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 مقدمه معاون آموزشی
 

 به نام خدا 

های علوم پزشکی کشور در بهمن  ها و دانشکدهو به دنبال تعطیلی دانشگاه  19بعد از پاندمی کووید  

ها با وقفه ای در سطح کشور انجام شد تا ادامه تحصیل دانشجویان در این دانشگاهاقدامات گسترده  1398

کار در دسترس، استفاده از آموزش مجازی بود،  ترین راهمواجه نشود. همانند سایر کشورهای جهان مهم

هزار    20به طوری که تنها در آموزش مجازی غیرهم زمان، شاهد افزایش تعداد کاربران سامانه نوید از  

هزار نفر در طی یك نیم سال تحصیلی بودیم. این تجربه جدید باعث شد تا با    200دانشجو به بیش از  

از استفاده  فرهنگ  مقاومتتکنولوژی   توسعه  از  بسیاری  پزشکی،  علوم  آموزش  در  نوین  موانع  های  و  ها 

ها های تدریس در این دانشگاهمرتفع شود و نقطه عطفی در روشدر برابر آموزش مبتنی بر فناوری  موجود  

  ها ایجاد گردد. از طرفی جدایی دانشجویان از محیط فیزیکی دانشگاهی مشکالتی را برای ایجادو دانشکده

 های ارتباطی و حتی سالمت روان ایجاد کرد.ای، مهارتهویت حرفه

را حاصل کرد که می ارزشمندی  تجربیات  اجباری،  تغییرات  ترسیم مسیر پیش روی  این  در  تواند 

کننده باشد و ارزش ثبت و گزارش آنها را دوچندان آموزش علوم پزشکی در دوران بعد از کرونا بسیار کمك

اساس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در این معاونت بر آن شد تا ساز و سازد. بر همین  

-ها طراحی و اجرا کند و آنها را در اختیار عموم دستکاری را برای دریافت مستمر تجربیات دانشگاه 

می است  فوق  اقدام  مراحل  از  یکی  که  حاضر  کتاب  دهد.  قرار  کشور  در  آموزش  در  اندرکاران  تواند 

 وری در آنها مورد استفاده قرار گیرد.ها و افزایش بهرههای میان مدت و بلند مدت دانشگاهریزی مهبرنا

دانشگاه همه  از  تشکر  دانشکدهضمن  و  کردهها  ارسال  را  خود  تجربیات  که  پزشکی  علوم  اند،  های 

لوم پزشکی کشور امیدوارم تا با به اشتراك گذاشتن آنها شاهد توسعه بیش از پیش کمی و کیفی آموزش ع

 باشیم. 

 

 دکتر ابوالفضل باقري فرد 

 معاون آموزشی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



 

 

 مقدمه رئیس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
 

 به نام خداوند بخشاينده مهربان 
 

 ما زنده از آنیم که آرام نگیریم 

 آسودگی ما عدم ماست موجیم که 

 

ها و مؤسسات آموزشی و عدم امکان حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه   19با آغاز همه گیری کووید  

کارها و اقدامات مختلفی برای جلوگیری از توقف روند تحصیل در دستور کار قرار  در سراسر جهان، راه

های قبلی اصالح شده و یا  آنها روش  گرفت و با گذشت هر ترم و براساس میزان موفقیت و یا شکست

 های نوینی به کار گرفته شد.روش

های آموخته در تواند به عنوان درسمجموع این اقدامات، تجربیات ارزشمندی را حاصل کرد که می

این دوران، نه تنها برای سایر مراکز آموزش عالی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه در تدوین مسیر پیش رو  

 کمك کننده باشد.نیز 

بر همین اساس بر آن شدیم تا در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور، طی یك فرایند  

ارائه خدمات آموزشی به ها و دانشکدهمند، تجربیات ارزشمند دانشگاه نظام های علوم پزشکی کشور در 

عنوان یك گنجینه ارزشمند مورد آوری کنیم تا به  ، را جمع 19دانشجویان در دوران همه گیری کووید  

 استفاده قرار گیرد.

