
 1 صفحه   های گروه علوم پزشکی به صورت ترکیبینامه اجرایی ارائه دروس رشتهشیوه

 

 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی

 شورای عالی آموزش مجازی

 ای گروه علوم پزشکی به صورت ترکیبیهارائه دروس رشتهنامه اجرایی شیوه

 

ها و الزامات آموزش مجازی صورت گرفته، ارائه با توجه به اقداماتی که تاکنون برای توسعه زیرساخت :مقدمه

های علوم پزشکی ها و دانشکدهبا کیفیت قابل قبول و در سطح کلیه دانشگاه (Blendedدروس به صورت ترکیبی )

نامه با توجه به لزوم استفاده از آموزش مجازی به عنوان روش تدریس مکمل در در این شیوهکشور میسر است. 

س به صورت یادگیری، اقدامات الزم برای ارائه درو-های حضوری به منظور ارتقای کیفیت فرایند یاددهیآموزش

 اند:بندی زیر ارائه شدهترکیبی تبیین شده است. این اقدامات در قالب دسته

 ترکیبی نامه های باالدستی در حوزه یادگیری تناسب با اسناد یا آئین .1

 طراحی آموزشی و ارایه درس به صورت ترکیبی .2

 آماده سازی محتواها و منابع آموزشی .3

 ارزشیابی درس ارایه شده به صورت ترکیبی .4

های تعامل برخط و فرصت ادغام آموزش مجازییادگیری ترکیبی یک رویکرد به تدریس است که در آن تعریف: 

های آموزش حضوری )چهره به چهره( موجب تقویت یادگیری و رضایت دانشجویان روشبا بین دانشجو و استاد 

 تواند موجب ارتقای کیفیت آموزش شود.شده و در صورت طراحی صحیح می

 

 های باالدستی در حوزه یادگیری ترکیبینامهینیتناسب با اسناد یا آ. 1ه ماد

باید به عنوان علوم پزشکی  زی یرمصوب شورای عالی برنامه (1)پیوست شماره آموزش ترکیبی  نامهآیین -1-1

شورای عالی  لسهجت و سومین در شص الزم ذکر است این آیین نامه سند باال دستی مبنای کل کار قرار گیرد.

دوره های دکتری عمومی ) پزشکی، دندانپزشکی دانشجویان  برای  9/2/1395علوم پزشکی مورخ  ریزی برنامه

  16/3/96ورخ معلوم پزشکی  ریزی شورای عالی برنامه لسهج صت و ششمین شمصوب شده و در و داروسازی ( 

یافته  ( تسریPh.Dانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی)دبه 

 است. 
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  یبیو ارائه درس ترک یآموزش یطراح. 2ماده 

 سازیآماده برای دوره طرح فرمکلیه اعضای هیات علمی برای ارائه درس خود به صورت مجازی باید ابتدا  -1-2

توانند فرم مصوب شورای عالی آموزش ها میدانشگاه را تکمیل نمایند. مجازی یا ترکیبی صورت به دروس

را مبنا قرار داده و در صورت لزوم متناسب با نیازهای خود و نوع دروس مختلف  (2)پیوست شماره مجازی 

 بازبینی نمایند. 

 آموزشی طراحی راهنمایتوانند برای طراحی آموزشی اثربخش از : دانشگاه ها و اعضای هیات علمی می1تبصره 

 کمک بگیرند. (3) پیوست شماره مصوب شورای عالی آموزش مجازی  الکترونیکی محتواهای

ای مشخص برای توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه طراحی آموزشی اثربخش دانشگاه باید برنامه -2-2

 برای تدریس ترکیبی داشته باشد. 

ها در سطح دانشگاه/دانشکده یا گروه آموزشی به طور مشخص دورهطرح در هر دانشگاه فرایندی برای بررسی  -3-2

در آن ، باید در شورای آموزشی دانشگاه تصویب شده باشد و بسته به شرایط دانشگاهایند فراین تعریف شود. 

مرکز مطالعات  و/یا دانشکده مجازی دانشگاه )در صورت وجود(، مرکز آموزش مجازی دانشگاه )در صورت وجود(

 .نقش داشته باشندو توسعه آموزش علوم پزشکی 

)مانند نوید( بارگذاری شود و مدرسان  LMSبخش مجازی دروس باید به صورت غیرهمزمان در سامانه  -4-2

 هایی را نیز به صورت همزمان )کالس مجازی( ارائه کنند.توانند بر اساس طرح درس قسمتمی

 مجازی صورت به دروس تدریس الزاماتکلیه اعضای هیات علمی موظفند در ارائه دروس به صورت ترکیبی  -5-2

 را رعایت کنند. (4)پیوست شماره مصوب شورای عالی آموزش مجازی 

 

  آموزشیمحتواها و منابع  یساز آماده .3ماده 

اعضای هیات علمی ارائه کننده دروس به صورت ترکیبی باید بر اساس نوع درس، مقطع دانشجویان و طرح  -1-3

تهیه و در سامانه و منابع درس را از بین منابع موجود انتخاب یا در صورت لزوم  درس مصوب شده، محتواها

LMS یا طیفی از محتواهای مشخصات کتاب مرجع، معرفی تواند شامل بارگذاری نمایند. این محتواها می

همزمان  فایل یا لینک کتاب الکترونیکی، فایل یا لینک مقاله، جزوه، پادکست صوتی، صدایالکترونیکی مانند 

و در تهیه آنها باید امکانات دسترسی دانشجویان )مانند حجم مناسب فایل  شدن با اسالید و مولتی مدیا باشد

 و ...( مدنظر قرار گیرد. 
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به جای تولید در صورت صالحدید برای تمام یا بخشی از درس خود، توانند : اعضای هیات علمی می1تبصره 

استفاده ( arman.vums.ac.ir)آرمان موکس ملی هایی مانند در سامانهمحتوای جدید از محتواهای موجود 

 کنند.

( 5پیوست ای باید استانداردهای محتواهای الکترونیکی )در صورت تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه -2-3

 مصوب شورای عالی آموزش مجازی رعایت شود.

( مصوب شورای عالی 6پیوست واهای الکترونیکی )در محتوای الکترونیکی باید کدهای اخالقی در محت -3-3

 آموزش مجازی رعایت شود.

برای تولید محتواهای الکترونیکی صدای همزمان شده با اسالید امکانات در حد امکان دانشگاه موظف است  -4-3

  الزم )ضبط صدا، کارشناس تولید محتوا( را در اختیار اعضای هیات علمی قرار دهد.

اعضای هیات علمی در مورد الزامات تولید محتوای آموزشی  توانمندسازیبرای  یید برنامه مشخصدانشگاه با -5-3

 داشته باشد. 

 

  یبیترک یهادرس یابیارزش .4ماده 

که در  داشته باشد درس های ترکیبیجامع از مشخص برای ارزشیابی و شیوه نامه دانشگاه باید ساز و کار  -1-4

به ذیصالحان ابزارهای مورد استفاده، چگونگی بازخورد ، جمع آوری اطالعاتروند ارزشیابی، منابع ساختار آن 

و عوامل انگیزشی و بازدارنده مشخص شده باشد و تمام جوانب یک درس ترکیبی شامل بخش های حضوری، 

 . مجازی غیرهمزمان و همزمان و محتواهای درس را پوشش دهد

ای هیات علمی که دروس خود را ترکیبی ارائه داده و بر اساس نتایج ارزشیابی جامع در دانشگاه باید به اعض -2-4

سال  2طی دو نیمسال متوالی عملکرد باالتری داشته باشند، گواهینامه مدرس الکترونیکی توانمند با اعتبار 

 د.  اعطا کرده و برای ایشان عوامل انگیزشی متناسب با شرایط و مقدورات دانشگاه فراهم کن

 













 بسمه تعالي

 

 

 

 

 برای پیشنهادی فرم طرح درس

 یا مجازی ترکیبیبه صورت دروسسازی آماده

 

 

 

 

 

 های علوم پزشکیبا توجه به رسالت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در توسعه آموزش مجازی در دانشگاه

روسازی پزشکی و داای پزشکی، دندانهای دکتری حرفهنامه آموزش ترکیبی در دورهکشور و با توجه به آیین

صت و سومین شمصوب ، (PhDو سایر مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی )

 ه علومریزی علوم پزشکی مبنی بر ارائه دروس به صورت مجازی با همکاری دانشگاجلسه شورای عالی برنامه

 تهیه و تدوین شده است. ،پزشکی مجازی، این طرح درس پیشنهادی

 

 

 

 

 

 گاه علوم پزشکی مجازیدانش
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 مجازیترکیبی و طرح درس سازی آماده پیشنهاد

 

 ،     استاد گرامی

 رعایت نکات زیر ضروری است: در درس های خود یادگیری الکترونیکیامکانات  برای استفاده از
 

  

 :ارائه دهید ترکیبیدرس خود را به شیوه از می توانید شیوه شما به دو  .1

  سایر تعامالتتکالیف و  تبادل و فرمارائه اطالعات کلی ضروری در چارچوب این، 

 نار برگزاری کامل کالس های حضوریدر ک

 و ارائه قسمتی از رئوس مطالب به  فرمرائه اطالعات کلی ضروری در چارچوب این ا

 به میزان چهار هفدهم ساعات دروس نظری()در حد مجاز مصوب  شیوه غیرحضوری

 

 

العه و منابع مط درسیاهداف، معرفی درس، شیوه ارزشیابی، منابع ضروری شامل اطالعات کلی  . 2

