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چكیده
سابقه و هدف: آموزش الکترونیک ارائه برنامه آموزشی مبتنی بر ابزار الکترونیکی است. دانشگاه های علوم پزشکی جهت 
ارائه خدمات بهداشــتی- درمانی نیازمند تربیت نیروی انســانی متخصص می باشــند. با توجه به اهمیت تاثیر تکنولوژی، 
شناســایی اجزاء آموزش الکترونیک پزشــکی و اســتفاده ازتکنولوژی به تحقق آرمان های آموزش وکیفیت آموزشی منجر 

می گردد.
 ،scopus ،روش ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی- تطبیقی با جســتجوی وســیع پایگاه های اینترنتی، نشــریات معتبر

NYU ،CSU ،JISC ،Google scholar ،SID و کتب مرتبط در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها: آموزش الکترونیکی در این مقاطع به روش آموزش مداوم پزشــکی، بیمار مجازی، شــبیه ســازی، نرم افزارها، 
برنامه مبتنی برحل مساله، تزاروس و غیره طبقه بندی می گردد. اصول اساسی آموزش الکترونیک پزشکی شامل آموزش 
چندرسانه ای، مدالیته و یکپارچگی است. جهت پیاده سازی این اصول زیرساخت های اساسی از جمله زیرساخت فناوری، 

فرهنگی وشاخص های برنامه ای، چشم انداز، امورمالی، ارتباطات، ساختار و استانداردها مورد نیاز می باشد.
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به این مهم که بدون وجود زیرساخت ها و اصول آموزش الکترونیک پزشکی، دانشگاه های 
علوم پزشکی از تحقق آرمان های آموزشی ترکیبی باز خواهند ماند، لذا راه های مقابله با این چالش؛ ارائه آموزش ترکیبی، 
تصویرســازی الکترونیک، پزشــکی از راه دور و تدوین منشــور آموزش الکترونیک پزشکی می باشد. در این زمینه بررسی 
عوامل سازمانی، عوامل محیطی، تکنولوژی، منابع آموزشی، سواد اطالعاتی، تشکیل کنسرسیوم جهت دستیابی به آموزش 
الکترونیک پزشــکی ضروری اســت. این امر با ایجادخط مشــی، راهبرد مشخص و ماموریت روشن می تواند آینده موفقی 

را پیش روی علوم پزشکی قرارداد.
کلمات کلیدی: آموزش الکترونیک، آموزش پزشکی، آموزش مداوم پزشکی

مربی، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران، ایران 1ـ 
پژوهشگر- کارشناس فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران )*نویسنده مسئول( 2ـ 

bsadegian@yahoo.com :آدرس الکترونیک  
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مقدمه
دانشگاه های علوم پزشکی، عالوه بر ارائه خدمات بهداشتی 
درمانی به مردم، وظیفة مهم تربیت نیروی انسانی متخصص 

مورد نیاز جامعه در زمینه های مختلف را بر عهده دارند. این 
امر ایجاب می کند که آموزش پزشکی به صورت مداوم تحت 
بازنگری قرارگرفته و با رفع کاستی ها در ارتقاء آن کوشش 
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گردد، خصوصًا که فرآیندآموزش پزشکی تحت تاثیرعوامل و 
متغییرهای متعددی همچون دانشجو، استاد، عرصه آموزش، 
روش های آموزش و منابع آموزش قرار دارد که مهم ترین بحث 
آنها تکنولوژی های آموزشی و یادگیری الکترونیکی است. 
آموزش پزشکی در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان در 
 (Undergraduate Medical سه مقطع آموزش پزشکی عموم
 (Graduate آموزش پزشکی تخصصی ،Education) UME

مداوم  پزشکی  آموزش  و   Medical Education) GME

CMD (Continuing Medical Education) ارایه می گردد.به 

همین جهت ارایه راهکارهایی درجهت ارتقاء آموزش پزشکی 
گردهمایی مختلفی متشکل از سران آموزشی، اندیشمندان و 
مربیان آموزش پزشکی دراجالس سال 1988 برگزارگردید که 
گام های اصالحی و ارتقائی فزاینده ای در سیر آموزشی پزشکی 
الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی پیشنهاد گردید که می تواند 
برای دانشجویان، استفاده از دانش جدید را میسرسازد )3-1(.
آموزش الکترونیکی یک فرآیند جدید در آموزش است که بر 
اساس فناوری هـای رایانـه ای، چنـد رسـانه ای و پردازشگرها 
شکل گرفته است. آمــوزش الکترونیکــی انعطــاف زیــادی 
را در روش شناسی آموزشی، مدیریت محتوی، تعامل هم 
زمـان و غیر هم زمان بین استادان و دانشجویان، سازماندهی 
ارزیابی  باالخره  و  آموزشی  طرح های  دوره ها،  ساختار  و 

دانشجویان بوجود آورده است )4(.
ابزار  بر  مبتنی  آموزشی  برنامه  ارائه  الکترونیکی  آموزش 
از  استفاده  شامل  الکترونیکی  آموزش  است.  الکترونیکی 
رایانه یا دیگر وسایل الکترونیکی درچندین روش برای تدارك 
آموزشی یا مواد آموزشی است )5(. آموزش الکترونیکی ارائه 
آموزش از طریق وسایل الکترونیکی اسـت. ایـن نوع آمـوزش 
بـرای آن دسـته از یادگیرنـدگان کـه در جستجوی آموزشهای 
غیرسنتی هستند یـا بـه دور از موسسات آموزشی زنـدگی 
مـی کننـد و یـا بـه دالیـل مختلفی تمایـل دارنـد بـصورت 
الکترونیـک آمـوزش ببینند، جذابیت ایجاد می کند )6، 7(. 

