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 اختصاصی اهداف ویژه /

تعیین میزان اثر بخشی استفاده از محتوی های الکترونیکی در فرایند یاد گیری آموزشی کارگاه گزارش  .1

 WORDتوسط نرم افزار نویسی تخصصی 

تخصصی  اثر بخشی استفاده از محتوی های الکترونیکی در فرایند یاد گیری آموزشی کارگاه میزانتعیین  .2

Endnote  برای مدیریت رفرنس زنی در مقاالت علمی و متون تخصصی 

برنامه نویسی  تعیین میزان اثر بخشی استفاده از محتوی های الکترونیکی در فرایند یاد گیری آموزشی کارگاه .3

  EXCELنرم افزار  تخصصی و رسم نمودار توسط

. تعیین میزان اثر بخشی استفاده از محتوی های الکترونیکی در فرایند یاد گیری آموزشی کارگاههای نرم افزار  .4

 EPANET.ver2آبرسانی تخصصی 

وزشی کارگاههای نرم افزار تعیین میزان اثر بخشی استفاده از محتوی های الکترونیکی در فرایند یاد گیری آم .5

   برای رسم و مدیریت نقشه های فنی Autocad 2007تخصصی 

تعیین میزان اثر بخشی استفاده از محتوی های الکترونیکی در فرایند یاد گیری آموزشی کارگاههای نرم افزار  .6

   SEWERCAD 5.5تخصصی شبکه جمع آوری فاضالب 

 رایند آموزشی در فراگیری نرم افزارهای تخصصیارزیابی رضایت دانشجویان از ارائه این ف .7

 

 

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

های مختلف اقتصادی و  ای توجه به بهداشت و محیط زیست آن است و تحقق توسعه پایدار در زمینه رمز بقاء و توسعه هر جامعه 

ر نخواهد شد. فعالیتهای بهداشتی در کشور ما در سه زیر شاخه بهداشت عمومی، اجتماعی بدون توجه به مقوله بهداشت میس

ای تحت عنوان دانشکده بهداشت که  باشد که این فعالیتها اعم از آموزشی و پژوهشی در مجموعه ای و محیط متمرکز می حرفه

  .[1] یردگ ای از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است انجام می زیرمجموعه

با توجه به شعار پیشگیری بهتر از درمان است، توجه به بهداشت محیط در کشور عالوه بر رفع انواع مشکالت محیط زیستی و 

بهداشت محیط کنترل همه  .بیماری های ناشی از آنها، موجب صرفه حویی زیادی هم در هزینه های درمانی و بهداشتی می شود

شود که از طریق آب، هوا،  های زیادی می گذارند. این شامل بیماری ن سالمت انسان میعواملی است که اثر سویی بر پایدار ماند

گیری اصول  کنند. برای رسیدن به این هدف، بهره مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سالمت انسان را تهدید می

یمیایی و بیولوژیک محیط جهت حفظ و ارتقاء محیطی به منظور کنترل، اصالح و بهبود عوامل فیزیکی، ش مهندسی و دانش زیست

بسیاری از تهدیدات بر سالمتی انسان وابسته به محیط زیست بوده و موثرترین  یابد. سالمتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می

رشته وظیفه اصلی فارغ التحیالن این  .باشد روش برای کاهش این مخاطرات، جلوگیری و یا حذف آن مشکالت زیست محیطی می

 .[2]د ارزیابی و اصالح معضالت زیست محیطی ای است که تاثیر محسوسی بر بهداشت عمومی دارن
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غالبا بصورت تیمی مرکب از مهندسین کادر ستادی وزارتخانه در نقاط مختلف کشور فعالیت  1331مهندسی بهداشت از سال 

مواد غذایی، اماکن عمومی، ها و فرمهایی در زمینه مرکز تهیه و توزیع و فروش  داشته اند. وظایف آنها عالوه بر تهیه دستورالعمل

مبارزه با حشرات و جوندگان و دفع فضوالت جامد و بهسازی منابع آب و طراحی نقشه های تیپ و اجرای پروژه های تامین آب 

به علت بوجود آمدن سازمانها و وزارتخانه هایی مرتبط با مسایل آب و برق مسئله  1341تا 1335 های مشروب بود. در طی سال

