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فرآيند آموزش پزشكي تحت تاثير عوامل و متغيرهاي متعددي         
 هـاي آموزشـي،    دانشجو، استاد، عرصه آموزش، روش    . قرار دارد 

هـاي آموزشـي و      منابع آموزشي، رونـد رو بـه رشـد تكنولـوژي          
دهي به   پاسخ. يادگيري الكترونيكي از جمله اين عوامل هستند      

هاي نـوين و هـدايت و        موقع به تغييرات رو به تزايد در فناوري       
هــاي آموزشــي در عــصر اطالعــات و  مــديريت صــحيح برنامــه

دن فراگيـران   تواند از يك طرف موجبات به روز بو        ارتباطات مي 
را فراهم كند و از ديگر سو داشتن يك پزشك ماهر بـه عنـوان          
خروجي نظام آموزش پزشكي، موجبات سالمتي بيشتر جامعـه         

مختلـف از جملـه    هاي مهارت كسب. را به دنبال خواهد داشت
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 از اسـتفاده  بـراي دانـشجويان،   توانـد  يادگيري الكترونيكي مي

 محور هاي پزشكي حول  دانشكده سازد و ميسر را جديد دانش

اهميـت  . گردنـد  ريزي مي پي دانشي، و چنين مهارت از استفاده
موضوع از آنجايي است كه جامعه اطالعاتي موجب شده اسـت           

بـه   تحـول قـرار گيـرد    حال تغييـر و  در دايماً پزشكي تا دانش
 دانـش  درصـد  50 متوسـط  طـور  بـه  سال 5  تا4 هر كه طوري

 .شـود  مـي  كهنه آن درصد 75 سال، 10 تا 8 درطول و پزشكي
 آمـوزش  ي دوره يـك  پايـان  در كه هايي توانايي و بالطبع دانش

كار  براي ،گردد مي كسب  تخصصي يا عمومي آكادميك پزشكي
تـاثيرات رشـد تكنولـوژي    . باشـد  كـافي نمـي   آينده در درماني

ي علوم پزشكي بسيار چـشمگير       يادگيري الكترونيكي در حوزه   
د اثرات يادگيري الكترونيكـي در علـوم        بوده است و بررسي ابعا    

  ). 1-3(فراواني دارد پزشكي اهميت 
داده اسـت   نـشان  پزشكي هاي دانشكده در شده انجام مطالعات

كه آمـوزش بـاليني بخـش مهـم و اساسـي آمـوزش در علـوم                 
باشد كه بدون آن تربيت افـراد كارآمـد و شايـسته             پزشكي مي 

تـرين دغدغـه      ممهـ . بسيار مشكل و يا غيرممكن خواهـد شـد        
مسئولين آموزش پزشكي چـه در ايـران و چـه در كـشورهاي              

اين است كه تمام توان خـود را بكـار گيرنـد تـا بتواننـد                ديگر  
هـاي دوران تئـوري و       ارتباط كارآمد و موثري را بـين آموختـه        

ي از سـو  . عرصه كار را براي دانشجويان پزشكي فراهم نماينـد        
هـاي درسـي بـه       در برنامـه   فناوري اطالعـات و تـاثير آن         ديگر

در ايـن رابطـه     . ها مطرح اسـت    هاي آتي دانشكده   عنوان چالش 
كار محقق بر آن اسـت تـا وضـعيت يـادگيري الكترونيكـي در               

  .آموزش پزشكي را بررسي و تبيين نمايد 
 - اطالعـات   ورود به عصر اطالعات و زندگي اثربخش در جامعـه         

 از نهادهـاي  يكـي . هاي آن است محور، مستلزم شناخت ويژگي  
اجتماعي كه در اين عصر دسـتخوش تغييـرات وسـيع خواهـد             
. شد، نهاد آموزش و يادگيري در سطوح عمومي و عـالي اسـت            

 اطالعـــاتي، نقـــش عمـــده بـــر دوش  در گـــذر بـــه جامعـــه
بايـد    آموختگان جامعه اسـت و آمـوزش و يـادگيري مـي             دانش

ه نياز وارد شدن ب     پيش. براساس رويكردهاي جديد تنظيم شود    
اين پهنـه، گـسترش سـريع و وسـيع آمـوزش الكترونيكـي، از               

مدل . باشد  ترين تا باالترين سطح نظام آموزشي كشور مي         پايين
پيشرفت علم، تحول از يك پاراديم به پاراديم ديگر اسـت و در             

 ،فنـاوري اطالعـات   . توان پاراديمي را يافـت       فكري مي   هر حوزه 
اربرد دارد و ضـمن     اي كـ    پاراديم جديدي است كه در هر حوزه      

 جهـان مـا شـده و         هاي ديگر، سبب تغيير چهـره       ايجاد پاراديم 
امكان آموزش متناسب با نيازهاي عصر حاضر را فـراهم نمـوده       

به عنوان مثال، آموزش مجازي يـا الكترونيكـي پـاراديم           . است

 آمــوزش و يــادگيري پديــد آورده و امكــان  جديــدي در حــوزه
، )anyone (، براي هر فرد   )anything (يادگيري را در هر زمينه    

به صـورت   ) anywhere ( و در هر مكان    )anytime (در هر زمان  
  ). 4( العمر فراهم آورده است مادام

 كه كشورهاي مختلف از جملـه       همطالعات انجام شده نشان داد    
مريكا، كانادا، انگليس، استراليا و چين در بكارگيري يـادگيري          آ

ــكي پ  ــوزش پزشـ ــي در آمـ ــشگام الكترونيكـ ــستيـ در . ندهـ
مريكا از جمله دانشگاه هاروارد، كلمبيـا،       آهاي پزشكي    دانشكده
 بـرخط ")  علوم پايه  بيشتر(دروس پزشكي     ميشيگان  و بوستون

)online(" هـاي منچـستر و شـيفيلد در         در دانـشگاه  . باشد مي
هـاي   هاي پزشكي كـشور چـين نيـز تـالش          انگليس و دانشكده  

در كشور ما بـيش  ). 5(  استموثري در اين مورد صورت گرفته   
از چهل و دو دانشگاه علوم پزشكي در حـال آمـوزش پزشـكي              

اي  هاي پراكنده   به بعد تالش   1382ايران از سال    در  . باشند مي
در خصوص كاربرد يادگيري الكترونيكـي در آمـوزش پزشـكي           

 ،هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي     در دانشگاه . انجام گرفته است  
به صورت بـرخط دانـشجويان وجـود         "توراكس"تجربه آموزش 

 دانــشجويان ،دانــشكده دندانپزشــكي همــان دانــشگاه در. دارد
در رشته  . گيرند برخي از دروس را به شكل مجازي آموزش مي        

 بـه صـورت مجـازي دانـشجو         1386آموزش پزشكي در سـال      
هاي ديگـري از جملـه  مـشهد، تهـران و             دانشگاه. پذيرش شد 