آموزش الکترونیکی ارائـه کننـده محتـوای آمـوزش از طریق 
رسانه های الکترونیکی شامل اینترنت، اینترانـت، اکسترانت، 
نـشر مـاهوارهای، نـوار صـوتی تـصویری، تلویزیـون، سـی 
دی رم و آمـوزش مبتنـی بـر رایانـه میباشد. »الیوت میسی« 
آموزش الکترونیکی را استفاده از فنــاوری شــبکه جهــت 
آموزش  توسعه  و  مدیریت  انتخــاب،  ارائــه،  طراحــی، 

تعریف میکند )8-10(.
با پیشرفت آموزش الکترونیکی، آموزش علوم پزشکی نیز از 
ظرفیت هـای آن در زمینـه هـای مختلـف بهـره جسته است. 
در قرن حاضر دانشکدههای پزشکی برای فــائق آمــدن بــر 
مــشکالتی از قبیــل افــزایش تعــداد دانشجویان متقاضی 
تحصیل، کمبود فضای فیزیکـی و هزینه های هنگفت آموزش 
سنتی چاره ای جز پرداختن به آموزش الکترونیکی ندارند )11(.
آموزش الکترونیکی کاربردهای مختلفی دارد، از جمله اجرای 
دوره های آموزشی منجر مدرك، آمـوزش هـای مــداوم بــرای 
آموزش های  بیمــاران،  آمــوزش  پزشــکی،  کارکنــان 
عمومی برای ارتقاء سطح سالمت جامعه، آموزش های مکمل 
و شبیه سازی جهت آمـوزشهـای عملی )12(. اهمیت موضوع 
از آنجایی روشن می گردد که جامعه اطالعاتی دنیا موجب 
گردیده تا دانش پزشکی به طورمداوم در حال تغییر وتحول 
است به طوری که هر4 تا 5 سال به طور متوسط 50 درصد 
دانش پزشکی و در طول 8 تا 10 سال، 75 درصد دانش کهنه 
می گردد. تاثیرات تکنولوژی و موارد کاربردی آن درآموزش 
پزشکی بسیار چشمگیر می باشد. بنابراین بررسی ابعاد اثرات 
و تبیین راهکارهای آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی بسیار 
اهمیت دارد )3-1(. البته فراموش نکنیم که وجود ابزارهای 
به کالس هایی همچون  نیاز  آموزشی،  الکترونیکی  مختلف 
تشریح با جسدهای واقعی را حذف نمی کنند، اما کمک بزرگی 
برای آموزش بهتر آناتومی در پزشکی خواهند نمود. کالس 
آموزش درس آناتومی )کالبدشناسی( دانشجویان پزشکی، در 
دانشگاه امپریال لندن به یک تاچ اسکرین بزرگ تجهیز شده 
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است. میز تشریح مجازی (Virtual dissection table) یک 
صفحه چند لمسی بوده و یک اسکن سه بعدی از کل بدن 
انسان را نمایش می دهد. این اسکن به حسب نیاز می تواند 
عضالت، عروق، استخوان ها و احشا را نشان دهد یا آنها را 
برای دیدن بافت های زیرین پنهان کند. تقریبًا چیزی شبیه 
 (MRI) و ام آر آی (CT Scan) به برش های سی تی اسکن
همچنین کالس آناتومی دانشگاه استنفورد نیز به این گجت 

مجهز شده است )13(.
اجزاء و راهکارهای آموزش الکترونیکی این اجازه را می دهد 
تا تالش بیشتری در زمینه آموزش فراهم گردد؛ بنابراین باعث 
می شود تا مرزهای کشورها به هم نزدیک تر شده و همه به 
یک همگرایی و به سمت آموزش هایی جهت افزایش توجه 
به سالمتی که هدف جهان آتی است سوق داده شوند )14(.

و از آنجا که آموزش پزشکی رکن اصلی توسعه ملی در نظر 
گرفته می شود )16(. بنابراین ضروری است که محیط های 
آموزشی متناسب با تغییرات روز و پیشرفتهای جهانی پیش 
رود و این کار نیازمند برنامه دقیق و مدیریت کارآمد و مؤثر 
است. درحالت کنونی برای معادل سازی و امکان فراهم سازی 

آموزش پزشکی اثر بخش و کارا سیستم آموزشی کشورعزیزمان 
نیازمند به طراحی و پیاده سازی آموزش پزشکی الکترونیک از 

طریق فناوری کامپیوتر امری ضروری است)17(.
فواید استفاده از فناوری کامپیوتر به عنوان قو ی ترین، سریع ترین، 
ارزان ترین و مطمئن ترین راه دستیابی به اطالعات امری است 
انکارناپذیر و گسترش روزافزون دسترسی به سخت افزارها 
و نرم افزارهای مناسب برای آموزش الکترونیکی پزشکی، 
بخصوص توسعه شبکه جهانی گستروب، افق جدیدی را 
است  نهاده  کشورمان  پزشکی  علوم  دانشگاه های  برابر  در 
)18( و استفاده از این امکانات در جهت آموزش الکترونیکی 
پزشکی، به آرمان های کیفیت آموزش می گردد )19(. ازجمله 
فراگیرمحوری، یادگیری مادام العمر، یادگیری فعال، تعامل در 

یادگیری و چند رسانه ای بودن، کمک کند )20(.
از مزایای دیگرآموزش الکترونیکی پزشکی: نیازی به صرف 
وقت وحضور درکالس نیست؛ روش مطالعه انعطاف پذیری 
است که مطابق با نیازهای دانشجویان است؛ سرعت مطالعه را 
خود دانشجو می تواند تعیین نماید: دارای کالس های درسی، 
برنامه آموزشی، راهنمایی درس،...است؛ مزایای مربوط به 
کارگروهی در آن وجود دارد؛ کنجکاوی و ابتکار بیشتر به 
تکنولوژی جدید در آن وجود دارد؛ در آن اطالعات به روز 
است؛ ارزیابی به صورت برخط (ON LINE) صورت می پذیرد؛ 
محدودیت زمانی و مکانی نداشته و هزینه یادگیری را کاهش 

می دهد )21(.
و  متقاعد  پزشکی:  الکترونیکی  آموزش  محدودیت های  از 
توانمندسازی اعضای هیئت علمی؛ گذشته از اینکه دانشجویان 
باید به یادگیری مستقل وشیوه های استفاده از امکانات یادگیری 
مستقل الکترونیکی ترغیب شوند. فرآیندتغییر نگرش اعضای 
هیئت علمی وکسب تجربه در تهیه برنامه های جدید، فرآیند 

دشوار و وقت گیری است )21(.
آمـوزش  سـازی  پیـاده  در  توفیـق  برای  می رسد  نظر  به 
الکترونیکـی و بهـره منـدی از ظرفیـت هـا و گریـز از تهدیدهای  اجزای تکنیکال درآموزش یادگیری پزشکی )15(
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احتمـالی در دانـشگاه هـای علـوم پزشـکی کشور، پرداختن 
به مطالعات تطبیقی و بهره بـرداری از تجارب دانشگاههای 
موفـق در کـشورهای پیـشرو در زمینه آموزش الکترونیکی 

الزم و ضروری است.

