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 به نام او

 تولید آموزه های آرمان  ضوابط کلی

 ویژه تیم تولید و مدیریت فرایند

 

 های آرمان چه ضوابطی باید رعایت شود؟در تولید آموزه

 سان/مؤلفانر: مد1 طهیح

واجد  نیاز مدرس یتوسط گروه تواند ینفر مدرس/مؤلف مسئول داشته باشد و م 1 دیبا یکیالکترون یمحتوا هر -1

 .و ارائه شود نیتدو طیشرا

تحت پوشش وزارت بهداشت،  های از دانشگاه یکی یمانیپ ای یرسم یعلم أتیعضو ه دیمدرس/مؤلف با 1-1

آرمان  کمیته علمی دییمورد تأ یعلم أتیه ریغ ایو  یو فناور قاتیعلوم، تحق ای یدرمان و آموزش پزشک

 .باشد

آن  یضوابط اختصاص تیرعا شوند، یمحسوب م یدانشگاه یدوره رسم کیاز  یکه بخش هایی در برنامه 1-2

 .است یبرنامه الزام

 .مورد نظر را داشته باشند طهیدر ح یتخصص موضوع دیبا نی/مؤلفنیگروه مدرس 1-3

شماره  ،یاعم از کد مل یکیالکترون یمحتوا هیهمکاران در تهمؤلف مسئول و  مشخصات تماس با مدرس/ 1-4

 .ارائه شود دیفعال با یکیتلفن همراه و آدرس پست الکترون

 ی: اصول آموزش2 طهیح

 .و ارائه شود نیتدو ،یمنطبق با اصول آموزش دیبا یکیالکترون یمحتوا -2

 .و روشن باشد ایگو دیعنوان محتوا با 2-1

 .عموم مردم انتخاب شود یجذاب و قابل فهم برا یعنوان «یآموزش سالمت عموم» یدرخصوص محتواها 2-2

 .کامالً مشخص باشند یاهداف آموزش 2-3

 .ذکر شود یمشخصات کامل مدرس/مؤلف و سازمان متول 2-4

 .مخاطبان مشخص شده باشند 2-5
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 .باشد قهیدق 45حداکثر یک آموزه  ی )های(مدت زمان محتوا 2-6

 .ردیصورت گ یمناسب و منطق یمطالب با سازماندهارائه  2-7

مناسب )کند صحبت نشود( و با مخاطب قرار دادن مخاطبان ارائه  یو رسا و با سرعت وایش یانیمحتوا با ب 2-8

 .شود

 .از آن ارائه شود ایو خالصه بندی محتوا جمع یبهتر است در انتها 2-9

 .شود تیکامالً رعا ریصوت و تصو یهمزمان 2-10

 .محتوا ارائه شوند میو تنظ هیمنابع مورد استفاده در ته 2-11

 .باشد Navigation مختلف مانند منو و امکانات های به بخش یدسترس ماتیتنظ یدارا 2-12

 یبر اساس موضوع برنامه و سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبار محتوا دیمدرس/مؤلف مسئول با 2-13

 .سال باشد 1از  شیزمان ب نیرا مشخص کند و بهتر است ا یکیالکترون

 ی: اصول فن3 طهیح

 .شوند هیته یمطابق با اصول فن دیبا یکیالکترون یمحتوا -3

 .به روز باشند یفن یمنطبق با استانداردها دیبا یکیالکترون یمحتواها 3-1

 .باشد تیمگابا 20تا حد امکان کم و حداکثر  دیبا یآموزش یحجم هر محتوا 3-2

 .از برنامه فلش استفاده شود دیاز محتوا نبا یبخش چیدر ه 3-3

 ر،یتصو ،یمتن یهمزمان شده با محتوا یبوده و قسمت عمده آن شامل صدا HTML5 دیفرمت محتوا با 3-4

 .استفاده شود لمیاز ف ینیبال جریپروس ایمانور  کی شینمودار و... باشد و تنها در موارد الزم مانند نما

 .ارائه شود (Source) منبع محتوا لیو فا یپادکست صوتبه همراه  SCORM 1.2 با فرمت دیمحتوا با 3-5

 ,MP3 320k آن به صورت ماتیبوده و تنظ (Noise) واضح و بدون تزاحم ت،یفیبا ک دیمحتوا با یصدا 3-6

Stereo 48100Hz  باشد. 

 ای و تعهد حرفه ی: اصول اخالق4 طهیح

 .شود تیرعا ای و تعهد حرفه یاصول اخالق دیبا یکیالکترون یمحتوا در -4

ول مؤلف مسئ با مدرس/ یکیالکترون یمحتوا یمعنو تیو حفظ مالک یعلم یبرنامه اعم از محتوا تیمسئول 4-1

 .گردد لیتکم شانیتوسط ا دیبا یمعنو تیمالک تیرعا دییاست و فرم تأ
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فقت و از موا دینما تیرا به تناسب مشارکت رعا نیمؤلف /نیگروه مدرس یمعنو تیحق مالک دیمؤلف با مدرس/ 4-2

 .دیحاصل نما نانیاضافه شدن نامشان اطم یبرا شانیا

صحت  لف(ا :رندیبپذ ریز های نهیبخش مرتبط با خود را در زم تیمسئول دیمحتوا با نیمؤلف /نیمدرس یتمام 4-3

اظهار تعارض -(ج کشور، یو اختصاص یعموم یاخالق یبه راهنماها یبندیا( پب مطالب مندرج در محتوا،

 .خود به صورت مکتوب قبل از ارائه آموزش یمنافع احتمال

حتوا در م دبای مربوطهیا مرکز  دانشگاه آرم ،یا مراکز آموزش عالی معتبر ها محتوا در دانشگاه دیدر صورت تول 4-4

ین می شود، آرم این دانشگاه در صورتی که هزینه تولید توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی تام .درج شود

 نیز باید در محتواها درج شود. 

ج در ریبه عنوان شناسنامه باشند که در آن مشخصات محتوا شامل موارد ز یبخش یدارا دیمحتواها با یتمام 4-5

 :شود

  عنوان محتوا، (لفا

  مدرس، ینام و نام خانوادگ (ب

  مدرس، یسازمان یوابستگ (ج

  تخصص مدرس، (د

  ،یشنهادیمخاطبان پ (ه

  ،و تاریخ اعتبار دیتول خیتار (و

 ، قهیمدت محتوا به دق (ز

 ح( سازمان تولید کننده: سازمان تامین کننده اعتبار و تولید محتوا درج شود. 

یا به هر شکل دیگر این شوند میعلوم پزشکی مجازی تولید  های دانشگاهدر قالب فراخوان هایی کهآموزه برای

 :الزامی استمتن زیر  درجدانشگاه هزینه تولید را پرداخت می کند، 

 یکپزش علوم دانشگاه نیقرارداد ب یو ط یمجاز یدانشگاه علوم پزشک ........ فراخوان شماره یمحتوا در راستا نیا»

 یازمج یحقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشک هیشده است و کل هی.......... ته (نام سازمان ذکر شود)و ..........  یمجاز

 «.است

  


