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سردبیر به نامه

  حیتشر علوم آموزش در یکیالکترون يریادگی نقش

  *زند امین

  

  441تا  440 ):54(15 ؛1394 /پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله

  

پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله محترم سردبیر  

Electronic( یکیالکترون يریادگی نقش ، يمجاز يفضا گسترش و يفناور شرفتیپ با امروزه Learning( آموزش در 

 توان می )یشناس بافت و یآناتوم شامل( حیتشر علوم بخصوص یپزشکي  هیپا علوم مورد در .است شده برجسته علوم

Text( یدرس کتب یعنی جیرا منابع یآموزش صینقا از کاستن و آموزش تیفیک يارتقا جهت Book( از ،ها  اطلس و 

   .کرد استفاده )يوتریکامپ يها برنامه و ینترنتیا ياه گاهیپا مثل( یکیالکترون يریادگی منابع

 در ، کند نمی تیکفا بدن يها ارگان از يتعداد یآناتوم يریادگی در ییتنها به یآناتوم جیرا يها اطلس و متون از استفاده

 دهیچیپ يها انارگ نیا ساختمان بهتر فهم در تواند می يوتریکامپ يبعد سهسازي  هیشب يفناور از استفاده يموارد نیچن

 و ندیبب مختلف جهات در را مربوطه ارگان تا دهد می را امکان نیا کاربر به هشدسازي  هیشب يها مدل نیا .باشد مؤثر

 و کند مشاهده را آن نیریز يساختارها بتواند تا کند حذف را آن از ییها قسمت ای کند دایپ آن از یمناسب ییفضا درك

 به توان می دهند می قرار کاربر اریاخت در را یامکانات نیچن که ینترنتیا يها گاهیپا لهجم از .دینماسازي  ساده را آن

”Visible Human Server“ 1(کرد اشاره.(  

 استفاده قابل ریغ آموزش يبرا آنها يها ارگان از یبعض حیتشر يها سالن اجساد از انیدانشجو مکرري  استفاده علت به

 آموزش امر به که هستند اجساد از یواقع يریتصاو وها  داده يحاو ینترنتیا يها گاهیپا از يتعداد کهیحال در است، شده

Visible” به انتو می موارد نیاي  جمله از .کرد خواهد کمک Human Project“يالدیم 2000 سال در کردکه اشاره 

 جسد از )Axial( يمحور مقاطع در کیبار اریبس يها برش با يریتصاو و شد انجام کایامر یپزشک یمل کتابخانه توسط

 يموارد در ).2(است شده منتشر يمجاز يفضا در آنها کیآناتوم اتیجزئ ذکر با همراه که شد هیته زن کی و مرد کی

 از استفاده نجایا در و ستین ریپذ امکان حیتشر يها سالن يبرا مغز رینظ بدن يها ارگان از يتعداد ينگهدار ای هیته

 عنوان به کند، می فایا يریادگی ندیفرا در تیحائزاهم ینقش ، ییها ارگان نیچن از شده هیته یقعوا يدئوهایو و ریتصاو

Virtual” نام هب نترنتیا دراي  برنامه نمونه Reality Brain Project“ ياجزا سازد می قادر را کاربر که است موجود 

  ).3(کند مشاهده یواقع مغز از شده هیته يها برش در را مغز یاصل

 یدستگاه صورته ب هیپا علوم دروس آموزش ران،یا کشور منجمله یپزشک يها دانشکده از يتعداد در ریاخ انیسال یط

)Organ-Based( افتهی ادغام و )Integrated( در هیپا علوم مختلف دروس آموزش بر یمبتن واقع در که ردیگ می صورت 

 يتعداد که یحال در ست،ین انیدانشجو اریاخت در یمدون یسدر کتب هنوز نهیزم نیا در یول است، بدن يها ارگان قالب

                                                
  mashfegh@gmail.com .رانیتهران،ا ،یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دانشکده ح،یتشر علوم و يولوژیب گروه ،یپزشک يدانشجو زند، نیام :مسؤول نویسنده *

  14/9/94 :پذیرش تاریخ ،16/8/94 :دریافت تاریخ
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  نامه به سردبیر  امین زند
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 نهیزم نیا در دیمف یمنابع يحاو دهند، می ارائه را  یآموزش ستمیس نیچن که معتبر يها دانشگاه ینترنتیا يها گاهیپا از

MD( یعموم یپزشک آموزش برنامه به توان می آنهاي  جمله از که هستند Program Curriculum( ادغام یموآنات و 

Integrated( افتهی Medical Anatomy( نیسکانسیو دانشگاه )University of Wisconsin( در که کرد اشاره کایامر 

  ).4(است گرفته قرار آن ینترنتیا گاهیپا

 فرا یتجرب بصورت را کروسکوپیم رینظ حیتشر علوم در ازین مورد ابزار و لیوسا با کاري  نحوه انیدانشجو معموالً

 دلور دانشگاه ینترنتیا گاهیپا رینظها  دانشگاه یتخصص ینترنتیا يها گاهیپا از يتعداد که یحال در رند،یگ می

)University of Delaware( ها  نهیزم نیا در دئویو و ریتصو متن، شامل یناسبم یآموزش مطالب يحاو کا،یامر

  ).5(است

 يها برنامه ،ینترنتیا يها گاهیپا از يتعداد ،ها تبلت و همراه لفنت يها یگوش از استفاده روزافزون گسترش به توجه با

Application( يکاربرد Programs( ینترنتیا گاهیپا مثال يبرا اند، نموده ارائه یآناتوم آموزشي  طهیح در یمختلف 

”Instant Anatomy“ مهم نکات يحاو یآموزش يها کارت فلش يدارا که نموده يکاربرداي  برنامهي  ارائه به اقدام 

 مهم مطالب مرور به اقدام یراحت به خود، تبلت ای همراه تلفن یگوش يرو بر آن نصب با تواند می کاربر و است یآناتوم

  ).6(دینما یآناتوم

 ارتقا در یکیالکترون يریادگی و نینو يها يفناور نقشي  نهیزم در یپژوهش است يضرور شد، ذکر آنچه به توجه با

  .رود بکار يفناور بر یمبتن یآموزش يندهایفرا نیتدو در آن جینتا و شود انجام حیتشر معلو دروس آموزش
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