. ارائه این موارد در شودبرای استفاده دانشجو آماده  فرمطبق فرمت این است که باید بیشتر 

 ضروری است. سامانه نوید

 

عالوه بر موارد ضروری ذکر شده در بند دو، الزم است در ارائه درس فعالیت های یادگیری برای . 3

تواند ها می( این فعالیتنویدامانه دانشجویان پیش بینی شود. در محیط یادگیری الکترونیکی )س

باید ها . این فعالیتم( پیش بینی شودشرکت در اتاق مباحثه )فور و هازموندر قالب تکالیف، خودآ

  د.شومعرفی و ارائه  در قالب طرح دوره
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 :مقطع رشته:     نام رشته   

 :نام درس  

 

 :مشخصات استاد مسؤول 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

 دارد.بر عهده را ارتباط با دانشجويان  و ياناستاد مسؤول درس وظيفه نظارت بر روند درس و تكاليف دانشجو

 

 آدرس پست الکترونیکی استاد مسؤول:

 

 ان همکارمشخصات استاد: 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

       

 ان همكار مي توانند به قسمتهای مشخصي از درس دسترسي داشته باشند.استاد

 
 :اندكه در صفحات بعدی شرح داده شده بايد مشخص شوند های زيردرس قسمتمحتوای ن نهايي برای آماده شد

 و معرفي درساهداف  .1

 در صورت وجود تعيين جز غيرحضوری برنامه .2

 منابع درسي دانشجويان .3

 دانشجويانو پروژه های تكاليف  .4

 ساير فعاليت های يادگيری .5

 شيوه ارزشيابي دانشجويان .6

 مشخصات کلی درس



 4 

 

 

منبهع آزمهون بهه  )توجهه داشهته باشهيد محتهوايي كهه بهه عنهوان بنويسيد: سامانهبرای ارائه به دانشجويان در اهداف درس را  .1

 شود بايد اهداف درس را پوشش دهد و آزمون نهايي دانشجويان نيز بايد با اهداف درس مطابقت داشته باشد.(دانشجويان معرفي مي

 

1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4 .........................................................................................................................................................................................................  

5 .........................................................................................................................................................................................................  

6 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

 شامل شود: ر رابنويسيد. دقت كنيد معرفي موارد زي درساين كلمه در مورد  300تا  250. معرفي مختصری در حدود 2

 يا دوره هكاربرد و ارتباط درس با رشت 

 ارتباط و جايگاه سيستم يادگيری الكترونيكي در كنار برنامه حضوری 

 توضيح كلي شيوه كار شما و روند درس 

 (الت و ...ر تعاماسخ دادن به تكاليف، شركت فعال دقع پد به موانتظارات شما از دانشجويان )مواردی مانن. 

. ...........................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 

 اهداف و معرفی درس
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این ز و استفاده ا هستند راضی( Blended learning) ترکیبیالگوی یادگیری  نشان داده که دانشجویان از شواهد علمی

ی ت آموزشمقررا توجه کنید که بر اساس  می تواند یادگیری فعال و پایاتری را برای دانشجویان در بر داشته باشد. رویکرد

نیست و  ین امر الزامیبرگزاری کالس حضوری به میزان چهار هفدهم از ساعات دروس نظری وجود دارد اما اعدم امکان مصوب 

 .های حضوری از امکانات سیستم برای تعامل با دانشجویان استفاده کنیدتوانید ضمن برگزاری کامل کالسمی

 

  های زير را تكميل نماييد.تين توضيحات قسمبا توجه به ا

 

 درس شما به كدام يک از دو شيوه زير ارائه خواهد شد: .1

  امل رگزاری ك، تبادل تكاليف و ساير تعامالت در كنار بفرمارائه اطالعات كلي ضروری در چارچوب اين

 حضوری و فعاليت های هاكالس

 

  ر حد ديرحضوری و ارائه قسمتي از رئوس مطالب  به شيوه غ رمفارائه اطالعات كلي ضروری در چارچوب اين

 های مشخصيكرد قسمتهای واحدی غيرباليني كاربرد دارد. توجه نماييد كه در اين رويدرس رای)اين نوع ارائه بمجاز مصوب 

 شوند(. از محتوا در بخش حضوری پوشش داده نمي
 ل نماييد: جدول زير را تكميصورت استفاده از اين رويكرد  در

 

 

 دلیل امکان غیرحضوری بودن بینی شدهقسمت غیرحضوری پیش
شیوه پوشش محتوا به شکل 

 غیرحضوری

   

   

   

   

 

 درس غیرحضوری جز تعیین
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 به نکات زیر توجه کنید:در تعیین منابع درسی 
  تی قستمامانه را ذکر نمایید. برای منابع مطالعه بیشتتر در ستدانشجویان  آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 جداگانه پیش بینی شده است.

  در این قسمت تمام منابع درس مورد نظر را فهرست نمایید. در صورتی که قسمتی از منابع در کالس حضوری پوشتش

 داده نمی شود حتما در توضیحات، این مطلب را به دانشجویان تبیین کنید. 

 و سطح دانشجویان باشد.درس شما  جلساتواحد و داد توجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تع 

 

 خير   بلي  در نظر داريد؟آزمون منبع آيا كتاب خاصي برای معرفي به دانشجويان به عنوان . 1

 در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد:

 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
ای مشخص هصفحات و  فصل

 شده برای آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 خير   بلي  در نظر داريد؟منبع آزمون . آيا مقاله خاصي برای معرفي به دانشجويان به عنوان 2

 .بنويسيددر صورت وجود مشخصات كامل مقاله را 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
به  نحوه دسترسی دانشجویان

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 منابع درسی دانشجویان
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يا  وقفبر كتاب  عالوه و ...( ، مجموعه اساليددر صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فيلم .3

 نماييد: آن را ضميمه فایل، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفي كنيد درسی منبعبه عنوان  به تنهايي

 

 *نوع محتوا
 ل عنوان و مؤلفین/مشخصات شام

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    
 و ... است. ههای دیگر دانشگاروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشياساليد پاور پوينت، منظور  *

 .آماده شده باشدرم به صورت نهايي آغاز تاز الزم ذكر است كه محتوای ضميمه بايد قبل  **

 

مطالعه  عمنبنوان جزوه و ...( را به عمجموعه اساليد، . در صورتي كه در نظر داريد محتوای ديگری )مانند كتاب، 4
ر وارد در نظسامانه قسمتي جداگانه برای اين مدر ) .، مشخصات كامل آن را ذكر كنيدبه دانشجويان معرفي كنيد بیشتر

 (است.گرفته شده 
.  

1 ......................................................................................................................................................................................................................  

2 ......................................................................................................................................................................................................................  

3 ......................................................................................................................................................................................................................  

4 ......................................................................................................................................................................................................................  

5 ......................................................................................................................................................................................................................  
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 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.های تشریحی، چند گزینهدر سامانه امکان طراحی انواع آزمون 

 ما، ئه شده شتوانید از دانشجو بخواهید که بعد از شرکت در آزمون با توجه به پاسخ اراهای تشریحی میدر نوع آزمون

 آزمون خود را تصحیح کند.

 ستفاده اندارید،  هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف راها در زمانتوانید از خودآزمونشما می

 کنید.  

 

 خير   بلي   ايد؟يا برای درس خودآزمون در نظر گرفته. آ1

 ها را ذكر كنيد در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  
 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نيازسنجي در برنامه 

 درسي

تستي چهار 

 جوابي
 24/7/96تا تاريخ  20/7/96ا ت 14/7/96از 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 خودآزمون ها
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 شود. ها مدیریت میادگیری در این سیستم آموزشی از طریق تکالیف و تا حدی خودآزمونی-فرایند یاددهی

 در تعریف تکالیف به موارد زیر توجه کنید:

  است.پوشش بخش غیرحضوری درس از طریق تعریف تکالیف مناسب برای دانشجویان ضروری 

 ناسبی را طراحی و ارائه نمایید.توانید تکالیف مدر صورت تمایل برای بخش حضوری درس نیز می 

 بندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. زمان 

 له و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشد.اهای حل مستکالیف بهتر است بر مهارت 

 امتا  .ستدارند. در این تکالیف هدف مطالعه منابع و یادگیری دانشجو ا این تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت

 شود. ها تعریف میدر پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به کاربردن آموخته

 

 زير پروژه پايان ترم و تكاليف درس خود را مشخص نماييد.  قسمتهایدر 

 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

پاسخ  مهلت

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تكليف اول 

 كالسي

رت در اين تكليف در يک پاراگراف كوتاه شرح دهيد كه مفهوم اين عبا

اند. زمان به وجود آمدههای درسي زيادی به صورت همبرنامه" چيست؟

 "مسان شوند.هها بايد همگرا و تمام اين برنامه

مورد كوريكولوم رشته پزشكي )يا اگر آشنايي شما كافي نيست در 

 رنامهبكوريكولوم رشته خودتان( مصاديقي برای موارد زير ذكر نماييد:  

راحي طبرنامه درسي ، برنامه درسي مخفي ، رسمي درسي رسمي و غير

 ثربرنامه درسي بي او  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده

 تا 12/7/96

23/7/96 
27/7/96 

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسي و درک 

 مفاهيم مربوطه

 

 

     

 

 

     

 های دانشجویانتكالیف و پروژه
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 پروژه پایان ترم 

 خير   بلي   ايد؟. آيا برای درس خود پروژه پايان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 
-یمتاگر در طراحی و هدایت مباحثه دقت کافی انجام شتود  وجود دارد.سازی اتاق بحث )غیرهمزمان(، در سامانه امکان فعال 

ا تکمیتل ردر صورت تمایل به استفاده از این امکان موارد زیتر تواند به پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان کمک زیادی نماید. 

