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 كمیته پژوهش در آموزش 

 139۵ ذرتا آ 139۴ رداداجرا )مدت اجرای فرآيند(: از م تاریخ

  ماه 17 مدت زمان اجرا:

 فرآیندهای آموزشی آشنایی با تولید بسته آموزش مجازی برایهدف کلی: 

 اهداف ويژه اختصاصي:

 فرايندهای آموزشي برای اعضای هیات علمي اجرای كارگاه حضوری آشنايي با -1

 تهیه بسته آموزشي الکترونیکي  -۲

 اجرای برنامه مجازی آشنايي با فرايندهای آموزشي برای اعضای هیات علمي -3

 مقايسه اجرای حضوری و مجازی  -۴

  بیان مسئله

 روشني تعريف با كه است صمشخ مکاني و زماني محدوده يک در كاری های فعالیت از عینم ای مجموعه ،فرآيند

به صورت  و منابع از استفاده با میدهد. يک فعالیت كه ارائه عملکرد برای ساختاری ها، خروجي و ها ورودی از

 در يک فرايند عنوان میتوان به را میکند ستانده ها عمل به ها تبديل داده برای جهت كسب توانايي در هدايت شده

از شیوه های  استفاده ،يادگیری است های موقعیت خلق ،آموزشي موضوعات از کييبا توجه به اين كه  گرفت. نظر

 (. 1كند ) مي كمک کان های مختلفم در موقعیت يادگیری ايجاد به متنوع آموزشي ابزارهای مختلف و

نیرومند برای دگرگون شده است. امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری  زندگي بشر با استفاده از رايانه 

حضور فیزيکي در  و متحول ساخته بهبود كارايي آموزش مورد استفاده قرار گرفته و شیوه های سنتي آموزش را

بلکه يک ضرورت  كالس های درس كاهش يافته است. در عصر حاضر، آموزش مجازی تنها يک امر جايگزين نیست

آموزش ضروری  های مجازی شدن يه ريزی زيرساختريزان آموزشي در جهت پا اجتناب ناپذير است. توجه برنامه

منشا انقالب سوم، تحقق دهکده جهاني و جامعه اطالعاتي، بر محور دسترسي، جستجو و بازيابي اطالعات  ، زيرا.تاس

استوار است. دستاوردهای مهم فناوری اطالعات در آموزش، شامل بهبود كیفیت يادگیری، سهولت دسترسي به دانش 

اطالعات، كاهش هزينه ها، ارتقای صحت مطالب درسي و رشد علمي  دسترسي سريع به ن، موجود در جها

در هر كجا و هر زمان مهیا مي  های آموزشي برای هر كس آموزش مجازی و از راه دور فرصتاست.  ندگانريادگی

نوين يادگیری و  ایه ها در واقع نظام بهره هستند. اين روش بي های عادی از اين امکان كند، در حالي كه نظام

 (.۲)ياددهي به شمار مي آيند 

نوعي فرايند آموزشي است. آموزش  ،سه جزء اساسي هر سیستم آموزشي معلم، متعلم و محتوا است. تعامل اين سه

(، آموزش مبتني بر فناوری اطالعات است كه گستره وسیعي از كاربردها، از جمله E-Learningالکترونیکي )

 از يکي آموزشي محتوای ، آموزش مبتني بر كامپیوتر و كالس های مجازی را در بر مي گیرد.آموزش مبتني بر وب

 محتوای باشد. مي الکترونیک فناوری مهم دستاوردهای از يکي و نوين آموزشي های سیستم اساسي های بنیان



 تکامل و حیات از مهمي مرحله به امروز گشت، آغاز فشرده های لوح روی بر ساده تصاوير و ها متن با كه آموزشي

 .(3) است رسیده خود

  خارجیمرور تجربیات و شواهد 

در تحقیقي كه توسط آموزش مجازی سال ها است كه در اكثر كشورهای پیشرفته جهان جايگاه خود را يافته است. 

