ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی  ،...زمستان  ،1397دوره  ،27شماره  ،4صفحه  233تا 243

233

سیر تحوالت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران:
تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی
سید ناصر استاد ،*1سلیمان احمدی ، 2آیین محمدی ،3امید سبزواری ،4ریتا مجتهدزاده،5

چکیده

تاریخ دریافت 1397/10/24 :
تاریخ پذیرش1397/12/11 :

زمینه و هدف :از ابتدای هزاره سوم واژه یادگیری الکترونیکی به کار رفته و تا کنون در حال گسترش است .امروزه این واژه به
طور عمده به استفاده از فناوریهای برخط برای تقویت فرآیند یاددهی-یادگیری و کسب دانش و مهارت اطالق میشود .این
مطالعه با هدف بررسی سیر تحوالت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران و معرفی دانشگاه علوم پزشکی
مجازی انجام شده است.
روش بررسی :پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که با استفاده از تحلیل اسنادی و بررسی متون شامل مجموعه
مقاالتی که در زمینه یادگیری الکترونیکی در ایران منتشر شده و نیز مجموعه مصوبات شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی
و شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی انجام شده است.
یافتهها :دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور ارتقای آموزش ،پژوهش  ،تولید و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش
در حوزه فضای مجازی و در راستای تحقق اهداف طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال  1394تأسیس شده
است .این دانشگاه همچنین عهدهدار کمک به توسعه آموزش مجازی در دانشگاههای علوم پزشکی و توسعه زیرساختهای
الزم به تمام دانشگاههای کشور است.
بحث و نتیجهگیری :دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای توس ــعه یادگیری الکترونیکی ،تحقق ع ــدالت آموزشی و ایجاد
فرصتهای مختلف آموزشی به صورت مجازی گامهای موثری برداشته است .به نظر میرسد در صورت وجود حمایت و
تحقق ماموریتهای این دانشگاه ،شاهد توسعه بیش از پیشی در یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی
کشور باشیم.
کلمات کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،آموزش مجازی ،دانشگاه علوم پزشکی مجازی

.*1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نویسنده مسئول ،استاد ،گروه توکسیکولوژی و فارما کولوژی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی
دانشیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش پزشکی و مدیریت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،سرپست معاونت امور دانشگاهی ،مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
استادیار ،گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ،دانشکده مجازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
استاد ،گروه توکسیکولوژی و فارما کولوژی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .معاون بینالملل دانشگاه علوم پزشکی مجازی
استادیار ،گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ،دانشکده مجازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .مدیر کارگروه طراحی  MOOCs-LMSدانشگاه علوم پزشکی مجازی
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مجازی
مشاور معاونت آموزشی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران ،مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی
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همـ ــراه 6یا غیــــر همــــراه اعم از صفحات هایپرتکست ،محتواهای

مقدمه
واژه یادگیـ ـ ــری الکترونیکی 1برای اولین مرتبـ ــه در سال 1999
در سمینار سیستمهای آموزشـ ــی مبتنی بر رایانـ ــه استفاده شد

غیرتعاملـ ــی تا محتـ ــواهای تعاملـ ــی؛ به منظور تقــــویت فرآینــــد
یاددهی-یادگیری و کسب دانش و مهارت تعریف میکنیم (.)9

زمستان  -1397دوره  - 27شماره 4
ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران

