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 بهداشت، درمان وآموزش پزشکی   محترم پیام وزیر

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 ( 28)فاطر،  العلماء عباده  من  اهلل یخشی إنّما

  .ترسند   می  او از دانشمندان تنها  خدا، بندگان میان از

 
پزشکی، معاونت آموزشی است که با توسعه کمی و کیفی آموزش علوم  یکی از مهمترین ارکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

های علوم پزشکی کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سطح سالمت جامعه  ها و دانشکدهپزشکی و هدایت و ارتقای دانشگاه

 باشد. تاثیرگذار می 

توانست ادامه تحصیل دانشجویان را  ط دانشگاه میو محدودیت حضور فیزیکی دانشجویان در محی 19-اگرچه بروز همه گیری کووید

ها موجب ادامه های نوین آموزشی در دانشگاه ریزی دقیق و به هنگام در این معاونت و استفاده از فناوریبا وقفه مواجه کند، اما برنامه

با این حال این عدم حضور باعث  ترین عملکردها در سطح جهان را به نمایش گذاشت.  قدرتمند روند آموزشی شده و یکی از درخشان

 های بالینی با کندی مواجه شود. های اساسی به ویژه در محیطها و مهارتشد تا کسب توانمندی

های علوم پزشکی کشور مرحله جدیدی از آموزش علوم پزشکی را و بازگشایی مجدد حضوری دانشگاه  19-اکنون که با کنترل کووید

وری، در راستای رفع کمبودها و نواقص کوشیده و آموزش علوم  های قبلی و افزایش بهرهآموخته  پیش رو داریم، باید با کمک درس 

 پزشکی را به روز و در سطح کشورهای پیشرفته جهان حفظ کنیم.

بدیهی است که یکی از ارزشمندترین رویدادهای آموزشی کشور، همایش آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری  

-های علوم پزشکی را در تحقق این هدف بزرگ یاری کند. ضمن تشکر از کلیه دستها و دانشکده تواند همه دانشگاه یاست که م

اندرکاران و برگزارکنندگان این همایش، امیدوارم تا همانند ادوار گذشته، رویدادی موفق و پربار داشته باشیم و با کمک آن بتوانیم  

 . در این مسیر ارزشمند قدم برداریم

 بهرام عین اللهی

 وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
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 پیام معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

وند بخشاینده مهربان    هب انم خدا
 

 ( 9: زمر. )األلْبابِ اُولُوا  یَتََذکَّرُ  إنّما الیَعْلَمُونَ  الّذینَ وَ یَعْلَمُونَ  الّذینَ یَسْتَوِی  هَلْ قُلْ

 .شوند می متذکر  خردمندان  تنها یکسانند؟ دانند نمی که   کسانی با  دانند می که   کسانی آیا: بگو

 
یکی از بارزترین دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی، توسعه و ارتقای دانش علوم پزشکی بوده است. این دانش که با ادغام آموزش 

مه عمل پوشید، توانست سطح سالمت و بهداشت در جامعه را به طور  علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جا

شگرفی بهبود ببخشد. به طوری که امروزه سیستم بهداشت و درمان ایران که عمال ثمره کاربرد این علم است، زبان زد محافل و  

جهان، بدیهی است که بدون  های علمی در سراسر جهان شده است. با توجه به گسترش روزافزون آموزش پزشکی در سطح  سازمان

نمیبه کارگیری روش علم  این  آخرین دستاوردهای  از  استفاده  و  آموزشی  نوین  پیشرفته جهان قدم  های  توان همپای کشورهای 

 برداشت. 

شود، محملی است برای همایش کشوری آموزش علوم پزشکی که همه ساله به همراه جشنواره آموزشی شهید مطهری برگزار می

تواند با اشتراک تجربیات و دستاوردهای آموزشی، نقش بسیار ارزشمندی را در های این علم در سطح کشور و میرین یافتهارائه آخ 

 های علوم پزشکی ایفا کند.  ها و دانشکدهتوسعه همه جانبه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه

های علوم پزشکی  ها و دانشکدهمشارکت فعال همه دانشگاه امید است تا بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی که با  

های قبلی با موفقیت برگزار شود، نیز همانند همایشکشور و نیز بزرگترین دانشمندان آموزش علوم پزشکی از سراسر جهان برگزار می

 آموزش پزشکی باشد. های ناشی از کرونا در وزارت بهداشت، درمان و شود و نقطه عطفی برای گذر از دوران محدودیت

 

 دکتر ابوالفضل باقری فرد 

 معاون آموزشی و رئیس پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
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 جشنوارهپیام دبیر 

 ه داانیی  خالق  انم   هب

 (114: طه. )عِلْما زِدْنی  رَب   قُلْ

 .کن  افزون  مرا علم ! پروردگارا: بگو
آموزش علوم پزشکی رسید. همایشی که همه ساله با اشتیاق منتظر فرا رسیدنش  هم اینک نوبت به بیست و سومین همایش کشوری  

آماده می برای حضور در آن  را  از هستیم و یک سال خود  به یکی  امروزه  برگزاری بیست و دو همایش کشوری که  کنیم. تجربه 

های برداری از ارائهتوان با بهرهمایش می دهد که با شرکت در این هبزرگترین رویدادهای علمی در سطح کشور تبدیل شده، نشان می

های علوم پزشکی کشور، به هم  ها و دانشکدههای انجام شده در دانشگاهدانشمندان آموزش علوم پزشکی و نتایج تجربیات و پژوهش

 ریزی کرد. افزایی ارزشمندی دست یافت  و برای ادامه پر بار این مسیر در سال پیش رو برنامه

برگزاری کامال مجازی همایش، در سال جاری با رهنمودهای وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر آن   بعد از دو سال

وری در  های بهداشتی، بهرهنامهشدیم تا در کنار ارائه مجازی به صورت حضوری نیز همایش را برگزار کنیم و ضمن رعایت شیوه

ک ارائه  کلیه  لذا  برسانیم.  حداکثر  به  را  و جشنواره همایش  مطهری  آموزشی شهید  کنار جشنواره  در  همایش  رویدادهای  نندگان 

کنندگان، در آن حضور خواهند داشت. یکی دیگر از ای از شرکتهای نوآورانه آموزشی، به همراه تعداد کنترل شدهدانشجویی ایده

پزشکی و یادگیری الکترونیکی از سراسر جهان   ها نفر از دانشمندان به نام آموزشویژگیهای بارز همایش امسال مشارکت فعال ده

 المللی آن را نیز دوچندان کرده است.است که بعد بین

های علمی و حضور در بخش های مختلف همایش انجام این مهم را  ها، ارائهدر اینجا از کلیه بزرگواران و استادانی که با انجام داوری

همکاران عزیز در دانشگاه علوم پزشکی ایران که با پذیرش همکاری در برگزاری همایش  کنم. همچنین از  مقدور کردند، تشکر می

های آموزشی، پر بار،  امسال ما را در همه مراحل یاری کردند، کمال قدردانی را دارم. امیدوارم تا همایش امسال هم در کنار جشنواره

 پزشکی را فراهم آورد. ثمربخش و موفق برگزار شده و موجبات رضایت جامعه آموزش علوم 

 دکتر آیین محمدی 

 رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 و دبیر پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 
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 پانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری ارکان 

 ابوالفضل باقری فرد دکتر رئیس: 

 آیین محمدی دکتر دبیر: 

 

 

 

 جشنوارهپانزدهمین هیأت داوران 

 )به ترتيب حروف الفبا(           

 
 امینی میترا دکتر

 محمد برزگر دکتر

 بوشهری  الهام دکتر

 حق دوست دکتر علی اکبر

 حیدرزاده آبتین  دکتر

 جلیلی دکترمحمد

 دهنویه رضا دکتر

 رفیعی  دکتر عبدا.. 

 زادهزارع یدا.. دکتر 

 دکتر فرشید عابدی 

 دکتر فرشاد عالمه 

 مجتهدزاده  ریتا دکتر

 مقدمی محسن دکتر 

 میرچراغی فرزین دکتر

 محمدی  نوید دکتر

 اردکانی یاسینیسید مجتبی دکتر 
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 داوران پانزدهمین جشنواره 

 )به ترتيب حروف الفبا( 

 ی احمد مانیدکتر سل

 ی کاوه اسالم دکتر

 ینیام ترایم دکتر

 دیاطهر ام دکتر

 رانمنشیفواد ا دکتر

 بذرافکن  الیل دکتر

 ی الهام بوشهر دکتر

 ی گدلیشعله ب دکتر

 یلیجل دکترمحمد

 نژاد ی محبوبه خباز ماف دکتر

 غالمرضا حسن زاده دکتر

 زاده نیمحمد حس دکتر

 ی حقان  بایفر دکتر

 هیرضا دهنو دکتر

 ی دکیزارع ب دیمج دکتر

 یجواد سرآبادان کترد

 شکوه  دکترفروزان

 زاده یعل یمهست دکتر

 زادهیعل  میمر دکتر

 ی رضا غفار دکتر

 فر  یغفار  دهیسع دکتر

 یضیآرام ف دکتر

 ی مونق یمیکر نیحس دکتر

 ی دکترجواد کجور

 یریفاطمه کشم دکتر

 ی رضا کوهستان دیحم دکتر

 کهن نینوش دکتر

 گندمکار  هیرق دکتر

 مجتهدزاده  تایر دکتر

 مهر  یمژگان محمد دکتر

 یرسول معصوم دکتر

 انیرضا  منصور دکترمحمد

 نادر ممتازمنش دکتر

 ینی رحسیفخرالسادات م دکتر

 یرچراغ یم نیفرز دکتر

 ینوروز ی عل دکتر

 یمیآرش نج دکتر

 ی مانی کوین دکتر
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 اعضای کمیته اجرایی

 دکتر آیین محمدی

 فرنگیس شوقی شفق آریا دکتر 

 دکتر مجید محمدیان

 ترانه تهمتنی 

 مریم اجاقیان 

 یمویدا رش

 کفایت حسینی

 

 

  



 

7 

 فهرست 

 
 9 ............................................................................................................... ین و بازنگری برنامه های آموزشی تدو حیطه فرآیند:

و   آموزشی  ارتقای کیفیت خدمات  در راستای  ایران  توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب  برنامه  ارزشیابی  و  ، استقرار  اجرا  طراحی، 
 9 ....................................................................................................................... افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت 

 26 .................................. دانشجویان علوم پزشکی.  ی ارتقای آگاهی و مهارتسایکوتوپیا، مراقبت از سالمت روان خود و همتایان؛ برنامه

 39 .................................... بازنگری و اجرای کوریکولوم مبتنی بر توانمندی در واحدهای بالینی رشته های توانبخشی در مقطع کارشناسی

های الزم برای مدیریت عوامل محیطی و اجتماعی موثر بر سالمت پیشنهاد برنامه تکمیلی جهت دوره کارشناسی بهداشت محیط براساس توانمندی
 ........................................................................................................................................................................ 53 

تفکر انتقادی، استدالل و تصمیم گیری بالینی مبتنی بر شواهد از تئوری تا کاربرد به صورت    "طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی ادغام یافته  
 63 .............................................................................................. "دروس جهت دانشجویان پزشکیطولی و النه گزینی شده در 

 72 ............. حرفه ای   تدوین و پیاده سازی برنامه آموزشی توسعه توانمندی های دانشجویان دوره کارشناسی مامایی جهت پذیرش نقش های

 85 .................................................................................................................................... حیطه فرآیند: یاددهی و یادگیری 

 85 ............. بازاندیشی  -اجرا و ارزشیابی دوره کارورزي پرستاري مراقبت ویژه و فارماکولوژي بالینی براساس رویکرد سناریو نویسی طراحی،

 96 .................. پرستاری نویسی به دانشجویان همدلی با استفاده از سینما، سناریو و روایت ترکیبی مهارت  یابی آموزشطراحی، اجرا و ارزش 

هاردن جهت ارتقاء مهارت های بالینی تیم مراقبت در منزل    FAIRطراحی، اجرا و ارزشیابي آموزش مبتنی بر شبیه سازی با استفاده از رویکرد  
 107 ................................................................................................................ : طرح پایلوت کشوری19درطی پاندمی کوید 

 117 ...................................................... آموزش تلفیقی دوره سمیولوژی عملی در دوره پاندمی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 126 ......................... طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاههای مهارت اخذ شرح حال به زبان ترکی آذری برای دانشجویان پزشکی غیر ترک زبان

یادگیری در -جهت ارتقاء فرایند یاددهی  "خودهدایتی یادگیری بر پایه بازخورد از طریق تلفن همراه هوشمند"طراحی، اجرا و ارزشیابی روش  
 137 ............................................................................................................................................. دانشجویان پرستاری 

 147 ............................................................................................................................................. حیطه فرآیند: ارزشیابی 

طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون قضاوت موقعیتی با هدف ارزیابی توانمندی رهبری تیمی در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  
 147 ............................................................................................................................................................... تهران

 159 ................................................. طراحی و اجرای سیستم مدیریت هدفمند ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی 

دردانشگاه علوم    19  -( در زمان پاندمی کووید   Multimedia Tele Exam MMTEرسانه ای )طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون ازراه دور چند
 169 ................................................................................................................................................. پزشکی مازندران

طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه سنجش و ارزیابی مبتنی بر توانمندی های حرفه ای منطبق بر کوریکولوم درقالب الگ بوک دستیاری  
 179 .............................................................................................................. سالمت  با توجه به چشم انداز سند تحول نظام 

م  جهت ارزیابی محیط آموزش بالینی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علو  DREEMپیاده سازی الگوی ارزشیابی
 COVID-19 .............................................................................................................. 189پزشکی بابل در دوران همه گیری 

های طب رزمی)تاکتیکی( دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  ای مهارتی آموزش بین حرفهای فراگیران دورهطراحی سیستم جامع ارزشیابی برنامه
 203 ........................................................................................................................................................ االعظم)عج( 



 

8 

 215 ........................................................................................................................ حیطه فرآیند: مدیریت و رهبری آموزشی

( بین المللی نهاد ملی اعتباربخشی دوره آموزش پزشکی عمومی: گامی در جهت  recognitionبرنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فرایند شناسایی )
 215 ........................................................................................................................ ارتقای کیفیت آموزش پزشکی عمومی 

رویکردهای  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران: گامی در جهت توسعه هویت معلمی با ترکیب  مند در توانمندسازی آموزشی هیاترویکرد نظام
 225 .............................................................................................................................. رسمی و غیررسمی توانمندسازی 

هاردن: طرحی نو در تداوم تعامل اساتید و  (crisisطراحی و اجرای ترویج گفتمان آکادمیک در اعضای هیات علمی و دانشجویان بر اساس الگوی )
 238 ............................................................................ دانشجویان درشکل گیری سواد آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 249 .............................................................. 19طراحی، اجرا و ارزیابی نظام مدیریت برنامه درسی آموزش مجازی در دوران کووید

یت نقش حمایتی )ارشادگری( اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری مبتنی بر کاربست الگوهای ادی و آدکار: تجربه ده  طراحی، استقرار و تقو 
 259 ................................................................................................................................................................ ساله 

19طراحی، اجرا و ارزشیابی الگوی چند وجهی بهبود و تضمین کیفیت آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در دوران کووید  
 ...................................................................................................................................................................... 273 

 291 ................................................................................................................................ حیطه فرآیند: یادگیری الکترونیکی 

ای مبتنی بر استدالل و نقد چالشهای شبیه سازی شده برای دانشجویان علوم  حرفهطراحی، اجرا و ارزیابی آموزش اخالق پزشکی و اصول رفتار 
 291 ............................................................................................................................ پزشکی: یک رویکرد بین رشته ای 

رایند تدریس آموزش حضوری با الگوی مشارکتی تا یادگیری الکترونیکی مبتنی بر سناریو در درس مراقبت پرستاری  طراحی، اجرا و ارزشیابی ف
 Covid-19 ................................................................................................................................ 304در منزل در پاندمی 

 313 ................. یادگیری آموزش الکترونیک  -طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره الکترونیک فیزیوپاتولوژی روماتولوژی بر مبنای اصول یاددهی 

 325 .............................. ریزی درسی کرنطراحی، اجرا و ارزشیابی اولین دوره مجازی پرستار آموزش دهنده دیابت بر اساس مدل برنامه

 334 ........................................................................................................ حیطه فرآیند: حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی

بازی بر  مبتنی  چشم،  تروماهای  به  اپروچ  آموزش  ارزشیابی  و  اجرا  برای  طراحی،  شخصی  رایانه  و  تعاملی  مجازی  واقعیت  بستر  در  وارسازی 
 334 ................................................................................................................... دانشجویان دوره دستیاری تخصصی چشم

 343 ............................................................................................................................. سیستم دستیار تشخیص افتراقی 

 348 ..................................................................... طراحی لباس شبیه ساز سالمندی و اجرای آموزش مراقبتهای پرستاری سالمندی

 355 ........................................................................................... ی مراقبتی پای دیابتی وارهطراحی و ساخت نسخه نمایشی بازی

 361 ............................................ های حاد تنفسیبیوتیک برای عفونتیار آموزش تجویز آنتیطراحی، اجراء و ارزشیابی سیستم تصمیم

های جراحی  ساز جراحی تعویض کامل مفصل زانو با هدف به کارگیری در آموزش دستیاران ارتوپدی و فلوشیپنیازسنجی، طراحی و ساخت شبیه  
 373 ................................................................................................................................................................. زانو

 

  



 

9 

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی حیطه فرآیند:

 

 

 

 

طراحی، اجرا ، استقرار و ارزشیابی برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در  

 راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت 

Development, Implementation, and Evaluation of Management Capacity Buiding Program to Public 

Health& Hospital Managers in Northwest of Iran to improve educational and service Quality and patient 

Safety 

 

 تبریز دانشگاه:

 

 دکتر لیال دشمنگیر، دکتر کمال قلی پور صاحب فرآیند:

 

عفری، دکتر حمید دکتر رضا عاقبتی، دکتر محمدحسین صومی، دکتر جعفرصادق تبریزی، دکتر مهدی ج همکاران فرآیند:

رواقی، بهارک عباسی، دکتر سعیده غفاری فر، دکتر سیدیعقوب فتح الهی، دکتر بیژن گرایلی، دکتر بهزاد نجفی، دکتر جواد بابایی،  

 دکتر علی جنتی، دکتر شبنم ایزدی و دکتر مصطفی فرحبخش

 

 هدف کلی:

یران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی نیازسنجی، طراحی، توسعه، اجرا و ارزشیابی برنامه توانمندسازی مد

 ایران   و اثربخشی خدمات سالمت در قطب شمالغرب

 

 : یاهداف اختصاص

 یمنیا شیو افزا یخدمات آموزش تیفیک یارتقا یدر راستا رانیمد یبرنامه توانمندساز یابیتوسعه، اجرا و ارزش ،یطراح ،یازسنجین

 ران یخدمات سالمت در قطب شمالغرب  ا یو اثربخش

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصی 
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نیازسنجی و تعیین ضرورت برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی    -1

 و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و  طراحی برنامه توانمندسازی مدیران سالمت    -2

 اثربخشی خدمات سالمت 

توسعه برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و    -3

 اثربخشی خدمات سالمت 

ن سالمت قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و  اجرای برنامه توانمندسازی مدیرا  -4

 اثربخشی خدمات سالمت 

ارزشیابی برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی    -5

 و اثربخشی خدمات سالمت

 

 جزئی  اهداف

از مکان/زمان و محتوای آموزشی در برنامه توانمندسازی آنها در راستای ارتقای    ضایتمندی مدیران قطب شمالغرب ایرانتعیین ر  -1

 کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

نمندسازی آنها در راستای  تعیین تاثیر شیوه های مختلف آموزشی بر یادگیری مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در برنامه توا -2

 ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

در برنامه توانمندسازی آنها در راستای ارتقای    از شیوه های تدریس مدرسین  تعیین رضایتمندی مدیران قطب شمالغرب ایران-3

 کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

تعیین کیفیت برگزاری برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و    -4

 افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

خدمات  تعیین تاثیر برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران بر دانش و مهارت آنها در راستای ارتقای کیفیت    -5

 آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت 

های ارایه شده در برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران با نیازهای آموزشی آنها  تعیین میزان ارتباط آموزش  -6

 در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

های برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای  ها و چالشط قوت، ضعف، فرصتنقا  شناسایی  -7

 کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

موزشی و تعیین اثربخشی برنامه آموزشی بر عملکرد مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آ  -8

 افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت
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 اهداف کاربردی 

 یی امورات اجرا  تیریکارآمد که عالوه بر توان مد  یرانیسطوح مختلف نظام سالمت توسط مد  تیر یو ضرورت مد  تیاهم  یدر راستا

 ندیفرا  نیداشته باشند، ا  شیخو  یتیریمد  یخدمات نظام سالمت  را در برنامه ها  هی و ارا  یاهداف آموزش  یمحوله، توان همسوساز

 . دی انجام گرد یدانش پژوه

 یعملکرد  ی داده ها  توانندیتوانمندشده م  رانیمد  ،ی دانش پژوه  ی بررس  نیا  ج یبر نتا  هیو با تک  یبرنامه توانمندساز  ن یا  یریبا بکارگ

خود اقدام کرده    یتیریمد   هایاصالح برنامه   ینقاط ضعف و قوت موجود برا   ییو با شناسا  لیو تحل  یابیمجموعه خود را ارز  یدانیو م

موسسه   یها یرا در اعتباربخش یمطلوب جیو نتا ندیافزایکالن نظام سالمت ب یاستهایس راستای در  هابرنامه نیا یاثربخش زانیو بر م

  یخدمات آموزش  تیفیک  شیافزا  ندیفرا  نیا  یاجرا  یدستاوردها  نیاز مهمتر  یکی.  اورندی به بار ب  شیخو   تیریموسسه تحت مد  یبرا  یا

ا اثربخش  ی منیو  آموزش  یو  مراکز  در  بهداشت  ی درمان  یخدمات سالمت  مراکز  ا  یو  شمالغرب  سا  رانیقطب   ته یبه  ت یریمد  ه یدر 

 باشد.  ی در آن مراکز م رانیمد افتهیارتقا  های توانمندی و ها از مهارت یناش  یو آموزش ییاجرا یندهایفرا

  رانیآموزش مد ی سطوح مختلف حوزه سالمت توسط مرکز مل رانیمد یتوانمندساز ی دوره ها یدر طراح ند یفرا نیحاصل از ا جینتا

شده    آن توسط موسسه معتمد انجام   بیو تصو  د یو تائ  ی کوتاه مدت پودمان  یدوره آموزش  ی( و استانداردسازNPMCسالمت کشور)

بر دانشگاهها پزشک  یو عالوه  قابل  یعلوم پزشک  یقطب شمالغرب کشور در تمام دانشگاهها  یعلوم  استفاده و    تیکشور و منطقه 

 را دارد. یریبکارگ

 

 مسئله:   انیب

به توسعه  ل ین یبرا ت یریکردن مد یدر توسعه، ضرورت حرفه ا رانینقش مد  دنیکش ش یاز صاحب نظران با پ  یعصر حاضر برخ در

آن    انگری . شواهد بباشدیم  ستمیآن س  تیریوابسته به نحوه مد  ی ستمیاساس عملکرد هر س  نی(. بر ا1قرار داده اند)  دیرا مورد تاک

در    با  یتقر  ی تیریمد  فیضع  یهای توسعه توانمنددرحال  یدر کشورها  ی تیریو انتصاب مد  تخابان  ستمیضعف در س  ل یاست که به دل

ا عموم  نیهمه  ا2دارد)  تیکشورها  بر  مطالعه  نی(.  ز  یااساس   بس  مباوهیدر  داد  مد  یارینشان  زم  رانیاز  و  مهارت  ینه یدر  ها 

نشان   زی( ن2004و همکاران )1انیکولمان  ی(. مطالعه3)انددهی سالمت شهرستان آموزش ند  تیریمد  یشده برا  ییشناسا   یهای توانمند

  شودیسالمت به اهداف خود م  ستمیس  ی ابیو توانمند مانع از دست  ایحرفه  تیریو فقدان مد  یتیر یمد  هایداد که ضعف در آموزش

 (. 4و5)

از    نانیاطم  قیدر بخش سالمت را از طر  یو رهبر  ت یریمد  تیظرف   د یکرده است که تمام کشورها با   هیتوص  ی بهداشت جهان  سازمان

و تجارب    یادانش حرفه  سازییو غن   تیو تقو  رانیمد  یتوانمندساز نی(. بنابرا6مناسب توسعه دهند )  یوانمندت  یدارا  رانیوجود مد

 (. 8و7)باشد یبهبود عملکرد م  یدر حال توسعه برا یدر کشورها  دهاراهبر نیاز مناسبتر ی کی ها آن 

در    ی منابع انسان  تیریتوانمند کردن کارکنان در مد   ی( برا1973)2مک کللند  دیویبار توسط د  نیاول  یبرا  یستگیشا/یمفهوم توانمند

  و  رفتارها ها،از دانش، مهارت ای را مجموعه  ی( توانمند2008و همکاران) 3گل ی(. هلر10, 9) افتیتوسعه  سالمتریبخش سالمت و غ 

 (. 11گردد) ی م ی سازمان  های تیبه اهداف و اولو لیموجب ن تیموفق و در نها  یکه منجر به عملکرد شغل  ددانیم هایی نگرش

 
1 Kolemainen 

2 David McClelland 

3 Hellriegel 
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درصد مدیران سطوح مختلف   91های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالهای اخیر حاکی از آن است که حدود گزارش

بهره این موضوع، موجب کاهش  ندارند و  را  سازمان می شود  وری  نظام سالمت کشور، دانش و مهارت مدیریت در حوزه سالمت 

های مدیران و  ها و مهارت(. از اینرو آموزش مدیران بیش از گذشته به منزله یک راهبرد مهم برای بهبود و افزایش توانمندی13و12)

تلقی می ها  سازمان  عملکرد  دانشگاه 14شود)ارتقای سطح  به  وابسته  درمانی  و  بهداشتی  واحدهای  ایران  در  پزشکی  (.  علوم  های 

لزوم توانمندی مدیران این مراکز در جهت ارتقای کیفیت خدمات   وزش دانشجویان را نیز بر عهده دارند و این امر برمسئولیت آم

 می افزاید.  آموزشی

هایی مانند پزشکی، پرستاری و یا رشته های  مدیران مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی ایران معموال از بین افراد بالینی با تخصص

های دانشگاهی نیز اند. از سوی دیگر، مدیرانی که بعد از طی دورهشوند که برای پست مدیریت آموزش داده نشدهمشابه انتخاب می

 (. 16 و15) های نظام سالمت را عمیق درک نکرده اند ها و پیچیدگی وارد حوزه مدیریت شده اند، واقعیت

طرح، افزایش کیفیت در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و    یکی از اهداف مهم این به دنبال اجرای طرح تحول نظام سالمت ایران

توانمندسازی مدیران سطوح مختلف نظام سالمت ایران در دستور کار سیاستگذاران  93خدمات آموزشی بود. بر این اساس از سال  

 های دانشگاهی کشور موردتاکید قرار گرفت. و در کلیه قطب سالمت قرار

تای اهمیت توانمندسازی مدیران و به تبع آن ارتقای کیفیت و اثربخشی خدمات آموزشی، پژوهشی و  با توجه به موارد فوق در راس

برنامه توانمندسازی مدیران سالمت)حوزه بهداشت و حوزه   مجریان فرایند حاضر در صدد برآمدند به تبیین مراحل مختلف درمانی،

ین برنامه آموزشی بپردازند. نتایج حاصل از این اقدام نوآورانه دانش درمان( در قطب شمالغرب کشور و ارایه تصویری از پیامدهای ا

ریزی های آموزش پودمانی و کوتاه مدت برای گذاری آگاه از شواهد در حوزه برنامهتواند زمینه تصمیم گیری و سیاستپژوهی می

  آموزش مدیران و نیروی انسانی سطوح مختلف نظام سالمت کشور را فراهم سازد.

 

 یات خارجی:تجرب

گوید اگر ما در دنیای مدیریت امروز فقط  بنیانگذار مدیریت مدرن در مورد اهمیت پرورش مدیر می  (Peter Drucker پیتردراکر )

شوند و به در یک چیز اتفاق نظر داشته باشیم و به صورت قطعی در مورد آن حرف بزنیم، این است که مدیران و رهبران ساخته می

(. این دانشمند بزرگ حوزه مدیریت در مطالعات خود نشان داده است که برای مدیریت استعدادها و بهبود و ارتقای 17آیند)دنیا نمی

نظام مند شواهد   بررسی  (.18های موردنیاز مدیران و رهبران در عصر آینده باید یک روش نظام مند طراحی و اجرا گردد)توانمندی

های بدو خدمت،  بیانگر آن است که در حال حاضر بسیاری از موسسات به صورت آکادمیک و یا آموزشتوسط صاحبان فرایند   خارجی

های مختلف مدیران سالمت هستند. برای مثال،  های موقت آموزشی، در حال توانمندسازی گروهضمن خدمت و یا در قالب برنامه 

میالدی در دانشگاه شیکاگو آمریکا    1934ی اولین بار در سال  آموزش رسمی دوره مدیریت بیمارستان در قالب رشته دانشگاهی برا

برنامه    51نیز در حدود    1983های بعد به دوره دو ساله تبدیل گردید. در سال  طی یک دوره یکساله صورت گرفت که در سال

ها و ارتقای ارتقای توانمندیهای آموزشی مدیران، بهبود و  آموزشی به تصویب وزارت بهداری آمریکا رسید. به طور کلی هدف برنامه

ها همواره شگرداوری شده نشان داد که کاربردی بودن آموز نتایج مرور نظام مند شواهد جهانی اثربخشی آنان است. به طور کلی

ارزیابی قرار گرفته است ولی در خصوص ارزشیابی برنامه   های مورد تاکید بوده است و اگر چه در طول اجرا، دوره آموزشی مورد 

ها شواهد اندکی وجود دارد. در جدول ذیل برخی دیگر از تجارب و شواهد جهانی مرتبط با برنامه  آموزشی و بررسی اثربخشی آن

 توانمندسازی گروه های مختلف مدیریتی آورده شده است. 
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 تجربیات داخلی: 

برنامه های    1327ه دیرینه دارد. در سال  شواهد داخلی بیانگر آن است که آموزش نیروی انسانی در ایران سابق بررسی نظام مند

(. یکی از هفت برنامه کالن تحول اداری ابالغی  24آموزش کارکنان جز طرح های دولت قرار گرفت و چندین دوره به اجرا در آمد)

بوده که دانشگاهبه کلیه سازمان  1380سال   انسانی  برنامه آموزش و بهسازی منابع  نیز  های دولتی  مانند سایر  های علوم پزشکی 

اجرای آن شدند)سازمان به  ایجاد دو مرکز ملی جهت آموزش مدیران)26و25های دولتی ملزم   .)NPMCاز سال و مرکز   1375( 

گامی در جهت برگزاری برنامه های منظم آموزشی برای مدیران سالمت کشور می باشد. در طول ده سال اخیر   1396معتمد از سال  

در ایران بسیاری   (.27های تخصصی آموزشی بیشتر شده است)های آموزشی و گذراندن دوره برنامه  تاکید بر طراحی و اجرای جامع

ها  های مدیریت سالمت مناطق و شهرستانهای رسمی مدیریتی در پستاز مدیران سالمت با تحصیالت پزشکی و بدون آموزش

های آموزشی متعددی برای مدیران سالمت کشور برگزار  مهشوند. شواهد مرتبط بیانگر آن است که اگر چه تاکنون برناگمارده می

(.  28شود)مدت اجرا میبارمصرف و کوتاههای یکصورت برنامهها بدون هیچ برنامه و هدف خاصی و اغلب بهشده است اما بسیاری از آن

های مدیریتی در  ر ادغام نقشهای آموزشی به طور رسمی و بر اساس چارچوب تعریف شده و متمرکز ب همچنین بسیاری از برنامه

اند) نگرفته  قرار  ارزشیابی  تاکنون  (.29مراکز سالمت مورد  اگر چه  پزشکیدانشگاه همچنین  علوم  متنوع برنامه های  و  های وسیع 

داخته  کمتر به موضوع های مدیریتی پر ها بیشتر در حیطه مسایل بهداشتی و درمانی بوده وآموزشی را اجرا کرده اند ولی این آموزش

 (. 30شده است)

بیشترین شواهد منتشر شده در خصوص ارزشیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی و عوامل    1400تا    1375در فاصله سال های   

به بعد منتشر شده است. به عبارتی دیگر تمایل   1389تاثیرگذار بر ارتقای بهره وری آنها وجود دارد. بخش عمده این شواهد از سال 

(.  32,  31انتشار شواهد در حوزه ارزشیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی با شروع دهه نود رشد چشمگیری یافته است)به تولید و  

این در حالی است که در خصوص ارزشیابی عملکرد مراکز بهداشتی شواهد اندکی وجود دارد. در جدول زیر شواهد دیگر داخلی در  

 سالمت آورده شده است.  خصوص برنامه های آموزشی مدیران سطوح مختلف

 

 شرح مختصر)فارسی(:

فاز اصلی)تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا و ارزشیابی( انجام    ( در پنجADDIE Modelاین فرایند در قالب مراحل پنجگانه الگوی ادی)

خدمات آموزشی در راستای ارتقای کیفیت   مدیران سالمت قطب شمالغرب کشور گردید. به طور کلی، برنامه آموزشی توانمندسازی

و افزایش اثربخشی و کیفیت خدمات سالمت انجام گردید. نگاه جامع و سیستمی به نظام سالمت دلیلی بر انتخاب مدیران از سطوح  

مختلف)بهداشتی و بیمارستانی( و مقایسه نتایج اجرای برنامه در هر دو حوزه شد. برنامه توانمندسازی مدیران سالمت ابتدا برای  

از نتایج بدست آمده در حوزه بهداشت در طراحی، اجرا و  ت و سپس مدیران بیمارستانمدیران بهداش های دانشگاهی انجام شد. 

 انجام شد.  (Kirkpatrickفاز ارزشیابی با تکیه بر مراحل الگوی کرک پاتریک)  ارزشیابی برنامه در حوزه درمان استفاده گردید.

 

 ضرورت( برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران تحلیل)نیازسنجی و تعیین   فاز اول:
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از جمله  های فردی و گروهی با ذینفعان مختلفمصاحبه مرور مستندات، بررسی پیمایشی و  بررسی نظام مند، در این فاز ابتدا با

-های مدیریتی و ضرورتها و چالشتحلیل نتایج ارزیابی توانمندی چندین مدیر سالمت، موانع، محدویت  مدیران سالمت و همچنین

ها استخراج شد. در این مرحله همچنین تحلیلی از میزان های توانمندسازی مدیران حوزه بهداشت و مدیران بیمارستانهای برنامه

 بودجه در اختیار و ویژگی های مدیران انجام گردید. 

 

 شمالغرب ایران فاز دوم: طراحی برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب  

ها و ابزارهای یاددهی و یادگیری تعیین گردید. همچنین هدف  در این فاز اهداف آموزشی، محتوا و مکان آموزشی، راهبردها، روش

 های عینی، چگونگی آزمون و طرح آموزش و مشخصات مدیران مشخص گردید. 

شرکت کردند. دانشگاه علوم پزشکی   آموزش بزرگساالندر کارگاه آموزشی روش و فنون تدریس با رویکرد   تمامی مدرسان برنامه

تبریز به عنوان دانشگاه مادر در قطب شمالغرب کشور، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان و زنجان را  

 پوشش می داد. 

 

 فاز سوم: توسعه برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران   

تعیین شاخص های ارزیابی    -3 و طراحی ابزار ارزیابی برنامه توانمندسازی  -2 تهیه محتوای آموزشی  - 1 ر سه گام انجام شد.این فاز د

سازی محتواهای آموزشی بین المللی،  ها و نیازمندهای آموزشی استخراج شده و بومیبر اساس توانمندی  .  عملکرد مدیریتی مدیران

 و اخذ نظر ذینفعان مختلف از جمله مدیران سالمت قطب شمالغرب هر سه گام صورت گرفت. و انجام مرور نظام مند متون 

 

   فاز چهارم: اجرای برنامه توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران

 است.در جداول ذیل زمان بندی و محل برگزاری برنامه مدیران بهداشت)جدول راست( و بیمارستانی)جدول چپ( آورده شده 

 

 فاز پنجم: ارزشیابی برنامه توانمند سازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران 

   انجام شد. ای کرک پاتریک)واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج(ارزشیابی برنامه در چهار گام بر اساس الگوی چهار مرحله 

 

 گام اول: واکنش 

محتوای دوره آموزشی، امکانات   ن، شیوه تدریس مدرسان هر دوره،دیدگاه مدیران در خصوص مواردی همچون زمان/مکا در این گام

 و تسهیالت رفاهی و آموزشی اخذ گردید. 
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 گام دوم: یادگیری 

 انجام شد.   در این گام تاثیر برنامه بر یادگیری مدیران از طریق ارزیابی به صورت پیش آزمون و پس آزمون

 

 گام سوم: رفتار

دانش و مهارت مدیران و ارتباط آن با شغل تعیین گردید. همچنین از مدیران درخواست گردید    بر سطح در این گام تاثیر برنامه

 )بیمارستان( حوزه آموزش دیده، مداخله ای اعمال کنند.  7)بهداشت( و 11ماه پس از اتمام دوره، در یکی از  6در طول  که

 

 گام چهارم: نتایج/پیامدها

و بررسی   )مصاحبه کیفی و بحث گروهی متمرکز( های کیفیهای کمی)پرسشنامه(، روششبا بهره گیری از رو همچنین در این گام

-های توصیفی و تحلیلی و تحلیل محتوایی اثرات برنامه توانمندسازی و تاثیر آن بر شاخصها و انجام تحلیلمستندات و روند شاخص

گیری از مرورمستندات و سالمت تعیین شد. با بهرههای تعیین شده از جمله کیفیت خدمات آموزشی، ایمنی و اثربخشی خدمات  

 مشاهده در عرصه نتیجه مداخله انجام شده بررسی گردید. 

 

 شیوه های تعامل: 

 اقدامات انجام شده برای تعامل با محیط )که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده است( : 

ها و  توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در مجالت و کنفرانسانتشار شواهد متعدد مرتبط با مراحل مختلف برنامه  

 های داخلی و بین المللی توسط صاحبان اصلی فرایند جهت معرفی این فعالیت نوآورانه به شرح زیر است:همایش 

Iranian Distric Health Management Training Program(Appendix13) 

The Ted Freedman Award for Innovation in Education 2017 (Appendix13) 

A framework to assess management performance in district health systems: a qualitative 

and quantitative case study Cad Saude Publica.2018;34(4):e 00071717.  (Appendix14) 

Capacity Building to Improve Hospital Managers ’ Performance in West AsiaInt J Health Policy 

Manag. 2019 May 1;8(5): 319-320.  (Appendix15 

Developing management capacity building package to district health manager in northwest 

of Iran: A sequential mixed method studyJ Pak Med Assoc . 2016 Nov;66(11): 8513-

3911 (Appendix16) 

Evaluation of the district health management fellowship training programme: a case study 

in Iran BMJ Open. :)3(8 ;2018 e020603(Appendix17) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5855189/
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Managerial barriers and challenges in Iran public health system: East Azerbaijan health 

managers' perspective J Pak Med Assoc . 2017 Mar;67(3): 409-415. (Appendix18) 

 

ای  اقدام پژوهی مشارکتی در جهت ظرفیت سازی برای ارتقای عملکرد مدیران بیمارستانه "ارایه اقدامات و نتایج فرایند با عنوان  

و یازدهمین جشنواره آموزشی  همایش کشوری آموزش پزشکی در نوزدهمین"مطالعه موردی در منطقه شمالغرب کشور :دولتی کشور

مطهری و19)پیوست    1397اردیبهشت    10-12شهید  پاسخگو (  پزشکی  آموزش  کشوری  -تبریز  1397مرداد   24-26همایش 

 ( 20)پیوست یرانا

آموز های  دوره  گزارش  و  اخبار  علمیدرج  روش  به  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  سایت  وب  در  کشور  شمالغرب  قطب  -شی 

 ( 9)پیوست آموزشی

گزارش برنامه توانمندسازی مدیران حوزه بهداشت و مدیران بیمارستانی برگزار شده در قطب شمالغرب در جلسات مختلف وزارت  

 (21)پیوست دانشگاهبهداشت با حضور ذینفعان موضوع و ارسال به شورای آموزشی و شورای 

توسط صاحب   دریافت جایزه تشویقی ارایه گزارش اقدامات انجام شده به ناظران ملی، بین المللی و ناظران سازمان جهانی بهداشت و

 ( 22فرایند)پیوست

بهد به مرکز تحقیقات مدیریت خدمات  بیمارستانی  توانمندسازی مدیران حوزه بهداشت و مدیران  پروپوزال فرایند  اشتی و  ارسال 

 الف و ب(23)پیوست درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

و سیاست گذاری سالمت،   رساله دکتری در گروه مدیریت  قالب  در  توانمندسازی مدیران حوزه سالمت  برنامه  فرایند  نتایج  ارایه 

 ( 24دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز)پیوست 

ده مراحل و نتایج فرایند برنامه توانمندسازی مدیران حوزه سالمت در قالب رساله دکتری و استفاده دانشجویان، گزارش کامل مجلد ش

 ( 25اعضای هیئت علمی و سایر ذینفعان موضوع )پیوست 

گروه مدیریت و سیاست  پژوهش در آموزش در  MPH نامهها در قالب پایانارایه نتایج فرایند برنامه توانمندسازی مدیران بیمارستان

 (26گذاری سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز)پیوست 

بیمارستان مدیران  توانمندسازی  برنامه  فرایند  نتایج  و  مراحل  شده  مجلد  کامل  نامهگزارش  پایان  قالب  در  واستفاده   MPH ها 

 (27ن موضوع )پیوست دانشجویان، اعضای هیئت علمی و سایر ذینفعا

ارسال نتایج برنامه توانمندسازی به مدیران و مسئوالن مربوطه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونت بهداشت و معاونت توسعه مدیریت  

 (28و منابع در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)پیوست 

( دانشگاه علوم پزشکی و بکارگیری نتایج فرایند در  NPMC)ارسال نتایج برنامه توانمندسازی به مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت 

 ( 29های آموزش های مدیریتی اعضای هیئت علمی و معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی)پیوست طراحی و اجرای برنامه

شهرستان برای سیستم طراحی چارچوب مدیریت بهداشت   "انتشار مراحل مختلف فرایند توانمندسازی مدیران حوزه سالمت با عنوان  

ایران درمان  و  به    "بهداشت  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانش  درمخزن 
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کلیه   http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/60989 آدرس برای  آزاد  دسترسی  با 

 (30)پیوست  مخاطبان

به   تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانش  مخزن  در  درمانی  آموزشی  مراکز  مدیران  توانمندسازی  برنامه  ارزشیابی  نتایج  انتشار 

با دسترسی آزاد برای  http://80.191.203.9/xmlui/handle/123456789/64019?locale-attribute=fa آدرس

 (31کلیه مخاطبان )پیوست 

 (32ها )پیوست ها توسط سایر قطب ط به مراحل مختلف برنامه توانمندسازی مدیران بهداشت و استفاده از آنانتشار نتایج مربو

 (33ها توسط سایر قطب ها)پیوست ها و استفاده از آنانتشار نتایج مربوط به مراحل مختلف برنامه توانمندسازی مدیران بیمارستان

 

 نحوه به کارگیری نتایج آن در ارتقای کیفیت فرایند : شیوه های نقد فرایند انجام شده و  

 (:13-18المللی)پیوست های بینها و همایشذیل توسط مجالت، کنگره . نقد فرایند در مراحل مختلف داوری مقاالت1

The Ted Freedman Award for Innovation in Education 2017  for Iranian Distric Health 

Management Training Program 

Managerial barriers and challenges in Iran public health system: East Azerbaijan health 

managers' perspective 

Capacity Building to Improve Hospital Managers ’ Performance in West Asia 

Evaluation of the district health management fellowship training programme: a case study 

in Iran 

Developing management capacity building package to district health manager in northwest 

of Iran: A sequential mixed method study 

A framework to assess management performance in district health systems: a qualitative 

and quantitative case study in Iran in Cad 

. نقد صورت گرفته توسط خوانندگان مقاالت و استفاده از نظرات آنها در مراحل مختلف فرایند و همچنین ارایه پیشنهادات برای 2

 فرایندهای آموزشی آتی 

 (19ایش ملی کشوری آموزش علوم پزشکی و استفاده از نظرات و پیشنهادات در ارتقای فرایند حاضر)پیوست. نقد فرایند در هم3

 ( 20. نقد فرایند در همایش ملی کشوری آموزش پاسخگو و استفاده از نظرات و پیشنهادات در ارتقای فرایند حاضر)پیوست4

 شکی و استفاده از نظرات و پیشنهادات در ارتقای فرایند حاضر.نقد فرایند توسط مسئولین وزارت بهداشت درمان و آموزش پز5

 (34)پیوست  . نقد گام های مختلف فرایند توسط خود شرکت کنندگان در دوره6

http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/60989


 

18 

. نقد فازهای مختلف برنامه توانمندسازی در مرحله ارایه پروپزوال و ارایه در قالب رساله دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  7

وسط اعضای هیئت علمی گروه آموزشی، شورای آموزشی و داوران داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و استفاده  و داوری ت

 (24-25از نظرات و پیشنهادات در ارتقای فرایند حاضر)پیوست 

عالی بهداشت عمومی در گرایش  . نقد فازهای مختلف برنامه توانمندسازی در مرحله ارایه پروپزوال و ارایه در قالب پایان نامه دوره 8

مدیریت در نظام سالمت و داوری توسط اعضای هیئت علمی گروه آموزشی و داوران داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و  

 ( 26-27بهره گیری از نظرات و پیشنهادات در ارتقای فرایند حاضر)پیوست 

با ارسال به مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و تصویب    .نقد مداخله آموزشی در حوزه مدیران حوزه بیمارستانی9

( و داوری توسط داوران داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی  IR.TBZMED.REC.1398.465 آن در این مرکز )شماره تصویب

 ب( 23تبریز)پیوست

یقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و تصویب .نقد برنامه توانمندی مدیران بهداشتی قطب شمالغرب با ارسال به مرکز تحق10

( و داوری توسط داوران داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی  IR. TBZMED.REC.1394.714 آن در این مرکز )شماره تصویب

 الف(23)پیوست  تبریز

تحول اداری دانشگاه قطب شمالغرب    علوم پزشکی تبریز و خبرگان مرکز توسعه مدیریت و   . نقد فرایند توسط مدیران ارشد دانشگاه11

 (21)پیوست  کشور

.نقد فرایند توسط مدیران ارشد و خبرگان معاونت بهداشت و شبکه های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر  12

 (21دانشگاه های قطب شمالغرب ایران )پیوست 

گان علمی و اجرایی دوره برای تبادل اطالعات و سواالت و نظرات مدیران  .ایجاد گروه تلگرامی ویژه فراگیران و مدرسان و نمایند13

 (36و 35)پیوست  مراکز آموزشی درمانی

به 14 تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانش  مخزن  در  شده  بارگزاری  بیمارستانی  مدیران  توانمندسازی  برنامه  نتایج  و  مراحل  .نقد 

 ( 31)پیوست  attribute=fa-http://80.191.203.9/xmlui/handle/123456789/64019?locale آدرس

علوم15 دانشگاه  دانش  مخزن  در  شده  بارگزاری  بهداشتی  مدیران  توانمندسازی  برنامه  نتایج  و  مراحل  تبریز    .نقد  پزشکی 

کلیه  http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/60989 به برای  آزاد  دسترسی  با 

 (32)پیوست  مخاطبان

به جلسه های دفاع از پایان نامه با هدف بهینه کردن مراحل   . نقد مداخله آموزشی توسط مدیران و ذینفعان موضوع دعوت شده16

 ( 20)پیوست طراحی و اجرای فرایند آموزشی

 <  appendices 00 پژوهی در فایلهای فرایند دانش فهرست کامل پیوست>

  در جداول ذیل اقدامات صورت گرفته در جهت رفع نقایص برنامه و تقویت نقاط قوت آورده شده است. 

اجرای برنامه توانمندسازی در سال های آتی موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و به اطالع وزارت متبوع و سایر سازمان های برگزار در 

 ( و موسسه معتمد رسانده شد: NPMCکننده برنامه های توانمندسازی مدیران سالمت از جمله مرکز ملی آموزش مدیران سالمت )

 

http://80.191.203.9/xmlui/handle/123456789/64019?locale-attribute=fa
http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/60989
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بررسی اثربخشی کارگاه علم سنجی در اعضای   حیدری س. کبیری پ, دشتی ز, قارلی پور ذا, رمضانی ط, یکتا ط, صادقی .37

 58)18;1396علوم پزشکی زانکو.  .1394 و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قم بر اساس الگوی کرک پاتریک در سال هیئت علمی

#G00435):-. 

 

 نتایج حاصل: 

 

 اول)تحلیل(: نتایج فاز    - 1

 (. 01و 02متولیان برنامه توانمندسازی مدیران بهداشتی و مدیران بیمارستانی در قطب شمالغرب تعیین گردید)پیوست

های کارشناسی مراکز بهداشت استان  های بهداشت و درمان، مدیران گروهشرکت کنندگان در برنامه شامل کلیه مدیران مدیران شبکه

های  های وابسته به دانشگاهقطب شمالغرب ایران و کلیه مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان  های علوم پزشکیدر دانشگاه

 علوم پزشکی قطب شمالغرب ایران تعیین شدند. 

 نیازهای یادگیری و انتظارات آموزشی مدیران سالمت قطب به طور جامع استخراج گردید.

 کی از برنامه توانمندسازی استخراج گردید. های علوم پزشنیازها و انتظارات مسئولین دانشگاه

 ها و محدودیت های مدیریتی حوزه سالمت کشور استخراج گردید. چالش

 

 نتایج فاز دوم)طراحی(:  - 2

لیست  ماه به طول انجامید. در این فاز  6و  4مرحله طراحی برنامه توانمندسازی برای مدیران بهداشت و مدیران بیمارستانی حدود  

( استخراج گردید. همچنین طول دوره،   2( و مدیران بهداشت)پیوست  1بیمارستان)پیوست توانمندهای موردنیاز برای مدیرانکامل  

 راهبرد( و رویکرد آموزشی)اصول تفکر سیستمی( تعیین گردید.  4مکان آموزشی، راهبردهای یادگیری)

 

 نتایج فاز سوم)توسعه/تدوین(:- 3  

و جلسات برگزار شده، مدیران و مسئوالن سالمت قطب در جریان کامل برنامه آموزشی، اهداف و  در نتیجه مکاتبات انجام شده  

 ضرورت این دوره و فرایند اجرا و ارزشیابی قرار گرفتند. بازاندیشی و بازنگری مراحل فرایند در مراحل مختلف فرایند انجام شد. 

 

 نتایج گام اول: تدوین محتوای آموزشی   - 1- 3

 خصات یک برنامه آموزشی خوب)نقاط قوت، ضعف، پیشنهادات و راهکارها( از دیدگاه مدیران استخراج گردید.مش در این گام
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( تدوین گردید.  4)پیوست   دوره  7مدیران بیمارستانی در   ( و برای 3)پیوست   دوره  11مدیران حوزه بهداشت در   برنامه آموزشی برای

ها با هم ادغام  ها کاهش و برخی از آنها، تعداد دوره(، برای برنامه مدیران بیمارستاندر نتیجه تجربه اجرای برنامه )در حوزه بهداشت

شدند. متناسب با مخاطبان هر دوره، کتابچه و سی دی های کمک آموزشی نیز تهیه و در اختیار مدیران قرار گرفت. در این فاز  

 همچنین میزان اهمیت و سودمندی شیوه های یادگیری تعیین گردید. 

 

 گام دوم: تدوین ابزارهای ارزشیابی  3- 2

بخش ارزشیابی  و  ارزیابی  ابزارهای  گام  این  گردید.)پیوست  در  تدوین  توانمندسازی  برنامه  مختلف  گام    (.  6و5های  این  در 

  بررسی گردید.  یادگیری هایشیوه سابقه استفاده از و سودمندی اهمیت، همچنین

یادگیری، از نظر مدیرانی که تجربه استفاده از روش را دارند، کار با افراد با تجربه، شرکت در  از لحاظ میزان سودمندی شیوه های  

تورهای علمی و تحقیقاتی و کار با همکاران آموزش دیده )آموزش همسانان( سودمندترین روش های یادگیری بودند و تماشای برنامه  

 رین سودمندی را دارد.ها و استفاده از فضای مجازی کم تهای آموزشی از رسانه

 دیدگاه مدیران درباره سابقه استفاده از روش یادگیری و میزان سودمندی روش

با توجه به میانگین نمراتی که مدیران به اهمیت شیوه های مختلف یادگیری داده اند، مشاهده می شود که از نظر آن ها کار با افراد  

و استفاده از فضای مجازی،   آموزش در گروه ها و دوره های آموزشی بیشترین اهمیتباتجربه، یادگیری از طریق انجام کار و حضور و  

 های آموزشی از رسانه و همکاری و مشارکت در انجام پژوهش از کم ترین اهمیت برخوردارند.تماشای برنامه

 

 های ارزشیابی عملکرد مدیریتی و سیستمی گام سوم: تدوین شاخص   3- 3 

مدی عملکرد  ارزیابی  شهرستان  برای  سالمت  بیمارستان  53ریت  مدیران  برای  و  مبنای    48شاخص  بر  که  گردید  تعیین  شاخص 

 (.  7و8  بندی شدند )پیوستدسته کلی گروه 7و 11توانمندسازی مدیران سالمت به ترتیب در قالب 

 

 نتایج فاز چهارم)اجرا(: - 4

 تعیین شده قطب شمالغرب کشور به اجرا درآمد.برنامه در دو دوره آموزشی و در روزهای تعیین شده، در مناطق  1-4

پس از اتمام هر دوره، گزارش کامل اجرای ماژول آموزشی شامل اسامی مدرسان، تعداد مدیران حاضر و غایب جلسه، هزینه    4-2

قطب ارسال و نظرات به تیم مدیریت اجرای برنامه در سطح    دوره آموزشی)هزینه امور فنی، هزینه امور پشتیبانی و هزینه کل دوره(،

 گردید. آنها اخذ می

علوم پزشکی تبریز اثرات و بازتاب   درج کامل اخبار مربوط به دوره های آموزشی به روش علمی آموزشی در وب سایت دانشگاه  3-4

  (.9های عمده ای به شرح زیر داشته است)پیوست 

 آگاهی رسانی به ذینفعان مختلف •

 ایجاد حساسیت و اهمیت •
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 نظرات، دیدگاه ها و پیشنهاداتآگاهی از  •

 افزایش همکاری ذینفعان مختلف •

 افزایش انگیزه برای شرکت در دوره حاضر و دوره های آتی  •

 های مرتبطانجام پژوهش  •

 الگوگیری  •

 حرکت ها، آینده نگری و گام های آتی  •

 ها تبادل تجربیات موفق مدیران سالمت قطب شمالغرب کشور و سایر قطب •

های بارز اجرای اثیر انسان و مکان بر یکدیگر در روند آموزش و پیامدهای حاصل از آن، یکی از ویژگیبا توجه به برآیند ت •

 این دوره آموزشی در قطب شمالغرب تنوع در محل برگزاری دوره و تعامل تنگاتنگ با مدرسان دوره ها بود. 

نفر در دوره اول و دوم به شرح جدول   66یمارستانی  نفر و مدیران ب  89تعداد کل مدیران بهداشتی)شبکه های بهداشتی و درمانی(  

 ذیل بود. 

  تعداد مدیران شرکت کننده در برنامه توانمندسازی قطب شمالغرب کشور

 های آموزشیمشخصات دموگرافیک شرکت کنندکان در دوره

 

 نتایج فاز پنجم)ارزشیابی(:- 5

 

 نتایج گام اول) واکنش( 

توای کل دوره آموزشی، امکانات و تسهیالت رفاهی و آموزشی و مداخله انجام شده در عرصه نتایج ارزشیابی مدرسان هر دوره از مح

  (.010پیوست   و نظرات مدیران اخذ گردید)

 

       نتایج گام دوم) یادگیری(

تمامی  بر اساس تحلیل های صورت گرفته با استفاده از آزمون من ویتنی مشخص شد که بین نمره پیش آزمون و پس آزمون در  

)پیوست    (. ( P_Value ˂0٫001دوره ها و کل مجموعه بهبود وجود داشته. بطوریکه این افزایش از نظر آماری نیز معنی دار بود )

10.) 

 

 نتایج گام سوم) رفتار(

 52/78 شتند.در تمام موارد افراد دیدگاه مثبتی نسبت به دوره های برگزار شده دا بر اساس ارزشیابی کمی و کیفی و مرور مستندات

ها بیانگر آن  بررسی  های آموزشی برگزار شده داشتند.درصد از پاسخ دهندگان دیدگاه مثبت )کامال موافق و موافق( در خصوص دوره

ریزی و ارزشیابی،  بود که بیشترین بهبود مدیران در دانش و مهارت مربوط به بهبود کیفیت، مدیریت سازمان و سیستم سالمت ، برنامه



 

25 

ها به  ها با شغل و سایر آموزشها بر سطح دانش و مهارت مدیران، ارتباط دوره باشد. نتایج تاثیر دورهو سالمت منطقه میشناخت  

 .آورده شده است )نتایج کمی و کیفی( 11  پیوست های آموزشی درتفکیک دوره

 

 نتایج گام چهارم)نتایج(
حوزه  های عملکردی مدیریت و سیستمیتاثیر مثبت برنامه بر شاخص سالمتی بیانگرهای  ارزشیابی کمی و ارزشیابی بر اساس شاخص

نیز در نتیجه مشارکت هر چه بیشتر مدیران در فرایندهای آموزشی مراکز  کیفیت خدمات آموزشی بهداشت و مراکز بیمارستانی دارد.

مدیران، برنامه توانمندسازی را موفق دانسته و بر اثرات مثبت افزایش یافته است. به طور کلی   آموزشی و درمانی و مراکز بهداشتی

آن بر پیامدهای مختلف ناشی از عملکرد مدیران از جمله کارایی و کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی درمانی و پژوهشی در مراکز  

نتایج    رنامه تحقق یافته است.درصد شاخص های تعیین شده در ب  61.4ها تاکید داشتند. به طور میانگین  بهداشتی و بیمارستان

 آورده شده است. 12در پیوست  کامل ارزشیابی در عرصه
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  ان یدانشجو و مهارت  یآگاه  یارتقا یبرنامه  ان؛یمراقبت از سالمت روان خود و همتا ا،یکوتوپیسا

 ی علوم پزشک

PSYCHUTOPIA, Mental Health Care for Self and Peers; A Program for Improving Medical 

Students’ Knowledge and Skills 

 

 رانیا :دانشگاه

 

 الهه خدادوست  ،یمحمود نیمحمدحس د یس :ندیفرآ  صاحب

 

اسالم   :ندیفرآ  همکاران ام  ،یجبار  ،زهرایمحمد  مرض  یجالل  ن یرحس یدکتر  صابردوست،  فاطمه  مهدراست   هیندوشن،    یکردار، 

 ی فاطمه اسد  ،یمحدثه عبد ،یمیزهرا پرتو، سارا رح ،یگلسا خضر یجمالیبن

 

 :یکل  هدف

 یعلوم پزشک  انیدر دانشجو  انی مراقبت از سالمت روان خود و همتا  یهاو بهبود مهارت  یآگاه   یبرنامه ارتقا  یابیاجرا و ارزش   ،یطراح

 

 : یاختصاص اهداف

 برنامه: یطراح

 انیدانشجو گری با د سهیدر مقا  یعلوم پزشک انیموجود سواد سالمت روان دانشجو تیوضع نییدر جهت تع یازسنجین انجام

 در جهان  یعلوم پزشک انیسالمت روان به دانشجو یهاموجود آموزش مهارت  تیوضع نییتع

 رانیدر ا یعلوم پزشک انیسالمت روان به دانشجو یهاموجود آموزش مهارت  تیوضع نییتع

  ان ی« در دانشجو  انیمراقبت از سالمت روان خود و همتا   یهاو بهبود مهارت  یآگاه   ی» ارتقا  یبرنامه آموزش  یریادگی اهداف    نییتع

 ی علوم پزشک
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 ان یدر دانشجو  ان«ی مراقبت از سالمت روان خود و همتا  یهاو بهبود مهارت  یآگاه  ی»ارتقا  یآموزش  یبرنامه  س یتدر  ی هاروش   نییتع

 ی علوم پزشک

مراقبت از سالمت روان خود و    ی هاو بهبود مهارت  ی آگاه  ی» ارتقا  یآموزش  یبرنامه  تیفیک  یاب یو ارز  یابیارزش  ی هاروش  نییتع

 یعلوم پزشک انیدر دانشجو ان«یهمتا

 برنامه:  یاجرا 

 نیو به شکل آنال ومحوریبه شکل سنار ایکوتوپ یسا یبرنامه آموزش یاجرا 

 کارگاه  یآموزش -یبه اهداف رفتار لیدر جهت ن وها یو سنار  هاتیو فعال یآموزش ی هاالیمتر یسازو آماده یطراح

 لگران یتسه تیترب یبرنامه آموزش یو اجرا یطراح

 برنامه:  یابیارزش 

 یعلوم پزشک انیدر بهبود سواد سالمت روان دانشجو ا«یکوتوپ ی»سا یآموزش  یبرنامه یاثربخش یابیارزش 

 ا یکوتوپ یسا یآموزش یبرنامه یکنندگان از اجرا شرکت تیرضا یابیارزش 

انهیمددجو یرفتارها بهبود

 ی علوم پزشک انیدر دانشجو گرانی به د ی مددرسان یهامهارتو  1

 یعلوم پزشک انیروان در دانشجو یهایمارینسبت به ب زیآمانگ ینگرش و رفتارها بهبود

 

 مسئله:   انیب

 وع یاست که شنشان داده  ی(. مطالعات متعدد1)دهندیقرار م  رینفر را در جهان تحت تأث  اردیلیم  کی از    شیب  یروانپزشک  یهایماریب

به طور کل  یاضطراب، خودکش  ،یافسردگ دانشجو  ی روان   یهاسترس ید   یو  است)  یپزشک  انیدر  در    صفایی (.  4–2باال  و همکاران 

 ی و اختالل اضطراب  یاز جمله افسردگ  یاز مشکالت روان  یرانیا  یپزشک  انیدرصد دانشجو  29  ندا، نشان داده2019در سال    یپژوهش

  شی رشته سطح آسا  ن یدر ا  لی قبل از شروع تحص  ی پزشک  انیدانشجو  نکهیاست که با وجود ااشاره کرده  یا(. مطالعه5)برندیرنج م

 (. 6)ابدی یکاهش م گرانی ها نسبت به د آن یروانشناخت شی آسا لیدارند، در طول تحص انیدانشجو گریبا د  کسانی یروانشناخت

درمان    یاز آنها برا  ٪12.9که  تنها    ی در حال  کند، یم  ریجهان را درگ  ی پزشک  انیدانشجو  سومکی  ی مند، افسردگممرور نظا  کی  طبق

چند مشکل    ای  کی  یاند، داراکرده  یکه اقدام به خودکش  یدرصد افراد  80  یاکه در مطالعه   ستیدرحال  نی(.ا2)  کنندیخود اقدام م

منابع دال7اند)بوده  صیقابل تشخ  یروان برا  ی مختلف  ل ی(.  از د  افتیعدم در  یرا  و درخواست کمک  ا  گرانیدرمان   ت یجمع  ن یدر 

ابرشمرده ب  ی عدم آگاه  ن یب  ن یاست که در  از مهم  ییمددجو  ی هاوجود انگ و نبود مهارت  ها، یماریاز عالئم  آنان    ن یترمتناسب، 

(  13–2,10. )کنند یذکر م تی جمع نیا یرا برا یو آموزش رانهیشگیو مداخالت پ   یتیاقدامات حما  اجرای لزوم مطالعات(. 9–7است)

 
1 Help seeking behaviour 
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 1از دانشجو تیحما  یهاوهیرا از ش رانهیشگیپ   یها آموزشدوره یو برگزار یعلوم پزشک انیمنابع توجه به سالمت روان دانشجو برخی

 (.14,15اند)برشمرده

برا  مفهوم آنتون  1997بار در سال    نیاول  یسواد سالمت روان    ی درباره  ی آگاه.  1آن شامل:    فیشد که تعر  ی جرم معرف  یتوسط 

اختالل  یآگاه.  2به سالمت روان و تداوم آن    یاب یدست  یچگونگ انگ  .  3ها  روان و درمان آن  یهااز    ییمهارت مددجو.  4کاهش 

از معرف16اثربخش است) ارتقاMHFA]) 2سالمت روان  یهیاول  یها، جُرم مداخله کمک MHL  ی(. سه سال پس  آن   ی( را جهت 

دانش    یارتقا(  1تمرکز دارد:    ی پنج محور کل  یبر شواهد است و رو  یمحور و مبتنجامعه  یآموزش  یمداخله  کیکرد که    یمعرف

  د جایا(  5و    ش،یسالمت روان خو  تینسبت به وضع  یخودآگاه  شیافزا(  4باورها،    حیتصح(  3ها،  مهارت  شیافزا(  2سالمت روان،  

 (17. )یو خرسند تیاحساس رضا

افزا  نیا  یاثربخش-نهیهز در  ب  ی آگاه  شیبرنامه  است  ی هایماریاز  بهبود  3یروانشناخت  ش یآسا  ش یافزا  گما،یسالمت روان، کاهش  و 

عموم جامعه    یبرنامه برا  نای  اگرچه(.  21–18است )نشان داده شده  ز،یاز جمله با انجام متاآنال  ی در مطالعات  یمددخواه  یرفتارها

سواد   زانیم  ی مطالعات  رغم علی(  24–9,22–7است. )کرده  دا یپ   زی ن  ی علوم پزشک  انیرا در آموزش دانشجو  خود  گاه یاما جا  شده  یطراح

که   یااست اما طبق مرور منابع، مطالعهقرار داده یمورد بررس رانیرا در ا یپزشک انیو بخصوص دانشجو انیسالمت روان در دانشجو

 نشد.  افتینشان دهد،   رانیدر ا یپزشک انیدانشجو یسالمت روان را بر رو یهاآموزش  ریتاث زانیم

و    یملّ   یهانوا با برنامهتا هم  میشهر تهران، برآن شد  انیدانشجو  4سواد سالمت روان   ۀدربار  یپژوهش  یفرآیند ضمن اجرا  نیدر ا  ما

از نظر علم  مینیافریب  یعلوم پزشک  انیدانشجو  MHL  یارتقا  یبرا  یبستر  ،یالمللنیب  یهاهمگام با تجربه از نظر    یکه  وجاهت و 

  98  بهار   در   –  ا یوتوپ یو    ی کیسا  ی هااز واژه  یبترکی  شامل  –  ا یکوتوپ یسا  ینهاد آموزش  بیترت  نیداشته باشد. به ا  تیمخاطبان جذاب

 سالمت روان باشد.  یبرا یآرمانشهر گرمیرسالت و ترس نیا یموثر در راستا یمدون گام  یابرنامه  نیمتولد شد تا با تدو

 

 :یخارج  اتیتجرب

 وع یش زیمطالعه متاآنال کیاند. عنوان کرده یعلوم پزشک انیدانشجو نیرا در ب یروانپزشک یهایماریب یباال وعیش یمتعدد مطالعات

دانشجو  یافسردگ مطالعه2درصد)  28را    ی پزشک  انیدر  و  خودکش  وعیش  یگری د  ی(  ا  یافکار  در    ن ی تخم  ٪11.1  تیجمع  نیرا 

با    سهیرا در مقا  یشتریب  ی روان  یهاسترسیو کانادا د  کا یآمر  یپزشک  انینشان داده است که دانشجو  یستمیمرور س کی(.   25اند)زده

  ی هایابیاز جمله ارزش   یمتعدد  یزاکه علت آن مواجهه با عوامل استرس   کنندیهمسن خود تجربه م  انیهمتا   زیو ن  یعموم  تیجمع

 (.3مختلف است. ) یاحساس طیشرا با  یی اروی و رو ی فشار مال ، یزندگ یوهیدر ش رییتغ  ،ینیو بال یدرس

ب  وجود ب  مارانیب  نیشکاف  و  روان  برا  یمارانیسالمت  کرده  یکه  اقدام  همواره  درمان  چالش  ی کیاند،  بوده    ی هااز  روان  سالمت 

  یمخرب یآثار تواندی. مشکالت سالمت روان درمان نشده مستندی ن یچالش مستثن نیاز ا زین یعلوم پزشک انی(، که دانشجو26است)

از علل عدم در  یو خودکش  یفرسودگ  شیافزا  ها، ت، کاهش مهار  ، ییمانند کاهش کارا علوم    انیکمک توسط دانشجو  فتا یگردد. 

در    ی سالمت روان، نگران  نهیمناسب، انگ در زم  یی نبود مددجو  ،یماریب  هیاول  ی از عالئم و نشانه ها  ی به عدم آگاه  توانیم  یپزشک

 
1 Student Support System 

2  Mental Health First Aid 

3 Psychological Wellbeing 

4 Mental Health Literacy (MHL) 



 

29 

  نیتراز مهم  ییمددجو  یهاو نبود مهارت  گمای( که است3)داشاره کر  یپرونده روانپزشک  یامدهایمورد محرمانه بودن مستندات و پ 

موجب   میو مستق  - و کاهش انگ  ها یماریاز ب  ی آگاه  قطری  از  –   می رمستقیسواد سالمت روان به دو شکل غ   ش ی(. افز27,28هاست)آن 

 (. 29)گرددیدر افراد م ییمددجو یهابهبود مهارت

  یقو  ی مطالعات شواهد  نی. در اقرار گرفته است  یمورد بررس  یسالمت روان در مطالعات متعدد   یهیاول  یهابرنامه کمک  یاثربخش

مناسب و کاهش    یهافرد درباره درمان  یروان، بهبود باورها  یها یماریافراد از ب  یآگاه   شیدوره بر افزا  نیا  یدهنده اثربخشنشان

ها موجب آموزش  نیا  گرید  ی( از سو18,30,31.)گرددیسواد سالمت روان م  شیموجب افزا  یطور کل  هاست و ب  زیآمانگ  یرفتارها

 ( 18. )گرددیم شیسالمت روان خو تیاز وضع یتر وکاملتر و درست نش یخود فرد و ب یروانشناخت شیبهبود آسا

است که تمرکز آن بر    ی به خصوص مورد توجه قرار گرفته است، شامل اقدامات  ریاخ  یهااز دانشجو که در سال  تیحما  ی هابرنامه

( و توجه به سالمت روان و 14)باشد یانسان کامل م  کیبلکه به عنوان    ،ینیبال  ای  یآموزش  یروین  کینه صرفا به عنوان    انیدانشجو

بر   انیاز دانشجو  تیحما  یبرنامه  ی(. جان سندرز و همکارانش در راهنما15از دانشجو است)  تیحما  یهاوهیرا از ش  انیهمتا  تیحما

  تواندیاز دو جهت م  MHFA  یها آموزش  رسد ی(. به نظر م14)کندیاشاره م  یآورتاب  مهارت  تیتقو  یبرا  یآموزش  یهاوجود کارگاه

  یریو به کارگ  یروان  یهامقابله با استرس   یدر راهکارها  انیدانشجو  یازتوانمندس.  1از دانشجو موثر باشد:    تیحما  یهادر برنامه

سالمت    هیاول  یهابرنامه کمک  یحال اجراوجود تابه  نی. با انای همتا  یبرا  یتیحما  ستمیس  جادیامکان ا.  2  یخودمراقبت  یهاروش

  کولوم یبه لحاظ کردن سالمت روان در کور  لعاتاز مطا  یاست، هرچند برخ  امدهیاز دانشجو به اجرا درن  ی تیحما  یهاروان در برنامه 

 (.34–32اند.)اشاره کرده یعلوم پزشک انیدانشجو یآموزش

متفاوت نسل    یآموزش  یازهاین  زیو ن  پزشکی  علوم  آموزش  یکه در حوزه   ی با وجود تحول بزرگ  دهندینشان م  ی متعدد  های  مقاله

پزشک  رانیفراگ  د یجد ن  گر یآموزش د  ی سنت  هایروش  یعلوم  مقاالت بس35)ستندیکارآمد    یرکارگی  به   که  اند اشاره کرده  یاری(. 

 یآموزش  های فرصت  ،یلالتحصیپس از فارغ  یحت  ،یریادگی  یادامه  یبرا  انیدر دانشجو  زه ینگا  جادی فعال، ضمن ا  یآموزش  هایروش

برا  یشتریب استانداردها  ی ابیدست  یرا  عملکردها  ، یریادگی باالتر    ی به  مهارت  ییاجرا  ی بهبود  فراهم    یفراشناخت  هایو  آنان 

 (.36,37است)آورده

 

 : یداخل  اتیتجرب

در سال    یاهستند. طبق مطالعه  تگریجالب و هدا  ها افتهیانجام شده در کشورمان،    یهاپژوهش  یِ فیو ک  یکمّ  تیوجود محدود  با

عموم  ی پزشک  انیاز دانشجو  % 44  یالدیم  2007 باال  ی و پزشکان  روانپزشک  ی در خطر  اختالل  به  بودن  بودند.؛ به عالوه،    یمبتال 

سال آخر دوران   ی عنی  –  ینترنیو در مقطع ا  شد یتر مطلوبنام  لیتحص  یهادر سال  شرفتیبا پ   انیسالمت روان دانشجو  تیوضع

دانشگاه تهران   یپزشک  انیدانشجو  یبر رو  2014سال    ۀدر مطالع  جهینت  نی(. ا38)  دیرسیسطح م  نترینامطلوب  به  –  یعموم  یپزشک

  ن یبه بدتر  ینترنیو در ا  کردیافت م   لیتحص  یهاسال  ردنک  یبا سپر  ی اجتماع -یروان   یروند سالمت  زیمطالعه ن  نیتکرار شد؛ در ا

(.  39در حد متوسط گزارش شد )  یو سالمت روانشناخت  فیضع  یارتباطات اجتماع   تیمطالعه در مجموع وضع  نیدر ا  د؛یرسیسطح م

  ی راپزشکیپ   یهاه رشت  انیبا دانشجو  سهیدر مقا  یپزشک  انیدر دانشجو  ی مشخص شد که افسردگ  1383جالب در سال    ۀمطالع  کیدر  

 (. 40است ) ترعیشا

  ۀمطالع  کینمونه در    یاشاره دارند. برا  یپزشک  انیدانشجو  ییمددجو  ی نامطلوب رفتارها  تیشواهد موجود به وضع  ازها،ی ن  نیوجود ا  با

عه  مراج  ،یپزشک  انیدانشجو  شتریو همکاران نشان دادند که ب  فردیاری، س2015دانشگاه تهران در    یپزشک  انیارزشمند در دانشجو
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 یمراجعه و درمان مسائل روان  یمانع برا  نیترو مهم  یمبتال به اختالل روان  ماریب  یراهکار برا  نیعنوان اول  بهبه دوستان و خانواده را  

  نی(. در ا13انگ بر سالمت روان آنان است. )  ۀنامطلوب و گسترد  ریعنوان کردند که نشانگر تاث  یروانپزشک  یهای ماریخود را انگ ب

 ی را به درست  یتوانستند اختالل افسردگ  انیدانشجو  %40در کشورمان بود کمتر از    وانسواد سالمت ر  یبررس  نیمطالعه که نخست

اد سالمت روان سطح سو  زیمطالعات انجام شده در کشور ن  ری. سادانستندینم  ی واقع  یماریب  کیرا    یکنند و اکثرا افسردگ  ییشناسا

از ساکنان تهران   %6نشان دادند که تنها    2018در    یگریبزرگ د  ۀو همکاران در مطالع  فردیاری(. س41,42اند )گزارش کرده  یرا ناکاف

  بوده است  %30  ایجُرم در استرال  ۀعدد در مطالع  نیهم  کهیدارند در حال  نانیسالمت روان اطم  یۀاول  یهاکمک  ۀخود در ارائ  یی به توانا

(43.) 

اند  نشان داده  ی پرداخته باشند نادرند. مطالعات  انیرانیآموزش بر سالمت روان و سواد سالمت روان در ا  ریتاث  یابیکه به ارز  یمطالعات 

ارتقا داد    ی ابتی د  مارانیآموزان دختر و در بسواد سالمت روان را در دانش  توانیسالمت روان م  ۀدربار  ینظر  ی هاآموزش   ۀکه با ارائ

 ی ا(. مطالعه46آموزان دختر بود )دانش ش یمحور بر بهبود سالمت روان و آساآموزش مدرسه ریتاث  انگر ی نما یگری د ۀطالع(. م44,45)

 . امدی بپردازد به دست ن یپزشک انیاز جمله دانشجو ان،یآموزش سالمت روان بر دانشجو ریتاث یکه به بررس

. مصالنژاد و همکاران زندیآموزش سالمت روان بپردازند ناچ  یو خالقانه برا  نینو  یآموزش  یهاروش  ریتاث  یکه به بررس  یی هاپژوهش

ا  در دانشگاه جهرم ب  یپرستار  ان یگزارش کردند که آموزش کورس سالمت روان به دانشجو  2018در    یتجربمهین  ییکارآزما  کیدر  

از ش اثربخش  ی از بعض  1یازبر ب   ی مبتن  ۀویاستفاده  ا  یسنت  ۀویتر از شجهات  اتمام کالس    انیمطالعه دانشجو  ن یاست؛ در  از  پس 

 یگری مطالعات د  ،یسیو انگل  ی(. در مرور منابع فارس47)  پرداختندیم  یمیمرتبط با موضوع کالس به صورت ت  ی معمول، به حل جدول

 . امدیپرداخته باشند به دست ن  2و یبر سنار  یبتنم ای  یبر باز یمبتن یهاکه به آموزش سالمت روان با روش

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 

 یطراح

 (.48هاردن« انجام گرفت) کولومیکور یطراح یها»قدم یبراساس متدولوژ ا یکوتوپ یسا یبرنامه آموزش یطراح

 

 :یآموزش  یازسنجین:  1-1

سطح سواد سالمت    یبا هدف بررس  99تا تابستان    97گروه از اواخر تابستان    یکه توسط اعضا  یمقطع-ایمشاهده  یمطالعات  یط  در

(  49,50قرار گرفتند.)  یمورد بررس  ی شهر تهران به صورت تصادف  انینفر از دانشجو  543شهر تهران صورت گرفت،    انیروان دانشجو

  ن ی. اداندیم  یرا ضرور  یکرده و وجود مداخالت آموزش  فیکننده توصسالمت روان را نگران  وادمطالعات سطح س  نیحاصل از ا  جینتا

از شناسا51)باشد یهمراستا م  نه یزم  نیا  قاتیتحق  گریبا د  جینتا ا  نیا  یی(. پس  شواهد موجود در جهت    یبا بررس  میت  نیمشکل 

 . میبه آن برآمد  ییپاسخگو

 
1 Game-based Learning 

2 Scenario-based Learning 
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 و اهداف:   امدهایپ  ن یتدو:  2-1

 ن یمباحث سه هفته کارگاه آنال -1 نمودار

 است. داده شده حیبه اختصار توض  ژهیو و یبخش اهداف کل  در

 

 : یآموزش  ی محتواها:  3-1

در گروه هدف، سه مبحث    قهیو سل  ازی ها و تنوع ناختالل   وعیبا توجه به بار و ش  زیو ن  یازسنجیشده در ن  ییمشکل شناسا  براساس

مطابق با سه    گر یکدیسه مبحث در امتداد   نیا  ش؛یآسا  یاسترس، ارتقا  تیریمد  ، یو خودکش یشد: برخورد با افسردگ  ه دیعمده برگز

  هیمحتواها از پا  ی مخاطب، تمام  تیها با ذهناز قرابت آموزش  نانیکه اطم(.  1)نمودار    رند یگیقرار م  او ارتق  ،یریشگیاصلِ درمان، پ 

  آموزش  در(.  55–52الگو گرفته شد)  MHFA  یو مقاالت، از راهنماها  یبر کتب روانپزشک  هیکار، ضمن تک  نیشدند. در ا  یطراح

  ب یترت  ن ی(. بد56شده الهام گرفته شد)  انی نما  هاییآن در کارآزما  یِکه اثربخش  ENHANCE  ۀاز برنام   زین  افزاشیآسا   هایمهارت

 (. 1)جدول دیمشخص گرد یها و اهداف رفتارسرفصل

 

 :سیو روش تدر  یآموزش  یاستراتژ :  4-1

منظور   نیبلوم( و به هم  یریادگیاست.)با توجه به هرم سطوح    یها در سطح عمل مهارت  یریبکارگ  ا،یکوتوپ یسا  یهااز آموزش  هدف

  ا یکوتوپ یکار سا مبنای عنوان به – رد یپذیم ی دیکل یداستانِ مرتبط، نقش کی  در کننده،شرکت آن در که 1ویبر سنار یآموزش مبتن

به    نی(. همچن57,58کنند)  نیتمر  یرا به صورت کاربرد  یتئور  یها مهارت  شده، ی سازه یشب  طیدر شرا  گانکنند انتخاب شد تا شرکت

 بهره گرفته شد.  زین 2محور -یتناسب از آموزش باز

 دوره  یاهداف رفتار -1 جدول

ها به شکل کالس  محور، آموزش -دانشجو  یوهیدوره و اتکا به ش  بودنیتعامل   یدر راستا  نیبه لزوم ارائه محتواها به صورت آنال  باتوجه

اختصاص    ی تعامل  نیکالس به حل مسئله و تمر  ی خارج از کالس بوده و فضا  نظری  مباحث  انتقال  آن  در  که–(  59ارائه شد)  3معکوس

بلکه   یاستفاده شده تا نه به صورت مجرد و انتزاع   4ی طول  یهااز تم  یاز جمله انگ و مددرسان  میمفاه  یرخانتقال موثر ب  ی. براابدییم

 (. 60ادراک شوند) یریشگیدرمان و پ  یِنیع   یهابا تجربه وندیدر پ 

 

 کارگاه :   یسازمانده:  5-1

 
1 Scenario-based learning 

2  Gamification of learning 

3  Flipped learning 

4 Cross-cutting theme  
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 و ارائه محتواها ینحوه سازمانده  -1 ریتصو

و    1فعال، آموزش ناهمگاه   یشد. سه روز در هر هفته با ارسال محتواها  یطراح  یهفته متوال  3مذکور، کارگاه در    بر روش  یمبتن

با    یهر گروه با هم و در مواقع  ی ، اعضا2همگاه   نِیآنال  ۀهفته در جلس  ی. در انتهاشودمی  انجام  –  لگرتسهی  با  تماس  ضمن  –  یانفراد

با ش  هاهارتکنندگان، مکل شرکت ا  یموثر  یهاوهیرا  و بحث گروه  یفایهمچون  )عکس  کنندیم   نیتمر  ی نقش   یمحتواها(  1. 

کنندگان شکل  شرکت  یاختصاص  یهاافزار زوم و در روم در نرم  نی آنال   یهاو کالس  شوندیم  یبارگذار  ایکوتوپ یسا  تیسا  یناهمگاه رو

 .ردیگیم

 

 : دبکیو ف  یابیارزش:  ۶-1

 ینیتکو  یوهیشود. درش  یانجام م  4یو تراکم  3ینیو به دو صورت تکو  یو گروه  یدر طول کارگاه در دو بعد فرد  یاثربخش  سنجش

  ازیگروه امت ی به عملکرد کل نیو همچن کردند یم  افتیبازخورد در  تیپس از هر فعال  ای  فیکنندگان در طول دوره با انجام تکالشرکت

 ن یکنندگان قرار گرفت. همچنشرکت  اریاند، در اختشده  ای که روا و پا  ن،یآنال  یپرسشنامه  کی  یتراکم   یابیدر ارزش.  گرفتیتعلق م

تنها به شرکت  یگواه ب  ی کنندگانشرکت در کارگاه،  را حضور شرکت داشتند، تعلق م  70از    ش یکه    وهی. شگرفتیدرصد کارگاه 

 شده است.شرح داده 13سوال  اسخدر پ  یابیبه طور کامل در بخش ارزش ندیفرآ  نیا یابیارزش 

 

 :یآموزش  ی جو فضا:   ۷-1

در    زیگردد و ن  جادیتوام با مشارکت ا  یی فضا  ،یحول موضوعات آموزش  زهیانگ  جادیتالش شده تا در ضمن ا  یآموزش  یبرنامه  نیا  در

عامل از شرکت  کیکه هر  یابه گونه  ابد؛ یادامه    ی اددهی و    یریادگی   رهیزنج  یآموزش  ی دوره  ن یا  انی پا عنوان  به  جهت   ی کنندگان 

 حوزه گام بردارند.  نی در ا یخودآگاه یحال به صورت خودجوش در جهت ارتقا نیو در ع  بوده انیدر اطراف ی آگاه یاشاعه

 

 : ط ینحوه ارتباط با مح:  ۸-1

  ی معرف  -هدف   تیمرکز مشاوره دانشگاه و جمع  ،ی ، معاونت اجتماع EDCاز جمله    -النفعانیطرح به ذ  یمعرف   طیتعامل با مح  یبرا

 کارگاه انجام شد.  جیاستفاده از نتا یبرا یسازنهیزم ،یاحتمال ی نقدها افتیشد و ضمن در

 

 روند:  تیر ینحوه مد:  ۹-1

 
1  Asynchronous 

2  Synchronous 

3 Formative evaluation 

4  Summative evaluation 
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 یزیرمشاوره و برنامه  تهیمرکز، کم  یمشاوره با طراحان آموزش  زیو ن  رانیا  ینظر مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک  ریز  ندیفرآ  نیا

 قرار دارد. دانشگاهییدانشجو ی معاونت فرهنگ ییو  مرکز مشاوره دانشجو

 

 : اجرا

 

 کارگاه:   ی سازآماده:  1-2

 و یسنار یطراح

-یسالمت روان را تجربه نم  هیاول  یبا موضوع کمکها  نیکارگاه آنال   کی  در  حضور  تنها   کنندگانشرکت  ا،یکوتوپ یسا  ن یدوره آنال  در

به شهروندان و دوستانشان و تالش    ی امدادرسان  یکه در پ  کنندیشهروند »شهر آمرتون« را تجربه م   کیکنند بلکه حضور به عنوان  

از بحران خودکش  شوندی مواجه م  گزارشی  با  کنندگانهستند. در شروع کارگاه شرکت  ایوتوپ یک  ی  ایستوپ ید  نیا  لیتبد  یبرا  ی که 

 سالمت  امدادگران  عنوان  به  کنندگان. و سپس شهردار از شرکت دهدی(خبر مgolden bridgeاز شهر  )   یانفر در محله   نیچند

 .کندیبحران م نای  کنترل در کمک درخواست روان

 (1 وستی. )پ دیببن نجایرا ا  ومحوریسنار یدئوهایو ینمونه 

 (یآموزش یجد  یهایو باز هانیتمر دئوها،ی)و یآموزش ی هاالیمتر یساز آماده

 لگران یتسه تیترب

بود.:   ریز اریاز دو مع یک ی حداقل داشتن به  ملزم –کارگاه  یحول محتوا  هیداشتن دانش اول نانیبه منظور اطم - لگرانیتسه انتخاب

ساعته    12یدوره توانمندساز  کی ملزم به شرکت در    لگرانیدوره. تسه  کولومیکور  یمشارکت در طراح.  2شرکت در کارگاه دوره اول  .1

آنال که محتو  نیو  بود )جدول    3آن شامل    یابودند  دانش.  2نرم    یهامهارت.  1(:   2بخش  نحوه  .  3به محتوا    ی تسلط  به  تسلط 

 کارگاه.  ی سازمانده

 قرار گرفت. لگرانیتسه اریدر اخت( 2 وستی)پ   گامبهگام یراهنما کی ،یشیآزما یجلسه اجرا  3 یبر برگزارعالوه نیهمچن

 لگران یتسه یبرنامه آموزش  -2 جدول

 

 و ثبت نام در کارگاه   غاتیتبل  ،یمجاز  ی فضا:  2-2

 بود. یمجاز یمحتوا در فضا یاب یبه شکل بازار غاتیتبل وهیش

  ییو ماما  یپرستار  ،یداروساز  ، یپزشکدندان  ،یاز جمله پزشک  یمختلف علوم پزشک   یهارشته   انیدوره دانشجو  نیا  کنندگانشرکت

 . شدیرا شامل م
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 کارگاه   یبرگزار:  3-2

  یآموزش  یهاال یمتر  یبسته حاو  نی. ادی کنندگان کارگاه ارسال گردبه تمام شرکت   یبسته پست  کی هفته قبل از شروع کارگاه    کی 

 (3 وستیدر پ  ی ری. )گزارش تصوشدندیاستفاده م رساندند یبه انجام م دی که در طول دوره با  ییها  تیبود که در مامور

 (4 وستی. )پ دیببن نجایرا ا افزایآگاه  یدئوهایو نمونه

 . دینیبب نجایرا ا interactive نیتمر کی

 

 تعامل:   یها  وهیش

  ها یبررس  نیبه دست داد. ا  یآموزش   ۀمداخل  نیاز ا  یچندبُعد  یریتصو  ،ی و کمّ  یفیک  یهاوهیگوناگون و با ش  یۀاز چند زاو  یابیارزش 

اند را در ادامه  خالصه شده  3که در جدول    یابیارزش. ابعاد  افتی دوم گسترش    ۀ ( انجام شد و در دوریدوره )کارگاهِ حضور  نیدر اول

 . میکنیم یبه اختصار بررس

 ها آن  یو اجزا  ایکوتوپ یسا یابیارزش یاصل یسه بازو. 3 جدول

 

دانشگاه    یروانپزشک  ارانیاز دست  ی کیشده توسط    دیتول  یمحتواها  یها تمام کارگاه  یاز برگزار  شی پ   کارگاه:   تیفی. کنترل کالف

حاصل شود. به عالوه، محتواها    نانیاطم  یآموزش  یمحتوا  ی و تناسب فرهنگ  ی شد تا از اعتبار علم  راستهیو و  یبررس  رانیا  ی علوم پزشک

  ب یترت  نیدر درک مطالب مرتفع شود. به ا  یاحتمال  یهامصاحبه انجام شد تا ابهام  شانیهدف مشاهده و با ا  هنفر از افراد گرو  4توسط  

از نظر تخصصمداخ  ییو محتوا  یاعتبار صور  از منظر مخاطبان بررس  یله  پ   نیشد. در ح  یو  از آن،  کار و   شرفتیمداخله و پس 

ارزشیابی  

 سایکوتوپیا 

 الف.

 کنترل کیفیت

 ارزیابی کیفیت علمی 
محتواها توسط دستیار تخصصی روانپزشکی سال بررسی 

 آخر 

 بررسی اعتبار صوری 
بررسی توسط دستیار تخصصی روانپزشکی سال آخر و  

 نفر از گروه هدف   4نیز مصاحبه با 

 ب.

 سنجی رضایت

 رضایت از مواد آموزشی 
کنندگان در مقیاس لیکرت در سه پرسش از شرکت 12

 نوبت در طول کارگاه 

عملکرد رضایت از 

 گر و مدرستسهیل 

کنندگان در مقیاس لیکرت در سه پرسش از شرکت 12

 نوبت در طول کارگاه 

 ج.

سنجش 

 اثربخشی 

های  آگاهی از اختالل

 روانی، انگ، و مددجویی 

)پیش از   MHLS هاینوبت تکمیل پرسشنامه 3

 ماه بعد(   4مداخله، پس از آن، و 

آگاهی از سالمت روانِ 

 مثبت

)پیش از مداخله،   MHPK تکمیل پرسشنامۀنوبت  3

 ماه بعد(  4پس از آن، و 
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به موازات آن به انجام   زین  یکمّ  یی هاو سنجش  شد یم  یابیدر قالب جلسات ارائه بازخورد ارز  یفیبه برنامه به صورت ک   می ت  یِبندیپا

 . دیرسیم

 

سوال   7و    5تا  1  کرتیل  اسیدر مق  ی پرسش کمّ  17کنندگان در سه نوبت با  شرکت  تیرضا  زانیم   از کارگاه:   تی. سنجش رضاب

  9)  گرلیپرسش(، و از تسه  4پرسش(، از فرم )   4از محتوا )  تی شامل رضا  طهیح  3در    یکمّ  یها پرسش  جیشد. نتا   یبررس  یفیک

اگرچه    زین  یفیک  یهاپرسش  ج یآمد. نتا به دست  (  5از  )  4باالتر از    ۀنمر  طهیحخالصه شده است. در هر سه    4پرسش( در جدول  

آنال داده  یفیک  زیتحت  با  نگرفت  قرار  ا  یخوانهم  یکمّ  یهاروشمند  داد.  نما  جینتا  نینشان    یباال  اریبس  ت یرضا  انگری مجموعا 

 کنندگان بود. شرکت

 انحراف معیار ( 5)از  میانگین نوع رضایتِ سنجیده شده  

 0.46 4.43 مطالبمحتوای علمی و آموزنده بودن  1

 0.56 4.32 فرم ارائه و جذابیت مطالب  2

 0.45 4.65 گران عملکرد تسهیل 3

 ا یکوتوپ یکنندگان از ساشرکت تیسنجش رضا جینتا. 4 جدول

 

  ی اثربخش  یِ ابیارز  یبرا  نیکنندگان بود؛ بنابراشرکت  ی آگاه  یارتقا  ،یآموزش  ۀمداخل  ن یا  یهدف اصل کارگاه:   یِ. سنجش اثربخشج

از    ی( بر آگاه MHLS)  2سوادِ سالمت روان«   ۀپرسشنام. »1استفاده شد.    1استاندارد  سنجش سوادِ سالمت روان  ۀپرسشنام  2از  

(، MHPK)3از سالمت روانِ مثبت«  ی پرسشنامه »آگاه.  2تمرکز دارد؛    ییمددجو  ی هاییو توانا  یزشکو انگ روانپ  یاختالالت روان

افراد در   یهایجامع از آگاه  یریابزار، تصو 2 ن ی. با وجود اسنجدیسالمت روان را م یوامل موثر بر حفظ و ارتقاع   ۀدانشِ افراد دربار

پرسشنامه  ۀنیزم شد.  مداخله حاصل  دموضوعِ  شرکت  3  رها  توسط  تکمنوبت  پ  لیکنندگان  )پ   شیشدند:  کارگاه  (،  4آزمونشیاز 

شد    ی مداخله بررس  یِآزمون، اثربخشبا پس  آزمونشیپ   ج ینتا  ۀس ی(. با مقا6ی ریگیماه بعد )پ  4(، و  5آزمون بالفاصله پس از کارگاه )پس

  ییایو پا   ییترجمه شده و روا ی مذکور به فارس  ۀشد. هر دو پرسشنام ی ابیارز زیاثرات کارگاه ن یماه بعد، ماندگار 4 جیو با افزودن نتا 

 ها گزارش شده است.مناسب آن

 

از کارگاه    شیپ   ۀاز نمر  یماه بعد به طور معنادار  4  زیکنندگان، پس از کارگاه و نشرکت   MHLS  ۀها نشان داد که نمرداده  لیتحل

تفاوت    نیبود اما ا  آزمونشیپ   ۀماه بعد اگرچه باالتر از نمر  4کنندگان، پس از کارگاه و  شرکت   MHPK  ۀنمر(.  5باالتر است )جدول  

 معنادار نبود.  یاز نظر آمار

 
1 Mental Health Literacy  

2 Mental Health Literacy Scale 

3 Mental Health Positive Knowledge 

4 Pre-test 

5 Post-test 

6 Follow-up 
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 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 ماه بعد(  4)

 *p آمارۀ

MHLS 76.39 81.30 82.52 0.001 > 

MHPK 4.37 4.60 4.54 0.467 

 

 گزارش شده است. Repeated Measures ANOVAطبق آزمون  p ۀ* آمار

 ماه بعد  4از مداخله، بالفاصله پس از آن، و  ش یکنندگان پ سواد سالمت روان شرکت ۀسیمقا. 5 جدول

  ی موفق شده به هدف اصل  یآموزش  ۀمداخل  نینشان دادند که ا  ایکوتوپ یسا  یِبه دست آمده در سنجش اثربخش  یهاافتهی  بیترت  نیا  به

معنادار   جینتا   ۀ . عدم مشاهدابدی دست    ییمددجو  ی هاوهیش  کنندگان از مشکالت سالمت روان و انگ وشرکت  یآگاه  یارتقا  یعنیخود  

اندک، تمرکز    ۀحجم نمون  توانینمونه م   یکرد؛ برا  ریتفس  توانیم  یگوناگون  یهاوهیروانِ مثبت را به ش  متسواد سال  یارتقا  ۀنیدر زم

محتوا ا  یکمترِ  بر  پ   طه،یح  نیکارگاه  و سا  نه،یزم  نیکنندگان در اشرکت  ی آگاه  ش یشاپ یباال بودن  عوامل    ریفقدان گروه شاهد، 

 را در نظر گرفت. یگر احتمالمخدوش

 

 ها و قوّت  هاتیمحدود

ا  زین  ها یکاست  یوجود کوشش فراوان، برخ  با  اثربخشخوردیبه چشم م  یآموزش  ۀمداخل  نیدر  تناوب    ی. سنجش  ابزار معتبر و  با 

برخوردار باشد   یسنّت  یهاتنها از آموزش  ا یگروه شاهد که بدون مداخله    کیحال افزودن    ن ید؛ با ابو   ندیفرآ نیمناسب از نقاط قوت ا

را    یکارگاه بر آگاه  ریابزارها تنها تاث  نیاز اثربخش بودن مداخله را افزون کند. به عالوه ا  نانیتر و اطمق یرا دق  سهیمقا  توانستیم

ها  مهارت  یها و ارتقانگرش  رییتغ  یبرا  یمتعدد  یهابخش  ،ییافزایکارگاه عالوه بر آگاه  یاست که در محتوا  یدر حال   نیا  دند؛یسنج

و مهارت و    یآگاه  راتییتغ  گران،لیتسه  یمتعدد برا  یآموزش  ی هابا وجود برنامه  نیمچننشدند. ه  دهیگنجانده شده بود که سنج

  یرونیب  یرهایبه متغ  یسالمت  یاشاره داشت که سالمت روان و رفتارها   زیمهم ن  نیا  به  توانیم  تی نشد. در نها   یابیارز  شانینگرش ا

-ییافزاو مهارت  یبخشیسالمت، در کنار آگاه  یارتقا  یو برا  ندوابسته هست  زین  یو اجتماع  یاقتصاد  ،ی از جمله مسائل شغل  یمتعدد

 است. یضرور زیابعاد آن ن گریتوجه به د  -بود ندیفرآ  نیکه هدف ا

 

 حاصل:   جینتا

 بود:  ریز ی هابه شکل ندیفرآ  نیا طیتعامل با مح  یهاوه یش

 Mental Health"  یدر مقاله  انیپژوهش سنجش سطح سواد سالمت روان و سواد سالمت روان مثبت در دانشجو  ج ی. انتشار نتا1

Literacy and Mental Health Information-Seeking Behavior in Iran"  (5 وستی)پ 
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اطالعات خود را در رابطه با    شتریسواد سالمت روان انجام داد، ب  یدر حوزه  ا یکوتوپ یسا  م یکه ت  ی حاصل از پژوهش  ج یطبق نتا.  2

- مخاطب  یدر جهت انتشار مطالب آموزش  یاتا رسانه  میبرآن شد  زی. ما نآورندیبه دست م   یمجاز  ی مسائل سالمت روان را از فضا

 ( 6 وستی. )پ میکن جادیا یمجاز یهابر شواهد در شبکه یو مبتن یکاربرد یو ارائه محتواها یمعمو  یهایآگاه یارتقا یمحور برا

 ینهاد، بستر  نیاست تا ا  یمیآموزش، و کار ت  یِشناسسالمت روان، روش  ی هانه یدر زم  م یت  یاعضا  یو توانمندساز  یسازتی. ظرف3

پس از   بیترت  نیبودند و به ا  یر یعضوگ  یبرا  یکنندگان هر کارگاه، گروه هدف مناسباعضا باشد. شرکت  یِو جمع  یرشد فرد  یبرا

 . شدند یافزوده م می ت هعالقمند ب ی روهایهر کارگاه، ن

 (7شماره  وستی)پ  رانی ا یدانشگاه علوم پزشک تیدر سا  ایکوتوپ یسا  میت  یهاتیو فعال خچهی کوتاه درباره تار ی. انتشار گزارش4

مرکز   -رانیا  یمعاونت آموزش دانشگاه علوم پزشک  یخبر-یدر فصلنامه علم  ایکوتوپ یسا   میت  یهاتیاز اهداف و فعال  ی. انتشار گزارش5

 (8شماره  وستیپ)  99زمستان  -شماره شانزدهم  -یمطالعات و توسعه آموزش پزشک

 وست یپ )  99در سال    رانیانجمن روانپزشکان ا  شیهما  نیو هفتم  یدر س  انی دیاستاد داو  زهیجا  ده یو برگز  یآموزش  ندی. ارائه فرآ6

 (9شماره 

 ( 10شماره  وستیپ ) 1400»هما« سال   یاجتماع  یی پاسخگو  یدر جشنواره دانشگاه نی. کسب عنوان برتر7

در سال    یآموزش  یندهایتوسعه آموزش و کسب رتبه اول در بخش فرآ  ییجشنواره دانشجو  نیدر چهارم   یآموزش  ندی. ارائه فرآ8

 (11شماره  وستیپ ) 1400

 (12شماره  وستیانتشارات متخصصان )پ  نچ«یو ینوشته »گا «یعاطف هیاول یها . ترجمه و انتشار کتاب »کمک9

 

 : دیکن حیرا تشر ندیراف تیفیک یآن در ارتقا جینتا یریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا یها وهی( ش15

 

 دوره اول:   یش یآزما  ی اول: پس از اجرا  فاز

سالمت    هیاول  ی هاکمک   تیروز با محور  2  یدر ط  یدوره کارگاه خود را به صورت حضور  نیاول  98ماه سال   یدر د  ینهاد آموزش  نیا

  یابیارزش  ج یدرصد بود با توجه به نتا  93کارگاه    ن یکنندگان از اشرکت  تیرضا  زانیبرگزار کرد. م  ی عاطف  هیاول  ی هاروان و کمک

 کارگاه اعمال شد.  نیا یدر بازطراح یارزشمندنکات  ،یسنجتیکارگاه و رضا 

فراگ توسط  پرسشنامهرانینقد  اخت  یا :  بررسشرکت  اریدر  جهت  گرفت  قرار  جمع  تیرضا  زانیم  یکنندگان    ی نقدها  یآورو 

 دوره و مدرسان.  لگرانیارائه شده، تسه یویسنار ها،یو کارگروه  یروش آموزش ،یآموزش یکنندگان درباره محتواهاشرکت

 .پرداختندیآن م یدرباره دوره و اثربخش  یشیهر روز به بازاند انیتوسط طراحان دوره: همکاران دوره در پا  ی شینقد و بازاند

 ره اعمال شد: در دو ریز راتییتغ ک یفاز  یجه ینت در

استرس    تیریدوره حذف و مد  کولوم یاز کور  یعاطف  هیاول  یهامثال کمک  یبرا  یکارگاه براساس شواهد علم  یدر محتوا   یراتییتغ  -

 دوره اضافه شود.  یبه محتوا یروانشناخت ش یو آسا
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به شکل چند    یانگ در غالب تم طول  شد،یارائه م  یجلسه آموزش  ک یانجام شده، برخالف دوره اول که انگ تنها در    ینیبازب  ی ط  -

 ارائه شود.  یهفته متوال

 

 ن ی کارگاه آنال  یو اجرا   یدوم: طراح  فاز

  یاحتمال  یهاشد تا ابهام  مصاحبه انجام  شانیاز گروه هدف مشاهده و با ا  یاز شروع دوره عالوه محتواها افراد  شی: پ یناظران خارج

 در درک مطالب مشخص و مرتفع شود.

آموزش   تیفیکه ک  گرفتیکنندگان قرار مشرکت   اریهر هفته( در اخت  انی)پا  یآموزش  زود یهر اپ   انی در پا  یا: پرسشنامه رانینقد فراگ

 .گرفتیمورد پرسش قرار م لگرانیو عملکرد تسه فیتکال ها، تیو فعال ویسنار رهمگاه، یهمگاه و غ   یهااز جمله بخش 

  تیفیدرباره ک  ییها که شامل پرسش  گرفتیقرار م  لگرانیتسه  ار یدر اخت  یآموزش  زودیهر اپ   انیدر پا  یا: پرسشنامهلگرانینقد تسه

 کنندگان بود. عملکرد شرکت زیها و نآموزش 

 .شدینقاط ضعف و قوت دوره برگزار م  ییناساجهت ش یجلسات یآموزش زودیهر اپ  انیهمکاران: در پا  یشیبازاند

متخصص تمامنینقد  توسط    ی:  بررس  یروانپزشک  دنتیرز  کیدوره  مورد  چهار  م  یسال  همچنگرفتیقرار   ی سازیبوم  نیح  نی. 

  شان یو نظرات ا  شدیمطرح م  یروانپزشک   دیاسات  ی، با برخALGEE  برنامه  یسازیمثال در بوم  یکارگاه موارد حساس، برا  یمحتواها

 شد. حوزه آموزش بهره برده دیاسات یهاه یکارگاه از توص یآموزش یطراح ادر رابطه ب نی. همچند یگردیاعمال م زین

 

 : یسوم: ارائه دوره در جوامع علم  فاز

  ر یباشد )تصو  میمطالعات ت  تگریتا هدا  م یآن سه وجه قائل شد  یبرا  کیستمیجامع و س  یبه نگاه   یاب یدست  یبرا  ندیفرآ  نیا  یطراح  در

ا(.  2 بود  نیاز  با مطرح کردن فرآ  م یرو در تالش  نقد بگذار  طهیهرح  نیدر جمع متخصص  ندیتا  تا    م یاز هر سه جنبه در معرض 

 ران، یمختلف از جمله انجمن روانپزشکان ا  ی در جوامع علم  ندیفرآ  نیمنظور ا  نیگردد. بد  رتفعو م   یی شناسا  یاحتمال  یهایکاست

توسعه ارائه و عالوه بر کسب عنوان برتر، نظرات متخصصان و داوران هر سه    ییهما و جشنواره دانشجو  یاجتماع   ییجشنواره پاسخگو

 شد.  افتیحوزه در

  



 

39 

 

 

در   یتوانبخش  یرشته ها ینی بال یدر واحدها یبر توانمند ی مبتن کولومیکور یو اجرا یبازنگر

 ی مقطع کارشناس

Revising and implementation of competency-based curriculum in clinical units of 

undergraduate rehabilitation field 

 

 اهواز :دانشگاه

 

 سعادت  میمر -دکترمحمد جعفر شاطرزاده-یمراد  نیدکتر نگ :ندیفرآ  صاحب

 

محمد  -ی سلطان  دیمج-هیرایپ   دی ناه-  یدختیب  ینیمعصومه حس-ی درساحامد-یاکبر  منتیم-فر  یم یپروانه رح-  :ندیفرآ   همکاران

 ی کاوه ا سالم-زاده نیحس

 

 :یکل  هدف

 ی در مقطع کارشناس یتوانبخش یرشته ها ینیبال یدر واحدها یبر توانمند یمبتن  کولومیکور یو اجرا یبازنگر

 

 : یاختصاص اهداف

 طرح:  ازین شی پ  اهداف

 دانشگاه  ی تابعه  یمارستانهایدر ب یتوانبخش یها کینیکل زیو تجه یکیزیف یها رساختیز توسعه •

 دانشگاه  یتابعه  یها مارستانیدر ب ی علم اتیه یاعضا استقرار •

 یپینترشیبه ا یواحد-مسال یاز مدل ن یتوانبخش یدر رشته ها ینیمدل آموزش بال رییتغ •

 طرح:  اهداف
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 یبر توانمند یمبتن یها کولومیبا مفهوم کور یعلم  اتیه  یاعضا ییآشنا •

 ی توانبخش یدر رشته ها یبر توانمند یمبتن ینیدر جهت آموزش بال یازسنجین •

 یتوانبخش یمربوط به رشته ها یقابل اعتماد ها یحرفه ا یها تیفعال نییتع •

 یتوانبخش یقابل اعتماد در رشته ها یحرفه ا تیمرتبط با هر فعال یتوانمند یحوزه ها نییتع •

 ی توانبخش ی قابل اعتماد در رشته ها یحرفه ا ی ها  تیاز فعال کیمرتبط با هر  یها یتوانمند نییتع •

 یبر مدل توانمند  یمبتن یابیارزش  •

 قابل اعتماد  یحرفه ا یها تیاز فعال کیدر هر  سیش تدررو نیتدو •

 یتوانبخش یرشته ها ینیبال یها کولومیکور یو بازنگر نیتدو •

 جهت اجرا   یآموزش یشده به گروه ها یبازنگر یها کولومیو ابالغ کور بیتصو •

 یتوانبخش یشده در گروه ها یبازنگر یها کولومیکور یاجرا  •

 ی ،کاردرمان یوتراپ یزیف  ،ی گفتاردرمان یدر رشته ها رانیبر مهارت فراگ یمبتن یدرس یبرنامه ها یاز بازنگر یابیارزش  •

 

 مسئله:   انیب

 ن یاز متداول تر  یکیداد.  ریمس  رییتغ  2جه یبر نت  یمبتن  یریادگیبر    1بر زمان  یمبتن  یریادگیاز    یآموزش پزشک  ستمیس  ستمیقرن ب  از

ا   یروین  تیمنجر به ترب  وهی ش  نی(. ا1است)  یبر توانمند  یآموزش مبتن  ی  وهی ش  جهیبر نت  یمبتن  یریادگی  یروش ها با    یحرفه 

 (. 4-2شود) یو جامعه م مارانیب  یازهای متناسب با ن یتوانمند

  یابیارز  ستمیو س  یبر توانمند  یقابل توجه در آموزش مبتن  میاز مفاه  یکیAMEE.Guid.99و    AMEE.Guid.140  براساس

زمان مشخص قابل مشاهده، سنجش    کی( است که در  EPA3قابل اعتماد )  یحرفه ا  ی ها  تیها ،فعال  یتوانمند  یابیارز  یبرا  کپارچهی

حرفه  ی ها تی(.هدف استفاده از فعال6, 5به سنجش عملکرد کارآموزان بپردازد) کپارچهیو  یتواند به طورکل ی است و م ریو انجام پذ

کند و    ی م  ریاست که به صورت گام به گام و مطمئن کارآموزان را درگ  یبر توانمند  یکردن آموزش مبتن  یات یقابل اعتماد عمل  یا

  ی ها  تی(.بنابرمطالعات در فعال6گردد)   یم  مارانیبه ب  تیکفا اب  ینیکارآموزان در کسب استقالل در ارائه خدمات بال  شرفتیمنجر به پ 

 یاز مهارت ها یدر چند حوزه همزمان را داشته باشد که شامل مجموعه ا  یتوانمند یستیقابل اعتماد هر دانش آموخته با یحرفه ا

حرفه    یها  تیفعال  یگام ها  نیچن(.هم7شود)  یم   یو اخالق حرفه ا  ی منینکات ا  تیرعا  ،یحرفه ا  نیو ب  یفرد  نیب  یتعامل  ، ینیبال

ها،  شامل دانش، مهارت  یشخص  یهایژگیهستند و و  یتئور  شتری ها  ب  یارتباط توانمند  جادیاست که باعث ا  ی قابل اعتماد پل  یا

به   توانندیه مهستند ک  یااز عملکرد حرفه  ییقابل اعتماد واحدها  یحرفه ا  یها  تیاما فعال  کنندیم  فیها را توصها و ارزشنگرش

مسئول  دست  فیتوص  ییمجزا  فیوظا  ا ی  ها ت یعنوان  از  پس  سرپرستان  که  توانمند  ی ابیشوند  اعتماد   ی کاف  یهایبه  کارآموزان  به 

(.بعد از ظهور 1هستند)  ینیها به عملکرد بال  یتوانمند  لیتبد  یبرا  یبلکه روش  ستند،یها ن  یتوانمند  نیگزیها جا   تیفعال  نی.اکنندیم

ها    دنت یقابل اعتماد جهت رز  ی حرفه ا  تیفعال  13  کا یامر  یپزشک  یقابل اعتماد انجمن دانشگاه ها  یا  فهحر  ی ها  تیمفهوم فعال

حرفه    یها  تیبر فعال  یمبتن  یدرس  یبرنامه ها  یمختلف پزشک  یدر بخش ها  یآموزش  یها  تهیکم  ریاخ  یمطرح کرد و در سال ها

 
1 Time based learning 

2 outcome based learning 

3 Entrustable Professional Activities 
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  یحرفه ا  یها  ت یفعال  یاقدام به طراح  یوتراپ یزیف  یرشته    یبرا  اپوردر سنگ 2021(.در سال  9,  8کردند)   شنهاد یرا پ   قابل اعتماد   یا

 انجام نشد.  یدر خارج کشور و داخل کشور اقدام یتوانبخش یرشته ها ری( اما بعد از آن در سا10قابل اعتماد شد)

  ی نحوه    ،یبر توانمند  یمبتن  ی شده اندو عملکردها  انیب  یتنها اهداف براساس توانمند1397مصوب    یتوانبخش  یها  کولومیکور  در

  یجهت معتبر ساختن برنامه ها  ینیبال  یذکر نشده است.از آنجا که کسب توانمند  یبر توانمند  یمبتن  سیو روش تدر  یابیارزش 

استدالل    ،دانشیو ارتباط  یکیتکن  یمهارتها  یمدبرانه و دائم  یریگ بکار  یبه معنا  ینیبال  یمنداست.توان  یدر دانشگاهها ضرور  یآموزش

  ت یکارامد اولو  یانسان  یروین  تی(و از آنجا که امروزه در نظام سالمت ترب11است)  ینیبال  یها  طیعواطف و ارزشها در مح  ،ینیبال

  ینیبال  یبه توانمند  دنیجهت رس  یدر نظام آموزش  یبر توانمند  یاز آموزش مبتن  ا یبرتر دن  یباشد و در دانشگاه ها  یآموزش م

 ی در مقطع کارشناس  یتوانبخش  یرشته ها  ینیبال  یواحدها  کولومیکور  یتا با بازنگر  میبرآن شد  ندیفرا  نیاستفاده شده است.در ا

 . میبپرداز ینی بال یتوانمند ش یقابل اعتماد به افزا یحرفه ا یها تیبراساس فعال

 

 :یخارج  اتیتجرب

 science directمعتبر,    یها   تیدر سا  یسیو انگل  ی(،جستجو به زبان فارسBEME-Guide no.3( )12)یها  هی توص  براساس

,PubMed,Scopus,(BEME),(AMEE),(ERIC),(ASHA),(AOTA),(APTA), Iranmedex, Magiran, SID    با

«و»  Curriculum»،«Entrustable Professional Activities»،«Clinical Competence»یواژه ها  دیاستفاده ازکل

competency-basedmedical educationبا     ب ی«درترکSpeech Therapy,Physical Therapy, 

Occupational Therapyی مقاله    8بخش تنها    نیمقاله استفاده که در ا  59ها از  یو نوشتن توانمند  یانجام شدکه در طراح 

 نوشته شد. یحرفه ا یمرتبط با توانمند

 Zainuldin    یوتراپ یزیقابل اعتماد در حوزه ف  یحرفه ا  ی ها  تیدر دانشگاه سنگاپور به تکامل برنامه فعال2021و همکارانش در سال 

  تیچارچوب؛ نوشتن فعال  یقابل اعتماد ؛مفهوم ساز  یحرفه ا  یها   تیو آموزش کارگروه نوشتن فعال  لیبا استفاده از چهار مرحله:تشک

  ن یدر ح  رانیفراگ  یابیارز  یبرا  ی اصل  تیاجماع پرداختند.آنها در مطالعه خود پنج فعال  جادیو ا  یبازنگر   تأمل،   قیو تکرار آنها از طر

 (.10دارد) ندهیآ قاتیبه تحق ازیمطرح که ن ینیآموزش بال

Wikström    سال در  فنالند،چارچوب2015وهمکارانش  دانشگاه    ی طراح  ینیبال  ت یکفا  هیبرپا  یوتراپ یزیف  کولومیکور  یبرا  یدر 

سالمت و عملکرد    یابیخود در ارز  یحرفه ا  یها از دانش و مهارت ها  ستیوتراپ یزیف  ی ابیارز  یبه چگونگ   یبررس  ن یا  جیکردند.نتا

 (. 13بر شواهد اشاره کرد) یمبتن یها یتژو استفاده از روش هاو استرا مارانیب

Vissers    بر    ی برنامه مبتن  ی ابیارز  ج یرا توسعه و نتا  یوتراپ یزیف  یبرا  یبر توانمند  ی مبتن  یبرنامه آموزش2014وهمکارانش در سال

  هایو توانمند  یشنهادیپ   یافراد نقشها  تیمطالعه نشان داد که اکثر  نیا  جیارائه شد.نتا  نفعانیمستقل از ذ  ئتیه  کیتوسط    یتوانمند

در نظرگرفته شد.    یحرفه ا  ای   ینیبال  یهایمعموال  کمتراز توانمند یعلم یها  یدانستند،اما توانمند ی برنامه م  تهبرجس  یهایژگیرا از و

که    یمورد انتظار در حوزه حرفه ا  یها  یبا توانمند  دی با  یوتراپ یزیف  یبر نقش برا  یمبتن  یبرنامه آموزش  کی  یها  یتوانمند  نیبنابرا

 (. 14دارد،همسو گردد)  یوتراپ یزیف  یبر شواهد و نوآور  یمبتن  ینیبال   ی ها  تیفعال  یبرا  ازیمورد ن  یعلم  ی ها  یبه توانمند  یا  ژهیتوجه و
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Bridges  خود    یبر توانمند  یمبتن  یوتراپ یزیف  یحرفه ا  یدکتر  یمجدد برنامه آموزش  یبه اعتبار بخش2013و همکارانش در سال

  قیو مشاوره به طور دق  ق،ادارهی،تحقیریادگی و    ،آموزشیفرد  نی ب  مار،روابطیدر مراقبت از ب  ینشان داد که توانمند  ج یپرداختند. نتا

 (. 15است) لیالتحص ارغف یبرا یاز انتظارات حرفه ا

Timmerberg  ب  ستیوتراپ یزیف  یبرا  یضرور  یها  یتوانمند  یبه بررس2021و همکارانش در سال به   مارانیها دردرمان  مبتال 

سازمان    6تحت  یتوانمند35مطالعه    ن یا  جیپرداختند.نتانخاع    ی عضالن  یآتروف   ی ضرور  ستیوتراپ یزیف  ک ی  یبرا  افتهیحوزه 

 (. 16دانستند)

Johnson    کردند    انیپرداختند و ب  یدر گفتاردرمان  ینیبال  یتوانمند  جادیا  یبه بررس   یمقاله مرور  کیدر    2013و همکارش در سال

 (. 17است)  ازین  یشتریگفتاردرمان ها به مطالعات ب  ینیبال  یارائه توانمند  یاست و برا  یوابسته به کنترل هر دانشگاه   ینیکه آموزش بال

  یتوانمند  افتیاستاندارد را مطرح کرد..گفتاردرمانگران جهت در8  نیبال  یتوانمند  افت ی،جهت در  کا یامر  ی گفتاردرمان  یعلم  انجمن

بال400  یستیبا   ینیبال در  با  دیاسات  نیکنند. همچن  یپرس  نی ساعت  آموزش  توانمند   یستیانتخاب شده جهت  بر داشتن    ی عالوه 

درصد نباشد و به    25با مراجعان کمتر از    رانیفراگ   میآموزش دهند.تماس مستق  ریفراگ   جربهمتناسب با دانش،مهارت و ت  ،ینیبال

 (.18کنند) نیتمر یصورت دوره ا

چگونه    دیجد  ی کردندکه کارشناسان گفتاردرمان  یبررس  یو حرفه ا  ینیبا تمرکز بر دانش، مهارت بال  2011و همکارانش در سال  الردیت

درحوزه ارتباط و اختالالت ارائه   ینیتمر  یبرنامه ها  یستیکه دانشگاه ها با  دندیرس   جهینت  نیتوانند وارد بازار کار شوند.آنها به ا  ی م

 (. 19دهند)

 

 نشد افتی یمطالعه ا  :یاخلد  اتیتجرب

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 شد. َیطراح FOCUS PDSAکار براساس مدل  روش

 

 1لکردن مشک  دا یگام اول:پ

 صورت گرفت. تیموقع لیتحل SWOTو مدل  Focus groupگام بر اساس  نیا در

  SWOTشدکه بر اساس مدل  لیتشک  ینیبال  نیگروه ها و معاون  رانی،مدیدانشکده، معاون آموزش  استیمتشکل از ر  یگام گروه  نیا  در

 ی تهاجم  ی،استراتژیشدو نوع راهبرد آموزش دانشکده توانبخش  یبررس  یکارورز  یواحدها  یدهاینقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهد 

مورد هدف قرار گرفت    یانبخشدر تو  یبر توانمند  یمبتن  یها  کولومیکور  ن یو تدو  یبازنگر  ینیبالبه منظور ارتقا آموزش    تیبود.در نها

 بود.   ازهای ن شیپ  یکسری یاجرا ازمندیکه ن

 
1 Find a problem 
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 1م یت  لیگام دوم:تشک

آموزش    یها  کولومیکور  یالزم بازنگر  یازهاین  شیپ   ریگیمسئول پ   یمعاون آموزش  تیدانشکده با هدا  استینظر ر  ریز  ییاجرا  میت

 شدند.  ینیبال

 دانشگاه  یآموزش یمارستانهایدر ب یتوانبخش یها کینیکل زاتیو تجه یک یزیف یها رساختی:توسعه ز1-2

ا  یدانشکده توانبخش  یآموزش  یدر شورا1393سال  در انداز  یجلسه    ی ها  مارستانیدر ب  یتوانبخش  یها  کینیکل  یبه منظور راه 

  ،یدانشکده توانبخش  استیدانشگاه،ر  یبا حضور معاونت آموزش  ی .سپس جلسه ادیدانشگاه ارسال گرد  یآموزرش  یبه شورا  یآموزش

 ی توانبخش یها کینیکل سیجهت تاس زاتیو تجه  یکیزیف  یو فضاها  دیی تا ینبخشتوا یها کینیو ضرورت وجودکل  لیتشک یپزشک

از    الی ر  اردیلیم20بالغ بر  یواعتبار  دیگرد  یو بهساز  ینوساز  یالملل   نیو ب  یمل  یبراساس استانداردها  یآموزش  یها  مارستانیدر ب

 دانشگاه اختصاص داده شد.  یمعاون آموزش یسو

 ی علم اتیه ی:استقرار اعضا2-2

و   یبه عنوان مسئول فن  یتوانبخش  یعلم  اتیه  یاعضا  1397و معاونت درمان دانشگاه در سال  یمعاونت آموزش  نیتفاهم نامه ب  یط

 ها مستقر شدند. مارستانیمسئول بخش در ب

 یپینترشیبه ا یواحد-لمسایاز مدل ن یمدل آموزش کارورز ریی:تغ3-2

حضور   د یدانشکده در مورد مدت زمان مف  یآموزش  یشورا  یدر جلسه    یتوانبخش  یگروه رشته ها  رانی: از مدینظر سنج  1-3-2

 ها بود.  کولومیبراساس کور ران یاز عدم تطابق مدت زمان حضور فراگ یحاک  جیشد که نتا  ینظرسنج یکارورز ی در واحد ها ریفراگ

 خارج و داخل یدانشگاه ها  ریدر سا  ی:بررس2-3-2

در خارج از   یکارورز  یدوره ها  ران،یخارج از کشور نشان داد که برخالف ا  یدر دانشگاه ها  ینیآموزش بال   یارائه    ینحوه    یبررس

 شود.  یارائه م وستهیو پ  یپینترنش یکشور به صورت ا

 ران یو فراگ دیاز اسات ینظرسنج3-3-2

از   یکیرا به عنوان    یدروس کارورز  یارائه    ینحوه    انیو مرب  ران یفراگ  دیکه در دانشگاه اهواز و تهران انجام گرد  ینظرسنج  طبق

  ی نیآموزش بال ینحوه  یمشکل براساس بررس نیرو به منظور حل ا ن ی(. از ا1وستیکردند )پ  یمعرف ی نیعوامل بازدارنده آموزش بال

 قرار گرفت. یتوانبخش یرد توجه در رشته هامو یپینترشیطرح ا ،یپزشک یدر رشته ها

دانشکده و سپس   یآموزش یابتدا در شورا یپینترشیبه ا یواحد-مسال یاز مدل ن ینیآموزش بال یارائه   ینحوه  رییطرح تغ نیبنابرا

 .دیاجرا گرد نیتدو 1398اهواز درسال یعلوم توانبخش یبار در کشور توسط دانشکده  نیاول یدر دانشگاه ارائه برا

 یپینترنشیطرح ا شیپا 4-3-2

 
1 Organize a Team 
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 شن یخواسته شد که نقاط قوت و ضعف طرح را ارائه تا در روت  دیو اسات  رانیاول از فراگ  شنیدر روت  یپی نترنشیطرح ا  یاز اجرا  بعد

 (.2وستیبعد اعمال شود)پ 

 

 1دنیدانش فرا  یگام سوم:آشکارساز

 یگام به صورت مشخص بازنگر  نیمحقق شد و از ا  یبر توانمند  یمبتن  یها  کولومیکور  یو اجرا   یبازنگر  یازهاین  شیدو گام قبل پ   در

 . میرا شروع کرد

 ا یدن یدانشگاه ها  ریدرسا یبر توانمند یمبتن یها کولومیکور ی:بررس1-3

موجود درکشور   یتوانبخش  یها  کولومیاعتماد با کور  ل یقا  یحرفه ا  ی و عملکردها  یدانشگاه ها بررس  ر یدرسا  یتوانبخش  یها  کولومیکور

 . دیگرد سهیمقا  یعلوم پزشک  یرشته ها ریو سا

 ی بر توانمند یمبتن یها کولومیبا مفهوم کور ی علم ات یه یاعضا یی:آشنا2-3

برگزار   یعلم  اتیه  یاعضا  ی با حضور تمام  یدانشکده توانبخش  یو معاونت آموزش  یآموزش حرفه ا  یتوسط دکترا  یکارگاه آموزش  دو

 داده شد.  حیتوض یبه صورت کامل و عمل  یبر توانمند یمبتن یها کولومیو مفهوم کور

 

 2گام چهارم:درک منابع 

 ی برتوانمند یمبتن کولومیضرورت وجود کور  لیو تحل هیتجز

 یتوانبخش یدر رشته ها یبر توانمند یمبتن یدر جهت آموزش کارورز یازسنجین1-4

 جه ینت  نیبه ا  ینیاهداف بال  یدر اجرا   شانیتوانمند  زانیدر مورد م  رانیو فراگ  انیاز مرب  یو نظرسنج  یپی نترنشیطرح ا  یاز اجرا  بعد 

 است. دهینرس یبه سطح قابل قبول رانیفراگ یکه همچنان توانمند میدیرس

 رانیفراگ یتوانمند شیف لب وکام با هدف افزاشکا کینیدر کل ADEE سیروش تدر یاجرا2-4

طرح   نیا جی( و نتا20اجرا ) ADEEدر درمان شکاف لب و کام براساس مدل یحرفه ا نیروش آموزش ب یاجرا یپینترشیدر طرح ا 

 را نشان داد.  یبر توانمند یمبتن یها کولومیضرورت وجود کور

 ران یفراگ کیالگ بوگ الکترون یبررس3-4

طرح  یرغم اجرا یدانشکده نشان داد که عل ینیآموزش بال یدر جلسات متعدد شورا رانیفراگ کیالگ بوگ الکترون لیوتحل یبررس

 اند.  دهینرس نیبال یالزم جهت ورود به عرصه  یبه طور کامل به توانمند رانی،فراگیپی نترنشیا

 جامعه  ی ازهایبه ن  ییبراساس پاسخگو ریضرورت آموزش فراگ4-4

 
1 Clarify current knowledge of the process 

2 understand sources or causes f Process Variation 
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  ران یفراگ  ران،یمصوب وزارت بهداشت در ا  یدفاتر کار توانبخش  سیتاس  یها  وهیش  یجامعه براساس بررس  ی ازهایبه ن  ییپاسخگو  جهت

جامعه،    یازهایبه ن  ییپاسخگو  تیبا توجه به اهم  نی.بنابراندیدفترکار اقدام نما  سیتوانند جهت تاس  یم  یلیبالفاصله بعد از فارغ التحص

 کرد.  دایها ضرورت پ  کولومیکور نیبراساس ا رانیو آموزش فراگ یبر توانمند یتنمب یها کولومیوجود کور

 

 موجود  یآموزش  یبرنامه ها   ی :ارتقا و بازنگر5  گام

آنها    یها و حوزه ها  یقابل اعتماد، توانمند  یحرفه ا  یها  تیفعال  ،یکارورز  یواحدها  یها  کولومیکور   یگام به منظور بازنگر  نیا  در

 شد.  نیتدو

 ی قابل اعتماد مرتبط با توانبخش یحرفه ا ی ها تیفعال نیی:تع1-5

با تمرکز بر آموزش پاسخگو   یتوانبخش   رانیفراگ  یسطح دانش تخصص  شیجهت افزا  یبر توانمند  ی توجه به ضرورت آموزش مبتن  با

  4اقدامات در نی.امیکرد  یو کادرمان یوتراپ یزی،فیقابل اعتماد مختص هر سه رشته گفتاردرمان یحرفه ا یها تیفعال یاقدام به طراح

 انجام شد: ریمرحله به شرح ز

 قابل اعتماد  یحرفه ا یها  تیفعال  نیو آموزش کارگروه با هدف تدو لی:تشک1-1-5 

  یوتراپ یزیو ف  ی،کاردرمان یگفتاردرمان  یسال در رشته ها10از    شی ب  یآموزش  یبا سابقه    یعلم  اتیه  یمتشکل از اعضا  ی کارگروه

 ها پرداختند.  تیفعال  نیا نیبه تدو یقابل اعتماد به صورت هفتگ یحرفه ا یها تیفعال نیجهت تدو

 چارچوب: ی:مفهوم ساز2-1-5

تا سطح کسب   هیاز سطح اول  ریفراگ  ک یآموزش    یالزم برا  ندیو فرا  یقابل اعتماد در هر رشته بررس  یحرفه ا  ی ها  ت یفعال  هیاول  مفهوم

 شد.  نیتدو نیبال یاستقالل کامل در عرصه 

 نگارش3-1-5

قابل اعتماد تمام موارد نوشته شده را به صورت مجزا در    یحرفه ا  ی ها  تیفعال  یکارگروه عالوه بر حضور در جلسات تخصص  یاعضا

 شد.  یهر گروه بررس یعلم  اتیه ی اعضا ی هیخود مطرح و توسط کل یجلسات گروه تخصص

  تیهرفعال  ن یمربوطه بود، در تدو  یهر رشته توسط کارگروه تخصص  یقابل اعتماد برا  یحرفه ا  ی ها  تیمرحله، نگارش فعال  نیاول

  یدانش و مهارت ها  زانیتوجه به م  ،یهدف رفتار  کیبه صورت    تیهر فعال  نینکات توجه شد: تدو  نیقابل اعتماد به ا  یحرفه ا

 (. 21قابل اعتماد) یحرفه ا تیهر فعال ینظارت بر اجرا  زانیم نییو تع لیآموخته شده در دوران تحص

 اجماع جادیو ا یتأمل،بازنگر قیقابل اعتماد ازطر یحرفه ا یها  تیفعال ی:بررس4-1-5 

مربوطه و با حضور    یآموزشدر کارگروه در جلسات گروه    نی( بعد از تدو5-1-3قبل)  یشده در مرحله    نیتدو  یها  تیفعال  یتمام

قابل    یحرفه ا  یها  تیقرار گرفت و بعد از اجماع نظر افراد متخصص، فعال  یو بازنگر  یحوزه مورد بررس  نیخبرگان و متخصصان ا

 شد.  نییاعتماد تع

 یتوانبخش یقابل اعتماد در رشته ها یحرفه ا تیمرتبط با هر فعال یتوانمند یحوزه ها نیی:تع2-5
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موجود در آن  کولومیهر رشته و کور یها یژگیبا توجه به و یتوانمند یقابل اعتماد حوزه ها یحرفه ا یها  تیهر فعال نییاز تع بعد

و سپس در جلسات کارگروه    نییتع  یگروه تخصص  ی علم  اتیه  یابتدا توسط اعضا  ی علوم پزشک  ی رشته ها  ر یبا سا  سهیرشته و مقا

 . دیگرد  دییتا

 یتوانبخش یقابل اعتماد در رشته ها یحرفه ا تیمرتبط با هر فعال یها یتوانمند نیی: تع3-5 

 ت یمربوط به هر فعال  یها  تیو مسئول  فیبعد وظا  یمرحله    ،دریتوانمند  یقابل اعتماد و حوزه ها  ی حرفه ا  یها  تیفعال  نییاز تع  بعد

رود    ی قابل اعتماد هستندکه انتظار م   ی حرفه ا  تیمرتبط با هر فعال  ی ها  یموارد در واقع توانمند  نیقابل اعتماد نوشته شد.ا  یحرفه ا

(.ضمنا سلسله مراتب آموزش 10انجام دهد)  ی نیمختلف بال  یسطح تا استقالل کامل در بخشها  نیتر ییرا از ابتدا  ت اقداما  نیا  ریفراگ

 (. 21شد) نیتدو زیآنها ن ییاجرا ی ها تیها و محدود  یتوانمند نیا

 

 1ند یفرا  یدر جهت اجرا  یزی:برنامه ر۶گام

 ی قابل اعتماد و نحوه    یحرفه ا  تیهر فعال  سیروش تدر  ستیبا   یم  یبر توانمند  یمبتن  یها  کولومیمنظور آموزش براساس کور  به

 شود. نی تدو زیعملکرد دانشجو ن یابیارزش 

 قابل اعتماد  یحرفه ا تیهر فعال سیروش تدر نیی:تع1-6

 داشته باشند،انتخاب و اجرا شد.  یرا در پ  ریو استقالل فراگ یکه بتوانند توانمند  یروش3 سیمختلف تدر یروش ها یاز بررس پس

گراندراند در هر رشته  یادوب کانکت برگزارشد.در جهت برگزار ی در فضا یوتراپ یزیو ف یگفتاردرمان یدر رشته ها یراند مجاز گراند

و درمان    صی،تشخیابیاز مباحث ارز  کی.هر  د یگرد  یبردار  لمیو درمان ف   صی،تشخیابیمراحل ارز  ی   هیکل  مار یاز ب  یکتب  یبا اجازه  

  ن رایو فراگ  د یتوسط اسات  یها، بحث و بررس  لم یف  یگراند راند بعد از ارائه    یواگذار و در روز برگزار  نها به آ  د یبراساس تخصص اسات

 (. 22انجام شد)

  ی اقدام به طراح  گری کدیبا بحث و تبادل نظر با    رانیارائه و فراگ  ی علم  ات یه  یتوسط اعضا  یپورتی ر  سیک  انیروش آموزش همتا  در

 و درمان کردند.  صیتشخ ،یابیارز

رشته ها  روش فراگ  یط  وهیش  نیاجرا شد.درا  ی و کاردرمان  یوتراپ یزیف  ،ی گفتاردرمان  یآموزش حل مساله در  از    ران یشش جلسه 

 (. 23انجام شود) یبا تئور  یاطالعات عمل قیرا ارائه دهند تا تلف یاز محل کارورز ینیبال یویسنار کیخواسته شدتا هرجلسه 

 قابل اعتماد  یحرفه ا یها تیفعال یابی:ارزش2-6

ا  ی ها  تیدر انجام فعال  رانیفراگ  یتوانمند  یابیمنظور ارزش  به  هیدرجلسات کارگروه ته  یسوال9  ستیقابل اعتماد چک ل  یحرفه 

)با کسب اجازه    ییمجزا  یها  لمیمختلف ف  یحرفه ا  یها  تیدر فعال  رانیاز فراگ  کیاز هر    ییمحتوا  ییروا  ی.به منظور بررسدیگرد

کردند.سپس به منظور    لیرا تکم  CVRو  CVIو پرسشنامه    دیگرد  یهر رشته بررس  انیاز مرب  نفر  4و توسط  هیاز مراجعان( ته  یکتب

 
1 Plan how to implement 
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  ن ییها تع  تیفعال  یرا در اجرا   ر ی فراگ  یو سطح توانمند  یها را بررس  لمیبار ف2یمتفاوت از هر رشته و هرمرب  یمرب  4ستیچک ل  ییای پا

 (. 5-4-3وستینمودند)پ 

  

 1طرح   ی :اجرا۷گام

 یتوانبخش یرشته ها ینیبال یها کولومیکور یو بازنگر ن ی:تدو1-7

  ی آنها مورد بازنگر  ی ابیو ارزش  سیتدر  ی هدفمند، نحوه    یحرفه ا ی ها  ت یبراساس فعال  یتوانبخش  یمصوب رشته ها  یها  کولومیکور

 کولوم یدرصد کور  20بود و در مجموع    کولومیو منابع کور  یابیس،ارزشیتدر  ی  کولوم،نحوهیکور  یشامل محتوا   راتییقرار گرفت. تغ

 شد.  دییو تا  یدانشکده مربوطه بررس یآموزش یو شورا یگروه آموزشرات در ییتغ نیشد.ا یموجود بازنگر یها

 جهت اجرا  یآموزش یشده به گروه ها یبازنگر یها  کولومیو ابالغ کور بی: تصو2-7

 یها  کولومیکور1399ابالغ و از بهمن ماه  یآموزش  یو جهت اجرا به گروه ها  بیدانشگاه تصو  یشده در شورا   یبازنگر  یها  کولومیکور

 . دیاجرا گرد یآموزش یشده درگروه ها یبازنگر

 

 ند یفرا  ی:اجرا ۸گام

  یاز دانشگاه علوم پزشک97و96  ی ها  یاز ورود  ی کاردرمان   ریفراگ30و  یوتراپ یزیف  ریفراگ44،یرگفتاردرمانیفراگ27  ندیفرآ  نیا  رانیفراگ

تقس  یجند گروه  دو  به  بودندکه  اهواز  فراگ  میشاپور  اول  واحدها96یورود  رانیشدند.درگروه  داشتندکه  با    یکارورز  ی حضور  را 

 شده فراگرفتند.  یبازنگر کولومیرا براساس کور یکه کارورز97یورود رانیدوم فراگ  روهو در گ ی میقد یها کولومیکور

 ی کارورز  ی درواحدها  یتوانبخش  ی رشته ها  ان یو مرب  رانیفراگ  یتمند یشده بر رضا  یبازنگر  یها  کولوم یرکوریتاث  یابیمنظور ارزش  به

دارا  پرسشنامه محقق ساخت  پاCVR=0.80)ییروا  یاز  مق  ییا ی(و  ا  5  ی فیک  اسیبا  م  کرتاستفادهیل  یدرجه   ی تمندیرضا  زانیو 

 شد.  یهر دو گروه بررس انیو مرب رانیفراگ

 یکارورز  یدرواحدها یتوانبخش یرشته ها رانیشده بر مهارت فراگ  یبازنگر  یها کولوم یرکوریتاث یابیمنظور ارزش به

 . دیترم محاسبه گرد انیهر دو گروه در پا   یآسک ینمره  

 

 ند ی:تداوم فرا۹گام

 یشده برا  یبازنگر  یها  کولومی کور  یجهت اجرا  یزیاقدام به برنامه ر  یتوانبش  یدانشگاه گروه ها  یآموزش  یشورا  یمصوبه    طبق

 یتوانبخش  یممتحنه و بورد ها  یها  اتیها در تمام کشور به ه  کولومیکور  نیاهواز کردند.ضمنا ا  ی دانشکه توانبش  یها  یتمام ورود

 ارسال شد.

 
1 Do implement the plan 
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 تعامل:   یها  وهیش

دانشگاه علوم    یتوانبخش  ران یفراگ  ینیبرحل مسأله بر نمره آزمون بال  یمبتن  وهیآموزش به ش  ریتأث"مقاله با عنوان  چاپ .1

 ( 9وستیدر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد)پ "اهواز یپزشک

  یوتراپ یزیف  یرشته ها  رانیفراگ  یریادگی و سطح    یتمندیرضا  زانیبر م  یگراند راند مجاز  یبرگزار  ریتاث"مقاله با عنوان  چاپ .2

 ( 10وستی)پ زدی  یدر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک"کرونا روسی و ی در دوران پاندم یو گفتاردرمان 

درسال    یگفتاردرمان  رانیو فراگ  دیاسات  دگاه یاز د  ینیکننده و بازدارنده آموزش بال  لیعوامل تسه  یبررس"مقاله با عنوان  چاپ .3

 (1وستی)پ یدر مجله توسعه آموزش درعلوم پزشک"1398

عنوان  ارائه .4 با  ها  ینیبال  یواحدها  کولومیرکو   یبازنگر  "طرح  کاردرمان  یوتراپ یزی،فیگفتاردرمان   یرشته  مقطع    یو  در 

ا  یبراساس عملکردها  یکارشناس   قاتیتحق  یدر مرکز مل4000429شماره  "یقابل اعتماد در دانشکده توانبخش  یحرفه 

 (11وست ی)پ یآموزش پزشک یراهبرد

  دیاسات  دگاه یاز د  پی نترنشیبه صورت ا  ینیکننده و بازدارنده آموزش بال  لیعوامل تسه  سهی مقا"با عنوان  یقاتیطرح تحق  ارائه .5

 (12وستی)پ EDC0023با کد "یتوانبخش  یرشته ها انیو دانشجو

به   ینیاز نحوه آموزش بال  یگفتاردرمان   ی کارشناس  انیو دانش دانشجو  یمند  تیرضا  زانیم  یبا عنوان» بررس  مقاله  چاپ .6

 ( 13وست یشاپور)پ  یدر افراد مبتال به شکاف لب و کام « در مجله)فصلنامه توسعه آموزش جند یمیصورت درمان ت

  ان یدانشجو  ینیبال  ی بر حل مساله بر نمره آزمون توانمند  یمبتن  ی  وهی آموزش به ش  ریتاث"با عنوان  یقاتیطرح تحق  ارائه .7

 (14وستی)پ EDC0026با کد  "اهواز یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخش

 :د یکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک یآن در ارتقا جینتا یریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا یها وهیش
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 نتیجه مورد مطرح شده  مکان نقد  شماره

شورای  1

آموزشی 

دو   در دانشگاه

 نوبت

اساس مدل"-1 بر  و   EPA ارزشیابی 

تعیین سطح استقالل فراگیر در انجام 

نا  "مهارتهای تعیین شده در این مدل

 مفهوم است 

  

در این نوع ارزشیابی مربی سطح استقالل فراگیر در انجام  

بر اساس چک لیست سنجیده می شود. انتظار   EPA هر

مربی این است که در پایان کارورزی، فراگیر از سطح یک  

که فعالیت را بدون   5که فقط مشاهده می کند به سطح  

راهنمایی  حضور مربی می ت به  انجام دهدوحتی قادر  واند 

 دیگران هست برسد. 

از -2   صحبتی  فراگیر  ارزشیابی  در 

توسط  اینکه  و  تکوینی  های  آزمون 

چند نفر این ارزیابی انجام می شود و  

در چه فواصلی و بعد تصمیم گیری در  

است  چگونه  ارزیابی  نتایج  مورد 

 صحبتی نشده است.

هرکارورزی توسط دو نفر مربی و کمک مربی  ارزیابی در  

 انجام می گیرد. 

ارزیابی    -3   های  روش  باید  ارزشیابی 

 متعدد نوشته شود.

  

(  portfolioارزیابی کار پوشه ) .1

(، logbookشامل ارزیابی کارنما )

تشویق ها و تذکرات، گواهی های  

 انجام کار و نظایر آن

 درجه 360ارزیابی  .2

و   EPA مدلارزشیابی بر اساس   .3

تعیین سطح استقالل فراگیر در انجام 

 مهارتهای تعیین شده 

بر -4   مبتنی  کوریکولوم  مورد  در 

خیلی   هم  تدریس  توانمندی،روش 

مهمه که اشاره نشده است.در آموزش 

مبتنی بر توانمندی می بایست از روش 

از روش  استفاده  و  فراگیر محور  های 

های مختلف آموزشی در جهت تغییر 

و مهارت عالوه بر دانش استفاده    نگرش

شود و در کوریکلوم به آن اشاره شود 

 که اشاره ای نشده است 

  

 .روش تدریس همتایان 1

 .روش آموزش مبتنی بر حل مساله2

 .روش گراند راند مجازی3
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 حاصل:   جینتا

 دانشگاه  یآموزش یمارستانهایدر ب یتوانبخش یها کینیکل یک یزیف یها رساختی:توسعه زهدف 

 : جهینت

 

 ی علم اتیه یها و استقرار اعضا کینیکل یتخصص زی: تجههدف 

 : جهینت

 

 یپینترش یبه ا  یواحد-مسالیاز مدل ن ی مدل آموزش کارورز ریی: تغهدف 

 : جهینت

 

 ی بر توانمند یمبتن یها کولومیبا مفهوم کور ی علم  اتیه  یاعضا یی : آشناهدف 

  یها  کولومیبا مفهوم کور  یعلم  ات یه  یآنها نشان داد که اعضا  ج یکه نتا  دیکارگاه آزمون برگزار گرد  ی: قبل و بعد از برگزارجهینت

 آشنا شدند.  یبر توانمند یمبتن

 

 یتوانبخش یدر رشته ها یبر توانمند یمبتن یدر جهت آموزش کارورز یازسنجی: نهدف 

از اعضا  80انجام شده    ی: براساس نظر سنججهینت بر   یمبتن  یگزارش کردند که بهتر است آموزش کارورز  یعلم  اتیه  یدرصد 

 باشد.  یتوانمند

 

 یقابل اعتماد مرتبط با توانبخش  یحرفه ا  یها  تیفعال نییهدف: تع 

 : جهینت

 

 ی توانبخش یقابل اعتماد در رشته ها یحرفه ا یها تیمرتبط با هر فعال یتوانمند یحوزه ها نییهدف: تع 

 : جهینت
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 یتوانبخش یقابل اعتماد در رشته ها یحرفه ا تیمرتبط با هر فعال یها یتوانمند نیی: تعهدف 

  یو سلسله مراتب  یبه صورت جزئ  ازی مورد ن  یها  یرشته اقدام به نوشتن توانمند  تیبا توجه به ماه  یتوانبخش  ی: هر رشته  جهینت

 (. 8-7-6وستیکردند)پ 

 

 یبر مدل توانمند  یمبتن یابی: ارزشهدف 

پرسشنامه  جهینت از  استفاده  با  بوم  یسوال9  ی:  و  فارس  یساز  یترجمه  زبان  به  پا  ییروا  یدارا  یشده  انجام شد.    یابیارزش  ییا یو 

-p/ با  82  ی ثبات درون  ی ابیجهت ارز  رسونیپ   یهمبستگ  بیو ضر  CVI=0.80و  CVR=0.62پرسشنامه      یمشخصات روانسنج

value≤0.001 .شد 

 

 قابل اعتماد  یحرفه ا یها تیهر فعال   سیروش تدر نی: تدوهدف 

 انتخاب شد.  ریز سیروش تدر 3کولوم،یذکر شده در کور سی تدر یانجام شده عالوه بر روش ها یها ی:پس از بررسجهینت

    

 یتوانبخش یرشته ها ینیبال  یها کولوم یکور یو بازنگر نی: تدوهدف 

 شد.  ن یو تدو یهر رشته بازنگر ینیبال یها کولومیکور: جهینت

 

 جهت اجرا  یآموزش یشده به گروه ها یبازنگر یها کولومیو ابالغ کور بی: تصوهدف 

 . د یابالغ گرد یآموزش یو جهت اجرا به گروه ها بیدانشگاه تصو یآموزش یشده توسط شورا یبازنگر یها کولومی: کورجهینت

 

 یخشیتوان یشده در گروه ها یبازنگر یها کولومیکور ی: اجراهدف 

 اجرا شده است. یآموزش یدر گروه ها  مسالیشده به مدت دو ن یبازنگر یها کولومی: کورجهینت

 

 ی ،کاردرمانیوتراپ یزیف ، یگفتاردرمان  یدر رشته ها یبر توانمند  یمبتن یها کولومیکور  یاز بازنگر یابی: ارزشهدف 

 : جهینت

 یکارورز یدر واحدها یتوانبخش  یرشته ها انیو مرب رانی فراگ یتمندیشده بر رضا یبازنگر  یها کولومیکور ریتاث یابیارزش .1

 خوب داشتند. تیرضا رانیفراگ یشده بر توانمند یبازنگر کولومیکور  ریاز تاث انیدرصد مرب 95و  رانیدرصد فراگ 80نشان داد جینتا



 

52 

 ی کارورز یدرواحدها یتوانبخش یرشته ها رانیشده بر مهارت فراگ یبازنگر یها کولومیرکوریتاث یابیارزش. 2

  ی بازنگر  کولومیبا کور  رانینمره فراگ  نیانگمی   و82/1  ±01/1میقد  کولومیبا کور  رانیفراگ  یآسک  ینمره    اریو انحراف مع  نیانگی:مجهینت

 (. P-Value≤0.000دو گروه را نشان داد) نیانگیتست معنادار بودن اختالف م یآزمون ت جنتای.است 91/3±90/0شده 
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  یالزم برا یهایبراساس توانمند  ط یبهداشت مح یجهت دوره کارشناس یل یبرنامه تکم شنهادیپ

 موثر بر سالمت  یو اجتماع یطیعوامل مح ت یری مد

Proposing a remedial program for environmental health graduates based necessary 

competencies to manage social determinants of health. 

 

 اصفهان :دانشگاه

 

 ی انیفاطمه سپ  دیاطهر ام :ندیفرآ  صاحب

 

 پژمان عقدک   یپورزمان درضایحم ی مانی کوین:  ندیفرآ  همکاران

 

  ی طیعوامل مح  تیریمد  یالزم برا  یهایبراساس توانمند  طیبهداشت مح  یجهت رشته کارشناس  یلیبرنامه تکم  شنهادیپ   :یکل  هدف

 موثر بر سالمت  یو اجتماع 

 

 : یاختصاص اهداف

انتظار فارغ  یشغل   یهای توانمند  تعیین مؤثر بر    یعوامل اجتماع   تیری جهت مد  ط،یبهداشت مح  یرشته کارشناس  النیالتحصمورد 

 سالمت

  تیریاصفهان جهت آموزش مد  یدانشگاه علوم پزشک  طیبهداشت مح  ی رشته کارشناس  یبرنامه درس  ی هااهداف و سرفصل  نییتع

 مؤثر بر سالمت یعوامل اجتماع 
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 مسئله:   انیب

بهداشت بوده    ی شده و مورد توجه سازمان جهان  یی شناسا  میقد  ی موثر بر سالمت از زمانها  یطیو مح  ی عوامل اجتماع   ی قطع  نقش

تعار اساس  بر  اجتماع   نیا  فیاست.  و    یساختار  ،یطیاز عوامل مح  یا(، شامل مجموعهSDH)  1موثر بر سالمت  یسازمان، عوامل 

  ، یشغل  تیو امن  یکاریعوامل، ب  نی. از جمله اکند یم  ی کرده و کار و زندگ  دایرشد پ شده،    ولداست که در آن فرد مت  یمکان   ،یانه یزم

 . باشد یو... م ستیز طیسالم، آموزش، مسکن، مح یزندگ  وهیش ،یی غذا  تیو امن هیتغذ

 ران یا  ی علوم پزشک  یسالمت جامعه در دانشگاهها  یهستند که با هدف ارتقا  یمتخصص  یروهایاز جمله ن  طیبهداشت مح  کارشناسان

  ی طیو مح ی دارند تا حد امکان، عوامل اجتماع  فهیمتخصص وزارت بهداشت، وظ  یرویاز ن یافراد به عنوان بخش ن ی. اشوندیم تیترب

آب، فاضالب،    یمختلف از جمله کنترل آلودگ  یهانه یرشته در زم  نیا  نی(. شاغل1)ند یکنترل نما  کنند، یم  د یکه سالمت جامعه را تهد

از جمله  یو با مشکالت متعدد کنندیم تیو...  فعال یبهداشت مسکن، اماکن عموم ،ییهوا، خاک، بهداشت پرتوها، بهداشت موادغذا

( 3و2)شوندیه ماستانداردهای بهداشت محیط در حوزه سالمت مواج بودنباالبودن بیکاری، مشکالت مرتبط با آب و غذا و نامناسب 

آن، نقش   یاساس در برنامه درس  نیالزم را کسب کرده باشند. بر ا  یهایتوانمند  لیتحص  یدر ط  دیعوامل با  نیو جهت کنترل ا

 (.4)ردید مورد توجه قرارگیعوامل، با  نیا تیریمد یالزم برا  یهایموثر بر سالمت و توانمند یطیو مح یعوامل اجتماع 

در    طیکارشناسان بهداشت مح  ی شغل   فیبا وظا  ی درس  ی هااز عدم تطابق برنامه  یمشاهدات انجام شده حاک   مطالعات و  ج ینتا  یطرف  از

در    فهیانجام وظ  یبرا  انیدانشجو  تیبرنامه بر ترب  نیتمرکز ا  شتریو ب  باشد یم  ی درمان  ی بهداشت  یسالمت و درمانگاه ها   ی هاعرصه 

متخصص بهداشت    یروهاین  تی ترب  یشده که برنامه آموزش  شنهادی مطالعات پ   نیو فاضالب و.. است. در ا  بآ  ،یمانند شهردار  یی لدهایف

عالوه  ( به8-5داده شود)  قیآنها تطب  یآموزش  یازهایو ن  ییاجرا  یها تیبا فعال  یآموزش  یو محتوا  ردیقرارگ  قیدق  یمورد بازنگر  طیمح

گردد   یمحوله آنها طراح فیوظا یو در راستا ی شغل ازی افراد بر اساس ن نیضمن خدمت ا یآموزشها یزیرشده است برنامه شنهادیپ 

رشته    نیا  النیاز فارغ التحص  یادیماندن درصدز  کاریعدم تطابق باعث ب  ن ی(. ا9ارائه خدمات گردد)  تیفیتا منجر به ارتقاء سطح ک

 ی (. برا 11آنها نامطلوب کرده است)  یشغل  ندهیآو    یلیتحصرشته را نسبت به رشته    نیا  انینگرش دانشجو  نی( و همچن10شده است)

دوره اهداف  ا  یآموزش  یهاتطابق  برکاست  ازها،ین  نیبا  آمدن  فائق  مناسبتر  یهایو  نراه   نیموجود،  بازب  یازسنجیحل،  و    ی نیمجدد 

 یاثربخش  نیو تضم  جاد یعامل ا  نیو در واقع نخست  یدرس  یزیرگام در برنامه  نیاقدام، اول  نی. معموال اباشدیموجود م  کولومیکور

 (.12ماهر و متخصص است) یروهاین یآموزش و بهساز یهابرنامه

موثر بر سالمت، با توجه به شرح   یو اجتماع   یطیمورد انتظار جهت کنترل عوامل مح  یهایتوانمند  نییبا هدف تع  ند،یفرا  نیا  لذا

مح  فهیوظ بهداشت  نتا  ط،ی کارشناسان  براساس  و  شد  پ   ج یانجام  بازنگر  شنهاداتیآن  جهت  درس  یمحتوا  یالزم  مقطع   یبرنامه 

 . دیارائه گرد ط،یبهداشت مح یکارشناس

 

 :یخارج  اتیتجرب

براساس نقش    یدرس  یهااز ضرورت اصالح برنامه  یحاک  زیانجام شده ن  یآموزش  یازهاین  نهیدر زم  اینقاط دن  ریکه در سا  یمطالعات 

 مطالعات ارائه شده است:  نیاز ا یراستا برخ نیموثر برسالمت است. در ا ی عوامل احتماع   تیریمد نهیآنها در زم

 
1 Social Determinants of Health 
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و آموزش   ختهیاز متخصصان فره  یدیبه نسل جد  ندهیدر آ  طیمح  یکه مشکالت بهداشت  دی، اشاره گرد2ی لیو ک  1مطالعه کانگس   در

سازمان انجام شده است.    نیتوسط چند  ستیزطیمح  یبهداشت عموم  یانسان  یروین  تیتقو  یبرا  یادی ز  یهادارد. تالش  ازین  ده ید

  یدانشگاه  ی هابرنامه  یکنند تا از زنده بودن و اثربخش  یبا هم همکار  دی با  طیبهداشت مح  انبا آموزش متخصص  ریدرگ  یهاسازمان

 (.13حاصل شود) نانیاطم طیداشت محبه

  ی بود. الزامات اصل  یطیمربوط به سالمت مح  یهاسازمان  یبرا  یازسنجیانجام شد که با هدف ن  زلندیدر دانشگاه سوا  یگرید  مطالعه

 قیانجام تحق  یی پروژه و توانا  تی ریموارد، مهارت مد  نیبود از جمله ا  طیحل مسائل مربوط به سالمت مح  ی هاکه مطرح شد مهارت

اشاره کرده   یامنطقه   طیو شرا  یمحل  تیبا موقع  یآموزش و انطباق برنامه درس  یبه داشتن زمان برا   همطالع  نیا  نیو... بود. همچن

 (.14است)

آماده    مطالعه،   نیانجام شد. هدف از ا  یبهداشت  یهادر آموزش متخصصان مراقبت  ریدرگ  یموسسه آموزش  934در    ینظرسنج  کی

بود.    یدر آموزش خدمات بهداشت  ریدرگ  یبر اساس عمل مؤسسات آموزش  طیآموزش بهداشت مح  یها برا از دستورالعمل   یکردن برخ

حل مشکالت سالمت   یالزم برا  یهایتوانمند  یدانشجو در راستا  یابیآموزش و ارز  ستکه الزم ا  دهدیمطالعه نشان م  نیا  جینتا

 (. 15باشد) رانیدسته از فراگ نیدر ا طیمح

  ه یاول یبهداشت  یهامنتشر کرد به مراقبت  "همه یبرا هیاول یبهداشت  یهاارائه مراقبت "با موضوع 3ونسکو یکه توسط سازمان  یامقاله

  ه یتصف ه،یتغذ مانند   ی عوامل ریها تحت تاثمراقبت نی. ادی نمایانجام دهد اشاره م تواند یم ی کارمند بهداشت عموم کیکه   یفیو وظا 

ماه آموزش   9–6افراد با    نیدر سالمت جامعه دارند و ا  ی افراد نقش مهم  ن یا  نیآموزش بهداشت است. بنابرا  ضالب، فا  یآب، بهساز

کارشناسان   نی(. لذا الزم است هر دسته از ا16)ندیو جامعه را اداره نما  یسالمت فرد  یازهایمشکالت و ن  ها،یماریکل ب  ٪75  توانندیم

 . دی نما  افتیالزم را در  یهاوزش عوامل آم نیا تیریمد نیدر خصوص ا

 

 : یداخل  اتیتجرب

در کشور و خارج از کشور انجام شده است.   یبهداشت  یهارشته   ریآموزشی جهت پزشکان و سا  یزیادی در زمینه نیازسنج   مطالعات

 انجام شد.  ط،یمؤثر بر سالمت و در رشته بهداشت مح یبر عوامل اجتماع دیطرح، مرور متون به طور خاص با تأک نیاما در ا

و    طیبهداشت مح  ی روهاین  ییاجرا  فیشرح وظا  نییدر استان اصفهان با هدف تع1384و همکاران در سال    یکه حمد  یامطالعه  در

نامه  پرسش  قیها انجام دادند، از طرآن   ییاجرا  یهاتیبا فعال  یآموزش   یهامهبرنا  یسازبه منظور هماهنگ  یآموزش  یازهاین  نییتع

ها اعالم  خود را بر اساس نوبت تکرار آن   ییاجرا  یهاتیو فعال  یآموزش   یازهایخواسته شد که ن  موختهآنفر دانش   383و از    فایخود ا

،  38،  26  بیترتارشد به  یو کارشناس  ی،کارشناسی استان اصفهان در مقاطع کاردان  نیشاغل  یبه دست آمده طبق نظرسنج  جیکنند. نتا

 ی لیرشته تحص نیا یدروس آموزش یمطالعه ضرورت بازنگر نی. براساس اردندخود اعالم ک یشغل تیعنوان فعالرا به ت ینوع فعال 31

جامعه به شدت احساس  یواقع ازیو ن یکار نهیو زم طیراها در شآن فیکادر با شرح وظا نیا یآموزش یهاعدم تطابق برنامه لیبه دل

 (. 5)شودیم

 
1 Knechtges 

2 Killy 

3 UNESCO 
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  ن ینامه انجام شد باز نشان داده شد که نشان داد که در بپرسش  یکه با ابزارها یروانیش  ییو بابا  یمانند مطالعه اله   گر یمطالعات د  در

  یدر سطوح مختلف بهداشت  طیبهداشت مح  نیبازرس  یالزم برا  ی هایدر مورد توانمند  یی توافق باال   ط،یافراد متخصص بهداشت مح

ول دارد  خدمت  یآموزش  یازهاین  تیاولو  یوجود  سطوح  برحسب  برخ آن  یآنان  و  است  متفاوت   مقطع    یهاسرفصل  یها  دروس 

 (. 17و18آموختگان ندارد)دانش  یشغل ی ازهایتطابق الزم را با ن ط،یبهداشت مح یکارشناس

  82تا خردادماه سال    یآموختگان مقطع کارشناس% از دانش  7/42و پرورش مشخص شد که    انیه ملکوتبر اساس مطالع  نیهمچن

نسبت    ط، یرشته بهداشت مح  انینگرش دانشجو  ن یانگیو همکاران نشان داده شد م  ی توسط جمال  گرید  یاو در مطالعه  باشند یم   کاریب

مشکل، باال بردن درجه مهارت   نیارائه شده به منظور حل ا  شنهاداتیز پ ا  یکیاست.    قبولقابلاز حد    ترنییخود، پا   یشغل  ندهیبه آ

 (.19و20مصوب بود) یدرس  یهادر برنامه یبازنگر قیرشته از طر نیا انیدانشجو ی و سطح علم

  ی گروه بهداشت مح  نیترم آخر و مدرس  انینظرات دانشجو  یبا عنوان بررس  84در سال  یو سرچم  ینیکه توسط حس   یامطالعه  در

  طیبهداشت مح  یهادروس، متناسب با کار کاردان یبرخ ینشان داد که محتوا  نیو مدرس انیاز دانشجو ینظرسنج ج یانجام شد، نتا

  ی هاطیدر مح ینظر  یهاآموخته  ی و امکان استفاده از بعض ند ینماینم یدروس تخصص کبه در یکمک  چیاز دروس ه ینبوده و برخ

 (.21دارد)وجود ن یکارآموز

به   یسالمت شهر  تیریمداخله نظام مد  یبرا  ییالگو  ،یخدمات سالمت اجتماع   یهاو وثوق مقدم با عنوان بسته   یمطالعه دمار  در
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 (:یمختصر)فارس  شرح

 سه مرحله انجام شد:  ی مطالعه در ط نیا

 

 ی ااول: مرور کتابخانه  مرحله

اول، مرور متون جهت تع  در اجتماع   نییمرحله  با شرح وظا  یعوامل  و    طیبهداشت مح  یهاکارشناس  فیمؤثر بر سالمت مرتبط 

مؤثر بر سالمت، بهداشت    ی : عوامل اجتماع یدیجستجو از کلمات کل  نیعوامل انجام شد. در ا  نیا   تیریمد   یالزم برا  یهای توانمند

انگل  یتوانمند  ط،یمح معادل   ,Social determinant of health, Environmental health, skillاآنه  یسیو 

competency   یبه همراه عملگرها  (  مناسبAND, ORاستفاده شد. جستجو در پا) داده    ی هاگاهیISI web of science, 

SCOPUS, PROQUEST, PUBMED   یفارس  یهاگاهیپا  نیو همچن  magiran    وSID  آمد.    تمقاله بدس  32انجام شد و تعداد

داشت انتخاب شده   یشتریپژوهش، ارتباط ب  نیمقاله که با موضوع ا  12ها  آن   نیمقاالت به دست آمده موردمطالعه قرار گرفت که از ب

مؤثر    یطیو مح  ی عوامل اجتماع   تیریمد  یبرا  طیبهداشت مح  ی هاکارشناس  یالزم برا  یهایمقاالت، توانمند  نیعه او پس از مطال

 .دبر سالمت استخراج ش

 

 یدوم: انجام دلف  مرحله

 پژوهش  طیو مح یجامعه آمار 

  یدانشگاه علوم پزشک  طیبهداشت مح  النیالتحصسالمت و فارغ  یو عوامل اجتماع   طینظران حوزه بهداشت محصاحب  یآمار  جامعه

 اصفهان بود.
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  قاتی)مرکز تحق  تیریاصفهان، دانشکده مد   ی دانشگاه علوم پزشک  یاصفهان )معاونت بهداشت  یدانشگاه علوم پزشک  ت، یانجام فعال  طیمح

SDHبهداشت شماره دو اصفهان( بود.   (، مرکز بهداشت شماره دو اصفهان و مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش مرکز 

 و برآورد حجم نمونه پژوهش یریگروش نمونه 

بهداشت    النیالتحصاصفهان و فارغ  یسالمت در دانشگاه علوم پزشک  یحوزه عوامل اجتماع   نیمتخصص  انیهدفمند از م  یریگنمونه 

مرکز   رمجموعهیستاد مرکز بهداشت شماره دو شهرستان اصفهان و مراکز خدمات جامع سالمت ز  ، یبهداشتشاغل در معاونت طیمح

از روش گلوله برفانتخاب مشارکت  یبرابهداشت شماره دو اصفهان انجام شد.   از مشارکت  زین  یکنندگان  کنندگان  استفاده شد و 

  ک یها سابقه کار حداقل  نفر انتخاب شدند. در انتخاب نمونه   50  تیکنند و در نها  یرا معرف  یگرید  ن یکه متخصص  میخواست  ییابتدا

 سالمت مدنظر بود.  یاجتماع  یگرهانییتع نهیو صاحب نظر بودن در زم طیدر حوزه بهداشت مح تیسال و فعال

 انجام شد:  ریز ب یدر سه راند به ترت یدلف کیتکن

کارشناس بهداشت "شد که    یمضمون طراح   نیبا ا  یمطرح گردد، که سوال  دیبا   یازسنجین  : در گام اول، سؤال متناسب بایاول دلف  راند

  ن ی. الزم به ذکر است در ادامه ا"داشته باشد؟ دی با  ییهای مؤثر بر سالمت چه توانمند ی طیو مح یکنترل عوامل اجتماع یبرا طیمح

 لیسؤال، تحو  ی پس با مراجعه به محل کار افراد، برگه حاوارائه شد. س  یحاتیکنندگان توضمشارکت  یعوامل برا  نیسؤال در مورد ا

پژوهش و   نیو آنان در خصوص ا شدیداده م حیافراد توض یکنندگان داده شد. در شروع مراجعه، هدف از انجام پژوهش برامشارکت

اتمام مهلت دوهفته  ی. در گام بعدشدیجلب م  ندگانکنتوافق مشارکت  تا ی و نها   شدندیم  هی مراحل آن توج از  مجددا  با    یاو بعد 

مجددا  دو هفته بعد و    یهاچند نفر از کارشناس  یده . با توجه به عدم پاسخدیگرد  یآورها جمعحضور به محل کار افراد، برگه پاسخ

حذف شد و    یشابه و تکرارقرار گرفت و موارد م  لیوتحلهیها موردمطالعه و تجزانجام شد. پاسخ  یر یگیهفته بعد پ  کیدر مرحله دوم  

  ی هاکه کارشناس  یی هایرتوانمندیو ز  ها یاز توانمند  ی فهرست  تا ی گروه قرار گرفت و نها   ک یداشت در    ی که با هم همپوشان  یی هاپاسخ

 دارند به دست آمد.   ازین  یطیو مح  یاجتماع  یگرهانیی کنترل تع یبرا طیبهداشت مح

  29  تا  یمرور متون ادغام شد و نها  ج یاستخراج شده از مرحله قبل با فهرست بدست آمده از نتا  ستیمرحله ل  ن ی: در ای دوم دلف  راند

 ه ینامه تهبه شکل پرسش  ییها هیمرحله در قالب گو  نیحاصل از ا  ج یشد. نتا  یبنددسته   طهیح  8بدست آمد که در قالب    یتوانمند

پاسخدیگرد مق  هنامپرسش  یها.  بسصور به  کرتیل  ییتاپنج  اسیدر  بس  اد،یز  اد،یز  اریت  و  کم  تنظ  اریمتوسط،  از   میکم  و  شد 

ا  کیبه هر    ازین  زانیکنندگان خواسته شد که ممشارکت ز  هایتوانمند  نیاز  برا  هایرتوانمندیو  اجتماع   تیریمد  یرا  و    یعوامل 

 مؤثر بر سالمت مشخص کنند.  یطیمح

  یاجتماع  یگرهان یینفر(، متخصص تع  2)  ینفر از متخصصان شامل آموزش پزشک  7نامه توسط  پرسش  نیا  ییمحتوا  ییروا  یبررس

( مح  3سالمت  بهداشت  و  تا   2)  طینفر(  بررسد یگرد  د یینفر(  نپرسش  یصور  ییروا  ی.  ک  زینامه  صورت  از    7توسط    یفیبه  نفر 

 محاسبه شد. %91با آلفای کرونباخ  هنامپرسش ییای کنندگان انجام شد و پامشارکت

و به محل کار آنان و ارسال    یمراجعه حضور   قیکننده در مرحله قبل، از طرهمان گروه مشارکت  نی شده در ب  هینامه تهپرسش  مجددا 

شد و    نییپاسخ دو تا چهارهفته فرصت تع  افتیدر  ینفر بود. برا  50  ز یمرحله ن  ن یکننده در اشد. تعداد افراد مشارکت  عیتوز  لیمیا

 شد.  یآور جمع ها نامههمه پرسش  تا ینها

شده    افتیدر  یها( پاسخاریمعو انحراف  نیانگی)درصد و م  یفیتوص  یشد و با آمارها   SPSS24ها واردنامهپرسش  هیها: کلداده  لیتحل

 قرار گرفت. لیوتحله یو تجز یموردبررس
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  یمشکالت مرتبط با عوامل اجتماع  یبندتی)اولو  یه جز دو توانمندموضوع بود که ب  نیاز ا  ی قسمت حاک  نیبه دست آمده در ا  جهینت

مورد   یهایرتوانمندیو ز هایتوانمند هیمؤثر بر سالمت(، کل یطیو مح یعوامل اجتماع  نهیو پژوهش در زم قیمؤثر بر سالمت و تحق

 ( گرفته بودند. اد یز اریبس ازیو ن اد یز ازی)ن 5و4 ازیکنندگان، امتدرصد شرکت 70از  شیب طانتظار در پرسشنامه، توس

را ارائه    یکه مراحل انجام روش دلف  1یومفریارائه شده در مقاله ه  یهاییمرحله از پژوهش، بر اساس راهنما  نی: ایسوم دلف  راند

  ی طیو مح  یمشکالت مرتبط با عوامل اجتماع   یبندتیاولو"  تمیدو آ   در مورد  نکهیاجرا شد. با توجه به ا  ینموده است، راند سوم دلف

کنندگان وجود مشارکت  نی، توافق ب"مؤثر بر سالمت  یطیو مح  یعوامل اجتماع   نهیو پژوهش در زم  یفرد  رتقاا"و    "مؤثر بر سالمت

  یبندتیحاصل از اولو  ج یشد. نتا  عیکنندگان توزشرکت  نیب  ،یبندتیشد و جهت اولو  هیدو سؤال ته  نیبا ا  یانامهنداشت مجددا  پرسش

با   نی( دادند. بنابراادیز اریبس از یو ن ادیز ازی )ن 5و4 ازیامت هایتوانمند هیبه کل  دگان،کنندرصد شرکت 70از  شیمجدد نشان داد که ب

 .دیرس انیبه پا ی دلف یراندها ها تمیآ هیتوجه به توافق کسب شده در مورد کل

 

 یآموزش  یهااهداف و سرفصل  ن ییم: تعسو  مرحله

به   دنیالزم، جهت رس   یشد و اهداف آموزش  کیگرتفکیکدیاز    ها یتوانمند  ریو ز  های توانمند  طهی ح  ،یاهداف آموزش  نیتدو  جهت

 ط ینفر( و بهداشت مح  2)  یآموزش پزشک  نیپانل با حضور متخصص   کیمرحله    نیانجام ا  ی. برادیگرد   نیتدو  هایتوانمند  نیا  کیهر

مراحل قبل آماده شد و در جلسه در   جیاز نتا  یسینوشیجلسه پ   نیا  لی. قبل از تشکدیگرد  لیگروه( تشک  یریهمراه مدنفر به  3)

و اهداف    ها یرتوانمندیز  ها، یاز توانمند  ی ستی( لم یونکساعتیجلسه    3جلسات )  ن یدر ا  تا یکنندگان گذاشته شد. نهاشرکت   اریاخت

 . دی گرد نیتدو  ها ی توانمند یها طه یاز ح کیهر  یبرا یآموزش

  نیانجام شده ب سهی( گذاشته شد و در مقا میونکساعتیجلسه 2به بحث )  نیپانل متخصص نیشده مجدد در ا ن یادامه اهداف تدو در

به    یشده در برنامه درس  نییتع   یهایتوانمند  طه یاز ح  یشده مشخص شد که تعداد  نییدر حال آموزش و اهداف تع  کولومیکور

  یهامهارت  ،یزیرو پژوهش، استدالل و برنامه  ی ارتقا فرد  ،یطلبتیموارد حما  نیازجمله ا  ؛صورت شفاف موردتوجه قرار نگرفته است

اجتماع   یفرد مفاه   یو  آموزش  پ   یاجتماع   یگرهانییتع  میو  و  بود  بر سالمت  با    شنهادیمؤثر  مرتبط  اهداف  ا  کیهر  شد   نیاز 

  نیاضافه شدن ا  تیموجود که قابل  ی هادروس و  سرفصل  ستا،را  نی رشته اضافه شود. در هم  نیدروس ا  یهابه طرح دوره  ها ی توانمند

 ی آموزش  یگروه به شورا  یجهت اعالم نظر اعضا  یی نها  جی. نتادیگرد  زمشخصیدروس ن  نیقرار گرفت و ا  یاهداف را داشت مورد بررس

رشته   یاهداف جهت استفاده در برنامه درس  ن یعالوه امصوب شد و به  ج یشورا استفاده از نتا  نیارسال شد و در ا  طیگروه بهداشت مح

 . دیبه بورد رشته ارسال گرد طیبهداشت مح

 

 تعامل:   یها  وهیش

 Environmental health and preventive medicine: 3.674 - 2-year Impact Factorمقاله در مجله  چاپ

 ط یرشته بهداشت مح کولومیجهت استفاده درکور طیبا بورد رشته بهداشت مح مکاتبه

 
1 Susan Humphrey 
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 طیگروه بهداشت مح یآموزش  یطرح در شورا جینتا طرح

 : ندینقد فرا 

  یلدهایانجام خدمات در ف  یبرا  انیدانشجو  نیوجود دارد که ا  طی رشته بهداشت مح  انیدانشجو  تی نگرش در ترب  نیا  نکهیتوجه به ا  با

  ی گرهان ییمطالعه پرداختن به موضوع تع نیاز نقاط قوت ا  شوند،یآب و فاصالب و...( آماده م  ،یاز ارائه خدمات سالمت )شهردار  ریغ 

سالمت    در مراکز خدمات  النیالتحصفارغ  نیاز ا  یادینگرش تعداد ز  نیا  رغمیعل  رایاست،ز  رشته   نیا   یدرس  نامهسالمت در بر  یاجتماع 

بر    ی مبتن  ی برنامه درس  ک ی  یبه طراح  تواندیم  ها یتوانمند  نیی عالوه تعموارد توجه شود. به  نیشوند و الزم است به ا  ی مشغول م

مطالعه، استفاده از نظرات  نیا گر یمطالعه است. از نقاط قوت د ن یا یهای نوآور  گرید زرشته کمک کند که خود ا نیا یبرا یتوانمند

نظران حوزه  و مراکز خدمات جامع سالمت و صاحب یشاغل در ستاد مرکز بهداشت و معاونت بهداشت طیبهداشت مح یهاکارشناس

  ی ع یوس  فیط  دگاهی بود که باعث شد د  طیمح  هداشتب  یهاکارشناس  یآموزش  ی ازهاین  نییتع  یمؤثر بر سالمت برا  یعوامل اجتماع 

 مطالعه استخراج شود.  نفعانیاز ذ

  یبودن بعض  ی مشخص شد، کل  جیو استفاده از نتا  یبحث در مورد اهداف در جلسات گروه آموزش  نی که در ح  ندیفرا  نینقاط ضعف ا  از

که    یشکسته شد. به عالوه الزم بود که سرفضل و دروس  تریاهداف به اهداف اختصاص  نیشده بود،که در ادامه ا  نیاز اهداف تدو

از موارد نقاط   گرید  یکی.  دیدر پانل متخصصان مشخص گرد  زیموارد ن   نیمشخص شود که ا  زین  د موارد را پوشش ده  نیا  تواندیم

  ی با همکار  زیموارد ن  نیاهداف بود که الزم است در ادامه ا  نیبه ا  دنیرس  یبرا  سیتدر  یروش ها  یعدم طراح  ندیفرا  نیضعف ا

 شود. لیمربوطه تکم دیاسات

 

 ل: حاص  جینتا

و مهارت الزم    یمورد توانمند  40مقاله مرور شد و    12مقاله بدست آمده    32ابتدا مرور متون انجام شد که در مرور    ت،یفعال  نیا  در

 توانیم  ها ی توانمند  نی. از جمله ادیموثر بر سالمت استخراج گرد  ی عوامل اجتماع   ت یریمد  یبرا  طی بهداشت مح  النیالتحصفارغ  یبرا

ادغام    یدلف   جیکرد که در مراحل بعد با نتا  انیآموزش جامعه و.. ب  ، یمهارت ارتباط  ،یطلبتیحما  ، یبخشنیب  یمانند همکار  یموارد

 شد.  هینامه تهپرسش ک یشد و 

با سواالت بسته بپرسش  کی نامه با سوال باز و سپس  پرسش  کیابتدا    یادامه انجام دلف  در شد.    عیکنندگان توزمشارکت  نینامه 

  کسانی  ی مطالعه در هر سه راند دلف  نیکننده در ا. افراد مشارکتباشدی( م1کنندگان طبق جدول)مشارکت  کیعات دموگرافاطال

 اضافه نشد.  ا یحذف  یفرد العه،بودند و در تمام مراحل انجام مط

  

 کنندگان مطالعهمشارکت کیدموگراف یرهایمتغ یو فراوان ار یانحراف مع ن،یانگی: م1جدول

  یکل  یتوانمند  8بدست آمده در قالب    تمیآ  29و مهارت استخراج شد.    یتوانمند  29سوال باز،    جینتا  لیپس از تحل  یراند اول دلف  در

 شد:  یبنددسته  ریبه شرح ز

برنامه-2،یدانش تخصص-1 و  مبتن-4یطلبتیحما-3،یزیراستدالل  آموزش،  -6  سم،یپروفشنال-5  ستم، یبر س  یعملکرد  - 7مهارت 

 و پژوهش  یارتقا فرد-9 ی و اجتماع  یهارت فردم
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مشکالت مرتبط با    یبندتیاولو"جز مهارت  به  شودیقابل مشاهده است. همانطور که مشاهده م   2در جدول  یراند دوم دلف  جینتا

  68که حدود    "موثر بر سالمت  یعوامل اجتماع   نهیو پژوهش در زم  قیمهارت تحق"و    "موثر بر سالمت در جامعه  یعوامل اجتماع 

کنندگان  درصد از شرکت  70از    شیموارد ب  هیبق  یبه آنها را مشخص کرده بودند برا  اد یز  ای و    ادیز  اریبس  ازی کنندگان، ندرصد شرکت

 کردند.  نییرا تع ادی ز ای  ادیز اریبس ازین

 پرسشنامه  یهاهیاز گو کیکنندگان به هر پاسخ مشارکت  اریو انحراف مع نیانگیم ، ی: فراوان2جدول

درصد    70از    شیتوسط ب  زیدو مورد ن  ن ینامه مورد سوال قرار گرفت و اپرسش  کیدو مورد در قالب    نیمجدد ا  ی راند سوم دلف  در

  از،یموردن  ی هایاول توانمند  تیمرحله سه اولو  نیدر ا  شودیمشاهده م  3مشخص شد. همانطور که در جدول  اد ی و ز  ادی ز  اریبس  ازین

 . باشدمی(  0.77±4.32) ی طلبتحمای و( 0.64±4.42) سمپروفشنالی   ،(0.55±4.46)  اریمع افو انحر نیانگی با م یدانش تخصص

اولو  در سه  ح  تیکل  تخصص  از، یموردن  یهایتوانمند  طهیاول  م  ی دانش  انحراف  ن یانگیبا    ، (46/4±55/0)اریمعو 

 . باشدمی(32/4±77/0)یطلبتحمای  و(42/4±64/0)سمپروفشنالی

اهداف را پوشش دهد    ن یا  تواندیکه م  ی و به عالوه دروس  دیمشخص گرد  ها یبه توانمند  دنیرس  یدر مرحله آخر اهداف الزم برا 

 . باشدیم وستیپ مرحله به ن یا یهاافتهی شد.  نییتع
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  ی نیبال یریگ م یاستدالل و تصم ،یتفکر انتقاد " افتهیادغام  ی برنامه درس یابیاجرا و ارزش ،یطراح

  انیشده در دروس جهت دانشجو ینیو النه گز یتا کاربرد به صورت طول  ی بر شواهد از تئور یمبتن

 "یپزشک

Design, implementation, and evaluation of an integrated longitudinal and nested 

curriculum for critical thinking,clinical reasoning, and evidence-based clinical decision 

making from theory to application for medical students 

 

 رازی: شدانشگاه

 

 ی دکتر جواد کجور ینیام ترای: دکتر مندیفرآ  صاحب

 

دکتر محمد جواد    یدکتر شاهرخ عزت زادگان دکتر الهام افالک   ی لنکران  یدکتر کامران باقر  ی: دکتر محسن مقدمندیفرآ همکاران

دکتر سولماز زارع    اتیاصغر ح  یدکتر عل   یهیاکبر فق  یعل  دیدکتر س  ییرضا  تایبذرافکن دکتر ر  الیدکتر ل  یدکتر مانا مقدم  یفالح

 ی کارکن زهرا صفار نویم یهنرور دکتر محبوبه صابر دکتر آرش شجاع   بهنامدکتر  یدکتر محمد حسن کشاورز

 

 :یکل  هدف

تا کاربرد    یبر شواهد از تئور  یمبتن   ینیبال  یریگ  میاستدالل و تصم  ،یتفکر انتقاد  "  افتهیادغام    یبرنامه درس  یابیاجرا و ارزش  ،یطراح

 شده در دروس ینیو النه گز یبه صورت طول یپزشک انیجهت دانشجو

 

   :یاختصاص اهداف

بر شواهد    یمبتن  ی نیبال  یریگ  م یو تصم  ،ی نیاستدالل بال  ،یتفکر انتقاد  افتهیدرس ادغام    یوارد ساز  یبرا  یزیو برنامه ر  یسنج  از نی  •

 ی عموم یپزشک کولومیدر دروس مختلف کار
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 درس در طول دوره هفت ساله نیجهت آموزش ا دیاسات  یو توانمند ساز یآماده ساز •

 ی تفکر انتقاد تیبر شواهد با تقو ی مبتن ینیبال یریگ میو تصم  ینیاستدالل بال طهیدر ح یپزشک انیمهارت دانشجو تیتقو •

 درس اجرا شده یابیارزش •

 

 مسئله:   انیب

  یاب یباشد. دست  یباال م   یمناسب و مهارت تفکر انتقاد  یریگ  میتصم   یی با توانا  ی پزشکان  ازمندین  ازمندی ن  ینیبال  یمراقبت ها  طیشرا

  ،ی نیبال  حیصح  یریگ  میبر شواهد، تصم  ی مبتن  یارائه مراقبت ها  رینظ  یمثبت  یها  امد یمنجر به پ   یتفکر انتقاد  یبه   مهارت ها

ب  تیتقو  ت،یخالق پزشک  یم  ینیالاستدالل  اصل  یگردد. در آموزش  با مهارت ها  یپزشکان   تیترب  یهدف  بتوانند  تفکر    یاست که 

  ی نیبال  یریگ  میبر استفاده از شواهد به روز تصم  هیو با تک  حیصح  ی نیمعلومات و دانش، استفاده از مهارت استدالل بال  قیتلف  ،یانتقاد

 را به نحو احسن انجام دهند. 