هری از وظایف اداره بهداری سابق منفک و به عهده  وزارت  آب و برق کشور گذاشته شد و بر تامین آب مشروب و تامین آب ش

پایه  عمدتاً این رشتهفارغ التحصیالن امروزه به طور کلی  .بهسازی محیط روستاها توسط اداره کل مهندسی بهداشت تاکید شد

فاضالب و شرکتهای تامین و تولید لوازم مورد نیاز تصفیه خانه های آب و گذاران اصلی مهندسین مشاور فعلی در امور آب و 

فارغ تربیت دانشجویان و می باشند، لذا آموزش صحیح و عملی دروس فنی و مهندسی از ضروریات آموزش  فاضالب کشور

 التحصیالن توانمند برای ایجاد بستر بهداشتی در جامعه می باشد.

های سنتی بهه سهوی    های یادگیری ترکیبی گسترش یافته و کالس و آموزش مبتنی بر اینترنت روشهمراه بار شد سریع تکنولوژی 

آموزش مجازی برای دانشجویان بهداشت محیط با توجه به نتایج جالهب،کم  . [3]ت ی یادگیری مجازی سوق داده شده اسها محیط

 محتوای آموزشی توسهط اسهاتید ههر درس   ساخت  زمینه این نوع آموزش فعالیت جهت تولید ودر  ه و راحت می باشد؛ و اگر هزین

بهرای   و نیهز   دانشهکده  درس کاروزی و آموزش نرم افزارهای تخصصی در این رشته بلکه برای نه تنها برایالزم صورت پذیرد  اقدام

امکان راه اندازی رشته های آموزش مجازی  یادگیری الکترونیک وو راه دور یا آموزش  ندازی آموزش ازاراه  آموزش ضمن خدمت و

 . مورد استفاده قرار گیرددر آینده ای نزدیک  دانشگاه می توا ند

با توجه به اهمیت موضوع کارآموزی و تربیت دانشجویان این رشته ضروری بود یک بازنگری در شیوه کهارآموزی در عرصهه صهورت    

ذا فرآیند حاضر با هدف نوآوری در طراحی و ارتقاء کیفیت کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت محیط در راستای گیرد. ل

س کارورزی دانشجویان پیوسهته بهداشهت   لذا در این طرح برای بهبود فرایند آموزشی درتوسعه کیفی آموزش  طراحی و اجرا شد. 

ی و بازدیدهای علمی از تصفیه خانه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غهذایی گنجانهده   محیط، آموزش نرم افزارهای تخصصی و مهندس

شد و برای بهبود یادگیری دانشجویان در آموزش کارگاهی برای در اختیار داشتن آنچه که در کارگاه مطهرح شهده بهود از آمهوزش     

شاهده بازخورد و افزایش یادگیری موارد فوق توسط ایهن  و در ادامه برای م بهره گیری شد ویاستود ایکامتازتوسط نرم افزار مجازی 

 روش آموزشی در دانشجویان مطالعه اختصاصی صورت گرفت.

.  

 رفرانس ( ) باذکرمرور تجربیات و شواهد خارجی 

Aggarwal ( با تحقیقی در خصوص اثر بخشی آموزش مجازی بر روی آموزش جراحی الپاراسکوپی انجام 2117و همکارانش )

به این نتیجه رسیدند که اختالفی بین آموزشی سنتی و مجازی بر روی میزان یادگیری فراگیران وجود نداشته است و این دادند 

تری را اعمال خواهد نمود  شده کپارچهی یجراح یآموزش یبرنامه ها بوده و سیسیتم روش مقرون به صرفه تر  کیسبک آموزش 

[4] . 

Haque ( با مطالعه سیستماتیکی که بر روی2116و همکارانش )بر  اثر بخشی آموزش های مجازی مطالعات صورت گرفته بر روی

استفاده از شبیه ساز از لحاظ مهارتی و سبب افزایش سطح انجام دادند گزارش نمودند که روی عمل های جراحی آندوسکوپی 
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مقرون بصرفه بودن آن است که این روش دارای اهمیت باالیی در افزایش مهارت یادگیری فراگیران شده و همچنین از مزایای آن 

 .  [5]افراد خواهد شد 

 )در این بخش سوابق اجرائی این نوآوری در دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکررفرانس ذکر شود(  مرور تجربیات و شواهد داخلی 

