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ntroduction: : In-service training for employees is one of the necessities of medical universities
and healthcare providers. These courses are expanding rapidly due to recent advances in modern
information technology
Materials & Methods: This study is a descriptive-analytic cross-sectional study. We aimed to assess
the attitude of employees of Mashhad University of Medical Sciences towards in-service online
training courses during 2010-2011. 197 employees were randomly selected. The data collection tool
was a questionnaire compiled by the researcher. The validity of the questionnaire was confirmed by
experts in the field. In order to evaluate the reliability of the questionnaire repeated measure test and
Cronbach’s Alpha coefficient (94%) was used.
Results: Based on the questionnaires which were completed by the participants, a considerable
number of employees approved this method and thought it to be effective (P<0.001).
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Conclusion: Mashhad University of Medical Sciences is one of the first universities to initiate
virtual in-service training courses. This study was done simultaneously with other studies in
other universities in order to expand and develop this type of training more systematically
based on evidence.
Keywords

In-service training, virtual training, Employees’ attitude.

چكيده
 آموزش ضمن خدمت كاركنان يكي از ضرورتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي و ارايهكنندگان خدمات بهداشتي و درماني مانند:مقدمه
 از اهميت بااليي، اين آموزشها امروزه كه سرعت رشد علوم و ظهور فناوريهاي جديد بسيار بيشتر از گذشته شده است.ساير سازمانها است
.برخوردار ميباشد
 پژوهش حاضر مطالعهاي توصيفي تحلیلی و بهصورت مقطعي پيمايشي است که با هدف تعیین نگرش كاركنان دانشگاه:مواد و روشها
 دانشكده علوم پزشكي نيشابور، كارشناس ارشد پرستاري.3
 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، كارشناس رايانه نرم افزار.4
. پذیرش گردیده است90/5/15  اصالح و در تاریخ90/5/5  در تاریخ، به دفتر مجله رسیده90/4/16 این مقاله در تاریخ

 دانشگاه فردوسي مشهد، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي.1
 مركز مطالعات و توسعه، كارشناس ارشد پژوهش در سالمت و دوره عالي مديريت سالمت، پزشك: * نویسنده مسئول
. ارسال شودasadir1@mums.ac.irآموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد تمامی درخواستها به نشانی
 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني.2

بررسي نگرش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد درخصوص ارائه برنامههاي آموزش ضمن خدمت بهصورت آنالين
شماره پنجم  .تابستان90

