
 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 1391-92
حیطه محصوالت آموزشی 

تدوين و کاربرد بسته نرم افزاري جامع در آموزش مقابله با عوامل بيوتروريسم
دکتر کيوان مجيدزاده اردبيلي1
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مقدمه و بيان مسئله
از عوامل ميکروبي  استفاده  از سوء  بیوتروريسم: عبارتست 

يا فراورده هاي آن ها يابه عبارت جامع تر، استفاده از عوامل 
نابودي  و  انسان ها  يا هالکت  ارعاب  منظور  به  بيولوژيك، 

دام ها يا گياهان...
از  عبارتست   :(Biological weapon) بیولوژيک  افزار  جنگ 

وسيله اي که به منظور انتشار عمدي ارگانيسم هاي مولد بيماري 
يا فراورده هاي آن ها توسط غذا، آب، حشرات ناقل يا به صورت 

افشانه )آئروسل( به کار برده مي شود.
جنگ بیولوژيک (Biological war): عبارتست از استفاده از عوامل 

بيولوژيك، اعم از باکتري ها، ويروس ها، گياهان، حيوانات و 
فرآورده هاي آن ها به منظور اهداف خصمانه.

در عمل واژه »بيوتروريسم« را هم به معني ارعاب، و هم به 
مفهوم جنگ بيولوژيك، به کار مي برند.

هر چند بيوتروريسم يکي ازمعضالت نوپديد بهداشت عمومي 
و عامل تهديد کننده کنترل عفونت به حساب مي آيد و طي دهه 
آخر قرن بيستم، واژه هاي مرتبط با آن نظير حمله بيولوژيك 
(Biologic attack)، جنگ افزار بيولوژيك، دفاع بيولوژيك 

 (Biodefence و آموزش دفاع بيولوژيك (Biologic defence)

(education براي اولين بار به فرهنگ واژههاي پزشکي و 

بهداشت افزوده شد، ولي واقعيت اينست که افکار و اعمال 

بيوتروريستي همواره در اقوام مهاجم، افراد افزون طلب و 
رقباي سياسي اقتصادي از يك طرف و افکار مدافعه گرانه يا 
تالفي  جويانه در افراد، ارتش ها و دولت ها وشخصيت هاي 
مورد تهديد از طرف ديگر، از هزاران سال قبل وجود داشته 
و گاه ظاهر افسانه گونه و باور ناکردني به خود گرفته است. 
مثاًل در کتاب ذخيره خوارزمشاهي که اولين دائره المعارف 
پزشکي به زبان فارسي محسوب مي شود و توسط دانشمند 
ايراني، سيد اسماعيل جرجاني در قرن ششم هجري شمسي، 
تأليف گرديده است آمده است که: »بعضي از ملوك، کنيزکان 
را به زهر، بپرورند چنانکه خوردن آن ايشان را عادت شود و 
زيان ندارد. اين از بهر آن کنند تا آن کنيزك را به تحفه هديه 
يا به حيله ديگر به خصمي که ايشان را بَُود برسانند تا به 
مباشرت آن کنيزك، هالك شوند.« عالوه براين ها به گواهي 
تاريخ، بسياري از رهبران و شخصيت هاي مذهبي را با مواد 
بيولوژيك به شهادت رسانده اند و حتي در قرن چهاردهم 
ميالدي نيروهاي مهاجم تاتار، با پرتاب اجساد قربانيان طاعون 
به داخل شهر Kaffa باعث ابتالء تعداد زيادي از آن ها و قتل 

عده کثيري از آنان گرديد.

شدت مسئله
ژاپن در جنگ جهاني دوم و شوروي سابق به هنگام محاصره 

محل اجراي فرآيند: دانشکده پزشکي
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکي ارتش

