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 بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشکی 
 گلستان

 معاونت آموزشی



 ِسر ويليام اسلر

 موضوع هر براي بيماري كه آن بدون آموزشي هيچ نبايد•

 بهترين موارد اغلب در و شود ارايه باشد داشته وجود

 .شود مي ارايه بيمار خود توسط كه است آموزشي آموزش،

•  ويليام اسلر

• 1849-1919 

 

كه دهند مي نشان متعدد مطالعات: 

. باليني در حال انتقال از بالين بيماران به كالس هاي درس و راهروهاستآموزش   



 ضرورت و اهميت آموزش سرپايی

 نيستممکن بستری بر بالين بيمار جنبه های مراقبت سرپايی تمام آموزش. 

 کاهش می دهدرا پزشکی به سرعت نياز به بستری جديد فن آوری های. 

 های بستری کمتراستاز مراقبت های سرپايی مراقبت هزينه های. 

 يابدهش می کا نياز به بستری صحيح سرپايی و مراقبت درصورت آموزش. 



 :درمانگاهیمتغيرهای آموزش 

 • اساتيدویژگی های:   

 دانش•

 اهداف مشخصو سازماندهی  • 

 اشتياقو شوق  • 

 مهارت هدايت گروه ها  •

 مهارت های بالينی • 

 ایالگوی مناسب حرفه  • 

 دانشجويانفعال در يادگيری مشارکت  • 



 آموزش درمانگاهی های  ويژگی

 شرايط فيزيکی•

 بيماران، تعداد و تنوع کيفيت•

 علمیدسترسی به منابع امکان •

  فراگيرانکيفيت وتعداد •

 وتجويز دارومستقل فراگيران در اخذ شرح حال، معاينات فعاليت •

های افتراقی درتشخيص نظام مند ومعاينه فراگيران،بحث حال شرح  تصحيح)اساتيدفعاليت آموزشی کيفيت •
 ( و آموزش نسخه نويسی

  آنان به آموزش درمانگاهی عالقه  ميزان•



آموزش سرپايیملزومات ساير   

 موثرداده های بيمارانثبت • 

 پيگيری بيمارانامکانات • 

 مراجعينتشکيل پرونده های سالمت • 

 معاينهکافی وسايل • 



سرپاییآموزش  ونقشاهمیت جایگاه   

 :  جهت تعامل استاد با فراگيرایجاد فرصت الزم -

 مشاهده مستقيم مهارت هاي باليني فراگيران با   

 و   

 ارایه الگو به فراگيران در زمينه مهارت هاي عملي و نگرشي

 :برای              

بابيمارایجاد ارتباط مؤثر 

 گرفتن اطالعات و انجام معاینه 

  مرور تشخيص های افتراقی 

وهمچنين درمان سرپایی ونسخه نویسی  



   :استراتژی های مؤثر برای آموزش و یادگيری آموزش سرپایی

 EPITOMEاستفاده ازکارنامه   1.

 Task-based learning ( TBL) وظيفهیادگيری مبتنی بر 2.

  TOPICALرویکرد مطالعه با راهنمای 3.

  SNAPPS     مدل با محور –رویکرد فراگير 4.

  (Learning contracts) یادگيریاستفاده از قراردادهای 5.



 EPITOMEازکارنامه استفاده استراتژی 

• The EPITOME logbook (Dent & Davis, 1995) encourages students to 

record patient interactions and learning in seven categories: 

• •Enquiry or history-taking; 

• •Physical examination; 

• •Interpretation of data; 

• •Task or carrying out a procedure; 

• •Options or differential diagnosis; 

• •Management of the patient; 

• •Education of the patient. 



 EPITOMEاستفاده ازکارنامه استراتژی 

 استفاده ازکارنامهEPITOME    را به ثبت تعامالت و یادگیری ها در قالب هفت دسته دانشجویان
 :زیرتشویق می نماید

 شرح حال گرفتن1.

 معاینه فیزیکي2.

 تفسیرداده ها3.