علوم پزشكي مشهد درخصوص ارائه برنامههاي آموزش ضمن خدمت بهصورت آنالين در مقطع زماني سال  89 -90انجام گرفته است.
197نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد به روش نمونهگيري تصادفي انتخاب شدند ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامهاي محققساخته
بود كه توسط واحدهاي پژوهش تکميل ميشد .اعتبار محتواي پرسشنامه از طريق ارائه آن به اساتيد فن مورد بررسي قرار گرفت .به منظور
ارزيابي پايایي ،از روش آزمون مجدد و ضريب آلفای کرونباخ ( )%49استفاده شد.
نتایج :براساس پرسشنامههايي كه براي اين طرح توسط كاركنان تكميل شد ،درصد قابل توجهي از كاركنان دانشگاه اين شيوه آموزش
را تاييد كرده به آن تمايل داشتند و بر كارا بودن آن موافقت داشتند ()p>0/001
نتيجهگيري :دانشگاه علوم پزشكي مشهد جزو اولين دانشگاه هاي علوم پزشكي در سطح كشور است كه اقدام به ارايه دوره هاي
آموزشهاي ضمن خدمت بهصورت مجازي نموده است و انجام اين پژوهش همگام با پژوهشهاي مشابه در دانشگاههاي ديگر انجام شد تا
با رويكرد تحقيق و توسعه بتوان اين پروژه را با آگاهي و مبتني بر شواهد مناسب پيگيري و اجرا نمود.
واژگان کلیدی
آموزش ضمن خدمت ،آموزش مجازي ،نگرش كاركنان
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مقدمه
در حال حاضر انقالب فناوری عمیقا نحوه تفکر ،عمل
و بسیاری از فرایندهای زندگی ما را تغییر داده است .با ورود
به قرن جدید ،دنیای فیزیکی ما تبدیل به دنیای مجازی شده
است .داد و ستدها ،کنفرانس های علمی ،بحث های تخصصي،
نیازمندیها ،کاریابی ها ،بانکداری ،کسب اطالعات و موارد بسيار
ديگر از طریق شبکه اینترنت انجامپذیر گشته است .در زمینه
مسايل آموزشی نیز ،این تغییر و تحوالت به وضوح مشاهده
می شود .تصورات قبلی در زمینه نیاز به وجود امکانات فیزیکی
در امر آموزش و یادگیری در سطح عمومی و آموزش عالی دچار
تحول بنیادی گردیده است[.]1
از طرف ديگر سرعت سريع رشد علوم ،ظهور مداوم
فناوريهاي جديد ،تغيير سريع نيازها و خواستههاي مشتريان در
سازمانها و در نهايت افزايش رقابت و ضرورت بهبود كيفيت و
بهرهوري براي بقاي سازمان ،منجر به ضرورت بيشتر آموزشهاي
ضمن خدمت كاركنان شده است[ .]2اما از سوي ديگر تمركز بر
شيوههاي ارايه اين آموزشها ضرورتي دو چندان است از اين
جهت كه كاركنان سازمانهاي مختلف در شرايط شغلي ،اجتماعي
و اقتصادي متفاوتي قرار دارند و طبيعتا ،ضرورت دارد كه نه تنها
سرفصلها و عنوانهاي آموزشي براساس نيازسنجيهاي صحيح
آموزشي انتخاب شوند،؛ بلكه شيوههاي ارايه آموزشها نيز بايد به
صورتي طراحي شوند كه بهترين يادگيري و كارايي و كمترين
تاثير منفي را بر عملكرد حرفهاي و شغل ايشان داشته باشد[.]3

 Zhangو  Huangچهار مزیت مهم یادگیری الکترونیکی
برای جامعه آموزش مداوم را انعطاف پذیری ،تعاملی بودن ،به
اشتراک گذاری منابع و باز بودن بیان کرده اند:
1 .1یادگیری الکترونیکی فرصت های یادگیری با انعطاف فوق
العاده ای را برای یادگیرندگان بدون محدودیت زمانی و
مکانی ایجاد میکند بهطوریکه یادگیرندگان می توانند
در هر زمان و مکانی و بر اساس سرعت یادگیری خود
و همچنین با روشهایی که خودشان برای یادگیری
ترجیح می دهند به یادگیری بپردازند.
2 .2اینترنت دارای قابلیتهای زیادی برای برقراری تعامالت
و ارتباطات میباشد .یادگیرندگان می توانند با استاد و یا
دیگر همکالسان خود از طریق ارتباطات همزمان و یا
غیرهمزمان تعامل داشته باشند.
3 .3کیفیت منابع آموزشی می تواند از طریق پایگاه های
اطالعاتی آنالین و به اشتراک گذاری منابع توسط
یادگیرندگان و استاد ،هم به صورت محلی و هم بین
المللی ارتقاء یابد.
4 .4یادگیری الکترونیکی محیطی کامال باز برای همه افراد
بدون توجه به سن ،جنس ،مذهب ،نژاد ،اخالق ،عقاید
و  ...میباشد[.]4
از طرف ديگر همانطور كه گفته شد ،اکنون با رشد اينترنت و
فناوريهاي ديجيتال در عرضه آموزش و نيز با ظهور شيوههاي
نوين آموزش الكترونيكي ،یادگیری در هر زمینه ای در هر زمان و
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حجم نمونه با استفاده از فرمول فوق براي کارکنان  197نفر
تعيين گرديد و تعداد  197پرسشنامه که درست برابر حجم نمونه
بود ،با برنامه نرمافزار  spssمورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
جدول شماره  :1ويژگيهاي جمعيتشناختي پاسخدهندگان
مدرك

