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 ،يكيالكترون يريادگي سيستم كي يابيارزش و اجرا ،يآموزش يطراح
  تهران يپزشك علوم دانشگاه در اي تجربه

  
  ، اميرحسين امامي٭ريتا مجتهدزاده، آيين محمدي

  
  

  چكيده
 روند به جامع و يستميس توجه ازمندين يادگيري- ياددهي فرايند ملزومات و اصول اساس بر يكيالكترون يريادگي يها ستميس يطراح: مقدمه
  .است شده ارائه الكترونيكي يادگيري سيستم يك ارزشيابي و اجرا آموزشي، طراحي تجربه مطالعه اين در. است يآموزش يطراح

 يآموزش يطراحگانه  پنج مراحل تهران، يپزشك علوم دانشگاه يكيالكترون يريادگي سيستماندازي  راه يبرا اقدام پژوهي طرح نيا در :ها روش
 مشخص يريادگي- ياددهي فرايند ملزومات و اصول طراحي اين در. شد انجام يابيارزش و اجرا توسعه، ،يطراح ستم،يس ليتحل شامل يستميس
 يها كارگاه همچنين. رسيد تصويب به و شد تدوين سيستم به مربوط يها نامه آيين و شده طراحي يادگيري مديريت افزار نرم بعد مرحله در. شد

  .گرفت صورت 1388 تا 1386 يها سال طي در روند اين. شد اجرا و طراحي سيستم مدرسان براي الكترونيك استاد آموزشي
 تحصيلي سال دو طي در دانشجو 25 رشيپذ و شده انتخاب رشته اولين عنوان به ارشد يكارشناس مقطع در پزشكي آموزش رشته: نتايج
 ستميس از مدرسان و انيدانشجو ارزشيابي. شد آغاز دانشجو 450 و علمي هيأت عضو 44 با زين ستميس يآموزش كمك كاربرد. گرفت صورت
  .اند نداشته تحصيل ترك يا وقفه سيستم، دانشجويان از يك هيچ. بود سيستم از) خوب بسيار و خوب درصد 88( آنها باالي رضايت از حاكي
. كند تضمين را آن موفقيت تواند مي افزار نرم خريد يا الكترونيكي يادگيري سيستم اندازي راه از قبل صحيح آموزشي طراحي: گيري نتيجه
  .داد قرار آن يروزرسان به و ينيبازب يمبنا را سيستم يابيارزش جينتا دانشگاه

  
  يابيارزش ،يآموزش يطراح ،يكيالكترون يريادگي: هاي كليدي واژه

  359تا  348): 4(11؛ 1390آبان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  
  مقدمه 
 رندگانيادگي بزرگساالن، در يادگيري تئوري اساس بر

                                                            
 PhDدانشجوي دكتراي تخصصي  ،)مربي(،دكتر آيين محمدي: نويسنده مسؤول *

دانشگاه علوم پزشكي تهران، آموزش پزشكي، گروه آموزش پزشكي، دانشكده پزشكي، 
 aeen_mohammadi@tums.ac.ir. ايران  تهران،

قطب كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم ( دانشكده مجازيمجتهدزاده، دكتر ريتا 
. ايران  دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران،، )پزشكي

)r_mojtahedzadeh@tums.ac.ir(؛ دكتر اميرحسين امامي )گروه )دانشيار ،
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اصالح شده و  17/7/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  11/5/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 10/8/89در تاريخ 
معاونت آموزشي است كه توسط  7187از طرح تحقيقاتي با شماره فته ربرگاين مقاله 

  .هاي آن پرداخت گرديده است دانشگاه علوم پزشكي تهران هزينه

 كنترل خود يادگيري روي بر كه دهند مي ترجيح بزرگسال
 شوند، درگير فعال طور به يادگيري تجارب در باشند، داشته
 در يمناسب بازخورد كنند، تعيين خودشان را يادگيري سرعت
 و اطالعات از استفاده با و كنند دريافت خود يادگيري با رابطه
 انواع. برسند نظر مورد يها برداشت و نتايج به موجود شواهد

 ،يكيالكترون يريادگي جمله از دور راه از آموزش يها ستميس
 فراهم بزرگساالن آموزش يبرا مناسب يطيمح توانند مي

 در يآموزش نظام نيچن يآموزش يطراح يبرا). 1(سازند
 يآموزش يطراح روند كي انجام ،يكيالكترون يريادگي طيمح
 توسعه، ،يطراح ستم،يس ليتحل مراحل شامل جامع و يستميس

 يداريخر گريد عبارت به). 2(است يضرور يابيارزش و اجرا
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 شامل يكيالكترون يريادگي يهاافزار نرم يانداز راه و
 Learning( يريادگي تيريمد ستميس يافزارها نرم

Management System اي LMS (تيريمد ستميس و 
 Learning Content Management( يريادگي يمحتوا

System اي LCMS(، موردنظر دروس ارائه به مدرسان الزام 
 ييتنها به بر، نهيهز و بر زمان يمحتواها نيتدو و آنها در
 موفق يكيالكترون يريادگي ستميس كي ارائه به منجر تواند نمي
 امكانات و ها تيقابل LCMS و LMS هايافزار نرم. شود
: كرد اشاره ريز موارد به توان مي جمله از كه دارند يمختلف
 يواحدها مدرسان، اطالعاتدادن  نشان مانند  رساني اطالع
 ؛ها هياطالع و اميپ ،يبند زمان جداول ازها،ني شيپ و يدرس
 منابع ،يدرس جزوات و دهاياسال مانند يآموزش يمحتوا
 و يارذبارگ امكان ،يريتصو و يصوت يها ليفا اضافه،

 ها ليفا انواع تبادل و بارگذاري مدرس، توسط محتواها تيريمد
 انواع منابع؛ در جستجو امكانات ان؛يدانشجو و مدرس نيب

 مكالمه ،)Discussion boards( گروهي بحث مانند تعامالت
 يكيو يها ستميس و) Blogs( ها بالگ ،)Chat rooms( برخط

)Wikis(جاديا امكان برخط؛ يها آزمون انواع يبرگزار امكان ؛ 
 كالس، صيتخص چون يامكانات ؛)Portfolio( كارپوشه