 انجام وظایف یا انجام پروسجورها4.

 افتراقيمطرح كردن تشخیص های 5.

 بیماربه رسیدگي  6.

 بیمارآموزش 7.

این کارنامه موجب می شود که فراگیر ضمن ثبت تجارب بالینی خود، به بازنگری در مورد عملکرد خود نیز •
 .بپردازد



 Task-based learning ( TBL)وظیفهیادگیری مبتنی بر 

يادگيری مبتنی بر وظيفه ، فراگير با انجام دادن يک وظيفه در •

اصول و مکانيسم آن ( به عنوان مثال اندازه گيری فشارخون ) 

 .وظيفه را فرا می گيرد
 



   TOPICALبا رویکرد   مطالعهراهنمای •

 .  به خوبی مورد قبول قرار گرفته استفراگیری مستقل راهنماهای مطالعه در تسهیل نقش •
 :رویکرد شامل موارد زیر استاین •

• Topics:                        عنوان                             
• Objectives:  اهداف    
• Program:    برنامه   
• Issues for learning: مواردی که باید فراگرفته شود 
• Clinical tasks: وظایف بالینی 
• Assessment: ارزیابی 
• Logbook: کارنامه 
 

 که آن را میتوان بعدا .ثبت می کند ساختاردارخود را به صورت گزارش مورد دانشجویان  كارنامهدربخش
 .موجب ارتقای یادگیری در سطوح باالترمی شود ارزیابیو  یادگیریاین تلفیق . برای ارزیابی جمع آوری نمود

 



  SNAPPS     محور با مدل –رویکرد فراگير 

• Summarize 

• Narrow down the differential diagnosis 

• Analyses the differential diagnosis  

• Probe the preceptor with questions about..,  

• Plan management..,  

• Select a case- relevant issue for.. 



  SNAPPS     محور با مدل –رویکرد فراگير 

 .و همکارانش شرح داده شده است Wolpawتوسط  2003در سال  SNAPPSمدل •
 .برای این منظور فراگير باید بيماران را به استاد در قالب ذیل معرفی نماید•

 .شرح حال و معاینه فيزیکی را خالصه نماید1.

 .دو یا سه تشخيص افتراقی محتمل مطرح کند2.

 .با مقایسه و بررسی تناقضات ، تشخيص افتراقی ها را تحليل نماید3.

 .از مدرس در باره نکات دشوار و رویکردهای مختلف به بيمار پرسش نماید4.

 .برای رسيدگی به مشکالت بيمار برنامه ریزی نماید5.

 .یک مورد مربوط به بيمار معرفی شده را برای یادگيری خود جوش انتخاب نماید6.

 



  (Learning contracts) استفاده از قراردادهای یادگيری

دانشجويان در فرآيند ياادگيری  مشارکت فعال روش ديگر برای افزايش •

توساااا   1997اساااات کااااه در سااااال یااااادگيری قراردادهااااای اسااااتفاده از 

parsell گزارش گرديد . 

اسااتاد باارروی آن اااه بايااد فاارا گرفتااه شااود بااه     -دانشااجواياان روش در •

 .توافق می رسند
 



 آموزش سرپايیمهارت ريز پنج 
Five micro-skills of  clinical teaching 

• 1.Get a commitment from the learner about what he or she thinks is 

going on with the case 

• 2. Probe for underlying reasoning to explore the learner’s understanding 

• 3.Teach general rules pertaining to the case 

• 4. Provide positive feedback about what the learner did correctly 

• 5.Correct learner’s errors and make recommendations for improvement. 



Five micro-skills of clinical teaching 

• 1.Get a commitment from the learner about what he or she 

thinks is going on with the case. 

 

 ؟ُبه نظرت مريض چه مشکلی دارد :استاد•

 .احتماال پنومونيا داشته باشد:دانشجو• 



Five micro-skills of clinical teaching 

• 1. Get a commitment from the learner about what he or she thinks is going on with the case 

• 2. Probe for underlying reasoning to explore the learner’s understanding. 

