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بخش اول  -کلیات
ماده -1هدف:
این آیین نامه به منظور تعیین ساختار اجرایی ،تعریف الزامات آموزشی ،نظارتی و نیز نحوه طراحی ،تولید و ارائه
محتوای آموزش مجازی جهت بهره مندی فراگیران از ظرفیت هاای ساامانه آماوزش الوترونیا در دان الاه

او

پزشوی جندی شاپور اهواز تدوین می گردد.

ماده  -2تعاریف و اصطالحات:
 سامانه آموزش الوترونی ) :(LMSمحیطی مبتنی بر وب که وظیفه ارائه محتاوای آموزشای را در لالار برناماه
های چند رسانه ای و با استفاده از نر افزارهای تحت وب به فراگیران بر هده دارد و ک یه فعالیات هاای آموزشای
آنان را به روش خودکار ثبت ،پیلیری و مدیریت می نماید.
 محتوای آموزشی :مطالبی است که با فرمت های مخت ف و باا ر ایات اساتانداردهای آموزشای دان الاه

او

پزشوی جندی شاپور اهواز به منظور آموزش فراگیران تولید شده و توسط مدرسین در سامانه آموزش الوترونی
دان لاه بارگزاری می شود.
 کالس مجازی :فضای آموزش الوترونیوی است که در آن استاد و فراگیر از طریا ساامانه آماوزش الوترونیا ،
فعالیت های آموزشی خود را انجا می دهند.
 کالس درس همزمان :فضای آموزش الوترونیوی است که در آن استاد و فراگیر به صورت زنده و در ی محدوده
زمانی از پیش تعیین شده ،با یودیلر ارتباط برلرار نموده و استاد محتوای آموزشی را به فراگیران ارائه می نماید.
 کالس درس غیر همزمان :فضای آموزش الوترونیوی است که در آن استاد محتوای آموزشی از پیش آماده را بار
اساس سرفصل های تعیین شده و زمان بندی از پیش ا ال شده ،بر روی سامانه آموزش الوترونی لرار می دهد و
فراگیران در ی محدوده زمانی م خص می توانند از آن استفاده نمایند.
 فراگیر :متقاضی استفاده از محتوای آموزش مجازی ارائه شده در سامانه آموزش الوترونی است که خود شامل
چهار گروه (دان جویان ،ا ضای هیأت

می ،کارکنان و فارغ التحصیالن آموزش مداو پزشوی) می باشد.

 استاد :مدرس ،مولف و یا ارائه کننده محتوای آموزش مجازی در سامانه آموزش الوترونی است کاه مای تواناد
شامل ا ضای هیأت

می و یا کارشناسان خبره در آن زمینه باشد.

بخش دوم – شرایط ارائه محتوای آموزش مجازی
ماده  -1شرایط تولید درس مجازی:
بند  -1دروس نظری و یا تئوری که نیاز به فعالیت حضوری (شرکت در آزمای لاه ،کارگاه م ای متات ز حضاور
فیزیوی استاد و دان جو) نداشته باشند ،می توانند به صورت کامالً مجازی ارائه شوند.
بند  -2ارائه دروس م ی که نیاز به کتر مهارت خاص دارند (کارآموزی ،کارگاه) ،مای توانناد در لالار ترکیبای از
روشهای آموزش (حضوری و م ی) ارائه شوند .در این صورت ،آموزش بخش تئاوری دروس م ای ،باه صاورت
کامالً مجازی اموان پذیر است.
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بند  -3دروسی که نیاز به آموزشهای مهارتی پایه دارند ،می توانند به صورت فی مهای ویدیویی تصاویری یاا چناد
رسانه ای (فی مهای آموزشی ،تصاویر دیجیتال تعام ی) ارائه گردند.
بند  -4دروسی که دارای محتواهای آموزشی خاص (فرمولها ،نمودارهای ریاضای و گرافیوای و یاا تصااویر خااص
مربوط به آن درس) باشند ،می توانند در لالر های الوترونیوی متناسر با فرمتهای ارائه محتوای چند رسانه ای در
سامانه آموزش الوترونی دان لاه ارائه شوند.
ماده  -2اجزاء محتوای آموزش مجازی:
بند  - 1هر محتوای آموزش مجازی جهت ارائه بر روی سامانه آموزش الوترونی  ،باید حدالل دارای اجزای زیر باشد:

 .1طرح درس و اهداف که باید به صورت شفاف بیان شده باشد.
 .2سرفصل مطالر درسی که در ی ساختار مناسر توضیح داده شود.
 .3ارائه محتوای درس که باید متناسر با حجم درس بوده و ک یه اهداف و سرفصل های درس را کامالً پوشش
دهد و می تواند به یوی از اشوالی که در ادامه آیین نامه ذکر خواهد شد ،تهیه گردد.
 .4ارزیابی نهایی یا آزمون پایان دوره( :در ماده  5به تفصیل توضیح داده خواهد شد).
بند  - 2محتوی آموزش مجازی ،همچنین می تواند حاوی موارد زیر باشد:
 .1خود آزمون که به صالحدید استاد می تواند به صورت حضوری یا الوترونی برگزار شود.
 .2شرکت در انجمن های گفتلو (مباحثه) که شامل پاسخ تح ی ی فراگیاران باه موضاو ات مطروحاه توساط
استاد در فضای مباحثه تحت وب می باشد.
 .3انجا تحقی یا پروژه که شامل جتتجوی مطالر مرتبط با درس و گزارش نمودن آن باه اساتاد از طریا
سامانه می باشد.
 .4کالس آنالین همزمان در محیط وب
 .5منابع آموزشی تومی ی بی تر (شامل کتاب ،جزوه ،لین سایت و )...
تبصره  :1در خصوص آموزش رسمی دان جویان ،ارزیابی نهایی فقط از طری آزمون حضوری اموان پذیر خواهد بود.
تبصره  :2تأیید استانداردهای آموزشی توسط کمیته تخصصی آموزش مجازی صورت می پذیرد.

ماده  -3انواع لالر محتوای آموزش مجازی:
انواع لالر دروس مجازی به شرح ذیل می باشد:
بند  -1درس نیمه مجازی :لتمتی از محتوای آموزشی درس به صورت مجازی برگزار شده ولی حدالل یا ج تاه رفاع
اشوال حضوری برای آن درس ت ویل می گردد .درس نیمه مجازی به پی نهاد استاد و تأیید گروه آموزشای مربوطاه و
تصویر کمیته تخصصی آموزش مجازی ،لابل ارائه بر روی سامانه آموزش الوترونی دان لاه می باشد .در این صورت
حداکثر تعداد ج تات ارائه شده به صورت مجازی  4/17کل ج تات درس خواهد بود.
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تبصره  :1در صورت ارائه دروس به صورت نیمه مجازی ،نیاز به حضور فیزیوی استاد در کالس درس مربوط به آن ج تات
نخواهد بود.

تبصره  :2در صورتی که تعداد ج تات ارائه شده به صورت مجازی ،بی تر از  4/17کل ج تات درس باشد ،درس باا تأییاد
گروه آموزشی یا شورای آموزشی دان وده و تصویر کمیته تخصصی آموزش مجازی لابل ارائه بار روی ساامانه
آموزش الوترونی دان لاه می باشد.
بند  -2درس تما مجازی :کل محتوای آموزشی درس به صورت مجازی برگزار شده و هیچ کالس حضوری برای آن
درس ت ویل نمی گردد .دروس کامالً مجازی به پی نهاد گروه آموزشی مربوطاه یاا شاورای آموزشای دان اوده و
تایید کمیته تخصصی مرکز آموزشهای مجازی و تصویر شورای آموزشای دان الاه لابال ارائاه بار روی ساامانه
آموزش الوترونی دان لاه می باشد.
تبصره :در صورت ارائه درس به صورت کامالً مجازی ،نیاز به حضور فیزیوی استاد در کالس درس نخواهد بود.