روشها
مطالعه حاضر بصورت توصیفی-تطبیقی باجستجوی وسیع 
 scopus، SID، Google ،پایگاه های اینترنتی، نشریات معتبر
زمینه  این  در  مرتبط  scholar، JISC، CSU، NYUو کتب 

مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. راهکارهای اساسی در زمینه 
استقرار سازی آموزش الکترونیکی در حوزه آموزش علوم 

پزشکی ارائه گردید.

یافتهها
 1988 سال  اجالس  در  شده  مطرح  مسایل  مهمترین  از 
توسعه فناوری اطالعات در عرصه آموزش پزشکی بود که 
دانشکده های زیادی درکشورهای پیشرفته از سیستم آنالین 

جهت ارتباط با اساتید و دانشجویان را بکاربردند)1-3(.
دانشکده های  در وب سایت  انجام شده  بررسی های  نتایج 
یادگیری  پزشکی کشورهای مورد مطالعه در زمینه کاربرد 
هاروارد،  دانشگاه  در  می باشد:  شرح  این  به  الکترونیکی 
تکنولوژی فناوری اطالعات اکثر برنامه درسی را شامل می شود. 
علوم پایه و پاتوفیزیولوژی وسرفصل های دو سال اول تقریبًا80 
درصد بصورت الکترونیکی هستند. دانشجویان از طریق شبکه 
به تمامی موارد درسی الکترونیکی دسترسی دارند. در سال 
2007، حدود263 دوره برای آموزش مداوم پزشکی ارائه و 
حدود60000 نفر از 105 کشور در آن ثبت نام کردند. بعضی 
از این دروس بصورت برخط و برخی بصورت غیر برخط 
و چندرسانه ای ارائه می شوند. بیش از 50 درصد محاوره  ای 
مطالب در قالب صفحات وب است و از طریق شبکه محلی 

قابل دسترسی هستند )22، 23(.

در دانشگاه میشگان، اکثر دروس بصورت برخط یا نرم افزاراست 
)24(. دانشگاه جانز هاپکینز در پایگاه اینترنتی خود، بخشی 
ازآموزش را به صورت بر خط قرار داده است و از طریق شبکه 
داخلی وجهانی با شناسه کاربری قابل دسترسی است.و در زمینه 
بهداشت و سالمت عمومی عرضه می شود. در فهرست دروس 
این دوره ها، درس هایی از قبیل اپیدمیولوژی، تغذیه و بیولوژی 
به چشم می خورد  )25(. دانشگاه پزشکی نیویورك در سال های 
اخیر، یادگیری الکترونیکی را در دستور کار دانشجویان پزشکی 
قرار داده است در سال اول و مقدمات پزشکی، دانشجویان 
دوره های درسی نظیر بیوشیمی، فیزیولوژی، علم اعصاب و 
علم رفتاری را ازطریق وب می گذرانند )26(. دانشگاه پنسیلوانیا 
دوره چهار ساله پزشکی را به صورت الکترونیکی آماده ساخته 

است )27(.
بررسی های به عمـل آمـده در دو دانـشگاه مارشـال و دراکسل 
در ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد کـه در دانشگاه مارشال 
برای دوره هـای آنالیـن از WebCT Vista- استفاده شـده کـه 
بـه سیـستم مـدیریت دوره و مبتنی بر وب مشهور است. 
دوره های آنالین ارائه شده در این دانشگاه به وسیله اساتید 
گـروه هـای آموزشـی پایجاد شده و محتـوی دوره هـا و دروس 
و گواهینامـه پایان دوره ها مشابه دوره های حضوری است 
)28( تولید آموزش با کیفیت باال در سطح مقاطع کارشناسی 
و تحصیالت تکمیلی، ارائـه خـدمات و تـأمین منـابع برای 
پیشرفت آموزش دانشجویان، بـاال بـردن کیفیـت مراقبــت 
بهداشــتی درمــانی، در دســترس قــرار دادن آموزش با 
استفاده از روش های مناسب و گسترش آن از طریق نوآوری 
جزو مفاد مأموریت سازمانی دانـشگاه قرار دارد. دوره های 
به سه قسمت  این دانشگاه را می توان  از طریق  ارائه شده 
آنالیـن، حـضوری بـا اسـتفاده فناوری و آموزش ترکیبی 
تقسیم کرد. دانشجویان آنالین منطبق با برنامه زمانی خود 
تحصیل میکنند و محل تحصیل آنها در خانه، محل کار و در 
هر جایی که امکان کار با رایانه و دسترسی به اینترنت وجود 
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دارد، انتخاب می شـود. مـدیریت ایـن دانـشگاه تاکید دارد 
که دانشجویان آنالین باید با مهـارت خـود آموزی و مدیریت 
زمـان قـادر بـه برقـراری ارتبـاط و توانایی کار با رایانه را 
داشته باشند )29(. برای اسـتفاده از دوره های آنالین، دانشگاه 
نرم افزار و سـخت افـزار مورد نیاز را به دانشجویان معرفی 
مـی کنـد. ملزومـات خاص از قبیل مدرك تحصیلی قبلی برای 
ورود به این دوره ها مـورد نیـاز اسـت. ارزیـابی بـصورت 
آنالیـن صـورت مـی گیـرد. برخـی از دوره هـای آنالیـن 
ایـن دانشگاه عبارتند از: کدگذاری پایـهICD9 CM، کـدگذاری 
پیشرفته، بهداشت فردی، اصطالحات پزشکی، سیستم های 
مدیریت محیطی، تشخیص و برنامه ریزی درمــان، ارزیــابی 
خطــرات محیطــی، تغذیــه و رژیــم درمانی، مشاوره روانی 
و غیره )30(. اما دانشگاه درکسل، دانشگاهی است که در آن 
در سال 2000 برای اولین بار دانشکدهای کاماًل بی سـیم دایـر 
شد. در این دانشگاه بـیش از 19500دانـشجوی پـاره وقت 
و تمام وقت در کالج های مختلـف بـه تحـصیل مشغول هستند 
)31(. دانشگاه آنالین درکـسل مخـتص برنامه های آمـوزش 
از راه دور مبتنـی بـر اینترنـت در ایالت متحده آمریکا و خارج 
از آن است. این دانـشگاه از سال 1996 برنامه های آنالین خود 
را ارائه می دهـد. برنامه های آن به عنوان بهتـرین برنامـه هـای 
دانـشگاه  ایـن  اسـت)32(.  شـده  بنـدی  رتبـه  تحـصیلی 
هـم  و  دکتـری  ارشـد،  کارشناسـی  کارشناسـی،  مـدارك 
چنـین گواهینامه هایی را در دوره های مختلف ارائه مـی کنـد. 
در سال 2002 دانشگاه درکسل اولین سـرویس پرتـال وب 
موبایل را برای دانشجویان راه اندازی کـرد تـا از هر جای دنیا 
به یک میزان از اطالعـات مـورد نیـاز از طریق مجازی تحت 
شبکه دسترسـی پیـدا کننـد)33(. امروزه دانـشکده پزشـکی 
علوم  رشته  دانشجوی   1000 از  بـیش  درکـسل  دانـشگاه 
پزشـکی دارد کـه از ایـن نظر بیشترین تعداد را در بین دانـشکده 
هـای پزشـکی خــصوصی کــشور آمریکــا داراســت)34( 
. ماموریــت دانشگاه درکسل تهیه آموزش آنالین با کیفیت 

