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 عبداله مهدوی کمال ابراهیمی،

 اردبیل درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه اطالعات سالمت، مدیریت استادیار،
 

 چکیده:

با توجه به دستیابی به  هدف مرجعیت علمی درحوزه اموزش پزشکی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی ایجاد شده است که یکی از  مقدمه:

به  همهم ترین این برنامه ها توسعه آموزش الکترونیکی است.الگ بوک الکترونیکی یکی از نرم افزار های کاربردی در حوزه ی اموزش پزشکی است ک

انشجویان د ان ابزار کمکی در اموزش فراگیر، ابزار ارزشیابی تکوینی، ابزار ارزشیابی توسط معاونت اموزشی، ابزار ارزشیابی مستند سازی اموخته هایعنو

ش ست. رودر بحث اموزش بالینی است. این مطالعه با هدف بررسی جایگاه الگ بوک های الکترونیکی درآموزش مجازی حوزه علوم پزشکی انجام شده ا

شده بررسی: پژوهش حاضر به صورت مروری و با استفاده ازمقاالت مرتبط، مستندات وزارت بهداشت و نرم افزارهای پیشنهادی وزارت بهداشت انجام 

شده است.  استفاده SID , Magiran,IranDoc ,ISC است و ازکلیدواژه های آموزش پزشکی،اموزش الکترونیکی و الگ بوک و با جستجو در پایگاه های

،سیاست های کلی نظام سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، نقشه 1404نظام سالمت بر مبنای اسناد باال دستی از جمله سند چشم انداز  یافته:

زش پزشکی، جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سالمت دارای اهداف و پروژه های مهمی از جمله طرح تحول نظام سالمت، تحول و نواوری در امو

ش زسامانه ی فراگیرسپاس، سامانه ی شمس و سامانه ی سیناسا است. توسعه اموزش مجازی در علوم پزشکی یکی از بسته های تحول و نواوری در امو

اه مجازی علوم علوم پزشکی است که که  طراحی و راه اندازی الگ بوک الکترونیکی یکی از مهم ترین اهداف محور طراحی،راه اندازی واستقرار دانشگ

ود بپزشکی در این بسته است. نتیجه گیری: به نظر می رسد در دهه ی اینده اموزش الکترونیکی یکی از طرح های فراگیر در حوزه ی سالمت خواهد 

ب با ییراتی متناسودرضمن با توجه به نقش انفورماتیک پزشکی وفناوری اطالعات سالمت دراین حوزه الزم است در سرفصل های دروس این رشته ها تغ

 اهداف ان در حوزه سالمت انجام گیرد.

 

 آموزش الکترونیکی، آموزش پزشکی، الگ بوک الکترونیکی :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


