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   Offline Learningاز نوع   يطرح پياده سازي سيستم آموزش الكترونيك

 در دانشكده پزشكي اروميه

  

 EDO دفتر توسعه آموزش پزشكي

 ITفن آوري اطالعات كميته 

  

  يآموزش الكترونيك

شكلي از ) electronic-learning, e-learning(گيري الكترونيكي آموزش الكترونيكي يا ياد

، اي هاي ماهواره شبكه، اكسترانت، اينترانت، اينترنت(متنوع  الكترونيكيباشد كه از طريق ابزارهاي  يادگيري مي

خودگردان، ( هاي مختلف ، عرضه و با شيوه)ها رام دي سي، و اي تلويريون محاورهنوارهاي صوتي و تصويري، 

، فعاليتهاي يادگيري ماژولهاها،  دوره(وسيله ساختارهاي گوناگون  كنترل گشته و به) وسيله آموزشگر كنترل به

) زمان غيرهم/زمان يادگيري هم(شود، و اجراي آن بدون محدوديت جغرافيايي و زماني  اجرا مي) ككوچ

اين روش كه تحت عنوان روش آموزشي نوين مورد بررسي مي باشد تفاوتهاي كلي را با شيوه سنتي . باشد مي

اما در رويكرد جديد،  .استفاده مي شود Trainingدر رويكرد سنتي از روش آموزش دادن يا داراست، چرا كه 

  . مورد استفاده قرار مي گيرد learningروش آموزش گرفتن يا 

  

  تاريخچه استفاده از آموزش الكترونيك

راديو، : قبيل گرچه ايده آموزش از راه دور، ايده جديدي نيست و سال ها پيش، با ورود رسانه هايي از

يادگيري  ا آغاز كرده است، اما واژه آموزش وتلويزيون، ضبط صوت و نوارهاي ويديويي، بالندگي خود ر

 ASTD-Development and) انجمن توسعه تدريس امريكا الكترونيكي براي اولين بار در دهه نود، توسط

Teaching of Society American) كار گرفته شد و سپس به صورت وسيع در نوشتارها مورد استفاده  به

ناپذير در  پيش بيني شده بود كه رايانه ها جزو اجتناب 1986ز در سال در زمينه آموزش پزشكي ني .قرار گرفت

جهان از فناوري اطالعات در  در حال حاضر، در بسياري از دانشگاه هاي. سيستم آموزش پزشكي خواهند شد

خصوصا توسعه اين فناوري ها، به عنوان مكمل . توسعه و بهبود آموزش علوم پزشكي بهره گيري مي شود

 .فعلي، به شدت از سوي دانشجويان و برخي معلمان پزشكي مورد استقبال قرار گرفته است سومآموزش مر

بيمار و بيماري در محيط  دليل اين امر آن است كه آموزش پزشكي، بويژه در قسمت باليني، بدون تجربه مستقيم
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تر آموزش دانشجويان به كه بيش با اينحال در علوم پايه پزشكي. هاي واقعي تا حدودي ناممكن جلوه مي كند

مكمل، به بهبود كيفيت يادگيري مساعدت  صورت گروهي است، آموزش از طريق شبكه، به عنوان آموزش

  . ها موثر واقع شده است كرده و در آموزش باليني نيز در افزايش مهارت

  

  :آموزش الكترونيكي شيوه هاي انواع

  .نوع استفاده و امكانات به چند دسته تقسيم مي شودآموزش الكترونيك دامنه گسترده اي دارد و بسته به 

  

 Online Learningشبكه  آموزش بر پايه .1

در اكثر موارد آزمون ها و ارائه مدرك هم از طريق . در اين روش آموزش از طريق اينترنت خواهد بود        

پست الكترونيكي و كالس هاي درس ، يادداشت هاي درس، جزوه ها، اتاق بحث، . الكترونكي و وب است

البته به علت انعطاف پذيري . غيره جزء ويژگي هاي اين روش هستند و همگي برروي وب ذخيره مي شوند

فوق العاده آموزش الكترونيك مي توانيد نحوه آموزش را به طريق دلخواه، مناسب با فعاليت خودتان، شرايط 

