
 ٣ از ١ صفحه   يمجاز يدانشگاه علوم پزشكبراي  يكيالكترون يمحتواها ديتول ضوابط و الزامات  

 به نام او كه مهربان و تواناست 

  

  

  
 

  شوراي عالي آموزش مجازي

  

  

  

  

 الزامات محتواهاي الكترونيكي
  دانشگاه علوم پزشكي مجازي
  معاونت زير ساخت

  
  

  
  
  
 
  

عنوان دبيرخانه شوراي عالي آموزش يكي از وظايف دانشگاه علوم پزشكي مجازي به 
ردها با امجازي تدوين و ارائه ضوابط و الزامات محتواهاي الكترونيكي است. اين استاند

هاي علوم پزشكي هاي موجود در دانشگاهتوجه به علم روز جهان و وضعيت و توانمندي
    كشور تدوين شده است.



 ٣ از ٢ صفحه   يمجاز يدانشگاه علوم پزشكبراي  يكيالكترون يمحتواها ديتول ضوابط و الزامات  

  

  

  
  

  
  دانشگاه علوم پزشكي مجازي

  معاونت زير ساخت
  عمومي محتواهاي الكترونيكي ضوابط

  

   مدرسان/مولفان :١ حيطه

مي تواند توسط گروهي از مدرسين واجد شرايط بايد يك نفر مدرس/مولف مسوول داشته باشد و  محتواي الكترونيكيهر  -١

   شود.تدوين و ارائه 

پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش هاي تحت مدرس/مولف مسوول بايد عضو هيات علمي رسمي يا پيماني يكي از دانشگاه .١-١

 پزشكي يا علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

 است.   يآن برنامه الزام يضوابط اختصاص يتشوند، رعا يمحسوب م يدانشگاه يدوره رسم يكاز  يكه بخش ييدر برنامه ها .١-٢

 گروه مدرسين/مولفين بايد تخصص موضوعي داشته باشند. .١-٣

  .ارائه شود(تلفن ثابت و همراه و ايميل فعال) بايد  تهيه محتواي الكترونيكيمشخصات تماس با مدرس/مولف مسوول و همكاران  .١-٤

  

  اصول آموزشي  : ٢حيطه 

  بايد منطبق با اصول آموزشي تدوين و ارائه شود.  محتواي الكترونيكي  -٢

 و روشن باشد. ايگو ديعنوان با عنوان محتوا .٢-١

 آموزشي مشخص داشته باشد.بايد اهداف  .٢-٢

 و سازمان متولي ذكر شده باشد.(ان) مولفكامل بايد مشخصات  .٢-٣

  شده باشند.پيشنهاد  ،مخاطبانبايد  .٢-٤

 دقيقه باشد. ٢٠و بهتر است در حد  دقيقه باشد ٤٥زمان آن حداكثر  .٢-٥

 داشته باشد.و منطقي مناسب سازماندهي بهتر است  .٢-٦

 بهتر است با بيان شيوا و رسا و مخاطب قرار دادن مخاطبان ارائه شده باشد.  .٢-٧

 در انتهاي محتوا جمع بندي و خالصه آن ارائه شود.بهتر است   .٢-٨

 همزماني صوت و تصوير رعايت شده باشد.بايد   .٢-٩

 منابع محتوا ارائه شده باشد.بايد   .٢-١٠

 ) باشد.navigationمحتوا و امكانات  يمختلف (مانند منو هاي به بخش يدسترس يماتتنظ يدارا يدبا .٢-١١



 ٣ از ٣ صفحه   يمجاز يدانشگاه علوم پزشكبراي  يكيالكترون يمحتواها ديتول ضوابط و الزامات  

را مشخص كند و محتواي الكترونيكي مدرس/مولف مسوول بايد بر اساس موضوع برنامه و سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبار  .٢-١٢

 بهتر است اين زمان بيشتر از يكسال باشد.

  اصول فني : ٣حيطه 

  . رعايت كندبايد اصول فني را محتواهاي الكترونيكي  -٣

 به روز باشند. يفن ياستانداردهامنطبق با محتواهاي الكترونيكي بايد   .٣-١

 مگابايت باشد.  ٢٠بايد تا حد امكان كم و حداكثر  آموزشيمحتواي هر حجم  .٣-٢

 محتوا نبايد از برنامه فلش استفاده شده باشد. هيچ بخشي از در  .٣-٣

و ...) باشد و تنها  صداي همرمان شده (با محتواي متني، عكس، نمودارباشد و قسمت عمده آن شامل  HTML5محتوا بايد  فرمت .٣-٤

 ) از فيلم استفاده شده باشد.پروسيجر بالينيم (مانند نمايش يك مانور يا در موارد الز

 شود. آماده ) محتواSourceو به همراه منبع ( ادكست صوتي آن، پSCORM 1.2 ،EXE ،MP4 هايمحتوا بايد با تمامي فرمت .٣-٥

 به شرح زير باشد: آن ماتيتنظباشد و ) Noiseمحتوا بايد با كيفيت، واضح و بدون تزاحم ( صداي .٣-٦

MP3 320k, Stereo 48100Hz  

  

  اصول اخالقي و تعهد حرفه ايرعايت  : ٤حيطه 

  اي رعايت شود.و تعهد حرفه اصول اخالقيبايد محتواي الكترونيكي در  -٤
علوم  ياخالق در انتشار آثار پژوهش يكشور ي، راهنمايعلوم پزشك يهااخالق در پژوهش يعموم ياهنماربراي بررسي اين اصول  .٤-١

مصوب شوراي كدهاي اخالقي محتواي الكترونيكي در آموزش مجازي و هاي خاص راهنماهاي كشوري اخالق در حيطه ،يپزشك

  عالي آموزش مجازي مالك خواهد بود.

  