 :نمایید

 

 رم(واتاق بحث )ف 

 

موضوع بحث: 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 سایر فعالیت های یادگیری
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ر ر و غياب دكتبي، حضو نمره آزمونمواردی چون ) بندی دقيق ارزشيابي نهايي دانشجو را ذكر نماييد.ها و بارممالک. 1

  (بيني شدههای پيش و ساير فعاليت تكاليف كالسهای حضوری،

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 ..( .تي يا تشريحي، تسشفاهي، عملي، . شيوه آزمون كتبي نهايي دانشجويان )آزمون حضوری پايان ترم( چيست؟ )2

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه  نام و نام خانوادگی و امضای استاد مسؤول درس

 ارزشیابی دانشجویان



 3 از 1 صفحه ی کیالکترون دروسدر  طراحی آموزشی راهنمای 

 

  

 

 بسمه تعالی

 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 مدیریت مجازی سازی، معاونت زیر ساخت

 یکیالکتروندرس راهنمای طراحی آموزشی 

 

ی یش محتواهایش از پبهای علوم پزشکی کشور و تولید این راهنما با توجه به توسعه قابل مالحظه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه

یه شده ی مجازی تهم پزشکدر آن، و به منظور کمک به تولید محتواهای استاندارد و اثربخش، در دانشگاه علو الکترونیکی برای استفاده

 ود.شها کمک های مجازی در دانشگاهاست. امید است تا با تولید محتواهای آموزشی مناسب، به توسعه کاربرد آموزش

 یتعامل یکیدرس الکترون کی ارساخت

     ی پیشنهاد برای طراحی درس الکترونیکی تعاملتدوین شده است  (Gagné, 1965)وقایع آموزشی گانیه ساختار زیر که بر اساس 

ست تعداد ازم به ذکر درس است. ال طراحی آموزشی برای مبتنی بر شواهد رهنمودهای این الگو، دارای چندین هر یک از گامد. شومی

یم تموضوعی یا  متناسب با نظر متخصصتواند میدر عمل  و داردپیشنهادی  صرفا جنبه در محتواهای الکترونیکی صفحات هر گام

 طراحی آموزشی تغییر یابد. 

 

 ت.ارایه شده اسهر بخش اثربخش آموزشی برای طراحی  یرهنمودهای ،اجزاء درسدر جدول زیر ضمن تعریف هر یک از 

 رهنمودها اجزاء درس

 :عنوان درس و معرفی استاد

الید به عنوان درس و ترجیحا اولین اس 

 معرفی استاد اختصاص یابد.

 باید کوتاه و گویا باشد.عنوان درس  -

 باشد. اهداف درس انگریب یبه خوبموضوع درس  -

 مشخص باشد و با اندازه قلم مناسب در صفحه نمایش داده شود.موضوع درس  -

 استاد در بخشی از صفحه نمایش داده شود.با کیفیت و جدید تصویر  -

 پس زمینه صرفا برای ابتدا و انتهای درس جایز است. یقیموس -



 3 از 2 صفحه ی کیالکترون دروسدر  طراحی آموزشی راهنمای 

 

  

 هدف های آموزشی:

و که از ا یریادگیاز بازده  دیبا رندهیادگی

 دومصفحه لذا آگاه باشد.  رود،یانتظار م

 یرسمم ریروشن و غ حیتوض کیشامل 

  درس است. هدف های یادگیریاز 

 رت رفتاری بیان شود.به صوو ترجیحا درس به طور واضح  یاهداف آموزش -

 شود. انیب رکتی(ح-تاکسونومی )شناختی، عاطفی، روانیدر سطوح باالی اهداف آموزشی  -

  مشخص بیان شود. به طور رودیهر درس انتظار م انیدر پا رندگانیادگیآنچه از  -

 اهداف آموزشی بیان شده بعد از مطالعه درس توسط یادگیرنده قابل تحقق باشد.  -

 .داشته باشد یدرس با اهداف مشخص شده همخوان طول مدت -

 مقدمه: 

هممدف اصمملی از مقدمممه درس تسممهیل 

وری آموختمممه همممای پیشمممین و آیممماد

برانگیختن یادگیرنده برای اداممه درس 

 است. 

 .استدرس  شروع برایاز مطالب پیش نیاز  یمقدمه مرور کوتاه -

 .ندزایانگیتوجه به درس برم یرا برا رندگانیادگیمقدمه  -

 شود.در مقدمه ذکر حث دیگر نسبت به مبادرس موقعیت  -

 را جذب کند. رندگانیادگیتا  دیرا با اطالعات جالب شروع کن مقدمه -

انند تا بتو دیاط ده، ارتباندآموختهقبال یادگیرندگان که  یرا با موضوعاتجدید مطالب سعی کنید  -

 ند.معنادار داشته باش یریادگیمناسب،  یبا سازمان ده

 محتوا )هسته درس(:

 4تقریبا بمین ) چندین صفحهمحتوا در 

 لی( هسمته درس را تشمکاسالید 25تا 

محتمموا ترکیبممی از مممتن، د. دهمم یممم

ها و سواالت عملی است. گرافیک، مثال

 یریادگیم لیتسمهاز ایمن بخمش  هدف

و بایسمتی در سمطح  استیادگیرندگان 

 فیمطدانش و سن مخاطبان ارایه شود. 

   را  یآموزشمم یهمماکیممتکناز  یعیوسمم

  .کردارائه مطالب استفاده  یتوان برایم

 .دینکاستفاده  ییبه تنها کلمات یبه جا کیو گراف کلماتاز  ،یااصل چند رسانهطبق  -

 . دیکن مربوطه هماهنگ کیرا با گراف کلماتبه لحاظ مکانی و زمانی  ،اصل مجاورتطبق  -

  بهتر است. ر چه ساده تر و دارای عناصر کمتری باشد، صفحه اسالید هیکارادهیاصل زطبق  -

 د.وشارایه  یاسبک محاورهبه با رعایت قواعد دستوری ، محتوا یساز یاصل شخصطبق  -

 .دیکن تیریآن را مد یدگیچیمختلف، پ یهابا شکستن درس به بخش، یاصل جداسازطبق  -

 .گردد تیرعا ازهاین شیدرس ارائه پ یمحتوا یدر توالطبق اصل پیش آموزش،  -

 باشد. درک مه قابله یبرا یفرهنگ نهیزمیشد که فارغ از پیارائه ده ییهامثال رندگانیادگیبه  -

 .با سطح مخاطب آن دوره منطبق باشد دیارائه شده درباره موضوع با اتیسطح جزئ -

 ارائه شود.موثق  منابع ،محتواو اطالعات ارائه شده در  قیحقا یبرا -

 .دشواعمال مهم  یا مفاهیم مطالب یها برایسازو برجسته دهایتأک -

 اده شود.در اسالید استف ...ها و ها، تصاویر، گرافتا حدامکان به جای متن، از مدل -

 ه شود.متناسب با هدف و موضوع درس از ویدئو، پویانمایی، تصویر، صوت و شکل استفاد -

 د.آموزش باش عامل مهمی در ،د که حرکتشوفاده از ویدئو و پویانمایی است دزمانی بایتنها  -

 در نظر گرفته شود. نمایش محتوا )توقف، نمایش(کنترل  یهایژگیو -

 :خالصه

 درس یدیمنکمات کلاز  یفهرستشامل 

کممک است که  نیخالصه ا هدفاست. 

کات کلیدی درسی را کند تا یادگیرنده ن

 د. به خاطر بسپار

 شود.مطالب درس ارایه از  یاخالصه -

 درک مطالب دیگر ضرورت دارد بیان شود. براینکات کلیدی درس که یادگیری آن  -

الصه رایه خااز راهبردهای یادگیری خالقانه )نقشه مفهومی، چارت، دسته بندی و غیره( برای  -

 استفاده شود.

 مختلف درس در خالصه مشخص باشد. مفاهیمسازماندهی و ارتباط بین  -

 نها ارایه شود.آیادگیری بهتر مطالب درس و به خاطر سپاری برای  راهبردهایی -

 دد.تلخیص گربرجسته سازی، مدل، گرافیک و غیره نکات کلیدی درس در صفحه فنون با  -



 3 از 3 صفحه ی کیالکترون دروسدر  طراحی آموزشی راهنمای 

 

  

 ذکر شود.درس در صفحه مستقلی برای محتوای منابع استفاده شده  -

 شود. ارایه مطالعه بیشتر یبرا ییهامنابع و پیوند -

 :تمرین یا آزمون

بعممد از ارایممه مطالممب درس بایسممتی 

یادگیرندگان بتوانند آموخته های خمود 

را آزمون کنند یا اسمتاد دانشمجویان را 

برای انتقال یادگیری و آموختن بیشمتر 

دعوت کند. در این بخمش یما سمواالتی 

برای درگیمری بیشمتر یادگیرنمدگان بما 

نهما بمرای آگمردد یما از محتوا طرح می

 شود.میدعوت  فعالیتیانجام دادن 

 شود. انیبه طور واضح ب فیانجام تکال یبرا ارهایانتظارات و مع -

 ت(و درست / نادرس یانهیچندگز ،ی، جور کردنتشریحیکوته پاسخ، نواع مختلف سؤاالت )از ا -

 .استفاده شود

 را نشان دهد. حیصح یهاپاسخ ایبازخورد ارائه کرده  دیهر آزمون با -

 تیاو هد قیشوت شتریب میمفاه یآنها را به جستجو رندگان،یادگیبه پاسخ داده شده  بازخورده -

 کند.

