
 

  

  معاونت آموزشي

  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  دانشگاه واحد آموزش مجازي

  

  

  الكترونيكيهاي آموزش آيين نامه ارائه

  دانشگاه علوم پزشكي زنجان در

  

  

  

  

  

  

  ١٣٩٧مهر 

  

  

   



 

  

  بخش اول 

  : هدف– ١ماده

و نيز نحوه طراحي،  تركيبي /مجازي آموزش ضوابط و شرايط نمودن مشخصاين آيين نامه به منظور تعيين ساختار اجرايي، 

  است. شدهتدوين  دانشگاه علوم پزشكي زنجانتوليد و ارائه محتواي آموزش مجازي در 

   ت:حاالتعاريف و اصط- ٢ماده 

اينترنت به هدف يادگيري بهتر و  وسيستم هاي الكترونيكي مثل كامپيوترآموزش الكترونيكي: به طور كلي به بهره گيري از 

  آموزش الكترونيكي اطالق مي گردد.  ،آسان تر و بهره وري بيشتر در وقت و هزينه

هاي چند  هبرنام قالبي را در آموزش واهايمحيطي مبتني بر وب كه وظيفه ارائه محت  (LMS) :يالكترونيكسامانه آموزش 

آنان را به روش خودكار ي آموزش فعاليت هايه ليدارد و كعهده افزارهاي تحت وب به فراگيران بر  مرسانه اي و با استفاده از نر

، كه دانشگاه علوم پزشكي زنجان از سامانه نوين آموزش الكترونيكي دانشگاهي به عنوان ديري و مديريت مي نمايگثبت، پي

LMS  .استفاده خواهد نمود  

صدا گذاري شده، محتواي صوتي، فيلم يا  هاي از جمله اساليد فل: مطالبي است كه با فرمت هاي مختمحتواي آموزشي

منظور آموزش فراگيران توليد شده و توسط مدرسين در  به دانشگاهي آموزش استانداردهاي رعايت و با انيميشن آموزشي

  .اري مي شودذگبار آموزش الكترونيكيسامانه 

، فعاليت هاي آموزش الكترونيكي سامانه قاست كه در آن استاد و فراگير از طري كترونيكمجازي: فضاي آموزش الكالس 

  . مي دهند مآموزشي خود را انجا

ي متشكل از مدير توسعه آموزش دانشگاه، مدير واحد آموزش مجازي دانشگاه و يك يا دو كميته اآموزش مجازي:  كميته

  مختلف تشكيل شده است.  مراكز آموزشي درماني/نماينده از اعضاي هيئت علمي دانشكده ها

   



 

  

  شرايط ارائه محتواي آموزش مجازي -بخش دوم

  انواع قالب محتواي آموزش مجازي -١ماده 

حضوري و...) قالب هاي پذيرفته شده در دانشگاه علوم  –مجازي  –ب هاي متنوع ارائه مجازي (تمام مجازي لاز ميان انواع قا

  پزشكي زنجان به شرح زير اعالم مي گردد. 

كل محتواي درس به صورت مجازي و بقيه به صورت حضوري تشكيل مي شود و  ١٧/٤: حداكثر نظري نيمه مجازيدرس  -١

 معاونتازي به پيشنهاد استاد و تاييد درس نيمه مج رفع اشكال جلسات مجازي در خالل جلسات حضوري انجام مي شود.

  مي باشد.آموزش الكترونيكي آموزش مجازي، قابل ارائه بر روي سامانه  كميتهو تصويب  دانشكده/مركز درمانيآموزشي 

 در كميته آموزش مجازيصورت موردي ه موضوع ب ،نظرييك واحد درس كل ساعات  ١٧/٤تبصره: در صورت نياز به برگزاري بيش از 

  دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. پس از تصويب در شوراي آموزشيدانشگاه مطرح و 

آموزش عملي در و بصورت مجازي درس  بخش نظري كل محتواي ١٧/٢حداكثر : آزمايشگاهي -مجازي عملينيمه درس  -٢

  آزمايشگاه يا محل مربوطه طبق روال قبل برگزار مي گردد.

