
 

 

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشگاه واحد آموزش مجازی

 

 

 الکترونیکیهای آموزش آیین نامه ارائه

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان در

 

 

 

 

 

 

 7931مهر 

 

 

  



 

 

 بخش اول 

 : هدف– 1ماده

و نیز نحوه طراحی،  / ترکیبیمجازي آموزش ضوابط و شرایط نمودن مشخصاین آیین نامه به منظور تعیین ساختار اجرایی، 

 است. شدهتدوین  دانشگاه علوم پزشکی زنجانتولید و ارائه محتواي آموزش مجازي در 

  ت:حاالتعاریف و اصط- 2ماده 

بهتر و  اینترنت به هدف یادگیري وسیستم هاي الکترونیکی مثل کامپیوترآموزش الکترونیکی: به طور کلی به بهره گیري از 

  آموزش الکترونیکی اطالق می گردد.  ،آسان تر و بهره وري بیشتر در وقت و هزینه

هاي چند  هبرنام قالبی را در آموزش واهايمحیطی مبتنی بر وب که وظیفه ارائه محت  (LMS) :یالکترونیکسامانه آموزش 

آنان را به روش خودکار ی آموزش فعالیت هايه لیدارد و کعهده افزارهاي تحت وب به فراگیران بر  مرسانه اي و با استفاده از نر

، که دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سامانه نوین آموزش الکترونیکی دانشگاهی به عنوان دیري و مدیریت می نمایگثبت، پی

LMS  .استفاده خواهد نمود 

صدا گذاري شده، محتواي صوتی، فیلم یا  هاي از جمله اسالید فل: مطالبی است که با فرمت هاي مختمحتواي آموزشی

منظور آموزش فراگیران تولید شده و توسط مدرسین در  به دانشگاهی آموزش استانداردهاي رعایت و با انیمیشن آموزشی

  .اري می شودذگبار آموزش الکترونیکیسامانه 

، فعالیت هاي آموزش الکترونیکی سامانه قاست که در آن استاد و فراگیر از طری کترونیکمجازي: فضاي آموزش الکالس 

 . می دهند مآموزشی خود را انجا

ي متشکل از مدیر توسعه آموزش دانشگاه، مدیر واحد آموزش مجازي دانشگاه و یک یا دو کمیته اآموزش مجازي:  کمیته

 مختلف تشکیل شده است.  /مراکز آموزشی درمانینماینده از اعضاي هیئت علمی دانشکده ها

  



 

 

 شرایط ارائه محتواي آموزش مجازي -بخش دوم

 انواع قالب محتواي آموزش مجازي -1ماده 

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

 پزشکی زنجان به شرح زیر اعالم می گردد. 

کل محتواي درس به صورت مجازي و بقیه به صورت حضوري تشکیل می شود و  11/4: حداکثر نظري نیمه مجازيدرس  -1

 معاونتازي به پیشنهاد استاد و تایید درس نیمه مج رفع اشکال جلسات مجازي در خالل جلسات حضوري انجام می شود.

 می باشد.آموزش الکترونیکی آموزش مجازي، قابل ارائه بر روي سامانه  کمیتهو تصویب  دانشکده/مرکز درمانیآموزشی 

 در کمیته آموزش مجازیصورت موردی ه موضوع ب ،نظرییک واحد درس کل ساعات  71/4تبصره: در صورت نیاز به برگزاری بیش از 

 دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. پس از تصویب در شورای آموزشیدانشگاه مطرح و 

آموزش عملی در و بصورت مجازي درس  بخش نظري کل محتواي 11/2حداکثر : آزمایشگاهی -مجازي عملینیمه درس  -2

 آزمایشگاه یا محل مربوطه طبق روال قبل برگزار می گردد.