( .)1مـ ــدتها قبـ ــل از ایجاد اینترنت ،آمـ ــوزش از دور 2برای ارائه

اصطالح دانشگاه مجـــازی 7در متــون مختـــلف برای نشــــان

مطالب علمی به دانشجویانـ ــی که در فاصـ ــله مکانـ ــی دور قرار

دادن طیف وسیعی از فعالیتهای آموزشی موسسات مختلف به

داشتند استفاده میشد .بهطوری که در سال  1840برای آموزش

کار رفته است و از آن به عنـــوان استعارهای برای انواع محیطهای

تندنویسی از آموزش از دور استفاده شده است ( .)2از آن زمان

الکترونیکی یاددهی-یادگیری 8یاد میشود (.)10

به بعد متناسب با پیشرفتهای حاصل در تکنولوژی ،تعاریف

براس ــاس تعــریف کورنف ــورد 9دانش ــگاه مجــــازی بـــه عنـــوان

گونا گونی برای یادگیـ ــری الکترونیکی ارائه شده است و کاربـ ــرد آن

یک دانشـــگاه بدون دیــــوار ،منعطف و همیشه در حــــال تغییر؛

به بیشتر آموزشهای رشتههای مختلف علـ ــوم ،گسترش پیدا

موسسهای است که خود را از قید و بند محدودههای جغرافیایی

کرده است ( .)3بعضـ ــی از متخصصان ،یادگیری الکترونیکی را به

و پردیسهای دانشگاهی رهــــا کرده و به جای آن از فناوریهای

عنوان مجموعهای از فناوریهای برخـ ــط که برای تسهیل کسب

جدید ارتباطـــی به منظور اتصــــال فرا گیــــران ،اســــاتید ،کارکنان،

دانش ب ه کار میرود میشناسند ( .)4بعضی دیگـ ــر از این تعریف

فار غالتحصیالن ،پژوهشـ ــگران و مدیـ ــران استفاده میکند (.)11

فراتر رفتـ ــه و یادگیـ ــری الکترونیکی را به دو نوع سنتی (مطالعه

دانشگاه مجازی از یک سو پدیدهای نوظهور است که با انقالب

متون هاپرتکست ایستا )3و مدرن (مانـ ــد تعامل با آواتار 4در دنیای

فناوری و ورود اینترنت همزمان شده و از سوی دیگر گونهای از

مجازی) تقسیم میکنند ( .)5گروه سوم یادگیری الکترونیکی را

آموزش از دور  10تلقی میشود (.)12

به سه گروه پایه (مانند صفحات برخط همراه با تکلیف) ،تعاملی

در این مقاله قصد داریم تا سیر تحوالت یادگیری الکترونیکی

(مانند استفاده از چندرسانهایهای تعاملی) و پیشرفته (مانند

در دانشـ ــگاههای علـ ــوم پزشـ ــکی کشور را بررسی کــــرده و فرآینــــد

آواتارها دردنیاهای مجازی) تقسیم میکنند (.)6

راهاندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی را معرفی کنیم.

مشـ ــخص است که عل ـ ـیرغـ ــم تعاریف متعـ ــددی کـ ــه بـ ــرای
روش بررسی:

یادگیـ ــری الکترونیکی ارائه شده هنوز توافق گستردهای در مورد
ً
تعریف آن وجود ندارد .مثال هنوز مشخص نیست که یادگیـ ــری

پژوهش حاضــــر یک مطالعه موردی است که با استفاده از

الکترونیکی را باید به تکنـ ــولوژیهای تحت شبکه محدود کرد و

تحلیل اسنادی و بررسی متـ ــون به شیوهی توصیفــــی-تحلیلی

یا تلویزیونهای تعاملی و برنام ـ ـههای ماهوارهای را نیز شامل می

انجـ ــام شــــده است .ابتدا با اســــتفاده از کلیدواژههای "آموزش

شود ( .)8-7با توجه به مطالعات انجام شده ،ما در این مقاله

مجازی"" ،یادگیــــری الکترونیکــــی" و "آموزش الکترونیکــــی" بدون

5

محدودیت زمانی ،تمامی مقاالت فارسی که در این حیطــــه در
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یادگیری الکترونیکی را به عنوان استفاده از فناوریهای برخط
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پایگاه اطالعات جهـ ــاد دانشـ ــگاهی وجود داشت جستجو شد.

فعالیتهای آموزش مجـــازی در کشور تا این سال بسیار محدود

همچنین مجموعه مصـ ــوبات شـ ــورای عالی برنامهریـ ــزی علوم

بوده است .خوشبختانه این فعالیتها در ســـالهای بعـــد با

پزشکی و شورای گسـ ــترش دانشـ ــگاههای علوم پزشـ ــکی وزارت

سرعت بیشتری گسترش پیدا کرد.

مرتبط با یادگیری الکترونیکی جمعآوری شد .مجموعه مطالبی

نرمافزار مدیریت یادگیری الکترونیکی 1است .در یک بررسی در

که در ارتباط با تاریخچه یادگیری الکترونیکی در ایران به دست

سال  1393مشخص شد که از  52دانشگاه علوم پزشکی ایران

آمد بررسی شده و مورد استفاده قرار گرفت.

 33دانشگاه فاقد هر گونه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
برای به کارگیری در دورههای آموزشی بودند .از بین  19دانشگاه

یافتهها:

دارای این سامانه 11 ،دانشگاه دارای نرمافزار مودل 4 ،دانشگاه

فعالیتهای یادگیری الکترونیکی در ایران:

سامانه ایتیوتور 1 ، 2دانشگاه سامانه 3و  3دانشگاه سامانه طراحی

در سال  1386تحقیقی در مورد وضعیت یادگیری الکترونیکی

شده در شرکتهای داخلی داشتند .در مجموع این بررسی نشان

در دانشگاههای کشور صورت گرفتـ ــه است .ا گرچه این تحقیق

داد که دانشگاههای علوم پزشکی ایران از نظر میزان برخورداری

تنها با بررسی سایت اینترنتی دانشگاهها و تنها در دانشگاههای

از سامانههای مدیریت یادگیری الکترونیکی فاصله قابل توجهی

تیپ یک صـ ــورت گرفتـ ــه ولی مـ ــوارد زیر در آن قابل توجه است.

