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 يدر آموزش علوم پزشك نترنتيبر ا يآموزش مبتن يها ابزارها و روش
  

  *اله رضايي ، حبيبفريبا حقاني
  

 

  چكيده
ابزارها  نيا در سال هاي اخيركنند و سيهستند كه با استفاده از آن تدر ديجد يابزارها ياغلب در حال جستجو يپزشك دياساتمقدمه: 
در  نترنتيبر ا يمبتن يآموزش يها ابزارها، مواد و روش يمطالعه بررس نيود. هدف از انجام اش مي افتي نترنتيبر ا يمبتن يدر تكنولوژ

  است. يآموزش علوم پزشك
 ديبا كمك كل Magiranو  sid ،Iranmedex ،Irandocشامل  يهاي اطالعاتي فارس پايگاه يمطالعه مرور نيدر اها:  روش
 ديبا كل PubMed ،Ericشامل  نيالت ياطالعات يها گاهيپا نيهمچن نترنتياآموزش و  س،يتدر ،يشامل شبكه اجتماع ييها واژه
  مورد جستجو قرار گرفت. social network،teaching، education ،internet يها واژه

طالعه پس از م انيم نيماند. در ا يمقاله باق 490 يمقاله به دست آمد كه پس از حذف مقاالت تكرار 800 يمقدمات يدر جستجونتايج: 
 در سه دسته قرار داده شد. در دسته ابزارها، ها افتهيمقاله وارد مرور شد.  33ورود و خروج  يارهايو در نظر گرفتن مع دهيعنوان و چك

) و Podcasts( ها در دسته مواد، به پادكست ل،يموبا يو ابزارها ياجتماع يها شبكه ،يريادگي تيريمد يها ستميتوان به س مي
)، بالگ گزارش Mobile learning( ليبر اساس موبا يريادگيبه  نتوا مي آموزش يها ) و در دسته روشVodcasts( ها وادكست
   اشاره كرد. ينيبال ناتي) و بالگ معاMorning report blog( يصبحگاه
استفاده  يها تيرد كه قابلوجود دا نگيپادكست ل،يموبا قياز طر يريادگيمانند  نترنتيبر ا يمتنوع آموزش مبتن يها روشگيري:  نتيجه

 يبه سو تا شوند ناآش ها روش نيبا ا دياسات توانمندسازي يآموزش يها شود كه در كارگاه مي هيدارند. توص يدر آموزش پزشك ييباال
  گام بردارند. ها روش نياستفاده كارآمد از ا

  
  ليبر اساس موبا يريادگي س،يروش آموزش، روش تدر نترنت،يا ،ياجتماع يها پادكست، شبكههاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

 يو اطالعات يارتباط يها يگذشته تكنولوژ يها در دهه
 يارتباط يها ياز تكنولوژ يكي). 1اند( مدرن ظهور كرده

و  وي). اختراع تلگراف، تلفن، راد2است( نترنتيمهم ا
 نترنتيبوده است. ا نترنتياختراع ا يبرااي  هيپا وتريكامپ
 ييكه خصومت باال يدر زمان ستميدوم قرن ب مهيدر ن

                                                 
آموزش  قاتيمركز تحق ،يآموزش پزشك يدكترا ،يياله رضا بيحبنويسنده مسؤول:  *

 .رانيصفهان، اصفهان، اا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك
rezaie.habib@edc.mui.ac.ir 

دانشگاه  ،يآموزش پزشك قاتيمركز تحق ،ي)، گروه آموزش پزشكاري(دانش يحقان بايفر دكتر
  )haghani@edc.mui.ac.ir. (رانياصفهان، اصفهان، ا يعلوم پزشك

  17/4/96، تاريخ پذيرش: 23/2/96، تاريخ اصالحيه: 1/10/95مقاله:  تاريخ دريافت

). 2به وجود آمد( 1969و شرق بود در سال  ربغ نيب
جهان گستر است كه  يوتريشبكه كامپ كي نترنتيا
كند و استفاده از  مي را به هم وصل وتريكامپ ها ونيليم

جهان گستر  يها كه وباي  شبكه ياز ابزارهااي  مجموعه
 را نترنتي). رشد ا2كند( مي نيشود را تضم مي دهينام
 1969نشان داد: در سال  ليذ يزمان بيتوان به ترت مي

را ساخت و  يشيشبكه آزما نياول كايوزارت دفاع آمر
شبكه  نياول شد. آرپانت جادي) اARPANET( آرپانت
ارتباط  شد كه يموضوع طراح نيا يبود و برا يوتريكامپ
 كا،يآمر يقاتيمراكز تحق نيرا در ب ييباال تيفيبا ك

برقرار كند. در سال  يدولت يها و سازمان ها دانشگاه
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برنامه  ني) اولRay Tomlinson( نسونيتامل ير 1971
 ليميا اي انامهيكرد و را جاديا يكيپست الكترون يرا برا

)E-mail( تله نت 1972شد. در سال  جادي) اTelnet (
دوردست را  يوترهايشد كه اجازه كار در كامپ ادجيا

 : FTP( ليپروتكل انتقال فا 1973كرد. در سال  مي فراهم

File Transfer Protocolيكه استاندارد ديگرد جادي) ا 
 1983انتقال اطالعات درون شبكه شد. در سال  يبرا

) استاندارد شد و TCP/IP( يپاي  اي يپ يس يپروتكل ت
 1991در سال  استفاده شد. نترنتيواژه ابار  نياول يبرا

 شيشد و ب جادي) اWorld Wide Web( وب جهان گستر
  ).2به آن وصل شد( وتريكامپ ونيليم كياز 

 نترنت،يبر ا يمبتن دتريجد يها ياز تكنولوژ يكي 
 يمجاز ياجتماع يها ). شبكه3است( ياجتماع يها شبكه
امكان  هستند كه به كاربرانشان 2تحت وب  يها سيسرو

را  ياطالعات شخص درجو  يصفحات شخص جاديا
 مهين اي يبه صورت عموم توانند يصفحات م ني. ادهند يم

 يشبكه اجتماع ني). اول5و4قابل مشاهده باشند( عمومي
 2002) در سال feriendster( ندستريمدرن با نام فر

)، Tango( )، تانگوViber( بري). امروزه وا6شد( اندازي راه
 بوك سي)، فLine( ني)، الWeChat( چت-يو
)Facebook( نستاگرامي)، اInstagramني) جزء مشهورتر 

 يدر فضا يو ارتباط ياجتماع يها شبكه نتري و محبوب
كاربر را مجذوب  ها ونيليكه م شوند يمحسوب م يمجاز

 اريبا دراخت بوك سفي حاضر حال در). 7اند( خود كرده
 يها شبكه نيمندتركاربر قدرت ونيليم كياز  شيداشتن ب

  ).8است( يعاجتما
 نينو يها و رسانه ها يمعتقدند تكنولوژ ياريامروزه بس

 گريكديافراد با  نيو ارتباط نو يزندگ يها وهيش ياجتماع
را  ردگي يارتباطات سرچشمه م نيرا كه از ا ييو معنا

