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 :فهرست مطالب

 

 مطهری شهید دانشگاهی جشنوارههشتمین  علمی کمیته اسامی

  
 مطهری شهید جشنواره کشوری  نامه آئین

 دانشگاهی فرآیندهای امتیازدهی جدول

 

 مطهری شهید دانشگاهی جشنواره هشتمین ارسالی به فرایندهای فهرست  

 مطهری شهید دانشگاهی جشنواره هشتمینو فرایندهای منتخب ارسالی  یندهایخالصه فرا

 

 فرایندهای برتر کشوری  هفت دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری

  



 رئیس جشنواره:

 ، دکتر تقی ریاحی   

 گلستان درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس

 

 دبیر جشنواره: 

 دکتر سیامک رجایی 

 معاون آموزشی دانشگاه

 

 ()به ترتیب حروف الفبا :هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری کمیته علمی

 سمت نام و نام خانوادگی

 گروه داخلیعضو هیات علمی  آقائی مهرداد دکتر .9

آموزش دانشکده مدیر دفتر توسعه  نیا احمدی امیررضا دکتر .1

 دندانپزشکی

 رییس دانشکده پزشکی تازیکی محمدحسین دکتر .3

 مسئول دفتر پژوهش در آموزش  ثناگو اکرم دکتر .4

 مسئول دفتر رشد و بالندگی اساتید   پاداش لیال .5

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش جویباری لیال دکتر .6

 دانشگاه

 معاون غذا و دارو جوشقانی حمیدرضا دکتر .7

 معاون آموزشی دانشکده پزشکی جهانشاهی مهرداد دکتر .8

 عضو  هیات علمی گروه عفونی خدابخشی بهناز دکتر .1

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه نیا خوش مسعود دکتر .93
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معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری  شریعتی علیرضا  .99

 و مامایی

 معاون  آموزشی دانشگاه دکتر سیامک رجایی .91

 عضو هیات علمی گروه کودکان زائری حسین دکتر .93

 عضو هیات علمی گروه جراحی فاضل عبدالرضا دکتر .94

 معاون آموزشی دانشکده بهداشت قنبری محمدرضا .95

 عضو هیات علمی گروه بیهوشی قورچائی ارازبردی دکتر .96

 معاون آموزش بالینی  عبداللهی نفیسه دکتر .97

 مدیر گروه زنان مبشری الهام دکتر .98

 معاون آموزش بالینی  مطهری محمدمهدی دکتر .91

 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده یزدی خدیجه دکتر .13

 هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهریاجرایی کمیته 

 فعالیت نام و نام خانوادگی

 علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر- دکتر لیال جویباری

 دانشگاه پزشکی

 دانشگاهی مسئول دبیرخانه جشنواره-

  ارهجشنو دبیرخانه کارشناس فاطمه محمودجانلو

 دکتر اکرم ثناگو 

 ، ساوری زهراجمالی، مرسده 

  معصومه  قاسمی،

سمیرا سعیدی، محمد  دانشجویان:

، عصمت سعیدی، آرش آرخی

 رضایی، مونا رضاپور اصفهانی

 اجرایی دبیرخانه جشنواره همکاران

 



 مطهری شهید آموزشی جشنواره کشوری نامه آئین

 و شناسائی برای و پزشکی آموزش عرصه اساتید تکریم و تجلیل منظور به مطهری شهید آموزشی جشنواره  

 جدید های فرآیند معرفی و ابداع نوآوری، همچنین و دانشگاهی کشوری، مطلوب آموزشی فرآیندهای معرفی

 .گردد می برگزار پزشکی آموزش ارتقاء منظور به

 :فرعی اهداف: 1 ماده

 کشور آموزش معزز اساتید ارزشمند زحمات به نهادن ارج( الف

 کشوری و دانشگاهی مطلوب های فرآیند شناسائی( ب

 دانشگاهها در آموزشی جاری فرآیندهای ارتقاء( ج

 کشوری و دانشگاهی جاری های فرآیند از یك هر برای کشوری استانداردهای تدوین( د

 .آموزشی کمك لوازم و دستگاهها و تجهیزات ، فرآیندها اصالح ابداع،( هـ

 منظور به کشور عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه در اجراء حال در آموزشی های فرآیند به توجه(و

 آنها از قدردانی

 بین و منطقه کشور، سطح در الگو عنوان به آن معرفی و آموزشی جدید های فرآیند طراحی و شناسائی( ز

 المللی

 در جهانی استناد مورد دانش و علم تولید در اساتید تر گسترده حضور جهت علمی مناسب فضای ایجاد( ح

  نشریات یا کتب

 کشور سطح در علم تولید در سالم رقابت فضای ایجاد( ط

 آموزشی کمك و آموزشی  موسسات و دانشگاهها اساتید برای شغلی جدید های فرصت ایجاد( ی

 تولید راستای در گذاری سرمایه هدایت و سرمایه جذب جهت آموزشی های فرآیند برای بازار ایجاد( ك

 علم

 آموزشی خدمات تبادل و ارائه برای بازار ایجاد( ل

 تعاریف:  2 ماده 

 برتر های فرآیند ارزیابی و بررسی پی در که شود می گفته اقداماتی مجموعه به: آموزشی جشنواره( الف

 و آموزشی وسایل یا و کشور عالی آموزش موسسات و دانشگاهها علمی هیات اعضاء توسط شده معرفی

 موسسات و دانشگاهها توسط حقوقی و حقیقی اشخاص یا و خصوصی بخش توسط شده تولید آموزشی کمك

 مطلوب آموزشی فرآیندهای و اساتید معرفی و شناسائی به منجر و. شود می انجام کشور عالی آموزش

 .گردد می کشوری آموزشی جشنواره در شرکت و دانشگاهی

 علمی هیئت اعضاء که شود می گفته یاددهی و یادگیری های فعالیت تمامی به: آموزشی فرآیندهای( ب

 حیطه در فرآیندها این.  گردد آموزشی( Out Put) داد برون و کیفیت افزایش موجبات تا دهند می انجام

 به و شناسائی...  و ارزیابی نوین های روش عرصه، در آموزش پایه، بالینی، علوم از اعم آموزشی گوناگون های

 .گردد می ابالغ دانشگاهها
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 اشخاص یا علمی هیئت اعضاء از یك هر توسط شده معرفی آموزشی فرآیند بهترین به: برتر فرآیند( ج

 .باشد رسیده مربوطه گروه تائید به که شود می گفته حقوقی یا حقیقی

 آئین این( 6) ماده موضوع دانشگاهی علمی کمیته منتخب برتر فرآیندهای به: دانشگاهی مطلوب فرآیند( د

 و حضور اجازه فرآیندها این .شود می گفته باشد جهانی( استانداردها) انتظار مورد های حداقل دارای که نامه

 .داشت خواهند را کشوری جشنواره سطح در رقابت

 بین از که نامه آئین این 11 ماده موضوع علمی کمیته منتخب فرآیندهای به: کشوری مطلوب فرآیند( هـ

 کشوری سطح در الگو عنوان به فرآیندها این. شود می گفته شوند، می انتخاب دانشگاهی مطلوب فرآیندهای

 .شد خواهند ترویج و معرفی

 خدمات و پزشکی علوم های دانشکده و درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای کلیه به(  و

 دانشگاهی سطح در که شده گفته دانشگاه نامه آئین این در عالی آموزش موسسات و درمانی بهداشتی

 .نمود خواهند برگزار را جشنواره

 :3 ماده

 لوازم کننده تولید های سازمان و موسسات کنند، می فعالیت پزشکی علوم با ارتباط در که دانشگاههائی کلیه

 می نمایند می فعالیت پزشکی علوم زمینه در که حقوقی و حقیقی اشخاص وکلیه آموزشی کمك و آموزشی

 .نمایند شرکت جشنواره این در توانند

 :4 ماده 

 . شد خواهد برگزار کشوری و دانشگاهی سطح دو در جشنواره این

 : 1 ماده 

 هیئت اعضاء توسط اعالمی برتر های فرآیند پذیرش به نسبت عمومی فراخوان طی هستند مکلف دانشگاهها

 آموزشی کمك یا آموزشی لوازم کننده تولید موسسات یا مربوطه گروه تائید از پس نامبرده همکاران یا علمی

 .نمایند معرفی دانشگاهی جشنواره در را آنها و نمایند اقدام

 متشکل دانشگاهی علمی کمیته توسط عالی آموزش موسسات و دانشگاهها در مطلوب فرآیندهای:  6 ماده

 .شد خواهند انتخاب بررسی از پس شده معرفی برتر فرآیندهای تمام بین از ذیل اعضای

 جشنواره رئیس عنوان به دانشگاه رئیس _ 1

 جشنواره دبیر عنوان به دانشگاه آموزشی معاونت _ 2

 دانشگاهی جشنواره دبیرخانه مسئول عنوان به دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر – 3

 گروه مدیر ترجیحاً رئیس انتخاب به شده معرفی برتر فرآیند به مربوط آموزشی گروه اعضاء از نفر دو _ 4

 باالتر و دانشیاری مرتبه با اساتید از یکی و مربوطه

 دبیر انتخاب به شده معرفی برتر فرآیند به مربوط رشته ممتاز دانشجویان از نفر یك _ 1

 ریاست انتخاب و آموزشی معاونت معرفی با باالتر و دانشیاری مرتبه با علمی هیئت اعضاء از نفر دو _ 6

 دانشگاه

 دانشگاه مداوم آموزش دبیر – 7



 به مربوط موضوع طرح صورت در آموزشی کمك و آموزشی وسایل کننده تولید موسسات از نفر یك _ 8

 مربوطه اتحادیه استانی مسئول انتخاب به موسسات آن

 در آنها از و گردند می معرفی کشوری جشنواره در شرکت جهت دانشگاهی منتخب فرآیندهای:  7 ماده

 .آید می عمل به تجلیل دانشگاهی سطح

 و آموزشی گروه برای علمی هیات عضو ارتقاء برای امتیاز  تشویقی، پایه آموزشی، امتیازات اعطاء : 8 ماده 

 و دانشگاه هزینه با ها کنگره در شرکت و مطالعاتی فرصت کتابچه، چاپ در، تسریع ، دانشگاه ، دانشکده

 معاونت توسط که بود خواهد ای نامه آئین موجب به کشوری و استانی منتخبین به اعتباری و نقدی جوایز

 .شد خواهد ابالغ و تصویب پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت آموزشی

 دانشگاهی جشنواره برگزاری با سال هر اردیبهشت در آموزشی هفته اول روز سه در دانشگاهها:  9 ماده

 .نمایند می اقدام خود برتر آموزشی های فرآیند از تجلیل و معرفی به نسبت

 .باشد می بالمانع دعوت صورت در جشنواره در بهداشت وزارت نمایندگان یا و نماینده حضور:  تبصره

 در مستقر جشنواره دبیرخانه به را جشنواره اجراء و انتخاب نحوه از مکتوبی گزارش دانشگاهها:  تبصره

 .نمایند می ارسال آموزشی معاونت

 .شد خواهد پرداخت و تامین دانشگاهها اعتبارات محل از جشنواره به مربوط های هزینه:  11 ماده 

 .باشد می بالمانع جشنواره برگزاری برای مالی تامین گروههای و مالی های کمك جذب:  1 تبصره

 .گردد می بینی پیش دانشگاهها بودجه در الزم اعتبارات جشنواره این اجرای منظور به ساله همه:  2 تبصره

 نیز جاری ازفرآیندهای خارج و روندها نوع در محدودیت بدون برتر آموزشی فرآیند معرفی:  11 ماده 

 .نماید معرفی تواند نمی را آموزشی فرآیند دو از بیش حقیقی شخص هر ولی بوده مجاز

 آموزشی  های فرآیند معرفی در محدودیتی آموزشی کمك و آموزشی لوازم کننده تولید موسسات:  1 تبصره

 .ندارند خود برتر

 فرآیند معرفی و بررسی به نسبت فقط باشند می مجاز دانشگاهها نامه، آئین اجرای اول سال دو در:  2 تبصره

 حقوقی و حقیقی اشخاص توسط شده معرفی برتر های فرآیند الزاماً آن از پس و نماید اقدام دانشگاهی های

 .شد خواهند پذیرش نیز

 می اعالم بود خواهد سال هر اردیبهشت 12 به منتهی که بهداشت وزارت توسط آموزش هفته:  12 ماده

 .گردد

 فرایند سنجش برای( 11 ماده موضوع) کشوری علمی کمیته توسط الگو و استاندارد های فرآیند:  13 ماده 

 .گردد می ابالغ دانشگاهها به کمیته آن رئیس توسط و شناسائی دانشگاهی سطح در ها

 بین از و بررسی ذیل اعضاء از متشکل کشوری علمی کمیته توسط دانشگاهی مطلوب فرآیندهای:  14 ماده

 .شد خواهند انتخاب کشوری مطلوب های فرآیند آنها
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 رئیس عنوان به بهداشت وزارت آموزشی معاونت _ 1

 رئیس نایب عنوان به علمی هیات امور مرکز رئیس _ 2

 پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز رئیس _ 3

 داشته تبحر آموزش زمینه در که آموزشی معاونت انتخاب به تمامی استاد مرتبه با اساتید از تن سه _ 4

 .باشند

 علمی هیات امور مرکز رئیس انتخاب به دبیر عنوان به نفر یك _ 1

 آموزشی معاون انتخاب به آموزشی معاونین از نفر 1 _ 6

 آموزشی معاونت انتخاب به ممتاز فراگیران از نفر دو _ 7

 و داروسازی بهداشت، و پایه علوم دندانپزشکی، عمومی، پزشك تخصصی، پزشکی های دبیرخانه دبیران _ 8

.... 

 سال هر اردیبهشت 12 و 11 روزهای در که کشوری جشنواره در کشوری مطلوب های فرآیند:  11 ماده

 .آمد خواهد عمل به تجلیل و تقدیر و آنها از معرفی گردد، می برگزار

 شود، می پا بر کشوری جشنواره جنب در که نمایشگاهی در دانشگاهی مطلوب فرآیندهای تمام  : تبصره

 .گردند می معرفی مربوطه دانشگاههای توسط

 .شد خواهد پرداخت و تامین بهداشت وزارت اعتبارات محل از کشوری جشنواره های هزینه:  16 ماده

 .است بالمانع جشنواره برگزاری برای حقوقی و حقیقی اشخاص از کمك جذب:  1 تبصره

 بهداشت وزارت بودجه در الزم اعتبارات مطهری شهید آموزشی جشنواره اجرای منظور به ساالنه:  2 تبصره

 .گردد می بینی پیش

 ذیل اعضاء از متشکل جشنواره اجرای کمیته کشوری جشنواره های برنامه اجرای و هدایت برای:  17 ماده

 اقدام کشوری جشنواره برگزاری با مرتبط کارهای اجرائی و تصویب و بررسی به نسبت تا گردد می تشکیل

 .نماید

 رئیس عنوان به آموزشی معاونت - 1

 رئیس نایب عنوان به علمی هیات امور مرکز رئیس - 2

 دبیر عنوان به علمی هیات امور مرکز رئیس انتخاب به نفر یك - 3

 دانشجویی امور و آموزشی معاونت اجرایی معاون - 4

 پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز رئیس انتخاب به EDC کارشناس نفر یك - 1

 .است بالمانع خصوصی بخش به اجرائی کارهای از بخشی واگذاری:  1 تبصره 

 .گردد می تشکیل متناظر عناوین با اجرائی کمیته دانشگاهها در:  2 تبصره

 انجام مسئولیت آموزشی محترم معاونت حکم با و علمی هیات امور مرکز رئیس پیشنهاد به نفر یك: 18 ماده

 مرتبط سازمانهای و نهادها با تا. داشت خواهد عهده به را کشوری جشنواره عمومی روابط و تبلیغاتی امور

 .آورد عمل به را الزم هماهنگی

 .گردید ابالغ آموزشی محترم معاونت توسط و تصویب تبصره 11 و ماده 19 در نامه آئین این: 19 ماده



aac.behdasht.gov.ir/uploads/179_331_Ayeen_Jashnvareh.htmhttp:// 

 

  

  

http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/179_331_Ayeen_Jashnvareh.htm
http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/179_331_Ayeen_Jashnvareh.htm
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 جدول امتیاز دهی فرآیندهای آموزشی دانشگاهی و کشوری

 هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

 فرآيند: كد         عنوان فرآيند:

فرآيندي مورد داوري قرار مي گيرد كه حداقل دو نيم سال تحصيلي اجراء و مورد ارزشيابي قرار گرفته باشد توجه : 

 .و جزو فرآيندهاي برتر كشوري ادوار گذشته نباشد

حداكثر  تعريف و توصيف شاخص عنوان شاخص رديف

 امتياز

امتياز داده 

 شده

 بيان اهميت، ضرورت و كاربرد انجام كار براساس  بيان مساله 1

 4نياز سنجي هاي انجام شده و بررسي متون )نيازسنجي تا 

 امتياز(  4بقيه موارد تا  –امتياز 

8  

اهداف فرآيند به صورت روشن، قابل اندازه گيري ، متناسب  اهداف  2

 با نياز و واقع بينانه

5  

 كشوري يا  بار در سطح دانشگاهي، ارائه كار براي اولين سطح نوآوري 3

 نمره( 5بين المللي )هر سطح تا 

15   

انطباق با سياستهاي باال  4

 دستي

فرآيند تا چه حد كشور را به هدف مرجعيت علمي در منطقه 

نزديك مي كند )به يكي از اسناد باالدستي موجود رفرنس 

 داده شود(

11  

  12 متناسب با اهدافاستفاده از روش علمي و  روش انجام كار 5

  12 محصول يا بروندادهاي فرآيند نتايج كار 6



چاپ در نشريات علمي يا ارائه گار در مجامع علمي )مجالت  معرفي فرآيند 7

ارائه  -امتياز 8، مجالت سطح دو و سه –امتياز  11سطح يك، 

 امتياز( 6در سمينارها و ساير گردهمايي ها 

11  

ارزشيابي نقادانه  8

 فرآيند

بررسي گزارش مجري و تائيديه هاي مربوطه از ارزشيابي 

 كار

11  

  8 قابليت اجرا در ساير مراكز آموزشي قابليت تعميم 9

استمرار اجراي فرآيند در برنامه هاي جاري آموزشي  استمرار فرآيند 11

حداقل يك نيمسال تحصيلي )به ازاي هر نيمسال تحصيلي تا 

 امتياز( 5/1

11  

  111  111امتياز كل از  11

 

 امضاء:        نام و نام خانوادگي داور:
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 دهی تولیدات آموزشیجدول امتیاز

 جشنواره آموزشی شهید مطهری 

 
توليداتي مورد داوري قرار مي گيرد كه حداقل يكسال مورد بهره برداري قرار گرفته و مورد ارزشيابي قرار گرفته 

 دوره گذشته نباشد. باشد. جزو توليدات برتر كشوري

 

رد

 يف
حداكثر  تعريف و توصيف شاخص عنوان شاخص

 امتياز

امتياز داده 

 شده

  11 بيان اهميت و ضرورت محصول توليد شده بيان مساله 1

اهداف به صورت روشن و متناسب با محصول توليد  اهداف توليد محتوا 2

 شده

5  

3  

 

 سطح نوآوري

 اختراع

 

 

  31 سطح بين المللي

 21 سطح كشوري

 11 سطح دانشگاهي

 ساير موارد )كتاب ،

 نرم افزار ، مولتي مديا و ....( 

  21 سطح بين المللي

 15 سطح كشوري

 11 سطح دانشگاهي

انطباق با نقشه جامع  4

 علمي

  11 با ذكر بند مربوط

5  

تاثير گذاري محصول از 

 بعد آموزشي

  25 سطح بين المللي

  21 سطح كشوري

  15 سطح دانشگاهي



  11 سطح دانشكده

ارزيابي كلي توليد  6

 آموزشي

از نظر شكلي و ساختاري با رويت محصول )فيلم 

 براي وسايل غير قابل انتقال(

21  

  111  جمع امتياز 7

  وزارت بهداشت ، اختراع بايستي شماره ثبت رسمي اختراع و يا تائيد معاونت فن آوري و تحقيقات و يا
 درمان و آموزش پزشكي را داشته باشد