 .ابندیارائه شود تا از عملکردشان اطالع  رندگانیادگی یبرانتیجه آزمون  -

مرین ت، دئویاهده ومش شتر،یجستجو و مطالعه منابع بارجاع به )مانند  یادگیری یهاتیانجام فعال -

ر امر دمشارکت  را به رندگانیادگی( ...و  یاطالعات یهاگاهی، پاسایت لینک ،یمجاز شگاهیآزما در

 شود. و باعث انتقال یادگیری می کندیم بیترغ یریادگی

  :شناسه درس

مشخصات درس و حمق تمالیف در ایمن 

 صفحه قرار گیرد.

 شود. ارایه یک صفحهدر ( ، مالکیتناشر ،مدرس سنده،ینو عنوان، مخاطب،)درس مشخصات  -

 یر محتواو سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبادرس بر اساس موضوع  دیمدرس/مولف مسوول با -

  باشد. کسالیاز  شتریزمان ب نیرا مشخص کند و بهتر است ا یکیالکترون

 شود.مشخص  ،درس دیتول خیتار -

 :موارد تکمیلی

تولیمد است در  منکات یا مواردی که الز

 محتوای الکترونیکی رعایت شود.

 قابل یبه راحت رندگانیگادی ازیباشد که اطالعات مورد ن یبه گونه ا فهرست مطالب درس -

 باشد. یدسترس

 تیالبه فع اندبتو یبه راحت رندهیادگیکترونیکی تولید شده، به گونه ای باشد که ناوبری محتوای ال -

 را تکرار، متوقف، و آن را ادامه دهد. تیفعال کی ایحرکت کند  یو قبل یبعد

  یه گردد.یک زبان )فارسی یا زبان انگلیسی( ارا به بهتر استمحتوای اسالیدها و فهرست مطالب  -

 مالکیت معنوی:

اصممول  دیممبا یکممیالکترون یدر محتمموا

   و تعهمممد ، مالکیمممت معنممموییاخالقممم

 شود تیرعا یاحرفه

 ایهدر پژوهشخالق ا یعموم یراهنماالقی باید در محتواهای الکترونیکی مطابق با اصول اخ -

ر دی القاخ کدهایو  یعلوم پزشک یاخالق در انتشار آثار پژوهش یکشور یراهنما ،یعلوم پزشک

 ود.ش تیرعامحتواهای الکترونیکی، 

 دیاب رهیغ ها و لمیف ر،یها، نمودارها، تصاوو تمام عکس یکیالکترون یمطالب ارائه شده در محتوا -

 .ذکر منبع باشدمجوز استفاده از صاحب اثر و با  یدارا

 

 

 موفق باشید

 معاونت زیر ساخت

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی
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 تؼوِ تؼالی

 
 
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پسشکی

 معاونت آموزشی

 شورای عالی آموزش مجازی

 

 ارائه دروس به صورت مجازی السامات 

 

ٍ هوٌَػیت حوَس داًـجَیاى دس هحیي داًـگاُ،  9911اص تْوي هاُ ػال  91تِ دًثال ؿیَع تیواسی وٍَیذ : مقدمه

واس اكلی اداهِ تحلیل داًـجَیاى ٍ جلَگیشی اص ٍلفِ آهَصؿی دس ّوِ دًیا اص جولِ ایشاى آهَصؽ هجاصی تِ ػٌَاى ساُ

یك ّا ٍ هشاوض آهَص ػالی اص ًشاهشٍصُ دس اوثش وـَسّای جْاى آهَصؽ داًـجَیاى دس داًـگاُ. هَسد تَجِ لشاس گشفت

 . هجاصی ٍ تا اػتفادُ اص اهىاًات یادگیشی الىتشًٍیىی ّوضهاى ٍ غیش ّوضهاى تا ػشػت ٍ جذیت دس حال اًجام اػت

ّا ّای ػلَم پضؿىی وـَس اص هذتّا ٍ داًـىذُّا دس داًـگاُّای الصم تشای اسائِ ایي آهَصؽخَؿثختاًِ صیشػاخت

-ی دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی ًشاحی ٍ هؼتمش ؿذُ تَد ٍ ؿشٍع تشًاهِلثل اص ؿیَع تیواسی ٍ تش اػاع ًشح تحَل ٍ ًَآٍس

هاُ تیؾ  2ایي سًٍذ تا ؿیة تؼیاس تاال گؼتشؽ یافت ٍ دس صهاى ووتش اص . ّای آهَصؽ هجاصی تا ووتشیي هـىل اًجام ؿذ

لذست گزؿتِ ّای آهَصؽ هجاصی تا ؿذت ٍ اگشچِ تمَیت صیشػاخت ٍ افضایؾ وویت فؼالیت. اص دُ تشاتش افضایؾ یافت

ٍلی تایذ تِ ًَس ّوضهاى تِ ویفیت آهَصؽ هجاصی دس حال اسائِ ًیض پشداختِ ؿَد تا هوي ایجاد سهایت دس  ،اداهِ داسد

ّای وـَس الذاهات اثشتخؾ ٍ هٌاػثی تشای تشسػی تؼیاسی اص داًـگاُ. داًـجَیاى، یادگیشی اثشتخؾ آًْا ًیض توویي ؿَد

ِ تِ دسخَاػت تؼذاد صیادی اص والى هٌاًك آهایـی تْیِ وایي دػتَسالؼول . اًذم دادٍُ استمای ویفیت دسٍع هجاصی اًجا

تشداسی ّای ػلَم پضؿىی هَسد تْشُّا ٍ داًـىذُتَاًذ تشای ساٌّوایی هؼٍَلیي هحتشم آهَصؽ هجاصی دس داًـگاُؿذُ، هی

 .لشاس گیشد

سلی ًَؿتِ ؿذُ وِ تش اػاع اكَل پذاگَطیىی تَدُ ٍ الصم روش اػت وِ دس ّش یه اص الضاهات تَهیحاتی تِ كَست پاٍ

 .یذ اػتفدس تثییي الضاهات ه

  :تعاریف

 الکترونیکی یادگیری (e-Learning:) ؿَد وِ اص ًشیك ایٌتشًت اسائِ ؿذُ ٍ هَجة تمَیت فشآیٌذ یاددّیتِ ولیِ الذاهاتی اًالق هی-

 : ٍ ؿاهل دٍ دػتِ اكلی اػت( گشفتِ ؿذُ اػتدس ًظش آموزش مجازی دس ایي هؼتٌذ هؼادل )ؿَد یادگیشی هی

o  آموزش همسمان(Synchronous:)  یىی اص اًَاع یادگیشی الىتشًٍیىی اػت وِ دس آى فشاگیشًذُ ٍ فشادٌّذُ تِ ًَس ّن

 .هاًٌذ ٍب وٌفشاًغ، ٍیذئَ وٌفشاًغ ٍ والع هجاصی. وٌٌذیادگیشی ؿشوت هی-صهاى دس فشآیٌذ یاددّی

o  آموزش غیر همسمان(Asynchronous:)  یىی اص اًَاع یادگیشی الىتشًٍیىی اػت وِ دس آى فشاگیشًذُ ٍ فشادٌّذُ دس

هاًٌذ اسائِ تىلیف دس ًشم افضاس هذیشیت یادگیشی . وٌٌذیادگیشی ؿشوت هی-ّای هتفاٍت دس فشآیٌذ یاددّیصهاى

 . الىتشًٍیىی
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 افسار مدیریت یادگیری الکترونیکی نرم(Learning Management System: LMS:)  یا(Virtual Learning 

Environment: VLE )ّای اص لاتلیت. وٌذافضاسی اػت وِ ولیِ ٍلایغ هشتَى تِ یادگیشی سا تِ كَست الىتشًٍیىی هذیشیت هیًشم

سػاى ٍ فشاگیشاى، اسائِ ّای هذتَاى تِ ثثت ًام فشاگیشاى دس آى، اسائِ اًالػات دسع ٍ دٍسُ آهَصؿی، هثي فؼالیتافضاسّا هیاكلی ایي ًشم

-سػاًی ٍلایغ هْن، تشگضاسی آصهَىّا، تمَین آهَصؿی ٍ اًالعّا، اسائِ تىالیف، اسائِ تاصخَسد تَػي هذسػاى، اًتمال پیامگضاسؽ اص فؼالیت

 . اؿاسُ وشد... ّای تشخي ٍ 

 ّای یادگیشی ُ تَلیذ، اسائِ ٍ اسصؿیاتی تشًاهِؿَد وِ تِ ًَس تخللی ٍ تٌْا دس حَصی اًالق هیتِ تواهی هشاوض :مراکس آموزش مجازی

 . وٌٌذالىتشًٍیىی فؼالیت هی

 مجازی  یادگیرنده(e-Student:) ّای سػوی ایي آهَصؽ اػن اص سؿتِ. تیٌٌذولیِ فشاگیشاًی ّؼتٌذ وِ اص ًشیك هجاصی آهَصؽ هی

