
سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی ملی، از ایده تا عمل
1آقاي مجید زارع بیدکی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، -خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- 1
m.zare@live.co.uk

هاي آموزشی وب، بخش الینفکی از شیوهاز تکنولوژيهاي پیشرفته جهان استفادهدر حالی که در تمام دانشگاه
هاي یادگیري مبتنی بر وب تاکنون بسیار گردیده است، متاسفانه در دانشگاهاي علوم پزشکی، بکارگیري روش

اما در چهارمین گام از طرح تحول نظام سالمت کشور، تحول و نو آوري در حوزه آموزش علوم . محدود بوده است
هاي توسعه آموزش"ها ابالغ گردیده است، بسته دوازده راهبرد و یازده بسته عملیاتی به دانشگاهپزشکی در قالب

هاي مجازي در حوزه علوم پزشکی، چهار محور در این بسته براي توسعه آموزش. از جمله آنهاست"مجازي
اولین هدف از تاسیس . عملیاتی پیشنهاد شده که نخستین آنها راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی است

LMS: Learning)طراحی و راه اندازي یک نرم افزار سیستم مدیریت یادگیري"دانشگاه مذکور 

Management System)هاي علوم پزشکی متقاضی به منظور استفاده در کاربري ملی براي ارایه به دانشگاه
اینکه آیا دانشگاه مجازي علوم پزشکی ). 2(عنوان شده است"کمک آموزشی و ارائه رشته هاي مجازي یا ترکیبی

می تواند و یا اساسا الزم است که متولی طراحی، راه اندازي و ارائه یک سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی ملی 
.هاي علوم پزشکی کشور باشد، موضوعیست که مقاله حاضر تالش می کند بدان پاسخ دهدبراي دانشگاه

بومی|ملی|یادگیري الکترونیکی|سامانه مدیریت 
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شبیه سازي سه بعدي دندان هاي انسان و نقش آن در آموزش و تحقیقات دندانپزشکی 
2دکتر سجاد کالهدوز،1دکتر مریم کوپایی

زشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پدانشکده دندان- علوم پزشکی تهرانزشکی دانشگاه ÷دانشکده دندان- 1
maria_koopaie@yahoo.com ،

ها مورد از تمامی دندانبعديهاي انسان، مدلی سهداده نسبتا جامع از دندانبراي ایجاد یک پایگاه: مقدمه و هدف
بهتر دندانپزشکان و منظور آموزشي انسان بههابعدي از دندانهدف از مطالعه حاضر، ارائه مدل سه. نیاز است

بعدي براي ایجاد مدل سه: هامواد و روش. باشدمحدود دندانپزشکی میهاي المانهمچنین انجام تحقیقات و تحلیل
ها اسکن دندانتیهاي سیبراي این منظور عکس. باشد-برش عرضی دندان نیاز میهايها، به عکسمجازي دندان

همچنین براي بررسی دقت مدل ایجاد شده، از نمونه واقعی . متر از یکدیگر تهیه شدمیلی0.2هایی با فاصله در برش
انجام ) Matlab(R2009bرافزاها با استفاده از نرمتحلیل و تفسیر عکس. ها استفاده شدشده برخی دندانمانت

منتقل Solidworks 2013افزار گردید و مرزهاي بافت سخت در تصاویر مشخص گردید و این مرزها به نرم
. شدافزار، از مجموعه مرزهاي بافت سخت براي هر دندان، سطحی هموار عبور دادهسپس توسط همین نرم. گردید

در مرحله آخر براي مدل توپر دندان، . ن ایجاد گردیدمدل سه بعدي دنداMeshlab-v132افزار توسط نرم
هاي انسان، واقعیت دندانبعدي نزدیک بهمنظور مدلسازي سهارائه روشی به: هایافته. خواص مکانیکی تعریف گردید

افزارهاي آموزش این مدل در نرم. باشدبا دقت باال و خواص مکانیکی مشابه دندان، از نتایج تحقیق حاضر می
باشد و براي آموزش دندانپزشکی مورد استفاده قرار محدود قابل استفاده میانپزشکی، مدلسازي و تحلیل الماندند

هاي عمومی و تخصصی تواند در آموزشاستفاده از مدل حاصله در این مطالعه می: گیريبحث و نتیجه. گرفته است
همچنین از این روش . ندانپزشکی موثر واقع شودتر دهاي دقیقدندانپزشکی، طراحی و ساخت پروتزها و ایمپلنت

هاي سازي سایر اجزاء استخوانی جهت آموزشعنوان یک روش قابل اعتماد در مدلسازي و شبیهتوان بهمی
. دندانپزشکی استفاده نمود

.زيساشبیه|محدودتحلیل المان|آموزش دندانپزشکی|بعدي دندانمدل سه
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هاي اساسی آموزش الکترونیکی کتابداران مهارت
2شهین مجیري،1دکتر محمدرضا سلیمانی

مرکز - و اطالع رسانی پزشکیاستادیار، عضو هیات علمی گروه کتابداري-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- 1
ایران، -اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- تحقیقات فناوري اطالعات در امور سالمت

soleymani@mng.mui.ac.ir ،2 -کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی - علوم پزشکی اصفهانشگاه دان
اصفهان، ایران، -ه علوم پزشکی اصفهانپزشکی، مرکز تحقیقات فنلوري اطالعات در امور سالمت ، دانشگا

shmojiri@yahoo.com

ترین الزامات جامعه امروزي به ویژه در حوزه آموزش الکترونیکی به عنوان یک صنعت رو به رشد، از مهم: مقدمه
اي مناسب، وظیفه پشتیبانی از ابخانهها همانند آموزش سنتی با ارائه خدمات کتکتابخانه. آیدپزشکی به حساب می

هاي متناسب با کتابداران براي ایفاي مؤثر نقش خود، نیازمند کسب مهارت. هاي آموزشی را بر عهده دارندبرنامه
هاي آموزش الکترونیکی کتابداران شاغل در هدف پژوهش حاضر، تعیین مهارت. باشندفضاي مجازي می

پژوهش حاضر از نوع کاربردي است که به : هامواد و روش. باشدی اصفهان میهاي دانشگاه علوم پزشککتابخانه
هاي دانشگاه علوم پزشکی جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه. روش پیمایشی انجام شده است

ه است که با ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخت. است که به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند
هاي آموزش الکترونیکی کتابداران را در چهار بعد، فناوري اطالعات و ارتباطات، استفاده از متون مرتبط، مهارت

. سنجدرسانی میپذیر ساختن منابع اطالعاتی، خدمات اطالعآموزش سواد اطالعاتی الکترونیک، تأمین و دسترس
) ANOVAمستقل، tاي، نمونهتکtهاي آزمون(ار استنباطی هاي پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمیافته

هاي پژوهش در حال گردآوري و تجزیه و تحلیل باتوجه به اینکه داده: هایافته. گیرندمورد تجزیه و تحلیل قرار می
ولین در صورت تأیید چکیده، در ا. گیري وجود نداردها و بحث و نتیجهباشد، فعالً امکان تکمیل بخش یافتهمی

.فرصت ارائه خواهد شد

: گیريبحث و نتیجه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان|هامهارت|کتابداران|آموزش الکترونیکی
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ال ،انجام تکالیف و فعالیتهاي گروهی دانشجویان پرستاري نقش ارتباطات الکترونیکی دریادگیري فع
1عصمت نوحی

smnouhi@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی کرمان، - 1

رویکرد یادگیري فعال و همچنین تکالیف و فعالیتهاي گروهی در پاسخگویی به دانش روز و تقاضاي رو به افزایش 
اطات الکترونیکی در فرایند آموزش و یادگیري هدف این مطالعه تعیین نقش ارتب. آموزش دانشگاهی مفید است

.فعال و گروهی در دانشجویان پرستاري بوده است

نفر از دانشجویان پرستاري مقاطع n=147نمونه پژوهش ، . این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است : روش
د گزارش دهی بودکه روایی ابزارگرد آوري داده هاپرسشنامه خو. مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده است 

براي تعیین پایایی ضریب آلفا کرونباخ به ترتیب پرسشنامه یادگیري فعال . آنها از نوع روایی محتوا تعیین گردید 
داده ها در یک نوبت جمع آوري گردید ودر تجزیه و تحلیل داده . محاسبه شد ) r=0/91( وارتباطات الکترونیکی 

. آزمون تی استفاده شدها از ضریب همبستگی پیرسون ،

66/ 2±14/6نتایج نشان داد که که میانگین نمره یادگیري فعال و فعالیت گروهی دانشجویان پرستاري : یافته ها
بین نمره کل سطح یادگیري فعال بااستفاده از ارتباطات الکترونیکی وزیر گروههاي آن ارتباط معنی دار آماري . بود

بطوریکه ) <05/0P(ین بر اساس مقطع تحصیلی این تفاوت معنی دار بودهمچن) .<05/0P(وجود داشت 
. دانشجویان مقاطع ارشد و دکتري از این رویکرد بیشتر بهره برده می بردند

دانشجویان ضمن انجام تکالیف و فعالیتهاي گروهی با استفاده از ارتباطات الکترونیکی براي : بحث و نتیجه گیري
ازتبادل اطالعات و دانش علمی تالش می کنند به منظور پویایی و هدایت دانشجویان، دستیابی به حوزه وسیعی

توسعه ارتباطات الکترونیکی از طریق برنامه ریزي منظم و آمادگی و تدارك فعالیتهاي گروهی متناسب با اهداف 
.آموزشی براي این مهم توصیه می شود

روهی ، آموزش، دانشجویان پرستاري ارتباطات الکترونیکی ، کار گ: واژه هاي کلیدي 

دانشجویان پرستاري |آموزش|کار گروهی |ارتباطات الکترونیکی 
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تفاده از گوشی هاي موبایل مدیریت بیماران نارسائی قلبی با اس
2مهسا دهقانی،1قاسم علیزاده

دانشکده مدیریت -alizadeh.gasem@gmail.com ،2، - دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1
dehghani.hit@gmail.com، - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

د آمده در فن آوري هاي مخابراتی فرصت هاي جدیدي را براي ارائه مراقبت پزشکی پیشرفت هاي بوجو: مقدمه 
یکی از راههایی که براي . از راه دور به عنوان کمکی براي مدیریت بیماران مبتال به نارسائی قلبی ایجاد کرده است

ه از گوشی هاي موبایل کمک به بیماران نارسائی قلبی براي مدیریت بهتر بیماري شان پیشنهاد می شود استفاد
است که هم اکنون به صورت گسترده در دسترس هستند و استفاده از آنها در سراسر جهان با سرعت فراوانی در 

هدف این بررسی . حال رشد است؛ با این وجود، کارائی و اثر بخشی چنین سیستمی هنوز نامشخص است
. یماران نارسائی قلبی می باشدسیستماتیک تعیین اثرات استفاده از موبایل در مدیریت ب

موجود در پایگاه داده هاي 2015تا ژانویه 2009در این بررسی، پژوهش هاي انجام شده از سال : مواد و روش ها 
مطالعه 1021مورد جستجو قرار گرفت و از scopusو PubMed،Science Direct ،proquestالکترونیک 
عنوان آنها شناسایی شد؛ بعد از به کار بستن معیار ورود و خروج، در نهایت مقاله ي مرتبط بر اساس69ي مرتبط، 

.مطالعه براي بررسی انتخاب شد11

پیامد توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته بود که بررسی ما نشان 32در کل مطالعات بررسی شده : یافته ها 
مورد از 11و در ) از لحاظ آماري(بت و معنی داري مورد از پیامدها، مداخله انجام شده اثر مث14داد که در 