كل ساعات بخش نظري درس عملي آزمايشگاهي موضوع به صورت موردي در كميته  ١٧/٢بيش از تبصره: در صورت نياز به برگزاري 

  آموزش مجازي دانشگاه مطرح و پس از تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

وري تشكيل كل محتواي درس به صورت مجازي و بقيه به صورت حض ١٠/١كارورزي: حداكثر -درس نيمه مجازي كارآموزي -٣

  .مي شود

صورت موردي در كميته آموزش مجازي دانشگاه ه موضوع ب كارآموزيل ساعات درس ك ١/ ١٠ در صورت نياز به برگزاري بيش از :تبصره

  مطرح و پس از تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

كالس درس به طور معمول برگزار مي شود اما در سيستم آموزش مجازي تكاليف براي  و حل مساله مجازي :تكاليف  – ٤

به  آموزشي به دانشجويان-و ارائه بازخوردهاي علميبحث و گفتگو  راجع به مباحث درسي  و دانشجويان گذاشته مي شود

   صورت مي پذيرد. مجازي صورت 

انشجويان، رهگيري، حضور و غياب دانشجويان و ارتباط مستمر با آنها جزء الزامات تبصره: در تمامي قالب هاي مذكور پاسخ به پيام هاي د

  مي باشد.

  

  



 

  

  اجزاي محتواي آموزش مجازي -٢ماده 

  اجزاي جدول زير در نظر گرفته شود: ،آموزش الكترونيكي سامانه روي بر ارائه جهت مجازي آموزش محتواي در تهيه

  آموزش مجازي اجزاي ضروري و اختياري محتواي-١جدول 

  ضروري/اختياري  عنوان فعاليت

  اختياري  فيلم معرفي استاد

  ضروري  طرح درس و اهداف

  ضروري  آيين نامه) ٣استاندارد (طبق ماده محتواي آموزشي 

  ضروري   بارگذاري تكاليف و ارزشيابي پاسخ هاي دانشجويان

  

  تبصره: براي ساعت مجازي تشكيل يافته كالس حضوري تشكيل نخواهد شد. 

  

  محتواي درس مجازي ارائه انواع قالب -٣ماده 

  محتواهاي درس مجازي مي توانند به شكل انواع زير در انواع فرمت ها ارائه شود.

   wav, mp3 فرمتهاي با صوتي فايل: صوتي محتواي. ١

   flv, swf فرمت هاي با فلش فايل يا pptsx, pptx, ppt فرمت با پاورپوينت فايل: صدا گذاري شده  اساليد محتواي. ٢

   mp4, avi فرمتهاي با ويديويي فايل: آموزشي فيلم. ٤

  . انيميشن٥

  .گردد رسانه اي ارائه چند محتواي صورت به تواند مي كه فوق موارد از تركيبي: اي رسانه چند محتواي. ٦

  آورده شده است.  ١: استانداردهاي الزم براي تهيه اساليد در پيوست ١تبصره 

  مگا بايت مي باشد. ١٥فايل هاي مختلف  براي بارگذاري : حداكثر حجم مورد پذيرش٢ تبصره



 

  

شايان  كند. SCORM ه فرمت تبديل ب را دانلود محتوا مورد نظر استاد مربوطه نباشد مي تواند فايل هاي محتوا در صورتي كه : ٣ تبصره

  .مي باشد  SCORMبه فرمت ها قابل تبديل ذكر است كه كليه 

ر اساليدها استفاده شود، حتما بايد در انتهاي اساليد مربوطه د ديگر عيناً ز منابعي ا: چنانچه شكل، نمودار، فيلم يا هر گونه محتواي٤ تبصره

  نام منبع مورد استفاده نوشته شود.

  نام مدرس و دانشگاه علوم پزشكي زنجان آورده شود.و فيلم : در كليه فايل ها اعم از فايل متني، اساليد ٥ تبصره

  : مسئوليت مالكيت معنوي استفاده از منابع با مدرس مربوطه است.٦تبصره

  

  نحوه فعاليت اساتيد -بخش سوم

   ه شده است.آورد ٢فرايند اعالم درخواست برگزاري كالس درس الكترونيكي در پيوست 

  الزم تدريس به صورت مجازي:شرايط   -١ماده 

آشنايي اوليه با سامانه آموزش مجازي يا شركت در كارگاه هاي آموزش كار با سامانه آموزش مجازي كه از طريق مركز  -١

  مطالعات و توسعه آموزش پزشكي برگزار مي گردد.