آوری این تجربیات تاکید شده تا عالوه بر تجربیات موفق، موارد ناموفق و شکست خورده نیز ارائه در جمع

های حاصل از این اقدامات نیز بسیار ارزشمند شود. زیرا معتقدیم در تجربیات اجتماعی و آموزشی، درس

 کند. ها و هدر رفت منابع جلوگیری می ری کابوده و از دوباره

کتاب الکترونیکی حاضر نسخه اول این مجموعه است. تالش بر آن بوده که مطالب کتاب از جنس تجربه 

های پژوهشی که عمدتا بر روی حجم نمونه خاص اجرا شده حذف شوند. این مرکز از سایر  بوده و طرح

 کند. های بعدی استقبال می ر قالب ویرایشتجربیات ارسال شده در آینده و ارائه آنها د
 

 دکتر آيين محمدي 

رئيس مرکز مطالعات و توسعه  

 آموزش علوم پزشکی 

 پزشکی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش
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 عنوان تجربه: 

 دوران در مجازی آموزش از دانشجویان رضایتمندی میزان ارزیابی

 اراک  پزشکی علوم دانشگاه در 19 كووید  پاندمی

 اسامي مجریان: 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی    آموزشمدير مرکز مطالعات و توسعه  داوود حکمت پو،  

 اراک

 علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک هياتعضو محمد بيات، 

 مجازي  آموزشعلمی دانشگاه علوم پزشکی اراک و مسئول    هياتعضو  فاطمه قهرمانی،  

عزيزي،   توسعه  سيدمحسن  و  مطالعات  پزشکی    آموزشمرکز  علوم  دانشگاه  پزشکی 

 اراک

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک   آموزشمرکز مطالعات و توسعه شاهين صارمی، 

ی دانشگاه  پزشک  آموزشواحد فناوري اطالعات مرکز مطالعات و توسعه  مجيد ربيعی،  

 علوم پزشکی اراک

 ی دانشگاه علوم پزشکی اراک آموزش، معاون سعيد چنگيزي آشتيانی

 واحد رسمي مجری در دانشگاه:

پزشکی دانشگاه علوم   آموزشمرکز مطالعات و توسعه  و مرکز مطالعات و    ی آموزش معاونت

 پزشکی اراک  

 :دهیچک

را در سراسر کره زمین مختل    آنهاتمامی ابعاد زندگی انس   19وقوع پاندمی کووید  

پیامدهای این پاندمی قرار گرفته است.    تأثیری نیز به شدت تحت  آموزشکرده است. ابعاد  

ی درس تمهیدات و راهبردهایی  کالس هاها برای کاهش اثرات منفی تعطیلی  هلذا دانشگا 

ب رضایتمندی  ه  را  میزان  ارزیابی  حاضر  تجربه  از  هدف  منظور  همین  به  بستند.  کار 

مجازی در دوران پاندمی    آموزشدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك از اجرای سیستم  

حاضر در بین تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك و در    بود. مطالعه  19کووید  

ها مقیاس محقق ساخته ارزیابی  ار گردآوری داده اجرا شد. ابز  1399- 1400سال تحصیلی  

سامانه از  رضایتمندی  مؤلفه  سه  در  و  رضایتمندی  استاد  عملکرد  از  رضایتمندی  ها، 

وانی و درصد  ا ها از آمارهای توصیفی فررضایتمندی از پشتیبانی بود. جهت تحلیل داده
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در ابعاد رضایتمندی از  ها نشان داد که میزان رضایتمندی استفاده شد. نتایج تحلیل داده 

ها، رضایتمندی از عملکرد استاد و رضایتمندی از پشتیبانی در سطح مطلوب قرار  سامانه

یافته اجرای سیستم  دارند.  بود که  آن  از  ما حاکی  تأمین    آموزشهای  مجازی مستلزم 

سختزیرساخت  نرم های  و  چنین  افزاری  تأمین  صورت  در  و  است  استاندارد  افزاری 

 توان به نتایج مطلوبی از اجرای آن دست پیدا کرد.میزیرساختی 

 ، دانشگاه علوم پزشکی اراك 19مجازی، کووید  آموزشرضایتمندی،   :کلیدی واژگان
 :مساله انیب 

کووید   پاندمی  بروز  از    19با  هابسیاری  و   یآموزش ی  فعالیت  دانشگاهها  در 

شواهد    بر اساسها و مشکالت فراوانی گردید.  عالی دستخوش چالش   آموزشات  مؤسس

در ایران مشاهده و ثبت گردید    1398در اواخر بهمن    19اولین مورد قطعی ابتال به کووید  

ی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد.  آموزشی  فعالیت هاو به دنبال آن بخش اعظم  

برنامه نقاط جهان  و دیگر  ایران  زیادی در  تعلیق در  های خود  دانشگاههای  به حالت  را 

با چالشآورد و مقابله  پاندمی  این  اثرات  برای کاهش  لذا  ی درس هاکالستعطیلی    ند. 

