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 بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پیام وزیر

 ��م ال�ه ا����ن ا����م
 

 )28(فاطر،  العلماء عباده من اهللا یخشی إنّما
  .ترسند می او از دانشمندان تنها خدا، بندگان میان از
 

وزش علوم از مهمترین ارکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی است که با توسعه کمی و کیفی آمیکی 
المت جامعه سهاي علوم پزشکی کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سطح ها و دانشکدهپزشکی و هدایت و ارتقاي دانشگاه

 باشد.تاثیرگذار می

توانست ادامه تحصیل دانشجویان را و محدودیت حضور فیزیکی دانشجویان در محیط دانشگاه می 19-ویداگرچه بروز همه گیري کو
ها موجب ادامه ی در دانشگاههاي نوین آموزشریزي دقیق و به هنگام در این معاونت و استفاده از فناوريبا وقفه مواجه کند، اما برنامه

عدم حضور باعث  ترین عملکردها در سطح جهان را به نمایش گذاشت. با این حال اینقدرتمند روند آموزشی شده و یکی از درخشان
 هاي بالینی با کندي مواجه شود.هاي اساسی به ویژه در محیطها و مهارتشد تا کسب توانمندي

ش علوم پزشکی را هاي علوم پزشکی کشور مرحله جدیدي از آموزو بازگشایی مجدد حضوري دانشگاه 19-اکنون که با کنترل کووید
ده و آموزش علوم وري، در راستاي رفع کمبودها و نواقص کوشیهاي قبلی و افزایش بهرهپیش رو داریم، باید با کمک درس آموخته

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

مطهري  وم پزشکی و جشنواره آموزشی شهیدبدیهی است که یکی از ارزشمندترین رویدادهاي آموزشی کشور، همایش آموزش عل
-ز کلیه دستاهاي علوم پزشکی را در تحقق این هدف بزرگ یاري کند. ضمن تشکر ها و دانشکدهتواند همه دانشگاهاست که می

مک آن بتوانیم یم و با کاندرکاران و برگزارکنندگان این همایش، امیدوارم تا همانند ادوار گذشته، رویدادي موفق و پربار داشته باش
 در این مسیر ارزشمند قدم برداریم.

 بهرام عین اللهی

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

و�د ��شاینده ���بان   � �م �دا
 

 )9: زمر. (األلْبابِ ولُوااُ یَتَذَکَّرُ  إنّما الیَعْلَمُونَ  الّذینَ وَ یَعْلَمُونَ  الّذینَ یَسْتَوِي هَلْ قُلْ
 .شوندمی متذکر خردمندان تنها یکسانند؟ دانندنمی که کسانی با دانندمی که کسانی آیا: بگو

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

ا به طور ردر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جامه عمل پوشید، توانست سطح سالمت و بهداشت در جامعه  علوم پزشکی
ان زد محافل و شگرفی بهبود ببخشد. به طوري که امروزه سیستم بهداشت و درمان ایران که عمال ثمره کاربرد این علم است، زب

که بدون  جه به گسترش روزافزون آموزش پزشکی در سطح جهان، بدیهی استهاي علمی در سراسر جهان شده است. با توسازمان
جهان قدم  توان همپاي کشورهاي پیشرفتههاي نوین آموزشی و استفاده از آخرین دستاوردهاي این علم نمیبه کارگیري روش

 برداشت. 

ت براي شود، محملی اسي برگزار میهمایش کشوري آموزش علوم پزشکی که همه ساله به همراه جشنواره آموزشی شهید مطهر
ار ارزشمندي را در تواند با اشتراك تجربیات و دستاوردهاي آموزشی، نقش بسیهاي این علم در سطح کشور و میارائه آخرین یافته

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

علوم پزشکی  هايها و دانشکدههمایش کشوري آموزش علوم پزشکی که با مشارکت فعال همه دانشگاه امید است تا بیست و سومین
ی با موفقیت برگزار هاي قبلشود، نیز همانند همایشکشور و نیز بزرگترین دانشمندان آموزش علوم پزشکی از سراسر جهان برگزار می

 شد.ی از کرونا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باهاي ناششود و نقطه عطفی براي گذر از دوران محدودیت

 
 دکتر ابوالفضل باقري فرد

 معاون آموزشی و رئیس پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهري
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 جشنوارهپیام دبیر 

 �دا�یی خا�ق �م �

 )114: طه. (عِلْما زِدْنی رَبِّ  قُلْ
 .کن افزون مرا علم! پروردگارا: بگو
را رسیدنش فنوبت به بیست و سومین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی رسید. همایشی که همه ساله با اشتیاق منتظر هم اینک 

ه یکی از بکنیم. تجربه برگزاري بیست و دو همایش کشوري که امروزه هستیم و یک سال خود را براي حضور در آن آماده می
هاي رداري از ارائهبتوان با بهرهدهد که با شرکت در این همایش می، نشان میبزرگترین رویدادهاي علمی در سطح کشور تبدیل شده

شکی کشور، به هم هاي علوم پزها و دانشکدههاي انجام شده در دانشگاهدانشمندان آموزش علوم پزشکی و نتایج تجربیات و پژوهش
 ریزي کرد.رو برنامهافزایی ارزشمندي دست یافت  و براي ادامه پر بار این مسیر در سال پیش 

زشکی بر آن پبعد از دو سال برگزاري کامال مجازي همایش، در سال جاري با رهنمودهاي وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش 
وري در ، بهرههاي بهداشتینامهشدیم تا در کنار ارائه مجازي به صورت حضوري نیز همایش را برگزار کنیم و ضمن رعایت شیوه

ي و جشنواره حداکثر برسانیم. لذا کلیه ارائه کنندگان رویدادهاي همایش در کنار جشنواره آموزشی شهید مطهر همایش را به
اشت. یکی دیگر از کنندگان، در آن حضور خواهند داي از شرکتهاي نوآورانه آموزشی، به همراه تعداد کنترل شدهدانشجویی ایده

ی از سراسر جهان ها نفر از دانشمندان به نام آموزش پزشکی و یادگیري الکترونیکویژگیهاي بارز همایش امسال مشارکت فعال ده
 المللی آن را نیز دوچندان کرده است.است که بعد بین

مایش انجام این مهم را ههاي علمی و حضور در بخش هاي مختلف ها، ارائهدر اینجا از کلیه بزرگواران و استادانی که با انجام داوري
رگزاري همایش بکنم. همچنین از همکاران عزیز در دانشگاه علوم پزشکی ایران که با پذیرش همکاري در کردند، تشکر میمقدور 

هاي آموزشی، پر بار، رهامسال ما را در همه مراحل یاري کردند، کمال قدردانی را دارم. امیدوارم تا همایش امسال هم در کنار جشنوا
 موجبات رضایت جامعه آموزش علوم پزشکی را فراهم آورد.ثمربخش و موفق برگزار شده و 

 

 دکتر آیین محمدي

 رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دبیر پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهري
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 پانزدهمین جشنواره کشوري شهید مطهريارکان 

 ابوالفضل باقري فرددکتر رئیس: 

 آیین محمديدکتر دبیر: 

 

 

 جشنوارهپانزدهمین هیأت داوران 

 (به ترتیب حروف الفبا)          

 
 امینی میترا دکتر

 محمد برزگر دکتر

 بوشهري الهام دکتر

 حق دوست دکتر علی اکبر

 حیدرزادهآبتین  دکتر

 جلیلی دکترمحمد

 دهنویه رضا دکتر

 رفیعی دکتر عبدا..

 زارع زادهیدا.. دکتر 

 دکتر فرشید عابدي

 دکتر فرشاد عالمه

 مجتهدزاده ریتا دکتر

 مقدمیمحسن دکتر 

 میرچراغی فرزین دکتر

 محمدي نوید دکتر

 اردکانی یاسینیسید مجتبی دکتر 
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 پانزدهمین جشنواره هاي تخصصیاعضاي کمیته

 (به ترتیب حروف الفبا)

 ياحمد مانیدکتر سل

 یکاوه اسالم دکتر

 ینیام ترایم دکتر

 دیاطهر ام دکتر

 رانمنشیفواد ا دکتر

 بذرافکن الیل دکتر

 يالهام بوشهر دکتر

 یگدلیشعله ب دکتر

 یلیجل دکترمحمد

 نژاد یمحبوبه خباز ماف دکتر

 غالمرضا حسن زاده دکتر

 زاده نیمحمد حس دکتر

 یحقان بایفر دکتر

 هیرضا دهنو دکتر

 یدکیزارع ب دیمج دکتر

 یجواد سرآبادان دکتر

 شکوه دکترفروزان

 زادهیعل یمهست دکتر

 زادهیعل میمر دکتر

 يرضا غفار دکتر

 فر يغفار دهیسع دکتر

 یضیآرام ف دکتر

 یمونق یمیکر نیحس دکتر

 يدکترجواد کجور

 يریفاطمه کشم دکتر

 یرضا کوهستان دیحم دکتر

 کهن نینوش دکتر

 گندمکار هیرق دکتر

 مجتهدزاده تایر دکتر

 مهر يمژگان محمد دکتر

 یرسول معصوم دکتر

 انیرضا  منصور دکترمحمد

 نادر ممتازمنش دکتر

 ینیرحسیفخرالسادات م دکتر

 یرچراغیم نیفرز دکتر

 ينوروز یعل دکتر

 یمیآرش نج دکتر

 یمانی کوین دکتر
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 اعضاي کمیته اجرایی

 

 دکتر آیین محمدي

  شوقی شفق آریا دکتر فرنگیس

 انیمحمد دیمج دکتر

 يمهرجرد کالنتر میابراه دکتر

 يآقاباقر يمهد دکتر

 ترانه تهمتنی

 مریم اجاقیان

 یئمویدا رش

 کفایت حسینی
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 فهرست

 
 ٩ ................................................ ین و بازنگری برنامھ ھای آموزشیتدو :حیطھ فرآیند

یش طراحی، اجرا ، استقرار و ارزشیابی برنامھ توانمندسازی مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزا
 ٩ ......................................................... ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

 ٢٦ .............. .دانشجویان علوم پزشکی ی ارتقای آگاھی و مھارتسایکوتوپیا، مراقبت از سالمت روان خود و ھمتایان؛ برنامھ

 ٣٩ ............... بازنگری و اجرای کوریکولوم مبتنی بر توانمندی در واحدھای بالینی رشتھ ھای توانبخشی در مقطع کارشناسی

ھای الزم برای مدیریت عوامل محیطی و اجتماعی موثر بر سالمتپیشنھاد برنامھ تکمیلی جھت دوره کارشناسی بھداشت محیط براساس توانمندی
 .......................................................................... ٥٣ 

تفکر انتقادی، استدالل و تصمیم گیری بالینی مبتنی بر شواھد از تئوری تا کاربرد بھ " طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامھ درسی ادغام یافتھ 
 ٦٣ ..................................... "دروس جھت دانشجویان پزشکیصورت طولی و النھ گزینی شده در 

 ٧٢ ........ حرفھ ای تدوین و پیاده سازی برنامھ آموزشی توسعھ توانمندی ھای دانشجویان دوره کارشناسی مامایی جھت پذیرش نقش ھای

 ٨٥ .......................................................... یاددھی و یادگیری: حیطھ فرآیند

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

 ٩٦ ........ پرستارینویسی بھ دانشجویان ھمدلی با استفاده از سینما، سناریو و روایت ترکیبی مھارت طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش

ھاردن جھت ارتقاء مھارت ھای بالینی تیم مراقبت در منزل  FAIRطراحی، اجرا و ارزشیابي آموزش مبتنی بر شبیھ سازی با استفاده از رویکرد 
 ١٠٧ ............................................... کشوری طرح پایلوت: 19درطی پاندمی كوید 

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

 ١٢٦ ........ طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاھھای مھارت اخذ شرح حال بھ زبان ترکی آذری برای دانشجویان پزشکی غیر ترک زبان

یادگیری در -جھت ارتقاء فرایند یاددھی" خودھدایتی یادگیری بر پایھ بازخورد از طریق تلفن ھمراه ھوشمند"طراحی، اجرا و ارزشیابی روش 
 ١٣٧ .............................................................. دانشجویان پرستاری

 ١٤٧ ............................................................. ارزشیابی: حیطھ فرآیند

طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون قضاوت موقعیتی با ھدف ارزیابی توانمندی رھبری تیمی در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
 ١٤٧ ...................................................................... تھران

 ١٥٩ ....................... طراحی و اجرای سیستم مدیریت ھدفمند ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای ھیئت علمی

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

طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچھ سنجش و ارزیابی مبتنی بر توانمندی ھای حرفھ ای منطبق بر کوریکولوم درقالب الگ بوک دستیاری 
 ١٧٩ ................................................. سالمت با توجھ بھ چشم انداز سند تحول نظام

جھت ارزیابی محیط آموزش بالینی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه  DREEMپیاده سازی الگوی ارزشیابی
 ١٨٩ ............................................ COVID-19علوم پزشکی بابل در دوران ھمھ گیری 

دانشگاه علوم پزشکی بقیھ اهللا ) تاکتیکی(ھای طب رزمیای مھارتی آموزش بین حرفھای فراگیران دورهطراحی سیستم جامع ارزشیابی برنامھ
 ٢٠٣ ................................................................. )عج(االعظم

 ٢١٥ .................................................... مدیریت و رھبری آموزشی: حیطھ فرآیند

گامی : بین المللی نھاد ملی اعتباربخشی دوره آموزش پزشکی عمومی) recognition(برنامھ ریزی، اجرا و ارزشیابی فرایند شناسایی 
 ٢١٥ ................................................ در جھت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی عمومی

گامی در جھت توسعھ ھویت معلمی با ترکیب رویکردھای : علمی دانشگاه علوم پزشکی تھرانمند در توانمندسازی آموزشی ھیاترویکرد نظام
 ٢٢٥ ....................................................... رسمی و غیررسمی توانمندسازی

طرحی نو در تداوم تعامل : ھاردن)crisis(طراحی و اجرای ترویج گفتمان آکادمیک در اعضای ھیات علمی و دانشجویان بر اساس الگوی 
 ٢٣٨ .............................. آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی شیرازاساتید و دانشجویان درشکل گیری سواد 

 ٢٤٩ .......................... 19طراحی، اجرا و ارزیابی نظام مدیریت برنامھ درسی آموزش مجازی در دوران کووید
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تجربھ : اعضای ھیئت علمی دانشکده پرستاری مبتنی بر کاربست الگوھای ادی و آدکار) ارشادگری(طراحی، استقرار و تقویت نقش حمایتی 
 ٢٥٩ ..................................................................... ده سالھ

طراحی، اجرا و ارزشیابی الگوی چند وجھی بھبود و تضمین کیفیت آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز در دوران کووید 
19 ....................................................................... ٢٧٣ 

 ٢٩١ ....................................................... یادگیری الکترونیکی: حیطھ فرآیند

ای مبتنی بر استدالل و نقد چالشھای شبیھ سازی شده برای دانشجویان علوم طراحی، اجرا و ارزیابی آموزش اخالق پزشکی و اصول رفتار حرفھ
 ٢٩١ ..................................................... یک رویکرد بین رشتھ ای: پزشکی

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

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

 ٣٢٥ ............. ریزی درسی کرنطراحی، اجرا و ارزشیابی اولین دوره مجازی پرستار آموزش دھنده دیابت بر اساس مدل برنامھ

 ٣٣٤ ............................................ حیطھ طراحی و تولید محصوالت آموزشی: حیطھ فرآیند

وارسازی در بستر واقعیت مجازی تعاملی و رایانھ شخصی برای طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش اپروچ بھ تروماھای چشم، مبتنی بر بازی
 ٣٣٤ ................................................... دانشجویان دوره دستیاری تخصصی چشم

 ٣٤٣ ......................................................... سیستم دستیار تشخیص افتراقی

 ٣٤٨ ............................... طراحی لباس شبیھ ساز سالمندی و اجرای آموزش مراقبتھای پرستاری سالمندی

 ٣٥٥ ........................................ ی مراقبتی پای دیابتیوارهطراحی و ساخت نسخھ نمایشی بازی

 ٣٦١ .................... ھای حاد تنفسیبیوتیک برای عفونتیار آموزش تجویز آنتیتصمیمطراحی، اجراء و ارزشیابی سیستم 

ھای جراحی بھ کارگیری در آموزش دستیاران ارتوپدی و فلوشیپ ساز جراحی تعویض کامل مفصل زانو با ھدفنیازسنجی، طراحی و ساخت شبیھ 
 ٣٧٣ ...................................................................... زانو
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 تدوین و بازنگري برنامه هاي آموزشی حیطه فرآیند:

 

 

 
 

ا ، استقرار و ارزشیابی برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در طراحی، اجر

 راستاي ارتقاي 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:

 
حمید  دکتر رضا عاقبتی، دکتر محمدحسین صومی، دکتر جعفرصادق تبریزي، دکتر مهدي جعفري، دکتر همکاران فرآیند:

رواقی، بهارك عباسی، دکتر سعیده غفاري فر، دکتر سیدیعقوب فتح الهی، دکتر بیژن گرایلی، دکتر بهزاد نجفی، دکتر جواد بابایی، 
 دکتر علی جنتی، دکتر شبنم ایزدي و دکتر مصطفی فرحبخش

 
 هدف کلی:

ستاي ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی نیازسنجی، طراحی، توسعه، اجرا و ارزشیابی برنامه توانمندسازي مدیران در را
 ایران  و اثربخشی خدمات سالمت در قطب شمالغرب

 

 :یاهداف اختصاص

 یمنیا شیو افزا یخدمات آموزش تیفیک يارتقا يدر راستا رانیمد يبرنامه توانمندساز یابیتوسعه، اجرا و ارزش ،یطراح ،یازسنجین
 رانیخدمات سالمت در قطب شمالغرب  ا یو اثربخش

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصی
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ی یازسنجی و تعیین ضرورت برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات آموزشن -1
 و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

شمالغرب ایران در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و امه توانمندسازي مدیران سالمت قطب طراحی برن -2
 اثربخشی خدمات سالمت

ه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و توسعه برنام -3
 اثربخشی خدمات سالمت

مت قطب شمالغرب ایران در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و مدیران سال اجراي برنامه توانمندسازي -4
 اثربخشی خدمات سالمت

نامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی ارزشیابی بر -5
 و اثربخشی خدمات سالمت

 

 جزئی اهداف

مه توانمندسازي آنها در راستاي ارتقاي از مکان/زمان و محتواي آموزشی در برنا  رضایتمندي مدیران قطب شمالغرب ایرانتعیین  -1
 کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

استاي رانمندسازي آنها در عیین تاثیر شیوه هاي مختلف آموزشی بر یادگیري مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در برنامه توت -2
 ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

 در برنامه توانمندسازي آنها در راستاي ارتقاي  از شیوه هاي تدریس مدرسین  مدیران قطب شمالغرب ایران تعیین رضایتمندي-3
 تکیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالم

برگزاري برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و  تعیین کیفیت -4
 افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

خدمات  برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران بر دانش و مهارت آنها در راستاي ارتقاي کیفیت تعیین تاثیر -5
 آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

رنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران با نیازهاي آموزشی آنها بهاي ارایه شده در تعیین میزان ارتباط آموزش -6
 در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

طب شمالغرب ایران در راستاي ارتقاي هاي برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قها و چالشاط قوت، ضعف، فرصتنق  شناسایی -7
 کیفیت خدمات آموزشی و افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت

آموزشی و شی برنامه آموزشی بر عملکرد مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات تعیین اثربخ -8
 افزایش ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت
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 اهداف کاربردي

 ییرات اجراامو تیریکارآمد که عالوه بر توان مد یرانیسطوح مختلف نظام سالمت توسط مد تیریو ضرورت مد تیاهم يدر راستا
 ندیفرا نید، اداشته باشن شیخو یتیریمد يخدمات نظام سالمت  را در برنامه ها هیو ارا یاهداف آموزش يمحوله، توان همسوساز

 .دیانجام گرد یدانش پژوه

 يعملکرد يداده ها نندتوایتوانمندشده م رانیمد ،یدانش پژوه یبررس نیا جیبر نتا هیو با تک يبرنامه توانمندساز نیا يریبا بکارگ
خود اقدام کرده  یتیریمد هاياصالح برنامه ينقاط ضعف و قوت موجود برا ییو با شناسا لیو تحل یابیمجموعه خود را ارز یدانیو م

موسسه  يها یعتباربخشرا در ا یمطلوب جیو نتا ندیافزایکالن نظام سالمت ب ياستهایس راستاي در هابرنامه نیا یاثربخش زانیو بر م
 یخدمات آموزش تیفیک شیافزا ندیفرا نیا ياجرا يدستاوردها نیاز مهمتر یکی. اورندیبه بار ب شیخو تیریموسسه تحت مد يبرا يا

 تهیبه تیریمد هیدر سا رانیقطب شمالغرب ا یو مراکز بهداشت یدرمان یخدمات سالمت در مراکز آموزش یو اثربخش یمنیو ا
 باشد. یدر آن مراکز م رانیمد افتهیارتقا  هايتوانمندي و هااز مهارت یناش یو آموزش ییاجرا يندهایفرا

 رانیوزش مدآم یسطوح مختلف حوزه سالمت توسط مرکز مل رانیمد يتوانمندساز يدوره ها یدر طراح ندیفرا نیحاصل از ا جینتا
نجام شده اآن توسط موسسه معتمد  بیو تصو دیو تائ یکوتاه مدت پودمان یدوره آموزش ي) و استانداردسازNPMCسالمت کشور(

ستفاده و ا تیکشور و منطقه قابل یعلوم پزشک ينشگاههاقطب شمالغرب کشور در تمام دا یعلوم پزشک يو عالوه بر دانشگاهها
 را دارد. يریبکارگ

 

 مسئله: انیب

به توسعه  لین يبرا تیریکردن مد يدر توسعه، ضرورت حرفه ا رانینقش مد دنیکش شیاز صاحب نظران با پ یعصر حاضر برخ در
آن  انگری. شواهد بباشدیم ستمیآن س تیریوابسته به نحوه مد یستمیاساس عملکرد هر س نی). بر ا1قرار داده اند( دیرا مورد تاک

در  باً یتقر یتیریمد فیضع يهايتوسعه توانمنددرحال يدر کشورها یتیریو انتصاب مد تخابان ستمیضعف در س لیاست که به دل
ها و مهارت ينهیدر زم رانیاز مد يارینشان داد بس مباوهیدر ز يااساس  مطالعه نی). بر ا2دارد( تیکشورها عموم نیهمه ا

نشان  زی) ن2004و همکاران (1انیکولمان ي). مطالعه3(انددهیسالمت شهرستان آموزش ند تیریمد يشده برا ییشناسا يهايتوانمند
 شودیسالمت به اهداف خود م ستمیس یابیو توانمند مانع از دست ايحرفه تیریو فقدان مد یتیریمد هايداد که ضعف در آموزش

 ).4و5(

از  نانیطما قیدر بخش سالمت را از طر يو رهبر تیریمد تیظرف دیکرده است که تمام کشورها با هیتوص یبهداشت جهان سازمان
و تجارب  ياحرفه دانش سازيیو غن تیو تقو رانیمد يتوانمندساز نی). بنابرا6مناسب توسعه دهند ( يتوانمند يدارا رانیوجود مد

 ).8و7(باشدیبهبود عملکرد م يدر حال توسعه برا يدر کشورها دهاراهبر نیاز مناسبتر یکی هاآن

در  یمنابع انسان تیریتوانمند کردن کارکنان در مد ي) برا1973(2مک کللند دیویبار توسط د نیاول يبرا یستگیشا/يمفهوم توانمند
 و رفتارها ها،از دانش، مهارت ايرا مجموعه ي) توانمند2008و همکاران( 3گلی). هلر10, 9( افتیتوسعه  سالمتریبخش سالمت و غ

 ).11گردد( یم یسازمان هايتیبه اهداف و اولو لیموجب ن تیموفق و در نها یکه منجر به عملکرد شغل ددانیم هایینگرش

                                                   
1 Kolemainen 

2 David McClelland 

3 Hellriegel 
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وح مختلف درصد مدیران سط 91ود هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالهاي اخیر حاکی از آن است که حدگزارش
ی شود موري سازمان نظام سالمت کشور، دانش و مهارت مدیریت در حوزه سالمت را ندارند و این موضوع، موجب کاهش بهره

هاي مدیران و مهارت ها و). از اینرو آموزش مدیران بیش از گذشته به منزله یک راهبرد مهم براي بهبود و افزایش توانمندي13و12(
علوم پزشکی  هاي). در ایران واحدهاي بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه14شود(ارتقاي سطح عملکرد سازمان ها تلقی می

قاي کیفیت خدمات لزوم توانمندي مدیران این مراکز در جهت ارت مسئولیت آموزش دانشجویان را نیز بر عهده دارند و این امر بر
 می افزاید. آموزشی

تاري و یا رشته هاي هایی مانند پزشکی، پرسمراکز بهداشتی و آموزشی درمانی ایران معموال از بین افراد بالینی با تخصصمدیران 
هاي دانشگاهی نیز اند. از سوي دیگر، مدیرانی که بعد از طی دورهشوند که براي پست مدیریت آموزش داده نشدهمشابه انتخاب می

 ).16 و15( هاي نظام سالمت را عمیق درك نکرده اندها و پیچیدگیقعیتوارد حوزه مدیریت شده اند، وا

شتی و درمانی و یکی از اهداف مهم این طرح، افزایش کیفیت در ارایه خدمات بهدا به دنبال اجراي طرح تحول نظام سالمت ایران
سیاستگذاران  مت ایران در دستور کارتوانمندسازي مدیران سطوح مختلف نظام سال 93خدمات آموزشی بود. بر این اساس از سال 

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

وزشی، پژوهشی و با توجه به موارد فوق در راستاي اهمیت توانمندسازي مدیران و به تبع آن ارتقاي کیفیت و اثربخشی خدمات آم
بهداشت و حوزه  برنامه توانمندسازي مدیران سالمت(حوزه ه تبیین مراحل مختلفمجریان فرایند حاضر در صدد برآمدند ب درمانی،

اقدام نوآورانه دانش  درمان) در قطب شمالغرب کشور و ارایه تصویري از پیامدهاي این برنامه آموزشی بپردازند. نتایج حاصل از این
کوتاه مدت براي  ریزي هاي آموزش پودمانی وزه برنامهگذاري آگاه از شواهد در حوتواند زمینه تصمیم گیري و سیاستپژوهی می

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

 

 تجربیات خارجی:

ر دنیاي مدیریت امروز فقط دگوید اگر ما بنیانگذار مدیریت مدرن در مورد اهمیت پرورش مدیر می )Peter Drucker پیتردراکر (
شوند و به ته میک چیز اتفاق نظر داشته باشیم و به صورت قطعی در مورد آن حرف بزنیم، این است که مدیران و رهبران ساخدر ی

ها و بهبود و ارتقاي ). این دانشمند بزرگ حوزه مدیریت در مطالعات خود نشان داده است که براي مدیریت استعداد17آیند(دنیا نمی
نظام مند شواهد  یبررس  ).18ان و رهبران در عصر آینده باید یک روش نظام مند طراحی و اجرا گردد(هاي موردنیاز مدیرتوانمندي

ي بدو خدمت، هاتوسط صاحبان فرایند بیانگر آن است که در حال حاضر بسیاري از موسسات به صورت آکادمیک و یا آموزش خارجی
براي مثال،  هاي مختلف مدیران سالمت هستند.توانمندسازي گروههاي موقت آموزشی، در حال ضمن خدمت و یا در قالب برنامه

شیکاگو آمریکا  میالدي در دانشگاه 1934آموزش رسمی دوره مدیریت بیمارستان در قالب رشته دانشگاهی براي اولین بار در سال 
برنامه  51نیز در حدود  1983هاي بعد به دوره دو ساله تبدیل گردید. در سال طی یک دوره یکساله صورت گرفت که در سال

ها و ارتقاي وانمنديهاي آموزشی مدیران، بهبود و ارتقاي تآموزشی به تصویب وزارت بهداري آمریکا رسید. به طور کلی هدف برنامه
ره ها همواشموزگرداوري شده نشان داد که کاربردي بودن آ نتایج مرور نظام مند شواهد جهانی اثربخشی آنان است. به طور کلی

هاي ابی برنامهمورد تاکید بوده است و اگر چه در طول اجرا، دوره آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته است ولی در خصوص ارزشی
تبط با برنامه ها شواهد اندکی وجود دارد. در جدول ذیل برخی دیگر از تجارب و شواهد جهانی مرآموزشی و بررسی اثربخشی آن
 مدیریتی آورده شده است. توانمندسازي گروه هاي مختلف

 



 

13 

 تجربیات داخلی:

برنامه هاي  1327شواهد داخلی بیانگر آن است که آموزش نیروي انسانی در ایران سابقه دیرینه دارد. در سال  بررسی نظام مند
داري ابالغی ل ا). یکی از هفت برنامه کالن تحو24آموزش کارکنان جز طرح هاي دولت قرار گرفت و چندین دوره به اجرا در آمد(

نیز مانند سایر  هاي علوم پزشکیهاي دولتی برنامه آموزش و بهسازي منابع انسانی بوده که دانشگاهبه کلیه سازمان 1380سال 
رکز مو  1375) از سالNPMC). ایجاد دو مرکز ملی جهت آموزش مدیران(26و25هاي دولتی ملزم به اجراي آن شدند(سازمان

ده سال اخیر  در جهت برگزاري برنامه هاي منظم آموزشی براي مدیران سالمت کشور می باشد. در طولگامی  1396معتمد از سال 
ایران بسیاري  در  ).27هاي تخصصی آموزشی بیشتر شده است(هاي آموزشی و گذراندن دورهتاکید بر طراحی و اجراي جامع برنامه

ها تانهاي مدیریت سالمت مناطق و شهرسی مدیریتی در پستهاي رسماز مدیران سالمت با تحصیالت پزشکی و بدون آموزش
مت کشور برگزار هاي آموزشی متعددي براي مدیران سالشوند. شواهد مرتبط بیانگر آن است که اگر چه تاکنون برنامهگمارده می

). 28شود(دت اجرا میمرف و کوتاهبارمصهاي یکصورت برنامهها بدون هیچ برنامه و هدف خاصی و اغلب بهشده است اما بسیاري از آن
دیریتی در مهاي هاي آموزشی به طور رسمی و بر اساس چارچوب تعریف شده و متمرکز بر ادغام نقشهمچنین بسیاري از برنامه

وع اي وسیع و متنهبرنامه هاي علوم پزشکیدانشگاه همچنین اگر چه تاکنون  ).29مراکز سالمت مورد ارزشیابی قرار نگرفته اند(
اي مدیریتی پرداخته هکمتر به موضوع  ها بیشتر در حیطه مسایل بهداشتی و درمانی بوده وآموزشی را اجرا کرده اند ولی این آموزش

 ).30شده است(

عوامل  وبیشترین شواهد منتشر شده در خصوص ارزشیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی  1400تا  1375در فاصله سال هاي  
ه عبارتی دیگر تمایل به بعد منتشر شده است. ب 1389رتقاي بهره وري آنها وجود دارد. بخش عمده این شواهد از سال تاثیرگذار بر ا

). 32, 31ته است(به تولید و انتشار شواهد در حوزه ارزشیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی با شروع دهه نود رشد چشمگیري یاف
یگر داخلی در عملکرد مراکز بهداشتی شواهد اندکی وجود دارد. در جدول زیر شواهد داین در حالی است که در خصوص ارزشیابی 

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

 

 شرح مختصر(فارسی):

رزشیابی) انجام او فاز اصلی(تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا   ) در پنجADDIE Modelاین فرایند در قالب مراحل پنجگانه الگوي ادي(
دمات آموزشی در راستاي ارتقاي کیفیت خ مدیران سالمت قطب شمالغرب کشور گردید. به طور کلی، برنامه آموزشی توانمندسازي

دیران از سطوح مو افزایش اثربخشی و کیفیت خدمات سالمت انجام گردید. نگاه جامع و سیستمی به نظام سالمت دلیلی بر انتخاب 
سالمت ابتدا براي  و بیمارستانی) و مقایسه نتایج اجراي برنامه در هر دو حوزه شد. برنامه توانمندسازي مدیران مختلف(بهداشتی

راحی، اجرا و هاي دانشگاهی انجام شد. از نتایج بدست آمده در حوزه بهداشت در طمدیران بهداشت و سپس مدیران بیمارستان
 انجام شد. )Kirkpatrickفاز ارزشیابی با تکیه بر مراحل الگوي کرك پاتریک(  دید.ارزشیابی برنامه در حوزه درمان استفاده گر

 

 تحلیل(نیازسنجی و تعیین ضرورت) برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران فاز اول:
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از جمله  ن مختلفبا ذینفعا هاي فردي و گروهیمصاحبه مرور مستندات، بررسی پیمایشی و  بررسی نظام مند، در این فاز ابتدا با
-ریتی و ضرورتهاي مدیها و چالشتحلیل نتایج ارزیابی توانمندي چندین مدیر سالمت، موانع، محدویت مدیران سالمت و همچنین

تحلیلی از میزان  ها استخراج شد. در این مرحله همچنینهاي توانمندسازي مدیران حوزه بهداشت و مدیران بیمارستانهاي برنامه
 ودجه در اختیار و ویژگی هاي مدیران انجام گردید.ب

 

 فاز دوم: طراحی برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران

دید. همچنین هدف ها و ابزارهاي یاددهی و یادگیري تعیین گردر این فاز اهداف آموزشی، محتوا و مکان آموزشی، راهبردها، روش
 آموزش و مشخصات مدیران مشخص گردید. هاي عینی، چگونگی آزمون و طرح

علوم پزشکی  شرکت کردند. دانشگاه در کارگاه آموزشی روش و فنون تدریس با رویکرد آموزش بزرگساالن تمامی مدرسان برنامه
زنجان را کردستان و  تبریز به عنوان دانشگاه مادر در قطب شمالغرب کشور، استان هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و

 پوشش می داد.

 

 فاز سوم: توسعه برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران  

اي ارزیابی هتعیین شاخص  -3 و ارزیابی برنامه توانمندسازي طراحی ابزار -2 تهیه محتواي آموزشی -1 این فاز در سه گام انجام شد.
موزشی بین المللی، آسازي محتواهاي و نیازمندهاي آموزشی استخراج شده و بومیها بر اساس توانمندي  .  عملکرد مدیریتی مدیران

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

 

   فاز چهارم: اجراي برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران

 ه است.ذیل زمان بندي و محل برگزاري برنامه مدیران بهداشت(جدول راست) و بیمارستانی(جدول چپ) آورده شددر جداول 

 

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

   جام شد.ان و نتایج) اي کرك پاتریک(واکنش، یادگیري، رفتارارزشیابی برنامه در چهار گام بر اساس الگوي چهار مرحله

 

 گام اول: واکنش

زشی، امکانات محتواي دوره آمو دیدگاه مدیران در خصوص مواردي همچون زمان/مکان، شیوه تدریس مدرسان هر دوره، در این گام
 و تسهیالت رفاهی و آموزشی اخذ گردید.
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 گام دوم: یادگیري

 انجام شد.  زیابی به صورت پیش آزمون و پس آزموندر این گام تاثیر برنامه بر یادگیري مدیران از طریق ار

 

 گام سوم: رفتار

درخواست گردید  بر سطح دانش و مهارت مدیران و ارتباط آن با شغل تعیین گردید. همچنین از مدیران در این گام تاثیر برنامه
 عمال کنند.ش دیده، مداخله اي ا(بیمارستان) حوزه آموز 7(بهداشت) و 11ماه پس از اتمام دوره، در یکی از  6در طول  که

 

 گام چهارم: نتایج/پیامدها

و بررسی  کز)(مصاحبه کیفی و بحث گروهی متمر هاي کیفیهاي کمی(پرسشنامه)، روشبا بهره گیري از روش همچنین در این گام
-اثیر آن بر شاخصتنمندسازي و هاي توصیفی و تحلیلی و تحلیل محتوایی اثرات برنامه تواها و انجام تحلیلمستندات و روند شاخص

مستندات و گیري از مرورهاي تعیین شده از جمله کیفیت خدمات آموزشی، ایمنی و اثربخشی خدمات سالمت تعیین شد. با بهره
 مشاهده در عرصه نتیجه مداخله انجام شده بررسی گردید.

 

 شیوه هاي تعامل:

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

ها و کنفرانس وانتشار شواهد متعدد مرتبط با مراحل مختلف برنامه توانمندسازي مدیران سالمت قطب شمالغرب ایران در مجالت 
 هاي 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): 1385-
1391(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/
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) 

 

یران بیمارستانهاي اقدام پژوهی مشارکتی در جهت ظرفیت سازي براي ارتقاي عملکرد مد "ارایه اقدامات و نتایج فرایند با عنوان 
ره آموزشی و یازدهمین جشنوا همایش کشوري آموزش پزشکی در نوزدهمین"مطالعه موردي در منطقه شمالغرب کشور :دولتی کشور

-تبریز 1397مرداد  24-26همایش کشوري آموزش پزشکی پاسخگو ) و19(پیوست  1397اردیبهشت  10-12شهید مطهري
 ) 20(پیوست ایران

-درج اخبار و گزارش دوره هاي آموزشی قطب شمالغرب کشور در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش علمی
 )9(پیوست آموزشی

ختلف وزارت مهداشت و مدیران بیمارستانی برگزار شده در قطب شمالغرب در جلسات گزارش برنامه توانمندسازي مدیران حوزه ب
 )21(پیوست بهداشت با حضور ذینفعان موضوع و ارسال به شوراي آموزشی و شوراي دانشگاه

توسط صاحب  قیتشوی دریافت جایزه ارایه گزارش اقدامات انجام شده به ناظران ملی، بین المللی و ناظران سازمان جهانی بهداشت و
 )22فرایند(پیوست

ات بهداشتی و ارسال پروپوزال فرایند توانمندسازي مدیران حوزه بهداشت و مدیران بیمارستانی به مرکز تحقیقات مدیریت خدم
 الف و ب)23(پیوست درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ذاري سالمت، گاله دکتري در گروه مدیریت و سیاست ارایه نتایج فرایند برنامه توانمندسازي مدیران حوزه سالمت در قالب رس
 )24دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز(پیوست 

استفاده دانشجویان،  گزارش کامل مجلد شده مراحل و نتایج فرایند برنامه توانمندسازي مدیران حوزه سالمت در قالب رساله دکتري و
 )25یر ذینفعان موضوع (پیوست اعضاي هیئت علمی و سا

روه مدیریت و سیاست گپژوهش در آموزش در  MPH نامهها در قالب پایانارایه نتایج فرایند برنامه توانمندسازي مدیران بیمارستان
 )26گذاري سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز(پیوست 

واستفاده  MPH ها در قالب پایان نامهو نتایج فرایند برنامه توانمندسازي مدیران بیمارستان گزارش کامل مجلد شده مراحل
 )27دانشجویان، اعضاي هیئت علمی و سایر ذینفعان موضوع (پیوست 

سعه مدیریت معاونت تو وارسال نتایج برنامه توانمندسازي به مدیران و مسئوالن مربوطه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونت بهداشت 
 )28و منابع در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(پیوست 

تایج فرایند در ن) دانشگاه علوم پزشکی و بکارگیري NPMCارسال نتایج برنامه توانمندسازي به مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت (
 )29پیوست دانشگاه هاي علوم پزشکی(هاي آموزش هاي مدیریتی اعضاي هیئت علمی و معاونین آموزشی طراحی و اجراي برنامه

طراحی چارچوب مدیریت بهداشت شهرستان براي سیستم  "انتشار مراحل مختلف فرایند توانمندسازي مدیران حوزه سالمت با عنوان 
درمخزن دانش دانشگاه علوم پزشکی تبریز به  "بهداشت و درمان ایران
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با دسترسی آزاد براي کلیه  :123456789/60989xmlui/handle//8080http://dspace.tbzmed.ac.ir آدرس
 )30مخاطبان (پیوست 

تبریز به  انتشار نتایج ارزشیابی برنامه توانمندسازي مدیران مراکز آموزشی درمانی در مخزن دانش دانشگاه علوم پزشکی
با دسترسی آزاد براي  http://80.191.203.9/xmlui/handle/123456789/64019?locale-attribute=fa آدرس

 )31کلیه مخاطبان (پیوست 

 )32ها (پیوست بها توسط سایر قط انتشار نتایج مربوط به مراحل مختلف برنامه توانمندسازي مدیران بهداشت و استفاده از آن

 )33یر قطب ها(پیوستها توسط سا ها و استفاده از آنلف برنامه توانمندسازي مدیران بیمارستانانتشار نتایج مربوط به مراحل مخت

 

 شیوه هاي نقد فرایند انجام شده و نحوه به کارگیري نتایج آن در ارتقاي کیفیت فرایند :

 ):13-18مللی(پیوست الهاي بینها و همایشذیل توسط مجالت، کنگره . نقد فرایند در مراحل مختلف داوري 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 

پیشنهادات براي  ین ارایه. نقد صورت گرفته توسط خوانندگان مقاالت و استفاده از نظرات آنها در مراحل مختلف فرایند و همچن2
 فرایندهاي آموزشی آتی

 )19اضر(پیوست. نقد فرایند در همایش ملی کشوري آموزش علوم پزشکی و استفاده از نظرات و پیشنهادات در ارتقاي فرایند ح3

 )20پیوست. نقد فرایند در همایش ملی کشوري آموزش پاسخگو و استفاده از نظرات و پیشنهادات در ارتقاي فرایند حاضر(4

 فرایند حاضر .نقد فرایند توسط مسئولین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و استفاده از نظرات و پیشنهادات در ارتقاي5

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

http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/60989
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دمات بهداشتی و درمانی رایه در قالب رساله دکتري مدیریت خ. نقد فازهاي مختلف برنامه توانمندسازي در مرحله ارایه پروپزوال و ا7
بریز و استفاده و داوري توسط اعضاي هیئت علمی گروه آموزشی، شوراي آموزشی و داوران داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی ت

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

بهداشت عمومی در گرایش  مندسازي در مرحله ارایه پروپزوال و ارایه در قالب پایان نامه دوره عالی. نقد فازهاي مختلف برنامه توان8
زشکی تبریز و پمدیریت در نظام سالمت و داوري توسط اعضاي هیئت علمی گروه آموزشی و داوران داخل و خارج از دانشگاه علوم 

 )26-27(پیوست بهره گیري از نظرات و پیشنهادات در ارتقاي فرایند حاضر

رمانی و تصویب د.نقد مداخله آموزشی در حوزه مدیران حوزه بیمارستانی با ارسال به مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و 9
زشکی پ) و داوري توسط داوران داخل و خارج از دانشگاه علوم IR.TBZMED.REC.1398.465 آن در این مرکز (شماره تصویب

 ب)23تبریز(پیوست

رمانی و تصویب برنامه توانمندي مدیران بهداشتی قطب شمالغرب با ارسال به مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و د .نقد10
پزشکی  ) و داوري توسط داوران داخل و خارج از دانشگاه علومIR. TBZMED.REC.1394.714 آن در این مرکز (شماره تصویب

 الف)23(پیوست  تبریز

انشگاه قطب شمالغرب علوم پزشکی تبریز و خبرگان مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري د  یران ارشد دانشگاه. نقد فرایند توسط مد11
 )21(پیوست  کشور

ی تبریز و سایر .نقد فرایند توسط مدیران ارشد و خبرگان معاونت بهداشت و شبکه هاي بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشک12
 )21(پیوست دانشگاه هاي قطب شمالغرب ایران 

االت و نظرات مدیران .ایجاد گروه تلگرامی ویژه فراگیران و مدرسان و نمایندگان علمی و اجرایی دوره براي تبادل اطالعات و سو13
 )36و 35(پیوست  مراکز آموزشی درمانی

علوم پزشکی تبریز به  .نقد مراحل و نتایج برنامه توانمندسازي مدیران بیمارستانی بارگزاري شده در مخزن دانش دانشگاه14
 )31(پیوست  //:attribute=fa-?locale123456789/64019xmlui/handle//80.191.203.9http آدرس

شده در مخزن دانش دانشگاه علوم پزشکی تبریز .نقد مراحل و نتایج برنامه توانمندسازي مدیران بهداشتی بارگزاري 15
با دسترسی آزاد براي کلیه  :123456789/60989xmlui/handle//8080http://dspace.tbzmed.ac.ir به

 )32(پیوست  مخاطبان

ینه کردن مراحل یران و ذینفعان موضوع دعوت شده به جلسه هاي دفاع از پایان نامه با هدف به. نقد مداخله آموزشی توسط مد16
 )20(پیوست طراحی و اجراي فرایند آموزشی

 > appendices 00 پژوهی در فایلهاي فرایند دانشفهرست کامل پیوست<

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

ایر سازمان هاي برگزار سدر اجراي برنامه توانمندسازي در سال هاي آتی موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و به اطالع وزارت متبوع و 
 سانده شد:) و موسسه معتمد رNPMCکننده برنامه هاي توانمندسازي 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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جی در اعضاي بررسی اثربخشی کارگاه علم سن حیدري س. کبیري پ, دشتی ز, قارلی پور ذا, رمضانی ط, یکتا ط, صادقی .37
 58(18;1396نکو. علوم پزشکی زا .1394 در سالو کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قم بر اساس الگوي کرك پاتریک  هیئت علمی

#G00435):-. 

 

 نتایج حاصل: 

 

 نتایج فاز اول(تحلیل): -1

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

اکز بهداشت استان هاي کارشناسی مراشت و درمان، مدیران گروههاي بهدشرکت کنندگان در برنامه شامل کلیه مدیران مدیران شبکه
هاي به دانشگاه هاي وابستههاي علوم پزشکی قطب شمالغرب ایران و کلیه مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستاندر دانشگاه

 علوم پزشکی قطب شمالغرب ایران تعیین شدند.

 المت قطب به طور جامع استخراج گردید.نیازهاي یادگیري و انتظارات آموزشی مدیران س

 هاي علوم پزشکی از برنامه توانمندسازي استخراج گردید.نیازها و انتظارات مسئولین دانشگاه

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

 

 نتایج فاز دوم(طراحی): -2

لیست  در این فاز ماه به طول انجامید. 6و 4بهداشت و مدیران بیمارستانی حدود مرحله طراحی برنامه توانمندسازي براي مدیران 
نین طول دوره، ) استخراج گردید. همچ 2) و مدیران بهداشت(پیوست 1بیمارستان(پیوست کامل توانمندهاي موردنیاز براي مدیران

 تمی) تعیین گردید.راهبرد) و رویکرد آموزشی(اصول تفکر سیس 4مکان آموزشی، راهبردهاي یادگیري(

 

 نتایج فاز سوم(توسعه/تدوین):-3  

شی، اهداف و در نتیجه مکاتبات انجام شده و جلسات برگزار شده، مدیران و مسئوالن سالمت قطب در جریان کامل برنامه آموز
 فرایند انجام شد. مختلف ضرورت این دوره و فرایند اجرا و ارزشیابی قرار گرفتند. بازاندیشی و بازنگري مراحل فرایند در مراحل

 

 ول: تدوین محتواي آموزشینتایج گام ا -3-1

 ج گردید.مشخصات یک برنامه آموزشی خوب(نقاط قوت، ضعف، پیشنهادات و راهکارها) از دیدگاه مدیران استخرا در این گام
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) تدوین گردید. 4ت (پیوس دوره 7ی در مدیران بیمارستان ) و براي 3(پیوست  دوره 11مدیران حوزه بهداشت در  برنامه آموزشی براي
ها با هم ادغام رخی از آنبها کاهش و ها، تعداد دورهدر نتیجه تجربه اجراي برنامه (در حوزه بهداشت)، براي برنامه مدیران بیمارستان

. در این فاز گرفت شدند. متناسب با مخاطبان هر دوره، کتابچه و سی دي هاي کمک آموزشی نیز تهیه و در اختیار مدیران قرار
 همچنین میزان اهمیت و سودمندي شیوه هاي یادگیري تعیین گردید.

 

 رزشیابیگام دوم: تدوین ابزارهاي ا 2-3

این گام  در ). 6و5هاي مختلف برنامه توانمندسازي تدوین گردید.(پیوست در این گام ابزارهاي ارزیابی و ارزشیابی بخش
  بررسی گردید.  یادگیري هايشیوه تفاده ازسابقه اس و سودمندي اهمیت، همچنین

اد با تجربه، شرکت در از لحاظ میزان سودمندي شیوه هاي یادگیري، از نظر مدیرانی که تجربه استفاده از روش را دارند، کار با افر
تماشاي برنامه  وبودند تورهاي علمی و تحقیقاتی و کار با همکاران آموزش دیده (آموزش همسانان) سودمندترین روش هاي یادگیري 

 ها و استفاده از فضاي مجازي کم ترین سودمندي را دارد.هاي آموزشی از رسانه

 دیدگاه مدیران درباره سابقه استفاده از روش یادگیري و میزان سودمندي روش

ر آن ها کار با افراد که از نظبا توجه به میانگین نمراتی که مدیران به اهمیت شیوه هاي مختلف یادگیري داده اند، مشاهده می شود 
ده از فضاي مجازي، و استفا باتجربه، یادگیري از طریق انجام کار و حضور و آموزش در گروه ها و دوره هاي آموزشی بیشترین اهمیت

 هاي آموزشی از رسانه و همکاري و مشارکت در انجام پژوهش از کم ترین اهمیت برخوردارند.تماشاي برنامه

 

 هاي ارزشیابی عملکرد مدیریتی و سیستمی: تدوین شاخصگام سوم 3-3 

بناي شاخص تعیین گردید که بر م 48شاخص و براي مدیران بیمارستان 53براي ارزیابی عملکرد مدیریت سالمت شهرستان 
 ).  7و8  بندي شدند (پیوستدسته کلی گروه 7و 11توانمندسازي مدیران سالمت به ترتیب در قالب 

 

 هارم(اجرا):نتایج فاز چ-4

 و دوره آموزشی و در روزهاي تعیین شده، در مناطق تعیین شده قطب شمالغرب کشور به اجرا درآمد.دبرنامه در  1-4

م هر دوره، گزارش کامل اجراي ماژول آموزشی شامل اسامی مدرسان، تعداد مدیران حاضر و غایب جلسه، هزینه پس از اتما 4-2
ح قطب ارسال و نظرات به تیم مدیریت اجراي برنامه در سط  ینه امور پشتیبانی و هزینه کل دوره)،دوره آموزشی(هزینه امور فنی، هز

 گردید.آنها اخذ می

علوم پزشکی تبریز اثرات و بازتاب  درج کامل اخبار مربوط به دوره هاي آموزشی به روش علمی آموزشی در وب سایت دانشگاه 3-4
  ).9هاي عمده اي به شرح زیر داشته است(پیوست 

 آگاهی رسانی به ذینفعان مختلف •
 ایجاد حساسیت و اهمیت •
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 آگاهی از نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات •
 افزایش همکاري ذینفعان مختلف •
 افزایش انگیزه براي شرکت در دوره حاضر و دوره هاي آتی •
 هاي مرتبطانجام پژوهش •
 الگوگیري •
 حرکت ها، آینده نگري و گام هاي آتی •
 هاتبادل تجربیات موفق مدیران سالمت قطب شمالغرب کشور و سایر قطب •
هاي بارز اجراي ژگیبا توجه به برآیند تاثیر انسان و مکان بر یکدیگر در روند آموزش و پیامدهاي حاصل از آن، یکی از وی •

 .غرب تنوع در محل برگزاري دوره و تعامل تنگاتنگ با مدرسان دوره ها بوداین دوره آموزشی در قطب شمال

وم به شرح جدول دنفر در دوره اول و  66نفر و مدیران بیمارستانی  89تعداد کل مدیران بهداشتی(شبکه هاي بهداشتی و درمانی) 
 ذیل بود.

  تعداد مدیران شرکت کننده در برنامه توانمندسازي قطب شمالغرب کشور

 هاي آموزشیمشخصات دموگرافیک شرکت کنندکان در دوره

 

 نتایج فاز پنجم(ارزشیابی):-5

 

 نتایج گام اول( واکنش)

نجام شده در عرصه نتایج ارزشیابی مدرسان هر دوره از محتواي کل دوره آموزشی، امکانات و تسهیالت رفاهی و آموزشی و مداخله ا
  ).010پیوست   و نظرات مدیران اخذ گردید(

 

       نتایج گام دوم( یادگیري)

ر تمامی دبر اساس تحلیل هاي صورت گرفته با استفاده از آزمون من ویتنی مشخص شد که بین نمره پیش آزمون و پس آزمون 
(پیوست   ). ( P_Value �0٫001دوره ها و کل مجموعه بهبود وجود داشته. بطوریکه این افزایش از نظر آماري نیز معنی دار بود (

10.( 

 

 نتایج گام سوم( رفتار)

 52/78 در تمام موارد افراد دیدگاه مثبتی نسبت به دوره هاي برگزار شده داشتند. بر اساس ارزشیابی کمی و کیفی و مرور مستندات
انگر آن ها بیبررسی  هاي آموزشی برگزار شده داشتند.درصد از پاسخ دهندگان دیدگاه مثبت (کامال موافق و موافق) در خصوص دوره

ریزي و ارزشیابی، بود که بیشترین بهبود مدیران در دانش و مهارت مربوط به بهبود کیفیت، مدیریت سازمان و سیستم سالمت ، برنامه
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ها به ها با شغل و سایر آموزشها بر سطح دانش و مهارت مدیران، ارتباط دورهباشد. نتایج تاثیر دورهشناخت و سالمت منطقه می
 .آورده شده است (نتایج کمی و کیفی) 11  پیوست هاي آموزشی درتفکیک دوره

 

 نتایج گام چهارم(نتایج)
حوزه  و سیستمی هاي عملکردي مدیریتتاثیر مثبت برنامه بر شاخص هاي سالمتی بیانگرارزشیابی کمی و ارزشیابی بر اساس شاخص

هاي آموزشی مراکز نتیجه مشارکت هر چه بیشتر مدیران در فرایندنیز در  کیفیت خدمات آموزشی بهداشت و مراکز بیمارستانی دارد.
سته و بر اثرات مثبت افزایش یافته است. به طور کلی مدیران، برنامه توانمندسازي را موفق دان آموزشی و درمانی و مراکز بهداشتی

وهشی در مراکز بهداشتی درمانی و پژ آن بر پیامدهاي مختلف ناشی از عملکرد مدیران از جمله کارایی و کیفیت خدمات آموزشی،
نتایج   ته است.درصد شاخص هاي تعیین شده در برنامه تحقق یاف 61,4ها تاکید داشتند. به طور میانگین بهداشتی و بیمارستان

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

 یعلوم پزشک

PSYCHUTOPIA, Mental Health Care for Self and Peers; A Program for Improving Medical 
Students’ Knowledge and Skills 

 

 رانیا :دانشگاه

 

 الهه خدادوست ،يمحمود نیمحمدحس دیس :ندیفرآ صاحب

 

 يکردار، مهدراست هیندوشن، فاطمه صابردوست، مرض یجالل نیرحسیدکتر ام ،يجبار ،زهرایمحمد اسالم :ندیفرآ همکاران
 يفاطمه اسد ،يمحدثه عبد ،یمیزهرا پرتو، سارا رح ،يگلسا خضر یجمالیبن

 

 :یکل هدف

 یعلوم پزشک انیدر دانشجو انیمراقبت از سالمت روان خود و همتا يهاو بهبود مهارت یآگاه يبرنامه ارتقا یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 

 :یاختصاص اهداف

 برنامه: یطراح

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

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

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

 انیدر دانشجو»  انیمراقبت از سالمت روان خود و همتا يهاو بهبود مهارت یآگاه يارتقا«  یبرنامه آموزش يریادگیاهداف  نییتع
 یعلوم پزشک
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 انیدر دانشجو »انیمتاهمراقبت از سالمت روان خود و  يهاو بهبود مهارت یآگاه يارتقا« یآموزش يبرنامه سیتدر يهاروش نییتع
 یعلوم پزشک

مراقبت از سالمت روان خود و  يهاو بهبود مهارت یآگاه يارتقا«  یآموزش يبرنامه تیفیک یابیو ارز یابیارزش يهاروش نییتع
 یعلوم پزشک انیدر دانشجو »انیهمتا

 برنامه: ياجرا

 نیو به شکل آنال ومحوریبه شکل سنار ایکوتوپیسا یبرنامه آموزش ياجرا

 کارگاه یموزشآ -يبه اهداف رفتار لیدر جهت ن وهایو سنار هاتیو فعال یآموزش يهاالیمتر يسازو آماده یطراح

 لگرانیتسه تیترب یبرنامه آموزش يو اجرا یطراح

 برنامه: یابیارزش

 یعلوم پزشک انیدر بهبود سواد سالمت روان دانشجو »ایکوتوپیسا« یآموزش يبرنامه یاثربخش یابیارزش

 ایکوتوپیسا یآموزش يبرنامه يکنندگان از اجراشرکت تیرضا یابیارزش

انهیمددجو يرفتارها بهبود

 یعلوم پزشک انیدر دانشجو گرانیبه د یمددرسان يهاو مهارت 1

 یعلوم پزشک انیروان در دانشجو يهايمارینسبت به ب زیآمانگ ينگرش و رفتارها بهبود

 

 مسئله: انیب

 وعیاست که شداده نشان ي). مطالعات متعدد1(دهندیقرار م رینفر را در جهان تحت تأث اردیلیم کیاز  شیب یروانپزشک يهايماریب
کاران در و هم صفایی). 4–2باال است( یپزشک انیدر دانشجو یروان يهاسترسید یو به طور کل یاضطراب، خودکش ،یافسردگ
 یختالل اضطراباو  یاز جمله افسردگ یاز مشکالت روان یرانیا یپزشک انیدرصد دانشجو 29 ندا، نشان داده2019در سال  یپژوهش
 شیرشته سطح آسا نیدر ا لیع تحصقبل از شرو یپزشک انیدانشجو نکهیاست که با وجود ااشاره کرده يا). مطالعه5(برندیرنج م

 ).6(ابدییکاهش م گرانیها نسبت به دآن یروانشناخت شیآسا لیدارند، در طول تحص انیدانشجو گریبا د کسانی یروانشناخت

درمان  ياز آنها برا ٪12,9که  تنها  یدر حال کند،یم ریجهان را درگ یپزشک انیدانشجو سومکی یمند، افسردگمرور نظام کی طبق
چند مشکل  ای کی ياند، داراکرده یکه اقدام به خودکش يدرصد افراد 80 ياکه در مطالعه ستیدرحال نی).ا2( کنندیخود اقدام م

 تیجمع نیدر ا گرانیدرمان و درخواست کمک از د افتیعدم در يرا برا یمختلف لی). منابع دال7اند(بوده صیقابل تشخ یروان
آنان  نیترمتناسب، از مهم ییمددجو يهاوجود انگ و نبود مهارت ها،يماریاز عالئم ب یعدم آگاه نیب نیاست که در ابرشمرده

) 13–2،10. (کنندیذکر م تیجمع نیا يرا برا یو آموزش رانهیشگیو مداخالت پ یتیت حمااقداما اجراي لزوم مطالعات). 9–7است(

                                                   
1 Help seeking behaviour 
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 1از دانشجو تیحما يهاوهیرا از ش رانهیشگیپ یها آموزشدوره يو برگزار یعلوم پزشک انیمنابع توجه به سالمت روان دانشجو برخی
 ).14،15اند(برشمرده

 يدرباره یآگاه. 1آن شامل:  فیشد که تعر یجرم معرف یتوسط آنتون 1997بار در سال  نیاول يسواد سالمت روان برا مفهوم
 ییمهارت مددجو. 4کاهش انگ . 3ها روان و درمان آن يهااز اختالل یآگاه. 2به سالمت روان و تداوم آن  یابیدست یچگونگ

آن  ي) را جهت ارتقاMHFA[(2سالمت روان يهیاول يها، جُرم مداخله کمکMHL ی). سه سال پس از معرف16اثربخش است(
دانش  يارتقا) 1تمرکز دارد:  یپنج محور کل يبر شواهد است و رو یمحور و مبتنجامعه یآموزش يمداخله کیکرد که  یمعرف

 جادیا) 5و  ش،یسالمت روان خو تینسبت به وضع یخودآگاه شیافزا) 4باورها،  حیتصح) 3ها، مهارت شیافزا) 2سالمت روان، 
 )17. (يو خرسند تیاحساس رضا

و بهبود 3یروانشناخت شیآسا شیافزا گما،یسالمت روان، کاهش است يهايماریاز ب یآگاه شیبرنامه در افزا نیا یاثربخش-نهیهز
عموم جامعه  يبرنامه برا نای اگرچه). 21–18است (نشان داده شده ز،یاز جمله با انجام متاآنال یدر مطالعات یمددخواه يرفتارها

سواد  زانیم یمطالعات رغمعلی) 24–9،22–7است. (کرده دایپ زین یعلوم پزشک انیرا در آموزش دانشجو خود گاهیاما جا شده یطراح
که  يااست 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 يسالمت روان را بر رو يهاآموزش ریتاث زانیم

و  یملّ يهانوا با برنامهتا هم میشهر تهران، برآن شد انیدانشجو 4سواد سالمت روان ةدربار یپژوهش يفرآیند ضمن اجرا نیدر ا ما
وجاهت و از نظر  یکه از نظر علم مینیافریب یعلوم پزشک انیدانشجو MHL يارتقا يبرا يبستر ،یالمللنیب يهاهمگام با تجربه
 98 بهار در – ایوتوپیو  یکیسا يهااز واژه یبترکی شامل – ایکوتوپیسا ینهاد آموزش بیترت نیداشته باشد. به ا تیمخاطبان جذاب

 سالمت روان باشد. يبرا يآرمانشهر گرمیرسالت و ترس نیا يموثر در راستا یمدون گام يابرنامه نیمتولد شد تا با تدو

 

 :یخارج اتیتجرب

 وعیش زیمطالعه متاآنال کیاند. عنوان کرده یعلوم پزشک انیدانشجو نیرا در ب یروانپزشک يهايماریب يباال وعیش يمتعدد مطالعات
 نیمتخ ٪11,1 تیجمع نیرا در ا یافکار خودکش وعیش يگرید ي) و مطالعه2درصد( 28را  یپزشک انیدر دانشجو یافسردگ

با  سهیرا در مقا يشتریب یروان يهاسترسیو کانادا د کایآمر یپزشک انینشان داده است که دانشجو یستمیمرور س کی).  25اند(زده
 يهایابیارزش از جمله يمتعدد يزاکه علت آن مواجهه با عوامل استرس کنندیهمسن خود تجربه م انیهمتا زیو ن یعموم تیجمع
 ).3مختلف است. ( یاحساس طیشرا با ییارویو رو یفشار مال ،یزندگ يوهیدر ش رییتغ ،ینیو بال یدرس

سالمت روان بوده  يهااز چالش یکیاند، همواره درمان اقدام کرده يکه برا یمارانیسالمت روان و ب مارانیب نیشکاف ب وجود
 یمخرب يآثار تواندی. مشکالت سالمت روان درمان نشده مستندین یچالش مستثن نیاز ا زین یعلوم پزشک انی)، که دانشجو26است(

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

                                                   
1 Student Support System 

2 Mental Health First Aid 

3 Psychological Wellbeing 

4 Mental Health Literacy (MHL) 
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در  یسالمت روان، نگران نهیمناسب، انگ در زم یینبود مددجو ،يماریب هیاول ياز عالئم و نشانه ها یبه عدم آگاه توانیم یپزشک
 نیتراز مهم ییمددجو يهاو نبود مهارت گمای) که است3(داشاره کر یپرونده روانپزشک يامدهایمورد محرمانه بودن مستندات و پ

موجب  میو مستق -و کاهش انگ هایماریاز ب یآگاه قطری از – میرمستقیسواد سالمت روان به دو شکل غ شی). افز27،28هاست(آن
 ).29(گرددیدر افراد م ییمددجو يهابهبود مهارت

 يقو يعات شواهدمطال نیقرار گرفته است. در ا یمورد بررس يسالمت روان در مطالعات متعدد يهیاول يهابرنامه کمک یاثربخش
مناسب و کاهش  يهااره درمانربدفرد  يروان، بهبود باورها يهايماریافراد از ب یآگاه شیدوره بر افزا نیا یدهنده اثربخشنشان

ها موجب موزشآ نیا گرید ي) از سو18،30،31.(گرددیسواد سالمت روان م شیموجب افزا یطور کل هاست و ب زیآمانگ يرفتارها
 )18. (گرددیم شیسالمت روان خو تیاز وضع يتر وکاملتر و درست نشیخود فرد و ب یروانشناخت شیبهبود آسا

ت که تمرکز آن بر اس یبه خصوص مورد توجه قرار گرفته است، شامل اقدامات ریاخ يهااز دانشجو که در سال تیحما يهابرنامه
به سالمت روان و  ) و توجه14(باشدیانسان کامل م کیبلکه به عنوان  ،ینیبال ای یآموزش يروین کینه صرفا به عنوان  انیدانشجو

بر  انیاز دانشجو تیحما يبرنامه ي). جان سندرز و همکارانش در راهنما15جو است(از دانش تیحما يهاوهیرا از ش انیهمتا تیحما
 تواندیاز دو جهت م MHFA يهاآموزش رسدی). به نظر م14(کندیاشاره م يآورتاب مهارت تیتقو يبرا یآموزش يهاوجود کارگاه

 يریو به کارگ یروان يهامقابله با استرس يدر راهکارها انیدانشجو يازتوانمندس. 1از دانشجو موثر باشد:  تیحما يهادر برنامه
سالمت  هیاول يهابرنامه کمک يحال اجراوجود تابه نی. با اانیهمتا يبرا یتیحما ستمیس جادیامکان ا. 2 یخودمراقبت يهاروش

 کولومیت روان در کوربه لحاظ کردن سالم لعاتاز مطا یاست، هرچند برخ امدهیاز دانشجو به اجرا درن یتیحما يهاروان در برنامه
 ).34–32اند.(اشاره کرده یعلوم پزشک انیدانشجو یآموزش

فاوت نسل مت یآموزش يازهاین زیو ن پزشکی علوم آموزش يکه در حوزه یبا وجود تحول بزرگ دهندینشان م يمتعدد هاي مقاله
 يرکارگی به که انداشاره کرده ياری). مقاالت بس35(ستندیکارآمد ن گریآموزش د یسنت هايروش یعلوم پزشک رانیفراگ دیجد

 یآموزش هايفرصت ،یلالتحصیپس از فارغ یحت ،يریادگی يادامه يبرا انیدر دانشجو زهینگا جادیفعال، ضمن ا یآموزش هايروش
نان فراهم آ یفراشناخت هايو مهارت ییاجرا يبهبود عملکردها ،يریادگیباالتر  يبه استانداردها یابیدست يرا برا يشتریب

 ).36،37است(آورده

 

 :یداخل اتیتجرب

در سال  ياطالعهمهستند. طبق  تگریجالب و هدا هاافتهیانجام شده در کشورمان،  يهاپژوهش یِ فیو ک یکمّ تیوجود محدود با
؛ به عالوه، بودند. یمبتال بودن به اختالل روانپزشک يدر خطر باال یو پزشکان عموم یپزشک انیاز دانشجو %44 يالدیم 2007

سال آخر دوران  یعنی – ینترنیو در مقطع ا شدیتر منامطلوب لیتحص يهادر سال شرفتیبا پ انیسالمت روان دانشجو تیوضع
دانشگاه تهران  یکپزش انیدانشجو يبر رو 2014سال  ۀدر مطالع جهینت نی). ا38( دیرسیسطح م نترینامطلوب به – یعموم یپزشک

 نیبه بدتر ینترنیو در ا کردیافت م لیتحص يهاسال ردنک يبا سپر یاجتماع-یروان یروند سالمت زیمطالعه ن نیتکرار شد؛ در ا
). 39ش شد (در حد متوسط گزار یو سالمت روانشناخت فیضع یارتباطات اجتماع تیمطالعه در مجموع وضع نیدر ا د؛یرسیسطح م

 یراپزشکیپ يهاهرشت انیبا دانشجو سهیدر مقا یپزشک انیدر دانشجو یمشخص شد که افسردگ 1383جالب در سال  ۀعمطال کیدر 
 ).40است ( ترعیشا
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 ۀمطالع کیمونه در ن ياشاره دارند. برا یپزشک انیدانشجو ییمددجو ينامطلوب رفتارها تیشواهد موجود به وضع ازها،ین نیوجود ا با
مراجعه  ،یزشکپ انیدانشجو شتریو همکاران نشان دادند که ب فردياری، س2015دانشگاه تهران در  یپزشک انیارزشمند در دانشجو

 یمراجعه و درمان مسائل روان يمانع برا نیترو مهم یمبتال به اختالل روان ماریب يراهکار برا نیعنوان اول بهبه دوستان و خانواده را 
 نی). در ا13است. ( انگ بر سالمت روان آنان ةنامطلوب و گسترد ریوان کردند که نشانگر تاثعن یروانپزشک يهايماریخود را انگ ب

 یا به درستر یتوانستند اختالل افسردگ انیدانشجو %40در کشورمان بود کمتر از  وانسواد سالمت ر یبررس نیمطالعه که نخست
واد سالمت روان سسطح  زیمطالعات انجام شده در کشور ن ریسا .دانستندینم یواقع يماریب کیرا  یکنند و اکثرا افسردگ ییشناسا
از ساکنان تهران  %6ن دادند که تنها نشا 2018در  يگریبزرگ د ۀو همکاران در مطالع فردياری). س41،42اند (گزارش کرده یرا ناکاف
بوده است  %30 ایر استرالُجرم د ۀدد در مطالعع نیهم کهیدارند در حال نانیسالمت روان اطم یۀاول يهاکمک ۀخود در ارائ ییبه توانا

)43.( 

اند نشان داده ی. مطالعاتپرداخته باشند نادرند انیرانیآموزش بر سالمت روان و سواد سالمت روان در ا ریتاث یابیکه به ارز یمطالعات
ارتقا داد  یابتید مارانیآموزان دختر و در بسواد سالمت روان را در دانش توانیسالمت روان م ةدربار ينظر يهاآموزش ۀکه با ارائ

 يا). مطالعه46(آموزان دختر بود دانش شیوان و آسارمحور بر بهبود سالمت آموزش مدرسه ریتاث انگرینما يگرید ۀطالع). م44،45(
 .امدیبپردازد 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 يو خالقانه برا نینو یآموزش يهاروش ریتاث یکه به بررس ییهاپژوهش
ا در دانشگاه جهرم ب يپرستار انیگزارش کردند که آموزش کورس سالمت روان به دانشجو 2018در  یتجربمهین ییکارآزما کیدر 

پس از اتمام کالس  انیمطالعه دانشجو نیاست؛ در ا یسنت ةویتر از شجهات اثربخش یاز بعض 1يازبر ب یمبتن ةویاستفاده از ش
 يگریمطالعات د ،یسیو انگل ی). در مرور منابع فارس47( پرداختندیم یمیمرتبط با موضوع کالس به صورت ت یمعمول، به حل جدول

 .امدیپرداخته باشند به دست ن 2ویبر سنار یبتنم ای يبر باز یمبتن يهاکه به آموزش سالمت روان با روش

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 

 یطراح

 ).48انجام گرفت(» هاردن کولومیکور یطراح يهاقدم« يبراساس متدولوژ ایکوتوپیسا یبرنامه آموزش یطراح

 

 :یآموزش یازسنجین: 1-1

سطح سواد سالمت  یبا هدف بررس 99تا تابستان  97گروه از اواخر تابستان  يکه توسط اعضا یمقطع-ايمشاهده یمطالعات یط در
) 49،50قرار گرفتند.( یمورد بررس یشهر تهران به صورت تصادف انینفر از دانشجو 543شهر تهران صورت گرفت،  انیروان دانشجو

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

                                                   
1 Game-based Learning 

2 Scenario-based Learning 
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شواهد موجود در جهت  یبا بررس میت نیمشکل ا نیا یی). پس از شناسا51(باشدیهمراستا م نهیزم نیا قاتیتحق گریبا د جینتا
 .میبه آن برآمد ییپاسخگو

 

 و اهداف: امدهایپ نیتدو: 2-1

 نیمباحث سه هفته کارگاه آنال -1 نمودار

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

 

 :یآموزش يمحتواها: 3-1

در گروه هدف، سه مبحث  قهیلو س ازیها و تنوع ناختالل وعیبا توجه به بار و ش زیو ن یازسنجیشده در ن ییمشکل شناسا براساس
مطابق با سه  رگیکدیسه مبحث در امتداد  نیا ش؛یآسا ياسترس، ارتقا تیریمد ،یو خودکش یشد: برخورد با افسردگ دهیعمده برگز

 هیمحتواها از پا یمخاطب، تمام تیها با ذهناز قرابت آموزش نانیکه اطم). 1(نمودار  رندیگیقرار م او ارتق ،يریشگیاصلِ درمان، پ
 آموزش رد). 55–52الگو گرفته شد( MHFA يو مقاالت، از راهنماها یبر کتب روانپزشک هیکار، ضمن تک نیشدند. در ا یطراح

 بیترت نی). بد56فته شد(شده الهام گر انینما هاییآن در کارآزما یِکه اثربخش ENHANCE ۀاز برنام زین افزاشیآسا هايمهارت
 ).1(جدول دیمشخص گرد يها و اهداف رفتارسرفصل

 

 :سیو روش تدر یآموزش ياستراتژ: 4-1

منظور  نیبلوم) و به هم يریادگیاست.(با توجه به هرم سطوح  یها در سطح عملمهارت يریبکارگ ا،یکوتوپیسا يهااز آموزش هدف
 ایکوتوپیکار سا مبناي عنوان به – ردیپذیم يدیکل یداستاِن مرتبط، نقش کی در کننده،شرکت آن در که 1ویبر سنار یآموزش مبتن

به  نی). همچن57،58کنند( نیتمر يرا به صورت کاربرد يتئور يهامهارت شده،يسازهیشب طیدر شرا گانکنندانتخاب شد تا شرکت
 بهره گرفته شد. زین 2محور-يتناسب از آموزش باز

 دوره ياهداف رفتار -1 جدول

ها به شکل کالس محور، آموزش-دانشجو يوهیدوره و اتکا به ش بودنیتعامل يدر راستا نیبه لزوم ارائه محتواها به صورت آنال باتوجه
اختصاص  یتعامل نیکالس به حل مسئله و تمر يخارج از کالس بوده و فضا نظري مباحث انتقال آن در که–) 59ارائه شد( 3معکوس

بلکه  یانتزاع استفاده شده تا نه به صورت مجرد و 4یطول يهااز تم یاز جمله انگ و مددرسان میمفاه یانتقال موثر برخ ي. براابدییم
 ).60ادراك شوند( يریشگیدرمان و پ یِنیع يهابا تجربه وندیدر پ

                                                   
1 Scenario-based learning 

2  Gamification of learning 

3  Flipped learning 

4 Cross-cutting theme  
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 کارگاه : یسازمانده: 5-1

 و ارائه محتواها ینحوه سازمانده -1 ریتصو

و  1فعال، آموزش ناهمگاه يشد. 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 ي، اعضا2همگاه نِیآنال ۀهفته در جلس ي. در انتهاشودمی انجام – لگرتسهی با تماس ضمن – يانفراد

 يمحتواها) 1. (عکس کنندیم نیتمر ینقش و بحث گروه يفایهمچون ا يموثر يهاوهیرا با ش هاهارتکنندگان، مکل شرکت
کنندگان شکل شرکت یاختصاص يهاافزار زوم و در رومدر نرم نیآنال يهاو کالس شوندیم يبارگذار ایکوتوپیسا تیسا يناهمگاه رو

 .ردیگیم

 

 :دبکیو ف یابیارزش: 6-1

 ینیتکو يوهیشود. درش یانجام م 4یو تراکم 3ینیو به دو صورت تکو یو گروه يدر طول کارگاه در دو بعد فرد یاثربخش سنجش
 ازیگروه امت یبه عملکرد کل نیو همچن کردندیم افتیبازخورد در تیپس از هر فعال ای فیکنندگان در طول دوره با انجام تکالشرکت
 نیکنندگان قرار گرفت. همچنشرکت اریاند، در اختشده ایکه روا و پا ن،یآنال يپرسشنامه کی یتراکم یابی. در ارزشگرفتیتعلق م

 وهی. شگرفتیدرصد کارگاه را حضور شرکت داشتند، تعلق م 70از  شیکه ب یکنندگانشرکت در کارگاه، تنها به شرکت یگواه
 شده است.شرح داده 13سوال  اسخدر پ یابیبه طور کامل در بخش ارزش ندیفرآ نیا یابیارزش

 

 :یآموزش يجو فضا:  7-1

در  زیگردد و ن دجایتوام با مشارکت ا ییفضا ،یحول موضوعات آموزش زهیانگ جادیتالش شده تا در ضمن ا یآموزش يبرنامه نیا در
جهت  یکنندگان به عنوان عاملاز شرکت کیکه هر يابه گونه ابد؛یادامه  یاددهیو  يریادگی رهیزنج یآموزش يدوره نیا انیپا

 دارند.حوزه گام بر نیدر ا یخودآگاه يحال به صورت خودجوش در جهت ارتقا نیو در ع بوده انیدر اطراف یآگاه ياشاعه

 

 :طینحوه ارتباط با مح: 8-1

 یمعرف -هدف تیگاه و جمعمرکز مشاوره دانش ،ی، معاونت اجتماعEDCاز جمله  -النفعانيطرح به ذ یمعرف طیتعامل با مح يبرا
 کارگاه انجام شد. جیاستفاده از نتا يبرا يسازنهیزم ،یاحتمال ينقدها افتیشد و ضمن در

 

                                                   
1  Asynchronous 

2  Synchronous 

3 Formative evaluation 

4  Summative evaluation 
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 روند: تیرینحوه مد: 9-1

 يزیرمشاوره و برنامه تهیمرکز، کم یمشاوره با طراحان آموزش زیو ن رانیا ینظر مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک ریز ندیفرآ نیا
 قرار دارد. دانشگاهییدانشجو یمعاونت فرهنگ ییو  مرکز مشاوره دانشجو

 

 :اجرا

 

 کارگاه: يسازآماده: 1-2

 ویسنار یطراح

-ین را تجربه نمسالمت روا هیاول يبا موضوع کمکها نیکارگاه آنال کی در حضور تنها کنندگانشرکت ا،یکوتوپیسا نیدوره آنال در
ستانشان و تالش به شهروندان و دو یامدادرسان یکه در پ کنندیرا تجربه م» شهر آمرتون«شهروند  کیکنند بلکه حضور به عنوان 

 یران خودکشکه از بح شوندیمواجه م گزارشی با کنندگانهستند. در شروع کارگاه شرکت ایوتوپیک ی ایستوپید نیا لیتبد يبرا
 سالمت نامدادگرا عنوان به کنندگان. و سپس شهردار از شرکتدهدی)خبر مgolden bridgeاز شهر  ( يانفر در محله نیچند
 .کندیبحران م نای کنترل در کمک درخواست روان

 )1 وستی. (پدیببن نجایرا ا ومحوریسنار يدئوهایو ينمونه

 )یآموزش يجد يهايو باز هانیتمر دئوها،ی(و یآموزش يهاالیمتر يساز آماده

 لگرانیتسه تیترب

بود.:  ریز اریاز دو مع یکی حداقل داشتن به ملزم – کارگاه يحول محتوا هیداشتن دانش اول نانیبه منظور اطم - لگرانیتسه انتخاب
ساعته  12يندسازدوره توانم کیملزم به شرکت در  لگرانیدوره. تسه کولومیکور یمشارکت در طراح. 2شرکت در کارگاه دوره اول .1

سلط به نحوه ت. 3به محتوا  یتسلط دانش. 2نرم  يهامهارت. 1):  2بخش بود (جدول  3آن شامل  يابودند که محتو نیو آنال
 کارگاه. یسازمانده

 قرار گرفت. لگرانیتسه اریتدر اخ) 2 وستیگام (پبهگام يراهنما کی ،یشیآزما يجلسه اجرا 3 يبرگزار برعالوه نیهمچن

 لگرانیتسه یبرنامه آموزش -2 جدول

 

 و ثبت نام در کارگاه غاتیتبل ،يمجاز يفضا: 2-2

 بود. يمجاز يمحتوا در فضا یابیبه شکل بازار غاتیتبل وهیش

 ییو ماما يپرستار ،يداروساز ،یپزشکدندان ،یاز جمله پزشک یمختلف علوم پزشک يهارشته انیدوره دانشجو نیا کنندگانشرکت
 .شدیرا شامل م
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 کارگاه يبرگزار: 3-2

 یآموزش يهاالیمتر يبسته حاو نی. ادیردگکنندگان کارگاه ارسال به تمام شرکت یبسته پست کیهفته قبل از شروع کارگاه  کی 
 )3 وستیدر پ يری. (گزارش تصوشدندیاستفاده م رساندندیبه انجام م دیکه در طول دوره با ییها تیبود که در مامور

 )4 وستی. (پدیببن نجایرا ا افزایآگاه يدئوهایو نمونه

 .دینیبب نجایرا ا interactive نیتمر کی

 

 تعامل: يها وهیش

 هایبررس نیبه دست داد. ا یآموزش ۀمداخل نیاز ا يچندبُعد يریتصو ،یو کمّ یفیک يهاوهیگوناگون و با ش یۀاز چند زاو یابیارزش
اند را در ادامه خالصه شده 3که در جدول  یابی. ابعاد ارزشافتیدوم گسترش  ة) انجام شد و در دوريدوره (کارگاِه حضور نیدر اول

 .میکنیم یبه اختصار بررس

 هاآن يو اجزا ایکوتوپیسا یابیارزش یاصل يسه بازو. 3 جدول

 

دانشگاه  یروانپزشک ارانیاز دست یکیشده توسط  دیتول يمحتواها یها تمامکارگاه ياز برگزار شیپ کارگاه: تیفی. کنترل کالف
حاصل شود. به عالوه، محتواها  نانیاطم یآموزش يمحتوا یو تناسب فرهنگ یشد تا از اعتبار علم راستهیو و یبررس رانیا یعلوم پزشک

 بیترت نیدر درك مطالب مرتفع شود. به ا یاحتمال يهامصاحبه انجام شد تا ابهام شانیهدف مشاهده و با ا هنفر از افراد گرو 4توسط 
کار و  شرفتیمداخله و پس از آن، پ نیشد. در ح یو از منظر مخاطبان بررس ینظر تخصصمداخله از  ییو محتوا ياعتبار صور

ارزشیابی 
 سایکوتوپیا

 الف.

کنترل 
 کیفیت

 ارزیابی کیفیت علمی
محتواها توسط دستیار تخصصی روانپزشکی سال بررسی 

 آخر

 بررسی اعتبار صوري
بررسی توسط دستیار تخصصی روانپزشکی سال آخر و 

 نفر از گروه هدف 4نیز مصاحبه با 

 ب.

رضایت
 سنجی

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

 نوبت در طول کارگاه

عملکرد تسهیلرضایت از 
 گر و مدرس

کنندگان در مقیاس لیکرت در سه پرسش از شرکت 12
 نوبت در طول کارگاه

 ج.

سنجش 
 اثربخشی

هاي آگاهی از اختالل
 روانی، انگ، و مددجویی

(پیش از مداخله،  MHLS هاينوبت تکمیل پرسشنامه 3
 ماه بعد) 4پس 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 ییهاو سنجش شدیم یابیدر قالب جلسات ارائه بازخورد ارز یفیبه برنامه به صورت ک میت يِبندیپا
 .دیرسیم

 

سوال  7و  5تا 1 کرتیل اسیر مقد یپرسش کمّ 17کنندگان در سه نوبت با شرکت تیرضا زانیم از کارگاه: تی. سنجش رضاب
 9( گرلیسهتپرسش)، و از  4پرسش)، از فرم ( 4از محتوا ( تیشامل رضا طهیح 3در  یکمّ يهاپرسش جیشد. نتا یبررس یفیک

اگرچه  زین یفیک يهاپرسش جیآمد. نتابه دست ) 5از ( 4باالتر از  ةنمر طهیحخالصه شده است. در هر سه  4پرسش) در جدول 
 يباال اریبس تیرضا رانگیمجموعا نما جینتا نینشان داد. ا یخوانهم یکمّ يهاروشمند قرار نگرفت با داده یفیک زیتحت آنال

 کنندگان بود.شرکت

 انحراف معیار )5(از  میانگین نوع رضایتِ سنجیده شده  

 0,46 4,43 محتواي علمی و آموزنده بودن مطالب 1
 0,56 4,32 فرم ارائه و جذابیت مطالب 2
 0,45 4,65 گرانعملکرد تسهیل 3

 ایکوتوپیکنندگان از ساشرکت تیسنجش رضا جینتا. 4 جدول

 

 یاثربخش یِ ابیارز يبرا نیکنندگان بود؛ بنابراشرکت یآگاه يارتقا ،یآموزش ۀمداخل نیا یهدف اصل کارگاه: یِ. سنجش اثربخشج
از  ی) بر آگاهMHLS( 2»سوادِ سالمت روان ۀپرسشنام. «1استفاده شد.  1استاندارد  سنجش سوادِ سالمت روان ۀپرسشنام 2از 

)، MHPK(3»از سالمت روانِ مثبت یآگاه«پرسشنامه . 2تمرکز دارد؛  ییمددجو يهاییو توانا یزشکو انگ روانپ یاختالالت روان
افراد در  يهایجامع از آگاه يریابزار، تصو 2 نی. با وجود اسنجدیسالمت روان را م ير حفظ و ارتقاعوامل موثر ب ةدانشِ افراد دربار

)، 4آزمونشیاز کارگاه (پ شیشدند: پ لیکنندگان تکمنوبت توسط شرکت 3 رها دموضوعِ مداخله حاصل شد. پرسشنامه ۀنیزم
شد  یمداخله بررس یِآزمون، اثربخشبا پس آزمونشیپ جینتا ۀسی). با مقا6يریگیماه بعد (پ 4)، و 5آزمونبالفاصله پس از کارگاه (پس

 ییایو پا ییترجمه شده و روا یمذکور به فارس ۀشد. هر دو پرسشنام یابیارز زیاثرات کارگاه ن يماه بعد، ماندگار 4 جیو با افزودن نتا
 ها گزارش شده است.مناسب آن

 

از کارگاه  شیپ ةاز نمر يماه بعد به طور معنادار 4 زیارگاه و نککنندگان، پس از شرکت MHLS ةها نشان داد که نمرداده لیتحل
تفاوت  نیبود اما ا آزمونشیپ ةباالتر از نمر ماه بعد اگرچه 4کنندگان، پس از کارگاه و شرکت MHPK ةنمر). 5باالتر است (جدول 

 معنادار نبود. ياز 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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 پیگیري آزمونپس آزمونپیش

 ماه بعد) 4(
 *p آمارة

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 ة* آمار

 ماه بعد 4از مداخله، بالفاصله پس از آن، و  شیکنندگان پسواد سالمت روان شرکت ۀسیمقا. 5 جدول

 یق شده به هدف اصلموف یآموزش ۀمداخل نینشان دادند که ا ایکوتوپیسا یِبه دست آمده در سنجش اثربخش يهاافتهی بیترت نیا به
معنادار  جینتا ة. عدم مشاهدابدیدست  ییمددجو يهاوهیگ و شکنندگان از مشکالت سالمت روان و انشرکت یآگاه يارتقا یعنیخود 
اندك، تمرکز  ۀحجم نمون توانینمونه م يکرد؛ برا ریتفس توانیم یگوناگون يهاوهیروانِ مثبت را به ش متسواد سال يارتقا ۀنیدر زم

عوامل  رین گروه شاهد، و سافقدا نه،یزم نیکنندگان در اشرکت یآگاه شیشاپیباال بودن پ طه،یح نیکارگاه بر ا يکمترِ محتوا
 را در نظر گرفت. یگر احتمالمخدوش

 

 هاو قوّت هاتیمحدود

تبر و تناوب با ابزار مع ی. سنجش اثربخشخوردیبه چشم م یآموزش ۀمداخل نیدر ا زین هایکاست یوجود کوشش فراوان، برخ با
برخوردار باشد  یسنّت يهاتنها از آموزش ایگروه شاهد که بدون مداخله  کیحال افزودن  نیبود؛ با ا ندیفرآ نیمناسب از نقاط قوت ا

را  یکارگاه بر آگاه ریها تنها تاثابزار نیاز اثربخش بودن مداخله را افزون کند. به عالوه ا نانیتر و اطمقیرا دق سهیمقا توانستیم
ها مهارت يها و ارتقانگرش رییتغ يبرا يمتعدد يهابخش ،ییافزایکارگاه عالوه بر آگاه ياست که در محتوا یدر حال نیا دند؛یسنج

و مهارت و  یآگاه راتییتغ گران،لیتسه يمتعدد برا یآموزش يهابا وجود برنامه نیمچننشدند. ه دهیگنجانده شده بود که سنج
 یرونیب يرهایه متغب یسالمت ياشاره داشت که سالمت روان و رفتارها زیمهم ن نیبه ا توانیم تینشد. در نها یابیارز شانینگرش ا
-ییافزاو مهارت یبخشیسالمت، در کنار آگاه يارتقا يو برا ندوابسته هست زین یو اجتماع ياقتصاد ،یاز جمله مسائل شغل يمتعدد

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

 

 حاصل: جینتا

 بود: ریز يهابه شکل ندیفرآ نیا طیتعامل با مح يهاوهیش

 Mental Health" يدر مقاله انیپژوهش سنجش سطح سواد سالمت روان و سواد سالمت روان مثبت در دانشجو جی. انتشار نتا1
Literacy and Mental Health Information-Seeking Behavior in Iran" 5 وستی(پ( 
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را در رابطه با  اطالعات خود رشتیسواد سالمت روان انجام داد، ب يدر حوزه ایکوتوپیسا میکه ت یحاصل از پژوهش جی. طبق نتا2
-مخاطب یب آموزشدر جهت انتشار مطال ياتا رسانه میبرآن شد زی. ما نآورندیبه دست م يمجاز يمسائل سالمت روان را از فضا

 )6 وستی. (پمیکن جادیا يمجاز يهابر شواهد در شبکه یو مبتن يکاربرد يو ارائه محتواها یعموم يهایآگاه يارتقا يمحور برا

 ينهاد، بستر نیاست تا ا یمیآموزش، و کار ت یِشناسسالمت روان، روش يهانهیدر زم میت ياعضا يو توانمندساز يسازتی. ظرف3
پس از  بیترت نیبودند و به ا يریعضوگ يبرا یناسبمکنندگان هر کارگاه، گروه هدف اعضا باشد. شرکت یِو جمع يرشد فرد يبرا

 .شدندیافزوده م میت هعالقمند ب يروهایهر کارگاه، ن

 )7شماره  وستی(پ رانیا یدانشگاه علوم پزشک تیدر سا ایکوتوپیسا میت يهاتیو فعال خچهیکوتاه درباره تار ی. انتشار گزارش4

رکز م -رانیا یاه علوم پزشکمعاونت آموزش دانشگ يخبر-یدر فصلنامه علم ایکوتوپیسا میت يهاتیاز اهداف و فعال ی. انتشار گزارش5
 )8شماره  وستیپ( 99مستان ز -شماره شانزدهم -یمطالعات و توسعه آموزش پزشک

 وستیپ( 99سال  در رانیانجمن روانپزشکان ا شیهما نیو هفتم یدر س انیدیاستاد داو زهیجا دهیو برگز یآموزش ندی. ارائه فرآ6
 )9شماره 

 )10شماره  وستیپ( 1400سال » هما« یماعاجت ییپاسخگو یدر جشنواره دانشگاه نی. کسب عنوان برتر7

در سال  یآموزش يندهایتوسعه آموزش و کسب رتبه اول در بخش فرآ ییجشنواره دانشجو نیدر چهارم یآموزش ندی. ارائه فرآ8
 )11شماره  وستیپ( 1400

 )12شماره  وستیانتشارات متخصصان (پ »نچیو يگا«نوشته  »یعاطف هیاول يهاکمک«. ترجمه و انتشار کتاب 9

 

 :دیکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک يآن در ارتقا جینتا يریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهی) ش15

 

 دوره اول: یشیآزما ياول: پس از اجرا فاز

سالمت  هیاول يهاکمک تیروز با محور 2 یدر ط يدوره کارگاه خود را به صورت حضور نیاول 98ماه سال  يدر د ینهاد آموزش نیا
 یابیارزش جیود با توجه به نتابدرصد  93کارگاه  نیکنندگان از اشرکت تیرضا زانیبرگزار کرد. م یعاطف هیاول يهاروان و کمک
 کارگاه اعمال شد. نیا یدر بازطراح يارزشمندنکات  ،یسنجتیکارگاه و رضا

 ينقدها يآورو جمع تیرضا زانیم یکنندگان قرار گرفت جهت بررسشرکت اریدر اخت يا: پرسشنامهرانینقد توسط فراگ
 دوره و مدرسان. لگرانیده، تسهارائه ش يویسنار ها،یو کارگروه یروش آموزش ،یآموزش يکنندگان درباره محتواهاشرکت

 .پرداختندیم آن یره و اثربخشدرباره دو یشیهر روز به بازاند انیتوسط طراحان دوره: همکاران دوره در پا یشینقد و بازاند

 در دوره اعمال شد: ریز راتییتغ کیفاز  يجهینت در

استرس  تیریدوره حذف و مد کولومیاز کور یعاطف هیاول يهامثال کمک يبرا یکارگاه براساس شواهد علم يدر محتوا یراتییتغ -
 دوره اضافه شود. يبه محتوا یروانشناخت شیو آسا
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به شکل چند  یطول انگ در غالب تم شد،یارائه م یجلسه آموزش کیانجام شده، برخالف دوره اول که انگ تنها در  ینیبازب یط -
 ارائه شود. یهفته متوال

 

 نیکارگاه آنال يو اجرا یدوم: طراح فاز

 یاحتمال يهاابهام شد تا مصاحبه انجام شانیاز گروه هدف مشاهده و با ا ياز شروع دوره عالوه محتواها افراد شی: پیناظران خارج
 در درك مطالب مشخص و مرتفع شود.

آموزش  تیفیکه ک گرفتیکنندگان قرار مشرکت اریهر هفته) در اخت انی(پا یآموزش زودیهر اپ انیدر پا يا: پرسشنامهرانینقد فراگ
 .گرفتیم مورد پرسش قرار لگرانیو عملکرد تسه فیتکال ها،تیو فعال ویسنار رهمگاه،یهمگاه و غ يهااز جمله بخش

 تیفیدرباره ک ییهاکه شامل پرسش گرفتیقرار م لگرانیتسه اریدر اخت یآموزش زودیهر اپ انیدر پا يا: پرسشنامهلگرانینقد تسه
 کنندگان بود.عملکرد شرکت زیها و نآموزش

 .شدیوت دوره برگزار منقاط ضعف و ق ییجهت شناسا یجلسات یآموزش زودیهر اپ انیهمکاران: در پا یشیبازاند

 يسازیبوم نیح نی. همچنگرفتیقرار م یسال چهار مورد بررس یروانپزشک دنتیرز کیدوره توسط  ی: تمامنینقد متخصص
 شانیو نظرات ا دشیمطرح م یروانپزشک دیاسات ی، با برخALGEE برنامه يسازیمثال در بوم يکارگاه موارد حساس، برا يمحتواها

 شد.هحوزه آموزش بهره برد دیاسات يهاهیکارگاه از توص یآموزش یطراح ادر رابطه ب نی. همچندیگردیاعمال م زین

 

 :یسوم: ارائه دوره در جوامع علم فاز

 ریباشد (تصو میت مطالعات تگریتا هدا میآن سه وجه قائل شد يبرا کیستمیجامع و س یبه نگاه یابیدست يبرا ندیفرآ نیا یطراح در
تا  میگذارباز هر سه جنبه در معرض نقد  طهیهرح نیدر جمع متخصص ندیتا با مطرح کردن فرآ میرو در تالش بود نیاز ا). 2

 ران،ینپزشکان امختلف از جمله انجمن روا یدر جوامع علم ندیفرآ نیمنظور ا نیگردد. بد رتفعو م ییشناسا یاحتمال يهایکاست
ن و داوران هر سه توسعه ارائه و عالوه بر کسب عنوان برتر، نظرات متخصصا ییهما و جشنواره دانشجو یاجتماع ییجشنواره پاسخگو

 شد. افتیحوزه در
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در  یتوانبخش يرشته ها ینیبال يدر واحدها يانمندبر تو یمبتن کولومیکور يو اجرا يبازنگر

 یمقطع کارشناس

Revising and implementation of competency-based curriculum in clinical units of 
undergraduate rehabilitation field 

 

 اهواز :دانشگاه

 

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

 

محمد -یسلطان دیمج-هیرایپ دیناه- یدختیب ینیمعصومه حس-يدرساحامد-ياکبر منتیم-فر یمیپروانه رح- :ندیفرآ همکاران
 یکاوه ا سالم-زاده نیحس

 

 :یکل هدف

 یدر مقطع کارشناس یتوانبخش يرشته ها ینیبال يدر واحدها يبر توانمند یمبتن کولومیکور يو اجرا يبازنگر

 

 :یاختصاص اهداف

 طرح: ازین شیپ اهداف

 دانشگاه يتابعه  يمارستانهایدر ب یتوانبخش يها کینیکل زیو تجه یکیزیف يها رساختیز توسعه •
 دانشگاه يتابعه  يها مارستانیدر ب یعلم اتیه ياعضا استقرار •
 یپینترشیبه ا يواحد-مسالیاز مدل ن یتوانبخش يدر رشته ها ینیمدل آموزش بال رییتغ •

 طرح: اهداف
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 يبر توانمند یمبتن يها کولومیبا مفهوم کور یعلم اتیه ياعضا ییآشنا •
 یتوانبخش يدر رشته ها يبر توانمند یمبتن ینیدر جهت آموزش بال یازسنجین •
 یتوانبخش يمربوط به رشته ها يقابل اعتماد ها يحرفه ا يها تیفعال نییتع •
 یتوانبخش يقابل اعتماد در رشته ها يحرفه ا تیمرتبط با هر فعال يتوانمند يحوزه ها نییتع •
 یتوانبخش يقابل اعتماد در رشته ها يحرفه ا يها تیاز فعال کیمرتبط با هر  يها يتوانمند نییتع •
 يبر مدل توانمند یمبتن یابیارزش •
 قابل اعتماد يحرفه ا يها تیاز فعال کیدر هر  سیروش تدر نیتدو •
 یتوانبخش يرشته ها ینیبال يها کولومیکور يو بازنگر نیتدو •
 جهت اجرا یآموزش يشده به گروه ها يبازنگر يها کولومیو ابالغ کور بیتصو •
 یتوانبخش يشده در گروه ها يبازنگر يها کولومیکور ياجرا •
 ی،کاردرمانیوتراپیزیف ،یگفتاردرمان يدر رشته ها رانیبر مهارت فراگ یمبتن یدرس يبرنامه ها ياز بازنگر یابیارزش •

 

 مسئله: انیب

 نیاز متداول تر یکیداد. ریمس رییتغ 2جهیبر نت یمبتن يریادگیبر  1بر زمان یمبتن يریادگیاز  یآموزش پزشک ستمیس ستمیقرن ب از
با  يحرفه ا يروین تیمنجر به ترب وهیش نی). ا1است( يبر توانمند یآموزش مبتن ي وهیش جهیبر نت یمبتن يریادگی يروش ها
 ).4-2شود( یو جامعه م مارانیب يازهایمتناسب با ن يتوانمند

 یابیارز ستمیو س يبر 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 ( يحرفه ا يها تیها ،فعال يتوانمند یابیارز يبرا کپارچهی

حرفه  يها تی).هدف استفاده از فعال6, 5به سنجش عملکرد کارآموزان بپردازد( کپارچهیو  یتواند به طورکل یاست و م ریو انجام پذ
ند و ک یم ریاست که به صورت گام به گام و مطمئن کارآموزان را درگ يبر توانمند یکردن آموزش مبتن یاتیقابل اعتماد عمل يا

 يها تی).بنابرمطالعات در فعال6گردد( یم مارانیبه ب تیکفا اب ینیکارآموزان در کسب استقالل در ارائه خدمات بال شرفتیمنجر به پ
 ياز مهارت ها يدر چند حوزه همزمان را داشته باشد که شامل مجموعه ا يتوانمند یستیقابل اعتماد هر دانش آموخته با يحرفه ا

حرفه  يها تیفعال يگام ها نیچن).هم7شود( یم يو اخالق حرفه ا یمنینکات ا تیرعا ،يحرفه ا نیو ب يفرد نیب یتعامل ،ینیبال
ها، شامل دانش، مهارت یشخص يهایژگیهستند و و يتئور شتریها  ب يارتباط توانمند جادیاست که باعث ا یقابل اعتماد پل يا

به  توانندیهستند که م يااز عملکرد حرفه ییقابل اعتماد واحدها يحرفه ا يها تیاما فعال کنندیم فیها را توصها و ارزشنگرش
به کارآموزان اعتماد  یکاف يهايبه توانمند یابیشوند که سرپرستان پس از دست فیتوص ییمجزا فیوظا ای هاتیعنوان مسئول

).بعد از ظهور 1هستند( ینیها به عملکرد بال يتوانمند لیتبد يبرا یبلکه روش ستند،یها ن يتوانمند نیگزیها جا تیفعال نی.اکنندیم
ها  دنتیقابل اعتماد جهت رز يحرفه ا تیفعال 13 کایامر یپزشک يقابل اعتماد انجمن دانشگاه ها يا فهحر يها تیمفهوم فعال

حرفه  يها تیعالبر ف یمبتن یدرس يبرنامه ها یمختلف پزشک يدر بخش ها یآموزش يها تهیکم ریاخ يمطرح کرد و در سال ها

                                                   
1 Time based learning 

2 outcome based learning 

3 Entrustable Professional Activities 
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 يحرفه ا يها تیفعال یاقدام به طراح یوتراپیزیف يرشته  يبرا اپوردر سنگ2021).در سال 9, 8کردند( شنهادیقابل اعتماد را پ يا
 انجام نشد. یدر خارج کشور و داخل کشور اقدام یتوانبخش يرشته ها ری) اما بعد از آن در سا10قابل اعتماد شد(

 ينحوه  ،يندبر توانم یمبتن يشده اندو عملکردها انیب يتنها اهداف براساس توانمند1397مصوب  یتوانبخش يها کولومیکور در
 يرنامه هابجهت معتبر ساختن  ینیبال يذکر نشده است.از آنجا که کسب توانمند يبر توانمند یمبتن سیو روش تدر یابیارزش

استدالل  ،دانشیتباطو ار یکیتکن يمهارتها یمدبرانه و دائم يریبکارگ يعنابه م ینیبال يمنداست.توان يدر دانشگاهها ضرور یآموزش
 تیکارامد اولو یانسان يروین تی)و از آنجا که امروزه در نظام سالمت ترب11است( ینیبال يها طیعواطف و ارزشها در مح ،ینیبال

 ینیبال يمندبه توان دنیجهت رس یدر نظام آموزش يبر توانمند یاز آموزش مبتن ایبرتر دن يباشد و در دانشگاه ها یآموزش م
 یقطع کارشناسمدر  یتوانبخش يرشته ها ینیبال يواحدها کولومیکور يتا با بازنگر میبرآن شد ندیفرا نیاستفاده شده است.در ا

 .میبپرداز ینیبال يتوانمند شیقابل اعتماد به افزا يحرفه ا يها تیبراساس فعال

 

 :یخارج اتیتجرب

 science directمعتبر,  يها تیاسدر  یسیو انگل ی)،جستجو به زبان فارسBEME-Guide no.3) (12(يها هیتوص براساس
,PubMed,Scopus,(BEME),(AMEE),(ERIC),(ASHA),(AOTA),(APTA), Iranmedex, Magiran, SID  با

« و»Curriculum»،«Entrustable Professional Activities»،«Clinical Competence«يواژه ها دیاستفاده ازکل
competency-basedmedical education«با   بیکدرترSpeech Therapy,Physical Therapy, 

Occupational Therapyيقاله م 8بخش تنها  نیمقاله استفاده که در ا 59ها از يو نوشتن توانمند یانجام شدکه در طراح 
 نوشته شد. يحرفه ا يمرتبط با توانمند

 Zainuldin  یوتراپیزیر حوزه فقابل اعتماد د يحرفه ا يها تیدر دانشگاه سنگاپور به تکامل برنامه فعال2021و همکارانش در سال 
 تیوب؛ نوشتن فعالچارچ يقابل اعتماد ؛مفهوم ساز يحرفه ا يها تیو آموزش کارگروه نوشتن فعال لیبا استفاده از چهار مرحله:تشک

 نیدر ح رانیفراگ یابیزار يبرا یاصل تیاجماع پرداختند.آنها در مطالعه خود پنج فعال جادیو ا يبازنگر تأمل، قیو تکرار آنها از طر
 ).10دارد( ندهیآ قاتیبه تحق ازیمطرح که ن ینیآموزش بال

Wikström  یطراح ینیبال تیکفا هیبرپا یوتراپیزیف کولومیکور يبرا یدر دانشگاه فنالند،چارچوب2015وهمکارانش در سال 
المت و عملکرد س یابیخود در ارز يحرفه ا يها از دانش و مهارت ها ستیوتراپیزیف یابیارز یبه چگونگ یبررس نیا جیکردند.نتا

 ).13بر شواهد اشاره کرد( یمبتن يها يتژو استفاده از روش هاو استرا مارانیب

Vissers  بر  یبرنامه مبتن یابیارز جیرا توسعه و نتا یوتراپیزیف يبرا يبر توانمند یمبتن یبرنامه آموزش2014وهمکارانش در سال
 هایو توانمند ينهادشیپ يافراد نقشها تیمطالعه نشان داد که اکثر نیا جیارائه شد.نتا نفعانیمستقل از ذ ئتیه کیتوسط  يتوانمند
در نظرگرفته شد.  يرفه اح ای ینیبال يهایمعموالً کمتراز توانمند یعلم يها يدانستند،اما توانمند یبرنامه م تهبرجس يهایژگیرا از و
که  يدر حوزه حرفه ا مورد انتظار يها يبا توانمند دیبا یوتراپیزیف يبر نقش برا یمبتن یبرنامه آموزش کی يها يتوانمند نیبنابرا

 ).14دارد،همسو گردد( یوتراپیزیف يبر شواهد و نوآور یمبتن ینیبال يها تیفعال يبرا ازیمورد ن یعلم يها يبه توانمند يا ژهیتوجه و
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Bridges خود  يمندبر توان یمبتن یوتراپیزیف يحرفه ا يدکتر یمجدد برنامه آموزش یبه اعتبار بخش2013و همکارانش در سال
 قیمشاوره به طور دق و ق،ادارهی،تحقيریادگیو  ،آموزشيفرد نیب مار،روابطیدر مراقبت از ب ينشان داد که توانمند جیپرداختند. نتا

 ).15است( لیالتحص ارغف يبرا ياز انتظارات حرفه ا

Timmerberg به مبتال مارانیها دردرمان ب ستیوتراپیزیف يبرا يضرور يها يتوانمند یبه بررس2021و همکارانش در سال 
 يرورض ستیوتراپیزیف کی يبرا افتهیحوزه سازمان  6تحت يتوانمند35مطالعه  نیا جینخاع پرداختند.نتا یعضالن یآتروف

 ).16دانستند(

Johnson  کردند  انیو ب پرداختند یدر گفتاردرمان ینیبال يتوانمند جادیا یبه بررس يمقاله مرور کیدر  2013و همکارش در سال
 .)17است( ازین يشتریات بگفتاردرمان ها به مطالع ینیبال يارائه توانمند ياست و برا یوابسته به کنترل هر دانشگاه ینیکه آموزش بال

 يتوانمند افتیدر استاندارد را مطرح کرد..گفتاردرمانگران جهت8 نیبال يتوانمند افتی،جهت در کایامر یگفتاردرمان یعلم انجمن
 يوانمندتعالوه بر داشتن  یستیانتخاب شده جهت آموزش با دیاسات نیکنند. همچن يسپر نیساعت در بال400 یستیبا ینیبال
درصد نباشد و به  25با مراجعان کمتر از  رانیفراگ  میآموزش دهند.تماس مستق ریفراگ  جربهمتناسب با دانش،مهارت و ت ،ینیبال

 ).18کنند( نیتمر يصورت دوره ا

چگونه  دیجد یدرمانکردندکه کارشناسان گفتار یبررس يو حرفه ا ینیبا تمرکز بر دانش، مهارت بال 2011و همکارانش در سال الردیت
ارتباط و اختالالت ارائه  درحوزه ینیتمر يبرنامه ها یستیکه دانشگاه ها با دندیرس جهینت نیتوانند وارد بازار کار شوند.آنها به ا یم

 ).19دهند(

 

 نشد افتی يمطالعه ا :یداخل اتیتجرب

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 شد. َیطراح FOCUS PDSAکار براساس مدل  روش

 

 1لکردن مشک دایگام اول:پ

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

 SWOTساس مدلاشدکه بر  لیتشک ینیبال نیگروه ها و معاون رانی،مدیدانشکده، معاون آموزش استیمتشکل از ر یگام گروه نیا در
 یتهاجم ي،استراتژیشدو نوع راهبرد آموزش دانشکده توانبخش یبررس يکارورز يواحدها يدهاینقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهد

مورد هدف قرار گرفت  یدر توانبخش يبر توانمند یمبتن يها کولومیکور نیو تدو يبازنگر ینیبالبه منظور ارتقا آموزش  تیبود.در نها
 بود. ازهاین شیپ يکسری ياجرا ازمندیکه ن

                                                   
1 Find a problem 
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 1میت لیگام دوم:تشک

آموزش  يها مکولویکور يالزم بازنگر يازهاین شیپ ریگیمسئول پ یمعاون آموزش تیدانشکده با هدا استینظر ر ریز ییاجرا میت
 شدند. ینیبال

 دانشگاه یزشآمو يمارستانهایدر ب یتوانبخش يها کینیکل زاتیو تجه یکیزیف يها رساختی:توسعه ز1-2

 يها تانمارسیدر ب یتوانبخش يها کینیکل يبه منظور راه انداز يجلسه ا یدانشکده توانبخش یآموزش يدر شورا1393سال در
 ،یوانبخشتدانشکده  استیدانشگاه،ر یبا حضور معاونت آموزش ي.سپس جلسه ادیدانشگاه ارسال گرد یآموزرش يبه شورا یآموزش
 ینبخشتوا يها کینیکل سیجهت تاس زاتیو تجه یکیزیف يو فضاها دییتا ینبخشتوا يها کینیو ضرورت وجودکل لیتشک یپزشک
از  الیر اردیلیم20بالغ بر يواعتبار دیگرد يو بهساز ينوساز یالملل نیو ب یمل يبراساس استانداردها یآموزش يها مارستانیدر ب
 دانشگاه اختصاص داده شد. یمعاون آموزش يسو

 یعلم اتیه ي:استقرار اعضا2-2

و  یسئول فنمبه عنوان  یتوانبخش یعلم اتیه ياعضا 1397و معاونت درمان دانشگاه در سال یمعاونت آموزش نیتفاهم نامه ب یط
 ها مستقر شدند. مارستانیمسئول بخش در ب

 یپینترشیبه ا يواحد-مسالیاز مدل ن يمدل آموزش کارورز ریی:تغ3-2

حضور  دیدانشکده در مورد مدت زمان مف یآموزش يشورا يدر جلسه  یتوانبخش يگروه رشته ها رانی: از مدینظر سنج 1-3-2
 ها بود. ولومکیبراساس کور رانیاز عدم تطابق مدت زمان حضور فراگ یحاک جیشد که نتا ینظرسنج يکارورز يدر واحد ها ریفراگ

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

در خارج از  يورزکار يدوره ها ران،یشان داد که برخالف اخارج از کشور ن يدر دانشگاه ها ینیآموزش بال يارائه  ينحوه  یبررس
 شود. یارائه م وستهیو پ یپینترنشیکشور به صورت ا

 رانیو فراگ دیاز اسات ینظرسنج3-3-2

از  یکیبه عنوان  را يدروس کارورز يارائه  ينحوه  انیو مرب رانیفراگ دیکه در دانشگاه اهواز و تهران انجام گرد ینظرسنج طبق
 ینیآموزش بال ينحوه  یمشکل براساس بررس نیرو به منظور حل ا نی). از ا1وستیکردند (پ یمعرف ینیعوامل بازدارنده آموزش بال

 قرار گرفت. یتوانبخش يمورد توجه در رشته ها یپینترشیطرح ا ،یپزشک يدر رشته ها

دانشکده و سپس  یزشآمو يابتدا در شورا یپینترشیبه ا ياحدو-مسالیاز مدل ن ینیآموزش بال يارائه  ينحوه  رییطرح تغ نیبنابرا
 .دیاجرا گرد نیتدو 1398اهواز درسال یعلوم توانبخش يبار در کشور توسط دانشکده  نیاول يدر دانشگاه ارائه برا

 یپینترنشیطرح ا شیپا4-3-2

                                                   
1 Organize a Team 
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 شنیرائه تا در روتخواسته شد که نقاط قوت و ضعف طرح را ا دیو اسات رانیاول از فراگ شنیدر روت یپینترنشیطرح ا ياز اجرا بعد
 ).2وستیبعد اعمال شود(پ

 

 1دنیدانش فرا يگام سوم:آشکارساز

 يرت مشخص بازنگرگام به صو نیمحقق شد و از ا يبر توانمند یمبتن يها کولومیکور يو اجرا يبازنگر يازهاین شیدو گام قبل پ در
 .میرا شروع کرد

 ایدن يدانشگاه ها ریدرسا يبر توانمند یمبتن يها کولومیکور ی:بررس1-3

موجود درکشور  یبخشتوان يها کولومیاعتماد با کور لیقا يحرفه ا يو عملکردها یدانشگاه ها بررس ریدرسا یتوانبخش يها کولومیکور
 .دیگرد سهیمقا یعلوم پزشک يرشته ها ریو سا

 يبر توانمند یمبتن يها کولومیبا مفهوم کور یعلم اتیه ياعضا یی:آشنا2-3

برگزار  یعلم اتیه ياعضا یبا حضور تمام یدانشکده توانبخش یو معاونت آموزش يآموزش حرفه ا يتوسط دکترا یکارگاه آموزش دو
 داده شد. حیتوض یبه صورت کامل و عمل يبر توانمند یمبتن يها کولومیو مفهوم کور

 

 2گام چهارم:درك منابع

 يبرتوانمند یمبتن کولومیضرورت وجود کور لیو تحل هیتجز

 یتوانبخش يدر رشته ها يبر توانمند یمبتن يدر جهت آموزش کارورز یازسنجین1-4

 جهینت نیبه ا ینیالباهداف  يدر اجرا شانیتوانمند زانیدر مورد م رانیو فراگ انیاز مرب یو نظرسنج یپینترنشیطرح ا ياز اجرا بعد
 است. دهینرس یبه سطح قابل قبول رانیفراگ يکه همچنان توانمند میدیرس

 رانیفراگ يتوانمند شیشکاف لب وکام با هدف افزا کینیدر کل ADEE سیروش تدر ياجرا2-4

طرح  نیا جی) و نتا20اجرا ( ADEEدر درمان شکاف لب و کام براساس مدل يحرفه ا نیروش آموزش ب ياجرا یپینترشیدر طرح ا 
 را نشان داد. يبر توانمند یمبتن يها کولومیضرورت وجود کور

 رانیفراگ کیالگ بوگ الکترون یبررس3-4

طرح  يم اجرارغ یدانشکده نشان داد که عل ینیآموزش بال يدر جلسات متعدد شورا رانیفراگ کیالگ بوگ الکترون لیوتحل یبررس
 اند. دهیسنر نیبال يالزم جهت ورود به عرصه  يبه طور کامل به توانمند رانی،فراگیپینترنشیا

 جامعه يازهایبه 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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 رانیفراگ ران،یمصوب وزارت بهداشت در ا یدفاتر کار توانبخش سیتاس يها وهیش یجامعه براساس بررس يازهایبه ن ییپاسخگو جهت
جامعه،  يازهایبه ن ییخگوپاس 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 يبر توانمند یمبتن يها کولومیوجود کور

 

 موجود یآموزش يبرنامه ها ي:ارتقا و بازنگر5 گام

آنها  يا و حوزه هاه يقابل اعتماد، توانمند يحرفه ا يها تیفعال ،يکارورز يواحدها يها کولومیکور يگام به منظور بازنگر نیا در
 شد. نیتدو

 یقابل اعتماد مرتبط با توانبخش يحرفه ا يها تیفعال نیی:تع1-5

وزش پاسخگو با تمرکز بر آم یتوانبخش رانیفراگ یسطح دانش تخصص شیجهت افزا يبر توانمند یتوجه به ضرورت آموزش مبتن با
 4اقدامات در نی.امیکرد یو کادرمان یوتراپیزی،فیقابل اعتماد مختص هر سه رشته گفتاردرمان يحرفه ا يها تیفعال یاقدام به طراح

 انجام شد: ریمرحله به شرح ز

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

 یوتراپیزیف و ی،کاردرمانیگفتاردرمان يسال در رشته ها10از  شیب یآموزش يبا سابقه  یعلم اتیه يمتشکل از اعضا یکارگروه
 ها پرداختند. تیفعال نیا نیبه تدو یقابل اعتماد به صورت هفتگ يحرفه ا يها تیفعال نیجهت تدو

 چارچوب: ي:مفهوم ساز2-1-5

تا سطح کسب  هیح اولاز سط ریفراگ کیآموزش  يالزم برا ندیو فرا یقابل اعتماد در هر رشته بررس يحرفه ا يها تیفعال هیاول مفهوم
 شد. نیتدو نیبال ياستقالل کامل در عرصه 

 نگارش3-1-5

ه صورت مجزا در قابل اعتماد تمام موارد نوشته شده را ب يحرفه ا يها تیفعال یکارگروه عالوه بر حضور در جلسات تخصص ياعضا
 شد. یگروه بررسهر  یعلم اتیه ياعضا ي هیخود مطرح و توسط کل یجلسات گروه تخصص

 تیهرفعال نیومربوطه بود، در تد یهر رشته توسط کارگروه تخصص يقابل اعتماد برا يحرفه ا يها تیمرحله، نگارش فعال نیاول
 يمهارت ها دانش و زانیتوجه به م ،يهدف رفتار کیبه صورت  تیهر فعال نینکات توجه شد: تدو نیقابل اعتماد به ا يحرفه ا

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

 اجماع ادجیو ا يبازنگرتأمل، قیقابل اعتماد ازطر يحرفه ا يها تیفعال ی:بررس4-1-5 

مربوطه و با حضور  یآموزشدر کارگروه در جلسات گروه  نیو) بعد از تد5-1-3قبل( يشده در مرحله  نیتدو يها تیفعال یتمام
قابل  يرفه اح يها تیقرار گرفت و بعد از اجماع نظر افراد متخصص، فعال يو بازنگر یحوزه مورد بررس نیخبرگان و متخصصان ا

 شد. نییاعتماد تع

 یتوانبخش يقابل اعتماد در رشته ها يحرفه ا تیمرتبط با هر فعال يتوانمند يحوزه ها نیی:تع2-5
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موجود در آن  کولومیهر رشته و کور يها یژگیبا توجه به و يتوانمند يقابل اعتماد حوزه ها يحرفه ا يها تیهر فعال نییاز تع بعد
ت کارگروه و سپس در جلسا نییتع یگروه تخصص یعلم اتیه يابتدا توسط اعضا یعلوم پزشک يرشته ها ریبا سا سهیرشته و مقا

 .دیگرد دییتا

 یتوانبخش يقابل اعتماد در رشته ها يحرفه ا تیبط با هر فعالمرت يها يتوانمند نیی: تع3-5 

 تیربوط به هر فعالم يها تیو مسئول فیبعد وظا يمرحله  ،دريتوانمند يقابل اعتماد و حوزه ها يحرفه ا يها تیفعال نییاز تع بعد
رود  یستندکه انتظار مهقابل اعتماد  يحرفه ا تیمرتبط با هر فعال يها يموارد در واقع توانمند نیقابل اعتماد نوشته شد.ا يحرفه ا

سلسله مراتب آموزش  ).ضمنا10انجام دهد( ینیمختلف بال يسطح تا استقالل کامل در بخشها نیتر ییرا از ابتدا تاقداما نیا ریفراگ
 ).21شد( نیتدو زیآنها ن ییاجرا يها تیها و محدود يتوانمند نیا

 

 1ندیفرا يدر جهت اجرا يزی:برنامه ر6گام

 ياد و نحوه قابل اعتم يحرفه ا تیهر فعال سیروش تدر ستیبا یم يبر توانمند یمبتن يها کولومیمنظور آموزش براساس کور به
 شود. نیتدو زیعملکرد دانشجو ن یابیارزش

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

 خاب و اجرا شد.داشته باشند،انت یرا در پ ریو استقالل فراگ ينمندکه بتوانند توا یروش3 سیمختلف تدر يروش ها یاز بررس پس

ندراند در هر رشته گرا يادوب کانکت برگزارشد.در جهت برگزار يدر فضا یوتراپیزیو ف یگفتاردرمان يدر رشته ها يراند مجاز گراند
و درمان  صی،تشخیابیاز مباحث ارز کی.هر دیگرد يبردار لمیو درمان ف صی،تشخیابیمراحل ارز ي هیکل ماریاز ب یکتب يبا اجازه 

 رانیو فراگ دیسط اساتتو یها، بحث و بررس لمیف يگراند راند بعد از ارائه  يواگذار و در روز برگزار نهابه آ دیبراساس تخصص اسات
 ).22انجام شد(

 یقدام به طراحا گریکدیبا بحث و تبادل نظر با  رانیارائه و فراگ یعلم اتیه يتوسط اعضا یپورتیر سیک انیروش آموزش همتا در
 و درمان کردند. صیتشخ ،یابیارز

 رانیراگفشش جلسه از  یط وهیش نیاجرا شد.درا یو کاردرمان یوتراپیزیف ،یگفتاردرمان يآموزش حل مساله در رشته ها روش
 ).23ام شود(انج يبا تئور یاطالعات عمل قیرا ارائه دهند تا تلف ياز محل کارورز ینیبال يویسنار کیخواسته شدتا هرجلسه 

 قابل اعتماد يحرفه ا يها تیفعال یابی:ارزش2-6

 هیدرجلسات کارگروه ته یسوال9 ستیقابل اعتماد چک ل يحرفه ا يها تیدر انجام فعال رانیفراگ يتوانمند یابیمنظور ارزش به
(با کسب اجازه  ییمجزا يها لمیمختلف ف يحرفه ا يها 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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 نییها تع تیفعال يرا در اجرا ریراگف يو سطح توانمند یها را بررس لمیبار ف2یمتفاوت از هر رشته و هرمرب یمرب 4ستیچک ل ییایپا
 ).5-4-3وستینمودند(پ

  

 1طرح ي:اجرا7گام

 یتوانبخش يرشته ها ینیبال يها کولومیکور يو بازنگر نی:تدو1-7

 يورد بازنگرمآنها  یابیو ارزش سیتدر يهدفمند، نحوه  يحرفه ا يها تیبراساس فعال یتوانبخش يمصوب رشته ها يها کولومیکور
 کولومیرصد کورد 20بود و در مجموع  کولومیو منابع کور یابیس،ارزشیتدر ي کولوم،نحوهیکور يشامل محتوا راتییقرار گرفت. تغ

 شد. دییو تا یدانشکده مربوطه بررس یآموزش يو شورا یرات در گروه آموزشییتغ نیشد.ا يموجود بازنگر يها

 جهت اجرا یآموزش يبه گروه هاشده  يبازنگر يها کولومیو ابالغ کور بی: تصو2-7

 يها کولومیکور1399ابالغ و از بهمن ماه یآموزش يو جهت اجرا به گروه ها بیدانشگاه تصو يشده در شورا يبازنگر يها کولومیکور
 .دیاجرا گرد یآموزش يشده درگروه ها يبازنگر

 

 ندیفرا ي:اجرا8گام

 یدانشگاه علوم پزشک از97و96 يها ياز ورود یکاردرمان ریفراگ30و یوتراپیزیف ریفراگ44،یرگفتاردرمانیفراگ27 ندیفرآ نیا رانیفراگ
را با  يرزکارو يحضور داشتندکه واحدها96يورود رانیشدند.درگروه اول فراگ میشاپور اهواز بودندکه به دو گروه تقس يجند
 ند.شده فراگرفت يبازنگر کولومیرا براساس کور يکه کارورز97يورود رانیدوم فراگ روهو در گ یمیقد يها کولومیکور

 يکارورز يواحدهادر یتوانبخش يرشته ها انیو مرب رانیفراگ يتمندیشده بر رضا يبازنگر يها کولومیرکوریتاث یابیمنظور ارزش به
 يتمندیرضا زانیو م کرتاستفادهیل يدرجه ا 5 یفیک اسیبا مق ییای)و پاCVR=0.80(ییروا ياز پرسشنامه محقق ساخت دارا

 شد. یهر دو گروه بررس انیو مرب رانیفراگ

 يزکارور يدرواحدها یتوانبخش يرشته ها رانیشده بر مهارت فراگ يبازنگر يها کولومیرکوریتاث یابیمنظور ارزش به

 .دیترم محاسبه گرد انیهر دو گروه در پا یآسک ينمره  

 

 ندی:تداوم فرا9گام

 يشده برا يربازنگ يها کولومیکور يجهت اجرا يزیاقدام به برنامه ر یتوانبش يدانشگاه گروه ها یآموزش يشورا يمصوبه  طبق
 یتوانبخش يرد هاممتحنه و بو يها اتیها در تمام کشور به ه کولومیکور نیاهواز کردند.ضمنا ا یدانشکه توانبش يها يتمام ورود
 ارسال شد.

                                                   
1 Do implement the plan 
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 تعامل: يها وهیش

دانشگاه علوم  یتوانبخش رانیفراگ 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

 یوتراپیزیف يته هارش رانیفراگ يریادگیو سطح  يتمندیرضا زانیبر م يگراند راند مجاز يبرگزار ریتاث"مقاله با عنوان چاپ .2
 )10وستی(پزدی یدر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک"کرونا روسیو یدر دوران پاندم یو گفتاردرمان

درسال  یگفتاردرمان نرایو فراگ دیاسات دگاهیاز د ینیکننده و بازدارنده آموزش بال لیعوامل تسه یبررس"مقاله با عنوان چاپ .3
 )1وستی(پیدر مجله توسعه آموزش درعلوم پزشک"1398

در مقطع  ینو کاردرما یوتراپیزی،فیگفتاردرمان يرشته ها ینیبال يواحدها کولومیکور يبازنگر "طرح با عنوان ارائه .4
 قاتیتحق یدر مرکز مل4000429شماره "یقابل اعتماد در دانشکده توانبخش يحرفه ا يبراساس عملکردها یکارشناس

 )11وستی(پیآموزش پزشک يراهبرد
 دیاسات دگاهیاز د پینترنشیبه صورت ا ینیکننده و بازدارنده آموزش بال لیعوامل تسه سهیمقا"با عنوان یقاتیطرح تحق ارائه .5

 )12وستی(پEDC0023با کد "یتوانبخش يرشته ها انیو دانشجو
به  ینیش بالاز نحوه آموز یگفتاردرمان یکارشناس انیو دانش دانشجو يمند تیرضا زانیم یبررس« با عنوان مقاله چاپ .6

 )13وستیشاپور(پ يدر مجله(فصلنامه توسعه آموزش جند» در افراد مبتال به شکاف لب و کام  یمیصورت درمان ت
 انیدانشجو ینیبال يبر حل مساله بر نمره آزمون توانمند یمبتن ي وهیآموزش به ش ریتاث"با عنوان یقاتیطرح تحق ارائه .7

 )14وستی(پEDC0026با کد  "اهواز یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخش

 :دیکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک يآن در ارتقا جینتا يریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهیش
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 نتیجه مورد مطرح شده مکان نقد شماره

شوراي  1
آموزشی 
دو  در دانشگاه

 نوبت

و  EPA ارزشیابی بر اساس مدل"-1
تعیین سطح استقالل فراگیر در انجام 

نا "تعیین شده در این مدلمهارتهاي 
 مفهوم است

  

ام در این نوع ارزشیابی مربی سطح استقالل فراگیر در انج
بر اساس چک لیست سنجیده می شود. انتظار  EPA هر

 مربی این است که در پایان کارورزي، فراگیر از سطح یک
که فعالیت را بدون  5که فقط مشاهده می کند به سطح 

م دهدوحتی قادر به راهنمایی حضور مربی می تواند انجا
 دیگران هست برسد.

راگیر صحبتی از فدر ارزشیابی -2  
آزمون هاي تکوینی و اینکه توسط 
چند نفر این ارزیابی انجام می شود و 
در چه فواصلی و بعد تصمیم گیري در 
مورد نتایج ارزیابی چگونه است 

 صحبتی نشده است.

مربی و کمک مربی ارزیابی در هرکارورزي توسط دو نفر 
 انجام می گیرد.

ید روش هاي ارزیابی ارزشیابی با -3  
 متعدد نوشته شود.

  

) portfolioارزیابی کار پوشه ( .1
)، logbookشامل ارزیابی کارنما (

تشویق ها و تذکرات، گواهی هاي 
 انجام کار و نظایر آن

 درجه 360ارزیابی  .2
و  EPA ارزشیابی بر اساس مدل .3

استقالل فراگیر در انجام تعیین سطح 
 مهارتهاي تعیین شده

کولوم مبتنی بر در مورد کوری-4  
توانمندي،روش تدریس هم خیلی 
مهمه که اشاره نشده است.در آموزش 
مبتنی بر توانمندي می بایست از روش 
هاي فراگیر محور و استفاده از روش 
هاي مختلف آموزشی در جهت تغییر 

نش استفاده نگرش و مهارت عالوه بر دا
شود و در کوریکلوم به آن اشاره شود 

 که اشاره اي نشده است

  

 .روش تدریس همتایان1

 .روش آموزش مبتنی بر حل مساله2

 .روش گراند راند مجازي3
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 حاصل: جینتا

 دانشگاه یآموزش يمارستانهایدر ب یتوانبخش يها کینیکل یکیزیف يها رساختی:توسعه زهدف

 :جهینت

 

 یعلم اتیه يها و استقرار اعضا کینیکل یتخصص زی: تجههدف

 :جهینت

 

 یپینترشیبه ا يواحد-مسالیاز مدل ن يمدل آموزش کارورز ریی: تغهدف

 :جهینت

 

 يبر توانمند یمبتن يها کولومیبا مفهوم کور یعلم اتیه ياعضا یی: آشناهدف

 يها کولومیفهوم کوربا م یعلم اتیه يآنها نشان داد که اعضا جیکه نتا دیکارگاه آزمون برگزار گرد ي: قبل و بعد از برگزارجهینت
 آشنا شدند. يبر توانمند یمبتن

 

 یتوانبخش يدر رشته ها يبر توانمند یمبتن يدر جهت آموزش کارورز یازسنجی: نهدف

بر  یتنمب يزگزارش کردند که بهتر است آموزش کارور یعلم اتیه يدرصد از اعضا 80انجام شده  ی: براساس نظر سنججهینت
 باشد. يتوانمند

 

 یقابل اعتماد مرتبط با توانبخش يحرفه ا يها تیفعال نییهدف: تع 

 :جهینت

 

 یتوانبخش يقابل اعتماد در رشته ها يحرفه ا يها تیمرتبط با هر فعال يتوانمند يحوزه ها نییهدف: تع 

 :جهینت
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 یتوانبخش يقابل اعتماد در رشته ها يحرفه ا تیمرتبط با هر فعال يها يتوانمند نیی: تعهدف

 یسلسله مراتب و یبه صورت جزئ ازیمورد ن يها يرشته اقدام به نوشتن توانمند تیبا توجه به ماه یتوانبخش ي: هر رشته جهینت
 ).8-7-6وستیکردند(پ

 

 يبر مدل توانمند یمبتن یابی: ارزشهدف

انجام شد.  یابیارزش ییایو پا ییروا يدارا یشده به زبان فارس يساز یترجمه و بوم یسوال9 ي: با استفاده از پرسشنامه جهینت
-pبا  /82 یثبات درون یابیجهت ارز رسونیپ یهمبستگ بیو ضر CVI=0.80و CVR=0.62پرسشنامه    یمشخصات روانسنج

value≤0.001 .شد 

 

 قابل اعتماد يحرفه ا يها تیهر فعال سیروش تدر نی: تدوهدف

 د.انتخاب ش ریز سیروش تدر 3کولوم،یذکر شده در کور سیتدر يانجام شده عالوه بر روش ها يها ی:پس از بررسجهینت

   

 یتوانبخش يرشته ها ینیبال يها کولومیکور يو بازنگر نی: تدوهدف

 شد. نیو تدو يهر رشته بازنگر ینیبال يها کولومی: کورجهینت

 

 جهت اجرا یآموزش يشده به گروه ها يبازنگر يها کولومیو ابالغ کور بی: تصوهدف

 .دیگرد ابالغ یآموزش يو جهت اجرا به گروه ها بیدانشگاه تصو یآموزش يشده توسط شورا يبازنگر يها کولومی: کورجهینت

 

 یخشیتوان يشده در گروه ها يبازنگر يها کولومیکور ي: اجراهدف

 اجرا شده است. یآموزش يدر گروه ها مسالیشده به مدت دو ن يبازنگر يها کولومی: کورجهینت

 

 ین،کاردرمایوتراپیزیف ،یگفتاردرمان يدر رشته ها يبر توانمند یمبتن يها کولومیکور ياز بازنگر یابی: ارزشهدف

 :جهینت

 يکارورز يهادر واحد یتوانبخش يرشته ها انیو مرب رانیفراگ يتمندیشده بر رضا يبازنگر يها کولومیکور ریتاث یابیارزش .1

 خوب داشتند. تیضار رانیفراگ يشده بر توانمند يبازنگر کولومیکور ریاز تاث انیدرصد مرب 95و  رانیدرصد فراگ 80نشان داد جینتا
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 يکارورز يدرواحدها یتوانبخش يرشته ها رانیشده بر مهارت فراگ يبازنگر يها کولومیرکوریتاث یابیارزش. 2

 يبازنگر کولومیبا کور رانینمره فراگ نیانگمی و82/1 ±01/1میقد کولومیبا کور رانیفراگ یآسک ينمره  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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 يالزم برا يهايبراساس توانمند طیبهداشت مح یجهت دوره کارشناس یلیبرنامه تکم شنهادیپ

 موثر بر سالمت یو اجتماع یطیعوامل مح تیریمد

Proposing a remedial program for environmental health graduates based necessary 
competencies to manage social determinants of health. 