 )٣(طبق پيوست دانشكده/مركز آموزشي درماني معاون آموزشي به درخواست برگزاري كالس درس الكترونيكيارائه  -٢

  به پيوست درخواست برگزاري كالس درس الكترونيكي ضروري مي باشد.طرح درس ارائه تبصره:  

  برگزاري درس مجازي توسط معاون آموزشي دانشگاه مجوز صدور -٣

  جهت تهيه محتواي الكترونيكتماس با واحد آموزش مجازي دانشگاه  – ٤

   آموزش الكترونيكياعضاي هيات علمي بر روي سامانه  تهيه شده توسط محتواهاي درسي الكترونيكبارگذاري   -٥

موضوع را به كارشناسان  آموزش الكترونيكيبرخورد با هرگونه مشكل در توليد محتوا يا بارگذاري محتوا در سامانه و در صورت نياز تبصره: 

  مشاوره ها و اقدامات الزم انجام گيرد.وزش مجازي اعالم نموده تا واحد آم

  

  :تدريس مجازي شرايط تاييد  -٢ماده 

برگزاري يك كالس مجازي برقراري تعامل مناسب ميان استاد و دانشجو در طول ترم است. درهمين راستا و جهت  شرط الزم

  يك درس مجازي رعايت نمايند.برخورداري از استانداردهاي الزم، اعضاي هيأت علمي موظفند شرايط زير را در ارائه 



 

  

 آموزش الكترونيكيالزم است همه همكاران براي ورود به سامانه اعضاي هيات علمي  آموزش الكترونيكي سامانهفعال بودن -١

  از نام كاربري و رمز عبور سيستم مديريت آموزش (سما) ي خود استفاده كنند.

  آيين نامه  ٢اده مطبق  محتواهاي توليد شده  رعايت اجزاي -٢

  و ارائه بازخورد مناسب به آنهارهگيري مناسب دانشجويان در طول دوره  -٣

سياسي و يا هر مطلب مشابهي به جز محتواي علمي مرتبط با درس مورد استفاده  فضاهاي مشاركتي در قالب هاي فردي، اجتماعي،تبصره: 

  قرار نگيرد.

  ارائه دهنده واحد درسي به صورت الكترونيكي:امتيازهاي تشويقي اعضاي هيئت علمي  -٣ماده 

  امتياز دانش پژوهشي:  -١

دروس الكترونيكي يك درس به شرط احراز شش معيار گالسيك به منزله يك فعاليت دانش پژوهي در نظر طراحي و توليد 

گرفته شده و امتياز آن امتياز دانش پژوهي مي باشد. تعيين امتياز به تشخيص كميته دانش پژوهي دانشگاه علوم پزكي زنجان 

  مي باشد. 

  اعمال واحد ضريب درسي -٢

  زي تشكيل يافتهضرايب كالس مجا -٢جدول

  كالس مجازي تشكيل يافته ساعت ضريب  حداقل انتظارات الزم در توليد محتواي الكترونيكي

  ×٥/٢  ١و استانداردهاي پيوست  ١رعايت تمام بندهاي جدول 

  ×٣  اساليدها به آموزشي فيلم يا انيميشن افزودن

  

: استفاده از ضرايب تشويقي جدول فوق به مدت سه ترم صورت گرفته و از ترم چهارم به بعد كالس مجازي تشكيل يافته با ضريب ١ تبصره

  محاسبه خواهد شد.  ٢/١

تعلق خواهد گرفت. در غير اين صورت درصدي از ضرايب فوق  ٤پيوست : ضرايب فوق در صورت كسب نمره كامل ارزشيابي طبق ٢ تبصره

  واهد شد. اعمال خ

  



 

  

  ارزشيابي استاد در برگزاري درس الكترونيكي -بخش چهارم

توسط كميته آموزش  ٤و محاسبه بر اساس پيوست  ١ضريب واحد درسي استاد بر اساس ارزيابي محتواي درسي طبق جدول 