 

 ِ؟تشخيص ديگه ای به ذهنت می رسه : استاد•

 .کنم برونشيت يا نارسايی قلبی را هم بشه مطرح کردفکر  :دانشجو•

 Rule outرد کردی؟ ، اطوری اينها را خوب: استاد•

 .هم هست Ray  Chest Xالبته نياز به، يافته های فوکال وتب مريض :دانشجو•

 ؟خوبه، اه توصيه آموزشی ودرمانی براش داری:استاد•

 .شايد آموکسی سيلين!! مطمئن نيستم َ:دانشجو•



Five micro-skills of clinical teaching 

• 1. Get a commitment from the learner about what he or she thinks is going on with the case 

• 2. Probe for underlying reasoning to explore the learner’s understanding 

• 3.Teach general rules pertaining to the case 

• Teach a general principle 

• Proceptor:The most likely bacterial etiologies of pneumonia in this age group and with no real co-

morbid conditions are pneumococci and the atypical such as Mycoplasma and Chlamydia . To determine 

the most appropriate treatment  we need to determine whether this patient is at risk for  resistant  

infection . Things to consider are immunosuppression ،alcohol or drug use resent antibiotic treatment and 

even children at home in daycare or with a know history of resistant infection . If none of  those things is 

present we can start her on a macrolide such as azithromycin well need to choose something with lower 

resistance rates such as a quinolone. 



Five micro-skills of clinical teaching 

• 1. Get a commitment from the learner about what he or she thinks is going on with the case 

• 2. Probe for underlying reasoning to explore the learner’s understanding 

• 3. Teach general rules pertaining to the case 

• 4. Provide positive feedback about what the learner did correctly 

 

 .نجام داده بودیدقيقی ا معاينه ، ارائه خوبی داشتی: استاد•



Five micro-skills of clinical teaching 

• 1. Get a commitment from the learner about what he or she thinks is going on with the case 

• 2. Probe for underlying reasoning to explore the learner’s understanding 

• 3. Teach general rules pertaining to the case 

• 4. Provide positive feedback about what the learner did correctly 

• 5.Correct learner’s errors and make recommendations for improvement. 

 

که شدت بيماری ووضعيت بيمار !ِمهمه   Oxygen saturationارايه عاليم حياتی بيمار، اضافه کردن در : استاد•
 .واينکه مداخله چقدربايد فوری باشد رونشان ميده

 .ببينيمبريم با هم يه بار ديگه مريض رو خوب   •





:استراتژی های مؤثر برای آموزش و يادگيری آموزش سرپايی  

برنامه ریزی 

آموزش 

تعمق 



برنامه 1.
 ریزی

 
 

 
 

 تعمق3.
آموزش 
 بالینی

 آموزش2.
 

 
 
 

 نحوه عملکرد مدرس



 برنامه ریزی1.
 
 

 
 

 تعمق3.
 آموزش بالینی

 آموزش2.
 

 
 
 

 نحوه عملکرد مدرس

 زمان بندی
 آشناسازی

 اولویت بندی
 آماده سازی

 