مورد از پیامدها نیز مداخله ي 5در . برجاي گذاشته است) از لحاظ آماري(پیامدها اثر مثبت و غیرمعنی داري 
مورد نیز مداخله استفاده شده اثر منفی بر روي نتایج 2انجام شده تاثیري بر نتایج نداشته است، همچنین در 

.تگذاشته اس
نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که استفاده از موبایل می تواند در مدیریت : بحث و نتیجه گیري 

بیماران نارسائی قلبی و ارائه خدمات بهداشتی به این گونه بیماران سودمند باشد؛ همچنین انجام مطالعات با 
. کیفیت بیشتري در این زمینه پیشنهاد میشود

پزشکی از راه دور|موبایل|مرور نظام مند|نارسائی قلبی
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متاستفاده از ویکی ها به عنوان ابزار نویسندگی مشارکتی براي تولید محتواي الکترونیکی سال
4وحیده زارع گاوگانی،3بهزاد کریم زاد شریفی،2مهستی علیزاده،1ارمان بهشتی روي

، - 4پالك - 5متري 6کوجه -خیابان صادقیان- فلکه همافر- ولیعصر-تبریز- 1
arman_beheshtirooy@yahoo.com ،2 -گروه پزشکی - دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

، -- alizadeh.mahasti@gmail.com ،3 -- ،B.karimzad@gmail.com ،4، -احتماعی

تولید محتواي معتبر سالمت براي استفاده عموم از نیاز هاي ضروري فضاي وب فارسی است تا : زمینه
اي تولید محتوا به شیوه ویکی ها یکی از ابزاره. مشکالت سالمت به نتایج مفید منجر شودانالین جستجوهاي

هستند که علیرغم وجود تجربه هاي موفق در دنیا، در ایران کمتر 2تکنولوژي وب نویسندگی مشارکتی و بر اساس 
.مورد اقبال واقع شده اند

در این پژوهش ضمن بررسی تجارب موفق ویکی هاي سالمت در دنیا از نظر ساختار و ویژگی ها، تولید : روش
به عنوان یکی از نخستین » سالمت ویکی«و مخاطبان، به بررسی تجربه جدید و در حال اجراي حتوا کنندگان م

.تولید محتواي سالمت در وب فارسی پرداخته می شودتجربه هاي استفاده از ویکی در 

ات الزم براي مزایا و چالش هاي استفاده از ویکی ها در تولید محتواي سالمت برشمرده شده و مالحظ: یافته ها
ار نظر رعایت پیشنهادات ارائه شده بررسی » سالمت ویکی«همچنین وضعیت . پیشنهاد شده استموثرتر شدن، 

.شده است 

به طور کلی می توان گفت تجربه نویسندگی مشارکتی در ویکی به گسترش و تعمیق یادگیري از : جمع بندي 
از طرفی ساختار ویکی این امکان را که . دیگر کمک می کندطریق تعامل دانشجویان پزشکی و پزشکان با هم

محتواهاي ایجاد شده در رده بندي موتورهاي جستجو به رتبه هاي باالتر برسند تقویت می کند و از این طریق 
. مطالب تولیدشده در توانمندسازي جامعه و افزایش آگاهی عمومی تاثیر مثبت خواهد داشت

ویکی سالمت،محتواي الکترونیکی،نویسندگی مشارکتی
 -------------------------------------------------------------------------

A-10-215-1: کد مقاله



ارزشیابی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6کریم نظري،5محمد علی همتی،4آیدین سهرابی،3حسن سالمی،2نادرفامشاپور ،1حبیب اله قمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات - تبریز خیابان دانشگاه روبروي بیمارستان شهید مدنی مرکز مطالعات- 1
گاه علوم دانش-تبریز خیابان دانشگاه روبروي بیمارستان شهید مدنی مرکز مطالعات- 2بهداشتی درمانی تبریز، ، 

تبریز خیابان دانشگاه روبروي بیمارستان شهید مدنی مرکز - 3پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ، 
تبریز خیابان دانشگاه روبروي بیمارستان - 4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ، -مطالعات

تبریز خیابان دانشگاه -5بهداشتی درمانی تبریز، ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات-شهید مدنی مرکز مطالعات
تبریز - 6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ، -روبروي بیمارستان شهید مدنی مرکز مطالعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -خیابان دانشگاه روبروي بیمارستان شهید مدنی مرکز مطالعات
تبریز،

این . بطور کلی ارزشیابی کیفیت آموزشی به منظور بهبود کیفیت و پاسخگویی به ذینفعان برنامه انجام میشود
مطالعه به ارزشیابی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز درنیمسال 

آوري داده ها از طریق این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود ، جمع. داخته استپر1393-1394اول سالتحصیلی 
پرسشنامه درقالب هیفده سئوال چهار گزینه اي و بصورت تصادفی ساده و حضوري دربین 40توزیع تعداد

راحی شده سئواالی ط17مطالعه در قالب پرسشنامه . دانشجویان دوره یادگیري الکترونیکی دندانپزشکی تبریز بود
بر . منظور شده بود1=،خیلی کم2=، کم3=، زیاد4=خیلی زیاد:و با استفاده از روش لیکرت بصورت مقیاس هاي

% 85.73محتواي برنامه درسی به صورت خودآموزتهیه شده بود : اساس نظرات اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان
برنامه درسی با توجه به تحوالت فرهنگی و % 83.62بودبرنامه درسی فناورانه و مبتنی بر فعالیت شما تنظیم شده 

از شیوه هاي ارزشیابی فرآیندي براي ارزشیابی از % 76.21اجتماعی، پیشرفتهاي معرفت بشري تنظیم شده بود
از شیوه هاي ارزشیابی متنوع براي ارزشیابی از آموخته ها استفاده شده بود % 70.02آموخته ها استفاده شده بود 

نتایج فوق % 56.16ز شیوه هاي ارزشیابی یادگیرنده محور براي ارزشیابی از آموخته ها استفاده شده بود ا% 58.36
مبین این مطلب است ) 2006(بر اساس چارچوب ارزشیابی کیفیت دوره هاي یادگیري الکترونیکی چاو و همکاران 

طراحی وب، تجربه یادگیري، ارائه دوره طراحی آموزشی،. که طراحی برنامه درسی در حد باالیی انجام گرفته است
. و تدریس و تسهیل فرآیند آموزش به ترتیب از اولویت باالیی برخوردارند

دانشجویان|توصیفی |آموزش الکترونیکی |کیفیت |ارزشیابی 
-------------------------------------------------------------- -----------
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در آموزش پزشکیGamificationمرور نقادانه در خصوص به کار گیري 
2مرضیه سادات حسنی،1همایون بنادرخشان

- h_bderakhshan@yahoo.com ،2دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، -دانشکده پرستاري و مامایی- 1
 - ،

بازي به بخش : در آموزش پزشکی مقدمهGamificationمرور نقادانه در خصوص به کار گیري : نام خدا عنوانبه 
گیري از عالقه سازي با بهرهپدیده بازي). McGonigal ,2011(مهمی از زندگی روزمره افراد تبدیل شده است

حیط هاي مختلف استفاده نماید تا افراد را به بازي کردن شدید افراد به بازي درصدد است از عناصر رایج بازي در م
سازي در تحریک کردن شواهد و مستنداتی دال بر اثربخشی بازي). Deterding, 2011(ترغیب و تحریک نماید
پژوهش هایی نیز در ). Hamari, 2013(هاي مالی، آموزشی و سرگرمی ارائه شده استافراد به بازي در زمینه

هاي مختلف سالمت و بهداشت از جمله توانبخشی، فعالیت هاي جسمانی سازي در بخشري بازيخصوص اثر رفتا
اصطالح ). Thiebes, Lins ,&Basten, 2014(و سناریو آموزشی در ارتقا سالمت عمومی انجام شده است

ان ها به منظور سازم. آیدسازي در حال باب شدن است و ظاهراً به هیچ وجه یک بازي کودکانه به شمار نمیبازي
دستیابی به مزیت رقابتی بیش از پیش سعی دارند تا بر اهداف عینی و استانداردها تمرکز نمایند و در این میان 

حلی ابتکاري براي ارتقا و سازي از طریق ایجاد پیوند بین کارکنان و اهداف سازمانی در محیط مشارکتی به راهبازي
از سازمان ها از % 40، 2015برآورد نموده است تا سال ) 2012(که بروك آنطور. ها بدل گشته استرشد سازمان

از ). Burke, 2012(سازي به عنوان مکانیزم اصلی تحول در فعالیت هاي تجاري خود استفاده خواهند کردبازي
ر جذب سازي به فاکتوري ضروري د، بازي2016است که تا سال بینی نمودهنیز پیش) 2012(طرف دیگر، گارتنر 

با توجه به ). Gartner, April12 ,2011(و وفادارسازي مشتریان به برند یا محصوالت خاص بدل خواهد شد
مطالب مذکور در پژوهش حاضر، پژوهشگر سعی نموده است تا با معرفی این مدل از نوآوري سازمانید در آموزش 

طالعه، مروري نقادانه است که در آن از منابع م: نوع مطالعه. پزشکی، روشنگري بیشتري در این خصوص انجام دهد
،استفاده )پس از بررسی و طبقه بندي و اولویت بندي منابع حاصل از جستجو( علمی شامل متون و مقاالت معتبر

در مرور نقادانه ابتدا به صورت گسترده و وسیع متون شناسایی شده وسپس تحلیل ها و سنتزهاي .خواهد شد
در این مرور با استفاده از کلید واژه هاي . ز منابع برجسته به عمل می آیدموضوعات کلی و موردي ا

Gamification,Medical Education,Academic Gaming,DigitalGaming:مانند(اختصاصی

موتورهاي جستجو .،جستجوي وسیع در متون و منابع مرتبط انتخاب ،دسته بندي و کیفیت آنها بررسی خواهد شد)
در مرور نقادانه دو رویکرد . بو ده اندGoogle Scholar,Pubmed,Eric,Sinhaland Medlineشامل

)Approach(زمانی .کلی وجود داردChronological ومفهومی.Conceptual در توضیح رویکرد زمانی می
ان شکل توان اشاره کرد که با در نظر گرفتن اینکه هر علمی در ابتداي راه به صورت یک ایده بوده و در طول زم

محقق با بررسی مقاالت منابع موجود به صورت گسترده متوجه می شود که تعدادي از مقاالت در مورد .گرفته است
سپس با مرتب .بدین معنا که تعداد زیادي از افراد به آن رجوع کرده اند .یک موضوع خاص برجسته می باشند

نویسنده .فهوم در طول زمان به چه صورتی بوده استکردن آنها از نظر زمانی پی می برد که روند شکل گیري آن م



چگونه مفهوم را یک قدم به جلو .چه جاي خالی را پر کرده است.هر مقاله چه چیز جدیدي را به آن اضافه می کند
می گوییم شکل گیري تکامل مفهوم در طول زمان خیلی .ولی در رویکرد مفهومی به زمان کاري نداریم .رانده است

به طور مثال می بینیم که ایده و تفکر متکامل تري قبل .و خیلی اوقات به صورت رفت و برگشتی استمنظم نبوده 
در .پس این مفهوم به صورت خطی یعنی دنبال هم یا پشت سر هم نیست.از مقاله مورد نظر ما وجود داشته است

بعد کامل تر شده و به جلو رفته می گوییم این مفهوم اول این بوده بعدا این شده و.اینجاکاري به زمان نداریم
الزم به توضیح است که در این پژوهش از رویکرد زمانی استفاده می شود و مقاالت منتخب با تحلیل محتوي .است

کیفی آنالیز شده تا تعریف مفهوم، ابعاد و ویژگی ها و همچنین جایگاه، الزامات و کاربرد آن در نظام آموزش 
سازي تاثیر مثبتی بر انگیزه افراد به مشارکت در انجام وظایف و بازي: یافته ها. پزشکی سایر کشورها روشن شود

