شیوه نامه برگزاری برنامه های غیر حضوری
هدف از برگزاري برنامه هاي مجازي ،ارتقاء سطح علمي و كسب مهارتهاي دانشآموختگاني است كه مدتي از زمان
فارغالتحصيلي آنها گذشته و نياز به بروز رساني اطالعات و مهارتها آنها و نيز آشنایي با مطالب و موضوعات جدید كه
در سرفصلهاي دانشگاهي گنجانده شده است ضروري به نظر ميرسد .بدین منظور شيوه نامه اي به منظور برگزاري
برنامه هاي مجازي تدوین گشته است كه شامل فرایند  ،ساختار  ،محتواي كارگاه و جزیئات مربوط به توليد محتوا كارگاه
مجازي مي باشد.
تعاریف:
آموزش مداوم
كارگاه غير حضوري
یادگيري تركيبي
مولتي مدیا
ملزومات برگزاری کارگاه  /برنامه آموزش مداوم غیر حضوری

 آموزش مهارت هاي اساسي هر رشته به صورت مرحله به مرحله بر اساس روش كارهاي تعریف شده هر
حرفه در قالب الکترونيکي و با استفاده از فيلم آموزشي ارایه شود.
 دروس نظري (مفاهيم و اصول) در رابطه با هر مبحث در رشته مربوطه به صورتي تهيه شود كه قابل ارائه
بصورت غير حضوري باشد.
 فایل هاي آموزشي شامل محتواي چندرسانه اي (متن ،صدا ،تصویر و فيلم) در قالب فایل هاي كامالً
تعاملي و با فرمت ( MP4فيلم آموزشي با متن ،صداي استاد درس ،تصویر) باشد .تا مخاطبان پس از
دریافت فایل بتوانند آن را به صورت آنالین از پایگاه دریافت كرده و به صورت آفالین مطالعه نمایند.
 بخش نظري این دوره هاي مجازي -عملي بصورت غير حضوري برگزار مي شود و سپس آموزش عملي
در محل هاي از قبل تعيين شده به صورت برگزار مي گردد.
 استاندارد كليه برنامه هاي آموزش مداوم تدوین شده از سوي وزارتخانه شامل موارد زیر است:
.1

ارایه فایل ها با فرمت  PDFاز سوي این سازمان تایيد شده است اما جهت كسب امتياز بيشتر فایل هایي كه

به صورت مالتي مدیا و تعاملي (به ویژه با صوت) هستند ارجحيت دارند.
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.2

محتواي الکترونيکي باید با معيارهاي فرهنگي و ارزش هاي ملي انطباق داشته باشد و رعایت ضوابط اخالقي

در تدوین محتوا باید مد نظر قرار گيرد.
.3
.4

مسایل حقوقي و قانوني شركت كنندگان رعایت شود.
فایل تهيه شده

باید داراي عناصر طراحي آموزشي (اهداف مشخص و شفاف ،روش هاي متنوع جهت ارایه

درس و متناسب با اهداف ،ارزشيابي و منابع) باشد.
 .5برنامه هاي مجازي را مي توان به صورت كامال غير حضوري

یا به صورت تركيبي ( )Blendedبرگزار كرد

كه شامل  06درصد الکترونيکي و  46درصد حضوري خواهد بود  .ميزان ساعات غير حضوري و حضوري با استفاده از
فرمول ( )Mergenerمحاسبه مي شود:

.5

محتواي آموزشي باید داراي معيارهاي هنري و تکنولوژیک باشد.

.0

نوع رسانه منطبق با اهداف یادگيري باشد.

.7

گروه یا گروه هاي هاي هدف برنامه به تفکيک رشته و مقطع تحصيلي مشخص باشند.

.8

از راهنماي تهيه محتواي الکترونيکي كه شامل موارد زیر است استفاده شود:

الف -ذكر اهداف كلي درس یا برنامه
ب -درج مشخصات كامل تهيه كنندگان به همراه مسئوليت هر یک از تهيه كنندگان در درس مربوطه
ج -توضيح شفاف نوع رسانه و انجام آزمون
 بر مبناي رشته تحصيلي  26 -25درصد امتياز را مي توان از طریق آموزش غير حضوري ارایه داد.
 در رابطه با بازآموزي و آموزش مداوم با در نظر داشتن فاصله وضع موجود و وضع مطلوب و براي پر كردن این
شکاف آموزش مجازي راهگشا خواهد بود.
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 مخاطبان پس از گذراندن درس و آزمون الکترونيکي به صورت آنالین در سامانه مورد نظر قادر به دریافت
گواهي خواهند شد.
 مالک گذراندن بيشتر دوره ها ،دادن پاسخ درست به حداقل  %76از سواالت پایاني است كه پس از پایان
مطالعه و بصورت آنالین قابل انجام است.