بند  -3درس مجازی  -م ی :بخش تئوری و مقدماتی درس به صورت مجازی برگزار شده ولی آموزش بخش م ی
درس به صورت حضوری برگزار می گردد.
بند  - 4درس مجازی کم آموزشی (مومل) :درس به صورت حضوری برگزار گردیده ولی محتوای کم آموزشی به
صورت مجازی تهیه شده و در اختیار فرگیران لرار می گیرد.
بند  - 5درس مجازی – مباحثه ای :محتوای درس به صورت حضوری برگزار گردیده اما استاد در فضای مجازی باه
صورت م ارکتی با فراگیران بحث و گفتلو می نماید.
بند  - 6توالیف مجازی :کالس درس به صورت حضوری برگزار گردیده ولی توالیف درس به صورت مجازی برای
فراگیران تعیین می شود.
ماده  -4انواع لالر ارائه محتوای آموزش مجازی:
محتوای آموزش مجازی به  5روش زیر تولید شده و بر روی سامانه آموزش الوترونی دان لاه ارائه می گردد:
 .1محتوای متنی :فایل متن با فرمتهای  word, pdfو ...
 .2محتوای صوتی :فایل صوتی با فرمتهای  mp3, waveو ...
 .3محتوای اسالید :فایل پاورپوینت با فرمت  ppt, pptx, pptsxو  ...یا فایل ف ش با فرمتهای  swf, flvو ...
 .4فی م آموزشی :فایل ویدیویی با فرمتهای  avi, mp4و ...
 .5محتوای چند رسانه ای :ترکیبی از موارد  2و  3که می تواند به صاورت محتاوای چناد رساانه ای (ترکیار
اسالید – صوت و تصاویر) نیز ارائه گردد.
تبصره :محتوای دروس تما مجازی ،دروس نیمه مجازی و دروس مجازی – م ی می بایتت به صورت چند رسانه ای ارائه شوند.
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ماده  -5شبوه ارائه محتوای آموزش مجازی و آزمونهای فراگیران:
محتوای آموزش مجازی و برگزاری آزمونهای پایان دوره ،بتته به نوع دوره و ماهیت فراگیران حدالل مای بایتات
دارای شرایط زیر باشد:
 .1آموزش رسمی دان جویان :محتوای آموزش مجازی به صورت چند رسانه ای و آزمون حضوری و دساتوم
دو ج ته حضوری
 .2م مولین آموزش مداو  :محتوای آموزش مجازی به صورت چند رسانه ای و آزمون الوترونی
 .3آموزش کارکنان و اساتید :محتوای آموزش مجازی به صورت چند رسانه ای همراه با تو یاف یاا پاروژه و
آزمون پایان دوره به صالحدید استاد می تواند حضوری و یا الوترونی برگزار گردد.
 .4دوره های کوتاه مدت :محتوای آموزش مجازی به صورت چند رسانه ای و آزمون حضوری