کارگیري عناصر بازي در وظایف تکراري و ها حاکی از آن است که بهامور مربوطه دارد و نتایج برخی از پژوهش
راد مشارکت بیشتري در این شود افکند ، باعث میکننده مییکنواخت، عالوه بر اینکه این وظایف را جالب و سرگرم

بنابراین مشاهده آنکه طراحان کسب و کار و آموزش این مفهوم را ) .2011فالتال و همکاران، (امور داشته باشند
سازي این قابلیت را دارد که در هر فرآیند کاري اعم از فروش، بازاریابی، منابع بازي. اند، جاي تعجب نداردپذیرفته

علت آن است که . عم از بهداشت، آموزش، فناوري اطالعات و مانند آن به کار گرفته شودانسانی و در هر صنعت ا
سازي داراي یک مزیت کلیدي است و آن، ایجاد جذابیت در یادگیري و انجام یک فرآیند تکراري با فراهم بازي

شناسی مخاطبین پرداخته است هاي رفتارشناسی و رواننمودن محتوایی که به همه جنبه
)Zichermann&Cunningham, 2011 .(هاي مذکور، مزایاي دیگري نیز در این رابطه مطرح عالوه بر مزیت

سازي استراتژي نسبتا جدیدي است که سازمان بازي: نتیجه. شده اند که در اصل مقاله به آنها پرداخته می شود
گوي صحیحی براي بازي طراحی شود که البته به شرط آنکه ال. برندهاي نوآور آموزشی حداکثر بهره را از آن می

وري و انگیزش کارکنان شده در این صورت، این استراتژي نوظهور باعث افزایش بهره. متناسب با نیاز سازمان باشد
در طراحی بازي هاي سازمانی باید به . و تحقق اهداف سازمان و کسب درآمد بیشتر را در پی خواهد داشت

از . ان انگیزش ایجاد کرده و از تحقق اهداف استراتژیک سازمان پشتیبانی نمایدعناصري توجه شود که در کارکن
اي قادر به تامین هدف غایی خود خواهد سازي شود، به گونهسازي سازمانی به خوبی پیادهاین رو زمانی که بازي

تبدیل فاعل انجام هاي روزمره و کسل کننده به فعالیت هایی جذاب و مفرح از طریقشد که همان تبدیل فعالیت
هاي ذاتی بازیکنان که همان به این شکل می توان منافع سازمان را با انگیزه. باشددهنده به بازیکن یک بازي می

بازي : واژه هاي کلیدي. گردندمند کارکنان سازمان هستند همراستا نموده، تا هر دو طرف از مزایاي آن بهره
گاهی سازي،آموزش ،آموزش پزشکی،آموزش دانش

آموزش دانشگاهی|آموزش پزشکی|آموزش |بازي سازي
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بررسی تاثیر آموزش الکترونیک بر رفتار خودمراقبتی افراد مبتال به دیابت نوع دو عضو انجمن دیابت 
شهرستان بابل

5منیره پروانه،4سمیه سفیدحاجی،3محمد قنبري،2حسن حیدري،1سید جلیل سیدي اندي

- بابل - dr.seyedi@gmail.com ،2دانشگاه علوم پزشکی بابل، - EDC- دانشگاه علوم پزشکی- بابل- 1
- hassann1811@gmail.com ،3دانشگاه عاوم پزشکی بابل، - واحد آموزش سالمت-مرکز بهداشت بابل 

دانشگاه عاوم پزشکی بابل، -واحد آموزش سالمت- مرکز بهداشت بابل - بابل 
ghanbari1345.mohammad@gmail.com ،4- دانشگاه - دفتر پرستاري-بیمارستان روحانی - بابل

دانشگاه - EDC- دانشگاه علوم پزشکی بابل - بابل -hassann1811@gmail.com ،5عاوم پزشکی بابل، 
dr.jahanian@yahoo.comوم پزشکی بابل، عا

دیابت از جمله بیماري هاي مزمن شایع است که عوامل مختلفی از جمله ویژگی هاي شخصیتی و : زمینه و اهداف
ه و عوارض آن، مخارج هنگفتی را به خود اختصاص داد. روان شناختی در خودمراقبتی و کنترل آن نقش دارند

مسئول مرگ بیش از هزاران نفر در طول سال می باشد و این موضوع نیز می تواند یکی از دالیلی باشد که نشان 
هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش . می دهد مراقبت هاي سنتی که تاکنون انجام شده، کافی نبوده است

مواد و . ضو انجمن دیابت شهرستان بابل می باشدالکترونیک بر رفتار خودمراقبتی افراد مبتال به دیابت نوع دو ع
نفر از افراد مبتال به دیابت 180این پژوهش، یک مطالعه مداخله اي از نوع شاهد دار می باشد که بر روي : روش ها

نفري 90این بیماران به روش نمونه گیري تصادفی ساده به دو گروه . عضو انجمن دیابت شهرستان بابل انجام شد
گروه شاهد، آموزش هاي روتین را دریافت کرده و به گروه مورد به روش الکترونیک، به . شاهد تقسیم شدندمورد و 

قبل و بعد از مداخله، اطالعات مربوط به خودمراقبتی به وسیله پرسشنامه استاندارد . مدت سه ماه آموزش داده شد
و با استفاده از آزمون هاي 20نسخه SPSSجمع آوري و داده ها به وسیله ) SDSCA(خودمراقبتی دیابت 

ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و (و تحلیلی) تعداد، درصد، میانگین و انحراف معیار(آماري توصیفی
بین میانگین نمرات خودمراقبتی، قبل و سه ماه بعد از مداخله : یافته ها. تجزیه و تحلیل شد) مستقلtآزمون 

میانگین نمره خودمراقبتی سه ماه بعد از مداخله آموزشی در ). P>001/0(د داشتآموزشی تفاوت معنی داري وجو
میانگین نمره ). P>001/0(گروه مورد افزایش یافت، به طوري که از نظر آماري داراي اختالف معنی داري بود

ري اختالف معنی خودمراقبتی در گروه شاهد سه ماه بعد از مداخله آموزشی تغییري نکرده، به طوري که از نظر آما
آموزش الکترونیک بر خودمراقبتی افراد مبتال به دیابت در کنترل : نتیجه گیري). P>765/0(داري مشاهده نشد

. بیماري تاثیر مثبت داشته، به طوري که میانگین نمره خودمراقبتی افراد بهبود خواهد یافت

2دیابت نوع |خودمراقبتی|آموزش الکترونیک
 -------------------------------------------------------------------------
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ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید در دوره هاي مجازي توسط مرور همگنان 
4میترا ذوالفقاري،3آیین محمدي،2ریتا مجتهدزاده،،1میترا قریب

دانشکده -- r_mojtahedzadeh@tums.ac.ir ،2دانشکده مجازي دانشگاه علوم پزشکی تهران، -- 1
دانشکده مجازي دانشگاه علوم -- gharibmi@sina.tums.ac.ir ،3مجازي دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

دانشکده مجازي دانشگاه علوم پزشکی تهران، -- a_mohammadi@tums.ac.ir ،4پزشکی تهران، 
zolfaghm@sina.tums.ac.ir

یکی از روش هاي . با گسترش یادگیري الکترونیکی، رویکردي حرفه اي براي ارزیابی آن مورد نیازاست: مقدمه
در همین . است) مرور همگنان(ارزیابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید ، ارزیابی مدرس توسط سایر مدرسین 

. شکده مجازي دانشگاه علوم پزشکی تهران، برنامه مرور همگنان را در برنامه جامع ارزیابی خود لحاظ نمودرابطه دان
نامه نظام جامع ارزشیابی با مرور منابع، نحوه برگزاري جلسات مرور همگنان در قالب شیوه: مواد و روش ها

در مقطع کارشناسی ارشد مجازي از مرور همگنان در چهار رشته آموزشی . دانشکده مجازي به تصویب رسید
جهت بررسی رعایت پیش نیازهاي این روش توسط . به طور مستمر اجرا گردید1392نیمسال اول سال تحصیلی 

دانشکده مجازي، همچنین مفید بودن و تأثیر آن بر تدریس اساتید، نظرات اساتید توسط پرسشنامه با طیف لیکرت 
درصد مدرسین، رعایت پیش نیازها و مفید بودن جلسات مرور 87نشان داد، نتایج : یافته ها. جمع آوري گردید

جلسات مرور همگنان نه تنها تأثیر قابل توجهی بر بهبود . همگنان را درحد بسیار خوب و خوب توصیف کرده اند
ترونیکی نحوه تدریس مجازي و نوع تعامالت مجازي اساتید داشت، بلکه نحوه کار با سیستم مدیریت یادگیري الک

براي بهبود کیفیت (مرور همگنان روشی است که میتواند با اهداف سازنده : بحث و نتیجه گیري. را ارتقاء داده بود
استفاده از روش هاي متنوع از جمله مرور . صورت گیرد) تصمیم گیري در مورد مدرس(و یا پایانی ) تدریس

فرایند؛ باعث ارتقاء کیفیت رشته هاي مجازي و افزایش همگنان در ارزشیابی ها در عین افزایش پایایی و روایی
. رضایت استفاده کنندگان می گردد

یادگیري الکترونیکی، ارزشیابی، مرور همگنان
 -------------------------------------------------------------------------
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ساله مراجعه کننده 12- 8تاثیر بازي آموزشی کامپیوتري همواکشن بر خودکارآمودي کودکان هموفیلی 
به بیمارستان شهید دستغیب شیراز

4خانم شیرین قنواتی،3دکتر محمدحسن کشاورزي،2دکتر محمدرضا دهقانی،1خانم نوشین بهشتی پور

دانشکده پرستاري و مامایی حضرت -)س(ایی حضرت فاطمه شیراز، فلکه نمازي، دانشکده پرستاري و مام- 1
شیراز، خیابان نشاط، سالن هاي سینا و صدرا مرکز - 2، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران، ، )س(فاطمه 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه -مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
انشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، - تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران-3شکی شیراز، شیراز، ایران، ، علوم پز
شیراز، خیابان نشاط، سالن هاي سینا و صدرا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم - 4ایران، ، 

پزشکی شیراز، شیراز، ایران، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم - پزشکی شیراز

هموفیلی یک بیماري خون ریزي دهنده مزمن می باشد که می تواند موجب اختالل در عملکرد روزانه : چکیده 
کودکان مبتال به این اختالل جهت پیشگیري از خونریزي و اقدام به موقع هنگام خونریزي . کودکان مبتال شود 

ز آنجایی که پرستار نقش مهمی در آموزش نحوه خودکارآمدي دارد و رویکرد ا. احتیاج به آموزش مستمر دارند 
دنیاي امروز استفاده از بازي هاي کامپیوتري آموزشی می باشد لذا استفاده از بازي هاي آموزشی در رابطه با 

مدت آموزش نحوه خودکارآمدي در کودکان هموفیلی که مبتال به یک بیماري مزمن بوده و به صورت طوالنی 
این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر آموزش به وسیله بازي هاي . احتیاج به مراقبت دارند ، مؤثر خواهد بود 

این پژوهش : روش کار . آموزشی کامپیوتري بر میزان خودکارآمدي در کودکان مبتال به هموفیلی انجام پذیرفت 
ماه 2ساله مبتال به هموفیلی می باشد که طی 8-12کودك 40یک مطالعه مداخله اي شبه تجربی با حجم نمونه 

ساله ساکن شیراز ، فرم 8–12محدوده سنی کودکان بین : شرایط ورود به مطالعه . جمع آوري گردیده است 
رضایت آگاهانه توسط بیماران و والدین پر شود ، سواد خواندن و نوشتن داشته باشند ، کودك به جز هموفیلی 

