحبت اسالید نوشته شده،
. دقیقه استیك تا دو  بین معموالً Chunkشود. هر انجام می( عمدتا اسالید به اسالید) chunkedضبط محتوا، به شکل خرد خرد یا  -

 .لطفا به این موضوع در تدوین محتوا دقت کنید
توانید ابتدای آموزه، به طور قابل فهم و مختصر هدف یا اهداف مبحث خود را بیان کنید. در این بین به مخاطبان پیشنهادی آموزه نیز می -

 .اشاره کنید
 . در محتوا حتما مشخصات و وابستگی سازمانی خود را نوشته و در صورت تمایل به شکل گفتاری نیز بیان کنید -

 .های قبلی یا سایر محتواها و ... اشاره نکنیدمستقل هستند. در ارائه مطلب به درس ها مطالبیآموزه -
های آرمان باید مختصر، مفید و کاربردی، یك مبحث خاص را پوشش دهند. ذکر تئوری مفصل مطالب که قابل دستیابی دقت کنید آموزه -

 .فتهاست، مورد توجه مخاطبان نسل امروزی قرار نخواهد گراز رفرانس
 .ها و سایر عناصر محتوا را رعایت نماییدها، جدولکپی رایت عکس -
 .انتهای آموزه حتما جمع بندی کوتاهی از مطلب ارائه دهید -
 . ها و منابع مطالعه برای مخاطبان شما بسیار مفید استارائه رفرانس -
 .فرم آموزه آرمان را تکمیل نمایید -
 .تر و شادابتر را تحویل دهیدشود عکس پرسنلی ارائه ندهید و عکسی دوستانهشود. پیشنهاد میمیدر آرمان عکسی از شما گذاشته  -
 

 محتوا دیضبط و تول نیح 
شود سرعت صحبت شما کند ارائه دهید. شرایط ضبط اغلب باعث می( مناسب )کند صحبت نشود و رسا و با سرعتی شیوا مطلب را با بیانی -

  .انتظارات مخاطب امروزی نیستشود که متناسب با 
 .ها از روی متن یا بیان رسمی نوشتاری مطالب مناسب نیستاز لحن گفتاری استفاده کنید. خواندن نوشته -
 این مطلب در /شینمثال: شما در این محتوا با .... آشنا می) و سوم شخص صحبت نکنید در ارائه مطلب مخاطب را مورد خطاب قرار دهید -

 (خورهشما می دردبه  ...
مثال: حاال که به اینجای مطلب رسیدیم، یك مکثی بکنین و به این سوال فکر کنین و ) در حین ارائه مطلب با مخاطب تعامل داشته باشید -

 (آیا تا حاال به پاسخ این سوال فکر کردین؟  /بعد ادامه مطلب رو گوش بدین
توانند هر بخش از محتوا را که های حضوری، مخاطبان میب نیست چون برخالف ارائهمختصر و مفید صحبت کنید. نیازی به تکرار مطال -

  .الزم داشتند، تکرار کنند
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 محتوا دیبعد ضبط و تول
های الزم را به ایشان ارائه دهد. با دقت بررسی کرده و ویرایشبرای بررسی در اختیار شما قرار می تیم فنی محتوای شما را بعد از تولید، -

 .دهید
 

 شود تیرعا دیبا آرمان یهاآموزه دیتول درضوابطی که 

 : مدرسان/مولفان9 طهیح

 .و ارائه شود تدوین واجد شرایط از مدرسین توسط گروهی تواندنفر مدرس/مؤلف مسئول داشته باشد و مییك  باید الکترونیکی محتوای هر
 یا تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هایدانشگاهاز  یکی یاپیمانی رسمی علمی عضو هیأت مدرس/مؤلف باید -1-1

 .آرمان باشد کمیته علمی مورد تأیید علمی هیأت غیر و یا و فناوری علوم، تحقیقات
 .است آن برنامه الزامی ضوابط اختصاصی رعایت شوند،محسوب می دانشگاهی دوره رسمی از یك که بخشی هاییدر برنامه -0-1
 .مورد نظر را داشته باشند در حیطه تخصص موضوعی باید مؤلفینن/مدرسیگروه  -3-1
شماره تلفن همراه و آدرس پست  اعم از کد ملی، الکترونیکی محتوای مؤلف مسئول و همکاران در تهیهس/مشخصات تماس با مدر -5-1