 

 اصفهان :دانشگاه

 

 یانیفاطمه سپ دیاطهر ام :ندیفرآ صاحب

 

 پژمان عقدك یپورزمان درضایحم یمانی کوین: ندیفرآ همکاران

 

 یطیعوامل مح تیریمد يالزم برا يهايبراساس توانمند طیبهداشت مح یجهت رشته کارشناس یلیتکم برنامه شنهادیپ :یکل هدف
 موثر بر سالمت یو اجتماع

 

 :یاختصاص اهداف

مؤثر بر  یعوامل اجتماع تیریجهت مد ط،یبهداشت مح یرشته کارشناس النیالتحصمورد انتظار فارغ یشغل يهايتوانمند تعیین
 سالمت

 تیریاصفهان جهت آموزش مد یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یرشته کارشناس یبرنامه درس يهااهداف و سرفصل نییتع
 مؤثر بر سالمت یعوامل اجتماع

  



 

54 

 مسئله: انیب

بهداشت بوده  یشده و مورد توجه سازمان جهان ییشناسا میقد يموثر بر سالمت از زمانها یطیو مح یعوامل اجتماع یقطع نقش
و  يساختار ،یطیاز عوامل مح يا)، شامل مجموعهSDH( 1موثر بر سالمت یسازمان، عوامل اجتماع نیا فیاست. بر اساس تعار

 ،یشغل تیو امن يکاریعوامل، ب نی. از جمله اکندیم یکرده و کار و زندگ دایشده، رشد پ ولداست که در آن فرد مت یمکان ،يانهیزم
 .باشدیو... م ستیز طیسالم، آموزش، مسکن، مح یزندگ وهیش ،ییغذا تیو امن هیتغذ

 رانیا یزشکعلوم پ يسالمت جامعه در دانشگاهها يهستند که با هدف ارتقا یمتخصص يروهایاز جمله ن طیبهداشت مح کارشناسان
 یطیو مح یجتماعاحد امکان، عوامل دارند تا  فهیمتخصص وزارت بهداشت، وظ يرویاز ن یافراد به عنوان بخش نی. اشوندیم تیترب

آب، فاضالب،  یل آلودگمختلف از جمله کنتر يهانهیرشته در زم نیا نی). شاغل1(ندیکنترل نما کنند،یم دیکه سالمت جامعه را تهد
از جمله  يمتعدد و با مشکالت کنندیم تیو...  فعال یبهداشت مسکن، اماکن عموم ،ییهوا، خاك، بهداشت پرتوها، بهداشت موادغذا

) 3و2(شوندیجه ماستانداردهاي بهداشت محیط در حوزه سالمت موا بودنباالبودن بیکاري، مشکالت مرتبط با آب و غذا و نامناسب 
آن، نقش  یرساساس در برنامه د نیالزم را کسب کرده باشند. بر ا يهايتوانمند لیتحص یدر ط دیعوامل با نیو جهت کنترل ا

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

در  طین بهداشت محکارشناسا یشغل فیبا وظا یدرس يهااز عدم تطابق برنامه یمطالعات و مشاهدات انجام شده حاک جینتا یطرف از
در  فهیانجام وظ يابر انیدانشجو تیبرنامه بر ترب نیتمرکز ا شتریو ب باشدیم یدرمان یبهداشت يسالمت و درمانگاه ها يهاعرصه

متخصص بهداشت  ياروهین تیترب یشده که برنامه آموزش شنهادیمطالعات پ نیو فاضالب و.. است. در ا بآ ،يمانند شهردار ییلدهایف
عالوه ) به8-5اده شود(د قیآنها تطب یآموزش يهاازیو ن ییاجرا يهاتیبا فعال یآموزش يو محتوا ردیقرارگ قیدق يمورد بازنگر طیمح

گردد  ینها طراحمحوله آ فیوظا يو در راستا یشغل ازیافراد بر اساس ن نیضمن خدمت ا يآموزشها يزیرشده است برنامه شنهادیپ
رشته  نیا النیتحصاز فارغ ال يادیماندن درصدز کاریعدم تطابق باعث ب نی). ا9ارائه خدمات گردد( تیفیتا منجر به ارتقاء سطح ک

 ي). برا11ست(اآنها نامطلوب کرده  یشغل ندهیآو  یلیرشته را نسبت به رشته تحص نیا انینگرش دانشجو نی) و همچن10شده است(
 ینیمجدد و بازب یازسنجیحل، نراه نیموجود، مناسبتر يهایو فائق آمدن برکاست ازها،ین نیبا ا یآموزش يهاتطابق اهداف دوره

 یاثربخش نیو تضم جادیعامل ا نیو در واقع نخست یدرس يزیرگام در برنامه نیاقدام، اول نی. معموال اباشدیموجود م کولومیکور
 ).12ماهر و متخصص است( يروهاین يآموزش و بهساز يهابرنامه

، با توجه به شرح موثر بر سالمت یو اجتماع یطیمورد انتظار جهت کنترل عوامل مح يهايتوانمند نییبا هدف تع ند،یفرا نیا لذا
مقطع  یبرنامه درس يمحتوا يالزم جهت بازنگر شنهاداتیآن پ جیانجام شد و براساس نتا ط،یکارشناسان بهداشت مح فهیوظ

 .دیارائه گرد ط،یبهداشت مح یکارشناس

 

 :یخارج اتیتجرب

براساس نقش  یدرس يهااز ضرورت اصالح برنامه یحاک زیانجام شده ن یآموزش يازهاین نهیدر زم اینقاط دن ریکه در سا یمطالعات
 :مطالعات ارائه شده است نیاز ا یراستا برخ نیموثر برسالمت است. در ا یعوامل احتماع تیریمد نهیآنها در زم

                                                   
1 Social Determinants of Health 
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و آموزش  ختهیاز متخصصان فره يدیبه نسل جد ندهیدر آ طیمح یکه مشکالت بهداشت دی، اشاره گرد2یلیو ک 1مطالعه کانگس در
سازمان انجام شده است.  نیتوسط چند ستیزطیمح یبهداشت عموم یانسان يروین تیتقو يبرا يادیز يهادارد. تالش ازین دهید

 یدانشگاه يهابرنامه یکنند تا از زنده بودن و اثربخش يبا هم همکار دیبا طیبهداشت مح انبا آموزش متخصص ریدرگ يهاسازمان
 ).13اصل شود(ح نانیاطم طیبهداشت مح

 یود. الزامات اصلب یطیمربوط به سالمت مح يهاسازمان يبرا یازسنجیانجام شد که با هدف ن زلندیدر دانشگاه سوا يگرید مطالعه
 قیانجام تحق ییناپروژه و توا تیریموارد، مهارت مد نیبود از جمله ا طیحل مسائل مربوط به سالمت مح يهاکه مطرح شد مهارت

اشاره کرده  ياقهمنط طیو شرا یمحل تیبا موقع یآموزش و انطباق برنامه درس يبه داشتن زمان برا همطالع نیا نیو... بود. همچن
 ).14است(

عه، آماده مطال نیانجام شد. هدف از ا یبهداشت يهادر آموزش متخصصان مراقبت ریدرگ یموسسه آموزش 934در  ینظرسنج کی
بود.  یمات بهداشتدر آموزش خد ریدرگ یبر اساس عمل مؤسسات آموزش طیآموزش بهداشت مح يها براملاز دستورالع یکردن برخ

شکالت سالمت محل  يالزم برا يهايتوانمند يدانشجو در راستا یابیآموزش و ارز ستکه الزم ا دهدیمطالعه نشان م نیا جینتا
 ).15باشد( رانیدسته از فراگ نیدر ا طیمح

 هیاول یبهداشت يهامنتشر کرد به مراقبت "همه يبرا هیاول یبهداشت يهاارائه مراقبت"با موضوع 3ونسکویکه توسط سازمان  يامقاله
 هیتصف ه،یمانند  تغذ یعوامل ریها تحت تاثمراقبت نی. ادینمایانجام دهد اشاره م تواندیم یکارمند بهداشت عموم کیکه  یفیو وظا

ماه آموزش  9–6افراد با  نیدر سالمت جامعه دارند و ا یافراد نقش مهم نیا نیش بهداشت است. بنابراآموز ضالب،فا يآب، بهساز
کارشناسان  نی). لذا الزم است هر دسته از ا16(ندیو جامعه را اداره نما يسالمت فرد يازهایمشکالت و ن ها،يماریکل ب ٪75 توانندیم

 .دینما افتیالزم را در يهاوزشعوامل آم نیا تیریمد نیدر خصوص ا

 

 :یداخل اتیتجرب

نجام شده است. ادر کشور و خارج از کشور  یبهداشت يهارشته ریآموزشی جهت پزشکان و سا یزیادي در زمینه نیازسنج مطالعات
 نجام شد.ا ط،یمؤثر بر سالمت و در رشته بهداشت مح یبر عوامل اجتماع دیطرح، مرور متون به طور خاص با تأک نیاما در ا

و  طیاشت محبهد يروهاین ییاجرا فیشرح وظا نییدر استان اصفهان با هدف تع1384و همکاران در سال  يکه حمد يامطالعه در
نامه پرسش قیها انجام دادند، از طرآن ییاجرا يهاتیبا فعال یآموزش يهابرنامه يسازبه منظور هماهنگ یآموزش يازهاین نییتع

ها اعالم نوبت تکرار آن خود را بر اساس ییاجرا يهاتیو فعال یآموزش يازهایخواسته شد که ن موختهآنفر دانش 383و از  فایخود ا
، 38، 26 بیترتارشد به یو کارشناس ی،کارشناسیاستان اصفهان در مقاطع کاردان نیشاغل یبه دست آمده طبق نظرسنج جیکنند. نتا

 یلیرشته تحص نیا یس آموزشدرو يمطالعه ضرورت بازنگر نی. براساس اردندخود اعالم ک یشغل تیعنوان فعالرا به تینوع فعال 31
جامعه به شدت احساس  یواقع ازیو ن يکار نهیو زم طیها در شراآن فیکادر با شرح وظا نیا یآموزش يهاعدم تطابق برنامه لیبه دل

 ).5(شودیم

                                                   
1 Knechtges 

2 Killy 

3 UNESCO 
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 نینامه انجام شد باز نشان داده شد که نشان داد که در بپرسش يکه با ابزارها یروانیش ییو بابا یمانند مطالعه اله گریمطالعات د در
 یلف بهداشتدر سطوح مخت طیبهداشت مح نیبازرس يالزم برا يهايدر مورد توانمند ییتوافق باال ط،یافراد متخصص بهداشت مح

دروس مقطع  يهاسرفصل یرخها متفاوت  است و بآن یآنان برحسب سطوح خدمت یآموزش يازهاین تیاولو یوجود دارد ول
 ).17و18آموختگان ندارد(دانش یشغل يازهایتطابق الزم را با ن ط،یبهداشت مح یکارشناس

 82تا خردادماه سال  یکارشناس آموختگان مقطع% از دانش 7/42و پرورش مشخص شد که  انیبر اساس مطالعه ملکوت نیهمچن
نسبت  ط،یداشت محرشته به انینگرش دانشجو نیانگیو همکاران نشان داده شد م یتوسط جمال گرید يالعهو در مطا باشندیم کاریب

کل، باال بردن درجه مهارت مش نیارائه شده به منظور حل ا شنهاداتیاز پ یکیاست.  قبولقابلاز حد  ترنییخود، پا یشغل ندهیبه آ
 ).19و20مصوب بود( یدرس يهادر برنامه يبازنگر قیرشته از طر نیا انیدانشجو یو سطح علم

 یداشت محگروه به نیترم آخر و مدرس انینظرات دانشجو یبا عنوان بررس 84در سال یو سرچم ینیکه توسط حس يامطالعه در
 طیبهداشت مح يهادروس، متناسب با کار کاردان یبرخ ينشان داد که محتوا نیو مدرس انیاز دانشجو ینظرسنج جیانجام شد، نتا
 يهاطیدر مح ينظر يهاآموخته یو امکان استفاده از بعض ندینماینم یدروس تخصص كبه در یکمک چیاز دروس ه ینبوده و برخ

 ).21وجود ندارد( يکارآموز

به  يالمت شهرس تیریمداخله نظام مد يبرا ییالگو ،یخدمات سالمت اجتماع يهاو وثوق مقدم با عنوان بسته يمطالعه دمار در
عی مؤثر بر سالمت و نکته اشاره شده که، باتوجه به باز مهندسی نظام شبکه بهداشتی درمانی در شهرها با رویکرد عوامل اجتما نیا

فرصتی خواهد بود تا با استفاده از نتایج آن خدمات ارائه شده در  ياها در این ارتباط تدوین چنین بستهبازتعریف نقش شهرداري
 ).22تر گردد(ها در ارائه خدمات سالمت اجتماعی شفافکمیل شده و نقش شهرداريشبکه بهداشتی و درمانی ت
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 ):یمختصر(فارس شرح

 انجام شد:سه مرحله  یمطالعه در ط نیا

 

 يااول: مرور کتابخانه مرحله

و  طیبهداشت مح يهاکارشناس فیمؤثر بر سالمت مرتبط با شرح وظا یعوامل اجتماع نییمرحله اول، مرور متون جهت تع در
سالمت، بهداشت  مؤثر بر ی: عوامل اجتماعيدیجستجو از کلمات کل نیعوامل انجام شد. در ا نیا تیریمد يالزم برا يهايتوانمند

 ,Social determinant of health, Environmental health, skillاآنه یسیو معادل انگل يتوانمند ط،یمح
competency  مناسب  ( يبه همراه عملگرهاAND, ORداده  يهاگاهی)استفاده شد. جستجو در پاISI web of science, 

SCOPUS, PROQUEST, PUBMED یفارس يهاگاهیپا نیو همچن magiran  وSID آمد.  تمقاله بدس 32انجام شد و تعداد
داشت انتخاب شده  يشتریپژوهش، ارتباط ب نیوع امقاله که با موض 12ها آن نیمقاالت به دست آمده موردمطالعه قرار گرفت که از ب

مؤثر  یطیو مح یععوامل اجتما تیریمد يبرا طیبهداشت مح يهاکارشناس يالزم برا يهايمقاالت، توانمند نیو پس از مطالعه ا
 .دبر سالمت استخراج ش

 

 یدوم: انجام دلف مرحله

 پژوهش طیو مح يجامعه آمار 

 یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح النیالتحصسالمت و فارغ یو عوامل اجتماع طینظران حوزه بهداشت محصاحب يآمار جامعه
 اصفهان بود.
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 قاتی(مرکز تحق تیریاصفهان، دانشکده مد یدانشگاه علوم پزشک یاصفهان (معاونت بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ت،یانجام فعال طیمح
SDHد.)، مرکز بهداشت شماره دو اصفهان و مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان) بو 

 و برآورد حجم نمونه پژوهش يریگروش نمونه 

بهداشت  النیالتحصاصفهان و فارغ یسالمت در دانشگاه علوم پزشک یحوزه عوامل اجتماع نیمتخصص انیمند از مهدف يریگنمونه
مرکز  موعهرمجیستاد مرکز بهداشت شماره دو شهرستان اصفهان و مراکز خدمات جامع سالمت ز ،یبهداشتشاغل در معاونت طیمح

کنندگان استفاده شد و از مشارکت زین یفکنندگان از روش گلوله برارکتانتخاب مش يبرابهداشت شماره دو اصفهان انجام شد. 
 کیها سابقه کار حداقل نفر انتخاب شدند. در انتخاب نمونه 50 تیکنند و در نها یرا معرف يگرید نیکه متخصص میخواست ییابتدا

 سالمت مدنظر بود. یاجتماع يگرهانییتع نهیو صاحب نظر بودن در زم طیدر حوزه بهداشت مح تیسال و فعال

 انجام شد: ریز بیدر سه راند به ترت یدلف کیتکن

کارشناس بهداشت " شد که یمضمون طراح نیبا ا یمطرح گردد، که سوال دیبا یازسنجی: در گام اول، سؤال متناسب با نیاول دلف راند
 نیاست در ادامه ا . الزم به ذکر"داشته باشد؟ دیبا ییهايمؤثر بر سالمت چه توانمند یطیو مح یکنترل عوامل اجتماع يبرا طیمح

 لیسؤال، تحو يفراد، برگه حاوارائه شد. سپس با مراجعه به محل کار ا یحاتیکنندگان توضمشارکت يعوامل برا نیسؤال در مورد ا
پژوهش و  نیو آنان در خصوص ا شدیداده م حیافراد توض يز انجام پژوهش برااکنندگان داده شد. در شروع مراجعه، هدف مشارکت

مجدداً با  ياوهفتهدو بعد از اتمام مهلت  ي. در گام بعدشدیجلب م ندگانکنتوافق مشارکت تاًیو نها شدندیم هیمراحل آن توج
ته بعد و مجدداً دو هف يهاز کارشناسچند نفر ا یده. با توجه به عدم پاسخدیگرد يآورها جمعحضور به محل کار افراد، برگه پاسخ

حذف شد و  يقرار گرفت و موارد مشابه و تکرار لیوتحلهیها موردمطالعه و تجزانجام شد. پاسخ يریگیهفته بعد پ کیدر مرحله دوم 
 يهاکه کارشناس ییهايرتوانمندیو ز هاياز توانمند یفهرست تاًیگروه قرار گرفت و نها کیداشت در  یکه با هم همپوشان ییهاپاسخ

 دارند به دست آمد. ازین یطیو مح یاجتماع يگرهانییکنترل تع يبرا طیبهداشت مح

 29 تاً یام شد و نهامرور متون ادغ جیاستخراج شده از مرحله قبل با فهرست بدست آمده از نتا ستیمرحله ل نی: در ایدوم دلف راند
 هینامه تهبه شکل پرسش ییهاهیمرحله در قالب گو نیحاصل از ا جیشد. نتا يبنددسته طهیح 8بدست آمد که در قالب  يتوانمند

شد و از  میکم تنظ اریبس ومتوسط، کم  اد،یز اد،یز اریصورت بسبه کرتیل ییتاپنج اسیدر مق هنامپرسش يها. پاسخدیگرد
و  یعوامل اجتماع تیریمد يرا برا هايدرتوانمنیو ز هايتوانمند نیاز ا کیبه هر  ازین زانیکنندگان خواسته شد که ممشارکت

 مؤثر بر سالمت مشخص کنند. یطیمح

 یاجتماع يگرهانیینفر)، متخصص تع 2( یامل آموزش پزشکنفر از متخصصان ش 7نامه توسط پرسش نیا ییمحتوا ییروا یبررس
نفر از  7وسط ت یفیبه صورت ک زینامه نپرسش يصور ییروا ی. بررسدیگرد دیینفر) تا 2( طینفر) و بهداشت مح 3سالمت (
 محاسبه شد. %91با آلفاي کرونباخ  هنامپرسش ییایکنندگان انجام شد و پامشارکت

و به محل کار آنان و ارسال  يمراجعه حضور قیل، از طرکننده در مرحله قبهمان گروه مشارکت نیشده در ب هینامه تهپرسش مجدداً
شد و  نییا چهارهفته فرصت تعتپاسخ دو  افتیدر ينفر بود. برا 50 زیمرحله ن نیکننده در اشد. تعداد افراد مشارکت عیتوز لیمیا

 شد. يآورجمع هانامههمه پرسش تاًینها

شده  افتیدر يها) پاسخاریمعو انحراف نیانگیم (درصد و یفیتوص يشد و با آمارها  SPSS24ها واردنامهپرسش هیها: کلداده لیتحل
 قرار گرفت. لیوتحلهیو تجز یموردبررس
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 یط با عوامل اجتماعمشکالت مرتب يبندتی(اولو يموضوع بود که به جز دو توانمند نیاز ا یقسمت حاک نیبه دست آمده در ا جهینت
مورد  يهايرتوانمندیو ز هايتوانمند هیمؤثر بر سالمت)، کل یطیو مح یعوامل اجتماع نهیو پژوهش در زم قیمؤثر بر سالمت و تحق

 ) گرفته بودند.ادیز اریبس ازیو ن ادیز ازی(ن 5و4 ازیکنندگان، امتدرصد شرکت 70از  شیب طانتظار در پرسشنامه، توس

را ارائه  یکه مراحل انجام روش دلف 1يومفریارائه شده در مقاله ه يهاییمرحله از پژوهش، بر اساس راهنما نی: ایسوم دلف راند
 یطیو مح یمشکالت مرتبط با عوامل اجتماع يبندتیاولو" تمیدر مورد دو آ 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 يفرد رتقاا"و  "مؤثر بر سالمت
 يبندتیحاصل از اولو جیشد. نتا عیکنندگان توزشرکت نیب ،يبندتیشد و جهت اولو هیدو سؤال ته نیبا ا يانامهنداشت مجدداً پرسش
با  نی) دادند. بنابراادیز اریبس ازیو ن ادیز ازی(ن 5و4 ازیامت هايتوانمند هیبه کل دگان،کنندرصد شرکت 70از  شیمجدد نشان داد که ب

 .دیرس انیبه پا یدلف يراندها هاتمیآ هیتوجه به توافق کسب شده در مورد کل

 

 یآموزش يهااهداف و سرفصل نییم: تعسو مرحله

به  دنیت رسالزم، جه یشد و اهداف آموزش کیگرتفکیکدیاز  هايتوانمند ریو ز هايتوانمند طهیح ،یاهداف آموزش نیتدو جهت
 طیبهداشت مح ونفر)  2( یآموزش پزشک نیپانل با حضور متخصص  کیمرحله  نیانجام ا ي. برادیگرد نیتدو هايتوانمند نیا کیهر

ل آماده شد و در جلسه در مراحل قب جیاز نتا یسینوشیجلسه پ نیا لی. قبل از تشکدیگرد لیگروه) تشک يریهمراه مدنفر به 3(
و اهداف  هايرتوانمندیز ها،ياز توانمند یستی) لمیونکساعتیجلسه  3جلسات ( نیدر ا تاًیکنندگان گذاشته شد. نهاشرکت اریاخت

 .دیگرد نیتدو هايتوانمند يهاطهیاز ح کیهر  يبرا یآموزش

 نیانجام شده ب سهی) گذاشته شد و در مقامیونکساعتیجلسه 2به بحث ( نیپانل متخصص نیشده مجدد در ا نیادامه اهداف تدو در
به  یه درسشده در برنام نییتع يهايتوانمند طهیاز ح يشده مشخص شد که تعداد نییدر حال آموزش و اهداف تع کولومیکور

 يهامهارت ،يزیررنامهو پژوهش، استدالل و ب يارتقا فرد ،یطلبتیموارد حما نیازجمله ا ؛صورت شفاف موردتوجه قرار نگرفته است
 نیاز ا کیهر  شد اهداف مرتبط با شنهادیمؤثر بر سالمت بود و پ یاجتماع يگرهانییتع میو آموزش مفاه یو اجتماع يفرد

 نیاضافه شدن ا تیابلموجود که ق يهادروس و  سرفصل ستا،را نیرشته اضافه شود. در هم نیدروس ا يهابه طرح دوره هايتوانمند
 یآموزش يشورا گروه به يجهت اعالم نظر اعضا یینها جی. نتادیگرد زمشخصیدروس ن نیقرار گرفت و ا یاهداف را داشت مورد بررس

رشته  یتفاده در برنامه درساهداف جهت اس نیعالوه امصوب شد و به جیرا استفاده از نتاشو نیارسال شد و در ا طیگروه بهداشت مح
 .دیبه بورد رشته ارسال گرد طیبهداشت مح

 

 تعامل: يها وهیش

 Environmental health and preventive medicine: 3.674 - 2-year Impact Factorمقاله در مجله  چاپ

 طیرشته بهداشت مح کولومیجهت استفاده درکور طیبا بورد رشته بهداشت مح مکاتبه

                                                   
1 Susan Humphrey 
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 طیگروه بهداشت مح یآموزش يطرح در شورا جینتا طرح

 :ندینقد فرا 

 يلدهایدمات در فخانجام  يبرا انیدانشجو نیوجود دارد که ا طیرشته بهداشت مح انیدانشجو تینگرش در ترب نیا نکهیتوجه به ا با
 يگرهانییه موضوع تعبمطالعه پرداختن  نیاز نقاط قوت ا شوند،یآب و فاصالب و...) آماده م ،ياز ارائه خدمات سالمت (شهردار ریغ

در مراکز خدمات سالمت  النیالتحصفارغ نیاز ا يادینگرش تعداد ز نیا رغمیعل رایاست،ز رشته نیا یدرس نامهسالمت در بر یاجتماع
بر  یمبتن یبرنامه درس کی یبه طراح تواندیم هايتوانمند نییعالوه تعموارد توجه شود. به نیاست به ا شوند و الزم یمشغول م

، استفاده از نظرات مطالعه نیا گریمطالعه است. از نقاط قوت د نیا يهاينوآور گرید زرشته کمک کند که خود ا نیا يبرا يتوانمند
نظران حوزه و مراکز خدمات جامع سالمت و صاحب یشاغل در ستاد مرکز بهداشت و معاونت بهداشت طیبهداشت مح يهاکارشناس

 یعیوس فیط هدگایبود که باعث شد د طیمح هداشتب يهاکارشناس یآموزش يازهاین نییتع يمؤثر بر سالمت برا یعوامل اجتماع
 مطالعه استخراج شود. نفعانياز ذ

 یبودن بعض یلکمشخص شد،  جیو استفاده از نتا یبحث در مورد اهداف در جلسات گروه آموزش نیح که در ندیفرا نینقاط ضعف ا از
که  یضل و دروسشکسته شد. به عالوه الزم بود که سرف تریاهداف به اهداف اختصاص نیشده بود،که در ادامه ا نیاز اهداف تدو

موارد نقاط  از گرید یکی. دیدر پانل متخصصان مشخص گرد زینموارد  نیمشخص شود که ا زین دموارد را پوشش ده نیا تواندیم
 يبا همکار زیموارد ن نیاهداف بود که الزم است در ادامه ا نیبه ا دنیرس يبرا سیتدر يروش ها یعدم طراح ندیفرا نیضعف ا

 شود. لیمربوطه تکم دیاسات

 

 حاصل: جینتا

و مهارت الزم  يانمندمورد تو 40مقاله مرور شد و  12مقاله بدست آمده  32ابتدا مرور متون انجام شد که در مرور  ت،یفعال نیا در
 توانیم هايتوانمند نیا. از جمله دیموثر بر سالمت استخراج گرد یعوامل اجتماع تیریمد يبرا طیبهداشت مح النیالتحصفارغ يبرا

ادغام  یدلف جیبعد با نتا کرد که در مراحل انیآموزش جامعه و.. ب ،یمهارت ارتباط ،یطلبتیحما ،یبخشنیب يمانند همکار يموارد
 شد. هینامه تهپرسش کیشد و 

شد.  عیکنندگان توزمشارکت نیبسته ب نامه با سواالتپرسش کینامه با سوال باز و سپس پرسش کیابتدا  یادامه انجام دلف در
 کسانی یهر سه راند دلف مطالعه در نیکننده در ا. افراد مشارکتباشدی) م1نندگان طبق جدول(کمشارکت کیاطالعات دموگراف

 اضافه نشد. ایحذف  يفرد العه،بودند و در تمام مراحل انجام مط

  

 کنندگان مطالعهمشارکت کیدموگراف يرهایمتغ یو فراوان اریانحراف مع ن،یانگی: م1جدول

 یکل يتوانمند 8الب بدست آمده در ق تمیآ 29و مهارت استخراج شد.  يتوانمند 29سوال باز،  جینتا لیپس از تحل یراند اول دلف در
 شد: يبنددسته ریبه شرح ز

-7مهارت آموزش، -6 سم،یپروفشنال-5 ستم،یبر س یعملکرد مبتن-4یطلبتیحما-3،يزیراستدالل و برنامه-2،یدانش تخصص-1
 پژوهش و يارتقا فرد-9 یو اجتماع يمهارت فرد
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مشکالت مرتبط با  يبندتیاولو"جز مهارت به شودیقابل مشاهده است. همانطور که مشاهده م 2در جدول یراند دوم دلف جینتا
 68ه حدود ک "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 يبه آنها را مشخص کرده بودند برا ادیز ایو  ادیز اریبس ازیکنندگان، ندرصد شرکت

 کردند. نییرا تع ادیز ای ادیز اریبس ازین

 پرسشنامه يهاهیاز گو کیکنندگان به هر پاسخ مشارکت اریو انحراف مع نیانگیم ،ی: فراوان2جدول

درصد  70از  شیتوسط ب زیدو مورد ن نیرفت و انامه مورد سوال قرار گپرسش کیدو مورد در قالب  نیمجدد ا یراند سوم دلف در
 از،یموردن يهایاول توانمند تیمرحله سه اولو نیدر ا شودیمشاهده م 3مشخص شد. همانطور که در جدول ادیو ز ادیز اریبس ازین

 .باشدمی) 0,77±4,32( یطلبتحمای و) 0,64±4,42( سمپروفشنالی ،)0,55±4,46( اریمع افو انحر نیانگیبا م یدانش تخصص

 ،)46/4±55/0(اریمعو انحراف نیانگیبا م یدانش تخصص از،یموردن يهايتوانمند طهیاول ح تیکل سه اولو در
 .باشدمی)32/4±77/0(یطلبتحمای و)42/4±64/0(سمپروفشنالی

را پوشش دهد  اهداف نیا تواندیکه م یو به عالوه دروس دیمشخص گرد هايبه توانمند دنیرس يدر مرحله آخر اهداف الزم برا 
 .باشدیم وستیپمرحله به نیا يهاافتهیشد.  نییتع
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 يریگ میاستدالل و تصم ،يتفکر انتقاد " افتهیادغام  یبرنامه درس یابیاجرا و ارزش ،یطراح

شده در دروس جهت  ینیو النه گز یتا کاربرد به صورت طول يبر شواهد از تئور یمبتن ینیبال

 "یپزشک انیدانشجو

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

 

 يدکتر جواد کجور ینیام ترای: دکتر مندیفرآ صاحب

 

دکتر محمد جواد  یشاهرخ عزت زادگان دکتر الهام افالک دکتر یلنکران يدکتر 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

 يکارکن زهرا صفار نویم یهنرور دکتر محبوبه صابر دکتر آرش شجاع بهنامدکتر  يدکتر محمد حسن کشاورز

 

 :یکل هدف

تا  يبر شواهد از تئور یمبتن ینیبال يریگ میاستدالل و تصم ،يتفکر انتقاد " افتهیادغام  یبرنامه درس یابیاجرا و ارزش ،یطراح
 شده در دروس ینیو النه گز یبه صورت طول یپزشک انیکاربرد جهت دانشجو

 

  :یاختصاص اهداف

بر شواهد  یمبتن ینیبال يریگ میو تصم ،ینیاستدالل بال ،يتفکر انتقاد افتهیدرس ادغام  يوارد ساز يبرا يزیو برنامه ر یسنج ازنی •
 یعموم یپزشک کولومیدر دروس مختلف کار



 

64 

 درس در طول دوره هفت ساله نیجهت آموزش ا دیاسات يو توانمند ساز يآماده ساز •

 ير انتقادتفک تیبر شواهد با تقو یمبتن ینیبال يریگ میو تصم ینیاستدالل بال طهیدر ح یپزشک انیمهارت دانشجو تیتقو •

 درس اجرا شده یابیارزش •

 

 مسئله: انیب

 یابیباشد. دست ی مباال يمناسب و مهارت تفکر انتقاد يریگ میتصم ییبا توانا یپزشکان ازمندین ازمندین ینیبال يمراقبت ها طیشرا
 ،ینیبال حیصح يریگ میبر شواهد، تصم یمبتن يارائه مراقبت ها رینظ یمثبت يها امدیمنجر به پ يتفکر انتقاد يبه   مهارت ها

تفکر  يها است که بتوانند با مهارت یپزشکان تیترب یهدف اصل یگردد. در آموزش پزشک یم ینیالاستدالل ب تیتقو ت،یخالق
 ینیبال يریگ میه روز تصمبر استفاده از شواهد ب هیو با تک حیصح ینیمعلومات و دانش، استفاده از مهارت استدالل بال قیتلف ،يانتقاد

 را به نحو احسن انجام دهند.

. تفکر ردیگبشکل  ینیو استدالل بال ماریحل مشکالت ب یتواند در ط ینوع قضاوت هدفمند است که م کیدر واقع  يانتقاد تفکر
 يها تیا موفقدر برخورد ب یجانیهوش ه يریگر، به کار گو جامع ن ی: عملکرد کللیاز قب ییها یژگیشامل و نیدر بال يانتقاد

 یهم آموزش پزشکاز اهداف م يباشد. آموزش مهارت تفکر انتقاد یم ماریجهت شناخت بهتر ب لفمخت ياورژانس و استفاده از الگوها
 ید با بررسآن فر یاست که ط یشناخت يندیفرا ياست. تفکر انتقاد ینیساز پرورش استدالل بال نهیباشد که خود زم یم یعموم

 کی ینیل بالپردازد. استدال یم يریگ میقضاوت و تصم هاز آن ها ب يریگ جهیاطالعات در دسترس و نت لیو تحل هیو تجز لیدال
 قیدق صیتشخ يراببرنامه  کی میاطالعات و تنظ نیا يبند تیاولو مار،یب ینیاست که شامل استفاده از اطالعات بال دهیچیپروسه پ

 یشیسنتزو باز اند ز،یآنال قدرتپزشک است  کیو تفکر نقادانه  زهیانگ ت،یخالق رینظ یعوامل مهم ریپروسه تحت تاث نیاست. ا يماریب
اجزاء تفکر نقادانه  شامل ینیاستدالل بال قتیکنند. در حق یم يرا باز ینقش مهم ینیتفکر نقاد هستند که در استدالل بال کیاجزاء 

 است. کالیمد ویبه اضافه داشتن دانش ب

را  ینقش مهم ينتقاددارا بودن تفکر ا زیبر شواهد ن یمبتن یپزشک ایشواهد  نیبهتر يبر مبنا ینیبال يریگ میدر تصم گریطرف د از
بر شواهد، استدالل  یمبتن یپزشک میشود. مفاه یم ییشناسا ینیبال يها تیاز موقع ياریابزار 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 يبرا يا نهیزم شیبه عنوان پ يآموزش تفکر انتقاد تیاهم یآموزش پزشک یجهان ونیفدراس
 يمهارت تفکر انتقاد یستیبا یپزشک يکند که دانشکده ها یموضوع اشاره م نیخود به ا یالزام ياز استانداردها یکیر داده و در قرا

کنند  لیو تحل هیرا تجز هایماریب ینیبال يها یژگینتوانند و انیاگر دانشجو هایماریب صیآموزش دهند. در هنگام تشخ انیرا به دانشجو
 یرسم ریرا به صورت غ ینیمهارت استدالل بال انیاز دانشجو ياریشود. در حال حاضر بس یم فیتوص فیآنان ضع ینیاستدالل بال

 يمجموعه ا يبند تیپزشکان با تجربه با سازمان دادن و اولو سهی. در مقارندیگ یم ادی یمتفاوت يها تیفیبا ک ینیبال يدر چرخشها
بر  یو تفکر مبتن لیو تحل هیو با قدرت تجز يماریهر ب يدیکل يها یژگیو تطابق با و سهیمقا قیاز طر ماریب ياز عالئم و نشانه ها

کرده و بر اساس استفاده از  یسازمانده قیرا به طور دق ماریتواند مشکل ب یکنند که م یرا فراهم     م يچهارچوب نظر کی اسیق
 ياز چالشها یکینشان داد  یدر دانشگاه علوم پزشک یعموم یبرنامه پزشک یابیدرست برسند. ارزش صیشواهد موجود به تشخ نیبهتر
 نیبر شواهد است. هم چن ینمبت ینیبال يریگ میو تصم ینیو استدالل بال يمهارت تفکر انتقاد یعدم توجه به آموزش رسم یاساس
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در  افتهیسه موضوع مهم به صورت ادغام  نیا قیداخل و خارج نشان داد که تاکنون تلف يانجام شده در دانشگاه ها يجستجو
 ینیبال يریگ میو تصم ینیتفکر نقاد، استدالل بال یبرنامه درس 1394منظور از سال  نیصورت گرفته است لذا بر ا يها کولومیکار

 .دیگرد یابیاجرا و ارزش ،یطراح یعموم یپزشک يها کولومیدر کار

 

 :یخارج اتیتجرب

 تیتقو قیاز طر يدمهارت تفکر انتقا تینشان داد که تقو جیانجام شد نتا کایمعتبر آمر ياز دانشگاهها یکیکه در  يمطالعه ا در
ضمن  کایر کشور آمرد يگری). در مطالعه د1شود ( یپزشک انیدر دانشجو ینیتواند سبب ارتقا استدالل بال یم يداریتفکر د يمهارتها

 يریگ میتصم تیتقو يتفکر برا يانش صرف است ضرورت گنجاندن آموزش مهارتهاباالتر از داشتن د بابتنکته که ط نیبر ا دیتاک
به صورت  ینیالب يریگ میو تصم ینیاستدالل بال ،يتفکر انتقاد میمفاه يمطالعه مرور کی). در 2قرار گرفت( دیمورد تاک ینیبال

راستدالل دعملکرد سبب ضعف  طهیدانش و چه در ح طهیچه در ح فکرشد که ضعف در ت انیشدند و ب فیمرتبط با هم تعر میمفاه
 )3شود.( یم يریگ میو تصم

نشان داد که  جیانجام شد نتا یپزشک انیدانشجو يبر شواهد برا یمبتن یو پزشک يآموزش تفکر انتقاد قیتلف یامیدانشکده م در
 )4دارد.(  وجود انیموزش آن به دانشجوتفکر نقاد و آ تیبه تقو ازین ینیبال يریگ میشواهد و تصم نیجهت استفاده از بهتر

شد که  انیب ومورد توجه قرار گرفت  ینیآموزش تفکر نقاد و سپس آموزش استدالل بال زیاسکاتلند ن يداند یدانشکده پزشک در
 )5مهارتها را به طور کامل آموزش بدهند.( نیتوانند ا یمعمول نم یآموزش يبرنامه ها

 جیقرار گرفت. نتا هسیمورد مقا يو کشور اندونز ایدر دو دانشگاه کشور استرال ینیآموزش مهارت استدالل بال یقیمطالعه تطب کی در
 )6است.( يرضرو ییایو چه در آس یغرب يتفکر چه در در دانشگاهها يمهارتها تیدرس توجه به تقو نیا ینشان داد که در طراح

 

 :یداخل اتیتجرب

ند که آموزش تفکر نقاد آموزش دادند و نشان داد انیرا به دانشجو ینیو استدالل بال يو همکاران مهارت تفکر نقاد یاکبر سلطان دکتر
شد که در  یراحط یمتفاوت یطول يتمها زیتهران ن ی) در دانشگاه علوم پزشک7موثر است. ( انیدانشجو یاسیاستدالل ق ز،یبر آنال

موزش استدالل آو همکاران جهت  یعیصنا فیظر دی) دکتر ناه8آموزش داده شد.( ینیبال ت تفکر و استداللیتمها تقو نیاز ا یکی
وزش نحوه مواجهه با کردند که آم انیب سندگانیبر آموزش تفکر نقاد استفاده کردند نو دیبا تاک هایماریاز روش شرحنامه ب ینیبال

 )9گردد.( یم انیدانه دانشجوتفکر نقا تیتقو بسب هایماریو استفاده از شرحنامه ب يماریعالئم ب

 صیه به تشخمدلها توج نیا شتریکردند. در ب شنهادیشش مدل را پ ینیو همکاران جهت آموزش استدالل بال یزدانیشهرام  دکتر
 يفکر انتقادتآموزش  تیکرمانشاه اهم یو همکاران در دانشگاه علوم پزشک ي) جعفر10دارد.(  یتفکر نقش مهم حیصح ریدرست و س
ضرورت  کیرا  یرسم کولومیمهارت در کار نیو گنجاندن آموزش ا کولومیکار ینیو بازب دادندقرار  دیرا مورد تاک انیبه دانشجو
 یپزشک انینشجودا يتفکر انتقاد تیتقو يرا برا یآجا مدل یو همکاران در دانشگاه علوم پزشک يمفاخر می) دکتر مر11دانستند.(

 )12قرار گرفت.( دیمناسب 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 يزیبرنامه ر  94ماه  بهشتیحاضر از ارد ندیفرآ

 

 افتهیادغام  یبرنامه درس نیبه تدو ازیضرورت ن هیتوج یسنج ازیاول: ن مرحله

 انیو دانشجو دیمرور مستندات انجام شده و سپس نظرات اسات یسنج ازین نیانجام ا يصورت گرفت. برا یسنج ازیمرحله اول ن در
 يپس بر اساس الگوسقرار گرفت و  یمورد بررس زین ایمعتبر دن يدانشگاه ها يها کولومیقرار گرفت. کار یمورد بررس لیفارغ التحص

 .دیردهدف محور، اهداف درس مشخص گ

ع مختلف در مقاط یدرس به صورت طول نیا نیمطرح شد و تدو 1394دانشگاه در سال  یآموزش يدر شورا یسنج ازین نیا جینتا
 قرار گرفت. دییمورد تا

 

 مسئول برنامه انیو دانشجو ارانیو دست دیاسات يدوم: توانمند ساز مرحله

 نیدر ا ارانیتو دس دیمخصوص اسات يتوانمند ساز يمسئول برنامه، دوره ها انیو دانشجو ارانیو دست دیاسات يتوانمند ساز جهت
فکر نقاد دعوت تتهران جهت ارائه کارگاه  یعلوم پزشک انیصاحبنظر دانشجو دیاسات یکیشروع برنامه از  يخصوص صورت گرفت. برا

دوره  نیز مدرسا يادیتعداد ز نیرا ادامه دادند هم چن يتوانمند ساز خود دانشگاه دیبعد اسات يبه عمل آمد و سپس در دوره ها
 داشتند. زیرا ن یارشد آموزش پزشک یخود مدرك کارشناس یعالوه بر رشته تخصص

 

ه ب یعموم یپزشک کولومیدر مقاطع مختلف کار افتهیسه موضوع ادغام  نیوارد کردن ا يبرا يزیسوم: برنامه ر مرحله
 شده ینیصورت النه گز

 تیرت تقوو ضرو یپزشک عموم کی يهایتوانمند فیدانشگاه و تعر 1388در سال  یعموم یادغام شده پزشک کولومیکار يمبنا بر
 یعموم یزشکپدرس در طول دروه  نی، اWFME يبر شواهد در استانداردها یمبتن يریگ میو تصم ینیاستدالل بال ،يتفکر انتقاد

 شد. يزیو برنامه ر یطراح یبه صورت طول

 انیاز دانشجو یکیو  یداخل نیو متخصص یآموزش پزشک نیمتشکل از متخصص يگروه مجاز کیارائه درس به عهده  تیمسئول
ا جهت ارائه ر یعموم یهفت ساله پزشک کولومیارائه در طول کار يزمانها نیگروه در جلسات متعدد بهتر نیگذاشته شد. ا یپزشک

ستدالل ا ،يدروس تفکر انتقاد يمختلف و طرح دوره ها يدانشگاه ها يها کولومیکاردرس مشخص نمودند و ضمن مطالعه  نیا
دوره هفت ساله را  در طول افتهیسه موضوع  به صورت ادغام  نیارائه ا يبر شواهد، راهکار ها یمبتن ینیبال يریگ میو تصم ینیبال

گروه  ریل با سادر مقاب نینوشته شد و هم چن روهگ نیا يدرس با همکار نیمورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و سپس طرح دوره ا
مشارکت  . به منظوردیو سهم آموزش هر گروه مشخص گرد یدوره آموزش نیا اتیجزئ ینیو بال یعموم ه،یعلوم پا یآموزش يها

فتر توسعه و د یهمکار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک انیدر گروه دانشجو اتیجزئ نیا ییدانشجو يگروه 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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 یآموزش يطرح دوره و روشها يساز ییسوم: نها گام

احل قبل ذکر شد که در مر یسنج ازی. پس از انجام ندیگرد میو تنظ هیبر اساس ده گام هاردن ته افتهیدرس ادغام  نیدوره ا طرح
 یابیزشار لیو تحل هیتجز رینظ طهیح يسطوح باال یشناخت طهیح نیمشخص شدند در تدو يریادگی يها طهیو ح یاهداف آموزش

 شد. یبه اهداف مهارت یخاص اریدرس توجه بس تیبا توجه به ماه نیچنمورد توجه قرار گرفت و هم  تیو خالق

ه و سپس مطالب بزرگساالن تالش شد که مطالب از ساده شروع شد يریادگیتوا با توجه به اصول مح بیو ترت یبرنامه درس يمحتوا
 شد. نییتع ریمطالب به شرح ز یبعد مطرح گردد. توال يتر در سالها دهیچیپ

در  مارستانیبدر  ماریتماس زودرس با ب ینیجهت مشاهده موارد بال نیتفکر نقاد در ترم اول صورت گرفت و هم چن يتئور آموزش
 شد. هیارا کیشده در درس آداب  ینیبرنامه به صورت النه گز نیشد. ا یجلسه طراح کی

بر  ینیموارد بال ی. موارد مطرح شده در نقشه مفهومدیارائه گرد انیبه دانشجو 1یترم دوم آموزش تفکر نقاد بر اساس نقشه مفهوم در
 هیمباحث اول یمفهوم ينقشه ها نیا یو طراح رییدر تغ نیبود همچن انیدانشجو هیعلوم پا طهیاساس مطالب آموخته شده در ح

برنامه به صورت النه  نی. ادیادغام شده و ارائه گرد میبر شواهد با ابن مفاه یمبتن ینیبال يریگ میصمبر شواهد و ت یمبتن یپزشک
 شد. هیشده در درس آداب دو ارا ینیگز

 دیگرد یبررس هیلوم پاع انیبا عالئم و نشانه ها در سطح دانشجو ینیبال ماریب کی هایماریترم سوم با استفاده از روش شرحنامه ب در
 ،ینیاستدالل بال شرحنامه ها و آموزش نیارائه ا نیعالمت مورد بحث قرار گرفت . در ع نیمنطبق با ا ینیو سپس سه شرحنامه بال

رنامه به صورت ب نیآموزش داده شد. ا زین میتصم میبر شواهد و مفاه یمبتن يریگ مینقاد و توجه به تصم رتفک تیتقو يراهکارها
 شد. هیشده در درس آداب سه ارا ینیالنه گز

برنامه به  نیرفت. اقرار گ دیمورد تاک ماریب نیدر بال یبه صورت عمل یقبل میمفاه ماریترم چهارم با برنامه تماس زودرس با ب در
 شد. هیار اراشده در درس آداب چه ینیصورت النه گز

 یه اصول اجتماعدرس ضمن توجه ب نیمطرح شده در ا ینیطبابت و در قالب موارد بال یدرس آداب اجتماع کیترم پنجم در قالب  در
 قرار گرفت. دیمورد تاک ینیشواهد جهت پاسخ به سئوال بال يو جستجو ینیطبابت مباحث تفکر نقاد، استدالل بال

و نحوه  ینیمورد بال جلسه ارائه کیدر هر بالك ارائه شده  يوپاتولوژیزیبه مقطع ف انیو ورود دانشجو هیدوره علوم پا انیاز پا پس
 .دیگرد هیشد و ارا ینیمختلف النه گز يهایماریبرخورد با آن با توجه به شرحنامه ب

ش داده شد در بخش آموز ینیبال يریگ میتفکر نقاد و تصم ،ینیاستدالل بال یاصل میمفاه نیدر زمان ورود به بال ینیدوران بال در
 نیزش داده شد اده روزه آمو يدوره مجزا کیو روش بلند فکر کردن در  هایماریبر اساس شرحنامه ب ینیمباحث استدالل بال یداخل

 د ارائه دادند.بر شواهد احاطه داشتن یمبتن یتفکر نقاد و پزشک میکه در خصوص مفاه یگروه داخل دهیآموزش د دیدوره را اسات

شواهد،  ي، جستجوPICOبر اساس فرمت  ینیسئوال بال نیتدو ریبر شواهد نظ یمبتن یپزشک یلیمباحث تکم يسال دوم کارورز در
 يمجازآموزش دهنده جزء گروه  دیاسات هیو نسبت شانس و ... آموزش داده شد. کل یابینسبت ارزش ينقادانه 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  یزشکپو دفتر توسعه دانشکده  یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک يدر گروهها انیدانشجو ینیبال يدوران کارورز در
بازخورد  فتایدر يارائه دادند و برا انیتر بهدانشجو دهیچیپ يها case يسر کیمباحث قبل را بر اساس  پیمنتورش يگروه ها
 .یواتساپ ياز گروه ها شتریهرچه ب

ر گروه کوچک، دآموزش  ،یتعامل یآموزش سخنران ياستفاده شد. در ارائه دروس از روشها دیارائه بازخورد تحت نظارت اسات يبرا
 آموزش در واتساپ استفاده شد. نیو همچن میبر ت یرونه، آموزش مبتنکالس وا

بر  یمبتن يریگ میو تصم ینیمهارت استدالل بال تیو اطفال با هدف تقو یداخل يدر گروه ها یجلسات گزارش صبحگاه نیهمچن
 Clinicoجلسه کیجلسات را به عهده گرفتند. در هر فصل  نیا تیهدا تیمسئول دهیآموزش د یداخل ارانیشد و دست یشواهد طراح

Pathologic Conference برگزار دیبرگزار گرد يو مجاز يبزرگ دانشگاه همزمان به صورت حضور يسالنهااز  یکیدر  زین .
 تیسمت تقو شد جلسات به ینمود و تالش م یشده را با گروه صاحبنظران مشورت م یمعرف ماریکننده قبل از جلسه در خصوص ب

به ارائه  زین یژورنال کالب بخش داخل ساتبرود. جل شیبر شواهد پ یمبتن يریگ میو تفکر نقادانه و تصم ینیمهارت استدالل بال
گرفت و در  یکامل صورت م ي، جستجوPICOبا فرمت  ینیو در پاسخ به هر سئوال بال افتیخصوص اختصاص  نیمقاالت در ا
 اریتدر اخ 1شده یابیصفحه از خالصه ژورنال کالب به صورت خالصه مقاله ارز کیگرفت و  ینقادانه مقاالت صورت م یابیجلسات ارز

 گرفت. یقرار م انیدانشجو

 

 انیدانشجو يریادگیو  تیرضا جیبا نتا يروشنگر یابیمدل ارزش قیبرنامه بر اساس تلف یابیچهارم: ارزش مرحله

 تیرضا يبرا يوشنگربرنامه ر یابیاز مدل ارزش نیو رفتار ) استفاده شد. هم چن يریادگی ت،یبرنامه از ( سنجش رضا یابیجهت ارزش 
رد سنجش آن آزمون مو یبر اساس نمرات کالس انیدانشجو يریادگیپرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .  کی لهیبوس انیدانشجو

و  ینیستدالل بالا 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 يریگ میتصم

قرار گرفتند.  یسمورد برر انیو دانشجو دیاسات دگاهیمهم برنامه از د يها یژگیمشکالت و و زین يروشنگر ياستفاده از الگو جهت
و  دیاسات دیز دا 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: يها وهیش

 تعامل يها وهیش

 و دانشگاه یدانشکده پزشک یآموزش يشورا ارائه دوره در جلسه-1

                                                   
1 Critically appraised topic 
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 FAIMER یآموزش پزشک یالملل نیدر سازمان ب هیارا-2

 یعموم یآموزش پزشک یسازمان جهان ابانیدر جلسه ارز هیارا-3

 کشور گرجستان یدر جلسات اعتباربخش هیارا-4

 Implementation and evaluation of extra curricular Themes for Undergraduateانتشار مقاله -5
basic science medical Courses at Shiraz medical school مجله  درJournal of Education and 

Health promotion 

 Teaching clinical reasoning to undergraduate medical student by illness Scriptانتشار مقاله -6
method a randomized controlled trial  مجله   درBMC Medical Education 

 TeachingEvidence Based Medicine( EBM) to Undergraduate medical studentsانتشار مقاله -7
through flipped classroom Approach مجله   درShiraz E-Medical Journal 

 Journal ofمجله  در Early Clinical Exposure Program in learning renal physiologyانتشار مقاله -8
Advances in Medical Education and Professionalism 

آموزش علوم  يکشور شیهما نیو دوم ستیطبابت در ب یماعدرس آداب اجت يو اجرا نیتدو ،یسنج ازیارائه خالصه مقاله ن-9
 یپزشک

 Qualitative evaluation of General Practitioner training program as viewed byانتشار مقاله -10
graduates مجله   درJournal of Advances in Medical Education and Professionalism 

مجله  در Program evaluation of an Integrated basic science medical curriculumانتشار مقاله -11
Journal of Advances in Medical Education and Professionalism 

 

 حاصل: جینتا

 شتریب صورت گرفت یسنج تیترم ها رضا هیاز برنامه بعد در خصوص کل انیدانشجو يباال تینشانگر رضا یسنج تیرضا جینتا
 بودند. یاز برنامه راض انیدانشجو

صورت  یننتریدوره ا انیاز کل درس در پا یسنج تیرضا کیانجام شده در هر ترم در خصوص هر مبحث  یسنج تیعالوه بر رضا 
 بود.     ریآن به شرح ز جیگرفت که نتا

 يریادگی

 انیدانشجو %95 یانیپا يآزمونها افتهیدوره بود. در آزمون ادغام  نیدر ا انیقسمت نشان دهنده نمره قابل قبول دانشجو نیا جینتا
 نیانگیاعالم شد م 5از  55/3 انیدانشجونمره آزمون تفکر نقاد  نیانگیم یکالس يرا کسب کرده بودند. در آزمونها 14 ينمره 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 یبود. در درس پزشک

 رفتار

 -رو به جلو ینیبال در خصوص استدالل انیاز دانشجو %87,6شده نشان داد که  نییتع ستیبا استفاده از چک ل دیاسات یابیارز جهینت
 در سطح  مناسب عمل کرده بودند. یداخل يهایماریب صیرو به عقب و اصل امساك در تشخ ینیاستدالل بال

 :يبرنامه براساس مدل روشنگر یابیارزش

از  نیذکر شده است. هم چن ندیدر قسمت نقد فرا جیقرار گرفت که نتا یمورد بررس یداخلو  یتوسط صاحبنظران خارج برنامه
 یادداشت کنند. بررسی و تحلیل نوشتارهاي تعقلی 1دانشجویان خواسته شد که تجربیات یادگیري خود را به صورت نوشتار تعقلی

 يریادگیهفت ساله سبب  کولومیدوره در طول کار يآرام ، اجرا یآموزش ياعتماد، فضا ت،یمیصم ،ینشان داد که هم دل انیدانشجو
نوشته  يبر اساس جزوه ها يریادگیمتداول  وهیروش آموزش باعث شده بود از ش نیکردند که ا انیب انیآنان شده بود. دانشجو قیعم

.بودندبروند، لذت برده  یمتنوع آموزش يبا روشها يریادگیشده به سمت   

رفتار  رییر خصوص تغدموارد ارائه شده بود.  هیفعال از بق يریادگی ،يریادگیمشارکت در  د،یتوسط اسات اتیاشتراك گذاشتن تجرب به
قاء مهارت و در ارت caseبر  یمبتن يکار در گروه کوچک در آموزشها ،يتئور يکالسها ياعالم کردند که آموخته ها انیدانشجو

برنامه  ریگاه با ساکار يتداخل ساعات برگزار رینظ ییها تیآنان موثر بوده است. البته محدود يریگ میو تصم حیصح ینیاستدالل بال
لب توسط از مطا یموشکافانه برخ یو بررس شتریجهت مرور ب یعدم فرصت کاف د،یمتفاوت اسات انیموظف در بخشها، فن ب يها

 مطرح شد.  انیدانشجو

 :نقد

بحث و تبادل  در جلسات ندیفرا نیاستفاده شده است ا یو داخل یاز نظر صاحبنظران خارج ندیتاکنون جهت نقد فرا 1394سال  از
سسه در مو يموسسه و فلوها نیو نظر صاحبنظران ا دهیگرد ی) معرفFAIMER( یآموزش پزشک ینظر با صاحبنظران انجمن جهان

زخورد موسسه با نیشده صاحبنظران ا یطراح ینیبال يها Caseدرس و بخصوص  ائهخصوص آن اخذ شده است. در خصوص نحوه ار
 بود. ریه شرح زببازخوردها  نیاز ا يدر نمونه ا نیارائه دادند که مورد استفاده قرار گرفت . هم چن ندیرا به صاحب فرا ییها

 نیبا ات در ابتدا به صورت کار در گروه کوچک در نظر گرفته شده بود که بر اساس مشور يدرس تفکر انتقاد سیروش تدر •
 .افتی رییتغ یمفهوم ينقشه ها يصاحبنظران به صورت آموزش بر مبنا

ش سنجش بر رو نیها و همچن ینیروش آموزش شرحنامه بال کیبرد امیلیو يبا مشورت با آقا ینیدر خصوص مهارت استدالل بال •
 ]در نظر گرفته شد1با شرحنامه [ یاساس آزمون هماهنگ

 نیساس استاندارد اابر  ابانیارز هیشد و کل یمعرف ندیفرا یآموزش پزشک یجهان ونیسازمان فدراس ابانیبا ارز یدر جلسات هماهنگ •
ران در صاحبنظ نیاعالم نمودند. ا یعموم یانجمن آموزش پزشک يضرور يسه مهارت را جزء استانداردها نیسازمان آموزش ا

 الزم ارائه دادند. يبازخوردها انیدانشجو یتعقل يهاخصوص نحوه انجام نوشتار

                                                   
1 Reflective essay 
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کشور  نیبنظران او مورد توجه صاح دیارائه گرد ندیفرا نیکشور گرجستان ا یپزشک يدانشکده ها ابانیبا ارز یدر جلسه هماهنگ •
 قرار گرفت.

الت و مقا يبازنگر و داوران در یالملل نیمختلف درس از نظر صاحبنظران ب يبا توجه به ارائه مقاالت مختلف از قسمتها نیهمچن •
 استفاده شد. ندیفرا

 یلمع تهیگرفته شد و در جلسات کم ندیصاحبنظر در خصوص فرا یعلم اتیه ينظرات اعضا زیسطح کشور و کالن منطقه ن در
امل ارائه شد و کدانشگاه به طور  نیبرنامه ا يکشور ینیدرس استدالل بال یطراح یعلم تهیدر جلسات کم نیو همچن ادیکشور المپ

ها شفافتر  تمیآ و دیگرد لیصاحبنظران تعد نیشرحنامه با نظر ا یمثال آزمون هماهنگ طوراز بازخورد صاحبنظران استفاده شد. به 
 شد. یطراح

قرار بود درس  هیولت ااستفاده شد. به طور مثال در جلسا انیدانشگاه و دانشجو یعلم اتیه ياز بازخورد اعضا زیسطح دانشگاه ن در
علوم  5ه ترم ب انیو دانشجو یعلم اتیه يو اعضا نیمنتقل شود که پس از صحبت با مسئول يطبابت به دوره کارورز یآداب اجتماع

 انیظر دانشجوبا ن نیکرد. همچن دایپ رییبه روش کالس وارونه تغ ینیبال يریگ میقسمت تصم سیروش تدر نیجابجا شد همچن هیپا
 .دیگرد لیمباحث تعداز  یبرخ

 ینیبال يشهامقرر شد در بخ زیاز مباحث، ن یموشکافانه برخ یجهت بررس یخصوص تداخل کالسها با برنامه و عدم فرصت کاف در
نداشته  يگرید یبرنامه آموزش انیده روز دانشجو نیدرس به صورت جداگانه در ده روز برگزار شد و در ا نیا يکالسها يکارآموز

و همکاران  انیجرصورت گرفت. نقد م انیدانشجو يارائه بهتر مطالب و توجه به بازخورد ها هتج نیمجدد با مدرس یباشند. هماهنگ
وجود  يه صورت مجازاز مطالب ب يدرصد هیبه ته ازیکرونا ن یانجام شده نشان داد که با توجه به پاندم یشیبر اساس بازاند ندیفرا

 برگزار شد. ياول بصورت مجاز يکرونا کارگاهها بخصوص در ترم ها یپاندم دارد و در دوران
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 ییماما یدوره کارشناس انیدانشجو يها يتوسعه توانمند یبرنامه آموزش يساز ادهیو پ نیتدو

 يحرفه ا ينقش ها رشیجهت پذ

Developing and implementing a educational program to improve the competencies of 
midwifery students for accept professional roles 

 

 : شهرکرددانشگاه

 

 یمیدکتر معصومه رح ،يدهکرد یسیرئ بایز دهی: دکتر سندیفرآ صاحب

 

 یدکتر فرشته راست ،یبهاره متق ،یکرم ،اکرمیصالح اری:  دکتر شهرندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

 يحرفه ا ينقش ها رشیجهت پذ ییماما یدوره کارشناس انیدانشجو يها يتوانمند توسعه

 

 : یاختصاص اهداف

 ينقش حرفه ا يفایجهت ا ییمورد انتظار دانش آموختگان حرفه ماما يها يتوانمند یی. شناسا1

 ییماما یمورد انتظار دوره کارشناس يحرفه ا يها ياز توانمند يبرخوردار زانیاز جهت م ییماما انیدانشجو یابی. ارز2

 توسط آنان يحرفه ا يها يکسب توانمند يدر راستا ییماما انیآموزش دانشجو یفعل يچالش ها نیی. تب3

 آنان يحرفه ا يها يجهت توسعه توانمند ییماما انیبرنامه مدون و ساختارمند آموزش دانشجو نی. تدو4

 يحرفه ا ينقش ها رشیجهت پذ انیدانشجو يها يتوانمند برنامه ساختارمند توسعه ي. اجرا5

 يحرفه ا ينقش ها رشیجهت پذ انیدانشجو يها يبرنامه توسعه توانمند یآموزش یاثربخش یابی. ارزش6
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 مسئله: انیب

 ییها توانا رشته نیاست که دانش آموختگان ا نیسالمت، ا يدر حرفه ها ژهیبه و یآموزش ينظام ها يرو شیپ ياز چالش ها یکی
سالمت، کسب  يها است که هدف از آموزش حرفه یدرحال نی). ا1ندارند ( یرا به قدر کاف یواقع طیکار در شرا يو مهارت الزم برا

نبوده و مطالعات  یقاعده مستثن نیاز ا زین یی). رشته ماما2رشته ها است ( نیدانش آموختگان ا طتوس یکاف يحرفه ا يها يتوانمند
 ينقش حرفه ا يفایالزم جهت ا يها ياز توانمند ،یلیموارد، پس از فارغ التحص ياریدر بس زین ییماما انیدهد که دانشجو ینشان م

 یبه شمار م یآموزش عال یاز ارکان اساس رانیفراگ ازیمورد ن يها يو توانمند امهارته ییشناسا ن،ی). بنابرا3( ستندیخود، برخوردار ن
در آموزش  یاتیح و يدیکل يمورد انتظار، امر يحرفه ا يها يدانش آموختگان از توانمند يبرخوردار زانیاز م نانیرود و کسب اطم

المت و بهداشت در حوزه سالمت، در ارتقاء س تیاهمبا  ياز حرفه ها یکیبه عنوان  یی). حرفه ماما5, 4سالمت است ( يحرفه ها
 نیباشد. بنابرا یاماها ممتماس مادران باردار و نوزادان با  نیشتریو ب نیدر اغلب مواقع اول رای). ز6دارد ( یزنان جامعه، نقش اساس

 اریتواند نقش بس یتوسط آنان م اتاز ارائه خدم شیمدون، پ يبا استفاده از برنامه ها ،ییدانش آموختگان حرفه ماما يتوانمندساز
 یالملل نیب  نوی) و کنفدراسWHO( یسازمان بهداشت جهان نرو،ید. از امادران و نوزادان داشته باش ریدر کاهش مرگ و م يموثر

 آموزشاز  یمیز نا شیب نکهی). با توجه به ا7آنها شده اند ( يتوانمند شیو افزا یی) خواستار اصالحات آموزش ماماICMماماها (
) و 8(یستگیشا بر یآموزش مبتن يهااز مدل يرویاصالحات، پ نیا یاست؛ محور اصل ینیبه صورت بال یدر دوره کارشناس ییماما

 يهاهارتمشامل بهبود  ییامدهایپ ت،یبر صالح ی). آموزش مبتن9ها است ( تیکننده صالح تیتقو یآموزش يبرنامه ها یطراح
از  نکهی. ضمن ا)10ارد (را به دنبال د یعمل ياعتماد به نفس آنان در مهارت ها شیو افزا ماریاز ب تبهبود مراقب ان،یدانشجو ینیبال

الزم است، مدرسان  نیاست، بنابرا ینیو بال یعمل يها يتوانمند ازمندین ییآموزش ماما يدرصد از برنامه ها 50از  شیکه ب ییآنجا
 ییماما انیوموثر و مطلوب جهت دانشج يریادگی يها طیبا فراهم کردن مح نیخود در بال يحرفه ا يعالوه بر توانمند ییماما
 یکاف يحرفه ا يها ياز توانمند يحرفه ا ينقش ها رشیو پذ  یلیاز فارغ التحص شیحرفه، پ نیا رانیحاصل کنند که فراگ نانیاطم

و معتبر امکان  موثر یآموزش يبرنامه ها ياحرفه ها و اجر نیا یآموزش نیو مسئول نیمهم بدون تالش مدرس نیبرخوردار باشند. ا
ر جهت بهبود و توسعه دموثر  یتواند، گام یم انیو دانشجو دیمدون جهت اسات یبرنامه آموزش نیدوت ن،ی). بنابرا11نخواهد بود ( ریپذ

نبال مشاهده دز به یحاضر ن ندی). فرا12باشد ( یموثر م اریآنان بس ينقش حرفه ا رشیپذ يدر راستا انیدانشجو يها يتوانمند
 ییحرفه ماما يانقش ه رشیمورد انتظار جهت پذ يحرفه ا يها يآنان از توانمند یناکاف يو اطالع از برخوردار رانیعملکرد فراگ

 .دیگرد یابیرزاجرا و ا ،یگام طراح 6در  ییماما انیدانشجو يها يتوسعه توانمند یکه برنامه آموزش بیترت نیانجام گرفت، بد

 

 :یخارج اتیتجرب

 midwifery competency" ،competency-based" يواژه ها دیبا استفاده از کل ات،یمرور شواهد و تجرب جهت
education ،"midwifery education"،"professional role"یاطالعات يها گاهیپا)pubmed ،google scholar 

و در  دهیکشد که با مطالعه عنوان و چ استخراجمقاله  20. در مجموع دیجستجو گرد یزمان تی) بدون اعمال محدودscopusو 
 گردد. یرائه مامقاله  4واژه  تیمحدود لیقسمت بدل نیکه در ا دیمقاله مرتبط انتخاب و استفاده گرد 6متن کامل،  ازیصورت ن

Collington  دانش آموختگان و  انیاز دانشجو يحرفه ا يها يو آزمون توانمند یدر انگلستان  بعد از نظر سنج 2012در سال،
زنان و کودکان بر  يماما در مراقبت ها یاتیبا توجه به نقش ح ایتانیبر ییو ماما يپرستار یمل يشورا ،ییبا تجربه رشته ماما نیشاغل

نمودند.  دیتاک یلیاز فارغ التحص شیپ انیجهت دانشجو یآموزش طیو فراهم کردن مح یآموزش يستانداردهامطابق با ا یعمل يریادگی
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جهت  يحرفه ا نیو ب يحرفه ا يها میت لیباشد. تشک یم لیتحصها دوره  يزمان جهت توسعه توانمند نیمعتقدند مناسب تر رایز
 قیاز طر يمدون  و ساختارمند جهت ارتقا حرفه ا يبرنامه ها ياجرا ن،و دانش آموختگا انیاز دانشجو ینظر سنج ،ینیبال یابیارز

 هیشب يها طیاستفاده از مح ،يحرفه ا يپروتکل ها یکمک به توسعه و به روز رسان ن،یو حضور در بال یآموزش يکارگاه ها يبرگزار
بر کار  دیو تاک ییماما دیاسات يانمندسازتو ،يحرفه ا دیتوسط اسات ییماما لدیمختلف در ف يوهایسنار يساز ادهیشده و پ يساز

 ).7شده است ( شنهادیماماها پ ياست که جهت توسعه توانمند ییراهکارها یمیت

و در بدو  یلیرغ التحصاز فا شیمدون پ یآموزش يدوره ها يو برگزار انیو انتظارات دانشجو ازهاین یو بررس یابیارز زین ایاسترال در
اعتماد به نفس،  شیافزا يبه عنوان راهکارها ،ینیبال يدر مرکز مهارت ها یعمل يآموزش مهارت ها نیو همچن ینیبال طیورود به مح

 ارائه شده است. ییحرفه ماما يمهارت ها شیو افزا اتدر ارائه خدم تیفیک

Sharon  ینیدانش بال یابیدر ابتدا ارز ،ییدانش آموختگان رشته ماما يها يبه منظور توسعه توانمند يدر مطالعه ا 2018در سال 
رفع چالش  ياراه حل ه تایو نها ییشواهد و عمل را شناسا نیب يرا انجام داد و سپس شکاف ها یلیدر سال آخر تحص انیدانشجو
رکز مجدد بر آموزش و و تم یآموزش يکالس ها ،يساز هیبر شب یمطالعه آموزش مبتن نینمود. در ا ائهها را ار يتوانمند تیها و تقو
 ).13ارائه شدند ( انیدانشجو يها يتوسعه توانمند يبه عنوان راهکارها ینیبال يمهارتها

Champion  و با هدف توسعه  مادران و نوزادان يباال ریمرگ و م لیکه به دل یجنوب يقایدر آفر يبا انجام مطالعه ا 2019در سال
 يجرا نمودند. اجراو ا یرا طراح ییماما انیدانشجو یستگیبر شا یمبتن يانجام گرفت. مدل ها انیدانشجو يتوانمند ساز يبرنامه ها

 کیداشت تا  دیکتا انیمرب يآنها به موازات توسعه مهارت ها يو تئور یعمل يکه بر مهارت ها انیانشجود یستگیبر شا یمدل مبتن
 يحرفه ا يها يانمندتو شیآن بر افزا ریاز تاث یمدل، حاک نیا يسه ساله اجرا یآنان ادامه داشت. بررس یلیسال بعد از فارغ التحص

 ). 14بود ( ییو ماما يپرستار انیدانشجو

 

 :یداخل اتیتجرب

 انیدانشجو يندتوانم "و  "ییآموزش ماما" يها دواژهیبا کل Sidو  Magiran یاطالعات يها گاهیپا یشواهد داخل یمنظور بررس به
حرفه  يها يانمندتو تیتقو يکه در راستا یبرنامه آموزش يو اجرا یطراح انگریکه ب يمورد جستجو قرار گرفت و مطالعه ا "ییماما

 یابیدست زانیو م ینیلموانع آموزش با یسبه برر ییآموزش ماما نهیو مطالعات متعدد در زم دینگرد افتیباشد،  ییماما انیدانشجو يا
 ).15, 14اکتفا نموده اند( يضرور يرشته به حداقل ها نیا رانیفراگ

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 ،ییماما وستهیو ناپ وستهیپ یکارشناس یانیپا ترم انیدانشجو يبرا 1400-1399 یلیسال اول و دوم سال تحص میحاضر در ن ندیفرآ
به مرحله  دنیبا رس زین لیدر حال تحص انیدانشجو يمد نظر بوده و برا ندیفرا ي. تداوم اجرادیو اجرا گرد ینفر بودند، طراح 23که 

 یکارشناس انیدانشجو یانیپا یابیحاصل از ارز جینتا يبر مبنا ندیفرا نیاجرا خواهد شد. در ا ییماما ییکارشنادر دوره  لیتحص یانیپا
 انیدانشجو نیار امورد انتظ يها يجهت توسعه توانمند یدوره، برنامه ساختارمند و مدون آموزش نیا نالیآزمون ف قیاز طر ییماما

 قرار گرفت. یابیاجرا و مورد ارزش ،یطراح ندهیآ درآنان  يحرفه ا ينقش ها رشیپذ يدر راستا
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 ت.انجام گرف 1شماره  اگرامیحاضر در هفت گام مطابق د ندی: فرا یدانش پژوه ندیانجام فرآ روش

 

 موثر ينقش حرفه ا يفایجهت ا ییدانش آموختگان رشته ماما ازیمورد ن يها يتوانمند نییاول: تع گام

رشته  نیو  شاغل انریفراگ د،یاز اسات یو نظرخواه ییماما یدوره کارشناس یبرنامه درس یمرور متون  و بررس يگام بر مبنا نیا در
مطرح در  يشورک دیبا حضور اسات نیجلسه آنال کیو در  نییرشته تع ينقش حرفه ا يفایجهت ا ازیمورد ن يها يتوانمند  ییماما

دانش  ازیمورد ن يها يتوانمند تیشد. در نها يبند تیاولو 1-5 يبند ینمرده ده اسیاز مق ستفادهارائه و با ا ییآموزش ماما
 شد: نییتع لیذ بیموثر به ترت ينقش حرفه ا يفایجهت ا  ییآموختگان حرفه ماما

 موثر ينقش حرفه ا يفایجهت ا ییدانش آموختگان رشته ماما ازیمورد ن يها يتوانمند

 

 مورد انتظار يها يآنان از توانمند يبرخوردار زانیم یو بررس رانیفراگ یابیدوم: ارز گام

مورد  يضرور يها يآنان از توانمند يبرخوردار زانیانجام گرفت و م رانیفراگ یابیحاصل از گام اول، ارز جینتا يگام بر مبنا نیا در
 ي)، آزمون هاOSCE( ی)، آزمون آسکLog Bookبا استفاده از الگ بوك ( رانیفراگ يها يتوانمند یابیشد. ارز نییانتظار تع

) انجام گرفت. در آزمون  -mini (CEXینیکوتاه مدت عملکرد بال ي) و آزمون هاDOPS( ینیالب يمهارت ها میمشاهده مستق
شده مطابق با آنچه در جدول  نییتع يضرور يها يدر خصوص مهارتها و توانمند رانیفراگ یابیارز ،ییماما یدوره کارشناس یانیپا

 )  ارائه شده است، انجام گرفت.1شماره (

 ییماما انیدانشجو یابیارز يمورد انتظار و روش ها يها يمهارت ها، توانمند نی: عناو1 جدول

 روش ارزیابی مهارت/ توانمندي ردیف

 برقراري ارتباط با بیمار 1
 mini-cex آزمون

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 توانمندي هاي مورد نیاز دانش آموختگان رشته مامایی جهت ایفاي نقش حرفه اي موثر
 مهارت هاي بالینی 1

 توانایی کاربرد و تلفیق آموخته هاي تئوري در بالین 2

 هاي پرخطر، تصمیم گیري و استدالل بالینیتوانایی مدیریت بارداري  3

 مهارتهاي ارتباطی و بین فردي، کار تیمی 4

 اخالق و تعهد حرفه اي 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

 با ارائه سناریو بالینی 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 خونریزي بعد از زایمان 5

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با ارائه سناریو بالینی 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 
ره مدیریت بارداري پرخطر: مادر باردار مبتال به پ

 اکالمپسی، پره ترم و ...

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 احیا نوزاد و معاینه فیزیکی 8

 با بیمار نما OSCE آزمون

 ارائه سناریو بالینیبا  OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

9 
غربالگري هاي زنان سنین باروري(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

 مراقبتهاي پیش از بارداري 10

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 با بیمار نما OSCE آزمون

 با ارائه سناریو بالینی OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین مراقبت هاي مادر باردار و پس از زایمان 11
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 با بیمار نما OSCE آزمون

 بالینیبا ارائه سناریو  OSCE آزمون

 DOPS آزمون

 mini-cex آزمون

 مراقبت هاي کودك و واکسیناسیون 12

 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر در بالین

 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 بیماري هاي 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 يها يتوانمند ییسوم: شناسا گام

 ازمندین رانیکه فراگ ییاه ي. توانمندستندیها در حد مورد انتظار برخوردار ن يتوانمند یاز برخ رانینشان داد که فراگ یابیارز جینتا
 ) ارائه شده است.2و توسعه آنها بودند، در جدول شماره ( تیتقو

 و توسعه تیتقو ازمندین يها يو توانمند: مهارت ها 2جدول 

 مهارت ها و توانمندي هاي نیازمند تقویت و توسعه ردیف

 مدیریت بارداري پرخطر: مادر باردار مبتال به پره اکالمپسی 1

 کنترل خونریزي بعد از زایمان 2

 مراقبت هاي کودك 3

 مراقبت هاي مادر باردار 4

 احیا نوزاد و معاینه فیزیکی 5

 

 ها يکسب توانمند يدر راستا رانیچالش ها و نقاط ضعف آموزش فراگ نییچهارم: تع گام

 نیعف آموزش اچالش ها و نقاط ض ،ییماما یکارشناس ینیدر خصوص آموزش دوره بال رانیتجارب فراگ نییتب قیگام از طر نیا در
را  لیدوره موارد ذ نیا رانی. فراگدیگرد نییمورد انتظار شده بود، تع يها ياز توانمند رانیفراگ یناکاف يدوره که سبب برخوردار
 دانستند: یها م يخود از مهارت ها و توانمند یناکاف يو برخوردار رهدو نیعوامل ضعف آموزش در ا

 ینیجهت عملکرد بال ازین شیپ يتئور يدر آموخته ها ضعف .1

 ئه آموزشدر ارا ینیبال دیاز اسات یبرخ یناکاف يتوانمند. 2

 یمیو کار ت يفرد نیب ،یارتباط ياز مهارت ها يدر برخوردار ضعف. 3

 19-دیکوو ریتحت تاث ینیآموزش بال ينادرست برنامه ها یو سازمانده ینظم یب. 4

 ینیبال يجهت آموزش مهارت ها یناکاف يریادگی يها فرصت. 5

  

 انریفراگ يها يآموزش و توسعه توانمند يها یساختارمند با هدف رفع کاست یبرنامه آموزش نیپنجم و ششم: تدو گام

د جهت ساختارمن یبرنامه آموزش کی رانیمطرح شده توسط فراگ یآموزش يبا برطرف ساختن چالش ها دیگرد یگام سع نیا در
توسط آنان  يحرفه ا يآنان و بر عهده گرفتن نقش ها یلیاز فارغ التحص شیپ ییماما انیدانشجو يها يتوانمند 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 يتوانمندساز -اول مرحله

به  رانیوزش فراگبر روند آم رگذاریعوامل تاث نیاز مهمتر سیتدر يآموزش و مهارت ها يها ياز توانمند يکه برخوردار ییآنجا از
برنامه  نیا يبتدااقدام در ا نیآموزش به عنوان مهمتر طهیدر ح ینیبال دیاسات يباشد، توانمندساز یم ینیبال يدر دوره ها ژهیو

رخوردار نبودند و با عرصه ب یکاف یتازه کار از تجربه آموزش دیمعتقد بودند اسات رانیفراگ نکهیمدنظر قرار گرفت.  با توجه به ا یآموزش
به  دیاسات يوانمندسازتجهت  یسه وجه يبرنامه توانمندساز کیراستا  نیدر ا نیالزم را نداشته اند، بنابرا ییمتنوع آشنا ینیبال يها

 دیو اجرا گرد يزیبرنامه ر ل،یشرح ذ

 )Peer Mentoringهمتا ( يگر ی) مربالف

 ییش مامامهم آموز يبه مدت دو هفته در عرصه ها يو کارورز يکارآموز يدر برنامه هاصورت عمل شد که  نیخصوص بد نیا در
 رندینان قرار بگآ يگر یمجرب و تحت مرب دیکم تجربه در کنار اسات دیبخش نوزادان و بخش مادران پرخطر، اسات بر،یشامل: بخش ل

 .اموزندیرا از آنان ب یو نحوه عملکرد آموزش

 ینیآموزش بال يدر خصوص روش ها دیاسات ي) توانمندسازب

 يرمانگاه هادر د ینیو آموزش بال سیتدر يبا روش ها ییدوره آشنا کیتازه کار در  دیداده شد که اسات یبیخصوص ترت نیا در
ه موارد و پس از آن به مدت دو هفت ندی) شرکت نماینیبال ي(راندها یو آموزش درون بخش یجلسات گزارش صبحگاه ،یآموزش

 .ندیتوانمند و باتجربه مشاهده نما ینیبال دیدر کنار اسات یا به صورت عملمذکور ر

 يوپاتولوژیزیآموزش ف يمتفاوت و کسب توانمند ینیبال يتازه کار جهت حضور در عرصه ها دیاسات ي) آماده سازج

 ،ياعصاب، انکولوژ يدر بخش ها یمارستانیب يها فتیدر ش ینیبال دیاسات یتازه کار با همراه دیمنظور به مدت دو هفته، اسات نیبد
 ندیا کسب نمارعرصه ها  نیجهت حضور در ا یالزم و کاف یهدف که آمادگ نیبا ا افتند،یو اطفال حضور ياورولوژ ،یجراح ،یداخل

 ییتوانا ییماما دیتاسا ،يدوره آماده ساز نیدر ا نکهی. ضمن اندیارائه نما رانیعرصه ها به فراگ نیدر ا را يو بتوانند آموزش موثرتر
و  يارآموزک يآموزش در دوره ها رییتغ نهیمختلف را کسب نمودند و زم يرا در بخش ها يوپاتولوژیزیآموزش و اداره دروس ف

 يها طهیح در مارانیب تیریبه سمت آموزش مد يپرستار هیو فنون پا صولا ياز کسب مهارتها ییماما یمقطع کارشناس يکارورز
 .دیفراهم گرد ییحرفه ماما یتخصص

 

 انیدانشجو ازیمورد ن یموضوعات آموزش رامونیپ یآموزش ينارهایوب يبرگزار -دوم مرحله

 ازمندین رانیکه فراگ یموضوعات ران،یدر فراگ يتئور يازهاین شیپ جادیو به منظور ا رانیفراگ یابیارز جینتا يمرحله بر مبنا نیا در
 .دیبرگزار گرد يو کشور یدر سطح دانشگاه لیبا موضوعات ذ يمتعدد یآموزش ينارهایشد و وب نییآموزش در آنها بودند، تع افتیدر

 یاکالمپس پره

 )مانیو پس از زا ي(باردارییدر ماما يکاربرد شاتیآزما
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 ییماما قصورات

 از کودك سالم مراقبت

 مانیبعد از زا يزیخونر کنترل

 نوزاد یکیزیف نهیمعا

  

 :یعمل يدر مهارت ها رانیفراگ یآموزش يکالس ها يبرگزار -سوم مرحله

مادر و نوزاد بود، دو کالس  اءیاح نهیدر زم رانیاکثر فراگ یناکاف يتوانمند انگریکه ب رانیفراگ یابیارز جینتا يبر مبنا زیمرحله ن نیا در
وص موضوع مورد نظر در خص یآموزش ناریوب کیکه در ابتدا  بیترت نیبد د،یموضوعات برگزار گرد نیبا ا يمجاز -يحضور یآموزش

) به demonstration( یشینما سیالزم با استفاده از روش تدر یعمل يآموزش ها ینیبال يبرگزار و پس از آن در مرکز مهارتها
 .دیارائه گرد رانیفراگ

 نوزاد اءینحوه اح آموزش

 نوزاد اءیاح یآموزش ناریوب

 Skill Lab ینیلبا ينوزاد در مرکز مهارتها اءیاح یعمل آموزش

 مادر اءینحوه اح آموزش

 مادر اءیاح یآموزش ناریوب

 Skill Lab ینیبال يمادر در مرکز مهارتها اءیاح یعمل آموزش

 

 :يحرفه ا يش هانق ریدر سا رانیفراگ يجهت توانمندساز یآموزش يکالس ها يبرگزار -چهارم مرحله

 ،يفرد نیارتباطات ب يارتهامه نهیدر زم رانیاکثر فراگ یناکاف يتوانمند انگریکه ب رانیفراگ یابیارز جینتا يبر مبنا زیمرحله ن نیا در
ها  نهیزم نیدر ا رانیفراگ يو عدم اطالع از نقش ماما در نظام سالمت بود. به منظور توانمندساز ياخالق و تعهد حرفه ا ،یمیکار ت

مستمر و  يها کالس ياست که برگزار یها به شکل يتوانمند نیا تی. اگر چه ماهدیبرگزار گرد لیبا موضوعات ذ یینارهایوب زین
و  ییو داستان گو ی، بحث گروهrole modelingنقش،  يفایخاص مثل روش ا سیتدر يبا استفاده از روش ها ژهیبو يحضور

امکان فراهم نشود و  نیه اکسبب شد  19-دیکوو يریهمه گ وعیش ریجامعه تحت تاث طیبهتر است اما شرا لیقب نیاز ا ییروش ها
از تعامالت و  نارهایبکه در و دیگرد یموضوع سع نیمحدود شود، البته با در نظر گرفتن ا ناریوب يبه برگزار زین طهیح نیآموزش در ا

 نیدر ا بیترت نید. بدرا فراهم آور يریادگی -یاددهی يندهایدر فرا رانیفراگ تیتفکر و فعال نهیاستفاده شود که زم ییها تیفعال
 :دیبرگزار گرد لیذ ينارهایمرحله وب

 ویپرسش و پاسخ و سنار لم،یاستفاده از ف ؛يفرد نیو ب یارتباط يمهارتها ناریوب
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 ویپرسش و پاسخ و سنار لم،یاستفاده از ف ؛یمیآموزش کار ت ناریوب

 تجارب و مثال توسط مدرس انیو ب وهایبا استفاده از سنار ؛ياخالق و تعهد حرفه ا ناریوب

 نقش ماما در نظام سالمت ناریوب

 

 يحرفه ا ينقش ها رشیجهت پذ انیدانشجو يها يبرنامه توسعه توانمند یآموزش یاثربخش یابیهفتم: ارزش گام

 شد: یابیبرنامه ارزش ياز اجرا رانیفراگ تیرضا زانیم نیو همچن یبرنامه آموزش یآموزش یگام اثربخش نیا در

ا، مدرس و امکانات شده در ابعاد محتو نیتدو یآموزش ياز برنامه ها انیدانشجو تیعالقه و رضا زانی: مرانیفراگ یسنج تی)رضاالف
از سطح  کرتیل اسیا مقبسوال  10پرسشنامه از  نیقرار گرفتند. در ا یابیپرسشنامه مورد ارز قیاز طر یدوره با استفاده از نظر خواه

 تیعالقه و رضا نزای. مدادیقرار م 60تا 1شده است. که جمع نمرات را از  ) استفاده5(نمرهيقو یلیسطح خ تا) 1(نمره فیضع یلیخ
 به دست آمد. 6/95+9 اریو انحراف مع نیانگیبعد از متناسب کردن آن با م  انیدانشجو

 تیدوره، آزمون صالح انیدر پا ران،یها توسط فراگ يمهارت ها و توانمند يریفراگ زانیم نییبرنامه: به منظور تع یآموزش ی)اثربخشب
 يوهایا انجام سناربمتناسب  یستیچک ل ستگاهی. در هر ادیگرد یطراح ستگاهیا 5دانشکده در  ینیبال يدر مرکز مهارت ها ینیبال يها
نمره) و  5/1نمره)، خوب(1نمره)، متوسط( 5/0(فیبه صورت ضع ست،یچک ل تمیدر هر آ جرید. در انجام پروسیگرد یطراح ینیبال
استفاده شد.  جریر پروسه ازینما و امکانات مورد ن ماریاز موالژ، ب ستگاهیمتناسب با سوال ا ستگاهینمره) تعلق گرفت. در هر ا2(یعال

برنامه ساختارمند  يدرصد بود که نسبت به نمرات قبل از اجرا 70 يباال ستگاهیا 5در هر  انیانجام شده نمرات دانشجو یابیدر ارز
 نشان داد. یقابل توجه شیافزا انیدانشجو يتوانمندساز

 مدیریت لیبر بهداشت زنان نوزادان حیطه هاي آزمون
مدیریت بارداري 

 پر خطر
قبل از اجراي 
 برنامه آموزشی

60 55 60 70 65 

بعد از اجراي 
 برنامه آموزشی

80 70 80 80 85 

 

 تعامل: يها وهیش

 الزم يدانشکده و اخذ مجوزها یآموزش يدر شورا تیو فعال دهیطرح ا -

 گرجستان ییزنان و ماما یالملل نیمقاله 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 دهیتبادل ا -
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 در جهان پساکرونا یو حکمران یدانش سالمت دیتول یمل شیهما نیبه دوم ندیارائه خالصه فرا -

 

 :ندینقد فرا يها وهی) ش16

 ائه و نظرات آنان ار ییخبره در آموزش ماما یعلم اتیه يحاضر به سه نفر از اعضا ندیفرا ينقد خبرگان: گزارش کامل و مرحله ا
در  انیشجوحضور دان يها تیرفع محدود ازمندین يادیکه تا حد ز د،یگرد افتیدر لیذ بیبعد به ترت يجهت اصالح در دوره ها

 باشد: یدوران کرونا م

 در کنار پرسنل با تجربه ینیکوتاه مدت بال يجهت گذراندن دوره ها انیدانشجو یمعرف -

 ینیبال يلدهایدر ف یمهارت یآموزش يبر دوره ها شتریتمرکز ب -

کشور  يدانشگاه ها ریسا انیه دانشجوکشور جهت استفاد یپزشک علوم يدر دانشگاه ها انیباز جهت دانشجو یوجود سامانه آموزش -
 نارهایاز وب

موفق رشته،  دیافراد موفق و اسات ید: معرفمانن ییانها بخصوص در حرفه ماما يدانشجو در توانمندساز زندهیتوجه به عوامل برانگ -
 رشته ينگر ندهیآ

 يریادگی شیهت افزاجشاغل در سازمان با توجه به نوع موضوع ارائه شده  يماماها ینیبال اتیاستفاده از تجرب -

 آنها يحرفه ا اتیز تجرباو استفاده  شتریشاغل در سازمان به منظور تعامل ب يهمزمان با ماماها يحضور يکارگاه ها  يبرگزار -

 يتوانمندساز افتهیسازمان  يبهتر است اجرا آن نشان داد که يدر طول اجرا یآموزش ندیو نقد فرا ی: بررسانینقد و تامل مجر -
هت اصالح عملکرد ج يشتریکه فرصت ب یو و زمان ینیبه صورت تکو رانیفراگ یابیاز شروع به کار آنان و ارز شیتازه کار پ دیاسات

 يها طهیا در حهگروه  ریباتجربه در سا ینیبال دیاسات يبا همکار يبعد يدر دوره ها نکهی. ضمن اردیآنان وجود دارد، انجام گ
 يان جهت برگزارنوزاد نیبرنامه را ارتقاء داد. به عنوان مثال استفاده از متخصص یتوان محتوا و سطح آموزش یمربوطه م یتخصص

 در نظر با نکهیضمن ا دهد. شیبرنامه را افزا یتواند، اثربخش ینوزاد م ایحا نهیدر زم رانیفراگ يآماده ساز يکالس ها و کارگاه ها
رخ داد با در نظر گرفتن  19-دیکوو يریهمه گ وعیحاضر از جهت ش ندیفرا ياجرا نینشده، همانند آنچه ح ینیب شیپ طیگرفتن شرا

موارد مطرح  يبنامبر  ندیفرا ریی. اصالح و تغستا شیدوره قابل افزا یآموزش تیفیو ک يریانعطاف پذ يآموزش مجاز نینو يها وهیش
 در نظر گرفته شده است. انیبعد توسط مجر يدوره ها ياجرا يشده برا

ارائه  طیمت تعامل با محمعتبر مطابق آنچه در قس يها، کنگره ها و ژورنال ها شیارائه تجربه به هما ي: بر مبناینقد جوامع علم  -
 گردد. افتیحوزه در نیا نینظرات متخصص د،یگرد یشده است، سع
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 حاصل: جینتا

 رانیفراگ د،یاز اسات یو نظرخواه ییماما یدوره کارشناس یبرنامه درس یبه هدف اول:با استفاده از مرور متون  و بررس یابیدست جینتا
 شد. نییو تع يبند تیرشته اولو ينقش حرفه ا يفایجهت ا ازیمورد ن يها يتوانمند  ییرشته ماما نیو  شاغل

 انیدر پا ییماما انیواز دانشج یجامع یابی. ارزدیبه هدف اول حاصل گرد یابیحاضر دست ندیبه هدف دوم: با انجام فرا یابیدست جینتا
 شد. نییتع ییماما یمورد انتظار در طول دوره کارشناس يحرفه ا يها يآنان از توانمند يبرخوردار زانیدوره انجام گرفت و م

 ییماما انیانشجوآموزش د یفعل يچالش ها ران،ینظرات فراگ یو بررس یفیمطالعه ک کیبه هدف سوم: با استفاده از  یابیدست جینتا
 .دیگرد نییتوسط آنان تب يحرفه ا يها يکسب توانمند يدر راستا

آنان  يحرفه ا يها يبا هدف توسعه توانمند ییماما انیجهت ارتقاء آموزش دانشجو یبه هدف چهارم: برنامه مدون یابیدست جینتا
 شد. یطراح

اما  د،یجرا گرداشده بود و با همان ساختار  يزیکه برنامه ر یشده به شکل نیتدو یبه هدف پنجم: برنامه آموزش یابیدست جینتا
 یبرخ تیر خصوص تقود ژهیرا به و سیآموزش و تدر يراهبردها 19-دیکوو يریوقوع همه گ د،یگرد انیب شتریهمانگونه که پ

 دهد.   یم شیا افزارآموزش  یشده بود، اثربخش یمطابق با آنچه طراح قایامه دقبرن يرسد، اجرا یم نظرداد. به  رییها تغ يتوانمند

 تیتقو انگریب یابیارز جیانجام گرفت و نتا رانیمجدد فراگ یابیبرنامه با ارز یآموزش یاثربخش یابیبه هدف ششم: ارزش یابیدست جینتا
 توانمند نبودند. یبرنامه در آنها بقدر کاف ياز اجرا شیبود که پ ییها يدر خصوص توانمند رانیفراگ يریادگی
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 يریادگیو  یاددهی: ندیفرآ طهیح

 

 
 

براساس  ینیو فارماکولوژي بال ژهیدوره کارورزي پرستاري مراقبت و یابیاجرا و ارزش ،حیاطر

 یشیبازاند -یسینو ویسنار کردیرو

Design, implementation and evaluation of intensive care nursing and clinical pharmacology 
practicum based on scenario based-reflection approach 

 

 : تهراننشگاهدا

 

 : دکتر فاطمه بهرام نژادندیفرآ صاحب

 

 ینیحس نیکهنو، ام يریمحمود ش ،يری: دکتر فاطمه کشمندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

 یشیبازاند -یسینو ویسنار کردیبر اساس رو ینیو فارماکولوژي بال ژهیدوره کارورزي پرستاري مراقبت و یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 

 :یاختصاص اهداف

 یشبازاندی – یسینو ویسنار کردیبراساس رو ینیبال يو فارماکولوژ  ICUژهیمراقبت و هايبخش يدوره کارورز یآموزش یطراح    •

 یشبازاندی – یسینو ویسنار کردیدوره براساس رو ياجرا    •

 یشبازاندی – یسینو ویسنار کردیدوره براساس رو یابیارزش    •
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 یشیاندباز – یسینو ویسنار کردیاز آموزش دوره براساس رو رانیفراگ يتمندیرضا یبررس    •

 یشبازاندی – یسیونویاز دوره سنار رانیتجربه فراگ نییتب    •

  

 مسئله: انیب

خود  يتا دانش نظر آوردیرا فراهم م یدانشجو فرصت يمحسوب شده و برا یاتیجزء ح ینیآموزش بال ،یعلوم پزشک هايستمیس در
 تیهو یده-ر شکلد یاتیح تیاهم ،ینی). آموزش بال1(دینما لیمراقبت تبد يبرا ازیمورد ن یو حرکت یروان ،یذهن هايرا به مهارت

استدالل و  ،ينتقادتفکر ا تیخالق با هدف تقو طیمح جادیبا ا ینیآموزش بال قیاز طر انیدانشجو تیاو حم تیدارد. لذا هدا ايحرفه
آموزش  هايشچال نیاز مهمتر یکی). 2(شودیم مارانیآن مراقبت جامع از ب امدیو پ يسبب ارتقاء حرفه پرستار ايحرفه تیصالح

). 3(گذاردیبر جا م انیوو معنادار دانشج قیعم يریادگی زانیرا بر م رین تاثتریاست که مهم يریادگی- یاددهی هايروش تیفیک ن،یبال
] 4کوچک[ يهاروهگ]، کار در 3[ی] و بحث گروه2[یبر سخنران یمبتن يها]، روش1[ینیمورد بال همچون مطالعات یمختلف يهاروش

 دارد. جودو يپرستار ینیو بال ي] جهت آموزش نظر5[یکیالکترون يریادگیمختلف  يهاو روش

مک به آنها از در ک یسع ران،یبر مشارکت فعال فراگ هیدانشجومحور است که با تک یآموزش کردیرو کی ویبر سنار یمبتن يریادگی
). 4ترش دهند(خود را گس هايبتوانند مهارت قیطر نیدارد تا از ا تیو خالق هايتوانمند يریبه کار گ ،ییبحث، مشکل گشا قیطر

 يریادگی کیو تحر ییایپو شیافزا تاً یو نها ماریب نیو تکامل در برخورد موثر بر بال يریادگی هايدر مهارت شرفتیروش سبب پ نیا
 2000ه از سال کبوده  يپرستار ینیدر آموزش بال یآموزش نیادیبن هايوهیاز ش یکیآن  يریو بکارگ یشیبازاند نی). همچن5(شودیم

فهم  کی] است که 6[یفراشناخت ندیفرا کی يریادگی -یاددهی ياستراتژ نیبکار گرفته شده است. ا ینیدر آموزش بال یعوسی طوربه
 کردیرو نی). ا6ود(انجام ش یآگاه نیبراساس ا يبعد هايتیتا فعال کندیم جادیکه فرد در آن قرار دارد، ا یتیاز خود و موقع قیعم

 جادیدانشجو ا يه را برانقادان یدگاهیتوام با د اندگارترم يریادگی جادیدارد و امکان ا دیفعال تاک يریادگیمحور بر  ریفراگ یآموزش
آن با هدف ارتقاء  منتقدانه لیو فکر کردن درباره اعمال خود و تحل شوندیم قیتلف گریکدیروش عمل و فکر با  نیر ا). د7(دنماییم

 لیرا تسه قیعم يریادگیداده و  شیافزارا  انیدانشجو یخودآگاه هايمهارت کردیرو نی). درواقع ا8(شودیانجام م ايحرفه تیفعال
 نی). در ا10(باشدیم یابینقادانه، سنتز و ارزش لیتحل ح،یتشر ،یپنج مرحله خودآگاه ازمندین یشیدر بازاند انی). دانشجو9(کندیم

 لیتحل هیو تجز عاتاطال آوريوجود دارد به جمع یفعل تیخود مراجعه نموده و با توجه به آنچه در موقع یقبل اتیروش فرد به تجرب
 ییتوانا تیتقو سبب یمرب حی). بازخورد صح8(باشدیو ارائه بازخورد مناسب م ییراستا راهنما نیدر ا ی. نقش مربپردازدیآنها م

 ).11(گرددیم انیدانشجو یابیو خودارز یمیخودتنظ

به  ژهیو هاي. مراقبتابدییم يشتریب تیاهم ژهیمراقبت و هاياست که در بخش ینیمهم اموزش بال هاياز بخش یکی يکارورز دوره
 يتوانند، از ارائه-یهستند که م يبا امکان بهبود یول د،یکه دچار مشکالت شد شودیاطالق م یمارانیبه ب یدرمان هايمراقبت يارائه

 ).28( شوند مندبهره يعاد هاينسبت به بخش ژهیمراقبت و هايدر بخش رت قیدق هايمراقبت

 نهیدر زم یافکاز پرستاران معتقدند که آموزش  ياریاست. بس مارانیب نیدر ا حیصحمراقبت  تیموارد نشان دهنده اهم نیا همه
 يتکرار کارورز کهنیا لیشده به دل افتیدر نهیزم نیدر ا یاگر آموزش ای و اندنکرده افتیدر يمتعدد لیرا به دال ژهیبخش مراقبت و

 ).30(اندبوده، آن را فراموش کرده یآموزش سطح ای اند،هنداشت را هابخش نیدر ا
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ینی پرستار را قسمت مهمی از عملکرد بال ،یداشتن دانش داروشناس ژه،یدر بخش مراقبت و يپرستار هايدر ارائه مراقبت نیهمچن
 بیماران با عاملت در را زیادي زمان که سالمت، نظام خدماتارائه دهنده میت یاصل ياز اعضا یکی. پرستاران به عنوان دهدیشکل م

ا بتوانند مراقبت تداشته باشند  یداروشناس نهیهستند، باید دانش کافی در زم ییدستورات دارو ياجرا ممستقی مسئول و گذرانندمی
داف اه ،یمصرف داروي وعن براساس کرده،ایمن و باکیفیتی را ارائه دهند، بدین لحاظ نیاز است تا بیماران را قبل از دادن دارو بررسی

اثرات و  یابارزی و نظارت و ارزشیابی را شده تجویز هايتجویز کنند، اثربخشی دارو ؤثرمراقبتی طراحی کنند، داروها را ایمن و م
در بخش  مارانیب برابر الزم است، چرا که نیچند ژه،یدانش در بخش مراقبت و نی)؛ ا31کنند( تیریرا مد ییعوارض ناخواسته دارو

معموال  ژهیت ودر بخش مراقب مارانیب اتحیکننده دیتهد طیشرا لیبه دل ی] هستند و از طرف7[یفارمس یمعموال پل ژهیمراقبت و
 تواند،سببیم یدرماندارو تیریمد هايو مهارت ي). ضعف در دانش فارماکولوژ12کنند( افتیدر دیرا با یاورژانس يداروها مارانیب نیا

در آن  کاريو اهمال باشدیدارو م زیتجو ندیفرا يکنندهلیبه نوبه خود تکم ندیفرآ نای آنکهحالشود؛  یداروده ندیاشکال در فرآ
 ).33سازمان خواهد بود( تیو در نها ماریشده که به ضرر ب ندیناقص فرآ لیتکم ایو  ییدارو يموجب خطا

به  ینیبال يولوژو فارماک ژهیو يدر بستر دانشگاه، در بخش ارائه مراقبت ها يپرستار انیدانشجو ینیاساس در آموزش بال نیبرهم
 ياهش ماندگارو ک ،ینیمهارت تفکر نقاد، استدالل بال تیموضوع منجر به عدم تقو نیکه ا گرفتی] انجام م8صورت فرصت طلبانه[

 یهده، تفکر انتزاعمانند مشا یتجرب يریادگیسازه  تیرو باتوجه به اهم نی. از اشدیم انیدانشجو یختاطالعات مربوطه در ساخت شنا
شده با  يساز هیشب ياه-فرصت جادیبر ا یمبتن يتالش شده است تا دوره کاراموز یاموزش ندیفرا نیدر ا يریادگیدر  یشیو بازاند

 شود. يبازنگر یشیندبازا يها تیو موقع یسینو ویسنار ندیاستفاده از فرا

 

 :یخارج اتیتجرب

 هاتفاوت و هاشباهت افتیدر ند،یموجود در خصوص موضوع فرا ينهیشیبر متون، ضمن اطالع از پ يشده با مرور یبخش، سع نیا در
 ،یسینو وینارس ،يپرستار ي: آموزش، دانشجوهايدواژهکلی کمک با جوو. جستدیاستفاده نما ندیدر فرا نیشیپ هايپژوهش جنتای از

و  SIDو  Magiran یفارس هايگاهیدر پا ،ينوشتار يساز هیشب ،يکارورز ،ینیبال يفارماکولوژ ژه،یبخش مراقبت و ،یشیبازاند
 ,Written simulation, Reflection, Nursing student, Clinical pharmacology: هايدواژهیکل جويوجست

Intensive Senario-based, Care unit, Practicum هايگاهیدر پا Web of science ،Science direct ،Pub 
Med ،Scopus ،Up-to-dateشش مورد از مطالعات با توجه به قرابت  ربهیه در زانجام شد. ک 2021تا  2010ی، در بازه زمان
 اشاره شده است. ییمحتوا

انجام شده  يپرستار انیدانشجو ینیبال تیبر صالح insight Programو  یشیبازاند ریبا هدف تاث 2015در سال  یطول ايمطالعه
 نیآنها در ا ینیآموزش بال تیفیاسترس و ک ان،یدانشجو نشیب نیب يدار یمعن يمطالعه نشان داد که اختالف آمار هايافتهیاست. 

آنها را بهبود  ینیالب تیصالح یشیبه همراه بازاند انیدانشجو ینیمعتقد است که آموزش بال ين اساس ویوجود دارد. برهم یبازه زمان
 ).35(بخشدیم

انجام دادند.  يمبتد پرستاران یآموزش هايبر برنامه يانتقاد یشیبازاند ریتحت عنوان تاث ايمطالعه 2018]و همکاران در سال 1[میک 
است.  انیبه نفس دانشجو ارتباط و اعتماد يبرقرار ییتوانا يبرا دیمف کردیرو کی يانتقاد یشیمطالعه آنها معتقدند که بازاند نیدر ا

علم با  تیهدا یشیزانداست و در واقع با کمک با يالزم و ضرور نیکار در بال يبرا يانتقاد یشیکه وجود بازاند دهدینشان م هاافتهی
 ).36است( ماریآن مراقبت اثربخش از ب جیو نتا شودیتجربه همراه م
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 یژورنال یشیازاندب يریتجربه بکارگ نییمطالعه که با هدف تب نیانجام شد. در ا ]2[میو ج یتوسط آلکوف 2017در سال  یفیک مطالعه
باشد  يرستارآموزش پ یبخش اساس دیبا یشیانجام شده است. پژوهشگران معتقدند بازاند مانیزا هايدر بخش يپرستار انیدانشجو

بوده و  شتریب یشیبا کمک بازاند يریادگیدارد. انان معتقد بودند عمق  یدوچندان تیاهم ینیبال هايطیدر مح یشیو نقش بازاند
 هايمهارت شیفزاا يبرا یشیبازاند يکردهایاز رو ینیبخصوص در اموزش بال يپرستار انیتداوم دارد و الزم است در آموزش دانشجو

 ).37استفاده کرد( ینیبال

 

 :یداخل اتیتجرب

مطالعه  يپرستار انیودانشج دگاهی: از دینیدر آموزش بال یشیربازاندیتحت عنوان تاث يدر مطالعه ا 1390و همکاران در سال  ینیعابد
 تیو مهارت درموقع یآموزش است که درارتقاء سطح آگاه يادیبن يها وهیاز ش یشیانجام دادند.آنها معتقدند، بازاند یتجرب مهین يا

عتماد به نفس آنان و ا يمنجر به بهبود توانمند يپرستار انیدانشجو دگاهیاز د یشیشده است است. بازاند اختهموثر شن ینیبال يها
 ).38شد( هیتوص يان رشته پرستار يدانشجو ینیروش در آموزش بال نیشده بود، لذا استفاده از ا

مطالعه  نیاران انجام شده است. در ادر آموزش پرست یشیو همکاران در خصوص نقش بازاند یمیتوسط عبدالرح يمرور مطالعه
ا توسعه دهد. معتقدند باید به شیوه هاي باشد که استقالل، تفکر انتقادي، باز بودن ذهن و حساس بودن به دیگران ر نیمحقق

 ).39بازاندیشی فرآیند شکل دادن مجدد تجربه به منظور ارتقاي یادگیري و عملکرد است(

یان در شرایط افــزایش و بهبــود مهــارت هــاي تفکــر انتقــادي دانشجو 1381در سال و همکاران  يتوسط معطر يا مطالعه
استا, آنها معتقدند، رشد فزاینده دانش بشر، اهمیت توجه به پرورش مهارت هـاي تفکـر دانشـجویان را روشـن نمـوده است. در این ر

ي آموزشی براي وسـط پژوهشـگران و دسـت انـدرکاران برنامه هااستفاده از راهبرد آموزشـی بازاندیشـی، راهکاري اسـت کـه ت
 ).40پرورش تفکر توصـیه شـده است(

 

 مرورمتون صورت گرفته: يبند جمع

مراقبت  يها-شمطالعه در بخ یبا طراح یشینقش بازاند نییمطالعات به تع نیمطالعات حاصل مشخص است، ا جیکه از نتا همانطور
کر ذکه  یمطالعات نشد. افتی يپرستار يدانشجو يریادگیدر  یسیونویسنار نهیدر زم يبخش ها پرداخته اند و مطالعه ا ریو سا ژهیو

کرده اند  یزش طراحدر قالب طرح پژوهش در آمو انیدانشجو يدانش و تفکر انتقاد ،يریادگیرا بر  یشیبازاند ریتاث یشده اند، برخ
از  یت ناشدرك مشکال یسال و در پ 4از  شیحاضر در ب ندیشده اند. اما فرا یمطالعات طراح نیدوره محدود ا کیو مسلما در 

شد تا  یشده و مرحله به مرحله سع یطراح یمشکل آموزش کیحل  يبرا ندیبخش ها توسط صاحب فرا نیدر ا انیآموزش دانشجو
 کمک کند.  انیدانشجو و تفکر نقاد ینیمهارت استدالل بال يریادگیبرآن به  یشیو بازاند یسیونویسنار کردیاستفاده از رو بیبا ترک
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 در سه فاز انجام شده است. ندیفرا نیا

 

 یدوره آموزش یاول: طراح فاز

 هايشمشکالت و چال یانجام شد. بررس یازسنجیانجام شد. در گام اول ن ADDIE یستمیس يبر الگو یمبتن یآموزش یطراح
 جیجام شد. نتامرحله ان نیدر ا یآموزش هايکولومیو کر یاسنادباالدست یبررس زیو ن یشفاه قیاز طر نیشیپ هايدوره انیدانشجو

ر جلسه پنل د نیمربوطه ارائه شد. همچن یآموزش نیال انیمتشکل از مرب یصورت پنل هجلسه ب کی یانجام شده، در ط یازسنجین
). 2و1 وستیپشد( نی) تدوژهیو پرستاران شاغل در بخش مراقبت و انی(مرب نیو اهداف براساس نظرات متخصص یدوره آموزش ياجزا

 يجراا یو چگونگ وهایسنار نیو نحوه تدو یاموزش هايسرفصل نیو همچن یآموزش هايدر خصوص انتخاب روش آموزش و رسانه
ه برنامه و رفع ارائ یچگونگ یبه بررس یهر گروه آموزش ییدانشجو ندگانیو نما نیمحقق میت نیانجام شد. همچن یبررس یشیبازاند

] بخش 1[ياه CTAنحوه آموزش و هدف از آن را با  نیمسئول ال نیپرداخته شد. عالوه بر ا انیدرك شده توسط دانشجو هايچالش
 یابیه جهت اجرا و ارزشبرنام ياجرا تیریحوه مدن تیبرنامه لحاظ شد. در نها یو در طراح یبررس زیمطرح کرده و نظرات آنها را ن ژهیو
 شد. يرگیمیبرنامه بحث و تصم نیا

 ینیبال شنیوتردر طول حضور در  ینیتکو کردیبا رو یسیونویدر قالب سنار انیدانشجو سازيهیآموزش فرض کردیآموزش براساس رو 
ده شد. به منظور استفا افتهینگارش  ویسنار نیو همچن نیخودِ فرد در بال اتیتجرب يبر رو یشیبر بازاند یآموزش مبتن نیو همچن

. دادیانجام م ينوشتار به صورت یشیبازاند ویو سنار ینیبال اتیتجرب يدر ابتدا هر دانشجو بر رو ان،یجودانش یشیمهارت بازاند تیتقو
تاد بخش، و اس ان،یدر جلسه گروه کوچک با حضور همتا انیتوسط دانشجو افتهینگارش  یشیسپس در روز بعد، متن مکتوب بازاند

مراجعه  3وستیشود (به پ یتوسط افراد مختلف ارائه م یبه شکل شفاه يهاشود و بازخورد یم لیتحل ینینفر از پرستاران بال کی
 شود).

 

 یشیبازاند-یسینو ویسنار کردیآموزش بر اساس رو يدوم: اجرا فاز

 

 يآماده ساز        -

برگزار شد. کارگاه  نیلآموزش در با ندیبا فرا رانیفراگ يجهت آشناساز ،يدر ابتدا جلسات آماده ساز ند،یفرا ياجرا يدوم برافاز  در
اشتند برگزار د ینیبال يو فارماکولوژ ژهیو يمراقبت ها شنیروت یلیتحص مسالیکه در آن ن یانیکل دانشجو يبرا يساعته حضور 4

 یآموزش هايلسه، روششد. در بخش دوم ج نییتب يدر کارورز رانیمورد انتظار از فراگ يامدهایبا اهداف و پ هشد. در ابتدا در رابط
 يریادگیکوچک  ياهدر قالب گروه  نیو در قالب تمر یبطور عمل یشیو بازاند یسینو ویشامل سنار یمورد استفاده در برنامه آموزش

 یشیبازاند ینیالب یفرض ماریارائه و از آنها خواسته شد تا در خصوص ب انیبه دانشجو ینیکه موارد بال يآموزش داده شد. به نحو
بزرگتر  هاير گروهدانجام شده را  هايیشیبازاند انیبزرگتر مطرح شده و دانشجو هايهدر گرو هایشیباز اند نیداشته باشند. سپس ا

 افت کردند.یجلسه درگر  لیو تسه انیرا از همتا ییمطرح کردند و بازخوردها
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 یشیبازاند-یسینو ویسنار کردیبرنامه آموزش براساس رو ياجرا        -

با  رانید و فراگشدر آن انجام  يبستر مارانیبا بخش و ب رانیفراگ ییجلسه اول با هدف آشنا ،يبرنامه کارورز ياجرا ندیفرا در
مورد مطالعه قرار  يرتئو یقبل يکه در واحدها یمشابه ینیموارد بال نیدر بخش آشنا شدند. عالوه بر ا یو مراقبت یدرمان يندهایفرا

با موضوع بخش  در رابطه یآزمون ،یدوره آموزش يقبل از اجرا انیدانشجو یآموزش يازهایداده بودند، مرور شد. سپس به منظور ن
 عیشا يماریب کیاز  ینیبال هايو نشانه میمنظور دوتا سه عال نی) انجام شد. به اینیبال يو فارماکولوژ ژهیمربوطه (بخش مراقبت و

که شامل  سندیوعالئم بن نیا ياز شرح حال کامل برا ویسنار کیتا  شدیم خواسته رانیارائه شد و از فراگ ژهیدر بخش مراقبت و
 مار،یموزش به بآ ندیفرا ،ياقبت پرستارمر ندیارائه فرا ،يپرستار صیتشخ ،یپزشک صی(تشخ ماریب ازیمورد ن هايو مراقبت يماریب

خش مورد نظر چند برحسب ب ینیبال يدر فارماکولوژ نیچن) بود. همیکینیو پاراکل يپرستار يو مراقبتها ییداروها و تداخالت دارو
در  ،ییعوارض دارو کاربردها، ،ییدسته دارو ایدارو گفته شده و سپس در خواست شد تا نام دارو،  کی ياکاربردهایعالمت از عوارض 

در مدت  ينفراداران به صورت یمرتبط با مصرف آن دارو را شرح دهد.  فراگ ماریدوت، آموزش به ب یدوت نام انت یصورت وجود آنت
 یموزشآ يازهاین ییشناسا يآزمون برا جینتا لیشد. سپس استاد بخش از تحل يجمع اور جیدر آزمون شرکت و نتا قهیدق 45

 استفاده کرد. ینیدانش بال نهیدر زم انیدانشجو

که تحت نظارت  شدیم نییتع ماریب کی ریهر فراگ يبرا ینیبه منظور ارائه فرصت مواجهه با موارد بال ،ياز جلسات کارورز کیهر  در
لسات گزارش در ج انی. در صورت امکان حضور دانشجودادیرا انجام م مارانیب يپرستار هايو پرستار بخش، انجام مراقبت یمرب

با  یسیونویصورت گرفته در بخش از سنار ینی. سپس براساس مواجهات بالشدیفراهم م شتریب یجهت بررس زیبخش ن یصبحگاه
ها به دو اصل  هیرضساختن ف ییحاضر استفاده شد. توانا یآموزش ندیفرا نیو سنجش ا رانیفراگ ینیاستدالل بال ییتوانا شیهدف افزا

 هین حداقل فرضساخت يموجود) و قاعده امساك (تالش برا طالعاتبراساس ا هیساخت فرض ییشامل استدالل رو به جلو (توانا یاساس
 ) مرتبط است.ماریعالئم ب نیشتریبا ب یصیتشخ يها

و داده و از او شجصورت گرفته در بخش به دان ینیبراساس مواجهات بال ینیو نشانه بال میعال يتعداد ،يهر روز کارورز انیپا در
 نیذکر شده در ا هايکه عالئم و نشانه ايبه گونه سدیرا بنو ماریب کی يوسناری ها،عالئم و نشانه نیبراساس ا شد،یخواسته م

 .نوشتیرا م ویسنار یینها صیتشخ دیبا تیدر نها ریشده باشد. در ضمن فراگ ورگنجاندهیسنا

 مهین یشیفرم بازاند منظور، ابتدا دانشجو الزم بود، نی. بدکردندیرا تجربه م یو گروه يفرد یشیبازاند ندیفرا انیدانشجو نیهمچن
 ز،یآنال ،یابیارزش ف،یمدل شامل توص نیکند. ا لیشده بود را تکم ی( طراح4 وستی(پبسیساختارمند خود را که براساس مدل گ

به نوشتن  ازین و سدیرا از زبان خودش بنو حاتیتوض نیکه ا شدیداده م حیاست. به دانشجو توض یو ارائه برنامه عمل يرگیجهینت
قدامات انجام او  یخود را معرف ینیو پرستار، مورد بال یمرب ان،ی. سپس روز بعد در جلسه گروه کوچک با حضور همتاستین یرسم

ت مورد بحث قرار جلسا نیدر ا یوعات اخالقو موض یمراقبت ،یدرمان ،یصیدادند. مباحث تشخ یرا مورد بحث قرار م ماریب يشده برا
به  دهیسخدر پا رانیو در صورت وجود ابهام و ضعف فراگ شدیم بنديجمع یکه مباحث کامل بود، توسط مرب ی. در صورتگرفتیم

. شدیداده م یبازخورد شفاه انیدانشجو. به شدیمتون به آنها داده م یبررس يبرا يشتریابعاد مختلف مورد مطرح شده، فرصت ب
مطرح 6و  5 وستیدانشجو در پ يروز کارورز کیاز  ي. نمونه ادادیبازخورد م يبه و زیدانشجو ن يو همتا ینیپرستار بال نیهمچن

 شده است.

 

 آموزش یابیسوم: ارزش فاز
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 استفاده شد. کیاز هرم کرك پاتر یابیمنظور ارزش به

شد. نحوه نمره  يورسوال باز جمع ا 4سوال بسته و  10با  یبا استفاده از فرم نظرسنج رانیاگ: نظرات فرکیاول هرم کرك پاتر سطح
ر نظر گرفته شد. نمره صفر د ریو خ 50نمره  ي، تاحدود100جواب بله نمره  ي) بود.برا يو تاحدود ری(بله، خ کرتیبه صورت ل یده

 يوه کارورزنح نیاز ا انیتجربه دانشجو نیهمچن نی) بود. عالوه بر ا40>( فی) و ضع70تا  40(وسط)، مت< 70خوب( يتمندیرضا
نوع  نیصوص اخود را در خ اتیتجرب شد،یمنظور از دانشجو در خواست م نیشد. بد نییتب زیسواالت باز پاسخ و بدون ساختار ن

مرحله  5 کردیا روب يقرارداد يمحتوا زینالبا کمک آ اتیتجرب نیامکتوب کنند. سپس  یسیونویو سنار یشیبازاند ،يکارورز يبرگزار
و بالفاصله  شدیم يجمع اور انیدانشجو هايسیهر جلسه، دست نو انیمنظور در پا نیشدند. بد لیو تحل هیو الندمن تجز میگرانها يا

 .گرفتندیقرار م لیو تحل هیمورد تجز

و  یسیونویناراز آزمون س انیدانشجو ینیبا هدف سنجش مهارت استدالل بال ،يدوره کارورز انی: در پاکیدوم هرم کرك پاتر سطح
ارائه و  عیشا يارمیب کیدو تا سه عالمت از  یسینو ویانجام آزمون سنار ياستفاده شد. برا ی) با هدف تراکمKF( يدیکل هايیژگیو

 هايو مراقبت يارمیب و،یسنار کیکه شامل  سندیعالئم بنو نیا ياز شرح حال کامل برا ییویسنار کی تا شدیخواسته م رانیاز فراگ
خود، از  یسیونوینارمهارت س تیرشد و تقو زانیدر درك م رانیبه منظور کمک به فراگ تیکنند. در نها نییرا تع ماریبه ب ازیمورد ن

  یشیرده و بر آن بازاندک سهیآزمون مقا يوهاینوشته بودند با سنار یدوره آموزش يبتداخود را که در ا يها يویانان خواسته شد تا سنار
 داد.-یبازخورد م يبه و دیبا زیپرستار مسئول آموزش دانشجو و همتا ن ،یانجام دهند. عالوه بر مرب

) يدیمون نکات کل(آز ینیبا کمک پرسشنامه استدالل بال انیدانشجو ینیاستدالل بال ان،یدانشجو يریادگی زانیبه منظور م نیهمچن
بر اساس  یینها نمره 10سوال و شامل  15در قالب  يپرستار انیدانشجو ICU يو کارورز ینیبال يفارماکولوژ يه کارآموزمربوط ب

شده و  نیتدو و هیته ند،یفرا نای در کنندهو همکاران شرکت انیو با نظرات مجر يکارآموز نای در شدهمطرح یمطالب درس يمحتوا
ر مدت د دیدانشجو با ،يدوره کارآموز نی). پس از اتمام ا7وستیقرار گرفت(پ دییپرسشنامه مورد تا نیمحتوا، اعتبار ا ییبا کمک روا

 هاينهیتعداد گز ،یسینو ویکه در هر سوال سنار دادیشکل پاسخ م نیبه ا یمرب وسطت ینبالی استدالل شدهسوال ارائه 15به  قهیدق 30
. به هر سوال کردیرا انتخاب م حیصح هاينهیگز نیا دیبودند و دانشجو با حیصح هاينهیسوال)، گز هاينهیکل گز نی(از ب یمشخص

 شد. همحاسب زیدر مجموع نمره پرسشنامه ن نیتعلق گرفته و همچن ینمره مشخص

) یینها يبندجمع  و ینیاستدالل بال یبررس لی(به دل يبالفاصله بعد از اتمام کارورز ییکه امکان بازخورد نها ییاز آنجا نیهمچن
 د.هفته بعد به دانشجو ارسال ش کیحداکثر تا  ياوراق و جمع بند حیبازخوردها بعد از تصح نیوجود نداشت. لذا ا

 

 تعامل: يها وهیش

 طیاول: تعامل با مح بخش

توسعه آموزش  ودر مجله مرکز مطالعات  "فرصت بازاندیشی حلقه مفقوده در آموزش بالینی "با عنوان یمقاله  دانش پژه انتشار
 ).10 وستی(پ زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 ).11 وستی(پ 1398سال  یآموزش پزشک شیکوتاه در هما یبه صورت سخنران انتشار
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 ییو ماما يدانشکده پرستار يپرستار انیدانشجو ینیبال يفارماکولوژ يسازهیش شبآموز یابیاجرا و ارز ،یطراح"مقاله با عنوان  انتشار
 ).12 وستی(پ زدی یصدوق دیشه یدر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک"تهران

 یشیدوم: نقد، بازخورد و بازاند بخش

 راهکارهاي اصالحی نقدهاي مطروحه
 بازاندیشی نوشتهدانشجو باید در پایان هر روز 

شده را به مربی تحویل می داد که همین امر 
باعث شد، دانشجو وقت براي فکر کردن نداشته 

 باشد.

به دانشجو فرصت داده شد تا روي بازاندیشی مورد نظر 
 اش را تحویل دهد.فکر کرده و روز بعد بازاندیشی

  

اده از آنجایی که در ابتدا بیمار فرضی به بیمار د
 این امر عدم ایجاد قضاوت بالینی مبتنیمیشد و 

 بر واقعیت را فراهم میکرد.

ی سعی شد که سناریوها در بخش بالینی و از موارد بالین
 واقعی که دانشجو درطی کارورزي با آنها مواجهه داشته

 استفاده شود.
در ابتدادانشجو تحت نظر مستقیم مربی بوده و 

 بازخوردها را از مربی دریافت می کرد

  

اما در طی کار متوجه شدیم بهتر است از همتاي خودش 
نیز بازخودر دریافت کند و بخشی از آموزشش تحت نظر 

 پرستار بخش و دریافت بازخورد از سوي وي باشد.

در اولین دوره برگزاري این رویکرد دانشجویان 
اظهار داشتند که مربیان آنها به خوبی با این 

 رویکرد آشنایی ندارند.

منظور کارگاههاي متعددي جهت آشنایی مربیان با بدین 
 این رویکرد گذاشته شد. همچنین یک نمونه بازاندیشی و
 نحوه ارائه بازخورد در حضور مربیان توسط مسئول الین

 داده شد.
 :یکارورزي ها و رفع اشکاالت احتمال تیفیک یبررس

 کرد،یکمک م میت به ندیفرا نیکه در ا یانیهر ترم با مرب انیدر پا ،یو رفع اشکاالت احتمال هايکارورز تیفیک یمنظور بررس به
و  ییاجرا میت یشیحاصل از بازاند جی. نتاشدیکرده و در جهت رفع اشکاالت اقدام م اوريو نظرات آنها را جمع شدیجلسه گذاشته م

 شده است: رذک ریبه صورت ز انیمرب

 

 قوت: نقاط

 اتیبر تجرب تفکر يشده برا تیفرصت هدا جادیا

 یسینو ویبا استفاده از سنار ینبالی آموزش از هاو ساختارمند کردن آموخته يفرصت جمع بند جادیا

 يموثر در کارآموز يریادگی يبرا یشناخت يراهبردها يریبکارگ

 رانیفراگ يریادگیدر  یاحتمال هايیو اصالح بدفهم يریادگینظارت بر نحوه  يریادگیفرصت  جادیا

 يبعد يکارورز يارتقا يبرا جینتا يریو بکارگ يمستمر هر کارورز یابیارزش
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از ده روز به هفت  هايکم شدن مدت کارورز لی، به دل19 دیکوو ینمونه در پاندم يبرا طیبا توجه به شرا ندیبودن فرا رپذیانعطاف
و  شدیانجام م یماعاجت يدر کالس و با حفظ فاصله گذار انیو همتا یبازخورد مرب افتیو در وهایو نقد سنار یشیروز، انجام بازاند

از  یبرخ نیچن. همشدیدانشجو ارسال م يبرا یدر شبکه اجتماع امیپ ایو  سیدر قالب و يبه صورت مجاز خشبازخورد از پرستار ب
ه از پرستار بخش کدانشجو قابل مشاهده نبوده باشد  يها برا يممکن بود در طول دوره کوتاه مدت کاورز عیشا یلیخ ینیموارد بال

 يبرا ینیورد بالم نیارسال کند. سپس ا یمرب يو برا هیکه داشت، ته ییفتهایدر ش ینیاز موارد بال یآموزش لمیف شد،یدرخواست م
 .شدیداده م حیدانشجو توض

 قابل بهبود: نقاط

 جلسات تیهدا يشده برا يزریفرصت آموزش برنامه جادیا

 یمانند نقشه مفهوم يریادگی يساختارمند در استفاده از راهبردها ياز ابزارها استفاده

 ساختارمند يوهایاز سنار استفاده

 ینیآموزش بال ندیدر فرا يریادگی تیحما سمیمکان جادیا

البته به نظر  شد،یگذاشته م یهیهرچند که در ابتدا کارگاه توج کرد،یرو نیبا ا ییعدم آشنا لیبدل انیدانشجو ياضطراب باال سطح
 است. يشتریب داتیبه تمه ازیسد ن ریم

 :شنهاداتیپ

 آن يو استفاده از راهبردها یشیبر بازاند یمبتن يریادگیبراساس  يبرنامه کارورز تیهدا يبرا يزیر برنامه

 کپارچهیبه صورت  انیدانشجو يمختلف کارآموز يها شنیبرنامه مذکور در روت ياجرا

 تیبر موقع یمبتن يریادگیو  یتجرب يریادگی يهایراهبرد يو اجرا يزریبرنامه

 يبالفاصله بعد از اتمام کارورز یارائه بازخورد شفاه يبرا یطیشرا جادیا

 

 حاصل: جینتا

ش نفر در بخ96 ،ینیبال يفارماکولوژ ينفر در کارورز 120شرکت داشتند که  ندیفرا نیوارد شده در ا يدانشجو 216مجموع از  در
ICU منديتیضارنداشتند.  یسیونویو سنار یشیبر بازاند یمبتن یتجربه آموزش ان،یاز دانشجو کی چیشرکت کردند، داشتند. ه 

در سطح  انینشجودا يریادگینشان داد، نمرات  رانیفراگ یابیارزش جیدر سطح خوب بود. نتا 67/70)09/12( نیانگیبا م انیدانشجو
نمره   نیمچنبهبود گزارش شد. ه ینیبال يفارماکولوژ يکاراموز  32/4) 0/96بود که نسبت به قبل دوره( 75/9) 1/96مطلوب (

 شرکت نمره مجموع. بود53/9±77/1 يکارورز يدر انتها و 1/17±5/28ژهیبخش مراقبت و يدر کارورز انیدانشجو ینیاستدالل بال
 ).8وستی(پذکر شده است 8وستیدر پ ICUو  ینیبال يدروس فارماکولوژ يبرا ندیفرا اجراي از بعد و قبل آزمون در کنندگان

و  يریادگیدر  تیخالق ،یذهن يطبقه واکاو 3در  يقرار داد يمحتوا زیمتن سواالت باز با کمک آنال لیو تحل هیدر تجز نیهمچن
 ). 9وستیانجام شد(پ يریادگیتلذذ 
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و  ویسنار نما،یبا استفاده از س یهمدل مهارت یبیترک آموزش یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 يپرستار انیبه دانشجو یسینوتیروا

Designing, implementation and evaluation of teaching empathy skills using the cinema, 
scenario and narration to nursing students 

 

 : زاهداندانشگاه

 

 نژاد یخباز ماف و دکتر محبوبه ي: فاطمه شهبازندیفرآ صاحب

 

 طبس میابراهمیابراه -نژاد یینایاله مسنصرت --فردياریسآزاده دکتر -پور حاتميکسر: دکترندیفرآ همکاران

 

 يپرستار انیدانشجوبه یسنویتیو روا ویسنار نما،یاز س با استفاده یمهارت همدل یبیآموزش ترک یابیاجرا و ارزش ،ی: طراحیکل هدف
 زاهدان و زابل یپزشک علوميهادر دانشگاه

 

 :یاختصاص اهداف

 :يندیفرا اهداف

 اشوربااستفاده از مدل یهمدلدوره یآموزش یطراح

 یهمدلمرتبط با آموزش یینمایس هايلمیسکانس ف نیو تدو انتخاب

 یهمدلیآموزش ایمد یمولت نیتدو

 یآموزش همدل يوهایسنار یو روانسنج نیتدو

 :يامدیپاهداف
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 ماریدر مواجهه با ب يپرستار انیدانشجو یسطح همدل ارتقاء

 ماریدر مواجهه با ب يپرستار انیدانشجو یارتباط هاينگرش به مهارت ارتقاء

 از دوره انیدانشجو يتمندیسطح رضا یبررس

 

 مسئله: انیب

 کردی). رو2, 1( شودیدو شخص م نیارتباط ب تیاست که باعث تقو گریشخص د طیدرك عواطف و شرا ییتوانا يبه معنا یهمدل
 يامناسب مولفه هاي) و ارائه مراقبت3( ماریفرد ب يازهاین صیو تشخ ییاز شناسا نانیاطم يبرا یهمدالنه در ارائه خدمات درمان

 یدهد همدل-ی). مطالعات نشان م4در نظر گرفته شده است ( یپزشکعلوم هايرشته النیلتحصافارغ يو مهم در توانمند یاساس
افراد کادر درمان  ریکه پرستاران نسبت به سا نیاست و با توجه به ا ازیمورد ن مارانیب طیدرك کامل احساسات، نظرات و شرا يبرا

 شمار به هاکار آن يضرور هاييهمدالنه و دوستانه از توانمند باطارت يهستند، برقرار مارانیرا در تعامل با ب يشتریب هايساعت
). ارتباط 10-6نبال دارد (دوره درمان را به د خطاهاي و عوارض کاهش ها،آن تیرضا مارانیپرستاران با ب ی). همدل5( دآیمی

). 11( کندیارتباط فراهم م يرقرارب يبرا يانبریمثبت مراقبت از سالمت وجود دارد و درواقع م امدیو پ یهمدل نیب یمیمستق
همدلی مزایایی چون افزایش کیفیت مراقبت و رضایت بیماران، افزایش اعتماد بیماران به مراقبین درمانی، پذیرش بهتر  نیبنابرا

 يتمندیارض شی)افزا14-12(  یها، کاهش اضطراب، استرس و درد بیماران و حتی نتایج تسکینی و درماناقدامات درمانی از سوي آن
کادر  یکاهش فرسودگ ،ی)، کاهش استرس شغل9( مارانیپاسخ به درمان در ب شی)، افزا8ان (کاهش درد و  طول دوره درم ماران،یب

نبود  نکهی) را به دنبال دارد. حال ا2داشته است ( یاز کادر درمان اتی) و کاهش شکا10)، بهبود سالمت روان کادر درمان (4درمان (
دارو توسط  حیعدم مصرف صح ،يمارینادرست ب صیهمچون تشخ یلوبمنجر به اثرات نامط ماران،یدرمان با ب کادردر روابط  یهمدل

). از 15( گرددیدر نظام مراقبت سالمت م نهیو اتالف هز ماریالزم، هدر رفتن وقت کادر درمان و ب يهاریگینگرفتن پ يجد 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 همدل18است( يریادگیآموزش دادن و ها قابلمهارت ریمانند سا ی). بر اساس شواهد موجود مهارت همدل17)(16نمود (
 یی) نقش بسزا19کار دارند(سرو مارانیرا با ب يشتریب اریبس هايبه خصوص پرستاران که ساعت یبهبود روابط کادر درمان يدر راستا

بسا در بدو ورود به دانشگاه چه ياز جمله پرستار یپزشکعلوم هايرشته انیشده است که دانشجو). در مطالعات نشان داده20دارد (
که  ند،یایکنار بغم و رنج  نیبا ا کنندیم یحرفه سع نیمرور و با مشاهده غم و رنج در ابرخوردار باشند، اما به ییباال اریبس یاز همدل

به  توانیرا م لیدوران تحص یط ی). از جمله علل کاهش همدل14( شودیم انیدر دانشجو یمرور موجب کاهش همدلامر به نیا
دوران  یط در یهمدلارتقاء مهارت تیبه اهم دیاحساسات، عدم تاک انیتوأم با ب یِتجارب آموزش يبرا هاییفرصت جادیکمبود ا

راستا  نی). در هم21اشاره کرد ( یآموزش ندیدر فرا مارانیب یاحساس ياز فضا يدر طول زمان و دور طیشدن شرا يو عاد لیتحص
نحوه فراگرفتن و آموختن  ان،یدانشجو لیدوران تحص یدر ط یهمدلارتقاء مهارت ينهیشده در زممطرح یاصل يهااز چالش یکی
را آموزش داد. با آن توانینم "یسادگبه"است که  ییهایژگیاز و یهمدلبحث گریاست. اما از طرف د یآموزشمهارت در برنامه نیا

است از جمله: اجرا شده یهمدلجهت آموزش يمتعدد يهاروش یدر آموزش علوم پزشک یآموزش همدل تیضرورت و اهمتوجه به
کار  ،یزشیانگو تئاتر، مصاحبه اتیآموزش ادب يهاهرفلکشن، دور يبرگه نوشتن نقش،يفایا و،یاستفاده از سنار ،یاستفاده از سخنران
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 و 2 و یادگیري بر پایه حل مسئله، ادبیات و شعر، کالس وارونه1در گروهکوچک با محوریت احساسات بیماران، تمرینِ ذهنآگاهی
 بالینی (2, 22-25). یکی از روشها جهت آموزش مهارتهاي ارتباطی و همدلی به دانشجویان، 3ارزیابی رفتاري، سناریو و موردهاي

 بالینی هستند. یادگیري بر پایه سناریو و مورد، نوعی از یادگیري تجربی محسوب میشود که هم 4استفاده از سناریو و موردهاي
 و هم جنبههایی از شبیهسازي و هم جنبههایی از ایفاينقش را در خود جاي میدهد 5جنبههایی از یادگیري مبتنی بر حل مساله
 6(26). در کنار آن مطالعات متعددي بهاستفاده از هنر و علوم انسانی درزمینهي آموزشهمدلی از جمله استفاده از مهارتهاي روایتی

 اریبس ییرواو ارزش يدارشنی–يداریمنابع د يغناذکرشده با توجه به هايروش نی). از ب27اشاره داشتند ( لمی، استفاده از هنر و ف
وضوح به هاپیو کل هالمیف يویشده است. سنارفراهم لمیو ف نمایس قیآموزش از طر يبرا یمناسب اریر حاضر، فرصت بسدر عص ادیز
را  نندیبیم لمیکه درف یتا تجارب آوردیفراهم م انیدانشجو يبرا یفرصت مناسب نمایشود. س انیباعث رفلکشن دانشجو تواندیم
در کالس  یینمایس يهاپیکل دئوی). استفاده از و28کار ببندند (کنند و در رفتار و عمل خود به يسازیمرور کرده و شخص جدداًم

احساسات موجود  يو تجربه انیرفلکشن دانشجو يمناسب برا يفضاببخشد و هم سیبه روند تدر یهم سرعت مناسب تواندیدرس م
).3را فراهم آورد ( لمیدر ف  

 19-دیبه موازات رخداد بحران کوو ،یهمدل هايارتقاء مهارت نهیموثر در زم یآموزش هايمطالعات در انتخاب روش یبررس درکنار
حاصل ممکن  يایموجود در کنار مزا طیموضوع، شرا نی). به موازات ا29( استجادشدهیا یهمدلآموزش مهارت هايوهیدر ش یراتییتغ

 توانیم زین یفعل طیحال از نگاه مطالعات موجود، در شرا نی. با اندینما جادیا انیدانشجو یرتمها يهارا در آموزش هاییاست چالش
 هايپیو کل ناریوب يبرگزار قیرا از طر ،ايو تعهدحرفه یارتباطهايمهارت ،یاز جمله اخالق پزشک امدهایکسب پ لیاز قب هاییآموزش
 ،یآموزش هايآن است که درحال حاضردر اکثر برنامه دیها مو کولومیشواهد موجود در کور ی). به عالوه بررس30ادامه داد ( یآموزش

موضوع  نیکه ا شوندیارائه م ياریاخت يها-در غالب درس زین یهمدلاز جمله مهارت یارتباط يهااغلب دروس مرتبط با مهارت
و نگارش  ویسنار نما،یباهدف استفاده از س ندحاضری). فرا50( کندیجادمای هامهارت نیا يریادگیرا در بحث کسب  هاییینگران

 شد.انجام 7یبیترکوهیبه ش يپرستار انیبه دانشجو یهمدلمهارتدر آموزش یآموزش يهاعنوان روشبه تیروابه

 

 :یخارج اتیتجرب

و  empathy ،teaching ،education هايدواژهیبااستفاده از کل Scopusو  PubMed هايگاهیمقاالت در پا جستجو
 شد.انجام 2010از سال  SIDدر آن یفارس يهامعادل

تحت آموزش  انیدادند. دانشجوانجام يامطالعه يسال چهارم پرستار انیبه دانشجو ی) باهدف آموزش همدل2020و همکاران ( انگی
 8حل مسئله هیبرپا يریادگی ،یسخنران دئو،یشامل پخش و یآموزش يهاهفته قرارگرفتند. روش 2ساختارمند به مدت باروش یهمدل

                                                   
1 Mindfulness 

2 Flipped Classroom 

3 Case 

4 Case 

5 Problem based learning (PBL) 

6 Narrative skills 

7 Blended 

8 PBL 
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 يپرستار انیدانشجو یارتقا همدل يکارآمد برا ياطرح دوره خودرا دوره نیبود. محققان ا نقشيفایاو  1گروه هیپا بريریادگی، 
 شد.نقش استفاده يفایو ا ایمد یدر قالب مولت یو سخنران ویدیاز پخش و زیما ن ندی). در فرا31( کردندیمعرف

-2004که از سال  یمقاالتيرو يپرستار انیبه دانشجو یهمدلآموزش ریتأث ی) باهدف بررس2019لوت و همکاران ( يمرور مطالعه
 نیدر ا یارتقا همدل يبرا یآموزش هايروش نیترياز قو یکیداد نشان جینتا شدیکه بررس يامقاله 32بود. از حدود شدهانجام 2018

 ندمای). در فرا31است (شدهگرفتهانجام وینقش، هم استفاده از سنار يفایصورت اهم به يسازهیبود. شب 2يسازهیلعات روش شبمطا
 شد.استفاده یمتن يوهایاز سنار زین

به  شدهيسازهیشب يوهایروش سناربه یارتباط يهاو مهارت یهمدلآموزش ریتأث ی) باهدف بررس2017و همکاران ( 3یهال مطالعه
 وویبا استفاده از سنار یآموزش جلسهکیبرگزارکردند.  يپرستار يدانشجو 52خود را باحضور  یآموزش يدوره ،يپرستارانیدانشجو

که با استفاده از  گرفتندجهیشد. محققان نتارائه یگوش دادن فعال و خودآگاه ،یهمدل يبا محتوا قهیدق 20مدت به يسازهیشب
دادن گوش یآموزش يمحتوا زیما ن ندی). در فرا32( دیارتقابخش يپرستار انیرا در دانشجو یهمدل توانیم شدهيسازهیشب يوهایسنار

 شد.استفاده یو همدل ماریفعال، درك تجارب ب

 ياهفته هفته، 5شد. افراد به مدت انجام یارتباط يهامهارت يرو لمیف دنیاثر د ی) باهدف بررس2017و همکاران ( 4کثر مطالعه
 یارتباط يهامهارت یاز موضوعات اصل یینمایس ییهالمی. موضوعات فکردندیمبحث را شرکت جلسهکیو  لمیمشاهده ف جلسهکی

عنوان بحث شد. به لمیراجع به ف قهیدق 30 لمیف شیو تعصب بود. بعد از نما ییپروایبا مشکالت، ب همقابل ت،یعصبان ،یهمدل رینظ
 ايمالحظهطور قابلها بهو بحث راجع به آن هالمیف دنیبرگزارشد. د یارتباط يهاو پرسشنامه مهارت لمیسؤال از مباحث ف 7آزمون 

 شد.هاستفاد یینمایس يهاپیاز کل زیما ن ندی). در فرا33( شدیارتباط يهامهارت ينهیدرزم انیدانشجو يهاییمنجر به ارتقا توانا

 رینظ سیتدر يروش مناسب جهت آموزش موارد دشوار برا کیعنوان به لمی) استفاده از ف2012وهمکاران ( 5بالسکو يمرور مطالعه
-20به مدت  دیابتدا با دهد،یآموزش م لمیکالس مناسب که بااستفاده از ف کی سندگانینظر نو. بهکردندیمعرف یدر پزشک یهمدل

 حیتوض پیراجع به هر کل لگرانیشود و تسهپخش هالمیف پی. سپس کلکندیمعرف هیاول میو مفاه يتئور نهیزمشیپ قهیدق 30
 شد.داده یدر خصوص مهارت مرتبط با همدل یحاتیتوض و،یدیاز بعد از پخش و زیما ن ندی). در فرا34دهند (ارائه

 

 :یداخل اتیتجرب

در  يپرستار انیدردانشجو یسنویتیو روا ویسنار لم،یبا استفاده از ف یهمدلآموزش نهیکه در زم يامحققان، مطالعهدانش براساس
 یپزشک انیدانشجو یارتباط يهامهارت یدر آموزش موضوع کل ییگوو داستان لمی. استفاده از فنشدافتیباشد انجام شده رانیا

 وجود دارد. یمطالعات اندک

 يهالمیانجام شد. ف نمایس قیاز طر یپزشک انیبه دانشجو یاجتماع-یروان يهاوزش جنبه) باهدف آم2018و همکاران ( وریکد مطالعه
 ،یهستم، پسر حباب سیامروز، من هنوز آل کو،یس ب،یکه خدا ساخت، مغز، طب يزیچ لمِ یف 9شدند. خبره انتخاب دیمرتبط توسط اسات

                                                   
1 TBL 

2 Simulation  

3 Haley 

4 Keser 

5 Blasco 



 

100 

 لمیکه در ف يانکات تعهدحرفه حیتشرشد و بعد از آن خبرگان به دادهشینما لمیجلسه، فهدف نییاز تع بعدشدند. آدامز انتخابپچ
حاضر ما از مجموعه  ندی). در فرا35موضوع را مطرح کردند ( رامونینظرات خود و سؤاالت پ زین انیبودند، پرداختند و دانشجوشدهآورده

 .میکمک گرفت یینمایس هايپیکل

مطالعه  نیپرداختند. در ا یپزشکانیدانشجو یارتقا همدل يبرا یتیروا ییگوداستانمنظور دوره) به2014و همکاران ( یغمائی مطالعه
جلسه دوساعته ) دهN=16مداخله (برگزارشد، گروه زاهدانیپزشکعلومدانشگاه 5و  4سال  یپزشکانیدانشجو يبراکه یتجربمهین

 آزمونشیعنوان پبحث درباره داستان پرداختند. بهو مدرس به انیسرگذاشتند. سپس دانشجوشتکتاب را پ کیه یبر پا ییگوداستان
نداشت؛ اما  يمعنادارتفاوت گریمطالعه با همد يمداخله ابتدا و انتهاگروه یهمدل. نمرهگشتلیتکم JSPE-Sآزمون پرسشنامهو پس
 یهمدلحفظ سطح يبرا روشکیعنوان را به تیو روا ییگواستاندشدند. محققان روش یهمدلکنترل دچار افت در نمرهگروه
 کمک گرفته شد. یدر آموزش همدل یسینو تیحاضر از روش روا ندی). در فرا36( کردندیمعرف

 

 ):یمختصر(فارس شرح

و دوبار در  يپرستار انینفره دانشجو 20گروه  يفراخوان برا قیاز طر لوتیبار پا کی( يپرستار انیدانشجو يحاضر سه بار برا ندیفرا
 زاهدان و زابل) اجرا شد. یدر دانشگاه علوم پزشک يپرستار انینفره دانشجو 32نفره و  50دو گروه 

 

 برنامه: یطراح فاز

شد. در استفاده یسنویتیو روا ویسنار نما،یس هیآموزش برپا يهنر برا نهیدر زم یفعال آموزش يهابه اهداف پژوهش، از روش باتوجه
منظور ره، بهو ثبت نام در دو انیشدند و سپس بعد از جلب نظر دانشجو دیمربوطه تول یآموزش يو محتواها الیمرحله بعد متر

دوره  زی. در انتها نشدافتیدر انینقطه نظرات دانشجو یصورت تعاملبه يناریجلسه وب يبرگزار قیطر زا انیدانشجو شتریمشارکت ب
 يهاگام اتیشد که جزئانجام  ASSUREمنطبق بر مدل  یآموزش ی. طراحشدیبررس انینگرش دانشجو یابیره و ارزدو یابیارزش
 .استشدهارائه 1در شکل شماره  یطراح

 برنامه: ياجرا فاز

نام در دوره ثبتشد. بعد از ) انجامدانشکدهتیتلگرام و سا نستاگرام،ی(ا يمجاز يدر فضا غاتیو تبل یپوسترها طراح منظورنیبد
فعال که در دوره مشارکت شودیمارائه یانیشرکت در دوره به دانشجو یذکرشد که گواه زیاز شروع دوره ن شیپ انیدانشجویآموزش
دانشجو در دانشکده  32و  زاهدانیپزشکعلوم یومامائيدانشجو در دانشکده پرستار 50 لوت،یدانشجو در فاز پا 20باشند. داشته
-دیقرارگرفتند. باتوجه به بحران کوو یسینوتیروا و،یسنار ،یینمایس يهاپیکل شیآموزش بااستفاده از نمازابل تحت یومامائيپرستار

 يهادانشکده یمنظور و با هماهنگ نیبرگزارشد. بد رهمزمانیهمزمان و غ يکردهایاز رو دهو با استفا يصورت مجازبه یآموزش، دوره19
 .شديارسال و بارگذار 1رهمزمانیدربخش غ شدهیطراح یآموزش يبودند، محتواهانام کردهکه دردوره ثبت یانیدانشجو يمذکور، برا

 .دیکنیمشاهده م 1کل دوره را در جدول شماره  یآموزشبرنامه

                                                   
1 Asynchonorize 
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 يپرستار انیدانشجو يبرا یدوره آموزش مهارت همدل یکل ي: شما1 جدول

 پیش از شروع دوره جلسات
 مشترك مقدماتی مبحث ضرورت همدلی و اهمیت یادگیري آنمحتواي  جلسه اول

 مفاهیم و تعاریف همدلی و تفاوت آن با همدردي با ذکر مثال دومجلسه
 انواع همدلی و کارکردهاي آن در مواجهه با بیمار سومجلسه
 محتواي آموزشی اختصاصی هر گروه با موضوع گوش دادن چهارمجلسه
 اختصاصی هر گروه با موضوع درك کردنمحتواي آموزشی  پنجمجلسه
 محتواي آموزشی اختصاصی هر گروه با موضوع ششمجلسه

 ها، نیازها و دردهاي بیمارانبرخورد با رنج
 وبینار آموزشی اختصاصی هر گروه با موضوع هفتمجلسه

 بندي و بازاندیشی دورهجمع
 پس از پایان دوره آزمون)انتهایی (پسارزشیابی

در  انینشجوبا دا يآن در کسب توانمند تیاهم ویدوره محتواها تیبا هدف شرح اهم يجلسه حضور کیدوره  يدر بخش ابتدا هیته
. شدهیآن ته يریادگی تیاهم نیو همچ یهمدل میراجع به مقدمات و مفاه یکل يدوره دو محتوا يهر بار اجرا برگزارشد. در ابتدا

دوره  یآموزش يمحتواها هیشد. در تهدوره ارائه هیپا میمباحث و مفاه تیکنندگان با کلشرکت ییابا هدف آشن ،یمقدمات يمحتوا نیا
 شد.استفاده زین "مارانیارتباط با ب يبرقرار هايمهارت"از کتاب 

گوش دادن، مهارت دركِ مهارت"شامل  یمحور موضوع 4بر طبق مطالعات در قالب  شرفتهیپ یآموزش يمحتوا نیبخش دوم تدو در
که در بخش  شدنیتدو "مراقبت ندیدر فرا ماریمهارت مشارکت ب مار،یب يازهایمواجهه با ن يهامهارت مار،یب هايو دغدغه هايینگران

 یتعامل ایمد یمولت صورتهمزمان به ریو بحث در هر جلسه به شکل محتوا غ یینمایس هايپیاز کل هاییبر بخش یمبتن ندیاول فرا
 يهاپیاز موضوعات کل کیت. در هر قرارگرف انیدانشجو اریدر اخت SCORMو  MP4 يهالیشد. محتوا به شکل فاارائه ونیتدو

 Cinemeducation"از کتاب  نمایس خیمطرح تار یینمایس يهالمیمنتخب از ف ییهاکه خود بخش یهمدلطهیدر ح یینمایس
using film and other visual media in graduate and medical education"  یبا موضوع همدل 44فصل 

 يها) بخش2اشد، (ب یعلوم پزشک يمرتبط با حرفه لمیف ی) تم اصل1شامل: ( لمیحاصل از ف يهاپیکل نیتدو اریانتخاب شدند. مع
 نیباشد، بود. تدواشتهدبر آن وجود  یشیامکان بازاند )3همکاران باشد ( /ماریخانواده ب/مارانیبا ب یمرتبط با موضوع همدل یانتخاب
زبان در درك  ریمنظور کنترل تاثشد. بهانجام Wonder Share Filmora 9افزار کمک نرمبه یینمایس يهالمیاز ف پیهرکل

 هاییلمیشد. فنوشته یفارس سیرنویافزار زنرم نیبه کمک ا زیبودند ن یسیکه به زبان انگل ییهالمیف يابر ،يریادگیموضوع و روند 
توسط  شدهنیتدو یینمایس هايپیکل اتییقرارگرفت. جز انیدانشجو اریدر دسترس بودند، با دوبله در اخت یکه با دوبله فارس زین
 است.ارائه شده 2در جدول  ندیفرا میت

  

 یینمایس هايپیشده در جلسات با استفاده از کلاستفاده یینمایس يهالمی: ف2 جدول
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سال  نام فیلم جلسه
 تولید

دقیقه فیلم استفاده 
 شده

 فیلمکاربرد این بخش

 Dead Man Walking اول

 مرده)(راه رفتن مرد

گوش دادن همدالنه بین راهبه و متهم در  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)

 قضاوت نکردن بیمار در این کلیپ مورد تاکید 1:41:32 – 1:30:41 1998
 است.

 Blood Diamond دوم

 خونی)(الماس

خود در شرایط وي در درك بیمار و قراردادن  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
 برقراري رابطه همدالنه مورد مشاهده است.

The Legend of 1900 

 )1900(افسانه 

1998 50:17 – 53:35 

1:16:42 – 1:19:37 

زندگی بیماران اهمیت توجه به داستان 
مراجعه کننده به ما را در این دو بخش می

 توان مشاهده کرد.
 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
گیري کرد براي به وجود آمدن رابطه نتیجه

بیماران همدالنه باید براي سرنوشت 
 حساسیت قایل بود.

In the Name of 
Father 

 پدر)نام(به

دلسوزي و منتقل کردن حس دلسوزانه به  41:40 – 37:39 1993
 بیمار در ایجاد رابطه همدالنه مؤثر است.

Patch Adams 

 (پچ آدامز)

1998 39:33 – 42:01 

1:31:02 – 1:32:32 

1:35:02 – 1:36:33 

همدالنه باید  براي برقراري یک رابطه
 احساسات خودمان را به بیماران منتقل کنیم.