ساختار برنامه های مجازی
جدول زیر شامل جزئيات مربوط به ساختار برنامه هاي مجازي مي باشد:

ردیف

شرح فعاليت

عنوان فعاليت

 عنوان برنامه
 نام و نام خانوادگي و درجه علمي استاد (شماره
تماس و آدرس پست الکترونيکي)
 نام و نام خانوادگي همکاران در صورت لزوم

1
شناسنامه برنامه

2

اهداف برنامه

3

راهنماي یادگيري

4

فهرست مطالب

5

مقدمه

 اهداف برنامه
 اهداف كلي اهداف اختصاصي گروه هدف
در صورت لزوم راهنماي یادگيري براي شركت
در برنامه مجازي پيوست شود.
فهرست عناوین مورد بحث در برنامه ارائه
شود
توصيف كلي از بخش ها و ترتيب ارائه مطالب
و ارتباط بين بخش هاي مطلب ارائه
شود(.حداقل  1و حداكثر  3پاراگراف مي باشد).

دکتر آلیس خاچیان -مرکز آموزش اهی الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی اریان
3

 متن نوشتاري :

0
متن برنامه













از جمالت ساده و كوتاه استفاده شود.
متن نوشتاري با فونت مناسب ( B Mitraیا
 B Nazaninتایپ شود.
قلم مورد استفاده متون و واژگان انگليسي
 time New Romanنازک به شماره 14
از پاراگراف هاي بزرگ و پرمطلب اجتناب شود.
در مواردي كه كاربرد دارد از نکات Bullet
دار استفاده شود.
براي كمک به مرور مطالب از متون Bold
،متون  ،Highlightedعنوان بندي مطالب
و تصاویر استفاده شود.
براي یادگيري بهتر است از ليست كردن
مطالب استفاده شود.
قبل از استفاده از  Hyperlinkتوضيحي
اجمالي درباره آن نوشته شود .
براي تاكيد بر نکات مهم و مشخص كردن آنها
از  Boxاستفاده شود.
نکات مهم و تکاليف فراگيران و آموزش هاي
اصلي در باالي صفحه قرار گيرد.

 تصویر(در صورت لزوم)
 استفاده از تصاویر مرتبط در متون
جهت دقت نظر و افزایش یادگيري
 صوتي و ویدئویي (در صورت لزوم)
 نسخه متني فایل هاي صوتي
ضميمه شود.
 فلوچارت/الگوریتم/نمودار
 در صورت لزوم
 مثال ها و تمرین ها و آزمون هاي بين متن
این موارد با كارشناس مربوطه چک شود و در صورت تایيد در سایت قرار دهيم.
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 كمک به تسلط یادگيرندگان در درک
مطلب و كسب آگاهي از ميزان
پيشرفت خود مي نماید
 انواع سواالت چند گزینه اي  ،جاي
خالي ،درست و نادرست و غيره به
همراه بازخورد پاسخ درست لحاظ
شود
 خالصه پایاني یا جمع بندي مطالب هر فصل
 خالصه كل برنامه با استفاده از متن
و مرور مهمترین نکات تدوین گردد.
7

واژه نامه و تعریف واژه ها و اصطالحات

8

منابع و مراجع

 واژگان انگليسي و معادل آنها به همراه تعاریف
مربوطه نوشته شود.
 منابع مورد استفاده به صورت معتبر و به روز با
استفاده از روش منبع نویسي ) (APAیا
 Vancouverنوشته شود.
 منابع اینترنتي
 آدرس الکترونيکي و فایل آنها
ضميمه شود
 منابع كتابخانه اي
 مراجع با رعایت روش صحيح منبع
نویسي لحاظ شود

9
منابع تکميلي(در صورت لزوم)

16

تشکر وقدرداني(درصورت لزوم)

 در صورت لزوم

11

پيوست ها (درصورت لزوم)

 در صورت وجود پيوست لحاظ شود

12

آزمون پایاني

 آزمون ها با در نظر گرفتن اهداف یادگيري به
صورت چند گزینه اي طراحي شود
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