با دانشگاههای کشورهای پیشرفته جهان دارند (.)14

لینک مستقیم به دفاتـ ــر و ساختـ ــارهای اختصاصـ ــی یادگیری
الکترونیکــــی تنهـ ــا در دو دانشـ ــگاه علـ ــوم پزشکی شیراز و تهران

دانشکدههای مجازی کشور:

وجود داشته است .دانشـ ــگاه علوم پزشکی تهران دارای سامانه

اولین دانشکده مجازی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در

آموزش مداوم اینترنتی بوده که در آن برنامههای تعاملی مبتنی

دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد .فعالیتهای آموزش

بر سناریو و برنامههای چند رسانهای صوتی و تصویری همزمان

مجازی در این دانشگاه از سال 1384در گروه آموزشی فارما کولوژی

شده با اسالید ارائه میشده است .یادگیری الکترونیکی به عنوان

آغاز شده بود .در سال  1386دو دفتر آموزش از راه دور و آموزش

کمک آموزش ـیهای غیراجباری تنها در همین دانشــگاه وجود

مداوم اینترنتی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

داشته است .این فعالیتها از طریق سامانه مدیریت یادگیــری

این دانشگاه شکل گرفت که از سال  1389به عنوان قطب علمی

الکترونیکـــی انج ــام میشده است ( .)13همچنین در آن زمان

یادگیری الكترونیكی در علوم پزشکی شناخته شد .مجوز تاسیس

دورههای تحت شبکه در آموزش دندانپزشکی برای دانشجویان،

دانشکده مجازی در سال  1389توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی صادر گردید .این دانشکده با هدف توسعه ّکمی

یش ــده است ( .)13دفت ــر آمــوزش از دور دانشگاه
بهشتی ارائــه م 

و کیفی آموزش و تربیت نیروی انسانی حرفـــهای و متخصص ،در

علوم پزشکی شیراز نیز چندین برنامه با استفاده از ارائه اسالید و

سطوح کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ()Ph.D

یکــرده است .فعالیتهایی نیز توسط
موارد رادیولوژی را ارائــه م 

از طری ــق آموزشهای مجـ ــازی برای ارتقـ ــای سالمت جامعــــه،

اعضای هیأت علمــی این دانشــگاه برای ارائــه یادگیــری مبتنی

Learning Management System

1.

ATuter

2.

Decebo

3.

توسط دانش ــکده دندانپزشــکی دانشگاه عل ــوم پزش ــکی ش ــهید

بر رایانه گزارش شــده است ( .)13همانطــور که مالحظه میشود

ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران
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بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در رابطـ ــه با برنامهها و مرا کز

یکی از زیر سـ ــاختهای الزم بـ ــرای ارائـ ــه آموزش مجــــازی
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گسترش مرزه ــای دانش و تولی ــد علم تشکیل شده است .این

پزشکی شهید بهشتـــی است .این دانشـــکده که در سال 1396

دانشکده دارای سه گروه آموزشی یادگیری الکترونیکی در علوم

به دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی تغییر نام یافت ،در سال

پزشکی ،سالمت الکترونیک و گروه مج ــازیسازی آموزشهای

 1392تاسیس شده ،در کنار فعالیتهای مربــــوط به آموزش

حض ــوری بوده و از متخصصان یادگی ــری الکترونیکی و آموزش

پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در زمینه

یت ــوان
پزشکی بهره میبرد .از چشماندازهای این دانشکده م 

آموزش مجازی نیز فعالیت میکند (.)18

به گسترش و اعتالی دانش یادگیری الکترونیکــی و کاربرد صحیح
آن در علوم پزشکی ،به روز نگ ــه داشتن دانش و توان کشور در

رشتههای مجازی کشور:

زمینه آموزشهای مجازی ،هدایت صحیح یادگیری الکترونیکی

اولین رشتهای که در کشور به صورت مجازی ارائه شد رشته

و آموزشهای مجازی در خدمت علوم پزشکی و توسعه فرهنگ

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی بود .این رشته ابتدا در دانشگاه

مربـــوط به آن و فراهــم نم ــودن زمین ــه همكاریهای علم ــی با

علوم پزشــــکی شهید بهشتی به صــــورت از راه دور و با کمک

افراد و مرا کز علمــی ،سازمانهای دولت ــی و غیردولتی داخلی و

بستههای سخنرانی و در دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت

بینالمللی اش ــاره کرد .از وظایف این دانشکده ایجاد امکانات و

تعاملی و با بهرهگیری از نرمافزار مدیریت یادگیری الکترونیکی ارائه

زیرساختهای الزم و ارایه خدمات آموزشی ،پژوهشی ،فناوری

گردید .سپس در سایر دانشگاههای علوم پزشکی شامل ایران،

رایانهای ،مشاورهای و ایجاد ارتباط علمی با سایر سازمانهای

شیراز ،اصفهان ،تبریز ،مشهد ،کرمان و مجازی گسترش پیدا

بخش دولتی و بخش خصوصی و مرا کز علمی داخل و خارج

کرد .رشته کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

کشور است (.)16-15

نیز به صورت مجازی ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی تهران (از

دومین دانشکده مجازی دانشگاههای علوم پزش ــکی کشور

سال  )1392و سپس در دانشگاههای علوم پزشکی شیراز (از

در سال  1395در دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی شیراز تاسیس شد.