 

 

 تاريخ و امضاء:       نام و نام خانوادگي داور:
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  دبیرخانه درون دانشگاهی بهعناوین فرآیندهای ارسال شده 

 هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

حیطه 

 فرآیند

فرایندهای  دانشکده صاحبان فرآیند عنوان فرآیند

 منتخب درون

 دانشگاهی

بازنگری 

کوریکوبوم 

و برنامه 

ریزی 

 درسی

یازسنجی آموزشی بدو ورود کارورزان، ن .1

طراحی و اجرا دوره آموزش مهارت های تئوری و 

 بالینی جهت شروع دوره اینترنی کودکان

دکتر مهناز فوالدی 

 نژاد 

 و همکاران

 * پزشکی

 

روش های 

و تکنیک 

های 

 آموزشی

2. TBL  گامی به سوی ارتقاء کاربرد دانش و

دانشجویان پزشکی گروه  مهارت یادگیری تیمی

 انکولوژی کودکان

دکتر نرگس بیگم میر 

 و همکاران هبهانیب

  پزشکی

فرآیند تدوین ساماندهی و اجرای روش  .3

تدریس یادگیری مبتنی بر تیم در درس روش 

 تحقیق دانشجویان پرستاری دانشگاه گلستان

 ودکتر اکرم ثناگو 

 همکاران

 پرستاری و 

 مامائی

 

تدریس با رویکرد آموزش مبتنی بر تیم  .4

فرآیندی برای توانمند سازی دانشجویان 

 کارشناس پرستاری در درس بهداشت روان

مهناز مدانلو و  دکتر

 همکاران

پرستاری و 

 مامائی

 

تدریس با رویکرد آموزش تلفیقی استاد و  .5

یادگیری دانشجویان اتاق در  دانشجو محوری

 عمل دانشگاه گلستان

  پیراپزشکی الیاس بهادر و همکاران

 های فرصت در یاددهی های چالش .6

 بر مبتنی یادگیری از گیری بهره: یادگیری اندک

 (.Jigsaw) جیگسا مساعی تشریک و همکاری

مریم چهره گشا و 

 همکاران

  پیراپزشکی

آموزش مبتنی بر شواهد با رویکرد  .7

پاسخگویی به سئواالت بالینی در کارورزی 

 ودکتر اکرم ثناگو 

 همکاران

  پرستاری و 



 پرستاری بهداشت جامعه
 مامائی

 مرجعیت

 و رهبری 

و مدیریت 

 آموزشی

 

مدیریت یادگیری خود هدایت شونده  .8

self direct پایان  با برگزاری مستمر امتحان

کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی هوشبری 

مرجع بیهوشی میلر و نکات کلیدی برگرفته کتاب 

از آن به منظور ارتقاء توانمندی های علمی و 

 عملی در بالین

دانشکده  فوزیه بخشا و همکاران

 پیراپزشکی

 

تبادل تجارب آموزشی بین دانشگاهی  .9

جهت ارتقاء یادگیری دستیاران به منظور آمادگی 

 برای آزمون بورد

مهردادآقایی و  دکتر

 همکاران

  پزشکی

توانمند سازی دانشجویان با استفاده از  .11

 برپایی المپیاد حیطه نظام سالمت

دکتر اکرم ثناگو و 

 همکاران

پرستاری و 

 مامایی

 

توانمندسازی دانشجویان با استفاده از  .11

ارتباطات بین رشته ای در جهت حرکت به سوی 

 ابداعات و اختراعات

دکتر اکرم ثناگو و 

 همکاران

پرستاری و 

 مامایی

 

هدایت و رهبری کارآموزان در عرصه  .12

پرستاری به افشای خطاهای مراقبتی از طریق 

 نوشتن حکایات بالینی

و  دکتر اکرم ثناگو 

 همکاران

پرستاری و 

 مامایی

 

  

سنجش، 

ارزشیابی  و 

اثر بخشی 

 آموزشی

فرآیند آموزشی استفاده از سناریو در  .13

علوم کارشناسی  تدریس واحد قارچ دانشجویان

آزمایشگاهی به همراه ارزشیابی با روش آزمون 

 عینی الکترونیک ساختارمند

  دکترفرهاد نیک نژاد

 و همکاران

 پیراپزشکی

 

 

برگزاری آزمون الکترونیک در مرحله  .14

دانشجویان بهداشت عمومی  پیش کارورزی در

 پیوسته و ناپیوسته

دکتر عبدالرحمان 

 چرکزی

 و همکاران 

 

 پیراپزشکی

 

 

تدوین و اجرای و ساماندهی ارزشیابی  .15

 Mini-CEXو  DOPS مهارت های بالینی به شیوه

در درس کارورزی در عرصه پرستاری بهداشت  

 جامعه

 و همکاران دکتر ثناگو

 

پرستاری و 

 مامایی
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نوآوری در طراحی و ارتقاء کیفیت  .16

کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی 

 ناپیوسته

 و دکتر علی ظفرزاده

 همکاران

پرستاری و 

 مامایی

 

مشاوره و 

 راهنمایی

ارائه مشاوره الکترونیکی و مدیریت  .17

یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد در درس 

روش تحقیق  و رساله از طریق به کارگیری 

 "رایانامه"فناوری اطالعات تعدیل شده 

 دکتر اکرم ثناگو 

 و همکاران

 پرستاری و

 مامائی

 

مراکز مطالعات و  مشاوره و راهنمایی .18

توسعه آموزش دانشگاه در بازخوانی و بازبینی 

 طرح درس براساس آموزش پزشکی جامعه نگر

مرکز مطالعات و 

 توسعه 

 آموزش علوم پزشکی

 دانشگاه گلستان 

معاونت 

 آموزشی

 

 فعالیت های

 فرهنگی و

امور تربیتی 

 اجتماعی

 

آموزش مهارت های سخنوری و فن بیان  .19

اجتماعی بندورا در  یادگیریبراساس نظریه 

دستیاران گروه کودکان گامی به سوی آموزش 

 و اجتماعی پزشکی فرهنگی، تربیتی

 دکتر محمدرادگودرزی 

 و همکاران

  پزشکی

اتنوگرافی پزشکی ایران رویکردی برای  .21

 با پزشکی نوین تلفیق پزشکی خانگی

 پرستاری  دکتر ثناگو و همکاران

 و مامائی

 

قوانین و 

 مقررات

 

استفاده از نظریه اسکینر در اجرای قوانین  .21

و  مقررات آموزشی جهت تقویت رفتار حضور و 

مشارکت فعال دانشجویان پزشکی در کالس های 

 بدو ورود به دوره کارورزی و کارآموزی

 دکتر محمدرادگودرزی

 و همکاران 

  پزشکی

 تمحصوال

 آموزشی

 دکتر لیال جویباری  وبالگ زندگی با نوروفیبروماتوز .22

 و همکاران

معاونت 

 آموزشی

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه

 فرآیندها 
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 فرايند منتخب درون دانشگاهي

 

نیازسنجی آموزشی بدو ورود کارورزان؛ طراحی و اجرا دوره آموزش  نوان فرآیند:ع-9

 مهارت های تئوری و بالینی جهت شروع دوره اینترنی کودکان

 نژاد سمیه جعفری ، لیال پاداش، مهناز فوالدی نژاد، دکتر حسین زائری، نصیبه رجبیصاحبان فرآیند:  دکتر 

، دکتر امیراسماعیل آلیاری، دکتر سیدعلی آقاپور ،دکتر حسن اسمعیلی، دکترنجم الدین کالنتری همکاران فرآیند:

دکتر نرگس بیگم ، یاندکتر سپیده عموئ ،دکتر بارانك صفائیان ،دکتر صفا آریان نژاد، دکتر فاطمه چراغعلی

دکتر احسان ، دکتر آرزو میرفاضلی، دکتر محمد سبحانی، دکتر سکینه محمدیان ،دکتر محمد رادگودرزی، میربهبهانی

 رویا سوداگر ، کالنتریهالسی، دکتر منیرالسادات برکاتی، عالئی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز اموزشی درمانی کودکان طالقانی محل اجرای فرآیند:

 : تدوین و بازنگری برنامه های آموزشیگروه فرآیندی

  93-94نیمسال اول و دوم  : اجراتاریخ 

 

  مقدمه و بیان مسئله: 

در میان مراحل پیوسته آموزش پزشکی، دوره کارورزی یا همان اینترنی را می توان مهم ترین مرحله نامید که 

کند. هر چه وارد مرحله عملی شده و خود را در نقش یك پزشك آینده احساس میدانشجو از مرحله نظری 

و چه از نظر علمی وارد این مرحله شوند، به نحو بهتری دانشجویان پزشکی با آمادگی بهتری، چه از نظر عملی 

ز مهمترین دوران خواهند توانست وظایف محوله خود را در مسیر درمان بیماران به انجام رسانند. این مقطع، یکی ا

در بالین، سعی  تحصیل هر دانشجوی پزشکی است؛ به این معنی که دانشجویان با تکیه بر علم و اتکای به کار عملی

ی شغلی خویش دارند به طوریکه تخصص و تبحر درآینده را مرهون تالش در این در پیشرفت و سازگاری با آینده

 .دوره می دانند

 این البته که آورند می فراهم دانشجویان برای را خوبی یادگیری تجارب مراکزسرپایی و هابیمارستان منظور بدین

 یادگیری طرفی از اشند،ب نمی کافی و مناسب بالینی، هایتکنیك تمرین انجام و مهارتها آموزش برای همیشه هامحیط

 به رودو بدو در دانشجو استرس آموزشی، فضای تراکم دانشجو،کمبود جمله هایی از محدودیت دارای بیمار بالین بر

 آسان مطلوب آموزشی اهداف به دستیابی امکان وضعیت این با باشد،که می بیمار حقوق نظرگرفتن در و بالینی محیط

 کالس بین خالء که است پلی مانند یاساسی بالین های مهارت آموزش که معتقدند همکاران و نیکیآل .گردد می

 .کند می پر را بالین محیط و درس های

 های دانشکده محوری های برنامه از مهمی بخش و پزشکی آموزش کلیدی جزء بالینی های مهارت بنابراین پرورش

دهد. ازسویی دیگر، وزارت بهداشت و سیستم های دولتی وابسته به آن، مانند دانشگاه های  می تشکیل را پزشکی

دارند، تا به این وسیله، زمینه های اتالف هزینه ها و فرصت علوم پزشکی، سعی در بهبود هرچه بهتر شرایط آموزشی 



ها تواند به کاهش اتالف هزینه نتیجه آن که بهبود روند تحصیل مقطع بالینی، می. یادگیری  را به شدت کاهش دهند

 .های دیگر بهداشتی فراهم آورد بیانجامد و به این وسیله زمینه ی سرمایه گذاری مناسب را در قسمت

ه است که میزان مهارت های عملی دانشجویان درغم اهمیت این موضوع، نتایج مطالعات گوناگونی نشان دا علی 

پزشکی رضایت بخش نمی باشد. نتیجه ی مطالعه ای در بابل نشان داده است که کارورزان  و دستیاران در ثبت 

ویان پزشکی و دستیاری در اخذ شرح پرونده های بیماران عملکرد ضعیفی دارند. همچنین در بررسی عملکرد دانشج

حال و معاینات فیزیکی بیماران دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشجویان از عملکرد ضعیفی و متوسطی برخوردار 

سال به منظور ارزیابی مهارت  1در مطالعه ای که در یکی از  دانشگاه های علوم پزشکی انگلستان به مدت  بودند.

پزشکی پیش از ورود به دوره بالینی انجام شده است، نشان داده که آموزش مهارت  های عملی اصلی دانشجویان

 های بالینی قبل از ورود دانشجویان به دوره بالینی الزم به نظر می رسد.

های تحصیالت تکمیلی و نهادهای صادرکننده مجوز، ی گذشته دانشکده های پزشکی، برگزارکنندگان برنامهدر دهه

برای طراحی و اجرای روش های صحیح و قابل اعتماد در زمینه ی توانمندی کارآموزان و  تالش های جدیدی

( به حداکثر رساندن قابلیت های 1: چنین ارزیابی هایی سه هدف اصلی دارند .پزشکان شاغل انجام داده اند

از جامعه از طریق  (حفاظت2فراگیرندگان و پزشکان از طریق پویا نمودن و جهت دهی برای یادگیری های آینده. 

( فراهم نمودن پایه ای مناسب برای انتخاب داوطلبان دوره های 3شناسایی پزشکان ناتوان در حرفه ی طبابت 

 پیشرفته و تحصیالت تکمیلی.

به هر حال اگر ما اطمینان داریم که کسب توانمندی بالینی،کیفیت مراقبت از بیمار را ارتقا میدهد، بنابراین هزینه آن 

 ز باید بپردازیم.را نی

گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز با توجه به اهمیت آموزش مهارت های بالینی و ضرورت برگزاری 

های آموزش مهارت های بالینی را دوره 1389های ارتقای آمادگی و توانمندی های دانشجویان پزشکی از سال دوره

دقیقه ای از  41ها به صورت کالسهای پزشکی برگزار کرد. این دورهاز شروع دوره اینترنی در جهت توسعه آموزش 

ماه  برای آمادگی کارورزان از هنگام ورود به دوره بالینی اطفال بوده است.  2به مدت  8:11صبح الی  7:31ساعت 

ند، در با چالش ها و مشکالتی روبرو شد 1392علیرغم آن اعضای هیئت علمی گروه اطفال با ارزیابی آن در سال 

های تئوری و بالینی بدو ، دوره آموزش مهارت 1387نتیجه بر آن شدند با بازنگری مجدد فرآیند آموزشی سال 

 ورود را به صورت کارگاه تئوری و عملی سه روزه برگزار کنند و اثر بخشی آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
  

و اجرا دوره آموزش مهارت های تئوری و بالینی جهت : نیازسنجی آموزشی بدو ورود کارورزان ؛ طراحی  هدف کلی

 شروع دوره اینترنی و دستیاری کودکان

 اهداف اختصاصی :

 افزایش توانمندی های دستیاران وکارورزان رشته پزشکی قبل از ورود به بخش بالینی کودکان

 سالمت دستیابی به اهداف کارورزی  و دستیاری دوره کودکان در نقش ارائه خدمات در سیستم

 دستیابی به اهداف کارورزی و دستیاری دوره کودکان در نقش حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه

 افزایش توانمندی های دستیاران وکارورزان رشته پزشکی در ارائه آموزش و توصیه های الزم به والدین کودکان
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 سایی داروها، مدت درمان و ... (دوز داروها، شنا) آشنایی دستیاران و کارورزان با اصول صحیح نسخه نویسی

 گذاری بیماران بستریOrderافزایش مهارت کارورزان و دستیاران در 

 کاهش خطاهای علمی و عملی دستیاران و کارورزان در محیط بالینی

 یادگیری مطالب بیشتر در زمان کوتاهتر

 دستیاری کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس دانشجویان در ورود به دوره کارورزی و

 روش اجرا:

دقیقه ای را  41صورت کالسهای   1389جهت آمادگی بدو ورود کارورزان به دوره بالینی کودکان، این گروه از سال 

از آنجا که هر فرآیندی در طی اجرا چالش ها و  ماه  برگزار نمودند. 2به مدت  8:11صبح الی  7:31از ساعت 

بررسی های انجام شده دارای مشکالتی بوده است، که به شرح ذیل می  مشکالتی دارد ،این فرآیند آموزشی در طی

 باشد؛

نیازبه برنامه ریزی منظم، حضور اساتید بدلیل تکرار برنامه هرسه ماه یك دوره با توجه به تعداد کم اعضای هیئت 

 علمی

 وکارشناس متخصص انسانی نیروی کمبود

 دانشجویان و اساتید از بعضی انگیزه کاهش و آگاهی عدم

 لجستیك تدارکات و هماهنگی مشکالت

 کمبودفضای فیزیکی مناسب

سال مشکالت دیگری نیز از  4عالوه بر آن طی ارزیابی  و نیازسنجی های انجام شده این دوره های آموزشی در طی 

نویسی به علت قبیل؛ اتالف وقت دانشجویان و نداشتن فرصت کافی دانشجویان برای راند های صبحگاهی و پرونده 

شروع زودهنگام کالسهای مربوطه و با توجه به طوالنی بودن مدت کالسها عمالً در افزایش مهارت تئوری و عملی و 

 برخورد با بیماران در بدو ورود به دوره بالینی )یك تا دو ماه اول( تأثیر کمتری داشته است.مشاهده شد.

هیئت علمی بر آن شدند با بازنگری فرایند قبلی، کارگاه هایی  بنابراین گروه کودکان  در طی جلسه ای با اعضای

بار( و دستیاران  جهت آمادگی و توانمندسازی کاروزان و کارآموزان در ابتدای ورود به بخش بالینی )هر سه ماه یك

میم در ابتدای ورود سال یك  جهت افزایش مهارتهای  تئوری و بالینی برگزار نمایند. صورت جلسه مذکور و تص

نهایی در مصوبات آن جهت انجام هماهنگی های الزم به ریاست محترم دانشکده پزشکی، معاون آموزشی دانشکده و 

Skilllab .جهت برگزاری و تحویل تجهیزات آموزشی ارسال گردید 

نام استاد این کارگاه ها شامل کارگاه تئوری و عملی بوده است. برنامه زمانبندیآن در ابتدا شروع دوره، همراه با 

مربوطه، نام دستیار و مبحث مربوط به هریك با تاریخ مشخص، توسط گروه آموزشی با همکاری دستیاران کودکان 

تدوین گردید. سپس برنامه به تمامی کارورزان از طریق بورد آموزشی و دفتر آموزش مرکز آموزشی درمانی 

و  9/11/93 – 2/7/93و  1/7/93ها ی تئوری   کودکان طالقانی اطالع رسانی شد. تاریخ زمان برگزاری کالس

 18/9/93- 11/11/93، همچنین زمان برگزاری کالس های عملی   11/11/93



نفر از دانشجویان شرکت کردند.  38نفر از دانشجویان  و در دوره دوم کارگاه   31همچنین در دوره اول کارگاه 

نمره پایان  4ه ها الزامیست و داشتن گواهی شرکت در آن بعالوه به دانشجویان اعالم گردید، شرکت در این کارگا

 را به خود اختصاص میدهد. Log bookتئوری و عملی( در وان شرکت در برنامه های آموزشی )دوره با عن

 نویسی Orderکارگاه تئوری و عملی نسخه و 

برنامه ریزی گردید. در روز اول نسخه نویسی  13صبح لغایت  8برنامه زمانبندی کارگاه در دو روز از ساعت 

گذاری بیماریهای شایع بستری تمرین می  Orderمباحث شایع درمانگاهی و اورژانسی بیماران سرپایی و در روز دوم 

 Caseتظاهرات بالینی و راههای تشخیصی آن با ارائه شود. در کارگاه عالوه بر اشاره کوتاه به بیماری مورد بحث و 

های مختلف درمان مناسب ارائه گردید، همچنین نحوه نسخه نویسی همراه بادوز و مدت مصرف دارو و توصیه های 

، گاه( برای آشنایی سایر کارورزانالزم به والدین و اشکال مختلف داروئی موجود در فارماکوپه کشور )موجود در کار

 در اساتید بیمار تمرین شد. orderآموزش داده شد. در پایان جلسه نحوه نگارش نسخه و یا  ران و کارآموزاندستیا

 را نیز در بحث ها دادند. فراگیران سایر پرسیدن با جلسه طول

 کارگاه عملی مهارتهای بالینی

با ارائه اساتید در یك دوره و در دوره های بعد توسط دستیاران و  13صبح لغایت  8این کارگاه یك روزه از ساعت  

پرستاران برنامه ریزی گردید. در این کارگاه پروسیجرهای ضروری مندرج در الگ بوك )بر اساس مصوبات 

ه( ارائه گردید. عناوین پروسیجر ها وزارتخان 21/1/1388چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ 

ز پالس اکسی متری و .... می ، سوپراپوبیك، اندازه گیری فشارخون نوزاد و بزرگسال، استفاده ا LPشامل : تزریقات، 

که این مهارتها در محیط شبیه سازی شده بر روی مانکن ها آموزش داده و تمرین شد. از آنجا که مهارت های  باشد

 ز مهم ترین و رایجترین اقدامات عملی پزشکی بین کارورزان و دستیاران می باشد.نام برده شده ا

روز از برگزاری کارگاه تئوری، جهت ارزشیابی دوره های برگزار شده،  امتحان کتبی بصورت معرفی  11پس از 

Case از نمره پایان دوره  با تاکید بر ارائه درمان و نسخه نویسی مناسب برگزار میگردد. نتیجه این امتحان قسمتی

 کارورزان را شامل می شود. 

