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  دمهـمق
رسد هيچ حد     طوري كه به نظر مي      به. بندي و نمايش اطالعات به نحو چشمگيري رشد كرده است           آوري رده   هاي اخير، فن    در سال 

هاي خاص خود را در       ها موجب افزايش سردرگمي نيز شده، در ضمن چالش          آوري  اين فن . عات وجود ندارد  و مرزي در تهيه و ارائه اطال      
آوري، برخي اوقات از ايجاد ارتباط مؤثر و روشن           هاي اساسي و مطلوب در تهيه مقاالت تصويري و درك منطقي از فن              روش. پي دارند 

  .تر هستند نيز اساسي
اي رايانـه و      تداخالت چنـد رسـانه    ها،    ونگي كار عملي در تهيه اساليدهاي تأثيرگذار، ترانسپارنسي        در نظر دارد، تا چگ     مقالهاين  

  .ويدئوها را نشان دهد
اسـتفاده از  . باشد كه بتواند موضوع مورد نظر شما را به نحو مؤثري به نمايش بگذارد          اي قابل ارائه مي     گام مهم اول، انتخاب رسانه    
تعـداد  . باشـد   هاي آماري به هيچ وجـه مناسـب نمـي           راحي مناسب است؛ ليكن براي توضيح بررسي      ويدئو براي نمايش يك روش ج     

يا يك برنامه وابسته به رايانـه       ترانسپارنسي  ارائه يك مقاله با كمك      . كند  مخاطبين شما در تعيين انتخاب نوع رسانه به شما كمك مي          
  . نفر مطلوب است200 تا 100ش اساليد براي حدود در حالي كه نماي.  نفر مناسب است25براي مخاطبين در حدود 

  ها اساليدها و ترانسپارنسي
 كلمه در هر سـطر      6 سطر در هر اساليد و       6يعني بيشتر از    . 6 در   6 در   6 براي طراحي اساليدها و اورهد عبارت است از          ؛6قاعده  

  .دقابل خواندن باش) حدود دو متر( پايي 6نوشته نشود و اساليد بايد از فاصله 

بديهي . كند كمك مي... بندي مطالب و  كاهش زمان توضيح دادن كالمي، افزايش توجه مدعوين، حفظ دستهاستفاده از ابزار بصري در ارائه مطالب به 

  .است استفاده نابجا از ابزار ارائه بصري مطالب ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد

 .كند نه از اين ابزار مييدستورالعمل ارائه شده در اين مقاله كمك به استفاده به
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رنـگ آبـي بـه      . نواز بودن بسيار مهم است        اوت خواهد بود، اما خوانا و چشم      ـتان متف   اليد شما براساس عاليق شخصي    ـشكل اس 
ـ     ز روشـن، رنـگ    ـهمانند سب . شود  كارانه شناخته مي    افظهـاف و مح  ـگي شف ـوان رن ـعن ـ  ـهـايي مانن ي و صـورتي توصـيه   ـد نارنج

 و Times Romanتن با حروفي كه به سادگي قابل خواندن باشد، مناسب هستند مانند نوع هاي سفيد و سياه براي م رنگ. شوند نمي
   Sans Serifيا نوع قلم 

  )6قانون (آماده كردن اساليد و اورهد 
  :هاي زير را به عنوان راهنما به كار ببريد  توصيه

• 6×6×6   
  . سطر در هر اساليد نباشد6بيش از 
  . كلمه در هر سطر نباشد6بيش از 

  .قابل خواندن باشد پايي 6از فاصله 

  ها  رنگ •
  ، سبز روشن، ارغواني، سياه و سفيد)كارانه محافظه(آبي 

  طرح قلم •
  .36 تا 16هاي   در اندازهSans Serif و يا Times Romanواضح و خوانا مانند 

  ها تصاوير و عكس •
  راگيريـافزايش كارايي در تسهيل ف

   سخنرانيارائه ارتقاءي ها و تصاوير رنگي برا استفاده از عكس
  .شوند و داراي مزاياي زير هستند گردند، زيرا موجب ارتقاء سخنراني آموزشي شما مي ها و نمايش رنگي موكداً توصيه مي  عكس
  .كنند دقت و استاندارد بودن، پيام ارائه شده را تسهيل مي •
م و ارتباط فضايي و سـه بعـدي را بـه نمـايش          ارتباطات شفاهي و كتبي، روابط كمي، جزئيات خاص، خالصه مقاله، مفاهي           •

  .كنند دهند و تقويت مي گذاشته، توضيح مي
  .كنند ايجاد مي) گرايانه عـدر جزئيات واق(در وضعيت فراگيري، دقت  •
  .كنند راگيرنده ايجاد ميـشخص فرا براي ) رد، پذيرش و بحث(اطالعات موقعيت پردازش  •

براي تهيه كردن نسبتاً ساده بوده، خوانايي بهتري دارنـد و در اكثـر               ها  ترانسپارنسيمتري و اورهد       ميلي 35اساليدهاي قديمي   
  .موارد مقرون به صرفه هستند