در  ياجتماع يها ). شبكه9داده است( رييتغ قاًيعم
 ،يآموزش و پرورش، پزشك از جمله يمختلف يها نهيزم

 ي). در پزشك5(شوند يبه كار گرفته م انونتجارت، ق
كه به  يشود. هر فرد مي نترنتياز ا يفراوان يها استفاده

به اطالعات  يشود اجازه دسترس مي متصل نترنتيا
اطالعات  گريو د ريتصاو ،يولوژيدمياپ ،يشناس كتاب
 كيالكترونرا دارد. انتشار  ياطالعات يها گاهيپا يپزشك

 دنيد يبرا ديجد يكيگراف يها روش شداطالعات و ر
 نيفراهم شده است. همچن ميمستقاي  لحظه شيو پا ها داده

مشاركت، بحث و  يرا برا يديجد يها روش نترنتيا
 كيفراهم كرده و ارتباط الكترون ينيمشاوره كاركنان بال

) و استفاده از 2فراهم شده است( ماريپزشك و ب نيب
پزشكان  نيدر ب نترنتيبر ا يمبتن يارتباط يها يژتكنولو

  ). 3گسترده شده است(
 يگير چشمبه طور  نيهمچن يمجاز ياجتماع يها شبكه

 شي). گرا10اند( خود قرار داده ريرا تحت تأث يآموزش عال
 يها شبكه يها تقابلي از استفاده به ها و توجه دانشگاه

 يارتباط ييها زممكاني عنوان به ها و انتخاب آن ياجتماع
 ها استفاده از آن يو پژوهش يتوان آموزش شبرديپ يبرا
 ليتبد ريانكارناپذ يتوسعه آموزش به ضرورت براي را

 يقدرتمند لهيبه وس ياجتماع يها ). شبكه11كرده است(
كه  ي). به طور12اند( شده ليتبد يريادگيارتباط و  يبرا
عات، اطال يو تكنولوژ وتريدر رشته كامپ عيسر شرفتيپ
 يها شبكه لهينفر را قادر كرده كه به وس ها ونيليم

) و شمار 13(دداشته باشن نيگوناگون تعامل آنال ياجتماع
 ني). همچن2كند( مي دايروز به روز رشد پ نيآنال مارانيب
رشد  نترنتيكه همراه با ا نديآ مي ياز نسل رندگانيادگي

جو از قرن استاد و دانش نيعالوه تعامل به ب ).14اند( كرده
و فنون  يها كرده است. روش رييامروز تغ هتا ب 17

 يدادن برا زهيانگ ياستفاده شده توسط مدرسان برا
) در گذشته تنها 15كرده است( رييتغ زيدانشجو ن يريادگي

بود و پس  اهي، گچ و تخته سها كتاب د،ياسات يكمك ليوسا
، ها لميف ،يمتر يليم 35 يدهاياز آن پروژكتوراورهد، اسال

هم  ).15(افتنديظهور  ونيزيو تلو وهايادر وترها،يكامپ
 ياجتماع يها و شبكه ليموبا قياز طر يريادگياكنون 

 كيبه عنوان  نترنتي) و استفاده از ا15شده است( عيشا
 شيبه سرعت افزا رياخ يها در سال سيرسانه در تدر
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وفق  راتييتغ نيا با خود را ديبا دي). اسات16است( افتهي
 يابزارها يشه در حال جستجويهم يپزشك دي. اساتدهند
 نيا راًيكنند و اخ سيهستند كه با استفاده از آن تدر ديجد

). 17شود( مي افتي اريبس ياطالعات يابزارها در تكنولوژ
در  يمرتبط با پزشك يها در سرتاسر دانشكده دياسات

كردن  ليتكم يبر وب برا يمبتن يريادگيحال حاضر از 
 استفاده سشانيو تدر يريادگي يندهايفرا
). در مطالعات گوناگون از ابزارها، مواد 18و14كنند( مي

استفاده  نترنتيبر ا يو فنون مختلف آموزش مبتن يدرس
گزارش  يشده است، به عنوان نمونه از بالگ برا

به اي  مقاله چي)، اما در ه19استفاده شده است( يصبحگاه
بر  يزش مبتنآمو يها ابزارها، مواد و روش يبررس

اطالعات و  يپرداخته نشده است. جمع آور نترنتيا
در انتخاب ابزار و  ديتواند به اسات مي آنها سهيمقا

 نيهدف از انجام ا ني. بنابراديبهتر كمك نما يها روش
 يمبتن يآموزش يها ابزارها، مواد و روش يمطالعه بررس

  است. يدر آموزش علوم پزشك نترنتيبر ا
  

  ها روش
 مهي) در نNarrativeReview( يتيروا يالعه مرورمط نيا

هاي  مطالعه پايگاه ني. در اديانجام گرد 1394اول سال 
و  sid ،Iranmedex ،Irandocشامل  ياطالعاتي فارس

Magiran يشامل شبكه اجتماع ييها واژه ديبا كمك كل، 
 ياطالعات يها گاهيپا نيو آموزش همچن سيتدر نترنت،يا

 ديبا كل Google scholarو  PubMed ،Eric لشام نيالت
و  social network،internet، teachingيها واژه

education يمورد جستجو قرار گرفت. استراتژ 

 ليبه صورت ذ PubMedاستفاده شده در  يجستجو
 social network"[Title] OR"(( "بود: 

internet[Title]) AND (teaching[Title] OR 
education[Title] OR instruction[Title ((["اري. مع 

ورود به مطالعه زبان مطلب مورد نظر، نوع مقاله و 
درنظر  يخاص يتناسب با هدف مطالعه بود. بازه زمان

 يگرفته نشد. مقاالت وارد مطالعه شدند كه به زبان فارس
 يها منتشر شده و به ابزارها، مواد و روش يسيانگل اي

 يدر علوم پزشك نترنتيبر ا يمبتن سيآموزش و تدر
وارد مطالعه  ريو نامه به سردب ها پرداخته بودند. سرمقاله

  نشد.
  

