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نام همکاران، نوع و میزان مشارکت هر یک از ایشان در فعالیت مورد نظر را ذکر نمایید. (اولین نفر به عنـوان نماینـده مجریـان    
  ردیف قابل افزایش است). –می شود   محسوب 

 امضاء
میزان 

 مشارکت
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت  درجه دانشگاهی نوع همکاري

کارشناس  - غیر هیات علمی طرح مجري 100% 
ارشد یادگیري الکترونیکی 

 در علوم پزشکی

، کارشناس تحصیالت تکمیلی و مجري طرح
کارشناس مسوول دبیرخانه برنامه تحول و 

 نوآوري در آموزش دانشگاه

 1 میترا طاهريخانم 

استاد همکار اصلی و   70%   
 درسمسوول 

و قائم مقام ریاست  معاون آموزشی دانشگاه استادیار
  دبیرخانه  برنامه تحول و نوآوري در آموزش

 2 دکتر حمید واحديآقاي 

اصلی همکار  20%   مدیر گروه آموزشی یادگیري الکترونیکی دانشگاه  استادیار 
  ع پ شهیدبهشتی

  شنودي فرخخانم دکتر مهرنوش 

  
3  

اصلیهمکار   50%   گروه آموزشی یادگیري  عضو هیات علمی استادیار 
  دانشگاه ع پ شهیدبهشتی الکترونیکی

  4  خانم دکتر زهرا زاهدي

گروه آموزشی یادگیري  عضو هیات علمی استادیار همکار اصلی  50%  
  دانشگاه ع پ شهیدبهشتی الکترونیکی

 5  خانم دکتر مریم اکبري الکه 

و مشاور  همکاراصلی  50%   
 طرح

معاون تحقیقات و فناوري، مسوول بسته مجازي  دانشیار
  سازي برنامه تحول آموزش

 6  آقاي دکتر محمدحسن امامیان

 7  خانم دکتر فریده صادقیان  عضو هیات علمی پژوهشی    پژوهشی استادیار  اصلی همکار  30%  
اصلی همکار 30%       8  محمدباقر سهرابیدکتر آقاي   مدیر آموزش دانشکده پزشکی غیر هیات علمی  

  9  آقاي دکتر مهدي میرزایی  رییس دانشکده پزشکی استادیار همکار  10%     
  10%   10  آقاي دکتر محمدتقی رحیمی  معاون آموزشی دانشکده پزشکی استادیار همکار  
  10%   11  دکتر مهدي خاکساري  مور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهامدیر  دانشیار  همکار 

  10%   12  خانم ربابه زروج حسینی  دانشگاه EDCمدیر  غیر هیات علمی همکار 
  13  خانم فاطمه سلطانی  کارشناس امور پژوهشی  غیر هیات علمی همکار  20%  
  14  خانم بتول داغیانوس  کارشناس آموزش بیمارستان امام حسین(ع)  غیر هیات علمی همکار  20%  
  15  خانم مهندس میترا حسینی  معاونت آموزشی فناوري اطالعات کارشناس   غیر هیات علمی  همکار  30%  

   ده پزشکیدانشک -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود دانشگاه محل انجام فعالیت:

                                    گروه آموزشی بیماري هاي داخلی   :گروه/رشته
  دکتري پزشکی عمومی: مقطع تحصیلی

  آموزشی : فاز

  بیماري هاي داخلی: بخش بالینی       مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) شاهرود: بیمارستان
   )1397- 98و نیمسال اول و دوم سال تحصیلی  1396- 97نیمسال (نیمسال دوم سال تحصیلی  3 مدت زمان اجرا:

         14/2/1397: تاریخ شروع

                    31/3/1398 :تاریخ پایان
  



  کلی:هدف 
) بـا بکـارگیري از مـدل    Blended Learningطراحی و اجراي بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گـوارش بـه شـیوه ترکیبـی (     -1

) جهت دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشـکی  Flipped Classroomپداگوژیکی نوین در یادگیري الکترونیکی (
  شاهرود.

ارزشیابی نمرات امتحانات پایانی در دو روش آموزشی سنتی و تلفیقی بخش تئوري دوره آموزشـی فیزیوپـاتولوژي گـوارش رشـته     -2
در دانشگاه علـوم پزشـکی   ) Flipped Classroomبا بکارگیري از مدل پداگوژیکی نوین در یادگیري الکترونیکی (پزشکی عمومی 

  .شاهرود

بـا   گوارش دانشجویان رشته پزشکی عمـومی  دوره آموزشی فیزیوپاتولوژيدانشجویان در بخش تئوري ارتقاي سطح دانش و یادگیري -3
با بکـارگیري از   در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود) Flipped Classroomبکارگیري از مدل پداگوژیکی نوین در یادگیري الکترونیکی (

  . )Blended Learning(شیوه آموزش ترکیبی 

   
  اهداف اختصاصی:اهداف ویژه/ 

، تعیـین محتـواي آموزشـی (انتخـاب رسـانه هـا و مـواد)       ، تعیین اهداف، تجزیه و تحلیل ویژگی هاي فراگیران، تدوین برنامه آموزشی-1
 ،ASSUREطراحی آموزشی الگوي ، با استفاده از ارزشیابی و تجدید نظر، و رانمشارکت فراگی، اربرد رسانه ها و موادک

   
  انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید): بیان مساله (ضرورت

ناپـذیري بـر تمـامی      است کـه تـأثیر اجتنـاب    یم جدیدي به نام فناوري اطالعات مطرح شدهاورود به عصر اطالعات، پاراد  آستانه در
آموزشی در مواجهه بـا  اجتماعی را دستخوش تغییرات بزرگی نموده است. نهادهاي  هاي دانش بشري داشته و نهادهاي مختلف حوزه

آموزش الکترونیکی نیز پـارادیمی  . نمایند می پارادیم، بر اساس رویکردهاي جدید، نظام آموزشی خود را در سطوح مختلف تنظیم این
 هاي آموزشی متعـدد  ها در قالب طرح ها و دانشگاه و چند سالی است توسط برخی سازمان باشد جدید و محصول فناوري اطالعات می

آمـوزش   .مختلف ایجـاد کـرده اسـت    هاي جدیدي را براي جوامع حتی اجرا شده است. به طورکلی فناوري اطالعات، فرصت مطرح و
نیازهـاي روزافـزون مـردم بـه آمـوزش، عـدم دسترسـی یکسـان بـه مراکـز            تواند بسیاري از معضالت جوامع از جمله الکترونیکی می

نمایـد. مزایـاي    برطرفد را شو هاي زیادي که صرف آموزش می ن مجرب، و هزینهاقتصادي، کمبود آموزگارا آموزشی، کمبود امکانات
آوري و علـوم در دو قـرن    انچه به رشد فنچن ).1(دهد می اند که معایب آن را پوشش زیادي براي این نوع سیستم آموزشی برشمرده

م و فنـآوري بـه میـزان بـاور نکردنـی و در ابعـاد       گذشته بنگریم درخواهیم یافت که از آن زمان تا به حال بسیاري از شاخه هاي علو
نحوه آموزش هنوز با پانصد سال گذشته آن تفاوت چندانی نداشته و عمدتاً بـه شـکل سـنتی    در حالی که  وسیعی گسترش یافته اند

امـروز  راهگشاي مشـکالت   در یک کالس حضوري و یک استاد و تعدادي دانشجو خالصه می گردد. این شکل آموزش به هیچ عنوان
بشر نیست چرا که اوالً به دلیل گسترده شدن علوم، روش هاي سنتی قبلی در انتقال مفاهیم به نسل بعدي داراي محدودیت بـوده و  

آمـوزش، مجـال بـه روزرسـانی مطالـب       ع صورت می گیرند که روش هاي سنتیدوم آنکه تغییرات در علم و تکنولوژي به قدري سری
آوري هـاي جدیـد    آوري ها عمري کمتر از شش ماه داشته و پس از طـی یـک دوره کوتـاه، فـن     ز فنآموزشی را نمی یابند. برخی ا

درصـد آمـوزش هـاي رایـج در کشـورهاي مختلـف از        60یش بینی می گردد در دو دهه آینـده بـیش از   . پجایگزین آنها می گردند
محقق گردد و به زودي این نوع آموزش ها در همه زمینه ها و در همه کشورها فراگیر خواهند شد. ایـن   یادگیري الکترونیکی طریق

همه بواسطه توسعه وسیع زیر ساخت شبکه اینترنتی است که استفاده و بهـره گیـري از ایـن نـوع آمـوزش هـا را بـیش از پـیش در         



گونه آموزش ها نقـش   باعث خواهد شد این آموزش به شیوه الکترونیکیو مناسب بودن  سرعت، کیفیت، قیمت می دهد.اولویت قرار 
    .)2(مهمی در زندگی بشر ایفا نمایند

بسـیاري از کشـورهاي مختلـف بـوده     بهره مندي از فضاي مجازي به منظور ارتقاي کیفی و کمی آموزش عالی، تجربـه اي موفـق در   
است. امروه دانشگاه هاي بزرگی در جهان تحت عنوان دانشگاه هاي مجازي فعال هستند و حتی برخی از آنهـا در نظـام هـاي رتبـه     

ر بین المللی جایگاه هاي قابل قبولی نیز کسب نموده اند. با توجه به گرایش جوانـان بـا انگیـزه و توانمنـد کشـور بـه حضـور د        بندي
تحصیالت دانشگاهی در مقاطع تحصیلی مختلف و همچنین دسترسی آحاد جامعه به فضاي مجـازي، بـه نظـر مـی رسـد گسـترش       
آموزش عالی نظام سالمت با بهره گیري از ظرفیت هاي فضاي مجازي، راهبردي مناسب براي پاسخ به نیازهاي ملـی در ایـن حیطـه    

عدي اسـت و بایـد تمـامی عملکردهـا و فعالیـت هـاي آکادمیـک را در بـر گیـرد.          کیفیت در آموزش عالی مقوله اي چند ب ).3است(
آموزش، برنامه هاي آکادمیک، تحقیقات، اعضاي هیات علمی، دانشجویان، فراگیران، امکانات و تجهیزات، ارائه خـدمات بـه جامعـه و    

قاي کیفیت در هر کدام از آنها مسـتلزم  جزئیات محیط آموزشی همگی اجزاي سیستم پیچیده آموزش عالی هستند که تضمین و ارت
است. از طرف دیگر ابعاد بین المللی آموزش عـالی ماننـد تبـادالت علمـی     ارزیابی و بررسی دقیق مجموعه هاي متعدد و جداگانه اي 

یگـري از ایـن   بین مراکز، ایجاد شبکه هاي تعاملی، تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه هاي تحقیقاتی و بین المللـی نیـز قسـمت د   
ابعاد را در بر می گیرد. براي معنی دار کردن این کیفیت باید هم به استانداردها توجه داشت و هم بهترین عملکرد در هـر حیطـه را   