ي که به تائید پزشک مخصوص بیماران مستقر در بخش هموفیلی رسیده است ، نداشته باشد و بیماري مزمن دیگر
ابزار جمع . تا کنون آموزش از طریق بازي هاي کامپیوتري آموزشی در مورد اصول خودکارآمدي را ندیده باشند 

جزیه و تحلیل داده ها به ت. آوري اطالعات پرسشنامه استاندارد خودکارآمدي و فرم جمعیت شناختی بیماران بود 
بر اساس یافته هاي این مطالعه نمره کل میانگین : نتایج . انجام پذیرفت 16نسحه spssوسیله نرم افزار 

، 25/53خودکارآمدي نمونه هاي مورد مطالعه قبل ، بعد و یک ماه پس از مداخله به ترتیب در گروه آزمون برابر با 
. بوده است 2/55و 45/50قبل و یک ماه پس از مداخله به ترتیب برابر با و در گروه کنترل 90/60، 95/60

همچنین یافته هاي این مطالعه نشان داد که نمرات خودکارآمدي بالفاصله پس از مداخله با نمرات خودکارآمدي 
تواند از طریق ارائه آموزش هاي الزم می : نتیجه گیري ) P=0.00. ( قبل از مداخله تفاوت معناداري داشته است 

. باال بردن سطح آگاهی کودکان مبتال به هموفیلی سبب بهبود خودکارآمدي آنها گردد 

هموفیلی|خودکارآمدي|بازي کامپیوتري|آموزشی
 ----------------------------------------------------------------------
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ریوي مبتنی بر کامپیوتر با مانکن بر دانش، خودکارآمدي و - اء قلبی مقایسه تاثیر آموزش احی
مامایی رفسنجان –رضایتمندي نسبت به احیاء قلبی ریوي در دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري 

4استادیار یونس جهانی،3مربی اعظم حیدرزاده،2دانشیار مجید کاظمی،1مربی منصوره عزیززاده فروزي

دانشکده پرستاري رفسنجان، ، -بلوار جمهوري-forozy@gmail.com ،2کرمان، - ده رازي کرماندانشک- 1
دانشکده رازي -heidarzadehaazam@yahoo.com ،4بلوار جمهوري، - دانشکده پرستاري رفسنجان- 3

کرمان، -کرمان

ي احیاء قلبی ریوي می تواند در افزایش میزان موفقیت، کاهش مرگ و آگاهی و مهارت پرستاران در اجرا: مقدمه
میر و عوارض آن نقش موثري داشته باشد، این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش شبیه سازي مبتنی بر 
کامپیوتر با مانکن بر دانش، خودکارآمدي و رضایتمندي دانشجویان پرستاري از آموزش احیا قلبی ریوي انجام 

دانشجوي پرستاري شرکت داشته و به طور تصادفی در دو 64در این مطالعه نیمه تجربی، : مواد و روش ها. فتگر
اطالعات توسط پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، دانش، . گروه شبیه سازي با کامپیوتر و مانکن قرار گرفتند

نسخه SPSSو با استفاده نرم افزار خودکارآمدي و رضایتمندي قبل و بعد از دو شیوه آموزش جمع آوري گردید
اختالف دانش قبل و ) انحراف معیار(میانگین : یافته ها. ، و آزمون هاي توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد18

بوده است که از لحاظ آماري بین دو گروه ) ±93/2(68/9و کامپیوتر ) ±46/3(72/7بعد از مداخله در گروه مانکن
اختالف خودکارآمدي قبل ) انحراف معیار(، همچنین میانگین=)04/0P(ار وجود داشته است اختالف آماري معنی د

بود، که تفاوت معنی داري بین ) ±89/1(03/3و کامپیوتر ) ±3/1(97/2و بعد از مداخله به ترتیب در گروه مانکن 
ته رضایت داشته اند که از لحاظ عالوه بر این هر دو گروه از روش هاي به کار رف=). 41/0P(دو گروه مشاهده نشد 

به طوري که میزان رضایتمندي در گروه مانکن ) <0001/0P(آماري تفاوت معناداري بین دو گروه وجود داشت 
با توجه به تاثیر مثبت شبیه سازي در افزایش دانش و : بحث و نتیجه گیري. بیشتر از کامپیوتر بوده است

ي پیشنهاد می شود این روش به ویژه براي آموزش گروههاي پزشکی به رضایتمندي دانشجویان از احیا قلبی ریو
. کار گرفته شود

شبیه سازي، احیا قلبی ریوي، دانش، خودکارآمدي، رضایتمندي
 -------------------------------------------------------------------------
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تاثیر کاربرد نرم افزار طراحی شده به شیوه نقشه ي مفهومی رایانه اي در محیط تلفن همراه بر میزان 
یادگیري دانشجویان پرستاري

2ایمانه باقري،1نیر سلمانی

، n.salmani@sbmu.ac.irدانشگاه علوم بزشکی شهید صدوقی، - دانشکده برستاري مامایی شهید صدوقی- 1
دانشگاه علوم بزشکی شهید صدوقی، - شکده برستاري مامایی شهید صدوقیدان- 2

آموزش پرستاري براي حفظ روند رو به رشد خود، باید مرزهاي زمانی و مکانی را بشکافد و به سمت : اهداف
ي تدریس مدرسان پرستاري از یادگیري اي که روشهابگونه. رودنوآوریها و استفاده از روشهاي نوین تدریس پیش

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روش . دار شوندسطحی دانشجویان جلوگیري کرده و باعث ارتقاي یادگیري معنی
. اي در محیط تلفن همراه بر سطوح یادگیري دانشجویان پرستاري انجام شدآموزشی مبتنی بر نقش مفهومی رایانه

دانشجوي پرستاري در کالس درس کودك بیمار با روش 60ه اي نیمه تجربی، در مطالع: مواد و روش ها
سرشماري انتخاب، به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم، پس از اجراي پیش آزمون، دانشجویان دو 

اي و نقش مفهومی جلسه به ترتیب تحت آموزش با روش نقشه مفهومی رایانه5گروه مورد و شاهد به مدت 
آوري داده ها از آزمون پیشرفت براي جمع. گرفتند سپس پس آزمون اجرا شداي در محیط تلفن همراه قرارایانهر

مستقل tو براي تجزیه و تحلیل داده ها ازمون اماري ) دانش و یادگیري معنی دار ( تحصیلی متشکل از دو قسمت
دار در هر دو روش از نظر آماري معنی) گیريسطح دانش و یاد(روند تغییر نمرات کل: یافته ها. استفاده شد

روند تغییر نمرات سطح یادگیري معنی . دار نبودروند تغییر نمرات سطح دانش بین دو گروه معنی). p>0.01(بود
آموزش از طریق تلفن همراه تأثیر : بحث و نتیجه گیري). p>0.005(دار در گروه مورد از نظر آماري معنی دار بود 

هاي روز در گیري معنی دار دانشجویان داشته، پیشنهاد میشود برنامه ریزان با بکارگیري تکنولوژيمثبتی بر یاد
. جهت بهبود کیفیت یادگیري فراگیران اقدام کنند

نقشه مفهومی رایانه اي ، تلفن همراه ، دانشجویان برستاري، نرم افزار ، یادگیري
------------ -------------------------------------------------------------
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در دانشجویان داروسازي گیالنFlipped classroomبه شیوه 1اجرا و ارزشیابی تدریس فارماسیوتیکس
4چهريدکتر سعید منو،3دکتر آزاده متولیان،2دکتر ایده دادگران،1دکتر احسان ابوطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - e_aboutaleb@yahoo.com ،2دانشگاه علوم پزشکی گیالن- 1
i_dadgaran@yahoo.com ،3 -دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،motavallian.azadeh@gmail.com ،

saeedmanoochehri@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی گیالن - 4

نوعی یادگیري ترکیبی است که در آن محتواي ) کالس وارونه(س به صورت فیلیپ مقدمه روش آموزش کالس در
با توجه به اهمیت استفاده از . آموزشی خارج از کالس ارایه میشود و تکالیف و حل مسئله درکالس انجام میگیرد

، Flipped classroomروشهاي تدریس دانشجو محور مطالعه حاضر با هدف اجرا و ارزشیابی تدریس به شیوه
نفر از دانشجویان داروسازي نیمسال دوم 36مواد و روش ها این مطالعه روي . در دانشجویان داروسازي انجام شد

به شیوه Iدر مرحله اول طراحی و اجراي تدریس مبحث فارماسیوتیکس . بصورت مقطعی انجام گرفت94-93
Flippedیل کالس درس، محتواي درسی در قالب سی دي در ابتدا و یک هفته قبل از تشک. یا وارونه انجام شد

سپس هفته . ، در اختیار دانشجویان قرار داده شد تا آنرا مطالعه نمایندPdfحاوي اسالید پاورپوینت تعاملی و فایل 
بعد در کالس حضوري مربوط به درس، با استفاده از شیوه هاي تدریس حل مسئله و بحث در گروه کوچک 

فره تقسیم شدند؛ در ابتدا استاد سواالت و کیسهاي مربوطه را مطرح نموده و دانشجویان ن6گروه6دانشجویان در 
در مرحله دوم، ارزیابی شیوه تدریس به روش تحلیل محتواي کیفی . وارد بحث شده و یادگیري تعاملی ایجاد شد

دانشجویانی که بطور نفر از10به منظور ارزشیابی شیوه تدریس ، فوکوس گروپ با حضور . قراردادي انجام شد
. تجزیه و تحلیل شدMAXQDA2010داده هاي حاصل با کمک نرم افزار . هدفمند انتخاب شدند اجرا شد

کد اولیه از داده ها بود که 155یافته ها نتایج ارزشیابی به کمک روش آنالیز محتواي کیفی نشاندهنده استخراج 
با (، جریان مثبت انرژي)، چالش موضوع درسی،تفریحی بودن با طبقات نوآوري(تم اصلی جذابیت 4در نهایت در 

با طبقات (، مدیریت کالس)با طبقات پیش خوانی، نوع محتوي، حجم محتوي (، آمادگی)طبقات مشارکت، تعامل 
بحث . بودFlippedصحبتهاي دانشجویان بیانگر رضایت آنها از روش . طبقه بندي شد) گروه بندي و بیان مسئله

ري با توجه به نتایج آنالیز کیفی داده ها این روش جذابیت و انگیزه بیشتري در یادگیري دانشجویان و نتیجه گی
ایجاد می کند؛با طرح سوال و تعامل با دانشجویان، کالس از حالت تک صدایی خارج شده و دانشجویان تمایل 

دي که امکان بحث و چالش همچنین میزان تعامل در مباحث با محتواي کاربر. بیشتري جهت مشارکت دارند
.بیشتري در آن وجود دارد بیشتر است

داروسازي|کالس وارونه|فارماسیوتیکس|ارزشیابی
 -------------------------------------------------------------------------
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خونریزي بعد از زایمان در مهارت ادارهتأثیر آموزش مبتنی بر وب، بر میزان ماندگاري دانش و 
دانشجویان مامایی 

2لیال طاهري،1فرزاد پورغالمی

دانشگاه -جهرم- farzadpoorgholami1393@gmail.com ،2دانشگاه علوم پزشکی جهرم، -جهرم- 1
علوم پزشکی قم، 

هاي نوین و فعال آموزشی براي ارتقاي کیفیت آموزشی است که از شآموزش مبتنی بر وب از جمله رو: مقدمه
پذیري ها و انعطافتوان به دسترسی راحت در هر زمان و مکان، شرکت بدون مرز و فراوان یادگیرندهمزایاي آن می
ادارهاین مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر وب بر میزان ماندگاري دانش و مهارت . آن اشاره کرد