هاي مـشابهي    اي بازآموزي فعاليت  ه اصفهان نيز در زمينه دوره    
ايـن مقالـه در مـورد ضـرورت بكـارگيري يـادگيري              .اند داشته

  . كند الكترونيكي در آموزش پزشكي بحث مي
  

  روش پژوهش
 كـه   ي مروري از نوع تشريحي اسـت        مطالعه نوعياين پژوهش   

ــرتبط   روش جمــعدر آن  ــاالت م ــق مق ــات از طري آوري اطالع
سـايت    بررسـي وب    و ينترنـت داخلي و خـارجي، جـستجو در ا       

ايـن تحقيـق بـه عنـوان      .بررسي شد هاي مورد مطالعه دانشگاه
بررسي عوامل كليدي يادگيري الكترونيكي در آمـوزش         مقدمه

پزشكي ايران، در بين اعضاء هيـات علمـي و مـديران فنـاوري              
هاي علوم پزشكي به بررسي وضعيت يادگيري  اطالعات دانشگاه

هاي علوم پزشكي ايران و تعـدادي        گاهالكترونيكي در بين دانش   
از بين صد مقاله رصد     . ازدانشگاه هاي معتبر دنيا پرداخته است     

 پنجاه مقاله خارجي، ده مقاله داخلـي و از        ،شده در اين تحقيق   
مجموعه صدوده سايت مورد بررسـي، هـشتاد سـايت انتخـاب            

مباحث مورد مطالعه در اين مقاله، عوامل اثرگذار بـر          . ندگرديد
 .بودنـد ادگيري الكترونيكي در حـوزه علـوم و علـوم پزشـكي             ي
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شده از نظر اثرگذاري بر رونـد موفقيـت يـادگيري            عوامل يافت 
عوامل سـازماني، عوامـل تكنولـوژي،       نظير  الكترونيكي عواملي   

هـاي اجرايـي و      ها و متد   عوامل ذينفعان، عوامل محيطي، روش    
  .باشند سواد اطالعاتي مي

  
  مروري بر متون  

  وباشـد  اي روبـرو مـي   ياي امروز بـا تغييـر و تحـول فزاينـده     دن
ها بـراي ادامـه حيـات خـود بـا            هاي سنتي در تمام زمينه     نظام

هـاي قـرن بيـست و        دانـشگاه . اند هاي جدي مواجه شده    چالش
امروزه . هستندهاي گذشته متفاوت     يكم با مراكز آموزشي دهه    

سـت تـا    گـزاران بـر آن ا      گـذران و خـدمت      سياست تالشتمام  
بتوانند خود را با امواج تغييرات به خصوص در عرصـه فنـاوري             

يكي از الگوهـاي مطـرح در فراينـد         . اطالعات هماهنگ نمايند  
در ايـن الگـو در      . باشـد   مي "خان  "آموزش الكترونيكي الگوي    

ايـن  . شود هشت زمينه به ابعاد آموزش الكترويكي پرداخته مي       
 Institutional( اي موضــوعات موســسه هــشت زمينــه شــامل 

issues(  موضـوع مـديريت ،) Management issues(  موضـوع  ،
 ، موضـــوع تربيتـــي )Technological issues (تكنولـــوژي

)Pedagogical issues(موضوع طراحي ارتباطات ،) Interface 

design issues(موضوع اخالقي ،) Ethical issues(  موضـوعات ،
ــابع  ــت من  و موضــوعات )Resource support issue (حماي

  ).6 (هستند) Evaluation issues (ارزشيابي
 اجزاء اصلي نظام آموزش الكترونيكـي توضـيح داده          1در شكل   
آورنـدگان   توليـد كننـدگان مـواد آموزشـي، فـراهم         . شده است 

ــرم افزارهــاي آموزشــي و  خــدمات آموزشــي، توليدكننــدگان ن
  . ندا هاي اصلي قلمداد شده هاي ارتباطي از جمله پايه واسطه

  
  .)7( اجزاء تكنيكال در آموزش الكترونيكي -1شكل 

  
 از يـك طـرف    1شـكل   در  اجزاء تكنيكال آموزش الكترونيكـي      

 LMS= Learning management(سيستم مـديريت آمـوزش   

system (  ــوي آموزشــي ــديريت محت ــستم م  =LCMS(و سي

Learning content  management system (بيشترين كه ست ا
از ديگر سو ابزارهـاي     . دهد زمان و هزينه را به خود اختصاص مي       

 اجزاء اصـلي تكنولـوژي آمـوزش        ازهاي مجازي    ارزيابي و كالس  
اجزاء سيـستم يـادگيري الكترونيكـي در يـك          . الكترونيكي است 

تر عـالوه بـر مـوارد پيـشگفت، شـامل مـوارد        بندي جزيي  تقسيم
ازي، كتـاب الكترونيكـي، خـدمات    ديگري ازجمله كتابخانـه مجـ   

، سيـــستم ارزشـــيابي  )e-Commerce, e-business (مـــالي
 الكترونيكي، ابزار توليد و تدوين محتويات و مطالب الكترونيكـي         

)Authoring Tool(هاي هوشـمند آمـوزش و فراگيـري     ، سيستم
هـاي   ، پورتـال آمـوزش الكترونيكـي، سيـستم        )ITS (الكترونيكي

  ).7( هاي مجازي است سازي و واقعيت شبيه
هـا   هاي حاصل ازپيدايش فناوري اطالعات، كتابخانه      با پيشرفت 

را تغييردادند و وسايل فناورانه را  حالت سنتي نقش خود هم از
درنتيجــه دركنــار . خــود بــراي ارائــه خــدمت بكارگرفتنــد در

هاي فيزيكي، نوع جديدي ازكتابخانـه بـه نـام كتابخانـه             كتابخانه
اي ازاطالعات را    هاي مجازي، مجموعه    كتابخانه .مجازي پديد آمد  

. كننـد  به صورت ديجيتال دراختياردارند و آنها را سازماندهي مي        
هـا و مجـالت الكترونيكـي،        اين اطالعات ديجيتال شـامل كتـاب      

 هـاي فـشرده و سـاير    هـاي اطالعـاتي، صـفحات وب، لـوح      پايگاه
دسترسي  برهاي مجازي    كتابخانه. باشد هاي الكترونيكي مي   قالب

  ).8(كنند  جا، به صورت ديجيتالي، تاكيد مي هر به مواد از
هـاي   هـاي مجـازي بـه دليـل وجـود تكنولـوژي            امروزه كالس 

هـاي جديـد    چنين فنـاوري  راديو و هم همگاني چون تلويزيون،
 هـاي كـامپيوتري رو بـه    دسك تاپ و شبكه همچون لپ تاپ،

 بزرگتـرين تـأثير     مسلما اختراع تلويزيون و ويدئو    . افزايش است 
اما كامپيوترهـاي شخـصي و   . داشته است را بر آموزش راه دور

