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تین تحقیقاتی اکسپَزٍم((Exposome Research Team

دس سالّای اخیش ،ضاّذ سضذ سٍص تِ سٍص تلفيّای ّوشاُ ٍ تِ خػَظ سیستن عاهل اًذسٍیذ تَدُاین .اهشٍصُ ،تلفيّای ّورشاُ ًمرص هْورر دس
صًذگر ها ایفا هرکٌٌذ ٍ تسیاسی اص اهَس ٍ کاسّا ،تِ ٍسیلِ تلفيّای ّوشاُ اًجام هرضَد .اًذسٍیذ ،اهشٍصُ تِ عٌَاى لَیتشیي سیستن عاهرل تلفري
ّوشاُ ضٌاختِ هرضَد ٍ تیطتشیي استفادُکٌٌذُ سا تِ خَد اختػاظ دادُ است .داضتي اپلیکیطي اًذسٍیذ کوک تسرضایر ترشای ترِ سٍص ترَدى ٍ
گستشش علن هرتَاًذ ایفا کٌذ .ضوا هرتَاًیذ تا استفادُ اص اپلیکیطي اًذسٍیذی ،آخشیي اخثراسعلور سا ترِ سرشیرتشیي ضرکل هوکري ترِ ا ر
ع لِهٌذاى تشساًیذ (.)1
استفادُ اص اتضاسّای ًَیي استثا ر دس کٌاس ضیَُّای ک سیک اًتمال ا

عات ٍ استثا ات هرتَاًذ تِ تْثَد کیفیرت آهرَصش ٍ امتورا

تْثَد یادگیشی تیاًجاهذٍ .سٍد ٍ سضذ تکٌَلَطیّای هثتٌر تش هَتایل تاثیش گستشدُای سا دس توام میطِّرای صًرذگر ٍ علورر گزاضرتِ
است .استفادُ اص ایي تکٌَلَطیّا تاعث تغییش ضیَُ صًذگر ٍ عادات هػرش هرشدم گشدیرذُ اسرت ( .)2عر ٍُ ترش تراثیشات گراُ ه رش ٍ
غیشتْذاضتر هَاسد عذیذُای اص استفادُ هثثت ٍ اثش تخص ایي تکٌَلَطیّا هطاّذُ هرگشدد .ضیَُّای ک سیک اسائِ ا

عات علورر ٍ

دسسر تِ داًطجَیاى تا ٍسٍد کاهپیَتشّای خاًگر ٍ پیذایص لَحّای فطرشدُ ترا مرذٍدی هتحرَل گشدیرذ .پیرذایص ٍ گسرتشدُ ضرذى
استفادُ اص ایٌتشًت ًیض اًم ب عظیور دس ایي میطِ ایجاد ًوَدُ است .ایي سٍصّا تا داضتي یک تلفي َّضوٌذ ،مرا کر

ّرای دس

ّستٌذ کِ تِ هَتایلّای ها هرآیٌذ ٍ هثامث هختلف سا تِ ها آهَصش هردٌّذ(.)2،3
تِ ًظش هرسسذ استفادُ اص اتضاسّای ّوشاُ َّضوٌذ هاًٌذ تلفيّای ّوشاُ ٍ لاتلیت ًػة اپلیکیطيّای هختلرف ترش سٍی آىّرا تتَاًرذ
افكّای جذیذی دس آهَصش ایجاد ًوایذ .ع ٍُ تش ایي ٍجَد اتضاس ّایر آساى ٍ هثتٌرر ترش ٍب کرِ مترر افرشاد ترذٍى داًرص دس صهیٌرِ
تشًاهًَِیسر تِ سامتر هرتَاًٌذ اص آىّا استفادُ ًوایٌذ ًیض تِ پتاًسیل ایي ضیَُ افضٍدُ است (.)4
دس سالّای اخیش استفادُ اص فٌاٍسی هَتایل اًم تر جذیذ سا ایجاد ًوَدُ کِ لاتل سلاتت تا ضثکِ جْاًر ٍب است .یادگیشی ّورشاُ یرک
ضاخِ تَسرِ یافتِ اص یادگیشی الکتشًٍیکر است کِ ًسثت تِ سایش اًَا یادگیشی الکتشًٍیکر اهکاى دستشسر تِ هحتَای یادگیشی سا ترا
 -1عضو هیئت علمی گزوه بهداشت حزفه ای ،دانشگبه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 -2عضو گزوه طب کبر ،دانشگبه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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 2 اپلیکیشيّای تلفي ّوراُ ،فرصتی برای ارتقاء یادگیری در...

