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 بسمه تعالی

 1398  شهيد مطهريآموزشی جشنواره ارسال خالصه فرايند فرم 
 

 میثم سیاه منصوری  :نام خانوادگی درخواست کنندهو نام 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-دانشکده پزشکی دانشکده محل خدمت:

    09133104376شماره تلفن همراه:

 08334274618 شماره تلفن ثابت:

 meysam_phd_tums_89@yahoo.com الکترونيک: پست

و چيدن  منطقه خنثی آموزشی طراحی واقعيت مجازي جهت کاربرد وريافنطراحی، اجرا و ارزشيابی 

  دندانهاي مصنوعی براي بيماران پروتز کامل

Design, implementation and evaluation of virtual reality technology for educational application of 

designing neutral zone and teeth arrangement for edentulous patients. 

 وري: حيطه نوآ

 توليد محصوالت آموزشی طراحی و 

 آنهانام همکاران و نوع و ميزان مشارکت هر يک از 

 امضاء
ميزان 

 مشارکت
 نوع همکاري

درجه 

 دانشگاهی
 نام و نام خانوادگی سمت در اين فعاليت

 40% 

سازی نرم و پیادهتولید 

افزار واقعیت افزار و سخت

 مجازی

 مجری استادیار
 دکتر میثم

 سیاه منصوری

 40% 
های  طراحی و ارزشیابی

 تخصصی دندانپزشکی
 مجری استادیار

 دکتر هدایت

 مرادپور

 همکار آموزشی 20% 
دکتری آموزش 

 عالی
 دکتر ویدا سپاهی آموزشیهمکار 
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  پروتزهای دندانی گروه       دندانپزشکی :انشکدهد     دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمحل انجام فعاليت: 

 پروتزهای دندانی بخش بالينی          دانشکده دندانپزشکی  کلينيک آموزشی      دکترای عمومی دندانپزشکی مقطع تحصيلی

                       ادامه دارد( همچنان) یک سال مدت زمان اجرا: 

جهت کاربرد آموزشی طراحی منطقه خنثی و چیدن دندانهای مصنوعی مجازی واقعیت فناوریطراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی  :هدف کلی

  مهارت دانشجویان دندانپزشکی ءبه منظور ارتقابرای بیماران پروتز کامل 

o اختصاصی اهداف: 

o در کاربردهای دندانپزشکیسخت افزار و نرم افزار سیستم واقعیت مجازی  تولیدو  طراحی 

o طراحی منطقه خنثی و چیدن دندانهای مصنوعی برای بیماران پروتز کاملدر تم واقعیت مجازی سسازی سیپیاده 

o  پس از برگزاری دوره آموزشی با  منطقه خنثی برای بیماران پروتز کامل جهت کاربرددانشجویان دندانپزشکی در  مهارتارزیابی

  واقعیت مجازی فناوریاستفاده از 

o  پس از برگزاری دوره  چیدن دندانهای مصنوعی برای بیماران پروتزکاملجهت ارزیابی مهارت دانشجویان دندانپزشکی در

 آموزشی با استفاده از فناوری واقعیت مجازی

o اهداف کاربردي 

نتایج استفاده از این محصول آموزشی موجبات ارتقا سطح توانمندی دانشجویان دندانپزشکی را از طریق آموزش بهتر و نیز کاهش خطاهای 

)توسعه  3های علوم پزشکی کشور، زمینه تحقق سیاست  دانشگاه در طراحی و تولید این فناوری مجازیهمچنین  ورد.میاانسانی فراهم 

های نوین در  مندی از فناوری )بهره 8های نوین( و سیاست  ای و تمرکز بر علوم و فناوری های میان رشته أکید بر حیطههای نوین با ت دانش

 نماید. میباشد، را فراهم  آموزش عالی سالمت( که در راستای تحقق اهداف برنامه تحول نظام سالمت کشور می

 :بيان مسئله 

 قرار گرفته تولید علم و انتقال آن از طریق آموزش پایه بر جامعه و اعتالی هر است. پیشرفت فناوریو اطالعات و  علم دنیای امروز دنیای

معتبر  دانشگاههای با رقابت توفیق در به عنوان متوّلی امر آموزش علوم پزشکی، برای کشور پزشکی علوم دانشگاههای رسدمی است. به نظر

با استفاده  به آموزش پرداختن جز ایآموزشی چاره جدید نیازهای برآورده ساختن چنین هم و دانشجویان از عظیمی به طیف پاسخگویی ،ادنی

 به دانشجویان شود. درمانی هایآموزش بهتر پروسه به منجر های مدرن میتواندفناوریاستفاده از  .باشند نداشته های نوین از فناوری

آید.  ترین عامل به شمار می مهمهایی است که تجربه عملی در آن برای حصول کیفیت در نتیجه نهایی، رشته دندانپزشکی یکی از رشته

های دندانپزشکی در تمام دنیا با چالشهای عمده در ارایه خدمات آموزشی برای دستیابی به کفایت و صالحیت الزم  امروزه دانشکده

های بدن انسان، تحقیق و بررسی برای  ترین بخش از حساس یتأثیر آن بر روی یکبه علت موقعیت این رشته و  دانشجویان مواجه هستند.

