
  یحقوقمنظرازرانیادريمجازآموزشنظامصالحا

*ي ورهرامهادمحمد 
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  دهیچک

وزارت  .اسـت  یحقـوق از منظـر   رانیادر  يمجازیآموزشمقاله اصالح نظام  نیاۀارائهدف از 

 ییالگـو مربـوط  يهـا نامـه نیـی آو  بخشـنامه ئۀاراتالش است با درفنّاوري و  قاتیتحق،علوم

يهـا  آمـوزش تیـ فیکگونـه   نیبدو کندجادیاکشور در یفرهنگو  یآموزشمناسب با ساختار 

به ابعـاد مختلـف    تریفنو ترقیدقینگاهاست  هشدیسعراستا  نیادر . کند نیتضمرا  يمجاز

تحقـق اهـداف و    يالگـو "یعبـارت مـدار بـه   ی هـدف ابیارزشـ بر اساس مـدل   يمجازآموزش

از  یابیارزدفتر نظارت و  يادواريدهایبازدیتخصصگزارشات  یبررس. ردیپذانجام "ها برنامه

متخصصـان عالی مجـازي و جلسـات حضـوري و نشسـت بـا       آموزشسسات ؤو م ها دانشگاه

و کسـب تجربـه از   فنّـاوري  تحقیقـات و   ،، سازمان سنجش، وزارت علومها دانشگاهاز  يزمجا

 ي وآورجمـع  1385-1390سال متوالی از  پنجیطیابیارزنظارت و  یآموزشکارگاه  12ۀارائ

جهت اصـالح و   یحقوقاساسنامه  کیشنهادیپئۀارامنتج به  ،نقطه نظرات کارشناسان مورد نظر

  . است هشديمجازشآموزنظام  ۀارائ

  
  تیفیکنیتضمی، ابیارزی، نظارت و کیالکترونآموزش: يدیکلواژگان 

                                                                                                                              

  اوريتحقیقات و فنّ ،ت علمی وزارت علومئعضو هی*

  12/4/90: تاریخ پذیرش            4/9/89: یخ دریافتتار
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  مقدمه

کـه اسـت روشـن .اسـت ارتباطـات واطالعاتفنّاوري ةدیپدونیمدي مجازي ریادگی

ـ تقويبـرا یفرصتنیچنازدانشنشرودیتولمؤسسۀنابه عنودانشگاه خـود نقـش تی

يبـرا نترنتیاخصوصبهیارتباطاتویاطالعاتفنّاوري ازمنظورنیهمبه.کنداستفاده

يبـرا لهیوسـ نیایتعاملوییایپو،يریپذانعطافيایمزاازوبهرهقیتحقوسیتدرکار

.شـود یماستفادهاز دانشگاه خارجچهوداخلچهیآموزشعواملنیبارتباطاتيارتقا

عیوسيازهاین .ردیگیمبردررایعیوسیرقابتبازاریعالآموزشدريمجازيریادگیاما

ومحصـول بـه کـه اسـت؛ درحـالی   کـرده لیتبديمشتررا به نآنا، يمجازانیدانشجو

 مطالعـه در بـه ازینمسئلهنیاجهینتدر. دارندازینتیفیکنیتریعالبایدانشگاهخدمات

 یتخصصـ ةبـه عنـوان حـوز    یآموزشـ یابیارزشـ . کندیمهیتوجرايمجازيهاهدانشگا

ـ لیاسـتاف ،يبایب،کیاست،ونیاسکر،لریتاكمانند یدانشمندانمرهون تالش   ،ورتـن  ،میب

 ينایسـ یبـوعل دکتر عباس بازرگان در دانشـگاه   يهاتیلبا فعا رانیاو در ... سندروز و 

یبررسـ بـا   شـده اسـت  یسـع مقاله  نیادر . کرده است دایپرواج  1350ۀهمدان در ده

عـدم   ،مطلـوب  تیوضعمطابقت آن با  زانیمو  یکیالکترونآموزشموجود در  تیوضع

مصوب وزارت  يهانامهنییآیبررسو بر اساس مطالعه و شده داده  صیتشخها مطابقت

هـر نظـام   . شـود شنهادیپيمجازآموزشاصالح نظام  به عنوانيدیجدۀاساسنام ،علوم

و  فراینـد ، درونـداد  عوامـل  تیـ مطلوبةبه طور مستمر به قضاوت در بار بایدیدانشگاه

 ۀو عرصـ  ،یپژوهشـ ، یآموزشـ مـور  او حاصـل آن جهـت بهبـود     بپردازدونداد خود رب

ـ ارزمنظـور   به. ردیگقرار  رندگانیگمیتصممورد  ۀخدمات تخصص به جامع مراکـز   یابی

. 1: کننـد یمـ توجـه   یاصلۀطور معمول به چهار نکت به انیدانشجو، یکیالکترونآموزش

ـ امتاعتبار و . نهیهز. 4ی،آموزشو مرکز  آموزشنام  .3،نّاورانهفعوامل  .2اعتبار، ـ ازی  کی

مرکـز   کیـ است که هر چقدر  یعیطب. برخوردار است ياریبستیاهماز  یآموزشمرکز 

 خواهـد  زیـ نيبـاالتر یآموزشستمیسيدارابرخوردار باشد،  يشتریباز اعتبار  یآموزش

انیدانشـجو . شودیمتوجه  ها آنند که به هست یمهمعوامل  گریداز  فنّاورانهعوامل . بود