 واقع در). 3( رهيغ و ترم طول وقايع يبند زمان و ها بندي گروه
 مورد امكانات و ازهاين شدن مشخص و ستميس ليتحل از قبل
 هاافزار نرم و ستين حيصح افزار نرم يداريخر اي سفارش از،ين
 تفكر). 4(شوند هيته يقبل شده مشخص يازهاين به توجه با ديبا
 يريادگي يها نظام يابيارزش و اجرا ،يطراح روند در يستميس

 انيم نقش تا سازد مي قادر را يآموزش طراحان ،يكيالكترون
 با مطابق سيستمي و كرده فايا يدرست به را خوداي  رشته

 زين را مدرسان يازهاين حال نيع در كه رندگانيادگي يازهاين
 نيا در). 5و2(كنند يطراح دهد مي پوشش درس ارائه يبرا
 يادگيري در يادگيري- ياددهي فرايند ملزومات و اصول انيم

. شوند لحاظ شده يطراح يآموزش طيمح در بايد الكترونيكي
 انيب: است شده اشاره زير موارد به متون در مثال عنوان به

 يها يابيارزش كردن لحاظ ،يريادگي يامدهايپ و جينتا واضح
 به بازخورد ارائه محتوا، يتوال يمنطق يده سازمان ،ينيتكو

 ياجزا و محتوا مناسب دمانيچ و كيگراف ،)5(يريادگي روند
 از استفاده اطالعات، كردن قطعه قطعه سامانه، صفحه

 يالگوها و) Advanced organizers( ها دهنده سازمان شيپ
 ،ها آزمون شيپ و آموزش نيح تسؤاال از استفاده ،يمفهوم
 يباال سطوح به رندگانيادگي يابيدست يبرا ييها روش اتخاذ

 افراد، يواقع تجارب و يزندگ با يريادگي بودن مرتبط ،يريادگي
 يها سبك پوشش رندگان،يادگي يفرد يها تفاوت كردن لحاظ

 وادار ،)6و5(متنوع يها وهيش به محتوا ارائه مختلف، يريادگي
 و كنترل ،يعمل و معنادار يها تيفعال به رندگانيادگي كردن
 و مدرس با تعامل در رندگانيادگي توسط يريادگي نظارت

 روند بودن يتعامل ،يمشاركت يريادگي رندگان،يادگي ريسا
 ).8و7و5(درس استاد سوي از گر ليتسه نقش ايفاي و يريادگي

 ،يآموزش يطراح تجربه مقاله نيا در فوق، مطالب به توجه با
 علوم دانشگاه يكيالكترون يريادگي سامانه يابيارزش و اجرا
 يستميس يآموزش يطراح اصول اساس بر تهران يپزشك
 ارائه يبرا هم سامانه، نيا حاضر حال در. شود مي يمعرف
 كمك گسترده يكاربر هم و مدرك به منجر يها رشته

  .است استفاده مورد دانشگاه در يآموزش
  

  ها روش
 پزشكي علوم دانشگاه دور راه از آموزش دفتر در مطالعه اين

 و طراحي تحليل، مرحله و شده آغاز 1386 سال در تهران
 به 1387 سال در. شد انجام سال اين در سيستم توسعه
 1388 و 1387 يها سال در آن ارزشيابي و رسيد برداري بهره
 كه ترتيب بدين. است پژوهي اقدام نوع از مطالعه اين. شد انجام

 ،اننظر صاحب نظر كسب و اي كتابخانه مطالعات به توجه با
 سامانه در شده لحاظ يادگيري- ياددهي فرايند و ساختار
 به شده اجرا و طراحي سامانه آن اساس بر و شده مشخص
. شد ارزشيابي آن روند و ساختار نهايت در و رسيد كاربري

 دانشگاه دور راه از آموزش دفتر دراي  تهيكم ابتدا منظور بدين
 ،)نفر 3( يكيالكترون يريادگي حوزه اننظر صاحب شامل

 نيمسؤول زين و) نفر 3( يپزشك آموزش حوزه اننظر صاحب
 بارش جلسات يبرگزار با تهيكم نيا. شد ليتشك) نفر 2( ربطيذ
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 اننظر صاحب از دعوت اي مشورت و ياسم گروه و افكار
 بر را سامانه يآموزش يطراح روند لزوم، صورت در مختلف
 از مرحله هر در روند نيا. داد انجام يستميس مدل اساس
 :شد انجام ريز شرح به يستميس يآموزش يطراح

  
 ستميس ليتحل: اول مرحله

 و هاافزار نرم امكانات يبررس با دور راه از آموزش تهيكم
 يازهاين به توجه با و) 3(يكيالكترون يريادگي يها سامانه

 و دانشگاه علمي هيأت ياعضا يعني آن كاربران و ستميس
 و مدرك، به منجر يآموزش يها دوره در انيدانشجو
 در ستميس يآموزش كمك يكاربر يازهاين نيهمچن
 را موردنظر امكانات فهرست ،يپزشك گروه يها رشته

 يبررس را دانشگاه در ريدا يها رشته يطرف از. كرد هيته
 را يكيالكترون وهيش به ارائه يبرا مناسب رشته سه و

 بودن دسترس در به توجه با تهيكم نيا. نمود انتخاب
 آموزش يآموزش گروه علمي هيأت ياعضا شتريب

 به را يپزشك آموزش ارشد يكارشناس رشته ،يپزشك
 كيالكترون صورت بهاندازي  راه يبرا رشته نياول عنوان

 .كرد شنهاديپ

  
 ستميس يطراح: دوم مرحله

 چارچوب ابتدا قبل، مرحله جينتا به توجه با مرحله نيا در
. شد مشخص سامانه يريادگي-ياددهي نديفرا يكل روند و

 در يريادگي-ياددهي فرايند پيشنهادهاي و اصول
 تيقابل كه كدام هر و شد يبررس الكترونيكي يادگيري

 به توجه با. شد لحاظ سامانه يطراح در داشت، يياجرا
 دانشگاه سطح در آن گسترده يكاربر كه ستميس هدف
 زمان و نهيهزپر يمحتواها ديتول بر تمركز يجا به بود،
 عنوان به وب طيمح از استفاده و يريادگي روند بر بر،