بخش سوم – نحوه فعالیت اساتید
ماده  -1تعامالت محتوایی:
بند  -1استاد موظف است محتوای آموزشی را بر اساس برنامه زمان بندی شده در لالر بتته هاای مجاازی بارای
هر کالس ،به صورت ج ته ای و از طری سامانه آموزش الوترونی دان لاه در اختیار فراگیران لرار دهد.
بند  - 2مطاب شرایط ذکر شده در ماده  5بخش دو  ،استاد موظف است محتوای آموزشی فوق الذکر را به صاورت
محتوای اص ی درس (فایل چند رسانه ای) ،آزمون و سایر منابع تومی ی (کتار ،جازوات و مناابع الوترونیوای چناد
رسانه ای) بر روی سامانه آموزش الوترونی دان لاه ارائه دهد.
ماده  -2تعامالت خود ارزیابی:
بند  -1استاد موظف است مطاب مقررات کمیته تخصصی آموزش مجازی ،به ازاء دروس مجازی تولید شده ،پس از
هر ج ته درسی ،مدت زمان م خصی را جهت پاسخلویی غیر حضوری و رفع اشوال از طری انجمن های گفتلاو و
یا ارسال پیا برای فراگیران در نظر گرفته و توالیف مربوط را ثبت و ضبط نموده و از فراگیران بخواهد که پاساخ
سواالت و توالیف خود را در سامانه ثبت نمایند.
همچنین اساتید می بایتت دارای پتت الوترونی فعال و سیتتم پیا داخ ی سامانه آموزش الوترونیا باوده کاه
حدالل هر سه روز یوبار ،آن را کنترل نموده و از طری آن تعامالت مناسبی با فراگیران داشته باشند.
بند  -2تعامالت خود ارزیابی به چهار صورت زیر می تواند انجا پذیرد:
 .1کالس برخط زنده ) :(onlineسقف تعداد فراگیران در آن  15-20نفر بوده و بار مبناای ساوال و تواالیف و
پرسش و پاسخ و تعامالت فردی و گروهی تعیین می گردد.
 .2کالس ترکیبی :با استفاده از روش ترکیبی تدریس حضوری و توالیف م ی و رفع اشاوال مجاازی برگازار
می گردد.
 .3پروژه :شامل انجا یا تحقیا و گازارش نماودن آن و یاا جتاتجوی مطالار مارتبط باا درس و مناابع
الوترونیوی می باشد.
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 .4خود آزمون :که بر اساس محتوای آموزشی ارائه شده و مطاب با برنامه زمان بندی شاده ،بارای سانجش
میزان یادگیری فراگیران از محتوای دروس ،انجا می پذیرد.

بخش چهارم –ارزیابی فعالیت اساتید
بند  -1تعداد سا ات فعالیت اساتید بر اساس میزان فعالیت ثبت شده ای ان بر روی ساامانه آماوزش الوترونیا
دان لاه محاسبه می گردد که تأیید این متئ ه بر هده کمیته تخصصی آموزش مجازی دان لاه می باشد.
بند  -2درسی می تواند به صورت مجازی ارائه گردد که استاد حادالل یا یاا دو ج تاه رفاع اشاوال باه صاورت
حضوری برای آن درس برگزار نماید و یا ی فضای م ارکتی تحت وب برای انجا توالیف ،پرسش و پاسخ و رفاع
اشوال برای آن درس برنامه ریزی نماید.
بند  -3بهتر است که استاد برای هر درس /دوره ،حدالل ی تو یف با زمان پاسخلویی تعیین شده داشته باشاد کاه
فراگیران در طول گذراندن درس ،آن را تومیل نموده و برای استاد ارسال نمایند.
بند  -4دروسی که توسط چندین استاد ارائه می شوند ،نیز می توانند به صورت مجازی ارائه شوند ،اما بایاد ک یاه
ج تات درسی اساتید آن درس را شامل شوند تا دان جویان بتوانند در صورت حضور در سامانه ،از ک یه مطالار،
منابع و جزوات آموزشی آن درس بهره مند گردند.
تبصره :نحوه ارزیابی فعالیت اساتید بر اساس امتیازات درج شده در (جدول ضمیمه – پیوست  )1محاسبه خواهد گردید.

بخش پنجم –نحوه محاسبه و تعیین ساعات حق التدریس اساتید
ماده  – 1محاسبه ح التدریس:
ح التدریس دروس مجازی مانند سایر دروس حضوری دان لاه و بر اساس دساتورالعمل هاای مصاوب معاونات
آموزشی دان لاه و خارج از سقف موظفی اساتید محاسبه می شود.
تبصره  :1میزان سا ات فعالیت ا ضای هیأت

می که دارای درس مجازی می باشاند ،مای تواناد بی اتر از میازان ساا ات

ج تات تدریس حضوری درس مربوطه باشد.
تبصره  :2ا ضای غیر هیأت

می دان لاه در صورتی که بر اساس مصوبات شورای آموزشی دان لاه ،تادریس داشاته باشاند،

میزان ح التدریس دروس مجازی آنها بر اساس دستورالعمل های مصوب معاونت آموزشی دان لاه محاسبه خواهد گردید.