 زمان بندی

 :  عوامل زیر را در نظر بگیرید

نقش در نظر گرفته شده برای فراگیر 
زمان 
 تعداد فراگیران 
 اختیارفضای فیزیکی در 



دانشجو /مدل هاي سازماندهي تعامل استاد  
محيط هاي سرپایيدر   

یك استاد/یك دانشجو 

یك استاد/چند دانشجو 

استادچند /چند دانشجو 



 یك استاد/دانشجویك : حالت اول

 مدلsitting- in  

 شاگردي -مدل استاد 

 تیممدل عضو 



 بیمار

 دانشجو

 معلم

Sitting-in مدل 

.دانشجو در كنار استاد مي نشيند و ويزيت بيمار توس  او را مشاهده مي كند  



 بیمار

 دانشجو

 معلم

 صندلی داغ

 مدل استاد شاگردی

 نشيند مي دانشجو كنار در استاد

 را او توسط بيمار ویزیت و

 .كند مي مشاهده



 مدل عضو تیم

.دانشجو بيمار خود را مستقال ويزيت مي كند و بعد به استاد ارايه مي نمايد  

 بیمار

 دانشجو

 معلم



 یك استاد/دانشجوچند : حالت دوم

 مدلGrandstand 

 مدلSupervising  

 مدلReport-back 

 مدلBreakout  



Grandstand model 
 .بيمار توسط وي را مشاهده مي كننداستاد،ویزیت دانشجویان در كنار همه 

 



Supervising model 
 .یك از دانشجویان به طور مستقل بيمار خود را ویزیت مي كنند و استاد به اتاق ها سركشي مي كندهر 

 



Report back model 
 مي كننداومعرفي را به وبيمارخود به نزد استاد مي روند وسپس یك از دانشجویان به طور مستقل بيمار خود را ویزیت مي كنند هر 

 



      Breakout model 
ادامه فعاليت هاي بيماربراي به همراه یك كنند،بعدهریك ازدانشجویان مي راویزیت كل دانشجویان با استاد بيماران ابتدا 

 .روندبه اتاق هاي دیگر مي (  مثل نوشتن نسخه بيمار)آموزشي یا درماني 

 



 چند استاد/دانشجوچند :  حالت سوم

 مدلShuttle 

 مدلDivision  

 مدلFlip-flop    

 مدلTutor 



 چند استاد/چند دانشجو

 مدلShuttle 

يك از اساتيد بيمار خود را ويزيت مي كند و در صورتي هر •

 .  كه بيمار مناسبي براي دانشجويان داشت آنان را فرا مي خواند



 چند استاد/چند دانشجو

 Divisionمدل •

دانشجويان نصف وقت را با يك استاد مي گذرانند و او با يكي از •

روش هاي حالت دوم به آنان آموزش مي دهد و بقيه اعضاي هيأت  

علمي بيماران درمانگاه را ويزيت مي كنند و نيمه وقت را با استاد  

 .ديگر مي گذرانند



 چند استاد/چند دانشجو

 Flip-flopمدل •

دانشجويان بين اساتيد تقسيم مي شوند و هر يك از اساتيد با استفاده از •

 .روش هاي گفته شده در حاالت اول و دوم به آنان آموزش مي دهد



 چند استاد/چند دانشجو

 مدلTutor 

از اساتيد در تمام طول درمانگاه به دانشجويان آموزش مي دهد و  يكي •

 .  بقيه اعضاي هيأت علمي به ويزيت بيماران مي پردازند



 زمان بندی معمول

 زمان  بیمار کلینیسین 

 8:00 -8:20 حکیمی استاد و دانشجو

 8:20 -8:40 جوانرود استاد و دانشجو

 8:40 -9:00 اکبری  استاد و دانشجو

 9:00 -9:20 نادری استاد و دانشجو

 9:20 -9:40 امیری استاد و دانشجو

 9:40 -10:00 پیامی استاد و دانشجو



مدل اول –زمان بندی   

 زمان کلینسین و بیمار کلینسین و بیمار

 8:00 -8:20 ویزیت حکیمی توسط دانشجو ویزیت جوانرود توسط استاد 

 8:20 -8:40 ویزیت حکیمی توسط دانشجو و استاد

 8:40 -9:00 تکمیل پرونده حکیمی توسط دانشجو ویزیت اکبری توسط استاد

 9:00 -9:20 ویزیت نادری  توسط دانشجو ویزیت امیری توسط استاد 

 9:20 -9:40 ویزیت نادری توسط دانشجو و استاد

 9:40 -10:00 تکمیل پرونده نادری توسط دانشجو ویزیت پیامی توسط استاد



مدل دوم –زمان بندی   

 زمان 1اتاق  زمان 2اتاق 

دانشجوی ب به همراه استاد اولین 
 بیمار پیگیری را ویزیت می کنند

دانشجوی ب به همراه استاد دومین 
 بیمار پیگیری را ویزیت می کنند

8:30-8:00 
 

9:00-8:30 

دانشجوی الف اولین بیمار جدید را 
 ویزیت می کند

9:00-8:00 

 9:00-10:00 خالی

 