عنـوان ابـزارى نیرومنـد     توان بهی فناورى اطالعات و ارتباطات را م). آموزش مجازي نیز از این امر مستثنی نیست. 4شناسایی نمود(
اى که شیوه سنتى آموزش را دستخوش تغییـر قـرار داده    گونه تقاى کیفیت وکارایى آموزش پزشکى مورداستفاده قرار داد؛ بهبراى ار

امروزه بکارگیري آمـوزش مجـازي در علـوم پزشـکی      .)5هاى درس نباشد( و در بعضى موارد دیگر نیازى به حضور فیزیکى در کالس
رش است و هر روزه بر تعـداد کشـورهایی کـه ایـن برنامـه را بـه صـورت اجبـاري یـا          در همه کشورهاي جهان به سرعت رو به گست

هـاى   کیم و همکاران بر این باورنـد کـه فنـاورى    و مک افرادى مانند کرى و ایساکسون). 6اختیاري ارائه می دهند؛ افزوده می شود(
نظام آموزشى ما را متحول کنند. اسـتفاده از وب   توانند هاى موجود در آن مانند شبکه جهانى وب مى ها و ظرفیت اطالعات، محیط

از  ویژه آمـوزش پزشـکى نیـز    هاى آموزشى و یادگیرى و به محیط ت.و اینترنت موجب دگرگونى در تمامى ابعاد زندگى بشر شده اس
توانـد   موزشـى، نمـى  هـاى قـدیمى آ   عنوان یک پدیده مدرن، بـا همـان پـارادایم    اند؛ اما استفاده از وب به نصیب نبوده این تأثیر بى

عنـوان یـک رسـانه مهـم در آمـوزش پزشـکى نیازمنـد تـدوین          کیفیت آموزش و یادگیرى را باال ببرد. استفاده از شبکه اینترنتى بـه 
مورد رفتار مناسـب در فراینـد یـاددهى ویـادگیرى     در هاى نو، قواعد یا استانداردها، خصوصا  زیرساختارهاى جدید آموزشى، پارادایم

). ارتقاي کیفیت آموزش دانشجویان پزشکی نیز همانند سـایر رشـته هـا و مقـاطع تحصـیلی      7ادگیرى الکترونیکى است (مربوط به ی
تحول در روش ها و فنون تدریس امکان پذیر نیسـت. براسـاس تئـوري یـادگیري در بزرگسـاالن، یادگیرنـدگان       آموزش عالی، بدون 

ترل داشته باشند، در تجارب یادگیري به طـور فعـال درگیـر شـوند، سـرعت      بزرگسال ترجیح می دهند که بر روي یادگیري خود کن
یادگیري را خودشان تعیین کنند، بازخورد مناسبی در رابطه با یادگیري خود دریافت کنند و با استفاده از اطالعات و شواهد موجـود  

جمله یـادگیري الکترونیکـی، مـی تواننـد محیطـی      به نتایج و برداشت هاي مورد نظر برسند. انواع سیستم هاي آموزش از راه دور از 
). با اتخاذ روش هایی براي دستیابی یادگیرندگان به سطوح بـاالي یـادگیري، مـرتبط    8مناسب براي آموزش بزرگساالن فراهم سازند(

ي مختلـف،  بودن یادگیري با زندگی و تجارب واقعی افراد، لحاظ کردن تفاوت هاي فردي یادگیرندگان، پوشش سـبک هـاي یـادگیر   
ارائه محتوا به شیوه هاي متنوع، وادار کردن یادگیرنـدگان بـه فعالیـت هـاي معنـادار و عملـی، کنتـرل و نظـارت یـادگیري توسـط           
یادگیرندگان در تعامل با مدرس و سایر یادگیرندگان، یادگیري مشارکتی، تعاملی بودن روند یادگیري و ایفـاي نقـش تسـهیل گـر از     

  ). 9سوي استاد درس(

به عنـوان مـوج دوم آمـوزش هـاي مجـازي      است که  (Blended learning)رکیبی یادگیري تی از شیوه هاي آموزش مجازي، یک
هـاي   سـعی دارد بـا ترکیـب آمـوزش    است که در دنیا مـورد توجـه قـرار گرفتـه و     نوین و کارآمد  شناخته شده و از جمله روش هاي

یـادگیري فـراهم    -محور و فراگیرمحور موجبات یادگیري بـادوام را در فرآینـد یـاددهی   یاددهنده هاي  شیوه حضوري و مجازي و نیز



فارغ از محدودیت هاي مکانی و زمانی، هزینه هـاي آمـوزش را کـاهش داده و در نهایـت موجـب ارتقـاي عـدالت در نظـام         آورده، و 
  گردد. آموزشی کشور 

منـد چهـره بـه چهـره و      کند که شامل ترکیـب نظـام   را توصیف میهاي یادگیري  فعالیت (Blended learning)رکیبییادگیري ت
 رکیبـی . یـک روش تـدریس ت  )10( )2007، (لیـوك  و منابع یـادگیري اسـت  یادگیرنده، یاددهنده تکنولوژي میان  ي تعامالت بر پایه

به چهره و محیط یـادگیري   اي، متصل کننده دو کران محیط یادگیري کامالً چهره از دیدگاه طرح درس بین رشته تواند تعامالت می
  آموزان برود.  تواند یا در کالس درس باشد یا معلم به دیدار دانش کامالً بر خط باشد. بخش چهره به چهره می

با توجه به مطالب فوق، با بررسی نمرات دانشجویان رشته پزشکی عمومی (طرح ریفرم) دانشگاه علوم پزشکی شـاهرود در بخـش   
دانشـجویان در ایـن درس بـه علـت      نیمسال تحصیلی  گذشته مشخص گردید؛ 4طی  وپاتولوژي گوارشفیزیتئوري دوره آموزشی 

  سنگینی مباحث و مطالب درسی، در مقایسه با دانشجویان سایر دروس تخصصی پزشکی نمرات کمتري را کسب نموده اند 

) جهـت دانشـجویان   Blended Learningطراحی و اجراي بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گوارش به شـیوه ترکیبـی (   ،لذا
مدل پـداگوژیکی نـوین در یـادگیري     ) به عنوان یکFlipped Classroom( کالس معکوس استفاده از روشبا رشته پزشکی عمومی 

  انشگاه علوم پزشکی شاهرود معرفی گردید.در د ، کار گروهیپرسش و پاسخ ،ثبح، حل مسئله، اکتشافی، و روش هاي الکترونیکی

اي اهـ فضـاي یـادگیري فـردي و ارائـه محتو    کالس درس به تغییر فضاي آموزشی از ) با Flipped Classroomدر این روش آموزشی (
و مدت زمـانی قبـل از آغـاز کـالس از طریـق      خارج از کالس (اعم از متن/ سخنرانی/ کنفرانس/ عکس و فیلم هاي آموزشی/ و ...) درسی 

در قالب سواالت طرح شـده و یـا اختصـاص موضـوعات مباحـث درس در       منزل در کار براي تکلیفدانشگاه انجام، و  LMSبارگذاري در 
آموزشی اقدام (آمـوزش  دانشجویان نسبت به مشاهده/ مطالعه آنالین و یا دانلود فایل هاي  قالب و یکی و ... در اختیار آنان قرار می گیرد.

با یکدیگر مشارکت می کنند و یـا تحقیقـات و بررسـی هـا را     در تاالرهاي گفتگو در بحث هاي آنالین مستقیم انفرادي بیرون از کالس)، 
 تمـرین،  مطالـب،  مـرور  بـه  مـدرس  نجام می دهند و در نهایت مفاهیم را در داخل کالس با راهنمـایی هـاي  منزل/ خوابگاه دانشگاه ادر 

 طورمـداوم  بـه بدین ترتیب مدرس می تواند در طی کـالس   واده می شود د خورد بازان آنپرداخته، توسط یاد دهنده به  پاسخ و رسشپ
یـادگیري  بـا توجـه بـه ضـرورت تجمیـع      همچنـین   .)آموزش گروهی درون کالسقرار دهد ( ارزیابیمیزان یادگیري دانشجویان را مورد

را  یاددهنـده و یادگیرنـده  توانند جـدایی   ها می این فعالیت، رکیبییادگیري مسأله محور در یادگیري تهاي پروژه محور و  مشارکتی، روش
  .)12گردد (موجب براي یادگیرندگان و درك بهتري از برنامه درسی را  هرساندبه حداقل 

 مرور تجربیات و شواهد خارجی (با ذکر رفرنس): -10

در دانشـگاه فلوریـداي مرکـزي بـا      ترکیبـی با اسـتفاده از دروس  انجام داده اند؛  2001کال در سال زیوبان و موس در مطالعه اي که 
کالس چهـره بـه   ساعت   ، یک درس سه ساعتی تنها با یک»برخط«هاي کالس چهره به چهره با یادگیري  جایگزینی بخشی از زمان

درس چندین درس مختلف تشکیل شود کـه قـبالً فقـط یـک      دهد در یک کالس هایی اجازه می چهره واقعی برگزار شد. چنین دوره
هـاي سـنتی نـرخ مـردودي کمتـر و نـرخ        هایی در مقایسه با دوره شد. همچنین آنها گزارش کردند که چنین دوره کالس تشکیل می

چـه تفـاوت قابـل    نشـان داد اگر انجام گردید؛  2013در سال  دمیرر و ساهیندر مطالعه دیگري که توسط . )14(قبولی باالتري دارند
تـر   هایشان موفـق  شان به پروژه در انتقال دانش ترکیبی دانشجویان گروهها در پیشرفت آکادمیک وجود ندارد اما  اي بین گروه مالحظه

  .)15ه است(اثر مثبتی بر انتقال یادگیري داشت ترکیبیاند. در نتیجه یادگیري  از گروه چهره به چهره بوده

هـاي کارآمـد و مـؤثر در یـادگیري باشـد.       توانـد از جملـه روش   مـی  رکیبـی دهـد یـادگیري ت   ان مـی هاي پیشین نشـ  بررسی پژوهش
 -؛ ککـونن )2000، )16ز (هـاي آمـوزش سـنتی و یـادگیري الکترونیکی(کـالین      ي اثـر بخشـی روش   هاي متعددي به مقایسه پژوهش

ــادگیري ت)، 2007، )19(؛ ارنســت و کــالثرپ)2002، )18(؛ لــیم2002و همکــاران،  )17ا(مونتــ و  )20ر(و ســنتی(گورپینا رکیبــیی
اند. در مقابل، مطالعات اندکی مسـتقیماً سـه روش چهـره     ) پرداخته2014، )21ن(؛ الیسو2006؛ آکویونلو و سویلو، )2009همکاران، 



مربیان در تحصـیالت  اند. بسیاري از  ) را مقایسه کرده2013(الکهتانی و هیگینس، رکیبی به چهره، یادگیري الکترونیکی و یادگیري ت
انـد. ایـن    چهره و آموزش به کمـک کـامپیوتر، اسـتفاده کـرده     به عنوان روش جایگزین براي آموزش چهره ، بهرکیبیعالی از یادگیري ت