نسبت باالی تعداد دانشجوی دندانپزشکی به تعداد به الزامی است. با توجه  از طریق استفاده از فناوری های نوین آموزشی باالبردن کیفیت

تر عواقبی که برای استفاده کردن از یک انسان مهمه از هم کنند، و می بیماران اندکی که جهت درمان به مراکز دندانپزشکی آموزشی مراجعه

که بیشترین  دانشجویان سازی یک محیط برای تمرینمسئله پیاده های دندانپزشکی وجود دارد،برای آزمایش و کسب تجربه فعالیت

  .گرددضروری می، ها داشته باشد همخوانی را با محیط عملی فعالیت

سه بعدی برای سطوح صیقلی دنچر و موقعیت دندانهای مصنوعی در هر قوس  یدندان، منطقه خنثی یک راهنمابیماران بیدر درمان 

در دنچرکامل برای ثبت منطقه خنثی یا شکل  ،هابه عنوان جانشین موقتی دندان ،اکلوژنبار بوسیله ریمهای باشد و برای اولیندندانی می

ها اهمیت اساسی در ریم و چیدن دندانکسوو  گیرد. آموزش مهارت ساخت بیسد استفاده قرار میقوس و سپس ثبت روابط فکی مور
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زنده است که مبانی  demonstrationدندان دارد. روش مرسوم آموزش مهارتهای ذکر شده، روش چهره به چهره و موفقیت درمان بیماران بی

کند. این پروتکل آموزشی سالهاست که های خود تمرین میآن نیز دانشجو روی مدل شود و بعد ازپروتزی از طریق آن به دانشجو منتقل می

استاد به دانشجو، امکان از دست رفتن برخی از مسائل باشد که عبارتند از: وابستگی گیرد اما دارای مشکالتی نیز میمورد استفاده قرار می

جلسات ضروری و آموزش چندین تکنیک پیچیده در یک جلسه، عالوه بر  ییرمهم، تماشای فرایند آموزشی تنها از یک زاویه، غیرتکرارپذ

بگذارد. اینها دانشجو ممکن است در جلسه آموزشی درگیر اضطراب و استرس روانی باشد که ممکن است بر میزان یادگیری او تأثیر منفی 

درمان آموزشهای ای مناسب برای  گزینه دتوانمی (VR)1واقعیت مجازی فناوری ،نوینهای  فناوریاز میان ، ل آموزشیمعضبرای غلبه بر این 

 دندان باشد.بیماران بی

سازی سه محیط شبیه. تواند با آن به صورتی واقعی تعامل داشته باشددر واقع علم ایجاد یک محیط مجازی است که انسان می VR فناوری

و حس غرق شدگی به او دست  انجامقادر است در محیط واقعی انجام دهد را در محیط مجازی نیز  سازد عملی کهبعدی کاربر را قادر می

به دقت در  ،این ضریب احساس غرق شدگی .دهد تا جایی که کاربر تفاوتی در انجام فعالیت نسبت به انجام آن در محیط واقعی حس نکند

فانتوم در  مستلزم وارد کردن هرچه بیشتر جزئیات فعالیت روی و وابسته استهای تعاملی و ظرافت محیط گرافیکی مجازی طراحی الگوریتم

تری از نظر واقعی بودن، باشد تجربه تر به نظر بیاید و تعامل با آن دارای سرعت مناسبمحیط واقعی باشد. هرچه اینمیمجازی محیط 

  .بدست آمده برای دانشجو ارزشمندتر و نتیجه آموزش کارآمدتر خواهد بود

 و رادیولوژی جراحی، جمله آموزش از مختلف هایزمینه در پزشکی آموزش علوم ، استفاده از آن درVR نوین پیشرفت فناوری و گسترش با

 دندان و دهان سالمت سیاست راستای در ای داشته است. امروزهروند رو به رشد و فزاینده در سطح دنیا سونوگرافی و بخصوص دندانپزشکی

 افزایش توانمندی گذاری نظام سالمت دهان کشور،جهانی و نیز نیل به سند سیاست بهداشت سازمان شعارهای تحقق دنیا،سراسر  در

   است. ضروری ارتقای آموزش بسیار طریق از دندانپزشکان

افزاری نرم افزاری و سختهای ، با توجه به پیچیدگیدانشجویان در آموزش VRهای دندانپزشکی کشور استفاده از متاسفانه، در دانشکده