در  ارزیابی گردید. Osceو در پایان دوره به روش  Dopsمهارتهای بالینی کارورزان نیز در طی دوره به روش 

ه ها توسط فراگیران انجام ان رضایت و کاربردی بودن این دورنهایت پس از اجرای هر دوره نظرسنجی در مورد میز

حاصل از این نظرسنجی را در هر دوره به اساتید و مدرسان مربوطه انعکاس داده شد که فرم های نظر  گرفت. نتایج

 سنجی به پیوست می باشد. 

  نتایج پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند:

به منظور بررسی نظرات فراگیران در مورد اثربخشی این دوره ها ، فرم  نظرسنجی طراحی گردید. تجزیه و تحلیل 

فرم ها نشان داده است که کارورزان اظهار دارند برگزاری این دوره ها در ابتدای شروع دوره بالینی اطفال باعث 

بالینی می گردد و اعتماد به نفس آنان را در برخورد با افزایش انگیزه و عالقه آنان در انجام مهارت های عملی و 

بیماران و محیط بالینی افزایش می دهند.  همچنین آنان بیان کردند با آمادگی علمی و عملی بیشتری به بخش بالینی 

 کودکان می روند. 
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ارت تدریس آنان می استفاده نمودن از دستیاران در تدریس مباحث در دوره دوم، عالوه بر اینکه باعث تقویت مه

 گردد، همچنین همکاری در این دوره ها موجب ارتقاء یادگیری و مهارتهای بالینی آنان می شود. 

 

 از دیگر پیامد و نتایج حاصل از این فرآیند:

ها و آزمون کتبی و شرکت مجدد در شروع دوره کارورزی،  شرکت اجباری کارآموزان پزشکی در این کارگاه-

 ان را در شروع دوره مذکور فراهم نموده است.آمادگی بیشتر آن

 کاهش خطاهای علمی و عملی دستیاران، کارورزان در بخش بالینی کودکان

 افزایش پشتکار در یادگیری دروس عملی

 گذاری بیماران و برخورد مناسب با آنان Orderافزایش مهارت در نسخه نویسی و 

 بخشی از برنامه توسط رزیدنتهای اطفال وسیله اجرایه ب "آموزش آبشاری"پیاده سازی روش

 ارتقاء کیفیت سالمت و درمان در جامعه

 :سطح اثرگذاری

تاثیر آن ابتدا در دانشکده پزشکی و سپس در دیگر دانشکده ای دانشگاه بود و البته با استفاده از نتایج انتشار یافته 

 می تواند در سطح آموزش دانشجویان در دیگر دانشگاه های کشور نیز استفاده گردد. 

 :انطباق سیاست های باال دستی

آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتقا سطح کمی و  با توجه به به اینکه یکی از اهداف کوریکولوم

کیفی آموزش می باشد لذا این کارگاه به جهت ارتقاء سطح کیفیت علمی و عملی دستیاران، کارورزان و کارآموزان 

ه در بدو ورود به بخش بالینی کودکان طراحی شده است و هدف باالبردن توان علمی و عملی فارغ التحصیالن رشت

پزشکی می باشد. همچنین این فرآیند با رسالت تربیت نیروی انسانی کارآمد در دانشگاه ها و روح حرفه ای گری در 

گروه پزشکی و پاسخگویی به نیازهای جامعه که از اهداف بخش بهداشت و درمان در نقشه سالمت کشور می باشند، 

 منطبق است.

  چالش ها و مشکالت اجرایی فرآیند:

مشکالت موجود در برگزاری این دوره ها کمبود امکانات جهت انجام مهارتهای بالینی به صورت کامل باشد، از جمله 

که باعث آموزش  ناقص برخی از پروسیجرها می گردد. همچنین به علت اجرای برنامه در مرکز آموزشی درمانی ، 

جهت بیماران مجبور به ترك جلسه در برخی موارد مدرسان در حین آموزش به دلیل ایجاد شرایط اورژانسی 

سخنرانی می باشند که این امر باعث ایجاد اختالل در یادگیری فراگیران می گردد.علیرغم آن برگزاری این دوره ها 

در مراکز آموزشی به دلیل وجود امکانات کافی، در دسترس بودن بیماران واقعی، فضای مناسب جهت آموزش و 

 و دستیاران مفید نیز می باشد. جلوگیری از اتالف وقت اساتید

 معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی:

  ارائه در کار گروه کودکان و ارائه در دفتر معاون آموزشی و دفتر ریاست دانشکده پزشکی

 تاییدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند:



ارت های بالینی  در طرح درس روزانه، مطرح شدن در کلیه مستندات شامل گنجاندن دوره های تئوری و عملی مه

، همچنین صورتجلسه skilllabگروه آموزشی و صورتجلسات، نامه های جهت هماهنگی با ریاست دانشکده پزشکی و 

 گروه کودکان، گواهی های کارورزان قابل دسترسی است.

 قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی:

 دست آمده  این فرایند در کلیه دانشگاه های کشور قابلیت تعمیم و اجرا را دارد. با توجه به تجربیات به

  :استمرار

اجرا می شد،  فرآیند جدید در طی دو دوره برای کارورزان  1387بعد از بازنگری و ارزیابی فرآیند قبلی که از سال 

و از بازخوردهای  دریافت  در دو مرحله  اجراء گردید 93-94 در سال تحصیلی قبل از ورود به دوره بالینی اطفال

شده  پس از اجرای فرایند  نشانگر تمایل کارورزان و دستیاران اطفال به استمرار برگزاری این دوره های آموزشی 

 بوده است.
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عنوان فرآیند: گامی به سوی ارتقاء کاربرد دانش و مهارت یادگیری گامی به سوی -1

 کاربرد دانش و مهارت یادگیری تیمی دانشجویان پزشکی گروه انکولوژی کودکانارتقاء 

 نصیبه رجبی ،لیال پاداش ،صاحبان فرآیند:  دکتر نرگس بیگم میر بهبهانی

 رویا سوداگر ،همکاران: سمیه جعفری نژاد 

 محل اجرای فرآیند: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان نام دانشگاه:

 گروه فرآیندی: گروه کودکان

 1393-1394آیند(: نیمسال اول سال تاریخ اجراء )مدت اجرای فر

 حیطه جشنواره: تکنیك و روشهای آموزشی 

 

 مقدمه و بیان مسئله:

توجه به  .تندامروزه مراکز آموزش عالی درصدد ارتقای کیفیت آموزش با استفاده ازروش های ارزان و کم هزینه هس

ارتقای کیفیت تدریس در سراسر جهان و تقریبا در تمامی رشته های تحصیلی از جمله موارد مورد اهمیت در تمامی 

دانشگاه ها محسوب میشود. تدریس به عنوان یك وظیفه پیچیده و پر مسئولیت از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان 

ذشته اهمیت رشد مهارت های تدریس توسط انجمن های آموزش آموزشی بوده  است. به طوریکه در بیست سال گ

پزشکی مورد تأیید قرارگرفته است)سرشار(. روش های تدریس مبتنی بر سخنرانی همچنان رایج ترین روش ارائه 

اطالعات و آموزش در دوره های دانشگاهی می باشد. علیرغم آن، این روش تدریس در سالهای اخیر  به علت 

(. در یك سخنرانی سنتی، 2013Reem Haj-Alانشجو در یادگیری به چالش کشیده شده است)منفعل بودن  د

دانشجویان دریافت کننده غیرفعال اطالعات بوده و در فرآیند یادگیری مشارکت فعال ندارند)حکمت پور( و در 

مادام العمر  آموزش به روش آن هیچ گاه نمی توان مهارت حل مسئله، تقکر اتنقادی و مهارت های یادگیری

 (.2013Reem Haj-Alدانشجوبان را تقویت نمود.)

در دانشگاه های علوم پزشکی نیز اهمیت روش های مختلف تدریس در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. 

دروس رایج رشته پزشکی در دوره علوم پایه از قطعات مجزایی تشکیل شده که صرفا متمرکز بر ارائه مطالب 

روس مستقل و نامرتبط است. بنابراین در چنین ساختاری با استفاده از روشهای سنتی مثل سخنرانی نه تنها بصورت د

درك مطالب و ارتباط بین موضوعات برای دانشجو کار سختی است بلکه بی عالقگی و بی انگیزگی را بدنبال 

یری در دروس علوم پایه، یکی از بهترین دارد))سرشار(. مطالعات نشان داده است مشارکت فعال دانشجو در امر یادگ

)حکمت د نونده خارج میکنروشهای یادگیری است که با تشویق دانشجو به حضور درکالس، او را از حالت منفعل و ش

در تجارت 1971در دهه  TBLمی باشد. اولین بار مدل  TBLپور(. یکی از روش های یادگیری مشارکتی روش 

بعد از آن در آموزش علوم سالمت همراه با بهبود نتابج یادگیری در دانشگاه های  مورد استفاده قرار گرقت؛ سپس

 جغفری(. 16تا  13جانسون و  2114داروسازی و سایر حرفه های یهداشت و درمان استفاده گردید)



ر یادگیری مبتنی بر تیم یك استراتژی و چارچوب خاص آموزشی، برای توسعه عمق یادگیری دانشجویان با تکیه ب

پوشش "جانسون(. در واقع برخالف تدریس به روش سخنرانی مرسوم که بر  2114یادگیری تیمی خواهد بود)

، روش TBLدر محیطی تعاملی متمرکز است. عالوه بر این  "کاریرد دانش"بر  TBLتمرکز دارد، روش  "مطالب

تنها بر تعامل دانشجو با دانشجو استاد محوری است که مشوق ارتباط دانشجو با دانشجو و دانشجو استاد است و 

( دانشجو باید 2(گروه آموزشی باید تشکیل و مدیریت گردد. 1عبارتند از :  TBLتاکید ندارد)جغفری(.اصول اساسی 

( دانشجو باید به طور مکرر و به موقع 3پاسخگوی کیفیت کار خود هم به صورت تیمی و هم به صورت فردی باشد. 

( تکالیف تیمی باید هم شامل  آموزش محتوا و توسعه عملکرد تیمی 4یافت کنند. بازخورد یادگیریشان را در

 جانسون(. 2114باشد)

، افزایش مهارت دانشجویان در دستیابی به سطوح باالی یادگیری شناختی با به کارگیری دانش فردی TBLهدف 

درگروه یادگیری خود را پایش می دانشجویان در این روش و  )جعفری(. در قالب یك تیم )یادگیری مشارکتی( است

کنند و به استقالل و خودمحوری دست می یابند به این ترتیب انگیزه بیشتری برای فراگیری داشته و ابراز رضایت 

 (.2می نمایند)عابدینی 

از سه مرحله اصلی تشکیل شده است. مرحله اول، لزوم مطالعه و آمادگی  TBLبه طور خالصه می توان گفت که 

مرحله دوم، اندازهگیری دانش  .گیردقبلی دانشجویان نسبت به مطالبی که در جلسه درس، مورد بحث قرار می

ای همچنین در این مرحله،آزمون ه .دانشجویان از مطالب مطالعه شده در مرحله اول با انجام آزمون فردی است

در مرحله سوم که سطح باالتری از یادگیری  .آمادگی گروهی، و بحث با استاد و همکالسی ها صورت می پذیرد

یادگیری مؤثر  TBLاست، یادگیری عمیق تری با تشکیل گروههای کوچك و انجام کار گروهی به دست می آید. در 

ل اندازه گیری و تعاملی بودن مباحث،تأکید بر مبنای اصول آموزشی کلیدی بنا نهاده شده است که بر ضرورت قاب

 دارد)جعفری(.

  هدف کلی:

ارتقاء کاربرد دانش و مهارت یادگیری تیمی دانشجویان پزشکی گروه انکولوژی کودکان با روش تدریس یادگیری 

 (TBLمبتنی بر تیم)

 اهداف اختصاصی 

 خود ایجاد تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با اساتید و همتایان

 تقویت مهارت حل مسئله، تقکر انتقادی و مهارت های یادگیری مادام العمر دانشجوبان

 افزایش روحیه مشارکت تیمی و احساس مسئولیت در بین دانشجویان

 افزایش توانمندی دانشجویان در یاری رسانی به همتایان جهت کسب اطالعات

 کالسافزایش انگیزه و تغییر  نگرش فراگیران جهت شرکت در 

 داشتن مشارکت فعال دانشجو در فرآیند تدریس و پویا و فعال شدن ذهن آنان

 تسهیل در یادگیری دانشجویان

 افزایش خودکارآمدی ، خودمحوری، استقالل و اعتماد به نفس دانشجویان به علت شرکت در تیم

 کاهش وابستگی دانشجویان به اساتید
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 روش اجرا:

در راستای اجرای برنامه بازنگری دوره پزشکی و قرار گرفتن یادگیری مبتنی بر تیم به عنوان یکی از راهبردهای  

جدید آموزشی در برنامه جدید، نیاز به آشنایی با اصطالحات و مراحل موجود در این زمینه برای دانشجویان 

تدریس، جلسه ای توجیهی برای دانشجویان برگزار احساس گردید. در نتیجه قبل از برگزاری کالس ها با این روش 

 دقیقه بود، محتوی جلسه پاسخ به سواالتی نظیر موارد ذیل بوده است. 11گردید. جلسه مذکور به مدت 

 ( یعنی چه؟(TBLیادگیری مبتنی بر تیم

 چرا یادگیری مبتنی بر تیم؟

 اعضای یك تیم چگونه انتخاب می شوند؟

ه اجرا می شود؟)قبل از کالس و حین کالس، آزمون آمادگی فردی، آزمون آمادگی یك کالس مبتنی بر تیم چگون

 تیمی، استیناف، بازخورد، تکلیف تیمی(

برگزار شود، مشخص گردید. این مبحث  TBLدر ابتدای، مباحثی از درس تئوری اطفال را که قرار بود به صورت 

 1طفال برای دانشجویان پزشکی اکسترن بود. که در کل واحد تئوری ا 1واحد درسی)انکولوژی اطفال( از  1/1شامل 

ساعته به خود اختصاص داد.  بعد از برنامه ریزی استاد مربوطه با گروه  2و  3ساعت را به صورت دو جلسه ی 

آموزش و مشخص شدن زمان و محل برگزاری کالس، اطالع رسانی آن از طریق بورد آموزشی به دانشجویان 

آن یك هفته قبل از جلسه مورد نظر، تاریخ و مبحث به عالوه رفرنس مربوطه به دانشجویان  صورت گرفت. عالوه بر

داده شد تا با مطالعه رفرنس ها با آمادگی قبلی در کالس حاضر گردند. همچنین به دانشجویان تاکید شد که حتما با 

امتحان کتبی به صورت انفرادی گرفته  مطالعه قبلی وارد کالس شوند چون عالوه بر اینکه از آنان در ابتدای جلسه 

خواهد شد، بدون آمادگی نمی توانند در آزمون تیمی مشارکت فعال داشته باشند و نداشتن مشارکت فعال به منزله 

 از دست دادن نمره می باشد. 

 در حین کالس درس به ترتیب مراحل زیر اجرا گردید:

سوال از مطالبی که باید قبل از کالس درس مطالعه می  7 آزمون آمادگی فردی: در شروع کالس یك آزمون  شامل

دقیقه زمان در نظر گرفته شد. عالوه بر آن به  11کردند از دانشجویان به عمل آمد. برای پاسخگویی به این سواالت 

ن دانشجویان گفته شد که بدون استفاده از کتاب و به تنهایی باید به این سواالت پاسخ دهند. پس از اتمام زما

 پاسخگویی پاسخنامه ها به استاد مربوطه تحویل داده شد. 

نفرهبه صورت تصادفی با  7الی  6تشکیل تیم : برای انجام یادگیری مبتنی بر تیم سپس دانشجویان در تیم های 

کمك کارشناس گروه آموزشی به تفکیك جنسیت انتخاب شدند. برای هر تیم یك نام و یك سرگروه انتخاب گردید. 

بر آن، به دانشجویان اطالع داده شد که تا پایان دوره این واحد درسی حق تغییر گروه خود را ندارند و اعضای  عالوه

 گروه باید ثابت بمانند.

آزمون آمادگی تیمی:  بعد از تشکیل تیم، آزمون تیمی اجرا شد. آزمون تیمی شامل همان سواالت آزمون فردی بوده 

دقیقه 11شورت اعضایگروه به این سواالت پاسخ  دادند. مدت زمان این مرحله نیز است که این بار دانشجویان با م

در نظر گرفته شد. به دانشجویان اطالع داده شد که عالوه بر ارائه بهترین پاسخ در هر تیم، میزان مشارکت آنها نیز 



اثیر دارد. پس از اتمام زمان توسط کارشناسان آموزش حاضر در کالس مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نمره آنها ت

 پاسخگویی پاسخنامه ها به استاد تحویل داده شد. 

بازخورد و تصحیح آزمون ارزیابی تیمی: استاد آزمون مربوط به ارزیابی گروه را در این مرحله تصحیح نمود و پاسخ 

در مورد موارد اشتباه پاسخ داده های صحیح را در اختیار دانشجویان قرارداد. عالوه بر در اختیار قرار دادن پاسخ ها 

شده در گروه ها توضیحات بیشتری را که مربوط به آن مبحث بود، ارائه داد. این مرحله حدود یك ساعت به طول 

 انجامید.

( : به دانشجویان گفته شد که  بعد از شنیدن پاسخ ها در صورت وجود اشکال Appeal formتکمیل فرم استیناف)

  ای استاد اعتراض کنند،که اعتراض آنان در فرمی به نام  فرم استیناف  ارائهمی توانند به پاسخ ه

می گردد. فرم استیناف، شامل محتوی خاصی نبود، تنها برگ سفیدی با این عنوان بود که در آن، اعضای گروه باید 

یعنی اعضای گروه فرم  به محتوایی که قبال خوانده اند مراجعه نموده، و برای هر پاسخ اشتباه خود، دلیل آورند.

استیناف را پر می کنند نه تك تك افراد. در این مرحله مدرس نیز به عنوان عضوی،به هر یك از گروه ها وارد شده 

و در بحث آنها شرکت کرد. همچنین موضوع یا موضوعات چالش برانگیز برای کل گروه ها مطرح و در بین آنها به 

 بحث گذاشته شد. 

تکلیف شامل سناریوی مربوط به محتوی تدریس شده، که همراه با یك سوال چند قسمتی تشریحی تکلیف تیمی: این 

دقیقه زمان در  11بوده است. برای پاسخگویی به این سواالت در این مرحله، که به صورت مشورت تیمی می باشد 

 ه به از کتاب نیز استفاده کنند.نظر گرفته شد. در این مرحله دانشجویان می توانستند برای پاسخ به سناریوی مربوط

، ارزیابی همتایان بوده است. در این مرحله فرمی در اختیار دانشجویان قرار TBLارزیابی همتایان :مرحله نهایی اجرا 

داده شده بود که از آنان خواسته شد به صورت درصد صادقانه همتایان خود را ارزیابی کنند. عالوه بر آن قید 

دهی بصورت محرمانه خواهد بود و اعضای دیگر گروه از نمره داده شده توسط  آنان  اطالع پیدا  گردید که این نمره

 نخواهند کرد.