بودند  خوانده دانشگاه ايالتي كالیفرنیا انجام شد، دانشجوياني كه دروس خود را به صورت برخط شات از جي جرالد

در  .را گذرانده بودند های درس معمولي آن دروس درصد بیشتر از دانشجوياني بود كه در كالس ۲0نمره شان 

اينترنت را جويا شدند. هر دو گروه با تحصیل به وسیله  بررسي ديگری نظر دو گروه از دانش آموختگان به وسیله

طور  موضوع درس به  تسلط بر درس وجود دارد؟ د:رسیده شده بوزير از دانشجويان پ اينترنت موافق بودند. موارد

 ها در كالس حساس است؟ پاسخ استاد به  استاد در دسترس دانشجويان است؟ موفقیت آمیز بررسي مي شود؟

همچنین در تحقیق ديگری، محققان  عدالت بهتر برقرار مي شود؟ الیف درسي برای يادگیری مفید و الزم هستند؟تک

وسیله مركز  مهمترين دغدغه های دانشجويان نحوه ارتباط و كارآيي استاد است. در تحقیقي كه به كه از دريافتند

ششم در هفت مدرسه  های چهارم و را كه در كالس اندانش آموزتحصیلي  های خاص انجام شد، عملکرد فناوری

سي داشتند. با در نظر گرفتن اثر دستر ها به اينترنت اطراف شهر تحصیل مي كردند، بررسي كردند. نیمي از آن

دانش آموزاني كه به اينترنت دسترسي داشتند، به شکل  دانش آموزان به اين نتیجه رسیدند كهنمره اينترنت بر 

 .مديريت اطالعات، ارتباطات و بیان عقايد داشتند معناداری نمرات بهتری در دروس

  داخلیمرور تجربیات و شواهد 

های جامع  نظام ها در استقرار توسعه منابع انساني يکي از چالشیز در راه گسترش است. ن ايران آموزش مجازی در

 مثل ها در بسیاری از فرآيندها فناوری مکمل بازآفريني سازماناين مبتني بر فناوری ارتباطات و اطالعات است. 

دگیری الکترونیک، نويد يا است. دولت الکترونیک بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، پست الکترونیک،

های  آرمان ي كه ازو سن يمکان ،يزمان های قبل است. حذف محدوديت های های دهه اجرايي شدن آرمان بخش

پاسخگويي به  نظام آموزشي سنتي قابلیترسند.  های بزرگي به نظر نمي محدوديت دوردست بود، امروزه ديگر

هايي است كه  چه نظام آموزش سنتي نیز دارای ويژگي . اگررا نداردمحور  نیازهای گسترده مهارتي جوامع دانش

در ايران  .شود مي های بسیاری كاهد و عامل بروز ناهنجاری ها، اثربخشي يادگیری را مي آن ويژگي ناديده انگاشتن

در دانشگاهي شده است.  دانشگاه شیراز، به عنوان اولین دانشگاه كشور موفق به آغاز رسمي اين نوع دوره آموزشي

انتخاب واحد دريافت مطالب درسي، مذاكره با استاد از  های آموزشي از قبیل ثبت نام، اين نوع آموزش، عمده فعالیت

های آزمايشگاهي به صورت  های رفع اشکال و برخي كالس برخي موارد كالس طريق شبکه كامپیوتری اجرا و در

های ديگری چون دانشگاه  ال حاضر دانشگاههمچنین در ح .شود بندی مناسب اجرا مي حضوری ولي با زمان

های  آزاد، در رشته نصیر، دانشگاه علم و صنعت، امیركبیر، علوم و حديث، و دانشگاه الکترونیک دانشگاه خواجه

به رشد خوب آموزش مجازی در ايران و همچنین  بنابراين با توجه. مختلف، پذيرای دانشجو به صورت مجازی هستند

به ارائه خدمات آموزشي از راه دور هستند، چنین برداشت مي شود كه  هايي كه مايل اد دانشگاهرشد روز افزون تعد

خدمات  های خوبي برداشته شده است و به نظر مي رسد در آينده ای نه چندان دور شاهد ارائه گام در اين زمینه

 .های كشور خواهیم بود آموزش از راه دور توسط اكثر دانشگاه
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 صورت گرفته را بنويسید فعالیتشرح مختصری از 

  و توصیه علوم پزشکي كرمانشاه معاونت آموزشي دانشگاه شروع شد. با همکاری 139۴از تابستان فعالیت اين 

EDC  فرايندهای آموزشي كارگاهي يک روزه در زمینه و با هدف ترغیب اعضای هیات علمي جهت انجام و گزارش

فر از اعضای هیات علمي برگزار شد. محتوای كارگاه شامل ن ۴3ی شد. اين كارگاه با حضور حدود فرايندها برنامه ريز