ارتبـاط   انیدانشجوریساهستند که بتوانند در آن با استادان و  ییها ستمیسخواهان  شتریب

بوده تا دانشـجو بتوانـد    یدرسمطالب  يداراکه فقط  یخشکيها ستمیسبرقرار کنند، نه 
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 تواندیمکه دانشجو  يا طرفه کیجلسات بحث  ایخاطر بسپارد و  را چاپ کند و به ها آن

سـتم یسیعنـی  بـودن  يمجازۀکه مسئل جاست نیادر . سؤاالت خود را در آن مطرح کند

 آمـوزش اعتبار نام .دکنیممطرح را کندیمطلب  یآموزشمرکز  کیکه  ینترنتیایارتباط

 تیـ جامعنیهمچنـ و  دهـد یمارائهنیآنالطورکه هر مرکز به ییها رشتهبسته به انواع 

يهـا  آموزشیابیارزجهت  یاصلاز عوامل  یکیتینهادر . شودیمنییتعها آنمدارك 

با چـه   ها آنمهم است که بدانند استادان  اریبسانیدانشجويبرا.هاست آن ۀنیهزيمجاز

يمجازدانشگاهدرییدانشجوتیرضا.شوندیمانتخاب  سیتدريبرایتیفیکضوابط و 

ۀارائـ ویکلـ ریتصـو : ينهادتیفیک.1: استوزهحسهدرمؤسسهفراوانتالشازمندین

ـ فیک. 3سیتـدر روشویدرسـ مـواد درس،ی طراح: يعملکردتیفیک. 2خدمات تی

ـ بادانشـگاه ،ازهـا یننیابهپاسخيبرا.بودنيفردوتعاملتیقابل: یارتباط يکسـر یدی

اطالعات،،مستمربهبود،آموزش،يهمکار:شاملکهکندتیتقوخوددررایرقابتیمبان

  . استیعلمتبادالتایهاپروژهانجاميبراهادانشگاهمثليراهبرديشرکابارابطه

دانشـگاه  : ماننـد یدولتیعالآموزشو مراکز  ها دانشگاهشامل  یدولتبخش ،رانیادر 

نیالـد رینصـ دانشـگاه خواجـه   شـهید بهشـتی،    دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ،تهران

دانشـگاه   معلم تهـران،  تیتربدانشگاه  مدرس، تیتربدانشگاه  ،ریکبریامدانشگاه  ی،طوس

ـ تبردانشـگاه سـهند    ، دانشگاه امام رضا، دانشگاه قم،جانیآذربامعلم  تیترب ، دانشـگاه  زی

دانشـکده علـوم و    ،النیگـ دانشـگاه   ،رازیشـ دانشـگاه   ،اصفهان یصنعتدانشگاه  اصفهان،

هـا و   دانشـگاه یدولتـ ریغبخش در و  ددانشگاه مشه ی،المصطفدانشگاه جامعه ،ثیحد

ی عـال مؤسسـۀ آمـوزش    :ماننـد يمجـاز یرانتفاعیغی ـ دولتریغیعالآموزشسسات مؤ

الزم  يمجوزهـا کـه  ايرایانه،فاران ی،فاراب،مهر البرز ی،طوبنور  یدولتریغی ـ  انتفاعریغ

 15دود حـ  ییدانشجوتیجمعبا  اند کردهکسب فنّاوري و  قاتیتحق،از وزارت علوم را

حـال  در ارشـد   یکارشناسـ و  وستهیناپیکارشناس،وستهیپیکارشناسهزار نفر در مقاطع 

آمـوزش بـه صـورت  یانیدانشـجو يدارانور که امیپبه استثناء دانشگاه . هستندتیفعال

 3995726معـادل   یی کشـور دانشـجو تیجمعاز ) درصد 23(نفر  950308ی برابربیترک

  .است1390در سال نیسرزمشیآمانفر طبق آمار 

يهـا  ئـت یهيهـا گـزارش ۀانجـام شـده از مطالعـ    يهـا یبررسـ و  قـات یتحقجینتا
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 يمجـاز یانتفـاع ریغو  یدولتیعالآموزشو مراکز  ها دانشگاهاز  یتخصصکننده دیبازد

سـازمان   ،فنّـاوري  و  قـات یتحق،با کمک متخصصان وزارت علوم يادواريدهایبازدو 

 یحاک،کنندیمتیفعالي مجازةکه در حوز یدانشگاهاناستادو آموزش کشور سنجش 

.قرار نـدارد  یقبولکشور در سطح مطلوب و قابل  يمجازآموزشتیفیکاز آن است که 

ی در آمـوزش  ناکـاف مهارت  ،یمالانجام شده است، مشکالت  نهیزمنیای که در قاتیتحق

ی و سـازمان امـل  ی و عوکـ یالکترونآمـوزش   طیمحـ ی در کـاف فقدان دانـش   ،از راه دور

. داندی میکیالکتروني ریادگي را موانع یساختار

در  سیتـدر ي و تجربـۀ  مجـاز ي هـا  آمـوزش ي بـه  ورودانیدانشجوی رتبۀ بررسبـا 

آمـوزش انیدانشـجو یاطالعـات سـواد کـه   شـد ی محقـق  دانشـگاه هاي مختلـف  دوره

ایـ نبیطبو ) 1381(زاده  اریبختقاتیتحقدر . دارد نییپابه سطوح  شیگرا، یکیالکترون

4، کانون)2008(مکادو ) 2009(،3هزن، )2009(2و بارکر 1و جولین رانیادر ) 1385( 

9، الــدینیر)2005( 8، ســینگ)2005(7، اســلین)2007(6و ویلیــامز 5، کــولز)2007( 

ـ انیدانشـجو یاطالعـات در مورد سطح سـواد   یمشابهجینتا، )2004( هیئـت ياعضـا ای

  .رش شده است، گزایبررسمورد  یعلم

يسـو ه بـ يادیـ زيتقاضـا آن،  اتیمقتضـ ، با توجـه بـه   یکنوناز آنجا که در عصر 

ـ او در مقابـل،   ابـد ی یمـ شیافـزا زیـ نوجود دارد و هر روز  یکیالکترونيها آموزش نی