 راهبردهای گوناگونی را به کار بستند. 

تکنولوژی   پتانسیل  از  استفاده  راستا  این  یادگیری  آموزشدر  سیستم  و  ی 

های اخیر به  ر سال های سالمت یکی از موضوعاتی است که د حرفه  آموزشالکترونیکی در  

طور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. یادگیری الکترونیکی به طور عمده بر خلق  

های جدید و جذاب برای دانشجویان تمرکز دارد. این رویکرد تسهیل کننده  ابعاد و فرصت 

یادگیری مشارکتی و تعاملی   یادگیرنده محور است. همچنین منجر به خلق محیط  آموزش

و    می شود. عالوه بر این، منجر به درگیر بودن یادگیرندگان در فرایند یادگیری  شودمی

 .(1) سرعت خود در فرایند یادگیری باشند دهد تا تعیین کنندهامکان می آنهابه 

  آموزش برخی تجارب دانشگاههای پیش رو در جهان برای داشتن یك    بر اساس

ها  هایی در این زمینه باید گام  19رونیکی اثربخش و موفق در دوران پاندمی کووید  الکت

  آنالینهای تدریس  های جایگزین برای شرایطی که پلت فرم ( داشتن راه 1:  (2)  برداشت

( تبدیل یك محتوای پر حجم به تعدادی محتوای با حجم  2،  می شودبا مشکالت مواجه  

  آموزش ( توجه بیشتر به اثر صدا در  3کمتر برای افزایش تمرکز دانشجویان حین یادگیری  
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( ترکیب کردن  6کارهایی برای نظارت بر فعالیت دانشجویان  ( در نظر گرفتن راه 5  آنالین

 با خودآموزی.  آنالین یادگیری  

ها در داخل و خارج  ی اراك همانند بسیاری از دیگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشک

های  گام   1398ی حضوری در بهمن  کالس هاتعطیلی   از کشور به منظور مقابله با بحران

ین تعطیلی  آغاز های  مهمی در این زمینه تا به امروز برداشته است. در همین راستا در روز 

ید که از پلتفرم ادوبی کانکت جهت  علمی اطالع رسانی گرد  هیات، به اعضای  کالس ها

های صبحگاهی و از  ی، و همچنین گزارش آموزش های ، وبنیارها، کارگاه آنالینی  کالس ها

استفاده    هم زمانی ناها  آموزشی آفالین و  هاکالس سیستم مدیریت یادگیری نوید جهت  

 نمایند.

های مذکور استفاده شد و در نیمسال  از پلتفرم   1398- 99دوم    نیمساللذا در  

سماالیو   آنالینی  هاآموزش و با شروع سال تحصیلی در مهرماه پلتفرم    1399- 1400اول  

ی دانشگاه  آموزشهای    ی به سامانهآموزشمعاونت    های مجموعهها و تالش نیز با پیگیری 

 اضافه گردید.  ها آموزشتر جهت برگزاری هرچه با کیفیت 

به منظور آگاهی از وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب در همین راستا و  

میزان  ارزشیابی  اراك  پزشکی  علوم  دانشگاه  سطح  در  الکترونیکی  یادگیری  حوزه  در 

ی ارائه شده در دستور کار قرار گرفت. لذا هدف از بیان و مستند  ها  آموزشرضایتمندی  

از   دانشجویان  میزان رضایتمندی  ارزیابی  تجربه حاضر  ارائه  هاآموزش نمودن  ی مجازی 

 در دانشگاه علوم پزشکی اراك بود.   19شده در طی دوران پاندمی کووید 

 : زمینه

های علوم ی دانشگاه آموزشفقیهیان و همکاران در یك مطالعه مروری راهبردهای  

مهم مورد بررسی قرار دادند. از    19پزشکی برتر جهان را در پاسخ به اثرات بیماری کووید  

راهبرتر دانشگاهآموزشدهای  ین  جهان  ی  برتر  پزشکی  علوم  اساسهای  مطالعه    بر  این 

بندی دانشجویان و  تغییر در رتبه   –ریکولوم و طرح دوره  و از راه دور تغییر در ک  آموزش

 .(3)تمهیداتی برای جشن فارغ التحصیلی و پیشگیری از تقلب در امتحانات بوده است

  آموزش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش  ای پیرامون  زاده و همکاران مطالعهحسین