68

34.5

مرد

74

37.6

ديپلم

37.6

زن

123

62.4

ليسانس

73

جمعكل

197

100

فوقليسانس

29

14.7

دكترا و باالتر

27

13.3

جمع كل

197

100

بررسي نظرات كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد راجعبه
راهاندازي پورتال آموزش الكترونيكي از طريق پرسشنامه محققساخته
و در قالب دوازده سوال و بر اساس طيف ليكرت (كم ، 1:متوسط2:
 ،زياد ، 3:خيلي زياد )4:انجام گرفت .روايي ظاهري و محتوي
پرسشنامه به تاييد استادان و كارشناسان صاحبنظر مركز مطالعات
و توسعه آموزش علوم پزشكي مشهد رسيده است و پايايي مطالعه بر
اساس آزمون آلفاي كرونباخ  0/94ميباشد.
مواد و روشها
اين پرسشنامهها بين كاركناني كه داراي وضعيت استخدامي
مطالعه حاضر از نوع توصيفي تحليلي و بهصورت مقطعي پيماني رسمي ،قطعي يا آزمايشي بودند ،از طريق ايميل ارسال
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از هر مكان برای افراد امکان پذیر گشته است .در این شرایط ،نیاز
به تاسیس ساختمانها و امکانات فیزیکی گسترده نبوده و فراگیران
و آموزشگران نیاز به ترک محل سکونت و محل کار خود برای
شرکت در کالسها را ندارند .همچنین محدودیت تعداد پذیرش
فراگیر از میان رفته است ،اضافه بر آن موارد هزینه نگهداری و اداره
سیستم های آموزش مجازی بسیار کمتر از سیستم های آموزش
کالسیک می باشد .لذا با مد نظر داشتن اهمیت باالی یادگیری
الکترونیکی ،پیاده سازی و توسعه آن در هر جامعه ای که خواهان
پیشرفت است ،امری ضروری است .با توجه به وضعیت فناوری
اطالعات در ایران و مشاهده موقعیت سایر فناوری های نوین
وارداتی ،ضرورت شناسایی موانع فراروی یادگیری الکترونیکی و
راهکارهای برخورد با آنها قابل لمس است[.]1
در کشور ما با توجه به جمعیت گسترده دانشپژوهان و کمبود
فضاهای آموزشی استفاده از آموزش و یادگیری الکترونیکی
بهترین روش آموزشی خصوصا در آموزش عالی است .اما در
كنار همه اين مسايل ،رشد روز افزون نظام آموزش الكترونيكي و
تقاضاها ي زيادي كه براي آن وجود دارد ،باعث شده است
كه نگراني ها و چالش هايي در زمينه ي سودمندي اين نوع
آموزش نيز به وجود آيد[.]5
دانشگاه علوم پزشكي مشهد از سال  1385با تدوين برنامه
عملياتي راهاندازي آموزش الكترونيكي ،نصب نرمافزارهاي آموزش
الكترونيكي برخط ،توليد محتوا و آموزش اعضاي هيات علمي در
اين خصوص را آغاز نموده و پس از راهاندازي آموزش الكترونيكي
در حوزه دانشجويي[ ]6در همان سال ،آموزش الکترونیکی مداوم
اينترنتي[ ]7در سال ( )1386در نهايت در سال  1388سامانه
آموزش ضمن خدمت كاركنان را با نام اختصاري سامك[]8
راهاندازي نمود .در همان ابتداي راهاندازي آموزش الكترونيكي،
آموزشهاي ضمن خدمت براساس همكاري متقابل بين اداره
آموزش كاركنان در معاونت توسعه منابع و نيروي انساني و دفتر
آموزش الكترونيك در معاونت آموزشي صورت گرفت .براي آگاهي
از نظرات كاركنان در خصوص ديدگاهها و نگرشهاي ايشان در
خصوص آموزشهاي الكترونيكي و ضرورت حركت به سمت اين
آموزشهاي نوين ،اين مطالعه براي اولين بار در دانشگاه علوم
پزشكي مشهد انجام گرفت كه نتايج آن در ادامه بيان شده است.