کل ساعات بخش نظری درس عملی آزمایشگاهی موضوع به صورت موردی در کمیته  71/۲بیش از تبصره: در صورت نیاز به برگزاری 

 آموزش مجازی دانشگاه مطرح و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

وري تشکیل کل محتواي درس به صورت مجازي و بقیه به صورت حض 11/1کارورزي: حداکثر -درس نیمه مجازي کارآموزي -3

 .می شود

صورت موردی در کمیته آموزش مجازی دانشگاه ه موضوع ب کارآموزیل ساعات درس ک 7/ 71 در صورت نیاز به برگزاری بیش از :تبصره

 مطرح و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

کالس درس به طور معمول برگزار می شود اما در سیستم آموزش مجازي تکالیف براي  و حل مساله مجازي :تکالیف  – 4

ه ب آموزشی به دانشجویان-و ارائه بازخوردهاي علمیبحث و گفتگو  راجع به مباحث درسی  و دانشجویان گذاشته می شود

  صورت می پذیرد. مجازي صورت 

انشجویان، رهگیری، حضور و غیاب دانشجویان و ارتباط مستمر با آنها جزء الزامات تبصره: در تمامی قالب های مذکور پاسخ به پیام های د

 می باشد.

 

 



 

 

 اجزاي محتواي آموزش مجازي -2ماده 

 اجزاي جدول زیر در نظر گرفته شود: ،آموزش الکترونیکی سامانه روي بر ارائه جهت مجازي آموزش محتواي در تهیه

 آموزش مجازی اجزای ضروری و اختیاری محتوای-7جدول 

 ضروري/اختیاري عنوان فعالیت

 اختیاري فیلم معرفی استاد

 ضروري طرح درس و اهداف

 ضروري آیین نامه( 3استاندارد )طبق ماده محتواي آموزشی 

 ضروري  بارگذاري تکالیف و ارزشیابی پاسخ هاي دانشجویان

 

 تبصره: برای ساعت مجازی تشکیل یافته کالس حضوری تشکیل نخواهد شد. 

 

 محتواي درس مجازي ارائه انواع قالب -3ماده 

 محتواهاي درس مجازي می توانند به شکل انواع زیر در انواع فرمت ها ارائه شود.

  wav, mp3 فرمتهاي با صوتی فایل: صوتی محتواي. 1

  flv, swf فرمت هاي با فلش فایل یا pptsx, pptx, ppt فرمت با پاورپوینت فایل: صدا گذاري شده  اسالید محتواي. 2

  mp4, avi فرمتهاي با ویدیویی فایل: آموزشی فیلم. 4

 . انیمیشن5

 .گردد رسانه اي ارائه چند محتواي صورت به تواند می که فوق موارد از ترکیبی: اي رسانه چند محتواي. 6

 آورده شده است.  7: استانداردهای الزم برای تهیه اسالید در پیوست 7تبصره 

 مگا بایت می باشد. 71فایل های مختلف  برای بارگذاری : حداکثر حجم مورد پذیرش۲ تبصره



 

 

شایان  کند. SCORM ه فرمت تبدیل ب را دانلود محتوا مورد نظر استاد مربوطه نباشد می تواند فایل های محتوا در صورتی که : 3 تبصره

 .می باشد  SCORMبه فرمت ها قابل تبدیل ذکر است که کلیه 

ر اسالیدها استفاده شود، حتما باید در انتهای اسالید مربوطه د دیگر عیناً ز منابعی ا: چنانچه شکل، نمودار، فیلم یا هر گونه محتوای4 تبصره

 نام منبع مورد استفاده نوشته شود.

 نام مدرس و دانشگاه علوم پزشکی زنجان آورده شود.و فیلم : در کلیه فایل ها اعم از فایل متنی، اسالید 1 تبصره

 : مسئولیت مالکیت معنوی استفاده از منابع با مدرس مربوطه است.6تبصره

 

 نحوه فعالیت اساتید -بخش سوم

  ه شده است.آورد 2فرایند اعالم درخواست برگزاري کالس درس الکترونیکی در پیوست 

 الزم تدریس به صورت مجازي:شرایط   -1ماده 

آشنایی اولیه با سامانه آموزش مجازي یا شرکت در کارگاه هاي آموزش کار با سامانه آموزش مجازي که از طریق مرکز  -1

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می گردد.