  نتايج
مقاله به دست آمد كه پس از  800 يمقدمات يدر جستجو

 انيم نيماند. در ا يمقاله باق 490 يحذف مقاالت تكرار
مقاالت و با توجه به  دهيپس از مطالعه عنوان و چك

له كه به ابزارها، مواد و مقا 33 ورود و خروج، يارهايمع
 يدر علوم پزشك نترنتيبر ا يآموزش مبتن يروش ها

به  يمقاله ا نهيزم نيوارد مرور شد. در ا ند،پرداخته بود
 گاهيشامل پا يفارس ياطالعات يها گاهيدر پا يزبان فارس

 راني) و مگ اSID( يجهاد دانشگاه ياطالعات علم
)Magiran (نيدر ا نشد. مشخصات مقاالت كه افتي 

آمده است.  1 جدولقرار گرفتند در  يمطالعه مورد بررس
نوع مطالعه را ذكر نكرده است  سندهيكه نو يالتدر مقا

نوع مطالعه  ،روش ساختار دار بود يمطالعه دارا كنيول
  است.  دهيبه صورت نامشخص درج گرد

  
  يتيمشخصات مقاالت وارد شده به مرور روا :1 جدول

سال  لهنام مج  نام نويسنده
  نقطه تمركز مطالعه  گروه هدف  مكان مطالعه  نوع مطالعه  انتشار

Nozari AY, Siamian 
H  

Journal of the 
Society for Medical 
Informatics of 
Bosnia & 

Herzegovina  

توصيفي و 2015
  نيمه تجربي

 اثر استفاده از پادكست  - -
)Podcast در انگيزه (

پيشرفت تحصيلي و 
  يادگيري
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Masic I Journal of the 
Society for Medical 
Informatics of 
Bosnia & 

Herzegovina 

توصيف يادگيري الكترونيك   - - مروري 2008
  در آموزش پزشكي

Cooper CP, Gelb CA, 
Rim SH, Hawkins 
NA, Rodriguez JL, 

PolonecL  

Journal of the 
American Medical 

Informatics 
Association  

بررسي ميزان استفاده از   پزشكان  اياالت متحده آمريكا امشخصن 2012
ي اجتماعي و ها شبكه

همبسته بودن آن با 
  متغيرهاي ديگر

El Tantawi MM  Journal of dental 
education  

دانشگاه ،مصر نامشخص 2011
اسكندريه 

)Alexandria (  

دانشجويان 
  دندانپزشكي

بررسي نظرات دانشجويان 
آنها از  و ميزان استفاده

) در درس آمار Blogبالگ(
  زيستي

Brown M, Bullock A  The clinical teacher 2014 تركيبي
)mixed 

methods(  

انگلستان، دانشكده 
 پزشكي ولز دينري

)Wales Deanery(  

بررسي هزينه و فايده   پزشكان عمومي
سيستم يادگيري الكترونيك 

PLATO 

Schreiber BE, Fukuta 
J, Gordon F  

BMC medical 
education  

كارآزمايي 2010
كنترل شده 

تصادفي 
  مقاطع

مقايسه سخنراني با ويدئو   - لندن
  پادكست 

Seluakumaran K, 
Jusof FF, Ismail R, 

Husain R  

Advances in 
physiology 

education  

مطالعه 2011
  موردي

مالزي، دانشگاه 
  )Malaya( مااليا

دانشجويان سال 
  يك پزشكي

رات دانشجويان بررسي نم
 پس از استفاده از مودل

)moodle و نظرات (
دانشجويان در مورد تدريس 
فيزيولوژي با استفاده از 

 مودل

Bogoch II, Frost DW, 
Bridge S, Lee TC, 
Gold WL, Panisko 

DM, et al 

Teaching and 
learning in medicine  

آمريكا، بيمارستان  نامشخص 2012
  عمومي ماساچوست

بررسي نظرات دانشجويان   جويان پزشكيدانش
در زمينه بالگ معاينات 

  باليني
Wetmore AOK, Boyd 
LD, Bowen DM ,

Pattillo RE  

Journal of dental 
education  

مطالعه نيمه 2010
  تجربي

آمريكا، مركز علوم 
بهداشتي دانشگاه 
  تگزاس در هوستون

دانشجويان 
  بهداشت دندان

ارزيابي استفاده از بالگ 
بازتابي براي ارتقاي تفكر 

  انتقادي
Fischer MA, Haley 
HL, Saarinen CL, 

Chretien KC  

Medical education 2011 مقايسه بالگ با روش سنتي   دانشجويان پزشكي اياالت متحده نامشخص  

Abate LE, Gomes A, 
Linton A  

Medical reference 
services quarterly  

اه آمريكا، دانشگ نامشخص 2011
  جورج واشنگتون

دانشجويان سال 
  يك پزشكي

بررسي نظرات دانشجويان 
درباره استفاده از بالگ و 
  سيستم پاسخ دهي مخاطب

Bogoch I, Cavalcanti 
R, Weinberg A, Davis 

B  

Medical education 2012 كانادا، بيمارستان  نامشخص
  وسترن تورنتو

دانشجويان پزشكي 
  ها و رزيدنت

ده از بالگ ارزشيابي استفا
گزارش صبحگاهي با 

  استفاده از وبومتريك
Sampaio-Maia B, 
Maia JS, Leitao S, 
Amaral M, Vieira-

Marques P  

European journal of 
dental education  

پرتغال، دانشگاه  نامشخص 2014
 University(پورتو

of Porto(  

دانشجويان 
  دندانپزشكي

ارزيابي استفاده از محيط 
) MVLE( مجازييادگيري 

  در تدريس ميكروبيولوژي
Salajan FD, Mount 

GJ 
  

Journal of dental 
education  

آمريكا، داكوتاي  نامشخص 2012
 North( شمالي

Dakota(  

توصيف تهيه و اجراي   دندانپزشكي
اپليكيشن مبتني بر ويكي در 

  آموزش دندانپزشكي
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Ireland AJ, Atack NE, 
Sandy JR  