  ).2010، )22گ(رساند(وان هاي آنها را به کمترین میزان می ها را دارد و در عین حال ضعف شیوه نقاط قوت هریک از این آموزش

هـاي آموزشـی    در برنامـه  رکیبـی بر تحقیقات تجربی در مورد یادگیري ت 2013) در سال 23(کینگو و کانگه ي مروري که در مطالع
    دریافتند:انجام دادند؛  دهندگان یاد

تجمیـع شـوند. زیـرا ایـن      رکیبـی هاي پروژه محـور و یـادگیري مسـأله محـور در یـادگیري ت      الف) بایستی یادگیري مشارکتی، روش
  را به حداقل برسانند و درك بهتري از برنامه درسی را موجب شود. یاددهنده و یادگیرندهتوانند جدایی  می ها فعالیت

بـرد تـأثیر    هاي آموزشی را نظیر یادگیري مسأله محور و یک مجموعه سؤاالت را به کار مـی  سایر روش رکیبیب) وقتی که یادگیري ت
  شود.  گذاري آن بیشتر می

روي کـارایی و ادراك  رکیبـی  ي چهره به چهره و یـادگیري ت  شیوهي اثرات دو  پژوهشی در مورد مقایسه 2013در سال  )24(اسمیت
آموزان متوسطه انجام داد. این پروژه تفاوت یادگیري تلفیقی و چهره به چهره را روشـن سـاخت. مـدیروس، گـامس، آمـوریم و       دانش

هـاي یـادگیري مشـارکتی بـراي      یک مطالعه قوم نگاري به منظور بررسی رفتار ابزارهاي ارتباط اصلی محـیط  )2013( )25(مدیروس
زمـان و   آموزان انجام دادند. این پژوهش به این نتیجه رسید که طراحـی دوبـاره ابزارهـاي ارتبـاط هـم      پرورش حضور اجتماعی دانش

آموزان در دروس بر خط مـؤثر اسـت. گینـز و     افزایش حضور اجتماعی دانشهاي یادگیري مشارکتی به منظور  زمان براي محیط ناهم
کنـد، ایـن    که مخلوطی از تجارب برخط و چهره به چهره را فراهم می رکیبیت) تأکید کردند که در تجربه یادگیري 2009()26(الیس

) بـر شـش هـدف    2003()27راهـام( اسگاسورپ و گ کنند. هاي مطلوب یادگیري همدیگر را تقویت می تجارب در رسیدن به خروجی
پـذیري شخصـی، سـودمندي     ولیتوشامل غنی کردن آموزش، دسترسی به دانش، تعامـل اجتمـاعی، مسـ    رکیبیتطراحی یادگیري 
پشـتیبانی   2009و همکـارانش در   )28د(اند. فاکتورهایی که تماماً از طریـق فـرا تحلیـل برنـار     بازبینی تأکید کرده اقتصادي و آسانی

بخش هـاي تئـوري    تواند در بهبود یادگیري می رکیبیتي  رسد آموزش به شیوه توجه به نتایج مطالعات پیشین به نظر میبا  شود. می
  مؤثر واقع شود. دروس مختلف رشته هاي علوم پزشکی

در تدریس بیوشـیمی   ASSUREاستفاده از مدل آموزشی و همکاران در مورد  انصاري هادي پور هاديدر مطالعه دیگري که توسط 
بــــا طراحـــــی ســـــایت بیوشـــــیمی ارائــــه گردیــــد؛   پــــانزدهمین همــــایش آمــــوزش علــــوم پزشــــکیدر  بــــالینی

)www.biochem1.blogfa.com و ارائه مطالب درسی بصـورت (online در گـروه بیوشــیمی و ژنتیـک بـر     1388، از سـال
نتایج بدست آمده از این تحقیق، اگرچـه نشـان دهنـده    م گردید. انجا در دانشگاه علوم پزشکی اراك ،ASSUREطبق مدل آموزشی 

اهمیت ایـن روش آموزشی است ولی در این زمینه مشکالتی نیز وجود دارد کـه عمـدتاً شامل شکاف دیجیتالی، پهناي کم باندهاي 
وم پزشکی کشور انجام شـد  مخابراتی و سرعت کم اینترنـت است. این مدل آموزشی در جهت تحقق سـند ملـی تحـول آمـوزش علـ

 .)29(و در صورت اجراي آن در سـایر دروس دانشـگاهی امید می رود که تغییرات ارزشمندي در نظام آموزشی ایجاد شود

14-Martyn, M. (2003). The Hybrid Online Model: Good practice. Educause Quarterly, 1, 18-23. 
15-Medeiros, F., Gomes, A., Amorim, R. & Medeiros, G.(2013). Redesigning collaboration tools to enhance social 
presence in online learning environment. Collaboration and Technology, 8224, 175-191. 
16-Meyen, E., Aust, R., Gauch, J. M., Hinton, H. S., Isaacson, R. E., Smith, S. J. & Tee, M. J. (2002) E-learning: 
Aprogrammatic research construct for the future. Journal of Special Education Technology, 17, 37–46. 
17-Moore, J. L., Dickson-Deane, C. & Galyen, K. (2011). E-learning, online learning, and distance learning 
environments: Are they the same? The Internet and Higher Education,14, 129–135. 
18-Marino, T. A. (2000). Learning Online: A view from both sides. The National Teaching & Learning Forum, 9(4), 
4–6. 
19-Naidoo, N. & Naidoo, R. (2007). Using blended learning to facilitate the mathematical thought processes of 
primary school learners in a computer laboratory: A case study in calculating simple area. Journal of College 
Teaching & Learning, 4(7), 79-94. 



20-NCTM. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. The National Council of Teachers of 
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مرور تجربیات و شواهد داخلی (در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه و کشور بطور کامل  - 11
  ذکر و رفرنس ذکر شود):

طراحی و اجراي تدریس بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گوارش با شیوه مورد نظر براي اولین بـار دردانشـگاه هـاي کشـور     
  ربه موفقی در مجازي سازي آموزش علوم پزشکی محسوب گردد.اجرا گردید که می تواند تج

  ها معتبر زیر در مورد انجام آموزش مجازي سیستم گوارش به نتایج زیر دست یافتیم: با بررسی هاي انجام شده در بانک

  موردي از انجام این کار گزارش و یافت نشد. Noormag.irو  SID.irهاي اطالعاتی فارسی از جمله  در بانک

ها هزار داد و مقاله چاپ شده در دنیـا   هاي اطالعاتی و پایگاه هاي داده خارجی که در برگیرنده ده هاي بانک ولی با جستجو در سایت
ها و مقـاالت زیـر حاصـل شـد، در      است، یافتهISI, PubMed, Scopus, GoogleScholarباشند و از جمله معتبرترین آنها می

اسـت؛ بـه بررسـی پیشـرفت دانشـجویان در روش یـادگیري        شورهاي آرژانتین و لیتوانی انجام گردیدهکه در ک  2و  1مقاالت شماره 
، در خصوص بررسی استفاده محتویـات الکترونیکـی   3مجازي پرداخته شده است، همچنین کومرا جنا از کشور هند در مقاله شماره 

  بر روي یادگیري مجازي بحث و بررسی انجام گرفته است.

  
  
  
  
   



شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید (آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق  - 12
  متدولوژي):

  نیازسنجی آموزشی:-1

نیمسـال   4دانشکده پزشکی و بررسی نمرات دانشجویان رشته پزشـکی عمـومی درطـی    آموزش پس از برگزاري جلسه مشورتی با مدیر محترم 
                           و نیمســـال اول ســـال تحصـــیلی 1395-96اول و دوم ســـال تحصـــیلی نیمســـال ، 1395-95(نیمســـال دوم ســـال تحصـــیلیتحصــیلی  

در مقایسـه بـا دانشـجویان سـایر دروس      حث و مطالب درسـی، انگینی مببه علت سگوارش فیزیوپاتولوژي دانشجویان بخش تئوري  ).97-1396
  ي را کسب نموده اند.کمترنمرات تخصصی پزشکی 

آینده و ... با حضور معاونت آموزشـی دانشـگاه (مـدرس بخـش تئـوري       عالیت هاي مورد نظرجلسه توجیهی جهت شرح موضوع، فبرگزاري یک -
ـ  دانشگاه، EDCگوارش)، مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مدیر  فیزیوپاتولوژي ول تحقیقـات و فنـاوري دانشـگاه (مسـو     تمعاون

آمـار و فنـاوري اطالعـات     یتمـدیر ریاست و معاونت آموزشی و مدیریت آموزش دانشـکده پزشـکی،   بسته مجازي سازي علوم پزشکی دانشگاه)، 
  معاونت آموزشی.    serverمسوول واحد دانشگاه، 

و رونـد کـار توسـط     (Blended learning)رکیبی تازي بیشتر اعضاي جلسه با آموزش جهت آشناس Powerpointتهیه و ارائه یک فایل -
مبنـی بـر   جلسه؛ همچنـین تصـمیم گیـري نهـایی      اینجانب و توضیحات بیشتر توسط معاونت آموزشی دانشگاه و پاسخ به سواالت سایر اعضاي

  . 1396-97نیمسال دوم سال تحصیلی  از اجراي این طرح براي دانشجویان گروه هدف

آمـار و فنـاوري    یتو فناوري دانشگاه (مسوول بسته مجازي سازي علوم پزشکی دانشگاه)، مـدیر  تحقیقات تمعاونبرگزاري جلسه دوم با حضور -
 زیرسـاخت هـاي دانشـگاه در آمـوزش الکترونیکـی اعـم از:       معاونت آموزشی جهت اطالع از وضـعیت  serverمسوول واحد اطالعات دانشگاه، 

LMSو ... در دانشگاه.انشجویی، ، سرعت اینترنت خوابگاه هاي د، اتاق تولید محتواي آموزشی  

  نفر   116به تعداد گوارش فیزیوپاتولوژي دوره آموزشی اخذ نمرات دانشجویان چهار نیمسال گذشته در بخش تئوري -

گوارش) به انضمام طرح درس به دانشـکده پزشـکی جهـت    فیزیوپاتولوژي دوره آموزشی ارسال نامه تقاضاي استاد مسوول درس (بخش تئوري -
) درس مـذکور. ( جهـت بررسـی و تصـویب در شـوراي آموزشـی دانشـکده         Blended Learningاجراي شیوه آموزشی ترکیبی (تصویب 

  پزشکی، سپس طرح و تصویب در شوراي آموزشی دانشگاه).  

