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 :عنوان فرآیند -1

 استفاده از امکانات تله کالس جهت تداوم آموزش حضوری در محیط مجازی

 :صاحبان فرآیند و همکاران -2

 دکتر کاظم حسن پور متخصص اطفال

 لق و بینیگوش و حدکتر محمد شوریده یزدی متخصص 

 دکتر علیرضا موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 فناوری اطالعاتخلیل مرادی کارشناس 

 مهندس سعید شجاع کارشناس فناوری اطالعات

 

ینکه استفاده از محیطهاای مجاازی سایر رو باه پیشارفت را طای         :محل اجرای فرآیند -3 با توجه به ا

این دانشگاه راه انادازی شاد کاه در مراحال      نشکده پزشکیمینماید در حال حاضر این امکان در دا

بعدی میتوان بر اساس نیاز به سایر دانشکده ها و دانشگاهها نیز تساری داد تاا امکاان اساتفاده از     

 .این کالسها برای همه دانشجویان عالقمند فراهم آید

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:نام دانشگاه -4

 (کده پزشکی دانش)دانشجویان پزشکی :فرآیندهدف گروه  -5

 روشهای نوین آموزش: فرایند حيطه -6

 :محور یا محورهای همسو با فرایند -7

  مرجعيت علمي 

 نظريه پردازي در علوم پزشكي 

 (الزامات اسالمي فرهنگي در فرايندهاي آموزشي)معرفت ديني  

  اخالق حرفه اي 

  پيشرفت و عدالت 

  بومي سازي فرايندهاي آموزشي 

  اصالحات و استانداردسازي در آموزش علوم پزشكي 

  رويكردهاي نوين در فرايندهاي آموزشي 

 آموزش علوم پزشكي پاسخگو 

 :(مدت اجرای فرآیند به همراه جدول زمانبندی اجرا)تاریخ اجراء  -8
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زمینه های اجرایی و برنامه ریزیهای اولیه و تامین بستر الزم بارای اجارا    9831از ابتدای فروردین ماه 

که در طی برنامه زمانی مشخص و استفاده از امکانات در دساترس تاا پایاان مارداد      فراهم شده است

 نیمساال اول ساال  و در ماه نصب و راه اندازی سرورهای مربوطه و تامین زیر ساخت الزم انجاام شاد   

در مرحله اول خوابگاههاای دانشاجویی و تعادادی     بصورت آزمایشی به اجرا درآمد 9831-19تحصیلی 

از دانشجویان بومی از سیستم بهره بارداری نمودناد و امکاان برگازاری کالساها بارای اسااتید فاراهم         

 .گردید

 

سبزوار بعنوان اولین ساط    پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشکدهدر حال حاضر  :اثر گذاریسطح  -9

انجام شده است که در مرحله بعدی امکان اجرا در سط  دانشگاه و حتی فرا دانشاگاهی را خواهاد   

 .داشت

  :مقدمه -11

با توجه به گسترش روز افزون علاوم و افازایس سارعت و تاکیاد بار ایان نکتاه کاه در هار سیساتم و           

یک امر بطور کامل مهیا نیست الزم است که با بهره برای اجرای سازمانی لزوما کلیه امکانات و شرایط 

گیری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی خالء ناشی از آن را پر نموده و شرایط الزم برای رفا  ایان   

کمبودها از طرق مختلف فراهم آید بنابراین با طرح استفاده از کالسهای مجازی و باا کماک گارفتن از    

.. تجهیزات امکانات و  ان بهره گیری دانشجویان از تجربه و کالسهای اساتید خود در خاار  از زماان   امک.

. مقرر فراهم آمده است بطوریکه این اساتید فارغ از بعد مکانی امکان تشکیل کالس را خواهناد داشات  

 .و بر اساس نیاز از توان علمی سایر دانشگاهها نیز میتوان بهره جست

 

 

 :و اهداف اختصاصيكلي هدف  -11

 استفاده از امکانات تله کالس جهت تداوم آموزش حضوری در محيط مجازی

 ساير دانشگاهها و حتی اساتيد توان علمي اساتيد حداکثری از استفادهبا  افزايش توان آموزشي دانشگاه( 1

 در جهت پيشرفت علمي دانشجويان ايجاد ارتباط موثر بين اساتيد و دانشجويان( 2

  يادگيريرای صرف شده ب کاهش زمان( 3

نزديک نمودن فرصتهاي آموزشي دانشجويان شاغل در اين دانشگاه با سايردانشگاهها از طريق تعامل مستقيم (  4

     1با اساتيد دانشگاههای تيپ 

 مکانيزه نمودن نمودن بخشی از فرايند اموزشي( 5

کرردن جلسرات آموزشري بعنروان محترواي      با امکان ضبط و ديجيتاليزه  باالمنابع آموزشي با ارزش علمي تهيه ( 6

 آموزشي
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جمرع آوري سرريع   و  نظرارت و کنتررد دقيرق برر نظرام آموزشري و اطالعرات       بهتر و کیفی ترر برا    مديريت( 7