بـاال بـا ارائه روش مناسب برای کـسب مـدارك معتبـر بـدون 
حضور فیزیکی در کالس است. تعهـد بـه نـوآوری و تعالی 
در آموزش باعث شده تا این دانـشگاه از دیگـر موسسات 
ارائه دهنده آموزش آنالین در کشور آمریکا متمایز شود )35(.

کلیه خط مـشی هـا و اسـتانداردهای دوره های آنالین مشابه 
دوره های حضوری است )36(. ارزیـابی در ایـن دانـشگاه 
در  آنالین  دوره های  می گیرد.  صـورت  آنالیـن  بـصورت 
پزشکی،  دستیاری  از:  عبارتند  پزشـکی  علوم  رشته های 
زنـان،  بهداشت  پرستاری  بالینی،  پـژوهش هـای  پرستاری، 
مـدیریت سیـستم های بهداشتی درمانی، نوآوری در پرستاری، 
بیوانفورماتیک، آشنایی با صورت حـساب های پزشـکی و 
کـدگـذاری، طب مکمل، بهداشت عمومی و غیره )37(.کشور 
انگلستان نیز در دو دهه اخیر رشـد و پیـشرفت زیادی در 
زمینه آموزش الکترونیکی پیدا کـرده اسـت. دانشگاه اولستر 
در سال 2001 استراتژی اولیه آمـوزش الکترونیکی را تصویب 
کرد که از سه مرحلـه ابتـدایی، میانی و پیشرفته تشکیل شده 
 Campus one است. پروژه آمـوزش از راه دور این دانشگاه
نامیده میشود کـه مجموعه ای از دوره های آنالین را برای افراد 
متقاضـی در سراسـر جهـان ارائـه مـی دهـد. حیطـه دوره هـای 
تکمیلـی،  تحـصیالت  برنامه هـای  شامل   Campus one

و  مـداوم  آمـوزش هـای  حرفـه ای،  توسـعه  دوره هـای 
طریـق  از  همگـی  کـه  مـی باشـد  مدت  کوتاه  دوره های 
اینترنــت ارائــه مــی شــوند. مرکــز خــدمات آمــوزش 
الکترونیکی متولی پروژه آموزش الکترونیکـی در ایـن دانشگاه 
است. دانـشگاه اولـستر در رشـته هـای علـوم زیست پزشکی 
توان باالیی دارد و تاکنون در ارزیـابی به عمل آمده رتبه های 
باالیی را در این رشته ها بدست آورده اســت )38، 39(. ایــن 
دانــشگاه مــدلی را بــرای آموزش ترکیبی ارائه داده اسـت 
کـه بـسیار شـفاف و ساده بوده و برای فعالیت های آموزشـی 
دانـشجویان و تعامل آنها با استادان خود با استفاده از مفاهیم 
و زبـان جامع مناسب بوده و به انتشار رشته های علمی کمک 
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می کنـد. نقطـه قـوت ایـن روش شـفاف بـودن آن، استفاده 
از زبان انگلیسی و ظرفیت باالی آن در تحلیل فعالیت های 
پیچیده آموزشی است )40(. آمـوزش مبتنـی بر وب در این 
تکمیــلی  آمـوزش  می شـود:  ارائه  به سـه روش  دانشگاه 
بوسیــله وب، وابـستـه بـه وب و کاماًل آنالین )41(. ارزیـابی 
بـصورت آنالیـن صـورت مـی گیـرد. دوره هـای ارائـه شـده 
از طریـق آمـوزش الکترونیکی عبارت اسـت از: سـم شناسـی 
سیستم  پزشکی،  زیست  علوم  آلودگی،  کنترل  و  محیطـی 
اجتمـاعی،  و  بهداشـتی  مراقبـت  جغرافیایی،  اطالعات 
کاتاراکـت،  جراحی  قانونی،  پزشکی  حرفه ای،  بهداشـت 
ارزیـابی مروری و مهارتهای ارتبـاطی در اخـتالالت تغذیـه ای، 
اخـتالالت  تغذیـه ای،  اختالالت  در  مداخله ای  مدلهای 
غــذایی،  دســتورالعمل هــای  پرســتاری،  تغذیــه ای، 
پرستـاری پیشرفتـه و غیره )42(.دانشگاه منچـستر یکـی دیگـر 
از موسـسات آموزشـی موفق در کشور انگلستان است که به 
عنوان یک دانشگاه جامع و یک مرکـز جهـانی بـرای یـاددهی، 
دانـشجویان  نیازهـای  با  منطبق  ابداع  و  تحقیق  یـادگیری، 
فعالیـت مــی کنــد )43، 44(. گــروه آمــوزش از راه دور 
ایــن دانشگاه، از سـال 1981 شـروع بـه کـار کـرده اسـت. 
می شود.  نامیده   webct دانشگاه  مجازی  آموزش  محیط 
دانشجویان امکان تحصیل آنالین را با استفاده از مـواد درسی 
انجام  و  مطالـب  این  دانلود  اساتید،  وسیله  به  شده  ایجاد 
و  صوتی  مـواد  بـه  دسترسـی  بـا  را  آنالیـن  آزمون هـای 
تصویری دارا می باشـند. بـه عـالوه آمـوزش الکترونیکی توأم 
با برگزاری کالس )آموزش ترکیبـی( ارائه می شود. این دانشگاه 
مــورد  وســخت افزارهــای  نـرم افزارهـا  تـأمین  به  ملزم 
بـه  می تواننـد  دانشجویان  اســت.  دانــشجویان  نیــاز 
نمـرات، نتـایج ارزیـابی هـا، نظریات و بازخوردها در هـر 
منچستر،  )45(.دانشگاه  باشند  داشـته  دسترسـی  زمـان 
تکنیک های آموزش مجازی متنوعی از قبیل سخنرانی های 
مجازی، امتحانات عملـی مجـازی، ویدیو کنفرانس، و یاددهی 