سَْلت تیطتشی تشای فشاگیشاى فشاّن هرساصد .ایي هطلة تا تَجِ تِ لاتلیت استثا ر ٍتراهلر گستشدُای کِ ٍسرایل ٍ اتضاسّرای هرَسد
استفادُ دس یادگیشی ّوشاُ تشای کاستشاى خَد تِ ّوشاُ هرآٍسًذ تِ سٍضٌر لاتل تطخیع است .یادگیشی ّوشاُ ،یادگیشی الکتشًٍیکر اص
شیك استفادُ اص دستگاُّای ّوشاُ اص لثیل گَضر هَتایل هرتاضذ (.)2،4
یادگیشی اص شیك هَتایل عشغِای است کِ دس آى دٍ میطِ ٍ صهیٌٍِ ،سایل کاهپیَتشی هَتایل ٍ یرادگیشی الکتشًٍیکرر ترا ّرن ادغرام
اص شیك ٍسایل ّوشاُ هاًٌذ تلفيّای ضخػر ،PDA ،تلفيّای َّضوٌذ یا کاهپیَتشّای کَچک دستر اتفاق افتذ .تِ عثراست دیگرش دس
یادگیشی هَتایل ،یادگیشی الکتشًٍیکر ًیض غَست هرگیشد ٍ هاًٌذ ّش فشآیٌذ آهَصضر الکتشًٍیکر تا استفادُ اص کاهپیَتش اص شیك ضرثکِ
ٍ تخػَظ ایٌتشًت اًجام هرضَد .تا استفادُ اص ٍسایل ّوشاُ یادگیشی ،صم ًیست کِ یادگیشی دس هحیطّای ثاترت یرا دس صهراى ثاترت
اتفاق افتذ .تٌاتشایي یادگیشی هَتایل ،جضء جذایرًاپزیش اص فشآیٌذ آهَصضر دس آیٌذُ خَاّذ تَد (.)6
تش ایي اسا  ،اپلیکیطٌر تا ًام  Airpolتشای سیستن اًذسٍیذ ،تا ّذ تْثَد آهرَصش ٍ یرادگیشی دس

آلرَدگر ّرَا کرِ اص دس ّرای

هفَْهر دس میطِ علَم تْذاضتر هرتاضذ ،دس ترین تحمیمراتر اکسرپَصٍم( )Exposome Research Teamسراختِ ضرذ ٍ دس گشٍّرر اص
داًطجَیاى اص جٌثِّای هختلف هَسد تشسسر لشاس گشفت.
دس دستش

تَدى ا

عات ،اهکاى هشٍس تیطتش ٍ هشاجرِ تِ هتي دس ّوِ جا دس هَاسدی کِ اتْاهاتر ایجاد هرکٌذ اص ًماط لَت لاتل رکش

دس اّویت ٍ کاستشدی تَدى ایي تشًاهِ هرتاضذ .اکثش داًطجَیاى ،اص ایي اپلیکیطي اتشاص سضایت هرکشدًذ ٍ دس تشسسرّرای اًجرام ضرذُ،
کویت ٍ کیفیت یادگیشی داًطجَیاى افضایص پیذا کشدُ تَد کِ تِ صٍدی ًتایج آى هٌتطش هرگشدد .اسکشیيضاتّایر اص ایري اپلیکیطري
دس اداهِ آٍسدُ ضذُ است .تِ صٍدی تا تش ش کشدى ایشادّای ًسخِ فرلرً ،سخِ جذیذی اص  Airpolهٌتطش هر گشدد.

فصلٌاهِ علوی تخصصی طب کار

دٍرُ ّفتن ،شوارُ چْارم ،زهستاى 4934

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 20:08 IRDT on Sunday June 16th 2019

گشدیذُاًذ( .)5یادگیشی هَتایل هرتَاًذ سٍشّای گًَاگَى یادگیشی ٍ یاددّر سا دس تشگیشد کِ دس هحیطّای هَتایل سٍی هردّذ ٍ یرا
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