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مقدمه
اهم  از  ايران  کشور  همچنين  و  جهان  کشورهاي  اکثر  در 
پرستاران  پزشکان،  تربيت  پزشکي  آموزش  دغدغه هاي 
دانش  مداوم  وآموزش  متخصص  و  عمومي  وپيراپزشکان 
آموختگان علوم پزشکي تعريف مي شود. رشد روز افزون 
تحقيقات علوم پزشکي، تکنيکهاي تشخيصي، درماني، مراقبتي 
و پيشگيري و همچنين افزايش تکنولوژي موجب تغييرات 
سريع در عرصه علمي علوم پزشکي گشته است. به دليل 
پراکندگي نيروهاي پزشکي، پرستاري و پيراپزشکي پس از 
فارغ التحصيلي و کمبود وقت و احتماال انگيزه همواره آموزش 
مداوم از چالشهاي بسياري برخوردار بوده است. اين در حالي 
است که روانشناسي يادگيري، فرايند يادگيري در بزرگساالن را 
يک فرايند متکي به خود معرفي کرده است. فارغ التحصيالن 
علوم پزشکي براي حفظ دانش و مهارت خود به شدت به 
آموزش به روز و مداوم نيازمندند. يادگيري الکترونيک يک 
فرايند يادگيرنده محور است که با توجه به عدم محدوديت مکان 
و زمان و همچنين انعطاف بيش از حد و فراگير محور بودن 
آن، به عنوان يکي از مهمترين اهدف استراتژيک دانشگاهها 
در آمده است. نياز به آموزش الکترونيک در دانشگاه علوم 

پزشکي ارتش دو چندان است زيرا:
1 - پراکندگي جغرافيايي مراکز درماني و بيمارستانهاي ارتش 

بسيار زياد است.
تعدد پزشکان،  از نظر  ايران  ارتش جمهوري اسالمي   - 2

پرستاران وپيرا پزشکان در حال خدمت درآن موقعيتي 
منحصر به فرد دارد.

3 - امکان آموزش حضوري و رودررو که در شيوه هاي سنتي 
آموزش مداوم رواج دارد، عالوه بر داليل باال اغلب با 
مشکالتي مانند کمبود تعداد پرسنل براي جايگزيني در 
زمان اعزام، اقماري بودن برجي از مراکز و.... به سختي 

قابل اجرا است.
4 - از آنجا که پزشکان، پرستاران و پيراپزشکان شاغل در 
ارتش در خط اول پاسخگوئي به بحرانها هستند، نيازهاي 
آموزشي اين گروه بعضا بسيار متفاوت ازگروه پزشکي 

شاغل در ساير مراکز مي باشد.
5 - طرح هاي آموزش مداوم کشور که عمدتا از سوي سازمان 
نظام پزشکي کشور اجرا ميگردد عمدتا پزشکان را مخاطب 
قرار مي دهند، و اين در حالي است که پرستاران و پيرا 
پزشکان دو گرده بزرگ در پاسخ گوئي به بحران اند و 
فعاليت مناسب آنان در مراکز درماني ارتش موفقيت نظام 
سالمت را تضمين کرده و از بار مالي و رواني تحميل شده 

در مواقع بحران خواهد کاست.
6 - الويت هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي ارتش 
با توجه به رسالت خاص با دسترسي به منابع ارائه شده 

توسط ساير دانشگاهها تامين نمي گردد.
7 - طراحي سامانه آموزش مداوم الکترونيک در دانشگاه علوم 
پزشکي آجا موجب صرفه جوئي در زمان، منابع انساني 
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ومالي شده واين سازمان را در مدت زمان کمتري به اهداف 
بازآموزي دانش آموختگان خواهد رساند.

و  پرستاران  پزشکان،  مداوم  اموزش  حاضر  حال  در   -  8
پرستاري  و  با طب  مرتبط  موارد  در  بويژه  پيراپزشکان 
نظامي در دانشگاه علوم پزشکي ارتش از وضعيت مطلوبي 
برخوردار نيست و برنامه هاي آموزش مداوم به مواردي 
مانند برگزاري سمينارها، همايش ها وکار گاه ها محدود 
مراکز  در  بوده ومعموال  بر  هزينه  اين روشها  مي گردد. 
دانشگاهي ارتش و بيمارستانها برگزار مي شود و به داليل 
متعدد ذکر شده در باال فرصت حضور افرادي که در نقاط 
دور از مرکز در حال خدمت مي باشند با ساير افراد يکسان 

نخواهد بود.

بنابراين بر آن شديم تا با طراحي وب سايت آموزش مداوم 
دانشگاه علوم پزشکي ارتش با رويکرد آموزش طب وپرستاري 
نظامي فرصت برابر براي آحاد جامعه پزشکي ارتش فراهم 
کرده وبخشي از دغدغه هاي آموزش مداوم در حوزه طب و 

پرستاري نظامي را با اجراي اين طرح حل کنيم.