پيمايشي و در مقطع زماني سال  89 -90است .جامعه آماری شامل
کليه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد که در دورههاي آموزش
ضمن خدمت آنالين شرکت داشتهاند و تعداد آنها در کل  8390نفر
بود .از این تعداد 197نفر بهعنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول
حجم نمونه و نمونهگیری طبقهای تعیین شد .در اين پژوهش با توجه
به در دسترس نبودن واريانس جامعه ،محقق به اجراي مقدماتي
پرسشنامه محققساخته بر روي  35نفر از کارکنان دانشگاه علوم
پزشکي بهصورت تصادفي پرداخت و واريانس نمونه محاسبه گرديد.
سپس با ضريب اطمينان در سطح  0/95كه با مراجعه به جدول ،مقدار
آن معادل  1/96مشخص گرديد .با استفاده از فرمول زير حجم نمونه
برآورد گرديد.

13

بررسي نگرش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد درخصوص ارائه برنامههاي آموزش ضمن خدمت بهصورت آنالين
شماره پنجم  .تابستان90

گرديد .نتايج پس از تكميل بهصورت فايل  Excel 2007از
بانك اطالعات نرمافزار ارائهكننده فرم استخراجشده و وارد نرمافزار
 SPSSنسخه  16شد و با استفاده از برنامه نرمافزاري ،توسط آزمون
مقايسه  tمستقل و آزمون  tتك نمونه اي مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفتند .به علت اينكه پرسشنامه ها به صورت ايميل ارسال شد
امكان برقراري ارتباط حضوري و پاسخدهي به سئواالت احتمالي
پاسخ دهندگان بهصورت حضوري ممكن نشد و اين از محدوديت
هاي پژوهش بوده است.
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یافتهها
بر اساس يافته هاي پژوهش ،بيشترين نمره فراواني پاسخ هاي مثبت
مربوط به « نقش آموزش مجازی در صرفهجویی وقت کارکنان» با
عدد  153معادل  77/7درصد و بيشترين نمره فراواني پاسخ هاي
منفي مربوط به « نقش آموزش مجازی در ارتقاء مهارت کارکنان
(از نظر آموزش مراحل و نحوه انجام صحیح یک مهارت به صورت
نظری)» با عدد  115معادل 70درصد بوده است.
با استفاده از آزمون تي تك نمونه¬اي ميانگين نظر کارکنان
راجعبه راهاندازی پورتال آموزش الکترونیکی ( )32/22بهطور
معنيداري از ميانگين متوسط پرسشنامه ( )24متفاوت بهدست آمد
( .)sig:0/00اين امر نشاندهنده اين است كه كاركنان با راهاندازي
پورتال آموزش الكترونيكي موافق هستند و نسبت به اين نوع آموزش
نگرش مثبتي دارند.
براي تعيين تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر نگرش كاركنان،
ابتدا كاركنان در هر نوبت با در نظر گرفتن يكي از ويژگيهاي جمعيت
شناختي به عنوان متغير مستقل به گروههاي مختلفي تقسيم شدند
و سپس با توجه به دو يا چند ارزشي بودن متغير مستقل از آزمون t
دونمونه مستقل و آزمون تحليل واريانس يك راهه استفاده شد نتايج
بدست آمده بدين شرح است:
در مقايسه ميانگين نظرات در بين دو گروه زن و مرد با استفاده
از آزمون  tمستقل ( )sig:0/36تفاوت معني داري مشاهده نشد .و
اين امر نشان دهنده اين است كه متغير سن تاثيري بر روي نظرات
كاركنان نداشته است.
همچنين مقايسه ميانگين نظرات در بين چهار گروه با مدرك
تحصيلي (ديپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس و دكترا و باالتر) با استفاده از
آزمون تحليل واريانس يك راهه ( )sig:0/55تفاوت معني داري بين
چهار گروه مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
آموزشهاي ضمن خدمت يكي از ضروريات سازمانها