 يانتقاد تفكر و مسأله حل يها مهارت رشد يبرا يابزار
 اديز تعامل به يخاص توجه اساس نيا بر. شد استفاده
 استاد توسط دانشجو يريادگي تيهدا و دانشجو-استاد

 اصول اساس بر نيهمچن. گرفت صورت ترم طول در

 بلوك دو ،)Blended learning( يبيترك يريادگي
. شد ينيب شيپ ترم يانتها و ابتدا در روزه چند يحضور

 وهيش دانشجويان، و مدرسان طيشرا به توجه با
 يكيالكترون يريادگي) Asynchronized( رهمزمانيغ

 مدرك، به منجر يها رشته در و گرفت قرار مدنظر
 امر نيا به توجه با دانشجو رشيپذ نحوه و مقطع تعداد،
 اريبس آن گرافيك و سامانه با كار سهولت. شد فيتعر

 و روندها هيكل تينها در. گرفت قرار توجه مورد
 پروپوزال فراخوان و شده مشخص سامانه يها ماجول

Request for Proposal اي )RFP (ديگرد هيته افزار نرم .
 يطراح ستميس استادان يتوانمندساز يبرا زيناي  برنامه

 نامه آيين شامل( ازين مورد يها نامه آيين سنوي شيپ. شد
 دانشگاه، يمجاز ارشد يكارشناس دوره يآموزش
 نامه آيين و ستميس يآموزش كمك يكاربر نامه آيين
 يابيارزش نحوه). 9(شد هيته) علمي هيأت ياعضا زشيانگ

 .ديگرد مشخص زين استادان و ستميس عملكرد

  
 ستميس توسعه: سوم مرحله

 ريز موارد به توان مي مرحله نيا يها تيفعال جمله از
 يمجوزها كسب و ها نامه آيين بيتصو: كرد اشاره

 دانشگاه، يامنا  تأيه و يآموزش يشورا در مربوطه
 معلم نقش يفايا يبرا استادان يتوانمندساز و آموزش
 يها فرم و ها دستورالعملسازي  آماده ك،يالكترون
 به منجر يها رشته استادان يبرا درس طرحسازي  آماده
 تأييد روند و ،يآموزش كمكاستفاده به عنوان  و مدرك

 حفظ يبرا ينيتضم كه دانشكده و يآموزش گروه در آن
 از قبل استاد عمل صحت از نانياطم و يآموزش تيفيك

 يكيالكترون انيدانشجو نياول رشيپذ است، درس شروع
 و يكتب يورود آزمون با ارشد يكارشناس مقطع در

 كمك يكاربر بستر كردن آماده و يريز برنامه ،يشفاه
 ستميس تيريمد افزار نرم لوتيپا و هيته و يآموزش

 .يريادگي
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 ستميس ياجرا: چهارم مرحله

 يبردار بهره به 1387 سال در ستميس مرحله نيا در
 رشيپذ يكيالكترون يدانشجو بار، نياول يبرا و ديرس
 .شد آغاز نيز سيستم آموزشي كمك كاربري و شد

  
 ستميس يابيارزش: پنجم مرحله

 استادان يابيارزش ،يطراح مرحله ماتيتصم اساس بر
 كمي عملكرد شده ثبت آمار يرو از ترم يط در ستميس
 و انجام يكيالكترون يريادگي تيريمد افزار نرم در شانيا

 دانشجو توسط استاد يابيارزش. شد داده دبكيف شانيا به
 .شد انجام درس هر مورد در ترم انيپا در زين

 در. شد انجام فرآيند دو نيز سيستم ارزشيابي براي
 با يحضور اي جلسه ترم هر پايان در اول فرآيند

 شانيا شنهاداتيپ و شده برگزار ستميس مدرسان
 در بحث جلسات قالب در جلسات اين. شد آوري جمع
 نيا در شده ارائه مطالب هيكل. شد برگزار كوچك گروه

 سپس و شد برداري يادداشت جلسه دبير توسط جلسات،
 .گرديد تحليل مطالب

 پرسشنامه يليتحص سال هر انيپا در دوم فرآيند در
 بلوك در يكيالكترون يريادگي ستميس يابيارزش

 قبل و الكترونيكي دانشجويان توسط ترم انتهاي حضوري
 ليتكم آموزشي كمك دانشجويان توسط امتحانات آغاز از
 رشته انيدانشجو از نفر 25 ارياخت در پرسشنامه اين. شد

 يكيالكترون يپزشك آموزش ارشد يكارشناس
 كمك ستميس انيدانشجو از نفر 50 و) سرشماري(

 از سيستماتيك تصادفيگيري  نمونه( دانشگاه يآموزش
 در پرسشنامه اين. گرفت قرار) آنها الفبايي فهرست روي
 10 اختيار در و شده طراحي دور راه از آموزش كميته
 يادگيري و پزشكي آموزش اننظر صاحب از نفر

 آن در ايشان اصالحي نظرات و گرفت قرار الكترونيكي
 قسمت. شد مي ليتشك قسمت دو از پرسشنامه. شد اعمال
 و پردازد مي ستميس با ارتباط در ينظرسنج به اول
 با(اي  درجه پنج كرتيل فيط اساس بر آن گذاري نمره

 خوب، خوب، بسيار حاالت براي ترتيب به 1 تا 5 دهي نمره
 از قسمت نيا. است) ضعيف بسيار و ضعيف متوسط،

 از يبرخ در كه است شده ليتشك تميآ 9 از پرسشنامه
 در گريد يبرخ در و ستميس يژگيو مورد در ها تميآ

 سؤال هستند، تعامل در ستميس با كه يافراد مورد
 سازه ييروا يبررس يبرا ياكتشاف يعامل ليتحل. شود مي
 مالحظه 1 جدول در كه همانطور. كرد تأييد را امر نيا

 ،2 التؤاس و اول عامل به 4 و 7 ،3 ،1 تسؤاال شود، مي
 كل در پرسشنامه نيا. دارد تعلق دوم عامل به 8 و 5 ،6

 نيهمچن. كند مي نييتب را انسيوار راتييتغ از درصد 60
 استفاده كرونباخ يآلفا از پرسشنامه ييايپا يبررس يبرا
 درصد 73 تسؤاال كل يبرا كرونباخ يآلفا بيضر كه شد
 پرسشنامه يبرا يمناسب بيضر تواند مي كه آمد دست به

 مورد در سؤال چهار ز،ين پرسشنامه دوم قسمت. باشد
 ارائه وهيش حيترج يبررس و نترنتيا به يدسترس نحوه

 را تعامل روش و مطالب ارائه وهيش ،يكيالكترون يريادگي
 افزار نرم توسط آماري محاسبات كليه. شد مي شامل

SPSS_15 گرديد انجام.  
  