از  و  مـی گیـرد  بکـار  خود  برنامـه هـای  در  را  مجـازی 
سـخنرانیهـای مجـازی در رشته بیوانفورماتیک و از امتحانات 
عملـی مجـازی در رشته های مهندسی ژنتیـک و گلیکوبیولـوژی 
اسـتفاده می کند. ارزیابی بصورت آنالین و حضوری اسـت. 
بـا  آشـنایی  ملکـولی،  ژنتیـک  بیوشـیمی،  رشـته هـای  در 
سیستمهای بدن، ژنها، داروها، بیان ژن، انگل شناسی و مقررات 
دارویی از آموزش های الکترونیکـی مبتنـی بـر مسئله استفاده 
ایمنـی  آنالین  دوره های  دانشگاه  این  همچنین  می شود. 
شناسـی، بهداشـت حرفـه ای، بهداشـت عمومی و مراقبت 
بهداشتی اولیه را ارائه می نماید)46(. دانشگاه آفریقای جنـوبی 
در کـشور آفریقـای جنـوبی امروزه هدایتگر آموزش از راه 
دور به صـورت جـامع، منعطف و قابل دسترس است. در 
سال 2002، انجمـن  آموزش از راه دور و اعتباربخشی ایالت 
متحده آمریکا این دانشگاه را به رسمیت شناخت. دانـشگاه 
افریقـای جنوبی دانشجوی تمام وقت ندارد، و هیچ کالسی 
بـه صورت فیزیکی برگزار نمی شود. اگرچه ممکن اسـت 
کالسهایی جهت بحث و تبادل نظر برگزار شوند ولـی این 
کالس ها اجباری نبوده و بـرای هـر موضـوعی نیـز تشکیل 
نمی شوند)47(. این دانشگاه در پاسـخ بـه نیازهـای گونـاگون 
جامعـه فرصت های آموزش با کیفیت و منطبق با شغل دلخواه 
را همراه با اصول آموزش مادام العمـر، قابـل انعطـاف و دانشجو 
محور تهیه و تدارك دیده است. ارائه خدمات پشتیبانی به 
یادگیرندگان از طریق فن آوری اطالعـات و ارتباطات مناسب، 
نیازهـای دانـشجویان را بـرآورده می کنـد )48(. تولیـد کـردن 
جــزو  دور  راه  از  آمــوزش  کیفـی  برنامـه هـای  عمـده 
اهــداف اســتراتژیک ایــن دانشگاه در سال 2015 می باشد 
)49(. مـواد آموزشـی ارائه شـده شـامل تـدریس خـصوصی، 
پـشتیبانی فـن آوری، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و آموزش 
آنالین است )MYUNISA .)50 پرتالی است کـه در دانـشگاه 
و  اســاتید  بــین  ارتباطــات  گــسترش  بــرای  مزبــور 
بـه  مـی توانـد  دانـشجو  اسـت.  شده  ایجاد  دانشجویان 
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بیــوگرافی، گزارشــات  قبیــل  از  مــدیریتی  اطالعــات 
و  آزمون هــا  نتــایج  و  تــاریخ  تکــالیف،  دانــشگاهی، 
پرونده های مالی دسترسـی داشـته باشـد. دانـشجویان بواسطه 
وجود نشست های گروهی بصورت آنالیـن و ایمیل می تواننـد 
بـا همکالسـی ها و اسـاتید خــود در تعامـل باشـند )51(. 
بدسـت آوردن منـابع و فایل هـای اضافی آسان است و مواد 
درسی رسمی مـی توانـد در صورت نیاز دانلود شود. ارزیـابی 
بـصورت آنالیـن و حضوری صورت می گیـرد. دوره هـای 
آمـوزش از راه دور در دانشگاه آفریقای جنوبی عبارتنـد از: 
درمـانی،  بهداشـتی  خدمات  مدیریت  جامعه،  بهداشـت 
عمـومی،  بهداشـت  روان،  بهداشت  بهداشت،  آمـوزش 
مامـایی، پرستاری، مراقبت هـای اورژانـس قبـل از بیمارسـتان، 
بهداشت حرفه ای و طب سالمندان )52(. دانشگاه وسترن کپ 
نیز تقریبًا هـم زمـان بـا دانـشگاه آفریقــای جنــوبی )در 
ســال 2005( گــروه آمــوزش الکترونیکی خود را راه اندازی 
نمـوده و در طـی ایـن مدت رشد سریعی داشته است. وظایف 
گروه آموزش الکترونیکی، کمک و راهنمایی به دانشجویان 
به منظور دریافت دوره ها و ارائه آنها مبتنی بر وب، تکمیـل 
فـن آوری هــای آموزشــی، طراحــی و ارائــه دوره هــای 
آموزشی جدید و یکسان کـردن روش هـای آموزشـی، ارائه 
خدمات پشتیبانی به دانشجویان جهت اسـتفاده از سیستم 
مدیریت آموزشی الکترونیک و ارائـه جلـسات مشاوره ای 
است )53(. رهبری پشتیبانی کننده و وجود خط مشی ها و 
راهبردهای سازمانی قابل اجرا و توجـه به بازخوردهای مستمر 
از مولفه های اصـلی موفقیـت در ایجاد آموزش الکترونیکی 
در این دانشگاه به شـمار مــی رود. در ســال 2000 سیــستم 
دانـشگاه  ایـن  در  رسمًا  الکترونیک  آمــوزش  مــدیریت 
راه انـدازی شـد و واحد فناوری یـاددهی- یـادگیری جهـت 
آمــوزش  ارتقــاء  و  سیــستم  از  پــشتیبانی  و  نظـارت 
الکترونیکــی تاسیس گردید )54(. دانشگاه وسترن کـپ بـه 
ارتقـاء مهارت هـا و صـالحیت های فنـی کارکنـان خـود و 