European journal of 
dental education  

انگلستان، دانشكده  نامشخص 2013
دندانپزشكي 

 Bristol( بريستول

Dental School(  

دانشجويان 
  ارتودنسي

توصيف نظرات دانشجويان 
  در مورد استفاده از ويكي

Rethlefsen ML, 
Piorun M, Prince JD 

Journal of the 
Medical Library 

Association 

نظرات و ديدگاه كتابدران   داران پرشكيكتاب - نامشخص 2009
  2پزشكي در مورد وب 

Pereira BMT, 
Calderan TRA, 

Marttos AC 

Sao Paulo Med J 2012 مطالعه
  گذشته نگر

ي ها كنفرانس برزيل
  برگزار شده

تجزيه و تحليل ويدئو 
ي برگزار شده از ها كنفرانس

  طريق تله مديسين
Mars M Frontiers in public 

health 
مرور متون در مورد   - _ مرور متون 2014

 Tele( آموزش از راه

educationدور در آفريقا (  
Kayser K, Borkenfeld 
S, Djenouni A, 

Kayser G 

Diagnostic 
pathology 

توصيف تاريخچه و ساختار   - _ نامشخص 2011
 tele( ارتباط از راه دور

communication در (
  پاتولوژي

Keeppanasserril A, 
Matthew A, 

Muddappa S 

Online journal of 
public health 

informatics 

مطالعه 2011
 كوهورت

  آينده نگر)(

بررسي كارآيي آموزش از   - هند
  راه دور دندانپزشكان

Krippendorf BB, 
Lough J 

Anatomical record 
Part B, New 

anatomist 

اياالت متحده،  نامشخص 2005
دانشكده پزشكي 

 سكانسينوي
)Medical 

College of 
Wisconsin(  

مقايسه تأثير ميكروسكوپ   دانشجويان پزشكي
مجازي با روش سنتي در 

  تدريس بافت شناسي

Boutonnat J, Paulin 
C, Faure C, Colle PE, 
Ronot X, Seigneurin 

D 

Morphologie : 
bulletin de 
l'Association des 

anatomistes 

دانشكده فرانسه، نامشخص 2006
  پرشكي 

بررسي ديدگاه دانشجويان   دانشجويان پزشكي
در زمينه استفاده از 

  اساليدهاي مجازي 
Diwakar S, 
Parasuram H, Medini 
C, Raman R, 
Nedungadi P, 

Wiertelak E, et al 

The Journal of 
Undergraduate 

Neuroscience 
Education 

توصيف استفاده از   - هند نامشخص 2014
زمايشگاه مجازي و نظرات آ

  دانشجويان در مورد آن

Botezatu M, Hult H, 
Fors UG 

BMC medical 
education 

فوكوس 2010
  گروپ

كلمبيا، دانشگاه 
  )Bogota( بوگوتا

ديدگاه دانشجويان درباره   دانشجويان پزشكي
  شبيه ساز بيمار مجازي

BrehmAL Frontiers in 
psychology 

رسي تأثير بازي بر بر  - - نامشخص 2013
  كاربران

Dodds TJ, Mohler BJ, 
Bulthoff HH 

PloS one 2011 بررسي تأثير استفاده از   - - نامشخص
  واقعيت مجازي در ارتباطات

Ischer M, Baron N, 
Mermoud C, Cayeux 
I, Porcherot C, Sander 

D, et al 

Frontiers in 
psychology 

از احساس  توصيف استفاده  - - نامشخص 2014
براي باال بردن غرق شدن 

  در تجارب مجازي
Paton C Healthcare 

informatics research 
توصيف استفاده از موك   -  نامشخص 2014

)MOOC( 

Thurner S, Szell M, 
Sinatra R 

Emergence of Good 
Conduct in Human 

Behavior 

بررسي رفتار با استفاده از   - - نامشخص 2012
الين چند كاربري بازي آن
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)massive multiplayer 
online game(  

Burkett RS, Leard C, 
Spector BS 

The Journal of 
Interactive Online 

Learning 

توصيف استفاده از بولتين   - - نامشخص 2004
  )bulltin boardبورد(

  
مقاله  13تعداد  شود مي مالحظه كي جدولهمانطور كه در 

بر  يآموزش مبتن يها مواد و روشابزار،  فيبه توص
اثرات  يمقاله به بررس 17پرداخته است و تعداد  نترنتيا

و  نترنتيبر ا يمبتن يها استفاده از ابزارها، مواد و روش
به  توجهبا  اند. نظرات كاربران پس از استفاده پرداخته

 قيتلف تيمقاالت قابل ك،ي جدولنقطه تمركز مقاالت در 
 نيحاصل از ا جيمحتوا نتا ليس از تحلپ نيندارند. بنابرا

و روش  يمطالعه در سه دسته ابزارها، مواد درس
  .)2جدول(قرار داده شد  نترنتيبر ا يآموزش مبتن

  
  )42تا 12و3و2و1(نترنتيبر ا يآموزش مبتن يها ابزارها، مواد و روش :2 جدول

  روش آموزش مواد درسي  ابزار
WebCTPodcast Mobile learning 
Wet Paint wikiVodcast Collaborative mobile learning 
Blogaudio book Reflective blog 
Wiki HEAL(health education assets library) Telecommunication 
Audience response systems(ARSs)MERLOT(multimedia education 

resource for learning and online 
teaching) 

Telemedicine 

Virtual microscopy Med Ed PORTAL Teleconferencing 
ISDN(Integrated digital network services)new England journal of medicine 

podcast weekly audio summarize 
Videoconferencing 

Social networkmc graw-hill`s access medicine 
weekly podcast of grand round and 
medical text updates 

Physical examination blog 

Web office toolsCleveland clinic's recorded lecture, 
links in libraries to health-reluted 
podcasts 

computer supported 
collaborative learning (CSCL) 

course management system (CMS)telehealth(e health) 
mobile phone(smartphone) Telematics 
IPodTele education 
Personal digital assistant(PDA) Tele lecture 
HandheldsMorning report blog 
PalmtopsE learning 
audio playerTelepathology 
USB drivesBlogging 
student response system(clickers) Podcasting 
BlackboardVodcasting 
Laptop 
Youtube
Skype 
Widgets 
Smart Pens
Wearable device 
MP3 Player 
E-Book Reader
Mobile DVD player 
Ultra-mobile PC(UMPC) 
Wristwatch computer(watchpad) 
Xybernaut mobile assistant 
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IButton 
MIThril(wearable vest) 

Samba 2050 system 
(MOSS)Microsoft office  

sharepoint server 
Doppler 
Rss feeds 
Audacity 
Garage band 
ITunes 
media mankey 
the dental procedure educational 
system)DEPS) 
Virtual web-based labs 
MMORPG(Massively multiplayer online 
roleplaying game) 
Immersive virtual reality(IVR) 
MECES(Medical expert  
consultation and education  
system) 
Ipath 
Massive Open Online Course (MOOC) 
UICC-TPCC (telepathology consultation 
centre of the Union International against 
Cancer) 
the Armed Forces Institute of Pathology 
(AFIP) teleconsultation  
system 
Social bookmarking 
Online photo sharing 
Moodle Virtual Learning  
Environment (MVLE) 
modular object-oriented dynamic  
learning environment (Moodle) 
Bulletin board(BB) 
Web based simulation of  
patient(web sp) 

PLATO(postgraduate learning and teaching 
online) 
The Reseau en Afrique  
Francophone pour la  
Telemedicine(RAFT) 

  
به عنوان  ليبر اساس موبا يريادگي حيدر ادامه به توض
 نگي) و پادكستpodcastپادكست( ،يروش آموزش

)Podcastingو روش  ي) به عنوان مواد آموزش
 ينيبال ناتيابزار و بالگ معا كيبالگ به عنوان  ،يآموزش

به عنوان روش آموزش  يو بالگ گزارش صبحگاه
  شود. مي پرداخته

  

  :ليبر اساس موبا يريادگي
روش آموزش است كه  كي ليبر اساس موبا يريادگي 
است.  يكيالكترون يريادگي يعيطبتكامل  ايمجموعه  ريز
 فيرا به طرق مختلف تعر ليبر اساس موبا يريادگي

 ل،يموبا قياز طر يريادگي ف،يتعر كيطبق  اند. كرده
استفاده از  قياكتساب دانش و مهارت از طر

كه  است و در هر مكان ندر هر زما ليموبا يها يتكنولوژ



  نترنتيبر ا يآموزش مبتن يها ابزارها و روش  فريبا حقاني و همكار
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 203/  )20( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

نش در دا عي). رشد سر12رفتار است( رييآن تغي  جهينت
 يريادگيو كمبود زمان، ضرورت وجود اي  حرفه نهيزم

