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 اهمیت تولید محتوا از طریق مولتی مدیا درآموزش دندانپسشکی
Importance of Content Production in Dental Education Through Multi Media  

 يَسف جْبًديدُ

 

                                                      در گذضتِ آهَسش در رضتِ ّبی علَم پشضکی ثِ عوَر رايو    

                                          ّبی عولی ٍ تئَری اًجبم هی گزفوت ٍ هوَاد              اس عزيق کالس

      اهوب     . ( 1 )                      ّب ٍ هجالت علوی ثَدًد                آهَسضی ضبهل کتبة     کوک

                              سالهت ٍ ثزًبهِ درسی علَم پشضکی           در هزاقجت               اهزٍسُ تغییز

          تز کوزدُ                                                 يبدگیزی اس عزيق کبهپیَتز را ًسجت ثِ قجل ثب ارسش

                                                  در ٍاقع اهوزٍسُ گسوتزش رٍسافوشٍى دستزسوی ثوِ         ( 2 )     است

                                رّووبی هٌبسووت ثووزای آهووَسش                                سوو ت افشارّووب ٍ ًووزم افشا 

                                           ، افق جديدی را پویص رٍی هَسسوبت آهَسضوی              الکتزًٍیکی

                      ّوبی جوبری آهَسضوی                          لذا ادغبم آى در ثزًبهِ   . ( 3 )           ًْبدُ است

                       اس عزفوی زسهوِ ايوي       . ( 4 )                           ، اجتٌوبة ًبپوذيز اسوت     ّب       داًطگبُ

ِ          رٍيکزد                       ّوبی ه تلوف اًوَا                                     ، ثیٌص علووی ًسوجت ثوِ جٌجو

               اسوبس ضوزايظ                                  تزًٍیکی ٍ عزاحی فزايٌد تغییز ثز         آهَسش الک

                                       ّبی هٌغقی در آهَسش پشضکی کطوَر اسوت               هَجَد ٍ آرهبى

                                                      . يبدگیزی هَثز ثیص اس ّز چیوش ًتیجوِ يوبددّی  وَة      ( 4 )

          ّبی  وال                               يک هحیظ هٌبست ٍ اس  عزيق رٍش           است کِ در

                         آهوَسش اس عزيوق ثْوزُ       . ( 5 )       ضوَد                     تطَيق کٌٌدُ کست هوی 

                                                               گزفتي اس کبهپیَتز يب اسوتابدُ اس ًوزم افشارّوبی آهَسضوی در     

                                           ، ثِ عٌَاى يوک اقودام اسبسوی در ثْجوَد       DVD   يب   CD     قبلت 

                                                                            سیسووتن ّووبی آهَسضووی پشضووکی ٍ دًداًپشضووکی ثووِ ضوووبر 

                    ، آهووَسش اس عزيووق                               عجووق ًتووبي  ثز ووی تحقیقووبت   .   رٍد    هووی

             ٍ هایودی در                                               استابدُ ّوشهبى اس کبهپیَتز رٍش قبثول قجوَ    

      ّوبی                                 لیٌی ثَدُ ٍ ًتبي  آى ًیش ثب رٍش      ّبی ثب             يبدگیزی هْبرت

                          يک ًقوص هْون کوبهپیَتز       . ( 6 )     ثبضد                     هعوَ  قبثل هقبيسِ هی

                                                           سبسهبى دّی ٍ ارائِ اعالعبت ثوِ گًَوِ ای اسوت کوِ ثبعو       

                                                  دستزسی آسبى ٍ کٌتز  اعالعبت تَسظ کبرثز ضدُ ٍ کسوت  
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                                      در ٍاقع استابدُ اس هَلتی هديب يبدگیزی   .  ( 2 )     کٌد        تسْیل هی

                                ثووب کووبرگیزی حووَاس گًَووبگَى               دّوود ٍ ًیووش                 را افووشايص هووی