موجبـات   انـد و  اينترنت باعث بـازآفريني چهـره آمـوزش شـده    
. اند يادگيري و آموزش دانشجويان را از فواصل دور فراهم كرده         

 اولـين دروس دوره كارشناسـي بـه صـورت     ،اينترنـت  با ظهـور 
 ارائه 1984سال   نيوجرسي درآنالين توسط انستيتوي فناوري

 1989ها توسط دانشگاه فـونيكس در سـال    اولين آنالين. شد

  دانـشكده و 100ارائه شد و دانشگاه مجازي كاليفرنيا با ائتالف     
امـروزه در  .  درس افتتـاح شـد  1500از  دانشگاه و با ارائه بيش

شــود و جــاي  هــاي مختلفــي اســتفاده مــي آمــوزش، از رســانه
 نيـست كـه اينترنـت، جـزو مـوارد انتخـابي       تعجبـي  گونه هيچ

  . آموزان باشد دانشجويان و دانش
 حتـي مـسافران   ،آموزش از طريـق شـبكه جهـاني وب    با ارايه

تواننـد از   مـي  تجاري يا دانشجويان در منـاطق قرنطينـه شـده   
هاي مجازي دوسويه استفاده كنند و مهم نيست كه كجا       كالس

 رواج .برنـد   به سـر مـي  ودر چه موقعيت زماني كنند زندگي مي

سيستم 
مديريت

كالس هاي
 مجازي

ابزار هاي 
 ارزيابي

مديريت 
 محتوا

اجزا تكنيكي
يادگيري 
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 شماري در زمينه بي هاي استفاده از ارتباطات ديجيتالي فرصت

براي هر كسي در هر زمان و مكاني از ايـن   الكترونيكي آموزش
هـاي جديـد    تركيـب تكنولـوژي   بـا . فراهم كرده استرا جهان 

هــاي  ماننــد انيميــشن و ويــدئو در ســطوح مختلــف بــا رســانه
توانند دروس   آموزشي الكترونيكي مي   انتر آنالين، استاد   قديمي

دانشجو در چنين دوره آموزشـي      . دندوسويه موفقي را ارائه ده    
آموزشي  زمان را در محيط    زمان و غيرهم   بايد قدرت انتخاب هم   

 سؤال اين است كه در آينده چـه اتفـاقي خواهـد             .داشته باشد 
توان گفت تا زماني كه مردم بـه آمـوزش           افتاد؟ با اطمينان مي   

اي  عرصـه  ازمندنـد، در الگـوي جديـد، آمـوزش الكترونيكـي     ني
در دهـه گذشـته   ). 9( رشـد خواهـد داشـت    بـه  پرتحرك و رو

  :توان امواج  آموزش الكترونيكي را  به  دو دوره تقسيم كرد مي
با ظهور  ) 1994-1999 ( موج اول آموزش الكترونيكي   در  ) الف

 Media"و  "HTML "پـست الكترونيكـي، مرورگرهـاي وب،    

player"   ها تغييـرات   اي رسانه  آموزش مبتني بر چند ، چهره ... و
اساساً اين نوع آموزش با كمك ابزارهايي چون    . زيادي پيدا كرد  

پست الكترونيكي و اينترنت و بـه صـورت آمـوزش مبتنـي بـر               
رايانه و آموزش مبتني بر وب، با كيفيـت پـايين و بـه صـورت                

  .رفتگ ميمتناوب انجام 
ــوج دودر ) ب ــي  مــــ ــوزش الكترونيكــــ  -2005(م آمــــ

 هــايي چــون جــاوا، كاربردهــاي وســيع انــواع فنــاوري )2000
هـا، خطـوط مخـابراتي بـا پهنـاي بانـد وسـيع، طراحـي             شبكه
، انقالبـي در صـنعت آمـوزش بـه          ...هاي پيـشرفته و       سايت  وب

وب را بـه آمـوزش واقعـي بـسيار           وجود آورد و آمـوزش تحـت      
هـاي آموزشـي      در محـيط   محتـواي دوره      ارائـه . نزديك ساخت 

خدمات پيشرفته و باكيفيـت بـه فراگيـران و           چندبعدي و ارائه  
 اسـتانداردهاي آمـوزش الكترونيكـي از         همچنين تعريف و ارائه   

  .آيند  هاي اين دوران به شمار مي ويژگي
 به بعد، يـادگيري الكترونيكـي بطـور وسـيع در            2000از سال   

 افريقـايي بـا تـشكيل       كشورهاي امريكايي،  اروپايي،  آسيايي و      
شـماري از    صد ها دانشگاه آنالين توسعه يافت و دانشجويان بي        

  .اين طريق وارد عرصه يادگيري شدند
هـاي علـوم پزشـكي نيـز از ايـن تغييـر و               ها ودانشكده  دانشگاه

بايـست   تحوالت در عرصه آموزشي مصون نمانده و الجـرم مـي        
هـا و    نـشگاه دا. دنـ خود را با سيل اين تغييـرات هماهنـگ نماي         

هاي علوم پزشكي درسراسر دنيا با درك ايـن تغييـر و        دانشكده
بهينــه كــاربرد آمــوزش هــاي   ايجــاد روشصــددتحــوالت در 
. در حوزه آموزش پزشكي بـر آمدنـد       ) E-learning (الكترونيكي

 و )Video conference (آمــوزش بــرخط، گفتگــوي تــصويري

ي اخيـر مـورد   ها در سال) Tele medicine (پزشكي از راه دور
  ).10( اقبال قرار گرفته است

ها و موانع بيـشماري كـه در عرصـه آمـوزش             رغم مقاومت  علي
پزشكي وجود دارد، تاثير يادگيري الكترونيكي  اثـرات خـود را            

در آمـوزش   . در برخي از دروس تئوريك بر جاي گذاشته است        
. و باليني اسـت    ها متشكل از دو قسمت علوم پايه       پزشكي دوره 

از مسائل مهم آموزش پزشكي در كشور ارتباط موثر بـين           يكي  
 آموزش پيوسته مراحل ميان در. هاي پايه و باليني است آموزش

 كـه  ناميـد  مرحلـه  ترين مهم توان مي كارورزي را دوره پزشكي،

 در را خـود  و شـده  عملـي  مرحله نظري وارد مرحله از دانشجو

 ياندانـشجو  هرچـه . كنـد  مـي  آينده احساس پزشك يك نقش

 علمـي  نظر از چه و عملي نظر از بهتري، چه آمادگي با پزشكي

 وظـايف  توانـست  خواهند بهتري به نحو شوند، مرحله اين وارد

علـوم   .رسـانند  انجـام  به بيماران درمان مسير در را خود محوله
اما الزمه آموزش بـاليني محـيط       . پايه بيشتر جنبه تئوري دارد    
ــت  ــار اس ــتاني و بيم ــ. بيمارس ــهدر واق ــاني   ع عرص ــاي درم ه