هسـتند کـه    رورو بـه  یمـوانع و  هـا  چالشبا  بودنشانجوان  لیدله بیآموزشيهاوهیش

شیکریتیتربو  یآموزشمسائل  يجابه  فنّاورانهبه مسائل  رشتیبتوجه  ها آننیترمهم
10

دوالد(یکیالکترونبه طورمرسوم،  یآموزشعناصر  دیتولباز ای) 2004(
11

  . است)2007، 

                                                                                                                              
1. Julien
2. Barker
3. Hazen
4. Cannon
5. Coles
6. Williames
7. Asselin
8. Singh
9. Aldenir
10. Kyrish
11. Dewald
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 يهـا  آموزشو مشکالت  ها تیمحدودتوانندیمیکیالکترونيها آموزشیصورتدر 

ـ نظرمرسوم را مرتفع سـازند کـه براسـاس     يهـا ابزارهـا و رسـانه  ، از يریادگیـ يهـا هی

طور که رئال همان. استفاده شود یکیالکترون
1

مهـم   یلـ یخفنّاوريکندیمانیب) 2008( 

ي بـرا . سـازد یمـ آن را توانمنـد   فنّـاوري است کـه   یتیفعالکه مهم است  يزیچ؛ ستین

یکـ یزیفبـه طـور  هـا  کتابخانـه و بـه   کننـد یمـ لیتحصيمجازبه طورکه ی انیدانشجو

دارا بـودن  . اسـت  نآنـا يبرایپژوهشمنبع اطالعات  نینخستنترنتیاند؛ ندار یدسترس

  .است تریاتیحانیدانشجونیاي برایاطالعاتسوادهايمهارت

يهـا ، از دغدغـه رنـدگان یادگییلیتحصعملکرد  يارتقاو  تیرضااز آنجا که جلب 

يمانـدگار نزایمشیافزادو، باعث  نیايارتقااست و  یکیالکترونآموزشمراکز  یاصل

و  يتمندیرضـا نیبـ یمیمسـتق پژوهش رابطـۀ   يهاو براساس داده شودیمرندگانیادگی

آمـوزش پـس بـا    ،وجـود دارد  رنـدگان یادگییاطالعـات سوادبا سطح  یلیتحصعملکرد 

یلیتحصـ و عملکـرد   يتمندیرضـا تـوان یم، رندگانیادگیبه  یاطالعاتسواد هايمهارت

عوامـل و  . کـرد  لیتبـد مستقل و توانـا   يافرادرا به  نآنانیهمچنداد و شیافزارا  ها آن

عـدم   .2ی، آموزشـ تیسایطراح.1:توانیمرا  یکیالکترونيریادگیبر  مؤثريرهایمتغ

بخشــنامه و  تیــرعاعــدم  .3ســب، منا ینترنتــیابانــد  يپهنــاو  یمخــابراتزیرســاخت

،تخصصعدم  .5ي،زمجاآموزشستمیسبا  ییآشناعدم  .4ی، عالآموزشيهانامهآیین

در  یفـ یکضـعف  . 9ي، ساختارمشکالت  .8، انیدانشجوتیرضاعدم  .7تیامنعدم  .6

داشـتن   .11،محتوا دیتولدر خصوص  یمالمنابع  تیمحدود.10ي،مجازآموزشةحوز

اخـالق عدم الـزام   .13تعامالت مناسب استاد ـ دانشجو ،  عدم. 12، فیضعيهايورود

  .برشمرد... ويریپذتیولئمس.14ی و رقابتي و احرفه

شـنهاد یپ، رنـدگان یادگبـودن سـطح آن در ی  نییپـا ی و اطالعـات سـواد تیاهمبا توجه به 

ي محتـوا اهـداف و   نیـی تعی در سـطح  آموزشریزان ، طراحان و برنامهرانیمدکه هم  شودیم

ـاي مهـارت ، به سیتدرهايروشدر انتخاب  اددهندگانی و هم یآموزش ی اطالعـات سـواد ه

ـ اکاربرد  نۀیزممحققان در  نیهمچنتوجه کنند و  ی و ارائـۀ  آموزشـ فراینـد در  هـا  مهـارت نی

  . و پژوهش کنند قیتحق، دیمفي راهکارها

                                                                                                                              

1. M.Real
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  پژوهشروش

ـا  . ی اسـت ابیارزشـ مـدل   نیتـر یمیقـد کـه   ها برنامهي تحقق اهداف و الگواساس مدل  بر ب

تیـ فیکي ریـ گي انـدازه بـرا ۀ مرجـع  به عنوان نقط» یواقعجینتامورد انتظار و  جینتا«ۀ سیمقا

ي هـا نامـه  نیـی آو  نیقـوان دگاهیـ دمطلـوب از   تیوضـع حال با  تیوضعۀ سیمقای وآموزش