بـر اسـاس    گـوارش و تنظـیم طـرح درس   فیزیوپـاتولوژي  دوره آموزشی اخذ محتواي آموزشی و سرفصل درس مورد نظر از استاد بخش تئوري -
  .) Blended Learningشیوه ترکیبی (

گوارش) بـه انضـمام طـرح درس بـه شـیوه آموزشـی ترکیبـی        فیزیوپاتولوژي دوره آموزشی تصویب تقاضاي استاد مسوول درس (بخش تئوري -
)Blended Learning  .در شوراي آموزشی دانشکده و سپس شوراي آموزشی دانشگاه (  

 ASSUREدانشجویان رشته پزشکی عمومی بـر اسـاس الگـوي طراحـی آموزشـی      گوارش فیزیوپاتولوژي شی دوره آموز طراحی بخش تئوري -
ارزشـیابی و تجدیـد   ر، مشـارکت فراگیـ   ،کـاربرد رسـانه هـا و مـواد    د، نتخاب رسانه هـا و مـوا  ، اعیین اهداف، تهاي فراگیر تجزیه وتحلیل ویژگی(

                      )نظر

  ندوین طرح درس مربوطه.-

  کی عمومی از شیوه سنتی به شیوه ترکیبیدانشجویان رشته پزشگوارش فیزیوپاتولوژي دوره آموزشی تبدیل محتواي آموزشی بخش تئوري  -

)Blended Learning(  :هـا   طراحی گرافیکـی صـفحات و سرفصـل   ، شده آماده سازي محتواهاي گردآوري، آوري محتواي آموزشی جمعشامل
  .اتوران سازي محتواو  شده آوري جمعمطابق محتواي 



دوره آموزشی  1396-97رشته پزشکی عمومی که در نیمسال دوم سال تحصیلی  7گروه هدف (دانشجویان ترم  اخذ لیست اسامی دانشجویان-
  از دانشکد پزشکی. )گوارش را واحد گیري نموده اند فیزیوپاتولوژي

  دانشگاه. LMSشجویان گروه هدف در داناعضاي هیات علمی و مشخصات ورود اطالعات و -

  سطح دسترسی.  تعیین جهت اساتید و دانشجویان گروه هدف با توجه به  Password و  Userاختصاص -

  نحوه استفاده.و دانشگاه LMSجهت آشنایی با  اجراي یک کالس/ کارگاه آموزشی/ توجیهی جهت دانشجویان-

 LMSبـا   گـوارش فیزیوپـاتولوژي  ی اعضـاي هیـات علمـی بخـش تئـوري دوره آموزشـ       و استفاده برگزاري کالس/ کارگاه آموزشی براي آشنایی-
  .  دانشگاه

تـاریخ    از 1396-97در نیمسـال دوم سـال تحصـیلی     جهـت دانشـجویان   گـوارش فیزیوپاتولوژي ی کالس بخش تئوري دوره آموزشاولین آغاز -
15/2/97.  

 17گـوارش کـه در روش سـنتی    فیزیوپـاتولوژي  ی بخش تئـوري دوره آموزشـ  برنامه ریزي و تنظیم برنامه و مباحث  تنظیم برنامه کالس ها:-
یـک جلسـه کـالس    : )Blended Learning(جلسه کالس حضوري برگزار می گردید؛ به برنامه جدید با بکارگیري از شیوه آموزش ترکیبـی  

  جلسه). 11جلسه کالس آنالین/ مجازي (جمعا  2، و assroomFlipped Clجلسه  8، حضوري به روش سنتی (اولین جلسه درس)

، و مورد نظـر اسـتاد   ، تکالیف(متن/ عکس/ فیلم و ...)ها و ...  Flipped Classroomمورد نیاز دانشجویان جهت  بارگذاري محتواهاي آموزشی-
    . LMSدر  ...

از طریق تمـاس تلفنـی    دانشجویان و اطالع رسانی هاي الزم جهت بارگذاري تکالیف و ... ارتباط و هماهنگی مداوم و منظم با استاد درس و نماینده-
 .SMSو 

  بر حسن انجام کل فرآیندهاي انجام کار.   کامل نظارت-

    .و اطالع رسانی به نماینده دانشجویاندانشگاه  LMSدر  ات جلسات کالسآموزشی مزتبط با موضوعهاي بارگذاري فیلم -

  . 1397-98ول و دوم سال تحصیلی ، و نیمسال هاي ا1396-97تحصیلی  اساس برنامه هاي تنظیمی نیمسال دوم سال شروع آموزش بر-

در سالن اجتماعات رازي مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امـام حسـین(ع) وابسـته بـه دانشـگاه علـوم       برگزاري اولین جلسه حضوري کالس -
  پزشکی شاهرود.  

  .و ...  Flipped Classroomبرگراريگروه جهت انجام تکالیف،  4به  گروه بندي دانشجویان-

  برگزاري کالس هاي مجازي.  -

، تیم محتواي آموزشی، استاد درس و دانشجویان/ نماینده دانشجویان و اطالع رسـانی هـاي   ITارتباط و هماهنگی مداوم و منظم با اعضاي تیم -
    و ... . LMSالزم جهت بارگذاري تکالیف در 

  بر حسن انجام کل فرآیندهاي انجام کار.   کامل تنظار-

 و رفع مشکالت احتمالی./ بازنگري ارزشیابی-

  
  
  



  تجزیه و تحلیل ویژگی هاي فراگیران-2-1

  (گروه هدف اولین دوره طرح):

  پزشکی عمومی در مقطع دکتري پزشکی (طرح ریفرم) می باشند. الف) کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل رشته
سـال تحصـیلی    نیمسـال دوم ورودي نفر از دانشجویان در ترم هفتم تحصـیل (  35و  8، دو نفر ترم 9از دانشجویان ترم ب) یک نفر 

  ) می باشند. 94-1393
  نفر دختر می باشند. 17نفر از دانشجویان پسر و  21ج)از نظر جنسیت تعداد

  سال است.   23د) میانگین سنی دانشجویان 
  نفر بومی 8بومی شهرستان شاهرود و سایر دانشجویان غیر بومی می باشند. ( نفر از دانشجویان 3و) تعداد 

 نفر بومی استان هاي شمالی کشور و بقیه از سایر نقاط کشور پذیرفته شده اند).  7نفر بومی شهرستان مشهد،  6شهرستان تهران،  
  ه) کلیه دانشجویان پیشنیاز این دوره را در ترم هاي گذشته گذرانده اند.

  کلیه دانشجویان براي اولین بار این دوره فیزیوپاتولوژي گوارش را انتخاب واحد کرده و می گذرانند. ز)

  تعیین اهداف-3-1

  گوارش وکبد هاي آشنایی با بیماري هدف کلی دوره:

  اهداف ویژه رفتاري:

 (موارد زیر) آشنا شده و نام ببرد. شاملدوره فیزیوپاتولوژي گوارش بخش تئوري مباحث مختلف با دانشجویان انتظار می رود الف)

  )کلی (جهت هر جلسه یک هدف

  مري ي هاآشنایی با بیمار -1

 ک)ایپپتیها گاستریت،دئودنیتزخم(ي معدهواثنیعشر ي هاآشنایی با بیمار -2

 معدههاي مري وآشنایی با کانسر -3

 سوء جذب وسندرم مزمن ،آشنایی با اسهال حاد -4

  ،ایلئوس وانسداد مکانیکیهرود التهابی ي ي هاآشنایی با بیمار -5

  وروده کوچک رودهبزرگهایآشنایی با کانسر -6

  ي وهپاتیتهازرد هبرخورد ب نحوهآشنایی با  -7

  وعوارض آن کبديسیروزآشنایی با -8

  کبدي  هاي با توده ییآشنا -9

  یصفراويها آشنایی با بیماري-10

  یپانکراسها آشنایی با بیماري-11

  قادر باشند بخش هاي مختلف سیستم گوارش بدن انسان را توضیح دهند،. دانشجویاندر پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، ) ب



قادر باشند بیماري هاي بخش هـاي مختلـف سیسـتم گـوارش بـدن انسـان را        دانشجویانج) در پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، 
  توضیح دهند.

قادر باشند رویکردهاي تشخیصی بیماري هاي مختلف سیستم گـوارش انسـان    دانشجویانایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، د) در پ
  را  توضیح دهند.

قادر باشند یافته هاي کلینیکـی در بیمـاران مبـتال بـه بیمـاري هـاي مختلـف         دانشجویانه) در پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، 
  ستم گوارش بدن انسان را بیان کنند.سی

با قادر باشند راه هاي درمان بیماران مبـتال بـه بیمـاري هـاي مختلـف سیسـتم        دانشجویانو)در پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، 
  گوارش بدن انسان را بیان کنند.

 4-1-تعیین محتواي آموزشی (انتخاب رسانه ها و مواد)

و بـا   بخش تئوري دوره آموزشـی فیزیوپـاتولوژي گـوارش،    اهداف)،Blended Learning(، روش اجرا (شیوه آموزش ترکیبی باتوجه به موضوع
  . این رسانه ها شامل:  دیگرد تهیهبا حداکثر امکانات دانشگاه رسانه ها و مواد آموزشی الزم ، ASSUREالگوي طراحی آموزشی تاکید بر 

آمـوزش از طریـق وب سـایت هـاي مختلـف آموزشـی کـه قابـل         -5عکس هاي آموزشـی،  -4موزشی، فیلم هاي آ-E Books ،3-2کتاب، -1
دستگاه دیتـا  -7وایت برد، -6و ...، Clinical Key، بانک اطالعاتی Student Anatomyدسترسی اساتید و دانشجویان می باشد. از قبیل: 
 مربوطه و ... .فایل هاي اسالید اساتید ، )Wi-Fiپروژکتور و پرده نمایش، اینترنت (شبکه کابلی و 

 گردیدنـد  انتخـاب ، ASSUREالگـوي طراحـی آموزشـی    بـا تاکیـد بـر    در این مرحله، عالوه بر رسانه ها و مواد آموزشی، روش هاي آموزشی نیز 
  و ...Flipped Class، روش کار گروهی، روش پرسش و پاسخ ،روش بحث، حل مسئله، روش اکتشافی مانند:

 

  ها و مواد رسانهکاربرد -5-1

          مـواد آموزشـی و   در ابتـدا  شـود.   مـی حـی  اطراقـدام بـه   پس از آن که مواد آموزشی انتخاب، اصالح یا طراحی شد، براي بهره گیـري از آن هـا   
گزاري کـالس و تجهیـزات   شرح کوتاهی در مورد نحوه بر. سپس می کنیم، بازبینی مدر نظر داریبراي کالس درس مورد نظر فعالیت هایی را که 

دانشگاه در بخش توضیحات هر تکلیف بارگذاري می گردیده و مواد/ محتواهاي آموزشـی نیـز    LMSآموزشی و کمک آموزشی مورد استفاده در 
ورد نیـاز  تجهیزات و امکانات مـ  جویان توضیح، ودانشبه  Flipped Classبارگذاري می گردد. و یا در آغاز  LMSقبل یا به همراه تکالیف در 

 :این مرحله عبارت اند ازدر  ترین فعالیت ها و کامال آماده استفاده می کنیم.مهمرا فراهم 