گروه فرآيندي: مرجعيت، رهبري و مديريت آموزشي
تاريخ اجراء )مدت اجراي فرآيند(: سال 89
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شهر استالينگراد به وسيله آلمان ها در سطح وسيعي از سالح هاي 
بيولوژيك، استفاده کرده اند. به طوري که طي سال هاي1٧٦٧ 
- 1٧٥٤ در حمله فرانسوي ها به سرخ  پوستان بومي آمريکا 
نيروهاي انگلستان با چهرهاي ظاهراً بشر دوستانه به کمك 
و  دستمال  ملحفه،  اهداي  با  برخاسته،  بومي  سرخ پوستان 
پارچه هاي آغشته به ويروس آبله به آنان عده کثيري را به کام 
بيماري و مرگ  کشاند، طي جنگ جهاني اول، ارتش آلمان به 
آلوده کردن علوفه حيوانات و احشامي که براي متفقين ارسال 
مي شده است پرداخته و گوسفنداني که از روماني به روسيه 
ارسال مي شده اند را با باسيل آنتراکس و بورخولدريا مالئي، 
آلوده مي کند و دست به آلوده کردن ٤٥٠٠ رأس قاطر متعلق 
به سواره نظام فرانسه با بورخولدريا مالئي مي زند. ژاپن در 
اهداف،  َمنچوري چين،  سال هاي 19٤٥ - 1932 در شهر 
مرتبط با جنگ هاي بيولوژيك خود را در زندانيان اين شهر 
به آزمون مي گذارد و زندانيان را پس از آلوده کردن به باسيل 
آنتراکس، مننگوکوك، شيگال، بورخولدريا مالئي، سالمونال، 
عوامل  ساير  و  آبله  ويروس  پستيس،  يرسينيا  کلرا،  ويبريو 
عفونت زا مورد مطالعه قرارداده است و تعدادي از شهرهاي 
کشور چين را مورد حمالت بيولوژيك قرارداد و منابع آب 
و غذاي آنان را با عامل سياه زخم، شيگال، سالمونال، ويبريو 
کلرا و يرسينيا پستيس مي آلوده و محيط هاي کشت عوامل 
ميکروبي را به سوي خانه هاي مسکوني، پرتاب نموده و يا به 
وسيله هواپيما هاي نظامي و به صورت افشانه به سوي آن ها 

شليك مي نمايد و حتي در حمالت هوايي خود هر بار حدود 
پانزده ميليون کك آلوده به باسيل طاعون را به سوي مردم آن 
کشور، رها مي نمايد و گاهي شراره هاي اين آتش افروزي، 
دامن گير خود او نيز مي شود به طوري که در سال 19٤2 در 
اردوگاه چکيانگ، حدود ده هزار نفر از افراد ارتش ژاپن دچار 
وبا، اسهال خوني و طاعون شده حدود1٧٠٠ نفر آنان قربانيان 
بيماري ها گرديده و بعداً مشخص مي شود که منبع اين همه 
بيولوژيکي تشکيل مي دهد که  افزارهاي  را جنگ  گيري ها 
به منظور اهداف بيوتروريستي به وسيله خود ژاپني ها منابع 
عظيم آب آشاميدنيBohemia تهيه شده بوده است و بار ديگر 
ارتش آلمان در سال 19٤٥ در شمال غربي مردم را آلوده به 
فاضالب مي نمايد و نيروهاي انگليس و آمريکا نيز بارها به 
توليد و مصرف اين سالح ها پرداخته با بهره گيري از تکنولوژي 
جديد به مدرنيزه کردن اين سالح ها پرداخته اند و در مجموع، 
اغلب کشورهاي صنعتي جهان و در رأس آن ها روسيه، آمريکا، 
انگلستان، فرانسه، ژاپن و کانادا انواع سالح هاي بيولوژيك را 

توليد و بعضًا مورد استفاده نيز قرار داده اند.
اين مقوله از ديرباز به عنوان روشي جنگي و ابزاري براي اعمال 
سلطه و نفوذ سياسي مطرح بوده ولي استفاده از آن محدود 
و در موارد خاص صورت مي گرفته است، ولي متأسفانه در 
سال هاي اخير به ويژه در دو دهه گذشته به داليل مختلف توجه 
نيروهاي نظامي به ويژه در کشورهاي سلطه جو و غارتگر را 

به خود جلب کرده است.
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اهميت موضوع در ايران
کشور اسالمي ما ايران از جمله کشورهايي است که همواره 
مورد طمع ورزي استکبار جهاني بوده است. پس از انقالب 
اسالمي که در سايه توجهات ولي عصر )عج( در اين کشور به 
وقوع پيوست دست غارتگران و زورگويان از اين مرز و بوم 
بريده شد. از دست دادن منابع عظيم و ثروت هاي بيکران اين 
کشور براي طمع ورزان غير قابل تحمل و در عين حال بسيار 
غيرمنتظره بود؛ لذا به سرعت با سرمايه گذاري هاي هنگفت 
و برنامه ريزي هاي کالن در صدد بازپس گيري سلطه از کف 
رفته برآمدند. هشت سال جنگ تحميلي، تحريم هاي اقتصادي، 
اعمال فشار در صحنه سياست خارجي و باالخره فعاليت هاي 