هـاي   هاي ديگر تفاوت   هاي آموزشي با عرصه آموزش     بيمارستان
بيمارسـتان آموزشـي از زمينـه     دانشجو در يـك . بسياري دارد

بهـره   خـود  تواند در ارتقـاء دانـش      مي حضور بيماران  انتهاي بي
اين زمينه درمـاني و   حال بايد هنر استفاده از    ببرد، اما در عين   

كـه بـه طـور     هاي آموزشي بيمارستان .گيرد انيز فر آموزشي را
درمـان مـردم    عمـومي و  امور آموزش دانشجوي پزشـكي  توأم

 نيز بايد با يادگيري الكترونيكي آميخته ،دنبر عهده دار را عادي
اساتيد نيـز در   .  ارايه شود"بهنگام"گردند، تا آموزش واقعي و 
ي اطالعـاتي   از ابزارها و تكنولوژ   بايد  مواجهه با مسائل آموزشي     

  .و ارتباطي بهره كافي را ببرند
گيري كـالن، سيـستم ارايـه       جا كه بر اساس يك تصميم      از آن 

خدمات پزشكي و آموزش پزشكي در هم ادغام گرديـد، نقـش            
جـا  در ارايه خدمات بيشتر شد و از آن        هاي آموزشي بيمارستان

كه آموزش پزشكي و بخـصوص تربيـت دسـتياران عمـدتاً بـر              
 apprenticeship (ــ شـاگردي  كارآموزي و اسـتاد اساس مدل 

model ( گيرد، افزايش بار درمـاني مراكـز آموزشـي         صورت مي
شــرايط بــسيار دشــوراي را بــراي ارايــه آمــوزش مناســب بــه  

  .)1 (ه استدانشجويان و دستياران فراهم كرد
هاي آموزشي پزشكي در دنيـا از شـيوه تلفيـق            بسياري از نظام  

گيرند و تمامي سطوح از جمله استاد،  ميآموزش بهره  درمان و
. كنند امر درمان فعاليت مي دانشجو و به طور كلي فراگيران در

تـاثير   .توجه داشـت  حيات يك انسان نيز به در عين حال بايد
يادگيري الكترونيكي در عرصه باليني به عنـوان يـك موضـوع            

امـا بـه    . همواره مورد توجه مسئولين آموزشي قرار داشته است       
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لحاظ تمـاس رو در روي پزشـك و بيمـار در تـشخيص بيمـاري،        
 اگرچه ابزارهاي الكترونيكي در     ،كمتر مورد اقبال قرار گرفته است     

تلفيـق درسـت و    .حال حاضر به كمـك دانـشجويان آمـده اسـت    
درماني و يـادگيري الكترونيكـي در    صحيح نظام آموزشي، مسائل

هـا و دسـتياران      هاي آموزشي و آموزش بـاليني انتـرن        بيمارستان
  .استزمان  توجه بيشتر اساتيد به كار و آموزش به طور هم نيازمند

با گسترش شبكه جهاني وب، كاربرد يادگيري الكترونيكـي در          
ظرفيـت   گيـري افـزايش يافـت و    آموزش پزشكي بطـور چـشم  

 اي را در عرصه آموزش ايجاد كرد و امكان ايجاد محـيط  بالقوه

وري و مرتبط با محتويات آموزش را       يادگيري مؤثر با بازخورد ف    
از سـال   فدراسيون جهاني آموزش پزشكي رو از اين. فراهم كرد

اي از مشاوران را جهت اسـتفاده از كـامپيوتر در             كميته 1997
پزشكي تشكيل داد و از آنها خواست تا راهنمايي براي  آموزش

 اين موضوع   .دنآموزشي تهيه كن   ادغام اين ابزار جديد با برنامه     
هـاي كـشورهاي پيـشرفته مـورد اقبـال           در بسياري از دانشگاه   

قرارگرفت و آنها اقدام به ارتباط الكترونيكي بين استاد، دانشجو 
  ).11( و عرصه آموزش كردند

هـاي پزشـكي در      هايي را براي ارتباط دانشكده     اينترنت فرصت 
به اشتراك گذاشتن مواد آموزشي بـه   سطح جهان با يكديگر و

بـاالي   كامپيوتر بـا ظرفيـت  . ر فراهم كرده استكمك كامپيوت
تـرين ابـزار بـراي پـردازش         مديريت اطالعات و ارتباطات، قوي    

 .تآموزش اس هاي جديد در فرآيند راه دانش پزشكي وگشودن
از  و نقـاط دور  هـا   يادگيري آزاد را در داخل دانـشكده ،اينترنت

ه كامپيوتر بـه تنهـايي نيـز بـه وسـيل     . كند دسترس تسهيل مي 
درس براي آموزش يا بـه وسـيله دانـشجويان     اساتيد دركالس

كامپيوترهـا بـه     جهت خودآموزي قابل استفاده است و اتـصال       
 مـديريت آموزشـي بـه كمـك         ،يكديگر در يك شـبكه محلـي      

و امكان ارتباطات كامپيوتري در داخـل   كامپيوتر را ساده كرده
   .كند مؤسسه را فراهم مي

هاي جهـان از يـادگيري        دانشگاه در حال حاضر، در بسياري از     
گيري   الكترونيكي در توسعه و بهبود آموزش علوم پزشكي بهره        

هاي هوشـمند    اي و نيز آدمك      رايانه  سازي  گرچه شبيه . شود  مي
هاي باليني بطور وسيعي به بازار عرضـه          براي آشنايي با مهارت   

شود و كمك زيادي به توسعه آموزش پزشكي كرده اسـت،             مي
آموزش پزشكي كامالً مجازي، حتي بـا فنـاوري فـوق           اما تصور   

 با  .نمايد  مدرن، به عنوان مدل آينده آموزش پزشكي دشوار مي        
ها، به عنـوان مكمـل آمـوزش مرسـوم            آنكه توسعه اين فناوري   

فعلي، به شدت از سوي دانشجويان و برخـي معلمـان پزشـكي             
دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه           . مورد استقبال قرار گرفته است    

وزش پزشكي، بويژه در قسمت باليني، بدون تجربه مـستقيم          آم

هاي واقعي تا حدودي ناممكن جلـوه         بيمار و بيماري در محيط    
در علوم پايه پزشكي كه بيشتر آموزش دانشجويان بـه          . كند  مي

صورت گروهي است، آموزش از طريق شبكه، به عنوان آموزش          
 آمـوزش  مكمل، به بهبود كيفيت يادگيري مساعدت كرده و در        

  . ها مؤثر واقع شده است باليني نيز در افزايش مهارت
هـاي   در مقاالت جديد مشخص شده است كه آمـوزش مهـارت          

باليني حتي از مراحل ابتدايي آموزشي دانـشجويان بـاليني در           
نـشانه  (آموزش معاينه فيزيكي، شرح حال گيري و سميولوژي         