به منظور اطمینان از صحت عملکرد و باال بودن کیفیت مواد آموزشی، آن ها را قبل از استفاده مورد بررسـی قـرار    الف) بررسی مواد آموزشی:
درست کار می کنند. به ویـژه در مـورد    از آن استفاده نماییم؛در تدریس  مهمه ي وسایلی که قصد داری می کنیم که. اطمینان حاصل می دهیم

براي پیشگیري از بروز مشکالت احتمالی، قبل از شـروع کـالس درس بایـد همـه ي وسـایل مـورد نیـاز را کنتـرل          . ووسایل برقی و الکترونیکی
 .نماییم

بـا  با توجـه بـه نـوع و نیـاز کـالس      روش تدریس خود را  ،تدریس غازپیش از آ دهندده می بایست فرا: ب) تمرین نحوه ي تدریس و آموزش
 نماید.بررسی کامال ، ASSUREالگوي طراحی آموزشی تاکید بر 

، و ITدرس در دانشگاه، کالس  ، اعم از کالسصورت بگیردمحیطی را که قرار است در آن جا آموزش مکان/ ج) آماده سازي محیط آموزشی:
نور، دمـا و خصوصـیات دیگـر    گنجایش تعداد دانشجویان، چیدمان صندلی و میزها، از نظر یا کالس هاي مستقر در بیمارستان آموزشی دانشگاه 

 می گردد.بررسی 



تصـویري   ارائـه ي یادگیرندگان پیش از آغاز کالس براي درس جدید،نحوه ي آماده سازي با توجه به اهمیت و لزوم د) آماده سازي مخاطبان:
ارائه یک تکلیف، تشریح یک عکس آموزشی، مشاهده یـک فـیلم آموزشـی و    کلی از درس جدید و ایجاد انگیزه در آنان با استفاده از یک مسئله، 

 نماید.می تواند آنان را براي یادگیري آماده دانشگاه بارگذاري شده است؛  LMS...  که یک روز قبل از برگزاري کالس در 

بـراي ارائـه   تا می کوشند فرا دهندگان با توجه به تجربه خود بهره گیري از هر رسانه، روش خاص خود را می طلبد.  اد آموزشی:ه) ارائه ي مو
  .مواد آموزشی، روش هاي آموزشی مناسبی بر گزینند

  

  رانمشارکت فراگی-6-1

براي رسیدن به هدف هـاي آموزشـی تمـرین هـاي     یادگیرندگان یادگیري مؤثر هنگامی صورت می گیرد که که  با توجه به این مهم
در آغـاز تمـرین   و به همین علـت  تصحیح شود.  یادگیرندگانکافی و مناسب انجام دهند. این کار سبب می شود خطاها و اشتباهات 

مشـارکت   بـا توجـه بـه اینکـه    چـون  . یامـد نهیچ نوع ارزشیابی یا امتحانی از یادگیرنده به عمـل  بخش تئوري فیزیوپاتولوژي گوارش 
صحت پاسخ هاي خـود و میـزان یـادگیري خـود را      ؛ می توانندیادگیرندگان در کالس درس، براي آنان بازخوردهایی فراهم می آورد

  درك کنند.  

  .می گردیدفعال تر در کالس جو یادگیري ه شده و بدین ترتیب در ارائه ي مواد آموزشی مشارکت دادجویان دانش-

دانشـگاه   LMSداده شده و بخش هایی از درس که از قبـل بـه صـورت حضـوري و یـا در      س مشارکت دانشجویان در فرآیند تدری-
در فرآیند آمـوزش درگیـر شـده و     گانیادگیرندد. بدین ترتیب یمشخص گردیده است؛ توسط دانشجویان در کالس تدریس می گرد

    ختند.به صورت فعاالنه به ساخت دانش می پرداضمن یادگیري بهتر مطالب آموزشی، 

، تدریس بخش هایی از درس توسـط دانشـجویان، ارائـه    گروهی هايبحث گروهی، کار روش حل مسئله، با پرسش سؤاالت مناسب،-
  .گردید از انفعال آنان جلوگیري میاست، جویان در کالس درس سایر فعالیت هایی که مستلزم کار و فعالیت دانشانجام و تکالیف، 

  

  ارزشیابی و تجدید نظر-7-1

یابی اثربخشـی تـدریس   ارزشـ  )، Flipped Classجلسات درس (حضـوري، آنالیـن/ مجـازي،     یهدر گام آخر، پس از برگزاري کل
، نیـروي انسـانی   LMSبا نظارت دقیق بر تمامی مراحل اجرا از ابتدا تا انتهاي دوره، اعم از زیر ساخت هاي آموزشـی ( د (یانجام گرد

تهیه رسانه ها و محتواي آموزشی، کاربرد رسانه ها و محتواي آموزشـی، مراحـل مختلـف طراحـی     فناوري اطالعات و ارتباطات و ...)، 
بـراي   .، آموزش دانشجویان، پیشنهادات/ انتقادات دانشجویان و اسـاتید در حـین اجـرا، و ... )   ASSUREآموزشی بر اساس الگوي 

 یـم؛ بـه دسـت آور  وژي گـوارش بـا روش اجـرا شـده خـود      بخـش تئـوري فیزیوپـاتول   کاملی از آموزش  تصویر صحیح و یمآن که بتوان
             ارزشـیابی  جویانارزشیابی از کل فرایند آموزش ضروري است. از این رو، نه تنهـا میـزان تحقـق هـدف هـاي آموزشـی توسـط دانشـ        

         منـدرج ذیـل  . اقـدامات  می شود، بلکه میزان کارایی رسانه هاي آموزشی، تناسب روش هاي آموزشی و... نیـز بایـد ارزش یـابی شـود    
  می بایست در این مرحله انجام گردد:

به منظور آگاهی از میزان دست یـابی دانـش آمـوزان بـه هـدف هـاي آموزشـی، میـزان          ارزش یابی عملکرد یادگیرندگان:) الف
پیشرفت آنان از بعد شناختی، مهارتی و نگرشی اندازه گیري می شود. بدین منظور می توان، از امتحان کتبی، چـک لیسـت، آزمـون    

 .عملکردي، مقیاس نگرش، چک لیست رتبه بندي محصول و نظایر آن استفاده کرد



مفیـد  از رسانه ها و روش هاي آموزشـی هنگـامی   وش هاي متنوع با توجه به اینکه بکارگیري ررزشیابی رسانه ها و روش ها:اب) 
ارزش یابی از میـزان مطلوبیـت رسـانه هـا و روش هـا، امکـان شـناخت کـارایی و          ؛است که به تحقق هدف هاي آموزشی منجر شود

 .اثربخشی آن ها را فراهم می سازد

و شناخت این مشـکالت  که در هنگام تدریس پدید می آید؛ امکان بهتري در مشکالتی قطعا بررسی ی فرایند آموزشی:ارزشیابج)
 .امکان رفع آن ها در آموزش هاي بعدي را فراهم می آورد

و بـه  پس از شناخت مشکالت موجود و هم چنین کسب ایده هاي جدید، می توان مواد، رسـانه هـا، روش هـا     بازبینی و اصالح:د)
  نمود.طور کلی آموزش را بازبینی و در صورت لزوم اصالح 

بـا   )Blended Learning( از اجـراي شـیوه آمـوزش ترکیبـی     دانشـجویان  در پایـان دوره سـنجش رضـایت    :رضایت سنجیه) 
 در بخـش تئـوري دوره آموزشـی گـوارش در قالـب پرسشـنامه انجـام       ) Flipped Classroomکالس معکوس ( از روشبکارگیري 

  گرفت.

و موفقیـت/ عـدم موفقیـت اجـراي شـیوه       دانشجویان گروه هـدف 	بررسی میزان یادگیري دانشجویان: بررسی میزان یادگیري) و
در بخـش تئـوري دوره   ) Flipped Classroomکالس معکوس ( از روشبا بکارگیري  )Blended Learning( آموزش ترکیبی

بـا روش   ،مشـابه نیمسـال انجـام طـرح بـا اسـتاد       3در  اندازه گیري و با نمرات درسآموزشی گوارش با آزمون هاي تکوینی و پایانی 
نیمسال گذشته مقایسه، تا از صحت روش آموزشی جدید و یادگیري/ ارتقـاي یـادگیري در دانشـجویان گـروه      4تدریس سنتی طی 

 هدف اطمینان حاصل گردد.

 
  اجراي برنامه:-2

  مقدمات اجرا/ زیر ساخت ها-1-2

  دانشگاه. LMSالف) راه اندازي 

  ب) خرید تجهیزات مورد نیاز و راه اندازي اتاق تولید محتواي الکترونیکی دانشگاه.

  ج) تعریف کاربران (اعم از اساتید/ دانشجویان، کارشناسان فنی و ... و تعیین سطوح دسترسی آنها)

  جهت دانشجویان گروه هدف. LMSد) برگزاري کارگاه هاي آموزشی کاربرد 

  و ... جهت توانمندسازي اعضاي هیات علمی مرتبط با برنامه آموزشی. LMSه) برگزاري کارگاه هاي آموزشی کاربرد 

  .LMSو) عقد قرارداد پشتیبان با شرکت طراح 

به منظور کنترل فرآینـد مزبوطـه و    LMSز) برگزاري یک کالس آنالین با حضور اعضاي گروه فنی، اساتید و اینجانب و شرکت پشتیبان طراح 
  گوارش. فیزیوپاتولوژيرفع اشکاالت احتمالی قبل از آغاز دوره آموزشی 

  

  

  



  تعیین جایگاه آموزشی  -2-2

آیین نامه آموزش ترکیبی در دوره هاي دکتري عمـومی .... مصـوب شصـت و سـومین جلسـه شـوراي عـالی         3تبصره یک ماده با توجه به ) الف
، ارائه کامل دروس علوم پزشکی (نظري پایه و تخصصی) به شیوه الکترونیکی، با تقاضاي اسـتاد مسـوول   9/3/95م پزشکی مورخ علو برنامه ریزي

  پذیر می باشد. در شوراي آموزشی دانشکده پزشکی و تصویب در شوراي آموزشی دانشگاه، امکاندرس، پس از تایید 

کیبی در دوره هاي دکتري عمومی مصوب شصت و سومین جلسه شـوراي عـالی برنامـه ریـزي     ب) بررسی دستورالعمل ها/ آیین نامه آموزش تر
  علوم پزشکی.

ج) اقدام در جهت سیاست ها/ خط مشی هاي معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی در قالـب برنامـه تحـول و نـوآوري در       
  آموزش علوم پزشکی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور.