سال  )1393و شهید بهشتی (از سال  )1394ارائه شد .هم ا کنون

فعالیتهای این دانش ــگاه در قالب مرکــز آموزش الکترونیک ــی

عالوه بر آن رشتههای دیگری نیز مانند کارشناسی ارشد و دکتری

و به عنوان زیر مجموعهای از معاونت آموزشی دانشگاه از سال

تخصصی کتابــــداری در علوم پزشــــکی ،کارشناسی ارشــد نظارت

 1386و با آموزش مداوم غیرحضوری آغاز شده بود .این مرکز در

بر امور دارویی ،تکنولوژی آموزشی ،آموزش جامعهنگر و  ...به

سال  1389به عنوان قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته

صورت مجازی در حال ارائه است.

در علوم پزشکی شناخته شد .این دانش ــکده در حال حاضر با
داشتن اعضای هیأت علمی متخصص در حوزه تعلیم و تربیت

دانشگاه علوم پزشکی مجازی:

آموزش از راه دور و بهرهگیری از کارشناسان متخصص آموزشی

در سـ ــال  1393معاونت آموزشی وزارت بهداشــــت ،درمان

و فنی ،همگام با تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات تالش

و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهــــداف برنامه تحول نظام

کرده است ،زمینه توسعه و گسترش آم ــوزشهای الکترونیکی در

سالمت ،اقدام به تدوین برنامـه جامع آموزش عالی نظام سالمت

رشتههای مختلف علوم پزشکی را فراهم آورد (.)17

پزشکی نمود .این سند راهبردی بر مبنای اسناد باالدستی از

یکی دیگـ ــر از دانش ــکدههای تخصصی در زمینه یادگی ــری

جمله چشم انداز ایران  ،1404نقشه جامع علمی کشور ،نقشه

الکترونیکی ،دانشـ ــکده آموزش عل ــوم پزشـ ــکی دانش ــگاه علوم

جامع علمی سالمت و برنامـه تحول نظام سالمت تدوین شد

سید ناصر استاد و همکاران

آموزش پزشکی مصوب و به دانشـ ــگاههای علـوم پزشـکی و سـایر

رشتههای علمی مورد نیاز دانشگاهها و مرا كز آموزش عالی و

مؤسسـات آمـوزش عـالی س ــالمت ابالغ شد .از این دانشگاهها

تحقیقاتی كشور به صورت مجازی و ترکیبی در دوره-های

درخواســـت شد تا برنامه عملیاتـــی خود را بر اساس آن تدوی ــن

کوتاه مدت و نیز منجر به صدور مدرک،

کنند .به دنبـ ــال تدوین این برنامــه و برای تحقــق سیاستها و

• •ارائه بستر سختافزاری و نرمافزاری مناسب به همراه حجم

راهبردهای آن ،بستههای عملیاتـ ــی تحت عن ـ ــوان بستههای

غنی از محتواهای الکترونیکی به دانشگاههای کشور و

تحــــول و نــــوآوری آموزش پزشـ ــکی تدوین شدند .یک ــی از این

• •همکاری علمی و فنـ ــی با دانشـ ــکدههای مج ـــازی و مرا کز

بستهها که در گـ ــروه بستههای فرآین ــدمحور جای دارد ،بسته

آموزش مجازی سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور.

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی کشور است .تدوین این

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای تحقق این اهداف،

بسته در راستای تحقق سیاستهای کلی از جمله نهادینهسازی

دستاوردهای زیادی را ارائه کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:

رویکرد آموزش پاس ــخگو در نظام سالمت ،گسترش عـ ــدالت در

الف) تدوین برنامه درســــی ،راهاندازی و جذب دانشجو در

آموزش عالی سالمت ،حضور در عرصههای آموزشی منطقهای و

رشتههای علمی نوین در ارتباط با فضــــای مجــــازی در سطوح

جهانی ،شبکهسازی در نظام آموزش عالی سالمت و بهرهمندی

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ( .)Ph.Dبرای

از فناوریهای نوین در آموزش عال ــی سالمت صورت گرفته

این منظور مطالعات متعــــددی در این دانشگاه آغاز شده تا

است .اولین و مهمترین دسـ ــتاورد مورد انتظار از این بسته

رشتهها و برنامههای درســــی نوین جهان که در حوزه فضای

راهاندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان بستری برای

مجازی در سالمت هستند را شناسایی نماید و برنامه درسی آن

گسترش مجازیسازی در کشور میباشد ( .)19بر همین اساس،

را تدوین کنـ ــد .بدیهی است این برنامــــهها بعد از تصویب در

ماموریت ،اساسنامه و پیشنهاد تشکیل دانشگاه تهیه شد و در

شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی برای اجرا در اختیار تمامی

دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای

دانشگاههای علوم پزشکی واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

علوم پزشکی کشور مورخ  94/4/14با تاسیس دانشگاه علوم

ب) ارائه بسـ ــتر سـ ــختافـ ــزاری و نـ ــرمافـ ــزاری مناسب به

پزشکی مجازی کشور موافقت به عمل آمد .از اهداف اصلی این

دانشگاههای کشور برای توسعه آموزشهای مجازی .برای این

دانشگاه عبارتند از:

منظور دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری آمار و انفورماتیک

• •شناسایـ ــی و جذب اعضـ ــای هیأت علم ــی دانش ــکدههای

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدام به تجهیز قسمتی

مجـــــازی و مرا ک ـ ــز آموزش مجازی سایر دانشگاههای علوم

از مرکز داده این وزارت نموده تا به طور اختصاصی خدمات

پزشکی کشور به عنوان عضو هیأت علمی وابسته،

آموزش مجازی دانشگاه را پشتیبانی کند .این بستر برای میزبانی

• •مشارکت در تدوین برنامههای درسی ،راه اندازی و جذب

نرمافزارهای عمـ ــده آمـ ــوزش مجـ ــازی ماننـ ــد سیستم مدیریت

دانشجو در رشتههای مرتبـ ــط با آموزش مجازی با همکاری

یادگیـ ــری الکترونیکـ ــی به کار میرود و از تهیـ ــه زیرساختهای

دانشــــکدههای مج ـ ــازی و مرا کـ ــز آموزش مجـ ــازی سایـ ــر

سختافزاری در هر دانشگاه به طور جدا گانه و تحمیل هزینه

دانشگاههای علوم پزشکی کشور،

باالی آن ،جلوگیری میکند .مهمترین نرمافزار مورد استفاده در

• •تربیت نیـ ــروی انسانی متخصص در علوم مرتبط با آموزش

آموزش مجـ ــازی سیستم مدیریت یادگیــــری الکترونیکی است.

ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران
زمستان  -1397دوره  - 27شماره 4

و در نهایــت در ش ـ ــورای معاونـان وزارت بهداشـ ــت ،درمـ ــان و

مجازی ،مشارکت در تربیت محققان متخصص و متعهد در
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سیر تحوالت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران... :

زمستان  -1397دوره  - 27شماره 4
ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران

نرمافزارهای موجود مدیریت یادگیـ ــری الکترونیکـ ــی در کشور

طر حهای پژوهشـ ــی در زمینـ ــه یادگیـ ــری الکترونیکــی و از راه

به دالیلی مانند نداشتن طراحی آموزشی صحیح ،عدم تناسب

دور و سالمت الکترونیــــک .الزمه اجــــرای صحیح فعالیتها

با نیازهای دانشگاههای علوم پزشکی و یا عدم ارائه پشتیبانی

و ارائه خدمات اثربخش ،تولید شواهد علمی است .لذا یکی از

اثربخش مورد تایید این دانشگاه قرار نگرفتند و طراحی و اجرای

وظایف دانشگاه انجام پژوهشهای بنیادی ،بنیادیکاربردی و

نرمافزار کشوری سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی با عنوان

توسعهای در زمینههای فناوری ،نرمافزار و سختافزار ،آموزش

نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) از سال  1395آغاز شد.

مجازی در محیط بالینی ،جامعهشناختی ،رفتاری ،پژوهش در

این نرمافزار با بررسی بیش از  40نرم افزار  LMSدر ایران و جهان و

نظامهای بهداشتی و سایر علوم مرتبط با آموزش مجازی است.

با طراحی آموزشی علمی طراحی شده است و دارای قسمتهایی

ه) طراحی و استقرار سامانه موکس کشوری ایران با عنوان

مانند معرفی درس ،دانشجویان و مدرسان ،ارائه منابع با انواع

آرمان (سامانه آموزش رایانهای ملی انبوه و نوین) یکی دیگر از

فرمتهای شناخته شده روز ،ارائه تکالیف زماندار ،قابلیت

برنامههای این دانشگاه بود که از ابتدای تاسیس در دستور کار

بازخورد به تکالیف فردی و گروهی ،تعیین اجزای نمرات ،طراحی

قرار گرفت MOOCs .مخفف Massive open online course

انواع آزمونها ،راهاندازی بحث گروهی ،ارسال پیام و ماجولها

است Massive .به معنای گسترده ،اشاره به هزاران فرا گیری

و فیچرهای متعدد دیگر به صورت چند زبانه است .این سامانه

دارد که از سرتاسر دنیا در این برنامه ثبتنام میکنندOpen .