بر بودن مواد و تجهیزات  و نیز هزینه بیمارتاکنون مورد استفاده اساتید و دانشجویان قرار نگرفته است. با توجه به خطرات و عواقب استفاده از 

واقعی را به  فضایترین تجربه با  بتواند نزدیککه  دانشجویان آموزشبرای  ،VR مبتنی بر مناسب مجازی یک محیط ایجاد دندانپزشکی،

یکی از بهترین  VRسازی آموزش،  با توجه به ماهیت متفاوت رشته دندانپزشکی و نیاز مبرم به بصریشود.  می ضروری دانشجو ارائه دهد،

عالوه بر ایجاد جاذبه برای دانشجویان و نیز آموزش  VR. استفاده از است به منظور کسب تجربه عملیمجازی  محیطی ایجادبرای  انتخابها

و بار مالی مربوط به خرید مواد و تجهیزات دندانپزشکی را که بردوش  بیمار، خطرات استفاده از از طریق تکرار و تمرین بهتر به آنها

به دانشجویان دندانپزشکی بر  سنتی های موجود در آموزشبا توجه به کاستی د.دهدانشگاههای علوم پزشکی کشور است به شدت کاهش می

، یادگیری طراحی منطقه خنثی و چیدن دندانهای مصنوعی برای بیماران پروتز کامل را برای VRآن شدیم تا با طراحی یک سیستم 

 دانشجویان دندانپزشکی ارتقا دهیم.

 :مرور تجربيات و شواهد خارجی

در دندانپزشکی روند رو به رشدی داشته است. بیشترین استفاده از  VRاستفاده از  کامپیوتری،های فناوریدر دهه اخیر با پیشرفت و گسترش 

VR [1]دندانپزشکی است 2در شبیه سازهای. 

 دانشجو به کند و می شده سازیشبیهبیمار را  دندان و دهان است که محیط مجازی فضاییک  ®PerioSimدندانپزشکی  آموزشی شبیه ساز

به  که داردرا  فرصتاین  یادگیرنده بعدی سه سازشبیه نای از استفاده با اید.نم تجربه نیز را همسال درحین آموزش حس که دهدمی اجازه

 .[3, 2]نماید مشاهده بالفاصله را خود حاصل تمریناتو نموده تمرین ،دفعات

                                                           
1
virtual reality 

2
 simulator 
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IDEAه حوز این در استفاده مورد دیگر سازشبیه
 محیطی در یادگیری امکان دندان، و دهان فضای از واقعی سه بعدی تصاویر ایجاد با ،است 3

کاهش و دقت افزایش باعث ده از این شبیه سازانشان داده است که استفنتایج است.  نموده ایجاد بدون نیاز به بیمار برای فراگیران را امن

 .[5, 4]شودمیشجویان نی داخطا

 فرصت سازاستفاده ازاین شبیه کند.کار می مجازیاست که براساس واقعیتدندان  کامپیوتری سازشبیهنیز یک  DenXشرکت  حصولم

 ضبط شده مورد یفیلم در را خود تمرینات مراحل توانندآنها می دهد.را به دانشجویان می نوشتاری و شنیداری ،عدیبُسه  ،سریع بازخورد

 در شده صرف زمان ، یک پنجمVRسازشبیه سنتی نشان داده شده است که  زمان آموزش بوسیله آموزش با دهند. درمقایسهبررسی قرار 

 .[7, 6]اهش میابدک درمجموع بطور قابل توجهی آموزشی دوره خطاهای همچنین .است سنتی شیوه

 قرمز مادون دوربین قرمز، مادون سنسورهای دندانپزشکی، از ابزارهای ایمجموعه و فانتوم یک ساز دیگر شاملیک شبیه، DentSimسیستم 

 دو از یکی توسط اطالعات این و کندمی اسکن را شده سازیشبیه بیمار قرمز دهان مادون سنسور کامپیوتراست. دو و مانیتور یک سر،

 تم تواناییسشود. این سیدانشجویان بکار گرفته می ارزیابی برای آموزشی افزار نرم اجرای دوم نیز برای کامپیوتر میشود. کامپیوتر پردازش

است که استفاده از این سیستم نیز انجام فعالیتها روی دندان پالستیکی را دارد. گزارش شدههای دانشجویان و سازی فعالیتمجسم انجام

 .[5]برابر کاهش میدهد  5زمان آموزش را تا 

Simodont® گروه  که محصولمجازی است تمرین دهنده دندانپزشکی مبتنی بر واقعیت ساز دندانپزشکی، یکترین شبیه، به عنوان مهم

