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جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرايندهاي حیطه روش های آموزشی

 تدوين و کاربرد دانشنامه ديجيتال clinical imaging در آموزش باليني 
راديولوژي دانشجويان )بسته نرم افزاري( 

دکتر بابک شکارچي، دکتر نيما قهرماني، دکتر محمدحسين لشگري، دکتر سيد جواد حسيني شکوه، دکتر ايرج ميرزائي ديزگاه

هدف کلي
کمک به آموزش بهتر راديولوژي به دانشجويان پزشکي به 

elearning روش

اهداف اختصاصي
ارتقاء آموزش تصويربرداري تشخيصي و درماني  1ـ 

عملياتي کردن برنامه آموزشي و مهارت هاي تصويربرداري  2ـ 
 (Image skills)

استفاده بهينه از تمامي امکانات آموزشي 3ـ 
امکان آموزش از راه دور جهت دانشجويان 4ـ 

امکان بررسي تمامي بايستني ها و دانستني ها  5ـ 
به روز کردن مهارت هاي تصويربرداري تشخيصي و درماني  6ـ 
تسهيل رجوع به کتب مرجع و تصاوير آموزشي با کيفيت  7ـ 

مناسب

مقدمه
ورود  و  تصويربرداري  روش هاي  روزافزون  گسترش  با 
دانش هاي جديد در شاخه هاي مختلف شامل X ray، امواج 
صوتي، مغناطيسي و اخيراً االسيتيستيه بافتي، ايجاد شکاف بين 
کارهاي کلينيکي و پاراکلينيکي بيشتر گرديده است و لزوم 
هماهنگي بيشتر در اين خصوص و تبديل آموزش تصويربرداري 
به مهارت هاي تصويربرداري ضروري مي باشد. با توجه به 

روش هاي تصويربرداري در حيطه درماني حداقل آشنايي با 
روش هاي مختلف تصويربرداري جهت دانشجويان پزشکي 
ضروري مي باشد. متاسفانه عليرغم اهميت تصويربرداري براي 
دانشجويان، اين دوره محدود به يک ماه و آن هم در طي دوره 
کارآموزي مي باشد و معموال دانشجويان فرصت کافي براي 

آموزش مناسب راديولوژي را به دست نمي آورند.
يادگيري به روش توأمان تئوري و عملي و استفاده از نرم 
افزارهاي آموزشي بازدهي بسيار زيادي خواهد داشت. به دانش 
ما مجموعه مدوني از پروسه هاي تصوير برداري به صورت 
الکترونيکي در دسترس نمي باشد و فراگيري مطالب مورد نياز 

يک چالش براي دانشجويان به حساب مي آيد. 
فراگيري  جهت  آموزشي  افزار  نرم  فرآيند،  اين  طي  در 
تصويربرداري براي دانشجويان پزشکي طراحي گرديد. در 
قسمتي از CDها، فيلم هايي تهيه شد که مي توان با ديدن آن ها 
اصول اوليه و کالسيک تصويربرداري را آموخت. در قسمت 
ديگر مقاالت معتبر و کتب مرجع در زمينه تکنيک تصويربرداري 
جمع آوري و در اختيار فراگيران قرار داده شده است. بدين 
ترتيب عالوه بر ارائه مواد آموزشي نظري و عملي فيلم هاي 

آموزشي مرتبط نيز در دسترس دانشجويان قرار دارد.

روش اجرا
و  بايستني ها  درخصوص  کارشناسي  بررسي هاي  از  پس 

محل اجراي فرآيند: دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ارتش
گروه فرآيندي: روش هاي آموزشي

تاريخ اجرا: از مهر 1389
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توانستني ها بر اساس معيارهاي ابالغي وزارت بهداشت و 
همچنين استفاده از تجارب تصويربرداري طي دفاع مقدس و 
لزوم استفاده از روش هاي تصويربرداري با هم فکري اعضاي 
هيأت علمي گروه راديولوژي Draft اوليه ترسيم و در فاز اول 
کليه اطالعات به صورت نرم افزاري تهيه گرديد. در مرحله 
دوم تصاوير مناسب انتخاب گرديد. در مرحله سوم اطالعات 
تکميلي و توضيحات ضروري به عکس هاي فوق اضافه گرديد. 
در مرحله چهارم کليه رئوس مطالب راديولوژي به تفصيل 
به صورت Course plan و Lesson plan تهيه گرديد و به 
 ebook نرم افزار اضافه شد. کليه رفرانسهاي مرتبط به صورت
به نرم افزار فوق link گرديده و امکان دسترسي وجود دارد. 
 Lesson و Course plan لذا کليه مطالب درسي به صورت
plan و power point در آمده و تصاوير و فيلم هاي مرتبط به 

شکل self assessment در اختيار مي باشد. کليه کتب مرجع 
و مقاالت معتبر link شده و قابل به روز شدن مي باشد.

نرم افزارهاي طراحي شده در قالب 2 سي دي تهيه و تنظيم 
شده است. داراي قابليت اتوران و اجراي منوي اصلي برنامه 
در محيط ويندوز و قابليت عملکرد بصورت خود آموز يا در 

قالب کالس درس مي باشد.
 power ،در سي دي اول طرح درس ها، کوريکولوم آموزشي
point راديولوژي، کتب الکترونيک مرجع و مقاالت معتبر و 

منابع و مآخذ آن ها به همراه نحوه استفاده از نرم افزار گنجانده 
شده است.

در سي دي دوم آلبوم راديولوژيک تشخيص هاي پزشکي و 
توضيحات مربوطه به همراه نمونه هايي از کيس هاي مطرح 

شده در کالس درس و همچنين مواردي که به علت محدوديت 
زماني امکان مطرح شدن در کالس را نداشته اند بصورت طبقه 
بندي شده و همراه با توضيحات الزم براي هر عکس ارائه 

شده است.

يافته ها و نتيجه گيري
دانشجويان پزشکي در 2 بيمارستان مجزا آموزش ديدند. در 
بيمارستان اول با استفاده از مجموعه آموزش Clinical skill و 
در بيمارستان دوم به روش قبلي. در پايان نيمسال اول ارزيابي 
مهارتي از هر دو گروه بعمل آمد. گروهي که نرم افزار را در 
اختيار داشته و به اين روش آموزش ديدند به صورت معني 
دار داراي توانايي هاي تشخيصي قابل توجهي در مقايسه با 

گروه قبلي بودند. 
با توجه به اينکه نرم افزار آموزشي طراحي شده بصورت مولتي 
مديا مي باشد آموزش به دانشجويان پزشکي، فارغ التحصيالن 
پزشکي و حتي متخصصين مرتبط بصورت elearning امکان 
پذير مي باشد و مي تواند نيازهاي آموزشي دانشجويان را مرتفع 
انگيزه  جديد  آموزشي  کمک  روش هاي  از  استفاده  سازد. 
دانشجويان را براي مطالعه و فراگيري مطالب بيشتر مي نمايد 
و با کوريکولوم آموزشي خود بهتر آشنا شده تا در جهت 

رسيدن به اهداف آن گام بردارند.
يکي از چالش ها و مشکالت اجرايي اين روش اين بود که 
امکان دسترسي از راه دور براي همه دانشجويان وجود نداشت. 

سطح اثرگذاري: دانشکده و دانشگاه
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