  سخنراني با استفاده از چند رسانه
تـوان سـخنراني      پـذير اسـت، مـي       ها، نمودار، آمار، نمايش و عكس امكـان         راني مؤثر به كمك جداول، نمونه     ـدر حالي كه سخن   

 و امكان بكارگيري آن در رايانة شخصي شـما وجـود دارد،           ) 1جدول  (افزاري كه به سادگي در دسترس است           كمك نرم  درخشان را به  
  .انجام داد

است و موجب ارتقاء كيفيت سخنراني شـما        اي شنيداري   ه افزار كه شامل ويدئو كليپ، نقاشي متحرك و جنبه          بكارگيري اين نرم  
  .شود، بسيار ساده است مي

بر روي آنها موجود است، جهت نمـايش اسـاليد مناسـب بـوده و خلـق يـك                   » آماده براي تهيه  «ت كه برچسب    برخي محصوال 
  .كنند اي و گرافيكي را تسهيل مي سخنراني حرفه
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 VGA-to-TVافزاري به نام مبدل       قطعة سخت  و يك نمايشگر ويديويي همراه با يك         تلويزيونتوان به كمك يك       سخنراني را مي  
  . ارائه كردLCDر ـك يك اورهد و يك صفحة نمايشگو همچنين به كم

  :هاي مهم را بايد مد نظر قرار داد كه عبارتند از  افزاري نمايشگر، يك سلسله ويژگي هنگام انتخاب يك محصول نرم

  ت استفادهـقابلي) الف
 تنها در موارد خاصي بتـوان از        افزار نمايشگر شما بسيار پيچيده باشد و        ري بسيار مهم است، زيرا ممكن است نرم       ـمنحني يادگي 

اند؟ آيـا     اند؟ آيا طرز كار آن و دستورات استفاده از آن ساده و قابل توضيح               آيا دستورات براي جستجو و درك ساده      . آن استفاده كرد  
  .باشيد» آماده براي تهيه«افزار با برچسب  وزشي در آن موجود است؟ به دنبال انتخاب نوعي از نرمـابزار آم

  .افزار بيشتر باشد در استفاده از آن از خالقيت بيشتري برخوردار خواهيد بود نطباق شما با نرمهرقدر ا

  ها تهيه رئوس مطالب و جدول) ب
خواهيـد طراحـي و ويـرايش         شما كه مي  .  بايد در ارتباط تنگاتنگ با بيننده اساليد باشد        ،كند  كسي كه رئوس مطالب را تهيه مي      

سلسله تغييرات كلي را بـدون دسـت        دهيد كه يك      ا اين روش انجام دهيد، چنين امكاني را به خود مي          اساليدهاي خود را ب   گرافيكي  
تـر    ها براي ويرايش مـتن سـاده        از شيوة تهيه رئوس مطالب كه بكارگيري آن       .  خود انجام دهيد   زدن به شكل هر اساليد در سخنراني      

  .است، استفاده كنيد
اي  آوري چنـد رسـانه   ترين انواع جداول را خواستاريد، لذا در پي آخرين فن       ه از كاربردي  از سوي ديگر شما قطعاً انتخابي شايست      

  .بندي مانند جداول ساختاري نقاشي متحرك و يا جداول سه بعدي، باشيد جدول

  هم زمان كردن وقايع) ج
ه بتوانيد با دقت و به سـادگي وقـايع          ترين جنبه اين است كه چگون       احتماالً براي ارائه سخنراني با استفاده از چند رسانه، اساسي         

افزار، يك محدودة زماني جهت مرور كلي نحوة نمايش و ترتيب آن را به شما ارائـه                   مشخصاً، نرم . موجود در هر اساليد را كنترل كنيد      
  .كند كه در آن اجزاء و محتويات اساليد شما تغيير خواهند كرد مي

  افزارهاي نمايشگر ـ مقايسة نرم۱جدول 

  گرافيك  رويارويي كاربر  كليارزش 
زمان   ويرايش و هم

  كردن رسانه
  فعاليت متقابل

انتقال و نقاشي 

  متحرك

افزارهاي  نرم

  نمايشگر

۴  ۵  ۴  ۳  ۵  ۴  Harvard 
Graphics 

۴  ۴  ۳  ۳  ۵  ۴  Freelance 
Graphics 

۳  ۳  ۵  ۳  ۵  ۳  Charisma 

۳  ۲  ۴  ۳  ۵  ۳  Persuasion 

۴  ۵  ۴  ۳  ۵  ۳  Power Point 

۳  ۴  ۴  ۳  ۵  ۲  Word Perfect 
Presentation 

  ضعيف= ۱/ متوسط = ۲/ خوب = ۳/ خيلي خوب = ۴/ عالي = ۵  :بندي كليد رده
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  افزار نمايشگر هاي مهم در جستجوي يك نرم ويژگي
  :افزار نمايشگر ضروري است هاي زير براي يك نرم ويژگي