. تفکر ردیشکل بگ  ینیو استدالل بال  ماریحل مشکالت ب  یتواند در ط  ی نوع قضاوت هدفمند است که م  کیدر واقع    یانتقاد  تفکر

بال  یانتقاد   ی ها  تیدر برخورد با موفق  ی جان یهوش ه  یریو جامع نگر، به کار گ  ی : عملکرد کللیاز قب  ییها   یژگ یشامل و  نیدر 

  ی از اهداف مهم آموزش پزشک  ی باشد. آموزش مهارت تفکر انتقاد  ی م  مار یجهت شناخت بهتر ب  لفمخت  ی اورژانس و استفاده از الگوها

 ی آن فرد با بررس  یاست که ط  یشناخت  یندیفرا  یاست. تفکر انتقاد  ینیساز پرورش استدالل بال  نهیباشد که خود زم  یم  یعموم

  کی  ی نیپردازد. استدالل بال  ی م  یریگ  میقضاوت و تصم  هاز آن ها ب  یریگ  جهیاطالعات در دسترس و نت  لیو تحل  هیو تجز  لیدال

  قیدق  صیتشخ  یبرنامه برا  کی   میاطالعات و تنظ  نیا  یبند  تی اولو  مار،یب  ی نیات بالاست که شامل استفاده از اطالع  دهیچیپروسه پ 

  ی شیسنتزو باز اند   ز،یآنال  قدرتپزشک است    کیو تفکر نقادانه    زهی انگ  ت،یخالق  رینظ  یعوامل مهم  ری پروسه تحت تاث  نیاست. ا  یماریب

شامل اجزاء تفکر نقادانه    ینیاستدالل بال  قتیکنند. در حق  ی م  یرا باز   ینقش مهم  ی نیتفکر نقاد هستند که در استدالل بال  کیاجزاء  

 است. کال یمد ویبه اضافه داشتن دانش ب

را   ینقش مهم یدارا بودن تفکر انتقاد زیبر شواهد ن یمبتن یپزشک ایشواهد  نیبهتر یبر مبنا ینیبال یریگ میدر تصم  گریطرف د از

بر شواهد، استدالل    یمبتن  یپزشک  میشود. مفاه  ی م  یی شناسا  ین یبال  یها  تیاز موقع  یاریابزار مهم در بس  کیکرده و به عنوان    فادیا

 نشان داده شده اند:  ریدر نمودار ز  ریمفهموم مرتبط با هم هستند که به شرح ز درو تفکر نقاد  ینیبال

را مد نظر    ینیمهارت استدالل بال  جادیا  یبرا  یا  نهیزم  شیبه عنوان پ   یآموزش تفکر انتقاد  تیاهم  یآموزش پزشک  یجهان  نویفدراس

 یمهارت تفکر انتقاد  یستیبا یپزشک  یکند که دانشکده ها  یموضوع اشاره م نیخود به ا یالزام یاز استانداردها  یکیقرار داده و در 

کنند    لیو تحل  هیرا تجز  هایماریب   ی نیبال  ی ها  یژگینتوانند و  انیاگر دانشجو  هایماریب  صیآموزش دهند. در هنگام تشخ  انیرا به دانشجو

  ی رسم   ریرا به صورت غ   ینیمهارت استدالل بال  انیاز دانشجو  یاریشود. در حال حاضر بس  یم  فیتوص  فیآنان ضع  ینیاستدالل بال

 یمجموعه ا یبند  تیپزشکان با تجربه با سازمان دادن و اولو  سهی . در مقارند یگ  یم   اد ی  ی متفاوت  یها   تیفیبا ک  ینیبال  یدر چرخشها

بر    یو تفکر مبتن  لیو تحل  هیو با قدرت تجز  یماریهر ب  ی دیکل  ی ها  ی ژگیو تطابق با و  سهیمقا  قی از طر  ماریب  یاز عالئم و نشانه ها

کرده و بر اساس استفاده از   یسازمانده  ق یرا به طور دق ماریواند مشکل بت  یکنند که م   ی را فراهم     م یچهارچوب نظر ک ی اسیق

 یاز چالشها  ی کینشان داد    یدر دانشگاه علوم پزشک  یعموم  یبرنامه پزشک  یابیدرست برسند. ارزش   صیشواهد موجود به تشخ  نیبهتر

  نیبر شواهد است. هم چن ینمبت  ینیبال یریگ میو تصم ی نیو استدالل بال یمهارت تفکر انتقاد یعدم توجه به آموزش رسم یاساس
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تلف  یانجام شده در دانشگاه ها  یجستجو تاکنون  نشان داد که  ادغام    نیا  قیداخل و خارج  در    افتهیسه موضوع مهم به صورت 

  ی نیبال  یریگ  میتصمو    ینیتفکر نقاد، استدالل بال  یبرنامه درس  1394منظور از سال    نیصورت گرفته است لذا بر ا  یها  کولومیکار

 . دیگرد یابیاجرا و ارزش ،یطراح ی عموم یپزشک  یها کولومیدر کار

 

 :یخارج  اتیتجرب

 تیتقو  قیاز طر  یمهارت تفکر انتقاد  تینشان داد که تقو  جیانجام شد نتا  کایمعتبر آمر  ی از دانشگاهها  ی ک یکه در    یمطالعه ا  در

ضمن   کایدر کشور آمر  یگری(. در مطالعه د1شود )  یپزشک  انیدر دانشجو  ینیتواند سبب ارتقا استدالل بال  یم   یداریتفکر د  یمهارتها

  ی ریگ  میتصم  تیتقو  یتفکر برا  یباالتر از داشتن دانش صرف است ضرورت گنجاندن آموزش مهارتها  بابتنکته که ط  نیبر ا  دیتاک

انتقاد  میمفاه  یمطالعه مرور  کی(. در  2قرار گرفت)  دیمورد تاک  ینیبال بال  ،یتفکر  به صورت    ینیبال  یریگ  میو تصم  ینیاستدالل 

عملکرد سبب ضعف دراستدالل  طهیدانش و چه در ح طهیچه در ح فکرشد که ضعف در ت انیشدند و ب فیمرتبط با هم تعر م یمفاه

 ( 3شود.) ی م یریگ میو تصم

نشان داد که    ج یانجام شد نتا  ی پزشک  انیدانشجو  یبر شواهد برا  یمبتن  یو پزشک  ی وزش تفکر انتقادآم  قیتلف  ی امیدانشکده م  در

 (4وجود دارد.)  انیتفکر نقاد و آموزش آن به دانشجو تیبه تقو ازی ن ینیبال یریگ میشواهد و تصم نیجهت استفاده از بهتر

شد که   انیمورد توجه قرار گرفت و ب  ینیآموزش تفکر نقاد و سپس آموزش استدالل بال  زیاسکاتلند ن  یداند  یدانشکده پزشک  در

 ( 5مهارتها را به طور کامل آموزش بدهند.) نیتوانند ا یمعمول نم یآموزش یبرنامه ها

  جیقرار گرفت. نتا سهیمورد مقا یو کشور اندونز ایدر دو دانشگاه کشور استرال  ینیآموزش مهارت استدالل بال یقیمطالعه تطب کی در

 ( 6است.) یضرور ییایو چه در آس ی غرب یتفکر چه در در دانشگاهها یمهارتها تیدرس توجه به تقو نیا ینشان داد که در طراح

 

 : یداخل  اتیتجرب

آموزش دادند و نشان دادند که آموزش تفکر نقاد    انیرا به دانشجو  ینیو استدالل بال  یو همکاران مهارت تفکر نقاد  یاکبر سلطان  دکتر

شد که در    یطراح  یمتفاوت  یطول   یتمها  زی تهران ن  ی( در دانشگاه علوم پزشک7موثر است. )  انیدانشجو  یاسیاستدالل ق  ز،یبر آنال

هت آموزش استدالل و همکاران ج  یع یصنا  فیظر  دی( دکتر ناه8آموزش داده شد.)  ی نیت تفکر و استدالل بالیتمها تقو  نیاز ا  یکی

کردند که آموزش نحوه مواجهه با    انی ب  سندگانیبر آموزش تفکر نقاد استفاده کردند نو  د یبا تاک  ها یماریاز روش شرحنامه ب  ینیبال

 ( 9گردد.) یم انیتفکر نقادانه دانشجو تیتقو بسب هایماریو استفاده از شرحنامه ب یماریعالئم ب

 ص یمدلها توجه به تشخ  نیا  شتریکردند. در ب  شنهادیشش مدل را پ   ینیو همکاران جهت آموزش استدالل بال  یزدانیشهرام    دکتر

  ی آموزش تفکر انتقاد  تیکرمانشاه اهم  ی و همکاران در دانشگاه علوم پزشک  ی( جعفر10دارد.)    یتفکر نقش مهم  حیصح  ریدرست و س

تاک  انیبه دانشجو بازب  دادند قرار    دی را مورد  ا  کولومیارک   ینیو  ضرورت    کیرا    یرسم  کولومیمهارت در کار  نیو گنجاندن آموزش 

  ی پزشک   انیدانشجو  یتفکر انتقاد  تیتقو  یرا برا  یآجا مدل  یو همکاران در دانشگاه علوم پزشک  یمفاخر  می( دکتر مر11دانستند.)

 ( 12قرار گرفت.) د یمناسب مورد تاک یآموزش طیمح تیآموزش و تقو نیا تیمدل اهم نینمودند. در ا  یمعرف
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 (:یمختصر)فارس  شرح

 تاکنون ادامه دارد. 1394آن شروع شده و از مهر  نیو تدو یزیبرنامه ر  94ماه  بهشتیحاضر از ارد ندیفرآ

 

 افته ی ادغام    یبرنامه درس  ن یبه تدو  ازیضرورت ن هیتوج  یسنج  ازی اول: ن  مرحله

 ان یو دانشجو  دیمرور مستندات انجام شده و سپس نظرات اسات  یسنج  ازین  نیانجام ا  یصورت گرفت. برا  یسنج  ازیمرحله اول ن  در

 ی قرار گرفت و سپس بر اساس الگو یمورد بررس زین ایمعتبر دن ی دانشگاه ها یها کولومیقرار گرفت. کار یمورد بررس لیفارغ التحص

 . د یردهدف محور، اهداف درس مشخص گ

در مقاطع مختلف   یدرس به صورت طول  نیا  نیمطرح شد و تدو   1394دانشگاه در سال    یآموزش  یدر شورا  یسنج  ازین  نیا  جینتا

 قرار گرفت.   دییمورد تا

 

 مسئول برنامه   ان یو دانشجو  ارانیو دست  دیاسات  یدوم: توانمند ساز  مرحله

 نیدر ا  ارانیو دست  دیمخصوص اسات  یانمند سازتو  یمسئول برنامه، دوره ها  انیو دانشجو  ارانیو دست  دیاسات  یتوانمند ساز  جهت

تهران جهت ارائه کارگاه تفکر نقاد دعوت    یعلوم پزشک  انیصاحبنظر دانشجو  دیاسات  یکیشروع برنامه از    یخصوص صورت گرفت. برا

دوره    نیاز مدرس  یادیتعداد ز  نیرا ادامه دادند هم چن  ی خود دانشگاه توانمند ساز  د یبعد اسات  یبه عمل آمد و سپس در دوره ها 

 داشتند. زیرا ن یارشد آموزش پزشک ی خود مدرک کارشناس یعالوه بر رشته تخصص

 

به   یعموم   یپزشک  کولومیدر مقاطع مختلف کار   افتهی سه موضوع ادغام    نی وارد کردن ا  یبرا   ی زیسوم: برنامه ر  مرحله

 شده  ینیصورت النه گز

 ت ی و ضرورت تقو  یپزشک عموم  کی  یهایتوانمند  فیدانشگاه و تعر  1388در سال    یعموم  یادغام شده پزشک  کولومیکار  یمبنا  بر

  یعموم  یدرس در طول دروه پزشک  نی، اWFME  یبر شواهد در استانداردها  یمبتن  یریگ  میو تصم  ینیاستدالل بال  ،یتفکر انتقاد

 شد.  یزیو برنامه ر یطراح یبه صورت طول

 ان یاز دانشجو  ی کیو    یداخل  نیو متخصص  یآموزش پزشک  نیمتشکل از متخصص  یگروه مجاز  ک یارائه درس به عهده    تیمسئول

را جهت ارائه   یعموم  یهفت ساله پزشک  کولومیارائه در طول کار  یزمانها  نیگروه در جلسات متعدد بهتر  نیگذاشته شد. ا  یپزشک

استدالل    ، یدروس تفکر انتقاد  ی مختلف و طرح دوره ها  یدانشگاه ها  یها  کولومیدرس مشخص نمودند و ضمن مطالعه کار  نیا

در طول دوره هفت ساله را    افتهیسه موضوع  به صورت ادغام    نیارائه ا  ی بر شواهد، راهکار ها  یمبتن  ی نیبال  یریگ  میو تصم  ینیبال

گروه    ریدر مقابل با سا   نینوشته شد و هم چن  روه گ  نیا  یدرس با همکار  ن یسپس طرح دوره امورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و  

پا  یآموزش  یها . به منظور مشارکت  دیو سهم آموزش هر گروه مشخص گرد  یدوره آموزش  نیا  اتیجزئ  ی نیو بال  ی عموم  ه، یعلوم 

و دفتر توسعه   یهمکار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک  انیدر گروه دانشجو  اتیجزئ  نیا  ییدانشجو  یگروه ها  شتریهرچه ب

 اخذ شد.  یبرنامه درس تیفیک شتریو نظرات آنان جهت ارتقاء هرچه ب  دیمطرح گرد زین یآموزش دانشکده پزشک
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که در مراحل قبل ذکر شد    یسنج  ازی. پس از انجام ندیگرد  میو تنظ  هیهاردن تهبر اساس ده گام    افتهیدرس ادغام    نیدوره ا  طرح

 یابیارزش  لیو تحل  هیتجز  رینظ  طهیح  یسطوح باال  یشناخت  طهیح  نیمشخص شدند در تدو   یریادگ ی  ی ها  طهیو ح  یاهداف آموزش

 شد.  یبه اهداف مهارت یخاص اریدرس توجه بس تیبا توجه به ماه نیچنمورد توجه قرار گرفت و هم  تیو خالق

بزرگساالن تالش شد که مطالب از ساده شروع شده و سپس مطالب    یریادگیمحتوا با توجه به اصول    بیو ترت  ی برنامه درس  یمحتوا

 شد.  نییتع ریمطالب به شرح ز یبعد مطرح گردد. توال یتر در سالها دهیچیپ 

در    مارستانیدر ب  ماریتماس زودرس با ب  ی نیجهت مشاهده موارد بال  نیورت گرفت و هم چنتفکر نقاد در ترم اول ص  یتئور   آموزش

 شد. هیارا کیشده در درس آداب  ینیبرنامه به صورت النه گز نیشد. ا یجلسه طراح کی

بر    ی نیموارد بال  ینقشه مفهوم. موارد مطرح شده در د یارائه گرد  انیبه دانشجو 1ی ترم دوم آموزش تفکر نقاد بر اساس نقشه مفهوم  در

 ه یمباحث اول  یمفهوم  ینقشه ها  نیا  یو طراح  رییدر تغ  نیبود همچن  انیدانشجو  هیعلوم پا  طهیاساس مطالب آموخته شده در ح

 برنامه به صورت النه  ن ی. ادیادغام شده و ارائه گرد  م یبر شواهد با ابن مفاه  یمبتن  ی نیبال  یریگ  میصمبر شواهد و ت  ی مبتن  یپزشک

 شد. هی شده در درس آداب دو ارا ینیگز

  دیگرد  یبررس  هیعلوم پا  انیبا عالئم و نشانه ها در سطح دانشجو  ینیبال  ماریب  کی  هایماریترم سوم با استفاده از روش شرحنامه ب  در

  ، ینیشرحنامه ها و آموزش استدالل بال  نیارائه ا  نیعالمت مورد بحث قرار گرفت . در ع   نیمنطبق با ا  ینیو سپس سه شرحنامه بال

برنامه به صورت   نیآموزش داده شد. ا  زین  م یتصم  میبر شواهد و مفاه  یمبتن  یریگ  مینقاد و توجه به تصم  رتفک  تیتقو  یراهکارها

 شد. هیشده در درس آداب سه ارا ینیالنه گز

برنامه به    نیقرار گرفت. ا  دیمورد تاک   ماریب  ن یدر بال  یبه صورت عمل  یقبل   می مفاه  ماریه تماس زودرس با بترم چهارم با برنام  در

 شد. هیشده در درس آداب چهار ارا ینیصورت النه گز

 یدرس ضمن توجه به اصول اجتماع   نیمطرح شده در ا  ینیطبابت و در قالب موارد بال  یدرس آداب اجتماع   کیترم پنجم در قالب    در

 قرار گرفت.  د یمورد تاک  ینیشواهد جهت پاسخ به سئوال بال یو جستجو  ینیطبابت مباحث تفکر نقاد، استدالل بال

و نحوه    ینیجلسه ارائه مورد بال  کیدر هر بالک ارائه شده    یوپاتولوژیزیبه مقطع ف  انیو ورود دانشجو  هیدوره علوم پا  انیاز پا  پس

 . دیگرد هیشد و ارا ی نیمختلف النه گز یهایماریبا آن با توجه به شرحنامه ب برخورد

آموزش داده شد در بخش    ینیبال  یریگ  م یتفکر نقاد و تصم  ، ین یاستدالل بال  ی اصل  م یمفاه  نیدر زمان ورود به بال  ی نیدوران بال  در

 ن یده روزه آموزش داده شد ا یدوره مجزا کیو روش بلند فکر کردن در  هایماریبر اساس شرحنامه ب ینیمباحث استدالل بال یداخل

 بر شواهد احاطه داشتند ارائه دادند. یمبتن  یتفکر نقاد و پزشک م یکه در خصوص مفاه یگروه داخل ده یآموزش د دیدوره را اسات

شواهد،    ی، جستجوPICOر اساس فرمت  ب  ی نیسئوال بال  نیتدو   ریبر شواهد نظ  ی مبتن  ی پزشک  یلیمباحث تکم   یسال دوم کارورز  در

 یآموزش دهنده جزء گروه مجاز  دیاسات  هیو نسبت شانس و ... آموزش داده شد. کل  یابینسبت ارزش  ینقادانه شواهد شاخصها  یابیارز

 
1 Concept Map 
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  یتفکر نقاد صورت م تیبر تقو هیبا تک  ینیبر شواهد و استدالل بال یمبتن یادغام موضوعات پزشک  هها با توجه ب case هیبودند و کل

 گرفت.

در قالب    یو دفتر توسعه دانشکده پزشک  یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک  یدر گروهها  انی دانشجو  ینیبال  یدوران کارورز  در

بازخورد   افت یدر  یارائه دادند و برا  انیتر بهدانشجو  دهیچیپ   یها  case  یسر  کیمباحث قبل را بر اساس    پیمنتورش  یگروه ها

 .ی واتساپ یاز گروه ها شتریهرچه ب

آموزش در گروه کوچک،    ،ی تعامل  یآموزش سخنران  یاستفاده شد. در ارائه دروس از روشها  دیارائه بازخورد تحت نظارت اسات  یبرا

 آموزش در واتساپ استفاده شد.  نیو همچن می بر ت یکالس وارونه، آموزش مبتن

بر    یمبتن  یریگ  میو تصم  ینی مهارت استدالل بال  تیو اطفال با هدف تقو  ی داخل  یدر گروه ها  یجلسات گزارش صبحگاه  نیهمچن

 Clinicoجلسه  ک یجلسات را به عهده گرفتند. در هر فصل    نیا  تیهدا  تیمسئول  ده یآموزش د   یداخل  ارانیشد و دست  یشواهد طراح

Pathologic Conference   برگزار دیبرگزار گرد  یو مجاز  یبزرگ دانشگاه همزمان به صورت حضور  یسالنهااز    یکیدر    زین .

  تیشد جلسات به سمت تقو  ینمود و تالش م  یشده را با گروه صاحبنظران مشورت م  ی معرف  ماریکننده قبل از جلسه در خصوص ب

به ارائه    زین  یژورنال کالب بخش داخل  ساتبرود. جل  شیبر شواهد پ   یمبتن  یریگ  میو تفکر نقادانه و تصم  ینیمهارت استدالل بال

گرفت و در    یکامل صورت م  ی، جستجو PICOبا فرمت    ینیو در پاسخ به هر سئوال بال  افتیخصوص اختصاص    نیمقاالت در ا

 اریتدر اخ  1شده   ی ابیصفحه از خالصه ژورنال کالب به صورت خالصه مقاله ارز  ک یگرفت و    ی نقادانه مقاالت صورت م  یابیجلسات ارز

 گرفت.  یقرار م انیدانشجو

 

 ان ی دانشجو  ی ریادگیو    تیرضا  ج یبا نتا  یروشنگر  یابیمدل ارزش  قیبرنامه بر اساس تلف  یابیچهارم: ارزش  مرحله

  تیرضا  یبرا  یبرنامه روشنگر  یابیاز مدل ارزش  نیو رفتار ( استفاده شد. هم چن  یریادگی  ت، یبرنامه از ) سنجش رضا  یابیجهت ارزش 

آن آزمون مورد سنجش   یبر اساس نمرات کالس  انیدانشجو  یریادگیپرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .    کی  لهیبوس  انیدانشجو

و    ینیاستدالل بال  یواقع  طیدر مح  ماریدرخواست شد که موقع ارائه ب  یبخش داخل  ینیبال  دیاز دو نفر از اسات  نیقرار گرفت. همچن

 مورد سنجش قرار دهند.  انیعملکرد دانشجو ستیبر اساس چک ل انیبر شواهد دانشجو  یمبتن ینیبال یریگ میتصم

قرار گرفتند.   یمورد بررس  انیو دانشجو  دیاسات  دگاهیمهم برنامه از د  یها  یژگیمشکالت و و  زین  ی روشنگر  یاستفاده از الگو  جهت

و    دی اسات  دیاز د  یگذار بر برنامه درس  ریعوامل تاث  نییو تب  حیمهم و تشر  لیمشاهده کل برنامه توسط صاحبنظران، جدا کردن مسا

 بود.    نهیزم نیشده در ا اماز اقدامات انج انیدانشجو

 

 تعامل:   یها  وهیش

 تعامل  یها وهیش

 و دانشگاه  یدانشکده پزشک یآموزش یارائه دوره در جلسه شورا-1

 
1 Critically appraised topic 
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 FAIMER یآموزش پزشک یالملل نیدر سازمان ب هیارا-2

 ی عموم یآموزش پزشک یسازمان جهان ابانیدر جلسه ارز هیارا-3

 کشور گرجستان  یدر جلسات اعتباربخش هیارا-4

مقاله  -5  Implementation and evaluation of extra curricular Themes for Undergraduateانتشار 

basic science medical Courses at Shiraz medical school  مجله    درJournal of Education and 

Health promotion 

مقاله  -6  Teaching clinical reasoning to undergraduate medical student by illness Scriptانتشار 

method a randomized controlled trial    در مجلهBMC Medical Education 

مقاله  -7  TeachingEvidence Based Medicine( EBM) to Undergraduate medical studentsانتشار 

through flipped classroom Approach مجله   درShiraz E-Medical Journal 

مقاله  -8  Journal ofمجله    در  Early Clinical Exposure Program in learning renal physiologyانتشار 

Advances in Medical Education and Professionalism 

آموزش علوم   یکشور  شیهما  نیو دوم  ستیطبابت در ب  یدرس آداب اجتماع   یو اجرا  نیتدو  ،یسنج  ازیارائه خالصه مقاله ن-9

 یپزشک

مقاله  -10  Qualitative evaluation of General Practitioner training program as viewed byانتشار 

graduates مجله   درJournal of Advances in Medical Education and Professionalism 

مقاله  -11 مجله   در  Program evaluation of an Integrated basic science medical curriculumانتشار 

Journal of Advances in Medical Education and Professionalism 

 

 حاصل:   جینتا

برنامه بعد در خصوص کل  انیدانشجو  یباال  تینشانگر رضا  یسنج  تیرضا  جینتا ب  یسنج  تیترم ها رضا  هیاز   شتریصورت گرفت 

 بودند.  یاز برنامه راض انیدانشجو

صورت   ینترنیدوره ا  ان یاز کل درس در پا  یسنج  ت یرضا  کیانجام شده در هر ترم در خصوص هر مبحث    یسنج  تیعالوه بر رضا 

 بود.      ریآن به شرح ز جیگرفت که نتا 

 یریادگی

 ان یدانشجو  %95  یانیپا  یآزمونها  افتهیدوره بود. در آزمون ادغام    نیدر ا  انیقسمت نشان دهنده نمره قابل قبول دانشجو  نیا  جینتا

  نیانگیاعالم شد م  5از    55/3  انینمره آزمون تفکر نقاد دانشجو  نیانگیم  ی کالس  یرا کسب کرده بودند. در آزمونها  14  ینمره باال
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 20از    94/15  ینمره در آزمون چهار جواب  نیاعالم شد ا  10از    15/8  انیشرحنامه دانشجو  یآزمون هماهنگ  در  ینینمره استدالل بال

 بود.  20از  62/16 انینمره دانشجو نیانگیم زیبر شواهد ن یمبتن  یدرس پزشکبود. در 

 رفتار

  -رو به جلو  ی نیدر خصوص استدالل بال  انیاز دانشجو  %87.6شده نشان داد که    نییتع  ستیبا استفاده از چک ل  د یاسات  یابیارز  جهینت

 در سطح  مناسب عمل کرده بودند.  یداخل یهایماریب صیرو به عقب و اصل امساک در تشخ ینیاستدالل بال

 :یبرنامه براساس مدل روشنگر یابیارزش 

از   نیذکر شده است. هم چن  ندیدر قسمت نقد فرا  جیقرار گرفت که نتا  یمورد بررس  یو داخل  یتوسط صاحبنظران خارج  برنامه

دانشجویان  خواسته شد که تجربیات  یادگیری  خود را به صورت نوشتار تعقلی 1  یادداشت  کنند. بررسی  و تحلیل  نوشتارهای  تعقل ی   

  یریادگی هفت ساله سبب    کولومیدوره در طول کار  یآرام ، اجرا یآموزش  ی اعتماد، فضا  ت،یمیصم ، ینشان داد که هم دل   انیدانشجو

نوشته    یبر اساس جزوه ها  یریادگیمتداول    وهیروش آموزش باعث شده بود از ش  نیکردند که ا  انی ب  انیآنان شده بود. دانشجو  قیعم

. بودندبروند، لذت برده  یمتنوع آموزش یبا روشها یریادگی شده به سمت   

رفتار    رییموارد ارائه شده بود. در خصوص تغ  هیفعال از بق  یریادگی   ،یریادگی مشارکت در    د، یتوسط اسات  اتیاشتراک گذاشتن تجرب  به

در ارتقاء مهارت و    caseبر    یمبتن  یکار در گروه کوچک در آموزشها  ،یتئور  یکالسها  یاعالم کردند که آموخته ها  انیدانشجو

برنامه    ریکارگاه با سا  یتداخل ساعات برگزار  رینظ  یی ها  تیآنان موثر بوده است. البته محدود  یریگ   میو تصم  حیصح  ینیاستدالل بال

از مطالب توسط    یموشکافانه برخ  یو بررس  شتریجهت مرور ب  ی عدم فرصت کاف  د،یمتفاوت اسات  انی موظف در بخشها، فن ب  یها

 مطرح شد.   انیدانشجو

 : نقد

در جلسات بحث و تبادل   ندیفرا  نیاستفاده شده است ا ی و داخل  یاز نظر صاحبنظران خارج ندیتاکنون جهت نقد فرا 1394سال  از

موسسه در   ی موسسه و فلوها  نینظر صاحبنظران او    ده ی گرد  ی( معرفFAIMER)  یآموزش پزشک  ینظر با صاحبنظران انجمن جهان

موسسه بازخورد   نیشده صاحبنظران ا  یطراح  ینیبال  یها  Caseدرس و بخصوص    ائهخصوص آن اخذ شده است. در خصوص نحوه ار

 بود.  ریبازخوردها به شرح ز نیاز ا یدر نمونه ا نیارائه دادند که مورد استفاده قرار گرفت . هم چن ندیرا به صاحب فرا یی ها

تدر  • انتقاد   سیروش  تفکر  ا  یدرس  با  اساس مشورت  بر  بود که  نظر گرفته شده  کار در گروه کوچک در  به صورت  ابتدا   ن یدر 

 .افتی رییتغ یمفهوم ینقشه ها یصاحبنظران به صورت آموزش بر مبنا

روش سنجش بر    نیها و همچن  ینیروش آموزش شرحنامه بال  کی برد  امیلیو  یبا مشورت با آقا  ینیدر خصوص مهارت استدالل بال  •

 [در نظر گرفته شد 1با شرحنامه ] یاساس آزمون هماهنگ

 ن یبر اساس استاندارد ا  ابانیارز  هیشد و کل  یمعرف  ندیفرا  یآموزش پزشک  یجهان  ونیسازمان فدراس ابانیبا ارز  یدر جلسات هماهنگ  •

ا آموزش  استانداردها  نیسازمان  جزء  را  مهارت  پزشک  یضرور  یسه  آموزش  ا  ی عموم  یانجمن  نمودند.  در   ن یاعالم  صاحبنظران 

 الزم ارائه دادند. یبازخوردها انیدانشجو یتعقل یهاخصوص نحوه انجام نوشتار

 
1 Reflective essay 
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کشور    نیه صاحبنظران او مورد توج  دیارائه گرد  ندیفرا  نیکشور گرجستان ا  یپزشک  یدانشکده ها  ابانیبا ارز  یدر جلسه هماهنگ  •

 قرار گرفت.

مقاالت و    یو داوران در بازنگر  یالملل  نیمختلف درس از نظر صاحبنظران ب  یبا توجه به ارائه مقاالت مختلف از قسمتها  نیهمچن  •

 استفاده شد.  ندیفرا

  ی علم  تهیجلسات کمگرفته شد و در    ندیصاحبنظر در خصوص فرا  ی علم  ات یه  ینظرات اعضا  زی سطح کشور و کالن منطقه ن  در

دانشگاه به طور کامل ارائه شد و   نیبرنامه ا یکشور  ینیدرس استدالل بال یطراح یعلم تهیدر جلسات کم نیو همچن ادیکشور المپ

ها شفافتر    تمیو آ  دیگرد  لیصاحبنظران تعد  نیشرحنامه با نظر ا  یمثال آزمون هماهنگ  طوراز بازخورد صاحبنظران استفاده شد. به  

 شد. یطراح

قرار بود درس   هی استفاده شد. به طور مثال در جلسات اول  انیدانشگاه و دانشجو  یعلم  اتیه  یاز بازخورد اعضا  زیسطح دانشگاه ن  در

علوم    5به ترم    انیو دانشجو  یعلم  اتیه  یو اعضا  نیمنتقل شود که پس از صحبت با مسئول  یطبابت به دوره کارورز  یآداب اجتماع 

  انیبا نظر دانشجو  نیکرد. همچن  دایپ   رییبه روش کالس وارونه تغ  ی نیبال  یریگ  میقسمت تصم  سیروش تدر   نیجابجا شد همچن  هیپا

 . د یگرد ل یاز مباحث تعد یبرخ

  ی نیبال  یمقرر شد در بخشها  زیاز مباحث، ن  یموشکافانه برخ  یجهت بررس  ی خصوص تداخل کالسها با برنامه و عدم فرصت کاف  در

نداشته   یگرید  یبرنامه آموزش  انیده روز دانشجو  ن یدرس به صورت جداگانه در ده روز برگزار شد و در ا  نیا  یکالسها  یکارآموز

و همکاران   انیصورت گرفت. نقد مجر  انیدانشجو  یارائه بهتر مطالب و توجه به بازخورد ها  هتج  نیمجدد با مدرس  ی باشند. هماهنگ

وجود    یاز مطالب به صورت مجاز  یدرصد  هیبه ته  ازیکرونا ن  ینجام شده نشان داد که با توجه به پاندما  ی شیبر اساس بازاند  ندیفرا

 برگزار شد. یاول بصورت مجاز ی کرونا کارگاهها بخصوص در ترم ها  یدارد و در دوران پاندم 
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  ییماما یدوره کارشناس انیدانشجو یها یتوسعه توانمند  یبرنامه آموزش ی ساز ادهیو پ نیتدو

 یحرفه ا ینقش ها رش یجهت پذ

Developing and implementing a educational program to improve the competencies of 

midwifery students for accept professional roles 

 

 : شهرکرد دانشگاه

 

 یمیدکتر معصومه رح ،یدهکرد یسیرئ  با یز دهی: دکتر سندیفرآ  صاحب

 

 ی دکتر فرشته راست ،ی بهاره متق ،ی کرم ،اکرمیصالح اری:  دکتر شهرندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

 یحرفه ا ی نقش ها رشی جهت پذ ییماما ی دوره کارشناس انیدانشجو یها یتوانمند توسعه

 

 : یاختصاص اهداف

 ینقش حرفه ا یفایجهت ا ییمورد انتظار دانش آموختگان حرفه ماما ی ها یتوانمند یی . شناسا1

 یی ماما  یمورد انتظار دوره کارشناس یحرفه ا یها یاز توانمند  یبرخوردار  زانیاز جهت م ییماما  انیدانشجو یابی. ارز2

 توسط آنان یحرفه ا یها یکسب توانمند  یدر راستا ییماما انیآموزش دانشجو ی فعل  یچالش ها نیی. تب3

 آنان یاحرفه  یها یجهت توسعه توانمند ییماما انیبرنامه مدون و ساختارمند آموزش دانشجو نی. تدو 4

 یحرفه ا ی نقش ها رشیجهت پذ انیدانشجو یها یبرنامه ساختارمند توسعه توانمند ی. اجرا5

 یحرفه ا ینقش ها رشیجهت پذ انیدانشجو یها یبرنامه توسعه توانمند یآموزش یاثربخش یابی. ارزش6
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 مسئله:   انیب

  یی رشته ها توانا  نیاست که دانش آموختگان ا  نیسالمت، ا  یدر حرفه ها  ژهیبه و  یآموزش  ینظام ها  یرو  ش یپ   یاز چالش ها  یکی

سالمت، کسب    یاست که هدف از آموزش حرفه ها  یدرحال  نی(. ا1ندارند )  یرا به قدر کاف  یواقع  طیکار در شرا  یو مهارت الزم برا

نبوده و مطالعات    یقاعده مستثن  ن یاز ا  زین  یی(. رشته ماما2رشته ها است )  ن یدانش آموختگان ا  طتوس   یکاف   یحرفه ا  یها  یتوانمند

  ی نقش حرفه ا   یفایالزم جهت ا  یها  یاز توانمند  ،یلیموارد، پس از فارغ التحص  یاریدر بس  زین  ییماما  انیدهد که دانشجو  ینشان م

  ی به شمار م  ی آموزش عال  یاز ارکان اساس  رانیفراگ  از یرد نمو  یها  یو توانمند  امهارته  ییشناسا  ن،ی (. بنابرا3)  ستندیخود، برخوردار ن

در آموزش   ی ات یو ح  یدیکل  یمورد انتظار، امر  ی حرفه ا  یها  یدانش آموختگان از توانمند  یبرخوردار   زانیاز م  نانیرود و کسب اطم

در حوزه سالمت، در ارتقاء سالمت و بهداشت   تیاهمبا    یاز حرفه ها  یکیبه عنوان    یی(. حرفه ماما5,  4سالمت است )  یحرفه ها

  ن یباشد. بنابرا  یتماس مادران باردار و نوزادان با ماماها م  نیشتریو ب  نیدر اغلب مواقع اول  رای(. ز6دارد )   ی زنان جامعه، نقش اساس

  اریتواند نقش بس  یسط آنان متو   اتاز ارائه خدم  شیمدون، پ   یبا استفاده از برنامه ها   ،یی دانش آموختگان حرفه ماما  یتوانمندساز

 ی الملل  نیب   ونی ( و کنفدراسWHO)  یسازمان بهداشت جهان  نرو،یمادران و نوزادان داشته باشد. از ا  ریدر کاهش مرگ و م  یموثر

 آموزش از    یمیاز ن  شیب  نکهی(. با توجه به ا7آنها شده اند )  یتوانمند   شیو افزا  یی ( خواستار اصالحات آموزش ماماICMماماها )

( و  8)یستگیبر شا  یآموزش مبتن  یهااز مدل  یرویاصالحات، پ   ن یا  یاست؛ محور اصل  ینیبه صورت بال  ی در دوره کارشناس  یی ماما

  یهاشامل بهبود مهارت  یی امدهایپ   ت،یبر صالح  ی(. آموزش مبتن9ها است )  تیکننده صالح  تیتقو  یآموزش  ی برنامه ها  یطراح

از    نکهی(. ضمن ا10را به دنبال دارد )  ی عمل  یاعتماد به نفس آنان در مهارت ها  شیو افزا  ماریاز ب  تبهبود مراقب  ان، یدانشجو  ینیبال

الزم است، مدرسان   نیاست، بنابرا ینیو بال یعمل  یها یتوانمند ازمند ین یی آموزش ماما  یدرصد از برنامه ها 50از  ش یکه ب  ییآنجا

توانمند  ییماما بر  ا   یعالوه  بال  یحرفه    یی ماما  انیموثر و مطلوب جهت دانشجو  یریادگی  یها  طیبا فراهم کردن مح  نیخود در 

  یکاف  یحرفه ا  یها  یاز توانمند  یحرفه ا  ینقش ها  رشیو پذ    یلیاز فارغ التحص  شیحرفه، پ   نیا  ران یحاصل کنند که فراگ  نانیاطم

موثر و معتبر امکان   یآموزش  یبرنامه ها  یاحرفه ها و اجر  نیا  یآموزش   نیو مسئول  نیمهم بدون تالش مدرس  نیند. ابرخوردار باش

موثر در جهت بهبود و توسعه   یتواند، گام   یم  انیو دانشجو  دیمدون جهت اسات  یبرنامه آموزش  نیتدو  ن،ی(. بنابرا11نخواهد بود )  ریپذ

ز به دنبال مشاهده  یحاضر ن  ند ی(. فرا12باشد )  یموثر م  اریآنان بس  ینقش حرفه ا  رشیپذ  یدر راستا  انیدانشجو  یها  یتوانمند

  ییحرفه ماما  ی نقش ها  رشیمورد انتظار جهت پذ   یحرفه ا  یها   یآنان از توانمند  ی ناکاف   یو اطالع از برخوردار  رانیعملکرد فراگ

 . د یگرد  یابیاجرا و ارز ،یگام طراح 6در   ییماما انیدانشجو  یها یتوسعه توانمند یکه برنامه آموزش بیترت ن ینجام گرفت، بدا

 

 :یخارج  اتیتجرب

تجرب  جهت و  شواهد  کل  ات،یمرور  از  استفاده  ها  دیبا   midwifery competency"  ،competency-based"  یواژه 

education  ،"midwifery education"،"professional role"یاطالعات   یها  گاهیپا(pubmed  ،google scholar  

و در    دهیشد که با مطالعه عنوان و چک  استخراجمقاله    20. در مجموع  دیجستجو گرد  ی زمان  تی( بدون اعمال محدود scopusو  

 گردد.  یمقاله ارائه م 4واژه  تیمحدود لیلقسمت بد نیکه در ا  دی مقاله مرتبط انتخاب و استفاده گرد 6متن کامل،  ازیصورت ن

Collington    دانش آموختگان و   انیاز دانشجو  یحرفه ا   یها  یو آزمون توانمند  یدر انگلستان  بعد از نظر سنج  2012در سال،

زنان و کودکان بر    یماما در مراقبت ها  ی اتیبا توجه به نقش ح  ای تانیبر  ییو ماما  یپرستار  یمل  یشورا  ،یی با تجربه رشته ماما  نیشاغل

نمودند.    د یتاک  یلیاز فارغ التحص  ش یپ   انیجهت دانشجو  یآموزش  طیو فراهم کردن مح  ی آموزش  یستانداردهامطابق با ا  ی عمل  یریادگی
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جهت   یحرفه ا نیو ب یحرفه ا  یها  می ت لیباشد. تشک  یم لیها دوره تحص یزمان جهت توسعه توانمند ن یمعتقدند مناسب تر رایز

  ق یاز طر  یمدون  و ساختارمند جهت ارتقا حرفه ا  ی برنامه ها  ی اجرا  ن،و دانش آموختگا  انیاز دانشجو  ینظر سنج  ،ی نیبال  یابیارز

  هیشب  یها طیاستفاده از مح  ،یحرفه ا   یپروتکل ها  یکمک به توسعه و به روز رسان  ن،یو حضور در بال  یآموزش  ی کارگاه ها  یبرگزار

بر کار    د یو تاک  ییماما  د یاسات  یانمندسازتو  ، یحرفه ا  دیتوسط اسات  یی ماما  لدیمختلف در ف  یوهایسنار  یساز  اده یپ شده و    یساز

 (. 7شده است ) شنهادیماماها پ  یاست که جهت توسعه توانمند ییراهکارها یمیت

و در بدو    یلیاز فارغ التحص  شیمدون پ   یآموزش  یدوره ها  یو برگزار  انیو انتظارات دانشجو  ازهای ن  یو بررس  یابیارز  زین  ایاسترال   در

اعتماد به نفس،    شیافزا  یبه عنوان راهکارها  ،ی نیبال  ی در مرکز مهارت ها  ی عمل  ی آموزش مهارت ها  نیو همچن  ینیبال  طیورود به مح

 ارائه شده است. یی حرفه ماما یمهارت ها  شیو افزا اتدر ارائه خدم تیفیک

Sharon    ینیدانش بال  یابیدر ابتدا ارز  ،ییدانش آموختگان رشته ماما   یها  یبه منظور توسعه توانمند  یر مطالعه اد  2018در سال  

رفع چالش    یراه حل ها  تایو نها  یی شواهد و عمل را شناسا  نیب   یرا انجام داد و سپس شکاف ها  یلیدر سال آخر تحص  انیدانشجو

و و تمرکز مجدد بر آموزش   یآموزش  یکالس ها  ،یساز  هیبر شب  یمطالعه آموزش مبتن  نینمود. در ا  ائهها را ار  یتوانمند  تیها و تقو

 (. 13ارائه شدند ) انیدانشجو یها یتوسعه توانمند یبه عنوان راهکارها ی نیبال یمهارتها

Champion    ان و نوزادان و با هدف توسعه مادر   یباال  ریمرگ و م  لیکه به دل  ی جنوب  یقایدر آفر  ی با انجام مطالعه ا  2019در سال

 یو اجرا نمودند. اجرا  یرا طراح  یی ماما   انیدانشجو  یستگیبر شا  یمبتن یانجام گرفت. مدل ها  انیدانشجو  یتوانمند ساز  یبرنامه ها

  ک یداشت تا  دیتاک انیمرب یآنها به موازات توسعه مهارت ها  یو تئور  یعمل یکه بر مهارت ها انیانشجود یستگیبر شا یمدل مبتن

  یحرفه ا یها یتوانمند شیآن بر افزا ریاز تاث یمدل، حاک  نیا ی سه ساله اجرا یآنان ادامه داشت. بررس یلیسال بعد از فارغ التحص

 (.  14بود ) یی و ماما یپرستار انیدانشجو

 

 : یداخل  اتیتجرب

 انیدانشجو  یتوانمند  "و   "ییآموزش ماما"  یها  دواژهیبا کل  Sidو   Magiran  یاطالعات  یها گاهی پا  یشواهد داخل  یمنظور بررس  به

حرفه  یها یتوانمند تیتقو یکه در راستا  یبرنامه آموزش یو اجرا یطراح انگریکه ب یمورد جستجو قرار گرفت و مطالعه ا  "ییماما

  یابیدست  زانیو م  ینیموانع آموزش بال  یبه بررس  یی آموزش ماما  نهیمطالعات متعدد در زم  و   دینگرد  افتی باشد،    ییماما  انیدانشجو  یا

 (. 15, 14اکتفا نموده اند) یضرور ی رشته به حداقل ها نیا رانیفراگ

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

  ، ییماما  وستهیو ناپ  وستهیپ  یکارشناس  ی انیترم پا انیدانشجو یبرا 1400-1399 ی لیسال اول و دوم سال تحص م یحاضر در ن ندیفرآ

به مرحله  دنیبا رس زین لیدر حال تحص انیدانشجو یمد نظر بوده و برا ندیفرا ی. تداوم اجرادیو اجرا گرد ینفر بودند، طراح 23که 

  ی کارشناس  انیدانشجو  ی انی پا  یابیحاصل از ارز  جینتا   یبر مبنا  ندیفرا  ن یاجرا خواهد شد. در ا  ییماما  ییکارشنادر دوره    لیتحص  ی انی پا

 ان یدانشجو  نیمورد انتظار ا  یها   یجهت توسعه توانمند  یدوره، برنامه ساختارمند و مدون آموزش  نیا  نالیآزمون ف  قیاز طر  ییماما

 قرار گرفت.  یابیاجرا و مورد ارزش ،یطراح ندهیآ درآنان  یحرفه ا ینقش ها رشیپذ یدر راستا
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 انجام گرفت.  1شماره  اگرامیحاضر در هفت گام مطابق د ندی: فرا  یدانش پژوه  ندیرآانجام ف روش

 

 موثر  ینقش حرفه ا   یفا ی جهت ا  ییدانش آموختگان رشته ماما  ازیمورد ن ی ها  ی توانمند  ن ییاول: تع گام

رشته    نیو  شاغل  رانیفراگ  د،یاز اسات  یو نظرخواه  ییماما  یدوره کارشناس  یبرنامه درس  یمرور متون  و بررس  یگام بر مبنا  نیا  در

مطرح در    یکشور  دیبا حضور اسات  نیجلسه آنال  کیو در    نییرشته تع ینقش حرفه ا  یفایجهت ا  ازیمورد ن  یها  یتوانمند   ییماما

ماما ا  یی آموزش  با  و  مق  ستفادهارائه  نها   یبند  تیاولو  1-5  ی بند  ینمرده ده   اسیاز  در  ن  یها  یتوانمند  تیشد.  دانش    ازی مورد 

 شد:  نییتع لیذ  بیموثر به ترت ینقش حرفه ا یفایجهت ا  یی آموختگان حرفه ماما

 موثر ینقش حرفه ا ی فایجهت ا ییدانش آموختگان رشته ماما  ازیمورد ن یها یتوانمند

 

 مورد انتظار   ی ها  ی آنان از توانمند یبرخوردار  زانیم   یو بررس  رانیفراگ  یابیدوم: ارز  گام

مورد    یضرور  یها  یآنان از توانمند  یبرخوردار  زانیانجام گرفت و م  رانیفراگ  یابیحاصل از گام اول، ارز  جینتا   یگام بر مبنا  نیا  در

ارز  نییانتظار تع )  رانیفراگ  یها  یتوانمند  یابیشد.  از الگ بوک  استفاده  آزمون آسکLog Bookبا  آزمون هاOSCE)  ی(،   ی (، 

( انجام گرفت. در آزمون   -CEX) miniینیکوتاه مدت عملکرد بال  ی( و آزمون هاDOPS)  ینی الب  یمهارت ها  میمشاهده مستق

شده مطابق با آنچه در جدول    نییتع  یضرور  یها  یدر خصوص مهارتها و توانمند  رانیفراگ  ی ابیارز  ، ییماما  ی دوره کارشناس  ی انی پا

 (  ارائه شده است، انجام گرفت.1شماره )

 یی ماما انیدانشجو یابیارز ی مورد انتظار و روش ها ی ها یمهارت ها، توانمند  نی: عناو1 جدول

 روش ارزیابی  مهارت/ توانمندی  ردیف 

 برقراری ارتباط با بیمار  1

 mini-cex ونآزم

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 توانمندی های مورد نیاز دانش آموختگان رشته مامایی جهت ایفای نقش حرفه ای موثر

 مهارت های بالینی 1

 توانایی کاربرد و تلفیق آموخته های تئوری در بالین  2

 توانایی مدیریت بارداری های پرخطر، تصمیم گیری و استدالل بالینی  3

 مهارتهای ارتباطی و بین فردی، کار تیمی 4

 اخالق و تعهد حرفه ای  5

 آگاهی از نقش ماما در نظام سالمت 6
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 لیبر طبیعی و غیر طبیعی 2

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 بررسی حین و بعد از زایمان  3

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 ارائه سناریو بالینیبا  OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 القا و تقویت لیبر 4

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 کنترل خونریزی بعد از زایمان 5

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 سناریو بالینیبا ارائه  OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 دوره نفاس و عوارض نفاسی  6

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون
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7 
مدیریت بارداری پرخطر: مادر باردار مبتال به پره  

 اکالمپسی، پره ترم و ...

 مستقیم عملکرد فراگیر در بالینمشاهده 

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 احیا نوزاد و معاینه فیزیکی 8

 با بیمار نما  OSCE آزمون

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

9 
غربالگری های زنان سنین باروری)پاپ اسمیر و 

 معاینه پستان( 

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با بیمار نما  OSCE آزمون

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 مراقبتهای پیش از بارداری  10

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با بیمار نما  OSCE آزمون

 سناریو بالینیبا ارائه  OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 مراقبت های مادر باردار و پس از زایمان  11
 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین
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 با بیمار نما  OSCE آزمون

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 مراقبت های کودک و واکسیناسیون  12

 عملکرد فراگیر در بالینمشاهده مستقیم 

 با بیمار نما  OSCE آزمون

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 مشاوره تنظیم خانواده  13

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با بیمار نما  OSCE آزمون

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

14 
مدیریت و درمان بیماری های زنان)واژینیت، 

 آمنوره و ...(

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با بیمار نما  OSCE آزمون

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون
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 توسعه و آموزش  ازمندین  یها ی توانمند  ییسوم: شناسا  گام

  ازمندین رانیکه فراگ  ییها  ی. توانمندستندیها در حد مورد انتظار برخوردار ن یتوانمند یاز برخ رانینشان داد که فراگ ی ابیارز جینتا

 ( ارائه شده است. 2و توسعه آنها بودند، در جدول شماره ) تیتقو

 و توسعه تیتقو ازمندین یها  ی: مهارت ها و توانمند2جدول 

 زمند تقویت و توسعهمهارت ها و توانمندی های نیا ردیف 

 مدیریت بارداری پرخطر: مادر باردار مبتال به پره اکالمپسی  1

 کنترل خونریزی بعد از زایمان  2

 مراقبت های کودک 3

 مراقبت های مادر باردار  4

 احیا نوزاد و معاینه فیزیکی  5

 

 ها   یکسب توانمند  یدر راستا  رانیچالش ها و نقاط ضعف آموزش فراگ  نییچهارم: تع  گام

 ن یچالش ها و نقاط ضعف آموزش ا  ،ییماما  ی کارشناس  ی نیدر خصوص آموزش دوره بال  رانیتجارب فراگ  نییتب  قیگام از طر  نیا  در

را   لیدوره موارد ذ  نیا  رانی. فراگد یگرد  نییمورد انتظار شده بود، تع  یها  یاز توانمند  رانیفراگ  ی ناکاف  یدوره که سبب برخوردار

 دانستند:  یها م  یخود از مهارت ها و توانمند ی ناکاف یو برخوردار   رهدو نیعوامل ضعف آموزش در ا

 ی نیجهت عملکرد بال ازین شیپ  یتئور یدر آموخته ها ضعف .1

 ئه آموزش در ارا ینیبال دی از اسات یبرخ یناکاف  یتوانمند. 2

 یمی و کار ت یفرد  نیب ، یارتباط یاز مهارت ها یدر برخوردار ضعف. 3

 19-د یکوو ریتحت تاث  ینیآموزش بال ینادرست برنامه ها  یو سازمانده ینظم ی ب. 4

 ی نیبال یجهت آموزش مهارت ها یناکاف  یریادگی یها فرصت. 5

  

 رانیفراگ  ی ها  یآموزش و توسعه توانمند  یها  یساختارمند با هدف رفع کاست  یبرنامه آموزش  نی پنجم و ششم: تدو  گام

ساختارمند جهت    یبرنامه آموزش  کی  رانیمطرح شده توسط فراگ  یآموزش  یبا برطرف ساختن چالش ها  دیگرد  یگام سع  نیا  در

توسط آنان   یحرفه ا  یآنان و بر عهده گرفتن نقش ها  یلیاز فارغ التحص  شیپ   ییماما  انیدانشجو  یها  یتوانمند  تیتوسعه و تقو

 . دیاجرا گرد لیذ بیصورت گام به گام و به ترت هب یبرنامه آموزش نیو اجرا گردد. ا یطراح
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 آموزش  طهیدر ح  ینیبال  دیاسات   یتوانمندساز  -اول  مرحله

به   رانیبر روند آموزش فراگ  رگذاریعوامل تاث  نیاز مهمتر  سیتدر  ی آموزش و مهارت ها  یها  یاز توانمند  یکه برخوردار   ییآنجا  از

توانمندساز  یم  ینیبال  یدر دوره ها  ژهیو به عنوان مهمتر  طهیدر ح  ینیبال  دیاسات  یباشد،  ابتدا  نی آموزش  برنامه   نیا  یاقدام در 

برخوردار نبودند و با عرصه   یکاف  یتازه کار از تجربه آموزش  دیمعتقد بودند اسات  رانیفراگ  نکهیمدنظر قرار گرفت.  با توجه به ا  یآموزش

به   دیاسات  یجهت توانمندساز  یسه وجه  یبرنامه توانمندساز  کی راستا    نیدر ا  نیالزم را نداشته اند، بنابرا  ییمتنوع آشنا  ینیبال  یها

 د یو اجرا گرد یزیبرنامه ر ل،یشرح ذ

 (Peer Mentoringهمتا )  یگر ی( مربالف

  ییمهم آموزش ماما  یبه مدت دو هفته در عرصه ها  یو کارورز  یکارآموز  یصورت عمل شد که در برنامه ها  نیخصوص بد  نیا  در

  رند یآنان قرار بگ  یگر  ی مجرب و تحت مرب  د یکم تجربه در کنار اسات دی بخش نوزادان و بخش مادران پرخطر، اسات  بر، یشامل: بخش ل

 . اموزندیرا از آنان ب یو نحوه عملکرد آموزش

 ی نیآموزش بال یدر خصوص روش ها دیاسات ی( توانمندسازب

  ی در درمانگاه ها  ینیو آموزش بال  سی تدر  ی با روش ها  ییدوره آشنا  کیتازه کار در    دیداده شد که اسات  یبیخصوص ترت  نیا  در

از آن  ند ی( شرکت نماینیبال  ی)راندها  یو آموزش درون بخش  یجلسات گزارش صبحگاه  ،یآموزش به مدت دو هفته موارد   و پس 

 . ند یتوانمند و باتجربه مشاهده نما ی نیبال دیدر کنار اسات یمذکور را به صورت عمل

 ی وپاتولوژیزیآموزش ف یمتفاوت و کسب توانمند ینیبال یتازه کار جهت حضور در عرصه ها  دیاسات ی( آماده سازج

 ، یاعصاب، انکولوژ یدر بخش ها ی مارستانیب یها فتیدر ش ینی بال دیاسات ی تازه کار با همراه دیمنظور به مدت دو هفته، اسات نیبد

  ند یعرصه ها را کسب نما  نیجهت حضور در ا  یالزم و کاف   یهدف که آمادگ  نیبا ا  افتند،یو اطفال حضور  یاورولوژ   ،یجراح  ،یداخل

  یی توانا   ییماما  دیاسات  ،یدوره آماده ساز  نیدر ا  نکهی. ضمن اندیارائه نما  رانیعرصه ها به فراگ  نی ر اد  را  یو بتوانند آموزش موثرتر

اداره دروس ف را کسب نمودند و زم  یرا در بخش ها  یوپاتولوژیزیآموزش و  و   یکارآموز  یآموزش در دوره ها  رییتغ  نهیمختلف 

 یها  طهیدر ح  مارانیب  تیریبه سمت آموزش مد  یپرستار  هیو فنون پا  صولا  یاز کسب مهارتها  یی ماما  یمقطع کارشناس  یکارورز

 . دی فراهم گرد  ییحرفه ماما  یتخصص

 

 انی دانشجو  ازی مورد ن  یموضوعات آموزش  رامونیپ  یآموزش  ینارها یوب  ی برگزار  - دوم   مرحله

 ازمندین  رانیکه فراگ  یموضوعات  ران،یدر فراگ  یتئور  یازهاین  شیپ   جادیو به منظور ا  رانیفراگ  یابیارز  جینتا  یمرحله بر مبنا  نیا  در

 . دیبرگزار گرد  یو کشور  یدر سطح دانشگاه   ل یبا موضوعات ذ  یمتعدد   یآموزش  ینارهایشد و وب  نیی آموزش در آنها بودند، تع  افتیدر

 ی اکالمپس پره

 (مانیو پس از زا ی)بارداریی در ماما یکاربرد شاتیآزما
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 یی ماما قصورات

 از کودک سالم  مراقبت

 مانیبعد از زا یز یخونر کنترل

 نوزاد ی کیزیف نهیمعا

  

 : یعمل  یدر مهارت ها  رانیفراگ  یآموزش یکالس ها  ی برگزار  -سوم  مرحله

مادر و نوزاد بود، دو کالس    اءی اح   نهیدر زم  رانیاکثر فراگ  یناکاف   یتوانمند  انگریکه ب  رانیفراگ  یابیارز  جینتا  یبر مبنا  زیمرحله ن  نیا  در

در خصوص موضوع مورد نظر   ی آموزش ناریوب کیکه در ابتدا  بی ترت نیبد  د،یموضوعات برگزار گرد نیبا ا یمجاز -یحضور یآموزش

( به  demonstration)  یشی نما  سیالزم با استفاده از روش تدر  یعمل   یآموزش ها  ینیبال  یبرگزار و پس از آن در مرکز مهارتها

 .دیارائه گرد رانیفراگ

 نوزاد اءینحوه اح آموزش

 نوزاد  اءیاح یآموزش ناریوب

 Skill Lab ینیبال ینوزاد در مرکز مهارتها اءیاح یعمل آموزش

 مادر اءینحوه اح آموزش

 مادر  اءیاح یآموزش ناریوب

 Skill Lab ی نیبال یمادر در مرکز مهارتها اءیاح یعمل آموزش

 

 : یحرفه ا  ینقش ها   ر یدر سا  رانیفراگ  یجهت توانمندساز  یآموزش یکالس ها  یبرگزار - چهارم  مرحله

  ، یفرد نیارتباطات ب  یمهارتها  نهیدر زم  رانیاکثر فراگ  یناکاف   یتوانمند  انگریکه ب  رانیفراگ  یابیارز  جینتا یبر مبنا  زیمرحله ن  نیا  در

ها    نهیزم  نیدر ا  رانیفراگ  یو عدم اطالع از نقش ماما در نظام سالمت بود. به منظور توانمندساز  یاخالق و تعهد حرفه ا  ، یمیکار ت

مستمر و    یکالس ها  یاست که برگزار  یها به شکل  یتوانمند  ن یا  تی. اگر چه ماهدیبرگزار گرد  ل یبا موضوعات ذ  یینارهایوب  زین

و    ییو داستان گو  ی، بحث گروهrole modelingنقش،    یفا یخاص مثل روش ا  سی تدر  یبا استفاده از روش ها  ژهیبو  یحضور 

امکان فراهم نشود و    نیسبب شد که ا  19-دیکوو  یریهمه گ  وعیش  ریجامعه تحت تاث  طیبهتر است اما شرا  لیقب  نیاز ا  ییروش ها

از تعامالت و    نارها یکه در وب دی گرد  ی موضوع سع  ن یمحدود شود، البته با در نظر گرفتن ا ناریوب  یبه برگزار  زین  طهیح  نیآموزش در ا

 ن یدر ا  بیترت  نیرا فراهم آورد. بد  یریادگی   -یادده ی   یندهایدر فرا   رانیفراگ  تیتفکر و فعال  نهیاستفاده شود که زم  ییها   تیفعال

 : دیبرگزار گرد  لیذ ینارهایمرحله وب

 ویپرسش و پاسخ و سنار  لم،یاستفاده از ف ؛یفرد  نیو ب ی ارتباط یمهارتها ناریوب
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 و یپرسش و پاسخ و سنار  لم،یاستفاده از ف ؛یمیآموزش کار ت ناریوب

 تجارب و مثال توسط مدرس انیو ب وهایبا استفاده از سنار  ؛یاخالق و تعهد حرفه ا ناریوب

 نقش ماما در نظام سالمت ناریوب

 

 ی حرفه ا   ینقش ها   رشیجهت پذ  انی دانشجو  ی ها  یبرنامه توسعه توانمند  یزشآمو یاثربخش  یابیهفتم: ارزش  گام

 شد:  یابی برنامه ارزش یاز اجرا رانیفراگ تی رضا زانیم نیو همچن یبرنامه آموزش یآموزش یگام اثربخش نیا در

شده در ابعاد محتوا، مدرس و امکانات    نیتدو  یآموزش  یاز برنامه ها  انیدانشجو  تیعالقه و رضا  زانی: مرانی فراگ  یسنج  تی(رضاالف

از سطح    کرتیل  اس یسوال با مق 10پرسشنامه از   نیقرار گرفتند. در ا  ی ابیپرسشنامه مورد ارز  قیاز طر  یدوره با استفاده از نظر خواه

  تیعالقه و رضا زانی. مدادیقرار م 60تا 1( استفاده شده است. که جمع نمرات را از 5)نمرهیقو یل یسطح خ تا( 1)نمره فیضع یلیخ

 به دست آمد.  6/95+ 9 اریو انحراف مع نیانگیبعد از متناسب کردن آن با م  انیدانشجو

 ت یدوره، آزمون صالح  ان یدر پا  ران،یها توسط فراگ  یمهارت ها و توانمند  یریفراگ  زانیم  نییبرنامه: به منظور تع  یآموزش  ی(اثربخشب

  ی وهایمتناسب با انجام سنار  یست یچک ل  ستگاهی. در هر ادیگرد  یطراح   ستگاهیا  5کده در  دانش  ینیبال   یدر مرکز مهارت ها  ینیبال  یها

نمره( و   5/1نمره(، خوب)1نمره(، متوسط)  5/0)فی به صورت ضع  ست،یچک ل  تمیدر هر آ  جرید. در انجام پروسیگرد  یطراح  ینیبال

استفاده شد.    جریهر پروس  ازینما و امکانات مورد ن  ماریاز موالژ، ب  ستگاهیمتناسب با سوال ا  ستگاهی نمره( تعلق گرفت. در هر ا2)یعال

برنامه ساختارمند   ی درصد بود که نسبت به نمرات قبل از اجرا  70  یباال  ستگاهی ا  5در هر    انیانجام شده نمرات دانشجو  یابیدر ارز

 نشان داد.  یقابل توجه شیافزا انیدانشجو یتوانمندساز

 مدیریت لیبر بهداشت زنان نوزادان  یطه های آزمون ح
مدیریت بارداری 

 پر خطر

قبل از اجرای  

 برنامه آموزشی
60 55 60 70 65 

بعد از اجرای 

 برنامه آموزشی
80 70 80 80 85 

 

 تعامل:   یها  وهیش

 الزم  یدانشکده و اخذ مجوزها یآموزش یدر شورا تیو فعال ده یطرح ا -

 گرجستان ییزنان و ماما یالملل نی مقاله در کنگره ب رشیارائه و پذ -

 دانشکده  یدر جلسات متعدد گروه آموزش دهیارائه تجربه و ا -

 دانشکده  ییگروه ماما ینیبال دیو ارائه تجربه به اسات ده یتبادل ا -
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 در جهان پساکرونا  یو حکمران ی دانش سالمت دیتول ی مل  شیهما نیبه دوم ندیارائه خالصه فرا -

 

 : ندینقد فرا ی ها وهی( ش16

ارائه و نظرات آنان   ییخبره در آموزش ماما  یعلم  اتیه  یحاضر به سه نفر از اعضا  ندیفرا  ینقد خبرگان: گزارش کامل و مرحله ا  

در    انیحضور دانشجو  یها  تی رفع محدود   ازمند ین  یادی که تا حد ز  د، ی گرد  افت یدر  لیذ   بیبعد به ترت  ی جهت اصالح در دوره ها

 باشد:  یدوران کرونا م 

 در کنار پرسنل با تجربه ینیکوتاه مدت بال یجهت گذراندن دوره ها انیدانشجو یمعرف  -

 ی نیبال یلدهایدر ف ی مهارت یآموزش یبر دوره ها شتریتمرکز ب -

کشور   یدانشگاه ها  ریسا  انیده دانشجوکشور جهت استفا  یعلوم پزشک  یدر دانشگاه ها  انیباز جهت دانشجو  یوجود سامانه آموزش  -

 نارها یاز وب

موفق رشته،   دیافراد موفق و اسات  یمانند: معرف  ییانها بخصوص در حرفه ماما  یدانشجو در توانمندساز  زندهیتوجه به عوامل برانگ  -

 رشته ینگر ندهیآ

 یریادگی شیشاغل در سازمان با توجه به نوع موضوع ارائه شده جهت افزا یماماها ینیبال اتیاستفاده از تجرب -

 آنها یحرفه ا اتیو استفاده از تجرب شتریشاغل در سازمان به منظور تعامل ب یهمزمان با ماماها یحضور ی کارگاه ها  یبرگزار -

  یتوانمندساز  افتهیسازمان    یبهتر است اجرا  آن نشان داد که  یدر طول اجرا   یآموزش  ندیو نقد فرا  ی: بررسانینقد و تامل مجر  -

جهت اصالح عملکرد   یشتریکه فرصت ب  ی و و زمان  ینیبه صورت تکو  رانیفراگ  ی ابیاز شروع به کار آنان و ارز  ش یتازه کار پ   دیاسات

انجام گ اردیآنان وجود دارد،    یها  طهیگروه ها در ح  ریباتجربه در سا  ینیبال  دیاسات  یبا همکار  یبعد  ی در دوره ها  نکهی. ضمن 

  ی نوزادان جهت برگزار  نیبرنامه را ارتقاء داد. به عنوان مثال استفاده از متخصص  یتوان محتوا و سطح آموزش  یمربوطه م  یتخصص

با در نظر    نکهیا  دهد. ضمن  شیبرنامه را افزا  یتواند، اثربخش  ینوزاد م  ایح ا  نهیدر زم  رانیفراگ  یآماده ساز  یکالس ها و کارگاه ها

رخ داد با در نظر گرفتن    19-دیکوو  یریهمه گ  وعیحاضر از جهت ش  ندیفرا  یاجرا  ن ینشده، همانند آنچه ح  ی نیب  ش یپ   طیگرفتن شرا

موارد مطرح   یبر مبنا  ندیفرا  ریی. اصالح و تغستا  شیدوره قابل افزا  یآموزش  تیفیو ک  یریانعطاف پذ  یآموزش مجاز  نینو  یها  وهیش

 در نظر گرفته شده است. انیبعد توسط مجر  یدوره ها یاجرا یشده برا

ارائه   طیمعتبر مطابق آنچه در قسمت تعامل با مح  یها، کنگره ها و ژورنال ها  شیارائه تجربه به هما  ی: بر مبناینقد جوامع علم     -

 گردد.  افتیحوزه در نیا نینظرات متخصص  د،ی گرد ی شده است، سع
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 حاصل:   جینتا

 ران یفراگ  د، یاز اسات  یو نظرخواه  یی ماما یدوره کارشناس  یبرنامه درس یبه هدف اول:با استفاده از مرور متون  و بررس  ی ابیدست جینتا

 شد.  نییو تع یبند تیرشته اولو ینقش حرفه ا یفایجهت ا ازیمورد ن  یها یتوانمند  یی رشته ماما نیو  شاغل

  انی در پا  ییماما   انیاز دانشجو یجامع   یاب ی. ارزدیبه هدف اول حاصل گرد  ی ابیحاضر دست  ندیانجام فرا  به هدف دوم: با  ی ابیدست  جینتا

 شد.  نییتع ییماما  یمورد انتظار در طول دوره کارشناس یحرفه ا یها یآنان از توانمند یبرخوردار زانیدوره انجام گرفت و م

  ییماما انیآموزش دانشجو یفعل  یچالش ها ران،ینظرات فراگ یو بررس یفیمطالعه ک کیبه هدف سوم: با استفاده از   یابیدست جینتا

 .دیگرد نییتوسط آنان تب یحرفه ا  یها یکسب توانمند یدر راستا

آنان    یحرفه ا  یها  یبا هدف توسعه توانمند  ییماما  انیجهت ارتقاء آموزش دانشجو  یبه هدف چهارم: برنامه مدون   یاب یدست  جینتا

 شد. یطراح

پنجم: برنامه آموزش  یاب یدست  جینتا برنامه ر  یشده به شکل  نیتدو   یبه هدف  با همان ساختار اجرا گرد  یزیکه  اما    د،یشده بود و 

پ  تدر  یراهبردها  19-د یکوو  یریوقوع همه گ  د، یگرد  انیب  شتریهمانگونه که  و  و   س یآموزش  به  تقو  ژهیرا   ی برخ  تیدر خصوص 

 دهد.    یم شیآموزش را افزا یشده بود، اثربخش یمطابق با آنچه طراح قا یبرنامه دق یرسد، اجرا ی م  نظرداد. به  رییها تغ یندتوانم

  تیتقو  انگریب  ی ابیارز  ج یانجام گرفت و نتا  رانیمجدد فراگ  یابیبرنامه با ارز  ی آموزش  یاثربخش  یابیبه هدف ششم: ارزش  ی ابیدست جینتا

 توانمند نبودند.  یبرنامه در آنها بقدر کاف یاز اجرا  ش یبود که پ  ییها یدر خصوص توانمند رانیفراگ یریادگی
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 یریادگیو  یاددهی: ندیفرآ طهیح

 

 

 

براساس   ین یو فارماکولوژی بال ژهی دوره کارورزی پرستاری مراقبت و یابیاجرا و ارزش ،حیاطر

 ی شیبازاند - یس ینو ویسنار کردیرو

Design, implementation and evaluation of intensive care nursing and clinical pharmacology 

practicum based on scenario based-reflection approach 

 

 : تهراندانشگاه

 

 : دکتر فاطمه بهرام نژادندیفرآ  صاحب

 

 ی نیحس نیکهنو، ام یریمحمود ش ،یر ی: دکتر فاطمه کشمندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

 ی شیبازاند -یسینو ویسنار  کردیبر اساس رو ینیو فارماکولوژی بال ژهیدوره کارورزی پرستاری مراقبت و یابیاجرا و ارزش  ،یطراح

 

 : یاختصاص اهداف

 ی شبازاندی – یسینو ویسنار کردیبراساس رو ینیبال یو فارماکولوژ  ICUژهیمراقبت و  هایبخش یدوره کارورز یآموزش یطراح    •

 ی شبازاندی – یسینو ویسنار  کردیدوره براساس رو یاجرا    •

 ی شبازاندی – یسینو ویسنار کردیدوره براساس رو یابیارزش    •
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 ی شیاند باز – یسینو ویسنار کردیاز آموزش دوره براساس رو رانیفراگ یتمندیرضا یبررس    •

 ی شبازاندی – یسیونویاز دوره سنار رانیتجربه فراگ نییتب    •

  

 مسئله:   انیب

خود  یتا دانش نظر آوردیرا فراهم م  یدانشجو فرصت یمحسوب شده و برا ی اتیجزء ح ی نیآموزش بال ،ی علوم پزشک  هایستمیس در

  تیهو یده -در شکل   ی اتیح  تیاهم  ، ی نی(. آموزش بال1)دی نما  لی مراقبت تبد یبرا  ازیمورد ن  یو حرکت  ی روان  ، یذهن  های را به مهارت

استدالل و    ،یتفکر انتقاد  تیخالق با هدف تقو  طیمح  جاد یبا ا  ینیآموزش بال  قیاز طر  انیدانشجو  ت یاو حم تیدارد. لذا هدا  ایحرفه 

آموزش   هایچالش  نیاز مهمتر  ی کی(.  2)شودیم  مارانیآن مراقبت جامع از ب  امد یو پ   یسبب ارتقاء حرفه پرستار  ایحرفه   تیصالح

(.  3)گذاردیبر جا م  انیو معنادار دانشجو  قیعم  یریادگی  زانیرا بر م  رین تاثتریاست که مهم  یریادگی -   ی اددهی  های روش  تیفیک  ن،یبال

[  4کوچک]  ی ها[، کار در گروه3] ی[ و بحث گروه 2]یبر سخنران  یمبتن  ی ها[، روش1]ینیهمچون مطالعات مورد بال  یمختلف  یهاروش

 دارد.  جودو یپرستار ینیو بال ی[ جهت آموزش نظر5]یکیالکترون یریادگی مختلف  یهاو روش

در کمک به آنها از    یسع  ران،یبر مشارکت فعال فراگ  هیدانشجومحور است که با تک  یآموزش  کردی رو  کی  ویبر سنار  یمبتن  یریادگی

(.  4خود را گسترش دهند)  هایبتوانند مهارت  قیطر  نیدارد تا از ا  تیقو خال  هایتوانمند  یریبه کار گ  ،ییبحث، مشکل گشا  قیطر

 یریادگی  کیو تحر  یی ایپو  شیافزا  تا  یو نها  ماریب  نیو تکامل در برخورد موثر بر بال  یریادگی   هایدر مهارت  شرفتیروش سبب پ   نیا

  2000بوده که از سال    یپرستار  ینیدر آموزش بال  یآموزش  نیادی بن  هایوهیاز ش  یکیآن    یریو بکارگ  یشیبازاند  نی(. همچن5)شودیم

فهم    ک ی[ است که  6]یفراشناخت  ندیفرا  کی  یریادگی   - یادده ی  یاستراتژ  نیبکار گرفته شده است. ا  ی نیدر آموزش بال  یعوسی  طوربه

  کرد یرو  نی(. ا6انجام شود)  یآگاه  نیبراساس ا  یبعد  هایتیتا فعال  کندیم  جادیکه فرد در آن قرار دارد، ا  یتیاز خود و موقع  قیعم

  جادیدانشجو ا  ینقادانه را برا  ی دگاه یتوام با د   اندگارترم  یریادگی   جادیدارد و امکان ا  د یفعال تاک  یریادگیمحور بر    ریفراگ  یآموزش

منتقدانه آن با هدف ارتقاء    لیو فکر کردن درباره اعمال خود و تحل   شوند یم  قیتلف  گریکدیروش عمل و فکر با    ن ی(. در ا7)دنمای یم

 ل یرا تسه  قیعم  یریادگی داده و    شیافزارا    انیدانشجو  یخودآگاه  هایمهارت  کردیرو  نی(. درواقع ا8)شودیانجام م  ایحرفه  تیفعال

  ن ی(. در ا10)باشدیم   یابینقادانه، سنتز و ارزش  ل یلتح  ح،یتشر  ، یپنج مرحله خودآگاه   ازمند ین  یشی در بازاند  انی(. دانشجو9)کندیم

  لیتحل  هیو تجز  عاتاطال  آوریوجود دارد به جمع  ی فعل  تیخود مراجعه نموده و با توجه به آنچه در موقع  ی قبل  اتیروش فرد به تجرب

ا  ی . نقش مربپردازدیآنها م ارائه بازخورد مناسب م  ییراستا راهنما  نیدر  بازخورد صح8)باشدیو    یی توانا  تیسبب تقو  یمرب  حی (. 

 (. 11)گرددیم انیدانشجو یابیو خودارز یمیخودتنظ

به    ژهیو  های. مراقبتابدییم  یشتریب  تیاهم  ژهیمراقبت و  هایاست که در بخش  ینیمهم اموزش بال هایاز بخش  یکی  یکارورز  دوره

 یتوانند، از ارائه-ی هستند که م  یبا امکان بهبود  یول   د،یکه دچار مشکالت شد  شودیاطالق م   یمارانیبه ب  یدرمان   هایمراقبت  یارائه 

 (. 28) شوند  مندبهره  یعاد  هاینسبت به بخش ژهیمراقبت و هایدر بخش  رت قیدق هایمراقبت

  نهیدر زم  یاز پرستاران معتقدند که آموزش کاف   یاریاست. بس  مارانیب  نیدر ا  حیمراقبت صح  تیموارد نشان دهنده اهم  نیا  همه

  ی تکرار کارورز   کهن یا  لیشده به دل  افتیدر  نهیزم نیدر ا  یاگر آموزش  ای   و  اندنکرده  افتیدر  یمتعدد  لیرا به دال  ژهیبخش مراقبت و

 (. 30)اندبوده، آن را فراموش کرده یآموزش سطح ای  اند،هنداشت را ها بخش نیدر ا
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قسمت مهمی از عملکرد بالینی پرستار را   ،یداشتن دانش داروشناس  ژه،یدر بخش مراقبت و  یپرستار  هایدر ارائه مراقبت   نیهمچن

 بیماران  با  تعامل  در  را  زیادی  زمان  که  سالمت،  نظام  خدماتارائه دهنده  میت  یاصل  یاز اعضا  یکی. پرستاران به عنوان  دهدیشکل م

داشته باشند تا بتوانند مراقبت   ی داروشناس  نهیهستند، باید دانش کافی در زم  ییدستورات دارو  یاجرا  ممستقی  مسئول  و   گذرانند می

اهداف   ، ی مصرف داروی نوع براساس کرده، ایمن و باکیفیتی را ارائه دهند، بدین لحاظ نیاز است تا بیماران را قبل از دادن دارو بررسی

اثربخشی دارو  ؤثرد، داروها را ایمن و ممراقبتی طراحی کنن اثرات و   یابارزی  و  نظارت  و  ارزشیابی  را  شده  تجویز  هایتجویز کنند، 

در بخش   مارانیبرابر الزم است، چرا که ب  نیچند  ژه،یدانش در بخش مراقبت و  نی(؛ ا31کنند)  تیریرا مد  ییعوارض ناخواسته دارو

معموال    ژه یدر بخش مراقبت و  مارانیب  ات حیکننده  د یتهد  طیشرا  لیبه دل  یهستند و از طرف [  7] یفارمس  یمعموال پل   ژهیمراقبت و

  تواند،سببیم  یدارودرمان  تیری مد  هایو مهارت  ی(. ضعف در دانش فارماکولوژ12کنند)  افتیدر  دیرا با  یاورژانس  یداروها  مارانیب  نیا

در آن    کاریو اهمال  باشد یدارو م  زیتجو  ندیفرا  یکنندهلیبه نوبه خود تکم  ندیفرآ  نای  آنکهشود؛ حال  یداروده   ندیاشکال در فرآ

 (.33سازمان خواهد بود)  تیو در نها  ماریشده که به ضرر ب ندیناقص فرآ  لیتکم ای و  ییدارو یموجب خطا

به    ینیبال  یو فارماکولوژ  ژه یو  ی در بستر دانشگاه، در بخش ارائه مراقبت ها  یپرستار  انیدانشجو  ی نیاساس در آموزش بال  نیبرهم

  یو کاهش ماندگار  ،ی نیمهارت تفکر نقاد، استدالل بال  تیموضوع منجر به عدم تقو  ن یکه ا  گرفتی[ انجام م 8صورت فرصت طلبانه]

  یمانند مشاهده، تفکر انتزاع   یتجرب  یریادگیسازه    تیرو باتوجه به اهم  نی. از اشدیم  انیدانشجو  یخت اطالعات مربوطه در ساخت شنا

شده با    یساز  هیشب  یها-فرصت  جادیبر ا  یمبتن  یتالش شده است تا دوره کاراموز  یاموزش  ندیفرا  نیدر ا  یریادگیدر    یشیو بازاند

 شود. یبازنگر ی شیندبازا  یها تیو موقع یسینو ویسنار ندیاستفاده از فرا

 

 :یخارج  اتیتجرب

  ها تفاوت  و  هاشباهت  افتیدر  ند،یموجود در خصوص موضوع فرا  ینه ی شیبر متون، ضمن اطالع از پ   یشده با مرور  یبخش، سع  نیا  در

  ، یسینو ویسنار ،یپرستار ی: آموزش، دانشجوهایدواژهکلی کمک با جوو. جستدی استفاده نما ندیدر فرا  نیشیپ   هایپژوهش  جنتای از

پا  ،ینوشتار  یساز  هیشب  ،یکارورز  ،ینیبال  یفارماکولوژ  ژه، یبخش مراقبت و  ،یشیبازاند و   SIDو    Magiran  یفارس  هایگاهیدر 

 ,Written simulation, Reflection, Nursing student, Clinical pharmacology:  هایدواژهیکل  جویوجست 

Intensive Senario-based, Care unit, Practicum  هایهگای در پا  Web of science  ،Science direct  ،Pub 

Med  ،Scopus  ،Up-to-dateشش مورد از مطالعات با توجه به قرابت   ربهیانجام شد. که در ز  2021تا    2010ی، در بازه زمان

 اشاره شده است.  ییمحتوا

انجام شده   یپرستار  انیدانشجو  ینیبال  تی بر صالح  insight Programو    یشیبازاند   ریبا هدف تاث  2015در سال    یطول  ایمطالعه

  ن ی آنها در ا  ینیآموزش بال  تی فیاسترس و ک  ان،یدانشجو  نشیب  ن یب  یدار  یمعن  یمطالعه نشان داد که اختالف آمار  هایافتهیاست.  

آنها را بهبود    ینیبال  تیالحص  ی شیبه همراه بازاند  انیدانشجو  ینیمعتقد است که آموزش بال  ین اساس ویوجود دارد. برهم  یبازه زمان 

 (. 35)بخشدیم

انجام دادند.    یپرستاران مبتد  یآموزش  هایبر برنامه  یانتقاد  یشی بازاند  ریتحت عنوان تاث  ایمطالعه  2018[و همکاران در سال  1]میک 

است.   انیارتباط و اعتماد به نفس دانشجو یبرقرار  ییتوانا یبرا  د یمف کردیرو ک ی ی انتقاد یشیمطالعه آنها معتقدند که بازاند نیدر ا

علم با    تیهدا  ی شیاست و در واقع با کمک بازاند  یالزم و ضرور ن یکار در بال  یبرا  یانتقاد  ی شیکه وجود بازاند  دهد ینشان م  ها افتهی

 (.36است) ماریآن مراقبت اثربخش از ب جیو نتا  شودیتجربه همراه م
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  یژورنال   یشیبازاند  یریتجربه بکارگ  نییمطالعه که با هدف تب  نیانجام شد. در ا  [2]میو ج  یتوسط آلکوف  2017در سال    یفیک  مطالعه

باشد   یآموزش پرستار  یبخش اساس  دی با یشیانجام شده است. پژوهشگران معتقدند بازاند  مانیزا  هایدر بخش   یپرستار  انیدانشجو

بوده و    شتریب  یشیبا کمک بازاند   یریادگی دارد. انان معتقد بودند عمق    ی دوچندان  تیاهم  ینیبال  های طیدر مح  ی شیو نقش بازاند

  هایمهارت  شیافزا  یبرا  یشی بازاند  یکردهایاز رو  ینیبخصوص در اموزش بال  یپرستار  انیتداوم دارد و الزم است در آموزش دانشجو

 (. 37استفاده کرد) ینیبال

 

 : یداخل  اتیتجرب

مطالعه    یپرستار  انیدانشجو  دگاهی: از د ینیدر آموزش بال  یشیربازاندیتحت عنوان تاث  یدر مطالعه ا  1390و همکاران در سال    ینیعابد

  تیو مهارت درموقع  ی آموزش است که درارتقاء سطح آگاه  یادی بن  ی ها وهیاز ش  ی شیانجام دادند.آنها معتقدند، بازاند  یتجرب  مهین  یا

و اعتماد به نفس آنان    یمنجر به بهبود توانمند  یپرستار  انیدانشجو  دگاهیاز د  یشیشده است است. بازاند  اختهموثر شن  ینیبال  یها

 (.38شد) هی توص یان رشته پرستار یدانشجو ینیروش در آموزش بال نیشده بود، لذا استفاده از ا

بازاند  یم یتوسط عبدالرح  یمرور  مطالعه مطالعه    نیر آموزش پرستاران انجام شده است. در اد  یشیو همکاران در خصوص نقش 

دهد.    نیمحقق توسعه  را  دیگران  به  بودن  و حساس  بودن ذهن  باز  انتقادی،  تفکر  استقالل،  که  باشد  های  شیوه  به  باید  معتقدند 

 (. 39بازاندیشی فرآیند شکل دادن مجدد تجربه به منظور ارتقای یادگیری و عملکرد است)

افــزایش و بهبــود مهــارت هــای تفکــر انتقــادی دانشجویان در شرایط    1381و همکاران در سال    یتوسط معطر  یا  مطالعه

رشد فزاینده دانش بشر، اهمیت توجه به پرورش مهارت هـای تفکـر دانشـجویان را روشـن نمـوده است. در این راستا, آنها معتقدند،  

راهکار بازاندیشـی،  آموزشـی  راهبرد  از  برای  استفاده  آموزشی  برنامه های  انـدرکاران  و دسـت  پژوهشـگران  توسـط  اسـت کـه  ی 

 (.40پرورش تفکر توصـیه شـده است)

 

 مرورمتون صورت گرفته:  یبند  جمع

مراقبت    ی ها- مطالعه در بخش  یبا طراح یشینقش بازاند  نییمطالعات به تع  نیمطالعات حاصل مشخص است، ا  ج یکه از نتا  همانطور

که ذکر    ینشد. مطالعات  افت ی یپرستار یدانشجو یریادگی در  یس یونویسنار نهیدر زم یبخش ها پرداخته اند و مطالعه ا  ریو سا ژهیو

کرده اند    یدر قالب طرح پژوهش در آموزش طراح  انیدانشجو  ی دانش و تفکر انتقاد  ،یریادگیرا بر    ی شیبازاند  ریتاث  یشده اند، برخ

از   ی درک مشکالت ناش  ی سال و در پ   4از    ش یحاضر در ب  ندیشده اند. اما فرا  یمطالعات طراح  ن یدوره محدود ا  کیو مسلما در  

شد تا   یشده و مرحله به مرحله سع یطراح یمشکل آموزش کیحل  یبرا ندیبخش ها توسط صاحب فرا نیدر ا انیآموزش دانشجو

 کمک کند.   انیو تفکر نقاد دانشجو ینیمهارت استدالل بال یریادگیبرآن به  ی شیو بازاند یسیونوینارس کردیاستفاده از رو بیبا ترک
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 در سه فاز انجام شده است. ندیفرا نیا

 

 یدوره آموزش  یاول: طراح  فاز

الگو  یمبتن  یآموزش  یطراح ن  ADDIE  یستمیس  یبر  اول  بررس  یازسنجیانجام شد. در گام    هایمشکالت و چالش  یانجام شد. 

  ج یمرحله انجام شد. نتا  نیدر ا  یآموزش  هایکولوم یو کر  یاسنادباالدست  یبررس  زیو ن  یشفاه  قیاز طر  نیشیپ   هایدوره  انیدانشجو

در جلسه پنل   نیمربوطه ارائه شد. همچن  یآموزش  نیال  انیمتشکل از مرب  یصورت پنل  هجلسه ب  کی  یانجام شده، در ط  یازسنجین

(.  2و1  وستیشد)پ   ن ی( تدوژهیو پرستاران شاغل در بخش مراقبت و   انی)مرب  نیو اهداف براساس نظرات متخصص  ی دوره آموزش  یاجزا 

  ی اجرا  ی و چگونگ  وهایسنار  نی و نحوه تدو  یاموزش  هایسرفصل  نیو همچن  یآموزش  هایخصوص انتخاب روش آموزش و رسانهدر  

ارائه برنامه و رفع    یچگونگ   یبه بررس  یهر گروه آموزش  ییدانشجو  ندگانیو نما   نیمحقق  میت  نیانجام شد. همچن  یبررس  ی شیبازاند

[ بخش  1]یاه  CTAنحوه آموزش و هدف از آن را با    نیمسئول ال  نیپرداخته شد. عالوه بر ا  انیدرک شده توسط دانشجو  هایچالش

  ی ابیبرنامه جهت اجرا و ارزش   یاجرا   تیرینحوه مد  تیبرنامه لحاظ شد. در نها  یو در طراح  یبررس  زی مطرح کرده و نظرات آنها را ن  ژهیو

 د. ش یرگیمیبرنامه بحث و تصم نیا

  ی نیبال  شنیدر طول حضور در روت  ی نیتکو  کردیبا رو  یسیونویدر قالب سنار  انیدانشجو  سازیه یآموزش فرض  کردیآموزش براساس رو 

استفاده شد. به منظور   افتهینگارش    ویسنار  نیو همچن  نیخودِ فرد در بال  اتیتجرب  یبر رو  یشیبر بازاند  یآموزش مبتن  نیو همچن

.  دادیانجام م  یبه صورت نوشتار  یشیبازاند  ویو سنار  ی نیبال  اتیتجرب  یدر ابتدا هر دانشجو بر رو  ان،یجودانش  یشیمهارت بازاند  تیتقو

استاد بخش، و    ان،یدر جلسه گروه کوچک با حضور همتا  انیتوسط دانشجو  افتهی نگارش    یشیسپس در روز بعد، متن مکتوب بازاند

مراجعه    3وستیشود )به پ   یتوسط افراد مختلف ارائه م   یبه شکل شفاه  یهاشود و بازخورد  یم  لیتحل  ینینفر از پرستاران بال  کی

 شود(.

 

 یشیبازاند- یسینو  ویسنار  کردیآموزش بر اساس رو  ی دوم: اجرا  فاز

 

 ی آماده ساز        - 

برگزار شد. کارگاه    نیآموزش در بال  ندیبا فرا  رانیفراگ  یجهت آشناساز  ،یدر ابتدا جلسات آماده ساز  ند،یفرا  یاجرا  یدوم برافاز    در

داشتند برگزار   ینیبال  یو فارماکولوژ  ژهیو   یمراقبت ها  شنیروت  یلیتحص  مسالیکه در آن ن  یانیکل دانشجو  یبرا  یساعته حضور  4

 ی آموزش  هایشد. در بخش دوم جلسه، روش   نیی تب  یدر کارورز رانی مورد انتظار از فراگ  یامدهایبا اهداف و پ  هشد. در ابتدا در رابط

  یریادگیکوچک  یدر قالب گروه ها نیو در قالب تمر یبطور عمل یشیو بازاند یسینو ویشامل سنار یمورد استفاده در برنامه آموزش

  ی شیبازاند  ینیبال  یفرض  ماریارائه و از آنها خواسته شد تا در خصوص ب   انیبه دانشجو  ی نیکه موارد بال  یآموزش داده شد. به نحو

بزرگتر  هایانجام شده را در گروه هاییشیبازاند انیبزرگتر مطرح شده و دانشجو هایهدر گرو هایشیباز اند نیداشته باشند. سپس ا

 افت کردند. یگر جلسه در لیو تسه انیرا از همتا ییو بازخوردهامطرح کردند 
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 یشیبازاند- یسینو  ویسنار  کردیبرنامه آموزش براساس رو  یاجرا         - 

با هدف آشنا  ،یبرنامه کارورز  یاجرا  ندیفرا  در اول  ب  رانیفراگ  یی جلسه  انجام شد و فراگ  یبستر  مارانیبا بخش و  با    رانیدر آن 

مورد مطالعه قرار  یتئور یقبل ی که در واحدها یمشابه ینیموارد بال  نیدر بخش آشنا شدند. عالوه بر ا یو مراقبت ی درمان یندهایفرا

در رابطه با موضوع بخش    یآزمون   ،یدوره آموزش  یقبل از اجرا   انیدانشجو  یآموزش  یازهایداده بودند، مرور شد. سپس به منظور ن

  عیشا  یماریب  کیاز    ینیبال  هایو نشانه  میمنظور دوتا سه عال  نی( انجام شد. به اینیبال  یکولوژو فارما  ژهیمربوطه )بخش مراقبت و

که شامل    سندیعالئم بنو  نیا  یاز شرح حال کامل برا  ویسنار  کی تا    شدیم  خواسته  رانیارائه شد و از فراگ  ژهیدر بخش مراقبت و

  مار، یآموزش به ب  ندیفرا  ،یمراقبت پرستار  ندیارائه فرا  ،یپرستار  صیتشخ  ،یپزشک  صی)تشخ  ماری ب  ازیمورد ن  هایو مراقبت  یماریب

برحسب بخش مورد نظر چند   ینیبال  یدر فارماکولوژ  نیچن( بود. همیکینیو پاراکل  یپرستار  یو مراقبتها  ییداروها و تداخالت دارو

در  ،ییکاربردها، عوارض دارو ،یی دسته دارو ایدارو گفته شده و سپس در خواست شد تا نام دارو،  ک ی یاکاربردهایعالمت از عوارض 

در مدت   یران به صورت انفرادیمرتبط با مصرف آن دارو را شرح دهد.  فراگ  ماریدوت، آموزش به ب  ی دوت نام انت  یصورت وجود آنت

نتا   قهیدق  45 و  آزمون شرکت  اور  جیدر  استا  یجمع  تحلشد. سپس  از  بخش  برا  ج ینتا  لید    یآموزش  یازهاین  یی شناسا  یآزمون 

 استفاده کرد.   ینیدانش بال نهیدر زم انیدانشجو

که تحت نظارت    شد یم  نییتع  ماریب  کی  ریهر فراگ  یبرا  ی نیبه منظور ارائه فرصت مواجهه با موارد بال  ،یاز جلسات کارورز  ک یهر    در

پرستار بخش، انجام مراقبت  یمرب در جلسات گزارش   انی. در صورت امکان حضور دانشجودادیرا انجام م  مارانیب  یپرستار  هایو 

با    یسی ونویصورت گرفته در بخش از سنار  ینی. سپس براساس مواجهات بالشدیفراهم م  شتریب  یجهت بررس   زیبخش ن  یصبحگاه

ها به دو اصل   هیساختن فرض  یی حاضر استفاده شد. توانا  یآموزش  ند یفرا  نیو سنجش ا  نرایفراگ  ین یاستدالل بال  ییتوانا  شیهدف افزا

  ه یساختن حداقل فرض  یموجود( و قاعده امساک )تالش برا  طالعاتبراساس ا  هیساخت فرض  ییشامل استدالل رو به جلو )توانا  یاساس

 ( مرتبط است.ماریعالئم ب  نیشتریبا ب یصیتشخ یها

بال  میعال  یتعداد   ،یهر روز کارورز  انی پا  در او    ینیبراساس مواجهات بال  ینیو نشانه  از  صورت گرفته در بخش به دانشجو داده و 

ا  شد،یخواسته م نشانه  نیبراساس  و  بنو  ماریب  کی  یوسناری  ها، عالئم  نشانه  ایبه گونه   سدیرا  و  ا  هایکه عالئم  در    نیذکر شده 

 .نوشتیرا م ویسنار یینها صیتشخ دی با  تیدر نها ریضمن فراگشده باشد. در  ورگنجاندهیسنا

  مه ین  ی شیمنظور، ابتدا دانشجو الزم بود، فرم بازاند  نی. بد کردندیرا تجربه م  ی و گروه  یفرد  یشی بازاند  ندیفرا  انیدانشجو  نیهمچن

  ز،یآنال  ،یابیارزش   ف،یمدل شامل توص  نیکند. ا  لیشده بود را تکم  ی) طراح4  وستی)پ بسیساختارمند خود را که براساس مدل گ

به نوشتن   ازیو ن  سدیرا از زبان خودش بنو  حاتیتوض  نیکه ا  شدیداده م  حیاست. به دانشجو توض  ی و ارائه برنامه عمل  یرگیجه ینت

و اقدامات انجام    ی خود را معرف  ی نیو پرستار، مورد بال  ی مرب  ان،ی. سپس روز بعد در جلسه گروه کوچک با حضور همتا ستین  یرسم

جلسات مورد بحث قرار   نیدر ا یو موضوعات اخالق  یمراقبت ،یدرمان   ،یصیدادند. مباحث تشخ  یرا مورد بحث قرار م  ماریب  یشده برا

به  دهی در پاسخ  رانیضعف فراگو در صورت وجود ابهام و   شدیم  بندیجمع  ی که مباحث کامل بود، توسط مرب  ی. در صورتگرفتیم

.  شد یداده م  یبازخورد شفاه  انیدانشجو. به  شدیمتون به آنها داده م   یبررس  یبرا  یشتریابعاد مختلف مورد مطرح شده، فرصت ب

مطرح  6و    5  وستیدانشجو در پ   یروز کارورز   کیاز    ی. نمونه ادادیبازخورد م  یبه و  زیدانشجو ن  یو همتا  ینیپرستار بال  نیهمچن

 شده است. 

 

 آموزش  یابیسوم: ارزش  فاز
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 استفاده شد.  کیاز هرم کرک پاتر یابیمنظور ارزش به

شد. نحوه نمره    یسوال باز جمع اور  4سوال بسته و    10با    یبا استفاده از فرم نظرسنج  رانی: نظرات فراگکیاول هرم کرک پاتر  سطح

نمره صفر در نظر گرفته شد.    ری و خ  50نمره    ی، تاحدود100جواب بله نمره    ی( بود.برا  یو تاحدود  ری)بله، خ  کرتیبه صورت ل  ی ده

 ی نحوه کارورز  نیاز ا  انیتجربه دانشجو  نیهمچن  نی( بود. عالوه بر ا40<)  فی( و ضع70تا    40)وسط(، مت>  70خوب)  یتمندیرضا

نوع    نیخود را در خصوص ا  ات یتجرب  شد،یر خواست ممنظور از دانشجو د  ن یشد. بد  نییتب  زیسواالت باز پاسخ و بدون ساختار ن

مرحله   5 کردیبا رو یقرارداد یمحتوا زیبا کمک آنال اتیتجرب نی امکتوب کنند. سپس  یسیونویو سنار یشیبازاند ،یکارورز یبرگزار

و بالفاصله   شدیم  یجمع اور  انیدانشجو  های سیهر جلسه، دست نو  انیمنظور در پا  ن یشدند. بد  لی و تحل  هیو الندمن تجز  میگرانها  یا

 .گرفتندیقرار م لیو تحل هیمورد تجز

و   یسیونویاز آزمون سنار  انیدانشجو  ینیبا هدف سنجش مهارت استدالل بال  ،یدوره کارورز  انی: در پاکیدوم هرم کرک پاتر  سطح

ارائه و   عیشا یماریب کیدو تا سه عالمت از  یسینو ویانجام آزمون سنار یاستفاده شد. برا ی( با هدف تراکمKF) یدیکل هاییژگیو

  هایو مراقبت  یماریب  و،یسنار کیکه شامل    سندیعالئم بنو  نیا یاز شرح حال کامل برا  ییویسنار ک ی  تا  شدیخواسته م  رانیاز فراگ

خود، از   یسیونویمهارت سنار  تیرشد و تقو  زانیدر درک م  رانی به منظور کمک به فراگ  تیکنند. در نها  نییرا تع  ماریبه ب  ازیمورد ن

   یشیکرده و بر آن بازاند  سهیآزمون مقا  یوهاینوشته بودند با سنار  یدوره آموزش  یبتداخود را که در ا  یها  یویانان خواسته شد تا سنار

 داد. -یبازخورد م  یبه و د یبا زی پرستار مسئول آموزش دانشجو و همتا ن  ،ی انجام دهند. عالوه بر مرب

(  یدی)آزمون نکات کل  ینیبا کمک پرسشنامه استدالل بال  انیدانشجو  ینیاستدالل بال  ان،یدانشجو  ی ریادگی  زانیبه منظور م  نیهمچن

بر اساس   یینمره نها  10سوال و شامل    15ب  در قال  یپرستار  انیدانشجو  ICU  یو کارورز  ینیبال  یفارماکولوژ  یمربوط به کارآموز

شده و   نیو تدو هیته ند،یفرا نای در کنندهو همکاران شرکت  انی و با نظرات مجر یکارآموز نای در شدهمطرح  یمطالب درس یمحتوا

در مدت    دیدانشجو با ،یدوره کارآموز  نی(. پس از اتمام ا7وستی قرار گرفت)پ  دییپرسشنامه مورد تا نیمحتوا، اعتبار ا یی با کمک روا

  های نهیتعداد گز  ،یسینو  ویکه در هر سوال سنار  دادیشکل پاسخ م  ن یبه ا  ی مرب  وسطت  ینبالی  استدالل  شده سوال ارائه   15به    قهیدق  30

. به هر سوال کردیرا انتخاب م   حیصح  های نهیگز  ن یا  د یبودند و دانشجو با حیصح  هاینهیسوال(، گز  های نهیکل گز  ن ی)از ب  یمشخص

 شد.  همحاسب زیدر مجموع نمره پرسشنامه ن نیتعلق گرفته و همچن ینمره مشخص

(  یینها  یو جمع بند  ینیاستدالل بال  یبررس  لی)به دل  یبالفاصله بعد از اتمام کارورز  ییکه امکان بازخورد نها  ییاز آنجا  نیهمچن

 هفته بعد به دانشجو ارسال شد.  کیحداکثر تا   یاوراق و جمع بند حیصحبازخوردها بعد از ت  نیوجود نداشت. لذا ا

 

 تعامل:   یها  وهیش

 طیاول: تعامل با مح بخش

در مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش    "فرصت بازاندیشی حلقه مفقوده در آموزش بالینی  "با عنوان  ی مقاله  دانش پژه  انتشار

 (.10 وستی)پ  زدی یصدوق  د یشه یدانشگاه علوم پزشک

 (.11 وستی)پ  1398سال  یآموزش پزشک ش یکوتاه در هما یبه صورت سخنران انتشار
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  یی و ماما   یدانشکده پرستار  یپرستار   انیدانشجو  ینیبال  یفارماکولوژ  یسازه یش شبآموز  یابیاجرا و ارز  ،یطراح"مقاله با عنوان    انتشار

 (.12 وستی)پ  زدی ی صدوق دیشه یدر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک"تهران

 یش یدوم: نقد، بازخورد و بازاند بخش

 راهکارهای اصالحی  نقدهای مطروحه

پایان هر   روز بازاندیشی نوشته دانشجو باید در 

امر   که همین  داد  تحویل می  مربی  به  را  شده 

باعث شد، دانشجو وقت برای فکر کردن نداشته 

 باشد. 

به دانشجو فرصت داده شد تا روی بازاندیشی مورد نظر 

 اش را تحویل دهد. فکر کرده و روز بعد بازاندیشی

  

از آنجایی که در ابتدا بیمار فرضی به بیمار داده  

میشد و این امر عدم ایجاد قضاوت بالینی مبتنی  

 بر واقعیت را فراهم میکرد. 

سعی شد که سناریوها در بخش بالینی و از موارد بالینی 

واقعی که دانشجو درطی کارورزی با آنها مواجهه داشته  

 استفاده شود.

در ابتدادانشجو تحت نظر مستقیم مربی بوده و  

 ی کردبازخوردها را از مربی دریافت م 

  

اما در طی کار متوجه شدیم بهتر است از همتای خودش 

نیز بازخودر دریافت کند و بخشی از آموزشش تحت نظر  

 پرستار بخش و دریافت بازخورد از سوی وی باشد. 

در اولین دوره برگزاری این رویکرد دانشجویان  

این   با  خوبی  به  آنها  مربیان  که  داشتند  اظهار 

 ندارند. رویکرد آشنایی 

بدین منظور کارگاههای متعددی جهت آشنایی مربیان با  

این رویکرد گذاشته شد. همچنین یک نمونه بازاندیشی و  

نحوه ارائه بازخورد در حضور مربیان توسط مسئول الین 

 داده شد. 

 : یکارورزی ها و رفع اشکاالت احتمال تیفیک یبررس

  کرد، یکمک م   می به ت  ندیفرا  ن یکه در ا  یان یهر ترم با مرب  انیدر پا   ، یو رفع اشکاالت احتمال  ها ی کارورز  تیفیک  یمنظور بررس  به

و    ییاجرا  م یت  ی شیحاصل از بازاند   جی. نتا شدیکرده و در جهت رفع اشکاالت اقدام م  اوریو نظرات آنها را جمع  شدیجلسه گذاشته م

 شده است: رذک ریبه صورت ز انیمرب

 

 قوت:  نقاط

 اتیتفکر بر تجرب یشده برا تیرصت هداف جادیا

 یسینو ویبا استفاده از سنار ینبالی آموزش از هاو ساختارمند کردن آموخته یفرصت جمع بند جادیا

 ی موثر در کارآموز یریادگی یبرا یشناخت یراهبردها یریبکارگ

 ران یفراگ یریادگیدر  یاحتمال هاییو اصالح بدفهم یریادگینظارت بر نحوه  یریادگیفرصت  جادیا

 ی بعد یکارورز یارتقا یبرا جینتا یریو بکارگ یمستمر هر کارورز یابیارزش 
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از ده روز به هفت    ها ی کم شدن مدت کارورز  ل ی، به دل19  دیکوو  ی نمونه در پاندم  یبرا  طیبا توجه به شرا  ند یبودن فرا  رپذیانعطاف

و    شدیانجام م  یاجتماع   یدر کالس و با حفظ فاصله گذار  انیو همتا  ی بازخورد مرب  افت ی و در  وها یو نقد سنار  ی شیروز، انجام بازاند

از    یبرخ  نی. همچنشدیدانشجو ارسال م  یبرا  یدر شبکه اجتماع   امیپ   ایو    سیدر قالب و  یبه صورت مجاز  خشبازخورد از پرستار ب

دانشجو قابل مشاهده نبوده باشد که از پرستار بخش    یها برا  یممکن بود در طول دوره کوتاه مدت کاورز  ع یشا  ی لیخ  ینیالموارد ب

 یبرا  ینیمورد بال  نیارسال کند. سپس ا  یمرب  یو برا  هیکه داشت، ته  ییفتهایدر ش  ینیاز موارد بال  یآموزش  لمیف  شد،یدرخواست م

 . شدیداده م حی دانشجو توض

 قابل بهبود:   نقاط

 جلسات تیهدا یشده برا یزریفرصت آموزش برنامه جادیا

 ی مانند نقشه مفهوم یریادگی  یساختارمند در استفاده از راهبردها یاز ابزارها استفاده

 ساختارمند  یوهایاز سنار استفاده

 ینیآموزش بال ندیدر فرا یریادگی  تیحما سمیمکان جادیا

البته به نظر   شد،یگذاشته م  یهیهرچند که در ابتدا کارگاه توج  کرد،یرو  نیبا ا  ییعدم آشنا  لیبدل  انیدانشجو  یاضطراب باال  سطح

 است. یشتریب داتیبه تمه  ازیسد ن ریم

 :شنهاداتیپ

 آن  یو استفاده از راهبردها  ی شیبر بازاند یمبتن یریادگیبراساس  یبرنامه کارورز تیهدا یبرا یزیر برنامه

 کپارچه یبه صورت  انیدانشجو یمختلف کارآموز یها شنیبرنامه مذکور در روت یاجرا 

 تیبر موقع یمبتن یریادگی و  یتجرب یریادگی یهایراهبرد یو اجرا یزریبرنامه

 ی بالفاصله بعد از اتمام کارورز  یارائه بازخورد شفاه یبرا یطیشرا جادیا

 

 حاصل:   جینتا

نفر در بخش  96  ،ینیبال  یفارماکولوژ  ینفر در کارورز  120شرکت داشتند که    ندیفرا  نیوارد شده در ا  یدانشجو  216مجموع از    در

ICU  مندیتی. رضانداشتند  یسیونوی و سنار  یشیبر بازاند  یمبتن  یتجربه آموزش  ان،یاز دانشجو  کی  چیشرکت کردند، داشتند. ه  

در سطح   انیدانشجو  یریادگینشان داد، نمرات    رانیفراگ  یابیارزش  جیدر سطح خوب بود. نتا  67/70(09/12)  نیانگیبا م  انیدانشجو

نمره    نیبهبود گزارش شد. همچن  ینیبال  یفارماکولوژ  یکاراموز    32/4(  0/96بود که نسبت به قبل دوره)  75/9(  1/96مطلوب )

  شرکت   نمره  مجموع.  بود53/9±77/1  یکارورز  یدر انتها  و  17/ 1±5/28ژهیبخش مراقبت و  یدر کارورز  انیدانشجو  ینیاستدالل بال

 (.8وستیذکر شده است)پ  8وستیدر پ  ICUو  ینیبال یدروس فارماکولوژ یبرا ندیفرا اجرای از بعد  و  قبل آزمون در کنندگان

و    یریادگیدر    تیخالق  ،یذهن  یطبقه واکاو  3در    یقرار داد  یمحتوا   زیمتن سواالت باز با کمک آنال  لیو تحل  هیدر تجز  نیهمچن

 (.  9وستیانجام شد)پ  یریادگی تلذذ 
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و   ویسنار نما،یبا استفاده از س  ی همدل مهارت  ی بیترک آموزش  یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 ی پرستار  انیبه دانشجو ی سینوتیروا

Designing, implementation and evaluation of teaching empathy skills using the cinema, 

scenario and narration to nursing students 

 

 : زاهدان دانشگاه

 

 نژاد  یخباز ماف  و دکتر محبوبه ی: فاطمه شهبازندیفرآ  صاحب

 

 طبس  می ابراهمیابراه -نژاد یینایاله مسرت نص  --فردی اریسآزاده دکتر -پور حاتمیکسر: دکترندیفرآ  همکاران

 

  ی پرستار   انیدانشجوبه  یسنویتیو روا  ویسنار  نما،یاز س  با استفاده  یمهارت همدل  یبیآموزش ترک  یابیاجرا و ارزش   ،ی: طراحیکل  هدف

 زاهدان و زابل یپزشک  علومیهادر دانشگاه

 

 : یاختصاص اهداف

 : یندیفرا اهداف

 اشور بااستفاده از مدل یهمدلدوره یآموزش یطراح

 ی همدلمرتبط با آموزش یینمایس هایلمیسکانس ف نیو تدو  انتخاب

 ی همدل یآموزش ایمد  یمولت  نیتدو

 یآموزش همدل یوهایسنار یو روانسنج نیتدو

 : یامدیپ اهداف
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 ماریدر مواجهه با ب یپرستار انیدانشجو  یسطح همدل ارتقاء

 مار یدر مواجهه با ب یپرستار انیدانشجو یارتباط  هاینگرش به مهارت ارتقاء

 از دوره  انیدانشجو  یتمندیسطح رضا یبررس

 

 مسئله:   انیب

  کردی(. رو2,  1)  شودیدو شخص م  نیارتباط ب  تیاست که باعث تقو  گریشخص د  طیدرک عواطف و شرا  ییتوانا   یبه معنا  یهمدل

 ی امناسب مولفه  های( و ارائه مراقبت3)  ماریفرد ب  یازهاین  صیو تشخ  ییاز شناسا  نانی اطم  یبرا  ی همدالنه در ارائه خدمات درمان

  یدهد همدل-ی(. مطالعات نشان م 4در نظر گرفته شده است )  یپزشکعلوم  هایرشته   النیلتحصافارغ  یو مهم در توانمند  یاساس

افراد کادر درمان    ریکه پرستاران نسبت به سا  نیاست و با توجه به ا  ازیمورد ن  مارانیب  طیدرک کامل احساسات، نظرات و شرا  یبرا

  شمار   به  ها کار آن  یضرور  هاییانمندهمدالنه و دوستانه از تو  باطارت  یهستند، برقرار  مارانیرا در تعامل با ب  یشتریب  های ساعت

همدل5)  د آیمی ب   ی (.  با  )  خطاهای  و   عوارض  کاهش   ها، آن  تیرضا  مارانیپرستاران  دارد  دنبال  به  را  درمان  ارتباط  10-6دوره   .)

پ   ی همدل   نیب  یمیمستق از سالمت وجود دارد و درواقع م  امد یو  (.  11)  کند یارتباط فراهم م   یرقرارب  یبرا  یانبریمثبت مراقبت 

بیماران به مراقبین درمانی، پذیرش بهتر    نیبنابرا افزایش اعتماد  افزایش کیفیت مراقبت و رضایت بیماران،  همدلی مزایایی چون 

  یدتمنیارض  شی(افزا14-12)   ی ها، کاهش اضطراب، استرس و درد بیماران و حتی نتایج تسکینی و درماناقدامات درمانی از سوی آن 

کادر   ی کاهش فرسودگ  ،ی (، کاهش استرس شغل9) مارانیپاسخ به درمان در ب  شی(، افزا8کاهش درد و  طول دوره درمان ) ماران،یب

نبود  نکهی( را به دنبال دارد. حال ا2داشته است ) ی از کادر درمان اتی ( و کاهش شکا10(، بهبود سالمت روان کادر درمان )4درمان )

دارو توسط  حیعدم مصرف صح  ،یمارینادرست ب صیهمچون تشخ ی منجر به اثرات نامطلوب ماران،ی درمان با ب کادر در روابط   ی همدل

(. از 15)  گردد یدر نظام مراقبت سالمت م   نهیو اتالف هز  ماریالزم، هدر رفتن وقت کادر درمان و ب  یهاریگینگرفتن پ   یجد  مار،یب

اشاره   لیدوران تحص  یآن ها در ط  یبه آموزش ناکاف   توانیپرستاران م  ژهیتوسط کادر درمان به و  مارانیبا ب  یعدم همدل   لیجمله دال

  ی( و آموزش همدل 18است)  یریادگیآموزش دادن و  ها قابلمهارت  ریمانند سا  ی(. بر اساس شواهد موجود مهارت همدل 17()16نمود )

  یی( نقش بسزا19سروکار دارند)  مارانیرا با ب  یشتریب  اریبس  هایساعت   به خصوص پرستاران که  یبهبود روابط کادر درمان  یدر راستا

بسا  در بدو ورود به دانشگاه چه یاز جمله پرستار  یپزشکعلوم  هایرشته   انیشده است که دانشجو(. در مطالعات نشان داده20دارد )

که   ند،یایغم و رنج کنار ب  نیبا ا کنندیم  ی حرفه سع  نیدر ا  مرور و با مشاهده غم و رنجبرخوردار باشند، اما به  یی باال  اریبس یاز همدل

به    توانیرا م  لیدوران تحص  ی ط   ی(. از جمله علل کاهش همدل14)  شودیم  انیدر دانشجو  یمرور موجب کاهش همدلامر به  نیا

ا آموزش  یبرا  هایی فرصت  جادیکمبود  ب  یِتجارب  با  تاک  انیتوأم  عدم  اهم  دیاحساسات،  مهارت  تیبه  دوران    یط  در  یهمدلارتقاء 

راستا   نی(. در هم21اشاره کرد )  یآموزش  ندیدر فرا  مارانیب  یاحساس  یاز فضا  یدر طول زمان و دور  طیشدن شرا  یو عاد  لیتحص

نحوه فراگرفتن و آموختن   ان،یدانشجو   لیدوران تحص  یدر ط  یهمدل ارتقاء مهارت   ینهیشده در زممطرح  یاصل  یهااز چالش  یکی

را آموزش داد. با  آن   توانینم  "یسادگبه"است که    یی هایژگیاز و  یهمدلبحث  گریاست. اما از طرف د  یآموزشمهارت در برنامه  نیا

است از جمله:  اجرا شده  یهمدلجهت آموزش  یمتعدد  یهاروش  یدر آموزش علوم پزشک  ی آموزش همدل  تیضرورت و اهمتوجه به 

کار    ،یزشیانگو تئاتر، مصاحبه   اتیآموزش ادب  یهارفلکشن، دوره  یبرگه  نوشتن  نقش،یفایا  و،یاستفاده از سنار  ،یه از سخنراناستفاد
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پا یه  حل مسئله، ادب یات  و شعر، کالس وارونه2  و   در گروهکوچک با محوریت  احساسات بیماران،  تمرینِ  ذهنآگاهی 1  و  ی ادگیری  بر 

ارزیابی  رفتاری،  سناریو  و موردهای3 بالینی  )2,  22-25(.  یکی  از روشها  جهت آموزش مهارت های  ارتباطی  و همدل ی  به دانشجویان، 

پایه  سنار یو  و مورد، نوع ی   از  ی ادگیری  تجرب ی  محسوب میشود  که هم   استفاده از سناریو  و موردهای 4  بالی نی  هستند.  یادگیری  بر 

جنبه هایی   از  یادگیری  مبتنی  بر حل مساله5  و هم جنبههایی  از شب یه سازی  و هم جنبههایی  از  ایفاینقش  را در خود جای  م یدهد  
)26(. در کنار آن مطالعات متعدد ی  بهاستفاده از هنر و علوم انسانی  درزمینه ی  آموزش همدلی  از جمله استفاده از مهارتهای   روایتی6  

  ار یبس  ییرواو ارزش   یدارشنی–یداریمنابع د  ی غناذکرشده با توجه به  های روش  ن ی(. از ب27اشاره داشتند )  لم ی، استفاده از هنر و ف

وضوح  به  هاپیو کل  هالمیف  یوی شده است. سنارفراهم  لم یو ف  نمای س   قیآموزش از طر  یبرا  یمناسب  اریدر عصر حاضر، فرصت بس  ادیز

را   نند یبیم  لم یکه درف  یتا تجارب  آورد یفراهم م  انیدانشجو  یبرا  یفرصت مناسب  نما یشود. س  انیباعث رفلکشن دانشجو  تواند یم

در کالس    یی نمایس  یهاپیکل  دئوی (. استفاده از و28کار ببندند )کنند و در رفتار و عمل خود به  ی سازیمرور کرده و شخص  جددا م

احساسات موجود  یو تجربه  انیرفلکشن دانشجو یرامناسب ب یفضا ببخشد و هم سیبه روند تدر ی هم سرعت مناسب تواندیدرس م

(. 3را فراهم آورد ) لمیدر ف  

  19-دیبه موازات رخداد بحران کوو  ،یهمدل   هایارتقاء مهارت  نهیموثر در زم  یآموزش  هایمطالعات در انتخاب روش  یبررس  درکنار

حاصل ممکن    یایموجود در کنار مزا  طیموضوع، شرا  نی(. به موازات ا29)  استجادشدهیا  یهمدلآموزش مهارت   هایوه یدر ش  یراتییتغ

  توان یم زین یفعل طیحال از نگاه مطالعات موجود، در شرا نی. با اندینما جادیا انیدانشجو یمهارت یها را در آموزش  هاییاست چالش

  هایپ یو کل  ناریوب  یبرگزار  قیرا از طر   ،ایو تعهدحرفه  یارتباطهایمهارت  ،یاز جمله اخالق پزشک  امدهایکسب پ   لیاز قب  هاییآموزش 

  ، یآموزش هایآن است که درحال حاضردر اکثر برنامه  دی ها مو کولومیشواهد موجود در کور ی(. به عالوه بررس30ادامه داد ) یآموزش

موضوع   نیکه ا  شوندیارائه م  یاریاخت  یها-در غالب درس  زین   ی همدلله مهارتاز جم  یارتباط  ی هااغلب دروس مرتبط با مهارت

از س  ندحاضری(. فرا50)  کند یجادمای  ها مهارت  نیا  یریادگی را در بحث کسب    هایی ینگران استفاده  نگارش    ویسنار  نما، یباهدف  و 

 شد. انجام 7یبیترکوه یبه ش یپرستار انیبه دانشجو یهمدلمهارتدر آموزش یآموزش یهاعنوان روش به  تیروابه

 

 :یخارج  اتیتجرب

پا  جستجو در  کل  Scopusو    PubMed  های گاهیمقاالت  از  و   empathy  ،teaching  ،education  های دواژهی بااستفاده 

 شد. انجام 2010از سال  SIDدر آن یفارس یهامعادل

تحت آموزش   انیدادند. دانشجوانجام  یامطالعه  یسال چهارم پرستار  انیبه دانشجو  ی( باهدف آموزش همدل2020و همکاران )  انگی

 8حل مسئله  ه یبرپا  یریادگی ،یسخنران  دئو، یشامل پخش و  یآموزش  ی هاهفته قرارگرفتند. روش  2ساختارمند به مدت باروش  ی همدل

 
1 Mindfulness 

2 Flipped Classroom 

3 Case 

4 Case 

5 Problem based learning (PBL) 

6 Narrative skills 

7 Blended 

8 PBL 



 

99 

ا  نقشیفایاو    1گروه   هیپا  بریریگاد ی،   محققان  دوره   نیبود.  خودرا  دوره  برا  یاطرح   یپرستار  انیدانشجو  یارتقا همدل  یکارآمد 

 شد. نقش استفاده  یفایو ا  ایمد  یدر قالب مولت یو سخنران وید یاز پخش و زی ما ن ند ی(. در فرا31) کردندیمعرف

- 2004که از سال    ی مقاالتیرو  یپرستار  انیبه دانشجو  یهمدلآموزش  ریتأث  ی( باهدف بررس2019لوت و همکاران )  یمرور  مطالعه

  ن یدر ا  یارتقا همدل  یبرا  یآموزش  هایروش   نیتریاز قو  یکیداد  نشان  جینتا  شدیکه بررس  یامقاله  32بود. از حدود  شدهانجام  2018

  ندمای(. در فرا31است )شدهگرفتهانجام  وینقش، هم استفاده از سنار  یفایصورت اهم به  یسازه یبود. شب   2یسازهیمطالعات روش شب

 شد. استفاده یمتن یوهایاز سنار زین

به    شدهی سازهیشب  یوهایروش سناربه  یارتباط  یهاو مهارت  ی همدلآموزش   ریتأث  ی( باهدف بررس2017و همکاران )  3ی هال  مطالعه

 وو یبا استفاده از سنار  یآموزش  جلسهکیبرگزارکردند.    یپرستار  ی دانشجو  52خود را باحضور    یآموزش  یدوره  ،یپرستاران یدانشجو

از    گرفتندجهیشد. محققان نتارائه  یگوش دادن فعال و خودآگاه   ، یهمدل  یبا محتوا  قهیدق  20مدت  به  یسازه یشب که با استفاده 

دادن گوش   یآموزش  یمحتوا   زیما ن   ندی(. در فرا32)  دیارتقابخش  یپرستار  انیرا در دانشجو  یهمدل  توانیم  شدهیسازه یشب  یوهایسنار

 شد. استفاده ی و همدل  ماریفعال، درک تجارب ب

 ی اهفته، هفته  5شد. افراد به مدت  انجام  یارتباط  یهامهارت  یرو  لم یف  دنیاثر د  ی( باهدف بررس2017و همکاران )  4کثر  مطالعه

  ی ارتباط  یهامهارت  یاز موضوعات اصل  یینمایس  یی هالمی. موضوعات فکردندیمبحث را شرکت  جلسهکیو    لم یمشاهده ف  لسهجکی

عنوان بحث شد. به  لمیراجع به ف  قهیدق  30  لمیف  شیو تعصب بود. بعد از نما  ییپروایبا مشکالت، ب  همقابل  ت،یعصبان  ،یهمدل  رینظ

 ای مالحظهطور قابلها بهو بحث راجع به آن هالمیف دنیبرگزارشد. د  یارتباط یهاو پرسشنامه مهارت  لمیسؤال از مباحث ف 7آزمون 

 شد. هاستفاد یینمایس یهاپیاز کل زیما ن ندی(. در فرا33) شدیارتباط یهامهارت ینه یدرزم انیدانشجو یهاییمنجر به ارتقا توانا

  ر ینظ  سیتدر  یروش مناسب جهت آموزش موارد دشوار برا   کیعنوان  به  لمی( استفاده از ف2012وهمکاران )  5بالسکو  یمرور  مطالعه

-20به مدت    د یابتدا با  دهد،یآموزش م  لم یکالس مناسب که بااستفاده از ف  کی  سندگانینظر نو. بهکردندیمعرف   یدر پزشک  ی همدل

مفاه  یتئور  نهیزمشیپ   قهیدق  30 و تسهپخش  ها لمیف  پی. سپس کل کندیمعرف   هیاول  میو  کل  لگرانیشود  به هر   حیتوض  پیراجع 

 شد. داده  ی در خصوص مهارت مرتبط با همدل یحاتیتوض و، یدیاز بعد از پخش و  زیما ن  ندی(. در فرا34دهند )ارائه 

 

 : یداخل  اتیتجرب

در    یپرستار  انیدردانشجو  یسنویتیو روا  ویسنار  لم، یبا استفاده از ف  ی همدلآموزش   نهیکه در زم  یامحققان، مطالعهدانش  براساس

فنشدافتیباشد  انجام شده  رانیا از  استفاده  داستان  لم ی.  کل  یی گوو  موضوع  آموزش    یپزشک  انیدانشجو  یارتباط  یها مهارت  یدر 

 وجود دارد.  ی مطالعات اندک

  ی هالمیانجام شد. ف  نمایس  قی از طر  یپزشک  انیبه دانشجو  یاجتماع -یروان  یها( باهدف آموزش جنبه 2018و همکاران )  وریکد  مطالعه

  ، یهستم، پسر حباب  سیامروز، من هنوز آل  کو،یس  ب، یکه خدا ساخت، مغز، طب  یزیچ  لمِ یف  9شدند.  خبره انتخاب  دیمرتبط توسط اسات

 
1 TBL 

2 Simulation  

3 Haley 

4 Keser 

5 Blasco 
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  لمیکه در ف  یانکات تعهدحرفه  حیتشرشد و بعد از آن خبرگان به   دادهشینما  لمیجلسه، فهدف  نییاز تع  بعدشدند.  نتخابآدامز اپچ

حاضر ما از مجموعه   ند ی(. در فرا35موضوع را مطرح کردند )  رامونینظرات خود و سؤاالت پ   زین  انیبودند، پرداختند و دانشجوشدهآورده

 .م یکمک گرفت یی نمایس هایپیکل

مطالعه   نیپرداختند. در ا یپزشکانیدانشجو یارتقا همدل یبرا یتیروا ییگوداستان منظور دوره( به2014و همکاران ) یغمائ ی مطالعه

جلسه دوساعته  ( دهN=16مداخله )برگزارشد، گروه  زاهدانیپزشکعلومدانشگاه  5و    4سال    یپزشکانیدانشجو  یبراکه  یتجربمه ین

  آزمون شیعنوان پ بحث درباره داستان پرداختند. بهو مدرس به  انیسرگذاشتند. سپس دانشجوکتاب را پشت   کیه  یبر پا  ییگونداستا

نداشت؛ اما    یمعنادارتفاوت  گری مطالعه با همد  یمداخله ابتدا و انتهاگروه  یهمدل. نمرهگشتل یتکم  JSPE-Sآزمون پرسشنامه و پس

نمگروه در  افت  دچار  روش  یهمدلرهکنترل  محققان  روا  ییگوداستانشدند.  به  تیو  سطح   یبرا  روشک یعنوان  را    یهمدلحفظ 

 کمک گرفته شد.  ی در آموزش همدل یسینو تیحاضر از روش روا ندی(. در فرا36) کردندیمعرف

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

و دوبار در   یپرستار انینفره دانشجو 20گروه  یفراخوان برا  قیاز طر لوتیبار پا کی) یپرستار انیدانشجو یحاضر سه بار برا ندیفرا

 زاهدان و زابل( اجرا شد.  یدر دانشگاه علوم پزشک یپرستار انینفره دانشجو 32نفره و  50دو گروه 

 

 برنامه:   یطراح  فاز

شد. در  استفاده یسنویتیو روا  ویسنار نما،یس هیآموزش برپا یهنر برا نهیدر زم یفعال آموزش یهابه اهداف پژوهش، از روش باتوجه

متر تول  یآموزش  یو محتواها  الیمرحله بعد  دانشجو  دیمربوطه  از جلب نظر  به  انیشدند و سپس بعد  نام در دوره،  منظور و ثبت 

دوره    زیا ن. در انتهشدافتیدر  انینقطه نظرات دانشجو  یصورت تعامل به   یناریجلسه وب  یبرگزار  قیطر  زا  انیدانشجو  شتریمشارکت ب

  یهاگام  اتیشد که جزئانجام   ASSUREمنطبق بر مدل    یآموزش  ی. طراحشدی بررس  انینگرش دانشجو  یابیدوره و ارز  یابیارزش 

 .استشدهارائه  1در شکل شماره  یطراح

 برنامه:   یاجرا   فاز

تبل  یپوسترها طراح  منظورنیبد و سا  نستاگرام،ی)ا  یمجاز  یدر فضا  غاتیو  انجامدانشکدهتیتلگرام  ثبت(  از  بعد  نام در دوره  شد. 

فعال  که در دوره مشارکت  شودیمارائه   ی انیشرکت در دوره به دانشجو  یذکرشد که گواه  زیاز شروع دوره ن  ش یپ   انیدانشجوی آموزش

پا  20باشند.  داشته  فاز  در  پرستار  50  لوت،یدانشجو  دانشکده  دانشکده   32و    زاهدانیکپزشعلوم  یومامائی دانشجو در  دانشجو در 

-دیقرارگرفتند. باتوجه به بحران کوو  یسینوتیروا  و،یسنار  ،یینمایس  یهاپیکل  شیآموزش بااستفاده از نمازابل تحت  یومامائ ی پرستار

  ی هادانشکده  یمنظور و با هماهنگ   نیبرگزارشد. بد  رهمزمانیهمزمان و غ   یکردهایاز رو  دهو با استفا  یصورت مجازبه  یآموزش، دوره19

 . شدیارسال و بارگذار 1رهمزمانیدربخش غ  شدهی طراح یآموزش یبودند، محتواهانام کردهکه دردوره ثبت یانیدانشجو یمذکور، برا

 . دیکنیمشاهده م  1کل دوره را در جدول شماره  یآموزشبرنامه
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 ی پرستار انیجودانش یبرا یدوره آموزش مهارت همدل  ی کل  ی: شما1 جدول

 پیش از شروع دوره  جلسات

 محتوای مشترک مقدماتی مبحث ضرورت همدلی و اهمیت یادگیری آن جلسه اول 

 مفاهیم و تعاریف همدلی و تفاوت آن با همدردی با ذکر مثال دومجلسه 

 انواع همدلی و کارکردهای آن در مواجهه با بیمار سوم جلسه 

 اختصاصی هر گروه با موضوع گوش دادنمحتوای آموزشی  چهارم جلسه 

 محتوای آموزشی اختصاصی هر گروه با موضوع درک کردن  پنجمجلسه 

 محتوای آموزشی اختصاصی هر گروه با موضوع ششمجلسه 

 ها، نیازها و دردهای بیماران برخورد با رنج

 وبینار آموزشی اختصاصی هر گروه با موضوع هفتمجلسه 

 بازاندیشی دوره بندی و  جمع 

 پس از پایان دوره  آزمون(انتهایی )پسارزشیابی

در    انیبا دانشجو  یآن در کسب توانمند  تیاهم  ویدوره محتواها تیبا هدف شرح اهم  یجلسه حضور  ک یدوره   یدر بخش ابتدا  هیته

.  شدهیآن ته  یریادگی  تیاهم  نیهمچو    ی همدل  م یراجع به مقدمات و مفاه  ی کل  یدوره دو محتوا  یهر بار اجرا برگزارشد. در ابتدا

دوره   یآموزش  یمحتواها  هیشد. در تهدوره ارائه  هیپا  میمباحث و مفاه  تیکنندگان با کلشرکت  ییابا هدف آشن  ،ی مقدمات  یمحتوا   نیا

 شد. استفاده زین "مارانیارتباط با ب یبرقرار هایمهارت"از کتاب 

گوش دادن، مهارت درکِ  مهارت"شامل  یمحور موضوع   4بر طبق مطالعات در قالب  شرفتهیپ  یآموزش یمحتوا  نیبخش دوم تدو در

که در بخش    شد نیتدو  "مراقبت  ندیدر فرا  مار یمهارت مشارکت ب  مار، یب  ی ازهایمواجهه با ن  ی هامهارت   مار، یب  هایو دغدغه  های ینگران

  ی تعامل   ای مد  یصورت مولتهمزمان به  ریو بحث در هر جلسه به شکل محتوا غ   یی نمایس  هایپیاز کل  هایی بر بخش  یمبتن ندیاول فرا

  یهاپیاز موضوعات کل  کیقرارگرفت. در هر    انیدانشجو  اریدر اخت  SCORMو    MP4  یهالیشد. محتوا به شکل فاارائه   و نیتدو

 Cinemeducation"از کتاب    نمایس  خیمطرح تار  یینمایس  یهالمیمنتخب از ف  ییها که خود بخش  یهمدلطه یدر ح  یینمایس

using film and other visual media in graduate and medical education"   یبا موضوع همدل  44فصل  

  ی ها( بخش2باشد، )  یعلوم پزشک  یمرتبط با حرفه  لمیف  ی( تم اصل1شامل: )  لمیحاصل از ف  یهاپیکل  نیتدو  اریانتخاب شدند. مع

  ن یباشد، بود. تدوبر آن وجود داشته   یشی( امکان بازاند3همکاران باشد )  /ماریخانواده ب/مارانیبا ب  یمرتبط با موضوع همدل  یانتخاب

نرمبه  یینمایس  یهالمیاز ف  پیهرکل بهانجام  Wonder Share Filmora 9افزار  کمک  تاثشد.  زبان در درک    ریمنظور کنترل 

  هایی لمیشد. فنوشته  یفارس  سی رنوی افزار زنرم   نیبه کمک ا  زیبودند ن  یسیکه به زبان انگل  ییهالمیف  یابر  ،یریادگیموضوع و روند  

توسط    شده نیتدو  یی نمایس  هایپیکل  اتییقرارگرفت. جز  انیدانشجو  اریدر دسترس بودند، با دوبله در اخت  ی که با دوبله فارس  زین

 است.ارائه شده 2در جدول  ندیفرا میت

  

 یی نمایس هایپیشده در جلسات با استفاده از کل استفاده یینمایس یهالمی: ف2 جدول
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سال  نام فیلم  جلسه

 تولید 

دقیقه فیلم استفاده 

 شده

 فیلم کاربرد این بخش

 Dead Man Walking اول

 مرده( )راه رفتن مرد

همدالنه بین راهبه و متهم در  گوش دادن  1:38:25 – 1:34:00 1995

 این کلیپ به خوبی قابل مشاهده است.

The Spitfire Grill 

 )رستوران اسپیت فایر(

گوش دادن همدالنه دو دوست در این کلیپ   1:31:36-1:35:05 1996

 به خوبی قابل مشاهده است. 

One True Thing 

 )یک کار درست( 

نکردن بیمار در این کلیپ مورد تاکید  قضاوت  1:41:32 – 1:30:41 1998

 است.

 Blood Diamond دوم

 خونی()الماس

درک بیمار و قراردادن خود در شرایط وی در   1:56:53 – 1:49:21 2006

 این کلیپ قابل ذکر است.

Nurse Betty 

 )پرستاربتی(

روحیه دادن و دادن اعتماد بنفس طی   1:37:42 – 1:25:03 2000

 رابطه همدالنه مورد مشاهده است. برقراری 

The Legend of 1900 

 (1900)افسانه 

1998 50:17 – 53:35 

1:16:42 – 1:19:37 

اهمیت توجه به داستان زندگی بیماران  

مراجعه کننده به ما را در این دو بخش 

 توان مشاهده کرد. می

 Marvin's Room سوم 

 ماروین( )اتاق 

1996 30:21 – 33:03 

36:47 – 38:04 

1:31:41 – 1:34:30 

توان مجموعا با مشاهده این سه بخش می

گیری کرد برای به وجود آمدن رابطه نتیجه 

همدالنه باید برای سرنوشت بیماران 

 حساسیت قایل بود. 

In the Name of 

Father 

 پدر( نام)به

دلسوزی و منتقل کردن حس دلسوزانه به   41:40 – 37:39 1993

 ایجاد رابطه همدالنه مؤثر است.بیمار در 

Patch Adams 

 )پچ آدامز( 

1998 39:33 – 42:01 

1:31:02 – 1:32:32 

1:35:02 – 1:36:33 

برای برقراری یک رابطه همدالنه باید  

 احساسات خودمان را به بیماران منتقل کنیم.

