ﻫﻮﺷﻤﻨـﺪ ﺳـﺎزی داﻧﺸـﺪه ﻣﺠـﺎزی داﻧﺸـﺎه ﻋﻠـﻮم
ﭘﺰﺷـ ﻣﺸﻬـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻤـﺎﯾﺸﺮ ﻟﻤﺴـ۶۵ 
اﯾﻨﭻ ﺳ ﺗﺎچ

داﻧﺸــﺪه ﻣﺠــﺎزی ﯾــ از اﺷــﺎل آﻣــﻮزش ﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ و ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺗــﺪرﯾﺲ از راه دور ﻣــ ﺑﺎﺷــﺪ و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در اﻣﺮ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

ﯾ داﻧﺸﺪه ﻣﺠﺎزی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﺒ و ﺳﯿﺎق ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤ را ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﺪ وﻟ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ
ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
اﻣﻮزﺷ و راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺳﻨﺘ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻓﻀﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ آن
اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻣﺠﺎزی ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در دورهﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ دورهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﻪﻫﺎی وب اراﺋﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺳﺎزﻧﺪ.

ورود ﺑـﻪ دورهﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ راﯾـﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼـ در ﺧـﺎﻧﻪ ﯾـﺎ در ﻣﺤﯿـﻂ ﮐـﺎری ﺻـﻮرت ﻣـﮔﯿﺮد .در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ و داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻫﺎی ﻟﻤﺴ ﺳ ﺗﺎچ
ﮐﻪ دارای اﺑﻌﺎدی از  ۵۵اﯾﻨﭻ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺧﻮد
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .داﻧﺸﺪه ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از داﻧﺸﺪه ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻟﻤﺴ ۶۵ اﯾﻨﭻ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﭼﻮﻧﻪ ﯾ داﻧﺸﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺳـﺒﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻫـﺎی اﻟﺘﺮوﻧﯿـ ﺧـﻮد از ﻗﺒﯿـﻞ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻟﻤﺴ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در اﯾﺠﺎد ﯾ داﻧﺸﺪه
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻫﺪف دار آﻣﺎده ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﺠﻬﯿﺰ داﻧﺸﺎه ﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ
ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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