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چارا کاه   . آموزش الکترونیکی یا آموزش از راه دور در عرصه ي آموزشهاي نویش جایگاه ویژه اي دارد

س تی هرگز نمای تواناد جوابگاوي    با توجه به پیشرفت روزافزو  دانش بشري ، آموزش به شیوه هاي 

 :مزایاي آموزش الکترونیکی می توا  به موارد زیر اشاره کرداز جمله . نیاز بشري باشد
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 :اختصاصیو اهداف کلی هدف  -11

 ارتقاء سطح آموزش با استفاده از پورتال آموزش الکترونیکی: هدف کلی 

 :اهداف اختصاصی 

 استفاده پرسنل ، پزشکان و دانشجویان از بانک اطالعاتی کتابخانه -

 اطالع رساني برنامه هاي آموزشي و کنفرانسهاي هفتگي مرکز -

و کنفرانسهاي  Morning Reportآگاهي پرسنل ، پزشكان و دانشجويان از بيماران معرفي شده در  -

 برگزار شده در سالن کنفرانس

 دسترسی پرسنل و پزشکان به آخرین مطالب جالب علمی -

دسترسی کليه پرسنل به مطالب مطرح شده در کنفرانسهای داخل بخشی و امکان پاسخخگویی   -

 به سؤاالت مربوطه
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پرسخنل و  توسخ    Morning Report   ،Journal Clubارزشيابی جلسات کنفرانس هفتگخی ،   -

 پزشکان و رفع نواقص موجود 

 برگزاری آزمون های الکترونيکی و ارتقاء سطح علمی پرسنل -

برقراری ارتباط مجازی بين پرسنل و پزشکان جهت رفع مشکالت آموزشخی و پاسخخگویی بخه     -

 سؤاالت

 

 

 :(A4صفحه  3حداکثر در )روش اجراء  -12

مراحل کار باه  . طراحی گردید WBTبراي دستیابی به اهداف فوق سیسته آموزش الکترونیکی به شیوه 

 : چهار بخش اصلی تقسیه شد که به شرح زیر است

 

در بیمارستا  تشکیالت سخت افازاري ماورد    HISبستر شبکه که با توجه به استقرار سیسته : بخش اول 

در محال کتابخاناه و اتصاال    جدیاد   Serverز در تمامی بخش ها نصب گردیده است و اضافه شد  نیا

 .ایش سیسته به شبکه بود

 

جهت تحقق ایش بخش پا  از ارزیاابی انجاام شاده توانساتیه      : پورتال آموزش الکترونیکی : بخش دوم 

نایی هایی باشد را براي بستر شبکه آمااده ک ایه   بار روي  ایاش برناماه   . برنامه اي را که داراي چ یش توا

Server همچ ایش   .شاد طرفه کاربر با سرور می بااز خصوصیات ایش برنامه ایجاد ارتباط دو  .نصب شد

نایی هاي ایش برنامه به ما امکاا  ان طااف پاییري در برابار نیازم ادي هااي آموزشای کااربرا  را          توا

 .خواهد داد

 

بی گما  موفقیت برنامه هاي آموزشی رابطه مستقیمی با محتاواي  : تأمیش محتواي علمی : بخش سوم 

زا  تاأییر آ  بیشاتر   در ایش بخش هر اندازه مطالاب م تبار ، جایا  و کااربردي باشاد میا       .آ  دارد 

  همکاري اساتید ، پزشکا  و همکازا  مجر  محقاق  ایش امر با ف الیت هاي مستمر در جی. خواهد شد

 پ  از تأمیش مطالب و محتوا ، با قرار داد  آنها بر روي نرم افزار ، در مراحال مختلان نیازهااي   . شد

 . کاربرا  را در نظر گرفته ، جهت ارتقا مطالب اقدام شد
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پشتیبانی مستمر همیشه یکی از دالیل موفقیات نارم افزارهااي     : پشتیبانی و بروز رسانی : بخش چهارم 

ایش مهه با توجه به امکانات نرم افزار امري است که موجاب اساتقبال و کاارایی بیشاتر     . پویا می باشد 

  .می گردد

 

 

 :پيامدهای اجرای فرآیند نتایج و -13

نظرس جی از طریق نرم افزار و همچ ایش از طریاق پرسشا امه در ساه گاروه دانشاجویا  ، پرسا ل و        

رح موافق هست د و با راه انادازي  نتایج نشا  داد که هر سه گروه با استمرار ایش ط. پزشکا  انجام شد

 .شتر شده و با استقبال آنا  مواجه شددر ک فرانسها بیمطرح شده ایش طرح دستیابی به مطالب 

 

 

 :چگونگی معرفی نتایج فرایند -14

 نظرس جی ازطریق پرسش امه و نرم افزار
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 پرس ل و پزشکا  در مورد کار با نرم افزارعدم تجربه کافی  -: نقاط ض ن 

 وجود مشغله کاري پرس ل -                

 همراه بود  با تک ولوژي روز و تسهیل در امر آموزش: فرصت ها 

  وجود سایت هاي آموزش مجازي: تهدیدها 
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 تأییدیه مدیر عامل بیمارستا 
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 یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیچهارم جهت ندهایفرمت ارسال خالصه فرآ

 

5 

 

برای قرار گرفتن فرآیندهای ارسالی در سایت جشنواره ارسال موافقخت صخاحبان آنهخا بخه دبيرخانخه      

 .جشنواره الزم است


