فرمت ارسال خالصه فرايندها جهت شركت در چهارمين جشنواره شهيد مطهري
- 1عنوان فرآيند:
تهیه کتاب الکترونیکی چند رسانه ای جهت درس فناوری اطالعات در پزشکی و پرستاری

- 2صاحبان فرآيند و همکاران:
منصوره فیض آبادی -دکتر محمد محمدزاده -حسن خلیلی
محل اجراي فرآيند:
دانشکده پزشکی

- 3نام دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

- 4گروه هدف فرآيند:
دانشجويان پزشکی و پرستاری

- 5حيطه فرايند:
- 6محور يا محورهاي همسو با فرايند:
مرجعیت علمی
نظريه پردازی در علوم پزشکی
معرفت دينی (الزامات اسالمی فرهنگی در فرايندهای آموزشی)
اخالق حرفه ای
پیشرفت و عدالت
بومی سازی فرايندهای آموزشی
اصالحات و استانداردسازی در آموزش علوم پزشکی
رويکردهای نوين در فرايندهای آموزشی
آموزش علوم پزشکی پاسخگو

- 7تاريخ اجراء (مدت اجراي فرآيند به همراه جدول زمانبندي اجرا):
نیم سال دوم سال تحصیلی  88-88و نیم سال اول سال تحصیلی 89-88
تاريخ

فعالیت

نیمه اول مهرماه 88

جستجو در زمینه وجود نرم افزار ساخت کتاب الکترونیك

نیمه اول مهرماه  88لغايت آبان ماه 88

تهیه مطالب و آموزشها به صورت مرحله به مرحله بر اساس سرفصلهای درس فناوری اطالعات در پزشکی

آذرماه 88

تهیه عکسهای مورد نیاز برای هر قسمت از آموزشها و جستجو برای فیلمهای آموزشی مرتبط با هر قسمت

بهمن ماه 88

ارائه و تحويل نرم افزار به دانشجويان رشته پرستاری

مهرماه 88

ارائه و تحويل نرم افزار به دانشجويان رشته پزشکی
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- 8سطح اثر گذاري:
اين کتاب در مرحله اول مورد استفاده دانشجويان پزشکی و پرستاری جهت درس فناوری اطالعات در سطح دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مورد
استفاده قرار گرفته است که می تواند برای دانشجويان ساير دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

- 9مقدمه:
با رواج هرچه بیشتر تاثیر رايانه در جزئی ترين مسائل روزمره ،دنیای ما با سرعت هرچه بیشتر به دنیای الکترونیك و ديجیتال تبديل می شود
و کتاب و چاپ و نشر نیز از اين راه باز نمانده اند .
 eBookيا کتاب الکترونیکی ،پديده ای کامالً تازه در صنعت چاپ و نشر است و می رود تا نظام آموزش و اطالع رسانی را با دگرگونی هايی
اساسی مواجه سازد .کتاب های الکترونیکی يا  eBooksصرفاً نسخه های الکترونیکی مطالب مکتوب نیستند  .امروزه  ،کتابهای الکترونیکی
چنان امکاناتی را در اختیار کاربر میگذارند که ديگر نمی توان آنها را فقط " کتابهای نو ظهور" دانست  ،بلکه اين کتابها به عنوان فناوری
آموزشی نیز بسیار مفید هستند  .کتابهای الکترونیکی میتوانندعالوه برمتن ،صوت و تصاوير و … رانیز شامل شوند .بعالوه می توانند درقالب
فايل هايی که می تواند توسط يك رايانه اجرا شود مانند قالب های  PDF،HTML ،Wordوفايل های اجرايی  EXEدرآيند.
سادگی اجرا ،سادگی جستجو در متن  ،داشتن قالب زيباتر  ،منسجم بودن مطالب  ،امکان عرضه يا فروش ساده تر و سريعتر  ،داشتن قابلیت
افزودن امکانات مالتی مديا و … ازجمله ويژگی هايی هستند که کتاب الکترونیکی رابه عنوان يك رسانه نو پا و رو به رشد از ساير رسانه هايی
از اين دست ممتاز می گرداند.
واحد فناوری اطالعات جهت دانشجويان رشته های علوم پزشکی جزو دروسی است که دانشجو را با اينترنت و امکانات آن آشنا می نمايد.
آموخته های اين درس به دانشجو در طول دوران تحصیل خود کمك نمايد تا نیازهای اطالعاتی خود را تا حدودی بر طرف نمايد .با توجه به
عدم وجود منبعی کامل در زمینه فناوری اطالعات که منطبق با سر فصلهای آموزشی اين درس باشد و همچنین لزوم معرفی منابع متعدد
در ابتدای ترم به خاطر پراکندگی مطالب در منابع مختلف توسط استاد و مشکالت دانشجو جهت تهیه همه اين منابع و مطالعه آنها و همچنین
تغییرات مداوم در اينترنت و پايگاههای اطالعاتی اقدام به تهیه کتابی الکترونیکی که به صورت جامع  ،آموزش مصور مرحله به مرحله و چند
رسانه ای (فیلم و عکس) تمامی مطالب مربوط به مبحث اينترنت ،اتصال به اينترنت ،مرورگرهای اينترنت ،جستجوی موفق در اينترنت ،ساخت
وبالگ ،پست الکترونیك در ياهو و گوگل ،موتورهای کاوش ،کتابخانه ديجیتال پزشکی و پايگاههای اطالعاتی شامل  sciencedirectو
 pubmedرا پوشش دهد گرديد.