گسترده تبليغاتي، نمونه هايي ازاين تالش ها مي باشند.
ا   مت با صالبت و غيور ما، با تکيه و توکل بر خدا و تحت فرمان 
رهبري الهي امام راحل جنگ تحميلي و تحريم هاي اقتصادي 
را با قدرت پشت سر گذاشته، دشمن را از دست اندازي بر 
حتي يك وجب از خاك اين کشور محروم ساخته و ابهت و 
قدرت پوشالي او را در سراسر جهان به افتضاح کشيدند. تحمل 
اين شکست سنگين براي فرعون صفتان روزگار ناممکن بود، 
لذا دشمن ناکام، پس از پايان جنگ تحميلي در صدد طراحي 
برنامه هاي جديدي براي درهم شکستن و تخريب ايران اسالمي 
برآمد. بدست آوردن تصويري دقيق از اين برنامه جديد در 
بدو امرکاردشواري بود ولي امروز پس از گذشت چند سال 

از اجراي اين برنامه جديد، مي توان با وضوح بيشتري متوجه 
حدود و ثغور آن شد. جالب اينکه يکي از عناصر و محورهاي 

اصلي اين برنامه جديد استفاده از بيوتروريسم مي باشد.
چنانچه با نگاهي دقيق و به دور از ساده لوحي هاي عاميانه و از 
نگاه مسئوالنه، سناريوي اجرا شده در چند سال پس از جنگ 8 
ساله توسط استکبار جهاني را بررسي کنيم بايد نتيجه بگيريم 
که دشمن از همان سال هاي پس از خاتمه جنگ، در صدد به 
راه اندازي برنامه جديدي براي حذف انقالب و نظام مقدس 
جمهوري اسالمي به هر روشي حتي به قيمت راه اندازي 
جنگي ديگربه صورت رو در روولي در سطحي بسيار وسيع تر 
و با استفاده از تجربيات جنگ پيشين بوده است. جنگي که به 
تصور آنان چنان دقيق و همه جانبه طراحي شود که شکست 

در آن راه نداشته باشد.
آنگونه که در حمله نظامي آمريکا به عراق روشن شد، روش 
اياالت متحده و هم پالگي هاي او در حمله نظامي به کشورهاي 
ديگر اجراي دکترين جنگ کم شدت ريگان است يعني اينکه ابتدا 
از طرق مختلف به تضعيف آن کشور پرداخته و هر زمان که آن 
کشور در وضعيت نابسامان از نظر اقتصادي، سياسي، تبليغاتي، 
رواني و... قرار گرفت حمله نظامي پرشدت خود را آغاز کنند 

تا بتوانند با حداقل تلفات به بهترين نتايج دست پيدا کنند.
در همين راستا تحريم هاي اقتصادي و فشارهاي متعدد سياسي 
سال ها است که گريبانگير کشور ما است، و هر روز موضوعي را 
بهانه قرار داده و ماجراي جديدي را آغاز مي کنند. اين موضوع 
به ويژه در چند سال گذشته به بهانه توانمندي کشورما در 

انرژي هسته اي به نحو روز افزوني تشديد شده است.
ولي نکته مهم اينجاست که تجربه سال هاي پس از انقالب 
اسالمي به دشمنان نشان داد که روش هاي معمول تضعيف 
کشورها از جمله تحريم اقتصادي، فشارهاي تبليغاتي و به 
راه اندازي جنگ رواني، بر ايران اسالمي کارگر نيست لذا 
از همان سال هاي بعد از پايان جنگ ايران و عراق در صدد 
به صحنه آوردن روش هاي جديد برآمدند، از سويي ناکامي 
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جنگ پيشين به مذاق اين مار زخم خورده چنان تلخ آمده که 
به کارگيري روش ددمنشانه اي از او بعيد نمي باشد.