 . ای یا آهَصؽ جاهؼِ اػتهٌجش تِ هذسن، ووه آهَصؿی، هوي خذهت ٍ تَاًوٌذػاصی، آهَصؽ هذاٍم یا حشفِ

  مدرس الکترونیکی(e-Teacher:) ّای خَد سا تا اػتفادُ اص اهىاًات هجاصی تشخي ّوضهاى یا غیش ّوضهاى ولیِ هذسػاًی وِ آهَصؽ

-ّای سػوی هٌجش تِ هذسن، ووه آهَصؿی، هوي خذهت ٍ تَاًوٌذػاصی، آهَصؽ هذاٍم یا حشفِایي آهَصؽ اػن اص سؿتِ. دٌّذاسائِ هی

 . ای یا آهَصؽ جاهؼِ اػت

  محتوای الکترونیکی(e-Content:)  ّای الىتشًٍیىی، گشافیه، هتي، تلَیش، فایلّا، ایچٌذ سػاًِتِ ولیِ هحتَاّای آهَصؿی اػن اص

اتلیت اسائِ اص ؿَد وِ لاًالق هی... اػالیذ، اًیویـي، هٌاتغ دسػی، هحتَاّای حاكل اص تؼاهل تیي داًـجَیاى یا تیي داًـجَ ٍ اػتاد ٍ 

 .افضاس هذیشیت یادگیشی الىتشًٍیىی دس ایٌتشًت سا داؿتِ تاؿٌذًشیك ًشم

 
 

 :ارائه دروس به صورت مجازیمیسان  . 9ماده 

سیضی ػلَم پضؿىی هثٌای اكلی هیضاى اسائِ هجاصی هلَب ؿَسای ػالی تشًاهًِاهِ آهَصؽ تشویثی دس ؿشایي ػادی آییي

تا تَجِ تِ هجَص  اها. اػت( دسكذ تا تاییذ ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ 06چْاس ّفذّن تا تاییذ داًـىذُ ٍ تا ) ًظشی دسٍع

ًظش ؿَسای  تِتَاًذ دس ّش داًـگاُ، تؼتِ هی یتحشاًهؼاًٍت آهَصؿی ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی دس ؿشایي 

  .ؿَد دسكذ تیـتشی تِ كَست هجاصی اسائِآهَصؿی داًـگاُ، 

 : LMSتکمیل پنل درس در  . 2ماده 

 LMSهذسع ّش دسع هَظف اػت هَاسد صیش سا تِ ػٌَاى حذالل الضاهات اسائِ هجاصی دسع دس پٌل اختلاكی خَد دس 

 : ؿَداسائِ دسع تذٍى یىی اص هَاسد صیش هجاصی هحؼَب ًوی. ِ دّذئاسا

اًتظاسات اص داًـجَ ٍ صهاًثٌذی دسع تایذ دس ًشح دسع ؿاهل سًٍذ آهَصؿی، اّذاف سفتاسی ٍ ؿٌاختی دسع، ( الف

 . 9لؼوت هؼشفی دسع ٍ یا تِ ػٌَاى اٍلیي هحتَا دس اختیاس داًـجَ لشاس گیشد

                                                           

ای وِ داًـجَیاى تؼذ اص تِ گًَِ. ػَاالت داًـجَیاى سا تا حذ هوىي پیؾ تیٌی وشدُ ٍ دس ًشح دسع پاػخ دٌّذهذسػاى تایذ تش اػاع تجشتِ خَد  9

 .ّای هَسد ًیاص دس ًَل دٍسُ پیذا وٌٌذهٌالؼِ آى اؿشاف واهل تِ فؼالیت
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ایي هٌاتغ تایذ هتٌاػة تا تؼذاد ٍاحذ . لشاس گیشد LMSهٌاتغ هَسد هٌالؼِ تایذ تِ تشتیة سًٍذ آهَصؿی دسع دس : هٌاتغ( ب

. ایذ تش اػاع یه یا چٌذ ّذف اص اّذاف دسع وِ دس لؼوت هؼشفی آهذُ اسائِ ؿَدّش وذام اص هحتَاّا ت. دسػی تاؿذ

 .2تؼذاد هتؼذد هحتَا تیؾ اص اّذاف ٍ ًاهتٌاػة تا تؼذاد ٍاحذ لاتل لثَل ًیؼت

، تىلیففؼالیت یادگیشی ؿاهل دس ّش دسع تایذ هتٌاػة تا تؼذاد ٍاحذّای دسػی، تؼذادی : ّای یادگیشیفؼالیت( ج

تَدُ ٍ تِ ٍ همٌغ داًـجَیاى تایذ هتٌاػة تا تؼذاد ٍاحذ دسػی ّا ایي فؼالیتتؼذاد . اسائِ ؿَد گشٍُ گفتگَآصهَى ٍ 

 .9ای تاؿذ وِ هذسع تٌَاًذ تِ آًْا تاصخَسد فشدی تذّذگًَِ

 : نوع محتواهای آموزشی . 3ماده 

 .  لشاس دّذ LMSی هتٌاػة سا دس هحتَاّای آهَصؿهذسع تایذ 

فایل یا لیٌه وتاب الىتشًٍیىی، فایل یا  وتاب هشجغ،هـخلات هؼشفی تَاًذ تا تَجِ تِ دسع، ؿاهل هیهحتَاّا  -9-9

 . كذای ّوضهاى ؿذُ تا اػالیذّا ٍ هَلتی هذیا تاؿذپادوؼت كَتی،  همالِ، جضٍُ،لیٌه 

 . ًَع هحتَا تایذ تش اػاع همٌغ داًـجَیاى ٍ هیضاى دؿَاسی دسع تؼییي ؿَد -2-9

تَاى اص فیلن فشآیٌذ اػتفادُ وشد ٍلی تاسگزاسی فیلن دس ؿشایي خاف ٍ تا تَجِ تِ هثحث هَسد تذسیغ هیتٌْا  -9-9

 .ػخٌشاًی اػتاد لاتل لثَل ًیؼت

 .0حجن تاؿٌذون حذاهىاى ، هحتَاّا تایذ تا تا تَجِ تِ ػشم تاًذ ایٌتشًت پاییي دس وـَس -9- 

لاتل لثَل  LMSدس ػاهاًِ آسهاى  یا هَوغٌاتغ هحتَا هاًٌذ یَتیَب ّای هّای حجین ٍ یا فیلنلشاس دادى فیلن -9- 

 Googleتَاى اص اهىاًاتی هاًٌذ هی. لشاس گیشد LMSدس چٌیي هَاسدی تایذ تٌْا لیٌه هحتَای هزوَس دس ػاهاًِ . ًیؼت

drive ،Mega ، ... ًًِیض تشای لشاس دادى هحتَا ٍ اسائِ لیٌه آى دس ػاهاLMS اػتفادُ وشد . 

ؿَد تا دس توام هحتَاّا هالىیت هؼٌَی تش اػاع اػتاًذاسدّای اػتثاستخـی هشاوض آهَصؽ هجاصی وـَس تَكیِ هی -0-9

 .هلَب ؿَسای ػالی آهَصؽ هجاصی سػایت ؿَد

 .ّش گًَِ الضام هذسػاى تشای تاسگزاسی تؼذاد صیاد هحتَا دس لؼوت هٌاتغ هوٌَع اػت -7-9

                                                           

 .دس هَسد ًَع هحتَا دس هَاسد تؼذی تَهیح دادُ ؿذُ اػت 2

 .دس هَاسد تؼذی تَهیح دادُ ؿذُ اػت ّای یادگیشیفؼالیتدس هَسد ًَع  9

تٌْا تا  PhD تخللی یدوتشهوىي اػت دس یه دسع دس همٌغ تِ ػٌَاى هثال . تَجِ وٌیذ وِ تؼذاد صیاد هحتَا دلیل ویفیت تاالی تذسیغ ًیؼت  

 .تی وِ تٌْا یه هحتَا داؿتِ اػتهؼشفی وتاب هشجغ دس لؼوت هحتَا ٍ تا اسائِ تىالیف تحلیلی تالتشیي هیضاى یادگیشی سا حاكل وٌذ دس كَس

اػتاد ػاهل اكلی یادگیشی اػت ٍ تایذ هحتَاّای هَلتی هذیا ٍ اػالیذّای تَهیحات  ػوَهیهاًٌذ واسؿٌاػی ٍ دوتشی  under graduateدس هماًغ   

تا هؼشفی وتاب دسػی هشجغ ٍ ایجاد  هی تَاى PhD تخللی یدوتشٍلی دس هماًغ تحلیالت تىویلی هاًٌذ . ّوضهاى تا كذای اػتاد تیـتش اسائِ ؿَد

 .تؼاهل تا پاػخ تِ ػَاالت ٍ تاصخَسد تِ تىالیف یادگیشی داًـجَ سا توویي وشد

اهِ ًتش اػاع آییي)اهىاًات تَلیذ هحتَای الىتشًٍیىی اػتاًذاسد ( ّایی وِ داسای هشوض آهَصؽ هجاصی ّؼتٌذتِ ٍیظُ داًـگاُ)ّا سٍد وِ داًـگاُاًتظاس هی 0

تَاى اص ٌشاس هیدس ؿشایي اهٍلی . سا فشاّن وشدُ ٍ دس اختیاس اػوای ّیات ػلوی لشاس دٌّذ( الضاهات هحتَاّای الىتشًٍیىی داًـگاُ ػلَم پضؿىی هجاصی