نحوه ورود به سايت
از دوطريق مي توان به سايت دسترسي يافت

از طريق وب سايت دانشگاه علوم پزشکي آجا به آدرس   -1
www.ajaums.ac.ir و لينک آموزش مداوم

www.vcme.ajaums.ac.ir از طريق آدرس  -2
ليست  دروس،  ليست  لينک  انتخاب  و  سايت  به  ورود  با 

شکل1- صفحه اصلي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               2 / 5

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-75-fa.html


سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 92-1391 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 64

شکل2- ليست درسها

درس هاي ارائه شده و نام اساتيد و در صورت تمايل عکس 
آنها نمايش داده مي شود گروه هدف فراگيران اعم از دانشجو 
در رشته هاي مختلف، رشته تحصيلي دانش آموختگان و يگان 

خدمتي آنها مشخص مي شود )شکل 1(
با انتخاب هر يک از درس ها ابتدا اهداف آموزشي نمايش داده 
شده و سپس متن در س نمايش داده مي شود و فراگير با مطالعه 
سواالت تعاملي درس و پاسخگوئي به آنها و دريافت بازخورد 
آني و توضيح در مورد دليل اشتباه يا صحيح بودن پاسخها به 
اهداف آموزشي دست خواهد يافت. پاسخگوئي به سواالت 
درس به منظور آموزش گام به گام و هر چه تعاملي تر شدن 

متن در نظر گرفته شده است. )شکل هاي 2، 3، 4(
اين سامانه داراي قابليت هاي زير است:

در ابتداي در س اهداف آموزشي ارائه مي شود
ابتدا متن درس نگاشته مي شود. سپس يک سوال طرح مي شود 

وفراگير يکي از 4 گزينه را انتخاب مي کند. با انتخاب هر پاسخ 
)صحيح يا غلط( متني به منظور آموزش درس ارائه خواهد 
شد در اين متن يا هر جاي ديگر از درس ميتوان از نمودار 
اشکال، جداول، عکس، فايل هاي صوتي وتصويري يا ساير 
مدارک استفاده کرد. تعداد سواالت بعد از متن اوليه درس 
بينهايت است و هدف از ارائه مطالب به اين صورت آموزش 
دروس به صورت تعاملي و مبتني بر حل مسئله مي باشد. در 
پايان سواالت و ارائه پاسخ هاي آنها فراگير ميتواند درآزمون 
نهائي شرکت کند.تعدا سواالت در اين قسمت نيز محدوديتي 
ندارد. بالفاصله پس از پاسخ گوئي فراگير نتيجه آزمون به 
نشاني پست الکترونيکي او و استاد پست خواهد شد. شرايط 
گذراندن موفق در س توسط استادو از طريق مديريت سايت 

تعيين مي شود.
کاربران براي ارائه پيشنهادات و انتقادات و نظرات، مي توانند 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               3 / 5

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-75-fa.html


سیمین تاج شريفي فر و احسان صفري 65سامانه آموزش مداوم پزشكي، پرستاري و پیراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

به صفحه تماس با ما در منوي افقي سايت، مراجعه کنند و 
فرم مربوطه را پر کنند )شکل 5(.

براي ثبت نام، کاربران مي بايست فرم زير را پر کنند و ايميل 
خود را بصورت صحيح وارد کنند چون به منظور ارسال ايميل 

به کاربر استفاده مي شود )شکل 6(.
براي جستجو در درسهاي اين سامانه، کاربران با مراجعه به 
لينک جستجو، تصوير زير را مشاهده مي کنند که با انتخاب 
يکي از موارد )نام استاد - عنوان - جامعه هدف( و وارد کردن 
متن دلخواه، اگر جستجو نتيجه اي داشته باشد در جدولي نشان 

داده مي شود )شکل 7(.
در پايان ليست منابع استفاده شده در درس ارائه مي شود.

نتيجه گيري
مهم ترين شاخصه هاي  از  بودن يکي  فرا مکان  فرا زمان و 
آموزش مجازي مي باشد که کاربران در سراسر کشور حتي در 
روستاهاي دور افتاده نيز مي توانند با کمترين هزينه اطالعات 
خود را در زمينه رشته هاي پزشکي بروز کنند و همچنين سطح 

شکل 4- متن درس

شکل 3- نمايش اهداف درس

شکل 5
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اطالعات خود را بسنجند.
با طراحي اين سايت انتظار مي رود فارغ التحصيالن رشته هاي 
پزشکي، پرستاري و پيراپزشکي با مطالعه سايت، اطالعات خود 
را بروز کنند و همچنين سطح دانش خود را بسنجند )توسط 

شکل 6

شکل 7

تست هاي مطرح شده بعد از هر درس و آزمون نهايي انتهاي 
اين تستها( وارتقاء سطوح آموزشي ودستيابي به افق هاي جديد 

در آموزش تسهيل گردد.

کلمات کليدي:  يادگيري الکترونيک، آموزش مجازي، طراحي 
وب، آموزش مداوم الکترونيک
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