توسعه داده شده است و در حال حاضر مراحل  هلند-آمستردام در دندانپزشکی علمی باشد. این سیستم توسط مرکزمی Moogصنعتی 

 ،فردی هایمهارتافزایش  برای ییهاماژول شامل  ®Simodontافزار کند. نرمکوئیزلند استرالیا طی می-آموزشی خود را در دانشگاه گریفیت

cariology, crown,  bridge,و  پریودنتیکس دندان، و دهان عالوه بر اینها، ماژولهای بهداشت .باشددهان می کامل سازیشبیه تجربه و

 ابزارهای دهد می امکان کاربران این است که به  ®Simodontترین ویژگی برجسته .هستند آینده در انتشار برای توسعه حال در اندودنتیکس

استفاده  کوتاهی مدت از پس های دانشجویانمهارت ارتقاء .[8]کنند ایجاد جدید تمرین یک ایجاد برای را بالینی موارد ورا اسکن  خود

دانپزشکی در تلفیق با روشهای سنتی دن همچنین استفاده از این سیستم .[9]و همکاران ذکر شده است Bakrاین سیستم توسط  کردن از

 .[10]و همکاران بوده است Bakrمورد تاکید 

در   ®PerioSimساز ذکر شده دارای معایب و محاسنی نسبت به دیگر هستند. به عنوان مثال تمامی سیستمهای شبیه از دیدگاه مهندسی،

قابلیت کار در بیرون از دانشگاه را    ®Simodontباشد و ساز آزمون نمیدارای شبیه  IDEAنیست. ، دارای بازخورد آنیVRمقایسه با دیگر 

  .[1]ندارد

، Pubmed ،Elseveirدر پایگاه اطالعاتی  "Virtual Reality+ Dentistry+ Neutral Zone"با جستجوی کلید واژه های عالوه بر موارد باال، 

Scoupos،ProQuest ،Cochrane  همینطور پایگاه ثبت  وpatent های کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا مورد مرتبطی با فرآیند حاضر

 مشاهده نشد.

 مرور تجربيات و شواهد داخلی:

 .[11]باشد مجازی میواقعیت فناوریهای مطرح کشور در زمینه استفاده از  دانشگاهاز  ذیل های انجام پروژهدانشگاه علوم پزشکی گناباد با 

 CT-Scan ساز واقعیت مجازیشبیه .1

 در جهان MRI غیر انیمیشنی VRساز اولین شبیه .2

 های علوم پزشکی کشور در سطح دانشگاه VR-OSCE و برگزاری اولین آزمون VR های بالینی بر مبنای سناریوهای آزمون .3

 معاینه ریه در ایران VRساز اولین شبیه .4

  Finger to Nose معاینه نورولوژیک VRساز اولین شبیه .5

                                                           
3
 Individual Dental Education Assistant 
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  VR – Labمجازیالبراتوار واقعیت .6

ز در این آزمایشگاه ا اندازی کرده است.راهرا در آموزش علوم پزشکی  VRآزمایشگاه بکارگیری فناوری  پزشکی بیرجند نیزدانشگاه علوم

 360فضای  یک شود. در این درساستفاده می در دروس تئوری و عملی میکروبیولوژی پزشکی VRهای آموزشی مبتنی بر فناوری کلیپ

. ه استسازی شدشبیه VRبا استفاده از  و تجسم سه بعدی اجزای آن از منظر یک ناظر درونیایجاد سیتوپالسم یک باکتری  برای درجه

 .[12]گزارش شده استعمیق  و برای فراگیران بسیار مهیج، جذابیادگیری ساختار سلول باکتری 

تاکنون در کشور گزارش  های مربوط به دندانپزشکیدر آموزش VRدر آموزش پزشکی، متاسفانه استفاده از  VR فناوریعلیرغم استفاده از 

های عملهای جراحی در دهان باشد که مستلزم استفاده از تواند به علت کوچک بودن حفره دهان و پیچیدگیاست. این مشکل مینشده

 باشد.افزارها مینیز توسعه نرم افزارهای سازگار با  این سختافزارهای مناسب جهت تصویربرداری حین عمل و سخت

جهت کاربردهای آموزشی در  VR فناوری، براي اولين بار در کشورافزاری، در این فرآیند، افزاری و نیز سختبا غلبه بر چالشهای نرم

در پایگاه اطالع  "واقعیت مجازی و دندانپزشکی" هایالزم به ذکر است که با جستجوی کلید واژه ه است.دندانپزشکی به خدمت گرفته شد

 رسانی مرکز مالکیتهای معنوی )بخش جستجوی اختراع( مورد مشابهی با فرآیند حاضر مشاهده نشد.