دادند.   انجام  19گیری بیماری کووید  ن همه توسط دانشجویان پرستاری در دورا  آنالین

گرگان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پرستاری  دانشجویان  در  مقطعی  توصیفی  و    مطالعه 
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تعداد   انجام شد.    در  گیری نمونه  روش  به  پرستاری   کارشناسی  دانشجوی   500نیشابور 

افزایش  های مطالعه مذکور نشان داد که  یافته  .داشتند   شرکت  مطالعه  این  در  دسترس

افزایش   اینترنت،  افزایش کیفیت اتصال  اینترنت پرسرعت در منزل،  میزان دسترسی به 

بود. نتایج    آنالین  آموزشین عوامل مؤثر بر پذیرش  مهم تر، تبلت، گوشی  تاب کیفیت لپ 

افزای مدل  در  مانده  باقی  متغیرهای  تنها  داد  نشان  چندگانه  خطی  نمره  رگرسیون  ش 

و افزایش مشارکت تحصیلی    دانشجو-افزایش نمره تعامل استاد،  شده  محتوای دروس ارائه 

 .(4)  دانشجویان بود

ای به بررسی میزان و منابع استرس کووید در  باغچقی و کوهستانی نیز در مطالعه

مقطعی    -در این مطالعه توصیفیدانشجویان علوم پزشکی و عوامل مرتبط با آن پرداختند.  

میانگین    .شرکت کردند   1400نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در بهار    423

کووید استرس  استانداردشده  حیطه   19-امتیاز  کرونادر  ویروس  به  ابتال  از  ترس    ،های 

های بهداشتی، محدودیت اجتماعی، و اخبار  ، عدم تمکین از پروتکل آموزشتغییرات در  

اضافهنگران  و  اطالعاتکننده  کووید بار  استرس  امتیاز  بین  تحصیلی،    19-بود.  رشته  با 

 .(5)  داری وجود داشتی ارتباط آماری معنا جنسیت و ترم تحصیل

 : مراحل اجرا

و در بین تمامی دانشجویان مشغول   1399-1400این مطالعه در سال تحصیلی  

دانشکده  تمامی  از  تحصیل  پزشکیبه  دانشکده  شامل  دانشکده ها  پرستاری،  دانشکده   ،

دندانپزشکی، دانشکده بهداشت، دانشکده توانبخشی، دانشکده پرستاری شازند و دانشکده  

 پیراپزشکی اجرا گردید. 

به منظور ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه دروس به صورت مجازی  

بررسی ابزارهای طراحی    مقیاسی طراحی گردید. به منظور طراحی مقیاس ابتدا با مطالعه و

ای با حضور اعضای  شده در این زمینه، پیش نویس اولیه مقیاس طراحی شد. سپس جلسه

اعضای   آموزشکارگروه   قرار گرفت. نظرات  بررسی  اولیه مورد  و نسخه  مجازی تشکیل 

  آموزش کارگروه دریافت و در نهایت نسخه نهایی مقیاس ارزیابی رضایتمندی دانشجویان از  

از عملکرد استاد، رضایتمندی از سامانه با ده گویه، سه مؤلفه رضایتمندی  ها و  مجازی 

  1ای لیکرت از  درجه  5الکترونیکی و در طیف    آزمونرضایتمندی از پشتیبانی در فرایند  

 مخالفم( تدوین گردید. کامالً ) 5موافقم( تا  کامالً)
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وید، رضایتمندی از کیفیت  های مقیاس شامل رضایتمندی از کیفیت سامانه نگویه

سامانه سماالیو، رضایت از بارگذاری طرح درس، تطابق جلسات با حجم واحد، استفاده  

های مختلف سامانه نوید، کیفیت محتوای تولید شده از سوی استاد،  استاد درس از ماژول 

  ین آنالعملکرد استاد در پاسخگویی به دانشجو، مهارت استاد در کامپیوتر، کیفیت تدریس  

بندی برنامه امتحانات، سهولت دسترسی به سامانه ها، زمانآزمون استاد، اطالع رسانی از  

 است. آزمونو کیفیت پشتیبانی ارائه شده در زمان  آنالینهای  آزمون

قرار داده شد در    آزموننهایی مقایس مذکور در اختیار کارشناسان مرکز    نسخه

بارگذاری  آزموندر سامانه   این   گردد. نحوهها )فرادید(  به  نیز  به پرسشنامه  پاسخگویی 