سوال به دانشجویان داده شد که  1ساعت ( فرم نظرخواهی با  1در پایان انجام تدریس در هر دو جلسه) به مدت 

 ا مورد بررسی قرار داد.بتوان نظرات آنان را از این روش تدریس و میزان یادگیریشان ر

در طی تمام مراحل اجرا، دو نفر کارشناس آموزش نیز جهت ارزیابی میزان مشارکت دانشجویان هر تیم  و کمك در 

در کالس حضور داشتند. عالوه بر آن کل مراحل در هر دو جلسه ی تدریس  به روش  TBLاجرای مراحل 

فرم های مربوطه و سواالت همراه با عکس ها ضمیمه می  مشارکتی فیلمبرداری و عکس گرفته شده است. تمامی

 باشد. 

 می باشد. TBLجدول زیر نشان دهنده تقسیم نمرات دانشجویان در هر یك از مراحل 

 1جدول شماره 

 درصد تاثیر در نمره نهایی TBLمراحل 

 11 آزمون آمادگی فردی

 31 آزمون گروهی

 31 تکلیف گروهی

 11 ارزیابی همتایان
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 11 میزان مشارکت

 

 نتایج پیامدهای اجرای فرآیند و محصول آموزشی و برونداد فرآیند:

 ارزیابی استاد

را اینگونه  TBLسابقه تدریس در این مبحث را دارد، روش  18استاد مربوطه درس انکولوژی اطفال که دارای 

در دانشجویان کامال مشهود بوده  ارزیابی می کند. در برگزاری کالس های تئوری احساس خستگی  و بی انگیزگی

است و اکثر آنان به دلیل ترس از حضور و غیاب در کالس حاضر می شدند و بعد از حضور و غیاب به بهانه ای 

مختلف کالس را ترك می کردند. اما در  طی فرآیند اجرا این  روش  دانشجویان بعلت داشتن حس مسئولیت 

بین تیم ها تا آخر زمان کالس درس در کالس حضور داشتند. بویژه که در  پذیری نسبت به تیم خود و ایجاد رقابت

کالس های یادگیری مبتنی بر تیم اصال حضور و غیاب برای دانشجویان اهمیت نداشت. همین امر باعث افزایش 

ان انگیزه آنان در شرکت در کالس درس گردید. عالوه بر آن، چون با مطالعه قبلی وارد کالس میشدند در جری

بحث ها ی گروهی مشارکت فعال داشتند. و همچنین ارائه سناریو در آزمون گروهی انتهای کالس، به نوعی باعث  

تثبیت  یادگیری مطالب آموخته شده ی آنان شد و همچنین آنان یاد می گرفتند که چگونه مطالب آموخته شده ی 

یت دیگر که استاد مربوطه اظهار داشت، دستیابی به خود را در محیط های بالینی کاربردی نمایند. موضوع مورد اهم

سئواالت و سناریوهای  مختلفی  TBLبانك سواالت جهت آزمون های درس انکولوژی کودکان؛ زیرا در طی فرآیند 

 توان در آزمون پایانی استفاده نمود. در مراحل گروهی و کار گروهی ارائه می گردد که از آنها می

 دیگر پیامدها:

 میزان مشارکت دانشجویان در کالس از نظر استاد  بعلت داشتن مطالعه قبلی از مبحث مربوطهافزایش 

 ایجاد بحث های چالش برانگیز و مشارکت فعال تیمی دانشجویان در این روش

 سواالت پاسخ یافتن جهت منابع بین در جستجو مهارت ارتقاء

 استاد سخنرانی زمان در دانشجویان بیشتر ذهن حضور

 جلوگیری از خسته شدن دانشجویان در ساعات تدریس و ایجاد انگیزه و اشتیاق از حضور فعال در کالس .

 درك بهتر و احاطه گسترده تر دانشجویان بر مطالبی که در کالس ارائه می شود.

 بهبود ارتباطات اجتماعی دانشجویان و ایجاد فرهنگ کار گروهی 

 استاد در حین تدریس و جلوگیری از منفعل بودن دانشجو در کالسافزایش تعامالت بین دانشجویان و 

ماندگاری حضور فیزیکی دانشجویان تا پایان درس ) در هر جلسه تقریبا تمامی دانشجویان تا پایان در کالس حضور 

 داشتند، که در روش سخنرانی معموال ریزش افراد تا پایان اتفاق می افتاد.(

را روش مناسبی برای یادگیری عمیق  TBL"% دانشجویان در مورد سوال 62 در ارزشیابی انجام شده حدود

 نظر موافق و کامال موافق داشته اند. ".دانشجویان میدانم

% از دانشجویان اظهار داشتند که بحثهایی که در گروه های کوچك درون کالس انجام شد، یادگیری آنان 76و حدود 

 را تسهیل کرد. 

 % آن را مناسب ارزیابی کردند و نظر موافق و کامال موافق داشتند. TBL 83لسه در مورد نحوه  اداره ج



ارائه میشد، مناسب با محتوای درس  TBLسؤاالتی که در جلسات  "% از دانشجویان به سوال اول 91هم  1سوال 

 نظر کامال موافق داشتند.  "بود

 )دانشگاه، کشوری، بین المللی(: سطح اثر گذاری

طح گروه های آموزشی در دانشکده پزشکی و سایر گروه های دانشکده های دیگر دانشگاه تاثیر گذار این روش در س

است. همچنین چون این روش تدریس جرء رویکردهای نوین آموزش پزشکی می باشد و طی مطالعات مختلف در 

 بین المللی دارد.  سطح کشور و بین المللی مورد  تایید قرار گرفته است، پس قابلیت اجرایی نیز تا سطح

 انطباق با سیاست های باالدستی:

 درمانی-بهداشتی معضالت آینده در بتوانند که پزشکانی تربیت جهت خود نقش ایفای برای پزشکی های دانشکده

 دوره پایه ملی استانداردهای از دارند. یکی آموزشی مختلف ابعاد در مداوم بازنگری به نیاز نمایند برطرف را جامعه

 است. این تیم بر مبتنی یادگیری مانند پزشکی آموزش در نوین راهبردهای از استفاده عمومی پزشکی

 تربیت آنها همه نهایی هدف باشدکه می آموزشی رفرمهای مسیر در پزشکی های دانشکده حرکت فرآینددرراستای

نقشه جامع علمی کشور نیز است. عالوه بر آن در شاخص نیروی انسانی  جامعه نیازهای به پاسخگو پزشکانی

ضرورت استقرار رویکردهای نوین آموزش پزشکی برای تحول در حافظه پروری و تمرکز بر روش یادگیری فعال، 

 (8بند  11تقویت ظرفیت های فراشناختی شامل تفکر تحلیلی و نقادانه مورد توجه ویژه قرار گرفته است)ص 

 فرآیند:شامل چالش ها و مشکالت اجرائی  نتیجه گیری

 آشنایی کم دانشجویان و استاد مربوطه با فعالیت های تیمی و یادگیری مشارکتی

 عادت کردن دانشجویان و استاد مربوطه به روش سنتی یادگیری

 نداشتن امکانات کافی در کالس ها جهت برگزاری یادگیری به روش مشارکتی

بر تیم و هماهنگی با گروه آموزش جهت برآرود  که می طلبد با برگزاری جلسات متعددی با روش یادگیری مبتنی

 امکانات بر تمامی این مشکالت فائق آمد. 

 معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی:

 چکیده این فرآیند جهت ارائه در همایش آموزش پزشکی کشور آماده شده است. 

ل داده شد که در صورت عالقمندی، در سایر واحدهای نمونه برنامه به اعضای محترم گروه های آموزشی تحوی 

 درسی نیز اجرایی گردد.

 تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند:

تاییدیه ها شامل: تاییدیه مدیر گروه آموزشی، صورتجلسات مربوط به تغییر طرح درس و نهایتا تغییر شیوه تدریس،  

ا فرآیند آموزشی، سواالت و سناریوها، فرم استیناف، نمونه ای نمونه ای از طرح درس بازنگری شده،  عکس های اجر

 از فرم نظر سنجی نمونه ای از فرم ارزیابی همتایان.

 قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی:

از آنجا که انجام این فرآیند نیاز به امکانات و تجهیزات خاصی ندارد، به راحتی با یك آموزش می تواند جهت 

دانشجویان در سطح دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دیگر دانشگاه های کشور اجرا گردد.  عالوه بر آن آموزش 
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بعلت انجام فیلمبرداری در انجام این فرآیند آموزشی و تهیه کلیپ، می توان از این کلیپ آموزشی برای آموزش در 

 گروه های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

 برنامه های جاری آموزشی:استمرار اجرای فرآیند در 

توسط  1393-1394 ، این فرآیند در نیم سال دوم1393-1394علی رغم انجام این فرآیند در نیمسال اول سال 

نمونه  د شد. عالوه بر آن صاحبان فرآیندصاحبان فرآیند در برنامه های آموزشی قرار خواهد گرفت و اجرا خواه

برنامه خود را به مدیر گروه آموزشی تحویل داده اند که در صورت عالقمندی، در سایر واحدهای درسی نیز اجرایی 

 گردد.

  



 

 فرايند منتخب درون دانشگاهي

 

 

در  "یادگیری مبتنی بر تیم"روش تدریس  عنوان فرآیند:  تدوین، ساماندهی و اجرای-3

 دانشگاه علوم پزشکی گلستاندرس روش تحقیق دانشجویان پرستاری 

 صاحبان فرآیند: دکتر اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباری

همکاران فرآیند: سمیرا سعیدی، مونا رضاپور اصفهانی، آرش رضایی، سید محسن حسینی نژاد،  فاطمه مهرآور،  

 علیرضا شریعتی، مسلم حسام، دکتر سیامك رجایی

 گلستاندانشگاه علوم پزشکی :محل اجرای فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان : نام دانشگاه

 گلستان پزشکی علوم دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه: گروه هدف فرآیندی

 روش ها  و تکنیك های  آموزش  :جشنواره های حیطه

  1393الی   1392تاریخ اجراء )مدت اجرای فرآیند(: از 

 انجام فرآیند بر اساس نیاز سنجی های انجام شده(:)بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد  مقدمه و بیان مسئله

TBL میالدی درمحیط های یادگیری مختلفی  1971نوعی از یادگیری مشارکتی با ساختار مشخص است که از دهه

نخستین بار توسط میکلسن TBLروش  .موضوعات مرتبط با سالمت نیز به کار رفته است و در آموزش تجربه شده

رت، مورد استفاده قرار گرفت. ازآن پس این شیوه در آموزش پزشکی با استقبال زیادیروبرو طراحی و در مدرسه تجا

شد. در مقایسه با روش های آموزشی و یادگیریمرسوم، بهبود عملکرد دانشجویان در تدریس به این شیوه،با استفاده 

ن نیز به کسب امتیاز باالتر در از آزمون های استاندارد گزارش گردید. در دو مطالعه انجامشده مشابه در ایرا

تنها در افزایش  مشارکتی نسبت به شیوه سخنرانی، اشاره شده است. از دیدگاه یادگیرندگان، این شیوه نه یادگیری

در هم ادغام و  موضوعات را از حالت مجزا از یکدیگر خارج کرده و آنها را انگیزه آنها برای یادگیری مؤثر است، بلکه

 افزایش مهارت دانشجویان در دستیابی به سطوح باالتر یادگیری شناختی با به TBLهدف  یکپارچه می کند.

مهارت های اجتماعی، ارتباطی  در قالب یك تیم است. این روش، فرصت هایی را برای توسعه کارگیری دانش فردی

 گروهی مهیا می سازد. و پردازش های

TBL  :دانشجویان نسبت به مطالبی که در جلسه  ( مطالعه و آمادگی قبلی1از سه مرحله اصلی تشکیل شده است

 دانشجویان از مطالب مطالعه شده در مرحله اول با انجام گیری دانش ( اندازه2درس، مورد بحث قرار می گیرد.

دگیری عمیق تری با تشکیل گروه های (یا3آمادگی گروهی و بحث با استاد و همکالسی ها؛  آزمون و آزمون های

 با  انجام تکالیف گروهی.TBLیادگیری کوچك و

های آموزشی و هدایت کالس  بیش تر در نگارش برنامه در دهه های اخیر، آموزش پزشکی برای ایجاد یکپارچگی

به ایجاد  ای گرایش یافته است. این تغییرات عمده به تغییرات و اصالحات "یادگیری فعال"هایدرس به سمت 
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های  منجر  شده است. در برنامه TBLتکنیك های یادگیری نوآورانه و تعاملی همچون، یادگیری مبتنی  بر  تیم 

مهارت حل مسأله، رشد  آموزشی جدید، استفاده ازروش های یادگیری فعال مقبولیت بسیار یافته است. در افزایش

نقش عمده ای دارد. دخالت دانشجویان در امر یادگیری و تعامل ارتباطی بین فردی،  تفکر انتقادی و بهبود مهارتهای

 را افزایش می دهد.  آنها با یکدیگر

محتوایی که در قالب سر فصل درس روش تحقیق و طرح درس دوره ای دانشجویان  کارشناسی پرستاری گنجانده 

فعال تدریس می باشد.  در درس  شده است به  نحوی  است که  برای رسیدن به اهداف  دوره، نیاز به اتخاذ روش 

روش تحقیق از دانشجویان انتظار می رود در راستای رسیدن به  هدف درس،  تدوین یك طرح تحقیقاتی و اجرای  

آن را به عهده بگیرند اما معموال  این مهم  با شکست مواجه می شد. انجام کار تحقیقاتی فی النفسه نیاز به کار تیمی، 

دانشجویان قادر باشند موضوعات را از حالت مجزا از یکدیگر خارج کرده و آنها رادر هم ادغام و  انگیزه دارد و اینکه

یکپارچه نمایند. متاسفانه دانشجویان  کارشناسی به بلوغ علمی در این  مرحله نرسیده اند و از طرفی روش های 

 یادگیری–فعالی را در جریان یاددهیتدریس سنتی پاسخگوی انجام این  مهم نیست. دانشجویان می بایست که نقش 

برتیم، یادگیری به صورت گروهی و بحث با استاد و همکالسی ها و انجام  مبتنی یادگیری .باشند داشته عهدهه ب

 گروهی  در راستای رسیدن به  تدوین طرح تحقیقاتی و اجرای  آن  می تواند مفید باشد.  تکالیف

  

 هدف کلی:

در درس روش تحقیق دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم  "یادگیری مبتنی بر تیم"تدوین و اجرای روش تدریس 

 پزشکی گلستان

 اهداف  اختصاصی:

  در درس روش تحقیق در دانشجویان پرستاری  "یادگیری مبتنی بر تیم"تدوین روش تدریس 

  در درس روش تحقیق  در دانشجویان پرستاری  "یادگیری مبتنی بر تیم "اجرای روش تدریس 

 پرستاری دانشجویان در تحقیق روش درس در "تیم بر مبتنی یادگیری"تدریس  ارزشیابی روش 

 روش اجراء:

مینه ساز شکل ایده اولیه فرایند: تجربیات سرپرستی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده طی سال های متمادی ز

گیری ایده اصلی این فرآیند بوده است. فعالیت دانشجویان درکمیته تحقیقات دانشجویی نیاز به توانمند کردن 

دانشجویان در زمینه  روش تحقیق و  تدوین طرح تحقیقاتی و اجرای آن داشت.  این مهم با  گذاشتن کارگاه  هایی 

ی عضو فعال درکمیته تا حدی میسر می شد. از آنجائی که آموختن در زمینه پروپوزال نویسی و یا کمك به دانشجو

روش تحقیق در برنامه درسی دانشجویان نبود تنها اندکی از دانشجویان با انگیزه موفق به فعالیت در این زمینه می 

طرف  شدند. اما بعد از این که به صورت رسمی در کوریکولوم درسی این گروه از دانشجویان درس روش تحقیق از

وزارت متبوع گنجانده شد این دیدگاه را نمایان می ساخت که می توانیم دانش اموخته هایی داشته باشیم که بتوانند 

در آینده پرستاری مبتی بر شواهد مراقبت انجام دهند. با سپری شدن چندین دوره از اجرای درس روش تحقیق 

چندان موفق نیست و در هر کالس حداکثر یك  مشخص شد تربیت دانشجویان در زمینه تحقیق با روش سنتی



دانشجو موفق به نوشتن و اجرای طرح تحقیقاتی در کالس درس روش تحقیق می شد که حتی این مورد هم با کمك 

 از طرف دانشجویان فعال عضو در کمیته پژوهش های دانشجویی دانشکده بوده است.

مینه اولیه برای تفکر نوآورانه و خالقانه وضرورت داشتن یك طرح این موضوع در بین سایر همکاران و دانشجویان، ز

 یاددهی را فراهم نمود.  -روش تدریس فعال در یادگیری

بر "تیم بر مبتنی یادگیری"در نظر گرفتن سه مولفه اساسی در ساماندهی و اجرای روش  تدریس  انجام نیازسنجی:

 اساس نیازسنجی های رسمی و غیر رسمی از دانشجویان و همکاران در قالب انجام پژوهش در زمینه 

در دانشجویان و اساتید در دانشگاه، ب(انجام تحقیق در زمینه راهکارهای  "یادگیری مبتی بر تیم"الف(روش تدریس 

 بوده است.   "یادگیری مبتی بر تیم"وزشی فعالیت دانشجویان در تحقیق در  دانشگاه،  ج(گذراندن کارگاه آم

یك گام موثر تغییر از روش های تدریس و ارزشیابی سنتی به روش های نوین بود. در گروه آموزشی  و دفتر توسعه 

آموزش دانشکده مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت که روش تدریس درس روش تحقیق به صورت یادگیری 

 مبتی بر تیم اجرا شود.

درصد روش آموزش، بر مبنای روش های نوین آموزشی باشد. در این برنامه مقرر گردید که  111گردید که مقرر 

 روش یادگیری مبتنی بر تیم در مراحل زیر انجام گردد: 

دانشجویان نسبت به مطالبی که در جلسه درس، مورد بحث قرار می گرفت. در  مرحله اول؛ مطالعه و آمادگی قبلی 

در مرحله کاربرد آزمون  شجویان منابعی را که از قبل توسط مدرس تعیین شده است، مطالعه کنند.این مرحله دان

های اطمینان از آمادگی در این مرحله، سنجش دانش فردی و گروهی دانشجویان انجام می گیرد. دانشجویان، برای 

مرحله سوم که سطح باالتری  نمایند. کار تیمی آماده می شوند و عالوه بر کسب دانش مورد نیاز، سواالت را تحلیل

مربوطه  استاد یادگیری  و انجام تکالیف گروهی. است، یادگیری عمیقتری با تشکیل گروه های کوچك و از یادگیری

 آموزش های الزم مربوط به یادگیری تیمی را فراگرفت )در دانشگاه علوم پزشکی تهران(. 

های اطالعاتی جهت دریافت مقاالت و رفرنس های موجود در  پایگاهجستجوی در مجالت معتبر و  برنامه اجرا شده:

 زمینه یادگیری مبتنی بر تیم 

تهیه راهنمای یادگیری مبتنی بر تیم، دستورالعمل یادگیری مبتنی بر تیم، راهنمای دانشجویان در جلسات  

TBL برای آشنایی دانشجویان بسته آموزشی تهیه و در جلسه اول عالوه بر ارائه این بسته توضیحات الزم به آنها

  داده می شود. 

 چیست؟ TBLوظایف شما در  -الف

مراحل یادگیری مبتنی بر تیم: آمادگی: مطالعه فردی، شما باید قبل از حضور در کالس مبحث مورد نظر را  -ب

ه می کنیم این کار را حتما انجام دهید چون در ابتدای کالس باید در یك آزمون چند گزینه ای مطالعه کنید. توصی

)آزمون آمادگی فردی( شرکت کنید. توجه داشته باشید که نمره این آزمون در نمره نهایی شما تاثیر گذار خواهد 

ی گروه خود یك اسم انتخاب کنید و بود.  تشکیل گروه ها: در ابتدای کالس گروه بندی خواهید شد. شما باید برا

 سپس فردی را به عنوان نماینده گروه انتخاب کنید.