وبینار 

 نهایی 

Analyze This 

 رو آنالیزکن()این

های  مباحث خوب گوش کردن، درک نگرانی 23:00 – 15:03 1999

خوبی در این  بیمار و انتقال حس همدالنه به

 بود. کلیپ قابل مشاهده
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  ییدانشجو  های ارائه و بحث ابتدا توسط گروه  شده نیتدو  ویجلسات چهار سنار  نیدر قالب چند  نیسوم آموزش آنالدر بخش  سپس

  یهاگروه مهارت  یعلمئتیه  ینفر از اعضاسه  وها،یسنار  یروانسنج  یبررس  یبرا.  شد یمانجام  یبندجمع  یانجام و سپس توسط مرب

و بعد از انجام اصالحات الزم    ی بررس  وهایسنار  یپرستارنفر از متخصصان رشته   کیو   یپزشکوزش نفر از متخصصان آم   کیو   یارتباط

 شدند. استفاده

نقش در جلسات   یفایو در هر روز مشخص جهت انجام ا  میره تقسنف  6  یال  5کوچک    های در قالب گروه  انیدانشجو  یبعدبخش  در

 ی شد تا طبق راهنماخواسته   رانیاز فراگ  کیاز هر  نیو ارائه بازخوردپرداختند. همچن  یمهارت همدل  نیبه تمر  یبا حضور مرب  یحضور 

دوره    انی. در پا دهندلیو بازخورد تحو  یشیازاند ی  نیو جهت تمر سندیبنو  تیروا  کی یبحث همدل  ر خودشان داز تجربه  ت،یروانگارش

  ی شیو بازاند  ویو سنار  لمینمونه ف  ک ی  لیتحل  نیها باهدف تمراز گروه  کیهر  یدو ساعته برا  ناریوب  ک ی،    1منظور آموزش همزمانبه  زین

به محتوا  انجام  یراجع  ادوره  در  ابتد  نیشد.  تمر  دیجد  یینمایس  پیکل  کی  ابخش،  ارائه    نیبا هدف  دوره  شده در کل موضوعات 

افکار  به روش بارش   انیشد. سپس دانشجواستفاده  یشده فارسدوبله  لمیاز ف  ان،یدانشجویریادگیزبان در    ریتاثمنظورکنترل شد. بهپخش

. در ادامه  افتیادامه  د یاسات  تی و بحث با هدا  کردندانیب  پ یمختلف کل  هایبه بخشراجع  یمتن  ای و    ی صورت شفاهخود را بهنظرات 

و    یصورت شفاهنظرات خودرا به  انیشد. سپس دانشجوارائه شده در کل دورهموضوعات ارائه   نیباهدف تمر  د یجد  ویسنار  کیجلسه  

 . افتیادامه دیتاسا تیباهدا یو جمع بند کردندانیب ویسنار نیمختلف ا  هایبه بخشافکار راجع به روش بارش ی متن ای

 

 برنامه:   یابیارزش  فاز

طبق    یعنیدوره،    ی در ط  انینگرش دانشجو   زانیدوره، سنجش مبه  انیدانشجو  تیما عالوه بر سنجش رضاکه هدفتوجه به آن  با

در حوزه    انیارتقاء سطح نگرش دانشجو  ند، یفرا  ن یمدنظر ما در ا  امد یپ   جه،ی(. درنت37بود )  یریادگیدر سطح    ک، یپاتر-کرک  یالگو

 بود.   یباطارت یهاو مهارت  یهمدل

 

 سطح واکنش:   یابیارز

تع  نیابه با هدف  پرسشنامه محقق ساخته  مهارتبه  ی تمندیرضا  نییمنظور  روا  شدنی تدو   ی همدل  هایدوره  با    ییمحتواییکه  آن 

 . شدیبررس یو پرستار یپزشکآموزش ،یمهارت ارتباطاستفاده از متخصصان 

 

 : یریادگیسطح   یابیارزش

( JSPE-HPشده پرسشنامه استاندارد جفرسون ورژن کادردرمان )  ی از نسخه فارس  مارانیبا ب  انیدانشجویهمدل  سطحیبررس  جهت

از   یکی(  JSPE)  جفرسونیشد. پرسشنامه همدل)از کامال  مخالفم تا کامال  موافقم( استفاده  یی تا  5  کرتیلاسیسؤال با مق  20شامل  

جه  یابزارها  نیتریاصل ا  ی همدل  یابیخودارز  ت موجود  علوم  نیهست.  گروه  مختص  سال    ،یپزشکپرسشنامه  توسط   2000در 

و همکاران، در جامعه    ی فراهان  ی آن توسط اشقل  ی ترجمه فارس  1395پرسشنامه در سال    ن ی(. ا38است )  شده ی محمدرضاحجت طراح

 
1 Synchonorize 



 

104 

از نسخه مورد استفاده در   زین  عت یو شر  پوریهاشم  عهدر مطال  یبه زبان فارس   نیچن(. هم39است )شده  یسنجروان   یرانیا  انیدانشجو

 (.41,  40است )شدهطرح، استفاده نیا

)از کامال  مخالفم تا کامال  موافقم(است. سؤاالت    یی تا  5  کرتیلاسی( با مقCSAS)  ی ارتباط  یهامهارت  یریادگی نگرش به    پرسشنامه

  یهانسبت به مهارت  ی و نگرش منف  ی ارتباط  یهاسؤال است که مشتمل بردو محور نگرش مثبت به مهارت  26پرسشنامه شامل    یاصل

و به   1کامال  مخالف نمره  نهیگزدر هر سؤال به  بیترت نی. بدردیگ یقرار م یابیسؤال مورد ارز 13 لهیوساست که هربخش به یارتباط

به  ردیگیلق متع  5کامال  موافق نمره    نهیگز توسط    2002( که در سال  CSAS)  یارتباط  یهامهارت   یریادگی. پرسشنامه نگرش 

Rees  استشدهیآن بررس  ییا یو پا  ییو همکاران روا  هافروشخ یتوسط    آن  یفارس  ترجمه   1397( ودرسال  42)  نیو همکاران تدو  

 است. شتریب یابیارز یو ابزارها یطول هاییبررس ازمندین امد،ی وپ سطح انتقال ی ابی(. قطعا ارز39)

 باشد.  ی قابل مشاهده م نکیل یبر رو  کیورد با کل  لیاستفاده شده در فا یهاپیکل  یتمام

 . دییمراجعه فرما yun.ir/71a8k3به آدرس  ج یمشاهده کامل مستندات مربوط به متد و نتا جهت

 . دییمراجعه فرما yun.ir/xea54bبه آدرس  ا یمد  یمولت جیمشاهده کامل پک جهت

 . دییمراجعه فرما yun.ir/ycx8ndبه آدرس  یی نمایس یها پیکامل کل جیمشاهده کامل پک جهت

 

 تعامل:   یها  وهیش

 (12و  11 وستیدودانشکده جهت اجرا برنامه )پ یو جراح یپرستار یهاگروه  ریبا مد یزیرو برنامه ی و هماهنگ  تعامل

 شن یهرروت یدرحین انجام کار در انتها انیجلسات ارائه بازخورد به دانشجو یبرگزار

 ( 14و 13 وستیجهت شرح اقدامات اجرا برنامه در دو دانشکده )پ هدف به هایگروه انیبا دانشجو شنینتیاور یجلسات یبرگزار

 ییدانشجو یتلگرام هایبرنامه در گروه یبرگزار انتشارخبر

 (15 وستی)پ  یپزشکعلومدرآموزششیدر مجله رو انتشارمقاله

 ( 16 وستی)پ  زاهدانیپزشکعلوم  هینشر انتشاردر

 ((17  وستی)پ ینی،بالیپرستار  ،ییماما های مرتبط )گروه  هایرگروهیسا دی برنامه به اسات یتجربه برگزار  نشر

 (18وستیزابل )پ  یپزشکعلومهدانشگا یمحترم پرستار رگروهیو مد EDC تیریبه مد گزارشارائه 

 (19وستی)پ  تیدو دانشگاه جهت جلب حما یآموزشبه معاونت گزارشارائه 

  

 مختلف مورد نقد قرار گرفته است:  ی هابا استفاده از روش ندیفرا نیا
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  نی. دراشده یارا  نفعانیذ  ریو سا  رگروهیمد  یزاهدان برا  ییمامایدر دانشکده پرستاراول   یبرنامه پس از اجرا  نیا  جی: نتانقدخبرگان

  ن یبهتر ا  یاجرا  یگو قرارگرفت و براورو مورد بحث و گفت   شیپ  یهاچالش  نیچنشد. هموضعف پرداخته جلسه به شرح نکات قوت 

برروش بعد  ترم  در  بهشدیزیرنامهها  مثال  .  دغدغه  یک یعنوان  بارگزاراز  به  یینمایس  ی هالمیف  یها  توجه  بوبا  آن  که حجم  د 

  ی بندبودن برنامه گروهو متفاوت  کرونایپاندم   طیباتوجه به شرا  نیچن. همداکندیکاهش پ   ییبا نرم افزارها  لمیحجم ف  شدگرفته میتصم

  انیدانشجو  یدرسدوره در برنامه  نیمذاکره ا  قیبعد از طر  یهاکه از ترم  شده یتوص  یشآموز  یهاشنیحضور در روت  یبرا  انیدانشجو

 شود. گنجانده

بازخوردهارانینقدفراگ به  انیدانشجو   ی:  برنامه  مورد  شفاه در  ارزش  نیو همچن  یشکل  انتها  یابیپرسشنامه  دربرنامه    یدر  شرکت 

شد. به  داده  انیدانشجو  ی بعد  هایدر گروه  یدر روند برگزار  یکننده در برنامه، اصالحاتشرکت  انیشد. براساس بازخورد دانشجوگرفته

ارتباط با دانشجو  یدر برنامه، هماهنگ  انیبه دانشجو  یابیدست   ولتمنظور سه ثال به عنوان م آموزش    قیهدف از طرگروه  انیجهت 

 شد. ادغام شنیروت یآموزش در ط منظورنیشود که به ادوره در طول ترم ارائه  نیشد. همچندانشکده انجام

  بیترک  لوت،یبرنامه و بهبود آن انجام شد. به عنوان مثال بر اساس پا  یبررس: به طور مستمر با هدف  ندیو همکاران فرا  انیمجر  نقد

  ی پوستر برا  هیو ته  ییمختلف دانشجو  یدوره از کانال ها  یاطالع رسان  ،یسینو  تیروا  ن یدالی گا  ن یتدو  ،یو مجاز  یآموزش حضور

 دوره و ... انجام شد.  غیتبل

و    "یپزشکعلومدر آموزش   شیمجله رو"در    ندیحاصل از فرامقاالت  ،یعلم  وامعجینظرات و نقدها  افتیمنظور در: بهیعلمنقدجوامع 

 . شد افتیچاپ و نقد افراد متخصص درخصوص کار در "زاهدانیپزشکعلوم"مجله 

 

 حاصل:   جینتا

فرا  زانیم  یبررس اهداف  طراحیندیتحقق  قالب  در  )پ   یآموزش  ی:  تدو1  وستیدوره  ته  ن ی(،  بر    یمبتن  یآموزش  ی هاالیمتر  هیو 

 شد. ( انجام4 وستی)پ  تی( و نحوه نگارش روا3 وستی)پ  وی(، سنار2 وستی)پ  یی نمایس یهاپیکل

 :یامد یپ   1تحقق هدف  زانیم یبررس

که ارتقاء    باشد، یامر م   ن یا  د یزاهدان و زابل مؤ  انیدانشجو  یپرسشنامه در دوگروه آموزش برا  نینسبتا قابل مالحظه نمرات ا  راتییتغ

است )جهت مشاهده نمره جدول  افتادهاتفاق   یفعال اموزش  هایبااستفاده روش  ی همدلمهارت  یریادگیقبل و بعد از    ی همدلمهارت

  ار یبا انحراف مع  26/28دوره    یمثبت پرسشنامه جفرسون قبل از برگزار   یهاهینمرات گو  ی کل  نیانگی(. مدییمانمشاهده  6و    5  وستیپ 

بعد از    ی ارتقاء نگرش مثبت به همدل  دی که مو  دیرس  56/5  اریبا انحراف مع  95/33مقدار به    نیدوره ا  یبعد از برگزار  بود اما   63/5

از برگزار یبرعکس )منف  هایهیگو  ینمرات کل  ی کل  نیانگی دوره است. م   ار یبا انحراف مع03/30دوره    ی( پرسشنامه جفرسون قبل 

در    یهمدل به بحث  یکاهش نگرش منف  دیکه مو  دیرس30/4  اری با انحراف مع  81/22مقدار به    نیدوره ا  یبود اما بعد از برگزار31/4

 است.  انیدانشجو

 :یامد یپ   2تحقق هدف  زانیم یبررس

بود اما بعد    66/11  اریمعبا انحراف    52/61دوره    یقبل از برگزار  ی پرسشنامه نگرش به مهارت ارتباط  یهاه ینمرات گو  یکل  نیانگیم

برگزار ا  یاز  به    نیدوره  انحراف مع  53/98مقدار  به  انی. نمرات پرسشنامه دانشجودی رس18/12  ار یبا  اجرا دوره  از  طور قبل و بعد 
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درخصوص نگرش به    انیباعث ارتقا دانشجو  ییبرنامه ها  نیچن  یاست که برگزار  ن یدهنده انشاناست که  افتهیشیافزا  یریگچشم

 (. دیینما مشاهده  8و  7 وستیجدول پ  اتییمشاهده جزخواهدشد. )جهت یارتباط یهامهارت

 :یامد یپ   3تحقق هدف  زانیم یبررس

  اتییمشاهده جز. )جهتباشد یدر دوره م از شرکت   انیدانشجو  تی دهنده رضادوره در دو بار اجرا نشان  یابیحاصل از فرم ارزش  جینتا

 ( دیینما مشاهده  10و  9 وستیجدول پ 

 : دیکن حیتعامل با محیط )که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده است( را تشر یانجام شده برا اقدامات

 (12و  11 وستیدودانشکده جهت اجرا برنامه )پ یو جراح یپرستار یهاگروه  ریبا مد یزیرو برنامه ی و هماهنگ  تعامل

 شن یهرروت یدرحین انجام کار در انتها انیجلسات ارائه بازخورد به دانشجو یبرگزار

 ( 14و 13 وستیجهت شرح اقدامات اجرا برنامه در دو دانشکده )پ هدف به هایگروه انیبا دانشجو شنینتیاور یجلسات یبرگزار

 ییدانشجو یتلگرام هایبرنامه در گروه یبرگزار انتشارخبر

 (15 وستی)پ  یپزشکعلومدرآموزششیرودر مجله  انتشارمقاله

 ( 16 وستی)پ  زاهدانیپزشکعلوم  هینشر انتشاردر

 ((17  وستی)پ ینی،بالیپرستار  ،ییماما های مرتبط )گروه  هایرگروهیسا دی برنامه به اسات یتجربه برگزار  نشر

 (18وستیزابل )پ  یپزشکعلومدانشگاه یمحترم پرستار رگروهیو مد EDC تیریبه مد گزارشارائه 

 (19وستی)پ  تیدو دانشگاه جهت جلب حما یآموزشبه معاونت گزارشارائه 
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هاردن   FAIR کردیبا استفاده از رو یساز  هی بر شب یاجرا و ارزشیابی آموزش مبتن ،یطراح

 ی کشور لوتی: طرح پا19کوید   یپاندم یمراقبت در منزل درط  م یت  ینیبال ی جهت ارتقاء مهارت ها

Design  ،Implementation and Evaluation of Simulation-Based Training Using FAIR Harden 

Approach to Improve the Clinical Skills of the Home Care Team during the COVID-19: 

National Home Care Pilot Project 

 

 ن ی: قزودانشگاه

 

 دکترروح ا..کلهر  - نامدار مانیدکتر پ -یعباس احمد - فروش ها خ یدکتر افسانه -فالح کهی  یلی: دکتر لدنیفرآ  صاحب

 

 ان یریدکتر احسان مد   :ندیفرآ  همکاران

 

  ی هاردن جهت  ارتقاء مهارت ها  FAIR  کردیبا  استفاده از رو  یساز  هیبر شب  یاجرا و  ارزشیابی آموزش مبتن   ، یطراح  :یکل هدف

 ی کشور لوتی: طرح پا19کوید   یپاندم یمراقبت در منزل درط میت   ینیبال

 

 : یاختصاص اهداف

 19کوید  ی پاندم یتیم مراقبت در منزل درط ی و آمادگ  ینیبال ی جهت  ارتقاء مهارت ها یساز هیبر شب یآموزش مبتن یطراح -1

  ی پاندم   یتیم درط  یو آمادگ  ینیبال  یهاردن جهت ارتقاء مهارت ها  FAIRبا استفاده از مدل    یساز  هی بر شب  یاجرا آموزش مبتن-2

 19کوید 

 هاردن FAIRبا استفاده از مدل  یساز هیاز اجرای برنامه شب میرضایت ت زانیارزشیابی  م-3

 نهارد FAIRبا استفاده از مدل  یساز هیاز اجرای برنامه شب میت یریادگی زانیم یابیارزش-4

 طب اوزژانس  نیمتخصص دگاهیاز د م یارزشیابی عملکرد  ت-5
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 مربوطه   یو شاخص ها مارانیبر سالمت ب FAIRبا  استفاده از مدل  یساز هیشب یآموزش  یاجرا ج یارزشیابی  نتا -6

 

 مسئله:   انیب

در آموزش علوم پزشکی به دلیل عدم ارایه بازخورد کافی در محیط بالین، غیرفعال بودن بیمارحین معاینه، در دسترس نبودن    امروزه

بیمار کافی برای آموزش، متغیربودن ترکیب بیماران در محیط واقعی، کمبود موقعیتهای بالینی قابل دسترس و تعداد زیاد دانشجو 

(.  بعالوه  1خالقی و رعایت ایمنی بیمار استفاده از شبیه سازی ها در آموزش بالینی رایج گردیده است )ا  وارددر محیط بالین، رعایت م

در آموزش پزشکی ، استفاده از  شبیه سازی ها به عنوان موثرترین استراتژی    outcome base educationبا معرفی رویکرد  

 اهمیت بیشتری یافته است. لی آموزشی جهت آموزش سه دسته از مهارت های پزشکان به شرح ذ

مهارت   ،یکیزیف  نهیو معا  یریسروکاردارد مانند  مهارت شرح حال گ   ماریبا خود ب  مای:  مهارتهایی که مستقمارمحوریب یمهارت ها-1

 باشد  یم   کالیتکن یو مهارتها یفرد نیب

د  ندیفرا  یمهارت ها-2 را می دهد که  امکان  این  به پزشک  عملکرد خود به طور موفقیت محور: مهارت هایی است که  ر فرایند 

 خود محورمی باشد.  یریادگیو مهارت  ی اطالعات، مهارت کار گروه تیریآمیزعمل نماید، این مهارت ها شامل مهارت های مد

محور: مهارت هایی است که به پزشک این امکان را می دهد که در حیطه وسیعتری از عملکردش به طور   طیمح  یمهارت ها-3

 (2)یرهبر یمهارت ها ت،ی ریمد یمهارت ها  ،یشغل  یموفقیت آمیزعمل نماید مثل مهارت ها

  ن یگزیجا  ی سازها به معن  هیه از شبکنند که اگرچه استفاد  یدرباره کاربرد شبیه سازی ها در آموزش پزشکی عنوان م  1و گالوین  ماران

 ی پزشک  انیاما با کاربرد آن دانشجو  ستین  ینیبال  یها  طیدر مح  ماریو کار با ب  یواقع  طیمح  یشده به جا  یساز  هی شب  طیکردن مح

 ط یتحت شرا  یساز  هیها نشان داده است که اگر شب  ی( ضمنا، بررس3ورود به بالین را کسب نماید. )  جهتالزم    یتواند آمادگ   یم

  یمنیتواند در ا  یاست و کسب آنها م   ازیمورد ن  ی نیبال  یها  طیمح  یکه برا  ییها  یتواند توانمند  ی م  ریدرست استفاده شود فراگ

 ( 4-7)  دینما جادیرا ا باشد داشته  یمثبت ریاو تاث یالزم برا یو مراقبت ها ماریب

مطالعات نشان داده    رایاستفاده نموده اند. ز  19آمده مانند کوید    شیپ   یاضطرار   طیبا شرا  ییاروی ا جهت روه  یساز  هیاز شب  بعالوه 

  یهای استراتژ نیتدو ،یمنیا یها شکاف ییمانند شناسا  ستم،یبر س یبه مسائل مبتن یدگیرس  یها برا یساز  هیاند که استفاده از شب

  هاتیبدحال، محدود  مارانیب  عی (. در ضمن، با هجوم سر9و8باشد)  د یتواند مف  ی م  ینیبال  تیریمد   یها پروتکلکنترل عفونت، و اصالح  

جهت ارائه راه حل   یاتیح  یبه ابزار  یسازهیارائه کننده خدمات سالمت، شب  یرویارائه شده، و کمبود ن  یمنیا  یهایمنابع  و نگران

 (. 10)شد  لیدر دوران کرونا تبد مواجه شده یچالش ها

  ی که اعضا  یهستند به شرط  19که مبتال به شکل خفیف کوید    ی مارانیکرده بود ب  هیبهداشت توص  ی سازمان جهان19  د یکو  وعیش  با

را در رابطه   یی استهایکشورها س  ی برخ  ه،یتوص  ن یو مراقبت کنند، در منزل مراقبت شوند در پاسخ به ا یریگیخانواده بتوانند آنها را پ 

بخش    کیتوانست به عنوان    ی خدمات مراقبت در منزل م  رای( ز11درمنزل اجرا کردند )  19-دی به کو  تال مب  مارانیبا مراقبت از ب

روش،   نیا  یاجرا   یاز چالشها  ی کی  ی( ول 12,  13وش نظام سالمت بکاهد )را از د  یادیدر خدمات سالمت عمل کرده و بار ز  بانیپشت

  ایبال   یزیکه برنامه ر  ی (.  بعالوه، شواهد نشان داده است  که در حال14سالمت عنوان شده بود )  می ت  ی و آموزش ناکاف  یعدم توانمند

 
1 Maran and Glavin 
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به دلیل عدم     ا یمقابله با بال  یخدمات سالمت برا  اکثر ارائه کنندگان  یوارد شده است ول   یآموزش  ی ها  ولومیاز کور  یبرخ  یبه محتوا

 ( 16و15مواجه با این سناریوها آمادگی کافی را کسب نکرده اند)

مکرر هدفمند و    ناتیتمر  قیاز طر  ا یدر مواقع بال   ی بهبود آمادگ  یها به عنوان روش است که برا  ی ساز  هیاست که شب  یدر حال  نیا

که آموزش مبتنی بر شبیه سازی می تواند منجر به ایجاد    ن ی( و  ا18و17باشد)  ی نادر اثر بخش م  یها   ت یقرار گرفتن در معرض موقع

ارائه دهندگان خدمات سالمت هم در محیطهای  شبیه سازی  و هم در محیط های واقعی گردند    کردتغییر در دانش، نگرش و عمل

سالمت داشتند و   ستمیس ی در آمادگ یانقش عمده یسازه یشب یها مانند ابوال، برنامه  ،ی قبل ی هایدم یدر طول اپ  (. چنانچه21-19)

 (. 22ارائه دهندگان خدمات سالمت منجر شدند) مادگی استراتژ ی های ضروری و طرح های آ  جادیبه ا یبه طور مؤثر

 یمعرف  رانیموثر در فراگ  یری ادگیجهت    model FAIR1ا عنوان  چهار اصل مهم را ب   Laidlawو     Harden  نکهیتوجه به ا  با

 ی بخش عفون  نیدر آموزش بر بال  انیدانشجو  یریادگیمدل را سبب ارتقاء    نی( استفاده از ا  2018)   یو مقدم  ینی( و ام23نمودند )

  یراهها تیریمانند مد یکیتکن یآموزش مهارت ها ی دوران پاندم  ی(. بعالوه در ط24نمودند ) نوانع  رازیش یدر دانشگاه علوم پزشک

با    ی و مهارت کارگروه  یمانند مهارت ارتباط  ییتکن  ر یغ   ی مهارت ها  نیو ... همچن  یویر  ی قلب  یا یاح  التور،یو استفاده از ونت  ییهوا

( لذادر فرایند حاضر سعی شده است با استفاده  25شده است )  هیتوص  المتارائه دهندگان خدمات س  یموثر برا  یاستفاده از روش ها

مراقبت در منزل را در موقعیتهایی شبیه به شرایط واقعی قرار داده و آموزش   م یهاردن ت  FAIRبر مدل    یمبتن  یساز  هی از آموزش شب

 و بهبود کبفبت خدمات سالمت گردیم.  رانیدهیم تا سبب ارتقاء مهارت فراگ

  

 :یخارج  اتیتجرب

جهت آموزش مهارت های پروسیجرال   19( در چین انجام دادند طی دوران کوید    2020و همکارانش)  Li Liمطالعه ای که توسط    در

  ل،یاستر  یو درآوردن دستکش ها  دنیدر تیم ارائه دهندگان خدمات سالمت مانند نحوه شستشوی دست، استفاده از ماسک ، پوش

-COVID  مارانیب  ییراه هوا  تی ری، مد اژیصورت، مهارت های مدیریت بیمار در تر  حافظمصرف / م  کباری  نکیو برداشتن ع   دنیپوش

بعالوه مهارت های غیر تکنیکی مانند مهارت ارتباطی و کار تیمی از برنامه های آموزشی    ماریو حمل و نقل ب  یرسان  ژنی، اکس19

 (.26مبتنی بر شبیه سازی استفاده نمودند که نتایج مطالعه تغییرات مطلوب و رضایت بخشی را در بهبود مهارت های فوق نشان داد )

( در عربستان سعودی انجام شد 2020)19قابله با پاندمی کوید  مطالعه ای که جهت آمادگی ارائه دهندگان خدمات سالمت در م   در

نفر از ارائه    89از سناریوهای مختلف مانند تریاژ اورژانس و حمایت های تنفسی جهت شبیه سازی موقعیت های بالینی برای آموزش  

یرات مثبتی بر آمادگی تیم ارائه کنندگان دهندگان خدمات استفاده گردید .نتایج مطالعه آنها نشان داد که استفاده از شبیه سازها تاث

 (.27داشته است) 19خدمات سالمت )مهارت های تکنیکال و مهارت های غیر تکنیکال( در مقابله با پاندمی کوید 

  ان یجر  یساختارها  یسازنه یبا به   یسازهینشان داده شده است که شب  زی(  ن29(و سنگاپور )28)ا یتالیمطالعات انجام شده در ا   در

  ی پزشک  تیریدر مد  ی هماهنگ  یتخت و اجرا  تیریمد  زات،یتجه  ه یسطوح مختلف کارکنان، ته  تیری مد  د،ی جد  یندهایار، توسعه فرآک

 دارد. یبحران طیارائه دهندگان خدمات سالمت در شرا  یسازدر آماده   یدینقش کل ماران،یب

 

 
1 giving feedback to the student, involving the student in the active learning process, individualizing the learning to the individual requirements of the student, and making the 

learning relevant 
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 : یداخل  اتیتجرب

پیدا  19دی کو  یدر دوران پاندم  ژهیبه و  یبالین  سیهاردن جهت تدر  FAIRمشابه در خصوص استفاده از مدل    یمطالعه ا  رانیکشور ا  در

 شود: یارائه م رینشد ولیکن مطالعات مشابه به شرح ز

  ی ک ی  یدر بخش عفون  ینیماهه  آموزش بال  کی  شنیدر دوره روت   FAIR( با استفاده از اصول مدل  2018)  ی و مقدم  ینیدر مطالعه ام 

مدل   نینشان دادند که با کاربرد ا ریمدل به شرح ز نیبا استفاده از اصول ا رازیش ی وابسنه به دانشگاه علوم پزشک ی ها مارستانیاز ب

  ی در آنها  در ط  زهیانگ  جادیمطالب و ا   قیو عم  شتریب  یریادگیپرداخته و سبب    یابیمطالب و خود ارز  قیبه درک عم  انیدانشجو

 است. ده یگرد ینیآموزش بال

Feed backمار یب نیبال یدر ط انی: ارائه بازخورد به دانشجو 

  Active Engagementبا توجه   انیدانشجو  ینقش برا  فیو تعر  تیمسئول  رفتن یو پذ  مارانیب  ت یریدر مد  انی: مشارکت دانشجو

 کاراموز بودن آنها  ایبه سطح کارورز 

Individualization of learning  شتریو در دسترس قرار دادن منابع ب  ن یوزشها با در دسترس بودن منابع آنالساختن آم  یفرد 

Relevanceپا  یریادگیحصول مرتبط بودن    ی: برا از روش بازگشت به مطالب علوم  اتند در جلسات آموزش  هی،    ن یبد  یتوسط 

 بیو به آس  یولوژ یزیو ف  یشروع کرده و سپس با آناتوم  یشناس  نیپزشک معالج ابتدا بحث را با جن  مار،یب  کیصورت که در مورد هر  

بودن مطالب در    یمرتبط و کاربرد  جهیشده و در نت  رانیدر فراگ  ینیبا علوم بال  هیعلوم پا  غام امر سبب اد  نیادامه داده که ا  یشناس

 ( 24) د یآنها گرد

در    انیاز جانب دانشجو  بخشتی مثبت و رضا  ج یاز نتا  ی در دروس حاک  سندگان ینو  اتیتجرب(  2020مطالعه ثناگو همکارانش )  در

 یبرا  ی ستیبا  انیدانشجو  ،یعاد  طیدر شرا  شگاهیو آزما  یبوده است. در درس پاتولوژ  ویبه صورت سنار  سازها ه یخصوص استفاده از شب

 (. 30استفاده نمودند) یسازهیآن از شب یبه جا یول رفتند یم  شگاهیبه آزما ی کار عمل

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

متخصص طب اورژانس،    ،یپزشک عموم  ،یپرستار  انیدانشجو  ، یداخل  یها  دنتیمراقبت در منزل شامل رز  میت  یبرا  ندیفرآ  نیا

طرح مراقبت در منزل، با    یکشور  لوتیبه عنوان پا   ن یکرونا و انتخاب شهر قزو  ی پاندم  ی در ط  یپزشک  یتهایفور  نیپرستار، تکنس

  تایمراقب سالمت انجام گرفت، تا نها  میت  یجهت توانمند ساز  یساز  هیبر شب  یمبتن  موزشدوره آ  کی   یاجرا و ارزشیاب  ،یهدف طراح

 گردد. مارانیب عیو بهبود سر یماریاز انتشار گسترده ب یو جلوگیر یدرمان یبهداشت یها  نهیو هز یباعث کاهش بارکار

پاتر  ی)استفاده از الگو  یابیهاردن( و ارزش  FAIR  یاجرا )استفاده از الگو  ،یعنوان،کار در سه مرحله: طراحتوجه به    با (  کیکرک 

موثر در    یریادگیالگو به منطور ارتقاء    نیبود که ا  ی، چارچوب  ن ی. دلیل استفاده از الگو عالوه بر مشورت با متخصصرفتیصورت پذ

الگو پروفسورهاردن مراحل کار را به چهار گام    نی( مورد استفاده قرار گرفته بود در ا24و همکارانش )  ینیتوسط ام  ینیاموزش بال

که به    یریادگیساختن آموزش و مرتبط بودن    یانفراد  ،یریادگیدر    ریمشارکت فعال فراگ  دبک،ینموده است: ارائه ف  یطبقه بند

 ود ش یداده م حیتوض ریصورت گام به گام طبق الگو در ز
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 ی ز یبرنامه ر-  1 گام

تشکیل شد مشارکت کنندگان شامل گروه طب اورژانس، پزشکان،    ندیفرآ  یبرنامه انجام گرفت، تیم اجرا  یگام، که طراح  نیا  در

البته درط  یپرستاران،  متخصص آموزش پزشک از اساتید مجرب و پیشگام مل  یبودند.    ی مقام عال  ر، یمعاون درمان وز  رینظ  ی کار 

سالمت کشور هم جهت اظهار نظر بهره گرفته    مهیب  ی عال  یشورا   ریسالمت وزارت مطبوع، دب  کل  ری مد  ر،یوز  یوزارت، معاونت پرستار

و بحث و تبادل نظر صورت   لیدوره تشک یقبل از برگزار ندیفرا می الزم، جلسات ت  یها ییراهنما افتیمتون و در یشد. پس از بررس

  ن یتر عیانتخاب شد به عالوه شا یساز هیشب یتهایدر فعال یآموزش کردیهاردن به عنوان رو FAIR   جلسات مدل نیا یگرفت. در ط

محافظت    ی و روش ها  زاتیبر استفاده از تجه  ویانتخاب سنار  تیاولو  دیشوند استخراج گرد  ی مراقب با آنها روبرو م  م یکه ت  ییوهایسنار

  ، یوگرافیراد  ریداروها، تفس  قیزرت  مار،یب  شنیو  سچور  ی اتیح  می و کنترل عال  ی کیزیف  نهی،معا   RAPID ,  PCRانجام تست  ،یفرد

  ماربود یو ارائه خبر بد به ب  یو انجام کار گروه  ماریمهارت ارتباط با ب  نیو همچن  19دیکو  مارانیب   یویر  یقلب  ایمالحظات خاص اح

شد    لیتشکنفر بودند ،   40سالمت که    نیمراقب  ی ها میت یبرا  یهیکه در فرمت استاندارد طراحی سناریو نوشته شد بعالوه دوره توج

 مراقبت با اهداف برنامه و مهارت هایی که باید آموزش ببینند، آشنا شدند  می دوره ت نیکه در ا

 دوره صورت گرفت.  یالزم از ابتدا تا انتها یها ییراهنما  ی گروه واتساپ  کیدر  ضمنا

 مراقبت در منزل:  یاجرا ندیفرا

 

 دوم: اجرا   گام

متخصص مطابق    م یشده توسط ت  یطراح  یوهایسنار  ی مراقبت از منزل ط میگردد، ت  ی م  ییشده اجرا  یگام اجرا، که برنامه طراح  در

 دند یشرح داده شده آموزش د اتیارائه شده توسط پروفسور هاردن مطابق جدول و جزئ ی گامها
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 آموزش مبتنی بر شبیه سازیاجرای  FAIR معیارهای

  

  

  

Feedback 

  

ارائه بازخورد موثر به هر یک از اعضای تیم مراقبت از منزل در  

طی فعالیت های شبیه سازی و در مرحله پایانی شبیه سازی  

که ارائه فید بک موثر از مهمترین ویژگیهای  Debriefing یا

 آموزش مبتنی بر شبیه سازی است

  

  

Activity 

هدفمند تمرین  و  تیم  فعال   deliberate مشارکت 

practice   طی استفاده از شبیه سازی با فیدیلیتی کم )مانکن

ها( تا شبیه سازها با فیدیلیتی باال )انواع تعاملی( بسته به نوع  

مهارت   پایه،  مهارت  تکنیکی،  غیر  )تکنیکی،  مهارت  و  سناریو 

 گرفته شده پیچیده( که برای فعالیت تیم در نظر 

  

  

  

  

Individualization 

  

عالقه،   میزان  اساس  بر  تیم  اعضای  از  یک  هر  نیازها  بررسی 

با در دسترس  آموزشها  فردی ساختن  قبلی  تجربه  و  انگیزش 

قرار دادن گاید الین ها و منابع آموزشی و فیلم های آموزشی  

  ، اصول رگ گیری   ، پروسیجرها  انجام  اصول  معاینه  در مورد 

فیزیکی، نحوه تفسیر عکس های رادیوگرافی قفسه سینه، اصول 

صورت  به   ... و  تیمی  کار  انجام  اصول  فردی،  حفاطت  رعایت 

آنالین و افالین بعالوه هماهنگی با مرکز مهارت های بالینی در  

برای   تیم  اعضای  یک  هر  توسط  شده  درخواست  های  زمان 

 تمرین های مکرر در زمان دلخواه

  

  

  

  

Relevance 

  

  

فرمت   مطابق  آموزشی  سناریوهای  انواع  تدوین  و  طراحی 

استاندارد توسط متخصصین بالینی و متخصصین اورژانس که 

مراقبین سالمت در طی عملکرد واقعی خود در مراقبت از منزل 

شامل ها  سناریو  این  شد  خواهند  مواجه  آنها  از   با  استفاده 

محافظت   های  روش  و  فردی،  تجهیزات 

رگ   ، PCR تست انجام  ، پروسیجرها  انجام  فیزیکی،  معاینه 

گیری ، نحوه تفسیر عکس های رادیوگرافی قفسه سینه، اصول  

رعایت حفاطت فردی، آموزش به بیمار، اصول انجام کار تیمی 

و مهارت ارتباطی، کار تیمی و مهارت ارائه خبر بد به بیمار که 

تی )کار  تکنیکی  غیر  های  مهارت  بیمار،  برای  با  ارتباط  می، 

 آموزش به بیمار، ارائه خبر بد به بیمار( از بیمار نما استفاده شد 
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 ک یکرک پاتر  یابیارزش یمطابق الگو  یابی: ارزش3  گام

 سطح واکنش  -1

سوال در زمینه مهارت های    10مشتمل بر    یمنظور پرسشنامه ا  نی( بدReactionبر اساس سطح نخست هرم کرک پاتریک ،) 

انگیزه شرکت کنندگان طراح  دیآن توسط اسات  یمحتوا  ییو بعد از سنجش روا  یتکنیکی و مهارت های غیر تکنیکی و عالقه و 

االت   حاصل از سو  جینفر از تیم ارائه کننده خدمات قرار گرفت. نتا   40، در اختیار    ی و پزشک  یی ماما  یصاحب نظر دانشکده پرستار

درصد شرکت کنندگان معتقد بودند که روش اجرا   100شد.    یکیف   یحاصل از سواالت باز تحلیل محتوا  جیو نتا  یبسته آنالیز کم

عالیم حیاتی تزریق داروهای وریدی،    کنترلشده باعث یادگیری بهتر مهارت های تکنیکی شامل اخذ شرح حال، معاینه فیزیکی،  

شیوه نسبت به روش مرسوم توانست سبب ارتقاء  مهارت های    نیدرصد آنها معتقد بودند که ا  9/90ریوی شده بود ،    -احیای قلبی

 غیر تکنیکی مانند کار تیمی و مهارت ارتباطی ئر آنها شود. 

 یریادگیسطح   یابیارزش-2

به صورت مطرح کردن سناریوهای     Computer-based OSCE( برگزاری آزمون  Learningسطح دوم هرم کرک پاتریک)   در

و همکار  بود   ماریارتباط با ب ی و نحوه برقرار ی محافطت فرد لی از وسا  حیآنها ،  نحوه  استفاده صح ت یریو نحوه مد یی کرونا مارانیب

برگزار شد که بر اساس آن میزان یادگیری فراگیران مورد ارزیابی قرار گرفته   یآموزش  ره بار بعد دو  کیکه یکبار قبل آموزش  و  

 .افتی  شافزای 18.5± 1.8 به آموزش بعد که15± 1.2نمره افراد شرکت کننده در قبل آموزش  نیانگیم

 سطح عملکرد  یابیارزش -3

متخصص   دیاسات  دگاهیاز د  میت  یلکرد اعضا( به ارزیابی عمbehaviorبرای ارزیابی طرح بر اساس سطح سوم هرم کرم پاتریک)

طب    نیکه میانگین نمره اختصاص یافته به عملکرد تیم از نظرمتخصص   م،یپرداخت  ستیچک ل  قیاز طر  یواقع  طیطب اورژانس در مح

 بود. 10 از10و بعد آموزش 6.5اورژانس قبل آموزش 

 ج یسطح نتا یابیارزش -4

 مار یب یدرصد بستر گر، یبهبود کامل و بازگشت مجدد به کار، درصد مراجعه به پزشک د درصدی از شاخص ها ج،یمنظور تعیین نتا به

نفس، درصد    یتنگ   میعال  یآموزش، درصد ماندگار  افتیبعد از در  نهیقرنط  تیبود، درصدرعا  ماریهشدار به ب  میاز آموزش عال  یکه ناش

  ی ابیاستفاده شد. جهت ارز  ریز  ینمودار ها  جیبه شرحنتا  مارستانیبه ب  رانمایبار مراجعات ب  نیچنو هم  ماریخوب ب  یروح  تیوضع

 استاندارد استفاده شد :  یپرسشنامه 5در منزل از  ینیمراقبت بال امد یپ 

 sf-12 یزندگ تیفیک ی پرسشنامه

 بک  یافسردگ پرسشنامه

 نرید  یاز زندگ تیرضا پرسشنامه
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 اضطراب زانک  ی پرسشنامه

 وسواس فوا  ی پرسشنامه

 : مارانیمربوط به ب جینتا

  

نموده، بار مراجعات   رشیرا پذ یکمتر مارانیدر منزل تعداد ب ینیمرکز مراقبت بال یی روزها یدهد ط ینشان م  یفوق به خوب نمودار

 کرده است. دایپ  شیافزا ی(  به طور معنا دارتیو وال نایس ی)بوعل 19 دی سانتر کو ی به مراکز درمان

    

برابر ارزانتر از   50از  شیب ماری هر ب یطرح برا نیا یاجرا یها نهیتوان گزارش داد که هز یم   نیا  یاثر بخش -نهیدر بحث هز بعالوه 

  یو هم شرکت ها  ماریامر هم به نفع وزارت بهداشت، هم ب  نیکند که ا   افتیدر  مارستانیخدمات را در ب  نیا  ماریاست که ب  یزمان

که حاضر نبودند    یداوطلب، افراد  یروهاینوع مراقبت و استفاده از ن  نیدر ارائه ا  یبا توجه به پرداخت تعرفه ا  هباشد.بعالو   یم  یا  مهیب

 ساعت اضافه کار را تقبل نموده اند.  300تا  "مرکز گاها  نیاضافه کار داشته باشند، در ا یساعت در مراکز درمان  80از  شیب

 

 تعامل:   یها  وهیش

 (وستی)پ  نیطرح در سطح استان قزو یاجرا یجمهور برا سییمجوزهای الزم از معاون اول ر کسب

 (وستی)پ  نیمجوزهای الزم از دانشگاه علوم پزشکی قزو کسب

 ( وستی)پ  نیدانشگاه علوم پزشکی قزو سهییر اتیمجوزهای الزم ازه کسب

 ( وستیجلسات بارش افکار برای اجرای نظام مند فرایند با همکاران اجرایی)پ  برگزاری

 (وستی )پ Impact factor=2.57با  Medical Teacher یمقاله در محله معتبر آموزش پزشک چاپ

 پیامد N Minimum Maximum Mean ارزیابی پیامد ابزار 

پرسشنامه ی کیفیت 

 sf-12 زندگی
کیفیت زندگی   32.3333 38.00 27.00 200

 متوسط 

 عدم وجود افسردگی  1.7959 14.00 00. 200 پرسشنامه افسردگی بک 

پرسشنامه رضایت از زندگی  

 دینر
 اندکی راضی  24.3878 33.00 15.00 200

 اضطراب خفیف  32.2917 52.00 23.00 200 اضطراب زانک پرسشنامه ی 

 وسواس ندارد  2.5918 19.00 00. 200 پرسشنامه ی وسواس فوا
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 (وستی)پ  نیدر قزو 19 دیکو مارانیطرح مراقبت از منزل ب یمحترم بهداشت بابت احرا رینامه از وز قیتشو افتیدر

 (وستی طرح)پ  یوزارت بهداشت؛ از اجرا نیمسول د یجلسه و بازد یبرگزار

 IR.QUMS .REC  یبا کد اخالق  نیقزو  یدانشگاه علوم پزش  یتوسط معاونت پزوهش  یطرح که به عنوان یک طرح پزوهش  این

 (وست یشد)پ  رفتهیپذ1400.264.

 وزارت بهداشت ینظر معاونت پرستار ریکل کشور ز  یدانشگاههایپرستار رانیمد یسراسر ناریطرح در وب معرفی

 ی آن از جمله دانشگاه توانبخش یطرح به چنددانشگاه عالقمند اجرا معرفی

 دانشگاه  نیاونطرح در جلسات مشترک با مسؤولینو مع معرفی

 نیقزو  یوزارت مطبوع و دانشگاه علوم پزشک تیبرخی از اقدامات انجام شده در این دوره در وب سا گزارش

  

 : دیکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک یآن در ارتقا جینتا یریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا یها وهی(ش15

 نظرات و پبشنهادات  افتیو در یتعامل با وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشک قینقد خبرگاناز طر-1

 دانشگاه و ارائه بازخورد سهیر  ات یو مطرح کردن طرح در ه نیمتخصص  میت یجلسات مسترک با اعضا ی: برگزارنینقد متخصص-2

 چریت کالیالت در مجله مد: در معرض نقد قراردادن فرایند، با چاپ بخشی از نتایج در قالب چاپ مقاینقد علم-3

: دریافت بازخوردهای اساتیدبالینی مشارکت کننده در جلسات به صورت شفاهی و اعمال تغییرات الزم در نحوه  ی نیبال د ینقد اسات-4

 اجرا 

ران برگزاری جلسات بارش افکار و تصمیم گیری و هماهنگی های اجرائی برای اجرای نظام مند فرایند با همکا  ییاجرا  مینقد ت-5

 اجرایی 

 (وستیشد)پ  رفتهیپذIR.QUMS .REC .1400.264 یطرح با کد اخالق  این

جهت    شانیاز ا  ،یو داخل  یعفون  یمحترم رشته ها  ارانیدست  یبرا   ینیبه منظور کارآفر  شانیا  شنهادی: به پ ریمعاون درمان وز  نقد

استفاده    سپچید  ستمی به صورت اپراتور در س  یو بهداشت  ی، پرستار  یپزشک  یرشته ها  انیدر منزل استفاده شد و از دانشجو  تیزیو

 شد. 

شد و    ستیاحصا نشده بود، ل  یآنها تعرفه ا  یکه تا کنون برا  ییندهایآن دسته از فرآ  شانیا  شنهادی وزارت:به پ   یمعاونت پرستار  نقد

 .د ی دفتر تعرفه ابالغ گرد نیتوسط ا

 

 حاصل:   جینتا

 بلند مدت آن همچنان در حال انجام است جینتا ی.  اگرچه بررسمیافتی شده دست  ینیب ش یبه تمام اهداف پ  ندیفرا نیا در
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انجام    وها یانواع سنار  نیاجرا با تدو  یبرا  ی و اعضاء تیم و برنامه کل  نیبرنامه در گام اول با کمک و نظرات  متخصص  ی: طراح1  هدف 

 شد. 

مرحله آموزش ها مطابق اصول پروفسور   نیهاردن که در ا  FAIRبا استفاده از مدل    یساز  هیبر شب  ی: اجرا آموزش مبتن2  هدف 

 م یینما جادیموثر را در شرکت کنندگان ا یریادگ یتا  بتوان  دی گرد میهاردن تنظ

 زان یسطوح شامل ارزشیابی  م  نیاست که ا  کیبر اساس مدل کرک پاتر  یابیسطوح ارزش   هیکه مربوط به  کل  6و    5و  4و  3اهداف  و

ارائه کننده مراقبت در منزل از  میت یریادگی زانیم یابیو ارزش ی ساز هیارائه کننده مراقبت در منزل از اجرای برنامه شب میرضایت ت

ارائه کننده مراقبت در منزل از   می(  تکالیو نان تکن  کالیتکن  یارزشیابی عملکرد )مهارت ها   نیهمچن   و  یساز  هیاجرای برنامه شب

  ی ابیمربوطه است مورد ارز  یو شاخص ها  مارانیبر سالمت ب  یساز  هیشب  یآموزش  یاجرا  ج یارزشیابی  نتا  نیو همچن  مارانیب  دگاه ید

 قرار گرفت.
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 ران ی ا یکرونا در دانشگاه علوم پزشک ی در دوره پاندم یعمل یولوژی دوره سم یقیآموزش تلف

Integrated training of practical semiology in the COVID-19 pandemic course at Iran 

University of Medical Sciences 

 

 رانی: ادانشگاه

 

 ی نادرخان  ا یمه  ،یبیط ی : علندیفرآ  صاحب

 

 زاده مسگرها  ی قل  الدی: شباهنگ جعفرنژاد، مندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

 COVID-19 یدر دوره پاندم  یو مجاز یبه صورت حضور  یعمل یولوژیدوره سم یبرگزار 

 

 : یاختصاص اهداف

  ی ها  تیو محدود  COVID-19  یبا توجه به پاندم  یو حضور   یبه دو صورت  مجاز   یعمل  یولوژ ی به ارائه دوره سم  یتنوع بخش.  1

 از آن یناش

  یسپر  یخود را به صورت کامال مجاز  یعمل  یولوژیدوره سم  ،یکه با توجه به پاندم   96  یورود  انیدر دانشجو  ی مند  تیرضا   جادیا.  2

 کرده بودند  

آور.  3 آزمون ها  یبرگزار  طیشرا  یفراهم  ب  یدر دوره ها  یحضور   یکالس ها و    هیکل  تیبا رعا  یمسر  یعفون  یها  یماریبحران 

 ی بهداشت یدستورالعمل ها

 انی( در دانشجوRole playingنقش ) یباز کیبا استفاده از تکن ماریاخذ شرح حال و مهارت ارتباط با ب ییتوانا شیافزا. 4

 و...  مارنمایبا استفاده از موالژ، ب ی نیبال ناتیمهارت معا شیافزا. 5
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      ینیبال یوها یبر اساس سنار ی عمل نیبا تمر ینیاستدالل بال ییناتوا یارتقا. 6

   ی به صورت کارگروه یو رفتار حرفه ا  یدانش خودآگاه یارتقا. 7

 هی،بخ یلوله معده و سوند ادرار هیتعب ،یطی کاتتر مح هیتعب قات،یمانند انواع تزر یکیتکن  یمهارت ها شیافزا. 8

 موالژ  یانجام دادن بر رو با

 یو مجاز یدر شرکت کنندگان دوره حضور یجو آموزش یابیارز. 9

  یقبل از شروع دوره    یو مجاز  یحضور  یدرهر دو گروه شرکت کننده    یچند رسانه ا  یآموزش  یبه محتواها  یامکان دسترس.  10

 آموزش 

  

 مسئله:   انیب

ارتباط با    یی توانا  ، ینیبال   ناتی معا  حیدر اخذ شرح حال، مهارت انجام صح  یتوانمند  جاد یاست که هدف آن ا  یدانش  یولوژیسم  علم 

 ی داریشن  ،یدارید  یموارد مذکور مستلزم کسب مهارت ها  یریادگ ی باشد لذا    یم  یپزشک  انیدر دانشجو  ینیاستدالل بال  ییتوانا  مار،یب

به    انیدانشجو  ی تمام   یاستاد برا  کی  یسخنران  ه یبار بر پا  کی  یسال  یولوژیدوره سم  1397(. قبل از سال  1است )  ی حرکت  یو روان

در آن دوره    ی شد. الزم به ذکر است که فقط مباحث طب داخل  ی برگزار م  نتیکالس با استفاده از پاورپو  ک یصورت همزمان در  

دوره    یآنها از نحوه برگزار  تی و عدم رضا   انیشده از دانشجو  م انجا  یسنج  ازی بر حسب ن   1397شد. در سال     ی آموزش داده م

  ی با مشارکت معاونت پزشک  یعلم  ئتیه  ی از اعضا  ی می. در ابتدا تمیقرار ده  یدوره را مورد بازنگر  نیکه ا  م یبر آن شد  ،یولوژیسم

  ی لیتحص  مسالیهر ن  انی که در پا دمقرر ش  تیدر نها  یقبل یجامع دوره ها  یوبه دنبال بررس  دیگرد  لیتشک  یدانشکده پزشک  یعموم

  ه گارکا  نیزو...( و    ،پوستینورولوژ  ،ی)مانند روان پزشک  یفراتر از طب داخل  یآموزش  م یکه شامل مفاه  یولوژ یسم  یدوره مجزا  کی

 (1 مهی( برگزار گردد. )ضمSkill lab) ی نیبال یمرتبط با آن در مرکز مهارت ها   شیزموآ یها

 یپزشک  انیدانشجو  یحضور  یکالس ها  یبرگزار  یماریب  نیبودن ا  یبه سبب مسر  1398فند سال  کرونا  از اس  ی شروع پاندم  با

 (. 2نبود ) یقاعده مستثن نیاز ا زین یولوژیکه دوره سم د یآن گرد نیگزیجا یمجاز یمتوقف شد و کالس ها

 ی ریتصو  ، یصوت  یها  ل ی)شامل فا  یبه صورت چند رسانه ا  یعمل  یولوژ یدوره سم  یمجاز  یمحتواها  1399یلیتحص  مسالیدو ن  در

در   انیطبق بازخورد از دانشجو(  2شد. )ض    یدانشگاه بارگذار  تی شده و در سا  هیاستاد ته  14با مشارکت  (  38به تعداد    ییدئویو و

الزم  در اخذ شرح   ی ها  یتوانمند  انیدانشجو  ی کرده بود ول  دای پ   ش یآن ها افزا  یدانش نظر  زانی ، اگر چه م( 96  یدوره )ورود  نیا

را  کسب نکرده بودند و اعتماد به نفس     یریگ  میتصم  ی و مهارت ها  مار یارتباط با ب  ، ی نیاستدالل بال  ، ینیبال  ناتیحال ، انجام معا 

  ن یدر بال ازیمورد ن یکیتکن یتقاضا داشتند که مهارت ها  انینشجورا نداشتند و در ضمن دا ینیبال ی جهت حضور در بخش ها یکاف 

  لیبود. با توجه به تکم  ریامکان پذ   یحضور  یکارگاه ها  یاهداف با برگزار  نیبه ا  یآن ها آموزش داده شود که دسترس  ه ی  زین  ماریب

که   یگرفته شد.چالش  یدوره به صورت حضور   یبه برگزار   میبه اهداف مذکور تصم  لیجهت ن  یپزشک  انیدر دانشجو  ونیناسیواکس

همچنان نگران ابتال  ونیناسیواکس لیبا وجود تکم یحت د یو اسات انیاز دانشجو یبود که گروه  نیا م یمرحله با آن مواجه شد نیدر ا

مصر به شرکت  یآموزش یبا توجه به وجود دغدغه ها گریگروه د ینداشتند ول یبه شرکت در دوره حضور یلیبودند و تما  یماریبه ب

  ی ولوژ یسم  یدوره عمل  یبرگزار  یبرا   ینیبال  یمرکز مهارت ها  یکیزیف   یبودند در ضمن فضا  یرکارگاهها به صورت حضو  یو برگزار



 

119 

ابعاد   یبررس یبرا یمناسب نبود. با توجه به مشکالت مذکورجلسات متعدد یبهداشت یدستورالعمل ها قیدق ینفربا اجرا 420 یبرا

از    یعمل  یولوژیدوره  سم   یخود در برگزار   اتیبا استفاده از تجرب  تیرو برگزارشد. درنها  شیموانع پ    عموجود و رف  طیمختلف شرا

  ،همزمان یعمل  یولوژیشد و به دنبال آن  دوره سم  یزیبرنامه ر  یق یدوره به صورت آموزش تلف  نیا  ی برگزار  ی، برا99تا سال    97سال  

 ا ی  یدوره را بصورت مجاز  نیحق انتخاب جهت شرکت در ا   انیو دانشجو  دید( برگزار گریقی)تلف  یو حضور  یبه دو صورت مجاز 

 خود داشتند.  ی بر اساس دغدغه ها یحضور 

 

 :یخارج  اتیتجرب

  یاریبس      19-روسیکروناو   یمار یب  یریگهمه  لیباشد، اما به دل  ی م  انیآموزش مناسب دانشجو  ،یپزشک  یعوامل مهم رشد رشته    از

  ی که ممکن است حت  ی(، به گونه ا3استفاده شدند )  رقابل یغ   یمتعدد  یآموزش  ی هاکرده و روش  رییآموزش  تغ  ن یا  یربناهایاز ز

 ی برا  توانستندیم  یپزشک  انیدانشجو  ن،یاز ا  شی(. پ 4دهد )  رییرا تغ  ندهیآموزش پزشکان آ  شهیهم  یابر  یپاندم  نیاثرات قابل توجه ا

، امکان  19-روسیکروناو  یریگآمدن همه  د یمختلف اقامت کنند، لکن با پد   ی در شهرها   ینیو بال  یآموزش نظر  یگذراندن دوره ها

محدود شد، اما همزمان با روند    یحضور  یبه جهت آموزش ها   ا محل سکونت و حضور در دانشگاه ه  ریسا  ینقل مکان به شهرها

از آموزش مجاز  صیمذکور به جهت جبران نقا پ 5)  دیگرد  تیتقو  یآموزش استفاده  ،    یاجتماع   یو رسانه ها  یفناور  شرفتی(. با 

سالمت در مقاطع     نیاقبمر  یو به سرعت در حال رشد برا  دیجد  کردیرو  کی(distance learningبا فاصله از راه دور  )  یریادگی

  ی مانند پاندم یرانبح طیحفظ آموزش در شرا یبرا نیگزیجا نیراه بهتر ن یا دیکه شا دیبه نظر رس نگونهیشد و ا  ییمختلف دانشجو

  ی تخصص  ی ها  طهیکرد و در ح  یریچشمگ  یها  شرفتیپ   ی در دوران پاندم  یپزشک  انیدانشجو  ی(. آموزش مجاز6باشد )  19-دیکوو

 (، آموزش از راه دور telemedicineاز راه دور ) یچون پزشک یردمختلف از موا

remote teachingبرنامه هاonline curricula  نیآنال   یدرس  یها((،  دوره   ،) (، virtual rotations)  یمجاز   ی( 

 یریادگی یها وم ی(و کنسرس simulations)   هایسازه ی( ، شبvirtual conferences) یمجاز یهاکنفرانس

 ((learning consortia  که  بود    نیا  تیحائز اهم  ی(. اما نکته  3استفاده شد )  یریگدر طول همه  انیادامه تعامل با دانشجو  ی برا

آموزش از راه دور   یاجرا  یچالش بزرگ برا  کیبه عنوان    یرساختیو حفظ منابع ز  صیامکانات فراهم شده، رفع نقا  ی رغم تمام  یعل

  ت ی موفق  یاجرا  یبرا   انیو دانشجو   دیاسات  یبرطرف کردن مشکالت ارتباط  نیو همچن یمال  ،یدرک موانع فن  نیگزارش شدند،  بنابرا

انجام شد،    یا.آلسوف  یکه توسط آقا  یمثال در مطالعه ا  ی(. برا6دانسته شده اند )  یضرور  یآموزش از راه دور در آموزش پزشک  زیآم

  مخالف(  ٪ 64.7دانشکده ی پزشکی انتخاب شده بودند، اکثریت افراد )  13شرکت کننده در مطالعه که از بیش از    3348از جمعیت  

الزم به ذکر است که در   زینکته ن نیا نهمچنی(. 7) باشد بوده  عملیاتی و  موفق الکترونیکی و  دور راه از آموزش که اند  بوده  مهم این

(.  8رسد )  یبنظر نم  سریآموزش از راه دور م  رفدر دوران بحران به ص  انیحفظ سالمت روان دانشجو  ،یمجاز  یکنار آموزش پزشک

دشوار   اریبس  یبه صورت مجاز  ی نیبال  اتیاست که انتقال تجرب  نی به آن اشاره داشت ا  دی که با  یعالوه بر موارد مذکور، از نکات مهم

  شوند یملحق م  یدرمان -یبهداشت  ستمیبه س  انیکه دانشجو  یا  ندهیکه در آ  شودیموجب م  اتیتجرب  نیا  یریادگیعدم    جهیبوده و در نت

کمک کردند    ی اطالعات پزشک  عیبه انتشار سر  یاجتماع  یاگرچه رسانه ها  ت، ی(. در نها9رو به رو شوند )  یا  ی جد  ینیالبا  مشکالت ب 

(  misinformationاز انتشار اطالعات غلط      )  یری( و جلوگprofessionalism)   یگر  یحرفه ا  ،یخصوص  میحفظ حر  کنیول

 (. 10پررنگ شدند )
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 : یداخل  اتیتجرب

 کم کردن یبرا یبه وجود آورده است که آموزش از راه دور روش یدر روند آموزش پزشک  یادیاختالل ز 19-د یکوو ی پاندم

را روشن    یآموزش  یو فراهم آوردن حداقل ها  یآموزش  ی ها  کولومیکور  ینیموضوع ضرورت بازب  ن ی(. ا11اختالل است )  نیا  شدت

توجه است    ستهیشا  یبازنگر  نی که در ا  یاست. از جمله موارد  دی جد  یآموزش  یخلق روش ها  ایو    رییحذف، تغ  ازمندیکه ن  سازدیم

که توسط خانم ن.ژاله جو    ی(. در مطالعه ا12)  باشدیم  یدر مقطع حساس کنون  انینشجوو دا  دیاسات  یدر نظر گرفتن حفظ سالمت

تعامل و بازخورد، سنجش و ارزشیابی بر اساس    حیطه ی معرفی درس، محتوای آموزشی،  4صورت گرفت وضعیت آموزش مجازی در  

نفر از دانشجویان پزشکی پر شده که نتایج آن رضایتمندی نسبتا  مطلوب را نشان    364آمار اخذ شده از پرسشنامه ای که توسط  

 یمحتواها  نیو تدو  نیگفت که در کنار جلسات آفال  توانیم  ،یآموزش مجاز  تیوضع  ینسب  تیمیداد ولی با در نظر گرفتن مطلوب 

پزشکی    انیدانشجو  یریادگی  تیفیک  شیدر افزا  تواندیم  ان،یرفع مشکالت دانشجو  یبرا  یحضور  ا یو    نیجلسات آنال  یبرگزار  ،یآموزش

 (.13اثر قابل توجهی بگذارد ) یمجاز  یکالسها یآموزش طیو بهبود شرا

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 :یساز آماده

 ( 3:)ض یانسان یروین

 :یآموزش یمحتوا

برا  یعلم   یمحتواها  ،یکشور  یعموم  یپزشک  کولومیبر اساس کور  ابتدا استخراج   یعمل  یولوژ یآموزش استاندارد دوره سم  یالزم 

 شدند:  فیتعر 3،2،1 یعمل یولوژیکارگاه ها در سه گروه سم یآموزش ی. بسته هادیگرد

 ( 4اول )ض  کارگاه 

 ( 5دوم  )ض  کارگاه 

 ( 6سوم  )ض  کارگاه 

 ( 7)ض   یمجاز یآموزش یمحتوا

 :د یاسات یزیو برنامه ر یرسان اطالع

  ی کارگاه ها، بر اساس رشته    یو اجرا  سیجهت تدر  ازیموردن  د یمشخص شده، تعداد اسات  یآموزش  نیاساس نوع و تعداد عناو  بر

 (     8-10آن ها مشخص شد. )ض یو فوق تخصص یتخصص

 (11:)ضانیدانشجو یزیو برنامه ر یرسان اطالع

 : یکیزیف مکان
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 یراز یها ش یطبقه همکف مرکز هما ییو عوامل اجرا  دیاسات ان،یدانشجو اد یبا توجه به تعداد ز یبهداشت  یپروتکل ها تیرعا جهت

 ( 12-16انتخاب شد. )ض

 :زاتیتجه

 ( 17. )ضدیمشخص گرد انیها و تعداد دانشجو ستگاه یبر اساس تعداد و نوع ا ازیمورد ن زاتیتجه

 (18-19: )ض یبهداشت یها پروتکل

 ( 13: )ضییرایپذ

 

 :   اجرا

 ن یشده بود بصورت انال یطراح   pretestکه تحت عنوان ی( در آزمونیو مجاز ی)حضور انیدانشجو هیروز قبل شروع دوره ،کل در

دانشگاه    تیدر سا انیدانشجو یتمام  یدسترس یشده ،قبل از شروع کارگاه برا هیته یمجاز یسپس محتواها( 20شرکت کردند.)ض

شرکت    یمتقاض  97  یورود  انیشروع شد. دانشجو  وریشهر  14  خ یروزه در تار  4کارگاه    3  ردوره د  نیبرنامه ا(  21شد.)ض  یبارگزار

دانشکده(    ینفر در کارگاه سوم )بر اساس برنامه آموزش  123نفر در کار گاه اول و    81نفر بودند که    204شامل    یدر دوره حضور

 بود.  96 یورود انینفر از دانشجو 126شامل  زی شدند. کارگاه دوم ن یبند میتقس

 ( 23،22،4اول  )ض  کارگاه 

 (24و  5دوم  )ض   کارگاه 

 ( 25و   6سوم  )ض  کارگاه 

 ها:  یابیارز

   یعلم یمحتوا یابیارز

 آزمون و پس آزمون ش یپ . 1

 ر، یسواالت از تصاو  نیبود. در ا  یکیتکن  یو مهارت ها  ینیبال  ناتیدانش در اخذ شرح حال، معا  یابیسواالت ارز  نیا  یطراح  از  هدف

 ( 20 ض ). دیاستفاده گرد  زین  ینیبال یوهایسنار

 دوره  انیآزمون پا.2

  ی طراح  ی و ارائه آن به واحد آموزش دانشکده آزمون  ی دوره عمل  نیا  ان یدر پا  97  یورود  انیدانشجو  یی مشخص شدن نمره نها   یبرا

  نات یدانش در اخذ شرح حال، معا   یریادگی زانیم ی بود، ول انیداشجو ییآزمون اگرچه هدف مشخص شدن نمره نها نای در. دیگرد

 ( 26شد.)ض  دهیسنج زین  یکیتکن یو مهارت ها ینیبال

 ( OSCE)یآزمون عمل. 3

 ( 27بود. )ض  یکیتکن یو مهارتها ینیبال ناتیانجام معا   ی مهارت ها  یماندگار زانیم یابیآزمون ارز نیا یهدف از برگزار 
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 ( 28 ض) یو رفتار حرفه ا ی،خوداگاه ینیآزمون استدالل بال.4

    یو آموزش یریادگی طیادراک و انتظار آن ها از مح یابیارز

(  DREEM)   یسؤاله  جو آموزش  50از پرسشنامه استاندارد    ،یو آموزش   یریادگی  طی از مح  انیسنجش ادراک و انتظار دانشجو  یبرا

  ،یریادگیاز    انیادراک دانشجو. 1پرسشنامه شامل    نیا  یاستفاده شد مؤلفه ها  نیبه صورت آنال  انیهمه دانشجو  یدوره برا  انیدر پا 

 ان یادراک دانشجو.5و    یاز جو آموزش  انیادراک دانشجو.4خود،    ی علم  ییاز توانا  انیادراک دانشجو.3  ن،یاز مدرس  انیادراک دانشجو.2

 بود.  یا نهیگز 5و  کرتیپرسشنامه به صورت ل نیا اس یباشد. مق یآموزش م یاجتماع  طیاز شرا

    ییرایو پذ  یبهداشت  یپروتکل ها تیاز وضع ی مند تیرضا یابیارز

 مورد پرسش قرار گرفت.  دیاسات ان،یبوده و از دانشجو کرتیکه به صورت ل دیگرد یسوال طراح 5قالب  در

 

 تعامل:   یها  وهیش

  ی ها  تیو محدود  COVID-19  یبا توجه به پاندم  یو حضور   ی به دو صورت  مجاز  یعمل  یولوژیدوره سم   هیبه ارا  ی. تنوع بخش

 از آن:  یناش

وجود   انیو دانشجو  دیکه هم از لحاظ سالمت وهم از لحاظ آموزش در اسات ییها   ی و وجود نگران   covid19  ی توجه به دوره پاندم  با

  یرغم فراهم آوردن فضا  یعل   ،ی و مجاز  یبه دوصورت حضور  یعمل  یولوژیبه ارائه دوره سم  یبا تنوع بخش  میگرفت  میداشت، تصم

انتخاب به دانشجو  اسبمن  یمجاز  یمحتواها  زیو ن  یکیزیف ( و حق یمجاز  ایو    یشرکت به صورت حضور   ی)برا  انیبا دادن حق 

اسات به  ا  دیانتخاب شرکت  فراخوان(  اعالم  بگذار  نی)با  سر  پشت  را  هماهنگ   میچالش  پزشک  یکه  آموزش  مسئول  و    یعموم  یبا 

 ران یمد   با  نگیھماھ  یگرفت و از طرف  صورت  انیبر انتخاب نحوه شرکت دانشجو  یمبن  یجهت اطالع رسان  انیدانشجو  ندگانینما

را داشتند انجام    یها به صورت حضور  ه گا رکادر    ی رمکاھ  به  تمایل  که   ساتیدی ا  سامی ا   ن شد  مشخص  یابر  یآموزش  ی ها  وهگر

و   یالع  نهیدرصد )با انتخاب گز 96 زیدر کارگاه دوم و سوم ن انیدرصد دانشجو 87انجام شده در کارگاه اول، ی. طبق نظرسنجدیگرد

 (29 ض )در کارگاه شرکت کرده اند.  یشخص یو تحت عالقه مند اریخوب( اظهار داشتند که با اخت

 ی سپر  یخود را به صورت کامال مجاز  یعمل  یولوژیسم  ،دوره یکه با توجه به پاندم 96  یورود  انیدر دانشجو   یمند  تیرضا  جاد یا.  2

 کرده بودند: 

  85( بود و  یخوب و عال   یها  نهیدرصد )با انتخاب گز   89،  96  ی ورود  انیدانشجو  یمند  تیرضا  زان ینجام شده ،ما  ینظرسنج  طبق

 ( 30 ض)است.  دهیمعتقد بودند که کارگاه به اهداف اعالم شده خود رس انیدرصد دانشجو

آور.  3 آزمون ها  یبرگزار  طیشرا  یفراهم  ب  یدر دوره ها  یحضور   یکالس ها و    هیکل  تیبا رعا  یمسر  یعفون  یها  یماریبحران 

 :   یبهداشت یدستورالعمل ها

  ن یسنجش ا  ی. برادیمذکور اجرا گرد  یبهداشت  یو پروتکل ها  یکیزیف یبه هدف فوق، موارد ذکر شده در قسمت فضا  یابیدست  یبرا

  ان یدر دانشجو  یبهداشت  یپروتکل ها  یاز اجرا  ی مند  تیرضا  زانیبه عمل آمد که طبق آن، م  ینظرسنج  انیو دانشجو  د یهدف از اسات
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  د یدرصد اسات  96  نیدرصد بوده است و همچن  94کارگاه سوم     انیدرصد و دانشجو  87دوم    کارگاه   انیدرصد، دانشجو  88کارگاه اول  

 ( 29،30،31است. )ض  شده تیکارگاه ها رعا نیدر ا  یبهداشت یمعتقد بودند که پروتکل ها

 انی( در دانشجوRole playingنقش  ) یباز کیبا استفاده از تکن ماریاخذ شرح حال و مهارت ارتباط با ب ییتوانا شیافزا. 4

 و...  مارنمایبا استفاده از موالژ، ب ی نیبال ناتیمهارت معا شیافزا. 5

      ینیبال یوها یبر اساس سنار ی عمل نیبا تمر ینیاستدالل بال ییتوانا یارتقا. 6

    ی به صورت کارگروه یو رفتار حرفه ا  یدانش خودآگاه یارتقا. 7

 هی،بخ یلوله معده و سوند ادرار هیتعب ،یطی کاتتر مح هیتعب قات،یمانند انواع تزر یکیتکن  یمهارت ها شیافزا. 8

 موالژ  یانجام دادن بر رو با

 حاصل شد:  ریز ج ی، آزمون ها برگزار و نتا  8تا4 ی به اهداف شماره ها دنیرس یبرا

 آزمون و پس آزمون :    شیپ 

  43  مار،یسؤال اخذ شرح حال و مهارت ارتباط با ب  21سؤال )شامل    75و پس آزمون در مجموع    شیپ   یآزمون ها  یبرگزار  یبرا

 یسؤال برا  29سؤاالت،    نیشد که از مجموع ا  ی( طراحیکیتکن یسؤال مربوط به مهارت ها  11و   ی نیبال  نات یمعا  ی سؤال مهارت ها

کارگاه سوم انتخاب   یسؤال برا   46و  (  96  یها  یورود  یاز کارگاه اول و سوم برا  ی)منتخب  ومکارگاه د  یسوال  برا  62کارگاه اول،  

. کارگاه دوم از  دیرس  21.1نمرات به    نیانگیبود که درپس آزمون، م  13.5نمرات  نیانگمی  ،  لٖ  سوا  29شد.در کارگاه اول از مجموع  

از مجموع    زی. کارگاه سوم ندیرس  39.7نمرات به    نیانگی،م  آزمونبود که درپس    30.4نمرات    نیانگیآزمون، م  شپی  لٖ  سوا  62مجموع  

 (32. )ض دیرس 28.9نمرات به  نیانگیبود که درپس آزمون م 22.3نمرات   نیانگیآزمون، م شپی لٖ  سوا 46

 دوره :  انیپا آزمون

  55. کارگاه اول شامل دیکارگاه اول و سوم برگزار گرد یدوره برا  انیآزمون پا 97 یورود انیدانشجو ییمشخص شدن نمره نها یبرا

  نیانگیسؤال که م  62بود و کارگاه سوم شامل  35.4  ی نمرات دوره مجاز  نیانگیو م  36.9  ینمرات گروه حضور   ن یانگی سؤال    که م

برگزار    ن یو آنال  یبه صورت مجاز  یبود. اگرچه آزمون گروه مجاز42.6  ینمرات دوره مجاز  نیانگی و م43.3  ینمرات گروه حضور

جلسه به   بر  میکه امتحان در مرکز آزمون با نظارت مستق یبرآزمون وجود نداشت و در گروه  حضور میو امکان نظارت مستق د یگرد

بتوان آن را به   دیبود که شا  شتر ی(بی( از گروه اول )مجازینمرات در گروه دوم)حضور  نیانگیم  ی ول  دیبرگزار گرد  یصورت حضور

 ( 33ارتباط داد. )ض  ینسبت به مجاز یمؤثرتر بودن آموزش حضور 

 :  یو رفتار حرفه ا  ی،خوداگاهینیاستدالل بال آزمون

سؤال  4سوال ) 23شامل ی، آزمون97 یورود انیاز دانشجو یو رفتار حرفه ا  یخودآگاه  ، ینیاستدالل بال ییتوانا زانیسنجش م یبرا

بود که با    13.9نمرات    نیانگیو م   22نمره    نی( گرفته شد که باالترینیسؤال استدالل بال  14و    یسؤال رفتار حرفه ا  5  ،یخودآگاه

پس از    شترخصوصایب  ی عمل  یو کارگاه ها   یآموزش  ی کالس ها  ی آزمون، ضرورت برگزار  نیجواب ا  ر حاصل شده د  جهیتوجه به نت

 ( 34شود. )ض  یاحساس م ینیبال یبه بخش ها انیورود دانشجو
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 (: OSCE)یعمل آزمون

رگزار شد.  ( بینیع   افتهیساختار  ینی)آزمون بال  OSCE  یآزمون عمل  یکیتکن  یو مهارتها  ینیبال  ناتیانجام معا  یمهارتها  یابیارز  یبرا

  ی ابیارز  یو مجاز  یدر دو دوره حضور  زیمطالب ن  یماندگار  د یدوره برگزار گرد  نیا  یهفته بعد از اجرا10آزمون    نیا  نکهیبا توجه به ا

  ستگاه یا  8استاندارد در قالب    ستیبر اساس چک ل  دیبود که سواالت آن  توسط اسات  OSCEآزمون به صورت    نیا  یشد. نحوه برگزار

 ی نفر از گروه مجاز  26شد. تعداد    ی اطالع رسان  یو مجاز  یشرکت کنندگان حضور  هیآزمون به کل  نیشرکت در ا  یشد. برا  یطراح

)    ی نیبال  یآزمون در مرکز مهارت ها  تیآزمون اعالم کردند و در نها  نیا  درشرکت     یخود را برا  لیتما  ینفر از گروه حضور  57و

Skill lab .برگزار شد ) 

 ( 35)ض  

 ( 36)ض  یو مجاز یدر شرکت کنندگان دوره حضور  یجو آموزش یابیزار. 9

  ی قبل از شروع دوره  یو مجاز  یدر هر دو گروه شرکت کننده به حضور  یچند رسانه ا یآموزش ی به محتواها یامکان دسترس. 10

 آموزش 

  نات یمعا  ی اددهیو    د یتوسط اسات  مارنماهایب  نهیمعا   د،یاسات  یسخنران  ه یکه بر پا  یآموزش  لم یف  57شامل    یمجاز  یآموزش  یمحتوا

قرار گرفت.    انیهمه دانشجو  اریشد و در اخت  یدانشگاه بارگزار  تی شده بود. در سا  هیموالژ ته  یبر رو  یکیتکن  ی و مهارت ها   ینیبال

 ( 37و 7و 1)ض 

 

   حاصل:  جینتا

توسط روابط    دیاسات  ان،یو مصاحبه با دانشجو  نیمسئول  یدهایازنحوه اجرا، بازد  یریتصو  یکارگاه ها، روزانه گزارش ها  یبرگزار  نیح

  ر یکارگاه وز  یبرگزار   یشد. الزم به ذکر است که در ط  یم  یبارگذار  رانیا  یدانشگاه علوم پزشک  تی شد و در سا  هیدانشگاه ته  یعموم

ب پزشک  هداشت،درمانمحترم  آموزش  آقا  یو  آموزش  استیر  ،یالله  نیدکترع   یجناب  آموزش   یدانشگاه،معاونت  معاونت  دانشگاه، 

 (38کردند. )ض  دی بازد  یعموم یپزشک

 

 : دیکن حیانجام شده را تشر ندینقد فرا یها وهی( ش13

شد. طبق بازخورد از  هیته یبه صورت چند رسانه ا یبه صورت مجاز ی عمل یولوژ یدوره سم د، یکوو ی به سبب پاندم  1399سال  در

  یو مهارت ها  مار یارتباط با ب  ، ینیاستدالل بال  ، ینیبال  نات یالزم در اخذ شرح حال، انجام معا  یها   یدوره توانمند  نیا  انیدانشجو

بو  یریگ  میتصم نکرده  کاف   دندرا کسب  نفس  به  اعتماد  به مشکالت   ینیبال  یجهت حضور در بخش ها  یو  توجه  با  نداشتند.  را 

دوره به   نیا  یبرگزار   یبرا  تیرو برگزارشد. درنها   شیموجود و رفع موانع پ   طیابعاد مختلف شرا  یبررس   یبرا  یمذکورجلسات متعدد

و  ندیفرا نیانجام ا نینشده ح ینیب شیپ  ییمشکالت اجرا یبررس یشد. برا یزی( برنامه ریو حضور  ی)مجاز یقیصورت آموزش تلف

به صورت   د یاسات  یشده نظرسنج  هی. فرم تهد یگرد  هیبه صورت جداگانه ته  انیو دانشجو  د یاسات  یبرا  ی بهبود آن دو فرم نطر سنج

رسان  ینحوه  .1)شامل:    یا  نهیسؤال چهارگز19 بودن محتوا. 2الزم    یو هماهنگ  ی اطالع  آن،    یو دسترس  یآموزش  یمشخص  به 

سوال   1( و  ییرایپذ  تیوضع.6و    یبهداشت  یپروتکل ها  تیرعا.  5کارگاه ،    یبرگزار  وهیش.4،    یآموزشمناسب بودن لوازم و ابزار  .3
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شد و بر    یم  یو سپس جمع آور  لیتکم  دیانتقاد( بود که روزانه توسط اسات  ای  شنهادیبازخورد بر اساس پ   افتیدر  ی)برا  یحیتشر

بود که عالوه بر    یا  نهیسوال چهارگز  21  انیدانشجو  یرم نظرسنجف  نی.هم چند یگرد یاساس بازخورد گرفته شده مشکالت اصالح م

  یشفاه   ی در ضمن به صورت مصاحبه ها(  31  30،29مورد سؤال قرار گرفت. )ض    زیآزمون ن  ینحوه برگزار  دیاسات  یسواالت نظرسنج

کارگاه مورد   یابعاد مختلف برگزار د،یبا حضور اسات یمجاز یشده در فضا ل یدر گروه تشک نیو همچن انیو دانشجو دیروزانه از اسات

  یفرم ها یشد که بر رو یشرکت کننده درخواست م انیروزه از دانشجو 4گرفت. در اتمام هر کارگاه  ی و سپس اصالح قرار م ش یپا

  نیدهند. طبق ا لیتحو ییاجراخود( را نوشته به عوامل  دگاه یبرتر)از د د ینفر از اسات  3 ی شده بدون ذکر نام خود، اسام هیته شیاز پ 

  ن یبا حضور مسئول  یدانشکده پزشک  استیبرتر انتخاب شده و در دفتر ر  دیبه عنوان اسات  نینفر ازمدرس  10انجام شده،    ینظرسنج

تقد ا  ندیفرا  هیدوره کل  یدرانتها(  39قرار گرفتند. )ض    ریدانشگاه مورد  دانشگاه، معاون    استیر  ربا حضو  یانجام شده در جلسه 

 ( 40ارائه و مورد نقد قرار گرفت.)ض  ینیبال ی گروه ها انی ریمد هیو کل یدانشکده پزشک استیدانشگاه،ر یآموزش
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  انیدانشجو ی برا یآذر یمهارت اخذ شرح حال به زبان ترک  ی کارگاهها یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 ترک زبان  ری غ یپزشک

Designing, implementing and evaluating Azeri-Language workshops on Non-Azeri Medical 

Students` history taking skills 

 

 ز ی: تبردانشگاه

 

 فر  ی: دورنا عمرانندیفرآ  صاحب

 

 زاده  فهیمسعود خل  د،ی فر یشاه محمد مایدکتر س زاده،یعل  یدکتر مهست ،یچلنگر می : دکتر مرندیفرآ  همکاران

 

 ن یدر بال مارانیاز ب یجان یآذربا ی ترک زبان در اخذ شرح حال به زبان ترک ریغ  یپزشک انیدانشجو یمهارت ها ی: ارتقایکل  هدف

 

 : یاختصاص اهداف

 ی نیبال یها طیدر مح ماریترک زبان در خصوص ارتباط با ب ریغ  انیدانشجو یازهاین نییتع

 ی علوم پزشک  یدر دانشگاه ها ی بوم ریغ  یپزشک انیبه دانشجو ی بوم یها شیموانع موجود در آموزش گو  نییتع

 زیتبر یترک زبان دانشگاه علوم پزشک ریغ  یپزشک انیدانشجو یبرا ی جانیآذربا یبرنامه آموزش زبان ترک نیتدو

 ی جانی آذربا ی ترک زبان در اخذ شرح حال به زبان ترک ریغ  یپزشک انیدانشجو یداریشن یمهارت ها یارتقا

 ی جان یآذربا ی در اخذ شرح حال به زبان ترک یپزشک انیدانشجو یگفتار  یمهارت ها یارتقا
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 مسئله:   انیب

  ی ( است که آموزش بعد از دوره    یلیسال تحص  7ترم )    14   رانیا  یعلوم پزشک  ی در دانشگاه ها  ی آموزش پزشک  یدوره    طول

از کشور که   ی در مناطق  یعلوم پزشک  ی. با توجه به وجود دانشگاه هاردیگ  یصورت م  مارستانیب  طیو مح  نی، در بال  یوپاتولوژیزیف

کنند، و تعداد    ی ها  صحبت م  ش یزبان ها و گو  نیبا ا  مارانیها ب طیحم  نیدارند که در ا  کشور  یمتفاوت از زبان رسم  ی و زبان  شیگو

  ی آموزش مهارت ها تیپزشکان و پرستاران را ندارند، اهم لیبا کادر درمان از قب یارتباط به زبان فارس یی از آن ها توانا یقابل توجه

 کند.  ی م دای پ  ژهیو  یجلوه ا یزبان

آن ها همخوان   یجامعه    یفرهنگ  ل یبوده و هم با مسا  مارانیب  یها   تیکه هم متناسب با اولو  یپزشک  یاز مراقبت ها  یسطح  نیتام 

توسعه و   ازمندیشود که ن  یشناخته م  یپزشک  یمراقبت ها  تیفیک  یکننده    نییعناصر تع  نیتر  یدیاز کل  یکیباشد ، به عنوان  

 ( Leavitt 2001باشد) یم زین شرفتیپ 

 Golin, DiMatteoاست .)  مارانیب  یمند  تیسطوح رضا  ی کننده    ی نیب  ش یپ   مارانیبا ب  ی نیبال  یدر مواجهه    یفرد  نیب  یها  جنبه

et al. 2002 ) 

  یطور کاهش اثر بخش  ن ینسبت به کادر درمان و هم  مارانیمانند: کاهش اعتماد ب  ی مشکالت  جاد یسبب ا  مارانیارتباط با ب  یی توانا  عدم 

ها،    نهیهز ش یتواند باعث افزا یم   قیاخذ شرح حال دق ی باال اریبس تیبا توجه به اهم یماریب حیصح صیشود. عدم تشخ ی درمان م 

 ( Ali and Watson 2018گردد. ) مارانیافتادن جان ب ردرمان نادرست و گاه به خط

باشد که   ینفر م  300حدود    زیتبر  یدانشگاه علوم پزشک  یپزشک یدر دانشکده    لیترک زبان مشغول به تحص  ریغ   انیدانشجو  تعداد

  ی جانیآذربا  یمهارت خود در زبان ترک  زانیدرصد از آن ها م  80، حدود    انیدانشجو  نیاز ا   یشده توسط عده ا  لیتکم  یدر پرسشنامه  

ارس  ف   انیدانشجو  ی بعد  ی درصد و در رده ها  40کرد    تیباشند.) قوم  ی مختلف م   ی ها  تیاز قوم  انیدانشجو  نیاعالم کردند. ا  ن ییرا پا

) دوره    ی نیدر مقاطع بال  انیدانشجو  نیدرصد ا  50باشند( حدود    ی لبنان و.. م  ه،یافغانستان، سور  ه،یاز عراق، ترک  ی خارج  انیو دانشجو

  یدر کشورمان م کی پیت یاز جمله دانشگاه ها ز،یتبر یکه دانشگاه علوم پزشک نیا( هستند. با توجه به  یو کارورز یکارآموز یها

  ی جان یآذربا  یدر جهت آموزش ترک  ی به زبان ترک  ی ادده ی   یریادگی  یبرنامه ها  یدارد، اجرا  یباالتر  یبوم   ریغ   انیدانشجو  رشیباشد و پذ 

  ی، م   ستین  یدر آن منطقه فارس  ی که زبان اصل  گری د  ی پزشکعلوم    ی دانشگاه ها  یتواند برا  ی م  مارانیب  ن یدر بال  یبا هدف کاربر

 تواند کمک کننده باشد. 

نسبت به   یپزشک انیکرده اند. دانشجو د یموضوع تاک نیا تی. مطالعات مختلف بر اهمستین دهیپوش ی اخذ شرح حال بر کس تیاهم

، طب    ی مانند طب داخل  یی مساله در رشته ها  ن یدارند و ا  مارانیبا ب  یشتریب  یمواجهه    یعلوم پزشک  ی رشته ها  انیدانشجو  ریسا

 باشد.  داشته یباالتر تیاهم تواندیاورژانس ، م

اضطراب   جادیتواند سبب ا  یاخذ شرح حال م  یبرا  مارانیبا ب  ی ناگهان  یو مواجهه    ی در اواسط سال چهارم پزشک  نیبال  ی به دوره    ورود

 ,Magnusdottir 2005, Bernardکند.)  ی ، مشکالت فوق را دو چندان م  ی شود که وجود مشکالت ارتباط زبان  انیدر دانشجو

Whitaker et al. 2006 ) 

به همه    ی برابر و مساو  یدسترس  ی است. عدالت به معن  یکه در خصوص آموزش زبان وجود دارد، عدالت آموزش  یگری مهم د  ی  مساله

  یم یتی و شخص کیمذهب، فرهنگ؛ معدل، اخالق و رفتار و عوامل دموگراف ت،یجنس ت،یبدون در نظر گرفتن قوم ،یامکانات آموزش

استعداد ها    ییرشد و شکوفا  یبرا  نهیاز امکانات موجود برخوردار شوند تا زم  طیمح  کی  رد  انیدانشجو  ی که همه    یباشد. به طور
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  یلیرا داشته باشند و بتوانند بعد از فارغ التحصبه هدف خود    دنیرس  یتالش و تکاپو در راستا  یبرا  ی کاف  ی  زهیفراهم گردد و افراد انگ

 ( SANAGOO, NOMALI et al. 2011. )شندخود داشته با ندهیشغل آ  ی نهیدر زم یو تبحر کاف  ییکارا

ها را در سطح    یبروز استعدادها و توانمند  ی  نهیتواند زم  یاست که م  یابعاد عدالت سازمان   نیتر  یبنا  ریاز ز  ی کی  یآموزش  عدالت

 (Samadi 2012باال فراهم آورد.)

کاهش عوامل منجر شونده به    ،یبر عدالت آموزش  د یتاک  ،یترک زبان و خارج  ریغ   یدانشجو  دیاساس مطالب فوق) وجود تعداد ز  بر

ارتقا  ینیبال  یها  طیاضطراب در مح به  پزشک  صی تشخ  تیفیک  ی، کمک  آموزش  و  ا  یو درمان     یاددهیو    یریادگی  ندیفرآ  نی( 

 شد.  یابی، اجرا و ارزش ی،طراح

 

 :یخارج  اتیتجرب

دور وجود داشته است. با توجه به حضور مهاجران از کشور   یاز سال ها  کایآمر  یپزشک  ی در دانشکده ها  ی خارج  یزبان ها  آموزش

  ییایآموزش زبان اسپان  یبر آن شدند تا برنامه ها  یپزشک  ی,  دانشکده ها  ییایو لزوم اخذ شرح حال به زبان اسپان  نیالت  یکایآمر  یها

 خود بگنجانند.  یآموزش یرا در برنامه ها

  کایموجود در آمر  ییایزبان اسپان  یآموزش  یو همکاران چاپ شد , برنامه ها  نیتوسط هارد  2013که در سال    یمرور  یمطالعه    در

  ی برا  یدانشکده ) هفتاد و هشت درصد( برنامه ا  98فوق شرکت کردند  یکه در طرح مرور  یدانشکده ا 125 نیشدند. در ب یبررس

آموزش   یبرا  یرسم  کولومیگروه , پنجاه و سه دانشکده ) پنجاه و چهار درصد( کور  ن یا  نی. از ب  کردندیبرگزار م  ییایآموزش زبان اسپان

برگزار شده    یبرنامه ها شامل کلوپ ها  نیدادند. ا  یآموزش ارائه م  یبرا  کوالریاکستراکور  یموسسات برنامه ها  ریزبان داشتند. سا  نیا

از  دانشکده    یبود. تعداد  یعلم  ئتیخود آموز بدون نظارت ه  یاو کورس ه  ییایسپاناموزش زبان ا  ی, کارگاه ها انیتوسط خود دانشجو

برنامه ها  ده ی تدارک د  یی ایجهت مواجهه با زبان اسپان  انیدانشجو  یبرا  یی برنامه ها   یپزشک  یها در   یکارآموز  لیاز قب  یی بودند: 

موارد بود. در    نیخارج از کشور شامل ا  یدانشکده ها  رحضور د  یدوره ها  ای زبان    ییایاسپان  مارانیب  ی با حضور باال  یها  کینیکل

 ئتیدانشکده ) شصت و نه درصد( گزارش دادند که از ه  98دانشکده از مجموع    68برنامه ها, تعداد    نیخصوص آموزش دهندگان ا

بودند.    ینیبال  یادوره ه  دیموارد هم اسات  نیا  تیکه اکثر  کردندیجلسات استفاده م  نیخود جهت ا  یشاغل در دانشکده ها  یعلم

  ی برا   یرسم  کولومیکه کور  یکردند. در موارد  یاستفاده م  یآموزش  یبعد از دوره ها  یابیارز  یپنجاه و هفت دانشکده از روش ها

باال تر بود.)هشتاد درصد   یدار ی به طرز معن یابیارزش ی دانشکده ها وجود داشت استفاده از روش ها نیدر ب یی ایآموزش زبان اسپان

 درصد( ستیدر مقابل ب

از ب  ی ابیارز  یها  روش , امتحانات  ی و زبان  ی تلفن محور چالش ها و موضوعات فرهنگ  ی اب یاستاندارد شده, ارز  مارانیشامل استفاده 

از دانشکده    یاست. تعداد  دیاسات  یابیتحت نظارت و ارز  مارانیمصاحبه با ب  ا ی  یعلم  ئتیبرگزار شده توسط ه  ی, امتحانات شفاه یکتب

 ( Hardin and Hardin 2013کردند.) یاستفاده م  انیدانشجو یابیها در جهت ارز  شرو نیاز ا یقیها از تلف

با    نیبا هدف کاربرد در بال یی ایدر خصوص آموزش زبان اسپان کای و همکاران در دانشگاه استانفورد آمر  نسیپر 1995سال  ی مطالعه

  -ماریب  یدر کنار استفاده از مترجم در مواجهه    ی مکمل  تواندیزبان م  نیطب اورژانس نشان داد که آموزش ا  ک یسال    ی ها  دنتیرز

  ی دنتیدر ماه اول رز  کیسال    دنت یرز  8  یساعته برا   45کورس    کیمطالعه    نیآن باشد . در ا  نی گزیتواند جا  یپزشک باشد و نم
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کورس چهل و پنج   نیشد. ا  ی زبان بررس  ییایاسپان  مارانیدر برخورد با ب  ها   دنتیرز  نیا  یماه بعد  6  یبرگزار شد که مواجهه ها

 داد :  یرا پوشش م ریساعته موارد ز

 ینیبال طیبر ارتباط در مح د یبا تاک ییایاسپان  یزبان محاوره ا یریادگی -1

 مارانیپزشک و ب  نیب دیارتباط مف یبرقرار -2

 زبان .  ییایاسپان مارانیب یبر رو ناتیو انجام معا  مارانی از ب ینیاخذ فرم شرح حال بال -3

 کورس پوشش داده شدند :  ن یکه در ا یموضوعات

 حیتلفظ صح ینحوه  -1

 واژگان  -2

 گرامر -3

 مارانیب  ای اطفال    ی گروه سن  مارانیمختلف به طور مثال ب  ینیبال  ی ها  تی( بسته به موقع  Role playing)   ی نینقش افر  یباز  -4

 کهنسال.

مطالعه نشان داد که    ن یبود. ا  ی و امتحان شفاه   یبه صورت امتحان کتب  یآموزش  ی کورس ها  انی بعد از پا  انیدانشجو  یابیارز  ی  نحوه

از مواجهات وجود    یمیاز ن  شتری شود( در ب  ینم  ماریواژگان که منجر به سوتفاهم پزشک و ب  ای  یگرامر  ی) خطاها  نوریم  یخطاها

گردد, در    یم   ماریب  میعال  تیفیو ک  یبه طور مثال فهم زمان بند  ای و    م یمنجر به اشتباه در فهم عال  هماژور ک  یدارد. رخداد خطاها

 ( Prince and Nelson 1995ها وجود دارد.) دنتیو رز مارانیحدود چهارده درصد مواجهات ب

پزشکان مشغول در بخش    یزبان برا  یی ا یاسپان  یطیدر مح  یغوطه ور  یدوره    یو همکاران , برگزار  نیبارک  2003سال    یمطالعه    در

  ینشان داد که م  ییایاسپان انیآموزش ز یبرا انهیساله از جلسات ماه کی یدوره  یبرگزار نیاطفال به مدت دو هفته و همچن یها

افزا باعث  افزا  یمند   تیرضا  شیتواند  اسپان  ییتوانا  شیو  زبان  مهارت  انگل  ییایو  پزشکان  )  زبان  یسی در   ,Barkinگردد. 

Balkrishnan et al. 2003 ) 

مرکز    کیبه پزشکان اطفال    ییایساعته ( زبان اسپان  20)    یهفته ا  10  یدوره    یمازور و همکاران برگزار  2002سال    یمطالعه    در

  ن یاز ارتباط با پزشکان قبل و بعد از ا  نیوالد  ی مند  تیاز پزشکان شد. رضا  نیوالد   یمند  تیدار سطح  رضا  یمعن  شیباعث افزا

  ن یارتباط با والد  ینشان داد که ارتباط با مترجم برا  نیمطالعه همچن  ن یشد .  ا  سهیپرسشنامه مقا ک یبا استفاده از    یمداخله آموزش

 ( Mazor, Hampers et al. 2002کرده است. ) دایکاهش پ  یدار یبه طور معن زین مارانیب

 

 :یداخل  ات یتجرب  

قلب و عروق در دانشگاه علوم    یها  یماریب  یتخصص  اری) م.چ( که در حال حاضر دست  یآموزش  ندیفرآ  نیا  ی از صاحبان اصل  یکی

کارگاه    نیو از مدرس  ییاجرا  ئتیتهران , عضو ه  یدر دانشگاه علوم پزشک  یعموم  یپزشک  لیباشد , در زمان تحص  یم  زیتبر  یپزشک

  انیدانشجو  سیچند روزه با تدر  یکارگاه ها  یسر  کیسال و هر سال در قالب    2که به مدت    تسبوده ا  ینیبال  یآموزش زبان ترک  یها
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  -   ی)روماتولوژ  ی داخل  یها  یماریب  یتهران , اصول شرح حال گرفتن را بر اساس سرفصل ها  یدانشگاه علوم پزشک  یعموم  یپزشک

درخشان   یها ثبت نام کرده بودند , در مرکز رشد استعداد ها  اهکارگ  نیکه در ا  ی. ( را به داوطلبانره یو غ   هیر  -قلب و عروق    -گوارش

پزشک علوم  دانشگاه  به  وابسته  مراد(  ها  ی)  سال  در  ا  1395و    1394  یتهران  کردند.در  پ   نی برگزار  آموزش   زانیم  یریگیطرح 

جلسات    یدر طرح فعل  کهی.در حالتاس  دهشیمرور نم  ی و مطالب قبل  امدهی به عمل ن  یابیارز  انیانجام نشده بود و از دانشجو  انیدانشجو

 ن یکالس ها و همچن  ی آنان در ط  شرفتیپ   زانیم  یو بررس  یدوره ا   ی ابیو ارز  ماریب  یضبط شده    یهمراه با گوش دادن به صدا

 و رفع اشکال بوده است. یو مرور هر جلسه در گروه مجاز role playing شینما یاستفاده از ابزار اجرا

 مشابه برگزار نشده است. یدر کشور ما طرح یباشد و تا حد بررس یدر دسترس نم گری مشابه د  یاز طرح ها یاتیتجرب
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 (:یمختصر)فارس  شرح

   انیاطالعات دانشجو  یبه جمع آور  م یتصم  ی عموم  یمطرح شده توسط معاونت محترم آموزش پزشک  از یاعالم ن  رو ی: در ابتدا پ یازسنجین

از آموزش پزشک  یی ندارند شد. طبق شناسا  ییآشنا  یکه به زبان ترک  یپزشک  یدانشکده   از آن   یعموم  یو اخذ اطالعات  و پس 

عن  یازسنجین  یپرسشنامه    یطراح ترک>>  وانبا  فرآتوسط ص  <<دیبلد هست  یچقدر  و همکاران  و    ینحوه    ندبریاحبان  نگارش 

از طر  شیرایو   ی دانشکده    ییدانشجو  نگیدفتر منتور  یاز صفحات مجاز  یمجاز  ی  وهیفرم گوگل و به ش  قیسواالت، پرسشنامه 

اقدام به   جینفر به شرح مذکور در قسمت نتا 115قرار گرفت که تعداد  انیدانشجو اریدر اخت 1400مهرماه 15 خیدرتار زیتبر یپزشک

 کردند.  یازسنجیبه سواالت ن یپاسخده 

  ی شد و باتوجه به زمانبند  یطرح بررس  یراهنما  دی با اسات  یو مجاز  یحضور  یسپس در جلسات سه نفره    یازسنجیفرم ن یها پاسخ

 شتریب  ی ها  یجهت اطالع رسان   یکانال مجاز  سیاقدام به تاس  ان،ی متقاض  یو تعداد باال  یحضور  یآزمون ها و شروع ترم کالس ها

 اخذ شرح حال ارائه شد.  تیو اهم یزبان ترک  ییمرتبط با آشنا  طالبم هیو ارا یدر مورد آموزش زبان ترک

،    یو طرح درس نشانه شناس  یگروه داخل  یها  دنتیو رز  یگروه داخل  دیو اخذ مشورت از اسات  یازسنجی فرم ن  جیاستفاده از نتا   با

، درد    جیرا  یها  تیشرح حال، شرح حال درد، برخورد با شکا  یمدنظر انتخاب شد شامل: ) اصول کل  یکل  نیمطالب و عناو   یعمده  

 و ... (.  مان،سردردیو شرح حال در مشکالت زنان و زا  عیشا اتی ها،شکا یستگنفس،درد اندام ها و شک ی شکم،تنگ

دانشکده، طرح مذکور   یعموم  یمعاونت محترم آموزش پزشک  ،یآموزش زبان ترک   ی  وهیش  نیو اخذ انتقادات مربوط به ا  یبایارز  جهت

 دانشکده ارائه کردند و مصوب نمودند.  یاعتباربخش ی تهیدانشکده و کم یزیبرنامه ر ی تهیرا در کم

  یآموزش  یها  یاستراتژ  ، یآموزش پزشک  د یبا اسات  یمشابه و جلسات   یمطالعه مرور  جی، بر اساس نتا   ی سنج  ازین  جینتا  لیاز تحل  پس 

 بکار گرفته شد:  ریز

 ی محور -دانشجو •

 بودن یانتخاب •

 بر مشکل  یمبتن •

 بود:  ریها به شرح ز یاستراتژ نیمتناسب با ا ی اددهیو   یریادگی یروشها

 ی تعامل یها یسخنران •

 بر مسئله یمبتن  یگروه  کار •
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 نقش  یفایا •

 یمجاز یدر فضا آموزش •

  

موجود است جهت به    وستیمرتبط آماده شد که به پ  ریو همراه با تصاو  شیرایو در چند جلسه و  هیته  نتیپاورپو  ی  هیاول  یها  فرم

  نیاول  ، یداخل  یو خصوصا بخش ها  نینفس در بال  یدرد شکم و تنگ   نیعناو  شتریب  وعی . باتوجه به شدیبهتر،آماده گرد  یخاطر سپار

 داده شد.  ختصاصا نیعناو نیبه ا یآموزشمطالب 

ارائه شد.)    انیو در هرجلسه به دانشجو  یطراح  زین  مارستانیدر ب  انیدانشجو  یجهت دسترس  دیهمگام با مطالب اسال  یها  بروشور

 ( مهیضم

  یو هماهنگ  هیاول  هیاقدام به ثبت نام و توج  یکه قبل از برگزار  یحاضر در کالس حضور  انیبا گروه دانشجو  یکل  ییاز آشنا  پس

مختص    یرنگ   یسه نفره قرار گرفتند و در مقواها  یبه صورت گروه ها  یدر کالس حضور  انیدرمورد زمان کالس شده بودند، دانشجو

 را نوشتند.  یشرح حال ترک یهاگروه خود، انتظارات خود از کالس 

و پس    یبعد  یارائه شد. در مرحله    گریتوسط فرد مدرس د  لیمدرس و تکم  کیتوسط    سیها بصورت تدر  دیپس از آن مطالب اسال 

 ی لگری(  با تسه  Role playing)    ینیبا نقش آفر  یمصاحبه ا  نی مطالب بروشور اقدام به تمر  لیاز رفع اشکال ، افراد گروه ضمن تکم

تمام اعضا   یو برا  کروفونیبا استفاده از م  نگییمصاحبه ها، رول پل  نیکردند. پس از تمر  نگیدفتر منتور  ییاجرا  میو اعضا ت  نیمدرس

 کالس اجرا شد.

شد که در آن   لیتشک  انیدانشجو  ی هر کدام از گروه ها  یبرا  یمجاز  یدر فضا  یطرح ,  گروه  نی با ا  شتریب  ییآشنا  یبرا  تینها  در

.  شدیها انجام م  یانجام شده و اطالع رسان  یر سنججلسات نظ  یشده , در خصوص زمان بند  یمعرف  شتریب  اتییطرح به جز  نیها ا

کالس ها استفاده   یقبل و بعد از برگزار  انیو تکرار مطالب مهم با دانشجو  نیو تمر  یآموزش  طالبم  یبارگذار  یبرا  نیگروه همچن  نیا

 به آن اشاره شده است .  یکه در قسمت متدلوژ شدیم

 

 تعامل:   یها  وهیش

 تعامل با محیط )که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده است( :  یانجام شده برا اقدامات

دانشکده جهت نقد و    یاعتبار سنج  ی  تهیو کم  یزیبرنامه ر  ی  تهی, به کم  ی پزشک  ی دانشکده    یتوسط معاونت محترم آموزش  طرح

 قرار گرفت .  بیشد و مورد موافقت و تصو یمعرف یبررس

 شد. یمطرح و نظرات آنان جمع آور یچندورود  ندگانیو نما یصنف یشورا یاعضا انیم یمجاز یدر جلسه  طرح

 باشد.  یم یکه تحت داور دیارسال گرد RDME یطرح به مجله  نیشده از ا هیته مقاله

 :  ندیفرا تیفیک یآن در ارتقا جینتا یریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا یها وهیش
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تواند    یم   ی واقع  مارانینشان داد که مصاحبه با ب  ج ینتا  ن یانجام شده است . ا  ندیابزار نقد فرآ  نیما مهم تر یسنجحاصل از نظر    جینتا

  ی صوت  ی ها  لیمربوط به قسمت فا   ج یمساله را از نتا  نیشود. ا  یدر اخذ شرح حال به زبان ترک   انیدانشجو  یمهارت ها  تیباعث تقو

 ب یترت نیباشد. بد  ی موضوع م  نی ا  د یمو  ز یبعد از کالس ها ن  ی به صورت شفاه  انینظرات دانشجو  ی. حت   میافتیرد  مارانیمصاحبه با ب

بتوانند در قالب گروه    انینکته لحاظ خواهد شد که دانشجو  نیا  یمدون آموزش ترک  کولومیکور  نیو در تدو  ندهیجلسات آ  یدر برگزار

منظور ( بتوانند   نیبه ا  دهیآموزش د  انیاز دانشجو  ای  یعلم  ئتیه  یا) که از اعض  دنفر و تحت نظارت مدرس خو  6-5متشکل از    یی ها

 . ندیمصاحبه نما مارانیبخش با ب  ایدر درمانگاه ها و  

و بهتر است حداقل در    ستین  ی مناسب  یرسد که روش آموزش  یبه نظر م   یآموزش زبان ترک  هی, آن هم در جلسات اول  ینیآفر  نقش

در   ی , استفاده نشود . چرا که شرکت کنندگان در جلسات اول از احساس اعتماد به نفس کاف  انیاول آموزش دانشجو یچند جلسه 

 ن یا  تیدر گروه خود سبب عدم مقبول  گرید  انیبا دانشجو  ییو عدم آشنا  ستندیبرخوردار ن  حیتلفظ کلمات و استفاده از جمالت صح

  شنهادیکند . پ  فا یرا ا یموثر اری مطالب آموخته شده نقش بس یتواند در به خاطر سپار ی م Role playingحال  ن یبا اروش شود. 

با هم اجرا شود تا بتواند موثر    انیدانشجو  یی از آشنا  بعدو    یکوچک درون کالس  ی در داخل گروه ها  Role playingاست که    ن یما ا

 واقع گردد. 

 

 حاصل:   جینتا

 ی نیبال  یها   ط یدر مح  ماریترک زبان در خصوص ارتباط با ب  ر یغ  انیدانشجو   یازهای ن  نیی: تع1  هدف

عنوان    یازسنجین  ی  پرسشنامه   شیراینگارش و و  ینحوه    ندبریتوسط صاحبان و همکاران فرآ  <<دیبلد هست  ی چقدر ترک>>با 

 زیتبر  یپزشک  یدانشکده    ییدانشجو   نگیدفتر منتور  یاز صفحات مجاز  یمجاز  ی  وه یفرم گوگل و به ش  قیپرسشنامه از طر  سواالت،

به    یاقدام به پاسخده  ج ینفر به شرح مذکور در قسمت نتا 115قرار گرفت که تعداد   انیدانشجو اریدر اخت 1400مهرماه 15 خیدرتار

 کردند.  یازسنجیسواالت ن

  ی شد و باتوجه به زمانبند  یطرح بررس  یراهنما  دی با اسات  یو مجاز  یحضور  یسپس در جلسات سه نفره    یازسنجیفرم ن یها پاسخ

 شتریب  ی ها  یجهت اطالع رسان   یکانال مجاز  سیاقدام به تاس  ان،ی متقاض  یو تعداد باال  یحضور  یآزمون ها و شروع ترم کالس ها

 اخذ شرح حال ارائه شد.  تیو اهم یزبان ترک  ییبط با آشنامرت  طالبم هیو ارا یدر مورد آموزش زبان ترک

،    یو طرح درس نشانه شناس  یگروه داخل  یها  دنتیو رز  یگروه داخل  دیو اخذ مشورت از اسات  یازسنجی فرم ن  جیاستفاده از نتا   با

، درد    جیرا  یها  تیشرح حال، شرح حال درد، برخورد با شکا  یمدنظر انتخاب شد شامل: ) اصول کل  یکل  نیمطالب و عناو   یعمده  

 و ... (.  مان،سردردیو شرح حال در مشکالت زنان و زا  عیشا اتی ها،شکا یستگنفس،درد اندام ها و شک ی شکم،تنگ

 

علوم   یدر دانشگاه ها  یبوم   ریغ  یپزشک  انیبه دانشجو  یبوم   یها  شیموانع موجود در آموزش گو   نیی: تع2  هدف

 یپزشک

 بود: ریترک زبان به شرح ز ریغ  انیدانشجو دگاه یاز د یموجود در آموزش زبان ترک موانع

 شدن برنامه ها و نبود خوابگاه ها  یمجاز لیبه دل ی بوم انیکم با دانشجو ارتباط
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 جهت گرفتن شرح حال یآموزش زبان ترک یبرا  ینیبال  یکم در بخش ها زمان

 یاول دانشکده پزشک یدر سالها یزبان ترک یریادگی ادن به کم د تیاهم

 حرف زدن ی از مسخره شدن هنگام ترک  ترس

 

 یترک زبان دانشگاه علوم پزشک  ر یغ  ی پزشک  ان یدانشجو  ی برا  ی جانیآذربا  یبرنامه  آموزش زبان ترک  ن ی: تدو3  هدف

 ز یتبر

  ر ی به شرح ز  یبرنامه آموزش زبان ترک  ،یو آموزش پزشک  ینیبال  دی با اسات  یمتون و جلسات بحث گروه  یو بررس  یسنج  ازیاز ن  پس

 شد:  نیتدو

 اهداف برنامه : -1

 ی ترک زبان در مورد اخذ شرح حال ترک ریغ  انیدانشجو یمهارت گفتار یارتقا

 ی ترک زبان در مورد اخذ شرح حال ترک ریغ  انیدانشجو یداریشن یمهارت ها یارتقا

 ی در شرح حال ترک جیرا یترک زبان در مورد واژه ها ریغ  انیدانشجو یآگاه  شیافزا

 برنامه :  یها یاستراتژ -2

 ی محور -دانشجو

 بودن یانتخاب

 بر مشکل  یمبتن

 :   یاددهی و  یریادگی یروشها -3

 ی تعامل یها یسخنران

 بر مسئله یمبتن  یگروه  کار

 نقش  یفایا

 یمجاز یدر فضا آموزش

 : انیدانشجو  یابیارز -4

  نیشتریها ب  ی ابیارز  نیا  جیانجام شد که بر اساس نتا  یو مصاحبه ترک  یهر کارگاه بصورت حضور  ان یدر طول دوره و در پا  آزمون

پا   انیدانشجو  شتری، مشکالت ب  رهای، استفاده نادرست از ضم  یترک  یتلفظ ها  انیمشکالت دانشجو  ان یسبت به دانشجون  هیعلوم 

 هستند.  طیکه در مح ینیبال
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 برنامه :  یابیارزش -5

ساختار جلسات    -یآموزش  یزمان بند  - فوق    ی کالس ها  ی   ندهیآ  یبرگزار  ینحوه    -   س یمختلف تدر  ی به روش ها  انیدانشجو  قیعال

انجام شده در گوگل    یها  ینظر سنج  یجلسات فوق و بعد از هر جلسه ط  یدر ط  یآموزش  یدر هر جلسه متد ها  انیتعداد دانشجو  -

 شد.   یفرم بررس

 ی جانی آذربا ی ترک زبان در اخذ شرح حال به زبان ترک ریغ  یپزشک انیدانشجو یداریشن یمهارت ها یارتقا

 ی جان یآذربا ی در اخذ شرح حال به زبان ترک یپزشک انیدانشجو یگفتار  یمهارت ها یارتقا

 باشد  :   یم ریوارد فوق به شرح زم جینتا

 در کالس ها بود.  یکم ینظر بودند که زمان تلف شده   نی درصد از شرکت کنندگان بر ا 86

شود    یکالس ها م  تیفینفر در هر جلسه ( باعث کاهش ک  یاعالم کردند که تعداد نفرات کالس ) حدود س  انیدرصد از دانشجو  10

 و بهتر است تعداد نفرات هر کالس کمتر شود.

برابر با    اد یز  یلیو خ  ادیز  تیرضا  زانینداشتند.  ) م  یتیمشترک دو نفر در هر جلسه نارضا  سیکدام از شرکت کنندگان از تدر  چیه

 درصد 91

 :  یآموزش ی ها د یاز مطالب در قالب اسال یاز ارائه قسمت تیرضا زانیم

 متوسط ( تیرضا زانیدرصد م 14 -  اد یو ز ادیز یلیخ تیرضا زانیدرصد م 86) 

 شد : انیدانشجو نیب یپراکنده ا ج ی( اما باعث نتا Role playing)  ی نینقش آفر ی وهیو تکرار به ش نیتمر ی نحوه

 درصد  45:   ادیز یلیخ تیرضا

 درصد  27:  ادیز تیرضا

 درصد 14متوسط:  تیرضا

 درصد  14:  ت یرضا عدم

  

  انیو پنج درصد از دانشجو  شودی آن ها م  یریادگی مرور مطالب باعث    ینحوه    ن یاعالم کردند که ا  انیدرصد از دانشجو  95حال    ن یا  با

 آموزش نداشتند.  ینحوه  نیبا ا یا یریادگی

قسمت   نیا  انیدرصد از دانشجو  96شد :    انیدانشجو  نیدر ب  یبخش  تیرضا  اریبس  جیباعث نتا  ماریضبط شده ب  سیکردن به وو  گوش

 کردند.  یابیو خوب ارز  یرا عال

 شود.  یدر آن ها م  یری ادگیروش باعث  نینظر بودند که ا نیبر ا انیدرصد دانشجو 100 و
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  ی متشکل از کالس ها  یبیترک  ی کالس ها  انیدرصد از دانشجو  87,     ی مجاز  ا یو    یحضور  ی  وهی کالس ها به ش  یمورد برگزار  در

  4حال حدود    نیکردند. با ا  شنهادیرا پ   یصرفا حضور  یکالس ها  انیدرصد از دانشجو  9دادند  و تنها    حیرا ترج  یو مجاز  یحضور 

 شرکت کنند. یمجاز  یتنها در کالس ها خواهندیاعالم کردند که م انیدرصد از دانشجو

 است: ریبه شرح ز ی رفتن شرح حال به زبان ترکاعتماد به نفس در گ جاد یاز بابت ا انیدانشجو احساس

 درصد  29:  ادیز یلیخ

 درصد  48:  ادیز

 درصد  19:  متوسط

 درصد  4:  کم

 ت یرضا  زانیم  انیدرصد دانشجو  100که    یباال بود. به طور  اریبرگزار شده بس   یحضور  یاز کالس ها  ی کل  تیرضا  زانیم  تیدرنها  و

 از کالس ها داشتند. اد یو ز ادیز یلیخ

ضبط صدا    قیهر فرد)از طر  یو پس از جلسه  با مرور مجدد پاسخ ها  یگو در طحاضر در جلسه گفت   انینظرات دانشجو  یبررس  طبق

 .شودیاز آنان اشاره م ینوشته شد که به برخ انیپس از اخذ اجازه از افراد( ، نظرات دانشجو

 ی لیشهر نداشته باشم. اما هنوز خ  نیدر ا ییاهل عراق: جلسات باعث شده است اعتماد به نفس داشته باشم و احساس تنها  Aدانشجو

  شود،یروزمره صحبت م  ی در صحبت ها  یزیبفهمم درمورد چه چ  توانمیارتباط برقرار بکنم، فقط م  توانمیو نم  دانمیاز جمالت را نم

 . میکار کن شتریه را بروزمر ی به نظر من بهتر است صحبت ها

  نیحرف بزنم، تا قبل از ا  کندیشرح حال من را مجبور م  یاشکال دارم. کالس ها  یلیافعال خ  ادگرفتنیاز مازندران : در    Bدانشجو 

 دادمیگوش م شتریب

حس    یلیخ  شوم،یحرف زدن مسخره م  یموقع ترک  نکهیهستم اما از ا  یراض  یلیآن خ  یمیصمجو از سقز: از کالس ها و  C  دانشجو

نفس در ارتباط   ی از مطالب کالس تنگ ینفس به ما ارائه داده شد و توانستم به خوب ی که مبحث تنگ م یدارم. در بخش قلب بود یبد

 استفاده بکنم.  مارانیبا ب

و لهجه    یآذر  یترک  ادگرفتنی  شوند،یمتوجه نم  ادیو بچه ها ز  مارانیب  نجایبلد هستم، اما ا  یاستانبول  یاز حلبچه:  من ترک  D  دانشجو

 ارتباط برقرار نکرده ام.  مارانیبا ب یلیخ  م،یرویهنوز به بخش نم نکهیا لیمن سخت است، به دل یآن برا ی

 .شودیمشکل حرف زدن روزمره هم حل م  م،یدانشجو و مدرس، مثال ده نفر، صحبت آزاد داشته باش  یهر هفته با تعداد کم اگر

را بفهمم، خصوصا مطالب مربوط به درد، در    مارانیهستم، واقعا باعث شد بهتر بتوانم منظور ب  یراض  ی لی: از کالس ها خ  Eدانشجو

 جلسات با فواصل کمتر برگزار بشوند  دی بود، به نظر من با دیمف  اریمبحث بود، بس  نیمن همزمان با ا یکه کارآموز یبخش جراح
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تلفن همراه   قیبازخورد از طر  هیبر پا یریادگی یت یخودهدا"روش  یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 ی پرستار انیدر دانشجو ی یادگیر-ی جهت ارتقاء فرایند یادده "هوشمند

Designing, implementing and evaluation of” self-direction learning smartphone based 

feedback” for teaching-learning process improvement in nursing student . 

 

 : مازندراندانشگاه

 

 زادهیموس نی: دکترنوشندیفرآ  صاحب

 

 این فیشر دیدکتر حم ینظر هیدکتررق ینیحس ی: دکترفاطمه حاجندیفرآ  همکاران

 

جهت ارتقاء فرایند    "تلفن همراه هوشمند  قیبازخورد از طر  هیبر پا   یریادگی   ی تیخودهدا"روش    یابیاجرا و ارزش  ، ی: طراحیکل  هدف

 ی پرستار انیدر دانشجو ییادگیر- ییادده 

 

 : یاختصاص اهداف

پا  یری ادگی   ی تیخودهدا"روش    یطراح طر  هیبر  از  هوشمند    قیبازخورد  همراه  یادده   "تلفن  فرایند  ارتقاء  در    ییادگیر-یجهت 

 ی پرستار انیدانشجو

 انیدر دانشجو  ییادگیر-ی جهت ارتقاء فرایند یادده  "تلفن همراه هوشمند    قیبازخورد از طر  هیبر پا  یریادگی  یتیخودهدا"روش    اجرا

 ی پرستار

پا  یریادگ ی  یتیخودهدا"روش    یابیارزش  از طر  هیبر  یادده  "تلفن همراه هوشمند    قیبازخورد  فرایند  ارتقاء  در   ییادگیر-ی جهت 

 ی پرستار انیدانشجو
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 مسئله:   انیب

این   "واحد سخته    نیچقدر ا  "رم؟یگیاسترس م  نیکار کنم تو بال  خوامیم  یچرا وقت"   "؟؟  رهیم  ادمی  شهیدونم چرا هم  یمن نم"

 انیتونم به دانشجو  یم  یکردم، چه جور  ی شنیده بودم و همیشه با خودم فکر م  یپرستار  انیدانشجو  یجمالت را بارها در کارآموز

اینکه به  یشتریکمک ب بگیرن...... این مسئله رو با همکارام در میون   یوارد کنم و یا حالت دفاع  یشتریفشار ب  شونبکنم. بدون 

 گذاشتم. 

آمل را داریم، و    یدر دانشکده پرستار  یدرس اصول و مهارت پرستار  ی سال تجربه  تدریس بالین  نیکه چند  ی ما به عنوان مربیان 

  یبه روش مرسوم نم  یینبال  یانجام شده دریافتیم که آموزش پروسیجرها  یها  یسنج  ازیصورت گرفته و ن  یها  یبررس  یط  نیهمچن

و    ای پا  یریادگی بر عدم    یاز طرف دانشجویان مبن  یادیداشته باشد. همچنین شکایت ز  ی پ   دررا    یو رضایت مناسب  یتواند یادگیر

 مشکل را حل کنیم.  یتا حد یریادگیاز  روش  ی نوع  ی. بنابراین مصمم شدیم تا با طراحم یکرده ا  افتی ماندگار در

و  میدان  یم   ما ازجمله  از د  کی  یها یژگیکه  کاف  ماران،ی ب  دگاهیپرستار خوب  مهارت  و  دانش  م  یداشتن  مراقبت  ارائه    باشد، یدر 

اعتماد به    شیافزا  نی( و همچن1)مارانیب  یمنیا  شتریمنجر به حفظ ب  یپرستار  یهامهارت  حیبرخوردار بودن از دانش و انجام صح

 ی شتریبا اعتماد به نفس ب  یپرستار  انیدانشجو  یاست که، وقت  یدر حال  نیشد و اخواهد    یتارپرس  انینفس پرستاران و دانشجو

  ی دانش کاف  یپرستار  انیاست که دانشجو  ازین  نیخواهند داشت. بنابرا  یشتریب  یتمندیرضا  دهند،یمربوط را انجام م  یهامهارت

  یریادگی (.  2)ندینما   افتیدر  کیآکادم  طیدر مح  نیبال  رصهها را قبل از وارد شدن به ع داشته و آموزش مطلوب جهت کسب مهارت

 یریادگیبلکه منجر به    شودیو پرستاران م   انیو ارتقاء اعتماد به نفس دانشجو  تینه تنها منجر به موفق  یپرستار  هیپا  یهامهارت

  ی مثبت بر رو  ریتاث  جاد یمنجر به ا  زی( که آن ن3خواهد شد)  مارانیارتقاء بهبود ب  جهیو در نت  یاه حرفهو پرورش عالق  یتفکر انتقاد

  یاست. برا یضرور یرو، توجه به آن امر نی(. از  ا4ها خواهد شد)آن ی نیبال ی ستگیو شا یا، بهبود نگرش حرفه  یاحرفه یهاارزش 

دارند، استفاده    ررا در نظ  رندهی ادگی   یهایژگ یو و  ینیبال  یهاطی کارآمد که مح  یهااز روش  دی با  ان،یدانشجو  یعمل  یریادگیارتقاء  

  هیپا  یهامهارت  یریادگیدشوار خواهد بود و    یریادگیاز    نانیاطم  ،یسنت  سیتدر  یهامطالعات نشان داد در روش   جی( نتا5شود. )

جذاب و مؤثر    یروش عمل  کی به دنبال    دی با  یپرستار  یشکده هادان  نی( بنابرا5و6نخواهد بود)  بخشتیرضا  یپرستار  انیدانشجو

  ،یپرستار  انیدانشجو  ی عمل یستگ یرسد بهبود شا  ی( که به نظر م 5شود)  انیدانشجو  ی تیبهتر و خودهدا  یریادگی باشند که منجر به  

 (. 7و5خودمحور موثر واقع خواهد شد) یریادگی قیاز طر یو خودکارآمد یریادگیاز  تیرضا شیافزا

 ی ریادگیحس در    کیاز    شیدارد و استفاده از ب  یشتریب  یسودمند  ییو شنوا  یینایب  قیاز طر  یریادگ ی  ریما  یبر طبق تئور   نیهمچن

  یروش ها سودمند  گریبا د   سهی در مقا   دئوی متفاوت استفاده از و  یها   یتکنولوژ  نیدر ب  نی(. بنابرا8آن خواهد شد)  شتریمنجر به بهبود ب

 یریادگیمهارت باعث    کی  شیدهد نما   ی( نشان م2018مطالعه چوانگ و همکاران )  جهی نت  نی( همچن7,  1)رددا  یریادگیدر    یشتریب

 شتر یب  یتمندیباعث رضا  لیموبا  قیو آموزش از طر  یها نشان دهنده آن بود که، استفاده از تکنولوژ  افتهی(  2بهتر آن خواهد شد)

و    یپرستار  انیدانشجو  ینیبال  یستگیو شا  یدر ارتقاء حرفه ا  هی پا  یها  رتبا توجه به نقش کسب مها  نیشود. بنابرا  یم  انیدانشجو

مثبت استفاده از بازخورد در ارتقاء  ریجامع متون بر تاث یبررس نکهی در آموزش و  با توجه به ا یاستفاده از تکنولوژ ینظر به سودمند

و   یموضوع پرداخته  و با طراح  نیمتفاوت  به ا  یا  گونهتا به    م یداشته اند، ما بر آن شد  دیتاک  یعلوم پزشک  انیدانشجو  یریادگی

  یت پرستاردرس اصول و مهار  یدر واحد عمل   انیدانشجو  یریادگی موثر در جهت ارتقاء    یگام   ،یر یادگی از    یشکل نوآورانه ا  یاجرا 

 .  میبردار
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 :یخارج  اتیتجرب

و    یپرستار  انیبازخورد، دانشجو  ، یتیخودهدا  ،یریادگیتلفن همراه هوشمند ،    ، یابیارزش  یفارس  یواژه ها  د یپژوهش  از کل  نیا  در

 آنها  یسیمعادل انگل

evaluation, smartphone, self-direction, feedback, nursing student 

 Magiranو     SID, Google Scholar, science Direct, Pub Med, Scopus, ProQuest  ی اطالعات  ی هادر بانک 

 جهت جستجو استفاده شد. 

 زان یهوشمند بر م  یهایگوش  قیمهارت از طر  ییدئویو  شینما  ریتاث  ی( با هدف بررس2018توسط چوانگ و همکاران )  یا  مطالعه

آزمون گرفته    ش یانجام شد. قبل از مداخله در هر دو گروه آزمون و شاهد پ   یپرستار  انیمهارتها و اعتماد به نفس دانشجو  یریادگی

  ی گوش  قیاز طر  ی مهارت چیکه گروه کنترل ه یکرده و در حال   افتیهوشمند در  ی گوش  قیرا از طر  تها شد. بعد از آن گروه آزمون مهار

نمره در دو گروه بود    زانیدر م یمعنادار  ی نشان دهنده تفاوت امار جی. نتا دیته پس آزمون برگزار گردنکرده اند. بعد از دو هف  افت یدر

هوشمند    یتلفن ها  قیاز طر  یریادگینشان داد انتقال    جیدر هر دو گروه برابر بود. نتا  انیاعتماد به نفس دانشجو  زانیکه م  یدر حال

 (.2مهارتها باشد) یریادگی یکننده برا  لیتکم یند روشتوا ی باشد و آن م ی مناسب م یروش انیدر دانشجو

با تلفن هوشمند در کره انجام    ییدئویثبت و  قیاز طر  یپرستار  هیپا  یمهارتها  یریادگی  یبا هدف بررس  ی( مطالعه ا2017)1ونگ یج

آزمون از هر دو گروه آزمون و شاهد آزمون گرفته  شیبه عنوان مهارت جهت آموزش انتخاب شد. قبل از اجرا پ   یعضالن  قیشد.  تزر

و مشاهده مهارت و گروه کنترل به    ییدئویثبت و  قیتحت آموزش قرار گرفتند، گروه کنترل از طر  فتهشد.  دو گروه به مدت دو ه

 هیمورد تجز  یلیو تحل  یفیبا استفاده از آمار توص  جیفته پس آزمون انجام شد. نتامورد آموزش قرار گرفتند، بعد از دو ه  نیروش روت

بهبود    نیو همچن  یریادگیاز    تی رضا  ش یمنجر به افزا  یپرستار  ی مهارتها  یی دئویها نشان داد که ثبت و  افتهی قرار گرفت.    لیو تحل

 (.5شد) انیدر انجام مهارتها در دانشجو یستگیشا

 

 : یداخل  اتیتجرب

روش در گروه،    نیا  یبار اجرا خواهد شد و سابقه اجرا  نیاول  یطرح مورد نظر برا   نکهیتوجه به مرور متون انجام شده و نظر به ا  با

مرتبط    یکه تا حدود  یبخش مقاالت  نینشد و در ا  افتیمشابه    ی مقاله ا  یدانشکده و دانشگاه هم وجود نداشته است. در متون فارس

 بود آوره شده است.  

  یدندانپزشک  انیدانشجو   یدر درس پاتولوژ  ل یبر موبا  یآموزش مبت  ی ابیبا هدف ارز  ی( مطالعه ا1394کمانگر و همکاران)  ادهباباز

و در گروه آزمون با استفاده از تلفن همراه    نیدهان در گروه کنترل به روش روت  یدرس پاتولوژ  یانجام دادند. در نوبت اول  محتوا

آموزش   یدو گروه با هم عوض شد اما محتوا  یاز دو گروه امتحان به عمل آمد در نوبت دوم جا  یمدت  زآموزش داده شد. و پس ا

  ش یباعث افزا  یداربه شکل معنا  ل یبر موبا  ینشان داد که آموزش مبتن  ج یقرار گرفتند. نتا  یابینکرد و سپس دو گروه مورد ارزش  رییتغ

 (. 9استفاده کرد) انیدر دانشجو یکمک آموزش یبه عنوان ابزار وانت ی م لیاز موبا بیترت  نیشد بد انیدانشجو یریادگی

 
1 Jeong 
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( انجام شد.  1393و همکاران)  ی تیتوسط عنا  یی به دانشجوان  ماما  یآموزش  یبا عنوان کاربرد تلفن همراه در ارائه محتوا  ی ا  مطالعه

بود. و در هر دو گروه   امکیارسال پ   قیو در گروه آزمون از طر یسخنران قیر گروه کنترل به روش معمول و از طرد یآموزش  یمحتوا

 ان یدانشجو  یریادگی بر    امکیپ   قیو از طر  ل یموبا  هیبر پا  یها نشان داد انتقال مطالب درس  افتهی شد.    رفتهازمون و پس آزمون گ  شیپ 

 (. 10باشد) ی م رگذاریتاث

 

 (:  یمختصر)فارس  شرح

 تجزیه و تحلیل موقعیت:  چگونگی

پرستار خوب بودن ارتقا مهارت   طیباشد. و از جمله شرا  یم  یپرستار  انیاصل در آموزش دانشجو  نیتر  یادیاز بن  هیپا  یمهارتها  کسب

  م یواحد که شامل دو و ن  4در غالب    یپرستار  یامر در درس اصول و مهارتها  نیباشد. که ا  یم  یدر پرستار  یا  هیاصول پا  یریادگیو  

شود و با    ی ارائه م  انیدرس در ترم اول به دانشجو  ن یکه ا  ییگردد. از آنجا  ی باشد اجرا م  ی م  یعمل  احد و  م یو ن  ک یو    یواحد نظر

 ن یا  یریفراگ  یالزم برا  یبا عدم آمادگ   یو به نوع درک نکرده اند    یرا به خوب  کیآکادم  طیکه هنوز  مح  انیدانشجو  اناتیتوجه به ب

  یریادگی و استرس در ارتباط با عدم    ی نگران  ی با نوع   ریدرگ  شهین دوره، آنان هم یا  تیبا توجه به اهم  نیدرس مواجه هستند و همچن

و    یبر آموزش سنت  دیصرفا تاک  یپرستار  ینیبال  یمهارتها  یریادگیباشند. در    یآنها م  یمهارتها  و عدم به خاطر سپار  نیا  حیصح

به پرستاران با    یازمندین  یحرفه پرستار  تیماه  لیلبه د  یکند و از طرف  ینم  جادیا  یریادگیدر آموزش و    یی معلم محور بودن غنا 

آن در نظر    یبرا  ییجا  زیدوره ن  یدرس  یوجود دارد که در محتوا   یو تفکر انتقاد  یریگ  میتفکر و حل مسئله، قدرت تصم  ییتوانا

 کر یگرفتند از رو  میتصم  یریادگی -یادده ی  ندیارتقا فرآ  نیو همچن  انیدانشجو  ازیطرح با توجه به ن  انیرو مجر  نیگرفته نشده. از ا

 یپرستار  یدرس اصول و مهارتها  یدر آموزش واحد عمل  "تلفن همراه هوشمند  قیاز طر  یابیارزش  ه یبر پا  یتیخودهدا   "سیتدر  نینو

 . د نیاستفاده نما

 

 : سازی آماده 

شد و  اصالحات صورت   افتی گروه در  شنهاداتیدانشکده مطرح شد و بازخوردها و پ   یدر گروه پرستار  ندیفرآ  یاجرا  دهیابتدا ا  در

دانشکده    نیدانشگاه، اجرا آغاز شد. جهت شروع کار در دانشکده از مسئول  EDC  ی دانش پژوه  تهیطرح در کم   بیگرفت.  پس از تصو

 شان، یا  شتریب  یهمکار  یالزم انجام شد و برا  یهماهنگ   زیدانشکده ن  ینیواحد مهارت بال  سئولبا م  نی.  همچندیاجازه کسب گرد

.  دی گرد  ی نیبازب  دیو توسط اسات  هیته  انیجرمهارت توسط  م  نی داده شد. فرم ثبت تکرار و تمر  حیتوض  شانیا  یکار برا  ینحوه اجرا

  ح یتوض  انیدانشجو  یفرم ثبت مهارت برا  لیو نحوه تکم  رکا  یاجرا  وهیش  یو چگونگ   ی معرف  سیجلسه روش تدر  کیدر    نیهمچن

  یو تحت نظارت مدرس مربوطه به گروه ها  شیخو  د یبا صالحد  انیپاسخ داده شد. دانشجو  نهیزم   نیداده و به سواالت آنان در ا

شد که در    خواسته  انیمشخص شد. از دانشجو   زین  ان،یمهارتها توسط دانشجو  نیشدند. و زمان انجام تکرار و تمر  میکوچک تقس

 . ندیاستفاده نما یلمبردار یجهت ف یهوشمند لیشود از موبا ی انجام م ینیکه با حضور مسئول واحد مهارت بال نیجلسات تمر

 : یمتدولوژ تطبیق

  EDOنوآورانه از مشورت با واحد    یندهایو فرآ  یقاتیتحق  یاز تجربه طرحها  دیضمن برخوردار بودن اسات  کیمتدولوژ  قیتطب  جهت

 حوزه استفاده شد.  نیصاحبنظر در ا دیاسات شنهاداتینظرات و پ  نیدانشگاه و همچن  EDCدانشکده، 
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 :  اجرا  

  ن یکار آموزش داده شد. بد  یاجرا  وهیبودند، در ارتباط با ش  یترم اول پرستار  انیدانشجو  ی با تمام  یجلسه رسم  کی  یابتدا ط  در

خارج از   یکه در زمان  نیتکرار و تمر  یهاموظف بودند که در ساعت  انیها توسط مدرس، دانشجومهارت  سیکه پس از تدر  بیترت

  ان یاز دانشجو  یکیرا انجام و    دهیشده و  گروه ها مهارت آموزش د  مینفره تقسپنج تا شش    وچکک   یهاساعات کالس بوده، به گروه

کنند.   ی ابیمورد نظر را مشاهده و به دقت ارز  لمیکرده و در ادامه، گروه ف یبردارلمیکار ف یخود از اجرا  لیموبا  یگوش  قیگروه از طر

 ییبه راهنما  ازیکه ن  یو در موارد  شدیافراد گروه انجام م  ریو هم توسط سا  تهم توسط شخص انجام دهنده مهار  لیو تحل  یابیارز  نیا

مهارت خود را مرحله   انیروش دانشجو  نیشد. در ا  یالزم ارائه م یشد. و بازخوردها  یم   یبه مدرس نشان داده  و بررس  لمیداشتند ف

توسط   زیشدند. نظارت بر حسن انجام کار ن  ی واقف م  گرانیو د  ش یبه نقاط ضعف و قوت  خودادند و   ی قرار م  ی ابیبه مرحله مورد ارز

 (.1. )نمودار شد یبودند، انجام م  دهیرابطه د نیالزم را در ا یکه قبال آموزش ها  ینیمسئول واحد مهارت بال

 

 :یابیارزش 

به روش   نیو همچن   یلیو تحل یفیو با کمک آمار توص 19نسخه   spssو  با استفاده  از نرم افزار  ی با استفاده از روش کم یابیارزش 

 انجام شد.    انیمصاحبه با دانشجو قیو  از طر یفیک

 

 : یکم  یابیارز

و بر اساس    انیتوسط مجر  ستیچک ل  نیاستفاده شد . ا  یا  نهیگز 5  کرتیل  فیدر ط  یا  هیگو  10 ستیاز چک ل  ی کم  یابیارز  جهت

 ،یریادگیشامل  خود  ست یچک ل  یها  هیاعمال شد. گو  یقرار گرفته و نظرات اصالح  یمورد نقد و بررس  دیو توسط اسات  هیمرور متون ته 

فراهم شدن    ،یریادگیبه    قیتشو  ،یمیصم  طیمح  جادیاز مدرس، ا  تیاجرا، رضا  وهیاز ش  تیرضا  تباط،بهبود ار  دار،یپا  یریادگی  جادیا

ا  جادیا  یفرصت برا ارز  زهیانگ  جادیبازخورد،  ا  یکل  یابیو  از خ  نیاز  توسط    5با نمره    ادی ز  یلیتا خ  1کم با نمره    یلیروش بود. و 

آلفا    قیقبل از استفاده از طر  ستیچک ل  یی ای باشد. پا  ی نمره پنج م  حداکثرو    کی  هیشد. حداقل نمره در هر گو  ی نمره ده   انیدانشجو

 دهد.  یرا نشان م هیهر گو  اریو انحراف مع  نیانگیم 1صدم بود.  جدول 79و  دهیسنجکرونباخ 

شود و    یریادگیو خود  زهیانگ  جادیتوانسته منجر به ا  دیبوده و روش جد  نیانگینمرات باالتر از م  هی نشان داد که که در هر گو  جینتا

 روش باال بوده است. نیاز ا یبه صورت کل انیدانشجو یابیارز نیهمچن

 

 : یفیک  یابیارز

 استفاده شد.  یشیاز جلسات بازاند نیمتمرکز و همچن ی از مصاحبه، بحث گروه یفیک یابیارز در

 برگزار شد.  یشیمتمرکز، ده مصاحبه و چهار جلسه بازاند ی کل دو جلسه بحث گروه در

مصاحبه   دیکش  ی طول م  قهیدق  30تا    10  ن یداشتند انجام شد جلسات مصاحبه ب  لیکه تما   یانیبا دانشجو  یبه صورت انفراد  مصاحبه

چگونه است؟    یریادگی   د یشد که تجربه شما از روش جد  ی م دهیپرس ی سوال کل  کیساختارمند بود و از دانشجو در ابتدا    مهیاز نوع ن
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شد که    ی خاطر داده   م  نانیاطم  انیبه دانشجو  نیشد. همچن  یم   ده یپرس  یدانشجو سواالت اکتشاف  یهاو در ادامه با توجه به پاسخ  

  ی محرمانه باق  شانیندارد و اطالعات ا  یینها  یابیبر ارزش  یریگونه تاث  چیآنها ه  ی نظرات خود کامال آزاد هستند و پاسخ ها  انیدر ب

 شد.   صلاشباع داده ها با ده مصاحبه حا تیماند. در نها یم

به    قهیدق  45تا    30شد هر جلسه    ی برگزار م  انیدانشجو  یمتمرکز برگزار شد جلسات در ابتدا ساعات کالس  ی جلسه بحث گروه  دو

از طرف مدرس    ی سوال کل  کیبا طرح    زیجلسات ن  ن یشدند. ا  یبه شرکت داشتند وارد م   لیکه تما  یانیو دانشجو  د یانجام  یطول م

 . افت ی  یادامه م انیشروع و با مشارکت دانشجو

دانشجوی پرستاری موجب دستیابی به غنای اطالعاتی، اشباع و تکرار داده ها شد. از داده های تحقیق سه   10مصاحبه با    مجموع،  در

 (.2استخراج شد)جدول  رطبقهیو هشت ز  یطبقه اصل

 انیدانشجو دگاهیاز د نینو یطبقات روش آموزش ری: طبقات و ز2جدول

 زیر طبقات طبقه اصلی 

 بهبود ارتباط با همتایان  فردیبهبود ارتباط بین 

 بهبود ارتباط با مدرس

 استفاده از وسایل کمک آموزشی شخصی ارتقاء یادگیری

 شرکت فعال دانشجو در یادگیری

 یادگیری ماندگار 

 بازخورد مدرس به دانشجو  بازخورد موثر 

 بازخورد دانشجو به همتایان

 بازخورد دانشجو به خود

 : یفرد  ن یارتباط ب: بهبود  الف

بهبود ارتباط با    ان، یباشد. بهبود ارتباط با همتا   ی م  یریادگیاز جمله موارد مهم در بهبود    یفرد  ن یارتباط ب  ان،یدانشجو  دگاه ید  از

 باشند.   یدهنده آن م لیطبقات تشک ریمدرس و احترام متقابل ز

  میبا هم باش  شتریباعث شد تا ما ب  نیهم  میشناختیرو نم  گهیو همد  میترم اول هست  نکهیو با ا  میداد  لیکوچک که تشک  ی....گروهها"

 (. 2)شرکت کننده شماره "و ارتباطمون بهتر شه

 : یریادگی : ارتقاء  ب

اصل  ی کی  انینظر دانشجو  از از وسا  یم  رانیفراگ  یریادگی آموزش بهبود در    یاز اهداف    ،یشخص  یکمک آموزش  لیباشد. استفاده 

 دادند. لیطبقه را تشک نیا رطبقاتیماندگار از ز یریادگیو  یریادگیشرکت فعال دانشجو در 

 نیبمونه و ا  شهیهم  ادمونیتو ذهنمون ثبت شه و    شهیباعث م  نیو ا  میکنینگاش م  میهر وقت خواست   مونهیتو گوش  لمهایف  نی... ا"

 ( 1 ی)بحث گروه "کنهیبهتر م مونویریادگی

 : بازخورد موثر:  ج
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باشد. آنها    یآنها م   هیو خصوصا در درس پا  یعمل  یدر درسها  یآموزش  ندیاز فرآ  ی بازخورد بخش مهم  افتیدر  انیدانشجو  دگاه ید  از

 آنها داشته باشد.  یریادگیدر   یتواند نقش مهم یبازخورد مناسب م  افت یاذعان داشتند که  در

 ( 7)دانشجو شماره  "می کردیم ی ابیرو ارز گهیو همد  میدی د یرو م لمها یو ف مینشستیبا هم م م یگروه بود هیکه تو   ییبچه ها  "

بر    یشیاجرا شده جلسات بازاند  یبر اساس رخدادها  نیشود و همچن  یابیانجام کار در هر جلسه ارز  یشد  تا چگونگ  یسع  نیهمچن

رفع آن در نظر گرفته شود.    یبرا  یریو تداب  یانجام کار بررس  نیشد تا مشکالت ح  یبرگزار م   یو گروه   یتجارب  به صورت فرد

 و مدرس اشاره خواهد شد.  انیتوسط دانشجو ی شیاز بازاند یی به نمونه ها ری. که در زرفتیصورت پذ زیمدرس ن یشیبازاند نیهمچن

 10/8/98ساله:  19: دانشجو دختر 4شماره  یشیبازاند

که دوستم گرفت از    یلمیف  یبودم وقت  دنشیپوش  ریتو گروه، کال درگ  کردمیم  نیرو تمر  لیدستکش استر  ندیکه داشتم پوش  یزمان

ضعف و قوتم کجا بوده    دمیو فهم  دمیپوشیاصال داشتم م  یمن چه جور  یی من متوجه شدم واااا مید ی د  میکار و با هم نشست  نیمن ح

 قشنگتر متوجه کارم شدم  یلیخ لم یف دنی متوجه نبودم اما با د اصال کردمیخودم داشتم کار م ی . وقت

 17/8/98:  8شماره  ی شیبازاند 

کنن.    نیگرفتن رو تو گروهها تمر  ادی که    ییزهایچ  توننیبه دانشجوها گفتم م  میفرصت داشت  یساعت   مین  هیاز اتمام کالسم    پس

 لمهاشونیف  دن یاونا با د  دم یدی م  نکهیداشتم از ا  یحس خوب  یلیخ  کردم یدانشجوها شروع به کار کردن و منم به کارشون نظارت م

فرصت   یلیکاش خ  خواستیدلم م  کرد یحالمو خوب م  یلیخ  نیو ا  کرد یو با هم بحث م  کردنیکارشون رو چک م  ی همه جا  زیبه ر  زیر

 میاجرا کن ینجر یتمام درسهامونو ا میتونستیو م میداشت

را جهت مرتفع نمودن آن با کمک    ییشد راهکارها  ی و سع  دیگرد  یی مطرح شد شناساکه    یعمده مشکالت  ی شیاز جلسات بازاند  بعد

 بودند:  ریکرد، مشکالت شامل موارد ز یزیبرنامه ر انیدانشجو

 همراه هوشمند  یگوش نداشتن

 بر بودن روش کار  زمان

 ی نیبال یمحدود به مرکز مهارتها یدسترس زمان

 هماهنگ شدن گروه ها   عدم

 شد:  شنهادیپ   ریز یو امکانات موجود راه حل ها انیبا توجه به نظرات دانشجو جهیدر نت که

 هوشمند داشته باشد.  یفرد گوش کیانجام شود که حداقل  یبه صورت  یبند گروه

ر  ه ستیفرد ن کیمهارتها توسط  هیبه انجام کل ازیشود و ن یلمبرداریانجام و ف انیگرفته شد مهارتها به نوبت توسط دانشجو میتصم

 انجام شود. یلمبرداریبار انجام و ف کیمهارت را حداقل  کیجلسه هر فرد 

و بر   هیته ی ستیل ینیبهتر مسئول مرکز مهارت بال تیریمد یو برا  افتهی  شیمرکز افزا  نیبه ا یرفع مشکل سوم ساعات دسترس یبرا

 استفاده از مرکز آگاه شوند.  یاز زمانبند انیمرکز نصب کرده تا دانشجو یدر ورود
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به    ی با اطالع قبل  انیو دانشجو  رد یبهتر صورت گ  ی جهت رفع مشکل چهارم در نظر گرفته شد تا گروهها کوچک باشند تا هماهنگ  و

 ندییدر ساعات مشخص به مرکز مراجعه نما گریکدی

 بازگو شد.  انیدانشجو یروش برا نیاستفاده از ا یسودمند

 

 تعامل:   یها  وهیش

 قرار گرفته است. یمورد بررس زیمربوطه قبل، حین و بعد از اجرا توسط صاحب نظران و ارزیابان ن فرایند

 قبل از اجرا: 

 ی گروه پرستار یاملتوسط اعضا یروش به عنوان یک روش نوین در دانشکده پرستار نیاستفاده از ا تصویب •

 مازندران یعلوم پزشکدانشگاه  EDC یدانش پژوه  تهیطرح مربوطه درکم تصویب •

 985362با کد  یآموزش پزشک یتحقیقات راهبرد یطرح در مرکز مل تصویب •

 حین اجرا:  

 دانشکده  یو تبادل نظر پیرامون نحوه انجام کار در جلسه گروه پرستار بحث •

 انیو تبادل نظر پیرامون نحوه انجام کاربا دانشجو بحث •

 بعد از اجرا : 

 دانشکده یجلسات گروه پرستار درییگزارش نها ارائه •

  

 :د یکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک یآن در ارتقا جینتا یریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا یها وهیش

،  1ندی( استفاده شد که شامل اعتبار فرآ1999اندرسون و همکاران)  یپنج مرحله ا  اریانجام شده از مع  ندیاعتبار، فرآ  یبررس  جهت

 (. 11بود) 5کننده بی، اعتبار ترغ 4یی ، اعتبار گفت گو3ج ی، اعتبار نتا2ک یاعتبار دموکرات

  ن یمداوم افراد شود که در ا  یریادگیکه باعث    یو حل شد طور  دهیآن است که تا چه اندازه مشکل موجود د  انگریب  ندیفرآ  اعتبار

 ن یمشکل به صورت کامل انجام شد و همچن  ییشناسا  یازسنجیداده ها و ن   یدر جمع آور  قی، تلف  ی شیجلسات بازاند  یبا اجرا  ندیفرآ

 ن اعتبار بود. یداده ها نشاندهنده ا لیتحل

 
1 Process validity 

2 Democratic validity 

3 Outcome validity 

4 ] Dialog validity 

5 ]  Dialog validity 
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فراد انجام شد. مشکالت ، موانع و راه حلها تا چه و مشارکت ا  یبا همکار   ندیآن است که تا چه اندازه فرآ  انگریب  کیاعتبار دموکرات

مراحل مشهود    ه یدر کل  انیکار حضور دانشجو  ن یبود که در ا  دیبستر مف  یاندازه برگرفته شده از بستر بوده و تا چه اندازه اقدامات برا

 نگ تر آنان گردند. منجر به حضور پرر انیو توجه و تمرکز به نظرات دانشجو ع یکردند با ثبت وقا یسع  انیبود و مجر

و اجرا شد تا چه اندازه برطرف    یریشکل گ  ند یمشکالت که به سبب آن فرآ  ی عنیاست.    زیآم  تی موفق  ج ینتا  یبه معنا  ج ینتا  اعتبار

را   جیاعتبار نتا  ند، یاعتبار فرآ یارها یمع ت یبا رعا انیمداوم مسئله است مجر ینیبلکه بازب ستیهدف صرفا حل مشکل ن  نجایشد در ا

بخش مشارکت کنندگان     تیرضا  ج یکه نتا  ندینما  جادیمناسب ا  راتییمشارکت کننده تغ  انیهمراه دانشجو  بهتا بتوانند    ندیافزا  یم

 . دی نما ی م د یادعا را تائ نیا

در    راتییموجود آشنا کند و تغ  قتیکار توانسته مشارکت کنندگان را با حق  نیآن است که تا چه اندازه ا  انگریکننده ب  بیترغ   اعتبار

در ترم اول    ی درس  ادیحجم ز  رغم یباال بود و عل  انیدانشجو  زهیو انگ  اق یدر مراحل مختلف اشت  ندیفرآ نی. در ا دی نما  جادیا  انیدانشجو

 خواستار اجرا و ادامه کار بودند. 

  نیبه اشتراک گذاشته شد . جهت تام نارهایره و سمحاصل از اجرا در کنگ جیکه نشاندهنده آن است تا چه اندازه نتا ییگفتگو اعتبار

  ی اصالح  یو بازخوردها و راهکارها  شد یحاصل از کار و مراحل مختلف اجرا در جلسات گروه پرستار مطرح م  جینوع اعتبار نتا  نیا

هزاره    یعلوم پزشک  یدر دانشگاه ها  کیالکترون  یریادگی  "  یمل  یمجاز  ش یدر هما  یقالب سخنران  در  جینتا  نیشد همچن  یکسب م

 ارائه شد.  د،یهرمزگان برگزار گرد  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک "

 شود: ی م شنهادیپ 

 دالورودیجد انیروش در دانشجو نیا یواجرا استمرار •

 ماریب میبا حفظ حر ی نیبال یها طیروش در مح یاجرا  •

 ( 8و  7در ترم  ی نی)واحد باللیر تحصدر مهارتها در سال آخ یاز جهت کارآمد انیدانشجو یریگیپ  •

 از انجام روش انیتجارب دانشجو نییتب •

 

 : قوت نقاط

 ان یدانشجو شتریب یهمکار •

 بر دانشجو  یمبتن آموزش •

 در امر آموزش  ریفراگ شتریشدن ب ریدرگ •

 انیدر دانشجو یریادگیخود تیتقو •

 انیدر دانشجو یابیمهارت ارز تیتقو •

 انیتفکر نقادانه در دانشجو تیتقو •

 ان یحل مسئله در دانشجو ییتوانا تیتقو •

 ان یدر دانشجو یریگ میتصم ییتوانا تیتقو •
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 ضعف:   نقاط

 انیمجر  یبرا ندیبودن اجرا فرآ زمانبر •

 انیدانشجو یبودن آن برا ریگ وقت •

 انیدانشجو اد یز تعداد •

 صحت انجام کار یشخص به عنوان ناظر جهت بررس کی میمستق حضور •

 

 حاصل:   جینتا

مهارت    یریادگیمنجر به بهبود    ،یپرستار  انیهوشمند به دانشجو  یها  یگوش  قیاز طر  ینشان داد که ارائه مواد آموزش  کردیرو  نیا

 جیکه نتا رای. زرندیمورد استفاده قرار گ  یپرستار یریادگی یابزار مکمل برا  کیتوانند به عنوان  یهوشمند م  یها یها شده و  گوش

  دار، یپا  یریادگی  زهیمنجر به بهبود انگ  یدر درس اصول و مهارت پرستار  یپرستار  یروش در گروهها  نینشان داد که ا  یکم  لیتحل

  ی طبقات مهم  یرینشاندهنده شکل گ  زین  ی فیک  یها  افتهی  لیشد و تحل  زهیبهبود انگ  تیفرصت بازخورد و در نها   جادیبهبود ارتباط ، ا

باشد.     ندیفرآ  ن یا  انیتوانست نشاندهنده کسب اهداف مجر  یم  جینتا   نیبود که ا  وثرو بازخورد م  یریادگی بهبود ارتباط، ارتقاء    رینظ

  ان،یروش توسط دانشجو  نیا  رشیآنها،  پذ   تیو کسب رضا  انیروش به دانشجو  نیا  ی در مورد سودمند  حاتیارائه توض   نیهمچن

بال  یهمکار مهارت  واحد   مسئول  دانشجو  ی نیتنگاتنگ  ها  تیفعال   ان،یبا  گروه   ن یب  شتریب  یو همکار  یکوچک،  همفکر  ی در 

 ی بررس  نیحاصل شد.  همچن  ندیفرآ  نیا  یاجرا  یبود که در ط  یگر یمهم د  جینتا  نیو بال  یکاهش فاصله تئور  تیو در نها  انیدانشجو

و   ندیفرآبهتر    یدر جهت اجرا  یشنهاداتیحال پ   نیداشته با ا  ندیفرا  یاز اجرا  یخوب  تیکنندگان نشان داد که رضانظرات مشارکت  

 گروهها داشته اند.  ریآن در سا یجهت اجرا  یزیو برنامه ر یاستمرار آن در گروه پرستار
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 ی اب ی: ارزشندیفرآ طهیح

 

 

 

در   یمیت  یرهبر یتوانمند ی ابیبا هدف ارز یت یآزمون قضاوت موقع یابیا و ارزشاجر ،یطراح

 تهران  ی دانشگاه علوم پزشک یپزشک یتخصص  ارانیدست

Designing, administering and evaluation of Situational Judgement Test (SJT) for assessing 

team leadership competency in postgraduate medical trainees (residents (at TUMS 

 

 : تهران دانشگاه

 

 گندم کار هیدکتر رق ،یرضو انیشمائ نیدکتر نازن :ندیفرآ  صاحب

 

 انیجعفر ی دکتر عل ،یلیدکتر محمد جل  :ندیفرآ  همکاران

 

  یپزشک یتخصص  ارانیدر دست  ی میت  یرهبر  یتوانمند  ی ابیبا هدف ارز  ی تیآزمون قضاوت موقع  یابیاجرا و ارزش  ، یطراح  :یکل  هدف

 تهران   یدانشگاه علوم پزشک

 

 : یاختصاص اهداف

 یپزشک یتخصص ارانیدست یمیت یرهبر یتوانمند یابیارز یبرا یت یآزمون قضاوت موقع یطراح    •

 یپزشک  یتخصص ارانیآن در دست انگرینما ی و رفتارها یمیت یرهبر یتوانمند ی هامفهوم و مولفه  نییتع    •

 یتیآزمون قضاوت موقع نتیبلوپر هیته    •

 ی تیآزمون قضاوت موقع هیسواالت و ته یطراح    •
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 و اصالح سواالت یروانسنج یهاشاخص یبه منظور بررس یتیآزمون قضاوت موقع لوتیپا یاجرا    •

 در خصوص آن ارانیواکنش دست یاب یو ارز یتیآزمون موقع یاجرا    •

 آ یروانسنج یهاشاخص نییآزمون و تع لیتحل    •

 

 مسئله:   انیب

  ر یو سا  ی فرد  ت یریمد  ،یاتعهد حرفه  ، ی نرم مانند مهارت ارتباط  ی مهارتها  ا ی   یلیرتحصیغ   یکه مهارتها  دهد ینشان م  ریاخ  شواهد

توانمند از  توانمند  یکی  زین   یمیت  یپزشکان است. رهبر  یبرا   یضرور  یهایموارد  ن  یضرور  یلیرتحص یغ   یهایاز   یبرا  ازیو مورد 

بر اساس گزارشات منتشر (.  1اثرگذار است)  ماریمراقبت از ب  تیفیک  زیمراقبت سالمت و ن  میت  عملکردبر    مایکه مستق  باشدیپزشکان م

(.  2مراقبت حاد سالمت همراه بوده است)  هایطیدرصد از حوادث نامطلوب در مح  50از    ش یبا ب  ی میت  یشده، شکست در رهبر

اثربخش    جهیبه نت  دنیرس  یبرا  ی و انجام هر اقدام   ریمس  دناهداف، مشخص کر  نییاعضا، تع  فیهماهنگ کردن وظا  میرهبر ت  فهیوظ

نگرش مثبت و   جادیا م،یت یمورد انتظار از تک تک اعضا یسبب شفاف شدن رفتارها یمیت ی. بر اساس شواهد، رهبرباشدیم یمیت

سالم    یریادگی  طیمح  جاد یهدف و ا  نییتع  نی. همچنشودیم   یم یت  فیهماهنگ کردن وظا   قیاز طر  یمیکار ت  یاستاندارد برا  جادیا

 (. 3,4موثر است) یمیت تیدر موفق میت یدادن بازخورد به اعضا قیاز طر

 اران یدست  ازیمورد ن  یهات یاز صالح  یکیرا به عنوان    یرهبر  یتوانمند  CanMEDو    ACGME  هایموضوع، نهاد  تیتوجه به اهم  با

 ی ابیاز دست  نانی به منظور اطم  یتوانمند   نیا  یاب یاز موضوعات مهم، ارز  یک ی  ن،یبنابرا(.  2اند)خود ذکر کرده  یهای در فهرست توانمند

ارائه مداخالت آموزش  ارانیضعف دست  موارد  صیتشخ   نی به آن و همچن انجام شده   یبه موقع و مناسب است. در بررس  یو  مرور 

  نه یزم  نیدر ا  یقرار گرفته است و آزمون اختصاص  یمورد بررس  ینظرسنج  یهاپرسشنامه  قیعمدتا از طر  یمیت  یمشخص شد رهبر

  ،یمیت  یرهبر  یریاندازه گ  یص ابزارهاخود در خصو  کیستماتی ( در مرور س2016وجود ندارد. به عنوان مثال، روزنمن و همکاران)

 ی مفهوم رهبر  نییابزارها قادر به تب  نیچگونه ا  -2اند؟  چگونه ساخته شده  یمیت  یرهبر  یابیارز  ی ابزارها  -1بر اساس سه پرسش:  

  یمیت یرهبر ی ابیارز یاستفاده برا دمور  ینه؟ گزارش کردند که  اکثر ابزارها  ای شده است  یابزارها روانسنج ا یآ - 3 باشند؟ یم یمیت

نشده   فیبه صورت شفاف تعر یرهبر ی ابزارها، رفتارها نیمشاهده بودند. در اغلب ا یهاست یچکل  ا ی  یدهخودگزارش  یهاپرسشنامه

 ی رهبر  یابیابزار ارز  یروزنمن، طراح  شنهادیاساس پ نشده است. بر    دییدر اکثر مطالعات تا   زیگزارش شده ن  یابزارها  ییاست و روا

 یتوانمند یابیرا در ارز یاریآموزش دست یهابرنامه زانیربرنامه تواندیم یرهبر یشفاف رفتارها فی و تعر حیصح یبا متدولوژ یمیت

 (. 1)دینما یاری ی درمان یمهایدر ت ماریمراقبت از ب تیفیآن و بهبود ک یارتقا ،یمیت یرهبر

  یابیارز  یمعتبر و منصفانه برا  ا، یپا  ی روش  ی تینشان داده است که آزمون قضاوت موقع  ی در حوزه آموزش علوم پزشک  ریاخ  شواهد

که    یطیو شرا  تیبه موقع  کردیرو  نیدر ا( .  5)باشدیم   یمیو کار ت  یاتعهد حرفه  ،یهمدل   ،یمانند تاب آور  یلتحصیریغ   یهایژگیو

روش    نیکه بر اساس ا  یرا داراست. در آزمون  یتیموقع  ی قضاوت  کردیاساس نام رو  نینموده و بر هم  جهتو  کند یدر آن رفتار بروز م 

  ی ابیرفتار باشد ارز  ای بر سنجش دانش    یمبتن  تواند یشده که م  یطراح  یوهایواکنش افراد نسبت به سنار  شودیساخته م  یابیارز

مورد    یلیرتحصیغ   یهایتوانمند  یابیارز  نیدانشجو و همچن  نشیگز  ،یغربالگر  یبرا  یبه عنوان ابزار   تواندیم  یابیروش ارز  نی. اشودیم

(. هر چند آزمون 11)باشندیم  زین  ی شغل  نده یآ  یبرا  ی کننده خوب  ییشگویپ   ، یتیقضاوت موقع  یآزمونها(.  6-11)ردیاستفاده قرار گ

در    یبه کار گرفته استفاده شده است ول  ی کدر حوزه آموزش علوم پزش  یمیو کار ت  یتاب آور  ،یهمدل   ی ابیدر ارز  ی تیقضاوت موقع

 مورد استفاده قرار نگرفته است. یمیت یرهبر یابیارز
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  ی هارا در رشته   یتخصص  اریدست  1600از    شیب  یریادگیتهران که در حال حاضر بستر    یدانشگاه علوم پزشک  یها  تیاز مامور  یکی

است. با توجه به    یلیتحص  یدر کنار مهارتها   یلیرتحصیغ   یمهارتها  طهیدر ح  ارانیدست  یفراهم نموده است، توانمندسازمختلف  

  اران یدست  یبرا  یاو تعهد حرفه  ی ارتباط  یمانند مهارتها  یلیرتحصیغ   یهامهارت  ریسا   نهیزم  در  یانجام شده، هر چند مداخالت  یبررس

  ژه یبه و  یتخصص  ارانیدست  یبرا  یمیت  یاست که رهبر  یدر حال  ن یمغفول مانده است. ا  یمیت  یرهبر  ی دانشگاه انجام شده است ول

  یضرور  کنند،یم  تیفعال  ینیب  ش یپ   رقابلیو غ   یاورژانس  طیاو قلب که در شر  ی داخل  ،یهوشیب  ،یطب اورژانسُ، جراح  یمهایدر ت

 ی توانمند  نیا  یابیارز  یمعتبر برا  یابزار  هیته  ،یآموزش  یرهبر  نهیانجام مداخالت در زم  یبرا  یزیه رگام در برنام  نیاست. به عنوان اول

 است.

 یرهبر  ی ابیبا هدف ارز  یتیآزمون قضاوت موقع  یبار در سطح کشور به طراح  نیاول  یتا برا  میبه مطالب ذکر شده، بر آن شد  تیعنا  با

  هیو پا  یآنها مهارت ضرور  یبرا  ی میت  یرهبر  یهاتهران که مهارت  ی دانشگاه علوم پزشک  ارانیآزمون را در دست  نیو ا  میبپرداز  یمیت

نها  میو قلب( مورد استفاده قرار ده  یداخل  ،یهوشیب  ،یطب اورژانسُ، جراح  یا)رشته ه  شودیمحسوب م آزمون را مورد   تیو در 

 دارد: تیاهم ریحاضر از ابعاد ز ندی. انجام فرامیحاصل کن نانیآن اطم تیفیتا از ک  میقرار ده یابیارز

 بار در کشور نیاول یبرا یتیآزمون قضاوت موقع  یطراح تجربه

 ا ی معتبر و پا یبه روش یمیت یرهبر یابیارز

 ی در آموزش علوم پزشک یلیرتحصیغ  یمهارتها ری سا یابیبه ارز ی تیآزمون قضاوت موقع یدادن تجربه طراح گسترش

 رشیپذ   یمانند استفاده از آن در آزمونها  ازیمورد ن  یتهایموقع  ری در سا  یتیآزمون قضاوت موقع  یاشتراک گذاشتن تجربه طراح   به

 یدر آموزش علوم پزشک

 ی میت یدر رهبر ارانیدست ینقصها ییشده به منظور شناسا یآزمون طراح یریکارگ به

 اران یدر دست یمیت یرهبر یارتقا یمناسب برا مداخالت یطراح یبرا یاهیپا

 

 :یخارج  اتیتجرب

 :یمیت یرهبر یریاندازه گ یمتون ابزارها مرور

 ی میت  یرهبر  یابیکه به ارز  یاز مطالعات  ی اریانجام شد، مشخص شد که در بس  ندیفرا  نیکه توسط صاحبان ا  یمرور متون جامع  در

در   نیهمچن(.  12،13مطالعه در نظر گرفته شده است)  یو نه تمرکز اصل  یمیاز کار ت  یبه عنوان بخش  یپرداخته شده است، رهبر

  یهایژگیبه و  یمیت  یرهبر  یتوانمند  یابیارز  یندارد. به طور مثال برا  یبا هدف مطالعه همخوان  فاده از مطالعات ابزار مورد است  یاریبس

  ای ابزارها و  ر یمورد استفاده برگرفته از سا یابزارها ی برخ(. 14پرداخته شده است)  م یافراد ت ر یو سا  طیرهبر بدون توجه به مح یفرد

بر اساس    هایابیارز  نیباشند. همچن  یم  راتییاعمال تغ  یآشکار برا  حیبدون توض  ییو محتوا  یساختار  راتییچند ابزار با تغ  بیترک

 کیمتدولوژ  یکردهاینداشته و رو  کیتئور  یابزار بوده، مبنا  ییای و پا  ییدر خصوص روا  یبدون شواهد  ابانیرزمشاهده ا  ایو    ستیچکل

 (. 1،12،15انجام نگرفته است)  ی ابیمورد ارز یرفتارها نییتع یبرا
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  ی تمهایاستفاده کردند. تعداد آ  ایدر استرال  یفرهنگ  سالمت و رهبر  یابیارز  یبرا  یتمیآ  35  اسی، از مق(  2020و همکاران)  امزیلیو

  32در    یسنجش فرهنگ سالمت و  رهبر  یبرا   یابزار  یمطالعه با هدف اصالح و اعتبارسنج  نیبود. ا   تم یشش آ  ،یرهبر  یابیارز

قرار   یآمار  لیو تحل  هیشده مورد تجز  لیپرسشنامه تکم  1334نفر انجام شد.    1382و با مشارکت    ایاسترال  یبزرگ دولت  مارستانیب

  لیبرخوردار بود،  اما به دل  یقابل قبول یی ای و پا ییاز روا  ایدر استرال  یفرهنگ سالمت و رهبر  ی ابیارز  یاگر چه برا  اس یمق  ن یگرفت. ا

  ن یا  پردازدیم  یرهبر  یبه بررس  تم یآ  35از    تم یآ  6و تنها    ده یگرد  یطراح  یرهبرفرهنگ سالمت و    ی ابیارز  یابزار برا  ک یکه     نیا

 . باشدینم  یدرمان یمهایدر ت یمختلف رهبر  یهاجنبه   یابیبه ارز ابزار قادر

بر   یمبتن  تمیآ  43پرسشنامه متشکل از    نیپزشکان استفاده کردند. ا  یرهبر  یابیارز  یبرا  MLQ1از  (  2005و همکاران)  راساگریگ

بر اساس    یرهبر  یابیمطالعه روش ارز  نی. در اد یگرد  لیتکم  یمراکز درمان  ییاجرا  رانینفر از مد  269بود که توسط    ییتا  4  کرتیل

مطالعه،    ی جد  ی تهای. از محدودکردیرا مخدوش م  ج یمشارکت کننده بود که اعتبار نتا  یبر نظر تعداد محدود  هیپرسشنامه و با تک

  ر یندارد، استفاده از سا   یریپذ میتعم تیمطالعه قابل  نیا  ج یکه نتا  نیبر ا  د یبا تاک  سنده یبود. نو  یرهبر  ی ابیارز  یمنبع برا کیبر    هیتک

  هیرا توص  ردیگیمورد پرسش قرار نم  نیریسا  ای خود و    یکنندگان در خصوص رهبر  تکه در آنها نگرش مشارک  یرهبر  یابیابزار ارز

 (.17نموده است)

 وانیتا  یاز مراکز پزشک  یکیدر    یرهبر  یاب یبه ارز  SAQ2با استفاده از ابزار    ی مطالعه مقطع  کی، در  (2016ونگ و همکاران)  جن

قرار   لیو تحل  هیشده مورد تجز  لیپرسشنامه تکم  1596کردند.    لینفر از پرستاران و پزشکان پرسشنامه را تکم  2205پرداختند.  

بوده   یپرسنل از جو کار  یمند  تیرضا  یابیارز  یبر رو  شتریبوده و تمرکز آن ب  یخود اظهار  یمبنا  برپرسشنامه    نیا  یتمهایگرفت. آ

  دهد ی قرار م  ی ابیمورد ارز  یکه نگرش افراد را در مورد رهبر  نیا  لی است اما به دل  ده یگرد  د ییپرسشنامه تا   یی و روا  یی ای . اگر چه پااست

 (. 18باشد) یبرخوردار نم یریپذ میتعم تیو قابل تینیاز ع 

 : یت یقضاوت موقع کردیمرور متون رو

همکاران)  3گاس  آزمونها2017و  از  خود  مطالعه  در  موقع  ی(،  ارز  یبرا  یتیقضاوت  و  حرفه  ی ابیآموزش  کردند.    یاتعهد  استفاده 

  ی طراح  یسال آخر پزشک  انیدر دانشجو  یاتعهد حرفه  یهاجنبه   یابیارز  یرا برا  یتمیآ  40  یتیسه آزمون قضاوت موقع  سندگانینو

را    هانهیگز  ستیبایم  انیپاسخ بود که دانشجو  نهیشامل پنج گز  تم یآ  25استفاده شد.    گنیست  داستاندار  یکردند. روش آنگوف برا

بر   ینشان داده است که آزمونها اثر مثبت  هایابی. ارزکردندیتر را انتخاب ممناسب  نهیسه گز  دی با  تم یآ  15و در    کردندیم  یبندرتبه 

  ن یا  یی ا یو پا  یی . روااندرفتهیپذ   یابیارز  یبرا  یها را به عنوان روشآزمون   نیا  انیدانشجو  نیاند. همچنداشته  انیدانشجو  یریادگی

 (. 19ها قابل قبول بود)آزمون 

استفاده کردند. در ابتدا    یتیاز آزمون قضاوت موقع  ینیتسک  یدر کارکنان مراقبتها  یآورتاب  یابیارز  ی، برا4(2016و همکاران)  پانگالو

 نهیهفت گز  یبود که شش ال  تمیآ  12شده شامل    یقرار گرفت. أزمون طراح  دییآن مورد تا  یی ایو پا   ییو سپس روا  یآزمون طراح

وت نشان داد که آزمون قضا  جی اجرا شد. نتا  ینفر از کادر درمان  284  یبود. آزمون برا  ریصفر تا سه متغ  نیب  هانهیپاسخ داشت. نمره گز

نگرش آنان از    زیو با سالمت کارکنان و ن  یگزارش شده توسط کارکنان، رابطه منف  یماریاز محل کار به علت ب  بتیبا غ   یتیموقع

 
1 Multifactor Leadership Questionnaire 

2 Safety Attitude Questionnaire 

3 Goss B 

4 Pangallo A 
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در   یتاب آور یابیارز یابزار روا برا کی یتیگزارش کردند که آزمون قضاوت موقع سندگانیرابطه مثبت دارد. نو یجمله تعهد سازمان 

 (.20)ردیمورد استفاده قرار گ ی تجمع ای و   ینیتکو یها  یابیارز یبرا تواندیم نی. همچنباشدیپر خطر م ی هاطیکارکنان مح

شامل:    یرهبر  تیدوازده صالح  یرا برا  ی تیتست قضاوت موقع  HPB1(، در مطالعه خود با استفاده از مدل  2015و همکاران)  گوئنول

اعتماد به نفس،    جادیا  ،ی افتگیتوسعه    ر،یتاث  ،یکار گروه   ،یهمدل  ،یوممفه  یریمفهوم، انعطاف پذ  یریگاطالعات، شکل  یجستجو

کردند. ابعاد مدل از مرور متون مرتبط از   یطراح  ییدارو  یشرکتها  رانیدر مد  یو تمرکز بر مشتر  تمرارائه دادن، کنترل، بهبود مس

چند    ییتجارت دارو  ریمد   268به دست آمد. مشارکت کنندگان شامل    گانیشیهاروارد و م  و،یدانشگاه اوها  ی قاتیتحق  یهاجمله برنامه

  ها تمیتوسعه آ  یشده بود شرکت داشتند. برا  یباال طراح  لیکارکنان با پتانس  یاکه بر  یبرنامه رهبر  کیدر   رانیمد نیبودند. ا  یتیمل

  یبه طراح  یموضوع   نیاستفاده شد. متخصصداشتند    یکه تجربه رهبر  ن یبا نفر ازشاغل  59به دست آمده از مصاحبه    ریازحوادث خط

را در    ینقش مهم  یتیکه آزمون قضاوت موقع  دپژوهش نشان دا  جی.  نتا دیگرد  یطراح  تمیسه آ  طهیپرداختند و در هر ح  هاتمیآ

 (. 21)دینما   یم  فایبه جهت دادن بازخورد مناسب ا یرهبر یهاتوسعه برنامه

موقع2017و همکاران)  2رووت آزمون قضاوت  از  دوره    یلیرتحصیغ   ی هایژگیو  ی ابیارز  یبرا  یتی (، در مطالعه خود  به  ورود  جهت 

  ماریمقابله با فشار و مراقبت ب  زم، یو حل مساله، پروفشنال  یتفکر انتقاد  ، یابیمورد ارز  یهاطهیاستفاده کردند.ح  ،یدانشکده دندانپزشک

و سپس در فوکوس گروپ    یگرداور   یموضوع   نیبا متخصص  یمصاحبه تلفن  قیاز طر  هیاول  یپاسخده  یدهایکل  ومحور بود. محتواها  

کنندگان آزمون را مرتبط  برخوردار است. اغلب مشارکت  یخوب  ییایاز پا  یتیپژوهش نشان داد که آزمون قضاوت موقع  جیشد. نتا  یینها

 (. 22)دندکر یابیمناسب و منصفانه ارز یدشوار یبا شغل، دارا

 یمیت یرهبر یابیارز یشده است اما تاکنون برا هیتوص یلیرتحصیغ   یهایژگیو یابیدر ارز یتیچه استفاده از آزمون قضاوت موقع اگر

 نگرفته است. مورد استفاده قرار  یدر آموزش پزشک

 

 : یداخل  اتیتجرب

عبارات در    ن یو ادغام ا  یتخصص  ارانیدست  ،ی تیآزمون قضاوت موقع  ،ی ابیارز  ، یمیت  یرهبر  ی هادواژهیمقاالت با استفاده از کل  مرور
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 (:یمختصر)فارس  شرح

 انجام شد.  ریمطابق ز یابیاجرا و ارزش  ،یدر سه مرحله طراح ندیفرا نیا

 

 ی تیآزمون قضاوت موقع  یاول: طراح  مرحله

 یطراح  یبرا  ییکه راهنما  100شماره   AMEE Guideارائه شده در     یاز گامها  ی تیساخت آزمون قضاوت موقع  یمرحله برا  نیا  در

 دهد استفاده شد.  یآزمون ارائه م نیا

 

 توانمندی رهبری تیمی و رفتارهای نمایانگر آن   یهااول: تعیین مفهوم، مولفه گام

نظام مند جهت   یشروع و شامل دو بخش مرور متون و انجام مصاحبه بود. مرور متون شامل جستجو  1397گام از  بهمن ماه    نیا

پژوهش  یابیدست رهبر  یهابه  با  ت  یمیت  یمرتبط  پا  یمهایدر  در   PubMed  ،ERIC ،Science  یهاداده  گاه یمراقبت سالمت 
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Direct, Ovid CINAHL ،Google Scholar  یبود. پس از بررس 1شماره  وستیذکر شده در پ  یجستجو یاستراتژ بامطابق  

عضو پزشک    کیمراقبت سالمت )که حداقل    یمهایدر ت  یمیت  یمقاله مرتبط با رهبر   12نظام مند،    یشده در جستجو  یابی مقاالت باز

 ی محتوا  لیمطالعات بر اساس تحل  نیا  ی هاافتهی مطالعات استخراج شد.    نیاز ا  یمیت  یرهبر  یداشتند( به دست آمد که رفتارها 

مرتبط    ی هاطه یشده در ح  یطبقه بند  یمیت  یرهبر  ی از رفتارها  یچارچوب  تیقرار گرفت و در نها   یو طبقه بند   یمرسوم مورد کدبند

 به دست آمد. 

 ن یو جراحی و همچن  هوشییآموزشی طب اورژانس، قلب، داخلی، ب   ی هاعلمی گروه  أتی ه  ینفر از اعضا  15صاحبه، با  بخش م  در

مصاحبه صورت گرفت. دو هدف در انجام    یدرمان یمهایکننده در تشرکت یموردمطالعه و سایر اعضا یهارشته   ارانیپرستاران، دست

در شرایط عملکرد   مییت یرهبر نهیدر زم یاریدست یهادر این برنامه میت یاعضا اتیتجرب یها مدنظر بود. هدف اول، بررسمصاحبه 

ورد مطالعه  در شرایط م مییت  یرهبر ی و رفتارها ی هامولفه  نییمراقبت سالمت در شرایط دانشگاه علوم پزشکی تهران و تب ی هامیت

  ی آور جمع  یبود.  برا  ی تیآزمون قضاوت موقع  یویسنار  یطراح  ور( به منظ یچالش  یتهای)موقع  ریحوادث خط  یآوربود. هدف دوم، جمع

نداده از مصاحبه  تکن. مصاحبهدی استفاده گرد  ساختارمندمهیها  از  استفاده  با  ا  ری حوادث خط  کیها  به  از    نیانجام شد  صورت که 

کنند. به   ان یتجربه کرده اند، ب  ها میکه در ت یر یرا با بحث در مورد حوادث خط یمیت یرهبر ی واسته شد رفتارهاکنندگان خشرکت

( استفاده شد، به  directed content analysisشده )  تیهدا  یمحتوا  لیاز روش تحل  فی،یک   یهاداده  لیمنظور تجزیه و تحل

 محتوا قرار گرفت. یلیتحل یکه چارچوب ارائه شده بر اساس مرور متون مبنا نصورتیا

 

 ی تیجدول مشخصات آزمون قضاوت موقع  یدوم: طراح  گام

با استفاده از   ی جلسات متعدد  ی پانل ط   نیشد. ا لیتشک ینفر از متخصصان سنجش و ارزیابی و رهبر 4متخصصان مشتمل بر  پانل 

جدول    ی تیمتون مربوط به آزمون قضاوت موقع  یبررس  نی( و همچنری(، گام دوم )حوادث خطیمیت  یرگام اول )مرور متون رهب  جینتا

 نمودند.  یمشخصات آزمون را طراح

 

 یتیآزمون قضاوت موقع  هیسواالت و ته   یسوم: طراح  گام

شرکت    یالزم برا  یهایانجام شد. هماهنگ  یاریدست  یهابرنامه  دیسواالت بر اساس جدول مشخصات آزمون، توسط اسات  یطراح

سوال )شامل سناریو    یواتس اپ انجام گرفت. هرگروه از متخصصان تعداد  یاجتماع   رسانامیپ   قیدر جلسه از طر  یموضوع   نیمتخصص

و   7، 8متشکل از  بیآزمون به ترت یدهی طراحی کردند. سه جلسه طراحنمره د یکل  و  اسخپ یهابه همراه گزینه-in  (leadو سوال

.  دیبرگزار گرد  99ماه    وریمرداد و شهر  ر،یدر ت  یسال تجربه کار  5مرتبط با آزمون با حداقل    یهارشته  ی علم  ات یه  ینفر از اعضا  7

مورد بحث قرار گرفت و بر    یمیت  یمرتبط با ابعاد رهبر  یشغل  یها   تیبرگزار شد، موقع  پیپلت فرم اسکا  قیجلسات که از طر  نیدر ا

سوال(   10سوال و در جلسه سوم    12سوال، در جلسه دوم     14سواالت )در جلسه اول    هیدرفت اول  ،یشغل  ری اساس حوادث خط

با    ی هاتمیآ  گرفت، قرار    شیرای صان مورد وپانل متخص  ی طراحان آزمون و اعضا  نیبار گردش ب  نی شد. سواالت پس از چند  یطراح

  یشده به تمام  یطراح  یهاتمیمجموعه آ  ها،تم یآ  یسوال مورد توافق قرار گرفت. پس از طراح  25  ت یحذف شد. در نها  نییپا  تیفیک

  د ییمورد تا  ی ده قرار گرفت. فرمت پاسخ  یبودن مورد بررس  نانهیو از نظر معتبر، منصفانه، مرتبط با نقش و واقع ب  د یارسال گرد  دیاسات

 شد.  یطراح پلیو آزمون در سامانه ا هیآزمون ته یبر دانش بود. راهنما یفرمت مبتن  ،یموضوع  نیمتخصص
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 ی تیآزمون قضاوت موقع  ی دوم: اجرا  مرحله

 اجرا شد. ریبه شرح ز یو آزمون اصل لوتیر دو گام پا د یتیقضاوت موقع آزمون

 

 لوت یاول: انجام پا گام

طب اورژانس،    ، یداخل  یهانفر از هر کدام از رشته   5)    ارانینفر از دست  20با مشارکت    1399ماه    ید   17و    16  خیدر تار  لوتیپا  آزمون

 ز ی تم  یدشوار  بیآزمون، ضرا  ی ثبات درون  لوت،یآزمون پا  یبرگزار شد. پس از برگزار  پلیپلتفرم ا  ق یو قلب( از طر  یهوشیب  ،یجراح

 ن ی هر سوال و همچن  زیو تم  یدشوار   بیمربوط به ضرا  جیقرار گرفت. با توجه به نتا  یمورد بررس  هانه یزسواالت و درصد جذب گ

 قرار گرفت. یآزمون مورد بازنگرکه با حضور متخصصان برگزار شد سواالت و  ی ادر جلسه ها، نهیدرصد جذب گز

 

 آزمون   ی دوم: اجرا  گام

سامانه    قیقلب از طر  ت یو در نها  یداخل  ،یهوشیسپس طب اورژانس، ب  ،یجراح  ارانیابتدا دست  ارانیگروه از دست  5  یبرا  یینها  آزمون

 اجرا شد. 1400تا مهر  بهشتیدر فاصله ارد پلیا

 

 یتیآزمون قضاوت موقع  یابیسوم: ارزش  مرحله

 قرار گرفت:  یو روانسنج یابیمورد ارزش ریز یهاو اجرا شده به روش یطراح یتیقضاوت موقع آزمون

 یی روا  نیآن، و همچن   یآموزش  ریدر ارتباط با آزمون نسبت به تاث  ارانینسبت به آزمون: واکنش دست  اران یواکنش دست  نییتع      •

مورد استفاده   نیشی( که در مطالعات پ 2017مورد استفاده توسط گاس و همکاران ) یپرسشنامه نظرسنج قیمحتوا و سازه آن از طر

انتخاب خواهد   یانه یگز  5  کرتیل  فیط  یسوال بود و پاسخ بر مبنا  5قرار گرفت. پرسشنامه مشتمل بر    یابیرزقرار گرفته است، مورد ا

قرار  ی اب یمورد ارز یمیت یرهبر  یدرخصوص منصفانه بودن آزمون و مرتبط بودن آن با توانمند ارانیدستاساس، واکنش  ن یشد. بر ا

 گرفت.   

  ن ییتع  یاصل  یو اجرا  لوتیپا  ی کرونباخ در اجرا  یآلفا  بیمحاسبه ضر  نییتع  قیآزمون از طر  ی آزمون: ثبات درون  ی ثبات درون         •

 شد. 

