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 جهت دوره های غیر حضوری  صدور گواهینامه معادل تدریسشرایط 

 

تعیین و سپس توسط اداره آموزش ضمن دانشگاه بررسي و  معادل سازی ساعات دوره های غیر حضوری ابتدا توسط معاونتهای ستادی -1

 خدمت دانشگاه  نهایي مي گردد  .

 . اخذ شده باشدکمیته آموزش و توانمند سازی منابع انساني  ازبایستي  آموزشيدوره برگزاری مجوز  -2

 یكباربرای  فا برای تهیه کنندگان محتوی و  طراحان بانك سواالت صرصدور گواهینامه چنانچه یك دوره در چندین نوبت برگزار گردد  -3

 .مي باشد  پذیرامكان 

 نعهده اداره آموزش ضم و تایید نهایي بهو مسئولیت نظارت  برگزار کننده واحد آموزش به عهده مسئولصدور گواهینامه مسئولیت  -4

 .  خواهد بودخدمت دانشگاه 

 میزان و نحوه صدور گواهینامه تدریس مطابق با جدول زیر خواهد بود -5

 میزان امتیاز نوع فعالیت ردیف

1 
جزوه ،  در قالب های آموزشي دوره و منابع محتویو گردآوری تدوین  ،طراحي 

 دستورالعمل و ...
1.5 

 آزمون تبانك سواال و طراحي تهیه 2
یك سوال  15به ازاء هر 

 ساعت محاسبه مي گردد

 

A  : امتیاز میزان * دوره ساعات كل تعداد =  جهت طراحي محتوی و گردآوری منابعساعات میزان 

B یكساعت سوال  51= به ازاء هر  آزمون بانك سواالت و طراحي : میزان ساعات جهت تهیه 

     A  +Bمیزان ساعات صدور گواهینامه تدریس  =  
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 دوره های غیر حضوریطراحي و گرد آوری محتوی  خصوص رعایت نكات مهم در

 نكات عمومي در طراحي و تدوین محتوی آموزشي رعایت الف : 

مطالب آموزشي تهیه شده بایستي علمي ، جدید و از آخرین اطالعات و پیشرفتهای روز جهت رشته های شغلي مربوطه تهیه شده  -1

 باشد 

 نمونه ای از سواالت آزمون ، در پایان هر فصل قرار داده شود . حداالمكان -2

 ده شود .واژه ها و اصطالحاتي که دارای ابهام مي باشند ، در پایین هر صفحه توضیح دا -3

 مطالب آموزشي بایستي متناسب با گروه هدف تهیه شده باشد .  -4

 مطالب آموزشي تهیه شده مطابق با قوانین و مقررات جاری باشد .   -5

شروع مطالب و سیر ارائه منطقي که  باشد به طوری و تنظیم مطالبمناسب بوده  مي بایست دارای ساختار ،  محتوای آموزشي خوب -6

 . شده باشددرس در آن رعایت 

 . را به یادگیری عالقه مند سازد فراگیرانیك محتوای آموزشي مناسب بایستي جذاب باشد به طوری که بتواند  -7

را پس از آشنایي  فراگیران برخورداری از مثالهای تعاملي از دیگر خصوصیات یك محتوای آموزشي مناسب است. در این مثالها بایست -8

 هدایت کرد با موضوع درس به سمت حل مثال ها

عكس ها، گراف ها، اسالیدها، شبیه سازی هایي مرتبط با موضوع درس، به منظور افزایش یادگیری مفاهیم نظری یا مثال های مورد  -9

 گنجانده شود.در محتوی بحث 

  دنمرتبط با مبحث آموزشي باش بایستي تصویرها و نمودارها -11

 

  سایر موارد: رعایت  ب

و یا  power point فایلهای آموزشي در قالب  ارائهو از  تغییر باشد قابلو غیر   PDFصرفا بایستي در قالب مطالب آموزشي تهیه شده  -1

 سایر موارد خودداری گردد .