  قابليت استفاده
  بندي توانايي تهيه رئوس مطالب و جدول

  زمان كردن مهاي ه قابليت
، Windowsدر مورد برنامـة     . افزارهاي نمايشگر موجود است     اي از نرم     امكان انتخاب گسترده   Windows و   Macدر هر دو برنامة     

 و Harvard Graphics, Freelane Graphics, Charisma, Persuasion, PowerPointتوانيــد مــواردي از جملــه  شــما مــي
WordPerfect   نامة  رـدر ب . دـ را بيابيMacIntosh     مواردي چـون ،PowerPoint   و Persuasion        نمايـشگرهاي قـديمي و خـوبي 

بنـدي    جدولها حاوي موارد خوبي از طراحي رئوس مطالب،           همة اين . سازند  ها را برآورده مي     رانيـر سخن ـاجات اكث ـهستند، كه احتي  
افزارهاي نمايشگر به عمل آمده اسـت،    از نرمNew Mediaط مجلة ـراً توسـاي كه اخي ايسهـبراساس مق. دـها كمكي هستن و ويژگي

  .افزاري موجود است بهترين محصول نرموع ـ، در مجمPowerPoint نوع Windows و MacIntoshدر هر دو برنامة 

  ويدئو
مان خـوبي سـاز   ص و رئوس مطالبي است كه به        ـداف مشخ ـراري اه ـرنامة ويدئويي، برق  ـرين گام در راستاي تهيه يك ب      ـمهمت

تـوان شناسـايي كـرده و مـورد           كننده را مي    لي و كمك  ـگيري شد، مطالب تكمي     ورد مفهوم اصلي تصميم   ـزماني كه در م   . يافته باشد 
  .جستجو قرار داد

اين نكات مهم   . وزشي را براي تشكيل برنامه در نظر بگيريد       ـ نكتة مهم آم   3گام آغاز تهيه خطوط اصلي يك مفهوم، بايد         ـدر هن 
بيـشتر  . دهنـد    اطالعاتي را كه قرار است از طريق ويدئو منتقـل شـود، تـشكيل مـي                ارچوب برنامه را ساخته و پايه     ـوزشي چه ـآم

  .طور خالصه بيان شوند  دقيقه به طول بيانجامد، لذا اهداف بايد روشن و به15هاي ويدئويي بايد كمتر از  نمايش

  ويدئوهاي جراحي
اي  زمينـه  مطالـب پـيش   «نخستين بخش بايد حاوي  ). 2جدول  (شود     تشكيل مي   بخش 3يك برنامه ويدئويي جراحي مطلوب از       

ها، مديريت پزشكي، متغيرهاي جراحي       شناسي، نشانه   هاي تاريخي، آسيب    شناسي، شيوع، ويژگي    باشد، كه خود شامل سبب    » مناسب
اي باليني و تصاوير مربـوط بـه جراحـي، بـه            هاي ويدئويي، اساليده    ها را به كمك گرافيك        توانيد اين صحنه    شما مي . شود  ميو غيره   

مطالب باليني ممكـن اسـت خـود شـامل تاريخچـة            . تشكيل شود » ها   حل  مشكالت باليني و راه   «بخش دوم بايد از     . نمايش بگذاريد 
 كليـدي   هـاي   روش. كنيـد   بيماري، تصاوير پرتونگاري، يا مطالعات آزمايشگاهي انجام شده بر روي موردي باشد، كه آن را معرفي مي                

اين بخش مهمترين قسمت نمايش ويدئويي اسـت و در بـدو امـر شـامل                . هاي طبي تقويت شوند     جراحي، خود ممكن است با نمايش     
 برجستة تحت پوشش برنامه، اهداف مهـم بدسـت آمـده از             نكات. است» گيري  نتيجه«پاياني   بخش   .صحنه عمل جراحي خواهد بود    

هاي   گرافيك. شوندطور خالصه شده، بيان       ينده را مد نظر دارند، همگي بايد در اين بخش به          طريق برنامه و مشاهداتي كه توسعه در آ       
  .توانند به عنوان مرجعي تصويري مورد استفاده قرار گيرند هاي ويدئويي همگي مي ويدئويي يا اساليد باليني و كليپ

   يك برنامة ويدئويي مطلوبـ۲جدول 

  ريـگي نتيجه  مشكالت باليني و راه حل آنها  رفيـمع

  نكات عمده  تاريخچة بيماري  سبب شناسي و شيوع

  اهداف مهم  تصاوير پرتونگاري  هاي تاريخي ويژگي

  مشاهدات انجام شده با در نظر گرفتن آينده  مطالعات آزمايشگاهي  شناسي تغييرات آسيب

    توضيحات تشريحي بدن  ها نشانه

      مديريت پزشكي و يا تغييرات جراحي
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حداقل يك مـاه را بـراي ضـبط         . بندي توليد برنامه تهيه شود      ص شد، بايد جدول زمان    ـداف و رئوس مطالب مشخ    ـزماني كه اه  
شود تا برنامه شما قبل از ارائه بـه بهتـرين موقعيـت     اين نكته موجب مي. ويي روند برنامه در نظر بگيريدـري و بازگ  ـرايش، بازنگ ـوي