 انجام شدهفعاليت شرح مختصري 

 طراحی و اجرا

 های مختلفآن چندین دوربین در لحظه از نما برداری چند وجهی استفاده شد که درفیلم فناوریاز محصول آموزشی این طراحی برای 

بر فناوری  که مبتنی محصول آموزشیدر و در استودیو کوچک قابل حمل ساخته  هافیلم کنند.برداری میفیلمحین آموزش استاد از فانتوم 

های مخصوص سبز رنگ پوشانده و قسمتها با پارچه برداری تمامی دیوارهدر این نوع فیلم .شدبرداری فیلماست ( Chroma Keyپرده سبز )

 ماند.ویر باقی میابرداری در تصمورد فیلم فانتوم حذف و فقط ،نوشته شدهبرداری توسط نرم افزار سبز فیلم بعد از فیلم

 سه فانتومیدر این مرحله  .شد اِعمال آموزشی فانتوم رویعدی سه بُ یوارد و محیط Unityسازی ها به موتور بازیدر مرحله بعد این فیلم

را از  یآموزشفانتوم  ،تواند با حرکت در محیط مجازیشود و کاربر سیستم میها نمایش داده میداریم که در هر بُعد آن یکی از فیلمبُعدی 

 زوایای مختلف ببیند.

های مورد استفاده دوربین کند.به باال کار می 5در سیستم عامل اندروید  شد که ساخته Unityمحیط برنامه نویسی با استفاده از موتور بازی 

-نند. همچنین شروع فیلمکبرداری میفریم برثانیه، فیلم 60و  Full HD 1080 pixelکه با رزولوشن  های ورزشی بوددر پروژه از نوع دوربین

 Gear VRاز نوع  این محصولاستفاده شده در  (Headset) عینک .دشسیم رادیویی انجام برداری به صورت همزمان توسط ریموت کنترل بی

برنامه   Oculus VRورک و توسط فریم استبوک ت فیسککه تحت مالکیت شر Oculusباشد که توسط شرکت شرکت سامسونگ می 

 شود.نویسی می

استفاده  گیردقرار می Headset محفظه جلویی درکه  Noteو یا  Sیک گوشی موبایل سامسونگ از سری  از Headsetبرای استفاده از این 

در گام  .شودروشن شده و محیط مجازی آن نمایان می Headset عینکسپس د. گذارمیآن را بر روی چشمان خود  دانشجو وشود می

، سیمنگاه کردن به آیکون برنامه و کلیک بر روی صفحه لمسی سمت راست )نزدیک گیجگاه( و یا استفاده از کنترلر بی از با استفاده بعدی،

 ن داده شده است.انش 1 در شکلمراحل انجام فرآیند  ن استفاده کند.آتواند از و دانشجو می شودمیباز نوشته شده برنامه 

 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6017481/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-vr-%E2%80%93-lab-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 VR. مراحل طراحی تکنولوژي 1شکل 

 استفاده از محصول آموزشی

 نصب هدست واقعيت مجازي

 اضافه کردن فيلم ها به محيط واقعيت مجازي

 ايجاد محيط واقعيت مجازي و اضافه کردن مدل ها

 Unityورود فيلم ها به موتور بازي سازي 

 Adobe Premiereو  Camtasia Studioحذف پيش زمينه فيلمها با استفاده از نرم افزارهاي 

 تنظيم زواياي دوربينها و فيلمبرداري از پروسيجر آموزشی

 Chroma Keyساخت استوديوي فيلمبرداري مبتنی بر تکنولوژي 

 تهيه سخت افزار و نرم افزارهاي بهينه 

 مرور مقاالت و کارهاي مشابه انجام شده در داخل و خارج کشور 

 جستجو در پايگاههاي اطالعاتی معتبر مقاالت و اختراعات خارجی و داخلی
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  . ساخت استوديو و سخت افزار الزم براي توليد محصول آموزشی حاضر۲شکل 
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 بارگذاري شده است. Unityسازي  اي از تصوير تست با پيش زمينه حذف شده که در موتور بازي نمونه .3شکل 
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 اي از مدلهاي ايجاد شده براي ايجاد فضاي مجازي نمونه .۴شکل 
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 اضافه کردن مدلها در فضاي مجازي .5شکل 

. 
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کند. در شکل باال شبيه سازي کار با در فضاي مجازي ايجاد شده مشاهده می Headsetاي از تصاويري که کاربر از طريق . نمونه6شکل 

که بخواهد پروسيجر آموزش داده شده توسط استاد متخصص توربين نشان داده شده است و در شکل پايين کاربر قادر است از هر نمايی 

 پروتز را مشاهده کند.
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 ارزشيابی