از   کیهر    یو دشوار  زیتم  بی ضر  ها،نهیآزمون: درصد جذب گز  یدشوار  بیو ضر  زیتم  بیضر  ها،نهیدرصد جذب گز  نییتع      •

 قرار گرفت. یاصل یاجرا یسواالت برا یبازنگر یمورد مبنا نیدر ا لوتیپا یاجرا جیسواالت آزمون محاسبه و نتا

 

 تعامل:   یها  وهیش
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 ط ی اول: تعامل با مح  بخش

 است: لیبه شرح ذ طیاقدامات انجام  شده جهت تعامل با مح نیمهمتر

 بهشتیدر ارد یعلم اتیه یجهت اعضا  یو اهداف آن، کارگاه یتیدانشگاه با آزمون قضاوت موقع  یعلم اتیه یاعضا ییآشنا جهت

 (. 5شماره  وستیبرگزار و تجربه آزمون برگزار شده به اشتراک گذاشته شد )پ   ندیفرا میمصادف با هفته آموزش توسط ت 1400

 ( 6شماره  وستی)پ  یآموزش علوم پزشک یکشور ش یهما نیکمیو  ستیکوتاه در ب یبه صورت سخنران  ندیفرا جیخالصه نتا ارائه

 (7اره شم وستی)پ  یتخصص ارانیو دست یعلم  اتی ه یجهت اعضا یتیکتابچه آزمون قضاوت موقع هیته

 (8شماره  وستی)پ  Medical journal of Islamic republic of Iran(MJIRI)مقاله در مجله  چاپ

 

 یشیدوم: نقد، بازخورد و بازاند  بخش

 متخصصان مرتبط قرار گرفته و مورد نقد قرار گرفته است: اریمراحل در اخت یحاضر در تمام  ندیفرا

که توسط   AMEEدر کنگره    ی تیدر کارگاه آزمون قضاوت موقع  ندیفرا  انیاز مجر  یکی  ند،یو قبل از شروع فرا  یمرحله مقدمات  در

 یبا طراح  ییه و ضمن آشنابرگزار شده بود شرکت نمود  یآزمون در حوزه آموزش علوم پزشک  نیا  کنندهیخانم پروفسور پترسون معرف

موقع قضاوت  ا  ی تیآزمون  پزشک  ندیفرا  نیا  نجام در خصوص  علوم  دانشگاه  راهنما  ی در  نمود.  همچن  ییها  یی تهران  کسب   ن یرا 

 کار انجام شد.  تیفیاز ک نانیبه منظور اطم ندیو پروفسور پترسون در مراحل مختلف فرا ندیفرا انیمجر نیب  یمتعدد  یهال یمیا

شوندگان قرار گرفته و از لحاظ از مصاحبه   یبرخ  اریها در اختاستخراج شده از مصاحبه   جینتا  یمیت  یرهبر  یهامولفه   نییدر تع      •

 شد.  یبررس جیاعتبار نتا

سواالت برقرار  یاحدر تمام طول طر یو متخصصان موضوع  ندیفرا  انیمجر نیب  یک ینزد اریسواالت آزمون ارتباط بس یدر طراح      •

 حاصل شود.  نان یسواالت اطم تیفیتا از ک شدیسواالت تکرار م یبود و بارها بررس

 آن اصالحات صورت گرفت. جیاجرا شد و بر اساس نتا لوتیآزمون به صورت پا ،یاصل یقبل از اجرا      •

 قرار گرفت. یپرسشنامه نظرسنج قیکنندگان در آزمون از طرآزمون مورد نقد شرکت     •

 قرار گرفت.        یآمار  لیآزمون مورد تحل جینتا      •

 : ندی)برگزارکنندگان( بر فرا انیمجر  یشیبازاند

 

 نقاط قوت:

 بار در کشور نیاول یتیآزمون قضاوت موقع یو اجرا یطراح     •

 که مغفول مانده است  ارانیدست یمیت یرهبر یتوانمند ی ابی( و معتبر )روا( در ارزای آزمون قابل اعتماد )پا کی یطراح     •
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 یلیرتحصیغ   یمهارتها ر یسا یابیارز یبرا یتیقضاوت موقع  یهاآزمون  ی طراح یبرا ییبه عنوان الگو      •

 مرتبط با موضوع  یوهایسنار یطراح جهیبه دفعات و در نت شانیبا ا کیجلسات با متخصصان و ارتباط نزد یبرگزار      •

 یدر برگزار هاینظم و هماهنگ ، یآزمون مانند اطالع رسان  یبرگزار  یندهایفرا  یباال تیفیک      •

 ی آزمون اصل یقبل از اجرا لوتیپا یاجرا     •

 نسبت به آزمون  ارانیواکنش مثبت دست     •

 مرتبط یمداخالت اموزش یبرا ینقطه آغاز یمیت یرهبر یتوانمند ی ابیارز     •

 

 نقاط قابل بهبود: 

 ی رحضوریبه صورت غ   دیکوو طیشرا لیآزمون به دل یبرگزار      •

 آزمون    یاریسازه و مع یی مانند روا ییروا  یهمه جنبه ها یعدم بررس      •

 

 حاصل:   جینتا

 ی تیآزمون قضاوت موقع  یاول: طراح  مرحله

مراقبت سالمت    یهامیدر ت  یرهبر  یاز رفتارها  یگام اول شامل مرور متون و مصاحبه منجر به ارائه چارچوب  یهاتیاول: فعال  گام

فاز    یمشتمل بر سه طبقه اصل  ییطبقه( شد. چارچوب نها  15( و طبقات )رطبقهیز  38)  رطبقاتیشده در ز   یبندمورد( طبقه  111)

 (. 2شماره  وستیبود )پ  یفردنیب یهااقدام )عمل( و مهارت یندهایگذار، فرا

  ی هوشیقلب، ب  ،یداخل  ،یجراح  ی هامی در ت  ی میت  یرهبر  یو رفتارها  ریشده شامل حوادث خط  هیدوم: جدول مشخصات آزمون ته  گام 

 (. 3شماره  وستیسواالت مورد استفاده قرار گرفت )پ  یوهایارسن یو طب اورژانس بود. جدول مشخصات آزمون جهت طراح

پاسخ سواالت   ی هانهیبر دانش بود. تعداد گز  یمبتن  ی دهسوال فرمت پاسخ  25آزمون و    یشده شامل راهنما  یسوم: آزمون طراح  گام

 . دیمناسبتر را انتخاب نما نهیپاسخ، سه گز  یهانهیگز نیاز ب ستیبایبودند. داوطلب م نهیگز  10تا  6 نیب

 (. 4شماره  وستی)پ باشدیم وستیآزمون به پ  یهاتم یاز آ یا نمونه

 

 ی تیآزمون قضاوت موقع  ی دوم: اجرا  مرحله

سال شرکت    32.45  ی سن  نیانگیسال چهارم با م  اریدست  3سال سوم و    اریدست  9سال دوم،    اریدست  8  لوتیپا   یاول: در اجرا  گام 

  یفازها  یکنندگان برانمره شرکت  نیانگیبه دست آمد. م  63.25کنندگان  نمره شرکت  ن یانگیبود که م  75کردند. حداکثر نمره آزمون  

محاسبه شد که    87/0تا    790/  نیآزمون ب  یدشوار  بیبود. ضر  72/0و    72/0،  62/0  بیبه ترت  یردف  نیب  یگذار، اقدام و مهارتها
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برآورد شد. در    0.669کرونباخ    ی کل آزمون با استفاده از آلفا  یی ای دهد.. پا  ی بتا دشوار تا نسبتا آسان را پوشش م از سواالت نس  یفیط

و   یدشوار  بیضر  ز،یتم  بیو محاسبه ضر  لوتیپا  یکه پس از برگزار   شددرنظر گرفته    یتیسوال جهت آزمون قضاوت موقع  25ابتدا  

مورد   ایحذف    نییبا درصد جذب پا  یهانه یصورت که گز  نیسواالت انجام شد. به ادر آزمون و    ی، اصالحات  هانهیدرصد جذب گز

  کیبه تفک  ییایآزمون و  پا  ییایپا  زانیم  بهقرار گرفتند و با توجه    شیراینامناسب مورد و  زیتم  بیقرار گرفتند. سواالت با ضر  یبازنگر

 شده بود مورد اصالح قرار گرفت و به آزمون اضافه شد. رهیآزمون، ذخ یدو سوال که هنگام طراح هاطه یح

اقدام    یندهایگذار، فرا  ی ندهایفرآ  یاصل  طهیبود که در سه ح  ی تیقضاوت موقع  تمیآ  27آزمون مشتمل بر    ییگام دوم: فرمت نها 

  8اقدام و    یندهایمربوط به فرآ  یسوال بعد  9گذار،    یندهایسوال اول مربوط به فرآ  10قرار گرفتند.  یفرد  نیب  ی)عمل( و مهارتها

حداکثر نمره   یهر سوال، دارا  ینمره برا  3آزمون با در نظر گرفتن حداکثر    ن یبودند. ا  یفرد  نیب  ی هامربوط به مهارت  ییسوال انتها

در   اریتدس  58در سال دوم،    اریدست  48تعداد،    نیآقا شرکت کردندکه از ا  اریدست  74خانم و    اری دست  59  یبود. در آزمون اصل  81

 27 ،یجراح اریدست 32 ،یاریدست  یهابوده اند. بر اساس رشته  ل یمشغول به تحص یاریدر سال چهارم دست اریدست 27سال سوم و 

 ارانیدست  ی سن  نیانگیکردند. م  لیقلب آزمون را تکم  اریدست  17و    ی داخل  اریدست  29  ،یهوشیب  اریدست  18طب اورژانس،    اریدست

 سال بود. 31.9کننده در مطالعه، شرکت

نمره (  30) از 25.24 بیبه ترت یفرد نیب یگذار، اقدام و مهارتها یفازها یبه دست آمد که برا 68.6کنندگان نمره شرکت نیانگیم

تهران در   یپزشکدانشگاه علوم    ارانیدست  یمیت  یرهبر  یاساس، توانمند  ن ینمره( بود. بر ا  24از  )  20.18نمره( و    27از  )23.18،  

 قرار دارد.  یسطح مناسب

 

 یتیآزمون قضاوت موقع  یابیسوم: ارزش  مرحله

شود   یم  دهید 1محتوا و سازه(: همانطور که در جدول شماره  ییروا ،یآموزش رینسبت به آزمون )تاث ارانیواکنش دست نییتع       •

  ،یمیت  یمختلف رهبر  یجنبه ها  یابیارز  ،یمیت  یسواالت پرسشنامه شامل مرتبط بودن آزمون با رهبر  هیدر کل  ارانیواکنش دست

 مثبت بوده است. اریموارد بس ر یو سا یمیت یرهبر نهیدر زم ارانیدست یآگاه  شیافزا

جدول    هیشده جهت ته  یآزمون با توجه به مراحل ط  ییو محتوا  یصور  یی رسد روا  یآزمون: به نظر م  ییو محتوا  یصور  ییروا

 است. د ییسواالت مورد تا یمشخصات آزمون و طراح

  نیب  یگذار، اقدام و مهارتها  یفازها   یبرآورد شد که برا  669/0کرونباخ    یکل آزمون با استفاده از آلفا  ییایآزمون: پا   یدرون  ثبات

 بود. 72/0و  72/0، 62/0 بیبه ترت یفرد

 ن یآزمون ب  یدشوار  ب یبود. ضر  4/0  زیتم  بیضر  ن ییو پا  8/0  زیتم  بیضر  نیسواالت: باالتر  یدشوار  بیو ضر  زیتم  بیضر  نییتع

 . رندیگ یسواالت نسبتا آسان قرار م فیمحاسبه شد که در ط 87/0تا  79/0
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 ی علم ئت یه  یاعضا یعملکرد آموزش  ت یفیک یاب یهدفمند ارزش ت یری مد  ستم یس یو اجرا یطراح

Purposeful Management System of Educational Qualitative Performance among Faculty 

Members 

 

 زد ی: دانشگاه

 

 ی ریمهرپرور، فاطمه کشم رهوشنگی: امندیفرآ  صاحب

 

 ________: ندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

 ی علم ئتیه یاعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیهدفمند ارزش  تیریمد ستمی س یو اجرا یطراح

 

 : یاختصاص اهداف

 ی علم ئتیه یاعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیهدفمند ارزش تیریمد ستمیس یطراح        •

 مختلف نفعانیذ  دگاهیاز د  یچندمنبع ی ابیهمتا و ارز یابیارزش  قیآموزش از طر تیف یک یابیمنابع ارزش نییتع         •

 ی مستندات آموزش قیهمتا از طر  یابیارزش ندیفرا یطراح         •

 )نگاه مهر(  یعلم ئتیه یاعضا  یابیهمتا در سامانه ارزش یابیارزش ندیفرا یساز اده ی پ          •

 همتا در دو سطح دانشکده و دانشگاه   یابیارزش ستمیس یاجرا         •

 یآموزش یها طهی ح کیبه تفک دیعملکرد اسات تیفینمرات ک نیانگیم نییتع         •

 ی چندمنبع یابیارزش کردیوبراساس ر ی علم ئتیه  یاعضا یابیچارچوب ارزش یطراح         •
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 بازخورد از منابع متعدد کردیبا استفاده از رو یابیارزش  یاجرا         •

در دو   یو مسئوالن آموزش  رانی مختلف شامل فراگ  نفعانیذ  دگاهیاز د  دیعملکرد اسات  یابیارزش  یابزارها  یو روانسنج  نیتدو          •

 سطح گروه و دانشکده 

 در سطوح مختلف یآموزش رانیمد  دگاهی از د یعلم ئتیه یاعضا ینمرات عملکرد آموزش نییتع         •

 مختلف نفعانیذ  دگاهی از د یعلم  ئتیه یاعضا ینمرات رفتار حرفه ا نییتع         •

 مختلف یها طهیح کیبه تفک یمستندات آموزش یابینمرات ارز نییتع         •

 ی علم  ئتیه یارائه بازخورد به اعضا ندیفرا یطراح         •

 ی علم ئتیه یارائه بازخورد به اعضا سمیمکان یاجرا         •

 

 مسئله:   انیب

عرصه آموزش،   رانیمهم، در ارتقاء کیفیت نظام های آموزشی شناخته شده است. مد  یاز مؤل فه ها  یکیآموزشی به عنوان    ارزشیابی

 ستم یبه کیفیت آموزش و هدایت س  یابیستمر و منظم به منظور کسب اطمینان از دستاز ارزشیابی آموزشی به عنوان فرایندی م

  ی تهایفعال  تیفیک  یابیها با آنها مواجه هستند، نحوه ارزشدانشگاه  یآموزش  نیکه مسئول  ییچالشها  زا  ی کی(.  1)  رندیگ  ی بهره م  یآموزش

 ئت یه  یاعضا یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیموضوع موجب شده است نحوه و روش ارزش ن ی(. ا2است ) یعلم  ئتیه  یاعضا یآموزش

  ی علم  ئتیه  یاعضا  یابیارزش  یبرا  ی. در متون منابع متعددشدمطرح با   یآموزش  یهاستمیدر س  زی به عنوان موضوع بحث برانگ  یعلم

  کرد یبااستفاده از رو  د یاسات  ی ابیارز  ان،یو دانشجو  انی توسط گروه همتا  یابیارزش  ن،یتوسط مسئول  یابیشده است که شامل ارزش  ی معرف

باشد    یم  یمستندات آموزش  یابیارزش  قیهمتا از طر  یابیو ارزش   انیدانشجو  یریادگی  زانیم  یابیارز   نیو همچن  یبازخوردچندمنبع

است   ییاجرا دارد وازجمله ابزارها  تیشاهده قابلم  قیاز طر  یابیو ارزش  یمستندات آموزش  یابیارزش   قیاز طر  انی همتا  یابی(.ارزش4,  3)

 (. 5آموزش باشد ) تیفیحرکت به سمت ک یددرراستایاسات تیو نشان دهنده فعال د یتواندمؤیکه م

  ت یباشد، اهم  دیاسات  یکه نشان دهنده عملکرد آموزش  یبه نحو  یبا استفاده از مستندات آموزش  د یعلمکرد اسات  تیفیک  یابیارزش 

 یابیارزش  یبرا  یکه به عنوان ابزار  نیعالوه بر ا  تواندیآموزش م  تیفیک  یبهبود دهنده    یهاتیفعال  یدارد. ثبت و مستند ساز  یادیز

توسعه آموزش مورد    یهاتیجهت رشد فعال  یزیربه منظور برنامه  یستمیدر سطح س  رد،یاستفاده قرار گ  وردم  دیعملکرد اسات  ینیتکو

در    یمستندات آموزش  یابیارزش  ،یستمیو س  یتوسعه آموزش در سطح فرد  یندهایفرا  ش یپا   تی . با توجه به اهمردیتوجه قرار گ

  ینحوه جمع آور  ،یعلم  ئتیه   ی اعضا  یها و دانشگاه ها و حت  نشکدهدا  یرؤسا  یمورد توجه قرار گرفته است. برا  ریاخ  یهادوره

مختلف    ی هادر حوزه  د ی(. مستندات اسات3است )  ی از مسائل چالش  یک ی  ی علم  ئتیه  یمرتبط با عملکرد اعضا  اطالعات و مستندات

باشد.   دیاسات  یمشخص کننده عملکرد آموزش  تواندیو ... م یابیو ارزش  ی ابیارز  ن، ینو  یریادگی -یاددهی   یروش ها  ،یزیمانند برنامه ر

  ریاخ  یهااست. در دهه  ی علم  ئتیه  یاعضا  یمرتبط با مستندات آموزش  ی علم  ئتیه  ی اعضا  یو یمهم پورتفول  یاز بخش ها  یکی

ن ی(. مهمتر2است )  شیدر حال افزا  س یتدر  تیفیو ک  تیکم  یمستندساز  نهیدر زم  ویبا استفاده از گزارشات پورتفول  د یاسات  یابیارزش 

آموزش  یابیارزش  ی کارکردها پ   یمستندات  دادن  نشان  تخصص  ی آگاه  د، یاسات  شرفتیشامل    ، یآموزش  ی هاتیفعال  ،یاز موضوعات 

آگاه   ییتوانا فرا  یمهارت حل مسئله،  )  یارتباط  یهامهارت  ،یریادگیو    سیتدر  ندیاز  است  آموزش  به  نسبت  نگرش  نتا6و    ج ی(. 
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مؤثر    یعلم  ئتیه  یاعضا  یآموزش  یارتقا  توانددریو ارائه شواهدمربوطه م  یآموزش  یهاتیفعال  یمطالعات نشان دادکه مستندساز 

  نیاست. ا  یبازخوردچندمنبع  کردی،روی علم  ئتیه  یاعضا  یآموزش  تیفیک  یابیارزش  یمناسب برا  ی از روش ها  گرید  یکی(.  7باشد )

  ی فراهم م  ی علم  ئتیه  یاعضا  یحرفه ا  یو تعال   شدر  یبرا  یبر بازخورداست که فرصت  یو مبتن  ین یتکو  یابیارز  یاستراتژ  کیروش  

  یمحقق م یابیدرچرخه ارز ریدرگ  نفعانیذ ریو سا رانیمد ان،یبازخورداز همکاران، دانشجو افتیدر قیاز طر یچندمنبع یابیکند. ارز

  یاز دستاوردها یتیریغلط مد  ماتیو تصم رانهیسوگ یو ممانعت از قضاوت ها یعلم ئتیه یعملکرد اعضا تیفیک ی(. اعتال8شود )

  ج یرا  ی از روش ها  رکهیتوسط فراگ  یابیرسد عالوه بر ارزش  ی(. به نظر م 8شود )  ی محسوب م  یبازخوردچندمنبع  کرد یاستفاده از رو

  یابیبه منظور ارزش  انی همکاران و همتا  ران،یشامل مد  نفعانیذ  ری از سا  یاست، الزم است از نظرخواه  یعلم  ئتیه  ی اعضا  یابیارزش 

 (. 10, 9بهره گرفت ) امعکامل و ج

امر در    نیا  ،ی علم  ئتیه  یاعضا  ینامه ارتقا  نییآن در آ  حیو تصر  یعلم  ئتیه  یآموزش اعضا  تیفیک  یابیارزش  تیرغم اهم  یعل

  یابیوزارت متبوع در رابطه با ارزش  ینامه ابالغ  نییدانشگاه ها مغفول مانده است. براساس آ  یعلم  ئتیه  یاعضا  یابیارزش  ستمیس

ارزش  وه یش  نیآموزش و همچن  تیفیک پزشک  یآموزش  یآموزش مصوب شورا  تیفیک  یابینامه    زد، ی  ی دصدوقیشه  یدانشگاه علوم 

بنابرا  د ی مختلف موردتأک  نفعانیذ  دگاهی از د  یابیوارزش  یمستندات آموزش  یابیارزش   قیهمتاازطر  یابیارزش  به    نیقرار گرفته است. 

 ی عملکرد آموزش تیفیک  یابیهدفمند ارزش تیریمد ستمیس یواجرا یحاضر با هدف طراح ندیدانشگاه، فرا یسفارش معاونت آموزش

 ئت یه  یاعضا  یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیارزش  ند یبهبود فرا  ری آموزش را در مس  انیانجام شده است تا متول  ی علم  ئت یه  یاعضا

 کند.  یاری آنها  یمرتبط با ارتقا یها یریگ میو تصم یعلم

 

 :یخارج  اتیتجرب

کل  یبررس از  از  استفاده  با   Faculty Evaluation, educational documentation, facultyیهادواژهیمتون 

Stackholders,360 degree Approach, multisource  feedback, portfolio, teaching portfolio   و

ارزش  ی فارس  ی معادلها مانند  آموز  ،ی علم  ئتیه  ی اعضا  ی ابیآنها  پورتفول  ی علم  ئت یه  یاعضا  یوی،پورتفولیشمستندات   ی و یو 

متعدد،رو  ،بازخوردیآموزش منابع  وذ  360  کردیاز  شامل    یها  گاهیدرپا  نفعانیدرجه   ,Google Scholar, PubMedداده 

science Direct , SID, ,magi ran انجام شد.  2019-2000یدرسالها 

ارتقا   دیعملکرد اسات  یمستندساز  ستمیس  "در رابطه با    (2004[ )1و همکاران]  Simpsonکه    یامطالعه           -   ی در حال 

ا  "متحده    االتی ا  یپزشک  یدر دانشکده ها  یآموزش از روش    یادو مرحله  ی فیک  پژوهش مطالعه  نی انجام شد.  بود که با استفاده 

جهت   ویبه پورتفول  هیشب  یکه از مستندات  ییهانشان داد که تعداد دانشکده  جیانجام شد. نتا  یبر وب و مصاحبه تلفن  یمبتن  یجستجو

 (. 7است ) افتهی شیدرصد افزا %58 ریسال اخ 10در   کند،یاستفاده م  دیاسات یارتقا

-           Simpson  [2و همکاران( ]ی وی: پورتفولیآموزش  یدستاوردها  یمستندساز  مواجهه با چالش"با عنوان    یا( مقاله1994  

  ک یخود مواجه هستند. سپس   یآموزش یابیارز یبا فقدان روش موثر برا د یکردند که اسات ان یها در ابتدا بانجام دادند. آن "یآموزش

گزارش  یدانشکده پزشک 17متحده ارسال شد.   االتیا یدانشکده پزشک سیرئ  134 یبرا یآموزش  ویتفولدر مورد پور یفرم نظرسنج

شامل توسعه دانشکده و ارتقاء    وی محتوا در پورتفول  یمطالعه دو بخش اصل  نی. در اکردند یاستفاده م  ویپورتفول  ستمیکردند که از س

 (. 13شد ) نیی( تبسی تدر یها رتو مها رانیعملکرد فراگ ی ابیارز ،ی)توسعه برنامه درس
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انجام   "هاآن : موارد استفاده و توسعه یآموزش یوهایپورتفول "با عنوان  2002[ در سال 3و همکاران] Babinکه  یامطالعه           -

مطالعه    نیانجام شد. ا  ویپورتفول   قیاز طر  یعلم  ئتیه  یمستندات اعضا  یابیارزش  دیو فوا  میمفاه  یمطالعه با هدف بررس  نیدادند. ا

  ی کرده است. به نحو  نییتع  یعلم   ئتیه  یآن توسط اعضا  رشیرا پذ  یعلم  ئتیه  یاعضا  یو یپورتفول  یساز  ادهیپ   یبرا  یدیعامل کل

 (. 14تالش کنند ) یآموزش ریبهبود تاث یخود را ارائه دهند و برا ی آموزش یکه به طور موثر اثربخش

-           Lyde  با منابع مختلف   یابیدر مورد روش ارزشرا    یآموزش  یعلم  ئتیه  ینظر اعضا  2016در سال    یو همکاران در مطالعه ا

ا   یابیاست که شامل ارزش  هیسه منبع داده اول  یبا منابع مختلف دارا  یابیمطالعه روش ارزش  نیمورد سنجش قرار داده است. در 

ارز  یابیبراساس خودارز  دیاسات  یشیبازاند  ران،یفراگ اعضا  ینیتکو  یرونیب  ی ابیو   دیرا مف  یابیارزش  وهیش  نیا  یعلم   ئتیه  یاست. 

 (. 16داشتند ) د یمختلف تاک  نفعانیذ ددگاه یاز  یابیکردند و برلزوم ارزش یابیارز

-           Berk  360  کردیبا استفاده از رو  یعلم  ئتیه  یاعضا  یابیارزش  جیارائه بازخورد نتا  یبرا  یمدل  2009در سال    یدر مطالعه ا  

  یابیمدل منابع مختلف شامل شامل ارزش  نیمدل استخراج شد. در ا  یها  یژگیتون وم  یدرجه ارائه داده است. با استفاده از بررس

درجه    360  یابینشان داد مدل ارزش جیشده است. نتا  ی معرف  یآموزش  رانیهمکاران و مد ان،یهمتا یابیارزش  ،یابیخودارز  ان،یدانشجو

 (. 17است ) یدر دانشکده پزشک یعلم ئتیه یاعضا یرفتارحرفه ا یعملکرد آموزش  یابیارزش یاجرا یبرا یچارچوب مناسب

:  یشیخود بازاند  یبرا  یبه عنوان ابزار   دیاسات  یویپورتفول  یابیارز"( با عنوان  2019[ )4و همکاران ]  Deshpandeکه    یامطالعه

 ی شیباز اند یبرا یبه عنوان ابزار یکیالکترون  ویپورتفول یبود که آماده ساز نیا انگریمطالعه ب نیا جی انجام دادند. نتا "ادراک دانشکده

 (. 18شود ) یباعث ارتقاء سطح دانشکده م یآموزش یهاتیدر فعال

 

 : یداخل  اتیتجرب

هد  مش  یرا در دانشگاه فردوس ی علم  ئتیه ی اعضا یآموزش یرفتارها یابیارزش یمالکها 1399و همکاران در سال  انی(      هاشم1

  ئتیه  یاعضا  یآموزش  ینشان داد چارچوب رفتارها  جیکرده است. نتا  نییتع  افتهیساختار  مهیمصاحبه ن  قیو از طر  یفیبه صورت ک

است   یی و پاسخگو  یعادالنه، توانمندساز  ی ابیارز  ،یگر  یمرب   ،یآموزش  ی شامل خبرگ  فرامضمون  5مضمون و    15دانشگاه شامل    یعلم

(19.) 

  یی در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا  یعلم  ئتیه  یاعضا  سیتدر  تیفیک  یابیبا هدف ارزش  یمقدم مطالعه ا  ی(      بامن2

روش    نیرا ارائه کرده است. در ا  یروش  ی علم  ئتیه  یاعضا  سی تدر  تیفیک  یارتقا  یمطالعه برا  نیانجام داد. در ا  1396در سال  

داشته است  یعلم ئتیه یاعضا سیتدر تیفیک یرا رو ریتاث نیکم تر ینظم و مقررات آموزش تی عاو ر ریتاث نیشتریب  یعلم ییتوانا

 (. 20داشته اند )  تیرضا ییدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا یعلم ئتیه یاعضا سیتدر تیفیاز ک یبه طور کل انیو دانشجو

دانشگاه    دی عملکرد اسات  تیفیک  ی ابیپرسشنامه ارز  ی ابی عتبارساخت و ا"با عنوان    یالسادات و همکاران در مطالعه ا  ی(      هوش3

  ئت یه ی اعضا ی ابیو منابع ارزش  د یاز اسات ی ابیارز ی مالک ها و مؤلّفه ها  1396درجه در سال   360 کرد یبا استفاده از رو "انیفرهنگ

و   یآموزش ی علم ییتوانا ،یحرفه ا ییتوانا ،یالتزام عمل ،یپنجگانه اخالق حرفه ا یمطالعه مؤلفه ها نیکرده است. در ا نییتع یعلم

  یابیمنابع مناسب ارزش  زین  یابیو خودارز  انیدانشجو  رگروه، یمد  ، یمعاون آموزش  ، یعلم  ئتیه  یشد. اعضا  یمعرف   یو رهبر  تیریمد

 (.    8مشخص شده است )
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  ئتیه  ی اعضا  س یتدر  یابیمختلف ارزش  ی راهبردها  ج ینتا  یهمخوان  زانیم  یبررس"با عنوان    یو همکاران مطالعه ا  ی گیربی(      ش4

  یابیداده بودند. اما ارزش  سیتدر  تیفیبه ک  یباالتر  یآنان نمره ها  انیو همتا  دینشان داد اسات  جیانجام دادند. نتا  1394در سال    "یعلم

  ت یفیک  یابیارزش   یمتنوع برا  یراهبردها  قیاست از تلف  یضرور  نینداشتند. بنابرا  یتفاوت معنادار  یابیو خودارز  انیهمتا  ان،یدانشجو

 (.    21استفاده شود ) ی علم ئتیه ی اعضا سیتدر

نشد   افتی  ی علم  ئتیه یاعضا  ی عملکرد آموزش تیفیک  یابیدر رابطه با ارزش  ی مطالعه ا یمتون انجام شده در منابع فارس یبررس  در

شده است که    حیتصر  1396مصوب سال    ی علم  ئتیه  ی اعضا  ینامه ارتقا  نییآ  7شماره    وستیدر پ  یاسناد باالدست  یو در بررس

 ریفراگ یابیو ارز یآموزش یو رهبر تیریو مشاوره، مد ییراهنما ،ی آموزش یزی(، برنامه رسیآن شامل آموزش دادن )تدر یها طهیح

  دگاه یاز د   ج یارائه نشده است و عمدتا نتا  یگزارش  یابیارزش  ندی فرا  ی ابعاد و چگونگ  اتیدر رابطه با جزئ  ی است. در مطالعات داخل

و برنامه  یمستندات آموزش یابیدر رابطه با ارزش ای نظام منسجم و پو ینشان داد طراح  جیمورد استفاده قرار گرفته است. نتا نفعانیذ

 است. یتوجه جد ازمندی ن یعلوم پزشک  یدر دانشگاه هااستقرار آن  یزیر

 

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 (    شرح فعالیت صورت گرفته را بنویسید: 1

 انجام شده است. یابیاجرا و ارزش ،یفاز طراح 3است و در یحاضر توسعه ا مطالعه

 :یفاز طراح   

 ئت یه  یاعضا  یعملکرد آموزش  تیفیک  یابینامه ارزش  وهیش  نیآموزش و تدو  تیفیک  یابیارزش  ستمیس  یاول به منظور طراح  درگام

بررس  یبررس  یعلم و  باالدست  یمتون  بررس  یاسناد  متخصص  یو  بررسn=17)  نینظرات  شد.  انجام  از   ی(  استفاده  با  متون 

 Faculty  Stackholder , 360 degree Approach, multi-source  ,Evaluation, Educationalیهادواژهیکل

Documentation, Faculty Portfolio, Teaching Portfolio  ارزش  یفارس  یو معادلها   ئتیه  یاعضا  یابیآنها مانند 

درجه و   360  کردیبازخورد از منابع متعدد، رو  ،یآموزش  ی ویو پورتفول  یعلم  ئتیه  یاعضا  یویپورتفول   ،یمستندات آموزش  ،یعلم

-2000 ی در سالها Google Scholar, PubMed, science Direct ,SID ,Magiranداده شامل  ی ها  گاهیدر پا  نفعانیذ

  رانیو مد  دیاسات  یحوزه آموزش پزشک  نیبا حضور متخصص  یدر پنل تخصص  یمتون و اسناد باالدست  یبررس  جیانجام شد. نتا    2019

 ت یفیک  یابینامه ارزش  وهی ش  هیاول   سینو  شیحاصل پ   جیتا(. براساس نn=12ارائه شد )   یعلم  ئتیه   یاعضا  یابیآشنا با ارزش   یآموزش

مرکز   یعلم ئتیه یاعضا یابی ارزش تهینامه مذکور در کم وهیش س ینو  شیشد. سپس پ  ن یتدو یعلم ئتیه یاعضا یعملکرد آموزش

  ی اعضا  یابیارزش  تهیدانشگاه، کم  یعلوم پزشک  وزشمرکز مطالعات و توسعه آم  یراهبرد  یمطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، شورا

  ی مرتبط در پنل تخصص  یدانشکده ارائه و مورد نقد قرار گرفت و بازخوردها  یو رؤسا  رانیمد  دگاهی از د  یمعاونت آموزش  ی علم  ئتیه

  یابیدر دو بخش ارزش  یوزشآم  تیفیک  ی ابیارزش  ندینامه الزامات فرا  وهیش  ن یشد. در ا  یینامه مذکور نها  وهیش  تیارائه شد و در نها 

  یابیهمتا و ارزش  ی ابیشامل ارز  یدو روش اصل  قیاز طر  تیفیک  یابیشد. نحوه ارزش  نییمختلف تع  نفعانیذ   دگاهی از د  یابیهمتا و ارزش

 شده است. نییمختلف تب نفعانیذ  دگاهیاز د یچندمنبع کردیبراساس رو یمشاهده ا
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کننده،منابع و    یابیمستندات مرتبط با مراجع ارز  اتیجزئ  ،یمستندات آموزشهمتا براساس    ی ابی نامه در بخش ارزش  وهیش  نیا  در

 شد.  نییتع یازدهیو امت ج یداده ها، کاربردنتا لی،تحلیابیارزش یروش ها

نحوه    نفعان، یذ  فیتعر  ، یابیمختلف، منابع ارزش  نفعانیذ  دگاه یبراساس د  یچندمنبع  یابیارزش  کردیرو  ، یمشاهده ا  یابیبخش ارزش  در

 ی حاصل از نظرخواه  جینتا  زیروند آنال   ،یابیمختلف مورد ارزش  یها   طهیابزارها، ح  یتعداد، نحوه جمع آور  ،یزمان جمع آور  ، یابیارزش 

  ی شامل شورا   صالحینامه درمراجع ذ  وهیش  ت یشده است. درنها  ن ییتع   ی علم  ئت یه  یو ارائه بازخوردبه اعضا  انو همکار  رانیاز فراگ

  یعملکرد آموزش  تیفیابعاد مختلف ک  قینامه، تعیین دق  وهیشد. هدف از تدوین این ش  بیارائه و تصو  یآموزش  یدانشگاه و شورا

 (. 1شماره    وستیاست )پ   یعلم  ئتیه  یاعضا  ی ها  یابیارزش  جیاز نتا  ستفاده و ا  یمستندساز  ، یابیچگونگی ارزش  ، یعلم  ئتیه  یاعضا

اطالعات از پالن    لیسواالت و تحل  یو گردآور  یابیارزش  ندیفرا  ن ییدر امر تب  لی: به منظور تسه  آن   یو اجزا  یابیپالن ارزش  نیتدو

شود    یاطالعات در آن نوشته م  یگردآور  یاطالعات الزم برا  یاست که تمام   کس یماتر  کی  ی ابی استفاده شد. پالن ارزش  یابیارزش 

داده است. در فاز    لیتحل  یاطالعات و روش ها  یروش گردآور  ،ی منبع اطالعات  ،یابیسواالت ارزش  دف، شامل ه   یابی(. پالن ارزش22)

مورد نظر    یازهای و ن  یو با درنظر گرفتن اسناد باالدست  تهیکم  ی(، سپس براساس نظر اعضا ییاول سواالت متعدد مطرح شد )فاز واگرا

 (.ییشد )فاز همگرا نییتع یسواالت اصل

 نشان داده شده است. 1در جدول شماره  یابیارزش پالن

 ( Multi-source feedback)  یبازخورد چندمنبع کردیمختلف براساس رو  نفعان یذ  دگاه ی از د  یعملکرد آموزش  تیفیک یابیارزش 

  ی ابیارزش  یابزارها  ن یاطالعات: در گام سوم به منظور تدو  یگردآور  یو ابزارها  ی ابیمناسب ارز  یروش ها   نییو تع  ی طراح       

کل  یبررس با  ها  دیمتون  پا  evaluation, faculty evaluation, evaluation resource  ی واژه  داده    یها  گاه یدر 

Scopus, Medline, Web of Science, Science Direct  و    ی علم  ئت یه  ی اعضا  یابیارزش  ، یابیآن ارزش  یو معادل فارس

پا   یابینابع ارزشم نامه    نیی)شامل آ  ی اسناد باالدست  نیانجام شد. همچن  2019تا    2000در    Magiran, SIDداده    یها  گاهیدر 

  طهیشد. پرسشنامه ها در دو ح  یپرسشنامه بررس  6  س ینو  شیپ  ن یمرتبط( جهت تدو  ینامه ها  وهیو ش  یعلم  ئتیه  یاعضا  یارتقا

  ت یارائه و در نها  یآموزش  رانیو مد  دینفر از اسات  12با حضور    یدر پنل تخصص  جیشدند. نتا  یطراح  یو رفتار حرفه ا  یعملکرد آموزش

  ران یدانشکده ها و فراگ  یآموزش  ن یرؤسا/معاون  یآموزش  یگروه ها  رانیمد  ی ها  دگاهی د  کیبه تفک  ی ابیارزش  یابزارها  سینو  شیپ 

 شد.  نیدوت

پرسشنامه    یکم  ییانجام شد و سنجش روا  یبا روش نظرسنج  ی فیبه صورت ک  ییمحتوا  ییابزارها، روا  یسپس به منظور روانسنج 

شد   نییمحتوا تع  ییانجام شد. بر اساس جدول الوشه حداقل ارزش نسبت روا  CVIو    CVR  یبا استفاده از شاخص ها  یابیارزش  یها

(23.) 

  د یعملکرد اسات  یابیدر سامانه ثبت و ارزش  یکیبه صورت الکترون  یابیارزش  یاجرا  یبرا  یزیفاز برنامه ر  نیاطالعات: در ا  یگردآور

  یآموزش  ی کتابچه ها  ،یمختلف از طرق مختلف مانند جلسات حضور   نفعانیآموزش به ذ   ، یابیارزش   ی)نگاه مهر( انجام شد. جهت اجرا

در   نیمسئول دگاهیاز د  یآموزش  یگروه ها  رانیو مد   دی اسات  یابیارزش  یشامل راهنما  یآموزش  یها کتابچهانجام شد.    یآموزش  لم یو ف

 ران یمد  یابیارزش  یراهنما  ،یآموزش  یگروه ها  رانیمد  دگاه یاز د  یعلم  ئتیه  یعملکرد اعضا  یابیارزش  یسامانه نگاه مهر، راهنما

در دانشکده ها    یعلم  ئتیه  یو کاربرد کارنامه اعضا   هیپا   عیپنل ترف  ی راهنماو    د یاسات  دگاهی در سطح گروه و دانشکده از د  یآموزش

الکترون به صورت  دانشکده ها و معاونت    یرؤسا  ، یآموزش  یگروه ها  رانیشامل مد  یبه مسئوالن آموزش  یکیاست. پرسشنامه ها 
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در سامانه   دیاسات یابیارسال شد. ارزش ادآوری امکیو پ  لیمیپرسشنامه ها به صورت ا لیدانشکده ها ارسال شد و جهت تکم یآموزش

 دانشگاه انجام شد.  یآموزش

 

 همتا:  یابیبا استفاده از ارزش  یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیارزش

 ن یی جهت تع  یزیانجام شد. برنامه ر  یزیبرنامه ر  یکیهمتا در سامانه نگاه مهر به صورت الکترون  یابیارزش  ندیفرا  یمنظور اجرا  به

  ات یجزئ  نیآنها و همچن  یدسترس  یکننده و چگونگ   یابینحوه آموزش آنها و مراجع ارز  ان،ی همتا  یابینحوه ثبت مستندات، چرخه ارزش

نمرات در سطح دانشکده و دانشگاه بحث و تبادل نظر    رییتغ  یبرا  یدسترس  تیبه صورت خودکار، قابل  ی ازدهیامت  ی مرتبط با چگونگ

 انجام شد.  یکیپنل الکترون یاجرا یبرا یزیانجام گرفت و برنامه ر

  ی علم  ئتیه  یمختلف از جمله اعضا  نفعان یآموزش به ذ  ،یمستندات آموزش  یابیارزش  قیهمتا از طر  یابیپنل ارزش  یطراح  از  پس

انجام   یو مجاز  یآموزش و جلسات حضور  یکتابچه ها  ،یآموزش  هایلمیف  قیاز طر  ، یازدهیقابل امت  یجهت ثبت مستندات آموزش

دانشگاه انجام    یها و دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک  انشکدهدر سطح د  ابانیآموزش به ارز  نیشد. همچن

ا ارز  یچگونگ  یجلسات حضور  نیشد. در  آموزش داده شد    ندهایاز فرا  کی به هر  یازدهیامت  ی و چگونگ  یاب یورود داده ها و نحوه 

 شد. جراو ا یطراحهمتا در دو سطح دانشکده و دانشگاه   یابی(. ارزش2شماره  وستی)پ 

 

 :دیاسات  یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیارزش یفاز اجرا 

در رابطه   ی علم  ئت یه  یانجام شد. بازخورد به اعضا  ابانیهمتا در سامانه نگاه مهر توسط ارز  یابیارزش  ند یفرا   99-98  ی لیسال تحص  از

  یمستندات برا  ی ابیارزش  جیدر سامانه نگاه مهر ارائه شد. نتا  یعلم  ئتیه  ی اعضا  یشخص  ل یدر پروفا  یاز مستندات آموزش  یابیبا ارزش

داده    ی و گزارش ده  لیاست. تحل  یریقابل گزارش گ  یعلم  ئتیه   یاعضا  نیدر سطح دانشکده ها و دانشگاه و همچن  یآموزش  رانیمد

 انجام شد.  یفیتوص یبا استفاده از آزمون ها زیها ن

 

 :   جیکاربرد نتا

دانشکده    کیبه تفک  یابیارزش  ج ینامه مذکور، گزارش نتا  وهیشده و ش  یجمع آور  ی : براساس داده هاجیگزارش نتا  هیو ته  یریگ  میتصم

  وهیو ش  ینامه تمام وقت  وهیدر ش  ،یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیارزش  جینتا  یریبر به کارگ  دیشد. به منظور تاک  هیته  یو گروه آموزش

نگاه    یکیمرتبط در سامانه الکترون  یو پنل ها  زدی  یصدوق   دیشه  ی دانشگاه علوم پزشک  یعلم  ئتیه  یاعضا  هساالن  هیپا  عینامه ترف

نگاه    یکیدر سامانه الکترون  یعلم  ئتیه  یساالنه اعضا  هیپا  عیمکتسبه در پنل ترف  ازی(. لذا امت3شماره    وستیمهر  لحاظ شده است )پ 

 ئتیه  یساالنه اعضا  هیپا  عیشود. در پنل ترف  یلحاظ م  ییاجرا  ازاتیمتا  یو اعطا  یتتمام وق  ازی مانند امت  ییاعطا  ازاتیمهر و امت

 است. یمستندات آموزش یابیمختلف و نمرات ارزش نفعانیذ دگاه یاز د یابیعملکرد شامل نمرات ارزش تیفیک  یابیارزش ،یعلم

 ی آموزش   یو در شورا  نیتدو   یابیارزش  جینامه ارائه بازخورد نتا  وهیبازخورد، ش  ندی: به منظور هدفمند کردن فرایابیارزش  جینتا  بازخورد

در سطح گروه و دانشکده، مرکز    یآموزش  رانیمد   د، یجهت ارائه بازخورد به اسات  ی ابیارزش  ی(. کارنامه ها4شماره    وستیمصوب شد )پ 

(.  5شماره    وستیفراهم شد )پ   یصدر سامانه به صورت اختصا  یدانشگاه و معاونت آموزش  یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک
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  ز یآنان و ن یشخص ل یو در پروفا هیته یعیو تجم یآنها به صورت فرد یعملکر یکارنامه ها قیاز طر یعلم ئتیه یبازخورد به اعضا

صورت   یعلم  ئتیه  یشود. بازخورد به اعضا  یارائه بازخورد انجام م  جهت  یآموزش  ی دانشکده ها و گروه ها  یرؤسا  ی تیریپنل مد

که در حد متوسط  یافراد نیگروه و دانشکده فراهم گردد. عالوه بر ا   تیبا وضع سهیکه مقا یشد، به نحو نیتدو یفیو توص ینمودار

 شده و به آنها بازخورد داده شده است. هیته یفی شده اند فرم بازخورد توص یابیارزش نییبه پا

 

 تعامل:   یها  وهیش

 تعامل با محیط یانجام شده برا اقدامات

  ی صدوق  دیشه  ی: تجربه دانشگاه علوم پزشکیعلم  ئتیه  یاعضا  کیعملکرد آکادم  یابیثبت و ارزش"با عنوان    افتهیمقاله انتشار  -

 (10شماره  وستی)پ  یدر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک "زدی

 ی کشور  شیهما  نیو دوم  ستی در ب  "استاد   کیدر نقش    یعلم  اتیه  یاعضا  نیدر ب  یفتار حرفه اسنجش ر"مقاله با عنوان    رشیپذ  -

 ( 11شماره  وستی)پ   1400کوتاه در سال  یبه صورت سخنران یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیچهاردهم ،یآموزش پزشک

 ( 12شماره  وستیدر سطح دانشکده ها )پ   ندیفرا  یجلسات معرف یبرگزار -

 مصوب شده است.   993969با کد  یآموزش پزشک یراهبرد قاتیتحق  یحاضر در قالب طرح در مرکز مل ندیفرا   -

 آن :  جینتا یریو نحوه به کارگ  ندینقد فرا یها وهیش

 

 حاصل:   جینتا

 (      نتایج حاصل از این فعالیت:1

 نشان داده شده است.  6شماره  وستیدر پ  دها یو نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهد 1397موجود در سال  تیوضع یبررس جینتا

  ئتیه  یاعضا  یعملکرد آموزش تیفیک  یابینامه ارزش  وهیش  یو بررس  نیتدو  ندیدر فرا  یآموزش  رانی و مد  دینفر از اسات  17مجموع    در

نامه صرف شده است. نسخه   وه یش  نیهدفمند و  تدو  ستمیس  ی طراحنفر/ساعت به منظور    197شرکت داشتند. در مجموع    یعلم

  یابیارزش ندیو فرا یابیدر سه ماده شامل اهداف، ساختار ارز یعلم  ئتیه یاعضا یآموزش ردعملک  تیفیک یابینامه ارزش وهیش یی نها

 ئتیه  یاعضا  یابیارزش  ج ینامه با هدف استفاده از نتا  وهیش  نیشد. ا  نیبند تدو  63در    یعلم  ئتیه   یاعضا  یعملکرد آموزش  تیفیک

هیئت علمی،    ی مرتبه علمی اعضا  یارتقا  ، یعلم   ئتیه  ی عضاا  یاستخدام   تیوضع  ل یهیأت علمی، تبد یدر ترفیع ساالنه اعضا  یعلم

  ، ی)درصد تمام وقتهیأت علمی موفق  یامتیازات ویژه به اعضا یهیأت علمی، اعطا  یتفویض مسئولیت های اجرایی آموزش به اعضا

...( تدو  یمرخص  رهیذخ ارزش  نیو    ندیدر بخش فرا  وشد    فیو دانشکده تعر  یهمتا در دو سطح دانشگاه  یابیشده است. ساختار 

  ،یابیمورد ارزش  یتهایدانشگاه، فعال  ی ابیالزامات مرتبط با برنامه جامع ارزش  ی علم  ئتیه  یاعضا  یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیارزش 

ارزش تحل  ،یابیمنابع مورد  اعضا  ، یابیارزش  جینتا  لی روند  به  بازخورد  ارائه  ارزش  یعلم  ئتیه  ینحوه  سامانه  عملکرد    یابیو  ثبت  و 

 ئت یتوسط سرپرست دفتر توسعه هر ه  یمنظور پس از ثبت مستندات آموزش  نیشده است. بد  نیی تب  یعلم  ئتیه  یاعضا  یآموزش

همکار    یابیارزش  ندیاست. سپس فرا  دیی و تأ   ت یقابل رؤ  رگروه یه نگاه مهر، مستندات توسط مدخود در سامان  یشخص  ل یدر پروفا  یعلم
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انجام شده توسط مرکز مطالعات و    ی ها  یابیارزش  ج یمرحله دوم مستندات و نتا  ر نامه انجام و د  وهیدر سطح دانشکده براساس ش

امکان ارائه بازخورد در هر   ندیفرا  نیدر ا  ینیتکو  کردیبه منظور رو  نیثبت خواهدشد. همچن  یازدهیو امت  یابیتوسعه آموزش ارزش

ار گرفته قر  بیدانشگاه مطرح، نقد و مورد تصو  یدر شورا   نیدانشگاه و همچن  زهی مم  ئتینامه در جلسه ه  وهی ش  نیمرحله وجود دارد. ا

 (.1شماره  وستیاست )پ 

 ازات یشاخصها و نحوه محاسبه امت  تها،یفعال  نییبه منظور تع  یعلم  ئتیه  یمستمر اعضا  یابیکارنامه ارزش  نینامه تدو   وهی ش  نیهمچن

  یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیارزش  ندینامه، فرآ  وهیش  نی( . در ا7شماره    وستیو مصوب شد )پ   نی تدو  یعلم  ئتیه  یعملکرد اعضا

و    تیریو مشاوره، مد  ییراهنما  ،یآموزش  یزی(، برنامه رسیآموزش دادن )تدر  ،یابیمورد ارز  یتهای لفعا  ،یابیارزش  یشامل کارکردها

ارز  یآموزش  یرهبر کرانیفراگ  یابیو  ارزشیابی  در  استفاده  مورد  منابع  )نظرخواه  تیفی(،  ذ  یآموزش  ارز  نفعانیاز  و    یابیمختلف 

  یها  طهیح  2(. در جدول شماره  3است. )جدول شماره    یعلم  ئتیه  یضاو ارائه بازخورد به اع   یابیارزش  ج ینتا  زیمستندات(، آنال

 استاد ارائه شده است.  یابی و ارزش یعملکرد آموزش یابیارزش 

 

 مختلف:   نفعان یذ  دگاهی از د  یعلم  ئتیه  یاعضا   یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیارزش

و دانشکده    یدر سطح گروه آموزش  یآموزش  رانیو مد  رانیفراگ  دگاه ی از د  ی علم  ئتیه  ی عملکرد اعضا  ی ابیپرسشنامه ارزش  شش

  ی (. به منظور روانسنج8شماره    وستیشده است )پ   یسازمانده  ی و رفتارحرفه ا   یشد. پرسشنامه ها در دوطبقه عملکرد آموزش  نیتدو

دانشگاه( شرکت    نیدانشکده ها و معاون  یرؤسا  رگروه، یمد  ،یعلم ئتیه  یمختلف )اعضا یادر نقش ه  ی علم  ئتیه  ینفر از اعضا  33

در پرسشنامه ها حفظ شدند. سواالت پرسشنامه    0/33باالتر از    CVRشده با شاخص    نیتدو  ینشان داد سواالت فرم ها  ج یداشتند. نتا

 در پرسشنامه ها حفظ شدند.  CVI= 0/79 اریبا مع

و   1398  یدر سالها  رانیو فراگ  یآموزش  نیمسئول  دگاهیاز د  یعلم  ئتیه  یاعضا  یو رفتار حرفه ا   یعملکرد آموزش  یابیارزش  جینتا

 نشان داده شده است. 3در جدول شماره 1399

در  نیمختلف در سطوح دانشکده و دانشگاه و همچن نفعانیذ دگاهینگاه مهر امکان صدور گزارشات متعدد از د یکیسامانه الکترون در

 (. 5شماره  وستیوجود دارد )پ  هیپا عیپنل ترف

 

 همتا:    یابیبراساس ارزش  یعملکرد آموزش  تیفیک  یابیارزش

همتا در سطح دانشکده و مرکز مطالعات    یابیارزش  قیو از طر  یبارگذار  1399-1398  یلیاز  سال تحص  یعلم  ئتیه  یاعضا  مستندات

شد و به   یدر سامانه نگاه مهر  بارگذار یمستند آموزش 1046 یقرار گرفت. به طور کل  یابیمورد ارزش یو توسعه آموزش علوم پزشک

دت داده شد  عو  یعلم  ئتیه  یمستندات با ارائه بازخورد جهت اصالح به اعضا  ریو سا  د ییمورد تأ   ا درصد از آنه44/76  نیانگیطور م

 ارائه شده است.  طهیح کیبه تفک دینمرات اسات 5(. در جدول 4)جدول شماره 

 

 :یابیارزش چینتا  کاربرد
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  ی اعضا  ی نامه محاسبه تمام وقت  وهی( و ش4شماره    وستیارائه بازخورد )پ   ینامه ها  وه یدر ش  ، یابیارزش  جیمنظور توسعه کاربرد نتا  به

کارگ9شماره    وستی)پ   یعلم  ئتیه به  رو  یابیارزش  جینتا   یری(،  چندمنبع  کردیبراساس  تأک  یبازخورد  است.   د یمورد  گرفته  قرار 

 ف یتعر  یتوانمندساز  یبرنامه ها  یازسنجیاز منابع ن  یکیبه عنوان    یابیارزش  ج ینتا  یریبه کارگ  ینمندسازدر برنامه جامع توا  نیهمچن

  یاعضا  یعملکرد آموزش  تیفینمرات ک   ، یعلم   ئتیه  یاعضا  ی ابی ارزش  ج یکاربرد نتا  نیشده و مورد استفاده قرار گرفته است. همچن

 قابل احتساب است.  ی علم ئتیه  یاعضا ی و پنل تمام وقت عیدر پنل ترف یعلم ئتیه
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 Multimedia Tele Exam) یرسانه اآزمون ازراه دور چند  یابیاجرا و ارزش ،یطراح

MMTE مازندران  یدردانشگاه علوم پزشک 19 -د یکوو ی ( در زمان پاندم 

Designing, implementation and evaluation of Multimedia Tele Exam (MMTE) during Covid – 

19 pandemic in Mazandaran University of Medical Sciences 

 

 : مازندراندانشگاه

 

 یاهلل ورد نیدکترآرم ، یاصغر قربان یدکتر عل   ،یفرم یری نص می: دکتر ابراهندیفرآ  صاحب

 

 رزاد یش حهی،ملی: الهام رمضان پور،سهراب پاداشندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

( در زمان   Multimedia Tele Exam (MMTE))  یرسانه اآزمون ازراه دور چند   یابیاجرا و ارزش  ،یطراح  ند،یفرا  نیا  یکل  هدف

 مازندران بود.  یدردانشگاه علوم پزشک  19 -د یکوو ی پاندم

 

 : یاختصاص اهداف

مازندران در    یدانشگاه علوم پزشک یاتاق عمل و هوشبر یکارشناس انیدانشجو یابیارزش یبرا یرسانه اآزمون ازراه دور چند یطراح

 19 دی کوو یزمان پاندم 

مازندران در   یدانشگاه علوم پزشک  یاتاق عمل و هوشبر  یکارشناس  انیدانشجو  یابیارزش   یبرا  یرسانه اآزمون ازراه دور چند   یاجرا 

 19 دی کوو یاندم زمان پ 

مازندران    یدانشگاه علوم پزشک  یاتاق عمل و هوشبر  یکارشناس  انیدانشجو  یابیارزش   یبرا  یرسانه اآزمون ازراه دور چند   یابیارزش 

 19 دیکوو  یدر زمان پاندم 



 

170 

 

 : مسئله   انیب

عرصه ها  دیکوو  یماریب  انیطغ زندگ  یبر  ا  ی مختلف  ازجمله  برنامه    یبر جا  یاثرات مخرب  ران،یانسان در سراسر جهان  گذاشت. 

 یو کارورز  یکارآموز  یابیشد. ارزش  یهم دست خوش مشکالت  یاز جمله اتاق عمل و هوشبر  یمختلف علوم پزشک  یرشته ها  یآموزش

شود ) بر اساس سرفصل مصوب وزارت   ی مذکور قلمداد م  ی رشته ها  یآموزش  ندیفرا  مهم رکن    کی ، به عنوان    انیدر عرصه دانشجو

وزارت بهداشت    یآموزش  یشده و بخشنامه ها  یمعمول آموزش  ند یدر فرا  عی وس  راتیی منجر به تغ  د، یکوو  یریهمه گ  ریبهداشت(. تاث

 ان یدر عرصه دانشجو  یرآموزو کا  ینیبال  یها  تیفعال  رارو استم  روسیو  نیاز ا  یاز رفت و آمد، و خطرات ناش  یریشگیپ   یو دانشگاه برا

ها را فراهم    مارستانیدر محل سکونت خود جهت حضور در ب  یشهرستان   انیحضور دانشجو  یمجوز الزم برا  ،یآموزش  تیفیوحفظ  ک

شدند ) مطابق    یقانون  روند  نی خواهان استفاده از ا  ی ادیباشند، تعداد ز  یمختلف کشور م  یدانشکده که ازشهرها  ن یا   انیکرد. دانشجو

گروه به صورت    ی تخصص  یکه بطور معمول در پنل ها  یکارآموز   ان یدر پا  یابی(. ارزشدیدوران کوو  ی در ط  یآموزش  ی بخش نامه ها

امکان حضور   د، یمخاطرات کوو لیکنند، به دل ی دور به کار اقدام م  ی که در شهرها  انیاز دانشجو  یتعداد  یشد، برا  ی برگزار م  یآسک

مشکل،    نیرفع ا  ی. لذا براستین  ریهم در آن مراکز امکان پذ  یپنل تخصص  دیامکان حضور اسات  نیو همچن  ستیننبوده و    همفرا

(در Multimedia Tele Exam (MMTE)رسانه  )آزمون ازراه دور چند  یابیاجرا و ارزش  ،یمطالعه با عنوان طراح  نیا  شنهادیپ 

  ی و مهارت ها  انیدانشجو  یینها   یابیارز  تیفیندارد  و هم ک  دیبه حضور همزمان دانشجو و اسات  ازیداده شد که هم ن  یگروه آموزش

در آموزش  یعمل   ی از مهارت ها  یدارد . برخ  یی باال  تیاهم  یآموزش  ی در عرصه مطابق سرفصل ها یها  یکارآموز  ان یفراگرفته در پا

به   ییانجام آن توسط دانشجو در امتحانات نها  مهارتشوند،    یمحسوب م  Must learnکه به عنوان    یروزانه کارآموز  یریو فراگ

وجود دارد، مورد اول  دیکوو یریخصوصا در دوران همه گ یابیارز ند ینوع فرا نیشود. دو مشکل عمده در ا ی م یابیارز یصورت آسک

انجام   نکهی، و دوم ا  Skill Lab  ای  کیو بخش پرات  یمرکز آموزش  کیدر    یابیگروه ارز  دیو اسات  انیعدم امکان تمرکز دانشجو  نکهیا

دهد،    یها را به خود اختصاص م  یکارآموز  یینها   یابیاز ارز  یها، بخش مهم  یکارآموز  یابیارز  نیروت  ندیکه در فرا  یآسک  یآزمون ها

و    یگرفتند تا با طراح  میمتص  ندیفرا  انیفرا گرفته توسط دانشجو نباشد. لذا، مجر  ی نیبال  ی مهارت ها  قیدق  نییقادر به تع  دیشا

  ن، یآن توسط دانشجو در بال  یدر گروه و انجام عمل  یاصل  ی عمل  یمهارت ها میکه بعد از تنظ  یرسانه اآزمون ازراه دور چند  یابیارزش 

  یمشکالت را تا حد  نیا  رد،یگ ی قرار م  یفیو ک  ی کم  یابیگروه مورد ارزش  یآن توسط پنل تخصص قیآن و مشاهده دق  یلمبرداریو ف

  19  - دی کوو  ی در زمان پاندم  ی رسانه اآزمون ازراه دور چند  یابیاجرا و ارزش  ،ی، طراح  ند یفرا  نیهدف از ا   ن،یا.  بنابرند یمرتفع نما

دو    نیدر ا  یگزاران آموزش  استیس  یاز دغدغه ها  یارینه تنها بس  ندیفرا  ن یاست در ا  یه یمازندران بود. بد  ی دردانشگاه علوم پزشک

تر خواهد    ی مهارت ها واقع یابیارز  ند یشود، بلکه فرا  ی مشابه آن حل م ا یو    د یکوو  طیبر استمرار آموزش در شرا  ی مبن  یرشته کاربرد

 ی و توانمند  تیرضا   تیها خواهند پرداخت و در نها  یکارآموز  یدر ط  یری به فراگ  یشتر یب  زهیبا انگ  انیدانشجو  نیبود و هم چن

 نخواهد شد.  تاللدچار اخ یبرنامه آموزش نیواهد داشت و هم چندانشجو را به دنبال خ

 

 :یخارج  اتیتجرب

به    ریتوان به مطالعات ز  ی حال م  نینشده، در ع   افتیمشابه    یخارج  ندیفرا ند،یفرا انیانجام شده توسط مجر  یتوجه به جستجوها با

 اشاره نمود:  ند یفرا ن یبه ا کیعنوان شواهد نزد
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 Sani    امدیدرک و فهم پ   "با عنوان  یو همکاران در پژوهش  COVID-19  ان یدانشجو  دگاهی: دیدر مقطع کارشناس  یبر آموزش پزشک  

  ی ریادگی   طیدر مح  انیو دانشجو  نیمدرس  یدو چالش عمده برا یکه به طور کل  افتندیدست    جهینت   نی، به ا2020در سال   "یپزشک

،  19-د یکوو  ینمود؟ بحران جهان  یابیتوان ارز ی و چگونه م افت؟ ی دست  یریادگیبه اهداف  وانت یاست که چگونه م  نیا یکیالکترون

و اضطراب    نانیقرارداده که منجر به عدم اطم  ریرا تحت تاث  یبرنامه درس  یو عمل  یابعاد نظر  یتمام   یابیو ارز  یآموزش  یجنبه ها

 (. 1)شده است   انیو دانشجو انیمرب  نیدر ب ادیز

پژوهش  2018و همکاران در سال     Stedman  نیهمچن عنوان    ی در  ارز  یفعل  یالگوها  "با  در  در دوره    تیشخص  یابیآموزش 

  باشد یم  یکارآموز  ی هامسائل در آموزش در دوره  نیاز مهمتر  یک ی  انیدانشجو  ینیع   یابیکه ارزش  دندیرس  افتهی  نیبه ا  ".یکارآموز

 (. 2قرار داد ) یابیمورد ارز ار انیدانشجو ینیع   یبا ابزارها دی که با

Sánchez  دانشجو به دانشجو در   یموضع  یهوشیب  تیریمد  یابیارز  "با عنوان    یمطالعه مقطع  کیدر    2020در سال    زیو همکاران ن

 یاتاق عمل و هوشبر  یکارشناس  انیدانشجو  یبخش آموزش  نیدرست، مهمتر  یابیکه  ارزش  افتند یباور دست    نیبه ا  "دانشگاه بارسلونا

و حق و حقوق آنان   انیدانشجو  نیدرب  یعدالت آموزش  تیدر عرصه است که در جهت رعا  یآموز   ارو ک  یبه خصوص در دوره کارآموز

 (. 3دارد ) یادیز تی اهم ندهیدر آ مارانیدر عرصه اتاق عمل به ب یخدمت رسان تیفیشان و ک  ی شغل ندهیآ نیو هم چن

  "یبر توانمند یمبتن یدر آموزش پزشک یابینقش ارزش "با عنوان  یکه در پژوهش  2010و همکاران در سال  Holmboeاعتقاد  به

و    مارانیرا به جامعه و ب  یادیز   یها  بیتواند آس  یها م  یو کارآموز  یمهارت  یها  تیفعال  یابیمطلوب نبودن ارزش  دند؛یبه آن رس

را موجب   یتیدیو مورب  یتیمورتال  شیافزا  ،یو جراح  یهوشیفوق العاده کار در عرصه ب  تیحساس  لی وارد کند و به دل  یآموزش  ستمیس

 (. 4شود ) یم

باور  نیهمچن در     Lodaبه  عنوان    گری د  ی مطالعه مقطع  ک یو همکاران   پزشک  "با  زمان    یآموزش  انتظارات  COVID-19در   :

ها شد    یاز جمله کارآموز  یمعمول آموزش  یبرنامه ها  ختنیکرونا ، موجب  به هم ر  ان یبا طغشده    جاد یا  طی، شرا  "یآلمان  انیدانشجو

(5.) 

 

 : یداخل  اتیتجرب

کشور انجام    یمطالعه در مراکز آموزش  ن یمشابه ا  یندیکه فرا  نی بر ا  ی مبن  ی شواهد  چیتاکنون ه  ند یفرا  ان یکه مجر  نیبه ا  ت یعنا  با 

و نه ارائه راه حل    انیدانشجو  یابیو ارزش  یریادگی بر    19  دیکوو  ی پاندم  ریبه تاث  ی مطالعات داخل  ی نکردند اما برخ  افت ی شده باشد،  

 نمونه:  عنوانداشتند به  یاشارات

   1399در سال    "19  دیکوو  یدر دوران پاندم   یپزشک  انیدانشجو  یابیآموزش و ارزش  "با عنوان    یدر مطالعه ا  یشیزاده و گشا  رجب

گذاشته   یاریبس  راتیتاث  ا یدر سرتاسر دن  یو آموزش  یدرمان   یبهداشت  یها  ستمیس  یبر رو  19  دیکو  ی که  پاندم  دندیرس  جهینت  نیبه ا

  ی منیا  ت یبه علت رعا  یآموزش  یاز جمله ساعات و روش ها  یآموزش  یمارستانهایب  یها  طیدر مح  وزانهاز اقدامات ر  یاریاست و بس

  ی متعدد  یبا چالش ها  یآموزش پزشک  استگزارانیداشته است و س  یری چشمگ  راتییتغ  یبستر   مارانیب  رییو پزشکان و تغ  نایدانشجو

بهره    یآموزش  یها  یو تکنولوژ  نیآموزش انال  نیگزیجا  یاز روشها  د یامواجه شدند و ب   انیدانشجو  ی ابیکردن آموزش و ارز  نهیبه  یبرا

 (. 6) اورندیبوجود ب یاساس  راتییتغ یآموزش پزشک یسنت یببرند و در روش ها یشتریب
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:  یپزشک  انیدانشجو  یابیبر ارز  COVID-19  یریهمه گ  ریتأث  "با عنوان    یقیدر تحق  1399در سال    یمیو کر  یمحسن آباد  ن،یهمچن

کار بوده است، چرا که    طیدر مح ی ابیارز ا ی  ی عمل ی ابیرا نحوه ارز  د یو اسات انیمهم دانشجو ی ها  یاز نگران ی کی،   "ییدانشجو دگاه ید

 (.7کردند )  دایپ  رییقرار گرفته و کامال  تغ ریتحت تاث یحضور یبا روش ها سهیدرمقا ی ابیارز یروش ها

 دا یمجوز پ   انیوزارت متبوعه که مطابق آن دانشجو  یآموزش  یگذار  استیو بر اساس س  یو خارج  ی شواهد داخل  یتوجه به بررس  با

  گاه یو ضرورت جا  تیاهم  ، یآموزش  یبرنامه ها  رییتغ  لیبپردازند و به دل  یخود به امر کارآموز  ی کردند تا در شهرها و استان ها

دانشگاه ع پ مازندران به منظور   یراپزشکیدر دانشکده پ   یاتاق عمل و هوشبر   یگروه آموزش  لذا احساس شد.    ش یاز پ   ش یب  یابیارزش 

  ی برنامه ها  یمذکور، اجرا  نی ضمن احترام به قوان  ،یآزمون از راه دور چند رسانه ا  یگرفتند که با برگزار  میمشکل تصم  نیحل ا

 قرار دهد.  نظررا مد  انیدانشجو یو توانمند تیدانشکده و البته رضا یآموزش

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

  یابینحوه ارزش  ی عنی  یکه ابتدا مساله اصل  یانجام شد به گونه ا  یخیماستر  کرد یبا رو  PBLمراحل هفتگانه    ی بر مبنا  ندیفرا  نیا

و درمورد آنها به توافق    میو کلمات نامشخص را در گروه مطرح و آنها را روشن و مشخص نمود  میو مفاه  انیرا ب  انیدانشجو  یکارآموز

. پس از  م یدیداشتند، مشخص و در گروه به اجماع رس  ریو تفس  حیبه توض  از یبا آن را که نمرتبط    ی جرهایو سپس  پروس  میدیرس

  یریادگی اهداف    ی. در مرحله بعدمیکرد  انیرا ب  یاحتمال  حاتیو توض   نییاز افراد گروه را تع  کیهر    فیمساله، وظا   لیو تحل  هیتجز

  حات یخود را گزارش داده، توض  ی ها  تیفعال  تیرا مشخص نموده و در نها  نآ  یها  تیو اولو  نییتع  یآموزش  یرا بر اساس سرفصل ها

که   یمنظور، پس از روشن ساختن مساله اصل  نی. بدمیرا در مورد مساله بکار بست د یجد  یو اطالعات به دست آمده  میرا سنتز کرد

شهرستان خود  مارستانیرا در ب یکارآموز ره وراه دور بود که مطابق بخش نامه وزارت، د انیدانشجو یکارآموز  یابیهمان نحوه ارزش

مشخص نباشد    مارانیچهره ب  نکهیاز جمله ا  ی اخالق  یجنبه ها  تی ضمن رعا  انیگرفت تا دانشجو  میگذراندند، گروه مربوطه تصم یم

اتاق عمل   یان و درم یو مسئوالن آموزش مارانیاز ب یضمن تیشود، اخذ رضا یلمبرداریکامال ف یو  یها تیچهره دانشجو و فعال یول

  ا یدانشکده    ینموده و آن را به امور آموزش  ریز  یعمل  یمورد مهارت ها  5مورد از    3از    یبردار  لمیف  میو تنظ  هی مربوطه اقدام به ته

  نییتع  یریدگایها براساس اهداف    لمیگروه، ف  یمربوطه، در پنل تخصص  یها  لم یف  افتیارسال کردند. پس از در  رگروهیمد  لیمیا

(. الزم  1  وستیشد)پ   یشده بود، نمره گذار  هیته  یدرس  یمحتوا  نتیکه با توجه به بلوپر  یستیو براساس چک ل  ی نیازبشده، مورد ب

از آن هم به دانشجو و هم    یگروه، نسخه ا  ویدر آرش  یعالوه بر نگهدار  لم،یهر ف  ی نیشده از بازب  هیته  یی به ذکر است که گزارش نها

  ی مراحل اجرا  ریکند. در جدول ز  افتیاز عملکرد خود بازخورد در  ،یابیاطالع از ارزش  منبه آموزش ارسال شده است تا دانشجو ض

 خالصه شده است:   ندیفرا
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 ند یفرا ی: خالصه مراحل اجرا1جدول                                                      

 در این فرایند با رویکرد ماستریخی  PBL هفتگانهمراحل 

بیان مساله اصلی و شفاف سازی مفاهیم   -1

 و کلمات 

  

یعنی   اصلی  مساله  گروهی،  درون  جلسه  چندین  برگزاری  با 

نحوه ارزشیابی کارآموزی دانشجویان را بیان و مفاهیم و کلمات  

درمورد  نامشخص را مطرح و آنها را روشن و مشخص نمودیم و  

 آنها به توافق رسیدیم 

نقل قول دوباره مساله و مشخص نمودن مسائل و زیرمسئله – 2

 ها و مبانی 

  

در جلسه ای دیگر با طرح دوباره مشکل، مهارت های عملی  

مرتبط با آن را که نیاز به توضیح و تفسیر داشتند، مشخص و  

در گروه به اجماع رسیدیم. همچنین در خصوص طراحی چک 

 لیست و نحوه امتیازدهی آن به توافق رسیدیم 

مضامین – 3 نمودن  مشخص  و  زیرگروه  هر  در  وظایف  تعیین 

 مورد پیگیری در هر زیرگروه 

پس از تجزیه و تحلیل مساله، وظایف هر یک از افراد گروه را 

 تعیین و توضیحات احتمالی را بیان کردیم 

از آشنایی اعضا و دانشجویان با  ضمن اط چک دوباره وظایف و مضامین مشخص شده  – 4 مینان حاصل شدن 

 وظایفشان، نقش و وظیفه شان مجددا بازبینی شد 

 تعیین پیامدهای یادگیری در هر زیرگروه  – 5

  

اساس سرفصل های آموزشی تعیین و   بر  را  یادگیری  اهداف 

 اولویت های آن را مشخص نمودیم

 ن شده تمرکز و فعالیت مستقل اعضا روی وظایف تعیی – 6

  

بر وظایف   به طور مستقل  اعضا در فرصتی معین  از  هر یک 

 تعیین شده تمرکز می کردند 

 گزارش و ارائه محتوا  -7

  

در نهایت فعالیت های خود را گزارش داده، توضیحات را سنتز 

کردیم و اطالعات به دست آمده ی جدید را در مورد مساله  

 بکار بستیم. 

 

 اتاق عمل:  انیدانشجو  یعمل  یها مهارت

 فمور )شستن دست تا پوشش گان و دستکش(  یشکستگ یعمل جراح یکردن برا  اسکراپ -

 و...(  هیامور مثل ارسال نخ بخ ی)در طول عمل و انجام برخ یالپاراتوم یعمل جراح یبرا یرکولر یس -

 ک یالپاراسکوپ  یستکتومی کوله س یکردن دستگاه الپاراسکوپ برا  آماده -

 ه یکل یجهت جراح ماریدادن مناسب ب شنیدر پوز ی هماهنگ -

 مغز و اعصاب  یست جراح حیو توض شستشو -

 : یهوشبر انیدانشجو  یعمل  یها مهارت -

 با ماسک  هیتهو -

 داخل تراشه  یگذار لوله -
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 بزرگسال ماریب کی یبرا یریگ رگ -

 و چک کردن آن یهوشیکردن دستگاه ب  آماده -

 ساله در الپاراتوم 8 ماریب یبرا ییراه هوا زاتیکردن تجه  آماده -

  یبعد  مسالیمطرح شده، در ن  راداتیبه منظور رفع ا  ،یپنل تخصص  ی اعضا  شنهاداتیو نظرات و پ   انیاز گرفتن بازخورد از دانشجو  بعد

 شکل اعمال شد:  نیبد یراتییتغ

 اصالح و بازبینی  بازخورد و پیشنهادات مطرح شده 

از    3انتخاب   در    5مورد  عملی  مهارت  مورد 

دانشجویان  بین  در  سوگیری  باعث  ارزشیابی 

 می شود 

صورت به  و  ثابت  دانشجویان  تمامی  برای  عملی  های  مهارت   Case نوع 

Study پروسیجر طرح شده می   3 می باشد )همه دانشجویان موظف به انجام

 باشند و انتخابی نیست(

  
چک لیست ارزشیابی برای مهارت ها یکسان  

 بود

لیست ارزشیابی جداگانه ای برای هر رشته طراحی شد  برای هر مهارت چک  

گویه مشخص گردید که در سه حیطه )   8 (. این چک لیست در3و  2)پیوست  

  5/0، ناقص 1 کامل، ناقص و اشتباه( ارزیابی می گردد. که در نهایت نمره کامل

و اشتباه صفر برای هر گویه و در مجموع میانگین نمره نهایی کارآموزی در عرصه  

نمره ارزیابی کارآموزی دانشجویان که در طول ترم توسط  12 که با 8 ز صفر تاا

مربیان و مسئول گروه تجمیع و نمره نهایی دانشجو اعالم می گردد. حداقل نمره  

ها، مهارت  کل  برای  قبول  از 5 قابل  تر  کم  مهارت  هر  برای  باشد.   4 و  نمی 

قابل قبولی دریافت ک نتوانند نمره  نند حداکثر دو هفته دیگر  دانشجویانی که 

موظف به ارائه مطالب مهارت های عملی جدید می باشند که توسط اساتید در  

جلساتی که به منظور بررسی نمرات دانشجویان تشکیل می شود تعیین و چک  

 لیست جدید طراحی می شود.

  
به جای رضایت نامه ضمنی، رضایت نامه کتبی  

 از بیماران گرفته شود. 

 آگاهانه از بیمار اخذ شد. رضایت نامه 

  
دانشکده   یاز معاونت آموزش یمکاتبات ، یو درمان یمراکز آموزش یآزمون، به منظور هماهنگ  یاز مشخص شدن چارچوب ساختار بعد

گرفت.    یصورت م  یلمبرداریف   یصدور مجوزها  یالزم برا  یمربوطه انجام شد و هماهنگ  یها  مارستانیب  یبا معاون محترم آموزش

هم   انیدانشجو  تیخدمات آنان، و سالمت و رضا  افتیو سالمت در  تیماران، در خصوص امنی آگاهانه از ب  تیضمن اخذ رضا  نیهمچن

 شد.   یحاصل م نانیاطم

، دانش    ت یرضا  یامدهایپ   ،یا  قهیدق  7تا    5  لم یبه شکل ف  یواقع   طیدر مح  ییدانشجو  یتوسط گروه ها  ی عمل  یاز انجام مهارت ها  بعد 

در سه سطح کامل، ناقص و اشتباه     یمالحظات اخالق   تیو رعا  کی تکن  یمهارت در اجرا  جر،یقبل از پروس  یها  یآمادگ   ،یریادگی  و

 شد. یابیها، ارزش ستیچک ل بقو بر ط یپنل تخصص یتوسط اعضا
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 ی شدند. به طور   یابیارزش  کی حاصل از مداخله، بر اساس دو سطح اول مدل کرک پاتر  یامدهایپ   ند،یفرا  یاثربخش  نییبه منظور تع 

شد، از   یمربوط م  ندیفرا  یعوامل موثر در اجرا  هی به کل  رانی( که به عکس العمل و احساس فراگتیرضا  ایکه سطح اول )واکنش  

درصد و    90اول    مسالیاتاق عمل در ن  انینشجومورد سنجش قرار گرفت که در مورد دا  صاحبه،و البته م  ینظرسنج  یفرم ها  قیطر

بود و دانشجو  یتمندیدرصد رضا  95دوم حدود    مسالیدر ن درصد و در    87اول حدود    مسالیدر ن  زین  یهوشبر  انیحاصل شده 

  MMTEمناسب هم باعث استفاده از بستر    ی اروش داشتند. واکنشه  نیا  یاز اجرا  یتمندیدرصد احساس رضا  93دوم حدود  مسالین

 نوع آزمون کرده است. نیبه شرکت در ا قیرا تشو گرید انیو هم دانشجو ده یگرد  یبعد یدر آزمون ها

  ی امدها ی توان گفت پ   یپردازد، م   یم   انیدانشجو  ی مهارت ها  یرینگرش و فراگ  زانیم  نییمدل مذکور، که به تع  یریادگی سطح    در

از    انیدانشجو  یدانش و توانمند  زانیم  شیسطح را داشتند چرا که آزمون، باعث افزا  ن یدر ا  ی ابیارزش  یی واناآزمون ت  نیحاصل از  ا

  قیامر از طر  نیبا استرس کم تر، شد که البته ا  طیمح  کیدر    شتریب  یریادگی   یآنان برا  یقمندعال  ش یو افزا  یی نمره نها  قیطر

 احصاء شده است. یتوسط گروه پنل تخصص ان،یسنجش دانش، مهارت و نگرش دانشجو

 آمده است: MMTEآزمون  یابیاجرا و ارزش ،یزیرمراحل برنامه ک،یشمات ینما ریز در

 

 تعامل:   یها  وهیش

آن، اخذ شد.    یدانشکده مطرح و موافقت اجرا  یآموزش  یمذکور، بعد از جلسات متعدد در گروه، در جلسات شورا   ندیفرا  شنهادیپ 

  ن یدانشکده برگزار شد. عالوه بر ا  EDO  ریبا مد  ی جلسات متعدد  ج،یکار در بهبود نتا  عیها و تسر  یبه منظور انجام هماهنگ   نیهمچن

با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، به    یزش دانشگاه مطرح و جلسات متعددپژوهش در آمو  یدر قالب طرح در شورا  ندیفرا

 برگزار شد. ندیفرا یدر اجرا زهیانگ شیمنظور بهبود و افزا

 :د یکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک یآن در ارتقا جینتا یریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا یها وهیش

مورد    اتیو با تمام جزئ  قیها به صورت دق  طیهر کدام از مح  جی که نتا  رفتیانجام پذ  ریز  طیمذکور در سه مح  ندیفرا  یو بررس  نقد

 . استفاده قرار گرفت

 

 : نی متخصص  پنل

 Reflectionدر قالب    ندیفرا  نیا  یحاصل از اجرا  یامدهای اول، پ   مسالیآن در ن  یو اجرا  هیاول  ندیفرا  یپنل، پس از طراح  نیا  در

on action  در   ندیفرا  یها و نحوه اجرا  ستیباعث اصالح چک ل  امدها یپ   نی و ا  د یپنل، اخذ گرد  یاعضا  نطوریو هم  انیاز دانشجو

 است.  دهیآنان گرد یتمندیرضا شیو افزا انیدانشجو ییباعث بهبود نمرات نها زیآن ن جهیدوم شد که نت مسالین

 

 و دفتر توسعه آموزش دانشکده:  یآموزش  یشورا

و مورد نقد و    دیدفتر توسعه آموزش مطرح گرد  ریدانشکده با حضور مد  یآموزش  یدر جلسات شورا  ند،یفرا  نیا  یاجرامراحل    تمام

 قرار گرفت. یابیدر نحوه اجرا و ارزش یبررس
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 دانشگاه:   یمطالعات و توسعه آموزش پزشک  مرکز 

متناسب    یشنهادیپ   یمدل ها  ند،یفرا  یپس از بررس  ،یدانشگاه، در مرحله طراح  یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک  ن،یهمچن

  نطور یپرداخته و هم  ندی(. در مرحله اجرا، به نظارت مستمر فراکی کرک پاتر  یابیو مدل ارزش  یخیماستر  کردیبا رو  PBLرا ارئه دادند)  

  ندیبا فرا یجار یندهایفرا ینی گزیامکان جا یاستخراج شده به منظور بررس جینتا ی، به بررسمتعدد تجلسا یط یابیدر مرحله ارزش

 مذکور پرداختند. 

 

 حاصل:   جینتا

دوم   مسالیمازندران در ن  یدانشگاه علوم پزشک  یراپزشکیدانشکده پ   یاتاق عمل و هوشبر  یرشته ها  انیدانشجو  یبرا  ندیفرآ  نیا

شود(  اجرا  ی م ده ی دوم نام مسالیپس ن نی) که از ا 99-1400اول   مسالیشود( و ن ی م ده ی اول نام مسالیپس ن ن ی)که از ا 99-98

  21اتاق عمل و    یکارشناس  یدانشجو   23هر دو رشته،    انیبه دانشجو   MMTEبه صورت    آزمون  ندی. پس از شرح کامل فرادیگرد

 عمل شد:  ریبه دو صورت ز  جینتا یابیارز یآزمون شدند. برا نیداوطلب شرکت در ا یهوشبر یکارشناس یدانشجو

با در نظر گرفتن اصالحات انجام   ج یبهبود نتا زانیم سهیمقا یبرا یبررس ن ی: امسالیدر نوع آزمون در دو ن انینمرات دانشجو یبررس

 بوده است. MMTEآزمون  یدوم برا مسالیدر ن رفتهیپذ

 رفته یدر آزمون مذکور انجام پذ  رفتهیاصالحات انجام پذ  یاثرگذار  نییجهت تع  یبررس  نی: ا  MMTEاز آزمون    یتمندیرضا  یبررس

 است.

 اتاق عمل پرداخته شده است. انیدانشجو یبرا مسالیدر دو ن   MMTEآزمون  جینتا  سهی، به مقا1جدول  در

 مسال یاتاق عمل در  دو ن انینمرات دانشجو سهی. مقا1 جدول

 نیمسال دوم نیمسال اول  

 MMTE 6.98±0.13 7.27±0.27 نمرات در آزمون

نمرات   یبر رو  یمثبت  ریدوم، تاث  مسالیدر ن   MMTEآزمون    یبرا  رفتهیشود اصالحات انجام پذ  یم  دهیطور که در جدول باال د  همان

 شده است.  یبررس یهوشبر  انیدانشجو ینمرات برا نیا  2در جدول  نی اتاق عمل داشته است. همچن یکارشناس انیدانشجو

 مسالیدر دو ن یهوشبر انینمرات دانشجو سهی. مقا2 جدول

 نیمسال دوم نیمسال اول  

 MMTE 6.89±0.16 7.35±0.25 در آزمون نمرات

  ی بر رو  ی مثبت  ریدوم، تاث  مسالیدر ن   MMTEآزمون    یبرا  رفتهیشود اصالحات انجام پذ   ی م  دهیجدول د  نیطور که در ا  همان

 داشته است. یهوشبر  یکارشناس انینمرات دانشجو
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آزمون    قتریدق  یبررس  یبرا ن  P-Valueبه محاسبه     MMTEاثر  نتا  مسالینمرات در دو  ترت  جیپرداخته شد که  به    ی برا  بیآن 

 داده شده است. ش ینما   3در جدول  یاتاق عمل و هوشبر انیدانشجو

 یاتاق عمل و هوشبر انیدر دانشجو P-Valueبا استفاده از   MMTEاصالحات  آزمون  یاثرگذار زانیم سهی. مقا3 جدول

 P-Value رشته

 0.0053 اتاق عمل 

 0.0029 هوشبری 

 مشاهده شده است. مسالیدر دو ن  انینمرات دانشجو  نیب  یشود، در هر دو رشته تفاوت معنادار  یم  ده ید 3طور که در جدول    همان

  تیرضا  زانیکه شامل م  یا  نهیگز  5  کرتیسوال ل  کیاز     MMTEاز آزمون    انیدانشجو  یتمندیرضا  زانیم  یبررس  یادامه برا  در

داشت.    ازیامت  کیکم    یلیو خ  ازیامت  5  یدارا  ادیز  یلیخ  بیکم بوده است، استفاده شد و به ترت  یلیمتوسط، کم و خ  اد، یز  اد، یز  یلیخ

در جداول    بیبه ترت  یاتاق عمل و هوشبر  انیدانشجو  یبرا  تیرضا  زانیم  نی. اد یمحاسبه گرد  مسالیدو ن  یبرا  یتمندیرضا  زانیم  نیا

 داده شده است.  ش ینما 5و  4

 مسالیدر دو ن  MMTEاتاق عمل از آزمون  انیدانشجو تیرضا زانی. م4 جدول

 امتیاز میزان رضایت  

 104 نیمسال اول

 109 نیمسال دوم

  

 مسالیدر دو ن  MMTEاز آزمون  یهوشبر انیدانشجو تیرضا زانی. م5 جدول

 امتیاز میزان رضایت  

 91 نیمسال اول

 98 نیمسال دوم

  

موضوع   نیکننده ا  دییتا  یهم در رشته اتاق عمل و هم هوشبر  مسالیدر دو ن   MMTEاز آزمون    انیدانشجو  یتمندیرضا  سهیمقا

است. به دنبال   افتهیبهبود  یر ی آزمون به صورت چشمگ نیا تیفیدوم، ک مسالیدر ن  MMTEاست که با انجام اصالحات در آزمون 

 استخراج شد: ریبه شرح ز ندیفرا  نیا ی ها ت یو محدود ایزاآن، م رامونیفوق و بحث پ  جینتا لیتحل

  

 ها:   تیمحدود

آن استفاده    نهیحالت به  کهیاستفاده شد در صورت  یا  نهیگز  5  کرتیسوال ل  کیاز    ان،یدانشجو  یتمندیرضا  یبررس  یبرا  ندیفرا  نیا  در

در    ریاز تاخ  یریو جلوگ  ی از بروز پاندم  ی ناش  ی بحران  ی اول با توجه به فضا  مسالیاستاندارد بوده است. در ن  یسنج  ت یاز فرم رضا
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نوع    یهمسان ساز  یبرا  زیدوم ن  مسالیسوال شدند. در ن  کی  نیمجبور به استفاده از ا  انیمجر  ،یآموزش  یو برنامه ها  ندیفرا  یاجرا 

 تک سوال استفاده شد.  نیاز ا زین یتمندیرضا جینتا

  ی وجود نداشت و تنها م  جینتا  سهی، امکان مقاOSCEهمچون    گرید  جیرا  یو آزمون ها  MMTEآزمون    یتوجه به تفاوت ماهو  با

 نوع آزمون را ذکر نمود. نیاستفاده از ا یایتوان مزا

 

 : ای مزا

 یابیبا در نظرگرفتن نوع امتحان و ارزش شتری ب یریادگی تمرکز و دقت بر  توجه،

 از خطرات مسافرت و کرونا  یریاسترس و جلوگ کاهش

 و زمان نهیصرفه بودن از نظر هز به

 ان یتوسط دانشجو شنیپرزنت  لیتمرکز و دقت به دل شیافزا

 ( یقبل از ارسال )خود بازخورد  لمیف  شیرایو امکان
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  یحرفه ا یها  یبر توانمند یمبتن  یابیسنجش و ارز کپارچهی ت یری مد  ستم یو استقرار س یطراح

 ز سند تحول نظام سالمت با توجه به چشم اندا یاریدرقالب الگ بوک دست کولومیمنطبق بر کور

Design and implementation of an integrated management system of measurement and 

evaluation based on professional competencies in accordance with the curriculum in the 

form of an assistant logbook according to the vision of the health system transformation 

document 

 

 مشهد  :دانشگاه

 

 ینیثم برزیدکترفر- رومندیدکتر شبنم ن-یدکترسارا صبور  :ندیفرآ  صاحب

 

 جعفرپور  رهین-یاحسان مراد-یبی شع یدکتر عل   :ندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

درقالب الگ   کولومیمنطبق بر کور  یحرفه ا  یها  یبر توانمند  یمبتن  یابیسنجش و ارز  کپارچهی  تیریمد  ستمیو استقرار س  یطراح

 با توجه به چشم انداز سند تحول نظام سالمت  یاریبوک دست

 

 : یاختصاص اهداف

در   یهر رشته تخصص  کولومیبا توجه به کور  یحرفه ا  یها  یستگی سنجش و ارزشیابی مبتنی بر شا  کپارچهی  تیریمد  ستمی س  یطراح

 یاریقالب الگ بوک دست

هر رشته در گروههای دستیاری دانشکده    یحرفه ا  یها  یستگی سنجش و ارزشیابی مبتنی بر شا  کپارچهی  تیریمد  ستمیس  اجرای

 یاریدر قالب الگ بوک دست یپزشک

 یحرفه ا یها یدر کسب توانمند  یتخصص ارانیدست ی مشارکت و خودآگاه شیافزا
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 آموزش ندیرد آن در فرا ای  دییو تا ارانیدست یآموخته ها ی ابیدر آموزش و رد یزیدربرنامه ر  د یمشارکت اسات شیافزا

 اطالعات در سامانه لینقاط کور آموزش در هر رشته با توجه به آمار تکم کشف

 ی گزارش ارزشیابی و ارائه بازخورد به مسئوالن آموزشی در گروههای دستیاری دانشکده پزشک  تدوین

 یهر گروه آموزش یانسان  یرویو ن یزاتیتجه یازهایتوسعه رشته ها و ن یبرا یزیر برنامه

 

 مسئله:   انیب

شمسی، کسب جایگاه اول سالمت آحاد مردم   1404از اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در افق سال  یکی

( در سند جامع  1از طریق بهره برداری دانش پزشکی موجود و تولید علم و فناوری در سطح منطقه است.)  1404در منطقه تا سال  

دست  یعلم باالتر  یابینظام سالمت،  عنوان شاخصه   ینبه  به  منطقه،  در  پزشکی  آموزش  نظام  ترین  یافته  توسعه  و  سطح سالمت 

( به بیان دیگر، دستیابی به اهداف مذکور ، به طور مستقیم و غیر مستقیم به عملکرد بخش آموزش 2مطرح شده است.)  یعملکرد

به عنوان تامین کننده مستقیم    خودپزشکی، به خصوص به بخش آموزش تکمیلی تخصص و فوق تخصصی پزشکی مربوط است که  

پزشکان متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف محسوب می شود، در واقع با ارتقای سطح آموزش پزشکی، سطح سالمت  

بود. در آموزش   پذیر خواهد  امکان  رفاه جامعه  و  بهبود کیفیت زندگی  اجتماعی و  اقتصادی،  برای رشد سریع  جامعه، بسترسازی 

برای کسب مهارتهای ضروری   ی و باالخص مقاطع تخصص  یعلوم پزشک  یالینی جزء کلیدی کوریکولوم، در رشته هاب  دعملکر  ،یپزشک

رصد آموزش    یها  وهیمحسوب مـی گـردد، بـا این حال پیچیدگی یادگیری در محیط بالین باعث شده اسـت تا همواره بحث ش

  یمختلف  یابداع  ی ها  وهیمختلف از ش  یو دانشگاهها  نیباشد و محقق  وجهمورد ت  اران،یدست  یتخصص  یها  ی ستگیشا  یابیبالینی و ارزش

ازکارآمـدترین روش ها    ی کیارزشـیابی    ند یاستفاده کنند، چرا که فرا  ینیبال  یها  یستگیشا   یابیاز ارزش  یبه استاندارد  یابیدست  یبرا

 هست. زیبـرای بهبود کیفی آموزش ن

( بـه  3حال اغلـب روشهای ارزشیابی، دانـش افـراد را مـی سـنجند و شایسـتگی حرفه ای کمتر مورد ارزیابی قرار میگیرد )  نیا  با

 ( است  توام  نارضایتی  بـا  اغلـب  بـالینی،  بخـشهـای  در  دانشـجویان  ارزشـیابی  رونـد  کـه  ای  ا5و4گونـه  مقاطع    نی(  در  موضوع 

است و به   یمرتبط با رشته تخصص  یضرور  یعمل  یها در ارائه محتوا و مهارتها  یریادگیز  تمرک  که عمال   یو فوق تخصص  یتخصص

 کند.  یم داینمود پ  شتریشود، ب  یرا سبب م ارانیدست ینیبال یها تیفعال  یتبع آن حجم باال

دانشجویان خود را برای یکی از دغدغه های اساتید دانشگاههای علوم پزشکی این است که بتوانند به درستی میزان دانش و مهارت  

حل مشکالت واقعی یا شبیه سازی شده مورد سنجش قرار دهند، که این نوع ارزشیابی سنجش عملکرد نامیده می شود. اولین هدف  

داد نشان  بالینی،  آموزش  ها  ی ستگیو شا  تیصالح  ن برنامه  مهارت  و  آن در کفایت  ارزش  است که  پزشکی  یا دستیار    یدانشجو 

دهد که یکـی از روشهـای حـل مشـکالت    ی قابل انکار است. تجارب مختلف نشان م  ریدر برخورد با بیماران غ   ی و درمان  یصیتشخ

از راهنمــاهای یــادگیری    یــینآموزش بالینی، ارزشیابی مداوم و بررسی میـزان دسـتیابی بـه اهـداف تع بــا اســتفاده  شــده 

اسب، میتوان نقاط قوت و ضعف آموزش را شناسایی کرد و با تقویت جنبه های مثبت و  ( با انجام ارزشیابی من6بــالینی می باشد.) 

باعث انگیزه در دانشجویان شده    ها رفع نارسایی ها، در راستای ایجاد تحول و اصالح نظام آموزشی گام برداشت، ارزشیابی مؤثر نه تن

ی متعددی برای ارزشـیابی بـالینی وجـود دارد. از ایـن میان،  نیز در ارزیابی فعالیتهای خود کمک می کند. روشها  دی بلکه به اسات

( الگ بوک وسیله ثبـت فراگیـر محـور است  9و8و7الگ بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه هـای ارزشـیابی محسوب می گردد.)
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ده میشود، که چهارچوبی برای  که تحت عنوان کارنوشت، آموزش نامـه، گـزارش روزانـه و دفترچـه ثبت مهارتهای بالینی، هم نامی

( آشناسـازی دانشـجو بـا وظایف و  10سازماندهی و ثبت فعالیتهای آموزشی مختلف فراهم می کند و باعث صرفه جویی در زمان)

اهداف یادگیری، هدفمندکردن تالش دانشجویان بـه سمت یادگیری وظایف محوله، هدفمندسازی تالش اسـاتید در جهت آموزش  

حال    نیشود. با ا  ین، ایجاد تعامـل آموزشـی بـین یـاد دهنده و یادگیرنده و مستندسازی فعالیـت عملـی دانشـجویان مبه دانشجویا

به عنوان گروه هدف و اساتید به عنوان گروه    انیارزشیابی دوره ای محتوا و کیفیت الگ بوکها براساس نیازهای در حال تغییر دانشجو

  یها  تیشده باشد که فعال  نیتدو  یبه نحو   log book  یکه محتوا   یشود. در صورت  یوب مطراح الگ بوک، امری ضروری محس

  ی ابیمناسب جلب کرده و ارزش  یکند، توجه استاد را به انتخاب روشها  یاستاد و دانشجو را مشخص م  فهیرا نظم دهد، وظ  یآموزش

  ان یدانشجو در پا  یابیحاضر شده و ارز  نیدر بال  یشترید بشود، استاد و دانشجو با اعتما  ی کند و باعث م  یآسان تر م  زیاستاد را ن

  ی حرفه ا   یمنجر به ضعف مهارتها  ینیبال  یتخصص  یبه آموزش ها  یتوجه  ی( چرا که هرگونه ب11سازد.)  یآسان تر م  زیدوره را ن

در جامعه    یدرمان  یارائه خدمات بهداشت  تیفیکاهش ک  تیشده که در نها  ینظام آموزش  یو اثر بخش  ییدانش آموختگان و کاهش کارا

پ  در  ترب  یرا  ن  یروین  تیدارد.  با  متناسب  تغ   یازهای انسانی  مستلزم  جامعه،  درمانی  و  است.   یها  وهیش  رییبهداشتی  آموزشی 

  یوردهادستا  ن یدتریاز جد  یری که بتواند ضمن بهره گ  ابد یدر جهتی توسعه    د ینظام آموزشی با  ،آموزش پزشکی معتقدند   استگذارانیس

  یگسترش تعداد دانشگاهها  اران،یشدن تعداد دست  ادیز  ،یاریدست  یسازگار گردد. با توسعه رشته ها  زیجامعه ن  یازهای علمی جهان، با ن

ضرورت    کیبه عنوان    ارانیدست  یو ارتقا  ابییارزش  سمیمکان  اماندهیانباشت آموزش تخصصی، س  جهیو در نت  اریکننده دست  تیترب

شد؛ هم اکنون   یبرگزار م  یهر سال به صورت دانشگاه1366که از سال    یاریدست  یراستا، آزمون ارتقا  نیمورد توجه است. در هم

ر برنامه  متمرکز  آزمونها  یز یبه صورت  جز جدول  و  ا  یشده  با  است،  قرارگرفته  بهداشت  ارز  نیوزات   یارتقا  ابییحال همچنان، 

در آزمون ارتقا شرکت کند   دی ارتقا به سال باالتر، با یتخصصی پزشکی برا اریربوطه می باشد و هر دستبه عهده دانشگاه م ارانیدست

مردود    صورت،  نیا  ریدرون بخشی، نمره کتبی و نمره کل را به دست آورد. در غ   ابی یحداقل نمره ارز  دی آزمون، با  ن یقبولی در ا  یو برا

 مشروط شناخته می شود. ای

( چرا که به طور معمول نمرات  12است؛ )  ارانیدست  یموجود در روند ارتقا  لیمسا  نیزتریاز چالش برانگ  ی اهدرون دانشگ  یابیارز

جهت    ی نمره ارفاق  ک یوگاها    تی نمره کم اهم  کیبلکه  به عنوان    نی، یساختارمند و ع   ی نه بر اساس روند اران،یدرون دانشگاهی دست

اغماض و بدون مالک قابل دفاع    نیشتریبه اشکال مختلف با ب  زی شد که غالبا ن  یلحاظ م  یاریآزمون ارتقا دست  یی باال بردن نمره نها

و اعتبار الزم برخوردار نبوده و هموارد مورد ابهام    ییای نمرات درون دانشگاهی از پا  جه،یدر نت افت،یاختصاص می    ارانیبه دست  یخاص

 قرار داشت.

را در دستور کار خود قرار داد، در الگ بوک    کیالکترون  log bookبحث    شیپ   یمشهد از سالها  یکاساس دانشکده پزش  نیهم  بر

فالو آپ،   ،یقالب تعداد جلسات کالس تئور  یبر رو  شتریب  دیو اجرا شده بود تاک  یسال قبل طراح  10سامانه سالم که از حدود  

شد    یاستفاده م  ارانیدست  یابیو ارزش   شیتعداد درمانگاه بود و از آن به عنوان ابزار مهم در پا  و  یآموزش  یراند،کارگاه ها،کنفرانس ها

  شیو پ   ی نیبه زمان در ثبت عملکرد بال  یتوجه  یب   ای حداقل عملکرد قابل قبول و    یبرا  اریمتعدد از جمله نبود مع  لیاما باز هم به دال 

  ی واقع  ریچندسال گذشته از جمله غ   ی و مشکالت متعدد گزارش شده در ط  رهماعالم ن  یبرا  یآن و نبود سازوکار مشخص  یازهاین

  یو به روزرسان  رییثبت شده توسط استاد، در کنار تغ  ندیفرا  دیینبود نظارت و تا  لیبه دل  ارانیثبت شده توسط دست  یتهایبودن فعال

آموزش    یساز  کپارچهی  یدر راستا  یپزشک  وزشوزارت بهداشت درمان و آم  یها  یریگیو پ   یآموزش  یرشته ها  یبرخ  یها  کولومیکور

و به   رییلزوم تغ  ،یاریدست  کیاز پرچم داران بحث الگ بوک الکترون  ی کیمشهد به عنوان    یباعث شد تا دانشکده پزشک  یاریدست

  تها یفعال  داومبا ثبت م  کیدر دستور کار خود قرار دهد، چرا که الگ الکترون  97را از سال  یاریالگ بوک دست  یاصالح و به روز رسان

و    دی را مشخص می نما  نییبه اهداف بال  ابییموارد عدم دست  ،یری ادگی  تیبر اساس اهداف آموزشی، عالوه بر تثب  نییبال  یکهایو تکن
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گروه    کیاستاد و عملکرد    ابییجهت آزمون ارتقاء، بلکه ارز  اریدست  یحرفه ا  یها  یستگیشا  ابییدقت و صحت آن نه تنها در ارزش

دهد. لذا فراهم نمودن یک    یآموزش مورد توجه قرار م  تیفیو ک  ی بهره ور  یارتقا  یبرا  ،یآموزش  یتها یفعال  تیدر هدا  زی آموزشی را ن

می تواند  به     کولومیبر کور  یسیستم یکپارچه سنجش و ارزیابی عملکرد دستیاران بر پایه تعریف مراحل و نیازهای آموزشی مبتن

 ند آموزش باشد. یدر فرا یمناسب یتیریعنوان ابزار مد

خاص    طیو شرا  ازهاین  کیبه تفک  یاریالگ بوک دست  در  یابیسنجش و ارز  کپارچهی  ستمیس  یو اجرا   یطراح   حیرو، تشر  شیپ   ندیفرا

 اران یدست  ی حرفه ا  یستگیشا  ی ابیآن، جهت ارزش  یتوسعه ا  یو ضرورت ها   یتخصص  کولومیو انطباق آن بر کور  یهر رشته تخصص

 باشد.   یم  دمشه یرشته فعال در دانشکده پزشک 23در 

 

 :یخارج  اتیتجرب

 Eric Holmboe  در مطالعه ای نقش ارزیابی را در آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی بررسی کرده است. در این مطالعه آموزش

مبتنی بر توانمندی را مستلزم یک سیستم ارزیابی مطمئن و چندجانبه دانسته است، که این سیستم ارزیابی باید از ویژگیهایی مانند  

 ( 13رخوردار باشد و از روشها و ابزارهای ارزیابی و ارزیابی کمی و کیفی استفاده نماید.)و مبتنی بر معیار بودن ب یتداوم و پیوستگ

 Machado  ( مطالعـه ای را بـا مشارکت  2008و همکـاران )انجام دادند. پژوهشگران    ـلیدر دانشگاه برز  یدانشجوی پزشک  349

 ق یبرمبنای حل مسئله دق  ریی ادگی هم دوره در سـنجش    یودانشج  یابیو ارزش  یابیخـود ارزشـ  ا یکه آ  ندینما   یقصد داشتند بررس

درصـد(،    10دانشجو )  یابیهـر فـرد، شـامل خـود ارزش  یآموزشـ  نـد یفرا  یی به منظور محاسـبه نمره نهـا   یابی. روش ارزشریخ  ایاست  

گرفت.    ی بود که با نظارت استاد انجـام مـ  ی درصد( نمره کل  10)  ـه یدانشـجوی هـم پا  یابیدرصد( وارزشـ80توسـط استاد )  یابیارزشـ

  یابیاز نمرات ارز  شتریبـه طـور مداوم ب  ـهیدانشجوی هـم پا  یاب یو ارز  یابیپژوهش نشان داد که نمـرات حاصـل از خود ارز  جینتا

 (14توسط استاد بود.)

 Krieger  ( درمطالعــه خــود نت2001و همکــاران )ل یدوره، به دل  یدر ط   ی نیدفترچه ثبت مهارت های بال  لیه تکمگرفتند ک  جهی  

دفترچه ثبت   لیبه منظور تکم   یی ها  تیمهـم اسـت کـه موقع  نی موثر است. بنابرا  حیبـه اطالعات صح  یابیدر دسـت  ینـینظـارت ع 

 (.15شـود)  هدر نظرگرفت ی نیمهـارت های بال

 ی موثر درحرفه پرستاری بررس  رییادگیبرروی تعمق، تفکر و    ینی دفترچه ثبت مهارتهـای بـال  ریتاث  ا یمطالعـه انجـام شده در استرال  در

 (. 16کردند) اد یپرستاری  ی به اهداف عال دنیبرای رس یابزار به عنـوان راهـ نیشد. پژوهشگران از ا

نشـان    ج یانجام شـد، نتـا  ستی و چک ل  ینیروش دفترچه ثبت مهـارت هـای بالدو    سهیکـه به منظور مقا  ـز ین  یگریمطالعه  د   در

 (17دارنـد.) شـترییب  تیرضـا ینیدفترچه ثبت مهارت های بال هیبر پا  یابیدرصد( ازارزش 71/85) انیداد کـه دانشجو

Patil  ( نشان دادند که تشو2002و همکاران )نکهیاستاد و دانشجو شده و عالوه بر ا  نیفوری، سبب تعامـل جـدی بـ  یی و راهنما  قی  

مناسب دانشجو توسط استاد و بازخورد مناسـب    یابیمناسب برای ارزش  ییدارد، فضا  ییموثر نقش به سزا  یریادگی  زانیم  شیبر افزا

 ( 18. )د کن ی را فراهم م یابیارزشـ

 

 : یداخل  اتیتجرب
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کردند که   انیبا عنوان بررسی الگ بوک در بخشهای بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری، ب یو همکاران در پژوهش ینجف

اساتید در خصوص الگ بوک مثبت تر از دانشجویان بود؛ اما از آنجایی که الگ بوک بایستی برطرف کننده نیازهای یادگیری     دگاهید

 (19محتوی آن به طور مستمر امری ضروری است.) در یدانشجویان باشد، بازنگر

برای ارزشیابی برنامه های آموزشی در گروههای آموزشی استفاده کردند . در این    انیو همکاران از الگ بوک های دانشجو  دهقانی 

یکه دانشجویان، مشکالت موجود در عرصه های آموزشی را  تعیین کرده اند.  آنها نتیجه گیری کردند که درصورت  نیمحقق  ،یبررس

در مورد اهمیت و نقش کارنامه عملکرد بالینی در ارزشیابی و بهبود برنامه به خوبی توجیه شوند،    زشیاساتید ودستیاران گروههای آمو

 ( 20می توان از کارنامه عملکرد بالینی برای ارزشیابی برنامه آموزشی استفاده نمود.)

  یابیارزش  د،یاسات  اران،یبرنامه ها، دست  کیستماتیس  تیریها، مد   کولومیرسالت برنامه، کور  یچالش ها  یو همکاران در مطالعه ا  ییایض

  یرا در ارتقا  یبخش  نیو مشارکت ب  ی الملل  نیب  یها، گسترش برنامه ها، توسعه حضور در عرصه ها  رساختیبرنامه ها، منابع و ز

 ( 21را ارائه کردند.) یلفمخت یو راهکارها  ییشناسا رانیا یتخصص  ق و فو یتخصص یآموزش پزشک

 یو پیگیر  انیو همکاران در دانشگاه علوم پزشکی اراک با استفاده از سیستم تحت وب، سیستم ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجو  زند

پرستاری از طریق تلفن همراه را طراحی نمودند که در این سامانه تحت وب امکان نمره دهی و مقایسه    Onlineو  ثبت اعتراضات   

 (22.)تدانشجویان با هم وجود داش

پرداختند که    یار یبا قالب جلسات الگ بوک در آموزش دست  یار یدست  ینمرات ارتقا  نیب  یهمبستگ  یو همکاران به بررس  یجواد

  نیوجود دارد و ب  یرابطه معنی دار  یاریدست  یدر آزمون ارتقا  ارانیدست  تیبا موفق  یتئور  ی کالس ها  نینشان داد که تنها ب  جینتا

  نی یبال یبه دور از آموزش مهارت ها   یآموزش  ی ها تیفعال  نیهمخوانی مشاهده نشد. همچن  وزشیآم  ی ها تیسؤاالت  آزمون با فعال

 (13بود.)

دادن    ان،یعدم کنترل کار تک تک دانشجو  ان،یدانشجو  دگاه یاز د  ینیبال  یابیارزش  یخطا  نیتر  عی و همکاران شا  یمطالعه فرخ  در

  یقبل  یمهارتها یمنصفانه نمرات، عدم بررس م یعدم تقس ان،یاطالعات توسط همه دانشجو لیبه دانشجو، عدم تکم ی واقع ریات غ نمر

 ( 23دانشجو بر اساس هدف ذکر شده است. ) یاب یو قوت به دانشجو و عدم ارز فعدم انعکاس نقاط ضع  ان،یدانشجو

  ـاد یز  ی لیو خ  ادیز  زانیبه م  انیدرصـد دانشجو  2/80  ، ینیبـال  یابیو همکـاران در مورد عوامل موثر بـر ارزشـ  یمطالعـه نـارنج  در

 ( 24نمودند. ) یم  د یگام به گام تاک یابیبـر ارزشـ

 

  (:یمختصر)فارس  شرح

 :ازیمورد ن راتییتغ  ی عموم   یازسنجی مشکالت سامانه الگ بوک سالم، مرور متون و ن  یگام اول : بررس

درمانگاه، ژورنال کالب،    ،یتئور  یموجود شامل کالس ها  یآموزش  یبر قالب ها  شتریشده بود که ب  یطراح  یبوک سالم به گونه ا  الگ

 ن یمشهد جزء اول یبود و دانشگاه علوم پزشک ریالگ بوک در نوع خود کم نظ نیداشت. گرچه که در شروع کار ا دیاتاق عمل و .. تاک

  ک یبه عنوان    زین  ستمیس  نیموجود، ا  یها  ستمیس  ریهمچون سا  نحالیبود با ا  یاریدر مقطع دست  کالگ بو  یدارا  یدانشگاهها

و    رانیتوسط مد  از ین  ن یموجود داشت. کم کم ا  یها  ی و رفع کاست  ی به ارتقا، به روزرسان  ازین  یریادگ ی  نیو همچن  یابیارزش  ستمیس

و    هایماریتمام ب  یریادگیاز    نانیالگ بوک، که اطم  یاز اهداف اصل  یک یبتواند    دیبا  ستمیس  نیشد که ا  یاحساس م  ستمیکاربران س
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  اریدست  یریادگی  یابیو ارزش  شی امکان پا  نکهیعالوه بر ا  بیترت  نی هر رشته است را پوشش دهد. به ا  کولومیکور  د یمورد تاک  یمهارتها

توانستند گروه    یم  زیدانشکده و دانشگاه ن  استگزارانیو س  رانیوجود داشت، مد  دیتوسط اسات  کولومیکور  یریادگی   یدهایبر اساس با

  د یجد  ستمیداده اند، موفق بوده اند؟ س  یآموزش م  کولومیبر اساس کور  دیدر آنچه را که با  ایکه آ  ندینما  شیمربوطه را پا  یآموزش

در مدت چهارسال    ع یشانا  یماریب  ا ینادر    یعمل جراح  کیبا    یشد که بالفرض اگر مواجهه آموزش   ی م  یزیبرنامه ر  یبه گونه ا  د یبا

شدند و در جهت رفع  یمتوجه م اریو خود دست یاز دانشکده تا گروه آموزش یداد، همه سطوح آموزش یرخ نم اریدست کی یلیتحص

انجام شده از    یها  یشد و بر اساس مذاکرات متعدد و بررس  ی م  دهیشیاند  یداتیتمه  ار،یدست  یلیدوره تحص  انیموجود قبل از پا   ازین

انداز بلند مدت در دانشگاه، طراح  کیسامانه واحد به عنوان    کیتحت    انیدانشجو  یتهایفعال  یساز  کپارچهی  مجمله لزو   یچشم 

تجارب    یبررس  ،ی مانه قبلمشکالت سا  یبررس  یمطالعات متعدد برا  دی سامانه جد  یدر دستور کار قرار گرفت. جهت طراح  د یسامانه جد 

  ی سامانه در حالت کل  دمانیچارچوب چ  هیاول  س ینو  شیاغاز شد و پ   یو دانشگاه   ی وهخاص درون گر  یازهایامر و ن  نیدر ا  یجهان

 .دیرس بیو به تصو هیآن ته

مثل جلسات ژورنال کالب، گراند راند، کنفرانس مشترک،    یآموزش  یبر قالب ها  دیتاک  یشد که به جا  نیبر ا  میتصم  دیجد  یطراح  در

هر رشته بر    دیمورد تاک  یو مهارتها  یآموزش  یدهایمورد توجه قرار گرفته بود، بر با  یدرمانگاه، اتاق عمل و ... که در الگ بوک قبل

  یوزارت متبوع در لزوم دسترس ی ها  یریگیبا توجه به پ  نیگردد. عالوه بر ا د یشده توسط وزارت متبوع تاک نییتع کولومیاساس کور

 د یمروار  یسالم به سامانه کشور  یشد که بستر الگ بوک از سامانه درون دانشگاه   نیبر ا  میتصم  اران،یبه الگ بوک دست  ینظارت

 ( 1وستیشود. )پ  جامبر بستر سامانه مذکور ان دی جد یمنتقل گردد و طراح

 

 یاریدست  یدر هر رشته آموزش  ی سامانه ا  ی ازهایمرتبط با ن یتخصص  یازسنجیدوم: ن  گام

هر رشته و حداقل   یآموزش  یدها یقرار گرفته و با  یمورد بررس  یدر دانشکده پزشک  کیهر رشته به تفک  کولومیکور  ند،یادامه فرآ  در

مرحله    نیکه در ا  ی. مشکلدیاستخراج گرد  اریدست  یسال آموزش  ک یبه تفک  کولوم یبر اساس کور  یماریهر مهارت و ب  یشده برا  نییتع

سال   کیها، حداقل ها به تفک  کولومیاز کور ی مختلف بود. به عنوان مثال در بعض یرشته ها کولومی رکو ی کپارچگیوجود داشت عدم 

  شی تعداد آزما  250  د ی در کل با  یشناس  بیآس  اریدست  کیشده بود که به عنوان مثال    نیینشده بود بلکه صرفا تع  نییتع  یآموزش

  ی موارد اصال حداقل  یدر بعض  نکهیا  ا یانجام دهد؟    یدر چه سال  د یباتعداد مهارت را    نیمشخص نبود که ا  یول  زکندیرا آنال  روسیو

 کیمشخص کرده بود که    کولومیتخصص طب اورژانس،صرفا کور  ایکودکان    یهایمارینشده بود، مثال در رشته ب  نییآموزش تع  یبرا

امکان    ینکرده بود. برا  نییتع  یرا بر حسب سال آموزش  یریادگیزمان    ا یمثال تعداد    ی ول  ندیمهارتها را آموزش بب  نیا  د یبا  اریدست

تا    یآموزش  یدر همه گروهها  ستمیس  یکپارچگیلزوم حفظ    نیآنها و همچن  یو نظارت بر روند آموزش  ارانیدست  یابیو ارزش  ش یپا

  یازهاین  یدر راستا  یتخصص  ی ها  یآماده شد بررس  هیچارچوب اول  نکهیبعد از ا  جهیبود. در نت  یوارد ضرور  نیحد امکان دانستن ا

  ن یقرار گرفت. در ا یمورد بحث و بررس  یآموزش یمورد نظر هر گروه با مشارکت خود گروهها  یفرع  یها دمانیخاص هر رشته و چ

مصوب، از آنها خواسته شد موارد   ی ضمن اعالم چارچوب کل  ، یآموزش  یجلسات متعدد و مذاکرات مختلف با گروه ها  یمرحله ط

 (2وستی)پ ندیگروه اعالم نما یجرهایگروه خود را در قالب پروس یو اصالح یشنهادیپ 

 

 و ساختار آن   راتیی تغ  ی استراتژ  ن ییسوم: تع  گام
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چارچوب خاص هر رشته و تخصص    ،یآموزش  ی با گروه ها  یو حضور  یو جلسات متعدد تلفننامه ها مذاکرات    ی توجه به جمع بند  با

سامانه مشخص شد.    ریمشخص شد و در قالب ورود اطالعات دانشجودر چند ساختار متعدد با توجه به درخواست گروه ها/ استاد/ مد

 ( 3وستی)پ 

 

 د یسامانه الگ بوک جد  یطراح  یدانشگاه، در راستا  یاطالعات معاونت آموزش  یچهارم : مذاکره با کارشناسان فناور  گام

 راتییتغ  ی شده در استراتژ  نییو امکانات تع  ازهایبا توجه به ن

دانشگاه قرار   یاطالعات معاونت آموزش  یکارشناسان فناور  اریسامانه در اخت  یشده مورد نظر در طراح  نیفاز چارچوب تدو  نیا  در

 (4وستی. )پ ردیدانشکده قرار گ اریدر اخت یجهت طراح یبا توجه به الزامات فن ازیگرفت تا بستر مورد ن

 

 کولومیهر رشته با نظر به کور  کیبه تفک  ارانیدست  یحرفه ا   یها   یستگیاطالعات منطبق بر شا  ی پنجم: آماده ساز  گام

 رشته 

رشته و    کولومیخود را که منطبق بر کور  یاریمقطع دست  یآموزش  ی نیبال  ی خواسته شد مهارت ها  یآموزش  ی ادامه از گروه ها  در

. پاسخ  ندیباشد ارسال نما یموجود در گروه م  یواقع  زاتیحال امکانات و تجه  نیو در ع   یاریدست  تی ترب  یحرفه ا  ی ستگیشا  یازهاین

آموزش   نیگروه و مسئول  رانی گرفت و با ارتباطات متعدد با مد   ی مجدد قرار م  یمورد بررس  شکدهتوسط کارشناسان دان   ی ارسال  یها

 (5وستیگرفت. )پ  یدر سامانه قرار م ینواقص آن برطرف و در کارپوشه آماده طراح یاریدست

 

 در آن و رفع نواقص   دیالگ بوک جد یو اجرا لوتیگروه پا  نیی ششم: تع  گام

 د یالگ بوک جد  یجهت اجرا  لوتیبه عنوان گروه پا  مان،یزنان و زا  یمرحله گروه آموزش  نیدر ا  ند،یمقدمات فرآ  یاز آماده ساز  بعد

دانشگاه و    یاطالعات معاونت آموزش  یفناور  ریمد  اران،یدست  د،ی اسات  هیدرمحل گروه زنان با حضور کل  یانتخاب شد. جلسه حضور

  دیو اسات  ارانیدست  یبرا  دیو نحوه ورود و پر کردن اطالعات، الگ جد  دیالگ جد   یشد و بعد از معرف  لیکارشناسان دانشکده تشک

ماهه،    6  یدر بازه زمان  دیو اسات  ارانیاطالعات توسط دست  لیو مقرر شد که با تکم  دی فعال گرد  97از آذر ماه    مانیگروه زنان و زا

گردد که بر اساس آن اصالحات انجام    افت یکاربران در  شنهاداتیو پ   یحمختلف اصال  ینقایص اولیه نرم افزار مشخص و بازخوردها

 شود.

 

پاسخ هر گروه توسط  یوجمع بند ازهاین کولوم، یاطالعات گروه ها بر اساس کور یو بارگذار دمانیچ یهفتم: طراح گام

 یاریکارشناس الگ دست

هر گروه و رشته   یشده برا  نیی تع  یبا توجه به طراح  زین  یگروه آموزش  23گروه زنان، اطالعات    لوت یماهه پا  6مدت زمان    یط  در

 . دیدر سامانه آماده گرد ینترنتیاز چند هزار صفحه ا ش ینشکده با گروه، در بو منظم دا ایتعامل پو جهیدر نت یتخصص
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 ی و اعضا   رانیهر گروه بر اساس نظر مد  ی شده برا   یو اصالحات ساختار الگ طراح  هیدیی تا  افتیدر  ند یهشتم: فرا  گام

 ی شیآزما  یگروه ها و اجرا   یعلم  اتیه

به عنوان رابط    یشده از طرف گروه آموزش  یمعرف   یعلم  اتیعضو ه  ایگروه و    ریمد  دییصفحات هر گروه بعد از اتمام، به تا  یطراح

دونفر از    ا ی  ک یتوسط    ی شیالگ، به صورت آزما  یمشکالت احتمال  صیو تشخ  دمانیچ  د یی. سپس جهت تادیرس  ی الگ، م   یآموزش

  یمدت رفع و سپس وارد فاز بعد  نیا  ی شده در ط  یی شد. مشکالت شناسا  ی گروه اجرا م  هرهفته در    ک یو غالبا به مدت    ارانیدست

 (5وستی. )پ دی گرد یم

 

هر   یبرا  دیاطالعات جهت شروع به کار الگ در سامانه مروار لیتکم  ی نامه و راهنما  وهیو ش ینهم: ارسال نامه رسم  گام

 وه ها گر  یمرحله با توجه به همکار 4در    یگروه آموزش

شروع به    یونینامه اتوماس  یکرده بود ط  افتیدر  هیدییتا  زیانها ن  یشیآزما  یو اجرا  یکه سامانه آنها طراح  ییمرحله بعد، گروه ها  در

نامه ارسال   وستیبه پ   زیسواالت مطرح شده پمفلت راهنما ن  ایبه مشکالت    ییشد. جهت پاسخگو  یم  یآن اطالع رسان  یکار رسم

  ی بانیسواالت و مسائل مرتبط با سامانه بود و پشت  یساعته پاسخگو  24به طور    زیالگ دانشکده ن  اسکارشن  نکهی. ضمن اد یگرد  ی م

 (6و7وستیداد. )پ  یمرتبط با آن را انجام م 

 

 ک یبه تفک  دیو اسات  انی جهت دانشجو  دیسامانه جد  ییآموزش و پاسخگو  ، یهیجلسات توج   ی دهم: برگزار  گام

 در مورد سامانه در اشکال مختلف برگزار شد ییو آموزش و پاسخگو یهیهر گروه جلسات توج یازهایتوجه به ن با

داشتند که کارشناس الگ دانشکده در گروه مربوطه حاضر شده به سواالت    یدر خواست جلسه گروه  یآموزش  ی گروه ها  یبرخ  •

 را ارائه داد.  ازیمورد ن  یآموزش ها ا یپاسخ داده و  

  ریسا  یو پاسخگو  افت یآموزش را از کارشناس الگ دانشکده در  یبه طور تک نفر  ارانیدست  ییدانشجو  نده یما گروه ها ن  یدر برخ  •

 گروه خود بود. ارانیدست

 کردند.   یم افتیالزم را در یها ییراهنما یحضور ا ی ی با تماس تلفن کیاستاد به تفک ای  اریهر دست زین  ییگروه ها  •

 شدند.  یی اطالعات پاسخگو دییآموزش نحوه تا یبرا یاغلب به صورت فرد زین  دیاسات •

  لیتکم ی اطالعات در سامانه مذکور و راهنما لیو لزوم تکم تیدر مورد اهم  یحیتوض زیورود ن  دیجد ارانیدست یهیدر جلسه توج •

 آن ارائه شده است.

 

در دو پنل استاد و   یهر گروه آموزش  ک یاطالعات در سامانه، به تفک  د ییو تا  ل یتکم  ی: ارسال گزارش آمارازدهمی  گام 

 دانشجو 
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جداگانه    ینامه ها  یو ط  هیته  98  ماهیدر د  اریاستاد و دست  کیبه تفک  یاریآموزش دست  یگروه ها  یسامانه برا  یگزارش آمار  نیاول

 (8وستیدوباره ارسال شد. )پ   زی ن  99گزارشات دراسفند    نیآنها فعال شده بود ارسال شد. ا  یکه سامانه تا آن زمان برا  یی گروه ها  یبرا

 

هر   ط یو دانشکده جهت اطالع از شرا  یگروه آموزش  نیرابط ب  نده ینما  نیی دوازدهم: بازخورد و تعامل با گروه با تع  گام

 نده یمسائل آ  ت یریگروه و مد

 ی طراح  نکهیشود و با توجه به ا  ی رو به رو م  یمختلف  یهمواره چالشها و بازخوردها  دی سامانه جد  یو راه انداز  یطراح  نکهیتوجه به ا  با

مطرح شد که    ی ابهامات و مشکالت  زین  عیفاز وس  یحال در اجرا  نی هر گروه انجام شده بود با ا  یتخصص  ی ازهایصفحات با توجه به ن

از گروه ها    ینامه ا  یراستا ط  نیبه وجود آمد در ا  ارانیستبه د  یینظرات آنها جهت پاسخگو  افتیبا گروه و در  یبه تعامل تخصص  ازین

  ی ازهایکنند تا ن یامر معرف نی در ا یتوانمند خود در جهت همکار ارانیدست ایجوان و عالقه مند و   دینفر از اسات کیخواسته شد تا 

با توجه به   یخاص  راتییشده باشد که هر زمان که گروه تغ  دهیدر سامانه د   ییایتوجه و پو  ردسامانه همواره مو  یو اصالح  یتوسعه ا

 (9وستیرا مدنظر داشت بتوان اعمال کرد.)پ  طیشرا

 

 و اصالح   ینی: بازبزدهمیس  گام

در جهت ارتقا ساختار    یمتعدد  یها  ی نیآنها بازب  ارانیو دست  یآموزش  ی کارشناس الگ و گروه ها  نیماب  ی توجه به تعامالت ف  با 

 (10وستیدردستور کار قرار گرفت که از آن جمله : )پ 

 ژورنال کالب، درمانگاه و ...  ،یمثل کالس تئور  یآموزش یاضافه شدن قالب ها •

 اعمال شد.  یاساس راتییتغ ی نیگوش حلق ب یدر گروه ها جرهایپروس  دمانیدر چ •

دانشجو   تیاستاد از فعال  یابیکمتر از حد انتظار/در حد انتظار/بیشتر از حد انتظار در قسمت ارز  تمیعملکرد با سه آ   تیفیفرم ک  جادیا  •

 اجرا شده تیتر به دانشجو در بازخورد فعال قیگروه ها جهت رصد بهتر و گزارش دق یدر برخ

 داده شد دیاسات دییو تا ارانیانجام شده توسط دست یتهایگروه از فعال ریمد یریمشاهده و گزارش گ یاز گروه ها دسترس یبه برخ •

 

 تعامل:   یها  وهیش

 اران یبورد وزارت جهت آزمون ارتقا دست اتیگزارشات سامانه الگ به ه ارائه

 ( 11وستیدانشکده )پ  یدانشگاه توسط معاونت محترم آموزش یلیتکم التیسامانه در سطح تحص یگزارش طراح ارائه

واتساپ    ارانیو دست  یآموزش  ی گروه ها  نیب  یو همکار  تعامل  گروه  دو  قالب  در  دانشکده  آموزش  توسعه  دفتر  کارشناس الگ  و 

 ( 12وستی)پ 

 یآموزش ی گروه ها ارانیدست یمتعدد کار با سامانه برا یآموزش یکارگاه ها برگزاری
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 ( 13وستیاطالعات در سامانه و ضوابط آن)پ  لیتکم یپمفلت راهنما برا  نیو تدو یطراح

 (6وستی)پ  یهر گروه آموزش یشروع به کار برا خیاعالم تار یونیاتوماس ینامه ها ارسال

 (8وستیمسائل مرتبط با سامانه )پ  یریگیپ  ی( برااریدست کی و   یعلم  اتیعضو ه  کیرابط توسط هر گروه ) ندهینما ک ی یمعرف

 ( 7وستیاستاد و دانشجو )پ کیها به تفک گروه یبرا یگزارش عملکرد ارسال

 (14وستی)پ دی اطالعات درسامانه جد لیتکم زانیالگ بوک با توجه به م یواعالم نمرات درون بخش محاسبه

 (15وستی)پ   مارستانهایو ب یآموزش یگروه ها یگزارشات الگ بوک جهت مستندات اعتباربخش ارسال

 

 حاصل:   جینتا

 ل یتکم  یبرا  یبازه زمان  نکهیشده و با توجه به ا  یساز  یماژور کامال درون  یاطالعات در سامانه خصوصا در گروه ها  لیتکم   ضرورت

 ارانیشود و دست  یم  ده ید  دیاسات  دییو تا  لیدر تکم  ارانیتوسط دست  یخوب  یها  یریگیشده پ   فیتعر  جریاطالعات مرتبط با هر پروس

 شوند.  ی خود م یآموزش یتهایفعال یریگیملزم به پ 

وجود    جریدر هر پروس  ارانیدست  یآموزش  تیاعالم وضع  ا ی و    ینمره ده   یبرا  یمشخص  اریسامانه الگ بوک سالم که مع  برخالف

سال   کیهر رشته به تفک  ارانیرا مشخص کرده و دست  جریهر پروس  یتمام، تعداد حداقل انجام برا  تیسامانه با شفاف  نینداشت، ا

کمک دوم، مستقل تحت نظارت استاد، مستقل، نظارت بر مقطع پایین تر آموزشی(    اول،)مشاهده، کمک  ونقششان در آن یاریدست

 کنند.  ی رصد م ی جریخود را در هر پروس تیوضع

خواستند آن را  ی خارج از دانشگاه م  طیدر مح ارانیکه دست  یداشت و در صورت ل یتکم تیدانشگاه قابل ط یصرفا در مح ی قبل سامانه 

سامانه    کهیبازهم بدون اشکال نبود. در حال یمشکل به مرور حل شد ول  نیبودند. اگرچه ا  یگریکنند ملزم به نصب نرم افزار د  لیتکم

و عدم وجود وقت    ارانیمتعدد دست  فیمساله با توجه به وظا  نی دارد که ا  زیدانشگاه را ن  طیاز مح  ارجدر خ   یامکان دسترس  دیجد

 دهد.  ی م ش یرا افزا ی افتیو صحت اطالعات در لیپر کردن سامانه، سرعت تکم یبرا مارستانیب طیمحدر   یکاف 

هفته   ک یحداکثر  ی و پسورد مختص هر دانشجو و در بازه زمان وزریو با  یبر خالف سامانه سالم اطالعات به شکل فرد د یجد سامانه

  اریدهد و هم دست  یشبه را کاهش م   ک یغلط و    یموضوع هم امکان گزارشها  نیگردد. ا  یم  لیتکم  جریبعد از انجام هر پروس  یا

  ن ی. عالوه بر ادیکم رنگ نشده است موارد را ثبت نما  ینیکه هنوز حافظه انجام مهارت بال  یهفته ا  کی  یموظف است در بازه زمان

 دهد.   ی را کاهش م  تیامکان ثبت خارج از واقع  زین  اریاستاد ناظر بر مهارت انجام شده توسط دست  دیجهت تائ  یهفته ا  کی  یبازه زمان 

کرده    جادیا یتر عیدانشکده در سطح وس رانیگروه ها و مد رانی و مد ارانیدست یآموزش ها را برا  تیریامکان مد  یدوره ا گزارشات

خود   یحرفه ا  یها  یآموزش توانمند  یدر راستا  یو گروه آموزش  دیاز اسات  یداند که چه توقعات  یم  اریکه هم دست  یاست. به نحو

 ران ینظر دارد. مد  ریآن ها را ز  یها  یتحت نظارت خود، توانمند  ارانیدست  یتهایرد فعال  ای   دییتا  کانداشته باشد و هم استاد با ام

  یاستاابهامات مختلف در ر  یمشاهده کرده و به طور کل   یاریگروه خود را در آموزش دست  تیوضع  ی قاب کل  کیدر    زیگروه ها ن

  تیوضع نیدهد، اگرچه ا ی را انجام م ازی مورد ن ی ها یریگیخود پ  گاهیدر جا کیآموزش و نمرات مرتبط با الگ رفع شده است و هر

 است.  ندیبر بهبود و ارتقا فرآ یآموزش یرده ها ی در تمام یعزم کل  ی ول ستیال مورد نظر دانشکده ن دهیهنوز در حالت ا
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و   یتخصص  ارانیدست  ین یآموزش بال طیمح یاب یجهت ارز DREEMیابیارزش یالگو یساز ادهیپ

 COVID-19 یریگ بابل در دوران همه یدانشگاه علوم پزشک ی و دندانپزشک یپزشک یفوق تخصص

Implementation of DREEM Evaluation Pattern To Evaluate Clinical Education Environment 

of Specialized and Sub-specialized Medical and Dental Assistants of Babol University of 

Medical Sciences During Covid-19 Pandemic 

 بابل  :دانشگاه

 

 یریام ی قائم می مر :ندیفرآ  صاحب

 

مراد  ییحی  سفویمطلق    ینیحس  نبیز  دهیس  :ندیفرآ  همکاران زهرا  ز  بیحب  اسمنی  یپور  ن  نبیزاده  فرزان   یروانیش  ایغالم 

  ی فیسمانه شر  یاوالد  هیسم  انیمانیسل  قهیصد   یروزجاهیعرب ف  ی نادعل  یمحسن محمد  یجهان  یمحمدعل   یروشنک ثاقب  رخواهیخ

 خداداد فاطمه حسن زاده  ق یعباس پور صد نبیفاِئزه آقاجانپور ز یفیشهربانو لط

 

 :یکل  هدف

بابل  در همه    یدانشگاه علوم پزشک  ارانیدست  ینیآموزش بال  طیاصالح مح   یابیجهت ارز   DREEMیابیارزش  یالگو  یساز  ادهیپ 

 COVID-19  یریگ

 

 : یاختصاص اهداف

مح  یریادگی  تیفیک  یابیارز - پزشک  ارانیدست  ینیبال  یها  طیدر  علوم  دانشگاه  به  گ  یوابسته  همه  دوران  در   ی ریبابل 
COVID-19 

 COVID-19 یریبابل در دوران همه گ یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست ینی آموزش بال د یعملکرد اسات یابیارز -

 COVID-19 یریبابل در دوران همه گ  یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست  یعلم یتوانمند یابیارز -
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 COVID-19 یریبابل در دوران همه گ یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست یاجتماع  طیشرا یابیارز -

 COVID-19 یریبابل در دوران همه گ یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست  ینیبال یآموزش یفضا یابیارز -

مح  یریادگی  تیفیک  یارتقا - پزشک  ی نیبال  ی ها  طیدر  علوم  دانشگاه  به  بررس  یوابسته  از  بعد  پرسشنامه   جینتا   یبابل 

DREEM  نقاط قوت و ضعف   ییو شناسا 

  یی و شناسا  DREEMپرسشنامه    جینتا  یبابل بعد از بررس  یدانشگاه علوم پزشک  ینیآموزش بال  دیعملکرد اسات  یارتقا -

 نقاط قوت و ضعف 

  یی و شناسا DREEMپرسشنامه  جینتا یبعد از بررس نیبابل در بال یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست یعلم یتوانمندیارتقا -

 نقاط قوت و ضعف 

نقاط    یی و شناسا  DREEMپرسشنامه    جینتا  یبابلبعد از بررس  یدانشگاه علوم پزشک  اران یدست  یاجتماع   طیشرا  یارتقا -

 قوت و ضعف

  ییو شناسا  DREEMپرسشنامه    جینتا  یبابل بعد از بررس  یدانشگاه علوم پزشک  ینی بال  یآموزش  یفضا  تیفیک  یارتقا -

 نقاط قوت و ضعف 

 

 مسئله:   انیب

  ار ینقش بس  نهمچنی  و   ها دانشگاه    یو درمان   یدر نظام آموزش  ارانیدست  ژه یبنابر نقش و  یپزشک  یو فوق تخصص  یتخصص  آموزش

کشور برخوردار است و  ارتقای آموزش پزشکی   یدر نظام آموزش عال یدیکل تاهمی از جامعه سالمت نظام در آموختگانمهم دانش 

  ت ی فیک  یرو تحول و ارتقا  نیهای اصلی سیاستگزاران آموزش پزشکی است و از ا  دغهتخصصی و فوق تخصصی همواره یکی از دغ 

  ستمیعملکرد س  در ارتقاء و بهبود  یدکلی  از ارکان   ارانیو صاحب نظران است. دست  ییاجرا  نیمسئول  یجد  های  دغدغه  از  هاآموزش آن 

است ).. اما از    ارانیبر عهده دست  یعلوم پزشک  یآموزش  اکزدر مر  مارانیب  روزیشوند و درمان شبانه    یمحسوب م  یو درمان   یآموزش

گذاشته ؛   یپزشک  رانیفراگ  هیکل  لیو تحص  یسبک زندگ  ژهیوبه  ،ی زندگ  یهابر همه جنبه   یادیز  ریکرونا تأث  روسیو  یآنجا که پاندم

در بخش   مارانیبا ب  رانیقرار گرفته است. با توجه به کاهش مواجهه فراگ  ریتحت تأث  یبه طور قابل توجه  زیکار و آموزش آنان ن  طیمح

و محدود شدن ساعات کاری، نبود پروسیجرها و موارد بالینی، دسترسی آنان را به رنج وسیعی از موارد بالینی کاهش    ی نیبال  یها

اکافی بودن این تجربیات بالینی در طول تحـصیل باعث افزایش سطح اضطراب، ترس از ناتوانی انجام کارهای بالینی و  داده است. ن

اصالح   یو اقدام برا  ینیمسائل موجود در آموزش بال  یرو شناسائ   نی(.از ا5تا    1در نتیجه کاهش میـزان یـادگیری آنان شده. است )

بدست آورده و در جهت ارتقا    ینیبال  یها  طیموجود در مح  طیاز شرا  یدرست  ریسازد تا تصو  ی را قادر م  یآموزش پزشک  انیآن متول

رو الزم است وضعیت موجود آموزش به صورت مستمر ارزیابی گردد و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی   نی(.  از ا6)  ندیآن اقدام نما

و ک بررس   تیفیشده  اب  ردیقرار گ  یآموزش مورد  از  یکی  آموزشی .  و فضای  اندازه گیری محیط  زمینه،  این  در  زارهای تشخیصی 

را   یاز برنامه پزشک یو بهتر شتریتواند درک ب ی آن م  یریاندازه گ لیو وسا  یشجو آموز یها یها در ارتباط با تئور هی(. نظر7است)

برنامه درسی است که به منزله روح برنامه بر  (. برابر تعریف، محیط آموزشی یا حال و هوای یادگیری، خود تظاهری از  1فراهم سازد )

با درک محیط پیرامون   ی( و9استاد و دانشجو بدانیم )  امل (. در واقع اگر یادگیری را تع8محیط دانشکده و عرصه آموزش جاری است)

  ا یدر سراسر دن  یموزشآ  طیمح یفاکتور ها یی شناسا  یبرا  یفراوان  ی(. تاکنون تالش ها10خود انگیزه و یادگیری را تنظیم می کند )

  ی م نیدر عرصه بال یکه باعث کاهش کارائ یاز مشکالت مختلف  رانیفراگ  دگاهید یر یاندازه گ یبرا ییانجام شده است. پرسشنامه ها

بالینی، پرسنل بخش و عوامل موجود در محیط بالینی   دی(. متغیرهای بسیاری از جمله دانشجو،  اسات1شده است. )  یشوند طراح
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نتایج یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهد. برای اطمینان از مفید و مؤثر بودن محیط بالینی در یادگیری این عوامل نیز باید مشخص 

و    ازهایتوجه به ن   ن یو بنابر ا  هستند  رانی(. یکی از مهم ترین منابع برای بررسی، خود فراگ10شده و مورد ارزشیابی قرار گیرند) 

با    یمطلوب آموزش  طیو فراهم نمودن مح  زهیانگ  جادیبه عنوان عوامل حساس در ا  د یخارج از دانشگاه با  طیمشکالت آنان در مح

جن و هاردن در    شنهادی(. یکی از الگو های اندازه گیری کمی محیط و فضای حاکم بر آموزش که بر اساس پ 11شود )  یتلق  تیاهم

 DREEM (Dundee Readyشده است    ی( در دانشگاه داندی در اسکاتلند طراح1997توسط دکترسوزان راف )    1986ال  س

Educational Environment Measureموثر    ت یریجهت مد  رندگانیادگی  طیمح  ییاشناس  تیاهم  لی(  نام دارد که به دل

الگو برای تشخیص مشکالت برنامه درسی و اثربخشی تغییر در آموزش و شناسایی   نیا نیارائه شده است. همچن یریادگیارتقا  یبرا

  50  یدارا  هپرسشنام  ن یشد ، ا  انیابزار ب  ن یا  ی(. همانطور که در معرف 12تفاوت محیط واقعی با محیط مطلوب نیز به کارمی رود)

دانشجو در سراسر جهان    1000استاد و    100به    کیآن توسط نزد  یی ای و پا  ییاست که روا  یجو آموزش  یدر ارتباط با بررس  تمیآ

 یاز کشور ها  یاریدر بس  ،یپزشک   یدر حرفه ها  یجو آموزش  یریدر ارتباط با اندازه گ  یعیشده است و هم اکنون بطور وس  دییتا

ه زمانها و بخشها در هم  ریدرگ  رانیقشر از فراگ  نیشتریکرونا ب  یری(. از آنجا که در همه گ13. )رد یگ  یم  رجهان مورد استفاده قرا

ا  ینیبال  ارانیدست از آغاز  از مح  یکه معاونت آموزش  یبحران با گزارشات  نیبوده و  و مشکالت آنان   ارانیدست  یآموزش  طیدانشگاه 

مسائل و    یو بررس  یو دندانپزشک  ی پزشک  یو فوق تخصص  یتخصص  ارانیدست  ینیآموزش بال  طیمح   ی ابیداشت ؛ جهت ارز  افتیدر

 ی بهتر  یاستفاده شد تا  فضا   DREEMو تالش در جهت مرتفع ساختن آن ، از ابزار پرسشنامه     ارانیدست  یرو  ش یپ   ی چالش ها

 فراهم شود. شانیا لیتحص یبرا
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 :یخارج  اتیتجرب

که    19-دیکو  یریدر دوران همه گ  ی دندانپزشک  انیدانشجو  ینیآموزش بال   طیمح  ی ابیو همکاران در مورد ارز  Kauraniمطالعه      در

در    انیدانشجو  تیانجام شد. اکثر  DREEM  ن یبا پرسشنامه آنال  النکا یسه کشور هند، نپال و سر  انیدانشجو   930با شرکت داوطلبانه

بود    یریادگی  یاز روش ها تیرضا ی نیبال  شیپ   انیدر دانشجو تیرضا زانیم نیشتریاظهار داشتند. ب ار یی باال  ت یها رضا طهیهمه ح

توسعه و    یمطالعه برا  نیا  جیداشتند. نتا   یی باال   تیرضا  ماریقابل انتقال در مراقبت از ب  یدر درک مهارت ها  ینیبال  انیو دانشجو

مداخالت    یمطالعه توسعه و اجرا  نیا  ج یداند. نتا  یرا الزم م   ینیبال   یهادر رشته    کیآکادم  شرفتیپ   یبرا  یشتریمداخالت ب  یاجرا 

 (. 15داند) ی را الزم م ی نیبال یدر رشته ها  انیدانشجو تیرضا شیافزا یبرا  یشتریب

ترم     یپزشک  انیاز نظر دانشجو  یآموزش  طیمح  یابیهندوستان در مورد ارز   parulه  و همکاران در دانشگا        karthikمطالعه    در

  ط یاز شرا  انیدانشجو  یحداکثر  تیانجام شد و رضا  ی نیبال  یآموزش  طیدر مورد مح   DREEMبا استفاده از پرسشنامه     8و    2،4،6

 (. 16)دی اظهار گرد نیسیتله مد طیدر مح یریادگیو   دیجد یآموزش

پزشک   Rehana Khalilمطالعه    در ،     QASSIMدانشگاه    یدر دانشکده   ی دانشجو  60با شرکت    یفیمطالعه ک  کیعربستان 

  ینیبال  طیداشتند که در مح  انیب  انیدانشجو  تی، اکثر19-دیدر دوران کو  ینیبال  یآموزش  طیسوال باز در مح  7  لهیبه وس  یپزشک

 (. 17شدند) شنیو کاهش زمان روت فتیو کم شدن تعداد ش ینیالب یجرهایکمبود پروس لیاز قب ییدچار چالش ها
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پرسشنامه   لیمصاحبه و تکم  قیکه از طر  یغرب  لدزیم  الت یدر ا  اران یدست  یآموزش  یطهایکراس و همکاران از مح  یبررس  نیهمچن

با    یی، آشنا  یریادگیاز    یابی،خودارز  گرانیل با دتعام  ی، چگونگ  یمعتقدند که ساختار برنامه آموزش  ارانیانجام شد نشان داد دست

 (. 18کار خود موثرند) طیآنها در مح یریادگی هستند  که در  یاز جمله عناصر گریکدیآنها با  لتعام ی و چگو نگ یریادگی طیمح

 ی در ارتباط با جو آموزش   یپزشک  یدانشجو  503   دگاهید  سهیو همکاران جهت مقاEdgernپژوهش که توسط      کیدر    نیهمچن

  ی در دانشگاهها  یدوره پزشک  یآموزش  یبرنامه ها  یمراحل مختلف اصالح و بازنگر  یجهت بررس  10و    6و    2  یلیتحص  یدر ترم ها

بعداز اعمال    یآموزش  طینسبت به مح  انیدانشجو  دگاه یکه د  دی، مشخص گرد  شدانجام     DREEMسوئد توسط ابزار    یعلوم پزشک

خود    یاجتماع   طیچون درک از شرا  یدر موارد  انیگزارش شد. اما دانشجو  145مثبت بود و مجموع نمره پرسشنامه   دیاصالحات جد

 (.19ها داشتند) تمیآ هینسبت به بق یتر نیی( نمره پا  بانیپشت ستمی)س

Lokuhetty  ن اجرا  زیو همکارانش  از  پزشک  یآموزش   دیبرنامه جد  یپس  دانشکده  )   یدر  در  UCFMکلمبو  بررس(  با    یارتباط 

استفاده کردند.   DREEM، از پرسشنامه  یآموزش طیمح یابیتغییر در آموزش  و شناسایی مشکالت درسی جهت ارز  نیاثربخشی ا

کردند و از آنان خواستند که بدون درج نام خود به   عیتوز  یعموم  یآخرپزشک  الس   یدانشجو  192  نیآنها پرسشنامه مذکور را ب

 ی و درک از جو آموزش  دیدرک از اسات  طهیدر ح  انینکته بود که دانشجو  ن ینشان دهنده ا  یپس ازبررس  ج ینتاپرسشها پاسخ دهند.  

 نکه یبودند.با وجود ا یناراض طهیدو ح نیاز ا زناناز  شیمردان ب زیپرسشنامه داشتند و ن گرید طهی نسبت به سه ح یتر نیینمرات پا

  ی خود داشتند اما نمره کل  یآموزش  طیاز مح  یمثبت  بای( درک  تقر%65)   انیدانشجو  تیاکثر  ی کسب شده بطور کل  ازاتیامت  ریدر تفس

متوسط   سمتبه    نییدر سراسر جهان جزء نمرات پا  گرید  ینمرات پژوهشها  سهیبود که در مقا  DREEM  7/53%کسب شده از  

  شنهاد یرا پ   شتریب  یتیبا نارضا  یها   طهیدر ح  تها یحما  شیو  افزا  د یمجدد برنامه جد   ی نیپژوهش باز ب  ن یا  سندگانیقرار گرفت.نو

 (. 20کردند)
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 : یداخل  اتیتجرب

  راز یش  ی دانشگاه علوم پزشک  یپزشک  انیدانشجو  ماریدر برنامه تماس زودرس با ب  یآموزش  طیدو مح   ی و همکاران جهت بررس  یکجور

آن با استفاده از نظرات    یی استفاده کردند. روا   طهیسوال در پنج ح  43با    طیمنطبق با شرا  یراتییبا مختصر تغ DREEMاز الگوی     

 ی پزشک  یدانشجو  87قرار گرفت. تعداد    دیید تامور  TEST - RETESTآن توسط آزمون     ییایپا  و  یصاحب نظران آموزش پزشک

 ما یمستق  مارانیب  تیزیو  عیو مشاهده سر  مارستانیب  طیبا مح  ییشدند ؛گروه اول به منظور آشنا  می به دو گروه تقس  یبصورت تصادف

رفته   ماریب  نیبال  ری  مایارشد مستق  یکوچک به همراه سر گروهها  ی او گروه دوم در گروهه  افتندیانتقال    رازیش  ینماز  مارستانیبه ب

معا به  مربوطه  استاد  با  تار  ماریب  نهیو  از  اطالع  با  و  آن    ماریب  خچهیپرداختند  با  ارتباط  در  به بحث  استاد خود  به همراه  به بحث 

  نیانگی ، م  ازیامت  172دادند. از مجموع    سخ پا طهیسوال در پنج ح  43   یحاو  DREEMهر دو گروه به پرسشنامه   انیپرداختند.در پا 

  ی داد.  تفاوت قابل مالحظه ا یمطلوب را نشان م  تیبود که هر دو وضع  110و در گروه دوم  103کسب شده در گروه اول   ازاتیامت

که    ی انیانشجومختلف آن آشنا شده بودند و د  یو مشاهده قسمتها  مارستانیب  طیبا مح  ماریب  نیکه قبل از حضور بر بال  یگروه   نیب

ب  کیاه  به همر  مایمستق به بحث در مورد  استاد مربوطه  ارشد و  از   دگاهیپرداختند وجود داشت. د  یم  مارانیسر گروه  اول  گروه 

 ی و جو آموزش  دی، اسات  یریادگی   یها  طهیشد. در ح  یابیخود نسبت به گروه دوم مثبت تر ارز  یاجتماع   طیو شرا  یعلم  یتوانمند

کردن   یو اختصاص تیفیبهبود ک یو تالش برا ییدوره ها نینچنی ا یجهت برگزار یزیداشتند. برنامه ر یتر بتمث دگاهی گروه دوم د

 (.27پژوهش بود) نیصاحبان ا شنهاداتیاز پ  هیآنها در مقاطع مختلف علوم پا

منظور از   نیا  یپرداختند و برا  رانیفراگ  دگاهی از د  یدانشکده دندانپزشک  یریادگی  طیمح  تیفیک  یبه بررس  زیو همکاران ن  ی اقوتی

دوره علوم    انینفر از دانشجو  107  یمطالعه بر رو  ن یاستفاده کردند. ا  طهیسوال در پنج ح  50  یحاو  DREEMپرسشنامه استاندارد

 ن یترشیبود. ب  200از    72/98  طهیرفسنجان انجام گرفت و نمره بدست آمده در پنج ح  یدندانپزشک نشکده، کار آموز و کارورز دا هیپا

 ن ینمره کسب شده از ا  نیباالتر  نیکارورز بود ، همچن  انیمربوط به دانشجو  ازیامت  نیکار آموز و کمتر  انیمربوط به دانشجو  ازیامت

از    یها  طهی مربوط به ح  بی نمره به ترت  نیخود و کمتر  یعلم  ینمندتوا  طهیدر ح  انیدانشجو  دگاه یمربوط به د  طهیپنج ح درک 

 (. 28بود) دیو اسات  یاجتماع  طی، شرا یریادگی

پزشک  ییموال به بررس  یو فاضل در دانشگاه علوم  ا  یآموزش  طیاز مح  یپزشک  انیدرک دانشجو  یهرمزگان    ن یخود پرداختند. در 

و    یعلم  ی، توانمند  ی، اتمسفر آموزش  دی، اسات  یریادگیدرک از    طهیدر پنج ح  DREEM  یازیامت  200از پرسشنامه    زیپژوهش ن

شرکت داشتند.     یبررس  نیدر ا  ینیو بال  یوپاتولوژیزی، ف  هیعلوم پا  یدر دوره ها  یزشکپ   یدانشجو  210استفاده شد.  یشاتمسفرآموز

نمره مربوط به   نیشتریو ب  یریادگ ی  طهینمره مربوط به درک از ح  نیبود.  کمتر  200از    DREEM6/99مجموع نمره کسب شده از  

مختلف    ی دوره ها  ن یو پسران نشان نداد. اما ب  دختران  دگاه ید    نیب  یدار  ی پژوهش تفاوت معن  نی ا  یها  افتهی درک از اجتماع بود.  
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مثبت   گریخود نسبت به دو گروه د  یآموزش  طیدر ارتباط با مح   ینیدر دوره بال  انیدانشجو  دگاهیدار بود. د  یتفاوت معن  نیا  یآموزش

 (.    29)تر بود

  1393بابل در سال    ی در دانشگاه علوم پزشک  ی پزشک  یتخصص  ارانیدست  یآموزش  طیمح  یو همکاران در بررس  یدر پژوهش قائم   

را به  ازاتیامت نیشتریب بیبه ترت یاجتماع   طیو شرا یاتمسفر آموزش ینیبال دیو اسات یریادگی ؛یعلم  یدرک از توانمند یها طهی،ح

 (.    30خود اختصاص دادند.  )

  

  ،ترسیپزشک  یدانشجو DREEMاساس مدل    مار،بریدر برنامه تماس زودرس با ب  یآموزش  طیدومح  سهیج وهمکاران،مقا  ی. کجور27

 1389 یآموزش علوم پزشک شی هما نیازدهمی ژهیو هیطب و تزک یپژوهش  یفصلنامه علم مار،یزودرس با ب دها،تماسیها وام

بر اساس   رانیفرا گ دگاهیرفسنجان از د  یدانشگاه علوم پزشک  یدانشکده دندانپزشک  یریادگی  طیمح  تیفیم و همکاران،ک  ی اقوتی  28.

 1389 یآموزش علوم پزشک ش یهما نی ازدهمی  ژهیو هیطب و تزک یپژوهش  ی،فصلنامه علمDREEMمدل 

 .29 Aghamolaei T, Fazel I Medical students' perceptions of the educational environment at 

an Iranian Medical Sciences University. BMC Med Educ. 2010 Nov 29;10:87 . 

 .30 Ghaemi Amiri M, Sum Sh, Esbakian B. Comparison of Viewpoints of Residents in Different 

Courses at Babol University of Medical Sciences towards the Clinical Learning Environment 

Based on the DREEM Questionnaire. 2015.Med Sci 4 (1), 31-35 

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

و   یازسنجین  ،یشامل ضرورت سنج  تیباشند. شرح فعال  یبابل م  یدانشگاه علوم پزشک  یو دندانپزشک  یپزشک  ارانیهدف دست  گروه

 باشند:   یم  لیبه شرح ذ یابیو اجرا و ارزش  یطراح

 

 : ندیفرا  نی انجام ا  ضرورت

و در راستای اهداف و سیاست های آموزشی کالن کشور ، به منظور تربیت    دیتوجه به چالش های نظام سالمت در بحران کو  با

  ی کالن برنامه جامع آموزش عال  ی ها  است یاهداف س  یبرخ  شبردیحاضر در جهت پ   ندیپزشکان حاذق، با مسئولیت و پاسخگو ، فرا

  "و    "سالمت  یگسترش عدالت در آموزش عال"،    "آموزش پاسخگو در نظام سالمت  کردیرو  یساز  نهینهاد  "نظام سالمت شامل  

به منظور آدرس   یدانش پژوه  ن یاجرا شده است. انجام ا   یدر علوم پزشک  یدر سند تحول و نوآور  "یاخالق حرفه ا  یساز  نهینهاد

 کالن فوق بوده است.  یها  استیس یستادر بحران مذکور  و در را یو دندانپزشک یپزشک ارانیدست یآموزش ی الش هابه چ  یده

  

 :یازسنجین
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با    یو دندانپزشک  یپزشک  ارانیقرار گرفت و دست  ریتحت تاث  19-دیکو  یریدر دوران همه گ  ینیبال  ی آموزش ها  نکهیتوجه به ا  با 

  دی جد  یزیروبرو شدند، لزوم برنامه ر  یدرمان   یجرهایپروس  یها  تیو محدود  مارانیمانند کم شدن مراجعه ب  یا  ده یمشکالت عد 

آمده، ما را بر آن داشت تا   شیپ   یبحران  طیدر شرا  ینیبال  یآموزش ها  تیف یران و حفظ کیروند حضور فراگ  تیریمد  یجهت چگونگ

بهبود هر چه   یو برا  میداشته باش  -یط اول مبارزه با کرونا در بعد آموزشبه عنوان خ  -ارانیدست  یآموزش  طیمح  طیبر شرا  یبازنگر

 .ردیالزم صورت گ یها یزیبرنامه ر طیشرا شتریب

 

 : یو آماده ساز  یطراح

 ی آموزش  تیوضع  یابیدانشگاه در خصوص ارز  یآموزش مجاز  تهیو کم  یآموزش  یبه دنبال جلسات منظم شورا   99سال    بهشتیارد  از

و معاون   ی نیبال یگروه ها رانیبا حضور مد  یجلسات یدانشگاه اقدام به برگزار یچالشها و مشکالت مربوطه ؛معاونت آموزش ی و بررس

 یآنان نمود. در جلسه ا ینیبال یآموزش ها تیف یجهت بهبود هرچه بهتر ک یو دندانپزشک یزشکدانشکده پ  یو روسا ینیآموزش بال

و   افتهیکاهش   ینیبال یجرهایداشتند که پروس انیب ینیبال دیاسات تیاکثر د،یبرگزار گرد 1399 بهشتیارد  16و 8 یخهایکه در تار

جهت   حیصح  یزیبرنامه ر  کی   د یندارند و با  ینیمواجهه با موارد بال یبرا  ی مهارت و اعتماد به نفس کاف  ارانیو خصوصا دست  رانیفراگ

 گردد.  یزیطرح ر دیجد طیدر شرا  ینیبال یآموزش ها تیفیحفظ ک

شروع کرونا و با توجه به اخبار   یدر بخشها از ابتدا  ارانیبا توجه به حضور کامل دست  دیمقرر گرد  تیجلسه با اتفاق نظر اکثر  نیا  در

  ینیآموزش بال  طیمح  یابیروش استاندارد و نظام مند جهت ارز  کی   ،ی و رفاه  یو مراجعات آنان در خصوص مشکالت آموزش  دهیرس

شده و با    یی شود تا نقاط ضعف و قوت شناسا  ده یآمده، سنج  شیپ   دی جد  طیو نظرات آنان در شرا  ردیگ  ارمورد استفاده قر  ارانیدست

دانشگاه با توجه به   یزش پزشکراستا مرکز مطالعات و توسعه آمو  نینقاط ضعف مرتفع گردد. در هم  حیصح  یزیو برنامه ر  تیریمد

، پرسشنامه  1395و  1388،1392 یدر سال ها DREEMابزار   لهیبه وس  ینیآموزش بال طیمح یابیسه دوره ارزش یتجربه برگزار

جهت فراهم نمودن    یبهتر  ماتیداد تا تصم  شنهادیپ   ینیبال  طیمح  یابیجهت ارزش  یرا به عنوان ابزار مناسب  DREEMاستاندارد  

 اتخاذ گردد.  ارانیدست لیمساعد جهت تحص طیشرا

 

 : برنامه  ی اجرا

 د ینفر از اسات  15آن را از منظر    ییدر پرسشنامه اعمال و روا  یراتییحاضر تغ  طیپرسشنامه مذکور، با توجه به شرا  یبعد از بررس 

  نکیو ل  دیگرد  یشد. سپس پرسشنامه در گوگل فرم طراح  دهیسنج   %85کرونباخ :  یبا آلفا  زیآن ن  ییا یو پا  یو آموزش پزشک  ینیبال

  لیقرار گرفت. پس از تکم  یو دندانپزشک   یپزشک  یو فوق تخصص  یتخصص  ارانیدست  اریدر اخت  ی ماع اجت  یشبکه ها  قیآن از طر

  ی آموزش  یپرسشنامه مذکور در جلسات شورا  جی. نتادیگرد  یاز پرسشنامه بررس  طهیهر ح  یو نمره ها  دیگرد  زیآن آنال  جیپرسشنامه نتا

جهت مرتفع کردن مشکالت و طرح    ینیبال  یگروه ها  رانیهمراه مد  هدانشگاه ب  یآموزش  رانیمد  یتا با نشست و همفکر  دیمطرح گرد

صورت گرفت؛ پرسشنامه    لیبه صورت ذDREEMپرسشنامه    لیاتخاذ گردد. تحل  یماتیحاضر تصم  طیمنطبق با شرا  یبرنامه ها  یزیر

(  ی اریو سال دست  یاریرشته دست  ت،یدر قسمت اول، شامل: )سن، جنس  یشناخت  تی باشد؛ مشخصات جمع  یدو قسمت م  یمذکور دارا

  ی علم  یتوانمند  ،ینیبال  دیاسات  ،یریادگی  طی از مح  ارانیشامل ادراک دست  DREEMپرسشنامه    یاصل   هیگو  50و قسمت دوم، شامل  

موافقم و کامال    ستم،ی)کامال مخالفم، مخالفم، مطمئن ن  یا  نهیپنج گز  کرتیل  یخود ، در مبنا  یاجتماع   طیشرا  ،یخود، جو آموزش

مثبت تر و مطلوب  یآموزش طیبوده و نمرات باالتر، نشان دهنده مح 200است. محدوده نمره کل پرسشنامه از صفر تا  ده موافقم( بو
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(  151-200)  ی( و عال101-150(، متوسط رو به باال )51-10(، وجود مشکالت فراوان )0-50) فی ضع اریتر بوده و در چهار گروه بس

و    یفراوان  یفیتوص  یشاخص ها  یریبا به کارگ  ج یانجام گرفت و نتا  spss26افزار    م نراطالعات با    لیشده است. تحل  یطبقه بند

 طه یسن و ح  یکم  ریمتغ  یبرا  ار یو انحراف مع  نیانگیم  یفیو آماره توص  یاریرشته و سال دست  ت،یجنس   یفیک  ی رهایمتغ  یدرصد برا

مختلف و   یها  طهینمرات ح  نی انگیاختالف م  یابیارز  ظورارائه شد. به من  یابیو نمره کل ارز  یآموزش  طیمح  یابیپنج گانه ارزش  یها

  ی ها  طهینمرات ح  نیانگیم  سهیمستقل و جهت مقا   tاز آزمون    یاریدر رشته دست  نیدر مردان و زنان و همچن  یاب ینمره کل ارز

و سطح    رفتیپذ   م طرفه انجا  کی   انس یوار  لیمختلف، تحل  یاریدست  ی در سال ها  انیدانشجو  دگاه ی از د  ی ابیمختلف و نمره کل ارز

 در نظر گرفته شد. 05/0برابر با  یدار یمعن

 

 تعامل:   یها  وهیش

 صورت گرفت:  ریخصوص تعامالت ز نیا در

و جهت   دیبرگزارگرد یمراکز درمان  یآموزش نیبا مسئول ی جهت هماهنگ EDCتوسط یجلسه ا ت،یفعال نیانجام ا بیتصو یابتدا در

 شد.  یزیبرنامه ر ؛ یابی ارزش یدر اجرا یهمکار یچگونگ

 . دی دانشگاه مطرح گرد یل یتکم التیتحص یدر جلسه شورا  جینتا  هیکل یابیارزش یاز اجرا پس

به صورت منظم در هنگام اصالح مشکالت مطرح شده به معاون    ارانیدست  تیآموزش و فعال  ندیاز فرا  یحضور  ی دهایبازد  گزاراشات

 شد.   یدانشگاه ارائه م یمحترم آموزش

 . شدیم  یامر اطالع رسان نیمشکالت به مسئول یریگیاستماع و جهت پ  زین یصنف یدر شورا  ارانیمطروحه دست یدرخواستها

 د یالم گردبه وزارت متبوع اع  تیگزارش اقدامات بهبود وضع یمکاتبه ا یط نیهمچن

 . دیسراسر کشور ثبت گرد  دی جهت استفاده اسات یدانش پژوه  یدانش پژوهانه در سامانه کشور یابیحاضر در قالب ارزش ندیفرا

 ارسال شد.  یو سوم آموزش پزشک ستیب شی انجام شده در قالب خالصه مقاله به هما اقدامات

 ارسال شد.   AMEE 2022اروپا  یکنفرانس انجمن آموزش پزشک زین یا مقاله

 

 :ندینقد فرا  یها  وهیش

روند    د ی برگزار گرد  ارانیدست  یصنف  یتابعه و شورا  ی محترم دانشکده ها  یروسا  ؛ ی نیمحترم بال  رانیبا مد   یجلسات مختلف  ی ط  در

 گرفت:  یجهت بهبود روند مورد توجه قرار م لیمطروحه به شرح ذ شنهاداتیو پ  یانجام شده مورد بحث و بررس یتهایفعال

 . دی گرد دیی آن تا ییایو پا  ییکرونا متناسب و سپس روا طی پرسشنامه بر اساس شرا سواالت

 . دیمشکالت ونظرها برگزار گرد دنیجهت شن ارانیو دست ین یگروه بال ی مدون با اعضا جلسات

 . دیگرد یریگیسخها، مواردپ پا زیحاصله ازآنال جیاستفاده از نتا با
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با توجه به کمبود زمان و امکانات مقررشد کالسها   ی ا... روحان تیآ ی درمان یدر مرکز آموزش کیکالس اکوست کی نیخصوص تام در

کودکان در سالن کنفرانس   مارستانیبرگزار گردد. در ب مارستانی ب ی دکتر خالق نژاد بلوک آموزش ی شهایدر سالن عترت و سالن هما

 برگزار گردد.  ریساختمان غد کیدر کالس شماره   ید بهشتیشه مارستانیو در ب کیشماره 

قوت به کار خود ادامه    زبایعصر ن  یدندانپزشک  ژهیو  یکهاینیدر دوران کرونا؛کل  یآموزش  یتهایاز موقع  نهیشد جهت استفاده به  مصوب

 حضور داشته باشند.  کهاینیکل نیا زدرین یعموم یدندانپزشک ؛کارورزانارانیدست یآموزش یتهایداده و جهت فعال

مشخص و جهت    ینیبال  یتا نقاط ضعف آموزشها  ردیصورت پذ  یشتر یبا دقت ب  کیالکترون  یالگ بوکها  لیشد نظارت بر تکم  مصوب

 .ردیصورت گ یزیاصالح آن برنامه ر

 یبرگزار  یبرنامه زمانبند  اران،یمشکالت دست  شتریب  یپرسشنامه، جهت بررس  قیاز طر  ارانیدست  یآموزش  طیمح  یکنار بررس  در

 . د یاعالم گرد ی درمان یمراکزآموزش هیو به کل یطراح ارانیدست یجلسات صنف

 شتر ینمودند. که ب  یهر رشته مشکالت مربوطه را مطرح م  ندگانیو نما  دیبرگزار گرد  یبه صورت فصل  ارانیدست  یصنف  یشورا  جلسات

 نمود.  یم  دییپرسشنامه را تا  جیبود که نتا ی و امکانات رفاه  التیو تسه  یو مسائل مال یاجتماع  طی،محیشکالت آموزششامل م

جلسات متعدد    یداشت، با برگزار  یکمتر  ازیها امت  طهیح  هیاز بق  ی ورفاه  یاجتماع   طیشرا  طهیح  نکهیپرسشنامه و ا  یتوجه به بررس  با

 آنان در دست اقدام قرار گرفت. تی مسئول مهیو ب ارانیدست التیحقوق و تسه شیافزا اران،یو امکانات دست یرفاه  طیشرا یو بررس

آنان مورد تقاضا    یلیتحص  یها  نهیوکمک هز  ارانیحقوق دست  شی وقت وزارت متبوع؛موضوع افزا  یمکاتبه با معاون محترم آموزش  با

 قرار گرفت.  شنهادیو پ 

قرار    زیمورد موافقت ن  ارانیدست  یها  نهیکمک هز  یدرصد  50  شی دانشگاه موضوع افزا  یامنا  اتیمحترم و ه  سیبا رئ  یمکاتبات   یط

 گرفت.

