
 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرايندهاي حیطه روش های آموزشی

تدوين برنامه آموزش مداوم اينترنتي در حوزه طب نظامي
سيمين تاج شريفي فر، ليال غالمحسيني، مريم روشندل

هدف کلي
ارتقاء سطح دانش و مهارت فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي، 
پرستاري و پيراپزشكي شاغل در حوزه بهداشت ودرمان كشور 
در حيطه طب نظامي به منظور رويارويي مناسب با حمالت 
و حوادث تروريستي حاصل از كاربرد شايع ترين سالحهاي 

بيولوژيك 

اهداف اختصاصي
مقايسه بين يك همه گيري طبيعي با اپيدمي يا طغيان ناشي  1ـ 

از بيوتروريسم را بيان كند. 
در  سندرميك  وروياروئي  پايش  روش  اهميت  تعيين  2ـ 

برخورد با اپيدمي ها را شرح دهد. 
بررسي سندرم ديسترس تنفسي حاد همراه با تب را توضيح  3ـ 

دهد. 
آشناسازي فراگيران با اصول مبارزه با اپيدمي/ طغيان ناشي  4ـ 

از بيوتروريسم
تعيين رژيم هاي درماني انتخابي در آنتراكس را شرح دهد. 5ـ 
تعيين مهم ترين روش پيشگيري از آنتراكس را بيان كند. 6ـ 

روش اجرا
ابتدا با جستجوي وسيع اينترنتي وكتابخانه اي جديدترين منابع 
مطالعه شد و بر پايه آن محتوي مذكور طراحي گرديد. در اين 
فعاليت آموزشي يك سناريوي همه گيري سندرم ديسترس 
تنفسي حاد همراه با تب طراحي گرديد. فراگيران مرحله به 
مرحله در طي 6 سؤال مطرح شده در فرآيند تشخيص، درمان، 

پيشگيري و مراقبت همزمان با مطالعه متن پيش مي روند و با 
انتخاب گزينه هاي سؤال اعم از صحيح يا غلط فيدبك مناسب 
دريافت مي كنند. در هر مرحله بحث مختصري درباره سؤال 
مربوطه مي شود. در نهايت فراگيرن با نحوه برخورد رويارويي 

سندرميك بيماري آشنا مي شوند. 
در انتها نيز 5 سؤال جهت ارزشيابي نهايي ارائه خواهد شد. 
در صورت پاسخ گويي صحيح، امتياز برنامه براي فراگيران 
ثبت مي گردد. 3 امتياز برنامه آموزش مدون براي اين برنامه 

در نظر گرفته شده است.

نتايج
پيامدهاي اجراي فرايند

1- تشخيص به موقع وصحيح حمله بيوتوريستي 
2- تشخيص به موقع وصحيح حمله بيوتوريستي با باسيل انتراكس 

3_ به كار گيري مداخالت در ماني ومراقبتي از بيماران 
4- پيشگيري از ابتال به عفونت در تماس يافتگان 

5- كاهش فشار رواني و استرس ناشي از حمالت بيوتروريستي 
با رويارويي مناسب در حوزه طب نظامي 

سطح اثرگذاري: كشوري 

چالش ها و مشكالت اجرايي فرايند
طوالني بودن زمان ارائه برنامه در سايت 1ـ 

طوالني شدن زمان تصويب برنامه جهت در يافت امتياز  2ـ 
راه اندازي سايت آموزش مداوم در دانشگاه علوم پزشكي 

آجا و پوشش وسيع مباحث طب نظامي مي باشد.

محل اجراي فرايند: دانشكده پرستاري 
گروه فرايندي: 

تاريخ اجرا: در نيمه دوم سال 1386 طراحي محتوي مذكور آغاز شد. از ماه مرداد سال 1387 برنامه مذكور در سايت آموزش مداوم اينترنتي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران اجرا مي شود و عالقه مندان بدون محدوديت از مطالعه برنامه سود برده و در صورت ثبت نام و گذراندن موفق برنامه امتياز 

مربوط به برنامه را دريافت مي كنند. 
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