 ارزشیابی شد.در دو سطح یک و دو این فرایند بر اساس مدل کرک پاتریک، 

 سطح یک: واکنش 

  بعد از طراحی و اجرای آزمایشی محصول از اساتید دانشکده دندانپزشکی دعوت شد که درWorkshop  کاربرد فناوری "با عنوان

VR شرکت کنند. در کارگاه مربوطه، فناوری طراحی شده، معرفی و کاربرد آن توضیح داده شد و از اساتید  "در دندانپزشکی

طراحی شده، پرسشنامه نظرسنجی را تکمیل و نقاط قوت و ضعف دستگاه را ذکر   VRدرخواست شد که ضمن استفاده از سیستم 

جهت آموزش به دانشجویان از هر جهت آماده شود.  VRو بازخورد دهند. بدین طریق سعی شد نواقص سیستم رفع، و سیستم 

نفر  10 روایی پرسشنامه توسط .شداستفاده  ،تایی 5گزاره با مقیاس لیکرت  11از پرسشنامه طراحی شده شامل برای این منظور 

 10بدست آمد. تعداد  ٪75توسط آلفای کرونباخ  أیید قرار گرفت و پایایی آنمورد ت ای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی،از اعض

ها های بدست آمده از تحلیل پرسشنامهنفر از اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی به پرسشنامه پاسخ دادند. طبق داده

 (.1)جدول شماره  افراد به قابلیت اجرایی بودن این محصول آموزشی نظر عالی دادند 100٪

 . نتایج نظرسنجی از اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی1جدول شماره 

 ضعیف متوسط خوب عالی آیتم ردیف
خیلی 

 ضعیف

7%(70) امکان چندین بار مشاهده و تکرار مباحث 1  (30)%3  0 0 0 

8%(80) زوم کردن روی فانتوم عملیامکان  2  (20)%2  0 0 0 

10%(100) قابلیت اجرا و تعمیم در سایر مراکز آموزشی 3  0 0 0 0 

 0 0 0 5%(50) 5%(50) های مجازی با این روشتشکیل کالس 4

7%(70) صرفه جویی در زمان 5  (30)%3  0 0 0 

1%(10) رسیدن به اهداف آموزشی 6  (60)%6  (30)%3  0 0 

 0 0 1%(10) 8%(80) 1%(10) فرایند یادگیری 7

 0 0 0 2%(20) 8%(80) امکان استفاده همزمان چند دانشجو 8

 0 0 0 3%(30) 7%(70) امکان تجاری کردن این تکنولوژی 9

10 
امکان ایجاد تاالرهای گفتگو به منظور تعامل بین دانشجویان و 

 اساتید
(50)%5 (40)%4  (10)%1 0 0 

7%(70) این تکنولوژی در مباحث دیگر دروس رشته دندانپزشکی استفاده از 11  (30)%3  0 0 0 

 

  تکنولوژی رضایتمندی دانشجویان از دوره درسی با کمک ارزشیابی به منظورVRگیری ، از پرسشنامه خودساخته با مقیاس اندازه

نفر از  10قرار گرفت و روایی پرسشنامه با تأیید تایی( استفاده شد. پرسشنامه در چندین مرحله مورد بررسی و بازنگری  5لیکرت )

پس از تکمیل با کمک ضریب آلفای کرونباخ معادل نظران و اساتید دانشکده دندانپزشکی تعیین گردید. پایایی پرسشنامه صاحب

این استفاده از  با نفر از دانشجویان اعتقاد داشتند که 24%(96محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. ) 76٪

 (.    2تکنولوژی فهم مطالب درسی باالست )جدول شماره 
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 VR . بررسی ارزشیابی رضایتمندی دانشجویان از دوره درسی با کمک تکنولوژی2جدول شماره 

 مؤلفه ردیف
کامالً 

 موافقم
 موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم

و آسان است استفاده از این تکنولوژی برایم سهل 1  (64)%16  (32)%8  0 (4)%1  . 

10%(40) این تکنولوژی از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار است 2  (48)%12  (8)%2  (4)%1  0 

19%(76) استفاده از این تکنولوژی میزان دقت را باال میبرد 3  (16)%4  (4)%1  (4)%1  0 

24%(96) با کمک از این تکنولوژی فهم مطالب درسی باال میرود 4  0 (4)%1  0 0 

16%(64) با استفاده از این تکنولوژی میتوان زمان را بهتر مدیریت کرد 5  (28)%7  (8)%2  0 0 

21%(84) با استفاده از این تکنولوژی یادگیری برایم لذت بخش است 6  (12)%3  (4)%1  0 0 

12%(48) با استفاده از این تکنولوژی به اهداف درس دست یافتم 7  (44)%11  (8)%2  0 0 

15%(60) با استفاده از این تکنولوژی احساس راحتی داشتم 8  (28)%7  (4)%1  (8)%2  0 

19%(76) در استفاده از این تکنولوژی رضایت کامل را دارم  9  (16)%4  0 (8)%2  0 

 