فيلمبـرداري بـه شـكلي روان و يكدسـت در روز            ادگي بـه منظـور ادامـه كـار          زم كسب آم  ـط عمل جراحي مستل   ـضب. خود برسد 
  .باشد فيلمبرداري، مي

بندي كرده كاركنان بيمارستاني مناسب از جملـه          زماني كه بيمار و روز مناسب مشخص شدند، برنامه شركت توليدكننده را زمان            
. اي در بيمارستان آگـاه سـازيد        ز حضور يك گروه فيلمبرداري حرفه     عمل را ا  گروه ايمني، روابط عمومي و گروه مناسبي از افراد اتاق           

  .توانيد از طريق يادداشتي كوتاه و يا حتي يادآوري كالمي، به خوبي انجام دهيد اين كار را مي
مهم حـين آگـاه     هاي    گروه فيلمبرداري را جهت اجتناب از حركات غيرضروري دوربين و از دست دادن تصويربرداري، از تكنيك               

سازي بايد شامل ويژگي تكنيك جراحي كه بايد به نمايش درآيد، احتمال تغييراتي كه ممكـن اسـت بـا آن مواجـه                         ه  اين آگا . ازيدس
از آنجا كه ارتباط نزديك و همكاري دو جانبه بين فيلمبرداري و            . شويد و نكات آموزشي مرتبط كه قرار است نمايش داده شوند، باشد           

فيلمبردار بايد  .  بايد راهكاري مناسب براي رسيدن به اين اهداف معين شود          ،لي خوب، ضروري است   پزشك جهت دستيابي به محصو    
شود، پزشك مربوطه اسـت و بايـد خـود را             به خاطر داشته باشيد، كه بهترين قاضي دربارة آنچه در حين عمل جراحي مهم تلقي مي               

هشدار كافي متضمن اين نكته است كـه دوربـين در هنگـام             . اده كند آم» كي«و  » كجا«براي انجام رهنمودها در مورد فيلمبرداري از        
گيري خود را     فيلمبردار سطح قضاوت و تصميم    . هاي مهم جراحي در موقعيت مناسب قرار گرفته، نقش خود را ايفا نمايد              انجام تكنيك 

زنـد، تـا از ميـزان         فذ طوالني، محـك مـي     ها و منا    ها، بخيه زدن    ها، جداسازي بافت    هاي مرسوم همانند برش     با تصويربرداري از روش   
  .ويرايش و تقطيع نما در فيلم بكاهد

  :شويم در ادامه چند توصيه را كه ما را در راستاي ارتقاء و تكميل كيفيت فيلم ويدئويي ياري داده است، يادآور مي
بـين دور نمانـد، از بيمـاران چـاق     ـ براي ارائه سطحي مطلوب از موضع عمل و اطمينان از اين كه جزئيات تشريحي از ديد دور            1

  .اجتناب كنيد
در يك جلسه فيلمبـرداري بـه        هاي مستند بيشتري    بندي كنيد، تا فيلم     ـ در صورت امكان، چندين مورد را در روز ضبط زمان          2

  .دست آوريد
 كـه تمـام   در صـورتي  . جراحي ممكن است حدود يك ساعت به زمان عمـل بيافزايـد           به خاطر بسپاريد، كه ضبط يك روش         ـ 3

آيد و جزئيات مهم به خـوبي ضـبط           حاضرين در اتاق عمل از اين نكته آگاه باشند، تعجيل كمتري در به پايان رساندن عمل پديد مي                 
  .شوند مي

هـا و سرشـان،       هـا، شـانه     ـ در حد امكان، جراحان بايد از سد كردن نور در موضع جراحي اجتناب نموده سعي كنند كه دست                  4
  .كند، تا زاوية ديد دوربين همواره مهيا و باز بماند استفاده از وسايل بلندتر كمك مي. يد دوربين مخفي نكندموضع عمل را از د

  .ها و ساير وسايل، عاري از خون باشند ها، پارچه ، دستكشـ ضروري است كه در حد امكان5
ه حداقل رسانده، نتيجة تصويري مطلـوبي حاصـل         ها بايد يك شكل باشند، تا انعكاس نور را ب           ها و كاله    هاي رنگي، گان    ـ پارچه 6
  .شود

هايي كه سر آنها كوچـك        در ضمن ساكشن  . ـ وسايل بلند همانند رتراكتورها به منظور اجتناب از نور زننده بايد پوشيده باشند             7
  .رسانند و باريك است، محدود شدن ديد را به حداقل مي

  ويدئوهاي جراحي آندوسكوپيك
با اين حال، آغاز نمايش بـا يـك طـرح           . اي نداريد   نياز به تخصص يك تيم تصويربرداري حرفه      وپيك،  ـكدئوهاي آندوس ـبراي وي 