 يرا به خصوص در آموزش پزشك ليبر اساس موبا
و  مارستانيزود در ب يليخ يپزشك انيرساند. دانشجو مي
به  يبه دسترس ازيو ن رنديگ مي قرار ينيبال يها طيمح

 يتجارب در هر حالت يشياطالعات دوره و ثبت و بازاند
در حركت  ينيبال طيارند. آنها دائم در محكه باشند را د

بر شواهد  يمبتن ماتيتصماين كه  ليهستند و به دل
 ارانيشوند. اگر دست مي ارجاع يبه اطالعات رنديبگ

) Guidelines( يبه منابع معتبر و و راهنماها بخواهند
داشته باشند، استفاده از  يمرتب دسترس ازشانيمورد ن
در زمان  ييصرفه جو ي. برااست يمناسب كار راه ليموبا
قابل  ياجتماع يها توان با استفاده از رسانه مي نهيو هز

كل  ها شبكه نيگروه در ا ليو تشك ليموبا ينصب بر رو
 كرد. عمطل اميپ كيرا فقط با فرستادن اي  حرفه ميافراد ت

كه  نيواتساپ، ال بر،يمثل وا ياجتماع يها توان رسانه مي
 ليموبا يرا دارند را رو يماعشبكه اجت جاديا ييتوانا

با  ها رسانه نيرا توسط ا ها ، متنها نصب كرد سپس عكس
شده پخش  ليتشك يها در شبكه لياستفاده از موبا

قابل  زين زرگب يها كالس يبرا لي). موبا20و17و12كرد(
قابل  يدرست و ابزارها يهاافزار نرماستفاده است. با 

دانشجو و  ييوپاسخگ ستميتواند به عنوان س مي حمل
فعال در  يريادگي يو برا يتراكم ،ينيتكو يابيارزش يبرا
خود را،  سؤالتواند  مي استفاده شود. استاد يسخنران يط

كه  انيشده به اشتراك بگذارد و دانشجو ليدر گروه تشك
 يعضو گروه هستند به آن جواب دهند. ابزارها زين

 اي ها يسكالتعامل با هم ايانتقال محتوا و  يبرا ليموبا
 كالس استفاده رونياستادان در درون كالس و ب

وجود  لياز موبا يمتفاوت يها ي). تكنولوژ20و12شود( مي
 ليموبا يتوان به گوش مي دارد كه به عنوان نمونه

)Mobile phone( ها پدي)، آIPodsيها كننده )، كمك 
 smartهوشمند( ي)، مدادهاPDA( يشخص تاليجيد

Pens( يعتسا ي) و ابزارهاWearable device اشاره (

قادر هستند  ليموبا يگوش لهيبه وس انيكرد. دانشجو
با آن  نيكنند و همچن رهيرا ذخ ها صدا پ،يرا تا ها متن

تواند در  مي ضبط شده يصدا ايعكس  ني. ارنديعكس بگ
 يويپرتفول جاديا يبرا ايپخش شود  يكيو ايبالگ 
 نيشود. ا استفاده ي) شخصe-portfolio( كيالكترون
شده به اشتراك  ليتشك يها تواند در گروه مي ها عكس

 يها دانلود كتاب يتوانند برا مي ها پديگذاشته شود. آ
 دئوهايو و ها ، عكسها )، پادكستaudio book( يصوت

 يبرا يشخص تاليجيد يها كننده استفاده شوند. كمك
 ،ينيبال يمراجعه كردن به اطالعات داروها، راهنماها

 يها ) و كتابdecision aids( گيري تصميم يهاابزار
  شود.  مي مرجع استفاده

در دسترس بودن  شيو افزا نترنتياتصال به ا شيبا افزا
 تاليجيد يها كننده كمك تال،يجيبه شكل د مارياطالعات ب

صدور  ،يكيالكترون يزهايتجو يبرا يشخص
و  يبه اسناد پزشك درنگيب يصورتحساب، دسترس

 ييبا توانا نيو همچن ينكات مراقبت يرامتون ب يجستجو
همكاران و  نيتعامل ب يتوانند برا مي ارتباط برقرار كردن

 نيگروه و تبادل اطالعات در چند يها تيفعال يده سازمان
 يشخص تاليجيد يها كننده كرسانه استفاده شوند. كم

و  ماريثبت مواجهات ب يتواند توسط دانشجو برا مي
و  رديشده مورد استفاده قرار بگكه انجام  يجرهايپروس

و  هيو ناح ابديبهبود  انيكمك كند كه تجارب دانشجو
دانشجو دارد  تر بيشبه مواجهه  ازيرا كه ن ييها موضوع

 لثبت مشاهدات در مح يبراهمچنين را مشخص سازد. 
سنجش  يبرا يشكل مهم كيتواند استفاده شود و  مي كار

 يآزمون آسك يبرا يديابزار مف كيو  ينيبال يكاركردها
)OSCEهوشمند و  يمثل مدادها ليموبا ي) است. ابزارها

و ضبط در  ينت بردار يتواند برا مي يساعت يابزارها
و سپس انتقال  ماريدر كنار تخت ب ايشلوغ  يها كينيكل

) مورد استفاده PC( يشخص يوترهايكامپ بهاطالعات 
ضربان  شيپا مار،يمراقبت از ب يبرا ني. همچنرنديقرار گ

توانند مورد استفاده قرار  مي بدن يقلب و دما
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  ). 20و17و12(رنديگ
 يخطر باال ،صفحه كوچك ل،يموبا يابزارها تيمحدود

آنها است. در  دنيبه آنها، گم شدن و دزد دنيرس بيآس
 امكان از دست دادن اطالعات محرمانه يعلم پزشك

است  نيا گريد تيتواند وجود داشته باشد. از محدود مي
 نيشوند. همچن مي شدن ناراحت شياز پا انيكه دانشجو

آن توجه كرد به عنوان نمونه اگر  يبه مسائل اخالق ديبا
 تيرضا ياز و ديعكس گرفته شود با ماريبقرار است از 

  ). 20و17و12گرفته شود(
  

  ):Podcasting( نگي) و پادكستpodcast( پادكست
به عنوان  بيترتاز آنها به  جيكه در نتا يمورد از موارد دو

شده است  ادي ها و روش آموزش از آن يمواد درس
. است )Podcasting( نگي) و پادكستpodcast( پادكست
توانند توسط  مي ضبط شده هستند كه يصداها ها پادكست
دانلود شوند. اصطالح پادكست در سال  ليموبا يابزارها
) Adam carry( يآدام كار لهيشد و به وس فادهاست 2004

 شد. پادكست از دو كلمه منتشر كردن جاديا
)broadcastingو ( iPodامپ)يريپل يتر ي )mp3 player (

 كي نگي). پادكست20و17و12مشتق شده است( )وترياز كامپ
در  يصوت يها ليو به انتشار فا است روش آموزش