بهخصوص سازمانهاي بزرگ محسوب ميشوند .تا كنون تحقيقات
زيادي درخصوص اين آموزشها در سازمانهاي مرتبط با بهداشت و
درمان در كشور انجام شده است كه چالشها و مسايلي را نيز مطرح
كردهاند.
نكويي مقدم و مير رضايي در پژوهشي با عنوان» تاثير آموزشهاي
ضمن خدمت در بهرهوري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كرمان»
دريافتند كه دورههاي ضمن خدمت ،كاركنان را در حل مشكالت
كاري و اخذ تصميمات تواناتر ساخته است و توانسته كاركنان را از
عهده تحليل وظايف شغلي بهتر برخوردار سازد .همچنين دورههاي
آموزشي ضمن خدمت موجب شده كه كاركنان نياز به كنترل كمتر
داشته باشند و سبب افزايش عالقه در انجام كار شده است .به نظر
اين محققين دورههاي آموزش ضمن خدمت در نحوه برنامهريزي و
كيفيت كار آنها تاثير داشته است .در نتيجه آنها آموزش و بهسازي
منابع انساني را يكي از راهكارهاي اساسي و موثر در امر نگهداري
و بهرهوري نيروي انساني محسوب كرده و استفاده بهينه از نيروي
انساني ،ابزار و امكانات و اداره صحيح و مطلوب سازمان را از جمله
ثمرات برنامههاي آموزشي كاركنان دانستند[.]9
در پژوهش ديگري كه گودرزي و همكاران با عنوان» تأثير
آموزش حين خدمت مراقبتهاي ويژة نوزادان بر آگاهي و عملكرد
پرستاران شاغل در بخشهاي كودكان» منتشر كردهاند ،بيان شده كه
برنامهريزي براي آموزشهاي مداوم ضمن خدمت يكي از ضروريات
ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي و درماني در جامعه است[.]10
اما از طرف ديگر در برخي تحقيقات نقاط ضعفي براي شيوههاي
برگزاري اين دورهها نيز بيان شده است .شهراني و همكاران پژوهشي
را با عنوان «ديدگاههاي كاركنان جمعيت هالل احمر استان
چهارمحال و بختياري در خصوص دورههاي آموزشي ضمن خدمت
در سال  »1378انجام دادند .نتايج نشاندهنده اين بود كه دورههاي
برگزار شده توانسته فقط تا حدودي انتظارات كارمندان را برآورده
سازد ،ولي باتوجه به اينكه نيمي از كارمندان اين دورهها را متوسط و
ضعيف ارزيابي نمودند محققين نتيجهگيري كردند كه اين برنامهها
نيازمند ارائه راهكارهاي بهتر و مطلوبتري جهت اجراي دورههاي
بعدي ميباشند[.]11
از طرف ديگر همانطور كه قبال گفته شد ،آموزش الكترونيكي
را در حوزههاي مختلفي در دانشگاههاي علوم پزشكي ميتوان
بكار گرفت ،از آموزشهاي رايج دانشجويان و پذيرش دانشجوي
غيرحضوري تا برنامههاي خودآموزي دانشآموختگان و كاركنان
دانشگاههاي علوم پزشكي .اما در شرايط كنوني بهداليلي مانند
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دسترسي مناسب به رايانه و اينترنت پرسرعت ،آشنايي با رايانه و
نرمافزارها بهخصوص در كاركنان با سابقه كاري كمتر و همچنين
ضرورت عدم ترك محل كار براي آموزش ،اين آموزشها در اين
گروه از مخاطبان بسيار مناسب تشخيص داده شد[ .]12در همين
راستا بهدنبال راهاندازي آموزش الكترونيكي براي دانشجويان و جامعه
آموزش مداوم اين طرح براي آموزش ضمن خدمت كاركنان نيز اجرا
گرديد و سامانه آموزش الكترونيكي سامد راهاندازي شد و بهدنبال آن
با آمادهسازي اولين درس الكترونيكي از كاركنان نيز در خصوص اين
شيوه جديد آموزشي نظرسنجي شد.
همانطور كه در نتايج آمده است درصد قابل توجهي از كاركنان
دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اين نوع آموزشها موافقت داشتند.
اين امر همگام با برخي تحقيقات ديگر است .از جمله علوي ،مكارم
و نمازي در تحقيقي با عنوان» بهكارگيرى آموزش ضمن خدمت
الكترونيكي؛ نظر مديران و كاركنان دانشگاه علوم پزشكى تهران»
دريافتند كه  %70/3از كاركنان و  %83/3از مديران معتقد بودند كه
كالسهاى آموزشى حضورى نياز به بازنگرى دارند %74 .از كاركنان
و %93/3از مديران بيان نمودند كه آموزش الكترونيكى مي تواند
پاسخگوى معضالت آموزشى محل خدمت آنها باشد .از نظر %74/1
از كاركنان و  %66/7از مديران ،سواد رايانهاى كاركنان براى شركت
در دوره هاى مذكور كافى بود .در نتيجه آنها بيان كردند كه دانشگاه
علوم پزشكى تهران از نظر عوامل مورد بررسى شامل جلب حمايت
مديران ،وضعيت دسترسى به فناورى و توانمندى كاركنان در به كارگيرى
آن و ج ّو فرهنگى سازمان ،براى راه اندازى آموزش ضمن خدمت
الكترونيكى آماده است[.]13
همچنين همين محققان در مطالعهاي با عنوان «رضايت كاركنان
دانشگاه علوم پزشكي تهران از دورههاي آموزش ضمن خدمت
الكترونيكي» نشان دادند كه بيشترين ميانگين رضايت كاركنان
مربوط به مقوله رضايت از برنامه و كمترين آن مربوط به رضايت از