  دیو شه  یبهشت  دیشه  ی درمان  یدر مرکزآموزش  یپزشک  ارانیدست  یونهایپاو  ریدانشگاه جهت تعم  یبا معاونت توسعه و دفتر فن   هایزنیرا

 در دستور کار قرارگرفت. یدندانپزشک یتخصص  کینیدر کل یمشکالت ساختمان  ینژاد و اصالح برخ ییحی

و کم شدن   یحضور یدر پرسشنامه و به دنبال محدود شدن جلسات آموزش دیو اسات یآموزش یها طهیبر اساس نمرات ح نیهمچن

 از جمله: د؛یاجرا گرد ی متعدد ی کرونا، راهکارها یریدر دوران همه گ یحل مسائل آموزش یبرا ،ی درمان یجرهایپروس

  ی درخصوص چگونگ  ینیبال  دیاسات  یتوانمندساز  ی دانشگاه کارگاهها  یمرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشک  یزی: با برنامه رالف

  نیآنال  یدر کالسها  تیفعال  یو چگونگ   ایو کامتاز  نیال  یاستور   یمجاز  یمحتوا   هیته  یدر بستر نرم افزار ها  یمجاز  یمحتوا  هیته

 . دیبرگزار گرد دینو

دانشگاه اقدام    ITواحد    ی دانشگاه با هماهنگ  یمعاونت آموزشDREEM)موضوع پرسشنامه )  یریادگی  طیجهت بهبود مح  نی: همچنب

  دیو خر  هیکانکت و ته  یسامانه ادوب  دیتابعه و خر  یدرمان  ینت در دانشگاه و مراکز آموزش  نتریا  یساختها   ری ز  تیو تقو  یبه راه انداز

 نمود.  یمجاز یگهایژورنال کالبها و مورن یدر برگزار  ادهوب کم جهت استف ینهایدورب

 .دیگرد یداریخر زین دینو ینرم افزار آموزش مجاز نی آنال یاستفاده ازکالسها تیقابل یبا دانشگاه مجاز   یمکاتبات   ی: طج

 سامانه انجام شد.  نیدر ا یآموزش یو ارائه محتوا  د یدر سامانه نو د یاسات تی: فعالد
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هر رشته در آن   د یو اسات ارانیکه دست  یمجاز ینیآموزش بال یدر بستر واتساپ در گروهها  یمجاز یها Case Report ی: اجراه

 پرداختند. ی به بحث و تبادل نظر م

 نگیو جلسات مورن  یمجاز  یو ارائه راندها   تی( در بستر وبسا NASAAMEDاستاد و دانشجو)  کیآکادم  یشبکه همکار  ی: راه اندازو

 ی به محتواها  ارانیاز جمله دست  رانیفراگ  هیکل  یدانشگاه به منظور دسترس  ی مراکز درمان  یجرهایو پروس  ی نیمختلف بال  یگروه ها

 .ینیآموزش بال

  اران یدست  هیو ژورنال کالبها جهت استفاده کل  نگهایمورن  یدر برگزار  یدرمان  یمراکز آموزش  ریبا سا  ی ارتباط مجاز  تی: استفاده از قابلز

 ی درمان  اب یکم ای و   دیاز اطالعات موارد جد گریدر مراکز د

قرار    ارانیدست   اریدر اخت  یاموزش  طیروند بهبود مح یجهت بررس DREEMمرکز مطالعات ؛ مقرر شد مجددا پرسشنامه    شنهادیپ   با

 گردد.  لی به دست آمده تحل ج یگرفته و نتا

تع   یابیدست  زانیم  یپرسشنامه جهت بررس  نیا  1400ماه    ریساس مجددا درتا  نیهم  بر اهداف  نتا  نییبه  قبل جهت   جیشده در 

 اجرا شد. ارانیدست

مورد پرسش در سال گذشته بودند که بر    ارانیدرصد از آنها همان دست  85حضور داشتند که حدود    اریدست  71  یابیارزش  نیا  در

 شده بود.  شتریب یو مسائل رفاه  یاجتماع  یتهاید؛حمایاسات سیتدر طهیآنان از ح یتمندیبه عمل آمده رضا جیاساس نتا

 بعد از اعمال اصالحات  قبل از اعمال اصالحات حیطه های مورد ارزیابی 

 36 24/89 محیط یادگیری

 32/45 26 اساتید بالینی 
 23/71 17/46 توانمندی علمی خود

 27/36 23/49 جو آموزشی 
 15/22 13/01 شرایط اجتماعی خود 

نمره کل ارزیابی محیط  

 آموزشی 
104/85 134/74 

 

 حاصل:   جینتا

  

 :DREEMحاصل از پرسشنامه  جینتا

 58/33   03/5به صورت    یسن نیانگیسال و م  55تا    27در مطالعه شرکت داشتند، سن افراد در بازه   اریدست  73  اریدست  96تعداد    از

  ی ار یدرصد( در رشته دست  05/76نفر معادل    54)  انیدانشجو  تیدرصد( زن بوده اند. اکثر  1/45نفر )  32درصد( مرد و    9/54نفر )  39،  

 (. 1هستند )جدول  لیال تحص درصد( در ح 8/40نفر معادل  29و در سال چهارم ) یپزشک
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 ان یدانشجو  د یاز د  یکل   یابینمرات پرسشنامه، نمره ارز  ریگزارش شد که طبق تفس   85/104   29/27  یآموزش  طیمح  یابیکل ارز  نمره

 آن است. یمنف یاز جنبه ها شتریب یآموزش طیمثبت مح یجنبه ها ی عنیمورد مطالعه متوسط رو به باال بوده 

 توزیع فراوانی و درصد متغیرهای رشته و سال دستیاری – 1جدول  

  

 متغیر 

  

 تعداد )درصد( 

رشته  

 تحصیلی

 ( 05/۷۶)  54 دستیاری پزشکی

1۷  (۹5/23) 
 دستیاری دندانپزشکی

  

سال 

 دستیاری

 (3/11)  ۸ سال اول 

  

 (3/11)  ۸ سال دوم 

 ( ۶/3۶)  2۶ سال سوم 

 (۸/40)  2۹ سال چهارم
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انحراف معیار  حیطه )ادراک دانشجو از ... 

 میانگین 

 تفسیر نمره 

 محیط یادگیری 

 دیدگاه منفی 13-24بسیار ضعیف، 12-0

بسیار   37-48دیدگاه مثبت،  36-25

 رضایتبخش 

  

2۹/۷ ۸۹/24 

  

  

دیدگاه منفی نسبت به  

 آموزش 

 اساتید بالینی

بازآموزی  نیاز به    12-22بسیار ضعیف،  11-0

  34-44در مسیر درست، 23-33مجدد،

 رضایتبخش 

3۶/۶ 00/2۶   

 نقش استاد در مسیر درست 

  

 توانمندی علمی خود

جنبه های  9-16عدم اعتماد به نفس،  8-0

  25-32احساس مثبت تر،    17-24منفی زیاد، 

 وجود اعتماد به نفس 

احساس مثبت نسبت به   4۶/1۷ ۷3/4

 توانمندی علمی 

  

 آموزشیجو  

 نیاز به تغییرات،  13-24محیط بسیار بد، 12-0

  37-48نگرش به سمت مثبت، 36-25

 رضایتمندی کامل 

وجود بسیاری از مسائلِ   4۹/23 ۹1/۷

 نیازمند تغییر

 شرایط اجتماعی خود

 شرایط نامناسب  8-14شرایط خیلی بد، 7-0

 بسیار خوب  22-28زیاد بد نیست،  21-15

 اجتماعی نامناسب شرایط  13/ 01 43/4

 نمره کل ارزیابی محیط آموزشی

  

 وجود مشکل فراوان، 51- 100بسیار ضعیف،  50-0

 عالی  151-200متوسط رو به باال،  101- 150

آموزشی   104/ 85  29/27 محیط  مثبت  های  جنبه 
 بیشتر از جنبه های منفی آن است. 



 

202 

قرار گرفت.    یمورد بررس  یاریرشته و سال دست  ت،ی برحسب جنس  یابیمختلف و نمره کل ارز  یها   طهینمرات ح  نیانگیم  اختالف

( p=015/0معنادار شده است)  "خود  یعلم  یادراک دانشجو از توانمند"  طهی افراد، تنها در ح  تینمرات بر اساس جنس  نیانگیتفاوت م

دارند. در نمره    یخود نگرش مثبت تر  یعلم  یاز مردان نسبت به توانمند  شتریزنان ب  طه،یح  نینمره ا   نیانگیو با توجه به مقدار م

  یآموزش  طیمح  یابینمرات ارز  ن یانگی(، اختالف مp=127/0)"ین یبال  د یادراک دانشجو از اسات"  طهیها به جز ح  طهیح  یو تمام   ی کل

ها    طهیح  ی نمرات تمام  نیانگیه تفاوت م ک  ی (. در حال(p<05/0)معنادار است)  یو دندانپزشک  یپزشک  یاریدر دو رشته دست  ینیبال

 (. 3()جدولp>05/0)اول تا چهارم( معنادار نشده است) یاریمختلف دست  یو نمره کل در سال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نمرات ارزیابی دانشجویان دستیاری نسبت به محیط بالینی برحسب جنسیت، رشته و سال   –3جدول 

 دستیاری 

 حیطه ) ادراک دانشجو 

 از ( 

 متغیرها 

اساتید  یادگیری

 بالینی

توانمندی  

 علمی خود 

جو  

 آموزشی

شرایط 

اجتماعی  

 خود 

نمره کل  

 ارزیابی

  

 جنسیت 

 ۶۶/۶ مرد

1۶/23 

۷1/۶  

50/25 

۹4/3 

۹۷/15 

۸4/۶ 

50/21 

10/4  

0۹/12 

1۷/25  

21/۹۸ 

  5۶/۷ زن 

31/2۶ 

11/۶  

41/2۶ 

02/5 

۶۹/1۸ 

43/۸ 

13/25 

۶0/4 

۷۷/13 

0۷/2۸ 

30/110 
*value-p 0۷0/0=p 552/0=p 015/0=p 054/0=p 114/0=p 0۶3/0=p 

رشته 

 دستیاری 

 23/۷ پزشکی

5۷/2۶ 

۶۷/۶ 

۶5/2۶ 

۸2/4 

15/1۸ 

13/۸  

۷2/24 

23/4 

0۹/14 

0۷/2۸ 

1۸/110 

 3۸/4 دندانپزشکی 

53/1۹ 

۸۶/4 

۹4/23 

۸0/3 

2۹/15 

۸2/5 

5۹/1۹ 

24/3 

5۹/۹ 

۷۶/15  

۹4/۸۷ 

  *value-p 0001/0>p 12۷/0=p 02۹/0=p 01۹/0=p 0001/0>p 003/0=p 

  

سال 

 دستیاری 

  54/10 اول

۸۸/21 

۷۸/10  

۷5/23 

0۹/5 

3۸/1۷ 

۸2/۹  

00/20 

40/4 

00/12 

۷۶/3۷  

00/۹5 

 0۶/۸ دوم 

۸۸/2۶ 

5۹/۷ 

۷5/24 

۶1/3  

۷5/1۸ 

۷۹/۹ 

3۸/22 

۸۹/4 

۷5/12 

13/31  

50/105 

  3۷/۷ سوم 

۸1/25 

4۹/5 

3۸/2۷ 

33/5  

54/1۷ 

10/۸  

00/24 

۶۹/4 

50/13 

21/2۸  

23/10۸ 

 ۹۷/5 چهارم 

34/24 

1۹/5 

۷2/25 

50/4  

0۷/1۷ 

۷1/۶  

31/24 

2۶/4 

۹3/12 

۶۸/22  

3۷/104 

  p-
**value 

4۷۸/0=p 4۶۶/0=p ۸55/0=p 554/0=p ۸۶3/0=p ۷02/0=p 
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طب   یهامهارت  یاحرفه نیآموزش ب یدوره ران یفراگ یابرنامه  یابیجامع ارزش ستم یس یطراح

 اهلل االعظم)عج( ه یبق ی( دانشگاه علوم پزشکی کی)تاکتیرزم

Designing a programmatic assessment system for learners of inter-professional training 

courses in combat (tactical) medicine skills at Baqiyatallah University of Medical Sciences 

 

 اهلل هی: بقدانشگاه

 

 دیمو السادات حهی زهره وفادار، مل :ندیفرآ  صاحب

 

 اکرم پرنده  -زاده  یخاقان ی مرتض -ی عباس عباد - رضا جواد زاده  دیحم :ندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

 ( یکی)تاکتی طب رزم یهامهارت یاحرفه  نی آموزش ب یدوره رانیفراگ یابرنامه یابیجامع ارزش ستمیس یطراح

 

 : یاختصاص اهداف

 ( ؟یبا چه هدف ؟یزیطب رزم )چه چ یهامهارت یاحرفه نیدوره آموزش ب یابیو تمرکز ارزش یتوانمند یها طهیموضوع، ح نییتع

  ؟یچه کسان  یطب رزم )توسط و برا  یهامهارت  یاحرفه   نیدوره آموزش ب  یابینفعان، مشارکت کنندگان و ساختار ارزش  یذ  نییتع

 ( ؟یچه منابع و امکانات

  ؟ یچه زمان  ؟یطب رزم )باچه روش  یهامهارت  یاحرفه   نیدوره آموزش ب  یابیاطالعات ارزش  لیو تحل   یگردآور  یها  وهیش  نییتع

 کجا؟( 

ارزش  رانیفراگ  تبهیارائه حما  یها  وهیش  نییتع ب  یابیدر  ارتباط؟بازخوردو    یطب رزم )برقرار  یهامهارت  یاحرفه  نیدوره آموزش 

 ( نگ؟یمنتور  ؟یشیبازاند

 (؟یابیطب رزم )فراارزش یهامهارت یاحرفه نیدوره آموزش ب یابینقادانه ارزش یاطالعات و بررس لیتحل وهیش نییتع
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 مسئله:   انیب

  ریمتفاوت و متغ  ی ازهایبه ن  ییدر عرصه سالمت در بحران ها و جنگ ها )طب رزم(، پاسخگو  یآموزش  ی رسالت سازمانها  نیمهمتر 

جوامع   یمیو اقل  یاسیس  ، یده در جامعه را شامل شده و هماهنگ با تحوالت اجتماع رخ دا  رییکه هرنوع تغ  یجوامع بوده، به گونه ا

  ابت،ی و د  ی عروق  –یقلب  یها  ی ماریقرن حاضر تغییر الگوی بیماریها به سمت بیماریهای مزمن مانند سرطان، ب  در(.  1ارائه گردد. )

و افزایش هزینه های درمان از   ی زندگ   تیفیسالمند شدن جمعیت، فراتر رفتن بیماریها از مرزهای جغرافیایی ، افزایش توجه به ک

ضرورت ارائه    ،یو فرا منطقه ا  یدرون منطقه ا  یو حوادث، جنگ ها  ا یبال  ،ی جهانبحران هادر سطح    شیافزا  گرید  یو از سو  کسوی

(.  3, 2ساخته است) ریرا اجتناب ناپذ ی در بخش درمان به خصوص در حوزه طب نظام یاحرفه نی ب ی ها یوهمکار یمیمراقبتهای ت

علوم سالمت و طب رزم جهت    رانیدر فراگ  یاحرفه  نیب  یو همکار  یمیعملکرد ت  یها  یستگی و ارتقاء شا   جاد یراستا ا  نیدر هم

 ن یاز مهمتر  نینو  یجنگ ها  نیو انسان ساز همچن  یعیطب  یجهت مقابله با بحران ها  ی جوامع، وآمادگ  یسالمت   یازهای به ن  ییپاسخگو

 (.4وطب رزم است) ی در حوزه نظام یآموزش ی سازمان ها یالزامات و چالش ها

شاخه منحصر به فرد از علوم سالمت است که دارای پشتوانه وسیعی از فعالیتهای    کیرزم) نظامی( یک دیسیپلین آکادمیک و   طب

نظامی با دانش و تجربه ای که دارند به تشخیص و برطرف کردن نیازهای نیروهای نظامی در    یدرمان   میاست. ت  یوپژوهش  علمی

. طب نظامی دربرگیرنده بررسی، پیشگیری، پاکسازی، انتقال، جا به جایی، مراقبت و  ازندمیپرد  ای در حوادث وبال  ایصحنه جنگ و  

قرار گرفته  یادینشده ز ینیب شی شده وپ  ینیب شیفعالیت شغلی خود در معرض خطرات پ درمان نیروهای نظامی است که به خاطر 

منحصر به فرد    یها  بیآس  ایاز نشانگان    یفیدرمان ط  بهطب رزم    ای   یطب نظام   نیدچار بیماری یا صدمه شده اند. عالوه بر ا  ایو  

  یو نقش منحصر به فرد طب رزم در حفظ و سالمت   فیوظا  ی  طهینوظهور هستند. با توجه به ح  ایپردازد که در جوامع ناشناخته  یم

 (.5طب رزم است) نفکیبخش ال یحرفه ا نیو ب یمیجوامع، عمکلرد ت

در مورد فقدان توانایی ارائه مراقبت تیمی در فارغ التحصیالن رشته های مختلف پزشکی    1973بهداشت جهانی در سال    سازمان

را راهی   "آموزش چند حرفه ای"  1978شتی و پیامدهای نامطلوب آن هشدار داد. سپس در اجالس آلمااتا در قزاقستان در سال  وبهدا

با گزارش کشورها در دستیابی به پیامدهای    1988کیفیت مراقبتها مطرح کرد. یک دهه بعد در سال    ءبرای بهبود عملکرد تیمی و ارتقا

را به عنوان بهترین راهبرد در جهت دستیابی به شعار بهداشت برای همه تا سال    "یاوزش بین حرفه آم"مثبت آموزش بین حرفه ای،  

 (. 5معرفی نمود) 2000

( ، آموزش بین حرفه ای زمانی اتفاق می افتد که فراگیران CAIPE-UKتعریف مرکز توسعه آموزش بین حرفه ای در انگلستان)  طبق

هم ودر باره ی هم ودر جهت ارائه مراقبت همکارانه و موثر ومبتنی بر مددجو آموزش ببینند  دو یا چند رشته علوم سالمت باهم، از

مختلف سالمت را برای ایجاد تعامل وارتقاء یک محیط یادگیری مشارکتی و به هم    یفراگیران حرفه ها  ،یاحرفه   نی(. آموزش ب7,  6)

نگرش و صالحیتهای الزم در فراگیران، جهت ارائه مراقبت تیمی،   پیوسته در کنار هم قرار می دهد. هدف آن توسعه دانش، مهارت،

 ( 10-8مددجویان می باشد) ایجامع ویکپارچه از بیمار و ارتقاء پیامدهای مراقبت بر

هنوز آموزش علوم سالمت در کشور ما وبه خصوص در حوزه   ،یاحرفه  نیو ب  ی میت  ی  وهیبه ارائه درمان و مراقبت به ش  ازین  رغمیعل

فاقد    یاآموزش تک حرفه  یکردهایرو  النی(. فارغ التحص11شود)  یارائه م  یاوطب رزم، به طور عمده به شیوه ی تک حرفه  ی نظام

 م یبه طور مستق  ط،یشرا  نینامطلوب ا  امدیهستند، پ   یاحرفه   نی ب  یها  یو همکار  یمیومراقبت ت  مانارائه در  یالزم برا  یتوانمند

  ، یاحرفه  نیب  ی ها  یوجود دارد که ضعف در تعامالت وهمکار  یا  نده ی(. شواهد فزا4دهد)  یوجامعه را هدف قرار م   انیسالمت مددجو

مشترک   یریپذ  تیعدم مسئول  ،ینیبال  یریگ  میدر تصم  یاخالق  یهاچالش  ،یمنجر به بروز اشتباهات قابل اجتناب پزشک  ییاز سو
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  گرید  یبوده و از سو  یفرد  یها  یریگ  میبر تصم  د یبا تاک  یمواز  ایمتضاد    یعوارض درمان ها  شیافزا  ماران،ینسبت به ب  یوجمع

عدم دسترسی یکسان افراد   هافزایش هنگفت هزینه های درمان بدون اثربخشی مناسب، طبقه بندی ها و عدم توازن قدرت، در نتیج

 (.12دارد) یجامعه به خدمات بهداشتی ودرمانی وبه عبارتی بی عدالتی در نظام بهداشت وسالمت را در پ

علوم    ی در دانشگاه ها  یاحرفه   نیجوامع، هنوزآموزش ب  یسالمت  یازهای متناسب با ن  ،یآموزش  یکردهایرو  رییتوجه به ضرورت تغ  با

است که اکثر    یدر حال  نی(. ا13,  11به طور اخص، مورد توجه قرار نگرفته است)  یم و در حوزه نظامبه طور اع   رانیسالمت در ا

  ی ستگیاز شا  ی کیرا    یاحرفه  ن یب  یو همکار  ی میارائه عملکرد ت  یی توانا  ، یالملل  ن یدر سطح ب  زمعلوم سالمت و طب ر  ی دانشگاهها

 ران،یدر فراگ  ی ستگیشا  نیبه ا  ی اب یدست  یدر راستا  ا یدن  یاز کشورها  یاریکرده وسالهاست که در بس  فیتعر  رانیفراگ  یضرور  یها

اموزش   یحرکت به سو  ،یکنون  طیدر شرا  ،یر سازمان بهداشت جهانی(. به تعب14شوند)  یارائه م  یاحرفه   نیاموزش ها به صورت ب

  ک یباشند،    یآت  یو نسل ها  یجوامع فعل  یسالمت  یازهاین  یپاسخگوکه    النیاز فارغ التحص  یدینسل جد   تیترب  یبرا  یاحرفه   نیب

 (.15است) ریضرورت اجتناب ناپذ  کیبلکه  ستیانتخاب ن

است   یکردیرو  یبرنامه ا  یابینام دارد. ارزش   یبرنامه ا  یابیدر حال ظهور است که ارز  یدر آموزش پزشک  یابیبه ارزش  یدیجد  کردیرو

با   ازیو در صورت ن  لیو تحل  هی تجز  ،یبه طور مستمر جمع آور  رنده یادگی  شرفتیو پ   یستگیکه در آن اطالعات معمول در مورد شا

آنها حداکثر    ی و مرب  رنده یادگی هدف که هم به    نیشود، با ا  یم   لیبه طور هدفمند تکم  ی منابع اضاف  ریا شده از س  یاطالعات جمع آور

کار معموال   نیا  یکند. برا  یم  یریگ  میتصم  یابیکارگروه ارزش  ز ین  انیفراهم شود. در پا  یامکان بهره بردار  شود و هم  یاطالع رسان

 (. 16شود ) یمتنوع استفاده م  یاز انواع ابزارها

  ن یجامعه و ضرورت ارائه اموزش ب  راتییمتناسب با تغ  یدرس  یبرنامه ها  یو ضرورت به روز شدن محتوا  تیسو با توجه به اهم  کی  از

مرتبط با    یها و چالش ها  کولومیکور  نیمتمرکز در تدو  یها  یگزار   استیبا توجه به س  گرید  یدر علوم سالمت، و از سو  یاحرفه 

از نظر تفک  یدرس  یها  برنامهدر    یاحرفه   نیآموزش ب  قیتلف   ، ی زمان  یهماهنگ  ،یآموزش  یدانشکده ها و محتواها  کیبه خصوص 

جهش به    ای  زیخ  کینتوان با    دیشا  ،یاحرفه   نیب  ی  وهیدر ارائه اموزش به ش  یعلم  تیهئ  یاعضا  یمحتوا، بودجه و توانمند  ،ی مکان

 ی درس  یرا در برنامه    یاحرفه   نیاموزش ب  جیکوچک به تدر  یا توان با گامه  ی اما م  م،یجهت بده  رییتغ  یاحرفه   نیسمت آموزش ب

 راتییتغ  جادیبزرگتر را فراهم اورد.اما ا  راتییتغ  نهیزم  جیتواند به تدر  یهر چند اندک م  ینمود. گام ها  قیعلوم سالمت تلف  انیدانشجو

توان در مورد    ی جامع وکامل نم  یابیرزشسا  ستمیحاصله است. بدون داشتن س  ی امدهای اقدامات و سنجش پ   یابیبزرگتر منوط به ارزش

 تیاهلل )عج( با توجه به مامور  هیبق  یراستا دانشگاه علوم پزشک  نی. در همدیرس  یقطع  جهیو استمرار انها به نت  راتییتغ  یاثربخش

  یستگیشا   وارتقاء  جادیبا هدف ا  رانیفراگ  یدرس  یدربرنامه    یاحرفه  نیآموزش ب  قی را جهت تلف  ی(، اقدامات   یخود)طب رزم  یسازمان

  ستم یس  یانجام داده است. سپس با طراح  رانی( در فراگیکی)تاکتیطب رزم  یهامهارت در    یاحرفه  نیب  یو همکار  یمیعملکرد ت

قرار داده    ش ی( را مورد سنجش وپایکی)تاکتیطب رزم  یهامهارت   یاحرفه  نیآموزش ب  یدوره  ران،یفراگ  یابرنامه  یابیجامع ارزش

 است.

 

 :یخارج  اتیتجرب

وبا هدف ارتقاء    ژه یو  یها  تهیکم  لیبا تشک  1961آن از سال    ی: مقدمات اجراایکلمب  شیتیدردانشگاه بر  یاحرفه  نیآموزش ب  - 1 

 مار یبر ب  یمبتن  یمراقبت ها  ت یفیبه ارتقاء ک  ییدر پاسخگو  انیدر دانشجو  یاحرفه   نیب  یها  یو همکار   یمیعملکرد ت  یتوانمند

مختلف علوم    یحرفه    15  دیواسات  انیبا مشارکت دانشجو  یاحرفه  نیآموزش ب  یواکنون برنامه ها  افتهیتوسعه    لهاسا  یشروع و در ط



 

206 

همپوشان    یقسمت  3  یالگو  کیدر    ایکلمب  شیتیدانشگاه بر  یاحرفه  نیشود. آموزش ب  یاجرا م  ینیو بال  یسالمت در دو بخش تئور

  ک یشود، ورود دانشجو در هر  یاجرا م یخبرگ Immersion 3- Mastery یغرقه ساز -Exposure 2مواجهه-  1 ندیفرا  3با 

 (. 17دارد ) یورود به هر مرحله بستگ یاو برا ی آمادگ زانیوم یاحرفه یآموزش ها افتیدر زانیوم یلیبه سال تحص  ندهایفرا نیاز ا

 :یدر دانشگاه دالهوز یاحرفه  نیآموزش ب یالگو -2

  ی،داروساز  یو دانشکده پرستار ی،دندانپزشک  یپزشک یدر دانشکده ها  انیاز دو دهه است دانشجو شیدر کانادا ب  یدالهوز  دردانشگاه

.  نندیب  یآموزش م  یمراقبت  یاحرفه  نیب  یها  میارائه عملکرد همکارانه در ت  یبرا  یاحرفه   نیآموزش ب  قیو علوم وابسته سالمت، از طر

مرتبط با هم    ستمیمدل شامل دو س  نیرا در بردارد. ا  ی وعمل  ین یبال  یتهایبر کالس تا موقع  یآموزش مبتن  از  یآموزش ها دامنه ا

س  . س  یاحرفه   ستمیوس  یآموزش  ستمیاست  مرکز  در  ،تقو  ستمی،  آن  وهدف  دارد  قرار  دانشجو    ی ریادگی   یامدهایپ   تیآموزش 

مدل ارتباط    نیاست. نقطه قوت ا  مارانیب  یامدهایپ   تیآن، تقو  هدفقرار دارد و  ماریب  یاحرفه  ستمیاست ودر مرکز س  انیدانشجو

  ی برقرار م  ماریومراقبت از ب انیدانشجو   یآموخته ها نیرا ب ا یمنسجم وپو یاست که پل  یاوحرفه یآموزش  ستمیس وستهیتنگاتنگ وپ 

 لگر یتسه  نیچند  نیوهمچن  مختلف  یاز دانشکده ها  ییاجرا  ی  تهیکم  کی،    یاحرفه   نیآموزش ب  یالگو  نیا  یسازد . جهت اجرا

برنامه    نیمورد انتظار در ا  یامدهایکنند. پ   ی م  تیو حما  تیرا هدا  ییدانشجو  یاحرفه  نیب  یها  میمراحل ت   یحضور دارند که در تمام 

 یبرا  دیتاسا  یتوانمند  تی، تقو  انیدر دانشجو  مار یبر ب  یوهمکارانه مبتن  ی میارائه مراقبت ت  یها  یستگیشامل : توسعه وارتقاء شا

خوداست.   ی سالمت  تیوضع  تیریمد  یبرا  مارانیب  یوتوسعه توانمند  لی، تسه  یاحرفه  نیب  یریادگی در    انیدانشجو  ییوراهنما  تیحما

پ   انیدانشجو شامل :    ییکنند که در هر سال مداخالت دانشجو  یشرکت م  یاحرفه  نیب  یآموزش  یدر برنامه ها  یاپ یدر دو سال 

و    یاحرفه   نیب  یریادگی  یوسپس جلسات آموزش  یاحرفه   نیآموزش ب  یوروش ها  میبا مفاه  ییاآشن جهت    یکارگاه آموزش  لیتشک

پ   8  تیدر نها بال  یدر پ   یهفته    نیب  یریادگیشود، جلسات    یانجام م  ییدانشجو  یاحرفه   نیب  یها  میدر ت  یاحرفه  نیب  ینیکار 

، ارتباطات    یریادگی   یبر ابزارها  ی شیتعارض وتضاد ، باز اند  تیر ی، مد  یاحرفه  ن یب  یمیت  یریادگی مانند    ی شامل موضوعات  یاحرفه 

ساعت    5تا4حداقل    یستیهر هفته در دانشگاه برگزار شده که هر دانشجو با  یشیبازاند  ناتی،تمر  یر یادگی  ی، سبک ها  یاحرفه   نیب

  سی و فر  1994  کیپاتر  ی ابیارزش  یلگوبا استفاده از ا  یاحرفه  ن یآموزش ب  یبرنامه    ی ابی. ارزشابدیجلسات حضور    ن یدر هفته در ا

  ران،یفراگ  ماران،یب  ی امدهای)پ   یاو حرفه  یآموزش  ستمیو در تمام اجزا شامل س  ی فیو ک  ی کم  کردیوبا دو رو  کیستمیبه طور س  2002

 (. 18شود) ی( انجام م   یودرمان  یسازمان آموزش د،یاسات

 در سوئد Linkopingدر دانشگاه  یاحرفه نیآموزش ب -3

شامل    یاحرفه  یشروع شد. گروه ها  1986سوئد در سال    Linkopingدر دانشکده علوم سالمت در دانشگاه    یاحرفه   نیب  آموزش

 آموزشها شرکت دارند .  ن یدر ا ی،گفتار درمان  یپزشک یولوژی، ب یوتراپ یزی، ف  ی، کار درمان ی، پرستار یپزشک یاگروه حرفه 6

با    تهیکم  نیشد، ا  لیخصوص تشک  نیدر ا  یا  تهیکم  یاحرفه   ن یوشرکت آنها در آموزش ب  یاحرفه  یمشارکت تمام گروه ها  یبرا

بر ارتقاء سالمت   یمبتن  طهیح  4را در    یاحرفه   نیآموزش ب  یوتوسعه    ی، اهداف اجرا  یسوئد  ینگرانه در جامعه    ندهیآ  یبررس

برنامه    نیآموزش در ا  ینمود. راهبردها  نییتب  انیمادم العمر در دانشجو  یریادگی و    یالملل  نیو ب  ی میعملکرد ت  یجامعه، توانمند

  رشیمناسب در پذ  یها  نهیزم  جادیا  یبرا  یاوچند حرفه   یاحرفه نیآموزش ب  نهیدر زم  قاتیبر مسئله ، تحق  یمبتن  یریادگیشامل  

مختلف ارائه   یدر عرصه ها  دی جد  ی ها  تیت ها و مسئولیدر سطح کالن ، توسعه نقش ها ، صالح  یاحرفه   نیوتوسعه آموزش ب

بهداشت ا  یواجتماع   یمراقبت  . در  برنامه ها  یراستا، طراح  ن یاست  با    ی( دانشکده ها  کولومیآموزش )کور  ی مجدد  علوم سالمت 

آموزش   یعلم  یکردهای، استفاده ازرو  نیوبال  یتئور  شتریهر چه ب  قیتلف  ،ی ارتباط  یوارتقاء مهارتها  یاحرفه   نیآموزش ب  تیمحور
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 یی دانشجو  یگروه ها  ندگان یو نما  یآموزش  استگزارانیدانشکده ها، س  ی تمام  ندگانیگروه متشکل از نما  کیانجام شد.    یوتفکر انتقاد

  ی سالمت  یهاازیبر ن  یمبتن  رانیفراگ  یاحرفه   نیب  تیصالح  یرا با هدف توسعه    یاحرفه   نیآموزش ب  کولومیمجدد کور  یطراح  فهیوظ

  ریبه شکل ز  یاحرفه  نیآموزش ب  یبرنامه    کی  ییاجرا  یدر جامعه بر عهده گرفتند. نمونه    کیولوژیدمی اپ   یجامعه و شاخص ها

در حوزه سالمت شامل )سالمت ،اخالق ،    یاساس  م یبر مفاه  یمبتن   یاحرفه  نیآموزش ب  یبرنامه    ،یاست: در بخش اموزش نظر

بر    یمبتن  یریادگی،   یوزبان مشترک ،تفکر انتقاد  ی علم  ی  نهیزم  ک ی  جاد یهدف ا  ا رشته ها ، ب  یتمام   انیدانشجو  ی( برا  یریادگی

  یها  م یت.  دیگرد  یطراح  ییدانشجو  یاحرفه   نیب  یمهایت  نیدر ب  یفرد  نیبه حداکثر رساندن تعامالت ب  یفرصت برا  جادیمسئله وا

بخش   نیدر بال  یمیدهند. آموزش ت  یم  لیتشک  ینفرکه دو بار در هفته جلسات دو ساعت  8ای7متشکل از    ییدانشجو  یاحرفه   نیب

  م یشکل است که به ت  ن یبه ا  ن یدر سطح بال  یاحرفه   نیآموزش ب  یاجرا  یشده برا  یطراح  یاست الگو  یآموزش  یبرنامه    ن یا  گرید

ترم آخر  رد ی ،مددکار اجتماع  یپزشک یولوژی،ب ی ، کاردرمان یوتراپ یزی،ف ی، پزشک یمختلف پرستار متشکل از حِرف ییدانشجو یها

  د یها موظفند با نظارت اسات  می ت  نیواگذار شده وا  یوارتوپد  یکامل چند بخش عموم  یشان ، به مدت دو هفته اداره    یلیمقاطع تحص

را   مارانیب  ی کل بخش ومراقبت ودرمان تمام  یاداره    ، یمیت  یشان وبا عملکرد همکارانه    یاومتناسب با تخصص حرفه   زوریوسوپروا

  ان یدر پا ی نیشود تکو ی انجام م یوتجمع ینیبه صورت تکو یاحرفه نیآموزش ب ی از برنامه  یابیدهند . ارزش نجامدو هفته ا یدر ط

 (. 14, 10گردد) یم یاطالعات جمع آور ی فیوک یروش کم  وبه دو  کباریسال   3هر   یهر ترم وتجمع

 کا یدر امر Rosalind Franklinدر دانشگاه  یاحرفه  نیآموزش ب یالگو -4

 ی علوم سالمت، طراح  یحرفه ها انیدانشجو یتمام کولومیدر کور  یدو واحد درس یاحرفه نیآموزش ب یدانشگاه جهت اجرا نیا در

 یبرا  ی فرصت  یواحد درس  نیاست ، ا  یاحرفه  نی( بی)سالمتیمراقبت بهداشت   ی شود که شامل واحد درس  ی اجرا م  2004واز سال  

تاک  ماریبر ب  یارائه مراقبت مبتن  انیدانشجو  التبوده، محور تعام  یاحرفه  نیب  یریادگی ا  دی )مددجو( با    یوارتقاء مهار تها  جادیبر 

  3  یواحد درس  نیمراقبت است . ا  تیفیبر شواهد وارتقاء ک  یبر خدمت ،مراقبت مبتن  یمبتن  یری ادگی،  یوگروه   یفرد  نیارتباط ب

  نیب یها میت ،وینیآموزش بال  -3بر خدمت  یمبتن یریادگیبخش آموزش  -2(  ی)تئور یبخش آموزش نظر -1دارد  یبخش اساس

دانشجو  یاحرفه  ب  یوتراپ ی،راد  یپرستار  انیاز  پرستار  پز  یهوشی،  آزما  یشک،  علوم  روانشناس  یشگاه ی،  پاتولوژ  یوتراپ یزی،ف  ی،   ی ، 

گردد در   یجلسه در هفته برگزار م کی یکالس تئور یا قهیدق 90 یجلسه  9 یشده اند .در بخش آموزش نظر لیتشک یاریودست

  ی جامعه طرح یحل مشکالت بهداشت یمشکالت سالمت جامعه را رصد وبرا ییدانشجو ی ها م یبر خدمت ، ت  یمبتن یریادگیبخش 

شان در   یاشود به تناسب تخصص حرفه   یخواسته م  ییدانشجو  یها  میت  ی: از تمامینیکنند در بخش آموزش بال  یارائه واجرا م

به   یاحرفه   نیآموزش ب  یدرس  یواحدها  یابیبپردازند .ارزش  ماری بر ب  یوبه ارائه مراقبت مبتن  ابندیحضور    یعواق  ینیبال  یها  تیموقع

قرار   یابیدر واحد مربوطه مورد ارزش  دیتوسط اسات انیهر ترم دانشجو ی در انتها ی عنیشده اند   یطراحfail/passو  یصورت اجبار 

نظرات    یوجمع آور  یبررس  گری د  یابیمجددا اخذ گردد .ارزش  یستیمذکور با  واحد نمره قابل قبول ،  افتیگرفته ودر صورت عدم در

  یآموزش  یندهای،فرا  یاحرفه   نی ب  یمیدر ارائه عملکرد ت  انیدانشجو  یفرد  یهایدر خصوص کسب توانمند  انیدانشجو  یدگاههایود

 (. 19باشد) یم  یلیمربوطه در هر سال تحص کولومیتوسعه کور ی و...است که مبنا

 ی را بر توانمند   یاحرفه   نیب  کردیبر رو  یبحران مبتن  تیریمد   یکیرونالکت  یآموزش  یبرنامه    کی  ریو همکاران ، تاث  Attackمطالعه    -5

رسانه   تیریو مد سیپل  ،یراپزشکیپ  ،یپرستار  ،یدر بحران شامل پزشک ریدرگ یاچند گروه حرفه انیمقابله با بحران دردانشجو یها

و مشارکت در    یبحث گروه   لم،یبحران، ارائه ف  تیریمد  یشامل اموزش مبان   یاموزش  یبرنامه    نیکردند، ا   یسالمت بررس  تیریو مد

به    ییشرکت کنندگان در پاسخگو  یتوانمند  ،یاموزش  یدوره    یها نشان دادند که در انتها  افتهیبحران بود،    تیریمد  یبرنامه ها
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  یو همکار  یمیانها در ارائه عملکرد ت  یدر بحران و نگرش و توانمند  ریدرگ  یگروه ها  گرید   یبه نقش ها  یوارزش گذار  ی بحران، آگاه

 (20است ) افتهیارتقاء  یاحرفه  نیب

  ی علوم سالمت، برنامه    انیدر دانشجو  یبحران  یها  تیبه موقع  یی وپاسخگو  یو همکاران ، با هدف بهبود امادگ   Millerمطالعه    -6

مختلف   یدانشجو از حرفه ها  312مطالعه    نیو توسعه دادند، در ا  یرا طراح  یساز  هیو شب  یاحرفه  نیب  کردیبر رو  یمبتن  یاموزش

شرکت کردند. سپس نگرش، دانش    یساز  هیوشب  یاحرفه  ن یب  کردیبا رو  یکارگاه اموزش  9در    ماههچند    یدوره    ک یعلوم سالمت در  

ها نشان دادند که    افتهیماه بعد مورد سنجش قرار گرفت.    12  یدر بازه زمان   نیبالفاصله بعد از کارگاه ، همچن  انیو عملکرد دانشجو

دانش، نگرش و   یتواند به طور موثر ی م یساز هیوشب یاحرفه نی کرد بیساعته با رو 10 یاموزش یبرنامه    کیدر  انیحضور دانشجو

در    یاحرفه  ن یب  ی میت  یها  یارائه همکار   یارتقاء داده و انها را برا  ی بحران  ی ها تیموقعبه    ییو پاسخگو  ی عملکرد انها را جهت امادگ 

 (.21توانمند سازد) یبحران  یها تیموقع

در   یمیارائه عملکرد ت  یتوانمند  جادیگسترده را جهت ا  یاحرفه  نیب  یاموزش  یبرنامه    کیو همکاران:    Livingstonمطالعه  -7

کارگاه    کیبرنامه    نیسال به طور مستمر آن را توسعه دادند، ا  8  یکردند و ط  یطراح  یپرستار  انیدر دانشجو  یبحران  یها  تیموقع

  دشانیبا اسات  یپرستار  یدانشجو  35است،    "روز فاجعه"تحت عنوان    اد یز  ی با تلفات جمع  شده   یساز  هیشب  یاحرفه  نیب  یاموزش

در آن شرکت   ی نظام  ریو غ   یمتعدد نظام  یو سازمان ها  یداوطلب مردم  500و    در بحران  ریدرگ  گریرشته د  7دانشجو از    300درکنار  

  ی و تعامل گروه ها  یاحرفه   نیب  یکرده و با همکار  یساز  هیرا شب  ادیز  ی با تلفات جمع  یروز بحران  کی  عیکارگاه وقا  نیدارند، در ا

  ی مهارت تفکر انتقاد  ، یمیعملکرد ت  یتوانمند  ش یبرنامه شامل افز  ن یا  یامدهایکنند. پ   ی م  تیریدر بحران ان را مد   ریمختلف در گ

داوطلب   500با حضور    یعموم  یگاه ا  شیبرنامه افزا  نیاز نقاط قوت ا  یکیاست،    انیبحران در دانشجو  طیدر شرا  یریگ  میوتصم

 (22شوند) یبه بحران آشنا م ییدر پاسخگو یاحرفه نیب یها میعملکرد ت ی هست که با چگونگ  یمردم

شده را   یساز   هیوشب  یاحرفه   نیب  کردیبر رو  یمقابله با بحران مبتن  یکیالکترون  یاموزش  یبرنامه    کیو همکاران :  Kimمطالعه    -8

برنامه شرکت داشتند    نیدانشجو در ا  402واجرا نمودند،    یطراح  یوپرستار  یحرفه علوم سالمت از جمله پزشک  4از    انیدانشجو  یبرا

  ان یدانشجو  یارتقاء توانمند  انگریقبل وبعد از اموزش، ب  یمیو عملکرد ت  یبه بحران، همکار  ییدر پاسخگو  انیدانشجو  یسنجش توانمند

 (.23بوده است)

درک وعملکرد    ،یاحرفه  نیب  کردیشده مقابله با بحران با رو  یساز  هی شب  یتجربه آموزش  کیو همکاران : در    Digregorioمطالعه    -9

تعارض    تیریو مد  یمیمتقابل، عملکرد ت  یها  تیدرک نقش ها و مسئول  ،یاحرفه  نیب  یرا از ارتباط و همکار  یپرستار  انیدانشجو

در  انیدانشجو یو عملکرد یضعف شناخت انگریها ب افتهی مورد سنجش قرار دادند  نیوتضاد و مددجو محور بودن را قبل وبعد از تمر

 (.24نمودند) هیمقابله با بحران را توص یاموزش ی را در برنامه ها یاحرفه نیب یها تیصالح قیموارد فوق بوده و ضرورت تلف

 

 : یداخل  اتیتجرب

پور وهمکاران : تحلیل موقعیت و طراحی برنامه آموزش بین حرفه ای مراقبتهای تسکینی از بیماران مبتال به   رجیمطالعه دکتر ا-1 

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  92-93مطالعه ترکیبی و مبتنی بر گامهای تدوین برنامه آموزشی بود که در سالهای  کی،  سرطان

انجام شد. در این مطالعه به ترتیب دو مرحله اول از چهار مرحله کلی برای فرآیند توسعه برنامه آموزشی شامل تحلیل موقعیت و  

اجرا و ارزشیابی دنبال شد. داده ها از طریق مروری بر متون و نیز مصاحبه با مشارکت کنندگان    نیازسنجی، طراحی برنامه آموزشی،

تحلیل محتوای کیفی به سبک مرسوم ضمن برگزاری پانلهای تخصصی ویرایش و تکمیل   شگردآوری شده و پس از تحلیل به رو
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رتبط با موضوع انتخاب شده، مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین کتاب کامال  م  6مقاله و متن گزارش و  50شد.. نتایج در مرحله اول، 

متعاقب تحلیل کیفی دادهها، به منظور ویرایش و تکمیل    عهنفر مشارکت داشتند. در مرحله دوم مطال  17در مصاحبه های انجام شده  

ی یادگیری در زیرمجموعه دو  موضوع کل   10فرد صاحب نظر برگزار شد. حاصل کار، شناسایی    30پانل تخصصی با مشارکت    8آنها  

آنها بود. : این   ابیحوزه کلی آموزش و همکاریهای بین حرفهای و مراقبتهای تسکینی، و نیز مشخص شدن روشهای تدریس و ارزشی

برنامه آموزشی، ابعاد مختلف نیازهای آموزشی کارکنان نظام سالمت در مراقبتهای تسکینی از بیماران مبتال به سرطان را با توجه به  

  ت ابعاد بین حرفهای پوشش داده است، از این رو این برنامه میتواند به عنوان راهنمایی برای آماده سازی کارکنان حرفهای در جه

 ی ابیدر مطالعه حاضر برنامه اجرا وارزش  یرائه مراقبتهای مطلوب تسکینی در قالب تیم های بین حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. ولا

 ( . 25نشده است)

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 یی اجرا  یگوال  یطراح"دکترا با عنوان    یرساله    ک ی  ی ها  افتهیمتعاقب ارائه    1395از سال    نیاغاز   ی گام ها_  یریشکل گ  نهیزم

 ی اهلل)عج( و با توجه به بازنگر  هیبق  ی( دردانشگاه علوم پزشک1394)  "رانیدر علوم سالمت متناسب با جامعه ا  یاحرفه   نیآموزش ب

  ی زیبرنامه ر  اراتیاخت  ینامه واگذار  نییبا توجه به آ  نیجامعه، همچن  راتییمتناسب با تغ  یدرس  ی برنامه ها  یو به روز شدن محتوا

در   یاحرفه  نیاموزش ب  قی، با هدف تلف15/12/1395مورخ    2/288715به شماره    ی به دانشگاهها و موسسات آموزش عال  یدرس

 اهلل )عج( شروع شد.  هیبق یتوسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک کزمعاونت و مر یعلوم سالمت، با همکار انیدانشجو  یدرس یبرنامه 

 استفاده شد.  یابرنامه یابیارزش  ی( و الگو1984هاردن) یقیتلفآموزش  کرد یهدف از دو رو نیانجام ا یبرا

از   یکل نگر مجموعه ا  ی شده که نه تنها با نگاه  یزیبرنامه ر  یر یادگی   یعبارت است از مجموعه تجربه ها  یقیآموزش تلف  برنامه

  افتیدر  یرا برا  رندهیادگی   ییبلکه توانا   دهد، یقرار م  رندهیادگی  اریاطالعات و دانش مشترک را به صورت الگو، نظام و ساختار در اخت

 . دهد ی سوق م دی جد  یالگوها، نظام ها و ساختارها یاو را به سو قی. و از آن طردهد ی م شینو افزا یکشف ارتباط ها ای

ف و  رشته ها حذ ن یب یدر نظر گرفته شده و مرزها یحرفه ا نی سطوح آموزش ب نیدر حد باالتر قیسطح تلف ، یدوره آموزش نیا در

 پردازند.  ی م یو همکار یریادگی طب رزم به  یمختلف حول موضوع مهارت ها یرشته ها

و    یاب یشده ارز  یسازمانده  قیکه با هدف تلف  یبرنامه ا  یابیارزش  یدوره از الگو  نیا  رانیفرگ  یابیارزش  یو سازمانده   نییتب  جهت

 استفاده شده است.  رند، یگ یو مورد استفاده قرار م یطراح یریادگی

 

 : یا برنامه  یابیارزش یطراح   یمتوال  ی گامها

 ( ؟یبا چه هدف ؟ی زی طب رزم )چه چ یاحرفه نیدوره آموزش ب یابیو تمرکز ارزش یتوانمند یها طهیموضوع، ح نییتع

چه منابع و   ؟ یچه کسان یطب رزم )توسط و برا یاحرفه نیدوره آموزش ب یابینفعان، مشارکت کنندگان و ساختار ارزش  یذ نییتع

 ( ؟یامکانات 

 طب رزم  انیسالمت مددجو یامدهایو پ  ینیبال طیمح  یبر چالشها یمبتن یازسنجین
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 شدند:  یی شناسا یدیکل نینفعان و مطلع یذ یبرنامه ا یابیارزش ستمیس  یو طراح یسنج ازیانجام ن یبرا

از اسات  27)  راز، یتهران، مشهد، اصفهان و ش  یشهرها  ی علوم پزشک  ی مراکز توسعه دانشگاه ها  رانیو مد  یآموزش  نیمعاون  د،ینفر 

، طب اورژانس،    ا یسالمت در بال  ، ی اخالق پزشک  ،یآموزش پزشک  یحوزه    یلیتکم  التیمقاطع تحص  انیو دانشجو  نی متخصص  نیهمچن

 استفاده شد.   یفیک  یمحتوا  لیاز تحل  ج ینتا  لیتحل  یبرا( و  یدرمان  یو سرپرستاران بخش ها  ناز پزشکا  یو تعداد  تیریطب رزم، مد

 ی احرفه   نیاموزش ب  یمورد انتظار واهداف برنامه    یها  یستگیشد که شا  لینفره تشک  4کارگروه    کی فوق،    یتحقق گام ها  یراستا  در

  یو منطقه ا  ی الملل  نیموفق را در سطح ب اتیو تجرب  ییاجرا  یالگوها  ن، ینمودند، عالوه بر ا  ن یانجام شده تدو  یازسنجیبر ن  یرا مبتن

 کردند.  یبررس

 

 مرحله روش کننده: نی ا  ی ها  افتهی

 طب رزم  ینیبال طیدر مح یاحرفه نیب یو همکار یمیدر ارائه عملکرد ت انیدانشجو یها چالش

 (؟یزی)چه چ انیدانشجو  ی در برنامه درس یریادگیو اهداف  یاحرفه نیب یهمکار  ،یمیعملکرد ت  یها  یستگیشا فیتعر

 ( 1شماره وستی)پ 

 ا یدن یدر دانشگاه ها  یاحرفه  نیآموزش ب یموفق والگوها اتیتجرب یبررس

 , ( 23شماره  وستی)پ 

 انتخاب شدند:  ریز یموضوعات درس ،یاحرفه  نیآموزش ب قی گام در تلف نیرو جهت اول نیا از

 موجود در دانشگاه  ی رشته ها ینسبتا همپوشان در تمام یبا مبان  یاحرفه اخالق 

 موجود در دانشگاه  ی رشته ها ینسبتا همپوشان در تمام ی بحران با مبان تیریمد

 موجود در دانشگاه  ی رشته ها ینسبتا همپوشان در تمام یشده با مبان  یسازه یشب وهیبه ش تهایوفور تروما

 انتخاب شدند:  زین ریز یتوانمند یها طهیح

 طب رزم انشد -

 ی نیبال یهامهارت -

 ی ارتباط یهامهارت -

 یو رهبر تیریمد -

 ی احرفه اخالق  -

 ی ابیارز کردیرو ن ییها( و تع ی: محتوا و توانمندیریادگی)اهداف یاحرفه  نیبرنامه آموزش ب یابیارزش نتیبلوپر توسعه
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داده شد. پانل خبرگان شامل:    لیدو پانل از خبرگان تشک  یاحرفه  نیها ب  ی: محتوا و و توانمندیریادگیاهداف    نیی( جهت تعالف

، طب اورژانس، طب رزم و    ایسالمت در بال  ،ی اخالق پزشک  ،یدرس  یزیبرنامه ر  نیمتخصص  ،یاحرفه  نیدر حوزه اموزش ب  نیمحقق

  یو کارکنان درمان   نیبا مسئول  زیمصاحبه ن  نیچند  ،ینیبال  طیمح  ازی ها و ن  تیبا واقع  یآموزش  یامحتواه  قیبودند. جهت تطب  تیریمد

 (4شماره وستیشدند. )پ  ن یتدو نیبال طیموجود در مح ی بر چالش ها یمبتن  یآموزش یوهایانجام شده و سنار

  و، یبر سنار  یبر حل مسئله، مبتن  ی مبتن  یبودند و با روش ها  یشی به طور عمده تعامل، گفتمان و بازاند  یابیو ارز  یریادگی  کردی( روب

 . شدندیاجرا م ،یزیکوچک، پرسش و پاسخ، مانور دورم  یبحث در گروهها

 کجا؟(   ؟یباچه روش ؟یطب رزم )چه زمان یاحرفه نیدوره آموزش ب یابیاطالعات ارزش لی و تحل یگردآور یها وهیش نییتع

  یحرکت  ی روان  طهیدر ح  زیآن ن  یشده برا  نییباشد و عمده اهداف تع  ی م  ینیبال  کرد یدوره با رو  ن یا  نکهیبا توجه به ا  ؟ یروش  باچه

  نیسنجش، متضمن ا  یو روش ها  ردیگ  یسنجش  قرار م  یبرا  لریم  یطبقات بلوم و در سطوح نشان دادن و انجام دادن مدل هرم

شماره   وستیاهداف ذکر شده در دوره گوناگون بود)پ   نکهیباشد. از جهت ا  ی ( میو گروه  یفرد  ژهو پرو  ی)آزمون عملیابیسطح از ارز

 مختلف استفاده شد :  ی( از روش ها5

 و پرسشنامه ی استدالل ، یدانش ی. آزمون ها1

 یعمل   یمهارتها می. مشاهده مستق2

 دوره  نیح یو پروژه ها فی. تکال3

 :  رد یپذ یصورت م ریر قالب موارد زمختلف د یبوده و در طول زمان ها ی دوره از نوع مالک  نیدر ا یابیارزش ؟یزمان چه

 جهت ورود به دوره رانیفراگ  ازین شیپ   یعمل  یدانش و مهارتها زانیم ی: جهت بررس  نیآغاز یابی. ارزش1

 انیو ارائه بازخورد مناسب به دانشجو یریادگی شرفتیپ  ی : جهت بررسینیتکو یابی. ارزش2

 در مجموع دوره انیدانشجو یآموخته ها زانیم ی : جهت بررسیتراکم یابی. ارزش3

 

 ن یآغاز  یابیارزش

دروس مذکور   ی تا چه حد بر دانش و مهارت ها  انیشود دانشجو  یباشد لذا الزم است بررس  یآموخته ها م   نیدوره در واقع تمر  نیا

 اطالعات مورد نظر وجود دارد :  یاحصا یجهت ورود به دوره مسلط هستند. دو راه برا

 ران یفراگ  یقبل یابیارزش جی و نتا یلیتحص تیوضع ی. بررس1

دانش و   ت یبوده تا وضع ی و عمل یشامل دو بخش کتب یآموخته ها )مطمئن تر(: آزمون ورود یجهت بررس یآزمون ورود ی. اجرا2

 . د ینما  یابیها را ارزمهارت

 

 ینیتکو  یابیارزش
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قرار   یابیکنند و عملکردشان مورد ارز ی م  یرا ط یریادگیروند  زانیتا چه م انیشود دانشجو یدوره الزم بود بررس یطول برگزار در

 و عملکرد خود را بهبود ببخشند . یریادگی بازخورد مناسب روند   افتی با در تیو در نها ردیگ

 

 ی تراکم  یابیارزش

  لیکرده و عملکردشان مورد تحل  یها را ط  یروند کسب و بهبود توانمند زانیتا چه م انیشد که دانشجو ی م  یدوره بررس یانتها در

 .ریخ ا یالزم را کسب نموده اند   یها یتوانمند ا یشد آ یم  نییتع تیو در نها  یابیو ارز

 

 :یابیارزش یها  ط یمح

 ه یو شب  ینیبال  طیدوره در بستر مح  نیطب رزم، همچنان که آموزش ا  هیپا   ویبر سنار  یشده و مبتن  نییتع  یاهداف آموزش  براساس

ها صورت   طیمح  نیدر هم  زین   ها یاب ی)جنگل، کوهستان و ...( انجام شد، ارزیواقع   طیلب، مرکز آزمون( و مح  لیشده )اسک  یساز

 گرفت.

ارزش  رانیفراگ  تبهیارائه حما  یها  وهیش  نییتع ب  یابیدر  بازاند  یطب رزم )برقرار   یاحرفه   نیدوره آموزش    ؟یشیارتباط؟بازخوردو 

 (6شماره  وستی( )پ نگ؟یمنتور

واهداف     یشده در برنامه درس  جادیا  راتییمربوطه برگزار شده و تغ  د یو اسات  انیدانشجو  ندگانیبا نما  یارتباط؟ ابتدا جلسه ا  یبرقرار

چگونگ ارزش  یان،  و  رسان  یابیاجرا  هادی گرد  یاطالع  گروه  سپس  دانشجو  یاحرفه  نیب  ی.  ها  انیاز  دانشجو  یرشته    ان یمختلف 

 مرتبط و آشنا شدند.   دیبا هم و با اسات یشبکه مجاز  کیگروه ها در   نیشدند و ا لیتشک ا ه تیو فور یپزشک ،یپرستار

  انیدر مورد عملکرد دانشجو  شدیکه از منابع مختلف ذکرشده در باال حاصل م  یی از  داده ها  یبا بهره مند  دیاسات  ؟ یشیو بازاند  بازخورد

و   یشینمودند. به تبع ارائه بازخورد، فرصت بازاند  یبازخورد موثر و معنادار ارائه م  یو اختصاص  ی قضاوت نموده و به صورت شفاه

 شدند.  هی توج انیدانشجو زین  یشی. جهت بهبود مهارت بازاندشدیداده م زین رانیبه فراگ یریادگی برنامه  میتنظ

که به عنوان منتور   یدیبه کار بسته شد. اسات  یریادگیو بهبود    ه یارتباط دوسو  یراهبرد موثرجهت برقرار  کیبه عنوان    نگ؟یمنتور

 داشتند: یعملکرد موثر  ریز یانتخاب شدند در نقش ها

 یریادگی منظم عملکرد  ش یپا

 ها  یش یبازاند یو بررس یگذار اشتراک

 یریادگیبهبود عملکرد  یزیر برنامه

 اجتماعی – یروان تیو حما  مشاوره

 ( ؟یابیطب رزم )فراارزش یاحرفه نیدوره آموزش ب یابینقادانه ارزش یاطالعات و بررس لیتحل وهیش نییتع



 

213 

و منتورها، ارائه بازخوردها،    ابانی)مکان، زمان و ...( آزمون، ارزیبرگزار  وهیازجمله: اهداف، ابزارها، ش  یابیارزش  ستمیعناصر س  مجموعه

  ی و مداوم مورد بررس  ی ... بصورت دوره او .  ی روان  راتیتاث  ،ییاجرا  ت یدقت، قابل  ،یموارد در ابعاد مختلف سودمند  ر یو سا  ی نمره ده 

 قرار گرفت.  یو بازنگر

 قرار گرفت. قیگروه ها و دانشگاه، مورد توجه دق رانیمد  ان،یدانشجو ، یعلم ئتیه ینظرات اعضا یابیفراارزش نیدر ا

و   دهیورز یآموزش پزشک نهیافراد در زم  نیشد. ا لیگروه ها مختلف تشک ندگانیو از نما  ی به صورت درون دانشگاه یابیفراارزش میت

 باتجربه بودند. 

 و مورد توافق قرار گرفت. یبررس میتوسط ت ارها ی سواالت و مع یابیاز شروع فراارزش شیپ 

به نسبت   یوکم  یفیک  لیصورت گرفت و تحل  رهیمصاحبه و غ   ،یشی مختلف، جلسات هماند  یروش ها  قیاطالعات از طر  یاور  جمع

 انجام شد.  یابیارزش مینوع داده توسط ت

 

 تعامل:   یها  وهیش

 انجام شد .  یدیکل نیبا مطلع یفرد یبامصاحبه ها  هیاول یسنج ازی ن -1 

  یاهلل )عج( از مشاورت و همکار  هیحاضر در دانشگاه بق  یدانشکده ها  انیدانشجو  یدرس  یبرنامه ها  یضرورت بازنگر  نهیدر زم  -2

 موجود استفاده شده است یدانشکده ها یآموزش نیمعاونت اموزش دانشگاه، مرکز توسعه آموزش و معاون

سالمت درحوادث  تیریمد قاتیتروما، مرکز تحق قاتیمرکزتحق ن یاز نظرات متخصص  یاحرفه  نیآموزش ب یمحتواها هیجهت ته -3

توانبخش  ایوبال دانشگاه  تحق  ،یستیوبهز  یدر  پزشک  قاتیمرکز  پزشک  یاخالق  اخالق  و گروه  تهران  پزشک  یدانشگاه  پرسنل  و    یو 

 استفاده شده است.  اهلل هیدانشگاه بق یدرمان  ی بخش ها یپرستار

  یآموزش  یداف، محتواهابرگزار شده و اه   انیدانشجو  ندگان یدروس مربوطه و نما  د یبا اسات  یهیتوج  یشروع کار دو جلسه    یبرا  -4

 اعمال شد.  زیقرار گرفته و نظرات انان ن انیتوسط دانشجو یمورد نقد وبررس انیدانشجو یابیو ارزش س یو روش تدر

  م یدر ت  زیامداد و نجات ن  ، یهالل احمر، اتش نشان  ی روهایها وبحران از ن  تیفور  ی در واحد درس  یزیمانور دور م  یبرگزار  یبرا  -5

کار ما را مورد نقد قرار   یخارج  ابیارز  کیکردن آموزش، به عنوان    یاستفاده شدو حضور انان ضمن غن  یاحرفه   نیب  ییدانشجو  یها

 دادند. 

 ریدرگ دیو اسات انیکار از مصاحبه با دانشجو نیانجام ا یقرار گرفت. برا  یدرون گروه یابیاجرا شده مورد ارز یاموزش یبرنامه ها -6

 انها در استمرار برنامه ها اعمال شد.  یده شد و نظرات اصالحدر اموزش استفا

 و بازخورد داده شد.  یبررس دیضبط شده توسط اسات یها لم یف -7

 1398 بهشتیارد یاموزش پزشک شی در هما یسخنران 2و یو پژوهش یمقاله در هر مرحله از انجام کار در مجالت علم  4چاپ  -8

 (7شماره وستی)پ 
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 حاصل:   جینتا

 مورد نظر :  یبه اهداف اختصاص یابیدست یدر راستا

با هم و از هم و تعامل،    یریادگیوبحران که فرصت    تهایو فور  یااخالق حرفه  یدر دو واحد درس  یاحرفه   نیآموزش ب  یاجرا  -1

 انشگاه فراهم نمود. مختلف سالمت ، در د یرشته ها انیرا در دانشجو یاو درک وشناخت متقابل حرفه ی شیگفتمان، بازاند

که تفاوت معنا دار    RIPLSحاصله از سنجش با ابزار    ی ها  افتهیبر اساس    ی میوعملکرد ت  یاحرفه   ن یب  یارتقاء نگرش به همکار  -2

 نشان داده است.  انیدر دانشجوp<0.05را در نمرات قبل وبعد از آموزش با  یامار

درصد موارد اصول    60از    شی که ب  یمیعملکرد ت  یمشاهده ا  ست ی بر حل مسئله بر اساس چک ل  یمبتن  یمیارتقاء عملکرد ت  -3

 شده بود.  تیرعا انیتوسط دانشجو یمیعملکرد ت

 یکه که تفاوت معنا دار امار  یو استدالل اخالق  یاخالق  تیبا ابزار حساس  یمیت  یریگ  میدر تعامالت و تصم  یارتقاء عملکرد اخالق  -4

 نشان داده است.  انیدر دانشجو p<0.05ل وبعد از آموزش با را در نمرات قب

  یو همکار  یمقابله با بحران که در چند شاخص از جمله عملکرد اخالق   یبا ابزار توانمند  یدر مواقع بحران  یمیارتقاء عملکرد ت  -5

  جادیدر نمرات قبل وبعد از آموزش ا  را  یتفاوت معنادار  یوفن  ینمود اما در چند شاخص مانند مهارت فرد   جادیرا ا  یتفاوت معنادار

 نکرد.

 (8شماره وستی)پ 
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 یآموزش یو رهبر تیری: مدندیفرآ طهیح

 

 

 

 

  ینهاد مل  یالملل نی( بrecognition) ییشناسا ندیفرا یابیاجرا و ارزش ،یزیبرنامه ر 

 ی عموم ی آموزش پزشک تیف یک یدر جهت ارتقا ی : گامیعموم  یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش

Planning, implementation and evaluation of international recognition process for 

undergraduate medical education accreditation agency: A step toward promoting the 

quality of undergraduate medical education 

 واحد پزشکی عمومی :دانشگاه

 

 درزاده یح نیکار آبت گندم هیرق :ندیفرآ  صاحب

 

  زیطاهره چنگ  یمانی  کوین  یمحمد  دینو  ییزهرا سادات طباطبا  ی ابوالفضل محمد  رزازادهیم  میعظ  ی جانیباقر الر  :ندیفرآ  همکاران

 ینجوم هیاخوان مرض راحمدیکالنتر ام میابراه

 

 :یکل  هدف

بrecognition)  ییشناسا  ندی فرا  یابیاجرا و ارزش  ،یزیر  برنامه   یعموم  یدوره آموزش پزشک  ی اعتباربخش  ینهاد مل   یالملل  نی( 

   ی عموم یآموزش پزشک تیفیک یجهت ارتقا

 

 : یاختصاص اهداف

 یعموم  یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش  ینهاد مل  یالملل نی( بrecognition)  ییشناسا ندیفرا یزیر برنامه -
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 ی عموم یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش ی نهاد مل یالملل نی( بrecognition) یی شناسا ندیفرا یاجرا  -

 یعموم یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش ی نهاد مل یالملل نی( بrecognition) یی شناسا ند یفرا یابیارزش  -

 

 مسئله:   انیب

شود.  و از جمله آموزش علوم پزشکی محسوب می  ییکی از مهمترین روشهای تضمین و ارتقای کیفیت در آموزش عال  اعتباربخشی

تحول و    یبسته اعتباربخشی مؤسسات و مراکز آموزش عالی سالمت از مجموعه بسته ها  یساز  اده یراستا و به منظور پ   نیدر هم

 شروینهاد پ   کیبه عنوان    یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  یعموم  یپزشک  آموزش  رخانهیدب  ،یدر آموزش علوم پزشک  ینوآور

سال   در  کشور،  س1396در  استقرار  به  اقدام  پز  ی اعتباربخش  ستمی،  آموزش  ا  یعموم  یشکدوره  به  ابتدا،    نینمود.  که  صورت 

  یپزشک  یهادوره  یشد و در ادامه اعتباربخش  نیدومرتبط ت  ینامه ها و فرم ها  وهینامه ها، ش  نییو سپس آ  یاعتباربخش  یاستانداردها

 ی باشد. با توجه به آنکه اعتباربخش   یدر حال اجرا م  زیسراسر کشور به اجرا درآمد که هم اکنون ن  یپزشک  یدر دانشکده ها  یعموم

شده    یطراح  مدلکشور بود و    یآموزش پزشک  یهادوره  یاعتباربخش  یها  ستمیگام به سمت استقرار س  نیاول  یعموم  یدوره پزشک

  ح ی آن بر اساس اصول صح  یگذار  هیحوزه باشد، پا  نیدر ا  یاعتباربخش  ینهادها  گرید  یالگو و راهنما  توانستیآن م  افتهیو استقرار  

آموزش    ی( نهاد اعتباربخشrecognition)  یی شناسا  ن،یوزارت متبوع بود. بنابرا  یحوزه معاونت آموزش  رانیدغدغه مد  ،یاعتباربخش

 در دستور کار قرار گرفت.    یمعمو یپزشک

Recognition  تیفیاز ک  نانیاطم  تیعملکرد آنها و در نها  یابیارزش   قیاز طر  یاعتباربخش  ی شناختن نهادها  تی به رسم  ندیفرا 

 ن یا  یبازار موسسات اعتباربخش  ا، ی در دن  یدوره ها و موسسات آموزش  تیکم  شیشده است. با افزا  یبرنامه ها و موسسات اعتباربخش

  یاعتباربخش  ی عملکرد نهادها  تیفیرا در خصوص ک  یی هاینهادها نگران  ن یقابل مالحظه ا  ش ی. افزاتاس   افتهی ها و موسسات رونق  دوره

شفاف و هنجار محور عمل کنند. به    ح،یصح  ریمس  کیداشته تا در    یابیبه ارزش   ازینهادها خود ن  نی ا  گر،ید  انیکرده است. به ب  جادیا

در حوزه    تیوضع  نیبه وجود آمدند. مشابه ا  یاعتباربخش  ینهادها  لکرداز عم  نانیبا هدف اطم  recognitionموسسات    لیدل  نیهم

مانند    ییوجود داشته است. به عنوان مثال، نهادها  زیآن ن  یموسسات و برنامه ها  یالملل و اعتباربخش  نیدر سطح ب  یآموزش پزشک

  ن یدر سطح ب  یزشکآموزش پ   حوزه  یاعتباربخش  یآژانس ها  ای نهادها    recognition،  (WFME)  یآموزش پزشک  یجهان  ونیفدراس

برنامه  یبرا ینهاد اعتباربخش کی یریگ میتصم یندهایو فرا یاعتباربخش ندینظارت بر فرا WFME فهیدهد. وظ یرا انجام م یالملل

پزشک  یهادانشکده  ای ها   علوم  فرا  یآموزش  ا  یاعتباربخش  هی خود شب  recognition  ندیاست.  به   WFMEصورت که    نیاست 

مورد    یرا  تیکند و در نها   یم  ی ابیمورد نظر را ارز  یندهایکرده و فرا  د ینموده و از محل بازد  یرا بررس  یاعتباربخش  هادمستندات ن

ارسال مستندات ساالنه به منظور نشان    ازمند یصادر شده ده ساله است که ن  یمدت اعتبار را  تیوضع  نیکند. در بهتر  ی نظر را صادر م

نهاد    یرونیب  ابانیمستندات، عملکرد ارز  یعالوه بر بررس  د،یفاصله است. در زمان بازد  نیدر ا  یشربخدادن عملکرد مناسب نهاد اعتبا

در    زین  ینهاد اعتباربخش  یصدور را  ندیفرا  نی. همچنردیگ  یقرار م یابیمورد ارزش  یعموم یاز دوره پزشک  دی بازد  کیدر    یاعتباربخش

 . ردیگ  یقرار م  یابینهاد مورد مشاهده و ارزش یشورا ای تهیجلسه کم کی

برنامه سوم توسعه    د یو با توجه به تاک  ، یعموم  یدوره آموزش پزشک  حیو صح  یاصول  یاعتباربخش  تیمجموع، با در نظر گرفتن اهم  در

 یظام بر راه اندازکالن ن یها استینمودن س  ییجهت اجرا  یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک  یزیبرنامه ر  یو مصوبات شورا

 ندیفرا  یابیاجرا و ارزش  ،یطراح  ندیفرا  نیهدف از ا  ،یآموزش  یها مؤسسات و دوره  یو اعتباربخش  یابیو کارآمد نمودن نظام ارزش
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recognition  یجهان  ونیکشور توسط فدراس  یعلوم پزشک  یدانشگاه ها  یعموم  ی پزشک  یدوره ها  یاعتباربخش  ستمیس  یالملل  نیب 

 عبارتند از: recognition ندیبه فرا ازیاحساس ن لیاست. دال WFME ای یآموزش پزشک

بر نظر خبرگان    یمبتن  یابیطرفداران ارزش  فیط  یسو  کیمتخصصان در کشور )در    نیب  ی. عدم توافق بر سر مدل مناسب اعتباربخش1

 به سمت مدل مناسب ییهمگرا  قرار دارند( و لزوم یاعتباربخش یساز ینیطرفداران ع فیط گرید یو در سو

  یآموزش  ی هادوره  ینظام اعتباربخش  نیبه عنوان اول  حیبر اساس اصول صح  یعموم  یدوره پزشک  ی . لزوم استقرار نظام اعتباربخش2

 در کشور 

 ا ی  ECFMGجذب دانشجو )الزام    ی الملل  نیبه منظور رقابت در بازار ب  ی عموم  ی پزشک  ی هادوره  ی الملل  نی. لزوم کسب اعتبار ب3

شده    یی شده توسط نهاد شناسا   یدانشکده اعتباربخش  کیبه کسب مدرک از    ی الملل  نیب  یدانش آموختگان پزشک  یآموزش  ونیسیکم

 ( WFMEتوسط 

 ی عموم یخود دوره پزشک  تیفیک ی. ارتقا4

 در کشورمان  یریدر حال شکل گ یاعتباربخش ی نهادها ریسا تیفیک ی. ارتقا5

 

 :یخارج  اتیتجرب

  ای  یرا به طور اختصاص  یدر حوزه آموزش علوم پزشک  یاعتباربخش  یکه نهادها  یموسسات  نیاساس مرور متون انجام شده، مهمتر  بر

 عبارت است از: دهندیقرار م recognitionمورد  یاز آموزش عال یبه عنوان بخش

Council for Higher Education ای CHEA :ی در حوزه آموزش عال یاعتباربخش یاست که نهادها ی انتفاع  ریوسسه غ م  کی  

 . دهدیقرار م recognitionرا مورد  کایدر آمر یو از جمله آموزش علوم پزشک

European Quality Assurance Register for Higher Education  ای  EQARیاعتباربخش  ی موسسه نهادها  نی: ا  

 . دهدیقرار م recognitionدر اروپا را مورد  یو از جمله آموزش علوم پزشک یدر حوزه آموزش عال

International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education Guidelines of 

Good Practice  ای  INQAAHEدر حوزه   ینهاد اعتباربخش  200از    شیداشته و تاکنون ب  یالملل  نیموسسه چشم انداز ب  نی: ا

 قرار داده است. recognitionرا مورد  یو از جمله آموزش علوم پزشک یآموزش عال

National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity  ای  NACIQI  :یموسسه دولت  کی 

قرار  recognitionرا مورد  کا یدر آمر ی وزش علوم پزشکو از جمله آم ی در حوزه آموزش عال یدولت  یاعتباربخش ی است که نهادها

 . دهدیم

National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation  ای  NCFMEAا موسسه    نی: 

ها  یاعتباربخش  ینهادها دانشکده  به  آمر  ی پزشک  یمربوط  از  مورد    کایخارج  م  recognitionرا  م  دهدیقرار  انطباق    زانیتا 

 کند.    شخصرا م NCFMEAمورد نظر  یآن آژانس ها با استانداردها یاستانداردها
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World Federation for Medical Education ای WFME :مربوط   یاعتباربخش یاست که آژانس ها یالملل نینهاد ب کی

  شیپ   یالملل  نیب  یشود با استانداردها  تا مطمئن  دهدیقرار م  recognitionمورد    یرا به طور اختصاص  یبه آموزش علوم پزشک

قرار گرفته بودند که    recognitionو    یابیمورد ارزش   WFMEتوسط    یعتباربخشنهاد ا  7حاضر    ندیروند. تا قبل از شروع فرا  یم

مورد    ینهاد اعتباربخش  19بودند. هم اکنون    بیحوزه کارائ  یو دو نهاد در کشوره ها  هیژاپن، کره، ترک  کا، یکانادا، آمر  یدر کشورها

 قرار دارد.    ایمورد آن در قاره آس 10قرار گرفته اند که   WFME دییتا
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 : یداخل  اتیتجرب

در کشور چه در سطح وزارت بهداشت و چه وزارت علوم مورد توجه بوده است،   ریدر سه دهه اخ یآموزش  یچند بحث اعتباربخش هر

 یبه اعتباربخش توانیموارد م نی به اجرا درآمده است. از جمله ا یبه صورت رسم یاز اعتباربخش یموارد  ریاخ ی ر سال هاتنها د یول

  ی علوم پزشک  یهاوابسته به دانشگاه  یها و مراکز درمان  مارستانی ب  یآموزش  یکشور، اعتباربخش  یزشکعلوم پ   یدانشگاه ها  یموسسه ا 

اعتباربخش و  پزشک  یکشور  آموزش  ا  ی عموم  یدوره  با  کرد.  ه  نیاشاره  ا  کیچیوجود  فرا  یاعتباربخش  ینهادها  نیاز    ندیمورد 

recognition  ن ی دارند از ا  نیمختلف وزارت  ی که با بخش ها  یتعامالت   لیبه دل  ندیفرا  نیواقع نشده اند. هر چند ارائه دهندگان ا 

  ، یابیارزش  ،یاعتباربخش  شن،یکاگنیر  ، ییشناسا   یهاواژه  دیکل  یبه صورت جستجو   ینظام مند  یو جستج  نحالیامر آگاه بودند، با ا
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آموزش  یآموزش  یهادوره ا  یو موسسات  ادغام  موتورها  نیو  پا  یعبارات در  و  ، Google scholar  یطالعات ا  یها- گاهیجستجو 

Iran medex ،Magiran نهاد با هدف   ای  ندیاز فرا یانجام دادند و موردrecognition نشد.   افتی 

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

در   recognition  ندیفرا  یانجام شد. با توجه به عدم وجود تجربه اجرا   یابیاجرا و ارزش  ،یزیرحاضر در سه مرحله برنامه  ندیفرا

در   ندیفرا  نیا  یو اجرا  یزیبرنامه ر  ، یالملل  نیب  یاز ساختارها  یریو لزوم بهره گ  یآن در سطح مل ینبود نهاد متول  نیکشور و همچن

  رییتغ  تیریمنظور، از اصول مد  نیو متخصصان بود. به هم  نفعانیدر سطح کالن و مشارکت ذ  رانی مد  تیماح  ازمندین  یسطح  نیچن

 استفاده شد:    ندیدر مراحل مختلف فرا

 

 recognition  ندیفرا  یز یر. برنامه1  مرحله

در سطح وزارت    رانیاحساس ضرورت انجام آن اقدامات الزم به منظور جلب نظر مد  جادیه منظور اب  ند،یمدت ها قبل از شروع فرا  از

و   recognition  یانجام آن، دستاوردها  لیموضوع، دال  تیو نشان دادن اهم  رانیجلسات متعدد با مد   یبهداشت شامل برگزار

با    یی به منظور آشنا  رانیو مد  WFMEنهاد    ی اعضا  نیجلسات ب  یآن، برگزار  یاجرا  عدمرو در صورت    ش یپ   یهانقصان  نیهمچن

 آن انجام شد. طی، الزامات و شراrecognition ندیفرا

پزشک  لیتشک   recognitionندیفرا  یراهبر  یتخصص  میت  1396آبان ماه    در اعضاء آن شامل متخصصان آموزش  در حوزه   یو 

مشخص شدند. سپس    یعموم  یبورد پزشک  ندگانینما  نیو همچن  یعموم  یبا سابقه در حوزه آموزش پزشک  رانیو مد  یاعتباربخش

ابالغ شد. در    یپزشک  یو به دانشکده ها  م یترس  یکامل نهاد اعتباربخش  تبارکسب اع   یبه صورت تالش برا  ندیفرا  یچشم انداز اجرا

ارسال شد   recognitionبر درخواست    یمبن  WFME  سیبه رئ  یانجام شد. سپس نامه رسم  WFMEبا    ییادامه، مذاکرات ابتدا

مبن1  وستی)پ  نهاد  آن  نظر  اعالم  از  پس  شرا  ی (.  حائز  اعتباربخش  طیبر  پزشک  یبودن  فرا  یبرا  ی مومع   ی آموزش  به    ند یورود 

recognition  استانداردها و الزامات ،WFME  یبرا  recognition   هیشد. با توجه به زمانبر بودن ته  ی( بررس3و    2  وستی)پ  

 ن یمشخص شد. در ا  ندیفرا  یها و مراحل زمانبند   تیها در زمان مناسب خود فعال  تیو مستندات الزم، و به منظور انجام فعالموارد  

  م یت  یدر خصوص رفع موانع و مطالعه منابع مرتبط و توانمندساز  ی شیکار، هم اند  شرفتیپ   یجلسات منظم به منظور بررس  ان،یم

 . شدیبرگزار م

 

 recognition  ندیفرا  ی . اجرا2  مرحله

 انجام شد:  ریز یها تیمنظور فعال نیا به

 WFME  ی ارهایبر اساس مع  یابیاول: خودارز گام

 ت یوضع  فیکه شامل توص  یابی شد و فرم خودارز  یبررس  یاعتباربخش  ینهادها  recognition  یبرا  WFME  یارهایمرحله مع  نیا  در

  م یت  ی فرم ابتدا توسط دو نفر از اعضا  ن یشد. ا  لیبود تکم  recognition  ی ارهایبر اساس مع  یعموم  یدوره پزشک  ینهاد اعتباربخش
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recognition  میدر ت  یشد و سپس در جلسات متعدد  هیته  یسیو به زبان انگل  recognition  الح قرار گرفت.  و اص  یمورد بررس

  ی برا  1397و مستندات همراه در آبان    یابیشد. مجموعه فرم خودارز  ی راستاریترجمه و و  ه،یهر بخش ته  یبرا  یمستندات ضرور

WFME  .ارسال شد 

 

 ی عموم   یدوره پزشک  یاز نهاد اعتباربخش  WFME  میت  ی اعضا  ی رونیب  دیدوم: بازد  گام

بود مجددا ارسال شد. به عنوان مثال،    لیتکم  ازمندیکه ن  یو موارد  یبررس  WFMEو مستندات توسط    یابیفرم خودارز  د،یاز بازد  قبل

و ارسال شد. پس از    نیچارت تدو   ن یشد که ا  ی نهاد اعتباربخش  ی درخواست چارت سازمان  WFME  یاز سو  ی لیدر مستندات تکم

  رخانه یاعالم شدند و موافقت دب  ی عموم  یآموزش پزشک  رخانهیکننده به دب  دی بازد  میت  یو مستندات، اعضا  یابیگزارش خودارز  د ییتا

اعالم و با درنظر گرفتن    WFMEبه    یانجام شد. برنامه زمانبند  دی بازد  یبرا  یزیارسال شد. برنامه ر  WFMEشده به    یمعرف   یبا اعضا

انجام شد.   گری ترجمه همزمان و موارد دو ذهاب،  اب یاسکان، ا د، ی مربوط به اخذ رواد  یها ی شد. در ادامه، هماهنگ یی نظرات آنها نها

 و با سه هدف انجام شد:  یالد یم 2019 هیفور 21تا  16مصادف با  یشمس یهجر 1397اسفند  کم یبهمن تا  27 خیدر تار د یبازد

 در محل یمستندات نهاد اعتباربخش  یو بررس یابیارز

را در    یرونیب  ابانیارز  میعملکرد ت  WFME  ندگانیمنظور نما  نیبه ا:  ینهاد اعتباربخش  یرونیب  ابانیارز  می عملکرد ت  یو بررس  یابیارز

عالوه بر حضور   ندگانیقرار دادند. نما  یابیقرار گرفت مورد ارز  دیتهران مورد بازد  یدانشگاه علوم پزشک  یعموم  یکه دوره پزشک  یزمان

ز حضور در دانشگاه تهران برگزار شد و گزرش که قبل ا  یرونیب   ابانیارز  م یت  ی تهران، در جلسه هماهنگ   یپزشک  ومدر دانشگاه عل

  نیکردند. الزم به ذکر است که ا  ی را بررس  میحضور داشتند و عملکرد ت  زیشد ن  یبررس  میو مستندات مربوط توسط ت  یابیخودارز

  ابانیکننده )ارز  د یبازد  میعملکرد ت  یابینبود، بلکه به منظور ارزش  دی مورد بازد  یمعمو  یدوره پزشک  تیفیک  یبه منظور بررس  دیبازد

 بود.  یعموم یآموزش پزشک رخانهی( اعزام شده از دبیرونیب

 ی اعتباربخش  تهیجلسه کم  کی در    WFME  ندگانیمنظور نما  نی : به ایصدور رأ  نیدر ح  یاعتباربخش  تهیعملکرد کم  یو بررس  یابیارز

را    تهیهمدان( توسط کم  ی)دانشکده پزشک  یدانشکده پزشک  کی  یرا  و صدور  یرونیب  ابانیگزارش ارز  یبررس  ندیو فرا  افتندیحضور  

 کردند.  یابینظارت و ارزش

 

 WFMEتوسط    recognition  یسوم: صدور را  گام

  1398  نیفرورد  14  خیو ارسال شد. سپس در تار  هیته  شانیمورد درخواست ا  ی لیمستندات تکم  WFME  ندگانیاز بازگشت نما  پس

ارسال شد. سپس نظرات   رخانهیبه دب  WFMEاز طرف    یشامل بازخوردها و نقاط قوت و ضعف  اعتباربخش  یبررس  هیگزارش اول

در    تیارسال شد. در نها  WFMEبه    1398  ن یفرورد  21  خیو در تار  هیهفته ته  ک یدر مورد گزارش ارائه شده به فاصله    رخانهیدب

 شد.  افتیدر recognition  ییو گزارش نها یفاصله دو ماه را

و    یعموم  یپزشک  رخانهیشده از طرف دب  نییکننده تع  د یبازد  ابیارز  میت  هیشامل توج  یمراحل اجرا، اقدامات توانمندساز  ی تمام  در

اrecognitionندیدر خصوص فرا  یاعتباربخش  تهیکم  یاعضا  نیهمچن   جادی به منظور ا  نیانجام شد. همچن  شانی، و انتظارات از 
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  یاطالع رسان  نفعانیاز ذ  یو جمع بزرگتر میت  یبه اعضا  تیموفق نیآن، ا  د ییاز مراحل اجرا و تا  کی هر  در    تیدر صورت موفق  زه،یانگ

 .شدیم

 

 recognition  ندیفرا  یابی.  ارزش3  مرحله

 انجام شد:  ریبه صورت ز ند یفرا یابیارزش 

 ندهیآ یبرا یزیموشکافانه نقاط قوت و ضعف به منظور برنامه ر نییو تع یاعتباربخش تهیدر جلسه کم  ییگزارش نها یبررس

با استفاده از پرسشنامه    recognition  ندیدر خصوص فرا  یاعتباربخش  تهیکم  ی و اعضا  یرونیب  دیبازد  می ت  یاعضا  ی ها  دگاه ید  یبررس

شد.    عیتوز  یکیو به صورت الکترون  هی ته  یدو گروه مخاطب پرسشنامه جداگانه ا  نیاز ا  کیهر    یبا سواالت بسته و باز پاسخ. برا

( بود. در  ادی ز  یلیکم و پنچ: خ  یلی: خکی  ا یموافقم    یلیمخالفم و پنج: خ  یلی: خکیتا پنج )  کیکرت  یسواالت بسته پاسخ ل  اسیمق

 شد.  یو طبقه بند یشدند. سواالت باز پاسخ کدبند  ی( به صورت معکوس نمره گذار6و  5، 4ر دو پرسشنامه سه سوال )ه

 ی عموم  یدوره پزشک یاعتباربخش نهیدر زم recognitionقبل و بعد از  رخانهیعملکرد دب یبررس

 WFMEو ارسال به  یاعتباربخش نهیدر زم  یعموم یپزشک رخانهیگزارش ساالنه از عملکرد دب هیته

 

 تعامل:   یها  وهیش

 WFME ت یدر سا یعموم یآموزش پزشک رخانهیدب recognition جهیو نت یرا اعالم

https://wfme.org/accreditation/accrediting-agencies-status 

  

 (9شماره  وستیانتشار )پ  یآن برا رشیو پذ Journal of Education and Health Promotionتجربه به ژورنال  ارسال

 یدر سئول کره جنوب  WFME 2019آن در کنگره    جیو نتا  recognition  ندیاز فرا  یعموم  یآموزش پزشک   رخانهیتجربه دب  ارائه

 (10شماره  وستی( )پ invited speakerبه صورت سخنران مدعو )

برگزار شده در    یو کارگاه ها  یآن در خالل سخنران  جیو نتا  recognition  ندیاز فرا  ی عموم  یآموزش پزشک   رخانهیتجربه دب  ارائه

و در سخنران  ICME 2019در    ی ابیو کارگاه خودارز  یدیکل  ی)در سخنران  یالملل  نیب  یکنگره ها پاکستان  آباد  اسالم  در    یدر 

 (  هیدر حوزه علوم سالمت در استانبول ترک یآموزش یاعتباربخش یجهان ومیسمپوز

به منظور به اشتراک گذاشتن آن در جمع    ومیدر قالب سمپوز  1400در کردستان در سال    یآموزش عال  ش یجربه در همات  ارائه

 ( 11شماره  وستی)پ  شانیا یبازخوردها افت ی و در یمتخصصان آموزش عال

 وزارت متبوع  یبه معاونت محترم آموزش recognitionانجام  ندیگزارش و فرا ارسال
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  ام یمختلف مرتبط و پ   یاطالع رسان  یها  گاهیپا  ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  تیدر سا  یاعتباربخش  جهیو نت  یرا  اعالم

 مراکز مطالعات و توسعه آموزش کشور  رانی مختلف مانند گروه مد یرسان ها

  ت یفیک  یارتقا  ت ینها  و در  یعموم  یآموزش پزشک  یاعتباربخش  یآن برا  یو دستاوردها  recognition  ندیدر مورد فرا  ی رسان  اطالع

مختلف   یو کارگاه ها  یعموم  یآموزش پزشک  رخانهیمختلف برگزار شده توسط دب  یدر جلسات و کارگاه ها  یعموم  یدوره پزشک

 در سطح کشور  ندیبرگزار شده توسط ارائه دهندگان فرا

 وزارت بهداشت در مصاحبه ها، پانل ها و مراسم  مختلف یآن توسط معاونت محترم آموزش جیو نتا recognition ندیفرا اعالم

 

 حاصل:   جینتا

در هر گام    ندیفرا  یاجرا  جهی(. نت4شماره    وستیآن بود )پ   یمورد نظر و برنامه زمانبند  یها  تیمشخص شدن فعال  یزیربرنامه   جهینت

 عبارت بود از:

 اول:  گام

 (. 5شماره  وستیشده )پ  لیتکم یابیخود ارز فرم -

 (:    7و  6شماره  وستیبودند )پ  ریشامل موارد ز زیشده ن یراستاریترجمه و و مستندات -

 ی اعتباربخش یاستانداردها -

 ینامه اعتباربخش نییآ -

 یدرخواست دهنده اعتباربخش  یتوسط دانشکده پزشک  ی عموم  یپزشک  رخانهیارائه به دب  یبرا  ازیاز مستندات مورد ن  یفیتوص -

 یابیخودارز ینماراه -

 ی رونیب ابانیارز یراهنما -

 ی رونیب  یابیو ارز یابیگزارش خودارز یراهنما -

 ی عموم یپزشک رخانهیانجام شده و ارسال شده به دب یابینمونه از گزارش خودارز کی -

 یو چارت نهاد اعتباربخش فیشرح وظا ساختار، -

 دوم:   گام

 د یبازد یاز محل ها کیهر  کیبه تفک رخانهیاز دب WFME  ندگانینما دی بازد ی زمانبند برنامه -

 ی رونیب ابانیارز میعملکرد ت  یو بررس یابیارز -

 (8شماره  وستی)پ  یصدور را نیدر ح یاعتباربخش تهیعملکرد کم  یو بررس یابیارز -

 سوم:  گام

به    ی عموم  یآموزش پزشک  یبه عنوان نهاد اعتباربخش  یعموم  یپزشک  رخانهیبه صورت معتبر دانستن دب  WFME  یرا -

 2019ساله با اعتبار تا سال  10 دییصورت تا
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  لیبه دال  ییو گزارش نها  رخانهیپاسخ ارسال شده از طرف دب  ،یعملکرد نهاد اعتباربخش  هیبه ذکر است گزارش اول  الزم -

 ارائه شده است.  یابیآن در بخش ارزش یکل  جینتا  ینشده است ول  وستیگزارش ها پ  نیمحرمانه بودن ا

 هر بخش ارائه شده است: کیبه تفک یابیارزش جینتا

  ی ارهایدر عمده موارد مع  یعموم  یدوره پزشک  ینشان داد که نهاد اعتباربخش  یاعتباربخش  تهیدر جلسه کم  ییگزارش نها  یبررس

recognition وجود دارد: یی هم ضعف ها یرا پوشش داده است و در موارد 

 

 نقاط قوت:  ن یمهمتر

 شده   نیتدو  ی بودن استانداردها جامع -

 نامه ها و دستورالعمل ها  وهینامه ها، ش نیی آ نیتدو قیاز طر یاعتباربخش یندها یبودن ساختار و فرا مشخص -

 یصدور رأ ندیو فرا یرونیب  یابیشامل ارز ینهاد اعتباربخش ییاجرا یندهایو دقت فرا صحت -

 

 نقاط ضعف:   ن یمهمتر

 ی عموم  یپزشک  یدوره ها یبرا  یدور اعتباربخش کی  لیتکم عدم -

 ینهاد اعتباربخش تیروز نبودن سا به -

 ی نهاد اعتباربخش یها  تیاز فعال ینبودن برخ مستند -

آن ها    تینشان دهنده رضا  recognition  ندیدر خصوص فرا  یاعتباربخش  تهیکم  یو اعضا  یرونی ب  دی بازد  میت  یاز اعضا  یسنج  نظر

شود    یاست. همانطور که مشاهده م   یمختلف نهاد اعتبار بخش  یمثبت آن بر بخش ها  جیو نتا   recognition  یاجرا  ندیاز فرا

ارزش  نیشتریب در  ت  یابینمره  به    یرونیب  ابانیارز  میاز  کل"مربوط  طور  فرا  یبه  در  مشارکت  برنامه    یرونیب  یابیارز  ندیاز  تحت 

recognition  یابیارز  ندیدر فرا  یو ظاهر ساز  یتصنع  ی رفتارها"نمره مربوط به    نی( است و کمتر71/4:نیانگی)م   "دارم  تیرضا  

  ی اعتباربخش  تهیکم  یاز اعضا  ی ابینمره در ارزش  نیشتری(است. ب86/3معکوس:  یبا نمره گذار  نی انگی)م  "بود  افتهی  د یتشد   یرونیب

( است 86/4:نیانگی)م  "دارم  تیرضا  recognitionتحت برنامه    یاعتباربخش  ته یاز مشارکت در جلسه کم  یبه طور کل  "مربوط به  

کمتر به    نیو  مربوط  فرا  یدیجد  نشیب  "نمره  به  را  یابیارز  ندینسبت  ا  یاعتباربخش  تهیکم  یریگ  یو  من    "شد  جادیدر 

 (. 2و  1، نمودار 2و   1(است )جداول 14/4:نیانگی)م

  recognitionندیدر مورد فرا یرونیب ابانینظر ارز  اریو انحراف مع نیانگی . م1جدول 

 recognition ندیدر مورد فرا یاعتباربخش تهیکم ینظر اعضا اری و انحراف مع نیانگی. م2جدول

 نقاط قوت و ضعف عبارت بودند از:  نیسواالت باز پاسخ نشان داد که مهمتر لیتحل
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از    رخانهیعملکرد دب  یبررس به   یابی، دو گزارش خودارزWFME  ندگانینما  د ینشان داد در زمان بازد  recognitionقبل و بعد 

 ی ابی، گزارش خود ارزrecognitionاز زمان    کسال یانجام شده بود. پس از گذشت    زین  ی رونیب دیارسال شده بود و دو بازد   رخانهیدب

  ک یماه  18صادر شد. پس از  ی رأ شیپ  31قرار گرفتند و  یرونیب دیرخانه ارسال شده و مورد بازدی به دب یدانشکده پزشک 63 یتمام

آغاز و در حال    ی، دور دوم اعتباربخشrecognitionبه سال از گذشت    کیانجام شد. هم اکنون پس از نزد  یدور کامل اعتباربخش

ا است.  پ   نیانجام  دهنده  نشان  ا  اریبس  شرفتیآمار  در  م  نهیزم  ن یخوب  که  ا  ی ناش  تواندیاست  تعهد  فرا  جادیاز  در    ند یشده 

recognition    که از   ییاز بازخوردها  یکی  رایکشور باشد. ز  یعموم  یپزشک  یهمه دوره ها  یدور اعتباربخش  کینسبت به انجام

قرار نگرفته    رخانهیتوسط دب  یدور مورد اعتباربخش  ک ی  یعموم  یشکپز  یبود که دوره ها  نیداده شد ا  رخانهیبه دب  WFMEطرف  

 اند.  

  

 : ندیفرا  نقد

پرسشنامه با سواالت باز و بسته نشان داد که در عمده موارد   قیاز طر   recognition  ندیدست اندرکاران مختلف فرا  دگاهید  یبررس

 خواهد داشت. یعموم  یدوره پزشک یبر اعتباربخش یمثبت راتیبرخوردار بوده است و تأث یخوب تیفیاز ک یی شناسا ندیفرا

 ی اعتباربخش   تهینقاط ضعف را هم مشخص کرد که در جلسه کم  یخوب دوره برخ  تیفیعالوه بر نشان دادن ک  WFMEگزارش    یبررس

  مانده، یباق ی دوره ها یاعتباربخش لیدر تکم عیکند: تسر یریگیموارد را پ   نیبه بعد ا نیاز ا رخانهی موارد مطرح شد و قرار شد دب نیا

 ت یو به روز نمودن سا یربخشاعتبا یها تیفعال یمستندساز

  ی عموم  یپزشک  رخانهیانجام شد. دب  یبه خوب  recognition  ندیباور هستند که فرا  نیانجام شده بر ا  ندیبر فرا  ی شیدر بازاند  انیمجر

نمود صادقانه    یسع  ندیدر کل فرا  ن،یبود. بنابرا  شینما  یبرا  تیموقع  نیعملکرد خود و نه استفاده از ا  نانهیواقع ب  یبه دنبال بررس

و در صورت  WFMEر صورت درخواست مستندات توسط ارائه دهد و د WFME یخود برا تیکامل از وضع یفیصرفتار نموده و تو

تعهد   لیبود که به دل  نیمهم آن ا  جیکننده قرار دهد. از نتا  recognition  میت  اریمستندات را در اخت  نیا  ،یعدم وجود منع قانون

 ت یفیک  رسدیبه نظر م  ،یکم  جی نتا  نیبه صورت منظم در حال انجام است و جدا از ا  رخانهیدب  یاعتباربخش  یها  تیشده، فعال  جادیا

 ، یاعتباربخش  تهیدر کم  یرا  شی و صدور پ   یرونیب  ابانیگزارشات ارز  یبررس  نیمدنظر قرار دارد. به عنوان مثال، در ح  زیانجام کار ن

که با حضور    یجلسه مانند جلسه ا  تیفیک  ایو آ  دانجام ش  WFME  یارهایمنطبق بر مع  ندیفرا  نیا   ایشود که آ  یم  یبار بررس  نیچند

  ازمندی ن  یرونیب  یها  یابیارز  تیفیوجود دارد. به عنوان مثال، ک  زین  ییضعف ها  نحال،یاجرا شد برگزار شد. با ا  WFME  ندگانینما

اندرکاران آن وجود    تو دس  یپزشک   یاردها در دانشکده هااز استاند  یقیرسد هنوز درک عم  یبه نظر م  نینظارت و ارتقا است. همچن

 ندارد.  
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در   یتهران: گام  یدانشگاه علوم پزشک  یعلمات یه  یآموزش  یمند در توانمندسازنظام کردیرو

 یتوانمندساز یررسمیو غ یرسم یکردهایرو بی با ترک ی معلم تی جهت توسعه هو

A Systemic Approach in Educational Empowerment of Faculty Members of Tehran 

University of Medical Sciences: A Step towards Teacher Identity Development using formal 

and informal approaches 

 

 : تهراندانشگاه

 

 رزازاده یم م یدکتر عظ  زاده،یعل  میدکتر مر :ندیفرآ  صاحب

 

سهراب پور، دکتر    یرعلیدکتر ام  ر،یجهانش  نیرحسیدکتر ام  ،ین یرحسیدکتر فخرالسادات م  ،یلی: دکتر محمد جلندیفرآ  همکاران

 یاصغر غازان، الهه محمد ،یمعصومه گودرز ،یتروجن ی جعفر هینژاد، سم نیهومان حس

 

  ی معلم تیدر جهت توسعه هو  ی تهران: گام  ی دانشگاه علوم پزشک  ی علماتیه  یآموزش  یمند در توانمندسازنظام  کردیرو:  یکل  هدف

 ی توانمندساز یررسمیو غ  یرسم یکردهایرو بیبا ترک

 

 : یاختصاص اهداف

 یعلماتیه یآموزش یتوانمندساز هایبرنامه یآموزش یازسنجیو انجام ن یازسنجی پروتکل ن  نی.     تدو1

 یبا هدف تنوع بخش یدر برنامه توانمندساز یررسمیو غ  یرسم یکردهایرو نیی.     تع2

 مند ظامن کردیرو یبر مبنا یعلماتیه یآموزش یسند جامع برنامه توانمندساز نی.     تدو3

 ی علماتیه یآموزش یتوانمندساز ی هابرنامه ی.     اجرا4

 یآموزش یتوانمندساز یهابرنامه یدر اجرا ها مارستانیها وبمشارکت دفاتر توسعه دانشکده تی.     تقو5
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 ی آموزش یتوانمندساز ییاجرا تیریو توسعه سامانه توانا به منظور مد ی.     طراح6

 ی علماتیه یآموزش یتوانمندساز یهابرنامه یابی.     ارزش7

 

 مسئله:   انیب

حوزه،   نیمتخصصان ا  هیآموزش است. بر اساس توص  طهیدر ح  یعلماتیه  یتوانمندساز  ،یعلوم پزشک  یهادانشگاه  فیاز وظا  یکی

است.    یزیربرنامه  اتیاز ضرور  ی کی  یآموزش  یو رهبر  ت یریموضوع از بعد مد  نیو نگاه به ا  یعلماتیه  یمند کردن توانمندسازنظام

و    ی مل  ،یمراکز مطالعات و توسعه آموزش، در سطوح وزارت  یهااز دغدغه  یکیاگرچه همواره    رکشو  یعلوم پزشک  یهادر دانشگاه

امر مهم در سطح دانشگاه    نیا   یراهبر  یبرا  یمندنظام  کردیبوده است، اما رو  یدر نقش معلم  یعلم اتیه  یتوانمندساز  ی دانشگاه

 و مشخص نشده است. نیدوت

 مات یاز تصم  یامجموعه   راتیکنند، تأث   ی سازمان را بررس  یهاتا تمام جنبه  دهد یاجازه م  رانیاست که به مد  ینظامند ابزار  کردیرو

مند، در حل مسائل  نظام  کردیاساس رو(. بر2,  1حل مسائل استفاده کنند)  یمرتبط کنند و از منابع موجود برا  گرید  یرا با مجموعه

بزرگ دست    یاجهیو نت  شرفتیو تالش به پ   ی منجر به اثربزرگ( شروع کرد تا بتوان با حداقل سع  ریی)تغ  یاز قانون اهرم کار  د یبا

 . افتی

  ی فعل   ل ینشده است، در تحل  دهیخصوص د  ن یدر ا  یمندنظام  کردیحاضر رودر حال  ی علماتی ه  یآموزش  یتوانمندساز  تیاهم  رغم یعل

 اشاره نمود. ریز ی هابه چالش توانیموجود م تیوضع میو ترس یتوانمندساز

 شده است.   یزیربرنامه  دیاسات  یو بدون ارتباط مشخص با ارتقا  مند رنظامیغ   رجامع،یصورت گرفته به صورت غ   ی های.   اغلب طراح1

 موجود مد نظر قرار نگرفته است. یهادر دستورالعمل   یعلماتی ه ی معلم یها.   نقش2

 و عموما در قالب کارگاه بوده است. یها رسمبرنامه ی.   اجرا3

توانمندساز  بر آن ه  ی. رسم1انجام شود.    تواندیم  یمختلف  یهابا روش  یعلماتیه  یاساس شواهد موجود،  در    ی علماتیکه در 

  ی هاشبکه  جادیو ا  یشیبر گفتگو، بازاند  یکه مبتن  یررسمی. غ 2  کندیها شرکت مها و دورهکارگاهمانند    یمختلف آموزش  یهابرنامه

 (. 3) ست ا مانهیجو صم کیدر  یارتباط

که    یو محاسن  ایمزا  رغمیاز نوع اول است. که عل  شودیانجام م  ی علمات یه  یکه در کشور ما به منظور توانمندساز  ییهاتیفعال  اکثر

گفتگو،    ،یشیمحل سوال است و از آن جا که جزء بازاند  ،یعلوم پزشک  طهیدر ح  یمعلم  یاحرفه   تیهو  یریگآن بر شکل   ریدارد تاث

ادر آن کم  یواقع  یهاط یدر مح   نیبازخورد و تمر به  لزوما منجر  بهبود عملکرد ه  یا حرفه   یتوانمند  جادیرنگ است،    ی علماتیو 

 .شودینم

(.  3اند)شده  انی ب  ی علماتیه  یاصول در توانمندساز  نیبه عنوان مهمتر  یررسمیو غ   یرسم  یهاروش  ی بر مبنا  ی و طول  مندنظام  کردیرو

  رغم یاستفاده از کارگاه است. عل  یروش توانمندساز  نیترجیخصوص وجود ندارد. را  ن یدر ا  ی نظام مند و جامع  کرد یاما در کشور ما رو

 ک ی(، اما استفاده صرف از  4دانش آموزش موثر واقع شود )  جادیبر ا   تواندیمدت مکوتاه  یهاها و دورهکارگاه  لعات،بر اساس مطا  نکهیا

(.  5کند)  جاد یا  ی علماتیه  یالزم را برا   ی هایموثر واقع و توانمند  ی معلم  یاحرفهتیهو  جاد یبر ا  تواندی( نمیروش )مثال فقط رسم
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روش  یررسمی غ   ی هاروش   یریبکارگ  کهیحالدر کنار  انقش  فیتعر  ،یرسم  یهادر  و  ب  جاد یها  ارتقا  یتوانمندساز  نیارتباط   یبا 

 کند.  لیموضوع را تسه نیا تواندیم  ، یعلماتیه

از کنار   توانینم  حالنیشد، در ع   یدر توانمندساز  یفعل  یهاو ضرورت وجود روش  تیمنکر اهم  توانیهرچند نم  یبه طورکل  نیبنابرا

  فیبر اساس تعر  ی علماتیه  یاست که توانمندساز  ده یعبور کرد. زمان آن رس  یکه نسبت به آن وجود دارد به راحت  یی ها ینگران

 یتوانمندساز  یکردهایرو  ریها از ساو در کنار کارگاه  ردیگقرار   رانینظام مند در دستورکار مد  دیک دیبا    یمعلم  یاحرفه  یهانقش

 ی توانمندساز یبر شواهد برا یجامع، متنوع و مبتن  یامند برنامهنظام  کردیتا با در نظر گرفتن رو می رو برآن شد نیاستفاده شود. از ا

 . میکن  یابیاجرا و ارزش  ن،یآموزش در دانشگاه ع.پ.ت تدو طهیدر ح  یعلماتیه

 

 :یخارج  اتیتجرب

  یبرا  1392  یانجام شده است. در ابتدا  ی در سه بازه زمان  ی دانش پژوه  ند یرآف  نیا  یبرا  یو داخل  ی و شواهد خارج  اتیتجرب  مرور

 حاضر مرور انجام شد.  ندیگزارش فرا نیمنظور تدوبه 1400برنامه و در  یبازنگر یبرا 1397موجود، در   تیوضع ییشناسا

بدون محدود نظام  یجستجو  کیبه صورت    یخارج  مرور پا  خیتار  تیمند  موتورجستجو  PubMed  ،Scopus  یهاگاهی در    ی و 

Google Scholar  شامل    ها دواژهیمعتبرانجام شد. کل  یهادانشگاه  تیسا  نیو همچنDevelopment, Faculty, systemic 

change   ،Enrichment  ،Teacher  ،Formal  ،Informal  وprofessional development  دهنده  نشان  جیبود. نتا

 است.  ریاخ ی هادر سال ی علماتیه  یمعلم تی به هو ی دهدر شکل یررسمیغ  یهاشمند و رونظام کردیتوجه به رو

است. در    د یمورد تاک  یعلماتیه  یتوانمندساز  یجامع برا  یهانظام  نیو تدو   یستمیس  کردیمرور نشان داد که استفاده از رو  جینتا

مناسب   ییرا به عنوان الگو یعلم اتیه یتوانمندساز یطول یزیرمند در برنامهنظام  کردیدر مطالعه خود استفاده از رو نریاشتا 2016

( بحث استفاده  40)بمه    2016و سپس در    2010ابتدا در    نریاشتا  نیداد. همچن  شنهادیپ   یتوانمندساز  یهارنامهب  حیاستقرار صح  یبرا

  یبه معنا  یررسمیغ   یکردهایرو  نریاشتا  فی(. در تعر3اد )را مورد توجه قرار د  یرسم  یهادر کنار روش  یررسمیغ   یکردهایاز رو

  یریادگی و    یشیمانند بازخورد، بازاند  ییها(. روش3است )  ی واقع  یریادگی   یهاطیحدر م  ی شیفرصت بازاند  جاد یارتباطات و ا  یدهشکل

  یفرد  یهاتیو فعال  ی گروه  ی هاتیدر دو بخش فعال  یررسمیو غ  یرسم  یکردهای. رورندیگیمقرار  یبنددسته  نیدر ا  یامشاهده

 (. کیاست )شکل  یزیرمند قابل برنامهنظام

 ( 2016نری)اشتا یعلماتی ه ی: توانمندسازکیشماره  شکل

  کرد یاز رو  یعلماتیه  یآموزش  ی( به منظور استقرار توانمندساز2020[  1]یاستاکل   سیپزشکان و جراحان کانادا )دن  یکالج سلطنت  در

 . "نیدر دانشگاه کوئ  یستگیبر شا یمبتن یاتخاذ آموزش پزشک یمند برانظام کردیرو ک ی"مند استفاده شد. نظام

بنا شده است که در    یشیبر مشاهده و بازاند  یمبتن  یررسمیمند و توسعه روش غ نظام  یکردهایاستفاده از رو   2021در    ایدراسترال

 (.5قرار گرفته است ) یزیربرنامه یبرا ییبه عنوان مبنا زیحاضر ن ی دانش پژوه ندیفرا

  ی علماتیه  یررسمیو غ   یرسم  یهاروش  ینظام مند و بر مبنا  دگاهیبا استفاده از د  یتوانمندساز  2020ونکور در    یپزشک  دانشکده  در

 ی ررسمیغ   یکردهای( مشخص نمودند که رویو عمق ارتباطات اجتماع   زانیم  نیی)تع  وگرامیگزارش شد. محققان با استفاده از سوس

 (. 6موثر است )  ی علماتیه  یمعلم تیهو یریگبر شکل یجلسات رسم  درارتباطات  یریگبر شکل یمبتن
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از رو  2015  در ارتباطات غ   یدهبر شکل  یمند مبتننظام  یکردهایمک فرستون استفاده  ا  یررسمیبه  بر    ی شیفرصت بازاند  جادیبا 

روش   یمعلم  تیهو از  انگ  یهارا  بر  شبکه   یمعرف  یعلماتیه  زهیموثر  و  به  یاجتماع   یهانمود  بستررا   یکردهایرو  یبرا  یعنوان 

 (. 7دانست ) یعلماتیه یبه توانمندساز یررسمیغ 

  ن ییدر تب  2015قرار گرفته است. در   دیمورد تاک یعلماتیه یتوانمندساز یبرا یو رسم یررسمیمند غنظام یکردهایرو ،یدنیس در

با همکاران   یتوانمندساز  یهادر خصوص تجربه  مانهیصم  یشد که استفاده از گفتگوهامشخص  ،یررسم یاز روش غ   یعلماتیتجربه ه

 (.8داشته است ) یرسم ی هاها از برنامهآن یریادگیبر  یادیز ریتاث یررسمیغ  یهاطیدر مح

 

 : یداخل  اتیتجرب

جستجو   بر پا نظام  یاساس  در  شده  انجام  کل  Google Scholarو    Magiranو    SID  یهاگاهیمند  از  استفاده    یهادواژهیبا 

مراکز مطالعات و توسعه آموزش    یهاتیسا  نیو همچن  "مندنظام  کردیو رو  ی، معلم، استاد، علوم پزشک  ی علماتیه  ،یتوانمندساز"

  ی علماتیه  یتوانمندساز  یبرا  ی برنامه جامع   ی علوم پزشک  ی از دانشگاه ها  ک ی  چیه  1392مشخص شد که در سال    ،ی علوم پزشک

و به دنبال    1397. از سال  پرداختندیم  یعلماتیه  یتوانمندساز  یبرا  یکارگاه حضور  یها به برگزاراز دانشگاه  یوجود نداشته. تعداد

  یده و نظم  یدهشکل  یبرا  یحاضر در دانشگاه ع.پ.ت، اقدامات  عبرنامه جام  یسال بعد از شروع اجرا  3تجربه دانشگاه ع.پ.ت و حدود  

دانشگاه  یتوانمندساز م  یهاتوسط  آغاز شد.  و جهرم  دل  توانیاصفهان  به  ابالغ  ل یگفت  وزارت   ریاخ  ی هاسال  ی الزامات  از طرف 

اند. در ادامه به تجربه نموده  یزیرنامهبر یعلماتیه  یتوانمندساز  یبرا  یی ها کارگاه  یبه نحو  ران،یع.پ ا  یهادانشگاه یبهداشت، تمام 

  ر یز ل یکرده بودند اشاره شده است. هر چند به دال  نیها تدودانشگاه ر ینسبت به سا یترع.پ که برنامه جامع ی هااز دانشگاه یتعداد

 در سطح کشور است:  ینوآور  یهمچنان برنامه دانشگاه ع.پ.ت دارا

 ی علم اتیه یاحرفه یهانظامند و با نگاه به نقش کردیبار اول به صورت برنامه جامع با رو یبرا 1392از سال  یزیر. شروع برنامه1

 در مراحل مختلف   کرویمند و توجه به سطوح ماکرو، مزو و منظام کردی. استفاده از رو2

بر شواهد در د.ع. تهران   یمبتن  یتوانمندساز  و متنوع  یررسمیغ   یکردهایو حرکت به سمت رو  یآموزش  یهاگرفتن از کارگاه. فاصله3

 . پردازندیم یو عموما کارگاه به توانمندساز یها در قالب رسمدانشگاه ریاتفاق افتاده است و سا

مانند   ییهادر قالب برنامه  یآموزش  یتوانمندساز  ی هادوره  یدر برگزار  مانهیو جو صم یشیبر گفتگو، بازاند  یمبتن  ی ها. ادغام روش4

 استاد و ماه  راه

بر کارگاه،    یمبتن  یآموزش  یکردهایبرنامه از رو  نینمود. در ا  نیرا تدو   یعلماتیه  یتوانمندساز  نامهنییآ  1397.ع.پ اصفهان در  د

 .شودیاستفاده م رد،یگیمقرار یرسم یبندبه مدرک که در دسته یمدت و منتهکوتاه  یهادوره نار،یسم

ن  در جهرم  عمل  زید.ع.پ  ا  نیتدو  1397از    یعلماتیه  یتوانمندساز  یاتیبرنامه  در  است.  رو  نیشده  برگزار   کردیبرنامه   ی غالب 

 مختلف آموزش است.   یهاطه یدر ح یآموزش ی هاکارگاه

الهام از  برنامه با    نینمود. ا  نیرا تدو  ی مهارت  یهادر دوره  یعلماتی ه  ینظام توانمندساز  1399از د.ع.پ جهرم، د.ع.پ البرز در    بعد 

(،  یبه مدرک )رسم  یمدت و منتهکوتاه  یهادوره  نار،یبر کارگاه، سم  یمبتن  یآموزش  یکردهایشده و از رو  نیبرنامه د.ع.پ اصفهان تدو 

 . شودیاستفاده م
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تدو  1399در    ز ین  زدیع.پ    دانشگاه  توانمندساز  ن یبه  ن  ی علماتیه  یبرنامه  کرمان  د.ع.پ  جامع    1400در    زیپرداخت.  برنامه 

شده    یطراح  یرسم  یآموزش  ی هامختلف برنامه  یهادر مرتبه  یعلماتیه  یبرنامه برا  ن ینمود. در ا  ن یرا تدو   ی علماتیه  یتوانمندساز

شده است، اما همچنان   دهیدانشگاه د نیدر ا یتربرنامه مفصل یعلوم پزشک یهادانشگاه ریسا نسبتبه  رسدیاست. اگرچه به نظر م

 است. یرسم یهابرنامه متمرکز بر اصول دوره

نمود )برنامه طاها(.    نیتدو یمختلف آموزش  یهامرتبه  یبرا یعلماتیه یبا هدف توانمندساز یابرنامه 1400ع.پ زنجان از  دانشگاه

 .شودیاجرا م یرسم ی هابر کارگاه یبرنامه مذکور مبتن
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 (:یمختصر)فارس  شرح

از سال    ندیفرآ ادامه دارد. مراحل رو  1392حاضر  تجز1مند شامل:  نظام  کردیآغاز شده و  .  2موجود    طیشرا  لیو تحل  هی. درک و 

مزو    کرو،یو توجه به سه سطح م  یابی. ارزش5چارچوب    ی. اجرا و نظارت بر اجرا4  ستمی. ساخت چارچوب س3اهداف    یگذارچارچوب 

 (. 9د نظر قرار گرفت )م ندیآفر  نیمختلف ا یهاو ماکرو در گام

 یآموزش  یازسنجیانجام ن ، یازسنجیپروتکل ن  نیتدو  ط،ی شرا  لیو تحل  ه ی: تجزالف

.  1با دو هدف عمده:  یتوانمندساز کردیرو ریینفعان مختلف به منظور درک ضرورت تغ ی ذ یها براچالش میبا هدف ترس یازسنجین

انجام    ی علماتیمند هنظام  یو مدل مناسب توانمندساز  وهیش  ی. طراح2برنامه    رییو درک ضرورت تغ  یمشکالت توانمندساز  نییتب

تا   بیترت نیمدون و مشخص گردد. به ا ی علماتیه یآموزش یتوانمندساز اتیو در آن جزئ گردد  هیته ی شد. مقرر شد تا سند جامع

  ن یخواهد بود. به ا  یسطح کل دانشگاه طبق چارچوب مشخص  سند در  ن ینمودن ا  ییکه اجرا  شدیحاصل م  نانیاطم  ی ادیحد ز

  ج یپاسخ داده شد. نتا  ریبه سواالت ز  یازسنجین  ارگروه ک  لیو تشک  ا ی دن  ی هاتجربه دانشگاه  یمنظور در ابتدا با مرور متون و بررس

 مرحله مد نظر قرار داده شد.   نینفعان مختلف در ا یو ذ یعلماتیه ران،ینظرات مد  ها،یابیارزش 

متصور   توانیآموزش م  طهیدر ح  ی علماتیه  یبرا  ییها باشد؟ و چه نقش  دی چگونه با  یمندسازتوان  ی هادوره  یهدف گذار -

 بود؟

 وجود دارد؟ ییچه مدل ها یمندسازتوان یهابه روش یبخشتنوع  یبرا -

 داد؟  شیکنندگان را افزاشرکت طیها متناسب با شرادوره یریپذ انعطاف توانیچگونه م -

 کرد؟ تیرا تقو یمندسازتوان یهادر برنامه ی علماتیشرکت ه توانیچگونه م -

 داد؟  شیرا افزا یآموزش یتوانمندساز یهامشارکت دفاتر توسعه در برنامه توانیچگونه م -

  ها،طهیبند شامل: اهداف، ح  8شد و در    هیبر اساس مرور متون و جلسات پنل خبرگان ته  زین  یتوانمندساز  یازسنجیمدون ن  برنامه

  وست یمرکز مصوب شد )پ   یاستگزاریس  یو بودجه، بعد از نقد و اصالح، در شورا  جیکاربست نتا  ،یده گزارش  ،یمندروش  م،یتواتر، ت

1.) 

 

 نفعان مختلف   یجلب مشارکت ذ  قیاز طر  یعلماتیه  یآموزش  یسند جامع توانمندساز  نی: تدوب

نظرات   افت یدر  یسند برا  نیشد. در مرحله بعد ا  هیته  یبرنامه جامع توانمندساز  یینسخه ابتدا  ،یازسنجیحاصل از ن  ج یاساس نتا  بر

ار شد  دفاتر توسعه برگز  رانیکه با حضور مد  یادر جلسه  نیو مزو( و متخصصان ارسال و همچن  کرو ی)سطح م  یآموزش  ی هاگروه

 اریدر اخت  یآموزش پزشک  یانسان  یرویتوسعه ن  یهااستیسند جامع به همراه سند س  نیا  تیشد. در نها  ی)سطح مزو(، بحث و بررس

 ( )سطح ماکرو(. 3و  2 وستیو مصوب شد )پ  ییدانشگاه قرارگرفت و پس از اعمال اصالحات، نها  یآموزش یشورا 

  یسند برا  نیدانشگاه مصوب شد. در ا  یآموزش  یقرار گرفت و در شورا  ینیمورد بازب  1400در    بارکیو    1397در    بارکیسند    نیا

 ی توانمندساز  ازیمتنوع آموزش در نظر گرفته شد و امت  یهابا روش  یو استاد  یاریدانش  ،یاریدر استاد  یمتنوع   یهابرنامه  یعلماتیه

 است.  یعلماتیبه عنوان شرط ارتقا ه ازها یامت نی. ادیگرد فیتعر
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 سند جامع   ی: اطالع رسانج

منظور    نی. به اشدیم   یرساناطالع  ی به صورت جامع  دی نقش داشت، با  شانیا  یدر ارتقا  ی علماتیه  یآموزش  یآن جا که توانمندساز  از

دفاتر توسعه   رانیو مد   یآموزش ن یها، معاوندانشکده  ی ها، روساگروه  رانیمد  یوقت برا  یمعاون آموزش  یسند، با امضا  بیپس از تصو

  ت یانجام دهند. در بخش اخبار وبسا  یرساناطالع   یشد تا به نحو موثرخواسته   شانیو مزو( و از ا  کرو یآموزش ارسال شد )سطوح م

در جلسات   زین  یعلماتیاموره  ریشد. مد  یبارگذار  تیمستندات در سا  یشده و تمام  یرساناطالع   زی دانشگاه و مرکز مطالعات دانشگاه ن

 قرار گرفت. ی علماتیه یدر ارتقا ازاتیامت ریو نحوه تاث ییاجرا اتییجز انیمختلف دعوت شده و در جر

 

 ی ررسمیو غ  یرسم  یکردها یمتنوع بر اساس رو  یتوانمندساز  یها برنامه  ی: اجرا د

اشاره   یکه در ادامه به موارد  شودیم  یابیاجرا و ارزش  ،یبر اساس شواهد، طبق سند جامع طراح  یمتنوع   یتوانمندساز  یهابرنامه

 . شودیم

 : یرسم یهابرنامه 1-د

 (4 وستی( )پ یگذار به استاد یبرا یریادگ ی ) ادگاری مدت دوره بلند       •

 [ 1]ینقش معلم یفایا یبرا ی : آمادگهدف 

در   یراتییپس از اجرا در دانشگاه ع.پ.ت و با تغ  های توانمند  نی(. ای)ده توانمند  یبر توانمند  یمبتن  کردیبر اساس رو  ی: طراحیمعرف

 . د یابالغ گرد رانیا یعلوم پزشک یهابه کل دانشگاه 1398مرکز مطالعات وزارت بهداشت مصوب و در سال  یتوانمندساز تهیکم

کنندگان موظف به  دانشجو. شرکت  ی ابیو ارز یریادگی - یادده ی  یانتخاب ،یمحور  یهاساعت، شامل بخش 58: دوره سه ماه و ندیفرآ

، نوزده دوره  1400(. تا  5شماره    وستی)پ   شودیبازخورد ارائه م  یبر راهنما  یمبتن  یها، بازخورد کتبپروژه  یانجام پروژه هستند. بر رو

 ( برگزار شده است. هیمهارت پا وره د ی)نام قبل  ادگاری

 ز، پروژه دوره و مدرسان، سواالت با یابی: پرسشنامه ارزشیابیارزش 

 (11تا   6 یهاوستی)پ  شرفتهیو بلندمدت پ  مدتکوتاهیهادوره       •

 موضوع خاص کیدر   یعلماتیدانش و مهارت و نگرش ه شی: افزاهدف 

محتوا، جعبه ابزار    هیالگو، تهموثر، نقش  یسخنران-متنوع شامل:    یهاطهیساعت، در ح  50تا    5  نی بلندمدت ب  ا یمدت  : کوتاهندیفرآ

متنوع شامل: مطالعه    یهاتیبا فعال  ینیاستدالل بال  یابیکار، آموزش و ارزمحل  یهاآزمون   ،یاحرفهتعهد  ،یاعتباربخش  ،یرهبر  ،یمجاز

 و انجام پروژه ی تعامل ینارهایمحتوا، وب

 مدرسان، سواالت باز  یابیدوره، ارزش یابی: پرسشنامه ارزشیابیارزش 

 دو ساعته  ینارهایوب ای  کارگاه       •

 مشخص  نهیزم ا یموضوع در زمان  کیبا  یی : آشناهدف 
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 ها دانشکده ا ی ها مارستان ی: دو ساعته بر اساس درخواست بیمعرف

 و ...  ی ب یبا بستر تر  یی : دو ساعته شامل: ژورنال کالب موفق، کالس وارونه، آشناندیفرآ

 کارگاه و مدرس یابی: پرسشنامه ارزشیابیارزش 

 ندارد. یکه چارچوب مشخص ستین نیبودن برنامه ا یررسمی: نکته: منظور از غ یررسمیغ  یها: برنامه2-د

 ( 14تا  12 وستیبرنامه راه استاد )پ        •

 : اهداف

 و تامل بر سلوک معلمان برجسته در جو صمیمانه  معلمی ایهویت حرفه تیتقو       •

 

 ی شیو بازاند  ینقش  یبر اساس الگو  ی: طراحیمعرف

خود    یداستان معلم  انیتا به ب  شودی( دعوت مRole modelاز معلمان برجسته دانشگاه )   یکی   مانهیصم  یها: در نشستندیفرآ

با زندگ  لگریتسه  کیبپردازد.   و  یکی  ای  یاحرفه  یآشنا  جلسه است. سواالت هدفمند،    ری( مدیمیجو صم  شی)افزا  یاز شاگردان 

  یگفتگو  کیبعد از    د؟یکردیشما پر از دانشجو بود؟ چه م  یهاکالس  شهی. مثال چرا هماندهشد  یطراح  یشیو با هدف بازاند  یرسمریغ 

فراهم م   مانه،یصم پاسخ  ارائه م  کیسپس، سخن آخر )  شودیفرصت پرسش و  استاد(  از  انتها سواالت    شودیجمله ماندگار  در  و 

 .ردی گیمرکز قرار م تیوبسا  یرو رب "یریادگی یهاامی پ "در قالب  یدینکات کل . شودیارسال م  یشیبازاند

 

 ی معلم  تیو پرسشنامه هو  یشی: فرم بازاندیابیارزش

 (15 وستیبرنامه ماه )پ        •

 بر اساس مشاهده عملکرد  انیبازخورد از همتا افت ی : فراهم کردن فرصت درهدف 

گر دعوت مشاهده  کیاز    یعلماتیاز ه  کیبه اجرا درآمد. هر  1395است که از    یتوانمندساز  یررسمیبرنامه غ   نی: ماه نخستیمعرف

عملکرد همکار خود در    یابیراند، درمانگاه و ...( حاضر شود و با استفاده از فرم به ارز ،ی)سخنران شانیا یتا در جلسه آموزش کنند یم

 .شودیم لیکبپردازد. بعد از مشاهده، جلسه بازخورد تش یواقع طیمح

.  شوند یدانشکده منصوب م  سیو با حکم رئ  نند یبیآموزش م  شوند، یانتخاب م   یمشخص  ی ارهایگران ماه بر اساس مع: مشاهدهندیفرآ

 ها موجود است.دانشکده ی مرکز و تمام تی وبسا یگران بر رومشاهده ستیل

 یتوسط مرکز، نظرسنج یجلسات برگزار شده، صدور گواه یفراوان نییبرنامه و تع شی : پایابیارزش 

 یمشاوره آموزش س یسرو       •

 ی ارتباط یهاشبکه لیمتخصص و تشک  کیگفتگو با  قیاز طر یریادگی: فراهم کردن فرصت اهداف
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ارز  های: در حوزه یمعرف به صورت   یتوانمندساز  یبرا  یراندها، مشاوره آموزش  برگزاری  ها، برنامه    یبازنگر  ،یابیمختلف آموزش و 

 . شودیم ارائه  یمجاز ای یبه صورت حضور  یررسمیغ 

 .شودیمشاوره با توجه به تخصص افراد انجام م  افتیدر یبرا ی: هماهنگ ندیفرآ 

 کننده از مشاوره : بازخورد از افراد استفادهیابیارزش 

 

 یتوانمندساز  یها رنامهب  ی مشارکت دفاتر توسعه در اجرا تی: تقوه

 ی در توانمندساز  شانیمشارکت ا  لیدل  نیدارند. به هم  یریادگیاجتماعات    لیو تشک  یدر توانمندساز  یتوسعه آموزش نقش مهم  دفاتر

به صورت   توانندیم   ازیگرفتن مجوز و امت  قیمشارکت، دفاتر توسعه از طر  نیا  تیدانشگاه بوده است. به منظور تقو  یاز اهداف اصل

 (. 16 وستی)پ   پردازنددوره ب یمستقل، به برگزار

 

 استادان(  ی)توانمندساز یتوانمندساز  ندی نظامند فرا  تیر یو توسعه سامانه توانا به منظور مد  ی: طراحو

به   1400و در    دخوردیتوسعه سامانه توانا در دانشگاه ع.پ.ت کل  1398  ی از ابتدا  یتوانمندساز  یها برنامه  ییاجرا  تیریهدف مد  با

 وست یاست )پ  یمتعدد یهایژگیو یسامانه دارا نی( است. اhttp://tavana.tums.ac.irسامانه ) نی. آدرس ادیرس ی برداربهره

 قرار دارد. لوتیپا هاز آن در مرحل یی ها(. بخش17

 

 یزتوانمندسا  یهابرنامه  یابی: ارزشد

برا  یهاها در بخشبرنامه  یابیارزش  نحوه از روش  ی هابرنامه  یابیارزش  یقبل اشاره شد.  نوع برنامه  بر اساس    یمتنوع   ی هامختلف 

و روا    نیدر مرکز مطالعات دانشگاه تدو یها با روش علماست )پرسشنامه   ریز  یشامل روشها  یابیگفت ارزش  توانی. مشودیاستفاده م

 شده است(: ا یو پا 

 https://app.epoll.pro/8611275 یشیبازاند یهافرم -

 ( 20تا  18 وستی)پ  شرفتهیپ  یهادوره فیتکال -

 ( 22و  21 وستیدوره/ کارگاه و مدرسان )پ  یابیپرسشنامه ارزش  -

 یکنندگان، ساعت توانمندسازشده، تعداد شرکت  صیتخص   یازهایامت  زانیها )مبرنامه  یبرگزار   ندیفرا  شیو پا  یریگگزارش  -

 و ...(. 

 

 تعامل:   یها  وهیش

 با محیط  تعامل
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 (34 وستی)پ  لیمیو ا ونیع.پ.ت ، اتوماس یمرکز مطالعات و معاونت آموزش  تیها در وبساانتشار مصوبات، اخبار و دستورالعمل

 دانشگاه ع.پ.ت  یآموزش یمرکز مطالعات و شورا یشورا ،یتوانمندساز تهیر کمد   یشیاندهم یهانشست  یبرگزار

 دانشگاه ع.پ.ت )ساالنه( یدر سالنامه آمار یانتشار گزارش توانمندساز

 یو ارسال به معاونت آموزش ینتشار گزارشات چهارساله توانمندسازا

 ( 35  وستی)پ   یآموزش پزشک  شیهما  نی ستمیب  1398  یمشاوره توانمندساز  کینیدانشگاه ع.پ.ت در کل  یتوانمندساز  اتیارائه تجرب

 (36 وستی)پ  1400 یآموزش پزشک ش یهما یکاردر صبحانه  ی علماتیه یآموزش یبه توانمندساز یررسمیغ  کردیارائه تجربه رو

 (37 وستیو تجربه راه استاد )پ  یبه توانمندساز یبخشباعنوان تنوع  1397 شیدر مجله رو یتوانمندساز  یهاتینتشار فعالا

 ( 40تا  38 وستیشامل: )پ  یانتشار مقاالت مختلف در مجالت معتبر آموزش پزشک

Peer observation of teaching, medical education, 2018 

The Effect of Interactive Lecturing Workshop for Developing Faculty Members in Teaching: 

Utilizing Peer Observation of Teaching and Feedback, Strides in Development of Medical 

education, 2018 

Role Models' Narration of their Teaching Journey for faculty development, Medical Teacher, 

2021 (Under Review) 

 ( 41 وستیکوتاه: )پ  یدر قالب دو سخنران 2021و  2016 یمیا شیدر هما یندسازارائه تجربه توانم

Utilizing POT and Feedback for faculty development: AMEE 2016. By Azim Mirzazadeh 

What teaching metaphors say? Transition to learner-driven teaching in HPE in a faculty 

development, AMEE 2020, by Maryam Alizadeh 

 ( کایآمر یایالدلفی )دانشگاه ف ینیبا حضور جان نورس 1398 یآموزش پزشک شیهما هی در حاش یارائه تجربه توانمندساز

 در دانشگاه ع.پ.ت 1396( سال کایآمر و،ی)استاد دانشگاه اوها ی با حضور پارمل یآموزش یارائه تجربه توانمندساز

 آن: یریو نحوه به کارگ  ندینقد فرا یهاوهی(      ش1

 هایی از نحوه بکارگیری نقد نمونه  شیوه نقد 

المللی، خبرگان کشوری و  نقد خبرگان شامل )خبرگان بین 

در  در  فرایند  ارائه  فرصت  طریق  از  دانشگاهی(:  خبرگان 

همایشنشست  مختلف،  کارگاههای  اساتید  ها،  حضور  و  ها 

دانشگاهبین در  ) ع.پ.ت المللی  پارملی  2019نوسینی   ،)

 ( )ایمیل و حضوری و اسکایپی( 2014 2016)

 مند برای توانمندسازی تدوین سند جامع و نظام        -

 علمی ارتباط دادن توانمندسازی و ارتقای هیات        -

گرفتن  مصوب          - و  دانشگاه  شورای  در  سند  کردن 

 رسانی وسیعضمانت اجرایی و اطالع

 ها تنوع بخشی به برنامه        -

 گسترش جلسات غیررسمی         -
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شرکت طرف  کنندگان:نقد  از  بازخورد  و  نقد  بیشترین 

 شود.های توانمندسازی ارائه میکنندگان در برنامهشرکت

برنامه در  ارزشیابی  کتبی  و  شفاهی  بازخوردهای  دریافت  ها، 

های  اکثر اصالحات برنامههای واتساپ و ایمیل یا تلفنی،  گروه

 توانمندسازی بر اساس نقدها و بازخوردها انجام شده است.

ارائه تغییراتی در نحوه برگزاری، زمان برگزاری، محتوا          -

دوره مدرسان  مثال:  و  عنوان  به  توانمندسازی  های 

بازنگری انجام شده در دوره یادگار )مهارت پایه( در  

تکا 1400و    1398 گنجاندن  تغییر  ،  انتخابی،  لیف 

اضافه دوره،  بهداشت  چیدمان  معلمی،  اخالق  کردن 

مدیریت   و  مشکل  دانشجویان  صوتی،  تارهای 

 درسکالس

بازه  طوالنی        - کردن  کوتاه  و  تکالیف  بازه  کردن  تر 

 بازخورد 

 تهیه راهنمای بازخورد به تکالیف برای دستیاران         -

 سمت بعدازظهر و عصرتغییر ساعت جلسات به         -

 ها با حفظ تعامل مجازی کردن دوره        -

های متعددی  : چالشنقد و بازاندیشی مجریان و همکاران

از ابتدای این مسیر وجود داشته و جلسات متعدد هم اندیشی  

فعالیت ارتقای  برای  بازاندیشی  توسط  و  توانمندسازی  های 

و   کلی  تغییرات  و  شده  برگزار  اجرا، مجریان  نحوه  در  جزئی 

 محتوا، زمان برگزاری، نوع برنامه و... داده شده است. 

 اندازی سامانه توانا برای مدیریت متمرکز اجرایی راه         -

 ها و مسیرهای مختلفرسانی از کانالاطالع         -

 تهیه پوستر اختصاصی برای هر برنامه        -

توانمن         - امتیاز  دریافت  توسط  تسهیل  آموزشی  دسازی 

 دفاتر توسعه

 گسترش تعداد مدرسان         -

 گسترش تعداد دستیاران        -

در          - تلفن  و  ایمیل  واتساپ/  طریق  از  پاسخگویی 

 کوتاهترین زمان 

مقاالت در مجالت نقد جوامع علمی ارائه  و  از طریق چاپ   :

 ها معتبر و همایش

 مقاالتاصالحات انجام شده در         -

 

 

 حاصل:   جینتا

 سند جامع   نیو تدو  یازسنجی: ن3و    1هدف   جینتا

 ی ازسنجی. دستورالعمل ندیدانشگاه رس  یشورا  بیمجددا اصالح و به تصو  1400و    1397مصوب و در    1394مذکور در سال    سند

 یزیربرنامه  ،یازسنجیدر حال اجرا طبق سند و بر اساس ن  یها. برنامهدیمرکز رس   یاستگزاریس  یشورا   بیبه تصو  زین  یتوانمندساز

 (.23 وستی)پ  شوندیم

 

 (یررسمیو غ  یرسم  یکردهای)رو   ی : تنوع بخش2هدف    جینتا
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ارائه،   . )منظور از روششودی( برگزار م دی )بعد از کوو  ی( و مجازد ی)قبل کوو  یاست که به صورت حضور   ریمتنوع شامل موارد ز  فیط

 برنامه است(: یبلکه روش اجرا ست،ین یتوانمندساز ی هابرنامه  یمحتوا

 فعال(  یهاروش ریو سا  ینقش، باز یفایا ، یکارگروه  کر،ی)روش ارائه: کل  یتعامل ی هاکارگاه

 نقش(   یفایا ،یوارساز یپرسش و پاسخ، باز  ،ی، کار گروه Polling)روش ارائه:  یتعامل  ینارهایوب

 ( یتعامل  یهایو سخنران یو کارگروه نی)روش ارائه:کالس وارونه، پروژه، مشاهده، بازخورد، تمر مدت کوتاهیهادوره

 ( یتعامل  یهایو سخنران ی و کارگروه نیبلندمدت )روش ارائه: کالس وارونه، پروژه، مشاهده، بازخورد، تمر  یهادوره

 )ماه(  ی شیبر مشاهده، بازخورد و بازاند یبرنامه مبتن

 )راه استاد( مانهیو جو صم یشی و بازاند  ینقش یگوهااستفاده از ال

 ی فرد ی هامشاوره

 

 ی توانمندساز  یها برنامه  ی: اجرا 4هدف   جینتا

  - ها، محاسبه نفربرنامه  نیاند. با در نظر گرفتن ساعت اشرکت کرده  ،یتوانمندساز  یهانفر در برنامه  3670، بالغ بر  1400تا    1392  از

 و دو(  کیبرگزار شده است )نمودار  1400اول  مهیتا ن 1392از  یساعت، برنامه توانمندساز -هزار نفر 99 دهدیساعت نشان م

 

 مشارکت دفاتر توسعه  تی: تقو5هدف    جینتا

 داده شده است.  ازیدرخواست شده توسط دفاتر، مجوز و امت یدوره توانمندساز 404 به

 

 : سامانه توانا ۶هدف    جینتا

 ی ریگگزارش   ،یابیبرنامه ماه و ارزش  ازیمدارک، صدور امت  یسازمعادل  ، ینام، گواهثبت  ، یازسنجیشامل ن  یتوانمندساز  ییاجرا  تیریمد

 (. 17 وستیشده است )پ  تیریدر سامانه مد 1400 یها. دورهشودیسامانه انجام م  نیدر ا

 

 ی توانمندساز  یهابرنامه  یابی: ارزش۷هدف    جینتا  

گزارش شده   33تا    24  یهاوستیدر پ   ریانجام شده در سال اخ  یها یابیاز ارزش   یانمونه  ،یابیارزش   یهاگزارش   یتوجه به حجم باال  با

 است.

 زه یبر انگ  ییبسزا  ریتاث  هایشیبوده و براساس بازاند  یتوانمندساز  یهابرنامه  نیترو محبوب   نیترراه استاد از موفق  ها،یابیارزش  براساس

 ر یاخ  یکنندگان در سالهاها و تعداد شرکتتنوع دوره  دهدیها نشان مبرنامه  شی(. پا25و    24  وستیکنندگان داشته است )پ شرکت
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  51،  96تا    95اند: از  کردهنفر به عنوان مشاهده شونده شرکت    859  دهد یماه نشان م  یابی(. ارزش26  وستیاست )پ   هداشت  شیافزا

 ریاند. سنموده  افت یشونده در ماه شرکت کرده و بازخورد درنفر به عنوان مشاهده  486،  1400تا    99نفر و    322،  98تا    97نفر،  

(.  28و    27  وستیو خوب( )پ   یدرصد عال   80  یداشته )باال  شیافزا  ادگاریاز دوره    تیرضا  ریخا  یهادر سال  دهدینشان م   ها یابیارزش 

ب  بخش تیرضا  فیتکال  یبررس نتدرصد شرکت  90از    ش یاست و  به کسب  اول، موفق  . در  شوندیقبول م  جهیکنندگان در مرحله 

  ن یدرصد ا  80  ی(. باال33تا    29  وستیبرنامه است )پ   نوعوابسته به    جینتا  نارهایها و وبکوتاه مدت و بلند مدت، کارگاه  ی هادوره

داده شده    ازیبرنامه دفاتر توسعه مجوز و امت  404، به  1400تا    95شده است. از    ی ابیو متوسط ارز  ی عال   ای در حد خوب    ز یها نبرنامه

برنامه منف  ی ها خالاست.  نکات  برگزارستین  زیبرانگو چالش  یاز  زمان  تکال  ودن،ب  ی ها، طوالندوره   ی.  ارتباطات    تیفیک  ف،یحجم 

 عف اشاره شده است.  نقاط ض نیاز مهمتر یخصوصا در مجاز
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  یبر اساس الگو انی و دانشجو یعلم ات یه یدر اعضا  کیگفتمان آکادم جیترو یو اجرا یطراح

(crisis هاردن: طرح)ک یسواد آکادم یریدرشکل گ انیو دانشجو دینو در تداوم تعامل اسات  ی  

 رازیش  یدر دانشگاه علوم پزشک

Design and implementation of promoting academic discourse among faculty and students 

based on Harden's crisis model: a new idea in the formation of academic literacy in Shiraz 

University of Medical Sciences 

 

 رازی: شدانشگاه

 

 ی بذرافکن دکتر جواد کجور الی: دکتر لندیفرآ  صاحب

 

دکتر   یدکتر محمد حسن کشاورز  یدکتر محسن مقدم  ییرضا  تایدکتر مهتاب معمارپور دکتر ر  ین یام  ترای: دکتر مندیفرآ  همکاران

  ی مهرناز شجاع   یلیخل  ایرو  یزهرا صفار   یحونیج  یخان   یدکتر سولماز زارع دکتر عل  یهیاکبر فق  یعل  دیدکتر س  اتیاصغر ح  یعل

دکتر مانا    ی کمال  میمر  یمختارپور محمدجعفر  قهیصد  رینژاد فاطمه م  ی جالل  ا یمار  انیده بزرگ  هیرحمت اله عربزاده مرض  یعباس  میکر

 ی مقدم

 

 ی ( هاردن: طرح crisis) یبر اساس الگو انیو دانشجو یعلم اتی ه یدر اعضا کیگفتمان آکادم جیترو یو اجرا  ی: طراحیکل  هدف

 راز یش ی در دانشگاه علوم پزشک کیسواد آکادم یریدرشکل گ انیو دانشجو  دینو در تداوم تعامل اسات

 

 انیو دانشجو دیدر اسات  یدانشگاه   یپژوهش ،آموزشی نگـارش ارتقاء • : یاختصاص اهداف

 انیو دانشجو دیدر اسات  ی پژوهش ، یآموزش شیارتقاء گو •

 انیو دانشجو د یدر اسات ی دانشگاه  یپژوهش  ،یارتقاء نگرش آموزش •

 ینگارش دانشگاه  یآموزش ی کارگاه ها یو اجرا یدر طراح یبازنگر •
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 انیو دانشجو د یدر اسات یآموزش پزشک  میارتقاء ارائه مفاه •

 به عنوان الگو   اریدست یامه هابرن یو اجرا یدر طراح یبازنگر •

 پیفلوش یدر برنامه ها یعلم ئتیمحترم ه یاعضا یتوانمند ساز یو اجرا یدر طراح یبازنگر •

 انیو دانشجو د یدر اسات ی و نگرش دانشگاه یارتقاء تفکـر انتقـاد •

 انیو دانشجو  دیاسات یبرا  یتفکر انتقاد یکارگاه ها یواجرا یدر طراح یبازنگر •

 لم یبه روش نقد ف یدر پزشک یو معنو ی اخالق میمفاه ی کارگاه ها یو اجرا یدر طراح یبازنگر •

 مدارس تابستانه یو اجرا یدر طراح یبازنگر •

 

 مسئله:   انیب

در جامعه مورد توجه مردم    یا   دهی هر فکر و ا  گر،ی . به عبارت دابد ی   ی است که در جامعه نشر و غلبه م  یفکر  قتیگفتمان در حق 

برخوردار هستند،    ی مناسب یی و از قدرت معنا رند یگ ی با مسائل مرتبط با جامعه قرار م   میها که مستق ده یافکار و ا ی برخ ی ول ست،ین

غلبه  یکند برا  یتالش م  ی هر گفتمان  گرید یگفتمان ها، افکار مسلط بر جامعه هستند. از سو ن،ی شوند. بنابرا ی م  لیدبه گفتمان تب

مداوم وجود دارد،    نهیزم  نیاز کشمکش در ا  ینوع  گر، یبراند. به عبارت د  هیمشابه را به حاش  یگفتمان ها در حوزه ها  گر ید  افتن، ی

و    ـویئـربوردی، پ 1965(. در سـال  1-3حرکت مداوم در جامعه است)  ن یشوند و ا  ی نم  توقفوجه م  چیچون طرح افکار مختلف به ه

بـه سـه مفهوم    یاز منظر سواد دانشـگاه   سـندگانیمقاله نو  نیرا منتشر کردند. در ا   یو قدرت استاد  یهمکـارانش سوءتفاهم زبان 

مرجع    ی ارهایکه از تنوع در مع  "یاهم زبـانسـوءتف  "(  2کنـد.    یمـ   فـایا  یدرآموزش عال   ی که گفتمان دانشگاه  ی( نقش1اشاره دارند:  

  قـت یدر حق  انیدانشـجو  ـایاز پرسشها بودنـد کـه آ  یو همکارانش به دنبـال پاسـخ به تعداد  وی( بورد 3شـود.-یم   یما ناش  یداور

در   ایته است؟  داش  ریتاث  یو درکـ  مفهـ  نیدر چنـ  یاجتمـاع   نۀیپس زم  ایآنچـه در کالس درس گفته شده بود درک کرده اند؟ و آ

 (.3مربوط اند)  "کیسواد آکادم"کـه به  ی عـوامل ژهیشوند، به و  یبرجسته م ی در پژوهش آنان عوامل جه،ینت

از انواع رشته ها است.    یعیوس  فیدر ط  یخواندن، نگارش و تفکر انتقاد  یمهارت ها و راهبردها  یر یبه کارگ  ییتوانا  کیآکادم  سواد

گوش دادن،    یاز جمله مهارت ها  شرفته،یپ   یریادگی   یبرا  ازیاز سواد مورد ن  یگری تواند شامل انواع د  ی م  نیهمچن  کیسواد آکادم

  انیدر دانشگاه باشد. دانشجو  یریادگی  یبرا  یبه عنوان ابزار  یو استفاده از فناور  یسواد اطالعات   ، یرهنگف  نیصحبت کردن، ارتباطات ب

 ی لیسواد تحص  ،یریادگیخواندن، نگارش و    یتر برا   شرفتهیپ   یها  یو توسعه مهارت ها و استراتژ  یقبل  اتیبر تجرب  هینه تنها با تک

- 6)ردیگ  یدر آنان شکل م  یپژوهش  ،یآموزش  دگاهینگرش و د  یدانشگاه   یچهره ها  دنکنند، بلکه با الگو قرار دا  یم  تیخود را تقو

4.) 

  یسهایمختلفی در پرد  یرهایدرس دارد. تفس  یدر دانشکده ها و کالس ها  ریفراگ  یبه جو و فرهنگ  ازین  کیتوسعه سواد آکادم  یبرا

و محصول بود، و سواد   دیشکل تول  نیبه عنوان آشکارتر  "نگارش"  انیم  نیشود. در ا  افتی  "سواد دانشگاهی"اصطالح    یدانشگاهی برا

شده است. زبان نمی تواند   فیتوص "زبانی، مفهومی و معرفت شناختی دانشگاه  یو هنجارها نیاز قوان بییترک" یدانشگاهی به مثابه

برخوردار است که روشی    زیمتما  اریدانشگاه از فرهنگی بس  ک یاز فرهنگی که در درون آن مورد استفاده قرار گرفته بود منفصل شود و  

تحقق افکار مطلوب است.   یروگفتمان؛ موتور محرکه جامعه برا  نی(. از ا7)بخشداست را شکل می  ازمند یکارکرد زبان بدان ن  یکه برا
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ها همواره متضمن هماهنگ کردن زبان با شیوه ی عمل،  گفتمان متضمن چیزی بیش از زبان است. گفتمان  کیآکادم  اتیدر ادب

(  8-10ابزارها، تکنولوژیها، در زمان و مکان است)تعامل، ارزش گذاری، باور داشتن، احساس، بدنها، لباسها، نمادهای غیرزبانی، اشیا،  

از   یا  شرفتهیاست. نشان دادن سطح پ   انیو دانشجو  د یاسات  کی بر سواد اکادم  یمبتن  ز ین  ی دانشگاه  یآموزش  ی در برنامه ها  تیموفق

 ت ی حما  یبر رو  یادیز  زتمرک  انیم  نیاز جمله خواندن، صحبت کردن، گوش دادن و نوشتن و در ا  ی زبان  یسواد شامل انواع مهارت ها

 ز یآمت یپس از اتمام دانشگاه در کسب مجوز موفق  یکاف  کیبدون سواد آکادم  انیاست. دانشجو  یبوم  ریبه عنوان زبان غ   یسیاز زبان انگل

  ومآموزش و پژوهش در عل یو مبان   میرا تجربه خواهند کرد. مفاه یشتریپر رقابت امروز مشکالت ب  یایخود، در دن یدر حرفه انتخاب

با ها  یم  یپزشک پل  یها   یها و توانمند  ییکردن فراتوانا  تیال یتوانند  کند و    جادیا  یحرف مختلف در علوم پزشک  نیب  یمشترک 

 بخشد. لیرا تسه کیگفتمان اکادم

 

 :یخارج  اتیتجرب

فارس  کیستماتیس  یبررس  در زبان  دو  به  انگل  یدر  پا  یسیو  خارج  هایگاهیدر  ها  یداده  بانک  مختلف   یاطالعات  یدر 

و   GoogleScholar,Scopus, PubMed, WebofScience,   ،Medline  ،Eric  ،Campbell  ،Cochraneرینظ

داخل  های گاهیپا        نیهمچن کل  Magiranو    SID  ،Iranmedex  یداده  از  استفاده  با  مرتبط  مطالعات  و  مقاالت  واژه    د ی، 

Academic Discourse    وAcademic literacy   بخش   نیانتخاب و در ا  طیو شواهد واجد شرا  اتیاستخراج شدند و تجرب

و     کیگفتمان آکادم  نهیدر زم  یکاربرد  اتیتجرب  انیبه ب  ینشان داد که هر چند مطالعات متعدد  ج یمورد استفاده قرار گرفتند. نتا

غفلت و    ینظام، با نوع  نیدر ا  ک یگفت سواد آکادم  دیاما با  ران،یا  یگسترش نظام آموزش عال  رغمیلع   اند،اماپرداخته   کیسواد اکادم

  ی از اعضا  یاریبس  یو دانش آموختگان بلکه حت  انیاز دانشجو  یاریکه نه تنها بس  یمعن  نیروبرو شده است، بد  یجد  یتوجه  یب

است که    ی کس  ی . انسان دانشگاه ستندیکلمه برخوردار ن  قیدق  یبه معنا   ک یکشور، از سواد آکادم  راسر دانشگاهها در س  ی علم  ئتیه

نقش    یفایدادن، سخن گفتن و ا  سد،گوشیبخواند و بنو  ی تواند به نحو دانشگاه  ی که م   ی برخوردار باشد.کس  ک یحداقل از سواد آکادم

 کند. 

مطالعه به    نیگفتمان انجام دادند. هدف از انجام ا  لی( به روش تحل2016)  هیدر دانشگاه پلخانوو روس  یو همکاران مطالعه ا  1چوبارووا

از نظر مقاصد    یعناصر گفتمان  ی و عملکرد  یساختار  یهایژگیبود تا و  یسخنران  کیمانند    کیدر گفتار آکادم  یعناصر گفتمان  یبررس

  انیب وهیبر ش  نده یگو  ستیقصد و ن  ی عنی ییعملگراخصوصا  از منظر   یکنند. عناصر گفتمان   یشنونده دارد بررس  که یلیو تحل ندهیگو

دهد که عناصر مورد مطالعه از   ینشان م   قیتحق  ج یگذارد. نتا یم   ریتأث  یسخنران  ک ی  ج یشدن کلمات در نتا  ده یچ  ی که چگونگ   ن یو ا

در بر داشته   یمختلف  جیتوانند عملکردها و نتا  ی آنها م  تیموقع  نی و همچن  ندهیت فرد گویبا هم تفاوت دارند و قصد و ن  ینظر ساختار

 (. 11باشند)

در آموزش موجب بهبود    ی ( ذهن آگاه1:  د یگو  ی در آموزش م  ی ذهن آگاه  ر یبا عنوان  تأث  ،یمقاله مرور  ک یو همکاران در    2ارگاس

  ی ( ذهن آگاه2شود.    یم   یبهبود گفتمان دانشگاه  جهیدر نت  یو عملکرد شناخت  یاجتماع   - یجانیه  یریادگی  ،یو ذهن  یسالمت جسم

و    یمتفکرانه در آموزش عال  تی و ترب  میحال متحول کننده تر است در تعل  نیشده است و در ع   هدرآموزش، که تاکنون کمتر استفاد

 
1 Chubarova 

2 Ergas 
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کند    دایپ   یشتریج بروا  دیهنوز با  یاز گفتمان دانشگاه  افتهیو ارتقا    دیجد  وهیش  نیا  ن،یشود بنابرا  یاستفاده م  یمدارس محدود

(13 . ) 

  الت یبر تحص  یسیزبان انگل  ی و تسلط کنون  یشدن آموزش عال  یالملل  نیبه موضوع ب  گرید  یفیک  یدر مطالعه ا  زیو همکاران ن  1وت

کشور مختلف به دست   20از  ی الملل نیب یدانشجو  31که از  ییها تیمطالعه از مصاحبه ها و روا ن یا یپرداختند. داده ها کیآکادم

  یفراگفتمان  یها  یضعف در استراتژ  شان،یواژگان تخصص  رهینقص در دا  لیبه دل  یناقص از منابع درس  دراکنشان داد که ا  جیآمد.  نتا

 ی ابر  انیحال دانشجو  نیدر آنها شده  است. با ا  یبودند که موجب کج فهم  ینوشتن متون مختصر و منسجم از جمله عوامل  یی و توانا

ا  یرا برا  یقلمست  یریادگی  یها   یمقابله با ابن مشکل استراتژ اند . آنها در حق  جادیخود  انتقاد  کی  قتیکرده  و احساس   ی خود 

 (. 14دست زده اند ) یاحساس کرده و به اقدامات جبران یلیتحص تیموفق ریچالش ها در مس نیدر مقابل فائق آمدن بر ا یتیمسئول

 

 : یداخل  اتیتجرب

اجرا کرده است.   ی برنامه ا یسیمدرسان زبان انگل د ی از د کیسواد آکادم یهامؤلفه یبا هدف بررس  یمقدم و خانلرزاده مطالعه ا زند

 استخراج نموده است:  یمؤلفه اصل  9دهد که   ینشان م جینتا

 مختلف ی با ژانرها  یی( آشنا1)

 کیبا اخالق آکادم  یی( آشنا2)

 مختلف یهابافتدر   یبا بافت و معان   یی( آشنا3)

 زبان ی( دانش چهار مهارت اصل4) 

 یتفکر انتقاد یی ( توانا5)

 با جامعه گفتمان مورد نظر یی( آشنا6) 

 کیسواد آکادم یهامدرسان با مفهوم و مؤلفه  یی ( آشنا7) 

 ی نگارش مقاله علم یی( توانا8) 

پژوهشگران و مؤلفان کتب در    ک، یاهداف آکادم  یبرا  یسیبه مدرسان زبان انگل  تواند یمطالعه م  جهی. نتیو فناور  انهیبا را یی( آشنا9)

 (. 18کمک کند)  کیدرک بهتر مفهوم سواد آکادم

را از منظر سـه   یکسب سواد دانشگاه  رانیا  یدر نظام آموزش عال   یبا عنوان سواد دانشگاه  ی( در پژوهش2019)  یو فاضل  روزانیپ 

به    ،ی فیک  یمیپژوهش بر اساس پارادا  نیکردند. ا  یبررس  یو تفکر انتقاد  یدانشگاه  شیرش، گونگـا    یعنـیآن،    یـادیمؤلفـه  بن

دانشــکدۀ    یمقطــع کارشنا ســ   انیدانشــجو  ــانیآن م  یو ارتقــا  یسواد دانشـگاه  آموزش  یتهایفیدنبال کسب شناخت از ک

  ی برسازندۀ سـواد دانشـگاه  هایاند اطالعات الزم و شاخص  دهیکوش  سندگانیرو، نو  ــنیدانشگاه تهران بود. از ا  یاس یحقوق و علوم س

 قیتحق  ی موضوع   اتینامـه و مصـاحبه بـا  ده تـن از اسـتادان، ادب  شپرسـ  قیو سپس از طر  یگردآور  ـقیرا در وهلـه نخسـت از طر

 
1 Wette 
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نتاندینما  یبررس ب  ن یا  جی.  قابل  انگریپژوهش  اغلـب  بر  دانشکده  استادان  چه  گر  که  است  دانشگاه   یـتهـا یآن  سواد  با    ی مرتبط 

 انیدانشجو  انی در م  ی سواد دانشگاه  ییمحتواحوزۀ    یرا که الزمۀ ارتقا  ی فیو وظا  فیحال، تکال  نیاتفاق نظر دارند، در ع   انیدانشجو

رو    ن یخـود نـدارد. از همـ  انیدانشـجو  ت یبـاره از وضـع  ـنیدر ا  یدرسـت  یـابیارز  جهیدهنـد. در نت  ی اسـت کمتـر اختصـاص مـ

 (.19) ابندی دست  ی کننـد تـا به گفتمان دانشگاه ی نم افتیاز استادان خود در ی بازخورد کاف  انیدانشـجو

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 ت یموقع لیو تحل  یسنج   ازی بر اساس ن  ی زیر  برنامه 

  یشرق  ترانهیو منطقه مد  انهیدر کشور بلکه در خاورم   ینه تنها مشعل دار آموزش علوم پزشک  ی که زمان  رازیش  ی علوم پزشک  دانشگاه

  یبود که دانشگاهها  ده یرس  یبه چنان رخوت  یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک  یها  تیو فعال  یبود، در امور آموزش  پزشک

در دانشگاه علوم   یو ارتقاء اموزش پزشک ی بحران تیوضع ن یرفت از ا ونریب یربودند. در راستا ی مسبقت را از او   یگو زیدرجه سه ن

در اتاق فکر    1397ماه سال     بهشتیبود. در ارد  داریو همه جانبه در جهت توسعه پا  یفرهنگ آموزش  یریی به تغ  ازین  رازیش  یپزشک

(Tank Think معاونت آمورش )یمعاونت آموزش  یها  تیفعال  ییهم افزا  یچگونگ  رامونیپ   یسوال  رحبا ط  ندیفرآ  نیا  هیهسته اول  ی 

نقش    ندیفرآ  نیو توسعه ا  شی دایآغاز شد. اتاق فکر در پ   یآموزش پزشک  یپژوهش ها     تیفیک  ی ارتقا  رامونیاطالعات پ   یو فناور

تغییرات محیط  یمهم پویای  یداشت، چرا که سرعت  اتخا  ی و  به  نیاز  ها،  عرصه  ایجاد    تصمیم های صحیح  ذ ساختارها در همه  و 

  یاز ابزارها  یاست. در این راستا یک   یحل مسأله در حوزه مدیریت، آفرینندگ   یاز روش ها  یشود؛ و یک   یبیشتر احساس م  یآفرینندگ

مفهوم   یبرا  ی کند و فرصت  یایجاد م   ی و ایجاد افکار نو که از عادت بد عمل پیش از تفکر یا تفکر پس از عمل رهای  تیتوسعه خالق

دو معاونت    یو مشاوره ا  یفکر  یپشتیبان  نهیزم  نیاتاق فکر در ا  ی(است. ماموریت اصل    Tank Thinkفکر  )  کند،اتاق یم  جادیا   یساز

 در جهت تحقق اهداف طرح بود. 

 

 الهمس  طرح

 ان یو دانشجو  یمبتد  د یدر اسات  یریادگی  یبرا  یو متنـاوب و به عنوان روش  ریتکرارپذ  یندی: نگـارش به عنوان فرا  یدانشگاه   نگـارش

و   تیسابم  ،ینیاصـالح  و بـاز ب  س،ینو  شیپ   میو تنظ  هیمرتبط مانند ته  یها  تیاز فعال  یاز مجموعه ا  ـدهیچیپ   ندیفرا  نیاست. ا

  ی حاک  یسنج  ازیمطالعات مختلف و ن  سـتند؛ین  ی و متنـاوب انـد و خطـ  ریها تکرارپذ  تیفعال  نیا  ن، یمقاله است. با وجود ا  شیـرایو

 . ستندیآماده ن یبه طور، مناسب  ینگارش دانشگاه فیدر انجام تکال انیاز آن است که، دانشجو

  ها دهیو ا  ی ارتباط خالقانه و مؤثر با جهان اجتماع   ی نوشتن نوع   قیتواند از طر  ی م  سنده یآن است که نو  یبه معنا  ی دانشگاه  نوشتن

از ارزش   ینوشتن، پاره ا  گرید  انیدارد. به ب  یبه مکتوبات او بستگ  یادیبه مقدار ز  کیانسان آکادم  تیکه هو  یبرقرار سازد. به طور

به    کی. اگر از منظر سواد آکادمکندیم  فیررا تع  کیآن، بودن او به عنوان انسان آکادم  قیک است که از طریانسان آکادم  یوجود

  دیبا  زین  انیدهند. دانشجو  یم  لیرا تشک  کیآکادم  ت یاز فرهنگ و هو  یدو در کنار هم بخش مهم  ن یا  میخواندن و نوشتن نگاه کن

 کسب کنند.  ینوشـتار  فیدر وظـا ـتیبه منظور موفق  ار یراستاریو و ینوشتار یقادر باشند، مهـارت  هـا 
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 :   یدانشگاه  شیگو

  ،یآموزش عال  یرسالتها  نیاز مهمتر  یکیاست.    یآموزش و پژوهش در علوم پزشک  میدرک مفاه  یبه معن   دیدر اسات  یدانشگاه   شیگو

قابل  تهایگسترش ظرف اسات  انیدانشجو  ی و مهارت  یشناخت  یتهایو  اند  دیو  در    ی دانشگاه  شیخالق است. گو  دنیشیدر خواندن و 

اسـت.     ی اساسـ  ت یسه قابل  یدر کالس درس دارا  انیدانشـجو  ـتیعامـل موفق  نین و معنـادارتریمکررا  به منزلۀ مهم تـر  ان،یدانشجو

شامل گوش دادن، سخن    کیسواد آکادم  نیو تعامل با متن است.  بنابرا   ـقیدرک عم   یبـرا  شیو گو  لیوتحل  ـهیتجز  یبـرا   شیگو

 شود.  نیتمر انیانشجوو د  دیتوسط اسات یستیکه با است،  ی دانشگاه ینقشها یفایگفتن و ا

 

 :   یدانشگاه  نگرش

را   ی باسواد محسوب شود که نه تنها خواندن و نوشتن دانشگاه   یتواند از لحاظ دانشگاه   یم   ی کس  ک، یاساس مطالعات سواد آکادم  بر

 نجایاثر گذاشته باشد. در ا  زیاو ن  یدانشگاه  تیاش مانند وجهه و شخص  یابعاد وجود  گریکند بلکه بر د  یداند و عمل م   یخوب م

شامل عـادات     یاز منظر تفکر انتقاد  یمد نظر است. نگرش دانشگاه   رتیو بص  دگاهی د  ک، یآکادم  وشتندو مؤلفه خواندن و ن  شتراریب

لحاظ    نیو تفحس و همچن  قیدرس و تحقدر کالس    سیکـردن مفهـوم تدر  یـاتیعمل  یبرا   ی» مسـئله « تفکـر  انتقـاد   یذهنـ

 دانشگاه است. رامونیپ  طیمح  ودر تمام جوانب از جمله درتعامل با جامعه  ینمودن اخالق حرفه ا

کرده و بتواند آنها    ی داشته، آنها را درون   ی آگاه  ی فرهنگ دانشگاه  هایتمام مؤلفه  یاست که بطور کل   ی کس  ی باسواد دانشگاه  نیبنابرا 

و   یحکمت عمل  ینوع   تواندیاست که م  ی. باسواد کسدیخود نما  ایحرفه   اتیروزمره و ح  یمنش خود در زندگ  ای  یرا به عنوان مش

دانش آموختگان   یما برا  ،یبگذارد. در گفتمان مطالعات آموزش عال  شیخودش به نما  ایحرفه   تیو فعال  ررا در رفتار، گفتا  ینظر

 . م یبر یبه کار م  ی و نگرش دانشگاه ش یاز نگـارش، گو یقیتلف ی ( را براAcademic literacy)  کی، اصطالح سواد آکادمدانشگاه

 (: Focus groupدانشگاه ) یدر معاونت آمورش یچارچوب برنامهبا استفاده از جلسات متمرکز گروه یطراح

  راز یش  یدانشگاه علوم پزشک  یو اطالعات، معاونت آموزش  یو فناور  یانجام شده در حوزه معاونت آموزش  یها  یازسنجیتوجه به ن  با

با توسعه گفتمان    ، یدر آموزش علوم پزشک  یطرح تحول و نوآور  یمشترک دو معاونت در بسته ها  یها  ت یفعال  لیتالش نمود تا ذ

فراهم  رازیش یمختلف دانشگاه علوم پزشک یدر گروه ها کیسواد اکادم و ارتقاء یری شکل گ نهیزم انیو دانشجو دیدر اسات کیآکادم

 آورد.

 مورد توافق خبرگان در اتاق فکر عبارتند از :  یها حوزه

 نامه ها  انی نگارش مقاالت و پا -  ی نگـارش دانشگاه ارتقاء

 انیو دانشجو د یدر اسات یآموزش پزشک ی بر اساس مبان ی ارتقاء ارائه دانشگاه - ی دانشگاه شیگو ارتقاء

 انیو دانشجو دیدر اسات یو رشد اخالق حرفه ا یتفکـر انتقـاد-  ینگرش دانشگاه  ارتقاء

مرکز مطالعات و توسعه    ی علم  اتی ه  ی و اعضا  ریاطالعات  با حضور مد  یو فنا ور  یمعاونت آموزش  ندگانیمتشکل از نما  ی کارگروه

  لیدفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها تشک  رانینفر از مد  10وسعه آموزش و  ت  ییدانشجو  تهیسرپرست کم  ، یآموزش علوم پزشک

  ها،برنامه، مشخص کردن محور  ی ها  ازین  شیپ   نییتع  یدر راستا  یبه صورت حضور   عت سا  2شد. در ابتدا چهار نشست به مدت  
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( از پروفسور هاردن CRISIS)    یمطالعات صورت گرفته، الگو  یبعد از بررس  ی. کارگروه طراحدیبرگزار گرد  اجرایی  الزامات  و   هاگام

علم و نگارش    د یدانشگاه در تول  گاه یبا توجه به جا  نی. و همچنداجرا انتخاب نمو  یتوسعه آموزش مداوم رابه عنوان راهنما  یبرا  ییالگو

 نمود. یطراح لیرا به شرح ذ ییمقاالت برنامه اجرا

 CRISISتوسعه آموزش مداوم  استفاده شده است.    یبرا  یی( از پروفسور هاردن الگوCRISIS)    یاز الگو  دهیا  نیکردن ا  یعمل  یبرا

( ، ارتباط convenience)  یها عبارت از:  راحت   اریمع  نیشوند. ا  تیرعا  دیمؤثر با   یبرنامه ها  دیتول  یاست که برا  ییارهایمخفف مع

(relevanceفرد ارزindividuation)  یساز  ی(،  خود   ، )self-assessment)  یابی(  مستقل   ،  )independent و  ،  )

 (هستند.systematic) کیستماتیس

 

 برنامه   یاجرا   

طرح به مرکز    ن یا  تیریگذشته، مد  یبرنامه ها  افزایی دانشگاه در هم  ی و پژوهش  یبا توجه به تجارب موفق معاونت آموزش        •

  یرویاز جهت منابع، ن  یمناسب  یساخت ها  رینظر گرفتن تجارب موفق ز. تا با در  دیواگذار گرد  یمطالعات و توسعه آمورش پزشک

  ی شورا  19/2/1397  خینامه در تار  وهی ش  هیدر دانشگاه فراهم آورد. بعد از ته  یکیو الکترون  یورو امکانات جهت آموزش حض  یانسان

 دانشگاه مصوب شد.  یآموزش

در علوم   ی و نگرش دانشگاه شیارتقاء نگـارش، گو یکه  درجهت ارتقا  هاییتمام برنامه  تیری( در مد CRISIS)  یاستراتژ  نیبنابرا

آنها آموزش    ازنی   اساس  بر   و  هامشارکت داوطلبانه  شرکت کنندگان در برنامه  گریشود. به عبارت د  ی اجرا شده است، اعمال  م  یپزشک

 ر دسترس است. در زمان مناسب و با سرعت مناسب د  اسب،در مکان من نیو تمر

است. ارتباط به انتخاب   جیرا  تی شکا  کی  یتوانمندساز  ی: عدم ارتباط برنامه ها  انیو دانشجو  یعلم   اتیه  یها  تیبا فعال  ارتباط

 شود. ی شود مربوط م یو ارائه م تیریکه محتوا در آن مد یا نهیزم ایبه روش  نیمحتوا و همچن

آن اظهار نظر کنند و به آنها    یریادگی دهد که در مورد آموخته ها و نحوه    یامکان را م   ن یا  رندگانیادگیشدن : در برنامه به    یفرد

 دهد.  یخود م یازهایرفع ن  یبرنامه را برا  کیانطباق  ییتوانا

کنند و      یابیتا درک خود را از موضوع ارز کند یم قیاز برنامه، مشارکت کنندگان در برنامه ها  را تشو ی: به عنوان بخش یابیخودارز 

 ی ابیجزء خودارز  کی  بیترک  کند،یم  زیکه اغلب برنامه موفق را از ناموفق متما  ییها  یژگیشده را برطرف کنند. و   یی شناسا  یشکاف ها

 است.