ها كه در    خلباندر واقع مانند    . باشد نيز قابل انجام مي   ) شناسي
اي  سازهاي رايانه  دوره آموزشي خود قبل از پرواز واقعي با شبيه        

 در علوم پزشكي نيز اخيرا بدليل مسائل پزشكي         ،نمايند كار مي 
قانوني و همچنين ضرورت رعايت اخالق پزشكي و حقوق بيمار 

هاي عملي   اي در آموزش مهارت    سازهاي رايانه  استفاده از شبيه  
اي از   اين مـساله طيـف گـسترده      . ج يافته است  ها روا  و تكنيك 

آموزش معاينه فيزيكي ساده تا انجام اعمال جراحـي را شـامل            
  .)10(مي شود 

  
  ها و بحث  يافته

با مطالعه عوامل تاثيرگـذار در موضـوع آمـوزش الكترونيكـي و             
ميــزان آمــادگي بــراي اجــراي يــادگيري الكترونيكــي، عوامــل 

نتـايج  . انـد   مطـرح شـده  متعددي بـه عنـوان عوامـل موفقيـت       
نشان داد عوامل سازماني، عوامـل تكنولـوژي، منـابع           ها بررسي

ها و متـدهاي اجرايـي،  سـواد          آموزشي، عوامل ذينفعان، روش   
اطالعاتي و عوامـل محيطـي بيـشترين فراوانـي و تكـرار را در               

 .مقاالت داشتند

هـاي   سـازي موفـق پـروژه      از ميان عوامل سازماني كه در پياده      
برنامـه،  " هايي از جمله ، شاخصدارند الكترونيكي نقش    آموزش
رسـاني، ارتباطـات، سـاختار و        انـداز، امـور مـالي، اطـالع        چشم

  .)12( داراي بيشترين فراواني بودند "استانداردها
براي توسعه يادگيري الكترونيكي عامل تكنولـوژي، بـه عنـوان           

مـل  اين عا . خورد يك عامل حياتي در اكثر مقاالت به چشم مي        
افـزار الزم    افـزار و سـخت     شامل داشتن زير ساخت، شبكه، نـرم      

  .)13( باشد مي
ــامل    ــي ش ــابع آموزش  در e-books  وTEXT ،CD ،Videoمن

ـ گير آموزش الكترونيكي مورد استفاده قـرار مـي        هـر كـدام    . دن
كـاربرد ايـن منـابع بـستگي بـه           .دنباش داراي ارزش خاصي مي   

 امـا حركـت بـه سـمت         .هاي يـادگيري الكترونيكـي دارد      شيوه
آموزش الكترونيكي مستلزم آن است كه در اين قسمت فعاليت          

 به  ادر حوزه علوم پزشكي توليد محتو     . دوچنداني صورت پذيرد  
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 بــدن از عــضايلحــاظ حــساسيت يــادگيري و وجــود دروس ا
  . هاي نظري برخوردار است اهميت بيشتري تا آموزش

ش الكترونيكي شامل آموزش از راه دور، آموزش        هاي آموز  روش
بــرخط، آمــوزش غيــر بــرخط و آمــوزش الكترونيكــي بــصورت 

هـايي كـه     حوزه آموزش پزشكي با ساير رشته     . باشد مختلط مي 
در حــوزه آمــوزش . اســتصــرفا جنبــه نظــري دارد، متفــاوت 

پزشكي، عالوه بر مـسائل تئوريـك، برخـورداري از آزمايـشگاه،           
هـاي مختلـف     ه با بيمار به عنوان روش     ه و مواج  اقدامات باليني 

هاي صـرفا الكترونيكـي بـه         روش ،به همين لحاظ  . شود ياد مي 
در حـوزه علـوم پزشـكي تنـوعي از     . باشـد  تنهايي كارساز نمـي  

  .)5(باشد  هاي يادگيري الكترونيكي دخيل مي متدها و روش
كه فرد   گردد الق مي طهايي ا  سواد اطالعاتي به مجموعه مهارت    

را در زمينــه اســتفاده بهينــه از كــامپيوتر، اينترنــت، ايميــل و 
هـا در زمينـه      ايـن مهـارت   . كند كمك مي مواردي از اين قبيل     

در اكثـر   . شـوند  توسعه آموزش الكترونيكي با ارزش قلمداد مي      
ها تاكيد   مقاالت علمي بر مهارت دانشجويان، اساتيد و پشتيبان       

  .)14(شده است 
ــان ــه اشخاصــي  ذينفع ــستند كلي ــوزش  ه ــعه آم ــه در توس ك

منـد   الكترونيكي به نحوي مداخله دارند و يا از نتـايج آن بهـره            
 اعضاء هيئت علمي، دانـشجويان و كاركنـان بخـش           .مي شوند 

ها ، مسئولين و بخـش خـصوصي بـه عنـوان             آموزش و خانواده  
  .)15( شوند ذينفعان قلمداد مي

وري هـاي فنـا    سـازي پـروژه    عوامل مختلف محيطـي در پيـاده      
 نظيرعواملي  . ندگذار اطالعات از جمله آموزش الكترونيكي تاثير     

هاي الكترونيكي   سازي، تغييرات محيط   اقبال اجتماعي، فرهنگ  
اي بـر    و عوامل اقتصادي هر يك به نوبه خود تـاثيرات فزاينـده           

  .)12( د گذاشتنموفقيت يا عدم موفقيت بر جاي خواه
هاي پزشكي  ت دانشكدهساي هاي انجام شده در وب نتايج بررسي

كشورهاي مورد مطالعه در زمينه كاربرد يادگيري الكترونيكـي         
  :باشد بشرح زير مي

 تكنولوژي فنـاوري اطالعـات اكثـر برنامـه          ،دانشگاه هاروارد در  
ــامل  ــي را ش ــيدرس ــ م ــاتوفيزيولوژي و  . دوش ــه و پ ــوم پاي عل

 درصد بـصورت الكترونيكـي   80سرفصلهاي دو سال اول تقريباً    
دانشجويان از طريق شـبكه بـه تمـامي مـوارد درسـي               . هستند

هـاي درسـي،     تقريبـاً نـصف دوره    . الكترونيكي دسترسي دارنـد   
آموزش الكترونيكـي در    . قابليت تعامل استاد و دانشجو را دارند      

ــكي   ــداوم پزش ــوزش م ــث آم ــكان و   (CME) بح ــراي پزش ب
 دوره  263، حـدود    2007در سـال    . اسـت پيراپزشكان مطـرح    

 105 نفـر از     60000 مداوم پزشكي ارايه و حدود       براي آموزش 
بعضي از اين دروس بصورت برخط      . نام كردند  كشور در آن ثبت   

 و  )Multimedia (اي و برخي بصورت غير بـرخط و چندرسـانه        
 درصـد   50بـيش از    . دونشـ  مـي  ارايه   )Interactive (اي محاوره

مطالب در قالب صفحات وب اسـت و از طريـق شـبكه محلـي               
  .)16،17(  هستنديترسقابل دس