ي، معرفي آموزشآشنايي با همايش آموزش پزشکي، جشنواره شهید مطهری، نحوه تکمیل فرم گزارش فرايندهای 

با  139۵مهر ماه در برای بار دوم اوری جشنواره و ساير نکات اجرايي بود. اين كارگاه با اصالحاتي حیطه ها و فرم د

در محل مركز توسعه برگزار گرديد. سپس با استفاده از مطالب كارگاه و بهره گیری نفر(  ۴۴)حضور گسترده تر اعضا 

انجام  رگاه های مجازی تهیه گرديد. بعد ازيک محتوای الکترونیکي جهت استفاده در كا Compasiaاز نرم افزار 

در اختیار  LMSدر همه اعضای هیات علمي تايید شد. برنامه جهت استفاده  سته نرم افزاری نهايي وباصالحاتي 

  دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه قرار گرفت.

 .بنويسید انگلیسیصورت گرفته را  به  فعالیتشرح مختصری از  

This activity began in summer 2005. One-day workshop was planned conducted by collaboration with Deputy of 

Education of KUMS and EDC recommendations with the aim of encouraging faculty members to reporting educational 

processes. The workshop was attended by about 43 members of the faculty. Content of the workshops include 

understanding medical education seminar, festival martyr Motahari, how to complete the report form of Educational 

processes, introduction of areas, festivals referees point of view and other executive points. The workshop with reforms 

for the second time in October 2016 with a greater presence of members (44 people) at the EDC was held. Then, using 

material from the workshop and taking of the Compasia software, a electronic content for use in the virtual workshop 

were provided. After the reforms, package was finalized and approved. Program for using all faculty members in KUMS 

were loaded in the LMS system. 
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  .با محیط كه در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفي شده و يا مورد نقد قرار گرفته  را ذكر كنید تعاملشیوه های 

كه  139۵در سال مورد استقبال زيادی قرار گرفت. بخصوص كارگاه دوم  139۴در سال كارگاه يک روزه حضوری 

اين محتوی  دو بار تست شد. در مرحله بعدمحتوای الکترونیکي تهیه شده تعداد بیشتری در آن شركت كردند. سپس 

چند نفر  محتوای الکترونیکي تهیه شده در اختیار ،نقرار گرفت. بعد از تايید اولیه توسط ايشا EDCرئیس در اختیار 

قرار گرفت. بازخورد مناسب و عالي از اين  ،كه نتوانسته بودن در كارگاه شركت كنند ،از اعضای هیات علمي عالقمند

عا واق(. ديگری نوشته بود: )بسیار عالي است. خدا قوت و خسته نباشیدها نوشت: ) مثال يکي از آن افراد دريافت شد.

ر نهايت با انجام اصالحاتي بسته نرم افزاری د (.ممنونم خیلي محبت كرديد. يا: خیلي عالي بود آقای دكتر ممنونم

در  LMSدر اعضای هیات علمي برای انجام كارگاه های مجازی جهت استفاده تايید شده نهايي و تايید شد. برنامه 

 اختیار دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه قرار گرفت. 

قرار گیرد. اگر  3میشود بعد از يک دوره كارگاه مجازی و عمومي سازی در اختیار دانشگاههای كالن منطقه  یشنهادپ

 .اين مرحله انجام شد به وزارتخانه ارسال شود تا در اختیار ساير دانشگاهها قرار گیرد

 :شامل موارد زير است فرآينداين نتايج و پیامد های اجرای 

 آموزشي، عتری از اعضای هیات علمي با فرايندهای آشنايي طیف وسی -1

 عدم تداخل برنامه كارگاه با وظايف روزمره و زياد اساتید، -۲

 كاهش هزينه های برگزاری كارگاه های حضوری و  -3

 ی آموزشينجام و گزارش فرايندهاا ،دانشگاه در بررسي EDCارتقاء توانمندی های   -۴

و در ادامه در ساير  هاجرا گرديد شورعلوم پزشکي ك های ی اولین بار در دانشگاهفعالیت آموزشي انجام گرفته برا

 اجرا خواهد شد. ،در صورت تمايل ،داينها كه با اين فرآيند آشنايي پیدا نم دانشگاه

انطباق  در فرآيندانجام اين  ،مجازی سازی آموزشي در دستور كار وزارتخانه و دانشگاه قرار داردجا كه  از آن