در مهر ماه  97در اختیار دانشگاهها قرار گرفت .برای ارائه این

میتواند معانی متعددی را شامل شود از جمله ثبتنام آزاد

سامانهها سـ ــرورهای قدرتمند و عـ ــرض باند اختصاصی تـ ــدارک

برای تمامی افرادی که به اینترنت دسترسی دارند صرفنظر از

دیده شـ ــد .برای تحـ ــویل ادمین سامانهها ،کارگاههای متعدد

آموزههای پیشین آنها Online ،به نحوه ارسال محتوا اشاره

برای نمایندگان آنها برگزار شد .همچنین سیستم پشتیانی 24

دارد و  courseکه اشاره به دروس و محتواهای ارائهشده توسط

ساعته و بسیار منظمی تدارک دیده شد تا ادمین دانشگاهها در

مدرسان دارد .بهطور خالصه میتوان اینگونه گفت که موکس

هر زمان مشکالت خود را اعالم نمایند .این مشکالت بالفاصله

یک مدل برای ارسال محتوای آموزشی بهصورت آنالین به افراد

بررسی و برطرف میشود .تا پایان سال نود و هفت 69 ،دانشگاه

مجازی است که هیچ محدودیتی برای حضور آنها و دریافت

از این سامانه استفاده میکردند.

درس نیست .با توجه به اینکه چنین پلتفورمی بر اساس اصول

ج) تولید و ارائه محتواهای الکترونیکی با همکاری اعضای

علمی نوین در ایران وجود نداشت طراحی و استقرار آن الزامی

هیأت علمی دانشگاههای کشور .یکی از اجزای هزینهبر یادگیری

به نظر میرسید .از دالیل این الزام میتوان به موارد زیر اشاره

الکترونیکی تولید محتواهای الکترونیکی چندرسانهای است.

کرد :دست یابی به عدالت آموزشی درحوزه آموزش ،فراهم سازی

دانشگاه علوم پزشـ ــکی مجـ ــازی با همکاری دانشگاههای علوم

بستر حضور در عرصه بینالمللـ ــی مطابق با تحــــوالت آموزشــــی

پزشکی کشور تولید هزاران عنوان محتـ ــواهای الکترونیکـ ــی با

نوین ،نشر فرهنگ و زبان فارسی در کشــــورهای فارســــی زبان و

رعایت استانداردهای فنی و آموزشی در دستور کار قرار داد .این

ایجـ ــاد مرجعیت علمی ،ارتقای آ گاهی و گسترش سالمت عمومی

محتواها بر بستر سامانه موکس در اختیار تمام دانشگاهها قرار

جامعه ،مشارکت همه دانشگاهها برای ارائــــه ملــــی آموزشهای

گرفته ،در تحقق عدالت آموزشی بسیار موثر خواهد بود.

دانشگاهی و سالمت عمومی و تسهیل فرآیندهای یادگیری برای

د) انجـ ــام فعالیتهای پژوهشـ ــی شامل تصویب و اجرای

دانشجویان ،اعضای هیأت علمـ ــی و عمـ ــوم جامعــــه .به همین

سید ناصر استاد و همکاران

منظور کمیته تخصصی تشکیل شده و مراحل طراحی آموزشی و
برنامهنویسی این سامانه را محقق کرد.

ح) بر اسـ ــاس شــــرح وظایف دبیرخــــانه شورای عالی آموزش
مجازی ،ساختــــار و استانداردهای ارزشیابی و اعتباربخشی مرا كز

پژوهشی ،مشاورهای به افراد ،مرا کز علمی و سازمانهای دولتی

به تصویب به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی رسید.

و خصوصی داخلـ ــی و خارجـ ــی؛ تبادل دانشجو و استاد؛ اجرای

مجموعه اسـ ــتانداردها هم ا کنــــون به عنوان نقشــــه راهی برای

طر حهای پژوهشی مشترک و نظایر آن براساس مقررات و ضوابط

توسعه آموزش مجازی در دانشگاهها استفاده میشود و نظارت

دانشگاه از دیگر اقدامات مورد توجه این دانشگاه است.

بر این دانشگاهها از طریق این ساختار اعتباربخشی در حال اجرا
است.

