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تحقق رسالت خود برای تولید محتوای دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای 

های علوم پزشکی کشور و بر اساس مصوبه هیات الکترونیکی و ارائه آن به تمام دانشگاه

برای تولید  محتوای  فراخواندومین ، اقدام به 01/11/1396امنای دانشگاه مورخ 

  در شورای آرمان به تصویب رسیده است. این فراخوان مفاد الکترونیکی کرده است. 



 : مقدمه

فراهم سازی  ی وهای دانشگاه علوم پزشکی مجازی تولید محتوای الکترونیکی براساس نیازهای ملیکی از برنامه

ه به اشتراک مسلما فراهم سازی زمین این محتواها برای مخاطبان مربوطه در سطح کشور است.از امکان استفاده 

وجه به ت کند.تقای آموزش علوم پزشکی کمک شایانی میرواها با حفظ مالکیت معنوی آن، به اگذاری این محت

برای  فنی و آموزشی مورد نیاز ضوابطاین مجموعه  در و کیفیت محتواهای الکترونیکی اهمیت زیادی دارد

  محتواهای الکترونیکی ارائه شده است.

ولید شده تعلوم پزشکی  هایدر دانشگاهبرای استفاده محتواهایی که اعتباربخشی  درجه بندی وبدیهی است 

نها )مثال از سپس زمینه استفاده کشوری آ گیرد وصورت می ضوابطاساس این  شوند، براز این تولید می یا بعد

 گردد.( با حفظ مالکیت معنوی فراهم میسامانه آرمان: موکس ملی طریق

دت( هستند، مشوند سه نوع )آموزه، پودمان و دوره کوتاه آرمان ارائه میهای آموزشی که در موکس برنامه

ست که به تنهایی امحتوای الکترونیکی آموزه،  ارائه شده است. های آرماناین فراخوان تنها برای قسمت آموزهولی 

از به تعامل نی ای و منابع باشند و بدوندر آرمان ارائه شده و دارای عنوان، اهداف مشخص، محتوای چندرسانه

 استاد با یادگیرندگان گویا و قابل فهم باشند.

 

 فراخوان: مراحل شرکت در

آماده  به همراه یک نمونه محتوای( 1پیوست )بر اساس جدول و به صورت رسمی درخواست تولید محتوا الف( 

 .شودمیه ارائبه دانشگاه علوم پزشکی مجازی شده و نیز سابقه کار و تجربیات سازمان درخواست کننده 

یری های معتبر و فعال حوزه یادگهای علوم پزشکی یا شرکتتواند از جانب دانشگاهدرخواست می

  الکترونیکی ارائه شود.

طه از طریق های بعدی و مکاتبات مربوشود و هماهنگیمعاونت زیرساخت دانشگاه، بررسی میها در درخواستب( 

  .گیرداین معاونت صورت می

و  م شده قبلیدانشگاه علوم پزشکی مجازی بر اساس سابقه کار و رزومه درخواست کننده و نمونه کارهای انجاج( 

 ، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مختار است. رعایت مفاد این فراخوان

سته و سازمان، بهای آنها تایید شده قرارداد های متقاضی که درخواستبا سازماندانشگاه علوم پزشکی مجازی د( 

 کند.در مدت زمان مشخص شده در قرارداد تولید می (2 پیوست)محتواها را بر اساس ضوابط 

ز مطالب تهیه ای به همراه پاسخ صحیح اسوال چهارگزینه 10تا  5شامل  Wordه( به همراه هر محتوا باید فایل 

 شده در محتوا ارائه شود.

 ها دهلوم پزشکی مجازی موظف است مالکیت معنوی محتواهای تولید شده را در تمام استفادانشگاه ع

         عم از ا ،برای مولف محتوا و تولید کننده آن حفظ کند، اما مالکیت مادی و اختیار هر نوع استفاده

انشگاه علوم پزشکی دیا غیر انتفاعی و ارائه رایگان آن به دیگران، با  ، وبرداری انتفاعی و کسب درآمدبهره

  مجازی خواهد بود.



 قرارداد  التدریس مدرس آن را تعیین کرده و طیدانشگاه علوم پزشکی مجازی هزینه تولید محتوا و حق

 کند. به سازمان مجری پرداخت می

 ( رعایت شود.2پیوستحتواهای الکترونیکی آرمان )در محتواها باید ضوابط م 

 ( تکمیل شود.3محتواها باید فرم مالکیت معنوی و انتقال کپی رایت )پیوست  برای 

صورت تایید  محتواهای تولید شده را از نظر تطابق با ضوابط بررسی کرده و دردانشگاه علوم پزشکی مجازی ( و

 کند. برای تسویه حساب اقدام می
 

 موضوعات دارای اولویت:

های علوم گاههای درسی گروه علوم پزشکی، مصوب شورای عالی برنامه ریزی دانشمحتوا باید از برنامهموضوع 

، دکتری ایپزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه

 باشد.های آکادمیک و یا مهارت، تخصصی، فوق تخصصی یا فلوشیپ (PhDتخصصی )

 

 

 های اولیه:مهلت ارسال درخواست

 ال کنند.ارس 1397ماه اسفند 20های خود شامل موارد زیر را حداکثر تا های متقاضی باید درخواستسازمان

 الف( جدول پیوست، 

 ب( یک نمونه نهایی محتوای تولید شده و

 ج( سابقه کاری در زمینه تولید محتوای الکترونیکی 

 
 

 مجازیدانشگاه علوم پزشکی 
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 بسمه تعالی

 الکترونیکی(مشخصات محتواهای ارسال درخواست اولیه )جدول 

 