 (3)طبق پیوست دانشکده/مرکز آموزشی درمانی معاون آموزشی به درخواست برگزاري کالس درس الکترونیکیارائه  -2

 به پیوست درخواست برگزاری کالس درس الکترونیکی ضروری می باشد.طرح درس ارائه تبصره:  

 برگزاري درس مجازي توسط معاون آموزشی دانشگاه مجوز صدور -3

 جهت تهیه محتواي الکترونیکتماس با واحد آموزش مجازي دانشگاه  – 4

  آموزش الکترونیکیاعضاي هیات علمی بر روي سامانه  تهیه شده توسط محتواهاي درسی الکترونیکبارگذاري   -5

ناسان موضوع را به کارش آموزش الکترونیکیبرخورد با هرگونه مشکل در تولید محتوا یا بارگذاری محتوا در سامانه و در صورت نیاز تبصره: 

 مشاوره ها و اقدامات الزم انجام گیرد.وزش مجازی اعالم نموده تا واحد آم

 

 :تدریس مجازي شرایط تایید  -2ماده 

برگزاري یک کالس مجازي برقراري تعامل مناسب میان استاد و دانشجو در طول ترم است. درهمین راستا و جهت  شرط الزم

 یک درس مجازي رعایت نمایند.برخورداري از استانداردهاي الزم، اعضاي هیأت علمی موظفند شرایط زیر را در ارائه 



 

 

 آموزش الکترونیکیالزم است همه همکاران براي ورود به سامانه اعضاي هیات علمی  آموزش الکترونیکی سامانهفعال بودن -1

 از نام کاربري و رمز عبور سیستم مدیریت آموزش )سما( ي خود استفاده کنند.

 آیین نامه  2اده مطبق  محتواهاي تولید شده  رعایت اجزاي -2

 و ارائه بازخورد مناسب به آنهارهگیري مناسب دانشجویان در طول دوره  -3

سیاسی و یا هر مطلب مشابهی به جز محتوای علمی مرتبط با درس مورد استفاده  فضاهای مشارکتی در قالب های فردی، اجتماعی،تبصره: 

 قرار نگیرد.

 ارائه دهنده واحد درسی به صورت الکترونیکی:امتیازهاي تشویقی اعضاي هیئت علمی  -3ماده 

 امتیاز دانش پژوهشی:  -1

دروس الکترونیکی یک درس به شرط احراز شش معیار گالسیک به منزله یک فعالیت دانش پژوهی در نظر طراحی و تولید 

گرفته شده و امتیاز آن امتیاز دانش پژوهی می باشد. تعیین امتیاز به تشخیص کمیته دانش پژوهی دانشگاه علوم پزکی زنجان 

 می باشد. 

 اعمال واحد ضریب درسی -2

 زی تشکیل یافتهضرایب کالس مجا -۲جدول

 کالس مجازي تشکیل یافته ساعت ضریب حداقل انتظارات الزم در تولید محتواي الکترونیکی

 ×5/2 1و استانداردهاي پیوست  1رعایت تمام بندهاي جدول 

 ×3 اسالیدها به آموزشی فیلم یا انیمیشن افزودن

 

: استفاده از ضرایب تشویقی جدول فوق به مدت سه ترم صورت گرفته و از ترم چهارم به بعد کالس مجازی تشکیل یافته با ضریب 7 تبصره

 محاسبه خواهد شد.  ۲/7

تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت درصدی از ضرایب فوق  4پیوست : ضرایب فوق در صورت کسب نمره کامل ارزشیابی طبق ۲ تبصره

 واهد شد. اعمال خ

 



 

 