 .ؿَدتَكیِ ًوی فایل خشٍجی ّش چٌذ ایي سٍؽ تِ دلیل حجن تاالی. اهىاًات كذا گزاسی ًشم افضاس پاٍسپَیٌت اػتفادُ وشد
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 : های یادگیریفعالیت . 4ماده 

تؼذاد ، هتٌاػة تا ًَع دسع ؿاهل تىلیف، آصهَى ٍ گشٍُ گفتگَ،فؼالیت یادگیشی تؼذادی  LMSهذسع تایذ دس ػاهاًِ 

 .لشاس دّذ ٍ همٌغ تحلیلی ٍاحذ دسػی

 تا 7) َلثلصهاًی لاتل تىلیف تذٍى تاصخَسد تِ داًـجَیاى لاتل لثَل ًیؼت ٍ هذسع تایذ تِ ولیِ تىلیف دس تاصُ  - -9

 .تاصخَسد تذّذ( سٍص 96

 .تىلیف تا فاكلِ صهاًی هٌاػة اسائِ ؿَد 2تْتش اػت تِ ًَس هتَػي تِ اصای ّش ٍاحذ دسػی  - -2

ٍ یا گشٍُ گفتگَ گیشد ّایی وِ جَاب آًْا تؼذ اص اجشا دس دػتشع داًـجَ لشاس هیتَاًذ اص آصهَىهذسع هی - -9

(Discussion group) لیف اػتفادُ وٌذاتىجایگضیي تشخی تِ ػٌَاى ، تا ًظاست فؼال اػتاد. 

 : تدریس تیمی . 5ماده 

 .اهىاى اسائِ تذسیغ تیوی دس دسٍػی وِ چٌذ هذسع داسد دس ػاهاًِ ٍجَد داسد

 .تِ ػٌَاى هذسع هؼٍَل، ّواٌّگی الصم تیي هذسػاى سا اًجام دّذ تین تایذ يیه ًفش اص هذسػی - -9

 .ًظاست تش ػولىشد كحیح ػایش هذسػاى تش ػْذُ هذسع هؼٍَل اػت ٍظیفِ - -2

وٌٌذ تا تا هحتَاّا ٍ تىالیف خَدؿاى  هٌالؼِتْتش اػت ولیِ هذسػاى هحتَاّا ٍ تىالیف ّوىاساى خَد سا  - -9

 .ّوپَؿاًی ٍ تىشاس ایجاد ًـَد

ع تیي اػوای تین ّواٌّگ ؿَد ٍ هؼٍَل دسع صهاًثٌذی اسائِ تىالیف ٍ تؼذاد ٍ ًَع هحتَاّا تایذ لثل اص اسائِ دس - - 

 .تش حؼي اجشای تلویوات ًظاست وٌذ

 یاص اػوا یىیوِ  یواهل داؿتِ تاؿٌذ ٍ دس كَست یآگاّ یىذیگشّوِ هذسػاى اص ػولىشد  یذتا یویت یغدس تذس - - 

 .حزف ؿَد یغتذس یناص ت یذي ّوىاساى سا ًذاسد تاػخَد تَ یتِ هـاّذُ هحتَاّا یلتوا یػلو یاتّ

 : (همسمان) مجازیبرگساری کالس  . 6ماده 

 .ّای هجاصی تِ كَست ّوضهاى تشگضاس وٌذتَاًذ تا تَجِ تِ ًشاحی آهَصؿی دس ّش دسع والعهذسع هی

هٌذی داًـجَیاى اص ػشم تاًذ ٍ اهىاًات هَسد ًیاص اًویٌاى حاكل ؿَد تا تشای تشگضاسی والع هجاصی تایذ اص تْشُ -9-0

 .حوَس ّوِ داًـجَیاى تذٍى لٌؼی ٍ تا ویفیت لاتل لثَل فشاّن تاؿذاهىاى 

ٍجَد ًذاسد ٍ والع ّوضهاى تایذ  LMSاهىاى اسائِ توام دسع اص ًشیك والع هجاصی ّوضهاى تذٍى تىویل پٌل  -2-0

 .تش اػاع هَاسد گفتِ ؿذُ لثلی ٍ تِ ػٌَاى تىویل فشآیٌذ یادگیشی اػتفادُ ؿَد LMSدس وٌاس تىویل پٌل 

 .ٍ غیاب ٍ ًوشُ اسصؿیاتی ًْایی داًـجَیاى لحاٍ وٌذ سا دس حوَس هجاصی والعتَاًذ حوَس دس هذسع هی -9-0

 .داًـجَیاى اًویٌاى حاكل وٌذ اص حوَس فؼال هجاصی هذسع تایذ دس ًی تشگضاسی والع -0- 
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 : دانشجویانارزشیابی  . 7ماده 

ًیوؼال  تِ ًَس ؿفاف اص اتتذای تایذ ؿَدكَست هجاصی اسائِ هیدس تخـی وِ تِ داًـجَیاى چگًَگی تؼییي ًوشُ 

 .اػتفادُ وشد LMSتَاى اص لؼوت هؼشفی ًحَُ اسصؿیاتی دسع دس تشای ایي اهش هی .ؿَد تؼییي ٍ اػالم تحلیلی

 . تَػي داًـجَیاى اختلاف دادُ ؿَد ّای یادگیشیفؼالیتتایذ لؼوتی اص ًوشُ ًْایی تشای اًجام  -9-7

ٍ ػولىشد ًَل دٍسُ آًْا ّای یادگیشی فؼالیتدس هَاسدی وِ هذسع اص هیضاى یادگیشی داًـجَیاى تش اػاع  -2-7

 .تِ ػٌَاى لؼوتی اص ًوشُ ًْایی، ًوشُ واهل داًـجَ سا تؼییي وٌذ LMSتَاًذ تا تشگضاسی آصهَى دس اًویٌاى داسد هی

 .ؿَداػتفادُ ػاص ی تخللی آصهَىًشم افضاسّاّای سػوی ًْایی اص تْتش اػت تشای آصهَى -9-7

ّا ٍ ؿشوت دس گشٍُ گفتگَ تؼییي یك پاػخ تِ تىالیف، اًجام آصهَىشحوَس ٍ غیاب داًـجَ دس دسٍع هجاصی اص ً -7- 

ػٌَاى غیثت دس والع، ٍی سا تا ّای یادگیشی، تَاًذ دس كَست ػذم ؿشوت داًـجَ دس فؼالیتؿَد ٍ هذسع هیهی

 .تجذیذ دٍسُ وٌذ

 : ارزشیابی استاد . 8ماده 

ّای هختلفی هاًٌذ ًظشػٌجی اص ٍ اص سٍؽ ّش داًـىذُ تایذ ػاص ٍ واس الصم تشای اسصؿیاتی تذسیغ اػتاد داؿتِ تاؿذ

 .7اػتفادُ ؿَد (Peer review)تشسػی ّوتایاى داًـجَیاى ٍ 

ّای اختلاكی ٍ دس ػاهاًِ دس داًـىذُ تایذ ػاص ٍ واس اسصؿیاتی اػتاد اص دیذ داًـجَ ّواًٌذ دسٍع حوَسی -9-1

 .اسصؿیاتی اػتاد ٍجَد داؿتِ تاؿذ

 .1ػَاالت فشم اسصؿیاتی تایذ هتٌاػة تا دسع هجاصی اكالح ؿَد -2-1

یه جلؼِ تا حوَس ّوِ هذسػیي  حذالل ًیوؼال تحلیلیدس ًی ؿَد تا دس هَاسدی وِ همذٍس اػت تَكیِ هی -9-1

الذاهات آهَصؽ هجاصی ّش هذسع تَػي خَدؽ اسائِ ؿذُ ٍ هَسد تحث ٍ ٍ  LMSٍ ًوایٌذُ داًـىذُ، پٌل  دسٍع

 .ایي جلؼات تایذ تیـتش اص اسصؿیاتی، تِ تَاًوٌذػاصی هذسػاى تیاًجاهذ. تشسػی لشاس گیشد

 .اًجام ؿَد LMSتَاًذ اص ًشیك گضاسؽ ػاهاًِ هی...( غ، تىالیف ٍ تتؼذاد هٌا)وویت ػولىشد اػتاد  -1- 

 .ّای هجاصی ّوضهاى سا ًیض اسصؿیاتی وٌذالصم اػت ویفیت والعداًـگاُ  -1- 

دس هَاسدی وِ ػوَ ّیات ػلوی حاهش تِ اسائِ دسع تِ كَست هجاصی ًـَد ٍ یا اسصؿیاتی ووی یا داًـگاُ تایذ  -0-1

 . داؿتِ تاؿذ... تؼَین هذسع ٍ ، ػیاػت هـخق هاًٌذ ویفی تذسیغ ٍی هَسد تاییذ ًثاؿذ
                                                           

تَاًذ تذٍى اجاصُ اػتاد ّواًٌَس وِ دس والع حوَسی وؼی ًوی. دس هَاسدی دیذُ ؿذُ وِ هذیشاى آهَصؿی تماهای تشسػی پٌل اختلاكی اػتاد سا داسًذ 7

اخاللی كحیح  دس والع ٍاسد ؿَد ٍ یا هثال دٍستیٌی دس والع تؼثیِ ؿذُ ٍ تَػي هذیشاى هـاّذُ ؿَد، دس آهَصؽ هجاصی ًیض ایي الذام اص ًظش لاًًَی ٍ

