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فرمت ارسال خالصه فرآیندها

شبیه سازي آزمایشات شیمی آب و فاضالب وارائه آن بصـورت الکترونیکـی در کـالس و    :عنوان فرآیند- 1
مقایسه آن با ارئه بصورت عملی در آزمایشگاه

:صاحبان فرآیند و همکاران-2
محمد حسین ساقی، سعید شجاعی، ایوب رستگار، ابوالفضل رحمانی، سعید محمد پور

دانشکده بهداشت:محل اجراي فرآیند- 3
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:نام دانشگاه- 4

:گروه فرآیندي-5

در بین 1390-1391این مطالعه بصورت مقطعی در طی دو ترم متوالی در طی سال ):مدت اجراي فرِآیند(تاریخ اجراء - 6
دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که دروس عملی شمیی محیط و میکروبیولوژي را انتخاب شده 

.بود به انجام رسید

)آیند براساس نیاز سنجی هاي انجام شدهبیان اهمیت ، ضرورت و کاربرد انجام فر: (مقدمه و بیان مسئله-7
نوشتاري و یا ، هاي آموزشینظران، با ظهور و گسترش کامپیوترهاي شخصی در امر آموزش، ورود بستهاي از صاحبعدهبه نظر

ها و مدارس هاي مجازي، یادگیري الکترونیکی و دانشگاههاي اخیر آموزشها و در سالافزاري به مدارس و دانشگاهنرم
دهنده صرف اطالعات در این دوران، نقش استاد و معلم از انتقال.هوشمند، تکنولوژي آموزشی وارد دوران جدید خود شده است

ها و گیري از داشتهیادگیري تبدیل شده و تکنولوژي آموزشی، ضمن بهره- کننده فرآیند یاددهی به راهنما و تسهیل
باتوجه به پیشرفت علوم و نیاز به .هاي جدیدي نیز مجهز شده استرها و تکنیکهاي چهار دوران پیشین خود، به ابزاآموزه

آموزش با استفاده از وسایل کمک آموزشی ، به خصوص نرم افزارهاي آموزشی که قابلیت کاربرد ساده و ارزان داشته و در سطح 
نرم افزارها و استفاده از آن ها یادگیري را ساده و امروزه استفاده از . یادگیري فراگیران موثر می باشند، امري اجتناب ناپذیراست

.سطح آموزش را ارتقاء بخشیده است
خصوصا در ارتباط با دروس عملی و . با پیشرفت روز افزون علم رایانه و انفورماتیک نمی توان به روش سنتی آموزش را ادامه داد

تئوري در دنیاي واقعی هم آنها را مشاهده و تست نماید، از آزمایشگاهی که فرآیند باید همزمان با یادگیري مطالب به صورت 
تصمیم  گرفت که دروس عملی درس شیمی 1389اینرو گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از بهمن ماه سال 

قاء یادگیري در محیط را به صورت نرم افزار در کالس ارائه نماید و هدف اصلی تعیین تاثیر نمایش بصیري در یادگیري و ارت
.فراگیران به صورت عملی و ماندگار باشد

با عنایت اینکه دروس شیمی محیط که براي دانشجویان بسیاري از رشته ها از قبیل مهندس محیط زیست، مهندس عمران آب، 
زارهاي کمک تر همراه با استفاده از وسایل و نرم افشود، چنانچه ملموسمهندس شیمی و مهندسی بهداشت محیط تدریس می

.آموزش ارائه گردند یادگیري در دانشجویان ارتقاء خواهد یافت، این مطالعه طراحی شد
آموزش الکترونیکی سازوکارهاي را در جهت تغییر اساس  شیوه یادگیري افراد فراهم کرده است با رشد و توسعه استفاده از رایانه 

شود، درس منجر به افزایش کارایی فرآیند آموزش میاطالعاتري شیوء نگرش به آموزش تحول یافته است استفاده از فناو
شیمی محیط یکی از اصلی ترین دروس آموزش رشته بهداشت محیط است که در شکل گیري و شناخت مواد اولیه،  دانشجویان 

یان براي درك مفاهیم آزمایش موجود است که دانشجو20این رشته نقش عمده  و غیر قابل انکار ایفا می کند، که شامل بیش از 
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سایر دروس از قبیل تصفیه آب ، تصفیه فاضالب و فرآیندهاي تصفیه آب بایستی این آزمایش ها را انجام دهد، ولی متاسفانه در 
با افزایش روز .آموزش این درس محدودیتهاي عمده زمانی باعث می شود که دانشجویان نتوانند تمام آزمایش ها را انجام دهند 

اموزش الکترونیکی در علوم مختلف از جمله علوم مهندسی که با تهیه نرم افزاري متشکل از تصاویر و توضیح مراحل افزون نقش
گامی در جهت رفع این نقیصه بر داریم