  دانشگاه تعيين مي گردد.  /معاون آموزشي EDCمجازي و تاييد نهايي 

  

  مجازي آموزش محتواي معنوي و مادي مالكيت حق - پنجم بخش

 مولفين، و دانشگاه علوم پزشكي زنجان  بوده اختيار در منحصراً شده، توليد مجازي آموزش محتواي از استفاده حق -١ماده 

 يا و ساير دانشگاه ها، موسسات به آن ارائه و فروش ،حق انتقال آموزش مجازي، مركز از مكتوب اجازه بدون..  و مدرسين

  .ندارند را ديگر سازمانهاي

 به آن ارائه و فروش انتقال، حق اثر، صاحب يا و استاد مولف، از اجازه مكتوب بدون دانشگاه مجازي آموزشهاي مركز -٢ماده 

  .ندارد را ديگر سازمان هاي يا و دانشگاه ها ساير

آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شوراي  تصويببه  ١٤/٧/٩٧تبصره در تاريخ پانزدهاين شيوه نامه در پنج بخش و ده  ماده و 

   زنجان رسيد. 

  

  

 
   



 

  

  استانداردهاي الزم جهت تهيه اساليد -١پيوست 

بلي   عنوان آيتم   رديف

  خير/

  اقدام كارشناس  توضيحات تكميلي

آيا بخش معرفي در اساليدها درنظر   ١

  گرفته شده است؟

  

  □بلي 

  □خير 

در صورت عدم ذكر در اساليدها 

  وارد شود : محتوا در اين بخش

  

  

  

  

آيا بخش اهداف و داليل يادگيري در نظر   ٢

  گرفته شده است؟

  □بلي 

  □خير 

در صورت عدم ذكر در اساليدها 

  محتوا در اين بخش وارد شود :

  

  

  

  

  

دقيقه براي  ارائه  ٢٠آيا حداكثر زمان   ٤

مطلب درهر فايل پاور پوينت در نظر 

  گرفته شده است ؟

  □بلي 

  □خير 

    

تعداد اساليد ها و شماره اساليد ها آيا   ٥

  گنجانده شده است؟

  

  □بلي 

  □خير 

    

آيا در صفحه چيني و تركيب رنگ ها   ٦

اصول طراحي پاورپوينت رعايت  شده 

  است؟

  □بلي 

  □خير 

    

      □بلي   رعايت شده است؟٦*٦آيا قانون حداكثر   ٧



 

  

  □خير 

ه آيا اندازه فونت تيتر هر اساليد  در باز  ٨

  درنظر گرفته شده است؟ ٤٠تا  ٣٠

  

  □بلي 

  □خير 

    

 آيا اندازه فونت متن هر اساليد  در بازه  ٩

  درنظر گرفته شده است؟ ٣٢تا  ٢٤

  □بلي 

  □خير 

    

  □بلي   آيا تيتر تمام  اساليد ها مشخص است ؟  ١٠

  □خير 

    

آيا در انتهاي هر فصل خود آزمون در نظر   ١١

 گرفته شده است؟

  اختياري

  □بلي 

  □خير 

    

آيا جمع بندي در انتهاي جلسات  ذكر   ١٢

 شده اند؟

  

  □بلي 

  □خير 

    

آيا منابع در انتهاي جلسات  ذكر شده   ١٣

  اند؟

  □بلي 

  □خير 

    

يا پادكست ؛ فيلم ،  mp3آيا مايليد   ١٤

جزوه كامل آموزشي   PDfانيميشن ، 

  عالوه بر فايل پاور پوينت  ارائه  شود ؟

  □بلي 

  □خير 

    

جزوه ي كامل آموزشي  pdfآيا نسخه ي   ١٥

در كنار كامنت مجازي براي لينيك در 

  محتوا، ارائه شده است؟

  □بلي 

  □خير 

    

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : فرايند برگزاري كالس درس به صورت الكترونيكي٢پيوست 

  

 نظر معاون

 ( در صورت نياز، هماهنگي با مدير گروه)