وبینار 
 نهایی

Analyze This 

 رو آنالیزکن)(این

هاي مباحث خوب گوش کردن، درك نگرانی 23:00 – 15:03 1999
خوبی در این بیمار و انتقال حس همدالنه به
 بود.کلیپ قابل مشاهده
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 ییدانشجو هايبتدا توسط گروهاارائه و بحث  شدهنیتدو ویجلسات چهار سنار نیدر قالب چند نیسوم آموزش آنالدر بخش سپس
 يهاگروه مهارت یعلمئتیه ينفر از اعضاسه وها،یسنار یروانسنج یبررس ي. براشدیمانجام يبندجمع یانجام و سپس توسط مرب

عد از انجام اصالحات الزم بو  یبررس وهایسنار يپرستارصان رشتهنفر از متخص کیو  یپزشکوزشنفر از متخصصان آم کیو  یارتباط
 شدند.استفاده

نقش در جلسات  يفایو در هر روز مشخص جهت انجام ا مینفره تقس 6 یال 5کوچک  هايدر قالب گروه انیدانشجو يبعدبخش در
 يشد تا طبق راهنماخواسته رانیاز فراگ کیاز هر نیو ارائه بازخوردپرداختند. همچن یمهارت همدل نیبه تمر یبا حضور مرب يحضور
دوره  انی. در پادهندلیو بازخورد تحو یشیازاندی نیو جهت تمر سندیبنو تیروا کی یبحث همدل رخودشان داز تجربه ت،یروانگارش

 یشیو بازاند ویو سنار لمینمونه ف کی لیتحل نیها باهدف تمراز گروه کیهر يدو ساعته برا ناریوب کی،  1منظور آموزش همزمانبه زین
دوره موضوعات ارائه شده در کل نیبا هدف تمر دیجد یینمایس پیکل کی ابخش، ابتد نیشد. در ادوره انجام يراجع به محتوا

افکار بارش به روش انیشد. سپس دانشجواستفاده یشده فارسدوبله لمیاز ف ان،یدانشجويریادگیزبان در  ریتاثمنظورکنترلشد. بهپخش
. در ادامه افتیادامه دیاسات تیو بحث با هدا کردندانیب پیمختلف کل هايبه بخشراجع یمتن ایو  یصورت شفاهخود را بهنظرات
و  یصورت شفاهنظرات خودرا به انیشد. سپس دانشجوارائهشده در کل دورهموضوعات ارائه نیباهدف تمر دیجد ویسنار کیجلسه 

 .افتیادامه دیتاسا تیباهدا يو جمع بند کردندانیب ویسنار نیمختلف ا هايبه بخشافکار راجعبه روش بارش یمتن ای

 

 برنامه: یابیارزش فاز

طبق  یعنیدوره،  یدر ط انینگرش دانشجو زانیدوره، سنجش مبه انیدانشجو تیما عالوه بر سنجش رضاکه هدفتوجه به آن با
در حوزه  انیرتقاء سطح نگرش دانشجوا ند،یفرا نیمدنظر ما در ا امدیپ جه،ی). درنت37بود ( يریادگیدر سطح  ک،یپاتر-کرك يالگو

 بود. یارتباط يهاو مهارت یهمدل

 

 سطح واکنش: یابیارز

آن با  ییمحتواییکه روا شدنیتدو یهمدل هايدوره مهارتبه يتمندیرضا نییمنظور پرسشنامه محقق ساخته با هدف تع نیابه
 .شدیبررس يو پرستار یپزشکآموزش ،یمهارت ارتباطاستفاده از متخصصان

 

 :يریادگیسطح یابیارزش

) JSPE-HPشده پرسشنامه استاندارد جفرسون ورژن کادردرمان ( یاز نسخه فارس مارانیبا ب انیدانشجویهمدل سطحیبررس جهت
از  یکی) JSPE( جفرسونیشد. پرسشنامه همدلفم تا کامًال موافقم) استفاده(از کامالً مخال ییتا 5 کرتیلاسیسؤال با مق 20شامل 

توسط  2000در سال  ،یپزشکپرسشنامه مختص گروه علوم نیهست. ا یهمدل یابیخودارز تموجود جه يابزارها نیتریاصل
و همکاران، در جامعه  یفراهان یآن توسط اشقل یترجمه فارس 1395پرسشنامه در سال  نی). ا38است ( شدهیمحمدرضاحجت طراح
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از نسخه مورد استفاده در  زین عتیو شر پوریهاشم عهدر مطال یبه زبان فارس نیچن). هم39است (شده یسنجروان یرانیا انیدانشجو
 ).41, 40است (شدهطرح، استفاده نیا

ًال موافقم)است. سؤاالت از کامًال مخالفم تا کام( ییتا 5 کرتیلاسی) با مقCSAS( یارتباط يهامهارت يریادگینگرش به  پرسشنامه
 يهاه مهارتبنسبت  یو نگرش منف یارتباط يهاسؤال است که مشتمل بردو محور نگرش مثبت به مهارت 26پرسشنامه شامل  یاصل

و به  1کامالً مخالف نمره  نهیگزدر هر سؤال به بیترت نی. بدردیگیقرار م یابیسؤال مورد ارز 13 لهیوساست که هربخش به یارتباط
توسط  2002ل ) که در ساCSAS( یارتباط يهامهارت يریادگی. پرسشنامه نگرش به ردیگیتعلق م 5کامالً موافق نمره  نهیگز

Rees استشدهیآن بررس ییایپا و ییو همکاران روا هافروشخیتوسط  آن یفارس ترجمه 1397) ودرسال 42( نیو همکاران تدو 
 است. شتریب یابیارز يو ابزارها یطول هايیبررس ازمندین امد،یوپسطح انتقال یابیعا ارز). قط39(

 باشد. یقابل مشاهده م نکیل يبر رو کیورد با کل لیاستفاده شده در فا يهاپیکل یتمام

 .دییمراجعه فرما yun.ir/71a8k3به آدرس  جیمشاهده کامل مستندات مربوط به متد و نتا جهت

 .دییمراجعه فرما yun.ir/xea54bبه آدرس  ایمد یمولت جیمشاهده کامل پک جهت

 .دییمراجعه فرما yun.ir/ycx8ndبه آدرس  یینمایس يها پیکامل کل جیمشاهده کامل پک جهت

 

 تعامل: يها وهیش

 )12و  11 وستیدودانشکده جهت اجرا برنامه (پ یو جراح يپرستار يهاگروه ریبا مد يزیرو برنامه یو هماهنگ تعامل

 شنیهرروت يدرحین انجام کار در انتها انیجلسات ارائه بازخورد به دانشجو يبرگزار

 )14و 13 وستیجهت شرح اقدامات اجرا برنامه در دو دانشکده (پهدف به هايگروه انیبا دانشجو شنینتیاور یجلسات يبرگزار

 ییدانشجو یتلگرام هايبرنامه در گروه يبرگزار انتشارخبر

 )15 وستی(پ یپزشکعلومدرآموزششیدر مجله رو انتشارمقاله

 )16 وستی(پ زاهدانیپزشکعلوم هینشر انتشاردر

 ))17 وستی(پینی،باليپرستار ،ییماما هايمرتبط (گروه هايرگروهیسا دیبرنامه به اسات يتجربه برگزار نشر

 )18وستیزابل (پ یپزشکعلوماهدانشگ يمحترم پرستار رگروهیو مد EDC تیریبه مد گزارشارائه

 )19وستی(پ تیدو دانشگاه جهت جلب حما یآموزشبه معاونت گزارشارائه

  

 مختلف مورد نقد قرار گرفته است: يهابا استفاده از روش ندیفرا نیا
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 نی. دراشدهیارا نفعانيذ ریو سا رگروهیدم يزاهدان برا ییمامايدر دانشکده پرستاراول يبرنامه پس از اجرا نیا جی: نتانقدخبرگان
 نیبهتر ا ياجرا يبرا وگو قرارگرفت ود بحث و گفترو مور شیپ يهاچالش نیچنشد. هموضعف پرداختهجلسه به شرح نکات قوت

 حجم آن بود کهبا توجه به یینمایس يهالمیف يها بارگزاراز دغدغه یکیعنوان مثال . بهشديزیرنامهها در ترم بعد برروش
 يبندبودن برنامه گروهو متفاوت کرونایپاندم طیباتوجه به شرا نیچن. همداکندیکاهش پ ییبا نرم افزارها لمیحجم ف شدگرفتهمیمتص

 انیدانشجو یدرسبرنامه دوره در نیمذاکره ا قیبعد از طر يهاکه از ترم شدهیتوص یشآموز يهاشنیحضور در روت يبرا انیدانشجو
 شود.گنجانده

شرکت دربرنامه  ينتهاادر  یابیپرسشنامه ارزش نیو همچن یشکل شفاهدر مورد برنامه به انیدانشجو ي: بازخوردهارانینقدفراگ
شد. به داده انیدانشجو يبعد هايدر گروه يدر روند برگزار یکننده در برنامه، اصالحاتشرکت انیشد. براساس بازخورد دانشجوگرفته

آموزش  قیهدف از طرهگرو انیجهت ارتباط با دانشجو یدر برنامه، هماهنگ انیبه دانشجو یابیدست ولتهمنظور سعنوان مثال به
 شد.ادغام شنیروت یطآموزش در  منظورنیشود که به ادوره در طول ترم ارائه نیشد. همچندانشکده انجام

 بیترک لوت،یاساس پا برنامه و بهبود آن انجام شد. به عنوان مثال بر ی: به طور مستمر با هدف بررسندیو همکاران فرا انیمجر نقد
 يپوستر برا هیو ته ییمختلف دانشجو يدوره از کانال ها یاطالع رسان ،یسینو تیروا نیدالیگا نیتدو ،يو مجاز يآموزش حضور

 دوره و ... انجام شد. غیتبل

و  "یپزشکعلومدر آموزش شیمجله رو"در  دنیحاصل از فرامقاالت ،یعلم جوامعينظرات و نقدها افتیمنظور در: بهیعلمنقدجوامع
 .شدافتیچاپ و نقد افراد متخصص درخصوص کار در "زاهدانیپزشکعلوم"مجله 

 

 حاصل: جینتا

بر  یمبتن یآموزش يهاالیمتر هیو ته نی)، تدو1 وستیدوره (پ یآموزش ی: در قالب طراحيندیتحقق اهداف فرا زانیم یبررس
 شد.) انجام4 وستی(پ تی) و نحوه نگارش روا3 وستی(پ وی)، سنار2 وستی(پ یینمایس يهاپیکل

 :يامدیپ 1تحقق هدف  زانیم یبررس

که ارتقاء  باشد،یمر ما نیا دیزاهدان و زابل مؤ انیدانشجو يپرسشنامه در دوگروه آموزش برا نینسبتا قابل مالحظه نمرات ا راتییتغ
دول جاست (جهت مشاهده نمره افتادهاتفاق یفعال اموزش هايبااستفاده روش یهمدلمهارت يریادگیقبل و بعد از  یهمدلمهارت

 اریبا انحراف مع 26/28دوره  يمثبت پرسشنامه جفرسون قبل از برگزار يهاهینمرات گو یکل نیانگی). مدییمانمشاهده 6و  5 وستیپ
بعد از  یثبت به همدلارتقاء نگرش م دیکه مو دیرس 56/5 اریبا انحراف مع 95/33مقدار به  نیدوره ا يبود اما بعد از برگزار 63/5

 اریحراف معبا ان03/30دوره  ي) پرسشنامه جفرسون قبل از برگزاریبرعکس (منف هايهیگو ینمرات کل یکل نیانگیدوره است. م
در  یهمدله بحثب یکاهش نگرش منف دیکه مو دیرس30/4 اریبا انحراف مع 81/22مقدار به  نیدوره ا يبود اما بعد از برگزار31/4

 است. انیدانشجو

 :يامدیپ 2تحقق هدف  زانیم یبررس

بود اما بعد  66/11 اریبا انحراف مع 52/61دوره  يقبل از برگزار یپرسشنامه نگرش به مهارت ارتباط يهاهینمرات گو یکل نیانگیم
طور قبل و بعد از اجرا دوره به انی. نمرات پرسشنامه دانشجودیرس18/12 اریبا انحراف مع 53/98مقدار به  نیوره اد ياز برگزار
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درخصوص نگرش به  انیباعث ارتقا دانشجو ییبرنامه ها نیچن ياست که برگزار نیدهنده انشاناست که افتهیشیافزا يریگچشم
 ).دیینمامشاهده 8و  7 وستیجدول پ اتییمشاهده جزخواهدشد. (جهت یارتباط يهامهارت

 :يامدیپ 3تحقق هدف  زانیم یبررس

 اتییمشاهده جز. (جهتباشدیدر دوره ماز شرکت انیدانشجو تیدهنده رضادوره در دو بار اجرا نشان یابیحاصل از فرم ارزش جینتا
 )دیینمامشاهده 10و  9 وستیجدول پ

 :دیکن حیتعامل با محیط (که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده است) را تشر يانجام شده برا اقدامات

 )12و  11 وستیدودانشکده جهت اجرا برنامه (پ یو جراح يپرستار يهاگروه ریبا مد يزیرو برنامه یو هماهنگ تعامل

 شنیهرروت يدرحین انجام کار در انتها انیجلسات ارائه بازخورد به دانشجو يبرگزار

 )14و 13 وستیجهت شرح اقدامات اجرا برنامه در دو دانشکده (پهدف به هايگروه انیبا دانشجو شنینتیاور یجلسات يبرگزار

 ییدانشجو یتلگرام هايبرنامه در گروه يبرگزار انتشارخبر

 )15 وستی(پ یپزشکعلومدرآموزششیدر مجله رو انتشارمقاله

 )16 وستی(پ زاهدانیپزشکعلوم هینشر انتشاردر

 ))17 وستی(پینی،باليپرستار ،ییماما هايمرتبط (گروه هايرگروهیسا دیبرنامه به اسات يتجربه برگزار نشر

 )18وستیزابل (پ یپزشکعلومدانشگاه يمحترم 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 يساز هیبر شب یاجرا و ارزشیابی آموزش مبتن ،یطراح

 يکشور لوتی: طرح پا19کوید  یپاندم یمراقبت در منزل درط میت ینیبال يجهت 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 

 

 نی: قزودانشگاه

 

 دکترروح ا..کلهر -نامدار مانیدکتر پ-يعباس احمد -فروش ها خیدکتر افسانه -فالح کهی یلی: دکتر لندیفرآ صاحب

 

 انیریدکتر احسان مد   :ندیفرآ همکاران

 

 يهاردن جهت  ارتقاء مهارت ها FAIR کردیبا  استفاده از رو يازس هیبر شب یاجرا و  ارزشیابی آموزش مبتن  ،یطراح :یکل هدف
 يکشور لوتی: طرح پا19کوید  یپاندم یمراقبت در منزل درط میت  ینیبال

 

 :یاختصاص اهداف

 19کوید  یپاندم یتیم مراقبت در منزل درط یو آمادگ ینیبال يجهت  ارتقاء مهارت ها يساز هیبر شب یآموزش مبتن یطراح -1

 یپاندم یتیم درط یو آمادگ ینیبال يهاردن جهت ارتقاء مهارت ها FAIRبا استفاده از مدل  يساز هیبر شب یاجرا آموزش مبتن-2
 19کوید 

 هاردن FAIRبا استفاده از مدل  يساز هیاز اجراي برنامه شب میرضایت ت زانیارزشیابی  م-3

 هاردن FAIRبا استفاده از مدل  يساز هیاز اجراي برنامه شب میت يریادگی زانیم یابیارزش-4

 طب اوزژانس نیمتخصص دگاهیاز د میارزشیابی عملکرد  ت-5
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 مربوطه يو شاخص ها مارانیسالمت ب بر FAIRبا  استفاده از مدل  يساز هیشب یآموزش ياجرا جیارزشیابی  نتا -6

 

 مسئله: انیب

نه، در دسترس نبودن در آموزش علوم پزشکی به دلیل عدم ارایه بازخورد کافی در محیط بالین، غیرفعال بودن بیمارحین معای امروزه
عداد زیاد دانشجو بیمار کافی براي آموزش، متغیربودن ترکیب بیماران در محیط واقعی، کمبود موقعیتهاي بالینی قابل دسترس و ت

).  بعالوه 1ردیده است (گخالقی و رعایت ایمنی بیمار استفاده از شبیه سازي ها در آموزش بالینی رایج ا وارددر محیط بالین، رعایت م
ستراتژي در آموزش پزشکی ، استفاده از  شبیه سازي ها به عنوان موثرترین ا outcome base educationبا معرفی رویکرد 

 اهمیت بیشتري یافته است. لیآموزشی جهت آموزش سه دسته از مهارت هاي پزشکان به شرح ذ

مهارت  ،یکیزیف نهیو معا يریرت شرح حال گسروکاردارد مانند  مها ماریبا خود ب مای:  مهارتهایی که مستقمارمحوریب يمهارت ها-1
 باشد یم کالیتکن يو مهارتها يفرد نیب

ایند عملکرد خود به طور موفقیت محور: مهارت هایی است که به پزشک این امکان را می دهد که در فر ندیفرا يمهارت ها-2
 ی باشد.خود محورم يریادگیو مهارت  یاطالعات، مهارت کار گروه تیریآمیزعمل نماید، این مهارت ها شامل مهارت هاي مد

وسیعتري از عملکردش به طور  محور: مهارت هایی است که به پزشک این امکان را می دهد که در حیطه طیمح يمهارت ها-3
 )2(يرهبر يمهارت ها ت،یریمد يمهارت ها ،یشغل يموفقیت آمیزعمل نماید مثل مهارت ها

 نیگزیجا یسازها به معن هیاز شب کنند که اگرچه استفاده یدرباره کاربرد شبیه سازي ها در آموزش پزشکی عنوان م 1و گالوین ماران
 یپزشک انیاما با کاربرد آن دانشجو ستین ینیبال يها طیدر مح ماریو کار با ب یواقع طیمح يشده به جا يساز هیشب طیکردن مح

 طیتحت شرا يساز 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 ینیبال يها طیمح يکه برا ییها يتواند توانمند یم ریدرست استفاده شود فراگ

 )4-7( دینما جادیرا ا باشدداشته  یمثبت ریاو تاث يالزم برا يو مراقبت ها ماریب

طالعات نشان داده م رایاستفاده نموده اند. ز 19نند کوید آمده ما شیپ ياضطرار طیبا شرا ییارویها جهت رو يساز هیاز شب بعالوه
 يهاياستراتژ نیتدو ،یمنیا يهاشکاف ییمانند شناسا ستم،یبر س یبه مسائل مبتن یدگیرس يها برا يساز هیاند که استفاده از شب

 هاتیبدحال، محدود نمارایب عی). در ضمن، با هجوم سر9و8باشد( دیتواند مف یم ینیبال تیریمد يهاپروتکلکنترل عفونت، و اصالح 
جهت ارائه راه حل  یاتیح يبه ابزار يسازهیارائه کننده خدمات سالمت، شب يرویارائه شده، و کمبود ن یمنیا يهایمنابع  و نگران

 ).10(شد لیمواجه شده در دوران کرونا تبد يچالش ها

 يکه اعضا یهستند به شرط 19که مبتال به شکل خفیف کوید  یمارانیکرده بود ب هیداشت توصبه یسازمان جهان19 دیکو وعیش با
را در رابطه  ییاستهایکشورها س یبرخ ه،یتوص نیو مراقبت کنند، در منزل مراقبت شوند در پاسخ به ا يریگیخانواده بتوانند آنها را پ

بخش  کیتوانست به عنوان  یخدمات مراقبت در منزل م رای) ز11کردند (درمنزل اجرا  19-دیبه کو تالمب مارانیبا مراقبت از ب
روش،  نیا ياجرا ياز چالشها یکی ی) ول12, 13را از دوش نظام سالمت بکاهد ( يادیدر خدمات سالمت عمل کرده و بار ز بانیپشت

 ایبال يزیکه برنامه ر یاده است  که در حال).  بعالوه، شواهد نشان د14سالمت عنوان شده بود ( میت یو آموزش ناکاف يعدم توانمند

                                                   
1 Maran and Glavin 
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به دلیل عدم   ایمقابله با بال ياکثر ارائه کنندگان خدمات سالمت برا یوارد شده است ول یآموزش يها ولومیاز کور یبرخ يبه محتوا
 )16و15مواجه با این سناریوها آمادگی کافی را کسب نکرده اند(

مکرر هدفمند و  ناتیتمر قیاز طر ایدر مواقع بال یبهبود آمادگ يها به عنوان روش است که برا يساز هیاست که شب یدر حال نیا
ند منجر به ایجاد که آموزش مبتنی بر شبیه سازي می توا نی) و  ا18و17باشد( ینادر اثر بخش م يها تیقرار گرفتن در معرض موقع

اقعی گردند ت هم در محیطهاي  شبیه سازي  و هم در محیط هاي وارائه دهندگان خدمات سالم کردتغییر در دانش، نگرش و عمل
سالمت داشتند و  ستمیس یدر آمادگ يانقش عمده يسازهیشب يها، برنامهمانند ابوال ،یقبل يهایدمی). چنانچه در طول اپ21-19(

 .)22مت منجر شدند(ارائه دهندگان خدمات سال مادگیاستراتژ ي هاي ضروري و طرح هاي آ  جادیبه ا يبه طور مؤثر

 یمعرف رانیموثر در فراگ يریادگیجهت  model FAIR1چهار اصل مهم را با عنوان   Laidlawو   Harden نکهیتوجه به ا با
 یبخش عفون نیدر آموزش بر بال انیدانشجو يریادگیمدل را سبب ارتقاء  نی) استفاده از ا 2018( یو مقدم ینی) و ام23نمودند (

 يراهها تیریمانند مد یکیتکن يآموزش مهارت ها یدوران پاندم ی). بعالوه در ط24نمودند ( نوانع رازیش یدر دانشگاه علوم پزشک
با  یو مهارت کارگروه یمانند مهارت ارتباط ییتکن ریغ يمهارت ها نیو ... همچن يویر یقلب يایاح التور،یو استفاده از ونت ییهوا

) لذادر فرایند حاضر سعی شده است با استفاده 25شده است ( هیتوص المتارائه دهندگان خدمات س يوثر برام ياستفاده از روش ها
مراقبت در منزل را در موقعیتهایی شبیه به شرایط واقعی قرار داده و آموزش  میهاردن ت FAIRبر مدل  یمبتن يساز هیاز آموزش شب

 و بهبود کبفبت خدمات سالمت گردیم. رانیدهیم تا سبب ارتقاء مهارت فراگ

  

 :یخارج اتیتجرب

ي پروسیجرال جهت آموزش مهارت ها 19) در چین انجام دادند طی دوران کوید  2020و همکارانش( Li Liمطالعه اي که توسط  در
 ل،یاستر يکش هاو درآوردن دست دنیدر تیم ارائه دهندگان خدمات سالمت مانند نحوه شستشوي دست، استفاده از ماسک ، پوش

-COVID مارانیب ییراه هوا تیری، مد اژیصورت، مهارت هاي مدیریت بیمار در تر حافظمصرف / م کباری نکیو برداشتن ع دنیپوش
نامه هاي آموزشی بعالوه مهارت هاي غیر تکنیکی مانند مهارت ارتباطی و کار تیمی از بر ماریو حمل و نقل ب یرسان ژنی، اکس19

 ).26وق نشان داد (فسازي استفاده نمودند که نتایج مطالعه تغییرات مطلوب و رضایت بخشی را در بهبود مهارت هاي مبتنی بر شبیه 

عودي انجام شد ) در عربستان س2020(19مطالعه اي که جهت آمادگی ارائه دهندگان خدمات سالمت در مقابله با پاندمی کوید  در
نفر از ارائه  89 و حمایت هاي تنفسی جهت شبیه سازي موقعیت هاي بالینی براي آموزشاز سناریوهاي مختلف مانند تریاژ اورژانس 

مادگی تیم ارائه کنندگان دهندگان خدمات استفاده گردید .نتایج مطالعه آنها نشان داد که استفاده از شبیه سازها تاثیرات مثبتی بر آ
 ).27داشته است( 19در مقابله با پاندمی کوید خدمات سالمت (مهارت هاي تکنیکال و مهارت هاي غیر تکنیکال) 

 انیجر يساختارها يسازنهیبا به يسازهینشان داده شده است که شب زی)  ن29)و سنگاپور (28(ایتالیمطالعات انجام شده در ا  در
 یپزشک تیریدر مد یهماهنگ يتخت و اجرا تیریمد زات،یتجه هیسطوح مختلف کارکنان، ته تیریمد د،یجد يندهایکار، توسعه فرآ

 دارد. یبحران طیارائه دهندگان خدمات سالمت در شرا  يسازدر آماده  يدینقش 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 19دیکو یندمدر دوران پا ژهیبه و یبالین سیهاردن جهت تدر FAIRمشابه در خصوص استفاده از مدل  يمطالعه ا رانیکشور ا در
 شود: یارائه م ریبه شرح زنشد ولیکن مطالعات مشابه 

 یکی یبخش عفون در ینیماهه  آموزش بال کی شنیدر دوره روت  FAIR) با استفاده از اصول مدل 2018( یو مقدم ینیدر مطالعه ام 
مدل  نیکه با کاربرد ا نشان دادند ریمدل به شرح ز نیبا استفاده از اصول ا رازیش یوابسنه به دانشگاه علوم پزشک يها مارستانیاز ب

 یر آنها  در طد زهیانگ جادیمطالب و ا  قیو عم شتریب يریادگیپرداخته و سبب  یابیمطالب و خود ارز قیبه درك عم انیدانشجو
 است. دهیگرد ینیآموزش بال

Feed backماریب نیبال یدر ط انی: ارائه بازخورد به دانشجو 

  Active Engagementا توجه ب انیدانشجو ينقش برا فیو تعر تیمسئول رفتنیو پذ مارانیب تیریدر مد انی: مشارکت دانشجو
 کاراموز بودن آنها ایبه سطح کارورز 

Individualization of learning شترینابع بمو در دسترس قرار دادن  نیساختن آموزشها با در دسترس بودن منابع آنال يفرد 

Relevanceنیدب یتوسط اتند در جلسات آموزش هی، از روش بازگشت به مطالب علوم پا يریادگیحصول مرتبط بودن  ي: برا 
 بیو به آس يولوژیزیو 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  يربردمرتبط و کا جهیشده و در نت نرایدر فراگ ینیبا علوم بال هیعلوم پا غامامر سبب اد نیادامه داده که ا یشناس
 )24( دیآنها گرد

در  انیاز جانب دانشجو بخشتیمثبت و رضا جیاز نتا یدر دروس حاک سندگانینو اتی) تجرب2020مطالعه ثناگو همکارانش ( در
 يبرا یستیبا انیانشجود ،يعاد طیدر شرا شگاهیو آزما يبوده است. در درس پاتولوژ ویبه صورت سنار سازهاهیخصوص استفاده از شب

 ).30استفاده نمودند( يسازهیآن از شب يبه جا یول رفتندیم شگاهیبه آزما یکار عمل

 

 ):یمختصر(فارس شرح

رژانس، متخصص طب او ،یپزشک عموم ،يپرستار انیدانشجو ،یداخل يها دنتیمراقبت در منزل شامل رز میت يبرا ندیفرآ نیا
در منزل، با  طرح مراقبت يکشور لوتیبه عنوان پا نیکرونا و انتخاب شهر قزو یپاندم یدر ط یپزشک يتهایفور نیپرستار، تکنس

 تایرفت، تا نهاگمراقب سالمت انجام  میت يجهت توانمند ساز يساز هیبر شب یمبتن موزشدوره آ کی یاجرا و ارزشیاب ،یهدف طراح
 ردد.گ مارانیب عیو بهبود سر يماریاز انتشار گسترده ب يو جلوگیر یدرمان یبهداشت يها نهیو هز يباعث کاهش بارکار

) کیکرك پاتر يلگوا(استفاده از  یابیهاردن) و ارزش FAIR ياجرا (استفاده از الگو ،یتوجه به عنوان،کار در سه مرحله: طراح با
موثر در  يریادگیاء الگو به منطور ارتق نیبود که ا ی، چارچوب نی. دلیل استفاده از الگو عالوه بر مشورت با متخصصرفتیصورت پذ
ار را به چهار گام کالگو پروفسورهاردن مراحل  نی) مورد استفاده قرار گرفته بود در ا24و همکارانش ( ینیتوسط ام ینیاموزش بال
که به  يریدگایساختن آموزش و مرتبط بودن  يانفراد ،يریادگیدر  ریمشارکت فعال فراگ دبک،ینموده است: ارائه ف يطبقه بند

 ودش یداده م حیتوض ریصورت گام به گام طبق الگو در ز
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 يزیبرنامه ر- 1 گام

نس، پزشکان، تشکیل شد مشارکت کنندگان شامل گروه طب اورژا ندیفرآ يبرنامه انجام گرفت، تیم اجرا یگام، که طراح نیا در
 یمقام عال ،ریمعاون درمان وز رینظ یکار از اساتید مجرب و پیشگام مل یبودند. البته درط یپرستاران،  متخصص آموزش پزشک

نظر بهره گرفته  سالمت کشور هم جهت اظهار مهیب یعال يشورا ریسالمت وزارت مطبوع، دب کل ریمد ر،یوز يوزارت، معاونت پرستار
بادل نظر صورت تو بحث و  لیدوره تشک يقبل از برگزار ندیفرا میالزم، جلسات ت يها ییراهنما افتیمتون و در یشد. پس از بررس

 نیتر عیوه شاانتخاب شد به عال يساز هیشب يتهایدر فعال یآموزش کردیهاردن به عنوان رو FAIRجلسات مدل   نیا یگرفت. در ط
محافظت  يو روش ها اتزیبر استفاده از تجه ویانتخاب سنار تیاولو دیشوند استخراج گرد یمراقب با آنها روبرو م میکه ت ییوهایسنار
 ،یوگرافیادر ریداروها، تفس قیزرت مار،یب شنیو  سچور یاتیح میو کنترل عال یکیزیف نهی،معا RAPID ,  PCRانجام تست ،يفرد

 ماربودیبد به ببر و ارائه خ یو انجام کار گروه ماریمهارت ارتباط با ب نیو همچن 19دیکو مارانیب يویر یقلب ایمالحظات خاص اح
شد  لیتشکودند ، بنفر  40سالمت که  نیمراقب يها میت يبرا یهیکه در فرمت استاندارد طراحی سناریو نوشته شد بعالوه دوره توج

 مراقبت با اهداف برنامه و مهارت هایی که باید آموزش ببینند، آشنا شدند میدوره ت نیکه در ا

 دوره صورت گرفت. يالزم از ابتدا تا انتها يها ییراهنما یگروه واتساپ کیدر  ضمنا

 مراقبت در منزل: ياجرا ندیفرا

 

 دوم: اجرا گام

تخصص مطابق م میشده توسط ت یطراح يوهایسنار یمراقبت از منزل ط میگردد، ت یم ییشده اجرا یگام اجرا، که برنامه طراح در
 دندیداده شده آموزش د شرح اتیارائه شده توسط پروفسور هاردن مطابق جدول و جزئ يگامها
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 اجراي آموزش مبتنی بر شبیه سازي FAIR معیارهاي
  

  

  

Feedback 

  

زل در ارائه بازخورد موثر به هر یک از اعضاي تیم مراقبت از من
طی فعالیت هاي شبیه سازي و در مرحله پایانی شبیه سازي 

ي که ارائه فید بک موثر از مهمترین ویژگیها Debriefing یا
 آموزش مبتنی بر شبیه سازي است

  

  

Activity 

 deliberate مشارکت فعال تیم و تمرین هدفمند
practice ن طی استفاده از شبیه سازي با فیدیلیتی کم (مانک

ه به نوع ها) تا شبیه سازها با فیدیلیتی باال (انواع تعاملی) بست
 سناریو و مهارت (تکنیکی، غیر تکنیکی، مهارت پایه، مهارت

 پیچیده) که براي فعالیت تیم در نظر گرفته شده
  

  

  

  

Individualization 

  

بررسی نیازها هر یک از اعضاي تیم بر اساس میزان عالقه، 
انگیزش و تجربه قبلی فردي ساختن آموزشها با در دسترس 

شی قرار دادن گاید الین ها و منابع آموزشی و فیلم هاي آموز
پروسیجرها ، اصول رگ گیري ، معاینه در مورد اصول انجام 

 فیزیکی، نحوه تفسیر عکس هاي رادیوگرافی قفسه سینه، اصول
رعایت حفاطت فردي، اصول انجام کار تیمی و ... به صورت 

نی در آنالین و افالین بعالوه هماهنگی با مرکز مهارت هاي بالی
زمان هاي درخواست شده توسط هر یک اعضاي تیم براي 

 مکرر در زمان دلخواهتمرین هاي 
  

  

  

  

Relevance 

  

  

طراحی و تدوین انواع سناریوهاي آموزشی مطابق فرمت 
استاندارد توسط متخصصین بالینی و متخصصین اورژانس که 

ل مراقبین سالمت در طی عملکرد واقعی خود در مراقبت از منز
استفاده از  با آنها مواجه خواهند شد این سناریو ها شامل

تجهیزات و روش هاي محافظت فردي، 
معاینه فیزیکی، انجام پروسیجرها ، رگ  ،PCR تست انجام

گیري ، نحوه تفسیر عکس هاي رادیوگرافی قفسه سینه، اصول 
 رعایت حفاطت فردي، آموزش به بیمار، اصول انجام کار تیمی

ار که و مهارت ارتباطی، کار تیمی و مهارت ارائه خبر بد به بیم
 رت هاي غیر تکنیکی (کار تیمی، ارتباط با بیمار،براي مها

 ستفاده شدآموزش به بیمار، ارائه خبر بد به بیمار) از بیمار نما ا
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 کیکرك پاتر یابیارزش يمطابق الگو یابی: ارزش3 گام

 سطح واکنش -1

اي هسوال در زمینه مهارت  10مشتمل بر  يمنظور پرسشنامه ا نی) بدReactionبر اساس سطح نخست هرم کرك پاتریک ،( 
 دیاسات آن توسط يمحتوا ییو بعد از سنجش روا یتکنیکی و مهارت هاي غیر تکنیکی و عالقه و انگیزه شرکت کنندگان طراح

االت  حاصل از سو جینفر از تیم ارائه کننده خدمات قرار گرفت. نتا 40، در اختیار  یو پزشک ییماما يصاحب نظر دانشکده پرستار
ه روش اجرا کدرصد شرکت کنندگان معتقد بودند  100شد.  یکیف يحاصل از سواالت باز تحلیل محتوا جیو نتا یبسته آنالیز کم

وهاي وریدي، عالیم حیاتی تزریق دار کنترلشده باعث یادگیري بهتر مهارت هاي تکنیکی شامل اخذ شرح حال، معاینه فیزیکی، 
شیوه نسبت به روش مرسوم توانست سبب ارتقاء  مهارت هاي  نیقد بودند که ادرصد آنها معت 9/90ریوي شده بود ،  -احیاي قلبی

 غیر تکنیکی مانند کار تیمی و مهارت ارتباطی ئر آنها شود.

 يریادگیسطح   یابیارزش-2

ه صورت مطرح کردن سناریوهاي  ب Computer-based OSCE) برگزاري آزمون Learningسطح دوم هرم کرك پاتریک( در
و همکار  بود  ماریا ببارتباط  يو نحوه برقرار يمحافطت فرد لیاز وسا حیآنها ،  نحوه  استفاده صح تیریو نحوه مد ییکرونا مارانیب

زیابی قرار گرفته برگزار شد که بر اساس آن میزان یادگیري فراگیران مورد ار یآموزش رهبار 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

)براي ارزیابی طرح بر اساس سطح سوم هرم کرم پاتریکbehaviorمتخصص  دیاسات دگاهیاز د میت يلکرد اعضا) به ارزیابی عم
طب  نیرمتخصصکه میانگین نمره اختصاص یافته به عملکرد تیم از نظ م،یپرداخت ستیچک ل قیاز طر یواقع طیطب اورژانس در مح

 بود.10 از10و بعد آموزش 6,5اورژانس قبل آموزش 

 جیسطح نتا یابیارزش -4

 ماریب يد بستردرص گر،یبهبود کامل و بازگشت مجدد به کار، درصد مراجعه به پزشک د درصدیاز شاخص ها ج،یمنظور تعیین نتا به
نفس، درصد  یتنگ میعال يآموزش، درصد ماندگار افتیبعد از در نهیقرنط تیبود، درصدرعا ماریهشدار به ب میاز آموزش عال یکه ناش

 یابی. جهت ارزاستفاده شد ریز ينمودار ها جیبه شرحنتا مارستانیبه ب مارانیبار مراجعات ب نیچنو هم ماریخوب ب یروح تیوضع
 استاندارد استفاده شد : يپرسشنامه 5در منزل از  ینیمراقبت بال امدیپ

 sf-12 یزندگ تیفیک ي پرسشنامه

 بک یافسردگ پرسشنامه

 نرید یاز زندگ تیرضا پرسشنامه
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 اضطراب زانک ي پرسشنامه

 وسواس فوا ي پرسشنامه

 :مارانیمربوط به ب جینتا

  

وده، بار مراجعات نم رشیرا پذ يکمتر مارانیدر منزل تعداد ب ینیمرکز مراقبت بال ییروزها یدهد ط ینشان م یفوق به خوب نمودار
 کرده است. دایپ شیافزا ي)  به طور معنا دارتیو وال نایس ی(بوعل 19 دیسانتر کو یبه مراکز درمان

   

برابر ارزانتر از  50از  شیب ماریهر ب يطرح برا نیا ياجرا يها نهیتوان گزارش داد که هز یم  نیا یاثر بخش -نهیدر بحث هز بعالوه
 يو 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  يداوطلب، افراد يروهاینوع مراقبت و استفاده از ن نیدر ارائه ا يبا توجه به پرداخت تعرفه ا هباشد.بعالو یم يا مهیب
 ساعت اضافه کار را تقبل نموده اند. 300تا  "مرکز گاها نیاضافه کار داشته باشند، در ا یساعت در مراکز درمان 80از  شیب

 

 تعامل: يها وهیش

 )وستی(پ نیطرح در سطح استان قزو ياجرا يجمهور برا سییمجوزهاي الزم از معاون اول ر کسب

 )وستی(پ نیمجوزهاي الزم از دانشگاه علوم پزشکی قزو کسب

 )وستی(پ نیدانشگاه علوم پزشکی قزو سهییر اتیمجوزهاي الزم ازه کسب

 )وستیجلسات بارش افکار براي اجراي نظام مند فرایند با همکاران اجرایی(پ برگزاري

 )وستی(پImpact factor=2.57با  Medical Teacher یمقاله در محله معتبر آموزش پزشک چاپ

 پیامد N Minimum Maximum Mean ابزار ارزیابی پیامد

پرسشنامه ي 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 پرسشنامه ي اضطراب زانک

 وسواس ندارد 2.5918 19.00 00. 200 پرسشنامه ي وسواس فوا
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 )ستوی(پ نیدر قزو 19 دیکو مارانیطرح مراقبت از منزل ب يمحترم بهداشت بابت احرا رینامه از وز قیتشو افتیدر

 )وستیطرح(پ يوزارت بهداشت؛ از اجرا نیمسول دیجلسه و بازد يبرگزار

 IR.QUMS .REC یبا کد اخالق نیقزو یدانشگاه علوم پزش یتوسط معاونت پزوهش یطرح که به عنوان یک طرح پزوهش این
 )وستیشد(پ رفتهیپذ1400.264.

 وزارت بهداشت ينظر معاونت پرستار ریکل کشور ز يدانشگاههایپرستار رانیمد يسراسر ناریطرح در وب معرفی

 یآن از جمله دانشگاه توانبخش يطرح به چنددانشگاه عالقمند اجرا معرفی

 دانشگاه نیطرح در جلسات مشترك با مسؤولینو معاون 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 يآن در ارتقا جینتا يریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهی)ش15

 نظرات و پبشنهادات افتیو در یتعامل با وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشک قینقد خبرگاناز طر-1

 دانشگاه و ارائه بازخورد سهیر تایو مطرح کردن طرح در ه نیمتخصص میت يجلسات مسترك با اعضا ي: برگزارنینقد متخصص-2

 چریت کالیر مجله مدد: در معرض نقد قراردادن فرایند، با چاپ بخشی از نتایج در قالب چاپ مقاالت ینقد علم-3

ات الزم در نحوه رت شفاهی و اعمال تغییر: دریافت بازخوردهاي اساتیدبالینی مشارکت کننده در جلسات به صوینیبال دینقد اسات-4
 اجرا

ي نظام مند فرایند با همکاران برگزاري جلسات بارش افکار و تصمیم گیري و هماهنگی هاي اجرائی براي اجرا ییاجرا مینقد ت-5
 اجرایی

 )وستیشد(پ رفتهیپذIR.QUMS .REC .1400.264 یطرح با کد اخالق این

جهت  شانیاز ا ،یو داخل یعفون يمحترم رشته ها ارانیدست يبرا ینیربه منظور کارآف شانیا شنهادی: به پریمعاون درمان وز نقد
استفاده  سپچید ستمیبه صورت اپراتور در س یو بهداشت ي، پرستار یپزشک يرشته ها انیدر منزل استفاده شد و از دانشجو تیزیو

 شد.

شد و  ستیشده بود، لاحصا ن يآنها تعرفه ا يکه تا کنون برا ییندهایآن دسته از فرآ شانیا شنهادیوزارت:به پ يمعاونت پرستار نقد
 .دیدفتر تعرفه ابالغ گرد نیتوسط ا

 

 حاصل: جینتا

 نجام استبلند مدت آن همچنان در حال ا جینتا ی.  اگرچه بررسمیافتیشده دست  ینیب شیبه تمام اهداف پ ندیفرا نیا در
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انجام  وهاینواع سنارا نیاجرا با تدو يبرا یو اعضاء تیم و برنامه کل نیبرنامه در گام اول با کمک و نظرات  متخصص ی: طراح1 هدف
 شد.

ول پروفسور مرحله آموزش ها مطابق اص نیهاردن که در ا FAIRبا استفاده از مدل  يساز هیبر شب ی: اجرا آموزش مبتن2 هدف
 میینما جادیموثر را در شرکت کنندگان ا يریادگیتا  بتوان  دیگرد میهاردن تنظ

 زانییابی  مسطوح شامل ارزش نیاست که ا کیبر اساس مدل کرك پاتر یابیسطوح ارزش هیکه مربوط به  کل 6و  5و 4و 3اهداف و
نده مراقبت در منزل از ارائه کن میت يریادگی زانیم یابیو ارزش يساز هیارائه کننده مراقبت در منزل از اجراي برنامه شب میرضایت ت

راقبت در منزل از مارائه کننده  می)  تکالیو نان تکن کالیتکن يارزشیابی عملکرد (مهارت ها نیهمچن و يساز هیاجراي برنامه شب
 یابیرزت مورد امربوطه اس يو شاخص ها مارانیبر سالمت ب يساز هیشب یآموزش ياجرا جیارزشیابی  نتا نیو همچن مارانیب دگاهید

 قرار گرفت.
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 رانیا یکرونا در دانشگاه علوم پزشک یدر دوره پاندم یعمل يولوژیدوره سم یقیآموزش تلف

Integrated training of practical semiology in the COVID-19 pandemic course at Iran 
University of Medical Sciences 

 

 رانی: ادانشگاه

 

 ینادرخان ایمه ،یبیط ی: علندیفرآ صاحب

 

 زاده مسگرها یقل الدی: شباهنگ جعفرنژاد، مندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

 COVID-19 یدر دوره پاندم يو مجاز يبه صورت حضور یعمل يولوژیدوره سم يبرگزار 

 

 :یاختصاص اهداف

 يها تیو محدود COVID-19 یبا توجه به پاندم يو حضور يبه دو صورت  مجاز یعمل يولوژیبه ارائه دوره سم یتنوع بخش. 1
 از آن یناش

 يسپر يت کامال مجازخود را به صور یعمل يولوژیدوره سم ،یکه با توجه به پاندم 96 يورود انیدر دانشجو يمند تیرضا جادیا. 2
 کرده بودند 

 هیکل تیبا رعا يمسر یعفون يها يماریبحران ب يدر دوره ها يحضور يکالس ها و آزمون ها يبرگزار طیشرا يفراهم آور. 3
 یبهداشت يدستورالعمل ها

 انی) در دانشجوRole playingنقش ( يباز کیبا استفاده از تکن ماریاخذ شرح حال و مهارت ارتباط با ب ییتوانا شیافزا. 4

 و... مارنمایبا استفاده از موالژ، ب ینیبال ناتیمهارت معا شیافزا. 5
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     ینیبال يوهایبر اساس سنار یعمل نیبا تمر ینیاستدالل بال ییتوانا يارتقا. 6

  یبه صورت کارگروه يو رفتار حرفه ا  یدانش خودآگاه يارتقا. 7

 هی،بخ يلوله معده و سوند ادرار هیتعب ،یطیکاتتر مح هیتعب قات،یمانند انواع تزر یکیتکن يمهارت ها شیافزا. 8

 موالژ يانجام دادن بر رو با

 يو مجاز يدر شرکت کنندگان دوره حضور یجو آموزش یابیارز. 9

 يدوره  شروعقبل از  يو مجاز يحضور يدرهر دو گروه شرکت کننده  يچند رسانه ا یآموزش يبه محتواها یامکان دسترس. 10
 آموزش

  

 مسئله: انیب

ارتباط با  ییاناتو ،ینیبال  ناتیمعا حیدر اخذ شرح حال، مهارت انجام صح يتوانمند جادیاست که هدف آن ا یدانش يولوژیسم علم
 يداریشن ،يدارید ياموارد مذکور مستلزم کسب مهارت ه يریادگیباشد لذا  یم یپزشک انیدر دانشجو ینیاستدالل بال ییتوانا مار،یب

به  انیدانشجو یتمام  ياستاد برا کی یسخنران هیبار بر پا کی یسال يولوژیدوره سم 1397). قبل از سال 1است ( یحرکت یو روان
ر آن دوره د یشد. الزم به ذکر است که فقط مباحث طب داخل یبرگزار م نتیکالس با استفاده از پاورپو کیصورت همزمان در 

دوره  يرگزارآنها از نحوه ب تیو عدم رضا  انیشده از دانشجو مانجا یسنج ازیبر حسب ن  1397شد. در سال   یآموزش داده م
 یکت معاونت پزشکبا مشار یعلم ئتیه ياز اعضا یمی. در ابتدا تمیقرار ده يدوره را مورد بازنگر نیکه ا میبر آن شد ،يولوژیسم

 یلیتحص مسالیهر ن انیکه در پا دمقرر ش تیدر نها یقبل يجامع دوره ها یوبه دنبال بررس دیگرد لیتشک یدانشکده پزشک یعموم
 هگارکا نیز) و و... ،پوستينورولوژ ،ی(مانند روان پزشک یفراتر از طب داخل یآموزش میکه شامل مفاه يولوژیسم يدوره مجزا کی

 )1 مهی) برگزار گردد. (ضمSkill lab( ینیبال يمرتبط با آن در مرکز مهارت ها  شیزموآ يها

 یپزشک انیدانشجو يحضور يکالس ها يبرگزار يماریب نیبودن ا يبه سبب مسر 1398کرونا  از اسفند سال  یشروع پاندم با
 ).2نبود ( یقاعده مستثن نیاز ا زین يولوژیکه دوره سم دیآن گرد نیگزیجا يمجاز يمتوقف شد و کالس ها

 يریتصو ،یصوت يها لی(شامل فا يبه صورت چند رسانه ا یعمل يولوژیدوره سم يمجاز يمحتواها 1399یلیتحص مسالیدو ن در
در  انیطبق بازخورد از دانشجو) 2شد. (ض  يدانشگاه بارگذار تیشده و در سا هیاستاد ته 14با مشارکت ) 38به تعداد  ییدئویو و

الزم  در اخذ شرح  يها يتوانمند انیدانشجو یکرده بود ول دایپ شیآن ها افزا يدانش نظر زانی، اگر چه م)96 يدوره (ورود نیا
را  کسب نکرده بودند و اعتماد به نفس   يریگ میتصم يو مهارت ها ماریارتباط با ب ،ینیاستدالل بال ،ینیبال ناتیحال ، انجام معا

 نیدر بال ازیمورد ن یکیتکن يمهارت ها تقاضا داشتند که انینشجورا نداشتند و در ضمن دا ینیبال يجهت حضور در بخش ها یکاف
 لیبود. با توجه به تکم ریامکان پذ يحضور يکارگاه ها ياهداف با برگزار نیبه ا یآن ها آموزش داده شود که دسترس هی زین ماریب

که  یگرفته شد.چالش يدوره به صورت حضور يبه برگزار میبه اهداف مذکور تصم لیجهت ن یپزشک انیدر دانشجو ونیناسیواکس
همچنان نگران ابتال  ونیناسیواکس لیبا وجود تکم یحت دیو اسات انیاز دانشجو یبود که گروه نیا میمرحله با آن مواجه شد نیدر ا
مصر به شرکت  یآموزش يبا توجه به وجود دغدغه ها گریگروه د ینداشتند ول يبه شرکت در دوره حضور یلیبودند و تما يماریبه ب

 يولوژیسم یدوره عمل يبرگزار يبرا  ینیبال يمرکز مهارت ها یکیزیف  يبودند در ضمن فضا يکارگاهها به صورت حضور يزارو برگ
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ابعاد  یبررس يبرا يمناسب نبود. با توجه به مشکالت مذکورجلسات متعدد یبهداشت يدستورالعمل ها قیدق ينفربا اجرا 420 يبرا
از  یعمل يولوژیدوره  سم  يخود در برگزار  اتیبا استفاده از تجرب تیرو برگزارشد. درنها شیموانع پ  عموجود و رف طیمختلف شرا

 ،همزمانیعمل يولوژیشد و به دنبال آن  دوره سم يزیبرنامه ر یقیدوره به صورت آموزش تلف نیا يبرگزار ي، برا99تا سال  97سال 
 ای يدوره را بصورت مجاز نیحق انتخاب جهت شرکت در ا انیو دانشجو دید) برگزار گریقی(تلف يو حضور يبه دو صورت مجاز

 خود داشتند. يبر اساس دغدغه ها يحضور

 

 :یخارج اتیتجرب

 ياریبس     19-سرویکروناو يماریب يریگهمه لیباشد، اما به دل یم انیآموزش مناسب دانشجو ،یپزشک يعوامل مهم رشد رشته  از
 یممکن است حت که ي)، به گونه ا3استفاده شدند ( رقابلیغ يمتعدد یآموزش يهاکرده و روش رییآموزش  تغ نیا يربناهایاز ز

 يبرا توانستندیم یکپزش انیدانشجو ن،یاز ا شی). پ4دهد ( رییرا تغ ندهیآموزش پزشکان آ شهیهم يابر یپاندم نیاثرات قابل توجه ا
، امکان 19-روسیکروناو يریگآمدن همه دیمختلف اقامت کنند، لکن با پد يدر شهرها  ینیو بال يآموزش نظر يگذراندن دوره ها

با روند  محدود شد، اما همزمان يحضور يبه جهت آموزش ها  امحل سکونت و حضور در دانشگاه ه ریسا ينقل مکان به شهرها
،  یجتماعا يو رسانه ها يفناور شرفتی). با پ5( دیگرد تیتقو يآموزش استفاده از آموزش مجاز صیمذکور به جهت جبران نقا

مت در مقاطع سال  نیاقبمر يو به سرعت در حال رشد برا دیجد کردیرو کی)distance learningبا فاصله از راه دور  ( يریادگی
 یممانند پاند ینبحرا طیحفظ آموزش در شرا يبرا نیگزیجا نیراه بهتر نیا دیکه شا دیبه نظر رس نگونهیشد و ا  ییمختلف دانشجو

 یخصصت يها طهیکرد و در ح يریچشمگ يها شرفتیپ یدر دوران پاندم یپزشک انیدانشجو ي). آموزش مجاز6باشد ( 19-دیکوو
 )، آموزش از راه دورtelemedicineاز راه دور ( یچون پزشک يردمختلف از موا

remote teachingنیآنال یدرس يها))، برنامه online curricula( يمجاز ي) )، دوره هاvirtual rotations ،(
 يریادگی يهاومی)و کنسرسsimulations(  هايسازهی) ، شبvirtual conferences( يمجاز يهاکنفرانس

 ))learning consortia بود که  نیا تیهماحائز  ي). اما نکته 3استفاده شد ( يریگدر طول همه انیادامه تعامل با دانشجو يبرا
زش از راه دور آمو ياجرا يچالش بزرگ برا کیبه عنوان  یرساختیو حفظ منابع ز صیهم شده، رفع نقاامکانات فرا یرغم تمام یعل

 تیموفق ياجرا يبرا انیو دانشجو  دیاسات یبرطرف کردن مشکالت ارتباط نیو همچن یمال ،یدرك موانع فن نیگزارش شدند،  بنابرا
انجام شد،   ی.آلسوفا يکه توسط آقا يمثال در مطالعه ا ي). برا6دانسته شده اند ( يضرور یآموزش از راه دور در آموزش پزشک زیآم

 مخالف)  ٪64,7دانشکده ي پزشکی انتخاب شده بودند، اکثریت افراد ( 13شرکت کننده در مطالعه که از بیش از  3348از جمعیت 
زم به ذکر است که در ال زینکته ن نیا نهمچنی). 7( باشد ودهب 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 ،يمجاز یکنار آموزش پزشک
دشوار  اریبس يمجاز به صورت ینیبال اتیاست که انتقال تجرب نیبه آن اشاره داشت ا دیکه با یعالوه بر موارد مذکور، از نکات مهم

 شوندیملحق م یرماند-یبهداشت ستمیبه س انیکه دانشجو يا ندهیکه در آ شودیموجب م اتیتجرب نیا يریادگیعدم  جهیبوده و در نت
کردند کمک  یپزشک اطالعات عیبه انتشار سر یاجتماع ياگرچه رسانه ها ت،ی). در نها9رو به رو شوند ( يا يجد ینیبا  مشکالت بال

) misinformationاز انتشار اطالعات غلط      ( يری) و جلوگprofessionalism(  يگر يحرفه ا ،یخصوص میحفظ حر کنیول
 ).10پررنگ شدند (
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 :یداخل اتیتجرب

 ردنککم  يبرا یبه وجود آورده است که آموزش از راه دور روش یدر روند آموزش پزشک يادیاختالل ز 19-دیکوو یپاندم

را روشن  یآموزش يو فراهم آوردن حداقل ها یآموزش يها کولومیکور ینیموضوع ضرورت بازب نی). ا11اختالل است ( نیا شدت
توجه است  تهسیشا يبازنگر نیکه در ا ياست. از جمله موارد دیجد یآموزش يخلق روش ها ایو  رییحذف، تغ ازمندیکه ن سازدیم

م ن.ژاله جو  که توسط خان ي). در مطالعه ا12( باشدیم یدر مقطع حساس کنون انینشجوو دا دیاسات یدر نظر گرفتن حفظ سالمت
ر اساس بحیطه ي معرفی درس، محتواي آموزشی، تعامل و بازخورد، سنجش و ارزشیابی  4صورت گرفت وضعیت آموزش مجازي در 

طلوب را نشان مج آن رضایتمندي نسبتاً نفر از دانشجویان پزشکی پر شده که نتای 364آمار اخذ شده از پرسشنامه اي که توسط 
 يمحتواها نیو تدو نیگفت که در کنار جلسات آفال توانیم ،يآموزش مجاز تیوضع ینسب تیمیداد ولی با در نظر گرفتن مطلوب

پزشکی  انیانشجود يریادگی تیفیک شیدر افزا تواندیم ان،یرفع مشکالت دانشجو يبرا يحضور ایو  نیجلسات آنال يبرگزار ،یآموزش
 ).13اثر قابل توجهی بگذارد ( يمجاز يکالسها یآموزش طیو بهبود شرا

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 :يساز آماده

 )3:(ض یانسان يروین

 :یآموزش يمحتوا

استخراج  یعمل يولوژیآموزش استاندارد دوره سم يالزم برا یعلم يمحتواها ،يکشور یعموم یپزشک کولومیبر اساس کور ابتدا
 شدند: فیتعر 3،2،1 یعمل يولوژیکارگاه ها در سه گروه سم یآموزش يها . بستهدیگرد

 )4اول (ض  کارگاه

 )5دوم  (ض  کارگاه

 )6سوم  (ض  کارگاه

 )7(ض   يمجاز یآموزش يمحتوا

 :دیاسات يزیو برنامه ر یرسان اطالع

 يساس رشته کارگاه ها، بر ا يو اجرا سیجهت تدر ازیموردن دیمشخص شده، تعداد اسات یآموزش نیاساس نوع و تعداد عناو بر
 )    8-10آن ها مشخص شد. (ض یو فوق تخصص یتخصص

 )11:(ضانیدانشجو يزیو برنامه ر یرسان اطالع

 :یکیزیف مکان
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 يراز يها شیماهطبقه همکف مرکز  ییو عوامل اجرا دیاسات ان،یدانشجو ادیبا توجه به تعداد ز یبهداشت يپروتکل ها تیرعا جهت
 )12-16انتخاب شد. (ض

 :زاتیتجه

 )17. (ضدیمشخص گرد انیها و تعداد دانشجو ستگاهیبر اساس تعداد و نوع ا ازیمورد ن زاتیتجه

 )18-19: (ض یبهداشت يها پروتکل

 )13: (ضییرایپذ

 

 : اجرا

 نیورت انالشده بود بص یطراح   pretestکه تحت عنوان ی) در آزمونيو مجاز ي(حضور انیدانشجو هیروز قبل شروع دوره ،کل در
دانشگاه  تیدر سا انیدانشجو یتمام یدسترس يشده ،قبل از شروع کارگاه برا هیته يمجاز يسپس محتواها) 20شرکت کردند.(ض

شرکت  یتقاضم 97 يورود انیشروع شد. دانشجو وریشهر 14 خیروزه در تار 4کارگاه  3 ردوره د نیبرنامه ا) 21شد.(ض يبارگزار
دانشکده)  یموزشنفر در کارگاه سوم (بر اساس برنامه آ 123نفر در کار گاه اول و  81نفر بودند که  204شامل  يره حضوردر دو

 بود. 96 يورود انینفر از دانشجو 126شامل  زیشدند. کارگاه دوم ن يبند میتقس

 )23،22،4اول  (ض  کارگاه

 )24و  5دوم  (ض  کارگاه

 )25و  6سوم  (ض  کارگاه

 ها: یابیارز

  یعلم يمحتوا یابیارز

 آزمون و پس آزمون شیپ. 1

 ر،یواالت از تصاوس نیبود. در ا یکیتکن يو مهارت ها ینیبال ناتیدانش در اخذ شرح حال، معا یابیسواالت ارز نیا یاز طراح هدف
 )20 ض(. دیاستفاده گرد زین ینیبال يوهایسنار

 دوره انیآزمون پا.2

 یطراح یآزمون و ارائه آن به واحد آموزش دانشکده یدوره عمل نیا انیدر پا 97 يورود انیدانشجو ییمشخص شدن نمره نها يبرا
 ناتیال، معاحدانش در اخذ شرح   يریادگی زانیم یبود، ول انیداشجو ییآزمون اگرچه هدف مشخص شدن نمره نها نای در. دیگرد

 )26شد.(ض  دهیسنج زین یکیتکن يو مهارت ها ینیبال

 ) OSCE(یآزمون عمل. 3

 )27بود. (ض  یکیتکن يو مهارتها ینیبال ناتیانجام معا  يمهارت ها يماندگار زانیم یابیآزمون ارز نیا يهدف از برگزار 
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 )28 ض( يو رفتار حرفه ا ی،خوداگاهینیآزمون استدالل بال.4

   یو آموزش يریادگی طیادراك و انتظار آن ها از مح یابیارز

) DREEM(  یزشسؤاله  جو آمو 50از پرسشنامه استاندارد  ،یو آموزش يریادگی طیاز مح انیسنجش ادراك و انتظار دانشجو يبرا
 ،يریادگیاز  انیوادراك دانشج.1پرسشنامه شامل  نیا ياستفاده شد مؤلفه ها نیبه صورت آنال انیهمه دانشجو يدوره برا انیدر پا

 انیادراك دانشجو.5 و یاز جو آموزش انیادراك دانشجو.4خود،  یعلم ییاز توانا انیادراك دانشجو.3 ن،یاز مدرس انیادراك دانشجو.2
 بود. يا نهیگز 5و  کرتیپرسشنامه به صورت ل نیا اسیباشد. مق یآموزش م یاجتماع طیاز شرا

   ییرایو پذ یبهداشت يپروتکل ها تیاز وضع يمند تیرضا یابیارز

 مورد پرسش قرار گرفت.  دیاسات ان،یبوده و از دانشجو کرتیکه به صورت ل دیگرد یسوال طراح 5قالب  در

 

 تعامل: يها وهیش

 يها تیو محدود COVID-19 یبا توجه به پاندم يو حضور يبه دو صورت  مجاز یعمل يولوژیدوره سم هیبه ارا ی. تنوع بخش
 از آن: یناش

وجود  انیانشجودو  دیکه هم از لحاظ سالمت وهم از لحاظ آموزش در اسات ییها یو وجود نگران  covid19 یتوجه به دوره پاندم با
 يوردن فضارغم فراهم آ یعل ،يو مجاز يبه دوصورت حضور یعمل يولوژیبه ارائه دوره سم یبا تنوع بخش میگرفت میداشت، تصم

) و حق يمجاز ایو  يشرکت به صورت حضور ي(برا انیبا دادن حق انتخاب به دانشجو اسبمن يمجاز يمحتواها زیو ن یکیزیف
و  یمومع یبا مسئول آموزش پزشک یکه هماهنگ میچالش را پشت سر بگذار نی(با اعالم فراخوان) ا دیانتخاب شرکت به اسات

 رانیمد اب نگیھماھ یگرفت و از طرف صورت انیبر انتخاب نحوه شرکت دانشجو یمبن یجهت اطالع رسان انیدانشجو ندگانینما
انجام  را داشتند يها به صورت حضور هگارکادر  يرمکاھ به تمایل که يساتیدا سامیا  نشد مشخص يابر یآموزش يها وهگر

و  یالع نهیتخاب گزدرصد (با ان 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 يو تحت عالقه مند اریخوب) اظهار داشتند که با اخت

 يسپر يمال مجازخود را به صورت کا یعمل يولوژیسم ،دورهیکه با توجه به پاندم 96 يورود انیدر دانشجو يمند تیرضا جادیا. 2
 کرده بودند:

 85) بود و یخوب و عال يها نهیدرصد (با انتخاب گز  89، 96 يورود انیدانشجو يمند تیرضا زانیانجام شده ،م ینظرسنج طبق
 )30 ض(است.  دهیمعتقد بودند که کارگاه به اهداف اعالم شده خود رس انیدرصد دانشجو

 هیکل تیبا رعا يمسر یعفون يها يماریبحران ب يدر دوره ها يحضور يکالس ها و آزمون ها يبرگزار طیشرا يفراهم آور. 3
 : یشتبهدا يدستورالعمل ها

 نیسنجش ا ي. برادیمذکور اجرا گرد یبهداشت يو پروتکل ها یکیزیف يبه هدف فوق، موارد ذکر شده در قسمت فضا یابیدست يبرا
 انیدر دانشجو یبهداشت يپروتکل ها ياز اجرا يمند تیرضا زانیبه عمل آمد که طبق آن، م ینظرسنج انیو دانشجو دیهدف از اسات
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 دیدرصد اسات 96 نیدرصد بوده است و همچن 94کارگاه سوم   انیدرصد و دانشجو 87دوم  کارگاه انیدرصد، دانشجو 88کارگاه اول 
 )29،30،31شده است. (ض  تیکارگاه ها رعا نیدر ا  یبهداشت يمعتقد بودند که پروتکل ها

 انیدانشجو ) درRole playingنقش  ( يازب کیبا استفاده از تکن ماریاخذ شرح حال و مهارت ارتباط با ب ییتوانا شیافزا. 4

 و... مارنمایبا استفاده از موالژ، ب ینیبال ناتیمهارت معا شیافزا. 5

     ینیبال يوهایبر اساس سنار یعمل نیبا تمر ینیاستدالل بال ییتوانا يارتقا. 6

   یبه صورت کارگروه يو رفتار حرفه ا  یدانش خودآگاه يارتقا. 7

 هی،بخ يلوله معده و سوند ادرار هیتعب ،یطیکاتتر مح هیتعب قات،یمانند انواع تزر یکیتکن يمهارت ها شیافزا. 8

 موالژ يانجام دادن بر رو با

 حاصل شد: ریز جی، آزمون ها برگزار و نتا 8تا4 يبه اهداف شماره ها دنیرس يبرا

 آزمون و پس آزمون :   شیپ

 43 مار،یبسؤال اخذ شرح حال و مهارت ارتباط با  21سؤال (شامل  75و پس آزمون در مجموع  شیپ يآزمون ها يبرگزار يبرا
 يسؤال برا 29سؤاالت،  نیشد که از مجموع ا ی) طراحیکیتکن يسؤال مربوط به مهارت ها 11و  ینیبال ناتیمعا يسؤال مهارت ها

ارگاه سوم انتخاب ک يسؤال برا 46و ) 96 يها يورود يسوم برا از کارگاه اول و ی(منتخب ومکارگاه د يسوال  برا 62کارگاه اول، 
. کارگاه دوم دیرس 21,1نمرات به  نیانگیبود که درپس آزمون، م 13,5نمرات نیانگمی ، ل��سوا 29شد.در کارگاه اول از مجموع 

از  زیه سوم ن. کارگادیرس 39,7نمرات به  نیانگی،م آزمونبود که درپس  30,4نمرات  نیانگیآزمون، م شپی ل��سوا 62از مجموع 
 )32. (ض دیرس 28,9نمرات به  نیانگیبود که درپس آزمون م 22,3نمرات  نیانگیآزمون، م شپی ل��سوا 46مجموع 

 دوره : انیپا آزمون

 55گاه اول شامل . کاردیکارگاه اول و سوم برگزار گرد يدوره برا انیآزمون پا 97 يورود انیدانشجو ییمشخص شدن نمره نها يبرا
 نیانگیل که مسؤا 62بود و کارگاه سوم شامل 35,4 ينمرات دوره مجاز نیانگیو م 36,9 ينمرات گروه حضور نیانگیسؤال    که م

برگزار  نیو آنال يبه صورت مجاز يبود. اگرچه آزمون گروه مجاز42,6 ينمرات دوره مجاز نیانگیو م43,3 ينمرات گروه حضور
بر جلسه به  میقکه امتحان در مرکز آزمون با نظارت مست يبرآزمون وجود نداشت و در گروه  حضور مین نظارت مستقو امکا دیگرد

وان آن را به بت دیبود که شا شتری)بي) از گروه اول (مجازينمرات در گروه دوم(حضور نیانگیم یول دیبرگزار گرد يصورت حضور
 )33ارتباط داد. (ض  ينسبت به مجاز يمؤثرتر بودن آموزش حضور

 : يو رفتار حرفه ا ی،خوداگاهینیاستدالل بال آزمون

سؤال  4سوال ( 23شامل ی، آزمون97 يورود انیاز دانشجو يو رفتار حرفه ا یخودآگاه ،ینیاستدالل بال ییتوانا زانیسنجش م يبرا
بود که با  13,9ت نمرا نیانگیو م 22نمره  نیتر) گرفته شد که باالینیسؤال استدالل بال 14و  يسؤال رفتار حرفه ا 5 ،یخودآگاه

پس از  شترخصوصایب یعمل يو کارگاه ها یآموزش يکالس ها يآزمون، ضرورت برگزار نیجواب ا رحاصل شده د جهیتوجه به نت
 )34شود. (ض  یاحساس م ینیبال يبه بخش ها انیورود دانشجو
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 ): OSCE(یعمل آزمون

) برگزار شد. ینیع تهافیساختار ینی(آزمون بال OSCE یآزمون عمل یکیتکن يو مهارتها ینیبال ناتیانجام معا يمهارتها یابیارز يبرا
 یابیارز يو مجاز يضورحدر دو دوره  زیمطالب ن يماندگار دیدوره برگزار گرد نیا يهفته بعد از اجرا10آزمون  نیا نکهیبا توجه به ا

 ستگاهیا 8الب قاستاندارد در  ستیبر اساس چک ل دیبود که سواالت آن  توسط اسات OSCEآزمون به صورت  نیا يشد. نحوه برگزار
 يروه مجازگنفر از  26شد. تعداد  یاطالع رسان يو مجاز يشرکت کنندگان حضور هیآزمون به کل نیشرکت در ا يشد. برا یطراح

(  ینیبال يرت هاآزمون در مرکز مها تیو در نها آزمون اعالم کردند نیا درشرکت   يخود را برا لیتما ينفر از گروه حضور 57و
Skill lab.برگزار شد ( 

 )35(ض  

 )36(ض  يو مجاز يدر شرکت کنندگان دوره حضور  یجو آموزش یابیارز. 9

 يروع دوره قبل از ش يو مجاز يدر هر دو گروه شرکت کننده به حضور  يچند رسانه ا یآموزش يبه محتواها یامکان دسترس. 10
 آموزش

 ناتیمعا یاددهیو  دیتوسط اسات مارنماهایب نهیمعا د،یاسات یسخنران هیکه بر پا یآموزش لمیف 57شامل  يمجاز یآموزش يمحتوا
قرار گرفت.  انینشجوهمه دا اریشد و در اخت يدانشگاه بارگزار تیشده بود. در سا هیموالژ ته يبر رو یکیتکن يو مهارت ها  ینیبال

 )37و 7و 1(ض 

 

  حاصل: جینتا

وابط رتوسط  دیاسات ان،یو مصاحبه با دانشجو نیمسئول يدهایازنحوه اجرا، بازد يریتصو يکارگاه ها، روزانه گزارش ها يبرگزار نیح
 ریکارگاه وز يگزاربر یشد. الزم به ذکر است که در ط یم يبارگذار رانیا یدانشگاه علوم پزشک تیشد و در سا هیدانشگاه ته یعموم

نت آموزش دانشگاه، معاو یدانشگاه،معاونت آموزش استیر ،یالله نیدکترع يجناب آقا یو آموزش پزشک هداشت،درمانمحترم ب
 )38کردند. (ض  دیبازد یعموم یپزشک

 

 :دیکن حیانجام شده را تشر ندینقد فرا يها وهی) ش13

شد. طبق بازخورد از  هیته يبه صورت چند رسانه ا يبه صورت مجاز یعمل يولوژیدوره سم د،یکوو یبه سبب پاندم 1399سال  در
 يو مهارت ها ماریارتباط با ب ،ینیاستدالل بال ،ینیبال ناتیالزم در اخذ شرح حال، انجام معا يها يدوره توانمند نیا انیدانشجو

را نداشتند. با توجه به مشکالت  ینیبال يجهت حضور در بخش ها یو اعتماد به نفس کاف دندرا کسب نکرده بو يریگ میتصم
دوره به  نیا يبرگزار يبرا تیرو برگزارشد. درنها شیموجود و رفع موانع پ طیابعاد مختلف شرا یبررس يبرا يمذکورجلسات متعدد

و  ندیفرا نیانجام ا نینشده ح ینیب شیپ ییمشکالت اجرا یبررس يشد. برا يزی) برنامه ريو حضور ي(مجاز یقیصورت آموزش تلف
به صورت  دیاسات یشده نظرسنج هی. فرم تهدیگرد هیبه صورت جداگانه ته انیو دانشجو دیاسات يبرا یبهبود آن دو فرم نطر سنج

به آن،  یو دسترس یآموزش يمشخص بودن محتوا.2الزم  یو هماهنگ یاطالع رسان ينحوه .1(شامل:  يا نهیسؤال چهارگز19
سوال  1) و ییرایپذ تیوضع.6و  یبهداشت يپروتکل ها تیرعا. 5کارگاه ،  يبرگزار وهیش.4،  یمناسب بودن لوازم و ابزار آموزش.3
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شد و بر  یم يو سپس جمع آور لیتکم دیانتقاد) بود که روزانه توسط اسات ای شنهادیبازخورد بر اساس پ افتیدر ي(برا یحیتشر
بود که عالوه بر  يا نهیسوال چهارگز 21 انیدانشجو یفرم نظرسنج نی.هم چندیگرد یاساس بازخورد گرفته شده مشکالت اصالح م

 یشفاه يدر ضمن به صورت مصاحبه ها) 31 30،29مورد سؤال قرار گرفت. (ض  زیآزمون ن ينحوه برگزار دیاسات یسواالت نظرسنج
کارگاه مورد  يابعاد مختلف برگزار د،یبا حضور اسات يمجاز يشده در فضا لیدر گروه تشک نیو همچن انیو دانشجو دیروزانه از اسات

 يفرم ها يشد که بر رو یشرکت کننده درخواست م انیروزه از دانشجو 4گرفت. در اتمام هر کارگاه  یو سپس اصالح قرار م شیپا
 نید. طبق ادهن لیتحو ییخود) را نوشته به عوامل اجرا دگاهیبرتر(از د دینفر از اسات 3 یشده بدون ذکر نام خود، اسام هیته شیاز پ

 نیبا حضور مسئول یدانشکده پزشک استیبرتر انتخاب شده و در دفتر ر دیبه عنوان اسات نینفر ازمدرس 10انجام شده،  ینظرسنج
دانشگاه، معاون  استیر ربا حضو يانجام شده در جلسه ا ندیفرا هیدوره کل يدرانتها) 39قرار گرفتند. (ض  ریدانشگاه مورد تقد

 )40ارائه و مورد نقد قرار گرفت.(ض  ینیبال يگروه ها انیریمد هیو کل یدانشکده پزشک استیدانشگاه،ر یآموزش
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 انیدانشجو يبرا يآذر یمهارت اخذ شرح حال به زبان ترک يکارگاهها یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 ترك زبان ریغ یپزشک

Designing, implementing and evaluating Azeri-Language workshops on Non-Azeri Medical 
Students` history taking skills 

 

 زی: تبردانشگاه

 

 فر ی: دورنا عمرانندیفرآ صاحب

 

 زاده فهیمسعود خل د،یفر يشاه محمد مایدکتر س زاده،یعل یدکتر مهست ،يچلنگر میمر: دکتر ندیفرآ همکاران

 

 نیدر بال مارانیاز ب یجانیآذربا یترك زبان در اخذ شرح حال به زبان ترک ریغ یپزشک انیدانشجو يمهارت ها ي: ارتقایکل هدف

 

 :یاختصاص اهداف

 ینیبال يها طیدر مح ماریترك زبان در خصوص ارتباط با ب ریغ انیدانشجو يازهاین نییتع

 یعلوم پزشک يدر دانشگاه ها یبوم ریغ یپزشک انیبه دانشجو یبوم يها شیموانع موجود در آموزش گو نییتع

 زیتبر یترك زبان دانشگاه علوم پزشک ریغ یپزشک انیدانشجو يبرا یجانیآذربا یبرنامه آموزش زبان ترک نیتدو

 یجانیآذربا یترك زبان در اخذ شرح حال به زبان ترک ریغ یپزشک انیدانشجو يداریشن يمهارت ها يارتقا

 یجانیآذربا یدر اخذ شرح حال به زبان ترک یپزشک انیدانشجو يگفتار يمهارت ها يارتقا
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 مسئله: انیب

 يدوره  ) است که آموزش بعد از یلیسال تحص 7ترم (  14  رانیا یعلوم پزشک يدر دانشگاه ها یآموزش پزشک يدوره  طول
از کشور که  یاطقدر من یعلوم پزشک ي. با توجه به وجود دانشگاه هاردیگ یصورت م مارستانیب طیو مح نی، در بال يوپاتولوژیزیف

و تعداد  کنند، یم ها  صحبت شیزبان ها و گو نیبا ا مارانیها ب طیمح نیدارند که در ا کشور یمتفاوت از زبان رسم یو زبان شیگو
 يهارت هامآموزش  تیاهم پزشکان و پرستاران را ندارند، لیبا کادر درمان از قب یارتباط به زبان فارس ییاز آن ها توانا یقابل توجه

 کند. یم دایپ ژهیو يجلوه ا یزبان

آن ها همخوان  يجامعه  یفرهنگ لیبوده و هم با مسا مارانیب يها تیکه هم متناسب با اولو یپزشک ياز مراقبت ها یسطح نیتام 
توسعه و  دازمنیشود که ن یشناخته م یپزشک يمراقبت ها تیفیک يکننده  نییعناصر تع نیتر يدیاز کل یکیباشد ، به عنوان 

 )Leavitt 2001باشد( یم زین شرفتیپ

 Golin, DiMatteoاست .( مارانیب يمند تیسطوح رضا يکننده  ینیب شیپ مارانیبا ب ینیبال يدر مواجهه  يفرد نیب يها جنبه
et al. 2002( 

 یطور کاهش اثر بخش نینسبت به کادر درمان و هم مارانیمانند: کاهش اعتماد ب یمشکالت جادیسبب ا مارانیارتباط با ب ییتوانا عدم
ها،  نهیهز شیاتواند باعث افز یم قیاخذ شرح حال دق يباال اریبس تیبا توجه به اهم يماریب حیصح صیشود. عدم تشخ یدرمان م

 )Ali and Watson 2018گردد. ( مارانیافتادن جان ب ردرمان نادرست و گاه به خط

باشد که  یر منف 300حدود  زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یپزشک يدر دانشکده  لیترك زبان مشغول به تحص ریغ انیدانشجو تعداد
 یجانیآذربا یان ترکمهارت خود در زب زانیدرصد از آن ها م 80، حدود  انیدانشجو نیاز ا  يشده توسط عده ا لیتکم يدر پرسشنامه 

فارس  انیدانشجو يبعد يدرصد و در رده ها 40کرد  تیباشند.( قوم یمختلف م يها تیاز قوم انیدانشجو نیاعالم کردند. ا نییرا پا
( دوره  ینیر مقاطع بالد انیدانشجو نیدرصد ا 50ود باشند) حد یلبنان و.. م ه،یافغانستان، سور ه،یاز عراق، ترک یخارج انیو دانشجو

 یدر کشورمان م کی پیت ياز جمله دانشگاه ها ز،یتبر یکه دانشگاه علوم پزشک نیا) هستند. با توجه به  يو کارورز يکارآموز يها
 یجانیآذربا یوزش ترکدر جهت آم یبه زبان ترک یاددهی يریادگی يبرنامه ها يدارد، اجرا يباالتر یبوم ریغ انیدانشجو رشیباشد و پذ

 ی، م ستین یارسدر آن منطقه ف یکه زبان اصل گرید یپزشکعلوم  يدانشگاه ها يتواند برا یم مارانیب نیدر بال يبا هدف کاربر
 تواند کمک کننده باشد.

نسبت به  یکپزش انیکرده اند. دانشجو دیموضوع تاک نیا تی. مطالعات مختلف بر اهمستین دهیپوش یاخذ شرح حال بر کس تیاهم
، طب  یب داخلمانند ط ییمساله در رشته ها نیدارند و ا مارانیبا ب يشتریب يمواجهه  یعلوم پزشک يرشته ها انیدانشجو ریسا

 باشد. داشته يباالتر تیاهم تواندیاورژانس ، م

اضطراب  جادید سبب اتوان یاخذ شرح حال م يبرا مارانیبا ب یناگهان يو مواجهه  یدر اواسط سال چهارم پزشک نیبال يبه دوره  ورود
 ,Magnusdottir 2005, Bernardکند.( ی، مشکالت فوق را دو چندان م یشود که وجود مشکالت ارتباط زبان انیدر دانشجو

Whitaker et al. 2006( 

به همه  يبرابر و مساو یدسترس یاست. عدالت به معن یکه در خصوص آموزش زبان وجود دارد، عدالت آموزش يگریمهم د ي مساله
 یم یتیو شخص کیمذهب، فرهنگ؛ معدل، اخالق و رفتار و عوامل دموگراف ت،یجنس ت،یبدون در نظر گرفتن قوم ،یامکانات آموزش
استعداد ها  ییوفارشد و شک يبرا نهیاز امکانات موجود برخوردار شوند تا زم طیمح کی رد انیدانشجو يکه همه  يباشد. به طور
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 یلیبه هدف خود را داشته باشند و بتوانند بعد از فارغ التحص دنیرس يتالش و تکاپو در راستا يبرا یکاف ي زهیفراهم گردد و افراد انگ
 )SANAGOO, NOMALI et al. 2011. (شندخود داشته با ندهیشغل آ ي نهیدر زم یو تبحر کاف ییکارا

ها را در سطح  يمندبروز استعدادها و توان ي نهیتواند زم یاست که م یابعاد عدالت سازمان نیتر يبنا ریاز ز یکی یآموزش عدالت
 )Samadi 2012باال فراهم آورد.(

نجر شونده به کاهش عوامل م ،یبر عدالت آموزش دیتاک ،یترك زبان و خارج ریغ يدانشجو دیاساس مطالب فوق( وجود تعداد ز بر
  یاددهیو  يریادگی ندیفرآ نی) ا یو درمان و آموزش پزشک صیتشخ تیفیک ي، کمک به ارتقا ینیبال يها طیاضطراب در مح

 شد. یابی، اجرا و ارزش ی،طراح

 

 :یخارج اتیتجرب

جران از کشور دور وجود داشته است. با توجه به حضور مها ياز سال ها کایآمر یپزشک يدر دانشکده ها یخارج يزبان ها آموزش
 ییایآموزش زبان اسپان يبر آن شدند تا برنامه ها یپزشک ي,  دانشکده ها ییایو لزوم اخذ شرح حال به زبان اسپان نیالت يکایآمر يها

 خود بگنجانند. یآموزش يرا در برنامه ها

 کایود در آمرموج ییایزبان اسپان یآموزش يو همکاران چاپ شد , برنامه ها نیتوسط هارد 2013که در سال  يمرور يمطالعه  در
 يبرا ينامه ادانشکده ( هفتاد و هشت درصد) بر  98فوق شرکت کردند  يکه در طرح مرور يدانشکده ا 125 نیشدند. در ب یبررس

آموزش  يبرا یرسم کولومیگروه , پنجاه و سه دانشکده ( پنجاه و چهار درصد) کور نیا نی. از ب کردندیبرگزار م ییایآموزش زبان اسپان
برگزار شده  يمل کلوپ هابرنامه ها شا نیدادند. ا یآموزش ارائه م يبرا کوالریاکستراکور يموسسات برنامه ها ریزبان داشتند. سا نیا

از  دانشکده  يدادبود. تع یعلم ئتیخود آموز بدون نظارت ه يو کورس ها ییایسپاناموزش زبان ا ي, کارگاه هاانیتوسط خود دانشجو
در  يکارآموز لیباز ق ییبودند: برنامه ها دهیتدارك د ییایهت مواجهه با زبان اسپانج انیدانشجو يبرا ییبرنامه ها یپزشک يها
موارد بود. در  نیخارج از کشور شامل ا يدانشکده ها رحضور د يدوره ها ایزبان  ییایاسپان مارانیب يبا حضور باال يها کینیکل

 ئتیکه از ه دانشکده ( شصت و نه درصد) گزارش دادند 98دانشکده از مجموع  68برنامه ها, تعداد  نیخصوص آموزش دهندگان ا
بودند.  ینیلبا يادوره ه دیموارد هم اسات نیا تیکه اکثر کردندیجلسات استفاده م نیخود جهت ا يشاغل در دانشکده ها یعلم

 يبرا یرسم ومکولیکه کور يکردند. در موارد یاستفاده م یآموزش يبعد از دوره ها یابیارز يپنجاه و هفت دانشکده از روش ها
ر بود.(هشتاد درصد باال ت يدار یبه طرز معن یابیارزش يدانشکده ها وجود داشت استفاده از روش ها نیدر ب ییایآموزش زبان اسپان

 درصد) ستیدر مقابل ب

, امتحانات یبانزو  یتلفن محور چالش ها و موضوعات فرهنگ یابیاستاندارد شده, ارز مارانیشامل استفاده از ب یابیارز يها روش
از دانشکده  يعدادتاست.  دیاسات یابیتحت نظارت و ارز مارانیمصاحبه با ب ای یعلم ئتیبرگزار شده توسط ه ی, امتحانات شفاهیکتب

 )Hardin and Hardin 2013کردند.( یاستفاده م انیدانشجو یابیها در جهت ارز شرو نیاز ا یقیها از تلف

با  نیبا هدف کاربرد در بال ییایدر خصوص آموزش زبان اسپان کایو همکاران در دانشگاه استانفورد آمر نسیپر 1995سال  ي مطالعه
 -ماریب يدر کنار استفاده از مترجم در مواجهه  یمکمل تواندیزبان م نیطب اورژانس نشان داد که آموزش ا کیسال  يها دنتیرز

 یدنتیدر ماه اول رز کیسال  دنتیرز 8 يساعته برا 45کورس  کیمطالعه  نیآن باشد . در ا نیگزیتواند جا ینمپزشک باشد و 
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کورس چهل و پنج  نیشد. ا یزبان بررس ییایاسپان مارانیها در برخورد با ب دنتیرز نیا يماه بعد 6 يبرگزار شد که مواجهه ها
 داد : یرا پوشش م ریساعته موارد ز

 ینیبال طیبر ارتباط در مح دیبا تاک ییایاسپان يزبان محاوره ا يریادگی -1

 مارانیپزشک و ب نیب دیارتباط مف يبرقرار -2

 زبان . ییایاسپان مارانیب يبر رو ناتیو انجام معا مارانیاز ب ینیاخذ فرم شرح حال بال -3

 کورس پوشش داده شدند : نیکه در ا یموضوعات

 حیتلفظ صح ينحوه  -1

 نواژگا -2

 گرامر -3

 مارانیب ایاطفال  یگروه سن مارانیمختلف به طور مثال ب ینیبال يها تی) بسته به موقع Role playing(  ینینقش افر يباز -4
 کهنسال.

العه نشان داد که مط نیبود. ا یو امتحان شفاه یبه صورت امتحان کتب یآموزش يکورس ها انیبعد از پا انیدانشجو یابیارز ي نحوه
واجهات وجود ماز  یمیاز ن شتریشود) در ب ینم ماریواژگان که منجر به سوتفاهم پزشک و ب ای يگرامر ي( خطاها نوریم يخطاها

گردد, در  یم ماریب میعال تیفیو ک يبه طور مثال فهم زمان بند ایو  میمنجر به اشتباه در فهم عال هماژور ک يدارد. رخداد خطاها
 )Prince and Nelson 1995ها وجود دارد.( دنتیو رز مارانیحدود چهارده درصد مواجهات ب

شغول در بخش مپزشکان  يزبان برا ییایاسپان یطیدر مح يغوطه ور يدوره  يو همکاران , برگزار نیبارک 2003سال  يمطالعه  در
 یشان داد که من ییایاسپان انیآموزش ز يبرا انهیساله از جلسات ماه کی يدوره  يبرگزار نیاطفال به مدت دو هفته و همچن يها

 ,Barkinزبان گردد. ( یسیدر پزشکان انگل ییایو مهارت زبان اسپان ییتوانا شیو افزا يمند تیرضا شیتواند باعث افزا
Balkrishnan et al. 2003( 

مرکز  کیاطفال  به پزشکان ییایساعته ) زبان اسپان 20(  يهفته ا 10 يدوره  يمازور و همکاران برگزار 2002سال  يمطالعه  در
 نیو بعد از ا از ارتباط با پزشکان قبل نیوالد يمند تیاز پزشکان شد. رضا نیوالد يمند تیدار سطح  رضا یمعن شیباعث افزا

 نیارتباط با والد يرابنشان داد که ارتباط با مترجم  نیمطالعه همچن نیشد .  ا سهیپرسشنامه مقا کیبا استفاده از  یمداخله آموزش
 )Mazor, Hampers et al. 2002کرده است. ( دایکاهش پ يدار یبه طور معن زین مارانیب

 

 :یداخل اتیتجرب 

قلب و عروق در دانشگاه علوم  يها يماریب یتخصص اری( م.چ) که در حال حاضر دست یآموزش ندیفرآ نیا یاز 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 يکارگاه ها يسر کیسال و هر سال در قالب  2که به مدت  ستبوده ا ینیبال یآموزش زبان ترک يها
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 - ي(روماتولوژ یداخل يها يماریب يتهران , اصول شرح حال گرفتن را بر اساس سرفصل ها یدانشگاه علوم پزشک یعموم یپزشک
درخشان  يها ثبت نام کرده بودند , در مرکز رشد استعداد ها اهکارگ نیکه در ا ی. ) را به داوطلبانرهیو غ هیر -قلب و عروق  -گوارش

آموزش  زانیم يریگیطرح پ نیبرگزار کردند.در ا 1395و  1394 يتهران در سال ها ی( مراد) وابسته به دانشگاه علوم پزشک
جلسات  یدر طرح فعل کهی.در حالتاس شدهیمرور نم یو مطالب قبل امدهیبه عمل ن یابیارز انیانجام نشده بود و از دانشجو انیدانشجو

 نیکالس ها و همچن یآنان در ط شرفتیپ زانیم یو بررس يدوره ا یابیو ارز ماریب يضبط شده  يهمراه با گوش دادن به صدا
 و رفع اشکال بوده است. يو مرور هر جلسه در گروه مجاز role playing شینما ياستفاده از ابزار اجرا

 ت.مشابه برگزار نشده اس یدر کشور ما طرح یباشد و تا حد بررس یدر دسترس نم گریمشابه د ياز طرح ها یاتیتجرب
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 ):یمختصر(فارس شرح

  انیالعات دانشجواط يبه جمع آور میتصم یعموم یمطرح شده توسط معاونت محترم آموزش پزشک ازیاعالم ن روی: در ابتدا پیازسنجین
س از آن و پ یعموم یو اخذ اطالعات از آموزش پزشک ییندارند شد. طبق شناسا ییآشنا یکه به زبان ترک یپزشک يدانشکده 

رش و نگا ينحوه  ندبریتوسط صاحبان و همکاران فرآ >>دیبلد هست یچقدر ترک<< وانبا عن یازسنجین يپرسشنامه  یطراح
 يشکده دان ییدانشجو نگیدفتر منتور ياز صفحات مجاز يمجاز ي وهیفرم گوگل و به ش قیسواالت، پرسشنامه از طر شیرایو

اقدام به  جیمت نتانفر به شرح مذکور در قس 115قرار گرفت که تعداد  انیدانشجو اریدر اخت 1400مهرماه 15 خیدرتار زیتبر یپزشک
 کردند. یازسنجیبه سواالت ن یپاسخده

 يه زمانبندبشد و باتوجه  یطرح بررس يراهنما دیبا اسات يو مجاز يحضور يسپس در جلسات سه نفره  یازسنجیفرم ن يها پاسخ
 شتریب يها ینجهت اطالع رسا يکانال مجاز سیاقدام به تاس ان،یمتقاض يو تعداد باال يحضور يوع ترم کالس هاآزمون ها و شر

 اخذ شرح حال ارائه شد. تیو اهم یزبان ترک ییمرتبط با آشنا طالبم هیو ارا یدر مورد آموزش زبان ترک

،  یشانه شناسنو طرح درس  یگروه داخل يها دنتیو رز یگروه داخل دیو اخذ مشورت از اسات یازسنجیفرم ن جیاستفاده از نتا با
، درد  جیرا يها تیشرح حال، شرح حال درد، برخورد با شکا یمدنظر انتخاب شد شامل: ( اصول کل یکل نیمطالب و عناو يعمده 

 و ... ). سردردمان،یو شرح حال در مشکالت زنان و زا عیشا اتیها،شکا یستگنفس،درد اندام ها و شک یشکم،تنگ

ده، طرح مذکور دانشک یعموم یمعاونت محترم آموزش پزشک ،یآموزش زبان ترک ي وهیش نیو اخذ انتقادات مربوط به ا یابیارز جهت
 دانشکده ارائه کردند و مصوب نمودند. یاعتباربخش ي تهیدانشکده و کم يزیبرنامه ر ي تهیرا در کم

 یآموزش يها يتژاسترا ،یآموزش پزشک دیبا اسات یمشابه و جلسات يمطالعه مرور جی، بر اساس نتا یسنج ازین جینتا لیاز تحل پس
 بکار گرفته شد: ریز

 يمحور -دانشجو •
 بودن یانتخاب •
 بر مشکل یمبتن •

 بود: ریها به شرح ز ياستراتژ نیمتناسب با ا یاددهیو  يریادگی يروشها

 یتعامل يها یسخنران •
 بر مسئله یمبتن یگروه کار •



 

132 

 نقش يفایا •
 يمجاز يدر فضا آموزش •

  

ود است جهت به موج وستیمرتبط آماده شد که به پ ریو همراه با تصاو شیرایو در چند جلسه و هیته نتیپاورپو ي هیاول يها فرم
 نیاول ،یداخل يو خصوصا بخش ها نینفس در بال یدرد شکم و تنگ نیعناو شتریب وعی. باتوجه به شدیبهتر،آماده گرد يخاطر سپار

 داده شد. ختصاصا نیعناو نیبه ا یمطالب آموزش

ارائه شد.(  نایو در هرجلسه به دانشجو یطراح زین مارستانیدر ب انیدانشجو یجهت دسترس دیهمگام با مطالب اسال يها بروشور
 )مهیضم

 یو هماهنگ هیاول هیاقدام به ثبت نام و توج يکه قبل از برگزار يحاضر در کالس حضور انیبا گروه دانشجو یکل ییاز آشنا پس
مختص  یرنگ ياسه نفره قرار گرفتند و در مقواه يبه صورت گروه ها يدر کالس حضور انیدرمورد زمان کالس شده بودند، دانشجو

 را نوشتند. یشرح حال ترک يهاگروه خود، انتظارات خود از کالس 

و پس  يعدب يارائه شد. در مرحله  گریتوسط فرد مدرس د لیمدرس و تکم کیتوسط  سیها بصورت تدر دیپس از آن مطالب اسال 
 يلگری)  با تسه Role playing(  ینیبا نقش آفر يمصاحبه ا نیمطالب بروشور اقدام به تمر لیاز رفع اشکال ، افراد گروه ضمن تکم

تمام اعضا  يو برا ونکروفیبا 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 يهر کدام از گروه ها يبرا يمجاز يدر فضا یطرح ,  گروه نیبا ا شتریب ییآشنا يبرا تینها در
. شدینجام مها ا یانجام شده و اطالع رسان یر سنججلسات نظ يشده , در خصوص زمان بند یمعرف شتریب اتییطرح به جز نیها ا

کالس ها استفاده  يارقبل و بعد از برگز انیو تکرار مطالب مهم با دانشجو نیو تمر یآموزش طالبم يبارگذار يبرا نیگروه همچن نیا
 به آن اشاره شده است . يکه در قسمت متدلوژ شدیم

 

 تعامل: يها وهیش

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

هت نقد و جدانشکده  یاعتبار سنج ي تهیو کم يزیبرنامه ر ي تهی, به کم یپزشک يدانشکده  یتوسط معاونت محترم آموزش طرح
 قرار گرفت . بیشد و مورد موافقت و تصو یمعرف یبررس

 شد. يمطرح و نظرات آنان جمع آور يچندورود ندگانیو نما یصنف يشورا ياعضا انیم يمجاز يدر جلسه  طرح

 باشد. یم يکه تحت داور دیارسال گرد RDME يطرح به مجله  نیشده از ا هیته مقاله

 : ندیفرا تیفیک يآن در ارتقا جینتا يریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهیش
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تواند  یم یواقع مارانیب نشان داد که مصاحبه با جینتا نیانجام شده است . ا ندیابزار نقد فرآ نیما مهم تر یحاصل از نظر سنج جینتا
 یصوت يها لیفا مربوط به قسمت جیمساله را از نتا نیشود. ا یدر اخذ شرح حال به زبان ترک انیدانشجو يمهارت ها تیباعث تقو

 بیترت نیاشد. بدب یموضوع م نیا دیمو زیبعد از کالس ها ن یبه صورت شفاه انینظرات دانشجو ی. حت میافتیرد مارانیمصاحبه با ب
نند در قالب گروه بتوا انینکته لحاظ خواهد شد که دانشجو نیا یمدون آموزش ترک کولومیکور نیو در تدو ندهیجلسات آ يدر برگزار

منظور ) بتوانند  نیه اب دهیآموزش د انیاز دانشجو ای یعلم ئتیه ي( که از اعضا دنفر و تحت نظارت مدرس خو 6-5متشکل از  ییها
 .ندیمصاحبه نما مارانیبخش با ب ایدر درمانگاه ها و 

حداقل در  و بهتر است ستین یمناسب یرسد که روش آموزش یبه نظر م یآموزش زبان ترک هی, آن هم در جلسات اول ینیآفر نقش
در  ینفس کاف چرا که شرکت کنندگان در جلسات اول از احساس اعتماد به, استفاده نشود .  انیاول آموزش دانشجو يچند جلسه 

 نیا تیدم مقبولدر گروه خود سبب ع گرید انیبا دانشجو ییو عدم آشنا ستندیبرخوردار ن حیتلفظ کلمات و استفاده از جمالت صح
 شنهادیند . پک فایرا ا يموثر اریش بسمطالب آموخته شده نق يتواند در به خاطر سپار یم Role playingحال  نیروش شود. با ا

تا بتواند موثر  با هم اجرا شود انیدانشجو ییاز آشنا بعدو  یکوچک درون کالس يدر داخل گروه ها Role playingاست که  نیما ا
 واقع گردد.

 

 حاصل: جینتا

 ینیبال يها طیدر مح ماریترك زبان در خصوص ارتباط با ب ریغ انیدانشجو  يازهاین نیی: تع1 هدف

 شیراینگارش و و ينحوه  ندبریتوسط صاحبان و همکاران فرآ >>دیبلد هست یچقدر ترک<<با عنوان  یازسنجین ي پرسشنامه
 زیتبر یزشکپ يدانشکده  ییدانشجو نگیدفتر منتور ياز صفحات مجاز يمجاز ي وهیفرم گوگل و به ش قیسواالت، پرسشنامه از طر

به  یم به پاسخدهاقدا جینفر به شرح مذکور در قسمت نتا 115قرار گرفت که تعداد  انیدانشجو اریدر اخت 1400مهرماه 15 خیدرتار
 کردند. یازسنجیسواالت ن

 يه زمانبندبشد و باتوجه  یطرح بررس يراهنما دیبا اسات يو مجاز يحضور يسپس در جلسات سه نفره  یازسنجیفرم ن يها پاسخ
 شتریب يها ینجهت اطالع رسا يکانال مجاز سیاقدام به تاس ان،یمتقاض يو تعداد باال يحضور يآزمون 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

،  یشانه شناسنو طرح درس  یگروه داخل يها دنتیو رز یگروه داخل دیو اخذ مشورت از اسات یازسنجیفرم ن جیاستفاده از نتا با
، درد  جیرا يها تیشرح حال، شرح حال درد، برخورد با شکا یمدنظر انتخاب شد شامل: ( اصول کل یکل نیمطالب و عناو يعمده 

 و ... ). مان،سردردیو شرح حال در مشکالت زنان و زا عیشا اتیها،شکا یستگنفس،درد اندام ها و شک یشکم،تنگ

 

علوم  يدر دانشگاه ها یبوم ریغ یپزشک انیبه دانشجو یبوم يها شیموانع موجود در آموزش گو  نییع: ت2 هدف
 یپزشک

 بود: ریترك زبان به شرح ز ریغ انیدانشجو دگاهیاز د یموجود در آموزش زبان ترک موانع

 شدن برنامه ها و نبود خوابگاه ها يمجاز لیبه دل یبوم انیکم با دانشجو ارتباط
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 جهت گرفتن شرح حال یآموزش زبان ترک يبرا ینیبال يکم در بخش ها زمان

 یاول دانشکده پزشک يدر سالها یزبان ترک يریادگیکم دادن به  تیاهم

 حرف زدن یاز مسخره شدن هنگام ترک ترس

 

 یترك زبان دانشگاه علوم پزشک ریغ یپزشک انیدانشجو يبرا یجانیآذربا یبرنامه  آموزش زبان ترک نی: تدو3 هدف
 زیتبر

 ریبه شرح ز یکبرنامه آموزش زبان تر ،یو آموزش پزشک ینیبال دیبا اسات یمتون و جلسات بحث گروه یو بررس یسنج ازیاز ن پس
 شد: نیتدو

 اهداف برنامه :-1

 یترك زبان در مورد اخذ شرح حال ترک ریغ انیدانشجو يمهارت گفتار يارتقا

 یترك زبان در مورد اخذ شرح حال ترک ریغ انیدانشجو يداریشن يمهارت ها يارتقا

 یدر شرح حال ترک جیرا يترك زبان در مورد واژه ها ریغ انیدانشجو یآگاه شیافزا

 برنامه : يها ياستراتژ -2

 يمحور -دانشجو

 بودن یانتخاب

 بر مشکل یمبتن

 : یاددهیو  يریادگی يروشها -3

 یتعامل يها یسخنران

 بر مسئله یمبتن یگروه کار

 نقش يفایا

 يمجاز يدر فضا آموزش

 : انیدانشجو یابیارز -4

 نیشتریها ب یبایارز نیا جیانجام شد که بر اساس نتا یو مصاحبه ترک يهر کارگاه بصورت حضور انیدر طول دوره و در پا آزمون
 انیدانشجو نسبت به هیعلوم پا انیدانشجو شتری، مشکالت ب رهای، استفاده نادرست از ضم یترک يتلفظ ها انیمشکالت دانشجو

 هستند. طیکه در مح ینیبال
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 برنامه : یابیارزش -5

ت ساختار جلسا -یوزشآم يزمان بند -فوق  يکالس ها ي ندهیآ يبرگزار ينحوه  - سیمختلف تدر يبه روش ها انیدانشجو قیعال
انجام شده در گوگل  يها یجنظر سن یجلسات فوق و بعد از هر جلسه ط یدر ط یآموزش يدر هر جلسه متد ها انیتعداد دانشجو -

 شد.  یفرم بررس

 یجانیآذربا یترك زبان در اخذ شرح حال به زبان ترک ریغ یپزشک انیدانشجو يداریشن يمهارت ها يارتقا

 یجانیآذربا یدر اخذ شرح حال به زبان ترک یپزشک انیدانشجو يگفتار يمهارت ها يارتقا

 باشد  : یم ریموارد فوق به شرح ز جیتان

 در کالس ها بود. یکم ينظر بودند که زمان تلف شده  نیدرصد از شرکت کنندگان بر ا 86

شود  یها م کالس 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  ادیز یلیو خ ادیز تیرضا زانینداشتند.  ( م یتیمشترك دو نفر در هر جلسه نارضا سیکدام از شرکت کنندگان از تدر چیه
 درصد 91

 : یآموزش يها دیاز مطالب در قالب اسال یاز ارائه قسمت تیرضا زانیم

 متوسط ) تیرضا زانیدرصد م 14 - ادیو ز ادیز یلیخ تیرضا زانیدرصد م 86( 

 : شد انیدانشجو نیب يپراکنده ا جی) اما باعث نتا Role playing(  ینینقش آفر ي وهیو تکرار به ش نیتمر ي نحوه

 درصد 45:  ادیز یلیخ تیرضا

 درصد 27:  ادیز تیرضا

 درصد 14متوسط:  تیرضا

 درصد 14:  تیرضا عدم

  

 انیرصد از دانشجودو پنج  شودیآن ها م يریادگیمرور مطالب باعث  ينحوه  نیاعالم کردند که ا انیدرصد از دانشجو 95حال  نیا با
 آموزش نداشتند. ينحوه  نیبا ا يا يریادگی

قسمت  نیا نایدرصد 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 يریادگیروش باعث  نینظر بودند که ا نیبر ا انیدرصد دانشجو 100 و
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 يالس هاکمتشکل از  یبیترک يکالس ها انیدرصد از دانشجو 87,   يمجاز ایو  يحضور ي وهیکالس ها به ش يمورد برگزار در
 4حال حدود  نیکردند. با ا شنهادیرا پ يصرفا حضور يکالس ها انیدرصد از دانشجو 9دادند  و تنها  حیرا ترج يو مجاز يحضور

 شرکت کنند. يمجاز يتنها در کالس ها خواهندیاعالم کردند که م انیدرصد از دانشجو

 است: ریبه شرح ز یاعتماد به نفس در گرفتن شرح حال به زبان ترک جادیاز بابت ا انیدانشجو احساس

 درصد 29:  ادیز یلیخ

 درصد 48:  ادیز

 درصد 19:  متوسط

 درصد 4:  کم

 تیرضا زانیم انیدرصد دانشجو 100که  يباال بود. به طور اریبرگزار شده بس يحضور ياز کالس ها یکل تیرضا زانیم تیدرنها و
 از کالس ها داشتند. ادیو ز ادیز یلیخ

ضبط صدا  قید(از طرهر فر يو 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

 یلی. اما هنوز خشهر نداشته باشم نیدر ا ییاهل عراق: جلسات باعث شده است اعتماد به نفس داشته باشم و احساس تنها Aدانشجو
 شود،یره صحبت مروزم يدر صحبت ها يزیبفهمم درمورد چه چ توانمیارتباط برقرار بکنم، فقط م توانمیو نم دانمیاز جمالت را نم

 .میکار کن شتریروزمره را ب يبه نظر من بهتر است صحبت ها

 نی، تا قبل از احرف بزنم کندیشرح حال من را مجبور م ي. کالس هااشکال دارم یلیافعال خ ادگرفتنیاز مازندران : در  Bدانشجو
 دادمیگوش م شتریب

حس  یلیخ شوم،یه محرف زدن مسخر یموقع ترک نکهیهستم اما از ا یراض یلیآن خ یمیصمجواز سقز: از کالس ها و C دانشجو
نفس در ارتباط  یاز مطالب کالس تنگ ینفس به ما ارائه داده شد و توانستم به خوب یکه مبحث تنگ میدارم. در بخش قلب بود يبد
 استفاده بکنم. مارانیبا ب

و لهجه  يآذر یترک فتنادگری 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 هنکیا لیمن سخت است، به دل يآن برا ي

 .شودیل محمشکل حرف زدن روزمره هم  م،یدانشجو و مدرس، مثال ده نفر، صحبت آزاد داشته باش یهر هفته با تعداد کم اگر

ربوط به درد، در مم، خصوصا مطالب را بفهم مارانیهستم، واقعا باعث شد بهتر بتوانم منظور ب یراض یلی: از کالس ها خ Eدانشجو
 برگزار بشوند جلسات با فواصل کمتر دیبود، به نظر من با دیمف اریمبحث بود، بس نیمن همزمان با ا يکه کارآموز یبخش جراح
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تلفن همراه  قیبازخورد از طر هیبر پا يریادگی یتیخودهدا"روش  یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 يپرستار انیدر دانشجو يیادگیر-یجهت 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 ينظر هیدکتررق ینیحس ی: دکترفاطمه حاجندیفرآ همکاران

 

جهت ارتقاء فرایند  "تلفن همراه هوشمند قیبازخورد از طر هیبر پا  يریادگی یتیخودهدا"روش  یابیاجرا و ارزش ،ی: طراحیکل هدف
 يپرستار انیدر دانشجو يیادگیر-ییادده

 

 :یاختصاص اهداف

در  يیادگیر-یجهت ارتقاء فرایند یادده "تلفن همراه هوشمند  قیبازخورد از طر هیبر پا يریادگی یتیخودهدا"روش  یطراح
 يپرستار انیدانشجو

 انیدر دانشجو يیادگیر-یجهت ارتقاء فرایند یادده "تلفن همراه هوشمند  قیبازخورد از طر هیبر پا يریادگی یتیخودهدا"روش  اجرا
 يپرستار

در  يیادگیر-یجهت ارتقاء فرایند یادده "تلفن همراه هوشمند  قیبازخورد از طر هیبر پا يریادگی یتیخودهدا"روش  یابیارزش
 يپرستار انیدانشجو
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 مسئله: انیب

این  "سخته  واحد نیچقدر ا "رم؟یگیاسترس م نیکار کنم تو بال خوامیم یچرا وقت"  "؟؟ رهیم ادمی شهیدونم چرا هم یمن نم"
 انیبه دانشجو تونم یم يکردم، چه جور یشنیده بودم و همیشه با خودم فکر م يپرستار انیدانشجو يجمالت را بارها در کارآموز

مکارام در میون هبگیرن...... این مسئله رو با  یوارد کنم و یا حالت دفاع يشتریفشار ب شونبکنم. بدون اینکه به يشتریکمک ب
 گذاشتم.

ل را داریم، و آم يدر دانشکده پرستار يدرس اصول و مهارت پرستار یسال تجربه  تدریس بالین نیکه چند یما به عنوان مربیان 
 یرسوم نممبه روش  یبالین يانجام شده دریافتیم که آموزش پروسیجرها يها یسنج ازیصورت گرفته و ن يها یبررس یط نیهمچن

و  ایپا يریدگایبر عدم  یمبن از طرف دانشجویان يادیداشته باشد. همچنین شکایت ز یپ دررا  یو رضایت مناسب يتواند یادگیر
 .مشکل را حل کنیم يتا حد يریادگیاز  روش  ینوع ی. بنابراین مصمم شدیم تا با طراحمیکرده ا افتیماندگار در

 باشد،یاقبت مدر ارائه مر یداشتن دانش و مهارت کاف ماران،یب دگاهیپرستار خوب از د کی يهایژگیکه ازجمله و میدان یم ما
اعتماد به  شیفزاا نی) و همچن1(مارانیب یمنیا شتریمنجر به حفظ ب يپرستار يهامهارت حیبرخوردار بودن از دانش و انجام صح

 يشترینفس ب با اعتماد به يپرستار انیدانشجو یاست که، وقت یدر حال نیخواهد شد و ا يتارپرس انینفس پرستاران و دانشجو
 یدانش کاف يتارپرس انیاست که دانشجو ازین نیخواهند داشت. بنابرا يشتریب يتمندیرضا ند،دهیمربوط را انجام م يهامهارت

 يریادگی). 2(ندینما افتیدر کیآکادم طیحدر م نیبال رصهها را قبل از وارد شدن به عداشته و آموزش مطلوب جهت کسب مهارت
 يریادگیبلکه منجر به  شودیو پرستاران م انیو ارتقاء اعتماد به نفس دانشجو تینه تنها منجر به موفق يپرستار هیپا يهامهارت

 يمثبت بر رو ریتاث جادیمنجر به ا زی) که آن ن3خواهد شد( مارانیارتقاء بهبود ب جهیو در نت ياو پرورش عالقه حرفه يتفکر انتقاد
 ياست. برا يضرور يه آن امررو، توجه ب نی). از  ا4واهد شد(ها خآن ینیبال یستگیو شا يا، بهبود نگرش حرفه ياحرفه يهاارزش
دارند، استفاده  را در نظر رندهیادگی يهایژگیو و ینیبال يهاطیکارآمد که مح يهااز روش دیبا ان،یدانشجو یعمل يریادگیارتقاء 
 هیپا يهامهارت يریادگیدشوار خواهد بود و  يریادگیاز  نانیاطم ،یسنت سیتدر يهامطالعات نشان داد در روش جی) نتا5شود. (
جذاب و مؤثر  یروش عمل کیبه دنبال  دیبا يپرستار يدانشکده ها نی) بنابرا5و6نخواهد بود( بخشتیرضا يپرستار انیدانشجو

 ،يپرستار انیودانشج یعمل یستگیرسد بهبود شا ی) که به نظر م5شود( انیدانشجو یتیبهتر و خودهدا يریادگیباشند که منجر به 
 ).7و5خودمحور موثر واقع خواهد شد( يریادگی قیاز طر يو خودکارآمد يریادگیاز  تیرضا شیافزا

 يریادگیس در ح کیاز  شیدارد و استفاده از ب يشتریب يسودمند ییو شنوا یینایب قیاز طر يریادگی ریما يبر طبق تئور نیهمچن
 يروش ها سودمند گریا دب سهیدر مقا دئویمتفاوت استفاده از و يها يتکنولوژ نیدر ب نی). بنابرا8آن خواهد شد( شتریمنجر به بهبود ب

 يریادگیاعث مهارت ب کی شیدهد نما ی) نشان م2018مطالعه چوانگ و همکاران ( جهینت نی) همچن7, 1(رددا يریادگیدر  يشتریب
 شتریب يتمندیضاباعث ر لیموبا قیو آموزش از طر يلوژها نشان دهنده آن بود که، استفاده از تکنو افتهی) 2بهتر آن خواهد شد(

و  يپرستار انیجودانش ینیبال یستگیو شا يدر ارتقاء حرفه ا هیپا يها رتبا توجه به نقش کسب مها نیشود. بنابرا یم انیدانشجو
ه از بازخورد در ارتقاء مثبت استفاد ریجامع متون بر تاث یبررس نکهیدر آموزش و  با توجه به ا ياستفاده از تکنولوژ ينظر به سودمند

و  یته  و با طراحموضوع پرداخ نیمتفاوت  به ا يا گونهتا به  میداشته اند، ما بر آن شد دیتاک یعلوم پزشک انیدانشجو يریادگی
 يت پرستارهارمدرس اصول و  یدر واحد عمل انیدانشجو يریادگیموثر در جهت ارتقاء  یگام ،يریادگیاز  يشکل نوآورانه ا ياجرا
 . میبردار
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 :یخارج اتیتجرب

و  يپرستار انیشجوبازخورد، دان ،یتیخودهدا ،يریادگیتلفن همراه هوشمند ،  ،یابیارزش یفارس يواژه ها دیپژوهش  از کل نیا در
 آنها یسیمعادل انگل

evaluation, smartphone, self-direction, feedback, nursing student 

 Magiranو   SID, Google Scholar, science Direct, Pub Med, Scopus, ProQuest یاطالعات يهادر بانک 
 جهت جستجو استفاده شد.

 زانیهوشمند بر م يهایگوش قیمهارت از طر ییدئویو شینما ریتاث ی) با هدف بررس2018توسط چوانگ و همکاران ( يا مطالعه
آزمون گرفته  شید پانجام شد. قبل از مداخله در هر دو گروه آزمون و شاه يپرستار انیمهارتها و اعتماد به نفس دانشجو يریادگی

 یگوش قیاز طر یتمهار چیکه گروه کنترل ه یکرده و در حال افتیهوشمند در یگوش قیرا از طر تهاشد. بعد از آن گروه آزمون مهار
نمره در دو گروه بود  انزیدر م يمعنادار ينشان دهنده تفاوت امار جی. نتادینکرده اند. بعد از دو هفته پس آزمون برگزار گرد افتیدر

هوشمند  يتلفن ها قیراز ط يریادگینشان داد انتقال  جیدر هر دو گروه برابر بود. نتا انیاعتماد به نفس دانشجو زانیکه م یدر حال
 ).2مهارتها باشد( يریادگی يکننده برا لیتکم یتواند روش یباشد و آن م یمناسب م یروش انیدر دانشجو

با تلفن هوشمند در کره انجام  ییدئویثبت و قیاز طر يپرستار هیپا يمهارتها يریادگی یبا هدف بررس ي) مطالعه ا2017(1ونگیج
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 فتهروه به مدت دو هشد.  دو گ
 هیمورد تجز یلیو تحل یفیبا استفاده از آمار توص جیمورد آموزش قرار گرفتند، بعد از دو هفته پس آزمون انجام شد. نتا نیروش روت

بهبود  نیو همچن يریادگیاز  تیرضا شیمنجر به افزا يپرستار يمهارتها ییدئویداد که ثبت و ها نشان افتهیقرار گرفت.  لیو تحل
 ).5شد( انیدر انجام مهارتها در دانشجو یستگیشا

 

 :یداخل اتیتجرب

روش در گروه،  نیا يابار اجرا خواهد شد و سابقه اجر نیاول يطرح مورد نظر برا نکهیتوجه به مرور متون انجام شده و نظر به ا با
مرتبط  يا حدودتکه  یبخش مقاالت نینشد و در ا افتیمشابه  يمقاله ا یدانشکده و دانشگاه هم وجود نداشته است. در متون فارس

 بود آوره شده است. 

 یدندانپزشک انیودانشج  يدر درس پاتولوژ لیبر موبا یآموزش مبت یابیبا هدف ارز ي) مطالعه ا1394کمانگر و همکاران( بابازاده
تفاده از تلفن همراه و در گروه آزمون با اس نیدهان در گروه کنترل به روش روت يدرس پاتولوژ يانجام دادند. در نوبت اول  محتوا

آموزش  يحتوادو گروه با هم عوض شد اما م ياز دو گروه امتحان به عمل آمد در نوبت دوم جا یمدت زآموزش داده شد. و پس ا
 شیباعث افزا يعناداربه شکل م لیبر موبا ینشان داد که آموزش مبتن جیقرار گرفتند. نتا یابیپس دو گروه مورد ارزشنکرد و س رییتغ
 ).9د(استفاده کر انیدر دانشجو یکمک آموزش يبه عنوان ابزار وانت یم لیاز موبا بیترت نیشد بد انیدانشجو يریادگی

                                                   
1 Jeong 
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) انجام شد. 1393ن(و همکارا یتیتوسط عنا ییبه دانشجوان  ماما یآموزش يه محتوابا عنوان کاربرد تلفن همراه در ارائ يا مطالعه
در هر دو گروه  وبود.  امکیارسال پ قیو در گروه آزمون از طر یسخنران قیدر گروه کنترل به روش معمول و از طر یآموزش يمحتوا

 انیدانشجو يریادگی بر امکیپ قیو از طر لیموبا هیبر پا یها نشان داد انتقال مطالب درس افتهیشد.  رفتهازمون و پس آزمون گ شیپ
 ).10باشد( یم رگذاریتاث

 

 ):  یمختصر(فارس شرح

 تجزیه و تحلیل موقعیت: چگونگی

ودن ارتقا مهارت بپرستار خوب  طیباشد. و از جمله شرا یم يپرستار انیاصل در آموزش دانشجو نیتر يادیاز بن هیپا يمهارتها کسب
 میکه شامل دو و ن واحد 4در غالب  يپرستار يامر در درس اصول و مهارتها نیباشد. که ا یم يدر پرستار يا هیاصول پا يریادگیو 

شود و با  یائه مار انیدرس در ترم اول به دانشجو نیکه ا ییگردد. از آنجا یباشد اجرا م یم یعمل احدو میو ن کیو  يواحد نظر
 نیا يریفراگ يبرا الزم یبا عدم آمادگ یدرك نکرده اند و به نوع یرا به خوب کیآکادم طیمح  که هنوز انیدانشجو اناتیتوجه به ب

 يریادگیاط با عدم و استرس در ارتب ینگران یبا نوع ریدرگ شهین دوره، آنان همیا تیبا توجه به اهم نیدرس مواجه هستند و همچن
و  یر آموزش سنتب دیصرفا تاک يپرستار ینیبال يمهارتها يریادگیباشند. در  یآنها م يمهارتها  و عدم به خاطر سپار نیا حیصح

ه پرستاران با ب يازمندین يحرفه پرستار تیماه لیلبه د یکند و از طرف ینم جادیا يریادگیدر آموزش و  ییمعلم محور بودن غنا
آن در نظر  يابر ییجا زیدوره ن یدرس يوجود دارد که در محتوا يو تفکر انتقاد يریگ میتفکر و حل مسئله، قدرت تصم ییتوانا

 کریگرفتند از رو میتصم يریادگی-یاددهی ندیارتقا فرآ نیو همچن انیدانشجو ازیطرح با توجه به ن انیرو مجر نیگرفته نشده. از ا
 يپرستار يارتهادرس اصول و مه یعمل در آموزش واحد "تلفن همراه هوشمند قیاز طر یابیارزش هیبر پا یتیخودهدا  "سیتدر نینو

 .ندیاستفاده نما

 

 :سازي آماده

صالحات صورت ا شد و  افتیگروه در شنهاداتیدانشکده مطرح شد و بازخوردها و پ يدر گروه پرستار ندیفرآ ياجرا دهیابتدا ا در
دانشکده  نیئولدانشگاه، اجرا آغاز شد. جهت شروع کار در دانشکده از مس EDC یدانش پژوه تهیطرح در کم بیگرفت.  پس از تصو

 شان،یا شتریب يهمکار يالزم انجام شد و برا یهماهنگ زیدانشکده ن ینیواحد مهارت بال سئولبا م نی.  همچندیاجازه کسب گرد
. دیگرد ینیبازب دیو توسط اسات هیته انیجرمهارت توسط  م نیداده شد. فرم ثبت تکرار و تمر حیتوض شانیا يکار برا ينحوه اجرا

 حیوضت انیدانشجو يفرم ثبت مهارت برا لیو نحوه تکم رکا ياجرا وهیش یو چگونگ یمعرف سیجلسه روش تدر کیدر  نیهمچن
 يه گروه هابو تحت نظارت مدرس مربوطه  شیخو دیبا صالحد انیپاسخ داده شد. دانشجو نهیزم نیداده و به سواالت آنان در ا

شد که در  هخواست انیمشخص شد. از دانشجو  زین ان،یمهارتها توسط دانشجو نیشدند. و زمان انجام تکرار و تمر میکوچک تقس
 .ندینما استفاده يلمبرداریجهت ف يهوشمند لیشود از موبا یانجام م ینیکه با حضور مسئول واحد مهارت بال نیجلسات تمر

 : يمتدولوژ تطبیق

 EDOنوآورانه از مشورت با واحد  يندهایو فرآ یقاتیتحق ياز 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 

 نیداده شد. بد کار آموزش ياجرا وهیدر ارتباط با شبودند،  يترم اول پرستار انیدانشجو یبا تمام یجلسه رسم کی یابتدا ط در
خارج از  یکه در زمان نیتکرار و تمر يهاموظف بودند که در ساعت انیها توسط مدرس، دانشجومهارت سیکه پس از تدر بیترت

 انیاز دانشجو یکیرا انجام و  دهیشده و  گروه ها مهارت آموزش د میپنج تا شش نفره تقس وچکک يهاساعات کالس بوده، به گروه
کنند.  یابیشاهده و به دقت ارزمورد نظر را م لمیکرده و در ادامه، گروه ف يبردارلمیکار ف يخود از اجرا لیموبا یگوش قیگروه از طر

 ییبه راهنما ازیه نک يو در موارد شدیافراد گروه انجام م ریو هم توسط سا تهم توسط شخص انجام دهنده مهار لیو تحل یابیارز نیا
ارت خود را مرحله مه انیروش دانشجو نیشد. در ا یالزم ارائه م يشد. و بازخوردها یم یبه مدرس نشان داده  و بررس لمیداشتند ف

توسط  زینجام کار نشدند. نظارت بر حسن ا یواقف م گرانیو د شیدادند و به نقاط ضعف و قوت  خو یقرار م یابیبه مرحله مورد ارز
 ).1. (نمودار شدیبودند، انجام م دهیرابطه د نیالزم را در ا يکه قبال آموزش ها ینیواحد مهارت بالمسئول 

 

 :یابیارزش 

به روش  نیو همچن  یلیو تحل یفیو با کمک آمار توص 19نسخه   spssو  با استفاده  از نرم افزار یبا استفاده از روش کم یابیارزش
 انجام شد.   انیمصاحبه با دانشجو قیو  از طر یفیک

 

 :یکم یابیارز

بر اساس  و انیتوسط مجر ستیچک ل نیاستفاده شد . ا يا نهیگز 5 کرتیل فیدر ط يا هیگو 10 ستیاز چک ل یکم یابیارز جهت
 ،يریادگیامل  خودش ستیچک ل يها هیاعمال شد. گو یقرار گرفته و نظرات اصالح یمورد نقد و بررس دیو توسط اسات هیمرور متون ته

فراهم شدن  ،يریدگایبه  قیتشو ،یمیصم طیمح جادیاز مدرس، ا تیاجرا، رضا وهیاز ش تیرضا تباط،بهبود ار دار،یپا يریادگی جادیا
توسط  5با نمره  ادیز یلیتا خ 1کم با نمره  یلیروش بود. و از خ نیاز ا یکل یابیو ارز زهیانگ جادیبازخورد، ا جادیا يفرصت برا

آلفا  قیفاده از طرقبل از است ستیچک ل ییایباشد. پا ینمره پنج م حداکثرو  کی هیشد. حداقل نمره در هر گو ینمره ده انیدانشجو
 دهد. یرا نشان م هیهر گو اریو انحراف مع نیانگیم 1صدم بود.  جدول 79و  دهیکرونباخ سنج

شود و  يریادگیو خود زهیانگ جادیتوانسته منجر به ا دیبوده و روش جد نیانگیاالتر از منمرات ب هینشان 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 یاز مصاحبه، بحث گروه یفیک یابیارز در

 برگزار شد. یشیمتمرکز، ده مصاحبه و چهار جلسه بازاند یکل دو جلسه بحث گروه در

مصاحبه  دیکش یطول م قهیدق 30تا  10 نیداشتند انجام شد جلسات مصاحبه ب لیکه تما یانیبا دانشجو يبه صورت انفراد مصاحبه
چگونه است؟  يریادگی دیشد که تجربه شما از روش جد یم دهیپرس یسوال کل کیساختارمند بود و از دانشجو در ابتدا  مهیاز نوع ن
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شد که  یخاطر داده   م نانیاطم انیبه دانشجو نیشد. همچن یم دهیپرس یدانشجو سواالت اکتشاف يهاو در ادامه با توجه به پاسخ 
 یمحرمانه باق شانیاطالعات ا ندارد و یینها یابیبر ارزش يریگونه تاث چیآنها ه ينظرات 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  یبرگزار م انیدانشجو یمتمرکز برگزار شد جلسات در ابتدا ساعات کالس یجلسه بحث گروه دو
ز طرف مدرس ا یسوال کل کیبا طرح  زیجلسات ن نیشدند. ا یبه شرکت داشتند وارد م لیکه تما یانیو دانشجو دیانجام یطول م

 .افتی یادامه م انیشروع و با مشارکت دانشجو

اده هاي تحقیق سه ددانشجوي پرستاري موجب دستیابی به غناي اطالعاتی، اشباع و تکرار داده ها شد. از  10مجموع، مصاحبه با  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 بهبود ارتباط بین فردي

 بهبود ارتباط با مدرس
 استفاده از وسایل کمک آموزشی شخصی ارتقاء یادگیري

 شرکت فعال دانشجو در یادگیري
 یادگیري ماندگار

 بازخورد مدرس به دانشجو موثر بازخورد
 بازخورد دانشجو به همتایان

 بازخورد دانشجو به خود
 :يفرد نی: بهبود ارتباط بالف

بهبود ارتباط با  ان،یتاباشد. بهبود ارتباط با هم یم يریادگیاز جمله موارد مهم در بهبود  يفرد نیارتباط ب ان،یدانشجو دگاهید از
 باشند. یدهنده آن م لیطبقات تشک ریمدرس و احترام متقابل ز

 میبا هم باش شتریب باعث شد تا ما نیهم میشناختیرو نم گهیو همد میترم اول هست نکهیو با ا میداد لیکوچک که تشک ي....گروهها"
 ).2(شرکت کننده شماره "و ارتباطمون بهتر شه

 :يریادگی: ارتقاء ب

 ،یشخص یزشکمک آمو لیباشد. استفاده از وسا یم رانیفراگ يریادگیآموزش بهبود در  یاز اهداف اصل یکی انینظر دانشجو از
 دادند. لیطبقه را تشک نیا رطبقاتیماندگار از ز يریادگیو  يریادگیشرکت 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  یم آنها هیو خصوصا در درس پا یعمل يدر درسها یآموزش ندیاز فرآ یبازخورد بخش مهم افتیدر انیدانشجو دگاهید از
 آنها داشته باشد. يریادگیدر  یتواند نقش مهم یبازخورد مناسب م افتیاذعان داشتند که  در

 )7جو شماره (دانش "میکردیم یابیرو ارز گهیو همد میدیدیرو م لمهایو ف مینشستیبا هم م میگروه بود هیکه تو  ییبچه ها "

بر  یشیازاندباجرا شده جلسات  يبر اساس رخدادها نیشود و همچن یابیانجام کار در هر جلسه ارز یشد  تا چگونگ یسع نیهمچن
گرفته شود.  رفع آن در نظر يبرا يریو تداب یانجام کار بررس نیشد تا مشکالت ح یبرگزار م یو گروه يتجارب  به صورت فرد

 اره خواهد شد.و مدرس اش انیتوسط دانشجو یشیاز بازاند ییبه نمونه ها ری. که در زرفتیصورت پذ زیمدرس ن یشیبازاند نیهمچن

 10/8/98ساله:  19ختر : دانشجو د4شماره  یشیبازاند

تم گرفت از که دوس یلمیف یبودم وقت دنشیپوش ریتو گروه، کال درگ کردمیم نیرو تمر لیدستکش استر دنیکه داشتم پوش یزمان
وتم کجا بوده ضعف و ق دمیو فهم دمیپوشیاصال داشتم م يمن چه جور ییمن متوجه شدم واااا میدید میکار و با هم نشست نیمن ح
 قشنگتر متوجه کارم شدم یلیخ لمیف دنیمتوجه نبودم اما با د اصال کردمیخودم داشتم کار م ی. وقت

 17/8/98:  8شماره  یشیبازاند 

کنن.  نیا تمرگرفتن رو تو گروهه ادیکه  ییزهایچ توننیبه دانشجوها گفتم م میفرصت داشت یساعت مین هیاز اتمام کالسم  پس
 لمهاشونیف دنیاونا با د دمیدیم نکهیداشتم از ا یحس خوب یلیخ کردمیدانشجوها شروع به کار کردن و منم به کارشون نظارت م

فرصت  یلیخکاش  خواستیدلم م کردیحالمو خوب م یلیخ نیو ا کردیو با هم بحث م کردنیکارشون رو چک م يهمه جا زیبه ر زیر
 میاجرا کن ينجریهامونو اتمام درس میتونستیو م میداشت

آن با کمک  را جهت مرتفع نمودن ییشد راهکارها یو سع دیگرد ییکه مطرح شد شناسا یعمده مشکالت یشیاز جلسات بازاند بعد
 بودند: ریکرد، مشکالت شامل موارد ز يزیبرنامه ر انیدانشجو

 همراه هوشمند یگوش نداشتن

 بر بودن روش کار زمان

 ینیبال يمحدود به مرکز مهارتها یدسترس زمان

 هماهنگ شدن گروه ها عدم

 شد: شنهادیپ ریز يو امکانات موجود راه حل ها انیبا توجه به نظرات دانشجو جهیدر نت که

 هوشمند داشته باشد. یفرد گوش کیانجام شود که حداقل  یبه صورت يبند گروه

هر  ستیفرد ن کیسط مهارتها تو هیبه انجام کل ازیشود و ن يلمبرداریو ف انجام انیگرفته شد مهارتها به نوبت توسط دانشجو میتصم
 انجام شود. يلمبرداریبار انجام و ف کیمهارت را حداقل  کیجلسه هر فرد 

و بر  هیته یستیل ینیبهتر مسئول مرکز مهارت بال تیریمد يو برا افتهی شیمرکز افزا نیبه ا یرفع مشکل سوم ساعات دسترس يبرا
 استفاده از مرکز آگاه شوند. ياز زمانبند انیمرکز نصب کرده تا دانشجو يدر ورود
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به  یطالع قبلبا ا انیو دانشجو ردیبهتر صورت گ یجهت 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 يروش برا نیاستفاده از ا يسودمند

 

 تعامل: يها وهیش

 قرار گرفته است. یمورد بررس زیمربوطه قبل، حین و بعد از اجرا توسط صاحب نظران و ارزیابان ن فرایند

 قبل از اجرا:

 يگروه پرستار ياملتوسط اعضا يروش به عنوان یک روش نوین در دانشکده پرستار نیاستفاده از ا تصویب •
 مازندران یدانشگاه علوم پزشک EDC یدانش پژوه تهیطرح مربوطه درکم تصویب •
 985362با کد یآموزش پزشک يتحقیقات راهبرد یطرح در مرکز مل تصویب •

 حین اجرا:  

 دانشکده يو تبادل نظر پیرامون نحوه انجام کار در جلسه گروه پرستار بحث •
 انیو تبادل نظر پیرامون نحوه انجام کاربا دانشجو بحث •

 بعد از اجرا : 

 دانشکده يجلسات گروه پرستار درییگزارش نها ارائه •

  

 :دیکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک يآن در ارتقا جینتا يریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهیش

، 1ندی) استفاده شد که شامل اعتبار فرآ1999اندرسون و همکاران( يپنج مرحله ا اریانجام شده از مع ندیاعتبار، فرآ یبررس جهت
 ).11بود( 5کننده بی، اعتبار ترغ4یی، اعتبار گفت گو3جی، اعتبار نتا2کیاعتبار دموکرات

 نیشود که در ا مداوم افراد يریادگیکه باعث  يو حل شد طور دهیآن است که تا چه اندازه مشکل موجود د انگریب ندیفرآ اعتبار
 نیجام شد و همچنمشکل به صورت کامل ان ییشناسا یازسنجیداده ها و ن يدر جمع آور قی، تلف یشیجلسات بازاند يبا 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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انع و راه حلها تا چه و مشارکت افراد انجام شد. مشکالت ، مو يبا همکار ندیآن است که تا چه اندازه فرآ انگریب کیاعتبار دموکرات
مراحل مشهود  هیدر کل انیکار حضور دانشجو نیبود که در ا دیبستر مف ياندازه برگرفته شده از بستر بوده و تا چه اندازه اقدامات برا

 منجر به حضور پررنگ تر آنان گردند. انیو توجه و تمرکز به نظرات دانشجو عیکردند با ثبت وقا یسع انیبود و مجر

ه اندازه برطرف چو اجرا شد تا  يریشکل گ ندیمشکالت که به سبب آن فرآ یعنیاست.  زیآم تیموفق جینتا يبه معنا جیتان اعتبار
را  جیاعتبار نتا د،نیاعتبار فرآ يارهایمع تیبا رعا انیمداوم مسئله است مجر ینیبلکه بازب ستیهدف صرفا حل مشکل ن نجایشد در ا

شارکت کنندگان  مبخش  تیرضا جیکه نتا ندینما جادیمناسب ا راتییمشارکت کننده تغ انیهمراه دانشجو بهتا بتوانند  ندیافزا یم
 .دینما یم دیادعا را تائ نیا

در  راتیینا کند و تغموجود آش قتیکار توانسته مشارکت کنندگان را با حق نیآن است که تا چه اندازه ا انگریکننده ب بیترغ اعتبار
در ترم اول  یدرس ادیز حجم رغمیباال بود و عل انیدانشجو زهیو انگ اقیدر مراحل مختلف اشت ندیفرآ نی. در ا دینما جادیا انیدانشجو

 خواستار اجرا و ادامه کار بودند.

 نیاشته شد . جهت تامبه اشتراك گذ نارهایحاصل از اجرا در کنگره و سم جیکه نشاندهنده آن است تا چه اندازه نتا ییگفتگو اعتبار
 یاصالح يهکارهاو بازخوردها و را شدیحاصل از کار و مراحل مختلف اجرا در جلسات گروه پرستار مطرح م جینوع اعتبار نتا نیا

هزاره  یشکعلوم پز يدر دانشگاه ها کیالکترون يریادگی " یمل يمجاز شیدر هما یقالب سخنران در جینتا نیشد همچن یکسب م
 ارائه شد. د،یهرمزگان برگزار گرد یکه توسط دانشگاه علوم پزشک "

 شود: یم شنهادیپ

 دالورودیجد انیروش در دانشجو نیا يواجرا استمرار •
 ماریب میبا حفظ حر ینیبال يها طیروش در مح ياجرا •
 )8و  7در ترم  ینی(واحد باللیدر مهارتها در سال آخر تحص ياز جهت کارآمد انیدانشجو يریگیپ •
 از انجام روش انیتجارب دانشجو نییتب •

 

 :قوت نقاط

 انیدانشجو شتریب يهمکار •
 بر دانشجو یمبتن آموزش •
 در امر آموزش ریفراگ شتریشدن ب ریدرگ •
 انیدر دانشجو يریادگیخود تیتقو •
 انیدر دانشجو یابیمهارت ارز تیتقو •
 انیتفکر نقادانه در دانشجو تیتقو •
 انیحل مسئله در دانشجو ییتوانا تیتقو •
 انیدر دانشجو يریگ میتصم ییتوانا تیتقو •
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 ضعف: نقاط

 انیمجر يبرا ندیبودن اجرا فرآ زمانبر •
 انیدانشجو يبودن آن برا ریگ وقت •
 انیدانشجو ادیز تعداد •
 صحت انجام کار یشخص به عنوان ناظر جهت بررس کی میمستق حضور •

 

 حاصل: جینتا

مهارت  يریادگید منجر به بهبو ،يپرستار انیهوشمند به دانشجو يها یگوش قیاز طر ینشان داد که ارائه مواد آموزش کردیرو نیا
 جیکه نتا رای. زرندیگمورد استفاده قرار   يپرستار يریادگی يابزار مکمل برا کیتوانند به عنوان  یهوشمند م يها یها شده و  گوش

 دار،یپا يریدگای زهیمنجر به بهبود انگ يدر درس اصول و مهارت پرستار يپرستار يروش در گروهها نینشان داد که ا یکم لیتحل
 یطبقات مهم يریکل گنشاندهنده ش زین یفیک يها افتهی لیشد و تحل زهیبهبود انگ تیفرصت بازخورد و در نها جادیبهبود ارتباط ، ا

باشد.   ندیفرآ نیا انیتوانست نشاندهنده کسب اهداف مجر یم جینتا نیبود که ا وثرو بازخورد م يریادگیبهبود ارتباط، ارتقاء  رینظ
 ان،ینشجوروش توسط دا نیا رشیآنها،  پذ تیو کسب رضا انیروش به دانشجو نیا يدر مورد سودمند حاتیارائه توض  نیهمچن
 نیب ترشیب يو همکار يکوچک،  همفکر يدر گروه ها تیفعال  ان،یبا دانشجو ینیتنگاتنگ مسئول واحد  مهارت بال يهمکار

 یبررس نیهمچن  حاصل شد. ندیفرآ نیا ياجرا یبود که در ط يگریمهم د جینتا نیو بال يکاهش فاصله تئور تیو در نها انیدانشجو
و  ندیفرآبهتر  يدر جهت اجرا یشنهاداتیحال پ نیداشته با ا ندیفرا ياز اجرا یخوب تینظرات مشارکت کنندگان نشان داد که رضا

 گروهها داشته اند. ریآن در سا يجراجهت ا يزیو برنامه ر ياستمرار آن در گروه پرستار
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 یابی: ارزشندیفرآ طهیح

 

 
 

در  یمیت يرهبر يتوانمند یابیبا هدف ارز یتیآزمون قضاوت موقع یابیا و ارزشاجر ،یطراح

 تهران یدانشگاه 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 

 

 : تهراندانشگاه

 

 گندم کار هیدکتر رق ،يرضو انیشمائ نیدکتر نازن :ندیفرآ صاحب

 

 انیجعفر یدکتر عل ،یلیدکتر محمد جل :ندیفرآ همکاران

 

 یپزشک یتخصص ارانیدر دست یمیت يرهبر يتوانمند یابیبا هدف ارز یتیآزمون قضاوت موقع یابیاجرا و ارزش ،یطراح :یکل هدف
 تهران  یدانشگاه علوم پزشک

 

 :یاختصاص اهداف

 یپزشک یتخصص ارانیدست یمیت يرهبر يتوانمند یابیارز يبرا یتیآزمون قضاوت موقع یطراح    •

 یپزشک یتخصص ارانیآن در دست انگرینما يو رفتارها یمیت يرهبر يتوانمند يهامفهوم و مولفه نییتع    •

 یتیآزمون قضاوت موقع نتیبلوپر هیته    •

 یتیآزمون قضاوت موقع هیسواالت و ته یطراح    •
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 و اصالح سواالت یروانسنج يهاشاخص یبه منظور بررس یتیآزمون قضاوت موقع لوتیپا ياجرا    •

 در خصوص آن ارانیواکنش دست یابیو ارز یتیآزمون موقع ياجرا    •

 آ یروانسنج يهاشاخص نییآزمون و تع لیتحل    •

 

 مسئله: انیب

 ریو سا يفرد تیریمد ،ياتعهد حرفه ،ینرم مانند مهارت ارتباط يمهارتها ای یلیرتحصیغ يکه مهارتها دهدینشان م ریاخ شواهد
 يبرا ازید نو مور يضرور یلیرتحصیغ يهاياز توانمند یکی زین یمیت يپزشکان است. رهبر يبرا يضرور يهایموارد از توانمند

ساس گزارشات منتشر بر ا). 1اثرگذار است( ماریمراقبت از ب تیفیک زیمراقبت سالمت و ن میت عملکردبر  مایکه مستق باشدیپزشکان م
). 2ست(مراقبت حاد سالمت همراه بوده ا هايطیدرصد از حوادث نامطلوب در مح 50از  شیبا ب یمیت يشده، شکست در رهبر

اثربخش  جهیتبه ن دنیرس يبرا یو انجام هر اقدام ریمس دناهداف، مشخص کر نییتعاعضا،  فیهماهنگ کردن وظا میرهبر ت فهیوظ
گرش مثبت و ن جادیا م،یت يمورد انتظار از تک تک اعضا يسبب شفاف شدن رفتارها یمیت ي. بر اساس شواهد، رهبرباشدیم یمیت
سالم  يریدگای طیمح جادیهدف و ا نییتع نیهمچن. شودیم یمیت فیهماهنگ کردن وظا قیاز طر یمیکار ت ياستاندارد برا جادیا

 ).3،4موثر است( یمیت تیدر موفق میت يدادن بازخورد به اعضا قیاز طر

 ارانیدست ازیمورد ن يهاتیاز صالح یکیرا به عنوان  يرهبر يتوانمند CanMEDو  ACGME هايموضوع، نهاد تیتوجه به اهم با
 یابیاز دست نانیمنظور اطم به يتوانمند نیا یابیاز موضوعات مهم، ارز یکی ن،یبنابرا). 2اند(خود ذکر کرده يهايدر فهرست توانمند

جام شده مرور ان یبه موقع و مناسب است. در بررس یو ارائه مداخالت آموزش ارانیضعف دست موارد صیتشخ نیبه آن و همچن
 نهیزم نیا در یقرار گرفته است و آزمون اختصاص یمورد بررس یظرسنجن يهاپرسشنامه قیعمدتا از طر یمیت يمشخص شد رهبر

 ،یمیت يرهبر يریاندازه گ يخود در خصوص ابزارها کیستماتی) در مرور س2016وجود ندارد. به عنوان مثال، روزنمن و همکاران(
 يمفهوم رهبر نییابزارها قادر به تب نیچگونه ا -2اند؟ چگونه ساخته شده یمیت يرهبر یابیارز يابزارها -1بر اساس سه پرسش: 

 یمیت يرهبر یابیارز يستفاده براا دمور ينه؟ گزارش کردند که  اکثر ابزارها ایشده است  یابزارها روانسنج ایآ -3 باشند؟یم یمیت
نشده  فیاف تعرورت شفبه ص يرهبر يابزارها، رفتارها نیمشاهده بودند. در اغلب ا يهاستیچکل ای یدهخودگزارش يهاپرسشنامه
 يرهبر یابیار ارزابز یروزنمن، طراح شنهادینشده است. بر اساس پ دییدر اکثر مطالعات تا زیگزارش شده ن يابزارها ییاست و روا

 يتوانمند یابیا در ارزر ياریآموزش دست يهابرنامه زانیربرنامه تواندیم يرهبر يشفاف رفتارها فیو تعر حیصح يبا متدولوژ یمیت
 ).1(دینما ياری یدرمان يمهایدر ت ماریمراقبت از ب تیفیآن و بهبود ک يارتقا ،یمیت يرهبر

 یابیارز يمعتبر و منصفانه برا ا،یپا یروش یتینشان داده است که آزمون قضاوت موقع یدر حوزه آموزش علوم پزشک ریاخ شواهد
که  یطیو شرا تیبه موقع کردیرو نیدر ا) . 5(باشدیم یمیو کار ت ياتعهد حرفه ،یهمدل ،يمانند تاب آور یلتحصیریغ يهایژگیو

روش  نیکه بر اساس ا یرا داراست. در آزمون یتیموقع یقضاوت کردیاساس نام رو نینموده و بر هم جهتو کندیدر آن رفتار بروز م
 یابیرفتار باشد ارز ایبر سنجش دانش  یمبتن تواندیشده که م یطراح يوهایواکنش افراد نسبت به سنار شودیساخته م یابیارز
مورد  یلیرتحصیغ يهایتوانمند یابیارز نیدانشجو و همچن نشیگز ،يغربالگر يبرا يبه عنوان ابزار تواندیم یابیروش ارز نی. اشودیم

هر چند آزمون  ).11(باشندیم زین یشغل ندهیآ يبرا یکننده خوب ییشگویپ ،یتیقضاوت موقع يآزمونها). 6-11(ردیاستفاده قرار گ
در  یبه کار گرفته استفاده شده است ول یکدر حوزه آموزش علوم پزش یمیو کار ت يتاب آور ،یهمدل یابیدر ارز یتیقضاوت موقع

 مورد استفاده قرار نگرفته است. یمیت يرهبر یابیارز



 

149 

 يهار رشتهدرا  یتخصص اریدست 1600از  شیب يریادگیتهران که در حال حاضر بستر  یدانشگاه علوم پزشک يها تیاز مامور یکی
ا توجه به باست.  یلیتحص يدر کنار مهارتها یلیرتحصیغ يمهارتها طهیدر ح ارانیدست يمختلف فراهم نموده است، توانمندساز

 ارانیدست يبرا يارفهو تعهد ح یارتباط يمانند مهارتها یلیرتحصیغ يهامهارت ریسا نهیزم در یانجام شده، هر چند مداخالت یبررس
 ژهیبه و یصصتخ ارانیدست يبرا یمیت ياست که رهبر یدر حال نیمغفول مانده است. ا یمیت يرهبر یدانشگاه انجام شده است ول

 يضرور نند،کیم تیفعال ینیب شیپ رقابلیو غ یاورژانس طیاو قلب که در شر یداخل ،یهوشیب ،یطب اورژانسُ، جراح يمهایدر ت
 يتوانمند نیا یابیارز يرامعتبر ب يابزار هیته ،یآموزش يرهبر نهیانجام مداخالت در زم يبرا يزیدر برنامه ر گام نیاست. به عنوان اول

 است.

 يرهبر یابیدف ارزهبا  یتیآزمون قضاوت موقع یبار در سطح کشور به طراح نیاول يتا برا میبه مطالب ذکر شده، بر آن شد تیعنا با
 هیو پا يا مهارت ضرورآنه يبرا یمیت يرهبر يهاتهران که مهارت یدانشگاه علوم پزشک ارانیآزمون را در دست نیو ا میبپرداز یمیت

ون را مورد آزم تیو در نها میو قلب) مورد استفاده قرار ده یداخل ،یهوشیب ،یطب اورژانسُ، جراح يا(رشته ه شودیمحسوب م
 دارد: تیاهم ریحاضر از ابعاد ز ندی. انجام فرامیحاصل کن نانیآن اطم تیفیتا از ک میقرار ده یابیارز

 بار در کشور نیاول يبرا یتیآزمون قضاوت موقع یطراح تجربه

 ایمعتبر و پا یبه روش یمیت يرهبر یابیارز

 یدر آموزش علوم پزشک یلیرتحصیغ يمهارتها ریسا یابیبه ارز یتیآزمون قضاوت موقع یدادن تجربه طراح گسترش

 رشیپذ يآزمونها مانند استفاده از آن در ازیمورد ن يتهایموقع ریدر سا یتیآزمون قضاوت موقع یاشتراك گذاشتن تجربه طراح به
 یدر آموزش علوم پزشک

 یمیت يدر رهبر ارانیدست ينقصها ییشده به منظور شناسا یآزمون طراح يریکارگ به

 ارانیدر دست یمیت يرهبر يارتقا يمداخالت مناسب برا یطراح يبرا ياهیپا

 

 :یخارج اتیتجرب

 :یمیت يرهبر يریاندازه گ يمتون ابزارها مرور

 یمیت يرهبر یابیکه به ارز یاز مطالعات ياریانجام 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 يپرداخته شده است، رهبر

 يهایژگیبه و یمیت يهبرر يتوانمند یابیارز يندارد. به طور مثال برا یبا هدف مطالعه همخوان فادهاز مطالعات ابزار مورد است ياریبس
 ایابزارها و  ریه از سامورد استفاده برگرفت يابزارها یبرخ). 14پرداخته شده است( میافراد ت ریو سا طیرهبر بدون توجه به مح يفرد
بر اساس  هایابیزار نیباشند. همچن یم راتییاعمال تغ يآشکار برا حیبدون توض ییو محتوا يساختار راتییچند ابزار با تغ بیترک
 کیمتدولوژ يکردهایو رونداشته  کیتئور يابزار بوده، مبنا ییایو پا ییدر خصوص روا يبدون شواهد ابانیمشاهده ارز ایو  ستیچکل
 ).1،12،15انجام نگرفته است(  یابیمورد ارز يرفتارها نییتع يبرا
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 يتمهایدند. تعداد آاستفاده کر ایدر استرال يفرهنگ  سالمت و رهبر یابیارز يبرا یتمیآ 35 اسی، از مق) 2020و همکاران( امزیلیو
 32در  يهبرسنجش فرهنگ سالمت و  ر يبرا يابزار یمطالعه با هدف اصالح و اعتبارسنج نیبود. ا  تمیشش آ ،يرهبر یابیارز

قرار  يآمار لیلو تح هیشده مورد تجز لیپرسشنامه تکم 1334نفر انجام شد.  1382و با مشارکت  ایاسترال یبزرگ دولت مارستانیب
 لیوردار بود،  اما به دلبرخ یقابل قبول ییایو پا ییاز روا ایدر استرال يفرهنگ سالمت و رهبر یابیارز ياگر چه برا اسیمق نیگرفت. ا

 نیا پردازدیم يررهب یبه بررس تمیآ 35از  تمیآ 6و تنها  دهیگرد یطراح يرهبرفرهنگ سالمت و  یابیارز يابزار برا کیکه   نیا
 .باشدینم یدرمان يمهایدر ت يمختلف رهبر يهاجنبه  یابیابزار قادر به ارز

بر  یمبتن تمیآ 43پرسشنامه متشکل از  نیپزشکان استفاده کردند. ا يرهبر یابیارز يبرا MLQ1از ) 2005و همکاران( راساگریگ
بر اساس  يرهبر یابیمطالعه روش ارز نی. در ادیگرد لیتکم یمراکز درمان ییاجرا رانینفر از مد 269بود که توسط  ییتا 4 کرتیل

مطالعه،  يجد يتهای. از محدودکردیرا مخدوش م جیمشارکت کننده بود که اعتبار نتا يبر نظر تعداد محدود هیپرسشنامه و با تک
 ریندارد، استفاده از سا يریپذ میتعم تیمطالعه قابل نیا جیکه نتا نیبر ا دیبا تاک سندهیبود. نو يرهبر یابیارز يمنبع برا کیبر  هیتک

 هیرا توص ردیگیمورد پرسش قرار نم نیریسا ایخود و  يکنندگان در خصوص رهبر تکه در آنها نگرش مشارک يرهبر یابیابزار ارز
 ).17نموده است(

 وانیتا یاز مراکز پزشک یکیدر  يرهبر یابیبه ارز SAQ2با استفاده از ابزار  یمطالعه 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  يپرسنل از جو کار يمند تیرضا یابیارز يبر رو شتریبوده و تمرکز آن ب يخود اظهار يمبنا برپرسشنامه  نیا يتمهایگرفت. آ
 دهدیقرار م یابیمورد ارز يکه نگرش افراد را در مورد رهبر نیا لیاست اما به دل دهیگرد دییپرسشنامه تا ییو روا ییایاست. اگر چه پا

 ).18باشد( یبرخوردار نم يریپذ میتعم تیو قابل تینیاز ع

 :یتیقضاوت موقع کردیمرور متون رو

استفاده کردند.  ياتعهد حرفه یابیآموزش و ارز يبرا یتیقضاوت موقع ي)، در مطالعه خود از آزمونها2017و همکاران( 3گاس
 یطراح یسال آخر پزشک انیدر دانشجو ياتعهد حرفه يهاجنبه یابیارز يرا برا یتمیآ 40 یتیسه آزمون قضاوت موقع سندگانینو

را  هانهیگز ستیبایم انیپاسخ بود که دانشجو نهیشامل پنج گز تمیآ 25استفاده شد.  نگیست داستاندار يکردند. روش آنگوف برا
بر  ینشان داده است که آزمونها اثر مثبت هایابی. ارزکردندیتر را انتخاب ممناسب نهیسه گز دیبا تمیآ 15و در  کردندیم يبندرتبه

 نیا ییایو پا یی. روااندرفتهیپذ  یابیارز يبرا یها را به عنوان روشآزمون نیا انیدانشجو نیاند. همچنداشته انیدانشجو يریادگی
 ).19قابل قبول بود( هاآزمون

استفاده کردند. در ابتدا  یتیاز آزمون قضاوت موقع ینیتسک يدر کارکنان مراقبتها يآورتاب یابیارز ي، برا4)2016و همکاران( پانگالو
 نهیهفت گز یبود که شش ال تمیآ 12شده شامل  یقرار گرفت. أزمون طراح دییآن مورد تا ییایو پا ییو سپس روا یآزمون طراح

نشان داد که آزمون قضاوت  جیاجرا شد. نتا ینفر از کادر درمان 284 يبود. 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 يماریاز 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  يتاب آور یابیارز يابزار روا برا کی یتیگزارش کردند که آزمون قضاوت موقع سندگانیرابطه مثبت دارد. نو یجمله تعهد سازمان
 ).20(ردیمورد استفاده قرار گ یتجمع ایو  ینیتکو يها یابیارز يبرا تواندیم نی. همچنباشدیپر خطر م يهاطیکارکنان مح

شامل:  يرهبر تیدوازده صالح يرا برا یتیتست قضاوت موقع HPB1)، در مطالعه خود با استفاده از مدل 2015و همکاران( گوئنول
اعتماد به نفس،  جادیا ،یافتگیتوسعه  ر،یتاث ،یکار گروه ،یهمدل ،یمفهوم يریمفهوم، انعطاف پذ يریگاطالعات، شکل يجستجو

کردند. ابعاد مدل از مرور متون مرتبط از  یطراح ییدارو يشرکتها رانیدر مد يکز بر مشترو تمر تمرارائه دادن، کنترل، بهبود مس
چند  ییتجارت دارو ریمد 268به دست آمد. مشارکت کنندگان شامل  گانیشیهاروارد و م و،یدانشگاه اوها یقاتیتحق يهاجمله برنامه

 هاتمیتوسعه آ يشده بود شرکت داشتند. برا یباال طراح لیکارکنان با پتانس ياکه بر يبرنامه رهبر کیدر  رانیمد نیبودند. ا یتیمل
 یبه طراح یموضوع نیداشتند استفاده شد. متخصص يکه تجربه رهبر نیبا نفر ازشاغل 59به دست آمده از مصاحبه  ریازحوادث خط

را در  ینقش مهم یتیکه آزمون قضاوت موقع دپژوهش نشان دا جی.  نتادیگرد یطراح تمیسه آ طهیپرداختند و در هر ح هاتمیآ
 ).21(دینما یم فایبه جهت دادن بازخورد مناسب ا يرهبر يهاتوسعه برنامه

جهت ورود به دوره  یلیرتحصیغ يهایژگیو یابیارز يبرا یتی)، در مطالعه خود از آزمون قضاوت موقع2017و همکاران( 2رووت
 ماریمقابله با فشار و مراقبت ب زم،یو حل مساله، پروفشنال يتفکر انتقاد ،یابیمورد ارز يهاطهیاستفاده کردند.ح ،یدانشکده دندانپزشک
و سپس در فوکوس گروپ  يگرداور یموضوع نیبا متخصص یمصاحبه تلفن قیاز طر هیاول یپاسخده يدهایکل ومحور بود. محتواها 

کنندگان آزمون را مرتبط برخوردار است. اغلب مشارکت یخوب ییایااز پ یتیپژوهش نشان داد که آزمون قضاوت موقع جیشد. نتا یینها
 ).22(دندکر یابیمناسب و منصفانه ارز يدشوار يبا شغل، دارا

 یمیت يرهبر یابیزار يشده است اما تاکنون برا هیتوص یلیرتحصیغ يهایژگیو یابیدر ارز یتیچه استفاده از آزمون قضاوت موقع اگر
 مورد استفاده قرار نگرفته است. یدر آموزش پزشک
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 ):یمختصر(فارس شرح

 انجام شد. ریمطابق ز یابیاجرا و ارزش ،یدر سه مرحله طراح ندیفرا نیا

 

 یتیآزمون قضاوت موقع یاول: طراح مرحله

 یطراح يراب ییکه راهنما 100شماره  AMEE Guideارائه شده در   ياز گامها یتیساخت آزمون قضاوت موقع يمرحله برا نیا در
 دهد استفاده شد. یآزمون ارائه م نیا

 

 توانمندي رهبري تیمی و رفتارهاي نمایانگر آن يهااول: تعیین مفهوم، مولفه گام

نظام مند جهت  يشروع و شامل دو بخش مرور متون و انجام مصاحبه بود. مرور متون شامل جستجو 1397گام از  بهمن ماه  نیا
 PubMed ،ERIC،Science يهاداده گاهیمراقبت سالمت در پا يمهایدر ت یمیت يمرتبط با رهبر يهابه پژوهش یابیدست
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Direct, Ovid CINAHL ،Google Scholar  یبود. پس از بررس 1شماره  وستیذکر شده در پ يجستجو ياستراتژ بامطابق 
عضو پزشک  کیمراقبت سالمت (که حداقل  يمهایدر ت یمیت يمقاله مرتبط با رهبر 12نظام مند،  يشده در جستجو یابیمقاالت باز

 يمحتوا لیمطالعات بر اساس تحل نیا يهاافتهیمطالعات استخراج شد.  نیاز ا یمیت يرهبر يداشتند) به دست آمد که رفتارها
مرتبط  يهاطهیشده در ح يطبقه بند یمیت يرهبر ياز رفتارها یچارچوب تیقرار گرفت و در نها يو طبقه بند يمرسوم مورد کدبند

 به دست آمد.