پژوهش حاضر یک : هاروش. خونریزي بعد از زایمان در دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسالمی جهرم انجام شد
در این مطالعه کلیه دانشجویان سال آخر مامایی دانشگاه آزاد اسالمی . مطالعه نیمه تجربی با طرح قبل و بعد است

روش . تصادفی به دو گروه مبتنی بر وب و سنتی تقسیم شدندو به صورت کامالً. وارد مطالعه شدند) نفر60(جهرم 
خونریزي بعد از زایمان به مدت یک مداخله براي گروه اول شامل یک دوره آموزشی مبتنی بر وب در مورد اداره

قبل، دو هفته و . ساعته در مورد همان موضوع بود4هفته و براي گروه دوم یک دوره آموزش به صورت سخنرانی 
تجزیه و تحلیل داده ها با . ار هفته بعد از دوره آموزشی، آزمون آگاهی و بالینی ساختارمند عینی گرفته شدچه

: یافته ها. و آزمون هاي کاي دو، آنالیز واریانس یک طرفه و کروسکال والیس شدSPSS.V20استفاده از نرم افزار 
85/15±43/2و 67/14±86/2وزش سخنرانی به ترتیب میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان قبل و بعد از آم

نتایج مطالعه ارتباط آماري معناداري . بود64/20±49/2و 13/18±56/2و بعد از آموزش مبتنی بر وب به ترتیب 
. نشان داد) p>0.01(و سنتی ) p>0.03(را بین نمرات قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه آموزشی مبتنی بر وب 

هاي آموزش ارتباط معناداري به دست متغیرهاي دموگرافیک و نوع آموزش در هیچکدام از روشهمچنین بین 
استفاده از روش آموزش مبتنی بر وب نیز به عنوان یک روش آموزشی باعث ارتقاي : گیرينتیجه) p>0.47. (نیامد

وزشی به عنوان یک روش سطح یادگیري شناختی دانشجویان شده است و زمینه را براي استفاده از این روش آم
.هاي ویژه فراهم ساخته استهاي کالسیک در برنامه درسی مراقبتآموزشی همراه با آموزش

مامایی|خونریزي پس از زایمان|آگاهی|آموزش مبتنی بر وب
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برنامه اتاق عمل
1دکتر پژمان شادپور

بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی، -مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد،معاونت آموزشی و پژوهشی- 1
pshadpour@gmail.com

مهمترین اطالعات دوران بستري بیماران بخشهاي جراحی داده هاي مربوط به بیمار در اتاق عمل،: مقدمه 
الکترونیک شدن این داده ها در محل تولید منجر به بایگانی دقیق، بازیابی و جستجوي بهتر آن و بهبود . باشدمی

.کیفیت درمان، آموزش پزشکی، پژوهش و همچنین تامین مطالبات سازمانهاي بیمه گر خواهد شد

لکترونیک با استانداردهاي آموزشی متناسب تمام عملهاي جراحی شایع ، توسط معاونت طرح اتاق عمل ا: روش
آموزشی و هیئت علمی خبره طراحی شده و پس از آنالیز، تصحیح و شفاف سازي روندهاي کاري اتاق عمل با 

تاق عمل با این برنامه در ایستگاه پرستاري و فضاي ا. اجرایی گشت1383همکاري شرکتهاي نرم افزاري از سال 
. شودامنیت سطح دسترسی در بخشهاي مختلف توسط جراح و یا پرستار کار گرفته می

صرفه جویی در زمان - استاندارد شدن شرح عمل بصورت شرح عمل الکترونیک ب- الف: نتایج پس از اجرا : نتایج
هدایت -جربه کم و زیاد دمشابه کردن کیفیت شرح عمل توسط دستیاران با ت-تهیه و توسعه شرح عمل کوتاه ج

-فراگیران به سمت ثبت تمامی گامهاي مهم و قابل ذکر هر عمل با بکار گیري چهار چوب آماده کارشناسی شده ه
بازیابی شرح عملهاي قبلی توسط کد -افزایش بازدهی اتاق عمل از راه بهبود تعامالت با سازمانهاي بیمه گر و

لکترونیک داده هاي اتاق عمل در طول سالها جهت پژوهش بوجود آمدن بانک بزرگ ا-شناسایی ز

اصالح و بهینه سازي روند پذیرش بیمار و جریانهاي کاري در اتاق عمل از ضروریات پیاده سازي این برنامه : بحث
باشد که دقت تهیه متون کمکی و آماده جهت تکمیل شرح عمل از موارد مهم براي غنی سازي برنامه می. باشدمی
. باشدنظیم آن براي تامین اهداف آموزشی و همچنین تسریع در آماده سازي شرح عمل ضروري میدر ت

شرح عمل |آموزش الکترونیک|اتاق عمل الکترونیک|انفورماتیک پزشکی|بیمارستان الکترونیک|پرونده الکترونیک
الکترونیک
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شرح حال الکترونیک
3دکتر پیمان شاهرخی،2دکتر عصاره شهرزاد،1دکتر پژمان شادپور

بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی -مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد،معاونت آموزشی و پژوهشی- 1
- مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد،معاونت آموزشی و پژوهشی- pshadpour@gmail.com ،2نژاد، 

مرکز فوق تخصصی شهید - ossareh_s@hitmail.com ،3بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، 
بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، -هاشمی نژاد،معاونت آموزشی و پژوهشی

shahrokhi.p@gmail.com

پرونده الکترونیک بیمارستانی به عنوان زیر ساختی براي مدیریت بهینه خدمات درمانی، تسریع در : مقدمه
پژوهشهاي بالینی و مدیریتی بیمارستانی و تبادل دقیق و جامع اطالعات بین مراکز مختلف درمانی و اداري از 

ر این مطالعه پیاده سازي شرح حال الکترونیک به عنوان بخشی از د. باشدنیازهاي نوین ساختار درمانی کشور می
. روند ذکر شده مورد کارآزمایی قرار گرفته است

Barbaraدر این طرح گروه معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان بر اساس شرح حال سیستماتیک مرجع : روش

Batesاین نرم افزار پس از کد . اقدام به طراحی نرم افزاري جهت ورود داده ها در تمام رشته هاي پزشکی نمود
نویسی در محیط ویندوز با مشارکت شرکت نرم افزاري با در نظر گرفتن سخت افزار مناسب شامل لپ تاپ مناسب 

. بیمارستان بکار گرفته شدHIS, PACSو بستر شبکه ایی متصل به 

تهیه شرح حال خوانا با حداقل نیاز به تایپ و - الف:1389نتایج پس از اجراي پنج ساله این برنامه از سال : یجنتا
ایجاد بایگانی الکترونیک و قابل -بهره گیري از ساختار درختی و قابل کلیک کردن و منطبق بر الگوي مرجع ب 

و مطالعه شرح حالهاي قبلی بیمار در بستریهاي امکان استفاده- اعتماد جهت بازیابی و مشاهده شرح حال ج 
دوباره

مهمترین چالشها در این فرآیند و کلیه فرآیندهاي الکترونیک، اول روند پذیرش طرح از سوي نیروي انسانی : بحث
و عبور از سه مرحله توجیه وآموزش، افزایش مهارت و زمانبندي و دوم مربوط به ساختار و حجم کار سیستم 

از چالشهاي مهم نرم افزاري نبود بانک اطالعات دارویی دیجیتال معتبر . باشندیمارستانهاي دانشگاهی میآموزشی ب
با امکان آشکار سازي تداخالت و امکان انعطاف برنامه براي تغییر و گسترش در تمام رشته هاي پزشکی قابل توجه 

. باشندمی

بانک اطالعات دارویی|باربارا بیتز|داده هاي الکترونیک|پرونده الکترونیک|الکترونیکشرح حال |شرح حال
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یک : زشکیبه عنوان ابزار جمع آوري داده در آموزش پ) Online Survey(نرم افزار بررسی آنالین 
مطالعه موردي در اصالح برنامه هاي آموزشی

3دکتر عباس شیخ طاهري،2دکتر معصومه سرباز،1دکتر خلیل کیمیافر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، - kimiafarkh@mums.ac.ir ،2دانشگاه علوم پزشکی مشهد، - 1
Sarbazm@mums.ac.ir ،3 - ،دانشگاه علوم پزشکی ایرانtt_taheri@yahoo.com

یکی از رسالتهاي اصلی نظامهاي آموزشی استفاده از فناوري اطالعات به منظور ارتقاء کیفیت محتوا و برنامه هاي 
طبق بررسی . یکی از روشهاي ارزشیابی کیفیت برنامه هاي آموزشی، بررسی دیدگاه فراگیران است. آموزشی است

طرح جلسات روزانه وجود ندارد و ارزیابی هاي انجام شده معموال هاي اولیه، برنامه و ابزار مشخصی براي بررسی 
هدف . شامل کل دوره است و با روشهاي سنتی که نیاز به هزینه، زمان و نیروي انسانی زیادي دارد انجام می گیرد

پژوهش حاضر بررسی نقاط قوت و ضعف نرم افزارهاي بررسی آنالین در جمع آوري داده در آموزش پزشکی و 
و اصالح برنامه آموزشی ) Lesson Plan(رگیري آن براي بررسی نظرات دانشجویان درباره طرح جلسات روزانه بکا
ابتدا نقاط قوت و ضعف نرم افزار هاي بررسی آنالین و موارد استفاده آنها در حوزه ي آموزش پزشکی به : روش. بود

به منظور بررسی esurveyproوجود، نرم افزار بعد از بررسی تجربیات و مستندات م. صورت مروري بررسی گردید
پس از . طرح جلسات روزانه دانشجویان فناوري اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب گردید

بکارگیري نرم افزار در طول یک ترم تحصیلی پرسشنامه اي در مورد مزایا و معایب این روش تهیه و دیدگاه 
مفید بودن ) درصد40(اکثر دانشجویان : نتایج. مقطعی بررسی گردید- یفیدانشجویان در یک مطالعه توص

و استفاده از روش بررسی آنالین را براي این منظور، در حد زیاد ) طرح جلسه(ارزشیابی کالس درس در هر جلسه 
اد می آسان و قابل انجام بودن استفاده از این روش را در حد زی) درصد50(اغلب دانشجویان . می دانستند

استفاده از این روش در هر جلسه را در بهبود شیوه اداره جلسات، براي ) درصد39(بیشتر دانشجویان . دانستند
نیز این تأثیر ) درصد33.5(دوره هاي آموزشی مشابه در ترم هاي بعدي، در حد زیاد مؤثر می دانستند و اغلب آنها 

درصد آنها مناسب بودن این روش را براي ارزشیابی 67. کردندرا در بهبود محتواي آموزشی در حد زیاد ابراز می 
درصد تمایل خود را براي شرکت در این ارزشیابی 62یادگیري دانشجویان در طول ترم در حد زیاد می دانستند و 

درصد دانشجویان رضایت کلی خود را نسبت به استفاده از روش 50. در حد بسیار زیاد و زیاد عنوان کردند
طبق یافته ها استفاده از این روش می تواند : نتیجه گیري. ابی آنالین در هر جلسه در حد زیاد بیان کردندارزشی

این نرم افزار . براي اصالح طرح جلسات درس و به طور کلی برنامه ریزي آموزشی در سطوح مختلف مناسب باشد
. سطوح مختلف نظام آموزشی بکار گرفترا می توان براي انجام سایر ارزشیابی ها و بررسی نظرات افراد در

همچنین استفاده از این ابزار می تواند الگوهاي تصمیم گیري براي استراتژیهاي آموزشی را که اغلب به صورت 
. استاد محور انجام می گیرد به سمت الگوهاي دانشجو محور سوق دهد