افـزار    اكثر دروس بصورت بـرخط يـا نـرم         ،دانشگاه ميشگان در  
 سـاله جهـت تهيـه بـصورت         4مطالب برنامـه تحـصيلي      . است

هـاي ارزيـابي     برخـي آيـتم   . باشـد  الكترونيكي تحت توسعه مي   
  .)18(شود  كارايي توسط كامپيوتر انجام مي

 بخــشي از  ز در پايگــاه اينترنتــي خــود،يندانــشگاه جــانز هــاپك
داده اسـت و از طريـق شـبكه    قرار آموزش را به صورت بر خط       

. داخلي و شبكه جهاني با شناسه كاربري قابل دسترسي اسـت          
هـاي آموزشـي      در قسمت ديگري از پايگاه ايـن دانـشگاه، دوره         

عرضـه    در زمينه بهداشت و سالمت عمـومي      ) كامالً روي خط  (
 واحـد، كـل دوره را از        توانند با انتخاب    دانشجويان مي . دوش مي

هـا،    دروس اين دوره  فهرست  در  . طريق شبكه به اتمام برسانند    
 بيولـوژي بـه چـشم        و هايي از قبيل اپيدميولوژي، تغذيـه       درس
  ).19 (خورد مي

ــورك ــشگاه پزشــكي نيوي ــادگيرى  در ســال دان ــر، ي هــاى اخي
. ده است در دستوركار دانشجويان پزشكي قرار دا     را  الكترونيكي  

هـاي درسـي     دانـشجويان دوره  ،مقدمات پزشكى  ول و  ا  در سال 
 از   را بيوشيمى، فيزيولوژى، علـم اعـصاب و علـم رفتـارى          نظير  

  به هيئت علمـى اجـازه        "وب"امكانات  . گذرانند طريق وب مي  
هاي آموزشي خود را ساخته و به روي آن قرار           دهد تا  بسته    مي

در . دهند و از طريق وب نيز  امتحانـات خـود را انجـام دهنـد               
اطالعات بيمار را بـر     دانشجويان پزشكي   هاى بالينى،     طول سال 

كننـد و آزمايـشات را از طريـق       روي كامپيوتر خـود ثبـت مـي       
  .)20( كنند كنترل مي كامپيوتر

دوره چهــار ســاله پزشــكي را بــه صــورت  دانــشگاه پنــسيلوانيا
ارتباط بين اساتيد و دانشجويان . الكترونيكي آماده ساخته است

بسياري از دروس   . باشد مي) پست الكترونيكي (ق ايميل   از طري 
ارزشـيابي اسـاتيد نيـز از طريـق         . شـود  مـي ارايه  از طريق وب    

  .)21( شود افزار كامپيوتري انجام مي نرم
در پايگـاه اينترنتـي خـود،         پزشكي شيفيلد انگلستان    دانشكده

 از طريـق    "بـر خـط   "بخشي از آموزش پزشكي را بـه صـورت          
ارايه كرده و بـا شناسـه كـاربري          شبكه جهاني شبكه داخلي و    

، كدهدر قسمت ديگري از پايگاه اين دانش      .  است يقابل دسترس 
هاي آموزشي كامالً روي خط در زمينه بهداشت و سالمت            دوره

تواننـد بـا انتخـاب        عرضه شده است كه دانشجويان مـي        عمومي
 فهرستدر  . واحد، كل دوره را از طريق شبكه به اتمام برسانند         
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  و هايي از قبيل اپيـدميولوژي، تغذيـه        ها، درس   دروس اين دوره  
  ).22( خورد به چشم ميشناسي  زيست

، در  2008در سـال    دانـشگاه ماساچوسـت     اداره آموزش مداوم    
ــه شــامل   250حــدود  ــرد ك ــه ك ــداوم را اراي ــوزش م  دوره آم
هـاي آمـوزش مـداوم       هاي آموزش مداوم آناليـن، برنامـه       برنامه
هـاي آمـوزش    هاي آموزش مداوم ملي و برنامه   هاي، برنام  منطقه

ها تحت نظارت شوراي آموزش      اين دوره . بودندمداوم تخصصي   
هاي بـرخط از     دوره. دنشو   اداره مي   (ACCME)مداوم پزشكي   

. هـستند اي قابل دريافـت      طريق اينترنت و ابزارهاي چندرسانه    
  ).23( شود  ميمدارك نيز بصورت الكترونيكي ارايه 

Doctors.net.uk بزرگترين شبكه مستقل پزشكان در انگلستان 
ــه در ســال   ــوده ك ــوزش  2008ب ــر آم ــرين در ام ــايزه بهت ، ج

آموزش  سرويس. را كسب كرد الكترونيكي در دپارتمان سالمت
هاي  برنامه. است شده اندازي راه 1998 سال درآن الكترونيكي 

 هـاي مباحثـه و   گـروه  آموزشي عمدتا برخط و همراه با تشكيل    
-Patient( بيماري   -ها بصورت مورد   برنامه. باشد خودآموزي مي 

Case (   ارتبـاط هـر برنامـه      . دنشـو   سـته مـي   به مرحله اجرا گذا
هــاي مــرتبط، مجــالت و منــابع بــرخط و  آموزشــي بــا ســايت

هاي اطالعاتي به خوبي ترسيم شده است و فـضايي بـراي       بانك
در نظـر   بـراي كـاربران     ...) تـصاوير و    (ذخيره مدارك پزشـكي     

  ).24( گرفته شده است
هـاي    برنامـه )BMJ )BMJ E-learningآموزش الكترونيكي در 

 بـصورت   )Case-Report (آموزشي مبتني بر گزارشات مـوردي     
جهت تجميـع   . شود تعاملي همراه با مشاوره و آزمون انجام مي       

تجربيات و سواالت آموزشي و توليد محتـوا از ديگـر فراگيـران             
وع سواالت در زمينـه تـشخيص، درمـان،         ن. شود نظرسنجي مي 

. باشـند  مـي ) Evidence-Based(آگاهي و مبتني بر شاهد       پيش
و علل آنها    كاربرها در سيستم آموزشي  بالفاصله پاسخ سواالت       

آمـوزش  باليني  هاي   حوزه. دنكن را به صورت آنالين دريافت مي     
گوارش، فيزيولوژي، مـديريت درد،       شامل BMJالكترونيكي در   

 ).25(مواردي ديگر است ، ارولوژي، نورولوژي و پوست

  
يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي علـوم       

  پزشكي كشور
هاي علوم پزشكي كـشور بـسيار        يادگيري الكترونيكي در دانشگاه   

تبريـز،  ،  هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي      دانشگاه. نوپا است 
ري الكترونيكي هاي يادگي اندازي دوره مشهد و اصفهان در صدد راه

نامـه اخيـر وزارت بهداشـت در         نكته بسيار مهم بخـش    . اند برآمده
  .  هاي آموزش مداوم است اندازي دوره خصوص مجوز راه