 خود داشته باشند.  یریادگیدر قبال  یشتریب تیمسئول دی با  رندگانیادگیمستقل : در تمام برنامه ها   یریادگی 

 یبرا  ار یدهد. مع  ی مشخص از آن ارائه م یبخش ای موضوع کامل   کیشده را با پوشش    یزیبرنامه برنامه ر  ک ی:    کیستماتیس  کردیرو 

با اصالح گفتمان    پردازدیم  انیو دانشجو  دیاسات  ازیمورد ن  یریادگی  جیدوره به تمام نتا   کیاست که    نیا  کیستماتیپوشش س تا 

 را در آنها فراهم آورد.  کیسواد اکادم یموجبات ارتقا ی و نگرش دانشگاه شی نگارش، گو

 انیو دانشجو دیدر اسات  ی هدف :  ارتقاء نگـارش دانشگاه 
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حوزه معاونت  در    نهیزم  نیشود که در ا  ی م  ییتهایشامل نمام فعال  ی نگارش دانشگاه  یآموزش  یکارگاه ها  یو اجرا  یدر طراح  یبازنگر

 انجام شده است. یو پژوهش یآموزش

 (یلیتکم التیتحص انیو به خصوص دانشجو  انیدانشجو د،یدر سطوح مختلف )اسات یسیمقاله نو یمستمر گارگاه ها یبرگزار

 در سطوح مختلف یسیمستمر کالس آموزش زبان انگل یبرگزار

 دانشگاه   یمشاوران پژوهش و آمار در برج پژوهش اختصاص

  

 انیو دانشجو دیدر اسات ی دانشگاه شی:  ارتقاءگو هدف 

  ی مطلوب استاد ی: برای آماده سازی و توجیه استادان تازه استخدامبا معیارها یآموزش پزشک پی فلوش یو اجرا یدر طراح یبازنگر

  یمباحث گفتمان  رامونیپ   قیدوره فلوشیپ طراحی شده است که عالوه بر بحث عم به درجات باالتر،    یاستادان فعل   یو کمک به ارتقا

 ( است. scientific writingبه ) یآموزش پزشک پیفلوش رنامهی زا یاختصاص بخش ،یآموزش پزشک

رنامه  از ب  ی کیطراحی شده است، که    ی ختگیدر استادان دوره فلوشیپ فره  ی پژوهش  -گفتمان آموزش    تیتوسعه دانش و تقو  برای

 است. یدر آموزش پزشک یفیمطالعات ک گاه یبرنامه جا نیا د یمف یها

به عنوان الگو با توجه به نقش مهم دستیاران در حلقه آموزش در علوم پزشکی و    اریدست  یبرنامه ها  یو اجرا  یدر طراح  یبازنگر

 دانشگاه دارند.  یآموزش یها مارستانیب یارتقاء جو آموزش

  

 انیو دانشجو دیدر اسات ی :  ارتقاء نگرش دانشگاه هدف 

نوآور و  دیتوسط اسات کیبه زبان اکادم یپزشکدر  دیجد یها وهیبرنامه دو بار در ماه ش نیبرنامه ساعت دانشکده : ا یو اجرا یطراح

 یاز مفهوم کرس  یجیترجمان و ترو  گریبرنامه به عبارت د  نیشود. ا  یها هستند به بحث و نقد گذاشته م  وهیش  نیخالق که مُبدِع ا

 است.  اهدر دانشگ یشیآزاد اند

و    یاست که عالوه بر بعد جسم  یمتعال  یدر خصوص مراقبت ها  یپرداز  هینظر  ینوع   قتی: در حق  یدر علوم پزشک  یمتعال  مراقبت

 توجه شود. زین مارانیب یو معنو ی به ابعاد روحان یروان

  یمرکز توسعه اخالق در جنبه فرد نیا ی قرآن و عترت دانشگاهکه هدف اصل قاتیدر طب که توسط مرکز تحق ینبو رهیس گسترش

 نها است. آ یی نقش الگو تیدر جهت تقو دیاسات یو حرفه ا

 انیو دانشجو دیدر اسات یارتقاء اخالقحرفه ا یکارگاه ها یبرگزار

 ی تفکر انتقاد یکارگاه ها یو اجرا یدر طراح یبازنگر

 لم یبه روش نقد ف یدر پزشک یو معنو یاخالق  میمفاه یکارگاه ها یو اجرا یدر طراح یبازنگر
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سراسر کشور با مقدمات و اصول   انیدانشجو  یی مختلفبا هدف آشنا  یسال با تم ها  10و تداوم مدارس تابستانه در    یدر طراح  یبازنگر

 متعلم خوب بودن کیآموزش و اشاعه فرهنگ آداب 

 کارگاههای متعدد در زمینه مهارتهای ارتباطی جهت نهادینه نمودن فرهنگ ارتباط صحیح در تعامل  برگزاری

 

 تعامل:   یها  وهیش

 اشاره کرد:  ریتوان به موارد ز یم انیو دانشجو دیدراسات کیطرح گفتمان آکادم یمعرف یاز جمله اقدامات انجام شده در راستا   

 ب یو تصو  هی( ارا  98  11/  8و  24/5/97و    19/2/97  یها  خیدانشگاه ) تار  یآموزش  یدر جلسات شورا  ندیفرا  نیا  جینامه و نتا  وهیش

 (7شماره وستیشده است. )پ 

شده    هیها ارا  مارستانینظارت مراکز توسعه و دفاتر توسعه در دانشکده ها و ب  یدرجلسات شورا   یبرگزار ندیفرا  نیا  جینامه و نتا  وهیش

 (8شماره وستیاست. )پ 

 شده است.  هیارا webc2.sums.ac.ir/edc یدرون دانشگاه  یآموزش ینارهایوب یدر برگزار ندیفرآ  نیا جینتا

  نده یپاسخگو و آ یآموزش پزشک ی به عنوان تجربه موفق دانشگاه در بسته ها انیو دانشجو دیدر اسات کیگفتمان آکادمطرح  یمعرف

 (9شماره  وستیکالن منطقه گزارش شده است. )پ  یدر دانشگاه ها یدر پنل اختصاص یعلم تیو مرجع ینگار

 عموم قرار گرفته است.  اریدر اخت یآموزش یهایدر سامانه ثبت نوآور نیریانجام شده جهت مشاهده و نقد سا  ندیفرا خالصه

 (10شماره وستیارسال شده است. )پ  یدر مجله مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشک ری در قالب نامه به سردب ندیفرآ نیا

شده است. )نشستتخصصی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کالن   هیاارشد وزارت ار  رانیجلسه با مد  یبرگزار  ندیفرا  نیا  جینتا

با حضور آقای دکتر میرزازاده مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه وزارت و خانم دکتر شوقی )معاون مرکز مطالعات و    5منطقه  

 ( رازیدر ش1397 هدیما 18توسعه وزارت( در روز 

 ارسال شده است. mededportalنوشتار به   کیدر  ندیفرا  نیا جینتا

 Effectiveness of ethics case based on blended learning approaches on medicalمقاله    انتشار

students’ learning: A quasi experimental study.  مجله     درJournal of Education and Health 

Promotion. 2021;55:56 . 

 Barriers to the implementation of research priorities in medical education from theمقاله    انتشار

point of view of medical education experts at Shiraz University of Medical Sciences: A 

qualitative study.  مجله    درThe Journal of the Pakistan Medical Association. 2019 May 

1;69(5):621-6 . 
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 Using STROBE checklist to assess the reporting quality of observational studiesمقاله    انتشار

affiliated with Shiraz University of Medical Sciences, and its correlates: a scientometric study 

from Iran. مجله  درScientometrics. 2020 Feb;122(2):989-1001. 

 

 حاصل:   جینتا

پرسشنامه و هدف آزاد با مصاحبه و مشاهده اسناد و مکاتبات مورد  لهیبر هدف به وس یمبتن  یابیارزش یبر اساس اهداف الگو ج ینتا 

 قرار است:  نیاز ا جیقرار گرفته و نتا  یابیارز

 انیودانشجو د یدر اسات ی دانشگاه  یپژوهش  ،ینگـارش آموزش قاءارت -

 (1شماره وستیپ  جی)جدول نتا  یسیکارگاه مقاله نو 47دانش شرکت کنندگان  استاد و دانشجو در  شیافزا -

 (2شماره وستیپژوهش در آموزش )تعداد مقاالت پ  طهیمقاالت در ح شیافزا -

 ( 3شماره  وستی)تعداد مقاالت در هر سال پ   یآموزش پزشک  یها  شی مانند هما  یدانشگاه در برنامه ها  یها  یتوانمند  یمعرف -

 ان یو دانشجو دیدر اسات یپژوهش ،یآموزش شیگو ارتقاء -

 (4شماره وستیپ   جی)جدول نتا یآموزش پزشک ناریکارگاه و وب 68دانش و مهارت شرکت کنندگان در   شیافزا -

و در    یو مراتب دانش پژوه  دیاسات  یرتبه علم  یدر دانشگاه و کمک به ارتقا  ینوآورانه آموزش پزشک  یها  تیفعال  شیافزا -

 (5شماره وستیپ  ج یطرح )جدول نتا یمختلف جهت تداوم اجرا  یدرخواست و مشارکت دانشکده ها جهینت

 انیو دانشجو  دیدر اسات ی دانشگاه  یپژوهش ،ینگرش آموزش بهبود -

 (6شماره  وستیپ  جیاجرا شده )جدول نتا  ی گان استاد و دانشجو در برنامه هاشرکت کنند تیرضا شیافزا -

.  دیمداخالت حاصل گرد  یبود که از برگزار   یاهداف  نیاز جمله مهمتر   انیو دانشجو  دیدر اسات  یمند  تیو رضا  زهیانگ  شیافزا -

 .ودیپژوهش در آموزش خواهد  یدر جهت ارتقا  یپژوهش -یآموزش یها   یکه خود متضمن تداوم همکار

  

 :نقد

دانشگاه، مرکز    یدر معاونت آموزش  یبرنامه، جلسات متعدد  یو فراهم آوردن مقدمات برگزار  تی ریو مد  یو بازنگر  یطراح  جهت

 یبستر مناسب جهت اجرا  جادیبرگزار شد که منجر به نقد و اصالح  برنامه توسط دانشکده ها و ا  یمطالعات و توسعه آموزش پزشک

 . دی برنامه گرد

 ب یو پس از تصو  نیو تدو   یطراح  انیو دانشجو  دیاسات  یبرا  کی و الکترون  یبه صورت حضور   یآموزش  یدوره ها  ینامه برگزار  وهیش

 . دی دانشگاه  به تمام دانشکده ها ارسال گرد یآموزش یدر شورا

بحث و تبادل نظر انجام شد و نقدها و    ند یفرآ  ن یارائه شد و در مورد ا  د یاسات  ر یبه سا  یمجاز  یدر گروه ها   ند یفرا  نیا  نیهمچن 

 . دیگرد یجمع آور دیاسات ریسا شنهاداتیپ 

سالمت جامعه و رفع سوء تفاهم ها   شبردیرا در جهت پ  ند یفرا نی ا یصلح و سالمت اجرا ش یاز کشور کانادا در هما  ا یآر لین پرفسور

 مطرح شود. ی الملل نیو ب یدادند که طرح در سطح مل شنهادیدانسته و پ  یضرور
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نمودن  تیال یو سازنده در جهت ها د یجد یا ده یرا ا ندیفرا نیا یاجرا یاجتماع  ییپاسخگو نهیدر زم زی( نWollardوالرد ) پرفسور

 گفتمان در منطقه فراهم شود. نهیدادند زم  شنهادیتند و پ دانس یخدمات استاد و نشر گفتمان دانشگاه 

شود. جهت   یانجام م  یو مجاز  یمتفاوت حضور  یبر بسترها  وهی ش  نیا  ی: در حال حاضر مراحل مختلف اجرا ندیصاحبان فرا  دید  از

 .ردیمورد سنجش قرار گ یاثربخش زانیبرنامه م یابیارزش یاز الگوها ی کیبرنامه با استفاده از   یینها  ریتـأث یبررس

ا  گرید  نقد زم  ن یتوسط صاحبنظران  به  است  بهتر  ن  نیا  یاجرا   نهیبود که  برنامه  بد   زیگونه  با           یمعن  نیتوجه شود.  رابطه  در  که 

و زمزمه    یقیتشو  هیحذف پا  ، یعلم   ات یه  ی به اعضا  ینگاه تک بعد  ن ینشده است. حاصل ا  ی کار چندان  یو معنو  ی ماد  یها  رساختیز

از موارد  یها آکادم  ندیاست که نقص فرا  یکاهش حقوق  گفتمان   نهیدر زم  دیرساند. شا   یرا م  یشهروند  نهیدر زم  کیگفتمان 

  یعلم  اتیه  یو دست اندرکاران از خدمات اعضا  نیهم اضافه شود تا جامعه و مسئول  یارائه شهروند  ای  Citizenship  دی با  کیآکادم

 آگاه باشد. 
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 19دیدر دوران کوو ی آموزش مجاز یبرنامه درس  ت یری نظام مد یابیاجرا و ارز ،یطراح

Design, implementation and evaluation of virtual education curriculum management 

system during the covid19 

 

 : اصفهاندانشگاه

 

 ژگانیآو می مر :ندیفرآ  صاحب

 

 ییبهنوش شجا یدیشهرزاد شه دیاطهر ام یمان ی کوی: نندیفرآ  همکاران

 

 19دیدر دوران کوو یآموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد یابیاجرا و ارز ،ی: طراحیکل  هدف

 

 : یاختصاص اهداف

 یدر بستر آموزش مجاز  یبرنامه درس تیرینظام مد یهامؤلفه  نییتع

 ی در بستر آموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد  یو ابزارها ییاجرا ندیفرا  نیتدو

 ی در بسترآموزش مجاز  یبرنامه درس تیرینظام مد یاجرا 

 ی در بستر آموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد  یابیارز
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 مسئله:   انیب

از   یریادگی  ، یاددهی   ندیفرا  یفیسطح ک  یبر بهبود و ارتقا  دیبا تأک  یبرنامه درس  تیریمد  قیاز طر  ی به آموزش عال  یبخشت یفیک

و بودجه، به   یرساختیعالوه بر عوامل ز  زین  یآموزش مجاز  یراستا توسعه و بقا  نی. در همدیآیمهم و مؤثر به شمار م  یهاشاخص

  ی است که ابتدا طراح  نیا  یو بخصوص آموزش مجاز   یاست. اساس گسترش و توسعه هر آموزش  ستهها وابآن  یبرنامه درس  تیفیک

  ایاصالح   تواندیاست که م  ی ابیارزش جیشود. فراتر از آن، کاربرد نتا  یابیارزش تیسپس توسط مدرسان بامهارت اجرا و درنها د، یو تول

تراکنش  دیبا  یمجاز  یبرنامه درس  تیف یک  یارتقا  یرا به دنبال داشته باشد. برا  یخاتمه برنامه درس برون دادها  درون دادها،  ها و 

در جهت اقدامات    یزیرو برنامه  تیریمد  ، یکه مستلزم طرح قبل   ردیقرار گ  یموردبررس  یستمیکل منسجم و با نگاه س  کیصورت  به

 مؤثر است.

صورت نامنظم  و به  یاجتماع   یهاها ابتدا در بستر شبکهشد. آموزش   لیتعط  یحضور  ی هاوزش کرونا آم  وعیکاهش ش  یبرا  متأسفانه

ن به  98-99دوم    مسالیدر  اما  نوارائه  و)نرم  دیمرور، سامانه  نیدانشگاه   یریادگی  ژهیافزار   یاندازراه 1399-1400اول    مسالی( در 

و پرسش   فینظر، محول نمودن تکالامتحان، تبادل یمحتوا، برگزار یافزار و با بارگذارنرم نیا قیاز طر انی. مدرسان و دانشجودیگرد

  نیشد، بنابرا  یبشدت احساس م  یدر آموزش مجاز   یدرس  یهابرنامه  یسازنه یتعامل داشتند. ضرورت به  گری کدیو پاسخ در آن با  

بعد از    ی حت  شودیم   ینیبشیپرداخت. ازآنجاکه پ  یموزش مجازآ  ی درس  برنامه  ت یرینظام مد  یاب یاجرا و ارز  یبه طراح  ندیفرا  نیا

  رانیمد  دیو تاک  دییمورد تا  زیاستمرار آن ن  نیتداوم داشته باشد، بنابرا  ینوع آموزش در کنار آموزش حضور   نیکرونا، ا  وعیش  انی پا

 است.

 

 :یخارج  اتیتجرب

)و به    یدرسبرنامه   یو اجرا  یمراحل طراح   قیدق  یابی(. نظارت و ارز1آن است)  یدرسبرنامه  ،یو اساس هر سازمان آموزش  هیپا    

ارتقا  یزیربرنامه  یبرا  ی خوب  یعنوان مبنابه  تواند یم  ، یتیری( در سطوح مختلف مدیدرسبرنامه  تیریمد   ی عبارت نظام    یدر جهت 

 "(Curriculum Management)  یدرسبرنامه  تیریمد". عبارت  ردیقرار گ  یدرسمرتبط با برنامه  رانیمد  مورداستفاده  ،یآموزش

برنامه  رانی(. مد2شده است)در نظر گرفته یکل سازمان آموزش ت یریمد یو گاه به معنا یریادگی - ی اددهی تیریمترادف با مد یگاه 

ارائه شود که بتواند   شانیبه ا  یباشد و به نحو  قیو دق  حیکه صح  ند اطالعات دار  یسر  کیبه    ازیخود، ن   تیریاعمال مد   یبرا  یدرس

در    یتیریمد  یریگمیتصم  یمبنا شود.  مد  فیتعر  کیواقع  چهارمرحله   یندیفرآ  یدرسبرنامه  تیریجامع،  شامل  اول    است  مهم: 

به اهداف    افتنیدست    جهتآموزش )مدرسان(    نیمتخصص  تیهدا  یبرا  یندیفرآ  نیو استقرار اهداف، دوم تدو  نییمشارکت در تع

  یی مجدد روا  یابیو ارزش  ی ابیارز  انی شده و در پامشخص  ندیفرآ  یدر اجرا  یهمکار  یبرا  یتیریسوم استقرار فنون مد  شده،نییتع

  ی ریادگی  یهاتعامل و فرصت  ،یآموزش یطراح یارهایبر مع  ،یاب یدر ارز زیو همکارانش ن جری(. پ 3) ی تیریو فنون مد ندهایاهداف، فرآ

 (. 4داشتند) د یأکت

  ت یریمد  یعنیمرحله،    نیمطرح نموده است. توجه به آخر  ی ابیو ارز   یدرس  یزیربرنامه  یمرحله را برا  10   (Harden)هاردن    

افزا   ی لیبه دال   ، یبرنامه درس اقدامات پزشک  یبهداشت   یهامراقبت  ستمیدر س  ریی تغ  ،ی برنامه درس  یدگ یچیپ   شیمانند   ت یاهم  ی و 

به    افته،یبه ادغام    ینیپلیسیاز د  یسال اول پزشک  یبرنامه درس  ی(، در گزارش بازنگر Klement(. کلمنت)5است)  داکردهیپ   یشتریب

  LCME  یاستانداردها  ت یمنظور رعابه  ی برنامه درس  ت یریمد  یبرا  ی اندرکاران بازنگردست  یعلم  اتی ه  ی از اعضا  م یت  کی  لیتشک

  شده، نییپوشش موضوعات تع  زانیها و مآزمون   یبررس  شده، ئه از درس ارا  انیدانشجو  یابیرا ارزش  م یت  نیا  ف یو وظا  د ینمایاشاره م
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به  یمواد آموزش  یبررس  ها،یسخنران  یتصادف  یبررس الکترونمورداستفاده که  بود، مطرح   هی ته  کیصورت  و در دسترس قرارگرفته 

 (. 6) کندیم

  دیاسات  کند، یگونه اشاره م  نیا  ی و بهبود برنامه درس  یابیارزش  ت،ی ریبا موضوع مد  LCME( به استاندارد شماره هشت  Fongفونگ)    

  انیدانشجو  نکهیو ا  ی آموزش پزشک  برنامه  تیفیشرکت کنند تا از تداوم و بهبود ک  ی برنامه درس  ی ابیو ارزش  یدر بازنگر  ی دانشکده پزشک

 تهیحاصل گردد. کم  نانیاطم  کنند، یشرکت م   یالزام  ینیبال  یهاطیها و محو در تجربه  رسندیمربوطه م  یهافبه تمام هد  یپزشک

  انیو دانشجو  د یاسات  ران،یمد  ندگان یبا حضور نما  بار کیاستاندارد هر دوماه    نیا  یاجرا  یعنوان مسئول بررسدانشکده به  ی برنامه درس

به شکل منظم     یریادگی  طیو مح  انیو دانشجو  دیاسات  یها، بازخوردهاآزمون  جیشود. نتا  گزاربر  ینظارت بر برنامه آموزش پزشک  یبرا

 (. 7را اعالم کند) هاه یتوص نی اعمال ا جیو به مسئول درس بازخورد داده شود. مسئول درس موظف است نتا یبررس تهیکم نیدر ا

دانشگاه    ی ( در دانشکده پزشکPrudentia)ایبه نام پرودنش  یبرنامه درس  یبردارنقشه  ستمیس  کی  ی( طراحSteketee)یاستکت    

 ی را در راستا   یبرنامه درس  یاجزا   ریدوره و سا   شدهنییتع  یامدهایپ   نیب  ییراستاهم  ا،ی. پرودنشکندیرا مطرح م  اینوتردام استرال

در    زین  رندگانیادگی و    د یاسات  یبرا   ران،یاست که عالوه بر مد  یبرنامه درس  یهانسل دوم نقشه  ستمی س  ن ی. ادهد یاستانداردها نشان م

  یبانیمنظور پشترا به  یبرنامه درس  تیریمد   ستمیس  کی(  Watson(. واتسن)8استفاده است)قابل  یریادگی  - ی اددهی  ندیفرا  تیریمد

  ،یشامل شش بخش نقشه برنامه درس  ستمیس  نیکرد. ا  ی( معرفeMEDمد )  یبانام ا  ی عموم  یپزشک   د یبرنامه جد  یو اجرا  نیتدو

  نیبوده است. ا انیتوسط همتا  ی ابیآزمون و ارز  یریگیکارپوشه دانشجو، پ   ،یریادگیدرس، فهرست منابع    ت یریمد ، یبندجدول زمان

و    یآموزش  یارتقا  ،یدار، نگه  یابیو ارزش   رااج  ش، یها، ساخت و آزماحلو راه  هاستهیبا  ،یو طراح  ی سازپروژه در شش مرحله مفهوم

 (. 9شده است)امانج دیجد یولز جنوب  یدر دانشکده پزشک ی سازمان

 curriculum management and)  تیبه نام کورم  onlineصورت برخط ))به  یوتریکامپ  ی( کاربرد ابزارSalasساالس)    

information toolد ینمایم  یمعرف  یآموزش پزشکبرنامه  تیریمد  تیباهدف تقو  یدر سطح مل  یبرنامه درس  تیریمد  ی( را برا  .

  یده از اطالعات سازمان  یپزشک  یهاشده است. دانشکده  تیوارد کورم  یکارآموزدرس و دوره    15000از    شیمربوط به ب  یهاداده

  یریگمینظام تصم  ریی( به تغDavis)  س یوی(. د10)کردندیو ... استفاده م  ی و مطالعات برنامه درس  یاعتباربخش  یشده در آن برا

و    هیو امکان ادغام موضوعات پا  LCME  اندارداعمال است  یدر راستا  گانیشیانشگاه مد  یدر دانشکده پزشک  یبرنامه درس  تیریمد

  کیبه    1991قبل سال    ینیدوره بال   تیریو مد  هیعلوم پا   تیری مد  تهیاز دو کم  یبرنامه درس  تی ری. ساختار مدکند یاشاره م   نیبال

  یعموم  یپزشک  شنموده است.  معاون آموز  رییبعدازآن تغ  یبهبود برنامه درس  یبرا  یاته یکم  لیو تشک  ی عموم  یمعاون آموزش پزشک

و    شدهیاخذ م  ماتیدانشجو که تصم 3و    یعضو انتخاب 6ها،  بخش  رانیشامل مد  یگذاراست یس  تهیبوده است: کم  تهیمسئول دو کم

 (. 11بوده است) ی بحث در مورد مشکالت برنامه درس یبرا یصورت هفتگکه به ارانیها و دستبخش رانیمد تهیکم

برنامه است. توجه به ساختار   یاجرا   تیفینسبت به ک  یبرنامه درس  یاجرا  انیمتول  ینگران  ینوع مطالعات، به  نیدر هرکدام از ا     

و    یطراح  ،یتیریمد  یریگمیمنظور تصمبه  ازیموردن  یهاداده  یگردآور   یمتفاوت در دسترس برا  یمنابع و ابزارها  ی معرف  ، یتیریمد

ازجمله   یبرنامه درس  تیریمد  یبرا  ازیاطالعات موردن  یابیو باز  رهیذخ  ،یگردآور   لیمنظور تسهبه   یوتریکامپ  یهاستم یساخت س

بهداشت و درمان را با چالش روبرو کرد،   ستمیتنها س، نه19-دیکوو یناگهان  وعیش گریراستاست. از طرف د نیشده در ااقدامات انجام

شد.    ایدر سراسر دن  یشدن آموزش مجاز  ریو فراگ  افتن ی( و منجر به رونق  12)  ردادقرا  ریتحت تأث  زیرا ن  تیو ترب  میبلکه حوزه تعل

نامه درسی و  عناصر بر  نیاست که در آن ارتباط ب  یمندبهبود کیفیت یادگیری در آموزش مجازی مستلزم طرح برنامه درسی نظام

 .رسدیبه نظر م  یضرور   یآموزش مجاز  یبرنامه درس  تیریمد  نی(، بنابرا13نشان داده شود)  هایفناور  یهاتیچگونگی تلفیق آن باقابل
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 : یداخل  اتیتجرب

پزشک  یآموزش مجاز   امروزه به  یدر همه کشورها  یدر علوم  استانداردسازجهان  ارتقا  یسرعت رو به گسترش است.   ت یفیک  یو 

مجازی یک سیستم    یها(. آموزش 1)باشدیها و وزارت متبوع مدانشگاه  ی هااز رسالت  ی کیها  آن  یابیو ارزش  یآموزش مجاز  ی هابرنامه

الکترونی ارائه خدمات  بهره  کمستقل جهت  با  فناور  یریگو  و    یها یاز  اطالعاتی  است)نوین  آموزش مجاز2ارتباطی    میپارادا  ی(. 

فراهم    ، ییها   ت یرغم محدود  یهر فرد، در هر زمان و هر مکان  را عل   یبرا  نه،یدر هر زم  یریادگیآورده و امکان    دیرا پد   یدیجد

مهم    یهااز شاخص  یبرنامه درس  یابینظارت و ارزش  یراهبردها  ی فیک  یارتقا  قیاز طر  یبه آموزش عال  یبخشتیفی(. ک3نموده است )

ازجمله مشخص نکردن بودجه الزم، منحصر شدن به   یبرنامه درس  یابیدر ارزش  یص یاز نقا  ی(. مطالعات حاک4)دیآیو مؤثر به شمار م

با نگاه    د یبا  زین  ی مجاز  یبرنامه درس  تیفی(. ک6و 5اند )ذکر نموده  یابیارزش  ج یبه نتا  یتوجهیو ب   یلیتحص  شرفتیپ   ی هاآزمون  جینتا

 ،یریادگی  زهیهمچون انگ  ینشان داد در موارد  یآموزش مجاز  یبرنامه درس  یابیدر ارزش  1386  ی(. قائد 7شود)  یابیارزش  یستمیس

در  انیجواز دانش ی بانیفهم و درک دانشجو و پشت یابیتناسب محتوا، ارزش ، یو گروه  یتناسب روش با اهداف دوره، سنجش کار فرد

 (.8است) فیضع  ان،یازنظر دانشجو یمجاز طیمح

(.  9است )  یموفق و کارآمد  ستمیمناسب، س  یابیآموزش و ارزش   یمناسب محتوا  نیدر صورت تدو  کیآکادم  یآموزش مجاز     

نگرش    رغمینشان داده که عل  ی(. مطالعه ا10توسط استاد اشاره نمود )  دشدهیتول   یبه نظارت بر محتوا  توانیم  ازهاینشیازجمله پ 

 ن یو تأم  یزیربرنامه  نهیها را در زمدانشکده  یافراد آمادگ  نیها، ادر دانشکده  یآموزش مجاز  وسعهمناسب توسط افراد موردمطالعه به ت

ارز  یآمادگ  نیمنابع و همچن ها  (. اهمیت این مسئله در حوزه علوم پزشکی کـه باجان انسان2اند)نموده  یابیمدرسان را نامناسب 

 ن ی(. همچن12آموزشی است )  یهاروش  نیتربه یکی از مهم  شدنلیتبد(. آموزش مجازی در شرف  11د دوچندان است)سروکار دار

،  1394های علوم پزشکی ایران در سال  به دنبال آمایش آموزش عالی در نظام سالمت و طرح تحول و نوآوری آموزشی در دانشگاه

طرح تحول، بسته آموزش مجازی    یهاتهبس  نیتره آموزشی قرار گرفت. یکی از مهمعنوان مبنای تحول و توسعدوازده بسته آموزشی به

به رونق  13بود) استانداردساز  یشدن آموزش مجاز  ریو فراگ  افتنی( و منجر  ارتقا  یدر سراسر کشور شد.    ی هابرنامه  تیفیک  یو 

 (.14ست)ها و وزارت متبوع هدانشگاه یهااز رسالت یکی ها آن  یابیو ارزش یآموزش مجاز

  دیبا تأک  یهر برنامه درس  یابیاجرا و ارز  ،یدر مراحل طراح  تیریاعمال مد  تیبر اهم  زیبسته آموزش پاسخ گو ن  گریاز طرف د       

  دی گرد  لیها تعطکرونا، آموزش دانشگاه  یریگدر پاسخ به همه  نیگذارد. همچن  یصحه م   ،یریادگی  - یاددهی   ندیفرا  یبر بهبود و ارتقا

  ی دمیقبل از اپ  یچند سال آت  یموفق برا  ندهیآ  کیورود به    ریکرد.  اگرچه مس  جاد یا  یدر آموزش علوم پزشک  سابقهیب  ی و وقفه جهان

در مورد    نانیاست. عدم اطم  افته یرییتغ  یعلوم پزشک  یهادر دانشگاه  یعیاکنون روال طببود اما هم  ینیبشیقابل پ   ی کرونا تا حد

در    یموفق به مطالعه مشابه  انیحاضر است. الزم به ذکر است مجر  طیآموزش شرا  یاصل  یهاچالش  ت،یوضع  نیزمان ادامه امدت

 در کشور نشدند.  یآموزش مجاز ی برنامه درس تیریحوزه مد

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

  ی داری(  و پاImplementation(،  اجرا )preparation)  ی سازده(، آماExplorationدر چهار مرحله اکتشاف )  ند یفرا  این

(Sustainment بر اساس روش )EPIS (22 :انجام شد  ) 

محققان، سابقه     یقاتیتحق  نی. با توجه به الشودیم  ییشناسا  ستمیس  یاصل  یازهایمرحله ن  نیدر ا  یاول: اکتشاف: هدف اصل  مرحله

نظارت    ،یبرنامه درس  تیریمد  ، یبرنامه درس  یمطالعات شامل رهبر  یاجرا  یبرا  اتیدربسته تحول آموزش پاسخگو و تجرب  تیفعال
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  نیا  یبرا  یمساعد  نهیزم  ز،یتبر  1397آموزش پاسخگو  ش یدر هما  ی برنامه درس تیریپوستر مد  مکسب مقام دو یو حت  یبرنامه درس

 انجام شد:  ریمحتوا و گروه متمرکز به شرح ز لیتحل ی فیمرحله به روش ک نیانجام ا یکار وجود داشت. عالوه بر آن، برا

پاب    ک،یار  یو خارج  یداخل  یاطالعات   یهامستندات مرتبط در بانک  ریو سا  هانامهنآیی  ها،مقاله  ها، نامهانیمتون شامل کتب، پا -1

س اسکوالر،  پوس، گوگل  اسکو  ا  د،یمد،  بررس  رانیمگ   ... مؤلفه   یو  تفک  یبرنامه درس  تیریمد   یهاو   به  کیبه  صورت جمالت  و 

  ،ی همپوشان  یحذف و موارد دارا  یکد بدست آمد. موارد تکرار  500. در مرحله اول  دی گرد  بندیطبقه  و   پ یتا  ،یکدگذار  دار،یمعن

خارج و وارد    ی برنامه درس  تی ریدانشجو از مد  یابیموارد مرتبط به آزمون و ارزش   نکهیآماده شد. ضمن ا  هیاول  س ینوشیپ   تا  یادغام و نها

 آزمون شد.  یعلم تیریمد

با تخصص   EDCو معاون  ری)مد EDCدرس  یزیربرنامه تهیکم  یشامل اعضا ی برنامه درس تیریدر کارگروه مد  هیاول س ینوشیپ -2

پزشک برنامه  ،یآموزش  واحد  برنامه  یدرس  یزیرمسئول  و معاون    ،یدرس  یزیربا تخصص    EDOو مسئول    یپزشکEDOمسئول 

 و اصالحات الزم انجام گرفت.  یصورت گروه متمرکز بررسبه  99 نیردو فرو 98سه جلسه در بهمن و اسفند  ی( طیپرستار

 آموزش دانشگاه ارسال شد.  یدانشگاه جهت طرح در شورا یبه معاونت آموزش 98 وریدر شهر یینها س ینوشیپ -3

مورخ    یآموزش  یدر شورا  یبرنامه درس  تیریمد  سینوشیپ -4 بررس   16/7/98دانشگاه  و  مرور  از  و پس  به    یمطرح  مصوب شد 

 . ندیارسال نما EDCخود را به  یشنهادیو پ  ینظرات اصالح ،یها ارسال تا پس از بررسدانشکده

دانشکده دانشگاه ارسال و نظرات  9 یآموزش نیبه معاون یبرنامه درس ت یریمد  سینوشیدانشگاه، پ  یآموزش یبنا به مصوبه شورا -5

 . دیدرخواست گرد یو اصالح یشنهادیپ 

اخذ و    نینو  ی هایو فناور  یپزشک  یرسان و اطالع  تیریمد   ه، یتغذ  ،یبهداشت، پرستار  ،یداروساز  ،یدانشکده شامل پزشک7نظرات  -6

 . د یگرد ادهیپ  هیصورت برجسته در نسخه اولبه ها شنهادیپ   یتمام

و به معاونت    ییمطرح و موارد مورد موافقت، نها   یبرنامه درس  تیریها مجددا  در کارگروه مدشده دانشکدهاعمالنسخه نظرات  -7

 . د یدانشکده ارسال گرد

برنامه    تیریمد  نامهوه ی مطرح و تحت عنوان ش  30/11/98دانشگاه مورخ    یدانشگاه در شورا   یآموزش  یشورا  رینسخه فوق توسط دب  -8

 ه یدانشگاه به کل  یجلسه شورا   نیبند دوم مصوبات پنجاه و هشتم  ی جهت اجرا ط  دی رار گرفت و مقرر گردمورد موافقت ق  یدرس

 ابالغ شود. ییعوامل اجرا

بند بود و در    27در    یو بازنگر  یابیارزش  ش، یپا  ،یزیرآن شامل برنامه  ندیها و فراواژه  فیمصوب شده شامل مقدمه، تعر  نامهوهیش-9

 ها ابالغ شد. دانشکده هیدانشگاه به کل یشورا  ریتوسط دب 25/12/98 خیتار

برنامه    تیریحاصل شد و کارگروه مد  نامهوهی ش  یدر اجرا  یاآغاز شد، وقفه  98سال    انی کرونا که از پا  یبا پاندم   ی زمانهم  لیبه دل  -10

 ارسال نمود. یمعاونت آموزشو به   ن یتدو 99 وریرا در شهر یشده متناسب با آموزش مجازنسخه اصالح  یدرس

 . دیاالجرا گردمصوب و الزم 25/6/99مورخ  یدانشگاه مجددا  مطرح و پس از اصالحات یآموزش یفوق در شورا نامهوهیش -11
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 ی ارسازگ  یبرا  ازهاین  شتریب  یاب یو ارز  ییاجرا  یهاکنندهلیموانع بالقوه و تسه  یی مرحله شناسا  نیا  ی: هدف اصل یسازدوم: آماده  مرحله

  ی فیانجام آن، با روش ک  ی. براشودیم   یو رفع موانع بالقوه طراح  ییاجرا  ی هاکنندهلیاستفاده از تسه  یبرا  قیبرنامه دق  ک یاست و  

 انجام  شد:  ریبه شرح ز ی برنامه درس  تیریو جلسات گروه متمرکز با کارگروه مد

و ارائه  یبندشامل: زمان، مکان، افراد مسئول، ابزار، منابع الزم، روش، نحوه تعامالت و نحوه جمع ی ات یبرنامه عمل  ای  ییاجرا ندیفرا-1

متون، شرا اساس  بر  آ  طیگزارش   تبادل  ها نامهنییموجود،  با توجه به شرا  نینظر در گروه متمرکز تدوو بحث و  متفاوت    طیشد. 

 ها ابالغ شد.  و به دانشکده میتفاوت تنظ یاکم آن ب ی اتیبرنامه عمل ، ینیبال ریغ   و ی نیبال ی هاگروه

 . دی گرد یمراحل طراح یسازخالصه نمودن و شفاف یبرا  یفلوچارت -2

واحد    EDC  ت یدر سا  نی. همچند یها ابالغ گردو به دانشکده  یطراح  ی برنامه درس  تیریمراحل مختلف مد   یالزم برا  یابزارها-3

 . دیگرد یتر بارگزارراحت  یدسترس یبرا یدرس یزیربرنامه

دانشکده    نیمعاون  یدر شورا  16/4/99مثال در    ی. برادیگرد  یریگیها پ آموزش دانشکده   یدر شورا   نامه،وه یشدن شمطرح  یبرا-4

  ی هادر گروه  یشیآزما  یالزم در مرحله اول با اجرا  حاتی مطرح و پس از توض  یبرنامه درس  تیریکارگروه مد  ندهیبا حضور نما  یپزشک

 داوطلب موافقت شد. 

توض   EDO  ی شیانددر جلسه هم-5 از  و پس  پ   حاتیها مطرح شد  درس  تیریمد  یریگیالزم،  واحد    یآموزش مجاز  یبرنامه  به 

 . دیها محول گرددانشکده EDO یدرس یزیربرنامه  تهیو کم EDC یدرس یزیربرنامه

  ی برگزار   نیو همچن  1399-1400  یلیاول سال تحص  مسالیر دانشکده در نداوطلب در ه  یهاگروه  یبرا  یشیآزما  یمقدمات اجرا-6

ها، هفت گروه داوطلب  از گروه  یریگیمکاتبه و پ   یط   یمثال در دانشکده پزشک  یفراهم شد. برا  یمتعدد  یهیو توج  ی جلسات هماهنگ 

 شدند.  یبرنامه درس تیریمد یاجرا 

ها ارسال شد.  و به دانشکده  یها طراحداده  یآورجمع  یبرا  یبرنامه درس  ت یریمحقق ساخته توسط کارگروه مد  یهاست یلچک-7

 . دیو پادکست ارائه گرد یمجاز ،یبه طرق مختلف حضور هاستیلاستفاده از چک  یالزم برا یهاآموزش 

اصفهان   ی دانشکده( دانشگاه علوم پزشک  9ها )کل دانشکده  گروه( در54)  یآموزش  ی هابه تمام گروه  نامهوهی: شیسازادهیسوم: پ   مرحله

 . شدیانجام م یو هماهنگ  ی بانیپشت ت، یحما ،یطبق مرحله بعد مسالیاجرا در طول هر ن یشد. در ط  یریگی ابالغ و پ 

شده با استفاده از ابزارها مداخله انجام  یسازادهیاجرا و پ   جیادامه داشت. نتا  یبانیو پشت  ندهایمرحله، فرا  نی: در ایداریچهارم: پا  مرحله

 شد.  لیو تحل یبررس

 ی درس  یزیربرنامه  یهاته یها، کمEDO  یشیاندجلسات هم  نارها،ی)وب  یبه طرق مختلف رسم  نفعانیبه ذ  نامهوهی مستمر ش  آموزش

 (لیمیا ،ی مجاز یاه ) تلفن، گروه یررسمیها( و غپادکست  ای  هالمیدر قالب ف  ا یمکتوب  یها، راهنماهادانشکده

 یمکاتبه و گروه مجاز قیاز طر  مسال یهر فاز در طول ن  یبرا  شده یبندزمان  یریگیو پ  مسالیمراحل در سه فاز در طول هر ن  میتقس

 ها و رفع مشکالت با توجه به گزارش  لیتسه یبرا یریگی مشکالت و پ  رصد

 لیمیو ا  یمجاز  یهاگروه ،یمجاز یتلفن، فضا قیمستمر از طر یبانیپشت
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 ها EDO یشی اندو جلسات هم یدرس یزیربرنامه تهیآموزش دانشگاه، دانشکده، کم یدر شورا شرفتیگزارش پ  ارائه

 

 تعامل:   یها  وهیش

 گزارش مستمر در : ارائه

 مسالیآموزش دانشگاه هر ن یشورا-1

 مسالیآموزش دانشکده هر ن یشورا-2

 مسالیهر ن یآموزش یهاگروه رانیمد یشورا-3

 تحول، گزارش بسته آموزش پاسخگو  ی هابسته  رخانهیدب یو مجاز یجلسات حضور-4

 تحول وزارت متبوع  یبسته آموزش پاسخگو و ثبت آن در سامانه بسته ها یات یگزارش برنامه عمل-5

 کالن منطقه هفت یارسال به دانشگاه ها-6

 مسال یها هر ندفاتر توسعه آموزش دانشکده یشیاندجلسات هم-7

 ها بطور ماهانه دانشکده یدرس  یزیربرنامه تهیات کمجلس-8

 مسال یهر ن  یعلم ات یه  یبا اعضا یجلسات مجاز-9

 ی برنامه درس  تیریدر خصوص مد یآموزش ناریسه وب -10

 ها  EDO نیها و مسئولگروه ندگانیبا نما  یمجاز یدر فضا یریگیارائه گزارش و پ  -11

 ونینظرات در قالب نامه اتوماس یآوردرخواستو جمع  -12

 : کسب رتبه پوستر برتر زیآموزش پاسخگو تبر شی ارائه مقاله به شکل پوستر در هما -13

 1400و  1399 یآموزش پزشک ش یدر هما کیکوتاه و پوستر تمات یصورت سخنرانارائه مقاله به-14

 Journal of Education and Health Promotionشده در  رشیمقاله پذ-15

 Components of Curriculum Supervision regarding the accountability of universities of 

medical science 

 ند یفرا نیساز ا  نهیزم انیمجر یمطالعات قبل-16

 یدرس یزیرواحد برنامه  EDC تیدر سا یاطالع رسان-17

تعامل  نیو همچن ستمیآن در س یسازنه یادامه و نهاد یبرا یزیرو برنامه یبرنامه درس تیریمد ندی فرا مسالی سه ن یتوجه به اجرا با

مختلف قرارگرفته است که بطور کامل    نفعانیطور مستمر موردنقد ذمرتبط به آموزش، به  یو شوراها  هاتهیکم  یگسترده  در تمام
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توض انتشار  قسمت  تما  یط  نیشد.  همچن  داده  حیدر  نظرات  مورخ،  پ دانشکده  یمنامه  و  و ضعف  قوت  نقاط  قالب  در    شنهاد یها 

 شده: . ازجمله موارد اشارهدیدرخواست گرد

 

 ها: قوت  و فرصت  نقاط

 دانشگاه  ی آموزش یهاگروه یلیمختلف تحص  یهادوره یدروس در تمام  یتمام یدرس یهابرنامه یو ارتقا اصالح

 شده  ی دهکرونا و ضرورت نظارت و مراقبت سازمان  یبا پاندم ی زمانهم لیبخصوص به دل یو توسعه آموزش مجاز ارتقا

و جلسات    یمجاز  یهاگروه  ت،ی و در دسترس قرارداد از طرق مختلف مکاتبات، سا  ی برنامه درس  تیریمد  یابزارها و راهنماها برا  نیتدو

 ی آموزش

برنامه    نیب  ییراستاهم  جادیو ا  یمراقبت برنامه درس  در خصوص  یعلم  اتیه  یدروس و اعضا  نیها، مسئولگروه   رانیمد  یتوانمندساز

 شده یابیاجراشده و ارز شده،یطراح ،یرسم یدرس

 ازجمله با:  یآموزش یهادر گروه یبرنامه درس یابیفرهنگ نظارت وارزش یسازنهینهاد

 ها گروه رانیمد یمنظم شورا لیتشک

 ی برنامه درس تهیمنظم کم لیتشک

 گروه یآموزش یمنظم شورا لیتشک

 دوره  یابیاجرا و ارزش ،یطراح  یبرا  یشیانددرس و هم کی  نیمدرس نیب ی هماهنگ جلسات

 گوآموزش پاسخ جیترو یدر راستا  ییفرهنگ پاسخگو یسازنهینهاد

 دوره و انتشار آن  یطراح یبرا یعلم  اتیه یاعضا یتوانمندساز

 ( یوزارت کولومی)کور یرسم یطبق برنامه درس ی و عمل یقنظریطرح دوره کامل و دق نیتدو

 ها ها وطرح درسمناسب طرح دوره یرساناطالع  یگروه و سامانه برا تیسا یروزرسانبه

 ها از مشکالت و نقاط ضعف ها و آگاه نمودن گروهموجود در گروه یدرس یمحتوا یسازشفاف

 ی ریادگ یو   ی اددهی ی هادروس و بهبود روش یشدن محتوا یغن ،یرکاربردیو غ  یرضروریمطالب غ  کاهش

  ت یاهم  یو رفع نقاط ضعف در راستا  انیدر دانشجو  تیو رضا  زهیانگ   شیافزا  یدر راستا  انیدروس با تعامل سازنده با دانشجو  یابیارزش 

 دوره یدادن به مخاطبان اصل

 خصوص استاد  میبودن کالس و خارج شدن از حر یفرهنگ علن  جیترو

 یبرنامه درس یسازنه یبه یبرا یاقدامات اصالح یو اجرا یرینقدپذ جیترو
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 :دهایضعف و تهد  نقاط

 ها گروه رانیمد  ی توسط تمام یبرنامه درس تیریمد یاجرا یها برادانشکده یدر سطح برخ  یو هماهنگ یزیربرنامه کمبود

 دانشگاه  EDCو   یمعاونت آموزش قیمستمر از طر یریگیها: ابالغ مصوبات و پ  حلراه

 آموزش دانشگاه و دانشکده  یکار در جلسات شورا شرفتیها پ ارائه مستمر گزارش  

 هر دانشکده   یاتی در برنامه عمل  یبرنامه درس تیریگرفتن مد قرار

 یی پاسخ گو  یو ارتقا یآبشار تیریمد لیتسه

  ژهیوبه  یعلم  اتی ه  یاعضا  یتوسط تمام   یبرنامه درس  تیریمد  یاجرا  یها براگروه  یدر سطح برخ  ی و هماهنگ  یزیربرنامه  کمبود

 مسئول دروس 

 ی آموزش یهاگروه ندگانیو نما رانیبا حضور مد یمجاز ی هاگروه قی مستمر از طر یریگیها: پ  حلراه

 ی علم اتیه  یو اعضا یآموزش رانیمد یبرا  یجلسات توانمندساز یبرگزار

 گروه یآموزش یدانشکده و شورا یدرس یزیبرنامه ر تهیمنظم و مستمر کم لیتشک 

 هر گروه   یاتی در برنامه عمل  یبرنامه درس تیریگرفتن مد قرار

 امور  یریگیپ  یبرا نده یدر هرگروه  به عنوان نما یبرنامه درس ریمد کینمودن  مشخص

 گروه ها   ندگانیارتباط مستمر با نما یبرا یگروه مجاز لیتشک

 یبرنامه درس تیریمد یاجرا یریگیپ  یدفاتر توسعه آموزش برا یدر سطح برخ  یو هماهنگ یزیربرنامه کمبود

 ها دانشکده یدرس یزیربرنامه  یهاته یها و کمدانشکده EDO یشیاندمستمر اقدامات در جلسات هم یریگیها: پ  حلراه

 EDO یاتی در برنامه عمل  یبرنامه درس تیریگرفتن مد قرار

 ی و عمل ین یبال ،یمتفاوت دروس نظر طیها ازنظر تعداد گروه، تعداد دروس و شرامتفاوت دانشکده اریبس طیشرا

 برحسب دانشکده، گروه و دروس ند یها: وجود انعطاف در فرا حلراه

 هر گروه )تعداد درس( طیبا توجه به شرا ی برنامه درس تیرینحوه مد انطباق 

 گذشته مسالیبا ن سهیو مقا مسالی توسط دفاتر توسعه آموزش در هر ن شرفتیپ  یلیگزارش تحل  نیتدو

 یو تخصص یمحتواها از نظر علم تیفیبه ک یتوجه کم

 ان یمحتواها توسط همتا  یو تخصص  یعلم یجهت بررس یزیحل: برنامه ر راه
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 حاصل:   جینتا

 ی در بستر آموزش مجاز  یبرنامه درس  تیریمد   یهامؤلفه  نییحاصل از هدف اول: تع جینتا

بند و پنج صفحه   27در    یو بازنگر  ی ابیارزش  ش، یپا  ،یزیرآن شامل برنامه  ند یها و فراواژه  فیمصوب شده شامل مقدمه، تعر  نامه وه یش

 ها ابالغ شد. دهدانشک هیدانشگاه به کل یشورا ریتوسط دب 25/12/98 خیبود و در تار

 وستینامه در پ  وهیش ادامه

 ی در بستر آموزش مجاز  یبرنامه درس تیریمد یو ابزارها  ییاجرا ندیفلوچارت، فرا  نیحاصل از هدف دوم:  تدو جینتا

 فلوچارت-1

 دانشگاه  ینیبال ریو غ ی نیبال ی هاگروه یبرا  یاتیشامل: دو برنامه عمل ییاجرا ندیفرا-2

. فرمت  ندیمختلف را ثبت نما  یهاگزارش گروه  ک،یاکسل به تفک  تیها در هر ششد که دانشکده  یدر اکسل طراح  هاست یلچک-

ها بر اساس  طرح دوره  یابیارز   یبرا  ییستهایلدر دسترس قرار گرفت و چک   یمجاز  ،ینیبال  ،یعمل  ،ینظر  کیها به تفکطرح دوره

طرح دوره،   ستیلهم موجود است عبارتند از: چک وستیکه در پ  ستهایشد. چک ل و ابالغ نیوو چارچوب استاندارد تد یبرنامه رسم

 ران یاز فراگ ینظرسنج یبرا ی نیبال  ،یعمل  ،یدرس نظر یابیارزش یهاست یلمناسب، چک یمحتوا ستیلچک 

 طبق سه فاز  یدر بستر  آموزش مجاز یبرنامه درس تیریمد یحاصل از هدف سوم: اجرا جینتا

 ی برنامه درس یو بازنگر نیتدو  طهیح تیریاول: مد فاز

 یبرنامه درس یاجرا طهیح تیریدوم: مد فاز

 ی برنامه درس یابیو ارزش شی پا طهیح تیریسوم: مد فاز

 ی در بسترآموزش مجاز یبرنامه درس تیریمد یاب یحاصل از هدف چهارم: ارز جینتا

دوم    مسالیو در ن  لوتیبصورت پا  1399-1400اول    مسالیدر ن  ی برنامه درس  تیریمد   یگزارش ها طبق فازبند  افتیو در  یریگیپ   -1

 بطور کامل 1400-1401اول  مسالیو ن 1400-1399

 (1399-1400دو  مسالیسه فاز بطور نمونه )ن ی و گزارش ده یر یگیپ  یها برابه دانشکده مکاتبات

 ها و دانشکده ها گروه یبرا  یمه درسبرنا تی ریمد یارائه فرمت گزارش ده-2

 قرمز پاسخ داده اند(  رهیبه عنوان نمونه)موارد دا 1399-1400دوم  مسالیدانشکده ها در ن  ییپاسخ گو تیوضع-3

 نمونه   یبرا  دی در سامانه نو یآموزش یمحتواها یدانشکده از بررس کی گزارش
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  یمبتن  یدانشکده پرستار یعلم ئتیه  ی( اعضای)ارشادگر  یتینقش حما ت یاستقرار و تقو ،یطراح

 و آدکار: تجربه ده ساله   یاد یبر کاربست الگوها

Designing, establishing and strengthening the supportive role (guidance) of the faculty 

members of the School of Nursing based on the application of ADDIE and ADKAR models: 

ten years of experience 

 

 اهلل هی: بقدانشگاه

 

 ی نور یمختار لهی: جمندیفرآ  صاحب

 

 یفاطمه رستم - زاده  یخاقان  یمرتض  -یعباس عباد  - یمحسن مالهاد : ندیفرآ  همکاران

 

 ی بر کاربست الگوها یمبتن یدانشکده پرستار یعلم ئتیه ی( اعضای)ارشادگر یتینقش حما تیاستقرار و تقو  ،ی: طراحیکل  هدف

 و آدکار: تجربه ده ساله  یاد

 

 ADDIEبر اساس مدل  یدانشکده پرستار یعلم ئتیه  ی( اعضای)ارشادگر  یتینظام حما یطراح. 1: یاختصاص اهداف

 ADKARبر اساس مدل   یدانشکده پرستار  یعلم  ئتیه ی( اعضای)ارشادگر  یتینظام حما تیاستقرار و تقو. 2
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 مسئله:   انیب

  یهاستمیتعلق به س  ا ی  تیبه حما  ازیانسان ن"است که    یمعن  نیبه ا  نیدارند و ا  وابستگی  –استقالل    یبرا  یزیغر  ازیافراد ن  همه

دهد که    ی. آمارها نشان م"است  یتیحما   یهاستم یس  نیحفظ استقالل از ا  یکه در همان زمان در تالش برا  ی دارد در حال  یتیحما

  ازمندین  انیدارند و پانزده درصد دانشجو  یروانشناخت  ی ها  تیبه حما   ازیما ن  ی دانشگاه ها  انیودرصد دانشج  ستیحداقل حدود ب

 هستند.  یع اجتما تیحما

دارند که نه تنها به انتقال    فهیهستند. استادان وظ  یعیطب  ریغ   یدگ یدچار تن  انیدرصد از دانشجو  52نشان داده شد که    یقیتحق  در

استفاده کنند تا بتوانند از   یآموزش کردیفراتر از انتقال علم است بپردازند. استادان از چه رو یکه امر انیعلم بلکه به پرورش دانشجو

 ت کنند؟یحما انیدانشجو

 ی شده است، اجرا  داده  تیدانشجو اهم  تیو صالح  یستگیکه در آن به عملکرد مطلوب و ارتقا شا  یمهم آموزش  یکردهایاز رو  یکی

  تیمتحد، دوست، حما  کیاستخراج شده و به عنوان    ی ونانیاز کلمات    نگیکلمه منتور  شهیر  است.  یارشادگر  ای  نگیمنتور  ندیفرآ

ای و شخصیتی دانشجویان به رشد حرفه  یااخالقی و حرفه  یهاتینقش پشتیبان و حامی با حما   ر . منتور دشودیم  ادیکننده از آن  

 . کند یکمک م

  ، یتفکر انتقاد  ییشکوفا  مار،یمراقبت از ب  تیفیاعتماد به نفس، بهبود ک  شیو عمل، افزا  یموجب کاهش فاصله تئور   یارشادگر  ندیفرآ

افزا  یروح  تیفعال، حما  یریادگیارتقا   ب  شیو  نقش فراهم    ی. درواقع منتور عالوه بر نقش آموزششودیم  انیدانشجو  نیتعامالت 

 ی اجرا  د یو فوا  ایبر عهده دارد. با توجه به مزا  ، یمنت  یاز زمان، برا  یار طول دورهرا د  ی عاطف  تی ماکننده مشاوره، اطالعات و ح

دانشجو،   یبرا  یت یو حما  یتینقش هدا  ت یو تقو  ایاح  ات، یارتباط مناسب، انتقال دانش و تجرب  یاز جمله برقرار  یدر پرستار  یارشادگر

 ی ضرور  یبهبود و ارتقا آموزش پرستار  یآن برا  یاجرا  ره یو غ   یآموزش  ندیفرآ  هبودب  ، یو نقش دوست  ی تیو هدا  یانقش مشاوره  تیتقو

 است.

  رد یفرد کم تجربه را برعهده می گ  کی  تیو حما  تیفرد باتجربه، هدا  کیاست که در آن    یندیراهبرد آموزشی و فرا کی  نگیمنتور

  زهیانگ  جاد یو ا  ی یمهارت و توانا د، ی دانش جد  که فرد در کسب  قییبه طر  د یمی نما   بیاورا ترغ   یری ادگینمودن    ت یریمد یو در راستا

  ی م   ش یو عزت نفس را در فرد افزا  نانیحس اطم  ، یروح  تیحما  قیاز طر  نگیکار، متکی به خود شود. منتور نیانجام ا  یمستمر برا

 دهد. 

  ،یماندگار  یو منجر به ارتقا  دی نما  ی م   جاد یدانشکده ها و رشته ها ا  ریروابط با سا   یبرقرار  یبرا  دیاسات  یرا برا  یی فرصت ها  نگیمنتور

شود.    ی انتشارات و کمک به تحقق اهداف دانشگاه م  زانیو م  یپژوهش   یدستاوردها  ینسبت به دانشگاه، ارتقا  شتریاحساس تعهد ب

  ی روان تیو حما یاارتقا حرفه ی العمر برامهم مادام ندیفرآ  کیو   یتجربه آموزش یهاجنبه  نیتراز مهم یکی نگیمنتور یامروزه اجرا

  ت یاستقرار و تقو  ،یطراح  ندیفرا  نیکردند. لذا در ا  یمعرف  یو عاطف  یتیرا شامل دو بعد هدا  یو همکاران، ارشادگر  یاست. مالهاد

 انجام شد.  بعددو  نیا  هی( بر پای)ارشادگر ی تینظام حما

 تیریمد  یبرنامه از الگو  تیو تقو  تیو جهت تثب  ADDIE  یعموم  یآموزش  یطراح  یاز الگو  رییبرنامه تغ  یمطالعه جهت طراح  نیا  در

تر و اثر بخش    یاصول  یتا آموزش  دهد یرا م  تیقابل  نیو طراحان آموزش، ا  نیبه متخصص  ADDIEاستفاده شد. مدل    ADKAR  رییتغ

 الگو عبارتند از:  ن یا  یقابل استفاده است. مؤلفه ها  ، یکیو الکترون  ی اعم از سنت  یریادگی هر نوع    یامدل بر نی. اند ینما  یزیر  ی تر را پ

 لی. تحل1
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 ی. طراح2

 . توسعه3

 . اجرا 4

 یابی. ارزش5

خود به منزله    یگام بعد  یکرد که هر گام ، برا  ی گام را ط  ا یپنج مرحله    د ی ( بای)ارشادگر  یتینظام حما  یطراح  یاساس، برا  نیا  بر

 شود.  یم  یدرونداد تلق  ینوع  ی

.  شودیدانشکده کمک م  یمنابع انسان  یآن از سو  رشیو پذ  تی موفق  ی واقع  یبه استقرار و ماندگار  ADKAR  یاستفاده از الگو  با

 آدکار عبارتند از:  یمراحل الگو

. A ای Awareness رییبه تغ ازیاز ن یآگاه  ای 

. D ای Desire ر ییاز تغ تیبه مشارکت و حما لیتما ای 

. K ای Knowledge رییتغ یدانش در خصوص چگونگ ای 

. A ای Ability  رییو بعد از تغ نیح ییتوانا 

. R ای Reinforcement ر ییتغ یبا هدف ماندگار تیتقو ای 

 

 و آدکار یاد یدو الگو قیتلف: 1 شکل

و استقرار و    یدر جهت طراح  ی اقدامات  دیاستادان است. لذا با  یت ینقش حما  تیآموزش در گرو استقرار وتقو  یآن جا که اثربخش  از

دانشکده    دی )اسات  ی ( و سازمانیپرستار  انی)دانشجو  یفرد  یساز  تیظرف  ندیفرا  نی. در اردیاز دانشجو انجام گ  ی تینظام حما  تیتقو

 شد.  جادیو آدکار ا یاد یبا استفاده از دو الگو یآموزش راتییتغ جادیا ی( برایکیالکترون رساختیو ز یپرستار

 

 :یخارج  اتیتجرب

  یفی( در مطالعه ک2016مثبت آن است. ون )  جیاز نتا  ی اند، حاککرده  یبررس  ی( را در پرستاری)ارشادگر  نگیکه منتور  ی مطالعات 

 کیعنوان موجب رشد منتور به ند یفرآ ن یکه، ا  کندیعنوان م یپرستار ی کارشناس انیدر دانشجو نگ یمنتور یخود در رابطه با اجرا

در منتور به وجود   یرهبر  جادیها و اتطابق با چالش  ، یمنت  ییاحساس غرور، راهنما   جادیمفهوم شامل ا  4تم از    نی. اشودیرهبر م

اند  شدهافراد حاصل   اتیبر شواهد هستند و از تجرب  یمبتن  یکه رهنمودها  یحاصل از مطالعه و  جی که نتا   کندیم  شنهادیپ   یآمد. و

 (.1استفاده شود ) یمنتور و منت درش یبرا ییعنوان راهنمابه تواندیم
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موقع و مناسب،  موجب انتقال تجارب، دادن بازخورد به  نگیمنتور ی( در مطالعه خود نشان دادند که اجرا2011و همکاران ) وبرچیه

 ش یافزا  زیرا ن  انیحس شور و شوق دانشجو  نگیمنتور  نکهی. ضمن ادشویزمان م  تیریو مد  یحس نگرش مثبت در منتور و منت  جادیا

 (. 2) دهدیم

اند. در  استفاده کرده  یپرستار  انی( و ... از کارپوشه در آموزش دانشجو2012)  ی (، روزت2013(، کاالتا )2015و همکاران )  هاورکمپ

  یهاشده است و روشاز کارپوشه استفاده  ینیفقط در آموزش بال  ا ی و    ی کم  یهااغلب از روش  یهمانند مطالعات داخل  زیمطالعات ن  نیا

 ی در پرستار  ی نیو بال  یتئور  یابیکه در آموزش و ارزش  ی صیاند. با توجه به نقاطورمعمول در نظر گرفته نشدهبه  یو آموزش تئور  یفیک

 (. 3،4،5رسد ) یبه نظر م تیبااهم  ینیو بال یشد، استفاده از کارپوشه در آموزش تئور  حیتشر

پرسشنامه   کیرا در رابطه با کارپوشه در قالب    یپرستار  یکارشناس  انیدر مطالعات خود نظرات دانشجو(  2008و    2006موالن )  مک

اعالم    تیدر نها  سندهی. نوشودیم  انیبوده و موجب اضطراب دانشجو  ریوقت گآن   لیکارپوشه و تکم  انیکرد. از نظر دانشجو  یآورجمع 

دانشجو    یشفاف و مناسب برا  یباشد. اما وجود راهنما  دیمف  یری ادگی  یبرا  تواندیداد که کارپوشه م  شانن  یلیتکم  جیکه نتا  کندیم

 (. 6،7است ) تیکارپوشه بااهم یاجرا تیدانشجو و منتور در موفق یساختار مناسب برا نیچنو هم یو منتور و

 

 : یداخل  اتیتجرب

 ی فیلط نیچنهم(. 8استفاده کرده است ) یابیو ارزش یروش آموزش کیعنوان از کارپوشه به  یکارآموز طیدر مح زی( ن1393) یاسد

 (. 9،10اند )استفاده کرده ی( در مطالعات خود از کارپوشه در پرستار1392(، حکمت پو )1390و همکاران )

کارپوشه    لهیبه وس   نگیمنتور  ندیفرا  یند که اجراکرد  انیخود ب  قیدر تحق(  1393)  هی( و باقر1392)  یکشکول  یسردار  گرید  یسو   از

 (11،12است ) یو ضرور ریامکان پذ 

  ه ی توج  یکارپوشه در دانشکده به وجود آمده است. در آن زمان برا  یو اجرا   یطراح  یهانه ی، زم1390از سال    یبحث آموزش تئور  در

اسات  انیدانشجو اول  یهیکارپوشه جلسات توج   یاجرا  یبرا  دیو  از    یبرا  هیبرگزار شد. کارپوشه  الگو  با توجه به چند نمونه و  اجرا، 

  د یاز اسات  ی نبرد. هرچند که بعض  ش یپ   یخوبطرح را به  نیآن، ا  یو الزام اجرا  یریگیشد؛ اما عدم پ   یراحط  رانیدر ا  ی مطالعات قبل

 . کردندیصورت ناقص اجرا مو به انیدانشجو یبرا ی نوع  از کارپوشه را به ییهاقسمت

پزشک  با پزشک  یهادانشگاه  هی به کل  یابالغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش  اجرا   یکشور، مبن  یعلوم  کارپوشه و الگ بوک   یبر 

  نیچنکشور و هم یعلوم پزشک  یهادر دانشگاه بیمهم در قالب سامانه جامع طب ن یا ،یپزشک یاریدست انیدانشجو یبرا کیالکترون

هم   انیو دانشجو  دیکارپوشه اسات  ینوع  سامانه که به  نی( آغاز به کارکرده است. با شروع به کار اعج ا... )  هیبق  یدانشگاه علوم پزشک

  یاریدست  یهااکثر گروه  یسامانه پرداخته است و در حال حاضر برا  ن یبه ارتقاء ا  ی درپ یصورت پ نام دارد، معاونت آموزش دانشگاه به

  ی کارپوشه برا   نیا  یمعاونت آموزش دانشگاه با طرح و مصوب شدن اجرا   هین قضیا  رویدر حال اجرا هست. پ   ارستانمیب  طیدر مح

  ن ی. در همدینمایخود اجرا م  یبندزمان  یها طا... )عج( موافقت کرده و آن  هیبق  یدر دانشگاه علوم پزشک  یدانشجوئ  یهاگروه  ریسا

با هماهنگ بر آن شد  جادشدهیا  یهایراستا  اجزا  میبا معاونت آموزش دانشگاه    ان یکارپوشه دانشجو  یبرا  ازیموردن  یکه ساختار و 

 دانشکده قرار گرفت.   اریاجرا در اخت یمعاونت آموزش دانشگاه و برا اریدر اخت شدههیافزار تهرا فراهم آورده و نرم یپرستار
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 (:یمختصر)فارس  شرح

 : ADKARو ADDIE یدو الگو قیبر تلف یصورت گرفته مبتن یها تیفعال

 

Analysis & Awareness 

 دیاسات  یتینقش حما  نییتب  ی متمرکز برا  یموجود، مصاحبه گروه  یتیاز نظام حما  یو آگاه   یف یک  فیو توص  لیدر مرحله تحل  •

 دعوت به عمل آمد.  یمصاحبه گروه ی( برانفر  یگروه مشارکت کننده )س انیدانشجو یانجام شد. از تمام انیراهنما با دانشجو

کار باهدف    ن ی(. ا1  وستی( استفاده شد )پ نگی)منتور  یاز پرسشنامه استاندارد سنجش ارشادگر  ی تینظام حما  ی کم  لیتحل  یبرا  •

 انجام شد. انیاستادان از دانشجو یتیحما تیسنجش وضع

 شد.  یکامال بررس زیو امکانات در دسترس ن یآموزش یگروه ها رانیدانشکده و مد استیر یها تیحما •

 حاتیتوض  یارشادگر  یکهایروش ها و تکن  ا، یکسب اطالعات در مورد ابعاد، مزا  ی ندهایفرآ  یدر ط   نفعانیبه ذ  ی بخش  ی جهت آگاه  •

 بر شواهد ارائه شد.  یمبتن

 

Design & Desire 

 رییبه تغ لیشد و م ی( بررسی)ارشادگر  یتیو استادان راهنما، مشکالت نظام حما ندیفرا یانجام شده با حضور اعضا لینظر به تحل •

 شد.  جادیا

 شد.  یمرحله توسط خبرگان طراح نی در ا یعلم  ئتیه یاعضا یبرنامه و توانمندساز یساز ادهینحوه پ  •

 (2 وستی)پ  شد یثبت گزارشات منتورها طراح یبرا نگیمنتور یفرم ها •

 

Development & Knowledge 

 انجام شد. کی)کارپوشه( الکترون ویپورت فول یو اجرا یطراح قیاز طر یتیهدا طهیبهبود ح •

کارپوشه   یاجرا  تیدانشجو و منتور در موفق  یساختار مناسب برا  نیچنو هم  یدانشجو و منتور و  یشفاف و مناسب برا  یراهنما  وجود

  ند یکرد، صاحبان فرا ییرا اجرا  یتیحما ندیدر دسترس نبودن کارپوشه با ساختار مناسب که با آن بتوان فرا لیاست. به دل تیبا اهم

 بپردازند. یکیکارپوشه الکترون  یو ارتقا یاهلل )عج( به طراح هیبق ی دانشگاه علوم پزشک یپرستار شکده بر آن آمدند تا در دان

عاطف  ، یتیبعد دوم حما  یارتقا  • رشد  بهبود  برا  انیدانشجو  یشامل  راهکارها  یاست.  عاطف  یاستخراج  رشد   ان یدانشجو  ی بهبود 

 انجام شد.  شتریب یاستخراج راهکارها یو مرور متون مرتبط برا انیبا دانشجو یمتمرکز گروه یهاها و بحثمصاحبه  یپرستار

شده    هیکامال توج  ی تیو حما  یت یدر ابعاد هدا  ی تیاستقرار نظام حما  یو راهبردها  اه گیدر مورد جا   یعلم  ئتیه  یمرحله اعضا  نیدر ا  •

 قرار گرفت. ارشانیدر اخت یضرور یو راهنماها
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Implementation & Ability 

 شد که عبارت بودند از:  نیی( تعیت یدر بعد هدا یتی)استقرار نظام حما کیکارپوشه الکترون یاجرا یبرا ی اتیعمل  یها  گام

  ی ها  وستیآن )پ   یاجرا   یریگ یو پ   یو مجاز  یحضور  انیو دانشجو  د یبه اسات  یکیاستفاده از کارپوشه الکترون  ی( آموزش کاربردالف

 ( 6و5و 4

 ه یاول یو اجرا یکیکارپوشه الکترون هیساختار اول هیپس از ته د یو بحث گروه متمرکز با اسات یانفراد ی( انجام مصاحبه هاب

 هیاول یو اجرا یکیکارپوشه الکترون ه یساختار اول هیپس از ته انی( انجام بحث گروه متمرکز با دانشجوج

 ان یمنتور و دانشجو دیکارپوشه توسط اسات ی( اجراد

 آن  یو اجرا یکیکارپوشه الکترون  ییساختار نها هیپس از ته  دیو بحث گروه متمرکز با اسات یانفراد ی( انجام مصاحبه هاه

 آن یو اجرا یکیکارپوشه الکترون ییساختار نها هیپس از ته انی( انجام بحث گروه متمرکز با دانشجوو

شد که عبارت بودند    نییتع  یدر بعد عاطف  یتیاستقرار نظام حما  یبرا  یو کم  یفیحاصله از مطالعه ک  یو راهبردها  یاتیعمل  یها  گام

 از:

  ن یبا حضور مسئول  یاحتیو س  ی ارتیز  ،یی مایپ کوه  ،یدرمان   یاردوها  لیاز قب  یو فرهنگ   یبرنامه، جهادفوق   یهاتیاردوها و فعال  لیتشک  •

 (.7 وستی)پ   هاتیفعال نیبه حضور در ا انیدانشجو  بیدانشکده و دانشگاه و ترغ 

 دانشکده  ی و اجتماع  ی علم ، یصنف یهابه مشارکت در انجمن  انیدانشجو قیتشو •

 (.8 وستیتوسعه ارتباطات )پ  یکننده در پژوهش برامشارکت ان یدانشجو یگروه برا لیو تشک یمجاز  ی اجتماع  یهاتوسعه شبکه  •

دانشجو   تیتقو  • آن  انیحس کنترل در  مشارکت  تصمبا  نما  یهای ریگ میها در  مانند حضور    ی در شورا   انیدانشجو  ندهیدانشکده 

 آموزش دانشکده

مسئولمشارکت  انیدانشجو  ی شیاندجلسات هم  لیتشک  • با  پژوهش  در  رفاه  نیکننده  )طرح مشکالت  ادامه   ، یآموزش  ،ی دانشگاه 

 ان یدانشجو نیانتظارات سازمان از ا نیی( و تبروین عیتوز ل،یتحص

 ( 9 وستیکننده )پ مشارکت انیدانشجو یآموزش دانشکده برا نیو طرح مشکالت با مسئول یشیاندجلسات هم لیتشک •

 انیدانشجو یمنتور در اردو دیحضور اسات یبرا  یآن جهت انجام هماهنگ یهات یاز مز یریگو بهره نگیمنتور تهیوجود کم •

 دانشکده یاز سو شدهلیتشک ی مهارت زندگ یهاشرکت در کارگاه یبرا انیدانشجو قیتشو قیپژوهشگر از طر تیحما •

 (8 وستی)پ  انیدانشجو یبرا ی مرتبط با رشد عاطف یدئوهایو و ها امیجهت ارسال پ  یو واتساپ یگروه تلگرام  جادیا •

 دیو اسات انیدانشجو یبرا  یدرون  یقرار دادن خالصه از کتاب شادمان اریو در اخت هیته •

 دیو اسات  انینشجودا یبرا یمرتبط با موضوع رشد عاطف یزشیانگ یدئوهایقرار دادن و اریو در اخت هیته •

 ی علم  أتیه یاعضا یبرا نگیمنتور یکارگاه ها یبرگزار •
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Evaluation & Reinforcement 

 یگروه هدف انجام شد. برا  انیبا دانشجو  ی مصاحبه گروه   ،یو عاطف  ی تیابعاد هدا  یاستادان پس از ارتقا  ی تینقش حما  نییتب  یبرا

  ی هرحله با قبل از ارتقا  نیا  جی ( استفاده شد. نتا نگی)منتور  یدوباره از پرسشنامه استاندارد سنجش ارشادگر  ت،یحما  زانیم  نییتع

 شد.   سهیمقا( ی)ارشادگریتیابعاد حما

 اجرا شد:  ریز یها تیفعال یتینظام حما یو ماندگار تیخصوص تقو در

  – ساعت مشاوره  نییدرب اطاق استاد راهنما با تع ی)نصب رو مسالیبر برنامه هر ن یاستادان راهنما مبتن یها تیفعال قیدق کنترل

مسوول    یبرا  مسالی، الزام گزارش خالصه اقدامات استاد راهنما در هر ن(11  وستیمکاتبات و گزارشات داده شده )پ (  10  وستپی

  زه یجا  ی توسط استادان راهنما، اهدا  ییدانشجو  یها  از خوابگاه   د ی، بازد(12  وستیدانشکده )پ   موزشاستادان راهنما توسط معاون آ

که در بحران کرونا    یانیاز دانشجو  ریمعدل داشته باشند، تقد  یکه دو نمره ارتقا یانیبه دنشجو  زهیجا   یبه نفرات برتر هر کالس، اهدا

که در مسابقه تجربه    یانیاز دانشجو  ریداشتند، تقد  یکرونا همکار  ونیناسیامر واکس  درکه دوطلبانه   یانیاز دانشجو  ریکردند، تقد   ثاریا

در حوزه طب   یعلم  هیبن  تی،تقو (13  وستیداشتند )پ   یازآوریامت  ی علم  ادیکه در المپ  یانیاز دانشجو  ریشرکت داشتند، تقد  ینگار

،  (9  وستی)پ   انینشجودا  ندگانیبا نما   یشیهم اند   جلسات  ی، برگزار(14  وستیطب رزم )پ   یکالس ها و کارگاه ها  یرزم با برگزار

 (.15 وستیمشروط و مشکل دار )پ  انیدانشجو یاز دانشگاه برا ییدرخواست مشاوره دانشجو

 

 تعامل:   یها  وهیش

انداز  تهیکم  لیتشک الکترون  یراه  پرستار  کیکارپوشه  دانشکده  نما  یدر  ر  نده یبا حضور  دانشگاه،  آموزش  دانشکده    استیمعاونت 

 ان یدانشجو  دیراهنما و اسات  دیمسؤول دفتر توسعه آموزش، مسؤول اسات  ،ینیبال  زری سوپروا  ،یمعاون آموزش دانشکده پرستار  ،یپرستار

 آن ها.  تیو جلب حما کیکارپوشه الکترون  یمعرف یبرا یساز  نهیدر خصوص زم  فگروه هد

و راه   کیکارپوشه الکترون  یشنهادیپ   ی ها  ل یفا  یطراح( دانشگاه در خصوص  یفن آور  تیری)مد  یجلسات متعدد با فاوا  یبرگزار

 یبرا  مارستانیدانشکده در ب  ینیو دفتر بال  یدر دانشکده پرستار  ندیاز صاحبان فرا  یک یدر اتاق    مارستانیپورتال ب  ستمیس  یانداز

 گروه هدف.  انینشجوراهنما و دا دیاستفاده اسات

استفاده از سامانه جامع    یبرا  ی و حفاظت  یساخت و ساختار  ریارائه مشکالت ز  یجلسات متعدد با معاونت محترم آموزش دانشگاه برا

 ب یطب

 با مجموعه حفاظت دانشگاه  یتماس و هماهنگ 

 ند یو صاحبان فرا  یدانشکده پزشک یتوسعه آموزش پزشک  ریکارشناسان حفاظت دانشگاه با مد یهیجلسه توج یبرگزار

 مارستانیسرور ب یبر رو هیاول ینسخه نهائ یبارگزار یشرکت برا نیبا مهندس  ی و هماهنگ یزیبرنامه ر

 مارستانیمعاونت فاوا دانشگاه و ب  ،یدانشکده پزشک  یتوسعه آموزش پزشک  ریمد   ، یدانشکده پزشک  سیجلسه با حضور رئ  یبرگزار

 ساخت ریبهبود ز یراه کار ها یبررس یبرا
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انداز  تهیکم  لیتشک ارتقا  یراه  معاونت آموزش   ندهیجلسات متعدد با حضور نما  یو برگزار  یشکده پرستار در دان  یعاطف  یبهبود 

 د یمسؤول دفتر توسعه آموزش، مسؤول اسات  ،ینیبال  زریسوپروا  ،یمعاون آموزش دانشکده پرستار  ،یدانشکده پرستار  استیدانشگاه، ر

 آن ها  ت یراهکارها و جلب حما یمعرف یبرا  یساز نهیهدف در خصوص زم  گروه انیدانشجو  دیراهنما و اسات

 کنندهمشارکت انیدانشجو یآموزش دانشکده برا نیو طرح مشکالت با مسئول ی شیاندجلسات هم لیتشک

 

 حاصل:   جینتا

 و آدکار:  یاد یدو الگو قیبر تلف یصورت گرفته مبتن یها تیفعال جینتا

 Analysis & Awarenessمراحل    جینتا

آورده شده   ریحاصل از مصاحبه در جدول ز یطبقات و طبقه اصل ریبا استفاده از مصاحبه ها انجام شد. ز یت ینظام حما یفیک لیتحل

 ( بود.ی)ارشادگر یت یاز ضرورت اصالح نظام حما یاست. داده ها حاک

 استادان  یتینقش حما نییطبقات در خصوص تب ریاز ز ی: استخراج طبقات اصل1 جدول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 بدست آمد:  ریز  جی( نتانگی)منتور یبا استفاده از پرسشنامه استاندارد سنجش ارشادگر ی تینظام حما یکم لیتحل در

  

 زیر طبقه  طبقه اصلی 

ضرورت اصالح فرآیند حمایت از 

 دانشجو )ارشادگری( 

 ضرورت نزدیک شدن استاد راهنما و دانشجو

 ابالغ و اطالع استادان راهنما از شرح وظایف

 اهمیت تشکیل جلسات مشاوره و راهنمایی

 انتخاب استاد راهنما طبق نظر دانشجو 

 ضرورت پیگیری استاد راهنما نسبت به دانشجو 

 راهنما و دانشجو  ارتباط مناسب استاد

 توجه استاد به مسائل درسی و غیردرسی دانشجو 
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 ( ی)ارشادگر یتیحما یها طهیح  اریو انحراف مع نیانگی : م1 جدول

  

  

  

 

 

 

 

 

 Design & Desireمراحل    جینتا

  ی تیبا آن ها، مشکالت نظام حما  یحضور  ی دانشکده و مصاحبه ها  یاستادان راهنما  ی شیبا شرکت جلسات هم اند  ندیفرا  یاعضا

 (. 15و  12، 11 وستیثبت شد )پ نگیمنتور یرا استخراج کردند. گزارشات منتورها در فرم ها رییبه تغ ل ی( و تمای)ارشادگر

 

 Development & Knowledgeمراحل    جینتا

 آمده است. 12و  11 وستیدر پ  نگیاقدامات منتور گزارشات

  یکارپوشه، تجربه نگار ی شامل صفحه عنوان و فهرست و معرف دی با یکارپوشه پرستار ینشان داد که اجزا ویپورت فول یطراح جینتا

 (. 2باشد )جدول  یپرستار ندیو فرآ یآموزش یهاتیاز خود، فعال یاب یو نظرات و بازخورد منتور، ارزش

 : ساختار کارپوشه بر اساس مطالعات 2شماره  جدول

 ردیف

 نویسنده

 سال انتشار

 نام مجله 

 نوع مطالعه عنوان 
 کنندگان مشارکت

 مکان
 محتویات کارپوشه

1 

سعید الذاکرین و  

 همکاران 

(1388) 

Advances 

Portfolio-based 

learning in 

nursing 

education 

 مروری 

  

 مقاله 27

پایگاه ایرانی و   8

 المللیبین

ثبت تجارب، مرور انتقادی  

های  مقاالت، پروژه

شده، جلسات آموزشی  انجام

برگزارشده، ثبت مصاحبه با  

بیماران، مشاهده عملکردی  

 )انحراف معيار( ميانگين 

  

 نمرات منتورینگ

 حيطه

 هدایتی 70/23( 95/7)

 عاطفی 96/15( 75/4)

 کل  66/39( 34/11)
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in Nursing & 

Midwifery 

  

از محیط بالینی و بیماران، 

رویدادهای مهم و بحرانی،  

بررسی مدارک پزشکی و  

 پرستاری بیماران 

2 

 همکارانلطیفی و 

(1390) 

Iranian 

Journal of 

Medical 

Education 

  

Effect of 

Clinical 

Evaluation with 

Portfolio on 

Critical 

Thinking Skills 

of Nursing 

Students 

 نیمه تجربی

  

دانشجویان 

کارشناسی  

پرستاری دانشگاه  

علوم پزشکی  

 تهران 

  

دانشگاه علوم  

 پزشکی تهران

مقدمه، فهرست  عنوان، 

محتوی پورت فولیو، 

 ٖ  ارزشیابی از خود درزمینه

هر هدف و نوشتن ایده  

انعکاسی، فهرست منابع،  

 اصالحات منتور 

3 

 داوود حکمت پو

(1392) 

Strides in 

Development 

of Medical 

Education 

  

Effect of 

Portfolio Based 

Evaluation on 

Accuracy of 

Clinical 

Evaluation of 

Nursing 

Students during 

Internship in 

Arak University 

of Medical 

Sciences, Iran 

کار آزمایی  

 آموزشی 

  

کل دانشجویان 

سال آخر 

کارشناسی  

 پرستاری 

  

دانشگاه علوم  

 پزشکی اراک

معرفی پورت فولیو، اهداف،  

 نظرات منتور 

4 

Kathleen 

Karsten 

(2012) 

Teaching and 

Learning in 

Nursing 

  

Using ePortfolio 

to demonstrate 

competence in 

associate 

degree nursing 

students 

 مقاله 20مرور  مروری 

مقدمه، اهداف دوره، صفحه 

وظایف دانشجو در طول 

دوره )بهترین نمونه کارها(،  

رزومه دانشجو، اطالعات 

تماس دانشجو، بازخورد به 

توسط منتور، کیس  دانشجو

اِستادی، فرآیند پرستاری و  

مراقبت پرستاری و 

 های دانشجوارایه 
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5 

 اسدی حویزیان 

(1393) 

Journal of 

Clinical 

Nursing and 

Midwifery 

  

Effects of 

clinical 

education and 

evaluation with 

portfolio 

method 

on nursing 

students' 

satisfaction: a 

clinical trial 

کارآزمایی  

 بالینی 

  

  6دانشجویان ترم 

کارشناسی  

 پرستاری 

  

دانشگاه  

 شاپور اهواز جندی

عنوان، فهرست مطالب،  

ارزشیابی از خود در پایان  

های دوره،  هر مطلب وانت

میزان تحقق اهداف،  

 فهرست منابع 

۶ 

MARYBETH 

RYAN 

(2011) 

J Prof Nurs 

Evaluating 

Portfolio Use 

As A 

Tool For 

Assessment 

And 

Professional 

Development In 

Graduate 

Nursing 

Education 

Content 

analysis 

,focus 

group 

research 

design 

  

student 

and faculty 

focus groups 

  

midsized 

university' 

 -رزومه دانشجو–مقدمه 

مستندات علمی  

آمده توسط دستبه

ها و  پروژه -دانشجو

 های دانشجوفعالیت

 

کارپوشه،   یاجرا  یایمزا  ، یاستخراج شده شامل: نظرات دانشجو نسبت به کارپوشه فعل  یدر قالب طبقات اصل  یمصاحبه گروه  جینتا

  از عبارات مشارکت  یطبقات با نقل قول ریو اجزا کارپوشه است. هریک از ز نگیمنتور ندیفرآ تیثبت تجربه در کارپوشه، اهم یایمزا

 است: شده انیکنندگان به شرح زیر ب

 

 یو اصالح کارپوشه فعل   لی. تکم1

  دا یبراش پ   یجواب  هی  دی و حتما با  شد؛ یثبت نم  یدادیقابل جواب دادن نبود و اگر جواب نم  زاشیاز چ  ی بعض  "کننده    مشارکت

 (.8)دانشجو " کنهیم دایپر کردن اون پ  یبرا یشتریبشه و تعدادش کمتر بشه دانشجو رغبت ب  تری. اگر کلیکردیم

 

 کارپوشه  ی اجرا  ی ای . مزا2

  دیاستاد و دانشجو مف  یبرا  یلیتونست خ  یم  می کردیاستاد راهنما ارسال م  یکه ما برا  یاهیهمون اطالعات اول  "کننده    مشارکت

 (. 3)دانشجو "بشناسه  تونستیخودش رو بهتر م یباشه و دانشجو
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 ثبت تجربه در کارپوشه یا ی. مزا3

 (. 11)دانشجو "شد  شتری... ارتباط بمیرو که نوشت اتیبا استاد... حاال خاطرات و تجرب رمیباعث شد ارتباط بگ  نیا "کننده  مشارکت

 

 نگیمنتور  ند یفرآ  ت ی. اهم4

درس و ... داشتم رو به    نهیتو زم  یاومد که من مشکل  شیپ   یانهیزم  هی  یعن ی...یندار  یبعدش گفت خوب مشکل  "کننده    مشارکت

و مشکالتم رو   شونیا ش یتر برم پ راحت  ی لیخ ی باعث شد که من دفعات بعد  نیکمک کرد و ا  یلی هم به من خ شونیاستاد بگم؛ و ا

 (.9)دانشجو "بگم  

 

 . اجزا کارپوشه5

  یهااون بخشو. مراقبت   یآموزش  یهالیمثال فا  ایاون بخش رو آماده کردن    شنیموارد مربوط به بخش مثال ابرو  "کننده    مشارکت

 (.10)دانشجو "  میاون بخش استفاده کن میریاون بخش رو و...تو اون قسمت بزارن و ما که بعدا م 

 ( ی و عاطف یتی)هدا نگیابعاد منتور یبعد ازارتقا انیبا دانشجو ی استخراج شده در مصاحبه گروه یطبقات اصل :2 شکل

 

 Implementation & Abilityمراحل    جینتا

 شود.  ی توسط استادان منتور نشان داده م کیکارپوشه الکترون یاجرا یریگیپ  6 وستیپ  در

  

 Evaluation & Reinforcementمراحل    جینتا

 شده است:  سهیشده مقا یطراح کیبا کارپوشه الکترون  یکارپوشه قبل یاجزا 3جدول  در
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 کارپوشه قبلی کارپوشه جدید 

 بخش قوانین و مقررات

 معرفی کارپوشه

 معرفی مزایای کارپوشه 

 طرح درس و دوره دروس تئوری دانشجویان 

 های دانشجویان اهداف رفتاری کارآموزی 

 اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان

 اطالعات جمعیت شناختی استادان

 عکس و مشخصات کلی دانشجو

فرم ثبت اطالعات جمعیت شناختی  

 صورت جزیی(دانشجویان )به 

 های روانشناختی دانشجویان فرم ثبت ویژگی

 فرم اطالعات تحصیلی دانشجویان

 فرم ثبت تجربه

 دانشکده برنامه و خارج از های فوق فرم فعالیت

 ها فرم ثبت اهداف رفتاری کارآموزی

 فرم ثبت فرایند پرستاری

 فرم ثبت مشاوره با استاد راهنما 

 فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات 

 سامانه ارسال و دریافت پیام 

 بوکمعرفی کلی و کوتاه کارپوشه و الگ

 های آموزشی دانشجوگزارش کلی از فعالیت

 ارزشیابی نهایی دانشجو 

 مشخصات جمعیت شناختی دانشجو 

 اهداف درس مربوطه

 مقررات مربوط به کارآموزی 

 برنامه روزانه دانشجو در بالین

 ثبت تجربیات

 فرآیند پرستاری

 اهداف رفتاری کارآموزی 
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مساله در ارتقا    نیمشخص است، اول  دی و جد  یشود و از اجزا کارپوشه قبل  ی شده، همانگونه که مالحظه م  هارای  جدول  به  توجه  با   • 

 است. یشدن آن نسبت به کارپوشه قبل کیالکترون ،یکارشناس انیکارپوشه دانشجو

 هجده جز است. یدارا  دیده جز و کارپوشه جد یدارا  یکارپوشه قبل نیهم چن •

از    دیاسات  تیشد، احساس رضا  انی و هدف نه ب  یاهداف قبل  جیهمانگونه که در نتا   انیو دانشجو  د یدر مصاحبه با اسات  نیهم چن  •

 شد.  ده یمربوطه و کارپوشه به نسبت گذشته د ی فرم ها لیتکم

بر آنها به نسبت گذشته احساس  دیتر اسات دیو مف شتریو احساس نظارت ب تشانیاز هدفمند شدن فعال زین انیدانشجو نکهیضمن ا •

 ت.ارتقا کارپوشه اس انگریب لیمسا  نیکردند. ا تیرضا

 (.2 وستیاست )پ  ده یدر مجله پاب مد به چاپ رس کیکارپوشه الکترون یطراح •

  سهی( مقای)ارشادگریتیابعاد حما  یهرحله با قبل از ارتقا  نیا  جی نتا  یتیابعاد نظام حما  ،ی و عاطف  یتیهدا  یراهکارها  یاز اجرا  پس

 آمده است: 4درجدول  جیشد. نتا 

 یتیابعاد نظام حما ی( قبل و بعد از ارتقای)ارشادگر یتیحما یها طهیح  اریو انحراف مع نیانگی : م4 جدول

دهد. اگر چه   ینشان م  ندیفرا  ی و کل قبل و بعد از اجرا   یتیهدا  یها  طهیرا در ح  یدار آمار  یاختالف معن  یزوج  یت  یآمار  آزمون

 دار نشان نداد.   یاختالف را معن یآزمون آمار یبود ول  ندیفرا یقبل و بعد از اجرا یعاطف طهینمرات ح نیاختالف ب

 (. 16 وستیکند )پ   یم  یعلم  أتی ه یاعضا یتیاز استقرار و استمرار نقش حما یحاک یعلم  یادهایدر المپ انیدانشجو ازیامت کسب

آمده    17  وستیدر پ   1400-1394( از سال  نگی)منتور  یتینظام حما  یها  تیبه مستندات قابل دسترس، مستندات استمرار فعال  نظر

 است.
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دانشگاه علوم   یآموزش مجاز تی فیک نیبهبود و تضم یچند وجه یالگو یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 19 دیشاپور اهواز در دوران کوو یجند یپزشک

Design, implementation and evaluation a multifaceted pattern to improve and ensure the 

quality of virtual education of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in the 

Covid 19 era 

 

 ز: اهوادانشگاه

 

 ی دکتر کاوه اسالم -یدرابادیح  یی دکتراکبر بابا:  ندیفرآ  صاحب

 

دکتر احمد  -یدکتر بهزاد فوالد-یدکتر حاتم بوستان -یدکتر محمدرضا فتح-پور  النجفیدکتر ژ-: دکتررضاارجمندندیفرآ همکاران

مهندس فاطمه   -پور  یشیغب  یهد-انینوذر  نیمحمدحس- یمحمدلرک  -پور  انیشا  بایفر- یممقان  یدر یمهندس محمدرضا ح-یفخر

 کتان باف نصب هیمهندس اس-عباس پور نیریمهندس ش -یدریمهندس ساراح - یبلداج یطهماسب

 

شاپور   ی جند یدانشگاه علوم پزشک یآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم  یچند وجه یالگو یابیاجرا و ارزش ، ی: طراحیکل  هدف

 19 دیاهواز در دوران کوو

 

 : یاختصاص اهداف

 SWOT یبا الگو یآموزش مجاز تیوضع لیتحل -

 یآموزش مجاز  تیفیمدل بهبود ک یو معتبرساز یساز یبوم ،یطراح -

 یآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یاجرا  -

 یآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یابیارزش  -

 یآموزش مجاز ی و کم یفیک ی بر شاخص ها یآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یاثربخش سنجش -

 ی آموزش مجاز تیفیبهبود ک ییمدل نها یو اجرا یبازطراح -
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 مسئله:   انیب

امروزه   ؛یآموزش ی ها  ندیدر فرآ کردیرو ریی(. با تغ1شد ) یحضور یآموزش یهاتیدر فعال  یناگهان  رییباعث تغ 19-دیکوو یریگهمه

  ی ازمندیکوشند تا پاسخگوی ن  ی بسیاری از دانشگاه ها و مراکز آموزشی در جهان با ارائه برنامه ها و دوره های یادگیری الکترونیکی م

مطابق با استانداردها و    ،یدوره های آموزش  نیاز ا  یاز صاحب نظران؛ برخ  یاریآموزش باشند اما به اعتقاد بس  ایروزافزون افراد بر

مدنظر قرار  د یهمواره با ک،یالکترون یریادگیکیفیت عوامل موثر در  نیارزیابی و تضم نی؛ بنابرا ستیآموزش الکترونیکی ن یامعیاره

  نیکه ا  میآن مطمئن شو  تیفیک  نیو از تضم  می عوامل موثر بر آموزش را بهبود و ارتقاء بده  نیا  میتوان  ی م  ی (. ما زمان3,  2)  ردیگ

 (. 5, 4) میقرار ده یابیو ارزش شی عوامل را مورد پا

  دیو تول  هیهمزمان، ته  ریبه صورت همزمان و غ   یآموزش مجاز  تیریبه طور عمده شامل مد  دی، عملکرد اسات19  دیکوو  طیشرا  در

BEME 69  (2021 )  یمارابطه در راهن  ن ی(. در هم6باشد )  ی م نفعان یو تعامل با ذ  انیدانشجو  یاب یو ارز  ش یپا  ک،یالکترون  یمحتوا

  ن ی(. همچن1پرداخته است )   COVID-19  یریگدر پاسخ به همه  یدر مقطع کارشناس  یپزشک  وزشدر آم  نیآنال  یریادگیبه تحوالت  

  ده یگرد  یبررس  یدر آموزش پزشک  یکیآموزش الکترون  ی ابیآموزش و ارز  ، یریادگیموضوعات    AMEE 32  یدر بخش اول راهنما

 ارائه کنند. یزآموزش مجا تیر یرا جهت مد یمناسب یتوانند رهنودها  یمراجع م نی( که ا7است )

 ی رفتار  راتییتغ  یابیاثربخش؛ بر ضرورت مشاهده و ارز  سیجهت تدر  دیاسات  یبر توانمندساز  دیضمن تاک  BEME 40  یراهنما  در

  ن یدالیطبق گا   نی(. همچن8بازده اشاره دارد )  شیو افزا  یرهبر  دی جد  یها  تیموقع  ، یآموزش  دیابتکارات جد  س، یتدر  یها  وهیشامل ش

- یادده ی  ندیفرآ  تیفیک  نیبه منظور تضم  یابیدر دانشگاه ها، موضوع ارزش  یکیالکترون  رییادگی(  با توسعه  7)  AMEE  32شماره   

نقاط قوت و ضعف موجود   یی آن؛ شناسا  از ین  ش ی( که پ 9است )  افتهی دوچندان    ی الزامات و استانداردها، ضرورت  ن یو لزوم تأم  رییادگی

 ی کشور  ی مطالعه    کیرابطه    نی(. در هم11,  10)  دی ند آموزش کمک نمایفرآ  تیفیباشد تا به ارتقاء ک  یم  کیدر نظام آموزش الکترون

موارد شامل مناسب    نیاز مهم تر  ی انجام شد که برخ  ینقاط قوت و ضعف آموزش مجاز  یی دانشگاه با هدف شناسا  47با مشارکت  

 (. 6بود ) رهیغ  ودانشجو  یابینامناسب، استفاده نامناسب از ابزار، ضعف در ارزش یمحتوا، بارگذار تیفینبودن ک

شد که شامل عدم ارائه به موقع    یگزارش م  انیاز طرف دانشجو  ی مشکالت متعدد  زیاهواز ن  یخصوص دانشگاه علوم پزشک  نیهم  در

جامع    ی ابیارز  ندیفرآ  کی  ازمندیمشکالت ن  نیکه جهت رفع ا  ف؛ینامناسب محتوا، عدم بازخورد به تکل  تیفیک د،یدروس در سامانه نو

  ی مشخص و جا افتاده بوده است به طور  یآموزش  تیریمد  وهیکرونا، ش  وعیقبل از ش   یحضور  وزشذکر است که در آم  انیدارد. شا

  کی  یشد و به طور کل  یم   شیو پا   یابیکالس ها  و تعداد آنها ارز  لیشد، تشک  یم   هیته  یستیطبق فرمت با  دیکه طرح دروس اسات

و   شی که امکان نظارت، پا یحال ن یدر ع   یمجاز  آموزششواهد وجود داشته است اما در    نیبر اساس هم  تیفیک نیتضم  یروش نسب

 نشده بود.  فیتعر تیفیک نیکامل جهت تضم یوجود دارد اما چارچوب یشتریب تیشفاف

ا  نیرابناب الکترون  ریامروزه شاهد گسترش فراگ  نکهیبا توجه به    م، یباشیکرونا در سطح کشور م  یماریب  وعیبه علت ش  کیآموزش 

  ی را به خوب   ک،الکترونی  آموزش   ستمیس  تیفیک  نیو تضم  یابیارزش  ندیفرآ  یها  چالش یازها یاست تا بر اساس مشکالت و ن  یضرور

   ی مختلف  ی الگوها  ن یاز مناسب تر  ی کیمارشال    ی. بر اساس مرور متون، الگومی را بکار ببند  سبمنا   ی و راهکارها  میی نما  یی شناسا

  ؛ یآن در آموزش علوم پزشک  ت یفیک  نیو تضم  یبهتر آموزش مجاز  تیریراستا جهت مد  نیباشد که در هم  ی آموزش م  تیریمد

 نیبهبود و تضم  یچند وجه  یالگو  یابیاجرا و ارزش  ،یحاضر بابر اساس هدف طراح  ندیفرآ  جهیو در نت   نیاستفاده شدوجود دارد ا

 . دیگرد  یابیاجرا و ارز ،ی.طراحرفتیصورت پذ یآموزش مجاز تیفیک نیمارشال؛  بهبود و تضم یآموزش مجاز تیفیک
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 :یخارج  اتیتجرب

تجرب  به و  شواهد  بر  گسترده  مرور  کل  ات،یمنظور  از  استفاده  ها  دیبا   quality assurance»  ،« quality»  یواژه 

improvement»  ،« educational management»  ،«assessment» « Formative evaluation »   ،

«Medical Students» «Modelیها  گاه ی «،  و در مراجع و پا   EMBASE, MEDLINE, ERIC, CAPMPBLE, AMEE, 

BEME  پرداخته   تیفیک  نیتضم  یو بهبود و الگوها  یابیآموزش، ارز  تیفیک  یبه بررس  یمطالعات متعدد  ج، یجستجو شد. طبق نتا

  ,BEME Guide 10, AMEE Guide 39موجود مثل  یراستا راهنماها نیدر ا نی. همچنمیپرداز  یبودند که در ادامه به آن م

AMEE Guide 32, BEME Guide 40  ،BEME Guide 69   ارز مورد    زیباشد ن  یم  یآموزش مجاز  یابیکه در خصوص 

ارائه   9در صفحه    یآموزش مجاز  تیفیک  نیتضم  یالگوها  یمرور متون رو  جیذکر است که نتا  انی و استفاده قرار گرفت. شا  یبررس

 است.  دهیگرد وستیآن به صورت مجزا پ  اتیشده است و جزئ

 AMEE Guide(. بر اساس  12باشد )  یآموزش م  تیفیک  نیتضم  ی از ضرورت ها  یکی  دیاسات  سی تدر  یابیارز  BEME 10اساس    بر

  یم  یریادگیو    یادده ی  ندیفرآ  لیو تسه  عیسبب تسر  یدر آموزش پزشک  نینو  یها  یاستفاده از فناور  ک،یدر آموزش الکترون  32

 ی است و مداخالت آموزش  یآموزش، ضرور  یاثربخش  شیجهت افزا  سیتدر  یبرا  دیتاسا  ی. توانمندسازBEME 40(. بر اساس  7شود )

موثر    س، یتدر  نهیافراد در زم  یتوانمند   ش یدر افزا  ی طول  ی کوتاه مدت، برنامه ها  ی ، دوره ها  نارها یسم  ، یآموزش  یشامل کارگاه ها

 (. 8باشد ) یم

آموزش   ی پرداختند و ابزارها  یآموزش مجاز  یو اثربخش  تیفیک  نیبا هدف تضم  یآموزش مجاز  یالگوها  ی و همکاران به بررس  بوالنس

  ان، ی)دانشجو  نفعانیعامالن و ذ  ییبه شناسا  کیستماتیس  ی، بعنوان مدل1وون یقرار دادند. مدل استول و ون ل  یابیرا مورد ارز  یمجاز

و سپس    ی، ابتدا اهداف آموزش2جوزپ ام. دوارت  یستمیپردازد. در مدل س ی هر کدام م  ی( و اثربخشیآموزشمرکز   ران،یاستادان، مد

  ی ژگیرا با توجه به و  یآموزش  ی، برنامه ها3کیون اسال  کیتماتی شود. مدل س  یمشخص م  یکیتکنولوژ  یشرکت کنندگان و ابزارها

الکت   یریدر بکارگ  ییتوانادر چهار دسته شامل سازمان )  گرانیباز  گرانیباز  یها   ، یاقتصاد  تیاهداف سازمان، ظرف  ک،یرونآموزش 

و  وتریتسلط بر کامپ ،یزمان شخص تیریمد  ، ییها ، خودکفا  ییدانش )عالقه ها، انتظارات و توانا رندگانی(، گیتیحما یها رساختیز

  یو روش شناس  ازهایدر ارتباط با ن  یکیترونآموزش الک   ستمیس  تی)ظرف  یحل مشکالت(، دوره آموزش  تیظرف  ،ینگرش نسبت به فناور

  نیتضم  د یجد  ی ها  طیو استادان( با مح  انیکاربران )دانشجو  یسازگار  د ی جد  یمدل ها  جادی)ا  یریادگ ی( و آموزش/یریادگیآموزش و  

 (.  13کند. ) یم  یابی( ارزیریادگیو سهولت   شیآرامش، آسا

  تیفیک یابیشرکت کننده است. در ارز یاز دانش و مهارت ها ننا یبر پنج سطح متمرکز است که هدف آن اطم وریمارشال و ش مدل

  سیمختلف تدر  ی)ابزارها  سیآن شامل تدر  یپنج سطح و شاخص ها  نی( است. ارندهیادگیدانشجو )  یمدل، تمرکز رو  نیا  سیتدر

در استفاده از    انیدانشجو  تیدوره ) رضا  ی ها  ی ژگیها(، و  ام یبه پ   یتعامل با دانشجوان، پاسخ فور  ، یچت، کالس مجاز  ل،یمیمانند ا

 ی دروس، مشخص بودن طرح درس ، خط مش  یمطالب )سطح بند  ی(، سرفصل هایعالقه و اثربخش  ،یمطالب ، ارتباط، درجه دشوار

 
1 Stoel and Van Leeuwen’s 

2 Josep M. Duart’s System 

3 Vann Slyke’s Systemic 
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 ی ساز  ادهیپ   زانی)میریادگی( و انتقال  ابیغ   ضورآزمون، ح  ف،ی)محل تکال   نیآنال  ستمیدوره/ساختار س  ی(، ماژول هایآموزش  یها

 (. 14باشد )  یشغل( م کیمهارت ها و دانش آموخته شده در 

فارغ    یاز آمادگ  نانیبر اطم  یگری از هر زمان د  شیبر تقاضا است و در آن برنامه ها ب  یآموزش مبتن  1DDLMدر مدل    نیهمچن 

توسعه مهارت   یبرا  یریادگیو  کار    ی کنند. بعبارت  یبه مشاغل با ارزش در طول عمرشان تمرکز م  یکار و دسترس  یبرا  النیالتحص

  ن یآنال  ی آموزش عال  یامدهایخدمات و پ   ل،یبعد ساختار، محتوا، ارائه و تحو  5  تیفیمدل، ک  نیشوند. در ا  یمهم ادغام م   یانسان   یها

 (. 15قرار گرفت ) یابیمورد ارز

برونداد قرار داده شده اند و    ند،یدرونداد، فرا  یدر آموزش در سه دسته    لیو معارف وند، تمام عوامل دخ  ی مورکان  یدسته بند  طبق

  ئتیه  یگروه، اعضا  یو سازمانده  یزیبرنامه ر  ت،یریآموزش شامل مد   یشده اند. درونداد ها  ییعوامل شناسا  یکسریهر دسته،    یبرا

.    رند یگ  ی مورد توجه قرار م  یدوره آموزش  ،یریدگا ی  ، ی اددهی  ند، یباشد. در فرآ  ی م  ی بانیو خدمات پشت  اتو امکان   انیدانشجو  ، یعلم

آورده    یخارج  هینشانگر در ال  28موارد ذکر شده،    یابیارزش   ی. براشوندیم  یو اثرات بررس  جینتا  ،یخروج  یدر بروندادها  نیهمچن

 (. 16و...( ) یامکانات مال  ت،ی، رضایمواد آموزش رش،ینحوه پذ  ، یابیارز وهیشده است )ش

 

 : یداخل  اتیتجرب

  «، ینیتکو  یابی»ارزش  «،یآموزش  رتی»مد   ت«،یفی»بهبود ک  ت«،یفیک  نی»تضم  ی ها  دواژهی از کل  اتیمرور منظم بر شواهد و تجرب   جهت

 Google Scholar, Civilica, Irandoc, iranmedex, Magiran, SIDشامل    ی اطالعات  یها  گاهی»الگو« و در مراجع و پا

, Google   جامع در    یمطالعه ا  یانجام شده است ول  تیفیو تضمن ک  یآموزش مجاز  نهیزم  ر د  یاستفاده شد. مطالعات متعدد

 نشد.  افت یپرداخته باشد   یآموزش مجاز  تیریو مد  یابیکه به ارز   19 دیدوران کوو

)  این  لیاسماع  پژوهش1398و همکارانش  عنوان » طراح  ی( در  اعتبار  یبا  دانشگاه    یمجاز  ی هاآموزش   ی فیکبهبود    یالگو  ی ابی و 

  یآموزش مجاز  ی فیشامل بهبود ک  یمقوله اصل  14   تیبود. درنها   ی فیک-ی پژوهش کم  کیمطالعه    نی(« اختهی)روش آم  انیفرهنگ

 (. 16شد ) یبررس امدها یگر و پ مداخله طیشرا ،یانه یزم طیشرا راهبردها، ، یصورت موجبات علبه انیدانشگاه فرهنگ

زمان، منابع    ت یریمد  نترنت،یو ا  کیالکترون  زاتیحوزه مهارت استفاده از تجه  4و همکاران نشان داد که توجه به    ز یعز  یبررس  جینتا

 (. 17آموزش از راه دور موثر بوده است ) یو اثربخش تیفیبر ک س، یآموزش و تدر یها کیو تکن

را ارائه    رانیا  یدر آموزش عال  ی کیآموزش الکترون  یابیو ارزش   تی ریمد  یعمل  یخود، شاخص ها  ینژاد و همکاران، در مطالعه    یانار

نتا ترتیب،    ج، یکردند. طبق  به  ارائه«، »جنبه های آموزشی«، »مدیریت« و »امور سازمانی«،  ابعاد »طراحی محیط  دانشگاه ها در 

یبانی«، نسبت به سایر ابعاد از ابعاد »ارزشیابی«، »فناوری«، »مالحظات اخالقی« و »خدمات پشت  روضعیت مناسب تری دارند و د

 (.9وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند )

 یو بررس رانیشده در ااستفاده یعلوم پزشک یگوناگون آموزش مجاز یهابا عنوان »روش  ی( در پژوهش1395و همکارانش ) یاسالم

دارد اما اثر آموزش   ینسبت به آموزش سنت  شتریب  ا یبرابر و    یاثربخش  ،ینشان دادند آموزش مجاز  «،یآنان، مطالعه مرور  یاثربخش

 
1 Demand Driven Learning Model 
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متفاوت    یمختلف در علوم پزشک  یهاشده و رشته بسته به روش استفاده  تواندیم  نیو مدرس  رندگانیاگفر  تیو رضا  یریادگیبر    یمجاز

 (. 14باشد )

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 یازسنجین

 شد. یطراح ریدر قالب مراحل چندگانه به شرح ز  Focus PDCAاز روش  یریبا بهره گ ندیفرآ نیا

 1۹ دیدر دوران کوو  ی مشکالت آموزش مجاز  یی شناسا  یدر راستا  تیوضع  لیاول: تحل گام

در دانشگاه ها به سرعت متحول شد و    یآموزش حضور   کردی(؛ رو1398)در اسفندماه سال    رانیکرونا در ا  ی پاندم  وعیبا ش  همزمان

بود تا    یقبل  ی ها ی آمادگ  ازمندی ن ع، یو وس عیتحول سر نیشد. البته ا یحضور نیگزی جا یدرصد موارد، آموزش مجاز  90از  ش یدر ب

  تیریمدو    کیالکترون  یمحتوا  دیبا تول  دیمناسب اسات  یینشود. عدم آشنا  یدچار چالش عمده ا  یشو نظام آموز  انیدانشجو  د،یاسات

 مشهود بود.  یعلوم پزشک  یدر دانشگاه ها ان؛یدانشجو  یعدم آمادگ  زیو ن یآموزش مجاز

 یکشور مطالعه

علوم    یدر دانشگاه ها  کیآموزش الکترون  تینقاط قوت و ضعف وضع  ییبا عنوان »شناسا  یکشور  یمطالعه ا  1399  بهشتیارد  در

بر    د یمطالعه با تاک  نیا  اجیسراسر کشور انجام شد. از نت  یعلوم پزشک یدرصد دانشگاه/دانشکده ها  70از    شیو با مشارکت ب  «یپزشک

 استفاده شد.  یدرون دانشگاه  یبعد لیدر تحل یآموزش مجاز یها  دیفرصت ها و تهد 

   SWOT کیکناز ت یرگی( و بهرهFocus group) یبا استفاده از جلسات متمرکز گروه  ی دانشگاه یداده ها لیتحل

دانشکده،    یمعاون آموزش  ،یعلم  ئتیاهواز )شامل عضو ه  یمختلف دانشگاه علوم پزشک  یگروه ها  یحاصل از نظرسنج  یها  داده

شد و نقاط    لیمتمرکز تحل  ی( بحث گروه یا  قهیدق  120تا    90جلسه )  2مرکز مطالعات(  در قالب    ریدانشگاه، مد  یمعاون آموزش

 . دیها مشخص گرد  دی قوت، ضعف، فرصت و تهد

  

 1۹  دیدر دوران کوو  ی آموزش مجاز تیفیک  نیبهبود و تضم  یچند وجه  یالگو  سازی و معتبر  یدوم: طراح  گام

 ( مرور مطالعات الف

  ،یدر حوزه مجاز  یآموزش عال  تیفیک  نیتضم  یمدل ها  ییآموزش با هدف شناسا  تیریمد  نهیموجود در زم  یالگوها  یبررس  جهت

  SIDو  Pubmed  ،Scopuc  ،Scince Direct  یاطالعات  یها   گاهیاساس پا  نیانجام شد. بر ا  ی تیروا  یبه روش مرور   یمطالعه ا

،  Models  ،Quality  یاصل  یواژه ها  Meshو     Free Textبا استفاده از     شرفتهیپ   یمورد جستجو قرار گرفته اند. جستجو

Virtual      و"Higher education"   ورود شامل آموزش   یارهایصورت گرفت. مع  یدی کل  یو واژه ها  دهیعنوان، چک  ی لدهایدر ف

در آموزش بوده است.    تیفیارتقا و بهبود ک  ن،یتضم  یو ارائه مدل/چارچوب برا  یآموزش در حوزه مجاز  ،ی در مراکز دانشگاه  ی عال

 پرداخته بودند، از مطالعه خارج شدند.  ی ردانشگاهیغ   یها طیآموزش در مح گریکه به انواع د ی مقاالت
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 آورده شده است: ریسرچ پابمد در ز یاستراتژ نمونه

Search: ((((((((Models[Title/Abstract]) OR (Framework[Title/Abstract])) OR 

(Design[Title/Abstract])) OR (Pattern[Title/Abstract])) OR (Paradigm[Title/Abstract])) OR 

(Scheme[Title/Abstract])) AND (((((Quality[Title/Abstract]) OR (Effectiveness[Title/Abstract])) 

OR ("Quality assurance"[Title/Abstract])) OR ("Quality assessment"[Title/Abstract])) OR 

("Quality improvement"[Title/Abstract]))) AND (((((Virtual[Title/Abstract]) OR 

(Internet[Title/Abstract])) OR (Tele[Title/Abstract])) OR (Online[Title/Abstract])) OR ("Web 

based"[Title/Abstract]))) AND ("Higher education") 

مقاله به علت    60تعداد     نیمنتخب وارد نرم افزار اندنوت شد که از ا  یاطالعات   یها  گاهیمطالعه از جستجو در پا  785مجموع     در

مورد    577قرار گرفت و  یمقاالت توسط دو پژوهشگر مستقل به طور جداگانه مورد بررس  نی. ابتدا عناودیبودن حذف گرد  یتکرار

 د یگرد  یورود و خروج بررس  یارها یمقاالت منتخب با استفاده از مع  دهیخارج شد. سپس چک  مطالعهبدلیل مرتبط نبودن عناوین از  

 نه یدر زم  یمقاله علم  13ه باقی ماند. در مرحله بعد، فایل تمام متن مقاالت مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت  مطالع  60و تعداد   

مقاالت در جدول استخراج داده ها که شامل عنوان مقاله،  نام    العات وارد پژوهش شد. اط  یآموزش مجاز  تیفیک  نیتضم  یالگوها

  - دیگرد  وستیبوده، وارد شدند. )بصورت جداگانه پ   یمدل آموزش مجاز  یها  یژگ یو و  پژوهش، نام مدل  طیسال انتشار، مح  سنده،ینو

 با عنوان مرور متون( 

 مارشال یالگو

از دانش و    نانیباشد که بر پنج سطح متمرکز است و هدف آن اطم  ی م  وریآموزش مدل مارشال و ش  تیفیک نیتضم  یاز الگوها  یکی

پنج سطح و شاخص    نی( است. ارندهیادگی دانشجو )  یمدل، تمرکز رو  نیا  س یتدر  تیفیک  یابیشرکت کننده است. در ارز  یمهارت ها

  ام یبه پ   یتاالر گفتگو، تعامل با دانشجوان، پاسخ فور  ل،یمیا  ،یمانند کالس مجاز  سیتدرمختلف    ی)ابزارها  س یآن شامل تدر  یها

مطالب    ی(، سرفصل هایعالقه و اثربخش  ،یدر استفاده از مطالب، ارتباط، درجه دشوار   انیدانشجو  تیدوره ) رضا  یها  یژگیها(، و

  ف، ی)محل تکال  نیآنال  ستمیدوره/ساختار س  یها(، ماژول  یآموزش  یها  یدروس، مشخص بودن طرح درس، خط مش  ی)سطح بند

 (. 14باشد ) ی شغل( م کینش آموخته شده در  مهارت ها و دا یساز ادهیپ  زانی)م یریادگ ی ( و انتقال ابیآزمون، حضور غ 

  

 (: Focus group)  یبا استفاده از جلسات متمرکز گروه  یچندوجه  یالگو یساز  ی و بوم   ی( طراحب

 یآموزش مجاز  ریمد  ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک  ریدانشگاه، مد  یبا حضور معاون آموزش  ی منظور کارگروه  نیبد

 تهیکم  انینفر از دانشجو  3و    هی و پا  ینیبال  یاز گروه ها  یعلم  ئتیتوسعه آموزش، چند عضو ه  ییدانشجو  تهیدانشگاه، سرپرست کم

ت  ییدانشجو دانشگاه  آموزش  ب  لیشکتوسعه  از  الگوها  مرور  اساس  مثل     افتی  یالگوها  نیشد.بر   Demand Drivenشده 

Learning Model (DDLM) ،sloan   ،ADDIE   E-quality framework   بر مدل     یمبتن  ی، شبکه ارتباطLMS  ،

F3I Model.؛ مدل مارشال انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت 

. کارگروه  دیبرگزار گرد  اجرایی  الزامات  و  هاگام  ها،نظام، مشخص کردن محور   یطراح  یدر راستا  یساعته به صورت مجاز   2جلسه    سه

در دانشگاه علوم    د یبا توجه به نقاط قوت خود مثل؛ وجود سامانه نو  نیو همچن  SWOT  س یمطالعات و ماتر  یبعد از بررس  یطراح

جلسات    4/17به ارائه    دیاسات  بیبا ترغ   یدانشگاه ها، تجربه آموزش مجاز  یدر برخ  کیالکترون  شوجود رشته آموز   ،یمجاز  یپزشک
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 ،یبه مجاز  یآموزش حضور  کردیرو  کبارهی  رییتغ  ر؛ی( و...، و با درنظر گرفتن نقاط ضعف نظکرونا  وعی )قبل از ش  یدرس به صورت مجاز

  ن ی بهبود و تضم  یچند وجه  یو...، الگو  یآموزش مجاز  تیفیک  نیمجامع تض  ستمیدر دانشگاه ها، عدم وجود س  یرساختیتفاوت ز

  ریمد   ی ابیارز  ان،ی همتا  یابی، ارز  انیدانشجو  یان ی پا  یابیارزش  یکه بر مبنا  دی گرد  نیتدو  19  دیدر بحران کوو  یآموزش مجاز  تیفیک

ارزش دانشجو  ینیتکو  یابیگروه،  توسط  ارز  انیمستمر  آموزش مجاز  ی کم  ی ابی،  نو  یداده ها   شامل)  یمستمر مرکز  و    د یسامانه 

اقدامات    نیباشد و همچن  یم   ین یتکو  یابیجلسات منظم ارزش  یاز آنها( و برگزار  ک یهر    ینسب  یروم و شاخص ها   یگزارشات اسکا

 مشخص شد.  زیآن ن ییو الزامات اجرا

  

 بحران طیبا توجه به شرا  ییاجرا  تیابعاد مختلف و قابل تیاهم  ،یاثربخش  یبراساس بررس  سازی( معتبرج

منظور بر اساس    نیشد. برای ا  دهیسنج  یآموزش مجاز  تیفیو بهبود ک  نیتضم  ی بوم  یالگو  یفاز، اعتبار مدل، پس از طراح  نیا  در

  یبرگزار شد. اعضا  یامور آموزش  تیریمد  طهینظران حاز صاحب   یاز نظرات تعداد  یریبهره گ  یبرا  نیآن پنل متخصص  کیمدل شمات

  ،یبودند. ابزار اعتبارسنج  ه یو پا  ی نیبال  د یاسات  زیو ن  یو آموزش مجاز  کیآموزش الکترون  نمتخصصا  ، یآموزش  رانیپنل  شامل مد

و    نفعانیها و ذ اثرات آن   زیو ن  ها یو خروج  هایها، ورودشاخص  رها، یمدل مطالعه )متغ  یمحقق ساخته بر اساس اجزا  ستیلچک 

آن ها در    نیها و اثرات بروابط آن   رها،یمتغ  ها،یو خروج  یندیراف  ها،یمتشکل از ورود  ستیلها و ...( بود. سؤاالت چکروابط آن 

 در قالب مصاحبه صورت گرفت. ستیلبه سؤاالت چک   ییکم( بودند. پاسخگو اریتا بس اد یز اری)بس یی تا 5 کرتیل اسیمق

  ن ینظرات متخصص  ستیلطبق سؤاالت چک  یو خروج  ند یفرا  ،یورود   ن یمدل و ارتباطات ب  یدر خصوص اجزا  ی زمان پنل تخصص  در

گرفت. پس از انجام راند    یمورد بحث قرار م  زیموارد ن  ن یدر خصوص مدل وجود داشت که ا  ی از موارد ابهامات  ی در برخ  د،یاخذ گرد

  ه ی مدل طبق ال  یاز اجزا  کیتوافق با هر    زانیعنوان منظرات مصاحبه شوندگان به  عیو  تجم  دهاول، پاسخ ها وارد نرم افزار اکسل ش

مورد   ینظر موافق اعضا  عیدرصد به عنوان تجم  70  ی توافق باال  زانی. مدیگرد  انیبه صورت درصد ب  نیمورد نظر محقق  ی اطالعات  یها

اعمال    ا ی  د یدر خصوص تائ  یلیافراد ارسال و نظرات تکم  هیکل  یبرا  دامجد   ییمدل و پروتکل نها  تی مصاحبه در نظر گرفته شد. در نها

 مطالعه قرار داده شد.  ییه مدل نها مالک عمل پژوهشگران در ارائ نیمدل توسط متخصص یینها دی. تائدیاخذ گرد راتیتغ ریسا

 شده   یطراح  یالگو  بی( تصود

آموزش دانشگاه    یدر شورا   یقرار گرفت. سپس بعد از معتبرساز  بیو تصو  د ییمورد تا  یشده ابتدا در کارگروه تخصص  یطراح  یالگو

 شد.  بیدانشگاه ارائه و تصو یو شورا

  

 1۹  د یدر بحران کوو  ی آموزش مجاز  تیفی ک  نیبهبود و تضم  یچند وجه  یالگو یسوم: اجرا  گام

 مدل :  یاجرا   هایشرط  شیپ  ی ( آماده سازالف

آموزش پاسخگو،    تهیمرکز مطالعات، کم  ریمد  ، یشامل معاون آموزش  رانیمتشکل از مد  یمنظور کارگروه  نیکارگروه: بد   لیتشک 

 ز یو ن  کیآموزش الکترون  ،یشامل متخصصان آموزش پزشک  یعلم  ئتیه  یاعضا  زیو ن  یدانشجوئ  تهیو کم  دیاسات  یابیارزش  تهیکم

 : دیانجام گرد ریبه شرح ز ازیشد و اقدامات مورد ن جاد ینفر( ا 2)  ینینفر( و بال  2) هیپا ی علم ئتیه یاعضا

 مستمر در طول ترم( ی)با ارائه کارگاه ها ی علم ئتیه یاعضا یساز توانمند
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 یمحتو ی، نوع ارائه ، بستر ارائه ، زمان ارائه ،استاندارد فن  تیکم طهیدر ح یمجاز آموزش یاستانداردها نیتدو

 ی سامانه ها ارائه آموزش مجاز نییتع

 ییدانشجو تینظام حما یطراح

 ی نیتکو یابیارزش  ییشبکه دانشجو لیتشک انویدانشجو انتخاب

 ی آموزش مجاز یشورا  لیتشک

 د یاز سامانه نو یکم  یگزارش ها هیشده به منظور ته یسیاکسل ها متصل کدنو هیته

ارزش  یطراح ارزش  ینیتکو  یابیسامانه  پ   ندیفرآ  لیبه منظور تسه   ینیتکو  یابی)سامانه   ی بازخورد ها  یریو گزارش گ  یریگیثبت، 

  انیمشکالت گزارش شده توسط دانشجو یریگیسامانه امکان پ  ن یشد. در ا یطراح ینیتکو ی ابیدر طول ترم سامانه ارزش ییدانشجو

 آن ها وجود دارد( شیو پا 

 ها کارگروه یو توانمندساز یساز آماده

 یابیارزش یابزارها یو معتبر ساز هی.ته10

 انی و انتخاب همتا ی.اطالع رسان11

 ی ابی ارزش تهیمصوبه از کم افتی.در12

 دیو اسات انیدانشجو یزشیانگ یبسته ها نیی.تع13

 مرتبط یدستورالعمل ها نی.تدو14

  

 ابزار   هیته

انجام شد و سپس    یو آموزش پزشک  کیبا متخصصان آموزش الکترون  یمصاحبه فرد  5حاصل از مرور متون،    یها  افتهی  لیاز تحل  پس

 یابیو ابزار ارزش  رگروه یدو م   انیاز نظر دانشجو  یآموزش مجاز  یی نها  ی ابیبا خبرگان؛ ابزار ارز  یسه جلسه بحث گروه   یبا برگزار

بدست    یابیابزار ارز  نیجهت تدو  هیاول  ی  یها  هیگو  ه،یاول  یها  افتهی  لی. پس از تحلدیگرد  یراحط  انیو همتا  انیدانشجو  ینیتکو

 ؛ یاعتبار صور  یاب ینفر از خبرگان استفاده شد. جهت ارز  11از نظرات    ییمحتوا  یی و نسبت روا  ییمحتوا  یی آمد. جهت شاخص روا

  ابان یتوافق ارز  بیابزار از ضر  ییایپا   یقرار گرفت. جهت بررس  انینفر از دانشجو  5گروه و    رانیو مد   دینفر از اسات  10  اریابزار در اخت

 استفاده شد. 

 یکم  یابیارزش یشاخص ها   نیتدو

شاخص    ی روم تعداد  یو اسکا  د یموجود در سامانه نو  ی شاخص ها  یو بررس  یاموزش مجاز  نیاستفاده از نظر سه نفر از متخصص  با

  ی شد و پس از طرح در شورا  نی، گروه ها ، دانشکده ها و دانشگاه تدو   یعلم  ئتیه  یاعضا  تیفعال  یبه منظور بررس  یمطلق و نسب

  ک یفرمت گزارش به تفک  هیلزوم ته  نیهمچن  دیها در گزارشات سامانه نو  تیمحدود  یرخمصوب شد. با توجه به ب  یاموزش مجاز
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در اکسل در ارتباط با داده    یس یو کد نو  دیسامانه نو  یشاخص ها از گزارش ها  هی به منظور ته  یعلم   ئتیه  یگروه دانشکده و اعضا

 سامانه سما استفاده شد.  یها

  

 مدل  ی( اجراب

 : انی همتا یابیارز

و ...   یآموزش یبه محتوا  یاضفه شدند تا دسترس د یبه درس اسات  دیدر سامانه نو انیهمتا ر، یمراحل ز ی منظور در ط ن یبد -

 داشته باشند.  یابیجهت ارز

 (ندیفرآ ینحوه اجرا  نیی)تب ییکارشناسان و عوامل اجرا  یو سازمانده  یهماهنگ انجام -

 همتا  یابیارز ندیجهت دعوت آنها به مشارکت در فرآ دیبا اسات یرسم مکاتبه -

 مشارکت شیجهت افزا  دیبه اسات یادآوری  امکیپ  ارسال -

 در گوگل فرم(  کیو هم الکترون ی)به صورت کتب دینامه به اسات تیفرم رضا ارسال -

 ( دیاسات یابیارزش تهی)توسط کارشناس کم دیاز اسات کیالکترون ای  ینامه کتب  تیرضا افتیدر -

 ( امکیو پ  ی)تماس تلفن ی ابیارز ندیجهت شرکت در فرآ دیبا اسات  یهماهنگ انجام -

 کننده(  ی ابیارز ایشونده و   یابی)به عنوان ارز دیاسات یبرا ی ابیارز یراهنما لیفا ارسال -

 در گوگل فرم( کی)پرسشنامه الکترون دیبه اسات یآموزش مجاز ینیتکو یابیپرسشنامه ارزش نکیل ارسال -

 ( رهیو غ  یمورد نظر از استاد )همکاران گروه آموزش  انیهمتا  یاسام  افتیدر -

 )قسمت افزودن همکار( د یبه درس استاد در سامانه نو انی کردن همتا اضافه -

 ی ابیو انجام ارز  دیجهت ورود به سامانه نو انیبا همتا ی و تماس تلفن امکیپ  ارسال -

 ی آموزش مجاز یابیبا استاد جهت خودارز ی و تماس تلفن امکیپ  ارسال -

 گزارش هیو ته ی ابیدر طرح ارز دینحوه مشارکت اسات یریگیو پ  یبررس -

   ها  ی ابیارز جینتا یو جمع بند کیاز پرسشنامه الکترون یخروج گرفتن -

 گروه:  ریمد  یابیارز

در   دیگروه به دروس اسات  رانیدانشگاه؛ مد  یشورا  زیدانشگاه و ن  یآموزش  یدر شورا  ندیفرآ  نیا  بیمنظور پس از تصو  نیبد -

آزمون، تاالر گفتگو و ...( با    ف،ی)تکل  یریادگی -یادده ی   یها  ندیفرآ  ریو سا  یآموزش  یاضافه شدند تا به محتوا  دیسامانه نو

 داشته باشند. یسترسد یآموزش مجاز تیریو مد یابیهدف ارز

 دانشگاه  یدر شورا  د« یگروه در سامانه نو رانیموضوع »اضافه شدن مد بیتصو -

 یتوسط مرکز آموزش مجاز دیگروه به دروس اسات رانیشدن مد  اضافه -

 یآموزش مجاز  تیریو مد یابیگروه جهت ارز رانیبه مد یرسان اطالع -

 گروه  ریتوسط مد یآموزش مجاز تیفیو ک تیکم شیجهت افزا دیبازخورد به اسات ارائه -

 دانشگاه  یآموزش  یگروه و ارائه در شورا رانی مستمر از مد یبازخوردها گرفتن -

 رگروه یو بازخورد مد  مینظارت مستق یاثربخش یابیارز -
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 :انیمستمر توسط دانشجو  ینیتکو یابیارزش 

  ن یبا باالتر  ایاستعداد درخشان    انیو دو نفر از دانشجو  یهر رشته مقطع و ورود   ندهیشامل نما  ینیتکو  یابیارزش  میت  لیتشک -

 معدل 

 ی مرکز مطالعات به صورت هفتگ یدانشجوئ تهیکم تیریبا مد انیبازخورد از دانشجو افتیدر -

 آنها  ی و دسته بند انیدانشجو  یبازخورد ها هیاول یبررس -

 دانشگاه  یآموزش مجاز  یبه جلشه شورا یدانشجوئ  یگزارش بازخوردها ارائه -

 یگروه جهت رفع مشکالت احتمال رانیاز مد یریگیپ  -

 :یمستمر مرکز آموزش مجاز  یکم یابیارز

 ی آزمون و تاالر گفتگو به صورت هفتگ  ف،یدرس، طرح درس، تکل  یشده در سامانه شامل محتوا  یبارگذار  یمحتوا  تعداد -

 . دیو گزارش گرد ش یپا یتوسط مرکز آموزش مجاز

 ی آموزش مجاز یو ارائه بازخورد شورا ش یجلسات منظم پا یبرگزار -

در ترم سوم   ی افتیدر   ی با توجه به بازخورد ها  یماهانه برگزار شد ول   ا یدر ترم اول و دوم اجرا جلسات به صورت دو هفته   -

  EDC  ریمد  ،یلیتکم  التیتحص  ریمد  ،یخدمات آموزش  ریدانشگاه ، مد  یبا حضور معاون آموزش  ی اجرا جلسات منظم هفتگ

 ها برگزار شد .   نشکدهدا یآموزش نیو معاون یمرکز آموزش مجاز ری، مد

  

 و ارتقا مدل    یو بازطراح  یابیچهارم: ارزش  گام

 ی آموزش مجاز  ت یفیو ک  تیمدل بر بهبود کم  ی اجرا  ر یتأث  یابی( ارزشالف

 ان یگروه و بازخورد همتا ریمد شی پا  ریتاث یابیارز

 ی بارگذار  تیداشتند و به صورت ماهانه گزارش وضع  یدسترس  د یدر سامانه نو  دیدورس اسات  یبه تمام  یآموزش  یگروه ها  رانیمد

به   ینیبازخورد تکو  ازیدر صورت ن  نیدادند. همچن  یدانشکده گزارش م  یرا به معاون آموزش  دیآزمون در سامانه نو  ف،یمحتوا، تکل

 ارائه کردند.  ا، ه  یمربوطه جهت رفع کاست دیاسات

مطابق   یآموزش مجاز  یمحتوا    تیفیاضافه شدند و در خصوص ک  دیاسات  یاستاد مربوطه به دروس برخ  ت یپس از اخذ رضا انیهمتا

  دیاسات  یمرکز مطالعات ارائه کردند. برا  زیالزم را به مدرس مربوطه و ن  یبازخورد ها  ؛یآموزش  کولومیسرفصل ها، طرح درس و کور

 دانشگاه(، در نظر گرفته شد.  یآموزش یشورا بیتصو ا )ب یاجرائ ازیمشارکت کننده امت

 ی ارائه  آموزش مجاز  یکم  یمدل بر شاخص ها   ی اجرا  ر یتاث  یابیارزش ب(

توسط مرکز   یآزمون و تاالر گفتگو به صورت هفتگ  ف،یدرس، طرح درس، تکل  یشده در سامانه شامل محتوا  یبارگذار  یمحتوا  تعداد

  ک یدر سالن شماره  12تا  10شنبه هرهفته ساعت   یروزها ؛یآموزش مجاز  یابیجلسات ارز. دیو گزارش گرد  شیپا یآموزش مجاز
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پرستار معاون  ریدانشگاه، مد   یشبا حضور معاون آموز  یدانشکده  و  با رعا  یآموزش  نیمرکز مطالعات    ی پروتکل ها  ت یدانشکده ها 

 . دیبرگزار گرد یبهداشت

 تیو کم تیفیاز ک رانیفراگ یتمندی مدل بر رضا یاجرا ریتاث یابیارزش 

 ییمحتوا ییآن، از روا  ییشد. جهت سنجش روا  یطراح  انیدانشجو  یتمندیرضا  زانیجهت سنجش م  ایپژوهشگر ساخته  پرسشنامه

قرار گرفت و   طهیح   نیو خبرگان در ا  دینفر از اسات  10  اریمنظور فرم در اخت   نیاستفاده شد و به هم CVIو    CVRبه روش محاسبه 

وارد مطالعه شدند و فرم   یدانشگاه به صورت سرشمار انیدانشجو ی استفاده شد. تمام ونباخکر یاز آلفا زیآن ن یی ای ش پاجهت سنج

در سه ترم   کهیقرار گرفت بطور شانیا اریترم( در اخت انی آزمون پا نی)قبل از اول د یدر سامانه فراد ک یشده به صورت الکترون یطراح

 صورت گرفت.  ینظرسنج نیا

  کیاز تکن  یرگی( و بهرهFocus group)  ی با استفاده از جلسات متمرکز گروه  یآموزش مجاز  تیفیک  نیمدل بهبود و تضم  ینیبازب

 SWOT زیآنال

نفره    7  یمیآن، ت  ییو اصالح مشکالت اجرا  ینی(  به منظور بازبد یکوو  سمالین  ناولی)  99  –  98دوم    مسالینظام در ن  یاز اجرا  پس

توسعه آموزش   ییدانشجو  تهی سرپرست کم  ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک  ریدانشگاه، مد  یمتشکل از معاونت آموزش

بارش افکار، نقاط قوت، نقاط    کیبا استفاده از تکن  م،یت  یساعته، اعضا  2جلسه    کی. در  دیگرد  لی کارگروه نظام تشک  4  نیو مسئول

 کردند.  مترسی هارا براساس آن  SWOT سیموجود را مشخص نموده و مدل و ماتر  ایهو فرصت دها یضعف، تهد

توسعه آموزش،   ییدانشجو  تهیسرپرست کم  ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک  رینظام با حضور مد  یبازطراح  کارگروه

. نظر به  دیبرگزار گرد  یساعته به صورت مجاز  2شد. دو جلسه    لیکارگروه نظام تشک  4  نی دانشگاه و مسئول  ITو کارشناس    ریمد

نقاط ضعف    نیکه با توجه به نقاط قوت و همچن  دیرس  جهینت  نی به ا  یبازطراح  کارگروه ،  SWOT  س یمطالعات و ماتر  یبررس  جینتا

 اعمال گردد.  ریز یبازخوردها

 نوع اصالحات چالش-بازخورد ردیف

1 
ارائه بازخورد پیشگیری از سوگیری   احتمالی در 

 به اساتید
 افزودن ناظر خارجی جهت کاهش سوگیری 

2 
به گزارش  پاسخگوئی  و  دریافت  چالش مدیریت 

 های دانشجوئی 

استفاده از سامانه تیکتینگ جهت پاسخگوئی به  

 دانشجویان 

3 

اعمال   جهت  الزم  های  تضمین  افزایش 

های   چالش  خصوص  در  دریافتی  بازخوردهای 

 آموزش مجازی 

برگزاری جلسات هفتگی جهت ارائه گزارش معاونین  

 آموزشی دانشکده ها 

 توانمندی اساتید در تولید محتوای الکترونیک  4
برگزاری کارگاه های توانمندسازی به صورت مستمر  

 و ارائه مشاوره های اختصاصی فردی

 

  



 

284 

 تعامل:   یها  وهیش

  « یعلوم پزشک  یهادر دانشگاه  کیآموزش الکترون  تیفیک  نیو تضم  یابیارزش  تینقاط قوت و ضعف وضع  نییمقاله با عنوان: »تب  چاپ

 اصفهان یآموزش پزشک یرانیدر مجله ا

در مجله توسعه آموزش   د«یدر سامانه نو  د یاسات  س یتدر  تیفیک  یابیپرسشنامه ارزش  یو اعتبارسنج  یمقاله با عنوان: »طراح  چاپ

 شاپور یجند

عنوان    نیتدو با   The university students’ viewpoints on e-learning system during COVID-19مقاله 

pandemic: the case of Iran 

  ی شگاه هادر دان  کیآموزش الکترون  تینقاط قوت و ضعف وضع  ییدانشگاه با عنوان: شناسا   یدر معاونت پژوهش  ی طرح پژوهش  بیتصو

 (IR.AJUMS.REC.1399.542( )کد اخالق : EDC-9921) یعلوم پزشک

پژوهش  بیتصو پژوهش  یطرح  معاونت  بررس  یدر  عنوان:  با  ن  یدانشگاه  و  ها  پزشک  دیاسات  یازهایچالش  علوم  اهواز در   یدانشگاه 

 (IR.AJUMS.REC.1399.593) (EDC-9925)  دیدر سامانه نو یآموزش مجاز ندیخصوص فرآ

  ندیدر خصوص فرآ  یعلم  ئتی ه  یاعضا  یازهایمشکالت و ن  ییدانشگاه با عنوان: شناسا  یدر معاونت پژوهش  یطرح پژوهش  بیتصو

 (IR.AJUMS.REC.1399.491( )کد اخالق: EDC-9920) د یدر سامانه نو یآموزش مجاز

  امیآزمون، گفتگو و پ   ف،یتکل  تیفیک  یبایابزار ارز  یو روانسنج  ی دانشگاه با عنوان: طراح  یدر معاونت پژوهش  یطرح پژوهش  بیتصو

 ( IR.AJUMS.REC.1399.280کد اخالق  EDC-9908)شماره طرح  دیدر سامانه نو

 دانشگاه  EDC یدر شورا  یآموزش مجاز ینیتکو یابیطرح ارزش بیتصو

 دانشگاه  یآموزش یدر شورا  یآموزش مجاز ینیتکو یابیطرح ارزش بیتصو

 دانشگاه  یدر شورا  یآموزش مجاز ینیتکو یابیطرح ارزش بیتصو

 (اصفهان آباد  نجف – 99( )آبان یکی)به صورت ارائه الکترون یکشور  شیارائه مقاله در هما

 ی شیآما 4منطقه  ناریدر وب یسخنران ارائه
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 :د یکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک یآن در ارتقا جینتا یریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا یها وهیش

 نوع اصالحات  بررسی- محل ارائه  چالش - بازخورد ردیف 

 
الگوهای مناسب جهت مدیریت آموزش  

 مجازی
 انجام مطالعه مروری و ارائه نتایج شورای آموزش مجازی 

 
دروس  به  گروه  مدیر  دسترسی  عدم 

 اساتید در سامانه نوید 

شورای آموزشی 

دانشگاه و شورای 

 دانشگاه 

اخذ مجوز اضافه کردن مدیر گروه به 

 دروس اساتید جهت پایش 

 

در   دانشجویان  نظرات  و  بازخورد  اخذ 

تدریس   کمیت  و  کیفیت  خصوص 

 مجازی اساتید

 مرکز مطالعات
تشکیل کمیته دانشجوئی با عضویت 

 نماینده دانشجوئی هر کالس 

 
محتوای  به  اختصاصی  بازخورد  ارائه 

 آموزشی اساتید
 شورای آموزش مجازی 

ارزیابی  اضافه کردن همتایان جهت 

 کیفیت تدریس استاد 

 
پیشگیری از سوگیری احتمالی در ارائه 

 بازخورد به اساتید

شورای آموزشی 

 دانشگاه 

افزودن ناظر خارجی جهت کاهش 

 سوگیری 

 
چالش مدیریت دریافت و پاسخگوئی به  

 گزارش های دانشجوئی

کمیته دانشجوئی مرکز  

 مطالعات 

استفاده از سامانه تیکتینگ جهت  

 پاسخگوئی به دانشجویان

 

اعمال   افزایش تضمین های الزم جهت 

بازخوردهای دریافتی در خصوص چالش  

 های آموزش مجازی

شورای آموزشی 

 دانشگاه 

برگزاری جلسات هفتگی جهت ارائه 

 گزارش معاونین آموزشی دانشکده ها 

 
محتوای  تولید  در  اساتید  توانمندی 

 الکترونیک 
 مرکز مطالعات

برگزاری کارگاه های توانمندسازی به  

صورت مستمر و ارائه مشاوره های 

 اختصاصی فردی

 

 حاصل:   جینتا

 SWOT  یبا الگو  ی آموزش مجاز تیوضع  لیاول: تحل  هدف

 : د یگرد یجمع بند ریاهواز به صورت موارد ز یدر دانشگاه علوم پزشک یآموزش مجاز تیفیک نیتضم تیوضع لیتحل

 

 ی آموزش مجاز  تیفی مدل بهبود ک یو معتبرساز  یساز  ی بوم   ،یدوم: طراح  هدف

شامل شش مرحله  یعلوم پزشک یدر دانشگاه ها یآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم یچند وجه یالگو ندیفرآ ییاجرا یها  گام

و ارائه بازخورد  طول ترم توسط   ی ابیگروه، ارز  رینظارت و ارائه بازخورد  مستمر طول ترم توسط مد  ، یاب یگردد که شامل؛ ارز  نییتع
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  انیپا  یابیو ارائه بازخورد مستمر در طول ترم، ارزش  ی کم  یابیارز  ان،یو ارائه بازخورد توسط دانشجو  تمرمس   ینیتکو  ی ابیارز  ان، یهمتا

 باشد.  ی م قیتشوو  عیدر تمام ترف  جیترم  و استفاده از نتا

 ی ترم آغاز پاندم نیدر نخست  ییمدل ابتدا. 1

 اجرا  مسالین  نیمدل اصالح شده در دوم. 2

 ی آموزش مجاز تیفیو بهبود ک ینیتکو یابیابزار ارزش یو روانسنج یطراح

 ترم انی و پا ینیتکو  یابیارزش یپرسشنامه ها           

 هیگو 9 انیترم از دانشجو ان یدر پا یابیبه منظور ارزش یآموزش مجاز یابیای ارزش  پرسشنامه

 هیگو 12(  انهیسال یابیارزش یفرم ها   نیگزی)جا رگروهیمد یآموزش مجاز یابیای ارزش  پرسشنامه

 هیگو 10طول ترم(   ینیتکو یابی)ارزش انیهمتا یآموزش مجاز یابیای ارزش  پرسشنامه

 هی گو 5از دروس ارائه شده در طول ترم  انیدانشجو  ینیتکو یابیارزش 

  ی مقدار کل  نیاز سؤاالت هر بخش محاسـبه شـد. همچن  یریگپرسشنامه به شیوه معدل  ی هاشاخص روایی برای همه بخش  مقدار

CVI  بدست آمد.  8/0 سه ابزار باالتر از یکاپا برا بیبا استفاده از ضر زیابزارها ن یکل  ییایبدست آمد. پا 90/0پرسشنامه ها باالتر از 

  

 ی کم  یابیارزش یها  شاخص

استفاده    یابیبه عنوان شاخص ارزش رهمیو ...( موارد ز  فی)مانند تعداد محتوا، تعداد تکل  دی موجود در سامانه نو یاز شاخص ها  ریغ   به

 شدند 

 یدروس تئور  یانحراف محتوا تعداد -

 یدروس تئور  یحدافل محتوا  تعداد -

 ی دروس تئور یمحتوا -

 یناکاف  یمحتوا بایدرس تئور تعداد -

 شده  ده ید یدرس تئور تعداد -

 درس یفعال به ازا تیفعال  نیانگیم -

 یدرس تئور  یمحتوا به ازا نیانگیم -

 یدروس تئور  یانحراف محتوا تعداد -

 یآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یابی/ ارزش یآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یسوم و چهارم: اجرا هدف 

 

 رگروه یو مد  انینظارت همتا  ندیفرآ  ی( اجرا الف
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 ان ی توسط همتا  یابیارز

( درخواست کیو الکترون  یالزم؛ فرم )کتب  یو کسب مجوزها  یآموزش مجاز  تیفیک  نیبهبود و تضم  یالگو  ییبرنامه اجرا  نیاز تدو  پس

  ی ابیبه عنوان ارز ندیفرآ نیبه شرکت در ا  لیکه تما یدیبه دانشکده ها ارسال شد تا اسات EDC قی از طر یابیارزش ندیشرکت در فرآ

استاد(    744نفر از    150)  یعلم  ئتیه  یدرصد از اعضا  20از    شی کنند. ب  ی( را داشتند اعالم آمادگ انی همتاکننده )  ی ابیشونده و ارز

  یابیآزمون و تاالر گفتگو در دو ترم مورد ارز  ف، یشامل منابع، تکل  د یه نومشارکت داشته اند و مستندات موجود در سامان  ندیفرآ  نیدر ا

 قرار گرفت.

 

 گروه  رانیمستمر توسط مد  یابیارز

  ،یشامل نام دانشکده، گروه آموزش دی سامانه نو ی اکسل بر اساس داده ها لیدر قالب فا  یو ماهانه به صورت کم ی هفتگ یبازخوردها

در   ره؛یها، درصد دروس فعال و غ   ام یخودآزمون، تاالرگفتگو، پ   ف،یشده، تعداد تکال  یبارگذار  ینام درس، استاد مربوطه، تعداد محتوا

 خود انعکاس دهند.  تیریتحت مد  یگروه آموزش  دیرا به اسات ازیگرفت تا موارد مورد ن  یم قرارگروه  رانیمد اریاخت

  یکامل به اطالعات دورس بارگذار  یاضافه شدند تا بتوانند دسترس   دی اسات  یبه دروس تمام  دیگروه در سامانه نو  رانیمد  نیهمچن 

و    یابیارزش  ی محتوا و ارائه محتوا مطابق طرح دوره داشته باشند و گزارش ها  هیفرمت استاندارد در ته  تیشده جهت نظارت بر رعا

مربوطه جهت   نیدر صورت لزوم به مدرس  نیدانشکده ارسال کنند. همچن  یمعاونت آموزش  ماهانه به   صورتارائه بازخورد خود را به  

 بازخورد ارائه دادند.  ازیاعمال اصالحات مورد ن

 

 و انعکاس آن  انیبازخورد دانشجو  ند یفرآ ی( اجراب

 ی و دکترا ی بر مقاطع کارشناس د ی، رشته و مقطع )با تاک یکالس در هر ورود نده یمتشکل از نما یی دانشجو ینیتکو  یابیارزش  شبکه

توسعه آموزش به عنوان    تهیکم  انیاز دانشجو  یکیشد و در هر دانشکده    لیاستعداد درخشان تشک  انینفر از دانشجو  2( و  یحرفه ا

مجتمع   3دانشکده و    8  یتمام اعضا صادر شد. در مجموع برا  یدانشجو حکم برا  یآموزش  عاونانتخاب و توسط م  تهیمسئول کم

 شد.   لیدانشجو تشک 150بالغ بر  یسالمت شبکه ا

از آموزش کالس خود را آماده نموده و گزارش   یفیو ک  یگزارش کم  یهر رشته و ورود  ندگانیشکل بود که نما  نیبد  ییاجرا  ندی. فرآ

 یواصله را بررس  یگزارش ها  ی همه    ستیبا  ی هر دانشکده م  نده ینمودند. پس از آن نما   ی م  لیدانشکده خود تحو  نده یرا به نما  یی نها

نمود   یارائه م تهیکم ریهر دانشکده گزارش خود را به دب  ندهینمود و پس از آن نما ی خود را آماده م شکدهدان  یینموده و گزارش نها

نمود و براساس    ی ارائه م  یمرکز  تهینموده و در جلسه کم  یهمه دانشکده ها را جمع بند  ی نیتکو  یابیگزارش ارزش زین  تهیکم  ریو دب

شامل مشکالت    یی گزارش نها  تهیکم  ریشد. دب  یارائه م  تهیکم  نی ا  یمرکز  یشوراتوسط    یشنهادیپ  یراهکارها  ان،یمشکالت دانشجو

 س یی توسط ر تهیشده کم ینمود. گزارش گردآور یرائه ما  تهیکم سیرا به سرپرست و رئ یشنهادی پ  یبه همراه راهکارها انیدانشجو

رؤسا و    ی و بازخوردها خدمت تمام  مصوباتآن جلسه در قالب    یدانشگاه مطرح شده و بازخوردها   یآموزش  یدر جلسه شورا  تهیکم

 شد.  ی ارسال م ی علم ئتیه یدانشگاه و اعضا یآموزش یگروهها رانیدانشکدهها، مد یآموزش نیمعاون
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 گزارشات ارائه شده  آمار

 ارائه 

 ی به صورت کم  یآموزش  ی گروه ها  رانیبازخورد مد  افتی( ارائه بازخورد در  ج

گروه جهت    رانیدانشکده ها و مد  یجامع به تمام   یمنظم در قالب گزارش  یداده ها، بازخورها  یمطالعات پس از جمع بند  مرکز

  ند یشد و مجدد فرآ  یارسال م  رهیاستاندارد نداشتند و غ   یمحتوا  ای داشتند    ی ناکاف  یکه محتوا  یالزم در خصوص دروس  یها  یریگیپ 

 ی آموزش مجاز  یدر جلسات شورا   ی کم  ج ینتا  نیارائه شده است. همچن  ریاز گزارش ها در ز  یا  هکرد. نمون  ی م  دایبازخورد ادامه پ 

.  شدیارائه م  یدانشکده ها  یروسا  ازیدر صورت نو    یآموزش  نیالزم به معاون   یگرفت و بازخورد ها  ی قرار م  یطرح و مورد بررس  زین

 . دگروه ها و دانشکده اماده شدن  د،یدر سه سطح اسات یگزارشات کم

  

 ی آموزش مجاز  یو کم   ی فیک  یبر شاخص ها   یآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک  ی پنجم: سنجش اثربخش  هدف

ارائه شده    یآموزش  یمحتواها  تیفیدر خصوص ک  انیدرصد دانشجو  30؛    1399در سال    رانیفراگ  یها  افتهی   ج ینتا  ل یاساس تحل  بر

  ن یا  1400که در سال   یخوب را انتخاب کرده اند در حال  اریخوب و بس  ی ها  نهیروم، گز  یو آموزش همزمان در اسکا  د یدر سامانه نو

 .ستا افتهی  شیدرصد افزا 66رقم به 

بسیار  ضعیف متوسط خوب بسیار خوب

 ضعیف
   سال   

741 1387 694 291 188 N 1400  ارزیابی کیفیت محتواهای مجازی ارائه شده در

از  1400و نیم سال اول  1399دروس نیمسال اول 

 نظر فراگیران 

22% 42% 21% 9% 6% % 
176 828 1252 617 488   1399 

5 25 37 18 15 %   

   

 ی آموزش مجاز  تیفیبر ارتقاء ک   یاصالح  یبازخوردها ریتأث  یابیارزش

بود، اما   5/30+( 34/2)  یدر ترم اول و قبل از ارائه بازخورد اصالح ان؛ یاستاد بر حسب نظر همتا ی ابینمره ارز نیانگیم ج؛ ینتا مطابق

 ی طبق آزمون آمار  جینتا  نیکه ا  افتیاء  ارتق  1/36+(  65/3در ترم دوم به عدد )   یدوره توانمندساز  ی و برگزار  یبعد از بازخورد اصالح

 (. p<0.012دار بود ) یمعن یزوج یت

بود، اما بعد    5/35+(  94/2)   ی در ترم اول و قبل از ارائه بازخورد اصالح  رگروه؛یاستاد بر حسب مد  ی ابینمره ارز  نیانگیم  ج؛ینتا  مطابق

  یت  یطبق آزمون آمار  ج ینتا  نی که ا  افتیارتقاء    6/41+(  65/3در ترم دوم به عدد )  یدوره توانمندساز  یو برگزار  یاز بازخورد اصالح

 (.p=0.031بود ) ارد یمعن یزوج
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 ی آموزش مجاز  یابیدر خصوص ارزش  یعلم  ئتیه  ی اعضا  دگاه ید  نییتع

درصد    87  ی به طور کل  به دست آمد و   9/4+  6/1   یابیارزش  ندیفرآ  نیدر خصوص ا  دینمرات نگرش اسات  اریو انحراف مع  نیانگیم

شما از مشارکت    تیرضا  زانیم  ی داشتند. به عنوان نمونه پاسخ به سوال »به صورت کل  تیاحساس رضا  ندیفرآ  نیاز شرکت در ا  دیاسات

  17و  اد«یو »ز اد«یز اری»بس نهیدر گز د یدرصد اسات 83باشد؟«  ی کننده( چقدر م یاب یارز ایو   شونده یابیطرح )به عنوان ارز نیدر ا

 »متوسط را« را انتخاب کرده بودند.  نهیگز دیدرصد اسات

 

 یآموزش مجاز  یابیدر خصوص ارزش  انی دانشجو  دگاه ید  نییتع

باشد. به   یم  ر یکردند به شرح جدول ز  لیرا در سامانه هم آوا )سما( تکم  یکه پرسشنامه نظرسنج  انینفر از دانشجو  3301  نظرات

خوب را    اریخوب و بس  ی  نهیگز  یآموزش مجاز  تیوضع  یابیدر پاسخ به سواالت ارز  انیدرصد  دانشجو  80تا    50  نیب  یطور کل

 انتخاب کردند. 

  

 ی مدل بر شاخص کم  ی اجرا  یاثربخش

دار شاخص    ی روم ارتقا معن  یسامانه اسکا   قیو ارائه دروس همزمان از طر  د یارائه دروس در سامانه نو  ی کم  یشاخص ها  یبررس  با 

 است  یارائه آموزش مجاز یکم  یبر بهبود شاخص ها ندیفرآ ریامر نشان دهنده تاث نیقابل مشاهده است و ا  یها

 

تعداد 

کل  

دروس  

ارائه 

شده  

 در نوید

تعداد 

 اساتید

تعداد 

استاد 

فعال بر 

اساس 

ورود به 

 سیستم

درصد  

اساتید 

فعال 

در  

 سامانه 

تعداد 

 دانشجو 

تعداد 

دانشجو 

فعال بر 

اس اس

ورود به 

 سیستم

تعداد 

دانشجو 

فعال بر 

اساس 

فعالیت  

در  

 درس 

درصد  

دانشجوی 

 فعال 

ترم   1400- ۹۹نیسمال دوم  

 سوم اجرا 
1619 818 799 98% 4678 4582 4266 0.97948 

ترم دوم   1400- ۹۹نیسمال اول  

 اجرا 
1982 858 826 96% 5348 5130 4728 0.95924 

ترم اول   ۹۹- ۹۸نیسمال دوم  

 اجرا 
1661 858 829 97% 5010 4685 4598 0.93513 

  ش یافزا  یمجاز  یریادگیو    یاددهیها    تیفعال  ریتعداد جلسات کالس همزمان و سا   د،ی ارائه شده در سامانه نو  یتعداد محتوا  یبررس  با

 شود.  یمدل مشاهده م  یدار پس از اجرا یمعن
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تعداد 

 منابع 

تعداد منبع 

به ازای 

 درس 

تعداد 

کالس  

مجازی 

از طریق 

 نوید

تعداد 

کل  

 فعالیت

تعداد 

کالس  

اسکای 

 روم

تعداد کل 

فعالیت  

مجازی به 

 ازای درس

ترم سوم   1400- ۹۹نیسمال دوم  

 اجرا 
23108 18.2816 450 40427 9876 24.9704 

 19.7805 4844 39205 415 17.5249 24605 ترم دوم اجرا  1400- ۹۹نیسمال اول  

 21.0692 0 34996 96 15.0561 22825 اول اجراترم    ۹۹- ۹۸نیسمال دوم  

 یدار در دروس با محتوا  یکاهش معن  یدروس تئور  ی کم  یشاخص ها  زانیم  ی با بررس  ی از نظر ارائه دروس به اندازه کاف  نیهمچن

حضور    نیهمزمان و همچن  یاز اموزش ها  عیشود الزم به ذکر است در ترم آخر ارائه دروس با توجه به استفاده وس  ی مشاهده م  ی ناکاف

 جبران شده اند.  زین ی ناکاف یمحتواتعداد  نیا انیاز دانشجو یبرخ

تعداد  دانشکده

درس  

 تئوری

تعداد 

درس  

تئوری با 

محتوای 

 ناکافی 

محتوای 

دروس  

 تئوری

تعداد حدافل 

محتوا ی 

 دروس تئوری

تعداد انحراف 

محتوای دروس 

 تئوری

ترم سوم   1400- ۹۹نیسمال دوم  

 اجرا 

1126 105 11716 7118.68 475.475 

 1709.25 9762.2 12428 220 1419 ترم دوم اجرا  1400- ۹۹نیسمال اول  

 1866 13917 19144 192 1211 ترم اول اجرا  ۹۹- ۹۸نیسمال دوم  

  

 ی آموزش مجاز  تی فیک  نی بهبود و تضم  یالگو  یو اجرا   ی ششم: بازطراح  هدف

افزودن ناظر    رینظ  یکه موارد  یشد. به طور  یبازطراح  یقبل  یبر اساس بازخوردها  یآموزش مجاز  تیف یک  نیبهبود و تضم  یالگو

جهت ارائه   ی جلسات هفتگ  یبرگزار  ان،یبه دانشجو  یجهت پاسخگوئ  نگیکتیاستفاده از سامانه ت  ،یریجهت کاهش سوگ  یخارج

ارائه مشاوره ها  یتوانمندساز  یکارگاه ها  یدانشکده ها، برگزار  یآموزش  نیگزارش معاون   ؛ یفرد  یاختصاص  یبه صورت مستمر و 

دانشگاه   یآموزش  یبا پشتوانه مصوبات شورا   ؛یآموزش مجاز  تی فیک  نیبهبود و تضم  تیریمد  یالگو  ی. پس از بازطراحدیاعمال گرد

 دانشگاه مورد اجرا قرار گرفته است.  یو شورا
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 یکیالکترون یری ادگی: ندیفرآ طهیح

 

 

 

 

بر استدالل و نقد   یمبتن یاو اصول رفتار حرفه  یآموزش اخالق پزشک  یابیاجرا و ارز ،یطراح

 یرشته ا نیب کردیرو کی: یعلوم پزشک انیدانشجو یشده برا یساز  هیشب یچالشها

Designing, implementation and evaluation of the Teaching medical ethics and 

professionalism based on reasoning and critique of simulated challenges for medical 

students :an interdisciplinary approach 

 

 ز ی: تبردانشگاه

 

و    یو دانشکده پرستار  زیتبر  یدانشگاه علوم پزشک   یگروه اخالق پزشک  نیمشترک ب  ندی)فرا  دی: دکتر مژگان بهشندیفرآ  صاحب

 (زیتبر یی ماما

 

 ، یخامنه ا  دیدکتر سع  ، یدکتر طاها صمدسلطان  ،یتوان  ییفاطمه مال  ،ی رحمان  نیفرشد، پرو  فی: دکتر مهران سندیفرآ  همکاران

محمد بهره    ،یلیسل  دهیفر  دگر،یص  میمر  ،ییرضا  یمجتب  ،یصفر  نیام  ،یموسو  دیدکتر سع  ان،یدریصالح ح  ه،یزاد  یتق  یدکتر عل

 ی میمند، مهتاب کر

 

  سازی  هیشب  یبر استدالل و نقد چالشها  یمبتن  ای  و اصول رفتار حرفه  یآموزش اخالق پزشک  یابیاجرا و ارز  ،ی: طراحیکل  هدف

 ی رشته ا نیب کرد یرو کی: یعلوم پزشک  انیدانشجو یشده برا

 

 : یاختصاص اهداف
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 ی چالشها  نهیتجارب حرفه مندان حوزه سالمت در زم  لیجامعه با تحل  ازیبر ن  یمبتن  انیدانشجو  یآموزش  یازهاین  نییتع -

 ی آموزش کولومیکور یو بررس  ینیاخالق بال

رشته  نیب کردیشده با رو یساز هیشب ی نیاخالق بال یبر استدالل و نقد چالشها  یمبتن یکیالکترون یبرنامه آموزش یطراح -

 انیبا مشارکت دانشجو یا

رشته   نیب  کرد یشده با رو  سازی  هیشب  ی نیاخالق بال  یبر استدالل و نقد چالشها   یمبتن  یکیبرنامه آموزش الکترون  یاجرا  -

 ی ا

شده با    سازیهیشب  ینیاخالق بال  یبر استدالل و نقد چالشها  یمبتن  یکیبرنامه آموزش الکترون  یریادگی  یامدهایپ   یابیارز -

 ی رشته ا نیب کردیرو

 یآنان از برنامه آموزش تیو رضا یدر برنامه آموزش انیمشارکت دانشجو زانیم یابیارز -

  ی نیاخالق بال  هایچالش  یساز  هیبر شب  یمبتن  یکیبرنامه آموزش الکترون  یو اجرا  یپروتکل طراح  نی: تدو یکاربرد  هدف  -

مراقبت    ی ها  میاستدالل و تفکر نقادانه در قالب ت  یمهارتها  تیو تقو  یبا هدف بستر ساز  ی دروس اخالق پزشک  سیتدر  یبرا

  ییسالمت دانشجو

 

 مسئله:   انیب

  سالمت  مندانحرفه  یدر عملکردها  ایاخالق حرفه  تیاست رعا  ی از فلسفه علم  ای  شاخه  و   هاانسان  یزندگ   ریناپذ   یی بخش جدا  اخالق 

با شرا  ینیبال  یدر عملکردها   ، پزشکی  علوم  در حوزه   نی(. شاغل1)باشدمی  ترمهم  و   ترحساس  یابعاد مراقبت  رسای  از   ی طیخود،گاه 

انتخاب    یده وبرامواجه بو  یبا معضالت اخالق  وستهی( آنها پ 2به دنبال دارد)  ی و اخالق  یقانون   یامدهای پ که    شوندیمواجه م  یحساس

به اصول ودستورالعمل   ی رگیمیجهت تصم  نهیگز  نیبهتر اقدام،  معضالت    یینسبت به شناسا  د ی (. آنها با2)ازدارندین  ی اخالق  هایو 

  هایتا ارزش  کند میبه آنها کمک  ی آمادگ  نای.  باشندکامل داشته  ی مادگ آ  یرگیمیخود حساس بوده و جهت تصم  یحرفه  یاخالق

 (. 3کنند) تیریرا مد ینیبال ط یمح ینموده ومعضالت اخالق  تیرا رعا مارانیداده، حقوق ب حیترج یشخص هایرا بر ارزش  ایحرفه 

  سیبرتدر  یآموزش مبتن  ولی(  4)استکرده  دایپ   پزشکیدر علوم  یا  ژهیو   گاهیامروزه جا  ایاخالق حرفه   از،آموزشین  نیتوجه به ا  با

تحول درآموزش اخالق    جهیسالمت کشور برآورده سازد، در نت  ستمیرا درس  یاخالق پزشک  یآموزش  یازهاین  تواندینم  ییبه تنها  ینظر

روش   یپزشک از  استفاده  مبتن  دیجد  یهاو  ن  یآموزش  دارد)  یازهایبر  از طرف4جامعه، ضرورت  افراد   یریادگی  هایهم سبک  ی(. 