استاي اجراي اهداف برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی دانشگاه و اجراي اهداف و فعالیت هاي تـدوین شـده در بسـته هـاي     د) در ر
آمایشی: مجازي سازي علوم پزشکی، حرکت بسوي دانشگاه هاي نسل سوم، بین المللی سازي علوم پزشکی، آموزش پاسخگو و عـدالت محـور، و   

  کشور.  ... در سطح دانشگاه و 

  

  برنامهاجراي کامل -3-2

نفـر از دانشـجویان    38بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش جهـت  (اولین گروه)  پس از فراهم نمودن کلیه مقدمات زیرساختی، اجرايالف) 
  گردید.  ) انجام 1396-97(نیمسال دوم سال تحصیلی  5/3/97آغاز گردید که تا  15/2/97ترم هفتم رشته پزشکی عمومی دانشگاه از بازه زمانی

  

 اقدامات انجام گرفته بر اساس معیارهاي شش گانه گالسیک:

 اهداف واقع بینانه) –نیاز سنجی  –معیار اول (تبیین مساله -

( بررسی نمرات دانشجویان رشته پزشکی عمومی (طرح ریفرم) دانشگاه علوم پزشـکی  نیازسنجی آموزشی و بررسی وضعیت موجود -
  نیمسال تحصیلی  گذشته) 4طی  فیزیوپاتولوژي گوارششاهرود در بخش تئوري دوره آموزشی 

ش ، و رومدل پداگوژیکی نوین در یادگیري الکترونیکـی  به عنوان یک )Flipped Classroom(استفاده از روش کالس معکوس -
  ، کار گروهی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پرسش و پاسخ ،بحث، حل مسئله، اکتشافیهاي 

 Blendedطراحی بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گوارش رشته پزشکی عمومی به شیوه آموزش الکترونیکی ترکیبـی ( -
Learning(  روش کالس معکوس با بکارگیري از)Flipped Classroom(  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.در  

 Blended( اجراي بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گوارش رشته پزشکی عمومی به شیوه آموزش الکترونیکی ترکیبـی  -
Learning(  روش کالس معکوس با بکارگیري از)Flipped Classroom( .در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  

در دو روش آموزشی سنتی و به شیوه آموزش الکترونیکـی ترکیبـی بخـش تئـوري دوره آموزشـی       ارزشیابی نمرات امتحانات پایانی-
  فیزیوپاتولوژي گوارش رشته پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.

  .ASSUREطراحی و اجراي کلیه مراحل طرح بر اساس الگوي طراحی آموزشی  -



 .ASSUREبر اساس الگوي طراحی آموزشی  تعیین محتواي آموزشی (انتخاب رسانه ها و مواد) - 

  

  معیار دوم  ( آماده سازي )  -

  مرور مقاالت و پژوهش ها در زمینه انواع مدل هاي طراحی آموزشی و انتخاب مدل طراحی.-

  یادگیري الکترونیکی (آموزش ترکیبی).مرور مقاالت و پژوهش ها در زمینه یادگیري الکترونیکی و مدل هاي  -

  مرور مقاالت و پژوهش ها در ارتباط با روش هاي تدریس در فیزیو پاتولوژي گوارش. -

ه هایی که از آموزش الکترونیکی استفاده می کنند و آشنایی با مزایا و محدودیت هـایی کـه در عمـل بـا     بررسی دانشکده یا دانشگا -
  آنها مواجه هستند.

 4جلسه مشورتی با مدیر محترم آموزش دانشکده پزشکی و بررسی نمـرات دانشـجویان رشـته پزشـکی عمـومی درطـی        برگزاري -
، فعالیـت هـاي مـورد    طرحلسه توجیهی جهت شرح موضوع اولین جدر درس فوق الذکر؛ نهایتا با برگزاري گذشته نیمسال تحصیلی 

بخش تئوري فیزیوپـاتولوژي گـوارش)، مـدیر امـور آموزشـی و تحصـیالت        نظر آینده و ...  با حضور معاونت آموزشی دانشگاه (مدرس
دانشگاه، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه (مسوول بسته مجـازي سـازي علـوم پزشـکی دانشـگاه)،       EDCتکمیلی دانشگاه، مدیر 

و  serverاه، مسـوول واحـد   ریاست و معاونت آموزشی و مدیریت آموزش دانشکده پزشکی، مدیریت آمار و فناوري اطالعـات دانشـگ  
  برگزار گردید.   1396شبکه معاونت آموزشی، با دعوت معاونت آموزشی دانشگاه در مهر ماه 

که به منظور آشناسازي بیشتر اعضاي جلسه با آموزش ترکیبی و رونـد کـار توسـط     Powerpointدر جلسه اي  با ارائه یک فایل  -
زشی دانشگاه و پاسخ به سواالت سایر اعضاي جلسه به تشریح موضـوع پرداختـه شـد؛    اینجانب و توضیحات بیشتر توسط معاونت آمو

 .1396-97همچنین تصمیم گیري نهایی مبنی بر اجراي این طرح براي دانشجویان گروه هدف در نیمسال دوم سال تحصیلی 

  .ASSURبا الگوي طراحی  بخش تئوري فیزیوپاتولوژي گوارشکالس آموزشی براي آشنایی مدرس  -

  و متناسب با یادگیري الکترونیکی. ASSURآموزشی بر اساس مدل  رسانه ها و مواد(انتخاب، اصالح یا طراحی)-    

  مقدمات اجرا/ زیر ساخت هاي محیط آموزشی   -

  )972نوید در نیمسال  LMS(استفاده از  دانشگاه. LMSالف) راه اندازي 

  اتاق تولید محتواي الکترونیکی دانشگاه.ب) خرید تجهیزات مورد نیاز و راه اندازي 

  ج) تعریف کاربران (اعم از اساتید/ دانشجویان، کارشناسان فنی و ... و تعیین سطوح دسترسی آنها)

  جهت دانشجویان گروه هدف. LMSد) برگزاري کارگاه هاي آموزشی کاربرد 

  ضاي هیات علمی مرتبط با برنامه آموزشی.و ... جهت توانمندسازي اع LMSه) برگزاري کارگاه هاي آموزشی کاربرد 

  .LMSو) عقد قرارداد پشتیبان با شرکت طراح 



بـه منظـور کنتـرل    LMSز) برگزاري یک کالس آنالین با حضور اعضاي گروه فنی، اساتید و اینجانب و شرکت پشتیبان طراح 
  ي گوارش.فرآیند مربوطه و رفع اشکاالت احتمالی قبل از آغاز دوره آموزشی فیزیوپاتولوژ

برگزاري جلسه دوم با حضور معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه (مسوول بسته مجازي سازي علوم پزشکی دانشگاه)، مدیریت آمـار  -
، اتاق تولیـد محتـواي آموزشـی و    LMSمعاونت آموزشی جهت اطالع از وضعیت  serverو فناوري اطالعات دانشگاه، مسوول واحد 

  ... در دانشگاه.

نفر (نیمسـال دوم   116ات دانشجویان چهار نیمسال گذشته در بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گوارش به تعداد اخذ نمر-
نفـر) و نیمسـال اول سـال     30و  27(بـه ترتیـب   1395-96نفر)، نیمسال اول و دوم سال تحصـیلی   23(1395-95سال تحصیلی  

) دوازده و 887/12محاسـبه میـانگین نمـرات چهـار نیمسـال گذشـته (      نفر)) و بررسی نمـرات مکتسـبه و    36(1396-97تحصیلی 
  هشتصد و هشتاد و هفت هزارم.  

ارسال نامه تقاضاي استاد مسوول درس (بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گـوارش) بـه انضـمام طـرح درس بـه دانشـکده       -
درس مذکور. ( جهت بررسـی و تصـویب    )Blended Learning(پزشکی جهت تصویب اجراي شیوه آموزش الکترونیکی ترکیبی 

  در شوراي آموزشی دانشکده پزشکی، سپس طرح و تصویب در شوراي آموزشی دانشگاه). 

اخذ محتواي آموزشی و سرفصل درس مورد نظر از استاد بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گوارش وتنظیم طـرح درس بـر   -
کاربرد رسـانه هـا   د، نتخاب رسانه ها و موا، اعیین اهداف، توتحلیل ویژگیهاي فراگیر تجزیه(ASSURاساس الگوي طراحی آموزشی 

  )وشیوه آموزش الکترونیکی ترکیبی   ارزشیابی و تجدید نظرر، مشارکت فراگی، و مواد

تصویب تقاضاي استاد مسوول درس (بخش تئوري دوره آموزشـی فیزیوپـاتولوژي گـوارش) بـه انضـمام طـرح درس براسـاس مـدل         -
در شوراي آموزشی دانشکده و سـپس شـوراي   ) Blended Learning(و به شیوه آموزش الکترونیکی ترکیبی  ASSURطراحی 

  آموزشی دانشگاه. 

  

 معیار سوم ( متدولوژي مناسب)  

  نجی آموزشی و بررسی وضعیت موجود نیازس - 

 ASSUREطراحی و اجراي کلیه مراحل طرح بر اساس الگوي طراحی آموزشی  -

  تعیین اهداف کلی دوره (آشنایی با بیماري هاي گوارش و کبد) و نوشتن اهدف ویژه رفتاري  -

  گوارش وکبد هاي هدف کلی دوره:آشنایی با بیماري

  اهداف ویژه رفتاري:

 الف)دانشجویان انتظار می رود با مباحث مختلف بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش شامل (موارد زیر) آشـنا شـده و نـام ببـرد.    
  )کلی (جهت هر جلسه یک هدف

  مري يي هاآشنایی با بیمار -1

 ک)ایپپتیها زخم گاستریت،دئودنیت( عشر واثنی ي معدهي هاآشنایی با بیمار -2



 معدههاي مري وکانسرآشنایی با  -3

 سوء جذب و سندرم مزمن ،آشنایی با اسهال حاد -4

  ه، ایلئوس و انسداد مکانیکیرود التهابی ي ي هاآشنایی با بیمار -5

  و روده کوچک بزرگ روده هايآشنایی با کانسر -6

  ي و هپاتیت هازرد هبرخورد ب نحوهآشنایی با  -7

  و عوارض آن کبديسیروزآشنایی با -8

  کبدي  هاي با توده ییآشنا -9

  صفراوي يها آشنایی با بیماري-10

  پانکراس يها آشنایی با بیماري-11

ب) در پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، دانشجویان قادر باشند بخش هـاي مختلـف سیسـتم گـوارش بـدن انسـان را       
  توضیح دهند،.

شجویان قادر باشند بیماري هاي بخش هاي مختلف سیستم گـوارش بـدن   ج) در پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، دان
  انسان را توضیح دهند.

د) در پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، دانشجویان قادر باشند رویکردهاي تشخیصی بیمـاري هـاي مختلـف سیسـتم     
  گوارش انسان را  توضیح دهند.

ي گوارش، دانشجویان قادر باشند یافته هاي کلینیکی در بیماران مبتال بـه بیمـاري هـاي    ه) در پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژ
  مختلف سیستم گوارش بدن انسان را بیان کنند.