از  هـا  دادهآوري از نظـر روش جمـع   قیتحقنیا. ی مورد استفاده قرار گرفته استعالآموزش 

ي دفتـر  ادواريدهایبازدیی شده در شناسابا استفاده از عوامل . ی استشیمایپی و فیتوصنوع 

ی بـا گـروه همگنـان شـامل     همراهـ و فنّـاوري  ی وزارت علوم، تحقیقـات و  ابیارزنظارت و 

ـات و  ها دانشگاهي از مجازمتخصصان ، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیق

ی بررسـ نظـرات کارشناسـان مـورد   آوري نقطهو جمع 1385- 1390يهاسال یطو فنّاوري 

شـده کـه خـود     نیتـدو فنّـاوري  ي وزارت علوم، تحقیقـات و  هانامهو بخش نیشیپي هامدل

ـار جامعـۀ  . اسـت قیـ تحقپـژوهش و   نیـ اي چارچوب مبنا ـ اي آم انیدانشـجو مقالـه را   نی

ی، دانشـگاه  طوسـ نیالـد رینصـ ي تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه هادانشگاه

دانشـگاه   معلم تهران،  تیتربانشگاه مدرس، د تیترب، دانشگاه ریکبریامشهید بهشتی، دانشگاه 

ـ تبر، دانشگاه امـام رضـا، دانشـگاه قـم، دانشـگاه سـهند       جانیآذربامعلم  تیترب ، دانشـگاه  زی

، ثیحـد ، دانشـکده علـوم   النیگـ ، دانشگاه رازیشی اصفهان، دانشگاه صنعتاصفهان، دانشگاه 

ـ  ریـ بخـش غ ی، دانشگاه مشهد و در المصطفدانشگاه جامعه سسـات  ؤهـا و م  دانشـگاه ی دولت

ـاز  یرانتفاعیغی ـ  دولت ریغ یآموزش عال ـال مؤسسـه آمـوزش   يمج ریـ غی ـ  انتفـاع ریـ غی ع

ـارت وزارت    ها سالنیاکه در  ايرایانهی، فاران و فارابی، مهر البرز، طوبی نور دولت مـورد نظ

 ي بـه صـورت نمونـه   ریگروش نمونه. ردیگیمقرار دارند را در بر فنّاوري علوم، تحقیقات و 

افـت یدردر محـل و   انیدانشـجو و مالقات با  دیبازدی، گروهاتیشکاافتیدردر دسترس، 

ـات جمـع  . ی بوده استابیارزي نظارت و هافرم حاصـل در   جینتـا آوري شـده و  تمام اطالع

یی نهـا گـزارش   جینتا. ی قرار گرفته استبررسی و همگنان مورد بحث و تخصصي اهتهیکم

ـاهنگ ۀ تیکمي در مجازدر آموزش  تیفیکنیتضمجهت گسترش و  زین ی بـر مؤسسـات   هم

وزارت  نیمعـاون و  رانیمـد اي گسترش یهاتهیکمای و یانتفاعریغی ـ  دولتریغی عالآموزش 

  .است هشدو مراکز مربوطه ابالغ  ها دانشگاهمطرح و به فنّاوري علوم، تحقیقات و 

و  قـات یتحقعلـوم  وزارت  يهـا بخشنامهاز يمجازآموزشفیتعارمقاله از  نیادر 
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ـ نجایابه اختصار کمک گرفته شده است که در فنّاوري  یمـدل بـه  یکـ یالکترونيریادگی

فنّـاوري  محـور بـا اسـتفاده از    ـ   رنـده یادگیو  یتعامليریادگیطیمحۀو ارائ تأمینيبرا

  :شودیمفیتعرریزيهایژگیوتیرعااطالعات و با 

تحقـق   يبرايمجازيفضادر  یواقعگاه دانش يبرااست  یمدل: یکیالکتروندانشگاه 

رسـانه وب ارائـه    قیـ طرو از  کپارچهیخدمات را به طور  ۀکه هم یکیالکترونيریادگی

يریادگیـ تیریمـد ۀسـامان ، بـرخط  یآموزشـ يمحتوامواد : خدمات شامل نیا. کندیم

)(LMSــامان ــدۀ، س ، )(E-Libraryیکــیالکترونۀ ، کتابخانــCMS)(يمحتــواتیریم

، )فنّـاوري  ، تحقیقـات و  علـوم  مصـوب وزارت  یدرسۀطبق برنام(و کارگاه  هشگایآزما

ـ ندانشجو و  د ـ ناهمزمان استا ایارتباط همزمان  يبرایتعاملطیمح یتخصصـ مراکـز   زی