بنابرا پذ  ایباندازه  د یبا  س یتدر  هایروش  نیمتفاوت هستند،  ا  ریانعطاف  بتوانند  باشند که  متنوع  پوشش  نیو  را  (.  5)دهندتفاوتها 

  تراثربخش  یآموزش  های برنامه  یتوسعه  که  داد نشان  زین  ینیبال  لکرد شکاف موجود در انتقال دانش از کالس درس به عم  نهمچنی

 (. 6)دارد کامل ضرورت

 ی ساز  هیاست. شب  یپداگوژ  کردیرو  بریکه مبتن  باشدیم   شدهیسازهیشب  یاستفاده از مدل آموزش  ،یشآموز  نینو  ی از روش ها  یکی

با تکن  دیرا تقل  ینیبال  یواقع   طیمح  کیاست که    هاییتی فعال  س،یروش تدر  کیبه عنوان   ا  هاییک ینموده و  نقش و    یفایچون 

  های تیمشابه واقع  یبا تجارب   انیروش، دانشجو  ن ی. در اشودیم  یطراح  ،یو مطالعه مورد  وها یسنار  می تنظ  ، یآموزش  هایلمیاستفاده از ف

 (. 7)ندیو با تفکر نقادانه، مسئله را حل نما یاصول و قواعد آموزش تیبارعا شودمی خواسته هاآن از و  شدهمواجه   یزندگ
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  ر یمشارکت فعال فراگ  یبرا  یفرصت  ، یریادگی  یبرا  دی امن و بدون تهد  یطیضمن فراهم نمودن مح  ،یساز  هیبر شب  یمبتن  های تیفعال

تالش   ،یساز   هیشب   وهی(. درآموزش به ش8و ارائه بازخورد را داشته باشد)  نیجهت تمر  یکاف  یزهی است تا انگ  یدرکسب مهارت فرد

 (. 9گردد) ی آموخته شده قابل انتقال به جهان واقع م یشود که مفاه کینزد  یواقع طیقدر به شرا نآ یریادگی طیاست که شرا نیبرا

باعث    تواندیم  ،یواقع  طیدر مح  ی اخالق  دهیچیپ   یتهایموقع  یدر اداره  ، یعلوم پزشک  انیدانشجو  یکه عدم مهارت کاف   نیبه ا  باتوجه

روح  یجسم  هایب یآس ب  یو  دانشجو  مارانیبه  نفس  اعتمادبه    و  سالمت  خدمات  ارائه دهنده  هایزمانسا(  10)شود  انیو کاهش 

آموزش   یبرا  شدهیساز  هیشب  هایموظف به استفاده از روش  ماران،یوارده به ب  ی ها  بیو آس  خطربه منظور کاهش    ،آموزشی  موسسات

و    شده دانش کسب  شتریب  یماندگار  ،باعثیساز  هیشب  برمبتنی  آموزش  که  اند اثبات کرده  یبخوب  قاتی(. تحق11)باشندیم  انیدانشجو

حل مسئله    ییو توانا  ینیبهبود قضاوت بال  ران،یاعتماد به نفس فراگ  قامنجربه ارت  تیمورد نظرشده، و درنها  هایمهارت  ترع یکسب سر

 (. 12)گرددیم

 : باشد یم لیبشرح ذ یدرآموزش علوم پزشک یتحول و نوآور هایبسته  از سه بسته  یحاضر در راستا یآموزش ندیفرآ

 ی اخالق حرفه ا یاعتال   بسته

پ   یمبتن  یبرنامه درس  یمدل بوم  یو اجرا  یطراح-1 انطباق محتوا  ،یآموزش  ده یا  نیا  یساز  ادهیبر ارزش: با  با   یآموزش  یامکان 

 منطبق خواهد بود.   یبوم هایبا ارزش  شتریوجود داشته و ب نیدر بال  ی واقع هایمشکالت و چالش

ا  ی شناس  بیآس  ،یازسنجین  ، یبان  ده ی و استقرار نظام د  یطراح-2 ارتقاء ارزشها و اخالق حرفه    ی در نظام آموزش عال  یپزشک  یو 

پرتکرار بوده و با استقرار    اخالقی   معضالت  و   هاچالش  نییو تع  یآموزش  یازسنجیمستلزم انجام مستمر ن  ده،یا  ن یا  یساز  اده یسالمت: پ 

اقدامات    ینیبال  طی در مح  ایاخالق حرفه  یارزشها  یشده و در جهت ارتقا  یشناس  بیآس  ایحرفه   اخالق مستمر، معضالت    یسنجازین

 . داییبه اجرا درم  یهدفمند

 

 آموزش پاسخگو و عدالت محور  بسته

 ای جامعه: مشکالت مربوط به اخالق و رفتارحرفه  یازهایبر ن  یمبتن  یآموزش  یازهاین  ی ابیو ارز  ییو استقرار نظام شناسا  یطراح-1

همواره   یماریسالمت و ب  یالگوها  رییجامعه و تغ  طیبسته به شرا  زین  یآموزش  یازهایدر جوامع مختلف و در طول زمان ثابت نبوده و ن

 . باشند یم رییدرحال تغ

الزمست   یآموزش  های برنامه  ،یبه بند قبل   تیجامعه : با عنا   یازهایبه ن  ییپاسخگو  یدر راستا  یآموزش  یبرنامه ها  یو بازنگر  نیتدو-2

 محقق گردد. ایدر آموزش اخالق و اصول رفتار حرفه ییو اجراگردد تا پاسخگو میجامعه تنظ  یواقع  یازهاین نیتام یدر راستا

و ارائه دهندگان خدمات    نایدانشجو  د، ینفعان، اسات  یگزاران، ذ  استیس  یمناسب برا  زشیو انگ  تیحساس  جاد ینظام ا  یطراح-3

 جامعه ی واقع  یازهایبه ن ییسالمت به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگو

  ی زیبرنامه ر  ،یآموزش  ندیفرآ  نیا  یساز  ادهی: با پ یعلوم پزشک  یانسان   یروین  تیترب  تیریو مد  یزیو استقرار نظام برنامه ر  یطراح

 . تفکر نقادانه خواهد بود ی جامعه و توام با پرورش مهارتها ی واقع  یازهایو ن طیبر اساس شرا یانسان یروین تیترب یبرا
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 : یآموزش  یدانش پژوه  ندیفرآ  ی اجرا  ضرورت

 تیآن در ارتقاء دانش، حساس  تیو اهم  یآموزش  نینو  یها  وهیش  یریبا به کارگ  یریادگیمثبت    یامدهایپ   ، یبر شواهد علم  مرور

  ندهیسالمت آ  میت  یامروز که اعضا  یعلوم پزشک  انیرا مشخص کرد. دانشجو  رانیفراگ  ایو رفتار حرفه   ی و استدالل اخالق  یاخالق

  هایتیروزانه خود با موقع  یو همراهان آنها داشته ودر عملکرد مراقبت  مارانیبا ب  یمستمر  ایهکشورمان خواهندبود، ارتباطات حرف

ترب  متعلی  است  الزم  لذا  هستند،مواجه   ایدهیچیپ   یاخالق ازروش  یاخالق  تیو  استفاده  با  انجام    یریادگیاثربخش    هایآنها  فعال 

 (.12شود)

خالء عدم   ،یماریب کیدر مراحل پ  یبه سمت مجاز یاز شکل حضور  یآموزش یبرنامه ها لیوتما 19 دیکو یماریب یپاندم  وعیبا ش 

که ذهن   یاحساس شد. سوال  شتر یب  یآموزش درس اخالق عمل  یدر حوزه   ژهیبو  یاثربخش و کارآمد مجاز  یبه برنامه ها  یدسترس

ا  ریرا درگ  یندیفرآ  میت  نیتمر  یرا که برا  ی گروه  هایتیو فعال  یآموزش عمل  هایتوان برنامه  یچگونه م "که:    بود  نیکرده بود، 

تصم و  قبال در کالس  ی اخالق  یریگ  میاستدالل  و  بود  م  ی بحث در گروههابصورت    یبسادگ  یحضور  های الزم  بود،    سریکوچک 

 ن ی چن   یاجرا  یو سابقه  یآموزش  یدر سطح کشور نشان داد که محتوا   یشواهد و متون علم  یفراهم نمود؟ بررس  یدرآموزش مجاز

فعال بود،    یریادگی  یکه الزمه یمجاز یدر فضا  ی تعامالت گروه  ش یو افزا  رانیفراگ  دنیبا به چالش کش  یبه شکل مجاز  یی تهایفعال

 وجود نداشت.

شده   یصداگذار دیبشکل اسال یآموزش  یبا استفاده از بسته ها سیتدر ایبرخط  وهیدر ش یتعامل  یآموزش به روش سخنران  یطرف از

برخط( که به عنوان روش غالب و معمول آموزش   ری)روش غ   یمجاز  یدر فضا  یمتن  یوهایسنار  لیبصورت نقد و تحل  فیو ارائه تکل

  انیدانشجو  نیا  یرا نداشت. ازطرف  ایموردنظر از درس اخالق حرفه   یریادگی  یامدهای الزم بر پ   یخشاثرب  رفت، یبکارم  ی پاندمدر دوران  

آ اعضا  کینزد  یا  ندهیدر  عنوان  فعال  میت  یبه  ا  تیسالمت،  و    یحرفه  با معضالت  به طور مداوم  بود  و  الزم  نموده  آغاز  را  خود 

بر آن   یندیفرآ  میحساس را داشته باشند، لذا ت  یتهایدر موقع  ی اخالق  یرگیمیتصم  ییتوانا  دبای   و  شوندمواجه    یاخالق   هایچالش

شده در قالب    یساز  هیمدل اموزش شب  مانند  یآموزش  نینو  یراهبردها  ان،یتفکر نقادانه دانشجو  هایمهارت   تیشد به منظور تقو

 ی در مواجهه با چالشها  یاخالق  یریگ  میصمانجام استدالل و ت  یبکاربرده و آنها را برا   یواحد اخالق حرفه ا  سیرا در تدر  PBLروش  

 آماده سازند.  یواقع  یایدن

 گرفته کمترمورد استفاده قرار  یروش در حوزه اخالق پزشک  نیمختلف علوم، ا  هایدر آموزش حوزه  سازیهیاستفاده از روش شب  رغمیعل

اجرا نشده بود. لذا الزم بود   انیدانشجو  یدر تعامالت گروه  لیبا امکان فراهم کردن فرصت تحل  یک الکترونی  آموزش  برنامه  قالب  در  و

آموزش   ستمیاجرا در س  برای  بلکه  شود،داده    قیحوزه، تطب  نیا  یبه اهداف آموزش  لین  یبرا  ،یراهبرد آموزش  ن یا  شناسینه تنها روش

تعامالت    جاد یآنها و نحوه ا  دنیو به چالش کش  یریادگی -یادده ی   ندیدر فرا  انینمودن دانشجو  ریالزم درمورد درگ  داتیتمه  ،یمجاز

ت  ده یشیاند  یمجاز  یدر فضا لذا  ارتقا  یندیفرآ  میشود.  تلفب   ،یریادگی   یامدهایپ   یبرآن شد بمنظور  مختلف،    هایی متدولوژ  قیا 

  نیشده به اجرا درآورد. با درک ا  یساز  هیشب  یتهایدر موقع  ین یاخالق بال  ی چالش ها  لیبر تحل  یرا مبتن  PBLآموزش به روش  

 خود را آغازکرد. تیفعال  یندیفرآ میموجود ت یآموزش یضرورت و خالء ها

 

 :یخارج  اتیتجرب

 یریدر زمینه بکارگ  Google Scholar, ،Scopus, Web of sciences, PubMed  یعلم  های گاهیشواهد در پا   جستجوی

با    2020تا  2000در بازه زمانی سال های  یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا ی درس اخالق پزشک سی روش آموزش شبیه سازی در تدر
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, انجام شد. از بین شواهد     Education ,Medical Ethics Simulation, Professionalism   های استفاده از کلید واژه

به دست آمده، مقاالت مروری در زمینه شبیه سازی و مطالعات مداخله ای انجام شده در مورد تأثیر روش شبیه سازی بر   یعلم

 را  یبودکه اخ  یی هاجمله روش   از  سازیه یشب  قیانتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. آموزش از طر  ، ی دانشجویان علوم پزشک  یریادگی

روش در آموزش علوم    نیا  عیکاربرد وس  دیمو  یو خارج  یمطالعات متعدد داخل  باشند یفعال بشدت مورد توجه و عالقه م   یریادگیدر  

(،  15ت)یو سطح رضا  یریادگی  زانی( ، م14مختلف)  هایدر رشته   ی نیبال  های( ومهارت13)  یآن در ارتقاء بعد مهارت  یمختلف واثر بخش

بال قضاوت  خطاها16)ینیپرورش  کاهش  افزا17)یپزشک  ی (،   ، رس  شی(  و  نفس  به  تصم  ترعیسر  دنیاعتماد   یرگیمیبه  

 . باشندی(م 18)یینها

  تیسالمت و امن  ش یافزا  -1نموده است:  انیصورت ب  ن یرا به ا  یشببه ساز  قیاز طر  یآموزش پزشک  ی ایاز مزا  یبخش  Jeffrey  مطالعه

 (. 19است) مارانی در درمان ب یسه مورد از ارکان اصل نیدرمان که ا نهیکاهش هز -3  ی پزشک یکاهش خطاها -2 ماریب

  ه ینشان داد که استفاده از شب  یپزشک  انیدانشجو  یدرکشور هلند بر رو   2014وهمکاران درسال    Lis  یتجرب  مهیمطالعه ن  جینتا

 (. 20مؤثر باشد) نهیزم نی در ا ینیبال هایبهبود مهارت نیو همچن یخودکارآمد زانیدرگروه مداخله توانسته در ارتقاء م یساز

 ارائه شده است. 1بکار رفته در جدول شماره   یدر خصوص روشها یخارج یاز مرور بر شواهد و تجارب علم یا خالصه

 

 : یداخل  اتیتجرب

با عنوان 1388پروژه و همکاران که در سال  یمجر یدانش پژوه ندیتوان به دو فرآ  یم  زیتبر  یپزشک  دانشگاه علوم  یتجارب آموزش  از

اجرا و   ،یبا عنوان طراح1394ودرسال   یمحصوالت آموزش  طهیدر ح   یوتریکامپ  سازیه یبا روش شب  یپرستار  یجرهایآموزش پروس

پرست  یابیارز بازنگر  نیتدو  طه یکه در ح  ایرشته   نیب  کردیفعال و رو  یبا روشها  یعمل  یاربرنامه آموزش اخالق    یبرنامه ها  یو 

  ل ی بصورت اجرا و تحل  ی درس اخالق عمل  یزریدانشگاه انتخاب شدند اشاره کردکه در آن برنامه  دهیبرگز  یندهایبه عنوان فرآ  یآموزش

  از  دادکهو نشان    شد یداده م   ش ی استاندارد نما  ماریب  کیان با  یشده در کالس درس توسط دانشجو  سازیهیشب  ی اخالق  یوهایسنار

از مرور بر    ی)خالصه ا21)باشدیم   یتجربه لذت بخش و جذاب و به دور از کسالت و خستگ  کی  ،یر یادگیتجربه    نیا  اندانشجوی  نظر

 ارائه شده است.  2ر جدول شماره بکار رفته د یدر خصوص روشها  یداخل یشواهد و تجارب علم 

آن در    تیو اهم  س یدر تدر  یآموزش  نینو  یها  وهیش  یریبا به کارگ  یریادگیمثبت    یامدهایآثاروپ   ،ی توجه به مرور بر شواهد علم  با

فراگ ومهارت  نگرش  دانش،  سطح  م  رانیارتقاء  اهمباشدیمشخص  به  باتوجه  پزشک  تی.  اخالق  تعم  یدروس  لزوم    ی ریادگی  قیو 

آموزش   یوجود نداشته و الزم بود از روشها  انیدانشجو  یبرا  یحضور   یکالسها  یبرگزار  امکانکرونا    یدر پاندم  نکهیوا  ان،یدانشجو

 س یآموزش تدر  یبرا  یآموزش مجاز  نینو  یمحتوا و روش ها  یاز راه دور بطور کارآمد استفاده گردد، لذا ضرورت داشت ضمن طراح 

چالشها    نگونهیمواجهه با ا  یرا برا  انیوتفکر نقادانه دانشجو  یاستدالل اخالق  یمربوطه، مهارتها  هایو کارگاه  یواحد اخالق حرفه ا

 .  میینما تیتقو

 

 (:یمختصر)فارس  شرح
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شده،     سازیهیشب  ینیاخالق بال  یو نقد چالشها  لیبر تحل  یمبتن  یکیبرنامه آموزش الکترون  یابیاجرا و ارزش  ،یطراح  یبرا  یزری  برنامه

از مدل     یساز  اده یپ    Development، توسعه,  Design  ی، طراحAnalysisلیتحل  یمشتمل بر گامها   ADDIEبا استفاده 

Implementation یابیو ارزEvaluation  انجام   لیبه شرح ذ  یکیآموزش الکترون طهیدر ح یآموزش ندیانجام شد. مراحل فرآ

 گرفت:

 

 : یساز  آماده 

  یهنر  م یارشد و ت  یکارشناس  یدانشگاه و دو نفر دانشجو  یدروس اخالق پزشک  نیمشتمل بر چند نفر از مدرس  یندیفرآ  میابتدا ت  در

  تی(و  افراد عالقمند به فعالیهنر   ت یفعال  نهیشیبدون پ   ا ی ) با    ی شینما  ی هنرها  نهیدر زم  تیعالقمند به فعال  انیمتشکل از دانشجو

پزشک  یبرا اخالق  ا  لیتشک  یآموزش  و  پ   دهیشده  عدم  به  توجه  با  قرار گرفت.  مورد بحث  کار  روش  و  اهداف  و  نظر   نه یشیمورد 

مراحل   شرفتیالزم همگام با پ   یمطالعه و آموزش به منظور کسب توانمند  ،یهنر  می عالقمند ت یاز اعضا  یدر برخ یهنر  یتهایفعال

  ن یپروژه و تدو  یاجرا  یبرا  یزیو پروژه آغازشد. پس از برنامه ر  ه دی گردپروزه فراهم    یاجرا  یالزم برا  علمی   منابع.  گرفتکارانجام  

اخالق دانشگاه مطرح و مورد    یو شورا  یگروه اخالق پزشک  یدر جلسات شورا  یآموزش  یدانش پژوه   ندیفرآ نیپروژه، ا  یاجرا  اتیکل

برا  بیتصو بااستاد وانجام کارها  رانیتعامل فراگ  یقرار گرفت.  و  اجرا  لقب  ،ی گروه  یبا هم  برنامه  یاز  به   انیدانشجو  ،آموزشیهر 

و    تهایو نظارت بر روند فعال  یهر گروه با افزودن استاد جهت نقش تسهبلگر  یبرا  یگروه واتساپ  ک یو  مینفره تقس  6- 8  یگروهها

 .   شد یم  لیمشارکت تمام اعضا تشک

 

 ت و تطبیق متدولوژی:تجزیه و تحلیل موقعی   چگونگی

 ، یکیالکترون  یآموزش  یمحتوا  هیفراهم بود به منظور ته  یدر دانشگاه تا حدود  یکالس مجاز  یو نرم افزار  یسخت افزار  هایرساخت یز

با    یآموزش  یازسنجیمنظور، ابتدا ن  ن ی. بدردیو عدالت محور انجام گ  ی اجتماع   یی برپاسخگو  یمبتن  یآموزش  یازهاین  نییالزم بود تع

  طیدرمح  یاخالق حرفه ا  هایتجارب پرسنل سالمت در خصوص چالش  نییمرحله شناخت و تب  نی انجام گرفت. هدف ا  یفیک  کردیرو

مختلف وابسته به دانشگاه   ی صورت که به مراکز درمان  ن یانجام شد، به ا  یبه صورت واقعه نگار  یازسنجنی  انجام   اول  بود. مرحله  نیبال

  ا یکه با آن مواجه شده    نیدر بال  ی معضالت اخالق  ای   زیچالش برانگ  تیه و درخواست شدکه هرگونه موقعمراجعه شد  یعلوم پزشک

ما قرار بدهند، سپس با افراد مطلع و عالقمند به ارائه اطالعات در مراکز، از    ار یدر اخت  یرا به صورت کتب  شدهافت یاز آن در  یگزارش

  ی ساختارمند و بحث گروه   مهین  قیعم  یمصاحبه   تجلسا  یپرستار  نیاتاق عمل، پرستاران و مسئول  یستهایجمله، پزشکان، تکنولوز

 مورد بحث قرار گرفتند.  نیدر بال  یاخالق  هایچالشمعضالت و  نیو پر تکرارتر نیداده و تجارب مربوط به مهم تر لیمتمرکز، تشک

به نمرات آزمون بدو ورود به برنامه که اغلب    ران،یاز فراگ  یآموزش  ی ازهاین  نییتع  یکه برا  کردیم  جابیا  ایدرس اخالق حرفه  ت یماه

  یریادگی   گر ید  های طهیرا در ح  رانیفراگ  یورود  یمناسب، رفتارها  یی بسنده نکرده و به روشها  باشندیم  یشناخت  طهیبر ح  یمبتن

شود.    دهیسنج  ی علم  هایگروه هدف به روش  ی و عملکرد اخالق  ی اخالق  تیبود حساس  ازین  ، یاخالق  یآگاه  بر . لذا عالوه  میهم بسنج

دانشجو  یازسنجنی  حوزه  سه  از  آمدهبدست  جینتا علم  انی پرسنل سالمت،  متون  بر  مرور  تع  یو  موضوعات  با  در    نییهمراه  شده 

  وهایمشخص شد. سنار  یاخالق  یوهایسنار  هیته  یبرا  ی اصل  یضوع مو  یداده شده و محورها  قیبا هم تطب  یآموزش  یها-کولومیکور

ز  ی  طهیدر دو ح پروفشنال  یپزشک  ستیاصول اخالق  اصول  فرآ  سمیو   یمدرس و دو دانشجو  کی)    یندیتوسط سه عضو گروه 
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  وهای سنار  نیدرسم  شنهاداتیارائه شد. پس از اعمال پ   یاخالق پزشک  نیمحتوا به مدرس   دییتا  یارشد( نگارش شده و برا  یکارشناس

 . دیارائه گرد یهنر میو اجرابه ت نیتمر یو اصالح برا ینیشده و پس از بازب لمنامهیبه ف لیتبد

 ان یاز دانشجو  وهایسنار  یاجرا   یگنجانده شد. برا   زین  گرید  یمشخص شده وعالوه برآن چند مورد اخالق  یموضوع اصل  ویهر سنار  در

شده و بارها    یلمبردارفی  هامستمر پالن  ناتتمری  از  پس.  شد(کمک گرفته Skill lab)  مارستانیو ب   نیبال  طیمشابه مح  یطیدرمح

طرح چند    -2  ،یبا چالش اخالق  ویسنار  یاجرا  -1شامل  یآموزش  یر محتواانجام شد. ه  نیتدو  تیاقرارگرفت. در نه  ینیمورد بازب

توسط    یبحث نظر  - 5  ، یارائه گزارشات کارگروه  -4  انیدانشجو  ی انجام تعامالت وکارگروه  یزمان برا  صیتخص  -3  ،یسوال چالش

بود    یاخالق  حیکردصحیبا رو  ویمجدد همان سنار  یاجرا  -6مورد نظر،    یویسنار  یاخالق   هایدر خصوص چالش  یاخالق پزشک  دیاسات

  9شده مشتمل بر     هیته  یکیالکترون   یمحتوا  یی(. نسخه نها1وستیشد.)پ   یپاسخ  داده م  هیاول  یو یسنار  یکه در آن به سوال چالش

موجود   تیجهت رو  ویدرا  لبود که در گوگ  ینیاخالق بال  یاز چالشها  ایو اصول رفتار و تعهدات حرفه  یستیموضوع از اصول اخالق ز

 . شدارائه  یاخالق پزشک نیبه مدرس  دییو تا یبررس یبرا لیفا  ن ی. اباشدیم

 سازیشفاف   -1:ازمراحل  متشکل  بودکه  شده  هیته  نامهوه یو در قالب ش  میتنظ   PBLبر اساس روش    یبرنامه آموزش  ی: قالب اصلاجرا

  هایحلراه  -6مشکل،  یبندتی اهداف واولو  نییتع-5ممکن،  یهاحلراه  یی شناسا-4مسئله،    لیبحث/تحل-3مسئله  فیتعر  -2م،یمفاه

 راه حل و انجام اقدامات الزم بود.  نیبر اساس انتخاب بهتر سئلهحل م -7حل مشکل و یممکن برا

  یکار یبا نظارت استاددرگروهها انیدانشجو و،یبخش اول هرسنار شیبعد از نما ،یکیروش در آموزش الکترون نیا یساز ادهیپ  یبرا 

مساله    - 2نموده    یمفهوم مورد نظر را شفاف ساز  یچت نوشتار  ا یو    س یبا اشتراک گذاشتن و   - 1:کردندیم  ی مراحل را ط  نیواتساپ ا

نموده    لیاخته و موضوع را بحث و تحلپرد  کیاصول تئور  یبر مبنا  یبه ارائه استدالل اخالق  یگروه  یابا بحث ه   -3کرده    فیرا تعر

اهداف را   - 5نموده    شنهادیپ   یازمواردآت   یریشگیخود را جهت حل چالش و پ   شنهاداتیسپس با روش بارش افکار راه حل و پ   -4

برا  های راه حل-6  نییتع اخالق  یممکن  معضل  برا  نیبهتر  - 7و  هنمودرامطرح  ی حل  را  م  یراه حل  انتخاب  معضل  .  کردندیحل 

شده را بعهده داشت.  در هر    نییتع  ی و ارسال گزارش در بازه زمان  ی بحثها،جمع بند  تیهدا  تیدر هر کارگروه مسئول  میسرپرست ت

  200تا    100  نیساعته ب  5هر کارگاه    یو در ط  یمجاز  یتعامل در فضا  40تا    20  نیب  ویطرح هر سنار  یاز کارگروهها، در ط  کی

  1000-2000کارگروه، تعداد تعامالت حدود    10گرفت. با در نظر گرفتن حدود    یصورت م  یداری و شن  یداریل بصورت چت دتعام

  ی( پس از اتمام برنامه،مدرس درصورت لزوم برا2وستیبود.)پ   ری نظ  ی ب  یمجاز  ی تعامالت در فضا  یآماربرا  ن یکه ا  د رسییمورد م

از اعضا    کیهر  تیمشارکت و فعال  زانیداد و م  یبه گروه ارائه م  ییبازخوردها  ران،ینادرست فراگ  هایاصالح برداشت   شترویب  حاتیتوض

 (3وستیکرد. )پ   یرصد م زی در واتساپ ران یکار  یدر گروهها

  فرم. سه پلتبه اجرادرآمد  یمراحل  ،یمجاز  یدر فضا  نیمدرس  یو بحث ها  یآموزش  یارائه محتوا  های پلتفرم  یخصوص طراح  در

و بطور مشروح در    ستبرداریهر دانشگاه قابل بهره  مجازی  آموزش  امکانات  برحسب  که  استشده  شنهادیپ   یبرنامه آموزش  یاجرا  برای

 : شوند یم ی معرف ک یبخش بشکل شمات نی(در ا4وستپی) اندداده شده حیتوض وستیپ 

 کی هر  یامدهایو پ  طیو شرا یساز ه یبر شب یمبتن یکیآموزش الکترون سازی ادهی پ  هایکیو تکن متدها 

 1 شکل

 2 شکل

 3 شکل
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  یشیآزما  یاجرا  یدوم برا  کردیاستاد و دانشجو، رو  نیمناسب ب  یرابطه تعامل  یبرقرار   نیاجرا و همچن  تیفیتوجه به سهولت و ک  با

در    ند یفرآ  ات ییبود. جز  کردیرو  نیدر ا  یاز روش ابتکار  انیدانشجو  یباال  یتمندیاز رضا  ی کالسها حاک   ی ابیکالس انتخاب شد و ارز

 نشان داده شده است. 4شکل 

 4 شکل

وزارت بهداشت درمان و    یاخالق پزشک  یشورا   یمسئول کارگروه آموزش  ی پروژه، با اطالع و هماهنگ  یو اجرا   یمراحل طراح  هیکل

 شد.  یو بازخورد گرفته م دهیئه گردارا یانجام گرفته و گزارشات مرحله ا یآموزش پزشک

 

 :یابیارز

قبل   انیدانشجو  ایو رفتار حرفه  ی استدالل اخالق  ،یاخالق  تیحساس  ،ی نمرات دانش اخالق  نییاز تع  یروش آموزش  نیا  یابیارز  جهت

موثر بودن   انگریب  ل،یتحل  ج یاستفاده شد. نتا  ینیاخالق بال  هایچالش  سازیهیبرشب  یمبتن  یکیبرنامه آموزش الکترون  یو بعد از اجرا

-هیبر شب  یدوگروه )کاربران آموزش مبتن  نیب  یریادگی  یامدهایپ   سهیمقا  نیبود. همچن  یمورد بررس  هایطهیح  یآموزش در تمام

  یمتن  یوهایسنار  لیتحل  فیو صوت و تکال  دیآموزش اسال  هایبر بسته   ی( و ) کاربران آموزش مبتنینیاخالق بال  یچالشها  یساز

 یآزمونها  لیتحل  جیبود. نتا  ایورفتارحرفه  یواستدالل اخالق  تیحساس  طهیدر هرسه  ح  یریادگی  یامدها یپ   یارتقا  انگریروش معمول(ب

 گزارش شده است.  ندیفرآ یاجرا ج یدو روش در بخش نتا یامدهایپ  سهیقبل و بعد و مقا

 

 تعامل:   یها  وهیش

 تعامل با محیط )که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده است(:   یانجام شده برا   اقدامات 

از    یبه عنوان بخش  ینیاخالق بال  یچالشها  یساز   هیتهران)روش شب  -ی اخالق پزشک  یمل   شیدر هما  یکارگاه آموزش  یبرگزار-1 

شده    هیته  یستهایو چک ل  وهایاستفاده از سنار  شنهادیو مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. پ   دیارائه گرد  یبرنامه آموزش

 (.7وستیدانشگاهها داده شد)پ  ریسا یموزشآ یدر برنامه ها یندیفرآ میتوسط ت

 ی درجلسه شورا    ای مد  یو ساخت بسته مولت  یبرنامه آموزش  یمراحل طراح یپروژه در ط   شرفتیاز روند پ   ایارائه گزارشات مرحله -2

 شنهادات ینظرات وپ  افت یدانشگاه ودر یاخالق پزشک

 ( 8وستی) پ یو جشنواره تجارب اخالق یاخالق پزشک شی در هما یارائه مقاالت-3

 (9وست ی)پ یانتقال و نقد تجربه آموزش یبرا یکشور ناریوب یبرگزار-4

 

 :ندیفرا  تیفیک  ی آن در ارتقا جینتا  یریانجام شده و نحوه به کارگ  ندینقد فرا  یها  وهیش

دانسته و   ندیفرآ  یاجرا  تیفی خود را متعهد به ارتقاء مستمر ک  یندیفرآ  می،تProfessionalismاز اصول دهگانه  یکیعنوان    به

 :استقرارگرفته  لیمختلف بشرح ذ  یومورد نقد گروهها دهگردیارائه یاخالق پزشک نمدرسی و نظرانصاحب یحاضر برا ندیفرآ
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 ت یآن توسط سازمان ثبت مالک  یوداور  یوتر یکامپ  یساز  هیبا شب  یپرستار   انیآموزش دانشجو  کی ثبت اختراع طرح فناورانه تکن-1

 ( 10وستی)پ یصنعت

 (11وستی)پ  یوصنعت  ی علم یفوق توسط سازمان پژوهشها داختراعییوتا یداور-2

طرح-3 تکن  ارائه  ازشب  کیفناورانه  استفاده  با  ب  یساز  هیآموزش  مسابقه   Genusو  کیبلژEurekaاختراعات    المللینیدردو 

inventors fairرقابتها وارائه درجشنواره اختراعات منطقه شمالغرب   نیمدال برنز از ا  کیمدال طال و    کیو کسب    یکره جنوب

 ( 12-14یوستهای)پ یطرح توسعه ا ینخبگان برا یمل  اد یبا اخذ گرنت از بن ده یزو انتخاب آن به عنوان اختراع برگ رانیا

اخالق   یچالشها  یساز  هیتهران)روش شب  -یاخالق پزشک  یمل  شیدر هما  یاخالق پزشک  نیمدرس  یبرا  یارائه درکارگاه آموزش-4

و    وها یاستفاده از سنار  شنهادی و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. پ   دیارائه گرد  یاز برنامه آموزش  یبه عنوان بخش  ینیبال

 (7وستیدانشگاهها داده شد. )پ  ریسا یآموزش یدر برنامه ها یندیفرآ میشده توسط ت هیته یستهایچک ل

 (    15وستیدانشگاه )پ   یگروه اخالق پزشک یدر جلسه شورا  یآموزش یطرح دانش پژوه  بیارائه و تصو-5

 دانشگاه  ی اخالق پزشک یدر جلسه شورا  یآموزش یطرح دانش پژوه  بیارائه و تصو-6

 ی شورا  در جلسه   ا یمد  یو ساخت بسته مولت  یبرنامه آموزش  یمراحل طراح  یپروژه در ط   شرفتیاز روند پ   یارائه گزارشات مرحله ا-7

 (16وستی) پ شنهاداتینظرات و پ  افتیدانشگاه و در یاخالق پزشک

 ( 18و  17وستیدانشگاه)پ  یآموزش پزشک قاتیبه مرکز تحق یبرنامه آموزش  یسنجش اثربخش یبرا یقاتیطرح تحق یارائه و داور-8

دانشگاه    دهی برگز  ییدانشجو  دهی دانشگاه وانتخاب آن بعنوان ا  یمطهر  دیشه  ییدانشجو  دهیدر جشنواره ا  یآموزش  دهیا  یارائه و داور-9

 ( 19وستی)پ 

 (  8وستی)پ یو جشنواره تجارب اخالق ی اخالق پزشک ش یروش در هما نیدر خصوص آموزش با ا ی ارائه مقاالت -10

 (9وستی)پ   29/9/1400 خیدر تار یانتقال و نقد تجربه آموزش یعنوان برا نیتحت هم یکشور ناریوب یبرگزار -11

  

 بکاررفته(:   های)راه حل یآموزش ندیحاصل از نقد فرآ  جینتا

 :یابیخودار

 کمک آموزشگر(  یدانشجو ینظارت همزمان به کارگروهها)همراه یبه کمک مدرس برا ازین

 برنامه(  ینامه قبل از برگزار  وهی با کاربران)ارائه ش ی مقدمات ی هایهماهنگ لزوم

 برنامه( ی)مطالعه و ارائه بازخورد بالفاصله بعد از برگزاریو ارائه بازخورد اصالح ی گروه کارهای مطالب تکمطالعه تک لزوم

 :نیمدرس 

 ها(  یازسنجیجامعه) تکرار ن رییدرحال تغ یازهایبا ن وهایسنار یانطباق محتوا ازبهین
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 مربوطه( یآموزش یگروهها رانیدر مورد انعکاس چالشها)ارائه محتواها به مد یآموزش ینظر گروهها اخذ

 مختلف(  یاستفاده در دانشگاهها یشده برا هیته ی)ارائه محتواهایآموزش یکارساخت محتواها یدشوار

 : کاربران

 (ویهر سنار یبرا قهیدق 15به  قهیدق 10زمان از  شی )افزایگروه  یزمان کارها کمبود

 محتوا لحاظ خواهدشد( ینسخه بعد هی) در تهگرانیباز شیمحدودو لزوم افزا نانیاز نقش آفر استفاده

 محتوا لحاظ خواهدشد( ینسخه بعد هینقش پرستار) در ته یمرد برا گرانیکمتر از باز استفاده

 کالس(  م یتعداد جلسات و کاهش تا  شی)افزایکالس بصورت کارگاه یبرنامه در حالت اجرا می بودن تا یطوالن

 : دهیقوت ا  نقاط

 و نوآورانه  کیستماتیس روش

 ی عرصه مناسب آموزش تعهد حرفه ا یآموزش یمحتوا هیو ته یطراح یدانشجو برا مشارکت

  یمختلف باهم و از نقشها  ی رشته ها  انی، دانشجو  ی علوم پزشک  یاز رشته ها   ی فیوامکان آموزش همزمان در ط  یرشته ا  نیب  کردیرو

 . ردیتواند شکل گ یم یحرفه ا نیآموزند و مناسبات ب یهم م

 پرتکرار  یچالشها -یاجتماع  ییپاسخگو  یو برمبنا یازسنجیبرن یمبتن

 یدرس اخالق پزشک یبرا یآموزش یدئوهای بسته کامل و نیازاول استفاده

با آن برخورد نداشته   ی واقع  ین یبال  طیرا که در مح  ییها  تیتواند موقع  یشده دانشجو م  سازیه یشب   طیدر مح  ریفراگ  یهمزادپندار

 تجربه کند.  یساز هیممکنست با آن مواجه شود، در روش شب یاست ول

 یریادگی  یامدهایپ  یارتقا

 حل مسئله یی و توانا ینیشده و قضاوت بال انیاعتماد به نفس دانشجو شیافزا

 نادرست ماتیبعلت تصم ماریبه ب بیاحتمال آس کاهش

  یاستقرار کارگروهها و انجام کارها  یبرا  یکیزیمستقل ف  یبه فضاها  ازین  ،یمجاز  یدر فضا  یریگ  م یو تصم  یانجام تعامالت گروه  با

 گردد.  یم  یباشد، منتف ی کمبود کالس مقدور نم طیکه با شرا  یگروه

 یمجاز یدر فضا  یخالقانه آموزش یبه روشها یادی و عالقه ز ل یو تما یمجاز  یبا فضا انیخوب دانشجو ارتباط

 یریادگیبه مشارکت در تجربه  شتردانشجویب بیترغ 

اجرا  تیقابل  یدانشگاه  نیبرنامه ب  کیبصورت  ی حت یبرده و در هر زمان از هر مکان  نیرا از ب ی و زمان ی بعد مکان یکیالکترون آموزش

 یکیالکترون یدارد. امکان استفاده دانشگاهها و کاربران مختلف پس از ساخت بسته آموزش
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 ده یضعف ا  نقاط

 یکیالکترون یساخت محتوا یبرا قیدق هاییزیو برنامه ر اد یبه زمان ز ازین

حال پس   نیدر ع  یآموزش پژوهیدانش یبودجه طرحها فیو مشخص نبودن رد یآموزش هایساخت بسته  یبرا نهیبه صرف هز ازین

 کاربرد را دارد. تیاز ساخت تا مدتها قابل

 برنامه نیا تیفیبا ک یاجرا یبرا یآموزش مجاز یرساختهایو ز تیفیباک نترنتیبه ا یبه امکان دسترس ازین

 ی ساز هیمانند شب تردهیچینوآورانه پ  یبه سمت روشها جیرا یآموزش وهیش رییدر مقابل تغ نیمدرس یبرخ  مقاومت
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 حاصل:   جینتا

  ی مرتبط با کارکنان و چالشها  یتحت عنوان چالشها  اصلی  محور  دو  سالمت،  منداناظهارات حرفه   زیآنال  یهدف اول: ط   درخصوص

  ت یعدم تعهد به رعا  مار، یب  یمرتبط با کارکنان شامل: عدم احترام به کرامت و شان انسان   یبدست آمد. چالشها  ستمیمرتبط با س

حرفه   نیمناسب ب یمطلوب، عدم ارتباط حرفه ا تیفیبا ک ی (، عدم ارائه خدمات درمانیپزشک ی)موضوع خطاها ماریب ی منیمسائل ا

  یشخص  التیمطابق با تما  یحرفه ا  ینهایو انجام مسئول  یفه احر  یتهایعدم تعهد پزشکان به انجام مسئول  ماران،یمندان سالمت و ب

بود. چالشها  تیتبع  یبجا قانون  با س  یاز  توانا  مارستان، یب  ی تیریمد  یاشامل: چالشه  ستمیمرتبط  با چالش ها  ییعدم    یبرخورد 

 (5وستیگردد) پ  یارائه م وستیدر پ  یازسنجین جیبود. نتا  یریادگیبه  لی و کمبود دانش و عدم تما  یاخالق
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 ه یبا استفاده از  شب  یاخالق حرفه ا  یرشته ا  نیب   کردیبا رو  ایچندرسانه  یبا محتوا  یکیهدف دوم: برنامه آموزش الکترون  درخصوص

علوم    ی آن قابل ارائه به دانشگاهها  یکیالکترون  اجرای  نامه  وهیو ش  یآموزش  یو محتوا  ده یگرد  یطراح  ینیاخالق بال  یچالشها  یساز

شده است را نشان   لیفا  فیضع  تیفیامکان ارسال با ک  یرا که برا  وها یمورد از سنار  کی  شدهباشد. )مدل خالصه   یکشور م  یپزشک

 (.1وستیمراجعه گردد. پ  نکیبه آدرس ل یبرنامه آموزش یمحتوا  هیمشاهده کل ی. برادهدیم

در    ینیاخالق بال  یچالشها  یساز  هیبر  شب  یمبتن  یاخالق حرفه ا  یکیبرنامه آموزش الکترون  لوتیپا  یهدف سوم، اجرا  درخصوص

مسئول محترم مرکز   یو هماهنگ  یروزه و با همراه  کیدر قالب چند کارگاه    1400-1401و اول    1399-1400دوم    مسالیدو ن

از صاحب نظران،   ندیبازخورد و نقد فرآ  افتیبرنامه ادامه دارد. با رفلکشن و در  یاجرادانشگاه به اجرا درآمد و    یمجاز  یآموزشها

  ی ( حاک6وستی) پ   یجار  ینظرسنج  جیکه نتا  دی اعمال گرد  یبرنامه آموزش  یدر نحوه اجرا  یراتییتغ  یابیو خودارز  ران،یفراگ  ایکاربران  

 باشد.  ی ل منسبت به ترم قب ندیفرآ یاز ارتقا

ارز  درخصوص منظور  به  چهارم،  الکترون  یریادگی  یامدهایپ   یابیهدف  آموزش  برنامه  از  استفاده  استدالل    یمبتن  یکی با  و  نقد  بر 

بوده و   یشناخت  طهیفراتر از ح ایدر آموزش اخالق حرفه   یاهداف رفتار  نکهیشده، با توجه به ا  سازیهیشب  ینیاخالق بال  هایچالش

)قبل آزمونشیپ   جینتا  سهیشوند، لذا مقا  ش یپا  حرکتیو روان  یعاطف  ،یشناخت  طهیدر هر سه ح  آموزشحاصل از    راتییالزم بود تغ

با اختالف    اخالقی یباعث ارتقاء آگاه   یساز  هیبا شب  ی کیالکترون  ینشان داد برنامه آموزش  ی انی آزمون پا  ج ی( با نتایبرنامه آموزش  یازاجرا

  8.27 ±7.85)یرفتاراخالق ا ی عملکرد  و ( 5.0 ±3.50)اخالقیاستدالل ، (  11.52 ±18.24)اخالقیتحساسی ، ( 1.67 ±5.43) نیانگیم

 (. 3شده است)جدول رانفراگی( 

 د یبصورت اسال  یدرس  یلهایکه با روش معمول)ارائه فا  یرانفراگی  با   بودند   دهیروش آموزش د  نیکه با ا  یرانیفراگ  یامدهایپ   نیهمپن

نسبت   د یروش جد  شتریب ریتاث  انگریشد و نمرات ب سهی( مقایاخالق ی چالشها ی متن ی وهایسنار لی تحل فیو صوت همراه با ارائه تکال

 وجود داشت.  یاستدالل و رفتار اخالق ت،یدو روش در نمرات حساس  نیب داری( و تفاوت معن4جدول   قبه روش معمول بوده)طب

پنجم فرآ  در از    کیآن بود که در هر    انگری ب  یدر برنامه آموزش  انیمشارکت دانشجو  زانیم  یابیارزش  ،یآموزش  ندیخصوص هدف 

تعامل    150تا    100  نیساعته ب  5هر کارگاه    یو در ط   یمجاز  یتعامل در فضا  30تا    20  نیب  وی طرح هر سنار  یکارگروهها، در ط

مورد  1000-1500کارگروه، تعداد تعامالت به حدود   10. با در نظر گرفتن حدود  رفتگ  یصورت م  یداریو شن  یداریبصورت چت د

 (2وستیبود.)پ  رنظییب  یمجاز یدر فضا  ی گروه  یکارها یکه برا درسییم

  یظرسنجن  جی، نتا  ی نیاخالق بال  یچالش ها  یساز  هیبر شب  یمبتن   یکیکاربران از برنامه آموزش الکترون  تیرضا  زانیخصوص م  در

با اعمال نظرات کاربران در نوبت دوم اجرا، باالتر    تیرضا  زانی(و م6وستیبوده )پ   یبرنامه آموزش  نی کاربران از ا  یباال  تیاز رضا  یحاک

 از نوبت اول بود.

در    ، یعلوم پزشک  ی در تمام رشته ها  یکیروش آموزش الکترون  نی ا  ،ی نیبال  یرشته ها  هیکل  یمحتوا برا  ن یا  یکاربر  ت یتوجه به قابل  با

 باشد.  یم   م یسراسر کشور هم قابل اجرا و تعم یو در دانشگاه ها یمقاطع آموزش  یتمام
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  یری ادگیتا  یمشارکت ی با الگو یآموزش حضور سیتدر ند یفرا یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 Covid-19 ی در منزل در پاندم یدر درس مراقبت پرستار ویبر سنار یمبتن یکیالکترون

Design, implementation and evaluation of changing the participatory traditional teaching to 

online scenario based learning in nursing home care course in the Covid-19 pandemic 

 

 : البرزدانشگاه

 

 ی بیدکتر زهرا ط یکندئ یطاهر هر یصغر دهی: سندیفرآ  صاحب

 

 : ندارند ندیآفر  همکاران

 

 :یکل  هدف

در درس مراقبت   ویبر سنار  یمبتن   یکیالکترون  یریادگی تا    یمشارکت  یبا الگو  یآموزش حضور  سیتدر  ند یفرا  یابیاجرا و ارزش   ،یطراح

 Covid-19 ی در منزل در پاندم یپرستار

 

 : یاختصاص اهداف

 در منزل یدر درس مراقبت پرستار ویبر سنار یمبتن یکیالکترون یریادگی یطراح       •

 در منزل یدر درس مراقبت پرستار ویبر سنار یمبتن یکیالکترون یریادگی یاجرا       •

 در منزل یدر درس مراقبت پرستار ویبر سنار یمبتن یکیالکترون یریادگی  یابیارزش       •

 ویبر سنار یمبتن یکیالکترون یریادگینقاط ضعف و قوت  نییتع       •

 ویبر سنار یمبتن یکیالکترون یریادگیاز  انیدانشجو یتمندیرضا زانیم نییتع       •
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بر    یمبتن  یکیالکترون  یریادگی  ی جهت رفع چالشها  یپرستار  یکارشناس  انیو دانشجو  ی علم  ئتیه یاعضا  دگاهی د  یجمع آور        •

 و یسنار

 یپرستار انیبر مهارت تفکر نقادانه دانشجو ویبر سنار  یمبتن یکیالکترون یریادگی ریتاث یبررس       •

   یپرستار انیدانشجو ینیبال یریگ میتصم  یی بر توانا ویبر سنار  یمبتن یکیالکترون یریادگی ریتاث یبررس       •

 

 مسئله:   انیب

ا  ، یموسسات علوم پزشک  یاساس  یاز چالش ها  یکی از تربیت دانش آموختگان توانمند است.    ی امر در طول دهه ها  نیاطمینان 

است    نیتالش بر ا  زین  یپاسخگو سوق داده است. در آموزش پرستار یکردهایرا به سمت استفاده از رو  یآموزش  یگذشته، سیستمها

  ی با عمل  یمطالب نظر  قیاما تلف  ابدیتوسعه    کیستماتیاستدالل س  نیو تمر  یپرستار  دانش  هیموثر بر پا  یریگ  میتصم  یکه مهارتها

از   یاریبا بس  ینیو بال  یفرصت مواجهه عمل  ان،یکه اغلب دانشجو  ناستیقابل تامل ا  اریرو به روست. نکته بس  ییهمواره با چالش ها

و از آن   یکارآموز  یدوره ها  توان کوتاه بودن  ی آن را م  لین دلیکه مهمتر  ابند ی   یآموزند، را نم  یم   ینظر  یکه در واحدها  یمطالب

مراقبت در    یبرشمرد. چالش ذکر شده در ارتباط با واحد درس  ی درمان  یدر مراکز بهداشت  یتخصص  یمهم تر، عدم وجود بخش ها

با    یپرستار  انیدانشجو  همناسب جهت مواجه  ی نیبال  ی ها  لدیاست و فقدان ف  یدروس رشته پرستار  گر یپررنگ تر از د  اریمنزل بس

جهت ارائه    ی کاف  یحرفه ا  تیدانش، مهارت  و صالح   انیکند که دانشجو  یم   جاد یرا ا  ی نگران  نیمراقبت در منزل ا  ازمند ین  انیمددجو

بر مشارکت    هیاست که با تک  یآموزش  نینو  یها  وهیازش  ی کی  ویبر سنار  ی مبتن  یآموزش  یخدمات مراقبت در منزل را کسب نکنند. الگو

ارائه شده با    ی دانش پژوه  ندی کند. لذا فرآ  ی مباحثه کمک م  قیاز طر  رانیو قدرت استدالل فراگ  یمندبه ارتقاء توان  ران،یفراگ  فعال 

 انجام شد.  یواحد درس نیدر ا ویبر سنار یمبتن یکیالکترون یری ادگیمدل  یریبه کارگ ریهدف تاث

 

 :یخارج  اتیتجرب

  یبا روش ها  ویبر سنار  یمبتن  یریادگی  یاثربخش  سهیبا هدف مقا   هیو همکاران در ترک  Yilmezتوسط    2020در سال    یا  مطالعه

جهت    یلیانجام شد. در هر دو مقطع تحص  ماریب  یمنیجهت حفظ ا  یسال اول پرستار  انیبر ارتقاء عملکرد دانشجو  یمعمول آموزش

  ی اب یارز  یها  تمیاز آ  ینشان داد که برخ  جیاستفاده شد. نتا  یاز آزمون آسک  مار،یب  یمنیحفظ ا  رد  یپرستار   انیدانشجو  ییتوانا  یابیارز

 ی که در گروه تحت آموزش با الگو  ینبوده به طور  کسانی  ویبر سنار  یمبتن  یریادگی و گروه    جیرا  وهیشده در گروه آموزش به ش

 شد.  یمهارت ها بهتر انجام م یبرخ ویبر سنار یمبتن

 و ی بر سنار یمبتن یریادگی یاثر بخش یدر مصر با هدف بررس Hanaa Hussein Ahmedتوسط  2019در سال  یگرید مطالعه

نشان داد که    یبررس  ن یا  جیانجام شد. نتا  یسال چهارم پرستار  یدانشجو  یبررو  ژهیو   یمراقبت ها  یدوره پرستار  یجهت برگزار

بر   یمبتن  یریادگی انیدرصد از دانشجو 70حدود  نکهیا رغم یشد. عل انیدر دانشجو یریادگیموجب ارتقا  ویبر سنار یمبتن  یریادگی

 و لذت بخش بود.  زیانگ جانیآنها ه یحال برا نیکردند اما در ع  یم فیاسترس زا توص  یریادگی کیرا به عنوان  ویسنار
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پایداخل  اتیتجرب مرور در  پرستار  و،یبر سنار  یآموزش مبتن  "یواژه ها  د یبا کل  یداخل  ی اطالعات  یها  گاهی:   منزل،    یمراقبت  در 

 مراقبت در منزل انجام نشده است.  یحال حاضر در درس پرستار  ندیبا فرا ینشان داد که تاکنون مورد مشابه "یپرستار انیدانشجو

اخالق در آموزش به    س یتدر  یبرنامه آموزش  یابیاجرا و ارزش  ، یتوسط آب جار و همکاران با هدف طراح  1400در سال    ی مطالعه ا 

  ن یا  یفیک  ی داده ها  لیالبرز انجام شد. تحل  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  ئتیه  یاعضا  یبر رو  یواقع  یوهایروش مباحثه در سنار

  د، یاسات  یجهت توانمندساز  سیتدر  وهیش  نیاز اصول اخالق آموزش شدند. استفاده از ا  یاصل  وممطالعه منجر به استخراج چهار مفه

 شد.  شنهادیپ  یاخالق یریگ میتصم تیو تقو  یاخالق تیحساس جادیخالق در آموزش، ادرک اصول ا

  یآموزش یدر رابطه با نقشها آموزشی مدتدوره کوتاه کیانجام شد که در آن  2020در سال  یریتوسط فاطمه کشم یگرید مطاله

برنامه کوتاه    یابیفعال استفاده شد. ارزش  یریادگی -یادده ی  یدوره از روشها  نیشد. در ا  یز یطرح ر  یعلم  ئتیه  یمورد انتظار از اعضا

 بر عملکرد شرکت کنندگان در سطح قابل قبول است. یبرنامه آموزش ریتاثنشان داد  یمدت توانمندساز

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 البرز اجراء شد. یدانشگاه علوم پزشک یدر دانشکده پرستار  1395-1400 یسالها ی در ط یلیتحص مسالین  6حاضر در  ندیفرآ

 ی دانش پژوه  ندیانجام فرآ روش

  کولوم یبار مطابق با کور  نیاول  یدر منزل برا  یجهت ارائه درس مراقبت پرستار   1395از تابستان    ندیفرا  یاجرا   یبرا  یپرداز  دهیا

 آغاز شد.  یپرستار  یکارشناس  دیجد

  لدیآشنا شوند که با توجه به فقدان ف  ی مزمن  یهایماریبا اصول مراقبت در منزل ب  دی با  انیدانشجو  یواحد درس  نیا  : دریسنج  ضرورت

احساس شد.   شتریب یمتفاوت با اثر بخش یبه استفاده از برنامه آموزش ازین ،یو کارآموز ی عمل یواحدها یبرگزار یبرا ینیمناسب بال

 زان یکه م  نیبوده تا ضمن ا  ایدر کالس فعال و پو  انیاستفاده کنند که دانشجو  یسیشدند تا از روش تدر  صممص  انیرو مجر  نیاز ا

پس از مرور گسترده متون    بیترت  نیشود. به ا  شتری ب  زین  انیدانشجو  تیرضا  تیکالس و در نها  تی جذاب  ابد،ی   یم  شیافزا  یریادگی

 ) پازل( انتخاب شد. گساویج ی مشارکت سیروش تدر

 ن ی با حضور مسئول  یجلسه ا  ینیازها و تبیین اهداف آموزش   ییو  شناسا  سیروش تدر  نیا  یامکان اجرا  ی:  به منظور بررسیازسنجین

 دارد(.   وستیمصوب شد)پ  یدر سطح دانشکده و اخذ نظرات اصالح یو موضوع پس از بررس لیدانشکده تشک  یعلم ئتیه  یو اعضا

شدند و تحت    مینفره تقس  5  ی نفر( به گروه ها  35)شامل    یسال سوم پرستار  انیدانشجو  1395اول    مسالی: در نیابیو ارزش  اجرا

  ی صورت گرفته، جهت اجرا  یها  یو نقد و بررس  انیاز دانشجو  یپازل قرار گرفتند. پس از آن بر اساس نظرسنج  وهیآموزش به ش

نقاط ضعف و   یبا بررس  زیسال دوم ن  یصورت گرفت. در انتها  یراتیی دانشجو تغ  50  یرو  رب  1396  یلیاول تحص   مسالیدر ن  ندیفرآ

 ر ییمصمم به تغ  انیداخل و خارج دانشگاه ) دع پ تهران و دع پ گرگان( مجر  د یپس از مشورت با اسات  ان،یدانشجو  دگاه یقوت از د

از پازل به  وهیش دانش    ندیفرآ  یمه طراحبرنا  ن یا  یدانشجو شدند. حاصل اجرا  55  یبر رو  1397  مسالین  یبرا  1TMTDآموزش 

درس مراقبت    س یجهت تدر   TMTDو     Puzzle (Jiqsaw)  وهیآموزش به ش  یابیاجرا و ارزش  ، یطراح   "تحت عنوان    ی پژوه

 انه نوآور  یتهایفعال  ی بود که در سامانه مل  1399سال    یدر جشنواره مطهر  "  یپرستار  یکارشناس  انیدر منزل دانشجو  یپرستار

 
1 Team MemberTeaching Desing 
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مرکز توسعه آموزش دانشگاه مورد نقد قرار گرفت    ی دانش پژوه  یتخصص  تهیو توسط کم  دیبه ثبت رس  زیوزارت بهداشت ن  یآموزش

 دارد(. وستی)پ 

 :کیبصورت الکترون یدانش پژوه  ندیادامه فرآ یبرا کردیرو رییتغ

  کرد ی، رو19  دیکوو  یه به واسطه پاندمشد  جادیا  طیو با توجه به شرا  99سال    یدر جشنواره مطهر  ندیفرا  یدنبال نقد و بررس  به

 ر ییتغ  ویبر سنار  یمبتن  یکیالکترون  یریادگیمرتبط به    دیمجدد متون و مشورت با اسات  یپس از بررس  یمشارکت  وهی آموزش به ش

(  1ک یکرک پاتر  یالگو)با استفاده از  یابی( و ارزشنیلو  یاجرا )با استفاده از الگو  ،یمرحله: طراح  سهدر    ندیمرحله، فرا  ن ی. در اافتی

 شود.  ی توضیح داده م ری. اقدامات انجام گرفته به صورت گام به گام طبق الگو در زرفتیصورت پذ

 

 ی زی(: برنامه ر2ی زی )برنامه ر  نیلو  یاول الگو گام

  افتن ی دانشگاهها و سوق    یلیو تعط   covid-19  ی به دنبال پاندم  1399از تابستان    ندیفرآ  یدر اجرا  یاساس  راتییاعمال تغ  یبرا 

  ی ازهاین  یی در سطح جامعه و شناسا   ی عموم  یسنج  ازیشکل گرفت. در ابتدا جهت ن  یبه سمت آموزش مجاز  ی آموزش مراکز عال

مشابه داشتند، انجام شد. جهت   س یبه تدرداخل و خارج دانشگاه، که تجر  د یاز اسات  یاهمتون و نظرخو  یبررس  رانیفراگ  یریادگی

البرز،   یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک  یمراقبت در منزل مراکز درمان  نیبا مراجعه به رابط  یازسنج یاطالعات حاصل از ن  دییتا

شد.   نییتع  یآموزش  یمرحله، اهداف و محتوا  نیشدند. پس از ا  ییخدمات مراقبت در منزل شناسا  ازمندین  ینیموارد بال  نیعتریشا

به منظور مواجهه    ینیبال  یکننده فضا  یتداع   یادیکه تا حد ز  می استفاده کن  یاز روش  میمصمم شد  س،یتدر  یاستراتژ   نییجهت تع

گسترده متون،    از مرور  پس  بی ترت  نیرا داشته باشد.  به ا  کیالکترون  وهیاجرا به ش  تیقابل  نیباشد و همچن  مارانیبا ب  انیدانشجو

  ن ی ا  یمطرح کردن امکان اجرا  ، یروم انتخاب شد. گام بعد  یدر بستر اسکا  "  ویبر سنار  یمبتن  یکی الکترون  یریادگی  "سیتدر  یالگو

از مسئول  سیروش تدر از بررس  یآموزش   نیدر سطح دانشکده و کسب اجازه  در سطح دانشکده و اخذ نظرات   یبود. موضوع پس 

و مقررات حاکم   یمعتبر استخراج و سپس مطابق با فرهنگ و جو سازمان  یاز منابع علم  وهایدارد(. سنار  وستی)پ   شدمصوب    یاصالح

شدند.    یساز  ی بوم  رانیا  یو مراکز مراقبت در منزل تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ی درمان  یبر مراکز آموزش

  ی ها  یاستوم ابت،ی و پروستات(، د نهیمردان و زنان ) س عیشا یسرطانها  ،یسکته مغز ،یطناب نخاع یبهایمربوط به آس یوهایرسنا

جهت شروع   یزیانتخاب شدند. پس از آن برنامه ر  کیابتید  یو زخم پا   یفشار  یاز جمله زخمها  عیشا  یدستگاه گوارش، زخمها

 ساعته در نظر گرفته شد.  2جلسه  8دوره انجام و 

 

 (:3)اجرا   ن یلو  یدوم الگو  گام

 فاز اول:   اجراء

که   بیترت  نینفر ( انجام شد. به ا  38سال سوم )مشتمل بر    انی دانشجو  یبر رو  1399-1400اول    مسالیدر ن  ندیفرآ  یاول اجرا  فاز

  انیو به ابهامات دانشجو  حیتوض  رانیفراگ  یبرا  یروش آموزش  نی ا  یرس، هدف از اجراو همراه با ارائه طرح د  یلیدر شروع ترم تحص

 
1 Kirk Patrick evaluation models 

2 Planning 

3 Acting 
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قرار   رانیفراگ  اریها در اخت  ویهفته قبل از شروع هر جلسه، سنار  کی  ،یبرنامه آموزش  یپاسخ داده شد. به منظور اجرا  نهیزم  نیدر ا

مشخص شده بود،    زیمرتبط، که در طرح درس ن  یمعتبر علم  یتها یشد با مراجعه به منابع و سا  ی گرفت و از آنها درخواست م  یم

با  "کامل    یطرح مراقبت  کی  نی کنند تا قادر به تدو  دایپ   یتسلط کاف  وهایرمرتبط با سنا  یو آموزش  یمراقبت  ،ی درمان  یجنبه ها  یرو

و    یخوانده شده و مدرس بطور تصادف  وی سنار  گرید  کباریشروع جلسه  مورد نظر باشند. در    ویسنار  یبرا  "بر مراقبت در منزل  دیتاک

ارائه دانشجو   ی. در ط دی خود را شرح  نما  یکرده و طرح مراقبت  انیرا ب  ویکرد تا سنار  یدانشجو درخواست م  ک یاز    ،ی قبل  نییبدون تع

مطالب،    لیکند. در مرحله بعد جهت تکم  تیو هدا  لیکننده روند مباحثه را تسه  تیهدا  یکرد تا با طرح سوالها  یمدرس تالش م

موارد مهم    تیهاکرد. در ن  یم   قیو آنها را به مشارکت در بحث تشو  ریرا درگ  انیدانشجو  گریذهن د  یمدرس با طرح سواالت چالش

 شد.  ی م یتوسط مدرس جمع بند ویمربوط به سنار

 

 فاز دوم:   ی اجرا

کوچک صورت گرفت   یدر قالب گروهها  ویبر سنار  یمبتن  یکیالکترون  یریادگی  1399-1400دوم    مسال یطرح در ن  نیا  یجهت اجرا 

شدند.    مینفره تقس  5گروه    9به    انیو دانشجو  لیرسان تشک  امیپ  یها  سیاز سرو  ی کیدر    یکوچک مجاز  ی صورت که گروهها  نیبد

هفته    کی  ویصورت گرفت. مانند دوره قبل سنار  انیو نظر خود دانشجو  لیافراد در گروه مطابق با تما  یریها و نحوه قرار گ  یگروه بند

جهت ارائه مطالب،    ی کاف  ی جهت کسب آمادگ  ،ی درون گروه  یشد. طبق توافق ها  یقرار داده م   انیدانشجو  اریاز جلسات در اخت  شیپ 

گرفت    ی صورت م ی گرفت. انتخاب گروه ارائه دهنده مطابق با قبل به صورت تصادف  ی بر عهده م را یتیمسئول  انیهر کدام از دانشجو

 . افتی ی مراحل اجرا مانند قبل ادامه م هیو بق

 

 فاز سوم:   ی اجرا

شد که    نیبر ا  میهمراه شود. تصم  یراتییروش با تغ یروش باعث شد اجرا  تیو ارتقاء جذاب  انیمشارکت دانشجو  شیافزا  یبرا  تالش

هر    یدر ابتدا  بیترت  نیتوسط مدرس انجام شود. به ا  ی گروه بند  نیقرار داده نشود و همچن  انیدانشجو  اریها از قبل در اخت  ویسنار

در تعامل با    قهیدق  70فرصت داشتند به مدت    انیشد. سپس دانشجو  ی توسط مدرس شرح داده م  ویسنار  قهیدق  5جلسه به مدت  

  45مدت در    نیا  یرا آماده سازند. بعد از ط  ویمربوط به سنار  یمعتبر برنامه مراقبت  یگروه و با مراجعه به کتب و رفرنس ها  یاعضا

شد و پس از آن   یارائه انتخاب م  یبرا  ی و به طور تصادف  یاطالع قبل  ونگروه بد  کیدوره گذشته،    وهیمانده باز هم به ش  یباق  قهیدق

 .   دیرس ی مدرس جلسه به اتمام م یو در انتها با جمع بند انیدانشجو نیبا مباحثه ب

 

 (:1)مشاهده   نیسوم لو  گام

 به اهداف محقق شده است.  یابیدست زانیو مشاهده انجام شد تا مشخص شود چه م یهر فاز بررس یاز اجرا پس

 

 
1 Observing 
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 (:1یشی )تامل و بازاند  ن یچهارم لو  گام

اصالحات مورد نیاز   شنهاداتیشدند و با توجه به پ  ییمشکالت شناسا ران،یفراگ یهر فاز با توجه به نقدها و بازخوردها یاز اجرا  پس

 تعیین شدند.  یجهت شروع چرخه بعد

 

 یابیارزش

استفاده شد. با توجه به   کیکرک پاتر  یحوزه از الگو  نیصاحب نظر در ا  دیاجرا شده با مشورت اسات  ند یفرآ  تیفیک  یارزشیاب  یبرا

 قرار گرفت یابیمورد ارزش ندیفرا نیدر ا یریادگ یاجرا، سطوح واکنش و   تیماه

 

 تعامل:    یها  وهیش

تا کنون به   1395و اجرا شده است و از تابستان سال    یگروه طراح  یعلم  أتیه  یدر سطح دانشکده و با تعامل با اعضا  ندیفرا  نیا

 دارد(. وستیقرار گرفته است )پ   ینیطور مستمر مورد نقد و بازب

  یدر دانشگاه علوم پزشک  IR. ABZUMS.REC.1398.95با شناسه    9/5/1398  خیدر تار  ند،یمربوط به بخش اول فرآ  پروپوزال

 دارد(. وستیاست )پ  دهیرس بیاالبرز به تصو

 است. یالبرز در مرحله بررس یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پرستار یدر معاونت پژوهش ند،یفرآ نیا پروپوزال

 Using The Puzzle Teaching Method To Teachتحت عنوان  “   یمقاله ا  نیمنجر به تدو  ندیبخش اول فرآ  یاجرا  

Home Nursing Care Concepts: An Evaluation Studyهی” که در نشر   “BMC Nursing شد که در مرحله  ”

 رد(.دا وستیاست )پ  یداور

دوره از    انیو پس ازپا  یهر جلسه به صورت شفاه  انی در مورد برنامه در پا  انیدانشجو  یبازخوردها  ند،ی: در بخش اول فرآرانیفراگ

 ،یآموزش یالگو نیا یاثربخش یجهت بررس نیانجام شد. همچن یتعامل سیاز روش تدر انیدانشجو یسنج تیپرسشنامه رضا قیطر

  ی مشارکت وهیشده به ش سیبا  آزمون برگزار شده از مباحث تدر یسخنران وه یشده به ش س ینمرات آزمون برگزار شده از مباحث تدر

 شد.  سهیمقا

و    ی فیبه دو صورت ک  یابیموجود، ارز  ی و چالشها  یاثربخش  نیی بودن برنامه تع  یبا توجه به مجاز  یآموزش  ند یفرا  د یجد  یاجرا  در

 انجام شد.  یکم

 : یفیک شبخ

در    یکه سه سوال کل  بیترت  نیانجام شد. به ا  دی سامانه نو  یو در بستر تاالر گفتگو2یروش گروه متمرکز مجاز  قیاز طر  یابیارزش 

  گریکدی یشدند که پاسخ ها یم قیتشو انیمطرح شد. دانشجو "کیالکترون ویبر سنار یمبتن یریادگ ی "برنامه یارتباط با روش اجرا

 
1 Reflecting 

2 Online focus group discussion 
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.  افتی  ی کرد و مجددا بحث ادامه م  ی ارائه شده مطرح م  ی را با توجه به پاسخ ها  گریهم سواالت د  Moderator  و کنند    Replyرا  

بود که    نیا  یابیشد. نکته مهم لحاظ شده در ارزش  لیتحل  یقرارداد  یمحتوا  لیمشارکت کنندگان با روش تحل  یپاسخ ها  تیدر نها

  ند یدوم فرآ یتاالر گفتگو توسط مجر  تیاز صحت اطالعات کسب شده، هدا نانیمو اط نایبه منظور انتقال راحت تر تجارب دانشجو

 دارد(.  وستینداشت، انجام شد )پ  ینقش میبه طور مستق یبرنامه آموزش یکه در اجرا

 :    یکم بخش

  ی پرسشنامه ها س، یتدر میمورد نظر ت یروش بر مولفه ها یاثربخش یابیبرنامه، جهت ارز یابیطرح عالوه بر ارزش یفاز سوم اجرا در

هفته پس از   کیو    یقبل از شروع برنامه آموزش  یپرستار  انیدانشجو  ینیبال  یریگ  میتصم  ییتوانا  زانیتفکر نقادانه و پرسشنامه م

 قرار گرفت.  انیجودانش اریآن در اخت انی پا

داده شد.نمونه    انیدانشجو  یبعد  یدر گروهها  یدر روند برگزار  یرنامه، اصالحات شرکت کننده در ب  ان یبر اساس بازخورد دانشجو        •

 از اصالحات انجام شده:  یا

 در فاز اول:   انیدانشجو دگاهی چالش مطرح شده از د نیمهمتر         •

شد. پس    یارائه ناتمام محتوا م  جهیآنها و در نت  یالزم و تسلط کاف  یبود که منجر به عدم آمادگ   ان یدانشجو  یریپذ  تیعدم مسئول 

جهت شروع  یاساس رییو با مراجعه به منابع مرتبط، تغ انیو دانشجو دیاز اسات یجمع یصورت گرفته با همفکر یها یاز نقد و بررس

بر    یمبتن  یریدگای  ،یدر جلسات آموزش  انیمشارکت همه دانشجو  شیانجام شد. مدرس مصصم شد به منظور افزا  ندیفاز دوم فرآ

  مسالیبر آن شد در ن  میشد و تصم  تیتبع  ی میت  سیتدر  یاز الگو  تیکند. در نها  قیتلف  یمشارکت  یریادگی  یالگو  کیبا    ورایسنار

 شوند.   میکوچک تقس  یبه گروهها انیدانشجو یآت

 بود:  ریدوم به شرح ز مسالی در ن انیدانشجو دگاهی مطرح شده از د یچالش ها نیمهمتر        •

چالش مشارکت کم اثر اما    زیمرحله ن  نیدر ا  شتر،یبه منظور جلب مشارکت ب  انیدانشجو  یگروه بند  رغمی.     مشارکت کم اثر: عل1

ارتباط و تعامالت درون    جادیدر گروهها قرار داشتندکه از نظر ا  یاوقات افراد  ی گاه   نیبا شدت کمتر از مرحله قبل وجود داشت همچن

مسئله   نیشده که ا  ادیگروه ز  یاز اعضا  یبرخ  یشد بار کار  یامر موجب م  نیکردند. ا  ی عمل م  ف یضع  یه و انجام کار گرو  یگروه

 شد.   ی م گروهها   یمعظل منجر به ضعف عملکرد برخ نیآورد و بعضا هم  ی را به بار م انیدانشجو یتینارضا

  ی شده بود که برخ  نیمنجر به ا  انیخود دانشجو  لیمختلف با نظر و تما  ی اعضا در گروهها  یری.     عدم تجانس گروهها: قرارگ2

  نیباشد که هم  زهیو کم انگ  فیضع  انیاز گروهها متشکل از دانشجو  گری د  یپرتالش و برخ  زه،یبا انگ  انیگروهها متشکل از دانشجو

از گروهها مدرس به اهداف    یشد تا در برخ  ی زد و منجر م  یرا در گروهها رقم م  فیار خوب تا ضعیمتفاوت از بس  یامر عملکرد ها

 مورد نظر نرسد.   یآموزش

 صورت گرفت:  رییذکر شده در مراحل قبل دو تغ  ی درون گروه یرفع چالشها یبرا

صورت گرفت    انیگذشته دانشجو  یگروه و با توجه به معدل و عملکرد ترم ها  ریاز مد  یتوسط مدرس و با نظرخواه  یگروه بند        •

انجام شد که به لحاظ عملکرد    یگروهها به گونه ا  نشیگرفتند و چ  یقرار م  فیتا ضع  یقو  انیکه در هر گروه دانشجو  بیترت  نیبد

 سطح بودند.  کیمشابه و در  بایهمه گروهها تقر  یتعاملمعدل کل( و  نیانگی)میلیتحص
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دادند و در همه گروهها    لیرسان، گروه تشک  ام یپ   یاز نرم افزار ها  یک یدوره، همه گروهها در    نیبودن ا  یبا توجه به مجاز        •

 و مشارکت موثر بود.   تیفعال یبرا انیدانشجو شتریب  بیعضو شده بود. هدف از حضور مدرس در گروهها ترغ  زیمدرس ن

در    یریادگی  جاد یخاطر از ا  نانیشد به منظور اطم  یکه طبق روال قبل توسط مدرس انجام م   یینها  یعالوه بر جمع بند         •

  ک یدر قالب    د یرا در به صورت مختصر و مف  ویمربوط به سنار  یروز برنامه مراقبت  5شد حداکثر تا    یاز آنها خواسته م  ان،یدانشجو

ناقص بودن،    ای شده در صورت وجود اشتباه    نییتع  فیکنند. مدرس پس از مشاهده تکل  یارگذارب و در سامانه    یجدول جمع بند

 داد.  یبازخورد م انیاشتباهات را برطرف کرده و به دانشجو

البرز مطرح  و در آن به شرح نکات قوت   یدانشکده پرستار  دیبا حضور اسات  یاول در جلسه ا  یبرنامه پس از اجرا  نیا  ج ی: نتاهمکاران

روش ها در ترم بعد    نیبهتر ا  یاجرا   یپیش رو مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و برا  یو ضعف پرداخته شد. هم چنین چالش ها

 شد.  یزیبرنامه ر

از حیث   ندیفرا  یاجرا  چندسال  یدر ط  یتغییرات  ،یارزشیاب  جی و نتا  انیمکرر مجر  یها  ینیهمکاران:  بر اساس نقد و بازب/انیمجر

 صورت گرفته است. ندیفرآ انیتوسط مجر سیشیوه ارائه و روش تدر ،ییمحتوا

 شد.   افتیچاپ مقاله در ینظرات متخصصان/داوران در ط افتیدر قیاز طر ،ی: نقد جوامع علم ی نقد جوامع علم 

 

 حاصل:   جینتا

 یمطالب شد به طور  یریادگی   ش یباعث افزا  یبه طور ملموس  یروش آموزش  ن ینشان داد که ا  ندیفرا  نیا  ینوبت اول اجرا  ی ها  یابیارز

شده با    سیبا آزمون برگزار شده از مباحث تدر  سهیدر مقا  یمشارکت  وهیشده به ش  سیکه نمرات آزمون برگزار شده از مباحث تدر

و تفکر نقادانه   لیو تحل  هیقدرت تجز  ش یکالس، افزا  یای فعال و پو  اریو بس  یجو مشارکت  نی. همچندبو  شتریب  اریبس  ،یروش سخنران

 کرد.  یم  قیرا تصد ندیبود که تحقق اهداف فرا یگرینکات د ان،ی مناسب به سواالت همتا یموثر و پاسخها حاتیجهت ارائه توض

 ی جذاب و کاربرد  اریرا بس  ویسناربر    یمبتن  یریادگی  ان،یدانشجو  ینشان داد که به صورت کل  ندیبخش دوم فرآ  یفیک  یبررس  جینتا

بودند.   کرده  ارتقا  یمشارکت  یریادگی ادراک  به  منجر  که  فعال  تیم  ی و  کار  ها  ،یمهارت  مراقبت  یارتباط  یمهارت  ارائه طرح   ی و 

  یطیداد که در مح  یم  انیامکان را به دانشجو  نیمختلف ا  یوهایشد، به عنوان نقطه قوت روش مطرح شد. ارائه سنار  یم  یمشارکت

 ی وهایکل نگر ارائه کنند. طرح سنار  کردیهمه جانبه و با رو  یاجازه آزمون و خطا داشته باشند و طرح مراقبت  منیشده و ا  یساز   هیشب

مهم اشاره شده توسط   اریشد. نکته بس  ی م  ی برنامه مراقبت  لیتکم  وچندجانبه موضوع    یمختلف، باعث بررس  ی مشترک در گروه ها

  انی بودن روش در ب ع یاز بد یحال استرس و اضطراب ناش ن یبود. با ا یریادگی تیو تثب ی نندگان، امکان مرور مطالب قبل مشارکت ک

 مشارکت کنندگان نمود داشت. یبرخ

  



 

312 

 استخراج شده از داده ها  طبقات

 زیر طبقات  طبقات اصلی 

 یادگیری مشارکتی  • یادگیری از هم و با هم 

 یادگیری فعال  •

 یادگیری پازل  •

 رقابت بین تیمی  •

 یادگیری درگیرانه  •

محیط ایمن   • واقعیت مجازی 

 یادگیری 

طرح مراقبتی   •

 هدفمند 

 مراقبت کل نگر  •

 تثبیت یادگیری  •

 عدم شناخت روش  • اضطراب

عدم هماهنگی  •

 تیمی 

 محدودیت زمان  •

 

نسبت به قبل    یبرنامه آموزش  ینمرات تفکر نقادانه بعد از اجرا  ن یانگینشان داد اگرچه م  ی کم  یداده ها  زی: آنالیدر بخش کم  جینتا

 معنادار نبود. یتفاوت از نظر آمار نیحال  ا نیداشت ، با ا شیاز آن افزا

  ±  3آزمون )    شیکه  نمره پ   ی قابل توجه بود به گونه ا  اریبس  انیدانشجو  ی نیبال  یریگ  میبر مهارت تصم  یبرنامه آموزش ریتاث  یبررس

 داشت. ی( تفاوت قابل مالحظه ا 135.78 ± 3نمرات در پس آزمون به )  نیانگمی به بتنس( 59.71

به    یدرس  یاز واحدها  یاریارائه بس  تیفیکه ک  یطیاست که در شرا  نیا  یآموزش  ندیفرا  نیا  یینها  یریگ  جهیمهم در نت  اریبس  نکته

  ی آموزش مجاز ریبه شدت تحت تاث 19 د یکوو ی در دوران پاندم  ی علوم پزشک ی در اغلب رشته ها  ،یو کاراموز ی عمل ی واحدها ژهیو

در منزل با هدف ارائه   یمراقبت پرستار  یدر واحد درس  یمیت  کردیبا رو  ویبر سنار  یمبتن  کیرونالکت   یریادگی  یقرار گرفت، اجرا

 شود.  یم هیمغتنم است و توص اریبس ، یرادسپایو به  یری ادگی زانیو با حداکثر م یجذاب، مشارکت یدر قالب یمراقبت یمحتوا
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  -ی اددهیاصول  یبر مبنا  یروماتولوژ یوپاتولوژیزی ف کیدوره الکترون یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 کی آموزش الکترون یریادگی

Design, implementation and evaluation of electronic course of rheumatology 

physiopathology based on the teaching-learning principles of e-learning . 

 

 : رفسنجاندانشگاه

 

 یمیفرد، معصومه رح  یعباس ترای: مندیفرآ  صاحب

 

 نا یاحسان زارع رنجبر، مب  ا،ین  یحسن احمد  ،یآباد  نیحس  یترک آباد، زهرا باقر  یپور، الهام محمد ی: مهسا حسنندیفرآ  همکاران

 پور یتق

 

 :یکل  هدف

در مقطع    یریادگی   -ی اددهیاصول    یبر مبنا  ،یبیو ترک  کیکامال الکترون  کرد یبا رو  یدوره روماتولوژ  یابیاجرا و ارزش  ،یآموزش  یطراح

 یعموم  یدوره پزشک  ینیمقدمات بال

 

 : یاختصاص اهداف

 کیالکترون یموثر دوره ها یآموزش یالزم جهت طراح یریادگی  -ی اددهیاصول  یبررس-1

  - ی اددهیاصول    یبر مبنا  ،یبیو ترک   کیکامال الکترون  کردیبا استفاده از رو  یساختارمند و مدون دوره روماتولوژ  یآموزش  یطراح-2

 یریادگی

 یریادگی - یاددهیاصول  یبر مبنا ،یبیو ترک کیکامال الکترون کردیبا استفاده از رو یدوره روماتولوژ یاجرا-3

 ی بیو ترک کیکامال الکترون کردیبا رو یدوره روماتولوژ یآموزش یاثربخش یابیارزش-4
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 : مسئله   انیب

 وعیداشت. ش ایدر دن یمراقبت بهداشت  یها ستمیو س یاقتصاد ،یتیبر مسائل جمع یگسترده ا راتیتاث 19-دیکوو یریهمه گ وقوع

ارائه   یها  وهیدانشگاه ها، ش  یل یدانشگاه ها شد. به دنبال تعط  یل یداشته و سبب تعط  یعواقب گسترده ا  زیبر آموزش ن  یماریب  نیا

جر به ظهور و من  کیآموزش به حالت الکترون  ریی(. تغ1)  افتی  ر یی تغ  کیارائه آموزش الکترون  وهیش   هو ب  افتهی  یادیز  ریی آموزش تغ

  زین  ن یاز ا  شیدوران محدود نشده و پ   نیبه ا  کی(. البته، کاربرد آموزش الکترون1شده است )  یخالقانه ا  یآموزش  ی کاربرد روش ها

 نترنت یاستفاده از ا  یبه معنا  کی(. آموزش الکترون2قرار گرفته است )  ستفادهموثر مورد توجه و ا  یآموزش   یاز روش ها  یکیبه عنوان  

الکترون  ی ارائه آموزش م  ندیدر فرا ارائه موثر و سازمانده  یکردیرو  کیباشد. آموزش  شده، چند عنصر مهم    ی است که در صورت 

سازد    یم   تیتقو  ی را به خوب  رانیفراگ  انیکرده و تعامل و مشارکت م  جادیفعال را ا  یریادگیو    یمحور   - رندهیادگیآموزش، شامل  

بد2) اسات  ب،یترت  نی(؛  است  پزشک  دیالزم  علوم  ترب  یآموزش  منظور  بو  تیبه  توانمند،  آموختگان  پزشک  ژهیدانش  حرفه  از   یدر 

  ی متفاوت  یکردهایدر رو  کی(. آموزش الکترون5-3)  ند یاستفاده نما  کینوآورانه و متنوع آموزش الکترون  یریادگی   - یاددهی   یکردهایرو

همزمان قابل ارائه  ریبه صورت همزمان و غ  کردیو در هر دو رو ردیگ یمورد استفاده قرار م یبیو ترک کیشامل آموزش کامال الکترون

است    نیمتنوع و متفاوت آموزش آنال  یها با استفاده از پلتفرم ها  یارائه سخنران  ک،یروش ها در آموزش الکترون  نیاست. از موثرتر

  ن یاز متداول تر  ی کیموثر،    یها   ی(. به منظور ارائه سخنران6خوردار هستند )بر  زین  انیتعامل با دانشجو  یاز آنها از سطح باال  یکه برخ

(. استفاده از  7باشد )  یمحتوا م  لیتکم  ایبه منظور ارائه    لمیاستفاده از ف  ان،یمورد استفاده جهت ارائه آموزش به دانشجو  ی روش ها

 ش یاز آموزش را افزا  رانیو عملکرد فراگ  تیرضا  لیدل  نیبه هممحور داشته و    -ریفعال و فراگ  یری ادگی   شیافزا  بر  یادیز  ریتاث  لمیف

 (.  10-8دهد ) یم

الکترون  از ین  19-د یکوو  ی ریبا وقوع همه گ  ایدن  یاز کشورها  یاریهمانند بس  زین  رانیا  در از آموزش    ش یاز پ   شیب  کیبه استفاده 

 ران، یو سالمت فراگ  تیمساله امن  گرید  یان و از سوو ارائه آموزش به آن  رانیفراگ  یسو، ضرورت توانمندساز  کی. از  دیاحساس گرد

. ضمن  ردیآمده، مورد توجه قرار گ  ش یبه عنوان تنها راهکار مطرح جهت گذر از چالش پ   کیلکترونسبب شد استفاده از آموزش ا

فعال و مشارکت    یریادگی  نهیزم   شیموثر جهت افزا  یآموزش  کردیرو  کیبه عنوان    کیالزم است آموزش الکترون  یبه طور کل  نکه،یا

دوره    یآموزش  یحاضر، طراح  ندیبا انجام فرا  ب،یترت  نی(. بد10)  ردیگمورد استفاده قرار    ،یریادگی   - یادده ی   یندهایدر فرا  رانیفراگ

جود مو  یمجاز  یو پلتفرم ها  لمیف  یبا استفاده موثر از تکنولوژ   یبیو ترک  کیآموزش کامال الکترون  کردیبا استفاده از دو رو  یروماتولوژ

 . دیگرد یابیآن ارز یموزشآ یانجام گرفت و اثربخش ک،یآموزش الکترون یریادگی - یادده یاصول  یبر مبنا

  

 .1 Sandhu P, de Wolf M. The impact of COVID-19 on the undergraduate medical curriculum. 

Medical Education Online. 2020;25(1):1764740 . 

 .2 Ellaway R, Masters K. AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, 

teaching and assessment. Medical teacher. 2008;30(5):455-73 . 

 .3 Huynh R. The role of E-learning in medical education. Academic Medicine. 2017;92(4):430- 

 .4 Emanuel EJ. The inevitable reimagining of medical education. Jama. 2020;323(12):1127-8 . 
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 .5 Ruiz JG, Mintzer MJ, Leipzig RM. The impact of e-learning in medical education. Academic 

medicine. 2006;81(3):207-12 . 

 .6 Kay D, Pasarica M. Using technology to increase student (and faculty satisfaction with) 

engagement in medical education. Advances in physiology education. 2019;43(3):408-13 . 

 .7 Ou C, Joyner DA, Goel AK. Designing and Developing Video Lessons for Online Learning: A 

Seven-Principle Model. Online Learning. 2019;23(2):82-104 . 

 .8 Bordes SJ, Walker D, Modica LJ, Buckland J, Sobering AK. Towards the optimal use of video 

recordings to support the flipped classroom in medical school basic sciences education. 

Medical Education Online. 2021;26(1):1841406 . 

 .9 Tang B, Coret A, Qureshi A, Barron H, Ayala AP, Law M. Online lectures in undergraduate 

medical education: scoping review. JMIR Medical Education. 2018;4(1):e9091 . 

 .10 O’Doherty D, Dromey M, Lougheed J, Hannigan A, Last J, McGrath D. Barriers and 

solutions to online learning in medical education–an integrative review. BMC medical 

education. 2018;18(1):1-11 . 

  

 :یخارج  اتیتجرب

  ی ها  دواژه یگوگل اسکالر با استفاده از کل  یو موتور جستجو  Scopus   ،PubMedیاطالعات   یها   گاه ی شواهد، پا  یمنظور بررس  به

online-education،electronic education  ،rheumatology teaching   ،blended learning   ،

rheumatology education ،course principles online گرفت. رمورد جستجو قرا 

  ، یبیو چه به صورت ترک  یچه به صورت انحصار  کیبود که استفاده از آموزش الکترون  ن یا  انگریانجام گرفته ب  ات یشواهد و تجرب  یبررس

 در نظر گرفته شود. یآموزش حضور یبرا  نیگزیجا یاثربخش و حت یش آموزشرو کیتواند به عنوان  یم

زودهنگام، ارجاع  صیتشخ ی( و همکاران با هدف آموزش مهارتها Pinoتوسط ) یبیدوره آموزش ترک ،یمنظور آموزش روماتولوژ  به

و اجرا شده   یو متخصصان اطفال مناطق دور دست طراح  ارانیبه دست   یاسکلت  - یعضالن  یها  یمار یو درمان ب  تیریبه موقع و مد

 ش یآنان از عملکرد روزانه را افزا  تیو رضا  یریادگی آنان به اهداف    یابیدست  زانیم   رانیفراگ  ینیحل مسائل بال  یی دوره توانا  نیاست. ا

 (. 11داد )

در دانشگاه اتاگو    یبیترک  کردی با رو  یلوژ( و همکاران انجام شد، ماژول آموزش روماتوStebbingsکه توسط )  یگریمطالعه د   در

جهت استفاده    یموثر آموزش  کردیرو  کیتواند به عنوان    ی م  یبیترک   کردیدوره نشان داد رو  ن یا  یابیارزش  ج ی. نتاد یو اجرا گرد  یطراح

 (. 12مداوم در نظر گرفته شود )

 یبا هدف توانمندساز  ی بر وب و تعامل  یبه صورت مبتن  یروماتولوژ( و همکاران، ماژول آموزش  Batthishتوسط )  گری مطالعه د  در

آنان را    یریادگی  یآموزش  کردیرو   نیو اجرا شد. شرکت کنندگان دوره معتقد بوده اند که ا  یاطفال طراح  یاریدوره دست  رانیفراگ

 (. 13ارتقاء داده است )
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  ی دوره ها  بود، که همگ   نیبر اصول و ساختارمند ا  یمبتن  یاجراو    یطراح  تیمتون و شواهد، اهم  ینکات قابل توجه در بررس  گرید  از

 اصول بودند. نیو ضرورت توجه به ا تیاهم انگریب

مطالعه نشان  نیا جیو ارائه شد. نتا یبررس نیآنال یآموزش یدوره ها یو اجرا ی(، اصول موثر طراحCrewsتوسط ) گریمطالعه د در

 (. 14) ابد یارتقاء  رانیو عملکرد فراگ یریادگیو   افتهی شیدوره افزا یشود اثربخش  یاصول سبب م نیداد، توجه به ا

به سمت   د،یکوو  یریکه در وقوع همه گ  ییعملکرد دانشگاه ها  ز،ی(، انجام شد، نMahmood( و )Baoکه توسط )  یمطالعات  در

ارائه    نیآنال  ی آموزش  یموثر دوره ها  یو اجرا  یطراح  ی ها  یقرار گرفت و استراتژ  یرفتند، مورد بررس  نیآنال  یآموزش ها  یاجرا 

 (. 16, 15) دیگرد

  لمیف  نیمثبت  ا  یآموزش  یو اثربخش  یآموزش  یها  لمیقابل توجه استفاده از ف  ریمطالعات نشان داد، تاث  یکه بررس  یموضوعات  گرید  از

 یرا حت  رانیفراگ  یریادگی  ندی فرا  یسخنران  یها  لمیکه ضبط و کاربرد موثر ف  یبیبود به ترت  یریگ ادی–یاددهیها با توجه به اصول  

 (. 17دهد ) یم  شیافزا یآموزش یدوره ها نیو مشارکت آنان را از ا تیرضا زانیارتقاء داده و م یناختش طهیح یدر سطوح باال

 .11 Pino S, Mora C, Diaz A, Guarnizo P, Jaimes D. Improving skills in pediatric rheumatology 

in Colombia: A combined educational strategy supported by ILAR. Clinical rheumatology. 

2017;36(7):1631-5 . 

 .12 Stebbings S, Bagheri N, Perrie K, Blyth P. Blended learning and curriculum renewal across 

three medical schools: The rheumatology module at the University of Otago. Australasian 

Journal of Educational Technology. 2012;28 (7.)  

 .13 Batthish M, Bassilious E, Schneider R, Feldman BM, Hyman A, Shirley M. A unique, 

interactive and web-based pediatric rheumatology teaching module: residents’ perceptions. 

Pediatric Rheumatology. 2013;11(1):1-5 . 

 .14 Crews TB, Wilkinson K, Neill JK. Principles for good practice in undergraduate education: 

Effective online course design to assist students’ success. Journal of Online Learning and 

Teaching. 2015;11(1):87-103 . 

 .15 Bao W. COVID‐19 and online teaching in higher education: A case study of Peking 

University. Human Behavior and Emerging Technologies. 2020;2(2):113-5 . 

 .16 Mahmood S. Instructional strategies for online teaching in COVID‐19 pandemic. Human 

Behavior and Emerging Technologies. 2021;3(1):199-203 . 

 .17 Prunuske AJ, Batzli J, Howell E, Miller S. Using online lectures to make time for active 

learning. Genetics. 2012;192(1):67-72 . 
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 : یداخل  اتیتجرب

در    ی و مقطع  یتجرب  مهیانجام دو مطالعه ن  انگر یبSIDو     Magiran  ی اطالعات  گاه ی دو پا  یجستجو   قیاز طر  ی شواهد داخل  یبررس

 یاستفاده از روش ها  شتریب  یبود. در هر دو مطالعه، اثربخش  یدر درس روماتولوژ   کیآموزش الکترون  یاستفاده از روش ها  نهیزم

 (. 19, 18نشان داده شده است ) یرانسخن شبا رو سهیدر مقا کیآموزش الکترون

 است:  یدر سطح کشور ینوآور یدارا ل، یذ ل یحاضر به دال ند یحال، فرا نیا با

از   یکوتاه مدت در خصوص بخش  یمقطع  یبه اجرا  کیبوده و در آنها استفاده از آموزش الکترون  ی موجود از نوع مداخله ا  مطالعات

 محدود شده است.  سیتدر  یروش ها ریبا سا سهیدرس و مقا

موثر، ضبط و   یاصول آموزش  ینشده و به صورت کامال ساختارمند و بر مبنا  هیدوره به شکل معمول، ته  نیا  یمواد آموزش  محتواو

 ارائه شده است(. وستیدر ادامه و در قسمت پ  یآموزش یبه محتواها یدسترس نکیاست. )ل ده یگرد  نیتدو

 ( صورت گرفته و اجرا شده است.Backwardشناخته شده )  یآموزش یمدل طراح  ینادوره به شکل کامال مدون و بر مب یطراح

 در نظر گرفته شده است.  کیالکترون ی دوره ها یالزمه اجرا  یریادگی  - یاددهیدوره، اصول  یو اجرا یتمام مراحل طراح در

  یطراح  قیاست از طر  ده ی گرد  ی که سع  ی بیمدنظر قرار گرفته، به ترت  ی نیمقطع مقدمات بال  یآموزش  تیدوره، ماه  یو اجرا  یطراح  در

به سطوح   رانیفراگ  یابیدست  نهینقش، زم  یفایو ا  سیبر ک  یمثل آموزش مبتن  یسیتدر  یو روش ها  تیفیبا ک  یآموزش  یمحتواها

 فراهم شود.   یشناخت یباال

 

 .18 Khoshnoodifar M, Mottaghi P, GHaderi GHahfarokhi MR. Assessing the Students' 

Learning and Satisfaction of the Face-to-Face Teaching or Hybrid Learning of Rheumatology. 

Iranian Journal of Medical Education. 2020;20:318-25 . 

 .19 Mottaghi P, Najimi A. Teaching medical students: Computer-based teaching versus 

traditional lecture. Iranian Journal of Medical Education. 2018;18:1-7 . 

 

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

  د یآغاز گرد1399  ی لیاول سال تحص  مسالیآن از ن  یانجام گرفت و اجرا  19-د یکوو  یریحاضر با شروع همه گ  ند یفرا  ن یو تدو  یطراح

. انجام  افتی تداوم خواهد    ان،یدانشجو  ریسا  یوپاتولوژیزیو با شروع مقطع ف  دهیاجرا گرد  1400و    1399اول سال    مسالیو تاکنون در ن

از   یابیاجرا و ارزش  ،یوپاتولوژیزیدر مقطع ف  کیالکترون  کردیبا رو  یدوره آموزش روماتولوژ  یدر سه مرحله شامل، طراح  ندیفرا  نیا

 آن صورت گرفت.  یآموزش یاثربخش زانیم
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 دوره:   یطراح  -اول  مرحله

ساختارمند و مدون   یکند، طراح  یم  لیموثر و سودمند تبد  یرا به دوره ا کیدوره آموزش الکترون  کیکه  یموارد نیاز مهمتر یکی

  ی امدهایبه پ   رانیناقص فراگ  یاب یدست  ا ی و    ی ابیسبب عدم دست  ف،ی ضع  یآموزش  یباشد. طراح  ی م  یآموزش   یاصول طراح  ی آن بر مبنا

 (. 20کند )  یم  جادیا د یو هم اسات  رانیفراگ یرا هم برا یندیاخوشان  یریادگیشده و تجارب  یریادگی

مدون و ساختارمند    یاوال، درس به شکل  رد؛یمد نظر قرار گ  یبه طور اساس  ی ژگیسه و  د ی گرد  یدوره سع   نیا  یدر طراح  نیبنابرا 

دروس در مقطع    تیو سوما ماه  ردیآن قرار گ  یو اجرا  یطراح  یمبنا  ک،یآموزش الکترون  یریادگی  - ی اددهیگردد. دوما اصول    یطراح

  ینیبال  یجهت ورود به دوره ها  انیدانشجو  ی دوره، امکان کسب آمادگ  نیا  یکه اجرا  ی به شکل  رد،یگمورد توجه قرار    یوپاتولوژیزیف

 شکل ممکن فراهم آورد. نیرا به بهتر

  

 دوره:  یطراح  ییربنایز  یریادگی  - یاددهیاصول    ن ییتع  -گام اول- 1- 1

اصول   نیاز مهمتر  یک یشدند.    نییتع  یدوره آموزش  نیا  یو اجرا  یطراح  ییربنایاقدام، اصول ز  نیبه عنوان اول  ،یمرحله طراح  در

  ،یریادگیاهداف    انی م  دیاست که با  یتناسب و تطابق  ،یآموزش حضور  یهمانند دوره ها  ک،یالکترون  یدر دوره ها  یریادگی  -یادده ی

(  Alignانطباق )  جادیا  نیوجود داشته باشد. بنابرا  رانیو ارائه بازخورد به فراگ  ی ابیارز  یها  وهیش  و   یریادگی   -ی اددهی   یها  تیفعال

 دوره مورد توجه قرار گرفت. نیا یاست که در طراح یاصل نیمهمتر 1مطابق شکل شماره 

 ی آموزش یطراح یعناصر ضرور  انیانطباق م جاد ی: ا1شکل  

ا  عالوه دوره آموزش    یو اجرا   یدر طراح  یاصول مهم و ضرور  ریسا  ،یبرنامه آموزش  یعناصر ضرور  نی انطباق ب  جادیبر تناسب و 

 مد نظر قرار گرفتند: 2مطابق شکل ک،یالکترون

 ( رانیفراگ هیو توج ییانتظارات و اهداف دوره )خوشامدگو تی*شفاف

 ران یو فراگ دیاسات انیمشارکت و تعامالت م شی*افزا

 فعال  یریادگی کیو تحر جادی*توجه به ا

 ران یفراگ ان یو تعامالت م یهمکار شی*افزا

 ران یاز فراگ تی*ارائه بازخورد به موقع و حما

 هت انجام و ارائه آنها( ج یبازه زمان نییشده و تع یطبق برنامه زمانبند یریادگی  یها تی دوره )ارائه فعال قیدق ی*زمانبند

 ( یریادگی یها   تیو فعال یآموزش یاز رسانه ها یمتنوع  فی)در نظر گرفتن طیری ادگیمختلف  یتوجه به سبک ها 

 دوره یو اجرا یطراح یمبنا یریادگی - یاددهی: اصول 2 شکل

  

 :یآموزش  یانتخاب مدل مناسب طراح - گام دوم - 1- 2
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 نیمنظور الزم است، بهتر  نیباشد. بد  ی م  یمدل مناسب طراح  ای انتخاب راهبرد    ،یدوره آموزش  یدر طراح   گریقابل توجه د  موضوع

به    دی شود، با  یکه انتخاب م  ی و مدل  کردی. روردیشواهد موجود انتخاب شده و مورد استفاده قرار گ  یبر مبنا  یآموزش  یمدل طراح

 ی را برا  یریادگی   یها  تیتجارب و فعال  نیدوره برآورده ساخته و بهتر  یو اجرا  یرا از طراح  دیاسات   ی ازهایشکل ممکن ن  نیبهتر

  یدوره پزشک  یدر برنامه درس  د یکوو  یریقبل از وقوع همه گ  یکه دوره آموزش درس روماتولوژ  یی به وجود آورد. از آنجا   رانیفراگ

  یبیترک  ای  کیبه الکترون  یآن از حضور   یاجرا  کردیرو  رییتنها تغ  ندیافر  نیشد و در ا  یارائه م  یوجود داشت و به حالت حضور  یعموم

مرحله، در ابتدا   3در    3مدل مطابق شکل  نی. بر اساس ادی( انتخاب گردBackwardبک وارد )  یآموزش  یمد نظر بود، مدل طراح

  نیتحقق ا  زانیکه م  یبه شواهد  ی ابیستد  وهیو ش  یابیشوند، پس از آن نحوه ارز  ی م  نییمورد انتظار از دوره تع  یامدهایاهداف و پ 

  یبرا  یریادگی تجارب    جاد یا  ی ها  وهیو ش  یریادگی   یها  یاستراتژ  ان یگردند و در پا  ی م  نییو تع  یکند، طراح  ی م  نییاهداف را تع

  یها  ورهارائه در د  کردیرو  یفور  رییامکان تغ  یمدل به خوب  نی شوند. ا  یانتخاب م  یریادگی  یها  تیفعال  یو به طور کل  رانیفراگ

  یمناسب جهت طراح  یچارچوب  نیمورد انتظار و همچن  جیو نتا   امدها یپ   ی اب یتوجه و دست  نهیکند و زم  ی موجود را فراهم م  یآموزش

 دهد.  یرا ارائه م یمجاز یدوره ها

 (Backward) یآموزش یمدل طراح 3 شکل

  

 دوره:  یآموزش  یگام سوم: طراح- 1- 3

ها ارائه   وستیانجام گرفت )شرح کامل در پ   لیمدل بک وارد در سه مرحله به شرح ذ  یدوره بر مبنا  یآموزش  یگام، طراح  نیا  در

 شده است(. 

دوره به آن دست  انیدر پا رانیمرحله آنچه الزم است فراگ نیمورد انتظار دوره: در ا یامدهایو پ  جی نتا نییتعمرحله اول:    - 1- 3- 1

 .دیگرد نییتع یوپاتولوژیزیدر مقطع ف یمورد انتظار درس روماتولوژ  یامدهایو اهداف و پ  ابند ی

  

 ج یتحقق نتا یشواهد قابل قبول جهت بررس نییتعمرحله دوم:   - 1- 3- 2

  یامدهایبه اهداف و پ   رانیفراگ  یابیدست  زانیاز م  یکه شواهد  ییو ابزارها  دیگرد  نییتع  رانیفراگ  یابیارز  یمرحله روش ها  نیا  در

 سازند، مشخص شدند.  ی مورد انتظار دوره را فراهم م

  

 یآموزش یزیو برنامه ر  یریادگیتجارب  یزیطرحر مرحله سوم:  -3-1- 3

  یو روش ها  یریادگیاهداف    نیی. با تعدی گرد  نییتع  یریادگی   یها  تیو فعال  یآموزش  یو راهبردها  س یمرحله نحوه تدر  نیا  در

کند،    ی دوره را فراهم م  یریادگیبه اهداف   رانیفراگ  یابیدست  نهی که زم  یآموزش  یراهبردها  نسبت به  یواضح تر  د یمدرس د  ،یابیارز

 . دینما نییتع رانیفراگ یمناسب را برا یآموزش بع تواند منا یکرده و بهتر م  دایپ 

  

 دوره  ی اجزا نیو تدو  یطراح  - گام چهارم- 1- 4
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 : دی گرد نیو تدو هیته ل یدوره شامل موارد ذ یگام عناصر و اجزا نیا در

ابتدا محتوادوره  یآموزش  یمحتوا   نی و تدو  هیته  -1- 4- 1  یگروه روماتولوژ  نیو متخصص  د یدوره با نظر اسات  یآموزش  ی: در 

  یریادگی  - یادده یاصول    یو بر مبنا  نییشد و پس از آن محتوا تع  لیمحتوا تشک  د یو تول  هیمنظور کارگروه ته  ن ی. بدد یگرد  نییتع

مورد نظر جهت ارائه در  یشدند. پس از انتخاب موضوعات، محتوا یزیو برنامه ر ن یتدو لیذ اجزاءراستا  نی. در ادی گرد دیو تول هیته

مرحله  نیکه مهمتر یی. از آنجادیاستفاده گرد یآموزش یها لمی ف هیمحتوا از ضبط و ته هی . به منظور تهدیگرد هیته کی بستر الکترون

  ن ی و زمانبرتر  نیدشوارتر  رد،یدر آنان مد نظر قرار گ  یریادگی  –  یادده یاصول    تیاها بود و الزم بود رع   لمیف  نیا  هیانجام کار ضبط و ته

 : دیو ارائه گرد یطراح لیمورد استفاده در دوره با محتوا و قالب ذ  یآموزش یها   لمیتجربه حاضر بود. ف تیفعال

 ن ییتع  یعموم  یدوره پزشک  کولومیدرس در کور  یسرفصل ها  یسرفصل دروس و مطالب بر مبنا   مطالب: ( سرفصل دروس و الف

 . دیگرد

تهWelcome and Start Here)  دوره  نی( بخش آغازب منظور  به  آغاز  هی(:  ف  نیبخش  عنوان    ی لمیدوره،  کالس  "تحت 

اهداف و    انیو ب  هیتوج   نیو همچن  رانیفراگ  زهیکالس ها و جلب عالقه و انگ  یحضور  یفضا  یساز  هیبا هدف شب  "ییخوشامدگو

را که قرار بود،    یبه کالس درس  دنیمدرس روند حضور در دانشگاه و رس  قایکه دق  بیترت  ن یبد  د،یگرد  هیانتظارات دوره به آنان ته

داده    شیبه آنان نما   زین  انیدانشجو  ابی نمود. فرم حضور و غ   یساز  هیها شب  لمیدر ف  ابندیدر آن حضور    یدر حالت حضور  رانیفراگ

آنان   یبرا  یحضور  یمشابه فضا  ییفضا   ،در کالس قبل از کرونا   انیاز حضور دانشجو  یدسته جمع  یعکس ها  شی شد و با نما  یم

باشد، بخش    ی م   ریپذ   امکان   لی ذ  نکیل  قی( از طرهیتوج  - ییجلسه اول )خوشامدگو  لمیبه ف  یشد. مشاهده و دسترس  ی م  یساز  هیشب

  ان یانشجودر د  یریادگیشوق    جادیو ا  زهیبا هدف حفظ انگ  یآموزش  یارائه محتوا  یها  لمیهمه ف  ی(در ابتداقهیدق2)  لمیف  نیا  ییابتدا

 شد.  یم دارائهیدر دوران سخت کوو

https://s17.picofile.com/d/8414057676/09c3a326-3646-43a6-afc1-383cabe85741/seronegative1.mp4 

  لم یف  نیا  هی. به منظور تهدیگرد  میو تنظ  هیته  یآموزش  یها  لمی دوره در قالب ف  یآموزش  ی: محتوادوره  یاصل  ی(مواد و محتوا ج

از تابلو به   یانجام سخنران  نیشد. درح  یضبط م  mini-lectureو در قالب   یر یاز مباحث مهم به صورت تصو  یها، در ابتدا سخنران

بود که قرار و چهره    یبیها به ترت  لم یمدرس در ف  ستادنیشد و حالت ا  ی مطالب استفاده م  یبند  ستهو د  یمنظور ارائه نقشه مفهوم

پس از ضبط، مجددا    لم یاست، قابل مشاهده باشد.ف  رانیفراگ  دید  ی  هیزاو  یورکامل مدرس در کنار تابلو مانند آنچه در کالس حض

که    یبیشد، به ترت  ی م  لیتکم  یدر قالب آموزش  Camtasia Studio  رشده و با استفاده از نرم افزا  ینیتوسط مدرس مرور و بازب

که هر موضوع تازه    یشد. به شکل  یارائه م رانیمتناسب به فراگ یا  انهیمدرس با استفاده از اشکال را  یسخنران  نیمهم در ح  میمفاه

 تیجذاب  نکهیکار عالوه بر ا  نیشد؛ ا  یتابلو ارائه م  یمناسب آن با استفاده از نرم افزار بر رو  ریشد تصو  یکه توسط مدرس عنوان م  یا

  یآنان م  یداریساختن سبک د  ریو درگ  رانیقدرت تجسم و مشاهده فراگ  تیداد با تقو  یم  شیافزا  رانیفراگ  یو محتوا را برا  لمیف

  ریاز تصاو  فادهو حافظه آنان کمک کند و مطالب و بخش مهم محتوا را به طور کامل و با است  یر یادگیقدرت    شیتوانست به افزا

  حیتوض  دیروماتوئ  تیآرتر  یماریالئم بو استاندارد به آنان منتقل سازد )به عنوان مثال همزمان که مدرس در مورد ع   ی جذاب، علم

  لم یشود(. ف  یحالت نشان داده م   نیاز ا  یریدارد، تصو  نگریف  گریحالت تر   یماریب  ن یکند که دست افراد مبتال به ا  ی م  انیدهد و ب  یم

هر مبحث دو هفته به طول   لمیف  یشد، ضبط و آماده ساز  ی و ارائه م  یآماده ساز  یا  قهیدق  25تا    20در مدت زمان    یموزشآ  یها

 باشد.  ی و مشاهده م یقابل دسترس لیذ  یها نکیل قیشده از طر هیته یآموزش یها  لم یاز ف یی. نمونه هادی انجام یم

https://s17.picofile.com/d/8414057868/c903ac6c-44eb-466b-a325-1f1f2cd9b70b/seronegative2.mp4 
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https://s17.picofile.com/d/8414057942/b77da2a2-ba01-4558-91c3-6bf3b7da172e/seronegative3.mp4 

https://s17.picofile.com/d/8414058034/0365a2f6-239d-4e35-aea9-9bf5d44b4164/seronegative4.mp4 

https://s17.picofile.com/d/8414058068/d61a7bc0-88f4-4958-ad5d-7e93cc0a3d49/seronegative5.mp4 

  

 ه یته  یها  لمیاز ف  کیهر مبحث و هر    ی برا  ،یآموزش  ینکات اصل  ی: به منظور مرور و جمع بندی مرور و جمع بند  یها  لی(فاد

بود که    یها به صورت  ل یفا  نیا  یشد. محتوا  یو صداگذار  یطراح  دیاسال  یمجموعه ا  ،یو نکات ضرور  یاصل  یمحتوا  یشده بر مبنا

هر مبحث به آنان ارائه   یاز مطالب و نکات اصل  یمهم را فراهم سازد و خالصه قابل فهم  یبه نکات آموزش  رانیبتواند امکان توجه فراگ

ها عالوه    لیفا   نیآنان قرار دهد. در ا  اریساختارمند در اخت  یرا به شکل  لم یموارد ارائه شده در ف  یو بخاطرسپار  تیتثب  نهیداده و زم

و  رانیفراگ شتریو جلب توجه ب  یبا هدف جمع بند یدها، نکات مهم آموزشیمنظم اسال یمنسجم مطالب و صداگذار یبر دسته بند

 قهیدق30تا  25 یدر زمان ها زیها ن ل یفا نیشدند. ا ی مشخص شده و ارائه م  یرنگ  یآنان با ارائه مطالب درکادرها یریادگی لیتسه

  یشده است طراح یسع نکهیشد؛ ضمن ا  ی م ه آنان استفاد یجهت طراح یقابل فهم و واضح علم  ر یه و از تصاوشد میو تنظ هیته یا

  ی ها  نکیل  قیها از طر  لیفا  نی . نمونه اردیشکل ممکن انجام گ  نیو جذاب تر  نیباتریبه ز  یداریو د   یکیها از جهت گراف  لیفا  نیا

 باشد.   یو مشاهده م  یقابل دسترس لیذ

https://s16.picofile.com/d/8411886634/32a873fc-3c08-4e72-a9d5-1c1a7186fff4/RA_Slide.mp4 

https://s16.picofile.com/d/8411885818/c8893d35-2d28-4454-86cb-aea9ead0dd9a/lupus_slide_final.mp4 

  

ایآموزش  یها   یاستراتژ   نییتع  - 4- 1- 2 بر مبنا  نی: در  استراتژ  نییتع  یریادگی  یها  تیاهداف و فعال  یمرحله   یها  یشده 

  یها ی. تناسب استراتژدیگرد نییتع رانیفعال در فراگ یریادگیتجارب   جادیو ا یریادگی  یها تیفعال یمناسب جهت اجرا یآموزش

دوره روش ها و   نیا  یبه منظور اجرا   نیدارد. بنابرا  یادیز  اریبس  تیاهم  یریادگی  یها  تیلبا اهداف و انتظارات دوره و فعا  یآموزش

 انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت:  لیذ بیبه ترت  سیتدر یراهبردها

 ( لمی)ف یسخنران روش

 بر مورد  یمبتن سیتدر روش

 نقش  یفایا روش

 بر پروژه یمبتن آموزش

 پرسش و پاسخ  راهبرد

 ارائه بازخورد  راهبرد

دوره    یاجرا  یموثر دوره و بسترها  یدر اجرا  ازیمرحله تعامالت مورد ن  نی: در ادوره  یتعامالت و بستر اجرا   ن ییتع   - 4- 1- 3

نو دیگرد  نییانتخاب و تع موارد  لیو تشک  Adobe Connectپلتفرم    د،ی. سامانه  واتساپ،  ارائه دوره و    ی گروه  بودند که جهت 

 گرفتند. قرار  استفادهتعامالت انتخاب شده و مورد  یبرقرار
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باشد که در    یم  یآموزش  یدوره ها  گریجزء د  ران،یفراگ  یابیارز  یها  وهیش  نیی: تعرانیفراگ یابی ارز ی ها وه یش ن ییتع -4- 1- 4

 در گام سوم ارائه شده است  بکار گرفته شدند. یآموزش یمطابق آنچه در جدول طراح زیحاضر ن ندیفرا

با   1400اول سال    مسالیو در ن  کیدوره به شکل کامال الکترون  1399  یلیاول سال تحص  مسالی : در ندوره  ی اجرا  -دوم   مرحله

 ریکه بعد از دو کالس غ   یبیبه ترت   دیبرگزار گرد  زین  یحضور   ی به موازات موارد فوق کالس ها  دیجد  یآموزش  یها  استیابالغ س

 نشان داده شده است. ل یذ اگرامی دو دوره در د ن یا یاجرا قیدق روندشد.  یبرگزار م یکالس حضور کی ،یحضور 

 قرار گرفت.  یابیدوره در دو بعد مورد ارزش یآموزش یاثربخش  زانیدوره، م ی: پس از اجرادوره  یابیارزش  -سوم  مرحله

 دوره یاجرا کردیدر سه رو انی: نمرات دانشجو1جدول

  

باشد.    ی دوره م  یاثربخش  زانیم  نییاز شواهد مهم جهت تع  یکی  رانیفراگ یاب یارز  جی: نتادوره  یآموزش  یاثربخش  یابیارزش  - الف

ارز  رانیفراگ  ب،یترت  نیبد   ند،یفرا  یاثربخش  زانیم  قیدق  ی. جهت بررسدی گرد  نییآنان تع  یریادگی  زانیقرار گرفته و م  یابیمورد 

  یاثربخش  انگریب  جیقرار گرفت، نتا  سهیمورد مقا (  یبیو ترک  کیکامال الکترون  ،ی)حضور  کردیبا رو  اجرادر سه دوره    انینمرات دانشجو

 (.  1دوره بود )جدول نیا یآموزش

  

محقق ساخته   یسنج  تیو نحوه ارائه دوره، با استفاده از پرسشنامه رضا  کردی: در بعد دوم، رونحوه اجرا و ارائه دوره  یابیارزش  - ب

  -ی اددهیاصل منتخب    9  یبر مبنا  طهیح  9باشد که در    ی م  یا  نهی گز  5  کرتیل  اسیبا مق  تم یآ  48  یپرسشنامه حاو   نیشد. ا  یابیارزش 

 ارائه شده است:2در جدول شماره  ج یو نتا وستیشده است. پرسشنامه در قسمت پ  یک طراح یآموزش الکترون یریادگی

 ک یآموزش الکترون یریادگی- ی اددهیاز اصول  یدوره از جهت برخوردار یابیارزش ج ی:نتا2 جدول

  

 .20 O'Keefe L, Rafferty J, Gunder A, Vignare K. Delivering High-Quality Instruction Online in 

Response to COVID-19: Faculty Playbook. Online Learning Consortium. 2020 . 

 

 تعامل:   یها  وهیش

 رفسنجان یشکپژوهش در آموزش دانشگاه علوم پز تهیدر کم یپروپوزال طرح توسعه ا بیو تصو نیتدو

آموزش   یریادگی- یاددهیاصول    یبر مبنا  یروماتولوژ  یوپاتولوژیزیف کیدوره الکترون یابیاجرا و ارزش  ،یطراح"مقاله با عنوان    انتشار

 ینگار  ندهیو آ یابیارز سته،یز ی: تجربه هایکیالکترون یریادگی» یالملل نی ب ش یدر کتابچه هما "کیالکترون

 تالیجیدر جشنواره دانشگاه تهران د یمقاله در قالب سخنران ارائه

 یی و ماما  یآموزش پرستار یکنگره واکاو نیمقاله به چهارم ارسال
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 19-دیکوو یوزارت بهداشت جهت انتشار در کتابچه تجارب آموزش یتجربه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک ارائه

 جهت تبادل تجربه با آنان  یآموزش یاز محتواها ییدانشگاه و ارائه نمونه ها یتجربه در جلسه گروه آموزش  ارائه

 ی دانشکده پزشک یهمکار در جلسات گروه آموزش ی نیبال دیتجربه به اسات ارائه

دانشگاه علوم    یرشته پزشک  یها  نترنیو ا  ارانیگروه ها، دست  ری سا  یشامل: استاجرها  رانیفراگ  ری دوره به سا  یآموزش  یمحتوا  ارائه

 رفسنجان و شهرکرد یپزشک

  یدر دانشگاه علوم پزشک "کیالکترون یدوره ها یآموزش یطراح"با عنوان  ناریدر وب تیفعال نیحاصل از ا یتجربه و آموخته ها ارائه

 شهرکرد 

در دانشگاه علوم    "کیآموزش الکترون  یریادگی  -ی اددهیاصول  "با عنوان    ناریدر وب  تیفعال  نیحاصل از ا  یتجربه و آموخته ها  ارائه

 شهرکرد یپزشک

 هزاره یعلوم پزشک یدر دانشگاه ها یکیالکترون یریادگی یمجاز یمل  شی تجربه در هما یررسمیتبادل و ارائه غ   

 

 نقد:   یها  وهیش

  یگزارش کامل و مرحله ا  ک،یالکترون  یریادگیو    یآموزش مجازحوزه    ی ها و کنگره ها  ش یخبرگان: عالوه بر ارائه تجربه در هما  نقد

را   یبیدوره به صورت ترک  یشد. آنان اجرا  افتیحوزه ارائه و نظرات آنان در  نیو صاحب نظر ا  یعلم  اتی حاضر به چهار عضو ه  ندیفرا

، امکان  19-د یکوو  یریهمه گ  ت یوضع  رییدانستند که خوشبختانه با تغ  ی ارجح م  کیدوره به صورت کامال الکترون  ینسبت به اجرا

 . دیبرگزار گرد یبیفراهم و دوره دوم به صورت ترک رییتغ نیا

انجام گرفت که معتقد بودند،   د یمختلف و اسات  یگروه ها رانیاز فراگ یتعامل متعدد، نظر خواه ی: در فرصت ها دیاسات/رانیفراگ نقد

بعد اعمال    ی در دوره ها  ندیفرا  ی را تحت عنوان آزمون در نظر گرفت که جهت اجرا  یهر مبحث، بخش  یآموزش  لمیتوان در ف  یم

 خواهد شد. 

  ی باالتر م  تیفیبا ک  زاتیاست که استفاده از تجه  نیا  انگریآن ب  یدر طول اجرا   یآموزش  ندیو نقد فرا  ی: بررسانیو تامل مجر  نقد

نقش را    یفایا  س یاز روش تدر  یبخش  یآموزش  ی ها  لمیتوان در ف  ی م  نیدهد، عالوه بر ا  شیرا افزا  یآموزش  ی ها  لمیف  تیفیتواند، ک

به فراخور   یآموزش  یاه لمیکه در ف یبیاجرا شده است؛ در نظر گرفت. به ترت  یبیترک  کردیدر رو  یضورح  یمشابه آنچه در کالس ها

  ی ها سیو تجسم ک ینقش و تداع یفایو کسب اجازه از او، جهت ا یشخص میحر تیبا رعا یواقع ماریب اینما  ماریاز ب یموضوع درس

 استفاده شود. یماریب

ارائه   طیمطابق آنچه در قسمت تعامل با مح  کیآموزش الکترون  یها وکنگره ها  شیارائه تجربه به هما  ی: بر مبنایجوامع علم  نقد

 گردد.  افت یدر یدر جوامع علم کیحوزه آموزش الکترون نیشد، نظرات متخصص ی شده است، سع

 

 حاصل:   جینتا
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متون    یبررس  قیاز طر  کیالکترون  یموثر دوره ها  یآموزش  یالزم جهت طراح  یریادگی  -یادده ی: اصول  1به هدف  ی ابیدست  جینتا

 دوره قرار گرفت.  یو اجرا یطراح یو مبنا  دیگرد نییدوره تع یجهت طراح

  یآموزش  یبا استفاده از مدل طراح  یآموزش درس روماتولوژ   کیساختارمند و مدون دوره الکترون  ی: طراح2به هدف  یاب یدست  جینتا

 بک وارد صورت گرفت.

به صورت کامال   مسالین  کی  یعموم  یدوره پزشک  ینیمقطع مقدمات بالدر    ی:  دوره آموزش درس روماتولوژ 3به هدف  یابیدست  جینتا

 . افتیو تداوم خواهد  دهیاجرا گرد یبیبه صورت ترک مسالین کیو  کیالکترون

و هم به صورت   کیدوره هم به صورت کامال الکترون  نیا  ی. اجرادیگرد  یابیدوره ارزش  یآموزش  ی: اثربخش4به هدف  ی ابیدست  جینتا

 داشت.  رانیمشارکت فراگ ش یو افزا تیرضا ،یریادگی زانیبر م یاثرات مثبت یبیترک
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بر اساس مدل   ابتیپرستار آموزش دهنده د یدوره مجاز نیاول یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 کرن  یدرس  یزیربرنامه 

Design, implementation and evaluation of the first virtual course of diabetes nurse 

educator based on Kern's model curriculum 

 : اصفهاندانشگاه

 

 ی زدانی دختی فر یپروانه اباذر:  ندیفرآ  صاحب

 

 رج یا ژنی ب ی حقان با ی: فرندیفرآ  همکاران

 

 کرن  یدرس یزیبر اساس مدل برنامه ر ابتی پرستار آموزش دهنده د  یدوره مجاز   نیاول یابیاجرا و ارزش ،ی: طراحیکل  هدف

 

 : یاختصاص اهداف

 کرن  یدرس یزیبر اساس مدل برنامه ر  ابتی پرستار آموزش دهنده د یدوره مجاز نیاول یطراح-1

 دوره    یریادگی و اهداف  یآموزش یازهاین نیی. تع1-1

 یبر آموزش مجاز یمبتن یریادگی پوشش دهنده اهداف  یتخصص یمحتوا نیی. تع1-2

 ی متخصص در آموزش مجاز   ی انسان یرویو ن یزاتیتجه یساخت ها ریز نیی. تع1-3

 LMSدر سامانه  یچند رسانه ا یآموزش یمحتواها  دی. تول1-4

 LMSو برنامه در سامانه  رانیفراگ  یابیارزش یابزارها دی. تول1-5

 کرن  یدرس یزیبر اساس مدل برنامه ر  ابتی پرستار آموزش دهنده د یدوره مجاز نیاول یاجرا -2

 کرن یدرس یزیبر اساس مدل برنامه ر ابتی آموزش دهنده د پرستار  یدوره مجاز نیاول یابیارزش-3
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 مسئله:   انیب

با چارچوب و    یو عمل  یتئور  یاختنصاص  یهااقدام به ارائه دوره    ایدن  یاز کشورها  یاریدر بس  ابت،یآموزش د  یاتیح   تیبه اهم  نظر

در    ابتی و کنترل د  یریشگیپ   یدر طرح کشور  1383از سال    رانیاند.در انموده  ابتیدهندگان دآموزش  تیترب  یبرا  ی خاص  یبندزمان

ارائه خدمات، نقش آموزش  اصفهان    ی شد که مبتن  فیپرستاران تعر  یبرا  ابتی دهنده دسطح سوم  دوره شش ماهه    کیبر آن در 

ساله    10با چشم انداز    یسند  زین   1394دوره اجرا شد. درسال    کی   یو برا  یطراح  ابت یدهنده د پرستارآموزش  تیترب  یبرا  یحضور 

در سطوح ارائه خدمات   یآموزش  ف یاز جمله وظا  یمتعدد  فیاپرستاران وظ  یو در آن برا  یطراح  ابتید  یدر سطح وزارت بهداشت برا

دهنده خدمات    هیمراکز ارا  ریسا  ا ی  ابتید  ی هاکینیاز پرستاران شاغل در کل  یاریبر اساس شواهد موجود اصوال  بس  ی ول  دهیگرد  نییتع

  گر،ید  یاند؛ از سورا نگذرانده  ابتیدمبتال به    مارانیخاص مراقبت از ب  یهاالزم و دوره  یهاابت،آموزش یبه د  انیبه مبتال  یتخصص

پرستاران بر   یبرا  ابتیآموزش د  یدوره  یبرگزار  یاستان برا  ابتیو معاونت درمان و کار گروه د  یبودن معاونت بهداشت  یمتقاض

 در شرکت    یبرا  ی از پرستاران، فرصت کاف  یاریافزود. از آنجا که بس  یدوره آموزش تخصص  کی  یو اجرا   یو ضرورت طراح  تیاهم

بود که آموزش را مؤثرتر و راحت تر در    یادوره  یبه طراح  ازیچندماهه )مانند دوره شش ماه فوق الذکر(را ندارند، ن  یحضور  یهادوره

  نهیگز یدوره به صورت آموزش مجاز ی. طراحدی فراهم نما یشتریپرستاران ب  یریادگی مشارکت و   یبرا یار دهد و فرصتدسترس قر

. مشخص کردن عناصر برنامه  د ی وجود داشت غلبه نما یقبل یکه در دوره آموزش حضور  یمشکالت و موانع رب توانستیبود که م یا

موضوعات    ا یاهداف و مقاصد، محتوا    ازها، یمشکالت و ن  نییشامل: تع  ابت یدهنده د و گنجاندن در برنامه دوره پرستار آموزش   یدرس

تجرب  تها یفعال  ،یدرس ارزش  ، یآموزش  یراهبردها  ،یریادگی  اتیو  و  برنامه  یابیاجرا  مدل  اساس  به    یدرس  یزیربر  توانست  کرن  

تحقق   زانیم  یابیو ارزش  رندگانیادگی مطلوب در رفتار    راتییتغ  جاد یبه منظور ا  یریادگیو    یده ادی  یتهایسلسله فعال  کی  ی سازمانده

 . دیکمک نما راتییتغ نیا

 

 :یخارج  اتیتجرب

  1000با حداقل    یبردوره ا  یمبتن    2000در ژاپن از سال    ابتیآموزش دهنده د  نامهیگواه  یدر ژاپن: اعطا  ابتیآموزش دهنده د  دوره

 . ابتی آموزش دهندگان د یدر امتحانات بورد تخصص ی ساعت آموزش ماه آموزش و قبول

Kawaguchi, T., Certified diabetes expert nurse and nurse educators in Japan. Diabetes 

Research and Clinical Practice, 2007. 77(3): p. S205-S207 . 

  78ماژول در    10پرستاران با    یبرا  یدوره ا  ی( برگزار2013و همکاران )  یجوش  لپایدر هندوستان: ش  ابتیآموزش دهنده د  دوره

در همه شرکت کنندگان .مدت کل    یدانش قابل توجه  شی. افزا  ابتی در سراسر هند توسط متخصصان د  یمرکز آموزش  96شهر و  

 ساعت بود.  40از  ش یبرنامه ب

joshi, S., J. Shashank R , and M. Viswanathan, Methodology and feasibility of a structured 

education program for diabetes education in India: The National Diabetes Educator 

Program. Indian journal of endocrinology and metabolism, 2013. 17(3): p. 396-401 . 



 

327 

ماه و    5/13ساعته  در مدت     400  یدوره آموزش  کی  ی( برگزار2015بک و همکاران )  ی: جونکایدر امر  ابتیموزش دهنده دآ  دوره

مشارکت کنندگان پرستار،    %67  تینامه .اکثر  یداوطلب و صدور گواه  844  یرو  کا یآمر  یساعت در هفته در دانشگاه اوکالهما  8

 بودند.  یمددکاران اجتماع  %1و  ن،داروسازا %2،   هیکارشناسان تغذ 30%

Beck, J.K. and S.E. Traficano, Diabetes Educator Mentorship Program Mentors Requested. 

The Diabetes Educator, 2015. 41(1): p. 38-42 . 

 یکیآموزش الکترون  دیبرنامه جد  کیبا عنوان »توسعه    ی( مطالعه ا2021و همکاران )  یدی: هالایدر استرال  ابتیآموزش دهنده د  دوره

از متخصص در رشته ها  ایچند رشته  میت   کی. تشابتیآموزش دهندگان د   یبرا  ابتید  سترسیبا موضوع د   ق،یتحق  ی )متشکل 

 سترس ید  یکیالکترون( برنامه آموزش  تیوب سا  یو مهندس معمار  یآموزش عال   ،یابت، پرستاریآموزش د  ، ینیبال  یسالمت و روانشناس

 آموزش پرستاران است.  یبرنامه در حال توسعه برا نیرا توسعه دادند. ا ابتید

Halliday, J.A., et al., Developing a novel diabetes distress e-learning program for diabetes 

educators: an intervention mapping approach. Translational Behavioral Medicine, 2021. 

11(6): p. 1264–1273. 

 

 : یداخل  اتیتجرب

را با هدف تعلیم و تربیت پرستار آموزش دهنده دیابت طراحی و اجرا    ی( مطالعه ا1389پروژه حاضر( و همکاران )  ی)مجر  یاباذر

( تئوری و  100ساعت شامل  280نمودند. طول دوره شش ماه  به  180ساعت کالس  با توجه  تعیین گردید.  ساعت آموزش عملی( 

ر آغاز به کار نمود. از اساتید  تخصصی پرستار آموزش دهنده دیابت، دوره با هشت فراگی  هچالشهای موجود بر سر راه اجرای اولین دور

متخصص غدد و متابولیسم و اساتید مجرّب دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تدریس مباحث تئوری و 

و    یو ادار  یساعات کار  ی ط  یآموزش  یدر کالسها  ن یطلبداو  یک یزیبودن دوره و لزوم حضور ف  یطوالن   لیعملی استفاده شد. به دل

 دوره با استقبال پرستاران مواجه نبود. نیا  شان، یبا ا نیمسوول یهمکار  عدم

Abazari, P., et al., Diabetes nurse educator course: from develop to perform. Iranian Journal 

of Medical Education, 2011. 10(5): p. 918-926 . 

ماژول   12نفرپرستار. شامل 31 یبرا ابتیآموزش دهنده د یبر وب برا یتنمب ابتیبرنامه آموزش د کی(، 2014و همکاران ) یمطهر

  ی تهایفرم ها، جداول و نمودارها با روا  ، ییدئوی و  یسکانسها  ر،یتصاو  شن،یمیان  یدارا  ی دهایهر ماژول با استفاده از اسال  یکیالکترون

  ، یابیپس آزمون خودارز  ف،یتکال  ،یچندرسانه ا  یآموزش  یمحتوا   ، یهدف کل  ،یابیآزمون خودارز  ش یپ   کیهماهنگ .. ماژول شامل  

 واژه نامه و خالصه بود. 

Moattari, M., et al., Validating a Web-based Diabetes Education Program in continuing 

nursing education: knowledge and competency change and user perceptions on usability 

and quality. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 2014. 13(1.) 

 

 (:یمختصر)فارس  شرح
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 کرن  یدرس  یز ی,(  :گام اول  مدل برنامه ر یعموم   یازسنجی) نابتیمشکالت آموزش د یی* شناسا

از مرور وس  یهاداده  یفیک  ی محتوا  لیگام با مطالعه تحل  نیا   مه ین  یفرد  یهاو مصاحبه  یو خارج   یمتون معتبر داخل  عیحاصل 

سالمت    مینفر« و افراد ت  8خانواده »  یو اعضا  2نوع و  ابتیمبتال به د  مارانیکنندگان شامل ببدست آمد.مشارکت  قیعم  افتهیساختار  

(نفر  17و روانشناس و پرستاران شاغل در واحد آموزش )  هیغدد و متابولیسم، کارشناس تغذ  صصو فوق تخ  ابت یشامل پزشکان د 

 وارد مطالعه شدند.  1396 وریتا شهر 1395د که از اسفند بودن

 

 کرن  یدرس  یز ی: گام دوم مدل برنامه رابتیپرستاران در نقش آموزش دهنده د  یآموزش  یازهایهدفمند )ن  یازسنجی* ن

پ   20متون )در مجموع    عیبر مرور وس  ی مبتن  ی فیک  یمحتوا  ل یپژوهش تحل  کی با    زیمرحله ن  ن یدر ا  یازسنجین شد( و    دا یمقاله 

کارشناس   ،یشامل: کارشناس پرستار ابتیدر آموزش د نفعانیبا حداکثر تنوع از ارائه دهندگان و ذ افتهیساختار  مهین یمصاحبه ها

  ئتیه  ی اعضا  سم، یپزشکان فوق تخصص غدد و متابول  ابت، ید  ی پزشکان عموم  ،یروانشناس  صصمتخ   ، یکارشناس روانشناس  ه،یتغذ

نفر(از    18)  ابتیو آموزش د  سی با سابقه تدر  یگروه پرستار  ییاجرا  رانیو مد  ابتیبا تخصص د  یگروه پزشک  ییاجرا  رانیو مد  یعلم

 (. 1ریانجام شد  )تصو  1396 ماهیتا د 1396مهرماه 

 گام اول و دوم  یازسنجیدر ن ابتی د یتیریا مشکل آموزش خودمداطالعات مرتبط ب  بیترک یاستخوان ماه ری. تصو1 ریتصو

 

 کرن  یدرس  یز یدوره: گام سوم مدل برنامه ر یو رفتار  یاهداف کل  ن یی* تع

در پانل اول     هیاول  سینو  شیو پ   نیتدو  یازسنجیبر دو سطح ن  یمبتن   یو روان  ،یعاطف  ،یشناخت  طهیدر سه ح  یو رفتار  یکل   اهداف

پانل تخصص  یبندقرار گرفت. سپس موارد جمع  یمتخصصان  مورد کارشناس   ن یدر چند  یعلماتینفر عضو ه  8  یبرا  یشده در 

نظرات،مجددا    یارسال شد. با جمع آور  ی شیمناطق آما  ر یو چند دانشگاه از سا  ی شیآما  7منطقه    ی در دانشگاهها  یدانشکده پرستار

 شد.  یینها یو رفتار  ی دوم اهداف کل یدر پانل تخصص

 

 کرن  یدرس  یز ی: گام چهارم مدل برنامه ریبرنامه آموزش   یو محتوا  یآموزش  ی روشها  نییتع

از متخصصان درآموزش مجاز  ی پانل  تنوعی  نو  نی)مسوولیاز  پزشک  دیسامانه  علوم  ر  ی دانشگاه  برنامه    یزیاصفهان(،صاحب نظران 

مورد    ی منابع مال  ،یریادگینفر(برگزارومطابق با اهداف    6)  هیو تغذ  یو پزشک  یی ماما-  یدانشکده پرستار  یعلم  اتیه  دی،اساتیدرس

 (.1.)نمودار شماره دیگرد نییو محتواها تع انیمجر یعلم  یها تیقابل و   یساز ی،بستر مناسب مجاز ازین

 یدرس یزیبرنامه ر یاز محتواها ی: تنوع 1 نمودار

 : ابتی پرستار آموزش دهنده د یدوره مجاز ی اجرا

 شده  یبر برنامه زمان بند یمبتن س یتدر  لیاجرا و ضبط فا یدانشگاه برا یدوره در مرکز آموزش مجاز دیحضور اسات-

 ا ی مد یمولت یها ل یبه فا دیاسات سی تدر یها ل یفا   هیاول لیتبد-



 

329 

 انجام اصالحات یبرا یدر مرکز آموزش مجاز دیاسات شتریب ا یحضوربار دوم -

 توسط کارشناسان یایمد ی مولت یها  لیفا  یی نها نیتدو -

قندخون با گلوکومتر و  یریگ ن،اندازهیانسول الی با قلم و و نیانسول قیچهار مهارت )آموزش تزر یبرا یآموزش یها لمنامهیف ن یتدو-

 ( ابتی د یتیریآموزش خودمد

 یآموزش لم یچهار ف  یی نها  نیو تدو شیرایاجرا ،و-

 ن یال یدر نرم افزار استور ی(آموزشیها س ی)کیموردها ن یتدو-

 دوره  انیو مجر دی به اسات دی و رمز ورود به  سامانه نو یاعالم کد کاربر-

 شانیاز ا کیهر  یو رمز ورود برا یکد کاربر جاد یو ا دیبه سامانه نو رانیفراگ  یورود اسام -

نفر از پرستاران با حداقل دو سال سابقه   33  سمیغدد و متابول  قاتیتحق  ،مرکزی،درمان یبهداشت  یز معاونت ها ا  یبا معرف            

 ارشد، و دکترا  در دوره شرکت نمودند.  یکارشناس  ،یو با مدرک کارشناس  ابتیآموزش د

دوره    یشده برا  فیمختلف تعر  ی کار با بخش ها  نیو تمر  دیبا نحوه ورود به سامانه نو  رانیآشنا نمودن فراگ  یبرا  یزیبرنامه ر  -

 (  یابیو ارزش فیبه محتواها،استفاده از تاالر گفتگو،بخش تکال ی)دسترس

  فیتکال  و ارسال  یآنها،نحوه بار گذار  یاجرا  یماژول ها و برنامه زمان بند  یدوره )معرف  یمعرف  یا یمد   یمولت  لیفا  یو اجرا  نیتدو   -

 دوره(  یی نها یابیو ارزش یو تراکم ینین،تکویآغاز یها یابیورود و انجام ارزش یدر سامانه،چگونگ 

ابزار   ،یتخصص  دیآموزش، اسات  ی(، محتوا، روشهایحرکت  یروان  ،یعاطف  ،ی)شناخت  یو رفتار  یماژول( اهداف کل  26در هر ماژول)  -

 شد..  نیی(.ومنابع تعیتراکم ،ینیتکو ن، ی)آغاز یابیوارزش ،یآموزش

کوته و گسترده    یحیغلط و تشر-حیصح  یا  نهیاز سؤاالت چند گز  یریادگی  یبر اهداف  و محتوا  یمبتن  ران،یفراگ  یابیارزش  یبرا-

ر د  یسؤاالت رتبه بند  قیماژول از طر  یاجرا  یابیو ارزش  دیاسات  سیتدر  وهیش  یابیارزش  نکیهر ماژول ل  انی پاسخ استفاده شد. در پا

 . دیو اجرا گرد جادیفرم«  ا سی»آف ینترنتیا تیدر سا کرتیل فیط

 شد.  نییتع یی نها یابیارزش یبرا  14هر ماژول و نمره  یبرا  16 یقبول نمره

 رانیها و ارسال بازخورد به تک تک فراگ  یابیو ارزش  فیپاسخ تکال  افت ی،در  د یدوره به سامانه نو  انیشده مجر  یزیمنظم و برنامه ر  ورود

 ها  یابیو ارزش فیپاسخ تکال یماژول ها ، بارگذار یبازه اجرا یزمان بند  لیو درصورت لزوم تعد

 

  انیو مجر  رانیفراگ  ی با حضور تمام  ابت« یپرستار آموزش دهنده د  یدوره مجاز  نیواتساپ با عنوان »اول  دریگروه مجاز  ک ی  جادیا

  ندیالزم در ارتباط با فرا یها ی استانبا هدف اطالع رسان  ابتیکار گروه د سییو معاونت درمانو ر یاز معاونت بهداشت نیدورهو مسوول

 .گریموارد د  ا ی ی به روز رسان لیموقت به سامانه به دل  یعدم دسترس ای مثال در مورد کند شدن  یدوره برا ییاجرا
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 اجرا  یع برابودن مناب  ایمه ستی: چک ل1 جدول

 ( تعیین منابع 1

انسانی:   1- (  1 و   هجده  منابع  غدد  تخصصی  های  زمینه  در  علمی  هیئت  اساتید  از  نفر 

متابولیسم، چشم، اعصاب، کلیه، ورزش، تغذیه، برنامه ریزی آموزشی، پرستاری، روانشناسی،  

 قلب، و کودکان 

کارشناسان و کارکنان پشتیبانی،  کارشناسان سمعی و بصری، کامپیوتر، فناوری اطالعات،  

فراگیران پرستاران معرفی شده از معاونت های بهداشتی ،درمانی،مرکز تحقیقات غدد و  

 متابولیسم و کانون حمد ایرانیان( 

و   زمان:  2-(1 فنی  کارکنان  علمی،  هیئت  اعضای  با  هماهنگی  برای  زمان  به  نیاز 

نامه رسمی دوره مهارتی،  ی گواهیپشتیبانی، معاونت بهداشتی و درمانی، هماهنگی برا

تدوین موردهای آموزشی، تهیه   نوید،  یادگیری سامانه  با سیستم مدیریت  هماهنگی 

 سؤاالت ارزشیابی ؛ 

های بالینی، فضای  فضای آموزشی، تجهیزات بالینی، محیط تسهیالت و امکانات: 3-(1

 مجازی )سرورها، نرم افزار مدیریت محتوا( 

1)-4    / های پنهان و تامین بودجه  هزینه های مستقیم مالی، هزینه :هاهزینهبودجه 

 کافی؛ 

( دستیابی به حمایت و پشتیبانی برای 2

 ریزی درسیبرنامه

 پشتیبانی داخلی:  1-(2

برنامه،  مدیر  بیمارستان،  آموزشی  بودند:معاون  اداری  اختیارات  دارای  که  کسانی  از: 

ده، مرکز مردم نهاد کانون حمد ایرانیان، کار گروه های بهداشتی و درمان. و دانشک معاونت

 دیابت، سایر ذینفعان 

 برای: پرسنل ، منابع ، پشتیبانی سیاسی

 پشتیبانی خارجی:  2-(2

 از: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 

 برای: بودجه، پشتیبانی سیاسی، نیازهای خارجی 

مکانیسم3 ایجاد  برای (  اداری  های 

 ریزی درسی پشتیبانی از برنامه

  

 گیریها و تصمیم: برای ترسیم مسئولیتساختار اداری 1-(3

شبکه ارتباطات   2- ( 3 پیامک،  ایمیل،  دوره :  جلسات  )واتساپ(،  اجتماعی  ارائه  های  ای، 

 گزارشات و غیره: 
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-جمعها و مواد درسی در سامانه یادگیری مجازی؛  تهیه و ارائه برنامه عملیات:  3-(3

های ارزشیابی ؛ بازنگری و تغییر برنامه درسی؛ تهیه بسته وری و مقایسه و تحلیل دادهآ

 آموزشی، تهیه فراخوان، تهیه فرم استاندارهای دوره آموزش مهارتی 

 انتشار اطالعات مرتبط با کوریکولوم  انتشار اطالعات: 4-(3

 بینی موانع( پیش4
 تقاضاهای رقابتی منابع مالی و سایر منابع و  1-(4

 نگرش ها ، امنیت شغل / نقش ، اختیار و اقتدار و غیره  افراد: 2-(4

 درسی دوره ( معرفی برنامه 5

 اجرای آزمایشی(پایلوت ) 1-(5

 ای کردنمرحله 2-(5

 اجرای کامل  3-(5

 

 تعامل:   یها  وهیش

 د یگرد  یوزارت متبوع معرف ریواگ ریغ  یهایماریمسوول اداره ب یبرا یدوره به صورت مجاز یو مراحل طراح ضرورت

 د یگرد  یاستان معرف ابتیدر جلسه کارگروه د یدوره به صورت مجاز یو نحوه طراح ضرورت

  ییو تا کنون الگو  ی اصفهان معرف  یی ماما-یدانشکده پرستار  یپرستار   یتخصص  یمقطع دکترا  انیدانشجو  یدوره برا  یطراح  نحوه

 مزمن شده است.   یها ی ماریب ریآموزش پرستاران در سا یبرا یدو پروژه مجازحداقل  یبرا

 . انتشارات حاصل از پروژه 2 جدول

 سال انتشار  محل انتشار عنوان  نویسندگان  ردیف 
نمایه  

 مجله 
 محل ارائه 

 
Yazdani, F., Abazari, 

P., Haghani, F. & Iraj, 

B. 

Restrictors of the 

effectiveness of diabetes 

self-management 

education: A qualitative 

content analysis 

Journal of Education 

Health Promotion 

2021 

10 (1):P.18 
ISI -- 

 
Yazdani, F., Abazari, 

P., Haghani, F. & Iraj, 

B 

The most prominent 

problems of diabetes 

education in Iran: A 

qualitative content analysis 

" 
2021 

10(1):P.270 
ISI -- 

 یزدانی، فریدخت؛ اباذری، پروانه 
دهندگان  های تربیت آموزشبرنامه

 دیابت در آسیا و خاورمیانه 

ای توسعه  اولین همایش منطقه

علوم پرستاری و مامایی با 

محوریت خدمات مراقبتی  

 نگرجامعه

،  1396آذر  20

 241-239صص 
 ایمنطقه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

نجف آباد، مرکز تحقیقات  

 توسعه علوم پرستاری

 "و" 
های پرستاران در ایفای نقش چالش

 دهنده دیابت در جامعهآموزش
" 

،  1396آذر  20

  241-239صص 

. 
" " 
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 "و" 
مراقبت تسکینی برای سالمندان 

 مبتال به دیابت 
 تسکینیهای سمپوزیوم مراقبت

،  1397آذر  21

 . 5-1صص 
 " دانشگاهی 

 "و " 
نوآوری یادگیری الکترونیکی برای  

آموزش پرستاران: توسعه برنامه  

 استوری الین

اولین همایش کشوری آموزش  

پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی با 

 محوریت آموزش الکترونیک، 
 ملی 1400آذر ماه 

مرکز مطالعات و توسعه  

پزشکی  آموزش معاونت علوم  

 سازمان مرکزی، تهران 

 یزدانی، فریدخت، 
های خودمدیریتی ها و توصیهچالش

 19-گیری کوویددیابت در همه

اولین همایش ملی تولید دانش 

سالمتی و حکمرانی در جهان  

 پساکرونا

،  1397آذر  21

 . 5-1صص 
 " ملی

 

 ندینقد فرا  یها  وهیش

 : ندیقوت فرا نقاط

 تیاستان  به ترب  ابتی غدد و و کارگروه د  قاتی،معاونت درمان ومرکز تحق  یمعاونت بهداشت  ازیدوره در پوشش ن  یاجرا  نیاول  تیموفق-

 مراکز .   نیا یسازمان یهاتیاختالل در فعال  جادیکار و ا طیبه خارج نمودن پرستاران از مح ازیبدون ن ابت یپرستار آموزش  دهنده د

قابل حمل مانند    یکیالکترون  لی وسا  قیکاربرد از طر  تیبا قابل  یدر رشته پرستار  یمجاز  یصتخص  یادوره  یبار بسترساز  نیاول  یبرا-

 پد، تبلت و تلفن همراه یآ

شده سال   یطراح یدوره حضور  یجد اریبس تیاستان)محدود ک یدور و نزد یفراهم شدن امکان شرکت پرستاران از شهرستان ها-

 حاضر( ندی دوم  فرا یتوسط مجر 1388-89

 کرن  یدرس یزیبرنامه ر  یکامال منطبق برگام ها یدوره ا یطراح-

و    یدر طراح  ابتیاطالعات و ارتباطات،مراقبت درمان و عوارض د  ی،فناوریدرس  یزیحوزه برنامه ر  نیاز متخصص  یاستفاده از تنوع -

 دوره یاجرا 

 ( ی و اطالع رسان تیریبهداشت،مد ه،ی،تغذ ی،پرستاریپزشک  ی)مشارکت دانشکده هایرشته ا نیکامال ب یدوره ا یطراح-

 دوره  یاستان ازضرورت برگزار ابت ی وزارت و کار گروه د ریواگ ریغ  یهایماریخوب اداره ب ی بانیپشت- 

 اصفهان -پ-دوره توسط معاونت توسعه دانشگاه ع ی مال تیحما -

 دوره یاجرا ندیبر فرا ندیساعته صاحبان فرا 24نظارت مستمر و -

  

  Diabetes  ی)مطابق با تنوع رشته ا  یو داروساز  هیرشته ها مانند تغذ  ریاز سا  یمتقاض   رانیآموزش فراگ   یدوره برا  نیا  تیقابل

Educators  )در جهان 

 دوره.  یها و نقاط ضعف طراح  تیمحدود

 : لیدوره به دل یو اجرا  یشدن زمان طراح یطوالن
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 کیالکترون یریادگی طهیدر ح یتخصص  یآموزش یدوره ها یدر طراح ندیفرا  یتجربه بودن صاحبان اصل یب

 بهره گرفته شود  یمجاز یدوره ها  یخوب صاحب نظران و متخصصان طراح اریمشکل از کمک بس  نیا تیریمد یشد برا یسع

ها در طول    ی شیاهداف دوره متعهد بمانند .در حالکه در بازاند  ی بودند به تمام  ل یما  ندیو گسترده دوره.صاحبان فرا  عیوس  یمحتوا

 بود  ریدوره امکان پذ تیفیخدشه به ک جاد یدوره مشخص شد کاستن از محتوا بدون ا

 ماژوول ها.  یاجرا یشده برا ینیب  شیپ   یزمان یهمگام بودن با بازه ها یبرا رانیفراگ تیاز ظرف نانهیواقع ب ریغ  برآورد

 دوره شد.  یشدن زمان اجرا ی هر ماژول و طوالن یاجرا یزمان  یمکرر در بازه ها ی ها لیبرآورد اشتباه منجر به تعد  نیا     

 ی تخصص یدوره ها یبرا یآموزش یبوم  یپلت فرم ها نداشتن

در نظام سالمت و از جمله پرستاران در حوزه    COTEXT BASED   یریادگی  ی ها  ازیبر ن  یکه مبتن  ییپلت فرم ها  نیچن  وجود

را    یریادگیکنند سرعت و عمق    ی م   جاد یا  ریفراگ  یبرا  یزشیجذاب و انگ   یکه حال که فضا  نیر ع باشند قادرند د  ابت یآموزش د

 دهند.  شیافزا

  

 حاصل:   جینتا

  ی ازهایو جامعه(و ن  مارانیب  یآموزش   ی ازهای)نی: عمومیآموزش  ی ازهاین  هیو برپا   یریادگیبر اهداف    یدوره مبتن  یمحتوا  یطراح  -

 اساس :  نیبود بر هم ابتی به عنوان آموزش دهنده د تیکسب صالح یپرستاران برا یاختصاص یآموزش یها

  یازهایبر پوشش ن  یومبتن  یشناخت   طهیدر ح  یریادگیاز اهداف    یبخش قابل توجه  نکهیاز ماژول ها  با توجه به ا  ک یدر هر  -

  مار یاصول آموزش به ب نیو همچن ابت ی عوارض د ت یریو مد یریشگیشناخت،درمان،مراقبت وپ  نهیدر زم یبه دانش تخصص رانیفراگ

 متخصص استفاده شد.  دیاسات یمجاز  یها یقرار داشت از سخنران

( نیال یدر نرم افزار استور یآموزش یها( سیقرار داشت از موردها)ک  یو شناخت یعاطف طهیکه درح یریادگیپوشش اهداف  یبرا-

 استفاده شد .  یریادگیو تجارب 

 لمنامه یبر ف  یمبتن  یشده در مرکز آموزش مجاز  دیتول  یآموزش  یها  لمیاز ف  یحرکت-یروان طهیدر ح  یریادگیپوشش اهداف    یبرا-

 استاندارد شده استفاده شد  ماریدوره  و با استفاده از ب  انیشده توسط مجر یطراح یها

مشکالت    تیریو مد   ی و تراکم  ی نین،تکویآغار  ی ها  ی ابیبا انجام نظارت مستمر و ارزش  یریادگیدوره در پوشش اهداف    تیوفقم  زانیم  -

 شد  ریامکان پذ 

.  انیطول دوره توسط مجر  یها  ی شی، باز اند  رانیانجام شده از فراگ  ی ها  یبرنظرسنج  ی به نقاط قوت و ضعف دوره مبتن  ی ابیدست  -

 شد.  ریامکان پذ 

ها وجود    لمیو ف  یآموزش  ی، موردها  یریادگیتجارب    ،یاچند رسانه  یهالیماژولها و فا  یاز نحوه اجرا  رانیفراگ  یدرصد  90  تیرضا-

 داشت.
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 ی محصوالت آموزش  دیو تول یطراح طهی : حندیفرآ طهیح

 

 

 

 

در بستر   یوارسازیبر باز  یچشم، مبتن  یآموزش اپروچ به تروماها یابیرا و ارزشاج ،یطراح

 چشم  یتخصص  یاریدوره دست انیدانشجو ی برا یشخص  انهیو را یتعامل  یمجاز تیواقع

Design, implementation and evaluation of teaching approach to eye traumas based on 

gamification in the context of interactive virtual reality and personal computer for 

ophthalmology residents 

 

 : کرمانشاه دانشگاه

 

 ی منصور اه یس ثم یدکتر م ،یی رضا الی: دکتر لندیفرآ  صاحب

 

 یزیمحسن عز د یدکتر س ،یوسفی الی : مهندس دانندیفرآ  همکاران

 

 ی شخص انهیو و را یمجاز تیدر بستر واقع یچشم یآموزش اپروچ به تروماها یوارسازیباز یابیاجرا و ارزش ،ی: طراحیکل  هدف

 

 : یاختصاص اهداف

 کرمانشاه   ینیامام خم مارستانیاورژانس چشم ب ی سه بعد طیمح جادیو ا یطراح

   یشخص انهیو را یمجاز تیواقع طیدر مح یباز یو ساخت اجزا یطراح

 ه یشبک پیاخذ شده از فلوش یها ویبر اساس سنار یباز ریخط س جادیو ا یطراح
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 چشم یبه منظور آموزش اپروچ به تروماها یمجاز تیدر بستر واقع یوارساز یباز  یریکاربردپذ یابیارزش 

   ارانیآموزش پس از اخذ آزمون از دست یوارساز یباز قیانتقال دانش صورت گرفته از طر یابیارزش 

 

 مسئله:   انیب

  ،یاریبدن انسان، زمان محدود دوره دست  هایبخش  نیاز حساستر  ی کی  یو تأثیر آن بر رو  یپزشکرشته چشم   ی باال  گاه یعلت جا  به

 یانسان برا  ک یاستفاده کردن از    یکه برا  یو از همه مهمتر، عواقب  یچشم  ی از تروماها  یعیوس  فیبا ط  مارانیدر دسترس نبودن ب

 یالزام  نینو  یها  یاستفاده از فناور  قی از طر  یباالبردن کیفیت آموزش  یدارد، مطالعه برا  یشکپز  و کسب تجربه در چشم   شیآزما

کمک    یریادگی ـ    س یتدر  ندیفرآ   یارتقاء اثربخش  یدر راستا  یاریدست  یدوره ها  دیتواند به اسات  یکه م  ینینو  یهایاست. از فناور

 است.  "یمجاز ت یقعوا" زیو ن یآموزش یحتواهاو م ها طیمح "یوارساز یباز"کند،  

  ی برا  یباز  یاز اجزا  یوارساز  یاست. در باز   یبراساس باز  یریادگیآموزش و    انگری ساده ب  ی( به زبان Gamification)  یوارساز  یباز

از روشودیاستفاده م  یریادگی ـ    یاددهی اهداف   استفاده  قابل  یرگیبهره  ،وارسازییباز  کردی . در کنار   ت یواقع  یتکنولوژ  هایتیاز 

 ی مجاز  یسه بُعد  طیاست که در آن مح  یفناور  ی، نوع VRدو چندان سازد.    تواندیرا م  سیدر تدر  کردیرو  نیا  تی( اهمVR)  1یمجاز

  ستم،یکنترلر س  ای و فرد براساس حرکت سر، بدن، انگشتان و    ردگی یچشمان فرد قرار م  شیشده، با نصب ِهدست پ   یطراح  شیاز پ 

 قرار گرفته است.  یواقع  طیدر مح  ییکه گو  کند یباور م   یکاربر پس از مدت   هن و ذ  کند یشده تعامل برقرار م  یطراح  یمجاز  طیبا مح

 اثربخشی  وارشده،  یباز  یآموزش  یو محتواها  VR  طیاستفاده از مح  ،یتالیجید  یانواع آموزشها  ری سا  ای  یبا آموزش سنت  سهیمقا  در

 (.2, 1گزارش شده است ) نیتوسط محقق رانیفراگ  زهیمشارکت و انگ  شیافزا  ،یریادگی شیافزا شتر،یب

  افزاری نرم  هاییدگیچیبا توجه به پ  اران،یدر آموزش دست VRو  یوارسازیکشور استفاده از باز یچشم پزشک  ی در گروهها متأسفانه

   یبر دانش و مهارت اعضا  هیموجود با تک  های حاضر با غلبه بر چالش  ند یتاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. در فرآ  یافزار  و سخت

به صورت همزمان در   VRو    یوارسازی باز  یایشد که از مزا  یطراح  یدیآموزش جد  ستمیکرمانشاه، س یدانشکده پزشک  یعلم  ئتیه

 ایدن  یآموزش  ستمی س  نیروش آموزش، به عنوان اول  نیاستفاده از ا  ج یاست نتا  دی. امکندیجهت آموزش بهتر اَپروچ به تروما استفاده م

  د،رویانتظار م   ن،یرا فراهم آورد. همچن  یپزشکچشم  ارانیدانش دست  یدانش و ماندگار  شی، موجبات افزاVR  یوارسازیبر باز  یمبتن

  ی هاطهیبر ح دیبا تأک نینو یها سوم  )توسعه دانش  استیتحقق س نهیکشور، زم یعلوم پزشک یهاشده، در دانشگاه یطراح ستمیس

سالمت( را    ی در آموزش عال  ن ینو  یهایاز فناور  یمندهشتم )بهره  است یس( و  نینو  ی هایو تمرکز بر علوم و فناور  یارشته  انیم

 کند.  فایهرچند کوچک را ا یتحقق اهداف برنامه تحول نظام سالمت کشور، نقش یفراهم کند و در راستا

 

 :یخارج  اتیتجرب

Wilson  (در سال  3و همکاران )و    یوارسازیاز باز  2017VR  استفاده    یپزشک  انیبه دانشجو  ی پزشکچشم  ناتیبه منظور آموزش معا

س برا  یشنهادیپ   ستمیکردند.  تست    یآنها،  تست  red reflexآموزش   ،retinal navigation  پاتولوژ   ی متداول  هایی و 

 
1 Virtual reality 
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  انیپژوهش نشان داد که دانشجو  نیا  ج یبکار رفت. نتا  papilloedemaو    spots cotton wool   ،haemorrhagesمثل

 ست.سرگرم کننده و لذت بخش بوده ا س،یمدل تدر ن یچشم داشتند و ا نهیاز معا یدرک بهتر

سال  4و همکاران)  Nguyen  ن،یهمچن در  باز2019(  از  از  معا  VRو    یوارسازی،  آموزش  منظور  به    Fundus  نهیبه   9چشم 

توان آن را در مراحل   یچشم )که م Fundus تیبر اساس موقع یآموزش ستمیس نیاستفاده کردند. در ا یعموم یپزشک یدانشجو

افتالموسکوپ قابل مشاهده    قیچشم از طر   Fundusرا چنان حرکت دهد که    وسکوپافتالم  دیکرد( ، کارآموز با  میتنظ  یوارسازیباز

پاداش در  صیرا تشخ  Retinopathyو    Papilledemaباشد و بتواند چشم نرمال،   مشخص کردکه    ج ی. نتادینما  افتی دهد و 

  ،ی تعامل  ایوه ی داخل چشم به ش  یکیولوژیزی ف  راتییاز تغ  یا درک بهترت   دهدیامکان را م  نیا  انیبه دانشجو  س،یروش تدر  نیکاربرد ا

 دهند.   شیخود را افزا ینیبال  یهمه جانبه و جذاب داشته باشند و مهارتها

به منظور آموزش   VRو    یوارسازی ، از باز2021( در سال  5و همکاران )  Moonحاضر،    ندیمطالعه با فرآ  نیو مرتبط تر  نیدتریجد  در

Strabismus    یسازه یاستفاده کردند. پس از شب  یپزشکچشم  دنتیرز  14به  Prisms    وOcculder  ی آموزشها  ،یمجاز  ماریو ب 

مفاه به  سندرم    esotropia  ،exotropia،hypertropia ،hypotropia   ،pseudoestropia  نهیمعا   م یمربوط  و 

Duane retraction  مه یجر  ا یپاداش و    یبرا  یمتن  های امی)سبز وقرمز( وپ   یرنگ   میآموزش از عال  نیح  داده شد. در  دنتهایبه رز 

 ی نیبال صی، مهارت تشخVRو  ی وارسازیبر باز یمطالعه آشکار کرد که آموزش مبتن نیا جیاستفاده شد. نتا یدر طول باز هادنتیرز

 . دهدیدوره کوتاه استفاده، بهبود م  کیدر  یحت ،یچشمپزشک هایدنتیرا در رز سمی استراب

 

 : یداخل  اتیتجرب

  هایدنتیبه رز  ی و تخمدان  یرحم  انیآموزش مرحله به مرحله بستن شر  یبرا  یوارسازی، از باز97(، در سال  6زاده و همکاران)  فیشر

گرفتند   جهیقرار دادند و نت یابیرا مورد ارز کیاداره و گراف تیقابل ،یریکاربردپذ  ت،یفاکتورجذاب 4استفاده کردند. آنها   مانیزنان و زا

 . ردیزنان مورد استفاده قرار گ یاریدست انیدانشجو یبرا یآموزش د یجد کردیرو کیبه عنوان   تواندیم ،یوارسازیکه باز

  یمبتن  ی آپاندکتوم  یجراح  یازنرم افزار شبیه س  یاجرا و ارزشیاب  ، یطراح"  یآموزش  ندی، در فرآ  97( در سال  7و همکاران)  یمینج

 قرار دادند.  سهیرا مورد مقا یو روش متداول آموزش یبر باز ی، دو روش آموزش به کمک نرم افزار مبتن"یبر باز

ساخت بازی شبیه ساز واقعیت مجازی تعاملی معاینات بالینی نورولوژی و ریه  " یآموزش ند یبا فرآ 97و همکاران در سال  یرچراغ یم

 . دندیگرد یمطهر دیدر جشنواره شه یرتبه اول کشور زیحا "

به منظور آموزش   یمجاز  تیدر بستر واقع   ی جد  یباز  یابیاجرا و ارزش  ،یطراح  "  یآموزش  ندی، با فرآ99و همکاران درسال    رومندین

کسب   یمطهر  دیجشنواره شه نیزدهمیرا در س  یرتبه سوم کشور   "در بخش اورژانس  ینترنیمقطع ا  انیدانشجو  یاَپروچ به کما برا

 کردند. 

و ایجاد کننده    یتر، موثرتر در کاهش زمان یادگیر  یرا جذاب تر، کاربرد  یبر باز  یاستفاده از روش مبتن  انیمطالعات باال، دانشجو  در

 خود مفید پنداشتند. یدرس یرا در سایر واحدها یاز این روش آموزش یدانسته و بکارگیر ییادگیر یرغبت  برا

  ت یساز واقع  هیشب  یساز  اده یتوسعه و پ  ، یطراح  "و همکاران با عنوان    یجواد  ی آموزش  ندیمربوط به فرآ  ، یتجربه داخل  نیتر  موفق

،  99در سال    ندیفرآ نی. اباشد یم   "یپزشکچشم  ارانیستبه د  ونی کاسیفی کوامولسیف  یآموزش جراح  یبمنظور ارتقا  OPSIM  یمجاز
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 نیا  یرا اخذ کرد. نمونه تجار  یمحصوالت اموزش   دیو تول  یطراح  طه یدر ح  ،یمطهر   دیشه  وارهجشن  نیزدهمی در س  یرتبه اول کشور 

 است. ده یهم صادر گرد نیساخته شده که به کشور چ OPSIMمحصول با نام 

مشهد    یکه در دانشگاه علوم پزشک  "ی در آموزش علوم پزشک  یوارسازیباز  ینوآور  "به واحد    توانیم  ی داخل  ی تجربه ها  گرید  از

ا در  گرفته  صورت  اقدامات  از  هرچند  کرد،  اشاره  است  سا  نیمستقر  به  استناد  با  آدرس   تیواحد  به  واحد 

https://medgame.mums.ac.ir ستیدر دست ن یاطالعات چندان. 

استفاده    یپزشکچشم  یتخصص  یبه ندرت، در آموزشها  یلیخ   یمجاز  تیو واقع  یوارسازیم شده، از بازانجا  هاییبراساس بررس 

خارج از   ایدر داخل و    ،یشخص  وتریکامپ  زیو ن  یمجاز  تیچشم، در بستر واقع  یآموزش تروماها  یوارسازی باز  نیشده است. همچن

 کشور، تاکنون گزارش نشده است.