توانند در  مي ها ليفا نيشود. ا مي گفته تاليجيفورمت د
ابزار  كيدانلود شود و به  رنتنتياز ا وتريتاپ كامپدسك
) mp3 player( ريپل يتر يقابل حمل مثل امپاي  رسانه

دانلود شود و  ليموبا قياز طراين كه  ايانتقال داده شود و 
و انتشار پادكست  دي. تولرديهمانجا مورد استفاده قرار گ

): كه شامل creation( محتوا ديسه مرحله دارد: فاز تول
) كه شامل publication( از انتشارپادكست است. ف هيته

 هست. فاز اشتراك تيوب سا كي يقرار دادن پادكست رو
)subscription يقو يهاافزار نرم) كه شامل استفاده از 

 لهيتواند به وس مي گرفتن پادكست است. پادكست يبرا
گاراژ  اي) Audacity(يتيضبط صدا مثل آداس يهاافزار نرم

 لهيكه به وس يط مكالماتضب ي) براGarage bandباند(

 يها ليشود به صورت فا مي گر برقرار ليتسه ايسخنران 
مشابه  يصوت يها ليفا اي) mp3 player( ريپل يتر يامپ
 يريادگي طيتوانند بعداً در مح مي ها ليفا نيشود. ا رهيذخ

بتوانند به آن  انيدانشجواين كه  يآپلود شوند برا يمجاز
آر اس  يها رسانه قياز طره اين ك ايكنند  دايپ يدسترس
انتقال داده شوند.  كي) به صورت اتوماتRss feed( دياس ف
اين بودن آن است. به محض  يفور د،يآر اس اس ف يايمزا
نصب شد، آر  )subscription feed( ديف پشنيسابسكركه 

 يابيباز اتواند به طور خودكار پادكست ر مي دياس اس ف
ستفاده از پادكست در گذشته ا يها ). در سال12كند(

اين كه ). جهت 20داشته است( يآموزش رشد معنادار
 كنند استاد دايپ يتر به مطالب دسترس عيسر انيدانشجو

شده،  ليتشك يها كند و در گروه ديتواند پادكست را تول مي
)، به نقل از Mc-gar( آن را به اشتراك بگذارد. مك گار

از پادكست را  ي) سه استفاده آموزشParsons( ارسونزپ
ضبط و  يسطح، برا نيتر هيمشخص كرده است. در پا

هدف مرور و  يبرا رانيگذشته به فراگ يها يانتقال سخنران
). پادكست substitutional use( شود مي استفاده يبازنگر
 قرار انيكند و در دسترس دانشجو مي ديرا تول يسخنران

 نيدوم .است استفاده از پادكست نيتر بيش نيدهد. ا مي
(مثل  يپركاربرد، فراهم كردن مواد اضافي  استفاده
تر و قيعم دنيفهم يخالصه) برا يها مطالعه، نكته يراهنما
). supplementary use( است انيدانشجو ترعيوس
 دياستفاده، تول نياستفاده و كم كاربردتر نيسوم

 creativeاست( انيدانشجو طشده توس جاديا يها پادكست

useهيبا توجه به دوره، خود اقدام به ته انيو). دانشج 
به  ي). سه نوع پادكست آموزش20(ندينما مي پادكست

) Kitchenham( تچنهامي) به نقل از كDeal( ليد لهيوس
 وينوع، پادكست آرش نيشده است. اول ييشناسا
 انيدانشجو يبرا ي، به عنوان منابعها ناريو سم ها يسخنران

انتقال مواد  يه از پادكست براطبقه آن استفاد نياست. دوم
نقش پادكست،  نياست و سوم انيدوره به دانشجو يدرس

). پادكست 12است( انيدانشجو يابيروش ارز كيبه عنوان 
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مثال  ي. برااست ديمف يآموزش مداوم پزشك يبرا نيهمچن
را با  يآموزش مداوم پزشك يها برنامه وركيويدانشگاه ن

 new England از مجالت (مثل ياريپادكست و بس

journal of medicine podcast weekly audio 
summariseپادكست هم اكنون در 12دهد( مي ) ارائه .(

 ،يبه خصوص در دندانپزشك يمرتبط با پزشك يها حرفه
 استفاده يآموزش پزشك يها سانسيو در ل يپرستار

قابل دانلود  يتنفس ستگاهقلب و د ي). صداها17شود( مي
و مرور در  يريادگي يبرا يپزشك نايدانشجو يبرا

 پد،يآي  لهيتوانند به وس مي ها دسترس هستند. پادكست
مورد  يافراد پرمشغله پزشك لهيدانلود شود و به وس

 دهيپادكست ذكر گرد يبرا يياي). مزا12(رندياستفاده قرار گ
و پذيري  طافانع شيتوان از آنها به افزا مي است كه
امكان انتخاب مكان و زمان  ،يريادگيدر پذيري  يدسترس

 ها ). پادكست20مطالعه و استفاده آسان اشاره نمود(
مرور و آماده شدن  يبرا انيتوانند توسط دانشجو مي
 پادكست هي. تهرنديامتحان مورد استفاده قرار گ يبرا
به دانشجو واگذار شود  فيتكل كيتواند به عنوان  مي

كند. به  مي ليسهرا ت يشيو بازاند يتفكر انتقاد نيبنابرا
 يهاافزار نرمآسان بودن استفاده و در دسترس بودن  ليدل

آن، استفاده از پادكست باعث  جاديا يبرا نهيباز و كم هز
 يديكل دهيشده است. فا انيو تحرك دانشجو زهيانگ

 از استقالل را به وجود يياست كه سطح باال نيپادكست ا
را كنترل و  كند كه خودشان مي آورد. افراد را قادر مي

 ليپتانس نترنتيارتقاء بدهند. همه استفاده كنندگان از ا
شبكه  يرو شانيها پادكست عيو توز جاديا يبرااي  بالقوه
) HTML( ام ال ياز كد اچ ت يبه آگاه ازيناين كه بدون 

است  نيپادكست ا يها يژگياز و يكيداشته باشند دارند. 
تواند منتشر  مي يبه آسان يليتحص يها گروه نيدر ب هك

كمك  يمشاركت يريادگيرشد  ليتواند به تسه مي شود و
را انتقال دهد.  يفرهنگ نيتواند تعامالت ب مي كند. پادكست

 كه زبان اول ياني(به طور مثال دانشجو انيدانشجو يبرا
 يتيابزار حما كيتواند به عنوان  مي )ستين يسيانگل آنان
كردن  ريدرگ يبرا نيشود. پادكست همچن تفادهاس

و  ياجتماع ،يريادگيبا محدوده متنوع سبك  انيدانشجو
  ). 12است( يابزار ارزشمند يفرهنگ

  
  :يو بالگ گزارش صبحگاه ينيبال ناتيبالگ معا بالگ،
 ناتيابزار و بالگ معا كيبه عنوان را بالگ ات مطالعمرور