استاندارد در دسترس هستند، امـا تنهـا تعـداد    هاي ويدئويي  تعدادي از طرح. م استـ قابل دسترس و داراي كيفيت باال مه ويدئويي
 بيشترين نوع فـيلم اسـتاندارد در دسـترس و           VHS. آورند  را فراهم مي  ن امروزي   ـت مطلوب و مورد نظر مخاطبي     ـكمي از آنها كيفي   

 امـا  ،اين طرح احتماالً همان طرحي است كه فيلم شما روي آن ضـبط و پخـش خواهـد شـد              . قابل نمايش در ويدئوهاي خانگي است     
ه نسل ديگر كيفيت خود را از دست         نوارهاي ويدئويي با پيشرفت از نسلي ب       ،م خود را به اين شكل آغاز نكنيد       ـشود كه فيل    توصيه مي 

اي در ارتبـاط بـا تجهيـزات     طـور گـسترده    اسـتاندارد اسـت، كـه بـه    هـاي  VHSاي با كيفيت باال از  نسخه Super VHS. دهند مي
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اگر تـدوين در  طرحي مناسب براي حصول كيفيت در حين تدوين است، مخصوصاً  Super VHS .آندوسكوپيك قابل دسترسي است
آوري ويـدئويي بـه سـمت         است، اما از آنجا كـه فـن        VHS طرحي با كيفيت باالتر از       Umatic 4/3طرح  . راستاي ارتقاء كيفيت باشد   

 با كيفيت باالتر به نام      Umaticچنين طرحي از      هم. آوري كهنه و فرسوده است      در ارتباط با اين فن    . كند  تر حركت مي    هاي كوچك   طرح
Super Umaticاي همانند  هاي حرفه طرح.  وجود داردBeta Cam, Beta SP و MII       وضـوح بـاالي تـصوير در محـصول نهـايي را 

  .نمايند تضمين مي

  تدوين و روايت
اولين مرحلـه بـرش خـشن ناميـده         . شود، سه مرحله مشخص تدوين وجود دارد        زماني كه فيلمبرداري از عمل جراحي آغاز مي       

نوار در اين مرحلـه  . كند گر تمام زوائد، تصاوير از دست رفته يا محو و حركات اضافي دوربين را جدا مي           شود؛ در اين مرحله تدوين      مي
  .شود شود و سپس براي مرور و تعيين پنجره زماني، نزد جراح فرستاده مي  دقيقه بريده مي30تا حد 

كاربرد كدهاي زماني، مـا را قـادر بـه          . شودنجام   همانند رفع كدر بودن تصوير، ا       در مرحله دوم ممكن است چندين بار بازنگري،       
نوار در ضمن فيلمبـرداري     كد زماني از تعريف عددي تصاوير ضبط شده بر روي           . سازد  انجام رويكردي منسجم در مرحله بازنگري مي      

هـا نمـايش داده        و ساعت  ها، دقايق    تصوير در ثانيه از ويدئو موجود است و كد زماني همانند تصاوير، ثانيه             30تعداد  . شود  تشكيل مي 
كند، پس از بازنگري عدم هماهنگي بين كد زماني و شـماره اعـداد جلـب       از آنجا كه پس از تدوين، تعداد تصاوير تغيير نمي         . شود  مي

هاي قابل حذف يا جا به جـا شـدني را             تواند به كمك عدد نمايش داده شده بر روي تصوير، قسمت            جراح به راحتي مي   . كند  توجه نمي 
  .گروه توليد بايد فرم مخصوص براي جراح فراهم كند، تا وي به هنگام انتخاب تصاوير مورد بازبيني آن را بكار ببرد. كند اسايي ميشن

جراح بايد يك سلسله تصاوير جانبي را كه بايستي بـه نـوار افـزوده شـوند، از جملـه توضـيحات       در طول اين مرحله از تدوين   
تنظيم توضيحات پزشكي، خود به تنهايي مدت زمـان  . هاي ويدئويي را مشخص نمايد ها و گرافيك نپزشكي، تصاوير پرتونگاري، اسك   

با استفاده از تـصاوير ويـدئويي يـا    . ريزي كنيد  لذا حتماً براي تهيه و تنظيم مطلوب اين توضيحات از قبل برنامه  ،طلبد  اي را مي    اضافه
  . كه در ذهن داريد، به نويسنده توضيحات ارائه كنيدتوانيد نمونه تصويري را تصاوير برگرفته از متن مي

تـوجهي مخاطـب،      گيري حين فيلمبرداري را انجام دهيد، بهتر است به منظور اجتنـاب از بـي                اگر تصميم داريد معرفي يا نتيجه     
كه به خـط در ميـان       اي     دقيقه براي هر صفحه    2با يك حساب سرانگشتي تقريباً      .  دقيقه محدود كنيد   2سخنان خود را به مدت زمان       