 ارزشیابی استاد در برگزاري درس الکترونیکی -بخش چهارم

توسط کمیته آموزش  4و محاسبه بر اساس پیوست  7ضریب واحد درسی استاد بر اساس ارزیابی محتوای درسی طبق جدول 

 دانشگاه تعیین می گردد.  /معاون آموزشی EDCمجازی و تایید نهایی 

 

 مجازي آموزش محتواي معنوي و مادي مالکیت حق - پنجم بخش

 مولفین، و دانشگاه علوم پزشکی زنجان  بوده اختیار در منحصراً شده، تولید مجازي آموزش محتواي از استفاده حق -1ماده 

 یا و سایر دانشگاه ها، موسسات به آن ارائه و فروش ،حق انتقال آموزش مجازي، مرکز از مکتوب اجازه بدون..  و مدرسین

 .ندارند را دیگر سازمانهاي

 به آن ارائه و فروش انتقال، حق اثر، صاحب یا و استاد مولف، از اجازه مکتوب بدون دانشگاه مجازي آموزشهاي مرکز -2ماده 

 .ندارد را دیگر سازمان هاي یا و دانشگاه ها سایر

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شوراي  تصویببه  14/1/71تبصره در تاریخ پانزدهاین شیوه نامه در پنج بخش و ده  ماده و 

  زنجان رسید. 

 

 

 
  



 

 

 استانداردهای الزم جهت تهیه اسالید -7پیوست 

بلی  عنوان آیتم  ردیف

 /خیر

 اقدام کارشناس توضیحات تکمیلی

آیا بخش معرفی در اسالیدها درنظر  1

 گرفته شده است؟

 

 □بلی 

 □خیر 

در صورت عدم ذکر در اسالیدها 

 وارد شود : محتوا در این بخش

 

 

 

 

آیا بخش اهداف و دالیل یادگیری در نظر  2

 گرفته شده است؟

 □بلی 

 □خیر 

در صورت عدم ذکر در اسالیدها 

 محتوا در این بخش وارد شود :

 

 

 

 

 

دقیقه برای  ارائه  ۲1آیا حداکثر زمان  4

مطلب درهر فایل پاور پوینت در نظر 

 گرفته شده است ؟

 □بلی 

 □خیر 

  

تعداد اسالید ها و شماره اسالید ها آیا  5

 گنجانده شده است؟

 

 □بلی 

 □خیر 

  

آیا در صفحه چینی و ترکیب رنگ ها  6

اصول طراحی پاورپوینت رعایت  شده 

 است؟

 □بلی 

 □خیر 

  

   □بلی  رعایت شده است؟6*6آیا قانون حداکثر  1



 

 

 □خیر 

آیا اندازه فونت تیتر هر اسالید  در بازه  8

 درنظر گرفته شده است؟ 41تا  31

 

 □بلی 

 □خیر 

  

آیا اندازه فونت متن هر اسالید  در بازه  7

 درنظر گرفته شده است؟ 3۲تا  ۲4

 □بلی 

 □خیر 

  

 □بلی  آیا تیتر تمام  اسالید ها مشخص است ؟ 11

 □خیر 

  

آیا در انتهای هر فصل خود آزمون در نظر  11

 گرفته شده است؟

 اختیاری

 □بلی 

 □خیر 

  

آیا جمع بندی در انتهای جلسات  ذکر  12

 شده اند؟

 

 □بلی 

 □خیر 

  

آیا منابع در انتهای جلسات  ذکر شده  13

 اند؟

 □بلی 

 □خیر 

  

یا پادکست ؛ فیلم ،  mp3آیا مایلید  14

جزوه کامل آموزشی   PDfانیمیشن ، 

 عالوه بر فایل پاور پوینت  ارائه  شود ؟

 □بلی 

 □خیر 

  

جزوه ی کامل آموزشی  pdfآیا نسخه ی  15

در کنار کامنت مجازی برای لینیک در 

 محتوا، ارائه شده است؟

 □بلی 

 □خیر 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس به صورت الکترونیکی: فرایند برگزاری کالس ۲پیوست 

