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 همه یادگیرندگان باید قابلیت دسترسی یکسان به اینترنت را داشته باشند.  (لفا

 شود: قرار بر تعادل ندارند که ها آن و دارند کافي منابع و توان افرادي که بين با توجه به موارد زير بايد

 دارند يادگيري براي اطالعات دهي سازمان و جمع آوري براي را خود شيوه و سبک هريک ، يادگيرندگان -1

 هستند. يادگيري متفاوتي نيازهاي داراي و

 .شودگرفته  نظر در بايد نيز ناتواني دچار افراد نظير يادگيرندگان خاص نيازهاي و هاي فردي تفاوت -2

 کرد استفاده يادگيري مختلف هاي سبک براي متنوع هاي فعاليت و ها استراتژي از بايد آنالين در يادگيري -3

 دارد وجود فاصله يک که ندارند افرادي و دارند دسترسي اينترنت به که افرادي بين -4

 نقاط از مختلف دانشجويان براي دسترسي الکترونيکي يادگيري در پذيري انعطاف فرهنگي، تنوع لحاظ به -5

 .مهم است کلي طور به جهان و جامعه مختلف

 

 همه ذی نفعان آموزش آنالین باید از صداقت دانشگاهی برخوردار باشند.  (ب

 در اين رابطه مي توان موارد زير را مد نظر قرار داد

 ايجاد يک سياست گسترده براي صداقت آکادميک که مسؤوليت هاي مربي و دانشجو را در بر گيرد.  -1 

نشان دادن تعهد سازماني براي اجراي اين سياست و در حمايت از اعضاي هيأت علمي و کارکنان در  -2

 هدايت مسائل مربوط به صداقت دانشگاهي. 

ارائه اطالعات بر اساس صداقت آکادميک که به راحتي بتوان آن را روي سايت دانشکده، کتابخانه و در  -3

 درون برنامه درسي خاص پيدا کرد.  

 قرار دادن آموزش اخالق در هسته برنامه درسي و/ يا حوزه خاصي در برنامه هاي اخذ مجوز حرفه اي  -4

 رنامه آشناسازي دانشجويان تازه وارد به دوره آموزشي گنجاندن صداقت دانشگاهي در طراحي ب -5

 تشويق اعضاي هيأت علمي به گزارش هر گونه شک به نقض قوانين و اقدام در قبال آن  -6

و کلمه عبور دانشجويان براي دسترسي به دوره آنالين و منابع مرتبط،  (login) محافظت از درگاه ورود -7

  بحث ها ، تکاليف و ارزشيابي ها 

 :دانشجويان بايد ملزم به رعايت سياست هاي صداقت آکادميک شوند -

 درخواست از دانشجويان که در جمع آوري درون داده اي خود، صادق باشند.   -1
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 درخواست از دانشجويان که باعث افتخار کالس باشند.   -2

 ميک. ملزم کردن دانشجويان به مطالعه و امضاء توافق نامه قوانين صداقت آکاد -3

 تنظيم نامه اي به دانشجويان در مورد صداقت و ايميل کردن آن را در طول دوره.  -4

 درخواست از دانشجويان براي تصريح و بازگويي قوانين صداقت آکادميک.  -5

ر يا انجمن بحث و در خواست از دانشجويان براي دادن بازتاب روي قوانين صداقت آکادميک در تاال -6

 .گفتگوي آنالين

 

همه ذی نفعان آموزش آنالین باید ملزم به رعایت  حفظ حریم خصوصی و محرمانه ماندن  (ج

 اطالعات افراد باشند. 

 ارائه کردن، هک سرقت، اذيت، و آزار مانند آنالين، به صورت مخرب و غيرقانوني رفتار از جلوگيري -1

 و نادرست اطالعات

 قبول قابل استفاده موضوع

 مي تأکيد اطالعات ماندن محرمانه به مربوط مسائل روي تکنولوژي آموزشي آموزش، و طراحي شرايط در -2

 کند.

