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 در عصر تلفنهای هوشمند آموزش مجازی

 

از  .ی در تواریخ آمووزش و پورورش دارد   دور سابقه طووالن  هآموزش از را
... و ، رادیوو نامه،  تلفون  مانند گوناگون ابزارهای ارتباطیبه کمك دیرباز 

زار آموزشی برای کارکنان، بارسال مفاهیم و ا در جهت های فراوانیتالش
بوا  موضوع این اما . است صورت گرفتهدانش آموزان و اساتید از راه دور 

آمووزش چندرسوانه ای و دوسوویه     و با فراهم آمدن امکان ورود اینترنت
 .سرعت فراگیر شده بو شکل تازه ای به خود گرفت 

سوازمانهای   بسویاری مودارس، دانشوگاهها و    درازی امروزه آموزش مجو 
بزرگ فراگیر شده و ابعاد آموزشی گسترده ای از تحصیالت ابتودایی توا   

کتابهوای آموزشوی بوه الوواح     از بسیاری ، ح علمی یافتهترین سطوعالی 
 یافتوه جهوانی  گسوتره  آمووزش   و های برخط تبدیل شدهافشرده و محتو

 . است

 

دانشگاههای آنالین در سراسور جهوان بوه آمووزش موی       در حال حاضر،
پردازند و صدها سامانه آموزش تخصصی در حوزه هوای مختلوف وجوود    

 .ندای عام و در دسترس نموده امقوله تبدیل به دارند که عمال علم را 

 

علووم  از جملوه   .علوم وضعیت متفواوتی دارنود   از اما در این میان برخی 
، انسوان اسوت و از   از سویی مخاطب آن اشورف مخلوقوات   که پزشکی 

در  از ایون رو، . اسوت و عملوی  حساس  ماهیت کار آن بسیار دیگر، سوی
با وجود . می نمود غیرممکن یادگیری الکترونیکی این علوم ،نگاه نخست

وم پزشوکی و  لو ها در عاز آموزش یدر عمل نشان داده شد که بسیاراین، 
 .هستند امکان پذیر یاز طریق آموزش مجاز ،تیسزیعلوم 

جراحوی، جلسوات آموزشوی درموانی و حتوی       اعموال امروزه بسویاری از  
بوه  های مجوازی و  اسوتفاده از آموزشو  با در حین سادگی معاینات بالینی 

این در حالی است کوه   ؛ فناوری های الکترونیکی برگزار می شوند یاری
ترونیکی متفاوت و پیچیده است ری الکیشرایط و لوازم آموزش برای یادگ

در . و بدون فراهم آوری آن آموزش های گسترده امکان پذیر نمی باشود 
 .مساله خواهیم داشت ینبه ا اجمالی نگاهیاین مقاله 

بایود   ،یك نظام آموزش مجازی در یك موسسه آموزشوی  جهت استقرار
این و  دکننسازوکارها، ابزارها و روش ها از آموزش سنتی به مدرن تغییر 

های نهوایی و  برگزاری آزمون مرحله تا مثبت نا از مراحل ابتدایی اتتغییر
بدین منظور، بایستی . دگیر می در بر صدور کارنامه و مدارک تحصیلی را

برای امور مختلف نصوب و راه انودازی    متفاوتیسامانه های نرم افزاری 
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آموزشوی و   سامانه مدیریت اموور می توان این سامانه ها از جمله . شوند
ثبت نام، سامانه مدیریت محتواهای آموزشی، کتابخانه دیجیتال، سوامانه  

حجوم کوار    یگواه  بنوابراین، . را نام برد ع رسانی آموزشمدیریت و اطال
آموزشی یك سازمان در قالب یادگیری الکترونیکی می تواند از آمووزش  

 .های کالسیك و حضوری آن سازمان فراتر برود

 

رم افوزار مودیریت محتواهوای    نو در حووزه  ، افزارهای مذکوراز میان نرم 
در گذشته از نورم افزارهوای تحوت    . رخ داده استنیز ، تغییراتی آموزشی

تولید و عرضه می شدند که انواع محتواهای آموزشوی و    (LMS)عنوان
اما  .انواع روش های ارزیابی تحصیلی در این نرم افزارها ارائه می گردید

امروزه تکامل یافته و بوه تودریج جوای خوود را بوه نورم        این نرم افزارها

این سیستم هوا در  . داده اند  (MOOC)افزارهای جدیدی تحت عنوان
عین داشتن امکانات سیستم های قبلی، بسیار ساده تر شده و همگام بوا  
نظریه های جدید آموزش، فضای آموزشی بازتر و خالقانه توری ر ارائوه   

شیوه های آموزش گام به گام، سوختگیرانه و   دیگر ازامروزه، . می دهند
تولید محتواهای آموزشی بسیار فناورانوه  جایگاه  پیچیده خبری نیست و 

