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مقدمه و بيان مسئله
اولين قدم در مطالعه موجودات مختلف در علوم پزشکي، 
با  آشنايي  گياهي  و  ميکروبيولوژِي  بيولوژي،  پيراپزشکي، 
واکنش هاي مختلف بيوشيميايي است. دنياي وسيع واکنش هاي 
بيوشيميايي و در برخي موارد پيچيدگي آن ها سبب شده است 
تا مطالعه و درک مباحث بيوشيمي جزو مشکل ترين قسمتهاي 
تحصيل در سطوح مختلف دانشگاهي به ويژه براي دانشجويان 
تازه کار باشد. هرچند توجه به اصول پايه بيوشيميايي و درک 
مسائل مربوطه همراه با برقراري ارتباط با مطالب مختلف آن 
مي تواند نقش مهمي را در فراگيري اين پايه مهم و اساسي علوم 
مختلف داشته باشد. جانداران مجموعه اي از بيومولکول ها 
مي باشند و علوم بيوشيمي نيز درباره ترکيبات آلي و واکنش 
هاي بيوشيميايي موجودات زنده بحث مي کند، بنابراين اگر 
در انجام واکنش ها اختاللي به وجود آيد و يا ماده در بدن کم 
و زياد شود تظاهرات باليني آن موجب بيماري مي گردد. از 
آن جايي که علم بيوشيمي توانسته است تحوالت عظيمي در 
جهان پديدار نمايد لذا ضرورت شناخت و آگاهي هرچه بيشتر 
در زمينه آزمايشات بيوشيمي براي دستيابي به کاربرد موثرتر 
آن ها در زمينه هاي مختلف احساس مي گردد. بنابراين هدف 
از انجام آزمايش اندازه گيري مقدار مواد طبيعي و غيرطبيعي 
در مايعات بيولوژيک )خون ادرار مايع نخاع خلط مدفوع و 

غيره( بوده و متعاقب آن اتخاذ روش هاي مناسب براي برطرف 
کردن اختالل و درمان بيماري مي باشد. در آزمايشگاه بيوشيمي 
به خاطر تعداد زياد آزمايشات و محدود بودن تعداد واحد و 
جلسات و تعطيالت رسمي و غيرمترقبه عمال مدرس نمي تواند 
تمام آزمايشات را به دانشجو به نحو احسن ياد دهد و لذا به 
ناچار برخي از آزمايشات به خاطر نياز به زمان طوالني حذف 
خواهد شد و از سوي ديگر در اکثر آزمايشات بيوشيميايي، 
محلول ها سمي و خطرناک اند که امکان انجام آزمايش عملي 
به وسيله دانشجو عمال با ريسک باالي خطر از جانب مواد 
اسيدي و قليايي قوي، آتش گير سمي و بودار همراه است؛ 
لذا بسته آموزشي مي تواند تمام جلسات را با آموزشي نوين 

و با آگاهي و خطرات کمتر امکان پذير کند.
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روش اجراء
بيوشيمي عملي تدوين شد و  آموزشي درس  اهداف  ابتدا 
آزمايشات الزم که براي درک بهتر بيوشيمي ضروري و يا 
کمک کننده است مشخص گرديد و سپس براي هر آزمايشي 
طرح درس مناسب نوشته شد. مواد و وسايل مورد نياز براي 
آزمايشات تهيه گرديد و از آن ها عکس گرفته شد و از نحوه انجام 
 Camtasia آزمايشات فيلمبرداري گرديد. به وسيله نرم افزار
فيلم ها و عکس هاي گرفته شده از آزمايشات ويرايش گرديد 
و بسته آموزشي شامل کوريکولوم آموزشي، طرح درس ها 
و فيلم و عکس هاي مربوطه در قالب يک CD تدوين شد. 
براي بررسي ميزان اثربخشي بسته ي آموزشي، دانشجوياني که 
واحد عملي بيوشيمي را اخذ کرده بودند به صورت تصادفي 
به دو گروه تقسيم شدند. به يک گروه قبل از انجام آزمايشات 
عالوه بر آموزش معمول بيوشيمي عملي بسته آموزشي ارائه 
شد و گروه دوم آن را دريافت نکردند. مهارت دانشجويان دو 
گروه در آموزش عملي بيوشيمي در پايان ارزيابي شد. نتايج 
با آزمون آماري Student's t - test بين دو گروه مقايسه شد.

نتايج: پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرآيند: نمرات 
و همچنين مهارت هاي انجام آزمايشات دانشجوياني که از بسته 
نرم افزار آموزشي استفاده کردند به طور معني دار بيش تر بود 

و مشارکت آن ها در انجام آزمايشات بيشتر بود.

سطح اثرگذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(
 در سطح دانشگاه که مي تواند در سطح کشوري نيز استفاده شود

انطباق سياست هاي باال دستي )فرآيند تا چه حد کشور را با 
هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند(: براي نيل به 
مرجعيت علمي بايد دانشجويان کشور دانش و مهارت هاي 
الزم را به بهترين نحو کسب نمايند که اين بسته آموزشي 
مي تواند انگيزه دانشجويان را در فراگيري دانش و مهارت هاي 

الزم افزايش دهد.

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرايي فرآيند
از چالش هاي اين فرآيند مي توان به فيلمبرداري با کيفيت مناسب 
از آزمايشات، ويرايش فيلم هاي تهيه شده و ارزيابي آن اشاره 
کرد که بخش عمده اي از مشکالت با پيگيري هاي کارشناس 
آزمايشگاه سرکار خانم قاسمي و دانشجوي عالقه مند پزشکي 

مقطع علوم پايه آقاي شيخ آلو برطرف شد.

معرفي فرآيند در نشريات علمي يا ارائه کار در مجامع 
علمي

مقاله اي تدوين شده و آماده ارسال به مجالت مرتبط مي باشد
تائيدهاي مربوطه و ارزشيابي فرآيند: گواهي پيوست شده

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
CD تهيه شده به راحتي مي تواند در اختيار تمام دانشجويان 

گروه پزشکي کشور به صورت Of line يا On line قرار گرفته 
و استفاده شود.

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي(

تمامي  عملي  بيوشيمي  درس  آموزش  در  شده  تهيه   CD

دانشجويان گروه پزشکي با ويرايش هاي الزم در سال هاي 
متوالي مي تواند استفاده شود.
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