را به عنوان روش  يو بالگ گزارش صبحگاه ينيبال
 ) از دو واژه وبBlog( بالگكرده است.  يآموزش معرف

)webو الگ ( )logرشته  كيشده است. بالگ  لي) تشك
). بالگ 21(است نيآنال يها نكيو ل يشخص ادداشتي

گسسته و مختصر  يها است كه شامل تكه يوبي  صفحه
 ني). ا14(است شود مي دهينام )post( اطالعات كه پست

 يطوربه اند  وارونه مرتب شده يزمان بيبه ترت ها پست
. هر پست به صورت ديآ مي پست، در ابتدا نيكه آخر

شود  مي ييزبانه مهار شناسا لهيبه وس يمنحصر به فرد
خواهند به آن  مي كه گرانيد يراب يدائم نكيل كيو با 

مخزن  ها ). بالگ14دهند مشخص شده است( نكيل
توانند به روز شوند و  مي هستند و حاتيتوض اياطالعات 

كه صفحات  يبا مخاطبان است. افراد يملعنصر تعا يدارا
را  ديو جد يقبل يها قادرند پست ننديب مي رااي  ژهيوب و

 ستنديكه قادر ن يانيشجودان يموضوع برا نيمرور كنند. ا
است و به مخاطبان  ديمف ابنديدر كالس درس حضور 

را  خود يريادگيدهد كه بعداً با استفاده از آن  مي اجازه
بالگ اجازه تعامل را، در شكل نوشتن ). 19كنند( تيتقو

خوانندگان، در پاسخ به پست منتشر  لهيبه وس حاتيتوض
بارش  ،يكمك يرابزا كيبه عنوان  ها دهد. بالگ مي شده

 قيرا تشو قيعم يريادگيو  يشيبحث، بازاند جاديافكار، ا
آموزش  يبرا ييها نيدادن تمر يبرا نيكند. همچن مي

استاد و  نيتعامل ب جادياامتحان و  يبرا انيدانشجو
 گاهيپا كيبه عنوان  ها ). بالگ14رود( مي دانشجو به كار

 قيطر از يريادگيو  يشياز بازاند تيحما يبرا يديجد
 ) استفادهclinical clerkship( ينيبال پيهمتا در كلرك ش

 ييها نهيشامل گز يتكنولوژ نيبالقوه ا ديفوا ).22شود( مي
بازخورد  افتيدر يبرا يياه ناشناس بودن، فرصت يبرا
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 ليتسه ييدانشكده، توانا انياز همكاران و مرب يفور
مختلف و  يها تيدر موقع انيدانشجو يآموزش برا

دانشكده  يمرب كيبه  يابيتوسعه دست يبرا يليانسپت
). آموزشگران 22است( انياز دانشجو ياديتعداد ز يبرا

 كيو  اند مراقب سالمت آن را به كار برده يها در حرفه
بالگ  ياي). از مزا21اند( آن ذكر كرده يبرا ايمزا يسر

 ييتوانا ،يكيحمل الكترون تيقابل ،يتاليجيد خيچاپ تار
 قيتشو اي، كلمات و انتشار لحظه يمالچك كردن ا

 گرانيبا د دينوشتن و انتشار عقا يبرا انيدانشجو
انتقال  ياستفاده از بالگ برااي  ). در مطالعه21است(

شده  انيمطالعه ب يت براسؤاالاخبار دوره و  اطالعات،
شده است كه چگونه استفاده  انيب گرياست. در مطالعه د
تواند مشاركت و تعامالت  مي كوچك يها از بالگ در گروه

موجود  يها توان از بالگ مي دهد. شيرا افزا انيدانشجو
 ديبااين كه  اياستفاده كرد و بعد از كار آنها را پاك كرد 

پاسخ دانشجو و بالگ  ستميشود. س هيدا بالگ تهاز ابت
بزرگ و  يها در گروه ييايپو يآموزش نهيزم

 افراد را قادر اابزاره نيكند. ا مي جاديا يها يسخنران
را استخراج نموده  انيدانشجو يها پاسخ  كند كه فورا مي

دادن بازخورد و آموزش در ارتباط با آن  يو برا
). مطالعات، 23اده كنند(استف ازيموضوعات، در زمان ن
و  يپرورش مهارت تفكر انتقاد ياستفاده از بالگ را برا

دو روش آموزش  ).21اند( كرده شنهاديپ ينياستدالل بال
و بالگ  يكيزيف ناتيمورد استفاده در بالگ، بالگ معا

 يكيزيف ناتياست. در بالگ معا يگزارش صبحگاه
)Physical examination blogامل بالگ ش ي) محتوا

به متون  نكيل ،ينيبال ناتيمعا يها افتهيبحث در مورد 
مقاالت مرتبط  اي يپزشك يها بر شواهد، عكس يمبتن

 Morning( ي). در بالگ گزارش صبحگاه24است(

report blogهيبالگ ته ،ي) بعد از گزارش صبحگاه 
به  نكيمربوطه، ل ينيبال يها موضوع لهيشود و به وس مي

 ).19شود( مي تيحما يپزشك يها مقاالت مجالت و عكس
صورت  نيرا به هم يتوان خود گزارش صبحگاه مي

را  يتوان خود گزارش صبحگاه مي نيبرگزار كرد. همچن
 شده در تلگرام برگزار كرد. ليتشك يها گروه در

  
  بحث

ابزارها، مواد و  ييمطالعه شناسا نيهدف از انجام ا
علوم در آموزش  نترنتيبر ا يمبتن يآموزش يها روش
ي  مطالعه در سه دسته نيحاصل از ا جينتا بود. يپزشك
و  يمواد درس نترنت،يبر ا يآموزش مبتن يها روش
ي  قرار داده شد. در دسته نترنتيبر ا يمبتن يابزارها
 mobile( ليبر اساس موبا يريادگيآموزش، به  يها روش

learning( نگي)، پادكستPodcasting بالگ گزارش ،(
 ناتي) و بالگ معاmorning report blog( يصبحگاه

  ) اشاره شد.physical examination blog( ينيبال
و  يها تيمز ليبر اساس موبا يريادگي نهيدر زم

ذكر شده  يدر آموزش علوم پزشك ياريبس يكاربردها
دارد  زين ييها چالش ليبر اساس موبا يريادگي مااست ا

به  ديبا ابزارها نيدر هنگام استفاده از ا ديكه اسات
اطالعات و  يموضوع محرمانگ ژهيآن به و يها چالش
 نهي. در زمنديمبذول نما ژهيتوجه و مارانياز ب تيرضا

توجه نمود.  يبه نكات ديبا نيهمچن نگياستفاده از پادكست
 نيموضوع اشاره كرد كه در ا نيبه ا انتو مي از جمله

استاد و دانشجو برقرار  نيروش ارتباط متقابل ب
ت جواب سؤاالبه  ستنديقادر ن انيد، دانشجوشو ينم

 قيفهم مطلب را از طر زانيم ستيبدهند و سخنران قادر ن
ت سؤاال قياز طر نيو همچن يكالم ريارتباطات غ