 

 نظر معاون

 ) در صورت نیاز، هماهنگی با مدیر گروه(

ارجاع تاییدیه فرم درخواست از طریق اتوماسیون معاون 

 EDCآموزشی به مدیر 

مجازی توسط معاون آموزشی صدور ابالغ اجرای واحد 

 دانشگاه

آیا مورد تأیید کمیته 

آموزش مجازی 

 دانشگاه می باشد؟

 رد

تکمیل درخواست توسط مدرس و ارسال به معاون آموزشی 

 ... دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی

ارجاع تاییدیه فرم درخواست از طریق اتوماسیون 

 EDCمعاون آموزشی به مدیر 

 آموزش مجازی طرح در کمیته

ارسال ابالغ به واحد آموزش 

مجازی جهت تهیه محتوا در 

 صورت درخواست مدرس

ارجاع به مدرس 

 جهت اصالح

 تأیید

 تأیید

تکمیل درخواست توسط مدرس و ارسال به معاون آموزشی 

 ... دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی



 

 

 

 مجازیفرم درخواست برگزاری درس  -3پیوست 

 آموزش دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی ......... محترممعاون 

 با سالم

 علمی هیئت عضو........................................................................  اینجانب رساند می استحضار به ااحترام

 ایجاد خواستار....................................................  درمانی آموزشی مرکز/ دانشکده......................................... گروه

در صورت تایید،  است خواهشمند. هستم دانشگاه الکترونیک آموزش سامانه در ارائه جهت ذیل مشخصات با درس،

 ارجاع داده شود. EDCفرم از طریق اتوماسیون به مدیر 

 ...........عنوان درس:..... -7

تدریس ساعت  تاریخ ارائه نیمسال ارائه مقطع گروه آموزشی رشته تحصیلی

 مجازی

      

 مشخصات مدرس )مدرسان(: -۲

 الکترونیکیپست  تلفن همراه محل فعالیت رتبه علمی نام و نام خانوادگی

     

 تهیه محتوا: -3

 نیاز به تدوین محتوا دارد؟ نیاز به تهیه انیمیشن دارد؟ نیاز به تهیه فیلم آموزشی دارد؟  نیاز به ضبط صدا دارد؟

 بله                                    خیر خیر    بله                         بله                                      خیر بله                                    خیر

 تعهد می نمایم کلیه موارد مالکیت معنوي در تهیه محتواي آموزشی را رعایت نموده ام. ..........................اینجانب .........

 امضا:

 

 



 

 

 

 الکترونیک آموزش سامانه در اساتید فعالیت ارزیابی فرم: 4 پیوست

ف
دی

ر
 

 امتیاز زمان ارزیابی فعالیتعنوان 

امتیاز 

کسب 

 شده

بدون 

 ارتباط

7 
تکمیل و ارسال به موقع طرح درس مربوطه به کمیته آموزش 

 مجازی

دوهفته قبل 

 از شروع

 /دورهترم

71  

 

۲ 
ارائه مستندات مربوط به محتوا )در صورت نیاز به تولید یا 

 ویرایش محتوا(

یک ماه قبل 

از برگزاری 

 کالس

71  

 

   31 ترم ابتدای بارگذاری محتوا و منابع و تکالیف 3

   ۲1 ترم در طول تعامل مناسب و مستمر با دانشجو 4

   71 ترم در طول تکالیف رسانی روز به 1

   71 ترم انتهای آموزش الکترونیکی سامانه در فعالیت درباره الزم های گزارش بررسی 6

   مجموع امتیاز کسب شده
 

 از %41 و %61 ،%01 ،%711 ترتیب به باشد، ۲1-41 و 41-61 ،61-01 ،01-711 شده کسب امتیاز میزان که صورتی در

 .گیرد می تعلق مربوطه استاد به مصوب نامه آیین طبق مجازی کالس برگزاری جلسه هر برایضریب تعیین شده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