) بعد از چرخش واريماكس(ماتريس تحليل عاملي  :1جدول 
 پرسشنامه ارزشيابي سيستم يادگيري الكترونيكي دانشگاه

 ها مؤلفه تسؤاال

1 2 

  861/0 1 سؤال

  798/0 3 سؤال

  681/0 7 سؤال

  648/0 4 سؤال

 797/0  2 سؤال

 773/0  6 سؤال

 666/0  5 سؤال

 624/0  8 سؤال

  
  نتايج

 جينتا و شده طراحي سيستم يمعرف بخش دو قالب در جينتا
  :است شده مطرح ستميس يابيارزش جينتا ارائه و آن استقرار
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 آن استقرار جينتا و سيستم يمعرف -1

 آدرس به دانشگاه يكيالكترون يريادگي ستميس

http://dln.tums.ac.ir دروس رهمزمانيغ ارائه يبرا 
 تعامل آن، در توجه مورد ياصل نكات. است شده يطراح
 درس كالس اداره و يساز آماده امكان و دانشجو و استاد
 يدارا شده يطراح سامانه. است استاد خود توسط
 :است ريز مشخصات و امكانات

 معرفي از اعم استاد توسط درس سازي آماده امكان
 يها كالس مشخصات و زمان كردن مشخص درس،

 امكان و منابع تعيين ارزشيابي، شيوه يمعرف حضوري،
 درس؛ محتواي براي نظر مورد يها فايل انواع بارگذاري

 توسط شدهبندي  زمان اي مرحله تكاليف تعريف امكان
 تأييد مرحله تا استاد و دانشجو بين فايل تبادل و استاد
 استاد توسط اي چندگزينه يها آزمون تعريف امكان ؛يينها

 امكان تشريحي؛ يها آزمون و تشريحي پاسخ با همراه
 به اطالعيه ارسال امكان دانشجو؛ و استاد بين پيغام تبادل
 آرشيو استاد؛ توسط دانشجويان از تعدادي يا همه
 مرسوم؛ آموزشي امور خدمات ارائه ؛ها نامه پايان
 دانشجويان و استاد فعاليت آمار و مديريت و رساني اطالع
 دانشجو؛ پذيرش يها آزمون اينترنتي نام ثبت سيستم؛ در

 سيستم و استاد ارزشيابي و ،مهم رويدادهاي يادآور
 .دانشجويان توسط

 و ستميس نيا در استادان تيفعال يباال حجم به توجه با
 با سهيمقا در استادان يبرا تجربه نيا بودن ديجد

 در ريز داتيتمه ،يحضور شكل به كالس همان يبرگزار
 :شد گرفته نظر

 فرم ستميس در ارائه يبرا درسسازي  آماده يبرا. الف
 هر استادان كه شد آماده درس طرح نيتدو و راهنما
 منجر يها رشته در هم( يليتحص ترم شروع از قبل درس

 ريمد به و ليتكم را آن) يآموزش كمك هم و مدرك به
 طرح نيا ياصل نيعناو 2 جدول در. كنند مي ارائه گروه
 براي كه آن مورد هر به مربوط كليدي نكات و درس

 درس. شود مي دهيد است، گرفته قرار تأكيد مورد استادان

 دفتر و مربوطه دانشكده گروه، ريمد توسط تأييد از بعد
 آماده ستميس در ارائه يبرا دانشگاه، دور راه از آموزش
 درس پانل تواند مي مربوطه استاد و شود مي محسوب

 .كند آماده شخصاً را خود

 اساس بر آنها انتخاب و دانشجو محدود تعداد رشيپذ. ب
 ت،يفعال اول سال در. گرفت قرار مدنظر يورود آزمون

 با يپزشك آموزش ارشد يكارشناس يدانشجو 12
 ارائه. شدند رشيپذ يشفاه و يكتب يورود آزمون
 واي  رشته انيم به توجه با( رشته نيا يكيالكترون
 ،)ها دانشگاه علمي هيأت ياعضا يبرا آن بودن يكاربرد
 ياعضا از شدگان رفتهيپذ از نفر 7 كه شد سبب
 پزشك نفر 4 ،يپزشك علوم يها دانشگاه علمي هيأت
 آموزش ارشد يكارشناس مدرك يدارا نفر 1 و يعموم

 ادامه زين دوم نوبت رشيپذ در روند نيا. باشند يپرستار
 نفر 13 از نفر 7 زين 89-88 يليتحص سال در و افتي
 اريدانش و ارياستاد علمي هيأت ياعضا شده رفتهيپذ

- حرفه يدكتر يدانشجو نفر 1 ،يپزشك علوم يها دانشگاه

 از كي چيه. هستند كارشناسي مقطع از نفر 5 و اي
 .اند نداشته يليتحص وقفه اي انصراف تاكنون انيدانشجو

 عضو 44 تعداد مدرك، به منجر يها رشته ارائه كنار در
 عنوان به ستميس از دانشجو، 450 و دانشگاه علمي هيأت
. كردند استفاده خود سيتدر روند در يآموزش كمك يابزار

 كارشناسي، مقطع در دانشجويان اين) نفر 343( درصد 3/76
 3/5 و ارشد كارشناسي مقطع در) نفر 83( درصد 4/18

 .بودند تحصيل به مشغول دكترا مقطع در) نفر 24( درصد

 نيا در درس ارائه يبرا علمي هيأت زشيانگ نامه آيين. ج
 نيا بر. شد بيتصو دانشگاه يآموزش يشورا در سامانه
 به منجر يها رشته در يدرس يواحدها ارائه اساس
 برابر 2 بعد به دوم بار از و برابر 3 اول بار يبرا مدرك
 كمك ستميس در. شود مي محسوب يدرس واحد آن تعداد