الکترونیکی برای دانشجو    آزمونصورت بود که پیش از شروع هر   پرسشنامه به صورت 

 شد و دانشجو ملزم به تکمیل آن بود. نمایش داده می 

ها و تحلیل آن توسط در نهایت پس از اتمام فصل امتحانات مراحل گردآوری داده

گیری گردید. به این صورت که با استفاده از روش نمونه آغازشگاه  مجازی دان آموزشتیم 

تصادفی نسبتی از هر دانشکده تعدادی درس به تفکیك دروس عمومی، پایه و اختصاصی  

 گردید.  Excelهای آن وارد محیط نرم افزار انتخاب و داده

 : نتایج حاصله و ارزشیابي

 . می گرددها به تفکیك هر دانشکده ارائه در این بخش نتایج حاصل از تحلیل داده 

 دانشکده پزشکی 

های نوید و سماالیو ها در خصوص رضایتمندی دانشجویان از کیفیت سامانهیافته

ها رضایت داشتند. در  درصد دانشجویان از این سامانه  % 39و    46%  نشان داد که به ترتیب 

دانشجویان    37.80%  خصوص رضایتمندی از بارگذاری طرح درس توسط مدرس هر درس 

معتقد بودند که در سطح    26.10%  معتقد بودند که وضعیت این آیتم در سطح عالی و

دانشجویان معتقد بودند که تصابق جلسات با حجم واحد در سطح    41%متوسط قرار دارد.  

های    ( معتقد بودند که میزان استفاده از ماژول%41عالی قرار دارد. اکثریت دانشجویان )

ط استاد درس در سطح عالی قرار دارد. از نظر کیفیت محتوای الکترونیکی تولید  نوید توس

به    4.08  %  و  24.48  %  معتقد بودند که عالی است و  41.82%   شده توسط استاد درس،

به ترتیب عملکرد استاد در    36.65  %  و  37.89  %  ترتیب متوسط و ضعیف ارزیابی کردند.

ر کامپیوتر را عالی ارزیابی کردند. اگر در این دو  پاسخگویی به دانشجو و مهارت استاد د
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معتقد بودند که در سطح بسیار ضعیف قرار دارد. در    6.98  %  و  7.45  %  آیتم به ترتیب

تدریس   کیفیت  و   33.72  %  استاد   آنالین خصوص   عالی 

  %  ها نیز از دیدگاه  آزمونبسیار ضعیف ارزیابی کردند. وضعیت اطالع رسانی    18.02  % 

بسیار ضعیف بود. همچنین زمانبندی برنامه امتحانات   18.24 %  عالی و از دیدگاه  34.71

در سطح بسیار ضعیف قرار    19.16  %  دانشجویان عالی و از دیدگاه  34.73  %   از دیدگاه

دانشجویان عالی    38.61  %  نیز از دیدگاه   آنالین  آزمونانه  داشت. سهولت دسترسی به سام

  %  های ارائه شده نیز از دیدگاه  بسیار ضعیف بود. کیفیت پشتیبانی  18.99  % و از دیدگاه

 بسیار ضعیف بود.  20.36  % دانشجویان عالی و از دیدگاه 34.13

 دانشکده دندانپزشکی 

( و  39.73%های نوید )  انهاکثریت دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کیفیت سام

از بارگذاری طرح درس توسط    آنها خوب ارزیابی کردند. رضایتمندی  را  (  42.47% سماالیو )

دانشجویان این آیتم را بسیار    12.50%  ( قرار داشت. اگرچه38.89% استاد در سطح خوب )

از دیدگاه  های مختلف سامانه نوید    ضعیف ارزیابی نمودند. وضعیت استفاده استاد از ماژول

دانشجویان نیز عملکرد استاد در این زمینه را    18  %   خوب ارزیابی شد. همچنین   39.44%

ضعیف و بسیار ضعیف ارزیابی نمودند. کیفیت محتوای الکترونیکی تولید شده توسط استاد  

دانشجویان عملکرد    %38.36دانشجویان خوب ارزیابی شد.    38.57  %  درس نیز از دیدگاه

پاسخ  در  کامپیوتر  استاد  در  استاد  مهارت  کردند.  ارزیابی  خوب  را  دانشجو  به  گویی 

( نیز از سوی دانشجویان خوب ارزیابی  40% استاد )   آنالین( و کیفیت تدریس  %36.62)

(، زمانبندی برنامه  32.81%ها ) آزمونشد. اکثریت دانشجویان دندانپزشکی اطالع رسانی  

( سامانه34.38% امتحانات  به  دسترسی  سهولت  کیفیت  32.81%)  آنالین  آزمون  (،  و   )