عضي از ويژگي هاي گفته شده مي توانند در سيستم موجود و امكانات طراحي و پياده سازي كنيد؛ از اين رو ب

  .شما وجود نداشته باشند يا ويژگي هاي ديگري جايگزين آن ها باشند

  

  Offline Learningآموزش مبتني بر كامپيوتر، وسايل و ابزار ديجيتال همراه . 2

در اين روش . ر موارد خاصمگر د. در اين روش احتياجي به اتصال به اينترنت و حتي به شبكه نيز نيست        

اطالعات بروي يك واسط الكترونيكي ذخيره مي شود و كاربر با استفاده از يك كامپيوتر يا ابزار خواننده آن 

آموزشي است كه در كشور  CDيك مثال متعارف آن استفاده از. واسط الكترونيكي مي تواند از آن استفاده كند

موزش از طريق وسايل و ابزار ديجيتال همراه نيز آموزشي است كه از آ. خودمان بسيار از آن استفاده مي شود

  .ارائه مي شود... و  Tablet PCو  PDAطريق و سايل و ابزارهاي ديجيتالي همراه از جمله 

  

  آموزش از طريق تلفن همراه. 3

علت افزايش تعداد  آموزشي است كه كامال جديد است و تقريبا مي تواند در گروه باال قرار گيرد اما به        

شهرت يافته دسته اي جدا براي آن در  mlearningافراد دارنده تلفن همراه و تمركز بروي اين روش كه به 
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ولي الزمه آن ايجاد زير ساخت هاي . به خوبي مي توان اين روش را پياده سازي كرد. نظر گرفته مي شود

 .مخابراتي است

 الكترونيكي محتواي. كيفيت آن مي باشد و ديجيتالي محتواي وليدت الكترونيكي آموزش يك از بخش مهمترين

پژوهان و  صدا و فيلم بستر ارتباطي را بين دانش است كه با تركيبي از متن، تصوير، آموزش در موثري ابزار

  .آورند پژوهان بوجود مي آوردتا بتوانند زمينه آموزش نو آورانه و خالق را آموزش استادان فراهم

 
 الكترونيكي محتواي. كيفيت آن مي باشد و ديجيتالي محتواي توليد الكترونيكي آموزش يك از بخش مهمترين

پژوهان و  صدا و فيلم بستر ارتباطي را بين دانش است كه با تركيبي از متن، تصوير، آموزش در موثري ابزار

  .آورند ژوهان بوجودپ مي آوردتا بتوانند زمينه آموزش نو آورانه و خالق را آموزش استادان فراهم

 
  :آموزش الكترونيك به شكلهاي زير در دسترس مي باشد محتواي

 DOC (Microsoft Office Word), PPT (Microsoft Officeفايلهاي آموزشي مثل  •

PowerPoint) ،PDF و فايلهاي ويدئويي همانندWMV (Windows Media Video)   مي باشد كه به

 .قابل ارائه مي باشد Onlineو نيز  Offlineصورت 

  .مي باشد virtual classroomو  Chat-roomنيز محتواي آموزشي شامل ايميل، Online در حالت  •

، موبايل، اساليد آموزشي، Animationشامل تهيه فيلم آموزشي،  e-learningانواع روشهاي ارائه محتوي 

  .بازي آموزشي مي باشد كه هدف از ارائه آنها در جدول زير خالصه شده است
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 :  E-learningهزينه هاي راه اندازي 

 

 
 

 
بطور متوسط . اين هزينه مربوط به تهيه فيلمها و انيميشنها مي باشد): توليد اساليد(حتوا هزينه توليد م .1

 .  تومان ميباشد 5000تا  3000هزينه توليد هر اساليد علمي تقريباً بين 

)   ITكارشناس (هزينه اي است كه براي اپراتور رايانه : هزينه بارگذاري يا آپلود اساليد توليد شده .2

در نظر   IT اين هزينه نيز متغير مي باشد و بصورت توافقي بين دانشكده و كارشناسمطرح است و 

 offlineگرفته ميشود تا كارشناس در بستر اينترنت محتواي توليد شده را در لينك مربوط به 

learning  بارگذاري نمايد. 