آموزش مجازی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور و لزوم

ط) از دیگر اقدامات این دانشگاه میتوان به برگزاری دوره

برنامهریزی و هدایت دانشکدهها و مرا کز آموزش مجازی در این

پودمانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی اشاره کرد که با هدف

دانشگاهها و ایجاد حمایت برنامهریزی شده از آنها ،پیشنهاد

دسترسی و استفاده تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای

تشکیل شورای عالی آموزش مجازی را ارائه داد .رسالت اصلی این

علوم پزشـ ــکی کشـ ــور از ظرفی ـ ـتها و توانمنـ ــدیهای موجود،

شورا سیاستگذاری و مدیریت راهبردی آموزشهای مجـ ــازی در

طراحی شده است .تا کنون صدها نفر از اعضای هیأت علمی در

علوم پزشكی و رشتههای مرتبط با فضای مجازی در علوم پزشکی

این دوره که با استفاده از مدل پودمانی و در مراحل گواهینامه

به منظــــور تضمین و ارتقـ ــای كیفیت آموزشـ ــی است .از وظایف

سطح  1تا  3و کارشناسی ارشد ارائه میشود شرکت کردهاند.

پیشبینی شده برای شورا میتوان به بررسی و تعیین احتیاجات

ی) فعالیت این دانشگاه در حوزه امور بینالملل از سال

آموزشی یادگیری الکترونیکی ،بررسی و تعیین احتیاجات نیروی

 1395آغاز شد .در راستای تا کید برنامههای طرح تحول و نوآوری

انسانی الزم ،تصویب استانداردهای اعتباربخشی و معیارهای

در آموزش علوم پزشکی بر دو محور مهم ارتقای نظام ارزیابی و

رتبهبندی دانشکدهها و مرا کز آموزش مجازی ،تصویب آئیننامه

آزمونهای علــــوم پزشـ ــکی و توسـ ــعه بینالمللـ ــی آموزش علوم

چگونگی اجـ ــرا و ساختار ارزشیابی و اعتباربخشی دانشکدهها و

پزشکی ،برای عقد تفاهــــمنامه با برخی ســــازمانها و موسسات

مرا کز آموزش مجـ ــازی ،تدوین آییننام ـ ـهها و ضوابط آموزشی

معتبر بینالمللــــی مجری دورهها و آزمونهای زبان انگلیسی و

مربوط به دورههای مجازی و دانشکدهها و مرا کز آموزش مجازی

تخصصی گـ ــروه علوم پزشـ ــکی اقدام شد .همچنین برنامــــههای

تحت پوشش ،تصویب آئیننامهها و اسـ ــتانداردهای مربوط به

متعددی برای برگزاری دورههای آموزش مجازی در حیطه های

محتــــواهای الکترونیکی ،تعیین ضوابط تربیت نیروی انسانی

مختلف حوزه آموزش علوم پزشکی در دست اجراست.

متخصص در رشتههای مرتبط با علوم فضای مجـ ــازی در علوم
پزشکی و ارزشـ ــیابی اجرای ضـ ــوابط و برنام ـ ـهها در دانشکدهها

بحث:

و دانشگاههای علوم پزشـ ــکی کشـ ــور اشاره کرد .دانشـ ــگاه علوم

به دنبـ ــال تصویب بستههای تحــــول و نــــوآوری آموزش علوم

پزشکی مجـ ــازی به عنـ ــوان دبیرخانه این شورا که در دویست و

پزشکی در وزارت بهــــداشت ،درمان و آمــــوزش پزشــکی ،تاسیس

شصت و هفتمین نشست شـ ــورای گسترش دانشگاههای علوم

دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان مهمترین اقدام در بسته

پزشکی به تصویب رسید ،عمل میکند.

توسعه آموزش مجازی کشور در دستور کار این وزارت قرار گرفت.

ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران
زمستان  -1397دوره  - 27شماره 4

و) ایجاد ارتبـ ــاط علمـ ــی به منظور ارایـ ــه خدمات آموزشی،

آموزش مجازی دانشگاههای علوم پزشکی کشور طراحی شده و

ز) دانشگاه علوم پزشکی مجـ ــازی به منظور توسعه و تقویت
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به منظور تبیین مأموریتهای این دانشـ ــگاه و چگونگی همکاری

دانشـــگاههای علوم پزشـــکی کشـــور خواهـــد بود ولی اولویت

دانشگاههای علوم پزشـ ــکی کشـ ــور در این پروژه بزرگ مجموعه

بسته توســـعه آموزش مجـــازی ،استفاده کمک آموزشـــی از

جلساتی برگزار شد .در این جلسات که عالوه بر متولیان دانشگاه

یادگیری الکترونیکـــی در دروس و رشتههای حضوری موجود

علوم پزشکی مجـ ــازی ،نماینـ ــدگان ،مدیران و صاحب نظران

میباشد.