 ( را متوسط ارزیابی کردند. 32.81%پشتیبانی )
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 دانشکده بهداشت

( و کیفیت 34.78%اکثریت دانشجویان دانشکده بهداشت کیفیت سامانه نوید )

کیفیت سامانه نوید را   19  %  ( را خوب ارزیابی کردند. همچنین33.33%سامانه سماالیو )

نیز کیفیت سامانه سماالیو را ضعیف و بسیار ضعیف ارزیابی    24%  ضعیف و بسیار ضعیف و

تطابق    39.22  %  دانشجویان رضایت از بارگذاری طرح درس را عالی و  34.62%نمودند.  

از   ارزیابی کردند.  عالی  واحد درسی  با حجم  را  نوید  در سامانه  بارگذاری شده  جلسات 

های نوید در سطح خوب ارزیابی  اژولدانشجویان میزان استفاده استاد از م  34  %  دیدگاه

دانشجویان کیفیت محتوای الکترونیکی را عالی ارزیابی کردند. عملکرد استاد    41.18%  شد.

در پاسخگویی به دانشجو و مهارت استاد در استفاده از کامپیوتر از دیدگاه دانشجویان در  

دانشجویان در    30.61%  ها از دیدگاهآزمونسطح عالی ارزیابی شد. وضعیت اطالع رسانی  

( زمانبندی برنامه امتحانات دانشگاه  31.91% کثریت دانشجویان )سطح خوب قرار داشت. ا

(  34.78%)  آنالین  آزمونرا در سطح متوسط ارزیابی نمودند. سهولت دسترسی به سمانه  

 ( را خوب ارزیابی نمودند.34.04% ) آزمونهای ارائه شده در فرایند   و کیفیت پشتیبانی

 دانشکده پرستاري

های نوید و   ستاری از نظر رضایتمندی از سامانهدر بین دانشجویان دانشکده پر 

به ترتیب کیفیت نوید و سماالیو را عالی ارزیابی کردند.    26.37%   و 27.96%   سماالیو تنها 

از نظر بارگذاری طرح درس توسط استاد و تطابق جلسات بارگذاری شده با حجم واحد  

دند. میزان استفاده استاد  دانشجویان این وضعیت را عالی ارزیابی نمو  27.47%  درسی تنها

  های سامانه نوید و کیفیت محتوای الکترونیکی تولید شده توسط استاد به ترتیب از ماژول

از دانشجویان عملکرد استاد در    28.71  %  در سطح عالی ارزیابی شد.  30.60%  و   %30.26

کامپیوتر  نیز مهارت استاد در کار با    32.04%   ت دانشجویان را عالی وسؤاالپاسخگویی به  

استاد و اطالع رسانی    آنالیندانشجویان کیفیت تدریس    30.60%  را عالی ارزیابی نمودند.

ها را عالی ارزیابی کردند. از دیدگاه اکثریت دانشجویان زمانبندی برنامه امتحانات  آزمون

( و کیفیت پشتیبانی ارئه شده  36%)  آنالین  آزمون (، سهولت دسترسی به سامانه  %38.38)

 ( عالی بود.36%) آزمونان در زم 
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 دانشکده پيراپزشکی 

 دانشجویان  دیدگاه  از   که  داد  نشان  پیراپزشکی  دانشکده  از  آمده  بدست  های   یافته

.  دارد  قرار  متوسط  سطح   در(  31.15%)  سماالیو  و (  %34.43)   نوید  های   سامانه   کیفیت

  تطابق   و(  31.67%)  استاد  سوی   از  درس  طرح  بارگذاری   وضعیت  از  دانشجویان  رضایتمندی 

 دانشجویان   اکثریت.  شد  ارزیابی  خوب  سطح  در (  31.15%)  درسی  واحد   حجم  با   جلسات

  خوب   را(  30%)  محتوا  کیفیت  و  عالی  را(  30%)  نوید  های   ماژول  از  استاد  استفاده  میزان

 دانشجویان   سؤاالت   به  پاسخگویی  در  استاد عملکرد  دانشجویان  33.33  % .نمودند  ارزیابی 

  اکثریت .  نمودند  ارزیابی  خوب  را  کامپیوتر  در  استاد  مهارت  آنها   26.83%  همچنین  خوب،  را

  دیدگاه   از.  نمودند  ارزیابی  خوب  را  استاد  آنالین   تدریس  کیفیت(  34.21% )  دانشجویان