 ريدرگ تر كمممكن است  انيكند و دانشجو يريگ اندازه
 يتوان برا مي ).17خود را از دست بدهند( زهيبشوند و انگ

روش، بعد از به اشتراك  نيمل در اغلبه بر عدم وجود تعا
درخواست  اني، از دانشجوها گذاشتن پادكست در گروه

ت مطرح شده در پادكست سؤاالشود كه پاسخ خود را به 
 دربرداشت خود را از مطالب موجود  زانيم ايبدهند 

را مشاهده  ها تواند جواب مي . استادندينما انيپادكست ب
 ايست انجام دهد كند و اصالحات الزم را در پادك



  نترنتيبر ا يآموزش مبتن يها ابزارها و روش  فريبا حقاني و همكار
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 207/  )20( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

را  نيا ديبا نيهمچن ديرا بدهد. اسات يليتكم حاتيتوض
به  ها يكه به تمام سخنران ستيبدانند كه دانشجو قادر ن

زمان پادكست را  ديبا نيشكل پادكست گوش دهند. بنابرا
 نيا ؛را خالصه كنند يديكل ميتر كنند و مفاه اهكوت

اده كردن آم يبرا ياست كه زمان اضاف نيدهنده ا نشان
بالگ  ي). برا12در شكل پادكست الزم است( يسخنران

و  ايمزا يو بالگ گزارش صبحگاه ينيبال ناتيمعا
است اما در  دهيذكر گرد يدر علوم پزشك ييكاربردها

آن در مقاالت مرور  يكردكار يها و ضعف صينقا نهيزم
امر  نيعلت ا ديشا ،اشاره نشده است يشده به موضوع
موضوع  نيباشد و ا نهيزم نيقاالت در اكم بودن تعداد م

 تيدارد. در نها يتر بيش يقاتيتحق يها يبه بررس ازين
 يتوان تمام مي موضوع است كه نيا گرينكته قابل تأمل د

 ريز كيرا در  لهمقا نيآموزش اشاره شده در ا يها روش
 يريادگيمجموعه  ريمجموعه قرار داد. همه آنها ز

  هستند. يكيالكترون
به بالگ و پادكست  يه ابزارها و مواد كمك درسدست در

. استفاده از بالگ و پادكست به عنوان دياشاره گرد
است اما در كشور به  يرو به فزون يآموزش يها روش

توجه نمود  ديبا نينشده است. همچن يموضوع توجه نيا
 يها با بالگ و رسانه سهيپادكست در مقا اميكه انتقال پ

و  عيت تر است اما ساده، سرپرزحم نيآنال ينوشتار
  ). 1است( ويتر از راد ارزان
 يآموزش مبتن يها ابزارها و روش نهيپژوهش در زم انجام
در كشور با توجه به  يدر آموزش علوم پزشك نترنتيبر ا

 ياطالعات يها گاهيدر پا يبه زبان فارساي  مقالهاين كه 
) SID( يجهاد دانشگاه ياطالعات علم گاهيشامل پا يفارس
 وانرسد به عن مي نشد، به نظر افتي) Magiran( رانيو مگ
ابزارها و  نيرا از ا علمي هيأت ياعضا يتوان آگاه مي نمونه
 يها يبررس اينمود  گيري اندازه يآموزش يها روش
انجام داد و  يآموزش يها روش نيا نهيدر زماي  سهيمقا

ا اثرات آنه اي ديسنج ها روش نيرا از ا انيدانشجو تيرضا
  .ديسنج يريادگي يرا بر رو

موضوع اشاره  نيتوان به ا مي مطالعه نيا يها تيمحدود از
 web ofمثل  گريد يها گاهيكه در پا يكرد كه مقاالت

science  در دسترس نبودن اصل مقاالت  ليبه دلكه بود
 نيگردد ا مي شنهاديپ وارد مطالعه نشد. رانيكشور ا يبرا

در خارج از كشور  گريحقق دم كيشدن با  نكيمطالعه با ل
 web of scienceدسترس قرار دادن مقاالت  درجهت 

مطالعه زبان  نيا گريد يها تي. از محدودرديصورت پذ
 يسيو انگل يمقاالت بود كه محقق فقط مقاالت به زبان فارس

وارد مطالعه كرد.  گريد يها زبان هتسلط نداشتن ب ليرا به دل
مختلف از  يها كه به زبان نيقاز محق يميگردد ت مي شنهاديپ
 ييايتاليا ،يفرانسو ،يولياسپان ،يعرب ،يسيانگل ،يفارس ملهج

اين كه . با توجه به نديتسلط دارند مطالعه حاضر را تكرار نما
مورد  نترنتيبر ا يآموزش مبتن يو ابزارها ها مواد، روش

عالوه بر كاربرد در حوزه علوم  ياستفاده در علوم انسان
را دارند  يپزشك مكاربرد در حوزه علو تيبلقا يانسان

و  ها مواد، روش گريداي  گردد در مطالعه مي شنهاديپ
 يدر حوزه علوم انسان نترنتيبر ا يآموزش مبتن يابزارها

  گردد. يبررس زين
  

  گيري نتيجه
 يريادگيمانند  نترنتيبر ا يمتنوع آموزش مبتن يها روش
 ،يش صبحگاهبالگ گزار نگ،يپادكست ل،يموبا قياز طر

استفاده  يها تيوجود دارد كه قابل يكيزيف ناتيبالگ معا
شود كه  مي هيدارند. توص يدر آموزش پزشك ييباال

برگزار  براي توانمندسازي اساتيد يآموزش يها كارگاه
 ها روش نياستفاده كارآمد از ا يبه سو ديتا اسات گردد

  گام بردارند.
  

  قدرداني
مقاله مورد  نينها، در اكه مقاالت آ يكسان ياز تمام

  .ديآ مي به عمل ياستفاده قرار گرفت تشكر و قدردان
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Abstract 
 
Introduction: Medical faculty members are often looking for new instruments in their teaching. Such 
instruments can be found in internet-based technologies. This study aimed to investigate tools, materials, and 
educational methods based on internet in medical education.  
Methods: : In this review, Sid, Iranmedex, Irondoc, Magiran, Pubmed and Ericdatabsese were searched 
using key words such as internet, social network, teaching and education 
Results: In the preliminary search, 800 articles were retrieved. After removing duplicates, 490 articles were 
remained. Based on title, abstract, inclusion and exclusion criteria, 33 articles entered the systematic review. 
Results were categorized into 3 groups. In the instrument category, learning management system, social 
networks and mobile devices can be named. Concerning materials category, podcast and vodcast and in 
educational methods category, mobile learning, morning report blog and physical examination blog were 
identified. 
Conclusion: Different educational methods based on internet such as mobile learning and podcasting have a 
high potential in medical education. We suggest introducing such tools to faculty members in worshops 
which are held by EDCs in order to apply them in their teaching.  
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