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حیطه محصوالت آموزشی 

طراحي و تدوين بسته آموزشي بهداشت و طب پيشگيري براي گروههاي پزشکي نظامي
دکتر عبدالرضا صالحي مقدم

مقدمه
بهداشت براي دانشجويان پزشکي عمومًا مبتني بر بهداشت 
جامعه نگر بوده و در حواشي نيز اطالعات درماني و آزمايشگاهي 
باليني توانبخش ايشان براي کمک به ارتقاء سطح بهداشت 
جامعه است. دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش 
عالوه بر مهارت فوق، موضوع نگاه کاربردي به اطالعات 
بيماريها و بهداشت در زمان جنگ، يکي از توانايي هايي است 
که الزمه ي فارغ التحصيلي ايشان است که بايد بيش از پيش 

به آن توجه شود.
ساختار "هميشه آماده" ارتش لزوم اطالع مستمر و آني از 
شرايط، بيماري هاي و خطرات اقليمي در سراسر کشور را 
براي پيشگيري و کاهش خطرات در مانورهاي نظامي و يا 
عمليات مدنظر فرماندهان را افزايش مي دهد. مثال هاي زيادي 
از نقش بيماريها در شکست ارتش ها وجود دارد، در زمان حمله 
مغول به ايران قلعه هاي فراواني به دليل شيوع وبا و طاعون، 
چه عمدي و توسط سپاه دشمن و چه سهوي به دليل خطاي 
سپاه ايران سقوط کرد. در سال 1802 سپاه فرانسه به فرماندهي 
برادر ناپلئون به هائيتي اعزام شده بودند. از حدود 40000 سرباز 
فرانسوي، 24000 نفر عمدتا بر اثر ماالريا و ساير بيماري ها 
کشته و 8000 نفر بستري شدند. در کامرون، از سال 1500، که 
پرتغالي ها منطقه را تصرف کردند، تا سال 1870، ماالريا مانع 
کلونيزه شدن استعمارگران شد. در اوايل قرن بيستم، اپيدمي 
ماالريا و تاخير در خريد چند عدد سمپاش، بهانه کودتا در 

کونگو شد. طبق کتاب جان گيلمور با عنوان »شرايط صحيه 
در مملکت ايران«، طبق گزارش بنياد راکفلر، ماالريا عنصر 
مضعف ايرانيان بوده است و بر اين اساس بنيه ايرانيان در رده 
ضعيف تقسيم بندي شده اند. اين گزارش اساسا براي اهداف 

سياسي و سرمايه داري تهيه شده بوده است.
متاسفانه در زمان جنگ، سيستم هاي مبارزه با بيماريها و ادارات 
بهداشت ممکن است کارآيي خود را از دست بدهند و شيوع 
بيماريها بيش از آنکه مانند زمان صلح متاثر از اقدامات انساني 
باشند، تابع شرايط اقليمي و ذات خود خواهند بود و براي 
همين نيز دانشجوي پزشکي فارغ التحصيل ارتش بايد سوابق 
کافي از شيوع بيماريهاي کشور داشته و پتانسيل هاي سرزمين 
مادري خود براي پذيرش بيماريها )همچون دراکونتيازيس و 
شيستوزوميازيس( و يا عدم پذيرش احتمالي بيماريها )مانند تب 
زرد( را بشناسد بر همين اساس لوح فشرده پاتولوژي جغرافيايي 
با ديدگاه استراتژيک در مرکز تحقيقات اپيدميولوژي و طب 

نظامي تهيه شده و به تکميل آن اهتمام ورزيده شده است.
اهداف تهيه لوح فشرده فوق عبارتند از:

به روز رساني اطالعات مراکز وابسته به ارتش در خصوص   -
بيماريهاي واگير با تاکيد بر حوزه ايران

ارائه کليات پاتولوژي جغرافيايي  -
ارائه کليات جغرافيا و نقش آن در علوم پزشکي  -

ارائه وضعيت پاتولوژي جغرافيايي ايران  -
ارائه انگل شناسي براي دانشجويان پزشکي  -

محل اجراي فرايند: مرکز تحقيقات اپيدميولوژي و طب نظامي
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکي ارتش