 بازخوردها و تجزيه و تحليل آنها

 جديد در زمينه استفاده از تکنولوژی در راستای امور آموزشی  ايجاد نگرش (8

 ن از سواد کالسيک به خالقيت و توليد دانشافزايش سطح سواد دانشجويا (9

 ارتقاء آموزش و يادگيري و ديدگاه دانشجويان از سطح محدود به يک دانشگاه به سطح باالتر (11

 

 :(A4صفحه  3حداكثر در )روش اجراء  -12

نناد در زمانهاای از پایس تععاین شاده در فضاای        در این فرآیند سعی بر این شده است که اساتید بتوا

از  مجازی قرار گیرند و دانشجویان در همان زمان وارد این فضا شوند و از تادری  و یاا رفا  اشاکال    

از این طریاق ابهاماات خاود را برطارز ساازند کاه پا  از بررسایهای          اساتید بهره مند شده و طریق

جهت ایجاد این فضای مجازی و نیز تکنیکهایی که هار دانشاجو و یاا اساتاد الزم اسات و مای        فراوان در

باید از آن بهره گیرد مشخص شد و سپ  برنامه ریزی برای فاراهم ساازی شارایط و امکاناات تاالش      

گردید که در این راساتا ضامن انجاام بررسایهای زمیناه ای و همااهنگی باا اسااتید و نیاز دساتگاهها و           

 .های دخیل بستر انجام کار فراهم گردیدارگان

 تهیه بستر انجام کار بمنظور ایجاد فضای مجازی( 9

تلف و بررسی امکاناتی که هر شایوه اراهاه   جهت ایجاد فضای مجازی مورد نیاز پ  از بررسی های مخ 

تکنیاک  رای اجرا پیس بینی شد که بطاور اعام از دو   میدهد مورد ارزیابی قرارگرفت و از این بین دو ب

و بایستی بنا بر موقعیت بطورت جداگانه و یا ترکیبای ماورد اساتفاده قارار      مختلف نیز پیروی مینماید

 .گیرد

 استفاده از تجهیرات و امکانات مبتنی بر ویدهو کنفران ( الف

ینکه نیازمند تجهیزات و امکانات نسبتا گرانقیمتی می باشد و از طرفای عوامال دخیال     این شیوه بدلیل ا

در حاال حاضار و باا توجاه باه تاوان عملیااتی دانشاگاه نیااز باه            جرای آن فرا سازمانی می باشاد، در ا

  .مساعدتهای سایر ارگانها داشته و فعال در سط  اولیه آن متوقف مانده است

که امکان ایجاد یک فضای مجازی را  شبکه ای و تحت وباستفاده از امکانات و تجهیزاتی سیستمهای ( ب

ینترنت فراهم میسازد بصورت تحت وب   .و بر روی بستر ا

در این تکنیک سعی بر این شده است تا ضمن راحتی انجام کار برای اساتاد و دانشاجو کلیاه امکاناات و     

نیازمندیهای آنان در نظر گرفته شود بدین ترتیب که از شیوه های تلفیقی از یک یا چند نارم افازار و   

 .ده استبا تکتیکهای متفاوت و تواما استفاده ش

کاه از آن  در مرحله اولیه و بررسیهای انجام گرفته نرم افزارهای حرفه ای مورد بررسای قرارگرفات   

 :جمله میتوان از نرم افزارهای زیر نام برد

 و بر روی کرنل لینوک   DIMDIMمانند  RED5نرم افزارهای متن باز مبتنی بر هسته های (  9
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 Ugmaو  Smiltigerو  Buddy metting کنفرانسینگغیر تخصصی وب نرم افزارهای ( 2

  Adobe acrobat connect profetionalنرم افزار تخصصی تحت وب ( 8

 Liveو ایساتگاههای کااری     Microsoft office communicator 2007 r2نارم افازار تخصصای    ( 4

metting 2007  
 Microsoft officeو  DIMDIMکااه در ایاان بااین و باار اساااس تسااتهای اولیااه سااه ناارم افاازار       

communication 2007 R2   وAdobe acrobat connect pro     دارای حاداقل توانمنادی الزم بارای

ایجاد فضای مذکور را دارا بوده اند لذا برای ایجاد کالسهای مذکور با شرکتها و یا نماینادگیهای اراهاه   

( ماتن بااز  ) DIMDIMین نارم افازار   دهنده نرم افزار مورد نظر بررسیهای تکمیلی انجام گرفت و از ب

 Live meetingو نرم افزار  Microsoft office communicator 2007 R2محیط تحت وب و بعنوان 

 .بعنوان بستر ایجاد محیط برگزیده شد 2007

در مرحلااه دوم بررساای تخصصاای آماااری در خصااور نحااوه تفکاار کاااربران اعاام از هیئاات علماای و   

تم و پیس زمینه های آن انجام گرفت و نتایج آن کاه نشااندهنده میازان    دانشجویان از اجرای این سیس

در کناار بررسای وضاعیت موجاود در فراگیاران بارای دسترسای خاار  از         آگاهی افراد از این سیستم 