همواره مستقيم به دوربـين نگـاه       . سخنراني حين فيلمبرداري را بايد حتماً بخاطر سپرد       . نوشته شده باشد، در نظر گرفته شده است       
هاي روشن مانند قرمز يا سفيد        هاي راه راه و رنگ      از پوشيدن لباس  . كنيد، به نحوي كه در حال صحبت كردن با فردي حقيقي هستيد           

سعي كنيـد از آرامـش و حـالتي طبيعـي برخـوردار             . سعي كنيد آخرين كلمات شما به معرفي قسمت بعدي منجر شود          . نيدپرهيز ك 
درحـالي  . كنيد  مانند زماني كه با دوستي در مورد يك عمل جراحي صحبت مي           اي يا غيررسمي استفاده كنيد،        از لحن محاوره  . باشيد

شـود تـا توجـه      شما توجه و عالقمندي نشان دهد، حالت طبيعي شـما موجـب مـي   شود تا مخاطب ها موجب مي كه تمام اين توصيه 
  .مخاطب از شما برگرفته بر روي موضوع مورد بحث متمركز شود

تـا  . توان اين مرحله را آغاز نمـود        هاي نهايي فيلم انجام شدند، مي       زماني كه بازنگري  . ايت و تدوين است   ومرحله سوم، گفتار و ر    
بهتـر اسـت   . با محتواي فيلم به خوبي آشنا شده باشيد و لذا روايت متن بايد به روائي و يك دسـتي پـيش بـرود                 اين زمان شما بايد     

اين مـدت زمـان بـه شـما     .  كنيدبندي حداقل يك ساعت با پخش سمعي بصري يا شركت توليد كننده، جهت تكميل متن فيلم زمان      
  . به افكار خود قطعيت ببخشيددهد تا نوار را قبل از تنظيم متن مرور كرده و ميامكان 

در . گيرنـد  گروه توليدكننده به كمك يك ميكروفون آويزان شده از سقف و يك مونيتور ويدئويي شما را از بيرون تحت نظر مـي   
هنگام روايت متن اصلي، شما آخرين بازنگري فيلم را بر روي صفحه نمايش مشاهده كرده، سپس در حالي كه فيلم در حـال پخـش                         

از مـسئول پخـش   . ايـد  اگر اشتباه كرديد يا دريافتيد كه از فـيلم جلـو يـا عقـب افتـاده     . كنيد  باشد، شروع به صحبت مي     شدن مي 
زماني كه روايـت    . درخواست كنيد تا فيلم را نگه داشته، به نقطه مورد نظر شما بازگرداند و سپس با تغيير تصوير، دوباره شروع كنيد                    

اي جهـت   نـسخه . هنگامي كه تدوين نهايي تكميـل شـد       . كند   آخرين مرحله تدوين را آغاز مي      متن پايان رسيد، شركت توليدكننده    
  .كنيد تا مشخص نماييد، آيا برنامه به درستي تدوين شده است يا خير بازبيني دريافت مي
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  هاي غيرعملي جراحي نمايش ويدئويي جنبه
 و كنش متقابل دارويي را كـه چـشم انـسان            ن روند بيماري  اي، توانايي بيشتري در نمايش مواردي چو        يك تصوير متحرك رايانه   

هـاي ويـژه،       روشي مطلوب براي نمايش اطالعات مربوط به پيش زمينه علوم پايه، مراقبـت             ويدئو امروزه . باشند، دارد   قابل رويت نمي  
  .باشد هاي غيرعملي يك مورد جراحي مي عوارض عفوني و ساير جنبه

هاي آموزشي، اولين گام، تعريف       اما همانند ساير نمايش   . سازي است   آوري قديمي فيلم    گيري فن نمايش اين موارد، مستلزم به كار     
. ويدئويي را تهيه نماييـد    كه در مورد موضوع و اهداف مورد نظر خود تصميم گرفتيد، متن              هنگامي   .روشن اهداف مورد تدريس است    

كنيد براي ارائه آن در محـصول          در قبال مدت زماني كه تصور مي       ار ر كار خود را با تهيه رئوس مطالب آغاز نموده، موضوعات مورد نظ           
  . كنيدنهايي الزم است، ارزيابي

 متن از رهنمود شما      نويسندة.مند شويد   توانيد از كمك نويسنده متون پزشكي كه در نوشتن متون ويدئويي تجربه دارد، بهره               مي
را با مفهـومي    عادلي بين زمان مورد نياز هر سر فصل برقرار نموده، هر نكته             تكند و از طرف ديگر        در اضافه كردن اطالعات تبعيت مي     

  .دهد تصويري مطابقت مي
طـور    به. ش بيماران باشد  ـهاي ويژه، اورژانس و يا بخ       راقبتـ بخش م   باليني در اتاق عمل،   م نهائي ممكن است شامل تصاوير       ـفيل
ـ  اي نيز اضافه مي  متحرك رايانهيروارد تصاوـدئويي و در برخي م  ـهاي وي   رافيكـص، گ ـمشخ ـ . ردندـگ ع نمـودن كاركنـان بـا    ـمطل