طرح جلسات روزانه|شیبرنامه هاي آموز|دیدگاه دانشجویان|نرم افزار بررسی آنالین
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در دانشجویان دندانپزشکی2طراحی و ارزشیابی آموزش با استفاده از مولتی مدیاي پروتزهاي ثابت دندانی 
4دکتر ایده دادگران،3تر بردیا ودیعتی صابريدک،2خانم لیال روحی،1دکتر یوسف جهاندیده

دانشگاه ع پ گیالن، -drjahandideh5@gmail.com ،2دانشگاه علوم پزشکی گیالن، - 1
roohi_balasi@yahoo.com ،3 - ،دانشگاه علوم پزشکی گیالنdr.bardia_vad@yahoo.com ،4 -

i_dadgaran@yahoo.comدانشگاه ع پ گیالن، 

یري موثر بیش از هر چیز نتیجه یاددهی خوب است که در یک محیط مناسب و از طریق روش هاي خالق یادگ
آموزش از طریق بهره گرفتن از کامپیوتر یا استفاده از نرم افزارهاي آموزشی در قالب . تشویق کننده کسب می شود

CD یاDVDی و دندانپزشکی به شمار می ، به عنوان یک اقدام اساسی در بهبود سیستم هاي آموزشی پزشک
در واقع استفاده از مولتی مدیا یادگیري را افزایش می دهد و نیز با کارگیري حواس گوناگون یادگیرندگان، . رود

باعث برانگیختن انگیزه آنان جهت مشارکت فعال ضمن فرآیند آموزش شده و یادگیرندگان را خود تنظیم و خود 
مطالعه طراحی و ارزشیابی آموزش با استفاده از مولی مدیاي پروتزهاي ثابت در این : هدف . هدایتگر می سازد

: روش کار . دانشکده دندانپزشکی گیالن مورد بررسی قرار گرفت89در دانشجویان دندانپزشکی ورودي 2دندانی
هیه تVLPSDمرحله اي 5محتواي آموزشی بر اساس راهنماي . مقطعی می باشد-این مطالعه از نوع توصیفی

با امکانات صدا و تصویر suite ver.7.0 iSpringنرم افزار مورد استفاده جهت تولید مولتی مدیاي آموزشی . شد
دانشگاه بارگزاري LMSپس از طراحی مولتی مدیاي آموزشی وکسب مجوز هاي الزم، این نرم افزار از طریق . بود

دانپزشکی رشت که با روش نمونه گیري مبتنی بر دندانپزشکی دانشکده دن89ورودي 9دانشجوي ترم 40شده و 
طول دوره . به محتواي آموزشی دسترسی داشتندLMSکل جامعه پژوهش انتخاب شدند، از طریق سامانه 

به تدریس غیرحضوري و 2از درس پروتزهاي ثابت دندانی ) ساعت20ساعت از 4(دو جلسه . ساعت بود20درس
سوال به 22در پایان دوره، پرسشنامه اي محقق ساخته مشتمل بر . داده شدبا استفاده از مولتی مدیا تخصیص 

میانگین سنی : نتایج . منظور ارزشیابی کیفیت مولتی مدیاي آموزشی در اختیار دانشجویان قرار گرفت
درصد از اینترنت در منزل استفاده 76.8اکثریت - )درصد37.6(مرد23و ) درصد62.4(زن43، 3.24±24.68
درصد تمایل به استفاده از مولتی مدیا و اینترنت به همراه آموزش حضوري را اعالم 33.3اکثریت . کردندمی 

و ANOVAهم چنین نتایج آزمون . از کیفیت مولتی مدیا را خوب اعالم نمودند) درصد50.7(اکثریت . نمودند
. ز کیفیت مولتی مدیاي آموزشی بودتی مستقل بیانگر عدم ارتباط معنی دار آماري بین سن و جنس با رضایت ا

نتایج این مطالعه نشان داد که طراحی مولتی مدیاي آموزشی متناسب با اهداف درس و : بحث و نتیجه گیري 
تهیه مولتی مدیاي آموزشی . امکانات دیداري و شنیداري می تواند تاثیر زیادي بر جلب رضایت دانشجو داشته باشد

راحتی به محتواي آموزشی دسترسی داشته و بتوانند در فرصت مناسب محتواي باعث می شود که دانشجویان به
.آموزشی کالس درس را مطالعه و چندین بار مرور نمایند

ارزشیابی، پروتز ثابت دندانی، طراحی، مولتی مدیا 
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تاثیر برنامه کاربردي مبتنی بر اندروید بر آگاهی مراقبان کودکان مبتال به فلج مغزي
4دکتر حمید دالوند،3دکتر عباس شیخ طاهري،2دکتر مرجان قاضی سعیدي،1خانم آمنه صفري

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پیراپزشکی- 1
safari.ameneh0@gmail.com ،2 -دانشگاه علوم -دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، ، -دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی-3پزشکی تهران، ، 
اراك، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراك-4

توانند نقش بسزایی در آموزش بیماران، پزشکان، دانشجویان و سالمت همراه و یادگیري الکترونیک می: مقدمه
بر این اساس هدف این مطالعه، بررسی تاثیر استفاده از اپلیکیشن آموزشی طراحی شده براي . باشندمراقبان داشته

ابتدا برنامه کاربردي بر اساس نیازسنجی : روش . بتال به فلج مغزي، بر میزان آگاهی آنان بودمراقبان کودکان م
"درباره کودك خود بیشتر بدانیم، بهتر عمل کنیم"مغزي با عنوان انجام شده و راهنماي مراقبت از کودکان فلج

که به شیوه در ) شهر تهرانساکن(مغزي شامل والدین مراقب کودکان فلج17سپس میزان آگاهی . طراحی شد
بودند، از نحوه مراقبت روزانه از کودکشان در قالب خوداظهاري و همچنین آزمون چند دسترس انتخاب شده

7سپس اپلیکیشن طراحی شده که شامل . سواالت آزمون بر اساس همان راهنما طراحی شد. اي ارزیابی شدگزینه
فلج مغزي بود، در اختیار این گروه قرار گرفته و از آنها خواسته شد که بخش آموزشی براي مراقبت روزانه از کودك 

بعد از این مدت مجددا میزان آگاهی مراقبان به صورت . ماه به صورت مداوم از آن استفاده نمایند2به مدت 
کاکسون استفاده هاي تی زوجی و ویلها از آزمونبراي آنالیز داده. اي ارزیابی گردیدخوداظهاري و آزمون چندگزینه

استفاده از اپلیکیشن :. یافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت16نسخه SPSSها با استفاده از نرم افزار داده. شد
هاي مراقبت از کودك به جز آموزشی بر افزایش سطح آگاهی اظهار شده توسط خود مراقبان در تمامی حیطه

اي، این سنجی براساس آزمون چندگزینهتوجه به نتایج آگاهیهمچنین با ). P>05/0(غذاخوردن معنی دار بود
). P>05/0(سبب افزایش آگاهی مراقبان شده بود "بازي کودك"ها به غیر از در تمامی حیطهاپلیکیشن

هاي مبتنی بر آنها هاي همراه هوشمند و اپلیکیشنهاي نوین مانند تلفنآوريآموزش از طریق فن: گیرينتیجه
. مغزي شودمنجر به افزایش آگاهی مراقبان براي بهبود مراقبت روزانه از کودکان مبتال به فلجتواند می

آموزش الکترونیک|فلج مغزي|گوشی هوشمند|سالمت همراه
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دیدگاه پزشکان مشمول برنامه هاي آموزش مداوم نسبت به بکارگیري نظام آموزش مجازي در برنامه 
هاي بازآموزي

5مهناز نجفی زاده،4شهناز نجفی زاده،3دکتر ثریا زحمتکش،2دکتر علیرضا رئیسی،1دکتر کامران میرزایی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، - شهر بو-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- بوشهر - 1
kamran.mirzaei@gmail.com ،2 - دانشگاه علوم پزشکی -بوشهر - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-بوشهر

دانشگاه علوم -معاونت بهداشتی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-شیراز - a.raeisi@bpums.ac.ir ،3بوشهر، 
دانشگاه علوم پزشکی - بوشهر - luh,kj finhajd ،zahmatkeshs2004@yahoo.com ،4- پزشکی شیراز

-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- 5دفتر آموزش مداوم، ، -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- دفتر آموزش مداوم- بوشهر
دفتر آموزش مداوم، - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- دفتر آموزش مداوم

شرفته سعی در بهبود یادگیري سیستم آموزش مجازي با بکار گیري ابزار متنوع و فن آوري پی: افمقدمه و اهد
این پژوهش با هدف بررسی نگرش . علوم پزشکی بوشهرموضوعی نوپا استاین روش آموزشی در دانشگاه.دارد

نامه هاي بازآموزي انجام پزشکان مشمول برنامه هاي آموزش مداوم نسبت به بکارگیري نظام آموزش مجازي در بر
تحلیلی بصورت مقطعی ، کلیه پزشکان مشمول برنامه هاي آموزش - در این مطالعه توصیفی: روش ها. شده است

ها آوري دادهابزار جمع. مداوم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش سر شماري آسان مورد مطالعه قرار گرفتند
. تجزیه و تحلیل شدSPSS 19افزار آماري آوري با استفاده از نرمز جمعها پس اداده. پرسشنامه محقق ساخته بود

و 46/41) ±81/6( میانگین سنی شرکت کنندگان . بود) نفر85/78% (8/91دهی به پرسشنامه میزان پاسخ: نتایج
پزشک بیشتر شرکت کنندگان . سال بود1- 25سال با دامنه 38/8) 5/91±( میانگین سنوات فعالیت حرفه اي 

ها در خصوص نگرش اعضاي پزشکان به بازآموزي از طریق نظام آموزش مجازي، یافته%). 3/83(عمومی بودند 
همچنین . اندنگرش منفی داشته% 0/8.ها نگرش مثبت ونمونه% 62. 1نگرش کامالً مثبت و % 1.37نشان داد که 

تحلیل آماري تفاوت . حضوري بیان نمودندتمایل زیاد خود را جهت شرکت در برنامه هاي بازآموزي غیر% 6.79
لیکن رابطه آماري . معناداري از نظر جنسیت و رتبه علمی با نحوه نگرش نسبت به آموزش مجازي نشان نداد

معناداري بین سابقه فعالیت حرفه اي و تمایل به شرکت در برنامه هاي بازآموزي غیر حضوري با نگرش مثبت 
با توجه به : بحث و نتیجه گیري). p=022/0و p.=015/0به ترتیب (شان داده شد نسبت به تدریس به این شیوه ن

نگرش مثبت پزشکان مشمول برنامه هاي آموزش مداوم نسبت به بکارگیري نظام آموزش مجازي در برنامه هاي 
رسمی بازآموزي ، از این لحاظ زمینه جهت طراحی و حرکت به سمت اجراي نظام اموزش مجازي در برنامه هاي 

. گردد اقدامات الزم در این مورد صورت گیردآموزشی و بازآموزي آماده است، لذا پیشنهاد می

پزشک|آموزش مجازي |آموزش |بازآموزي 
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آزمایشگاه مجازي نانو و جایگاه آن در یادگیري الکترونیکی آموزش پزشکی
4دکتر خدیجه اشتري،3دکتر بهاره عمرانی،2دکتر حسین پوربشاش،1دکتر بیتا مهروي

اه دانشگ- گروه نانوفناوري پزشکی، دانشکده فناوریهاي نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران- 1
- دانشکده ریاضیات، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران- mehravi.b@iums.ac.ir ،2علوم پزشکی ایران، 