                                                          يبدگیزًدگبى ثبع  ثزاًگی تي اًگیوشُ آًوبى جْوت هطوبرکت     

                                                           فعب  ضووي فزآيٌود آهوَسش ضودُ ٍ يبدگیزًودگبى را  وَد       

              ثوِ داًطوجَ         چٌیي  ّن  . ( 7 )            گز هی سبسد     ّدايت             تٌظین ٍ  َد

                  ، سهوبى ٍ هکوبى                                      دّد کِ کٌتوز  کوبهلی ثوز هحتوَا     ی       اجبسُ ه

ِ       . ( 2 )                آهَسش داضتِ ثبضد           ّوب ثوِ     ای                           ثوِ عوَر کلوی چٌدرسوبً

   . ( 5 )       هی کٌٌد       فزاٍاًی                               گستزش داًص در عزصِ اعالعبت کوک

                                     ای قبئوول ثووِ رٍيکووزد يبدگیزًوودُ                         رٍش آهَسضووی چٌدرسووبًِ

                   رسد ثْزُ گیوزی اس             ٍ ثِ ًظز هی   ( 7 )                     هحَری در آهَسش ثَدُ

                                               ّووب در هَقعیووت ّووبی آهَسضووی دارای هشايووبی   ای       رسووبًِ   چٌد

                  استابدُ اس حوَاس     :        برتٌد اس     ّب عج                         فزاٍاًی است کِ ثز ی اس آى

                                      ، تووزيي ثیطوتز ثوزای رسویدى ثوِ                            چٌدگبًِ ثزای يوبدگیزی 

  ،                                                ، تسْیل هطبرکت ثزای ايجبد ارتجبط ثویي هاوبّین        حدتسلظ

                                                        تسْیل تکزار درس ثزای کبرثزد هجدد، هقوزٍى ٍ ثوِ صوزفِ    

                                           ، اًعغبف پوذيز ثوَدى ثزًبهوِ در هقبثول                        ثَدى اس ًظز اقتصبدی

                                       الجتووِ آهووَسش ثووب کوووک رايبًووِ       . ( 3 )                      ًیووبس يبدگیزًوودگبى  

                                                ّبی  بظ  َد را ًیش داراست، اس جولوِ ايوي کوِ           هحدٍديت

           ، ارتجوبط                       تعبهالت اًسبًی ٍ عبعای   ،                       ضبيد ًتَاًد جبًطیي هعلن

   . ( 3 )             گزدد، ضوَد                                    چْزُ ثِ چْزُ کِ در کالس درس ايجبد هی

ٍ            چٌویي     ّون            يکزدّوبی                                          ثز وی هٌتقوداى عقیودُ دارًود کوِ ر

                         ّوبی آهَسضوی  طوک ٍ               ای هَقعیوت                     آهَسضی فزدی ٍ رايبًِ

                                          کٌد کوِ درآى تعبهول ٍ ارتجوبط  َدجوَش                 رٍح ايجبد هی  ثی

                                                                                هیووبى هعلوون ٍ داًطووجَيبى ٍ حتووی ثوویي فزاگیووزاى ٍجووَد   

                                              غبلعبت ه تلف ًیش ًتبي  هتابٍتی درثبرُ استابدُ ه .(4)       ًدارد

   در    .     اًود    ادُ د        ًطوبى                                          اس هَلتی هوديب در يوبدگیزی داًطوجَيبى    

                                                         هغبلعِ اهبًلَ کِ ثب ّدف ارسيبثی ٍ يبفتي ًقبط ضعف ٍ قوَت  

  ،                                                  هَسش هجتٌی ثز ٍة در تدريس قبرچ ضٌبسی اًجبم گزفوت آ

 نامه به سردبیر 
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                                                             ًطبى دادُ ضود کوِ اس ًظوز هیوشاى يوبدگیزی ٍ هَفقیوت در       

                            داری ثیي داًطوجَيبى گوزٍُ                              آسهَى پبيبى دٍرُ ا تالف هعٌی

 َ    در   . ( 4 )           د ًودارد                                       تحت آهَسش الکتزًٍیکی ٍ گزٍُ ضبّد ٍجو

       بيسوِ                                                    حبلی کِ در هغبلعِ آلی ٍ ّوکبراى ًیش کِ ثب ّودف هق 