نمود كه قيمت آن در بازار براي اين كار بايد سروري با مقدار حافظه مناسب اين كار تهيه : هزينه سرور .3

اين سرور اختصاصا در دانشكده . ريال بايد درنظر گرفته شود 000/000/50متفاوت بوده و حداقل 

 .پزشكي مستقر خواهد بود

براي تأمين امنيت سرور و شبكه و هميشه در دسترس بودن سرور : هزينه تأمين امنيت سرور و شبكه .4

سخت افزاري تهيه و در شبكه نصب نمود تا سرور از حمله  و يك فايروال   UPSبايستي يك دستگاه 

هكرها در امان باشد الزم به ذكر است هكرها مي توانند سرور را هك نموده و محتواي آپلود شده در 

ريال  000/000/200بطور تقريبي    UPSهزينه خريد فايروال بهمراه . آنرا از بين برده يا تغيير دهند

 .مي باشد
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براي مديريت محتواي توليد : LMS  (Learning Management System)فزاري برنامه نرم ا .5

شده و ذخيره آن در سرور بايديك برنامه تهيه نمود و آنرا برروي سرور نصب كرد تا هر كاربر از هر 

در واقع .مد نظر خود دستيابي داشته باشد) اساليد علمي(جا و هر زمان بتواند به محتواي آپلود شده 

براي اينكار بايستي برنامه اي متناسب با سرور و . امه مديريتي بايستي به كاربران سرويس دهداين برن

ريال بوده و هر به  000/000/50تجهيزات خريداري شده كد نويسي شود كه هزينه پايه آن حداقل 

ينه اي روزرساني و افزودن آيتم هاي مورد نياز به برنامه در آينده تحت عنوان ماژول هاي مختلف هز

 .جداگانه دارد

اين هزينه نيز ميتواند بطور توافقي بين دانشكده و مركز كامپيوتر در : هزينه پهناي باند تخصيص يافته .6

دانشگاه علوم پزشكي بصورت رايگان باشد و اين هزينه را دانشگاه از بابت كل پهناي باند اجاره اي 

 .تامين نمايد

  

 offline-learningبرآورد تقريبي هزينه هاي راه اندازي 

  اساليد 25آيتم حاوي  10برآورد هزينه هاي راه اندازي توسط شركت خصوصي بطور متوسط براي 

  قيمت به ريال  هزينه ها رديف

  تومان 5000الي  3000  به ازاي هر اساليد) اساليد آموزشي(هزينه توليد محتوا   1

  تومان 000/000/25  هزينه سرور و تجهيزات سخت افزاري  2

  تومان LMS(  000/000/5(هزينه نرم افزار مديريت محتوا   3

  تومان 000/500  هزينه پهناي باند به ازاي هر مگابايت 4

  تومان 000/30  هزينه آپلود يا بارگذاري به ازاي هر آيتم  5

  تومان 000/100  )ماهانه(هزينه پشتيباني   6

  تومان 000/900/31  جمع هزينه ها
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  ) دانشگاه علوم پزشكي شيراز(برآورد هزينه هاي راه اندازي توسط قطب آموزش الكترونيكي 

  قيمت به ريال  هزينه ها رديف

  -  به ازاي هر اساليد) اساليد آموزشي(هزينه توليد محتوا   1

  تومان 000/000/25  هزينه سرور و تجهيزات سخت افزاري  2

  تومان LMS(  000/000/5(هزينه نرم افزار مديريت محتوا   3

  -  هزينه پهناي باند به ازاي هر مگابايت 4

  توافقي با دانشكده  هزينه آپلود يا بارگذاري به ازاي هر آيتم  5

  توافقي با دانشكده  هزينه پشتيباني  6

  توافقي با قطب  هزينه اياب و ذهاب پرسنل قطب  7

  تومان 000/000/30  جمع هزينه ها

  

 .رايگان تهيه نموده و در اختيار مسئول مربوطه جهت بارگذاري قرار مي دهند اساتيد اساليدها را بصورت -

 .توسط ستاد پرداخت ميشود) 2(هزينه پهناي باند در جدول  -

دانشكده بطور توافقي مي تواند در قالب اضافه   ITهزينه آپلود و پشتيباني در صورت انجام توسط كارشناس  -