مرکز مطالعات و توشعه اموزش پزشکی، دانشگاه علوم - pourbashash@gmail.com ،3دانشگاه گرمسار، 
گروه نانوفناوري -Omrani_47@yahoo.com ،4دانشگاه علوم پزشکی ایران، - پزشکی ایران، تهران، ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران، - پزشکی، دانشکده فناوریهاي نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
ashtari.k@iums.ac.ir

وژي، به میزان بسیار زیادي انقالب تکنول. باشدامروزه تکنولوژي مهمترین عامل برتري کشورها نسبت به یکدیگر می
نه تنها تفکر، بلکه بسیاري از فرایندهاي کاري را تحت تاثیر قرار داده است و سبب ایجاد تحوالت بزرگ در نوع 

در . کشد که آموزش از راه دور امري اجتناب پذیر شده استزندگی اجتماعی گردیده و جامعه را به سمتی می
ائه رویکردي جدید در توسعه علوم و فنون مختلف، یکی از مهمترین و نوید بخش سالهاي اخیر، تکنولوژي نانو با ار

تر جدید بودن این تکنولوژي فرصتهاي مناسبی را در زمینه غنی. هاي قرن حاضر لقب گرفته استترین فناوري
و جذاب کردن آموزش و در اختیار گرفتن امکانات کمک آموزشی دیداري و شنیداري پیشرفته را جهت درك بهتر

در این مقاله پس از اشاره به مفاهیم اولیه یادگیري الکترونیکی و . نمودن مطالب و دروس را ایجاد نموده است
هاي مجازي نانو مورد بحث قرار اهمیت آن در آموزش دروس نانو تکنولوژي، مفاهیم و ویژگیهاي آزمایشگاه

این نتایج این تحقیق می تواند . گرددنتز نانو معرفی میاي از آزمایشگاه مجازي و از راه دور سگیرد و نمونهمی
هاي از راه دور نانو، کاهش خطرات ناشی از کار با نانوذرات، صرفه جویی در خرید مواد زمینه ساز گسترش آموزش

.هاي نوین آزمایشگاهی خواهد شدها، جذابتر کردن آموزش و اجراي شیوهودستگاه

یادگیري از راه دور|نانوفناوري پزشکی|آموزش پزشکی|تکنولوژي|آزمایشگاه مجازي
 -------------------------------------------------------------------------

A-10-91-1: کد مقاله



یادسپاري الکترونیکی تکمیل کننده یادگیري الکترونیکی
1اقاي حمید افشون

enghafshoon@gmail.com، - 27پ 13ك )ره(خیابان امام - ارزوئیه-مانکر- 1

با توجه به پیشرفت هاي چند دهه اخیر در زمینه ساخت و استفاده از وسایل ارتباطی و اطالع رسانی گوناگون و 
ع کنونی نسبت به قبل تغییرات کشف روشهاي جدید برقراري ارتباط حوزه مدیریت زندگی انسان در جوام

به طوریکه طی این تغییرات و پیشرفت ها نحوه سازماندهی فعالیت هاي بدن انسان نیز به . چشمگیري داشته است
طور خواسته و یا ناخواسته دستخوش تغییراتی شده و عادات و رفتارهاي جدیدي وارد چرخه ي زندگی بشري 

فس انجام امور بوجود نیاورده و فقط فرایند انجام فعالیت ها را تغییر شده است که هیچگونه تغییري در هدف و ن
اکنون با توجه به وضعیت کنونی قصد داریم در این مقاله ابتدا به مقوله یادگیري الکترونیکی و در کنار . داده است

ادسپاري الکترونیکی سپس ی.ان به معرفی دستگاه تلفن همراه به عنوان ابزاري براي یادگیري الکترونیکی بپردازیم
در ادامه مقوله حافظه دیجیتال انسانی را تعریف .را که مکملی است براي یادگیري الکترونیکی تعریف مینماییم

کرده و پس از ان شکلی از مدیریت حافظه دیجیتال انسانی که به وسیله مفهوم یادسپاري الکترونیکی ایجاد شده 
ن یک نمونه مثال کاربردي در زندگی امروزي نقش دستگاه تلفن همراه را در ادامه به عنوا. است را بررسی میکنیم

.به عنوان نوعی کامپیوتر پوشیدنی در یادسپاري الکترونیک را بررسی میکنیم

دستگاه تلفن همراه نوعی - 1:در پایان در راستاي بیان نتایج حاصل از این پژوهش به موارد ذیل میتوان اشاره نمود
مفهوم یادسپاري الکترونیک - 2،است که ابزار بسیار مناسبی براي یادگیري الکترونیک میباشدکامپیوتر پوشیدنی 

حافظه هاي دیجیتال انسانی در واقع جزئی خارجی -3در جوامع امروزي در واقع مکمل یادگیري الکترونیک میباشد
. سپاري الکترونیک است دستگاه تلفن همراه نوعی ابزار قدرتمند براي یاد-4.از همان حافظه انسانی هستند

تلفن همراه|حافظه دیجیتالی انسان|کامپیوترهاي پوشیدنی|یادسپاري الکترونیکی|یادگیري الکترونیکی
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بررسی مقایسه ا ي میزان فراگیري دانشجویان سال آخر رشته پرستاري در مورد خواندن نوار قلبی به شیوه 
سنتی و شیوه بازي سازي 

1نادرخشانهمایون ب

1 -- ،h_bderakhshan@yahoo.com

خواندن نوار قلب، روشی ضروري در .نوار قلب از اجزاي اساسی ارزیابی بیماري هاي قلبی عروقی است : مقدمه
آشنایی با . بررسی آریتمی هاي قلبی بوده ، در تشخیص اختالالت قلبی نظیر انفارکتوس میوکارد نیز سودمند است

ی و شناخت آثار اختالالت غیر قلبی بر آن از پیش طیف وسیع الگوهاي مشاهده شده در نوار قلب افراد طبیع
در عین حال بازي نیز به بخش مهمی از زندگی روزمره افراد تبدیل شده . نیازهاي تفسیر صحیح نوار قلب می باشد

گیري از عالقه شدید افراد به بازي درصدد است از عناصر سازي با بهرهپدیده بازي). McGonigal, 2011(است
,Deterding(ر محیط هاي مختلف استفاده نماید تا افراد را به بازي کردن ترغیب و تحریک نمایدرایج بازي د

هاي مالی، سازي در تحریک کردن افراد به بازي در زمینهشواهد و مستنداتی دال بر اثربخشی بازي). 2011
سازي در فتاري بازيپژوهش هایی نیز در خصوص اثر ر). Hamari, 2013(آموزشی و سرگرمی ارائه شده است

هاي مختلف سالمت و بهداشت از جمله توانبخشی، فعالیت هاي جسمانی و سناریو آموزي در ارتقا سالمت بخش
سازي در حال باب شدن است و اصطالح بازي). Thiebes, Lins ,&Basten, 2014(عمومی انجام شده است

زمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی بیش از پیش سا. آیدظاهراً به هیچ وجه یک بازي کودکانه به شمار نمی
سازي از طریق ایجاد پیوند بین سعی دارند تا بر اهداف عینی و استانداردها تمرکز نمایند و در این میان بازي

. ها بدل گشته استحلی ابتکاري براي ارتقا و رشد سازمانکارکنان و اهداف سازمانی در محیط مشارکتی به راه
سازي به عنوان مکانیزم اصلی از سازمان ها از بازي% 40، 2015برآورد نموده است تا سال ) 2012(ور که بروك آنط

نیز ) 2012(از طرف دیگر، گارتنر ). Burke, 2012(تحول در فعالیت هاي تجاري خود استفاده خواهند کرد
در جذب و وفادارسازي مشتریان به برند یا سازي به فاکتوري ضروري، بازي2016است که تا سال بینی نمودهپیش

با توجه به مطالب مذکور در پژوهش حاضر، ). Gartner, April 12, 2011(محصوالت خاص بدل خواهد شد
پژوهشگر سعی نموده است تا با مقایسه دو روش آموزشی در آموزش خواندن نوار قلبی به بررسی اثرات آنها 

ش به منظور مقایسه فراگیري دانشجویان سال آخر رشته پرستاري آخر در مورد این پژوه: اهداف پژوهش . بپردازد
این پژوهش یک مطالعه : روش پژوهش . خواندن نوار قلبی به شیوه سنتی و شیوه بازي سازي صورت گرفته است

ید نفر از دانشجویان پرستاري سال آخر دانشکده پرستاري و مامایی شه60توصیفی ، تحلیلی است که در آن 
بهشتی که آماده گذراندن کارورزي داخلی یا جراحی خود بوده اند به روش تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم 

سپس پژوهشگر با اجراي برنامه آموزشی به شیوه سنتی و شیوه بازي سازي ، میزان فراگیري دانشجویان را .شدند
) بعد از آموزش ( و آزمون ثانویه ) قبل از آموزش ( یه مورد بررسی و ارزیابی و این تغییر را با مقایسه آزمون اول

جهت . ابزار گردآوري داده ها در این پژوهش شامل یک پرسشنامه می باشد. مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است
سؤالی تهیه گردید که در زمینه هاي مختلف خواندن نوار قلبی به این 40بررسی میزان آگاهی، پرسشنامه اي 

سؤال ، ریتم 5سؤال، ریتم هاي دهلیزي 4سؤال، ریتم هاي سینوسی10قوانین تفسیر نوار قلبی: ه است شرح بود
کلیه . سؤال5سؤال و دیس ریتمی ها 7سؤال ، بلوك هاي قلبی5سؤال و ریتم هاي بطنی4هاي جانکشنال 



شده و همگی آنها در سطح مطالبی سؤاالت از بین سؤاالت امتحانات نهایی دانشجویان و با نظر اساتید فن انتخاب 
میزان آگاهی در گروهی که به روش بازي سازي : یافته ها . بوده اند که هر دانشجو و یا پرستاري باید آن را بداند

. ( آموزش دیده بودند با اختالف آماري معنی داري باالتر از دانشجویانی بود که به روش سنتی آموزش دیده بودند
005/0p> . (و براي 68/80ن نمرات براي دانشجویان پرستاري آموزش داده شده به روش بازي سازي میانگی

یافته هاي این بررسی نشان می : نتیجه گیري . بود32/45دانشجویان پرستاري آموزش داده شده به روش سنتی
نوار قلبی به دهد که میزان فراگیري دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد خواندن 

دراین پژوهش سعی گردیده تا راهکاري عملی . روش بازي سازي بسیار موثرتر از آموزش به شیوه سنتی بوده است
ازي سازي در خواندن نوار قلبی قابل ، کاربردي و ساده در اختیار دانشجویان پرستاري قرار گیرد که به شیوه ب

این روش با به خاطر سپردن جمله انگلیسی زیر و پی گیري مراحل خواندن نوار قلبی به ترتیب . استفاده باشد
. امکان پذیر می باشد 

رستاريدانشجویان سال آخر رشته پ|شیوه بازي سازي |شیوه سنتی |خواندن نوار قلبی
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عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از سوي اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3انیدکتر وحیده زارع گاوگ،2دکتر افسانه دهناد،1دکتر محمدهیوا عبدخدا

گروه آموزشی اطالع - دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی-سه راهی گلباد-خیابان دانشگاه -تبریز- 1
-خیابان ولیعصر - تهران- hiwaabdekhoda@gmail.com ،2دانشگاه علوم پزشکی تبریز، -رسانی پزشکی

دانشگاه علوم -وزشی زبان انگلیسیگروه آم-دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی- خیابان رشید یاسمی
دانشکده - سه راهی گلباد- خیابان دانشگاه - تبریز- afsanehdehnad@gmail.com ،3پزشکی ایران، 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، -گروه آموزشی اطالع رسانی پزشکی- مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

. سازي موفق آموزش الکترونیکی استروي پیادهترین چالش پیشکاربران، هنوز جديپذیرش از سوي:مقدمه
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از سوي اعضاي هیات علمی دانشگاه 

