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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

با  ي. از طرفميهست ير علوم پزشكآن د يريكارگ و به ديجد يآموزش يها شاهد مطرح شدن روش رياخ يها در سال
-ياددهي نديها در فرآ آن كارگيري بهو  يآموزش ديجد يها به روش ازين ،يآموزش پزشك يها رشته تيتوجه به ماه

 كارگيري بهآن را  توان يم ،يآموزش يتكنولوژ يِشناس . با توجه به واژهرسد يبه نظر م يضرور شياز پ شيب يريادگي
 يريادگي تيو تثب ليتسه يو علوم ارتباطات برا يآموزش يها رسانه ،يريادگيآموزش،  طهيبا ح مرتبط يعلم يها افتهي

  :بعد است ايسه جنبه  يدارا يآموزش ي). تكنولوژ1دانست(
) و استفاده از آن در امر آموزش و ديجد يو بصر يسمع لي(معموالً وسا ديجد يها كه بر رسانه يبعد اياول: جنبه  جنبه

كه امر آموزش و  شود يگفته م ييها ابزار و رسانه ل،يبه تمام وسا يآموزش يجنبه، تكنولوژ نيدارد. از ا ديتأك يريادگي
  .دينام زين يافزار بعد سخت ا،آن ر توان يو م كند يم ليرا تسه يريادگي

مانند  شود؛ يبهتر منجر م يريادگياست كه به  يمواد آموزش ايافزار  نرم يطراح يها روش ايدوم: فراگردها  جنبه
و  يابيارزش ش،يمنابع، آزما هيها، ته ها، انتخاب روش هدف نييچون تع يشده كه در آن از اصول يزير آموزش برنامه

است كه در طرح، اجرا و  ييها و فراگردها مجموعه روش يموزشآ يتكنولوژ دگاه،يجنبه و د ني. از اشود ياجرا بحث م
  .شود يگرفته م به كارآموزش  يابيارزش
اعم از كوچك  ،ينظام آموزش كيدر صورت بروز مشكل در  گر،يدارد؛ به عبارت د ديحل مسأله تأك يژگيسوم: بر و جنبه

با  اي ،پردازد يمشكل م نييبه تب يآموزش يخاص، تكنولوژ طيمح كيبه آموزش در  ازيدر صورت ن نيبزرگ و همچن اي
 ني. از اكند يحل آن مشكل اقدام م اي ازيرفع آن ن يبرا شد،با ليدر حل مشكل دخ تواند يكه م يتوجه به عوامل متعدد

 يها برنامه ليو تحل هيبه تجز ،يستميس ديد كياست كه با  ييها و راهبردها مجموعه روش يآموزش يجنبه، تكنولوژ
 ني). بنابرا2(دهد يحل ارائه م رفع موانع و حل معضالت، راه يها برا مشكالت و علل آن افتنيپرداخته و پس از  يآموزش

و  يافزار نرم ،يافزار سخت يها نهيدر زم يعلم يها افتهي نيآخر كارگيري به يبه معنا يآموزش يگفت تكنولوژ توان يم
است. چنان كه در جنبه دوم  يريادگي-ياددهي نديماهرانه فرآ ياجرا يبرا يآموزش يها و راهبردها استفاده از روش

 ديمورد تأك يريادگي ليتسه يرا برا يمواد آموزش ايافزار  نرم يطراح يها روشجنبه  نيذكر شد، ا يآموزش يتكنولوژ
  . نديگو يم يآموزش يطراح ،يآموزش يجنبه از تكنولوژ نيدر اصطالح به ا دهد؛ يقرار م
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 ها ها، مهارت موردنظر در دانش راتييبه تغ لين يبرا يآموزش يها روش ينيب شيپ اي زيتجو توان يرا م يآموزش يطراح
 انيكمك به مجر يبرا يآموزش يطراح يها كه مهارت كند يم اني) بناروندي(به نقلِ د ). نونان3(دانست رانيفراگ عواطفو 

 يريادگي ندياست كه فرآ نيا يآموزش يطراح ياست. در واقع فرض اساس يضرور يكنترل آموزش كالس يآموزش برا
 يطراح يبرا )،يو رضو ينوروز ل از(به نق چيسكوري). پ4(رنديبگ دايتا بهتر  كند يكمك م رندهيادگيرا توسعه داده، به 

 يابياثربخش، ارزش يريادگي جادياز زمان، ا نهياستفاده به نه،ياز هز نهيبرشمرده است؛ استفاده به تيمز نيچند يآموزش
- ياددهي نديفرآبه  توان ينم يآموزش يو توجه به طراح ي). در واقع بدون آگاه5(يمعتبر و رقابت سازمان يآموزش

چنان  ،است يضرور اريبس يدر آموزش پزشك يآموزش يتكنولوژ كارگيري به تي). اهم6(افتياثربخش دست  يريادگي
در  يكيتكنولوژ يها ياز نوآور تيبه منظور حما يآموزش يگروه تكنولوژ اينيرجيدانشگاه و يكه در دانشكده پزشك

شامل  يگروه خدمات نيا يآموزش يتكنولوژ شگاهياست. آزما هشد ليتشك يدر حوزه علوم پزشك يريادگي يندهايفرآ
 التيتسه يطراح ،يآموزش ييدئويو يافزارها نرم ديتول سازها، هيشب كارگيري بهو  ديها، تول رشته تيتوسعه وب سا

 يريكارگ به نهيدر زم دياسات يتوانمندساز يها و كارگاه يآموزش يافزارها نرم كارگيري بهتوسعه  ،يبصر -يسمع
 تواند يم يدر آموزش پزشك يآموزش يتكنولوژ كارگيري به. در واقع دينما يرا اجرا م يآموزش يها يوژتكنول

  :كه نيكاربردها عبارتند از ا نيداشته باشد؛ اما اهم ا ياديز يكاربردها
 نديها را در فرآ آن نموده و ييرا شناسا تيو ترب ميتعل نينو يها يآور تا فن كند يكمك م يآموزش پزشك انيبه مجر •
  .رنديگ به كار يريادگي-ياددهي
اجرا و  ،يرا طراح يريادگي-ياددهي ديجد يها نظام ،يدر علوم پزشك يمناسب آموزش يها يآور با استفاده از فن •

  .ندينما يابيارزش
 يمنابع آموزشها و  رسانه ديو تول يبه مشاركت در طراح ،يدر علوم پزشك يريادگي-ياددهي نديفرآ ليتسه يبرا •

  بپردازند.
رفع آن با  يپرداخته و برا يدر حوزه علوم پزشك يريادگي-ياددهي نديمسائل و مشكالت موجود در فرآ ييبه شناسا •

  .مناسب ارائه دهند يها حل ها، راه آن ييربنايز كرديمتنوع آن با توجه به رو يو الگوها يآموزش ياستفاده از طراح
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