 نیو همچن و جراحی هوشییآموزشی طب اورژانس، قلب، داخلی، ب يهاعلمی گروه أتیه ينفر از اعضا 15صاحبه، با بخش م در
ورت گرفت. دو هدف در انجام مصاحبه ص یدرمان يمهایکننده در تشرکت يموردمطالعه و سایر اعضا يهارشته ارانیپرستاران، دست

در شرایط عملکرد  مییت يرهبر نهیدر زم ياریدست يهادر این برنامه میت ياعضا تایتجرب یها مدنظر بود. هدف اول، بررسمصاحبه
ر شرایط مورد مطالعه د مییت يرهبر يو رفتارها يهامولفه نییمراقبت سالمت در شرایط دانشگاه علوم پزشکی تهران و تب يهامیت

 يآورجمع يد.  برابو یتیآزمون قضاوت موقع يویسنار یطراح ور) به منظیچالش يتهای(موقع ریحوادث خط يآوربود. هدف دوم، جمع
صورت که از  نیانجام شد به ا ریحوادث خط کیها با استفاده از تکن. مصاحبهدیاستفاده گرد ساختارمندمهیها از مصاحبه نداده

کنند. به  انیکرده اند، ب تجربه هامیدر ت که يریرا با بحث در مورد حوادث خط یمیت يرهبر يکنندگان خواسته شد رفتارهاشرکت
ه شد، به ) استفادdirected content analysisشده ( تیهدا يمحتوا لیاز روش تحل فی،یک يهاداده لیمنظور تجزیه و تحل

 محتوا قرار گرفت. یلیتحل يکه چارچوب ارائه شده بر اساس مرور متون مبنا نصورتیا

 

 یتیجدول مشخصات آزمون قضاوت موقع یدوم: طراح گام

ستفاده از ابا  يجلسات متعدد یپانل ط نیشد. ا لیتشک ينفر از متخصصان سنجش و ارزیابی و رهبر 4متخصصان مشتمل بر  پانل
جدول  یتیموقع متون مربوط به آزمون قضاوت یبررس نی) و همچنری)، گام دوم (حوادث خطیمیت يگام اول (مرور متون رهبر جینتا

 نمودند. یمشخصات آزمون را طراح

 

 یتیآزمون قضاوت موقع هیسواالت و ته یسوم: طراح گام

شرکت  يالزم برا يهایانجام شد. هماهنگ ياریدست يهابرنامه دیسواالت بر اساس جدول مشخصات آزمون، توسط اسات یطراح
(شامل سناریو ال سو يواتس 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 دیو کل اسخپ يهابه همراه گزینه-in  (leadو سوال

. دیبرگزار گرد 99اه م وریمرداد و شهر ر،یدر ت يسال تجربه کار 5مرتبط با آزمون با حداقل  يهارشته یعلم اتیه ينفر از اعضا 7
قرار گرفت و بر  مورد بحث یمیت يمرتبط با ابعاد رهبر یشغل يها 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 ریاساس حوادث خط
با  يهاتمیآ گرفت،قرار  شیرایپانل متخصصان مورد و يطراحان آزمون و اعضا نیبار گردش ب نیشد. سواالت پس از چند یطراح

 یشده به تمام یطراح يهاتمیمجموعه آ ها،تمیآ یسوال مورد توافق قرار گرفت. پس از طراح 25 تیحذف شد. در نها نییپا تیفیک
 دییمورد تا یدهرمت پاسخقرار گرفت. ف یبودن مورد بررس نانهیو از نظر معتبر، منصفانه، مرتبط با نقش و واقع ب دیارسال گرد دیاسات

 شد. یطراح پلیو آزمون در سامانه ا هیآزمون ته يبر دانش بود. راهنما یفرمت مبتن ،یموضوع نیمتخصص
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 یتیآزمون قضاوت موقع يدوم: اجرا مرحله

 اجرا شد. ریبه شرح ز یو آزمون اصل لوتیدر دو گام پا یتیقضاوت موقع آزمون

 

 لوتیاول: انجام پا مگا

طب اورژانس،  ،یداخل يهانفر از هر کدام از رشته 5(  ارانینفر از دست 20با مشارکت  1399ماه  يد 17و  16 خیدر تار لوتیپا آزمون
 زیتم يدشوار بیاآزمون، ضر یثبات درون لوت،یآزمون پا يبرگزار شد. پس از برگزار پلیپلتفرم ا قیو قلب) از طر یهوشیب ،یجراح

 نیوال و همچنسهر  زیو تم يدشوار بیمربوط به ضرا جیقرار گرفت. با توجه به نتا یمورد بررس هانهیزسواالت و درصد جذب گ
 .قرار گرفت يکه با حضور متخصصان برگزار شد سواالت و آزمون مورد بازنگر يادر جلسه ها،نهیدرصد جذب گز

 

 آزمون يدوم: اجرا گام

سامانه  قیلب از طرق تیو در نها یداخل ،یهوشیسپس طب اورژانس، ب ،یجراح ارانیابتدا دست ارانیگروه از دست 5 يبرا یینها آزمون
 اجرا شد. 1400تا مهر  بهشتیدر فاصله ارد پلیا

 

 یتیآزمون قضاوت موقع یابیسوم: ارزش مرحله

 قرار گرفت: ینسنجو روا یابیمورد ارزش ریز يهاو اجرا شده به روش یطراح یتیقضاوت موقع آزمون

 ییروا نیو همچن آن، یآموزش ریدر ارتباط با آزمون نسبت به تاث ارانینسبت به آزمون: واکنش دست ارانیواکنش دست نییتع     •
ورد استفاده م نیشی) که در مطالعات پ2017مورد استفاده توسط گاس و همکاران ( یپرسشنامه نظرسنج قیمحتوا و سازه آن از طر
انتخاب خواهد  يانهیگز 5 کرتیل فیط يسوال بود و پاسخ بر مبنا 5قرار گرفت. پرسشنامه مشتمل بر  یابیرزقرار گرفته است، مورد ا

قرار  یابید ارزمور یمیت يرهبر يدرخصوص منصفانه بودن آزمون و مرتبط بودن آن با توانمند ارانیاساس، واکنش دست نیشد. بر ا
 گرفت.  

 نییتع یاصل يجرااو  لوتیپا يکرونباخ در اجرا يآلفا بیمحاسبه ضر نییتع قیآزمون از طر یآزمون: ثبات درون یثبات درون      •
 شد.

از  کیهر  يشوارو د زیتم بیضر ها،نهیآزمون: درصد جذب گز يدشوار بیو ضر زیتم بیضر ها،نهیدرصد جذب گز نییتع     •
 قرار گرفت. یاصل ياجرا يسواالت برا يبازنگر يمورد مبنا نیدر ا لوتیپا ياجرا جیسواالت آزمون محاسبه و نتا

 

 تعامل: يها وهیش
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 طیاول: تعامل با مح بخش

 است: لیبه شرح ذ طیاقدامات انجام  شده جهت تعامل با مح نیمهمتر

 بهشتیارد در یعلم اتیه يجهت اعضا یو اهداف آن، کارگاه یتیدانشگاه با آزمون قضاوت موقع یعلم اتیه ياعضا ییآشنا جهت
 ).5ماره ش وستیبرگزار و تجربه آزمون برگزار شده به اشتراك گذاشته شد (پ ندیفرا میمصادف با هفته آموزش توسط ت 1400

 )6ماره ش وستی(پ یآموزش علوم پزشک يکشور شیهما نیکمیو  ستیکوتاه در ب یبه صورت سخنران ندیفرا جیخالصه نتا ارائه

 )7شماره  وستی(پ یتخصص ارانیو دست یعلم اتیه يجهت 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  یتیدر کارگاه آزمون قضاوت موقع ندیفرا انیاز مجر یکی ند،یو قبل از شروع فرا یمرحله مقدمات در
 یبا طراح ییشناه و ضمن آبرگزار شده بود شرکت نمود یآزمون در حوزه آموزش علوم پزشک نیا کنندهیخانم پروفسور پترسون معرف

 نیهمچن  را کسب نمود. ییها ییتهران راهنما یدر دانشگاه علوم پزشک ندیفرا نیا نجامدر خصوص ا یتیآزمون قضاوت موقع
 کار انجام شد. تیفیاز ک نانیبه منظور اطم ندیو پروفسور پترسون در مراحل مختلف فرا ندیفرا انیمجر نیب يمتعدد يهالیمیا

شوندگان قرار گرفته و از لحاظ بهاز مصاح یبرخ اریها در اختاستخراج شده از مصاحبه جینتا یمیت يرهبر يهامولفه نییدر تع     •
 شد. یبررس جیاعتبار نتا

ر سواالت برقرا یدر تمام طول طراح یو متخصصان موضوع ندیفرا انیمجر نیب یکینزد اریسواالت آزمون ارتباط بس یدر طراح     •
 حاصل شود. نانیسواالت 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 يقبل از اجرا     •

 قرار گرفت. یپرسشنامه نظرسنج قیکنندگان در آزمون از طرآزمون مورد نقد شرکت     •

 قرار گرفت.       يآمار لیآزمون مورد تحل جینتا     •

 :ندی(برگزارکنندگان) بر فرا انیمجر یشیبازاند

 

 نقاط قوت:

 بار در کشور نیاول یتیآزمون قضاوت موقع يو اجرا یطراح     •

 ول مانده استکه مغف ارانیدست یمیت يرهبر يتوانمند یابی) و معتبر (روا) در ارزایآزمون قابل اعتماد (پا کی یطراح     •
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 یلیرتحصیغ يمهارتها ریسا یابیارز يبرا یتیقضاوت موقع يهاآزمون یطراح يبرا ییبه عنوان الگو     •

 وضوعممرتبط با  يوهایسنار یطراح جهیبه دفعات و در نت شانیبا ا کیجلسات با متخصصان و ارتباط نزد يبرگزار     •

 يدر برگزار هاینظم و هماهنگ ،یآزمون مانند اطالع رسان يبرگزار يندهایفرا يباال تیفیک     •

 یآزمون اصل يقبل از اجرا لوتیپا ياجرا     •

 نسبت به آزمون ارانیواکنش مثبت دست     •

 مرتبط یمداخالت اموزش يبرا ينقطه آغاز یمیت يرهبر يتوانمند یابیارز     •

 

 نقاط قابل بهبود:

 يرحضوریبه صورت غ  دیکوو طیشرا لیآزمون به دل يبرگزار     •

 آزمون  ياریسازه و مع ییمانند روا ییروا يهمه جنبه ها یعدم بررس     •

 

 حاصل: جینتا

 یتیآزمون قضاوت موقع یاول: طراح مرحله

مراقبت سالمت  يهامیدر ت يرهبر ياز رفتارها یگام اول شامل مرور متون و مصاحبه منجر به ارائه چارچوب يهاتیاول: فعال گام
فاز  یطبقه اصل مشتمل بر سه ییطبقه) شد. چارچوب نها 15) و طبقات (رطبقهیز 38( رطبقاتیشده در ز يبندمورد) طبقه 111(

 ).2شماره  وستیبود (پ يفردنیب يهااقدام (عمل) و مهارت يندهایگذار، فرا

 یهوشیقلب، ب ،یداخل ،یجراح يهامیدر ت یمیت يرهبر يو رفتارها ریشده شامل حوادث خط هیدوم: جدول مشخصات آزمون ته گام
 ).3شماره  وستیسواالت مورد استفاده قرار گرفت (پ يوهایسنار یو طب اورژانس بود. جدول مشخصات آزمون جهت طراح

پاسخ سواالت  يهانهیبر دانش بود. تعداد گز یمبتن یدهسوال فرمت پاسخ 25آزمون و  يشده شامل راهنما یسوم: آزمون طراح گام
 .دیمناسبتر را انتخاب نما نهیپاسخ، سه گز يهانهیگز نیاز ب ستیبایبودند. داوطلب م نهیگز 10تا  6 نیب

 ).4شماره  وستی(پباشدیم وستیآزمون به پ يهاتمیاز آ يا نمونه

 

 یتیآزمون قضاوت موقع يدوم: اجرا مرحله

سال شرکت  32,45 یسن نیانگیسال چهارم با م اریدست 3سال سوم و  اریدست 9سال دوم،  اریدست 8 لوتیپا ياول: در اجرا گام
 يفازها يکنندگان برانمره شرکت نیانگیبه دست آمد. م 63,25کنندگان نمره شرکت نیانگیبود که م 75کردند. حداکثر نمره آزمون 

محاسبه شد که  87/0تا  790/ نیآزمون ب يدشوار بیبود. ضر 72/0و  72/0، 62/0 بیبه ترت يردف نیب يگذار، اقدام و مهارتها
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برآورد شد. در  0,669کرونباخ  يکل آزمون با استفاده از آلفا ییایدهد.. پا یاز سواالت نسبتا دشوار تا نسبتا آسان را پوشش م یفیط
و  يدشوار بیضر ز،یتم بیو محاسبه ضر لوتیپا يکه پس از برگزار شددرنظر گرفته  یتیسوال جهت آزمون قضاوت موقع 25ابتدا 

مورد  ایحذف  نییبا درصد جذب پا يهانهیصورت که گز نیدر آزمون و سواالت انجام شد. به ا 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 يبازنگر

 شده بود مورد اصالح قرار گرفت و به آزمون اضافه شد. رهیآزمون، ذخ یدو سوال که هنگام طراح هاطهیح

اقدام  يندهایگذار، فرا يندهایفرآ یاصل طهیبود که در سه ح یتیقضاوت موقع تمیآ 27آزمون مشتمل بر  ییگام دوم: فرمت نها 
 8اقدام و  يندهایمربوط به فرآ يسوال بعد 9گذار،  يندهایربوط به فرآسوال اول م 10قرار گرفتند. يفرد نیب ي(عمل) و مهارتها

نمره  حداکثر يدارا هر سوال، ينمره برا 3آزمون با در نظر گرفتن حداکثر  نیبودند. ا يفرد نیب يهامربوط به مهارت ییسوال انتها
در  اریدست 58، در سال دوم اریدست 48تعداد،  نیآقا شرکت کردندکه از ا اریدست 74خانم و  اریدست 59 یبود. در آزمون اصل 81

 27 ،یجراح اریدست 32 ،ياریدست يهابوده اند. بر اساس رشته لیمشغول به تحص ياریدر سال چهارم دست اریدست 27سال سوم و 
 ارانیدست ینس نیانگیکردند. م لیقلب آزمون را تکم اریدست 17و  یداخل اریدست 29 ،یهوشیب اریدست 18طب اورژانس،  اریدست

 سال بود. 31,9کننده در مطالعه، شرکت

نمره )  30( از 25,24 بیبه ترت يفرد نیب يمهارتها وگذار، اقدام  يفازها يبه دست آمد که برا 68,6کنندگان نمره شرکت نیانگیم
تهران در  یپزشک شگاه علومدان ارانیدست یمیت يرهبر ياساس، توانمند نینمره) بود. بر ا 24از ( 20,18نمره) و  27از (23,18، 

 قرار دارد. یسطح مناسب

 

 یتیآزمون قضاوت موقع یابیسوم: ارزش مرحله

شود  یم دهید 1ماره محتوا و سازه): همانطور که در جدول ش ییروا ،یآموزش رینسبت به آزمون (تاث ارانیواکنش دست نییتع       •
 ،یمیت يهبرمختلف ر يجنبه ها یابیارز ،یمیت يسواالت پرسشنامه شامل مرتبط بودن آزمون با رهبر هیدر کل ارانیواکنش دست

 مثبت بوده است. اریموارد بس ریو سا یمیت يرهبر نهیدر زم ارانیدست یآگاه شیافزا

جدول  هیشده جهت ته یآزمون با توجه به مراحل ط ییو محتوا يصور ییرسد روا یآزمون: به نظر م ییو محتوا يصور ییروا
 است. دییسواالت مورد تا یمشخصات آزمون و طراح

 نیب يقدام و مهارتهاگذار، ا يفازها يبرآورد شد که برا 669/0کرونباخ  يکل آزمون با استفاده از آلفا ییایآزمون: پا یدرون ثبات
 بود. 72/0و  72/0، 62/0 بیبه ترت يفرد

 نیزمون بآ يدشوار بیبود. ضر 4/0 زیتم بیضر نییو پا 8/0 زیتم بیضر نی: باالترسواالت يدشوار بیو ضر زیتم بیضر نییتع
 .رندیگ یسواالت نسبتا آسان قرار م فیمحاسبه شد که در ط 87/0تا  79/0
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 یعلم ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیهدفمند ارزش تیریمد ستمیس يو اجرا یطراح

Purposeful Management System of Educational Qualitative Performance among Faculty 
Members 

 

 زدی: دانشگاه

 

 يریمهرپرور، فاطمه کشم رهوشنگی: امندیفرآ صاحب

 

 ________: ندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

 یعلم ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیهدفمند ارزش تیریمد ستمیس يو اجرا یطراح

 

 :یاختصاص اهداف

 یعلم ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیهدفمند ارزش تیریمد ستمیس یطراح        •

 مختلف نفعانیذ دگاهیاز د یچندمنبع یابیهمتا و ارز یابیارزش قیآموزش از طر تیفیک یابیمنابع ارزش نییتع         •

 یمستندات آموزش قیهمتا از طر یابیارزش ندیفرا یطراح         •

 (نگاه مهر) یعلم ئتیه ياعضا یابیهمتا در سامانه ارزش یابیارزش ندیفرا يساز ادهیپ         •

 همتا در دو سطح دانشکده و دانشگاه یابیارزش ستمیس ياجرا         •

 یآموزش يها طهیح کیبه تفک دیعملکرد اسات تیفینمرات ک نیانگیم نییتع         •

 یچندمنبع یابیشارز کردیبراساس رو یعلم ئتیه ياعضا یابیچارچوب ارزش یطراح         •
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 بازخورد از منابع متعدد کردیبا استفاده از رو یابیارزش ياجرا         •

در دو  یسئوالن آموزشو م رانیمختلف شامل فراگ نفعانیذ دگاهیاز د دیعملکرد اسات یابیارزش يابزارها یو روانسنج نیتدو         •
 سطح گروه و دانشکده

 در سطوح مختلف یآموزش رانیمد دگاهیاز د یعلم ئتیه ياعضا ینمرات عملکرد آموزش نییتع         •

 مختلف نفعانیذ دگاهیاز د یعلم ئتیه ياعضا ينمرات رفتار حرفه ا نییتع         •

 مختلف يها طهیح کیبه تفک یمستندات آموزش یابینمرات ارز نییتع         •

 یعلم ئتیه يارائه بازخورد به اعضا ندیفرا یطراح         •

 یعلم ئتیه يارائه بازخورد به اعضا سمیمکان ياجرا         •

 

 مسئله: انیب

عرصه آموزش،  انریمهم، در ارتقاء کیفیت نظام هاي آموزشی شناخته شده است. مد ياز مؤلًفه ها یکیآموزشی به عنوان  ارزشیابی
 ستمیدایت سبه کیفیت آموزش و ه یابیستمر و منظم به منظور کسب اطمینان از دستاز ارزشیابی آموزشی به عنوان فرایندي م

 يتهایفعال تیفیک یابیها با آنها مواجه هستند، نحوه ارزشدانشگاه یآموزش نیکه مسئول ییچالشها زا یکی). 1( رندیگ یبهره م یآموزش
 ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیموضوع موجب شده است نحوه و روش ارزش نی). ا2است ( یعلم ئتیه ياعضا یآموزش

 یعلم ئتیه يعضاا یابیارزش يبرا ي. در متون منابع متعددشدمطرح با یآموزش يهاستمیدر س زیبه عنوان موضوع بحث برانگ یعلم
 کردیااستفاده از روب دیاسات یابیارز ان،یو دانشجو انیتوسط گروه همتا یابیارزش ن،یتوسط مسئول یابیشده است که شامل ارزش یمعرف

باشد  یم یوزشمستندات آم یابیارزش قیهمتا از طر یابیو ارزش انیدانشجو يریادگی زانیم یابیارز نیو همچن یبازخوردچندمنبع
است  ییازجمله ابزارهادارد واجرا  تیمشاهده قابل قیاز طر یابیو ارزش یمستندات آموزش یابیارزش قیاز طر انیهمتا یابی).ارزش4, 3(

 ).5آموزش باشد ( تیفیحرکت به سمت ک يددرراستایاسات تیو نشان دهنده فعال دیتواندمؤیکه م

 تیباشد، اهم دیاسات یکه نشان دهنده عملکرد آموزش يبه نحو یبا استفاده از مستندات آموزش دیعلمکرد اسات تیفیک یابیارزش
 یابیارزش يبرا يکه به عنوان ابزار نیعالوه بر ا تواندیآموزش م تیفیک يبهبود دهنده  يهاتیفعال يدارد. ثبت و مستند ساز يادیز

توسعه آموزش مورد  يهاتیجهت رشد فعال يزیربه منظور برنامه یستمیدر سطح س رد،یاستفاده قرار گ وردم دیعملکرد اسات ینیتکو
در  یمستندات آموزش یابیارزش ،یستمیو س يتوسعه آموزش در سطح فرد يندهایفرا شیپا تی. با توجه به اهمردیتوجه قرار گ

 ينحوه جمع آور ،یعلم ئتیه ياعضا یها و دانشگاه ها و حت نشکدهدا يرؤسا يمورد توجه قرار گرفته است. برا ریاخ يهادوره
مختلف  يهادر حوزه دیدات اسات). مستن3است ( یاز مسائل چالش یکی یعلم ئتیه ياطالعات و مستندات مرتبط با عملکرد اعضا

باشد.  دیاسات یمشخص کننده عملکرد آموزش تواندیو ... م یابیو ارزش یابیارز ن،ینو يریادگی-یاددهی يروش ها ،يزیمانند برنامه ر
 ریاخ يهااست. در دهه یعلم ئتیه ياعضا یمرتبط با مستندات آموزش یعلم ئتیه ياعضا يویمهم پورتفول ياز بخش ها یکی

ن ی). مهمتر2است ( شیدر حال افزا سیتدر تیفیو ک تیکم يمستندساز نهیدر زم ویبا استفاده از گزارشات پورتفول دیاسات یابیارزش
 ،یآموزش يهاتیفعال ،یاز موضوعات تخصص یآگاه د،یاسات شرفتیشامل نشان دادن پ یمستندات آموزش یابیارزش يکارکردها

 جی). نتا6و نگرش نسبت به آموزش است ( یارتباط يهامهارت ،يریادگیو  سیتدر ندیاز فرا یمهارت حل مسئله، آگاه ییتوانا
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مؤثر  یعلم ئتیه ياعضا یآموزش يارتقا توانددریو ارائه شواهدمربوطه م یآموزش يهاتیفعال يمطالعات نشان دادکه مستندساز
 نیاست. ا یبازخوردچندمنبع کردی،رویعلم ئتیه ياعضا یآموزش تیفیک یابیارزش يمناسب برا ياز روش ها گرید یکی). 7باشد (
 یفراهم م یعلم ئتیه ياعضا يحرفه ا یو تعال شدر يبرا یبر بازخورداست که فرصت یو مبتن ینیتکو یابیارز ياستراتژ کیروش 

 یمحقق م یابیدرچرخه ارز ریدرگ نفعانیذ ریو سا رانیمد ان،یبازخورداز همکاران، دانشجو افتیدر قیاز طر یچندمنبع یابیکند. ارز
 ياز دستاوردها یتیریغلط مد ماتیو تصم رانهیسوگ يو ممانعت از قضاوت ها یعلم ئتیه يعملکرد اعضا تیفیک ي). اعتال8شود (

 جیرا ياز روش ها رکهیتوسط فراگ یابیرسد عالوه بر ارزش ی). به نظر م8شود ( یمحسوب م یبازخوردچندمنبع کردیاستفاده از رو
 یابیبه منظور ارزش انیهمکاران و همتا ران،یشامل مد نفعانیذ ریاز سا یاست، الزم است از نظرخواه یعلم ئتیه ياعضا یابیارزش

 ).10, 9بهره گرفت ( امعکامل و ج

امر در  نیا ،یعلم ئتیه ياعضا ينامه ارتقا نییآن در آ حیو تصر یعلم ئتیه يآموزش اعضا تیفیک یابیارزش تیرغم اهم یعل
 یابیابطه با ارزشوزارت متبوع در ر ینامه ابالغ نییدانشگاه ها مغفول مانده است. براساس آ یعلم ئتیه ياعضا یابیارزش ستمیس
 زد،ی یدصدوقیشه یدانشگاه علوم پزشک یآموزش يآموزش مصوب شورا تیفیک یابینامه ارزش وهیش نیآموزش و همچن تیفیک

به  نیست. بنابرااقرار گرفته  دیمختلف موردتأک نفعانیذ دگاهیاز د یابیوارزش یموزشمستندات آ یابیارزش قیهمتاازطر یابیارزش
 یرد آموزشعملک تیفیک یابیهدفمند ارزش تیریمد ستمیس يواجرا یحاضر با هدف طراح ندیدانشگاه، فرا یسفارش معاونت آموزش

 ئتیه يعضاا یعملکرد آموزش تیفیک یابیارزش ندیبهبود فرا ریآموزش را در مس انیانجام شده است تا متول یعلم ئتیه ياعضا
 کند. ياریآنها  يمرتبط با ارتقا يها يریگ میو تصم یعلم

 

 :یخارج اتیتجرب

 Faculty Evaluation, educational documentation, facultyيهادواژهیمتون با استفاده از از کل یبررس
Stackholders,360 degree Approach, multisource  feedback, portfolio, teaching portfolio  و

 يویفولو پورت یعلم ئتیه ياعضا يوی،پورتفولیمستندات آموزش ،یعلم ئتیه ياعضا یابیآنها مانند ارزش یفارس يمعادلها
 ,Google Scholar, PubMedداده شامل  يها گاهیدرپا نفعانیدرجه وذ 360 کردیاز منابع متعدد،رو ،بازخوردیآموزش

science Direct , SID, ,magi ran انجام شد. 2019-2000يدرسالها 

 يدر حال ارتقا دیعملکرد اسات يمستندساز ستمیس ") در رابطه با 2004] (1و همکاران[ Simpsonکه  يامطالعه          -
بود که با استفاده از روش  يادو مرحله یفیک پژوهش مطالعه نیانجام شد. ا "متحده  االتیا یپزشک يدر دانشکده ها یآموزش

جهت  ویبه پورتفول هیشب یکه از مستندات ییهانشان داد که تعداد دانشکده جیانجام شد. نتا یبر وب و مصاحبه تلفن یمبتن يجستجو
 ).7است ( افتهی شیدرصد افزا %58 ریسال اخ 10در  کند،یاستفاده م دیاسات يارتقا

-          Simpson ]يوی: پورتفولیآموزش يدستاوردها يمستندساز مواجهه با چالش"با عنوان  يا) مقاله1994] (2و همکاران 
 کیخود مواجه هستند. سپس  یآموزش یابیارز يبا فقدان روش موثر برا دیکردند که اسات انیها در ابتدا بانجام دادند. آن "یآموزش

گزارش  یزشکپدانشکده  17متحده ارسال شد.  االتیا یدانشکده پزشک سیرئ 134 يبرا یآموزش ویتفولدر مورد پور یفرم نظرسنج
ه دانشکده و ارتقاء شامل توسع ویمحتوا در پورتفول یمطالعه دو بخش اصل نی. در اکردندیاستفاده م ویپورتفول ستمیکردند که از س

 .)13شد ( نیی) تبسیتدر يها رتو مها رانیعملکرد فراگ یابیارز ،ی(توسعه برنامه درس
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انجام  "هاآن : موارد استفاده و توسعهیوزشآم يوهایپورتفول"با عنوان  2002] در سال 3و همکاران[ Babinکه  يامطالعه          -
مطالعه  نیام شد. اانج ویپورتفول قیاز طر یعلم ئتیه يمستندات اعضا یابیارزش دیو فوا میمفاه یمطالعه با هدف بررس نیدادند. ا
 يت. به نحوکرده اس نییتع یعلم ئتیه يآن توسط اعضا رشیرا پذ یعلم ئتیه ياعضا يویپورتفول يساز ادهیپ يبرا يدیعامل کل

 ).14تالش کنند ( یآموزش ریبهبود تاث يخود را ارائه دهند و برا یآموزش یکه به طور موثر اثربخش

-          Lyde با منابع مختلف  یابیوش ارزشررا در مورد  یآموزش یعلم ئتیه ينظر اعضا 2016در سال  يو همکاران در مطالعه ا
 یابیامل ارزشاست که ش هیسه منبع داده اول يبا منابع مختلف دارا یابیمطالعه روش ارزش نیمورد سنجش قرار داده است. در ا

 دیرا مف یابیرزشا وهیش نیا یعلم ئتیه ياست. اعضا ینیتکو یرونیب یابیو ارز یابیبراساس خودارز دیاسات یشیبازاند ران،یفراگ
 ).16داشتند ( دیمختلف تاک نفعانیذ ددگاهیاز  یابیکردند و برلزوم ارزش یابیارز

-          Berk 360 کردیبا استفاده از رو یعلم تئیه ياعضا یابیارزش جیارائه بازخورد نتا يبرا یمدل 2009در سال  يدر مطالعه ا 
 یابیشامل ارزش مدل منابع مختلف شامل نیمدل استخراج شد. در ا يها یژگیمتون و یدرجه ارائه داده است. با استفاده از بررس

درجه  360 یابیرزشانشان داد مدل  جیشده است. نتا یمعرف یآموزش رانیهمکاران و مد ان،یهمتا یابیارزش ،یابیخودارز ان،یدانشجو
 ).17است ( یدر دانشکده پزشک یعلم ئتیه ياعضا يرفتارحرفه ا یعملکرد آموزش یابیارزش ياجرا يبرا یچارچوب مناسب

: یشیخود بازاند يبرا يبه عنوان ابزار دیاسات يویپورتفول یابیارز") با عنوان 2019] (4و همکاران [ Deshpandeکه  يامطالعه
 یشیباز اند يبرا يوان ابزاربه عن یکیالکترون ویپورتفول يبود که آماده ساز نیا انگریمطالعه ب نیا جیانجام دادند. نتا "ادراك دانشکده

 ).18شود ( یباعث ارتقاء سطح دانشکده م یآموزش يهاتیدر فعال

 

 :یداخل اتیتجرب

مشهد  یه فردوسرا در دانشگا یعلم ئتیه ياعضا یآموزش يرفتارها یابیارزش يمالکها 1399و همکاران در سال  انی)      هاشم1
 ئتیه ياعضا یآموزش ينشان داد چارچوب رفتارها جیکرده است. نتا نییتع افتهیساختار مهیمصاحبه ن قیو از طر یفیبه صورت ک

است  ییاسخگوپو  يعادالنه، توانمندساز یابیارز ،يگر یمرب ،یآموزش یشامل خبرگ فرامضمون 5مضمون و  15دانشگاه شامل  یعلم
)19.( 

 ییالمه طباطباعدر دانشکده اقتصاد دانشگاه  یعلم ئتیه يضااع سیتدر تیفیک یابیبا هدف ارزش يمقدم مطالعه ا ی)      بامن2
روش  نی. در ارا ارائه کرده است یروش یعلم ئتیه ياعضا سیتدر تیفیک يارتقا يمطالعه برا نیانجام داد. در ا 1396در سال 

داشته است  یلمع ئتیه ياعضا سیتدر تیفیک يرا رو ریتاث نیکم تر ینظم و مقررات آموزش تیعاو ر ریتاث نیشتریب یعلم ییتوانا
 ).20شته اند (دا تیرضا ییدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا یعلم ئتیه ياعضا سیتدر تیفیاز ک یبه طور کل انیو دانشجو

دانشگاه  دید اساتعملکر تیفیک یابیپرسشنامه ارز یابیساخت و اعتبار"با عنوان  يالسادات و همکاران در مطالعه ا ی)      هوش3
 ئتیه ياعضا یابیرزشاو منابع  دیاز اسات یابیارز يمالك ها و مؤلّفه ها 1396درجه در سال   360 کردیبا استفاده از رو "انیفرهنگ

و  یآموزش یعلم ییاناتو ،يحرفه ا ییتوانا ،یالتزام عمل ،يپنجگانه اخالق حرفه ا يمطالعه مؤلفه ها نیکرده است. در ا نییتع یعلم
 یابیناسب ارزشمنابع م زین یابیو خودارز انیدانشجو رگروه،یمد ،یمعاون آموزش ،یعلم ئتیه يشد. اعضا یمعرف يو رهبر تیریمد

 ).   8مشخص شده است (
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 ئتیه ياعضا سیتدر یابیمختلف ارزش يراهبردها جینتا یهمخوان زانیم یبررس"با عنوان  يو همکاران مطالعه ا یگیربی)      ش4
 یابیاده بودند. اما ارزشد سیتدر تیفیبه ک يباالتر يآنان نمره ها انیو همتا دینشان داد اسات جیانجام دادند. نتا 1394در سال  "یعلم

 تیفیک یابیارزش يرابمتنوع  يراهبردها قیاست از تلف يضرور نینداشتند. بنابرا يتفاوت معنادار یابیو خودارز انیهمتا ان،یدانشجو
 ).   21استفاده شود ( یعلم ئتیه ياعضا سیتدر

نشد  افتی یعلم ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیدر رابطه با ارزش يمطالعه ا یمتون انجام شده در منابع فارس یبررس در
ست که اشده  حیتصر 1396مصوب سال  یعلم ئتیه ياعضا ينامه ارتقا نییآ 7شماره  وستیدر پ یاسناد باالدست یو در بررس

 ریفراگ یابیرزاو  یآموزش يو رهبر تیریو مشاوره، مد ییراهنما ،یآموزش يزی)، برنامه رسیشامل آموزش دادن (تدرآن  يها طهیح
 دگاهیاز د جیتا نتاارائه نشده است و عمد یگزارش یابیارزش ندیفرا یابعاد و چگونگ اتیدر رابطه با جزئ یاست. در مطالعات داخل

و برنامه  یندات آموزشمست یابیدر رابطه با ارزش اینظام منسجم و پو ینشان داد طراح جیمورد استفاده قرار گرفته است. نتا نفعانیذ
 است. يتوجه جد ازمندین یعلوم پزشک ياستقرار آن در دانشگاه ها يزیر

 

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 )    شرح فعالیت صورت گرفته را بنویسید: 1

 انجام شده است. یابیاجرا و ارزش ،یفاز طراح 3است و در يا حاضر توسعه مطالعه

 :یفاز طراح  

 ئتیه يعضاا یعملکرد آموزش تیفیک یابینامه ارزش وهیش نیآموزش و تدو تیفیک یابیارزش ستمیس یاول به منظور طراح درگام
از  متون با استفاده یبررس ) انجام شد.n=17( نینظرات متخصص یو بررس یاسناد باالدست یمتون و بررس یبررس یعلم
 Faculty  Stackholder , 360 degree Approach, multi-source  ,Evaluation, Educationalيهادواژهیکل

Documentation, Faculty Portfolio, Teaching Portfolio ئتیه ياعضا یابیآنها مانند ارزش یفارس يو معادلها 
درجه و  360 کردیبازخورد از منابع متعدد، رو ،یآموزش يویو پورتفول یعلم ئتیه ياعضا يویپورتفول ،یمستندات آموزش ،یعلم

-2000 يدر سالها Google Scholar, PubMed, science Direct ,SID ,Magiranداده شامل  يها گاهیدر پا نفعانیذ
 رانیو مد دیاسات یحوزه آموزش پزشک نیبا حضور متخصص یدر پنل تخصص یمتون و اسناد باالدست یبررس جیانجام شد. نتا  2019
 تیفیک یابیرزشانامه  وهیش هیاول سینو شیحاصل پ جی). براساس نتاn=12ارائه شد ( یعلم ئتیه ياعضا یابیآشنا با ارزش یآموزش

مرکز  یمعل ئتیه ياعضا یابیارزش تهینامه مذکور در کم وهیش سینو شیشد. سپس پ نیتدو یعلم ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش
 ياعضا یابیزشار تهیدانشگاه، کم یعلوم پزشک وزشمرکز مطالعات و توسعه آم يراهبرد يمطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، شورا

 یبط در پنل تخصصمرت يدانشکده ارائه و مورد نقد قرار گرفت و بازخوردها يو رؤسا رانیمد دگاهیاز د یمعاونت آموزش یعلم ئتیه
 یابیر دو بخش ارزشد یوزشآم تیفیک یابیارزش ندینامه الزامات فرا وهیش نیشد. در ا یینامه مذکور نها وهیش تیارائه شد و در نها

 یابیهمتا و ارزش یبایشامل ارز یدو روش اصل قیاز طر تیفیک یابیشد. نحوه ارزش نییمختلف تع نفعانیذ دگاهیاز د یابیهمتا و ارزش
 شده است. نییمختلف تب نفعانیذ دگاهیاز د یچندمنبع کردیبراساس رو يمشاهده ا
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ننده،منابع و ک یابیمستندات مرتبط با مراجع ارز اتیجزئ ،یهمتا براساس مستندات آموزش یابینامه در بخش ارزش وهیش نیا در
 شد. نییتع یازدهیو امت جیداده ها، کاربردنتا لی،تحلیابیارزش يروش ها

نحوه  نفعان،یذ فیتعر ،یابیمختلف، منابع ارزش نفعانیذ دگاهیبراساس د یچندمنبع یابیارزش کردیرو ،يمشاهده ا یابیبخش ارزش در
 یحاصل از نظرخواه جینتا زیروند آنال ،یابیمختلف مورد ارزش يها طهیابزارها، ح يتعداد، نحوه جمع آور ،يزمان جمع آور ،یابیارزش

 يشامل شورا صالحینامه درمراجع ذ وهیش تیشده است. درنها نییتع  یعلم ئتیه يو ارائه بازخوردبه اعضا انو همکار رانیاز فراگ
 یلکرد آموزشعم تیفیابعاد مختلف ک قینامه، تعیین دق وهیشد. هدف از تدوین این ش بیارائه و تصو یآموزش يدانشگاه و شورا

 ).1شماره  ستویاست (پ یمعل ئتیه ياعضا يها یابیارزش جیاز نتا ستفادهو ا يمستندساز ،یابیچگونگی ارزش ،یعلم ئتیه ياعضا

اطالعات از پالن  لیسواالت و تحل يو گردآور یابیارزش ندیفرا نییدر امر تب لیآن : به منظور تسه يو اجزا یابیپالن ارزش نیتدو
شود  یوشته مناطالعات در آن  يگردآور ياطالعات الزم برا یاست که تمام کسیماتر کی یابیاستفاده شد. پالن ارزش یابیارزش

ده است. در فاز دا لیتحل ياطالعات و روش ها يروش گردآور ،یمنبع اطالعات ،یابیسواالت ارزش دف،شامل ه یابی). پالن ارزش22(
مورد نظر  يازهاین و یو با درنظر گرفتن اسناد باالدست تهیکم ي)، سپس براساس نظر اعضاییاول 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 نفعانیذ دگاهیاز د یعملکرد آموزش تیفیک یابیارزش

      یابیارزش يارهاابز نیاطالعات: در گام سوم به منظور تدو يگردآور يو ابزارها یابیمناسب ارز يروش ها نییو تع یطراح 
داده  يها گاهیدر پا evaluation, faculty evaluation, evaluation resource يواژه ها دیمتون با کل یبررس

Scopus, Medline, Web of Science, Science Direct و  یعلم ئتیه ياعضا یابیارزش ،یابیآن ارزش یو معادل فارس
نامه  نییآ(شامل  یاسناد باالدست نیانجام شد. همچن 2019تا  2000در  Magiran, SIDداده  يها گاهیدر پا یابینابع ارزشم

 طهیر دو حشد. پرسشنامه ها د یپرسشنامه بررس 6 سینو شیپ نیمرتبط) جهت تدو ينامه ها وهیو ش یعلم ئتیه ياعضا يارتقا
 تیارائه و در نها یآموزش رانیو مد دینفر از اسات 12با حضور  یدر پنل تخصص جیشدند. نتا یطراح يو رفتار حرفه ا یعملکرد آموزش

 رانیو فراگ دانشکده ها یآموزش نیرؤسا/معاون یآموزش يگروه ها رانیمد يها دگاهید کیبه تفک یابیارزش يابزارها سینو شیپ
 شد. نیدوت

رسشنامه پ یکم ییانجام شد و سنجش روا یبا روش نظرسنج یفیبه صورت ک ییمحتوا ییابزارها، روا یسپس به منظور روانسنج 
شد  نییوا تعمحت ییانجام شد. بر اساس جدول الوشه حداقل ارزش نسبت روا CVIو  CVR يبا استفاده از شاخص ها یابیارزش يها
)23.( 

 دیعملکرد اسات یابیدر سامانه ثبت و ارزش یکینبه صورت الکترو یابیارزش ياجرا يبرا يزیفاز برنامه ر نیاطالعات: در ا يگردآور
 یآموزش يکتابچه ها ،يمختلف از طرق مختلف مانند جلسات حضور نفعانیآموزش به ذ ،یابیارزش ي(نگاه مهر) انجام شد. جهت اجرا

در  نیمسئول دگاهیاز د یآموزش يگروه ها رانیو مد دیاسات یابیارزش يشامل راهنما یآموزش يها کتابچهانجام شد.  یآموزش لمیو ف
 رانیمد یابیارزش يراهنما ،یآموزش يگروه ها رانیمد دگاهیاز د یعلم ئتیه يعملکرد اعضا یابیارزش يسامانه نگاه مهر، راهنما

در دانشکده ها  یعلم ئتیه يو کاربرد کارنامه اعضا هیپا عیپنل ترف يراهنماو  دیاسات دگاهیدر سطح گروه و دانشکده از د یآموزش
دانشکده ها و معاونت  يرؤسا ،یآموزش يگروه ها رانیشامل مد یبه مسئوالن آموزش یکیست. پرسشنامه ها به صورت الکترونا
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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

 نییجهت تع يزیامه رانجام شد. برن يزیبرنامه ر یکیهمتا در سامانه نگاه مهر به صورت الکترون یابیارزش ندیفرا يمنظور اجرا به
 اتیجزئ نیهمچن وآنها  یدسترس یکننده و چگونگ یابینحوه آموزش آنها و مراجع ارز ان،یهمتا یابینحوه ثبت مستندات، چرخه ارزش

حث و تبادل نظر نمرات در سطح دانشکده و دانشگاه ب رییتغ يبرا یدسترس تیبه صورت خودکار، قابل یازدهیامت یمرتبط با چگونگ
 انجام شد. یکیپنل الکترون ياجرا يبرا يزیانجام گرفت و برنامه ر

 یعلم ئتیه يمختلف از جمله اعضا نفعانیآموزش به ذ ،یمستندات آموزش یابیارزش قیهمتا از طر یابیپنل ارزش یاز طراح پس
انجام  يو مجاز يآموزش و جلسات حضور يکتابچه ها ،یآموزش هايلمیف قیاز طر ،یازدهیقابل امت یجهت ثبت مستندات آموزش

انشگاه انجام د یها و دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک انشکدهدر سطح د ابانیآموزش به ارز نیشد. همچن
زش داده شد آمو ندهایاز فرا کیبه هر یازدهیامت یو چگونگ یابیورود داده ها و نحوه ارز یچگونگ يجلسات حضور نیشد. در ا

 .شد جراو ا یهمتا در دو سطح دانشکده و دانشگاه طراح یابی). ارزش2شماره  وستی(پ

 

 :دیاسات یعملکرد آموزش تیفیک یابیارزش يفاز اجرا

در رابطه  یعلم ئتیه يام شد. بازخورد به اعضاانج ابانیهمتا در سامانه نگاه مهر توسط ارز یابیارزش ندیفرا  99-98 یلیسال تحص از
 يمستندات برا یابیشارز جیدر سامانه نگاه مهر ارائه شد. نتا یعلم ئتیه ياعضا یشخص لیدر پروفا یاز مستندات آموزش یابیبا ارزش

داده  یش دهو گزار لیاست. تحل يریقابل گزارش گ یعلم ئتیه ياعضا نیدر سطح دانشکده ها و دانشگاه و همچن یآموزش رانیمد
 انجام شد. یفیتوص يبا استفاده از آزمون ها زیها ن

 

 : جیکاربرد نتا

دانشکده  کیه تفکب یابیارزش جینامه مذکور، گزارش نتا وهیشده و ش يجمع آور ي: براساس داده هاجیگزارش نتا هیو ته يریگ میتصم
 وهیو ش یتمام وقت نامه وهیدر ش ،یعملکرد آموزش تیفیک یابیارزش جینتا يریبر به کارگ دیشد. به منظور تاک هیته یو گروه آموزش

نگاه  یکیلکترونامرتبط در سامانه  يو پنل ها زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیه ياعضا هساالن هیپا عینامه ترف
نگاه  یکیانه الکتروندر سام یعلم ئتیه يساالنه اعضا هیپا عیمکتسبه در پنل ترف ازی). لذا امت3شماره  وستیمهر  لحاظ شده است (پ

 ئتیه ياالنه اعضاس هیپا عیشود. در پنل ترف یلحاظ م ییاجرا اتازیامت يو اعطا یتتمام وق ازیمانند امت ییاعطا ازاتیمهر و امت
 است. یزشمستندات آمو یابیمختلف و نمرات ارزش نفعانیذ دگاهیاز د یابیعملکرد شامل نمرات ارزش تیفیک یابیارزش ،یعلم

 یآموزش يو 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 یابیارزش ي). کارنامه ها4شماره  وستیمصوب شد (پ

). 5ه شمار وستیفراهم شد (پ یدر سامانه به صورت اختصاص یدانشگاه و معاونت آموزش یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک
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 زیآنان و ن یشخص لیو در پروفا هیته یعیو تجم يآنها به صورت فرد يعملکر يکارنامه ها قیاز طر یعلم ئتیه يبازخورد به اعضا
صورت  یعلم ئتیه يشود. بازخورد به اعضا یارائه بازخورد انجام م جهت یآموزش يدانشکده ها و گروه ها يرؤسا یتیریپنل مد
که در حد متوسط  يافراد نیگروه و دانشکده فراهم گردد. عالوه بر ا تیبا وضع سهیکه مقا يشد، به نحو نیتدو یفیو توص ينمودار

 شده و به آنها بازخورد داده شده است. هیته یفیشده اند فرم بازخورد توص یابیارزش نییبه پا

 

 تعامل: يها وهیش

 تعامل با محیط يانجام شده برا اقدامات

 یصدوق دیشه یشگاه علوم پزشک: تجربه دانیعلم ئتیه ياعضا کیعملکرد آکادم یابیثبت و ارزش"با عنوان  افتهیمقاله انتشار -
 )10شماره  وستی(پ یدر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک "زدی

 يکشور شیهما نیومو د ستیدر ب "استاد کیدر نقش  یعلم اتیه ياعضا نیدر ب يسنجش رفتار حرفه ا"مقاله با عنوان  رشیپذ -
 )11شماره  وستی(پ  1400کوتاه در سال  یبه صورت سخنران يمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیچهاردهم ،یآموزش پزشک

 )12شماره  وستیدر سطح دانشکده ها (پ ندیفرا یجلسات معرف يبرگزار -

 مصوب شده است. 993969با کد  یآموزش پزشک يراهبرد قاتیتحق یحاضر در قالب طرح در مرکز مل ندیفرا  -

 آن : جینتا يریو نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهیش

 

 حاصل: جینتا

 )      نتایج حاصل از این فعالیت:1

 ده است.شنشان داده  6شماره  وستیدر پ دهایو نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهد 1397موجود در سال  تیوضع یبررس جینتا

 ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابینامه ارزش وهیش یو بررس نیتدو ندیدر فرا یآموزش رانیو مد دینفر از اسات 17مجموع  در
نامه صرف شده است. نسخه  وهیش نیهدفمند و  تدو ستمیس ینفر/ساعت به منظور طراح 197شرکت داشتند. در مجموع  یعلم
 یابیارزش ندیو فرا یابیدر سه ماده شامل اهداف، ساختار ارز یعلم ئتیه ياعضا یآموزش ردعملک تیفیک یابینامه ارزش وهیش یینها
 ئتیه ياعضا یابیارزش جینامه با هدف استفاده از نتا وهیش نیشد. ا نیبند تدو 63در  یعلم ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک

هیئت علمی،  يمرتبه علمی اعضا يارتقا ،یعلم ئتیه يعضاا یاستخدام تیوضع لیهیأت علمی، تبد يدر ترفیع ساالنه اعضا یعلم
 ،یهیأت علمی موفق (درصد تمام وقت يامتیازات ویژه به اعضا يهیأت علمی، اعطا يتفویض مسئولیت هاي اجرایی آموزش به اعضا

 ندیدر بخش فرا وشد  فیو دانشکده تعر یهمتا در دو سطح دانشگاه یابیشده است. ساختار ارزش نیو ...) تدو یمرخص رهیذخ
 ،یابیمورد ارزش يتهایدانشگاه، فعال یابیالزامات مرتبط با برنامه جامع ارزش یعلم ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیارزش

و ثبت عملکرد  یابیو سامانه ارزش یعلم ئتیه ينحوه ارائه بازخورد به اعضا ،یابیارزش جینتا لیروند تحل ،یابیمنابع مورد ارزش
 ئتیتوسط سرپرست دفتر توسعه هر ه یمنظور پس از ثبت مستندات آموزش نیشده است. بد نییتب یعلم ئتیه ياعضا یآموزش

همکار  یابیارزش ندیاست. سپس فرا دییو تأ تیقابل رؤ رگروهیخود در سامانه نگاه مهر، مستندات توسط مد یشخص لیدر پروفا یعلم
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انجام شده توسط مرکز مطالعات و  يها یابیارزش جیمرحله دوم مستندات و نتا رنامه 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
قرار گرفته  بیدانشگاه مطرح، نقد و مورد تصو يشورادر  نیدانشگاه و همچن زهیمم ئتینامه در جلسه ه وهیش نیمرحله وجود دارد. ا

 ).1شماره  وستیاست (پ

 ازاتیه محاسبه امتشاخصها و نحو تها،یفعال نییبه منظور تع یعلم ئتیه يمستمر اعضا یابیکارنامه ارزش نینامه تدو وهیش نیهمچن
 یکرد آموزشعمل تیفیک یابیارزش ندینامه، فرآ وهیش نی) . در ا7شماره  وستیو مصوب شد (پ نیتدو یعلم ئتیه يعملکرد اعضا

و  تیریشاوره، مدمو  ییراهنما ،یآموزش يزی)، برنامه رسیآموزش دادن (تدر ،یابیمورد ارز يتهایلفعا ،یابیارزش يشامل کارکردها
 یابیتلف و ارزمخ نفعانیاز ذ یآموزش (نظرخواه تیفی)، منابع مورد استفاده در ارزشیابی کرانیفراگ یابیو ارز یآموزش يرهبر

 يها طهیح 2ره ). در جدول شما3است. (جدول شماره  یعلم ئتیه يضاو ارائه بازخورد به اع یابیارزش جینتا زیمستندات)، آنال
 استاد ارائه شده است. یابیو ارزش یعملکرد آموزش یابیارزش

 

 تلف:مخ نفعانیذ دگاهیاز د یعلم ئتیه ياعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابیارزش

انشکده دو  یدر سطح گروه آموزش یآموزش رانیو مد رانیفراگ دگاهیاز د یعلم ئتیه يعملکرد اعضا یابیپرسشنامه ارزش شش
 ینظور روانسنجم). به 8شماره  وستیشده است (پ یسازمانده يو رفتارحرفه ا یشد. پرسشنامه ها در دوطبقه عملکرد آموزش نیتدو
نشگاه) شرکت دا نیدانشکده ها و معاون يرؤسا رگروه،یمد ،یعلم ئتیه يمختلف (اعضا يادر نقش ه یعلم ئتیه ينفر از اعضا 33

نامه سواالت پرسش در پرسشنامه ها حفظ شدند. 0/33باالتر از  CVRشده با شاخص  نیتدو ينشان داد سواالت فرم ها جیداشتند. نتا
 در پرسشنامه ها حفظ شدند. CVI= 0/79 اریبا مع

و  1398 يالهاسدر  رانیو فراگ یآموزش نیمسئول دگاهیاز د یعلم ئتیه ياعضا يو رفتار حرفه ا یعملکرد آموزش یابیشارز جینتا
 نشان داده شده است. 3در جدول شماره 1399

در  نینشگاه و همچنمختلف در سطوح دانشکده و دا 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 قیرو از ط يبارگذار 1399-1398 یلیاز  سال تحص یعلم ئتیه ياعضا مستندات
شد و به  يارگذاربدر سامانه نگاه مهر   یمستند آموزش 1046 یقرار گرفت. به طور کل یابیمورد ارزش یو توسعه آموزش علوم پزشک

عودت داده شد  یعلم ئتیه يمستندات با ارائه بازخورد جهت اصالح به اعضا ریو سا دییمورد تأ ادرصد از آنه44/76 نیانگیطور م
 است.ارائه شده  طهیح کیبه تفک دینمرات اسات 5). در جدول 4(جدول شماره 

 

 :یابیارزش چینتا کاربرد
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 ياعضا یسبه تمام وقتنامه محا وهی) و ش4شماره  وستیارائه بازخورد (پ ينامه ها وهیدر ش ،یابیارزش جیمنظور توسعه کاربرد نتا به
رفته است. گقرار  دیمورد تأک یبازخورد چندمنبع کردیبراساس رو یابیارزش جینتا يری)، به کارگ9شماره  وستی(پ یعلم ئتیه

 فیتعر يتوانمندساز يبرنامه ها یازسنجیاز منابع ن یکیبه عنوان  یابیارزش جینتا يریبه کارگ ينمندسازدر برنامه جامع توا نیهمچن
 ياعضا یموزشآعملکرد  تیفینمرات ک ،یعلم ئتیه ياعضا یابیارزش جیکاربرد نتا نیشده و مورد استفاده قرار گرفته است. همچن

 قابل احتساب است. یعلم ئتیه ياعضا یو پنل تمام وقت عیدر پنل ترف یعلم ئتیه
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 Multimedia Tele Exam( يرسانه اآزمون ازراه دور چند یابیاجرا و ارزش ،یطراح
MMTE مازندران یدردانشگاه علوم پزشک 19 -دیکوو ی) در زمان پاندم 

Designing, implementation and evaluation of Multimedia Tele Exam (MMTE) during Covid – 
19 pandemic in Mazandaran University of Medical Sciences 

 

 : مازندراندانشگاه

 

 ياهللا ورد نیدکترآرم ،یاصغر قربان یدکتر عل ،یفرم يرینص می: دکتر ابراهندیفرآ صاحب

 

 رزادیش حهی،ملی: الهام رمضان پور،سهراب پاداشندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

) در زمان  Multimedia Tele Exam (MMTE)( يرسانه اآزمون ازراه دور چند یابیاجرا و ارزش ،یطراح ند،یفرا نیا یکل هدف
 مازندران بود. یعلوم پزشک دردانشگاه 19 -دیکوو یپاندم

 

 :یاختصاص اهداف

مازندران در  یدانشگاه علوم پزشک ياتاق عمل و هوشبر یکارشناس انیدانشجو یابیارزش يبرا يرسانه اآزمون ازراه دور چند یطراح
 19 دیکوو یزمان پاندم

مازندران در  یدانشگاه علوم پزشک يو هوشبر اتاق عمل یکارشناس انیدانشجو یابیارزش يبرا يرسانه اآزمون ازراه دور چند ياجرا
 19 دیکوو یزمان پاندم

مازندران  یدانشگاه علوم پزشک ياتاق عمل و هوشبر یکارشناس انیدانشجو یابیارزش يبرا يرسانه اآزمون ازراه دور چند یابیارزش
 19 دیکوو یدر زمان پاندم
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 :مسئله انیب

ت. برنامه گذاش يبر جا یاثرات مخرب ران،یانسان در سراسر جهان ازجمله ا یمختلف زندگ يبر عرصه ها دیکوو يماریب انیطغ
 يکارورز و يکارآموز یابیشد. ارزش یهم دست خوش مشکالت ياز جمله اتاق عمل و هوشبر یمختلف علوم پزشک يرشته ها یآموزش

صوب وزارت مشود ( بر اساس سرفصل  یمذکور قلمداد م يرشته ها یآموزش ندیفرا مهمرکن  کی، به عنوان  انیدر عرصه دانشجو
زارت بهداشت و یآموزش يشده و بخشنامه ها یمعمول آموزش ندیدر فرا عیوس راتییمنجر به تغ د،یکوو يریهمه گ ریبهداشت). تاث
 انیدر عرصه دانشجو يرآموزو کا ینیبال يها تیفعال رارو استم روسیو نیاز ا یاز رفت و آمد، و خطرات ناش يریشگیپ يو دانشگاه برا

را فراهم  ها مارستانیدر محل سکونت خود جهت حضور در ب یشهرستان انیحضور دانشجو يمجوز الزم برا ،یآموزش تیفیوحفظ  ک
شدند ( مطابق  یانونق روند نیخواهان استفاده از ا يادیباشند، تعداد ز یمختلف کشور م يدانشکده که ازشهرها نیا  انیکرد. دانشجو
وه به صورت گر یتخصص يکه بطور معمول در پنل ها يکارآموز انیدر پا یابی). ارزشدیدوران کوو یدر ط یآموزش يبخش نامه ها

امکان حضور  د،یوومخاطرات ک لیکنند، به دل یدور به کار اقدام م يکه در شهرها انیاز دانشجو يتعداد يشد، برا یبرگزار م یآسک
مشکل،  نیا رفع ي. 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
 يو مهارت ها انیدانشجو یینها یابیارز تیفیندارد  و هم ک دیبه حضور همزمان دانشجو و اسات ازیداده شد که هم ن یگروه آموزش

در آموزش  یملع ياز مهارت ها یدارد . برخ ییباال تیاهم یآموزش يدر عرصه مطابق سرفصل ها يها يکارآموز انیفراگرفته در پا
به  ییات نهاانجام آن توسط دانشجو در امتحان مهارتشوند،  یمحسوب م Must learnکه به عنوان  يروزانه کارآموز يریو فراگ

ارد، مورد اول دوجود  دیکوو يریخصوصا در دوران همه گ یابیارز ندینوع فرا نیشود. دو مشکل عمده در ا یم یابیارز یصورت آسک
انجام  نکهیدوم ا ، و Skill Lab ای کیو بخش پرات یمرکز آموزش کیدر  یابیگروه ارز دیو اسات انیعدم امکان تمرکز دانشجو نکهیا

دهد،  یود اختصاص مها را به خ يکارآموز یینها یابیاز ارز یها، بخش مهم يکارآموز یابیارز نیروت ندیکه در فرا یآسک يآزمون ها
و  یبا طراحد تا گرفتن میتصم ندیفرا انیفرا گرفته توسط دانشجو نباشد. لذا، مجر ینیبال يمهارت ها قیدق نییقادر به تع دیشا

 ن،یآن توسط دانشجو در بال یلدر گروه و انجام عم یاصل یعمل يمهارت ها میکه بعد از تنظ يرسانه اآزمون ازراه دور چند یابیارزش
 يت را تا حدمشکال نیا رد،یگ یقرار م یفیو ک یکم یابیگروه مورد ارزش یآن توسط پنل تخصص قیآن و مشاهده دق يلمبرداریو ف

 19 -دیکوو یدر زمان پاندم يرسانه اآزمون ازراه دور چند یابیاجرا و ارزش ،ی، طراح ندیفرا نیهدف از ا ن،یا.  بنابرندیمرتفع نما
دو  نیدر ا یموزشآگزاران  استیس ياز دغدغه ها يارینه تنها بس ندیفرا نیاست در ا یهیمازندران بود. بد یدردانشگاه علوم پزشک

تر خواهد  یها واقع مهارت یابیارز ندیشود، بلکه فرا یمشابه آن حل م ایو  دیکوو طیبر استمرار آموزش در شرا یمبن يرشته کاربرد
 يو توانمند تیرضا  تیها خواهند پرداخت و در نها يکارآموز یدر ط يریبه فراگ يشتریب زهیبا انگ انیدانشجو نیبود و هم چن

 نخواهد شد. تاللدچار اخ یرنامه آموزشب نیدانشجو را به دنبال خواهد داشت و هم چن

 

 :یخارج اتیتجرب

به  ریه مطالعات زتوان ب یحال م نینشده، در ع افتیمشابه  یخارج ندیفرا ند،یفرا انیانجام شده توسط مجر يتوجه به جستجوها با
 اشاره نمود: ندیفرا نیبه ا کیعنوان شواهد نزد
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 Sani   امدیدرك و فهم پ "با عنوان یو همکاران در پژوهش COVID-19 انیدانشجو دگاهی: دیکارشناس در مقطع یبر آموزش پزشک 
 يریادگی طیدر مح انیو دانشجو نیمدرس يدو چالش عمده برا یکه به طور کل افتندیدست  جهینت نی، به ا2020در سال  "یپزشک

، 19-دیکوو یهانجنمود؟ بحران  یابیتوان ارز یو چگونه م افت؟یدست  يریادگیبه اهداف  وانت یاست که چگونه م نیا یکیالکترون
و اضطراب  نانیطماقرارداده که منجر به عدم  ریرا تحت تاث یبرنامه درس یو عمل يابعاد نظر یتمام یابیو ارز یآموزش يجنبه ها

 ).1شده است ( انیو دانشجو انیمرب نیدر ب ادیز

ه در دور تیشخص یابیآموزش در ارز یفعل يالگوها "با عنوان  یر پژوهشد 2018و همکاران در سال   Stedman نیهمچن
 باشدیم يکارآموز يهامسائل در آموزش در دوره نیاز مهمتر یکی انیدانشجو ینیع یابیکه ارزش دندیرس افتهی نیبه ا ".يکارآموز

 ).2قرار داد ( یابیمورد ارز ار انیدانشجو ینیع يبا ابزارها دیکه با

Sánchez دانشجو در  دانشجو به یموضع یهوشیب تیریمد یابیارز "با عنوان  یمطالعه مقطع کیدر  2020در سال  زیو همکاران ن
 ياق عمل و هوشبرات یکارشناس انیدانشجو یبخش آموزش نیدرست، مهمتر یابیکه  ارزش افتندیباور دست  نیبه ا "دانشگاه بارسلونا

حقوق آنان  و حق و انیدانشجو نیدرب یعدالت آموزش تیدر عرصه است که در جهت رعا يآموز ارو ک يبه خصوص در دوره کارآموز
 ).3دارد ( يادیز تیاهم ندهیدر آ مارانیدر عرصه اتاق عمل به ب یخدمت رسان تیفیشان و ک یشغل ندهیآ نیو هم چن

 "يوانمندبر ت یمبتن یر آموزش پزشکد یابینقش ارزش "با عنوان یکه در پژوهش 2010و همکاران در سال  Holmboeاعتقاد  به
و  مارانیعه و برا به جام يادیز يها بیتواند آس یها م يو کارآموز یمهارت يها تیفعال یابیمطلوب نبودن ارزش دند؛یبه آن رس

را موجب  یتیدیبو مور یتیمورتال شیافزا ،یو جراح یهوشیفوق العاده کار در عرصه ب تیحساس لیوارد کند و به دل یآموزش ستمیس
 ).4شود ( یم

: انتظارات COVID-19در زمان  یآموزش پزشک "با عنوان  گرید یمطالعه مقطع کیو همکاران  در   Lodaبه باور نیهمچن
ها شد  يله کارآموزاز جم یمعمول آموزش يبرنامه ها ختنیکرونا ، موجب  به هم ر انیشده با طغ جادیا طی، شرا "یآلمان انیدانشجو

)5.( 

 

 :یداخل اتیتجرب

کشور انجام  یآموزش مطالعه در مراکز نیمشابه ا يندیکه فرا نیبر ا یمبن يشواهد چیتاکنون ه ندیفرا انیکه مجر نیبه ا تیعنا با
و نه ارائه راه حل  نایدانشجو یابیو ارزش يریادگیبر  19 دیکوو یپاندم ریبه تاث یمطالعات داخل ینکردند اما برخ افتیشده باشد، 

 نمونه: عنوانداشتند به  یاشارات

  1399در سال  "19 دیکوو یدر دوران پاندم یپزشک انیدانشجو یابیآموزش و ارزش "با عنوان  يدر مطالعه ا یشیزاده و گشا رجب
گذاشته  ياریبس اتریتاث ایدر سرتاسر دن یو آموزش یدرمان یبهداشت يها ستمیس يبر رو 19 دیکو یکه  پاندم دندیرس جهینت نیبه ا

 یمنیا تیرعا به علت یآموزش ياز جمله ساعات و روش ها یآموزش يمارستانهایب يها طیدر مح وزانهاز اقدامات ر ياریاست و بس
 يمتعدد يها با چالش یآموزش پزشک استگزارانیداشته است و س يریچشمگ راتییتغ يبستر مارانیب رییو پزشکان و تغ انیدانشجو

بهره  یآموزش يها يو تکنولوژ نیآموزش انال نیگزیجا ياز روشها دیامواجه شدند و ب انیدانشجو یابیکردن آموزش و ارز نهیبه يبرا
 ).6(اورندیبوجود ب یاساس راتییتغ یآموزش پزشک یسنت يببرند و در روش ها يشتریب
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: یپزشک انیدانشجو یابیر ارزب COVID-19 يریهمه گ ریتأث "با عنوان  یقیدر تحق 1399در سال  یمیو کر يمحسن آباد ن،یهمچن
ار بوده است، چرا که ک طیدر مح یابیارز ای یعمل یابیرا نحوه ارز دیو اسات انیمهم دانشجو يها یاز نگران یکی،  "ییدانشجو دگاهید

 ).7کردند ( دایپ رییقرار گرفته و کامالً تغ ریتحت تاث يحضور يبا روش ها سهیدرمقا یابیارز يروش ها

 دایمجوز پ انیوزارت متبوعه که مطابق آن دانشجو یآموزش يگذار استیو بر اساس س یو خارج یشواهد داخل یتوجه به بررس با
 گاهیضرورت جا و تیاهم ،یآموزش يبرنامه ها رییتغ لیبپردازند و به دل يخود به امر کارآموز يکردند تا در شهرها و استان ها

زندران به منظور دانشگاه ع پ ما یراپزشکیدر دانشکده پ ياتاق عمل و هوشبر یگروه آموزش لذااحساس شد.  شیاز پ شیب یابیارزش
 يبرنامه ها يرامذکور، اج نیضمن احترام به قوان ،يآزمون از راه دور چند رسانه ا يگرفتند که با برگزار میمشکل تصم نیحل ا
 قرار دهد. نظررا مد  انیدانشجو يو توانمند تیدانشکده و البته رضا یآموزش

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 یابینحوه ارزش یعنی یکه ابتدا مساله اصل يانجام شد به گونه ا یخیماستر کردیبا رو PBLمراحل هفتگانه  يبر مبنا ندیفرا نیا
مورد آنها به توافق و در میو کلمات نامشخص را در گروه مطرح و آنها را روشن و مشخص نمود میو مفاه انیرا ب انیدانشجو يکارآموز

. پس از میدیداشتند، مشخص و در گروه به اجماع رس ریو تفس حیبه توض ازیمرتبط با آن را که ن يجرهایو سپس  پروس میدیرس
 يریادگیاهداف  يعد. در مرحله بمیکرد انیرا ب یاحتمال حاتیو توض  نییاز افراد گروه را تع کیهر  فیمساله، وظا لیو تحل هیتجز

 حاتیاده، توضدخود را گزارش  يها تیفعال تیرا مشخص نموده و در نها نآ يها تیو اولو نییتع یآموزش يرا بر اساس سرفصل ها
که  ین مساله اصلمنظور، پس از روشن ساخت نی. بدمیرا در مورد مساله بکار بست دیجد يو اطالعات به دست آمده  میرا سنتز کرد

شهرستان خود  ستانماریرا در ب يکارآموز ورهراه دور بود که مطابق بخش نامه وزارت، د انیدانشجو يکارآموز یابیهمان نحوه ارزش
مشخص نباشد  نمارایچهره ب نکهیاز جمله ا یاخالق يجنبه ها تیضمن رعا انیگرفت تا دانشجو میگذراندند، گروه مربوطه تصم یم
اتاق عمل  یانرمو د یو مسئوالن آموزش مارانیاز ب یضمن تیشود، اخذ رضا يلمبرداریکامال ف يو يها تیچهره دانشجو و فعال یول

 ایدانشکده  یور آموزشنموده و آن را به ام ریز یعمل يمورد مهارت ها 5مورد از  3از  يبردار لمیف میو تنظ هیمربوطه اقدام به ته
 نییتع يریدگایها براساس اهداف  لمیگروه، ف یمربوطه، در پنل تخصص يها لمیف افتیارسال کردند. پس از در رگروهیمد لیمیا

). الزم 1 وستیشد(پ يشده بود، نمره گذار هیته یدرس يمحتوا نتیکه با توجه به بلوپر یستیو براساس چک ل ینیازبشده، مورد ب
هم به دانشجو و هم  از آن يگروه، نسخه ا ویدر آرش يعالوه بر نگهدار لم،یهر ف ینیشده از بازب هیته ییبه ذکر است که گزارش نها

 يمراحل 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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 ندیفرا ي: خالصه مراحل اجرا1جدول                                                      

 در این فرایند با رویکرد ماستریخی PBL هفتگانهمراحل 
صلی و شفاف سازي مفاهیم ابیان مساله  -1

 و کلمات

  

با برگزاري چندین جلسه درون گروهی، مساله اصلی یعنی 
لمات کنحوه ارزشیابی کارآموزي دانشجویان را بیان و مفاهیم و 

 نامشخص را مطرح و آنها را روشن و مشخص نمودیم و درمورد
 آنها به توافق رسیدیم

نقل قول دوباره مساله و مشخص نمودن مسائل و زیرمسئله – 2
 ها و مبانی

  

در جلسه اي دیگر با طرح دوباره مشکل، مهارت هاي عملی 
و  مرتبط با آن را که نیاز به توضیح و تفسیر داشتند، مشخص

در گروه به اجماع رسیدیم. همچنین در خصوص طراحی چک 
 امتیازدهی آن به توافق رسیدیملیست و نحوه 

تعیین وظایف در هر زیرگروه و مشخص نمودن مضامین – 3
 مورد پیگیري در هر زیرگروه

را  پس از تجزیه و تحلیل مساله، وظایف هر یک از افراد گروه
 تعیین و توضیحات احتمالی را بیان کردیم

شدن از آشنایی اعضا و دانشجویان با ضمن اطمینان حاصل  چک دوباره وظایف و مضامین مشخص شده – 4
 وظایفشان، نقش و وظیفه شان مجددا بازبینی شد

 تعیین پیامدهاي یادگیري در هر زیرگروه – 5

  

اهداف یادگیري را بر اساس سرفصل هاي آموزشی تعیین و 
 اولویت هاي آن را مشخص نمودیم

 تمرکز و فعالیت مستقل اعضا روي وظایف تعیین شده – 6

  

یک از اعضا در فرصتی معین به طور مستقل بر وظایف هر 
 تعیین شده تمرکز می کردند

 ائه محتواگزارش و ار -7

  

تز در نهایت فعالیت هاي خود را گزارش داده، توضیحات را سن
کردیم و اطالعات به دست آمده ي جدید را در مورد مساله 

 بکار بستیم.
 

 اتاق عمل: انیدانشجو یعمل يها مهارت

 فمور (شستن دست تا پوشش گان و دستکش) یشکستگ یعمل جراح يکردن برا اسکراپ -
 و...) هیامور مثل ارسال نخ بخ ی(در طول عمل و انجام برخ یالپاراتوم یعمل جراح يبرا يرکولریس -
 کیالپاراسکوپ یستکتومیکوله س يکردن دستگاه الپاراسکوپ برا آماده -
 هیکل یجهت جراح ماریدادن مناسب ب شنیدر پوز یهماهنگ -
 مغز و اعصاب یست جراح حیو توض شستشو -
 :يهوشبر انیدانشجو یعمل يها مهارت -
 با ماسک هیتهو -
 داخل تراشه يگذار لوله -
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 بزرگسال ماریب کی يبرا يریگ رگ -
 و چک کردن آن یهوشیکردن دستگاه ب آماده -
 ساله در الپاراتوم 8 ماریب يبرا ییراه هوا زاتیکردن تجه آماده -

 يبعد مسالی، در نمطرح شده راداتیبه منظور رفع ا ،یپنل تخصص ياعضا شنهاداتیو نظرات و پ انیاز گرفتن بازخورد از دانشجو بعد
 شکل اعمال شد: نیبد یراتییتغ

 اصالح و بازبینی بازخورد و پیشنهادات مطرح شده
مورد مهارت عملی در  5مورد از  3انتخاب 

دانشجویان ارزشیابی باعث سوگیري در بین 
 می شود

 Case نوع مهارت هاي عملی براي تمامی دانشجویان ثابت و به صورت
Study پروسیجر طرح شده می  3 می باشد (همه دانشجویان موظف به انجام

 باشند و انتخابی نیست)

  
چک لیست ارزشیابی براي مهارت ها یکسان 

 بود
رشته طراحی شد  براي هر مهارت چک لیست ارزشیابی جداگانه اي براي هر

گویه مشخص گردید که در سه حیطه (  8 ). این چک لیست در3و 2(پیوست 
 5/0قص ، نا1 کامل، ناقص و اشتباه) ارزیابی می گردد. که در نهایت نمره کامل

در عرصه  و اشتباه صفر براي هر گویه و در مجموع میانگین نمره نهایی کارآموزي
رم توسط کارآموزي دانشجویان که در طول ت نمره ارزیابی 12 که با 8 از صفر تا

قل نمره مربیان و مسئول گروه تجمیع و نمره نهایی دانشجو اعالم می گردد. حدا
. نمی باشد 4 و براي هر مهارت کم تر از 5 قابل قبول براي کل مهارت ها،

دیگر  دانشجویانی که نتوانند نمره قابل قبولی دریافت کنند حداکثر دو هفته
ر دارائه مطالب مهارت هاي عملی جدید می باشند که توسط اساتید موظف به 

 جلساتی که به منظور بررسی نمرات دانشجویان تشکیل می شود تعیین و چک
 لیست جدید طراحی می شود.

  
به جاي رضایت نامه ضمنی، رضایت نامه کتبی 

 از بیماران گرفته شود.
 رضایت نامه آگاهانه از بیمار اخذ شد.

  
دانشکده  یوزشاز معاونت آم یمکاتبات ،یو درمان یمراکز آموزش یآزمون، به منظور هماهنگ ياز مشخص شدن چارچوب ساختار بعد

گرفت.  یم صورت يلمبرداریف يصدور مجوزها يالزم برا یمربوطه انجام شد و هماهنگ يها مارستانیب یبا معاون محترم آموزش
هم  انینشجودا تیخدمات آنان، و سالمت و رضا افتیو سالمت در تیماران، در خصوص امنیآگاهانه از ب تیضمن اخذ رضا نیهمچن

 شد.  یحاصل م نانیاطم

، دانش  تیرضا ياامدهیپ ،يا قهیدق 7تا  5 لمیبه شکل ف یواقع طیدر مح ییدانشجو يتوسط گروه ها یعمل ياز انجام مهارت ها بعد
اقص و اشتباه  در سه سطح کامل، ن یمالحظات اخالق تیو رعا کیتکن يت در اجرامهار جر،یقبل از پروس يها یآمادگ ،يریادگیو 

 شد. یابیها، ارزش ستیچک ل بقو بر ط یپنل تخصص يتوسط اعضا
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 يدند. به طورش یابیارزش کیحاصل از مداخله، بر اساس دو سطح اول مدل کرك پاتر يامدهایپ ند،یفرا یاثربخش نییبه منظور تع 
شد، از  یط ممربو ندیفرا يعوامل موثر در اجرا هیبه کل رانی) که به عکس العمل و احساس فراگتیرضا ایکه سطح اول (واکنش 

درصد و  90 اول مسالیاتاق عمل در ن انیمورد سنجش قرار گرفت که در مورد دانشجو صاحبه،و البته م ینظرسنج يفرم ها قیطر
و در  درصد 87اول حدود  مسالیدر ن زین يهوشبر انیحاصل شده بود و دانشجو يمندتیدرصد رضا 95دوم حدود  مسالیدر ن

 MMTEستر مناسب هم باعث استفاده از ب ياروش داشتند. واکنشه نیا ياز اجرا يتمندیدرصد احساس رضا 93دوم حدود مسالین
 نوع آزمون کرده است. نیبه شرکت در ا قیرا تشو گرید انیو هم دانشجو دهیگرد يبعد يدر آزمون ها

 يامدهایت پتوان گف یپردازد، م یم انیدانشجو يمهارت ها يرینگرش و فراگ زانیم نییمدل مذکور، که به تع يریادگیسطح  در
از  انیدانشجو يمنددانش و توان زانیم شیسطح را داشتند چرا که آزمون، باعث افزا نیدر ا یابیارزش ییآزمون توانا نیحاصل از  ا

 قیامر از طر نیبا استرس کم تر، شد که البته ا طیمح کیدر  شتریب يریادگی يآنان برا يقمندعال شیو افزا یینمره نها قیطر
 احصاء شده است. یتوسط گروه پنل تخصص ان،یسنجش دانش، مهارت و نگرش دانشجو

 آمده است: MMTEآزمون  یابیاجرا و ارزش ،يزیرمراحل برنامه ک،یشمات ينما ریز در

 

 تعامل: يها وهیش

ن، اخذ شد. آ يدانشکده مطرح و موافقت اجرا یآموزش يمذکور، بعد از جلسات متعدد در گروه، در جلسات شورا ندیفرا شنهادیپ
 نیر شد. عالوه بر ادانشکده برگزا EDO ریبا مد يجلسات متعدد ج،یکار در بهبود نتا عیها و تسر یبه منظور انجام هماهنگ نیهمچن

ش دانشگاه، به با مرکز مطالعات و توسعه آموز يپژوهش در آموزش دانشگاه مطرح و جلسات متعدد يدر قالب طرح در شورا ندیفرا
 برگزار شد. ندیفرا يدر اجرا زهیانگ شیمنظور بهبود و افزا

 :دیکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک يآن در ارتقا جینتا يریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهیش

مورد  اتیمام جزئو با ت قیها به صورت دق طیهر کدام از مح جیکه نتا رفتیانجام پذ ریز طیمذکور در سه مح ندیفرا یو بررس نقد
 .استفاده قرار گرفت

 

 :نیمتخصص پنل

 Reflectionالب قدر  ندیفرا نیا يحاصل از اجرا يامدهایاول، پ مسالیآن در ن يو اجرا هیاول ندیفرا یپنل، پس از طراح نیا در
on action در  ندیفرا ياها و نحوه اجر ستیباعث اصالح چک ل امدهایپ نیو ا دیپنل، اخذ گرد ياعضا نطوریو هم انیاز دانشجو

 است. دهیآنان گرد يتمندیرضا شیو افزا انیدانشجو ییباعث بهبود نمرات نها زیآن ن جهیدوم شد که نت مسالین

 

 و دفتر توسعه آموزش دانشکده: یآموزش يشورا

و مورد نقد و  دیدفتر توسعه آموزش مطرح گرد ریدانشکده با حضور مد یآموزش يدر جلسات شورا ند،یفرا نیا يمراحل اجرا تمام
 قرار گرفت. یابیدر نحوه اجرا و ارزش یبررس
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 دانشگاه: یمطالعات و توسعه آموزش پزشک مرکز

متناسب  يدشنهایپ يمدل ها ند،یفرا یپس از بررس ،یدانشگاه، در مرحله طراح یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک ن،یهمچن
 نطوریپرداخته و هم ندی). در مرحله اجرا، به نظارت مستمر فراکیکرك پاتر یابیو مدل ارزش یخیماستر کردیبا رو PBLرا ارئه دادند( 

 ندیبا فرا يجار يندهایفرا ینیگزیامکان جا یاستخراج شده به منظور بررس جینتا ی، به بررسمتعدد تجلسا یط یابیدر مرحله ارزش
 مذکور پرداختند.

 

 حاصل: جینتا

دوم  مسالیر نمازندران د یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ ياتاق عمل و هوشبر يرشته ها انیدانشجو يبرا ندیفرآ نیا
شود)  اجرا  یم دهیدوم نام مسالیپس ن نی( که از ا 99-1400اول  مسالیشود) و ن یم دهیاول نام مسالیپس ن نی(که از ا 99-98
 21مل و اتاق ع یکارشناس يدانشجو 23هر دو رشته،  انیبه دانشجو  MMTEبه صورت  آزمون ندی. پس از شرح کامل فرادیگرد

 عمل شد: ریبه دو صورت ز جینتا یابیارز يآزمون شدند. برا نیداوطلب شرکت در ا يهوشبر یکارشناس يدانشجو

رفتن اصالحات انجام با در نظر گ جیبهبود نتا زانیم سهیمقا يبرا یبررس نی: امسالیدر نوع آزمون در دو ن انینمرات دانشجو یبررس
 بوده است. MMTEآزمون  يدوم برا مسالیدر ن رفتهیپذ

 رفتهینجام پذدر آزمون مذکور ا رفتهیاصالحات انجام پذ ياثرگذار نییجهت تع یبررس نی: ا MMTEاز آزمون  يتمندیرضا یبررس
 است.

 اتاق عمل پرداخته شده است. انیدانشجو يبرا مسالیدر دو ن   MMTEآزمون  جینتا سهی، به مقا1جدول  در

 مسالیاتاق 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  يبر رو یتمثب ریدوم، تاث مسالیدر ن  MMTEآزمون  يبرا رفتهیشود اصالحات انجام پذ یم دهیطور که در جدول باال د همان
 ت.شده اس یبررس يهوشبر انیدانشجو ينمرات برا نیا 2در جدول  نیاتاق عمل داشته است. همچن یکارشناس انیدانشجو

 مسالیدر دو ن يهوشبر انینمرات دانشجو سهی. مقا2 جدول

 نیمسال دوم نیمسال اول  

 MMTE 6.89±0.16 7.35±0.25 در آزمون نمرات

 يبر رو یمثبت ریدوم، تاث مسالیدر ن  MMTEآزمون  يبرا رفتهیشود اصالحات انجام پذ یم دهیجدول د نیطور که در ا همان
 داشته است. يهوشبر یکارشناس انینمرات دانشجو
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 يبرا بیآن به ترت جیتاپرداخته شد که ن مسالینمرات در دو ن P-Valueبه محاسبه   MMTEاثر آزمون  قتریدق یبررس يبرا
 داده شده است. شینما  3در جدول  ياتاق عمل و هوشبر انیدانشجو

 يتاق عمل و هوشبرا انیانشجودر د P-Valueبا استفاده از   MMTEاصالحات  آزمون  ياثرگذار زانیم سهی. مقا3 جدول

 P-Value رشته

 0.0053 اتاق عمل

 0.0029 هوشبري

 هده شده است.مشا مسالیدر دو ن انینمرات دانشجو نیب يشود، در هر دو رشته تفاوت معنادار یم دهید 3طور که در جدول  همان

 تیرضا انزیکه شامل م يا نهیگز 5 کرتیسوال ل کیاز   MMTEاز آزمون  انیدانشجو يتمندیرضا زانیم یبررس يادامه برا در
داشت.  ازیامت کیکم  یلیو خ ازیامت 5 يدارا ادیز یلیخ بیکم بوده است، استفاده شد و به ترت یلیمتوسط، کم و خ اد،یز اد،یز یلیخ
در جداول  بیترت به ياتاق عمل و هوشبر انیدانشجو يبرا تیرضا زانیم نی. ادیمحاسبه گرد مسالیدو ن يبرا يتمندیرضا زانیم نیا

 داده شده است. شینما 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  يهوشبر انیدانشجو تیرضا زانی. م5 جدول

 امتیاز میزان رضایت  

 91 نیمسال اول

 98 نیمسال دوم

  

موضوع  نیکننده ا دییتا يهم در رشته اتاق عمل و هم هوشبر مسالیدر دو ن  MMTEاز آزمون  انیدانشجو يتمندیرضا سهیمقا
ت. به دنبال اس افتهیبهبود  يریآزمون به صورت چشمگ نیا تیفیدوم، ک مسالیدر ن  MMTEاست که با انجام اصالحات در آزمون 

 استخراج شد: ریبه شرح ز ندیفرا نیا يها تیو محدود ایزاآن، م رامونیفوق و بحث پ جینتا لیتحل

  

 ها: تیمحدود

آن استفاده  نهیحالت به کهیاستفاده شد در صورت يا نهیگز 5 کرتیسوال ل کیاز  ان،یدانشجو يتمندیرضا یبررس يبرا ندیفرا نیا در
در  ریاز تاخ يریو جلوگ یاز بروز پاندم یناش یبحران ياول با توجه به فضا مسالیاستاندارد بوده است. در ن یسنج تیاز فرم رضا
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نوع  يهمسان ساز يبرا زیدوم ن مسالیسوال شدند. در ن کی نیمجبور به استفاده از ا انیمجر ،یآموزش يو برنامه ها ندیفرا ياجرا
 تک سوال استفاده شد. نیاز ا زین يتمندیرضا جینتا

 ینها متوجود نداشت و  جینتا سهی، امکان مقاOSCEهمچون  گرید جیرا يو آزمون ها MMTEآزمون  يتوجه به تفاوت ماهو با
 نوع آزمون را ذکر نمود. نیاستفاده از ا يایتوان مزا

 

 :ایمزا

 یابیبا در نظرگرفتن نوع امتحان و ارزش شتریب يریادگیتمرکز و دقت بر  توجه،

 از خطرات مسافرت و کرونا يریاسترس و جلوگ کاهش

 و زمان نهیصرفه بودن از نظر هز به

 انیتوسط دانشجو شنیپرزنت لیتمرکز و دقت به دل شیافزا

 )يقبل از ارسال (خود بازخورد لمیف شیرایو امکان
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 يحرفه ا يها يبر توانمند یمبتن یابیسنجش و ارز کپارچهی تیریمد ستمیو استقرار س یطراح

 ز سند تحول نظام سالمتبا توجه به چشم اندا ياریدرقالب الگ بوك 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-يدکترسارا صبور :ندیفرآ صاحب

 

 جعفرپور رهین-ياحسان مراد-یبیشع یدکتر عل :ندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

درقالب الگ  کولومیمنطبق بر کور يحرفه ا يها يبر توانمند یمبتن یابیسنجش و ارز کپارچهی تیریمد ستمیو استقرار س یطراح
 با توجه به چشم انداز سند تحول نظام سالمت ياریبوك دست

 

 :یاختصاص اهداف

در  یهر رشته تخصص کولومیبا توجه به کور يحرفه ا يها یستگیسنجش و ارزشیابی مبتنی بر شا کپارچهی تیریمد ستمیس یطراح
 ياریقالب الگ بوك دست

هر رشته در گروههاي دستیاري دانشکده  يحرفه ا يها یستگیسنجش و ارزشیابی مبتنی بر شا کپارچهی تیریمد ستمیس اجراي
 ياریدر قالب الگ بوك دست یپزشک

 يحرفه ا يها يدر کسب توانمند یتخصص ارانیدست یمشارکت و خودآگاه شیافزا



 

180 

 موزشآ ندیرد آن در فرا ای دییو تا ارانیدست يآموخته ها یابیدر آموزش و رد يزیدربرنامه ر دیمشارکت اسات شیافزا

 اطالعات در سامانه لینقاط کور آموزش در هر رشته با توجه به آمار تکم کشف

 یگزارش ارزشیابی و ارائه بازخورد به مسئوالن آموزشی در گروههاي دستیاري دانشکده پزشک تدوین

 یهر گروه آموزش یسانان يرویو ن یزاتیتجه يازهایتوسعه رشته ها و ن يبرا يزیر برنامه

 

 مسئله: انیب

آحاد مردم  شمسی، کسب جایگاه اول سالمت 1404از اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران در افق سال  یکی
در سند جامع  )1از طریق بهره برداري دانش پزشکی موجود و تولید علم و فناوري در سطح منطقه است.( 1404در منطقه تا سال 

ان شاخصه سطح سالمت و توسعه یافته ترین نظام آموزش پزشکی در منطقه، به عنو ینبه باالتر یابینظام سالمت، دست یعلم
د بخش آموزش ) به بیان دیگر، دستیابی به اهداف مذکور ، به طور مستقیم و غیر مستقیم به عملکر2مطرح شده است.( يعملکرد

قیم به عنوان تامین کننده مست خودپزشکی، به خصوص به بخش آموزش تکمیلی تخصص و فوق تخصصی پزشکی مربوط است که 
ت پزشکان متخصص و فوق تخصص در رشته هاي مختلف محسوب می شود، در واقع با ارتقاي سطح آموزش پزشکی، سطح سالم

د. در آموزش جامعه، بسترسازي براي رشد سریع اقتصادي، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی و رفاه جامعه امکان پذیر خواهد بو
تهاي ضروري براي کسب مهار یو باالخص مقاطع تخصص یعلوم پزشک يالینی جزء کلیدي کوریکولوم، در رشته هاب دعملکر ،یپزشک

موزش آرصد  يها وهیمحسوب مـی گـردد، بـا این حال پیچیدگی یادگیري در محیط بالین باعث شده اسـت تا همواره بحث ش
 یمختلف یابداع يها وهیمختلف از ش يو دانشگاهها نیباشد و محقق وجهمورد ت اران،یدست یتخصص يها یستگیشا یابیبالینی و ارزش

زکارآمـدترین روش ها ا یکیارزشـیابی  ندیاستفاده کنند، چرا که فرا ینیبال يها یستگیشا یابیاز ارزش يبه استاندارد یابیدست يبرا
 هست. زیبـراي بهبود کیفی آموزش ن

) بـه 3رار میگیرد (حال اغلـب روشهاي ارزشیابی، دانـش افـراد را مـی سـنجند و شایسـتگی حرفه اي کمتر مورد ارزیابی ق نیا با
وضوع در مقاطع م نی) ا5و4گونـه اي کـه رونـد ارزشـیابی دانشـجویان در بخـشهـاي بـالینی، اغلـب بـا نارضایتی توام است (

ست و به ا یمرتبط با رشته تخصص يضرور یعمل يها در ارائه محتوا و مهارتها يریادگیز تمرک که عمال یو فوق تخصص یتخصص
 کند. یم داینمود پ شتریشود، ب یرا سبب م ارانیدست ینیبال يها تیفعال يتبع آن حجم باال

دانشجویان خود را براي یکی از دغدغه هاي اساتید دانشگاههاي علوم پزشکی این است که بتوانند به درستی میزان دانش و مهارت  
حل مشکالت واقعی یا شبیه سازي شده مورد سنجش قرار دهند، که این نوع ارزشیابی سنجش عملکرد نامیده می شود. اولین هدف 

 يدانشجو یا دستیار پزشکی است که ارزش آن در کفایت و مهارت ها یستگیو شا تیصالح نبرنامه آموزش بالینی، نشان داد
دهد که یکـی از روشهـاي حـل مشـکالت  یقابل انکار است. تجارب مختلف نشان م ریدر برخورد با بیماران غ یو درمان یصیتشخ

شــده بــا اســتفاده از راهنمــاهاي یــادگیري  یــینآموزش بالینی، ارزشیابی مداوم و بررسی میـزان دسـتیابی بـه اهـداف تع
اسب، میتوان نقاط قوت و ضعف آموزش را شناسایی کرد و با تقویت جنبه هاي مثبت و ) با انجام ارزشیابی من6بــالینی می باشد.(

باعث انگیزه در دانشجویان شده  هارفع نارسایی ها، در راستاي ایجاد تحول و اصالح نظام آموزشی گام برداشت، ارزشیابی مؤثر نه تن
ي متعددي براي ارزشـیابی بـالینی وجـود دارد. از ایـن میان، نیز در ارزیابی فعالیتهاي خود کمک می کند. روشها دیبلکه به اسات

) الگ بوك وسیله ثبـت فراگیـر محـور است 9و8و7الگ بوك بعنوان یکی از موثرترین شیوه هـاي ارزشـیابی محسوب می گردد.(
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ده میشود، که چهارچوبی براي که تحت عنوان کارنوشت، آموزش نامـه، گـزارش روزانـه و دفترچـه ثبت مهارتهاي بالینی، هم نامی
) آشناسـازي دانشـجو بـا وظایف و 10سازماندهی و ثبت فعالیتهاي آموزشی مختلف فراهم می کند و باعث صرفه جویی در زمان(

اهداف یادگیري، هدفمندکردن تالش دانشجویان بـه سمت یادگیري وظایف محوله، هدفمندسازي تالش اسـاتید در جهت آموزش 
حال  نیشود. با ا ین، ایجاد تعامـل آموزشـی بـین یـاد دهنده و یادگیرنده و مستندسازي فعالیـت عملـی دانشـجویان مبه دانشجویا

به عنوان گروه هدف و اساتید به عنوان گروه  انیارزشیابی دوره اي محتوا و کیفیت الگ بوکها براساس نیازهاي در حال تغییر دانشجو
 يها تیشده باشد که فعال نیتدو يبه نحو  log book يکه محتوا یشود. در صورت یوب مطراح الگ بوك، امري ضروري محس

 یابیمناسب جلب کرده و ارزش يکند، توجه استاد را به انتخاب روشها یاستاد و دانشجو را مشخص م فهیرا نظم دهد، وظ یآموزش
 انیدانشجو در پا یابیحاضر شده و ارز نیدر بال يشترید بشود، استاد و دانشجو با اعتما یکند و باعث م یآسان تر م زیاستاد را ن
 يحرفه ا يمنجر به ضعف مهارتها ینیبال یتخصص يبه 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
آموزشی است.  يها وهیش رییبهداشتی و درمانی جامعه، مستلزم تغ يازهایانسانی متناسب با ن يروین تیدارد. ترب یرا در پ

 يوردهادستا نیدتریاز جد يریکه بتواند ضمن بهره گ ابدیدر جهتی توسعه  دینظام آموزشی با ،آموزش پزشکی معتقدند استگذارانیس
 يگسترش تعداد دانشگاهها اران،یشدن تعداد دست ادیز ،ياریدست يسازگار گردد. با توسعه رشته ها زیجامعه ن يازهایعلمی جهان، با ن

ضرورت  کیبه عنوان  ارانیدست يو 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  ياریدست يراستا، آزمون ارتقا نیمورد توجه است. در هم

 يارتقا ابییحال همچنان، ارز نیوزات بهداشت قرارگرفته است، با ا يشده و جز جدول آزمونها يزیبه صورت متمرکز برنامه ر
در آزمون ارتقا شرکت کند  دیارتقا به سال باالتر، با يتخصصی 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 ابییحداقل نمره ارز دیآزمون، با نیقبولی در ا يو برا

 مشروط شناخته می شود. ای

ور معمول نمرات ) چرا که به ط12است؛ ( ارانیدست يموجود در روند ارتقا لیمسا نیزتریاز چالش برانگ یاهدرون دانشگ یابیارز
جهت  یمره ارفاقن کیوگاها  تینمره کم اهم کیبلکه  به عنوان  نی،یساختارمند و ع ينه بر اساس روند اران،یدرون دانشگاهی دست

دون مالك قابل دفاع اغماض و ب نیشتریبه اشکال مختلف با ب زیشد که غالبا ن یلحاظ م ياریآزمون ارتقا دست ییباال بردن نمره نها
ده و هموارد مورد ابهام و اعتبار الزم برخوردار نبو ییاینمرات درون دانشگاهی از پا جه،یدر نت افت،یاختصاص می  ارانیبه دست یخاص

 قرار داشت.

را در دستور کار خود قرار داد، در الگ بوك  کیالکترون log bookبحث  شیپ يمشهد از سالها یاساس دانشکده پزشک نیهم بر
فالو آپ،  ،يقالب تعداد جلسات کالس تئور يبر 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 يراند،کارگاه ها،کنفرانس ها

 شیو پ ینیبه زمان در ثبت عملکرد بال یتوجه یب ایحداقل عملکرد قابل قبول و  يبرا اریمتعدد از جمله نبود مع لیاما باز هم به دال
 یواقع ریچندسال گذشته از جمله غ یو مشکالت متعدد گزارش شده در ط رهماعالم ن يبرا یآن و نبود سازوکار مشخص يازهاین

 یو به روزرسان رییثبت شده توسط استاد، در کنار تغ ندیفرا دیینبود نظارت و تا لیبه دل ارانیثبت شده توسط دست يتهایبودن فعال
آموزش  يساز کپارچهی يدر راستا یپزشک وزشوزارت بهداشت درمان و آم يها يریگیو پ یآموزش يرشته ها یبرخ يها کولومیکور
و به  رییلزوم تغ ،ياریدست کیاز پرچم داران بحث الگ بوك الکترون یکیمشهد به عنوان  یباعث شد تا دانشکده پزشک ياریدست

 تهایفعال داومبا ثبت م کیدر دستور کار خود قرار دهد، چرا که الگ الکترون 97را از سال ياریالگ بوك دست یاصالح و به روز رسان
و  دیرا مشخص می نما نییبه اهداف بال ابییموارد عدم دست ،يریادگی تیبر اساس اهداف آموزشی، عالوه بر تثب نییبال يکهایو تکن



 

182 

گروه  کیاستاد و عملکرد  ابییجهت آزمون ارتقاء، بلکه ارز اریدست يحرفه ا يها یستگیشا ابییدقت و صحت آن نه تنها در ارزش
دهد. لذا فراهم نمودن یک  یآموزش مورد توجه قرار م تیفیو ک يبهره ور يارتقا يبرا ،یآموزش يتهایفعال تیدر هدا زیآموزشی را ن

می تواند  به   کولومیبر کور یسیستم یکپارچه سنجش و ارزیابی عملکرد دستیاران بر پایه تعریف مراحل و نیازهاي آموزشی مبتن
 ند آموزش باشد.یدر فرا یمناسب یتیریعنوان ابزار مد

خاص  طیشرا و ازهاین کیبه تفک ياریدر الگ بوك دست یابیسنجش و ارز کپارچهی ستمیس يو اجرا یطراح  حیرو، تشر شیپ ندیفرا
 ارانیستد يحرفه ا یستگیشا یابیآن، جهت ارزش يتوسعه ا يو ضرورت ها یتخصص کولومیو انطباق آن بر کور یهر رشته تخصص

 باشد. یم دمشه یرشته فعال در دانشکده پزشک 23در 

 

 :یخارج اتیتجرب

 Eric Holmboe العه آموزش در مطالعه اي نقش ارزیابی را در آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندي بررسی کرده است. در این مط
از ویژگیهایی مانند  سیستم ارزیابی بایدمبتنی بر توانمندي را مستلزم یک سیستم ارزیابی مطمئن و چندجانبه دانسته است، که این 

 )13یفی استفاده نماید.(و مبتنی بر معیار بودن برخوردار باشد و از روشها و ابزارهاي ارزیابی و ارزیابی کمی و ک یتداوم و پیوستگ

 Machado ) ژوهشگران پدند. انجام دا ـلیدر دانشگاه برز یدانشجوي پزشک 349) مطالعـه اي را بـا مشارکت 2008و همکـاران
 قیمسئله دق برمبناي حل ريیادگیهم دوره در سـنجش  يدانشجو یابیو ارزش یابیخـود ارزشـ ایکه آ ندینما یقصد داشتند بررس

درصـد)،  10انشجو (د یابیهـر فـرد، شـامل خـود ارزش یآموزشـ نـدیفرا ییبه منظور محاسـبه نمره نهـا یابی. روش ارزشریخ ایاست 
گرفت.  یاد انجـام مـبود که با نظارت است یدرصد) نمره کل 10( ـهیدانشـجوي هـم پا یابیدرصد) وارزشـ80توسـط استاد ( یابیارزشـ

 یابیاز نمرات ارز شتریبـه طـور مداوم ب ـهیدانشجوي هـم پا یابیو ارز یابیپژوهش نشان داد که نمـرات حاصـل از خود ارز جینتا
 )14توسط استاد بود.(

 Krieger ) لیوره، به دلد یدر ط ینیدفترچه ثبت مهارت هاي بال لیگرفتند که تکم جهی) درمطالعــه خــود نت2001و همکــاران 
دفترچه ثبت  لیبه منظور تکم ییها تیمهـم اسـت کـه موقع نیموثر است. بنابرا حیبـه اطالعات صح یابیدر دسـت ینـینظـارت ع

 ).15شـود( هدر نظرگرفت ینیمهـارت هاي بال

 یدرحرفه پرستاري بررس موثر ريیادگیبرروي تعمق، تفکر و  ینیدفترچه ثبت مهارتهـاي بـال ریتاث ایمطالعـه انجـام شده در استرال در
 ).16کردند( ادیپرستاري  یبه اهداف عال دنیبراي رس یابزار به عنـوان راهـ نیشد. پژوهشگران از ا

نشـان  جیتـانانجام شـد،  ستیو چک ل ینیدو روش دفترچه ثبت مهـارت هـاي بال سهیور مقاکـه به منظ ـزین يگریمطالعه  د در
 )17(دارنـد. شـتريیب تیرضـا ینیدفترچه ثبت مهارت هاي بال هیبر پا یابیدرصد) ازارزش 71/85( انیداد کـه دانشجو

Patil ) نکهیو عالوه بر ا استاد و دانشجو شده نیفوري، سبب تعامـل جـدي بـ ییو راهنما قی) نشان دادند که تشو2002و همکاران 
بازخورد مناسـب  مناسب دانشجو توسط استاد و یابیمناسب براي ارزش ییدارد، فضا ییموثر نقش به سزا يریادگی زانیم شیبر افزا
 )18. (دکن یرا فراهم م یابیارزشـ

 

 :یداخل اتیتجرب
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کردند که  انیري، ببا عنوان بررسی الگ بوك در بخشهاي بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستا یو همکاران در پژوهش ینجف
ه نیازهاي یادگیري اساتید در خصوص الگ بوك مثبت تر از دانشجویان بود؛ اما از آنجایی که الگ بوك بایستی برطرف کنند  دگاهید

 )19مر امري ضروري است.(در محتوي آن به طور مست يدانشجویان باشد، بازنگر

کردند . در این  براي ارزشیابی برنامه هاي آموزشی در گروههاي آموزشی استفاده انیو همکاران از الگ بوك هاي دانشجو دهقانی
که دانشجویان، مشکالت موجود در عرصه هاي آموزشی را  تعیین کرده اند.  آنها نتیجه گیري کردند که درصورتی نیمحقق ،یبررس
ه به خوبی توجیه شوند، در مورد اهمیت و نقش کارنامه عملکرد بالینی در ارزشیابی و بهبود برنام زشید ودستیاران گروههاي آمواساتی

 )20می توان از کارنامه عملکرد بالینی براي ارزشیابی برنامه آموزشی استفاده نمود.(

 یابیارزش د،یاسات ان،اریبرنامه ها، دست کیستماتیس تیریها، مد کولومیرسالت برنامه، کور يچالش ها يو همکاران در مطالعه ا ییایض
 يا در ارتقار یبخش نیو مشارکت ب یالملل نیب يها، گسترش برنامه ها، توسعه حضور در عرصه ها رساختیبرنامه ها، منابع و ز

 )21را ارائه کردند.( یمختلف يو راهکارها ییشناسا رانیا یتخصص قو فو یتخصص یآموزش پزشک

 يو پیگیر انیانشجوو همکاران در دانشگاه علوم پزشکی اراك با استفاده از سیستم تحت وب، سیستم ارزشیابی عملکرد بالینی د زند
ره دهی و مقایسه پرستاري از طریق تلفن همراه را طراحی نمودند که در این سامانه تحت وب امکان نم Onlineو  ثبت اعتراضات  

 )22.(تدانشجویان با هم وجود داش

اختند که پرد ياریبا قالب جلسات الگ بوك در آموزش دست ياریدست ينمرات ارتقا نیب یهمبستگ یو همکاران به بررس يجواد
 نیوجود دارد و ب يرابطه معنی دار ياریدست يدر آزمون ارتقا ارانیدست تیبا موفق يتئور يکالس ها نینشان داد که تنها ب جینتا

 نییبال يارت هابه دور از آموزش مه  یآموزش يها تیفعال نیهمخوانی مشاهده نشد. همچن وزشیآم يها تیسؤاالت  آزمون با فعال
 )13بود.(

دادن  ان،ینشجوعدم کنترل کار تک تک دا ان،یدانشجو دگاهیاز د ینیبال یابیارزش يخطا نیتر عیو همکاران شا یمطالعه فرخ در
 یقبل يهارتهام یمنصفانه نمرات، عدم بررس میعدم تقس ان،یت توسط همه دانشجواطالعا لیبه دانشجو، عدم تکم یواقع رینمرات غ
 )23دانشجو بر اساس هدف ذکر شده است. ( یابیو قوت به دانشجو و عدم ارز فعدم انعکاس نقاط ضع ان،یدانشجو

 ـادیز یلیو خ ادیز نزایبه م انیدرصـد دانشجو 2/80 ،ینیبـال یابیو همکـاران در مورد عوامل موثر بـر ارزشـ یمطالعـه نـارنج در
 )24نمودند. ( یم دیگام به گام تاک یابیبـر ارزشـ

 

  ):یمختصر(فارس شرح

 :ازیمورد ن راتییتغ یعموم یازسنجیمشکالت سامانه الگ بوك سالم، مرور متون و ن یگام اول : بررس

درمانگاه، ژورنال کالب،  ،يتئور يموجود شامل کالس ها یآموزش يبر قالب ها شتریشده بود که ب یطراح يبوك سالم به گونه ا الگ
 نیمشهد جزء اول یبود و دانشگاه علوم پزشک ریالگ بوك در نوع خود کم نظ نیداشت. گرچه که در شروع کار ا دیاتاق عمل و .. تاک

 کیبه عنوان  زین ستمیس نیموجود، ا يها تمسیس ریهمچون سا نحالیبود با ا ياریدر مقطع دست كالگ بو يدارا يدانشگاهها
و  رانیتوسط مد ازین نیموجود داشت. کم کم ا يها یو رفع کاست یبه ارتقا، به روزرسان ازین يریادگی نیو همچن یابیارزش ستمیس

و  هایماریتمام ب يریادگیاز  نانیالگ بوك، که اطم یاز اهداف اصل یکیبتواند  دیبا ستمیس نیشد که ا یاحساس م ستمیکاربران س
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 اریدست يریادگی یابیو ارزش شیامکان پا نکهیعالوه بر ا بیترت نیهر رشته است را پوشش دهد. به ا کولومیکور دیمورد تاک يمهارتها
توانستند گروه  یم زیدانشکده و دانشگاه ن استگزارانیو س رانیوجود داشت، مد دیتوسط اسات کولومیکور يریادگی يدهایبر اساس با

 دیجد 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  عیشانا يماریب اینادر  یعمل جراح کیبا  یشد که بالفرض اگر مواجهه آموزش یم يزیبرنامه ر يبه گونه ا دیبا

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  يها یشد و بر اساس مذاکرات متعدد و بررس یم دهیشیاند یداتیتمه ار،یدست یلیدوره تحص انیموجود قبل از پا ازین

 یچشم انداز بلند مدت در دانشگاه، طراح کیسامانه واحد به عنوان  کیتحت  انیشجودان يتهایفعال يساز کپارچهی مجمله لزو
تجارب  یبررس ،یمشکالت سامانه قبل یبررس يمطالعات متعدد برا دیسامانه جد یدر دستور کار قرار گرفت. جهت طراح دیسامانه جد

 یسامانه در حالت کل دمانیچارچوب چ هیاول سینو شیاغاز شد و پ یو دانشگاه یوهخاص درون گر يازهایامر و ن نیدر ا یجهان
 .دیرس بیو به تصو هیآن ته

رك، کنفرانس مشت مثل جلسات ژورنال کالب، گراند راند، یآموزش يبر قالب ها دیتاک يشد که به جا نیبر ا میتصم دیجد یطراح در
هر رشته بر  دیورد تاکم يو مهارتها یآموزش يدهایر بامورد توجه قرار گرفته بود، ب یدرمانگاه، اتاق عمل و ... که در الگ بوك قبل

 یدر لزوم دسترس وزارت متبوع يها يریگیبا توجه به پ نیگردد. عالوه بر ا دیشده توسط وزارت متبوع تاک نییتع کولومیاساس کور
 دیمروار يشورکسالم به سامانه  یشد که بستر الگ بوك از سامانه درون دانشگاه نیبر ا میتصم اران،یبه الگ بوك دست ینظارت

 )1وستیشود. (پ جامبر بستر سامانه مذکور ان دیجد یمنتقل گردد و طراح

 

 ياریدست یدر هر رشته آموزش يسامانه ا يازهایمرتبط با ن یتخصص یازسنجیدوم: ن گام

ر رشته و حداقل ه یآموزش يدهایو باقرار گرفته  یمورد بررس یدر دانشکده پزشک کیهر رشته به تفک کولومیکور ند،یادامه فرآ در
مرحله  نیه در اک ی. مشکلدیاستخراج گرد اریدست یسال آموزش کیبه تفک کولومیبر اساس کور يماریهر مهارت و ب يشده برا نییتع

سال  کیا به تفکها، حداقل ه کولومیاز کور یمختلف بود. به عنوان مثال در بعض يرشته ها کولومیرکو یکپارچگیوجود داشت عدم 
 شیعداد آزمات 250 دیدر کل با یشناس بیآس اریدست کیشده بود که به عنوان مثال  نیینشده بود بلکه صرفا تع نییتع یآموزش

 یوارد اصال حداقلم یدر بعض نکهیا ایانجام دهد؟  یدر چه سال دیباتعداد مهارت را  نیمشخص نبود که ا یول زکندیرا آنال روسیو
 کیبود که  مشخص کرده کولومیتخصص طب اورژانس،صرفا کور ایکودکان  يهایمارینشده بود، مثال در رشته ب نییآموزش تع يبرا

امکان  يده بود. برانکر نییتع یرا بر حسب سال آموزش يریادگیزمان  ایمثال تعداد  یول ندیمهارتها را آموزش بب نیا دیبا اریدست
تا  یآموزش يدر همه گروهها ستمیس یکپارچگیلزوم حفظ  نیآنها و همچن یموزشو نظارت بر روند آ ارانیدست یابیو ارزش شیپا

 يازهاین ياستادر ر یتخصص يها یآماده شد بررس هیچارچوب اول نکهیبعد از ا جهیبود. در نت يوارد ضرور نیحد امکان دانستن ا
 نیفت. در اقرار گر یمورد بحث و بررس یآموزش يمورد نظر هر گروه با مشارکت خود گروهها یفرع يها دمانیخاص هر رشته و چ

د موارد شمصوب، از آنها خواسته  یضمن اعالم چارچوب کل ،یآموزش يجلسات متعدد و مذاکرات مختلف با گروه ها یمرحله ط
 )2وستی(پندیگروه اعالم نما يجرهایگروه خود را در قالب پروس یو اصالح يشنهادیپ

 

 و ساختار آن اترییتغ ياستراتژ نییسوم: تع گام
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شته و تخصص چارچوب خاص هر ر ،یآموزش يبا گروه ها يو حضور ینامه ها مذاکرات و جلسات متعدد تلفن يتوجه به جمع بند با
انه مشخص شد. سام ریمشخص شد و در قالب ورود اطالعات دانشجودر چند ساختار متعدد با توجه به درخواست گروه ها/ استاد/ مد

 )3وستی(پ

 

 دیك جدسامانه الگ بو یطراح يدانشگاه، در راستا یاطالعات معاونت آموزش يچهارم : مذاکره با کارشناسان فناور گام
 راتییتغ يشده در استراتژ نییو امکانات تع ازهایبا توجه به ن

دانشگاه قرار  یآموزشاطالعات معاونت  يکارشناسان فناور اریسامانه در اخت یشده مورد نظر در طراح نیفاز چارچوب تدو نیا در
 )4وستی. (پردیدانشکده قرار گ اریدر اخت یجهت طراح یبا توجه به الزامات فن ازیگرفت تا بستر مورد ن

 

 لومکویهر رشته با نظر به کور کیبه تفک ارانیدست يحرفه ا يها یستگیاطالعات منطبق بر شا يپنجم: آماده ساز گام
 رشته

رشته و  لومکویخود را که منطبق بر کور ياریمقطع دست یآموزش ینیبال يخواسته شد مهارت ها یآموزش يادامه از گروه ها در
. پاسخ ندیال نماباشد ارس یموجود در گروه م یواقع زاتیحال امکانات و تجه نیو در ع ياریدست تیترب يحرفه ا یستگیشا يازهاین

آموزش  نیسئولمگروه و  رانیگرفت و با ارتباطات متعدد با مد یمجدد قرار م یمورد بررس شکدهتوسط کارشناسان دان یارسال يها
 )5وستیگرفت. (پ یدر سامانه قرار م ینواقص آن برطرف و در کارپوشه آماده طراح ياریدست

 

 در آن و رفع نواقص دیالگ بوك جد يو اجرا لوتیگروه پا نییششم: تع گام

 دیالگ بوك جد يراجهت اج لوتیبه عنوان گروه پا مان،یزنان و زا یمرحله گروه آموزش نیدر ا ند،یمقدمات فرآ ياز آماده ساز بعد
دانشگاه و  یزشاطالعات معاونت آمو يفناور ریمد اران،یدست د،یاسات هیدرمحل گروه زنان با حضور کل يانتخاب شد. جلسه حضور
 دیو اسات ارانیدست يبرا دیو نحوه ورود و پر کردن اطالعات، الگ جد دیالگ جد یشد و بعد از معرف لیکارشناسان دانشکده تشک

ماهه،  6 یازه زمانبدر  دیو اسات ارانیاطالعات توسط دست لیو مقرر شد که با تکم دیفعال گرد 97از آذر ماه  مانیگروه زنان و زا
صالحات انجام اگردد که بر اساس آن  افتیدرکاربران  شنهاداتیو پ یحمختلف اصال ينقایص اولیه نرم افزار مشخص و بازخوردها

 شود.

 

وسط تپاسخ هر گروه  يوجمع بند ازهاین کولوم،یاطالعات گروه ها بر اساس کور يو بارگذار دمانیچ یهفتم: طراح گام
 ياریکارشناس الگ دست

ر گروه و رشته ه يشده برا نییتع یبا توجه به طراح زین یگروه آموزش 23گروه زنان، اطالعات  لوتیماهه پا 6مدت زمان  یط در
 .دیردگدر سامانه آماده  ینترنتیاز چند هزار صفحه ا شیو منظم دانشکده با گروه، در ب ایتعامل پو جهیدر نت یتخصص
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 ياو اعض رانیهر گروه بر اساس نظر مد يشده برا یو اصالحات ساختار الگ طراح هیدییتا افتیدر ندیهشتم: فرا گام
 یشیآزما يگروه 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
فر از دون ای کیتوسط  یشیالگ، به صورت آزما یمشکالت احتمال صیو تشخ دمانیچ دیی. سپس جهت تادیرس یالگ، م یآموزش

 يارد فاز بعدمدت رفع و سپس و نیا یشده در ط ییشد. مشکالت شناسا یگروه اجرا م هرهفته در  کیو غالبا به مدت  ارانیدست
 )5وستی. (پدیگرد یم

 

هر  يراب دیاطالعات جهت شروع به کار الگ در سامانه مروار لیتکم ينامه و راهنما وهیو ش ینهم: ارسال نامه رسم گام
 گروه ها يتوجه به همکار مرحله با 4در  یگروه آموزش

شروع به  یونیه اتوماسنام یکرده بود ط افتیدر هیدییتا زیانها ن یشیآزما يو اجرا یکه سامانه آنها طراح ییمرحله بعد، گروه ها در
امه ارسال ن وستیبه پ زیسواالت مطرح شده پمفلت راهنما ن ایبه مشکالت  ییشد. جهت پاسخگو یم یآن اطالع رسان یکار رسم

 یبانیود و پشتبسواالت و مسائل مرتبط با سامانه  يساعته پاسخگو 24به طور  زیالگ دانشکده ن اسکارشن نکهی. ضمن ادیگرد یم
 )6و7وستیداد. (پ یمرتبط با آن را انجام م

 

 کیبه تفک دیو اسات انیجهت دانشجو دیسامانه جد ییآموزش و پاسخگو ،یهیجلسات توج يدهم: برگزار گام

 در مورد سامانه در اشکال مختلف برگزار شد ییو آموزش و پاسخگو یهیهر گروه جلسات توج يازهایتوجه به ن با

سواالت  داشتند که کارشناس الگ دانشکده در گروه مربوطه حاضر شده به یدر خواست جلسه گروه یآموزش يگروه ها یبرخ •
 را ارائه داد. ازیمورد ن يآموزش ها ایپاسخ داده و 

 ریسا ياسخگوپو  افتیآموزش را از کارشناس الگ دانشکده در يبه طور تک نفر ارانیدست ییدانشجو ندهیگروه ها نما یر برخد •
 گروه خود بود. ارانیدست

 دند.کر یم افتیالزم را در يها ییراهنما يحضور ای یبا تماس تلفن کیاستاد به تفک ای اریهر دست زین ییگروه ها •

 شدند. ییاطالعات پاسخگو دییآموزش نحوه تا يبرا ياغلب به صورت فرد زین دیاسات •

 لیتکم يراهنما اطالعات در سامانه مذکور و لیو لزوم تکم تیدر مورد اهم یحیتوض زیورود ن دیجد ارانیدست یهیدر جلسه توج •
 آن ارائه شده است.

 

تاد و در دو پنل اس یهر گروه آموزش کیاطالعات در سامانه، به تفک دییو تا لیتکم ي: ارسال گزارش آمارازدهمی گام
 دانشجو
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جداگانه  يامه هان یو ط هیته 98 ماهیدر د اریاستاد و دست کیبه تفک ياریآموزش دست يگروه ها يسامانه برا يگزارش آمار نیاول
 )8وستیره ارسال شد. (پدوبا زین 99گزارشات دراسفند  نیآنها فعال شده بود ارسال شد. ا يکه سامانه تا آن زمان برا ییگروه ها يبرا

 

هر  طیراو دانشکده جهت اطالع از ش یگروه آموزش نیرابط ب ندهینما نییدوازدهم: بازخورد و تعامل با گروه با تع گام
 ندهیمسائل آ تیریگروه و مد

 یطراح نکهیا توجه به ابشود و  یرو به رو م یمختلف يهمواره چالشها و بازخوردها دیسامانه جد يو راه انداز یطراح نکهیتوجه به ا با
مطرح شد که  یالتابهامات و مشک زین عیفاز وس يحال در اجرا نیهر گروه انجام شده بود با ا یتخصص يازهایصفحات با توجه به ن

از گروه ها  ينامه ا یراستا ط نیبه وجود آمد در ا ارانیستبه د یینظرات آنها جهت پاسخگو افتیبا گروه و در یبه تعامل تخصص ازین
 يازهایکنند تا ن یرفامر مع نیدر ا يتوانمند خود در جهت همکار ارانیدست ایجوان و عالقه مند و  دینفر از اسات کیخواسته شد تا 

با توجه به  یخاص تراییشده باشد که هر زمان که گروه تغ دهیدر سامانه د ییایتوجه و پو ردسامانه همواره مو یو اصالح يتوسعه ا
 )9وستیرا مدنظر داشت بتوان اعمال کرد.(پ طیشرا

 

 و اصالح ینی: بازبزدهمیس گام

رتقا ساختار ادر جهت  يمتعدد يها ینیآنها بازب ارانیو دست یآموزش يکارشناس الگ و گروه ها نیماب یتوجه به تعامالت ف با
 )10وستیدردستور کار قرار گرفت که از آن جمله : (پ

 ژورنال کالب، درمانگاه و ... ،يمثل کالس تئور یآموزش ياضافه شدن قالب ها •

 اعمال شد. یاساس راتییتغ ینیگوش حلق ب يدر 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 ارانیط دستانجام شده توس يتهایگروه از فعال ریمد يریمشاهده و گزارش گ یاز گروه ها دسترس یبه برخ •

 

 تعامل: يها وهیش

 ارانیبورد 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

ه واتساپ و کارشناس الگ دفتر توسعه آموزش دانشکده در قالب دو گرو ارانیو دست یآموزش يگروه ها نیب يو همکار تعامل
 )12وستی(پ

 یآموزش يگروه ها ارانیدست يمتعدد کار با سامانه برا یآموزش يکارگاه ها برگزاري
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 )13وستیاطالعات در سامانه و ضوابط آن(پ لیتکم يپمفلت راهنما برا نیو تدو یطراح

 )6وستی(پ یهر گروه آموزش يشروع به کار برا خیاعالم تار یونیاتوماس ينامه ها ارسال

 )8وستی(پ مسائل مرتبط با سامانه يریگیپ ي) برااریدست کیو  یعلم اتیعضو ه کیرابط توسط هر گروه ( ندهینما کی یمعرف

 )7وستیاستاد و دانشجو (پ کیگروه ها به تفک يبرا يگزارش عملکرد ارسال

 )14وستی(پدیاطالعات درسامانه جد لیتکم زانیالگ بوك با توجه به م یرات درون بخشواعالم نم محاسبه

 )15وستی(پ مارستانهایو ب یآموزش يگروه ها یگزارشات الگ بوك جهت مستندات اعتباربخش ارسال

 

 حاصل: جینتا

 لیتکم يبرا یمانبازه ز نکهیشده و با توجه به ا يساز یماژور کامال درون ياطالعات در سامانه خصوصا در گروه ها لیتکم ضرورت
 ارانیود و دستش یم دهید دیاسات دییو تا لیدر تکم ارانیتوسط دست یخوب يها يریگیشده پ فیتعر جریاطالعات مرتبط با هر پروس

 شوند. یخود م یآموزش يتهایفعال يریگیملزم به پ

وجود  جریدر هر پروس ارانیدست یآموزش تیاعالم وضع ایو  ینمره ده يبرا یمشخص اریسامانه الگ بوك سالم که مع برخالف
سال  کیه تفکبهر رشته  ارانیرا مشخص کرده و دست جریهر پروس يتمام، تعداد حداقل انجام برا تیسامانه با شفاف نینداشت، ا

ر آموزشی) تارت بر مقطع پایین کمک دوم، مستقل تحت نظارت استاد، مستقل، نظ اول،ونقششان در آن (مشاهده، کمک  ياریدست
 کنند. یرصد م يجریخود را در هر پروس تیوضع

خواستند آن را  یخارج از دانشگاه م طیدر مح ارانیکه دست یداشت و در صورت لیتکم تیدانشگاه قابل طیصرفا در مح یقبل سامانه
سامانه  کهید. در حالبازهم بدون اشکال نبو یمشکل به مرور حل شد ول نیبودند. اگرچه ا يگریکنند ملزم به نصب نرم افزار د لیتکم
عدم وجود وقت  و ارانیمتعدد دست فیمساله با توجه به وظا نیدارد که ا زیدانشگاه را ن طیاز مح ارجدر خ یامکان دسترس دیجد
 دهد. یم شیا افزار یافتیو صحت اطالعات در لیپر کردن سامانه، سرعت تکم يبرا مارستانیب طیدر مح یکاف

هفته  کیحداکثر  یو پسورد مختص هر دانشجو و در بازه زمان وزریو با  يبر خالف سامانه سالم اطالعات به شکل فرد دیجد سامانه
 اریم دستهدهد و  یشبه را کاهش م کیغلط و  يموضوع هم امکان گزارشها نیگردد. ا یم لیتکم جریبعد از انجام هر پروس يا

 نی. عالوه بر ادیکم رنگ نشده است موارد را ثبت نما ینیکه هنوز حافظه انجام مهارت بال يهفته ا کی یموظف است در بازه زمان
 دهد. یرا کاهش م تیعامکان ثبت خارج از واق زین اریاستاد ناظر بر مهارت انجام شده توسط دست دیجهت تائ يهفته ا کی یبازه زمان

کرده  جادیا يتر عیدانشکده در سطح وس رانیگروه ها و مد رانیو مد ارانیدست يآموزش ها را برا تیرین مدامکا يدوره ا گزارشات
خود  يحرفه ا يها يآموزش توانمند يدر راستا یو گروه آموزش دیاز اسات یداند که چه توقعات یم اریکه هم دست ياست. به نحو

 رانینظر دارد. مد ریآن ها را ز يها يتحت نظارت خود، توانمند ارانیدست يتهایرد فعال ای دییتا کانداشته باشد و هم استاد با ام
 يدر راستا ابهامات مختلف یمشاهده کرده و به طور کل ياریگروه خود را در آموزش دست تیوضع یقاب کل کیدر  زیگروه ها ن

 تیوضع نیرچه ادهد، اگ یرا انجام م ازیرد نمو يها يریگیخود پ گاهیدر جا کیآموزش و نمرات مرتبط با الگ رفع شده است و هر
 است. ندیبر بهبود و ارتقا فرآ یآموزش يرده ها یدر تمام یعزم کل یول ستیال مورد نظر دانشکده ن دهیهنوز در حالت ا
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و  یتخصص ارانیدست ینیآموزش بال طیمح یابیجهت ارز DREEMیابیارزش يالگو يساز ادهیپ

 COVID-19 يریگ بابل در دوران همه یدانشگاه علوم پزشک یو 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

 

 يریام یقائم میمر :ندیفرآ صاحب

 

فرزان  یروانیش ایغالم ن نبیزاده ز بیحب اسمنی يپور زهرا مراد ییحی وسفیمطلق  ینیحس نبیز دهیس :ندیفرآ همکاران
 یفیسمانه شر ياوالد هیسم انیمانیسل قهیصد یروزجاهیعرب ف ینادعل يمحسن محمد یجهان یمحمدعل یروشنک ثاقب رخواهیخ

 خداداد فاطمه حسن زاده قیعباس پور صد نبیفِائزه آقاجانپور ز یفیشهربانو لط

 

 :یکل هدف

بابل  در همه  یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست ینیآموزش بال طیاصالح مح  یابیجهت ارز  DREEMیابیارزش يالگو يساز ادهیپ
 COVID-19  يریگ

 

 :یاختصاص اهداف

 يریبابل در دوران همه گ یوابسته به دانشگاه علوم پزشک ارانیدست ینیبال يها طیدر مح يریادگی تیفیک یابیارز -
COVID-19 

 COVID-19 يریبابل در دوران همه گ یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست ینیآموزش بال دیعملکرد اسات یابیارز -
 COVID-19 يریبابل در دوران همه گ یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست یعلم يتوانمند یابیارز -
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 COVID-19 يریبابل در دوران همه گ یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست یاجتماع طیشرا یابیارز -
 COVID-19 يریبابل در دوران همه گ یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست ینیبال یآموزش يفضا یابیارز -
رسشنامه پ جینتا یبابل بعد از بررس یوابسته به دانشگاه علوم پزشک ینیبال يها طیدر مح يریادگی تیفیک يارتقا -

DREEM نقاط قوت و ضعف ییو شناسا 
 ییناساشو  DREEMپرسشنامه  جینتا یبابل بعد از بررس یدانشگاه علوم پزشک ینیآموزش بال دیعملکرد اسات يارتقا -

 نقاط قوت و ضعف
 ییشناساو  DREEMپرسشنامه  جینتا یبعد از بررس نیبابل در بال یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست یعلم يتوانمندیارتقا -

 نقاط قوت و ضعف
نقاط  ییو شناسا DREEMپرسشنامه  جینتا یبابلبعد از بررس یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست یاجتماع طیشرا يارتقا -

 قوت و ضعف
 ییاساو شن DREEMپرسشنامه  جینتا یبابل بعد از بررس یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یآموزش يفضا تیفیک يارتقا -

 نقاط قوت و ضعف

 

 مسئله: انیب

 ارینقش بس نهمچنی و هادانشگاه  یو درمان یدر نظام آموزش ارانیدست ژهیبنابر نقش و یپزشک یو فوق تخصص یتخصص آموزش
کشور برخوردار است و  ارتقاي آموزش پزشکی  یدر نظام آموزش عال يدیکل تاهمی از جامعه سالمت نظام در آموختگانمهم دانش 

 تیفیک يرو تحول و ارتقا نیهاي اصلی سیاستگزاران آموزش پزشکی است و از ا دغهتخصصی و فوق تخصصی همواره یکی از دغ
 ستمیعملکرد س در ارتقاء و بهبود يدکلی از ارکان ارانیو صاحب نظران است. دست ییاجرا نیمسئول يجد هاي دغدغه از هاآموزش آن

است (.. اما از  ارانیبر عهده دست یعلوم پزشک یآموزش اکزدر مر مارانیب روزيشوند و درمان شبانه  یمحسوب م یو درمان یآموزش
گذاشته ؛  یپزشک رانیفراگ هیکل لیو تحص یسبک زندگ ژهیوبه ،یزندگ يهابر همه جنبه يادیز 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 کاري، نبود پروسیجرها و موارد بالینی، دسترسی آنان را به رنج وسیعی از موارد بالینی کاهش  ینیبال يها

تجربیات بالینی در طول تحـصیل باعث افزایش سطح اضطراب، ترس از ناتوانی انجام کارهاي بالینی و  داده است. ناکافی بودن این
اصالح  يو اقدام برا ینیمسائل موجود در آموزش بال یرو شناسائ نی).از ا5تا  1در نتیجه کاهش میـزان یـادگیري آنان شده. است (

بدست آورده و در جهت ارتقا  ینیبال يها طیموجود در مح طیاز شرا یدرست ریسازد تا تصو یرا 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

ه، اندازه گیري محیط و فضاي آموزشی . یکی از ابزارهاي تشخیصی در این زمین ردیقرار گ یآموزش مورد بررس تیفیشده و ک
را  یاز برنامه پزشک يو بهتر شتریتواند درك ب یآن م يریاندازه گ لیو وسا یشجو آموز يها يها در ارتباط با تئور هی). نظر7است(

له روح برنامه بر ). برابر تعریف، محیط آموزشی یا حال و هواي یادگیري، خود تظاهري از برنامه درسی است که به منز1فراهم سازد (
با درك محیط پیرامون  ي) و9استاد و دانشجو بدانیم ( امل). در واقع اگر یادگیري را تع8محیط دانشکده و عرصه آموزش جاري است(

 ایدر سراسر دن یآموزش طیمح يفاکتور ها ییشناسا يبرا یفراوان ي). تاکنون تالش ها10خود انگیزه و یادگیري را تنظیم می کند (
 یم نیدر عرصه بال یکه باعث کاهش کارائ یاز مشکالت مختلف رانیفراگ دگاهید يریاندازه گ يبرا ییشده است. پرسشنامه ها انجام

بالینی، پرسنل بخش و عوامل موجود در محیط بالینی  دی). متغیرهاي بسیاري از جمله دانشجو،  اسات1شده است. ( یشوند طراح
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نتایج یادگیري را تحت تأثیر قرار می دهد. براي اطمینان از مفید و مؤثر بودن محیط بالینی در یادگیري این عوامل نیز باید مشخص 
و  ازهایتوجه به ن  نیو بنابر ا هستند رانی). یکی از مهم ترین منابع براي بررسی، خود فراگ10شده و مورد ارزشیابی قرار گیرند(

با  یمطلوب آموزش طیو فراهم نمودن مح زهیانگ جادیبه عنوان عوامل حساس در ا دیخارج از دانشگاه با طیمشکالت آنان در مح
جن و هاردن در  شنهادی). یکی از الگو هاي اندازه گیري کمی محیط و فضاي حاکم بر آموزش که بر اساس پ11شود ( یتلق تیاهم
 DREEM (Dundee Readyشده است  ی) در دانشگاه داندي در اسکاتلند طراح1997توسط دکترسوزان راف (  1986ال س

Educational Environment Measureموثر  تیریجهت مد رندگانیادگی طیمح ییاشناس تیاهم لی)  نام دارد که به دل
الگو براي تشخیص مشکالت برنامه درسی و اثربخشی تغییر در آموزش و شناسایی  نیا نیارائه شده است. همچن يریادگیارتقا  يبرا

 50 يدارا هپرسشنام نیشد ، ا انیابزار ب نیا ی). همانطور که در معرف12تفاوت محیط واقعی با محیط مطلوب نیز به کارمی رود(
دانشجو در سراسر جهان   1000استاد و  100به  کیآن توسط نزد ییایو پا ییاست که روا یجو آموزش یدر ارتباط با بررس تمیآ
 ياز کشور ها ياریدر بس ،یپزشک يدر حرفه ها یجو آموزش يریدر ارتباط با اندازه گ یعیشده است و هم اکنون بطور وس دییتا

ه زمانها و بخشها در هم ریدرگ رانیقشر از فراگ نیشتریکرونا ب يری). از آنجا که در همه گ13. (ردیگ یم رجهان مورد استفاده قرا
و مشکالت آنان  ارانیدست یآموزش طیدانشگاه از مح یکه معاونت آموزش یبحران با گزارشات نیبوده و از آغاز ا ینیبال ارانیدست

مسائل و  یو بررس یو دندانپزشک یپزشک یو فوق تخصص یتخصص ارانیدست ینیآموزش بال طیمح یابیداشت ؛ جهت ارز افتیدر
 يبهتر ياستفاده شد تا  فضا  DREEMو تالش در جهت مرتفع ساختن آن ، از ابزار پرسشنامه   ارانیدست يرو شیپ يچالش ها

 فراهم شود. شانیا لیتحص يبرا
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 :یخارج اتیتجرب

که  19-دیکو يریدر دوران همه گ یدندانپزشک انیدانشجو ینیآموزش بال طیمح یابیو همکاران در مورد ارز Kauraniمطالعه    در
در  انیدانشجو تیرانجام شد. اکث DREEM نیبا پرسشنامه آنال النکایسه کشور هند، نپال و سر انیدانشجو  930با شرکت داوطلبانه

بود  يریادگی يااز روش ه تیرضا ینیبال شیپ انیدر دانشجو تیرضا زانیم نیشتریاظهار داشتند. ب ار ییباال تیها رضا طهیهمه ح
توسعه و  يالعه برامط نیا جیداشتند. نتا ییباال تیرضا ماریقابل انتقال در مراقبت از ب يدر درك مهارت ها ینیبال انیو دانشجو

مداخالت  يو اجرا مطالعه توسعه نیا جیداند. نتا یرا الزم م ینیبال يهادر رشته  کیآکادم شرفتیپ يبرا يشتریمداخالت ب ياجرا
 ).15داند( یرا الزم م ینیبال يدر رشته ها  انیدانشجو تیرضا شیافزا يبرا يشتریب

ترم   یپزشک انیجواز نظر دانش یآموزش طیمح یابیهندوستان در مورد ارز  parulو همکاران در دانشگاه        karthikمطالعه  در
 طیاز شرا انیدانشجو يحداکثر تیانجام شد و رضا ینیبال یآموزش طیدر مورد مح  DREEMبا استفاده از پرسشنامه   8و  2،4،6
 ).16(دیاظهار گرد نیسیتله مد طیدر مح يریادگیو  دیجد یآموزش

 يدانشجو 60با شرکت  یفیمطالعه ک کیعربستان ،   QASSIMدانشگاه  یدر دانشکده پزشک  Rehana Khalilمطالعه  در
 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 يجرهایکمبود پروس لیاز قب ییدچار چالش ها
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پرسشنامه  لیمصاحبه و تکم قیکه از طر یغرب لدزیم التیدر ا ارانیدست یآموزش يطهایکراس و همکاران از مح یبررس نیهمچن
با  یی، آشنا يریادگیاز  یابی،خودارز گرانیتعامل با د ی، چگونگ یمعتقدند که ساختار برنامه آموزش ارانیانجام شد نشان داد دست

 ).18موثرند( کار خود طیآنها در مح يریادگیهستند  که در  ياز جمله عناصر گریکدیآنها با  لتعام یو چگو نگ يریادگی طیمح

 یموزشآدر ارتباط با جو   یپزشک يدانشجو 503  دگاهید سهیو همکاران جهت مقاEdgernپژوهش که توسط    کیدر  نیهمچن
 يانشگاههادر د یدوره پزشک یآموزش يبرنامه ها يمراحل مختلف اصالح و بازنگر یجهت بررس 10و  6و  2 یلیتحص يدر ترم ها

ز اعمال بعدا یآموزش طینسبت به مح انیدانشجو دگاهیکه د دی، مشخص گرد شدانجام   DREEMسوئد توسط ابزار  یعلوم پزشک
خود  یجتماعا طیچون درك از شرا يدر موارد انیش شد. اما دانشجوگزار 145مثبت بود و مجموع نمره پرسشنامه  دیاصالحات جد

 ).19ها داشتند( تمیآ هینسبت به بق يتر نیی) نمره پا بانیپشت ستمی(س

Lokuhetty کلمبو ( یدر دانشکده پزشک یآموزش دیبرنامه جد يپس از اجرا زیو همکارانش نUCFMیررس) در ارتباط با ب 
ده کردند. استفا DREEM، از پرسشنامه  یآموزش طیمح یابیتغییر در آموزش  و شناسایی مشکالت درسی جهت ارز  نیاثربخشی ا

ج نام خود به کردند و از آنان خواستند که بدون در عیتوز یعموم یآخرپزشک الس  يدانشجو 192 نیآنها پرسشنامه مذکور را ب
 یز جو آموزشاو درك  دیدرك از اسات طهیدر ح انینکته بود که دانشجو نیا نشان دهنده یپس ازبررس جیپرسشها پاسخ دهند. نتا

 نکهیودند.با وجود اب یناراض طهیدو ح نیاز ا زناناز  شیمردان ب زیپرسشنامه داشتند و ن گرید طهینسبت به سه ح يتر نیینمرات پا
 ید اما نمره کلخود داشتن یآموزش طیاز مح یمثبت بای) درك  تقر%65( انیدانشجو تیاکثر یکسب شده بطور کل ازاتیامت ریدر تفس

سط متو سمتبه  نییدر سراسر جهان جزء نمرات پا گرید ينمرات پژوهشها سهیبود که در مقا DREEM  7/53%کسب شده از 
 شنهادیرا پ شتریب یتیبا نارضا يها طهیدر ح تهایحما شیو  افزا دیمجدد برنامه جد ینیپژوهش باز ب نیا سندگانیقرار گرفت.نو

 ).20کردند(

  

 .15 Kaurani P, Batra K, Hooja HR, Banerjee R, Jayasinghe RM, Bandara DL, Agrawal N, Singh 
V. Perceptions of Dental Undergraduates Towards Online Education During COVID-19: 
Assessment from India, Nepal and Sri Lanka. Advances in Medical Education and Practice. 
2021;12:1199. 

 .16 Vishwanathan K, Patel GM, Patel DJ. Impact and perception about distant online medical 
education (tele-education) on the educational environment during the COVID-19 pandemic: 
Experiences of medical undergraduate students from India. Journal of Family Medicine and 
Primary Care. 2021 Jun;10(6):2216. 

 .17 Khalil R, Mansour AE, Fadda WA, Almisnid K, Aldamegh M, Al-Nafeesah A, Alkhalifah A, 
Al-Wutayd O. The sudden transition to synchronized online learning during the COVID-19 
pandemic in Saudi Arabia: a qualitative study exploring medical students’ perspectives. BMC 
medical education. 2020 Dec;20(1):1-0. 

 .18 Cross V, Hicks C, Parle J, Field S.Perceptions of the learning environment in higher 
specialist training of doctors: implications for recruitment and retentionMedical Education. 
2006 Feb;40(2):121-8. 
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 .19 Edgren G, Haffling AC, Jakobsson U, McAleer S, Danielsen N. Comparing the educational 
environment (as measured by DREEM) at two different stages of curriculum reform. Medical 
Teacher. 2010;32(6):e233-8. 

 .20 Menaka DS Lokuhetty. Students’ perception of the educational environment in a Medical 
Faculty with an innovative curriculum in Sri Lanka South‐East Asian Journal of Medical 
Education 9Vol. 4 no. 1, 2010. 

 

 :یداخل اتیتجرب

  رازیش یم پزشکدانشگاه علو یپزشک انیدانشجو ماریدر برنامه تماس زودرس با ب یآموزش طیدو مح  یو همکاران جهت بررس يکجور
ا استفاده از نظرات آن ب ییاستفاده کردند. روا  طهیسوال در پنج ح 43با  طیمنطبق با شرا یراتییبا مختصر تغ DREEMاز الگوي    

 یپزشک يدانشجو 87گرفت. تعداد  قرار دییمورد تا TEST - RETESTآن توسط آزمون   ییایپا و یصاحب نظران آموزش پزشک
 مایمستق مارانیب تیزیو عیو مشاهده سر مارستانیب طیبا مح ییشدند ؛گروه اول به منظور آشنا میبه دو گروه تقس یبصورت تصادف

رفته  ماریب نیبال ری مایارشد مستق يکوچک به همراه سر گروهها ياو گروه دوم در گروهه افتندیانتقال  رازیش ينماز نمارستایبه ب
بحث در ارتباط با آن  به بحث به همراه استاد خود به ماریب خچهیپرداختند و با اطالع از تار ماریب نهیو با استاد مربوطه به معا

 نیانگی، م ازیمتا 172دادند. از مجموع  سخپا طهیسوال در پنج ح 43  يحاو DREEMهر دو گروه به پرسشنامه  انیپرداختند.در پا
 يابل مالحظه اقداد.  تفاوت  یمطلوب را نشان م تیبود که هر دو وضع 110و در گروه دوم  103کسب شده در گروه اول  ازاتیامت

که  یانیانشجود ومختلف آن آشنا شده بودند  يو مشاهده قسمتها مارستانیب طیحبا م ماریب نیکه قبل از حضور بر بال یگروه نیب
گروه اول از  دگاهیپرداختند وجود داشت. د یم مارانیسر گروه ارشد و استاد مربوطه به بحث در مورد ب کیبه همراه  مایمستق

 یجو آموزش و دی، اسات يریادگی يها طهیشد. در ح یابیخود نسبت به گروه دوم مثبت تر ارز یاجتماع طیو شرا یعلم يتوانمند
کردن  یاختصاص و تیفیبهبود ک يو تالش برا ییدوره ها نینچنیا يجهت برگزار يزیداشتند. برنامه ر يتر بتمث دگاهیگروه دوم د

 ).27پژوهش بود( نیصاحبان ا شنهاداتیاز پ هیآنها در مقاطع مختلف علوم پا

منظور از  نیا يراپرداختند و ب رانیفراگ دگاهیاز د یدانشکده دندانپزشک يریادگی طیمح تیفیک یسبه برر زیو همکاران ن یاقوتی
دوره علوم  انینفر از دانشجو 107 يمطالعه بر رو نیاستفاده کردند. ا طهیسوال در پنج ح 50 يحاو DREEMپرسشنامه استاندارد

 نیشتریبود. ب 200 از 72/98 طهیرفسنجان انجام گرفت و نمره بدست آمده در پنج ح یدندانپزشک نشکده، کار آموز و کارورز دا هیپا
 نیمره کسب شده از ان نیباالتر نیکارورز بود ، همچن انیمربوط به دانشجو ازیامت نیکار آموز و کمتر انیمربوط به دانشجو ازیامت

درك از  يها طهیمربوط به ح بینمره به ترت نیکمتر خود و یعلم ينمندتوا طهیدر ح انیدانشجو دگاهیمربوط به د طهیپنج ح
 ).28بود( دیو اسات یاجتماع طی، شرا يریادگی

 نیخود پرداختند. در ا یآموزش طیاز مح یپزشک انیدرك دانشجو یهرمزگان به بررس یو فاضل در دانشگاه علوم پزشک ییموال
و  یعلم ي، توانمند ی، اتمسفر آموزش دی، اسات يریادگیدرك از  طهیدر پنج ح DREEM يازیامت 200از پرسشنامه  زیپژوهش ن

شرکت داشتند.   یبررس نیدر ا ینیو بال يوپاتولوژیزی، ف هیعلوم پا يدر دوره ها یزشکپ يدانشجو 210استفاده شد. یاتمسفرآموزش
نمره مربوط به  نیشتریو ب يریادگی طهینمره مربوط به درك از ح نیبود.  کمتر 200از  DREEM6/99مجموع نمره کسب شده از 

مختلف  يدوره ها نیو پسران نشان نداد. اما ب دختران دگاهید  نیب يدار یپژوهش تفاوت معن نیا يها افتهیدرك از اجتماع بود. 



 

195 

مثبت  گریدخود نسبت به دو گروه  یآموزش طیدر ارتباط با مح  ینیدر دوره بال انیدانشجو دگاهیدار بود. د یتفاوت معن نیا یآموزش
 ).   29تر بود(

 1393ال بابل در س یدر دانشگاه علوم پزشک یپزشک 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 يریادگی ؛یعلم يدرك از توانمند يها طهی،ح

 ).   30خود اختصاص دادند.  (

  

 ،ترسیکپزش يدانشجوDREEMاساس مدل  مار،بریدر برنامه تماس زودرس با ب یآموزش طیدومح سهیج وهمکاران،مقا ي. کجور27
 1389 یآموزش علوم پزشک شیهما نیازدهمی ژهیو هیطب و تزک یپژوهش یفصلنامه علم مار،یزودرس با ب دها،تماسیها وام

بر اساس  رانیا گفر دگاهیرفسنجان از د یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک يریادگی طیمح تیفیم و همکاران،ک یاقوتی 28.
 1389 یآموزش علوم پزشک شیهما نیازدهمی 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 نیانجام ا ضرورت

ظور تربیت و در راستاي اهداف و سیاست هاي آموزشی کالن کشور ، به من دیتوجه به چالش هاي نظام سالمت در بحران کو با
 یموزش عالآکالن برنامه جامع  يها استیاهداف 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 يساز نهینهاد "نظام سالمت شامل 
ه منظور آدرس ب یدانش پژوه نیاجرا شده است. انجام ا  یدر علوم پزشک يدر سند تحول و نوآور "ياخالق حرفه ا يساز نهینهاد
 ده است.کالن فوق بو يها استیس يستادر بحران مذکور  و در را یو دندانپزشک یپزشک ارانیدست یآموزش يبه چالش ها یده

  

 :یازسنجین
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با  یو دندانپزشک یپزشک نارایقرار گرفت و دست ریتحت تاث 19-دیکو يریدر دوران همه گ ینیبال يآموزش ها نکهیتوجه به ا با
 دیجد يزیر روبرو شدند، لزوم برنامه یدرمان يجرهایپروس يها تیو محدود مارانیمانند کم شدن مراجعه ب يا دهیمشکالت عد
ر آن داشت تا آمده، ما را ب شیپ یبحران طیدر شرا ینیبال يآموزش ها تیفیران و حفظ کیروند حضور فراگ تیریمد یجهت چگونگ

بهبود هر چه  يو برا میباش داشته -یمبارزه با کرونا در بعد آموزش به عنوان خط اول -ارانیدست یآموزش طیمح طیبر شرا يبازنگر
 .ردیالزم صورت گ يها يزیبرنامه ر طیشرا شتریب

 

 :يو آماده ساز یطراح

 یآموزش تیوضع یابیدانشگاه در خصوص ارز يآموزش مجاز تهیو کم یآموزش يبه دنبال جلسات منظم شورا 99سال  بهشتیارد از
و معاون  ینیبال يگروه ها رانیبا حضور مد یجلسات يدانشگاه اقدام به برگزار یچالشها و مشکالت مربوطه ؛معاونت آموزش یو بررس

 ي. در جلسه اآنان نمود ینیبال يآموزش ها تیفیجهت بهبود هرچه بهتر ک یو دندانپزشک یزشکدانشکده پ يو روسا ینیآموزش بال
و  افتهیکاهش  ینیبال يجرهایداشتند که پروس انیب ینیبال دیاسات تیاکثر د،یبرگزار گرد 1399 بهشتیارد  16و 8 يخهایکه در تار

جهت  حیصح يزینامه ربر کی دیندارند و با ینیمواجهه با موارد بال يبرا یمهارت و اعتماد به نفس کاف ارانیو خصوصا دست رانیفراگ
 گردد. يزیطرح ر دیجد طیدر شرا ینیبال يآموزش ها تیفیحفظ ک

نا و با توجه به اخبار شروع کرو يدر بخشها از ابتدا ارانیبا توجه به حضور کامل دست دیمقرر گرد تیجلسه با اتفاق نظر اکثر نیا در
 ینیزش بالآمو طیمح یابیروش استاندارد و نظام مند جهت ارز کی ،یو رفاه یو مراجعات آنان در خصوص مشکالت آموزش دهیرس

شده و با  ییناساشود تا نقاط ضعف و قوت ش دهیآمده، سنج شیپ دیدج طیو نظرات آنان در شرا ردیگ ارمورد استفاده قر ارانیدست
ه با توجه به دانشگا یراستا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک نینقاط ضعف مرتفع گردد. در هم حیصح يزیو برنامه ر تیریمد

، پرسشنامه  1395و  1388،1392 يدر سال ها DREEMابزار   لهیبه وس  ینیآموزش بال طیمح یابیسه دوره ارزش يتجربه برگزار
راهم نمودن جهت ف يبهتر ماتیداد تا تصم شنهادیپ ینیبال طیمح یابیجهت ارزش یرا به عنوان ابزار مناسب DREEMاستاندارد 

 اتخاذ گردد. ارانیدست لیمساعد جهت تحص طیشرا

 

 :برنامه ياجرا

 دینفر از اسات 15آن را از منظر  ییدر پرسشنامه اعمال و روا یتراییحاضر تغ طیپرسشنامه مذکور، با توجه به شرا یبعد از بررس 
 نکیو ل دیگرد یشد. سپس پرسشنامه در گوگل فرم طراح دهیسنج  %85کرونباخ : يبا آلفا زیآن ن ییایو پا یو آموزش پزشک ینیبال

 لیقرار گرفت. پس از تکم یو دندانپزشک یپزشک یو فوق تخصص یتخصص ارانیدست اریدر اخت یماعاجت يشبکه ها قیآن از طر
 یآموزش يپرسشنامه مذکور در جلسات شورا جی. نتادیگرد یاز پرسشنامه بررس طهیهر ح يو نمره ها دیگرد زیآن آنال جیپرسشنامه نتا

جهت مرتفع کردن مشکالت و طرح  ینیبال يگروه ها رانیهمراه مد هدانشگاه ب یآموزش رانیمد يتا با نشست و همفکر دیمطرح گرد
صورت گرفت؛ پرسشنامه  لیبه صورت ذDREEMپرسشنامه  لیاتخاذ گردد. تحل یماتیحاضر تصم طیمنطبق با شرا يبرنامه ها يزیر

) ياریو سال دست ياریرشته دست ت،یدر قسمت اول، شامل: (سن، جنس یشناخت تیباشد؛ مشخصات جمع یدو قسمت م يمذکور دارا
 یعلم يتوانمند ،ینیبال دیاسات ،يریادگی طیاز مح ارانیشامل ادراك دست DREEMپرسشنامه  یاصل هیگو 50، شامل و قسمت دوم

موافقم و کامال  ستم،ی(کامال مخالفم، مخالفم، مطمئن ن يا نهیپنج گز کرتیل يخود ، 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  دهموافقم) بو
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) 151-200( ی) و عال101-150)، متوسط رو به باال (51-10)، وجود مشکالت فراوان (0-50( فیضع اریتر بوده و در چهار گروه بس
و  یفراوان یفیتوص يشاخص ها يریبا به کارگ جیانجام گرفت و نتا spss26افزار  منراطالعات با  لیشده است. تحل يطبقه بند
 طهیسن و ح یکم ریمتغ يبرا اریو انحراف مع نیانگیم یفیو آماره توص ياریرشته و سال دست ت،یجنس یفیک يرهایمتغ يدرصد برا

مختلف و  يها طهینمرات ح نیانگیاختالف م یابیارز ظورارائه شد. به من یابیو نمره کل ارز یآموزش طیمح یابیپنج گانه ارزش يها
 يها طهینمرات ح نیانگیم سهیمستقل و جهت مقا tاز آزمون  ياریدر رشته دست نیدر مردان و زنان و همچن یابینمره کل ارز

و سطح  رفتیپذ مطرفه انجا کی انسیوار لیمختلف، تحل ياریدست يدر سال ها انیدانشجو دگاهیاز د یابیمختلف و نمره کل ارز
 در نظر گرفته شد. 05/0برابر با  يدار یمعن

 

 تعامل: يها وهیش

 صورت گرفت: ریخصوص تعامالت ز نیا در

و جهت  دیردبرگزارگ یمراکز درمان یآموزش نیبا مسئول یجهت هماهنگ EDCتوسط يجلسه ا ت،یفعال نیانجام ا بیتصو يابتدا در
 شد. يزیبرنامه ر ؛یابیارزش يدر اجرا يهمکار یچگونگ

 .دیدانشگاه مطرح گرد یلیتکم التیتحص يدر جلسه شورا جینتا هیکل یابیارزش ياز اجرا پس

ده به معاون شبه صورت منظم در هنگام اصالح مشکالت مطرح  ارانیدست تیآموزش و فعال ندیاز فرا يحضور يدهایبازد گزاراشات
 شد. یدانشگاه ارائه م یمحترم آموزش

 .شدیم یامر اطالع رسان نیمشکالت به مسئول يریگیاستماع و جهت پ زین یصنف يدر شورا ارانیمطروحه دست يدرخواستها

 دیبه وزارت متبوع اعالم گرد تیگزارش اقدامات بهبود وضع يمکاتبه ا یط نیهمچن

 .دیبت گردسراسر کشور ث دیجهت استفاده اسات یدانش پژوه يدانش پژوهانه در سامانه کشور یابیحاضر در قالب ارزش ندیفرا

 ارسال شد. یو سوم آموزش پزشک ستیب شیانجام شده در قالب خالصه مقاله به هما اقدامات

 ارسال شد.  AMEE 2022اروپا  یکنفرانس انجمن آموزش پزشک زین يا مقاله

 

 :ندینقد فرا يها وهیش

روند  دیر گردبرگزا ارانیدست یصنف يتابعه و شورا يمحترم دانشکده ها يروسا ؛ینیمحترم بال رانیبا مد یجلسات مختلف یط در
 رفت:گ یجهت بهبود روند مورد توجه قرار م لیمطروحه به شرح ذ شنهاداتیو پ یانجام شده مورد بحث و بررس يتهایفعال

 .دیگرد دییآن تا ییایو پا ییکرونا متناسب و سپس روا طیپرسشنامه بر اساس شرا سواالت

 .دیمشکالت ونظرها برگزار گرد دنیجهت شن ارانیو دست ینیگروه بال يمدون با اعضا جلسات

 .دیگرد يریگیپاسخها، مواردپ زیحاصله ازآنال جیاستفاده از نتا با
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مقررشد کالسها  با توجه به کمبود زمان و امکانات یا... روحان تیآ یدرمان یدر مرکز آموزش کیکالس اکوست کی نیخصوص تام در
ر سالن کنفرانس کودکان د مارستانیبرگزار گردد. در ب مارستانیب یدکتر خالق نژاد بلوك آموزش يشهاین همادر سالن عترت و سال

 برگزار گردد. ریساختمان غد کیدر کالس شماره  ید بهشتیشه مارستانیو در ب کیشماره 

به کار خود ادامه  قوت زبایعصر ن یدندانپزشک ژهیو يکهاینیدر دوران کرونا؛کل یآموزش يتهایاز موقع نهیشد جهت استفاده به مصوب
 حضور داشته باشند. کهاینیکل نیا زدرین یعموم یدندانپزشک اران؛کارورزانیدست یآموزش يتهایداده و جهت فعال

ص و جهت مشخ ینیبال يتا نقاط ضعف آموزشها ردیصورت پذ يشتریبا دقت ب کیالکترون يالگ بوکها لیشد نظارت بر تکم مصوب
 .ردیصورت گ يزیاصالح آن برنامه ر

 يبرگزار يدبرنامه زمانبن اران،یمشکالت دست شتریب یپرسشنامه، جهت بررس قیاز طر ارانیدست یآموزش طیمح یکنار بررس در
 .دیاعالم گرد یدرمان یمراکزآموزش هیو به کل یطراح ارانیدست یجلسات صنف

 شتریدند. که بنمو یهر رشته مشکالت مربوطه را مطرح م ندگانیو نما دیبرگزار گرد یفصلبه صورت  ارانیدست یصنف يشورا جلسات
 نمود. یم دییپرسشنامه را تا جیبود که نتا یو امکانات رفاه التیو تسه یو مسائل مال یاجتماع طی،محیشامل مشکالت آموزش

جلسات متعدد  يگزارداشت، با بر يکمتر ازیها امت طهیح هیاز بق یورفاه یاجتماع طیشرا طهیح نکهیپرسشنامه و ا یتوجه به بررس با
 قدام قرار گرفت.آنان در دست ا تیمسئول مهیو ب ارانیدست التیحقوق و تسه شیافزا اران،یو امکانات دست یرفاه طیشرا یو بررس

ن مورد تقاضا آنا یلیتحص يها نهیوکمک هز ارانیحقوق دست شیوقت وزارت متبوع؛موضوع افزا یمکاتبه با معاون محترم آموزش با
 قرار گرفت. شنهادیو پ

قرار  زیفقت نمورد موا ارانیدست يها نهیکمک هز يدرصد 50 شیدانشگاه موضوع افزا يامنا اتیمحترم و ه سیبا رئ یمکاتبات یط
 گرفت.