 .ارائه شود فعال باید الکترونیکی
 

 ی: اصول آموزش2 طهیح

 .و ارائه شود تدوین منطبق با اصول آموزشی، باید الکترونیکی محتوای
 .و روشن باشد گویا عنوان محتوا باید -1-0
 .عموم مردم انتخاب شود جذاب و قابل فهم برای عنوانی« آموزش سالمت عمومی» خصوص محتواهای در -0-0
 .کامالً مشخص باشند اهداف آموزشی -3-0
 .شودذکر  مشخصات کامل مدرس/مؤلف و سازمان متولی -5-0
 .مخاطبان مشخص شده باشند -4-0

 .باشد دقیقه 54 یك آموزه حداکثر ( مدت زمان محتوای)های -0-0
 .صورت گیرد مناسب و منطقی ارائه مطالب با سازماندهی -7-0
 .مناسب )کند صحبت نشود( و با مخاطب قرار دادن مخاطبان ارائه شود و رسا و با سرعتی شیوا محتوا با بیانی -۸-0
 .از آن ارائه شود ایو خالصه بندی محتوا جمع بهتر است در انتهای -0-0

 .شود کامالً رعایت صوت و تصویر همزمانی -19-0
 .محتوا ارائه شوند و تنظیم منابع مورد استفاده در تهیه -11-0
 .باشد  Navigationمختلف مانند منو و امکانات هایبه بخش دسترسی تنظیمات دارای -10-0
د و را مشخص کن الکترونیکی بر اساس موضوع برنامه و سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبار محتوای مدرس/مؤلف مسئول باید -13-0

 .سال باشدیك از  زمان بیش بهتر است این
 

 ی: اصول فن9 طهیح

 .شوند تهیه مطابق با اصول فنی باید الکترونیکی محتوای
 به روز باشند فنی داردهایمنطبق با استان باید الکترونیکی محتواهای

 .باشد مگابایت 09تا حد امکان کم و حداکثر  باید آموزشی حجم هر محتوای
 .از برنامه فلش استفاده شود از محتوا نباید بخشی در هیچ

در موارد نمودار و... باشد و تنها  تصویر، متنی، همزمان شده با محتوای بوده و قسمت عمده آن شامل صدای HTML5 فرمت محتوا باید
 .استفاده شود از فیلم بالینی پروسیجر کمانور یا الزم مانند نمایشی
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 .ارائه شود  (Source)منبع محتوا و فایل به همراه پادکست صوتی SCORM 1.2 با فرمت محتوا باید
 باشد.  MP3320k, Stereo  48100Hzآن به صورت بوده و تنظیمات  (Noise)صدای محتوا باید با کیفیت، واضح و بدون تزاحم

 یاو تعهد حرفه ی: اصول اخالق4طهیح

 .شود رعایت ایو تعهد حرفه اصول اخالقی باید الکترونیکی محتوای در
 مالکیت عایتر مؤلف مسئول است و فرم تأیید/با مدرس الکترونیکی محتوای معنوی و حفظ مالکیت علمی برنامه اعم از محتوای مسئولیت

 .گردد تکمیل توسط ایشان باید معنوی

شدن  اضافه برای و از موافقت ایشان نماید را به تناسب مشارکت رعایت مؤلفین/ گروه مدرسین معنوی حق مالکیت مؤلف باید/ مدرس
 .حاصل نماید نامشان اطمینان

 

 مختلف یهانهیدر زممدرسین/مؤلفین بخش مرتبط با  تیمسئول
  صحت مطالب مندرج در محتواالف( 

 کشور و اختصاصی عمومی اخالقی راهنماهایبه  پایبندی( ب
 خود به صورت مکتوب قبل از ارائه آموزش تعارض منافع احتمالی ج( اظهار
 شود درج محتوا در باید مربوطه مرکز یا دانشگاه آرم معتبر، عالی آموزش مراکز یا هادانشگاه در محتوا تولید صورت در. 
 شود رجد محتواها در باید نیز دانشگاه این آرم شود، می تامین مجازی پزشکی علوم دانشگاه توسط تولید هزینه که صورتی در. 