 اولـين سـايت تعـاملي آمـوزش         ،دانشگاه علوم پزشـكي تهـران     
مداوم اينترنتي كـشور را بـر اسـاس اسـتانداردهاي يـادگيري             

 و توسـعه آمـوزش      مركـز مطالعـات   . كـرد  الكترونيكي طراحـي  
با همكاري بخش خصوصي اخيـرا   دانشگاه علوم پزشكي تهران

در زمينه آموزش مداوم پزشكي اقـدامات خـوبي را انجـام داده        
 حدود سي برنامه در زمينـه آمـوزش         ،در پورتال دانشگاه  . است

در عين حال اين دانـشگاه بـا رعايـت      . مداوم معرفي شده است   
راه دور، سامانه آمـوزش از راه       اصول و استانداردهاي آموزش از      

ــته   ــدادي از رش ــه تع ــرده و اراي ــود را طراحــي ك ــاي  دور خ ه
در دسـتور كـار     را   خود به اين شـيوه       PhDكارشناسي ارشد و    

در اين راستا دفتر آمـوزش از راه دور دانـشگاه،     . قرار داده است  
هـاي از    به منظور گسترش، هدايت و هماهنگي در ارائه آموزش        

ركز مطالعات و توسعه آمـوزش دانـشگاه تاسـيس          راه دور، در م   
  . شده است

اولين سيستم يادگيري الكترونيكي دانشگاه كـه جنبـه كمـك           
در ايـن   .  آغاز به كار كـرده اسـت       1382 از سال    ،آموزشي دارد 

كـرده كـه      سيستم اعضاي هيات علمي بطور داوطلب همكاري        
هـاي آموزشـي علـوم پايـه دانـشكده پزشـكي و               عمدتا از گروه  

بـراي كليـه دانـشجويان و       . اند دانشكده پرستاري ومامايي بوده   
شده و در اين سيستم متن       اساتيد داوطلب، حساب كاربري باز    

ــرار  ــشجويان ق ــار دان ــرد  مــي و اســاليدهاي درس در اختي . گي
نيـز  ... آزمون، تابلوي اعالنات، اتاق بحث و         ابزارهايي چون خود  

 .)26( در سيستم به كار گرفته شده است

 از شـبكه    1382از سـال     دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهـشتي     
داخلي براي آموزش درس فيزيولوژي استفاده كرده است كه به 

اي از يـادگيري      رسد نمونه بسيار خوب و قابل اسـتفاده         نظر مي 
چنــين در  هــم). 28( الكترونيكــي در آمــوزش پزشــكي باشــد

 1386دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از بهمن مـاه سـال            
 بـه صـورت الكترونيكـي و در مقطـع           "آموزش پزشـكي  "دوره  

در دانـشكده   . كارشناسي ارشد مورد بهره برداري قـرار گرفـت        
دندانپزشكي اين دانشگاه برخي از دروس به صورت برخط اجرا          

ريزي در زمينـه آمـوزش مـداوم         در حال حاضر برنامه   . شود مي
المللي  به بينالكترونيكي به مرجله اجرا گذارده شده است و شع

هـاي   و مجازي دانشگاه در هم ادغام شده و قرار است در رشته           
 اقدام به پذيرش دانـشجو در       1388ورزي پزشكي در سال      داده

دانـشگاه داراي كتابخانـه     ايـن   . ي تخصـصي كنـد    امقطع دكتر 
مجازي است و مـسئوليت كتابخانـه ملـي پزشـكي ديجيتـالي             

  .عهده دارده كشور را ب
 بـراي   يآمـوزش الكترونيكـ   ،  م پزشكي اصـفهان   دانشگاه علو در  

دندانپزشكي به مرحلـه اجـرا گـذارده        دستياران  اولين بار براي    
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ــت  ــده اس ــن   . ش ــصورت آنالي ــدالين را ب ــروه درس م ــن گ اي
دانـشگاه در زمينـه آمـوزش       ايـن    ،در حال حاضـر   . گذرانند مي

 را انجام داده    يهاي مداوم پزشكي به صورت الكترونيكي  فعاليت      
  ).28( است
 يادگيري الكترونيكـي فعـال در   ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز  در

حوزه آموزش مداوم و آموزش ضمن خـدمت كاركنـان بـوده و             
دي  مطالب توسط فناوري فلش و ويديو تهيه شده و روي سـي           

ايـن طـرح فعـال      . گيـرد   مـي رايت شده و در اختيار افراد قـرار         
فته و بـصورت    سايت دانشگاه قرار نگر    بوده و روي وب   آزمايشي  

  ).29( گيرد ميداخلي مورد استفاده قرار 
 بـا تـشكيل سـتاد       1385دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال       

سـه   مجازي به موضوع يادگيري الكترونيكـي توجـه كـرد و در        
يادگيري الكترونيكي دروس دانـشجويان، آمـوزش       شامل  حوزه  

 بـه تـرويج يـادگيري       هـاي مجـازي    مداوم الكترونيكي و كارگاه   
 سـامانه   ،دانـشگاه علـوم پزشـكي مـشهد       . لكترونيكي پرداخت ا

بـيش از    يادگيري الكترونيكي خود را در دروس دانشجويان به       
  .درس توسعه داده است صد يك

هايي را در جهت استفاده از يـادگيري         ريزي اين دانشگاه  برنامه   
ــوزش     ــشجويان و آم ــوزش دان ــه آم ــي در دو حيط الكترونيك

آغـاز كـرده اسـت و در همـين          ) هـا  زيبازآمو(آموختگان   دانش
هاي آموزشي بصورت آزمايـشي وارد طـرح         راستا برخي از گروه   

انـدازي   هـايي در رابطـه بـا راه         پيگيري ،در حال حاضر  . اند شده
يادگيري الكترونيكـي درحـوزه معاونـت آموزشـي دانـشگاه بـا             
حمايت آموزش مداوم و مـديريت فنـاوري اطالعـات در حـال             

افزار سيستم مديريت محتـوي      ها، نرم  ولين گام در ا . انجام است 
مبتني بر وب و متن باز كه توسط دانشگاه تورنتو نگارش شـده     

 بــا همكــاري مركــز آمــار و فنــاوري اطالعــات دانــشگاه ،اسـت 
. فردوسي نـصب و بـصورت آزمايـشي راه انـدازي شـده اسـت              

سـازي   ي برخي دروس بصورت آزمايشي در حـال آمـاده         امحتو
  .هستند
 آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي مـشهد متـصل بـه            سامانه

ــرهم   ــازي غي ــوزش مج ــامانه آم ــك س ــبكه   ي ــان تحــت ش زم
هـاي   توانند در برنامه   است كه از طريق آن كاربران مي       اينترنت

  .آموزشي شركت كنند
دفتر يادگيري الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد اقدام به 