 اساس بر برابر مين و كي سقف بيضر نيا يآموزش
 آموزشي كمك سيستم در ضمن در. است استاد عملكرد
 منابع و درس طرح كامل ارائه ضمن هستند مختار استادان
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  هاي منجر به مدرك و كمك آموزشي الكترونيكي آنها در رشتههاي اصلي طرح درس و توضيحات مربوط به  عناوين قسمت :2جدول 
 توضيحات عناوين

 شامل نام درس، تعداد واحد عملي و نظري مشخصات درس
مشخصات
 مدرسين

 شامل نام و مشخصات استاد مسؤول و استادان همكار و نحوه تماس با ايشان

 شامل هدف كلي و اهداف رفتاري اهداف درس
  در منابع و محتواهالزوم پوشش اهداف 

  لزوم پوشش اهداف در آزمون نهايي
 لزوم تناسب اهداف با تعداد واحد و سطح دانشجويان

 كلمه300تا250در حدود معرفي درس
 اشاره به كاربرد و ارتباط درس با رشته، شيوه ارزشيابي، تكاليف درسي، انتظارات استاد، و نحوه تعامل

تعيين دو جزء 
حضوري و 
 ري غيرحضو

بيني شده در بلوك حضوري ابتـدا و انتهـاي    هاي پيش لزوم توجيه و تبيين فعاليت: در سيستم منجر به مدرك
   ترم شامل رفع اشكال، ارائه پروژه، و تدريس مباحث خاص 

 عناوين جلسات غيرحضوري و تبيين نحوه تدريس آنها از طريق سيستم: در سيستم كمك آموزشي
شامل معرفي منـابع متنـي چـون كتـاب يـا هـر نـوع فابـل الكترونيـك از جملـه اسـاليد، جـزوات، محتواهـاي               منابع درسي 

  تصويري، و فيلم آموزشي /صوتي
  لزوم توجه به حق مالكيت معنوي منابع

  لزوم تناسب منابع با اهداف درس و آزمون نهايي 
 لزوم تناسب حجم و دشواري منابع با تعداد واحد و سطح دانشجويان

منابع مطالعه 
 بيشتر

 لزوم توجه به حق مالكيت معنوي منابع

تكاليف و 
هاي  پروژه

 دانشجويان

  توسط استاددانشجويان و ارائه بازخورد  ها و زمانبندي مهلت ارائه توسط  شامل تشريح تكاليف، پروژه
   لزوم مرور مجموعه محتواي درسي از طريق تعريف تكاليف مناسب

  و قدرت تحليل و نقد دانشجويان مسألههاي حل  هارتلزوم تكيه تكاليف بر م
  ي مناسب براي تكاليف در طول ترمبند لزوم زمان

در تكاليف هدف مطالعه منابع و يادگيري دانشجو از : توجه به تفاوت مفهوم تكليف با مفهوم پروژه پايان ترم
خاصـي در راسـتاي بـه كـاربردن     هاي مناسب و معنادار است اما در پروژه پايان تـرم فعاليـت    طريق فعاليت

ها ممكن است پروژه آخر ترم نداشته باشند ولي همه حتما چنـدين   برخي از درس. شود ها تعريف مي آموخته
 .تكليف دارند

شيوه ارزشيابي 
 دانشجويان

شامل نحوه ارزشيابي، اطالعات الزم در مورد آزمون پايان ترم و نحوه تخصيص نمره به عملكـرد، تكـاليف،   
 )در صورت وجود(هاي تكويني ها و آزمون و نيز اطالعات آزمون هپروژ

  
  
  
  

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1203-fa.html


  ريتا مجتهدزاده و همكاران طراحي آموزشي يك سيستم يادگيري الكترونيكي
 

 http://journals.mui.ac.ir  )4(11؛ 1390آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      354

 طور به را نظري جلسات هفدهم چهار سيستم، طريق از
 شكل به و الكترونيكي يادگيري سيستم طريق از كامل

 رييتغ به توجه با ضمن در. نمايند تدريس غيرحضوري
 كسب لزوم و يپزشك علوم هاي دانشگاه در ارتقا نامه آيين
 تيفعال ،1 ماده 6 بند در »يآموزش يپژوه دانش« ازيامت

 كسب صورت در و شده يابيارزش ستميس در استادان
 گرفته نظر در بند نيا در يازيامت شانيا يبرا الزم، حداقل

پژوهي  دانش ازيامت كسب يدشوار به توجه با). 10(شود مي
 .است علمي هيأت ياعضا توجه مورد امر نيا ،آموزشي

 مدنظر سيستم دانشجويان و استادان توانمندسازي. د
 يبرا روزه يك كارگاه كي يط در استادان. گرفت قرار
 كيالكترون معلم نقش يفايا يتوانمند كسب و ييآشنا

 سامانه با كار نحوه كارگاه يانتها در. دنديد آموزش
 كارگاه مباحث سرفصل. شد داده آموزش شانيا به زين

 علمي هيأت ياعضا يبرا. شود مي مالحظه 3 جدول در
 هر يط در كارگاه، نيا بر عالوه يپزشك آموزش گروه
 مورد در بازخورد ارائه منظور به يهيتوج جلسات ترم،
. شد برگزار نظر تبادل و شانيا عملكرد نحوه

 به منجر و يآموزش كمك ستميس دو هر انيدانشجو
 يبرا رااي  روزه كي كارگاه دوره، آغاز در زين مدرك
 نحوه و كيالكترون يدانشجو فيوظا و نقش با ييآشنا
  .گذراندند سامانه با كار

 
 ستميس يابيارزش جينتا - 2

 از ارزشيابي پرسشنامه قسمت دو در سيستم ارزشيابي نتايج
 :است شرح اين به استادان با حضوري جلسات و دانشجويان

 از درصد 7/86 سيستم، ارزشيابي پرسشنامه فرآيند در
 جينتا 4 جدول در. كردند ليتكم را ها پرسشنامه ها نمونه
 كه همانطور. است آمده پرسشنامه اول قسمت يابيارزش

 با خوب خيلي و خوب موارد جدول اين در شود مي مالحظه
 شده داده نمايش هم با ضعيف بسيار و ضعيف موارد و هم

 قبولي قابل حد در دانشجويان رضايت موارد، كليه در. است
 يريادگي ستميس مورد در يمثبت نظرات كل در و شده فراهم
 پرسشنامه دوم قسمت نتايج. است شده ارائه يكيالكترون