 )2(جدول. كاري به كارشناس تعلق يابد

  . هزينه اياب و ذهاب و اسكان پرسنل قطب جهت راه اندازي اوليه بعهده دانشكده مي باشد -
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مرتبط با طرح  ITدر ادامه خالصه اي از صورت جلسات تشكيل شده شامل تصميمات ماخوذه توسط كميته 

   . پياده سازي آموزش الكتروني در دانشكده پزشكي به پيوست اين گزارش مي باشد
 

  دانشكده پزشكي EDOق كميته فن آوري اطالعات به ٍمقدمات الحا

  

  و تشكيل يك جلسه در اين رابطه Integrationفعال شدن كميته  -1

     Student centerشروع بكار و فعال شدن مركز دانشجويي  -2

  )واحد آموزشي 2ادغام (در پنج واحد ) EDOدر حال تدوين آئين نامه و ثبت در (

عضو دائمي كميتـه   4و تشكيل جلسات در دو مرحله با حضور ) فناوري اطالعات( ITكميته شروع بكار و فعاليت  -3

  ، ســـركار خـــانم دكتـــر فتحـــي)مســـئول كميتـــه(شـــامل ســـركار خـــانم دكتـــر خردمنـــد 

   جناب آقاي مهندس بشارت، جناب آقاي دكتر ديبا

  اقدام به تشكيل كميته مشورتي دانشجويي طبق آئين نامه وزارتي با شش عضو-4

  اساتيد در سال آينده  onlineبرنامه ريزي براي راه اندازي سيستم ارزشيابي  -5

  1395طرح و برنامه ريزي برقراري سيستم آموزش الكترونيك دانشجويان از سال آينده تا  -6

  دانشكده EDOدانشكده پزشكي و ايجاد اتاق شوراي  EDOتوسعه فضاي  -7

  در اسفند ماه سال جاري توسط    power pointو   wordاولين برنامه اجرايي كارگاه آموزشي  -8

  دانشجويان      

  1390برنامه ريزي براي چاپ اولين نشريه علمي و دانشجويي در زمينه آموزش پزشكي تا خرداد  -9

 EDOسطح   عضو جديد شامل اعضاء هيئت علمي، كارشناس و دانشجويان براي ارتقاء  7توسعه انساني و جذب  -10
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  دانشكده پزشكي EDOوابسته به  ITصورتجلسه شوراي لين او

  .دانشكده پزشكي تشكيل گرديد EDOدر محل دائمي شوراهاي  1389در تاريخ يازدهم ماه  ITاولين جلسه شوراي 

 با شركت ITاولين جلسه . ، معرفي اعضاء مي باشد ITموضوع اصلي مورد بحث اين جلسه، پيشنهاد و تدوين آئين نامه كميته 

اعضاء موقت اين كميته، سركار خانم دكتر خردمند، سركار خانم دكتر فتحي، جناب آقاي مهندس بشارت و با حضور آقاي دكتر 

  .برگزار گرديد و تصميمات ذيل اتخاذ شد EDOديبا مسئول 

نشكده را تشريح نموده مختصري از فعاليت هاي زير مجموعه فناوري اطالعات در دا ITابتدا خانم دكتر خردمند مسئول كميته  -1

  .و يك الگوي تئوريك از كاربرد فناوري اطالعات در زمينه آموزش مدرن ارائه نمودند

تبين شده، قرار بر  IT، چشم انداز، اهداف و شرح وظايف كميته  EDOدر اين جلسه با اجماع نظرات اعضاء كميته و مسئول  -2

براي كميته فناوري اطالعات براي تائيد و جلب حمايت به رياست  EDOاين گرديد تا پس از تكميل يك آئين نامه داخلي 

  .دانشكده اعالم گردد

در ادامه تقسيم وظايف افراد بدين گونه مورد پذيرش قرار گرفت كه سركار خانم دكتر خردمند امور مربوط به برقراري  -3

اليز و پردازش داده هاي مربوط به ارزشيابي هيات آموزش الكترونيك را به عهده گيرند و سركار خانم دكتر فتحي در زمينه آن