آزمون فردی: اولین فعالیت کالسی، اجرای آزمون چهار گزینه ای است که از محتوای مورد نظر تهیه شده است در 

 این مرحله نمی توانید از کتاب منبع استفاده کنید. 
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فاصله پس از اجرای آزمون به صورت فردی همان آزمون را به صورت گروهی انجام آزمون تیمی: در این مرحله بال

 خواهید داد. افراد یك تیم باید در جواب یك سوال به توافق برسند. در این مرحله نمی توانید 

 از کتاب منبع استفاده کنید.

رده اید مراجعه نموده و برای پاسخ استیناف: در این مرحله اعضای گروه می توانید به محتوایی که قبالً مطالعه ک

هایشان دلیل بیاورند )از پاسخ های خود دفاع کنید(. بعد از اتمام امتحان اعضای تیم در مورد سواالتی که پاسخ 

نادرست داده اند فرم استیناف پر می کنند. این مرحله نیز باید گروهی انجام شود یعنی اعضای تیم فرم استیناف پر 

ك افراد و این استیناف راجع به آزمون آمادگی گروهی انجام می شود. استیناف حتما به صورت می کنند نه تك ت

کتبی انجام می شود. این فرم بعد از کالس به استاد مربوطه تحویل داده شده و نتیجه ی آن در جلسه بعد اطالع 

 زایش دهید.داده خواهد شد.  فراموش نکنید در این مرحله می توانید نمره گروه خود را اف

تکلیف گروهی: در این مرحله که آخرین مرحله است در مورد طرح تحقیقاتی خود که در اختیار شما قرار دارد به 

سواالت پاسخ داده و در مورد نوشتن آن در گروه فعالیت می کنید و به سواالت مطرح شده در مورد آن پاسخ دهید. 

ین کار باید یك فرم ارزشیابی تکمیل کنید و به هم گروهی در انتها، باید هم گروهی های خود را ارزیابی کنید برای ا

 های خود نمره بدهید. فراموش نکنید که انصاف را رعایت کنید. 

 اختصاص اولین جلسه کالس برای آموزش یادگیری مبتنی بر تیم به دانشجویان و آشناسازی آنها

 گروه بندی دانشجویان؛

رای یادگیری مبتنی بر تیم، با سواالت و سناریوها آماده شد. سواالت و آماده سازی مواد جلسات: یك هفته قبل از اج

 سناریوها توسط دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده چك و اصالح گردید. سپس به تعداد 

گروه های دانشجویان فولدرهایی حاوی سواالت آزمون های فردی )به تعداد دانشجویان(، یك نسخه از سناریو، 

ی )به تعداد دانشجو( و پاسخنامه های گروهی)به تعداد گروه(، برگ استیناف و برگه های مربوط پاسخنامه های فرد

 به ارزشیابی همتایان قرار می گرفت.

جلسه )دو  16جلسات کالس روش تحقیق آموزش مبتنی بر تیم در سه دوره منطبق با این روش اجرا شد. تا کنون  

 نیم سال تحصیلی( اجرا شده است.

 یامدهای اجراء و محصول و یا برون دادهای فرآیند(:نتایج )پ

کنون منجر به تدوین هشت طرح تحقیقاتی حاصل از کار گروهی دانشجویان در دو ترم  تا این فرایند آموزشی 

گذشته شده است. این طرح ها مورد تصویب کمیته پژوهش های دانشجویی دانشگاه قرارگرفته است ودرمرحله 

 اجراء  می باشند.

ارزشیابی دانشجویان در امتحان فردی نسبت به گروهی ارتباط معنی دار آماری دیده  شد. دانشجویان در هر  در

 جلسه امتحان در کارگروهی نمره بیشتری را  کسب نمودند.

را کسب   72.17شد. در حالی که  در گروه میانگین نمره   23/14میانگین نمره دانشجویان از بیست در نمره فردی 

 درصد دانشجویان رضایت کامل داشتند .  87د. نمودن

درصد، اعالم داشتند که اکثر گروه فعال هستند.  93نمره مشارکت دانشجویان درکارگروهی ازسوی همتایان در گروه 

 درصد دانشجویان در انجام پروژه گروهی تاکنون موفق بوده اند.    72



 :اریسطح اثرگذ

دانشگاهی می باشد اما با عنایت به پیامدهای مثبت ناشی از اجرای فرآیند که  این فرآیند دارای اثر گذاری در سطح 

یك نوع رقابت سالم در بین دانشجویان به وجود آورده است می توان آن را به کلیه دانشگاه ها تعمیم داد و همچنین 

 نشجویی می باشد.یك پل ارتباطی بین دانشجویان در کالس درس با  دانشجویان عضو فعال کمیته تحقیقات دا

 :انطباق سیاست های باالدستی

از مهمترین عوامل رشد و شکوفایی هر کشوری، توجه به امر تحقیق و پژوهش در آن کشور است. دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی سه وظیفه عمده دارند که عبارتند از تولید دانش، تربیت نیروی انسانی متخصص و عرضه 

بخش بهداشت و درمان عالوه بر ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و نیز آموزش پزشکی، خدمات تخصصی به جامعه. 

وظیفه انجام تحقیقات کاربردی را به منظور تعین اولویت ها و نیازهای بهداشتی و درمانی در جهت افزایش بهره وری 

شگاه ها و یافتن معضالت بر عهده دارد. بدیهی است ارتقا و پیشرفت دانش، مرهون بررسی تولیدات پژوهشی دان

ارتقا کیفیت آموزش و تداوم  موجود است تا راه را برای رشد فعالیت های پژوهشی در سال های آتی روشن سازد.

آن از طریق تقویت محیط پژوهشی دانشگاه که این امر با شناخت مشکالت و تنگناهای انجام پژوهش از دید اعضا 

 هد شد .هیات علمی و رفع این مشکالت مسیر خوا

پرورش دانش آموختگان واجد توانمندی های شناختی و گرایش های عاطفی برای پژوهش و نوآوری، آرمان همه 

نظام های آموزشی دنیاست. در کشور ما نیز ایجاد تحول و جنبش در این زمینه یك ضرورت و عزم ملی تلقی شده 

یکی از شاخص های مهم  .یعنی معلم تحقق یابدعنصر آموزش  است. بی تردید این هدف باید به دست اساسی ترین

ارزیابی وضعیت پژوهشی خودارزیابی واحدهای پژوهشی فعال موجود در آن کشور است. نگاهی به گذشته نشان می 

دهد که با پیشرفت جوامع و گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی، فرایند پژوهش هم از حیطه فعالیتهای متفرقه  و 

ی گرفته است. درایران نظام طبقه بندی واحدهای تحقیق بر اساس آیین پراکنده خارج شده و شکل نهادی و قانون

نامه  مصوبه شورای عالی انقالب کشور ما استحقاق دستیابی به درجات عالی تولید علمی و تکنولوژیکی را دارد 

ز این مشروط به اینکه به جای توقف بر روی شعار به سوی عملیاتی کردن این آرمان بزرگ حرکت نماید و بخشی ا

حرکت با اجرای فرآیند آموزشی حاضر در دانشگاه ها و به وسیله دانشجویان میسر خواهد گردید. اجرای این فرآیند 

موجب برون رفت از وضع موجود و گذر از مرحله کنونی و رسیدن به وضعیت مطلوب درشان تمدن غنی و اصیل 

 اسالمی و ایرانی خواهد گردید. 

و ابزار قدرتمند پژوهش منشا تحول و تغییرات بنیادی در زمینه های مختلف علمی،  امروزه مجاهدت پژوهشگران 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... می باشد و به این علت است که یکی از مهم ترین معیارهای بررسی پیشرفت علمی 

اشد. بر اساس یافته های هر کشوری تعداد محققان آن کشور و تعداد پروژه ها و مقاالت ارایه شده توسط آنها می ب

پژوهش، مشکالت در مرحله تهیه و تدوین طرح های پژوهشی، ناکافی بودن بودجه و موانع وقت گیر در راه جمع 

آوری اطالعات، در مرحله ارایه طرح پژوهشی، شناخت ناکافی مدیران از مشکالت مربوط به انجام تحقیق و در 

 حل اداری تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز تحقیق بوده است.مرحله اجرای طرح پژوهشی، طوالنی بودن مرا

 :نتیجه گیری
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این فرآیند باعث  فعالیت بیشتر دانشجویان در امر  تحقیق  شد. بیشترین انگیزه از جانب دانشجویان همراه بود. اما 

نیز  "ه جدید استادآشنایی نداشتن دانشجویان با این شیوه تدریس،  تجرب"در اجرای فرایند چالش هایی از قبیل 

 وجود داشته است

 عادت نداشتن دانشجویان  به مطالعه قبل از تدریس استاد 

 عادت نداشتن  به پذیرفتن کار تیمی و حس مسئولیت 

 کمبود وقت  کالس برای گرفتن  امتحان فردی، گروهی و  سناریو 

  :با اجرای مداخالت مناسب به شرح ذیل مرتفع گردید 

 دانشجویان  برای  همکاری با استاد در  مدیریت کالس،الف( کمك گرفتن از 

 ب(  گذراندن کارگاه و یادگیری این روش  تدریس 

 ج(   تدوین بسته  آموزشی برای  دانشجویان که گام به  گام  امکانات و مراحل را  توضیح داده  بود، 

 د(  تدوین طرح درس   

م خواسته شد که ساعت خاصی گروه را به کتابخانه ببرد و از برای  ترغیب دانشجویان به مطالعه از مسئول هر تی

آنها بخواهد در زمینه موضوع  کالس مطالعه کنند. با تشویق گروه فعال سعی در برانگیختن مابقی گروه در احساس 

مسئولیت شد. از طرفی فرم ارزشیابی همتا در مشارکت در کار گروهی، بعد از یکی دو جلسه که توسط دانشجویان 

امتیاز دهی شد باعث ارتقائ بیشتر همکاری گروه شد. جهت استفاده بیشتر از وقت کالس،  از نمایند کالس خواسته 

شد، در نظم بخشیدن به کالس با استاد همکاری داشته باشد و نماینده های هر گروه مسئولیت گروه خود را بعهده 

تمام مراحل همکاری داشت. برگه های امتحان انفرادی گرفتند. یکی از دانشجویان در کنار استاد در طول ترم در 

توسط دانشجوی دستیار استاد توزیع و توسط او جمع اوری و سپس، نماینده و سر گروه ها دانشجوها را در تیم قرار 

 می دادند و توسط استاد و دستیار او مرحله امتحان گروهی گرفته می شد.

 کار در مجامع علمی: معرفی فرایند در نشریات علمی و یا ارائه 

اجرای این فرایند  باعث  انجام کار تحقیقاتی گروهی در دانشجویان  شد. نتایج حاصل از تدوین و  ساماندهی درس 

روش تحقیق در همایش آموزش مبتنی بر تیم در  دانشگاه علوم پزشکی تهران و همایش آموزش پزشکی یزد  ارائه 

در مجله تحقیقات کیفی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به چاپ رسیده است.  شده است و یك مقاله مرتبط با این کار

اجرا  و ارزشیابی این فرایند اموزشی با نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان بوده 

 است. 

  :تاییدیه های مربوطه و ارزشیابی فرایند

  گواهی  شرکت در کارگاه TBL 

  گواهی  شرکت در همایش 

  تصویب  طرح تحقیقات در مرکز مطالعات و مرکز  تحقیقات و  کمیته تحقیقات دانشجویی 

با توجه به تجربیات به دست آمده  این فرایند در کلیه دانشگاه های  قابلیت تعمیم  و اجراء در سایر مراکز آموزشی:

( نیز در درس روش تحقیق 94شی در نیم سال تحصیلی آتی )سالکشور قابلیت تعمیم و اجرا را دارد. این فرایند آموز

 ادامه خواهد داشت.



 : استمرار

است و در  دو  سال اخیر ساختارمندتر شده است. در حال  1381-1384اندیشه های اولیه آن مربوط به سال های  

دانشجویان ترم چهار و ترم پنج  در ) حاضر این فرآیند در  این درس و دو درس دیگر در دانشگاه در حال اجرا است

 (.پرستاری
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عنوان فرآیند: تدریس با رویکردآموزش تلفیقی استاد و دانشجو محوری دریادگیری -5

 دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 صاحبان فرآیند و همکاران: الیاس بهادر ، قربان محمد کوچکی 

 محل اجرای فرآیند: گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی 

 نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 گروه فرآیندی: دانشجویان اتاق عمل 

 حیطه فرایندی: روش های آموزشی 

  1392-93تاریخ اجرا: از نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 فرآیند بر اساس نیازسنجی های انجام شده(:مقدمه و بیان مسأله ) بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام 

روشهای تدریس فعال و کاربردی در فرایند آموزش به عنوان کارآمدترین روش آموزش اثربخش در انتقال علم، 

تجارب بشری و ایجاد تغییرات مطلوب در نگرش ها، شناخت ها و رفتار انسان ها می باشد روش تدریس فعال به 

آن دانشجویان در جریان آموزش نقش فعالی به عهده دارند و معلم نقش راهنما و  روشی اطالق می شود که در

هدایت کننده را ایفامی کند و تعامل دو طرفه بین دانشجو و معلم وجود دارد. موثرترین روش آموزش، فعال کردن 

ه است می تواند در خود دانشجویان است یعنی دانشجو به کمك تفکر و قوای ذهنی خود که درفطرت هر انسانی نهفت

 فرایند آموزش مشارکت فعال داشته و نقش کلیدی را ایفاکند.

بررسی سیرآموزش و فرایند یادگیری در تاریخ، نشان از اهمیت جایگاه روش های تدریس فعال در نظام های 

نی ما هم بر آموزشی دارد بطوریکه تاکید بسیاری از مراجع و بزرگان علم و دانش بوده است و حتی آموزه های دی

 پرورش فکری و فعال بودن دانش آموز در جریان یادگیری تأکید فراوان دارد.

 –رویکرد های مختلفی در فرایند تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می گیرد ولی دو رویکرد متفاوت و وسیع معلم 

 کدام هر و بوده هم از جدا قطب دو رویکرد دو این به طوری که گرفته قرار توجه مورد بیشتر  مدار -فراگیر و مدار

دانشگاه ها در حال حاضر هر دو نوع رویکرد را مورد  و آموزشی مراکز اکثر.  دارد را خودشان خاص طرفداران

 استفاده قرار می دهند. 

 و شود می اتخاذ معلم وسیله به دوره آموزشی و سازماندهی نحوه به مربوط تصمیمات تمام مدار -در رویکرد معلم

م وفق دهند. معمول معل آموزشی تصمیمات با و ، سازمانی الزامات با را خودشان یادگیری سبك مجبورند فراگیران

 دیگر و آموزشی های بسته سخنرانی، شکل به توضیحات ارائه مدار -ترین روش های تدریس در رویکرد معلم

 ، ماهیتش تمام با که است این مدار-معلم سنتی یادگیری های محدودیت بارزترین از. باشد می انفرادی های فعالیت

است و روش های تدریس مورد استفاده در این رویکرد ممکن است جهت  وابسته معلم توانایی و مهارت به کامالً

تدریس نگرش ها و مهارت های مطلوب و مورد نظر نامناسب باشد و به میزان تقویت فراگیران دراین رویکرد توجه 

تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که سطح مهارت درانجام تکلیف یا میزان یادآوری مطالب به  نمی شود بطوریکه

 موضوع، ارتباط زیادی با مقدار تقویت ، تکرار و کمك به دانشجو دریادگیری و تدریس دارد.  



 -فراگیر های دراهبر است، ای موسسه ملزومات و معلمان تسلط تحت کامالً مدار -از آنجایی که راهبرد های معلم

گردیده است تا فراگیران را برای زندگی و  طراحی پذیر انعطاف کامالً یادگیری سیستم آوردن فراهم منظور به مدار

سبك های یادگیری انفرادی آماده کنند. درچنین راهبردهایی معلم و موسسه نقش مرکزیت ندارند بلکه نقش 

مداری توجه به نیازهای فراگیران بوده بطوریکه دانشجویان  -حمایتی را بازی می کنند. ساختار اصلی رویکرد فراگیر

هداف یادگیری ویژه به طور موثر کمك کند و مشارکت فعال در فرایند یادگیری داشته و از انواع را در دسترسی به ا

 رسانه های مختلف و بسته های آموزشی با توجه به نیازها ، عالیق و سبك های یادگیری شخصی اش استفاده کنند. 

راحتی استفاده می شود اما دردورهای  به مدرس راهنمایی و مشاوره کمك، از مدار، -در راهبردهای یادگیری دانشجو

آموزشی سنتی این راهنمایی ها و کمك ها وجود ندارد درواقع یکی از مفید ترین بازده های آموزشی این دوره ها این 

 است که فراگیران یاد میگیرند به جای اینکه آنها را آموزش بدهند به طور موثر خودشان مطالعه کنند و یاد بگیرند.

مدار این است که دامنه ی آن محدود و در هر نوع دوره ی آموزشی نمی توان از این  -ادگیری فراگیرعیب عمده ی

راهبرد استفاده کرد و در بین  معلمان و موسسه ها تمایل به کاربرد این رویکرد با توجه به عادت کردن به روش 

ان باید راهبردهای یادگیری خود را های سنتی و قدیمی کمتر مشاهده می شود و از طرفی چون  فراگیران خودش

 سازمان دهند ، فراگیرانی  پیدا می شوند که نتوانند خود را با  این نوع یادگیری وفق دهند.  

موثرترین رویکرد تدریس که بتواند یادگیری ماندگارتر، کارآمد تر و عالقه به یادگیری و تحقیق را در فراگیران 

 روش از استفاده ضمن آن در که رویکردی ، باشد می مدار –فراگیر و مدار –بهبود بخشد تلفیقی از رویکرد معلم

 را فراگیران و شده توجه کالس کردن اداره و سخنرانی در مربیان و معلمان تسلط و مهارت به مختلف آموزشی های

 . کنند می ایفا را تری فعال نقش آموزش فرایند در و ساخته خارج منفعل شکل از

یادگیری با رویکرد تلفیقی صرفنظر از ابعاد آموزشی و داشتن فرصت کافی برای مشارکت مدرس و آموزش و 

دانشجو، به لحاظ ارتقاء انگیزه و ایجاد تعهد نیز تاثیراتغیر قابل انکاری دارد. در این روش ، دانشجو موظف است با 

از تفکر و تحقیق در فرایند یادگیری خود راهنمایی های مدرس به جستجوی مطالب مورد نظر پرداخته وبا استفاده 

 مشارکت فعال داشته و مهارت های الزم  جهت کسب و انتقال دانش به دیگر دانشجویان را به دست آورد.

شیوه ای که دربهبود مهارتهای ارتباطی،ایجاد اعتماد به نفس با بحث در مورد موضوع، بهبود توانایی در رساندن  و 

ت توانایی صحبت کردن، مشاهده واکنش دیگران نسبت به آنچه که گفته می شود و طرح شفاف سازی منظور، تقوی

سواالت متقابل می تواند ارزشمند باشد.  بطورکلی این روش به فکرکردن، درك کردن، یاد گرفتن و به خاطرآوردن 

 کمك میکند و همه افراد عالقه مندانه از این شیوه بهره می برند.

ت های گسترده در امر یاد دهی و یادگیری، آموزش های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز فراگیران بادرنظر گرفتن پیشرف

نبوده و تدریس واحدهای درسی دردانشگاههای علوم پزشکی نیاز به روش های جدید و مشارکت فعال استاد 

موجود و در جهت  ودانشجو در فرایند آموزش و یادگیری را دارند.لذا این فرایند آموزشی با هدف بهبود شرایط

ارتقاء و اثربخشی  فرایند یادهی ویادگیری دانشجویان گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان انجام گرفت.  