  . است یدانشگاه

ـ است کـه در آن هـر    یکیالکترونيریادگییطراحاز  ینوع: یخطآموزش از  یجزئ

، مدت زمـان و  ستیااز جمله شروع،  ییهاسمتقيداراشینمادر زمان ) SCO(درس 

نیبـ خـط   يصدا باشد و ارتباط رو ماتیتنظو SCOهر يانتهارفتن به ابتدا و  ییتوانا

  :ردیپذیمدانشجو صورت و ـ دانشجو و دانشج د ـاستا

شـرفت یپمسـتقل از زمـان، مکـان و سـرعت      يریادگیـ شـامل  : باز یآموزشظام ن.1

  ؛رندهیادگی

ـ ، مکان و زمان یچگونگتواندیمرندهیادگیدر آن : ریذپآموزش انعطاف .2  يریادگی

  ؛را انتخاب کند

 یآموزشـ يمحتـوا و  رنـده یادگی، اددهنـده یکه بر اسـاس آن  : شدهعیتوزآموزش .3

  .درنیگمتمرکز قرار  ریغمختلف و  يهامکانمجازند در 

ـ قبا کاهش  يریادگیو  آموزشاز  یبیترک: یبیترکآموزش .4 ان کـه  مکـان و زمـ   ودی

  .شودءاجرا یکیالکترونبه صورتیمابقو  يحضوربه صورتآن  درصد30حداکثر 

  : وستهیناپارشد  یکارشناسیلیتحصيهاوهیشفیتعار

يواحـدها برنامـه آن مشـتمل بـر     يمحتواکه  يادوره: یپژوهشی ـ آموزشةویش.1

  .نامه استانیپاو  یدرس

ست که دانشـجو پـس از گذرانـدن    ا آموزشتیمحوربا  يادوره: یآموزشةویش.2
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  . شودیمموخته آدانش هنامانیپاو بدون گذراندن  یدرسيواحدها

ـ (پـژوهش کـه دسـتاورد آن     تیـ محوربا  يادوره: یپژوهشةویش.3 فنّـاوري  ۀارائ

شـود و مشـتمل بـر    ..) .، ، ثبت اختراعیفندانش  دیتول، دیجدةدیاو  هینظرۀ، ارائدیجد

  .تنامه اسانیپاۀارائو الزام به  محدود یدرسيواحدهااخذ 

ـ اولویعـال آمـوزش و مراکـز   هـا  دانشـگاه گونه  نیاتیفعالجهت گسترش  بـه تی

 یصـورت در  .دندارن یکارگاهو  یشگاهیآزما، یعملکه دروس  ودداده ش دیبایی ها رشته

ایـ مهیعملـ و دروس  ها شگاهیآزماو  ها کارگاهيسازهیشبکه امکانات الزم در خصوص 

و مجـوز   یبررسارزیابی مورددفتر نظارت و تأییدبا  ها رشتهریساامکان ورود به ،دکنن

امکانـات  است که  نیافرض بر  مسلماً .شودیمداده  از دفتر گسترش آموزش عالی الزم

 رشیپـذ قبل از صـدور مجـوز    ها تیفعالنیاياجرايبراازینمورد  زاتیتجهو  يکالبد

ی کـ یالکترونیعـال آمـوزش مرکـز   در دانشجو رشیذپروش  .تاس شده تأمیندانشجو 

 سـازمان سـنجش   از سويکه  يسراسرآزمون  قیطرتنها از دیبایلیتحصهر سال  يبرا

، تحقیقـات و  وزارت علـوم بنا به ضـرورت  . ردیپذ، انجام شودیمبرگزار  آموزش کشور

و مراکـز   هـا  هدانشـگا تـا بتواننـد    هـد دقرار ها آناریاختدر  ییمجوزهاتواندیمفنّاوري 

 رشیپـذ مجـزا و مصـاحبه بـه     به صـورت متمرکز  ریغامتحان  به صورتیعالآموزش

  .دانشجو اعتبار دارد رشیپذبار کي یبرامجوزها  نیا. کننددانشجو اقدام 

  :یکیالکترونیعالآموزشو مراکز  ها دانشگاهمجوز  رشیپذطیشرا

  :یدولتبخش  

ـ نو  يریادگیـ تیریمدۀنهمه اطالعات مربوط به ساما یزبانیم  تیریمـد ۀسـامان  زی

  ؛باشد رانیادر  دیبایبانیپشتۀمحتوا و سامان

مـورد   یآموزشـ هـاي دورهاز  کیـ هـر   يبـرا دروس  يمحتوااز  درصد50حداقل 

ـ بافنّـاوري  ، تحقیقـات و  علـوم  مصـوب وزارت  یدرسۀدرخواست مطابق با برنام از  دی

  باشد؛ تیرومحتوا قابل  ستمیسي رو

مـورد درخواسـت   یآموزشـ هر گـروه   يبراتمام وقت و مرتبط  یعلمهیئتعضو

  شده باشد؛ تأمین

  ؛شده باشند تأمینی آموزشهر گروه  يبرایعلمارانیدست
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 ۀکـه همـ   یقسـم بـه   (Kbps 512)حداقل  مناسب یمخابراتباند  يپهنااختصاص با  

  ؛را داشته باشند ینهمزماریتصواطالعات صدا و  ةو مشاهد افتیدرکاربران قادر به 

 تـأمین مناسـب  يافـزار نـرم  یبانیپشـت يهاو سامانه زاتیتجه، يکالبدفضا، امکانات 

ی دانشـگاه سئـی رشـده از طـرف   ادی یدانشـگاه مجوز استفاده از امکانات . (شده باشد