و) در پایان بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش، دانشجویان با قادر باشـند راه هـاي درمـان بیمـاران مبـتال بـه  بیمـاري هـاي         
  ن انسان را بیان کنند.مختلف سیستم گوارش بد

بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گوارش، و با تاکید بـر الگـوي طراحـی     تعیین محتواي آموزشی (انتخاب رسانه ها و مواد) -
عکـس هـاي   -4فـیلم هـاي آموزشـی،    -E Books ،3-2کتـاب،  -1و شـیوه آمـوزش الکترونیکـی ترکیبـی (     ASSUREآموزشی 
          وب سـایت هـاي مختلـف آموزشـی کـه قابـل دسترسـی اسـاتید و دانشـجویان مـی باشـد. از قبیـل:            آموزش از طریـق  -5آموزشی، 

Student Anatomy بانک اطالعاتی ،Clinical Key  ،... دسـتگاه دیتـا پروژکتـور و پـرده نمـایش، اینترنـت       -7وایت بـرد،  -6و
 )، فایل هاي اسالید اساتید مربوطه و ... .)Wi-Fi(شبکه کابلی و 

  آموزشی   کاربرد رسانه ها و مواد -

مـواد  در ابتـدا  شـود.   مـی حـی  اطراقـدام بـه   پس از آن که مواد آموزشی انتخاب، اصالح یا طراحی شد، براي بهره گیـري از آن هـا   
شـرح کوتـاهی در مـورد نحـوه     . سـپس  مـی کنـیم  ، بازبینی مدر نظر داریبراي کالس درس مورد نظر آموزشی و فعالیت هایی را که 

دانشگاه در بخش توضیحات هر تکلیف بارگذاري مـی   LMSزاري کالس و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد استفاده در برگ



بـه   Flipped Classبارگذاري می گـردد. و یـا در آغـاز     LMSگردیده و مواد/ محتواهاي آموزشی نیز قبل یا به همراه تکالیف در 
  و کامال آماده استفاده می کنیم.رد نیاز را فراهم تجهیزات و امکانات مو جویان توضیح، ودانش

(در اولین نیمسـال اجـراي   بخش تئوري دوره فیزیوپاتولوژي گوارش تدریس  پس از فراهم نمودن کلیه مقدمات زیرساختی، اجراي -
دانشـگاه از بـازه   نفر از دانشجویان ترم هفتم رشته پزشـکی عمـومی    38جهت  انجام ))1396-97(نیمسال دوم سال تحصیلی طرح 

  می گیرد. 5/3/97آغاز گردید که تا  15/2/97زمانی 

فیلم آموزشی مزتبط با موضوع اولین جلسه کالس (تهوع و استفراغ، سوء هاضمه و درد شکم و برخورد بـا بیمـار ...) در    3بارگذاري -
LMS  اردیبهشـت. و   15ضوع درس روز شـنبه  اردیبهشت جهت مشاهده و آمادگی دانشجویان با مو 12دانشگاه در روز چهارشنبه

  .SMSاطالع رسانی به نماینده دانشجویان از طریق تماس تلفنی و 

  . 1397اردیبهشت ماه سال  15شروع آموزش بر اساس برنامه هاي تنظیمی از -

 8سـاعت   در 1396-97برگزاري اولین کالس بحش تئوري دوره آموزشی فیزیوپاتولوژي گـوارش در نیمسـال دوم سـال تحصـیلی     -
نفر کارشناس عضو تـیم   2نفر دانشجوین اخذ کننده این واحد و مدرس مربوطه،  38ا شرکت  97اردیبهشت ماه  15صبح روز شنبه 

IT         یک نفر کارشناس تیم تهیه محتواي آموزشی و اینجانـب در سـالن اجتماعـات رازي مرکـز آموزشـی، پژوهشـی و درمـانی امـام ،
  گروه تقسیم گردیدند. 5م پزشکی شاهرود.. در پایان این کالس دانشجویان به حسین(ع) وابسته به دانشگاه علو

سوال از مبحث اولین جلسه کالس (براي هر گروه یک سوال تعیـین گردیـد و یـک نفـر از هـر        5حاوي  1بارگذاري تکلیف شماره -
اه گردید. مهلت تحویل تکلیف از سـاعت  دانشگ LMSگروه به عنوان سرگروه موظف به جمع بندي و بارگذاري تکلیف گروه خود دز 

اردیبهشت تعیین گردید که به علت قطعی اینترنت خوابگاه دانشجویان، مهلـت تحویـل    17روز  14اردیبهشت تا ساعت  16روز  13
اردیبهشت نمدید گردید و در زمان مشخص شده سر گروه کلیه گروه هـا اقـدام بـه بارگـذاري تکلیـف       17شب  10تکلیف تا ساعت 

  ).SMSوه خود نمودند. (اطالع رسانی به نماینده دانشجویان از طریق تماس تلفنی و گر

  7اردیبهشـت و طـرح    18صـبح روز   10) در سـاعت  2و  1(بیماري هاي معـده    Flipped Classبارگذاري منابع موضوع اولین -
ادي نسـبت بـه انجـام آن اقـدام مـی نمودنـد.       براي دانشجویان که می بایست به صورت انفـر  2سوال از این مبحث به عنوان تکلیف 

دانشجویان موظف شده بودن که تکالیف خود را در موقع حضور در کالس بهمراه داشته باشند. (اطالع رسانی به نماینده دانشجویان 
  ).SMSاز طریق تماس تلفنی و 

اردیبهشت و طرح  18صبح روز  10ساعت ) در 4و  3(بیماري هاي معده   Flipped Classبا موضوع دومین  3بارگذاري تکلیف -
براي دانشجویان که می بایست به صورت انفرادي نسبت به انجـام آن اقـدام مـی نمودنـد.      3سوال از این مبحث به عنوان تکلیف   4

نشجویان دانشجویان موظف شده بودن که تکالیف خود را در موقع حضور در کالس بهمراه داشته باشند. (اطالع رسانی به نماینده دا
  ).SMSاز طریق تماس تلفنی و 

در کـالس شـماره    97اردیبهشت ماه  19صبح روز چهارشنبه  8درس دوره فوق الذکر در ساعت  Flipped Classبرگزاري اولین -
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.  4

اردیبهشـت   19روز چهارشـنبه   14در ساعت   LMSو سوء جذب) در  IBSکالس مجازي (بارگذاري منابع موضوع مبحث درس -
اردیبهشت، و اطالع رسانی بـه نماینـده دانشـجویان از طریـق      22جهت مطالعه دانشجویان و آمادگی براي کالس مجازي روز شنبه 

  .SMSتماس تلفنی و 



در کالس شماره  97اردیبهشت ماه   20صبح روز پنجشنبه  8درس دوره فوق الذکر در ساعت  Flipped Classبرگزاري دومین -
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.  4

  .   97اردیبهشت ماه  22صبح روز شنبه  8:30برگزاري اولین کالس مجازي درس دوره فوق الذکر در ساعت::-

  و ... .

، تیم محتواي آموزشی، استاد درس و دانشجویان/ نماینده دانشـجویان و اطـالع   ITارتباط و هماهنگی مداوم و منظم با اعضاي تیم -
    و ... .LMSرسانی هاي الزم جهت بارگذاري تکالیف در 

  نظارت کامل بر حسن انجام کل فرآیندهاي انجام کار.  -

  ارزشیابی/ بازنگري و رفع مشکالت احتمالی.-

  

 ) نتایج مهم و قابل توجهمعیار چهارم ( 

 Blended(آمـوزش الکترونیکـی ترکیبـی    طراحی و اجراي تدریس بخش تئوري دوره آموزشی فیزیوپـاتولوژي گـوارش بـا شـیوه     -
Learning(  با بکارگیري ازFlipped Classroom    کـه مـی توانـد تجربـه      براي اولین بار در دانشگاه هاي کشـور اجـرا  گردیـد

  موفقی در مجازي سازي آموزش علوم پزشکی محسوب گردد.

  ارزشیابی و تجدید نظر -

انجـام   ارزشـیابی اثربخشـی تـدریس     )،Flipped Classدر گام آخر، پس از برگزاري کل جلسات درس (حضوري، آنالین/ مجازي، 
، نیروي انسـانی فنـاوري   LMSساخت هاي آموزشی ( د (با نظارت دقیق بر تمامی مراحل اجرا از ابتدا تا انتهاي دوره، اعم از زیریگرد

اطالعات و ارتباطات و ...)، تهیه رسانه ها و محتواي آموزشی، کاربرد رسانه ها و محتواي آموزشی، مراحل مختلـف طراحـی آموزشـی    
بـراي آن کـه    ).، آموزش دانشجویان، پیشنهادات/ انتقادات دانشـجویان و اسـاتید در حـین اجـرا، و ...     ASSUREبر اساس الگوي 

ارزشـیابی از کـل    یم؛به دست آوربخش تئوري فیزیوپاتولوژي گوارش با روش اجرا شده خود کاملی از آموزش  تصویر صحیح و یمبتوان
ارزشیابی مـی شـود، بلکـه میـزان      جویانفرایند آموزش ضروري است. از این رو، نه تنها میزان تحقق هدف هاي آموزشی توسط دانش

منـدرج ذیـل در ایـن مرحلـه انجـام      ي آموزشی، تناسب روش هاي آموزشی و... نیز باید ارزش یـابی شـود. اقـدامات    کارایی رسانه ها
  :فتگر

به منظور آگاهی از میزان دست یـابی دانـش آمـوزان بـه هـدف هـاي آموزشـی، میـزان          ارزش یابی عملکرد یادگیرندگان:) الف
ه گیري می شود. بدین منظور می توان، از امتحان کتبی، چـک لیسـت، آزمـون    پیشرفت آنان از بعد شناختی، مهارتی و نگرشی انداز

 .عملکردي، مقیاس نگرش، چک لیست رتبه بندي محصول و نظایر آن استفاده کرد

مفیـد  از رسانه ها و روش هاي آموزشـی هنگـامی   وش هاي متنوع با توجه به اینکه بکارگیري ررزشیابی رسانه ها و روش ها: ب) ا
ارزش یابی از میـزان مطلوبیـت رسـانه هـا و روش هـا، امکـان شـناخت کـارایی و          ؛تحقق هدف هاي آموزشی منجر شود است که به

 .اثربخشی آن ها را فراهم می سازد

شناخت ایـن مشـکالت   که در هنگام تدریس پدید می آید؛ امکان بهتري در مشکالتی قطعا بررسی  ارزشیابی فرایند آموزشی:ج)
 .در آموزش هاي بعدي را فراهم می آوردامکان رفع آن ها و 



پس از شناخت مشکالت موجود و هم چنین کسب ایده هاي جدید، می توان مواد، رسـانه هـا، روش هـا و بـه      بازبینی و اصالح:د)
  نمود.طور کلی آموزش را بازبینی و در صورت لزوم اصالح 

 Blendedشـیوه آمـوزش الکترونیکـی ترکیبـی (    از اجـراي   دانشـجویان  در پایـان دوره سـنجش رضـایت    :رضـایت سـنجی  ه) 
Learning  .در بخش تئوري دوره آموزشی گوارش در قالب پرسشنامه انجام می گیرد (  

دانشجویان گروه هدف و موفقیت/ عدم موفقیت اجـراي شـیوه آمـوزش    	بررسی میزان یادگیريدانشجویان:  بررسی میزان یادگیري -
در بخش تئوري دوره آموزشی گوارش بـا   Flipped Classroomبا بکارگیري از  و )Blended Learningالکترونیکی ترکیبی (

نیمسال گذشته مقایسه، تـا از صـحت    4آزمون هاي تکوینی و پایانی اندازه گیري و با نمرات درس مشابه با روش تدریس سنتی طی 
  اطمینان حاصل گردد.روش آموزشی جدید و یادگیري/ ارتقاي یادگیري در دانشجویان گروه هدف 

  

 ) انتشار عمومیمعیار پنجم ( 

نتایج حاصله از طرح به صورت مقاله تنظیم، و در این کار نقاط قوت و ضعف خـود را نقـد کـرده و توصـیه هـاي الزم بـراي سـایر         -
  افرادي که می خواهند در این زمینه تحقیق نمایند؛ ارائه می نمایم.