 دیو شه یبهشت دیهش یدرمان یدر مرکزآموزش یپزشک ارانیدست يونهایپاو 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

م شدن کو  يحضور یدر پرسشنامه و به دنبال محدود شدن جلسات آموزش دیو اسات یآموزش يها طهیبر اساس نمرات ح نیهمچن
 ه:از جمل د؛یاجرا گرد يمتعدد يکرونا، راهکارها يریدر دوران همه گ یحل مسائل آموزش يبرا ،یدرمان يجرهایپروس

 یرخصوص چگونگد ینیبال دیاسات يتوانمندساز يدانشگاه کارگاهها یمرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشک يزی: با برنامه رالف
 نیآنال يالسهاکدر  تیفعال یو چگونگ ایو کامتاز نیال يراستو يمجاز يمحتوا هیته يدر بستر نرم افزار ها يمجاز يمحتوا هیته
 .دیبرگزار گرد دینو

اه اقدام دانشگ ITواحد  یدانشگاه با هماهنگ یمعاونت آموزشDREEM(موضوع پرسشنامه ( يریادگی طیجهت بهبود مح نی: همچنب
 دیو خر هیکانکت و ته یسامانه ادوب دیتابعه و خر یدرمان ینت در دانشگاه و مراکز آموزش نتریا يساختها ریز تیو تقو يبه راه انداز

 نمود. يمجاز يگهایژورنال کالبها و مورن يدر برگزار ادهوب کم جهت استف ينهایدورب

 .دیگرد يردایخر زین دینو ينرم افزار آموزش مجاز نیآنال ياستفاده ازکالسها تیقابل يبا دانشگاه مجاز یمکاتبات ی: طج

 سامانه انجام شد. نیدر ا یآموزش يو ارائه محتوا دیدر سامانه نو دیاسات تی: فعالد
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شته در آن هر ر دیو اسات ارانیکه دست يمجاز ینیآموزش بال يدر بستر واتساپ در گروهها يمجاز يها Case Report ي: اجراه
 پرداختند. یبه بحث و تبادل نظر م

 نگیات مورنو جلس يمجاز يو ارائه راندها تی) در بستر وبساNASAAMEDاستاد و دانشجو( کیآکادم يشبکه همکار ي: راه اندازو
 يبه محتواها اناریاز جمله دست رانیفراگ هیکل یدانشگاه به منظور دسترس یمراکز درمان يجرهایو پروس ینیمختلف بال يگروه ها

 .ینیآموزش بال

 ارانیدست هیهت استفاده کلجو ژورنال کالبها  نگهایمورن يدر برگزار یدرمان یمراکز آموزش ریبا سا يارتباط مجاز تی: استفاده از قابلز
 یدرمان ابیکم ایو  دیاز اطالعات موارد جد گریدر مراکز د

قرار  ارانیتدس اریدر اخت یاموزش طیروند بهبود مح یجهت بررس DREEMمرکز مطالعات ؛ مقرر شد مجددا پرسشنامه  شنهادیپ با
 گردد. لیتحلبه دست آمده  جیگرفته و نتا

بل جهت ق جیشده در نتا نییبه اهداف تع یابیدست زانیم یپرسشنامه جهت بررس نیا 1400ماه  ریاساس مجددا درت نیهم بر
 اجرا شد. ارانیدست

ودند که بر بمورد پرسش در سال گذشته  ارانیدرصد از آنها همان دست 85حضور داشتند که حدود  اریدست 71 یابیارزش نیا در
 ود.بشده  شتریب یو مسائل رفاه یاجتماع يتهاید؛حمایاسات سیتدر طهیآنان از ح يتمندیبه عمل آمده رضا جیاساس نتا

 بعد از اعمال اصالحات قبل از اعمال اصالحات حیطه هاي مورد ارزیابی
 36 24/89 محیط یادگیري
 32/45 26 اساتید بالینی

 23/71 17/46 توانمندي علمی خود
 27/36 23/49 جو آموزشی

 15/22 13/01 شرایط اجتماعی خود
نمره کل ارزیابی محیط 

 134/74 104/85 آموزشی

 

 حاصل: جینتا

  

 :DREEMحاصل از پرسشنامه  جینتا

 58/33  03/5ورت به ص یسن نیانگیسال و م 55تا  27در مطالعه شرکت داشتند، سن افراد در بازه  اریدست 73 اریدست 96تعداد  از
 يارید) در رشته دستدرص 05/76نفر معادل  54( انیدانشجو تیدرصد) زن بوده اند. اکثر 1/45نفر ( 32درصد) مرد و  9/54نفر ( 39، 

 ).1هستند (جدول  لیدرصد) در حال تحص 8/40نفر معادل  29و در سال چهارم ( یپزشک
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 انیدانشجو دیاز د یکل یابینمرات پرسشنامه، نمره ارز ریگزارش شد که طبق تفس  85/104  29/27 یآموزش طیمح یابیکل ارز نمره
 آن است. یمنف ياز جنبه ها شتریب یآموزش طیمثبت مح يجنبه ها یعنیمورد مطالعه متوسط رو به باال بوده 

 ه و سال دستیاريتوزیع فراوانی و درصد متغیرهاي رشت – 1جدول 

  

 متغیر

  

 تعداد (درصد)

رشته 
 تحصیلی

 )05/76( 54 دستیاري پزشکی

17 )95/23( 
 دستیاري دندانپزشکی

  

سال 
 دستیاري

 )3/11( 8 سال اول

  
 )3/11( 8 سال دوم

 )6/36( 26 سال سوم
 )8/40( 29 سال چهارم
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انحراف معیار  حیطه (ادراك دانشجو از ...
 میانگین

 تفسیر نمره

 محیط یادگیري

 دیدگاه منفی 13-24بسیار ضعیف، 12-0

بسیار  37-48دیدگاه مثبت،  36-25
 رضایتبخش

  

29/7 89/24 

  

  

دیدگاه منفی نسبت به 
 آموزش

 اساتید بالینی

ازآموزي نیاز به ب 12-22، بسیار ضعیف 11-0
 34-44در مسیر درست، 23-33مجدد،

 رضایتبخش

36/6 00/26   

 نقش استاد در مسیر درست

  

 توانمندي علمی خود

جنبه هاي  9-16به نفس،  عدم اعتماد 8-0
 25-32ت تر، احساس مثب 17-24منفی زیاد، 

 وجود اعتماد به نفس

احساس مثبت نسبت به  46/17 73/4
 توانمندي علمی

  

 جو آموزشی

 نیاز به تغییرات، 13-24محیط بسیار بد، 12-0

 37-48مت مثبت،نگرش به س 36-25
 رضایتمندي کامل

وجود بسیاري از مسائلِ  49/23 91/7
 نیازمند تغییر

 شرایط اجتماعی خود

 شرایط نامناسب 8-14شرایط خیلی بد، 7-0

 بسیار خوب 22-28زیاد بد نیست، 21-15

 شرایط اجتماعی نامناسب 01/13 43/4

 نمره کل ارزیابی محیط آموزشی

  

 وجود مشکل فراوان، 51-100بسیار ضعیف، 50-0

 عالی 151-200باال، رو به متوسط 150-101

جنبه هاي مثبت محیط آموزشی  85/104 29/27
 بیشتر از جنبه هاي منفی آن است.
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قرار گرفت.  یمورد بررس ياریرشته و سال دست ت،یبرحسب جنس یابیمختلف و نمره کل ارز يها طهینمرات ح نیانگیم اختالف
) p=015/0معنادار شده است( "خود یعلم يادراك دانشجو از توانمند" طهیافراد، تنها در ح تینمرات بر اساس جنس نیانگیتفاوت م

دارند. در نمره  يخود نگرش مثبت تر یعلم ياز مردان نسبت به توانمند شتریزنان ب طه،یح نینمره ا نیانگیو با توجه به مقدار م
 یآموزش طیمح یابینمرات ارز نیانگی)، اختالف مp=127/0("ینیبال دیادراك دانشجو از اسات" طهیها به جز ح طهیح یو تمام یکل
ها  طهیح ینمرات تمام نیانگیکه تفاوت م ی). در حال(p<05/0)معنادار است( یو دندانپزشک یپزشک ياریدر دو رشته دست ینیبال

 ).3)(جدولp<05/0(اول تا چهارم) معنادار نشده است( ياریمختلف دست يو نمره کل در سال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نمرات ارزیابی دانشجویان دستیاري نسبت به محیط بالینی برحسب جنسیت، رشته و سال  –3جدول 
 دستیاري

 حیطه ( ادراك دانشجو

 از )

 متغیرها

اساتید  یادگیري
 بالینی

توانمندي 
 علمی خود

جو 
 آموزشی

شرایط 
اجتماعی 

 خود

نمره کل 
 ارزیابی

  

 جنسیت

 66/6 مرد
16/23 

71/6 
50/25 

94/3 
97/15 

84/6 
50/21 

10/4 
09/12 

17/25 
21/98 

 56/7 زن
31/26 

11/6 
41/26 

02/5 
69/18 

43/8 
13/25 

60/4 
77/13 

07/28 
30/110 

*value-p 070/0=p 552/0=p 015/0=p 054/0=p 114/0=p 063/0=p 
رشته 

 دستیاري
 23/7 پزشکی

57/26 
67/6 
65/26 

82/4 
15/18 

13/8 
72/24 

23/4 
09/14 

07/28 
18/110 

 38/4 دندانپزشکی
53/19 

86/4 
94/23 

80/3 
29/15 

82/5 
59/19 

24/3 
59/9 

76/15 
94/87 

  *value-p 0001/0<p 127/0=p 029/0=p 019/0=p 0001/0<p 003/0=p 
  

سال 
 دستیاري

 54/10 اول
88/21 

78/10 
75/23 

09/5 
38/17 

82/9 
00/20 

40/4 
00/12 

76/37 
00/95 

 06/8 دوم
88/26 

59/7 
75/24 

61/3 
75/18 

79/9 
38/22 

89/4 
75/12 

13/31 
50/105 

 37/7 سوم
81/25 

49/5 
38/27 

33/5 
54/17 

10/8 
00/24 

69/4 
50/13 

21/28 
23/108 

 97/5 چهارم
34/24 

19/5 
72/25 

50/4 
07/17 

71/6 
31/24 

26/4 
93/12 

68/22 
37/104 

  -p
**value 

478/0=p 466/0=p 855/0=p 554/0=p 863/0=p 702/0=p 
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طب  يهامهارت ياحرفه نیآموزش ب يدوره رانیفراگ يابرنامه یابیجامع ارزش ستمیس یطراح

 اهللا االعظم(عج) هیبق ی) دانشگاه علوم پزشکیکی(تاکتیرزم

Designing a programmatic assessment system for learners of inter-professional training 
courses in combat (tactical) medicine skills at Baqiyatallah University of Medical Sciences 

 

 اهللا هی: بقدانشگاه

 

 دیالسادات مو حهیزهره وفادار، مل :ندیفرآ صاحب

 

 اکرم پرنده -زاده  یخاقان یمرتض -يعباس عباد -رضا جواد زاده  دیحم :ندیآفر همکاران

 

 :یکل هدف

 )یکی(تاکتیطب رزم يهامهارت ياحرفه نیآموزش ب يدوره رانیفراگ يابرنامه یابیجامع ارزش ستمیس یطراح

 

 :یاختصاص اهداف

 )؟یبا چه هدف ؟يزیطب رزم (چه چ يهامهارت ياحرفه نیدوره آموزش ب یابیو تمرکز ارزش يتوانمند يها طهیموضوع، ح نییتع

 ؟یچه کسان يطب رزم (توسط و برا يهامهارت ياحرفه نیدوره آموزش ب یابینفعان، مشارکت کنندگان و ساختار ارزش يذ نییتع
 )؟یچه منابع و امکانات

 ؟یچه زمان ؟یطب رزم (باچه روش يهامهارت ياحرفه نیدوره آموزش ب یابیاطالعات ارزش لیو تحل يگردآور يها وهیش نییتع
 کجا؟)

ارتباط؟بازخوردو  يطب رزم (برقرار يهامهارت ياحرفه نیدوره آموزش ب یابیدر ارزش رانیفراگ تبهیارائه حما يها وهیش نییتع
 )نگ؟یمنتور ؟یشیبازاند

 )؟یابیطب رزم (فراارزش يهامهارت ياحرفه نیدوره آموزش ب یابینقادانه ارزش یاطالعات و بررس لیتحل وهیش نییتع
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 مسئله: انیب

 ریاوت و متغمتف يازهایبه ن ییدر عرصه سالمت در بحران ها و جنگ ها (طب رزم)، پاسخگو یآموزش يرسالت سازمانها نیمهمتر 
جوامع  یمیو اقل یاسیس ،یرخ داده در جامعه را شامل شده و هماهنگ با تحوالت اجتماع رییکه هرنوع تغ يجوامع بوده، به گونه ا

 ابت،یو د یعروق –یقلب يها يماریقرن حاضر تغییر الگوي بیماریها به سمت بیماریهاي مزمن مانند سرطان، ب در). 1ارائه گردد. (
نه هاي درمان از و افزایش هزی یزندگ تیفیسالمند شدن جمعیت، فراتر رفتن بیماریها از مرزهاي جغرافیایی ، افزایش توجه به ک

 ضرورت ارائه ،يو فرا منطقه ا يدرون منطقه ا يو حوادث، جنگ ها ایبال ،یجهانبحران هادر سطح  شیافزا گرید يو از سو کسوی
). 3, 2است( ساخته ریرا اجتناب ناپذ یدر بخش درمان به خصوص در حوزه طب نظام ياحرفه نیب يها يوهمکار یمیمراقبتهاي ت

طب رزم جهت  علوم سالمت و رانیدر فراگ ياحرفه نیب يو همکار یمیعملکرد ت يها یستگیو ارتقاء شا جادیراستا ا نیدر هم
 نیاز مهمتر نیون يجنگ ها نیو انسان ساز همچن یعیطب يجهت مقابله با بحران ها یجوامع، وآمادگ یسالمت يازهایبه ن ییپاسخگو

 ).4وطب رزم است( یدر حوزه نظام یآموزش يسازمان ها يالزامات و چالش ها

ز فعالیتهاي شاخه منحصر به فرد از علوم سالمت است که داراي پشتوانه وسیعی ا کیرزم( نظامی) یک دیسیپلین آکادمیک و طب
ي نظامی در نظامی با دانش و تجربه اي که دارند به تشخیص و برطرف کردن نیازهاي نیروها یدرمان میاست. ت یعلمی وپژوهش

جایی، مراقبت و  . طب نظامی دربرگیرنده بررسی، پیشگیري، پاکسازي، انتقال، جا بهازندمیپرد ایدر حوادث وبال ایصحنه جنگ و 
رار گرفته ق يادینشده ز ینیب شیشده وپ ینیب شیدرمان نیروهاي نظامی است که به خاطر فعالیت شغلی خود در معرض خطرات پ

منحصر به فرد  ياه بیآس ایاز نشانگان  یفیدرمان ط بهطب رزم  ای یطب نظام نیدچار بیماري یا صدمه شده اند. عالوه بر ا ایو 
 یر حفظ و سالمتو نقش منحصر به فرد طب رزم د فیوظا ي طهینوظهور هستند. با توجه به ح ایپردازد که در جوامع ناشناخته  یم

 ).5طب رزم است( نفکیبخش ال يحرفه ا نیو ب یمیجوامع، عمکلرد ت

ختلف پزشکی مدر مورد فقدان توانایی ارائه مراقبت تیمی در فارغ التحصیالن رشته هاي  1973بهداشت جهانی در سال  سازمان
را راهی  "فه ايآموزش چند حر" 1978وبهداشتی و پیامدهاي نامطلوب آن هشدار داد. سپس در اجالس آلمااتا در قزاقستان در سال 

ستیابی به پیامدهاي دبا گزارش کشورها در  1988ت مراقبتها مطرح کرد. یک دهه بعد در سال کیفی ءبراي بهبود عملکرد تیمی و ارتقا
ت براي همه تا را به عنوان بهترین راهبرد در جهت دستیابی به شعار بهداش "ياآموزش بین حرفه"مثبت آموزش بین حرفه اي، 

 ).5معرفی نمود( 2000سال 

نی اتفاق می افتد که فراگیران ) ، آموزش بین حرفه اي زماCAIPE-UKي در انگلستان(تعریف مرکز توسعه آموزش بین حرفه ا طبق
ددجو آموزش ببینند دو یا چند رشته علوم سالمت باهم، ازهم ودر باره ي هم ودر جهت ارائه مراقبت همکارانه و موثر ومبتنی بر م

ري مشارکتی و به هم ي ایجاد تعامل وارتقاء یک محیط یادگیمختلف سالمت را برا يفراگیران حرفه ها ،ياحرفه نی). آموزش ب7, 6(
ئه مراقبت تیمی، پیوسته در کنار هم قرار می دهد. هدف آن توسعه دانش، مهارت، نگرش و صالحیتهاي الزم در فراگیران، جهت ارا

 )10-8مددجویان می باشد( ايجامع ویکپارچه از بیمار و ارتقاء پیامدهاي مراقبت بر

هنوز آموزش علوم سالمت در کشور ما وبه خصوص در حوزه  ،ياحرفه نیو ب یمیت ي وهیبه ارائه درمان و مراقبت به ش ازین رغمیعل
فاقد  ياآموزش تک حرفه يکردهایرو النی). فارغ التحص11شود( یارائه م ياوطب رزم، به طور عمده به شیوه ي تک حرفه ینظام

 میبه طور مستق ط،یشرا نینامطلوب ا امدیهستند، پ ياحرفه نیب يها يو همکار یمیومراقبت ت مانارائه در يالزم برا يتوانمند
 ،ياحرفه نیب يها يوجود دارد که ضعف در تعامالت وهمکار يا ندهی). شواهد فزا4دهد( یوجامعه را هدف قرار م انیسالمت مددجو

مشترك  يریپذ تیعدم مسئول ،ینیبال يریگ میدر تصم یاخالق يهاچالش ،یمنجر به بروز اشتباهات قابل اجتناب پزشک ییاز سو
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 گرید يبوده و از سو يفرد يها يریگ میبر تصم دیبا تاک يمواز ایمتضاد  يعوارض درمان ها شیافزا ماران،ینسبت به ب یوجمع
عدم دسترسی یکسان افراد  هافزایش هنگفت هزینه هاي درمان بدون اثربخشی مناسب، طبقه بندي 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  يدر دانشگاه ها ياحرفه نیجوامع، هنوزآموزش ب یسالمت يازهایمتناسب با ن ،یآموزش يکردهایرو 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

 یستگیاز شا یکیرا  ياحرفه نیب يو همکار یمیارائه عملکرد ت ییتوانا ،یالملل نیدر سطح ب زمعلوم سالمت و طب ر يدانشگاهها
 ران،یدر فراگ یستگیشا نیبه ا یابیدست يدر راستا ایدن ياز کشورها ياریکرده وسالهاست که در بس فیتعر رانیفراگ يضرور يها

اموزش  يه سوبحرکت  ،یکنون طیدر شرا ،یر سازمان بهداشت جهانی). به تعب14شوند( یارائه م ياحرفه نیاموزش ها به صورت ب
 کیباشند،  یتآ يو نسل ها یع فعلجوام یسالمت يازهاین يکه پاسخگو النیاز فارغ التحص يدینسل جد تیترب يبرا ياحرفه نیب

 ).15است( ریضرورت اجتناب ناپذ کیبلکه  ستیانتخاب ن

است  يکردیرو يمه ابرنا یابینام دارد. ارزش يبرنامه ا یابیدر حال ظهور است که ارز یدر آموزش پزشک یابیبه ارزش يدیجد کردیرو
با  ازیورت نصو در  لیو تحل هیتجز ،يبه طور مستمر جمع آور رندهیادگی شرفتیو پ یستگیکه در آن اطالعات معمول در مورد شا

آنها حداکثر  یمرب و رندهیادگیهدف که هم به  نیشود، با ا یم لیبه طور هدفمند تکم یمنابع اضاف ریاشده از س ياطالعات جمع آور
کار معموال  نیا يراکند. ب یم يریگ میتصم یابیکارگروه ارزش زین انیفراهم شود. در پا يشود و هم امکان بهره بردار یاطالع رسان

 ).16شود ( یمتنوع استفاده م ياز انواع ابزارها

 نیارائه اموزش ب جامعه و ضرورت راتییمتناسب با تغ یدرس يبرنامه ها يو ضرورت به روز شدن محتوا تیسو با توجه به اهم کی از
مرتبط با  يها ها و چالش کولومیکور نیمتمرکز در تدو يها يزارگ استیبا توجه به س گرید يدر علوم سالمت، و از سو ياحرفه

 ،یزمان یگهماهن ،یآموزش يدانشکده ها و محتواها کیبه خصوص از نظر تفک یدرس يها برنامهدر  ياحرفه نیآموزش ب قیتلف
جهش به  ای زیخ کینتوان با  دیشا ،ياحرفه نیب ي وهیدر ارائه اموزش به ش یعلم تیهئ ياعضا يمحتوا، بودجه و توانمند ،یمکان

 یدرس يرا در برنامه  ياحرفه نیاموزش ب جیکوچک به تدر ياتوان با گامه یاما م م،یجهت بده رییتغ ياحرفه نیسمت آموزش ب
 راتییتغ جادیم اورد.اما ابزرگتر را فراه راتییتغ نهیزم جیتواند به تدر یهر چند اندك م ينمود. گام ها قیعلوم سالمت تلف انیدانشجو

توان در مورد  یجامع وکامل نم یابیرزشسا ستمیحاصله است. بدون داشتن س يامدهایاقدامات و سنجش پ یابیبزرگتر منوط به ارزش
 تیا توجه به ماموراهللا (عج) ب هیبق یراستا دانشگاه علوم پزشک نی. در همدیرس یقطع جهیو استمرار انها به نت راتییتغ یاثربخش
 یستگیشا وارتقاء دجایبا هدف ا رانیفراگ یدرس يدربرنامه  ياحرفه نیآموزش ب قیرا جهت تلف ی)، اقدامات یخود(طب رزم یسازمان

 ستمیس یا طراحانجام داده است. سپس ب رانی) در فراگیکی(تاکتیطب رزم يهادر مهارت ياحرفه نیب يو همکار یمیعملکرد ت
قرار داده  شیجش وپا) را مورد سنیکی(تاکتیطب رزم يهامهارت ياحرفه نیآموزش ب يدوره ران،یفراگ يابرنامه یابیجامع ارزش

 است.

 

 :یخارج اتیتجرب

وبا هدف ارتقاء  ژهیو يها تهیکم لیبا تشک 1961آن از سال  ي: مقدمات اجراایکلمب شیتیدردانشگاه بر ياحرفه نیآموزش ب -1 
 ماریبر ب یمبتن يمراقبت ها تیفیبه ارتقاء ک ییدر پاسخگو انیدر دانشجو ياحرفه نیب يها يو همکار یمیعملکرد ت يتوانمند

مختلف علوم  يحرفه  15 دیواسات انیبا مشارکت دانشجو ياحرفه نیآموزش ب يواکنون برنامه ها افتهیتوسعه  لهاسا یشروع و در ط



 

206 

همپوشان  یقسمت 3 يالگو کیدر  ایکلمب شیتینشگاه بردا ياحرفه نیشود. آموزش ب یاجرا م ینیو بال يسالمت در دو بخش تئور
 کیشود، ورود دانشجو در هر  یاجرا م یخبرگ Immersion 3- Mastery يغرقه ساز -Exposure 2مواجهه- 1 ندیفرا 3با 
 ).17دارد ( یورود به هر مرحله بستگ ياو برا یآمادگ زانیوم ياحرفه يآموزش ها افتیدر زانیوم یلیبه سال تحص ندهایفرا نیاز ا

 :يدر دانشگاه دالهوز ياحرفه نیآموزش ب يالگو -2

 ي،داروساز يرستارو دانشکده پ ی،دندانپزشک یپزشک يدر دانشکده ها انیاز دو دهه است دانشجو شیدر کانادا ب يدالهوز دردانشگاه
. نندیب یآموزش م یمراقبت ياحرفه نیب يها میعملکرد همکارانه در ت ارائه يبرا ياحرفه نیآموزش ب قیو علوم وابسته سالمت، از طر

مرتبط با هم  تمسیمدل شامل دو س نیرا در بردارد. ا یوعمل ینیبال يتهایبر کالس تا موقع یآموزش مبتن از يآموزش ها دامنه ا
 يریدگای يامدهایپ تیآموزش دانشجو قرار دارد وهدف آن ،تقو ستمی، در مرکز س ياحرفه ستمیوس یآموزش ستمیاست . س

مدل ارتباط  نیا است. نقطه قوت مارانیب يامدهایپ تیآن، تقو هدفقرار دارد و ماریب ياحرفه ستمیاست ودر مرکز س انیدانشجو
 یبرقرار م ماریب ومراقبت از انیدانشجو يآموخته ها نیرا ب ایمنسجم وپو یاست که پل ياوحرفه یآموزش ستمیس وستهیتنگاتنگ وپ

 لگریتسه نیچند نیوهمچن مختلف ياز دانشکده ها ییاجرا ي تهیکم کی،  ياحرفه نیآموزش ب يالگو نیا يسازد . جهت اجرا
 برنامه نینتظار در امورد ا يامدهایکنند. پ یم تیو حما تیرا هدا ییدانشجو ياحرفه نیب يها میمراحل ت یحضور دارند که در تمام

 يبرا دیتاسا ينمندتوا تی، تقو انیدر دانشجو ماریبر ب یوهمکارانه مبتن یمیارائه مراقبت ت يها یستگیشامل : توسعه وارتقاء شا
خوداست.  یالمتس تیوضع تیریمد يبرا مارانیب يوتوسعه توانمند لی، تسه ياحرفه نیب يریادگیدر  انیدانشجو ییوراهنما تیحما

شامل :  ییوکنند که در هر سال مداخالت دانشج یشرکت م ياحرفه نیب یآموزش يدر برنامه ها یاپیدر دو سال پ انیدانشجو
و  يارفهح نیب يریادگی یوسپس جلسات آموزش ياحرفه نیآموزش ب يوروش ها میبا مفاه ییآشناجهت  یکارگاه آموزش لیتشک

 نیب يریادگیت شود، جلسا یانجام م ییدانشجو ياحرفه نیب يها میدر ت ياحرفه نیب ینیکار بال یدر پ یهفته پ 8 تیدر نها
، ارتباطات  يریادگی يبر ابزارها یشیتعارض وتضاد ، باز اند تیری، مد ياحرفه نیب یمیت يریادگیمانند  یشامل موضوعات ياحرفه

ساعت  5تا4داقل ح یستیهر هفته در دانشگاه برگزار شده که هر دانشجو با یشیبازاند ناتی،تمر يریادگی ي، سبک ها ياحرفه نیب
 سیو فر 1994 کیترپا یابیارزش يلگوبا استفاده از ا ياحرفه نیآموزش ب يبرنامه  یابی. ارزشابدیجلسات حضور  نیدر هفته در ا

 ران،یفراگ ماران،یب يامدهای(پ ياو حرفه یوزشآم ستمیو در تمام اجزا شامل س یفیو ک یکم کردیوبا دو رو کیستمیبه طور س 2002
 ).18شود( ی) انجام م یودرمان یسازمان آموزش د،یاسات

 در سوئد Linkopingدر دانشگاه  ياحرفه نیآموزش ب -3

شامل  ياحرفه يشروع شد. گروه ها 1986سوئد در سال  Linkopingدر دانشکده علوم سالمت در دانشگاه  ياحرفه نیب آموزش
 ها شرکت دارند .آموزش نیدر ا ی،گفتار درمان یپزشک يولوژی، ب یوتراپیزی، ف ی، کار درمان ي، پرستار یپزشک ياگروه حرفه 6

با  تهیکم نیشد، ا لیخصوص تشک نیدر ا يا تهیکم ياحرفه نیوشرکت آنها در آموزش ب ياحرفه يمشارکت تمام گروه ها يبرا
بر ارتقاء سالمت  یمبتن طهیح 4را در  ياحرفه نیآموزش ب يوتوسعه  ي، اهداف اجرا يسوئد يعه نگرانه در جام ندهیآ یبررس

برنامه  نیآموزش در ا ينمود. راهبردها نییتب انیمادم العمر در دانشجو يریادگیو  یالملل نیو ب یمیعملکرد ت يجامعه، توانمند
 رشیمناسب در پذ يها نهیزم جادیا يبرا ياوچند حرفه ياحرفه نیآموزش ب نهیدر زم قاتیبر مسئله ، تحق یمبتن يریادگیشامل 

مختلف ارائه  يدر عرصه ها دیجد يها تیت ها و مسئولیدر سطح کالن ، توسعه نقش ها ، صالح ياحرفه نیوتوسعه آموزش ب
علوم سالمت با  ي) دانشکده ها مکولویآموزش (کور يمجدد برنامه ها یراستا، طراح نیاست . در ا یواجتماع یمراقبت بهداشت

آموزش  یعلم يکردهای، استفاده ازرو نیوبال يتئور شتریهر چه ب قیتلف ،یارتباط يوارتقاء مهارتها ياحرفه نیآموزش ب تیمحور



 

207 

 ییدانشجو يگروه ها ندگانیو نما یآموزش استگزارانیدانشکده ها، س یتمام ندگانیگروه متشکل از نما کیانجام شد.  يوتفکر انتقاد
 یسالمت يازهایبر ن یمبتن رانیفراگ ياحرفه نیب تیصالح يرا با هدف توسعه  ياحرفه نیآموزش ب کولومیمجدد کور یطراح فهیوظ

 ریبه شکل ز ياحرفه نیآموزش ب يبرنامه  کی ییاجرا يدر جامعه بر عهده گرفتند. نمونه  کیولوژیدمیاپ يجامعه و شاخص ها
در حوزه سالمت شامل (سالمت ،اخالق ،  یاساس میبر مفاه یمبتن ياحرفه نیآموزش ب يبرنامه  ،ياست: در بخش اموزش نظر

بر  یمبتن يریادگی، يوزبان مشترك ،تفکر انتقاد یعلم ي نهیزم کی جادیهدف ا ارشته ها ، ب یتمام انیدانشجو ي) برا يریادگی
 يها می. تدیگرد یطراح ییدانشجو ياحرفه نیب يمهایت نیدر ب يفرد نیرساندن تعامالت ببه حداکثر  يفرصت برا جادیمسئله وا

بخش  نیدر بال یمیدهند. آموزش ت یم لیتشک ینفرکه دو بار در هفته جلسات دو ساعت 8ای7متشکل از  ییدانشجو ياحرفه نیب
 میشکل است که به ت نیبه ا نیدر سطح بال ياحرفه نیآموزش ب ياجرا يشده برا یطراح ياست الگو یآموزش يبرنامه  نیا گرید
ترم آخر  رد ی،مددکار اجتماع یپزشک يولوژی،ب ی، کاردرمان یوتراپیزی،ف ی، پزشک يمتشکل از حِرف مختلف پرستار ییدانشجو يها

 دیها موظفند با نظارت اسات میت نیواگذار شده وا يوارتوپد یکامل چند بخش عموم يشان ، به مدت دو هفته اداره  یلیمقاطع تحص
را  مارانیب یکل بخش ومراقبت ودرمان تمام ياداره  ،یمیت يشان وبا عملکرد همکارانه  ياومتناسب با تخصص حرفه زوریوسوپروا

 انیدر پا ینیشود تکو یانجام م یوتجمع ینیبه صورت تکو ياحرفه نیآموزش ب ياز برنامه  یابیدهند . ارزش نجامدو هفته ا یدر ط
 ).14, 10گردد( یم ياطالعات جمع آور یفیوک یوبه دو روش کم کباریسال  3هر  یهر ترم وتجمع

 کایدر امر Rosalind Franklinدر دانشگاه  ياحرفه نیآموزش ب يالگو -4

 یالمت، طراحسعلوم  يحرفه ها انیدانشجو یتمام کولومیدر کور یدو واحد درس ياحرفه نیآموزش ب يدانشگاه جهت اجرا نیا در
 يبرا یرصتف یواحد درس نیاست ، ا ياحرفه نی) بی(سالمتیمراقبت بهداشت یشود که شامل واحد درس یاجرا م 2004واز سال 

 يوارتقاء مهار تها جادیبر ا دی(مددجو) با تاک ماریبر ب یارائه مراقبت مبتن انیدانشجو التبوده، محور تعام ياحرفه نیب يریادگی
 3 یاحد درسو نیمراقبت است . ا تیفیبر شواهد وارتقاء ک یبر خدمت ،مراقبت مبتن یمبتن يریادگی، یوگروه يفرد نیبارتباط 

 نیب يها میت ،وینیآموزش بال -3بر خدمت  یمبتن يریدگایبخش آموزش  -2)  ي(تئور يبخش آموزش نظر -1دارد  یبخش اساس
 ي، پاتولوژ یوتراپیزی،ف ی، روانشناس یشگاهی، علوم آزما ی، پزشک یهوشی، پرستار ب یوتراپی،راد يپرستار انیاز دانشجو ياحرفه
ردد در گ یجلسه در هفته برگزار م کی يکالس تئور يا قهیدق 90 يجلسه  9 يشده اند .در بخش آموزش نظر لیتشک ياریودست

 یطرح جامعه یحل مشکالت بهداشت يمشکالت سالمت جامعه را رصد وبرا ییدانشجو يها میبر خدمت ، ت یمبتن يریادگیبخش 
شان در  ياشود به تناسب تخصص حرفه یخواسته م ییدانشجو يها میت ی: از تمامینیکنند در بخش آموزش بال یارائه واجرا م

به  ياحرفه نیموزش بآ یدرس يواحدها یابیبپردازند .ارزش ماریبر ب یوبه ارائه مراقبت مبتن ابندیحضور  یعواق ینیبال يها تیموقع
قرار  یابیارزش در واحد مربوطه مورد دیتوسط اسات انیهر ترم دانشجو يدر انتها یعنیشده اند  یطراحfail/passو  يصورت اجبار

نظرات  يآور وجمع یبررس گرید یابیمجددا اخذ گردد .ارزش یستیمذکور با واحدنمره قابل قبول ، افتیگرفته ودر صورت عدم در
 یآموزش يندهای،فرا ياحرفه نیب یمیدر ارائه عملکرد ت انیدانشجو يفرد يهایدر خصوص کسب توانمند انیدانشجو يدگاههایود

 ).19باشد( یم یلیمربوطه در هر سال تحص کولومیتوسعه کور يو...است که مبنا

 يرا بر توانمند ياحرفه نیب کردیبر رو یبحران مبتن تیریمد یکیالکترون یآموزش يبرنامه  کی ریو همکاران ، تاث Attackمطالعه  -5
رسانه  تیریو مد سیپل ،یراپزشکیپ ،يپرستار ،یدر بحران شامل پزشک ریدرگ ياچند گروه حرفه انیمقابله با بحران دردانشجو يها

و مشارکت در  یبحث گروه لم،یبحران، ارائه ف تیریمد یشامل اموزش مبان یاموزش يبرنامه  نیکردند، ا یسالمت بررس تیریو مد
به  ییشرکت کنندگان در پاسخگو يتوانمند ،یاموزش يدوره  يها نشان دادند که در انتها افتهیبحران بود،  تیریمد يبرنامه ها
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 يو همکار یمیانها در ارائه عملکرد ت يدر بحران و نگرش و توانمند ریدرگ يگروه ها گرید يبه نقش ها يوارزش گذار یبحران، آگاه
 )20است ( افتهیارتقاء  ياحرفه نیب

 يعلوم سالمت، برنامه  انیر دانشجود یبحران يها تیبه موقع ییوپاسخگو یو همکاران ، با هدف بهبود امادگ Millerمطالعه  -6
مختلف  يحرفه ها دانشجو از 312مطالعه  نیو توسعه دادند، در ا یرا طراح يساز هیو شب ياحرفه نیب کردیبر رو یمبتن یاموزش

پس نگرش، دانش شرکت کردند. س يساز هیوشب ياحرفه نیب کردیبا رو یکارگاه اموزش 9در  ماههچند  يدوره  کیعلوم سالمت در 
ها نشان دادند که  تهافیماه بعد مورد سنجش قرار گرفت.  12 یدر بازه زمان نیبالفاصله بعد از کارگاه ، همچن انیو عملکرد دانشجو

دانش، نگرش و  يرتواند به طور موث یم يساز هیوشب ياحرفه نیکرد بیساعته با رو 10 یاموزش يبرنامه  کیدر  انیحضور دانشجو
در  ياحرفه نیب یمیت يها يارائه همکار يارتقاء داده و انها را برا یبحران يها تیبه موقع ییو پاسخگو یعملکرد انها را جهت امادگ

 .)21توانمند سازد( یبحران يها تیموقع

در  یمیارائه عملکرد ت يوانمندت جادیگسترده را جهت ا ياحرفه نیب یاموزش يبرنامه  کیو همکاران:  Livingstonمطالعه -7
کارگاه  کینامه بر نیسال به طور مستمر آن را توسعه دادند، ا 8 یکردند و ط یطراح يپرستار انیدر دانشجو یبحران يها تیموقع

 دشانیا اساتب يپرستار يدانشجو 35است،  "روز فاجعه"تحت عنوان  ادیز یبا تلفات جمع شده يساز هیشب ياحرفه نیب یاموزش
در آن شرکت  یامنظ ریو غ یمتعدد نظام يو سازمان ها یداوطلب مردم 500در بحران و  ریدرگ گریرشته د 7دانشجو از  300درکنار 

 يو تعامل گروه ها ياحرفه نیب يکرده و با همکار يساز هیرا شب ادیز یبا تلفات جمع یروز بحران کی عیکارگاه وقا نیدارند، در ا
 يرت تفکر انتقادمها ،یمیعملکرد ت يتوانمند شیبرنامه شامل افز نیا يامدهایکنند. پ یم تیریدر بحران ان را مد ریمختلف در گ

داوطلب  500با حضور  یعموم یگاها شیبرنامه افزا نیاز نقاط قوت ا یکیاست،  انیبحران در دانشجو طیدر شرا يریگ میوتصم
 )22شوند( یبه بحران آشنا م ییدر پاسخگو ياحرفه نیب يها میعملکرد ت یهست که با چگونگ یمردم

شده را  يساز هیوشب ياحرفه نیب کردیوربر  یمقابله با بحران مبتن یکیالکترون یاموزش يبرنامه  کیو همکاران : Kimمطالعه  -8
امه شرکت داشتند برن نیدانشجو در ا 402واجرا نمودند،  یطراح يوپرستار یحرفه علوم سالمت از جمله پزشک 4از  انیدانشجو يبرا

 انیدانشجو يوانمندتارتقاء  انگریقبل وبعد از اموزش، ب یمیو عملکرد ت يبه بحران، همکار ییدر پاسخگو انیدانشجو يسنجش توانمند
 ).23بوده است(

درك وعملکرد  ،ياحرفه نیب کردین با روشده مقابله با بحرا يساز هیشب یتجربه آموزش کیو همکاران : در  Digregorioمطالعه  -9
تعارض  تیریمد و یمیمتقابل، عملکرد ت يها تیدرك نقش ها و مسئول ،ياحرفه نیب يرا از ارتباط و همکار يپرستار انیدانشجو

در  انیدانشجو يدو عملکر یضعف شناخت انگریها ب افتهیمورد سنجش قرار دادند  نیوتضاد و مددجو محور بودن را قبل وبعد از تمر
 ).24نمودند( هیمقابله با بحران را توص یاموزش يرا در برنامه ها ياحرفه نیب يها تیصالح قیموارد فوق بوده و ضرورت تلف

 

 :یداخل اتیتجرب

برنامه آموزش بین حرفه اي مراقبتهاي تسکینی از بیماران مبتال به  پور وهمکاران : تحلیل موقعیت و طراحی رجیمطالعه دکتر ا-1 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  92-93مطالعه ترکیبی و مبتنی بر گامهاي تدوین برنامه آموزشی بود که در سالهاي  کیسرطان ، 

سعه برنامه آموزشی شامل تحلیل موقعیت و انجام شد. در این مطالعه به ترتیب دو مرحله اول از چهار مرحله کلی براي فرآیند تو
نیازسنجی، طراحی برنامه آموزشی، اجرا و ارزشیابی دنبال شد. داده ها از طریق مروري بر متون و نیز مصاحبه با مشارکت کنندگان 

کمیل تحلیل محتواي کیفی به سبک مرسوم ضمن برگزاري پانلهاي تخصصی ویرایش و ت شگردآوري شده و پس از تحلیل به رو
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کتاب کامالً مرتبط با موضوع انتخاب شده، مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین  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 هاي انجام شده 

موضوع کلی یادگیري در زیرمجموعه دو  10فرد صاحب نظر برگزار شد. حاصل کار، شناسایی  30ی با مشارکت پانل تخصص 8آنها 
آنها بود. : این  ابیحوزه کلی آموزش و همکاریهاي بین حرفهاي و مراقبتهاي تسکینی، و نیز مشخص شدن روشهاي تدریس و ارزشی

برنامه آموزشی، ابعاد مختلف نیازهاي آموزشی کارکنان نظام سالمت در مراقبتهاي تسکینی از بیماران مبتال به سرطان را با توجه به 
 تابعاد بین حرفهاي پوشش داده است، از این رو این برنامه میتواند به عنوان راهنمایی براي آماده سازي کارکنان حرفهاي در جه

 یابیدر مطالعه حاضر برنامه اجرا وارزش یرائه مراقبتهاي مطلوب تسکینی در قالب تیم هاي بین حرفه اي مورد استفاده قرار گیرد. ولا
 ) .25نشده است(

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 ییاجرا يگولا یطراح"دکترا با عنوان  يرساله  کی يها افتهیمتعاقب ارائه  1395از سال  نیاغاز يگام ها_ يریشکل گ نهیزم
 يا توجه به بازنگرباهللا(عج) و  هیبق ی) دردانشگاه علوم پزشک1394( "رانیدر علوم سالمت متناسب با جامعه ا ياحرفه نیآموزش ب

 يزیبرنامه ر اراتیاخت ينامه واگذار نییبا توجه به آ نیجامعه، همچن راتییمتناسب با تغ یدرس يبرنامه ها يو به روز شدن محتوا
در  ياحرفه نیاموزش ب قی، با هدف تلف15/12/1395مورخ  2/288715به شماره  یبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال یدرس

 (عج) شروع شد. اهللا هیبق یتوسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک کزمعاونت و مر يعلوم سالمت، با همکار انیدانشجو یدرس يبرنامه 

 استفاده شد. يابرنامه یابیارزش ي) و الگو1984هاردن( یقیتلفآموزش  کردیهدف از دو رو نیانجام ا يبرا

از  يمجموعه ا کل نگر یشده که نه تنها با نگاه يزیبرنامه ر يریادگی يعبارت است از مجموعه تجربه ها یقیآموزش تلف برنامه
 افتیدر يرا برا رندهیگادی ییبلکه توانا دهد،یقرار م رندهیادگی اریاطالعات و دانش مشترك را به صورت الگو، نظام و ساختار در اخت

 .دهدیسوق م دیجد يالگوها، نظام ها و ساختارها ياو را به سو قی. و از آن طردهدیم شینو افزا يکشف ارتباط ها ای

ته ها حذف و رش نیب يدر نظر گرفته شده و مرزها يحرفه ا نیسطوح آموزش ب نیدر حد باالتر قیسطح تلف ،یدوره آموزش نیا در
 پردازند. یم يو همکار يریادگیطب رزم به  يمختلف حول موضوع مهارت ها يرشته ها

و  یابیشده ارز یسازمانده قیکه با هدف تلف يبرنامه ا یابیارزش يدوره از الگو نیا رانیفرگ یابیارزش یو سازمانده نییتب جهت
 استفاده شده است. رند،یگ یو مورد استفاده قرار م یطراح يریادگی

 

 :يابرنامه یابیارزش یطراح  یمتوال يگامها

 )؟یبا چه هدف ؟يزیطب رزم (چه چ ياحرفه نیدوره آموزش ب یابیو تمرکز ارزش يتوانمند يها طهیموضوع، ح نییتع

چه منابع و  ؟یچه کسان يطب رزم (توسط و برا ياحرفه نیدوره آموزش ب یابینفعان، مشارکت کنندگان و ساختار ارزش يذ نییتع
 )؟یامکانات

 طب رزم انیسالمت مددجو يامدهایو پ ینیبال طیمح يبر چالشها یمبتن یازسنجین
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 شدند: ییشناسا يدیکل نینفعان و مطلع يذ يبرنامه ا یابیارزش ستمیس یو طراح یسنج ازیانجام ن يبرا

 راز،یصفهان و شتهران، مشهد، ا يشهرها یعلوم پزشک يمراکز توسعه دانشگاه ها رانیو مد یآموزش نیمعاون د،ینفر از اسات 27(
اورژانس،  ، طب ایسالمت در بال ،یاخالق پزشک ،یآموزش پزشک يحوزه  یلیتکم التیمقاطع تحص انیو دانشجو نیمتخصص نیهمچن

 استفاده شد. یفیک يمحتوا لیاز تحل جینتا لیتحل ي) و برایدرمان يو سرپرستاران بخش ها ناز پزشکا يو تعداد تیریطب رزم، مد

 ياحرفه نیوزش بام يمورد انتظار واهداف برنامه  يها یستگیشد که شا لینفره تشک 4کارگروه  کیفوق،  يتحقق گام ها يراستا در
 يو منطقه ا یالملل نیبموفق را در سطح  اتیو تجرب ییاجرا يالگوها ن،ینمودند، عالوه بر ا نیانجام شده تدو یازسنجیبر ن یرا مبتن

 کردند. یبررس

 

 مرحله روش کننده: نیا يها افتهی

 طب رزم ینیبال طیدر مح ياحرفه نیب يو همکار یمیدر ارائه عملکرد ت انیدانشجو يها چالش

 )؟يزی(چه چ انیدانشجو یدر برنامه درس يریادگیو اهداف  ياحرفه نیب يهمکار ،یمیعملکرد ت يها یستگیشا فیتعر

 ) 1شماره وستی(پ

 ایدن يدر دانشگاه ها ياحرفه نیآموزش ب يموفق والگوها اتیتجرب یبررس

 , )23شماره  وستی(پ

 انتخاب شدند: ریز یموضوعات درس ،ياحرفه نیآموزش ب قیگام در تلف نیرو جهت اول نیا از

 موجود در دانشگاه يرشته ها ینسبتا همپوشان در تمام یبا مبان ياحرفه اخالق

 موجود در دانشگاه يرشته ها ینسبتا همپوشان در تمام یبحران با مبان تیریمد

 موجود در دانشگاه يرشته ها ینسبتا همپوشان در تمام یشده با مبان يسازهیشب وهیبه ش تهایوفور تروما

 انتخاب شدند: زین ریز يتوانمند يها طهیح

 طب رزم دانش -
 ینیبال يهامهارت -
 یارتباط يهامهارت -
 يو رهبر تیریمد -
 ياحرفه اخالق -

 یابیارز کردیرو نییها) و تع ي: محتوا و توانمنديریادگی(اهداف ياحرفه نیبرنامه آموزش ب یابیارزش نتیبلوپر توسعه
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نل خبرگان شامل: داده شد. پا لیدو پانل از خبرگان تشک ياحرفه نیها ب ي: محتوا و و توانمنديریادگیاهداف  نیی) جهت تعالف
س، طب رزم و ، طب اورژان ایسالمت در بال ،یاخالق پزشک ،یدرس يزیبرنامه ر نیمتخصص ،ياحرفه نیدر حوزه اموزش ب نیمحقق

 یو کارکنان درمان نیبا مسئول زیمصاحبه ن نیچند ،ینیبال طیمح ازیها و ن تیبا واقع یآموزش يامحتواه قیبودند. جهت تطب تیریمد
 )4شماره وستیشدند. (پ نیتدو نیبال طیموجود در مح يبر چالش ها یمبتن یآموزش يوهایانجام شده و سنار

 و،یبر سنار یله، مبتنبر حل مسئ یمبتن يبودند و با روش ها یشیبه طور عمده تعامل، گفتمان و بازاند یابیو ارز يریادگی کردی) روب
 .شدندیاجرا م ،يزیکوچک، پرسش و پاسخ، مانور دورم يبحث در گروهها

 کجا؟) ؟یباچه روش ؟یطب رزم (چه زمان ياحرفه نیدوره آموزش ب یابیاطالعات ارزش لیو تحل يگردآور يها وهیش نییتع

 یحرکت یروان طهیحدر  زیآن ن يشده برا نییباشد و عمده اهداف تع یم ینیبال کردیدوره با رو نیا نکهیبا توجه به ا ؟یروش باچه
 نیضمن اسنجش، مت يو روش ها ردیگ یسنجش  قرار م يبرا لریم یطبقات بلوم و در سطوح نشان دادن و انجام دادن مدل هرم

شماره  وستیبود(پ اهداف ذکر شده در دوره گوناگون نکهیباشد. از جهت ا ی) میو گروه يفرد ژهو پرو ی(آزمون عملیابیسطح از ارز
 مختلف استفاده شد : ي) از روش ها5

 و پرسشنامه یاستدالل ،یدانش ي. آزمون ها1

 یعمل يمهارتها می. مشاهده مستق2

 دوره نیح يو پروژه ها فی. تکال3

 : ردیذپ یصورت م ریمختلف در قالب موارد ز يبوده و در طول زمان ها یدوره از نوع مالک نیدر ا یابیارزش ؟یزمان چه

 جهت ورود به دوره رانیفراگ ازین شیپ یعمل يدانش و مهارتها زانیم ی: جهت بررس نیآغاز یابی. ارزش1

 انیو ارائه بازخورد مناسب به دانشجو يریادگی شرفتیپ ی: جهت بررسینیتکو یابی. ارزش2

 در مجموع دوره انیدانشجو يآموخته ها زانیم ی: جهت بررسیتراکم یابی. ارزش3

 

 نیآغاز یابیارزش

دروس مذکور  ياهتا چه حد بر دانش و مهارت  انیشود دانشجو یباشد لذا الزم است بررس یآموخته ها م نیدوره در واقع تمر نیا
 اطالعات مورد نظر وجود دارد : ياحصا يجهت ورود به دوره مسلط هستند. دو راه برا

 رانیفراگ یقبل یابیارزش جیو نتا یلیتحص تیوضع ی. بررس1

دانش و  تیبوده تا وضع یلو عم یشامل دو بخش کتب يآموخته ها (مطمئن تر): آزمون ورود یجهت بررس يآزمون ورود ي. اجرا2
 .دینما یابیمهارتها را ارز

 

 ینیتکو یابیارزش
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قرار  یابیمورد ارز کنند و عملکردشان یم یرا ط يریادگیروند  زانیتا چه م انیشود دانشجو یدوره الزم بود بررس يطول برگزار در
 و عملکرد خود را بهبود ببخشند . يریادگیبازخورد مناسب روند  افتیبا در تیو در نها ردیگ

 

 یتراکم یابیارزش

 لیدشان مورد تحلکرده و عملکر یها را ط يروند کسب و بهبود توانمند زانیتا چه م انیشد که دانشجو یم یدوره بررس يانتها در
 .ریخ ایالزم را کسب نموده اند  يها يتوانمند ایشد آ یم نییتع تیو در نها یابیو ارز

 

 :یابیارزش يها طیمح

 هیو شب ینیالب طیدوره در بستر مح نیطب رزم، همچنان که آموزش ا هیپا ویبر سنار یشده و مبتن نییتع یاهداف آموزش براساس
ها صورت  طیحم نیدر هم زین هایابی(جنگل، کوهستان و ...) انجام شد، ارزیواقع طیلب، مرکز آزمون) و مح لیشده (اسک يساز

 گرفت.

 ؟یشیخوردو بازاندارتباط؟باز يطب رزم (برقرار ياحرفه نیدوره آموزش ب یابیدر ارزش رانیفراگ تبهیارائه حما يها وهیش نییتع
 )6شماره  وستی) (پنگ؟یمنتور

واهداف   یر برنامه درسدشده  جادیا راتییمربوطه برگزار شده و تغ دیو اسات انیدانشجو ندگانیبا نما يارتباط؟ ابتدا جلسه ا يبرقرار
 انیانشجودمختلف  يرشته ها انیاز دانشجو ياحرفه نیب ي. سپس گروه هادیگرد یاطالع رسان یابیاجرا و ارزش یچگونگان، 

 دند.شمرتبط و آشنا  دیبا هم و با اسات يشبکه مجاز کیگروه ها در  نیشدند و ا لیتشک اه تیو فور یپزشک ،يپرستار

 انیمورد عملکرد دانشجو در شدیکه از منابع مختلف ذکرشده در باال حاصل م ییاز  داده ها يبا بهره مند دیاسات ؟یشیو بازاند بازخورد
و  یشیفرصت بازاند نمودند. به تبع ارائه بازخورد، یبازخورد موثر و معنادار ارائه م یو اختصاص یقضاوت نموده و به صورت شفاه

 شدند. هیتوج انیدانشجو زین یشید مهارت بازاند. جهت بهبوشدیداده م زین رانیبه فراگ يریادگیبرنامه  میتنظ

ه به عنوان منتور ک يدیبه کار بسته شد. اسات يریادگیو بهبود  هیارتباط دوسو يراهبرد موثرجهت برقرار کیبه عنوان  نگ؟یمنتور
 داشتند: يعملکرد موثر ریز يانتخاب شدند در نقش ها

 يریادگیمنظم عملکرد  شیپا

 ها یشیبازاند یو بررس يگذار اشتراك

 يریادگیبهبود عملکرد  يزیر برنامه

 اجتماعی – یروان تیو حما مشاوره

 )؟یابیطب رزم (فراارزش ياحرفه نیدوره آموزش ب یابینقادانه ارزش یاطالعات و بررس لیتحل وهیش نییتع
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منتورها، ارائه بازخوردها،  و ابانیآزمون، ارز(مکان، زمان و ...) يبرگزار وهیازجمله: اهداف، ابزارها، ش یابیارزش ستمیعناصر س مجموعه
 یو مداوم مورد بررس يو .... بصورت دوره ا یروان راتیتاث ،ییاجرا تیدقت، قابل ،يموارد در ابعاد مختلف سودمند ریو سا ینمره ده
 قرار گرفت. يو بازنگر

 رفت.قرار گ قیانشگاه، مورد توجه دقگروه ها و د رانیمد ان،یدانشجو ،یعلم ئتیه ينظرات اعضا یابیفراارزش نیدر ا

و  دهیورز یش پزشکآموز نهیافراد در زم نیشد. ا لیگروه ها مختلف تشک ندگانیو از نما یبه صورت درون دانشگاه یابیفراارزش میت
 باتجربه بودند.

 و مورد توافق قرار گرفت. یبررس میتوسط ت ارهایسواالت و مع یابیاز شروع فراارزش شیپ

نسبت  به یوکم یفیک لیصورت گرفت و تحل رهیمصاحبه و غ ،یشیمختلف، جلسات هماند يروش ها قیاطالعات از طر ياور جمع
 انجام شد. یابیارزش مینوع داده توسط ت

 

 تعامل: يها وهیش

 انجام شد . يدیکل نیبا مطلع يفرد يبامصاحبه ها هیاول یسنج ازین -1 

 ياهللا (عج) از مشاورت و همکار هیحاضر در دانشگاه بق يدانشکده ها انیدانشجو یدرس يبرنامه ها يضرورت بازنگر نهیدر زم -2
 موجود استفاده شده است يدانشکده ها یآموزش نیمعاونت اموزش دانشگاه، مرکز توسعه آموزش و معاون

سالمت درحوادث  تیریمد قاتیحقتتروما، مرکز  قاتیمرکزتحق نیاز نظرات متخصص ياحرفه نیآموزش ب يمحتواها هیجهت ته -3
و  ینل پزشکو پرس یدانشگاه تهران و گروه اخالق پزشک یاخالق پزشک قاتیمرکز تحق ،یستیوبهز یدر دانشگاه توانبخش ایوبال

 استفاده شده است. اهللا هیدانشگاه بق یدرمان يبخش ها يپرستار

 یآموزش يو اهداف، محتواها برگزار شده انیدانشجو ندگانیدروس مربوطه و نما دیبا اسات یهیتوج يشروع کار دو جلسه  يبرا -4
 .اعمال شد زیقرار گرفته و نظرات انان ن انیتوسط دانشجو یمورد نقد وبررس انیدانشجو یابیو ارزش سیو روش تدر

 میدر ت زیامداد و نجات ن ،یشانهالل احمر، اتش ن يروهایها وبحران از ن تیفور یدر واحد درس يزیمانور دور م يبرگزار يبرا -5
ا مورد نقد قرار رکار ما  یخارج ابیارز کیکردن آموزش، به عنوان  یاستفاده شدو حضور انان ضمن غن ياحرفه نیب ییدانشجو يها

 دادند.

 ریدرگ دیاسات و انیکار از مصاحبه با دانشجو نیاانجام  يقرار گرفت. برا یدرون گروه یابیاجرا شده مورد ارز یاموزش يبرنامه ها -6
 انها در استمرار برنامه ها اعمال شد. یدر اموزش استفاده شد و نظرات اصالح

 و بازخورد داده شد. یبررس دیضبط شده توسط اسات يها لمیف -7

 1398 بهشتیارد یاموزش پزشک شیدر هما یسخنران 2و یو پژوهش یمقاله در هر مرحله از انجام کار در مجالت علم 4اپ چ -8

 )7شماره توسی(پ
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 حاصل:  جینتا

 مورد نظر : یبه اهداف اختصاص یابیدست يدر راستا

با هم و از هم و تعامل،  يریدگایوبحران که فرصت  تهایو فور يااخالق حرفه یدر دو واحد درس ياحرفه نیآموزش ب ياجرا -1
 اهم نمود.مختلف سالمت ، در دانشگاه فر يرشته ها انیرا در دانشجو ياو درك وشناخت متقابل حرفه یشیگفتمان، بازاند

که تفاوت معنا دار  RIPLSحاصله از سنجش با ابزار  يها افتهیساس ابر  یمیوعملکرد ت ياحرفه نیب يارتقاء نگرش به همکار -2
 نشان داده است. انیدر دانشجوp<0.05را در نمرات قبل وبعد از آموزش با  يامار

درصد موارد اصول  60از  شیکه ب یمیعملکرد ت يمشاهده ا ستیبر حل مسئله بر اساس چک ل یمبتن یمیارتقاء عملکرد ت -3
 شده بود. تیرعا انیتوسط دانشجو یمیعملکرد ت

 يکه که تفاوت معنا دار امار یو استدالل اخالق یاخالق تیبزار حساسابا  یمیت يریگ میدر تعامالت و تصم یارتقاء عملکرد اخالق -4
 نشان داده است. انیدر دانشجو p<0.05ل وبعد از آموزش با را در نمرات قب

 يو همکار یا بحران که در چند شاخص از جمله عملکرد اخالقمقابله ب يبا ابزار توانمند یدر مواقع بحران یمیارتقاء عملکرد ت -5
 جادیبعد از آموزش ادر نمرات قبل و را يتفاوت معنادار یوفن ينمود اما در چند شاخص مانند مهارت فرد جادیرا ا يتفاوت معنادار

 نکرد.

 )8شماره وستی(پ
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 یآموزش يو رهبر تیری: مدندیفرآ طهیح

 

 
 

 

 ینهاد مل یالملل نی) بrecognition( ییشناسا ندیفرا یابیاجرا و ارزش ،يزیبرنامه ر

 یعموم یآموزش پزشک تیفیک يدر 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

 

 درزادهیح نیکار آبتگندم هیرق :ندیفرآ صاحب

 

 زیطاهره چنگ یمانی کوین يمحمد دینو ییزهرا سادات طباطبا يابوالفضل محمد رزازادهیم میعظ یجانیباقر الر :ندیفرآ همکاران
 ینجوم هیاخوان مرض راحمدیکالنتر ام میابراه

 

 :یکل هدف

 یعموم یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش ینهاد مل یالملل نی) بrecognition( ییشناسا ندیفرا یابیاجرا و ارزش ،يزیر برنامه
  یعموم یآموزش پزشک تیفیک يجهت ارتقا

 

 :یاختصاص اهداف

 یعموم یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش ینهاد مل یالملل نی) بrecognition( ییشناسا ندیفرا يزیر برنامه -
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 یعموم یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش ینهاد مل یالملل نی) بrecognition( ییشناسا ندیفرا ياجرا -
 یعموم یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش ینهاد مل یالملل نی) بrecognition( ییشناسا ندیفرا یابیارزش -

 

 مسئله: انیب

شود. ب میو از جمله آموزش علوم پزشکی محسو ییکی از مهمترین روشهاي تضمین و ارتقاي کیفیت در آموزش عال اعتباربخشی
تحول و  ياهبسته اعتباربخشی مؤسسات و مراکز آموزش عالی سالمت از مجموعه بسته  يساز ادهیراستا و به منظور پ نیدر هم
 شروینهاد پ کیبه عنوان  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یعموم یپزشک آموزش رخانهیدب ،یدر آموزش علوم پزشک ينوآور

بتدا، اصورت که  نینمود. به ا یعموم یدوره آموزش پزشک یاعتباربخش ستمی، اقدام به استقرار س1396در کشور، در سال 
 یپزشک يهادوره یبخششد و در ادامه اعتبار نیدومرتبط ت ينامه ها و فرم ها وهینامه ها، ش نییآ و سپس یاعتباربخش ياستانداردها

 یآنکه اعتباربخش باشد. با توجه به یدر حال اجرا م زیسراسر کشور به اجرا درآمد که هم اکنون ن یپزشک يدر دانشکده ها یعموم
شده  یطراح مدلکشور بود و  یآموزش پزشک يهادوره یاعتباربخش يها ستمیگام به سمت استقرار س نیاول یعموم یدوره پزشک
 حیر اساس اصول صحبآن  يگذار هیحوزه باشد، پا نیدر ا یاعتباربخش ينهادها گرید يالگو و راهنما توانستیآن م افتهیو استقرار 
آموزش  یباربخش) نهاد اعتrecognition( ییشناسا 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 يشناختن نهادها تیبه رسم ندیفرا 
 نیا یاعتباربخش بازار موسسات ا،یدر دن یدوره ها و موسسات آموزش تیکم شیشده است. با افزا یبرنامه ها و موسسات اعتباربخش

 یاعتباربخش يعملکرد نهادها تیفیوص کرا در خص ییهاینهادها نگران نیقابل مالحظه ا شی. افزاتاس افتهیها و موسسات رونق دوره
ر محور عمل کنند. به شفاف و هنجا ح،یصح ریمس کیداشته تا در  یابیبه ارزش ازینهادها خود ن نیا گر،ید انیکرده است. به ب جادیا

در حوزه  تیوضع نیبه وجود آمدند. مشابه ا یاعتباربخش ينهادها لکرداز عم نانیبا هدف اطم recognitionموسسات  لیدل نیهم
ند مان یینهادها وجود داشته است. به عنوان مثال، زیآن ن يموسسات و برنامه ها یالملل و اعتباربخش نیدر سطح ب یآموزش پزشک

 نیب در سطح یآموزش پزشک حوزه یاعتباربخش يآژانس ها اینهادها  recognition، (WFME) یآموزش پزشک یجهان ونیفدراس
برنامه  يبرا یبخشنهاد اعتبار کی يریگ میتصم يندهایو فرا یاعتباربخش ندینظارت بر فرا WFME فهیدهد. وظ یرا انجام م یالملل
 WFMEصورت که  نیاست به ا یاعتباربخش هیخود شب recognition ندیاست. فرا یآموزش علوم پزشک يهادانشکده ایها 

مورد  يرا تیدر نها کند و یم یابیمورد نظر را ارز يندهایکرده و فرا دینموده و از محل بازد یرا بررس یاعتباربخش هادمستندات ن
النه به منظور نشان ارسال مستندات سا ازمندیصادر شده ده ساله است که ن يمدت اعتبار را تیوضع نیکند. در بهتر ینظر را صادر م

نهاد  یرونیب ابانیرزامستندات، عملکرد  یعالوه بر بررس د،یفاصله است. در زمان بازد نیدر ا یربخشدادن عملکرد مناسب نهاد اعتبا
در  زین یعتباربخشانهاد  يصدور را ندیفرا نی. همچنردیگ یقرار م یابیمورد ارزش یعموم یپزشکاز دوره  دیبازد کیدر  یاعتباربخش

 . ردیگ یقرار م یابینهاد مورد مشاهده و ارزش يشورا ای تهیجلسه کم کی

برنامه سوم توسعه  دیو با توجه به تاک ،یعموم یدوره آموزش پزشک حیو صح یاصول یاعتباربخش تیمجموع، با در نظر گرفتن اهم در
 يکالن نظام بر راه انداز يها استینمودن س ییجهت اجرا یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک يزیبرنامه ر يو مصوبات شورا

 ندیفرا یابیاجرا و ارزش ،یطراح ندیفرا نیهدف از ا ،یآموزش يهامؤسسات و دوره یو اعتباربخش یابیو کارآمد نمودن نظام ارزش
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recognition یجهان ونیکشور توسط فدراس یعلوم پزشک يدانشگاه ها یعموم یپزشک يدوره ها یاعتباربخش ستمیس یالملل نیب 
 عبارتند از: recognition ندیبه فرا ازیاحساس ن لیاست. دال WFME ای یآموزش پزشک

ر نظر خبرگان ب یمبتن یابیطرفداران ارزش فیط يسو کیمتخصصان در کشور (در  نیب ی. عدم توافق بر سر مدل مناسب اعتباربخش1
 به سمت مدل مناسب ییقرار دارند) و لزوم همگرا یاعتباربخش يساز ینیطرفداران ع فیط گرید يو در سو

 یآموزش يهارهدو ینظام اعتباربخش نیبه عنوان اول حیبر اساس اصول صح یعموم یدوره پزشک ی. لزوم استقرار نظام اعتباربخش2
 در کشور

 ای ECFMGالزام (جذب دانشجو  یالملل نیبه منظور رقابت در بازار ب یعموم یپزشک يهادوره یالملل نی. لزوم کسب اعتبار ب3
شده  ییاساشده توسط نهاد شن یدانشکده اعتباربخش کیبه کسب مدرك از  یالملل نیب یدانش آموختگان پزشک یآموزش ونیسیکم

 )WFMEتوسط 

 یعموم یه پزشکخود دور تیفیک ي. ارتقا4

 در کشورمان  يریدر حال شکل گ یاعتباربخش ينهادها ریسا تیفیک ي. ارتقا5

 

 :یخارج اتیتجرب

 ای یر اختصاصرا به طو یدر حوزه آموزش علوم پزشک یاعتباربخش يکه 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 :یلدر حوزه آموزش عا یاعتباربخش ياست که نهادها یانتفاع ریموسسه غ کی 
 .دهدیقرار م recognitionرا مورد  کایدر آمر یو از جمله آموزش علوم پزشک

European Quality Assurance Register for Higher Education ای EQARیاعتباربخش يموسسه 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 INQAAHEحوزه  در ینهاد اعتباربخش 200از  شیداشته و تاکنون ب یالملل نیسه چشم انداز بموس 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  کایدر آمر یو از جمله آموزش علوم پزشک یدر حوزه آموزش عال یدولت یعتباربخشا ياست که نهادها

 .دهدیم

National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation ای NCFMEAموسسه  نی: ا
نطباق ا زانیتا م دهدیقرار م recognitionرا مورد  کایخارج از آمر یپزشک يمربوط به دانشکده ها یاعتباربخش ينهادها

 کند.   شخصرا م NCFMEAمورد نظر  يآن آژانس ها با استانداردها ياستانداردها
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World Federation for Medical Education ای WFME :مربوط  یاعتباربخش ياست که آژانس ها یالملل نینهاد ب کی
 شیپ یلمللا نیب يتا مطمئن شود با استانداردها دهدیقرار م recognitionمورد  یصرا به طور اختصا یبه آموزش علوم پزشک

ه بودند که قرار گرفت recognitionو  یابیمورد ارزش WFMEتوسط  یعتباربخشنهاد ا 7حاضر  ندیروند. تا قبل از شروع فرا یم
مورد  یهاد اعتباربخشن 19بودند. هم اکنون  بیحوزه کارائ يو دو نهاد در کشوره ها هیژاپن، کره، ترک کا،یکانادا، آمر يدر 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 نیبه اجرا درآمده است. از جمله ا یبه صورت رسم یاز اعتباربخش يموارد ریاخ ير سال هاتنها د یول

 یعلوم پزشک يهاوابسته به دانشگاه یها و مراکز درمان مارستانیب یآموزش یکشور، اعتباربخش یزشکعلوم پ يدانشگاه ها يموسسه ا
 ندیمورد فرا یاعتباربخش ينهادها نیاز ا کیچیوجود ه نیاشاره کرد. با ا یعموم یدوره آموزش پزشک یکشور و اعتباربخش

recognition نیدارند از ا نیمختلف وزارت يکه با بخش ها یتعامالت لیبه دل ندیفرا نیواقع نشده اند. هر چند ارائه دهندگان ا 
 ،یابیارزش ،یاعتباربخش شن،یکاگنیر ،ییشناسا يهاواژه دیکل يرت جستجوبه صو ينظام مند يجستجو نحالیامر آگاه بودند، با ا
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، Google scholar یطالعاتا يها-گاهیجستجو و پا يعبارات در موتورها نیو ادغام ا یو موسسات آموزش یآموزش يهادوره
Iran medex ،Magiran نهاد با هدف  ای ندیاز فرا يانجام دادند و موردrecognition نشد.  افتی 

 

 ):یمختصر(فارس شرح

در  recognition ندیفرا يانجام شد. با توجه به عدم وجود تجربه اجرا یابیاجرا و ارزش ،يزیرحاضر در سه مرحله برنامه ندیفرا
در  ندیفرا نیا يجرااو  يزیبرنامه ر ،یالملل نیب ياز ساختارها يریو لزوم بهره گ یآن در سطح مل ینبود نهاد متول نیکشور و همچن

 رییتغ تیریدمنظور، از اصول م نیو متخصصان بود. به هم نفعانیدر سطح کالن و مشارکت ذ رانیمد تیماح ازمندین یسطح نیچن
 استفاده شد:   ندیدر مراحل مختلف فرا

 

 recognition ندیفرا يزیر. برنامه1 مرحله

در سطح وزارت  انریاحساس ضرورت انجام آن اقدامات الزم به منظور جلب نظر مد جادیبه منظور ا ند،یمدت ها قبل از شروع فرا از
و  recognition يانجام آن، دستاوردها لیموضوع، دال تیو نشان دادن اهم رانیجلسات متعدد با مد يبهداشت شامل برگزار

با  ییشناآبه منظور  رانیو مد WFMEنهاد  ياعضا نیجلسات ب يآن، برگزار ياجرا عدمرو در صورت  شیپ يهانقصان نیهمچن
 آن انجام شد. طی، الزامات و شراrecognition ندیفرا

ه در حوز یو اعضاء آن شامل متخصصان آموزش پزشک لیتشک  recognitionندیفرا يراهبر یتخصص میت 1396آبان ماه  در
. سپس مشخص شدند یعموم یبورد پزشک نندگاینما نیو همچن یعموم یبا سابقه در حوزه آموزش پزشک رانیو مد یاعتباربخش

ابالغ شد. در  یپزشک يو به دانشکده ها میترس یکامل نهاد اعتباربخش تبارکسب اع يبه صورت تالش برا ندیفرا يچشم انداز اجرا
شد  ارسال recognitionبر درخواست  یمبن WFME سیبه رئ یانجام شد. سپس نامه رسم WFMEبا  ییادامه، مذاکرات ابتدا

 ندیفرا ورود به يبرا یمومع یآموزش پزشک یبودن اعتباربخش طیبر حائز شرا ی). پس از اعالم نظر آن نهاد مبن1 وستی(پ
recognition استانداردها و الزامات ،WFME يبرا recognition هیودن تهشد. با توجه به زمانبر ب ی) بررس3و  2 وستی(پ 

 نیمشخص شد. در ا ندیفرا يها و مراحل زمانبند تیها در زمان مناسب خود فعال تیالموارد و مستندات الزم، و به منظور انجام فع
 میت يمندسازدر خصوص رفع موانع و مطالعه منابع مرتبط و توان یشیکار، هم اند شرفتیپ یجلسات منظم به منظور بررس ان،یم

 .شدیبرگزار م

 

 recognition ندیفرا ي. اجرا2 مرحله

 انجام شد: ریز يها تیمنظور فعال نیا به

 WFME يارهایبر اساس مع یابیاول: خودارز گام

 تیوضع فیکه شامل توص یابیشد و فرم خودارز یبررس یاعتباربخش ينهادها recognition يبرا WFME يارهایمرحله مع نیا در
 میت يفرم ابتدا توسط دو نفر از اعضا نیشد. ا لیبود تکم recognition يارهایبر اساس مع یعموم یدوره پزشک ینهاد اعتباربخش
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recognition میدر ت يشد و سپس در جلسات متعدد هیته یسیو به زبان انگل recognition و اصالح قرار گرفت.  یمورد بررس
 يبرا 1397و مستندات همراه در آبان  یابیشد. مجموعه فرم خودارز يراستاریترجمه و و ه،یهر بخش ته يبرا يمستندات ضرور

WFME .ارسال شد 

 

 یعموم یدوره پزشک یاز نهاد اعتباربخش WFME میت ياعضا یرونیب دیدوم: بازد گام

د. به عنوان مثال، بود مجددا ارسال ش لیتکم ازمندیکه ن يو موارد یبررس WFMEو مستندات توسط  یابیفرم خودارز د،یاز بازد قبل
پس از  و ارسال شد. نیچارت تدو نیشد که ا ینهاد اعتباربخش یدرخواست چارت سازمان WFME ياز سو یلیدر مستندات تکم

 رخانهیموافقت دب اعالم شدند و یعموم یآموزش پزشک رخانهیکننده به دب دیبازد میت يو مستندات، اعضا یابیگزارش خودارز دییتا
با درنظر گرفتن  واعالم  WFMEبه  يانجام شد. برنامه زمانبند دیبازد يبرا يزیارسال شد. برنامه ر WFMEشده به  یمعرف يبا اعضا

انجام شد.  گریوارد دمو ذهاب، ترجمه همزمان و  ابیاسکان، ا د،یمربوط به اخذ رواد يها یشد. در ادامه، هماهنگ یینظرات آنها نها
 انجام شد: و با سه هدف يالدیم 2019 هیفور 21تا  16مصادف با  یشمس يهجر 1397اسفند  کمیبهمن تا  27 خیدر تار دیبازد

 در محل یمستندات نهاد اعتباربخش یو بررس یابیارز

را در  یرونیب ابانیرزا میعملکرد ت WFME ندگانیمنظور نما نی: به اینهاد اعتباربخش یرونیب ابانیارز میعملکرد ت یو بررس یابیارز
عالوه بر حضور  ندگانیماقرار دادند. ن یابیقرار گرفت مورد ارز دیتهران مورد بازد یدانشگاه علوم پزشک یعموم یکه دوره پزشک یزمان

گزار شد و گزرش که قبل از حضور در دانشگاه تهران بر یرونیب ابانیارز میت یتهران، در جلسه هماهنگ یپزشک ومدر دانشگاه عل
 نیکر است که اکردند. الزم به ذ یرا بررس میملکرد تحضور داشتند و ع زیشد ن یبررس میو مستندات مربوط توسط ت یابیخودارز

 ابانیکننده (ارز دیدباز میعملکرد ت یابینبود، بلکه به منظور ارزش دیمورد بازد یمعمو یدوره پزشک تیفیک یبه منظور بررس دیبازد
 بود. یعموم یآموزش پزشک رخانهی) اعزام شده از دبیرونیب

 یاعتباربخش هتیجلسه کم کیدر  WFME ندگانیمنظور نما نی: به ايصدور رأ نیدر ح یاعتباربخش تهیعملکرد کم یو بررس یابیارز
را  تهیوسط کمهمدان) ت ی(دانشکده پزشک یدانشکده پزشک کی يو صدور را یرونیب ابانیگزارش ارز یبررس ندیو فرا افتندیحضور 

 کردند. یابینظارت و ارزش

 

 WFMEتوسط  recognition يسوم: صدور را گام

 1398 نیفرورد 14 خیو ارسال شد. سپس در تار هیته شانیمورد درخواست ا یلیمستندات تکم WFME ندگانیاز بازگشت نما پس
نظرات  ارسال شد. سپس رخانهیبه دب WFMEاز طرف  یشامل بازخوردها و نقاط قوت و ضعف  اعتباربخش یبررس هیگزارش اول

در  تیر نهادارسال شد.  WFMEبه  1398 نیفرورد 21 خیو در تار هیهفته ته کیدر مورد گزارش ارائه شده به فاصله  رخانهیدب
 شد. افتیدر recognition ییو گزارش نها يفاصله دو ماه را

و  یعموم یپزشک رخانهیشده از طرف دب نییکننده تع دیبازد ابیارز میت هیشامل توج يمراحل اجرا، اقدامات توانمندساز یتمام در
 جادیبه منظور ا نیانجام شد. همچن شانی، و انتظارات از اrecognitionندیدر خصوص فرا یاعتباربخش تهیکم ياعضا نیهمچن
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 یاطالع رسان نفعانیاز ذ يو جمع بزرگتر میت يبه اعضا تیموفق نیآن، ا دییاز مراحل اجرا و تا کیدر هر  تیدر صورت موفق زه،یانگ
 .شدیم

 

 recognition ندیفرا یابی.  ارزش3 مرحله

 انجام شد: ریبه صورت ز ندیفرا یابیارزش

 ندهیآ يبرا يزیموشکافانه نقاط قوت و ضعف به منظور برنامه ر نییو تع یاعتباربخش تهیدر جلسه کم ییگزارش نها یبررس

ده از پرسشنامه با استفا recognition ندیدر خصوص فرا یاعتباربخش تهیکم يو اعضا یرونیب دیبازد میت ياعضا يها دگاهید یبررس
شد.  عیتوز یکیونو به صورت الکتر هیته يدو گروه مخاطب پرسشنامه جداگانه ا نیاز ا کیهر  يبا سواالت بسته و باز پاسخ. برا

) بود. در ادیز یلیو پنچ: خکم  یلی: خکی ایموافقم  یلیمخالفم و پنج: خ یلی: خکیتا پنج ( کیکرت یسواالت بسته پاسخ ل اسیمق
 د.ش يو طبقه بند يشدند. سواالت باز پاسخ کدبند ي) به صورت معکوس نمره گذار6و  5، 4هر دو پرسشنامه سه سوال (

 یعموم 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: يها وهیش

 WFME تیدر سا یعموم یآموزش پزشک رخانهیدب recognition جهیو نت يرا اعالم

https://wfme.org/accreditation/accrediting-agencies-status 

  

 )9شماره  وستیانتشار (پ يآن برا رشیپذ و Journal of Education and Health Promotionتجربه به ژورنال  ارسال

 یه جنوبدر سئول کر WFME 2019آن در کنگره  جیو نتا recognition ندیاز فرا یعموم یآموزش پزشک رخانهیتجربه دب ارائه
 )10شماره  وستی) (پinvited speakerبه صورت سخنران مدعو (

رگزار شده در ب يو کارگاه ها یآن در خالل سخنران جیو نتا recognition ندیاز فرا یعموم یآموزش پزشک رخانهیتجربه دب ارائه
در  یخنراندر اسالم آباد پاکستان و در س ICME 2019در  یابیو کارگاه خودارز يدیکل ی(در سخنران یالملل نیب يکنگره ها

 )  هیدر حوزه علوم سالمت در استانبول ترک یآموزش یاعتباربخش یجهان ومیسمپوز

ن در جمع به منظور به اشتراك گذاشتن آ ومیدر قالب سمپوز 1400در کردستان در سال  یآموزش عال شیجربه در همات ارائه
 )11شماره  وستی(پ شانیا يبازخوردها افتیو در یمتخصصان آموزش عال

 وزارت متبوع یبه معاونت محترم آموزش recognitionانجام  ندیگزارش و فرا ارسال
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 امیمرتبط و پ مختلف یاطالع رسان يها گاهیپا ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک تیدر سا یاعتباربخش جهیو نت يرا اعالم
 مراکز مطالعات و توسعه آموزش کشور رانیمختلف مانند گروه مد يرسان ها

 تیفیک يرتقاا تینها و در یعموم یآموزش پزشک یاعتباربخش يآن برا يو دستاوردها recognition ندیدر مورد فرا یرسان اطالع
مختلف  يو کارگاه ها یعموم یآموزش پزشک رخانهیمختلف برگزار شده توسط دب يدر جلسات و کارگاه ها یعموم یدوره پزشک

 در سطح کشور ندیبرگزار شده توسط ارائه دهندگان فرا

 اسم  مختلفوزارت بهداشت در مصاحبه ها، پانل ها و مر یآن توسط معاونت محترم آموزش جیو نتا recognition ندیفرا اعالم

 

 حاصل: جینتا

در هر گام  ندیفرا ياجرا جهی). نت4شماره  وستیآن بود (پ يمورد نظر و برنامه زمانبند يها تیمشخص شدن فعال يزیربرنامه جهینت
 عبارت بود از:

 اول: گام

 ).5شماره  وستیشده (پ لیتکم یابیخود ارز فرم -
 ):   7و  6شماره  وستیبودند (پ ریشامل موارد ز زیشده ن يراستاریترجمه و و مستندات -
 یاعتباربخش ياستانداردها -
 ینامه اعتباربخش نییآ -
 یده اعتباربخشدرخواست دهن یتوسط دانشکده پزشک یعموم یپزشک رخانهیارائه به دب يبرا ازیاز مستندات مورد ن یفیتوص -
 یابیخودارز يراهنما -
 یرونیب بانایارز يراهنما -
 یرونیب یابیو ارز یابیگزارش خودارز يراهنما -
 یعموم یپزشک رخانهیانجام شده و ارسال شده به دب یابینمونه از گزارش خودارز کی -
 یو چارت نهاد اعتباربخش فیشرح وظا ساختار، -

 دوم: گام

 دیبازد ياز محل ها کیهر  کیبه تفک رخانهیاز دب WFME ندگانینما دیبازد يزمانبند برنامه -
 یرونیب ابانیارز میعملکرد ت یو بررس یابیارز -
 )8شماره  وستی(پ يصدور را نیدر ح یاعتباربخش تهیعملکرد کم یو بررس یابیارز -

 سوم: گام

ه ب یعموم یآموزش پزشک یبه عنوان نهاد اعتباربخش یعموم یپزشک رخانهیبه صورت معتبر دانستن دب WFME يرا -
 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

 يارهایرد معدر عمده موا یعموم یدوره پزشک ینشان داد که نهاد اعتباربخش یاعتباربخش تهیدر جلسه کم ییگزارش نها یبررس
recognition وجود دارد: ییهم ضعف ها يرا پوشش داده است و در موارد 

 

 نقاط قوت: نیمهمتر

 شده نیتدو يبودن استانداردها جامع -
 ها نامه ها و دستورالعمل وهینامه ها، ش نییآ نیتدو قیاز طر یاعتباربخش يندهایبودن ساختار و فرا مشخص -
 يصدور رأ ندیو فرا یرونیب یابیشامل ارز ینهاد اعتباربخش ییاجرا يندهایو دقت فرا صحت -

 

 نقاط ضعف: نیمهمتر

 یعموم یپزشک يدوره ها يبرا یدور اعتباربخش کی لیتکم عدم -
 ینهاد اعتباربخش تیروز نبودن سا به -
 ینهاد اعتباربخش يها تیاز فعال ینبودن برخ مستند -

آن ها  تیضانشان دهنده ر recognition ندیدر خصوص فرا یاعتباربخش تهیکم يو اعضا یرونیب دیبازد میت ياز اعضا یسنج نظر
شود  یم است. همانطور که مشاهده یمختلف نهاد اعتبار بخش يمثبت آن بر بخش ها جیو نتا recognition ياجرا ندیاز فرا

تحت برنامه  یونریب یابیارز ندیاز مشارکت در فرا یبه طور کل"مربوط به  یرونیب ابانیارز میاز ت یابینمره در ارزش نیشتریب
recognition یابیارز ندیدر فرا ير سازو ظاه یتصنع يرفتارها"نمره مربوط به  نی) است و کمتر71/4:نیانگی(م "دارم تیرضا 

 یاعتباربخش تهیکم ياز اعضا یابینمره در ارزش نیشتری)است. ب86/3معکوس: يبا نمره گذار نیانگی(م "بود افتهی دیتشد یرونیب
) است 86/4:نیانگی(م "دارم تیرضا recognitionتحت برنامه  یاعتباربخش تهیاز مشارکت در جلسه کم یبه طور کل "مربوط به 

 "دش جادیدر من ا یاعتباربخش تهیکم يریگ يو را یابیارز ندینسبت به فرا يدیجد نشیب "نمره مربوط به  نیو کمتر
 ).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 ياعضانظر  اریو انحراف مع نیانگی. م2جدول

 نقاط قوت و ضعف عبارت بودند از: نیسواالت باز پاسخ نشان داد که مهمتر لیتحل
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به  یابیرز، دو گزارش خوداWFME ندگانینما دینشان داد در زمان بازد recognitionقبل و بعد از  رخانهیعملکرد دب یبررس
 یابیارش خود ارز، گزrecognitionاز زمان  کسالیانجام شده بود. پس از گذشت  زین یرونیب دیارسال شده بود و دو بازد رخانهیدب

 کیماه  18س از پصادر شد.  يرأ شیپ 31قرار گرفتند و  یرونیب دیرخانه ارسال شده و مورد بازدیبه دب یدانشکده پزشک 63 یتمام
ز و در حال آغا ی، دور دوم اعتباربخشrecognitionبه سال از گذشت  کیم اکنون پس از نزدانجام شد. ه یدور کامل اعتباربخش

 ندیر فراشده د جادیاز تعهد ا یناش تواندیاست که م نهیزم نیخوب در ا اریبس شرفتیآمار نشان دهنده پ نیانجام است. ا
recognition  که از  ییااز بازخورده یکی رایکشور باشد. ز یعموم یپزشک يهمه دوره ها یدور اعتباربخش کینسبت به انجام

ار نگرفته قر رخانهیتوسط دب یدور مورد اعتباربخش کی یعموم یپزشک يبود که دوره ها نیداده شد ا رخانهیبه دب WFMEطرف 
 اند. 

  

 :ندیفرا نقد

ه در عمده موارد پرسشنامه با سواالت باز و بسته نشان داد ک قیاز طر recognition ندیدست اندرکاران مختلف فرا دگاهید یبررس
 اشت.دخواهد  یعموم یدوره پزشک یبر اعتباربخش یمثبت راتیبرخوردار بوده است و تأث یخوب تیفیاز ک ییشناسا ندیفرا

 یباربخشاعت تهینقاط ضعف را هم مشخص کرد که در جلسه کم یخوب دوره برخ تیفیعالوه بر نشان دادن ک WFMEگزارش  یبررس
 مانده،یباق يدوره ها یاعتباربخش لیدر تکم عیکند: تسر يریگیموارد را پ نیبه بعد ا نیاز ا رخانهیموارد مطرح شد و قرار شد دب نیا

 تیو به روز نمودن سا یربخشاعتبا يها تیفعال يمستندساز

 یعموم یپزشک رخانهیانجام شد. دب یبه خوب recognition ندیباور هستند که فرا نیانجام شده بر ا ندیبر فرا یشیدر بازاند انیمجر
نمود صادقانه  یسع ندیدر کل فرا ن،یبود. بنابرا شینما يبرا تیموقع نیعملکرد خود و نه استفاده از ا نانهیواقع ب یبه دنبال بررس

ورت و در ص WFMEت توسط ارائه دهد و در صورت درخواست مستندا WFME يخود برا تیکامل از وضع یفیصرفتار نموده و تو
تعهد  لیکه به دل بود نیمهم آن ا جیکننده قرار دهد. از نتا recognition میت اریمستندات را در اخت نیا ،یعدم وجود منع قانون

 تیفیک رسدیظر مبه ن ،یکم جینتا نیبه صورت منظم در حال انجام است و جدا از ا رخانهیدب یاعتباربخش يها تیشده، فعال جادیا
 ،یاعتباربخش تهیکم در يرا شیو صدور پ یرونیب ابانیگزارشات ارز یبررس نیمدنظر قرار دارد. به عنوان مثال، در ح زیانجام کار ن

که با حضور  يه اجلسه مانند جلس تیفیک ایو آ دانجام ش WFME يارهایمنطبق بر مع ندیفرا نیا ایشود که آ یم یبار بررس نیچند
 ازمندین یرونیب يها یابیارز تیفیوجود دارد. به عنوان مثال، ک زین ییضعف ها نحال،یاجرا شد برگزار شد. با ا WFME ندگانینما

رکاران آن وجود اند تو دس یپزشک ياز استانداردها در دانشکده ها یقیرسد هنوز درك عم یبه نظر م نینظارت و ارتقا است. همچن
 ندارد. 
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در  یتهران: گام یدانشگاه علوم پزشک یعلماتیه یآموزش يمند در توانمندسازنظام کردیرو

 يتوانمندساز یررسمیو غ یرسم يکردهایرو بیبا ترک یمعلم تیجهت 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

 

 رزازادهیم میدکتر عظ زاده،یعل میدکتر مر :ندیفرآ صاحب

 

سهراب پور، دکتر  یرعلیدکتر ام ر،یجهانش نیرحسیدکتر ام ،ینیرحسیدکتر فخرالسادات م ،یلی: دکتر محمد جلندیفرآ همکاران
 ياصغر غازان، الهه محمد ،يمعصومه گودرز ،یتروجن يجعفر هینژاد، سم نیهومان حس

 

 یمعلم تیدر جهت توسعه هو یتهران: گام یدانشگاه علوم پزشک یعلماتیه یآموزش يمند در توانمندسازنظام کردیرو: یکل هدف
 يتوانمندساز یررسمیو غ یرسم يکردهایرو بیبا ترک

 

 :یاختصاص اهداف

 یعلماتیه یآموزش يتوانمندساز هايبرنامه یآموزش یازسنجیو انجام ن یازسنجیپروتکل ن نی.     تدو1

 یبا هدف تنوع بخش يدر برنامه توانمندساز یررسمیو غ یرسم يکردهایرو نیی.     تع2

 مندظامن کردیرو يبر مبنا یعلماتیه یآموزش يسند جامع برنامه توانمندساز نی.     تدو3

 یعلماتیه یآموزش يتوانمندساز يهابرنامه ي.     اجرا4

 یآموزش يتوانمندساز يهابرنامه يدر اجرا هامارستانیها وبمشارکت دفاتر توسعه دانشکده تی.     تقو5
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 یآموزش يتوانمندساز ییاجرا تیریو توسعه سامانه توانا به منظور مد ی.     طراح6

 یعلماتیه یآموزش يتوانمندساز يهابرنامه یابی.     ارزش7

 

 مسئله: انیب

حوزه،  نیصصان امتخ هیآموزش است. بر اساس توص طهیدر ح یعلماتیه يتوانمندساز ،یعلوم پزشک يهادانشگاه فیاز وظا یکی
است.  يزیربرنامه اتیاز ضرور یکی یموزشآ يو رهبر تیریموضوع از بعد مد نیو نگاه به ا یعلماتیه يمند کردن توانمندسازنظام

و  یمل ،یوح وزارتمراکز مطالعات و توسعه آموزش، در سط يهااز دغدغه یکیاگرچه همواره  رکشو یعلوم پزشک يهادر دانشگاه
مهم در سطح دانشگاه  امر نیا يراهبر يبرا يمندنظام کردیبوده است، اما رو یدر نقش معلم یعلماتیه يتوانمندساز یدانشگاه

 و مشخص نشده است. نیدوت

 ماتیاز تصم ياجموعهم راتیکنند، تأث یسازمان را بررس يهاتا تمام جنبه دهدیاجازه م رانیاست که به مد ينظامند ابزار کردیرو
مند، در حل مسائل نظام کردیاساس رو). بر2, 1حل مسائل استفاده کنند( يمرتبط کنند و از منابع موجود برا گرید يرا با مجموعه

بزرگ دست  ياجهیو نت شرفتیو تالش به پ یمنجر به اثربزرگ) شروع کرد تا بتوان با حداقل سع ریی(تغ ياز قانون اهرم کار دیبا
 .افتی

 یفعل لینشده است، در تحل هدیخصوص د نیدر ا يمندنظام کردیحاضر رودر حال یعلماتیه یآموزش يتوانمندساز تیاهم رغمیعل
 اشاره نمود. ریز يهابه چالش توانیموجود م تیوضع میو ترس يتوانمندساز

 شده است. يزیررنامهب دیاسات يو بدون ارتباط مشخص با ارتقا مندرنظامیغ رجامع،یصورت گرفته به صورت غ يهای.   اغلب طراح1

 موجود مد نظر قرار نگرفته است. يهادر دستورالعمل یعلماتیه یمعلم يها.   نقش2

 و عموما در قالب کارگاه بوده است. یها رسمبرنامه ي.   اجرا3

در  یعلماتین هآکه در  ی. رسم1انجام شود.  تواندیم یمختلف يهابا روش یعلماتیه ياساس شواهد موجود، توانمندساز بر
 يهاشبکه جادیو ا یشیبر گفتگو، بازاند یکه مبتن یررسمی. غ2 کندیمها شرکت ها و دورهمانند کارگاه یمختلف آموزش يهابرنامه
 ).3( ستا مانهیجو صم کیدر  یارتباط

که  یو محاسن ایمزا رغمیلعاز نوع اول است. که  شودیانجام م یعلماتیه يکه در کشور ما به منظور توانمندساز ییهاتیفعال اکثر
گفتگو،  ،یشیازاندمحل سوال است و از آن جا که جزء ب ،یعلوم پزشک طهیدر ح یمعلم ياحرفه تیهو يریگآن بر شکل ریدارد تاث

 یعلماتیو بهبود عملکرد ه ياحرفه يانمندتو جادیرنگ است، لزوما منجر به ادر آن کم یواقع يهاطیدر مح نیبازخورد و تمر
 .شودینم

). 3اند(شده انیب یعلماتیه ياصول در توانمندساز نیبه عنوان مهمتر یررسمیو غ یرسم يهاروش يبر مبنا یمند و طولنظام کردیرو
 رغمیاستفاده از کارگاه است. عل يروش توانمندساز نیترجیخصوص وجود ندارد. را نیدر ا ینظام مند و جامع کردیاما در کشور ما رو

 کی)، اما استفاده صرف از 4دانش آموزش موثر واقع شود ( جادیبر ا تواندیمدت مکوتاه يهاها و دورهکارگاه لعات،بر اساس مطا نکهیا
). 5کند( جادیا یعلماتیه يالزم را برا يهايموثر واقع و توانمند یمعلم ياحرفهتیهو جادیبر ا تواندی) نمیروش (مثال فقط رسم
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 يبا ارتقا يتوانمندساز نیارتباط ب جادیها و انقش فیتعر ،یرسم يهادر کنار روش یررسمیغ يهاروش يریبکارگ کهیحالدر
 کند. لیموضوع را تسه نیا تواندیم ،یعلماتیه

از کنار  توانینم حالنیشد، در ع يدر توانمندساز یفعل يهاو ضرورت وجود روش تیمنکر اهم توانیهرچند نم یبه طورکل نیبنابرا
 فیبر اساس تعر یعلماتیه ياست که توانمندساز دهیآن رسعبور کرد. زمان  یکه نسبت به آن وجود دارد به راحت ییهاینگران
 يتوانمندساز يکردهایرو ریها از ساو در کنار کارگاه ردیگقرار رانینظام مند در دستورکار مد دیک دیبا  یمعلم ياحرفه يهانقش

 يتوانمندساز يبر شواهد برا یجامع، متنوع و مبتن يامند برنامهنظام کردیتا با در نظر گرفتن رو میرو برآن شد نیاستفاده شود. از ا
 .میکن یابیاجرا و ارزش ن،یآموزش در دانشگاه ع.پ.ت تدو طهیدر ح یعلماتیه

 

 :یخارج اتیتجرب

 يبرا 1392 يتداانجام شده است. در اب یدر سه بازه زمان یدانش پژوه ندیفرآ نیا يبرا یو داخل یو شواهد خارج اتیتجرب مرور
 مرور انجام شد. حاضر ندیگزارش فرا نیمنظور تدوبه 1400برنامه و در  يبازنگر يبرا 1397موجود، در  تیوضع ییشناسا

 يو موتورجستجو PubMed ،Scopus يهاگاهیدر پا خیتار تیمند بدون محدودنظام يجستجو کیبه صورت  یخارج مرور
Google Scholar شامل  هادواژهیکلمعتبرانجام شد.  يهادانشگاه تیسا نیو همچنDevelopment, Faculty, systemic 

change  ،Enrichment ،Teacher ،Formal ،Informal وprofessional development دهنده نشان جیبود. نتا
 است. ریاخ يهادر سال یعلماتیه یمعلم تیبه هو یدهدر شکل یررسمیغ يهامند و روشنظام کردیتوجه به رو

است. در  دیمورد تاک یعلماتیه يتوانمندساز يجامع برا يهانظام نیو تدو یستمیس کردیمرور نشان داد که استفاده از رو جینتا
مناسب  ییرا به عنوان الگو یعلماتیه يتوانمندساز یطول يزیرمند در برنامهنظام کردیدر مطالعه خود استفاده از رو نریاشتا 2016

) بحث استفاده 40ه (بم 2016و سپس در  2010ابتدا در  نریاشتا نیداد. همچن شنهادیپ يتوانمندساز يهارنامهب حیاستقرار صح يبرا
 يبه معنا یررسمیغ يکردهایرو نریاشتا فی). در تعر3را مورد توجه قرار داد ( یرسم يهادر کنار روش یررسمیغ يکردهایاز رو
 يریادگیو  یشیورد، بازاندمانند بازخ ییها). روش3است ( یواقع يریادگی يهاطیحدر م یشیفرصت بازاند جادیارتباطات و ا یدهشکل

 يفرد يهاتیو فعال یگروه يهاتیدر دو بخش فعال یررسمیو غ یرسم يکردهای. رورندیگیمقرار يبنددسته نیدر ا يامشاهده
 ).کیاست (شکل  يزیرمند قابل برنامهنظام

 )2016نری(اشتا یعلماتیه ي: توانمندسازکیشماره  شکل

 کردیاز رو یعلمتایه یآموزش ي) به منظور استقرار توانمندساز2020] 1[یاستاکل سیپزشکان و جراحان کانادا (دن یکالج سلطنت در
 ."نیدر دانشگاه کوئ یتگسیبر شا یمبتن یاتخاذ آموزش پزشک يمند برانظام کردیرو کی"مند استفاده شد. نظام

بنا شده است که در  یشیه و بازاندبر مشاهد یمبتن یررسمیمند و توسعه روش غنظام يکردهایاستفاده از رو 2021در  ایدراسترال
 ).5قرار گرفته است ( يزیربرنامه يبرا ییبه عنوان مبنا زیحاضر ن یدانش پژوه ندیفرا

 یعلماتیه یررسمیو غ یرسم يهاروش يند و بر مبنانظام م دگاهیبا استفاده از د يتوانمندساز 2020ونکور در  یپزشک دانشکده در
 یررسمیغ ياکردهی) مشخص نمودند که رویو عمق ارتباطات اجتماع زانیم نیی(تع وگرامیگزارش شد. محققان با استفاده از سوس

 ).6موثر است ( یعلماتیه یمعلم تیهو يریگبر شکل یجلسات رسم درارتباطات  يریگبر شکل یمبتن
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بر  یشیفرصت بازاند جادیبا ا یررسمیبه ارتباطات غ یدهبر شکل یمند مبتننظام يکردهایمک فرستون استفاده از رو 2015 در
 يکردهایرو يبرا يعنوان بستررا به یاجتماع يهانمود و شبکه یمعرف یعلماتیه زهیموثر بر انگ يهارا از روش یمعلم تیهو
 ).7دانست ( یعلماتیه يبه توانمندساز یررسمیغ

 نییدر تب 2015است. در  قرار گرفته دیمورد تاک یعلماتیه يتوانمندساز يبرا یو رسم یررسمیمند غنظام يکردهایرو ،یدنیس در
با همکاران  يتوانمندساز يهاخصوص تجربه در مانهیصم يشد که استفاده از گفتگوهامشخص ،یررسمیاز روش غ یعلماتیتجربه ه

 ).8داشته است ( یرسم يهاها از برنامهآن يریادگیبر  يادیز ریتاث یمررسیغ يهاطیدر مح

 

 :یداخل اتیتجرب

 يهادواژهیا استفاده از کلب Google Scholarو  Magiranو  SID يهاگاهیمند انجام شده در پانظام ياساس جستجو بر
مراکز مطالعات و توسعه آموزش  يهاتیسا نیو همچن "مندنظام کردیو رو ی، معلم، استاد، علوم پزشک یعلماتیه ،يتوانمندساز"

 یعلماتیه يتوانمندساز يبرا یبرنامه جامع یعلوم پزشک ياز دانشگاه ها کی چیه 1392مشخص شد که در سال  ،یعلوم پزشک
و به دنبال  1397. از سال پرداختندیم یعلماتیه يتوانمندساز يبرا يکارگاه حضور يها به برگزاراز دانشگاه يوجود نداشته. تعداد

 یدهو نظم یدهکلش يبرا یحاضر در دانشگاه ع.پ.ت، اقدامات عبرنامه جام يسال بعد از شروع اجرا 3تجربه دانشگاه ع.پ.ت و حدود 
ف وزارت از طر ریاخ يهاسال یالزامات ابالغ لیگفت به دل توانیاصفهان و جهرم آغاز شد. م يهاتوسط دانشگاه يتوانمندساز

اند. در ادامه به تجربه نموده يزیرنامهبر یعلماتیه يتوانمندساز يبرا ییهاکارگاه يبه نحو ران،یع.پ ا يهادانشگاه یبهداشت، تمام
 ریز لیره شده است. هر چند به دالکرده بودند اشا نیها تدودانشگاه رینسبت به سا يترع.پ که برنامه جامع يهااز دانشگاه يتعداد

 در سطح کشور است: ينوآور يچنان برنامه دانشگاه ع.پ.ت داراهم

 یعلماتیه ياحرفه يهانظامند و با نگاه به نقش کردیبار اول به صورت برنامه جامع با رو يبرا 1392از سال  يزیر. شروع برنامه1

 راحل مختلفمدر  کرویمند و توجه به سطوح ماکرو، مزو و منظام کردی. استفاده از رو2

بر شواهد در د.ع. تهران  یمبتن ينمندسازو متنوع توا یررسمیغ يکردهایو حرکت به سمت رو یآموزش يهاگرفتن از کارگاه. فاصله3
 .پردازندیم يو عموما کارگاه به توانمندساز یها در قالب رسمدانشگاه ریاتفاق افتاده است و سا

مانند  ییهار قالب برنامهد یآموزش يتوانمندساز يهادوره يدر برگزار مانهیمو جو ص یشیبر گفتگو، بازاند یمبتن يها. ادغام روش4
 راه استاد و ماه

بر کارگاه،  یمبتن یآموزش يکردهایبرنامه از رو نینمود. در ا نیرا تدو یعلماتیه يتوانمندساز نامهنییآ 1397.ع.پ اصفهان در د
 .شودیاستفاده م رد،یگیمقرار یرسم يبندبه مدرك که در دسته یمدت و منتهکوتاه يهادوره نار،یسم

 يغالب برگزار دکریبرنامه رو نیشده است. در ا نیتدو 1397از  یعلماتیه يتوانمندساز یاتیبرنامه عمل زید.ع.پ جهرم ن در
 مختلف آموزش است. يهاطهیدر ح یآموزش يهاکارگاه

برنامه با الهام از  نینمود. ا نیرا تدو یمهارت يهادر دوره یعلماتیه ينظام توانمندساز 1399از د.ع.پ جهرم، د.ع.پ البرز در  بعد
)، یبه مدرك (رسم یمدت و منتهکوتاه يهادوره نار،یبر کارگاه، سم یمبتن یآموزش يکردهایشده و از رو نیبرنامه د.ع.پ اصفهان تدو

 .شودیاستفاده م
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برنامه جامع  1400در  زیپرداخت. د.ع.پ کرمان ن یعلماتیه يبرنامه توانمندساز نیبه تدو 1399در  زین زدیع.پ  دانشگاه
شده  یطراح یرسم یآموزش يهامختلف برنامه يهادر مرتبه یعلماتیه يبرنامه برا نینمود. در ا نیرا تدو یعلماتیه يتوانمندساز

شده است، اما همچنان  دهیدانشگاه د نیدر ا يتررنامه مفصلب یعلوم پزشک يهادانشگاه ریسا نسبتبه  رسدیاست. اگرچه به نظر م
 است. یرسم يهابرنامه متمرکز بر اصول دوره

نمود (برنامه طاها).  نیدوت یمختلف آموزش يهامرتبه يبرا یعلماتیه يبا هدف توانمندساز يابرنامه 1400ع.پ زنجان از  دانشگاه
 .شودیاجرا م یرسم يهابر کارگاه یبرنامه مذکور مبتن
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 ):یمختصر(فارس شرح

. 2موجود  طیشرا لیتحل و هیدرك و تجز .1مند شامل: نظام کردیآغاز شده و ادامه دارد. مراحل رو 1392حاضر از سال  ندیفرآ
مزو  کرو،یه سطح مو توجه به س یابی. ارزش5چارچوب  ي. اجرا و نظارت بر اجرا4 ستمی. ساخت چارچوب س3اهداف  يگذارچارچوب

 ).9مد نظر قرار گرفت ( ندیآفر نیمختلف ا يهاو ماکرو در گام

 یآموزش یازسنجیانجام ن ،یازسنجیپروتکل ن نیتدو ط،یشرا لیو تحل هی: تجزالف

. 1ا دو هدف عمده: ب يتوانمندساز کردیرو ریینفعان مختلف به منظور درك ضرورت تغ يذ يها براچالش میبا هدف ترس یازسنجین
انجام  یعلماتیمند هنظام يو مدل مناسب توانمندساز وهیش ی. طراح2برنامه  رییو درك ضرورت تغ يمشکالت توانمندساز نییتب

تا  بیترت نیبه ا مدون و مشخص گردد. یعلماتیه یآموزش يتوانمندساز اتیو در آن جزئ گردد هیته یشد. مقرر شد تا سند جامع
 نیه اخواهد بود. ب یسند در سطح کل دانشگاه طبق چارچوب مشخص نینمودن ا ییکه اجرا شدیحاصل م نانیاطم يادیحد ز

 جیاسخ داده شد. نتاپ ریبه سواالت ز یازسنجین ارگروهک لیو تشک ایدن يهاتجربه دانشگاه یمنظور در ابتدا با مرور متون و بررس
 مرحله مد نظر قرار داده شد. نینفعان مختلف در ا يو ذ یعلماتیه ران،ینظرات مد ها،یابیارزش

متصور  توانیآموزش م طهیدر ح یعلماتیه يبرا ییهاباشد؟ و چه نقش دیچگونه با يمندسازتوان يهادوره يهدف گذار -
 بود؟

 وجود دارد؟ ییچه مدل ها يمندسازتوان يهابه روش یبخشتنوع يبرا -
 داد؟ شیکنندگان را افزاشرکت طیها متناسب با شرادوره يریپذانعطاف توانیچگونه م -
 کرد؟ تیرا تقو يمندسازتوان يهادر برنامه یعلماتیشرکت ه توانیچگونه م -
 داد؟ شیرا افزا یآموزش يتوانمندساز يهامشارکت دفاتر توسعه در برنامه توانیچگونه م -

 ها،طهیهداف، حابند شامل:  8شد و در  هیبر اساس مرور متون و جلسات پنل خبرگان ته زین يتوانمندساز یازسنجیمدون ن برنامه
 وستیرکز مصوب شد (پم ياستگزاریس يو بودجه، بعد از نقد و اصالح، در شورا جیکاربست نتا ،یدهگزارش ،يمندروش م،یتواتر، ت

1.( 

 

 نفعان مختلف يجلب مشارکت ذ قیاز طر یعلماتیه یآموزش يسند جامع توانمندساز نی: تدوب

نظرات  افتیدر يراسند ب نیشد. در مرحله بعد ا هیته يبرنامه جامع توانمندساز یینسخه ابتدا ،یازسنجیحاصل از ن جیاساس نتا بر
عه برگزار شد دفاتر توس رانیکه با حضور مد يادر جلسه نیو مزو) و متخصصان ارسال و همچن کروی(سطح م یآموزش يهاگروه

 اریدر اخت یزشکآموزش پ یانسان يرویتوسعه ن يهااستید جامع به همراه سند سسن 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 يشورا

 يسند برا نیدانشگاه مصوب شد. در ا یآموزش يقرار گرفت و در شورا ینیمورد بازب 1400در  بارکیو  1397در  بارکیسند  نیا
 يتوانمندساز ازیمتنوع آموزش در نظر گرفته شد و امت يهابا روش يو استاد ياریدانش ،ياریدر استاد یمتنوع يهابرنامه یعلماتیه

 است. یعلماتیبه عنوان شرط ارتقا ه ازهایامت نی. ادیگرد فیتعر
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 سند جامع ی: اطالع رسانج

منظور  نی. به اشدیم یرساناطالع یبه صورت جامع دینقش داشت، با شانیا يدر ارتقا یعلماتیه یآموزش يآن جا که توانمندساز از
دفاتر توسعه  رانیو مد یآموزش نیها، معاوندانشکده يها، روساگروه رانیمد يوقت برا یمعاون آموزش يسند، با امضا بیپس از تصو

 تیانجام دهند. در بخش اخبار وبسا یرساناطالع يشد تا به نحو موثرخواسته شانیو مزو) و از ا کرویآموزش ارسال شد (سطوح م
در جلسات  زین یعلماتیرهامو ریشد. مد يبارگذار تیمستندات در سا یشده و تمام یرساناطالع زیدانشگاه و مرکز مطالعات دانشگاه ن

 قرار گرفت. یعلماتیه يدر ارتقا ازاتیامت ریو نحوه تاث ییاجرا اتییجز انیمختلف دعوت شده و در جر

 

 یررسمیو غ یرسم يکردهایمتنوع بر اساس رو يتوانمندساز يهابرنامه ي: اجراد

اشاره  يه به مواردکه در ادام شودیم یابیاجرا و ارزش ،یبر اساس شواهد، طبق سند جامع طراح یمتنوع يتوانمندساز يهابرنامه
 .شودیم

 :یرسم يهانامهبر 1-د

 )4 وستی) (پيگذار به استاد يبرا يریادگی( ادگاریمدت دوره بلند       •

 ]1[ینقش معلم يفایا يبرا ی: آمادگهدف

در  یراتیی.پ.ت و با تغعپس از اجرا در دانشگاه  هايتوانمند نی). اي(ده توانمند يبر توانمند یمبتن کردیبر اساس رو ی: طراحیمعرف
 .دیبالغ گردا رانیا یعلوم پزشک يهابه کل دانشگاه 1398مرکز مطالعات وزارت بهداشت مصوب و در سال  يتوانمندساز تهیکم

کنندگان موظف به تدانشجو. شرک یابیو ارز يریادگی -یاددهی یانتخاب ،يمحور يهاساعت، شامل بخش 58: دوره سه ماه و ندیفرآ
، نوزده دوره 1400). تا 5شماره  وستی(پ شودیبازخورد ارائه م يبر راهنما یمبتن یها، بازخورد کتبپروژه يانجام پروژه هستند. بر رو

 ) برگزار شده است.هیمهارت پا ورهد ی(نام قبل ادگاری

 دوره و مدرسان، سواالت باز، پروژه یابی: پرسشنامه ارزشیابیارزش

 )11تا  6 يهاوستیپ( شرفتهیو بلندمدت پ مدتکوتاهيهادوره       •

 موضوع خاص کیدر  یعلماتیدانش و مهارت و نگرش ه شی: افزاهدف

محتوا، جعبه ابزار  هیالگو، تهموثر، نقش یخنرانس-متنوع شامل:  يهاطهیساعت، در ح 50تا  5 نیبلندمدت ب ایمدت : کوتاهندیفرآ
متنوع شامل: مطالعه  يهاتیبا فعال ینیستدالل بالا یابیکار، آموزش و ارزمحل يهاآزمون ،ياحرفهتعهد ،یاعتباربخش ،يرهبر ،يمجاز

 و انجام پروژه یتعامل ينارهایمحتوا، وب

 مدرسان، سواالت باز یابیدوره، ارزش یابی: پرسشنامه ارزشیابیارزش

 دو ساعته ينارهایوب ایکارگاه        •

 مشخص نهیزم ایموضوع در زمان  کیبا  یی: آشناهدف
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 هادانشکده ای هامارستانی: دو ساعته بر اساس درخواست بیمعرف

 و ... یب يبا بستر تر یی: دو ساعته شامل: ژورنال کالب موفق، کالس وارونه، آشناندیفرآ

 کارگاه و مدرس یابی: پرسشنامه ارزشیابیارزش

 دارد.ن یکه چارچوب مشخص ستین نیبودن برنامه ا یررسمی: نکته: منظور از غیررسمیغ يها: برنامه2-د

 )14تا  12 وستیبرنامه راه استاد (پ       •

 :اهداف

 و تامل بر سلوك معلمان برجسته در جو صمیمانه معلمی ايهویت حرفه تیتقو       •

 

 یشیو بازاند ینقش يبر اساس الگو ی: طراحیمعرف

خود  یمعلم داستان انیتا به ب شودی) دعوت مRole modelاز معلمان برجسته دانشگاه ( یکی مانهیصم يها: در نشستندیفرآ
االت هدفمند، جلسه است. سو ری) مدیمیجو صم شی(افزا ياز شاگردان و یکی ای ياحرفه یآشنا با زندگ لگریتسه کیبپردازد. 

 يگفتگو کیبعد از  د؟یکردیشما پر از دانشجو بود؟ چه م يهاکالس شهی. مثال چرا هماندهشد یطراح یشیو با هدف بازاند یررسمیغ
و در انتها سواالت  شودیجمله ماندگار از استاد) ارائه م کیسپس، سخن آخر ( شودیفرصت پرسش و پاسخ فراهم م مانه،یصم

 .ردیگیمرکز قرار م تیوبسا يرو رب "يریادگی يهاامیپ"در قالب  يدی. نکات کلشودیارسال م یشیبازاند

 

 یمعلم تیو پرسشنامه هو یشی: فرم بازاندیابیارزش

 )15 وستیبرنامه ماه (پ       •

 بر اساس مشاهده عملکرد انیبازخورد از همتا افتی: فراهم کردن فرصت درهدف

گر دعوت مشاهده کیاز  یعلماتیاز ه کیبه اجرا درآمد. هر 1395است که از  يتوانمندساز 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 کنندیم

 .شودیم لیبپردازد. بعد از مشاهده، جلسه بازخورد تشک یواقع طیمح

. شوندیدانشکده منصوب م سیو با حکم رئ نندیبیآموزش م شوند،یانتخاب م یمشخص يارهایگران ماه بر اساس مع: مشاهدهندیفرآ
 ها موجود است.دانشکده یمرکز و تمام تیوبسا يگران بر رومشاهده ستیل

 یتوسط مرکز، نظرسنج یجلسات برگزار شده، صدور گواه یفراوان نییبرنامه و تع شی: پایابیارزش

 یمشاوره آموزش سیسرو       •

 یارتباط يهاشبکه لیمتخصص و تشک کیگفتگو با  قیاز طر يریادگی: فراهم کردن فرصت اهداف
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به صورت  يندسازتوانم يبرا یراندها، مشاوره آموزش برگزاري ها،برنامه  يبازنگر ،یابیمختلف آموزش و ارز هاي: در حوزهیمعرف
 .شودیم ارائه يمجاز ای يبه صورت حضور یررسمیغ

 .شودیمشاوره با توجه به تخصص افراد انجام م افتیدر يبرا ی: هماهنگندیفرآ 

 کننده از مشاوره: بازخورد از افراد استفادهیابیارزش

 

 يتوانمندساز يهابرنامه يمشارکت دفاتر توسعه در اجرا تی: تقوه

 ير توانمندسازد شانیمشارکت ا لیدل نیدارند. به هم يریادگیاجتماعات  لیو تشک يدر 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 يمستقل، به برگزار

 

 استادان) يندساز(توانم يتوانمندساز ندینظامند فرا تیریو توسعه سامانه توانا به منظور مد ی: طراحو

به  1400و در  دخوردیتوسعه سامانه توانا در دانشگاه ع.پ.ت کل 1398 ياز ابتدا يتوانمندساز يهابرنامه ییاجرا تیریهدف مد با
 وستیاست (پ يمتعدد يهایژگیو يسامانه دارا نی) است. اhttp://tavana.tums.ac.irسامانه ( نی. آدرس ادیرس يبرداربهره
 قرار دارد. لوتیپا هاز آن در مرحل ییها). بخش17

 

 يتوانمندساز يهابرنامه یابی: ارزشد

 یمتنوع يهاساس نوع برنامه از روشمختلف بر ا يهابرنامه یابیارزش يقبل اشاره شد. برا يهاها در بخشبرنامه یابیارزش نحوه
و روا  نیکز مطالعات دانشگاه تدودر مر یها با روش علماست (پرسشنامه ریز يشامل روشها یابیگفت ارزش توانی. مشودیاستفاده م

 شده است): ایو پا

 https://app.epoll.pro/8611275 یشیبازاند يهافرم -
 )20تا  18 وستی(پ شرفتهیپ يهادوره فیتکال -
 )22و  21 وستیدوره/ کارگاه و مدرسان (پ یابیپرسشنامه ارزش -
 يکنندگان، ساعت توانمندسازشده، تعداد شرکت صیتخص يازهایامت زانیها (مبرنامه يبرگزار ندیفرا شیو پا يریگگزارش -

 و ...).

 

 تعامل: يها وهیش

 با محیط تعامل
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 )34 وستی(پ لیمیو ا ونیسع.پ.ت ، اتوما یمرکز مطالعات و معاونت آموزش تیها در وبساانتشار مصوبات، اخبار و دستورالعمل

 دانشگاه ع.پ.ت یآموزش يمرکز مطالعات و شورا يشورا ،يتوانمندساز تهیدر کم یشیاندهم يهانشست يبرگزار

 دانشگاه ع.پ.ت (ساالنه) يدر سالنامه آمار يانتشار گزارش توانمندساز

 یو ارسال به معاونت آموزش ينتشار گزارشات چهارساله توانمندسازا

 )35 وستیپ( یآموزش پزشک شیهما نیستمیب 1398 يمشاوره توانمندساز کینیدانشگاه ع.پ.ت در کل يتوانمندساز اتیارائه تجرب

 )36 وستی(پ 1400 یآموزش پزشک شیهما يکاردر صبحانه یعلماتیه یآموزش يبه توانمندساز یررسمیغ کردیارائه تجربه رو

 )37 وستیستاد (پو تجربه راه ا يبه توانمندساز یبخشباعنوان تنوع 1397 شیدر مجله رو يتوانمندساز يهاتینتشار 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 یلب دو سخنراندر قا 2021و  2016 یمیا شیدر هما يارائه تجربه توانمندساز

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 يایالدلفی(دانشگاه ف ینیبا حضور جان نورس 1398 یآموزش پزشک شیهما هیدر حاش يتوانمندسازارائه تجربه 

 پ.تدر دانشگاه ع. 1396) سال کایآمر و،ی(استاد دانشگاه اوها یبا حضور پارمل یآموزش يارائه تجربه توانمندساز

 آن: يریو نحوه به کارگ ندینقد فرا يهاوهی)      ش1

 هایی از نحوه بکارگیري نقدنمونه شیوه نقد

شامل (خبرگان بین المللی، خبرگان کشوري و  نقد خبرگان
تخبرگان دانشگاهی): از طریق فرصت ارائه فرایند در در نشس

ی المللها و حضور اساتید بینها، کارگاههاي مختلف، همایش
) 2014 2016)، پارملی (2019نوسینی ( ع.پ.ت در دانشگاه
 ضوري و اسکایپی)(ایمیل و ح

 مند براي توانمندسازيتدوین سند جامع و نظام        -
 علمیارتباط دادن توانمندسازي و ارتقاي هیات        -
 کردن سند در شوراي دانشگاه و گرفتن ضمانتمصوب         -

 رسانی وسیعاجرایی و اطالع
 هاتنوع بخشی به برنامه        -
 غیررسمیگسترش جلسات         -



 

235 

بیشترین نقد و بازخورد از طرف شرکت کنندگان:نقد شرکت
 شود.هاي توانمندسازي ارائه میکنندگان در برنامه

 ها، دریافت بازخوردهاي شفاهی و کتبی درارزشیابی برنامه
هاي هاي واتساپ و ایمیل یا تلفنی، اکثر اصالحات برنامهگروه

 بازخوردها انجام شده است.توانمندسازي بر اساس نقدها و 

محتوا  ارائه تغییراتی در نحوه برگزاري، زمان برگزاري،        -
هاي توانمندسازي به عنوان مثال: و مدرسان دوره

 بازنگري انجام شده در دوره یادگار (مهارت پایه) در
، گنجاندن تکالیف انتخابی، تغییر 1400و  1398

می، بهداشت کردن اخالق معلچیدمان دوره، اضافه
تارهاي صوتی، دانشجویان مشکل و مدیریت کالس

 درس
 ازخوردبتر کردن بازه تکالیف و کوتاه کردن بازه طوالنی        -
 تهیه راهنماي بازخورد به تکالیف براي دستیاران        -
 تغییر ساعت جلسات به سمت بعدازظهر و عصر        -
 تعاملها با حفظ مجازي کردن دوره        -

هاي متعددي : چالشنقد و بازاندیشی مجریان و همکاران
 از ابتداي این مسیر وجود داشته و جلسات متعدد هم اندیشی

هاي توانمندسازي توسط و بازاندیشی براي ارتقاي فعالیت
مجریان برگزار شده و تغییرات کلی و جزئی در نحوه اجرا، 

 داده شده است.محتوا، زمان برگزاري، نوع برنامه و... 

 راییاندازي سامانه توانا براي مدیریت متمرکز اجراه        -
 ها و مسیرهاي مختلفرسانی از کانالاطالع        -
 تهیه پوستر اختصاصی براي هر برنامه        -
تسهیل دریافت امتیاز توانمندسازي آموزشی توسط         -

 دفاتر توسعه
 نگسترش تعداد مدرسا        -
 گسترش تعداد دستیاران        -
پاسخگویی از طریق واتساپ/ ایمیل و تلفن در         -

 کوتاهترین زمان
: از طریق چاپ و ارائه مقاالت در مجالت نقد جوامع علمی

 هامعتبر و همایش
 اصالحات انجام شده در مقاالت        -

 

 

 حاصل: جینتا

 سند جامع نیو تدو یازسنجی: ن3و  1هدف  جینتا

 یازسنجی. دستورالعمل ندیدانشگاه رس يشورا بیمجددا اصالح و به تصو 1400و  1397مصوب و در  1394مذکور در سال  سند
 يزیربرنامه ،یسنجازیدر حال اجرا طبق سند و بر اساس ن يها. برنامهدیمرکز رس ياستگزاریس يشورا بیبه تصو زین يتوانمندساز

 ).23 وستی(پ شوندیم

 

 )یررسمیو غ یرسم يکردهای(رو ی: تنوع بخش2هدف  جیانت
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ارائه،  . (منظور از روششودی) برگزار مدی(بعد از کوو ي) و مجازدی(قبل کوو ياست که به صورت حضور ریمتنوع شامل موارد ز فیط
 برنامه است): يبلکه روش اجرا ست،ین يتوانمندساز يهابرنامه يمحتوا

 فعال) يهاروش ریو سا ينقش، باز يفایا ،یکارگروه کر،ی(روش ارائه: کل یتعامل يهاکارگاه

 نقش) يفایا ،يوارساز يپرسش و پاسخ، باز ،ی، کار گروهPolling(روش ارائه:  یتعامل ينارهایوب

 )یتعامل يهایو سخنران یو کارگروه نی(روش ارائه:کالس وارونه، پروژه، مشاهده، بازخورد، تمر مدتکوتاهيهادوره

 )یتعامل يهایو سخنران یو کارگروه نیبلندمدت (روش ارائه: کالس وارونه، پروژه، مشاهده، بازخورد، تمر يهادوره

 (ماه) یشیبر مشاهده، بازخورد و بازاند یبرنامه مبتن

 (راه استاد) مانهیو جو صم یشیو بازاند ینقش ياستفاده از الگوها

 يفرد يهامشاوره

 

 يتوانمندساز يهابرنامه يجرا: ا4هدف  جینتا

 -ها، محاسبه نفربرنامه نیاند. با در نظر گرفتن ساعت اشرکت کرده ،يتوانمندساز يهانفر در برنامه 3670، بالغ بر 1400تا  1392 از
 و دو) کیبرگزار شده است (نمودار  1400اول  مهیتا ن 1392از  يامه توانمندسازساعت، برن -هزار نفر 99 دهدیساعت نشان م

 

 مشارکت دفاتر توسعه تی: تقو5هدف  جینتا

 داده شده است. ازیدرخواست شده توسط دفاتر، مجوز و امت يدوره توانمندساز 404 به

 

 : سامانه توانا6هدف  جینتا

 يریگگزارش ،یابیرنامه ماه و ارزشب ازیمدارك، صدور امت يسازمعادل ،ینام، گواهثبت ،یازسنجیشامل ن يتوانمندساز ییاجرا تیریمد
 ).17 وستیشده است (پ تیریدر سامانه مد 1400 يها. دورهشودیسامانه انجام م نیدر ا

 

 يتوانمندساز يهابرنامه یابی: ارزش7هدف  جینتا 

ش شده گزار 33تا  24 يهاوستیدر پ ریانجام شده در سال اخ يهایابیاز ارزش يانمونه ،یابیارزش يهاگزارش يتوجه به حجم باال با
 است.

 زهیبر انگ ییبسزا ریتاث هایشیبوده و براساس بازاند يتوانمندساز يهابرنامه نیترو محبوب نیترراه استاد از موفق ها،یابیارزش براساس
 ریاخ يکنندگان در سالهاها و تعداد شرکتتنوع دوره دهدیها نشان مبرنامه شی). پا25و  24 وستیکنندگان داشته است (پشرکت
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 51، 96تا  95اند: از نفر به عنوان مشاهده شونده شرکت کرده 859 دهدیماه نشان م یابی). ارزش26 وستیاست (پ هداشت شیافزا
 ریاند. سنموده افتیشونده 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 يداشته (باال شیافزا ادگاریاز دوره  تیرضا ریخا يهادر سال دهدینشان م هایابیارزش
. در شوندیقبول م جهیکنندگان در مرحله اول، موفق به کسب نتدرصد شرکت 90از  شیاست و ب بخشتیرضا فیتکال یبررس
 نیدرصد ا 80 ي). باال33تا  29 وستیبرنامه است (پ نوعوابسته به  جینتا نارهایها و وبکوتاه مدت و بلند مدت، کارگاه يهادوره

داده شده  ازیبرنامه دفاتر توسعه مجوز و امت 404، به 1400تا  95شده است. از  یابیو متوسط ارز یعال ایدر حد خوب  زیها نبرنامه
ارتباطات  تیفیک ف،یحجم تکال ودن،ب یها، طوالندوره ي. زمان برگزارستین زیبرانگو چالش یاز نکات منف یها خالاست. برنامه

 نقاط ضعف اشاره شده است.  نیاز مهمتر يخصوصا در مجاز
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 يبر اساس الگو انیو دانشجو یعلم اتیه يدر اعضا کیگفتمان آکادم جیترو يو اجرا یطراح

)crisisکیسواد آکادم يریدرشکل گ انیو دانشجو دینو در تداوم تعامل اسات ی)هاردن: طرح 

 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

 

 يبذرافکن دکتر جواد کجور الی: دکتر لندیفرآ صاحب

 

دکتر  يدکتر محمد حسن کشاورز یدکتر محسن مقدم ییرضا تایدکتر مهتاب معمارپور دکتر ر ینیام ترای: دکتر مندیفرآ همکاران
 یمهرناز شجاع یلیخل ایرو يزهرا صفار یحونیج یخان یدکتر سولماز زارع دکتر عل یهیاکبر فق یعل دیدکتر س اتیاصغر ح یعل
 دکتر مانا یکمال میمر يمختارپور محمدجعفر قهیصد رینژاد فاطمه م یجالل ایمار انیده بزرگ هیرحمت اله عربزاده مرض یعباس میکر

 یمقدم

 

 ی) هاردن: طرحcrisis( يبر اساس الگو انیو دانشجو یعلم اتیه يدر اعضا کیگفتمان آکادم جیترو يو اجرا ی: طراحیکل هدف
 رازیش یدر دانشگاه علوم پزشک کیسواد آکادم يریدرشکل گ انیو دانشجو دینو در تداوم تعامل اسات

 

 انیو دانشجو دیدر اسات یدانشگاه یپژوهش ،آموزشی نگـارش ارتقاء •: یاختصاص اهداف

 انیو دانشجو دیدر اسات یپژوهش ،یآموزش شیارتقاء گو •

 انیو دانشجو دیدر اسات یدانشگاه یپژوهش ،یارتقاء نگرش آموزش •

 ینگارش دانشگاه یآموزش يکارگاه ها يو اجرا یدر طراح يبازنگر •
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 انیو دانشجو دیدر اسات یآموزش پزشک میارتقاء ارائه مفاه •

 به عنوان الگو اریدست يبرنامه ها يو اجرا یدر طراح يبازنگر •

 پیفلوش يدر برنامه ها یعلم ئتیمحترم ه ياعضا يتوانمند ساز يو اجرا یدر طراح يبازنگر •

 انیو دانشجو دیدر اسات یو نگرش دانشگاه يارتقاء تفکـر انتقـاد •

 انیو دانشجو دیاسات يبرا يتفکر انتقاد يکارگاه ها يواجرا یدر طراح يبازنگر •

 لمیبه روش نقد ف یدر پزشک يو معنو یاخالق میمفاه يکارگاه ها يو اجرا یدر طراح يبازنگر •

 مدارس تابستانه يو اجرا یدر طراح يبازنگر •

 

 مسئله: انیب

ورد توجه مردم در جامعه م يا دهیهر فکر و ا گر،ی. به عبارت دابدی یاست که در جامعه نشر و غلبه م يفکر قتیگفتمان در حق 
برخوردار هستند،  یبمناس ییو از قدرت معنا رندیگ یبا مسائل مرتبط با جامعه قرار م میها که مستق دهیافکار و ا یبرخ یول ست،ین

غلبه  يکند برا یم تالش یهر گفتمان گرید يگفتمان ها، افکار مسلط بر جامعه هستند. از سو ن،یشوند. بنابرا یم لیدبه گفتمان تب
مداوم وجود دارد،  نهیزم نیاز کشمکش در ا ینوع گر،یبراند. به عبارت د هیمشابه را به حاش يگفتمان ها در حوزه ها گرید افتن،ی

و  ـویئـربوردی، پ1965). در سـال 1-3حرکت مداوم در جامعه است( نیشوند و ا ینم توقفوجه م چیچون طرح افکار مختلف به ه
بـه سـه مفهوم  یهاز منظر سواد دانشـگا سـندگانیمقاله نو نیرا منتشر کردند. در ا يو قدرت استاد یهمکـارانش سوءتفاهم زبان

مرجع  يارهایوع در معکه از تن "یسـوءتفاهم زبـان ") 2کنـد.  یمـ فـایا یدرآموزش عال یکه گفتمان دانشگاه ی) نقش1اشاره دارند: 
 قـتیدر حق انیجودانشـ ـایاز پرسشها بودنـد کـه آ يو همکارانش به دنبـال پاسـخ به تعداد وی) بورد3شـود.-یم یما ناش يداور

در  ایته است؟ داش ریتاث یو درکـ مفهـ نیدر چنـ یاجتمـاع نۀیپس زم ایآنچـه در کالس درس گفته شده بود درك کرده اند؟ و آ
 ).3مربوط اند( "کیسواد آکادم"کـه به یعـوامل ژهیشوند، به و یبرجسته م یدر پژوهش آنان عوامل جه،ینت

واع رشته ها است. از ان یعیوس فیدر ط يخواندن، نگارش و تفکر انتقاد يمهارت ها و راهبردها يریبه کارگ ییتوانا کیآکادم سواد
گوش دادن،  يها از جمله مهارت فته،شریپ يریادگی يبرا ازیاز سواد مورد ن يگریتواند شامل انواع د یم نیهمچن کیسواد آکادم

 انینشگاه باشد. دانشجودر دا يریادگی يبرا يبه عنوان ابزار يو استفاده از فناور یسواد اطالعات ،یرهنگف نیصحبت کردن، ارتباطات ب
 یلیسواد تحص ،يریادگیخواندن، نگارش و  يتر برا شرفتهیپ يها يو توسعه مهارت ها و استراتژ یقبل اتیبر تجرب هینه تنها با تک
-6(ردیگ یکل مشدر آنان  یپژوهش ،یآموزش دگاهینگرش و د یدانشگاه يچهره ها دنکنند، بلکه با الگو قرار دا یم تیخود را تقو

4.( 

 يسهایمختلفی در پرد يرهایدرس دارد. تفس يدر دانشکده ها و کالس ها ریفراگ یبه جو و فرهنگ ازین کیتوسعه سواد آکادم يبرا
و محصول بود، و سواد  دیشکل تول نیبه عنوان آشکارتر "نگارش" انیم نیشود. در ا افتی "سواد دانشگاهی"اصطالح  يبرا دانشگاهی

شده است. زبان نمی تواند  فیتوص "زبانی، مفهومی و معرفت شناختی دانشگاه يو هنجارها نیاز قوان بییترک" يدانشگاهی به مثابه
برخوردار است که روشی  زیمتما اریدانشگاه از فرهنگی بس کیاز فرهنگی که در درون آن مورد استفاده قرار گرفته بود منفصل شود و 

است.  تحقق افکار مطلوب يروگفتمان؛ موتور محرکه جامعه برا نی). از ا7(بخشداست را شکل می ازمندیکارکرد زبان بدان ن يکه برا
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ها همواره متضمن هماهنگ کردن زبان با شیوه ي عمل، گفتمان متضمن چیزي بیش از زبان است. گفتمان کیآکادم اتیدر ادب
) 8-10تعامل، ارزش گذاري، باور داشتن، احساس، بدنها، لباسها، نمادهاي غیرزبانی، اشیا، ابزارها، تکنولوژیها، در زمان و مکان است(

از  يا شرفتهیاست. نشان دادن سطح پ انیو دانشجو دیاسات کیبر سواد اکادم یمبتن زین یدانشگاه یآموزش يدر برنامه ها تیموفق
 تیحما يبر رو يادیز زتمرک انیم نیاز جمله خواندن، صحبت کردن، گوش دادن و نوشتن و در ا یزبان يسواد شامل انواع مهارت ها

 زیآمتیپس 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 يشتریپر رقابت امروز مشکالت ب يایخود، در دن یدر حرفه انتخاب

کند و  جادیا یحرف مختلف در علوم پزشک نیب یمشترك پل يها يها و توانمند ییکردن فراتوانا تیالیتوانند با ها یم یپزشک
 بخشد. لیرا تسه کیگفتمان اکادم

 

 :یخارج اتیتجرب

مختلف  یاطالعات يدر بانک ها یداده خارج هايگاهیدر پا یسیو انگل یدر به دو زبان فارس کیستماتیس یبررس در
و  GoogleScholar,Scopus, PubMed, WebofScience,  ،Medline ،Eric ،Campbell ،Cochraneرینظ

واژه  دی، مقاالت و مطالعات مرتبط با استفاده از کل Magiranو  SID ،Iranmedex یداده داخل هايگاهیپا      نیهمچن
Academic Discourse   وAcademic literacy  بخش نیانتخاب و در ا طیو شواهد واجد شرا اتیاستخراج شدند و تجرب 

و   کیفتمان آکادمگ نهیدر زم يکاربرد اتیتجرب انیبه ب ينشان داد که هر چند مطالعات متعدد جیفاده قرار گرفتند. نتامورد است
غفلت و  یم، با نوعنظا نیدر ا کیگفت سواد آکادم دیاما با ران،یا یگسترش نظام آموزش عال رغمیلع اند،اماپرداخته کیسواد اکادم

 ياز اعضا ياریبس یو دانش آموختگان بلکه حت انیاز دانشجو ياریکه نه تنها بس یمعن نیروبرو شده است، بد يجد یتوجه یب
است که  یکس یه. انسان دانشگاستندیکلمه برخوردار ن قیدق يبه معنا کیکشور، از سواد آکادم راسردانشگاهها در س یعلم ئتیه

نقش  يفایفتن و ادادن، سخن گ سد،گوشیبخواند و بنو یتواند به نحو دانشگاه یکه م یبرخوردار باشد.کس کیحداقل از سواد آکادم
 کند.

مطالعه  نیگفتمان انجام دادند. هدف از انجام ا لی) به روش تحل2016( هیدر دانشگاه پلخانوو روس يو همکاران مطالعه ا 1چوبارووا
از نظر  یعناصر گفتمان يو عملکرد يساختار يهایژگیا وبود ت یسخنران کیمانند  کیدر گفتار آکادم یعناصر گفتمان یبه بررس

بر  ندهیگو ستیقصد و ن یعنی ییخصوصاً از منظر عملگرا یکنند. عناصر گفتمان یشنونده دارد بررس که یلیو تحل ندهیمقاصد گو
دهد که عناصر مورد  ینشان م قیتحق جیگذارد. نتا یم ریتأث یسخنران کی جیشدن کلمات در نتا دهیچ یکه چگونگ نیو ا انیب وهیش

 یمختلف جیتوانند عملکردها و نتا یآنها م تیموقع نیو همچن ندهیت فرد گویبا هم تفاوت دارند و قصد و ن يمطالعه از نظر ساختار
 ).11در بر داشته باشند(

در آموزش موجب بهبود  یآگاه) ذهن 1: دیگو یدر آموزش م یذهن آگاه ریبا عنوان  تأث ،يمقاله مرور کیو همکاران در  2ارگاس
 ی) ذهن آگاه2شود.  یم یبهبود گفتمان دانشگاه جهیدر نت یو عملکرد شناخت یاجتماع -یجانیه يریادگی ،یو ذهن یسالمت جسم

و  یمتفکرانه در آموزش عال تیو 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 يشتریرواج ب دیهنوز با یاز گفتمان دانشگاه افتهیو ارتقا  دیجد وهیش نیا ن،یشود بنابرا یاستفاده م يمدارس محدود
)13. ( 

 التیبر تحص یسیزبان انگل یو تسلط کنون یشدن آموزش عال یالملل نیبه موضوع ب گرید یفیک يدر مطالعه ا زیو همکاران ن 1وت
کشور مختلف به دست  20از  یالملل نیب يدانشجو 31که از  ییها تیمطالعه از مصاحبه ها و روا نیا يپرداختند. داده ها کیآکادم

 یفراگفتمان يها يضعف در استراتژ شان،یواژگان تخصص رهینقص در دا لیبه دل یناقص از منابع درس دراكنشان داد که ا جیآمد.  نتا
 يبرا انیحال دانشجو نیدر آنها شده  است. با ا یبودند که موجب کج فهم یمنسجم از جمله عواملنوشتن متون مختصر و  ییو توانا

و احساس  يخود انتقاد کی قتیکرده اند . آنها در حق جادیخود ا يرا برا یقلمست يریادگی يها يمقابله با ابن مشکل استراتژ
 ).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.  يامه ابرن یسیمدرسان زبان انگل دیاز د کیسواد آکادم يهامؤلفه یبا هدف بررس  يمقدم و خانلرزاده مطالعه ا زند
 استخراج نموده است: یمؤلفه اصل 9دهد که  ینشان م جینتا

 مختلف يبا ژانرها یی) آشنا1(

 کیبا اخالق آکادم یی) آشنا2(

 مختلف يهادر بافت یبا بافت و معان یی) آشنا3(

 زبان ی) دانش چهار مهارت اصل4( 

 يتفکر انتقاد یی) توانا5(

 با جامعه گفتمان مورد نظر یی) آشنا6( 

 کیسواد آکادم يهامدرسان با مفهوم و مؤلفه یی) آشنا7( 

 ینگارش مقاله علم یی) توانا8( 

شگران و مؤلفان کتب در پژوه ک،یاهداف آکادم يبرا یسیبه مدرسان زبان انگل تواندیمطالعه م جهی. نتيو فناور انهیبا را یی) آشنا9(
 ).18کمک کند( کیدرك 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  ،یفیک یمیپژوهش بر اساس پارادا نیکردند. ا یبررس يو تفکر انتقاد یدانشگاه شینگـارش، گو  یعنـیآن،  يـادیمؤلفـه  بن

دانشــکدة  یمقطــع کارشنا ســ انیدانشــجو ــانیآن م يو ارتقــا یسواد دانشـگاه آموزش يتهایفیدنبال کسب شناخت از ک
 یبرسازندة سـواد دانشـگاه هاياند اطالعات الزم و شاخص دهیکوش سندگانیرو، نو ــنیدانشگاه تهران بود. از ا یاسیحقوق و علوم س

 قیتحق یموضوع اتینامـه و مصـاحبه بـا  ده تـن از اسـتادان، ادب شپرسـ قیو سپس از طر يگردآور ـقیرا در وهلـه نخسـت از طر

                                                   
1 Wette 
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 یمرتبط با سواد دانشگاه  يـتهـایآن است که گر چه استادان دانشکده بر اغلـب قابل انگریپژوهش ب نیا جی. نتاندیانم یبررس
 انیدانشجو انیدر م یسواد دانشگاه ییمحتواحوزة  يرا که الزمۀ ارتقا یفیو وظا فیحال، تکال نیاتفاق نظر دارند، در ع انیدانشجو

رو  نیخـود نـدارد. از همـ انیدانشـجو تیبـاره از وضـع ـنیدر ا یدرسـت یـابیارز جهیدهنـد. در نت یاسـت کمتـر اختصـاص مـ
 ).19(ابندیدست  یکننـد تـا به گفتمان دانشگاه ینم افتیاز استادان خود در یبازخورد کاف  انیدانشـجو

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 تیموقع لیو تحل یسنج ازیبر اساس ن يزیر برنامه

 یشرق ترانهیه مدو منطق انهیدر کشور بلکه در خاورم ینه تنها مشعل دار آموزش علوم پزشک یکه زمان رازیش یعلوم پزشک دانشگاه
 يانشگاههابود که د دهیرس یبه چنان رخوت یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک يها تیو فعال یبود، در امور آموزش  پزشک

در دانشگاه علوم  یکو ارتقاء اموزش پزش یبحران تیوضع نیرفت از ا رونیب يربودند. در راستا یمسبقت را از او  يگو زیدرجه سه ن
در اتاق فکر  1397ماه سال   بهشتیبود. در ارد داریو همه جانبه در جهت توسعه پا یفرهنگ آموزش يرییبه تغ ازین رازیش یپزشک

)Tank Thinkیونت آموزشمعا يها تیفعال ییهم افزا یچگونگ رامونیپ یسوال رحبا ط ندیفرآ نیا هیهسته اول ی) معاونت آمورش 
نقش  ندیفرآ نیو توسعه ا شیدایآغاز شد. اتاق فکر در پ یآموزش پزشک يپژوهش ها    تیفیک يارتقا رامونیاطالعات پ يو فناور

و ایجاد  تصمیم هاي صحیح ذساختارها در همه عرصه ها، نیاز به اتخا یو پویای یداشت، چرا که سرعت تغییرات محیط یمهم
 ياز ابزارها ییک است. در این راستا یحل مسأله در حوزه مدیریت، آفرینندگ ياز روش ها یشود؛ و یک یبیشتر احساس م یآفرینندگ

مفهوم  يبرا یرصتکند و ف یایجاد م یو ایجاد افکار نو که از عادت بد عمل پیش از تفکر یا تفکر پس از عمل رهای تیتوسعه خالق
دو معاونت  يوره او مشا يفکر یپشتیبان نهیزم نیاتاق فکر در ا ی)است. ماموریت اصل  Tank Thinkفکر  ( کند،اتاقیم جادیا  يساز

 در جهت تحقق اهداف طرح بود.