اهداف کلي ، اهداف رفتاری ، سرفصل ، شرایط شرکت کنندگان ،  عنوان آزمون ، آموزشي تهیه شده بایستي دارای مطالبسربرگ  -2

 . باشد .... مطابق با فایل پیوستمنابع آموزشي استفاده شده ، روش ارزیابي و 

صفحه  45حداکثر در  نباشدبه دلیل اینكه از حوصله شرکت کنندگان خارج خالصه و کاربردی و بایستي تهیه شده   آموزشيمطالب  -3

  )بدون لحاظ کردن عسكها و نمودارها و ....(. شده باشد  تهیه

 مطابق با جدول زیر باشد  تهیه شدهمطالب آموزشي مشخصات  -11

 

 محتوی آموزشي مشخصات ردیف

 Bnazanin نوع فونت 1

 14 سایز 2

 1cm تنظیم صفحه از چپ و راست 3

 1cm تنظیم صفحه از باال و پایین 4

 صفحه 45حداکثر  تعداد کل صفحات 5

 کادری مناسب جهت محتوی تهیه شده انتخاب گردد 6

 محتوی تهیه شده دارای  شماره صفحه باشد )ترجیحاپایین صفحه (  7

 منابع آموزشي استفاده شده پس از پایان مطالب قید گردد 8

 نام تهیه کنندگان و همچنین تاریخ تهیه در انتهای مطالب قید گردد 9
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 دوره های غیر حضوریسواالت بانك  طراحي و تدوین خصوص نكات مهم دررعایت 

 تعداد سواالت آزمون

 حداقل تعداد سواالت جهت آزمون نوع سواالت آزمون ردیف

 15 سواالت چند گزینه ای 1

 7 سواالت بلي / خیر و یا درست / نادرست 1

 8 سایر انواع سواالت ) کامل کردني و ... ( 3

 سوال 31 جمع کل

 

 سواالت آزمونرعایت نكات مهم در طراحي و تدوین بانك 

 نكات عمومي در طراحي سواالت :  رعایت-الف 

  شده باشدتعداد و ترکیب سواالت به گونه ای باشد که از تمامي فصول و مطالب اصلي به تعداد کافي و متناسب، سوال تهیه  -1

 سواالت در حیطه های مختلف یادگیری باشد -2

 .امكان مختصر و ساده و روشن باشندسوالها تا حد  -3

 .ازگنجاندن مطالب بي اهمیت در سوال بپرهیزید سعي کنید هر سوال به یك هدف آموزشي مربوط باشد و -4

درصد در سططح حطل مسطاله     21-31درصد در سطح تفسیر و  21-31درصد سواالت در سطح یاد آوردن،  51تالش شود حتي االمكان  -5

 باشد . 

  علمي درست باشد.سواالت به لحاظ  -6

 باشدهر سؤال مستقل از بقیه  -7

 ی ، سجاوندی ، امالیي و اختصارات برکنار باشید. راز خطاهای دستو -8

 ضریب دشواری سواالت دارای تناسب باشد . -9

 نكات مهم در طراحي تنه سوال :  رعایت -ب

 درصورت استفاده از جای خالي در سوال، آن را در انتهای سوال قرار دهید. -1

 نه در گزینه ها / تنه سؤال عنوان گرددهاندیشه اصلي و بخش عمده سؤال در قسمت پای کنید کوشش  -2

جمله قابطل   تاهرگاه از پایه سؤال نا تمام استفاده مي کنید، باید هریك از گزینه ها را بتوان به لحاظ دستوری در جایگاه خالي قرار داد  -3

 قبولي به دست بیاید.

 کنید ) کامالً ، مطلقاً ، به طور کلي ، هرگز ، همیشه و .........( خودداریاز به کاربردن قیدهای مطلق  -4

 دپرهیز کنی )منفي در منفي(از نوشتن سواالت به شكل منفي مضاعف -5

 نكات مهم در طراحي گزینه ها رعایت  -ج

و ....... « هطم الطف هطم ب    » ، « م نمطي دانط  » ، « هیچ یك از گزینه های فوق » یا « همه گزینه های فوق » ارش گزینه هایي چون گاز ن -1

 نمایید خودداری

 از تكرار مطالب در گزینه ها خودداری کنید زیرا باعث پیچیده شدن گزینه ها مي شود. -2

 همه گزینه های یك سوال، متجانس و به موضوع واحدی مربوط باشند. -3

 طول گزینه ها مشابه یكدیگر باشد.حداالمكان  -4

 ظ صورت و معني مثبت باشند.گزینه ها در صورت امكان به لحا -5

 داشته باشدیك گزینه صحیح هر سوال تنها  -6

 .توان فهمید یا کامل کردببا پوشاندن گزینه ها ، پایۀ سؤال را به تنهایي  -7