، ها فرايندهای آموزشي در دانشگاه. همچنین با توجه به ضرورت انجام استدستي  های باال ل با سیاستكام

گروه های آموزشي در  ها رااين فرايندرا تسهیل كرده، و تعداد  بکارگیری اين بسته مجازی گزارش فرايندها

 . دهدمیافزايش 



انتظار ايجاد چالش و مشکل خاصي وجود ندارد.  در صورت اجرای صحیح فرآيند مطابق با روش ارائه شده آن،

تغییرات جديد هستند.  سنتي ناگزير به سازگاری با سیر تحوالت ودارای روش های آموزشي های  انشگاهدچون 

طراحان  ها بیشتر نقش تسهیل گر و مربي يا محیط جديد، نقش مربیان واساتید عوض خواهد شد. آن در

مديريت آموزشي متناسب، الزامي  س تغییر يا طراحي و راه اندازی سیستم هایآموزشي را ايفا خواهند كرد. پ

د شامل نها مي توان مداوم تلقي مي شوند و اين آموزش های آموزشي از راه دور، ابزاری برای آموزش است. نظام

ه آموزشي جغرافیايي، موقعیت و وضعیت اجتماعي و سیاسي و با هر گون معلمان و دانشجويان در هر سن، مکان

شود، اما  های جديد موجب استقالل و انعطاف بیشتر امور آموزشي مي كه فناوری با وجودی . باشد

استفاده از  بکارگیری اين امکانات، بايد ساختار سازماني موسسات عالي نیز متحول شود. همچنین جهت جهت

های قوی فناوری، تدوين  رساختزي هر سیستم فناوری نوين در امور آموزشي، الزم است شرايطي چون ايجاد

دانشجويان، فرهنگ سازی مناسب و تغییر نگرش سنتي  استانداردهای آموزشي الزم برای ارزيابي آموزشگران و

مشاركت دولت و بخش خصوصي در اين زمینه فراهم شود. با توجه به  گذاری و جامعه در امر آموزش، سرمايه

های  ها و حتي مديران ادارات و سازمان ه مندی مسئوالن دانشگاهاين زمینه و عالق اقدامات صورت گرفته در

های  فناوری های آموزش مجازی و همچنین تغییر و گسترش دسترسي به آموزشي به بهره برداری از روش غیر

ايران، به جذب و آموزش دانشجو  آموزشي، پیش بیني مي شود طي ده سال آينده اكثر واحدهای دانشگاهي در

 .در سطحي بسیار گسترده، اقدام كنند های مجازی کترونیک و بهره برداری از آموزشبه صورت ال

فرآيند پیشنهادی در كمیته پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي 

ن، شركت كنندگا. در طي نظرخواهي از مركز توسعه قرار گرفتو تصويب شد و مورد تايید مطرح كرمانشاه 

اكثريت قريب به اتفاق آنان از برگزاری كارگاه حضوری رضايت داشتند. همچنین در مورد محتوای تهیه شده كه 

به چند نفر از اعضای هیات علمي داده شد، خیلي مورد استقبال قرار گرفت. حتي در يک مورد يکي از اعضای 

 داد.  EDCل هیات علمي بر اساس محتوای تهیه شده يک فرايند را گزارش و تحوي

هیچگونه مغايرتي با آيین نامه های نه تنها كه اجرای اين فرآيند با موفقیت همراه بوده و از طرفي  با توجه به اين

 مي و بسته های تحول در نظام سالمت است وبلکه كامال در جهت سیاستگزاری های وزارتخانه آموزشي ندارد، 

 .اده قرار گیردتواند در تمام دانشگاه های ايران مورد استف



 

 نوآوری سطح

 .در سطح گروه آموزشي برای اولین بار صورت گرفته است 

 .در سطح دانشکده برای اولین بار صورت گرفته است 

 در سطح دانشگاه برای اولین بار صورت گرفته است 

 .ه به صورت چون چنین كارگاهي نه به صورت حضوری و ن در سطح كشور برای اولین بار صورت گرفته است
 مجازی در هیچ دانشگاهي برگزار نشده است.

 .در دنیا برای اولین بار صورت گرفته است 

 

 .بر واقعیت ترتیب داده شده است مجری فرايند بوده و متعهد مي گردم كلیه اطالعات مبتني منصور رضايياينجانب  

 منصور رضايي