مقایسه تاثیر دو روش آموزش مجازی و سنتی در یادگیری درس ( بر روی 1335در مطالعه ای که توسط جاللی زاده و همکارانش )

دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم توسط  "ها نپزشکی و نگهداری آنآشنایی با وسایل و تجهیزات دندا"

گرچه نمرات نهایی آگاهی سنجی در دانشجویان گروه سنتی باالتر از انجام شد، این نتیجه حاصل گردید که  پزشکی شهید بهشتی

تفاوت ی در نمرات سنجش عملکرد با میانگین گروه سنتی یانگین گروه مجازو م دار نبود اما این اختالف معنیگروه مجازی بود 

 .[3]ند دار نشان نداد معنی

و سنتی بر مهارتهای قابلیت  آموزش مجازی استفاده از دو روش مقایسه تاثیر( تحقیقی را در زمینه 1333شهسواری و همکارانش )

ای  ه گونه. بدار بود اختالف میانگین نمرات دو گروه در واحد تئوری معنیانجام دادند و به این نتیجه رسیدند که   انشجویانمدار د

 رغم بیشتر بودن این میانگین در گروه عملی علی بین میانگین نمرات همچنین جربی باالتر بود.ت تئوری در گروه که میانگین نمره

از نظر توانایی انجام صحیح  که دو گروه است و این امر مؤید این مطلب وجود نداشت ار آماریآموزش سنتی اختالف معنی د

 .[6]د مشابه بودن مهارت

اثیر آموزش فیزیوپاتولوژی غدد به دو روش مجازی و حضوری بر دانش ( بر روی 1332در تحقیقی که شریفی و همکارانش )

دانشجوی پزشکی در مقطع فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم  57  بر روی شجویان پزشکی و رضایت مندی آنان از روش تدریسدان

طالب درسی در درس فیزیوپاتولوژی غدد به دو انجام شد. بدین صورت که م 1331 -1332  پزشکی زنجان در سال تحصیلی

یک قسمت به روش سخنرانی به شکل سنتی توسط دو آموزشگر این رشته تدریس شد و به این صورت که قسمت تقسیم شد. 

در پایان ترم رضایت مندی و  نیمه دیگر توسط محقق با دو روش سخنرانی و آموزش از راه دور برای محتواهای مختلف ارایه گردید

دریس شده با سخنرانی با محتوای تدریس شده از دانشجویان با پرسشنامه ای استاندارد سنجیده شد و نمرات آن ها در محتوای ت

تفاوت معنی داری بین نمره کسب شده توسط دانشجویان در محتوای تدریس نتایج این تحقیق نشان داد که  .راه دور مقایسه شد

ویان قوی دانشج و وجود نداشت و نیز توسط اساتید دیگر و محتوای تدریس شده با سخنرانی توسط همان استاد شده از راه دور

کالس تفاوت معنی داری را در نمره کسب شده از محتوای تدریس شده به روش آموزش از راه دور با سخنرانی نشان ندادند. با این 

وجود نمره دانشجویان ضعیف در دروس تدریس شده با سخنرانی از لحاظ آماری بیشتر بود اگرچه میزان موفقیت آن ها در پاس 

آموزش از راه دور به اندازه روش سخنرانی در کالس برای انتقال  آنها به ان نتیجه رسیدند که  .نبود کردن درس مربوطه متفاوت

 .[7]ت غدد در دانشجویان پزشکی موثر اس مفاهیم در درس فیزیوپاتولوژی

 

 

) آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی ،  د یسبنوی شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته را

 ا در این بخش بنویسید (اجرا  و ارزشیابی ر
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در جلسه گروه  35پس از بررسی های فراوان در متون مختلف تکنولوژی های آموزشی، عنوان طرح ابتدا در اردیبهشت سال 

مهندسی بهداشت محیط با جامعه هدف کارآموزان کارشناسی پیوسته بهداشت محیط مطرح و پس از ارائه مشخصات طرح و 

 استقبال گروه ثبت گردید. 

واحدی بود، سرفصل های آموزش نرم  3سپس توسط گروه در نیمسال اول کارآموزی دانشجویان، که بطور کلی شامل دو نیمسال 

کارگاه نرم افزارهای تخصصی  اتوکد این کارگاه های آموزشی شامل  افزارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی آنها گنجانده شد.