دس غیش ایٌلَست . دس ًمؾ داًـجَ تِ پاًل دسع اهافِ وٌذهشتًَِ یه ًوایٌذُ سا ( هذسػیي) تَاًذ دس ؿشایي خاف ٍ تا آگاّی هذسعداًـگاُ هی. ًیؼت

 .تایذ اسصؿیاتی ػولىشد اص ًشیك گضاسؽ ادهیي اًجام ؿَد
ٍ ًظاست فؼال  صؿیاتی آهَصؽ هجاصی جایی ًذاسد ٍ هَاسدی هاًٌذ پاػخ تِ هَلغ تىالیفاد دس والع دس استاػ غتذیْی اػت هَاسدی هاًٌذ حوَس تِ هَل 1

 .تایذ جایگضیي ؿَد ّای یادگیشی تشفؼالیت
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دٌّذ تذٍیي، هلَب ٍ ذ ػاص ٍ واس تـَیمی تشای اػتاداًی وِ دسٍع هجاصی سا تا سػایت الضاهات اسائِ هیداًـگاُ تای -7-1

 .اجشا وٌذ

 : توانمندسازی مدرسان . 9ماده 

 .داًـگاُ تایذ ػاص ٍ واس هٌلَب تشای تَاًوٌذػاصی اػوای ّیات ػلوی تشای اسائِ دسٍع تِ كَست هجاصی داؿتِ تاؿذ

ساٌّوای ًشاحی آهَصؿی هحتَاّای هلَتات ؿَسای ػالی آهَصؽ هجاصی ؿاهل داًـگاُ تایذ تِ ًشیك همتوی  -9-1

ػاصی دسٍع تِ كَست  فشم ًشح دسع تشای آهادُ، هحتَای الىتشًٍیىی دس آهَصؽ هجاصیوذّای اخاللی ، الىتشًٍیىی

سا دس  آییي ًاهِ اسئِ دسٍع تشویثیٍ  پضؿىی هجاصی الضاهات هحتَاّای الىتشًٍیىی داًـگاُ ػلَم، تشویثی یا هجاصی

 .1اختیاس اػوای ّیات ػلوی لشاس دّذ

واسگاُ ّای الصم دس هَسد تذسیغ هجاصی سا اص ًشیك آهَصؽ ،داًـگاُ تایذ هتٌاػة تا ًیاص اػوای ّیات ػلوی -9-1

 .96اسائِ دّذ... ّای آهَصؿی دس فوای هجاصی ٍ هجاصی، تْیِ ولیپ آهَصؿی، ایجاد واًال

 مشاوره آموزش مجازی .91 ماده

داًـگاُ تایذ ػاص ٍ واس الصم تشای ساٌّوایی اػوای ّیات ػلوی تِ كَست حوَسی ٍ هجاصی دس هَسد تذسیغ هجاصی 

 .وٌذسػاًی داؿتِ تاؿذ ٍ آى سا تِ ایـاى اًالع

ّایی وِ داًـىذُ هجاصی ٍ یا هشوض آهَصؽ هجاصی داسًذ ایي واس تْتش اػت تَػي ایي داًـىذُ یا دس داًـگاُ -9-1

 .هشوض اجشا ؿَد

 نظارت .99 ماده

 سا تِ كوَست  یتحشاًؿشایي ام ؿذُ تشای تَػؼِ ووی ٍ ویفی آهَصؽ هجاصی دس جگضاسؽ الذاهات اًداًـگاُ تایذ  -9-96

 .ّای اسػال ؿذُ تشای دتیشخاًِ ؿَسای ػالی آهَصؽ هجاصی اسػال ًوایذهٌظن ٍ تش اػاع دسخَاػت

ِ ؿیَُّا، تشای تذٍیي اًـگاُ یا داًـىذُس دد ٍیظُؿَد تا تا تـىیل وویتِ تَكیِ هی -2-96 ّوای  دػوتَسالؼول ّوا ٍ  ًاهو

 . وٌذ الذامهَسد ًیاص تؼتِ تِ ؿشایي اختلاكی ّش داًـگاُ 

 

 . لَیة ؿذهجاصی تؿَسای ػالی آهَصؽ  9911اسدیثْـت هاُ  29ًـؼت ایي هؼتٌذ دس 

                                                           
 .ّا لاتل دػتیاتی اػتدػتَسالؼولّا ٍ ًاهِتخؾ آییي www.vums.ac.ir تواهی ایي هؼتٌذات دس ػایت داًـگاُ ػلَم پضؿىی هجاصی تِ آدسع  1
 .وٌذ اػتفادُ  http://arman.vums.ac.irّای هشتثي تا سٍؽ تذسیغ هجاصی دس هَوغ وـَسی آسهاى تِ آدسع تَاًذ اص دسعهیداًـگاُ  96

http://vums.ac.ir/FileManager/InstructionalDesignGuide.pdf
http://vums.ac.ir/FileManager/InstructionalDesignGuide.pdf
http://vums.ac.ir/FileManager/InstructionalDesignGuide.pdf
http://vums.ac.ir/FileManager/InstructionalDesignGuide.pdf
http://vums.ac.ir/?page_id=15806
http://vums.ac.ir/FileManager/courseplanvums-F.pdf
http://vums.ac.ir/FileManager/courseplanvums-F.pdf
http://vums.ac.ir/FileManager/courseplanvums-F.pdf
http://vums.ac.ir/?page_id=15764
http://vums.ac.ir/FileManager/Reglessons%20comb.pdf
http://www.vums.ac.ir/
http://www.vums.ac.ir/
http://arman.vums.ac.ir/
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 به نام او که مهربان و تواناست 

 

 

 
 

 شورای عالی آموزش مجازی

 

 

 

 

 الزامات محتواهای الکترونیکی

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 معاونت زیر ساخت

 

 
 

 

 

 
 

عنوان دبیرخانه شورای عالی آموزش یکی از وظایف دانشگاه علوم پزشکی مجازی به 

ردها با امجازی تدوین و ارائه ضوابط و الزامات محتواهای الکترونیکی است. این استاند

های علوم پزشکی های موجود در دانشگاهتوجه به علم روز جهان و وضعیت و توانمندی

   کشور تدوین شده است.
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 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 معاونت زیر ساخت

 عمومی محتواهای الکترونیکی ضوابط

 

  مدرسان/مولفان :1 حیطه

می تواند توسط گروهی از مدرسین واجد شرایط باید یک نفر مدرس/مولف مسوول داشته باشد و  محتوای الکترونیکیهر  -1

  شود.تدوین و ارائه 

پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش های تحت مدرس/مولف مسوول باید عضو هیات علمی رسمی یا پیمانی یکی از دانشگاه .1-1

 پزشکی یا علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

 است.   یآن برنامه الزام یضوابط اختصاص یتشوند، رعا یمحسوب م یدانشگاه یدوره رسم یکاز  یکه بخش ییدر برنامه ها .2-1

 گروه مدرسین/مولفین باید تخصص موضوعی داشته باشند. .3-1

 .ارائه شود)تلفن ثابت و همراه و ایمیل فعال( باید  تهیه محتوای الکترونیکیمشخصات تماس با مدرس/مولف مسوول و همکاران  .4-1

 

 اصول آموزشی  : 2حیطه 

 باید منطبق با اصول آموزشی تدوین و ارائه شود.  محتوای الکترونیکی  -2

 و روشن باشد. ایگو دیعنوان با عنوان محتوا .1-2

 آموزشی مشخص داشته باشد.باید اهداف  .2-2

 و سازمان متولی ذکر شده باشد.)ان( مولفکامل باید مشخصات  .3-2

  شده باشند.پیشنهاد  ،مخاطبانباید  .4-2

 دقیقه باشد. 20و بهتر است در حد  دقیقه باشد 45زمان آن حداکثر  .5-2

 داشته باشد.و منطقی مناسب سازماندهی بهتر است  .6-2

 بهتر است با بیان شیوا و رسا و مخاطب قرار دادن مخاطبان ارائه شده باشد.  .7-2

 در انتهای محتوا جمع بندی و خالصه آن ارائه شود.بهتر است   .8-2

 همزمانی صوت و تصویر رعایت شده باشد.باید   .9-2

 منابع محتوا ارائه شده باشد.باید   .10-2

 ( باشد.navigationمحتوا و امکانات  یمختلف )مانند منو های به بخش یدسترس یماتتنظ یدارا یدبا .11-2
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شخص کند و مرا محتوای الکترونیکی مدرس/مولف مسوول باید بر اساس موضوع برنامه و سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبار  .12-2

 بهتر است این زمان بیشتر از یکسال باشد.