شود و ايـن مطلـب بـسيار     وعود مي ـ، موجب آمادگي آنان در روز م      رداريـدي شده براي فيلمب   ـبن   از برنامه زمان   ارستانـبيمكفايت  
از طرفي ايـن    . م باشند ـهاي فيل   هـز صحن د كه بخشي ا   ـان بخواهي ـن ممكن است الزم باشد كه از برخي از كاركن         ـچني  هم. مهم است 

گامي كه فيلمبـرداري تكميـل      ـ هن .م است ـشود استفادة مناسبي بكنيد، بسيار مه       د از هر كسي كه در نوار ظاهر مي        ـنكته كه بتواني  
ا دو بار تدوين    راحي، اين برنامه مشخصاً يك ي     ـدئويي ج ـم وي ـالف فيل ـبرخ. كند  ت توليد كننده مراحل تدوين را آغاز مي       ـشد، شرك 

براي بررسي صحت فـيلم، آن      . ل آن باشد  ـرم كام ـكل به ف  ـترين ش   كنيد بايد نزديك    اي كه شما مالحظه مي      هـتدوين اولي . ودـش  مي
  .و نهايي برنامه خواهد بودل ـدي، شكل كامـتدوين بع. دهاي زماني نظريات خود را بيان كنيدـ ك كـرده، با كمـري كـنگرا باز

مدت ارائه نمايش، توجه به جزئيات، و ارائه مطالب در وضعيتي كه به              از اهداف، ارتباط و همكاري نزديك در طول           روشن تعريفي
مخاطبين آموزشي و به يادماندني بوده و شما را نيز خرسند           سازد تا سخناني ايراد كنيد كه براي          خوبي سازمان يافته، شما را قادر مي      

  .سازد

   1تفسير 
افزارهاي نمايشگر، ارائه مقاالت به كمك رايانه، بايستي انتخاب           هاي نرم    كامپيوترهاي دستي و گسترش كاربري     با افزايش قابليت  

توانايي ويرايش و تدوين اضافه كردن مطالب جديد، ترتيب مجدد مطالب و به خـصوص اضـافه كـردن ويـدئو،                     . اكثر سخنرانان باشد  
من دريافتم كه ارائه سخنراني     . ها برتري داده است     سخنرانييد و اورهد براي اغلب      تصاوير متحرك و صدا، اين رسانه را نسبت با اسال         

  . نفر، بسيار مناسب است200به كمك رايانه براي مخاطبيني با تعداد بيش از 

   سال آينده5نگاهي به دانش انفورماتيك در  نيم
كاربري ارتباط تصويري در طب باليني،      : بود، عبارتند از  اي در آنها خواهيم        سال آينده، شاهد تغييرات عمده     5هايي كه در      حيطه

توان آنهـا را از طريـق         و تأسيس مجالت الكترونيكي قابل بازبيني، كه مي       ) شامل تجربه واقعي  ( كاربري رايانه در تدريس و كارآموزي     
  .اينترنت به دست آورد

. روزه قابل اجرا و احتماالً مقـرون بـه صـرفه اسـت    آوري ارتباط تصويري تا جايي پيشرفت كرده است كه طب تصويري ام            ـ فن 1
 اسـتفادة روزافـزون از      .شناسي، امروزه تا حد زيادي در خدمت تشخيص از راه دور قرار دارند              هايي چون پرتوشناسي و آسيب      شاخه

صداهاي تنفسي ـ قلبي،  اين روش از طريق انتقال زندة . مشاورة متخصصين دربارة مسائل باليني از راه دور، امروزه روشي رايج است
تسهيل شـده اسـت و در كنـار ايـن           ) فوندوسكوپيشامل اتوسكوپي و    (هاي پوستي، خدمات آندوسكوپيك       تصاوير كلي بيمار، راش   

طـب  . منـد شـوند   آورد تا هم زمان با بيمار از مشورت متخصصين ديگر نيـز از راه دور بهـره            امكان را براي پزشكان محلي فراهم مي      
 زيرا در ايـن منـاطق       ،هاي بهداشتي افراد در نقاط دور افتاده و كشورهاي در حال توسعه است              تي ممتاز براي مراقبت   تصويري، موقعي 



١١١ ژوهش در جراحیـدکتر سيدعباس ميـرمالک ـ پ

توان مستقيماً از طريق تلويزيون و در يك روز خاص بيمـاران            از طرف ديگر مي    ،هاي متخصصين به سختي قابل دستيابي است          توصيه
ديجيتالي شدن اين نوع از اطالعات، بانك بزرگي از اطالعـات           . هايشان آگاه ساخت    ر خانه هاي ويژة متخصصين، آن هم د       را از توصيه  

بيـانگر  » مـشاهده پزشـكي بـر پايـة       «شواهد موجود براي    . سازد  باليني را كه براي تحقيقات باليني قابل دسترسي است، فراهم مي          
  .پيدايش بعد جديدي است