يکي از مهم ترين اين روش ها استفاده از عوامل بيولوژيك 
براي تخريب منابع کشاورزي، دريايي و باالخره انساني ما و 
ايجاد ترس و ارعاب و تخريب روحيه در ملت ما و در نهايت 

تضعيف کشورما مي باشد.
جالب اينکه با نگاهي جامع به وضعيت کشاورزي، دام و طيور، 
آبزيان و نيز شيوع بيماري هاي عفوني در برخي مناطق کشور 
مي توان به نشانه هايي براي شروع به کارگيري اين روش را 

ازاندکي پس از پايان جنگ تحميلي مشاهده کرد.

لزوم برخورد با موضوع و جايگاه آموزش در اين 
راستا

کشور اسالمي ما ايران براساس اصول و موازين دين مبين 
اسالم هيچگاه در جهت استفاده از اين عوامل قدم برنداشته و 
نخواهد داشت. البته اين به معناي بي نيازي ما به آمادگي کامل 
براي مقابله و دفاع در برابر اين روش ناجوانمردانه نمي باشد 
چراکه جنگ که از آغاز خلقت بشر بر تاريخ سايه گسترده و 
همواره در کمين ملل مختلف قرار دارد. خصوصًا در مورد 
سرزمين ايران و مؤکداً در زمان حال که ايران با برافراشتن پرچم 
جبهه حق به مثابه سد محکمي در برابر همه چيز خواهي نظام 
سلطه جهاني جبه باطل قرار دارد و آنان با تمام قوا به دنبال 

شکستن اين سد و عدم گسترش آن مي باشند.

و صلح با وجود معيارهاي بسيار ارزنده الهي، انساني، و عقلي 
جز با آمادگي کامل براي رويارويي با هرگونه تهاجم خارجي 

بدست نمي آيد.
امروزه بهاي ماندگاري و حفظ تماميت و استقالل هر کشوري در 
جهان حفظ آمادگي در زمينه هاي مختلف است و ما اگر طالب 
پايداري و صلح هستيم بايد آماده باشيم و طبل جنگ و حمالت 
دشمن همواره در گوش هايمان طنين انداز باشد و مشکالت 
و بحران هاي احتمالي را با وقوف و آگاهي به زمان خويش با 
سربلندي و افتخار پشت سر بگذاريم تا به استناد فرمايش امام 
صادق ع که فرمودند: »العالم بزمانه التهاجم عليه اللوابس« با 

آگاهي از وضع زمان خود، مورد اشتباهات قرار نگيريم.
يکي از مهم ترين ارکان در برخورد با اين مقوله خطرساز و با 
اهميت، آموزش عمومي مي باشد چرا که عموم مردم اولين صف 
برخورد کننده با چنين خطراتي هستند و چنانچه از آگاهي و 
آموزش کافي برخوردار نباشند وسعت ضايعات و صدمات 
ايجاد شده چندين برابر خواهد بود. اما از سوي ديگر مطرح 
نمودن مقوله بيوتروريسم در جامعه خود مي تواند منجر به 
ايجاد وحشت، دامن زدن به شايعات و... گردد که اين موارد 

مي تواند تبعات منفي بسيار چشمگير به بار بياورد.
همان طور که بارها با مواردي از اين قبيل وبهراه افتادن موج هاي 
رواني و بهره برداري و موج سواري توسط دشمنان و کارگزاران 
عمليات رواني براي تخريب روحيه و برآشفتن توده ها و تحقق 
اهداف و مقاصد خويش، و پرداخت هزينه هاي هنگفت براي 

فروکش کردن ماجرا را شاهد بوده ايم.
لذا بايد با روش هاي مستقيم و غير مستقيم به آموزش عمومي 
و تخصصي به خصوص آموزش قشر آموزش پذير جامعه 

يعني جوانان پرداخت.