  برنامه   زمانبندی   ،(38.30%)  ها   آزمون  رسانی  اطالع   وضعیت  پرستاری   دانشجویان

  پشتیبانی   کیفیت  و(  38.78% )  آنالین  آزمون  سامانه  به  دسترسی  سهولت  ،(38% )  امتحانات

 .داشت  قرار متوسط سطح  در( %38.78)

 دانشکده توانبخشی 

اساس اکثریب   داده   بر  توانبخشی،  دانشکده  دانشجویان  از  آمده  بدست  های 

(  33.33%دانشجویان کیفیت سامانه نوید را متوسط تا خوب و کیفیت سامانه سماالیو )

( و تطابق  %37.14نمودند. میزان رضایتمندی از بارگذاری از طرح درس )خوب ارزیابی  

با حجم واحد ) از ماژول 40% جلسات  استاد  ارزیابی شد. استفاده  های   ( در سطح عالی 

(  30.56% ( و کیفیت محتوای الکترونیکی تولید شده توسط استاد )%32.43سامانه نوید )

به  دانشجویان عم  35.14%نیز خوب گزارش گردید.   پاسخگویی  استاد در  ت سؤااللکرد 

مهارت استاد در کار با کامپیوتر را عالی ارزیابی نمودند.   آنها  32.43  %  دانشجویان را خوب و

 ( تدریس  40.54%اکثریت  کیفیت  دانشجویان  کردند.   آنالین(  گزارش  خوب  را  استاد 

(، سهولت  31.58%(، زمانبندی برنامه امتحانات )35.14%ها ) آزمونرسانی  وضعیت اطالع 

 آزمون( و کیفیت پشتیبانی ارائه شده در زمان  37.84%)  آنالین  آزموندسترسی به سامانه  

 ( عالی گزارش شد.%37.84)

 دانشکده پرستاري شازند 

( و کیفیت سماالیو 45.65%دانشجویان دانشکده پرستاری شازند کیفیت نوید )

( و تطابق  38.46% بارگذاری طرح درس )( را عالی ارزیابی نمودند. رضایتمندی از  %50)
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نیز این دو    13.46%( نیز عالی ارزیای شد. اگرچه  34.62%جلسات با حجم واحد درسی ) 

نمودند. ارزیابی  ضعیف  بسیار  را  از    35.29%  آیتم  استاد  استفاده  میزان  دانشجویان 

نمودند.ماژول  ارزیابی  عالی  را  محتوا  کیفیت  و  نوید  استا  36.54%   های  در  عملکرد  د 

بسیار ضعیف ارزیابی نمودند. کیفیت    15.38%   ت دانشجویان را عالی وسؤاالپاسخگویی به  

  ( عالی ارزیابی شد. 35.85% ها )  آزمون( و اطالع رسانی  34.62% استاد )  آنالینتدریس  

و  %34.62 امتحانات  برنامه  زمانبندی  به سامانه   36.54%   دانشجویان  سهولت دسترسی 

( نیز کیفیت پشتیبانی 33.33%گزارش نمودند. یك سوم دانشجویان )را عالی    آنالین  آزمون

 را عالی ارزیابی نمودند.  آنالینهای  آزموندر زمان 

  :بحث

در خصوص    و عدم آمادگی این دانشگاه  19باتوجه به شروع ناگهانی پاندمی کووید  

نداشتن زیرساخت های الزم از جمله اینترنت پرسرعت، سیستم مدیریت یادگیری مستقل،  

محترم   اعضای  آشنایی  های    هیاتعدم  سامانه  با  نوید،   آموزشعلمی  مانند  مجازی 

تجهیزات کامپیوتری به تعداد الزم و محدودیت ها در برگزاری حضوری کارگاه ها و عدم  

با   به  نو  LMSآشنایی اساتید  ادوبی کانکت و همچنین عدم آشنایی دانشجویان و  ید و 

ی به همراه مدیریت  آموزشتوان اذعان نمود که معاونت    ، میآنهاخصوص عدم دسترسی به  

EDC    مجازی به طور تمام وقت بدون در نظر گرفتن تعطیالت ناشی از    آموزشو مرکز

له و صبر و آینده نگری  کرونا در محیط کار حاضر و تمامی نقاط نقص فوق را با حوص

 مدیریت کردند. که نتایج آن در چارچوب این گزارش ارائه گردید.