علمي توسط دانشجويان ، كارمندان و مديران، كميته را ياري رسانند همچنين آقاي مهندس بشارت در هر دو زمينه اصلي امور نرم 

  .افزاري را به انجام  خواهند رساند

رونيك و آشنا ساختن اعضاء هيات علمي دانشكده پزشكي و از پيشنهادات خاص در اين كميته، راه اندازي سيستم آموزش الكت -4

  .هيات علمي مي باشد  on lineهمچنين برقراري سيستم ويدئو كنفرانس و نيز كاربرد نرم افزار ارزشيابي 

در با استفاده از ماموريت اداري در همايش فناوري اطالعات  ITدر اين جلسه به پيشنهاد دكتر ديبا يكي از اعضاء كميته  -5

آموزش پزشكي از در اواخر بهمن ماه جاري در دانشكده علوم پزشكي تبريز برگزار خواهد شد شركت نمايند و دانشكده 

  .مساعدت الزم را در اين حضور علمي به عمل آورد
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  دانشكده پزشكي EDOدومين جلسه كميته فناوري اطالعات وابسته به دفتر 

  

با حضور اعضاء كميته خانم دكتر خردمند ، خانم دكتـر فتحـي ،     EDOحل شوراهاي در م 1389بهمن ماه  26در تاريخ 

  .آقاي مهندس بشارت و آقاي دكتر ديبا تشكيل گرديد و پيرامون مسائل ذيل بحث و تصميم گيري شد

رائه گرديد و اصـالحات  در ابتدا  نظرات اعضاء در مورد تدوين آئين نامه اين كميته به سركارخانم دكتر خردمند مسئول كميته ا -1

  .آئين نامه انجام گرفت 

  e – leamingآقاي مهندس بشارت در ارتباط با امكان سنجي، شرايط پياده سازي وتوسعه آموزش الكترونيك  -2

د بر طبق تجارب مراكز دانشگاهي ديگر گزارش خود را ارائه كردند كه بر مبناي اين گزارش ، براي برقراري اوليه اين فناوري جدي

  . نيازمند به برخورداري از پهناي باند و ابراز مرتبط مي باشد

ادامه يافت ، مقرر گرديد آقاي مهندس بشارت ضمن تكميل گزارش نهايي خود مـرتبط بـا      on lineبحث پيرامون ارزشيابي  -3

e – leaming   مطالعاتي مرتبط با استفاده از سيستم ،SAMA  دانشجويان انجام داده نتيجـه آن   در زمينه ارزشيابي اساتيد توسط

  .ارائه دهند EDOاسفند ماه در شوراي  10را در قالب گزارش كلي خود در روز سه شنبه 

حضور يابد تا  ITدانشكده پزشكي من بعد در جلسات  EDOتصميم بر اين گرديد كه نماينده اي از مركز دانشجوي وابسته به  -4

دانشجويان و آموزش الكترونيت اخبار و آموزش هاي الزم را از طريق مركز دانشـجويي در  در هر دو مورد ارزشيابي اساتيد توسط 

  . اختياردانشجويان دانشكده پزشكي قرار دهد

بـه    ITدر تاريخ دهم اسفند ماه در خصوص موضوعات مطرح شده در  EDOدر پايان قرار بر اين شد كه جلسه آتي شوراي دفتر 

   .و رياست دانشكده پزشكي بپردازد EDOاء بحث و تبادل نظر با ساير اعض

  

  

  

 



Offline Learning Page 11 

 

  EDOدفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي  ITجلسه كميته سومين 

 

با حضـور   EDO در محـل تشكيـل جلسـات  23/1/1390دانشكده پزشكي در تـاريخ سه شنبه  ITجلسه كميته  سومين

  .برگزار گرديد  EDOاعضاء كميته مسئول 

دانشكده پزشـكي   ITمند مجموعه مطالب مبسوط را كه طي چند هفته گذشته جهت تدوين كتابچه راهنماي ابتدا خانم دكتر خرد -