محتواي دورههاي آموزشي بود .متغيرهاي زمينهاي شامل سابقه كار،
نوع استخدام و مدرك تحصيلي تاثيري بر رضايت كاركنان از شركت
در دورههاي آموزش الكترونيكي نداشتند .در نتيجه آنها بيان كردند
كه كاركنان مورد بررسي ،نسبت به دورههاي آموزش الكترونيكي
رضايت قابل توجهي داشتند .با توجه به ميزان رضايت نسبت ًا كمتر از
محتواي دورههاي آموزشي ،ارتقاي كيفيت محتواي دورههاي مذكور
ضروري مينمايد[.]14
اما ايشان در مطالعه ديگري با عنوان « ديدگاه كاركنان دانشگاه
علوم پزشكي تهران در مورد قابليت كاربري دورههاي آموزش ضمن
خدمت الكترونيكي» دريافتهاند كه اگرچه قابليت كاربري دورههاي
آموزش الكترونيكي از ديدگاه كاركنان دانشگاه قابل قبول بهنظر
ميرسد ،اما دانش رايانهاي كاركنان و دسترسي آنها به امكانات
سختافزاري و نرمافزاري در افزايش قابليت كاربري دورههاي
آموزشي موثر است[.]15
در زمان انتشار اين تحقيق تعداد انگشتشماري از دانشگاههاي
علوم پزشكي ،اقدام به راهاندازي آموزشهاي الكترونيكي بهصورت
برخط يا مبتني بر لوح فشرده ( )CD/DVDبراي آموزشهاي
ضمن خدمت كاركنان نمودهاند .اما قطعا در برنامههاي عملياتي همه
اين دانشگاهها اين امر وجود دارد و بهتدريج به سوي آن حركت
خواهند كرد .اما برنامهريزي دقيق براي اين كار ،همراه با نيازسنجي
و انتخاب سرفصلهاي مناسب براي آموزش به كاركنان كه توجه و
عالقه آنها را جلب نمايد نه اينكه آنها را از يادگيري و آموزش ضمن
خدمت سرخورده نمايد ،بسيار حائز اهميت است .اين سرفصلها بايد
مطابق با نيازهاي آموزشي و حرفهاي كاركنان باشد و برنامههاي توليد
شده نيز بايد داراي كارايي مناسب و بهينهاي باشد تا كاركنان نگرش
مثبتي كه در اين تحقيق و ساير موارد مشاهده شده است را كماكان
حفظ كنند و بتوانند بهترين بهره را از اين فناوريهاي نوين ببرند.