 36 در ستميس نيا دانشجويان يدسترس نحوه كه داد نشان
 درصد 59 در ،)ADSL( سرعت پر نترنتيا موارد از درصد
 از اتصال موارد درصد 32 در و دانشگاه امكانات موارد
 ليدل به كه است ذكربه  الزم. است) Modem( تلفن قيطر

 از باالتر درصدها مجموع،مورد چند از زمان هم استفاده
 .است 100

 يكيالكترون يريادگي ارائه مختلف يها وهيش انيم از رانيفراگ
 درصد 55 در باشد، همراه آنها يزندگ و يشغل طيشرا با كه
 مأتو ارائه موارد از درصد 45 در زمان،رهميغ ارائه موارد از
 يمورد چيه در. دادند مي حيترج را زمانرهميغ و زمانهم

 .بود نشده داده حيترج همزمان روش از تنها استفاده

 يسخنران از تا دادند مي حيترج رانيفراگ از درصد 6/63
 ارائه يها روش از يكي عنوان به سامانه يرو بر شده ضبط
 63 نيهمچن .كنند استفاده محتواها ريسا كنار در مطالب
 و كتاب مانند مكتوب يدرس منابع از استفاده زين آنها درصد
 مكالمه شانيا از درصد 18 نيهمچن. دادند مي حيترج را جزوه
 قيطر از ارتباط درصد 45 ،يگروه بحث درصد 59 برخط،

 را مختلف يها ليفا يارذبارگ درصد 54 و) Message( اميپ
 .كردند انتخاب يريادگي روند به كمك و تعامل جاديا يبرا

 مدرسان با حضوري جلسات يعني دوم فرآيند در
 ياصل موضوع چند قالب در نظرات مجموعه دوره،

)Theme (شد خالصه ريز شرح به: 

 بودن رهمزمانيغ و يساز فعال بودن يارياخت. الف
 استادان يبرا گفتگو و بحث اتاق امكان

 به يمجاز كالس مانند همزمان امكانات كردن اضافه. ب
 ستميس

 از يتعداد اي همه به دانشجو هر فيتكال ارسال امكان. ج
  انيدانشجو

 به( برابر 2 تا 3 از يدرس واحد محاسبه بيضر بردن باال. د
 با برابر 3 تا 4 به) بعد به دوم و اول بار سيتدر يبرا بيترت

  ستميس در استاد اديز تيفعال حجم به توجه
 امكان منظور به دانشجو رشيپذ تعداد شيافزا عدم. ه

شانيا به بازخورد و يكاف تعامل يبرقرار
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  ايفاي نقش معلم الكترونيكموضوعات مورد بحث در كارگاه آشنايي و كسب توانمندي  :3جدول 

 موضوعات ها بخش

  كنندگان مقدمه، بيان اهداف كارگاه و انتظارات از شركت كليات: قسمت اول
  تعريف و تاريخچه آموزش از راه دور و يادگيري الكترونيكي

  ها مزايا و محدوديت ضرورت يادگيري الكترونيكي و كاربرد آن در علوم پزشكي با ذكر
  هاي ايران و جهان در زمينه يادگيري الكترونيكي معرفي دانشگاه
 هاي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشكي تهران معرفي فعاليت

مباني پداگوژي و : قسمت دوم
 آندراگوژي در يادگيري الكترونيكي

  انواع رويكردهاي يادگيري الكترونيكي
  انواع تعامل در يادگيري الكترونيكي

 هاي آن با آموزش حضوري الكترونيك و تفاوتهاي معلم  نقش

ايفاي نقش معلم الكترونيك : قسمت سوم
در سيستم يادگيري الكترونيكي دانشگاه 

 علوم پزشكي تهران

  ياددهي سيستم- معرفي فرايند يادگيري
  انتظارات سيستم از مدرسان

  نكات كليدي تدريس موفق در سيستم
  نحوه ارزشيابي عملكرد مدرسان

 افزار با نرم آموزش كار
  
  

 و يحضور يدانشجو انيدرم سال كي رشيپذ. و
 علت به رشته يكيالكترون يدانشجو سال هر رشيپذ

 تيفيك و يكيالكترون انيدانشجو سطح بودن باالتر

 ستميس در يريادگي- ياددهي روند باالتر

 بلوك دو كردن لحاظ و يبيترك يريادگي روند ادامه. ز

  

  نتايج ارزشيابي سيستم يادگيري الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي تهران توسط دانشجويان. 4جدول 

بسيار خوب  
 و خوب

ضعيف و  متوسط
 بسيار ضعيف

اعالم نظر 
 نكردند

 )درصد(تعداد )درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد

 0)0( 0)0( 0)0( 65)100( سامانهسهولت كار با 

 0)0( 0)0( 0)0( 65)100( هاي درسيسازي فايل سهولت بارگذاري و پياده

 0)0( 0)0( 12)18( 53)82( مطلوبيت گرافيك و شكل ظاهري سامانه

 0)0( 0)0( 3)5( 62)95( سهولت دسترسي به منوها و اطالعات مورد نياز

 0)0( 0)0( 12)18( 53)82( ...)ها، اخبار ونامه آيين(رساني به موقع و كافي اطالع

 3)5( 3)5( 15)22( 44)66( ميزان رفع نياز سايت براي مراجعه حضوري در خصوص امور مربوط به دروس

 3)5( 3)3( 23)35( 36)55( بيني شده بين دانشجو و استاد در سيستمتعامالت پيش

امكانات و عملكرد سيستم(بيشتردر دسترس بودن منابع درسي و مطالعه
 )در مجموع و نه در سطح هر درس

)68(44 )18(12 )9(6 )5(3 

 0)0( 0)0( 8)12( 57)88( مجموع عملكرد سيستم يادگيري الكترونيكي
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  بحث
در طراحي اين سيستم يادگيري الكترونيكي، روند طراحي 

يـادگيري  -آموزشي سيستمي انجام شده و فرايند ياددهي
بر اسـاس تحليـل انجـام گرفتـه تعيـين و سـپس سـفارش        

اين روند در . پشتيبان اين فرايند انجام شده است افزار نرم
 )5و4و2(كيد استأمنابع نيز مورد ت