 هدف کلی: 
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اجرای فرآیند تدریس با رویکرد آموزش تلفیقی استاد و دانشجو محوری در یادگیری دانشجویان اتاق عمل دانشگاه 

 علوم پزشکی گلستان 

 

 اهداف اختصاصی کوتاه مدت:

   دهی یاد –مشارکت فعال دانشجویان اتاق عمل در فرآیند یادگیری 

 یاددهی –مشارکت فعال مدرس در فرآیند یادگیری

 زمان کالس های آموزشی  مدیریت

 یادگیری موثر دانشجویان اتاق عمل  در واحد اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

 افزایش رضایتمندی دانشجویان از فرآیند آموزش

 اهداف اختصاصی فرعی:

 مدار در واحد درسی اصول استریلیزاسیون  –تعیین  میانگین نمرات دانشجویان اتاق عمل با رویکرد سنتی معلم 

مدار در واحد درسی اصول  –تعیین میانگین نمرات دانشجویان اتاق عمل با رویکرد تلفیقی استاد و فراگیر 

 استریلیزاسیون

مدار  –مدار و رویکرد سنتی استاد –مقایسه میانگین نمرات دانشجویان اتاق عمل با رویکرد تلفیقی استاد و فراگیر

 درواحد درسی اصول استریلیزاسیون

  مدار  –ن رضایت مندی دانشجویان از رویکرد تلفیقی استاد و فراگیر تعیین میزا

 اهداف اختصاصی بلندمدت:

 هدایت سیستم آموزشی در جهت اجرای رویکرد های  موثر یادگیری-1

 روش اجراء :

نفر از دانشجویان ترم سوم رشته اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم  61دراین فرایند آموزش یتعداد 

نفره( که واحد درسی اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی را اخذ نمودند در دو ترم  31پزشکی گلستان )در دو گروه 

 -ده در دانشجویان گروه اول بصورت استاد تحصیلی مختلف، در فرآیند شرکت کردند. رویکرد آموزشی انجام ش

 محور بود.    -محور و دانشجو   -محور و در دانشجویان گروه دوم بصورت تلفیقی از استاد 

ساعت( ارائه میگردد 17جلسه ) 8اصول استریلیزاسیون وضدعفونی جزء درس های یك واحدی می باشد که در طی 

( در شروع هر ترم تحصیلی در EDCفرمت مرکز توسعه دانشگاه ) . طرح درس دوره و طرح درس روزانه بر اساس

سایت دانشگاه قرار داده ، بطوریکه اهداف کلی و اختصاصی  و رئوس مطالب هر  جلسه به تفکیك  در آن مشخص 

 گردید.  

ر قبل از اجرای فرایند در یك جلسه توجیهی راهنمایی ها و آموزش های الزم در خصوص نحوه اجرای فرایند ب

اساس برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل به دانشجویان ارائه گردید. محتوای مطالب ارائه شده 

به دو گروه مورد بررسی، یکسان و براساس سرفصل برنامه آموزشی دو رهکار شناسی پیوسته رشته اتاق عمل وزارت 

 ی پیشنهادی درس انتخاب گردید. بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به منابع اصل



تدریسبارویکردسنتی شاملتدریس موضوعات درسی به شیوه سخنرانی و استفاده از اسالید جهت انتقال اطالعات بوده 

و ارزشیابی دانشجویان بر اساس آزمون پایان ترم انجام گرفت. ولی در رویکرد تلفیقی رئوس مطالب، عناوین 

و تاریخ ارائه توسط کلیه دانشجویان بصورت تایپ شده تهیه گردیده و  درجلسه موضوعات قابالرائه، مدت زمان 

توجیهی دراختیار دانشجویان قرار گرفت. دانشجو در طی فرآیند جستجوی و تهیه  مطالب بطور مستمر از راهنمایی 

ب تهیه شده، توسط های مدرس استفاده و قبل از ارائه مطلب باید با مدرس هماهنگی نهایی را بعمل آورده و مطال

مدرس کنترل شده و راهنمایی های الزم ارائه می شد. در فرایند آماده سازی ، استاد نقش راهنما را ایفا می کرد و 

درضمن جهت ارائه مطالب دانشجو از اسالید  نیزاستفاده  میکرد.مدت زمان درنظر گرفته شده جهت ارائه چکیده و 

دت دانشجو این آمادگی را باید داشته باشد که  به سواالت دانشجویان و دقیقه بوده و دراین م 11نکات اصلی 

 مدرس پاسخ های مناسب  ارائه دهد .

نقش مدرس در این نوع کالس ها هدایتگر بوده و جلسه را کنترل می کند و پس از ارائه مطالب توسط دانشجو در 

با موضوع مورد بحث می پردازد . در هر جلسه  مدت زمان تعیین شده به سواالت و ابهامات دانشجویان در ارتباط

(دانشجویان 1نفر از دانشجویان تکالیف خود را ارائه دادند و براساس معیارهای ارزشیابی تعیین شده )جدول  6تعداد 

مورد ارزیابی قرار گرفتند . ارزیابی بعدی در دو مرحله میان ترم و پایان ترم انجام گرفته ،  بطوریکه با احتساب 

 نمره در نظر گرفته شد.   11نمره و پایان ترم  1مره برای ارزیابی کالسی ، جهت آزمون  میان ترم ن1

سوال با توجه به سرفصل دروس در دو مقطع میان  31جهت ارزیابی دانشجویان از سواالت  چهار گزینه ای به تعداد 

رخصوص رویکرد آموزشی تلفیقی مورد ارزیابی ترم و پایان ترم استفاده شد. درانتهای ترم نیز دیدگاه دانشجویان د

نفر دیگر از اعضای هیئت  4قرار گرفت. پرسشنامه مورد نظر ، محقق ساخته بود که پس از تدوین اولیه در اختیار 

سئوال با  8علمی دانشگاه قرار داده شد و نظرات ارشادی آنان در پرسشنامه اعمال گردید. این پرسشنامه دارای 

  4رتبه ای ) کامالً موافقم ، تا حدودی موافقم ، تا حدودی مخالفم ، کامالً مخالفم( بود و به ترتیب از4مقیاس لیکرت 

سئوال به شکل معکوس نمره دهی شد و نمره باال نشان دهنده رضایت مندی دانشجو 2تا یك نمره داده شد و برایی

سن، جنس،  متغیرهای دموگرافیك دانشجویان نظیرسنج برخی از  به رویکرد تلفیقی بود. عالوه بر پرسشنامه رضایت

 شد. اخذ ترم و معدل کل نیز

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند :

اجرای فرایند فوق به دلیل عادت به رویکرد سنتی و مقاوت جهت تغییر از طرف اساتید ودانشجویان  طبیعی بوده که 

در ارتقاء و اثربخشی فرایند یادگیری و یاددهی ، امید است که مورد توجه  با توجه به نتایج با ارزش این رویکرد

 عزیزان قرار بگیرد. 

مواردی که دراین رویکرد مهم و ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد شامل ثبت و نظارت بر پیشرفت فراگیر، 

که نشان دهنده مشکالت اجرایی فرایند تکالیف درسی ، باز خورد معلم و صرف زمان طوالنی  دراجرای فرایند است 

 بوده که با توجه به نتایج مورد انتظار ارزش پیگیری و اجرای آن را نشان می دهد. 

این رویکرد عمدتاً شامل موضوعاتی که از ساختار و محتوای واقعی یا عینی برخوردار ند از قبیل علوم پایه و پزشکی و 

 کار میرود و مناسب کارهای عملی و مهارتی مناسب نمی باشد. همچنین دوره های آموزشی کوتاه مدت به 
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دانشجویانی که  از نظر مهارت سخنرانی و استفاده از تکنیك های ارتباطی در شرایط مناسبی قرار ندارند تمایلی به 

 این رویکرد آموزشی نداشته که می توان با آموزش های الزم این مشکل را بر طرف نمود. 

 د در نشریات علمی یا ارائه در مجامع علمی:معرفی فرآین -14

ارزیابی فرایند و بررسی بهینه بودن آن و تهیه مقاله و ارسال به مجالت معتبر و همایش های مرتبط در حال انجام  

 است.

 معاونت آموزشی پیراپزشکی   -گروه آموزشی اتاق عمل  تاییدهای مربوطه و ارزشیابی فرآیند :

در سایر مراکز آموزشی: با عنایت به نتایج این فرایند و رضایت مندی دانشجویان این فرایند قابلیت تعمیم و اجرا 

 قابلیت تعمیم در سطح دانشکده و دانشگاه را دارد.

  



 

عنوان فرآیند: چالش های یاددهی در فرصت های اندک یادگیری: بهره گیری از -6

 (.Jigsawیادگیری مبتنی بر همکاری و تشریک مساعی جیگسا )

 صاحبان فرآیند همکاران : مریم چهره گشا، قربان محمد کوچکی، امید بهروش، الیاس بهادر، اکرم تاج مهری

 نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 1اتاق عمل ترم  آموز کار گروه فرآیندی: دانشجویان

 1393-94تاریخ اجراء: نمیسال اول تحصیلی 

 مقدمه :

زیادی  راهکارهای آن رفع جهت در که است بالینی های رشته در اساسی مشکالت از کیی عملی تا تئوری فاصله 

است. یکی از رویکردهای اثر بخشی که می تواند اثرگذار باشد شیوه آموزش و تدریس آموزش دهنده می  شده ارائه

انتقال دانش بین آموزش دهنده و باشد. استفاده از تکنیك های یادگیری فعال یکی از اثر بخش ترین تکنیك ها در 

افتد.  می اتفاق و اجتماعی علمی، عاطفی تعامل های صورت به آموزشی رخدادهای آموزش گیرنده می باشد.در این

 آموزش اجتماعی و اهداف تفکر فرایند و مهارت ها، به اطالعات کسب به توجه بر عالوه و تعاملی فعال در تدریس

 تجارب طریق از زندگی مهم مهارت های که باورند این بر تعاملی تدریس پردازان هنظری فراوان می شود.  تاکید

 شود. می تقویت تعاملی

یکی از مشکالتی که مسلما همه مربیان آموزشی در  :بیان مسئله وضرورت وکاربرد انجام فرایند بر اساس نیاز سنجی

محیط بالینی آن را تجربه می نمایند، زمان های مرده و بال استفاده در زمان کارآموزی دانشجویان و فراگیران می 

باشد، چنانچه برنامه ای هدفمند برای پر کردن این زمان ها به کار گرفته نشود، احساس بطالت و بی حوصلگی و بی 

 لی از زمان کارآموزی در عرصه بالین برای هر یك از دانشجویان ایجاد خواهد گردید.حاص

این زمان های مرده و بال استفاده در برخی بخش های بالینی به مراتب بیشتر و آزار دهنده تر خواهد بود به خصوص 

شد. یکی از این محیط ها، عرصه زمانی که فرصت ها و موقعیت های استفاه بهینه از این زمان ها در محیط فراهم نبا

اتاق عمل می باشد. در این محیط کارآموزان و کارورزان حیطه اتاق عمل و هوشبری فعالیت می نمایند. پر کردن 

زمان دانشجویان به روش کالسیك و به صورت سخنرانی در این حیطه ها اثر بخش نبوده و یادگیری مفیدی را برای 

لذا ضرورت استفاده از تکنیك های جدید و نوین آموزشی یکی از اساسی ترین دانشجو به ارمغان نمی آورد، 

 راهبردهایی خواهد بود تا بتوان به یادگیری دانشجو عمق بیشتری بخشید. 

 فراگیران روش این باشد. در می مساعی تشریك و همکاری بر مبتنی یادگیری های تکنیك از ( یکیjigsawجیگسا )

 درسی شود. محتوای می تعیین سرگروه یك هرگروه برای و شوند می بندی تقسیم همگن گروه 6تا  1های  گروه به

 گرفته نظر در عنوان زیر یك فراگیر هر شود. برای می تقسیم عنوان زیر یا قسمت 6-1به  شود داده است قرار که

  شود. می
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 کسب اطالعات و کند تحقیق است شده انتخاب وی برای که موضوعی درباره تا شود می داده زمان دانشجو به 

 بحث خود های عنوان مورد در کارشناس فرد یك عنوان به دارد. فراگیران متفاوتی خواندنی مطالب فراگیر هر نماید.

 است ممکن که آنجا تا آنها باشند. وظایف می متفاوت های تیم اعضای شامل کارشناسی های کنند. گروه می

 دیگر گروه های به را گروه هر از فرد هر هستند، آماده گروه ها که باشد. وقتی می عنوان هایشان مورد در یادگیری

 هرشخص است. سپس یافته تسلط مهارت مجموعه هر در که دارد را نفر یك حداقل اکنون واگذارکنید. هرگروه

 جدید شخص به را مهارت هایش گروه متقابالً و دهد می آموزش گروه به را هایش مهارت گروه هر در جدید

به  آماده و است، آموخته تفصیل به را جدید اطالعات های مهارت تمام هرکسی جلسه، پایان دهد. در می آموزش

 دیگرهستند. فعالیت های برای آن کارگیری

  کلی: هدف  

 ( در دانشجویان کارآموز در اتاق عملJigsawجیگسا ) مساعی تشریك و همکاری بر مبتنی یادگیری از رهگیری به

 اختصاصی: اهداف

 وضعیت یادگیری هر یك از دانشجویان به صورت فردی تعیین 

 گروه های همگن جیگسا در دانشجویان تعیین 

 اهداف آموزشی برای هر یك از گروه ها تعیین 

 ارزیابی کلی یادگیری در هر گروه تعیین 

 تعیین ارزیابی کلی یادگیری در کل دانشجویان 

 روش اجرا: 

به صورت پایلوت در بخش اتاق عمل بیمارستان صیاد شیرازی برای  1393-94اول تحصیلی  فرآینددر نیمسال این

اتاق عمل به کار گرفته شد و در بخش اتاق عمل سایر بیمارستان های آموزشی تحت  1دانشجویان کارآموز ترم 

 پوشش دانشگاه برنامه روتین دانشجویان اجرا گردید.

صبح  7:31مل در بخش اتاق عمل همانند سایر بخش های بالینی از ساعت برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق ع-

صبح  7:31می باشد، نکته قابل توجهی که در این کارآموزی وجود دارد اتالف وقت دانشجویان از ساعت  13لغایت 

شجویان ساعت متغیر است و در این زمان دان 3تا  1تا شروع اولین عمل جراحی در بخش می باشد که این زمان از 

فعالیت خاصی ندارند و امکان خروج دانشجو از بخش اتاق عمل و استفاده از منابع کتابخانه ای نیز میسر نمی باشد، 

محدودیت تعویض لباس در محیط های استریل و آن استریل، عدم استفاده از تلفن همراه )حتی به منظور استفاده 

تجو و یا فعالیت های علمی را نیز در این عرصه بسیار محدود آموزشی( و عدم وجود دسترسی به اینترنت امکان جس

 می نماید، لذا زمان بسیاری از دانشجویان در هر روز از کارآموزی بدون هیچ تجربه یادگیری تلف خواهد شد.

از دیگر چالش های موجود در اتاق عمل، محدود بودن فرصت های یادگیری برای دانشجویان است، بدلیل حضور -

، کمك جراح و رزیدنت ها در عرصه عمل جراحی، این امکان برای همه دانشجویان وجود نخواهد داشت تا پزشکان

پروسه یك عمل جراحی خاص را رویت نمایند و تنها در بهترین شرایط دو دانشجو می توانند در عرصه عمل جراحی 

جدد این نوع عمل در سایر روزهای باقی مانده و کل پروسه عمل را مشاهده نمایند و از طرفی امکان رخداد م

 کارآموزی شاید به وقوع نپیوندد، لذا یادگیری برای همه دانشجویان در یك سطح اتفاق نخواهد افتاد.



مجموعه عوامل باال، گروه اتاق عمل را بر آن داشت تا بتواند با استفاده از رویکردهای نوین آموزشی این شیوه را به -

اتاق عمل به کار گیرد. لذا قبل از آغاز ترم مربی مربوطه با بررسی شیوه های  1ان ترم صورت پایلوت برای کارآموز

 ( را برای این دوره مفید ارزیابی نمود. Jigsawمورد استفاده در این بخش، استفاده از شیوه یادگیری جیگسا )

که امکان حضور در عرصه عمل در این روش در ابتدای هر دوره، روش کار به دانشجویان ابالغ گردید و از آنجا -

دانشجو امکان پذیر بود لذا دانشجویان به گروه های دوتایی تقسیم شدند. در ابتدای روز هر یك  2جراحی تنها برای 

از دانشجویان در اتاق عمل مخصوص تعیین شده حضور یافته و هر گروه جیگسا موظف بودند هر عملی که در اتاق 

جام وظایف روتین خود به عنوان کمك جراح اسکراب یا سیرکوالر، کلیه پروسه عمل را آنان رخ می دهد، عالوه بر ان

مد نظر قرار دهند، به دانشجویان گفته شد که وظیفه یادگیری سایر همگروه های خود بر عهده آنان خواهد بود و روز 

طول پروسه عمل مربی در  بعد موظف به انتقال تجربیات و دانش خود به سایر همگروه های خود خواهند بود. در

اتاق حضور داشته و به منظور تقویت سطح دانش دانشجو سواالت کنکاشی مربوط به همان عمل را در موضع عمل از 

دانشجون می پرسید و پاسخ آن را برای روز بعد از دانشجو می خواست، پرسیدن این سواالت تنها به علت تاکید 

دانشجوی حاضر در هر اتاق موظف بودند همه چیز  2ن صورت می گرفت. نکات مهم در پروسه عمل برای دانشجویا

را درباره عمل بدانند، مباحث تئوری را بدانند و هنگام آموزش برای همگروه های خود نه به صورت تیتر وار، نه به 

رصه عمل دیده صورت سخنرانی بلکه با عکس، با فیلم با تشریح موقعیتی که تجربه نموده اند و تفاوت آنچه را در ع

اند با آنچه که در کتاب بصورت روتین خوانده اند را برای سایر همگروه ها بیان نمایند، سواالت سایر همگروه ها را 

 پاسخ دهند.

در این یادگیری دانشجو برای پاسخ به سواالت خود گاهی تعامل دو جانبه با همکاران اتاق عمل داشته و از -

فت و تعامل بهتری ایجاد می گردید. مربی در این روش تنها مدیریت دانشجویان را بر تجربیات آنان نیز بهره می گر

عهده داشت و چنانچه در بیان محتوای گفته شده، نکته ای مغفول مانده بود با بیان پرسشی از دانشجویان سوال می 

 نمود و با بیان نکته های جهت دار، دانشجویان را به پاسخ درست هدایت می نمود.

کته ای که در این یادگیری وجود داشت، ذکر این مطلب است که ارائه تجربیات و بازخورد هر یك از گروه ها در ن-

ساعت قبل از شروع عمل جراحی صورت می گرفت، در این روش زمان به  2-1صبح روز بعد و در همان زمان آزاد 

از آنجا که امکان دیدن همه عمل ها  نحو مطلوب تری صرف می شد، یادگیری با عمق بهتری صورت می گرفت و

برای همه دانشجویان امکان پذیر نبود، این فرصت اندك برای یادگیری پروسه عمل برای سایر دانشجویان فراهم می 

گردید حتی اگر امکان رویت آن در دوره کارآموزی بیمارستان صیاد شیرازی فراهم نمی گردید. عالوه بر این گاهی 

ید و همان عمل در همان روز مجدد اتفاق می افتاد و دانشجویانی که آموزش را از طریق مطلبی ارائه می گرد

دوستان خود دریافت نموده بودند حال فرصت این را داشتند که این عمل را خود رویت نمایند اما با دانش و پیش 

 ساخت.زمینه ذهنی روشن تر، که فرآیند یادگیری را برای ایشان بسیار بسیار ملموس تر می 

از آنجا که هر گروه از انشجویان به صورت چرخشی دوره کارآموزی اتاق عمل بیمارستان صیاد را تجربه می -

نمودند، برنامه کارآموزی در سایر بیمارستان همانند روتین گذشته اجرا گردید تا عالوه بر اینکه امکان مقایسه روش 

روش حاصل نشده باشد، لطمه زیادی به دانشجو وارد نیامده و  ها وجود داشته باشد، چنانچه بازخورد مثبتی از این

 امکان یادگیری در سایر عرصه ها برای وی امکان پذیر باشد.
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 نتایج: پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند: 

رآموزی خود در انتهای هر دوره از دانشجویان بازخورد گرفته می شد که آیا از به کارگیری این شیوه آموزشی در کا

راضی بوده اند یا خیر و آیا فکر می کنند تداوم این شیوه برای سایر داشنجویان نیز مفید خواهد بود یا خیر، .اکثر 

دانشجویان از به کار گیری این شیوه رضایت داشتند و یادگیری با این شیوه آموزشی را برای سایر دوره ها مفید می 

 دانستند.