از دانشگاههای کالن مناطق دهگانـ ــه آمایشـ ــی کشور نیز حضور

 -5تحقق اهداف بسته آموزش مجازی با توسعه مرا کز آموزش

داشتد ،اقدامات و توانمندیهای این دانشگاهها در زمینه

مجازی در کشور به عنوان متولیان اصلی در دانشگاهها میسر

یادگیری الکترونیکی به طور مبسوط معرفی شده و ضمن تقسیم

خواهد بود .این مرا کز باید تجربه موفق در ارائه یادگیری

کار برنامههای آینده دانشگاه ترسیم گردید .نکات اساسی که در

الکترونیکی و مجازیسازی داشته باشند و از اعضای هیأت

این جلسات مورد توجه قرار گرفت را می توان به شرح زیر خالصه

علمی متخصص در زمینـــه یادگیری الکترونیکـــی و آموزش

کرد:

پزشکی بهره ببرند.

 -1مهمترین اقدام برای توسعه آموزش مجازی در دانشگاههای
گسـ ــازی در بیـ ــن اعضای هیأت
علوم پزشکی کشـ ــور فرهن 
علمـ ــی و دانشـ ــجویان است .برای ایجـ ــاد موفـ ــق فرهنـ ــگ

نتیجهگیری:

استفاده از آموزش مجازی ضمن تغییر دیدگاه مدیران ارشد،

دانشگاه عل ــوم پزش ــکی مج ــازی متعهـــد به سیاستگذاری

باید استفاده کمک آموزشـ ــی مجـ ــازی در برنامههای درسـ ــی

و اتخاذ تمهیدات الزم برای ارتقای کیفیت آموزشـــی با استفاده

مورد توجـ ــه قـ ــرار گیـ ــرد .ایجاد اهـ ــرمهای تشویقی و اصالح

از روشهای نوین یادگیـــری الکترونیکـــی میباشد تا با افزایش

آییننامهها و دستورالعملها در سطح ستاد و دانشگاهها

راندمان و کاهش هزینـــهها و توسعه برنامـــههای آموزشی برای

میتواند به این مهم کمک کند.

تحت پوشش بودن قرار دادن طیف وسیعتری از اقشار جامعه،

 -2ا گرچه توسعه آموزش مجازی مستلزم ایجاد زیرساختهای
نـ ــرمافزاری و سـ ــختافـ ــزاری متناسـ ــب است ولی خــری ــد و

امکان ارائه علوم مختلف ،متناسب با نیاز جامعـــه در فضای
مجازی و تربیت محققان و مدیران آینده کشور را فراهم نماید.

راهاندازی نـ ــرمافـ ــزار معادل آموزش مجازی نیست .منظور
از آموزش مجازی استفاده صحیح از این امکانات همراه با

تشکر و قدردانی:

طراحی آموزشی اثربخش توسط اعضـ ــای هیأت علمی است

نویسندگان این مقاله از معاونت آموزشـــی وزارت بهداشـــت،

که بتواند فرآیند یاددهی-یادگیری در آموزشهای حضوری را

درمان و آموزش پزشـــکی ،تمامی مدیـــران مرا کز آمـــوزش مجازی

تقویت کند.

کشور و متخصصان یادگیـــری الکترونیکی که در روند تأسیس و

 -3پایه و اس ــاس یادگی ــری الکترونیک ــی موثر ،تعامل در محیط
مجازی است .ارائه محت ــوای الکترونیکی بدون تعامل استاد
و دانشجو ،دانشجو با دانشجو و یا دانشجو با محتوا ،اثرات
منفی بر یادگیری دانشجویان خواهد داشت.
 -4ا گرچ ــه راهان ــدازی رش ــتههای مج ــازی مسیر اجتنابناپذیر

توسعه دانشگاه علوم پزشکی مجازی و جمعآوری اطالعات برای
تدوین این مقاله همکاری کردند قدردانی میکند.
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Abstract:
Background and Objective: Since the beginning of the third millennium, the word e-learning has been used and

is still expanding. Today, the term refers to the use of online technologies to strengthen the teaching-learning
process and gain knowledge and skills. The aim of this study was to investigate the evolution of electronic
learning in Iran’s medical sciences universities and the introduction of Virtual University of Medical Sciences.
Methods: The present study is a case study using a documentary analysis and review of texts including a series
of articles published in the field of electronic learning in Iran, as well as a collection of approvals of the High
Council for Medical Planning and the Council for the Development of Medical Sciences Universities and Virtual
University of Medical Sciences.
Results: Virtual University of Medical Sciences has been established in 1394 to promote the education, research,

production and promotion of science and the extension of knowledge boundaries in the field of cyberspace
and in pursuit of the goals of the development plan and innovation in medical education. The university is also
committed to helping the development of virtual education in medical science universities and the development
of necessary infrastructures for all universities in the country.
Conclusion: Virtual virtual medicine university has taken steps to develop electronic learning, realization of

educational justice and creation of virtual educational opportunities. It seems that in case of the support and
fulfillment of the missions of this university, we will see more development in the field of e-learning at the level
of medical universities of the country.
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