  ). ی استالزام

  :یدولتریغبخش 

  سیسأتيبرایاصولصدور موافقت 

  سیسأتيبرایقطعموافقت  صدور

  فنّاوري ، تحقیقات و وزارت تأییدن اساسنامه مصوب با داشت

  یآموزشتیفعاليبرادانشجو  رشیپذصدور مجوز  .د

ـ   یردولتـ یغیعـال آمـوزش ۀمؤسسـ سیسـ أتيبـرا یاصـول صدور موافقت  طیشرا

  :یکیالکترونیرانتفاعیغ

انقـالب   یعـال يشـورا مؤسس مؤسسه مطابق ضـوابط مصـوب    هیئتیمعرف)الف

  ی، فرهنگ

 مؤسس مطـابق مقـررات وزارت   هیئتياعضایعمومو  یعلمتیصالحتأیید)ب

  . فنّاوري، تحقیقات و علوم

ـ بامؤسس  هیئتعضویعلمهیئتيازاعضایکیحداقل :تبصره از یکـ یيدارادی

 صیتشـخ بـه  یقطعـ ی ـ رسمبه باال، اریاستاد،اطالعاتفنّاوري مرتبط با  يهاتخصص

  .شدبافنّاوري ، تحقیقات و وزارت

  :یقطعۀنامصدور موافقت طیشرا

  ي؛ افزارسختو یارتباطرساختیزتأمین) الف

بـه   يکـاربرد مسـتقل و تـک    یسـاختمان :، شاملیکیزیفامکانات وفضا تأمین) ب

  :با امکاناتمترمربع و 500حداقلمساحت 

  ازینموردزاتیتجهبا  يادارویتیریمدبخش  يبراالزم  يفضا.1

  ازینمورد زاتیتجهوتیظرفباانهیرامرکز . 2

  .یآموزشتیفعاليبرادر سال اول دانشجو رشیپذبار کیصدور مجوز طیشرا. 3
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 تیریمـد ۀسـامان  زیـ نويریادگیـ تیریمـد ۀسـامان بر  :ملشااطالعات  ۀهم یزبانیم

و به زبان  SCORMبر اساس استاندارد دیباموجود و  رانیادر  یبانیپشتۀمحتوا و سامان

  .باشدیفارس

هايدورهاز هر یکیفارسبه زبان  دروس يمحتواازدرصد50حداقل يسازآماده

علـوم، تحقیقـات و    مصـوب وزارت  یدرسـ ۀبرنامـ درخواست مطابق بامورد یآموزش

  .فنّاوري 

مـورد   یآموزشـ هـر گـروه    يبـرا تمـام وقـت و مـرتبط     یعلمـ هیئـت عضو  تأمین

  .درخواست

  .یآموزشروه هر گ يبرایعلمارانیدستتأمین

و  افـت یدرکاربران قادر به  ۀکه هم یقسممناسب به  یمخابراتباند  يپهنااختصاص  

  .را داشته باشند یهمزمانریتصواطالعات صدا و  ةمشاهد

 مطـابق ریـ زيبنـدها الزم اسـت   یکـ یالکترونۀمؤسسـ در یقطعصدور مجوز  يبرا

  :شوداجرافنّاوري علوم ، تحقیقات و  مقررات وزارت

  ،اساسنامه مؤسسه بیوتصونیتدو)الف

  ،اساسنامه مصوبمؤسسه با یقانونثبت  )ب

  ،مؤسسه يامناهیئتلیتشک)ج

  .مؤسسه یقانونسیرئنییتع)د

ـ ايبنـدها ازهـر یـک  در دانشـجو  رشیپـذ بار کیسقف  نییتع مـاده براسـاس    نی

 ارتوز یآموزشـ معاون  بیتصوبه  و یتخصصۀ تیکمشنهادیپاست که به یدستورالعمل

  .باشد دهیرسفنّاوري علوم ، تحقیقات و 

  :یآموزشتیفعاليبرادانشجورشیپذیقطعصدور مجوز طیشرا

  دانشجورشیپذبار کیداشتن مجوز  )الف

  دانشجورشیپذبار کیمجوز  دیتمدبار  2داشتن  )ب

 يهادیبازدامردر فنّاوري علوم، تحقیقات و  وزارت یابیارزدفتر نظارت و  تأیید)ج

  )مورد 2حداقل ( انجام شده  ۀالنسا

و مطـابق بـا اعـالم در    فنّـاوري  ، تحقیقات و طبق مصوبه وزارت علوم هیشهرزانیم
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امنـا و بخـش    هیئـت ی مصـوب  دولتـ بخـش  (آمـوزش کشـور   سازمان سنجش ۀدفترچ

  .است)آموزش کشوراعالم در دفترچه سازمان سنجشی مطابق خصوص

  :یکارشناسو یکاردانمقاطع ـ در

  یبیترکورتبه ص

  :ارشد یکارشناسـ در مقاطع 

  یپژوهشی ـآموزشةویشبه 

 هـاي دورهدر  انیدانشجوریساتوانند مانند یمهادوره نیالیالتحصفارغ  انیدانشجو

ــه   ــاالتر ادام ــب ــد  لیتحص ــمزاازودهن ــتخداميای ــاعویاس ــد  یاجتم ــاهمانن  ریس

  .برخوردار خواهند بود النیالتحصفارغ

) امنـا  هیئتبیباتصو(یدولتيهادانشگاهدریکیالکترونيریادگیيهادورهساختار 

  .استدانشگاهسیئرای ویآموزشنظر معاونت  ریزتیریمدکیبه صورت 

  :باشد ریزي ها تیقابلباید مطابق با یکیالکترونيریادگیۀسامان تیریمدمشخصات 

  

  یسیمعادل انگل  تیخصوص  نوع

  

  

  

  

موارد 

  ياجبار

Forum  )مستمر يگووپرسش و پاسخ و گفت انجمن( فروم 
 ۀارائ نیدرس و همچن طیامکان ثبت متن در مح