دانشجو.یان موظف به ارائه فعالیت بوده اند و سعی گردیده بود که دانشجویان با توانمندی بیشتر در این شیوه کلیه 

 در کنار دانشجویان کم عالقه تر قرار گیرند تا فرآیند یادگیری در درون گروه بدرستی رخ دهد.

 سطح اثرگذاری)دانشگاه، کشوری، بین المللی(:

 رشته این در دانشجویان سایر برای بلکه اتاق عمل و هوشبری، آموزدرعرصهکار دانشجویان ای بر تنها نه این برنامه

داشت و در کارایی زمان های صرف شده در  خواهد بر در را ای مشاهده قابل نتایج نیز بالینی های رشته سایر و

 محیط بالینی خواهد افزود.

  انطباق سیاست های باالدستی: 

نوین آموزشی یکی از دغدغه های تمامی اساتید در فرآیند آموزش به دانشجومی از آنجا که استفاده از رویکرد های  

باشد و تنها متکی بر خالقیت استاد و ظرفیت آفرینی از امکانات موجود در سیستم می باشد، لذا استفاده از این شیوه 

نیز می تواند فرآیند آموزش را  نه تنها نیازمند امکانات بسیار زیادی نمی باشد، بلکه با کمترین امکانات و زمینه ها

 عمق ببخشد که این مهم چیزی جز فراهم نمودن موقعیت های دستیابی به مرجعیت علمی نمی باشد.

 معرفی چالشها و موانع اجرای فرآیند: 

ازچالش های موجود در این زمینه، مقاومت اندك دانشجویان در ابتدای آموزش بوده است. که با تداوم استفاده  یکی

 این روش کمی از سطح مقاومت دانشجویان کاسته شد. از

ثابت نبودن زمان اجرای این روش نیز از دیگر چالش های اجرای آن بوده است، برخی روزها فرصت بسیار زیادی 

برای این روش وجود داشت و در برخی روزهای دیگر نیز با وجود هماهنگی بدلیل عمل های زیاد در بخش اتاق 

 ی چنین روشی میسر نمی گردید.عمل، امکان اجرا

به کارگیری این روش نیازمند حضور در یك مکان آرام و امکان بحث و تبادل نظر بود، امکان استفاده  ازآنجاکه

همیشگی از کالس موجود در اتاق عمل وجود نداشت و این فرآیند در اتاق های خالی بخش اتاق عمل اجرا می 

 گردید.

هر گروه از دانشجویان امکان تداوم این شیوه و رویت اثر بخشی این شیوه را در  مدت زمان اندك هر دوره برای

 دانشجویان با محدودیت مواجه می نمود.

از آنجا که محیط اتاق عمل امکان اجرای دقیق شیوه جیگسا را نداشت، لذا سعی شد تا آنجا که ممکن است شیوه  

 وزشی را رعایت نموده باشد.اجرا شده، باید های موجود در این رویکرد نوین آم

محتواهای مورد بحث در گروه موجود می باشد و بازخورد شفاهی هر  از موجود مستندات تائیدیه های مربوطه: تمامی

 یك از دانشجویان گواه بر اجرای این طرح در گروه بوده است.

 قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی:



از به امکانات خاصی ندارد، اجرای آن در تمامی بخش های بالینی و در تمامی مراکز از آنجا که اجرای این شیوه نی 

 آموزشی امکان پذیر می باشد.
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 سواالت بالینی در با رویکرد پاسخگویی به برشواهد مبتنی عنوان فرآیند: آموزش-7

 کارورزی پرستاری بهداشت جامعه 
 دکتر اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباری ، علیرضا  شریعتی  :صاحبان فرآیند

 مراکز بهداشتی شهری و روستایی تابعه دانشگاه در سطح استان:  محل اجرای فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان: نام دانشگاه

 گلستان پزشکی علوم ، دانشگاهکارورزان پرستاری بهداشت جامعه: گروه هدف فرآیندی

 ترم تحصیلی متوالی )تاکنون( 8)مدت اجرای فرآیند(: تاریخ اجراء 

 حیطه فرآیند: الف( تدوین و بازنگری برنامه آموزشی،   ب( روشها و تکنیك های آموزشی

 

 مقدمه و بیان مسئله:

در سالهای اخیر تاکید بر مراقبت مبتنی بر شواهد به عنوان راهی برای ارتقاء استانداردهای مراقبت ها مورد تاکید 

یاستگزاران نظام سالمت بوده استو برنامه درسی پرستاری نیز بر مراقبت مبتنی بر شواهد در آموزش بالینی، س

روشهای تولید، بازیابی و ارزیابی شواهد معتبر برای کاربرد در مراقبت در سطح مراکز بهداشتی درمانی تاکید داشته 

شود.  استفاده می "مشکالت بالینی مبتنی بر مورد"ل است. در مراقبت مبتنی بر شواهد از اطالعات جاری برای ح

هادر بالین  شود. از نتایج پژوهش شود. تصمیمات بالینی بر اساس دانش روز گرفته می روز می دانش افراد بالینی به

 یابد. های بالینی گسترش می شود. پژوهش بیماران استفاده می

سازی دانشجویان و بیماران و ارائه مراقبت با کیفیت باالتر  در راستای حرکت با نقشه جامع سالمت کشور، توانمند

به عنوان یك رویکرد پیشنهاد می شود. این امر چالشی برای اساتید پرستاری که درگیر امر  "آموزش پاسخگو"

آموزش دانشجویان کارشناسی می باشند، محسوب می گردد. مراقبت مبتنی بر شواهد در حیطه پرستاری با توسعه و 

  questioning approachیت از رویکردهای مددجو محور بر اساس متقن ترین شواهد و توسعه رویکرد سوالی حما

 استوار است.  "اخالقیات؛ عدم ضرر به بیمار؛ اتونومی و عدالت -فواید مراقبت بهداشتی"و تلفیق چهار اصل 

مت و اتخاذ گام هایی که بتواند دانشجویانی با توجه به تعهد راسخ گروه پرستاری مبنی بر متابعت از نقشه جامع سال

توانمندتر به عنوان محصوالت آموزشی پرورش داده و روانه جامعه ای نماید که اندیشه مرجعیت علمی را در افق و 

چشم انداز خود دارد لذا بر آن شدیم تا همانند هر ترم که شیوه های آموزشی گروه بر اساس ارزشیابی های به عمل 

ازسنجی و نظرخواهی از اساتید و دانشجویان مورد بازنگری و ارتقا قرار می گیرد تغییری با نگاه اصالحی در آمده و نی

فعالیت های یادگیری کارآموزان در عرصه پرستاری اعمال گردد. شاید بتوان گفت تفکر اولیه آغاز این فرایند به 

ی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه بر می و شروع طراحی و اجرای اولین کارپوشه های کارآموز 1386سال 

گردد.  در کوریکولوم رسمی دانشجویان پرستاری در مقاطع کارشناسی )و حتی کارشناسی ارشد( جایی برای آموزش 

مبتنی بر شواهد در نظر گرفته نشده است، در هیچیك از محتواهای آموزشی به طور رسمی پرستاری مبتنی بر شواهد 

هدف از این فرایند آموزشی آموزش تفکر مبتنی بر شواهد از طریق طراحی سواالت مبتنی  آموزش داده نمی شود،



بر شواهد در کارورزی پرستاری بهداشت جامعه بوده است. پرستاری بهداشت جامعه که در سال آخر پرستاری ارائه 

اسبی برای پرورش این نوع می شود کارورزان در تماس مستقیم با نیازهای سالمتی مردم قرار می گیرند و فرصت من

 برخورد )مبتنی بر شواهد( با مسائل سالمتی فراهم است. 

 هدف کلی:

 بالینی درکارورزی پرستاری بهداشت جامعه  سواالت با رویکرد پاسخگویی به برشواهد مبتنی آموزش 

 هدف اختصاصی:

 کیفیت پاسخ های آنانبالینی بهداشتی کارورزان پرستاری بهداشت جامعه و  تعیین کیفیت سواالت

تعیین دیدگاه کارورزان پرستاری بهداشت جامعه در خصوص تهیه سواالت بالینی در عرصه بهداشت جامعه به 

 عنوان یك فعالیت یادگیری

 روش اجرا:

انجام نظرسنجی و نیازسنجی از اعضای هیات علمی و دانشجویان و دانش آموختگان از طریق تحلیل کارپوشه ها و 

م ها قبلی دانشجویان کارورز، مصاحبه با کارکنان مراکز بهداشت، مصاحبه با مراجعین به مراکز بهداشتی تکالیف تر

 تحت پوشش دانشگاه )مراکزی که دانشجویان کارورزی خود را در آن جا می گذراندند(.

یری و موثر تشکیل جلسات گروه و مطرح نمودن نتایج ارزیابی های به عمل آمده، نواقص موجود، ضعف در یادگ

 نبودن برخی از شیوه های جاری و ضرورت بازنگری در بخشی از برنامه های کوریکولوم عملی 

جستجو برای یافتن رویکردهایی که سبب ارتقاء تفکر نقادانه فراگیران می گردد و تهیه لیستی از رویکردهای توصیه 

 شده

ر راستای سیاست های نقشه جامع سالمت نیز بوده است با توجه به این که د "سوال بالینی مبتنی بر شواهد"انتخاب 

 مورد اولویت قرار گرفت.

 به کارپوشه اضافه و برای آن امتیاز در نظر گرفته شد.  "و پاسخ بر اساس شواهد "سوال بالینی"

راحی در کارگاه ورود به عرصه که در ابتدای ترم تشکیل می شود انواع سواالت )بك گراند و فورگراند(، چگونگی ط

 (، انواع آن، نحوه بازیابی پاسخ، اهمیت آن در آموزش پرستاری و بالین ارائه گردید. PICOسوال بالینی )

پرستاری( در هر دوره در این فرآیند آموزشی مشارکت  8دانشجوی پرستاری )شامل کلیه دانشجویان ترم  31حدود 

 نمودند.

حمایت معاونت آموزشی دانشکده و همکاری گروه پرستاری کارگاه زیر نظر دفتر توسعه آموزش دانشکده و با 

 کودك و خانواده برگزارمی شود.

 آموزش انفرادی برای کارورزان در طول ترم توسط استاد مربوطه و همتایان توانمندتر فراهم شد.

االت بالینی حداقل سه نوبت بازخورد برای این فعالیت بالینی در کارپوشه در نظر گرفته و مقرر شد هر یك از سو

طراحی شده توسط دانشجویان دارای یك بازخورد آموزشی از جانب مدیر گروه )مسئول دانشجویان کارآموز در 

 عرصه( باشد.

طی هر نوبت بازخورد، دانشجو در مورد فعالیت انجام شده راهنمایی گردید و به فراگیر کمك شد تا برای ارتقای 

 سوال بالینی خود تالش مجدد نماید. 
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االت بالینی کارورزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه به صورت تایپ شده درپیوست کارپوشه ارائه میگردد. سو

واحد کارآموزی در  3هر دانشجو موظف است یك سوال بالینی بهداشتی در ارتباط با مددجویانی که با آن ها طی

ن پاسخ آن ها به بهترین شواهد در دسترس عرصه پرستاری بهداشت جامعه مواجه می شود، تهیه نماید و برای یافت

 با توجه به امکانات جستجو در دانشگاه مراجعه نماید.

برای دستیابی به هدف فرعی این مطالعه )نظر دانشجویان از  این رویکرد یادگیری( از مصاحبه های نیمه ساختار 

الت بالینی( و همچنین آنالیز تجارب استفاده شد.  برای آنالیز داده ها از تحلیل محتوایی دست نوشته ها )سوا

 یادگیری دانشجویان استفاده شد.

 نتایج: پیامدهای اجرا و محصول یا برون دادهای فرآیند:

درصد(از نوع  61تحلیل سواالت بالینی کارورزان نشان داد در مرحله اول اجرای این فرآیند اکثر سواالت فراگیران )

تی که در کتاب قبال به آنها پاسخ داده شده بود و در تئوریها آنها را گذارنده بك گراند )زمینه ای( بوده است؛ سواال

بوده است. سواالتی از قبیل علت  "علت چیست، درمان و پیشگیری و نحوه آموزش"بودند.بیشتر سواالت در باره 

ارد بوده است. تنها خونریزی بعد از زایمان، سن انجام پاپ اسمیر، علت آنمی کودکان، عدم رشد کودك و از این مو

پژوهش می توانستند به آنها پاسخ دهند  بودند؛ سواالتی که از طریق "فورگراند"درصد سواالت از نوع سواالت 41

چرا زنان سزارین را برای زایمان ترجیح "، "رضایتمندی زنان از توبکتومی در مقایسه با سایر شیوه ها چگونه است؟"

 ده است.نمونه ای از سواالت بو "می دهند؟

دانشجویان در مشورت با استاد ناظر در طول ترم، و تجربه استاد از چگونگی راهنمایی دانشجویان نوع سوال  

دانشجویان از بك گراند به فورگراند تغییر کرد در ترم اخیر اکثر دانشجویان سواالتی از قبیل ایا روشی برای کاهش 

وارض قطره آهن بر  سیاهی رنگ دندان کودکان چیست؟ درد واکسیناسیون کودکان وجود دارد، روش کاهش ع

بهترین روش تاثیر آموزش برای دانش آموزان در مسائل بهداشتی چه روشی می باشد؟ آیا قرص های  ضد 

بارداری بر تخریب  دندان تاثیر گذارند. آیا در مطالعات جدید روش های دیگری هم هست که در کاهش تهوع  

 بارداری موثر باشد؟

نجی نشان داد دانشجویان ازاین فعالیت یادگیری راضی می باشند و بر این باور بودند باعث می شود شیوه های نظرس

 تفکر رایج آنان مورد سوال قرار گیرد.

دانشجویان از آشنایی با سواالت بالینی و شیوه های یافتن پاسخ مبتنی بر شواهد احساس رضایت داشتند و آن را به  

 یری جدید و جالب یاد نمودند.عنوان تجربه یادگ

 سطح اثرگذاری 

دانشجو این تکلیف را در درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه در  241دانشگاهی و استانی. تا کنون تعداد 

مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در سطح استان گذرانده اند. کلیه دانش آموختگان طرح نیروی انسانی خود 

واند در کل کشور اثرگذار باشد. از آنجائی که را در استان گلستان و کل کشور آغاز می کنند بدین وسیله می ت

کاربردی کردن تحقیقات و مراقبت مبتی بر شواهد یکی از دغدغه های سیستم  خدمات درمانی و بهداشتی می باشد. 

 این فرایند آموزشی برای تسهیل ترجمان دانش اثر بخش می باشد . 

 



 :انطباق سیاست های باال دستی

باعث کاربرد تحقیق در بالین می شود و چنانچه شرایط استفاده از نتایج تحقیق فراهم تداوم این فرآیند آموزشی 

. اگر "گردد سبب رشد و انجام مطالعات بیشتر می گردد. مقام معظم رهبری در دیدار با گروه پرستاری می فرمایند

باید از قید و زنجیره جزم گیری بخواهید از لحاظ علمی پیش بروید باید جرات نواوری داشته باشید، استاد و دانشجو 

. مراقبت مبتنی بر شواهد باعث ایجاد سوال می شود "تعریف های علمی القا شده و دائمی دانستن آن ها خالص شود

ای را بر اساس آن طراحی کرد. بنابراین استفاده  توان به عنوان یك سؤال پژوهشی، مطالعه و اگر پاسخی پیدا نشد می

انجام تحقیق افراد را محقق تربیت می کند و انجام تحقیق باعث تولید علم می شود و ما را به از تحقیق و از طرفی 

 مرجعیت علمی نزدیك می کند.

با توجه به اهمیت پزشکی مبتنی بر شواهد در سطح جهانی و اهداف دراز  مدت کشور در جهت مرجعیت علمی 

مهارت مراقبت کنندگان سالمت جامعه که پرستاران قشر   منطقه، اجرای این شیوه می تواند در جهت ارتقائ دانش و

وسیعی از انان  را تشکیل می دهند مفید خواهد بود. زیرا عالوه بر افزایش توانایی آنان در استفاده از پژوهش ها  

 برای  پاسخ دادن به سواالت  می تواند راهگشای دانشجویان برای کاربردی کردن تحقیقات  در  زندگی حرفه ای 

 انها  در بالین باشد.

 نتیجه گیری: 

هر چند که دانشجویان از اجرا و مشارکت در این فرآیند یاددهی یادگیری رضایت داشتند اما از توانایی باالیی برای 

تنظیم یك سوال بالینی بهداشتی و بدست آوردن بهترین شواهد، معتبر سازی، به کارگیری و ارزشیابی آن از 

 بودند.توانمندی برخوردار ن

پرستاری آن را می  4پیشنهاد می شود استفاده از این رویکرد در کاراموزی بهداشت جامعه که دانشجویان در ترم 

پرستاری به توانایی بیشتری برای استفاده از سواالت بالینی مبتنی به شواهد  8گذرانند شروع شود و تا رسیدن به ترم 

 دست یابند.

موجود را در سه دسته الف(.موانع مربوط به مهارت ها و ارزش های پژوهش در به طور کلی می توان موانع 

دانشجویان، ب(.موانع مربوط به محدودیت ها درمحیط بالینی عرصه بهداشت جامعه،  ج(.موانع مربوط به چگونگی 

ع مطالعات خود ارتباط دادن پژوهش باعمل،قرار داد. درمورد موانع دسته اول دانشجویان پرستاری یادگیری و مناب

را اکثر استاد، پرسنل و یا کتاب درسی می دانستند. آگاهی کمی از پژوهشهای منتشر شده داشتند و قادر به 

ارزشیابی کیفیت پژوهش مورد نظر نبودند. در دسترسی و استفاده از منابع انگلیسی مهارت کمی داشتند. در 

یك حیطه خاص و یا مد نظر دانشجو به اندازه کافی  خصوص منابع فارسی هم در بسیاری از موارد مطالعات در

 نبوده است.

 معرفی فرآیند در نشریات: 

 )نام نویسندگان که صاحبان این فرایند می باشند حذف شده است(

  تدوین راهنمایی بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد: مراقبت در مسمومیت با مواد مخدر. اولین سمینار کشوری

 . تهران سخنرانی .1388دی ماه  16لغایت  11راقبت، پرستاری اعتیاد، مسمومیت، م
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  برهانکم هاتوا قل"یادگیری مبتنی بر شواهد در دوره کارورزی پرستاری بهداشت جامعه: درسی از آیه شریفه" 

، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1391آذر  24و  23چهارمین سمینار سراسری پرستار ماما و پژوهش، 

 )سخنرانی(.

 ان دانش و کاربردی کردن تحقیقات، راهکاری جهت افزایش عملکرد پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ترجم

. دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان .   1391آذر  24-23چهارمین سمینار پرستاری پرستار ، ماما و پژوهش  

 پوستر برتر 

 برهانکم هاتوا قل": درسی از آیه شریفه یادگیری مبتنی بر شواهددر دوره کارورزی پرستاری بهداشت جامعه" .

 ساری .پوستر  1391اردیبهشت   14-12سیزدهمین  همایش کشوری اموزش  علوم پزشکی 

  . ترجمان دانش و کاربردی کردن تحقیقات، راهکاری جهت افزایش عملکرد پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

. 23شماره پیاپی :  - 1391-1شماره  یك،  دوره جدید مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت کرمان. جلد یك 

 . 69-19علمی پژوهشی. ص 

 تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند:

کارپوشه کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه در سایت دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان قابل  -

 ار دارد. دسترسی می باشد و این فعالیت یادگیری در کارپوشه قر

 کلیه سواالت بالین دانشجویان به صورت کتابچه در دفتر توسعه آموزشی دانشکده در دسترس می باشد. -

 قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی:

 وابسته به مکان و زمان نمی باشد و به امکانات و تجهیزات خاصی نیاز ندارد. دارد. 