- 1هدف كلي و اهداف اختصاصي:
تهیه کتاب الکترونیکی چند رسانه ای با جهت درس فناوری اطالعات در پزشکی


ايجاد منبعی چند رسانه ای در زمینه فناوری اطالعات



عالقه مند سازی دانشجويان به فناوری اطالعات
آموزش کاربردی جستجو در اينترنت و پايگاههای اطالعاتی
افزايش قدرت يادگیری دانشجويان با استفاده از چند رسانه




- 2روش اجراء (حداكثر در  3صفحه

:)A4

در ابتدا برای ايجاد کتاب الکترونیکی با قابلیت تورق در میان نرم افزارهای مختلف که امکان ايجاد کتاب قابل تورق داشته باشد و همچنین زبان
فارسی را پشتیبانی نمايد جستجو نموده از میان نرم افزارها نرم افزار  flip albumانتخاب گرديد و سپس با توجه به سرفصلهای مصوب مربوط
به درس فناوری اطالعات در پزشکی رئوس مطالب و فصلهای کتاب الکترونیکی مشخص گرديد  .برای آموزش هر بخش با استفاده از نرم افزار
 snagitاز دسك تاپ عکس برداری گرديد و مرحله به مرحله آموزشها مصور گرديد فیلمهای مربوط به هر مبحث در صورت لزوم در اينترنت
جستجو گشته و در کتاب( آيکون فیلم) قرار داده شده است  .برای مشاهده فیلمهای داخل کتاب کاربر کافی است بر روی آيکون فیلم در صفحه
کلیك نمايند .از آنجايی که اکثر فیلمهای موجود در کتاب به صورت  swfمی باشد هرجا که آيکون فیلم قرار داده شده است آيکون نصب نرم
افزار  flash playerهم قرار داده شده که کاربر در صورت نداشتن اين نرم افزار بر روی کامپیوتر خود کافی است بر روی آيکون نصب نرم افزار
 flash playerکلیك نموده و آن را به راحتی نصب نموده و فیلمها را مشاهده نمايد.
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در ابتدای هر فصل از کتاب عالمت گیره کاغذ درج گرديده است که با کلیك بر روی آن صفحه مربوط به اهداف رفتاری مربوط به آن بخش
نمايش داده می شود.
برای راحتی استفاده از کتاب بر روی جلد آن عالمت راهنمای استفاده از کتاب درج گرديده است که به محض کلیك بر روی آن تمامی موارد
مربوط به کتاب به دانشجو نمايش داده می شود
برخی از امکانات ديگر اين کتاب:
 - 1قابلیت تورق شبیه تورق در کتابهای چاپی با کلیك بر روی هر صفحه آن
 - 2فهرست مندرجات دارای لینك :برای استفاده از هر فصل کافی است بر روی نام همان فصل در فهرست مندرجات کلیك شده تا همان
صفحه از کتاب باز گردد.
 - 3آموزش مرحله به مرحله با استفاده از تصاوير و فیلمهای با کیفیت باال
 - 4استفاده از ( bookmarkنشانگرهای) رنگی جهت مشخص بودن هر فصل که با کلیك بر روی هر نشانگر همان صفحه باز می گردد.
 - 5امکان جستجو کلمه يا کلمات در تمام متن کتاب
 - 6انتخاب عالمتگذاری صفحه دلخواه با استفاده از درج نشانگر
- 7

امکان نمايش صفحات به صورت slide show

 - 8ورود به پايگاه اطالعاتی يا سايت مورد نظر با کلیك بر روی آدرسهای اينترنتی موجود درکتاب
 - 8قابلیت تنظیم سرعت تورق کتاب
- 19قابلیت تورق خودکار کتاب
کتاب الکترونیکی نهايی به صورت فايل اجرايی  exeبوده و اتوران است و به محض گذاشتن در درايو بدون نیاز به هیچ نرم افزاری اجرا می
گردد .پس از تکمیل نهايی ،در ابتدای ترم نسبت به تحويل کتاب الکترونیکی به دانشجويان اقدام گرديد و در اولین جلسه توضیحات و
راهنمايی های الزم در مورد استفاده از نرم افزار آموزش داده شد.