 رشته و مقطع مشخصات مدرس مدرس موضوع عنوان شماره

 پزشکی عمومی ای/دکتری حرفه دانشگاه علوم پزشکی مجازیدانشیار  دکتر علی قاسمی های داخلیبیماری 1تشخیص و درمان دیابت نوع  مثال

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 1پیوست 
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 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 مدیریت مجازی سازی، 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 

های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 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 یوب ممحس 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.  الکترونیکیمحتوای   -2

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

 باید اهداف آموزشی مشخص داشته باشد. .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

را مشخص کند و محتوای الکترونیکی مدرس/مولف مسوول باید بر اساس موضوع برنامه و سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبار  .12-2

 یکسال باشد.بهتر است این زمان بیشتر از 

 2پیوست 
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 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 باشد و قسمت عمده آن شامل صدای همرمان شده )با محتوای متنی، عکس، نمودار HTML5محتوا باید  فرمت .4-3

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

 شود. تحویل ( محتواSourceو به همراه منبع ) ادکست صوتی آن، پSCORM 1.2 ،EXE ،MP4 هایفرمت محتوا باید با تمامی .5-3

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

MP3 320k, Stereo 48100Hz  

 

 اصول اخالقی و تعهد حرفه ایرعایت  : 4حیطه 

 .ودرعایت ش تعهد حرفه ایو  اصول اخالقیباید محتوای الکترونیکی در  -4

 تیرعا دییتا فرماست. و مسوولیت برنامه اعم از محتوای علمی و حفظ مالکیت معنوی محتوای الکترونیکی با مدرس/مولف مسوول  .1-4

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی باید توسط ایشان تکمیل گردد. تیرا یو موافقت با کپ یمعنو تیمالک

یشان برای ا موافقت را به تناسب مشارکت رعایت نماید و از مدرس/مولف مسوول باید حق مالکیت معنوی گروه مدرسین/مولفین .2-4

 .کند حاصل نامشان اطمینان شدن اضافه

محتوا،  در مندرج البمط الف( صحت :بپذیرند زیر هایزمینه در را بخش مرتبط با خود مسؤولیت مدرسان/ مولفان محتوا باید تمامی .3-4

بل از ارائه قمکتوب  به صورت خود احتمالی منافع تعارض کشور، ج( اظهار اختصاصی و عمومی اخالقی راهنماهای به ب( پایبندی

 .آموزش

 ید در محتوا درج شود.دانشگاه تولید کننده هر دو باها، آرم دانشگاه علوم پزشکی مجازی و در صورت تولید محتوا در دانشگاهالف(  .4-4

تهیه شده " های غیر دانشگاهی، فقط آرم دانشگاه علوم پزشکی مجازی درج شده و عبارتدر صورت تولید محتوا در سازمان( ب

 در محتوا ذکر شود. "در ........... به سفارش دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 وان شناسنامه باشند که در آن عبارت زیر نوشته شده است:تمام محتواها دارای بخشی به عن .5-4

 

 

 

 

 

 

اد بین دانشگاه و طی قرارد 4/2/97م پزشکی مجازی مصوب نشست شورای آرمان مورخ ودانشگاه عل 2این محتوا در راستای فراخوان شماره 

 م پزشکی مجازی است. .......... تهیه شده است و کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علو نام سازمان ذکر شود() علوم پزشکی مجازی و ..........

 مشخصات محتوا:

 نام و نام خانوادگی مدرس -    عنوان محتوا -

 تخصص مدرس -   وابستگی سازمانی مدرس -

 تاریخ تولید -   مخاطبان پیشنهادی -

 مدت محتوا )دقیقه( -
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 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 
 

 و موافقت با کپی رایت فرم تایید رعایت مالکیت معنوی
 

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 با سالم

 .....................................................................................................................................  کد ملی با..... ............................................................................................................................. اینجانب

 ........................................................................................................................................................................................ گردم که در محتوای الکترونیکی با عنوان: متعهد می

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

 .اصل و بدیع و فاقد جعل، سرقت ادبی و یا تقلب باشد محتوای تولید شده،ر تن و تمام عناصر دیگم -1

تمام و  باشدی نمیثاز هیچ طرف ثال قی یا حقوق دیگراثر نقض کپی رایت، حقوق اخال هیچ بخشی از متن و یا عناصر دیگر -2

)یا در صورت ، مربوطهبه تصاویر در اثر با کسب اجازه از شخص یا نهاد دارای حقوق  طها و موارد مربوموارد گرافیکی، عکس

نمایم که در صورت درخواست می تو اینجانب موافق مورد استفاده قرار گرفته استعدم دسترسی با ذکر دقیق ماخذ( 

 دهم.ارائه ها را شواهد کتبی این مجوزدانشگاه علوم پزشکی مجازی، 

 برایای به هیچ شخص یا نهاد دیگری مجوز انتقال و واگذاری یا هر نوع اجازهانشگاه علوم پزشکی مجازی، داینجانب جز به  -3

اعطا نخواهم کرد. اینجانب این اثر نیز اعطا نکرده و متعاقبا  قانون کپی رایت اثر را قبالحمایت استفاده و اعمال حقوق تحت 

درج نخواهم نیز بدون مجوز کتبی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تعاقبا درج نکرده و م رمی قبالورا در هیچ مخزن و پلتف

 .کرد

 دهم. یانتقال م دانشگاه علوم پزشکی مجازیبه را  محتوا نیا یو معنو یحقوق ماد هیکل -4

 

 

 

  .......................................................................................................................................... نام و نام خانوادگی و امضا: 

  ................................................................................................................................................................................................  تاریخ:

 

 ساخت ریمعاونت ز

 محتوا دیتول تیریمد

 3پیوست 