ارجاع تاييديه فرم درخواست از طريق اتوماسيون معاون 
 EDCآموزشي به مدير 

مجازي توسط معاون آموزشي صدور ابالغ اجراي واحد 
 دانشگاه

دريافت تماس با مدرس و 
توسط واحد  محتواي اوليه

 آموزش مجازي

 رد

تكميل درخواست توسط مدرس و ارسال به معاون آموزشي 
 ... دانشكده/ مركز آموزشي درماني

ارجاع تاييديه فرم درخواست از طريق اتوماسيون 
 EDCمعاون آموزشي به مدير 

ابالغ به واحد آموزش  ارسال
مجازي جهت تهيه محتوا در 

 صورت درخواست مدرس

ارجاع به مدرس 
 جهت اصالح

 تأييد

 تأييد

تكميل درخواست توسط مدرس و ارسال به معاون آموزشي 
 ... دانشكده/ مركز آموزشي درماني

به مدير  EDCمدير  از طريق ارجاع فرم درخواست
  مجازي واحد آموزش

  مجازي به واحد آموزش مجازي مدير واحد آموزشاز طريق ارجاع فرم درخواست 

 رد



 

  

  

  س مجازيفرم درخواست برگزاري در -٣پيوست 

  آموزش دانشكده/ مركز آموزشي درماني ......... معاون محترم

  با سالم

 علمي هيئت عضو........................................................................  اينجانب رساند مي استحضار به احتراما

 ايجاد خواستار....................................................  درماني آموزشي مركز /دانشكده......................................... گروه

در صورت  است خواهشمند. هستم) نويد(الكترونيك دانشگاه  آموزش سامانه در ارائه جهت ذيل مشخصات با درس،

  ارجاع داده شود. EDCتاييد، فرم از طريق اتوماسيون به مدير 

  ..............عنوان درس:............... - ١

 ميزان واحد كل درس:.................... - ٢

  نوع درس:   تئوري                    كارآموزي                      عملي      - ٣

ساعت تدريس   تاريخ ارائه  نيمسال ارائه  مقطع  گروه آموزشي  رشته تحصيلي

  مجازي

            

  مشخصات مدرس (مدرسان): -٢

  پست الكترونيكي  تلفن همراه  محل فعاليت  رتبه علمي  نام و نام خانوادگي

          

  تهيه محتوا: -٣

  نياز به تدوين محتوا دارد؟  نياز به تهيه انيميشن دارد؟  نياز به تهيه فيلم آموزشي دارد؟   نياز به ضبط صدا دارد؟

  يرخ                          بله            يرخبله                              يرخ        بله                                يرخ       بله                             

  اينجانب ................................... تعهد مي نمايم كليه موارد مالكيت معنوي در تهيه محتواي آموزشي را رعايت نموده ام.

  امضا:

  



 

  

  

 الكترونيك آموزش سامانه در اساتيد فعاليت ارزيابي فرم: ٤ پيوست

ف
ردي

  

  امتياز  زمان ارزيابي  عنوان فعاليت
امتياز 
كسب 

  شده

بدون 
  ارتباط

١  
تكميل و ارسال به موقع طرح درس مربوطه به كميته آموزش 

  مجازي

دوهفته قبل 
 از شروع

  دوره/ترم
١٠    

  

٢  
ا يمربوط به محتوا (در صورت نياز به توليد ارائه مستندات 
  ويرايش محتوا)

يك ماه قبل 
از برگزاري 

  كالس
١٠    

  

      ٢٥  ترم بتدايا  بارگذاري محتوا و منابع   ٣
      ١٠  طول ترمدر   تكاليف بارگذاري  
      ٢٠  ترم در طول  تعامل مناسب و مستمر با دانشجو  ٤

     ١٥ ترم در طول  تكاليف رساني روز بهبارگذاري و   ٥

     ١٠ ترم انتهاي ارزيابي فراگير  ٦

      مجموع امتياز كسب شده
  

  از %٤٠ و %٦٠ ،%٨٠ ،%١٠٠ ترتيب به باشد، ٢٠-٤٠ و ٤٠-٦٠ ،٦٠-٨٠ ،٨٠-١٠٠ شده كسب امتياز ميزان كه صورتي در

  .گيرد مي تعلق مربوطه استاد به مصوب نامه آيين طبق مجازي كالس برگزاري جلسه هر برايضريب تعيين شده  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