- 11نتايج و پيامدهاي اجراي فرآيند:
-

رفع مشکالت موجود برای تهیه منابع ،مانند نايابی کتاب در بازار و پراکندگی مباحث در منابع مختلف در زمینه فناوری
اطالعات در پزشکی
ايجاد انگیزه تازه در دانشجويان برای مطالعه و يادگیری
درگیر شدن دانشجو در امر يادگیری و کمك به يادگیری فعال او
يادگیری و درک بهتر به دلیل چندرسانه ای بودن کتاب و ترکیب متن و فیلم و تصوير
سهولت انتقال مطالب در عین يکپارچگی
سهولت استفاده از نرم افزار بدون نیاز به نرم افزاری خاص جهت اجرا (اتوران بودن نرم افزار)
برقراری ارتباط بین مطالب کتاب الکترونیکی و اينترنت با استفاده از لینکهای موجود در کتاب
انسجام مطالب و امکان تغییر قالب و شکل نمايش همچون :تعیین نوع نمايش به صورت کتاب و يا slide show
سلیقه کاربر و تنوع تنظیمات نمايش کتاب
انعطاف پذيری بیشتر برای اصالح و يا انتشار ويرايش جديد با توجه به تغییرات سريع سايتها و پايگاههای اطالعاتی

- 12چگونگي معرفي نتايج فرايند:
تحقیقات گوناگون نشان می دهد که میزان يادگیری و حل مساله در دانشجويانی که از چند رسانه ای ها برای آموزش استفاده می کنند بهتر از
دانشجويانی است که فقط متن نوشتاری را مطالعه می کنند از طرف ديگردر کنار هم قرار گرفتن متن و تصوير مربوط به هر موضوع مطابق با
اصل مجاورت که از اصول اساسی طراحی چند رسانه ای هاست بوده و مانع ايجاد فاصله و وقفه در يادگیری می گردد .از طرف ديگر با توجه به
عدم وجود کتابی که دانشجويان را در استفاده از اينترنت ،کتابخانه ديجیتال پزشکی و جستجو در پايگاههای اطالعاتی کمك نمايد وجود اين
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کتاب به دانشجويان کمك نموده است که نه تنها در طول گذراندن اين واحد درسی فناوری اطالعات در پزشکی بلکه پس از گذراندن اين واحد
همچنان به اين منبع در موقع لزوم دسترسی داشته باشند .کتاب فوق عالوه بر دانشجويان پزشکی و پرستاری مورد استقبال دانشجويان ساير رشته
ها نیز قرار گرفته است و مت قاضی استفاده و دريافت آن می باشند و نظر به اينکه اين کتاب در جشنواره سوم مطهری درغرفه دانشگاه علوم
پزشکی به نمايش گذاشته شده بود و دانشجويان ساير دانشگاههای کشور نیز متقاضی دريافت آن بوده اند به نظر می رسد که میزان استفاده از
اين کتاب رضايت بخش بوده است.

- 13نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرآيند:
نقاط ضعف:
 - 1دشوار بودن خواندن متن کتاب بر روی صفحه نمايش کامپیوتر نسبت به رسانه های چاپی
 - 2نبودن کتاب و منابع کافی در زمینه کتابخانه ديجیتال و پايگاههای اطالعاتی
 - 3عادت داشتن دانشجويان به داشتن جزوه چاپی

نقاط قوت:
 .1قابلیت ويرايش سريع مطالب کتاب با توجه به تغییرات مستمر در اينترنت و پايگاههای اطالعاتی
 .2قابلیت درج فیلمها و انیمیشن های آموزشی جديد به مطالب کتاب
 .3عدم نیاز به نصب برنامه ای خاص جهت اجرای کتاب
 .4قابلیت تورق کتاب
 .5قابلیت جستجو در متن کتاب و عالمت گذاری صفحات مهم جهت مراجعه بعدی
 .6چند رسانه ای بودن کتاب
 .7امکان افزودن صفحات جديد در بین صفحات قبلی

- 4فهرست تائيديه هاي مربوطه به فرايند (پيوست):
براي قرار گرفتن فرآيندهاي ارسالي در سايت جشنواره ارسال موافقت صاحبان آنها به دبيرخانه
جشنواره الزم است

4