                      سوٌتی در تودريس درس      ی                              دٍ رٍش هَلتی هوديب ٍ سو ٌزاً  

           ، ًطبى داد          ًجبم گزفت                                  ارتَدًسی در داًطجَيبى دًداًپشضکی ا

                                                         اگزچِ افزاد در گزٍُ هَلتی هديب ًوزُ ثْتزی کسوت ًوَدًود   

       چٌویي      . ّن ( 2 )      ًجَد     دار      هعٌی                           ٍلی ايي ا تالف اس ًظز آهبری 

                                                               ًتوبي  هغبلعوِ ًبصووزی ٍ ّوکوبراى کوِ ثووب ّودف اثزث طووی      

                                                         استابدُ اس ثزًبهِ هَلتی هديب آهَسضی اًدٍدًتیکس ثز داًوص  

                                                      ٍ هْبرت داًطجَيبى پشضکی اًجبم ضد، ًطبى داد کِ استابدُ 

      ّوبی           ی هْوبرت                                               اس ايي ثزًبهِ آهَسضی اس ًظوز هیوشاى يوبدگیز   

                                                           عولی اًدٍدًتیکس ٍ يب ارتقبء داًص فزاگیزاى در ايوي سهیٌوِ   

   ( 6 )                                                      ثِ اًداسُ رٍش دهًَستزيطي هعووَ  هایود ثوَدُ اسوت    

                                                       ًتبي  هغبلعبت ًطبى داد کِ عزاحی هَلتی هوديبی آهَسضوی   

        ٍ ضووٌیداری  اهکبًووبت ديووداری                            هتٌبسووت ثووب اّووداف درس ٍ 

رضبيت داًطوجَ داضوتِ ثبضود.     تبثیز سيبدی ثز جلت تَاًدهی

ضَد کِ داًطجَيبى ثوِ  تْیِ هَلتی هديبی آهَسضی ثبع  هی

ٍ    راحتی ثِ هحتَای آهَسضوی               ثتَاًٌود در                      دستزسوی داضوتِ 

                                                   فزصت هٌبست هحتَای آهَسضوی کوالس درس را هغبلعوِ ٍ    

            ارائِ ضوَد    LMS                                        چٌديي ثبر هزٍر ًوبيٌد، ٍ چٌبًچِ اس عزيق 

                                                          در ّز سهبى ٍ هکبى کِ ثِ ايٌتزًت دستزسوی داضوتِ ثبضوٌد   

                                                    ثِ هغبلعِ هَضَ  درسی  َاٌّد ثَد. استابدُ اس هوَلتی        قبدر

                                                       هديبی آهَسضی ًظیز آهَسش پزٍسویجزّب اس عزيوق تصوبٍيز    

       ضوَد.                                                   ثشرگٌوبيی ضدُ ثبع  ثْجَد يبدگیزی داًطوجَيبى هوی  

                                       در داًطجَيبى دًداًپشضکی ثسویبر حوبئش                    ً ايي هسئلِ  صَصبً

                                              سيزا فضبی هحدٍد حاوزُ دّوبًی اجوبسُ ًطوبى        ،         اّویت است

      دّد ٍ                                           جشيیبت توبهی پزٍسیجزّب را ثِ داًطجَيبى ًوی      دادى

        راحتوی  ِ                ًوبيی ضودُ ثو          ّبی ثشرگ                           ثب استابدُ اس تصبٍيز ٍ فیلن

                                             ّبی زسم را ثِ داًطجَيبى ارائِ ًووَد. عوالٍُ             تَاى آهَسش  هی

                                                         ثز ايي سبيز اهکبًبت هَلتی هديب اس قجیل ارائِ سَازت هٌبست 

                                  َری ثووِ داًطووجَ                                              در حوویي ارائووِ هحتووَا ٍ دادى ثووبس َرد فوو

َ             تَاًد ثبع     هی          ٍ ثبعو                 هحتوَا ضودُ    -                     ارتقبء تعبهل داًطوج

                              افشايص يبدگیزی در داًطجَ ضَد.
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