 

 مساله طرح

 انیو دانشجو يمبتد دیاسات در يریادگی يبرا یو متنـاوب و به عنوان روش ریتکرارپذ يندی: نگـارش به عنوان فرا یدانشگاه نگـارش
و  تیسابم ،ینیز باصـالح  و بـا س،ینو شیپ میو تنظ هیمرتبط مانند ته يها تیاز فعال ياز مجموعه ا ـدهیچیپ ندیفرا نیاست. ا

 یحاک یسنج ازیف و نمطالعات مختل سـتند؛ین یو 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

 هادهیو ا یاجتماع ارتباط خالقانه و مؤثر با جهان ینوشتن نوع قیتواند از طر یم سندهیآن است که نو يبه معنا یدانشگاه نوشتن
از ارزش  يتن، پاره انوش گرید انیدارد. به ب یبه مکتوبات او بستگ يادیبه مقدار ز کیانسان آکادم تیکه هو يبرقرار سازد. به طور

به  کیواد آکادم. اگر از منظر سکندیم فیرا تعر کیآن، بودن او به عنوان انسان آکادم قیک است که از طریانسان آکادم يوجود
 دیبا زین انیودهند. دانشج یم لیرا تشک کیآکادم تیواز فرهنگ و ه یدو در کنار هم بخش مهم نیا میخواندن و نوشتن نگاه کن
 کسب کنند. ينوشـتار فیدر وظـا ـتیبه منظور موفق ار يراستاریو و ينوشتار يقادر باشند، مهـارت  هـا 
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 : یدانشگاه شیگو

 ،یموزش عالآ يرسالتها نیاز مهمتر یکیاست.  یآموزش و پژوهش در علوم پزشک میدرك مفاه یبه معن دیدر اسات یدانشگاه شیگو
در  یشگاهدان شیخالق است. گو دنیشیدر خواندن و اند دیو اسات انیدانشجو یو مهارت یشناخت يتهایو قابل تهایگسترش ظرف

اسـت.   یاساسـ تیبلسه قا يدر کالس درس دارا انیدانشـجو ـتیعامـل موفق نین و معنـادارتریمکرراً به منزلۀ مهم تـر ان،یدانشجو
وش دادن، سخن شامل گ کیسواد آکادم نیو تعامل با متن است.  بنابرا  ـقیدرك عم  يبـرا شیو گو لیوتحل ـهیتجز يبـرا  شیگو

 شود. نیتمر انیانشجوو د دیتوسط اسات یستیاست، که با یدانشگاه ينقشها يفایگفتن و ا

 

 : یدانشگاه نگرش

را  یشتن دانشگاهباسواد محسوب شود که نه تنها خواندن و نو یتواند از لحاظ دانشگاه یم یکس ک،یاساس مطالعات سواد آکادم بر
 نجایاشد. در اباثر گذاشته  زیاو ن یدانشگاه تیاش مانند وجهه و شخص يابعاد وجود گریکند بلکه بر د یداند و عمل م یخوب م

شامل عـادات   ياداز منظر تفکر انتق یاست. نگرش دانشگاهمد نظر  رتیو بص دگاهید ک،یآکادم وشتندو مؤلفه خواندن و ن شتراریب
لحاظ  نینو تفحس و همچ قیدر کالس درس و تحق سیکـردن مفهـوم تدر یـاتیعمل يبرا  يتفکـر  انتقـاد» مسـئله «  یذهنـ

 دانشگاه است. رامونیپ طیمح ودر تمام جوانب از جمله درتعامل با جامعه  ينمودن اخالق حرفه ا

کرده و بتواند آنها  ینداشته، آنها را درو یآگاه یفرهنگ دانشگاه هايتمام مؤلفه یاست که بطور کل یکس یباسواد دانشگاه نیبنابرا 
و  یکمت عملح ینوع تواندیاست که م ی. باسواد کسدیخود نما ايحرفه اتیروزمره و ح یمنش خود در زندگ ای یرا به عنوان مش

انش آموختگان د يما برا ،یبگذارد. در گفتمان مطالعات آموزش عال شیخودش به نما ايحرفه تیو فعال ررا در رفتار، گفتا ينظر
 .میبر یر مبه کا یو نگرش دانشگاه شیاز نگـارش، گو یقیتلف ي) را براAcademic literacy( کیدانشگاه، اصطالح سواد آکادم

 ):Focus groupدانشگاه ( یدر معاونت آمورش یچارچوب برنامهبا استفاده از جلسات متمرکز گروه یطراح

 رازیش یوم پزشکدانشگاه عل یو اطالعات، معاونت آموزش يو فناور یانجام شده در حوزه معاونت آموزش يها یازسنجیتوجه به ن با
سعه گفتمان با تو ،یدر آموزش علوم پزشک يطرح تحول و نوآور يمشترك دو معاونت در بسته ها يها تیفعال لیتالش نمود تا ذ

فراهم  رازیش یزشکمختلف دانشگاه علوم پ يدر گروه ها کیو ارتقاء سواد اکادم يریشکل گ نهیزم انیو دانشجو دیدر اسات کیآکادم
 آورد.

 مورد توافق خبرگان در اتاق فکر عبارتند از : يها حوزه

 نامه ها انینگارش مقاالت و پا - ینگـارش دانشگاه ارتقاء

 انیو دانشجو دیدر اسات یآموزش پزشک یبانبر اساس م یارتقاء ارائه دانشگاه - یدانشگاه شیگو ارتقاء

 انیانشجوو د دیدر اسات يو رشد اخالق حرفه ا يتفکـر انتقـاد- ینگرش دانشگاه ارتقاء

مرکز مطالعات و توسعه  یعلم اتیه يو اعضا ریاطالعات  با حضور مد يو فنا ور یمعاونت آموزش ندگانیمتشکل از نما یکارگروه
 لیدفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها تشک رانینفر از مد 10توسعه آموزش و  ییدانشجو تهیسرپرست کم ،یآموزش علوم پزشک

 ها،برنامه، مشخص کردن محور يها ازین شیپ نییتع يدر راستا يبه صورت حضور  عتسا 2شد. در ابتدا چهار نشست به مدت 
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) از پروفسور هاردن CRISIS(  يمطالعات صورت گرفته، الگو یبعد از بررس ی. کارگروه طراحدیبرگزار گرد اجرایی تالزاما و هاگام
علم و نگارش  دیدانشگاه در تول گاهیبا توجه به جا نی. و همچنداجرا انتخاب نمو يتوسعه آموزش مداوم رابه عنوان راهنما يبرا ییالگو

 نمود. یطراح لیرا به شرح ذ ییمقاالت برنامه اجرا

 CRISISده است. شتوسعه آموزش مداوم  استفاده  يبرا یی) از پروفسور هاردن الگوCRISIS(  ياز الگو دهیا نیکردن ا یعمل يبرا
تباط ) ، ارconvenience( یها عبارت از:  راحت اریمع نیشوند. ا تیرعا دیمؤثر با يبرنامه ها دیتول ياست که برا ییارهایمخفف مع

)relevance( يساز ي)، فردindividuation( یابی) ، خود ارزself-assessment ، (م) ستقلindependent و ، (
 )هستند.systematic( کیستماتیس

 

 برنامه ياجرا 

طرح به مرکز  نیا تیریگذشته، مد يبرنامه ها افزاییدانشگاه در هم یو پژوهش یبا توجه به تجارب موفق معاونت آموزش       •
 يروینابع، ناز جهت م یمناسب يساخت ها ری. تا با در نظر گرفتن تجارب موفق زدیواگذار گرد یمطالعات و توسعه آمورش پزشک

 يشورا 19/2/1397 خینامه در تار وهیش هیدر دانشگاه فراهم آورد. بعد از ته یکیو الکترون يورو امکانات جهت آموزش حض یانسان
 دانشگاه مصوب شد. یآموزش

در علوم  یانشگاهدو نگرش  شیارتقاء نگـارش، گو يکه  درجهت ارتقا هاییتمام برنامه  تیری) در مدCRISIS(  ياستراتژ  نیبنابرا
ش آنها آموز ازنی اساس بر  و هامشارکت داوطلبانه  شرکت کنندگان در برنامه گریشود. به عبارت د یاجرا شده است، اعمال  م یپزشک
 در زمان مناسب و با سرعت مناسب در دسترس است. اسب،در مکان من نیو تمر

تباط به انتخاب است. ار جیرا تیشکا کی يتوانمندساز ي: عدم ارتباط برنامه ها انیو دانشجو یعلم اتیه يها تیبا فعال ارتباط
 شود. یشود مربوط م یو ارائه م تیریکه محتوا در آن مد يا نهیزم ایبه روش  نیمحتوا و همچن

نظر کنند و به آنها  آن اظهار يریادگیدهد که در مورد آموخته ها و نحوه  یامکان را م نیا رندگانیادگیشدن : در برنامه به  يفرد
 دهد. یخود م يازهایرفع ن يبرنامه را برا کیانطباق  ییتوانا

کنند و     یابیز موضوع ارزکند تا درك خود را ا یم قیامه ها  را تشواز برنامه، مشارکت کنندگان در برن ی: به عنوان بخش یابیخودارز 
 یابیجزء خودارز کی بیترک کند،یم زیکه اغلب برنامه موفق را از ناموفق متما ییها یژگیشده را برطرف کنند. و ییشناسا يشکاف ها

 است.

 خود داشته باشند. يریادگیدر قبال  يشتریب تیمسئول دیبا رندگانیادگیمستقل : در تمام برنامه ها  يریادگی 

 يبرا اریهد. معد یمشخص از آن ارائه م یبخش ایموضوع کامل  کیشده را با پوشش  يزیبرنامه برنامه ر کی:  کیستماتیس کردیرو 
تا با اصالح گفتمان  پردازدیم انیو دانشجو دیاسات ازیمورد ن يریادگی جیدوره به تمام نتا کیاست که  نیا کیستماتیپوشش س

 را در آنها فراهم آورد. کیسواد اکادم يموجبات ارتقا یو نگرش دانشگاه شینگارش، گو

 انیو دانشجو دیدر اسات یهدف :  ارتقاء نگـارش دانشگاه 
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حوزه معاونت در  هنیزم نیشود که در ا یم ییتهایشامل نمام فعال ینگارش دانشگاه یآموزش يکارگاه ها يو اجرا یدر طراح يبازنگر
 انجام شده است. یو پژوهش یآموزش

 )یلیمتک التیتحص انیو به خصوص دانشجو انیدانشجو د،یدر سطوح مختلف (اسات یسیمقاله نو يمستمر گارگاه ها يبرگزار

 در سطوح مختلف یسیمستمر کالس آموزش زبان انگل يبرگزار

 دانشگاه یمشاوران پژوهش و آمار در برج پژوهش اختصاص

  

 انیو دانشجو دیدر اسات یدانشگاه شی:  ارتقاءگو هدف

 يمطلوب استاد يا: براي آماده سازي و توجیه استادان تازه استخدامبا معیاره یآموزش پزشک پیفلوش يو اجرا یدر طراح يبازنگر
 یمباحث گفتمان رامونیپ قیبه درجات باالتر، دوره فلوشیپ طراحی شده است که عالوه بر بحث عم یاستادان فعل يو کمک به ارتقا

 ) است.scientific writingبه ( یآموزش پزشک پیفلوش رنامهی زا یاختصاص بخش ،یآموزش پزشک

از برنامه  یکیطراحی شده است، که  یختگیوره فلوشیپ فرهددر استادان  یپژوهش -گفتمان آموزش  تیتوسعه دانش و تقو براي
 است. یآموزش پزشکدر  یفیمطالعات ک گاهیبرنامه جا نیا دیمف يها

ر علوم پزشکی و دبه عنوان الگو با توجه به نقش مهم دستیاران در حلقه آموزش  اریدست يبرنامه ها يو اجرا یدر طراح يبازنگر
 دانشگاه دارند. یآموزش يها مارستانیب یارتقاء جو آموزش

  

 انیو دانشجو دیدر اسات ی:  ارتقاء نگرش دانشگاه هدف

نوآور و  دیوسط اساتت کیبه زبان اکادم یدر پزشک دیجد يها وهیبرنامه دو بار در ماه ش نیبرنامه ساعت دانشکده : ا يو 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 ُمبدِع ا

 است. اهدر دانشگ یشیآزاد اند

و  یعد جسمباست که عالوه بر  یمتعال يدر خصوص مراقبت ها يپرداز هینظر ینوع قتی: در حق یدر علوم پزشک یمتعال تمراقب
 توجه شود. زین مارانیب يو معنو یبه ابعاد روحان یروان

 ينبه فردمرکز توسعه اخالق در ج نیا یقرآن و عترت دانشگاهکه هدف اصل قاتیدر طب که توسط مرکز تحق ينبو رهیس گسترش
 آنها است. یینقش الگو تیدر جهت تقو دیاسات يو حرفه ا

 انیو دانشجو دیدر اسات يارتقاء اخالقحرفه ا يکارگاه ها يبرگزار

 يتفکر انتقاد يکارگاه ها يو اجرا یدر طراح يبازنگر

 لمیبه روش نقد ف یدر پزشک يو معنو یاخالق میمفاه يکارگاه ها يو اجرا یدر طراح يبازنگر
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ا مقدمات و اصول بسراسر کشور  انیدانشجو ییمختلفبا هدف آشنا يسال با تم ها 10و تداوم مدارس تابستانه در  یدر طراح يبازنگر
 متعلم خوب بودن کیآموزش و اشاعه فرهنگ آداب 

 هنگ ارتباط صحیح در تعاملکارگاههاي متعدد در زمینه مهارتهاي ارتباطی جهت نهادینه نمودن فر برگزاري

 

 تعامل: يها وهیش

 اشاره کرد: ریرد زتوان به موا یم انیو دانشجو دیدراسات کیطرح گفتمان آکادم یمعرف ياز جمله اقدامات انجام شده در راستا   

 بیو تصو هیارا ) 98 11 /8و 24/5/97و  19/2/97 يها خیدانشگاه ( تار یآموزش يدر جلسات شورا ندیفرا نیا جینامه و نتا وهیش
 )7شماره وستیشده است. (پ

شده  هیها ارا مارستانیبنظارت مراکز توسعه و دفاتر توسعه در دانشکده ها و  يدرجلسات شورا يبرگزار ندیفرا نیا جینامه و نتا وهیش
 )8شماره وستیاست. (پ

 شده است. هیارا webc2.sums.ac.ir/edc یدرون دانشگاه یآموزش ينارهایوب يدر برگزار ندیفرآ نیا جینتا

 ندهیاسخگو و آپ یآموزش پزشک يبه عنوان تجربه موفق دانشگاه در بسته ها انیو دانشجو دیدر اسات کیطرح گفتمان آکادم یمعرف
 )9شماره وستیکالن منطقه گزارش شده است. (پ يدر دانشگاه ها یدر پنل اختصاص یعلم تیو مرجع ينگار

 رفته است.عموم قرار گ اریدر اخت یآموزش يهایدر سامانه ثبت نوآور نیریانجام شده جهت مشاهده و نقد سا ندیفرا خالصه

 )10رهشما وستیارسال شده است. (پ یدر مجله مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشک ریدر قالب نامه به سردب ندیفرآ نیا

موزش پزشکی کالن آشده است. (نشستتخصصی مراکز مطالعات و توسعه  هیرشد وزارت اراا رانیجلسه با مد يبرگزار ندیفرا نیا جینتا
رکز مطالعات و با حضور آقاي دکتر میرزازاده مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه وزارت و خانم دکتر شوقی (معاون م 5منطقه 

 )رازیدر ش1397 هدیما 18توسعه وزارت) در روز 

 ارسال شده است. mededportalشتار به نو 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

ناد و مکاتبات مورد پرسشنامه و هدف آزاد با مصاحبه و مشاهده اس لهیبر هدف به وس یمبتن یابیارزش يبر اساس اهداف الگو جینتا 
 قرار است: نیاز ا جیقرار گرفته و نتا یابیارز

 انیودانشجو دیدر اسات یدانشگاه یپژوهش ،ینگـارش آموزش ارتقاء -
 )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 وستیپ(تعداد مقاالت در هر سال  یآموزش پزشک يها شیمانند هما يدانشگاه در برنامه ها يها يتوانمند یمعرف -
 انیو 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  یش پژوهو مراتب دان دیاسات یرتبه علم يدر دانشگاه و کمک به ارتقا ینوآورانه آموزش پزشک يها تیفعال شیافزا -

 )5شماره وستیپ جیطرح (جدول نتا يمختلف جهت تداوم اجرا يدرخواست و مشارکت دانشکده ها جهینت
 انیو دانشجو دیدر اسات یدانشگاه یپژوهش ،ینگرش آموزش بهبود -
 )6شماره وستیپ جیاجرا شده (جدول نتا يشرکت کنندگان استاد و دانشجو در برنامه ها تیرضا شیافزا -
. دیالت حاصل گردمداخ يبود که از برگزار یاهداف نیاز جمله مهمتر انیو دانشجو دیدر اسات يمند تیو رضا زهیانگ شیافزا -

 .ودیپژوهش در آموزش خواهد  يدر جهت ارتقا یپژوهش -یآموزش يها يکه خود متضمن تداوم همکار

  

 :نقد

گاه، مرکز دانش یدر معاونت آموزش يبرنامه، جلسات متعدد يو فراهم آوردن مقدمات برگزار تیریو مد يو بازنگر یطراح جهت
 ياسب جهت اجرابستر من جادیبرگزار شد که منجر به نقد و اصالح  برنامه توسط دانشکده ها و ا یمطالعات و توسعه آموزش پزشک

 .دیبرنامه گرد

 بیس از تصوپو  نیو تدو یطراح انیو دانشجو دیاسات يبرا کیو الکترون يبه صورت حضور یآموزش يدوره ها ينامه برگزار وهیش
 .دیدانشگاه  به تمام دانشکده ها ارسال گرد یآموزش يدر شورا

نجام شد و نقدها و بحث و تبادل نظر ا ندیفرآ نیارائه شد و در مورد ا دیاسات ریبه سا يمجاز يدر گروه ها ندیفرا نیا نیهمچن 
 .دیگرد يجمع آور دیاسات ریسا شنهاداتیپ

سالمت جامعه و رفع سوء تفاهم ها  شبردیرا در جهت پ ندیفرا نیا يصلح و سالمت اجرا شیدا در همااز کشور کانا ایآر لین پرفسور
 مطرح شود. یالملل نیو ب یدادند که طرح در سطح مل شنهادیدانسته و پ يضرور
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نمودن  تیالیت هاو سازنده در جه دیجد يا دهیرا ا ندیفرا نیا ياجرا یاجتماع ییپاسخگو نهیدر زم زی) نWollardوالرد ( پرفسور
 گفتمان در منطقه فراهم شود. نهیدادند زم شنهادیدانستند و پ یخدمات استاد و نشر گفتمان دانشگاه

شود. جهت  یانجام م يو مجاز يمتفاوت حضور يبر بسترها وهیش نیا ي: در حال حاضر مراحل مختلف اجراندیصاحبان فرا دید از
 .ردیگ مورد سنجش قرار یاثربخش زانیبرنامه م یابیارزش ياز الگوها یکیبرنامه با استفاده از  یینها ریتـأث یبررس

ه در رابطه با        ک یمعن نیتوجه شود. بد زیگونه برنامه ن نیا ياجرا نهیبود که بهتر است به زم نیتوسط صاحبنظران ا گرید نقد
و زمزمه  یقیتشو هیحذف پا ،یعلم اتیه يبه اعضا ينگاه تک بعد نیاصل انشده است. ح یکار چندان يو معنو يماد يها رساختیز

گفتمان  نهیدر زم دیرساند. شا یرا م يشهروند نهیدر زم کیگفتمان آکادم ندیاست که نقص فرا يکاهش حقوق از موارد يها
 یعلم اتیه يعضاو دست اندرکاران از خدمات ا نیهم اضافه شود تا جامعه و مسئول يارائه شهروند ای Citizenship دیبا کیآکادم

 آگاه باشد.
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 19دیدر دوران کوو يآموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد یابیاجرا و ارز ،یطراح

Design, implementation and evaluation of virtual education curriculum management 
system during the covid19 

 

 : اصفهاندانشگاه

 

 ژگانیآو میمر :ندیفرآ صاحب

 

 ییبهنوش شجا يدیشهرزاد شه دیاطهر ام یمانی کوی: نندیفرآ همکاران

 

 19دیدر دوران کوو يآموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد یابیاجرا و ارز ،ی: طراحیکل هدف

 

 :یاختصاص اهداف

 يدر بستر آموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد يهامؤلفه نییتع

 يدر بستر آموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد يو ابزارها ییاجرا ندیفرا نیتدو

 يدر بسترآموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد ياجرا

 يدر بستر آموزش مجاز یبرنامه درس تیرینظام مد یابیارز
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 مسئله: انیب

از  يریادگی ،یددهای ندیفرا یفیسطح ک يبر بهبود و ارتقا دیبا تأک یبرنامه درس تیریمد قیاز طر یبه آموزش عال یبخشتیفیک
و بودجه، به  یاخترسیعالوه بر عوامل ز زین يآموزش مجاز يراستا توسعه و بقا نی. در همدیآیمهم و مؤثر به شمار م يهاشاخص

 یه ابتدا طراحاست ک نیا يو بخصوص آموزش مجاز یساس گسترش و توسعه هر آموزشاست. ا ستهها وابآن یبرنامه درس تیفیک
 ایاصالح  تواندیکه م است یابیارزش جیشود. فراتر از آن، کاربرد نتا یابیارزش تیسپس توسط مدرسان بامهارت اجرا و درنها د،یو تول

ها و برون دادها نشدرون دادها، تراک دیبا يمجاز یبرنامه درس تیفیک يارتقا يرا به دنبال داشته باشد. برا یخاتمه برنامه درس
در جهت اقدامات  يزیرو برنامه تیریمد ،یکه مستلزم طرح قبل ردیقرار گ یموردبررس یستمیکل منسجم و با نگاه س کیصورت به

 مؤثر است.

صورت نامنظم و به یاجتماع يهابستر شبکهها ابتدا در شد. آموزش لیتعط يحضور يهاکرونا آموزش وعیکاهش ش يبرا متأسفانه
 ياندازراه1399-1400 اول مسالی) در نیدانشگاه يریادگی ژهیافزار و(نرم دیمرور، سامانه نوبه ارائه اما 98-99دوم  مسالیدر ن
و پرسش  فینظر، محول نمودن تکالن، تبادلامتحا يمحتوا، برگزار يافزار و با بارگذارنرم نیا قیاز طر انی. مدرسان و دانشجودیگرد

 نیشد، بنابرا یم بشدت احساس يدر آموزش مجاز یدرس يهابرنامه يسازنهیتعامل داشتند. ضرورت به گریکدیو پاسخ در آن با 
بعد از  یحت شودیم ینیبشیپرداخت. ازآنجاکه پ يآموزش مجاز یدرس برنامه تیرینظام مد یابیاجرا و ارز یبه طراح ندیفرا نیا

 رانیمد دیو تاک دییامورد ت زیاستمرار آن ن نیتداوم داشته باشد، بنابرا ينوع آموزش در کنار آموزش حضور نیکرونا، ا وعیش انیپا
 است.

 

 :یخارج اتیتجرب

(و به  یدرسبرنامه يو اجرا یمراحل طراح قیدق یابی). نظارت و ارز1آن است( یدرسبرنامه ،یو اساس هر سازمان آموزش هیپا    
نظام  يدر جهت ارتقا يزیرامهبرن يبرا یخوب يعنوان مبنابه تواندیم ،یتیری) در سطوح مختلف مدیدرسبرنامه تیریمد یعبارت

 ")Curriculum Management( یدرسبرنامه تیریمد". عبارت ردیقرار گ یدرسمرتبط با برنامه رانیمد مورداستفاده ،یآموزش
برنامه  رانی). مد2شده است(در نظر گرفته یکل سازمان آموزش تیریمد يو گاه به معنا يریادگی -یاددهی تیریمترادف با مد یگاه
ه شود که بتواند ارائ شانیبه ا يباشد و به نحو قیو دق حیکه صح نداطالعات دار يسر کیبه  ازیخود، ن تیریاعمال مد يبرا یدرس
مهم: اول  حلهاست شامل چهارمر يندیفرآ یدرسبرنامه تیریجامع، مد فیتعر کیع شود. در واق یتیریمد يریگمیتصم يمبنا

ه اهداف ب افتنیدست  جهتآموزش (مدرسان)  نیمتخصص تیهدا يبرا يندیفرآ نیو استقرار اهداف، دوم تدو نییمشارکت در تع
 ییمجدد روا یابیو ارزش یابیرزا انیشده و در پامشخص ندیفرآ يدر اجرا يهمکار يبرا یتیریسوم استقرار فنون مد شده،نییتع

 يریادگی يهافرصت تعامل و ،یآموزش یطراح يارهایبر مع ،یابیدر ارز زیو همکارانش ن جری). پ3(یتیریو فنون مد ندهایاهداف، فرآ
 ).4داشتند( دیأکت

 تیریمد یعنیمرحله،  نیمطرح نموده است. توجه به آخر یابیو ارز یدرس يزیربرنامه يمرحله را برا 10  (Harden)هاردن    
 تیاهم یو اقدامات پزشک یبهداشت يهامراقبت ستمیدر س رییتغ ،یبرنامه درس یدگیچیپ شیمانند افزا یلیبه دال ،یبرنامه درس

به  افته،یبه ادغام  ینیپلیسیاز د یسال اول پزشک یبرنامه درس ي)، در گزارش بازنگرKlement). کلمنت(5است( داکردهیپ يشتریب
 LCME ياستانداردها تیمنظور رعابه یبرنامه درس تیریمد يبرا ياندرکاران بازنگردست یعلم اتیه ياز اعضا میت کی لیتشک

 شده،نییپوشش موضوعات تع زانیها و مآزمون یبررس شده،ئهاز درس ارا انیدانشجو یابیرا ارزش میت نیا فیو وظا دینمایاشاره م
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و در دسترس قرارگرفته بود، مطرح  هیته کیصورت الکترونمورداستفاده که به یمواد آموزش یبررس ها،یسخنران یتصادف یبررس
 ).6(کندیم

 دیاسات کند،یه مگونه اشار نیا یو بهبود برنامه درس یابیارزش ت،یریبا موضوع مد LCME) به استاندارد شماره هشت Fongفونگ(   
 انیدانشجو نکهیو ا یآموزش پزشک برنامه تیفیشرکت کنند تا از تداوم و بهبود ک یبرنامه درس یابیو ارزش يدر بازنگر یدانشکده پزشک

 تهیحاصل گردد. کم نانیاطم کنند،یشرکت م یالزام ینیبال يهاطیها و محو در تجربه رسندیمربوطه م يهافبه تمام هد یپزشک
 انیو دانشجو دیاسات ران،یمد ندگانیبا حضور نما بارکیاستاندارد هر دوماه  نیا ياجرا یول بررسعنوان مسئدانشکده به یبرنامه درس

به شکل منظم   يریادگی طیو مح انیو دانشجو دیاسات يها، بازخوردهاآزمون جیشود. نتا گزاربر ینظارت بر برنامه آموزش پزشک يبرا
 ).7را اعالم کند( هاهیتوص نیاعمال ا جیو به مسئول درس بازخورد داده شود. مسئول درس موظف است نتا یبررس تهیکم نیدر ا

دانشگاه  یه پزشک) در دانشکدPrudentia(ایبه نام پرودنش یبرنامه درس يبردارنقشه ستمیس کی ی) طراحSteketee(یاستکت    
 يرا در راستا یبرنامه درس يااجز ریدوره و سا شدهنییتع يامدهایپ نیب ییراستاهم ا،ی. پرودنشکندیرا مطرح م اینوتردام استرال

در  زین رندگانیادگیو  دیاسات يبرا ران،یاست که عالوه بر مد یبرنامه درس يهانسل دوم نقشه ستمیس نی. ادهدیاستانداردها نشان م
 یبانیمنظور پشترا به یبرنامه درس تیریمد ستمیس کی) Watson). واتسن(8استفاده است(قابل يریادگی -یاددهی ندیفرا تیریمد
 ،یمه درسشامل شش بخش نقشه برنا ستمیس نیکرد. ا ی) معرفeMEDمد ( يبانام ا یعموم یپزشک دیبرنامه جد يو اجرا نیتدو

 نیبوده است. ا انیتوسط همتا یابیآزمون و ارز يریگیکارپوشه دانشجو، پ ،يریادگیدرس، فهرست منابع  تیریمد ،يبندجدول زمان
و  یآموزش يارتقا ،يدار، نگه یابیو ارزش رااج ش،یها، ساخت و آزماحلو راه هاستهیبا ،یو طراح يسازپروژه در شش مرحله مفهوم

 ).9شده است(انجام دیجد یولز جنوب یدر دانشکده پزشک یسازمان

 curriculum management and( تیبه نام کورم onlineصورت برخط ((به يوتریکامپ ي) کاربرد ابزارSalasساالس(    
information toolدینمایم یمعرف یآموزش پزشکبرنامه تیریمد تیباهدف تقو یدر سطح مل یبرنامه درس تیریمد ي) را برا .

 یدهعات سازماناز اطال یپزشک يهاشده است. دانشکده تیوارد کورم يکارآموزدرس و دوره  15000از  شیمربوط به ب يهاداده
 يریگمیظام تصمن ریی) به تغDavis( سیوی). د10(کردندیو ... استفاده م یو مطالعات برنامه درس یاعتباربخش يشده در آن برا

و  هیضوعات پاو امکان ادغام مو LCME اندارداعمال است يدر راستا گانیشیدانشگاه م یدر دانشکده پزشک یبرنامه درس تیریمد
 کیبه  1991ال سقبل  ینیدوره بال تیریو مد هیعلوم پا تیریمد تهیاز دو کم یبرنامه درس تیری. ساختار مدکندیاشاره م نیبال

 یعموم یپزشک شوزنموده است.  معاون آم رییبعدازآن تغ یبهبود برنامه درس يبرا ياتهیکم لیو تشک یعموم یمعاون آموزش پزشک
و   شدهیاخذ م ماتیدانشجو که تصم 3و  یعضو انتخاب 6ها، بخش رانیشامل مد يگذاراستیس تهیکم بوده است: تهیمسئول دو کم

 ).11بوده است( یبحث در مورد مشکالت برنامه درس يبرا یصورت هفتگکه به ارانیها و دستبخش رانیمد تهیکم

ه است. توجه به ساختار برنام ياجرا تیفینسبت به ک یبرنامه درس ياجرا انیمتول ینگران ینوعمطالعات، به نیدر هرکدام از ا     
و  یطراح ،یتیریمد يریگمیمنظور تصمبه ازیموردن يهاداده يگردآور يمتفاوت در دسترس برا يمنابع و ابزارها یمعرف ،یتیریمد

ازجمله  یبرنامه درس تیریمد يبرا ازیاطالعات موردن یابیو باز رهیذخ ،يگردآور لیمنظور تسهبه يوتریکامپ يهاستمیساخت س
بهداشت و درمان را با چالش روبرو کرد،  ستمیتنها س، نه19-دیکوو یناگهان وعیش گریراستاست. از طرف د نیشده در ااقدامات انجام
شد.  ایسراسر دن رد يشدن آموزش مجاز ریو فراگ افتنی) و منجر به رونق 12( ردادقرا ریتحت تأث زیرا ن تیو ترب میبلکه حوزه تعل

برنامه درسی و  عناصر نیاست که در آن ارتباط ب يمندبهبود کیفیت یادگیري در آموزش مجازي مستلزم طرح برنامه درسی نظام
 .رسدیبه نظر م يرورض يآموزش مجاز یبرنامه درس تیریمد نی)، بنابرا13نشان داده شود( هايفناور يهاتیچگونگی تلفیق آن باقابل
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 :یداخل اتیتجرب

 تیفیک يو ارتقا يسرعت رو به گسترش است. استانداردسازجهان به يدر همه کشورها یدر علوم پزشک يآموزش مجاز امروزه
مجازي یک سیستم  يها). آموزش1(باشدیها و وزارت متبوع مدانشگاه يهااز رسالت یکیها آن یابیو ارزش يآموزش مجاز يهابرنامه

 میپارادا يمجاز ). آموزش2نوین اطالعاتی و ارتباطی است( يهاياز فناور يریگو با بهره کالکترونیمستقل جهت ارائه خدمات 
فراهم  ،ییها تیرغم محدود یهر فرد، در هر زمان و هر مکان  را عل يبرا نه،یدر هر زم يریادگیآورده و امکان  دیرا پد يدیجد

مهم  يهااز شاخص یبرنامه درس یابینظارت و ارزش يراهبردها یفیک يارتقا قیاز طر یبه آموزش عال یبخشتیفی). ک3نموده است (
زم، منحصر شدن به ازجمله مشخص نکردن بودجه ال یبرنامه درس یابیدر ارزش یصیاز نقا ی). مطالعات حاک4(دیآیو مؤثر به شمار م

با نگاه  دیبا زین يمجاز یسبرنامه در تیفی). ک6و5( اندذکر نموده یابیارزش جیبه نتا یتوجهیو ب یلیتحص شرفتیپ يهاآزمون جینتا
 ،يریادگی زهیهمچون انگ ينشان داد در موارد يآموزش مجاز یبرنامه درس یابیدر ارزش 1386 ي). قائد7شود( یابیارزش یستمیس

در  انیجودانش از یبانیفهم و درك دانشجو و پشت یابیتناسب محتوا، ارزش ،یو گروه يتناسب روش با اهداف دوره، سنجش کار فرد
 ).8است( فیضع ان،یازنظر دانشجو يمجاز طیمح

). 9( است يموفق و کارآمد ستمیمناسب، س یابیآموزش و ارزش يمناسب محتوا نیدر صورت تدو کیآکادم يآموزش مجاز     
نگرش  رغمیده که علنشان دا يا ). مطالعه10توسط استاد اشاره نمود ( دشدهیتول يبه نظارت بر محتوا توانیم ازهاینشیازجمله پ

 نیو تأم يزیربرنامه نهیها را در زمدانشکده یافراد آمادگ نیها، ادر دانشکده يآموزش مجاز وسعهمناسب توسط افراد موردمطالعه به ت
ها ). اهمیت این مسئله در حوزه علوم پزشکی کـه باجان انسان2اند(نموده یابیمدرسان را نامناسب ارز یآمادگ نیمنابع و همچن

 نی). همچن12آموزشی است ( يهاروش نیتربه یکی از مهم شدنلیتبد). آموزش مجازي در شرف 11سروکار دارد دوچندان است(
، 1394ر سال دهاي علوم پزشکی ایران به دنبال آمایش آموزش عالی در نظام سالمت و طرح تحول و نوآوري آموزشی در دانشگاه

طرح تحول، بسته آموزش مجازي  يهاتهبس نیترسعه آموزشی قرار گرفت. یکی از مهمعنوان مبناي تحول و تودوازده بسته آموزشی به
 يهامهبرنا تیفیک يو ارتقا يدر سراسر کشور شد. استانداردساز يشدن آموزش مجاز ریو فراگ افتنی) و منجر به رونق 13بود(

 ).14ع هست(ها و وزارت متبودانشگاه يهااز رسالت یکیها آن یابیو ارزش يآموزش مجاز

 دیبا تأک ینامه درسهر بر یابیاجرا و ارز ،یدر مراحل طراح تیریاعمال مد تیبر اهم زیبسته آموزش پاسخ گو ن گریاز طرف د       
 دیگرد لیها تعطانشگاهدکرونا، آموزش  يریگدر پاسخ به همه نیگذارد. همچن یصحه م ،يریادگی -یاددهی ندیفرا يبر بهبود و ارتقا

 یدمیقبل از اپ یتآچند سال  يموفق برا ندهیآ کیورود به  ریکرد.  اگرچه مس جادیا یدر آموزش علوم پزشک سابقهیب یو وقفه جهان
در مورد  نانیاست. عدم اطم افتهیرییتغ یعلوم پزشک ياهدر دانشگاه یعیاکنون روال طببود اما هم ینیبشیقابل پ يکرونا تا حد

در  یوفق به مطالعه مشابهم انیحاضر است. الزم به ذکر است مجر طیآموزش شرا یاصل يهاچالش ت،یوضع نیزمان ادامه امدت
 در کشور نشدند. يآموزش مجاز یبرنامه درس تیریحوزه مد

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 يداریاپ)  و Implementation)،  اجرا (preparation( يساز)، آمادهExplorationدر چهار مرحله اکتشاف ( ندیفرا این
)Sustainment بر اساس روش (EPIS )22:انجام شد  ( 

محققان، سابقه   یقاتیتحق نی. با توجه به الشودیم ییشناسا ستمیس یاصل يازهایمرحله ن نیدر ا یاول: اکتشاف: هدف اصل مرحله
نظارت  ،یبرنامه درس تیریمد ،یبرنامه درس يمطالعات شامل رهبر ياجرا يبرا اتیدربسته تحول آموزش پاسخگو و تجرب تیفعال
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 نیا يبرا يمساعد نهیزم ز،یتبر 1397آموزش پاسخگو شیدر هما یبرنامه درس تیریپوستر مد مکسب مقام دو یو حت یبرنامه درس
 انجام شد: ریمحتوا و گروه متمرکز به شرح ز لیتحل یفیمرحله به روش ک نیانجام ا يوه بر آن، براکار وجود داشت. عال

پاب  ک،یار یو خارج یداخل یاطالعات يهامستندات مرتبط در بانک ریو سا هانامهنآیی ها،مقاله ها،نامهانیمتون شامل کتب، پا-1
صورت جمالت هو ب کیبه تفک یبرنامه درس تیریمد يهاو  مؤلفه یو ... بررس رانیمگ ا د،یمد، اسکو پوس، گوگل اسکوالر، س

 ،یهمپوشان ياحذف و موارد دار يکد بدست آمد. موارد تکرار 500. در مرحله اول دیگرد بنديطبقه و پیتا ،يکدگذار دار،یمعن
خارج و وارد  یبرنامه درس تیریدانشجو از مد یابین و ارزشموارد مرتبط به آزمو نکهیآماده شد. ضمن ا هیاول سینوشیپ تاً یادغام و نها

 آزمون شد. یعلم تیریمد

با تخصص  EDCمعاون  و ری(مد EDCدرس  يزیربرنامه تهیکم يشامل اعضا یبرنامه درس تیریدر کارگروه مد هیاول سینوشیپ-2
 EDOو مسئول  یپزشکEDOمسئول و معاون  ،یدرس يزیربا تخصص برنامه یدرس يزیرمسئول واحد برنامه ،یآموزش پزشک

 اصالحات الزم انجام گرفت. و یصورت گروه متمرکز بررسبه 99 نیردو فرو 98سه جلسه در بهمن و اسفند  ی) طيپرستار

 شد. آموزش دانشگاه ارسال يدانشگاه جهت طرح در شورا یبه معاونت آموزش 98 وریدر شهر یینها سینوشیپ-3

مصوب شد به  یسمطرح و پس از مرور و برر  16/7/98دانشگاه مورخ  یآموزش يدر شورا یبرنامه درس تیریمد سینوشیپ-4
 .ندیماارسال ن EDCخود را به  يشنهادیو پ ینظرات اصالح ،یها ارسال تا پس از بررسدانشکده

دانشکده دانشگاه ارسال و نظرات  9 یآموزش نیبه معاون یمه درسبرنا تیریمد سینوشیدانشگاه، پ یآموزش يبنا به مصوبه شورا -5
 .دیدرخواست گرد یو اصالح يشنهادیپ

اخذ و  نینو يهايو فناور یپزشک یرسانو اطالع تیریمد ه،یتغذ ،يرستاربهداشت، پ ،يداروساز ،یدانشکده شامل پزشک7نظرات -6
 .دیگرد ادهیپ هیصورت برجسته در نسخه اولبه هاشنهادیپ یتمام

و به معاونت  ییمطرح و موارد مورد موافقت، نها یبرنامه درس تیریها مجدداً در کارگروه مدشده دانشکدهاعمالنسخه نظرات -7
 .دیدانشکده ارسال گرد

برنامه  تیریمد نامهوهیمطرح و تحت عنوان ش 30/11/98رخ دانشگاه مو يدانشگاه در شورا یآموزش يشورا رینسخه فوق توسط دب -8
 هیبه کل دانشگاه يجلسه شورا نیبند دوم مصوبات پنجاه و هشتم یجهت اجرا ط دیرار گرفت و مقرر گردمورد موافقت ق یدرس

 ابالغ شود. ییعوامل اجرا

بند بود و در  27در  يو بازنگر یابیارزش ش،یپا ،يزیرآن شامل برنامه ندیها و فراواژه فیمصوب شده شامل مقدمه، تعر نامهوهیش-9
 ها ابالغ شد.دانشکده هیدانشگاه به کل يشورا ریتوسط دب 25/12/98 خیتار

برنامه  تیریحاصل شد و کارگروه مد نامهوهیش يدر اجرا ياآغاز شد، وقفه 98سال  انیکرونا که از پا یبا پاندم یزمانهم لیبه دل -10
 ارسال نمود. یموزشآمعاونت و به  نیتدو 99 وریرا در شهر يشده متناسب با آموزش مجازنسخه اصالح یدرس

 .دیاالجرا گردصوب و الزمم 25/6/99مورخ  یدانشگاه مجدداً مطرح و پس از اصالحات یآموزش يفوق در شورا نامهوهیش -11
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 يارسازگ يبرا ازهاین شتریب یابیو ارز ییاجرا يهاکنندهلیموانع بالقوه و تسه ییمرحله شناسا نیا ی: هدف اصليسازدوم: آماده مرحله
 یفیانجام آن، با روش ک ي. براشودیم یو رفع موانع بالقوه طراح ییاجرا يهاکنندهلیاستفاده از تسه يبرا قیبرنامه دق کیاست و 

 انجام  شد: ریبه شرح ز یبرنامه درس تیریو جلسات گروه متمرکز با کارگروه مد

و ارائه  يبندحوه تعامالت و نحوه جمعنشامل: زمان، مکان، افراد مسئول، ابزار، منابع الزم، روش،  یاتیبرنامه عمل ای ییاجرا ندیفرا-1
متفاوت  طیشد. با توجه به شرا نینظر در گروه متمرکز تدوو بحث و تبادل هانامهنییموجود، آ طیگزارش  بر اساس متون، شرا

 ها ابالغ شد. و به دانشکده میتفاوت تنظ یاکمآن ب یاتیبرنامه عمل ،ینیبال ریغ و ینیبال يهاگروه

 .دیگرد یمراحل طراح يسازخالصه نمودن و شفاف يبرا یفلوچارت -2

واحد  EDC تیدر سا نی. همچندیها ابالغ گردو به دانشکده یطراح یبرنامه درس تیریمراحل مختلف مد يالزم برا يابزارها-3
 .دیگرد يتر بارگزارراحت یدسترس يبرا یدرس يزیربرنامه

دانشکده  نیمعاون يدر شورا 16/4/99در  مثال ي. برادیگرد يریگیها پآموزش دانشکده يدر شورا نامه،وهیشدن شمطرح يبرا-4
 يهادر گروه یشیاآزم يالزم در مرحله اول با اجرا حاتیمطرح و پس از توض یبرنامه درس تیریکارگروه مد ندهیبا حضور نما یپزشک

 داوطلب موافقت شد.

به واحد  يآموزش مجاز یبرنامه درس تیریدم يریگیالزم، پ حاتیها مطرح شد و پس از توض  EDO یشیانددر جلسه هم-5
 .دیها محول گرددانشکده EDO یدرس يزیربرنامه تهیو کم EDC یدرس يزیربرنامه

 يبرگزار نیو همچن 1399-1400 یلیال تحصساول  مسالین داوطلب در هر دانشکده در يهاگروه يبرا یشیآزما يمقدمات اجرا-6
ها، هفت گروه داوطلب از گروه يریگیمکاتبه و پ یط یمثال در دانشکده پزشک يفراهم شد. برا يمتعدد یهیو توج یجلسات هماهنگ

 شدند. یبرنامه درس تیریمد ياجرا

 ها ارسال شد.و به دانشکده یها طراحداده يآورجمع يبرا یبرنامه درس تیریمحقق ساخته توسط کارگروه مد يهاستیلچک-7
 .دیو پادکست ارائه گرد يمجاز ،يبه طرق مختلف حضور هاستیلاستفاده از چک يالزم برا يهاآموزش

فهان اص یدانشکده) دانشگاه علوم پزشک 9ها (گروه) در کل دانشکده54( یآموزش يهابه تمام گروه نامهوهی: شيسازادهیسوم: پ مرحله
 .شدیانجام م یو هماهنگ یبانیپشت ت،یحما ،يطبق مرحله بعد مسالیاجرا در طول هر ن یشد. در ط يریگیابالغ و پ

شده با استفاده از ابزارها مداخله انجام يسازادهیاجرا و پ جیادامه داشت. نتا یبانیو پشت ندهایمرحله، فرا نی: در ايداریچهارم: پا مرحله
 شد. لیو تحل یبررس

 یدرس يزیربرنامه يهاتهیها، کمEDO یشیاندجلسات هم نارها،ی(وب یبه طرق مختلف رسم نفعانيبه ذ نامهوهیمستمر ش آموزش
 )لیمیا ،يمجاز يهاروهگ( تلفن،  یررسمیها) و غپادکست ای هالمیدر قالب ف ایمکتوب  يها، راهنماهادانشکده

 يکاتبه و گروه مجازم قیاز طر مسالیهر فاز در طول ن يبرا شدهيبندزمان يریگیپو  مسالیمراحل در سه فاز در طول هر ن میتقس

 هاو رفع مشکالت با توجه به گزارش لیتسه يبرا يریگیمشکالت و پ رصد

 لیمیو ا يمجاز يهاگروه ،يمجاز يتلفن، فضا قیمستمر از طر یبانیپشت
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 هاEDO یشیاندو جلسات هم یدرس يزیربرنامه تهیآموزش دانشگاه، دانشکده، کم يدر شورا شرفتیگزارش پ ارائه

 

 تعامل: يها وهیش

 گزارش مستمر در : ارائه

 مسالیآموزش دانشگاه هر ن يشورا-1

 مسالیآموزش دانشکده هر ن يشورا-2

 مسالیهر ن یآموزش يهاگروه رانیمد يشورا-3

 تحول، گزارش بسته آموزش پاسخگو يهابسته رخانهیدب يو مجاز يجلسات حضور-4

 تحول وزارت متبوع يه هابسته آموزش پاسخگو و ثبت آن در سامانه بست یاتیگزارش برنامه عمل-5

 کالن منطقه هفت يارسال به دانشگاه ها-6

 مسالیها هر ندفاتر توسعه آموزش دانشکده یشیاندجلسات هم-7

 ور ماهانهها بطدانشکده یدرس يزیربرنامه تهیجلسات کم-8

 مسالیهر ن یعلم اتیه يبا اعضا يجلسات مجاز-9

 یبرنامه درس تیریدر خصوص مد یآموزش ناریسه وب -10

 ها EDO نیها و مسئولگروه ندگانیبا نما يمجاز يدر فضا يریگیارائه گزارش و پ -11

 ونینظرات در قالب نامه اتوماس يآوردرخواستو جمع -12

 : کسب رتبه پوستر برترزیرآموزش پاسخگو تب شیپوستر در هماارائه مقاله به شکل  -13

 1400و  1399 یآموزش پزشک شیدر هما کیوتاه و پوستر تماتک 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 

 ندیفرا نیساز ا نهیزم انیمجر یمطالعات قبل-16

 یدرس يزیرواحد برنامه  EDC تیدر سا یاطالع رسان-17

تعامل  نیو همچن ستمیآن در س يسازنهیادامه و نهاد يبرا يزیرو برنامه یبرنامه درس تیریمد ندیفرا مسالیسه ن يتوجه به اجرا با
مختلف قرارگرفته است که بطور کامل  نفعانيطور مستمر موردنقد ذمرتبط به آموزش، به يو شوراها هاتهیکم یگسترده  در تمام



 

256 

 شنهادیها در قالب نقاط قوت و ضعف و پدانشکده ینامه مورخ، نظرات تمام یط نیشد.  همچن داده حیدر قسمت انتشار توض
 شده:رد اشاره. ازجمله موادیدرخواست گرد

 

 ها:قوت  و فرصت نقاط

 اهدانشگ یآموزش يهاگروه یلیمختلف تحص يهادوره یدروس در تمام یتمام یدرس يهابرنامه يو ارتقا اصالح

 شده یدهکرونا و ضرورت نظارت و مراقبت سازمان یبا پاندم یزمانهم لیبخصوص به دل يو توسعه آموزش مجاز ارتقا

و جلسات  يمجاز يهاگروه ت،یو در دسترس قرارداد از طرق مختلف مکاتبات، سا یبرنامه درس تیریمد يابزارها و راهنماها برا نیتدو
 یآموزش

برنامه  نیب ییراستاهم ادجیو ا یدر خصوص مراقبت برنامه درس یعلم اتیه يدروس و اعضا نیها، مسئولگروه رانیمد يتوانمندساز
 شدهیابیاجراشده و ارز شده،یطراح ،یرسم یدرس

 ازجمله با: یآموزش يهادر گروه یبرنامه درس یابیفرهنگ نظارت وارزش يسازنهینهاد

 هاگروه رانیمد يمنظم شورا لیتشک

 یبرنامه درس تهیمنظم کم لیتشک

 گروه یآموزش يمنظم شورا لیتشک

 دوره یابیاجرا و ارزش ،یطراح يبرا یشیانددرس و هم کی نیمدرس نیب یهماهنگ جلسات

 گوآموزش پاسخ جیترو يدر راستا ییفرهنگ پاسخگو يسازنهینهاد

 دوره و انتشار آن یطراح يبرا یعلم اتیه ياعضا يتوانمندساز

 )یوزارت کولومی(کور یرسم یطبق برنامه درس یو عمل يقنظریطرح دوره کامل و دق نیتدو

 هاها وطرح درسمناسب طرح دوره یرساناطالع يگروه و سامانه برا تیسا یروزرسانبه

 ها از مشکالت و نقاط ضعفروهگها و آگاه نمودن موجود در گروه یدرس يمحتوا يسازشفاف

 يریادگیو  یاددهی يهادروس و بهبود روش يشدن محتوا یغن ،يرکاربردیو غ يرضروریمطالب غ کاهش

 تیاهم يعف در راستاضو رفع نقاط  انیدر دانشجو تیو رضا زهیانگ شیافزا يدر 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 يسازنهیبه يبرا یاقدامات اصالح يو اجرا يرینقدپذ جیترو
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 :دهایضعف و تهد نقاط

 هاگروه رانیدم یتوسط تمام یبرنامه درس تیریمد ياجرا يها برادانشکده یدر سطح برخ یو هماهنگ يزیرمهبرنا کمبود

 دانشگاه EDCو  یمعاونت آموزش قیمستمر از طر يریگیها: ابالغ مصوبات و پ حلراه

 آموزش دانشگاه و دانشکده يکار در جلسات شورا شرفتیها پارائه مستمر گزارش 

 هر دانشکده یاتیدر برنامه عمل یبرنامه درس تیریگرفتن مد قرار

 ییپاسخ گو يو ارتقا يآبشار تیریمد لیتسه

 ژهیوبه یعلم اتیه ياعضا یتوسط تمام یبرنامه درس تیریمد ياجرا يها براگروه یدر سطح برخ یو هماهنگ يزیربرنامه کمبود
 مسئول دروس

 یآموزش يهاگروه ندگانیو نما رانیبا حضور مد يمجاز يهاگروه قیمستمر از طر يریگیها: پ حلراه

 یعلم اتیه يو اعضا یآموزش رانیمد يبرا يجلسات توانمندساز يبرگزار

 گروه یآموزش يدانشکده و شورا یدرس يزیبرنامه ر تهیمنظم و مستمر کم لیتشک 

 هر گروه یاتیدر برنامه عمل یبرنامه درس تیریگرفتن مد قرار

 امور يریگیپ يبرا ندهیدر هرگروه  به عنوان نما یبرنامه درس ریمد کیودن نم مشخص

 گروه ها ندگانیارتباط مستمر با نما يبرا يگروه مجاز لیتشک

 یبرنامه درس تیریمد ياجرا يریگیپ يدفاتر توسعه آموزش برا یدر سطح برخ یو هماهنگ يزیربرنامه کمبود

 هادانشکده یدرس يزیربرنامه يهاتهیها و کمدانشکده EDO یشیاندمستمر اقدامات در جلسات هم يریگیها: پ حلراه

 EDO یاتیدر برنامه عمل یبرنامه درس تیریگرفتن مد قرار

 یو عمل ینیبال ،يمتفاوت دروس نظر طیراها ازنظر تعداد گروه، تعداد دروس و شمتفاوت دانشکده اریبس طیشرا

 برحسب دانشکده، گروه و دروس ندیها: وجود انعطاف در فرا حلراه

 هر گروه (تعداد درس) طیبا توجه به شرا یبرنامه درس تیرینحوه مد انطباق

 گذشته مسالیبا ن سهیو مقا مسالیتوسط دفاتر توسعه آموزش در هر ن شرفتیپ یلیگزارش تحل نیتدو

 یو تخصص یمحتواها از نظر علم تیفیبه ک یتوجه کم

 انیمحتواها توسط همتا یو تخصص یعلم یجهت بررس يزیحل: برنامه ر راه

 



 

258 

 حاصل: جینتا

 يدر بستر آموزش مجاز یبرنامه درس تیریمد  يهامؤلفه نییحاصل از هدف اول: تع جینتا

بند و پنج صفحه  27در  يو بازنگر یبایارزش ش،یپا ،يزیرآن شامل برنامه ندیها و فراواژه فیمصوب شده شامل مقدمه، تعر نامهوهیش
 ها ابالغ شد.دانشکده هیدانشگاه به کل يشورا ریتوسط دب 25/12/98 خیبود و در تار

 وستینامه در پ وهیش ادامه

 يازدر بستر آموزش مج یبرنامه درس تیریمد يو ابزارها ییاجرا ندیفلوچارت، فرا نیحاصل از هدف دوم:  تدو جینتا

 فلوچارت-1

 دانشگاه ینیبال ریو غ ینیبال يهاگروه يبرا یاتیشامل: دو برنامه عمل ییاجرا ندیفرا-2

. فرمت ندیمختلف را ثبت نما يهاگزارش گروه ک،یاکسل به تفک تیها در هر ششد که دانشکده یدر اکسل طراح هاستیلچک-
ها بر اساس طرح دوره یابیارز  يبرا ییستهایلدر دسترس قرار گرفت و چک يمجاز ،ینیبال ،یعمل ،ينظر کیها به تفکطرح دوره
طرح دوره،  ستیلهم موجود است عبارتند از: چک وستیکه در پ ستهایو ابالغ شد. چک ل نیوو چارچوب استاندارد تد یبرنامه رسم

 رانیاز فراگ ینظرسنج يبرا ینیبال ،یعمل ،يدرس نظر یابیارزش يهاستیلمناسب، چک يمحتوا ستیلچک

 طبق سه فاز يدر بستر  آموزش مجاز یبرنامه درس تیریمد يحاصل از هدف سوم: اجرا جینتا

 یبرنامه درس يو بازنگر نیتدو طهیح تیریاول: مد فاز

 یبرنامه درس ياجرا طهیح تیریدوم: مد فاز

 یبرنامه درس یابیو ارزش شیپا طهیح تیریسوم: مد فاز

 يدر بسترآموزش مجاز یبرنامه درس تیریمد یابیحاصل از هدف چهارم: ارز جینتا

دوم  مسالیو در ن لوتیابصورت پ 1399-1400اول  مسالیدر ن یبرنامه درس تیریمد يگزارش ها طبق فازبند افتیو در يریگیپ -1
 املبطور ک1400-1401اول  مسالیو ن 1400-1399

 )1399-1400دو  لمسایسه فاز بطور نمونه (ن یو گزارش ده يریگیپ يها برابه دانشکده مکاتبات

 ها و دانشکده هاگروه يبرا یبرنامه درس تیریمد 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   يبرا دیدر سامانه نو یآموزش يمحتواها یدانشکده از بررس کی گزارش
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 یمبتن يدانشکده پرستار یعلم ئتیه ي) اعضاي(ارشادگر یتینقش حما تیاستقرار و تقو ،یطراح

 و آدکار: تجربه ده ساله ياد يبر 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 

 

 اهللا هی: بقدانشگاه

 

 ينور يمختار لهی: جمندیفرآ صاحب

 

 یفاطمه رستم -زاده  یخاقان یمرتض -يعباس عباد - يمالهاد: محسن ندیفرآ همکاران

 

 يبر کاربست الگوها یمبتن يدانشکده پرستار یعلم ئتیه ي) اعضاي(ارشادگر یتینقش حما تیاستقرار و تقو ،ی: طراحیکل هدف
 و آدکار: تجربه ده ساله ياد

 

 ADDIEبر اساس مدل  يدانشکده پرستار یعلم ئتیه ي) اعضاي(ارشادگر یتینظام حما یطراح. 1: یاختصاص اهداف

 ADKARبر اساس مدل  يدانشکده پرستار یعلم ئتیه ي) اعضاي(ارشادگر یتینظام حما تیاستقرار و تقو. 2
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 مسئله: انیب

 يهاستمیعلق به ست ای تیبه حما ازیانسان ن"است که  یمعن نیبه ا نیدارند و ا وابستگی –استقالل  يبرا يزیغر ازیافراد ن همه
دهد که  یشان من. آمارها "است یتیحما يهاستمیس نیحفظ استقالل از ا يکه در همان زمان در تالش برا یدارد در حال یتیحما

 ازمندین انیجودارند و پانزده درصد دانش یروانشناخت يها تیبه حما ازیما ن يدانشگاه ها انیودرصد دانشج ستیحداقل حدود ب
 هستند. یاجتماع تیحما

ه تنها به انتقال دارند که ن فهیهستند. استادان وظ یعیطب ریغ یدگیدچار تن انیدرصد از دانشجو 52نشان داده شد که  یقیتحق رد
تفاده کنند تا بتوانند از اس یآموزش کردیفراتر از انتقال علم است بپردازند. استادان از چه رو يکه امر انیعلم بلکه به پرورش دانشجو

 کنند؟ تیحما انیدانشجو

 يشده است، اجرا داده تیدانشجو اهم تیو صالح یستگیکه در آن به عملکرد مطلوب و ارتقا شا یمهم آموزش يکردهایاز رو یکی
 تیوست، حمادمتحد،  کیاستخراج شده و به عنوان  یونانیاز کلمات  نگیکلمه منتور شهیاست. ر يارشادگر ای نگیمنتور ندیفرآ

اي و شخصیتی دانشجویان به رشد حرفه يااخالقی و حرفه يهاتینقش پشتیبان و حامی با حما رمنتور د. شودیم ادیکننده از آن 
 .کندیکمک م

 ،يتفکر انتقاد ییاشکوف مار،یمراقبت از ب تیفیاعتماد به نفس، بهبود ک شیو عمل، افزا يموجب کاهش فاصله تئور يارشادگر ندیفرآ
نقش فراهم  یزش. درواقع منتور عالوه بر نقش آموشودیم انیدانشجو نیتعامالت ب شیو افزا یروح تیفعال، حما يریادگیارتقا 

 ياجرا دیو فوا ایمزا بر عهده دارد. با توجه به ،یمنت ياز زمان، برا يارا در طول دوره یعاطف تیماکننده مشاوره، اطالعات و ح
دانشجو،  يبرا یتیماو ح یتینقش هدا تیو تقو ایاح ات،یال دانش و تجربارتباط مناسب، انتق ياز جمله برقرار يدر پرستار يارشادگر

 يضرور يموزش پرستاربهبود و ارتقا آ يآن برا ياجرا رهیو غ یآموزش ندیفرآ هبودب ،یو نقش دوست یتیو هدا يانقش مشاوره تیتقو
 است.

 ردیرعهده می گفرد کم تجربه را ب کی تیو حما تیفرد باتجربه، هدا کیاست که در آن  يندیراهبرد آموزشی و فرا کی نگیمنتور
 زهیانگ جادیو ا ییامهارت و توان د،یکه فرد در کسب دانش جد قییبه طر دیمی نما بیاورا ترغ يریادگینمودن  تیریمد يو در راستا
 یم شیرد افزافو عزت نفس را در  نانیحس اطم ،یروح تیحما قیاز طر نگیکار، متکی به خود شود. منتور نیانجام ا يمستمر برا

 دهد.

 ،يماندگار ينجر به ارتقاو م دینما یم جادیدانشکده ها و رشته ها ا ریروابط با سا يبرقرار يبرا دیاسات يرا برا ییفرصت ها نگیمنتور
شود.  یگاه مدانشانتشارات و کمک به تحقق اهداف  زانیو م یپژوهش يدستاوردها ينسبت به دانشگاه، ارتقا شتریاحساس تعهد ب

 یروان تیو حما ياارتقا حرفه يالعمر برامهم مادام ندیفرآ کیو  یتجربه آموزش يهاجنبه نیتراز مهم یکی نگیمنتور يامروزه اجرا
 تیقواستقرار و ت ،یطراح ندیفرا نیکردند. لذا در ا یمعرف یو عاطف یتیرا شامل دو بعد هدا يو همکاران، ارشادگر ياست. مالهاد

 انجام شد. بعددو  نیا هی) بر پاي(ارشادگر یتینظام حما

 تیریمد يالگو برنامه از تیو تقو تیو جهت تثب ADDIE یعموم یآموزش یطراح ياز الگو رییبرنامه تغ یمطالعه جهت طراح نیا در
اثر بخش  تر و یاصول یتا آموزش دهدیرا م تیقابل نیو طراحان آموزش، ا نیبه متخصص ADDIEاستفاده شد. مدل  ADKAR رییتغ

 الگو عبارتند از: نیا يها قابل استفاده است. مؤلفه ،یکیو الکترون یاعم از سنت يریادگیهر نوع  يامدل بر نی. اندینما يزیر یتر را پ

 لی. تحل1
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 ی. طراح2

 . توسعه3

 . اجرا4

 یابی. ارزش5

خود به منزله  يعدبگام  يکرد که هر گام ، برا یگام را ط ایپنج مرحله  دی) باي(ارشادگر یتینظام حما یطراح ياساس، برا نیا بر
 شود. یم یدرونداد تلق ینوع ي

. شودیمک مکدانشکده  یمنابع انسان يآن از سو رشیو پذ تیموفق یواقع يبه استقرار و ماندگار ADKAR ياستفاده از الگو با
 آدکار عبارتند از: يمراحل الگو

. A ای Awareness رییبه تغ ازیاز ن یآگاه ای 

. D ای Desire رییاز 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 رییتغ يبا هدف ماندگار تیتقو ای 

 

 و آدکار ياد يدو الگو قیتلف: 1 شکل

و استقرار و  یحدر جهت طرا یاقدامات دیاستادان است. لذا با یتینقش حما تیآموزش در گرو استقرار وتقو یآن جا که اثربخش از
دانشکده  دیاسات( ی) و سازمانيپرستار انی(دانشجو يفرد يساز تیظرف ندیفرا نی. در اردیاز دانشجو انجام گ یتینظام حما تیتقو

 شد. جادیو آدکار ا ياد يبا استفاده از دو الگو یآموزش راتییتغ جادیا ي) برایکیالکترون رساختیو ز يپرستار

 

 :یخارج اتیتجرب

 یفی) در مطالعه ک2016ن (مثبت آن است. و جیاز نتا یاند، حاککرده یبررس ي) را در پرستاري(ارشادگر نگیکه منتور یمطالعات 
 کیعنوان تور بهموجب رشد من ندیفرآ نیکه، ا کندیعنوان م يپرستار یکارشناس انیدر دانشجو نگیمنتور يخود در رابطه با اجرا

در منتور به وجود  يرهبر جادیها و اتطابق با چالش ،یمنت ییاحساس غرور، راهنما جادیمفهوم شامل ا 4تم از  نی. اشودیرهبر م
اند شدهاد حاصلافر اتیاهد هستند و از تجرببر شو یمبتن يکه رهنمودها يحاصل از مطالعه و جیکه نتا کندیم شنهادیپ يآمد. و

 ).1استفاده شود ( یمنتور و منت درش يبرا ییعنوان راهنمابه تواندیم
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موقع و مناسب، هبموجب انتقال تجارب، دادن بازخورد  نگیمنتور ي) در مطالعه خود نشان دادند که اجرا2011و همکاران ( وبرچیه
 شیافزا زیا نر انیحس شور و شوق دانشجو نگیمنتور نکهی. ضمن اشودیزمان م تیریو مد یحس نگرش مثبت در منتور و منت جادیا
 ).2( دهدیم

اند. در تفاده کردهاس يپرستار انی) و ... از کارپوشه در آموزش دانشجو2012( ی)، روزت2013)، کاالتا (2015و همکاران ( هاورکمپ
 يهاشده است و روشادهاز کارپوشه استف ینیفقط در آموزش بال ایو  یکم يهااغلب از روش یهمانند مطالعات داخل زیمطالعات ن نیا
 يدر پرستار ینیو بال يتئور یابیکه در آموزش و ارزش یصیاند. با توجه به نقاطورمعمول در نظر گرفته نشدهبه يو آموزش تئور یفیک

 ).3،4،5رسد ( یبه نظر م تیبااهم ینیو بال يآموزش تئور شد، استفاده از کارپوشه در حیتشر

پرسشنامه  کیلب را در رابطه با کارپوشه در قا يپرستار 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 يآورجمع

دانشجو  يناسب برامشفاف و  يباشد. اما وجود راهنما دیمف يریادگی يبرا تواندیداد که کارپوشه م شانن یلیتکم جیکه نتا کندیم
 ).6،7است ( تیکارپوشه بااهم ياجرا تیدانشجو و منتور در موفق يساختار مناسب برا نیچنو هم يو منتور و

 

 : یداخل اتیتجرب

 یفیلط نیچنهم). 8ت (استفاده کرده اس یابیو ارزش یروش آموزش کیعنوان از کارپوشه به يکارآموز طیدر مح زی) ن1393( ياسد
 ).9،10اند (استفاده کرده ي) در مطالعات خود از کارپوشه در پرستار1392)، حکمت پو (1390و همکاران (

کارپوشه  لهیوس به نگیمنتور ندیفرا يکردند که اجرا انیخود ب قیدر تحق) 1393( هیر) و باق1392( یکشکول يسردار گرید يسو از
 )11،12است ( يو ضرور ریامکان پذ

 هیتوج ين زمان براکارپوشه در دانشکده به وجود آمده است. در آ يو اجرا یطراح يهانهی، زم1390از سال  يبحث آموزش تئور در
ند نمونه و الگو از اجرا، با توجه به چ يبرا هیبرگزار شد. کارپوشه اول یهیکارپوشه جلسات توج ياجرا يبرا دیو اسات انیدانشجو

 دیاز اسات یند که بعضنبرد. هرچ شیپ یخوبطرح را به نیآن، ا يو الزام اجرا يریگیشد؛ اما عدم پ یراحط رانیدر ا یمطالعات قبل
 .کردندیصورت ناقص اجرا مبه و انیدانشجو يبرا ینوع از کارپوشه را به ییهاقسمت

وشه و الگ بوك کارپ يبر اجرا یکشور، مبن یعلوم پزشک يهادانشگاه هیبه کل یابالغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک با
 نیچنکشور و هم یعلوم پزشک يهادر دانشگاه بیمهم در قالب سامانه جامع طب نیا ،یپزشک ياریدست انیدانشجو يبرا کیالکترون

هم  انیو دانشجو دیکارپوشه اسات ینوع سامانه که به نی) آغاز به کارکرده است. با شروع به کار اعجا... ( هیبق یدانشگاه علوم پزشک
 ياریدست يهااکثر گروه يبرا سامانه پرداخته است و در حال حاضر نیبه ارتقاء ا یدرپیصورت پنام دارد، معاونت آموزش دانشگاه به

 يرپوشه براکا نیا يمعاونت آموزش دانشگاه با طرح و مصوب شدن اجرا هین قضیا رویدر حال اجرا هست. پ ارستانمیب طیدر مح
 نی. در همدینمایخود اجرا م يبندزمان یها طا... (عج) موافقت کرده و آن هیبق یدر دانشگاه علوم پزشک یدانشجوئ يهاگروه ریسا

 انیپوشه دانشجوکار يبرا ازیموردن يکه ساختار و اجزا میبا معاونت آموزش دانشگاه بر آن شد جادشدهیا يهایراستا با هماهنگ
 دانشکده قرار گرفت. اریاخت اجرا در يمعاونت آموزش دانشگاه و برا اریدر اخت شدههیافزار تهرا فراهم آورده و نرم يپرستار
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 ):یمختصر(فارس شرح

 :ADKARو ADDIE يدو الگو قیبر تلف یصورت گرفته مبتن يها تیفعال

 

Analysis & Awareness 

 دیاسات یتینقش حما نییتب يمتمرکز برا یموجود، مصاحبه گروه یتیاز نظام حما یو آگاه یفیک فیو توص لیدر مرحله تحل •
 ه عمل آمد.بدعوت  یمصاحبه گروه ينفر) برا یگروه مشارکت کننده (س انیدانشجو یانجام شد. از تمام انیراهنما با دانشجو

کار باهدف  نی). ا1 وستی) استفاده شد (پنگی(منتور ياز پرسشنامه استاندارد سنجش ارشادگر یتینظام حما یکم لیتحل يبرا •
 انجام شد. انیاستادان از دانشجو یتیحما تیسنجش وضع

 شد. یکامال بررس زیو امکانات در دسترس ن یآموزش يگروه ها رانیدانشکده و مد استیر يها تیحما •

 حاتیتوض يادگرارش يکهایروش ها و تکن ا،یکسب اطالعات در مورد ابعاد، مزا يندهایفرآ یدر ط نفعانيبه ذ یبخش یجهت آگاه •
 بر شواهد ارائه شد. یمبتن

 

Design & Desire 

 رییبه تغ لید و مش ی) بررسي(ارشادگر یتیو استادان راهنما، مشکالت نظام حما ندیفرا يانجام شده با حضور اعضا لینظر به تحل •
 شد. جادیا

 شد. یمرحله توسط خبرگان طراح نیدر ا یعلم ئتیه ياعضا يبرنامه و توانمندساز يساز ادهینحوه پ •

 )2 وستیشد (پ یثبت گزارشات منتورها طراح يبرا نگیمنتور يفرم ها •

 

Development & Knowledge 

 انجام شد. کی(کارپوشه) الکترون ویپورت فول يو اجرا یطراح قیاز طر یتیهدا طهیبهبود ح •

کارپوشه  ياجرا تیفقدانشجو و منتور در مو يساختار مناسب برا نیچنو هم يدانشجو و منتور و يشفاف و مناسب برا يراهنما وجود
 ندیرد، صاحبان فراک ییرا اجرا یتیماح ندیدر دسترس نبودن کارپوشه با ساختار مناسب که با آن بتوان فرا لیاست. به دل تیبا اهم

 بپردازند. یکیونکارپوشه الکتر يو ارتقا یاهللا (عج) به طراح هیبق یدانشگاه علوم پزشک يپرستار شکدهبر آن آمدند تا در دان

 انیانشجود یبهبود رشد عاطف ياستخراج راهکارها ياست. برا انیدانشجو یشامل بهبود رشد عاطف ،یتیبعد دوم حما يارتقا •
 انجام شد. شتریب يهکارهااستخراج را يو مرور متون مرتبط برا انیبا دانشجو یمتمرکز گروه يهاها و بحثمصاحبه يپرستار

شده  هیکامال توج یتیو حما یتیدر ابعاد هدا یتیاستقرار نظام حما يو راهبردها گاهیدر مورد جا یعلم ئتیه يمرحله اعضا نیدر ا •
 قرار گرفت. ارشانیدر اخت يضرور يو راهنماها
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Implementation & Ability 

 ودند از:بشد که عبارت  نیی) تعیتیدر بعد هدا یتی(استقرار نظام حما کیکارپوشه الکترون ياجرا يبرا یاتیعمل يها گام

 يها وستین (پآ يرااج يریگیو پ يو مجاز يحضور انیو دانشجو دیبه اسات یکیاستفاده از کارپوشه الکترون ي) آموزش کاربردالف
 )6و5و 4

 هیاول ياجرا و یکیکارپوشه الکترون هیساختار اول هیپس از ته دیو بحث گروه متمرکز با اسات يانفراد ي) انجام مصاحبه هاب

 هیاول يو اجرا یکیکارپوشه الکترون هیساختار اول هیپس از ته انی) انجام بحث گروه متمرکز با دانشجوج

 انیمنتور و دانشجو دیکارپوشه توسط اسات ي) اجراد

 آن ياجرا و یکیکارپوشه الکترون ییساختار نها هیپس از ته دیو بحث گروه متمرکز با اسات يانفراد ي) انجام مصاحبه هاه

 آن يو اجرا یکیکارپوشه الکترون ییساختار نها هیپس از ته انی) انجام بحث گروه متمرکز با دانشجوو

د که عبارت بودند ش نییتع یدر بعد عاطف یتیاستقرار نظام حما يبرا یو کم یفیحاصله از مطالعه ک يو راهبردها یاتیعمل يها گام
 از:

با حضور  یاحتیو س یارتیز ،ییمایپکوه ،یدرمان ياردوها لیاز قب یو فرهنگ يبرنامه، جهادفوق يهاتیاردوها و فعال لیتشک •
 ).7 وستی(پ هاتیفعال نیبه حضور در ا انیدانشجو بیدانشکده و دانشگاه و ترغ نیمسئول

 دانشکده یو اجتماع یعلم ،یصنف يهابه مشارکت در انجمن انیدانشجو قیتشو •

 ).8 وستیتوسعه ارتباطات (پ يش براکننده در پژوهمشارکت انیدانشجو يگروه برا لیو تشک يمجاز یاجتماع يهاتوسعه شبکه •

 يدر شورا انیدانشجو ندهیدانشکده مانند حضور نما يهايریگمیها در تصمبا مشارکت آن انیحس کنترل در دانشجو تیتقو •
 آموزش دانشکده

ادامه  ،یآموزش ،ی(طرح مشکالت رفاه دانشگاه نیکننده در پژوهش با مسئولمشارکت انیدانشجو یشیاندجلسات هم لیتشک •
 انیدانشجو نیانتظارات سازمان از ا نیی) و تبروین عیتوز ل،یتحص

 )9 وستیکننده (پمشارکت انیدانشجو يآموزش دانشکده برا نیو طرح مشکالت با مسئول یشیاندجلسات هم لیتشک •

 انیدانشجو يومنتور در ارد دیحضور اسات يبرا یآن جهت انجام هماهنگ يهاتیاز مز يریگو بهره نگیمنتور تهیوجود کم •

 نشکدهدا ياز سو شدهلیتشک یمهارت زندگ يهاشرکت در کارگاه يبرا انیدانشجو قیتشو قیپژوهشگر از طر تیحما •

 )8 ستوی(پ انیدانشجو يبرا یمرتبط با رشد عاطف يدئوهایو و هاامیجهت ارسال پ یو واتساپ یگروه تلگرام جادیا •

 دیو اسات انیدانشجو يبرا یدرون یقرار دادن خالصه از کتاب شادمان اریو در اخت هیته •

 دیو اسات انیدانشجو يبرا یمرتبط با موضوع رشد عاطف یزشیانگ يدئوهایقرار دادن و اریو در اخت هیته •

 یعلم أتیه ياعضا يبرا نگیمنتور يکارگاه ها يبرگزار •
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Evaluation & Reinforcement 

 ينجام شد. برااگروه هدف  انیبا دانشجو یمصاحبه گروه ،یو عاطف یتیابعاد هدا ياستادان پس از ارتقا یتینقش حما نییتب يبرا
 يبا قبل از ارتقا هرحله نیا جی) استفاده شد. نتانگی(منتور يدوباره از پرسشنامه استاندارد سنجش ارشادگر ت،یحما زانیم نییتع

 شد. سهیمقا) ي(ارشادگریتیابعاد حما

 اجرا شد: ریز يها تیفعال یتینظام حما يو ماندگار تیخصوص تقو در

 –ساعت مشاوره  نییدرب اطاق استاد راهنما با تع ي(نصب رو مسالیبر برنامه هر ن یاستادان راهنما مبتن يها تیفعال قیدق کنترل
مسوول  يبرا مسالی، الزام گزارش خالصه اقدامات استاد راهنما در هر ن)11 وستیمکاتبات و گزارشات داده شده (پ) 10 وستپی

 زهیجا ينما، اهداتوسط استادان راه ییدانشجو ياز خوابگاه ها دی، بازد)12 وستیدانشکده (پ موزشاستادان راهنما توسط معاون آ
که در بحران کرونا  یانیاز دانشجو ریمعدل داشته باشند، تقد يکه دو نمره ارتقا یانیبه دنشجو زهیجا يبه نفرات برتر هر کالس، اهدا

که در مسابقه تجربه  یانیاز دانشجو ریداشتند، تقد يکرونا همکار ونیناسیامر واکس درکه دوطلبانه  یانیاز دانشجو ریکردند، تقد ثاریا
در حوزه طب  یمعل هیبن تی،تقو)13 وستیداشتند (پ يازآوریامت یعلم ادیکه در المپ یانیاز دانشجو ریشرکت داشتند، تقد ينگار

، )9 وستی(پ نایدانشجو ندگانیبا نما یشیهم اند جلسات ي، برگزار)14 وستیطب رزم (پ يکالس ها و کارگاه ها يرزم با برگزار
 ).15 وستیمشروط و مشکل دار (پ انیدانشجو ياز دانشگاه برا ییدرخواست مشاوره دانشجو

 

 تعامل: يها وهیش

دانشکده  استیمعاونت آموزش دانشگاه، ر ندهیبا حضور نما يدر دانشکده پرستار کیکارپوشه الکترون يراه انداز تهیکم لیتشک
 انیدانشجو دیاسات وراهنما  دیمسؤول دفتر توسعه آموزش، مسؤول اسات ،ینیبال زریسوپروا ،يمعاون آموزش دانشکده پرستار ،يپرستار

 آن ها. تیو جلب حما کیکارپوشه الکترون یمعرف يبرا يساز نهیدر خصوص زم فگروه هد

و راه  کیونکارپوشه الکتر يشنهادیپ يها لیفا ی) دانشگاه در خصوص طراحيفن آور تیری(مد يجلسات متعدد با فاوا يبرگزار
 يبرا مارستانیر بددانشکده  ینیو دفتر بال يدر دانشکده پرستار ندیاز صاحبان فرا یکیدر اتاق  مارستانیپورتال ب ستمیس يانداز

 گروه هدف. انینشجوراهنما و دا دیاستفاده اسات

از سامانه جامع  استفاده يبرا یو حفاظت يساخت و ساختار ریه مشکالت زارائ يجلسات متعدد با معاونت محترم آموزش دانشگاه برا
 بیطب

 با مجموعه حفاظت دانشگاه یتماس و هماهنگ

 ندیو صاحبان فرا یدانشکده پزشک یتوسعه آموزش پزشک ریکارشناسان حفاظت دانشگاه با مد یهیجلسه توج يبرگزار

 مارستانیسرور ب يبر رو هیاول ینسخه نهائ يبارگزار يشرکت برا نیبا مهندس یو هماهنگ يزیبرنامه ر

 مارستانیب ومعاونت فاوا دانشگاه  ،یدانشکده پزشک یتوسعه آموزش پزشک ریمد ،یدانشکده پزشک سیجلسه با حضور رئ يبرگزار
 ساخت ریبهبود ز يراه کار ها یبررس يبرا
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عاونت آموزش م ندهیجلسات متعدد با حضور نما يو برگزار يردر دانشکده پرستا یعاطف يبهبود ارتقا يراه انداز تهیکم لیتشک
 دیزش، مسؤول اساتمسؤول دفتر توسعه آمو ،ینیبال زریسوپروا ،يمعاون آموزش دانشکده پرستار ،يدانشکده پرستار استیدانشگاه، ر

 آن ها تیراهکارها و جلب حما یمعرف يبرا يساز نهیهدف در خصوص زم گروه انیدانشجو دیراهنما و اسات

 کنندهمشارکت انیدانشجو يآموزش دانشکده برا نیو طرح مشکالت با مسئول یشیاندجلسات هم لیتشک

 

 حاصل: جینتا

 و آدکار: ياد يدو الگو قیبر تلف یصورت گرفته مبتن يها تیفعال جینتا

 Analysis & Awarenessمراحل  جینتا

آورده شده  ریول زحاصل از مصاحبه در جد یطبقات و طبقه اصل ریبا استفاده از مصاحبه ها انجام شد. ز یتینظام حما یفیک لیتحل
 ) بود.ي(ارشادگر یتیاز 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 يبا استفاده از پرسشنامه استاندارد سنجش ارشادگر یتینظام حما یکم لیتحل در

  

 زیر طبقه طبقه اصلی

اصالح فرآیند حمایت از ضرورت 
 دانشجو (ارشادگري)

 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 پیگیري استاد راهنما نسبت به دانشجو

 ا و دانشجوارتباط مناسب استاد راهنم

 توجه استاد به مسائل درسی و غیردرسی دانشجو
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 )ي(ارشادگر یتیحما يها طهیح اریو انحراف مع نیانگی: م1 جدول

  

  

  

 

 

 

 

 

 Design & Desireمراحل  جینتا

 یتیبا آن ها، مشکالت نظام حما يحضور يدانشکده و مصاحبه ها ياستادان راهنما یشیبا شرکت جلسات هم اند ندیفرا ياعضا
 ).15و  12، 11 وستیثبت شد (پ نگیمنتور يرا استخراج کردند. گزارشات منتورها در فرم ها رییبه تغ لی) و تماي(ارشادگر

 

 Development & Knowledgeمراحل  جینتا

 آمده است. 12و  11 وستیدر پ نگیاقدامات منتور گزارشات

 يکارپوشه، تجربه نگار یشامل صفحه عنوان و فهرست و معرف دیبا يکارپوشه پرستار ينشان داد که اجزا ویپورت فول یطراح جینتا
 ).2باشد (جدول  يپرستار ندیو فرآ یآموزش يهاتیاز خود، فعال یابیو نظرات و بازخورد منتور، ارزش

 : ساختار کارپوشه بر اساس مطالعات2شماره  جدول

 ردیف

 نویسنده

 سال انتشار

 نام مجله

 نوع مطالعه عنوان

مشارکت
 کنندگان

 مکان

 محتویات کارپوشه

1 

سعید الذاکرین و 
 همکاران

)1388( 

Advances 

Portfolio-based 
learning in 

nursing 
education 

 مروري

  

 مقاله 27

پایگاه ایرانی و  8
 المللیبین

ثبت تجارب، مرور انتقادي 
هاي انجاممقاالت، پروژه

شده، جلسات آموزشی 
برگزارشده، ثبت مصاحبه با 
بیماران، مشاهده عملکردي 

 معیار)میانگین (انحراف 

  

 نمرات منتورینگ

 حیطه

 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، 
رویدادهاي مهم و بحرانی، 
بررسی مدارك پزشکی و 

 پرستاري بیماران

2 

 لطیفی و همکاران

)1390( 

Iranian 

Journal of 
Medical 

Education 

  

Effect of 
Clinical 

Evaluation with 
Portfolio on 

Critical 
Thinking Skills 

of Nursing 
Students 

 نیمه تجربی

  

دانشجویان 
کارشناسی 

پرستاري دانشگاه 
علوم پزشکی 

 تهران

  

دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

عنوان، مقدمه، فهرست 
محتوي پورت فولیو، 

ارزشیابی از خود 
هر هدف و  �ٴدرزمینه

نوشتن ایده انعکاسی، 
فهرست منابع، اصالحات 

 منتور

3 

 حکمت پو داوود

)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 
آخر سال 

کارشناسی 
 پرستاري

  

دانشگاه علوم 
 پزشکی اراك

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  مروري

اهداف دوره، صفحه مقدمه، 
وظایف دانشجو در طول 

دوره (بهترین نمونه کارها)، 
رزومه دانشجو، اطالعات 

تماس دانشجو، بازخورد به 
توسط منتور، کیس  دانشجو

ِاستادي، فرآیند پرستاري و 
هاي مراقبت پرستاري و ارایه

 دانشجو
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5 

 اسدي 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 

 پرستاري

  

دانشگاه جندي
 شاپور اهواز

عنوان، فهرست مطالب، 
ارزشیابی از خود در پایان 

هاي دوره، وانتهر مطلب 
میزان تحقق اهداف، 

 فهرست منابع

6 

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 
دستمستندات علمی به
روژهپ -آمده توسط دانشجو

 هاي دانشجوها و فعالیت

 

کارپوشه،  يرااج يایمزا ،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 يایمزا

 است: شده انیکنندگان به شرح زیر ب

 

 یو اصالح کارپوشه فعل لی. تکم1

 دایبراش پ یجواب هی دیو حتما با شد؛یثبت نم يدادیقابل جواب دادن نبود و اگر جواب نم زاشیاز چ یبعض "کننده  مشارکت
 ).8(دانشجو " کنهیم دایپر کردن اون پ يبرا يشتریبشه و تعدادش کمتر بشه دانشجو رغبت ب تری. اگر کليکردیم

 

 کارپوشه ياجرا يای. مزا2

 دید و دانشجو مفاستا يبرا یلیتونست خ یم میکردیاستاد راهنما ارسال م يکه ما برا ياهیهمون اطالعات اول "کننده  مشارکت
 ).3(دانشجو "بشناسه  تونستیخودش رو بهتر م يباشه و دانشجو
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 ثبت تجربه در کارپوشه يای. مزا3

 ).11(دانشجو "شد  ترشی... ارتباط بمیرو که نوشت اتیبا استاد... حاال خاطرات و تجرب رمیباعث شد ارتباط بگ نیا "کننده  مشارکت

 

 نگیمنتور ندیفرآ تی. اهم4

 داشتم رو به درس و ... نهیتو زم یاومد که من مشکل شیپ يانهیزم هی یعنی...يندار یبعدش گفت خوب مشکل "کننده  مشارکت
و مشکالتم رو  شونیا شیتر برم پراحت یلیخ يباعث شد که من دفعات بعد نیکمک کرد و ا یلیهم به من خ شونیاستاد بگم؛ و ا

 ).9(دانشجو "بگم 

 

 کارپوشه. اجزا 5

 يهاخشو. مراقبتاون ب یآموزش يهالیمثال 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

 )یفو عاط یتی(هدا نگیابعاد منتور يبعد ازارتقا انیبا دانشجو یاستخراج شده در مصاحبه گروه ی: طبقات اصل2 شکل

 

 Implementation & Abilityمراحل  جینتا

 شود. یتوسط استادان منتور نشان داده م کیکارپوشه الکترون ياجرا يریگیپ 6 وستیپ در

  

 Evaluation & Reinforcementمراحل  جینتا

 شده است: سهیشده مقا یطراح کیبا کارپوشه الکترون یکارپوشه قبل ياجزا 3جدول  در
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 کارپوشه قبلی کارپوشه جدید
 بخش قوانین و مقررات

 معرفی کارپوشه

 معرفی مزایاي کارپوشه

 طرح درس و دوره دروس تئوري دانشجویان

 هاي دانشجویاناهداف رفتاري کارآموزي

 اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان

 استادان اطالعات جمعیت شناختی

 عکس و مشخصات کلی دانشجو

فرم ثبت اطالعات جمعیت شناختی 
 صورت جزیی)دانشجویان (به

 هاي روانشناختی دانشجویانفرم ثبت ویژگی

 فرم اطالعات تحصیلی دانشجویان

 فرم ثبت تجربه

 دهبرنامه و خارج از دانشکهاي فوقفرم فعالیت

 هافرم ثبت اهداف رفتاري کارآموزي

 ایند پرستاريفرم ثبت فر

 فرم ثبت مشاوره با استاد راهنما

 فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات

 سامانه ارسال و دریافت پیام

 بوكمعرفی کلی و کوتاه کارپوشه و الگ

 هاي آموزشی دانشجوگزارش کلی از فعالیت

 ارزشیابی نهایی دانشجو

 مشخصات جمعیت شناختی دانشجو

 اهداف درس مربوطه

 کارآموزيمقررات مربوط به 

 برنامه روزانه دانشجو در بالین

 ثبت تجربیات

 فرآیند پرستاري

 اهداف رفتاري کارآموزي
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مساله در ارتقا  نیمشخص است، اول دیو جد یشود و از اجزا کارپوشه قبل یشده، همانگونه که مالحظه م هارای جدول به توجه با • 
 است. یشدن آن نسبت به کارپوشه قبل کیالکترون ،یکارشناس انیکارپوشه دانشجو

 هجده جز است. يدارا دیده جز و کارپوشه جد يدارا یکارپوشه قبل نیهم چن •

از  دیاسات تیضاشد، احساس ر انیو هدف نه ب یاهداف قبل جیهمانگونه که در نتا انیو دانشجو دیدر مصاحبه با اسات نیهم چن •
 شد. دهیمربوطه و کارپوشه به نسبت گذشته د يفرم ها لیتکم

سبت گذشته احساس بر آنها به ن دیتر اسات دیو مف شتریو احساس نظارت ب تشانیاز هدفمند شدن فعال زین انیدانشجو نکهیضمن ا •
 ارتقا کارپوشه است. انگریب لیمسا نیکردند. ا تیرضا

 ).2 وستیاست (پ دهیدر مجله پاب مد به چاپ رس کیکارپوشه الکترون یطراح •

 سهی) مقاي(ارشادگریتیابعاد حما يهرحله با قبل از ارتقا نیا جینتا یتیابعاد نظام حما ،یو عاطف یتیهدا يراهکارها ياز اجرا پس
 آمده است: 4درجدول  جیشد. نتا

 یتیابعاد نظام حما ي) قبل و بعد از ارتقاي(ارشادگر یتیحما يها طهیح اریو انحراف مع نیانگی: م4 جدول

دهد. اگر چه  یمنشان  ندیفرا يو کل قبل و بعد از اجرا یتیهدا يها طهیرا در ح يدار آمار یاختالف معن یزوج یت يآمار آزمون
 اد.دار نشان ند یاختالف را معن يآزمون آمار یبود ول ندیفرا يقبل و بعد از اجرا یعاطف طهینمرات ح نیاختالف ب

 ).16 وستیپ(کند  یم یعلم أتیه ياعضا یتیاز استقرار و استمرار نقش حما یحاک یعلم يادهایدر المپ انیدانشجو ازیامت کسب

آمده  17 وستیدر پ 1400-1394) از سال نگی(منتور یتینظام حما يها تیبه مستندات قابل دسترس، مستندات استمرار فعال نظر
 است.
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دانشگاه علوم  يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم یچند وجه يالگو یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 19 دیشاپور اهواز در دوران کوو يجند 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

 

 یدکتر کاوه اسالم-يدرابادیح یی: دکتراکبر باباندیفرآ صاحب

 

دکتر احمد -يدکتر بهزاد فوالد-یدکتر حاتم بوستان-یدکتر محمدرضا فتح-پور النجفیدکتر ژ-: دکتررضاارجمندندیفرآ همکاران
مهندس فاطمه  -پور یشیغب يهد-انینوذر نیمحمدحس-یمحمدلرک -پور انیشا بایفر-یممقان يدریمهندس محمدرضا ح-يفخر

 کتان باف نصب هیمهندس اس-عباس پور نیریمهندس ش -يدریمهندس ساراح -یبلداج یطهماسب

 

شاپور  يجند یدانشگاه علوم پزشک يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم یچند وجه يالگو یابیاجرا و ارزش ،ی: طراحیکل هدف
 19 دیاهواز در دوران کوو

 

 :یاختصاص اهداف

 SWOT يبا الگو يآموزش مجاز تیوضع لیتحل -
 يآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک يو معتبرساز يساز یبوم ،یطراح -
 يآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک ياجرا -
 يآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یابیارزش -
 يآموزش مجاز یو کم یفیک يبر شاخص ها يآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یاثربخش سنجش -
 يآموزش مجاز تیفیبهبود ک ییمدل نها يو اجرا یبازطراح -
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 مسئله: انیب

امروزه  ؛یآموزش يها ندیدر فرآ دکریرو ریی). با تغ1شد ( يحضور یآموزش يهاتیدر فعال یناگهان رییباعث تغ 19-دیکوو يریگهمه
 يازمندید تا پاسخگوي نکوشن یبسیاري از دانشگاه ها و مراکز آموزشی در جهان با ارائه برنامه ها و دوره هاي یادگیري الکترونیکی م

بق با استانداردها و مطا ،یدوره هاي آموزش نیاز ا یاز صاحب نظران؛ برخ ياریآموزش باشند اما به اعتقاد بس ايروزافزون افراد بر
مدنظر قرار  دیاره باهمو ک،یالکترون يریادگیکیفیت عوامل موثر در  نیارزیابی و تضم نی؛ بنابرا ستیآموزش الکترونیکی ن يمعیارها

 نیکه ا میطمئن شومآن  تیفیک نیو از تضم میعوامل موثر بر آموزش را بهبود و ارتقاء بده نیا میتوان یم ی). ما زمان3, 2( ردیگ
 ).5, 4( میقرار ده یابیو ارزش شیعوامل را مورد پا

 دیو تول هیهمزمان، ته ریبه صورت همزمان و غ يآموزش مجاز تیریبه طور عمده شامل مد دی، عملکرد اسات19 دیکوو طیشرا در
) 2021( BEME 69 يرابطه در راهنما نیدر هم). 6باشد ( یم نفعانیو تعامل با ذ انیدانشجو یابیو ارز شیپا ک،یالکترون يمحتوا

 نی). همچن1رداخته است (پ  COVID-19 يریگدر پاسخ به همه یدر مقطع کارشناس یپزشک وزشدر آم نیآنال يریادگیبه تحوالت 
 دهیگرد یبررس یدر آموزش پزشک یکیآموزش الکترون یابیآموزش و ارز ،يریادگیموضوعات  AMEE 32 يدر بخش اول راهنما

 ارائه کنند. يزآموزش مجا تیریرا جهت مد یمناسب يتوانند رهنودها یمراجع م نی) که ا7است (

 يرفتار تراییتغ یابیاثربخش؛ بر ضرورت مشاهده و ارز سیجهت تدر دیاسات يبر توانمندساز دیضمن تاک BEME 40 يراهنما در
 نیدالیطبق گا نین). همچ8بازده اشاره دارد ( شیو افزا يرهبر دیجد يها تیموقع ،یآموزش دیابتکارات جد س،یتدر يها وهیشامل ش
-یاددهی ندیرآف تیفیک نیبه منظور تضم یابیدر دانشگاه ها، موضوع ارزش یکیالکترون ريیادگی)  با توسعه AMEE )7 32شماره  

ط قوت و ضعف موجود نقا ییآن؛ شناسا ازین شی) که پ9است ( افتهیدوچندان  یالزامات و استانداردها، ضرورت نیو لزوم تأم ريیادگی
 يکشور يمطالعه  کیرابطه  نی). در هم11, 10( دیند آموزش کمک نمایفرآ تیفیباشد تا به ارتقاء ک یم کیدر نظام آموزش الکترون

مل مناسب موارد شا نیاز مهم تر یانجام شد که برخ ينقاط قوت و ضعف آموزش مجاز ییدانشگاه با هدف شناسا 47با مشارکت 
 .)6بود ( رهیغ ودانشجو  یابینامناسب، استفاده نامناسب از ابزار، ضعف در ارزش يمحتوا، بارگذار تیفینبودن ک

ائه به موقع شد که شامل عدم ار یگزارش م انیاز طرف دانشجو يمشکالت متعدد زیاهواز ن یخصوص دانشگاه علوم پزشک نیهم در
جامع  یابیارز ندیفرآ کی ازمندیمشکالت ن نیکه جهت رفع ا ف؛ینامناسب محتوا، عدم بازخورد به تکل تیفیک د،یدروس در سامانه نو

 يست به طورمشخص و جا افتاده بوده ا یآموزش تیریمد وهیکرونا، ش وعیقبل از ش يحضور وزشذکر است که در آم انیدارد. شا
 کی یطور کل شد و به یم شیو پا یابیکالس ها  و تعداد آنها ارز لیشد، تشک یم هیته یستیطبق فرمت با دیکه طرح دروس اسات

و  شیت، پاکه امکان نظار یحال نیدر ع يمجاز آموزششواهد وجود داشته است اما در  نیبر اساس هم تیفیک نیتضم یروش نسب
 نشده بود. فیتعر تیفیک نیکامل جهت تضم یوجود دارد اما چارچوب يشتریب تیشفاف

 م،یباشیشور مککرونا در سطح  يماریب وعیبه علت ش کیآموزش الکترون ریامروزه شاهد گسترش فراگ نکهیجه به ابا تو نیبنابرا
 یا به خوبر  ک،الکترونی آموزش ستمیس تیفیک نیو تضم یابیارزش ندیفرآ يها چالشیازهایاست تا بر اساس مشکالت و ن يضرور
  یمختلف يلگوهاا نیاز مناسب تر یکیمارشال  ي. بر اساس مرور متون، الگومیرا بکار ببند سبمنا يو راهکارها میینما ییشناسا

 ؛یشکآن در آموزش علوم پز تیفیک نیو تضم يبهتر آموزش مجاز تیریراستا جهت مد نیباشد که در هم یآموزش م تیریمد
 نیهبود و تضمب یچند وجه يالگو یابیاجرا و ارزش ،یحاضر بابر اساس هدف طراح ندیفرآ جهیو در نت نیاستفاده شدوجود دارد ا

 .دیگرد یابیاجرا و ارز ،ی.طراحرفتیصورت پذ يآموزش مجاز تیفیک نیمارشال؛  بهبود و تضم يآموزش مجاز تیفیک
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 :یخارج اتیتجرب

 quality assurance» ،« quality« يواژه ها دیبا استفاده از کل ات،یمنظور مرور گسترده بر شواهد و تجرب به
improvement» ،« educational management» ،«assessment» « Formative evaluation »   ،

«Medical Students» «Model«يها گاهی،  و در مراجع و پا  EMBASE, MEDLINE, ERIC, CAPMPBLE, AMEE, 
BEME پرداخته  تیفیک نیتضم يبهبود و الگوهاو  یابیآموزش، ارز تیفیک یبه بررس يمطالعات متعدد ج،یجستجو شد. طبق نتا

  ,BEME Guide 10, AMEE Guide 39موجود مثل  يراستا راهنماها نیدر ا نی. همچنمیپرداز یبودند که در ادامه به آن م
AMEE Guide 32, BEME Guide 40 ،BEME Guide 69  مورد  زیباشد ن یم يآموزش مجاز یابیکه در خصوص ارز

ارائه  9فحه در ص يآموزش مجاز تیفیک نیتضم يالگوها يمرور متون رو جیذکر است که نتا انیگرفت. شا و استفاده قرار یبررس
 است. دهیگرد وستیآن به صورت مجزا پ اتیشده است و جزئ

 AMEE Guide). بر اساس 12باشد ( یآموزش م تیفیک نیتضم ياز ضرورت ها یکی دیاسات سیتدر یابیارز BEME 10اساس  بر
 یم يریادگیو  یاددهی ندیفرآ لیو تسه عیسبب تسر یدر آموزش پزشک نینو يها ياستفاده از فناور ک،یدر آموزش الکترون 32

 یت آموزشاست و مداخال يآموزش، ضرور یاثربخش شیجهت افزا سیتدر يبرا دیتاسا ي. توانمندسازBEME 40). بر اساس 7شود (
موثر  س،یتدر نهیمافراد در ز يتوانمند شیدر افزا یطول يکوتاه مدت، برنامه ها ي، دوره ها نارهایسم ،یآموزش يشامل کارگاه ها

 ).8باشد ( یم

آموزش  يپرداختند و ابزارها يآموزش مجاز یو اثربخش تیفیک نیبا هدف تضم يآموزش مجاز يالگوها یو همکاران به بررس بوالنس
 ان،ی(دانشجو نفعانیعامالن و ذ ییبه شناسا کیستماتیس ی، بعنوان مدل1وونیون ل قرار دادند. مدل استول و یابیرا مورد ارز يمجاز

و سپس  ی، ابتدا اهداف آموزش2جوزپ ام. دوارت یستمیپردازد. در مدل س یهر کدام م ی) و اثربخشیآموزشمرکز  ران،یاستادان، مد
 یژگیرا با توجه به و یآموزش ي، برنامه ها3کیون اسال کیتماتیشود. مدل س یمشخص م یکیتکنولوژ يشرکت کنندگان و ابزارها

 ،ياقتصاد تیاهداف سازمان، ظرف ک،یآموزش الکترون يریدر بکارگ ییتوانادر چهار دسته شامل سازمان ( گرانیباز گرانیباز يها
و  وتریتسلط بر کامپ ،یشخص زمان تیریمد ،ییها ، خودکفا ییدانش (عالقه ها، انتظارات و توانا رندگانی)، گیتیحما يها رساختیز

 یو روش شناس ازهایدر ارتباط با ن یکیترونآموزش الک ستمیس تی(ظرف یحل مشکالت)، دوره آموزش تیظرف ،ينگرش نسبت به فناور
 نیتضم دیجد يها طیو استادان) با مح انیکاربران (دانشجو يسازگار دیجد يمدل ها جادی(ا يریادگی) و آموزش/يریادگیآموزش و 

 ). 13کند. ( یم یابی) ارزيریادگیو سهولت  شیآرامش، آسا

 تیفیک یابیشرکت کننده است. در ارز ياز دانش و مهارت ها نانیبر پنج سطح متمرکز است که هدف آن اطم وریمارشال و ش مدل
 سیمختلف تدر ي(ابزارها سیآن شامل تدر يپنج سطح و شاخص ها نی) است. ارندهیادگیدانشجو ( يمدل، تمرکز رو نیا سیتدر

در استفاده از  انیدانشجو تیدوره ( رضا يها یژگیها)، و امیبه پ يتعامل با دانشجوان، پاسخ فور ،يچت، کالس مجاز ل،یمیمانند ا
 یدروس، مشخص بودن طرح درس ، خط مش يمطالب (سطح بند ي)، سرفصل هایعالقه و اثربخش ،يمطالب ، ارتباط، درجه دشوار

                                                   
1 Stoel and Van Leeuwen’s 

2 Josep M. Duart’s System 

3 Vann Slyke’s Systemic 
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 يساز ادهیپ زانی(ميریادگی) و انتقال ابیغ ضورآزمون، ح ف،ی(محل تکال نیآنال ستمیدوره/ساختار س ي)، ماژول هایآموزش يها
 ).14باشد ( یشغل) م کیمهارت ها و دانش آموخته شده در 

فارغ  یاز آمادگ نانیبر اطم يگریاز هر زمان د شیبر تقاضا است و در آن برنامه ها ب یآموزش مبتن DDLM1در مدل  نیهمچن 
توسعه مهارت  يبرا يریادگیکار و  یکنند. بعبارت یبه مشاغل با ارزش در طول عمرشان تمرکز م یکار و دسترس يبرا النیالتحص

 نیآنال یآموزش عال يامدهایخدمات و پ ل،یبعد ساختار، محتوا، ارائه و تحو 5 تیفیمدل، ک نیشوند. در ا یمهم ادغام م یانسان يها
 ).15قرار گرفت ( یابیمورد ارز

ار داده شده اند و برونداد قر ند،یدرونداد، فرا يدر آموزش در سه دسته  لیو معارف وند، تمام عوامل دخ یمورکان يدسته بند طبق
 ئتیه يوه، اعضاگر یو سازمانده يزیبرنامه ر ت،یریآموزش شامل مد يشده اند. درونداد ها ییعوامل شناسا يکسریهر دسته،  يبرا

.  رندیگ یه قرار ممورد توج یدوره آموزش ،يریادگی ،یاددهی ند،یباشد. در فرآ یم یبانیو خدمات پشت اتو امکان انیدانشجو ،یعلم
آورده  یخارج هینشانگر در ال 28موارد ذکر شده،  یابیارزش ي. براشوندیم یو اثرات بررس جینتا ،یخروج يدر بروندادها نیهمچن

 ).16و...) ( یامکانات مال ت،ی، رضایمواد آموزش رش،ینحوه پذ ،یابیارز وهیشده است (ش

 

 :یداخل اتیتجرب

 ،»ینیتکو یابیارزش« ،»یآموزش رتیمد« ،»تیفیبهبود ک« ،»تیفیک نیتضم« يها دواژهیاز کل اتیمرور منظم بر شواهد و تجرب جهت
 Google Scholar, Civilica, Irandoc, iranmedex, Magiran, SIDشامل  یاطالعات يها گاهیو در مراجع و پا» الگو«

, Google  مع در جا يمطالعه ا یانجام شده است ول تیفیو تضمن ک يآموزش مجاز نهیزم رد ياستفاده شد. مطالعات متعدد
 نشد. افتیپرداخته باشد  يآموزش مجاز  تیریو مد یابیکه به ارز  19 دیدوران کوو

دانشگاه  يمجاز يهاآموزش یفیبهبود ک يالگو یابیو اعتبار یطراح« با عنوان  یر پژوهش) د1398و همکارانش ( این لیاسماع
 يوزش مجازآم یفیشامل بهبود ک یمقوله اصل 14  تیبود. درنها یفیک-یپژوهش کم کیمطالعه  نیا» )ختهی(روش آم انیفرهنگ

 ).16شد ( یبررس امدهایگر و پمداخله طیشرا ،يانهیزم طیشرا راهبردها، ،یصورت موجبات علبه انیدانشگاه فرهنگ

زمان، منابع  تیریدم نترنت،یو ا کیالکترون زاتیحوزه مهارت استفاده از تجه 4و همکاران نشان داد که توجه به  زیعز یبررس جینتا
 ).17آموزش از راه دور موثر بوده است ( یو اثربخش تیفیبر ک س،یآموزش و تدر يها کیو تکن

را ارائه  رانیا یلدر آموزش عا یکیآموزش الکترون یابیو ارزش تیریمد یعمل يخود، شاخص ها يان، در مطالعه نژاد و همکار يانار
، به ترتیب، »نیامور سازما«و » مدیریت«، »جنبه هاي آموزشی«، »طراحی محیط ارائه«دانشگاه ها در ابعاد  ج،یکردند. طبق نتا

سایر ابعاد از  ، نسبت به»خدمات پشتیبانی«و » مالحظات اخالقی«، »فناوري«، »ارزشیابی«ابعاد  روضعیت مناسب تري دارند و د
 ).9وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند (

 یو بررس رانیشده در ااستفاده یعلوم پزشک يگوناگون آموزش مجاز يهاروش«با عنوان  ی) در پژوهش1395و همکارانش ( یاسالم
دارد اما اثر آموزش  ینسبت به آموزش سنت شتریب ایبرابر و  یاثربخش ،ينشان دادند آموزش مجاز ،»يطالعه مرورآنان، م یاثربخش

                                                   
1 Demand Driven Learning Model 
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متفاوت  یمختلف در علوم پزشک يهاشده و رشتهبسته به روش استفاده تواندیم نیو مدرس رندگانیاگفر تیو رضا يریادگیبر  يمجاز
 ).14باشد (

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 یازسنجین

 شد. یطراح ریدر قالب مراحل چندگانه به شرح ز  Focus PDCAاز روش  يریبا بهره گ ندیفرآ نیا

 19 دیدر دوران کوو يمشکالت آموزش مجاز ییشناسا يدر راستا تیوضع لیاول: تحل گام

ت متحول شد و به سرع در دانشگاه ها يآموزش حضور کردی)؛ رو1398(در اسفندماه سال  رانیکرونا در ا یپاندم وعیبا ش همزمان
بود تا  یقبل يها یآمادگ ازمندین ع،یو وس عیتحول سر نیشد. البته ا يحضور نیگزیجا يدرصد موارد، آموزش مجاز 90از  شیدر ب
 تیریو مد کیرونالکت يمحتوا دیبا تول دیمناسب اسات یینشود. عدم آشنا يدچار چالش عمده ا یشو نظام آموز انیدانشجو د،یاسات

 مشهود بود. یعلوم پزشک يدر دانشگاه ها ان؛یدانشجو یعدم آمادگ زیو ن يآموزش مجاز

 يکشور مطالعه

علوم  ياهدر دانشگاه  کیآموزش الکترون تینقاط قوت و ضعف وضع ییشناسا«با عنوان  يکشور يمطالعه ا 1399 بهشتیارد در
بر  دیطالعه با تاکم نیا اجیسراسر کشور انجام شد. از نت یعلوم پزشک يدرصد دانشگاه/دانشکده ها 70از  شیو با مشارکت ب »یپزشک

 استفاده شد. یدرون دانشگاه يبعد لیدر تحل يآموزش مجاز يها دیفرصت ها و تهد

   SWOT کیاز تکن يرگی) و بهرهFocus group( یبا استفاده از جلسات متمرکز گروه یدانشگاه يداده ها لیتحل

انشکده، د یمعاون آموزش ،یعلم ئتیاهواز (شامل عضو ه یمختلف دانشگاه علوم پزشک يگروه ها یرسنجحاصل از نظ يها داده
شد و نقاط  لیمتمرکز تحل ی) بحث گروهيا قهیدق 120تا  90جلسه ( 2مرکز مطالعات)  در قالب  ریدانشگاه، مد یمعاون آموزش

 .دیها مشخص گرد دیقوت، ضعف، فرصت و تهد

  

 19 دیدر دوران کوو يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم یچند وجه يالگو سازيو معتبر یدوم: طراح گام

 ) مرور مطالعاتالف

 ،يجازمدر حوزه  یآموزش عال تیفیک نیتضم يمدل ها ییآموزش با هدف شناسا تیریمد نهیموجود در زم يالگوها یبررس جهت
 SIDو Pubmed ،Scopuc ،Scince Direct یاطالعات يها گاهیاساس پا نیانجام شد. بر ا یتیروا يبه روش مرور يمطالعه ا

،  Models ،Quality یاصل يواژه ها Meshو   Free Textبا استفاده از   شرفتهیپ يمورد جستجو قرار گرفته اند. جستجو
Virtual    و"Higher education"  ل آموزش ورود شام يرهاایصورت گرفت. مع يدیکل يو واژه ها دهیعنوان، چک يلدهایدر ف

وزش بوده است. در آم تیفیارتقا و بهبود ک ن،یتضم يو ارائه مدل/چارچوب برا يآموزش در حوزه مجاز ،یدر مراکز دانشگاه یعال
 پرداخته بودند، از مطالعه خارج شدند. یردانشگاهیغ يها طیآموزش در مح گریکه به انواع د یمقاالت
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 آورده شده است: ریسرچ پابمد در ز ياستراتژ 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  60 تعداد  نیمنتخب وارد نرم افزار اندنوت شد که از ا یاطالعات يها گاهیمطالعه از جستجو در پا 785مجموع   در
مورد  577و قرار گرفت یقل به طور جداگانه مورد بررسمقاالت توسط دو پژوهشگر مست نی. ابتدا عناودیبودن حذف گرد يتکرار

 دیگرد یج بررسورود و خرو يارهایمقاالت منتخب با استفاده از مع دهیخارج شد. سپس چک مطالعهبدلیل مرتبط نبودن عناوین از 
 نهیدر زم یمقاله علم 13هایت مطالعه باقی ماند. در مرحله بعد، فایل تمام متن مقاالت مورد مطالعه قرار گرفت و در ن 60و تعداد  

مقاله،  نام  مقاالت در جدول استخراج داده ها که شامل عنوان العاتوارد پژوهش شد. اط يآموزش مجاز تیفیک نیتضم يالگوها
 -دیگرد وستیه پبوده، وارد شدند. (بصورت جداگان يمدل آموزش مجاز يها یژگیپژوهش، نام مدل و و طیسال انتشار، مح سنده،ینو
 عنوان مرور متون) با

 مارشال يالگو

از دانش و  نانیباشد که بر پنج سطح متمرکز است و هدف آن اطم یم وریآموزش مدل مارشال و ش تیفیک نیتضم ياز الگوها یکی
طح و شاخص سپنج  نی) است. ارندهیادگیدانشجو ( يمدل، تمرکز رو نیا سیتدر تیفیک یابیشرکت کننده است. در ارز يمهارت ها

 امیبه پ يسخ فورتاالر گفتگو، تعامل با دانشجوان، پا ل،یمیا ،يمانند کالس مجاز سیتدرمختلف  ي(ابزارها سیآن شامل تدر يها
مطالب  يفصل ها)، سریعالقه و اثربخش ،يدر استفاده از مطالب، ارتباط، درجه دشوار انیدانشجو تیدوره ( رضا يها یژگیها)، و

 ف،ی(محل تکال نیآنال ستمیدوره/ساختار س يها)، ماژول یآموزش يها یدروس، مشخص بودن طرح درس، خط مش ي(سطح بند
 ).14باشد ( یشغل) م کیمهارت ها و دانش آموخته شده در  يساز ادهیپ زانی(م يریادگی) و انتقال ابیآزمون، حضور غ

  

 ):Focus group( یمتمرکز گروهبا استفاده از جلسات  یچندوجه يالگو يساز یو بوم ی) طراحب

 يموزش مجازآ ریمد ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک ریدانشگاه، مد یبا حضور معاون آموزش یمنظور کارگروه نیبد
 تهیکم انیانشجودنفر از  3و  هیو پا ینیبال ياز گروه ها یعلم ئتیتوسعه آموزش، چند عضو ه ییدانشجو تهیدانشگاه، سرپرست کم

 Demand Drivenشده مثل   افتی يالگوها نیشد.بر اساس مرور الگوها از ب لیشکتوسعه آموزش دانشگاه ت ییدانشجو
Learning Model (DDLM) ،sloan  ،ADDIE   E-quality framework  ، بر مدل   یمبتن یشبکه ارتباطLMS  ،F3I 

Model.؛ مدل مارشال انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت 

. کارگروه دیبرگزار گرد اجرایی الزامات و هاگام ها،نظام، مشخص کردن محور یطراح يدر راستا يساعته به صورت مجاز 2لسه ج سه
در دانشگاه علوم  دیبا توجه به نقاط قوت خود مثل؛ وجود سامانه نو نیو همچن SWOT سیمطالعات و ماتر یبعد از بررس یطراح
جلسات  4/17به ارائه  دیاسات بیبا ترغ يدانشگاه ها، تجربه آموزش مجاز یدر برخ کیالکترون شوجود رشته آموز ،يمجاز یپزشک
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 ،يبه مجاز يآموزش حضور کردیرو کبارهی رییتغ ر؛یکرونا) و...، و با درنظر گرفتن نقاط ضعف نظ وعی(قبل از ش يدرس به صورت مجاز
 نیبهبود و تضم یچند وجه يو...، الگو يآموزش مجاز تیفیک نیمجامع تض ستمیدر دانشگاه ها، عدم وجود س یرساختیتفاوت ز

 ریمد یابیارز ان،یهمتا یابی، ارز انیدانشجو یانیپا یابیارزش يکه بر مبنا دیگرد نیتدو 19 دیدر بحران کوو يآموزش مجاز تیفیک
و  دیسامانه نو يداده ها  شامل( يمستمر مرکز آموزش مجاز یکم یابی، ارز انیمستمر توسط دانشجو ینیتکو یابیگروه، ارزش

اقدامات  نیباشد و همچن یم ینیتکو یابیجلسات منظم ارزش ياز آنها) و برگزار کیهر  ینسب يروم و شاخص ها يگزارشات اسکا
 مشخص شد. زیآن ن ییو الزامات اجرا

  

 بحران طیبا توجه به شرا ییاجرا تیابعاد مختلف و قابل تیاهم ،یاثربخش یبراساس بررس سازي) معتبرج

نظور بر اساس م نیشد. براي ا دهیسنج يآموزش مجاز تیفیو بهبود ک نیتضم یبوم يالگو یفاز، اعتبار مدل، پس از طراح نیا در
 يبرگزار شد. اعضا یامور آموزش تیریمد طهینظران حاز صاحب ياز نظرات تعداد يریبهره گ يبرا نیآن پنل متخصص کیمدل شمات

 ،یار اعتبارسنجبودند. ابز هیو پا ینیبال دیاسات زیو ن يو آموزش مجاز کیآموزش الکترون نمتخصصا ،یآموزش رانیپنل  شامل مد
و  نفعانیها و ذاثرات آن زیو ن هایو خروج هايها، ورودشاخص رها،یمدل مطالعه (متغ يمحقق ساخته بر اساس اجزا ستیلچک

آن ها در  نیها و اثرات بروابط آن رها،یمتغ ها،یو خروج يندیراف ها،يمتشکل از ورود ستیلالت چکها و ...) بود. سؤاروابط آن
 رفت.گدر قالب مصاحبه صورت  ستیلبه سؤاالت چک ییکم) بودند. پاسخگو اریتا بس ادیز اری(بس ییتا 5 کرتیل اسیمق

 نینظرات متخصص ستیلطبق سؤاالت چک یو خروج ندیفرا ،يورود نیمدل و ارتباطات ب يدر خصوص اجزا یزمان پنل تخصص در
س از انجام راند گرفت. پ یمورد بحث قرار م زیموارد ن نیدر خصوص مدل وجود داشت که ا یاز موارد ابهامات یدر برخ د،یاخذ گرد

 هیمدل طبق ال ياز اجزا کی هرتوافق با  زانیعنوان منظرات مصاحبه شوندگان به عیو  تجم دهاول، پاسخ ها وارد نرم افزار اکسل ش
مورد  يوافق اعضانظر م عیدرصد به عنوان تجم 70 يتوافق باال زانی. مدیگرد انیبه صورت درصد ب نیمورد نظر محقق یاطالعات يها

اعمال  ای دیوص تائدر خص یلیافراد ارسال و نظرات تکم هیکل يبرا دامجد ییمدل و پروتکل نها تیمصاحبه در نظر گرفته شد. در نها
 ر داده شد.مطالعه قرا ییمالك عمل پژوهشگران در ارائه مدل نها نیمدل توسط متخصص یینها دی. تائدیاخذ گرد راتیتغ ریسا

 شده یطراح يالگو بی) تصود

موزش دانشگاه آ يدر شورا يقرار گرفت. سپس بعد از معتبرساز بیو تصو دییمورد تا یشده ابتدا در کارگروه تخصص یطراح يالگو
 شد. بیدانشگاه ارائه و تصو يو شورا

  

 19 دیدر بحران کوو يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم یچند وجه يالگو يسوم: اجرا گام

 مدل : ياجرا  هايشرط شیپ ي) آماده سازالف

ش پاسخگو، آموز تهیمرکز مطالعات، کم ریمد ،یشامل معاون آموزش رانیمتشکل از مد یمنظور کارگروه نیکارگروه: بد لیتشک 
 زیو ن کینآموزش الکترو ،یشامل متخصصان آموزش پزشک یعلم ئتیه ياعضا زیو ن یدانشجوئ تهیو کم دیاسات یابیارزش تهیکم

 :دیانجام گرد ریبه شرح ز ازیشد و اقدامات مورد ن جادینفر) ا 2( ینینفر) و بال 2( هیپا یعلم ئتیه ياعضا

 مستمر در طول ترم) ي(با ارائه کارگاه ها یعلم ئتیه ياعضا يساز توانمند
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 يومحت ی، نوع ارائه ، بستر ارائه ، زمان ارائه ،استاندارد فن تیکم طهیدر ح يآموزش مجاز ياستانداردها نیتدو

 يسامانه ها ارائه آموزش مجاز نییتع

 ییدانشجو تینظام حما یطراح

 ینیتکو یابیارزش ییشبکه دانشجو لیتشک انویدانشجو انتخاب

 يآموزش مجاز يشورا لیتشک

 دیاز سامانه نو یکم يگزارش ها هیشده به منظور ته یسیاکسل ها متصل کدنو هیته

 يازخورد هاب يریو گزارش گ يریگیثبت، پ ندیفرآ لیبه منظور تسه ینیتکو یابی(سامانه ارزش ینیتکو یابیسامانه ارزش یطراح
 انیسط دانشجومشکالت گزارش شده تو يریگیسامانه امکان پ نیشد. در ا یطراح ینیتکو یابیدر طول ترم سامانه ارزش ییدانشجو

 آن ها وجود دارد) شیو پا

 هاکارگروه يو توانمندساز يساز آماده

 یابیارزش يابزارها يو معتبر ساز هی.ته10

 انیو انتخاب همتا ی.اطالع رسان11

 یابیارزش تهیمصوبه از کم افتی.در12

 دیو اسات انیدانشجو یزشیانگ يبسته ها نیی.تع13

 مرتبط يدستورالعمل ها نی.تدو14

  

 ابزار هیته

م شد و سپس انجا یو آموزش پزشک کیبا متخصصان آموزش الکترون يمصاحبه فرد 5حاصل از مرور متون،  يها افتهی لیاز تحل پس
 یابیابزار ارزش و رگروهیو مد انیاز نظر دانشجو يآموزش مجاز یینها یابیبا خبرگان؛ ابزار ارز یسه جلسه بحث گروه يبا برگزار

بدست  یابیر ارزابزا نیجهت تدو هیاول ي يها هیگو ه،یاول يها افتهی لی. پس از تحلدیگرد یراحط انیو همتا انیدانشجو ینیتکو
 ؛يعتبار صورا یابینفر از خبرگان استفاده شد. جهت ارز 11از نظرات  ییمحتوا ییو نسبت روا ییمحتوا ییآمد. جهت شاخص روا

 ابانیتوافق ارز بیر از ضرابزا ییایپا یقرار گرفت. جهت بررس انینفر از دانشجو 5گروه و  رانیو مد دینفر از اسات 10 اریابزار در اخت
 استفاده شد.

 یکم یابیارزش يشاخص ها نیتدو

شاخص  يروم تعداد يو اسکا دیموجود در سامانه نو يشاخص ها یو بررس ياموزش مجاز نیاستفاده از نظر سه نفر از متخصص با
 يشد و پس از طرح در شورا نی، گروه ها ، دانشکده ها و دانشگاه تدو یعلم ئتیه ياعضا تیفعال یبه منظور بررس یمطلق و نسب
 کیفرمت گزارش به تفک هیلزوم ته نیهمچن دیها در گزارشات سامانه نو تیمحدود یرخمصوب شد. با توجه به ب ياموزش مجاز
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در اکسل در ارتباط با داده  یسیو کد نو دیسامانه نو يشاخص ها از گزارش ها هیبه منظور ته یعلم ئتیه يگروه دانشکده و اعضا
 سامانه سما استفاده شد. يها

  

 مدل ي) اجراب

 :انیهمتا یابیارز

و ...  یآموزش يبه محتوا یاضفه شدند تا دسترس دیبه درس اسات دیدر سامانه نو انیهمتا ر،یمراحل ز یمنظور در ط نیبد -
 داشته باشند. یابیجهت ارز

 )ندیفرآ ينحوه 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 يادآوری 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 یابیارز ندیجهت شرکت در فرآ دیبا اسات یهماهنگ انجام -
 کننده) یابیارز ایشونده و  یابی(به عنوان ارز دیاسات يبرا یابیارز يراهنما لیفا ارسال -
 در گوگل فرم) کی(پرسشنامه الکترون دیبه اسات يآموزش مجاز ینیتکو یابیپرسشنامه ارزش نکیل ارسال -
 )رهیو غ یمورد نظر از استاد (همکاران گروه آموزش انیهمتا یماسا افتیدر -
 (قسمت افزودن همکار) دیبه درس استاد در سامانه نو انیکردن همتا اضافه -
 یابیو انجام ارز دیجهت ورود به سامانه نو انیبا همتا یو تماس تلفن امکیپ ارسال -
 يآموزش مجاز یابیبا استاد جهت خودارز یو تماس تلفن امکیپ ارسال -
 گزارش هیو ته یابیدر طرح ارز دینحوه مشارکت اسات يریگیو پ یبررس -
  ها یابیارز جینتا يو جمع بند کیاز پرسشنامه الکترون یخروج گرفتن -

 گروه: ریمد یابیارز

در  دیروس اساتدگروه به  رانیدانشگاه؛ مد يشورا زیدانشگاه و ن یآموزش يدر شورا ندیفرآ نیا بیمنظور پس از تصو نیبد -
ر گفتگو و ...) با آزمون، تاال ف،ی(تکل يریادگی-یاددهی يها ندیفرآ ریو سا یآموزش ياضافه شدند تا به محتوا دیسامانه نو
 داشته باشند. یسترسد يآموزش مجاز تیریو مد یابیهدف ارز

 دانشگاه يدر شورا »دیگروه در سامانه نو رانیاضافه شدن مد«موضوع  بیتصو -
 يتوسط مرکز آموزش مجاز دیگروه به دروس اسات رانیشدن مد اضافه -
 يآموزش مجاز تیریو مد یابیگروه جهت ارز رانیبه مد یرسان اطالع -
 گروه ریتوسط مد يآموزش مجاز تیفیو ک تیکم شیجهت افزا دیبازخورد به اسات ارائه -
 دانشگاه یآموزش يگروه و ارائه در شورا رانیمستمر از مد يبازخوردها گرفتن -
 رگروهیو بازخورد مد مینظارت مستق یاثربخش یابیارز -
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 :انیمستمر توسط دانشجو ینیتکو یابیارزش

 نیبا باالتر ایشان استعداد درخ انیو دو نفر از دانشجو يهر رشته مقطع و ورود ندهیشامل نما ینیتکو یابیارزش میت لیتشک -
 معدل

 یمرکز مطالعات به صورت هفتگ یدانشجوئ تهیکم تیریبا مد انیبازخورد از دانشجو افتیدر -
 آنها يو دسته بند انیدانشجو يبازخورد ها هیاول یبررس -
 دانشگاه يآموزش مجاز يبه جلشه شورا یدانشجوئ يگزارش بازخوردها ارائه -
 یگروه جهت رفع مشکالت احتمال رانیاز مد يریگیپ -

 :يمستمر مرکز آموزش مجاز یکم یابیارز

 یورت هفتگآزمون و تاالر گفتگو به ص ف،یدرس، طرح درس، تکل يشده در سامانه شامل محتوا يبارگذار يمحتوا تعداد -
 .دیو گزارش گرد شیپا يتوسط مرکز آموزش مجاز

 يآموزش مجاز يو ارائه بازخورد شورا شیجلسات منظم پا يبرگزار -
در ترم سوم  یافتیدر يبا توجه به بازخورد ها یماهانه برگزار شد ول ایدر ترم اول و دوم اجرا جلسات به صورت دو هفته  -

 EDC ریدم ،یلیتکم التیتحص ریمد ،یخدمات آموزش ریدانشگاه ، مد یبا حضور معاون آموزش یاجرا جلسات منظم هفتگ
 ها برگزار شد . نشکدهدا یآموزش نیو معاون يمرکز آموزش مجاز ری، مد

  

 و ارتقا مدل   یزطراحو با یابیچهارم: ارزش گام

 يآموزش مجاز تیفیو ک تیمدل بر بهبود کم ياجرا ریتأث یابی) ارزشالف

 انیگروه و بازخورد همتا ریمد شیپا ریتاث یابیارز

 يبارگذار تیداشتند و به صورت ماهانه گزارش وضع یدسترس دیدر سامانه نو دیدورس اسات یبه تمام یآموزش يگروه ها رانیمد
به  ینیزخورد تکوبا 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

ق مطاب يازآموزش مج يمحتوا  تیفیاضافه شدند و در خصوص ک دیاسات یاستاد مربوطه به دروس برخ تیپس از اخذ رضا انیهمتا
 دیاسات يردند. برامرکز مطالعات ارائه ک زیالزم را به مدرس مربوطه و ن يبازخورد ها ؛یآموزش کولومیسرفصل ها، طرح درس و کور

 دانشگاه)، در نظر گرفته شد. یآموزش يشورا بیتصو ا(ب یاجرائ ازیمشارکت کننده امت

 يارائه  آموزش مجاز یکم يمدل بر شاخص ها ياجرا ریتاث یابیارزشب)

توسط مرکز  یآزمون و تاالر گفتگو به صورت هفتگ ف،یدرس، طرح درس، تکل يشده در سامانه شامل محتوا يبارگذار يمحتوا تعداد
 کیدر سالن شماره  12تا  10شنبه هرهفته ساعت  يروزها ؛يآموزش مجاز یابی. جلسات ارزدیو گزارش گرد شیپا يآموزش مجاز
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 يپروتکل ها تیدانشکده ها با رعا یآموزش نیمرکز مطالعات و معاون ریدانشگاه، مد یشوزبا حضور معاون آم يدانشکده پرستار
 .دیبرگزار گرد یبهداشت

 تیو کم تیفیاز ک رانیفراگ يتمندیمدل بر رضا ياجرا ریتاث یابیارزش

 ییتوامح ییآن، از روا ییشد. جهت سنجش روا یطراح انیدانشجو يتمندیرضا زانیجهت سنجش م ايپژوهشگر 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 
لعه شدند و فرم وارد مطا يدانشگاه به صورت سرشمار انیدانشجو یاستفاده شد. تمام ونباخکر ياز آلفا زیآن ن ییایجهت سنجش پا

در سه ترم  کهیت بطورقرار گرف شانیا اریترم) در اخت انیآزمون پا نی(قبل از اول دیدر سامانه فراد کیشده به صورت الکترون یطراح
 صورت گرفت. ینظرسنج نیا

 کیاز تکن يرگی) و بهرهFocus group( یبا استفاده از جلسات متمرکز گروه يآموزش مجاز تیفیک نیمدل بهبود و تضم ینیبازب
 SWOT زیآنال

نفره  7 یمین، تآ ییو اصالح مشکالت اجرا ینی)  به منظور بازبدیکوو سمالین ناولی( 99 – 98دوم  مسالینظام در ن ياز اجرا پس
سعه آموزش تو ییدانشجو تهیسرپرست کم ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک ریدانشگاه، مد یمتشکل از معاونت آموزش

قاط نقاط قوت، ن بارش افکار، کیبا استفاده از تکن م،یت يساعته، اعضا 2جلسه  کی. در دیگرد لیکارگروه نظام تشک 4 نیو مسئول
 کردند. مترسی هارا براساس آن SWOT سیموجود را مشخص نموده و مدل و ماتر هايو فرصت دهایضعف، تهد

ه آموزش، توسع ییدانشجو تهیسرپرست کم ،یه آموزش علوم پزشکمرکز مطالعات و توسع رینظام با حضور مد یبازطراح کارگروه
. نظر به دیدبرگزار گر يساعته به صورت مجاز 2شد. دو جلسه  لیکارگروه نظام تشک 4 نیدانشگاه و مسئول ITو کارشناس  ریمد
نقاط ضعف  نیکه با توجه به نقاط قوت و همچن دیرس جهینت نیبه ا یبازطراح کارگروه، SWOT سیمطالعات و ماتر یبررس جینتا

 اعمال گردد. ریز يبازخوردها

 نوع اصالحات چالش-بازخورد ردیف

1 
پیشگیري از سوگیري احتمالی در ارائه بازخورد 

 به اساتید
 افزودن ناظر خارجی جهت کاهش سوگیري

2 
چالش مدیریت دریافت و پاسخگوئی به گزارش 

 هاي دانشجوئی
سامانه تیکتینگ جهت پاسخگوئی به استفاده از 

 دانشجویان

3 
افزایش تضمین هاي الزم جهت اعمال 
بازخوردهاي دریافتی در خصوص چالش هاي 

 آموزش مجازي

برگزاري جلسات هفتگی جهت ارائه گزارش معاونین 
 آموزشی دانشکده ها

 توانمندي اساتید در تولید محتواي الکترونیک 4
توانمندسازي به صورت مستمر برگزاري کارگاه هاي 

 و ارائه مشاوره هاي اختصاصی فردي
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 تعامل: يها وهیش

 »یعلوم پزشک يهادر دانشگاه کیآموزش الکترون تیفیک نیو تضم یابیارزش تینقاط قوت و ضعف وضع نییتب«مقاله با عنوان:  چاپ
 اصفهان یآموزش پزشک یرانیدر مجله ا

توسعه آموزش  در مجله »دیدر سامانه نو دیاسات سیتدر تیفیک یابیپرسشنامه ارزش یو اعتبارسنج یطراح«مقاله با عنوان:  چاپ
 شاپور يجند

 The university students’ viewpoints on e-learning system during COVID-19مقاله با عنوان  نیتدو
pandemic: the case of Iran 

 يانشگاه هاددر  کیآموزش الکترون تینقاط قوت و ضعف وضع ییدانشگاه با عنوان: شناسا یدر معاونت پژوهش یطرح پژوهش بیتصو
 )IR.AJUMS.REC.1399.542) (کد اخالق : EDC-9921( یعلوم پزشک

اهواز در  یکدانشگاه علوم پزش دیاسات يازهایچالش ها و ن یدانشگاه با عنوان: بررس یدر معاونت پژوهش یطرح پژوهش بیتصو
 (IR.AJUMS.REC.1399.593) (EDC-9925) دیدر سامانه نو يآموزش مجاز ندیخصوص فرآ

 ندیفرآ در خصوص یعلم ئتیه ياعضا يازهایمشکالت و ن ییدانشگاه با عنوان: شناسا یدر معاونت پژوهش یطرح پژوهش بیتصو
 )IR.AJUMS.REC.1399.491) (کد اخالق: EDC-9920( دیدر سامانه نو يآموزش مجاز

 امین، گفتگو و پآزمو ف،یتکل تیفیک یابیابزار ارز یو روانسنج یدانشگاه با عنوان: طراح یدر معاونت پژوهش یطرح پژوهش بیتصو
 )IR.AJUMS.REC.1399.280کد اخالق  EDC-9908(شماره طرح  دیدر سامانه نو

 دانشگاه EDC يدر شورا يآموزش مجاز ینیتکو یابیطرح ارزش بیتصو

 دانشگاه یآموزش يدر شورا يآموزش مجاز ینیتکو یابیطرح ارزش بیتصو

 دانشگاه يدر شورا يآموزش مجاز ینیتکو یابیطرح ارزش بیتصو

 )اصفهان آباد نجف – 99) (آبان یکی(به صورت ارائه الکترون يکشور شیارائه مقاله در هما

 یشیآما 4منطقه  ناریدر وب یسخنران ارائه
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 :دیکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک يآن در ارتقا جینتا يریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهیش

 نوع اصالحات ررسیب-محل ارائه چالش-بازخورد ردیف

 
الگوهاي مناسب جهت مدیریت آموزش 

 مجازي
 انجام مطالعه مروري و ارائه نتایج شوراي آموزش مجازي

 
عدم دسترسی مدیر گروه به دروس 

 سامانه نویداساتید در 

شوراي آموزشی 
دانشگاه و شوراي 

 دانشگاه

اخذ مجوز اضافه کردن مدیر گروه به 
 دروس اساتید جهت پایش

 
اخذ بازخورد و نظرات دانشجویان در 
خصوص کیفیت و کمیت تدریس 

 مجازي اساتید
 مرکز مطالعات

تشکیل کمیته دانشجوئی با عضویت 
 نماینده دانشجوئی هر کالس

 
بازخورد اختصاصی به محتواي ارائه 

 آموزشی اساتید
 شوراي آموزش مجازي

اضافه کردن همتایان جهت ارزیابی 
 کیفیت تدریس استاد

 
پیشگیري از سوگیري احتمالی در ارائه 

 بازخورد به اساتید
شوراي آموزشی 

 دانشگاه
افزودن ناظر خارجی جهت کاهش 

 سوگیري

 
چالش مدیریت دریافت و پاسخگوئی به 

 گزارش هاي دانشجوئی
کمیته دانشجوئی مرکز 

 مطالعات
استفاده از سامانه تیکتینگ جهت 

 پاسخگوئی به دانشجویان

 
افزایش تضمین هاي الزم جهت اعمال 
بازخوردهاي دریافتی در خصوص چالش 

 هاي آموزش مجازي

شوراي آموزشی 
 دانشگاه

برگزاري جلسات هفتگی جهت ارائه 
 دانشکده هاگزارش معاونین آموزشی 

 
توانمندي اساتید در تولید محتواي 

 الکترونیک
 مرکز مطالعات

برگزاري کارگاه هاي توانمندسازي به 
صورت مستمر و ارائه مشاوره هاي 

 اختصاصی فردي

 

 حاصل: جینتا

 SWOT يبا الگو يآموزش مجاز تیوضع لیاول: تحل هدف

 :دیگرد يجمع بند ریاهواز به صورت موارد ز یدر دانشگاه علوم پزشک يآموزش مجاز تیفیک نیتضم تیوضع لیتحل

 

 يآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک يو معتبرساز يساز یبوم ،یدوم: طراح هدف

شامل شش مرحله  یعلوم پزشک يدر دانشگاه ها يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم یچند وجه يالگو ندیفرآ ییاجرا يها گام
و ارائه بازخورد  طول ترم توسط  یابیگروه، ارز رینظارت و ارائه بازخورد  مستمر طول ترم توسط مد ،یابیگردد که شامل؛ ارز نییتع
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 انیپا یابیو ارائه بازخورد مستمر در طول ترم، ارزش یکم یابیارز ان،یو ارائه بازخورد توسط دانشجو تمرمس  ینیتکو یابیارز ان،یهمتا
 باشد. یم قیو تشو عیدر تمام ترف جیترم  و استفاده از نتا

 یترم آغاز پاندم نیدر نخست ییمدل ابتدا. 1

 اجرا مسالین نیمدل اصالح شده در دوم. 2

 يآموزش مجاز تیفیو بهبود ک ینیتکو یابیابزار ارزش یو روانسنج یطراح

 ترم انیو پا ینیتکو یابیارزش يپرسشنامه ها          

 هیگو 9 انیترم از دانشجو انیدر پا یابیبه منظور ارزش يآموزش مجاز یابیاي ارزش امهپرسشن

 هیگو 12)  انهیسال یابیارزش يفرم ها نیگزی(جا رگروهیمد يآموزش مجاز یابیاي ارزش پرسشنامه

 هیگو 10طول ترم)  ینیتکو یابی(ارزش انیهمتا يآموزش مجاز یابیاي ارزش پرسشنامه

 هیگو 5از دروس ارائه شده در طول ترم  انیدانشجو ینیتکو یابیارزش

 یمقدار کل نیاز سؤاالت هر بخش محاسـبه شـد. همچن يریگپرسشنامه به شیوه معدل يهاشاخص روایی براي همه بخش مقدار
CVI  بدست آمد. 8/0ر باالتر از سه ابزا يکاپا برا بیبا استفاده از ضر زیابزارها ن یکل ییایبدست آمد. پا 90/0پرسشنامه ها باالتر از 

  

 یکم یابیارزش يها شاخص

استفاده  یابیاخص ارزششبه عنوان  رهمیو ...) موارد ز فی(مانند تعداد محتوا، تعداد تکل دیموجود در سامانه نو ياز شاخص ها ریغ به
 شدند

 يدروس تئور يانحراف محتوا تعداد -
 يدروس تئور يحدافل محتوا  تعداد -
 يدروس تئور يمحتوا -
 یناکاف يمحتوا بایدرس تئور تعداد -
 شده دهید يدرس تئور تعداد -
 درس يفعال به ازا تیفعال نیانگیم -
 يدرس تئور يمحتوا به ازا نیانگیم -
 يدروس تئور يانحراف محتوا تعداد -

 يآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یابی/ ارزش يآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک يسوم و چهارم: اجرا هدف

 

 رگروهیو مد انینظارت همتا ندیفرآ ي) اجراالف
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 انیتوسط همتا یابیارز

) درخواست کیرونو الکت یالزم؛ فرم (کتب يو کسب مجوزها يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم يالگو ییبرنامه اجرا نیاز تدو پس
 یابیبه عنوان ارز ندیفرآ نیبه شرکت در ا لیکه تما يدیبه دانشکده ها ارسال شد تا اسات EDC قیاز طر یابیارزش ندیشرکت در فرآ

استاد)  744فر از ن 150( یعلم ئتیه يدرصد از اعضا 20از  شیکنند. ب ی) را داشتند اعالم آمادگانیهمتاکننده ( یابیشونده و ارز
 یابیدر دو ترم مورد ارز تاالر گفتگوآزمون و  ف،یشامل منابع، تکل دیمشارکت داشته اند و مستندات موجود در سامانه نو ندیفرآ نیدر ا

 قرار گرفت.

 

 گروه رانیمستمر توسط مد یابیارز

 ،یده، گروه آموزششامل نام دانشک دیسامانه نو ياکسل بر اساس داده ها لیدر قالب فا یو ماهانه به صورت کم یهفتگ يبازخوردها
در  ره؛یروس فعال و غدها، درصد  امیخودآزمون، تاالرگفتگو، پ ف،یشده، تعداد تکال يبارگذار ينام درس، استاد مربوطه، تعداد محتوا

 هند.خود انعکاس د تیریتحت مد یگروه آموزش دیرا به اسات ازیگرفت تا موارد مورد ن یم قرارگروه  رانیمد اریاخت

 يت دورس بارگذاره اطالعاکامل ب یاضافه شدند تا بتوانند دسترس  دیاسات یبه دروس تمام دیگروه در سامانه نو رانیمد نیهمچن 
و  یابیارزش يش هامحتوا و ارائه محتوا مطابق طرح دوره داشته باشند و گزار هیفرمت استاندارد در ته تیشده جهت نظارت بر رعا
مربوطه جهت  نیسدر صورت لزوم به مدر نیدانشکده ارسال کنند. همچن یماهانه به معاونت آموزش صورتارائه بازخورد خود را به 

 بازخورد ارائه دادند. ازیمال اصالحات مورد ناع

 

 و انعکاس آن انیبازخورد دانشجو ندیفرآ ي) اجراب

 يو دکترا یرشناسبر مقاطع کا دی، رشته و مقطع (با تاک يکالس در هر ورود ندهیمتشکل از نما ییدانشجو ینیتکو یابیارزش شبکه
موزش به عنوان توسعه آ تهیکم انیاز دانشجو یکیشد و در هر دانشکده  لیاستعداد درخشان تشک انینفر از دانشجو 2) و يحرفه ا

مجتمع  3 دانشکده و 8 يتمام اعضا صادر شد. در مجموع برا يدانشجو حکم برا یآموزش عاونانتخاب و توسط م تهیمسئول کم
 شد.   لیدانشجو تشک 150بالغ بر  يسالمت شبکه ا

ده نموده و گزارش از آموزش کالس خود را آما یفیو ک یگزارش کم يهر رشته و ورود ندگانیشکل بود که نما نیبد ییاجرا ندی. فرآ
 یواصله را بررس يگزارش ها يهمه  ستیبا یهر دانشکده م ندهینمودند. پس از آن نما یم لیدانشکده خود تحو ندهیرا به نما یینها

نمود  یارائه م تهیمک ریهر دانشکده گزارش خود را به دب ندهینما نمود و پس از آن یخود را آماده م شکدهدان یینموده و گزارش نها
نمود و براساس  یمارائه  يمرکز تهینموده و در جلسه کم يهمه دانشکده ها را جمع بند ینیتکو یابیگزارش ارزش زین تهیکم ریو دب

امل مشکالت ش ییگزارش نها تهیکم ریشد. دب یارائه م تهیکم نیا يمرکز يشوراتوسط  يشنهادیپ يراهکارها ان،یمشکالت دانشجو
 سییتوسط ر تهیشده کم ينمود. گزارش گردآور یارائه م تهیکم سیرا به سرپرست و رئ يشنهادیپ يبه همراه راهکارها انیدانشجو

رؤسا و  یامو بازخوردها خدمت تم مصوباتآن جلسه در قالب  يدانشگاه مطرح شده و بازخوردها یآموزش يدر جلسه شورا تهیکم
 شد. یارسال م یعلم ئتیه يدانشگاه و اعضا یآموزش يگروهها رانیدانشکدهها، مد یآموزش نیمعاون
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 گزارشات ارائه شده آمار

 ارائه

 یبه صورت کم یآموزش يگروه ها رانیبازخورد مد افتی) ارائه بازخورد در ج

گروه جهت  رانیدانشکده ها و مد یجامع به تمام یمنظم در قالب گزارش يداده ها، بازخورها يمطالعات پس از جمع بند مرکز
 ندیو مجدد فرآ شد یارسال م رهیاستاندارد نداشتند و غ يمحتوا ایداشتند  یناکاف يکه محتوا یالزم در خصوص دروس يها يریگیپ

 يآموزش مجاز يادر جلسات شور یکم جینتا نیارائه شده است. همچن ریاز گزارش ها در ز يا هکرد. نمون یم دایبازخورد ادامه پ
. شدیارائه م ياهدانشکده  يروسا ازیو در صورت ن یآموزش نیالزم به معاون يگرفت و بازخورد ها یقرار م یطرح و مورد بررس زین

 .دگروه ها و دانشکده اماده شدن د،یدر سه سطح اسات یگزارشات کم

  

 يآموزش مجاز یو کم یفیک يبر شاخص ها يآموزش مجاز تیفیمدل بهبود ک یپنجم: سنجش اثربخش هدف

ارائه شده  یآموزش يمحتواها تیفیدر خصوص ک انیدرصد دانشجو 30؛  1399در سال  رانیفراگ يها افتهی جینتا لیاساس تحل بر
 نیا 1400ر سال دکه  یخوب را انتخاب کرده اند در حال اریخوب و بس يها نهیروم، گز يو آموزش همزمان در اسکا دیدر 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 محتواهاي مجازي 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%   
   

 يآموزش مجاز تیفیبر ارتقاء ک  یاصالح يبازخوردها ریتأث یابیارزش

بود، اما  5/30+) 34/2(  یدر ترم اول و قبل از ارائه بازخورد اصالح ان؛یاستاد بر حسب نظر همتا یابینمره ارز نیانگیم ج؛ینتا مطابق
 يطبق آزمون آمار جیتان نیکه ا افتیارتقاء  1/36+) 65/3در ترم دوم به عدد ( يدوره توانمندساز يو برگزار یبعد از بازخورد اصالح

 ).p<0.012دار بود ( یمعن یزوج یت

 بود، اما بعد 5/35+) 94/2(  یدر ترم اول و قبل از ارائه بازخورد اصالح رگروه؛یاستاد بر حسب مد یابینمره ارز نیانگیم ج؛ینتا مطابق
 یت يطبق آزمون آمار جینتا نیکه ا افتیارتقاء  6/41+) 65/3در ترم دوم به عدد ( يدوره توانمندساز يو برگزار یاز بازخورد اصالح

 ).p=0.031بود ( ارد یمعن یزوج
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 يآموزش مجاز یابیدر خصوص ارزش یعلم ئتیه ياعضا دگاهید نییتع

درصد  87 یلکبه دست آمد و به طور  9/4+ 6/1  یابیارزش ندیفرآ نیدر خصوص ا دینمرات نگرش اسات اریو انحراف مع نیانگیم
شما از مشارکت  تیرضا زانیم یبه صورت کل«داشتند. به عنوان نمونه پاسخ به سوال  تیاحساس رضا ندیفرآ نیاز شرکت در ا دیاسات
 17و  »ادیز«و  »ادیز اریبس« نهیدر گز دیدرصد اسات 83» باشد؟ یکننده) چقدر م یابیارز ایو  شونده یابیطرح (به عنوان ارز نیدر ا

 را انتخاب کرده بودند.» متوسط را« نهیگز دیدرصد اسات

 

 يآموزش مجاز یابیدر خصوص ارزش انیدانشجو دگاهید نییتع

باشد. به  یم ریکردند به شرح جدول ز لیرا در سامانه هم آوا (سما) تکم یکه پرسشنامه نظرسنج انینفر از دانشجو 3301 نظرات
خوب را  اریخوب و بس ي نهیگز يآموزش مجاز تیوضع یابیدر پاسخ به سواالت ارز انیدرصد  دانشجو 80تا  50 نیب یطور کل

 انتخاب کردند.