 اصول فنی : 3حیطه 

 . رعایت کندباید اصول فنی را محتواهای الکترونیکی  -3

 به روز باشند. یفن یاستانداردهامنطبق با محتواهای الکترونیکی باید   .1-3

 مگابایت باشد.  20باید تا حد امکان کم و حداکثر  آموزشیمحتوای هر حجم  .2-3

 محتوا نباید از برنامه فلش استفاده شده باشد. هیچ بخشی از در  .3-3

اشد و تنها و ...( ب صدای همرمان شده )با محتوای متنی، عکس، نمودارباشد و قسمت عمده آن شامل  HTML5محتوا باید  فرمت .4-3

 ( از فیلم استفاده شده باشد.پروسیجر بالینیم )مانند نمایش یک مانور یا در موارد الز

 شود. آماده ( محتواSourceو به همراه منبع ) ادکست صوتی آن، پSCORM 1.2 ،EXE ،MP4 هایمحتوا باید با تمامی فرمت .5-3

 به شرح زیر باشد: آن ماتیتنظباشد و ( Noiseمحتوا باید با کیفیت، واضح و بدون تزاحم ) صدای .6-3

MP3 320k, Stereo 48100Hz  

 

 اصول اخالقی و تعهد حرفه ایرعایت  : 4حیطه 

 ای رعایت شود.و تعهد حرفه اصول اخالقیباید محتوای الکترونیکی در  -4

علوم  یر پژوهشاخالق در انتشار آثا یکشور ی، راهنمایعلوم پزشک یهااخالق در پژوهش یعموم یاهنماربرای بررسی این اصول  .1-4

ورای شمصوب کدهای اخالقی محتوای الکترونیکی در آموزش مجازی و های خاص راهنماهای کشوری اخالق در حیطه ،یپزشک

 عالی آموزش مجازی مالک خواهد بود.

 



 2 از 1 صفحه کدهای اخالقی محتواهای الکترونیکی در آموزش مجازی

 بسمه تعالی

 

  در آموزش مجازی اخالقی محتوای الکترونیکی هایکد
 

 مقدمه: 

های المللي، سازمان که در حال حاضر توسط مجامع بین است های آکادمیکمحیطموضوعات مطرح در  ترين مباحث و اخالق از مهم

مورد توجه ويژه قرار در بسیاری از کشورها های مختلف علوم و فنون  محققین و متخصصین رشته، ريزان برنامه ،ای، سیاستگذاران منطقه

-یو حضور فناور شونديخوانده م يعنوان جامعه اطالعات هب یاطالعات است و جوامع امروز انفجار ، عصردوران معاصر به عالوهگرفته است. 

 ،يآموزشگوناگون  یهاروش ظهوراست. با  يافته یتامروز اهم یایدر دن یشاز پ یشب یکيالکترون يادگیریو  یآموزش مجاز ،ياطالعات یها

 يابيباز ي،استفاده، دسترس یبرا ياخالق یهایهها و توصدستورالعمل و در اين راستا، شکل گرفته نیکياز محتواها و منابع الکترو يانواع متفاوت

در ايران نیز آموزش مجازی بیش از پیش توسعه يافته و تولید انواع محتواهای  .يابديم یتاهم ،يبا عامل انسانارتباط آنها به واسطه  توزيع و

ها تبديل شده است. لذا به منظور حفظ حقوق افراد اعم از بیماران، پرسنل و الکترونیکي به يکي از امور روزمره اعضای هیات علمي و دانشگاه

اخالق در  يعموم یاهنمادر گذشته رشود. بیش از گذشته احساس ميدر اين زمینه  کنندگان محتواها، نیاز به وجود کدهای اخالقيتهیه

های خاص و راهنماهای کشوری اخالق در حیطهي علوم پزشک ياخالق در انتشار آثار پژوهش یکشور راهنمای ،يعلوم پزشک یهاپژوهش

هايي که در ماهیت محتوای الکترونیکي نسبت ، ولي با توجه به تفاوتدر تولید محتواهای الکترونیکي نیز رعايت شوندکه بايد  تهیه شده است

در اين مستند های اختصاصي در اين حیطه تدوين شود. به ساير محصوالت علمي اعضای هیات علمي وجود دارد، بايد با ديد تخصصي، کد

 شده است.کشوری مدون و ارائه  یکيالکترون یمحتوا ياخالق یکدها

 

  ریف:اتع

سازی، شبیه، (انیمیشننمايي )پوياها، گرافیک، متن، تصوير، اساليد، ایبه کلیه محتواهای آموزشي اعم از چند رسانه محتوای الکترونیکی:

 ند.شوکه به فرمت الکترونیکي ارائه شود اطالق مي افرادحاصل از تعامل آرشیو شده محتوای  و منابع درسيپردازی، بازی

به شود که مندی، مديريت و ارزيابي فرآيندها و منابع يادگیری گفته ميبه اصول نظری و عملي طراحي، تولید، بهره طراحی آموزشی:

روند آموزشي، اجرا و طراحي  ،شود و شامل تمام روندهای تحلیل نیازها و اهداف فراگیرانانجام مي آموزشمنظور تضمین کیفیت 

 .استبرای پوشش اين نیازها ارزشیابي 

 با کار فکری و هوشمندانه تولید شده است. ی کهمالکیت مواردی مانند ايده، اختراع يا فرآيندعبارت است از  مالکیت معنوی:

 

 محتواهای الکترونیکیاخالقی کدهای 

-مي و استمتولي تامین کننده اعتبار مالي تهیه برنامه محفوظ  سازمانآن و  (ين) ، برای مولفمحتوای الکترونیکيحق مالکیت معنوی  -1

 . بر اساس توافق طرفین به يکي از آنها و يا سازمان ثالث به عنوان ناشر واگذار شودتواند 

طراحي آموزشي محتوا و/يا ب( ارائه  شوند که حداقل در يکي از مراحل الف(افرادی به عنوان مولف محتوای الکترونیکي شناخته مي .1-1

 شود.نقش اصلي داشته باشند و يکي از اين مولفین به عنوان مولف مسوول معرفي مي ،تهیه مطالب علمي و/يا



 2 از 2 صفحه کدهای اخالقی محتواهای الکترونیکی در آموزش مجازی

 . است نادرست ندارد، نقش تهیه محتوا در که فرد يا سازماني به( صوری) غیرواقعي انتساب .1-2

 است.محتوای الکترونیکي  )ين( مولفتمامي با  ایحرفهتعهد اصول و  مسوولیت رعايت حق مالکیت معنوی .1-3

حق مالکیت معنوی کند و  حاصل اطمینان ، به طور مکتوبنامشان شدن گروه مولفین برای اضافه موافقت ازمولف مسوول بايد  .1-4

  .مشارکت رعايت نمايد میزان را به تناسبايشان 

اند ولي شرکت داشته ساير مراحلاست از کلیه افرادی که در قسمتي از فرآيند تهیه محتوا مانند ايده پردازی و بهتر مولف مسوول  .1-5

 از محتوا با عنوان تشکر و قدرداني نام ببرد.بخشي که به عنوان مولف محسوب شوند، در نیست در حدی اين میزان 

 و تحصیالت بايد در محتوا ذکر شود. ابستگي سازماني، ومشخصات کامل مولف)ين( شامل نام و نام خانوادگي کامل .1-6

است و زمان محتوای الکترونیکي  )ين( مولف بادر زمان تولید، ارائه شده  يآموزشمطالب و به روز بودن مسوولیت نهايي در مورد صحت  -2

 تولید يا به روز رساني بايد در محتوا ذکر شود.

با و از صاحب اثر بايد دارای مجوز استفاده  غیرهو تمام عکس ها، نمودارها، تصاوير، فیلم ها و مطالب ارائه شده در محتوای الکترونیکي  -3

بايد به وضوح بیان شوند و هر گونه دخل است، اين موضوع )ين( نتايج تجربیات و تحقیقات مولفموارد حاصل اگر اين و باشد منبع ذکر 

 .گردددر آن اعالم  و تصرف

 در مندرج مطالب الف( صحت :بپذيرند زير های زمینه در را بخش مرتبط با خود مسؤولیت بايد الکترونیکيی ن محتوایمولف تمامي -4

 .در محتوا احتمالي منافع تعارض کشور، ج( اظهار اختصاصي و عمومي اخالقي راهنماهای به محتوا، ب( پايبندی

 از که را منافع تعارض هرگونه ن( بايديمولف) اماشود  نمي محسوب محتوا برای اخالقي ايرادی خود خودی به منافع تعارض وجود .4-1

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

 .شود منافع تعارض گونه هر اعالم منع منجر به نبايد مالي حامي و ن(يتولید محتوا بین مولف) قرارداد .4-2

حفظ توهین و افترا، پرهیز از مطالب کذب، ارائه پرهیز از فرهنگي،  -اجتماعيمعیارهای رعايت معیارهای حقوقي و اخالقي مانند  رعايت -5

 .الزامي استو حفظ حريم خصوصي  افراداسرار 

 مگر کند، نمي کفايت تنهايي به ها چشم اندنپوش و نشود فرد شناسايي به منجر که باشد ای گونه به ايدب افراد، يا فیلم عکساستفاده از  -6

در  دتوانيکه م ياطالعات يافراد را از تمام ينا است ( موظفين) مولف يبه عبارت .باشد شده اخذاز فرد  کتبي ی آگاهانه رضايت که آن

   آگاه سازد.  يآنها مؤثر باشد، به نحو مناسب یریگ یمتصم

 است.  نامعتبرصورت رضايت اخذ شده  اين غیر در. گونه اجبار، تهديد، تطمیع و اغوا انجام گیرد هر فارغ از دکسب رضايت آگاهانه باي .6-1

بیماران  ،صغار، عقب ماندگان ذهني، مبتاليان به زوال عقلآسیب پذير مانند سالمندان، زنان باردار، های گروهدر مورد کسب رضايت  .6-2

 است.  کشور ايران های علوم پزشکيتابع راهنمای عمومي و اختصاصي اخالق در پژوهش ،های آسیب پذيرو ساير گروه روان پريش

الزامي از ساير موارد مرتبط ذکر شده در راهنماهای اخالقي عمومي و اختصاصي مصوب کشوری  تبعیتمحتوا الکترونیکي، تهیه در  -7

 .است
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