  به صورت برجسته حاتیتوض
Announcement / labels

تنوع نوع  حاًیو ترج( خط آزمون و پرسش به صورت بر

  )یدهپرسش و روش نمره
Tests & Quizes

پاسخ از  يبارگذار ایثبت  تیقابل يدارا( و مسئله  نیتمر

  )نایسوي دانشجو
Exercises & Assignments

 يسط کاربر براتومحتواها  يبندو گروه یامکان سازمانده

به صورت  ایيریادگیریبه صورت مساستفاده دانشجو

سرپرست  ایاستاد درس  اریدر اخت( مشخص  دمانیچ

  )سامانه

Course organizing

Student Tracking  نشجواد تیفعال ۀخچیامکان ثبت تار
Glossary tools  و لغات میفرهنگ مفاه اینامه ابزار واژه

از  ییمحتوا تیریمد يو ابزارها ها لیفا تیریامکان مد

  ستمیسوي استاد درس و سرپرست س

File management & 
Repository tools

 ةکاربران و امکان مشاهد ۀیکل تیاز فعال یدهگزارش

  سوابق
Statistics, reports & Logs
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Calendar& agenda  ها تیمتصل به فعال حاًیقابل ارجاع و ترج میتقو
User helpمناسب کاربران يراهنما

 تیریو امکان مد يکاربر يها نقش صیو تخص فیتعر

  کاربران

Role creation & role 
management

Security & authorization  یتیحداقل موارد امن تیرعا
Personal user profile  از کاربران یشخص لیپروفا وجود

Access levels & edit rights  یسطوح دسترس نییو تع یحقوق دسترس فیتعر

  یسیو انگل یحداقل دو زبان فارس یبانیپشت
Language support ( 

international & Farsi )

  

که  يموارد

متناسب با 

نوع دوره و 

محتوا و 

روش ارائه 

الزم 

  .دشونیم

 نیاز ا یبانیو پشت SCORMيها لیامکان استفاده از فا

  استاندارد

Scorm viewer ( Scorm 
Loader )

Chat  يسازرهیذخ تیبرخط زنده با قابل يگووگفت
Audio conference  یکنفرانس صوت

Video conference  یصوت ي ـریکنفرانس تصو
White board  )يسازرهیذختیبا قابل حاًیترج( برخط  دیتخته سف
Wiki  متن کییگروه دیبه منظور تول یکیو 

Assessments  یابیبرخط و ارز یامکان نظرخواه

  

  انیدانشجو اریمحتواها به اخت يامکان بارگذار
Content uploading & 
Student publishing

  مختلف يها طیمحتوا در مح يجووامکان جست
Content searching & 

retrieving
 شیرایدانش و ثبت و و تیریمد کردیدانش با رو گاهیپا

  یخبرگ
Knowledge base

  .کند یبانیمورد نظر را پشت يحسب مورد استانداردها

Support e-learning 
standards : Scorm , IMS & 

etc
آموزش  یسازي طراحپیاده يکاربران برا يبندامکان گروه

  خاص

Grouping ( effective 
grouping )

  

موارد مهم و 

  اثرگذار

Easy & fast navigation  بهتر به ابزارها و صفحات یآسان به منظور دسترس يناوبر

  یکاربران بر خط فعل صیامکان تشخ
Identification offline & 

online users
  افراد يبرا یامکان وجود صفحات شخص

Personal page & online 
users

  یکیواسط کاربر به لحاظ گراف راتییغامکان ت
Customization of user 

interface

Extendibility  رییامکان توسعه و تغ
– E  تالیجید ۀکتابخان Library
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بـه  يهـا یژگـ یوي دارازیـ نیکیالکترونيمحتواساخت ۀ سامان تیریمدمشخصات 

:استقرار 

بر وب، توجه به مـوارد   یمبتنیکیرونالکتآموزشفراینداز محتوا در  يبرداردر بهره

  : است يضرورلیذ

مصـوب   یدرسـ يهـا فصـل براسـااس سـر    دیبایکیالکترونمواد و منابع دروس  .1

  .دشو هیتهوزارت علوم 

  .دشو دیتولمحور ـ  رندهیادگیبه صورتدیبایکیالکتروندروس  .2

: باشد ریزموارد  يدارادیبایکیالکترونيمحتوادهندهلیتشکي اجزا.3

نیهمچنـ ،صـوت ،يسـاز هیشـب ،متحـرك  ریتصو،لمیف،راهنما ریتصو،ریتصو،متن

  یاضافاز هر گونه ابزار  زیپرهبخش و بستر ساده و آرامش کیجادیا

  : میباشدقت داشته  ریزبه موارد  ستیبایممحتوا  دیتولدر روند  .4

  شدهیطراحاز قبل  ییویسناراساس اجزاء و متون بر ۀیته

  دهیچیپيمنوهاجادیااز  زیپرهو به منوها یدسترسیسادگ

ـ ندر زمـان مـورد    هـا  نکیلیعنی( پنهان  يمنوهاحداکثر استفاده از  داده  شینمـا ازی

  )دشون

یخطآموزشيهاقالباستفاده از 

   6.56kbpsباند  يپهناحداقل  يبراالزم  یفشردگتیرعا

  الیموزو  پیاسکو نت  IEبا مرورگر  یهماهنگ

  یفارسمتداول  يهافونتاستفاده از  

  استفاده از درس  نیحافزار قبل و درنسبت به نصب هر گونه نرم يازینیب

، GPG: ماننـد  .دمعـرف و در دسـترس باشـ    يهـا از فرمـت  یتابعبایداجزاء محتوا  

MP3  ،SWF  

انشجو جهـت  به د یکمکابزار  کیبه عنوان  یکیالکترونيمحتوالوح فشرده  ۀارائ.5

  نترنتیابه  یدسترسدر صورت عدم  یمحلةاستفاد

  :استریزشامل موارد  محتوا فیلأتفرایند.6

مونتـاژ  ،محتـوا  ۀارائ يزمانبندطرح و  میتنظ،اجزا و متون ۀیته،کالس ویسنارفرایند
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  اجزا محتوا یینها