ماده  – 2نحوه تعیین ح التدریس:
نحوه تعیین ح التدریس در دروس مجازی و یا نیمه مجازی به شرح بندهای ذیل می باشد:
بند  - 1چنانچه مدرسی ،درسی را به صورت کامالً مجازی ،نیمه مجازی و یاا مجاازی – م ای ارائاه نمایاد ،میازان
ضریر ح التدریس بخش مجازی آن توسط کمیته تخصص آموزش مجازی محاسبه گردیده و باا توجاه باه ناوع
درس و محتوای آن ،می تواند حدالل  20و حداکثر  100درصد به ح التدریس استاد (خاارج از ساقف ماوظفی اسااتید)

اضافه گردد.
7

بند  - 2چنانچه مدرسی ،درس را به صورت حضوری ارائه نماید و الوه بر آن از اموانات الوترونیوی برای آموزش
و فهم بهتر سایر بخ های درس (کم آموزشی  -توالیف – مباحثاه و  )...باه صاورت مجاازی اساتفاده نمایاد ،باه
تصویر کمیته تخصصی آموزش مجازی می تواند حدالل  20و حداکثر  100درصد به ح التدریس اساتاد (خاارج از

سقف موظفی اساتید) اضافه گردد.
بند  - 3ارائه دروس به صورت مجازی ،به ازای هر ج ته درسی (بتته به ناوع محتاوا و روش ارائاه) ،باا تأییاد و
گواهی مرکز آموزشهای مجازی ،می تواند معادل  2تاا  4برابار تادریس دروس حضاوری ،در ساامانه شاعاع بارای
مدرسین محاسبه گردد.
بند  - 4ارائه دروس به صورت مجازی ،بر اساس آئین نامه های دانش پژوهی ،با تأیید و گاواهی مرکاز آموزشاهای
مجازی ،می تواند به ازای هر ج ته درسی حدالل  0.5و حداکثر  2امتیاز ،در امتیاز داناش پژوهای مدرساین در نظار
گرفته شود.
بند  - 5بر اساس تبصره های ذکر شده در بند  1و  2از ماده  3بخش دو  ،در صورت ارائه دروس به صورت مجازی و نیماه
مجازی ،نیاز به حضور فیزیوی استاد در کالس درس مربوط به آن ج تات نخواهد بود.
تبصره  :1ح الزحمه تولید محتوی آموزش مجازی برای اولین بار ،متتقل از ح التدریس دروس حضوری اساتاد محاسابه
گردیده و در صورت تأیید کمیته تخصصی آموزش مجازی ،به صورت جداگانه پرداخت خواهد گردید.
تبصره  :2در هر بار تغییر و یا ویرایش محتوای آموزشی توسط استاد ،بین  20تا  100درصد ح الزحمه اولین باار (خاارج
از سقف موظفی اساتید) ،به مدرس پرداخت خواهد گردید.