 .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت( بصورت فیزیکی)ساعات مشخص 

( دانشجویان و اعضا هیئت علمای )برای کاربران  پ  از راه اندازی و تستهای اولیه دوره های آموزشی 

برگزار شد و کاربری آن آموزش داده شد که در این میان پ  از جلسات اولیه آموزش اداماه انجاام   

آموزش از طریق این محیط و بصورت مجازی انجام گرفت تا توجیهات الزم صاورت گرفتاه و اشاکاالت    

 .احتمالی در سیستم و یا کاربری مشخص گردد

سااعت تشاکیل شاد و     2تعداد دو مورد از کالسها بصورت دو روز در هفته و هار روز   ر مرحله سومد

در این میان کلیه فعالیتهای کاربران ثبت و ضبط گردید و از این طریق ارزیابی حین اجارا نیاز صاورت    

م نیاز  پذیرفت که شامل ارزیابی سیستم اراهه خدمت و نیاز ارزیاابی نحاوه و شایوه اساتفاده از سیسات      

 .مورد ارزیابی کامل قرار گرفت

یناد آماوزش باا دو شایوه کدگاذاری جلساات         در مرحله چهارم میزان تاثیر گذاری این سیستم بار فرا

تستهای گرفته شده از دانشجویان و نیز تکمیل پرسشانامه هاایی کاه    مجازی و استفاده از این کدها در 

دی افاراد را بررسای مای نمایاد ماورد ارزشایابی       در برگیرنده سئواالتی بوده که شیوه و نیز رضایتمن

    .قرار گرفت

 

 

 :پيامدهای اجرای فرآیند نتایج و -13
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در دو مرحله و با دو شیوه متفاوت ارزیابی صورت گرفت در مرحله اول شیوه اول که نظار سانجی از   

 بهره برداران صورت گرفت و فرم های نظر سنجی جما  آوری شاده ماورد تجزیاه و تحلیال آمااری      

قرارگرفت که در مقایسه با قبل از اجرای طرح رضایتمندی باالیی را نشان میاداد و در شایوه دوم کاه    

طی آن اثر گذاری مورد ارزیابی قرار میگرفت بدینصورت انجام گرفت که در این جلسات با همااهنگی  

گرفتاه  اساتید مطالبی خار  از بحثهای جلسات حضوری صورت میگرفات و ساپ  باا آزمونهاای انجاام      

میزان درک دانشجویان از این مباحث مورد ارزیابی قرار میگرفت که در این ارزیابی نیاز بخاس قابال    

 .توجهی از دانشجویان نسبت به نوع آموزش از این آزمونها نمرات قابل قبولی کسب نمودند

 

 

 :چگونگي معرفي نتایج فرایند -14

Click here to enter text. 
 

 

 :چالش ها و مشکالت اجرائي فرآیندنتيجه گيری شامل  -15

ینکه شرایط از لحاظ عملکردی دارای نقاط بسیار چاش بر انگیزی میباشد اما  با اجرای این فرایند ضمن ا

 بدلیل مزیتهای بسیاری که دارد قابل تامل میباشد

ازجمله مهمترین ریسک فاکتورهایی که ممکن است ایجااد چاالس نمایاد اینسات کاه باا توجاه باه ایان          

کاه هرگوناه    موضوع که این شیوه از تکنولوژی نسبتا باال و در عین حال بسیار شکننده ای ساود میبارد  

 .اشکال در هر بخس آن تمام فرایند را تحت الشعاع قرار میدهد

 :چند نکته اساسا ایجاد اشکال مینمایددر این میان 

باا ثباات بااال باوده تاا اشاکاالت باه        استفاده از این شیوه نیازمند بستر ارتباطی نسابتا پرسارعت و   : اول

 حدافل برسد که فراهم آوردن چنین بستری از حیطه عملکردی دانشگاه خار  است

میزان تعامل دانشجو و استاد کمتر از زمانیست کاه کالساهای حضاوری تشاکیل میگاردد بناابراین       : دوم

 .میزان و نوع تاثیر تدری  بسیار متفاوت است

شیوه های معمول تدری  که بصورت حضوری انجام مای گیارد بادلیل تباادل احساساات انارژی       : سوم

نسبتا کمتری را برای تفهیم موضوع نیاز دارد که در این شیوه آموزشی میزان وقت و انرژی که اساتاد  

 .آن نیتجه بخس نیستصرز میکند گاها متناسب با 

ور استاد احسااس نمای کناد و شارایط نسابت باه محایط        از لحاظ روانی دانشجو خود را در حض: چهارم

  .واقعی متفاوت است

 مقاومت اساتید و دانشجویان در قبال تغییر شیوه معمول : پنجم
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 :(پيوست)به فرایند  های مربوطهیه تائيدفهرست  -16

معاونات محتارم آموزشای دانشاگاه و باا هادایت مرکاز         -این طرح با تایید ریاسات محتارم دانشاگاه   

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه انجام پذیرفته است

 

 

 

برای قرار گرفتن فرآیندهای ارسالي در سایت جشنواره ارسال موافقتت صتاحبان آنهتا بته دبيرخانته      

 .جشنواره الزم است