دستاوردهاي حاصله از طرح حاضر و فرآیند انجام آن، مستندات تهیه شده از فرآیند انجـام طـرح اعـم از    با توجه به لزوم گسترش  -
  .مقاله، فیلم عکس و ... تهیه تا در دسترس محققان عالقمند به مباحث آموزشی و همکاران عالقمندان قرار خواهد گرفت

علوم پزشکی در برنامـه تحـول و نـوآوري    آموزش ی مجازي سازي با توجه به موضوع طرح که در راستاي اهداف اصلی بسته آمایش -
در آموزش علوم پزشکی می باشد؛ در قالب گزارش عملکرد دانشگاه در بسته آمایشی مجازي سازي آموزش علوم پزشکی به دانشـگاه  

ـ  بـه سـایر   داع و نـوآوري  هاي کالن منطقه یک آمایش کشور و معاونت آموزشی وزارت متبوع ارسال می گردد؛ همچنین به عنوان اب
  وزارت متبوع گزارش می گردد. ATNAسامانه دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور و 

تنظـیم خواهـد    1398طرح دانش پژوهی مذکور در قالب فرآیند جهت ارسال و ارائه در جشنواره آموزشـی شـهید مطهـري سـال     -
  گردید.

پـاتولوژي گـوارش بــا شـیوه آمــوزش الکترونیکـی ترکیبــی     طراحـی و اجــراي تـدریس بخــش تئـوري دوره آموزشــی فیزیو   پـس از  -
)Blended Learning(  با بکارگیري ازFlipped Classroom   و برگـزاري اولـین   1396-97در نیمسال دوم سال تحصـیلی ،

نشست تخصصی یادگیري الکترونیکی در دانشگاه، سایر اساتید تقاضاي ارائه برخی دروس خود را با شیوه فوق الذکر داشـتند کـه در   
مقـاطع  ر عنـوان درس د  32نیـز   1397-98درس، و در نیمسـال دوم سـال تحصـیلی     12 1397-98نیمسال اول سال تحصـیلی  

  ارائه گردید. )Blended Learning( ترکیبی آموزش الکترونیکیدانشگاه علوم پزشکی شاهرود با شیوه مختلف 

  دیگر مرتبط با یادگیري الکترونیکی در دانشگاه. طرح پژوهشیچند در دست انجام بودن -

  

  

  



  )  تعامل نقادانهمعیار ششم ( 

وتنظیم می گردد، و در این کار نقاط قوت و ضعف خود را نقد کـرده و توصـیه هـاي    نتایج حاصله از طرح به صورت مقاله استخراج -
  الزم براي سایر افرادي که می خواهند در این زمینه تحقیق نمایند؛ ارائه می نماییم.

میـزان رضـایت   ، از میزان یادگیري یادگیرندگان و ه بررسی نتایج ارزشیابی این دورهدر جلسات درون گروهی دانشکده و دانشگاه ب -
  یادگیرندگان و اساتید به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

دهنده نقاط  ضعف بوده اصالح و بهبود بخشـیده   در اجراي بعدي، سعی می کنیم مواردي که این اجرا در ارزیابی  این دوره  نشان -
 و اجراي موفق تري داشته باشیم.

  
  اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید: - 13

  اجراي برنامه:-

  مقدمات اجرا/ زیر ساخت ها-

  ).972نوید از نیمسال  LMS( دانشگاه. LMSالف) راه اندازي 

  ب) خرید تجهیزات مورد نیاز و راه اندازي اتاق تولید محتواي الکترونیکی دانشگاه.

  آنها) ج) تعریف کاربران (اعم از اساتید/ دانشجویان، کارشناسان فنی و ... و تعیین سطوح دسترسی

  جهت دانشجویان گروه هدف. LMSد) برگزاري کارگاه هاي آموزشی کاربرد 

  و ... جهت توانمندسازي اعضاي هیات علمی مرتبط با برنامه آموزشی. LMSه) برگزاري کارگاه هاي آموزشی کاربرد 

  .LMSو) عقد قرارداد پشتیبان با شرکت طراح 

به منظور کنترل فرآینـد مزبوطـه و    LMSوه فنی، اساتید و اینجانب و شرکت پشتیبان طراح ز) برگزاري یک کالس آنالین با حضور اعضاي گر
  گوارش. فیزیوپاتولوژيرفع اشکاالت احتمالی قبل از آغاز دوره آموزشی 

   ارزشیابی:-

گردید (بـا نظـارت دقیـق    انجام ارزشیابی اثربخشی تدریس  )، Flipped Classپس از برگزاري کلیه جلسات درس (حضوري، آنالین/ مجازي، 
، نیـروي انسـانی فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و ...)، تهیـه       LMS بر تمامی مراحل اجرا از ابتدا تا انتهاي دوره، اعم از زیر ساخت هاي آموزشی

آمـوزش  ، ASSUREرسانه ها و محتواي آموزشی، کاربرد رسانه ها و محتواي آموزشی، مراحل مختلـف طراحـی آموزشـی بـر اسـاس الگـوي       
بخـش تئـوري   کاملی از آمـوزش   یم تصویر صحیح وبراي آن که بتوان دانشجویان، پیشنهادات/ انتقادات دانشجویان و اساتید در حین اجرا، و ... ).

ق هـدف  ارزشیابی از کل فرایند آموزش ضروري است. از این رو، نه تنها میزان تحق یم؛به دست آورفیزیوپاتولوژي گوارش با روش اجرا شده خود 
ارزشیابی می شود، بلکه میزان کارایی رسانه هاي آموزشی، تناسب روش هاي آموزشی و... نیـز بایـد ارزش یـابی     جویانهاي آموزشی توسط دانش

  مندرج ذیل می بایست در این مرحله انجام گردد:شود. اقدامات 

دانش آموزان به هدف هاي آموزشـی، میـزان پیشـرفت آنـان از بعـد      ارزش یابی عملکرد یادگیرندگان: به منظور آگاهی از میزان دست یابی ) الف
شناختی، مهارتی و نگرشی اندازه گیري می شود. بدین منظور می توان، از امتحان کتبی، چک لیست، آزمون عملکردي، مقیـاس نگـرش، چـک    

 .لیست رتبه بندي محصول و نظایر آن استفاده کرد



مفیـد اسـت کـه بـه     از رسانه ها و روش هـاي آموزشـی هنگـامی    وش هاي متنوع به اینکه بکارگیري ر با توجهرزشیابی رسانه ها و روش ها:ب) ا
ارزش یابی از میزان مطلوبیت رسانه ها و روش ها، امکان شناخت کارایی و اثربخشی آن ها را فـراهم مـی    ؛تحقق هدف هاي آموزشی منجر شود

 .سازد

امکـان رفـع آن   و شناخت این مشـکالت  که در هنگام تدریس پدید می آید؛ امکان بهتري در  مشکالتیقطعا بررسی ارزشیابی فرایند آموزشی:ج)
 .ها در آموزش هاي بعدي را فراهم می آورد

بازبینی و اصالح: پس از شناخت مشکالت موجود و هم چنین کسب ایده هاي جدید، می توان مواد، رسانه ها، روش ها و به طور کلی آموزش د)
  نمود.صورت لزوم اصالح  را بازبینی و در

بـا بکـارگیري از روش    )Blended  Learning(از اجراي شیوه آمـوزش ترکیبـی    دانشجویان : در پایان دوره سنجش رضایترضایت سنجیه) 
  در بخش تئوري دوره آموزشی گوارش در قالب پرسشنامه انجام گرفت.) Flipped Classroomکالس معکوس (

 و موفقیت/ عـدم موفقیـت اجـراي شـیوه آمـوزش ترکیبـی       دانشجویان گروه هدف بررسی میزان یادگیريدانشجویان:  بررسی میزان یادگیري) و
)Blended Learning( ) با بکارگیري از روش کالس معکوسFlipped Classroom (      در بخش تئـوري دوره آموزشـی گـوارش بـا آزمـون

نیمسـال گذشـته    4نیمسال انجام طرح با استاد مشابه، بـا روش تـدریس سـنتی طـی      3هاي تکوینی و پایانی اندازه گیري و با نمرات درس در 
 مقایسه، تا از صحت روش آموزشی جدید و یادگیري/ ارتقاي یادگیري در دانشجویان گروه هدف اطمینان حاصل گردد.

  
  

و تحلیل  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسی بنویسید (آماده سازي، چگونگی تجزیه - 14
 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید):

1-Educational Needs Assessment: 
-Analyzing the characteristics of learners 
- Determine the goals 
- Determining Educational Content (Media and Materials Selection) 
- Application of media and materials 
- Students' participation 
- Evaluation and revision 
2- Execute the program: 
- Implementation / infrastructure projects 
- Determine the educational position 
- Complete program execution 

  
  
  



نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته را ذکر شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت  -15 
  کنید.

تنظیم می گردد، و در این کار نقاط قوت و ضعف خود را نقد کرده و توصـیه هـاي    نتایج حاصله از طرح به صورت مقاله استخراج و-
  نماییم.الزم براي سایر افرادي که می خواهند در این زمینه تحقیق نمایند؛ ارائه می 

، از میزان یادگیري یادگیرندگان و میـزان رضـایت   ه بررسی نتایج ارزشیابی این دورهدر جلسات درون گروهی دانشکده و دانشگاه ب -
  یادگیرندگان و اساتید به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

اصالح و بهبـود بخشـیده و اجـراي    را ضعف   نقاط هاي انجام شده قبلی استفاده کرده وارزیابی  گردید از، سعی مجددي هااجرا در -
 موفق تري داشته باشیم.

     
حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را   نتایج  - 16

  بنویسید.
  سطح نوآوري -17 

  در سطح گروه آموزشی براي اولین بارصورت گرفته است.  

  براي اولین بارصورت گرفته است.در سطح دانشکده   

  در سطح دانشگاه براي اولین بارصورت گرفته است.  

  .در سطح کشور براي اولین بارصورت گرفته است  

 