..............................................................................................................................................................
:هدف و اهداف اختصاصی–8

شبیه سازي عینی و گام به گام مراحل آزمایشگاهی دروس عملی شیمی محیط رشته مهندسی بهداشت محیط
:اهداف اختصاصی

آشنایی دانشجویان با فرآیند هاي صورت گرفته در خالل انجام آموزش
ها و اشکال متدوال که در حین آزمایش مشاهده می شودآشنایی دانشجویان با رنگ

باال بردن قدرت تشخیص فراگیر از روي شواهد بصیري
باال بردن امکان تفکیک آزمایشهاي صحیح و غلط از روي طیف ها و رنگها ارائه شده در نرم افزار

:روش اجراء-9
حل آزمایشااز تجریبات قبلی نرم افزاري تهیه گردید که تمام مربا کمک برخی از اساتید  و با استفاده1389از بهمن ماه سال 

از همان ترم در .گذاشتهاي درس شیمی محیط را به صورت مجزا و گام به گام با درج عکس و تمامی جزئیات به نمایش می
میان دانشجویان و اساتید با توزیع پرسشنامه 1391دروس  عملی شیمی محیط  از این نرم افزار استفاده گردید و در خردادماه 

در 1391نقاط ضعف نرم افزار شناسایی و پیشنهادات عملی به آن اضافه گردید و نرم افزار کامل و اصالح شده از مهر ماه 
این مطالعه بصورت مقطعی در طی دو ترم متوالی در طی .کالسهاي عملی درس شیمی محیط و میکروبیولوژي استفاده گردید

بین دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که دروس عملی شمیی محیط و در 1390- 1391سال 
گروه شاهد و مورد تقسیم شده و به گروه مورد آزمایش ها 2ابتدا دانشجویان به .میکروبیولوژي را انتخاب شده بود به انجام رسید

وضیح می داد با استفاده از پروژکتور بصورت مراحل نمایش داده و را از طریق نرم افزار تهیه شده که شامل مراحل آزمایشی را ت
شدندارزشیابی دانشجویان بر اساس میانگین نمرات آزمون پایان ترم آنها و حضور در کالس و کاهش در روي اسالید توصیف می

اي مستقل مورد دو نمونهtون در نهایت براساس میانگین نمرات دانشجویان با استفاده از آزم.  خطاهاي آزمایش تعیین گردید
مقایسه آماري قرار گرفت

:پیامدهاي اجرا و محصول یا بروندادهاي فرآیند: نتایج - 10

 فراگیران موزشیآارتقاء سطح،
فراگیرانارتقاء سطح نمرات ،
 ،ارتقاء مهارت عملی دانشجویان
 ،افزایش حضور در کالس
آسانی ارائه دروس براي اساتید
در زمان و مواد آزمایشیصرفه جویی

باشد در دو تر ، تراز حفظ صرف مطالب تئوري میآنچه مشخص است دیدن عملی و عینی مطالب تئوري بسیار بهتر و آموزنده
داد و از افزایش را نشان می% 20ترم متوالی که این نرم افزار استفاده گردید میانگین نمرات نمره دانشجویان به طور متوسط 

توان اثر بخشی بودن این فرآیند را به اثبات پس به راحتی می. یافتن حضور دانشجویان هم در کالس نیز افزایش میطرفی میزا
رساند
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):دانشگاه ، کشوري ، بین المللی( سطح اثر گذاري -11
کشور تدریش هاي بهداشت کل با توجه به اینکه این دروس عملی شیمی محیط و میکروبیولوژي محیط در تمامی دانشکده

در طی سالهاي اخیر .توان موفقیعت بدست آمده را با دیگر دانشگاهی به اشتراك گذاشتلذا با تکثیر این نرم افزار می. گرددمی
استفاده از رایانه و نرم افزار هاي آموزشی جایگاه مهمی را در آموزش خصوصا علوم پزشکی به خود اختصاص داده است که این 

.در زمره تالشهایی در آن مهم دانستتوانفرآیند را می
.)فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند(انطباق سیاست هاي باالدستی –12

:نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند-13
با وجود این نرم افزار جهت استمرار استفاده از آن از ترم قبل در آزمایشگاهها نیز کامپیوتر و پروژکتور نصب و کالسهاي تئوري 

گردد که در انتهاي هر شود که توانایی ارائه نرم افزار را داشته باشند و با توجه به ارتقاء دروس سعی مینیز در محلی برگزار می
نرم افزار ایجاد و آنرا ارتقاء دهیمترم اصالحاتی در 
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:معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی-14
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:تائیدیه هاي مربوطه و ارزشیابی فرآیند–15
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قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی-16
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استمرار اجراي فرآیند در برنامه هاي جاري آموزشی(استمرار –17
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