 

 سطح دوم: یادگیری

  در  مشغول به تحصیلارزیابی مهارت دانشجویان، از کلیه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای

که واحد درسی پروتز کامل را انتخاب کرده بودند، درخواست شد تا در صورت تمایل در  97-98نیمسال اول سال تحصیلی 

دانشجویان . (1)پیوست  موافقت خود را به صورت کتبی اعالم نمودندفر بودند، ن 50که مطالعه شرکت نمایند. تمامی دانشجویان 

نفری )گروه شاهد و گروه تجربی( تقسیم شدند. برای گروه شاهد واحد درسی به صورت سنتی و  25به صورت تصادفی به دو گروه 

یکسان های ارائه شده برای هر گروه آموزشی مشابه و از اساتید ارائه شد. سرفصل VRبرای گروه تجربی واحد درسی مبتنی بر 

 VR محصولجلسه توجیهی در مورد نحوه استفاده از امکانات و محتوای آموزشی  قبل از ارائه درس،برای تدریس استفاده شد. 

بر توسط متخصص پروتزهای دندانی  از هر دو گروه ،آموزشپس از و به کلیه سؤاالت و ابهامات دانشجویان پاسخ داده شد. تشکیل 

. نمرات به عمل آمدو چیدن دندانهای مصنوعی  منطقه خنثی  مهارت عملی در دو مبحث کاربرداساس اهداف طرح درس، آزمون 

گیری شد و نمره آزمون در هر دو گروه جهت مقایسه یادگیری دو شیوه آموزشی با کمک نرم اخذ شده بین صفر تا بیست اندازه

نشان داد که نمرات در دو آزمون از توزیع نرمال  K-Sآزمون (. 2 )جدول شمارهمورد آزمون آماری قرار گرفت  SPSSافزار 

استفاده شد. نتایج  t-test برخوردار هستند بنابراین برای مقایسه نمرات کسب شده در آزمون مهارت بالینی در دو گروه از آزمون 

در هر آزمون پایان دوره در گروه تجربی باالتر از میانگین نمرات در گروه شاهد است. نشان داد که میانگین نمرات کسب شده 

، این در حالیست که این اختالف (P<0.05اختالف میانگین نمرات آزمون مهارت کاربرد منطقه خنثی از لحاظ آماری معنادار بود )

    .(3)جدول شماره  در آزمون مهارت چیدن دندانهای مصنوعی از لحاظ آماری معنادار نبود

 . مقایسه میانگین نمرات آزمون در گروه شاهد و تجربی3جدول 

 M±SD MD±SD P value آزمون مهارت بالینی

 کاربرد منطقه خنثی
 92/16±12/1 گروه تجربی

32/0±78/0- 021/0 
 14/16±18/1 گروه شاهد

چیدن دندانهای 

 مصنوعی

 07/16±07/1 گروه تجربی
32/0±42/0- 193/0 

 65/15±17/1 گروه شاهد
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 هاي تعامل با محيط شيوه

 اختراع ثبتو مراحل  است شده ثبت139750140003006152اظهارنامه  شماره با ایران اختراعات ثبت سازمان در سیستم: این 1تعامل 

 .(2)پیوست  دست اقدام استدر  اسناد ثبت سازمان معنوی مالکیت مرکز طریق از فوق مورد

 (3)پیوست  نشکده دندانپزشکی و اصالحات الزمو گرفتن بازخورد از اساتید دا 27/8/97 تاریخ در آموزشی Workhshop : برگزاری2تعامل 

 را آنو  ندداشت اذعان دستگاه مثبت نتایج به دانشجویان از بسیاری و شد انجام دانشکده محیط در دانشجویان توسط طرح انجام: 3تعامل 

 .ذیل آمده است . برخی نظرات مثبت و منفی دانشجویان دردانستندآموزش  برای مفید
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شده در دانشکده دندانپزشکی توسط مسئولین دانشگاه علوم پزشکی این محصول آموزشی در فضای فیزیکی اختصاص داده: 4تعامل 

 (4معاون آموزشی دانشگاه قرار گرفت )پیوست اندازی آن مورد حمایت مالی و جهت راه (.7)شکل  گرفتقرارکرمانشاه مورد بازدید 

 

 

 

 

 

 برای پروتزهای کامل در دانشکده دندانپزشکی و بازدید مسئولین VRاندازی بخش فانتوم . تصاویری از راه7شکل 
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 The Feasibility of Using Virtual Reality Technology in Better" در قالب نامه به سردبیر تحت عنوان فناوریمعرفی این : 5تعامل 

Dental Education at Kermanshah Dental School" المللیدر مجله بین Educ Res Med Sci  (5)پیوست. 