بينـي شـده در ايـن     هاي پـيش  هر كدام از روندها و فعاليت
سيســتم يــادگيري الكترونيكــي، بــر اســاس پيشــنهادهاي  

تـر   مطرح شده در متون براي دستيابي به يادگيري مطلوب
استاد درس در طرح درسي كـه بـراي   : طراحي شده است

كنـد، معرفـي درس خـود و     اري در سامانه آماده ميذبارگ
ه امكـان  در سـامان . كنـد  اهداف و نتايج آن را تشـريح مـي  

بيني  اي پيش هاي تشريحي و چندگزينه سازي آزمون آماده
سـازي آزمـون، پاسـخ     ه استاد درس حين آماد. شده است

كنـد و دانشـجويان    تشريحي مدنظر خود را نيـز وارد مـي  
 هــا بالفاصــله بعــد از شــركت در آزمــون بــه ايــن پاســخ 

اســتاد . گيرنــد دسترســي داشــته و بــازخورد الزم را مــي
ن طرح درس، نحوه ارزشيابي تكـويني خـود   درس در هما

  ).5(كند در طول ترم را مشخص مي
عالوه بر موارد فوق در طراحي سامانه به گرافيك، تركيب 

هــاي بــه كــار رفتــه مناســب و چيــدمان در  و تعــداد رنــگ
دسترس و با توجه به اهميت اجـزاي صـفحه توجـه شـده     

ود استاد درس، خـ . كار با سامانه بسيار آسان است. است
كــار بــه  كنــد و بــراي ايــن پانــل درس خــود را آمــاده مــي

اي در حد كار با پست الكترونيكي و الحـاق   اطالعات رايانه
دانشجو نيز بـراي اسـتفاده از سـامانه بـه     . فايل نياز دارد

توجـه و   اطالعات بيشتري در اين زمينه نياز ندارد و عمالً
  ).6و5(بر فرايند يادگيري است تمركز هر دو گروه

در واقع استاد درس با استفاده از امكان تعريـف تكـاليف،   
فرصت دستيابي يادگيرندگان به سطوح باالي يـادگيري و  
ارتباط يادگيري با زندگي و تجارب واقعي ايشان را فـرهم  

در . كند و در اين رابطه آموزش الزم را نيز ديده اسـت  مي
. كنـد  اين سامانه استاد خود منابع درسي را مشـخص مـي  

تواند يك كتاب يا جزوه، فيلم، اسـاليد يـا هـر     ن منابع مياي
استاد هر درس منـابع اعـالم شـده    . نوع فايل ديگري باشد

هـاي تحليلـي و    خود را از طريق تعريف تكاليف و آزمـون 
اسـتادان در مـورد   . كنـد  مرتبط با تجارب واقعي مرور مي

اند و ملـزم بـه    نحوه طراحي تكاليف، آموزش الزم را ديده
بنـابراين  . ائه بازخورد به يـك يـك دانشـجويان هسـتند    ار

حفظـي و در   سـؤال سـري   تكاليف جنبه مطرح كردن يـك 
سطح دانش را ندارد و ارتباط محتوا با تجـارب واقعـي را   

چنـين رويكـردي در مطالعـات نيـز مـورد      . گيـرد  در برمي
رويكـرد بـه فراينـد     ايـن  ).12و11(توجه قرار گرفته اسـت 

هـاي فـردي    الزم بـراي توجـه بـه تفـاوت    يادگيري، انگيزه 
مطابق آنچه . دانشجويان توسط استاد را ايجاد كرده است
دانشـجويان،   در متون مورد توجه خاص قرار گرفته عمالً

كننـد و اسـتاد درس    خود روند يادگيري خود را كنترل مي
  ).8و7و5(كند  گر و بازخورددهنده ايفا مي نقشي تسهيل

بيشتري در اين خصوص به سيستم اما كماكان بايد ابعاد 
. اضافه شود كه در پيشنهادات دانشجويان نيز آمده اسـت 

هاي صوتي يا تصويري درس اسـتادان   اضافه كردن فايل
ــبك    ــتري از س ــف بيش ــتم، طي ــه سيس ــادگيري   ب ــاي ي ه

دهـد و در دسـتور كـار دفتـر      دانشجويان را پوشـش مـي  
ــه نكــ. آمــوزش از راه دور دانشــگاه قــرار دارد ات از جمل

ديگري كه بايد در سيستم بيشتر مورد توجه قـرار گيرنـد   
فراهم كردن امكان تعامل دانشجويان با هم و وجود بستر 

همـانطور كـه نتـايج ارزشـيابي     . يادگيري مشاركتي اسـت 
سيستم نشان داد دانشجويان خواهان وجود اتاق بحـث و  

اما از طـرف ديگـر اسـتادان بـه     . ها هستند گفتگو در درس
تكيـه   ،سازي اين مورد توسـط اسـتاد   بودن فعال اختياري
علت اين امر ناآشـنايي اسـتادان بـا چنـين      احتماالً. داشتند
هايي و نگراني از عـدم توانـايي اداره بـا كيفيـت آن      محيط
مشغله كـاري و نگرانـي از وقـت مـورد نيـاز بـراي       . است

توانـد علـت ديگـر ايـن امـر       اداره بحث و گفتگوها نيـز مـي  
في استادان سيستم تمايلي به وجـود امكانـات   از طر. باشد

آزادي عمـل   همزمان و برخط نداشتند كه علت آن احتمـاالً 
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هــاي غيرهمزمــان و عــدم  و انعطــاف بيشــتر در سيســتم
امـا  . تداخل روند آموزشي با شغل و زندگي ايشـان اسـت  

دادند كه در كنـار رونـد    دانشجويان ترجيح مي درصد 45
امكانــات آموزشــي همزمــان نيــز آموزشــي غيرهمزمــان، 

رسـد كـه در صـورت     در مجموع به نظـر مـي  . فراهم شود
منـد   كـار بايـد هـدف    اضافه كردن امكانـات همزمـان، ايـن   

هـايي   صورت گرفته و استادان نيز براي اداره چنين محيط
  .توجيه شوند كامالً

رســد كــه اغلــب دانشــجويان  از طـرف ديگــر بــه نظــر مـي  
بـراي يـادگيري    زشكي، صرفاًالكترونيكي رشته آموزش پ