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

داوران محترم قرار داده شده    یابیجهت ارز  http://danialamd.ir/KUMS/trauma.mp4محصول در آدرس    ی معرف  پیکل

 :شودیمداده  حیشد و در ادامه به اختصار توض ی( طراح1حاضر در سه گام )شکل  ندیانجام فرآ یمراحل کل نیاست. همچن

 حاضر  ندیفرآ ی : مراحل کل1 شکل

 

 یاول: طراح گام

 )ره(: ینیامام خم مارستانیب یپزشکشده اورژانس چشم یسازه یشب ی سه بُعد طیو ساخت مح یطراح

شد. براساس   یربرداری)ره( کرمانشاه تصوینیامام خم  مارستانیب  یپزشکاورژانس چشم  طیاز مح  ،یباز  یسه بُعد  طیمح  یطراح  یبرا

  هاساخته شد. سپس مدل  Blender   ،ZBrush  ،3d Max  یدر نرم افزارها   یسه بُعد  هایاخذ شده، مدل  یدئوهای و و  ریتصاو  نیا

 ط یاز مح یاساخته شده بود، وارد شد و در مکان مورد نظر قرار داده شد. نمونه  Unity یسازی اورژانس، که در موتور باز طمحی به

 نشان داده شده است.  2در شکل یپزشکشده اورژانس چشم یسازهیشب طیو مح یواقع

 شده یسازهیشب یسه بُعد طی و مح یواقع طی: نمونه مح2شکل

 :یباز یو ساخت اجزا یطراح

  بصورت   و  انتخاب  چسب،  و  شربت  پماد،   ها،قرص  ها، قطره  ها،، آمپول Slit Lampشامل    یباز  یاجزا  ه،یشبک  پیحسب نظر فلوش  بر

  ی و اجزا   طیمح  ی. سپس، مدل سه بُعددیگرد  یسازه یشب  ZBrushو  3d Max ،V-Ray   ،Blenderیدر نرم افزارها  ، بُعدی  سه

پلتفرم انجام گرفت. در   نیدر هم  هایسیدر نظر گرفته شد و کدنو  Unity  یسازی بازموتور    ی، به عنوان ورود  FBXبا فرمت  یباز

  ی سه بُعد  هاییساز  هیدر شب  یباز  یاجزا  اتجزئی  و   ها تالش شد تا آنجا که ممکن است ظرافت  ، یمانند مرحله قبل   زیمرحله ن  نیا

احساس نکنند تا آموزش   یتفاوت  ، یواقع  طیشده و مح  یسازه یشب  طیدر مح  تیدر انجام فعال  ارانی هدف که دست  نیلحاظ گردد. با ا

 (. 3)شکل ردیصورت گ یبهتر یو با اثربخش رتریدلپذ
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 یباز یاز اجزا  ی: نمونه ا3 شکل

 :مهیاقدامات و روش پاداش و جر یداروها، تابلو زیو ساخت م یطراح

با حداکثر مشابهت     ی ( بصورت سه بُعد4اقدامات )شکل  یداروها و تابلو  زیم   ، یباز  ریخط س  هیبر پا  زیو ن  هیشبک  پینظر فلوش  براساس

داروها، آمپول، قطره، قرصها، پماد، شربت و چسب قرار داده    زی. در مدیگرد  یطراح  مارستان،یاستفاده شده در اورژانس چشم ب  زیبا م

 ار یتوسط دست  ،یمرتبط با هر مرحله از باز  یداروها  ه،یشبک  پی شده توسط فلوش  یطراح  یویبراساس سنار  ،یشد که در طول باز

 گردد.  مهیجر یو در صورت انتخاب نادرست از طرف باز ردی پاداش بگ یانتخاب و از طرف باز

 اقدامات یداروها و تابلو زی: م4شکل

اده شد و اطالعات  قرار د  ازاتیامت  یتابلو  کیاقدامات و سواالت    یصورت است که در کنار تابلو  نی(، به ا5)شکل  مهیپاداش و جر  روش

  ازیامت  کیشود. با هر پاسخ درست    ی داده م  شی تعداد پاسخ درست و تعداد پاسخ اشتباه در آن نما  از، یمربوط به مرحله، بخش، امت

از طرف    ، یی. با هر انتخاب درست،  مدال طالشودیدرست اضافه م   یعدد به تعداد پاسخ ها  کیشده و    افه اض  دنتیرز  ازاتیبه امت

بر    .  در هر مرحله، درصورت انتخاب اشتباه عالوهگرددیم  قیکف زدن تشو  یبا صدا  یو از طرف باز  شودیاعطاء م  دنتیبه رز  یباز

 . کندیالقا م دنتیو حس خطر را به رز  دآییبه لرزه در م یط بازیغلط، مح هایو افزودن بر تعداد پاسخ ازیکسر امت

 

 یباز مهینحوه پاداش و جر زات،ایامت ی: تابلو5 شکل

 : یباز ریخط س جادیو ا یطراح

  ی چشم مراجعه کننده به اورژانس ها  یآموزش موارد مهم تروما  یبرا  ه،ی شبک  پیتحت نظارت مستمر فلوش  ،یباز  یکل  ریس  خط

طبق   اران،یبه دست  یاز اورژانس تا انتقال به اتاق عمل و انجام عمل جراح  مارانیب  ن یبرخورد با ا  هایدی و نبا  ها دیو با  یچشم پزشک

  ،یپزشکدوره چشم  کولومیو کور  ،یالدیم  2021-2020، نسخه سال  American academy of ophthalmologyرفرنس  

 :شودیمداده  حینشان داده شده و در ادامه به اختصار توض 6شد که در شکل  یطراح ل،یمرحله، به شرح ذ 6در 

 آموزش اپروچ به تروما  یبرا یباز ی رکلی: خط س6شکل 

  یشرح حال مرد  ی در نظر گرفته شد. از طرف باز  Globe rupture  دنتبهیرز  کردیمرحله،آموزش رو  ن یدر ا  ی اول: هدف کل   مرحله

چشم و پلک ، جهت   ی باتوجه به پارگ زیبوده و ن یبستر ارتوپدی بخش  در  ها متعدد اندام یساله، که به دنبال تصادف و شکستگ 30

  ی ابیدر بدو مراجعه و ارز  مارانیب  نهیبا معا   دنت یرز  ییارائه شد. آشنا  هادنتیشده بود، به رز  عبه اورژانس چشم ارجا  ی پارگ  میترم

-Orbital CT Scan   ،Orbital X  لیچشم از قب  ی پارگ  مارانیدر برخورد با ب  دنتها، یو اقدامات الزم رز  کیپروگنوست  یفاکتورها

Ray  از انجام    زیپره  نیواکسن کزاز و همچن  قی، تزرFDT    ،مرحله بود.    ن یهدف ا  ره یو اسکلرال دپرشن و غ   یتونومتر  ،یوسکوپ یگون

مرحله لحاظ شد.    نیدر ا  زین  یهوشیو روش مطلوب ب  یداخل چشم  یقطره ها  زی( و اجتناب از تجو7اقدامات قبل از عمل)شکل  

  تیو سوچور اسکرا و در نها  یتوم یو در ادامه پر  هیسپس قرن  مبوس،یلحاظ شد که ابتدا سوچورل  گری د  تیچشمالو  یپارگ   میترم  بیترت

و اقدامات بعد    یجراح  نیح  یدهایو نبا  دهایچشم و با   ی پارگ  میترم  کیبا تکن  دنتها یرز  یی موزش داده شد. آشناآ  هاپلک  یپارگ  میترم

 مرحله بود.  نیا گریاهداف د زیاز عمل ن

 قبل از عمل  یدهایو نبا   دهای: با 7 شکل
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  ه یمرحله بود. آموزش توص   نی ا  یهدف اصل فما،یها  مارانیدر برخورد با ب  هادنتیمناسب به رز یدرمان  یکردهایدوم: آموزش رو  مرحله

  یکیزیف  تیمحدود کردن فعال  دن،یارتفاع سر هنگام دراز کش  شی درجه افزا  45  از جمله  مارانیبه ب  ها دنتیتوسط رز  ی مهم درمان  یها

 ز یو آموزش اقدامات مناسب جهت کاهش فشار چشم به منظور کاهش عوارض با تجو  ده ی د  بیکردن چشم آس  patchبه    ازیو گاها  ن

مجدد،   یزیکننده از خونر  یریجلوگ  یی با داروها  ییآشنا  ن،یمرحله لحاظ شد. همچن  نیا  گریکاهنده فشار چشم، هدف د  یقطره ها

مرحله   نیاز اهداف مهم ا  زینادرست ن  یداروها  زیو اجتناب از تجو  دیکواستروئیکورت  یقطره ها  زیو ن  کیکلوپلژیس  یاز جمله قطره ها

 (. 8بود)مانند شکل 

 فما یها مارانیدر برخورد با ب  دهایو نبا   دهای: با 8 شکل

  9کودک    کیاز    یدر نظر گرفته شد و شرح حال  Photo keratitisها به    دنتیرز  کردیمرحله رو  نیدر ا  یسوم: هدف کل  مرحله

  ،ی فوتوفوب  ،یبا درد و احساس جسم خارج  زشیاشک ر  تیو با شکا  یروز سرد زمستان   کیدر    ی ساله که چند ساعت بعد از اسک

  ماریب  نهیداده شد. آموزش نحوه معا  دنتهایبه رز  یمراجعه کرده بود از طرف باز  مملتحمه به اورژانس چش  یبلفارواسپاسم و قرمز

در نظر گرفته شد. اقدام   ،یانقطه  یاتیویتلیو مشاهده اب  هیسطح قرن  یز یو رنگ آم  نیقطره تتراکائ  ختنیپس از ر  دنت،یتوسط رز

 ن ی ا  ینامناسب، منظور اصل  یداروها  زیاجتناب از تجو  و  هیدر بهبود قرن  عیرو در جهت کاهش درد و تسردا  زیمناسب و تجو  یدرمان

 (.9مرحله بود)شکل 

 تیفوتوکرات مارانیدر مواجه با ب دهای و نبا دهای :با9 شکل

(، بعنوان هدف  Corneal foreign body management)   هیقرن  ی ها به جسم خارج  دنتیرز  کردیچهارم: آموزش رو  مرحله

شده و با درد و    هیبه قرن  سهیدچار برخورد پل   یدنبال تراشکارساله که به  30  یی آقا  ماریاز ب  یدر نظر گرفته شد وشرح حال  یآموزش

و    نهیبا نحوه معا  دنتیرز  یی ارائه شد. آشنا  دنتیبه رز  یکرده بود، از طرف باز  راجعهبه اورژانس م  ی و احساس جسم خارج  یقرمز

  یقطره ها  زیدر رابطه با عدم تجو  هادنتی، آموزش رز  یموضع  کیوتیب  یبا قطره آنت  ییو سپس درمان دارو  یخارج کردن جسم خارج

 مرحله بود. نیا ی(هدف آموزش10)شکل یخوراک کیوتی ب یآنت ی به استفاده از داروها ازیو عدم ن یبه صورت طوالن حسییب

 ه یدر قرن یجسم خارج  یدارا مارانیدر برخورد با ب  دهایو نبا  دهای: با 10 شکل

ساله    50  ییآقا  ماریاز ب  یدر نظر گرفته شد و شرح حال  Retrobulbar hemorrhageها به  دنتیرز  کردیپنجم: هدف رو  مرحله

در    نشان داده شد.   دنتیبه رز  یاست، از طرف باز  یبستر  ICUشده و در    Multiple head traumaکه بدنبال تصادف دچار  

دارو در جهت کاهش فشار چشم با قطره کاهنده    عیمناسب، از جمله : شروع سر  ییو دارو  یاقدامات عمل  د یبا  دنتیمرحله رز  نیا

و   iopدر جهت چک    ماریمنظم ب  یریگیو سپس پ   یاورژانس  زیوکانتول  یو سپس انجام لترال کانتوتوم  تولیسرم مان  ایفشار چشم  

ندارد،   مارانیب  نیا  تیریدر مد  یاست که لزوم  ی. امتناع از انجام اقداماتکردیانتخاب م  یباز  قیرا از طر  Orbital CT-scanانجام  

 (.11مرحله بود)شکل  نیگرای د یهدف آموزش ،یمثل تارسوراف

 hemorrhage مارانیدر ب  دهایو نبا  دهای: با 11 شکل

ساله که در اثر    20  یی آقا  ماری از ب  یحله بود و شرح حالمر  نیهدف اBlow out fractureها به    دنتیرز  کردیششم: رو  مرحله

به اورژانس مراجعه کرده   ینیچشم چپ و دوب  دیو تورم شد موزی به دنبال تصادف با درد و اک نیبرخورد سرو صورت به داشبورد ماش

کند از   یکمک م  تیکف اورب  یشکستگ  صیکه به تشخ  یعالئم  د،یبا  دنتهایرز  یمرحله از باز  نی ا. در  دیارائه گرد  یبود، توسط باز

اورب  crepitationجمله: احساس   انوفتالموس، پروالپس بافت نرم به فضادرحرکت چشم  تی محدود   ،ینیدوب  ت،یدر لمس    ی ها، 
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  دهای و نبا  دها یبا با   ییآشنا  نی. همچنکردندیانتخاب م  یباز  قیرا از طر  2به عصب    بیدراثر آس  دی کاهش د  ،یپوستزیه  جادیا  نوس،یس

 (.12مرحله لحاظ شد)شکل  نیهدف ا ماران،ینوع ب نیدر برخورد با ا

 Blow out fractureدر   دهایو نبا  دهای: با 12 شکل

 

 دوم: اجرا   گام

  ی سن  ن یانگیکردند. م  ی کامل، اعالم آمادگ  تیبا رضا   ، یپزشکچشم  اریدست  10  ی فراخوان شفاه  قیحاضر، از طر  ندیفرآ  یاجرا  در

شدند. از آنجا    میبه دو گروه تست و کنترل تقس  ی سال، کامال  تصادف  کیبه تفک  اراندستی  ادامه  در.  بود   31.50  ±  1.58  نایدانشجو

نفر    5گروه کنترل با تعداد    یشده، برا  یطراح  ستمیس  یابیارزش  یتروما را گذرانده بودند، برا  مباحثکه هر دو گروه تست و کنترل  

در    قهیدق  120  سیشد. مدت زمان تدر  س یتدر  یمباحث مربوط به تروما مجددا  بطور سنت  هیشبک  پیتوسط استاد فلوش  اریدست

 یکامل کنند. در راستا  قهیدق  20-15  یبیرا در مدت زمان تقر  یخواسته شد که باز   انیاز دانشجو  ز،یگروه تست ن  ینظرگرفته شد. برا

شده، آشنا و از آن استفاده   یطراح  ستمیبا س  زیگروه تست ن  ،یابیارزش  یبرا  ازیمورد ن  یهاداده  ی آوربعد از جمع  ،یت آموزشعدال

 ،یوارسازی شد. قبل از ارائه درس به روش باز  دهدر گروهها استفا  سیتدر  یبرا   کسانی  دیارائه شده مشابه و از اسات  هایکردند. سرفصل

 ان یپاسخ داده شد و در ادامه دانشجو  ارانیسؤاالت و ابهامات دست  هیبرگزار و به کل  یهیجلسه توج  ستمی در مورد نحوه استفاده از س

بر اساس اهداف طرح    هیشبک  پیکارکردند. پس از آموزش به دو گروه، از هر دو گروه توسط استاد فلوش  ستمیبا س  یشیبصورت آزما

 سهیشد و نمره آزمون هر دو گروه، جهت مقا  یرگیاندازه   ستیصفر تا ب   نی(. نمرات اخذ شده ب1  وست یدرس، آزمون به عمل آمد)پ 

 شد.  یابیارزش ،یآموزش وهیدو ش

 

 یابیسوم: ارزش  گام

  ی بعد از طراح  ک، یشد. در سطح  ی ابیارزش( یریگ اد ی )واکنش( و سطح دو)کیدر دو سطح  کیبر اساس مدل کرک پاتر ند یفرآ نیا

در  یمجاز تیو واقع یوارسازیباز "با عنوان  یکارگاه  ان،یشده و قبل از استفاده دانشجو یطراح یآموزش  ستمیس یشیآزما یو اجرا

کارگاه پس از    نیو گلوکوم برگزار شد. در ا  تیاورب  سم،یاستراب  ه، یقرن  پیفلوش  یشهایبا گرا  مگروه چش  د یاسات  یبرا  "یپزشکچشم

  ستم، یآموزش داده شد و از آنها درخواست شد که ضمن استفاده از س  د یشده، به اسات  یطراح  یمراحل استفاده از باز   ه،یاول  حاتیتوض

شده   یطراح  یآموزش  ستمیگروه چشم، نواقص س  دینظرات اسات  یبندرا ذکر و بازخورد دهند. با جمع    ستمینقاط قوت و ضعف س

روش آموزش، از   نیاز ا ارانیدست  یتمندیرضا  یابیاز هر جهت آماده شود. به منظور ارزش ارانیجهت آموزش به دست  ستمیرفع، و س

پرسشنامه متناسب با هدف    نی ا( استفاده شد. در  ییتا  5)کرتی ل  یریاندازه گ  اس ی( با مق8و همکاران )  یمنصور  اهیپرسشنامه س

(  2 وستیپرسشنامه )پ  ییقرار گرفت و روا یو بازنگر یمرحله مورد بررس نی. پرسشنامه در چنددی گرد  جادیا یتراییمطالعه حاضر تغ

 . دیگرد نییتع یو متخصص آموزش پزشک یپزشک  یگروه چشم، مهندس  د ینفر از اسات 10از  شیب د ییبا تأ 

 SPSSپس از اخذ آزمون، با کمک نرم افزار    انینمرات دانشجو  یآموزش  وهیدو ش  یریادگی  سهی(، جهت مقایریادگیسطح دوم)  در

 پیمختلف بود که توسط فلوش  یبهایبا ترت  یول   کسانیقرار گرفت. آزمون اخذ شده از هر دو گروه    یمورد آزمون آمار  2020نسخه  

  انی ب شده در آزمون پانمرات کس  نیانگینشان داد که م  Independent sample t-testآزمون    جیشده بود. نتا  یطراح  هیشبک

 (. P<0.05)است( 13.60±1.14نمرات در گروه کنترل) نیانگیاز م شتریب معناداری طور به( 2.58±16.80)شیدوره در گروه آزما
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 تعامل:   یها  وهیش

 (. 3 وستیاستان کرمانشاه)پ  یانجمن چشم پزشک سیاز رئ هیدی : اخذ تائ 1 تعامل

 (.4 وستیکرمانشاه)پ   یگروه چشم دانشکده پزشک  ریاز مد هیدی : اخذ تائ 2 تعامل

 (.5 وستیاصفهان)پ  ض یف یو معاون گروه چشم مرکز درمان  قاتیدفتر تحق سیرئ ،یاز معاون آموزش هیدی : اخذ تائ 3 تعامل

 (. 6 وستیکرمانشاه)پ  یدانشکده پزشک  یپزشک ی گروه مهندس ری از مد ی فن هیدی : اخذ تائ 4 تعامل

 (.7 وستیمرکز رشد کرماشاه)پ  سیاز رئ هیدی : اخذ تائ 4 تعامل

 (.8 وستیمعاونت غذا و دارو)پ  یپزشک زاتیتجه  تیریاز مد هیدی : اخذ تائ 4 تعامل

 (. 9 وستیمحترم گروه چشم کرمانشاه)پ  اران یاز دست هیدی : اخذ تائ 5 تعامل

 (.  10 وستی)پ یدانشکده پزشک تی محصول در سا ی: معرف  6  تعامل

 (. 11 وستیدنبال کننده)پ  11000به   کیبا نزد "اخبار سالمت کرمانشاه "محصول در کانال تلگرام  ی: معرف  6  تعامل

 (. 12 وستیاز شورا)پ  هیدیو اخذ تائ  یدانشکده پزشک یآموزش یدر شورا  ندیفرآ  ی:  معرف  8 تعامل

دانشکده    ی علم  ئتیه  یو اعضا  انیدانشجو  یبرا  "  یپزشکدر چشم  یمجاز  تیو واقع  یوارسازیباز  "کارگاه    ی:  برگزار  9  تعامل 

 (.13 وستیو لحاظ کردن نظرات آنها)پ  یپزشک

و فوق   یتخصص یمعاون آموزش ، یو معاون دانشکده پزشک سیدانشگاه، رئ EDC سیدانشگاه، رئ  یمعاون آموزش  دی : بازد 10 تعامل 

 (.14 وستی)پ یدانشکده پزشک کیدانشکده از محصول در اطاق اکوست EDO ریمعاون پژوهش و  مد ،ی دانشکده پزشک یتخصص

  ندهیآ  یچشم در سالها  ارانیاستفاده دست  یکرمانشاه برا  یدانشگاه علوم پزشک  یمحصول از طرف معاونت آموزش  دی:  خر  11  تعامل

 (.15 وستی)پ انیو خلق ثروت دانش بن

 (. 16 وستی)پ ایدن یاز مجالت برتر حوزه آموزش پزشک ی کیمقاله جهت ارسال به  سی ون شیپ  ی: آماده ساز12 تعامل

 (.17 وستیشمس)پ  یپزشکجشنواره چشم  نی: ارسال طرح به چهاردهم13 تعامل

  

 حاصل:   جینتا

 یپزشکچشم  ارانیدست  دگاهیاز د  یمجاز  تیبر واقع  یمبتن  وارسازی  یباز  یرکاربردپذی  نمره  که  داد  نشان هاپرسشنامه   یابیارز  جینتا

  زیآنال  جینتا   ن،یاست. همچن  یروش آموزش  ن یا  یباال  یتمندیو رضا  یریاز کاربردپذ  حاکی   که  آمد  بدست  150  از  10.13±128.60

که آموزش به روش    ییبا آنها  سهیبودند در مقا  دهید  یوارسازیکه آموزش به روش باز  یارانیدست  کهنمرات هم نشان داد    یآمار

 اخذ کردند.  یبودند، نمرات باالتر دهی( دی)سخنرانیسنت
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اقدام غلط انجام شده    ا یبراساس انتخاب اشتباه دارو و    ماریشدن ب  نایاز ناب  ی ناش  یناراحت  ند،یدر طول انجام فرآ  انیمجر  نها، یبر ا  عالوه 

  ی پزشک  یبا کاربردها  یوارساز  یو باز  VR  یبه فناور  ی ابیدست  ،نیمشاهده کردند. همچن  ارانیدر چهره دست  نهیرا به ع   اریتوسط دست

 هی( و علوم پا یپزشک)چشمینی علوم بال  ی علم ئتیدو عضو ه یکشورمان، همکار هیظالمانه عل هایمیو تحر تها یمحدود ام تم رغم یعل

  یمشترک، که همان اعتال  یهدف   یحوزه آموزش در راستا  دکترای  آموخته نفر دانش  ک ی  یکارشناس  های دگاهی( و دیپزشک  ی)مهندس

 حاضر بود.  ندیلذت انجام فرآ نیبزرگتر ،یپس از اتمام باز ارانیدست یخشنودآموزش بود و از همه مهمتر مشاهده  تیفیک

 : ندینقد فرا یها  وهیش( 15

  یپزشک  یو مهندس   یپزشکآموزشی چشم  یدر گروهها  یدانشکده پزشک  ی علم  ئتیه  یتوسط اعضا  ندیفرآ  نی: اانیتوسط مجر  نقد

را    ندیفرآ  مانه،یو صم  کینزد  یهمکار  ک یو همکاران در    انیتا اجرا، مجر  یاز طراح  ند، یفرآ  یمراحل آماده ساز  ه یانجام شد. در کل

 ن ی(. ا18  وستیاز آنها، اعمال شد)پ   کیهر    یمرحله بر اساس بازخوردها  نیدر چند  اصالحات،مورد نقد و بررسی قرارداده و سپس  

را   المللنیب  یدنتهایو رز  یعموم  یپزشک  انیجهت استفاده دانشجو  رهیو غ   یسیانگل  ،ی،کردیعرب  یترجمه به زبانها  تیقابل  ،یباز

 است: ریز رحنقاط قوت و ضعف به ش ان،یصاحبان مجر د یاز د نیدارد. عالوه برا

 :ارانیتوسط دست نقد

 . دیآنها فراهم گرد یامکان برا نیداشتند، که ا تری خصوص طیمح کیاجرا در  ی اضاخانم، تق ارانیدست

  رغم یرا داشتند، که عل  ل یموبا  ا ی  یشخص  وتریدر کامپ  یباز  یاجرا  یتقاضا  ،یروش آموزش  نیاز ا  یتمندیضمن رضا  اران،یدست  ی تمام

 شد.  یطراح ارانیدست  ی(، برا19 وستی)پ وتریتنها نسخه کامپ اریزمان محدود، با تالش بس

 توسط خبرگان: نقد

بود که   نیا  یچشم پزشک  نینقد توسط متخصص   نیشد. مهمتر  دیاز محصول حاضر، عملکرد محصول تائ  نیمتخصص  دی بازد  یپ   در

 هم بپردازد. ارانیمهارت دست شیبودند که نه فقط به انتقال دانش بلکه به افزا یستمیآنها خواهان س
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 یافتراق صیتشخ اریدست ستم یس

DDxPro: Differential Diagnosis Assistance 

 

 : مشهددانشگاه

 

 یاحد ترایم- یارک یلیحسن وک-فر  ییثنا ی : علندیفرآ  صاحب

 

 یحسن آباد  یاسالم  دی: سعندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

 ی در مراکز آموزش ی عموم یپزشک انیدانشجو یافتراق  صیتشخ اریبه عنوان دست یصیکمک تشخ ستمیس کی هیارا

 

 : یاختصاص اهداف

 یآموزش یها مارستانیدر مراکز و ب یریبکارگ یبرا یراهبر و کمک آموزش نیسامانه آنال  کی هیارا قیتحق نیما در ا هدف 

 ی جهان  یسامانه ها نیبا بهتر یا سهیمقا ی ابیداشته باشد. ارز  زیمراکز را ن ی فعل یشدن با نرم افزارها کپارچهیباشد که امکان  یم

 خواهد بود.  ستمیکننده صحت کارکرد س نیتضم
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 مسئله:   انیب

ابزارها  امروزه  ی آن وجود خطاها  یاصل  لیباشد. دل   یدر حال گسترش م  یر حوزه پزشکد  یا  ندهیمحور بطور فزا  نیماش  ینقش 

شود. خطا    ی در نظر گرفته م  افتهی توسعه    یدر کشورها  یحت  ری عامل مرگ و م  نیبه عنوان سوم  قاتیاست که مطابق تحق  یپزشک

اشتباه منجر به درمان نامناسب    صیاشاره دارد. تشخ  صیدر تشخ  ریتاخ  یو حت  اهاشتب  صیتشخ  ص،یبه عدم تشخ  یپزشک  صیدر تشخ

  یم  یپزشک انیکه صحبت از دانشجو  ی. زمان دی نما ی م  دیو سالمت فرد و جامعه را تهد ده یمداخله گرد یی و از دست رفتن زمان طال

 برخوردار باشند.  یباالتر تیتوانند از اهم ی خطاها م نیشود ا

  ی ها  ستمیاز س  یبهره بردار  ،ی خصوصا در مراکز آموزش  یپزشک  یصیتشخ  یاز خطاها  یریجلوگ  یمتداول برا  ی از راهکارها  یکی

  یها  صیشده از تشخ  یرتبه بند  یستیتواند ل  یم  ماریب  یو نشانه ها  میاست که پزشک با وارد نمودن عال  یافتراق  صیکمک تشخ

و   ماریب تیریمد یروندها ،یماریمختلف هر ب می اند عالتو ی م ستمیس یپزشک با راهبر ن. پس از آد یمحتمل را مشاهده نما یافتراق

ب  ینیبال  یراهنماها نها   ماریمتناسب  و  نموده  مشاهده  تشخ  تایرا  اطم  یصیبه  مهمتر  نانیبا  اما  برسد.  اول  نیباالتر  برا  نیو   ی گام 

  ست یدر ل  حیصح  صیرتبه تشخ  ز،ین  یابیدر ارز  اریمع  نیتراست و مهم  ستمیس  یموتور استدالل  ی ابیها ارز  ستمیس  نیا  یریبکارگ

 محتمل است. یها صیتشخ

 

 :یخارج  اتیتجرب

 4و همکاران،  Bondبکار گرفته شده اند. مثال در مطالعه  یخصوصا در مراکز دانشگاه  یادیز یصی کمک تشخ یها ستمیس تاکنون

تول  ارز  یافتراق  صیکننده تشخ  دیابزار  ارائه ضوابط  یابیمورد  آنها ضمن  ارز  یقرار گرفته است.  ها، دو    ستمینوع س  نیا  یابیجهت 

  ی سازمان بهداشت جهان  ریاخ  ی. در سالها1,2ارزش استفاده دانسته اند  یضوابط خود دارا  اساسرا بر    ISABELو    DxPlain  ستمیس

راستا  نی. در ا3دانسته است ییباال تی اهم یرا داراحوزه  نیدر ا یصیتشخ یپرداخته و خطاها هیاول  یدر مراقبت ها ماریب یمنیبه ا

در    یپوست  عاتیضا  صیدر حوزه تشخ  اری  میتصم  ستمیاز س  تفادهقرن حاضر نشان داد اس  لیو همکاران در اوا  Gerbert  قیتحق

 % 50حدود    زیرا ن  ی وپسیو ب  رالزمیارجاعات غ   زانیم  ،یصیتشخ  ی در خطاها  یدرصد  20بهبود    حادیتوانست با ا  هیاول  یمراقبت ها

و    یشناخت  یها  اسی با  قشبه ن  ه،یاول  یدر مراقبت ها  هیعالئم هشداردهنده اول  یرو  دتریجد  یفی ک  قیتحق  نی. همچن4کاهش دهد

 5اشاره داشته است  یصیتشخ یمهم در خطاها یبعنوان فاکتورها  یکمبود دانش پزشک

ها    یماریب  هیکه پزشک با عالئم اول  یی اشاره کرده، جا  هیاول  یو همکاران به مالحظات خاص حوزه مراقبت ها   Minueمطالعه    در

  ندیفرا  یمطالعه بطور خاص رو  نیمتفاوت است. البته ا  یتخصص  یحوزه ها  طی( مواجه است و با شرایصیفرض تشخ  ش ی)بدون پ 

طراحان   یتواند به عنوان راهنما  یتمرکز داشته است که م  هیاول  یت هامراقب  ینیبال  لموثر در استدال  یدیکل  یوفاکتورها  صیتشخ

پرداخته  هیاول ی در مراقبت ها  م یتصم ی بانیپشت یساز اده یبه نوع پ   زین یگری . مطالعه د6حوزه باشد  ن یدر ا ار ی  میتصم ی ها ستمیس

و د  ی بانیپشت  ی و گروه ها با گروه کنترل مقا   رهنگام یزودهنگام  آنچه مسلم است وجود مهارتها7کرده است  سهیرا  بهر حال،    ی. 

  ی ستم یو س  یبه مداخالت وابسته به مسائل شناخت  ازی بوده و ن  یاتیح  اریبس  هیاول  یدر مراقبت ها  یپزشکان عموم  یبرا  یصیتشخ

 . 3,8کنند یم  انیرا نما اری میتصم  یها ستمیمانند س

  یها  ستمیس  ریکه تاث  میارجاع ده  2016سال    زیبه مطالعه متاآنال  میتوان  یم  ،یارائه شده خارج  یراهکارها بودن    یکاربرد  دگاهیاز د

توان یبه کار برده شده در مطالعه آنها م  یها  ستمیتعداد استفاده س  ینموده است. با بررس  یبه کار برده شده را بررس  یافتراق  صیتشخ
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وجود دارد. چنانکه    ی میقد  یها  ستمیبه نسبت س  دتریجد  یصیکمک تشخ  ی ها  ستمیدر استفاده از س  یشتریاقبال ب  کهگرفت    جهینت

سال   از  سا  ISABEL،   2003بعد  از  فاحش  اختالف  سا  DXPlain 2کاربرد،    10در    بانیرق  ریبا  و   رینظ  ستمهایس  ریکاربرد 

Diagnosis Pro ،PEPID ،PKC ،ML-DDSS ،QMR کاربرد داشتند.  کی هاهر کدام تن 

 

 : یداخل  اتیتجرب

.  16-9پرداخته اند  یپزشک  یخطاها  زانیو م  یبه دسته بند  نیانجام شده، محقق  یپزشک  یکه در کشور در خصوص خطاها  یمطالعات 

  م یتصم یها ستمیو س یاطالعات  ی ها  یلزوم استفاده از فناور م،یمستق  ریغ  ا ی میبصورت مستق قاتیتحق نیشود، ا یآنچه برداشت م

 . 19-17ندینما یم  نییو درمان تب صیتشخ ی عنی یدر دو جنبه مهم پزشک  یشکپز یرا جهت کاهش خطاها  ی نیبال اری

  یتهایبرخوردار بوده و در سا  یکاربرد و صحت قابل قبول   زانیتر از م  دی جد  یستمهایس  نیدر ب  ISABELمانند    یستمیس  کهیوجود  با

  ،یخارج  یها  سیبه سرو  یمانند اصرار کشور به عدم وابستگ  یگریشده است، مالحظات د  یاز موتور آن بهره بردار  یمتعدد خارج

و عدم امکان استفاده از    یاز نقطه نظر فن  یسالمت داخل  کیپرونده الکترون  یها با سامانه ها  ستمی شدن آن س  کپارچهیعدم امکان  

 ی مراکز آموزش یبرا یبوم یصی کمک تشخ  ستمیس کیوجود  نی خورد. بنابرا یبه چشم م ندهیآ یکارها  یبرا ییربنایآنها به عنوان ز

 رسد.  یامروز کشور به نظر م ی ازهایاز ن د، پزشکان داخل کشور باش  دییبر دانش معتبر و مورد تا یکه مبتن

باشد که در    ی م یپزشک  انیودانشج  یجهت آموزش و راهبر  یافتراق  یصیکمک تشخ ستمیس  کیحاضر، ارائه    قیتحق  یاز اجرا  هدف 

  ی استانداردها  ییخواهد شد. استفاده از روابط معنا  یبر آن بهره بردار  یها و استدالل مبتن  یماریب ییمعنا  یمدلساز  یکهایآن از تکن 

 . د یکمک نما یصیبه بهبود صحت تشخ دتوان یم زین UMLS رینظ یپزشک

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

محتمل را به    یها  صیاز تشخ  یستیل  ،یماریب  یو نشانه ها  می عال   افت یهستند که با در  ییابزارها  یافتراق  صیتشخ  یها  ستمیس

شود،    ی ها در نظر گرفته م  ستمیس  نیا  یابیمهم در ارز  یاریها مع  صیتشخ  یشنهادیپ   ستیدهند. اگرچه صحت ل  یم  هیپزشک ارا

  یبهتر محسوب م  م یاو به سمت اخذ تصم  یی پزشک و راهنما  تی در رضا  یگریمهم د  ل و پزشک به عنوان عام  ستمیس  نیتعامالت ب

 ی ها  ستمیاند که در س  دهیاضافه گرد  ستمیدر س  یدی جد  یمطالعات گذشته، بخش ها  شنهاداتیمنظور و بر اساس پ   نیگردد. به هم

 گذشته وجود نداشتند. 

 انجام شده اند:  ریز یگام ها ق،یبه هدف تحق یابیدست یبرا

 یاز مراجع معتبر پزشک   ی ماریب  ی ونشانه ها  م یعالاستخراج  - 1

  ی ها  یماریب  ی طرح رو  تیباشد. با توجه به محدود  ی م  یاز مراجع معتبر پزشک  یماریب  ی و نشانه ها  م یاول استخراج عال  مرحله

 ی مار یاز ب  یستیفاز ل  نیا  یشده است. خروج  یبهره بردار  Uptodate  گاهیوپا  لیس یس  سون،یهار  یدر فاز اول، از کتاب ها  یشکم

 باشد.   ی آنها م یو نشانه ها م یبه همراه عال ی شکم یمرتبط با دردها یها

 و موتور استدالل  ی رابط کاربر  ، ییدانش معنا  گاه یپا  لیتشک  - 2
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  ی آماده م  میها و عال  یماریدانش از ب  گاهی پا  کیو ارتباطات آنها    یفرهنگ واژگان پزشک  ،یی معنا  یها  کیبر تکن  یفاز مبتن  نیا  در

 شود.  یو آماده تست م  ینرم افزار الزم طراح  تایگردد. نها

 یافتراق   ص یتشخ  اریدست  ستمیس   نیدر مقابل بهتر  یابیارز - 3

باشد.    یم  یخارج  ستمیس  نیآن در برابر بهتر   یصیصحت تشخ   یابیمرحله ارز  نیمهمتر  ،یواقع  طی در مح  ستمی س  یریاز بکارگ  قبل

از قدرت    ستمیتر باشد س  نییمحتمل است. هر چه رتبه پا  یها  یص یتشخ  ستیدر ل  حیصح  صیرتبه تشخ  یبه معنا  یصیصحت تشخ

باشند از کتاب    ی آنها مشخص م   حیصح  صیکه تشخ  ی نمونه شرح حال پزشک  180  داساس تعدا  نی باشد. بر ا  یبرخوردار م  یشتریب

 استفاده شدند.  ستمیصحت س یابیارز یاستخراج و برا ینترنتیا یها  گاهیو پا یپزشک  یمرتبط مورد ها یها

  تایآنها استخراج شده و نها ینیو عبارات بال یسال آخر بررس نترنیا یبودند که توسط دو دانشجو ینمونه شامل شرح حال پزشک هر

نه مورد نظر به عنوان استاندارد نمو  حیصح  صیبا تشخ  یشنهادیپ   ستمیدر س  حیصح  صی به سامانه وارد شده است. سپس رتبه تشخ

  ن ی، ا( 2016سال    زی)بر اساس متا آنالزابلیا  یعنی  یخارج  بیسامانه رق  نیبا بهتر  یجهت بررس  نی. عالوه بر اد یمطابقت گرد  ییطال

 . دیگرد سهیمقا زین  یشنهادیبا سامانه پ  ج یهم وارد شده و نتا زابلیعبارات در سامانه ا

Title Value 
Age 

Median (IQR), y 

Mean 

  

45 (28-62) 

45 
Gender 

Male 

Female 

  

113 (62.8%) 

67 (37.2%) 
Prevalence 

Common 

Uncommon 

 

76 (42%) 

104 (58%) 

 صحت یابیارز یاستفاده شده برا ینمونه ها کیمشخصات دموگراف  -1 جدول

 

 تعامل:   یها  وهیش

پس    DDxPro  ن، یو ثابت شده است. عالوه بر ا  یابیارز  یخارج  یبا سامانه ها  سهیحاضر در مقا  ستمیس  یصیو قدرت تشخ  صحت

  ی و سازمان حام  یو فناور  قاتیخراسان، علوم تحق  یپارک علم و فناور  یاز سازمان ها  یساز  یگرنت تجار  افتیموفق به در  ،یاز داور

محصول با حدود    یساز  یو تجار  یعموم  یمرتبط با پزشک  یماریب  1000محصول به حدود    سعهو هم اکنون در حال تو  دهیگرنت گرد

 موجود است.  DDxPro.com تیسا Aboutباشد که مشخصات آنها در قسمت  یوقت م  مهین یروین 10-15
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 حاصل:   جینتا

 ستم یس  یرابط کاربر  1شده است. در شکل    یساز  ادهیپ   DDxPro  یو با نام تجار  DDxPro.comمورد نظر در دامنه    سامانه

 ی ها   صیاز تشخ  یستیو ل  دی را وارد نما  یماریب  یو نشانه ها  م ی تواند عال  یسامانه پزشک م  نیشده است. در ا   هیشده ارا  یطراح

 باشد.یو انتخاب توسط پزشک م   یقابل بررس  زیمحتمل ن  یماریهر ب   م یعال  ریسا  نیبر ا  الوه . عدیمشاهده نما  2را مشابه شکل    یافتراق

قابل انتخاب    پیبه تا  ازیباشد که بدون ن  یم  یشکم  یمهم در دردها  یپارامترها  یمربوط به انتخاب برخ  1در شکل    Options  بخش

 باشد.  یم

  یرو  کیتواند با کل  یداده است که پزشک م  شنهادیپ   ماریدر ب  یبررس  یرا برا  یگری د  میعال   Recommend to check  بخش

 برسد. یتر قیدق صیبه تشخ  ی بعد زیدر آنال ستمیتا س  دیاضافه نما ماریب یقبل  می هر کدام به عال

  ی نیبال  یو راهنماها  uptodate  گاه ی ، پا  ماریالزم بر اساس مشخصات ب  یها و هشدارها  هی توص  Recommendationقسمت    در

 گردد.  یمشاهده م 

   DDxPro هیثانو یرابط کاربر - 2 شکل   DDxPro هیاول یرابط کاربر -1  شکل

   DDxProدر دو سامانه    لکاکسونیو  یدار  یتوسط آزمون معن  جی نتا   نیا  ،ینمونه شرح حال پزشک  180  صیتشخ  جینتا   افتیاز در  پس

دار نبوده    یمعن  ع یشا ی ها یماریدر ب زابلیبا ا سهیدر مقا DDxPro ستمیتفاوت صحت س  1. مطابق جدول دی گرد سهیمقا  زابلیو ا

  یها  یماریگروه ب  ریتفاوت در ز  نیمصرف داخل کشور مناسب است. اما ا  یبرا  زیمهم ن  نیمشابه آن عمل نموده است که ا  بایو تقر

  5  یخروج  ستیدر ل  ٪71در مقابل    ٪85است)  افتهیدست    زابلینسبت به ا   یبه صحت باالتر  DDxProدار بوده است و    ینادر معن 

  DDxProقابل مشاهده است)  3در شکل    زین  ستمیسدو    حیصح  صیتشخ  یدر رتبه ها  یمهم بصورت شهود  نیها(. ا  یماریب  یی تا

 باال دارد(.  یدر رتبه ها ینقاط قرمز کمتر

Variable Rank Listed in top 5 Listed in top 10 Wilcoxon 

Mean 

(std) 

Accuracy 

(%) 

Accuracy 

(%) 

P-value 

(Wilcoxon) 

ISABEL DDxPro ISABEL DDxPro ISABEL DDxPro 

All vignettes 4.18 

(5.2) 

3.31 

(3.9) 

141/180* 

(78%) 

153/180 

(85%) 

162/180 

(90%) 

170/180 

(94%) 

0.16 

Prevalence 

Common 

  

Uncommon 

  

3 

(4.2) 

5 

(5.7) 

  

2.9 

(2.8) 

3.6 

(4.5) 

  

67/76 

(88%) 

74/104 

(71%) 

  

65/76 

(86%) 

88/104 

(85%) 

  

71/76 

(93%) 

91/104 

(88%) 

  

74/76 

(97%) 

96/104 

(92%) 

  

0.24 

  

0.02 

  زابلیدر برابر ا DDxPro لکاکسونیو یا سهیآزمون مقا جینتا  -2 جدول
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 ی سالمند یپرستار یآموزش مراقبتها یو اجرا یساز سالمند هی لباس شب یطراح

Design of aging simulation suit and implication on geriatric nursing care training 

 

 زد ی: دانشگاه

 

 ی ریفاطمه کشم  -یزهرا ماندگار -یان یرینص جهی: خدندیفرآ  صاحب

 

 زاده ی: فرزان مددندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

  یسالمند یپرستار یآموزش مراقبتها یو اجرا یساز سالمند هیلباس شب یطراح   •

 

 : یاختصاص اهداف

 از سالمندان  یدر مراقبت پرستار یساز سالمند هیلباس شب یطراح        •

 از سالمندان  یدر مراقبت پرستار یساز هیبر شب یآموزش مبتن یاجرا        •

 از سالمندان  یدر مراقبت پرستار یساز هیبر شب یآموزش مبتن یابیارزش        •

 آن  یها  طهیو ح یبه سالمند یپرستار انینگرش دانشجو نییتع        •
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 : مسئله   انیب

و   ی روان-یروح ،یجسم یپرستار است و کمک به سالمندان در تطابق با ضعفها  یحرفه ا فیاز وظا یاز سالمند قسمت مهم مراقبت

[ اما به  2سالمندان آماده باشند]  یازهایپاسخگو بودن به ن  یبرا  دی پرستاران با  نی[. بنابرا1پرستاران است ]  فیآنها از وظا  یاجتماع 

نشده    یزیسالمندان برنامه ر  یازها یمراقبت از  ن  یپرستاران تازه کار برا  نیدر ب  ی امادگ  جادیا  یبرا  یموزشآ  یرسد برنامه ها  ینظر م

مربوط    ییلش هامطالعات نشان داده است پرستاران تازه کار در درک و نگرش مناسب به افراد سالمند مشکل داشته و چا  جیاند. نتا

 [. 4, 3کنند] یرا درک نم یریبه پ 

[چرا که آنها هنوز 5تواند سخت باشد]  یم  انیو به خصوص دانشجو  ی درمان  یکارکنان بهداشت  یفهم مسائل و مشکالت سالمندان برا 

[.حال آنکه  7,  6فهم سالمندان شود را تجربه نکرده اند]  شیتواند سبب افزا  ی که م  یو ناتوان  یماری ب  ندیتجربه ناخوشا  ا یو    یسالمند

به   یبر ارائه خدمات مراقبت  یرگذار یعامل مهم و تاث  یبه سالمند  یدرمان   -  یوجود دانش و نگرش ارائه دهندگان خدمات بهداشت

ن آنها به عنوان پرستار بود  یدر حرفه ا  یاساس  ینقش  ،یبه عنوان حرفه پرستار  یپرستار   انی[ نگرش دانشجو8باشد]  یسالمندان م

 [. 4کنند] ی م یباز

تواند در ارائه خدمات    یاست که م   یمراقبت پرستار  یجنبه ها  نیاز مهمتر  یک یآموزش دشوار است اما    ندینگرش در فرا  رییتغ  اگرچه

ا  تیبه صالح  ی ابی[. دست8داشته باشد]  ینقش مهم  یپرستار انگ  ریتحت تاث  نهیزم  ن یالزم در  نظارت و    زه،یعوامل موثر همچون 

تالش دارد   یسازه ی[. شب9است]  یساز  هیشب  یبرنامه ها  یاجرا   یشنهادیپ   ی[. از جمله روش ها3به آموزش مناسب است]  یدسترس

  ف یط  ینیبال  یساز  هی[. شب10دهد]   ش ینما  یگرید  ستمیرفتار س  لهیوسرا به  یانتزاع   ا ی  ی کیزیف  یستم یس  یرفتار  یجنبه ها  یبعض

را قبل از استفاده در    ی نیبال  ی دهد مهارت ها  ی م  امکان  انیشود که به دانشجو  یها را شامل م   کیاز روش ها و تکن  یگسترده ا

 [. 11کنند] نیتمر یواقع مارانیب

است که    یواقع   ی هاتیمواجهه با موقع  یبرا  انیدانشجو  یآماده ساز  ، یبهداشت  یدر مراقبت ها  یساز  هیاز کاربرد شب  یاصل  هدف 

 رییمنجر به تغ  سازی  هی[. شب13,  12بخشد]  یپرستاران را بهبود م  ینیبال  هایخطاها را کاهش و قضاوت  ش، یرا افزا  انیمددجو  تیامن

  یها-نقش   ش ینما  ، ای  درک نقش حرفه  یبرا  رندگان یادگی کمک به    د، یجد  های نقش  یریادگی  یبرا  ی آمادگ   رنده، یادگینگرش در  

[. نکته 14شود] ی م  رندگانیادگی در  ی تفکر انتقاد هایندیفرآ جادیو ا رنده یادگی و عالقه در  زهیانگ  شیافزا رندگان، یادگی بر  رگذاریتاث

باشد    یواقع   طیآموزد قابل انتقال به مح  یباشد تا آنچه م   یواقع  طیمح  مشابهتا حد امکان    دی روش با  نیاست که ا  نیقابل توجه ا

[15 . ] 

[ و در  8کمک کند]  یدوران سالمند  یتهایکسب واقع  نهیدر زم  انیتواند به دانشجو  یم   یدوران سالمند  ی ها  تیمحدود  یساز  هیشب

 ان یدانشجو   ن ی[. عالوه بر ا1بهبود دانش مراقبت از سالمندان و فهم مسائل و مشکالت و فراهم کردن مراقبت مناسب مهم باشد]

کنند که در   یرا تجربه م  یو کم تحرک  یینایو ب  ییشنوا  یها  تی نقض ها و محدود  لیاز قب  یدمتناسب با سالمن  یعملکردها  رییتغ

 [ . 10, 8, 1است ] دیسالمندان مف اتیدرک احساسات و تجرب

 ی برا یفرصت  جادیا  نده،یمهم در آ یاز اجزاء مراقبت یکیبه عنوان  یسالمند یبه مراقبتها ازیو درک ن یتوجه به گسترش سالمند با

  ی حرکت  یتهایسالمندان و محدود  یها  ی ژگیدرک و نگرش نسبت به و  جادیا  یبرا  یساز  هیشب  یاستفاده از روشها  و   یتجربه عمل

  یتالش شده است با طراح  ندیفرا  ن یموثر باشد. در ا  انینگرش دانشجو  رییو تغ  یریادگیبر    تواند  ی م  یاموزش  ی ها  ستمیآنان در س

کرد    جاد یا  یفراهم نموده و فرصت  انیدانشجو  یکند را برا  ی سالمند تجربه م  ک یکه    یحرکت  یتهایمحدود   ،ی ساز سالمند  هیلباس شب
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   ی ابیو ارز  یساز سالمند  هیلباس شب  یطراح  ندیفرآ  نی. هدف اشندسالمند داشته با  کی  طیاز شرا  یملموس  یتجربه    انیکه دانشجو

 بود.  یبه سالمند یپرستار انیآن  بر نگرش دانشجو

 

 :یخارج  اتیتجرب

 Google scholar  یها  گاهی در پا  "Elderly simulation"،"simulation training"شامل:    یی واژه ها  دیمتون با کل  مرور

 ،Siencedirect ،Scopus  ،PubMed در   "یآموزش سالمند"، "یسالمند یساز هیبرنامه شب"آن ها شامل:  یو معادل فارس

 شد.  انجام ی زمان تیبدون محدودMAGIRAN ،SIDیگاههایپا

Da nova  ( در مطالعه ا2019و همکاران )به سالمند   یپرستار  انیبر نگرش دانشجو  یسالمند  یساز  هیشب  یباز  ریکه با عنوان تاث  ی

دادند   کارشناس  یدانشجو  45انجام  دوم  برا  یپرستار  یسالمند  یساز   هیشب  یباز  کیدر    یپرستار  یسال  که  دادند    ی شرکت 

  یدر مورد مصرف دارو و خود مراقبت  یی شد و کارتها  جاد یا  یو حرکت  یی نای، ب  ییشنوا  نهیدر زم  یمختلف  یها  ت یمحدود  انیدانشجو

 ی ساز   هیشب  ینشان داد که باز  جیخواسته شده را انجام دهند. نتا  تیشده فعال  نییدر مدت زمان تع  د یبا  انیشده بود که دانشجو  هیته

 [. 3نگرش به سالمندان موثر بود] رییدر تغ

Braude  ( ن2015و همکاران ) ینفر از رشته ها 89انجام دادند.    یسالمند  یساز  هیبرنامه آموزش شب   یابیبا هدف ارز  یمطالعه ا  ز ی  

پرستار پزشک  یمختلف  دندان  کردند.    یو  آموزش  کیانتخاب  مرکز  یسازه یشب  یبرنامه  دو  استاندارد،    ، ی چندوجه  ،یسالمندان 

مورد استفاده شامل مانکن    یسازهیشب  یهاکیو تکن   افتیتوسعه    یمنتج شده از برنامه درس  یوهایبا استفاده از سنار  ،یاحرفه نیب

سالخورده،   ماریب  تیریمد  لیاز قب  یدوره با موضوعات  12دو سال در    ینقش بود. آنها ط  یفایو ا  مارنماها یباال، ب  تیقابل  یدارا  یها

  شیپ   یوهایبا سنار  مارنماهایمانکن و ب  یبه صورت آموزش رو  ان یهذ  تیریدان با زوال عقل، مدمراقبت مستمر، مراقبت از سالمن 

  یریادگی  دیابزار مف  کیبه عنوان    یساز  هیشد طرح شب  یریگ  جه ینقش شرکت کردند. از بازخورد داوطلبان نت  یفایشده و ا  سینو

 [.5است ]

Chen  ( مطالعه ا2014و همکاران )ی پرستار  انیو نگرش دانشجو  ی بر همدل  یسالمند  یساز  هیشب  یباز  ریتاث  نییبا هدف تع  ی 

به   یپرستار  سانس یدانشجو  فوق ل  58متحده انجام دادند.    التیدر غرب ا  یمدرسه پرستار  کینسبت به بزرگساالن سالخورده در  

  ی سالمندان مثل نقص جسم  یبا چالش ها   انیدانشجو  یباز  یکردند و در ط  یباز  هشگایسالمند را در آزما  کیمدت سه ساعت نقش  

  ی به طور کل  انیدانشجو  یهمدل  یشدند . بعد از باز  ی شد روبرو م  ی م  یبهداشت  یگاههایکه باعث مراجعه به پا  ییو شنوا  یینایو ب

 [. 1است ] افتهیبهبود 

Chen  انجام دادند.    یداروساز  انیدانشجو  ی بر همدل  یسالمند  یباز  ریتاث  نییهدف تع( که با    2015)گرید یو همکاران در مطالعه ا

  یداروساز یمهارت ها شگاهیآزما کیدانشگاه پردو در  یتوسط کالج داروسازGMG(  یدارو سالمند ینسخه اصالح شده از)باز کی

  ی هامراقبت   ستمیدر س   یروان  ا ی  ی مال  ،یجسم  سالمندان را با مسائل  یهاو چالش  اتیتجرب  "نقش    ی فایا  "   GMGساعته اجرا شد.    3

جعبه قرص    ک ی  قیخود، پر کردن دق  یداروها  ستی)مثال  خواندن ل  یمختلف  فیوظا  د یبا  انیو دانشجو  کند یم   تیرا هدا  یبهداشت

شده    یساز  هیپرداخت کنند. تجربه شب  یخدمات بهداشت  نهیهز  ودخ  ی مال  تیبر اساس وضع  دی با  نی دادند همچن  ی ( را انجام میهفتگ

  ستگاه یهر ا یبرا  ییها ها بود. کارت تی، خانه و فعال شگاه یپرستار متخصص، داروخانه، آزما تیزیپزشک ، و  تیزی: و  ستگاهیا 6شامل 

را    یواقع  یبهداشت  ینقش ارائه دهندگان مراقبت ها   لگرانیانجام دهند. تسه   یتیخواسته شد، فعال  انیدر نظر گرفته و از دانشجو
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نسبت به سالمندان به طور قابل    ینشان داد همدل   جیدادند .نتا   یمراقبت از خود نشان م   ا ی  یاز همدل   ی کردند و سطوح متفاوت  یم   فایا

 [. 10]افتیبهبود  یتوجه

 

 : یداخل  اتیتجرب

بر    یساز  هیآموزش شب   ریتحت عنوان تاث  یتهران در مطالعه ا  یبهشت  دی( در دانشگاه شه1391) یانبوه  یروان منفرد و رهر  کین

 ان یاورژانس انجام دادند. دانشجو  یدر واحد کار آموز  شرفتهیپ   یمارستانیب  شیپ   اتیعمل  نهیدر زم  یپرستار   انیدانشجو  یتوانمند ساز

روزه جهت اجراى کارگاه آموزشى    9قرار گرفتند، که در آن یک طرح درس    یساز  هی ترم هفت تحت نه روز آموزش شب  یپرستار

پیش   تریاژ  معاینه مصدوم؛  و  ارزیابى  حادثه؛  ارزیابى صحنه  مباحث  شامل  آن  آموزشى  محتواى  که  طراحى شد  بحران  پرستارى 

ى فوقانى و تحتانى؛ اداره جراحات بافت  بیمارستانى؛ پوزیشن دادن به مصدوم؛ روش هاى حمل و انتقال مصدوم؛ اداره تروماى اندام ها

  جینرم؛ کنترل خونریزى و شوک؛ اداره تروماهاى مهره اى،سر و صورت و چشم، شکم، و قفسه سینه؛ و اداره تروماى محیطى بود.نتا

 [. 16]مودندن فی نمرات خوب کسب نموده،  به کار مسلط بودند و خود را خوب توص انیدرصد دانشجو 100نشان داد 

 انیو مهارت دانشجو  ی آگاه  زانیبر م  یساز  هی آموزش به روش شب  ریکه تحت عنوان تاث  ی( در مطالعه ا  1395)  یو سحر  یفیشر

 ،یآموزش یمحتوا هیکارگاه قبل از ارا نیروزه برگزار شد. در ا کی  یانجام دادند که در آن کارگاه  ی ویر یقلب ایدر اح یرشته پرستار

در    ی به عمل آمد. سپس مباحث یویر  -ی قلب یایدر خصوص اح  ی و عمل   ینمونه ها، آزمون تئور  هارتو م یآگاه    زانیم  نییجهت تع

  هیپا   یویر  - یقلب  یایاز آن و نحوه اح  یریشگیپ   یراه ها  ،یویر  - ی قلب  ستیعلل ا  ه، یپا  یویر  -یقلب  یایو اح  ی قلب  ستیا  فیمورد تعر

و    یآگاه   شیسبب افزا  یساز  هینشان داد استفاده از آزمون شب  ج ینتامانکن اجرا شد.  یرو  ی و به صورت عمل  هی ارا  یبه صورت تئور

 [17شد] انیمهارت دانشجو

دانشگاه علوم   یپرستار  انیمراقبت از سالمند بر نگرش دانشجو  ریتاث  یتحت عنوان بررس  ی(مطالعه ا1392و همکاران)  یباقر  حاج

از ساعت   انیروزه مراقبت از سالمند اجرا شد. دانشجو  10برنامه    کیکاشان نسبت به سالمندان انجام دادند. در گروه مداخله ،  یپزشک

 ص ی سالمند تخص  2پرداختند . به هر دانشجو روزانه    یحضور داشتند وبه مراقبت از سالمندان م  لمندانسا  یدر سرا   13صبح تا    8

  ی زندگ  خچهیسالمت ، اخذ تار  خچهیارتباط با سالمند ، اخذ شرح حال و تار  یدازد که شامل برقرارشد تا به مراقبت بپر  ی داده م

مشکالت و    نیو گردش با سالمند در محوطه خانه سالمندان، تدو  یاهسالمت سالمند، همر  تیوضع  ی، بررس  اجتماعی  –  یخانوادگ

روزه در خارج از   کیگردش   کی با سالمند در  ی همراه  زیالزم و ن  درمانی  –  ی تحمای –  یو انجام مداخالت مراقبت یپرستار ی ازهاین

نتا  یسرا بود.  م  ج یسالمند  داد  ک  نیانگی نشان  و  مداخله  گروه  در  سالمندان  به  نگرش  دار    نترلنمره  معنا  تفاوت  مداخله  از  پس 

 [.18داشت]

ا  2015زاده و همکاران )  دریح و مانکن بر دانش و    وتریبر کامپ  یمبتن  یساز  هی بدو روش ش  ری تاث  نییبا هدف تع  ی( در مطالعه 

ساعته با اصول   کیجلسه    کی شرکت کنندگان در    یانجام دادند. تمام   یویر  یقلب  ایاز آموزش اح  یپرستار  انیدانشجو  یتمندیرضا

، شرکت    وتریبا کامپ  یمبتن  یساز  هی.در گروه شبدند یآموزش د  رهیوغ  یماساژ قلب  لیاز قب  شرفتهیوپ   هیپا  یویر  یقلب  یایاح  تمیو الگو

  ون یالسیبریف  تمیشده با ر  میتنظ  ی نیبال  ویسنار  یشدند و  از آنها خواسته شد اقدامات الزم را برا  مینفره تقس  8کنندگان به چند گروه  

  ی کز مهارتهاو به مر  مینفره تقس  12به سه گروه    یساز  هیشرکت کنندگان گروه شب  هد براساس دستورالعمل در نرم افزار انجام د  یبطن

ا  ینیبال در  دعوت شدند.  سنار  نیدانشکده  براساس  الزم  اقدامات  اخت  ینیبال  ویگروه  در  م  اریکه  داده  قرار  به   یآنها  توجه  با  شد 

ان   یبر رو  قهیدق  45به مدت    یوی ر  ی قلب  ایدستورالعمل انجمن اح   اریو انحراف مع  نیانگینشان داد م  ج یدادند.نتا  ی م  جام مانکن 
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دو    ن یب  آماری  لحاظ   از  که  است  بوده (  68/9±93/2)  وترکامپی  و(  72/7±46/3دانش قبل و بعد از مداخله در گروه مانکن)  اختالف  

بوده   وتریاز کامپ  شتریب  کندر گروه مان  یتمندیرضا  زانیم  نی( عالوه بر ا  p=04/0دار وجود داشته است)  ی معن  یگروه اختالف آمار

 [.19است]

کمتر مورد   یمهم در آموزش سالمند  نیا  یمختلف مراقبت پرستار  یدر حوزه ها  یساز  هیبر شب  ینرغم توسعه آموزش مبت  یعل

 ی پرستار  یموضوع در دانشکده ها  نیمورد توجه است اما ا  یسالمند  یساز  هیتوجه بود. اگرچه در خارج از کشور حرکت به سمت شب

 .تدر کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته اس

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 آن انجام شده است .   لوتیو پا یاست که در دو فاز طراح  یاز نوع توسعه ا تیفعال نیا

 یطراح  فاز

آموزش    نهیکشورها در زم  ریسا  اتیتجرب  یمراقبت از سالمند به بررس  نهیدر زم  یپرستار  انیدانشجو  یآموزش  ازیبنابر ن  یفاز طراح  در

در    یسالمند  یها  تیموجود و مشاهده محدود  یمتون انجام شد.  براساس محتواها  یپرداخته شد و بررس  انیبه دانشجو  یسالمند

  یزیبرنامه ر  یپرستار  انیآموزش دانشجو  یبرا  ینیتجربه ع   جادی جهت ا  ی ساز  هیلباس شب   یطراح   ، ینیو  بال  ییسرپا  ی بخش ها

فراهم    تیفعال  یاجرا  یشد و مقدمات الزم برا  یکامل بررس  اتیموجود ترجمه و جزئ  یو چند رسانه ا  ی متن  یمحتواهاشد که ابتدا  

 . دیگرد

بحث و    یسالمند  یاساس  یها  ت یمتون در رابطه با محدود  یبررس  جیو بر اساس نتا   یساز در پنل تخصص  هی لباس شب  یطراح  یبرا

زننده به فردسالم    بیآس  ریغ   یبا استفاده از ابزارها  عضالنی   –  ی و اسکلت  ییشنوا  ،یی نایب  تیمحدود  د یتبادل نظر شد و مقرر گرد

 شود. یطراح

 شرح بود: نیشد. مشخصات لباس بد  یطراح یسالمند طیشرا یساز هیمرتبط جهت شب  یمحدودکننده ها 

 

 اجرا   فاز

شد تا با داشتن    یخواسته م  انیو از دانشجو  دندیپوش  ی نیبال  یرا در اتاق مهارتها  یسالمند  یساز  هیلباس شب  انیفاز اجرا دانشجو  در

  ن ییپله پا  10دانشکده شوند، از  اطیرا باز کنند و وارد ح نیموارد را انجام دهند:درب سنگ نیا لیاز قب  ی اقدامات  تها یلباس و محدود

  ی دوباره به اتاق مهارتها  یمنی پله بدون نرده ا  10متر قدم بزنند. پس از قدم زدن با باال رفتن از    300به اندازه    طهرفته و در محو

کنند.آنگاه  بر    یرینوشته شده بود خوانده و شماره گ  12را که با فونت    ی شماره ا  ی نیبال  یباز گردند. با تلفن مرکز مهارتها  ی نیبال

و   رندیرا بگ یگریبخوابند و با تلفن همراه خود مجدد شماره د قهیدق 15داشت به مدت  یمارستانی ب تتخت مرکز که ارتفاع تخ یرو

نشسته    قهیدق  5در تخت به مدت    دی .سپس با  ند یو ارسال نما  پی آنها ارسال شد که مشخصات خود را تا  یبرا  ی امکیپ   نیح  نیدر هم

خود  یبرا وانیکنند واز پارچ، درون ل  لیرا با خودکار تکم کیدموگراف عات و فرم اطال نندیبنش یصندل ی. بر روندیآ ن ییو از تخت پا

را  از جلد خارج    یقرمز و قهوه ا  ،ی زرد، نارنج  ، یآب   یرنگ بودند رنگها  10که در    ی شکالت  یکنند. از قرص ها  لیو آن را م  زنندیآب بر

   کنند .  لیم یوانیل یکرده و بخورند و در آخر با قاشق بستن
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 یابیارزش  فاز

لباس بر   نیا دنیپوش ریانتخاب شدند و تاث ییماما یدانشکده پرستار یپرستار 5ترم  انیدانشجو ند یفرآ نیا  یاجرا یابیارزش جهت

 34  ی( استفاده شد که داراKAOPSپرسش نامه نگرش به سالمندان کوگان )    یابیشد . در فاز ارزش  یبررس  ینگرش آنها به سالمند

شش درجه   اسیمق  کی  یپرسش نامه بر رو  نیباشد. عبارات ا  یسوال( م  17سوال( و تعصب )  17)یقدردان  اسیمق  ریسوال و دو ز

  یم  یکامال موافقم( نمره گذار- 7موافقم- 6موافقم  یتاحد-5نه موافقم و نه مخالفم- 4مخالفم  یتاحد-3مخالفم-2کامال مخالفم  -1)  یا

پرسش نامه سواالت فرد که   نیسنجد. در ا   یسالمندان را م  بهنسبت    یشود سواالت فرد تعصب به سالمندان و سواالت زوج قدردان

  ی نگرش خنث   102است نمره    238نمره    ن یو باالتر  34نمره    نیشوند. کمتر  ی م  یمرتبط با تعصب بوده به صورت معکوس نمره گذار

آن   ینسخه فارس  یی ای و پا  یی[. روا20باشد]  یهرچه نمره باالتر باشد نگرش به سالمندان مثبت تر مدهد و    یبه سالمندان را نشان م

وسپس براساس   دینمرات محاسبه گرد  نیانگیپرسشنامه ها ، م  لی[ . بعد از تکم21شد]  دییتا  0.87  اسیکل مق  یکرونباخ برا  یبا آلفا

 درصد استاندارد شد.  100

 

 تعامل:   یها  وهیش

 :دیکن حیتعامل با محیط )که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده است( را تشر یات انجام شده برااقدام     

به عنوان روش   ج ینتا  نیی. پس از تبدی دانشکده ارائه گرد  یآموزش  یو شورا  یپرستار  یآن در جلسات گروه آموزش  ج یطرح و نتا  نیا

 اجرا شده  است.    یاموزش ندیبه صورت فرا مسالیدو ن جیمورد استفاده قرار گرفت و بر اساس نتا  یآموزش

 منتشر شده است. ری در مقاله ز ند یحاصل از فرآ جینتا

Mandegari Bamakan, Z., Nasiriani, K., Madadizadeh, F. et al. Effect of an aged wearing suit 

on nursing student’s knowledge and attitude. BMC Nurs 20, 145 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s12912-021-00668-2 

 :د یکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک یآن در ارتقا جینتا یریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا یها وهیش

 استخراج و اجرا شد: ریز شنهاداتینقد ها و پ  د،یبرگزار گرد انیو دانشجو انیمرب د،یجلسات گروه متمرکز که با حضور اسات  در

 اصالحات              نقد                                          

مدت زمان پوشیدن لباس در این فرآیند دو ساعت           •

 بود که برای درک وضعیت سالمندی کافی نبود. 

 لباس استفاده شد مدت زمان بیشتری از این          •

می           • انجام  سالمندان  که  روزانه  کاملتر  فعالیتهای 

 دهند در فرآیند پیش بینی نشده بود.

فعالیتهای روزانه دیگری از قبیل پوشیدن لباس           •

شستن   ، میوه  کندن  پوست   ، ها  دکمه  بستم  و 

الزم است  ظروف که سالمندان با آن روبرو هستند

 فرآیند اضافه شد. به 
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محدودیتهای دیگر سالمندی ازقبیل کاهش حس           •

 المسه پیش بینی نشده بود 

محدودیتهای دیگری که سالمندان با آن مواجه          •

حس   کاهش  مانند  هستند 

 پوشیده شد.  دستکش  المسه

 پوشیدن پوشک الزم است به لباس اضافه شود.          • راه رفتن با پوشک سالمندان پیش بینی نشده بود.          •

•           

انتظار دانشجویان برای پوشیدن           • زیاد بودن مدت 

 لباس

این لباس به تعداد زیاد تولید و تهیه شود در            •

کلیه   تا  باشد  موجود  بالینی  مهارتهای  اتاق 

ارائه   به  که  کارکنان  و  به  دانشجویان  خدمات 

 سالمندان پرداخته آن را تجربه کنند.

پایانی           • ساعت  در  سالمندی  لباس  پوشیدن  برای 

بود   دانشجویان هماهنگ شده  با  روزانه  کالس های 

 که می تواند برای دانشجویان خسته کننده باشد. 

سالمندان           • به  مرتبط  دروس  برای  عملی  واحد 

 درنظر گرفته شود

 

 حاصل:   جینتا

حاصل از   جیترم پنج شرکت داشتند . نتا  یپرستار  ینفر ( دانشجو15نفر( و دوم )  20اول )  یلیتحص  مسالیدر دو ن  تیفعال  نیا  در

از سالمندان« بود نشان    ینسبت به سالمندان و ابعاد آن »تعصب به سالمندان« و »قدردان  انینگرش دانشجو  یکه بررس  تیفعال  نیا

  یبه سالمندان را نشان م  انیبود که نگرش مثبت دانشجو 102باالتر از     یبطور قابل توجه ا  مسالی داد که مجموع نمرات در هر دو ن

 داده شده است. شینما کیدر نمودار شماره  ج یدهد .نتا

 مسال یآن در دو ن یها طهینسبت به سالمندان و ح انینگرش دانشجو ی: فراوانکیشماره  نمودار

ذکر کردند و    ی ادماندن یتجربه به    کیداشتند و از آن به    تیرضا  یلباس سالمند  دنیاز پوش  انیها نشان دادند دانشجو  افتهی   ریسا

نگرش    رییتغ  ندیدر فرا  یو بحث گروه  یفرصت تجربه عمل  جادیانجام دادند که ا  یخواسته شده را با سخت  یتهایادغان نمودند که فعال

 موثر بوده است.
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 ی ابت ید یپا یمراقبت یوارهی باز یشیو ساخت نسخه نما یطراح

Designing and developing a diabetic foot gamification 

 

 رانی: ادانشگاه

 

 اعال  میمر  ،ی گدلی: شعله بندیفرآ  صاحب

 

 یصفر ی رعلیام ،یافسانه دهناد، زهره سهراب ،ی عربشاه ی: ندا مهرداد ، کامران سلطانندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

 ی ابتید  یپا  یمراقبت یوارهیباز یش ینسخه نما یسند و طراح نیتدو

 

 : یاختصاص اهداف

 ی ابت ید  یپا یوارهیساخت باز یمحتو  نیتدو یبرا یسنج ازین

 ی ابتید  یپا یوارهیباز یمحتوا نیتدو یاهداف برا نییتع

 ی ابتید یپا  یوارهیباز یوهایسنار یطراح

 ی ابتید  یپا یوارهیسند کامل باز نیتدو

 ی ابت ید  یپا یوارهی باز یشیو ساخت نسخه نما یطراح
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 : مسئله   انیب

  یاز شش روند برتر آموزش عال یکیعنوان به تالیجید یهایباز  انیم نیاست. در ا ی رو به فزون یآموزش د یجد یهاروش یبرا تقاضا

ا  ها یباز  نی(، چراکه ا1)  شودیمطرح م  ایدر دن ارزشمند تفکر و عمل    یهاوهی و ش  یمحتوا، باز  نیب  یتنگاتنگ   وند یپ   جاد یقادر به 

  یهابا رسانه  انیاز دانشجو  یاد یشمار ز  یی آشنا  ،یدر سطح آموزش عال  یآموزش  یهایعالقه به باز شیافزا  لیاز دال  ی کی(.  2هستند )

)  تالیجید ام  یتالیجید  یهایباز  رسدینظر م(. به 3است  پزشکآموز  یبرا  یاکننده  دواریابزار    دی(، چراکه نسل جد4باشند )  یش 

در بستر   یآموزش  ی هایباز  قیراستا تلف  ن ی(. در ا5اطالعات دارند )  یآوربه فن  یمنحصر به فرد  یجهت آموزش، دسترس  رانیفراگ

صورت گرفته   ینیو متخصصان بال  رانیمدرسان، فراگ  ی بر رو  یآموزش پزشک   یکه در حوزه  ی و در مطالعات  یموجود آموزش پزشک

  یبرا  سیتدر  یسنت  یهاوهینسبت به ش  روش  نیوجود دارند که بر اثرات مثبت ا  ی (. البته مطالعات6است، مورد توجه بوده است )

  یزهیانگ  شیضمن افزا  یآموزش  ی هایراستا مطالعات نشان دادند که باز  ن ی(. در ا8,  7)  کنندیم  د یتأک  یبه اهداف آموزش  یابیدست

 (. 9) آورندیفعال را فراهم م  یریادگی طی( و شرا5) کنند یجلب م زیآنان را ن شتریمشارکت بکنندگان، شرکت

با در نظر  یآموزش یهایکه باز. نخست آن نگرند یم یبر ارتقاء آموزش پزشک یآموزش یهایباز یرگذار یاز چند منظر به تأث محققان

از آن منتفع   توانندیمتفاوت م  یریادگی   یهاکه افراد با سبک  آوردیرا فراهم م  یآموزش  یطیمح  ران،یفراگ  یفرد  یهایژگیگرفتن و

  ن یاز چن  توانندیکه دارند م  یزمان   تیبا توجه به محدود   ،یعلوم پزشک  یهاو آموختگان رشته  انیگر دانشجوی د  ی(. از سو10شوند )

با اصول آموزش بزرگساالن سازگار   یآموزش  یهایوه باز(، به عال5بهره ببرند )  ستیکه محدود به زمان و مکان ن  یریادگی  طیمح

 (.12است ) مارانیب ی منیا شیهمراه با حفظ و افزا ، ینیبال یهامهارت یریادگی گر، یقابل تأمل د تی(. مز11است )

به    یروزمره و سهولت دسترس  یدر زندگ   یمجاز یاستفاده از فضاها  شیروزها با افزا  نیاز آن است که ا  ی شده حاک  انیموارد ب  عیجم

  ی هایماریاز ب  یک یروزها    نیرا آموزش داد. ا  یآموختگان پزشکو دانش  انیاز دانشجو  یترعیوس  فی ط  توانیمرتبط، م  یهای آورفن

بهتاس  ابتی د  ر،یرواگیغ   عیشا بهداشت، تخمین زده می  یطور.  براساس گزارش سازمان جهانی  تا سال  که    380،  2025شود که 

درمان و  دیابت  بیماری مبتال شوند. طبیعت مزمن  این  به  نفر  بیماران میلیون  عمر  افزایش طول  باعث  بیماری که  این  نوین  های 

ترین علت بستری شدن بیماران پای دیابتی شایع(. زخم13دهد )می  ش شود، احتمال ابتال به عوارض مزمن آن نظیر زخم پا را افزایمی

ها منجر به عفونت، آمپوتاسیون و حتی مرگ  های الزم، این زخممراقبت ی( از طرف دیگر بدون ارائه 14است ) دیابتی در بیمارستان

(. براساس گزارش 16ی همراه است )اجتماع   های (. قطع اندام تحتانی با بستری طوالنی مدت، مراقبت در منزل و حمایت15شوند )می

درصد برآورد شده    2/6 ابتیمبتال به د مارانیب  نیدر ب یابت ید ی پا یعارضه وعی، ش1رانیدر ا ابتیو کنترل د  یریشگیپ  ی مل یبرنامه

ای است، بلکه بار  پرهزینه  امرو جامعه    یبهداشت  ستمیس  ، یخانواده و  مار،یب  ینه تنها برا  ی (. درمان و مراقبت از پای دیابت17است )

در مراقبت از    یضرور  یکردهای، یکی از رو2(. براساس پروتکل پیشنهادی انجمن دیابت آمریکا 18ناشی از این بیماری نیز باالست. ) 

,  16دیابت و عوارض آن وجود تیم چند تخصصی است که در مطالعات متعددی مزایای استفاده از چنین تیمی نشان داده شده است )

وال  اعضای تیم چند تخصصی پای دیابتی متشکل از پزشک عمومی، پرستار، آموزشگر، ارتوتیست و پودیاتریست است که  (. معم19

ریز، متخصص  شود در صورت لزوم مشاورانی نظیر جراح عروق، متخصص عفونی، متخصص پوست، متخصص غدد درونتوصیه می

و   17/3/1378مصوب    یپزشک  کولوم یکور  یاست که در بررس  یحال   در  نی(. ا21,  20تغذیه، متخصص ارتوپد در دسترس باشند )

دکترای پزشکی   یدوره   کولومی مشهود است. درکور  یابتید  یمربوط به پا  یهافقدان آموزش مراقبت   14/12/1395مصوب   یپرستار

و متابولیسم اختصاص داده شده است   ی های غدد داخلبه بیماری یساعت درس نظر 32شناسی و فیزیوپاتولوژی، نشانه یدر مرحله
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نوروپاتی و عوارض پوستی  -شامل میکروآنژیوپاتی، ماکروآنژیوپاتی  ابتیفیزیوپاتولوژی عوارض بیماری د  سیجهت تدر  نیب  نیکه در ا

  املش  کیمتابول  ستمیس  یتنها به بررس  زین  یپرستار  یکارشناس  کولومی(. در کور22شده است )  نییساعت، زمان تع  کیمجموعا  

 ی پرستار  یهامراقبت  یدر منزل اشاره شده است که به ارائه   یپرستار  یهادرس مراقبت   یاز اجزا  ی کیعنوان  به  یمرض  یو چاق  ابتید

  نیترعیو شا  ابتیبه عوارض د  یا اشاره  چیو ه  پردازدیم   یو مراقبت از خود در اصالح روش زندگ  یسبک زندگ  یبر شواهد، بررس  یمبتن

 (.23( نشده است )یابتی د یآنها )پا

اهم  با به  پ   تیتوجه  اصول  اعضا  یریشگیآموزش  به  درمان  تخصص  میت   ی و  پا   یچند  از  گرفتن    ی ابتید  یمراقبت  نظر  در  با  و 

سند کامل و    یارائه  وها،یسنار  نیتدو  ،یا هدفِ طراحپژوهش ب   نیا  ،یحضور  یهاارائه آموزش   ی نهیموجود در زم  یهاتیمحدود

 .  د یانجام گرد ،یابت ید  یمراقبت از پا وصدر خص یآموزش  یوارهیباز  یشینما ینسخه 

 

 :یخارج  اتیتجرب

  ی ماریب  ت یریمد  ها، وارهیباز  ی درمان، هدف کل  م یت  یاعضا  یبرا  ابت ی د  یهاوارهیباز  ینه یمرور هدفمند انجام شده در زم  براساس

 نشد.  افتی  ابتیعوارض د ریو سا  ی ابتی د یآموزش پا ینه یدر زم یاوارهیباز چیبود و ه  ابتید

 ی آوربر فن  یطرح مبتن  نی(. چند44،  45وجود دارد )  مارانیآموزش ب  یبرا  هایباز  یبرخ  ابت،ید  ی ماریب  ی  نهیراستا، در زم  نیا  در

 ی پزشک  انیبه دانشجو  ابتیبا هدف آموزش مراقبت از د  یجد  یو باز  دهی گرد  نی( تدو46-49)  ابتیدرمان د  میت  یآموزش اعضا  یبرا

مصرف و عوارض    یوهیو آموزش ش  یداروساز  یدر حوزه  یاوارهی( و باز25)  ی مجاز  مارانیب  یمعرف  یبرا  ینیبال  یوهایبا ارائه سنار

 م یجهت آموزش تنظ  یاوارهیباز  زین  را ی( ساخته شده است. اخ26)  یی در سبک پازل معما  یی وهای با استفاده از سنار  ابت ید   یداروها

و    ابت یعوارض د  ینهیدر زم  ی اوارهیتا کنون باز  ی(، ول 3شده است )  یطراح  کانآموزش پزش  یبرا  نینسوآنالیبه نام ا  نیدوز انسول

 و اجرا نشده است.  یطراح ، ینیبال  دیو اسات انیدانشجو نیدرمان و همچن میت  یاعضا یبرا ی ابتی د یپا یعارضه

 

 : یداخل  اتیتجرب

  یماریب  تیریمد  ها،وارهیباز  یدرمان، هدف کل   میت  یاعضا  یبرا  ابتی د  یهاوارهیباز  ینه یبراساس مرور هدفمند انجام شده در زم 

 نشد.  افتی  ابتیعوارض د ریو سا  ی ابتی د یآموزش پا ینه یدر زم یاوارهیباز چیبود و ه  ابتید

 ی آوربر فن  یطرح مبتن  نی(. چند44،  45وجود دارد )  مارانیآموزش ب  یبرا  هایباز  یبرخ  ابت،ید  ی ماریب  ی  نهیراستا، در زم  نیا  در

 ی پزشک  انیبه دانشجو  ابتیبا هدف آموزش مراقبت از د  یجد  یو باز  دهی گرد  نی( تدو46-49)  ابتیدرمان د  میت  یآموزش اعضا  یبرا

مصرف و عوارض    یوهیو آموزش ش  یداروساز  یدر حوزه  یاوارهی( و باز25)  ی مجاز  مارانیب  یمعرف  یبرا  ینیبال  یوهایبا ارائه سنار

 م یجهت آموزش تنظ  یاوارهیباز  زین  را ی( ساخته شده است. اخ26)  یی در سبک پازل معما  یی وهای با استفاده از سنار  ابت ید   یداروها

و    ابت یعوارض د  ینهیدر زم  ی اوارهیتا کنون باز  ی(، ول 3شده است )  یطراح  کانآموزش پزش  یبرا  نینسوآنالیبه نام ا  نیدوز انسول

 و اجرا نشده است.  یطراح ، ینیبال  دیو اسات انیدانشجو نیدرمان و همچن میت  یاعضا یبرا ی ابتی د یپا یعارضه

 

 (:یمختصر)فارس  شرح
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 (. 1 اگرامیفاز مجزا انجام شد )د  3و در   1ی بیصورت روش ترکمطالعه به ن یتوجه به اهداف پژوهش، ا با

  وستی)پ   یآموزش  یها(، مقاالت مربوط به دوره1  وستی)پ   یآموزش  یهادر خصوص دوره  2مرور هدفمند   یفاز اول، چهار مطالعه  در

پا  ینهیدر زم  (4  وستی)پ   هاوارهی( و باز 3  وستی)پ   هانیدالی(، گا2 از اطالعات به  ی ابتی د  یآموزش  از سه انجام شد.  دست آمده 

  ی منظور گردآوربه  هانیدالیوگا  یآموزش  یهامقاالت مربوط به دوره  ،ی ابتی د  یپا  یآموزش  یهادوره  ی نهیمرور هدفمند در زم  یمطالعه

 استفاده شد.  یابتید  ی آموزش پا یهاشامل ماژول یدلف یمطالعه یپرسشنامه یمحتوا

متخصصان در    ی به توافق جمع  3ی بود که با استفاده از روش دلف ن یمطالعه اول  هدف ا  ریمطالعه است که در ز ریدوم، شامل دو ز  فاز

(  6  وستی، )پ 4متمرکز  یدوم شامل بحث گروه  یمطالعه   ری( و در ز5  وستی)پ   میابیدست    وارهیقابل ارائه در باز   یهامورد ماژول

در قالب سند    یآموزش  یمحتوا   نییمنظور تعبه  ی ابتید   یدرخصوص مراقبت از پا و زخم پا  ابتیمبتال به د  مارانیب  ازین  نییهدف تب

 . د یگرد نیتدو وارهیباز یفاز، اهداف آموزش نی ا یبود. در انتها وارهیباز یطراح

  یپا یهاوارهیاز مطالعات هدفمند فاز اول که به باز  یکی  نیدست آمده از مطالعات فاز دوم پژوهش و همچناستفاده از اطالعات به  با

( از ساده  8  وستی)پ   ویسنار  16(، نگارش  7  وستی)پ   یابتید  ی پا  یوارهیسند باز  نیفاز سوم مطالعه شامل تدو   افت، یاختصاص    ی ابتید

 ینگاشته شده به همراه نسخه آلفا  ویسنار  16( انجام شد.  9  وستیبا نام دکتر فوت )پ   وارهیباز  ی آلفا  یسخه ن  یبه دشوار و طراح

  یها  نترنیا  ،یپزشک  انیدانشجو  ، ی ابتی د  ی مراقبت از پا  یچند تخصص  م یت  یاعضا  اریدر اخت  ، یابیدکتر فوت به منظور ارزش  یباز

 قرار گرقت.  یداخل یها دنتیبخش غدد و رز

 ی : روش انجام کار در سه فاز متوال1شماره  اگرامید

 

 تعامل:   یها  وهیش

از سه رتبه ممتاز در سطح دانشگاه    یکیکه با کسب    رانیا  یدر دانشگاه علوم پزشک  یتکتون آموزش پزشک  کردیرو  نیدر اول  شرکت

(.    11  وستیواره دکتر فوت بود )پ   یساخت و ارائه نسخه به روز باز  یبرا  هیجهت تعامل به منظور جذب سرما  یهمراه شدگام موثر

  ی محصول مکمل کارگاه ها و دوره ها  یتهران به منظور معرف  یدانشگاه علوم پزشک  یابتید  ی پا  روهواره د جلسه گ   ینسخه باز  شینما

بود که به منظور   یی گام ها  گری از د  زیشود ن  یگروه در سراسر کشور برگزار م  نیکه توسط ا  یمداوم  نیو آنال  یحضور  یباز آموز

 (.12 وستیمحصول نوآورانه برداشته شد )پ   نیا یمعرف

 

 :ندینقد فرا  یها   وهیش   

 ل یواره  تشک  یباز  یطراح  میمحتوا و  ت  نیتدو  یعلم  میبا حضور  ت  یگروه  یواره، جلسات مجاز  یاز یسند    هیدرفت اول  نیاز تدو  پس

در عناصر مورد نظر    یراتییجلسات، تغ  نیواره دکتر فوت همراه بود و به دنبال ا  یساخت سند باز  یریانکان پذ  یشد که با نقد و برس

 
1 Multi Study Design 

2 Scoping Review 

3 Delphi 

4 Focus Group Discuusion 
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بر    یمبتن  یها  هی ارائه توص  ز،یافزودن سکه به صندوق جوا   دربورد،یآنها حذف ل  میکه مهم تر  رفتی پذ  ورتواره ص  یساخت باز  یبرا

 واره بود.  یشواهد توسط دکتر فوت در سراسر مراحل باز

مستقر   ی ابتید   یمراقبت از پا  یچند تخصص  م یت  ی شده، جلسات گروه   ن یتدو  یوهایسنار  یعلم   ی محتوا  یعالوه به منظور بررس  به

  یچند تخصص م یت یاعضا یبرا ز ین ی. فرم نظر سنجد یگرد لیتهران تشک ی دانشگاه علوم پزشک سمیدر پژوهشگاه علوم غدد و متابول

و مراقبت   یریشگیبه بخش پ   و یدو سنار  یتخصص  یبررس  نی. به دنبال  ادیاخذ گرد  میت  یاعضا( و بازخورد  13  وستی)پ   دیارسال گرد

 افزوده شد.  هیاول یها

 

 حاصل:   جینتا

ماژول   7شامل  یاواره، پرسشنامه یدر قالب سند باز یآموزش یمحتوا   نییتع یمرور هدفمند در راستا یدنبال انجام سه مطالعه به

بود،    ی ابتی د  ی مراقبت و درمان پا  ،یریشگیپ   یچند تخصص  م یت  یبه اعضا  ی ابتید  ی آموزش پا  یساب ماژول که شامل ماژول ها  50و  

از منبع    یعنوان بخشدرصد متخصصان به    90از    شی( با موافقت ب1شماره    ری)تصو   ، یکه پس از انجام سه راند دلف  د یگرد  ن یتدو

و مراقبت از   یریشگیدر پ   ماری ب  رگذارینقش تأث  تیواره مورد استفاده قرار گرفت. به عالوه  با درنظر گرفتن اهم  یاهداف باز  ن یتدو

انتظارات،   رامونیپ    ،ی ابتید  یدر معرض خطر زخم و مبتال به زخم پا  ابتیبه د  تالمب  مارانیب  دگاهیبه د  یابیمنظور دستبه  ،یابتید  یپا

  ی پا  یوارهیباز  یاساس اهداف آموزش  نی(. برا2شماره    ریبه اشباع داده ها صورت گرفت )تصو  ی اب یمتمرکز  تا دست  یبحث گروه

 (. 10 وستی)پ  د یگرد ن یفاز دوم تدو یها افتهی بر اساس  ی ابتید

درمان با    م یت  یو اعضا  انیدانشجو  یدر نظر گرفته شد چراکه استفاده از آن برا   لیبستر موبا  یبرا  یباز  ق،ساختیتحق  م ینظر ت  با

صورت گرفته و براساس    ی هایسنج  ازی دنبال نشده به  نییتر است. با استفاده از اهداف تعآنان، سهل  یکار  طیها و محتوجه به دغدغه

پرداخته بود، سند تک برگ    یعلوم پزشک  انیبه دانشجو  ابتید  ی هاوارهیچهارم که به باز  دست آمده از مرور هدفمندبه  یداده ها

 (.3شماره   ری)تصو د یگرد ن یتدو یباز

  ی مدل، پنج گام اصل نیمشخص شد. طبق ا وارهیو ساخت باز  ی(، مراحل طراح4شماره  ری)تصو 1GEDادامه با استفاده از مدل  در

 ار گرفت.توجه قر وارهیساخت باز یبرا

 ی راند دلف 3مورد توافق متخصصان پس از  ی: ماژول ها و ساب ماژول ها1شماره ریتصو 

 واره یباز  یطراح  یبرا  یزیرمنظور برنامهمورد توجه قرار گرفت. لذا به  وارهیپروژه، ملزومات دوره و باز  یزیرگام نخست، برنامه  در

 . د یگرد یمطالعات مرور هدفمند طراح زین وارهیبه ملزومات باز ی ابیدست یشد. برا یابیارز ازیمورد ن  ی و انسان یمال  ، یمنابع علم

طراح  در طراح  یموارد  یگام  باز  یچون  س  وارهیمحتوا،  برا  ستمیو  دوم،  گام  در  گرفت.  قرار  اطالعات    یطراح  یمدنظر  محتوا، 

 ی منظور طراحشد، مورد استفاده قرار گرفت. به  وارهیاهداف باز  نیانجام شده در فاز دوم که منجر به تدو   یازسنجیاز ن  یاستخراج

سند    نیو تدو  یموارد در طراح  نیو اطالعات مرور هدفمند چهارم مورد توجه قرار گرفت. همه ا  ورباخ  کردیانتخاب رو  زین  وارهیباز

 استفاده شد.  یباز

 
1 Gamified e-learning Design 
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 ی هدف، عناصر و اجزا  یجامعه  ،یباز  یطراح  یشامل هدف اصل  وارهیباز  اتیبهتر جزئ  شی نما  یبرا  زیاز سند تک برگ ن  عالوهبه

اهداف،    ،ی انداز کلهمچون چشم   یصفحه شامل اطالعات کامل باز  50در    یاساس، سند کامل باز  نی کمک گرفته شد. بر ا  یباز  یاصل

عنوان  پژوهش به  میت  یهمکاربا    واره،یشد. سند کامل باز  نیو داستان است تدو  تیشخص  اجزاء،  ک، ینامید  ک،یپلتفرم، سبک، مکان

شد.    لیتکم  ن یجلسه آنال  3و    ی جلسه حضور  5را داشتند، در    یسازیو باز یباز  ی طراح  یکه سابقه  ینفر طراح باز  ک یکارگردان و  

شده    نییبر اهداف تع  یمبتن  ماران، یب  یمورد توافق و دغدغه ها  یهاماژول ها و ساب ماژول    یعالوه به منظور پوشش دادن تمامبه

طراح    یو با همفکر  قیتحق  میتوسط ت   زیاز ساده به دشوار، ن  یابتید  یزخم پا  یچهار سطح مختلف عارضه  یبرا  ویسنار  16  واره،یباز

منظور بهبود به  یراتییاول، تغ  یویبر سنار  یمبتن  وارهیباز  یشینما  یساخت نسخه   ندیذکر است در طول فرآ  انیارائه شد. شا  یباز

 سند اعمال شد.  نیدر ا یروند ساخت باز

محتوا  یبود، توسعه وارهیباز ی شینما یحاضر که ساخت نسخه  یبا توجه به هدف مطالعه زیاست ن وارهیباز یگام سوم که اجرا در

اجرا  یاچندرسانه  یتوسعه  و،یسنار  کی  یبرا پ به  ستمیس  یو توسعه  یباز   طیمح  یدر قالب    ک یدر قالب    یباز  یسازادهیصورت 

 (. 5ر شماره ی)تصو  رفتیانجام پذ شنیکیاپل

در    ،یابیدکتر فوت به منظور ارزش   یباز  ینگاشته شده به همراه نسخه آلفا  ویسنار  16  وها، یسنار  یابیدر گام چهارم به منظور ارزش

  انیودانشجو  یداخل  یها  دنتیبخش غدد، رز  یها  نترنیا  ،یپزشک  انیدانشجو  ،ی ابتید  یمراقبت از پا  یچند تخصص  میت  یاعضا  اریاخت

  یپا  تیریمد  ناریدر وب  یگرقت . به منظور استفاده از نسخه آماده شده، پس از ارائه مباحث تعامل  ارقر  یارشد پرستار  یکارشناس

از آنها خواسته واره    یارائه شده در باز   caseبه    ییشرکت کنندگان قرار گرفت و ضمن پاسخگو  اریواره در اخت  یباز  نکیل  ی ابتید

 کنند.   انیشده ب سیارائه شده با مطالب تدر یویسنار طشد تا نظراتشان را در مورد سهولت استفاده و ارتبا

تا   دیگرد یشد و نظرات افراد جمع بند لیتشک یطراح میت یبا حضور اعضا ی نظرات جلسه ا یمرور و جمع بند یگام پنجم، برا در

 .ردیواره مورد توجه قرار گ یدر ارائه نسخه کامل باز

 GED یوارهیباز  ی: مدل طراح4شماره  ریتصو

 )دکتر فوت(   یابتی د یپا یواره آموزش ی: باز5شماره  ریتصو
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حاد  یهاعفونت  یبرا  کیوتیبی آنت زیآموزش تجو اریم یتصم ستم یس یابیاجراء و ارزش ،یطراح

 ی تنفس

Design, Implementation, and Evaluation of a Decision Support System for Training 

Antibiotic Prescription for Acute Respiratory Infections 

 

 کاشان :  دانشگاه

 

 ی اکبر نیدکترحس یدکتراحسان نبوت یدکتر فاطمه رنگرز جد یدکتر منصوره مومن هرو یفره هیراض دهی: سندیفرآ  صاحب

 

 ین یرحس یدکتر فخرالسادات م فیشر  رضای: دکتر علندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

 یحاد تنفس یهاعفونت یبرا کیوتیبی آنت زیآموزش تجو اریمیتصم ستمیس یابیاجراء و ارزش ،یطراح

 

 : یاختصاص اهداف

 (یالزامات طراح نیی)تعیازسنجین -1

 ...(ان،یدانشجو دگاهی )از د هاکیوتیبی آنت زیتجو یفعل  هایچالش یی( شناساالف

 و روش آموزش  یاهداف، محتو نیی( تبب

 اریمیتصم ستمیس ی عناصر اطالعات یی ( شناساج

 اریمیتصم ستمیس یهاتیقابل یی( شناساد

 ار یمیتصم ستمیو توسعه س یطراح -2
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 اریمیتصم ستمیاستفاده از س طیشرا نییو تب یابیاجرا و ارزش -3

 (یو اثربخش ییمحتوا ،ی)ساختاراریمیتصم ستمیس یابی( اجرا و ارزشالف

 اریمیتصم ستمیو ارتقاء س نییتب یبرا ی شی( بازاندب

 بازخورد مستمر  افت یو در اریمیتصم ستمیاز س یبرداراستمرار در بهره  -4

 اریمیتصم ستمیارائه بازخورد مستمر درباره س طیشرا لی( تسهالف

 اریمیتصم ستمی( گسترش استفاده از سب

 

 مسئله:   بیان

عفون  برخورد متخصص  گزارش صبحگاه در کالس  ند،یفرا  یمجر  ی مکرر  جلسات  و  عفون  یها  کارورزان  عل  ی با    افتیدر   رغم یکه 

روبرو بودند، منجرشد تا به    زیو مشکل در تجو  د یبا ترد  یآموزش  یدر کالس ها  کیوتیبیآنت  یمنطق  زینحوه تجو  نیروت  یهاآموزش 

 کیوتیبیدوز نادرست، مشکل در انتخاب روش مصرف و شکل آنت  ک،یوتیبینادرست آنت  انتخابآموزش فکر کند.    دی جد  یهاوهیابداع ش

 یدر نظرسنج  زین  یکارورزان پزشک  ی بود از طرف  مارانیب  یبرا  یدستورات پزشک  ا یزمان نوشتن نسخه  کارورزان در    ع یمشکالت شا

 (.1وستیندارند)پ  کیوتیبیز آنتیتجو ی هاون یکاسیاز اند یکه اطالعات کاف  کردندیآمده اظهار م بعمل

مسئول   یهاته یکم  یکه از سو  یی بازخوردها  گر، ینظر داشتند. از طرف دمشکل توافق  نیبر وجود ا  زیگروه ن  یعفون  نیمتخصص  ریسا

کنترل   تهیدارو و کم  تهی، کم1پ یاستواردش  ای  یمنطق  زیتجو  تهیکم  لیو معاونت درمان)از قب  مارستانیدر ب  کیوتیبینظارت بر آنت

(.  2وستیکردند)پ   یرا موکدا  گوشزد م  هاک یوتیبیو ضرورت توجه به استفاده از آنت  کیوتیبیآنت  یباال   رفمص  زین  شد یمعفونت( داده

ا  تیریمد  یها در راستا  کیوتیبی آنت  یزمنطقیتجو  تیمعاونت درمان وزارت متبوع به اهم  یاز سو  یابالغ   یهادر نامه  نکهیضمن 

(. وجود مشکالت باال نشان داد برنامه  3وستی)پ بوددهیگرد  د یتاک  یکیوتیبیخدمات سالمت و کاهش بروز مقاومت آنت  یهانه یهز  نهیبه

 ی منطق  زیآموزش نحوه تجو  یکارآمدتر برا  یآموزش  یهاروش   یریو ابداع و بکارگ  ستین  ازین  یپاسخگو  یپزشک  انیآموزش دانشجو

 است:  رروبرویز یهابا مشکالت و چالش کارورزانآموزش  نیاست. عالوه بر ا یضرور یو کارورزان پزشک انیبه دانشجو کیوتیبیآنت

 ( 4-1)ینیبال دیدانشجو و کمبود زمان اسات اد یز تعداد

 ( 1و پژوهش نسبت به آموزش) ماریمراقبت از ب تیاولو

 (1)انیامکان مشارکت فعال دانشجو عدم

 (5)یکار یهافتیدر ش یآموزش یراندها یبرگزار

 (. 1)یآموزش یهاراندها و کالس ،یولوژسمی در دوره یریادگی قیدق  یابیامکان ارز عدم

  یریادگیو    ی اددهی  های وه شی  بر  ها حاکم بر آن  یتالیجیکه فرهنگ د  میمواجه هست  تالیجینسل د  اندانشجوی  با   ما  اکنونهم  یطرف  از

با رسانه  یبرا  یسنت  یآموزش  ی هااست. روش گذاشته  ریشان تاث   و  کننده ارند، خسته د  د یجد  های آنها که عادت به تعامل گسترده 

 
1 Stewardship 
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خالقانه جهت   هایدنبال روشبه  د یتنها بازده نه  تالیجیو د  یافراد وابسته به فناور  ن یا  ی هایژگ یبا توجه به و  ن یاست. بنابرا  رجذابغی

به ن ن  نگیها، ستروش  نیا  یریکارگ به  ی به چگونگ  یستیبلکه با  م،ینسل باش  نیا  ی ازهای پاسخ  آن   یتوجه و برا  زیو ملزومات آن 

 . میینما یزیربرنامه

قابلیت برآورده کردن نیازهای    ،یآموزش  یسازهاهیدر قالب شب  ار یمیتصم  یهاستمیچون سمبتنی بر فناوری هم  یآموزش  هایوه یش

و    حیصح  یریگمیهستند که افراد را در تصم  یوتریکامپ  یهاستمیس  اری میتصم  یهاستمیس  ف،ی(. بنابر تعر6را دارند)  تالیجینسل د

ها در  به آموزش   یامکان دسترس  ن،ینو  هاییداده با ورود فناورتحوالت رخ  نتریاز مهم  یکی  نکهی(. ضمن ا7)رسانندیم  یاریبه موقع  

و با  مکان  و  زمان  آن  یهایژگیهر  بازخورد  ارائه  مختلف)مانند  تجرب  ،یچندگانه  اخت  دیاسات  ی نیبال  اتیانتقال  در  گذاشتن    اریو 

  جادینمودند. سپس با ا  یاطالعات   ستمیس  پ یپروتوتا  کی  یطراحابتدا اقدام به  ند یفرآ  ن یا  انی(. مجر8و...( است)  یدرمان   ی هاپروتوکل

مناسب و قابل استفاده    یآموزشابزار کمک  کیمستمر آن تالش کردند تا بتوانند    یریکارگبه  یو برا  یابیالزم آن را اجرا و ارزش  طیشرا

 یها جهت استفاده کارورزان پزشکعفونت   نیا  یبرا  کیوتیبینتآ  حی صح  زیو تجو  یحاد تنفس  یهاعفونت  صیآموزش تشخ  یدر راستا

  ، یمحصول آموزش  کیو ثبت آن به عنوان    ینقد و بازخورد از سه گروه کارورزان پزشک  افت ی پس از در  اریمیتصم  ستمیفراهم آورند. س

  ، ینیبال  یهاگروه  ریسا  یوهایسنار  رودبا توجه به امکان و  نیکاشان قرار گرفت. همچن  یدبهشتیشه  مارستانیب  یگروه عفون  اریدر اخت

  هایمشکالت و چالش یاستفاده شود و بتواند برخ یآموزش ی هاوهگر  ریسا یقرار گرفت تا برا  زیدانشگاه ن یآموزشمعاونت اریدر اخت

 را مرتفع سازد. یتوسط کارورزان پزشک کیوتیبی آنت حیصح زی آموزش تجو

 

 :یخارج  اتیتجرب

 شواهد خارجی:  مرور

)  1ن یخمر برنامه  2018و همکاران  مهارت   یمبتن  یریادگی(  توسعه  منظور  به  تصم  یهابر وب  و   ی برا  ینیبال  یریگمیحل مسئله 

آموزش  ی افتراق  یهاصیتشخ  ستمیکردند. س  یطراح  یپزشک  انیدانشجو دانشجو  یوبازخورد  م  انیبه  نتانمودیارائه  داد    ج ی.  نشان 

 (. 9)د یرا مرتفع نما ینی آموزش بال یهاو چالش جادیا انیدر دانشجو یریادگیمثبت   جینتاتواند  یم  ینیبال اریمیتصم ستمیس

  ک یآموزش الکترون  ری: تأثیپزشک  انیدر دانشجو  کیوتیبیآنت  زیمهارت تجو  یارتقا  "ی( در بررس2018وهمکاران )2کنز یمطالعه س  جینتا

  الیکروبیم  ی=(، دانش آنت034/0P)اثر بلند مدت)الیکروبیمیآنت  ی انتخاب دارو  کیبه آموزش الکترون  ینشان داد دسترس  "ماه  6پس از  

(032/0Pعملک و  معن007/0P)یپزشک  انیدانشجو  یکل   رد=(،  طور  به  را  بخش   یداری=(  همچن  دهیبهبود  قبول  نیاست.    یدرصد 

 (.10)(=004/0P، %86در مقابل  %97دار باالتر بود) یبه طور معن یدر آزمون آسک کیدر گروه آموزش الکترون انیدانشجو

کارآزما2013وهمکاران)  3گونزالس مطالعه  مقا  یاخوشه   ی تصادف  یی (  هدف  استراتژ  ریتاث  سهیبا  درمان    میتصم  بانیپشت  ی دو  بر 

نت  4حاد بدون عارضه   تیبرونش  یماریب  یکیوتیبیآنت استراتژ  جهیانجام دادند.  بر کاهش    میتصم   بانیمختلف پشت  یهای نشان داد 

 (. 11)ستندکمک کننده ه  کیوتیبیآنت زیتجو

 
1 Khumrin 

2 Sikkens 

3 Gonzales 

4 Uncomplicated Acute Bronchitis 
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  ی هانمودند تا عفونت  جاد یسالمت ا  کیرا در پرونده الکترون  یعفونت حاد تنفس  یماریب  ی تعامل  ستمی( س2010و همکاران )  1ی بورژواز

دو گروه   نیب کیوتیبی زآنتیتجو  نیب ی تفاوت  ج ی. نتاندینما  یابیارز کیوتیبیآنت زیآن را بر تجو ریو تاث ت یریکودکان را مد ی حاد تنفس

 (. 12=( کاهش داشت) P 02/0با %7/31به %39/ 9)از  کیوتبییآنت زیتجو یداریاما به طور معن نداد،مطالعه نشان 

 

 : یداخل  اتیتجرب

 شواهد داخلی:  مرور

مشابه به شرح   یهاستمینشد. س افتی کیوتیبیآنت حیصح  زیتجو ینرم افزار آموزش ای ستمیس ران،یمرور مطالعات انجام شده در ا در

 بودند:  ریز

دانش و    زانیستون فقرات بر م  یپشت  وژنیف  یجراح  یساز  هیبر شب  یآموزش مبتن  ریتاث  ی( مطالعه تجرب1397و همکاران)  یحنان

اتاق عمل    انینشان داد دانش و مهارت دانشجو  ج یانجام دادند. نتا  رانیا  ی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشک  انیدانشجو  ی نیبال  یهامهارت

 (. 13)(>001/0P)افتی شیافزا یبه طور معنادار

همکاران)  ریجهانش بررس1396و  در  دست  یساز  هیشب  یهادوره  یبرگزار   ریتاث  ی(  عملکرد  نحوه  بر  در   ارانیشده  اورژانس  طب 

از    ،ی اقدامات درمان  یریگمیتصم هئ  10پانل خبرگان متشکل  نتا   لیتشک  یعلم  تیعضو  داد    یابیارز  ج یدادند.  درصد  4/45نشان 

 (. 14خوب عمل کردند) یدرمان یجرهایو پروس اتاقدام یبرا یریگ میدر خصوص تصم ارانیدست

همکاران)  ینجف د1390و  فارماکولوژ  رامونیپ   یداروساز  انیدانشجو  دگاه ی(  شب  یآموزش  کمک  ارز  یساز  هیبه  کردند.    یابیرا 

 (.15را ارتقا داد) یفارماکولوژ یو فهم تئور انیو مشارکت فعال دانشجو یریادگی یاانهیرا یسازه یشب

 ی مشابه آموزش سنت یاثر یاند. برخشده انیدانشجو یریادگیباعث ارتقاء دانش و  یوتریکامپ یسازها هی بر متون: شب یمرور جهینت

 استفاده شوند.  19دیکوو ی مانند بحران پاندم  یدرس در مواقع یهاکالس نیگزی جا ا یبه عنوان مکمل  تواندیم  نیداشتند. بنابرا

 

 (:یمختصر)فارس  شرح

 مختصری از فعالیت صورت گرفته  شرح

 ک یوتیبیآنت حیصح زیوتجو یحاد تنفس یهاعفونت صیاجرا: پس از مرور مطالعات فوق و مشاهده مشکالت کارورزان در تشخ روش

حاد   یهاعفونت صیتشخ سی ها تدرکه سال یآموزش ندیفرا نیا یمجر  یذهن یریبود و درگ یگروه عفون  دیاکثر اسات د یکه مورد تائ

و انجام    میت  لیابتدا با تشک  یمجر  ن یآغاز شد. ا  ند یفرا  نیرا به عهده داشت، ا  یبخش عفون  در  کیوتیبیآنت  حیصح  زیو تجو  یتنفس

و    هایابیدنبال آن ارزشمبادرت نمود. به  یآموزش  اریم یتصم  ستمیس   کی  ی واجرا  یخود به طراح  اتیعالوه بر تجرب  یلیمطالعات تکم

  ی آن را در بسترها  یاندازراه  اتیو تجرب  ج ینتانمود    ی داد و سع  ارتقاءرا    ستمیارائه شده، س  یمستمر و نقدها  یبازخوردها  افتیدر

 اشاعه دهد.  گرانیمختلف به د یآموزش

 
1 Bourgeois 
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 به اهداف:  ی ابیدست یمبسوط روش اجرا در راستا شرح

 

 ( اریمیتصم  ستمی الزامات س  ن یی)تع  یازسنجین

 هاعفونت نیا یبرا کیوتیبیآنت حیصح زیو تجو یحاد تنفس یهاعفونت صیتشخ یفعل  هایمشکالت و چالش  یی( شناساالف

 ی گروه عفون دیو اسات انیمکرر از دانشجو یبازخوردها افتیدر

 (2وستیو معاونت درمان)پ  مارستانیدر ب کیوتیبیمسئول نظارت بر آنت یهاته یاز کم بازخورد

 (.3وستی)پ  کیوتیبیآنت یمنطق زی توجه به تجو یوزارت بهداشت برا یهاهیابالغ 

 (یو روش آموزش )عناصر آموزش یاهداف، محتو نیی( تبب

و روش آموزش را متناسب   یکه با آنها داشتند، اهداف، محتو یو تعامل  انیدانشجو یاطالعات ازیاز ن یبا توجه به آگاه ندیفرآ انیمجر

از   یاوهیقرار شد سنار گریکدی با   ی بخش عفون دیاسات اتیتجرب ان یصحبت و ب یط نیمشخص کردند. همچن یکارورزان پزشک  ازیبا ن

  ، یحاد تنفس  یهاعفونت   یمنتخب برا  یهانیدال ینوشته شود. گا  ینیبال  یهانیدالیبه گا   یو با نگاه   درمانگاه  یواقع  مارانیشرح حال ب

بازخوردها در4وستیمطرح)پ   یعفون  گروهی آموزش  یدر شورا  و  بخش  افتی(  روزآمد شدند.  آموزش    یاز محتو  یو سپس  واحد  در 

 (. 5وستیآماده شد)پ  زین لمیدانشگاه، در قالب عکس و ف یمجاز

 ( یی)عناصر محتوااریمیتصم ستمیس ی عناصر اطالعات ی ( شناسائج

 بودند.  اریمیتصم ستمیس ی( عناصر اطالعات 6وستیروزآمد شده)پ  ینیبال یهانی دال یگا یو محتو دیاسات اتیتجرب

 ( ی) عناصر ساختاراریمیتصم ستمیس یهاتیقابل  ی( شناسائ د

  یهاتیوهشدارها و قابل  ادآورهایآموزش،    ،یریگزارشگ  ،ی نیبال  یوها یدر پنج دسته سنار  یندیفرآ  می با مرور شواهد و نظرات ت  تها یقابل

 (. 7وستیشد)پ  فیتعر  یمحاسبات

طراح  جهینت  خالصه ضرورت  اول:  س   یهدف  از  استفاده  اسات  اریمیتصم  ستمیو  ابعاد    د تاکی  کنندهمشارکت  کارورزانو  دیتوسط  و 

قابل  روزرسانیبه  هانیدالی تر شد. گاآن روشن   یو ساختار  ییمحتوا عناصر و  قرار   ستمیساخت س  یشدند ومبنا  یها شناسائ   تیو 

اطالعات سالمت مدنظر قرار    یو فناور   ت یریگروه مد  د یو اسات  ینظر متخصصان عفون  ستم،یس  اماتالز  نییو تع  یازسنجیگرفتند. در ن

 (.8وستیشدند)پ  فی و بازخوردها تعر وها یگرفت. سنار

 

 اریمی تصم  ستمیو توسعه س  یطراح

) بر  ستمیس  یهاکون یآ  یریمحل قرارگ  ،یو ساختار  ییمحتوا  ،یعناصر آموزش   سازیادهیجلسات متعدد در مورد نحوه پ   یط  انیمجر

( و  9وستی)پ هیته  اریمیتصم  ستمیس  هیاز طرح اول  یپیبحث و تبادل نظر کردند. پروتوتا   ی عناصر اطالعات  فی( و تعرهاتیاساس قابل

متعدد حضور  س نویبرنامه  یبرا جلسات  در  و  کاربر  ی اجتماع   ی هاشبکه  ،یارسال  واسط  مورد  آ  یدر  عملکرد  ها صحبت    کونیو 

 ستم ی س  هی قرار گرفت. نسخه اول  اریمیتصم  ستمیساخته و در س  اکمتزی  افزارشد. محتوا در نرم   یطراح  ستمی( و سپس س10وستی)پ 
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به عنوان کاربر )مدرس و دانشجو(   انیمجر  ه،یاول  التمشخص شدن مشک  یشد. برا  ییو محتوا  یو اصالح ساختار   یبررس  اریمیتصم

را در س  اتیشده و عمل  فیتعر اجرا   اریمیتصم  ستمیو مطالعات  اشکاال  یشیآزما  یبه  برنامه نوگذاشتند.    س یت مشخص و توسط 

 (. 11وستیشد)پ هیهم مدرس و هم دانشجو ته یبرا کیبه تفک ستمیاستفاده از س ی. راهنمادیاصالح گرد ستمیس

س  جهینت  خالصه دوم:  طراح  اریمیتصم  ستمیهدف  قابل  یآموزش  جمله  از  م  هایتیشد.  تعر  توانیآن    و یسنار  کی  یاجزا  فیبه 

-شی پ   ،یبازخورد فور  ، یازدهیو امت  ی ابیارز  ستمیس  ،یرگیدارو(، امکان گزارش   ک،ینیاقدامات پاراکل  ،ی نیعالئم بال  ص،ی)تشخینیبال

و داشبورد عملکرد کارورز اشاره    وهایمطالعه مجدد سنار  تیقابل ت، یو فارنژ یپنومون یماریب صیختش  یبرا ی محاسبات  تیآزمون، قابل

 (. 12وستینمود)پ 

 

 آن   یر یکارگبه  ط یشرا  نییو تب  اریمی تصم  ستم یس  یابیو ارزش اجرا

 (:یو اثربخش ییمحتوا  ،ی)ساختار اریمیتصم ستمیس یابی( اجرا و ارزشالف

و    جادیو ا  یطراح  ستمیس  ند،ی نما  جادیو ا  یرا طراحابتدا آن  یستیالزاما  با  ار، یم یتصم  ستمیس  یریکارگبه  یبرا  انیمجر  کهیآنجائ  از

 فیخود را تعر یشد. هر کارورز ثبت نام کرد و رمز عبور و نام کاربر یمعرف  ستمیکارورزان قرار داده شده و س اریبرنامه در اخت نکیل

 ینسخه آلفا  ینما  یابی( را با ارزشینیتکو  ای)  هیاول  یابیشده که مراحل ارزش ساخته   اریمیتصم  ستمی س  ی(، نسخه آلفا13وستینمود)پ 

از    یابیارز  یبیترک کردیو..( با رو  ستمیها، سهولت استفاده از س  کونیها، عملکرد درست آ  کونی)از ابعاد: مناسب بودن شکل آ  ستمیس

 اجرا شد. یبود، مورد استفاده قرار گرفت و در سه دوره )سه ماه( کارورز نموده یخبرگان و کارورزان ط دگاهید

با   زیشد. نسخه بتا ن  یو سپس نسخه بتا طراح  یابیمشکالت نسخه آلفا، مشکالت رفع شد و مجددا  توسط کارورزان ارز  یشناسائ   با

ب ارزش  انیروش  کارورزان  توسط  شناسائ  نیح  یابی)ارزشیابیافکار  از  پس  و  نهائ   ی اجرا(  نسخه  آنها  اصالح  و    ستمیس  یمشکالت 

قرار دهد    انیدانشجو  اریرا در اخت  ی نیبال  دیاسات  اتیتجرب  یاست تا به شکل  یکه در واقع سع   نی ا  ل یارائه شد که به دل  اریمیتصم

 انجام شد:  ریز یها( با روش"همتا")  ینهائ اریمیتصم ستمیس ی انیپا  یابیشد. ارزش ینامگذار  "همتا"

 از نظر کارورزان یمحتو یابیارزش-1

 دارو زیتجو یریادگیدانش کارورزان قبل از  یابیارزش-2

 کارورزان یریادگی در  ستمیاستفاده از س ریتاث یابیارزش-3

 تجربه کارورزان  یابیارزش-4

 شود.  ی ارسال م اریمیتصم ستمیس ریدارد و نقدها و بازخوردها به مد انیچنان جرهم اریمیتصم ستمیمستمر از س  یابیارزش تا ینها

 آلفا  ینما یابیو ارزش اجرا

 Multi Method)یبیترک  کردیشد و با استفاده از رو  یبارگذار  نوکسیسرور ل  یبر رو  یپس از طراح  ستمیس  یابتدا نسخه آلفا  در

Approachشد:  افتیدر ری( بازخورد خبرگان و کارورزان به شرح ز 

 کردند.  انیکارورز و مدرس را مشاهده و مشکالت را ب ستمیس ی(: نماExpert Reviewتوسط خبرگان ) ستمیس یابیارزش 
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آن ماه را از آموزش   یکارورزان گروه عفون  ستی(: لRemote Unmoderated)توریاز راه دور بدون مدر  ی ریکاربردپذ  یابیارز

  ستم یاز کارورزان درخواست نمود تا ازس  یشد، استاد درس در گروه واتساپ   لیآنها تشک  یبرا  یو گروه واتساپ   میگرفت  یدانشکده پزشک

 (.14وستی)پ هنداستفاده و مشکالت را بازخورد د

 از هدف سوم(:  ی)بخشنسخه آلفا  یابیشده توسط خبرگان و کارورزان در ارز  ییمشکالت شناسا جینتا خالصه

و هدف، عدم    ستمیمانند: فقدان دستورالعمل استفاده از س  یشد موارد  یمشکل توسط خبرگان شناسائ   14نسخه آلفا    یابیارزش  در

 و...  یآموزش یهانبود عنوان بازخورد   وها،یانتخاب سنار ی در صفحه شروع برا کونیوجود آ

  ی تفاوت نسخه داروئ ،یآموزش یمانند: اشتباه در محتوا یشد موارد یزان شناسائمشکل توسط کارور 10 زینسخه آلفا ن یابیارزش در

 و...  ینیبال یهانیدالی استاد با مطالب گا

  

 بتا   ی نما  یابیو ارزش اجرا

آموزش  یابیارزش  یبرا بتا در کالس  عفون  ینسخه  از    یمعرف  ستمیکاشان، س  یدبهشتیشهمارستان یب  یکارورزان در بخش  و هدف 

نفر    10کنند. از    یهمکار  ستمی س  یمشکالت واسط کاربر  یی در شناسا  ل یو از کارورزان خواسته شد در صورت تما  انیآن ب  یطراح

مراحل شانزده گانه در نظر    یآموزش   ویهر سنار  یکردند. هر کارورز برا  یآمادگ  اعالم ( هفت نفر،  15  وستی)پ   یکارورز بخش عفون

 گرفته شده را انجام داد. 

 از هدف سوم(  یافکار )بخش انینسخه بتا با روش مشاهده و ب ی ابیشده در ارز  ییمشکالت شناسا جینتا خالصه

 ی را دارو ب  یو پسورد، مشکل در جستجو  وزریشد مانند، مشکل در ورود    ینسخه بتا پنج مشکل توسط کارورزان شناسائ  یابیارزش  در

 و ....  کیثبت نسخه الکترون

 همتا  ستمیس یابیو ارزش اجرا

 (. 16وستیشد)پ  دهیهمتا سنج ستمیس یو بازخوردها وهایاز کارورزان در مورد سنار کیاز نظر کارورزان: نظر هر  یمحتو یابیارزش 

 سه ینموده و رتبه او را در مقا   ی ابیارز  ، ویکارورزان را بعد از مطالعه سنار  ی، دانش ورود"همتا"  ستمیکارورز: س  ی دانش قبل  یابیارزش 

 (.17وستی)پ کند یمشخص م گریبا کارورزان د

از مطالعه سنار  یریادگیبر    ستمیس  ریتاث  یابیارزش  مطالب    یریادگیکه منجر به    یآموزش   یبازخوردها  افتیو در  وهایکارورز: پس 

 (.18وستیشود)پ  یگرفته م یشود از کارورز آزمون نهائ یم  یحاد تنفس یهامربوط به عفونت

( User Experience Questionnaire (UEQ)پرسشنامه تجربه کاربر ) ینسخه فارس ند،یفرآ  انیتجربه کاربر: مجر یابیارزش 

کارورزان قرار دادند تا    اریواتساپ در اخت  ی شبکه اجتماع   قیآن را از طر  نکیدر آورده و ل  کیبه صورت الکترون  google docرا با  

 (.19وستی)پ ندینما لیپرسشنامه را تکم

  

 از هدف سوم( یهمتا ) بخش ستمیس یابیارزش جینتا خالصه
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کارورز   64موافق بودند،    ایکامال  موافق    وهایدرصد( با آموزنده بودن سنار  70کارورز )  67استفاده نمودند.    ستمی کارورز از س  95کل    در

 (. 16وستیدر پ  ج یموافق و کامال  موافق بودند)جداول کامل نتا وهایبودن سنار  نانهیدرصد( با واقع ب 67)

 (.17وستیشد) پ  ی م ن ییهر دانشجو تع یبرا زین انیدانشجو نیدانشجو و رتبه آن ب نمرات

آزمون    نیانگیم پس  م  شتربی99/1±34/1دانش  تشخ  نیانگیاز  پ   یصیدانش  آمار  ش یدر  نظر  از  که  بود  معنادار    ی آزمون 

 (.19وستیدر پ  ج ی( )جداول کامل نتا>001/0P=valueبود)

 اریمیتصم ستمیاستفاده از س طیو ارتقاء شرا نییدر مورد تب ی شی( بازاندب

 ها یابیارزش یبندحاصل از جمع  تیوضع لیو تحل فیتوص

اشاره   ریاز کامنتها به شرح ز ی کینمودند،   یادیدادند توجه ز یم  وهایناربه س ییکه در زمان پاسخگو ییکارورزان به بازخوردها اغلب

 داشت:

 "ستی( نویو بعد از اتمام کار) سنار  یکن  سهیمقا  یجوابت را با جواب اصل  یتوانیاست که در همان لحظه م  یزمان  ستمینقطه قوت س  "

 (.20وستی)پ 

در   شتریمطالب ب  شد یگفتند باعث م  ی داشتند و م  تیها را داشتند احساس رضااصالح جواب   یاجازه بازگشت برا  نکهیاز ا  کارورزان

 (.21وستیذهن بماند)پ 

 (.22وستیبودند)پ  یخوانده شده در داشبورد راض ویقرار گرفتن سنار از

 (.22وستیرا درخواست نمودند)پ  یشتریب یکینیپاراکل  اقدامات

 اریمیتصم ستمیس یارتقا یبرا ی شیبازاند جه ینت

اشکاالت ساختار  پس اصالح  دانشجو  ییو محتوا  ی از  بودند)پ   انیکه   ی بازخوردها  یمحتو  ند،یفرآ  انی(، مجر14وستیاشاره کرده 

  ی در انتها  یرا در قالب متن آموزش  ی نیبال  اتینمودند. تجرب  یشی مراحل قبل بازاند  ینقدها  ج یو بر نتا  یرا در جلسات بررس  یآموزش

 بازخورد ها اضافه نمودند.  

چگونگهم  ی موارد  دربارهیشیبازاند س  یچون  درس)پ   اریمیتصم  ستمیگنجاندن  طرح  چگونگ23وستیدر   سازیبیترغ   ی(، 

آموزش استفاده  وهیش ار،یمیتصم ستمیدر س انیتعامل دانشجو وهیو ضرورت استفاده، ش تیاهم انی ب ی(، چگونگ24 وستیاستفاده)پ 

 شد.  یریگمیبحث و تصم اریم یتصم ستمیاز س

 ندیفرا انیمجر یریگجه ینت خالصه

 اری میتصم ستمیهدف س گروه

 یبرا ستمیس ن یا د ینکردند و طبق نظر اسات  اریمیتصم ستمیرا از س ی و مشغله، استفاده کاف ینیحضور در عرصه بال لیبه دل کاروزان

 قابل استفاده است. شتری( بجرهایکارآموزان )است 

 اریمیتصم ستمیاستفاده از س وهیش نیبهتر
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 نیبلندمدت را تضم  یریادگیباشد تا    یدر کالس درس و سپس بحث و تبادل نظر و رفع اشکال م   وها یمطالعه سنار  وهیش  نیبهتر

 کند. 

آموزش و رفع اشکاالت، کارورزان    ی کاف  ها را دارد. با توجه به نبود زمان  یماریب  ریسا  یبرا  یری کارگبه  تیقابل  اریمیتصم  ستمیس

 . ندیبودند مرور نما لیرا هر چند بار که ما  یآموزش یمحتوا ستمیس نیا قیاز طر توانندیم

  

 سازی بیترغ  وهیش

قبل    ستمیکارورزان به استفاده از س  ،یبا آزمون آسک  وهایسنار  نی و شباهت ا  ستمیمدار بودن س  ویها و سنارآموزش   تیتوجه به ماه  با

نها آزمون  همچنشوندیم   بیترغ   ینیبال  ییاز  س  قیتشو  یبرا  نی.  از  پا  یبخش  ستم،یاستفاده  نمره  گرفته   یانیاز  نظر  در  ترم 

و مرکز رشد دانشگاه   یمعاونت آموزش قیآن از طر ی ها  یزگ یو و  اریمیتصم ستمیکه س  استیکاف زین  غاتیتبل ی(. برا24وستیشد)پ 

 (.25وستیشود)پ  یمعرف  یآموزش یبه گروهها

  

 ار یمی تصم  ستمیآموزش استفاده از س  وهیش

از   یرحضور یغ   یهادر آموزش  ستم یقرار گرفت. مشکالت کار با س  ستمیاستفاده از س  یشده برا  نی تدو   یاز ورود کارورز راهنما  بعد

 شود.   ی برطرف م ستمیس ریارتباط با مد قیطر

  

 ار یمیتصم  ستمیاستفاده دانشجو از س  ندیفرا

ثبت  کارورز کاربر  جادای  و  نامبا  س  ینام  وارد  عبور  رمز  سنار  اریمیتصم  ستمیو  شرح  سپس  و  راهنما  م  وی شده،  مطالعه   یرا 

 ز یو تجو کینیاقدام پاراکل ،ینیبال می عال ،یماریب صی( و به سواالت تشخ11وستیکند)پ 

کند.    یمشاهده م   ییدئویو  لمیرا در قالب ف  ماریپزشک به ب  یدرمان  یهاهی. توصدهدیپاسخ م  ویمتناسب با شرح سنار  کیوتیبیآنت 

  یوهای. سنارشودیداده م  شینمره کارورزان نما  نیانگیو سپس م  ویسنار  نیکارورز در ا  یان ینمره کارورز در پاسخ به هر قسمت و نمره پا 

 باشد.   یاو قابل دسترس م یکاربر  لی( در پروفا12وستی)پ "منی ویسنار"در قسمت رورزمطالعه شده هر کا

 بازخورد مستمر افتیو در اریمیتصم  ستمیاز س یبرداردر بهره استمرار

 ستم یتاکنون از س   یکاشان قرار گرفت. هفت گروه از کارورزان عفون  یدانشگاه علوم پزشک  یگروه عفون  اریدر اخت  اریم یتصم  ستمیس

 چنان درحال توسعه استفاده هستند. هم  انی(. مجر26وستیاند)پ استفاده نموده اریمیتصم

پزشک  یآموزش در کالس درس حضور  یبرا  ستمیس و کارورزان  اخت  یکارآموزان  در  لذا  است،  استفاده  آموزش  اریقابل    یمعاونت 

 گذاشته شد.  یآموزش یجهت استفاده همه گروهها دانشگاه



 

370 

در    د یو نظرات اسات  دی گرد  یدانشگاه و سرپرست مرکز رشد دانشگاه معرف   ی با حضور معاون پژوهش  یادر جلسه  اریمیتصم  ستمیس

تحو  ستمیاز س  یاشد. نسخه   افتیجلسه در  نیا دانشگاه  رشد  آموزش  لیبه مرکز  عنوان محصول  به  و  تائ  یشد  و دستور   دیمورد 

 (. 25وستیانتشارگرفت)پ 

 و توسعه:  ی ائیپو گسترش،

درحال انجام    ی که برخ  دیرس  ندیفرا  انیبه ذهن مجر  تریکامل  هایدهی مستمر و موفق، ا  ندیفرا  کی تجربه به    ن یا  ل یتبد  انیجر  در

، "یچشم پزشک  ارانیدست  یبرا  تیاندوفتالم  صیتشخ  ینیبال  نی دالی بر گا  ینمبت  اریمیتصم  ستم یس   یطراح  "هستند، به طور مثال  

 . گذراندیرا م ی انیپا   یهایابیو مراحل ارز یکه طراح

ا  یالگو برا  ستمیس  نیاستفاده شده در    مانند  هامهارت   ریآموزش سا  ی برا  نیها بوده، همچن  یماریب  ریآموزش سا  یقابل استفاده 

 (.27وستیباشد)پ  یقابل استفاده و توسعه م  زین کیالکترون یسنوی نسخه

 

 تعامل:   یها  وهیش

 های تعامل با محیط شیوه

 نقد

و    یداخل  یاطالعات سالمت، داوران مجالت وکنگره ها  یو فناور  تیریگروه مد  دی اسات  ،یگروه عفون  دیاز طرف کارورزان، اسات  نقد

 اشاره شد.  زیو در باال شرح اصالحات مستمر ن  افتیمکرر در ان،یمجر  میو ت مارستانیپزشکان شاغل در ب ،یخارج

 ی معرف

 (28وستی=()پ IF 8.07با  Clinical Microbiology and Infection ISI - مقاله ) چاپ

 ,ICIMTH 2021| International Conference on Informaticsیالملل  نیب  شیدر هما  یمقاله به صورت سخنران  ارائه

Management and Technology in Healthcare (.29وستیآتن)پ  -ونانی 

 (.30وستیمقاله در پاب مد )پ  چاپ

 (.31وستی)پ  1400یآموزش پزشک شیهما نیکمی و  ستیدو خالصه مقاله در ب ارائه

  یانجام شده برا  یآموزش  یتهایاز فعال  یکیبه عنوان    یدبهشتیشه  مارستانیب  یو اعتبار بخش  تیف یبه واحد بهبود ک  ستمیس  یمعرف

 (.32وستی)پ 19دیآموزش کارورزان در دوره کوو

  

 در سطح دانشگاه  یمعرف

 (33وستی)پ   یبخش عفون یدر گزارشات صبحگاه  ستمیس یمعرف

 (34وستیدانشگاه)پ  یو معاون آموزش  یدانشکده پزشک نیبا مسئول یدر نشست گروه عفون ستمیس یمعرف
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 (25 وستیو سرپرست مرکز رشد دانشگاه)پ  یبا حضور معاون پژوهش یدر جلسه ا یمعرف

 (. 35وستی)پ ینوآورانه دانشجوئ یهادهی در بخش ا ندیفرا نیو تجربه :ارائه تجربه ا دهیا ارائه

 حاصل از این فعالیت  نتایج

 :رهستندیبه شرح ز مهم  جینتا  یارائه شدند. اما برخ هاوستیدر پ  اتیهر مرحله در همان مرحله و جزئ  یکل  جینتا

 اصالح کردند.  هانیدالی درصد( را مطابق گا  34)ویسنار 128کردند و  تیتبع یآموزش یهانیدالیاز گا کارورزان

 (.P<001/0شد ) ینیو دانش بال کیوتیبیآنت زیتجو ص،یمعنادار دانش تشخ شیمنجر به افزا ستمیبا س آموزش

 ( P>21/0دو گروه مشاهده نشد) ی نینمره دانش بال نیب یتفاوت معنادار ار، یمیتصم ستمیبا س یآموزش سنت سهیدرمقا

 شود. یریادگیدانش و  شیمنجر به افزا یو حضور  یسنت یهاهمانند آموزش   تواندیم اریمیتصم ستمیس

 .ردیقرار بگ  یپزشک انیدانشجو هیمورد استفاده کل یابزار کمک آموزش کیبه عنوان   تواندیم اریمیتصم ستمیس

 استخراج شد. اریمیتصم ستمیس هایتیقابل هیاز کل یفهرست

 

 حاصل:   جینتا

 ندیفرا انیمجر یریگجه ینت خالصه

 اری میتصم ستمیهدف س گروه

 یبرا ستمیس ن یا د ینکردند و طبق نظر اسات  اریمیتصم ستمیرا از س ی و مشغله، استفاده کاف ینیحضور در عرصه بال لیبه دل کاروزان

 قابل استفاده است. شتری( بجرهایکارآموزان )است 

 اریمیتصم ستمیاستفاده از س وهیش نیبهتر

 نیبلندمدت را تضم  یریادگیباشد تا    یدر کالس درس و سپس بحث و تبادل نظر و رفع اشکال م   وها یمطالعه سنار  وهیش  نیبهتر

 کند. 

آموزش و رفع اشکاالت، کارورزان    ی ها را دارد. با توجه به نبود زمان کاف  یماریب  ریسا  یبرا  یری کارگبه  تیقابل  اریمیتصم  ستمیس

 . ندیبودند مرور نما لیرا هر چند بار که ما  یآموزش یمحتوا ستمیس نیا قیاز طر توانندیم

  

 سازی بیترغ  وهیش

قبل    ستمیکارورزان به استفاده از س  ،یبا آزمون آسک  وهایسنار  نی و شباهت ا  ستمیمدار بودن س  ویها و سنارآموزش   تیتوجه به ماه  با

نها آزمون  همچنشوندیم   بیترغ   ینیبال  ییاز  س  قیتشو  یبرا  نی.  از  پا  یبخش  ستم،یاستفاده  نمره  گرفته   یانیاز  نظر  در  ترم 
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و مرکز رشد دانشگاه   یمعاونت آموزش قیآن از طر ی ها  یزگ یو و  اریمیتصم ستمیکه س  استیکاف زین  غاتیتبل ی(. برا24وستیشد)پ 

 (.25وستیشود)پ  یمعرف  یآموزش یبه گروهها

  

 اریمیتصم ستمیآموزش استفاده از س وهیش

از   یرحضور یغ   یهادر آموزش  ستم یقرار گرفت. مشکالت کار با س  ستمیاستفاده از س  یشده برا  نی تدو   یاز ورود کارورز راهنما  بعد

 شود.   ی برطرف م ستمیس ریارتباط با مد قیطر

  

 اریمیتصم ستمیاستفاده دانشجو از س ندیفرا

ثبت  کارورز کاربر  جادای  و  نامبا  س  ینام  وارد  عبور  رمز  سنار  اریمیتصم  ستمیو  شرح  سپس  و  راهنما  م  وی شده،  مطالعه   یرا 

 ز یو تجو کینیلاقدام پاراک ،ینیبال می عال ،یماریب صی( و به سواالت تشخ11وستیکند)پ 

کند.    یمشاهده م   ییدئویو  لمیرا در قالب ف  ماریپزشک به ب  یدرمان  یهاهی. توصدهدیپاسخ م  ویمتناسب با شرح سنار  کیوتیبیآنت 

  یوهای. سنارشودیداده م  شینمره کارورزان نما  نیانگیو سپس م  ویسنار  نیکارورز در ا  یان ینمره کارورز در پاسخ به هر قسمت و نمره پا 

 باشد.   یاو قابل دسترس م یکاربر  لی( در پروفا12وستی)پ "منی ویسنار"در قسمت رورزمطالعه شده هر کا

 بازخورد مستمر افتیو در اریمیتصم  ستمیاز س یبرداردر بهره استمرار

 ستم یتاکنون از س   یکاشان قرار گرفت. هفت گروه از کارورزان عفون  یدانشگاه علوم پزشک  یگروه عفون  اریدر اخت  اریم یتصم  ستمیس

 چنان درحال توسعه استفاده هستند. هم  انی(. مجر26وستیاند)پ استفاده نموده اریمیتصم

پزشک  یآموزش در کالس درس حضور  یبرا  ستمیس و کارورزان  اخت  یکارآموزان  در  لذا  است،  استفاده  آموزش  اریقابل    یمعاونت 

 گذاشته شد.  یآموزش یجهت استفاده همه گروهها دانشگاه

در    د یو نظرات اسات  دی گرد  یدانشگاه و سرپرست مرکز رشد دانشگاه معرف   ی با حضور معاون پژوهش  یادر جلسه  اریمیتصم  ستمیس

تحو  ستمیاز س  یاشد. نسخه   افتیجلسه در  نیا دانشگاه  رشد  آموزش  لیبه مرکز  عنوان محصول  به  و  تائ  یشد  و دستور   دیمورد 

 (. 25وستیانتشارگرفت)پ 

 و توسعه:  ی ائیپو گسترش،

درحال انجام    ی که برخ  دیرس  ندیفرا  انیبه ذهن مجر  تریکامل  هایدهی مستمر و موفق، ا  ندیفرا  کی تجربه به    ن یا  ل یتبد  انیجر  در

، "یچشم پزشک  ارانیدست  یبرا  تیاندوفتالم  صیتشخ  ینیبال  نی دالی بر گا  ینمبت  اریمیتصم  ستم یس   یطراح  "هستند، به طور مثال  

 . گذراندیرا م ی انیپا   یهایابیو مراحل ارز یکه طراح

ا  یالگو برا  ستمیس  نیاستفاده شده در    مانند  هامهارت   ریآموزش سا  ی برا  نیها بوده، همچن  یماریب  ریآموزش سا  یقابل استفاده 

 (.27وستیباشد)پ  یقابل استفاده و توسعه م  زین کیالکترون یسنوی نسخه
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در   ی ریکامل مفصل زانو با هدف به کارگ ضیتعو یساز جراح  هیو ساخت شب ی طراح ،یازسنجین

 زانو ی جراح یهاپ یو فلوش یارتوپد  ارانیآموزش دست

Needs assessment, design, and production of total knee arthroplasty surgical simulator 

with the intended audience of orthopedic residents and knee surgery fellowships 

 

 : تهراندانشگاه

 

 دکتر کاوه سامع  ، یزنجان یاد یاور الی: دکتر لندیفرآ  صاحب

 

 شاوون ینیحس نیام  ، یدکتر فرهود ارشاد ان،ینب نیمد حس: دکتر محندیفرآ  همکاران

 

 :یکل  هدف

و استفاده در برنامه    یداخل  ازیکامل مفصل زانو با هدف رفع خال و ن   ضیتعو  یارتوپد  یجراح  سازهیو ساخت شب  یطراح  ،یازسنجین

 .یآموزش پزشک

 

 : یاختصاص اهداف

 اول:  فاز

 موجود و در مقاالت یهازانو در مدل یجراح یسازهاهیشب یها  یژگ یو نییتع      -

 نیمخاطب دگاه یمفصل زانو از د ضیتعو یجراح سازه یمورد انتظار از شب یهایژگ یو نییتع      -

 دوم:  فاز

 شده در فاز اول نییتع یهایژگیبر اساس و هیساخت نمونه اول      -
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 قابل قبول تیفی از ک نانینمونه ساخته شده توسط جراح و حصول اطم یبررس      -

 ی افتیدر یشده بر اساس بازخوردها یساز طراح هیاصالح شب      -

 

 مسئله:   انیب

  یو تخصص  یدرمان   یهاروش  شرفتیهر ساله شاهد پ   نهیزم  نی. در همرودیعلم به شمار م   یهاشاخه  نیتر  ایاز جمله پو  یپزشک  رشته

  ش یهمواره ب  یاز جمله ارتوپد  یجراح  یهاتا کارآموزان رشته   شودیموضوع باعث م   ن ی. امیهست یتر شدن اعمال جراح دهیچیتر و پ 

  ران یفراگ  یی بر توانا  د یتاک  گرید  یها بدانند. از سوروش  ن یو کسب مهارت در ا  یریادگی  یبرا  شتری ب  ش خود را مجبور به تال  شیاز پ 

به   یقی حق  مارانیلزوم استفاده از ب(  1. )ابدی  یم  یشتریب  تیاندوخته ها روز به روز اهم  شیها و نه صرفا افزاآموخته   یریدر به کارگ

ممکن درمان    تیفیک  نیباالتر  یدو اصل فراهم آور  انیباعث شده تا گاها  م  ربازید  از  یپزشک  انیآموزش دانشجو  یبرا   یعنوان ابزار

آنچه دکتر (.  3و2پزشکان نسل بعد تناقض و کشمکش وجود داشته باشد )  یممکن آموزش براسطح    نیبهتر  جاد یو ا  ماریب  یبرا

ارائه خدمت   ی به عنوان دوگانگ  یریگبحران و همه  یاهدر دوران   یبه عنوان چالش  ستمیقرن ب  لیخود در اوا  یدر دوران زندگ    یبادیپ 

 (. 4هر روزه است ) ی شدن به چالش ل یحال حاضر در حال تبد یای ذکر کرده بود، در دن یو آموزش پزشک ماریبه ب

حوزه همواره به خود اختصاص   ن یکه ا  یی باال  تیآن بنا بر اهم  یها رشاخه یو ز  یدر حرفه پزشک  یآموزش  نینو  یهااز روش  استفاده

است   یندیفرا  یسازهیدکتر گابا، شب  یبه گفته(.  5ست )قرار داشته ا  یمورد توجه بزرگان عرصه آموزش پزشک  رباز یداده است از د

و درمان   یجراح یهاساز هیشب(.  6) شود یم ن یگزیجا یقیحق مارانیبا ب رانیبا برخورد فراگ یساختگ ی اه که در آن استفاده از مدل

  ها سازهیشب  نیها در طول زمان باعث شده تا اروش  نیاند. تکامل امنظور استفاده شده  ن یها قبل بدهستند که از سال  یی هااز جمله ابزار 

از   تریهرچه واقع  ییهابه نمونه   کنند،یم  ییبدن انسان را بازنما  تیجنبه از واقع  کیتنها    هو ساده ک  ییابتدا  ییهاو مدل  لیاز وسا

 ن یاستفاده از چن   ،یجراح  یهارشاخه یاز ز  یکی. به عنوان  کنندیعکس ماز آن را من  یفراوان  اتیشوند که جزئ  ل یکالبد انسان تبد

ابزار    نیاز ا  نیبه صورت روت  ا،یتراز اول دن  یکه در مراکز آموزش  یطور  به(  7دارد )  ژهیو   یگاهیجا  زین  یارتوپد  یدر رشته   ییها مدل

از واردات محصوالت باعث شده که تاکنون    یو مشکالت ناش   یخارج  یهانمونه  یباال  متیوجود ق  نی. با اگرددیاستفاده م  یآموزش

 داشته باشد.  وجود  یکشور خالء نسبتا بزرگ یمحصوالت در آموزش ارتوپد نیاستفاده از ا ینه یدر زم

عنوان شب  یی ها مدل  ی تمام  انیم  در به  به تبع آن عمل جراح  وعیوجود دارند، ش  یجراح  سازه یکه  و  (  8سو )  کیاز    یمشکل و 

بدل کرده    یساخت و بررس  یبرا  آلدهیا  یاکامل مفصل زانو را به نمونه   ضیتعو  یعمل جراح  سازهیشب  گر،ید  یعمل از سو یگدیچیپ 

کامل مفصل زانو در قدم اول و    ضیتعو  یارتوپد  یجراح  سازه یشب  ینمونه  یازسنجیو ن  ینجامکان س  یطرح دو فاز  نیاست. هدف ا

 . باشدیآن در فاز دوم م یه یو ساخت نمونه اول یطراح

 

 :یخارج  اتیتجرب

حوزه همواره به خود اختصاص   ن یکه ا  یی باال  تیآن بنا بر اهم  یها رشاخه یو ز  یدر حرفه پزشک  یآموزش  نینو  یهااز روش  استفاده

  یی هاو درمان از جمله ابزار   یجراح   یهاساز  هی قرار داشته است. شب  یمورد توجه بزرگان عرصه آموزش پزشک  ربازیداده است از د

  لیاز وسا  هاسازهیشب  نیها در طول زمان باعث شده تا اروش  نی تکامل ا(.  9اند )ن منظور استفاده شدهیها قبل بد هستند که از سال

از کالبد انسان   تریهرچه واقع یی هابه نمونه  کنند،یم  ییبدن انسان را بازنما تینبه از واقعج کیو ساده که تنها  ییابتدا ییهاو مدل
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در    ییهامدل  نیاستفاده از چن  ،یجراح  ی هارشاخه یاز ز  ی کی. به عنوان  کنند یمنعکس م  رااز آن    ی فراوان  ات یشوند که جزئ  لیتبد

استفاده   یابزار آموزش  نیاز ا  نیبه صورت روت  ا،یتراز اول دن  یکه در مراکز آموزش  یدارد به طور  ژهیو  یگاه یجا  زین  یارتوپد  یرشته 

 total kneeاز جمله    یی ها  دواژهیخصوص، کل  نیگرفته در ا  امموجود و مطالعات انج  یهامدل  یبا هدف بررس(.  10)  گرددیم

arthroplasty simulator  ،orthopedic simulator  ،surgical simulatorدر وب   یکی  یمواز  یو جست و جو، در د

 مقاالت انجام گرفت.  یبا هدف بررسPubmed  گاه یدر پا یگریو د یمحصوالت تجار افتنیبا هدف 

  ی کیزیکامال  ف  یهاو از لحاظ ساختار از نمونه   رندیگیرا در بر م  یاز محصوالت کمک آموزش  یعی گستره وس  یجراح  یسازهاه یشب

  ک یهر(. 11هستند ) ری( متغیمجاز  ت یواقع یری)با به کارگ یو مجاز تالیجیقابل لمس( تا کامال  د  ی ش کی)ساخته شده به صورت 

خواهند  یداشته و تنوع باالتر یو استفاده کمتر ینگهدار نهیهز یمجاز یهاخاص خود را دارند. نمونه  یها یاشکال هم برتر نیاز ا

ها  شرکت  یبرخ  انیم  نیکنند. در ا  ی بهتر منتقل م  ار یرا بس  یقیحق  طیاحساس کار در شرا  یکیزی ف  ی هانمونه  گری د  یداشت، از سو

 یدارا  یی هانمونه  د یتول  ی. به طور کلندینما   یریگهر دو نوع بهره  یهایژگیاند تا بتوانند از ورا انتخاب کرده  یبیهم محصوالت ترک

  یهاو در حال حاضر برند(  12آغاز شده )  گرید  یهاگذشته در کشور   یهاو منطبق با بدن انسان از دهه  قیدق  کال یومکانیب  یهایژگیو

 (. 13) پردازندیم یوپدارت یجراح یهاساز ه یشب دیبه تول یبه طور تخصص SAWBONESهمچون   یمعتبر

به عنوان   VirtaMedساخت شرکت    ArthroSتوان به مدل    ی م  یو مجاز  ی کیزیف  ب یترک  ا یو    یکامال مجاز  ی هاجمله نمونه   از

شده و   یطراح یمفاصل و آرتروسکوپ  یجراح  یبرا یکه به طور تخصص( 14اشاره کرد ) یو مجاز  یکیزیف یبیترک یهااز نمونه یکی

امکان    حال عدم  نیهر دو نوع داشته است. با ا  دیفوا  یریقصد در به کارگ  یمجاز  ریصاودر کنار ت  یکیزیف  یبا دارا بودن بخش ها

  ی کرده است. از سو   یصیتشخ  یها  یمدل کاربرد آنرا محدود به جراح  نیدر ا  یآناتوم  یکیزیف  یدر بخش ها   بیو تخر  رییتغ  جادیا

ساز    هیشب  نیا(.  15اشاره کرد )  یآموزش جراح  زهدر حو  یتماما  مجاز  یسازه ی به عنوان شب  OssoVRتوان به محصول    ی م  گرید

 یاز اعمال جراح  ی عیوس  یباعث شده تا گستره   یکامال مجاز  ی[ ناکارآمد است اما طراح1]یحافظه حرکت  جادیا  ینهیهرچند در زم

 را پوشش دهد. 

به محصول   توانیبرتر م   یهااز نمونه  ی کیمفصل زانو، به عنوان    یجراح  یساخته شده برا  یتخصص  یسازهاهیشب  ینه یدر زم  اما

با سازهد  ی اشاره کرد که سع  MITAساخته شده توسط   تمر  یریادگی ساده،    یاارد  برا  ض یاصول عمل تعو  نیو  را  زانو   ی مفصل 

با    هیپا  یطراح  نیشده است که در ا  لیتشک  هی(، و پا ی)بافت  گامانیاز دو بخش استخوانها و ل  MITAمدل  (.  16کند )  ایمه  رانیفراگ

  یطراح  نیخواهد شد. ا  هیو مجدد ته  ضیتعو  ی تنها قسمت بافت  یقابل استفاده بوده و پس از هر جراح  یمدت طوالن   یبرا  دیخر  کباری

 هیشب  یکه در طراح  ستییها  ی ژگیخواهد داد و از جمله و  هشکا  یکاربر به طرز محسوس  یو استفاده را برا  ینگهدار  یهانهیهز

و نبود    ی از اندازه قسمت بافت  ش یب  ی سادگ  MITAحال ضعف بزرگ مدل    ن یدر نظر گرفته شد. با ا  MITAاز مدل    ندیفرا  نیسازا

  یدر بازار جهان  دمهم موجو  یها از نمونه  گرید   ی کیو استخوان کشکک است.    یعناصر مهم در آن از جمله کپسول مفصل  یاریبس

 ی و عناصر بافت نرم در آن به خوب  باشدیم ییباال اریبس اتیجزئ یکه دارا باشدی م GT simulatorsساخته شده توسط   سازه یشب

دارا (.  17) کندیفراهم م زیرا ن یمفصل زانو، امکان انجام آرتروسکوپ  ضیمدل عالوه بر امکان انجام عمل تعو نیاند. اشده یسازبه یش

و   دیتول  ی  نهیدهد اما هز  یم  شیافزا اریبس  یقیآنرا به نمونه حق  یکینزد  زانیمدل م  نیبافت نرم به صورت کامل در ا  اتیجزئ  دنبو

مهم بافت    اتیجزئ  یشد تا با حفظ و بازساز  نیبر ا  ی ساز ما سع  هی دهد. در شب  یم  شیافزا  یبه طرز قابل مالحظه ا  زیمدل را ن  دیخر

 کنترل گردد.  یی صول نهامح  یهانه یهز یآموزش تیفیحفظ ک نیدر ع  یجزئ اریموارد بس زنرم، با صرف نظر کردن ا
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محصوالت در    نیبه ا  یباال و مشکالت مربوط به واردات، دسترس  اریبس  متیق  لیموجود، به دل  یتجار  یهاحال و با وجود نمونه   نیا  با

  ی و پژوهش  یآموزش ستمیوجود ندارد، س زیمحصوالت ن  نیا یمحدود بوده و از آنجا که در حال حاضر نمونه داخل اریداخل کشور بس

 است.  رهبه یابزار ب نیکشور از ا

 

 : یداخل  اتیتجرب

تا کنون در    یپزشک  یسازها  ه یشب  یحاضر، ساخت و طراح  ندی فرا  انیانجام گرفته و دانش مجر  یاساس مطالعات و  جستجوها  بر

و ساخته    یطراحعمل چشم    یمجاز   ت یساز واقع  هیصورت گرفته است که در آن طرح شب  ینوبت به صورت تجار  ک یکشور تنها  

 . باشد یم  دیعمل آب مروار یسازه یقادر به شب یمجاز تیاز واقع یریساز با بهره گ ه یشب ن یا(. 18شده است )

  ی و همکاران که در آن طراح  یتوسط لطف  ی صورت گرفته است. از جمله طرح  یی هاتالش  ن یاز ا  شیپ   ی دانشگاه  ی هاطرح   ینهیزم  در

توسط   گرید  یدر طرح  نیهمچن(.  19اتاق عمل انجام گرفته است )  انیو کاربرد آن در آموزش دانشجو  یآپاندکتوم  سازه یو ساخت شب

از شب  انینب استفاده  تاث  هیبخ  سازه یو همکاران  توانا  ریزدن و  بهبود  ارز  انیدانشجو  ییآن در  در (.  20قرار گرفته است )  یابیمورد 

نرم    راتییتغ  یسازه یانجام گرفت، شب  گرانی منش و د  یکه توسط صبور  یادر مطالعه  زین   یمجاز  ی هایسازه یشب  ینه یزم بافت 

حال    ن یبا ا(.  21قرار گرفت )  یمورد بررس  یبا استفاده ازشبکه عصب  و   نینو  یبا روش  یمجاز  طیبا آن در مح  ریدرهنگام تعامل فراگ

 در کشور خواهد کرد.  یدر نوع خود و در حوزه ارتوپد نین را اولساخت و کاربرد در طرح حاضر، عمال  آ ،یطراح نیادیبن  یهاتفاوت
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 (:یمختصر)فارس  شرح

از منظر   یمدل  نی چن  یبرا  ازیمورد ن   یهایژگیو و  یسنجازین  یشد. در فاز اول هدف بررس  فیدر حال حاضر در دو فاز تعر  ندیفرا

بر مقاالت و محصوالت موجود   یمنظور در قدم اول مرور مبسوط   نی است. بد( و صاحب نظران بودهیرشته ارتوپد  رانی)فراگ  نیمخاطب

  یاحتمال  اتیو جزئ  هایژگ ی[، و1جهت دار]  یمحتوا  لیبه روش تحل  ندیگرفت. سپس کارگروه فرا  انجام  شانیهایژگ یو  یبا هدف بررس

 قرار دادند.   یکل یساز را در پنج دسته موضوع  هیطرح شب

 سازهیشب الیو جنس متر یظاهر ینما  اتی.      کل1

 استخوان و مفصل یطراح یها  یژگی.     و 2

 عناصر بافت نرم یطراح یها ی ژگی.      و3

 (هی.      استند )پا4

  تیقابل  دنیبا بخش  ت یدر نها  ، یانجام شده در گروه شکل گرفت تا عالوه در نوآور  یهایپردازدهیهوشمند: براساس ا  ستمی.      س5

که خود مدل و بدون    یدهد. به نحو  ش یاستفاده در امتحانات افزا  طیآن را خصوصا  در شرا  یوربهره  سازه یبه شب  نگیتوریو مان  ش یپا

بوده و در    یدر دست طراح  ستمیس  نیباشد. ا  ریفراگ  یانجام شده از سو  یاز خطاها  یبرخ  صیبه تشخ  قادربه حضور ممتحن    ازین

 ت نمونه ساخته شده نصب نشده اس یحال حاضر بر رو

متمرکز    یجلسات بحث گروه  یمنظور ابزار انتخاب شده برگزار  نیبود که بد  نینظرات و انتظارات مخاطب  یجمع آور  یبعد  قدم

(focused group discussionبا شرکت مخاطب )ساعته برگزار شد که جلسه اول   2جلسه    3هدف بوده است. در مجموع    نی

از   جیاست. سواالت به تدررشته بوده  نیا  دیجلسه با اسات  نیزانو و سوم  یجراح  یهاپیجلسه دوم با فلوش  ،یارتوپد  یهادنتیبا رز

 شد.  دهیدر جلسه مربوطه پرس نیاز مخاطب کیاز هر یاز پنج گروه کل کی در هر   اتیبه سمت جزئ اتیکل

گروه به صورت مجزا و بر اساس اصول   ی از اعضا  شد و سپس سه نفر   یسازادهیاز انجام هر سه جلسه، متن ضبط شده گفتگوها پ   پس 

  یی هامورد نظر در دسته  ی هایژگ یکه و  افت ی ادامه    یی نکات تا جا   یبندبه دست آمده پرداختند. دسته  ج ینتا  لیمحتوا به تحل  لیتحل

به عنوان   ها،تینظرات و با در نظر گرفتن منابع، اهداف، و محدود  یو بر اساس جمع بند  تی. در نهادشدن  یبندمشخص و واضح طبقه 

  ی کیزیتماما  ف  یسازهیبر ساخت شب  م یتصم  تیساز در نها   هیشب  یپاسخ به نحوه طراح  یها و سواالت پروژه، براچالش  نیتراز مهم  یکی

 آموزش موثرتر گرفته شد. یبرا

نکات در    نیتراز مهم   یکیحاصل شده در فاز اول بود. به عنوان    یهایژگیاس وبراس  هینمونه اول  ی ابیفاز دوم هدف ساخت و ارز  در

  ی مصرف  یاکه بلوک زانو قطعه  یشود به طور  لیتشک  هیبلوک زانو و پا یشد تا محصول از دو قسمت اصل  نیبر ا  میتصم ،یکل  یطراح

قابل استفاده باشد.    ی مدت طوالن  یبرا  هیته  کبار یپس از    سازهیبوده و استند شب  ض یقابل تعو  یو پس از هر بار جراح  یو به راحت

ساز به    هیشب  یها یژگیو  اتیجزئ(.  1  وستی)پ   ابدی   یکاهش م  یمخاطب به طرز محسوس   یمحصول برا  هیته  یهانهیهز  بیترت  نیبد

 عنوان شده است.  جیطور کامل تر در بخش نتا 

  یمورد بررس  یکیمکان  یهایژگیو  نیو امکان ساخت و همچن  نهیاز نظر هز  یمواد گوناگون  ساخت و  یهادر بخش استخوان، روش  

در بخش    سازهیشب  یبرا  یدیکل  ی هایژگیاز و  ی کیبه عنوان روش ساخت انتخاب شد.    یسه بعد  نتیروش پر  ت یقرار گرفت که در نها
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شده به عنوان ماده    نتیپر  PLA  مریپروژه، پل  نیو کنسلوس بوده است که با نظر جراح و مشاور  کالیبافت کورت  انیم  زیاستخوان، تما

 ه یشب  ی استخوان انتخاب شدند. با توجه به آنکه از جمله اهداف اصل  ی ( مدوالfillerبه عنوان ماده پرکننده ) لنیپد   نیکورتکس و رز

ارائه آموزش موثر   یآن برا  Authenticity  شیافزا  ی و به عبارت  تیواقع  مشابه با مفصل زانو در  یظاهر   ینما  جادیشده ا  یساز طراح

انجام گرفت و سپس بر اساس    یرسازی تصو  ماریب  CT Scanها، ابتدا بر اساس  استخوان   یظاهر  یمنظور در گام طراح  نیبود، لذا به ا

 (.2 وستیباشد )پ  طبقمن  یکامال بر آناتوم یشد تا شکل ظاهر  یطراح یبه دست آمده مدل سه بعد یرسازیتصو

ن  در نرم  بافت  نها  زیبخش  ل  تیدر  تا  لترال، کپسول مفصل  الی مد  یهاگامانیمقرر شد  پوشش   یو  نما  یو  و    یعناصر جلد  ندهیبه 

ها سوار تخوان اس یعناصر انتخاب و بر رو نیا ت یدر نها  ک،یهر  یشود که با آزمودن مواد گوناگون برا هیساز تعب هیدر شب یرجلدیز

 (. 3 وستیشدند )پ 

  ی مفاصل اندام تحتان  ی حرکات عاد  یحال قادر به انجام تمام   نیاستحکام باال بوده که در ع   یدارا  یاهیبخش استند، هدف ساخت پا  در

توانست  تیموجود و انتظارات صاحب نظران مورد نظر قرار داده شد و محصول ساخته شده در نها  یهااستند نمونه  یباشد. در طراح

در قسمت مچ    یی ، و مفصل لوالhipو کاسه در قسمت    یمفصل گو  یپاسخگو باشد. استند ساخته شده دارا  ی انتظارات را به خوب  نیا

به    یهایاز نوآور  یک یمحصول در نظر گرفته شد.    ن یبودند در ا  ی اتیکه طبق نظر جراح در انجام عمل ح  زی. انگشتان پا نباشدیپا م

قابل    شیشده است که باعث افزا هیسر به گردن فمور با استفاده از مفصل تعب المحل اتص هیدر زاو ریی کار رفته در محصول امکان تغ

چرا که  (  4  وستیآن خواهد شد )پ   ی( براهایابیش)استفاده در ارز  یکاربرد امتحان   جادیو ا  سازه یکار با شب  یریتوجه تنوع و تکرارپذ

ساخته شده    ییمطلوب موثر خواهد بود. نمونه نها  جهینتو کسب    یدر انجام کل مراحل جراح  ریتوسط فراگ  هیزاو  نیا  قیدق  صیتشخ

 قابل مشاهده است.  6 وستیدر پ 

 ها مراجعه شود.  وستیساز به پ  هیمربوط به شب ریجهت مشاهده تصاو لطفا

 : هاوست یپ  حاتیتوض

. بلوک پس از هر بار استفاده به  باشدیم  تی( قابل روb)  هی( وپاaاست که در آن بلوک زانو )  تیقابل رو  یی. در شکل محصول نها1

 است.  ینیگزی قابل جا یراحت

  لن یپد نیاستخوان از جنس رز یو مدوال PLAساخته شدند و در آنها کورتکس از جنس  یسه بعد نتیپر یله ی. استخوانها به وس2

 ساخته شد.

 . عناصر بافت نرم3

 مشخص شده است. رهیاست. محل مفصل سر به گردن فمور با دا ریاتصال سر به گردن فمور متغ ه یشده زاو یساز طراح هی. در شب4

 متمرکز ی گروه  یساز، استخراج شده از بحث ها هیدر شب  ازیمورد ن یهایژگی. جدول و 5

کشکک    ها، گامانیجلد که در آن ل  ریجلد و ز  نده یبافت نرم نما   ری ساز در ز  هی( ظاهر شبAنمونه ساخته شده.    ی هایژگ یو و  ریتصاو.  6

 . د یدقت کن یاستخوان آب انیرنگ در م دیسف یپس از برش، به بافت اسفنج ایبی( استخوان تB شودیم  دهی د یو کپسول مفصل

 ی جلسات بحث گروه جیبدست امده از نتا ی فی. متن کامل مقاله ک7

 شده یطراح ستیبر اساس چک ل رانیجراحان، و فراگ ند،یتوسط سه گروه صاحبان فرا هیو محصول اول ندی. نقد فرا8
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 تعامل:   یها  وهیش

 ط یتعامل با مح یاول: اقدامات برا  بخش

راه   یمهم در جهت هموارساز  یگام   تواندیمحصول م  نیساخته شده در کشور، ا  یرشته ارتوپد  سازه یشب  نی به عنوان نخست        •

حوزه که بعضا     نیا  شکسوتیپ  دی و ساخت محصول، اسات  یطراح ندیفرا  ی کشور باشد. در تمام  یابزار در آموزش پزشک  نیاستفاده از ا

پروژه قرار    انیهستند از آغاز در جر  یارتوپدرشته    یآموزش  کولومیکور  نیو تدو  یابیدر حوزه ارزش  ی گذار  استیمناصب س  یدارا

 است. داشته و از نظراتشان در قالب جلسات گفته شده استفاده شده

  انیروشن آغاز به کار کرد، در پا   یاحمد  د ینخبگان در طرح شه  ی مل  اد یبن  ی هااز پروژه  یکیطرح به عنوان    ن یاز آنجا که ا        •

مسئول    د یاسات  ریروشن و سا  یدست اندرکاران طرح احمد  یطرح داده شده و محصول برا  یی انجام گزارش کامل پروژه در جلسه نها

 د. یگرد حیو تشر ی معرف ندیفرا

  یهاپیفلوش  ،یارتوپد  یهادنتیهدف )رز  یهاانجام شد که در هر کدام گروه  یسه جلسه بحث متمرکز گروه  ندیفرا  انجری  در        •

و اهداف    ندیکردند، با فرا  انینظراتشان را ب  ییمدل نها  یهایژگیو  نییدر تع  نکهی( عالوه بر ایمحترم ارتوپد  دیزانو، و اسات  یجراح

 آشنا شدند.  زیآن ن

 Developing of a Total Knee"با عنوان    ی فیمقاله پژوهش ک  ک یدر قالب    ی و جلسات بحث گروه  ندیفاز اول فرا  ج ینتا        •

Arthroplasty Simulator in the COVID-19 Era: A Qualitative Study"    نگاشته شده و در حال حاضر در مجله

Medical Teacher  در مرحلهsubmission  قابل مشاهده است( 8 وستیقرار دارد. )متن کامل مقاله در پ 

 مارستانیب  1یهامرکز مهارت  نی مسئول  ندیفرا  ،یرشته ارتوپد  رانی آن در آموزش فراگ  یرینظر به کاربرد محصول و هدف به کارگ        •

  ی هانمونه  د یدر آموزش پس از تول  ریتاث  شی از آن به منظور پا  یشی در خصوص استفاده آزما  هیاول  یها شده و صحبت  ی معرف  یعتیشر

 به عمل آمد.  یکاف 

 د یارسال گرد( IOA 2021) رانیا یبه کنگره ارتوپد ندیخالصه فرا       •

 

 یشینقد، بازخورد و بازاند  ی دوم: اقدامات برا  بخش

و ساخت نمونه    یبدست آمده در فاز اول مد نظر قرار داشتند. عالوه بر آن، در مراحل طراح  یهایژگیساخت، و   ندیفرا  یتمام   در

  یعیبا بافت طب  هیشب  ی هایژگی و   و   تیفیو از نظر دارا بودن ک  یو جراحان بررس  د یقطعات توسط اسات  ی جنس و شکل تمام  ه،یاول

دو نفر از    ند،یتوسط صاحبان فرا  یساخت و طراح  یکل  تیفیک  هی پس از ساخته شدن نمونه اول  انی قرار گرفت.  در پا  یابیمورد ارز

ساز، استخوان ها و    هیشب  اتیکل   نهیزم  3منظور نظر افراد در    نی قرار گرفت. بد   یابیمورد ارز  رانیاز فراگ  ی و گروه  یجراحان ارتوپد

  کیو قابل استفاده بودن به عنوان    دیو بر اساس آن محصول از نظر مف  گرفته)استند( مورد سوال قرار  هی( و پایبافت نرم )بلوک مصرف

از افراد خواسته   کیقرار گرفت. از هر    یابیشده خود مورد ارز  نیی تع  شیبه اهداف از پ   یابیدست  زانیم  نیو همچن  یمحصول آموزش

 
1 Skills Lab 
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قرار گرفت. خالصه    یو جمع بند  یها ضبط شده و مورد بررسصحبت  یکنند. با اخذ اجازه قبل   انی ب  زیخود را ن  گریتا نظرات د  شد

 شود.  ی استفاده م یو ساخت در نمونه بعد یطراح یانجام شده در بازنگر یابیآمده است. از ارز 9 وستیدر پ   یابیو ارز یبررس نیا

نمونه  ندهیآ  در از اصالحات الزم و ساخت  بعد  شتر،یب  یهاو پس  ا  ریتاث  زانیسنجش م  یقدم  از  محصول در آموزش   نیاستفاده 

  ی روش در برابر روش سنت  نیاستفاده از ا  سهی)مقا  رانیبر دو گروه از فراگ  ی علم  یمنظور مطالعه ا  ن یخواهد بود که بد  رانیفراگ

 .رفتآموزش( مورد انجام قرار خواهد گ

 

 حاصل:   جینتا

 فاز اول:   جینتا

 متون  مرور

  دیق  یها تیو با توجه به حساس ی کنون  طیسازها خصوصا در شرا  هیاستقفاده از شب یایو مزا دیاز مقاالت بر فوا یاریبس  ی طور کل به

آموزش   شبردیدر پ   یشتریب  ری تاث  یکیزیف  یسازها  هیشب  جیدر اکثر نتا  انیم  نیداشتند. در ا  دیمارتاکیشده در خصوص آموزش با ب

 هدف کسب کرده بودند.   یصاحب نظران و گروه ها زا یداشته و نظرات مثبت تر

بود که حفظ   نیموفق از مقاالت برداشت شد ا  یمفصل زانو  ضی ساز تعو  هیشب  کیساخت    یالزم برا  یهایژگیدر خصوص و  آنچه

مفصل، استخوان کشکک( در کنار    یکپسول خلف  ،یطرف  یگامانهایمفصل )استخوانها و ساختارشان، ل  یاتیعناصر ح  تیفیوجود و ک

 تر شدن آن خواهد شد.  مدمحصول باعث هرچه کارآ متیو ق نهیکنترل هز

 متمرکز  یبحث گروه جلسات

  یحال و به طور خالصه م  نیکند با ا   یم  انیاستخراج شده از جلسات را ب  یهایژگیبه طور کامل و  6  وستیارائه شده در پ   جدول

ذکر    زین  تیاهم  لیدبل  کیهر    یشده در شرح ساخت نام برد که برا  نییتع  یژگیو  یهااز دسته   کی را در خصوص هر  ریتوان موارد ز

 شده و وجود دارد: یساز اده ی هستند که در نمونه ساخته شده پ  یموارد هایژگیو نیشده است. قابل ذکر است ا

 سازهیشب الیو جنس متر یظاهر ینما اتی.     کل1

aشوند  قیبه استفاده از آن تشو ابیو ارز ریرا القا کند تا فراگ تیفیک یحس ساخت دارا دی محصول با ی .     جنس کل 

bگفته شد( شتری)چنانچه پ  ینگهدار یها نهیبا هدف کنترل هز  یو بخش بافت  هیپا  یدو بخش ی.     طراح 

 استخوان و مفصل یطراح یها  یژگی.     و 2

aمهارت کنترل اره و   جادیو ا  ری( در آموزش فراگ یمختلف بافت استخوان )بافت متراکم و اسفنج  یعبور از قسمت ها  صی.     تشخ

 تفاوت بافت در نمونه لحاظ شود ن یحتما ا دیدارد و لذا با  یی باال تیاهم یابزار توسط و ریسا

bقا یدق  دی دارد و لذا نمونه ساخته شده با  یه یو بد  ی ات یح  ریآن در آموزش تاث  ریتاث  زانیاستخوان در انجام عمل و م  ی .     آناتوم  

مفصل استفاده شد تا    ضیتعو  د یکاند  ماریب  یربرداریتصو  جیاستخوان از نتا  یباشد )در طراح  یقی استخوان حق   یمنطبق در آناتوم

 شده باشد(  یبازساز زین صلمف degenerative راتییتغ
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cخواهد شد  ختهیبرش خورده و دور ر ینخواهد داشت چرا که به طور کل یبافت غضروف لزوم یساز هی.      شب 

dکار جراح و لذا سختتر کردن   یدر محدود کردن فضا   ی متصل به آن نقش مهم  یو تاندونها  گامانهای.     استخوان کشکک و ل

 واهد بود. مهم خ اریآن بس قیدق یساز هیحضور و شب لیدل نیداشته و به هم یجراح

 عناصر بافت نرم   یطراح یها  یژگی.     و 3

aبرقرار شده و    ندو یاتصال دو استخوان و توسط ا  رایاست ز  یاتیآنها کامال ح  یقیو جنس مشابه حق  ی طرف  یها  گامانی.     وجود ل

 دو خواهد بود  نیا قیکارکرد دق ازمندیاز مراحل عمل ن یاریبس

bاست  یضرور یقیمفصل حق یساز هی کشسان جهت شب ریغ  ی.     وجود کپسول مفصل 

cباشد  یقی حق یحتما منطبق بر آناتوم ستیبا  ی ها م  گامانیل یگذاری.      جا 

dندارد.  یعمل و حذفشان ضرورت  هیبه علت برش خوردن در مراحل اول یبیصل یها  گامانیل یساز هی.     شب 

 ( هی.     استند )پا4

aتاب آورد  یمدت طوالن یعمل را برا نیبرخورداد بوده و بتواند ضربات وارده ح ی از استحکام کاف هیاست پا  ازی.     ن 

bباشند   تیحتما مشابه واقع د یبوده و با یضرور ی.     حرکات مفاصل لگن و مچ پا در جراح 

 هوشمند  ستمی.     س5

aبرد، موجب   ی را باال م یابیوشزد کند ضمن آنکه دقت ارزشگ ریوارده را به فراگ یها بیکه بتواند خطاها و آس یستمی.     وجود س

 خواهد شد  زیمحصول در نبود ناظر ن یبهره ور شیافزا

 فاز دوم:   جینتا

استخوان، بافت نرم و استند محقق   یهارشاخهیبه اهداف در ز یابیمحصول است که در آن دست هیاول یفاز دوم ساخت نمونه حاصل

الزم برخوردار   تیفینمونه ساخته شده از ک  رانیاز فراگ  یو گروه  ندیانجام شده توسط جراح، صاحبان فرا  یهایاست. در بررسشده

بر اساس    مفصل زانو قرار گرفت و یانجام شده نمونه تحت جراح ی.در بررسسازد یمنتقل م یبوده و حس کار با بافت زنده را به خوب

که   یبر آمده است. موارد یقیحق یگوناگون جراح  یبخش ها و ظرافت ها یساز هیاز پس شب ینظر جراحان حاضر محصول به خوب

در   یقرارگرفته و در حال حاضر و در ساخت نمونه بعد  یبررس  ردبه اصالح داشته است در قسمت نقد مو  ازیسه گروه ن  نیبه نظر ا

 مورد بحث قرار گرفته است.  7 وستیموجود در آن در پ  یهایژگ ینه ساخته شده و ونمو ریحال انجام است. تصاو 
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