 (1: نظرسنجی از اعضای هیات علمی گروه آموزشی پروتز )نتایج در جدول شماره 6تعامل 

  ( 7و  6 )پیوستیزد  و پزشکی اصفهاندندانپزشکی دانشگاه علومدانشکدهگروه آموزشی پروتزهای دندانی : ارائه محصول آموزشی به 7تعامل 

 (8سازی )پیوست : اخذ تأییدیه از مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مبنی بر قابلیت تولید انبوه و تجاری8تعامل 

 (9)پیوست  عملکرد مناسب سیستمکرمانشاه مبنی بر  اخذ تأییدیه از مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی :9تعامل 

که در  آنو همچنین کلیپ معرفی  (10)پیوست  این محصول آموزشیسازی این سیستم، دفترچه راهنمای استفاده از در راستای تجاری

 .(11، تهیه شد )پیوست باشدآدرس ذیل قابل مشاهده می

https://drive.google.com/file/d/1ctMEl9HUMUu0feEtEsYbiyv_8Zs7fyWV/view 

 نقاط ضعف 

 یابد.ماحساس سرگیجه در برخی از افراد که با تکرار کار با این محصول مشکل بهبود  -

این تمرین  باکردند، تنظیم دستگاه از لحاظ وضوح تصاویر مشکل بود که دانشجویانی که مشکل بینایی داشتند و از عینک استفاده میدر  -

   شود.مشکل برطرف می

 نقات قوت 

 کیفیت باالی تصویر و صدا و محیط سه بعدی با استفاده از فناوریهای روز دنیا 

 حث درسی روی فانتوم از نماهای دلخواهامکان چندین بار مشاهده و تکرار مبا 

  کردن روی فانتوم در فضای مجازیامکان زوم 

 حس بودن در محیط واقعی و تعامل با محیط مجازی 

 هاعدم نیاز به بیمار و کاهش آسیب 

 عدم نیاز به فانتوم برای تکرار درس برای دانشجویان جدیدالورود و در نتیجه کاهش هزینه 

 های متعدد مربوط به دروس دیگر دندانپزشکی در زمانی کوتاه امکان ساخت فیلم 

 امکان مشاهده دروس از طریق اینترنت فقط با نیاز به یک هدست 

 قابلیت اجرا  و تعمیم در سایر مراکز آموزشی 

 امکان تشکیل کالسها به صورت مجازی 

 استفاده همزمان چندین دانشجو 

 های آموزشیامکان فروش دوره 

 امکان فراهم آ( وردن جامعه مجازیCommunity( و تاالر های گفتگو )Forum برای پرسش و پاسخ بین دانشجویان و اساتید در )

 محیط واقعیت مجازی.

 های آموزش عملیکاهش هزینه 

 بنیانسازی و خلق ثروت دانشقابلیت تجاری 

 

https://drive.google.com/file/d/1ctMEl9HUMUu0feEtEsYbiyv_8Zs7fyWV/view
https://drive.google.com/file/d/1ctMEl9HUMUu0feEtEsYbiyv_8Zs7fyWV/view
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 حاصل  نتايج 

تا حد زیادی توانسته  VRشواهد قبلی ذکر شده ساخت طراحی و اجرای این محصول آموزشی از اهداف فرایند بود مستندات پیوست و 

 VRپرسشنامه در خصوص رضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی در استفاده از  اهداف دیگر با تکمیل است به اهداف مورد نظردست یابد.

همچنین مقایسه % مخالف استفاده از این تکنولوژی در فرایند آموزش بودند. 2رضایت کامل داشتند و تنها % دانشجویان 76نشان داد که 

ی که در آموزش از دانشجویان مهارتویان دندانپزشکی نشان داد که نمرات ارزیابی پایان دوره آموزشی بین دو گروه کنترل و تجربی دانشج

روهی بود که به صورت سنتی آموزش دیده بودند. با توجه به نظرسنجی از اعضای هیأت علمی گروه این تکنولوژی استفاده کردند باالتر از گ

 تواند یاددهی و یادگیری را بهبود بخشد. آموزشی پروتز دانشکده دندانپزشکی در خصوص مزایای این تکنولوژی، این محصول آموزشی می

در جهت تجاری سازی و و گردد عرضه  با عالمت تجاری )برند( قابل فروش و قابل رقابت در بازار فناوریدر آینده سعی خواهد شد که این 

 خواهد شد. تالش ایجاد تفکر تقاضامحور و عرضه محصول در بین دانشجویان دندانپزشکی و اعضای هیات علمی

 سطح نوآوري

 برای اولین بارصورت گرفته است.و دنیا در سطح کشور 
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