دوره اجرای  که  است  موضوع  این  از  حاکی  کلی  طور  به  ما   آموزشهای  نتایج 

ی، فنی و آموزشمجازی در سطوح و ابعاد مختلف آن مستلزم هماهنگی و تأمین الزامات  

بد حقیقت  در  است.  استاندارد  و  انسانی  دوره  کیفیت  الزام  سه  این  از  یکی  تحقق  ون 

اثربخش   نقش  به  توجه  با  گردید.  خواهد  مواجه  چالش  با  آن  از  ذینفعان  رضایتمندی 

)آفالین( در ارائه    هم زمان( و ناآنالین)  هم زمانهای مدیریت یادگیری در دو حالت  سامانه

کیفیت   به  توجه  دروس،  بودن    آنها اثربخش  مفید  و  و سهولت  بودن  کاربرپسند  نظر  از 

 بسیار حائز اهمیت است. آنهااستفاده از 
ای و قلب برنامه درسی نیز نقش مهمی محتوای الکترونیکی به عنوان عنصر هسته

ارتقا اثربخشی    ی در  و  لها  آموزشکیفیت  دارد.  الکترونیکی  ارتقای  و    ی ذا  سطح دانش 
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علمی در تولید محتوای الکترونیکی گامی مهم برای بهبود کیفیت    هیاتمهارت اعضای  

 محتواهای الکترونیکی در سطح دانشگاهی است.

های دارای تفاوت  آنالینبا توجه به اینکه تدریس در محیط سنتی با تدریس در محیط  

اعضای   لذا  است.  تکنی   هیاتکلیدی  با  باید  تدریس در  كعلمی  و  ارتباط  برقراری  های 

بهره   آنالینمحیط   حداکثر  تا  شوند  کالس  آشنا  یك  از  استفاده  و  برای   آنالینوری  را 

 دانشجو تأمین نمایند.

مجازی در نظر گرفته شده است.   آموزشو الینفك    پشتیانی به عنوان جزء حیاتی

و به ویژه در زمان    LMSهای  هلذا پشتیانی فنی و انسانی دانشجو در زمان استفاده از سامان

توان سطح استرس را کاهش و رضایتمندی وی را ارتقاء دهد. بنابراین تجهیز  امتحانات می

این حوزه    آموزشبدنه مراکز   توانمند و متخصص در  انسانی  نیروی  به  مجازی دانشگاه 

 بسیار ضروری خواهد بود.

 محدوديت 

های ما در اجرای سیستم یادگیری الکترونیکی در  ین محدودیتمهم تریکی از  

 ، مرتبط با عرض باند کم و قطعی شبکه اینترنت بود.19  –دوران پاندمی کووید 

هایی در  ها و محدودیت یادگیری نوید نیز با ضعف عالوه بر این سامانه مدیریت  

ها مواجه بود که اساتید را با مشکالتی آزمونزمینه بارگذاری محتوا و استفاده از بخش  

 مواجه کرد. 

 پيشنهادات 

زیرساخت کووید  پاندمی  دوران  در  اینکه  به  توجه  اجرای با  جهت  مطلوبی  بسیار  های 

تواند ادامه پیدا  رفت و در دوران پسا کووید نیز میهای یادگیری الکترونیکی شکل گبرنامه

( LMS) ها نسبت به تأمین یك سیستم مدیریت یادگیری  دانشگاه   می شودکند، پیشنهاد  

 اختصاصی برای خود و مستقل از نوید اقدام نمایند.

بستر شبکه بر  یادگیری  انتقال  معنای  به  اساساً  الکترونیکی  یادگیری  اینکه  به  توجه    با 

لذا تأمین شبکه اثربخش بودن آن دارد،  اینترنت نقش مهمی در  پر  اینترنت است و  ی 

تواند یك اقدام حیاتی و مؤثر بر توسعه نظام سرعت اینترنت و زیرساخت فیبر نوری می

 یادگیری الکترونیکی باشد.
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ن  علمی برای دورا  هیاتنامه الزامات یادگیری ترکیبی جهت اعضای  تدوین و تصویب شیوه

 .پسا کرونا

 : تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر از ریاست محترم دانشگاه، معاون توسعه و منابع انسانی، مدیریت 

فناوری اطالعات ستاد دانشگاه، حراست دانشگاه، حراست مجموعه مجتمع پیامبر اعظم  

مجازی    آموزشهمکاران بزرگواری که به نوعی در این مهم یاریگر مجریان    همه)ص(، و  

 آید.بودند، به عمل می
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