 .11ایجاد گالری و آلبوم تصاویر با قابلیت جستجو
 .12امکان ارسال پیام بین استاد و دانشجویان ( آنالین و
آفالین)
 .13امکان بارگذاری تکالیف متنی و چند رسانهای توسط
دانشجویان
 .14امکان ایجاد دفتر نمره با پشتیبانی از متدهای نوین
محاسبه نمره
.15امکان نقش دهی به دانشجویان برتر برای استفاده از
تواناییهای بیشتر آنان (همچون مشارکت در نمره دهی

واحد یادگیری الکترونیکی
معرفی

پرتال آموزش

تکالیف درسی و یا مدیریت گروههای آموزشی در کالس درس)

.16برخورداری از دفتر حضور و غیاب آنالین حاوی تصاویر
افراد و با ثبت خودکار نمرات مربوط
.17ایجاد هوشمند بازیهای آموزشی بر مبنای محتوای
درسی
.18چت ،ویکی ،صدور گواهی الکترونیکی ،رزرواسیون و ده
ها امکانات دیگر

الکترونیکی
http://lms.bums.ac.ir
E-mail: e-learning@bums.ac.ir

شماره تلفن:

0561-88255451
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
واحد یادگیری الکترونیکی

دکتر مجید زارع بیدکی  ،عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر علی رجب پور صنعتی ،پزشک

در حال حاضر گروههای زیر میتوانند با سطوح دسترسی
متفاوت از امکانات پرتال آموزشی دانشگاه استفاده کنند:
 .1اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه

بخشی از امکانات و قابلیتهای
پرتال آموزش الکترونیکی

 .2دانشجویان
 .3کارکنان (برای آموزشهای ضمن خدمت)
 .4پزشکان (آموزش مداوم)
 .5بازدید کنندگان میهمان
پرتال آموزش الکترونیکی یک سیستم نرم افزاری مبتنی
بر وب برای ارائه و مدیریت محتوای یادگیری و تعامل
آموزشی مدرسان و دانشجویان است .به این نوع سیستم
آموزشی " ،سیستم مدیریت محتوای یادگیری
( )Learning management system/LMSگفته
میشود .امروزه نقش موثر سیستمهای مدیریت محتوای
یادگیری در ارتقای کیفی سطح آموزش به اثبات رسیده
و استفاده از آن در دانشگاههای معتبر دنیا یک ضرورت
مسلم گردیده است .برخورداری هر دانشگاه از یک
سیستم  LMSمناسب از شاخصهای کسب امتیاز در
رتبهبندی بین المللی محسوب میگردد .بعالوه،
سیستمهای مدیریت محتوای الکترونیکی به دلیل در
اختیار داشتن تنوعی از فایلهای اسنادی با محتوای
یادگیری و مراجعه مکرر م و فراگیران به آنها ،فاکتور
بسیار مهمی در بهبود شاخص وبومتری هر دانشگاه
محسوب میشود.

اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه برای
ورود به پرتال ،نیاز به وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور
دارند که همان نام کاربری و کلمه عبور آنان برای اتصال به
شبکه اینترنت دانشگاه است .اعضای هیات علمی و
دانشجویان پس از ورود به پرتال ،به طور خودکار به لیست
واحدهای درسی خود در هر نیمسال دسترسی مییابند .در
فضای مجازی کالس درس ،هر مدرس و دانشجو متناسب
با نقش خود به امکانات بیشماری برای انجام فعالیتها و
تعامالت آموزشی برخوردار است.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 .1بارگذاری و نمایش انواع فایلهای چند رسانهای
.2

نمایش آنالین پاور پوینت مبتنی بر  SCORMو IMS

 .3انجام آزمونهای آنالین با پشتیبانی انواع سواالت و
متدهای امنیتی و ضد تقلب
 .4انجام نظر سنجی
 .5انجام و آنالیز انواع پرسشنامه های پژوهشی
 .6ایجاد دایره المعارفهای تخصصی
 .7لینک دهی خودکار به محتوای دایره المعارف ها در
متون درسی کالس ها
 .8ایجاد کتب آنالین
 .9ایجاد تاالر گفتگو و امتیازدهی خودکار فعالیت کاربران
 .10امکان برخورداری از تقویم شمسی ،میالدی و قمری با
مشاهده وقایع رسمی کشور و نیز ثبت برنامه کاری
هفتگی ،ماهانه و ساالنه ی فردی ،گروهی و کالسی