جايگاه فناوري اطالعات در عرصه هاي آموزشي و 
پژوهشي

نقش توجه و قصد يادگيري، د رفراگيري اهميت ويژه اي دارد. 
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نقش کنش افراد در فراگيري کاماًل به نوع دانشي که قرار است 
فرا گرفته شود بستگي دارد. هر اکتسابي متضمن پردازش فعال 
اطالعات در ذهن فرد است. از اين رو هيچ نوعي از يادگيري 
غير فعال نيست. ممکن است دانش بياني از طريق تجارب 
معمول با کار در دنياي ريزپردازنده ها و مشاهده و پردازش 

اطالعات ارائه شده فراگرفته شود.
پاره اي از روش هاي جديد آموزشي به منظور بهره گيري از 
يادگيري ارادي و انگيزشي سعي در تحريك کيفيت دقت خود 
به طرق گوناگون  دارد. روش هاي جديد  انسان ها  انگيخته 
درمحيط يادگيري دانش آموز دخل و تصرف مي کنند. فناوري 
براي  طورخاص  به  که  موقعيت هايي  پديدآمدن  اطالعات 
برانگيختن توجه و انگيزه طراحي شده باشد را ممکن مي سازد.
در اين که فناوري اطالعات و ارتباطات مهم ترين و گسترده ترين 
فضا را براي رسانه هايي نوين فراهم ساخته و هر روز بر دامنۀ 
تأثير و نفوذ آن در بخش هاي مختلف جامعه افزوده مي شود 

ترديدي وجود ندارد.
همين گسترش و نفوذ است که توجه همۀ سياستمداران و 
صاحبان افکار، مکاتب و کاالهاي گوناگون را به اين رويکرد 
جلب کرده و شاهد سرمايه گذاري و صرف هزينه هاي کالن 

براي بهره گيري از آن در زمينه هاي مختلف هستيم.

هدف و اهداف اختصاصي
هدف کلي

تدوين و توليد نرم افزار جامع آموزشي جهت آموزش مقابله 
همه جانبه با عوامل بيوتروريستي

اهداف اختصاصي
الف( تهيه و توليد محتواي آموزشي توسط تيم تخصصي

Engine ب( کارشناسي و انتخاب
ج( برنامه نويسي کامپيوتري مطابق نيازهاي مربوطه

د( طراحي جنبه هاي هنري

ذ( طراحي و توليد جنبه هاي صوتي

روش اجراء
براي مديريت پروژه هاي نرم افزاري ابتدا روش هاي آبشاري 
ارائه شدند که مراحل جمع آوري نيازها، طراحي، پياده سازي، 
تصديق و نگهداري پشت سر هم قرار مي گيرند و اجرا نشدن 
درست و کامل هر مرحله در صورت رفتن به مرحله بعدي 
بازگشتي ندارد. با توجه به مشکالت اين روش، روش هاي 

تکرار شونده و افزايشي مورد توجه قرار گرفتند.
در دسته بندي ديگري، بسياري از روش هاي مديريت پروژه هاي 
نرم افزاري مانند روش هاي شيء گرا که بسيار مشهورند، 
براساس مستند جلو مي روند، يعني ابتدا نيازها، جدول مربوط 
به نيازها، نمودارهاي مربوط به نيازها، نمودارهاي طراحي و... 
کشيده مي شوند و بر اساس آن ها پياده سازي و مراحل بعد 

از آن انجام مي شود.
اين است که  اين روش ها وجود دارد  نکته اي که در همه 
نيازهاي مشتري از نرم افزار مي شود به  »مسئله« که شامل 
صورت دقيق قابل تعريف است. حال در جايي توقع مي رود 
که اين صورت دقيق وجود داشته باشد و در جاي ديگر اين 
را از نقص و کمبود دانش فني مشتري مي بينند که نمي تواند 

صورت دقيق را ارائه دهد.
در نگاهي ديگر، در بسياري از پروژه ها صورت مسئله دقيقي 
وجود ندارد و در حين کار ممکن است نظر مشتري تغيير کند. 
براي اين پروژه ها روش مديريت پروژه چابك ارائه شده اند 
که بنابر تجربه شرکت، روش اسکروم (SCRUM) بيشترين 
تطابق را با پروژه هاي نرم افزاري معارفي و معرفتي دارد که 

در ادامه به آن مي پردازيم.
که  مي باشد  افزار  نرم  توليد  روند  پايه  و  اسکلت  اسکروم 
مجموعه اي از اقدامات و نقش هاي از پيش تعريف شده دارد. 