  

 یمدل بر شاخص کم ياجرا یاثربخش

دار شاخص  یعنروم ارتقا م يسامانه اسکا قیو ارائه دروس همزمان از طر دیارائه دروس در سامانه نو یکم يشاخص ها یبررس با
 است يارائه آموزش مجاز یکم يبر بهبود شاخص ها ندیفرآ ریامر نشان دهنده تاث نیقابل مشاهده است و ا يها

 

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 
اساس 

ورود به 
 سیستم

تعداد 
دانشجو 
فعال بر 
اساس 
فعالیت 

در 
 درس

درصد 
دانشجوي 

 فعال

ترم  1400-99نیسمال دوم 
 0.97948 4266 4582 4678 %98 799 818 1619 سوم اجرا

ترم دوم  1400-99نیسمال اول 
 اجرا

1982 858 826 96% 5348 5130 4728 0.95924 

ترم اول  99-98نیسمال دوم 
 اجرا

1661 858 829 97% 5010 4685 4598 0.93513 

 شیافزا يمجاز يریدگایو  یاددهیها  تیفعال ریتعداد جلسات کالس همزمان و سا د،یارائه شده در سامانه نو يتعداد محتوا یبررس با
 شود. یمدل مشاهده م يدار پس از اجرا یمعن
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تعداد 
 منابع

تعداد منبع 
به ازاي 

 درس

تعداد 
کالس 
مجازي 

از طریق 
 نوید

تعداد 
کل 

 فعالیت

تعداد 
کالس 
اسکاي 

 روم

تعداد کل 
فعالیت 

مجازي به 
 ازاي درس

ترم سوم  1400-99نیسمال دوم 
 اجرا

23108 18.2816 450 40427 9876 24.9704 

 19.7805 4844 39205 415 17.5249 24605 ترم دوم اجرا 1400-99نیسمال اول 
 21.0692 0 34996 96 15.0561 22825 ترم اول اجرا 99-98نیسمال دوم 

 يبا محتوا دار در دروس یکاهش معن يدروس تئور یکم يشاخص ها زانیم یبا بررس یاز نظر ارائه دروس به اندازه کاف نیهمچن
حضور  نیان و همچنهمزم ياز اموزش ها عیشود الزم به ذکر است در ترم آخر ارائه دروس با توجه به استفاده وس یمشاهده م یناکاف
 جبران شده اند. زین یناکاف يمحتواتعداد  نیا انیاز دانشجو یبرخ

تعداد  دانشکده
درس 
 تئوري

تعداد 
درس 

تئوري با 
محتواي 

 ناکافی

محتواي 
دروس 
 تئوري

تعداد حدافل 
 محتوا ي

 دروس تئوري

تعداد انحراف 
محتواي دروس 

 تئوري

ترم سوم  1400-99نیسمال دوم 
 اجرا

1126 105 11716 7118.68 475.475 

 1709.25 9762.2 12428 220 1419 ترم دوم اجرا 1400-99نیسمال اول 

 1866 13917 19144 192 1211 ترم اول اجرا 99-98نیسمال دوم 

  

 يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم يالگو يو اجرا یششم: بازطراح هدف

زودن ناظر اف رینظ يکه موارد يشد. به طور یبازطراح یقبل يبر اساس بازخوردها يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم يالگو
رائه اجهت  یجلسات هفتگ يبرگزار ان،یبه دانشجو یجهت پاسخگوئ نگیکتیاستفاده از سامانه ت ،يریجهت کاهش سوگ یخارج

 ؛يفرد یصاصاخت يبه صورت مستمر و ارائه مشاوره ها يتوانمندساز يکارگاه ها يدانشکده ها، برگزار یآموزش نیزارش معاونگ
دانشگاه  یوزشآم يبا پشتوانه مصوبات شورا ؛يآموزش مجاز تیفیک نیبهبود و تضم تیریمد يالگو ی. پس از بازطراحدیاعمال گرد

 دانشگاه مورد اجرا قرار گرفته است. يو شورا
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 یکیالکترون يریادگی: ندیفرآ طهیح

 

 
 

 

بر استدالل و نقد  یمبتن ياو اصول رفتار حرفه یآموزش اخالق پزشک یابیاجرا و ارز ،یطراح

 يرشته ا نیب کردیرو کی: یعلوم پزشک انیدانشجو يشده برا يساز هیشب يچالشها

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 

 

 زی: تبردانشگاه

 

و  يو دانشکده پرستار زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یگروه اخالق پزشک نیمشترك ب ندی(فرا دی: دکتر مژگان بهشندیفرآ صاحب
 )زیتبر ییماما

 

 ،يخامنه ا دیدکتر سع ،یدکتر طاها صمدسلطان ،یتوان ییفاطمه مال ،یرحمان نیفرشد، پرو فی: دکتر مهران سندیفرآ همکاران
محمد بهره  ،یلیسل دهیفر دگر،یص میمر ،ییرضا یمجتب ،يصفر نیام ،يموسو دیدکتر سع ان،یدریصالح ح ه،یزاد یتق یدکتر عل

 یمیمند، مهتاب کر

 

 سازي هیشب يبر استدالل و نقد چالشها یمبتن اي و اصول رفتار حرفه یآموزش اخالق پزشک یابیاجرا و ارز ،ی: طراحیکل هدف
 يرشته ا نیب کردیرو کی: یعلوم پزشک انیدانشجو يشده برا

 

 :یاختصاص اهداف
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 يچالشها نهیتجارب حرفه مندان حوزه سالمت در زم لیجامعه با تحل ازیبر ن یمبتن انیدانشجو یآموزش يازهاین نییتع -
 یآموزش کولومیکور یو بررس ینیاخالق بال

رشته  نیب کردیشده با رو يساز هیشب ینیاخالق بال يبر استدالل و نقد چالشها یمبتن یکیالکترون یبرنامه آموزش یطراح -
 انیبا مشارکت دانشجو يا

رشته  نیب کردیشده با رو سازي هیشب ینیاخالق بال يبر استدالل و نقد چالشها یمبتن یکیبرنامه آموزش الکترون ياجرا -
 يا

شده با  سازيهیبش ینیاخالق بال يبر استدالل و نقد چالشها یمبتن یکیبرنامه آموزش الکترون يریادگی يامدهایپ یابیارز -
 يرشته ا نیب کردیرو

 یآنان از برنامه آموزش تیو رضا یدر برنامه آموزش انیمشارکت دانشجو زانیم یابیارز -
 ینیاخالق بال هايچالش يساز هیبر شب یمبتن یکیبرنامه آموزش الکترون يو اجرا یپروتکل طراح نی: تدويکاربرد هدف -

مراقبت  يها میتاستدالل و تفکر نقادانه در قالب  يمهارتها تیو تقو يبا هدف بستر ساز یدروس اخالق پزشک سیتدر يبرا
  ییسالمت دانشجو

 

 مسئله: انیب

 سالمت مندانهحرف يدر عملکردها اياخالق حرفه تیاست رعا یاز فلسفه علم اي شاخه و هاانسان یزندگ ریناپذ ییبخش جدا اخالق
 یطیاه با شراخود،گ ینیبال يدر عملکردها ،پزشکی علوم در حوزه نی). شاغل1(باشدمی ترمهم و ترحساس یابعاد مراقبت رسای از

انتخاب  يوده وبرامواجه ب یبا معضالت اخالق وستهی) آنها پ2به دنبال دارد( یو اخالق یقانون يامدهایپکه  شوندیمواجه م یحساس
معضالت  ییاسانسبت به شن دی). آنها با2(ازدارندین یاخالق هايو اقدام، به اصول ودستورالعمل يرگیمیجهت تصم نهیگز نیبهتر
 هايتا ارزش کندمیبه آنها کمک یآمادگ نای. باشندکامل داشته یمادگآ يرگیمیخود حساس بوده و جهت تصم يحرفه یاخالق
 ).3کنند( تیریرا مد ینیبال طیمح یقنموده ومعضالت اخال تیرا رعا مارانیداده، حقوق ب حیترج یشخص هايرا بر ارزش ايحرفه

 سیبرتدر یبتنمآموزش  ولی) 4(استکرده دایپ پزشکیدر علوم يا ژهیو گاهیامروزه جا اياخالق حرفه از،آموزشین نیتوجه به ا با
درآموزش اخالق  تحول جهیسالمت کشور برآورده سازد، در نت ستمیرا درس یاخالق پزشک یآموزش يازهاین تواندینم ییبه تنها ينظر

افراد  يریادگی هايهم سبک ی). از طرف4جامعه، ضرورت دارد( يازهایبر ن یآموزش مبتن دیجد يهاو استفاده از روش یپزشک
). 5(دهندا پوششرتفاوتها  نیو متنوع باشند که بتوانند ا ریانعطاف پذ ايباندازه دیبا سیتدر هايروش نیمتفاوت هستند، بنابرا

 تراثربخش یآموزش هايبرنامه يتوسعه که دادنشان زین ینیبال لکردشکاف موجود در انتقال دانش از کالس درس به عم نهمچنی
 ).6(دارد کامل ضرورت

 يساز هیبشاست.  يپداگوژ کردیرو بریکه مبتن باشدیم شدهيسازهیشب یاستفاده از مدل آموزش ،یآموزش نینو ياز روش ها یکی
نقش و  يفایچون ا هاییکینموده و با تکن دیرا تقل ینیبال یواقع  طیمح کیاست که  هاییتیفعال س،یروش تدر کیبه عنوان 

 هايتیمشابه واقع یببا تجار انیروش، دانشجو نی. در اشودیم یطراح ،يو مطالعه مورد وهایسنار میتنظ ،یآموزش هايلمیاستفاده از ف
 ).7(ندیاو با تفکر نقادانه، مسئله را حل نم یاصول و قواعد آموزش تیبارعا شودمی خواسته هاآن از و شدهمواجه یزندگ
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 ریفعال فراگ مشارکت يبرا یفرصت ،يریادگی يبرا دیامن و بدون تهد یطیضمن فراهم نمودن مح ،يساز هیبر شب یمبتن هايتیفعال
تالش  ،يساز هیشب وهی). درآموزش به ش8و ارائه بازخورد را داشته باشد( نیمرجهت ت یکاف يزهیاست تا انگ يدرکسب مهارت فرد

 ).9گردد( یواقع آموخته شده قابل انتقال به جهان میشود که مفاه کینزد یواقع طیقدر به شرا نآ يریادگی طیاست که شرا نیبرا

باعث  تواندیم ،یواقع طیدر مح یاخالق دهیچیپ يتهایموقع يدر اداره ،یعلوم پزشک انیدانشجو یکه عدم مهارت کاف نیبه ا باتوجه
 و سالمت خدمات ارائه دهنده هايسازمان) 10(شود انیو کاهش اعتمادبه نفس دانشجو مارانیبه ب یو روح یجسم هايبیآس

آموزش  يبرا شدهيساز هیشب هايموظف به استفاده از روش ماران،یوارده به ب يها بیو آس خطربه منظور کاهش  ،آموزشی موسسات
و  شدهنش کسبدا شتریب يماندگار ،باعثيساز هیشب برمبتنی آموزش که انداثبات کرده یبخوب قاتی). تحق11(باشندیم انیدانشجو

حل مسئله  ییتوانا و ینیبهبود قضاوت بال ران،یاعتماد به نفس فراگ قامنجربه ارت تیمورد نظرشده، و درنها هايمهارت ترعیکسب سر
 ).12(گرددیم

 :باشدیم لیبشرح ذ یدرآموزش علوم پزشک يتحول و نوآور هايبسته از سه بسته يحاضر در راستا یآموزش ندیفرآ

 ياخالق حرفه ا ياعتال بسته

با  یآموزش يانطباق محتوا امکان ،یآموزش دهیا نیا يساز ادهیبر ارزش: با پ یمبتن یبرنامه درس یمدل بوم يو اجرا یطراح-1
 منطبق خواهد بود. یبوم هايبا ارزش شتریوجود داشته و ب نیدر بال یواقع هايمشکالت و چالش

 یدر نظام آموزش عال یزشکپ يو ارتقاء ارزشها و اخالق حرفه ا یشناس بیآس ،یازسنجین ،یبان دهیو استقرار نظام د یطراح-2
ر بوده و با استقرار پرتکرا اخالقی معضالت و هاچالش نییو تع یآموزش یازسنجیر نمستلزم انجام مستم ده،یا نیا يساز ادهیسالمت: پ

اقدامات  ینیبال طیدر مح اياخالق حرفه يارزشها يشده و در جهت ارتقا یشناس بیآس ايحرفه اخالقمستمر، معضالت  یازسنجین
 .داییبه اجرا درم يهدفمند

 

 آموزش پاسخگو و عدالت محور بسته

 ايربوط به اخالق و رفتارحرفهمجامعه: مشکالت  يازهایبر ن یمبتن یآموزش يازهاین یابیو ارز ییو استقرار نظام شناسا یطراح-1
همواره  يماریمت و بسال يالگوها رییجامعه و تغ طیبسته به شرا زین یآموزش يازهایدر جوامع مختلف و در طول زمان ثابت نبوده و ن

 .باشندیم رییدرحال تغ

الزمست  یآموزش هايبرنامه ،یبلقبه بند  تیجامعه : با عنا يازهایبه ن ییپاسخگو يدر راستا یآموزش يبرنامه ها يو بازنگر نیتدو-2
 محقق گردد. ايدر آموزش اخالق و اصول رفتار حرفه ییو اجراگردد تا پاسخگو میجامعه تنظ یواقع يازهاین نیتام يدر راستا

ارائه دهندگان خدمات  و انیدانشجو د،ینفعان، اسات يگزاران، ذ استیس يمناسب برا زشیو انگ تیحساس جادینظام ا یطراح-3
 جامعه یواقع يازهایبه ن ییسالمت به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگو

 يزیبرنامه ر ،یوزشآم ندیفرآ نیا يساز ادهی: با پیعلوم پزشک یانسان يروین تیترب تیریو مد يزیو استقرار نظام برنامه ر یطراح
 .واهد بودتفکر نقادانه خ يجامعه و توام با پرورش مهارتها یواقع يازهایو ن طیبر اساس شرا یانسان يروین تیترب يبرا
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 :یآموزش یدانش پژوه ندیفرآ ياجرا ضرورت

 تیانش، حساسآن در ارتقاء د تیو اهم یآموزش نینو يها وهیش يریبا به کارگ يریادگیمثبت  يامدهایپ ،یبر شواهد علم مرور
 ندهیسالمت آ میت يامروز که اعضا یعلوم پزشک انیرا مشخص کرد. دانشجو رانیفراگ ايو رفتار حرفه یو استدالل اخالق یاخالق

 هايتیود با موقعخروزانه  یو همراهان آنها داشته ودر عملکرد مراقبت مارانیبا ب يمستمر ايهکشورمان خواهندبود، ارتباطات حرف
فعال انجام  يریادگیاثربخش  هايآنها با استفاده ازروش یاخالق تیو ترب متعلی است الزم لذا هستند،مواجه ايدهیچیپ یاخالق
 ).12شود(

خالء عدم  ،يماریب کیدر مراحل پ يبه سمت مجاز ياز شکل حضور یآموزش يبرنامه ها لیوتما 19 دیکو يماریب یپاندم وعیبا ش 
که ذهن  یاحساس شد. سوال شتریب یآموزش درس اخالق عمل يدر حوزه ژهیبو ياثربخش و کارآمد مجاز يبرنامه ها به یدسترس

 نیتمر يه براکرا  یگروه هايتیو فعال یآموزش عمل هايتوان برنامه یچگونه م"که:  بود نیکرده بود، ا ریرا درگ يندیفرآ میت
ود، ب سریکوچک م يبصورت بحث در گروهها یبسادگ يحضور هايالزم بود و قبال در کالس یاخالق يریگ میاستدالل و تصم
 نیچن ياجرا يو سابقه یآموزش يدر سطح کشور نشان داد که محتوا یشواهد و متون علم یفراهم نمود؟ بررس يدرآموزش مجاز

فعال بود،  يریادگی يکه الزمه يمجاز يدر فضا یتعامالت گروه شیو افزا رانیفراگ دنیبا به چالش کش يبه شکل مجاز ییتهایفعال
 وجود نداشت.

شده  يداگذارص دیبشکل اسال یآموزش يبا استفاده از بسته ها سیتدر ایبرخط  وهیدر ش یتعامل یآموزش به روش سخنران یطرف از
عمول آموزش مخط) که به عنوان روش غالب و بر ری(روش غ يمجاز يدر فضا یمتن يوهایسنار لیبصورت نقد و تحل فیو ارائه تکل

 انیدانشجو نیا یزطرفرا نداشت. ا ايموردنظر از درس اخالق حرفه يریادگی يامدهایالزم بر پ یخشاثرب رفت،یبکارم یدر دوران پاندم
وم با معضالت و خود را آغاز نموده و  الزم بود به طور مدا يحرفه ا تیسالمت، فعال میت يبه عنوان اعضا کینزد يا ندهیدر آ

بر آن  يندیرآف میحساس را داشته باشند، لذا ت يتهایدر موقع یاخالق يرگیمیتصم ییتوانا دبای و شوندمواجه  یاخالق هايچالش
ده در قالب ش يساز هیمدل اموزش شب مانند یآموزش نینو يراهبردها ان،یتفکر نقادانه دانشجو هايمهارت تیشد به منظور تقو

 يواجهه با چالشهامدر  یاخالق يریگ میصمانجام استدالل و ت يبکاربرده و آنها را برا يواحد اخالق حرفه ا سیرا در تدر PBLروش 
 آماده سازند. یواقع يایدن

 گرفتهتفاده قرارکمترمورد اس یروش در حوزه اخالق پزشک نیمختلف علوم، ا هايدر آموزش حوزه سازيهیاستفاده از روش شب رغمیعل
ه بود. لذا الزم بود اجرا نشد انیدانشجو یدر تعامالت گروه لیبا امکان فراهم کردن فرصت تحل یکالکترونی آموزش برنامه قالب در و

آموزش  ستمیا در ساجر براي بلکه شود،داده  قیحوزه، تطب نیا یبه اهداف آموزش لین يبرا ،یراهبرد آموزش نیا شناسینه تنها روش
تعامالت  جادیه اآنها و نحو دنیو به چالش کش يریادگی-یاددهی ندیدر فرا انینمودن دانشجو ریالزم درمورد درگ داتیتمه ،يمجاز

مختلف،  هاييلوژمتدو قیبا تلف ،يریادگی يامدهایپ يبرآن شد بمنظور ارتقا يندیفرآ میشود. لذا ت دهیشیاند يمجاز يدر فضا
 نیبا درك ا شده به اجرا درآورد. يساز هیشب يتهایدر موقع ینیاخالق بال يچالش ها لیبر تحل یرا مبتن PBLآموزش به روش 
 خود را آغازکرد. تیفعال يندیفرآ میموجود ت یآموزش يضرورت و خالء ها

 

 :یخارج اتیتجرب

 يریدر زمینه بکارگ Google Scholar, ،Scopus, Web of sciences, PubMed یعلم هايگاهیشواهد در پا جستجوي
با  2020تا  2000در بازه زمانی سال هاي  یعلوم پزشک انیدانشجو يبرا یدرس اخالق پزشک سیروش آموزش شبیه سازي در تدر
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, انجام شد. از بین شواهد   Education ,Medical Ethics Simulation, Professionalism  هاياستفاده از کلید واژه
به دست آمده، مقاالت مروري در زمینه شبیه سازي و مطالعات مداخله اي انجام شده در مورد تأثیر روش شبیه سازي بر  یعلم

 راً یبودکه اخ هاییجمله روش از سازيهیشب قیانتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. آموزش از طر ،یدانشجویان علوم پزشک يریادگی
روش در آموزش علوم  نیا عیکاربرد وس دیمو یو خارج یمطالعات متعدد داخل باشندیفعال بشدت مورد توجه و عالقه م يریادگیدر 

)، 15ت(یو سطح رضا يریادگی زانی) ، م14مختلف( هايدر رشته ینیبال هاي) ومهارت13( یآن در ارتقاء بعد مهارت یمختلف واثر بخش
 يرگیمیبه  تصم ترعیسر دنیاعتماد به نفس و رس شی) ، افزا17(یپزشک ي)، کاهش خطاها16(ینیپرورش قضاوت بال

 .باشندی)م18(یینها

 تیسالمت و امن شیفزاا -1نموده است: انیصورت ب نیرا به ا يشببه ساز قیاز طر یآموزش پزشک يایاز مزا یبخش Jeffrey مطالعه
 ).19است( مارانیدر درمان ب یسه مورد از ارکان اصل نیادرمان که  نهیکاهش هز -3 یپزشک يکاهش خطاها -2 ماریب

 هیفاده از شبنشان داد که است یپزشک انیدانشجو يدرکشور هلند بر رو  2014وهمکاران درسال  Lis یتجرب مهیمطالعه ن جینتا
 ).20ثر باشد(مؤ نهیزم نیدر ا ینیبال هايبهبود مهارت نیو همچن يخودکارآمد زانیدرگروه مداخله توانسته در ارتقاء م يساز

 .ارائه شده است 1بکار رفته در جدول شماره  يدر خصوص روشها یخارج یاز مرور بر شواهد و تجارب علم يا خالصه

 

 :یداخل اتیتجرب

با عنوان 1388سال پروژه و همکاران که در يمجر یدانش پژوه ندیتوان به دو فرآ یم زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یتجارب آموزش از
اجرا و  ،یبا عنوان طراح1394ودرسال  یمحصوالت آموزش طهیدر ح يوتریکامپ سازيهیبا روش شب يپرستار يجرهایآموزش پروس

 يامه هابرن يو بازنگر نیتدو طهیکه در ح ايرشته نیب کردیفعال و رو يبا روشها یعمل ياربرنامه آموزش اخالق پرست یابیارز
 لیورت اجرا و تحلبص یدرس اخالق عمل يزریدانشگاه انتخاب شدند اشاره کردکه در آن برنامه دهیبرگز يندهایبه عنوان فرآ یآموزش
 از دادکهو نشان  شدیداده م شیاستاندارد نما ماریب کیان با یشده در کالس درس توسط دانشجو سازيهیشب یاخالق يوهایسنار
از مرور بر  ي(خالصه ا21(باشدیم یتجربه لذت بخش و جذاب و به دور از کسالت و خستگ کی ،يریادگیتجربه  نیا اندانشجوی نظر

 ارائه شده است. 2بکار رفته در جدول شماره  يدر خصوص روشها یداخل یشواهد و تجارب علم

آن در  تیو اهم سیدر تدر یآموزش نینو يها وهیش يریبا به کارگ يریادگیمثبت  يامدهایآثاروپ ،یتوجه به مرور بر شواهد علم با
 يریگادی قیو لزوم تعم یدروس اخالق پزشک تی. باتوجه به اهمباشدیمشخص م رانیارتقاء سطح دانش، نگرش ومهارت فراگ

آموزش  ياز روشها وجود نداشته و الزم بود انیدانشجو يبرا يحضور يکالسها يبرگزار امکانکرونا  یدر پاندم نکهیوا ان،یدانشجو
 سیموزش تدرآ يبرا يآموزش مجاز نینو يمحتوا و روش ها یاز راه دور بطور کارآمد استفاده گردد، لذا ضرورت داشت ضمن طراح

چالشها  نگونهیبا اه مواجه يرا برا انیوتفکر نقادانه دانشجو یاستدالل اخالق يمربوطه، مهارتها هايو کارگاه يواحد اخالق حرفه ا
 . میینما تیتقو

 

 ):یمختصر(فارس شرح



 

296 

شده،   سازيهیشب ینیالاخالق ب يو نقد چالشها لیبر تحل یمبتن یکیبرنامه آموزش الکترون یابیاجرا و ارزش ،یطراح يبرا يزری برنامه
 يساز ادهیپ  Development، توسعه, Design ی، طراحAnalysisلیتحل يمشتمل بر گامها  ADDIEبا استفاده از مدل 

Implementation یابیو ارزEvaluation  انجام  لیبه شرح ذ یکیآموزش الکترون طهیدر ح یآموزش ندیانجام شد. مراحل فرآ
 گرفت:

 

 :يساز آماده

 يهنر میرشد و تا یکارشناس يدانشگاه و دو نفر دانشجو یدروس اخالق پزشک نیمشتمل بر چند نفر از مدرس يندیفرآ میابتدا ت در
 تیعالقمند به فعال )و  افراديهنر تیفعال نهیشیبدون پ ای( با  یشینما يهنرها نهیدر زم تیعالقمند به فعال انیمتشکل از دانشجو

 نهیشیدم پمورد نظر و اهداف و روش کار مورد بحث قرار گرفت. با توجه به ع دهیشده و ا لیتشک یآموزش اخالق پزشک يبرا
مراحل  شرفتیا پالزم همگام ب يمطالعه و آموزش به منظور کسب توانمند ،يهنر میعالقمند ت ياز اعضا یدر برخ يهنر يتهایفعال

 نیپروژه و تدو يجراا يبرا يزیو پروژه آغازشد. پس از برنامه ر دهیگردپروزه فراهم  ياجرا يالزم برا علمی منابع. گرفتکارانجام 
اه مطرح و مورد اخالق دانشگ يو شورا یگروه اخالق پزشک يدر جلسات شورا یآموزش یدانش پژوه ندیفرآ نیپروژه، ا ياجرا اتیکل

به  انیدانشجو ،آموزشیهر برنامه ياز اجرا لقب ،یگروه يبا هم و بااستاد وانجام کارها رانیتعامل فراگ يقرار گرفت. برا بیتصو
و  تهایو نظارت بر روند فعال يقش تسهبلگرنهر گروه با افزودن استاد جهت  يبرا یگروه واتساپ کیو مینفره تقس 6-8 يگروهها

 .  شدیم لیمشارکت تمام اعضا تشک

 

 تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي: چگونگی

 ،یکیالکترون یزشآمو يمحتوا هیفراهم بود به منظور ته يدر دانشگاه تا حدود يکالس مجاز يو نرم افزار يسخت افزار هايرساختیز
با  یآموزش یازسنجیمنظور، ابتدا ن نی. بدردیو عدالت محور انجام گ یاجتماع ییبرپاسخگو یمبتن یآموزش يازهاین نییالزم بود تع

 طیرمحد ياخالق حرفه ا هايتجارب پرسنل سالمت در خصوص چالش نییمرحله شناخت و تب نیانجام گرفت. هدف ا یفیک کردیرو
لف وابسته به دانشگاه مخت یصورت که به مراکز درمان نیانجام شد، به ا يبه صورت واقعه نگار یازسنجنی انجام اول بود. مرحله نیبال

 ایواجه شده که با آن م نیدر بال یمعضالت اخالق ای زیچالش برانگ تیمراجعه شده و درخواست شدکه هرگونه موقع یعلوم پزشک
ه اطالعات در مراکز، از ما قرار بدهند، سپس با افراد مطلع و عالقمند به ارائ اریدر اخت یرا به صورت کتب شدهافتیاز آن در یگزارش

 یبحث گروه ساختارمند و مهین قیعم يمصاحبه تجلسا يپرستار نیاتاق عمل، پرستاران و مسئول يستهایجمله، پزشکان، تکنولوز
 ث قرار گرفتند.مورد بح نیدر بال یاخالق هايمعضالت و چالش 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 يازهاین نییتع يکه برا کردیم جابیا ايدرس اخالق حرفه تیماه
 يریادگی گرید هايطهیرا در ح رانیفراگ يورود يمناسب، رفتارها ییبسنده نکرده و به روشها باشندیم یشناخت طهیبر ح یمبتن

شود.  دهیسنج یعلم هايگروه هدف به روش یو عملکرد اخالق یاخالق تیبود حساس ازین ،یاخالق یآگاه بر. لذا عالوه میهم بسنج
شده در  نییهمراه با موضوعات تع یو مرور بر متون علم انیپرسنل سالمت، دانشجو یازسنجنی حوزه سه از آمدهبدست جینتا

 وهایمشخص شد. سنار یاخالق يوهایسنار هیته يبرا یاصل یضوعمو يداده شده و محورها قیبا هم تطب یآموزش يها-کولومیکور
 يمدرس و دو دانشجو کی(  يندیتوسط سه عضو گروه فرآ سمیو اصول پروفشنال یپزشک ستیاصول اخالق ز ي طهیدر دو ح
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 وهایسنار نیدرسم شنهاداتیارائه شد. پس از اعمال پ یاخالق پزشک نیمحتوا به مدرس دییتا يارشد) نگارش شده و برا یکارشناس
 .دیارائه گرد يهنر میو اجرابه ت نیتمر يو اصالح برا ینیشده و پس از بازب لمنامهیبه ف لیتبد

 انیاز دانشجو اوهیسنار ياجرا يگنجانده شد. برا زین گرید یمشخص شده وعالوه برآن چند مورد اخالق یموضوع اصل ویهر سنار در
ه و بارها شد يلمبردارفی هامستمر پالن ناتتمری از پس. شد)کمک گرفتهSkill lab( مارستانیو ب نیبال طیمشابه مح یطیدرمح

رح چند ط -2 ،یچالش اخالقبا  ویسنار ياجرا -1شامل یآموزش يانجام شد. هر محتوا نیتدو تیاقرارگرفت. در نه ینیمورد بازب
توسط  يبحث نظر -5 ،یات کارگروهارائه گزارش -4 انیدانشجو یانجام تعامالت وکارگروه يزمان برا صیتخص -3 ،یسوال چالش

بود  یاخالق حیکردصحیبا رو ویمجدد همان سنار ياجرا -6مورد نظر،  يویسنار یاخالق هايدر خصوص چالش یاخالق پزشک دیاسات
 9ه مشتمل بر  شد هیته یکیالکترون يمحتوا یی). نسخه نها1وستیشد.(پ یپاسخ  داده م هیاول يویسنار یکه در آن به سوال چالش
موجود  تیهت روج ویدرا لبود که در گوگ ینیاخالق بال ياز چالشها ايو اصول رفتار و تعهدات حرفه یستیموضوع از اصول اخالق ز

 .شدارائه  یاخالق پزشک نیبه مدرس دییو تا یبررس يبرا لیفا نی. اباشدیم

 سازيشفاف  -1:ازمراحل متشکل بودکه شده هیته نامهوهیو در قالب ش میتنظ  PBLبر اساس روش  یبرنامه آموزش ی: قالب اصلاجرا
 هايحلراه -6مشکل، يبندتیواولو اهداف نییتع-5ممکن، يهاحلراه ییناساش-4مسئله،  لیبحث/تحل-3مسئله فیتعر -2م،یمفاه

 قدامات الزم بود.اراه حل و انجام  نیبر اساس انتخاب بهتر سئلهحل م-7حل مشکل و يممکن برا

 يکار ياددرگروههابا نظارت است انیدانشجو و،یبخش اول هرسنار شیبعد از نما ،یکیروش در آموزش الکترون نیا يساز ادهیپ يبرا 
ساله م -2نموده  يمفهوم مورد نظر را شفاف ساز يچت نوشتار ای و سیبا اشتراك گذاشتن و -1:کردندیم یمراحل را ط نیواتساپ ا

نموده  لیپرداخته و موضوع را بحث و تحل کیاصول تئور يبر مبنا یبه ارائه استدالل اخالق یگروه يابا بحث ه -3کرده  فیرا تعر
هداف را ا -5نموده  شنهادیپ یازمواردآت يریشگیخود را جهت حل چالش و پ شنهاداتیپ سپس با روش بارش افکار راه حل و -4
. کردندیحل معضل انتخاب م يراه حل را برا نیبهتر -7و هنمودرامطرح یحل معضل اخالق يممکن برا هايراه حل-6 نییتع

ه داشت.  در هر شده را بعهد نییتع یو ارسال گزارش در بازه زمان يبحثها،جمع بند تیهدا تیدر هر کارگروه مسئول میسرپرست ت
 200تا  100 نیساعته ب 5هر کارگاه  یو در ط يمجاز يتعامل در فضا 40تا  20 نیب ویطرح هر سنار یاز کارگروهها، در ط کی

 1000-2000تعامالت حدود  کارگروه، تعداد 10گرفت. با در نظر گرفتن حدود  یصورت م يداریو شن يداریتعامل بصورت چت د
 يرت لزوم برا) پس از اتمام برنامه،مدرس درصو2وستیبود.(پ رینظ یب يمجاز يتعامالت در فضا يآماربرا نیکه ا درسییمورد م

از اعضا  کیهر تیالمشارکت و فع زانیداد و م یبه گروه ارائه م ییبازخوردها ران،ینادرست فراگ هاياصالح برداشت شترویب حاتیتوض
 )3وستیکرد. (پ یرصد م زیدر واتساپ ران يکار يدر گروهها

 فرمپلت به اجرادرآمد. سه یمراحل ،يمجاز يدر فضا نیمدرس يو بحث ها یآموزش يارائه محتوا هايپلتفرم یخصوص طراح در
و بطور مشروح در  ستبرداریهر دانشگاه قابل بهره مجازي آموزش امکانات برحسب که استشده شنهادیپ یبرنامه آموزش ياجرا براي

 :شوندیم یمعرف کیبخش بشکل شمات نی)در ا4وستپی(اندداده شده حیتوض وستیپ

 کیهر  يامدهایو پ طیو شرا يساز هیبر شب یمبتن یکیآموزش الکترون سازي ادهیپ هايکیو تکن متدها

 1 شکل

 2 شکل

 3 شکل
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 یشیآزما ياجرا يدوم برا کردیاستاد و دانشجو، رو نیمناسب ب یرابطه تعامل يبرقرار نیاجرا و همچن تیفیتوجه به سهولت و ک با
در  ندیفرآ اتییزجبود.  کردیرو نیدر ا ياز روش ابتکار انیدانشجو يباال يتمندیاز رضا یکالسها حاک یابیکالس انتخاب شد و ارز

 نشان داده شده است. 4شکل 

 4 شکل

شت درمان و وزارت بهدا یاخالق پزشک يشورا یمسئول کارگروه آموزش یپروژه، با اطالع و هماهنگ يو اجرا یمراحل طراح هیکل
 شد. یو بازخورد گرفته م دهیارائه گرد يانجام گرفته و گزارشات مرحله ا یآموزش پزشک

 

 :یابیارز

قبل  انیدانشجو ايو رفتار حرفه یاستدالل اخالق ،یاخالق تیحساس ،ینمرات دانش اخالق نییاز تع یروش آموزش نیا یابیارز جهت
موثر بودن  انگریب ،لیتحل جیاستفاده شد. نتا ینیاخالق بال هايچالش سازيهیبرشب یمبتن یکیبرنامه آموزش الکترون يو بعد از اجرا

-هیبر شب یندوگروه (کاربران آموزش مبت نیب يریادگی يامدهایپ سهیمقا نیبود. همچن یمورد بررس هايطهیح یآموزش در تمام
 یمتن يوهایسنار لیتحل فیو صوت و تکال دیآموزش اسال هايبر بسته ی) و ( کاربران آموزش مبتنینیاخالق بال يچالشها يساز

 يآزمونها لیلتح جیبود. نتا ايورفتارحرفه یواستدالل اخالق تیحساس طهیدر هرسه  ح يریادگی يامدهایپ يارتقا انگریروش معمول)ب
 گزارش شده است. ندیفرآ ياجرا جیدو روش در بخش نتا يامدهایپ سهیقبل و بعد و مقا

 

 تعامل: يها وهیش

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

از  یبه عنوان بخش ینیاخالق بال يچالشها يزسا هیتهران(روش شب -یاخالق پزشک یمل شیدر هما یکارگاه آموزش يبرگزار-1 
شده  هیته يستهایو چک ل وهایاستفاده از سنار شنهادیو مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. پ دیارائه گرد یبرنامه آموزش

 ).7وستیدانشگاهها داده شد(پ ریسا یموزشآ يدر برنامه ها يندیفرآ میتوسط ت

 يدرجلسه شورا  ایمد یو ساخت بسته مولت یبرنامه آموزش یراحمراحل ط یپروژه در ط شرفتیاز روند پ ايارائه گزارشات مرحله-2
 شنهاداتینظرات وپ افتیدانشگاه ودر یاخالق پزشک

 ) 8وستی( پیو جشنواره تجارب اخالق یاخالق پزشک شیدر هما یارائه مقاالت-3

 )9وستی(پیانتقال و نقد تجربه آموزش يبرا يکشور ناریوب يبرگزار-4

 

 :ندیفرا تیفیک يآن در ارتقا جینتا يریانجام شده و نحوه به کارگ ندینقد فرا يها وهیش

دانسته و  ندیفرآ ياجرا تیفیخود را متعهد به ارتقاء مستمر ک يندیفرآ می،تProfessionalismاز اصول دهگانه یکیعنوان  به
 :استقرارگرفته لیمختلف بشرح ذ يومورد نقد گروهها دهگردیارائه یاخالق پزشک نمدرسی و ننظراصاحب يحاضر برا ندیفرآ



 

299 

 تیآن توسط سازمان ثبت مالک يوداور يوتریکامپ يساز هیبا شب يپرستار انیجوآموزش دانش کیثبت اختراع طرح فناورانه تکن-1
 )10وستی(پیصنعت

 )11وستی(پ یوصنعت یعلم يفوق توسط سازمان پژوهشها داختراعییوتا يداور-2

 Genusو کیبلژEurekaاختراعات  المللینیدردو مسابقه ب يازس هیآموزش با استفاده ازشب کیارائه طرح فناورانه تکن-3
inventors fairقه شمالغرب منطرقابتها وارائه درجشنواره اختراعات  نیمدال برنز از ا کیمدال طال و  کیو کسب  یکره جنوب

 )12-14يوستهای(پيطرح توسعه ا ينخبگان برا یمل ادیبا اخذ گرنت از بن دهیزو انتخاب آن به عنوان اختراع برگ رانیا

اخالق  يچالشها يساز هیتهران(روش شب -یاخالق پزشک یمل شیدر هما یاخالق پزشک نیمدرس يبرا یارائه درکارگاه آموزش-4
و  وهایفاده از سناراست شنهادیو مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. پ دیارائه گرد یامه آموزشاز برن یبه عنوان بخش ینیبال

 )7وستیدانشگاهها داده شد. (پ ریسا یآموزش يدر برنامه ها يندیفرآ میشده توسط ت هیته يستهایچک ل

 )   15وستیاه (پدانشگ یگروه اخالق پزشک يدر جلسه شورا یآموزش یطرح دانش پژوه بیارائه و تصو-5

 دانشگاه یاخالق پزشک يدر جلسه شورا یآموزش یطرح دانش پژوه بیارائه و تصو-6

 يدر جلسه شورا  ایمد یو ساخت بسته مولت یبرنامه آموزش یاحل طراحمر یپروژه در ط شرفتیاز روند پ يارائه گزارشات مرحله ا-7
 )16وستی( پشنهاداتینظرات و پ افتیدانشگاه و در یاخالق پزشک

 )18و  17وستیدانشگاه(پ یآموزش پزشک قاتیبه مرکز تحق یبرنامه آموزش یسنجش اثربخش يبرا یقاتیطرح تحق يارائه و داور-8

دانشگاه  دهیبرگز ییدانشجو دهیانتخاب آن بعنوان اودانشگاه  يمطهر دیشه ییدانشجو دهیدر جشنواره ا یآموزش دهیا يارائه و داور-9
 )19وستی(پ

 ) 8وستی(پیو جشنواره تجارب اخالق یاخالق پزشک شیروش در هما نیدر خصوص آموزش با ا یارائه مقاالت -10

 )9وستی(پ  29/9/1400 خیدر تار یانتقال و نقد تجربه آموزش يعنوان برا نیتحت هم يکشور ناریوب يبرگزار -11

  

 بکاررفته): هاي(راه حلیآموزش ندیحاصل از نقد فرآ جینتا

 :یابیخودار

 کمک آموزشگر) يدانشجو ینظارت همزمان به کارگروهها(همراه يبه کمک مدرس برا ازین

 برنامه) ينامه قبل از برگزار وهیبا کاربران(ارائه ش یمقدمات يهایهماهنگ لزوم

 برنامه) يگزاربر (مطالعه و ارائه بازخورد بالفاصله بعد ازیو ارائه بازخورد اصالح یگروه کارهاي مطالب تکمطالعه تک لزوم

 :نیمدرس 

 ها) یازسنجیجامعه( تکرار ن رییدرحال تغ يازهایبا ن وهایسنار يانطباق محتوا ازبهین
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 مربوطه) یآموزش يگروهها رانیدر مورد انعکاس چالشها(ارائه محتواها به مد یآموزش ينظر گروهها اخذ

 مختلف) ياستفاده در دانشگاهها يشده برا هیته ي(ارائه محتواهایآموزش يکارساخت محتواها يدشوار

 :کاربران

 )ویهر سنار يبرا قهیدق 15به  قهیدق 10زمان از  شی(افزایگروه يزمان کارها کمبود

 محتوا لحاظ خواهدشد) ينسخه بعد هی( در تهگرانیباز شیمحدودو لزوم افزا نانیاز نقش آفر استفاده

 محتوا لحاظ خواهدشد) ينسخه بعد هینقش پرستار( در ته يمرد برا گرانیکمتر از باز استفاده

 کالس) میتعداد جلسات و کاهش تا شی(افزایکالس بصورت کارگاه يبرنامه در حالت اجرا میبودن تا یطوالن

 :دهیقوت ا نقاط

 و نوآورانه کیستماتیس روش

 يعرصه مناسب آموزش تعهد حرفه ا یآموزش يمحتوا هیو ته یطراح يدانشجو برا مشارکت

 يم و از نقشهامختلف باه يرشته ها انی، دانشجو یعلوم پزشک ياز رشته ها یفیوامکان آموزش همزمان در ط يته ارش نیب کردیرو
 .ردیتواند شکل گ یم يحرفه ا نیآموزند و مناسبات ب یهم م

 پرتکرار يچالشها -یاجتماع ییپاسخگو يو برمبنا یازسنجیبرن یمبتن

 یدرس اخالق پزشک يبرا یآموزش يدئوهایبسته کامل و نیازاول استفاده

برخورد نداشته  با آن یواقع ینیبال طیرا که در مح ییها تیتواند موقع یشده دانشجو م سازيهیشب طیدر مح ریفراگ يهمزادپندار
 تجربه کند. يساز هیممکنست با آن مواجه شود، در روش شب یاست ول

 يریادگی يامدهایپ يارتقا

 حل مسئله ییو توانا ینیشده و قضاوت بال انیاعتماد به نفس دانشجو شیافزا

 نادرست ماتیبعلت تصم ماریبه ب بیاحتمال آس کاهش

 يها و انجام کارهااستقرار کارگروه يبرا یکیزیمستقل ف يبه فضاها ازین ،يمجاز يدر فضا يریگ میو تصم یانجام تعامالت گروه با
 گردد. یم یباشد، منتف یکمبود کالس مقدور نم طیکه با شرا یگروه

 يمجاز يدر فضا یخالقانه آموزش يبه روشها يادیو عالقه ز لیو تما يمجاز يبا فضا انیخوب دانشجو ارتباط

 يریادگیبه مشارکت در تجربه  شتردانشجویب بیترغ

اجرا  تیقابل یانشگاهد نیبرنامه ب کیبصورت  یحت یبرده و در هر زمان از هر مکان نیرا از ب یو زمان یبعد مکان یکیالکترون آموزش
 یکیالکترون یدارد. امکان استفاده دانشگاهها و کاربران مختلف پس از ساخت بسته آموزش
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 دهیضعف ا نقاط

 یکیالکترون يساخت محتوا يبرا قیدق هاييزیو برنامه ر ادیبه زمان ز ازین

ل پس حا نیدر ع یآموزش پژوهیدانش يبودجه طرحها فیو مشخص نبودن رد یآموزش هايساخت بسته يبرا نهیبه صرف هز ازین
 کاربرد را دارد. تیاز ساخت تا مدتها قابل

 برنامه نیا تیفیبا ک ياجرا يبرا يآموزش مجاز يرساختهایو ز تیفیباک نترنتیبه ا یبه امکان دسترس ازین

 يساز هیمانند شب تردهیچینوآورانه پ يبه سمت روشها جیرا یآموزش وهیش رییدر مقابل تغ نیمدرس یبرخ مقاومت
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 حاصل: جینتا

 يمرتبط با کارکنان و چالشها يتحت عنوان چالشها اصلی محور دو سالمت، منداناظهارات حرفه زیآنال یهدف اول: ط درخصوص
 تیعدم تعهد به رعا مار،یب یمرتبط با کارکنان شامل: عدم احترام به کرامت و شان انسان يبدست آمد. چالشها ستمیمرتبط با س

حرفه  نیمناسب ب يمطلوب، عدم ارتباط حرفه ا تیفیبا ک ی)، عدم ارائه خدمات درمانیپزشک ي(موضوع خطاها ماریب یمنیمسائل ا
 یشخص التیمطابق با تما يحرفه ا ينهایو انجام مسئول يحرفه ا يتهایعدم تعهد پزشکان به انجام مسئول ماران،یمندان سالمت و ب

 يبرخورد با چالش ها ییعدم توانا مارستان،یب یتیریمد ياشامل: چالشه ستمیمرتبط با س ياز قانون بود. چالشها تیتبع يبجا
 )5وستیگردد( پ یارائه م وستیدر پ یازسنجین جیبود. نتا يریادگیبه  لیو کمبود دانش و عدم تما یاخالق
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 هیشب  استفاده از با ياخالق حرفه ا يرشته ا نیب  کردیبا رو ايچندرسانه يبا محتوا یکیهدف دوم: برنامه آموزش الکترون درخصوص
علوم  يه دانشگاههاآن قابل ارائه ب یکیالکترون اجراي نامه وهیو ش یآموزش يو محتوا دهیگرد یطراح ینیاخالق بال يچالشها يساز

ست را نشان اشده  لیفا فیضع تیفیامکان ارسال با ک يرا که برا وهایمورد از سنار کی شدهباشد. (مدل خالصه یکشور م یپزشک
 ).1وستیمراجعه گردد. پ نکیبه آدرس ل یبرنامه آموزش يمحتوا هیمشاهده کل ي. برادهدیم

در  ینیبال اخالق يچالشها يساز هیبر  شب یمبتن ياخالق حرفه ا یکیبرنامه آموزش الکترون لوتیپا يهدف 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،  ندیآبازخورد و نقد فر افتیبرنامه ادامه دارد. با رفلکشن و در ياجرادانشگاه به اجرا درآمد و  يمجاز يآموزشها
 ی) حاک6وستی( پ يارج ینظرسنج جیکه نتا دیاعمال گرد یبرنامه آموزش يدر نحوه اجرا یراتییتغ یابیو خودارز ران،یفراگ ایکاربران 
 باشد. ینسبت به ترم قبل م ندیفرآ ياز ارتقا

قد و استدالل بر ن یمبتن یکیبا استفاده از برنامه آموزش الکترون يریادگی يامدهایپ یابیهدف چهارم، به منظور ارز درخصوص
بوده و  یشناخت طهیفراتر از ح ايدر آموزش اخالق حرفه ياهداف رفتار نکهیشده، با توجه به ا سازيهیشب ینیاخالق بال هايچالش

(قبل آزمونشیپ جینتا سهیشوند، لذا مقا شیپا حرکتیو روان یعاطف ،یشناخت طهیدر هر سه ح آموزشحاصل از  راتییالزم بود تغ
با اختالف  اخالقییقاء آگاهباعث ارت يساز هیبا شب یکیالکترون ینشان داد برنامه آموزش یانیآزمون پا جی) با نتایبرنامه آموزش يازاجرا

 8,27 ±7,85(یرفتاراخالق ای عملکرد و) 5,0 ±3,50(اخالقیاستدالل ،) 11,52 ±18,24(اخالقیتحساسی ،)1,67 ±5,43( نیانگیم
 ).3شده است(جدول رانفراگی) 

 دیبصورت اسال یرسد يلهایکه با روش معمول(ارائه فا یرانفراگی با بودند دهیروش آموزش د نیکه با ا یرانیفراگ يامدهایپ نیهمپن
نسبت  دیروش جد رشتیب ریتاث انگریشد و نمرات ب سهی) مقایاخالق يچالشها یمتن يوهایسنار لیتحل فیو صوت همراه با ارائه تکال
 د داشت.وجو یاستدالل و رفتار اخالق ت،یدو روش در نمرات حساس نیب داری) و تفاوت معن4جدول  قبه روش معمول بوده(طب

از  کیر هر آن بود که د انگریب یدر برنامه آموزش انیمشارکت دانشجو زانیم یابیارزش ،یآموزش ندیخصوص هدف پنجم فرآ در
تعامل  150 تا 100 نیساعته ب 5هر کارگاه  یو در ط يمجاز يتعامل در فضا 30تا  20 نیب ویطرح هر سنار یکارگروهها، در ط

مورد  1000-1500کارگروه، تعداد تعامالت به حدود  10. با در نظر گرفتن حدود رفتگ یصورت م يداریو شن يداریبصورت چت د
 )2وستیبود.(پ رنظییب يمجاز يدر فضا یگروه يکارها يکه برا درسییم

 ینظرسنج جیا، نت ینیاخالق بال يچالش ها يساز هیبر شب یمبتن یکیکاربران از برنامه آموزش الکترون تیرضا زانیخصوص م در
ر نوبت دوم اجرا، باالتر دبا اعمال نظرات کاربران  تیرضا زانی)و م6وستیبوده (پ یبرنامه آموزش نیکاربران از ا يباال تیاز رضا یحاک

 از نوبت اول بود.

در  ،یعلوم پزشک يها در تمام رشته یکیروش آموزش الکترون نیا ،ینیبال يرشته ها هیکل يمحتوا برا نیا يکاربر تیتوجه به قابل با
 باشد. یم  میسراسر کشور هم قابل اجرا و تعم يو در دانشگاه ها یمقاطع آموزش یتمام
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 يریادگیتا  یمشارکت يبا الگو يآموزش حضور سیتدر ندیفرا یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 Covid-19 یدر منزل در پاندم يدر 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

 

 یبیدکتر زهرا ط یکندئیطاهر هر يصغر دهی: سندیفرآ صاحب

 

 : ندارندندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

در درس مراقبت  ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگیتا  یمشارکت يبا الگو يآموزش حضور سیتدر ندیفرا یابیاجرا و ارزش ،یطراح
 Covid-19 یدر منزل در پاندم يپرستار

 

 :یاختصاص اهداف

 در منزل يدر درس مراقبت پرستار ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگی یطراح       •

 در منزل يدر درس مراقبت پرستار ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگی ياجرا       •

 در منزل يدر درس مراقبت پرستار ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگی یابیارزش       •

 ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگینقاط ضعف و قوت  نییتع       •

 ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگیاز  انیدانشجو يتمندیرضا زانیم نییتع       •
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بر  یمبتن یکیالکترون يریادگی يجهت رفع چالشها يپرستار یکارشناس انیو دانشجو یعلم ئتیه ياعضا دگاهید يجمع آور       •
 ویسنار

 يپرستار انیبر مهارت تفکر نقادانه دانشجو ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگی ریتاث یبررس       •

  يپرستار انیدانشجو ینیبال يریگ میتصم ییبر توانا ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگی ریتاث یبررس       •

 

 مسئله: انیب

 يهه هادامر در طول  نیاطمینان از تربیت دانش آموختگان توانمند است. ا ،یموسسات علوم پزشک یاساس ياز چالش ها یکی
است  نیبر ا تالش زین يپاسخگو سوق داده است. در آموزش پرستار يکردهایرا به سمت استفاده از رو یآموزش يگذشته، سیستمها

 یبا عمل يب نظرمطال قیاما تلف ابدیتوسعه  کیستماتیاستدالل س نیو تمر يپرستار دانش هیموثر بر پا يریگ میتصم يکه مهارتها
از  ياریبا بس ینیلو با یفرصت مواجهه عمل ان،یکه اغلب دانشجو ناستیقابل تامل ا اریرو به روست. نکته بس ییهمواره با چالش ها

و از آن  يارآموزک يتوان کوتاه بودن دوره ها یآن را م لین دلیکه مهمتر ابندی یآموزند، را نم یم ينظر يکه در واحدها یمطالب
راقبت در م یبرشمرد. چالش ذکر شده در ارتباط با واحد درس یدرمان یدر مراکز بهداشت یتخصص يمهم تر، عدم وجود بخش ها

با  يپرستار انیدانشجو همناسب جهت مواجه ینیبال يها لدیو فقدان فاست  يدروس رشته پرستار گریپررنگ تر از د اریمنزل بس
جهت ارائه  یکاف يحرفه ا تیدانش، مهارت  و صالح انیکند که دانشجو یم جادیرا ا ینگران نیمراقبت در منزل ا ازمندین انیمددجو

بر مشارکت  هیتک است که با یآموزش نینو يها وهیازش یکی ویبر سنار یمبتن یآموزش يخدمات مراقبت در منزل را کسب نکنند. الگو
ارائه شده با  یپژوه دانش ندیکند. لذا فرآ یمباحثه کمک م قیاز طر رانیو قدرت استدالل فراگ يبه ارتقاء توانمند ران،یفراگ فعال

 انجام شد. یواحد درس نیدر ا ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگیمدل  يریبه کارگ ریهدف تاث

 

 :یخارج اتیتجرب

 يا روش هاب ویبر سنار یمبتن يریادگی یاثربخش سهیبا هدف مقا هیو همکاران در ترک Yilmezتوسط  2020در سال  يا مطالعه
جهت  یلیتحص انجام شد. در هر دو مقطع ماریب یمنیجهت حفظ ا يسال اول پرستار انیبر ارتقاء عملکرد دانشجو یمعمول آموزش

 یابیارز يها تمیاز آ یرخنشان داد که ب جیاستفاده شد. نتا یاز آزمون آسک مار،یب یمنیحفظ ا رد يرستارپ انیدانشجو ییتوانا یابیارز
 يوزش با الگوکه در گروه تحت آم ينبوده به طور کسانی ویبر سنار یمبتن يریادگیو گروه  جیرا وهیشده در گروه آموزش به ش

 شد. یمهارت ها بهتر انجام م یبرخ ویبر سنار یمبتن

 ویبر سنار یمبتن يریادگی یاثر بخش یدر مصر با هدف بررس Hanaa Hussein Ahmedتوسط  2019در سال  يگرید مطالعه
شان داد که ن یبررس نیا جیانجام شد. نتا يسال چهارم پرستار يدانشجو يبررو ژهیو يمراقبت ها يدوره پرستار يجهت برگزار

بر  یمبتن يریادگی انیدرصد از دانشجو 70حدود  نکهیا رغمیشد. عل انیدر دانشجو يریادگیموجب ارتقا  ویبر سنار یمبتن يریادگی
 بود. و لذت بخش زیانگ جانیآنها ه يحال برا نیکردند اما در ع یم فیاسترس زا توص يریادگی کیرا به عنوان  ویسنار
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در منزل،  يستارمراقبت پر و،یبر سنار یمبتنآموزش  "يواژه ها دیبا کل یداخل یاطالعات يها گاهی:  مرور در پایداخل اتیتجرب
 نجام نشده است.امراقبت در منزل  يحال حاضر در درس پرستار ندیبا فرا ینشان داد که تاکنون مورد مشابه "يپرستار انیدانشجو

در آموزش به  اخالق سیتدر یبرنامه آموزش یابیاجرا و ارزش ،یتوسط آب جار و همکاران با هدف طراح 1400در سال  يمطالعه ا 
 نیا یفیک ياداده ه لیالبرز انجام شد. تحل یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیه ياعضا يبر رو یواقع يوهایروش مباحثه در سنار

 د،یاسات يندسازجهت توانم سیتدر وهیش نیاز اصول اخالق آموزش شدند. استفاده از ا یاصل وممطالعه منجر به استخراج چهار مفه
 شد. شنهادیپ یاخالق يریگ میتصم تیو تقو یاخالق تیحساس جادیر آموزش، ادرك اصول اخالق د

 یآموزش يهادر رابطه با نقش آموزشی مدتدوره کوتاه کیانجام شد که در آن  2020در سال  يریتوسط فاطمه کشم يگرید مطاله
برنامه کوتاه  یابیرزشفعال استفاده شد. ا يریادگی-یاددهی يدوره از روشها نیشد. در ا يزیطرح ر یعلم ئتیه يمورد انتظار از اعضا

 بر عملکرد شرکت کنندگان در سطح قابل قبول است. یبرنامه آموزش ریتاثنشان داد  يمدت توانمندساز

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 البرز اجراء شد. یدانشگاه علوم پزشک يدر دانشکده پرستار 1395-1400 يسالها یدر ط یلیتحص مسالین 6حاضر در  ندیفرآ

 یدانش پژوه ندیانجام فرآ روش

 کولومیطابق با کوربار م نیاول يدر منزل برا يجهت ارائه درس مراقبت پرستار  1395از تابستان  ندیفرا ياجرا يبرا يپرداز دهیا
 آغاز شد. يپرستار یکارشناس دیجد

 لدیوجه به فقدان فتآشنا شوند که با  یمزمن يهایماریمنزل ببا اصول مراقبت در  دیبا انیدانشجو یواحد درس نی: در ایسنج ضرورت
احساس شد.  شتریب یخشمتفاوت با اثر ب یبه استفاده از برنامه آموزش ازین ،يو کارآموز یعمل يواحدها يبرگزار يبرا ینیمناسب بال

 زانیکه م نین ابوده تا ضم ایدر کالس فعال و پو انیاستفاده کنند که دانشجو یسیشدند تا از روش تدر صممص انیرو مجر نیاز ا
ر گسترده متون پس از مرو بیترت نیشود. به ا شتریب زین انیدانشجو تیرضا تیکالس و در نها تیجذاب ابد،ی یم شیافزا يریادگی

 ( پازل) انتخاب شد.گساویج یمشارکت سیروش تدر

 نیا حضور مسئولب يجلسه ا ینیازها و تبیین اهداف آموزش ییو  شناسا سیروش تدر نیا يامکان اجرا ی:  به منظور بررسیازسنجین
 ارد). د وستیمصوب شد(پ یدر سطح دانشکده و اخذ نظرات اصالح یو موضوع پس از بررس لیدانشکده تشک یعلم ئتیه يو اعضا

شدند و تحت  مینفره تقس 5 يهانفر) به گروه  35(شامل  يسال سوم پرستار انیدانشجو 1395اول  مسالی: در نیابیو ارزش اجرا
 يصورت گرفته، جهت اجرا يها 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 يصورت گرفت. در انتها یراتییدانشجو تغ 50 يرو رب 1396 یلیاول تحص مسالیدر ن ندیفرآ
 رییمصمم به تغ انیداخل و خارج دانشگاه ( دع پ تهران و دع پ گرگان) مجر دیپس از مشورت با اسات ان،یدانشجو دگاهیقوت از د

دانش  ندیفرآ یبرنامه طراح نیا يدانشجو شدند. حاصل اجرا 55 يبر رو 1397 مسالین يبرا 1TMTDآموزش از پازل به وهیش
درس مراقبت  سیجهت تدر  TMTDو   Puzzle (Jiqsaw) وهیآموزش به ش یابیاجرا و ارزش ،یحطرا  "تحت عنوان  یپژوه

 انهنوآور يتهایفعال یبود که در سامانه مل 1399سال  يدر جشنواره مطهر " يپرستار یکارشناس انیدر منزل دانشجو يپرستار

                                                   
1 Team MemberTeaching Desing 
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مرکز توسعه آموزش دانشگاه مورد نقد قرار گرفت  یدانش پژوه یتخصص تهیو توسط کم دیبه ثبت رس زیوزارت بهداشت ن یآموزش
 دارد). وستی(پ

 :کیبصورت الکترون یدانش پژوه ندیادامه فرآ يبرا کردیرو رییتغ

 کردی، رو19 دیکوو یشده به واسطه پاندم جادیا طیو با توجه به شرا 99سال  يدر جشنواره مطهر ندیفرا یدنبال نقد و بررس به
 رییتغ ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگیمرتبط به  دیمجدد متون و مشورت با اسات یاز بررس پس یمشارکت وهیآموزش به ش

) 1کیکرك پاتر ي(با استفاده از الگویابی) و ارزشنیلو ياجرا (با استفاده از الگو ،یمرحله: طراح سهدر  ندیمرحله، فرا نی. در اافتی
 شود. یتوضیح داده م ریبه گام طبق الگو در ز. اقدامات انجام گرفته به صورت گام رفتیصورت پذ

 

 يزی): برنامه ر2يزی(برنامه ر نیلو ياول الگو گام

 افتنیدانشگاهها و سوق  یلیتعط و  covid-19 یبه دنبال پاندم 1399از تابستان  ندیفرآ يدر اجرا یاساس راتییاعمال تغ يبرا 
 يازهاین ییدر سطح جامعه و شناسا یعموم یسنج ازیشکل گرفت. در ابتدا جهت ن يبه سمت آموزش مجاز یآموزش مراکز عال

نجام شد. جهت امشابه داشتند،  سیداخل و خارج دانشگاه، که تجربه تدر دیاز اسات یاهمتون و نظرخو یبررس رانیفراگ يریادگی
البرز،  یم پزشکتحت پوشش دانشگاه علو یدرمانمراقبت در منزل مراکز  نیبا مراجعه به رابط یازسنجیاطالعات حاصل از ن دییتا

شد.  نییتع یزشآمو يمرحله، اهداف و محتوا نیشدند. پس از ا ییخدمات مراقبت در منزل شناسا ازمندین ینیموارد بال نیعتریشا
نظور مواجهه به م ینیبال يکننده فضا یتداع يادیکه تا حد ز میاستفاده کن یاز روش میمصمم شد س،یتدر ياستراتژ نییجهت تع
رور گسترده متون، ماز  پس بیترت نیرا داشته باشد.  به ا کیالکترون وهیاجرا به ش تیقابل نیباشد و همچن مارانیبا ب انیدانشجو

 نیا يمکان اجرامطرح کردن ا ،يروم انتخاب شد. گام بعد يدر بستر اسکا " ویبر سنار یمبتن یکیالکترون يریادگی "سیتدر يالگو
ظرات ندر سطح دانشکده و اخذ  یبود. موضوع پس از بررس یآموزش نیدر سطح دانشکده و کسب اجازه از مسئول سیرروش تد

مقررات حاکم  و یمعتبر استخراج و سپس مطابق با فرهنگ و جو سازمان یاز منابع علم وهایدارد). سنار وستی(پ شدمصوب  یاصالح
شدند.  يازس یبوم رانیا یو مراکز مراقبت در منزل تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یدرمان یبر مراکز آموزش

 يها یاستوم ت،ابیو پروستات)، د نهیمردان و زنان ( س عیشا يسرطانها ،يسکته مغز ،یطناب نخاع يبهایمربوط به آس يوهایسنار
هت شروع ج يزیانتخاب شدند. پس از آن برنامه ر کیابتید يپاو زخم  يفشار ياز جمله زخمها عیشا يدستگاه گوارش، زخمها

 ساعته در نظر گرفته شد. 2جلسه  8دوره انجام و 

 

 ):3(اجرا نیلو يدوم الگو گام

 فاز اول: اجراء

که  بیترت نینفر ) انجام شد. به ا 38سال سوم (مشتمل بر  انیدانشجو يبر رو 1399-1400اول  مسالیدر ن ندیفرآ ياول اجرا فاز
 انیو به ابهامات دانشجو حیتوض رانیفراگ يبرا یروش آموزش نیا يو همراه با ارائه طرح درس، هدف از اجرا 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 يپاسخ داده شد. به منظور اجرا نهیزم نیدر ا
مشخص شده بود،  زیمرتبط، که در طرح درس ن یمعتبر علم يتهایشد با مراجعه به منابع و سا یگرفت و از آنها درخواست م یم

با "کامل  یطرح مراقبت کی نیکنند تا قادر به تدو دایپ یتسلط کاف وهایرمرتبط با سنا یو آموزش یمراقبت ،یدرمان يجنبه ها يرو
و  یخوانده شده و مدرس بطور تصادف ویسنار گرید کباریمورد نظر باشند. در شروع جلسه  ویسنار يبرا "بر مراقبت در منزل دیتاک

ارائه دانشجو  ی. در طدیخود را شرح  نما یکرده و طرح مراقبت انیرا ب ویکرد تا سنار یدانشجو درخواست م کیاز  ،یقبل نییبدون تع
مطالب،  لیکند. در مرحله بعد جهت تکم تیو هدا لیکننده روند مباحثه را تسه تیهدا يکرد 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. یم يتوسط مدرس جمع بند ویمربوط به سنار

 

 فاز دوم: ياجرا

کوچک صورت گرفت  يدر قالب گروهها ویسنار بر یمبتن یکیالکترون يریادگی 1399-1400دوم  مسالیطرح در ن نیا يجهت اجرا 
شدند.  میسنفره تق 5گروه  9به  انیو دانشجو لیرسان تشک امیپ يها سیاز سرو یکیدر  يکوچک مجاز يصورت که گروهها نیبد

هفته  کی ویه قبل سنارصورت گرفت. مانند دور انیو نظر خود دانشجو لیافراد در گروه مطابق با تما يریها و نحوه قرار گ يگروه بند
رائه مطالب، اجهت  یکاف یجهت کسب آمادگ ،یدرون گروه يشد. طبق توافق ها یقرار داده م انیدانشجو اریاز جلسات در اخت شیپ

گرفت  یصورت م یفتخاب گروه ارائه دهنده مطابق با قبل به صورت تصادگرفت. ان یرا بر عهده م یتیمسئول انیهر کدام از دانشجو
 .افتی یمراحل اجرا مانند قبل ادامه م هیو بق

 

 فاز سوم: ياجرا

شد که  نیبر ا میهمراه شود. تصم یراتییروش با تغ يروش باعث شد اجرا تیو ارتقاء جذاب انیمشارکت دانشجو شیافزا يبرا تالش
هر  يدر ابتدا بیرتت نیتوسط مدرس انجام شود. به ا يگروه بند نیقرار داده نشود و همچن انیدانشجو اریها از قبل در اخت ویسنار

امل با در تع قهیدق 70فرصت داشتند به مدت  انیشد. سپس دانشجو یتوسط مدرس شرح داده م ویسنار قهیدق 5جلسه به مدت 
 45مدت در  نیا یز طارا آماده سازند. بعد  ویمربوط به سنار یمعتبر برنامه مراقبت يها گروه و با مراجعه به کتب و رفرنس ياعضا

شد و پس از آن  یب مارائه انتخا يبرا یو به طور تصادف یاطالع قبل ونگروه بد کیدوره گذشته،  وهیمانده باز هم به ش یباق قهیدق
 .  دیرس یمدرس جلسه به اتمام م يو 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 ياز اجرا پس

 

                                                   
1 Observing 
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 ):1یشی(تامل و بازاند نیچهارم لو گام

اصالحات مورد نیاز  تشنهادایشدند و با توجه به پ ییمشکالت شناسا ران،یفراگ يهر فاز با توجه به نقدها و بازخوردها ياز اجرا پس
 تعیین شدند. يجهت شروع چرخه بعد

 

 یابیارزش

شد. با توجه به  استفاده کیکرك پاتر يحوزه از الگو نیصاحب نظر در ا دیاجرا شده با مشورت اسات ندیفرآ تیفیک یارزشیاب يبرا
 قرار گرفت یابیمورد ارزش ندیفرا نیدر ا يریادگیاجرا، سطوح واکنش و  تیماه

 

 تعامل:   يها وهیش

تا کنون به  1395و اجرا شده است و از تابستان سال  یگروه طراح یعلم أتیه يدر سطح دانشکده و با تعامل با اعضا ندیفرا نیا
 دارد). وستیقرار گرفته است (پ ینیطور مستمر مورد نقد و بازب

 یزشکپدر دانشگاه علوم  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 يدانشکده پرستار یدر معاونت پژوهش ند،یفرآ نیا پروپوزال

 Using The Puzzle Teaching Method To Teach“تحت عنوان   يمقاله ا نیمنجر به تدو ندیبخش اول فرآ ياجرا  
Home Nursing Care Concepts: An Evaluation Study ”هیکه در نشر “BMC Nursing  ” شد که در مرحله

 دارد). وستیاست (پ يداور

دوره از  انیازپا و پس یجلسه به صورت شفاههر  انیدر مورد برنامه در پا انیدانشجو يبازخوردها ند،ی: در بخش اول فرآرانیفراگ
 ،یموزشآ يالگو نیا یاثربخش یجهت بررس نیانجام شد. همچن یتعامل سیاز روش تدر انیدانشجو یسنج تیپرسشنامه رضا قیطر

 یمشارکت وهیش شده به سیبا  آزمون برگزار شده از مباحث تدر یسخنران وهیشده به ش سینمرات آزمون برگزار شده از مباحث تدر
 شد. سهیمقا

و  یفیو صورت کبه د یابیموجود، ارز يو چالشها یاثربخش نییبودن برنامه تع يبا توجه به مجاز یآموزش ندیفرا دیجد ياجرا در
 انجام شد. یکم

 :یفیک بخش

در  یه سه سوال کلک بیترت نیانجام شد. به ا دیسامانه نو يو در بستر تاالر گفتگو2يروش گروه متمرکز مجاز قیاز طر یابیارزش
 گریکدی يشدند که پاسخ ها یم قیتشو انیمطرح شد. دانشجو "کیالکترون ویبر سنار یمبتن يریادگی "برنامه يارتباط با روش اجرا

                                                   
1 Reflecting 

2 Online focus group discussion 
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. افتی یکرد و مجددا بحث ادامه م یارائه شده مطرح م يرا با توجه به پاسخ ها گریهم سواالت د Moderator وکنند  Replyرا 
بود که  نیا یابیشد. نکته مهم لحاظ شده در ارزش لیتحل يقرارداد يمحتوا لیمشارکت کنندگان با روش تحل يپاسخ ها تیدر نها

 ندیدوم فرآ يتاالر گفتگو توسط مجر تیاز صحت اطالعات کسب شده، هدا نانیمو اط انیبه منظور انتقال راحت تر تجارب دانشجو
 دارد). وستینداشت، انجام شد (پ ینقش میبه طور مستق یبرنامه آموزش يکه در اجرا

 :  یکم بخش

 يپرسشنامه ها س،یتدر میمورد نظر ت يروش بر مولفه ها یاثربخش یابیبرنامه، جهت ارز یابیطرح عالوه بر ارزش يفاز سوم اجرا در
هفته پس از  کی و یقبل از شروع برنامه آموزش يپرستار انیدانشجو ینیبال يریگ میتصم ییتوانا زانیتفکر نقادانه و پرسشنامه م

 قرار گرفت. انیجودانش اریآن در اخت انیپا

داده شد.نمونه  انیشجودان يبعد يدر گروهها يدر روند برگزار یشرکت کننده در برنامه، اصالحات انیبر اساس بازخورد دانشجو       •
 از اصالحات انجام شده: يا

 در فاز اول:  انیدانشجو دگاهیچالش مطرح شده از د نیمهمتر         •

شد. پس  یم محتوا مارائه ناتما جهیآنها و در نت یالزم و تسلط کاف یبود که منجر به عدم آمادگ انیدانشجو يریپذ تیعدم مسئول 
جهت شروع  یاساس رییبط، تغو با مراجعه به منابع مرت انیو دانشجو دیاز اسات یجمع يصورت گرفته با همفکر يها یاز نقد و بررس
بر  یبتنم يریادگی ،یدر جلسات آموزش انیمشارکت همه دانشجو شیانجام شد. مدرس مصصم شد به منظور افزا ندیفاز دوم فرآ

 مسالید در نشبر آن  میشد و تصم تیتبع یمیت سیتدر ياز الگو تیکند. در نها قیتلف یمشارکت يریادگی يالگو کیبا  ورایسنار
 شوند.  میکوچک تقس يبه گروهها انیدانشجو یآت

 بود: ریدوم به شرح ز مسالیدر ن انیدانشجو دگاهیمطرح شده از د يچالش ها نیمهمتر        •

ارکت کم اثر اما چالش مش زیمرحله ن نیدر ا شتر،یبه منظور جلب مشارکت ب انیدانشجو يگروه بند رغمی.     مشارکت کم اثر: عل1
باط و تعامالت درون ارت جادیدر گروهها قرار داشتندکه از نظر ا ياوقات افراد یگاه نیبا شدت کمتر از مرحله قبل وجود داشت همچن

مسئله  نیه اشده ک ادیگروه ز ياز اعضا یبرخ يشد بار کار یامر موجب م نیکردند. ا یعمل م فیضع یهو انجام کار گرو یگروه
 شد. یگروهها م یمعظل منجر به ضعف عملکرد برخ نیآورد و بعضا هم یرا به بار م انیدانشجو یتینارضا

 یبود که برخ شده نیمنجر به ا انیخود دانشجو لیمختلف با نظر و تما ياعضا در گروهها يری.     عدم تجانس گروهها: قرارگ2
 نیباشد که هم هزیو کم انگ فیضع انیاز گروهها متشکل از دانشجو گرید یو برخپرتالش  زه،یبا انگ انیگروهها متشکل از دانشجو

درس به اهداف ماز گروهها  یشد تا در برخ یزد و منجر م یرا در گروهها رقم م فیار خوب تا ضعیمتفاوت از بس يامر عملکرد ها
 مورد نظر نرسد.  یآموزش

 صورت گرفت: رییذکر شده در مراحل قبل دو تغ یدرون گروه يرفع چالشها يبرا

صورت گرفت  انیجوگذشته دانش يگروه و با توجه به معدل و عملکرد ترم ها ریاز مد یتوسط مدرس و با نظرخواه يگروه بند       •
ه لحاظ عملکرد ب انجام شد که يگروهها به گونه ا نشیگرفتند و چ یقرار م فیتا ضع يقو انیکه در هر گروه دانشجو بیترت نیبد

 سطح بودند. کیمشابه و در  بایهمه گروهها تقر یتعاملمعدل کل) و  نیانگی(میلیتحص
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ند و در همه گروهها داد لیرسان، گروه تشک امیپ ياز نرم افزار ها یکیدوره، همه گروهها در  نیبودن ا يبا توجه به مجاز       •
 د. و مشارکت موثر بو تیفعال يبرا انیدانشجو شتریب بیعضو شده بود. هدف از حضور مدرس در گروهها ترغ زیمدرس ن

در  يریادگی دجایخاطر از ا نانیشد به منظور اطم یکه طبق روال قبل توسط مدرس انجام م یینها يعالوه بر جمع بند        •
 کیدر قالب  دیمف ورا در به صورت مختصر  ویمربوط به سنار یبرنامه مراقبتروز  5شد حداکثر تا  یاز آنها خواسته م ان،یدانشجو

قص بودن، نا ایشده در صورت وجود اشتباه  نییتع فیکنند. مدرس پس از مشاهده تکل يبارگذارو در سامانه  يجدول جمع بند
 داد. یبازخورد م انیاشتباهات را برطرف کرده و به دانشجو

ر آن به شرح نکات قوت البرز مطرح  و د يدانشکده پرستار دیبا حضور اسات ياول در جلسه ا يه پس از اجرابرنام نیا جی: نتاهمکاران
ترم بعد  روش ها در نیبهتر ا ياجرا يپیش رو مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و برا يو ضعف پرداخته شد. هم چنین چالش ها

 شد. يزیبرنامه ر

از حیث  ندیفرا يچندسال اجرا یدر ط یتغییرات ،یارزشیاب جیو نتا انیمکرر مجر يها 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 علمینقد جوامع علم 

 

 حاصل: جینتا

 يطالب شد به طورم يریادگی شیباعث افزا یبه طور ملموس یروش آموزش نینشان داد که ا ندیفرا نیا ينوبت اول اجرا يها یابیارز
شده با  سیتدر با آزمون برگزار شده از مباحث سهیدر مقا یمشارکت وهیشده به ش سیکه نمرات آزمون برگزار شده از مباحث تدر

و تفکر نقادانه  لیو تحل هیقدرت تجز شیکالس، افزا يایفعال و پو اریو بس یجو مشارکت نی. همچندوب شتریب اریبس ،یروش سخنران
 کرد. یم قیرا تصد ندیبود که تحقق اهداف فرا يگرینکات د ان،یمناسب به سواالت همتا يموثر و پاسخها حاتیجهت ارائه توض

 يذاب و کاربردج اریرا بس ویبر سنار یمبتن يریادگی ان،یدانشجو ینشان داد که به صورت کل ندیبخش دوم فرآ یفیک یبررس جینتا
 یطرح مراقبت و ارائه یارتباط يمهارت ها ،یمهارت کار تیم يو فعال که منجر به ارتقا یمشارکت يریادگیادراك کرده بودند. 

 یطیکه در مح داد یم انیدانشجو امکان را به نیمختلف ا يوهایشد، به عنوان نقطه قوت روش مطرح شد. ارائه سنار یم یمشارکت
 يوهایکنند. طرح سنار کل نگر ارائه کردیهمه جانبه و با رو یاجازه آزمون و خطا داشته باشند و طرح مراقبت منیشده و ا يساز هیشب

ه شده توسط مهم اشار اریشد. نکته بس یم یبرنامه مراقبت لیتکم وچندجانبه موضوع  یمختلف، باعث بررس يمشترك در گروه ها
 انیدن روش در ببو عیاز بد یحال استرس و اضطراب ناش نیبود. با ا يریادگی تیو تثب یمشارکت کنندگان، امکان مرور مطالب قبل

 مشارکت کنندگان نمود داشت. یبرخ
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 استخراج شده از داده ها طبقات

 زیر طبقات طبقات اصلی

 یادگیري مشارکتی • یادگیري از هم و با هم

 یادگیري فعال •

 پازل یادگیري •

 رقابت بین تیمی •

 یادگیري درگیرانه •

محیط ایمن  • واقعیت مجازي
 یادگیري

طرح مراقبتی  •
 هدفمند

 مراقبت کل نگر •

 تثبیت یادگیري •

 عدم شناخت روش • اضطراب

عدم هماهنگی  •
 تیمی

 محدودیت زمان •

 

نسبت به قبل  یموزشآبرنامه  ينمرات تفکر نقادانه بعد از اجرا نیانگینشان داد اگرچه م یکم يداده ها زی: آنالیدر بخش کم جینتا
 معنادار نبود. يتفاوت از نظر آمار نیحال  ا نیداشت ، با ا شیاز آن افزا

 ± 3آزمون (  شیره پکه  نم يقابل توجه بود به گونه ا اریبس انیدانشجو ینیبال يریگ میبر مهارت تصم یبرنامه آموزش ریتاث یبررس
 داشت. ي) تفاوت قابل مالحظه ا 135,78 ± 3نمرات در پس آزمون به ( نیانگمی به نسبت) 59,71

به  یدرس ياحدهااز و ياریارائه بس تیفیکه ک یطیاست که در شرا نیا یآموزش ندیفرا نیا یینها يریگ جهیمهم در نت اریبس نکته
 يموزش مجازآ ریبه شدت تحت تاث 19 دیکوو یدر دوران پاندم یعلوم پزشک يدر اغلب رشته ها ،يو کاراموز یعمل يواحدها ژهیو

ل با هدف ارائه در منز يمراقبت پرستار یدر واحد درس یمیت کردیبا رو ویبر سنار یمبتن کیرونالکت يریادگی يقرار گرفت، اجرا
 شود. یم هیصغتنم است و توم اریبس ،يادسپاریو به  يریادگی زانیو با حداکثر م یجذاب، مشارکت یدر قالب یمراقبت يمحتوا
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 -یاددهیاصول  يبر مبنا يروماتولوژ يوپاتولوژیزیف کیدوره الکترون یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 کیآموزش الکترون يریادگی

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

 

 نایاحسان زارع رنجبر، مب ا،ین يحسن احمد ،يآباد نیحس يترك آباد، زهرا باقر يپور، الهام محمد ی: مهسا حسنندیفرآ همکاران
 پور یتق

 

 :یکل هدف

در مقطع  يریادگی -یاددهیاصول  يبر مبنا ،یبیو ترک کیکامال الکترون کردیبا رو يدوره روماتولوژ یابیاجرا و ارزش ،یآموزش یطراح
 یعموم یدوره پزشک ینیمقدمات بال

 

 :یاختصاص اهداف

 کیالکترون يموثر دوره ها یآموزش یالزم جهت طراح يریادگی -یاددهیاصول  یبررس-1

 -یاددهیاصول  يبر مبنا ،یبیو ترک کیکامال الکترون کردیبا استفاده از رو يساختارمند و مدون دوره روماتولوژ یآموزش یطراح-2
 يریادگی

 يریادگی -یاددهیاصول  يبر مبنا ،یبیو ترک کیکامال الکترون کردیبا استفاده از رو يدوره روماتولوژ ياجرا-3

 یبیو ترک کیکامال الکترون کردیبا رو يدوره روماتولوژ یآموزش یاثربخش یابیارزش-4
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 :مسئله انیب

 وعیداشت. ش ایر دند یمراقبت بهداشت يها ستمیو س ياقتصاد ،یتیبر مسائل جمع يگسترده ا راتیتاث 19-دیکوو يریهمه گ وقوع
ارائه  يها وهی، شدانشگاه ها یلیدانشگاه ها شد. به دنبال تعط یلیداشته و سبب تعط يعواقب گسترده ا زیبر آموزش ن يماریب نیا

منجر به ظهور و  کیآموزش به حالت الکترون ریی). تغ1( افتی رییتغ کیارائه آموزش الکترون وهیش هو ب افتهی يادیز رییآموزش تغ
 زین نیاز ا شیو پ دوران محدود نشده نیبه ا کیالبته، کاربرد آموزش الکترون ).1شده است ( يخالقانه ا یآموزش يکاربرد روش ها

 نترنتیاستفاده از ا يبه معنا کی). آموزش الکترون2قرار گرفته است ( ستفادهموثر مورد توجه و ا یآموزش ياز روش ها یکیبه عنوان 
د عنصر مهم شده، چن یاست که در صورت ارائه موثر و سازمانده يکردیرو کیباشد. آموزش الکترون یارائه آموزش م ندیدر فرا

سازد  یم تیتقو یخوب را به رانیفراگ انیکرده و تعامل و مشارکت م جادیفعال را ا يریادگیو  يمحور -رندهیادگیآموزش، شامل 
از  یه پزشکدر حرف ژهید، بودانش آموختگان توانمن تیبه منظور ترب یآموزش علوم پزشک دیالزم است اسات ب،یترت نی)؛ بد2(

 یمتفاوت يکردهایدر رو کی). آموزش الکترون5-3( ندیاستفاده نما کینوآورانه و متنوع آموزش الکترون يریادگی -یاددهی يکردهایرو
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  نیت آموزش آنالمتنوع و متفاو يها با استفاده از پلتفرم ها یارائه سخنران ک،یروش ها در آموزش الکترون نیاست. از موثرتر
 نیتراز متداول  یکیوثر، م يها ی). به منظور ارائه سخنران6برخوردار هستند ( زین انیتعامل با دانشجو ياز آنها از سطح باال یکه برخ

). استفاده از 7اشد (ب یمحتوا م لیتکم ایبه منظور ارائه  لمیاستفاده از ف ان،یمورد استفاده جهت ارائه آموزش به دانشجو يروش ها
 شیاز آموزش را افزا رانیو عملکرد فراگ تیرضا لیدل نیمحور داشته و به هم -ریفعال و فراگ يریادگی شیافزا بر يادیز ریتاث لمیف
 ). 10-8دهد ( یم

 شیاز پ شیب کیلکترونابه استفاده از آموزش  ازین 19-دیکوو يریبا وقوع همه گ ایدن ياز کشورها ياریهمانند بس زین رانیا در
 ران،یالمت فراگسو  تیمساله امن گرید يو ارائه آموزش به آنان و از سو رانیفراگ يسو، ضرورت توانمندساز کی. از دیاحساس گرد

. ضمن ردیر گآمده، مورد توجه قرا شیبه عنوان تنها راهکار مطرح جهت گذر از چالش پ کیلکتروناده از آموزش اسبب شد استف
عال و مشارکت ف يریادگی نهیزم شیموثر جهت افزا یآموزش کردیرو کیبه عنوان  کیالزم است آموزش الکترون یبه طور کل نکه،یا

دوره  یآموزش یضر، طراححا ندیبا انجام فرا ب،یترت نی). بد10( ردیگمورد استفاده قرار  ،يریادگی -یاددهی يندهایدر فرا رانیفراگ
موجود  يمجاز يپلتفرم ها و لمیف يبا استفاده موثر از تکنولوژ یبیو ترک کیآموزش کامال الکترون کردیبا استفاده از دو رو يروماتولوژ

 .دیگرد یابیآن ارز یموزشآ یانجام گرفت و اثربخش ک،یآموزش الکترون يریادگی -یاددهیاصول  يبر 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

 يها دواژهیگوگل اسکالر با استفاده از کل يو موتور جستجو Scopus  ،PubMedیاطالعات يها گاهیشواهد، پا یمنظور بررس به
online-education،electronic education ،rheumatology teaching  ،blended learning  ،

rheumatology education ،course principles online گرفت. رمورد جستجو قرا 

 ،یبیه به صورت ترکچو  يچه به صورت انحصار کیبود که استفاده از آموزش الکترون نیا انگریانجام گرفته ب اتیشواهد و تجرب یبررس
 در نظر گرفته شود. يآموزش حضور يبرا نیگزیجا یاثربخش و حت یروش آموزش کیتواند به عنوان  یم

گام، ارجاع زودهن صیتشخ ي) و همکاران با هدف آموزش مهارتهاPinoتوسط ( یبیدوره آموزش ترک ،يمنظور آموزش روماتولوژ به
و اجرا شده  یطراح و متخصصان اطفال مناطق دور دست ارانیبه دست یاسکلت -یعضالن يها يماریو درمان ب تیریبه موقع و مد

 شیملکرد روزانه را افزاعآنان از  تیو رضا يریادگیآنان به اهداف  یابیدست زانیم  رانیفراگ ینیحل مسائل بال ییدوره توانا نیاست. ا
 ).11داد (

نشگاه اتاگو در دا یبیترک کردیبا رو ي) و همکاران انجام شد، ماژول آموزش روماتولوژStebbingsکه توسط ( يگریمطالعه د در
جهت استفاده  یموزشآموثر  کردیرو کیتواند به عنوان  یم یبیترک کردیدوره نشان داد رو نیا یابیارزش جی. نتادیو اجرا گرد یطراح

 ).12مداوم در نظر گرفته شود (

 يبا هدف توانمندساز یبر وب و تعامل یبه صورت مبتن ي) و همکاران، ماژول آموزش روماتولوژBatthishتوسط ( گریمطالعه د در
آنان را  يریادگی یآموزش کردیرو نیو اجرا شد. شرکت کنندگان دوره معتقد بوده اند که ا یاطفال طراح ياریدوره دست رانیفراگ

 ).13ارتقاء داده است (
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 یها  بود، که همگ دوره نیبر اصول و ساختارمند ا یمبتن يو اجرا 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 يدوره ها يو اجرا ی)، اصول موثر طراحCrewsتوسط ( گریمطالعه د در
 ).14( ابدیارتقاء  رانیو عملکرد فراگ يریادگیو  افتهی شیدوره افزا یشود اثربخش یاصول سبب م نیداد، توجه به ا

ه سمت ب د،یکوو يریکه در وقوع همه گ ییعملکرد دانشگاه ها ز،ی)، انجام شد، نMahmood) و (Baoکه توسط ( یمطالعات در
ارائه  نیآنال یآموزش يموثر دوره ها يو اجرا یطراح يها يقرار گرفت و استراتژ یرفتند، مورد بررس نیآنال يآموزش ها ياجرا
 ).16, 15( دیگرد

 لمیف نیمثبت  ا یزشآمو یو اثربخش یآموزش يها لمیقابل توجه استفاده از ف ریمطالعات نشان داد، تاث یکه بررس یموضوعات گرید از
 یرا حت رانیفراگ يریادگی ندیفرا یسخنران يها لمیکه ضبط و کاربرد موثر ف یبیبود به ترت يریادگی–یاددهیها با توجه به اصول 

 ).17دهد ( یم شیافزا یآموزش يدوره ها نیو مشارکت آنان را از ا تیرضا زانیارتقاء داده و م یناختش طهیح يدر 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  یمقطع و یتجرب مهیانجام دو مطالعه ن انگریبSIDو   Magiran یاطالعات گاهیدو پا يجستجو قیاز طر یشواهد داخل یبررس
 يده از روش هااستفا شتریب یبود. در هر دو مطالعه، اثربخش يدر درس روماتولوژ کیآموزش الکترون ياستفاده از روش ها نهیزم

 ).19, 18نشان داده شده است ( یسخنران شبا رو سهیدر مقا کیآموزش الکترون

 است: يدر سطح کشور ينوآور يدارا ل،یذ لیحاضر به دال ندیحال، فرا نیا با

از  یر خصوص بخشکوتاه مدت د یمقطع يبه اجرا کیبوده و در آنها استفاده از آموزش الکترون يموجود از نوع مداخله ا مطالعات
 محدود شده است. سیتدر يروش ها ریبا سا سهیدرس و مقا

موثر، ضبط و  یاصول آموزش ينشده 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 يبه محتواها یدسترس نکیاست. (ل دهیگرد نیتدو

 است. ) صورت گرفته و اجرا شدهBackwardشناخته شده ( یآموزش یمدل طراح يدوره به شکل کامال مدون و بر مبنا یطراح

 ه شده است.در نظر گرفت کیالکترون يدوره ها يالزمه اجرا يریادگی -یاددهیدوره، اصول  يو اجرا یتمام مراحل طراح در

 یطراح قیاز طر است دهیگرد یکه سع یبیمدنظر قرار گرفته، به ترت ینیمقطع مقدمات بال یآموزش تیدوره، ماه يو اجرا یطراح در
به سطوح  نرایفراگ یابیدست نهینقش، زم يفایو ا سیبر ک یمثل آموزش مبتن یسیتدر يو روش ها تیفیبا ک یآموزش يمحتواها

 فراهم شود. یشناخت يباال

 

 .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

 دیآغاز گرد1399 یلیول سال تحصا مسالیآن از ن ياجرا انجام گرفت و 19-دیکوو يریحاضر با شروع همه گ ندیفرا نیو تدو یطراح
. انجام افتیم خواهد تداو ان،یدانشجو ریسا يوپاتولوژیزیو با شروع مقطع ف دهیاجرا گرد 1400و  1399اول سال  مسالیو تاکنون در ن

از  یابیجرا و ارزشا ،يوپاتولوژیزیدر مقطع ف کیالکترون کردیبا رو يدوره آموزش روماتولوژ یدر سه مرحله شامل، طراح ندیفرا نیا
 آن صورت گرفت. یآموزش یاثربخش زانیم
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 دوره: یطراح -اول مرحله

تارمند و مدون ساخ یکند، طراح یم لیموثر و سودمند تبد يرا به دوره ا کیدوره آموزش الکترون کیکه  يموارد نیاز مهمتر یکی
 يامدهایبه پ رانیناقص فراگ یابیدست ایو  یابیسبب عدم دست ف،یضع یآموزش یباشد. طراح یم یآموزش یاصول طراح يآن بر مبنا

 ).20کند ( یم جادیا دیو هم اسات رانیفراگ يرا هم برا يندیاخوشان يریادگیشده و تجارب  يریادگی

و ساختارمند  دونم یاوال، درس به شکل رد؛یمد نظر قرار گ یبه طور اساس یژگیسه و دیگرد یدوره سع نیا یدر طراح نیبنابرا 
دروس در مقطع  تیو سوما ماه ردیآن قرار گ يو اجرا یطراح يمبنا ک،یآموزش الکترون يریادگی -یاددهیگردد. دوما اصول  یطراح

 ینیبال يدوره ها جهت ورود به انیدانشجو یدوره، امکان کسب آمادگ نیا يکه اجرا یبه شکل رد،یگمورد توجه قرار  يوپاتولوژیزیف
 شکل ممکن فراهم آورد. نیرا به بهتر

  

 دوره: یطراح ییربنایز يریادگی -یاددهیاصول  نییتع -گام اول-1-1

اصول  نیمهمتر از یکیشدند.  نییتع یدوره آموزش نیا يو اجرا یطراح ییربنایاقدام، اصول ز نیبه عنوان اول ،یمرحله طراح در
 ،يریادگیاهداف  نایم دیاست که با یتناسب و تطابق ،يآموزش حضور يهمانند دوره ها ک،یالکترون يدر دوره ها يریادگی -یاددهی

) Alignانطباق ( جادیا نیوجود داشته باشد. بنابرا رانیو ارائه بازخورد به فراگ یابیارز يها وهیش و يریادگی -یاددهی يها تیفعال
 دوره مورد توجه قرار گرفت. نیا یاست که در طراح یاصل نیمهمتر 1مطابق شکل شماره 

 یآموزش یطراح يعناصر ضرور انیانطباق م جادی: ا1شکل  

وره آموزش د يو اجرا یدر طراح ياصول مهم و ضرور ریسا ،یبرنامه آموزش يعناصر ضرور نیانطباق ب جادیبر تناسب و ا عالوه
 مد نظر قرار گرفتند: 2مطابق شکل ک،یالکترون

 )رانیفراگ هیو توج ییدوره (خوشامدگوانتظارات و اهداف  تی*شفاف

 رانیو فراگ دیاسات انیمشارکت و تعامالت م شی*افزا

 فعال يریادگی کیو تحر جادی*توجه به ا

 رانیفراگ انیو تعامالت م يهمکار شی*افزا

 رانیاز فراگ تی*ارائه بازخورد به موقع و حما

 ارائه آنها) جهت انجام و یبازه زمان نییشده و تع يطبق برنامه زمانبند يریادگی يها تیدوره (ارائه فعال قیدق ي*زمانبند

 )يریادگی يها تیو فعال یآموزش ياز رسانه ها یمتنوع فی(در نظر گرفتن طيریادگیمختلف  يتوجه به سبک ها 

 دوره يو اجرا یطراح يمبنا يریادگی -یاددهی: اصول 2 شکل

  

 :یآموزش یناسب طراحمانتخاب مدل  -گام دوم-2-1
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 نیاست، بهتر منظور الزم نیباشد. بد یم یمدل مناسب طراح ایانتخاب راهبرد  ،یدوره آموزش یدر طراح گریقابل توجه د موضوع
به  دیشود، با یکه انتخاب م یو مدل کردی. روردیشواهد موجود انتخاب شده و مورد استفاده قرار گ يبر مبنا یآموزش یمدل طراح

 يرا برا يریدگای يها تیتجارب و فعال نیدوره برآورده ساخته و بهتر يو اجرا یرا از طراح دیاسات يازهایشکل ممکن ن نیبهتر
 یدوره پزشک یرسدر برنامه د دیکوو يریقبل از وقوع همه گ يکه دوره آموزش درس روماتولوژ ییبه وجود آورد. از آنجا رانیفراگ

 یبیترک ای کیلکترونبه ا يآن از حضور ياجرا کردیرو رییتنها تغ ندیافر نیدر ا شد و یارائه م يوجود داشت و به حالت حضور یعموم
در ابتدا  مرحله، 3در  3مدل مطابق شکل نی. بر اساس ادی) انتخاب گردBackwardبک وارد ( یآموزش یمد نظر بود، مدل طراح

 نیتحقق ا زانیه مک يبه شواهد یابیستد وهیو ش یابیشوند، پس از آن نحوه ارز یم نییمورد انتظار از دوره تع يامدهایاهداف و پ
 يبرا يریادگی تجارب جادیا يها وهیو ش يریادگی يها ياستراتژ انیگردند و در پا یم نییو تع یکند، طراح یم نییاهداف را تع

 يها ورهئه در دارا کردیرو يفور رییامکان تغ یمدل به خوب نیشوند. ا یانتخاب م يریادگی يها تیفعال یو به طور کل رانیفراگ
 یسب جهت طراحمنا یچارچوب نیمورد انتظار و همچن جیو نتا امدهایپ یابیتوجه و دست نهیکند و زم یموجود را فراهم م یآموزش

 دهد. یرا ارائه م يمجاز يدوره ها

 )Backward( یآموزش یمدل طراح 3 شکل

  

 دوره: یآموزش یگام سوم: طراح-3-1

ها ارائه  وستیانجام گرفت (شرح کامل در پ لیمدل بک وارد در سه مرحله به شرح ذ يدوره بر مبنا یآموزش یگام، طراح نیا در
 شده است).

آن دست  دوره به انیدر پا رانیمرحله آنچه الزم است فراگ نیمورد انتظار دوره: در ا يامدهایو پ جینتا نییتعرحله اول: م -1-3-1
 .دیگرد نییتع يوپاتولوژیزیدر مقطع ف يمورد انتظار درس روماتولوژ يامدهایو اهداف و پ ابندی

  

 جیتحقق نتا یشواهد قابل قبول جهت بررس نییتعرحله دوم: م -2-3-1

 يامدهایاهداف و پ به رانیفراگ یابیدست زانیاز م يکه شواهد ییو ابزارها دیگرد نییتع رانیفراگ یابیارز يمرحله روش ها نیا در
 سازند، مشخص شدند. یمورد انتظار دوره را فراهم م

  

 یآموزش يزیو برنامه ر  يریادگیتجارب  يزیطرحر رحله سوم:م -3-3-1

 يروش ها و يریادگیاهداف  نیی. با تعدیگرد نییتع يریادگی يها تیو فعال یآموزش يو راهبردها سیمرحله نحوه تدر نیا در
کند،  یا فراهم مردوره  يریادگیبه اهداف  رانیفراگ یابیدست نهیکه زم یآموزش يراهبردها نسبت به يواضح تر دیمدرس د ،یابیارز

 .دینما نییتع رانیفراگ يمناسب را برا یآموزش بعتواند منا یکرده و بهتر م دایپ

  

 دوره ياجزا نیو تدو یطراح -گام چهارم-4-1
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 :دیگرد نیو تدو هیته لیدوره شامل موارد ذ يگام عناصر و اجزا نیا در

 يگروه روماتولوژ نیو متخصص دیدوره با نظر اسات یآموزش يدا محتوا: در ابتدوره یآموزش يمحتوا نیو تدو هیته -1-4-1
 يریادگی -یاددهیاصول  يو بر مبنا نییشد و پس از آن محتوا تع لیمحتوا تشک دیو تول هیمنظور کارگروه ته نی. بددیگرد نییتع
رد نظر جهت ارائه در مو يشدند. پس از انتخاب موضوعات، محتوا يزیو برنامه ر نیتدو لیذ اجزاءراستا  نی. در ادیگرد دیو تول هیته

مرحله  نیکه مهمتر یی. از آنجادیاستفاده گرد یآموزش يها لمیف هیمحتوا از ضبط و ته هی. به منظور تهدیگرد هیته کیبستر الکترون
 نیو زمانبرتر نیدشوارتر ،ردیدر آنان مد نظر قرار گ يریادگی – یاددهیاصول  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 يها لمیتجربه حاضر بود. ف تیفعال

 نییتع یعموم یدوره پزشک کولومیدرس در کور يسرفصل ها يسرفصل دروس و مطالب بر مبنا ) سرفصل دروس و مطالب:الف
 .دیگرد

کالس "تحت عنوان  یلمیدوره، ف نیبخش آغاز هی): به منظور تهWelcome and Start Here( دوره نی) بخش آغازب
هداف و ا انیو ب هیتوج نیو همچن رانیفراگ زهیکالس ها و جلب عالقه و انگ يحضور يفضا يساز هیبا هدف شب "ییخوشامدگو

را که قرار بود،  یبه کالس درس دنیمدرس روند حضور در دانشگاه و رس قایکه دق بیترت نیبد د،یگرد هیانتظارات دوره به آنان ته
داده  شینان نماآبه  زین انیدانشجو ابینمود. فرم حضور و غ يساز هیها شب لمیدر ف ابندیدر آن حضور  يدر حالت حضور رانیفراگ

آنان  يابر يحضور يمشابه فضا ییفضا ،در کالس قبل از کرونا انیاز حضور دانشجو یدسته جمع يعکس ها شیشد و با نما یم
باشد، بخش  یم ریامکان پذ لیذ نکیل قی) از طرهیتوج -ییجلسه اول (خوشامدگو لمیبه ف یشد. مشاهده و دسترس یم يساز هیشب

 انیانشجودر د يریدگایشوق  جادیو ا زهیبا هدف حفظ انگ یآموزش يارائه محتوا يها لمیهمه ف ي)در ابتداقهیدق2( لمیف نیا ییابتدا
 شد. یم دارائهیدر دوران سخت کوو

https://s17.picofile.com/d/8414057676/09c3a326-3646-43a6-afc1-383cabe85741/seronegative1.mp4 

 لمیف نیا هیهت. به منظور دیگرد میو تنظ هیته یآموزش يها لمیدوره در قالب ف یآموزش ي: محتوادوره یاصل ي)مواد و محتواج
از تابلو به  یانجام سخنران نیشد. درح یضبط م mini-lectureو در قالب  يریاز مباحث مهم به صورت تصو یها، در ابتدا سخنران

که قرار و چهره  بود یبیها به ترت لمیمدرس در ف ستادنیشد و حالت ا یمطالب استفاده م يبند ستهو د یمنظور ارائه نقشه مفهوم
ز ضبط، مجددا اپس  لمیاست، قابل مشاهده باشد.ف رانیفراگ دید ي هیزاو يکامل مدرس در کنار تابلو مانند آنچه در کالس حضور

که  یبیترت شد، به یم 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 يا انهیمدرس با استفاده از اشکال را یسخنران نیمهم در ح میمفاه

 تیجذاب نکهیعالوه بر ا کار نیشد؛ ا یتابلو ارائه م يمناسب آن با استفاده از نرم افزار بر رو ریشد تصو یکه توسط مدرس عنوان م يا
 یآنان م يداریساختن سبک د ریو درگ رانیقدرت تجسم و مشاهده فراگ تیداد با تقو یم شیافزا رانیفراگ يو محتوا را برا لمیف

 ریاز تصاو دهفاو حافظه آنان کمک کند و مطالب و بخش مهم محتوا را به طور کامل و با است يریادگیقدرت  شیتوانست به افزا
 حیتوض دیوماتوئر تیآرتر يماریتقل سازد (به عنوان مثال همزمان که مدرس در مورد عالئم بو استاندارد به آنان من یجذاب، علم

 لمیشود). ف یداده م حالت نشان نیاز ا يریدارد، تصو نگریف گریحالت تر يماریب نیکند که دست افراد مبتال به ا یم انیدهد و ب یم
فته به طول ههر مبحث دو  لمیف يشد، ضبط و آماده ساز یو ارائه م يآماده ساز يا قهیدق 25تا  20در مدت زمان  یموزشآ يها
 .باشد یو مشاهده م یقابل دسترس لیذ يها نکیل قیشده از طر هیته یآموزش يها لمیاز ف یی. نمونه هادیانجام 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 

  

 هیته يها لمیاز ف کیهر مبحث و هر  يبرا ،یآموزش ینکات اصل ي: به منظور مرور و جمع بنديمرور و جمع بند يها لی)فاد
بود که  یورتها به ص لیفا نیا يشد. محتوا يو صداگذار یطراح دیاسال يمجموعه ا ،يو نکات ضرور یاصل يمحتوا يشده بر مبنا

ر مبحث به آنان ارائه ه یاز مطالب و نکات اصل یمهم را فراهم سازد و خالصه قابل فهم یبه نکات آموزش رانیبتواند امکان توجه فراگ
ها عالوه  لیفا نید. در اآنان قرار ده اریساختارمند در اخت یرا به شکل لمیموارد ارائه شده در ف يو بخاطرسپار تیتثب نهیداده و زم

و  رانیراگف شتریو جلب توجه ب يبا هدف جمع بند یدها، نکات مهم آموزشیمنظم اسال يمنسجم مطالب و صداگذار يبر دسته بند
 قهیدق30تا  25 يادر زمان ه زیها ن لیفا نیشدند. ا یمشخص شده و ارائه م یرنگ يآنان با ارائه مطالب درکادرها يریادگی لیتسه

 یاست طراح شده یسع نکهیشد؛ ضمن ا یم هآنان استفاد یجهت طراح یقابل فهم و واضح علم ریه و از تصاوشد میو تنظ هیته يا
 يها نکیل قیز طرها ا لیفا نی. نمونه اردیشکل ممکن انجام گ نیو جذاب تر نیباتریبه ز يداریو 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 

  

 يها يشده استراتژ نییتع يریادگی يها تیاهداف و فعال يبر مبنا مرحله نی: در ایآموزش يها ياستراتژ نییتع -2-1-4
 يها يستراتژا. تناسب دیگرد نییتع رانیفعال در فراگ يریادگیتجارب  جادیو ا يریادگی يها تیفعال يمناسب جهت اجرا یآموزش
دوره روش ها و  نیا يبه منظور اجرا نیدارد. بنابرا يادیز اریبس تیاهم يریادگی يها تیلبا اهداف و انتظارات دوره و فعا یآموزش

 انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت: لیذ بیبه ترت سیتدر يراهبردها

 )لمی(ف یسخنران روش

 بر مورد یمبتن سیتدر روش

 نقش يفایا روش

 بر پروژه یمبتن آموزش

 پرسش و پاسخ راهبرد

 ارائه بازخورد راهبرد

دوره  ياجرا يموثر دوره و بسترها يدر اجرا ازیتعامالت مورد ن مرحله نیدر ا :دوره يتعامالت و بستر اجرا نییتع  -3-1-4
ئه دوره و بودند که جهت ارا يگروه واتساپ، موارد لیو تشک Adobe Connectپلتفرم  د،ی. سامانه نودیگرد نییانتخاب و تع

 قرار گرفتند. استفادهتعامالت انتخاب شده و مورد  يبرقرار
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باشد که در  یم یآموزش يدوره ها گریجزء د ران،یفراگ یابیارز يها وهیش نیی: تعرانیفراگ یابیارز يها وهیش نییتع -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 ياجرا -دوم مرحله
 ریو کالس غدکه بعد از  یبیبه ترت دیبرگزار گرد زین يحضور يبه موازات موارد فوق کالس ها دیجد یآموزش يها استیابالغ س
 نشان داده شده است. لیذ اگرامیدو دوره در د نیا ياجرا قیدق روندشد.  یبرگزار م يکالس حضور کی ،يحضور

 قرار گرفت. یابیمورد ارزش دوره در دو بعد یآموزش یاثربخش زانیدوره، م ي: پس از اجرادوره یابیارزش -سوم مرحله

 دوره ياجرا کردیدر سه رو انی: نمرات دانشجو1جدول

  

باشد.  یدوره م یبخشاثر زانیم نییاز شواهد مهم جهت تع یکی رانیفراگ یابیارز جی: نتادوره یآموزش یاثربخش یابیارزش -الف
 ند،یفرا یثربخشا زانیم قیدق ی. جهت بررسدیگرد نییآنان تع يریادگی زانیقرار گرفته و م یابیمورد ارز رانیفراگ ب،یترت نیبد

 یاثربخش انگریب جیتانقرار گرفت،  سهی) مورد مقایبیو ترک کیکامال الکترون ،ي(حضور کردیبا رو اجرادر سه دوره  انینمرات دانشجو
 ). 1دوره بود (جدول نیا یآموزش

  

محقق ساخته  یسنج تیامه رضاو نحوه ارائه دوره، با استفاده از پرسشن کردی: در بعد دوم، رونحوه اجرا و ارائه دوره یابیارزش -ب
 -یاددهیمنتخب  اصل 9 يبر مبنا طهیح 9باشد که در  یم يا نهیگز 5 کرتیل اسیبا مق تمیآ 48 يپرسشنامه حاو نیشد. ا یابیارزش

 ارائه شده است:2در جدول شماره  جیو نتا وستیشده است. پرسشنامه در قسمت پ یک طراحیآموزش الکترون يریادگی

 کیآموزش الکترون يریادگی-یاددهیاز اصول  يدوره از جهت برخوردار یابیارزش جی: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: يها وهیش

 رفسنجان یپژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشک تهیدر کم يپروپوزال طرح توسعه ا بیو تصو نیتدو

آموزش  يریادگی-یاددهیاصول  يبر مبنا يروماتولوژ يوپاتولوژیزیف کیدوره الکترون یابیاجرا و ارزش ،یطراح"مقاله با عنوان  انتشار
 ينگار ندهیو آ یابیارز سته،یز ي: تجربه هایکیالکترون يریادگی« یالملل نیب شیدر کتابچه هما "کیالکترون

 تالیجیدر جشنواره دانشگاه تهران د یمقاله در قالب سخنران ارائه

 ییو ماما يآموزش پرستار يکنگره واکاو نیمقاله به چهارم ارسال
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 19-دیووک یوزارت بهداشت جهت انتشار در کتابچه تجارب آموزش یتجربه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک ارائه

 انجهت تبادل تجربه با آن یآموزش ياز محتواها ییدانشگاه و ارائه نمونه ها یتجربه در جلسه گروه آموزش ارائه

 یدانشکده پزشک یهمکار در جلسات گروه آموزش ینیبال دیتجربه به اسات ارائه

دانشگاه علوم  یزشکرشته پ يها نترنیو ا ارانیگروه ها، دست ریسا يشامل: استاجرها رانیفراگ ریدوره به سا یآموزش يمحتوا ارائه
 رفسنجان و شهرکرد یپزشک

 یانشگاه علوم پزشکددر  "کیالکترون يدوره ها یآموزش یطراح"با عنوان  ناریدر وب تیفعال نیحاصل از ا يتجربه و آموخته ها ارائه
 شهرکرد

در دانشگاه علوم  "کینآموزش الکترو يریادگی -یاددهیاصول "با عنوان  ناریدر وب تیفعال نیحاصل از ا يتجربه و آموخته ها ارائه
 شهرکرد یپزشک

 هزاره یعلوم پزشک يدر دانشگاه ها یکیالکترون يریادگی يمجاز یمل شیتجربه در هما یررسمیتبادل و ارائه غ  

 

 نقد:  يها وهیش

 يکامل و مرحله ا گزارش ک،یالکترون يریادگیو  يحوزه آموزش مجاز يها و کنگره ها شیخبرگان: عالوه بر ارائه تجربه در هما نقد
را  یبیه صورت ترکبدوره  يشد. آنان اجرا افتیحوزه ارائه و نظرات آنان در نیو صاحب نظر ا یعلم اتیحاضر به چهار عضو ه ندیفرا

، امکان 19-دیکوو يریهمه گ تیوضع رییدانستند که خوشبختانه با تغ یارجح م کیدوره به صورت کامال الکترون ينسبت به اجرا
 .دیبرگزار گرد یبیفراهم و دوره دوم به صورت ترک رییتغ نیا

فت که معتقد بودند، انجام گر دیمختلف و اسات يگروه ها رانیاز فراگ یتعامل متعدد، نظر خواه ي: در فرصت هادیاسات/رانیفراگ نقد
عد اعمال ب يدر دوره ها ندیفرا يرا تحت عنوان آزمون در نظر گرفت که جهت اجرا یهر مبحث، بخش یآموزش لمیتوان در ف یم

 خواهد شد.

 یباالتر م تیفیک با زاتیاست که استفاده از تجه نیا انگریآن ب يدر طول اجرا یآموزش ندیو نقد فرا ی: بررسانیو تامل مجر نقد
نقش را  يفایا سیاز روش تدر یبخش یآموزش يها لمیتوان در ف یم نیدهد، عالوه بر ا شیرا افزا یآموزش يها لمیف تیفیتواند، ک

به فراخور  یوزشآم يها لمیکه در ف یبیدر نظر گرفت. به ترت اجرا شده است؛ یبیترک کردیدر رو يضورح يمشابه آنچه در کالس ها
 يها سیتجسم ک و ینقش و تداع يفایو کسب اجازه از او، جهت ا یشخص میحر تیبا رعا یواقع ماریب اینما  ماریاز ب یموضوع درس

 استفاده شود. يماریب

ارائه  طیل با محمطابق آنچه در قسمت تعام کیآموزش الکترون يها وکنگره ها شیارائه تجربه به هما ي: بر مبنایجوامع علم نقد
 گردد. افتیدر یدر جوامع علم کیحوزه آموزش الکترون نیشد، نظرات متخصص یشده است، سع

 

 حاصل: جینتا
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متون  یررسب قیاز طر کیالکترون يموثر دوره ها یآموزش یالزم جهت طراح يریادگی -یاددهی: اصول 1به هدف یابیدست جینتا
 دوره قرار گرفت. يو اجرا یطراح يو مبنا دیگرد نییدوره تع یجهت طراح

 یآموزش یطراح با استفاده از مدل يآموزش درس روماتولوژ کیساختارمند و مدون دوره الکترون ی: طراح2به هدف یابیدست جینتا
 بک وارد صورت گرفت.

ه صورت کامال ب مسالین کی یعموم یدوره پزشک ینیمقطع مقدمات بالدر  ي:  دوره آموزش درس روماتولوژ3به 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 ي. اجرادیگرد یابیدوره ارزش یآموزش ی: اثربخش4به هدف یابیدست جینتا
 داشت. رانیمشارکت فراگ شیو افزا تیرضا ،يریادگی زانیبر م یاثرات مثبت یبیترک
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بر اساس مدل  ابتیپرستار آموزش دهنده د يدوره مجاز نیاول یابیاجرا و ارزش ،یطراح

 کرن یدرس يزیربرنامه

Design, implementation and evaluation of the first virtual course of diabetes nurse 
educator based on Kern's model curriculum 

 : اصفهاندانشگاه

 

 یزدانی دختیفر ي: پروانه اباذرندیفرآ صاحب

 

 رجیا ژنیب یحقان بای: فرندیفرآ همکاران

 

 کرن یدرس يزیبر اساس مدل برنامه ر ابتیپرستار آموزش دهنده د  يدوره مجاز  نیاول یابیاجرا و ارزش ،ی: طراحیکل هدف

 

 :یاختصاص اهداف

 کرن یدرس يزیبر اساس مدل برنامه ر ابتیپرستار آموزش دهنده د يدوره مجاز نیاول یطراح-1

 دوره   يریادگیو اهداف  یآموزش يازهاین نیی. تع1-1

 يبر آموزش مجاز یمبتن يریادگیپوشش دهنده اهداف  یتخصص يمحتوا نیی. تع1-2

 يمتخصص در آموزش مجاز  یانسان يرویو ن یزاتیتجه يساخت ها ریز نیی. تع1-3

 LMSدر سامانه  يچند رسانه ا یآموزش يمحتواها دی. تول1-4

 LMSو برنامه در سامانه  رانیفراگ یابیارزش يابزارها دی. تول1-5

 کرن یدرس يزیبر اساس مدل برنامه ر ابتیپرستار آموزش دهنده د يدوره مجاز نیاول ياجرا -2

 کرن یدرس يزیبر اساس مدل برنامه ر ابتیپرستار آموزش دهنده د يدوره مجاز نیاول یابیارزش-3
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 مسئله: انیب

با چارچوب و  یملو ع يتئور یاختنصاص يهااقدام به ارائه دوره  ایدن ياز کشورها ياریدر بس ابت،یآموزش د یاتیح تیبه اهم نظر
در  ابتیو کنترل د يریشگیپ يدر طرح کشور 1383از سال  رانیاند.در انموده ابتیدهندگان دآموزش تیترب يبرا یخاص يبندزمان

ماهه  دوره شش کیبر آن در اصفهان  یشد که مبتن فیپرستاران تعر يبرا ابتیدهنده دسطح سوم ارائه خدمات، نقش آموزش
ساله  10از با چشم اند يسند زین 1394دوره اجرا شد. درسال  کی يو برا یطراح ابتیدهنده دپرستارآموزش تیترب يبرا يحضور

ارائه خدمات  حدر سطو یآموزش فیاز جمله وظا يمتعدد فیاپرستاران وظ يو در آن برا یطراح ابتید يدر سطح وزارت بهداشت برا
دهنده خدمات  هیاکز ارامر ریسا ای ابتید يهاکینیاز پرستاران شاغل در کل ياریبر اساس شواهد موجود اصوالً بس یول دهیگرد نییتع

 گر،ید ياند؛ از سورا نگذرانده ابتیدمبتال به  مارانیخاص مراقبت از ب يهاالزم و دوره يهاابت،آموزشیبه د انیبه مبتال یتخصص
پرستاران بر  يبرا ابتیآموزش د يدوره يبرگزار ياستان برا ابتیو معاونت درمان و کار گروه د یبودن معاونت بهداشت یمتقاض

 درشرکت  يبرا یاز پرستاران، فرصت کاف ياریافزود. از آنجا که بس یدوره آموزش تخصص کی يو اجرا یو ضرورت طراح تیاهم
ؤثرتر و راحت تر در مبود که آموزش را  يادوره یبه طراح ازیره شش ماه فوق الذکر)را ندارند، نچندماهه (مانند دو يحضور يهادوره

 نهیگز يجازمدوره به صورت آموزش  ی. طراحدیفراهم نما يشتریپرستاران ب يریادگیمشارکت و  يبرا یدسترس قرار دهد و فرصت
ناصر برنامه ع. مشخص کردن دیوجود داشت غلبه نما یقبل يکه در دوره آموزش حضور یمشکالت و موانع رب توانستیبود که م يا

موضوعات  ایقاصد، محتوا اهداف و م ازها،یمشکالت و ن نییشامل: تع ابتیدهنده دو گنجاندن در برنامه دوره پرستار آموزش یدرس
کرن  توانست به  یدرس يزیربر اساس مدل برنامه یابیاجرا و ارزش ،یآموزش يراهبردها ،يریادگی اتیو تجرب تهایفعال ،یدرس

تحقق  زانیم یابیزشو ار رندگانیادگیمطلوب در رفتار  راتییتغ جادیبه منظور ا يریادگیو  یاددهی يتهایسلسله فعال کی یسازمانده
 .دیکمک نما راتییتغ نیا

 

 :یخارج اتیتجرب

 1000با حداقل  يابردوره  یمبتن  2000در ژاپن از سال  ابتیآموزش دهنده د نامهیگواه يدر ژاپن: اعطا ابتیآموزش دهنده د دوره
 .ابتیآموزش دهندگان د یدر امتحانات بورد تخصص یساعت 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  يبرا يدوره ا ي) برگزار2013و همکاران ( یجوش لپایدر هندوستان: ش ابتیآموزش دهنده د دوره
مدت کل در همه شرکت کنندگان . یدانش قابل توجه شی. افزا ابتیدر سراسر هند توسط متخصصان د یمرکز آموزش 96شهر و 
 ساعت بود. 40از  شیبرنامه 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. 
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ماه و  5/13  ساعته  در مدت 400 یدوره آموزش کی ي) برگزار2015بک و همکاران ( ی: جونکایدر امر ابتیآموزش دهنده د دوره
ان پرستار، شارکت کنندگم %67 تینامه .اکثر یداوطلب و صدور گواه 844 يرو کایآمر يساعت 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 کیتوسعه «با عنوان  ي) مطالعه ا2021و همکاران ( يدیهال: ایدر استرال ابتیآموزش دهنده د دوره
 ق،یتحق ي(متشکل از متخصص در رشته ها ايچند رشته میت کی. تشابتیآموزش دهندگان د يبرا ابتید سترسیبا موضوع د

 سترسید یکیترون) برنامه آموزش الکتیوب سا يو مهندس معمار یآموزش عال ،يابت، پرستاریآموزش د ،ینیبال یسالمت و روانشناس
 آموزش پرستاران است. يبرنامه 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

ت طراحی و اجرا را با هدف تعلیم و تربیت پرستار آموزش دهنده دیاب ي) مطالعه ا1389پروژه حاضر) و همکاران ( ي(مجر ياباذر
به  ساعت آموزش عملی) تعیین گردید. با توجه180ساعت کالس تئوري و 100ساعت شامل 280نمودند. طول دوره شش ماه (

ار نمود. از اساتید کر آغاز به تخصصی پرستار آموزش دهنده دیابت، دوره با هشت فراگی هچالشهاي موجود بر سر راه اجراي اولین دور
احث تئوري و متخصص غدد و متابولیسم و اساتید مجرّب دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تدریس مب

و  يو ادار يساعات کار یط یآموزش يدر کالسها نیطلبداو یکیزیبودن دوره و لزوم حضور ف یطوالن لیعملی استفاده شد. به دل
 دوره با استقبال پرستاران مواجه نبود. نیا شان،یبا ا نیمسوول يهمکار 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  12امل شنفرپرستار. 31 يبرا ابتیآموزش دهنده د يبر وب برا یتنمب ابتیبرنامه آموزش د کی)، 2014و همکاران ( يمطهر
 يتهاینمودارها با روا وفرم ها، جداول  ،ییدئویو يسکانسها ر،یتصاو شن،یمیان يدارا يدهایهر ماژول با استفاده از اسال یکیالکترون

 ،یابیودارزپس آزمون خ ف،یتکال ،يچندرسانه ا یآموزش يمحتوا ،یهدف کل ،یابیآزمون خودارز شیپ 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 يزی,)  :گام اول  مدل برنامه ر یعموم یازسنجی( نابتیمشکالت آموزش د یی* شناسا

 مهین يفرد يهاو مصاحبه یو خارج یمتون معتبر داخل عیحاصل از مرور وس يهاداده یفیک يمحتوا لیگام با مطالعه تحل نیا
سالمت  میو افراد ت »نفر 8«خانواده  يو اعضا 2نوع و ابتیمبتال به د مارانیکنندگان شامل ببدست آمد.مشارکت قیعم افتهیساختار 

)نفر 17ش (و روانشناس و پرستاران شاغل در واحد آموز هیغدد و متابولیسم، کارشناس تغذ صصو فوق تخ ابتیشامل پزشکان د
 وارد مطالعه شدند. 1396 وریتا شهر 1395 بودند که از اسفند

 

 نکر یدرس يزی: گام دوم مدل برنامه رابتیپرستاران در نقش آموزش دهنده د یآموزش يازهایهدفمند (ن یازسنجی* ن

شد) و  دایپمقاله  20متون (در مجموع  عیبر مرور وس یمبتن یفیک يمحتوا لیپژوهش تحل کیبا  زیمرحله ن نیدر ا یازسنجین
کارشناس  ،يپرستار شامل: کارشناس ابتیدر آموزش د نفعانیبا حداکثر تنوع از ارائه دهندگان و ذ افتهیساختار  مهین يمصاحبه ها

 ئتیه ياعضا سم،یپزشکان فوق تخصص غدد و متابول ابت،ید یپزشکان عموم ،یروانشناس صصمتخ ،یکارشناس روانشناس ه،یتغذ
نفر)از  18( ابتیو آموزش د سیبا سابقه تدر يگروه پرستار ییاجرا رانیو مد ابتیبا تخصص د یگروه پزشک ییاجرا رانیو مد یعلم

 ).1ریانجام شد  (تصو  1396 ماهیتا د 1396مهرماه 

 دوم گام اول و یازسنجیدر ن ابتید یتیریاطالعات مرتبط با مشکل آموزش خودمد بیترک یاستخوان ماه ری. تصو1 ریتصو

 

 کرن یدرس يزیدوره: گام سوم مدل برنامه ر يو رفتار یاهداف کل نیی* تع

در پانل اول   هیاول سینو شیو پ نیتدو یازسنجیبر دو سطح ن یمبتن یو روان ،یعاطف ،یشناخت طهیدر سه ح يو رفتار یکل اهداف
 نیدر چند یعلماتیضو هنفر ع 8 يبرا یشده در پانل تخصص يبندقرار گرفت. سپس موارد جمع یمتخصصان  مورد کارشناس

نظرات،مجددا  يرارسال شد. با جمع آو یشیمناطق آما ریو چند دانشگاه از سا یشیآما 7منطقه  يدر دانشگاهها يدانشکده پرستار
 شد. یینها يو رفتار یدوم اهداف کل یدر پانل تخصص

 

 کرن یدرس يزی: گام چهارم مدل برنامه ریبرنامه آموزش  يو محتوا یآموزش يروشها نییتع

 يزیرنامه رباصفهان)،صاحب نظران  یدانشگاه علوم پزشک دیسامانه نو نی(مسوولياز تنوعی از متخصصان درآموزش مجاز یپانل 
مورد  یمنابع مال ،يریادگیداف نفر)برگزارومطابق با اه 6( هیو تغذ یو پزشک ییماما- يدانشکده پرستار یعلم اتیه دی،اساتیدرس

 ).1.(نمودار شماره دیگرد نییو محتواها تع انیمجر یعلم يها تیقابل و  يساز ي،بستر مناسب مجاز ازین

 یدرس يزیبرنامه ر ياز محتواها ی: تنوع1 نمودار

 :ابتیپرستار آموزش دهنده د يدوره مجاز ي اجرا

 شده يمان بندبر برنامه ز یمبتن سیتدر لیاجرا و ضبط فا يدانشگاه برا يدوره در مرکز آموزش مجاز دیحضور اسات-

 ایمد یمولت يها لیبه فا دیاسات سیتدر يها لیفا  هیاول لیتبد-
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 انجام اصالحات يبرا يدر مرکز آموزش مجاز دیاسات شتریب ایحضوربار دوم -

 توسط کارشناسان يایمد یمولت يها لیفا یینها نیتدو -

قندخون با گلوکومتر و  يریگ ن،اندازهیانسول الیبا قلم و و نیانسول قیچهار مهارت (آموزش تزر يبرا یآموزش يها لمنامهیف نیتدو-
 )ابتید یتیریآموزش خودمد

 یآموزش لمیچهار ف  یینها نیو تدو شیرایاجرا ،و-

 نیال يدر نرم افزار استور ی)آموزشيها سی(کيموردها نیتدو-

 دوره  انیو مجر دیبه اسات دیو رمز ورود به  سامانه نو ياعالم کد کاربر-

 شانیاز ا کیهر  يو رمز ورود برا يکد کاربر جادیو ا دیبه سامانه نو رانیفراگ یورود اسام-

ا حداقل دو سال سابقه نفر از پرستاران ب 33 سمیغدد و متابول قاتیتحق ،مرکزی،درمانیبهداشت ياز معاونت ها یبا معرف            
 د، و دکترا  در دوره شرکت نمودند.ارش یکارشناس ،یو با مدرك کارشناس ابتیآموزش د

دوره  يشده برا فیختلف تعرم يکار با بخش ها نیو تمر دیبا نحوه ورود به سامانه نو رانیآشنا نمودن فراگ يبرا يزیبرنامه ر -
 ) یابیو ارزش فیبه محتواها،استفاده از تاالر گفتگو،بخش تکال ی(دسترس

 فیو ارسال تکال يار گذاربآنها،نحوه  ياجرا يماژول ها و برنامه زمان بند یدوره (معرف یمعرف يایمد یمولت لیفا يو اجرا نیتدو -
 دوره) یینها یابیو ارزش یو تراکم ینین،تکویآغاز يها یابیورود و انجام ارزش یدر سامانه،چگونگ

ابزار  ،یتخصص دیآموزش، اسات ي)، محتوا، روشهایتحرک یروان ،یعاطف ،ی(شناخت يو رفتار یماژول) اهداف کل 26در هر ماژول( -
 شد.. نیی).ومنابع تعیتراکم ،ینیتکو ن،ی(آغاز یابیوارزش ،یآموزش

کوته و گسترده  یحیلط و تشرغ-حیصح يا نهیاز سؤاالت چند گز يریادگی يبر اهداف  و محتوا یمبتن ران،یفراگ یابیارزش يبرا-
در  ياالت رتبه بندسؤ قیماژول از طر ياجرا یابیو ارزش دیاسات سیتدر وهیش یابیارزش نکیهر ماژول ل انیپاسخ استفاده شد. در پا

 .دیو اجرا گرد جادیا»  فرم سیآف« ینترنتیا تیدر سا کرتیل فیط

 شد. نییتع یینها یابیارزش يبرا  14هر ماژول و نمره  يبرا 16 یقبول نمره

 رانیزخورد به تک تک فراگها و ارسال با یابیو ارزش فیپاسخ تکال افتی،در دیدوره به سامانه نو انیشده مجر يزیمنظم و برنامه ر ورود
 ها یابیو ارزش فیپاسخ تکال يماژول ها ، بارگذار يبازه اجرا يزمان بند لیو درصورت لزوم تعد

 

 انیو مجر رانیفراگ یبا حضور تمام »ابتیپرستار آموزش دهنده د يدوره مجاز نیاول«واتساپ با عنوان  دریگروه مجاز کی جادیا
 ندیدر ارتباط با فرا الزم يها یاستانبا هدف اطالع رسان ابتیکار گروه د سییو معاونت درمانو ر یاز معاونت بهداشت نیدورهو مسوول

 .رگیموارد د ای یبه روز رسان لیموقت به سامانه به دل یعدم دسترس ایمثال در مورد کند شدن  يدوره برا ییاجرا
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 اجرا يبودن منابع برا ایمه ستی: چک ل1 جدول

 ) تعیین منابع1

اتید هیئت علمی در زمینه هاي تخصصی غدد و نفر از اس هجده منابع انسانی: 1-) 1
وانشناسی، رمتابولیسم، چشم، اعصاب، کلیه، ورزش، تغذیه، برنامه ریزي آموزشی، پرستاري، 

 قلب، و کودکان

شتیبانی، کارشناسان و کارکنان پکارشناسان سمعی و بصري، کامپیوتر، فناوري اطالعات، 
غدد و  فراگیران پرستاران معرفی شده از معاونت هاي بهداشتی ،درمانی،مرکز تحقیقات

 متابولیسم و کانون حمد ایرانیان)

ئت علمی، کارکنان فنی و نیاز به زمان براي هماهنگی با اعضاي هی زمان: 2-)1
مهارتی،  نامه رسمی دورهي گواهیپشتیبانی، معاونت بهداشتی و درمانی، هماهنگی برا

هیه هماهنگی با سیستم مدیریت یادگیري سامانه نوید، تدوین موردهاي آموزشی، ت
 سؤاالت ارزشیابی ؛

هاي بالینی، فضاي فضاي آموزشی، تجهیزات بالینی، محیط تسهیالت و امکانات: 3-)1
 مجازي (سرورها، نرم افزار مدیریت محتوا)

هاي پنهان و تامین بودجه ستقیم مالی، هزینهمهزینه هاي  :هابودجه / هزینه 4-)1
 کافی؛

) دستیابی به حمایت و پشتیبانی براي 2
 ریزي درسیبرنامه

 پشتیبانی داخلی: 1-)2

رنامه، باز: کسانی که داراي اختیارات اداري بودند:معاون آموزشی بیمارستان، مدیر 
یان، کار گروه مردم نهاد کانون حمد ایران هاي بهداشتی و درمان. و دانشکده، مرکزمعاونت

 دیابت، سایر ذینفعان

 براي: پرسنل ، منابع ، پشتیبانی سیاسی

 پشتیبانی خارجی: 2-)2

 از: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،

 براي: بودجه، پشتیبانی سیاسی، نیازهاي خارجی

هاي اداري براي ) ایجاد مکانیسم3
 ریزي درسیپشتیبانی از برنامه

  

 گیريها و تصمیملیت: براي ترسیم مسئوساختار اداري 1-)3

اي، ارائه (واتساپ)، جلسات دوره هاي اجتماعی: ایمیل، پیامک، شبکهارتباطات 2-)3
 گزارشات و غیره:
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-سی در سامانه یادگیري مجازي؛ جمعها و مواد درتهیه و ارائه برنامه عملیات: 3-)3
ی؛ تهیه بسته هاي ارزشیابی ؛ بازنگري و تغییر برنامه درستحلیل دادهآوري و مقایسه و 

 آموزشی، تهیه فراخوان، تهیه فرم استاندارهاي دوره آموزش مهارتی

 طالعات مرتبط با کوریکولومانتشار ا انتشار اطالعات: 4-)3

 بینی موانع) پیش4
 منابع مالی و سایر منابع و تقاضاهاي رقابتی 1-)4

 یرهغنگرش ها ، امنیت شغل / نقش ، اختیار و اقتدار و  افراد: 2-)4

 درسی دوره) معرفی برنامه 5

 اجراي آزمایشی)پایلوت ( 1-)5

 اي کردنمرحله 2-)5

 اجراي کامل 3-)5

 

 تعامل: يها وهیش

 دیگرد یوزارت متبوع معرف ریواگ ریغ يهایماریمسوول اداره ب يبرا يدوره به صورت مجاز یو مراحل طراح ضرورت

 دیگرد یاستان معرف ابتیدر جلسه کارگروه د يدوره به صورت مجاز یو نحوه طراح ضرورت

 ییا کنون الگوتو  یاصفهان معرف ییماما-يدانشکده پرستار يپرستار یتخصص يمقطع دکترا انیدانشجو يدوره برا یطراح نحوه
 مزمن شده است. يها يماریب ریان در ساآموزش پرستار يبرا يحداقل دو پروژه مجاز يبرا

 . انتشارات حاصل از پروژه2 جدول

نمایه  سال انتشار محل انتشار عنوان نویسندگان ردیف
 محل ارائه مجله

 
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 -- 

دهندگان هاي تربیت آموزشبرنامه یزدانی، فریدخت؛ اباذري، پروانه 
 دیابت در آسیا و خاورمیانه

اي توسعه اولین همایش منطقه
علوم پرستاري و مامایی با 
محوریت خدمات مراقبتی 

 نگرجامعه

، 1396آذر  20
 ايمنطقه 241-239صص 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد، مرکز تحقیقات 

 توسعه علوم پرستاري

هاي پرستاران در ایفاي نقش چالش "و" 
 " دهنده دیابت در جامعهآموزش
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 241-239صص 

. 
" " 



 

332 

مراقبت تسکینی براي سالمندان  "و" 
، 1397آذر  21 هاي تسکینیسمپوزیوم مراقبت مبتال به دیابت

 " دانشگاهی . 5-1صص 

 "و " 
براي  نوآوري یادگیري الکترونیکی

آموزش پرستاران: توسعه برنامه 
 استوري الین

اولین همایش کشوري آموزش 
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی با 

 محوریت آموزش الکترونیک،
 ملی 1400آذر ماه 

مرکز مطالعات و توسعه 
آموزش معاونت علوم پزشکی 

 سازمان مرکزي، تهران

هاي خودمدیریتی ها و توصیهچالش یزدانی، فریدخت، 
 19-گیري کوویددیابت در همه

اولین همایش ملی تولید دانش 
سالمتی و حکمرانی در جهان 

 پساکرونا

، 1397آذر  21
 " ملی . 5-1صص 

 

 ندینقد فرا يها وهیش

 :ندیقوت فرا نقاط

 تیاستان  به ترب ابتیوه دغدد و و کارگر قاتی،معاونت درمان ومرکز تحق یمعاونت بهداشت ازیدوره در پوشش ن ياجرا نیاول تیموفق-
 مراکز . نیا یسازمان يهاتیاختالل در فعال جادیکار و ا طیبه خارج نمودن پرستاران از مح ازیبدون ن ابتیپرستار آموزش  دهنده د

قابل حمل مانند  یکیترونالک لیوسا قیکاربرد از طر تیبا قابل يدر رشته پرستار يمجاز یتخصص يادوره يبار بسترساز نیاول يبرا-
 پد، تبلت و تلفن همراه يآ

شده سال  یطراح يدوره حضور يجد اریبس تیاستان(محدود کیدور و نزد يفراهم شدن امکان شرکت پرستاران از شهرستان ها-
 حاضر) ندیدوم  فرا يتوسط مجر 1388-89

 کرن یدرس يزیبرنامه ر يکامال منطبق برگام ها يدوره ا یطراح-

و  یدر طراح ابتیان و عوارض داطالعات و ارتباطات،مراقبت درم ي،فناوریدرس يزیحوزه برنامه ر نیاز متخصص یتنوعاستفاده از -
 دوره ياجرا

 )یسانو اطالع ر تیریه،بهداشت،مدی،تغذي،پرستاریپزشک ي(مشارکت دانشکده هايرشته ا نیکامال ب يدوره ا یطراح-

  دوره ياستان ازضرورت برگزار ابتیوزارت و کار گروه د ریواگ ریغ يهایماریخوب اداره ب یبانیپشت- 

 اصفهان-پ-دوره توسط معاونت توسعه دانشگاه ع یمال تیحما -

 دوره ياجرا ندیبر فرا ندیساعته صاحبان فرا 24نظارت مستمر و -

  

  Diabetes يشته ابق با تنوع ر(مطا يو داروساز هیرشته ها مانند تغذ ریاز سا یمتقاض  رانیآموزش فراگ  يدوره برا نیا تیقابل
Educators (در جهان 

 دوره. یها و نقاط ضعف طراح تیمحدود

 :لیدوره به دل يو اجرا یشدن زمان طراح یطوالن
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 کیالکترون يریادگی طهیدر ح یتخصص یآموزش يدوره ها یدر طراح ندیفرا یتجربه بودن صاحبان اصل یب

 ودشبهره گرفته   يمجاز يدوره ها یخوب صاحب نظران و متخصصان طراح اریمشکل از کمک بس نیا تیریمد يشد برا یسع

ها در طول  یشیزانداهداف دوره متعهد بمانند .در حالکه در با یبودند به تمام لیما ندیو گسترده دوره.صاحبان فرا عیوس يمحتوا
 بود ریدوره امکان پذ تیفیخدشه به ک جادیدوره مشخص شد کاستن از محتوا بدون ا

 اژوول ها.م ياجرا يشده برا ینیب شیپ یزمان يهمگام بودن با بازه ها يبرا رانیفراگ تیاز ظرف نانهیواقع ب ریغ وردبرآ

 دوره شد. يراشدن زمان اج یهر ماژول و طوالن ياجرا یزمان يمکرر در بازه ها يها لیبرآورد اشتباه منجر به تعد نیا     

 یتخصص يدوره ها يبرا یآموزش یبوم يپلت فرم ها نداشتن

ر حوزه در نظام سالمت و از جمله پرستاران د COTEXT BASED  يریادگی يها ازیبر ن یکه مبتن ییپلت فرم ها نیچن وجود
را  يریادگیکنند سرعت و عمق  یم جادیا ریفراگ يبرا یزشیجذاب و انگ يکه حال که فضا نیباشند قادرند در ع ابتیآموزش د

 دهند. شیافزا

  

 حاصل: جینتا

 يازهایو جامعه)و ن انماریب یآموزش يازهای(نی: عمومیآموزش يازهاین هیو برپا يریادگیبر اهداف  یدوره مبتن يمحتوا یطراح -
 اساس : نیبود بر هم ابتیبه عنوان آموزش دهنده د تیکسب صالح يپرستاران برا یاختصاص یآموزش يها

 يازهایبر پوشش ن یومبتن یشناخت  طهیدر ح يریادگیاز اهداف  یبخش قابل توجه نکهیاز ماژول ها  با توجه به ا کیدر هر -
 ماریبه ب اصول آموزش نیو همچن ابتیعوارض د تیریو مد يریشگیشناخت،درمان،مراقبت وپ نهیدر زم یبه دانش تخصص رانیفراگ

 متخصص استفاده شد. دیاسات يمجاز يها یقرار داشت از سخنران

) نیال يزار استوردر نرم اف یآموزش يها) سیقرار داشت از موردها(ک  یو شناخت یعاطف طهیکه درح يریادگیپوشش اهداف  يبرا-
 استفاده شد . يریادگیو تجارب 

 لمنامهیبر ف یمبتن يازشده در مرکز آموزش مج دیتول یآموزش يها لمیاز ف یحرکت-یروان طهیدر ح يریادگیپوشش اهداف  يبرا-
 استاندارد شده استفاده شد ماریدوره  و با استفاده از ب انیشده توسط مجر یطراح يها

مشکالت  تیریو مد یکمو ترا ینین،تکویآغار يها یابیبا انجام نظارت مستمر و ارزش يریادگیدوره در پوشش اهداف  تیموفق زانیم -
 شد ریامکان پذ

. انیدوره توسط مجر طول يها یشی، باز اند رانیانجام شده از فراگ يها یبرنظرسنج یبه نقاط قوت و ضعف دوره مبتن یابیدست -
 شد. ریامکان پذ

ها وجود  لمیو ف یآموزش يا، مورده يریادگیتجارب  ،ياچند رسانه يهالیماژولها و فا ياز نحوه اجرا رانیفراگ يدرصد 90 تیرضا-
 داشت.
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 یمحصوالت آموزش دیو تول یطراح طهی: حندیفرآ طهیح

 

 
 

 

در بستر  يوارسازيبر باز یچشم، مبتن يآموزش اپروچ به تروماها یابیرا و ارزشاج ،یطراح

 چشم یتخصص ياریدوره دست انیدانشجو يبرا یشخص انهیو را یتعامل يمجاز 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 

 

 : کرمانشاهدانشگاه
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 یشخص انهیو و را يمجاز تیدر بستر واقع یچشم يآموزش اپروچ به تروماها يوارسازيباز یابیاجرا و ارزش ،ی: طراحیکل هدف

 

 :یاختصاص اهداف

 کرمانشاه  ینیامام خم مارستانیاورژانس چشم ب يسه بعد طیمح جادیو ا یطراح

  یشخص انهیو را يمجاز تیواقع طیدر مح يباز يو ساخت اجزا یطراح

 هیشبک پیاخذ شده از فلوش يها ویبر اساس سنار يباز ریخط س جادیو ا یطراح
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 چشم يبه منظور آموزش اپروچ به تروماها يمجاز تیدر بستر واقع يوارساز يباز يریکاربردپذ یابیارزش

  ارانیآموزش پس از اخذ آزمون از دست يوارساز يباز قیانتقال دانش صورت گرفته از طر یابیارزش

 

 مسئله: انیب

 ،ياریود دوره دستبدن انسان، زمان محد هايبخش نیاز حساستر یکی يو تأثیر آن بر رو یپزشکرشته چشم يباال گاهیعلت جا به
 يانسان برا کی استفاده کردن از يکه برا یو از همه مهمتر، عواقب یچشم ياز تروماها یعیوس فیبا ط مارانیدر دسترس نبودن ب

 یالزام نینو يها يراستفاده از فناو قیاز طر یباالبردن کیفیت آموزش يدارد، مطالعه برا یشکپز و کسب تجربه در چشم شیآزما
کمک  يریادگیـ  سیتدر ندیفرآ یارتقاء اثربخش يدر راستا ياریدست يدوره ها دیتواند به اسات یکه م ینینو يهایاست. از فناور

 است. "يمجاز تیقعوا" زیو ن یآموزش يو محتواها هاطیمح "يوارساز يباز"کند، 

 يبرا يباز ياز اجزا يوارساز ياست. در باز يبراساس باز يریادگیآموزش و  انگریساده ب ی) به زبانGamification( يوارساز يباز
 تیواقع يتکنولوژ هايتیاز قابل يرگیبهره ،وارسازييباز کردی. در کنار استفاده از روشودیاستفاده م يریادگیـ  یاددهیاهداف 

 يمجاز يسه بُعد طیاست که در آن مح يفناور ی، نوعVRدو چندان سازد.  تواندیرا م سیدر تدر کردیرو نیا تی) اهمVR( 1يمجاز
 ستم،یکنترلر س ایو فرد براساس حرکت سر، بدن، انگشتان و  ردگییچشمان فرد قرار م شیشده، با نصبِ هدست پ یطراح شیاز پ

 قرار گرفته است. یواقع طیدر مح ییکه گو کندیباور م یکاربر پس از مدت هنو ذ کندیشده تعامل برقرار م یطراح يمجاز طیبا مح

 اثربخشی وارشده، يباز یآموزش يو محتواها VR طیاستفاده از مح ،یتالیجید يانواع آموزشها ریسا ای یبا آموزش سنت سهیمقا در
 ).2, 1گزارش شده است ( نیتوسط محقق رانیفراگ زهیمشارکت و انگ شیافزا  ،يریادگی شیافزا شتر،یب

 افزارينرم هايیدگیچیبا توجه به پ اران،یدر آموزش دست VRو  يوارسازيکشور استفاده از باز یچشم پزشک يدر گروهها متأسفانه
  يدانش و مهارت اعضا بر هیموجود با تک هايحاضر با غلبه بر چالش ندیتاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. در فرآ يو سخت افزار

مزمان در هبه صورت  VRو  يوارسازيباز يایشد که از مزا یطراح يدیآموزش جد ستمیکرمانشاه، س یدانشکده پزشک یعلم ئتیه
 ایدن یآموزش ستمیس نیروش آموزش، به عنوان اول نیاستفاده از ا جیاست نتا دی. امکندیجهت آموزش بهتر اَپروچ به تروما استفاده م

 رود،یانتظار م ن،یمچنهرا فراهم آورد.  یپزشکچشم ارانیدانش دست يدانش و ماندگار شی، موجبات افزاVR يوارسازيبر باز یمبتن
 يهاطهیبر ح دیأکبا ت نینو يهاسوم  (توسعه دانش استیتحقق س نهیکشور، زم یعلوم پزشک يهاشده، در دانشگاه یطراح ستمیس
سالمت) را  یوزش عالدر آم نینو يهاياز فناور يمندهشتم (بهره استیس) و نینو يهايو تمرکز بر علوم و فناور يارشته انیم

 کند. فایهرچند کوچک را ا یتحقق اهداف برنامه تحول نظام سالمت کشور، نقش يفراهم کند و در راستا

 

 :یخارج اتیتجرب

Wilson )و  يوارسازياز باز 2017) در سال 3و همکارانVR استفاده  یپزشک انیبه دانشجو یپزشکچشم ناتیبه منظور آموزش معا
 یمتداول هاييو پاتولوژ retinal navigation، تست red reflexآموزش تست  يآنها، برا يشنهادیپ ستمیکردند. س

                                                   
1 Virtual reality 
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 انیپژوهش نشان داد که دانشجو نیا جیبکار رفت. نتا papilloedemaو  spots cotton wool  ،haemorrhagesمثل
 سرگرم کننده و لذت بخش بوده است. س،یمدل تدر نیچشم داشتند و ا نهیاز معا يدرك بهتر

 9چشم به  Fundus نهیبه منظور آموزش معا VRو  يوارسازي، از از باز2019) در سال 4و همکاران( Nguyen ن،یهمچن
ر مراحل دتوان آن را  یچشم (که م Fundus تیبر اساس موقع یآموزش ستمیس نیاستفاده کردند. در ا یعموم یپزشک يدانشجو

پ قابل مشاهده افتالموسکو قیچشم از طر Fundusرا چنان حرکت دهد که  وسکوپافتالم دیکرد) ، کارآموز با میتنظ يوارسازيباز
ه مشخص کردک جی. نتادینما افتیدهد و پاداش در صیرا تشخ Retinopathyو  Papilledemaباشد و بتواند چشم نرمال، 

 ،یتعامل ايوهیه شداخل چشم ب یکیولوژیزیف راتییاز تغ يتا درك بهتر دهدیامکان را م نیا انیبه دانشجو س،یروش تدر نیکاربرد ا
 دهند. شیخود را افزا ینیبال يهمه جانبه و جذاب داشته باشند و مهارتها

به منظور آموزش  VRو  يوارسازي، از باز2021) در سال 5و همکاران ( Moonحاضر،  ندیمطالعه با فرآ نیو مرتبط تر نیدتریجد در
Strabismus  يسازهیاستفاده کردند. پس از شب یپزشکچشم دنتیرز 14به Prisms  وOcculder يآموزشها ،يزمجا ماریو ب 
و سندرم  esotropia ،exotropia،hypertropia ،hypotropia  ،pseudoestropia نهیمعا میمربوط به مفاه

Duane retraction مهیجر ایو  پاداش يبرا یمتن هايامی(سبز وقرمز) وپ یرنگ میآموزش از عال نیداده شد. در ح دنتهایبه رز 
 ینیبال صیرت تشخ، مهاVRو  يوارسازيبر باز یمطالعه آشکار کرد که آموزش مبتن نیا جیاستفاده شد. نتا يدر طول باز هادنتیرز

 .دهدیدوره کوتاه استفاده، بهبود م کیدر  یحت ،یچشمپزشک هايدنتیرا در رز سمیاستراب

 

 :یداخل اتیتجرب

 هايدنتیبه رز ینو تخمدا یرحم انیآموزش مرحله به مرحله بستن شر يبرا يوارسازي، از باز97)، در سال 6زاده و همکاران( فیشر
گرفتند  جهیقرار دادند و نت یابیرا مورد ارز کیاداره و گراف تیقابل ،يریکاربردپذ ت،یفاکتورجذاب 4استفاده کردند. آنها  مانیزنان و زا

 .ردیار گزنان مورد استفاده قر ياریدست انیدانشجو يبرا یآموزش دیجد کردیرو کیبه عنوان  تواندیم ،يوارسازيکه باز

 یمبتن یاندکتومآپ یجراح ينرم افزار شبیه ساز یاجرا و ارزشیاب ،یطراح" یآموزش ندیر فرآ، د 97) در سال 7و همکاران( یمینج
 قرار دادند. سهیرا مورد مقا یو روش متداول آموزش يبر باز ی، دو روش آموزش به کمک نرم افزار مبتن"يبر باز

ی نورولوژي و ریه ساخت بازي شبیه ساز واقعیت مجازي تعاملی معاینات بالین" یآموزش ندیبا فرآ 97و همکاران در سال  یرچراغیم
 .دندیگرد يمطهر دیدر جشنواره شه يرتبه اول کشور زیحا "

ه منظور آموزش ب يمجاز تیدر بستر واقع يجد يباز یابیاجرا و ارزش ،یطراح " یآموزش ندی، با فرآ99و همکاران درسال  رومندین
کسب  يمطهر دیجشنواره شه نیزدهمیرا در س يرتبه سوم کشور "در بخش اورژانس ینترنیمقطع ا انیدانشجو ياَپروچ به کما برا

 کردند.

و ایجاد کننده  يیادگیر تر، موثرتر در کاهش زمان يرا جذاب تر، کاربرد يبر باز یاستفاده از روش مبتن انیمطالعات باال، دانشجو در
 خود مفید پنداشتند. یدرس يرا در سایر واحدها یاز این روش آموزش يدانسته و بکارگیر يیادگیر يرغبت  برا

 تیساز واقع هیشب يساز ادهیتوسعه و پ ،یطراح "و همکاران با عنوان  يجواد یآموزش ندیمربوط به فرآ ،یتجربه داخل نیتر موفق
، 99در سال  ندیفرآ نی. اباشدیم "یپزشکچشم ارانیستبه د ونیکاسیفیکوامولسیف یآموزش جراح يبمنظور ارتقا OPSIM يمجاز
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 نیا يرا اخذ کرد. نمونه تجار یمحصوالت اموزش دیو تول یطراح طهیدر ح ،يمطهر دیشه وارهجشن نیزدهمیدر س يرتبه اول کشور
 است. دهیهم صادر گرد نیساخته شده که به کشور چ OPSIMمحصول با نام 

مشهد  یم پزشککه در دانشگاه علو "یدر آموزش علوم پزشک يوارسازيباز ينوآور "به واحد  توانیم یداخل يتجربه ها گرید از
واحد به آدرس  تیواحد با استناد به سا نیمستقر است اشاره کرد، هرچند از اقدامات صورت گرفته در ا

https://medgame.mums.ac.ir ستیدر دست ن یاطالعات چندان. 