15

بررسي نگرش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد درخصوص ارائه برنامههاي آموزش ضمن خدمت بهصورت آنالين
90 تابستان. شماره پنجم
education: a critical view. American College of
Radiology. 2006; 3:793-798
4.

Jarvis P. The Rutledge international handbook of
lifelong learning. London & New York: Rutledge;
2011.

5.

Momeni Rad A, Aliabadi Kh. Quality assurance of
e-learning by using electronic learning standards.
Iranian Journal of Educational Strategies. 2010;
3(3): 87-92 [In Persian]

6.

Electronic Learning Website of Mashhad
University of Medical Sciences [Internet]. 2011
Aug 7 [cited 2011 Aug 6]. Available from: http://
LMS.mums.ac.ir

7.

Continuous Medical Education E-learning website
of Mashhad University of Medical Sciences
[Internet]. 2011 Aug 7 [cited 2011 Aug 6]. Available
from: http://CMS.mums.ac.ir/eLearning

8.

Continuous Professional Development E-learning
Website of Mashhad University of Medical
Sciences [Internet]. 2011 Aug 7[cited 2011 Aug 6].
Available from: http://LMS.mums.ac.ir/moodle

9.

Nekooei Moghadam M, Mir Rezaei N. The effects
of in-service trainings on productivity of main
office personnel of Kerman University of Medical
Sciences 2002. Journal of Health Information
Management. 2005; 2(1): 45-40 [In Persian]

of staff in-service electronic training; managers
and employees of Tehran University of Medical
Sciences view. Educational Strategies. 2010; 3(2):
47-50 [In Persian]
14. Alavi Sh, Shariati M. Investigating Employees’
Satisfaction with E-learning Courses in Tehran
University of Medical Sciences. Iranian Journal
of Medical Education. 2010; 10(3): 200-210 [In
Persian]
15. Alavi Sh, Sarmadi M.R. Employees’ opinion in
Tehran University of Medical Sciences (TUMS) on
usability of in-service electronic training courses.
Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10(4):
374-382 [In Persian]

11. Shahrani F, Mortazavi A, Asadian Gh, Jafar Nejad
F, Abjam Z. The view of Chahrmahal & Bakhtiyari
Red Crescent Society Personnel about short-term
training courses in 2008. Quarterly Scientific
Journal of Rescue & Relief. 2009; 1(2): 30-38 [In
Persian]
12. Comprehensive tutorial of e-learning projects in
Medical universities [Internet]. 2011 Aug 7 [cited
2011 Aug 6]. Available from: http://www.mums.
ac.ir/shares/elearning/elearning/Detailed%20
design%20of%20e-learning.pdf
13. Alavi Sh, Makarem J, Namazi AR. Implementation

MEDIA

10. Goudarzi Z, Tefagh M, Monjamed Z, Memari A,
Kamali P. The effect of continuing education of
neonatal intensive care nursing on knowledge and
the practice of the nurses working in the children’s
hospitals. The Journal of Faculty of Nursing &
Midwifery. 2004; 10(20): 25-3 [In Persian]

16