زمان برای انجام بحث آموزشی در 
مورد اولین بیمار جدید توسط استاد 

 و با حضور دانشجوی الف و ب

10:00-9:00 

 

دانشجوی ب دومین بیمار جدید را 
 ویزیت می کند

دانشجوی الف به همراه استاد سومین  11:00-10:00
 بیمار پیگیری را ویزیت می کنند

دانشجوی الف به همراه استاد 
چهارمین بیمار پیگیری را ویزیت می 

 کنند

10:30-10:00 
 

11:00-10:30 

 

زمان برای انجام بحث آموزشی در 
مورد دومین بیمار جدید توسط استاد 

 و با حضور دانشجوی الف و ب

12:00-11:00 

 

 11:00-12:00 خالی

 



 برنامه ریزی1.
 
 

 
 

 تعمق3.
 آموزش بالینی

 آموزش2.
 

 
 
 

 نحوه عملکرد مدرس

 زمان بندی
 آشناسازی

 اولویت بندی
 آماده سازی

 



 آشناسازی

 مرور جزییات فضای فیزیکی درمانگاه 
توضیح در مورد  : 
 

 
 
ایجاد یك محیط مناسب و مثبت برای یادگیری 

قرار گذاشتن با دانشجو در مورد نوع فعالیت آموزشی دانشجو در یادگیری 

 

 دیدگاه شما در مورد نقش دانشجو•

 روش آموزش و ارزشیابی شما •

 در مورد نوع کار در درمانگاه شما•



 نيازهای فراگيرنده اولویت بندی

قبل یا در ابتدای حضور دانشجو در درمانگاه سؤاالتی نظیر سؤاالت زیر 

 :  از او بپرسید

روتیشن ها و تجارب قبلی در زمینه آموزش درمانگاهی 

اهداف و انتظارات 

منابع آموزشی که مورد عالقه دانشجو است. 

 بازخوردشیوه و زمان مناسب برای دریافت 



 نيازهای فراگيرنده اولویت بندی

 مرور برنامه روزانه دانشجویان قبل از هر یک از جلسات درمانگاه 

 :  می کند تاکمک 

به طور مداوم نیازهای فراگیرنده را ارزیابی کنید. 

 کنیدسؤاالتی که در طول زمان برای او پیش می آید را شناسایی. 

فعالیت های آموزشی خود را بر اساس نیازهای فراگیرنده تنظیم کنید. 



 آماده سازی

 آشناسازی فراگیرنده به بیمار و وظیفه ای که از او انتظار دارید درست قبل

 از مواجهه با بیمار

 

 با این کار فراگیرنده به نحو بهتری از زمان استفاده می کند در نتیجه کمتر

 .  برنامه کاری درمانگاه به هم می ریزد



 اجزای آماده سازی

وظیفه مورد نظر 

نقش استاد 

معرفی خالصه بیمار 

 فراگیرتوقع شما از 

دقیقه بیشتر طول نمی کشد 2تا  1این کار بین   



   آماده سازیمثال یك 

ساله است که برای ارزیابی   7بیمار بعدی که ویزیت می کنی یك پسر بچه “

دقیقه یك شرح حال  15انتظار دارم در . روتین یك بچه طبیعی مراجعه کرده

هدف دار، مرتبط با مراقبت های پیشگیری مورد نیاز برای این کودک از او 

در آن موقع من  . عروقی و سرو گردن اش را معاینه کنی -بگیری و سیستم قلبی

دقیقه به من  2وارد اتاق می شم و از شما می خوام که یافته های خودت رو در 

 ”.ارایه کنی
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 آموزش2.