اصلي ترين نقش ها عبارتند از:
سرآمد (Scrum Master) مسئول نگه داشتن تيم در مسير   -1
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روند اجراي پروژه است. در اين روش تيم، فردي به نام 
مدير ندارد، به جاي آن سرآمد تيم، موانعي که بر سر راه 
تيم براي رسيدن به اهداف اسپرينت وجود دارد را برطرف 

مي کند.
مالك محصول (Product Owner)، در نقش صداي مشتري   -2
است. به اين معني که موارد نياز از ديد مشتري را جمع آوري 

و اولويت بندي مي کند.
تيم (Team) مسئول رساندن محصول است. يك تيم که   -3
معموالً شامل افراد چند منظوره مي باشد. اين افراد تحليل، 
طراحي، پياده سازي و توسعه، تست و مستند سازي را 

انجام مي دهند.

در هر چرخش کاري که به اسپرينت )Sprint به معني دو 
سرعت( معروف است و يك دوره دو الي چهار هفته مي باشد 
)اين طول توسط تيم تصميم گيري مي شود(، تيم يك محصول 
افزايشي به صورت بالقوه قابل پخش ارائه مي دهد )به طور 
مثال نرم افزاري که کار مي کند و تست شده است(. مجموعه 
ويژگي هايي که يك اسپرينت وارد مي شوند از يك ليست 
به نام Backlog مي آيند. اين ليست شامل نيازمندي هاي با 
اولويت باالي پروژه است که بايد انجام شوند. اين که کداميك 
از ويژگي هاي ليست در يك اسپرينت وارد شوند در جلسه 
برنامه ريزي آن اسپرينت مشخص مي شوند. در اين جلسه مالك 
محصول مواردي از ليست را که مي خواهد انجام شوند را به 

تيم اعالم مي کند. سپس تيم مشخص مي کند که چه مقدار از 
اين موارد را به طور کامل مي توانند در اسپرينت بعدي انجام 
دهند و اين موارد در ليست ثبت شده و ليست قفل مي شود به 
اين معني که نيازمندي هاي اين اسپرينت کم و زياد نمي شوند. 
مواردي که بايد در اين اسپرينت انجام شود نيز به کارهاي 
خردتري شکسته مي شوند و در ليست ديگري آورده مي شوند. 
دوره اسپرينت خود با جلسات روزانه کوتاه همراه است و 
مي بايست سر وقت تمام شود. مواردي از ليست که به هر 
دليل ناتمام مي مانند در انتها دوباره به ليست برمي گردند. در 
انتهاي هر اسپرينت جلسات مرور اسپرينت گذشته، ارائه دمو و 
برنامه ريزي براي اسپرينت آينده با استفاده از تجربيات گذشته 

برگزار مي گردد و اين چرخش تکرار مي شود.

نتايج
پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرآيند

 توليد يك نرم افزار جامع جهت آموزش مقابله با عوامل 
برترين  از  استفاده  با  متخصصين،  جهت  بيوتروريستي 
تکنولوژي هاي آموزشي شامل استفاده از جديد ترين متون 
و منابع آموزشي تکنولوژيك و نيز مولتي مديا و بازي هاي 

رايانه اي،

سطح اثرگذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(
در حال حاضر اين طرح با سطح اثر گذاري کشوري در نظر 
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گرفته شده ولي با ترجمه برخي از بخش ها براحتي قابليت 
استفاده بين المللي خواهد داشت.

انطباق سياست هاي باال دستي )فرآيند تا چه حد کشور را 
با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند(

با عنايت به مطالب ارائه شده در بيان مسئله اين طرح انطباق 
کاملي با سياست هاي باالدستي دارد

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرايي فرآيند
مربوطه  مشکالت  اساسي ترين  از  بودجه  تامين  مشکالت 

مي باشد.

معرفي فرآيند در نشريات علمي يا ارائه کار در مجامع 
علمي

با توجه به نو بودن فرآيند هنوز در نشريات علمي ارائه نشده 

ولي در مجامع علمي دانشگاهي ارائه شده و مورد توجه قرار 
گرفته است

تائيدهاي مربوطه و ارزشيابي فرآيند
قسمت اول اين نرم افزار که آماده شده به تاييد معاونت محترم 

پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش رسيده است.

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
اين محصول قابليت استفاده در تمامي مراکز آموزشي پزشکي 

کشور را دارد.

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي(

مراحل بعدي توليد اين فرآيند در دست توليد است.
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