بـه  کارکنان  دسترسی  و  آنها  به  نظری  آموزش های  ارائـه 
فـن آوری اطالعات و ارتباطات اعتقاد دارد. گروه های برنامه 
ریـزی آموزشـی، آمـوزش کارکنـان، سواد آموزی دیجیتالی، 
توسعه مـواد درسـی و رسـانه دیجیتالی از جمله گروه های 
اختصاصی برای پشتیبانی از اعضای هیات علمـی، کارکنـان 
و دانـشجویان ایـن دانشگاه می باشند. گروه آموزش الکترونیکی 
تا به حال 2208 دانشجو را آموزش داده است. کمی پهنای 
بانـد مــشکل اساســی در پیــاده ســازی موفــق آمــوزش 
الکترونیکــی در ایــن دانــشگاه اســت، بــه طوریکــه 
بررسیهای انجام شده در سال 2004 نشان داد که52درصد 
دانشجویان و 48 درصد کارکنان اعتقـاد دارنـد دسترسی به 
نیست.  کافی  آنان  نیازهای  برای  دانشگاه  این  در  اینترنت 
دوره های آموزش از راه دور این دانشگاه عبارتند از: بهداشت 
عمومی، کاردرمـانی، فیزیـوتراپی، تغذیه، طب مکمل، آموزش 
بهداشت، بهداشت دهان و دندان، پرستاری و روان درمانی 
)55(. در کشور استرالیا، دانشگاه چارلز استورت و دکـین از 
مؤسسات معتبر در ارائه آمـوزش هـای الکترونیکـی و آزاد به 
شمار مـی رونـد )56(. ارائـه خـدمات و سـواد اطالعاتی و 
آموزش الکترونیک با کیفیـت بـاال در هـر زمان و مکان به 
مراجعین و متقاضیان از ماموریت های اصلی این دانشگاه هـا 
بـه شـمار مـی رود )57(. مرکـز تقویت یـاددهی - یـادگیری 
دانـشگاه چـارلز  الکترونیکی در  آمـوزش  اجـرای  متـولی 
اسـتورت اسـت. ایـن دانشگاه پیشگام آمـوزش آنالیـن در 
داده  آموزش  را  دانشجو  تاکنون 18000  و  اسـت  اسـترالیا 
آموزشـی  گـروه  دو  هر  در  می دهد  نشان  آمارهـا  اسـت. 
)حـضوری و غیـر حـضوری( رونـد افزایـشی اسـتفاده از 
فنـاوری اطالعــات و ارتباطــات وجــود دارد و دانــشجویان 
از طریق سیستم جامع آنالین از امکانـات آموزشـی ایـن 
)58(.ایــن  می شوند  برخوردار  دنیا  جای  هر  از  دانشگاه 
دور،  راه  از  آمــوزش  تولیــد  زمینــه  در  دانــشگاه 
گواهینامه های ملی و بین المللـی مختلفـی را دریافـت کرده 
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اسـت. دانـشجویان آنالیـن هماننـد دانـشجویان حــضوری 
 .)59( هستند  برخــوردار  آموزشــی  بــاالی  ســطح  از 
کــه  اســت  دانــشجویان  شخــصی  پرتــال   MY.CSU

بـرای  را  آنالین  خدمات  و  تسهیالت  از  کاملی  محدوده 
دانشجویان در اختیار دارد. ایـن پرتـال دروازه اصـلی آنالین 
این دانشگاه میباشد و تنوع وسیعی از خدمات آنالیــن ویــژه 
را بــرای دانــشجویان از قبیــل ایمیــل، نشستهای گروهی، 
خـدمات  آزمـون هـا،  نتـایج  بیـوگرافی،  علمی،  مباحث 
دانـشجویی، کتابخانـه و دیگـرحوزه های مـدیریتی را ارائـه 
مـی دهـد )60(. دانـشگاه دارای سیــستم ارزیــابی آنالیــن 
و پیگیــری تکــالیف الکترونیکی، دسترسی بـه اطالعـات 
دوره، محتـوی و منابع آموزشی، به مناظره گذاشتن موضوعات 
علمی با اساتید و دانشجویان، شرکت در گفتگوی اینترنتی 
زنده با همکالسـی ها و اسـاتید، اسـتفاده از منـابع سـمعی و 
بصری و چندر سانه ای بعنوان وسایل آموزشـی، خـود ارزیابی 
آموزشی، اتصال به منابع موجود بر روی وب، فرستادن ایمیل 
به دیگر دانشجویان و اساتید در ارتباط با موضوع است)61(. 
دوره های ارائـه شـده از طریـق آمـوزش الکترونیکـی 
بهداشتی، تفسیر تصاویر  از: مـدیریت خـدمات  عبارتنـد 
رادیـوگرافی، پزشـکی هـسته ای، ام آر آی، علــوم بــالینی 
علوم  ژنتیک و  روان، مشاوره  بهداشــت  پیراپزشــکی،  و 
چـارلز  دانشگاه  همانند  نیز  دکین  بهداشتی)62(.دانشگاه 
اسـتورت در زمینه آموزش آنالین و از راه دور پیشگام است 
و هـم اکنون تعداد 1000 دانشجو در دوره های مختلـف و از 
راه دور این دانشگاه مشغول به تحـصیل هـستند. ایـن دانشگاه 
از سال 1981 برنامه آموزش الکترونیکی و از سال 1993 برنامه 
آموزش از راه دور را ارائـه کـرده و تاکنون توانـسته اسـت 
جـوایز مختلفـی را بـه خـاطر اسـتفاده نوآورانـه از فنـاوری 
و مـشارکت در فرآینـد یاددهی - یادگیری به دست آورد( 
63، 64. )مدیریت دانشگاه دکین به آموزش های مـادام العمـر و 
مداوم، متعهد و پای بند اسـت )65(.دانـشجویان ایـن دانشگاه 

که از سراسر دنیا انتخاب می شـوند از طریـق تحصیل در 
دوره های آموزش از راه دور یک شـهروند جهانی به حساب 
می آیند. در حال حاضر بـیش از 40 درصد از دانشجویان 
این دانشگاه از طریق آمـوزش از راه دور مشغول به تحصیل 
هستند )66(. دانشجویانی که در دوره آمـوزش از راه دور 
تحـصیل می کنند همانند دانشجویان حضوری مواد درسی 
جامع شامل مشاوره تحـصیلی، فهرسـت مطالعـه، نوارهـای  
صــوتی و تــصویری و دیگــر ملزومــات آموزشــی را 
دریافت می کنند )67(. دانشگاه دکـین آمـوزش آنالیـن قابــل 
راه دور و حضوری  از  دانــشجویان  بــرای  را  انعطــاف 
با  مالقـات حضوری  بدون  )68(.دانشجویان  می دهد  ارائه 
یکدیگر و با اعضای هیأت علمـی بـا هـم تعامل داشته و به 
منابع آموزشی، کاتالوگ ها، پایگاه های عرضــه اطالعــات، 
کتابخانــه و بــسیاری از امکانــات آموزشی دسترسی دارند. 
محیط آموزش آنالین شـامل دکین آنالین و وب سایت هـای 
دکـین مـی باشـند کـه توسط سی دی و وب سایت پشتیبانی 
مـی شـود )69(. مدیریت دانشگاه تأکید دارد تا دانـشجویان 
مهارت هـای فناوری اطالعات و یاددهی - یادگیری مناسـب 
کننــد.  کــسب  را  آنالیــن  محــیط  از  اســتفاده  بـرای 
 WebCT دانــــشگاه  آموزشـــی  مـــدیریت  سیــستم 
Vista می باشد )70(. رشته های ارائه شده آنالیـن عبارتنـد 