بخش ششم – ارزیابی فعالیت فراگیران
ارزیابی فعالیت فراگیران بر اساس لوانین و مقررات آموزشی دان وده /دان لاه و همچناین فعالیات هاای صاورت
گرفته بر روی سامانه آموزش الوترونی دان لاه صورت می پذیرد که خود شامل شش بند می باشد:
بند  -1حضور و غیاب فراگیران :فراگیران موظفند به میزان تعیین شده توسط استاد ،در هفته به دروس باارگزاری
شده بر روی وب مراجعه داشته باشند.
بند  -2مطالعه مطالر مطرح شده و مرور منابع تومی ی ارائاه شاده توساط اساتاد :فراگیاران موظفناد محتواهاای
آموزشی بارگزاری شده بر روی سامانه را مطالعه و همچنین مناابع کما آموزشای ارائاه شاده توساط اساتاد را
دریافت و مطالعه نمایند.
بند  -3انجا توالیف مربوطه در زمان تعیین شده :هر دان جو می بایتت توالیف و تمرینات طارح شاده از طارف
استاد را پاسخلو بوده و در صورت نیاز به ارسال آنها برای استاد ،تاا تااریخ تعیاین شاده تواالیف درس خاود را
ارسال نماید.
بند  -4شرکت در انجمن های گفتلو و مباحثه :هر دان جو می بایتت بر اساس زمان بنادی ا اال شاده در فضاای
م ارکتی ایجاد شده برای درس مجازی ،حضور فعال داشته و تعامالت مناسر را بر اساس فعالیت های ا ال شاده
توسط استاد انجا دهد.
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بند  -5شرکت در نظرسنجی پایانی :دان جو موظف است پاس از پایاان درس /دوره مجاازی ،در نظرسانجی درس
ارائه شده بر روی سامانه شرکت نموده و آن را تومیل نماید.
بند  -6کتر نمره لبولی در آزمون میان تر و پایان دوره :آزمون ها به صورت حضوری و بر اساس تقاویم زماان
بندی آزمونهای معاونت آموزشی دان لاه برگزار می گردند.
تبصره  :1نحوه ارزیابی فعالیت فراگیران بر اساس امتیازات درج شده در (جدول ضمیمه – پیوست  )2محاسبه خواهد گردید.
تبصره  :2حضور و غیاب فراگیران در درس مجازی ،توسط استاد و باا م ااهده رهلیاری فعالیات آنهاا در ساامانه آماوزش
الوترونی صورت می پذیرد و دان جویانی که کمتر از میزان مجاز تعیین شده توسط مدرس درس ،در فضای مجاازی تعامال
داشته باشند ،دارای غیبت محتوب گردیده و با ای ان بر اساس مقررات آموزشی مربوطه برخورد می گردد.
تبصره  :3فعالیت تعام ی فراگیران در درس مجازی باید به تأیید مدیر سامانه آموزش الوترونی دان لاه برسد.

بخش هفتم  -حق مالکیت مادی و معنوی محتوای آموزش مجازی
بند  -1ح استفاده از محتوای آموزش مجازی تولید شده ،منحصراً در اختیار دان لاه

او پزشاوی جنادی شااپور اهاواز

بوده و مولفین ،مدرسین و  ..بدون اجازه موتوب از مرکاز آماوزش هاای مجاازی ،حا انتقاال ،فاروش و ارائاه آن باه ساایر
دان لاهها ،موستات و یا سازمانهای دیلر را ندارند.
بند  -2مرکز آموزشهای مجازی دان لاه بدون اجازه موتوب از مولف ،استاد و یا صاحر اثر ،ح انتقال ،فروش و ارائه آن به
سایر دان لاهها و یا سازمانهای دیلر را ندارد.
بند  -3سایر محتواهای آموزشی که ح مالوی ت آن در اختیار استاد نمی باشد ،فقط با اجازه موتاوب از مولاف صااحر اثار،
لابل ارائه بر روی سامانه آموزش الوترونی دان لاه می باشد.
بند  - 4در صورت لزو انجا تغییرات ،ویرایش و یا بروز رسانی در محتوای آموزش مجازی تولید شده ،بر اسااس لاانون
حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان (لانون کپی رایت) رفتار می گردد.
بند  -5متئولیت نقض هر ی از موارد فوق ،منحصراً به هده استاد و یا ارائه کننده محتوای آموزش مجازی می باشد.

این آیین نامه شامل هفت بخش ،یازده ماده ،سی و شش بند و چهارده تبصرره مری باشرد کره در جلسره مرور
 95/07/03به تصویب شورای دانشگاه رسید و از تاریخ ابالغ ،قابل اجرا می باشد.
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ضمائم
پیوست  -1فر ارزیابی فعالیت اساتید در سامانه آموزش الوترونی

(التباس از :آیین نامه جامع آموزش و تدریس مجازی -دان لاه
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و پزشوی م هد)

پیوست  -2فر ارزیابی فعالیت فراگیران در سامانه آموزش الوترونی

(التباس از :آیین نامه جامع آموزش و تدریس مجازی -دان لاه
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و پزشوی م هد)

پیوست  -3کاربرگ درخواست تولید محتوای آموزش مجازی
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پیوست  – 4فر طرح درس الوترونیوی
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