مواد و . انجام شد) UTAUT(علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل یکپارچه پذیرش و بکارگیري فناوري اطالعات 
جامعه پژوهش اعضاي هیات علمی . تحلیلی بود که به صورت پیمایشی انجام شد-پژوهش از نوع توصیفی: هاروش

نفر از آنان بر اساس معیارهاي ورود به مطالعه، نمونه پژوهش را تشکیل 230دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند که 
بود که روایی و پایایی UTAUTبر اساس متغیرهاي مدل ها، پرسشنامه محقق ساختهابزارگردآوري داده. دادند

هاي آماري استنباطی توسط روشSPSSها پس از گردآوري و ورود به نرم افزار داده. آن به اثبات رسید
سهولت «، »عملکرد مورد انتظار«ها نشان داد که فاکتورهايیافته: هایافته. همبستگی و رگرسیون، تحلیل شدند

بر نیت رفتاري کاربران در پذیرش آموزش » خودکارآمدي«و » شرایط آماده«، »وذ اجتماعینف«، »استفاده
بر پذیرش آموزش الکترونیکی، تاثیر منفی و » اضطراب«که در حالی. گذارندالکترونیکی، تاثیر مثبت و معناداري می

ت ارتقاي عملکرد و خودکارآمدي هاي آموزش الکترونیکی باعهر میزان سیستم: گیريبحث و نتیجه. معناداري دارد
اي ارائه شوند، اضطراب استفاده را کاهش داده، و به تالش کمتري شوند، در بستر اجتماعی و شرایط تسهیل شده

ها سازي این سیستمبراي بکارگیري احتیاج داشته باشند؛ از سوي کاربران بیشتر مورد پذیرش خواهند بود و پیاده
. آمیز خواهد بودموفقیت

آموزش پزشکی |سازي آموزش الکترونیکیپیاده|پذیرش آموزش الکترونیکی|آموزش تحت وب|آموزش الکترونیکی
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فراگیران در محیط هاي یادگیري الکترونیک /engageزش پزشکی ازطریق درگیر کردن یاددهی ویادگیري درعرصه آمو
social mediaبااستفاده از 

4محمدعلی یزدانی پور،3ساغر فاطمی،2حمید خردادي،1ساقی موسوي

، hamid_khordadi@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی گیالن، - saghi_m80@yahoo.com2علوم پزشکی گیالن، -1
3 -saghar_10@hotmail.com4- ،دانشگاه علوم پزشکی گیالنma.yazdani.pour@gmail.com

امروزه یادگیري الکترونیکی بخشی توسعه یافته درعرصه آموزش پزشکی، براي ایجاد یک محیط آموزشی قابل انعطاف 
این روش باایجاد فرصت هاي برابرآموزشی براي فراگیران، فضاهاي تعاملی مناسب، دستیابی به . ویادگیرنده محور است 

این روز ها شبکه هاي اجتماعی بعنوان نسل جدیدي از . تحقق باید هاي یادگیري را فراهم میکنداهداف آموزشی و
از این رو برآن شدیم تا با استفاده از شبکه . اند ها ، در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفتهسایتوب

تعیین تاثیردرگیر کردن دانشجویان "العه اي با هدفاجتماعی که ساختاري مبتنی بر پایه مشارکت همگانی دارد ، مط
مواد . انجام دهیم "داروسازي با استفاده از شبکه اجتماعی بر میزان یادگیري مهارت عملی آنان درموقعیت هاي اورژانس

) نفر 37(دانشجوي داروسازي بطور تصادفی دردو گروه مداخله) 75(دراین مطالعه تجربی ازطریق سر شماري : وروش ها 
به منظور بررسی وتحقق همسانی دو گروه مورد مطالعه ازنظر سن ومعدل ترم قبل . شرکت نمودند) نفر38(وگروه شاهد

سخنرانی، ارایه فیلم، استفاده ازموالژ، (در این مطالعه ارایه آموزش براي هردو گروه ازروش ترکیبی. موردبررسی قرار گرفتند
اجرا . که براساس عالقه توسط دانشجویان انتخاب و طی دو جلسه پایانی ارایه گردید case/به انضمام ارایه ) پرسش و پاسخ 

براي گیر شدن آنها در social mediaپس از اتمام کالس هاي نظري وعملی براي هردو گروه ؛ براي گروه مداخله از . شد
طی شبانه روز میتوانستند ازطریق شبکه ؛ گروه مداخله واساتید در هر .محیط هاي یادگیري الکترونیک استفاده شد 

با ارایه بازخورد وهمکار وي / استاد . اجتماعی آموخته ها ي خود را در برخورد با موقعیت هاي اورژانس به اشتراك بگذارند 
هردو در پایان دوره اجراي فرایند مذکور؛ارزشیابی پایانی براي . باطرح سواالت مرتبط پابه پاي فراگیران مشارکت داشتند

داده ها در . همچنین نظرسنجی از دانشجویان گروه مداخله انجام شد . گروه با سواالتی یکسان، بطور همزمان انجام شد
؛آزمون تی Chi Squar؛آزمونKolmogrov Smirnivثبت و با استفاده از آزمون هاي تک نمونه اي SPSS16برنامه 

میانگین و انحراف معیار سن نمونه ها، : نتایج . حلیل قرار گرفتمستقل و شاخص هاي آماري مناسب مورد تجزیه و ت
: ؛ میانگین معدل در دوگروه مداخله و شاهد به ترتیب) 29/19±41/3و 59/21±93/1( دردوگروه مداخله وشاهد بترتیب

26/2: (وشاهد بترتیب میانگین و انحراف معیار نمره ارزشیابی پایانی در گروه مداخله )07/17±14/1و 14/1±51/16(
تفاوت معنی داري مشاهده )آزمون تی تست مستقل (که براساس آزمون آماري . بود) 21/14±78/1و ±60/16

. نمونه ها استفاده از شبکه اجتماعی ر ا درفرایند یادگیري بسیار موثر اعالم کردند .درصد94.3همچنین ).≤000/0P(شد
درصد نمونه ها 90با توجه به میانگین نمرات باالتر در گروه مورد و اعالم رضایت باالي بنظر میرسد ،: نیجه گیري نهایی

میتوان با درگیر کردن دانشجویان از طریق از شبکه اجتماعی بعنوان روشی موثردر یادگیري مهارت هاي عملی ودروس 
. نظري فوریت ها استفاده کرد 

دانشجویان دارو سازي/ اي اجتماعیشبکه ه/ ولیهکمک هاي ا
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چالشها و راهکارهاي کتابداران مراکز اطالع رسانی دانشگاه هاي علوم : آموزش ضمن خدمت مجازي
پزشکی

خانم ،4خانم پوران رئیسی دهکردي،3آقاي محمد رضا علی بیک،2خانم نیلوفر محقق،1رگیخانم مژگان جان بز
5رعنا کوثري

1 -09169662808 - ،m.janbozorgi68@gmail.com ،2 -09122148257 - دانشگاه علوم پزشکی
اه علوم دانشگ- mohaghegh.n@iums.ac.ir ،3 -09123905887ایران دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، - m.alibyk@gmail.com ،4 -09123010482پزشکی ایران، 
raeissi2009@yahoo.com ،5 -09367490659- ،raana.kousari@gmail.com

د که به منظور ارتقاي دوره هاي آموزشی ضمن خدمت از قابل دسترس ترین برنامه هایی هستن: سابقه و اهداف
سطح کمی و کیفی خدمات کارکنان در سازمان هاي مختلف و از جمله در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی بکار 

با ظهور فن آوري هاي جدید در عرضه آموزش، کمبودها و مشکالت آموزش ضمن خدمت سنتی . گرفته می شوند
این پژوهش با هدف بررسی دوره هاي آموزش ضمن .جاي خود را به آموزش ضمن خدمت مجازي داده است

خدمت مجازي از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتی علوم پزشکی شهر تهران انجام 
جامعه پژوهش شامل . این پژوهش از نوع کاربردي و روش آن پیمایشی توصیفی می باشد: روش بررسی. گرفت

نفر کتابدار 103از . تابخانه هاي دانشگاه هاي دولتی علوم پزشکی شهر تهران می باشدتمام کتابداران شاغل در ک
داده هاي مورد نظر با استفاده از . نفر در این پژوهش شرکت کردند93شاغل در کتابخانه هاي مورد مطالعه 

ش ضمن خدمت درصد کتابداران راضی به شرکت در دوره هاي آموز6/94: یافته ها. پرسشنامه گردآوري شد
نفر اعالم داشتند که در کتابخانه هاي آن ها دوره 45نفر شرکت کننده در این پژوهش تنها 93از . مجازي بودند

درصد از طول زمانی دوره هاي آموزشی برگزار شده راضی بودند 6/75. هاي ضمن خدمت مجازي برگزار می شود
میزان رضایت افرادي که در دوره هاي . ان به همراه داشتو بازه زمانی یک ماه رضایت بیشتري را براي کتابدار

درصد شرکت کنندگان 4/84در مجموع . ضمن خدمت کتابخانه ملی شرکت داشته اند متوسط به باال گزارش شد
کافی نبودن سرعت اینترنت و ". میزان مفید بودن دوره هاي آموزشی برگزار شده را متوسط به باال اعالم کردند

به عنوان مهم ترین مشکلی که کتابداران در ضمن گذراندن دوره هاي ضمن خدمت "کامپیوترزیرساخت هاي
اثربخشی دوره هاي آموزشی : نتیجه گیري. مجازي در کتابخانه هاي مورد مطالعه با آن روبرو هستند ذکر شد

. ضمن خدمت کتابخانه هاي مورد مطالعه از دیدگاه کتابداران در حد مطلوب است

آموزش ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت مجازي، کتابداران، کتابخانه هاي علوم پزشکی،آموزش مجازي
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ارزشیابی اثربخش در محیط یادگیري الکترونیکی

هید ظریف صنایعیدکتر نا

دانشیار برنامه ریزي آموزش از دور

قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

nzarifsanaee@gmail.com

دایم یادگیري پارا. یادگیري الکترونیکی امروزه یکی از مباحث جذاب در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و مدرسین است
یادگیري الکترونیکی چشم انداز  -ارائه یاددهی. الکترونیکی خود بخود یادگیرنده را در محیطی متفاوت  قرار می دهد

. هایی را می آورد که ضرورتآ در آموزش کالسی استفاده نمی شود	دهد و با خود شیوه ها و قابلیت	یادگیري را تغییر می
بدون شک .  یادگیري استگر	مدرس  تسهیلیکی در مرکز محیط یادگیري قرار دارد و یادگیرنده در یادگیري الکترون

هاي ارزشیابی دانشجویان 	شیوه. یادگیري الکترونیکی بدون چالش نیست یکی از چالش ها در این میان ارزشیابی است 
در . یکی کارآیی  آنچنانی نداردمانند تست کوئیز و غیره که بخوبی در آموزش کالسی  اجرا می شود در یادگیریالکترون

یادگیرنده محوري با دادن مسئولیت یادگیري به خود یادگیرنده در انجام فعالیت هایی مانند ، محیط یادگیري الکترونیکی
بنابراین در . شرکت در جلسات بحث و گفتگو،  فعالیت هاي مشارکتی، بازاندیشی و ارزیابی همتایان امکان پذیر است

امکان افزایش مشارکت روش هاي گوناگون و متنوعی براي ارزیابی دانشجویان وجود دارد کهرونیکییادگیري الکت
هاي یادگیرنده به صورت خودکار، و رعایت نظارت و ثبت فعالیتهمچنین امکان. را افزایش می دهددانشجویان درارزیابی

.انصاف در ارزشیابی بخوبی وجود دارد