گروه فرايندي: محتواي درسي
تاريخ اجرا: آذر 1388 تا 1390
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ارائه قارچ شناسي براي دانشجوان پزشکي  -
ارائه قارچ شناسي براي دانشجوان پزشکي  -

ارائه باکتري شناسي براي دانشجويان پزشکي  -
ارائه ويروس شناسي براي دانشجويان پزشکي  -
آشنايي با روشهاي تشخيصي بيماريهاي عفوني  -

آشنايي با برخي داروها خصوصا داروهاي ضد انگل  -
راههاي پيشگيري از بيماريهاي عفوني و انگل  -

روش اجرا
برنامه بر اساس طرح درس انگل شناسي، باکترس شناسي، 
ويروس شناسي و حشره شناسي دانشجويان پزشکي طرح 
گرديده است و بر حسب نياز دانشگاه علوم پزشکي ارتش، 
در  ضروري  آموزش هاي  و  جغرافيايي  پاتولوژي  مباحث 
خصوص ديدگاههاي راهبردي وقايع بيولوژيک در زمان جنگ 
به آن اضافه شده است. برنامه بصورت نرم افزار پيش بيني 
شده است تا تکثير آن براي دانشجويان و يگان ها به سادگي 
صورت گيرد و به زبان فارسي تهيه شده است تا کار با آن به 
  Microsoftسهولت تمام صورت گيرد. اين لوح فشرده در محيط
Office Power Point 2007 تهيه شده و کليه فايل هاي آن نيز 

 Batch در همين محيط اجرا مي شوند. اما به داليل فني يک
 Auto به آنها اضافه شده است. لوح فوق .dllو چند فايل File

Run بوده و داراي آيکون مخصوص خود نيز مي باشد. بر 

همين اساس برنامه به راحتي در همه رايانه ها اجرا مي شود.

مشخصات عمومي
 Power Point و يک فايل کاربردي .DLLبرنامه شامل 7 فايل
Viewer، يک فايل Excel و 8 فايل فيلم علمي تهيه شده 

توسط مولف و چند فايل ديگر و مجموعا از حدود 200 فايل 
تشکيل شده است. تقريبًادر مجموع حدود 4000 صفحه در 

لوح فوق تهيه شده است.

نتايج
بانک  در  تهيه و  واگير و غيرواگير کشور  بيماريهاي  نقشه 
اطالعات ساماندهي شده است و نقشه عقرب ها و حلزون هاي 
مهم در کشور تهيه شده و نقشه جوندگان و فلبوتوم هاي ايران 
تقريبا تکميل شده است و رفته رفته داده هاي جديد به آن 

اضافه مي شود.
مطابق اهداف پيش بيني شده، يافته هاي قابل نشر واحد مطالعات 
و واحد GIS در قالب يک نرم افزار چند رسانه اي آماده ارايه به 
گيرندگان شده و عالوه بر درج اطالعات تصويري بوم شناسي 
ايران و جهان، نحوه پراکندگي بيماريها و ناقلين و مخازن 
بيماريها، مناطق پرخطر از نظر بيماريهاي مختلف به صورت 
نقشه ديناميک تنظيم و به صورت بانک اطالعات نگهداري 
مي شود. به عالوه منابع اطالعاتي و متون مرتبط و اساليدهاي 
مرتبط با موضوع و همچنين  Linkهاي منابع ديجيتال در نرم 
افزار تعبيه شده است. اطالعات مربوطه به صورت دوره اي و 
با استفاده از پژوهش هاي ميداني و بانک هاي اطالعاتي به روز 
شده و بصورت طبفه به طبقه در يگان ها و رده هاي فرماندهي 

مورد استفاده قرار مي گيرد.

سطح اثر گذاري
کشوري

نتيجه گيري
نيل به اهداف فوق در مقايسه با نتايج حاصله بسيار اقتصادي 
است اما نيازمند توجه، منابع مالي و هماهنگي دستگاههاي 
مختلف است. لوح فشرده حاصل قادر است به خوبي وضعيت 
پاتولوژي جغرافيايي کشور را نشان داده و درک صحيحي از 
اقليم شناسي پزشکي ارايه نمايد. )نمونه نرم افزار قابل ارائه 

است(
حقوق مادي و معنوي اين بسته آموزشي متعلق به نگارنده و 

دانشگاه علوم پزشکي ارتش است.
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