 همراه با تعمقالگوی 

مشاهده عملکرد مدرس توسط فراگيرنده به همراه توضيحات مدرس 

 این روش آموزشی موثر به مدرس اجازه می دهد به کار معمول خود

در درمانگاه ادامه دهد، ضمن این که دانشجو به عنوان یک نظاره گر 

 .داردفعال در کنار او حضور 



الگوی همراه با تعمق 

 (  اعم از عامد یاغيرعامد)نسخه برداری فراگيرنده ازهرآن چه مدرس انجام می دهد

 باید با بحث کردن در مورد این که چه کاری را به چه شکلی و در چه مدرس

زمانی انجام می دهد در مورد آن چه به عنوان الگو انجام می دهد شفاف و باز 

 .عمل کند

 در نقش یک الگو، روش جستجو برای پيدا کردن جواب سؤاالتی را که

 .نمی دانند یاد بدهيد

 



 دقيقه ای 2مشاهده 

هدف از مشاهده را برای دانشجو توضيح بدهيد. 

شيوه انجام مشاهده را برای او توضيح بدهيد 

بيمار را از این که مشاهده صورت خواهد گرفت مطلع کنيد 

بدون ایجاد وقفه در روند تعامل فراگيرنده و بيمار به مشاهده بپردازید 

بدون ایجاد وقفه اتاق را ترک کنيد. 

به فراگيرنده بازخورد بدهيد 

برنامه ای برای یادگيری آینده فراگيرنده مشخص کنيد. 



 آموزش در حضور بيمار

 فراگيرنده در حضور بيمار، یافته های خود را به مدرس ارایه می کند

حضور بيمار و در پاسخ به ارایه فراگيرنده، آموزش استاد در و 

 .مورد نظر را ارایه می کند



 آموزش در حضور بيمار

 (مدرس: )در اتاق معاینه

از فراگیرنده در مورد تشخیص اش سؤال کنید 

با سؤال پرسیدن، توانایی استدالل بالینی فراگیرنده را ارزیابی کنید 

در این مواجهه، روی آموزش یک نکته آموزشی مرتبط تمرکز کنید 

 (  مدرس: )بیرون اتاق معاینه

اشتباهات را اصالح کنید. 

بازخورد مثبت بدهید 

روانی را به بحث بگذارید -موضوعات حساس اجتماعی.   



 پنج ریز مهارت آموزشی

از دانشجو بخواهید در مورد بیمار موضع بگیرد 

 از او بخواهید دالیل خود را بیان کند 

 آن چه خوب انجام شده است را تقویت کنید 

 در مورد اشتباهاتی که انجام داده است بازخورد دهید  . 

 یک اصل کلی را آموزش دهید.  
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 تعمق
بازخور

 د



 تعمق مدرس

 کندتعمق همان چيزی است که تجربه را به یادگيری تبدیل می: 

یادگیری مستقل 

تعمق تشویق شده توسط مدرس 

 کوچكتعمق در گروه های 

 



 تعمق مدرس

 ،نقش اساسی   تعمقپژوهش ها نشان داده اند که در چارچوب فعاليت های حرفه ای

 . دارند یادگيریدر تبدیل تجربه به 

 

 ارزیابی منصفانه و برنامه ریزی برای بهبود  مشاهده همراه با تعمقداشتن ویژگی ،

 .کیفیت عملکرد، اجزای اساسی موفقیت حرفه ای پزشکان و اعضای هیأت علمی دارد
 



 تعمق مدرس

اگر قرار است مدرس راهکارهایی برای ارتقای کيفيت خود بيابد، باید  

 در مورد فعاليت های آموزشی خود تعمق کند

 



 راهبردهای تعمق

بازبينی نوار ضبط عملکرد آموزشی خود 

یک دقيقه در هر روز برای این کار کنار بگذاریم 

در مورد مشخصات مدرسان ممتاز مطالعه کنيم. 

 



 بازخورد

  بازخورد فرایندی است مستمر برای ارایه اطالعات به منظور

 جهت دهی به عملکرد فراگيرنده
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