هاي آموزش متقابـل در سـطح    برنامه. ده به نحو چشمگيري متحول خواهند شد سال آين10 تا 5ـ تدريس و كارآموزي در طول  2
ها هم ارائه مطالب آموزشي،       اين برنامه . صدا، تصوير و متغيرهاي ديگر خواهند بود      متحرك،   باال تركيبي از متن گفتار و روايت، نقاشي       

 همانند آموزش مداوم پزشكي، در جهت آموزش دانـشجويان و    ها    اين برنامه . دهد  ميو هم ارزيابي دانشجويان را مورد پشتيباني قرار         
اش مطالب آموزشـي را بـا كمـك           از خانه  توان بدون خارج شدن پزشك      آوري موجود، مي    حتي با فن  . دستياران قابل اجرا خواهد بود    

رنتي، تمامي امكاناتي هـستند،  يك رايانه، يك خط تلفن اينت. اي در مركز دانشگاهي كه چند مايل دورتر قرار دارد           تداخل چند رسانه  
تـر و قابـل دسترسـي بيـشتر           اي اين ارتباطات را سـاده       در آيندة نزديك، ارتباط مستقيم ماهواره     . كه در اين عرضه مورد نياز است      

 مواجهة باليني مجـازي بـا بيمـاران، بـه    . هاي مجازي به زودي به نيروي مهمي در شاخه آموزش تبديل خواهند شد واقعيت. سازد  مي
ايـن بيمـاران مجـازي بـا        . گيري، در كنار تشخيص و درمان، توسعه دهنـد          دهد تا مهارت خود را در شرح حال         دانشجويان امكان مي  

دهند، تا محدوديت دسترسي اتفـاقي بـه بيمـاراني بـا      ها، امكان كار عملي نامحدودي به دانشجويان مي فهرست مشخصي از بيماري  
هاي براي دستيابي بـه سـطح مطلـوبي از شـرح              توانند در تالش     مي از طرف ديگر دانشجويان   . دهاي تصادفي، به حداقل برس      بيماري
اي از نحوة عملكرد      توانند ارزيابي كارشناسانه    چنين مي   دانشجويان هم . گيري رويكردهاي متفاوتي با بيمار مشابه در پيش گيرند          حال

و تشخيصي خود را در يـك واقعيـت         هاي درماني     ه با متخصصين، مهارت   توانند در مقايس    آنها مي . خود را روند آموزش داشته باشند     
، ديگـر  )مانند آندوسكوپي و جراحي(هاي عملي  نكتة ديگر اين كه كسب مهارت در استفاده از روش  . مجازي بدون مخاطره، باال ببرند    

موارد غيرعادي و   .  سطح بااليي به دست آيد     ردتواند    منوط به رضايت بيمار نيست، بلكه پيش از قرار گرفتن در برابر بيمار حقيقي مي              
توان به منظور ارتقاء سطح مراقبت از بيمار و اجتناب از عوارض، توسط پزشكان متوسط و در مواجهه بـا بيمـاران مجـازي                          نادر را مي  

تـدريس و فراگيـري     هاي نـوين      اين حيطة وسيع، موضوع بسياري از تحقيقات آموزشي خواهد شد، تا به كمك آن راه              . ارزيابي نمود 
  . تعريف شوند

اينترنت تا حدي گسترش يافته اسـت كـه         .اي صورت خواهد گرفت، نشر مجالت است        ـ حيطة سومي كه در آن تغييرات عمده       3
اين روش گسترش اطالعات، موجب توزيع وسيع دانش در بعد          . هاي شبكه، بررسي نمود     توان به آساني مقاالت را، در پايگاه        اكنون مي 
هاي مرجع گران قيمت كه مورد قبول همگان هستند، به مرور از              بلكه كتاب . يابند  به تنها مجالت بدين طريق تغيير مي      . گردد  زمان مي 

هاي تدريس    اي، با برنامه    زمان با آغاز همكاري چند رسانه       هاي مرجع، هم    مجالت الكترونيكي و كتاب   . شوند  رده خارج شده و كهنه مي     
  .گردند ر هم آميخته ميو كارآموزي تركيب شده، د

  2تفسير 
تشريح عقايدي  . هاي علمي مايلند، تا از لحاظ ارائه تصويري اطالعات بر يكديگر برتري جويند              گردهمايي جراحي و اكثر همايش    

آوري  كه تمايل داريد آنها را با بهترين كلمات و سخنان مرتبط سازيد، تنها روش ارتباطي قدرتمندي است كه در زمان حاضر، به فـن                       
آوري را بيازماييد در خواهيد يافت كه به محض نمايش تصاوير بر روي پـرده،                  اين فن   اگر .العات، ارتقاء يافته است   طنمايش تصويري ا  

در هايي كـه اسـاليد    مباحث ارائه شده بدون به كارگيري اساليد، پس از سخنراني. اند  مخاطبين شما ارتباط نويني با شما برقرار كرده       
  .تواند پديد آورد اي است از مقدار انرژي كه اين طرح و روش مي زنند، مثال زنده اول را ميها حرف  آن

  