و كسب توانمندي و نه بـه انگيـزه اخـذ مـدرك بـاالتر، در      
در حـالي كـه تركيـب    . حال تحصيل در اين رشـته هسـتند  

چنين دانشجويان سيستم حضوري از بدو پذيرش تاكنون 
مورد توجه اعضاي مذكور، رشته  كه كما اين. نبوده است

ها قـرار   نشگاهمتخصص باليني و غير باليني دا علمي هيأت
اين امـر بـه افـزايش كيفيـت ايـن دوره كمـك       . گرفته است

در نتيجه در دانشگاه سياست پـذيرش  . شاياني كرده است
يك سال در ميان دانشجو در سيستم حضوري و پذيرش 

  .و در سيستم الكترونيكي اتخاذ شدساالنه دانشج

بر و توجـه   بر و هزينه عدم تكيه بر تدوين محتواهاي زمان
شـناختي يـادگيري سـبب شـده كـه       فراينـدهاي عمـدتاً  بر 

سيســتم قابليــت توســعه ســريع بــه خصــوص در مقــاطع 
توسـعه زيـاد كـاربري    . تحصيالت تكميلي را داشته باشـد 

  .يد اين امر استؤكمك آموزشي سيستم م
ها و در نظر گرفتن امتيـاز ارتقـا در بنـد     نامه تصويب آيين

حـد بيشـتر، بـه    پژوهي آموزشي و محاسبه تعداد وا دانش
استادان امكان و انگيزه صرف زمان و دقت بيشـتر بـراي   

  .تدريس در سيستم را داده است
  

  گيري نتيجه
 دفتر شده، انجام يها يابيارزش و شنهاداتيپ به توجه با

 را ستميس توسعه و ينيبازب دانشگاه دور راه از آموزش
 در دفتر نيا ضمن در. است داده قرار خود كار دستور در

 ديجد يها رشتهاندازي  راه يبرا يريز برنامه حال
 يدكتر و ارشد يكارشناس مقاطع در يكيالكترون
 ستميس يآموزش كمك يكاربر گسترش و يتخصص

  .است

  
  عبمنا

1. Burge L. Beyond andragogy: some explorations for distance learning design. Journal of Distance 
Education. 1988; 3(1):5-23,  

2. Gagniz RM, Wagner WW, Golas KC, Keller JM. Principals of instructional design, fifth edition, 
Canada/Australia: Wadsworth/Thomson Learning; 2005. 

3. Ellaway R, Masters K. AMEE guide 32: e-learning in medical education part 1: learning, teaching and 
assessment. Med Teach. 2008 Jun;30(5):455-73. 

4. Mojtahedzadeh R, Mohammadi A. [Chegune narmafzare yadgiri elektroniki (LMS) monaseb ra entekhab 
konim?]. [Hamayeshe Barresi rahakarhaye toseeye IT].; Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences, 1385. [Persian] 

5. Anderson T, Elloumi F. Theory and practice of online learning. First edition, Canada: Athabasca 
University. 2004. : [cited 2011 sep 19]: Available from:  
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/200/282 

6. Cassidy S. Learning styles: an overview of theories, models, and measures. Educational Psychology. 
2004;24(4): 419-444 

7. Rovai AP. A constructivist approach to online college learning. The Internet and Higher Education. 2004; 
7 (2): 79-93  

8. Ozkal K, Tekkaya C, Cakiroglu J, Sungur S. A conceptual model of relationships among constructivist 
learning environment perceptions, epistemological beliefs, and learning approaches. Learning and 
Individual Differences. 2009; 19(1):71-79  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1203-fa.html


  ريتا مجتهدزاده و همكاران طراحي آموزشي يك سيستم يادگيري الكترونيكي
 

 http://journals.mui.ac.ir  )4(11؛ 1390آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      358

9. [Samane yadgiri elektroniki daneshgahe oloome pezeshki Tehran]. [Aeennameha va Moghararte]. [Cited 
2010 Apr 12].  Available from: http://dln.tums.ac.ir/content/?contentID=6   

10. [Samane moavenate amoozeshi daneshgahe oloome pezeshki Tehran]. [Aeenname ertegaye azaye heiate 
elmie daneshgahha va moasesate amoozeshe ali va pajoheshie oloome pezeshki]. [Cited 2010 Apr 12]. 
Available from: http://education.tums.ac.ir/content/?contentID=207  

11. Vries E. Students’ construction of external representations in design-based learning situations. Learning 
and Instruction. 2006;16:213-227 

12. Liaw SS, Huang HM, Chen GD. An activity-theoretical approach to investigate learners’ factors toward 
e-learning systems. Computers in Human Behavior. 2007; 23(4):1906–20 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1203-fa.html


 

 http://journals.mui.ac.ir  359/      )4(11؛ 1390آبان  /در علوم پزشكي  مجله ايراني آموزش 

Instructional Design, Implementation, and Evaluation of an E-
Learning System, an Experience in Tehran University of Medical 

Sciences 
 

Rita Mojtahedzadeh1, Aeen Mohammadi2, Amirhossein Emami3 

 
Abstract 
 
Introduction:  Designing e-learning systems based on the principles and prerequisites of teaching and 
learning theories requires a comprehensive and systematic approach to instructional design procedure. An 
experience of instructional design, implementation and evaluation of an e-learning system is represented in 
this study. 
Methods: In the present action research study, five steps of systematic instructional design, including 
analysis, design, development, implementation and evaluation, were performed in Tehran University of 
Medical Sciences for developing an e-learning system. The principles and prerequisites of teaching and 
learning procedure were identified. Then the supportive learning management system was designed and 
related regulations which were approved in associated university councils were developed. Faculty 
development workshops were held for e-teachers. This procedure was completed during 2007-2009. 
Results: Master degree program  on medical education was chosen as the first discipline and 25 students 
enrolled in two academic years. The application of system as a supportive pedagogical instrument began by 
44 faculty members who used the system for 450 students. Students' and teachers' evaluation of system 
showed their high satisfaction (88%). None of the students dismissed the course. 
Conclusion: A systematic instructional design before launching e-learning systems or purchasing softwares 
may guarantee its success. University's used the evaluation results for further revisions and updates of the 
system. 
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