 شود بايد تضمين بحث شکوفايي و ها ايده آزاد تبادل ريزي پي براي اعتماد -3

 با آنان تعامالت خالل در ها آن هويت کنند و مي پيدا حضور تدريج به دانشجويان آنالين کالس يک در -4

 .شود مي شناسايي کالس اعضاي ساير

 

 همه ذی نفعان آموزش آنالین باید ملزم به اجتناب از تقلب در جستجوی آکادمیک باشند.  (د

 اخالق آزمون دادن  .1

 استفاده از فهرست منابع در مقاالت و پروژه ها  .2

 ذکر نام همکاران و ساير مربيان و ناظرين در تکليف درسي  .3

 استفاده از منابع علمي  .4

 احترام به کار ديگران  .5

 اخالقيات کامپيوتري  .6
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 روش هاي کمک رساندن به ديگران  .7

 پايبندي به مقررات آکادميک  .8

 

همه ذی نفعان آموزش از راه دور باید ملزم به رعایت کپی رایت و استفاده منصفانه از منابع  (ه

 باشند. 

 براي موضوعات راهنمايي که باشند الکترونيک يادگيري براي هايي سياست داراي آموزشي بايد مؤسسان -1

 .باشد رايت کپي و ادبي سرقت خلوت، و حريم حفظ نظير اخالقي

 دارد: وجود آنالين مربيان براي کپي رايت با رابطه در متعددي موارد -2

 است.  آنالين مواد و مطالب از اي مجموعه توسعه براي افراد ديگر هاي ايده از استفاده شامل اول مورد -

 مواداز  خاص هاي استفاده از بعضي  .است آنالين ارسال براي ديگر افراد مطالب ترکيب شامل دوم مورد -

 گردد:  مي گرفته نظر در » عادالنه استفاده«عنوان  به تواند مي شده رايت کپي

 غير يا است، تجاري آموزشي اهداف منظور به استفاده آيا که اين جمله از استفاده، ويژگي و هدف به توجه *

 انتفاعي

 کار کل مقايسه در رايت، کپي با رابطه در استفاده مورد بخش ماهيت و رايت مقدار کپي کار ماهيت *

 بازار پتانسيل در ها نسخه اين از استفاده تأثير *

 مواد اين آزادانه دادن قرار استشامل روبرو آن با زياد احتمال به آنالين مربي يک که نهايي و سوم مورد -

 دارد: وجود آموزشي مواد نوع جا دو اين در . است دانشجويان دسترس در آموزشي

 در که هستند ملل سازمان نهادهاي ديگر و يونسکو مانند نهادهاي عمومي به مربوط که هستند * موادي

 استفاده مورد انتفاعي غير مقاصد براي آزادانه توانند مي باشد، شده ذکر ها آن در آژانس که نشاني صورتي

 گيرند. قرار

 .دارند نشر براي اجازه به نياز که موادي * دوم

 موقعيت سه در که است ديجيتال رايت کپي توسط تکنولوژي آموزش در اخالقي موضوع ترين عمده -3

 :شود مي مطرح

 .است مواد آنالين طراحي در رايت کپي اجازه با رابطه در دانشکده گسترده مسؤوليت -



5 
 

 افراد رايت کپي تحت خودشان که شويم رو مي روبه مواردي با رايت کپي اجازه گرفتن هنگام اوقات گاهي -

 هستند. ديگر

 طرف ديگر از آموزشي اهداف براي عادالنه استفاده و طرف يک از رايت کپي بين حفظ تعادل براي تالش -

 است.

 فقط و باشد شده دعوت مهمانان و دانشجويانبه  محدود تنها آنالين دوره به دسترسي که شود مي توصيه -4

 .گيرد صورت ابزار رمزنگاري يک از استفاده طريق از

 قابل سايت در استفاده صورت به فقط بايد است ها زياد آن سرقت احتمال که آموزشي مواد از دسته آن -5

 باشند.  برداري بهره

 برخي با را امنيتي هاي که ويژگي دارد وجود امکان اين Adobe Acrobatافزار  نرم برنامه از استفاده با -6

 کرد. اسناد، جلوگيري تغيير و ازچاپ و نمود ترکيب درسي مواد از

 

 

 