  : استریزشامل موارد یدرسيمحتواطبق  نیتمرساخت  فرایند.7

،شـده بـه کـاربران   ویآرشيهـا نیتمـر صیتخص،نشدهارائه شیپاز  يهانیتمرۀارائ

  .نیتمرحیتصحو محوله يها نیتمرلیتحوحل و 

ـ ته  ،آزمون مهارت ۀیته،شود نییتعیابیارزشفراینداالمکان یحت ،یاتفـاق آزمـون   ۀی

در  يحضـور شـرکت   ،مهـارت  يهـا  آزمـون نام در ثبت ،مهارت يهاآزمونزمان  نییتع

شـده  افتیدريهاگزارشلیتحل،ها آزمونجینتایابیارزشو  حیتصح،مهارت يهاآزمون

نمـرات   یابیارزشـ ،کـارکرد دانشـجو   یابیارزشـ و  حیتصـح ،براساس کـارکرد دانشـجو  

ـ م( یکـ یالکترونيمحتـوا کوتـاه موجـود در    يهـا آزمونشده در کسب ،هـا  کـالس انی

ـ م، یرانـدوم ، مهـارت  يهـا زمـون آشـده در  براساس نمرات کسـب  یینهایابیارزش انی

و هـا  شیهماو  نارهایسممشارکت در  زانیم، یمربتشده، نظراانجام نیتمرو  ها کالس

  .متناسب یدهو با وزن یعمليهاکارگاه

  :کالس و شناسنامه درس یموضوعساختار  .8

ـ نـام   ،کننده به انضمام رزومـه هیتهنام استاد  ،لفؤنام م ،نام درس ضـمام  بـه ان  یمرب

و  یآموزشـ يواحدها، ها جلسه، ها بخش، ها مهارتتعداد  ،زمان هر درس زانیم،رزومه

  .کندیمکالس کمک  شتریبیمعرفهر چه که به 

خالصـه   ،فهرسـت  ،درس ةاسـتفاد  يهنمـا را :شـامل  دیبازیندرس یلیتکممنابع . 9

  .باشد ها تستو  هانیتمر

يریگجهینت

 دهـد یمـ شـده نشـان   بر اساس مدل در نظر گرفتـه  قیقتحنیایبررسو  قاتیتحقجینتا

اسـتوار بـوده    یکمـ بـر رشـد    ریاخدر کشور در چند سال  يمجازتوسعۀ آموزشروند 

سـتم یسبـا   ییآشناعدم : لیدله برانیادر  يمجازآموزشمشکالت نظام  نیشتریب. است

ـ امنعـدم   ،عـدم تخصـص   ،يمجازآموزش مشـکالت   ،انیدانشـجو تیرضـا عـدم   ،تی

در خصـوص   یمالمنابع  تیمحدود،يمجازآموزشةدر حوز یفیکو ضعف  يارساخت

 ینترنتیاباند  يپهناو  یمخابراتزیرساختعدم  ،فیضعيهايورودداشتن  ،محتوا دیتول

و  یرقـابت و  ياحرفه  ،یاخالقعدم الزام  ،دانشجو ـ  تعامالت مناسب استادعدم  ،مناسب
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ۀتوسـع  يبـرا مناسب  اریبسلیپتانسو  نهیزمنرایااز آنجا که در . استيریپذتیولؤمس

ـ ام،وجود دارد یکیالکترونيریگادی از منظـر   يمجـاز آمـوزش اسـت اصـالح نظـام     دی

طـرح   .1: است بتواند به شدهارائهيشنهادیپبا طرح اساسنامه  قیتحقنیاکه در  یحقوق

لمـرو  قافـراد خـارج از   ياسـتعدادها ییشـکوفا طـرح  . 2،یعالآموزشکردن  یهمگان

 .4،کنکـور  قیطرورود به دانشگاه از  انیمتقاضطرح کاهش تعداد  .3،ها دانشگاهیرسم

درطـرح حرکـت    .5،)کـالن شـهرها  (يشهرنیبيها مسافرتيهانهیهزطرح کاهش 

دانـش   يمرزهـا طـرح گسـترش    .6،)یکـ یزیفاز لحاظ (ها دانشگاهيسازکوچک ۀنیزم

 یبازرگـان و  یصـنعت مراکـز   یآموزشـ يازهاینتأمینطرح  .7،یسنتیمحدوديفراسو

بـا کـاروان    یهمگـام طـرح   .9،کشور یعلمتوان رقابت  شیافزاطرح  .8،سراسرکشور

ـ یايهـا دانشگاه يسازیجهانطرح  .10،حاضرقرن در یعلميارتقاعلم و  یجهان  یران

يهـا دانشـگاه  يهـا يتوانمنـد از  يریـ گطرح استفاده و بهـره  .11،مختلف هايرشتهدر

.13،يمجـاز يهـا دانشـگاه  يافـزار نـرم  يهـا  ستمیسسازيپیادهو  یطراح.12،يمجاز

دانشـگاه   لوتیپـا يانـداز راه .14و يمجـاز يهادانشگاه يافزارسخت يمعماریطراح

. کندیی سزاه بکمک  کشوريهادانشگاهدر  يمجاز
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