بهداشـت، آمـوزش دیابـت،  بهداشت، توسعه  از: آموزش 
پرستاری، تغذیه، مدیریت خدمات بهداشـتی درمـانی، تغذیه، 

بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای )71(.
آموزش الکترونیکی دردانشگاه های علوم پزشکی کشور در 
مقایسه با کشورهای توسعه یافته هنوز درمراحل اولیه خود به 
سرمی برد و تنها چند دانشگاه علوم پزشکی کشور نسبت به راه 
اندازی سامانه آموزش الکترونیکی اقدام کرده اند. در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران دوره های دکترای حرفه ای آموزش پزشکی 
و دکترای حرفه ای پرستاری و مدیریت خدمات بهداشتی–

درمانی و اولین سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم 
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پزشکی تهران که جنبه کمک آموزشی دارد، از سال 1382 
آغاز به کارکرده است و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
از سال 1382 از شبکه داخلی برای آموزش درس فیزیولوژی 
استفاده کرده است که به نظر می رسد نمونه بسیار خوب و قابل 
استفاده ای از یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی باشد 
)8، 9(.در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آموزش الکترونیکی 
برای اولین بار برای دستیاران دندانپزشکی به اجرا گذارده شد. 
این گروه درس مدالین را بصورت آنالین گذرانند )10(. در 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یادگیری الکترونیکی درحوزه 
آموزش مداوم و آموزش ضمن خدمت کارکنان ارائه گردید 

.)11(
ازکاربردهای آموزش الکترونیک درعلوم پزشکی: آموزش 
علوم  دانشگاه  آن  ازنمونه های  )که  پزشکی  درعلوم  مداوم 
Http: //cme.tums. تارنمای  با طراحی  نیز  تهران  پزشکی 

ac.ir در این زمینه پیشتاز آموزش الکترونیک دراین حوزه 

است(؛ بیمار مجازی یا یادگیری مبتنی بر سناریوی بالینی؛ شبیه 
سازی درعلوم پزشکی؛ نرم افزارهای آموزشی برای آموزش 
علوم پزشکی؛ نرم افزارهای تولید وارائه محتواهای آموزشی؛ 
برنامه های آموزشی مبتنی برحل مسله بالینی؛ ابزارهای کمک 
آموزشی مانند اطلس پزشکی تزاروس، ابزارهای وب در توسعه 

و گسترش یادگیری در علوم پزشکی بود )21(.
پزشکی:  موثر در علوم  الکترونیکی  آموزش  شش اصل 
مجاورت  اصل  گرافیک ها(؛  )افزودن  چندرسانه ای  اصل 
)قراردادن متن در نزدیکی گرافیک ها(؛ اصل مدالیته )توضیح 
سمعی وبصری(؛ اصل اضافه کردن )توضیح دادن گرافیک ها 
به طورشفاهی وهمراه با مطالب اضافی(؛ اصل یکپارچگی 
)استفاده بی دلیل از گرافیک ها یا تصاویر ومتن و صدا ممنوع(؛ 
اصل ویژه سازی )استفاده از روش صحبت یا محاوره()72(.
جهت پیاده سازی آموزش الکترونیکی درعلوم پزشکی به 
یکسری از زیرساخت ها نیاز هست که اینها باعث موفقیت 
جمله:  از  می گردد  الکترونیکی  آموزش  موفقیت  عدم  یا 

زیرساخت های فناوری )ظرفیت الزم برای پشتیبانی از کاربران 
و بارشبکه را داشته و همچنین باید دارای قابلیت انعطاف 
درجهت توسعه باشد(؛ زیرساخت فرهنگی )قبل از پیاده سازی 
به  باید  الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی  آموزش 
بسترسازی فرهنگی، آشناسازی و ایجاد بینش مثبت در بین 
مسئوالن، اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه نسبت به 
آموزش الکترونیکی پزشکی پرداخت( )73، 74( و همچنین 
موفق  پیاده سازی  در  که  مهمی  دانشگاهی  عوامل  میان  از 
شاخص هایی  دارند،  نقش  الکترونیکی  آموزش  پروژه های 
ازجمله "برنامه، چشم انداز، امورمالی، اطالع رسانی، ارتباطات، 
ساختار و استانداردها" دارای بیشترین اهمیت هستند )75(.

از مهارت های مورد نیاز آموزش آنالین موفقیت آمیز می توان 
به مهارت های فردی؛ مهارت های مطالعه؛ مهارت های عمومی 
کار با رایانه و اینترنت اشاره کرد )76(. حوزه آموزش پزشکی 
متفاوت تر ازسایرحوزه های آموزشی بوده و در حوزه آموزش 
پزشکی، عالوه بر مسائل تئوریک، برخورداری از آزمایشگاه، 
اقدامات بالینی و مواجهه با بیمار به عنوان روش های مختلف 
یاد می شود. به همین لحاظ، روش های صرفا الکترونیکی به 
تنهایی کارساز نمی باشد.در حوزه علوم پزشکی تنوعی ازمتدها 
 ICT و  روش های یادگیری الکترونیکی دخیل می باشد و با ادغام
در برنامه  آموزشی توصیه می شود موضوعاتی ازبرنامه آموزشی 
که به صورت مؤثر قابل ادغام با ICT است کاماًل مشخص و 
اساتید همچنین فعالیت های دانشجویان برای توسعه آموزش 

به وسیلهICT تشویق گردند )77(.
از دیگر راهکارهای استقرار سازی آموزش الکترونیکی در 
پزشکی عبارتند از: آموزش ترکیبی شامل بازنمود این شیوه 
آموزشی در نوشتارهای شناخت روشهای آموزش الکترونیکی 
آورده شده است. گروه تصویرسازی الکترونیکی در پزشکی 
و نقش نگاره، ویدیو و پویانمای در آموزش پزشکی انکار 
ناپذیر است. همزمان با این پیشرفت ها کاربران نیز انتظارات 
بیشتری از ارائه دهندگان این منابع آموزشی دارند. قطب آموزش 
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الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این راستا 
تالش در تولید این سری از منابع و ارائه آنها به عنوان داده های 
چندرسانه ای بومی کشور دارد. آموزش های مجازی همزمان 
)این مولفه نیز به شناساندن روش هایی که شبیه ساز ساختار 
آموزشی چهره به چهره به شکل الکترونیکی هستند، می پردازد؛ 
پزشکی از راه دور )به منظور تامین بهداشت، مراقبت های 
درمانی یا آموزش بیمار با هدف ارتقاء وضعیت بیمار )12( .