برای مدیریت رفرنس  Endnoteبرای گزارش نویسی تخصصی، کارگاه تخصصی  Wordار برای آموزش رسم نقشه های فنی، نرم افز

، نرم افزار تخصصی EXCELزنی در مقاالت علمی و متون تخصصی، کارگاه برنامه نویسی تخصصی و رسم نمودار توسط نرم افزار 

ند که در کارگاه کامپیوتر بود  SEWERCAD 5.5، نرم افزار تخصصی شبکه جمع آوری فاضالب EPANET.ver2آبرسانی 

 دانشکده بهداشت به  روش عملی و کارگاهی تدریس شدند. 

همزمان در خارج از کارگاه با استفاده از نزم افزار تخصصی کامتازیا محتوای الکترونیکی فایل آموزش های داده شده برای  

ای دوره آموزشی کارگاهی دانشجویان بصورت رندوم به در انته هر کارگاه در محیط استودیو با کیفیت باال ضبظ و تنظیم گردیدند.

دو دسته تقسیم شدند. به یک دسته محتوای فایل های آموزش مجازی ارئه شد و به دسته دیگر این محتوا ها ارائه نشد و نسبت به 

فوق در کالس  یها پرسشنامهعملی اقدام گردید. و  MCQکتبی هیا سنجش میزان یادگیری دانشجویان با استفاده از آزمون 

درس در حضور مستقیم مدرس درس توسط دانشجویان تکمیل شد. بدون نام بودن و محرمانه ماندن اطالعات دانشجو و دیگر 

مالحظات اخالقی مربوط به تکمیل آن نظیر رضایت شخصی جهت تکمیل آن لحاظ گردید. پرسشنامه ها ی تکمیل شده وارد نرم 

تجزیه و و آزمون تی مستقل و از طریق آماری توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف معیار و...(  گردید 22نسخه  SPSSافزار آماری 

 .ندتحلیل گردید

  

شیوه های تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر 

 کنید.
 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:

  دوره های آموزشی در جهت انتقال نوآوریبرگزاری 

 پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها 

  شیوه های نشر نوآوری اعم ازCDپاورپوینت / مقاالت داخلی یا خارجی/تارنما/کتاب/ راهنما /  

 شواهد تعمیم نوآوری در اماکن دیگر و نتایج آنها 

 خبرگان/ همکاران /مشتریان یا فراگیران نقد 

 موزشی و فایل های ویدئویی کارگاه های آموزشی تخصصی  بپیوست می باشد.محتوی های آ 

 

ت به اهداف خود دست یابد را نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده اس

 د یسبنوی
 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:

 ه به تفکیک شواهد دستیابی به اهداف  برای هریک از اهداف ویژ : 

 بر اساس نتالیج پرسشنامه رضایتمندی فراگیران در حد بسیاز باالیی بود میزان رضایتمندی فراگیران/مشتریان : 

 

 تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات برای آینده : 
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قهت و هزینهه و   از مزایای این طرح در صورتی که محتواهای آموزشی بر روی سایت اینترنتی قرار گیرد میتوتند صهرفه جهویی در و  

 تکرار پذیر بودن آموزش بارها و بارها به دنبال داشته باشد.

کمبود سیستم کامپیوتر وعدم سازمان دهی مطلوب بهرای کنتهرل ونظهارت برکهارکرد کهامپیوتر هها در        از محدودیت های این طرح

بهه   فایهل ههای آموزشهی    CDادن محقهق مجبهور بهه د   پایین اینترنت در منطقه، سرعت  همچنین با توجه به محیط آموزش است.

 شد.دانشجویان 
 

 

 

 ارائه این فرایند آموزشی در فراگیری نرم افزارهای تخصصی میزان رضایت دانشجویان از: 1جدول 
 

 کامالً موافقم سواالت

 درصد /تعداد  

 تاحدودی موافقم

 درصد  /تعداد 

 کمی موافقم

 درصد /تعداد 

نه موافق نه 

 مخالف

 درصد / تعداد

 الفمکمی مخ

 درصد  /تعداد 

تا حدودی 

 مخالفم

 درصد /تعداد  

 کامالً مخالفم

 درصد /تعداد  

میانگین و 

 انحراف معیار

بسیار مفید و  به این روش WORDآموزش 

 آموزنده بود.
        