  .تهيه نموده بودند مطرح كردند كه با مختصري تغييرات با نظر اعضاء تائيد گرديد

نظرگرفته شده است را ارائه در   ITاساتيد كه براي   كتابچه راهنماي   Onlineخانم دكتر فتحي مطالب خود در زمينه ارزشيابي  -

  .و پس از بررسي توسط اعضاء مورد تائيد قرار گرفت . نمودند 

بـراي اسـتفاده     SAMAنرم افـزار موجـود    Cepclateiآقاي مهندس بشارت مختصري از اطالعات جمع آوري شده در زمينه  -

تحت شبكه را مطرح كردند كـه قـرار      Off line  learning، براي آموزش   LMSارزشيابي اساتيد و همچنين معرفي نرم افزار 

در جلسـه اي     oAfline learningو  On Onlineشد در خصوص امكـان تخصـيص بودجـه اي بـراي دو منظـور ارزشـيابي       

  . مشترك با رياست محترم دانشكده پزشكي گفتگو شود
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  EDOدفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي  ITجلسه كميته  چهارمين

  .تشكيل گرديد EDOدر محل اتاق شوراهاي  30/10 – 12ساعت  30/8/90ور اعضاء كميته در تاريخ سه شنبه با حض

، از روند فعاليت هاي انجام شده كميتـه در سـال جـاري خالصـه اي را بيـان      ITدر ابتداي جلسه خانم دكتر خردمند مسئول كميته 

و               e-Learning  :شـامل   1390در سـال   ITمحورهـاي مهـم فعاليـت    ) IT     2تدوين اساسنامه ) 1   :كردند كه باختصار شامل

  .on lineارزشيابي 

  .، مي گردد offline Learningگامهاي موثر در راه اندازي آموزش الكتروني ) 3

م بـرده كـه بطـور    آقاي مهندس بشارت فهرستي از فعاليتهاي صورت گرفته در طول چند هفته اخير قبل از تشكيل اين جلسه را نـا 

  :خالصه اشاره دارد به

دانشگاه علوم پزشكي  شيراز كه پيشرو در زمينه آمـوزش هـاي الكترونـي هسـتند و بـا         ITايجاد ارتباط مستقيم كاري با مركز -1

  .مسئول اين مركز ، سركار خانم دكتر محرابي

نيـك و حمايـت دانشـگاه علـوم پزشـكي شـيراز از راه       مقدمات يك تفاهم نامه براي تبادل تجربيات و امكانات آموزش الكترو) 2

  .در دانشكده پزشكي اروميه offline Learningاندازي آموزش از طريق 

  تعيين و محاسبه هزينه هاي راه اندازي اين سيستم بصورت مفصل و جزء به جزء ) 3

راه « ه به شكل يك پروپوزال يـا نامـه پيشـنهادي    به پيشنهاد آقاي دكتر ديبا حاصل اين مطالعات اوليه و اطالعات فراهم شد "نهايتا

در پيوست يك نامه به دفتر رياست دانشكده پزشكي و همچنين مركـز  »  offline Learningروش  –اندازي آموزشي الكتروني 

  .ارائه گردد EDCمطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

ات درنحـوه ارزشـيابي اسـاتيد توسـط دانشـجويان پرداختـه شـد و در ايـن         در بخش دوم اين جلسه ، بطور اختصار به لزوم تغيير

از پيش تهيه شده به همراه يك فـرم نظـر    on lineخصوص خانم دكتر فتحي مطالبي را در خصوص يك نوع ارزشيابي الكتروني 

  سنجي از اساتيد دانشكده براي امكان برقرارمستقيم ارزشيابي جديد از طريق 

  .يا سيستم نرم افزاري مشابه براي يك ارزشيابي مداوم اساتيد توسط دانشجويان ، ارائه دادند SAMAاتصال به شبكه 

و ارائه و تاييد ، يـك    on lineضمناً قرار بر اين گرديد كه پس از تهيه پروپوزال راه اندازي آموزش الكتروني و سيستم ارزشيابي 

مجموعـه مطالـب و راهنمـاي يـادگيري آمـوزش الكترونـي و ارزشـيابي         با مضـمون »  EDOITكتابچه راهنماي « كتابچه با عنوان 

  .الكتروني توسط اين كميته تهيه و منتشر گردد 