ه بو  .شده است تر با استفاده از کدنویسی رایانه، در این سیستم ها علمی
 موی تواننود  ، که به گونه ای تجهیز شده انداین سیستم ها امروزه عالوه 

و  کننود سورویس دهوی   به صدها و گاهی هوزاران نفور   به طور همزمان 
 .های وسیع فراگیر عرضه نمایندهمحتواهای آموزشی را برای گرو

دیگور رایانوه هوای بوه دو مودل سواده        در عصر حاضور، از سوی دیگر، 

 گستره آنهوا بوه انوواع    تقسیم نمی شوند و( laptop)رومیزی و روپایی
یزیوون هوشومند و سواعت    تلفن های همراه هوشمند، تبلوت، فبلوت، تلو  

 در نتیجه هر سیستم نرم افزاری برخطی باید. سته شده اکشیدهوشمند 
و بسوته بوه    کنود  های رایانه ای تعاملبتواند همزمان با همه این سیستم

از . نمایود ات و محتوای در خور آن را ارسال نوع سیستم رایانه ای؛ صفح

                                                           
1
 Learning management system 

2
 Massive online open course 

بواورنکردنی در  آمووزش بوه شویوه    می توان ادعوا کورد   است که  این رو
 .دسترس همگان قرار گرفته است

باید فراگیران و آموزش  و دسترسی پذیری کافی نیست با این همه، تنها
که بوه تودریج معمواری     ان نیز افکار خود را تغییر دهند و بپذیرنددهندگ

کوه هور روز    داشوت انتظار  نمی توان دیگر. به روز شوددانشگاه ها باید 
شجو از گوشه و کنار به سمت سواختمان هوای   صبح صدها و هزاران دان

در گوشوه و کنوار در   بایود بتواننود   فراگیران  بلکه آموزشی سرازیر شوند،
محتواهوای   ،متصول شووند   و محل کار خود به سیسوتم آموزشوی  منازل 

تکالیف خود را ، گوش کنند، بینندبآموزشی حرفه ای و چند رسانه ای را 
حضوور در فضواهای    و ی عملوی انجام می دهند و فقط برای کالس ها

آموزشی بالینی کاربردی در کارگاه ها، کارخانه ها و بیمارستان ها حضور 
و میوز و صوندلی بایود بوه تودریج بوه کنوار         یهای درسکالس. کنندپیدا 

با رشد جمعیت، پدیده گرمایش زمین، سرعت رشد  چرا که .گذاشته شود
نه مقدور اسوت و نوه    دیگر ادامه شیوه های قدیمی ،علم و منابع محدود

 .توصیه می شود

وزش های علوم پزشکی بوه عنووان متولیوان سوالمت و آمو     لذا دانشگاه
زینی بخش های گسوترده ای از  ، جایگپزشکی باید در سیاستهای کالن

با شیوه هوا و مودل هوای یوادگیری الکترونیکوی بواز       را های خود آموزش
انی مناسوب،  د و بر اساس این سیاست ها بوه جوذب نیوروی انسو    پذیرنب

د تا بتوانند با افوزایش بهوره   تامین منابع و برنامه ریزی های الزم بپردازن
تمرکوز   دریافت کننود، های نوین آموزشی االترین سود را از فناوری، بوری

و جامعوه هودف    بیافزاینود خود را بر خدمات کیفی و آموزش های عملی 
 .خود را بیش از پیش گسترش دهند

 

نوآوری آموزش علوم پزشکی ابالغی از معاونت در برنامه تحول و 
های مهم تحول، گسترش و ه یکی از بست ،آموزشی وزارت بهداشت

در  نیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد. کیفی سازی آموزش مجازی است
اقدام به تجهیز و توسعه مرکز  ،راستای اجرای برنامه های تحول آموزش

را انشکده پزشکی مجازی برنامه ایجاد د وآموزش مجازی نموده است 
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در در حال حاضر، . است دادهدر دستور کار حوزه معاونت آموزشی قرار 
این مرکز امکان برگزاری کالسهای از راه دور به صورت وبینار و 

. است فراهم آمده( تله کنفرانس)برگزاری کنفرانسهای از راه دور
امکان  ،آموزش مجازی سایت کامپیوتری در مرکز 30با ایجاد همچنین 

دیگر از  .وجود دارد 3(CPMP)برگزاری آزمونهای الکترونیکی به صورت
اتاقهای حرفه ای جهت ضبط صدا  تجهیز می توان به امکانات این مرکز

 .اشاره کردو تصویر و تهیه فیلمهای آموزشی 

از کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه دعوت می شود از امکانات نرم  
این مرکز جهت توسعه آموزش تخصصی خود به افزاری و سخت افزاری 

 .بهره گیری نمایندصورت مجازی 

                                                           
1
 computerized  patient management program 
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