بسیار مفید و  به این روش Endnoteآموزش 

 آموزنده بود.
        

وزنده بسیار مفید و آم به این روش Excelآموزش 

 بود.
        

بسیار مفید و  به این روش Autocadآموزش 

 آموزنده بود.
        

بسیار مفید و  به این روش Epanetآموزش 

 آموزنده بود.
        

بسیار مفید و  به این روش Sewercadآموزش 

 آموزنده بود.
        

 
 بر حسب درصد در فراگیری نرم افزارهای تخصصی ارائه این فرایند آموزشی از: میزان رضایت دانشجویان 2جدول

 انحراف معیار درصد رضایت میانگین نوع نرم افزار تخصصی آموزشی

    WORDآموزش 

    Endnoteآموزش 

    Excelآموزش 

    Autocadآموزش 

    Epanetآموزش 

    Sewercadآموزش 

   رضایت کل
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 نوآوری  سطح
 ی اولین بار صورت گرفته است .در سطح گروه آموزشی برا 
 . در سطح دانشکده برای اولین بار صورت گرفته است 
 . در سطح دانشگاه برای اولین بار صورت گرفته است 
 . در سطح کشور برای اولین بار صورت گرفته است 
 . در دنیا برای اولین بار صورت گرفته است 
 
 

 . شده استبوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده  مجری فرایند..................  اینجانب 
 

الزم است مجموعه ایی ازمستندات ، فیلم و .....مرتبط با فرایند که ارزیابی واقعی آن را ممکن می کند بصورت  توجه :

که  ه باید حاوی اطالعاتی باشدفایل تهیه  و بهمراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوری ارسال شود. این مجموع
حداقل باید  مثال در حیطه تدوین و بازنگری برنامه )را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نماید امکان اجرای این فعالیت

 (.کوریکولوم کامل ضمیمه باشد 
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جشنواره شهید مطهری  -) داوران (فعالیتهای نوآورانه آموزش پزشکیفرم ارزشیابی   

 

 است و وارد بقیه فرایند داوری نمی شود.  مردوددر صورتی که فرایند مورد ارزیابی واجد هر یک از شرایط زیر باشد .1

 علوم پزشکی  فراگیران هایردهی از مرتبط با اعضای هیات علمی یا یک آموزش حوزه از خارج هایفعالیت

(undergraduate،postgraduateوCME/CPD) 

 ره های گذشته به عنوان فرایند کشوری شناسایی و مورد تقدیر قرار گرفته استفرایندی که در دو 

طرح هایی که صرفا ماهیت نظریه پردازی دارند 

هاهای آموزشی که ماهیت تولید علم دارند و نه اصالح روندهای آموزشی مستقر در دانشگاهپژوهش 

 

 :فرایندهایی که 

  ای فرایندهایی که اجرای مستمر دارند(مدت اجرای کمتر از شش ماه دارند )بر  

 )حداقل دو بار انجام نشده اند )برای فرایندهایی که اجرای مکرر دارند  

  مصوب مرجع ذی صالح نشده اند )فرایندهایی که ماهیتا اجرای یک باره دارند ولی تاثیر مستمر دارند مانند

  برنامه های آموزشی یا سندهای سیاست گذاری(

 (پژوهی دانشنوآورانه آموزشی ) رزیابی فعالیتهای معیارهای ا .2

 هدف مشخص و روشن دارد. .1

              بلی خیر 
 

 برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.  .2

              بلی خیر 
 

 از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است. .3

              بلی خیر 
 

 ر به دست آمده اند؟ اهداف مورد نظ .4

              بلی خیر 
 

 فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است.   .5

             بلی خیر 
 

 فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.  .6

              بلی خیر 
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 : ارزیابی دانشگاهی ینظر نهای

  فعالیت نوآورانه است 

 ش پژوهانه است فعالیت دان 

  دانش پژوهی آموزشی است 

  هیچکدام 

 نوآوری  سطح
 . در سطح گروه آموزشی برای اولین بار صورت گرفته است 
 . در سطح دانشکده برای اولین بار صورت گرفته است 
 . در سطح دانشگاه برای اولین بار صورت گرفته است 
 . در سطح کشور برای اولین بار صورت گرفته است 
 . در دنیا برای اولین بار صورت گرفته است 
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