 در زمينـه  )Virtual nworkshop (هاي مجازي برگزاري كارگاه
ايـن  . هاي اطالعاتي پزشكي كرده است     آموزش پزشكي و بانك   

زمـان   ها به صورت اينترنتي و به صورت آموزش غيـرهم          كارگاه
شوند و به افرادي كه بـا موفقيـت دوره را بـه اتمـام                برگزار مي 
 از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي          ،برسانند

هد گواهي شـركت در كارگـاه صـادر         دانشگاه علوم پزشكي مش   
  .)30( شود مي
  

  گيري  نتيجه
بايـد بـه دنبـال نيازهـاي      هاي ياددهي و يادگيري تكامل روش

هـاي   اريزگـ  آموزشي و پشتيباني امكانات فناوري يـا سياسـت        
ظرفيتي بالقوه وسـيعي بـراي    فناوري اطالعات. باشد مؤسسات

كنـد و    بهبود كيفيت در آموزش پزشكي و تخصصي فراهم مـي         
هايي جهت استفاده از منابع ديگـر        ممكن است باعث ايجاد راه    

فعاليت آموزشي بايد به اين سؤال پاسخ داد كـه   براي هر .شود
آموزشي را  تواند دستيابي به اهداف چگونه مي فناوري اطالعات

كــاربرد يــادگيري الكترونيكــي در آمــوزش ). 9( كنــد تــسهيل
دي توســعه فنــاوري پزشــكي بــه عنــوان يكــي از مــسائل كليــ

اطالعات در شرايط فعلي و بـه عنـوان يـك چـالش در آينـده                
هاي علوم پزشكي ناگزير بـه سـازگاري بـا         دانشگاه. مطرح است 

در محيط جديـد، نقـش     . سير تحوالت وتغييرات جديد هستند    
گـر   آنها بيشتر نقش تسهيل   . اساتيد عوض خواهد شد    مربيان و 

پس تغييـر يـا     . خواهند كرد و مربي يا طراحان آموزشي را ايفا        
هاي مـديريت آموزشـي متناسـب،        اندازي سيستم  طراحي و راه  
هاي الكترونيكي، ابزاري براي آموزش مـداوم        نظام. الزامي است 

هاي علـوم پزشـكي      و براي دانشگاه  هستند  پزشكي و علوم پايه     
اين ابزار بـراي    . آيند به عنوان يك استراتژي مهم به حساب مي       

توانـد در بـاال      ايفاء كرده و مـي    را  ني نقش مكمل    هاي بالي  دوره
هـاي جديـد در      تاثير فناوري . بردن كيفيت آموزشي موثر باشد    
 بـه خـصوص در      ،ناپـذير اسـت    حوزه آموزش پزشـكي اجتنـاب     

اما . رسد راستاي چشم انداز بيست ساله امري ناگزير به نظر مي    
اي هـ  جهت بكارگيري اين نظام، بايد ساختار سازماني دانـشگاه        

همچنين جهت استفاده از يادگيري     . علوم پزشكي متحول شود   
الكترونيكي در امور آموزشي، الزم است شـرايطي چـون ايجـاد         

هاي قوي، تدوين استانداردهاي آموزشـي الزم بـراي          زيرساخت
سازي مناسب و تغيير  ارزيابي آموزشگران و دانشجويان، فرهنگ

گــذاري و  نگــرش فرهنگــي جامعــه در امــر آمــوزش، ســرمايه 
. مشاركت دولت و بخش خصوصي در اين زمينـه فـراهم شـود            

هاي پژوهشي نيز خود     طبيعي است تاثير اين فناوري در عرصه      
ها به   مندي مسئوالن دانشگاه   عالقهبا توجه به    . دهد را نشان مي  

هــاي الكترونيكــي و همچنــين گــسترش  بــرداري از روش بهــره
ــاوري  ــه فن ــي ب ــاربرد   دسترس ــي و ك ــاي آموزش ــادگيري ه ي

هـاي   مديسين، مـشاوره  الكترونيكي در حوزه وظايف ازجمله تله   
هــاي اطالعــات پزشــكي بــه خــصوص در   سيــستم واز راه دور
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شود طـي ده     هاي آموزشي و درماني، پيش بيني مي       بيمارستان
در سطحي  هاي علوم پزشكي در ايران       سال آينده اكثر دانشگاه   

. مـوزش اقـدام كننـد     به رويكرد الكترونيكي در حوزه آ     گسترده  
براي تحقق اين هدف بايد عوامـل مهـم اثرگـذار بـر موفقيـت               

ــي   ــادگيري الكترونيك ــر ي ــازمان نظي ــل س ــوژي، يعوام ، تكنول
هاي كار، عوامل محيطي، ذينفعان، منابع آموزشي و سواد          روش

  .اطالعاتي مد نظر قرار گيرد
با توجه به تـوان     شود     مي پيشنهادبا توجه به مطالب ذكر شده       

هاي علوم پزشكي كشور، در زمينه علوم        االي برخي از دانشگاه   ب
هاي آموزشي به صورت آنالين در اختيار دانشجويان         پايه، بسته 
هــاي  تـوان بـا برگـزاري دوره    در ايـن خـصوص مــي  . قرارگيـرد 

مشترك با دانشگاههاي معتبر جهان چنين فرصـتي را فـراهم           
توان با ايجـاد     در بسياري از دروس پزشكي، مي     چنين     هم .نمود

هـاي ديگـر از جملـه        هاي مجازي به دانشجويان دانشگاه     كالس
كمك كرد تا با ارتقاء سطح كيفي آموزش،  هاي كوچك  دانشگاه

 بـه عـالوه،     .فرهنگ ترويج يادگيري الكترونيكي را تجربه كنند      
متناسب بـا   (گردد واحدهاي درسي در دروس پايه        پيشنهاد مي 

هـاي   ليني متناسـب بـا پيـشرفت      و در واحدهاي بـا    ) علوم پايه 
 از بـسياري  در .دنتكنولـوژيكي درمـاني در نظـر گرفتـه شـو     

 يـك  در را كامپيوتر از استفاده دانشجويان و اساتيد ،ها دانشگاه

 از اسـتفاده  كـه  صـورتي  در كننـد،  مـي  دنبـال  نمايـشي  حالت

 درسـي  برنامـه  عمومي محتواي عرصه يادگيري الكترونيكي در

 نـشده  اسـتفاده  كـافي  انـدازه  به يا است شده واقع غفلت مورد

فرهنـگ اسـتفاده از يـادگيري         گـردد    پيـشنهاد مـي   لـذا   . است
هـاي   توسـعه مهـارت    .الكترونيكي در امور آموزشي توسعه يابد     

يادگيري الكترونيكي در بين اعضاء هيات علمي و دانشجويان و         
ريزي براي تعامل الكترونيكي بين اسـاتيد و دانـشجويان           برنامه
تواند، فضاي الزم را براي پيشبرد يـادگيري الكترونيكـي در            مي

  .ها فراهم كند دانشگاه
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