نتیجهگیری
درس های پزشکی که بصورت"برخط" ارائه گردیدند اگرچه 
شکل گیری آن در ایران با کندی صورت پذیرفت اما نتیجه 
بررسی ها نشان داد که کاربرد یادگیری الکترونیکی برنامه مورد 
توجه دانشگاه های علوم پزشکی دنیا قرارگرفته و برخی از 
دانشگاه ها از جمله دانشگاه های علوم پزشکی آمریکای شمالی، 
این مقوله را در آموزش علوم پایه بطور کامل انجام دادند. 
در کشور ما نیز بعضی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه 
آموزش های مداوم برنامه هایی را به مورد اجرا گذاشته اند و 
برخی دیگر نیز در زمینه های تک درس بصورت الکترونیکی 
اقدام کرده اند و فناوری اطالعات ظرفیتی بالقوه وسیعی برای 
بهبود کیفیت در آموزش پزشکی و تخصصی فراهم می کند. 
برای هر فعالیت آموزشی باید به این سؤال پاسخ داد که فناوری 
اطالعات چگونه می تواند دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل 
کند )78(. همچنین با توجه به عالقه مندی مسئوالن دانشگاه ها 
به بهره برداری از روش های الکترونیکی و گسترش دسترسی به 
فناوری های آموزشی و کاربرد یادگیری الکترونیک در حوزه 
علوم پزشکی ازجمله تله مدیسین، مشاوره های از راه دور و 
سیستم های اطالعات پزشکی به خصوص در بیمارستان های 
آموزشی و درمانی. برای تحقق این هدف باید عوامل مهم 
اثرگذار بر موفقیت یادگیری الکترونیکی نظیر عوامل سازمانی، 
منابع  ذینفعان،  محیطی،  عوامل  کار،  تکنولوژی، روش های 

آموزشی و سواد اطالعاتی مدنظر قرار گیرد )28(.
بنابراین، این روش دانشجویان را تشویق می کند تا از خود 
خالقیت و کنجکاوی بیشتری نشان بدهند. الزمه موفقیت 
در اجرای آموزش الکترونیکی دردانشگاه های علوم پزشکی 
برقراری زیرساخت ها و استانداردهای ضروری آن قبل از 
پیاده سازی و تداوم آنها در حین اجر است. تجارب نشان 
استانداردها،  و  زیرساخت ها  این  به  توجه  بدون  می دهند 
آموزش الکترونیکی از رسیدن به اهداف خود باز مانده است.
با عنایت به مزایایی که آموزش الکترونیکی بطور ذاتی آن 
الکترونیک علوم پزشکی  آموزش  لزوم توسعه  داراست  را 
می باشند. باتوجه به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
در مقایسه با دانشگاه های دیگر جهان تجربه کمتری دارند، 
پیشنهاد می گردد با تطبیق فرایندها مناسب ترین روش آموزش 
الکترونیکی انتخاب ونسبت به پیاده سازی آن اقدام گردد. 
همچنین تشکیل کنسرسیوم هایی در این زمینه عالوه بر صرفه 
جویی درهزینه های پیاده سازی آموزش الکترونیکی به انتقال 
تجارب، تبادل محتوی درسی و تشریک مساعی بین دانشگاه ها 

کمک خواهد نمود )29(.
با همه تاکیدات و مطالعات صورت گرفته باید قبول کرد که 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور کاستی های زیادی نسبت به 
کشورهای توسعه یافته در زمینه الکترونیکی آموزش پزشکی 
دارند با این حال وجود خط مشی ها و راهبردهای مشخص و 
مأموریت سازمانی روشن دردانشگاه های علوم پزشکی کشور 
آینده موفقی را پیشروی این دانشگاه ها قرار می دهد و پیشنهاد 
می گردد با مطالعه فرآیندهای موجود در دانشگاه های پیشرو 
و توسعه یافته در کشورهای منتخب و استفاده از تجارب 
آنها در زمینه آموزش الکترونیکی رشته های مختلف گروه 
پزشکی مناسب ترین روش ها منطبق با زیرساخت های فرهنگی 
و مهارت های مورد نیاز انتخاب و نسبت به پیاده سازی آنها 

اقدام شود )30(.
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لیال غالمحسینی و همکاران 75بررسی توصیفی تطبیقی راهکارهای استقرارسازی آموزش الکترونیک در حوزه آموزش علوم پزشکی

A Comparative, descriptive study of the e-Learning 
deployment solutions in the field of medical education

Gholamhosseini L1, *Sadeghian B2, Narimani F3

Abstract

Background: E-Learning training is programs based on the electronic device. University of medical 

sciences for health services have need of training human resources specialist. According to importance of 

technology, identifying electronic components, medical education and use of technology leads to the cause 

of education and the quality of the training.

Methods: Descriptive-comparative study by searching for Reliable sites, reputable journals, scopus, SID, 

Google scholar, JISC, CSU, NYU and related books on the subject were analyzed. Basic solutions in the field 

of e-learning in the field of medical education were presented.

Results: Medical Education three periods of general medicine, specialty and medical continuously divided. 

E-learning method in this section: CME, virtual patients, simulation, software, application-based Learning 

Problem, thesaurus, classified. Learning the basic principles of medical education is multimedia, modalities, 

integrity, etc. To implement these principles, including Basic infrastructure, technological infrastructure and 

cultural indicators of the program, vision, finance, communications... required standard structure.

Conclusions: According to the main principles of e-learning infrastructure without medicine, medical 

universities of educational ideals will remain open, The way to deal with this challenge, offering a combination 

of education, electronic imaging, telemedicine designing e-Learning Charter medicine. In the field of 

organizational factors, environmental factors, technology, educational resources, information literacy, access 

to e-learning consortium are medically necessary. This can be done by creating a policy, clear strategy and a 

clear mission to a successful future ahead of Medical Sciences.

Keywords: e-Learning, Charter Medical Education, Continuing Medical Education
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