 

 محتواها شناسنامه مندرج در 
 عنوان محتوا( الف
 مدرس نام و نام خانوادگی( ب

 مدرس سازمانی وابستگیج( 
 تخصص مدرسد( 

 مخاطبان پیشنهادی( ه
 و تاریخ اعتبار تولید تاریخ( و
 مدت محتوا به دقیقه ( ز

 .سازمان تولید کننده: سازمان تامین کننده اعتبار و تولید محتوا درج شود ح(
شوند یا به هر شکل دیگر این دانشگاه هزینه تولید را علوم پزشکی مجازی تولید می های دانشگاهدر قالب فراخوان هایی کهآموزه برای

 : متن زیر الزامی است پرداخت می کند، درج
 و ..........مجازی  پزشکی علوم دانشگاه قرارداد بین و طی مجازی دانشگاه علوم پزشکی........اخوان شمارهفر محتوا در راستایاین »
 .«مجازیاست حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی است و کلیه ( تهیه شدهنام سازمان ذکر شود)
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 6 وستیپ

 آرمان یهابخش آموزه دیتول یکل یراهنما
ها آموزه. است "آموزه"از آنها  شود که یکیسه نوع آموزش ارائه می  (www.arman.academy)آرمان در موکس کشوری: مقدمه

 .و تولیدآموزه ها شرح داده شده است آماده سازی راهنما چگونگی بخش شبه موکس آرمان هستند. در این
 چیست؟ آموزه 

 شده است. دهد و به شکل خودخوان طراحیفشرده پوشش میمبحث را به طور کوتاه و  ست که یكا مجزا یاچند محتوای یك آموزه،
 :زیراست اجزای آموزه دارای 
 .های مربوط به مشخصات آموزه استمطالعه که شامل معرفی مختصر آموزه، اهداف، مدرسین و نوع گواهی و داده راهنمای -
 الکترونیکی کوتاه  تا دو محتوای یك -
 ای نهاییآزمون چهارگزینه -

 .توانید به سایت آرمان مراجعه کنیدهده نمونه میبرای مشا
 

 آموزه دیتول یبرامراحل پیشنهادی  

 شود:یم شنهادیپ ریز مراحل آموزه دیتول یبرا
 داوطلب انتخاب مدرس مناسب و  -1
 اقدام برای ضبط، بدین منظور الزم است مدرس قبل از: توجیه مدرس در مورد کار و ارائه چك لیست آماده سازی مطلب قبل از ضبط -0

 .آمده است آماده کند 1 محتوای خود را در قالب راهنمایی که در پیوست
 : تکمیل فرم آموزه -3

 فرم مدرس مرحله این در Wordعکس مانند تحویل برای الزامی موارد و نمایدمی تکمیل را آرمان هایآموزه فرم عنوان با 
 دهدمی ارائه نیز را آموزه معرف تصویر و مدرس

 : ضبط صدا و تولید محتوای الکترونیکی -5
 محتوای دو تا یك تواندمی آموزه یك. شوندمی تولید آرمان هایآموزه تولید آموزشی و فنی ضوابط اساس بر مرحله این در 

  .باشد داشته مدیا مولتی الکترونیکی

 تکمیل فرم مالکیت معنوی توسط مدرس -4
 

 آرمان  رخانهیبه دب تحویلی  یموارد

 شوند:یم داده لیتحو آرمان رخانهیدب به ریموارد ز
 فرم آموزه و موارد الزم مشخص شده در آن  -1
 درسل ئوفرم مالکیت معنوی امضا شده توسط مدرس مس -0
راخوان فیا خارج از  دانشگاه علوم پزشکی مجازی های مالکیت معنوی است که باید متناسب با محتوای تولید شده در قالب فراخوانفرم -3

 .انتخاب و تکمیل گرد
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 ۷ وستیپ

 استاندارد یو محتوا یمجاز دوره یگواه افتیو در یمجاز دوره یبرگزار ندیفرآ

 
 ارائه درخواست کتبی توسط عضو هیات علمی مربوطه جهت دریافت گواهی دوره مجازی .1

  مربوطه گروه مدیر توسط ،یآموزش یطرح درس و محتوا دییتا و یبررس.  2

 ارسال درخواست دریافت گواهی با امضای معاون آموزشی دانشکده .3

 دانشگاه مرکز آموزش مجازیدر درخواست فوق بررسی . 5

 صدور گواهی توسط مرکز مطالعات. 4

 

 

 
 

 

 