استفاده  یپزشکچشم یتخصص يبه ندرت، در آموزشها یلیخ  يمجاز تیو واقع يوارسازيانجام شده، از باز هايیبراساس بررس 
خارج از  ای در داخل و ،یشخص وتریکامپ زیو ن يمجاز تیچشم، در بستر واقع يآموزش تروماها يوارسازيباز 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  یمعرف پیکل
 :شودیداده م 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 يسازهیشب يسه بُعد طیو ساخت مح یطراح

شد. براساس  يبردارری(ره) کرمانشاه تصوینیامام خم مارستانیب یپزشکاورژانس چشم طیاز مح ،يباز يسه بُعد طیمح یطراح يبرا
 هاس مدلساخته شد. سپ Blender  ،ZBrush ،3d Max يدر نرم افزارها يسه بُعد هاياخذ شده، مدل يدئوهایو و ریتصاو نیا

 طیاز مح ياد. نمونهساخته شده بود، وارد شد و در مکان مورد نظر قرار داده ش  Unity يسازياورژانس، که در موتور باز طمحی به
 نشان داده شده است. 2در شکل یپزشکشده اورژانس چشم يسازهیشب طیو مح یواقع

 شده يسازهیشب يسه بُعد طیو مح یواقع طی: نمونه مح2کلش

 :يباز يو ساخت اجزا یطراح

 بصورت و خابانت چسب، و شربت پماد، ها،قرص ها،قطره ها،، آمپولSlit Lampشامل  يباز ياجزا ه،یشبک پیحسب نظر فلوش بر
 يو اجزا طیمح يعدبُ . سپس، مدل سه دیگرد يسازهیشب ZBrushو 3d Max ،V-Ray  ،Blenderيدر نرم افزارها ،بُعدي سه
جام گرفت. در پلتفرم ان نیدر هم هایسیدر نظر گرفته شد و کدنو Unity يسازيبازموتور  ي، به عنوان ورود FBXبا فرمت يباز

 يسه بُعد هاييساز هیدر شب يباز ياجزا اتجزئی و هاتالش شد تا آنجا که ممکن است ظرافت ،یمانند مرحله قبل زیمرحله ن نیا
س نکنند تا آموزش احسا یتفاوت ،یواقع طیشده و مح يسازهیشب طیدر مح تیدر انجام فعال ارانیهدف که دست نیلحاظ گردد. با ا

 ).3(شکل ردیصورت گ يبهتر یو با اثربخش رتریدلپذ
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 يباز ياز اجزا ي: نمونه ا3 شکل

 :مهیو جر اقدامات و روش پاداش يداروها، تابلو زیو ساخت م یطراح

با حداکثر مشابهت   يد) بصورت سه بُع4اقدامات (شکل يداروها و تابلو زیم  ،يباز ریخط س هیبر پا زیو ن هیشبک پینظر فلوش براساس
ربت و چسب قرار داده شداروها، آمپول، قطره، قرصها، پماد،  زی. در مدیگرد یطراح مارستان،یاستفاده شده در اورژانس چشم ب زیبا م

 اریسط دستتو ،يمرتبط با هر مرحله از باز يداروها ه،یشبک پیشده توسط فلوش یطراح يویبراساس سنار ،يشد که در طول باز
 گردد. مهیجر يو در صورت انتخاب نادرست از طرف باز ردیپاداش بگ يانتخاب و از طرف باز

 اقدامات يداروها و تابلو زی: م4شکل

داده شد و اطالعات  قرار ازاتیامت يتابلو کیاقدامات و سواالت  يصورت است که در کنار تابلو نی)، به ا5(شکل مهیپاداش و جر روش
 ازیامت کیخ درست شود. با هر پاس یداده م شیتعداد پاسخ درست و تعداد پاسخ اشتباه در آن نما از،یمربوط به مرحله، بخش، امت

از طرف  ،ییالط. با هر انتخاب درست،  مدال شودیدرست اضافه م يعدد به تعداد پاسخ ها کیشده و  افهاض دنتیرز ازاتیبه امت
بر  شتباه عالوه.  در هر مرحله، درصورت انتخاب اگرددیم قیکف زدن تشو يبا صدا يو از طرف باز شودیاعطاء م دنتیبه رز يباز

 .کندیالقا م دنتیو حس خطر را به رز دآییبه لرزه در م يط بازیغلط، مح هاين بر تعداد پاسخو افزود ازیکسر امت

 

 يباز مهینحوه پاداش و جر ازات،یامت ي: تابلو5 شکل

 :يباز ریخط س جادیو ا یطراح

 يانس هاچشم مراجعه کننده به اورژ يآموزش موارد مهم تروما يبرا ه،یشبک پیتحت نظارت مستمر فلوش ،يباز یکل ریس خط
طبق  اران،یبه دست یاحاز اورژانس تا انتقال به اتاق عمل و انجام عمل جر مارانیب نیبرخورد با ا هايدیو نبا هادیو با یچشم پزشک

 ،یپزشکدوره چشم کولومیو کور ،يالدیم 2021-2020، نسخه سال American academy of ophthalmologyرفرنس 
 :شودیداده م حینشان داده شده و در ادامه به اختصار توض 6شد که در شکل  یطراح ل،یمرحله، به شرح ذ 6در 

 آموزش اپروچ به تروما يبرا يباز یرکلی: خط س6شکل 

 يال مردحشرح  يدر نظر گرفته شد. از طرف باز Globe rupture دنتبهیرز کردیمرحله،آموزش رو نیدر ا یاول: هدف کل مرحله
م و پلک ، جهت چش یباتوجه به پارگ زیبوده و ن يبستر ارتوپدي بخش در هامتعدد اندام یساله، که به دنبال تصادف و شکستگ 30
 یابیدو مراجعه و ارزدر ب مارانیب نهیبا معا دنتیرز ییارائه شد. آشنا هادنتیشده بود، به رز عبه اورژانس چشم ارجا یپارگ میترم

-Orbital CT Scan  ،Orbital X لیچشم از قب یپارگ مارانیدر برخورد با ب دنتها،یو اقدامات الزم رز کیتپروگنوس يفاکتورها
Ray از انجام  زیپره نیواکسن کزاز و همچن قی، تزرFDT  ،مرحله بود.  نیا هدف رهیو اسکلرال دپرشن و غ يتونومتر ،یوسکوپیگون

حاظ شد. مرحله ل نیدر ا زین یهوشیو روش مطلوب ب یداخل چشم يقطره ها زی) و اجتناب از تجو7اقدامات قبل از عمل(شکل 
 تیسکرا و در نهاو سوچور ا یتومیو در ادامه پر هیسپس قرن مبوس،یلحاظ شد که ابتدا سوچورل گرید تیچشمالو یپارگ میترم بیترت
و اقدامات بعد  یاحجر نیح يدهایو نبا دهایو با چشم یپارگ میترم کیبا تکن دنتهایرز ییموزش داده شد. آشناآ هاپلک یپارگ میترم

 مرحله بود. نیا گریاهداف د زیاز عمل ن

 قبل از عمل يدهایو نبا دهای: با7 شکل
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 هیود. آموزش توصبمرحله  نیا یهدف اصل فما،یها مارانیدر برخورد با ب هادنتیمناسب به رز یدرمان يکردهایدوم: آموزش رو مرحله
 یکیزیف تین فعالمحدود کرد دن،یارتفاع سر هنگام دراز کش شیدرجه افزا 45از جمله  مارانیبه ب هادنتیتوسط رز یمهم درمان يها

 زیض با تجوو آموزش اقدامات مناسب جهت کاهش فشار چشم به منظور کاهش عوار دهید بیکردن چشم آس patchبه  ازیو گاهاً ن
مجدد،  يزینرکننده از خو يریجلوگ ییبا داروها ییآشنا ن،یمرحله لحاظ شد. همچن نیا گریکاهنده فشار چشم، هدف د يقطره ها

مرحله  نیهداف مهم ااز ا زینادرست ن يداروها زیو اجتناب از تجو دیکواستروئیکورت يقطره ها زیو ن کیکلوپلژیس ياز جمله قطره ها
 ).8بود(مانند شکل 

 فمایها مارانیدر برخورد با ب دهایو نبا دهای: با8 شکل

 9ودك ک کیاز  یدر نظر گرفته شد و شرح حال Photo keratitisها به  دنتیرز کردیمرحله رو نیدر ا یسوم: هدف کل مرحله
 ،یوفوبفوت ،یبا درد و احساس جسم خارج زشیاشک ر تیو با شکا یروز سرد زمستان کیدر  یساله که چند ساعت بعد از اسک

 ماریب نهیحوه معاداده شد. آموزش ن دنتهایبه رز يمراجعه کرده بود از طرف باز مملتحمه به اورژانس چش يبلفارواسپاسم و قرمز
در نظر گرفته شد. اقدام  ،يانقطه یاتیویتلیو مشاهده اب هیسطح قرن يزیو رنگ آم نیقطره تتراکائ ختنیپس از ر دنت،یتوسط رز

 نیا ینظور اصلمنامناسب،  يداروها زیاجتناب از تجو و هیدر بهبود قرن عیتسردارو در جهت کاهش درد و  زیمناسب و تجو یدرمان
 ).9مرحله بود(شکل 

 تیفوتوکرات مارانیدر مواجه با ب دهایو نبا دهای:با9 شکل

)، بعنوان هدف Corneal foreign body management( هیقرن یها به جسم خارج دنتیرز کردیچهارم: آموزش رو مرحله
شده و با درد و  هیبه قرن سهید پلدچار برخور يدنبال تراشکارساله که به 30 ییآقا ماریاز ب یدر نظر گرفته شد وشرح حال یآموزش
و  نهینحوه معا با دنتیرز ییارائه شد. آشنا دنتیبه رز يکرده بود، از طرف باز راجعهبه اورژانس م یو احساس جسم خارج يقرمز

 يقطره ها زیجودر رابطه با عدم ت هادنتی، آموزش رز یموضع کیوتیب یبا قطره آنت ییمان داروو سپس در یخارج کردن جسم خارج
 بود. مرحله نیا ی)هدف آموزش10(شکل یخوراک کیوتیب یآنت يبه استفاده از داروها ازیو عدم ن یبه صورت طوالن حسییب

 هیدر قرن یجسم خارج يدارا مارانیدر برخورد با ب دهایو نبا دهای: با10 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 ياست، از طرف باز يبستر ICUشده و در  Multiple head traumaکه بدنبال تصادف دچار 

قطره کاهنده  دارو در جهت کاهش فشار چشم با عیمناسب، از جمله : شروع سر ییو دارو یاقدامات عمل دیبا دنتیمرحله رز نیا
و  iopت چک در جه ماریمنظم ب يریگیو سپس پ یاورژانس زیوکانتول یو سپس انجام لترال کانتوتوم تولیسرم مان ایفشار چشم 

ندارد،  مارانیب نیا تیریدر مد یاست که لزوم یماتانجام اقدا. امتناع از کردیانتخاب م يباز قیرا از طر Orbital CT-scanانجام 
 ).11مرحله بود(شکل  نیگراید یهدف آموزش ،یمثل تارسوراف

 hemorrhage مارانیدر ب دهایو نبا دهای: با11 شکل

ساله که در اثر  20 ییآقا ماریاز ب یمرحله بود و شرح حال نیهدف اBlow out fractureها به  دنتیرز کردیششم: رو مرحله
به اورژانس مراجعه کرده  ینیچشم چپ و دوب دیو تورم شد موزیبه 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 يمرحله از باز نیا. در دیارائه گرد يبود، توسط باز
 يها، انوفتالموس، پروالپس بافت نرم به فضادرحرکت چشم تیمحدود ،ینیدوب ت،یدر لمس اورب crepitationساس جمله: اح
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 دهایو نبا دهایبا با ییآشنا نی. همچنکردندیانتخاب م يباز قیرا از طر 2به عصب  بیدراثر آس دیکاهش د ،يپوستزیه جادیا نوس،یس
 ).12مرحله لحاظ شد(شکل  نیهدف ا ماران،ینوع ب نیدر برخورد با ا

 Blow out fractureدر  دهایو نبا دهای: با12 شکل

 

 دوم: اجرا گام

 یسن نیانگیند. مکرد یکامل، اعالم آمادگ تیبا رضا ،یپزشکچشم اریدست 10 یفراخوان شفاه قیحاضر، از طر ندیفرآ ياجرا در
شدند. از آنجا  میقسبه دو گروه تست و کنترل ت یسال، کامالً تصادف کیبه تفک اراندستی ادامه در. بود  31,50 ± 1,58 انیدانشجو

نفر  5رل با تعداد گروه کنت يشده، برا یطراح ستمیس یابیارزش يتروما را گذرانده بودند، برا مباحثکه هر دو گروه تست و کنترل 
در  قهیدق 120 سیشد. مدت زمان تدر سیتدر یمباحث مربوط به تروما مجدداً بطور سنت هیشبک پیتوسط استاد فلوش اریدست

 يکامل کنند. در راستا قهیدق 20-15 یبیرا در مدت زمان تقر يخواسته شد که باز انیاز دانشجو ز،یگروه تست ن ينظرگرفته شد. برا
آن استفاده  ، آشنا و ازشده یطراح ستمیبا س زیگروه تست ن ،یابیارزش يبرا ازیمورد ن يهاداده يآوربعد از جمع ،یعدالت آموزش

 ،يوارسازيبه روش باز شد. قبل از ارائه درس دهدر گروهها استفا سیتدر يبرا کسانی دیارائه شده مشابه و از اسات هايکردند. سرفصل
 انیدر ادامه دانشجو پاسخ داده شد و ارانیسؤاالت و ابهامات دست هیبرگزار و به کل یهیجلسه توج ستمیدر مورد نحوه استفاده از س

اس اهداف طرح بر اس هیشبک پیکارکردند. پس از آموزش به دو گروه، از هر دو گروه توسط استاد فلوش ستمیبا س یشیبصورت آزما
 سهی، جهت مقاشد و نمره آزمون هر دو گروه يرگیاندازه ستیصفر تا ب نی). نمرات اخذ شده ب1 وستیدرس، آزمون به عمل آمد(پ

 شد. یابیارزش ،یآموزش وهیدو ش

 

 یابیسوم: ارزش گام

 یاز طراح بعد ک،یشد. در سطح  یابی) ارزشيریگ ادی(واکنش) و سطح دو(کیدر دو سطح  کیبر اساس مدل کرك پاتر ندیفرآ نیا
در  يمجاز تیو واقع يوارسازيباز"با عنوان  یکارگاه ان،یشده و قبل از استفاده دانشجو یطراح یآموزش ستمیس یشیآزما يو اجرا
ه پس از کارگا نیدر ا و گلوکوم برگزار شد. تیاورب سم،یاستراب ه،یقرن پیفلوش يشهایبا گرا مگروه چش دیاسات يبرا "یپزشکچشم
 ستم،ین استفاده از سآموزش داده شد و از آنها درخواست شد که ضم دیشده، به اسات یطراح يمراحل استفاده از باز  ه،یاول حاتیتوض

شده  یاحطر یآموزش ستمیگروه چشم، نواقص س دینظرات اسات يبندرا ذکر و بازخورد دهند. با جمع  ستمینقاط قوت و ضعف س
وش آموزش، از ر نیاز ا ارانیدست يتمندیرضا یابیاز هر جهت آماده شود. به منظور ارزش ارانیجهت آموزش به دست ستمیرفع، و س

ناسب با هدف پرسشنامه مت نیا) استفاده شد. در ییتا 5(کرتیل يریاندازه گ اسی) با مق8و همکاران ( يمنصور اهیپرسشنامه س
) 2 وستیشنامه (پپرس ییقرار گرفت و روا يو بازنگر یمرحله مورد بررس نی. پرسشنامه در چنددیگرد جادیا یراتییمطالعه حاضر تغ

 .دیگرد نییتع یو متخصص آموزش پزشک یپزشک یگروه چشم، مهندس دینفر از اسات 10از  شیب دییبا تأ

 SPSSفزار اپس از اخذ آزمون، با کمک نرم  انینمرات دانشجو یآموزش وهیدو ش يریادگی سهی)، جهت مقايریادگیسطح دوم( در
 پیه توسط فلوشمختلف بود ک يبهایبا ترت یول کسانیقرار گرفت. آزمون اخذ شده از هر دو گروه  يمورد آزمون آمار 2020نسخه 

 انینمرات کسب شده در آزمون پا نیانگیشان داد که من Independent sample t-testآزمون  جیشده بود. نتا یطراح هیشبک
 ).P>0,05(است) 13,60±1,14نمرات در گروه کنترل( نیانگیاز م شتریب معناداري طور به) 2,58±16,80(شیدوره در گروه آزما
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 تعامل: يها 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 ستویاصفهان(پ ضیف یو معاون گروه چشم مرکز درمان قاتیدفتر تحق سیرئ ،یاز معاون آموزش هیدی: اخذ تائ 3 تعامل

 ).6 وستیکرمانشاه(پ یدانشکده پزشک یپزشک یگروه مهندس ریاز مد یفن 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 ارانیاز دست هیدی: اخذ تائ 5 تعامل

 ).  10 وستی(پیدانشکده پزشک تیمحصول 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 يدر شورا ندیفرآ ی:  معرف 8 تعامل

دانشکده  یعلم ئتیه يو اعضا انیدانشجو يبرا " یپزشکدر چشم يمجاز تیو واقع يوارسازيباز "کارگاه  ي:  برگزار 9 تعامل
 ).13 وستیو لحاظ کردن نظرات آنها(پ یپزشک

و فوق  یخصصت یمعاون آموزش ،یو معاون دانشکده پزشک سیدانشگاه، رئ EDC سیدانشگاه، رئ  یمعاون آموزش دی: بازد 10 تعامل
 ).14 وستی(پیدانشکده پزشک کیدانشکده از محصول در اطاق اکوست EDO ریمعاون پژوهش و  مد ،یدانشکده پزشک یتخصص

 ندهیآ يسالها چشم در ارانیاستفاده دست يکرمانشاه برا یدانشگاه علوم پزشک یمحصول از طرف معاونت آموزش دی:  خر 11 تعامل
 ).15 وستی(پانیو خلق ثروت دانش بن

 ).16 وستی(پایدن یاز مجالت برتر حوزه آموزش پزشک یکیمقاله جهت ارسال به  سینو شیپ يماده ساز: آ12 تعامل

 ).17 وستیشمس(پ یپزشکجشنواره چشم نی: ارسال طرح به چهاردهم13 تعامل

  

 حاصل: جینتا

 یپزشکچشم ارانیستد دگاهیاز د يمجاز تیبر واقع یمبتن وارسازي يباز يرکاربردپذی نمره که داد نشان هاپرسشنامه  یابیارز جینتا
 زیآنال جیانت ن،یاست. همچن یروش آموزش نیا يباال يتمندیو رضا يریاز کاربردپذ حاکی که آمد بدست 150 از 10,13±128,60

موزش به روش آکه  ییبا آنها سهیبودند در مقا دهید يوارسازيکه آموزش به روش باز یارانیدست کهنمرات هم نشان داد  يآمار
 اخذ کردند. يبودند، نمرات باالتر دهی) دی(سخنرانیسنت
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اقدام غلط انجام شده  ایارو و براساس انتخاب اشتباه د ماریشدن ب نایاز ناب یناش یناراحت ند،یدر طول انجام فرآ انیمجر نها،یبر ا عالوه
 یپزشک يبا کاربردها يوارساز يو باز VR يبه فناور یابیدست ،نیمشاهده کردند. همچن ارانیدر چهره دست نهیرا به ع اریتوسط دست

 هی) و علوم پایپزشک(چشمینیعلوم بال یعلم ئتیدو عضو ه يکشورمان، همکار هیظالمانه عل هايمیو تحر تهایمحدود امتم رغمیعل
 يالکه همان اعت مشترك، یهدف يحوزه آموزش در راستا دکتراي آموختهنفر دانش کی یکارشناس هايدگاهی) و دیپزشک ی(مهندس

 ضر بود.حا ندیلذت انجام فرآ نیبزرگتر ،يپس از اتمام باز ارانیدست يخشنودآموزش بود و از همه مهمتر مشاهده  تیفیک

 :ندینقد فرا يها وهیش) 15

 یپزشک یو مهندس یپزشکآموزشی چشم يدر گروهها یدانشکده پزشک یعلم ئتیه يتوسط اعضا ندیفرآ نی: اانیتوسط مجر نقد
را  ندیفرآ مانه،یمو ص کینزد يهمکار کیو همکاران در  انیتا اجرا، مجر یاز طراح ند،یفرآ يمراحل آماده ساز هیانجام شد. در کل

 نی). ا18 وستیپاز آنها، اعمال شد( کیهر  يمرحله بر اساس بازخوردها نیدر چند اصالحات،مورد نقد و بررسی قرارداده و سپس 
را  المللنیب يدنتهایو رز یعموم یپزشک انیجهت استفاده دانشجو رهیو غ یسیانگل ،ي،کردیعرب يترجمه به زبانها تیقابل ،يباز

 است: ریز رحنقاط قوت و ضعف به ش ان،یصاحبان مجر دیاز د نیدارد. عالوه برا

 :ارانیتوسط دست نقد

 .دیآنها فراهم گرد يامکان برا نیداشتند، که ا تریصخصو طیمح کیاجرا در  يخانم، تقاضا ارانیدست

 رغمیتند، که علرا داش لیموبا ای یشخص وتریدر کامپ يباز ياجرا يتقاضا ،یروش آموزش نیاز ا يتمندیضمن رضا اران،یدست یتمام
 شد. یطراح ارانیدست ي)، برا19 وستی(پوتریتنها نسخه کامپ اریزمان محدود، با تالش بس

 توسط خبرگان: نقد

د که بو نیا یچشم پزشک نینقد توسط متخصص نیشد. مهمتر دیاز محصول حاضر، عملکرد محصول تائ نیمتخصص دیبازد 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 ستمیس

DDxPro: Differential Diagnosis Assistance 

 

 : مشهددانشگاه

 

 ياحد ترایم-یارک یلیحسن وک-فر ییثنا ی: علندیفرآ صاحب

 

 يحسن آباد یاسالم دی: سعندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

 یدر مراکز آموزش یعموم یپزشک انیدانشجو یافتراق صیتشخ اریبه عنوان دست یصیکمک تشخ ستمیس کی هیارا

 

 :یاختصاص اهداف

 یآموزش يها مارستانیدر مراکز و ب يریبکارگ يبرا یراهبر و کمک آموزش نیسامانه آنال کی هیارا قیتحق نیما در ا هدف

 یجهان يسامانه ها نیبا بهتر يا سهیمقا یابیداشته باشد. ارز زیمراکز را ن یفعل يشدن با نرم افزارها کپارچهیباشد که امکان  یم

 خواهد بود. ستمیکننده صحت کارکرد س نیتضم
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 مسئله: انیب

 يخطاها آن وجود یاصل لیباشد. دل یدر حال گسترش م یدر حوزه پزشک يا ندهیمحور بطور فزا نیماش ينقش ابزارها امروزه
ود. خطا ش یدر نظر گرفته م افتهیتوسعه  يدر کشورها یحت ریعامل مرگ و م نیبه عنوان سوم قاتیاست که مطابق تحق یپزشک

ان نامناسب اشتباه منجر به درم صیاشاره دارد. تشخ صیدر تشخ ریتاخ یو حت اهاشتب صیتشخ ص،یبه عدم تشخ یپزشک صیدر تشخ
 یم یپزشک انیجوکه صحبت از دانش ی. زماندینما یم دیو سالمت فرد و جامعه را تهد دهیمداخله گرد ییدست رفتن زمان طالو از 

 برخوردار باشند. يباالتر تیتوانند از اهم یخطاها م نیشود ا

 يها ستمیاز س يبهره بردار ،یخصوصا در مراکز آموزش یپزشک یصیتشخ ياز خطاها يریجلوگ يمتداول برا ياز راهکارها یکی
 يها صیشختشده از  يرتبه بند یستیتواند ل یم ماریب يو نشانه ها میاست که پزشک با وارد نمودن عال یافتراق صیکمک تشخ

و  ماریب تیریمد يروندها ،يماریمختلف هر ب میتواند عال یم ستمیس يپزشک با راهبر ن. پس از آدیمحتمل را مشاهده نما یافتراق
 يگام برا نیو اول نیباالتر برسد. اما مهمتر نانیبا اطم یصیبه تشخ تایرا مشاهده نموده و نها ماریمتناسب ب ینیبال يماهاراهن

 ستیدر ل حیصح صیرتبه تشخ ز،ین یابیدر ارز اریمع نیتراست و مهم ستمیس یموتور استدالل یابیها ارز ستمیس نیا يریبکارگ
 محتمل است. يها صیتشخ

 

 :یخارج اتیتجرب

 4مکاران، هو  Bondبکار گرفته شده اند. مثال در مطالعه  یخصوصا در مراکز دانشگاه يادیز یصیکمک تشخ يها ستمیس تاکنون
ها، دو  ستمیوع سن نیا یابیجهت ارز یقرار گرفته است. آنها ضمن ارائه ضوابط یابیمورد ارز یافتراق صیکننده تشخ دیابزار تول

 یهداشت جهانسازمان ب ریاخ ي. در سالها1،2ارزش استفاده دانسته اند يضوابط خود دارا اساسرا بر  ISABELو  DxPlain ستمیس
راستا  نی. در ا3ستادانسته  ییباال تیاهم يحوزه را دارا نیدر ا یصیتشخ يپرداخته و خطاها هیاول يدر مراقبت ها ماریب یمنیبه ا
در  یستپو عاتیضا صیدر حوزه تشخ اری میتصم ستمیاز س تفادهقرن حاضر نشان داد اس لیو همکاران در اوا Gerbert قیتحق

 %50حدود  زینرا  یوپسیو ب رالزمیارجاعات غ زانیم ،یصیتشخ يدر خطاها يدرصد 20بهبود  حادیتوانست با ا هیاول يمراقبت ها
و  یشناخت يها اسیبا قشبه ن ه،یاول يراقبت هادر م هیعالئم هشداردهنده اول يرو دتریجد یفیک قیتحق نی. همچن4کاهش دهد

 5اشاره داشته است یصیتشخ يمهم در خطاها يبعنوان فاکتورها یکمبود دانش پزشک

ها  يماریب هیلکه پزشک با عالئم او ییاشاره کرده، جا هیاول يو همکاران به مالحظات خاص حوزه مراقبت ها Minueمطالعه  در
 ندیراف يمطالعه بطور خاص رو نیمتفاوت است. البته ا یتخصص يحوزه ها طیاست و با شرا) مواجه یصیفرض تشخ شی(بدون پ

طراحان  يراهنما تواند به عنوان یتمرکز داشته است که م هیاول يمراقبت ها ینیبال لموثر در استدال يدیکل يوفاکتورها صیتشخ
پرداخته  هیاول يادر مراقبت ه میتصم یبانیپشت يساز ادهیپ به نوع زین يگری. مطالعه د6حوزه باشد نیدر ا اری میتصم يها ستمیس

 يجود مهارتها. بهر حال، آنچه مسلم است و7کرده است سهیرا با گروه کنترل مقا رهنگامیزودهنگام و د یبانیپشت يو گروه ها
 یستمیو س یختبه مداخالت وابسته به مسائل شنا ازیبوده و ن یاتیح اریبس هیاول يدر مراقبت ها یپزشکان عموم يبرا یصیتشخ

 .3،8کنند یم انیرا نما اری میتصم يها ستمیمانند س

 يها ستمیس ریکه تاث میارجاع ده 2016سال  زیبه مطالعه متاآنال میتوان یم ،یارائه شده خارج يبودن راهکارها يکاربرد دگاهیاز د
توان یبه کار برده شده در مطالعه آنها م يها ستمیتعداد استفاده س ینموده است. با بررس یبه کار برده شده را بررس یافتراق صیتشخ
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وجود دارد. چنانکه  یمیقد يها ستمیبه نسبت س دتریجد یصیکمک تشخ يها ستمیدر استفاده از س يشتریاقبال ب کهگرفت  جهینت
 رینظ ستمهایس ریکاربرد و سا DXPlain 2اربرد، ک 10در  بانیرق ریبا اختالف فاحش از سا ISABEL،  2003بعد از سال 

Diagnosis Pro ،PEPID ،PKC ،ML-DDSS ،QMR کاربرد داشتند. کی هاهر کدام تن 

 

 :یداخل اتیتجرب

. 16-9اند پرداخته یپزشک يخطاها زانیو م يبه دسته بند نیانجام شده، محقق یپزشک يکه در کشور در خصوص خطاها یمطالعات
 میتصم يها ستمیو س یاطالعات يها يلزوم استفاده از فناور م،یمستق ریغ ای میبصورت مستق قاتیتحق نیشود، ا یآنچه برداشت م

 .19-17ندینما یم نییو درمان تب صیتشخ یعنی یدر دو جنبه مهم پزشک یشکپز يرا جهت کاهش خطاها ینیبال اری

 يتهایده و در سابرخوردار بو یکاربرد و صحت قابل قبول زانیتر از م دیجد يستمهایس نیدر ب ISABELمانند  یستمیس کهیوجود با
 ،یخارج ياه سیبه سرو یمانند اصرار کشور به عدم وابستگ يگریشده است، مالحظات د ياز موتور آن بهره بردار یمتعدد خارج
مکان استفاده از و عدم ا یقطه نظر فناز ن یسالمت داخل کیپرونده الکترون يها با سامانه ها ستمیشدن آن س کپارچهیعدم امکان 

 یمراکز آموزش يبرا یبوم یصیکمک تشخ ستمیس کیوجود  نیخورد. بنابرا یبه چشم م ندهیآ يکارها يبرا ییربنایآنها به عنوان ز
 رسد. یامروز کشور به نظر م يازهایاز ن د،پزشکان داخل کشور باش دییبر دانش معتبر و مورد تا یکه مبتن

د که در باش یم یپزشک انیدانشجو يجهت آموزش و راهبر یافتراق یصیکمک تشخ ستمیس کیحاضر، ارائه  قیتحق ياز اجرا هدف
 ياستانداردها ییط معناخواهد شد. استفاده از رواب يبر آن بهره بردار یها و استدالل مبتن يماریب ییمعنا يمدلساز يکهایآن از تکن

 .دیکمک نما یصیبه بهبود صحت تشخ دتوان یم زین UMLS رینظ یپزشک

 

 ):یمختصر(فارس شرح

تمل را به مح يها صیاز تشخ یستیل ،يماریب يو نشانه ها میعال افتیهستند که با در ییابزارها یافتراق صیتشخ يها ستمیس
شود،  یه مها در نظر گرفت ستمیس نیا یابیمهم در ارز ياریها مع صیتشخ يشنهادیپ ستیدهند. اگرچه صحت ل یم هیپزشک ارا
 یحسوب مبهتر م میاو به سمت اخذ تصم ییپزشک و راهنما تیدر رضا يگریمهم د لو پزشک به عنوان عام ستمیس نیتعامالت ب

 يها ستمیس اند که در دهیاضافه گرد ستمیدر س يدیجد يمطالعات گذشته، بخش ها شنهاداتیمنظور و بر اساس پ نیگردد. به هم
 داشتند.گذشته وجود ن

 انجام شده اند: ریز يگام ها ق،یبه هدف تحق یابیدست يبرا

 یاز مراجع معتبر پزشک يماریب يونشانه ها میاستخراج عال -1

 يها يماریب يطرح رو تیباشد. با توجه به محدود یم یاز مراجع معتبر پزشک يماریب يو نشانه ها میاول استخراج عال مرحله
 يماریاز ب یستیفاز ل نیا یشده است. خروج يبهره بردار Uptodate گاهیوپا لیسیس سون،یهار يدر فاز اول، از کتاب ها یشکم

 باشد. یآنها م يو نشانه ها میبه همراه عال یشکم يمرتبط با دردها يها

 و موتور استدالل يرابط کاربر ،ییدانش معنا گاهیپا لیتشک -2
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 یآماده م میو عال ها يماریدانش از ب گاهیپا کیو ارتباطات آنها  یفرهنگ واژگان پزشک ،ییمعنا يها کیبر تکن یفاز مبتن نیا در
 شود. یو آماده تست م ینرم افزار الزم طراح تایگردد. نها

 یافتراق صیتشخ اریدست ستمیس نیدر مقابل بهتر یابیارز -3

باشد.  یم یخارج ستمیس نیآن در برابر بهتر یصیصحت تشخ یابیمرحله ارز نیمهمتر ،یواقع طیدر مح ستمیس يریاز بکارگ قبل
درت قاز  ستمیتر باشد س نییمحتمل است. هر چه رتبه پا يها یصیتشخ ستیدر ل حیصح صیرتبه تشخ يبه معنا یصیصحت تشخ

ز کتاب اباشند  یآنها مشخص م حیصح صیکه تشخ ینمونه شرح حال پزشک 180 داساس تعدا نیباشد. بر ا یبرخوردار م يشتریب
 استفاده شدند. ستمیصحت س یابیارز ياستخراج و برا ینترنتیا يها گاهیو پا یپزشک يمرتبط مورد ها يها

 تایاج شده و نهاآنها استخر ینیو عبارات بال یسال آخر بررس نترنیا يبودند که توسط دو دانشجو ینمونه شامل شرح حال پزشک هر
استاندارد  نمونه مورد نظر به عنوان حیصح صیبا تشخ يشنهادیپ ستمیدر س حیصح صیه تشخبه سامانه وارد شده است. سپس رتب

 نی، ا)2016سال  زی(بر اساس متا آنالزابلیا یعنی یخارج بیسامانه رق نیبا بهتر یجهت بررس نی. عالوه بر ادیمطابقت گرد ییطال
 .دیگرد سهیمقا زین يشنهادیبا سامانه پ جیهم 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 ياستفاده شده برا ينمونه ها کیمشخصات دموگراف -1 جدول

 

 تعامل: يها وهیش

پس  DDxPro ن،یو ثابت شده است. عالوه بر ا یابیارز یخارج يبا سامانه ها سهیحاضر در مقا ستمیس یصیو قدرت تشخ صحت
 یو سازمان حام يرو فناو قاتیخراسان، علوم تحق يپارك علم و فناور ياز سازمان ها يساز يگرنت تجار افتیموفق به در ،ياز داور

ل با حدود محصو يساز يو تجار یعموم یمرتبط با پزشک يماریب 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 يروین 10-15
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 حاصل: جینتا

 ستمیس يرابط کاربر 1شده است. در شکل  يساز ادهیپ DDxPro يو با نام تجار DDxPro.comمورد نظر در دامنه  سامانه
 يها صیز تشخا یستیو ل دیرا وارد نما يماریب يو نشانه ها میتواند عال یسامانه پزشک م نیشده است. در ا هیشده ارا یطراح
 باشد.یتوسط پزشک م و انتخاب یقابل بررس زیمحتمل ن يماریهر ب میعال ریسا نیبر ا الوه. عدیمشاهده نما 2را مشابه شکل  یافتراق

ابل انتخاب ق پیبه تا ازیباشد که بدون ن یم یشکم يمهم در دردها يپارامترها یمربوط به انتخاب برخ 1در شکل  Options بخش
 باشد. یم

 يور کیتواند با کل یداده است که پزشک م شنهادیپ ماریدر ب یبررس يرا برا يگرید میعال  Recommend to check بخش
 برسد. يتر قیدق صیبه تشخ يبعد زیدر آنال ستمیتا س دیاضافه نما ماریب یقبل میهر کدام به عال

 ینیلبا يو راهنماها uptodate گاهی، پا ماریالزم بر اساس مشخصات ب يها و هشدارها هیتوص Recommendationقسمت  در
 گردد. یمشاهده م

  DDxPro هیثانو يط کاربرراب -2 شکل   DDxPro هیاول يرابط کاربر -1  شکل

  DDxProانه در دو سام لکاکسونیو يدار یتوسط آزمون معن جینتا نیا ،ینمونه شرح حال پزشک 180 صیتشخ جینتا افتیاز در پس
دار نبوده  ینمع عیشا يها يماریدر ب زابلیبا ا سهیدر مقا DDxPro ستمیتفاوت صحت س 1. مطابق جدول دیگرد سهیمقا زابلیو ا

 يها يماریروه بگ ریتفاوت در ز نیمصرف داخل کشور مناسب است. اما ا يبرا زیمهم ن نیمشابه آن عمل نموده است که ا بایو تقر
 5 یخروج ستیدر ل ٪71در مقابل  ٪85است( افتهیدست  زابلینسبت به ا يبه صحت باالتر DDxProدار بوده است و  ینادر معن

 DDxProقابل مشاهده است( 3در شکل  زین ستمیسدو  حیصح صیتشخ يدر رتبه ها يمهم بصورت شهود نیها). ا يماریب ییتا
 باال دارد). يدر رتبه ها ينقاط 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 يا سهیآزمون مقا جینتا -2 جدول
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 يسالمند يپرستار يآموزش مراقبتها يو اجرا يساز سالمند هیلباس شب یطراح

Design of aging simulation suit and implication on geriatric nursing care training 

 

 زدی: دانشگاه

 

 يریفاطمه کشم -يزهرا ماندگار -یانیرینص جهی: خدندیفرآ صاحب

 

 زاده ي: فرزان مددندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

  يسالمند يپرستار يآموزش مراقبتها يو اجرا يساز سالمند هیلباس شب یطراح   •

 

 :یاختصاص اهداف

 از سالمندان يدر مراقبت پرستار يساز سالمند هیلباس شب یطراح        •

 از سالمندان يدر مراقبت پرستار يساز هیبر شب یآموزش مبتن ياجرا        •

 از سالمندان يدر مراقبت پرستار يساز هیبر شب یآموزش مبتن یابیارزش        •

 آن يها طهیو ح يبه سالمند يپرستار انینگرش دانشجو نییتع        •
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 :مسئله انیب

و  یروان-یحرو ،یجسم يپرستار است و کمک به سالمندان در تطابق با ضعفها يحرفه ا فیاز وظا یاز سالمند قسمت مهم مراقبت
] اما به 2ماده باشند[آسالمندان  يازهایپاسخگو بودن به ن يبرا دیپرستاران با نی]. بنابرا1پرستاران است [ فیآنها از وظا یاجتماع
نشده  يزیندان برنامه رسالم يازهایمراقبت از  ن يپرستاران تازه کار برا نیدر ب یامادگ جادیا يبرا یموزشآ يرسد برنامه ها ینظر م

مربوط  ییچالش ها مطالعات نشان داده است پرستاران تازه کار در درك و نگرش مناسب به افراد سالمند مشکل داشته و جیاند. نتا
 ].4, 3کنند[ یرا درك نم يریبه پ

ا که آنها هنوز ]چر5تواند سخت باشد[ یم انیو به خصوص دانشجو یدرمان یکارکنان بهداشت يو مشکالت سالمندان برا فهم مسائل 
].حال آنکه 7, 6ه اند[فهم سالمندان شود را تجربه نکرد شیتواند سبب افزا یکه م یو ناتوان يماریب ندیتجربه ناخوشا ایو  يسالمند

به  یبر ارائه خدمات مراقبت يررگذایعامل مهم و تاث يبه سالمند یدرمان - یوجود دانش و نگرش ارائه دهندگان خدمات بهداشت
عنوان پرستار  ن آنها بهبود يدر حرفه ا یاساس ینقش ،يبه عنوان حرفه پرستار يپرستار انی] نگرش دانشجو8باشد[ یسالمندان م

 ].4کنند[ یم يباز

د در ارائه خدمات توان یاست که م يمراقبت پرستار يجنبه ها نیاز مهمتر یکیآموزش دشوار است اما  ندینگرش در فرا رییتغ اگرچه
نظارت و  ه،زیعوامل موثر همچون انگ ریتحت تاث نهیزم نیالزم در ا تیبه صالح یابی]. دست8داشته باشد[ ینقش مهم يپرستار
تالش دارد  يسازهی]. شب9است[ يساز هیشب يبرنامه ها ياجرا يشنهادیپ ي]. از جمله روش ها3به آموزش مناسب است[ یدسترس

 فیط ینیبال يزسا هی]. شب10دهد[ شینما يگرید ستمیرفتار س لهیوسرا به یانتزاع ای یکیزیف یستمیس يرفتار يجنبه ها یبعض
ز استفاده در را قبل ا ینیبال يدهد مهارت ها یم امکان انیشود که به دانشجو یها را شامل م کیاز روش ها و تکن يگسترده ا

 ].11کنند[ نیتمر یواقع مارانیب

است که  یواقع يهاتیمواجهه با موقع يبرا انیدانشجو يآماده ساز ،یبهداشت يدر مراقبت ها يساز هیاز کاربرد شب یاصل هدف
 رییمنجر به تغ سازي هی]. شب13, 12بخشد[ یپرستاران را بهبود م ینیبال هايخطاها را کاهش و قضاوت ش،یرا افزا انیمددجو تیامن

 يها-نقش شینما ،اي درك نقش حرفه يبرا رندگانیادگیکمک به  د،یجد هاينقش يریادگی يبرا یآمادگ رنده،یادگینگرش در 
]. نکته 14شود[ یم رندگانیادگیدر  يتفکر انتقاد هايندیفرآ جادیو ا رندهیادگیو عالقه در  زهیانگ شیافزا رندگان،یادگیبر  رگذاریتاث

باشد  یواقع طیمح آموزد قابل انتقال به یباشد تا آنچه م یواقع طیمح مشابهتا حد امکان  دیروش با نیاست که ا نیقابل توجه ا
]15. [ 

] و در 8ند[کمک ک يدوران سالمند يتهایکسب واقع نهیدر زم انیتواند به دانشجو یم يمنددوران سال يها تیمحدود يساز هیشب
 انیدانشجو  نیا]. عالوه بر 1بهبود 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 يها تینقض ها و محدود لیاز قب يدمتناسب با سالمن يعملکردها رییتغ
 ] .10, 8, 1است [ دیسالمندان مف اتیدرك احساسات و تجرب

 يبرا یفرصت جادیا  نده،یمهم در آ یاز اجزاء مراقبت یکیبه عنوان  يسالمند يبه مراقبتها ازیو درك ن يتوجه به گسترش سالمند با
 یحرکت يتهایسالمندان و محدود يها یژگیدرك و نگرش نسبت به و جادیا يبرا يساز هیشب يو استفاده از روشها یتجربه عمل
 یتالش شده است با طراح ندیفرا نیموثر باشد. در ا انینگرش دانشجو رییو تغ يریادگیبر  تواند یم یاموزش يها ستمیآنان در س
کرد  جادیا یفراهم نموده و فرصت انیدانشجو يکند را برا یسالمند تجربه م کیکه  یحرکت يتهایمحدود ،يساز سالمند هیلباس شب
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  یابیو ارز يساز سالمند هیلباس شب یطراح ندیفرآ نی. هدف اشندسالمند داشته با کی طیاز شرا یملموس يتجربه  انیکه دانشجو
 بود. يبه سالمند يپرستار انیآن  بر نگرش دانشجو

 

 :یخارج اتیتجرب

 Google scholar يها گاهیدر پا "Elderly simulation"،"simulation training"شامل:  ییواژه ها دیمتون با کل مرور
 ،Siencedirect ،Scopus  ،PubMed در  "يآموزش سالمند"، "يسالمند يساز هیبرنامه شب"آن ها شامل:  یو معادل فارس
 انجام شد. یزمان تیبدون محدودMAGIRAN ،SIDيگاههایپا

Da nova ) به سالمند  يارپرست انیبر نگرش دانشجو يسالمند يساز هیشب يباز ریکه با عنوان تاث ي) در مطالعه ا2019و همکاران
 يرابشرکت دادند که  يپرستار يسالمند يساز هیشب يباز کیدر  يپرستار یسال دوم کارشناس يدانشجو 45انجام دادند 

 یو خود مراقبت در مورد مصرف دارو ییشد و کارتها جادیا یو حرکت یینای، ب ییشنوا نهیدر زم یمختلف يها تیمحدود انیدانشجو
 يساز هیشب يکه باز نشان داد جیخواسته شده را انجام دهند. نتا تیشده فعال نییدر مدت زمان تع دیبا انیشده بود که دانشجو هیته

 ].3نگرش به سالمندان موثر بود[ رییدر تغ

Braude ) ينفر از رشته ها 89انجام دادند.  يسالمند يساز هیبرنامه آموزش شب یابیبا هدف ارز يمطالعه ا زی) ن2015و همکاران 
 ،یچندوجه ،يسالمندان استاندارد، دو مرکز يسازهیشب یبرنامه آموزش کیانتخاب کردند.  یو دندان پزشک يمختلف پرستار

مورد استفاده شامل مانکن  يسازهیشب يهاکیو تکن  افتیتوسعه  یمنتج شده از برنامه درس يوهایبا استفاده از سنار ،ياحرفهنیب
سالخورده،  ماریب تیریمد لیاز قب یدوره با موضوعات 12دو سال در  ینقش بود. آنها ط يفایو ا مارنماهایباال، ب تیقابل يدارا يها

 شیپ يوهایناربا س مارنماهایبمانکن و  يبه صورت آموزش رو انیهذ تیریمراقبت مستمر، مراقبت از سالمندان با زوال عقل، مد
 يریادگی دیفابزار م کیبه عنوان  يساز هیشد طرح شب يریگ جهینقش شرکت کردند. از بازخورد داوطلبان نت يفایشده و ا سینو

 ].5است [

Chen ) يرستارپ انیو نگرش دانشجو یبر همدل يسالمند يساز هیشب يباز ریتاث نییبا هدف تع ي) مطالعه ا2014و همکاران 
به  يپرستار سانسیدانشجو  فوق ل 58متحده انجام دادند.  التیدر غرب ا يمدرسه پرستار کینسبت به بزرگساالن سالخورده در 

 یل نقص جسمسالمندان مث يبا چالش ها انیدانشجو يباز یکردند و در ط يباز شگاهیسالمند را در آزما کیمدت سه ساعت نقش 
 یبه طور کل انیدانشجو یهمدل يشدند . بعد از باز یشد روبرو م یم یبهداشت يگاههایکه باعث مراجعه به پا ییو شنوا یینایو ب

 ].1است [ افتهیبهبود 

Chen انجام دادند.  يداروساز انیدانشجو یبر همدل يسالمند يباز ریتاث نیی) که با هدف تع 2015(گرید يو همکاران در مطالعه ا
 يداروساز يمهارت ها شگاهیآزما کیدانشگاه پردو در  يتوسط کالج داروسازGMG)  يدارو سالمند يبازنسخه اصالح شده از( کی

 يهامراقبت ستمیدر س  یروان ای یمال ،یسالمندان را با مسائل جسم يهاو چالش اتیتجرب "نقش  يفایا "  GMGساعته اجرا شد.  3
جعبه قرص  کی قیخود، پر کردن دق يداروها ستی(مثًال خواندن ل یمختلف فیوظا دیبا انیو دانشجو کندیم تیرا هدا یبهداشت

شده  يساز هیپرداخت کنند. تجربه شب یخدمات بهداشت نهیهز ودخ یمال تیبر اساس وضع دیبا نیدادند همچن ی) را انجام میهفتگ
 ستگاهیهر ا يبرا ییهاها بود. کارت تیفعال ، خانه و شگاهیپرستار متخصص، داروخانه، آزما تیزیپزشک ، و تیزی: و ستگاهیا 6شامل 

را  یواقع یبهداشت ينقش 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 ای یاز همدل یکردند و سطوح متفاوت یم فایا
 ].10[افتیبهبود  یتوجه

 

 :یداخل اتیتجرب

بر  يساز هیآموزش شب ریتحت عنوان تاث يتهران در مطالعه ا یبهشت دی) در دانشگاه شه1391(یانبوه يروان منفرد و رهر کین
 انیام دادند. دانشجواورژانس انج يدر واحد کار آموز شرفتهیپ یمارستانیب شیپ اتیعمل نهیدر زم يپرستار انیدانشجو يتوانمند ساز

آموزشى  روزه جهت اجراى کارگاه 9قرار گرفتند، که در آن یک طرح درس  يساز هیترم هفت تحت نه روز آموزش شب يپرستار
ریاژ پیش پرستارى بحران طراحى شد که محتواى آموزشى آن شامل مباحث ارزیابى صحنه حادثه؛ ارزیابى و معاینه مصدوم؛ ت

ى؛ اداره جراحات بافت بیمارستانى؛ پوزیشن دادن به مصدوم؛ روش هاى حمل و انتقال مصدوم؛ اداره تروماى اندام هاى فوقانى و تحتان
 جیحیطى بود.نتامنرم؛ کنترل خونریزى و شوك؛ اداره تروماهاى مهره اى،سر و صورت و چشم، شکم، و قفسه سینه؛ و اداره تروماى 

 ].16[مودندن فینمرات خوب کسب نموده،  به کار مسلط بودند و خود را خوب توص انیدرصد دانشجو 100نشان داد 

 انیانشجوو مهارت د یآگاه زانیبر م يساز هیآموزش به روش شب ریکه تحت عنوان تاث ي) در مطالعه ا 1395( يو سحر یفیشر
 ،یآموزش يمحتوا هیارا کارگاه قبل از نیروزه برگزار شد. در ا کی یانجام دادند که در آن کارگاه يویر یقلب ایدر اح يرشته پرستار

ر د یسپس مباحث به عمل آمد. يویر -یقلب يایدر خصوص اح یو عمل ينمونه ها، آزمون تئور هارتو م یآگاه  زانیم نییجهت تع
 هیپا يویر -یقلب يایه احاز آن و نحو يریشگیپ يراه ها ،يویر -یقلب ستیعلل ا ه،یپا يویر -یقلب يایو اح یقلب ستیا فیمورد تعر

و  یآگاه شیفزاسبب ا يساز هینشان داد استفاده از آزمون شب جینتامانکن اجرا شد. يرو یو به صورت عمل هیارا يبه صورت تئور
 ]17شد[ انیمهارت دانشجو

انشگاه علوم د يپرستار انیمراقبت از سالمند بر نگرش دانشجو ریتاث یتحت عنوان بررس ي)مطالعه ا1392و همکاران( يباقر حاج
از ساعت  انید. دانشجوروزه مراقبت از سالمند اجرا ش 10برنامه  کیکاشان نسبت به سالمندان انجام دادند. در گروه مداخله ، یپزشک

 صیسالمند تخص 2به هر دانشجو روزانه پرداختند .  یحضور داشتند وبه مراقبت از سالمندان م لمندانسا يدر سرا  13صبح تا  8
 یزندگ خچهیتار سالمت ، اخذ خچهیارتباط با سالمند ، اخذ شرح حال و تار يشد تا به مراقبت بپردازد که شامل برقرار یداده م

ت و مشکال نیو گردش با سالمند در محوطه خانه سالمندان، تدو یاهسالمت سالمند، همر تیوضع ی، بررس اجتماعی – یخانوادگ
وزه در خارج از ر کیگردش  کیبا سالمند در  یهمراه زیالزم و ن درمانی – یتحمای – یو انجام مداخالت مراقبت يپرستار يازهاین

فاوت معنا دار پس از مداخله ت نترلنمره نگرش به سالمندان در گروه مداخله و ک نیانگینشان داد م جیسالمند بود. نتا يسرا
 ].18داشت[

و مانکن بر دانش و  وتریبر کامپ یمبتن يساز هیدو روش شب ریتاث نییبا هدف تع ي) در مطالعه ا 2015زاده و همکاران ( دریح
ساعته با اصول  کیجلسه  کیشرکت کنندگان در  یانجام دادند. تمام يویر یقلب ایاز آموزش اح يپرستار انیدانشجو يتمندیرضا

، شرکت  وتریبا کامپ یمبتن يساز هی.در گروه شبدندیآموزش د رهیوغ یماساژ قلب لیاز قب شرفتهیوپ هیپا يویر یقلب يایاح تمیو الگو
 ونیالسیبریف تمیشده با ر میتنظ ینیبال ویسنار يشدند و  از آنها خواسته شد اقدامات الزم را برا مینفره تقس 8کنندگان به چند گروه 

 يو به مرکز مهارتها مینفره تقس 12به سه گروه  يساز هیشرکت کنندگان گروه شب هدبراساس دستورالعمل در نرم افزار انجام د یبطن
شد با توجه به  یآنها قرار داده م اریکه در اخت ینیبال ویگروه اقدامات الزم براساس سنار نیدانشکده دعوت شدند. در ا ینیبال

 اریو انحراف مع نیانگینشان داد م جیدادند.نتا یم جاممانکن ان  يبر رو قهیدق 45به مدت  يویر یقلب ایدستورالعمل انجمن اح
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دو  نیب آماري لحاظ از که است بوده) 68/9±93/2( وترکامپی و) 72/7±46/3اختالف دانش قبل و بعد از مداخله در گروه مانکن( 
بوده  وتریاز کامپ شتریب کندر گروه مان يتمندیرضا زانیم نی) عالوه بر ا p=04/0دار وجود داشته است( یمعن يگروه اختالف آمار

 ].19است[

ر مورد کمت يمهم در آموزش سالمند نیا يمختلف مراقبت پرستار يدر حوزه ها يساز هیبر شب یرغم توسعه آموزش مبتن یعل
 يپرستار يه هاموضوع در دانشکد نیمورد توجه است اما ا يسالمند يساز 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  ياز نوع توسعه ا تیفعال نیا

 یطراح فاز

آموزش  نهیرها در زمکشو ریسا اتیتجرب یمراقبت از سالمند به بررس نهیدر زم يپرستار انیدانشجو یآموزش ازیبنابر ن یفاز طراح در
در  يالمندس يها تیموجود و مشاهده محدود يمتون انجام شد.  براساس محتواها یپرداخته شد و بررس انیبه دانشجو يسالمند

 يزیرنامه رب يپرستار انیآموزش دانشجو يبرا ینیتجربه ع جادیجهت ا يساز هیلباس شب  یطراح  ،ینیو  بال ییسرپا يبخش ها
فراهم  تیفعال ياجرا يشد و مقدمات الزم برا یکامل بررس اتیموجود ترجمه و جزئ يو چند رسانه ا یمتن يمحتواهاشد که ابتدا 

 .دیگرد

بحث و  يدسالمن یاساس يها تیمتون در رابطه با محدود یبررس جیو بر اساس نتا یساز در پنل تخصص هیلباس شب یطراح يبرا
ننده به فردسالم ز بیآس ریغ يبا استفاده از ابزارها عضالنی – یو اسکلت ییشنوا ،یینایب تیمحدود دیتبادل نظر شد و مقرر گرد

 شود. یطراح

 شرح بود: نیشد. مشخصات لباس بد یطراح يسالمند طیشرا يساز هیمرتبط جهت شب يمحدودکننده ها 

 

 اجرا فاز

شد تا با داشتن  یخواسته م انیو از دانشجو دندیپوش ینیبال يرا در اتاق مهارتها يسالمند يساز هیلباس شب انیفاز اجرا دانشجو در
 نییپله پا 10دانشکده شوند، از  اطیرا باز کنند و وارد ح نیموارد را انجام دهند:درب سنگ نیا لیاز قب یاقدامات  تهایلباس و محدود
 يدوباره به اتاق مهارتها یمنیون نرده اپله بد 10متر قدم بزنند. پس از قدم زدن با باال رفتن از  300به اندازه  طهرفته و در محو

کنند.آنگاه  بر  يرینوشته شده بود خوانده و شماره گ 12را که با فونت  يشماره ا ینیبال يباز گردند. با تلفن مرکز مهارتها ینیبال
و  رندیرا بگ يگریبخوابند و با تلفن همراه خود مجدد شماره د قهیدق 15داشت به مدت  یمارستانیب تتخت مرکز که ارتفاع تخ يرو

نشسته   قهیدق 5در تخت به مدت  دی.سپس با ندیو ارسال نما پیآنها ارسال شد که مشخصات خود را تا يبرا یامکیپ نیح نیدر هم
خود  يبرا وانیکنند واز پارچ، درون ل لیرا با خودکار تکم کیدموگراف عاتو فرم اطال نندیبنش یصندل ي. بر روندیآ نییو از تخت پا

را  از جلد خارج  يقرمز و قهوه ا ،یزرد، نارنج ،یآب يرنگ بودند رنگها 10که در  یشکالت يکنند. 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 دنیشپو ریانتخاب شدند و تاث ییماما يدانشکده پرستار يپرستار 5ترم  انیدانشجو ندیفرآ نیا  ياجرا یابیارزش جهت
 34 يکه دارا ) استفاده شدKAOPSپرسش نامه نگرش به سالمندان کوگان (  یابیشد . در فاز ارزش یبررس ينگرش آنها به سالمند

ش درجه ش اسیمق کی يپرسش نامه بر رو نیباشد. عبارات ا یمسوال)  17سوال) و تعصب ( 17(یقدردان اسیمق ریسوال و دو ز
 یم ي) نمره گذارکامال موافقم-7موافقم-6موافقم يتاحد-5ه موافقم و نه مخالفمن-4مخالفم يتاحد-3خالفمم-2کامال مخالفم -1( يا

واالت فرد که پرسش نامه س نیسنجد. در ا یسالمندان را م بهنسبت  یشود سواالت فرد تعصب به سالمندان و سواالت زوج قدردان
 ینگرش خنث  102است نمره  238نمره  نیو باالتر 34نمره  نیشوند. کمتر یم يمرتبط با تعصب بوده به صورت معکوس نمره گذار

ن آ ینسخه فارس ییایو پا یی]. روا20باشد[ یدهد و  هرچه نمره باالتر باشد نگرش به سالمندان مثبت تر م یبه سالمندان را نشان م
وسپس براساس  دیردگنمرات محاسبه  نیانگیپرسشنامه ها ، م لی] . بعد از تکم21شد[ دییتا 0,87 اسیکل مق يکرونباخ برا يبا آلفا
 درصد استاندارد شد. 100

 

 تعامل: يها وهیش

 :دینک حیتعامل با محیط (که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده است) را تشر ياقدامات انجام شده برا     

به عنوان روش  جینتا نیی. پس از تبدیدانشکده ارائه گرد یآموزش يو شورا يپرستار یآن در جلسات گروه آموزش جیطرح و نتا نیا
 اجرا شده  است.   یاموزش ندیبه صورت فرا مسالیدو ن جیمورد استفاده قرار گرفت و بر اساس نتا یآموزش

 منتشر شده است. ریدر مقاله ز ندیحاصل 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 

 :دیکن حیرا تشر ندیفرا تیفیک يآن در ارتقا جینتا يریه به کارگانجام شده و نحو ندینقد فرا يها وهیش

 خراج و اجرا شد:است ریز شنهاداتینقد ها و پ د،یبرگزار گرد انیو دانشجو انیمرب د،یجلسات گروه متمرکز که با حضور اسات  در

 اصالحات              نقد                                         
ت زمان پوشیدن لباس در این فرآیند دو ساع مدت         •

 بود که براي درك وضعیت سالمندي کافی نبود.
 مدت زمان بیشتري از این لباس استفاده شد         •

می  فعالیتهاي کاملتر روزانه که سالمندان انجام         •
 دهند در فرآیند پیش بینی نشده بود.

باس قبیل پوشیدن لفعالیتهاي روزانه دیگري از          •
و بستم دکمه ها ، پوست کندن میوه ، شستن 

الزم است  ظروف که سالمندان با آن روبرو هستند
 به فرآیند اضافه شد.
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محدودیتهاي دیگر سالمندي ازقبیل کاهش حس          •
 المسه پیش بینی نشده بود

ه محدودیتهاي دیگري که سالمندان با آن مواج         •
کاهش حس  هستند مانند

 پوشیده شد. دستکش  المسه

 پوشیدن پوشک الزم است به لباس اضافه شود.         • ود.راه رفتن با پوشک سالمندان پیش بینی نشده ب         •

•           

ن زیاد بودن مدت انتظار دانشجویان براي پوشید         •
 لباس

د در تهیه شواین لباس به تعداد زیاد تولید و            •
اتاق مهارتهاي بالینی موجود باشد تا کلیه 
دانشجویان و کارکنان که به ارائه خدمات به 

 سالمندان پرداخته آن را تجربه کنند.

براي پوشیدن لباس سالمندي در ساعت پایانی          •
کالس هاي روزانه با دانشجویان هماهنگ شده بود 

 ننده باشد.که می تواند براي دانشجویان خسته ک

واحد عملی براي دروس مرتبط به سالمندان          •
 درنظر گرفته شود

 

 حاصل: جینتا

ز حاصل ا جینتا ترم پنج شرکت داشتند . يپرستار ينفر ) دانشجو15نفر) و دوم ( 20اول ( یلیتحص مسالیدر دو ن تیفعال نیا در
بود نشان » نداناز سالم یقدردان«و » تعصب به سالمندان«نسبت به سالمندان و ابعاد آن  انینگرش دانشجو یکه بررس تیفعال نیا

 یلمندان را نشان مبه سا انیبود که نگرش مثبت دانشجو 102باالتر از   يبطور قابل توجه ا مسالیداد که مجموع نمرات در هر دو ن
 داده شده است. شینما کیدر نمودار شماره  جیدهد .نتا

 مسالیآن در دو ن يها طهینسبت به سالمندان و ح انینگرش دانشجو ی: فراوانکیشماره  نمودار

ذکر کردند و  یدنادمانیتجربه به  کیداشتند و از آن به  تیرضا يلباس سالمند دنیاز پوش انیها نشان دادند دانشجو افتهی ریسا
نگرش  رییتغ ندیرافدر  یو بحث گروه یفرصت تجربه عمل جادیانجام دادند که ا یخواسته شده را با سخت يتهایادغان نمودند که فعال

 موثر بوده است.
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 یابتید يپا یمراقبت يوارهيباز یشیو ساخت نسخه نما یطراح

Designing and developing a diabetic foot gamification 

 

 رانی: ادانشگاه

 

 اعال میمر ،یگدلی: شعله بندیفرآ صاحب

 

 يصفر یرعلیام ،یافسانه دهناد، زهره سهراب ،یعربشاه ی: ندا مهرداد ، کامران سلطانندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

 یابتید يپا یمراقبت يوارهيباز یشینسخه نما یسند و طراح نیتدو

 

 :یاختصاص اهداف

 یابتید يپا يوارهيساخت باز يمحتو نیتدو يبرا یسنج ازین

 یابتید يپا يوارهيباز يمحتوا نیتدو ياهداف برا نییتع

 یابتید يپا يوارهيباز يوهایسنار یطراح

 یابتید يپا يوارهيسند کامل باز نیتدو

 یابتید يپا يوارهيباز یشیو ساخت نسخه نما یطراح
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 :مسئله انیب

 یاز شش روند برتر آموزش عال یکیعنوان به تالیجید يهايباز انیم نیاست. در ا یرو به فزون یآموزش دیجد يهاروش يبرا تقاضا
ارزشمند تفکر و عمل  يهاوهیو ش يمحتوا، باز نیب یتنگاتنگ وندیپ جادیقادر به ا هايباز نی)، چراکه ا1( شودیمطرح م ایدر دن

 يهابا رسانه انیجواز دانش يادیشمار ز ییآشنا ،یدر سطح آموزش عال یآموزش يهايعالقه به باز شیافزا لیاز دال یکی). 2هستند (
 دی)، چراکه نسل جد4( باشند یآموزش پزشک يبرا ياکننده دواریابزار ام یتالیجید يهايباز رسدینظر م). به3است ( تالیجید

در بستر  یآموزش يهايباز قیراستا تلف نی). در ا5اطالعات دارند ( يآوربه فن يمنحصر به فرد یجهت آموزش، دسترس رانیاگفر
رت گرفته صو ینیو متخصصان بال رانیمدرسان، فراگ يبر رو یآموزش پزشک يکه در حوزه یو در مطالعات یموجود آموزش پزشک

 يبرا سیتدر یسنت يهاوهینسبت به ش روش نیوجود دارند که بر اثرات مثبت ا ی). البته مطالعات6است، مورد توجه بوده است (
 يزهیانگ شیافزا ضمن یآموزش يهايراستا مطالعات نشان دادند که باز نی). در ا8, 7( کنندیم دیتأک یبه اهداف آموزش یابیدست

 ).9( آورندیفعال را فراهم م يریادگی طی) و شرا5( کنندیجلب م زیآنان را ن شتریمشارکت بکنندگان، شرکت

با در نظر  یآموزش يهايکه باز. نخست آننگرندیم یبر ارتقاء آموزش پزشک یآموزش يهايباز يرگذاریاز چند منظر به تأث محققان
از آن منتفع  توانندیمتفاوت م يریادگی يهاکه افراد با سبک آوردیرا فراهم م یآموزش یطیمح ران،یفراگ يفرد يهایژگیگرفتن و
 نیاز چن توانندیم که دارند یزمان تیبا توجه به محدود ،یعلوم پزشک يهاو آموختگان رشته انیگر دانشجوید ي). از سو10شوند (

رگساالن سازگار با اصول آموزش بز یآموزش يهايوه باز)، به عال5بهره ببرند ( ستیکه محدود به زمان و مکان ن يریادگی طیمح
 ).12است ( مارانیب یمنیا شیهمراه با حفظ و افزا ،ینیبال يهامهارت يریادگی گر،یقابل تأمل د تی). مز11است (

به  یروزمره و سهولت دسترس یدر زندگ يمجاز ياستفاده از فضاها شیروزها با افزا نیاز آن است که ا یشده حاک انیموارد ب عیجم
 يهايماریاز ب یکیروزها  نیرا آموزش داد. ا یآموختگان پزشکو دانش انیاز دانشجو يترعیوس فیط توانیمرتبط، م يهايآورفن
 380، 2025شود که تا سال که براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تخمین زده می يطور. بهتاس ابتید ر،یرواگیغ عیشا

هاي نوین این بیماري که باعث افزایش طول عمر بیماران میلیون نفر به این بیماري مبتال شوند. طبیعت مزمن دیابت و درمان
ترین علت بستري شدن بیماران پاي دیابتی شایع). زخم13دهد (می ششود، احتمال ابتال به عوارض مزمن آن نظیر زخم پا را افزایمی

ها منجر به عفونت، آمپوتاسیون و حتی مرگ هاي الزم، این زخممراقبت ي) از طرف دیگر بدون ارائه14است ( دیابتی در بیمارستان
). براساس گزارش 16ی همراه است (اجتماع هاي). قطع اندام تحتانی با بستري طوالنی مدت، مراقبت در منزل و حمایت15شوند (می

درصد برآورد شده  2/6 ابتیمبتال به د مارانیب نیدر ب یابتید يپا يعارضه وعی، ش1رانیدر ا ابتیو کنترل د يریشگیپ یمل يبرنامه
اي است، بلکه بار پرهزینه امرو جامعه  یبهداشت ستمیس ،يخانواده و مار،یب ينه تنها برا ی). درمان و مراقبت از پاي دیابت17است (

در مراقبت از  يضرور يکردهای، یکی از رو2). براساس پروتکل پیشنهادي انجمن دیابت آمریکا18ناشی از این بیماري نیز باالست. (
, 16دیابت و عوارض آن وجود تیم چند تخصصی است که در مطالعات متعددي مزایاي استفاده از چنین تیمی نشان داده شده است (

 اعضاي تیم چند تخصصی پاي دیابتی متشکل از پزشک عمومی، پرستار، آموزشگر، ارتوتیست و پودیاتریست است که ). معموال19ً
ریز، متخصص شود در صورت لزوم مشاورانی نظیر جراح عروق، متخصص عفونی، متخصص پوست، متخصص غدد درونتوصیه می

و  17/3/1378مصوب  یپزشک کولومیکور یاست که در بررس یالدر ح نی). ا21, 20تغذیه، متخصص ارتوپد در دسترس باشند (
دکتراي پزشکی  يدوره کولومیمشهود است. درکور یابتید يمربوط به پا يهافقدان آموزش مراقبت 14/12/1395مصوب  يپرستار

و متابولیسم اختصاص داده شده است  یهاي غدد داخلبه بیماري يساعت درس نظر 32شناسی و فیزیوپاتولوژي، نشانه يدر مرحله

                                                   
1 NPPCD-2016 

2 American Diabetes Association 
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نوروپاتی و عوارض پوستی  -شامل میکروآنژیوپاتی، ماکروآنژیوپاتی ابتیفیزیوپاتولوژي عوارض بیماري د سیجهت تدر نیب نیکه در ا
 ملاش کیمتابول ستمیس یتنها به بررس زین يپرستار یکارشناس کولومی). در کور22شده است ( نییساعت، زمان تع کیمجموعا 

 يپرستار يهامراقبت يدر منزل اشاره شده است که به ارائه يپرستار يهادرس مراقبت ياز اجزا یکیعنوان به یمرض یو چاق ابتید
 نیترعیو شا ابتیبه عوارض د يااشاره چیو ه پردازدیم یو مراقبت از خود در اصالح روش زندگ یسبک زندگ یبر شواهد، بررس یمبتن

 ).23) نشده است (یابتید يآنها (پا

گرفتن  و با در نظر یابتید يمراقبت از پا یچند تخصص میت يو درمان به اعضا يریشگیآموزش اصول پ تیتوجه به اهم با
سند کامل و  يئهارا وها،یسنار نیتدو ،یپژوهش با هدِف طراح نیا ،يحضور يهاارائه آموزش ينهیموجود در زم يهاتیمحدود
 . دیانجام گرد ،یابتید يمراقبت از پا وصدر خص یآموزش يرهوايباز یشینما ينسخه

 

 :یخارج اتیتجرب

 يماریب تیریمد ها،وارهيباز یدرمان، هدف کل میت ياعضا يبرا ابتید يهاوارهيباز ينهیمرور هدفمند انجام شده در زم براساس
 نشد. افتی ابتیعوارض د ریو سا یابتید يآموزش پا ينهیدر زم ياوارهيباز چیبود و ه ابتید

 يآوربر فن یمبتن طرح نی). چند44، 45وجود دارد ( مارانیآموزش ب يبرا هايباز یبرخ ابت،ید يماریب ي نهیراستا، در زم نیا در
 یپزشک انیبه دانشجو ابتیش مراقبت از دبا هدف آموز يجد يو باز دهیگرد نی) تدو46-49( ابتیدرمان د میت يآموزش اعضا يبرا
مصرف و عوارض  يوهیو آموزش ش يداروساز يدر حوزه ياوارهي) و باز25( يمجاز مارانیب یمعرف يبرا ینیبال يوهایارائه سنار با

 میجهت آموزش تنظ ياوارهيباز زین راًی) ساخته شده است. اخ26( ییدر سبک پازل معما ییوهایبا استفاده از سنار ابتید يداروها
و  ابتیعوارض د ينهیدر زم ياوارهيتا کنون باز ی)، ول3شده است ( یطراح کانآموزش پزش يبرا نینسوآنالیبه نام ا نیدوز انسول

 و اجرا نشده است. یطراح ،ینیبال دیو اسات انیدانشجو نیدرمان و همچن میت ياعضا يبرا یابتید يپا يعارضه

 

 :یداخل اتیتجرب

 يماریب تیریمد ها،وارهيباز یدرمان، هدف کل میت ياعضا يبرا ابتید يهاوارهيباز ينهیبراساس مرور هدفمند انجام شده در زم 
 نشد. افتی ابتیعوارض د ریو سا یابتید يآموزش پا ينهیدر زم ياوارهيباز چیبود و ه ابتید

 يآوربر فن یمبتن طرح نی). چند44، 45وجود دارد ( مارانیآموزش ب يبرا هايباز یبرخ ابت،ید يماریب ي نهیراستا، در زم نیا در
 یپزشک انیبه دانشجو ابتیش مراقبت از دبا هدف آموز يجد يو باز دهیگرد نی) تدو46-49( ابتیدرمان د میت يآموزش اعضا يبرا

مصرف و عوارض  يوهیو آموزش ش يداروساز يدر حوزه ياوارهي) و باز25( يمجاز مارانیب یمعرف يبرا ینیبال يوهایبا ارائه سنار
 میجهت آموزش تنظ ياوارهيباز زین راًی) ساخته شده است. اخ26( ییدر سبک پازل معما ییوهایبا استفاده از سنار ابتید يروهادا

و  ابتیعوارض د ينهیدر زم ياوارهيتا کنون باز ی)، ول3شده است ( یطراح کانآموزش پزش يبرا نینسوآنالیبه نام ا نیدوز انسول
 و اجرا نشده است. یطراح ،ینیبال دیو اسات انیدانشجو نیدرمان و همچن میت ياعضا يبرا یابتید يپا يعارضه

 

 ):یمختصر(فارس شرح
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 ).1 اگرامیفاز مجزا انجام شد (د 3و در  1یبیصورت روش ترکمطالعه به نیتوجه به اهداف پژوهش، ا با

 وستی(پ یآموزش يها)، مقاالت مربوط به دوره1 وستی(پ یآموزش يهادر خصوص دوره 2مرور هدفمند يفاز اول، چهار مطالعه در
دست آمده از سه انجام شد. از اطالعات به یابتید يآموزش پا ينهی) در زم4 وستی(پ هاوارهي) و باز3 وستی(پ هانیدالی)، گا2

 يمنظور گردآوربه هانیدالیوگا یآموزش يهامقاالت مربوط به دوره ،یابتید يپا یآموزش يهادوره ينهیمرور هدفمند در زم يمطالعه
 استفاده شد. یابتید يآموزش پا يهاشامل ماژول یدلف يمطالعه يپرسشنامه يمحتوا

متخصصان در  یبه توافق جمع 3یبود که با استفاده از روش دلف نیمطالعه اول  هدف ا ریمطالعه است که در ز ریدوم، شامل دو ز فاز
) 6 وستی، (پ4متمرکز یدوم شامل بحث گروه يمطالعه ری) و در ز5 وستی(پ میابیدست  وارهيقابل ارائه در باز يهامورد ماژول

در قالب سند  یآموزش يمحتوا نییمنظور تعبه یابتید يدرخصوص مراقبت از پا و زخم پا ابتیمبتال به د مارانیب ازین نییهدف تب
 .دیگرد نیتدو وارهيباز یفاز، اهداف آموزش نیا يبود. در انتها وارهيباز یطراح

 يپا يهاوارهياز مطالعات هدفمند فاز اول که به باز یکی نیهمچن ودست آمده از مطالعات فاز دوم پژوهش استفاده از اطالعات به با
) از ساده 8 وستیپ( ویسنار 16)، نگارش 7 وستی(پ یابتید يپا يوارهيسند باز نیفاز سوم مطالعه شامل تدو افت،یاختصاص  یابتید

 يهمراه نسخه آلفا نگاشته شده به ویسنار 16) انجام شد. 9 وستیبا نام دکتر فوت (پ وارهيباز يآلفا ينسخه یبه دشوار و طراح
 يها نترنیا ،یپزشک انیدانشجو ،یابتید يمراقبت از پا یچند تخصص میت ياعضا اریدر اخت ،یابیدکتر فوت به منظور ارزش يباز

 قرار گرقت. یداخل يها دنتیبخش غدد و رز

 ی: روش انجام کار در سه فاز متوال1شماره  اگرامید

 

 تعامل: يها وهیش

ر سطح دانشگاه از سه رتبه ممتاز د یکیکه با کسب  رانیا یدر دانشگاه علوم پزشک یتکتون آموزش پزشک کردیرو نیدر اول شرکت
).  11 وستید (پواره دکتر فوت بو يساخت و ارائه نسخه به روز باز يبرا هیجهت تعامل به منظور جذب سرما يهمراه شدگام موثر

 ياه ها و دوره هامحصول مکمل کارگ یتهران به منظور معرف یدانشگاه علوم پزشک یابتید يپا روهواره د جلسه گ ينسخه باز شینما
د که به منظور بو ییگام ها گریاز د زیشود ن یگروه در سراسر کشور برگزار م نیکه توسط ا یمداوم نیو آنال يحضور يباز آموز

 ).12 وستیمحصول نوآورانه برداشته شد (پ نیا یمعرف

 

 :ندینقد فرا يها وهیش  

 لیواره  تشک يباز یطراح میمحتوا و  ت نیتدو یعلم میبا حضور  ت یگروه يواره، جلسات مجاز يازیسند  هیدرفت اول نیاز تدو پس
در عناصر مورد نظر  یراتییجلسات، تغ نیواره دکتر فوت همراه بود و به دنبال ا يساخت سند باز يریانکان 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 يها هیارائه توص ز،یافزودن سکه به صندوق جوا  دربورد،یآنها حذف ل میکه مهم تر رفتیپذ ورتواره ص يساخت باز يبرا
 واره بود. يشواهد توسط دکتر فوت در سراسر مراحل باز

مستقر  یبتاید يمراقبت از پا یچند تخصص میت یشده، جلسات گروه نیتدو يوهایسنار یعلم يمحتوا یعالوه به منظور بررس به
 یچند تخصص میت ياعضا يبرا زین ی. فرم نظر سنجدیگرد لیتهران تشک یدانشگاه علوم پزشک سمیدر پژوهشگاه علوم غدد و متابول

و مراقبت  يریگشیبه بخش پ ویدو سنار یتخصص یبررس نی. به دنبال  ادیاخذ گرد میت ياعضا) و بازخورد 13 وستی(پ دیارسال گرد
 افزوده شد. هیاول يها

 

 حاصل: جینتا

ماژول  7شامل  ياهواره، پرسشنام يدر قالب سند باز یآموزش يمحتوا نییتع يمرور هدفمند در راستا يدنبال انجام سه مطالعه به
بود،  یابتید يمراقبت و درمان پا ،يریشگیپ یچند تخصص میت يبه اعضا یابتید يآموزش پا يساب ماژول که شامل ماژول ها 50و 

ع از منب یبخش درصد متخصصان به عنوان 90از  شی) با موافقت ب1شماره  ری(تصو  ،یکه پس از انجام سه راند دلف دیگرد نیتدو
و مراقبت از  يریشگیپدر  ماریب رگذارینقش تأث تیواره مورد استفاده قرار گرفت. به عالوه  با درنظر گرفتن اهم ياهداف باز نیتدو

انتظارات،  رامونیپ  ،یابتید يخم پادر معرض خطر زخم و مبتال به ز ابتیبه د تالمب مارانیب دگاهیبه د یابیمنظور دستبه ،یابتید يپا
 يپا يوارهيباز یاساس اهداف آموزش نی). برا2شماره  ریبه اشباع داده ها صورت گرفت (تصو یابیمتمرکز  تا دست یبحث گروه

 ).10 وستی(پ دیگرد نیفاز دوم تدو يها افتهیبر اساس  یابتید

درمان با  میت ياو اعض انیدانشجو يدر نظر گرفته شد چراکه استفاده از آن برا لیبستر موبا يبرا يباز ق،ساختیتحق مینظر ت با
صورت گرفته و براساس  يهایسنج ازیدنبال نشده به نییهداف تعتر است. با استفاده از اآنان، سهل يکار طیها و محتوجه به دغدغه

گ پرداخته بود، سند تک بر یعلوم پزشک انیبه دانشجو ابتید يهاوارهيدست آمده از مرور هدفمند چهارم که به بازبه يداده ها
 ).3شماره  ری(تصو دیگرد نیتدو يباز

 یمدل، پنج گام اصل نیمشخص شد. طبق ا وارهيو ساخت باز ی)، مراحل طراح4شماره  ری(تصو 1GEDادامه با استفاده از مدل  در
 توجه قرار گرفت. وارهيساخت باز يبرا

 یراند دلف 3مورد توافق متخصصان پس از  ي: ماژول ها و ساب ماژول ها1شماره ریتصو 

 وارهيباز یطراح يبرا يزیرمنظور برنامهمورد توجه قرار گرفت. لذا به وارهيپروژه، ملزومات دوره و باز يزیرگام نخست، برنامه در
 .دیگرد یدفمند طراحمرور همطالعات  زین وارهيبه ملزومات باز یابیدست يشد. برا یابیارز ازیمورد ن یو انسان یمال ،یمنابع علم

، اطالعات محتوا یطراح يمدنظر قرار گرفت. در گام دوم، برا ستمیو س وارهيمحتوا، باز یچون طراح يموارد یگام طراح در
 یمنظور طراحفت. بهشد، مورد استفاده قرار گر وارهياهداف باز نیانجام شده در فاز دوم که منجر به تدو یازسنجیاز ن یاستخراج

سند  نیو تدو یراحطموارد در  نیو اطالعات مرور هدفمند چهارم مورد توجه قرار گرفت. همه ا ورباخ کردیانتخاب رو زین وارهيباز
 استفاده شد. يباز

                                                   
1 Gamified e-learning Design 
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 يهدف، عناصر و اجزا يجامعه ،يباز یطراح یشامل هدف اصل وارهيباز اتیبهتر جزئ شینما يبرا زیاز سند تک برگ ن عالوهبه
اهداف،  ،یانداز کلهمچون چشم يصفحه شامل اطالعات کامل باز 50در  ياساس، سند کامل باز نیمک گرفته شد. بر اک يباز یاصل

عنوان ژوهش بهپ میت يبا همکار واره،يشد. سند کامل باز نیو داستان است تدو تیشخص اجزاء، ک،ینامید ک،یپلتفرم، سبک، مکان
شد.  لیتکم نیالجلسه آن 3و  يجلسه حضور 5را داشتند، در  يسازيو باز يباز یطراح يکه سابقه ينفر طراح باز کیکارگردان و 

شده  نییبر اهداف تع یمبتن ماران،یب يدغدغه ها ومورد توافق  يهاماژول ها و ساب ماژول  یعالوه به منظور پوشش دادن تمامبه
طراح  يو با همفکر قیتحق میتوسط ت زیاز ساده به دشوار، ن یابتید يزخم پا يچهار سطح مختلف عارضه يبرا ویسنار 16 واره،يباز
منظور بهبود به یتراییاول، تغ يویبر سنار یمبتن وارهيباز یشینما يساخت نسخه ندیذکر است در طول فرآ انیارائه شد. شا يباز

 سند اعمال شد. نیدر ا يروند ساخت باز

محتوا  يبود، توسعه وارهيباز یشینما يحاضر که ساخت نسخه يبا توجه به هدف مطالعه زیاست ن وارهيباز يگام سوم که اجرا در
 کیدر قالب  يباز يسازادهیصورت پبه ستمیس يو توسعه يباز طیمح يدر قالب اجرا ياچندرسانه يتوسعه و،یسنار کی يبرا
 ).5ر شماره ی(تصو رفتیانجام پذ شنیکیاپل

در  ،یابینظور ارزشمدکتر فوت به  يباز ينگاشته شده به همراه نسخه آلفا ویسنار 16 وها،یسنار یابیشدر گام چهارم به منظور ارز
 انیودانشجو یلداخ يها دنتیبخش غدد، رز يها نترنیا ،یپزشک انیدانشجو ،یابتید يمراقبت از پا یچند تخصص میت ياعضا اریاخت

 يپا تیریمد ناریدر وب یگرقت . به منظور استفاده از نسخه آماده شده، پس از ارائه مباحث تعامل ارقر يارشد پرستار یکارشناس
ه از آنها خواسته وار يارائه شده در باز  caseبه  ییشرکت کنندگان قرار گرفت و ضمن پاسخگو اریواره در اخت يباز نکیل یابتید

 کنند. انیشده ب سیارائه شده با مطالب تدر يویسنار طشد تا نظراتشان را در مورد سهولت استفاده و ارتبا

تا  دیگرد يندبشد و نظرات افراد جمع  لیتشک یطراح میت يبا حضور اعضا ينظرات جلسه ا يمرور و جمع بند يگام پنجم، برا در
 .ردیواره مورد توجه قرار گ يدر ارائه نسخه کامل باز

 GED يوارهيباز ی: مدل طراح4شماره  ریتصو

 (دکتر فوت) یابتید يپا یواره آموزش ي: باز5شماره  ریتصو
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حاد  يهاعفونت يبرا کیوتیبیآنت زیآموزش تجو اریمیتصم ستمیس یابیاجراء و ارزش ،یطراح

 یتنفس

Design, Implementation, and Evaluation of a Decision Support System for Training 
Antibiotic Prescription for Acute Respiratory Infections 

 

 : کاشاندانشگاه

 

 ياکبر نیدکترحس یدکتراحسان نبوت يدکتر فاطمه رنگرز جد يدکتر منصوره مومن هرو یفره هیراض دهی: سندیفرآ صاحب

 

 ینیرحسیدکتر فخرالسادات م فیشر رضای: دکتر علندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

 یحاد تنفس يهاعفونت يبرا کیوتیبیآنت زیآموزش تجو اریمیتصم ستمیس یابیاجراء و ارزش ،یطراح

 

 :یاختصاص اهداف

 )یالزامات طراح نیی(تعیازسنجین -1

 ...)ان،یدانشجو دگاهی(از د هاکیوتیبیآنت زیتجو یفعل هايچالش یی) شناساالف

 و روش آموزش ياهداف، محتو نیی) تبب

 اریمیتصم ستمیس یعناصر اطالعات یی) شناساج

 اریمیتصم ستمیس يهاتیقابل یی) شناساد

 اریمیتصم ستمیو توسعه س یطراح -2
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 اریمیتصم ستمیاستفاده از س طیشرا نییو تب یابیاجرا و ارزش -3

 )یو اثربخش ییمحتوا ،ي(ساختاراریمیتصم ستمیس یابی) اجرا و ارزشالف

 اریمیتصم ستمیو ارتقاء س نییتب يبرا یشیبازاند) ب

 بازخورد مستمر افتیو در اریمیتصم ستمیاز س يبرداراستمرار در بهره -4

 اریمیتصم ستمیارائه بازخورد مستمر درباره س طیشرا لی) تسهالف

 اریمیتصم ستمی) گسترش استفاده از سب

 

 مسئله: بیان

 افتیدر  رغمیکه عل یرزان عفونبا کارو یها و جلسات گزارش صبحگاهدر کالس ند،یفرا يمجر یمکرر متخصص عفون برخورد
ند، منجرشد تا به روبرو بود زیو مشکل در تجو دیبا ترد یآموزش يدر کالس ها کیوتیبیآنت یمنطق زینحوه تجو نیروت يهاآموزش
 کیوتیبیو شکل آنت درست، مشکل در انتخاب روش مصرفدوز نا ک،یوتیبینادرست آنت انتخابآموزش فکر کند.  دیجد يهاوهیابداع ش

 یدر نظرسنج زین یکارورزان پزشک یبود از طرف مارانیب يبرا یدستورات پزشک ایکارورزان در زمان نوشتن نسخه  عیمشکالت شا
 ).1وستیندارند(پ کیوتیبیز آنتیتجو يهاونیکاسیاز اند یکه اطالعات کاف کردندیآمده اظهار مبعمل

مسئول  يهاتهیکم يکه از سو ییبازخوردها گر،ینظر داشتند. از طرف دمشکل توافق نیبر وجود ا زیگروه ن یعفون نیمتخصص ریسا
کنترل  تهیدارو و کم تهی، کم1پیاستواردش ای یمنطق زیتجو تهیکم لیو معاونت درمان(از قب مارستانیدر ب کیوتیبینظارت بر آنت
). 2وستیکردند(پ یرا موکداً گوشزد م هاکیوتیبیو ضرورت توجه به استفاده از آنت کیوتیبیآنت يالبا رفمص زین شدیمعفونت) داده

 تیریمد يها در راستا کیوتیبیآنت یزمنطقیتجو تیمعاونت درمان وزارت متبوع به اهم ياز سو یابالغ يهادر نامه نکهیضمن ا
). وجود مشکالت باال نشان داد برنامه 3وستی(پبوددهیگرد دیتاک یکیوتیبیخدمات سالمت و کاهش بروز مقاومت آنت يهانهیهز نهیبه

 یمنطق زیآموزش نحوه تجو يکارآمدتر برا یآموزش يهاروش يریو ابداع و بکارگ ستین ازین يپاسخگو یپزشک انیآموزش دانشجو
 است: رروبرویز يهابا مشکالت و چالش کارورزانآموزش  نیاست. عالوه بر ا يضرور یو کارورزان پزشک انیبه دانشجو کیوتیبیآنت

 )4-1(ینیبال دیدانشجو و کمبود زمان اسات ادیز تعداد

 )1و پژوهش نسبت به آموزش( ماریمراقبت از ب تیاولو

 )1(انیامکان مشارکت فعال دانشجو عدم

 )5(يکار يهافتیدر ش یآموزش يراندها يبرگزار

 ).1(یآموزش يهاراندها و کالس ،يولوژسمی رهدر دو يریادگی قیدق یابیامکان ارز عدم

 يریادگیو  یاددهی هايوهشی بر هاحاکم بر آن یتالیجیکه فرهنگ د میمواجه هست تالیجینسل د اندانشجوی با ما اکنونهم یطرف از
 و کنندهدارند، خسته دیجد هايآنها که عادت به تعامل گسترده با رسانه يبرا یسنت یآموزش يهااست. روشگذاشته ریشان تاث

                                                   
1 Stewardship 
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خالقانه جهت  هايدنبال روشبه دیتنها بازده نه تالیجیو د يافراد وابسته به فناور نیا يهایژگیبا توجه به و نیاست. بنابرا رجذابغی
آن  يتوجه و برا زیو ملزومات آن ن نگیها، ستروش نیا يریکارگبه یبه چگونگ یستیبلکه با م،ینسل باش نیا يازهایپاسخ به ن

 .میینما يزیربرنامه

رآورده کردن نیازهاي قابلیت ب ،یآموزش يسازهاهیدر قالب شب اریمیتصم يهاستمیچون سمبتنی بر فناوري هم یآموزش هايوهیش
و  حیصح يریگمیدر تصم هستند که افراد را يوتریکامپ يهاستمیس اریمیتصم يهاستمیس ف،ی). بنابر تعر6را دارند( تالیجینسل د

ها در به آموزش یامکان دسترس ن،ینو هاييداده با ورود فناورتحوالت رخ نتریاز مهم یکی نکهی). ضمن ا7(رسانندیم ياریبه موقع 
گذاشتن  اریاخت و در دیاسات ینیبال اتیانتقال تجرب ،یچندگانه مختلف(مانند ارائه بازخورد آن يهایژگیهر زمان و مکان با و

 جادینمودند. سپس با ا یاطالعات ستمیس پیپروتوتا کی یطراحابتدا اقدام به ندیفرآ نیا انی). مجر8و...) است( یدرمان يهاپروتوکل
مناسب و قابل استفاده  یآموزشابزار کمک کیمستمر آن تالش کردند تا بتوانند  يریکارگبه يو برا یابیالزم آن را اجرا و ارزش طیشرا
 یها جهت استفاده کارورزان پزشکعفونت نیا يبرا کیوتیبینتآ حیصح زیو تجو یحاد تنفس يهاعفونت صیآموزش تشخ ياستادر ر

 ،یمحصول آموزش کی و ثبت آن به عنوان ینقد و بازخورد از سه گروه کارورزان پزشک افتیپس از در اریمیتصم ستمیفراهم آورند. س
 ،ینیبال يهاگروه ریسا يوهایسنار رودبا توجه به امکان و نیکاشان قرار گرفت. همچن یدبهشتیشه مارستانیب یگروه عفون اریدر اخت
 هايمشکالت و چالش یاند برخاستفاده شود و بتو یآموزش يهاگروه ریسا يقرار گرفت تا برا زیدانشگاه ن یآموزشمعاونت اریدر اخت

 را مرتفع سازد. یتوسط کارورزان پزشک کیوتیبیآنت حیصح زیآموزش تجو

 

 :یخارج اتیتجرب

 شواهد خارجی: مرور

 يبرا ینیبال يریگمیحل مسئله و تصم يهابر وب به منظور توسعه مهارت یمبتن يریادگی) برنامه 2018و همکاران ( 1نیخمر
نشان داد  جی. نتانمودیارائه م انیبه دانشجو یوبازخورد آموزش یافتراق يهاصیتشخ ستمیکردند. س یطراح یپزشک انیدانشجو

 ).9(دیرا مرتفع نما ینیآموزش بال يهاو چالش جادیا انیدر دانشجو يریادگیمثبت  جینتاتواند  یم ینیبال اریمیتصم ستمیس

 کیآموزش الکترون ری: تأثیپزشک انیدر دانشجو کیوتیبیآنت زیمهارت تجو يارتقا "ی) در بررس2018وهمکاران (2کنزیمطالعه س جینتا
 ی=)، دانش آنت034/0P(اثر بلند مدت(الیکروبیمیآنت يانتخاب دارو کیبه آموزش الکترون ینشان داد دسترس "ماه 6پس از 

درصد  نیاست. همچن دهیبهبود بخش يداری=) را به طور معن007/0P(یپزشک انیدانشجو یکل رد=)، و عملک032/0P( الیکروبیم
 ).004/0P=)(10، %86در مقابل  %97دار باالتر بود( یبه طور معن یدر آزمون آسک کیدر گروه آموزش الکترون انیدانشجو یقبول

بر درمان  میتصم بانیپشت يدو استراتژ ریتاث سهیبا هدف مقا ياخوشه یتصادف یی) مطالعه کارآزما2013وهمکاران( 3گونزالس
بر کاهش  میتصم بانیمختلف پشت يهاياد استراتژنشان د جهیانجام دادند. نت 4حاد بدون عارضه تیبرونش يماریب یکیوتیبیآنت

 ). 11(ستندکمک کننده ه کیوتیبیآنت زیتجو

                                                   
1 Khumrin 

2 Sikkens 

3 Gonzales 

4 Uncomplicated Acute Bronchitis 
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 يهانمودند تا عفونت جادیسالمت ا کیرا در پرونده الکترون یعفونت حاد تنفس يماریب یتعامل ستمی) س2010و همکاران ( 1يبورژواز
دو گروه  نیب کیوتیبیزآنتیتجو نیب یتفاوت جی. نتاندینما یابیارز کیوتیبیآنت زیآن را بر تجو ریو تاث تیریکودکان را مد یحاد تنفس

 ).12=) کاهش داشت( P 02/0با %7/31به %9/39(از  کیوتبییآنت زیتجو يداریاما به طور معن نداد،مطالعه نشان 

 

 :یداخل اتیتجرب

 شواهد داخلی: مرور

مشابه به شرح  يهاستمینشد. س افتی کیوتیبیآنت حیصح زیتجو ینرم افزار آموزش ای ستمیس ران،یمرور مطالعات انجام شده در ا در
 بودند: ریز

دانش و  انزیستون فقرات بر م یپشت وژنیف یجراح يساز هیبر شب یآموزش مبتن ریتاث ی) مطالعه تجرب1397و همکاران( یحنان
اتاق عمل  انیهارت دانشجونشان داد دانش و م جیانجام دادند. نتا رانیا یاتاق عمل دانشگاه علوم پزشک انیدانشجو ینیبال يهامهارت

 ).13((>001/0P)افتی شیافزا يبه طور معنادار

ورژانس در طب ا ارانیشده بر نحوه عملکرد دست يساز هیشب يهادوره يبرگزار ریتاث ی) در بررس1396و همکاران( ریجهانش
درصد 4/45د نشان دا یابیارز جیدادند. نتا لیتشک یعلم تیعضو هئ 10از پانل خبرگان متشکل  ،یاقدامات درمان يریگمیتصم
 ).14خوب عمل کردند( یدرمان يجرهایو پروس اتاقدام يبرا يریگ میدر خصوص تصم ارانیدست

کردند.  یابیرا ارز يساز هیبه کمک شب يآموزش فارماکولوژ رامونیپ يداروساز انیدانشجو دگاهی) د1390و همکاران( ینجف
 ).15را ارتقا داد( يفارماکولوژ يو فهم تئور انیو مشارکت فعال دانشجو يریادگی ياانهیرا يسازهیشب

 یمشابه آموزش سنت ياثر یاند. برخشده انیدانشجو يریادگیباعث ارتقاء دانش و  يوتریکامپ يسازها هیبر متون: شب يمرور جهینت
 استفاده شوند. 19دیکوو یمانند بحران پاندم یدرس در مواقع يهاکالس نیگزیجا ایبه عنوان مکمل  تواندیم نیداشتند. بنابرا

 

 ):یمختصر(فارس شرح

 مختصري از فعالیت صورت گرفته شرح

 کیوتیبیآنت حیصح زیوتجو یحاد تنفس يهاعفونت صیاجرا: پس از مرور مطالعات فوق و مشاهده مشکالت کارورزان در تشخ روش
حاد  يهاعفونت صیتشخ سیها تدرکه سال یآموزش ندیفرا نیا يمجر یذهن يریبود و درگ یگروه عفون دیاکثر اسات دیکه مورد تائ

و انجام  میت لیشکابتدا با ت يمجر نیآغاز شد. ا ندیفرا نیرا به عهده داشت، ا یبخش عفون در کیوتیبیآنت حیصح زیو تجو یتنفس
و  هایابیدنبال آن ارزشمبادرت نمود. به یآموزش اریمیتصم ستمیس کی يواجرا یخود به طراح اتیعالوه بر تجرب یلیمطالعات تکم

 يآن را در بسترها ياندازراه اتیو تجرب جینتانمود  یداد و سع ارتقاءرا  ستمیارائه شده، س يمستمر و نقدها يبازخوردها افتیدر
 اشاعه دهد. گرانیمختلف به د یآموزش

                                                   
1 Bourgeois 
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 به اهداف: یابیدست يمبسوط روش اجرا در راستا شرح

 

 )اریمیتصم ستمیالزامات س نیی(تع یازسنجین

 هانتعفو نیا يبرا کیوتیبیآنت حیصح زیو تجو یحاد تنفس يهاعفونت صیتشخ یفعل هايمشکالت و چالش یی) شناساالف

 یگروه عفون دیو اسات انیمکرر از دانشجو يبازخوردها افتیدر

 )2وستیو معاونت درمان(پ مارستانیدر ب کیوتیبیمسئول نظارت بر آنت يهاتهیاز کم بازخورد

 ).3وستی(پ کیوتیبیآنت یمنطق زیتوجه به تجو يوزارت بهداشت برا يهاهیابالغ

 )یو روش آموزش (عناصر آموزش ياهداف، محتو نیی) تبب

روش آموزش را متناسب  و يکه با آنها داشتند، اهداف، محتو یو تعامل انیدانشجو یاطالعات ازیاز ن یبا توجه به آگاه ندیفرآ انیمجر
از  يوهاینارسقرار شد  گریکدیبا  یبخش عفون دیاسات اتیتجرب انیصحبت و ب یط نیمشخص کردند. همچن یکارورزان پزشک ازیبا ن

 ،یحاد تنفس يهاعفونت يمنتخب برا يهانیدالینوشته شود. گا ینیبال يهانیدالیبه گا یو با نگاه درمانگاه یواقع مارانیشرح حال ب
موزش در واحد آ ياز محتو یو سپس روزآمد شدند. بخش افتی) و بازخوردها در4وستیمطرح(پ یعفون گروهیآموزش يدر شورا

 ).5وستیآماده شد(پ زین لمیدانشگاه، در قالب عکس و ف يمجاز

 )یی(عناصر محتوااریمیتصم ستمیس یعناصر اطالعات ی) شناسائج

 بودند. اریمیتصم ستمیس ی) عناصر اطالعات6وستیروزآمد شده(پ ینیبال يهانیدالیگا يو محتو دیاسات اتیتجرب

 )ي( عناصر ساختاراریمیتصم ستمیس يهاتیقابل ی) شناسائد

 يهاتیهشدارها و قابلو ادآورهایآموزش،  ،يریگزارشگ ،ینیبال يوهایدر پنج دسته سنار يندیفرآ میبا مرور شواهد و نظرات ت تهایقابل
 ).7وستیشد(پ فیتعر یمحاسبات

و ابعاد  دتاکی کنندهمشارکت کارورزانو دیتوسط اسات اریمیتصم ستمیو استفاده از س یهدف اول: ضرورت طراح جهینت خالصه
قرار  ستمیساخت س يمبناوشدند  یها شناسائ تیو عناصر و قابل روزرسانیبه هانیدالیتر شد. گاآن روشن يو ساختار ییمحتوا

المت مدنظر قرار اطالعات س يو فناور تیریگروه مد دیو اسات ینظر متخصصان عفون ستم،یس اماتالز نییو تع یازسنجیگرفتند. در ن
 ).8وستیشدند(پ فیو بازخوردها تعر وهایگرفت. سنار

 

 اریمیتصم ستمیو توسعه س یطراح

( بر ستمیس يهاکونیآ يریمحل قرارگ ،يو ساختار ییمحتوا ،یعناصر آموزش سازيادهیجلسات متعدد در مورد نحوه پ یط انیمجر
) و 9وستی(پهیته اریمیتصم ستمیس هیاز طرح اول یپیبحث و تبادل نظر کردند. پروتوتا یعناصر اطالعات فی) و تعرهاتیاساس قابل

ها صحبت  کونیو عملکرد آ يدر مورد واسط کاربر یاجتماع يهاشبکه ،يمتعدد حضورارسال و در جلسات  سنویبرنامه يبرا
 ستمیس هیقرار 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 يشد. برا ییو محتوا يو اصالح ساختار یبررس اریمیتصم
 سیگذاشتند. اشکاالت مشخص و توسط برنامه نو یشیآزما يبه اجرا اریمیتصم ستمیو مطالعات را در س اتیشده و عمل فیتعر
 ).11وستیشد(پ هیهم مدرس و هم دانشجو ته يبرا کیبه تفک ستمیاستفاده از س ي. راهنمادیاصالح گرد ستمیس

 وینارس کی ياجزا فیبه تعر توانیآن م هايتیشد. از جمله قابل یآموزش طراح اریمیتصم ستمیهدف دوم: س جهینت خالصه
-شیپ ،يازخورد فورب ،یازدهیو امت یابیارز ستمیس ،يرگیدارو)، امکان گزارش ک،ینیاقدامات پاراکل ،ینیعالئم بال ص،ی(تشخینیبال

ملکرد کارورز اشاره و داشبورد ع وهایمطالعه مجدد سنار تیقابل ت،یو فارنژ یپنومون يماریب صیختش يبرا یمحاسبات تیآزمون، قابل
 ).12وستینمود(پ

 

 آن يریکارگبه طیشرا نییو تب اریمیتصم ستمیس یابیو ارزش اجرا

 ):یو اثربخش ییمحتوا ،ي(ساختار اریمیتصم ستمیس یابی) اجرا و ارزشالف

و  جادیو ا یطراح ستمیس ند،ینما جادیو ا یرا طراحابتدا آن یستیالزاماً با ار،یمیتصم ستمیس يریکارگبه يبرا انیمجر کهیآنجائ از
 فیخود را تعر يام کاربرشد. هر کارورز ثبت نام کرد و رمز عبور و ن یمعرف ستمیکارورزان قرار داده شده و س اریبرنامه در اخت نکیل

 ينسخه آلفا ينما یابی) را با ارزشینیتکو ای( هیاول یابیشده که مراحل ارزشساخته اریمیمتص ستمیس ي)، نسخه آلفا13وستینمود(پ
از  یابیارز یبیترک دکریو..) با رو ستمیها، سهولت استفاده از س کونیها، عملکرد درست آ کونی(از ابعاد: مناسب بودن شکل آ ستمیس
 اجرا شد. يبود، مورد استفاده قرار گرفت و در سه دوره (سه ماه) کارورز نموده یخبرگان و کارورزان ط دگاهید

با  زیسخه بتا نشد. ن یو سپس نسخه بتا طراح یابیمشکالت نسخه آلفا، مشکالت رفع شد و مجدداً توسط کارورزان ارز یشناسائ با
 ستمیس یهائمشکالت و اصالح آنها نسخه ن یاجرا) و پس از شناسائ نیح یابی(ارزشیابیافکار توسط کارورزان ارزش انیروش ب

قرار دهد  انیانشجود اریرا در اخت ینیبال دیاسات اتیتجرب یاست تا به شکل یکه در واقع سع نیا لیارائه شد که به دل اریمیتصم
 انجام شد: ریز يها) با روش"همتا"( ینهائ اریمیتصم ستمیس یانیپا یابیشد. ارزش ينامگذار "همتا"

 از نظر کارورزان يمحتو یابیارزش-1

 دارو زیتجو يریادگیدانش کارورزان قبل از  یابیارزش-2

 کارورزان يریادگیدر  ستمیاستفاده از س ریتاث یابیارزش-3

 تجربه کارورزان یابیارزش-4

 شود. یارسال م اریمیتصم مستیس ریدارد و نقدها و بازخوردها به مد انیچنان جرهم اریمیتصم ستمیمستمر از س یابیارزش تاًینها

 آلفا ينما یابیو ارزش اجرا

 Multi Method(یبیترک کردیشد و با استفاده از رو يبارگذار نوکسیسرور ل يبر رو یپس از طراح ستمیس يابتدا نسخه آلفا در
Approachشد: افتیدر ری) بازخورد خبرگان و کارورزان به شرح ز 

 .کردند انیکارورز و مدرس را مشاهده و مشکالت را ب ستمیس ي: نما)Expert Reviewتوسط خبرگان ( ستمیس یابیارزش
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ز آموزش آن ماه را ا یکارورزان گروه عفون ستی): لRemote Unmoderated(توریاز راه دور بدون مدر يریکاربردپذ یابیارز
 ستمیست نمود تا ازساز کارورزان درخوا یشد، استاد درس در گروه واتساپ لیآنها تشک يبرا یو گروه واتساپ میگرفت یدانشکده پزشک

 ).14وستی(پهنداستفاده و مشکالت را بازخورد د

 از هدف سوم): ینسخه آلفا (بخش یابیشده توسط خبرگان و کارورزان در ارز ییمشکالت شناسا جینتا خالصه

و هدف، عدم  ستمیل استفاده از سمانند: فقدان دستورالعم يشد موارد یمشکل توسط خبرگان شناسائ 14نسخه آلفا  یابیارزش در
 و... یآموزش يهانبود عنوان بازخورد وها،یانتخاب سنار يدر صفحه شروع برا کونیوجود آ

 یاوت نسخه داروئتف ،یآموزش يمانند: اشتباه در محتوا يشد موارد یمشکل توسط کارورزان شناسائ 10 زینسخه آلفا ن یابیارزش در
 و... ینیبال يهانیدالیاستاد با مطالب گا

  

 بتا ينما یابیو ارزش اجرا

و هدف از  یمعرف ستمیکاشان، س یدبهشتیشهمارستانیب یکارورزان در بخش عفون ینسخه بتا در کالس آموزش یابیارزش يبرا
فر ن 10از  کنند. يهمکار ستمیس يمشکالت واسط کاربر ییدر شناسا لیو از کارورزان خواسته شد در صورت تما انیآن ب یطراح

ه گانه در نظر مراحل شانزد یآموزش ویهر سنار يکردند. 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 یابیشده در ارز ییمشکالت شناسا جینتا خالصه

 يدارو برا يتجوو پسورد، مشکل در جس 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 هدیهمتا سنج ستمیس يو بازخوردها وهایاز کارورزان در مورد سنار کیاز نظر کارورزان: نظر هر  يمحتو یابیارزش

 سهیرتبه او را در مقا ونموده  یابیارز و،یکارورزان را بعد از مطالعه سنار ي، دانش ورود"همتا" ستمیکارورز: س یدانش قبل یابیارزش
 ).17وستی(پکندیمشخص م گریبا کارورزان د

مطالب  يریادگیکه منجر به  یآموزش يبازخوردها افتیو در وهایکارورز: پس از مطالعه سنار يریادگیبر  ستمیس ریتاث یابیارزش
 ).18وستیشود(پ یگرفته م یشود از کارورز آزمون نهائ یم یحاد تنفس يهامربوط به عفونت

) User Experience Questionnaire (UEQ)پرسشنامه تجربه کاربر ( ینسخه فارس ند،یفرآ انیتجربه کاربر: مجر یابیارزش
ان قرار دادند تا کارورز اریواتساپ در اخت یشبکه اجتماع قیآن را از طر نکیدر آورده و ل کیالکترون به صورت google docرا با 

 ).19وستی(پندینما لیپرسشنامه را تکم

  

 از هدف سوم) یهمتا ( بخش ستمیس یابیارزش جینتا خالصه
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کارورز  64موافق بودند،  ایکامالً موافق  وهایدرصد) با آموزنده بودن سنار 70کارورز ( 67استفاده نمودند.  ستمیکارورز از س 95کل  در
 ).16وستیدر پ جیموافق و کامالً موافق بودند(جداول کامل نتا وهایبودن سنار نانهیدرصد) با واقع ب 67(

 ).17وستیشد( پ یم نییهر دانشجو تع يبرا زین انیدانشجو نیدانشجو و رتبه آن ب نمرات

 معنادار يآزمون بود که از نظر آمار شیدر پ یصیدانش تشخ نیانگیاز م شتربی99/1±34/1دانش پس آزمون  نیانگیم
 ).19وستیدر پ جی) (جداول کامل نتا<001/0P=valueبود(

 اریمیتصم ستمیاستفاده از س طیو ارتقاء شرا نییدر مورد تب یشی) بازاندب

 هایابیارزش يبندحاصل از جمع تیوضع لیو تحل فیتوص

اشاره  ریتها به شرح زاز کامن یکینمودند،  يادیدادند توجه ز یم وهایبه سنار ییکه در زمان پاسخگو ییکارورزان به بازخوردها اغلب
 داشت:

 "ستی) نویکار( سنار و بعد از اتمام یکن سهیمقا یجوابت را با جواب اصل یتوانیاست که در همان لحظه م یزمان ستمینقطه قوت س "
 ).20وستی(پ

در  شتریمطالب ب شدیگفتند باعث م یو م داشتند تیها را داشتند احساس رضااصالح جواب ياجازه بازگشت برا نکهیاز ا کارورزان
 ).21وستیذهن بماند(پ

 ).22وستیبودند(پ یخوانده شده در داشبورد راض ویقرار گرفتن سنار از

 ).22وستیرا درخواست نمودند(پ يشتریب یکینیراکلپا اقدامات

 اریمیتصم ستمیس يارتقا يبرا یشیبازاند جهینت

 يازخوردهاب يمحتو ند،یفرآ انی)، مجر14وستیاشاره کرده بودند(پ انیکه دانشجو ییو محتوا ياز اصالح اشکاالت ساختار پس
 يدر انتها ین آموزشرا در قالب مت ینیبال اتینمودند. تجرب یشیمراحل قبل بازاند ينقدها جیو بر نتا یرا در جلسات بررس یآموزش

 بازخورد ها اضافه نمودند. 

 سازيبیترغ ی)، چگونگ23وستیدر طرح درس(پ اریمیتصم ستمیگنجاندن س یچون چگونگهم يموارد دربارهیشیبازاند
آموزش استفاده  وهیش ار،یمیتصم ستمیدر س انیتعامل دانشجو وهیاده، شو ضرورت استف تیاهم انیب ی)، چگونگ24 وستیاستفاده(پ

 شد. يریگمیبحث و تصم اریمیتصم ستمیاز س

 ندیفرا انیمجر يریگجهینت خالصه

 اریمیتصم ستمیهدف س گروه

 يبرا ستمیس نیا دیاتنکردند و طبق نظر اس اریمیتصم ستمیرا از س یو 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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 نیرا تضم بلندمدت يریادگیباشد تا  یدر کالس درس و سپس بحث و تبادل نظر و رفع اشکال م وهایمطالعه سنار وهیش نیبهتر
 کند.

رفع اشکاالت، کارورزان  آموزش و یها را دارد. با توجه به نبود زمان کاف يماریب ریسا يبرا يریکارگبه تیقابل اریمیتصم ستمیس
 .ندیبودند مرور نما لیرا هر چند بار که ما یآموزش يمحتوا ستمیس نیا قیاز طر توانندیم

  

 سازيبیترغ وهیش

قبل  ستمیرزان به استفاده از سکارو ،یبا آزمون آسک وهایسنار نیو شباهت ا ستمیمدار بودن س ویها و سنارآموزش تیتوجه به ماه با
ظر گرفته نترم در  یانیاز نمره پا یبخش ستم،یاستفاده از س قیتشو يبرا نی. همچنشوندیم بیترغ ینیبال ییاز آزمون نها

ز رشد دانشگاه و مرک یمعاونت آموزش قیآن از طر يها یزگیو و اریمیتصم ستمیکه س استیکاف زین غاتیتبل ي). برا24وستیشد(پ
 ).25وستیشود(پ یمعرف یآموزش يبه گروهها

  

 اریمیتصم ستمیآموزش استفاده از س وهیش

از  يرحضوریغ يهادر آموزش ستمیقرار گرفت. مشکالت کار با س ستمیاستفاده از س يشده برا نیتدو ياز ورود کارورز راهنما بعد
 شود.  یبرطرف م ستمیس ریارتباط با مد قیطر

  

 اریمیتصم ستمیاستفاده دانشجو از س ندیفرا

 یطالعه ممرا  ویشده، راهنما و سپس شرح سنار اریمیتصم ستمیو رمز عبور وارد س ينام کاربر جادای و نامبا ثبت کارورز
 زیو تجو کینیاقدام پاراکل ،ینیبال میعال ،يماریب صی) و به سواالت تشخ11وستیکند(پ

کند.  یمشاهده م ییودئیو لمیرا در قالب ف ماریپزشک به ب یدرمان يهاهی. توصدهدیپاسخ م ویمتناسب با شرح سنار کیوتیبیآنت 
 يوهای. سنارشودیاده مد شینمره کارورزان نما نیانگیو سپس م ویسنار نیکارورز در ا یانینمره کارورز در پاسخ به هر قسمت و نمره پا

 باشد. یاو قابل دسترس م يکاربر لی) در پروفا12وستی(پ"منيویسنار"در قسمت رورزمطالعه شده هر کا

 بازخورد مستمر افتیو در اریمیتصم ستمیاز س يبرداردر بهره استمرار

 ستمیاکنون از ست یکاشان قرار گرفت. هفت گروه از کارورزان عفون یدانشگاه علوم پزشک یگروه عفون اریدر اخت اریمیتصم ستمیس
 اده هستند.چنان درحال توسعه استفهم انی). مجر26وستیاند(پاستفاده نموده اریمیتصم

 یآموزش معاونت اریقابل استفاده است، لذا در اخت یکارآموزان و کارورزان پزشک يآموزش در کالس درس حضور يبرا ستمیس
 گذاشته شد. یآموزش يدانشگاه جهت استفاده همه گروهها
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در  دیات اساتو نظر دیگرد یدانشگاه و سرپرست مرکز رشد دانشگاه معرف یبا حضور معاون پژوهش يار جلسهد اریمیتصم ستمیس
و دستور  دیمورد تائ یشد و به عنوان محصول آموزش لیبه مرکز رشد دانشگاه تحو ستمیاز س ياشد. نسخه افتیجلسه در نیا

 ).25وستیانتشارگرفت(پ

 و توسعه: یائیپو گسترش،

درحال انجام  یکه برخ دیرس ندیفرا انیبه ذهن مجر تريکامل هايدهیمستمر و موفق، ا ندیفرا کیتجربه به  نیا لیتبد انیجر در
، "یچشم پزشک نارایدست يبرا تیاندوفتالم صیتشخ ینیبال نیدالیبر گا یمبتن اریمیتصم ستمیس یطراح "هستند، به طور مثال 

 .گذراندیرا م یانیپا يهایابیو مراحل ارز یکه طراح

 مانند هاهارتم ریآموزش سا يبرا نیها بوده، همچن يماریب ریآموزش سا يقابل استفاده برا ستمیس نیاستفاده شده در ا يالگو
 ).27وستیباشد(پ یقابل استفاده و توسعه م زین کیالکترون یسنوی نسخه

 

 تعامل: يها وهیش

 هاي تعامل با محیط شیوه

 نقد

و  یداخل يگره هااطالعات سالمت، داوران مجالت وکن يو فناور تیریگروه مد دیاسات ،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

 یمعرف

 )28وستی=)(پIF 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 نیکمیو  ستیدو خالصه مقاله در ب ارائه

 ينجام شده براا یآموزش يتهایاز فعال یکیبه عنوان  یدبهشتیشه مارستانیب یو اعتبار بخش تیفیبه واحد بهبود ک ستمیس یمعرف
 ).32وستی(پ19دیآموزش کارورزان در دوره کوو

  

 در سطح دانشگاه یمعرف

 )33وستی(پ یعفون بخش 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 يدر جلسه ا یمعرف

 ).35وستی(پینوآورانه دانشجوئ يهادهیدر بخش ا ندیفرا نیو تجربه :ارائه تجربه ا دهیا ارائه

 حاصل از این فعالیت  نتایج

 :رهستندیمهم به شرح ز جینتا یارائه شدند. اما برخ هاوستیدر پ اتیهر مرحله در همان مرحله و جزئ یکل جینتا

 اصالح کردند. هانیدالیدرصد) را مطابق گا 34(ویسنار 128کردند و  تیتبع یآموزش يهانیدالیاز 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( ینینمره دانش بال نیب يتفاوت معنادار ار،یمیتصم ستمیبا س یآموزش سنت سهیدرمقا

 شود. يریادگیدانش و  شیمنجر به افزا يو حضور یسنت يهاهمانند آموزش تواندیم اریمیتصم ستمیس

 .ردیقرار بگ یپزشک انیدانشجو هیمورد استفاده کل یابزار کمک آموزش کیبه عنوان  تواندیم اریمیتصم ستمیس

 استخراج شد. اریمیتصم ستمیس هايتیقابل هیاز کل یفهرست

 

 حاصل: جینتا

 ندیفرا انیمجر يریگجهینت خالصه

 اریمیتصم ستمیهدف س گروه

 يبرا ستمیس نیا دیاتنکردند و طبق نظر اس اریمیتصم ستمیرا از س یو مشغله، استفاده کاف ینیحضور در عرصه بال لیبه دل کاروزان
 قابل استفاده است. شتری) بجرهایکارآموزان (است

 اریمیتصم ستمیاستفاده از س وهیش نیبهتر

 نیرا تضم بلندمدت يریادگیباشد تا  یر و رفع اشکال مدر کالس درس و سپس بحث و تبادل نظ وهایمطالعه سنار وهیش نیبهتر
 کند.

رفع اشکاالت، کارورزان  آموزش و یها را دارد. با توجه به نبود زمان کاف يماریب ریسا يبرا يریکارگبه تیقابل اریمیتصم ستمیس
 .ندیبودند مرور نما لیرا هر چند بار که ما یآموزش يمحتوا ستمیس نیا قیاز طر توانندیم

  

 سازيبیترغ وهیش

قبل  ستمیکارورزان به استفاده از س ،یبا آزمون آسک وهایسنار نیو شباهت ا ستمیمدار بودن س ویها و سنارآموزش تیتوجه به ماه با
ترم در نظر گرفته  یانیاز نمره پا یبخش ستم،یاستفاده از س قیتشو يبرا نی. همچنشوندیم بیترغ ینیبال ییاز آزمون نها
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و مرکز رشد دانشگاه  یمعاونت آموزش قیآن از طر يها یزگیو و اریمیتصم ستمیکه س استیکاف زین غاتیتبل ي). برا24وستیشد(پ
 ).25وستیشود(پ یمعرف یآموزش يبه گروهها

  

 اریمیتصم ستمیآموزش استفاده از س وهیش

از  يرحضوریغ يهادر آموزش ستمیقرار گرفت. مشکالت کار با س ستمیاستفاده از س يشده برا نیتدو ياز ورود کارورز راهنما بعد
 شود.  یبرطرف م ستمیس ریارتباط با مد قیطر

  

 اریمیتصم ستمیاستفاده دانشجو از س ندیفرا

 یطالعه ممرا  ویشده، راهنما و سپس شرح سنار اریمیتصم ستمیو رمز عبور وارد س ينام کاربر جادای و نامبا ثبت کارورز
 زیو تجو کینیاقدام پاراکل ،ینیبال میعال ،يماریب صی) و به سواالت تشخ11وستیکند(پ

کند.  یمشاهده م ییودئیو لمیرا در قالب ف ماریپزشک به ب یدرمان يهاهی. توصدهدیپاسخ م ویمتناسب با شرح سنار کیوتیبیآنت 
 يوهای. سنارشودیاده مد شینمره کارورزان نما نیانگیو سپس م ویسنار نیکارورز در ا یانینمره کارورز در پاسخ به هر قسمت و نمره پا

 باشد. یاو قابل دسترس م يکاربر لی) در پروفا12وستی(پ"منيویسنار"در قسمت رورزمطالعه شده هر کا

 بازخورد مستمر افتیو در اریمیتصم ستمیاز س يبرداردر بهره استمرار

 ستمیاکنون از ست یکاشان قرار گرفت. هفت گروه از کارورزان عفون یدانشگاه علوم پزشک یگروه عفون اریدر اخت اریمیتصم ستمیس
 اده هستند.چنان درحال توسعه استفهم انی). مجر26وستیاند(پاستفاده نموده اریمیتصم

 یآموزش عاونتم اریقابل استفاده است، لذا در اخت یکارآموزان و کارورزان پزشک يآموزش در کالس درس حضور يبرا ستمیس
 گذاشته شد. یآموزش يدانشگاه جهت استفاده همه گروهها

در  دیات اساتو نظر دیگرد یدانشگاه و سرپرست مرکز رشد دانشگاه معرف یبا حضور معاون پژوهش يادر جلسه اریمیتصم ستمیس
و دستور  دیمورد تائ یشد و به عنوان محصول آموزش لیبه مرکز رشد دانشگاه تحو ستمیاز س ياشد. نسخه افتیجلسه در نیا

 ).25وستیانتشارگرفت(پ

 و توسعه: یائیپو گسترش،

درحال انجام  یکه برخ دیرس ندیفرا انیبه ذهن مجر تريکامل هايدهیمستمر و موفق، ا ندیفرا کیتجربه به  نیا لیتبد انیجر در
، "یچشم پزشک نارایدست يبرا تیاندوفتالم صیتشخ ینیبال نیدالیبر گا ینمبت اریمیتصم ستمیس یطراح "هستند، به طور مثال 

 .گذراندیرا م یانیپا يهایابیو مراحل ارز یکه طراح

 مانند هاهارتم ریآموزش سا يبرا نیها بوده، همچن يماریب ریآموزش سا يقابل استفاده برا ستمیس نیاستفاده شده در ا يالگو
 ).27وستیباشد(پ یقابل استفاده و توسعه م زین کیالکترون یسنوی نسخه
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در  يریکامل مفصل زانو با هدف به کارگ ضیتعو یساز جراح هیو ساخت شب یطراح ،یازسنجین

 زانو یجراح يهاپیو فلوش يارتوپد 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 يادیاور الی: دکتر لندیفرآ صاحب

 

 شاوون ینیحس نیام ،يدکتر فرهود ارشاد ان،ینب نی: دکتر محمد حسندیفرآ همکاران

 

 :یکل هدف

و استفاده در برنامه  یداخل ازیکامل مفصل زانو با هدف رفع خال و ن ضیتعو يارتوپد یجراح سازهیو ساخت شب یطراح ،یازسنجین
 .یآموزش پزشک

 

 :یاختصاص اهداف

 اول: فاز

 موجود و در مقاالت يهازانو در مدل یجراح يسازهاهیشب يها یژگیو نییتع      -

 نیمخاطب دگاهیمفصل زانو از د ضیتعو یجراح سازهیمورد انتظار از شب يهایژگیو نییتع      -

 دوم: فاز

 شده در فاز اول نییتع يهایژگیبر اساس و هیساخت نمونه اول      -
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 قابل قبول تیفیاز ک نانینمونه ساخته شده توسط جراح و حصول اطم یبررس      -

 یافتیدر يشده بر اساس بازخوردها یساز طراح هیاصالح شب      -

 

 مسئله: انیب

 یو تخصص یدرمان يهاروش شرفتیهر ساله شاهد پ نهیزم نی. در همرودیعلم به شمار م يهاشاخه نیتر ایاز جمله پو یپزشک رشته
 شیهمواره ب يتوپداز جمله ار یجراح يهاتا کارآموزان رشته شودیموضوع باعث م نی. امیهست یتر شدن اعمال جراح دهیچیتر و پ

 رانیفراگ ییبر توانا دیتاک گرید يسو ها بدانند. ازروش نیو کسب مهارت در ا يریادگی يبرا شتریب شخود را مجبور به تال شیاز پ
به  یقیحق مارانیلزوم استفاده از ب) 1. (ابدی یم يشتریب تیاندوخته ها روز به روز اهم شیها و نه صرفا افزاآموخته يریدر به کارگ
ممکن درمان  تیفیک نیباالتر يدو اصل فراهم آور انیباعث شده تا گاهًا م ربازید از یپزشک انیآموزش دانشجو يبرا يعنوان ابزار

چه دکتر آن). 3و2پزشکان نسل بعد تناقض و کشمکش وجود داشته باشد ( يممکن آموزش براسطح  نیبهتر جادیو ا ماریب يبرا
ارائه خدمت  یبه عنوان دوگانگ يریگبحران و همه ياهدر دوران یبه عنوان چالش ستمیقرن ب لیخود در اوا یدر دوران زندگ  يبادیپ

 ).4هر روزه است ( یشدن به چالش لیحال حاضر در حال تبد يایذکر کرده بود، در دن یو آموزش پزشک ماریبه ب

واره به خود اختصاص حوزه هم نیکه ا ییباال تیآن بنا بر اهم يهارشاخهیو ز یدر حرفه پزشک یآموزش نینو يهااز روش استفاده
است  يندیفرا يسازهیگابا، شبدکتر  يبه گفته). 5قرار داشته است ( یمورد توجه بزرگان عرصه آموزش پزشک ربازیداده است از د

و درمان  یجراح يهاساز هیشب). 6( شودیم نیگزیجا یقیحق مارانیبا ب رانیبا برخورد فراگ یساختگ ياهکه در آن استفاده از مدل
 هاسازهیشب نیده تا اها در طول زمان باعث شروش نیاند. تکامل امنظور استفاده شده نیها قبل بدهستند که از سال ییهااز 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
 نیاستفاده از چن ،یجراح يهااخهرشیاز ز یکی. به عنوان کنندیاز آن را منعکس م یفراوان اتیشوند که جزئ لیکالبد انسان تبد

ابزار  نیاز ا نیورت روتصبه  ا،یتراز اول دن یکه در مراکز آموزش يطور به) 7دارد ( ژهیو یگاهیجا زین يارتوپد يدر رشته ییهامدل
عث شده که تاکنون از واردات محصوالت با یو مشکالت ناش یخارج يهانمونه يباال متیوجود ق نی. با اگرددیاستفاده م یآموزش
 داشته باشد. وجود یکشور خالء نسبتا بزرگ يمحصوالت در آموزش ارتوپد نیاستفاده از ا ينهیدر زم

و ) 8سو ( کیز ا یمشکل و به تبع آن عمل جراح وعیوجود دارند، ش یجراح سازهیکه به عنوان شب ییهامدل یتمام انیم در
بدل کرده  یساخت و بررس يبرا آلدهیا ياکامل مفصل زانو را به نمونه ضیتعو یعمل جراح سازهیشب گر،ید يعمل از سو یدگیچیپ

نو در قدم اول و کامل مفصل زا ضیتعو يارتوپد یجراح سازهیشب ينمونه یازسنجیو ن ینجامکان س يطرح دو فاز نیاست. هدف ا
 .باشدیآن در فاز دوم م يهیو ساخت نمونه اول یطراح

 

 :یخارج اتیتجرب

حوزه همواره به خود اختصاص  نیکه ا ییباال تیآن بنا بر اهم يهارشاخهیو ز یدر حرفه پزشک یآموزش نینو يهااز روش استفاده
 ییهاو درمان از جمله ابزار یجراح يهاساز هیقرار داشته است. شب یمورد توجه بزرگان عرصه آموزش پزشک ربازیداده است از د

 لیاز وسا هاسازهیشب نیها در طول زمان باعث شده تا اروش نیتکامل ا). 9اند (ن منظور استفاده شدهیها قبل بدهستند که از سال
از کالبد انسان  تریهرچه واقع ییهابه نمونه کنند،یم ییبدن انسان را بازنما تیجنبه از واقع کیو ساده که تنها  ییابتدا ییهاو مدل
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در  ییهامدل نیاستفاده از چن ،یجراح يهارشاخهیاز ز یکی. به عنوان کنندیمنعکس م رااز آن  یفراوان اتیند که جزئشو لیتبد
استفاده  یابزار آموزش نیاز ا نیبه صورت روت ا،یتراز اول دن یکه در مراکز آموزش يدارد به طور ژهیو یگاهیجا زین يارتوپد يرشته

 total kneeاز جمله  ییها دواژهیخصوص، کل نیگرفته در ا امموجود و مطالعات انج يهامدل یبا هدف بررس). 10( گرددیم
arthroplasty simulator ،orthopedic simulator ،surgical simulatorدر وب  یکی يمواز ي، در دو جست و جو

 ام گرفت.مقاالت انج یبا هدف بررسPubmed  گاهیدر پا يگریو د يمحصوالت تجار افتنیبا هدف 

 یکیزیکامالً ف يهاهو از لحاظ ساختار از نمون رندیگیرا در بر م یاز محصوالت کمک آموزش یعیگستره وس یجراح يسازهاهیشب
 کیهر). 11د (هستن ری) متغيمجاز تیواقع يری(با به کارگ يو مجاز تالیجیقابل لمس) تا کامالً د یش کی(ساخته شده به صورت 

خواهند  ينوع باالترتداشته و  يو استفاده کمتر ينگهدار نهیهز يمجاز يهاخاص خود را دارند. نمونه يها ياشکال هم برتر نیاز ا
ها شرکت یبرخ انیم نیکنند. در ا یبهتر منتقل م اریرا بس یقیحق طیاحساس کار در شرا یکیزیف يهانمونه گرید يداشت، از سو

 يدارا ییهانمونه دیتول ی. به طور کلندینما يریگهر دو نوع بهره يهایژگینند از واند تا بتوارا انتخاب کرده یبیهم محصوالت ترک
 يهادر حال حاضر برند و) 12آغاز شده ( گرید يهاگذشته در کشور يهاو منطبق با بدن انسان از دهه قیدق کالیومکانیب يهایژگیو

 ).13( پردازندیم يوپدارت یجراح يهاساز هیشب دیبه تول یبه طور تخصص SAWBONESهمچون  يمعتبر

ه عنوان ب VirtaMedساخت شرکت  ArthroSتوان به مدل  یم يو مجاز یکیزیف بیترک ایو  يکامال مجاز يهاجمله نمونه از
شده و  یطراح یپمفاصل و آرتروسکو یجراح يبرا یکه به طور تخصص) 14اشاره کرد ( يو مجاز یکیزیف یبیترک يهااز نمونه یکی

حال عدم امکان  نیهر دو نوع داشته است. با ا دیفوا يریقصد در به کارگ يمجاز ریصاودر کنار ت یکیزیف يبا دارا بودن بخش ها
 يست. از سواکرده  یصیتشخ يها یمدل کاربرد آنرا محدود به جراح نیدر ا یآناتوم یکیزیف يدر بخش ها بیو تخر رییتغ جادیا
ساز  هیشب نیا). 15اشاره کرد ( یآموزش جراح زهدر حو يتماماً مجاز يسازهیبه عنوان شب OssoVRتوان به محصول  یم گرید

 یز اعمال جراحا یعیوس يباعث شده تا گستره  يکامال مجاز ی] ناکارآمد است اما طراح1[یحافظه حرکت جادیا ينهیهرچند در زم
 را پوشش دهد.

به محصول  توانیبرتر م يهااز نمونه یکیمفصل زانو، به عنوان  یجراح يه براساخته شد یتخصص يسازهاهیشب ينهیدر زم اما
 يرا برا مفصل زانو ضیاصول عمل تعو نیو تمر يریادگیساده،  يادارد با سازه یاشاره کرد که سع MITAساخته شده توسط 

با  هیپا یطراح نیاشده است که در  لیتشک هی)، و پای(بافت گامانیاز دو بخش استخوانها و ل MITAمدل ). 16کند ( ایمه رانیفراگ
 یطراح نید شد. اخواه هیو مجدد ته ضیتعو یتنها قسمت بافت یقابل استفاده بوده و پس از هر جراح یمدت طوالن يبرا دیخر کباری

 هیشب یطراح رکه د ستییها یژگیخواهد داد و از جمله و هشکا یکاربر به طرز محسوس يو استفاده را برا ينگهدار يهانهیهز
و نبود  یتاز اندازه قسمت باف شیب یسادگ MITAحال ضعف بزرگ مدل  نیدر نظر گرفته شد. با ا MITAاز مدل  ندیفرا نیسازا
 یازار جهانبدر  دمهم موجو يهااز نمونه گرید یکیو استخوان کشکک است.  یعناصر مهم در آن از جمله کپسول مفصل ياریبس
 یرم در آن به خوبو عناصر بافت ن باشدیم ییباال اریبس اتیجزئ يکه دارا باشدیم GT simulatorsساخته شده توسط  سازهیشب
دارا ). 17( کندیفراهم م زیرا ن یمفصل زانو، امکان انجام آرتروسکوپ ضیمدل عالوه بر امکان انجام عمل تعو نیاند. اشده يسازبهیش
و  دیتول ي نهیا هزدهد ام یم شیافزا اریبس یقیآنرا به نمونه حق یکینزد زانیل ممد نیبافت نرم به صورت کامل در ا اتیجزئ دنبو

مهم بافت  اتیجزئ يزشد تا با حفظ و بازسا نیبر ا یساز ما سع هیدهد. در شب یم شیافزا يبه طرز قابل مالحظه ا زیمدل را ن دیخر
 کنترل گردد. ییمحصول نها يهانهیهز یآموزش تیفیحفظ ک نیدر ع یجزئ اریموارد بس زنرم، با صرف نظر کردن ا
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محصوالت در  نیبه ا یرسباال و مشکالت مربوط به واردات، دست اریبس متیق لیموجود، به دل يتجار يهاحال و با وجود نمونه نیا با
 یو پژوهش یوزشآم 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

کنون در  تا یپزشک يسازها هیشب یحاضر، ساخت و طراح ندیفرا انیانجام گرفته و دانش مجر ياساس مطالعات و  جستجوها بر
خته و سا یعمل چشم طراح يمجاز تیساز واقع هیصورت گرفته است که در آن طرح شب ينوبت به صورت تجار کیکشور تنها 
 .باشدیم دیعمل آب مروار يسازهیقادر به شب يمجاز تیاز واقع يریساز با بهره گ هیشب نیا). 18شده است (

 ین که در آن طراحو همکارا یتوسط لطف یصورت گرفته است. از جمله طرح ییهاتالش نیاز ا شیپ یدانشگاه يهاطرح ينهیزم در
توسط  گرید یر طرحد نیهمچن). 19اتاق عمل انجام گرفته است ( انیو کاربرد آن در آموزش دانشجو یآپاندکتوم سازهیو ساخت شب

در ). 20رار گرفته است (ق یابیمورد ارز انیدانشجو ییآن در بهبود توانا ریزدن و تاث هیبخ سازهیو همکاران استفاده از شب انینب
بافت نرم  راتییتغ يسازهیانجام گرفت، شب گرانیمنش و د يکه توسط صبور يادر مطالعه زین يمجاز يهايسازهیشب ينهیزم

حال  نیبا ا). 21(قرار گرفت  یمورد بررس یبا استفاده ازشبکه عصب و نینو یبا روش يمجاز طیبا آن در مح ریدرهنگام تعامل فراگ
 در کشور خواهد کرد. يدر نوع خود و در حوزه ارتوپد نین را اولساخت و کاربرد در طرح حاضر، عمًال آ ،یطراح نیادیبن يهاتفاوت
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 ):یمختصر(فارس شرح

از منظر  یمدل نینچ يبرا ازیمورد ن يهایژگیو و یسنجازین یشد. در فاز اول هدف بررس فیدر حال حاضر در دو فاز تعر ندیفرا
قاالت و محصوالت موجود بر م یمنظور در قدم اول مرور مبسوط نیاست. بد) و صاحب نظران بودهيرشته ارتوپد رانی(فراگ نیمخاطب

 یاحتمال اتیو جزئ هایژگی]، و1جهت دار[ يمحتوا لیبه روش تحل ندیگرفت. سپس کارگروه فرا انجام شانیهایژگیو یبا هدف بررس
 قرار دادند. یکل یساز را در پنج دسته موضوع هیطرح شب

 سازهیشب الیو جنس متر يظاهر ينما اتی.      کل1

 استخوان و مفصل یطراح يها یژگی.     و2

 عناصر بافت نرم یطراح يها یژگی.      و3

 )هی.      استند (پا4

 تیقابل دنیبا بخش تیهاندر  ،يانجام شده در گروه شکل گرفت تا عالوه در نوآور يهايپردازدهیهوشمند: براساس ا ستمی.      س5
که خود مدل و بدون  ينحو هدهد. ب شیاستفاده در امتحانات افزا طیآن را خصوصاً در شرا يوربهره سازهیبه شب نگیتوریو مان شیپا
بوده و در  یدر دست طراح ستمیس نیباشد. ا ریفراگ يانجام شده از سو ياز خطاها یبرخ صیبه تشخ قادربه حضور ممتحن  ازین

 نمونه ساخته شده نصب نشده است يحال حاضر بر رو

متمرکز  یهجلسات بحث گرو يمنظور ابزار انتخاب شده برگزار نیبود که بد نینظرات و انتظارات مخاطب يجمع آور يبعد قدم
)focused group discussionول ساعته برگزار شد که جلسه ا 2جلسه  3هدف بوده است. در مجموع  نی) با شرکت مخاطب

از  جیسواالت به تدر است.رشته بوده نیا دیجلسه با اسات نیزانو و سوم یجراح يهاپیجلسه دوم با فلوش ،يارتوپد يهادنتیبا رز
 شد. دهیدر جلسه مربوطه پرس نیاز مخاطب کیاز هر یاز پنج گروه کل کیدر هر  اتیبه سمت جزئ اتیکل

ا و بر اساس اصول گروه به صورت مجز يشد و سپس سه نفر از اعضا يسازادهیاز انجام هر سه جلسه، متن ضبط شده گفتگوها پ پس
 ییهامورد نظر در دسته يهایژگیکه و افتیادامه  یینکات تا جا يبندآمده پرداختند. دسته به دست جینتا لیمحتوا به تحل لیتحل

به عنوان  ها،تیحدودمنظرات و با در نظر گرفتن منابع، اهداف، و  يو بر اساس جمع بند تی. در نهادشدن يبندمشخص و واضح طبقه
 یکیزیتماماً ف يسازهیبر ساخت شب میتصم تیهانساز در  هیشب یپاسخ به نحوه طراح يها و سواالت پروژه، براچالش نیتراز مهم یکی

 آموزش موثرتر گرفته شد. يبرا

نکات در  نیترهمماز  یکیحاصل شده در فاز اول بود. به عنوان  يهایژگیبراساس و هینمونه اول یابیفاز دوم هدف ساخت و ارز در
 یمصرف ياقطعه که بلوك زانو يشود به طور لیتشک هیبلوك زانو و پا یاز دو قسمت اصل شد تا محصول نیبر ا میتصم ،یکل یطراح

قابل استفاده باشد.  یمدت طوالن يبرا هیته کباریپس از  سازهیبوده و استند شب ضیقابل تعو یو پس از هر بار جراح یو به راحت
ساز به  هیبش يها یژگیو اتیجزئ). 1 وستی(پ ابدی یکاهش م یمخاطب به طرز محسوس يمحصول برا هیته يهانهیهز بیترت نیبد

 عنوان شده است. جیطور کامل تر در بخش نتا

 یمورد بررس یکیمکان يهایژگیو نیو امکان ساخت و همچن نهیاز نظر هز یساخت و مواد گوناگون يهادر بخش استخوان، روش 
در بخش  سازهیشب يبرا يدیکل يهایژگیاز و یکیبه عنوان روش ساخت انتخاب شد.  يسه بعد نتیروش پر تیقرار 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
 هیشب ین انتخاب شدند. با توجه به آنکه از جمله اهداف اصلاستخوا ي) مدوالfillerبه عنوان ماده پرکننده ( لنیپد نیکورتکس و رز

ارائه آموزش موثر  يآن برا Authenticity شیافزا یو به عبارت تیمشابه با مفصل زانو در واقع يظاهر ينما جادیشده ا یساز طراح
انجام گرفت و سپس بر اساس  يرسازیتصو ماریب CT Scanها، ابتدا بر اساس استخوان يظاهر یمنظور در گام طراح نیبود، لذا به ا

 ).2 وستیباشد (پ طبقمن یکامال بر آناتوم يشد تا شکل ظاهر یطراح يبه دست آمده مدل سه بعد يرسازیتصو

و  يناصر جلدع ندهیبه نما یو پوشش یو لترال، کپسول مفصل الیمد يهاگامانیمقرر شد تا ل تیدر نها زیبخش بافت نرم ن در
ها سوار استخوان يورعناصر انتخاب و بر  نیا تیدر نها ک،یهر  يشود که با آزمودن مواد گوناگون برا هیز تعبسا هیدر شب يرجلدیز

 ).3 وستیشدند (پ

 یمفاصل اندام تحتان يحرکات عاد یحال قادر به انجام تمام نیاستحکام باال بوده که در ع يدارا ياهیبخش استند، هدف ساخت پا در
توانست  تیه در نهاموجود و انتظارات صاحب نظران مورد نظر قرار داده شد و محصول ساخته شد يهااستند نمونه یباشد. در طراح

در قسمت مچ  یی، و مفصل لوالhipو کاسه در قسمت  يمفصل گو يپاسخگو باشد. استند ساخته شده دارا یانتظارات را به خوب نیا
به  يهاياز نوآور یکیمحصول در نظر گرفته شد.  نیبودند در ا یاتیدر انجام عمل ح که طبق نظر جراح زی. انگشتان پا نباشدیپا م

قابل  شیباعث افزا شده است که هیسر به گردن فمور با استفاده از مفصل تعب المحل اتص هیدر زاو رییکار رفته در محصول امکان تغ
چرا که ) 4 وستیاهد شد (پآن خو ي) براهایابی(استفاده در ارزش یکاربرد امتحان جادیو ا سازهیکار با شب يریتوجه تنوع و تکرارپذ

ساخته شده  ییامطلوب موثر خواهد بود. نمونه نه 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

 :هاوستیپ حاتیتوض

ر بار استفاده به ه. بلوك پس از باشدیم تی) قابل روb( هی) وپاaاست که در آن بلوك زانو ( تیقابل رو یی. در شکل محصول نها1
 است. ینیگزیقابل جا یراحت

 لنیپد نیس رزاستخوان از جن يو مدوال PLAساخته شدند و در آنها کورتکس از جنس  يسه بعد نتیپر يلهی. استخوانها به وس2
 ساخته شد.

 . عناصر بافت نرم3

 خص شده است.مش رهیاست. محل مفصل سر به گردن فمور با دا ریاتصال سر به گردن فمور متغ هیشده زاو یساز طراح هی. در شب4

 متمرکز یگروه يساز، استخراج شده از بحث ها هیدر شب ازیمورد ن يهایژگی. جدول و5

کشکک  ها،گامانین لآجلد که در  ریجلد و ز ندهیبافت نرم نما ریساز در ز هی) ظاهر شبAنمونه ساخته شده.  يهایژگیو و ریتصاو. 6
 .دیت کندق یاستخوان آب انیرنگ در م دیسف یپس از برش، به بافت اسفنج ایبی) استخوان تB شودیم دهید یو کپسول مفصل

 یجلسات بحث گروه جیبدست امده از نتا یفی. 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: يها وهیش

 طیتعامل با مح ياول: اقدامات برا بخش

راه  يهت هموارسازمهم در ج یگام تواندیمحصول م نیساخته شده در کشور، ا يرشته ارتوپد سازهیشب نیبه عنوان نخست       •
حوزه که بعضًا  نیا شکسوتیپ دیو ساخت محصول، اسات یطراح ندیفرا یکشور باشد. در تمام یابزار در آموزش پزشک نیاستفاده از ا

پروژه قرار  نایدر جر هستند از آغاز يرشته ارتوپد یآموزش کولومیکور نیو تدو یابیدر حوزه ارزش يگذار استیمناصب س يدارا
 است.داشته و از نظراتشان در قالب جلسات گفته شده استفاده شده

 انیه کار کرد، در پابروشن آغاز  ياحمد دینخبگان در طرح شه یمل ادیبن يهااز پروژه یکیطرح به عنوان  نیاز آنجا که ا       •
مسئول  دیساتا ریروشن و سا يدست اندرکاران طرح احمد يطرح داده شده و محصول برا ییانجام گزارش کامل پروژه در جلسه نها

 د.یگرد حیو تشر یمعرف ندیفرا

 يهاپیفلوش ،يارتوپد يهادنتیهدف (رز يهاانجام شد که در هر کدام گروه یسه جلسه بحث متمرکز گروه ندیفرا انجری در       •
و اهداف  ندیند، با فراکرد انینظراتشان را ب ییمدل نها يهایژگیو نییدر تع نکهیعالوه بر ا )يمحترم ارتوپد دیزانو، و اسات یجراح
 آشنا شدند. زیآن ن

 Developing of a Total Knee"با عنوان  یفیمقاله پژوهش ک کیدر قالب  یو جلسات بحث گروه ندیفاز اول فرا جینتا       •
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 

 1يهامرکز مهارت نیمسئول ندیفرا ،يرشته ارتوپد رانیآن در آموزش فراگ يرینظر به کاربرد محصول و هدف به کارگ       •
 دیدر آموزش پس از تول ریتاث شیاز آن به منظور پا یشیدر خصوص استفاده آزما هیاول يهاشده و صحبت یمعرف یعتیشر مارستانیب

 به عمل آمد. یکاف يهانمونه

 دی) ارسال گردIOA 2021( رانیا يبه کنگره ارتوپد ندیخالصه فرا       •

 

 یشینقد، بازخورد و بازاند يدوم: اقدامات برا بخش

و ساخت نمونه  یبدست آمده در فاز اول مد نظر قرار داشتند. عالوه بر آن، در مراحل طراح يهایژگیساخت، و ندیفرا یتمام در
 یعیبا بافت طب هیشب يهایژگیو و تیفیو از نظر دارا بودن ک یو جراحان بررس دیقطعات توسط اسات یجنس و شکل تمام ه،یاول

دو نفر از  ند،یتوسط صاحبان فرا یساخت و طراح یکل تیفیک هیپس از ساخته شدن نمونه اول انیقرار گرفت.  در پا یابیمورد ارز
ساز، استخوان ها و  هیشب اتیکل نهیزم 3منظور نظر افراد در  نیقرار گرفت. بد یابیمورد ارز رانیاز فراگ یو گروه يجراحان ارتوپد

 کیو قابل استفاده بودن به عنوان  دیو بر اساس آن محصول از نظر مف گرفته(استند) مورد سوال قرار هی) و پایبافت نرم (بلوك مصرف
از افراد خواسته  کیقرار گرفت. از هر  یابیشده خود مورد ارز نییتع شیبه اهداف از پ یابیدست زانیم نیو همچن یمحصول آموزش

                                                   
1 Skills Lab 
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قرار گرفت. خالصه  يو جمع بند یها ضبط شده و مورد بررسصحبت یکنند. با اخذ اجازه قبل انیب زیخود را ن گریشد تا نظرات د
 شود. یاستفاده م يو ساخت در نمونه بعد یطراح يانجام شده در بازنگر یابیآمده است. از ارز 9 وستیدر پ یابیو ارز یبررس نیا

ول در آموزش محص نیاستفاده از ا ریتاث زانیسنجش م يبعدقدم  شتر،یب يهاو پس از اصالحات الزم و ساخت نمونه ندهیآ در
 یبرابر روش سنت روش در نیاستفاده از ا سهی(مقا رانیبر دو گروه از فراگ یعلم يمنظور مطالعه ا نیخواهد بود که بد رانیفراگ

 .رفتآموزش) مورد انجام قرار خواهد گ

 

 حاصل: جینتا

 فاز اول: جینتا

 متون مرور

 دیق يها تیه حساسبو با توجه  یکنون طیسازها خصوصا در شرا هیاستقفاده از شب يایو مزا دیاز مقاالت بر فوا ياریبس یطور کل به
آموزش  شبردیپ در يشتریب ریتاث یکیزیف يسازها هیشب جیدر اکثر نتا انیم نیداشتند. در ا دیمارتاکیشده در خصوص آموزش با ب

 هدف کسب کرده بودند. يصاحب نظران و گروه ها زا يداشته و نظرات مثبت تر

ه حفظ کبود  نیموفق از مقاالت برداشت شد ا يمفصل زانو ضیساز تعو هیشب کیساخت  يالزم برا يهایژگیدر خصوص و آنچه
نار ک) در کمفصل، استخوان کشک یکپسول خلف ،یطرف يگامانهایمفصل (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

 یور خالصه مطحال و به  نیکند با ا یم انیاستخراج شده از جلسات را ب يهایژگیبه طور کامل و 6 وستیارائه شده در پ جدول
ذکر  زین تیاهم لیدبل کیهر  يشده در شرح ساخت نام برد که برا نییتع یژگیو يهااز دسته کیرا در خصوص هر ریتوان موارد ز

 شده و وجود دارد: يساز ادهیهستند که در نمونه ساخته شده پ يموارد هایژگیو نیشده است. قابل ذکر است ا

 سازهیشب الیو جنس متر يظاهر ينما اتی.     کل1

aوندش قیبه استفاده از آن تشو ابیو ارز ریرا القا کند تا فراگ تیفیک يحس ساخت دارا دیمحصول با ی.     جنس کل 

bگفته شد) شتری(چنانچه پ ينگهدار يهانهیبا هدف کنترل هز یو بخش بافت هیپا یدو بخش ی.     طراح 

 استخوان و مفصل یطراح يها یژگی.     و2

aت کنترل اره و مهار جادیو ا ری) در آموزش فراگیفنجمختلف بافت استخوان (بافت متراکم و اس يعبور از قسمت ها صی.     تشخ
 تفاوت بافت در نمونه لحاظ شود نیحتما ا دیدارد و لذا با ییباال تیاهم يابزار توسط و ریسا

bقایدق دیدارد و لذا نمونه ساخته شده با یهیو بد یاتیح ریآن در آموزش تاث ریتاث زانیاستخوان در انجام عمل و م ی.     آناتوم 
مفصل استفاده شد تا  ضیتعو دیکاند ماریب يربرداریتصو جیاستخوان از نتا یباشد (در طراح یقیاستخوان حق یمنطبق در آناتوم

 شده باشد) يبازساز زین صلمف degenerative راتییتغ



 

382 

cدخواهد ش ختهیبرش خورده و دور ر ینخواهد داشت چرا که به طور کل یبافت غضروف لزوم يساز هی.      شب 

dختتر کردن کار جراح و لذا س يدر محدود کردن فضا یمتصل به آن نقش مهم يو تاندونها گامانهای.     استخوان کشکک و ل
 مهم خواهد بود. اریآن بس قیدق يساز هیحضور و شب لیدل نیداشته و به هم یجراح

 عناصر بافت نرم یطراح يها یژگی.     و3

aبرقرار شده و  دونیاتصال دو استخوان و توسط ا رایاست ز یاتیآنها کامال ح یقیو جنس مشابه حق یطرف يها گامانی.     وجود ل
 دو خواهد بود نیا قیکارکرد دق ازمندیاز مراحل عمل ن ياریبس

bاست يضرور یقیمفصل حق يساز هیکشسان جهت شب ریغ ی.     وجود کپسول مفصل 

cباشد یقیحق یحتما منطبق بر آناتوم ستیبا یها م گامانیل يگذاری.      جا 

dندارد. یعمل و حذفشان ضرورت هیبه علت برش خوردن در مراحل اول یبیصل يها گامانیل يساز هی.     شب 

 )هی.     استند (پا4

aاب آوردت یمدت طوالن يعمل را برا نیبرخورداد بوده و بتواند ضربات وارده ح یاز استحکام کاف هیاست پا ازی.     ن 

bباشند تیحتما مشابه واقع دیبوده و با يضرور ی.     حرکات مفاصل لگن و مچ پا در جراح 

 هوشمند ستمی.     س5

aبرد، موجب  یاال مبرا  یابیگوشزد کند ضمن آنکه دقت ارزش ریوارده را به فراگ يها بیکه بتواند خطاها و آس یستمی.     وجود س
 خواهد شد زیمحصول در نبود ناظر ن يبهره ور شیافزا

 فاز دوم: جینتا

استخوان، بافت نرم و استند محقق  يهارشاخهیبه اهداف در ز یابیمحصول است که در آن دست هیاول يفاز دوم ساخت نمونه حاصل
الزم برخوردار  تیفینمونه ساخته شده از ک رانیاز فراگ یو گروه ندیانجام شده توسط جراح، صاحبان فرا يهایاست. در بررسشده

مفصل زانو قرار گرفت و بر اساس  یانجام شده نمونه تحت جراح ی.در بررسسازدیمنتقل م یبوده و حس کار با بافت زنده را به خوب
که  يبر آمده است. موارد یقیحق یگوناگون جراح يبخش ها و ظرافت ها يساز هیاز پس شب ینظر جراحان حاضر محصول به خوب

در  يقرارگرفته و در حال حاضر و در ساخت نمونه بعد یبررس ردبه اصالح داشته است در قسمت نقد مو ازیوه نسه گر نیبه نظر ا
 مورد بحث قرار گرفته است. 7 وستیموجود در آن در پ يهایژگینمونه ساخته شده و و ریحال انجام است. تصاو
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