 

 برنامه های جاری آموزشی(:)استمرار اجرای فرآیند در  استمرار

شروع شده است اما با ساختار فعلی اش به مدت شش ترم استمرار داشته است و استمرار  1386این فرایند  از سال 

برای ارتقائ این فرایند  نیز خواهد داشت به طوری که در ترم آتی برنامه با قوت بیشتری اجرا خواهد شد اما بایستی

را فراهم نمود این پیش زمینه ها مواردی از قبیل افزایش دانش پایه آماری و روش آموزشی پیش زمینه های آن 

تحقیق دانشجویان، انجام تحقیق در طول دانشجویی و آموزش جستجو در بانك های اطالعاتی و دسترسی به منابع به 

 روز و ... می باشند. 



یادگیری دستیاران فرایند: تبادل تجارب آموزشی بین دانشگاهی جهت ارتقا عنوان -1

 منظور آمادگی برای آزمون  بورده ب

)دانشگاه علوم پزشکی  علیاری دکترمسعود ،لیال پاداشا، دکترمسعود خوش نی، صاحبان فرآیند:  دکتر مهرداد آقایی

 -پزشکی اهواز( علوم )دانشگاه مرجائیم دکترالها، )دانشگاه علوم پزشکی یزد( دکتر علی سلیمانی اصل، مازندران(

، محمد موجرلو دکتر ،دکتر محمدرضا یوسفی، سیما صدیقی دکتر، نفیسه عبداللهی دکتر ،همکاران: دکترتقی امیریانی

 کالنتری هالسی ی،دکتر محمد نعیم ،سیده زهرا فتوك کیائی دکتر

 محل اجرای فرآیند: مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان نام دانشگاه:

 فرآیندی: گروه داخلیگروه 

 92-93تاریخ اجراء )مدت اجرای فرِآیند(:  سال 

 حیطه جشنواره:  مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی 

 

امروزه دانشگاه ها با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی آموزشی که منجر به سهولت  تبادل  مقدمه و بیان مسئله:

ند که بصورت  منطقه ای  و فرا منطقه ای  در ارتباط  تنگاتنگ با اطالعات و یاد گیری می گردد نیاز مبرم دار

به اشتراك گذاری دانش  یکدیگر باشند و در ابعاد مختلف فعالیتهای آموزشی تبادل نظر و تشریك  مساعی نمایند .

ولی  دارای جنبه های بسیار برجسته و متمایزیست ، زیرا داشته های علمیاغلب در معرض کاهش سودمندی هستند،

ارزش هم افزایی بیشتری ایجاد  ,هرگاه اعضای یك سازمان یا موسسه آموزش عالی دانش خود را به اشتراك گذارند

موجب  تولید ارزشها ، بهبود عمکلرد تیمی و افزایش بازده  می شود. به اشتراك گذاری  و ترکیب دانش به یقین ،

ش، ابزاری برای فراگیران به منظور تبادل و مباحثه دانش با دانشگاهها  می گردد. به اشتراك گذاری یا انتقال دان

تن بازده مطلوب می گروههای داخلی و خارجی است و هدف آن گسترش ارزش سودمندی آن و در نهایت داش

.  رضایت دستیاران و موفقیت آنان در یادگیری و در نهایت یادگیری پایدار و مستمر گامیست رو به جلو در باشد

لی دانشگاه و افزایش ارتقای خدمات دانشگاهها. یکی از روشهای بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی راستای تعا

در نظام آموزش عالی   ارزشیابی  می باشد. در ارزشیابی بایستی به دو بخش توجه شود: اول آنکه فراگیران چه یاد 

 انجام درست و کافی اندازه به یادگیری این دهند نشان که شود تعیین هایی گرفته اند و دوم آنکه شواهد یا شاخص

 است یا نه؟ شده

ارزشیابی بایستی از ابتدای طراحی فرآیند آموزشی و همزمان با تدریس انجام شود. زیرا اصالح و تقویت فرآیند 

تدریس مستلزم اطالع از کارآمدی و اثربخش بودن تدریس برای بهینه کردن فعالیت ها در جهت هدف های 

برای سنجش میزان تغییر در فراگیران، به جمع آوری اطالعات دقیق و تحلیل آنها نیاز داریم. برای  آموزشی است.

اینکه اطالعات بدست آمده دقیق باشد و تحلیل و نتایج به دست آمده از آن نیز ارزش و اعتبار بیشتری داشته باشد، 

در ارزشیابی تشخیصی به معنی  می تواند معیار موثری باشد.دو نوع ارزشیابی تشخیصی و ارزشیابی در پایان آموزش 
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تعیین سطح معلومات، مهارت ها و توانایی هایی اولیه فراگیران است که در مورد دستیاران در قالب ازمون سراسری 

 ورودی دستیاران و سپس ازمون های درون بخشی است.

رد انتظار در فراگیران بر اساس اهداف آموزشی تعیین شده ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی پایانی نیر به تغییرات مو

 پردازیم.می

اصالح برنامه »پس از ارزشیابی اگر نتایج مورد انتظار نبودند و مطابق با پیش بینی ها نبود بایستی بالفاصله دست به 

 تواند شامل تغییر عوامل متعددی باشد که عبارتند از:زد. این اصالح می« آموزشی

آموزشی صریح تر و روشن تر بیان شود یا اینکه انتخاب آنها با نیاز و توانایی فراگیران تناسب بیشتری  هدف های

روش های  کیفیت محتوای آموزشی بازبینی شود و متناسب با هدف و توان فراگیران انتخاب شود. داشته باشد.

التی که یك آموزش دهنده باید تدریس تحلیل شود. در حقیقت در صورت عدم موفقیت در بازده نخستین سوا

مطرح کند این است که روش تدریس من چه معایبی داشت که فراگیران نتوانستند به هدف های مورد نظر دست 

 یابند؟

 انتخاب فعالیت های یادگیری جدید، زیرا ممکن است فعالیت های قبلی برای رسیدن به هدف کافی نباشند.

ل موجود و انتخاب وسایل آموزشی بهتر و مطلوب تر با توجه به امکانات و پیش بینی برای استفاده بهتر از وسای

 شرایط موجود

 تجدید نظر در مسئولیت های افرادی که در فعالیت های آموزشی با او مشارکت دارند.

تحلیل و بررسی مدت زمان اجرای برنامه و اطالح آن، در صورتی که زمان آموزش با محتوای مورد نظر متناسب 

 ه است.نبود

 بازنگری و اصالح روش های ارزشیابی.

 اقدامات پایانی شامل امتحان پره بورد و بورد است .

که به صورت سراسری صورت می گیرد . گر چه پس از امتحان پره بورد و بورد تجزیه و تحلیل موارد فوق برای 

مورد آزمون امکان اصالح وجود دستیاران دوره های بعدی می تواند مفید فایده باشد ولی در خصوص دستیاران 

ندارد لذا مطلوب آن است که قبل از آزمون های نهایی پره بورد و بورد و در زمانی که امکان اصالح وجود دارد 

آزمون های مشابه برگزار شود تا مسئولین و فرا گیران که شوق قبولی در آزمون های نهایی را دارند در رفع نواقص 

ا و در کنار امتحانات  معمول بر گزاری آزمون های ماهانه مشترك با سایر دانشگاه ها تالش کنند ..در این راست

 مخصوص رزیدنت های سال چهارم می تواند با بهره گیری از تجارب اساتید سایر دانشگاه ها در طراحی و

تسهیل طرح سئوال و پیشگیری از تکرار مطلب و باال   ،بخشیدن، تکثر در سئواالت تعیینمحتوایی سئواالت باعث تنوع

لذا با هدف تبادل تجارب آموزشی بین دانشگاهی جهت ارتقا یادگیری دستیاران  بردن ضریب پوشش مطالب گردد .

 اجراگردید .  92 – 93بمنظور آمادگی برای آزمون  بورد این فرایند در گروه آموزشی داخلی از سال تحصیلی 

 داف اختصاصی:  اهو هدف کلی 

 تبادل تجارب آموزشی بین دانشگاهی جهت ارتقا یادگیری دستیاران بمنظور آمادگی برای آزمون  بورد: هدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 

 بورد درآزمون آنان قبولی احتمال باالوافزایش علمی باتجربه و باسواد دستیاران تربیت 



 دستیاران سایر خودباوری و نفس به اعتماد افزایش 

 دانشگاه به چند دانشگاه  یك مرز از ها رزیدنت بین علمی رقابت گسترش 

 سئواالت کیفیت افزایش و سئواالت طراحی در مختلف های جنبه به توجه و سئواالت نبودن تکراری 

 غنی سئوال بانك یك به دستیابی امکان 

 دانشگاه ارتقاءرتبه 

 بورد در باالی بارتبه بومی نیروهای جذب و پرورش امکان 

 یادگیری بین دانشگاه ها  تجارب تبادل 

 آزمونها بودن دانشگاهی بین دلیل به آزمونها منظم برگزاری در جدیت 

 ایجاد فرهنگ مشارکت در بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای ارتقای کیفی آموزش 

 ایجاد زمینه و ارتباط مستمر علمی بین دانشگاه ها و اساتید 

  برنامه ای دقیق برای مطالعه دروس مختلف برای دستیارانایجاد 

 ارتقاء فرآیند نظارت گروه داخلی بروضعیت تحصیلی دستیاران 

 افزایش میزان قبولی دستیاران داخلی در آزمون بورد 

 کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس دستیاران داخلی برای شرکت در آزمون بورد 

  سئواالت دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشورآشنایی دستیاران با نمونه 

 ارتقاء و افزایش کیفی و کمی سئواالت در گروه داخلی به علت به اشتراك گذاری دانش بین دانشگاهی 

  افزایش مشارکت اعضای هیات علمی گروه داخلی در ارتقاء آمادگی دستیاران داخلی برای دستیاران داخلی

 برای شرکت در آزمون بورد.

 : روش اجرا

کم شدن تعداد کشیك ها  دستیاران در سال آخر در انتهای دوره دستیاری، با کاهش نسبی حجم مسئولیت ها و

مواجه می شوند که در در این زمان، الزم است برنامه ریزی دقیقی را برای کسب آمادگی الزم برای شرکت در 

می کنند و اکثرا در ماههای اول فرصت زیادی را امتحانات بورد داشته باشند اما  با حجم باالیی از مطالب برخورد 

بدون برنامه ریزی خوب از دست می دهند. با توجه به اهمیت آزمون بورد برای دستیارن عدم برنامه مطالعه 

بر آن شدند برای اولین بار در دانشگاه با برنامه ریزی که به  1392-1393مشخصی، گروه داخلی در سال تحصیلی

ز طریق به اشتراك گذاری دانش به صورت بین دانشگاهی امتحانات دوره ای را برای دستیاران شرح زیر می باشد ا

سال چهارم برگزار نماید؛ تا از این طریق آنان را وادار به مطالعه دروس تعیین شده و نهایتا آمادگی برای آزمون 

 بورد نماید. 

، اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه در تشکیل تیم کارشناسی و منسجم با جلب همکاری مسئولین آموزشی

جهت پیشبرد اهداف طرح. در طی این جلسه چالشی که مورد بررسی قرار گرفت طرح سئواالت برای این آزمون 

بود گروه داخلی اعتقاد داشتند که اگر سئواالت صرفا درون دانشگاهی باشد، تکراری و از تنوع کمی برخوردار خواهد 

ت افزایش تنوع در سئواالت و افزایش کیفیت و کمیت سئواالت،پیشنهاد شدبا همکاری دیگر بود. در نتیجه جه

هماهنگی با دیگر دانشگاههای کشور.در ابتدا  دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور این آزمون برگزار گردد.
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ف در میان گذاشته ضرورت اجرای این طرح با مدیر گروه داخلی یا دیگر اعضای هیئت علمی چند دانشگاه مختل

بعد از توافق گروه داخلی دانشگاه علوم  شددر این بین همکاری گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران جلب شد.

پزشکی مازندران  و گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و با نظر خواهی از دستیاران ، محتوی هر آزمون و 

 زمانبندی آن  مشخص گردید.  

روز قبل از برگزاری آزمون از طریق پست  2و نحوه برگزاری آزمون: هر دانشگاه  موظف بود تا  حداکثر  برگزاری

الکترونیکی سئواالت را به آموزش بخش داخلی دانشگاه دیگرارسال نماید . سئواالت توسط کارشناس آموزش ادغام 

.سپس ازمون  در یکروز و یك ساعت از  و پس از کنترل نهایی  توسط اعضای هیئت علمی مربوطه تکثیر می شدند

سئوال    41یا   31در هر آزمون عالوه  بر  قبل تعیین شده به طور همزمان با دانشگاه مازندران بر گزار می گردید .

نرال  داخلی نیز گنجانده می شود .پس از بر گزاری آزمون ها سئواالت جسئوال  21مربوط به مبحث مورد نظر  

با کمك اساتید مربوطه به  بحث  گذاشته می شدند . در کنار این آزمون ها رزیدنت های سال   توسط رزیدنت ها و

چهارم در آزمون های دوره ای که به منظور ارزشیابی درون  بخشی برگزار می شد  نیز شرکت  می کردند .سال 

داخلی داشتند این طرح با  نیز با توجه به نتایج بسیارخوبی که رزیدنت ها آزمون های بورد تخصصی 1393-1392

 همکاری دانشگاههای یزد و اهواز ادامه یافت.

بعد از برگزاری آزمون، جلسه ای جهت نقد و بررسی سواالت در : تحلیل و بررسی سواالت بعد از برگزاری آزمون

ت و دفترچه هر دوره با حضور اعضای هیئت علمی گروه داخلی و دستیاران برگزار گردید. در این جلسه کلید سواال

آزمون در اختیار دستیاران قرار می گرفت و نکات مهم توسط اعضای هیئت علمی مجددا مرور می گشت تا آنان را 

برای آزمون های دوره بعدی آماده سازند. در آن جلسه عالوه بر بررسی سواالت، در خصوص محاسن و معایب 

 آزمون نظرسنجی به عمل می آمد.

 آیند و محصول آموزشی و برونداد فرآیند:نتایج پیامدهای اجرای فر

هدف اصلی از این فرآیند مدیریت دانش از طریق به اشتراك گذاری دانش در بین گروه داخلی دانشگاه های سطح 

کشور، جهت آمادگی دستیاران داخلی برای آزمون بورد تخصصی بوده است تا با استفاده از این روش بتوان در 

را افزایش داد. از جمله پیامدهای حاصل از اجرای این فرآیند در دوره اول دستیابی به نهایت میزان قبولی آنان 

که  93دستیاران داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در آزمون بورد سال  درصد111هدف اصلی آن یعنی قبولی  

 رکورد منحصر به فردی برای یك رشته نوپا  است.

 بازخورد گروه آموزشی:

  مشارکت و بینش اجتماعی دربارة نقش مشارکت در مدیریت دانشایجاد فرهنگ 

 ایجاد انگیزة یادگیری و کسب تجربة کار گروهی در بین گروه های آموزشی دانشگاه های مختلف 

 کاهش دغدغه های گروه آموزشی از میزان آمادگی دستیاران برای آزمون بورد 

 آشنایی دستیاران با سواالت مختلف دانشگاه های دیگر 

 پیش بینی نیازهای آموزشی آتی و ارتقا آموزش 

 آشکار شدن نقاط قوت و ضعف دستیاران 



از دیگر پیامدهای حاصل از این فرآیند؛ بازخورد دستیاران از این فرآیند می باشد. آنان اظهار  بازخورد دستیاران:

منظم تر کرده است و نقش به داشتند که برگزاری این آزمون ها در کنار فاکتورهای دیگر آنان ملزم به مطالعه 

درصد آنان داشته است. در هر مرحله مطالب خوانده شده تکرار می گردید و به  111سزائی درکسب موفقیت 

مباحثی که کمتر مورد توجه قرار می گرفت، توجه میشد. همچنین استفاده از سواالت دیگر دانشگاه ها آنان را با 

دگی برای امتحان بورد بوده است. برخی دستیاران پیشنهاد کردند که از سواالت جدید آشنا و روش موثری در آما

 همکاری دانشگاه های استفاده گردد که اساتید آن از اعضای بورد کشور هستند.

 :انطباق با سیاست های باالدستی

احراز جایگاه  با توجه به اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور دستیابی به جایگاه اول علم  و فناوری در جهان و

برجسته علمی و الهام بخشی در جهان و استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسان های شایسته، 

فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جهان، این فرآیند نیز قصد دارد؛ با مدیریت دانش از طریق تسهیم 

ف کشور افراد نخبه و فرهیخته ای را برای احراز مرجعیت علمی به دانش بین دانشگاه های  علوم پزشکی مختل

 جامعه تحویل دهد. 

 نتیجه گیری: 

  ملزم نمودن دستیار جهت مطالعه نظام مند و مدون 

 تکرار مطالب خوانده شده 

 توجه به نقاط ضعف که مورد توجه قرار نمی گرفته 

 مون ها و کارائی خوب آنهااستفاده از سئواالت سایر دانشگاهها در آمادگی برای آز 

  تمرین روش تست زنی و برطرف شدن نقاط ضعف 

 پیشنهادات:

 .همکاری دانشگاههایی که در طراحی سئواالت بورد نقش دارند جلب شود 

 تاریخ و موضوع آزمونها بصورت سالیانه از قبل مدون و طراحی شده باشد. و کلیه مباحث پوشش داده شود 

 وفیدبك به هر یك از دستیاران داده شود و جلسه رفع اشکال با اساتید مربوطه  بعد از آزمون نتایج بررسی

 تشکیل شود.

 :معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی 

  .چکیده این فرآیند جهت ارائه در همایش آموزش پزشکی کشور آماده شده است 

 تحویل داده شد که در صورت عالقمندی، در سایر  نمونه برنامه به اعضای محترم گروه های آموزشی دیگر

 گروه ها نیز اجرایی گردد.

 تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند:

با حضور اعضا گروه  تاییدیه ها شامل: تاییدیه مدیر گروه آموزشی، صورت جلسات برگزاری آزمون در گروه آموزشی

ندی دوره اول و دوم برگزاری آزمون، نمونه سواالت و پاسخنامه داخلی، تاییدیه ریاست دانشکده پزشکی، برنامه زمانب

 آنان، عکس های برگزاری آزمون. 

 : قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی
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از آنجایی که یکی از الویت های مهم در امر آموزش، ارتقاء کیفی نظام آموزشی دانشگاه و برنامه های سند پنجم 

باشد، اینکه انجام این فرآیند به نوعی باعث ارتقا کیفیت نظام آموزشی  می دانشگاههای کشورتوسعه کیفی آموزشی 

 می گردد، میتوان از آن در دیگر گروه های آموزشی دانشکده و دانشگاه های کشور استفاده کرد. 

 استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی:

انجام شده است، و برای دوره جدید نیز با همکاری دانشگاه های یزد و  93-92این فرآیند در دو دوره در سالهای 

 در حال اجرا می باشد.  اهواز
  



 
 عنوان فرآیند: توانمندسازی دانشجویان با استفاده از برپایی المپیاد حیطه نظام سالمت -93

 علیرضا شریعتی،صاحبان فرآیند: دکتر اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباری، دکتر سیامك رجایی 

 همکاران فرآیند: دانشجویان فاطمه مهر اور، نصیبه کر، فرزانه مختاری، مهدوی ملیکا ،  

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان:محل اجرای فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان : نام دانشگاه

 گلستان پزشکی علوم دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه: گروه هدف فرآیندی

 ترم 11به مدت  1381ء )مدت اجرای فرآیند(: از تاریخ اجرا 

 

 :مقدمه و بیان مسئله

در عرصه برنامه ریزی حوزه سالمت کشور اسناد باالدستی متعددی هدایت کننده هستند.سند چشم انداز،برنامه 

این اسناد ( و اخیرا نقشه تحول نظام سالمت نیز به 1توسعه، نقشه جامع علمی کشور از اسناد مهم وکلیدی هستند )

اضافه شده است. سند چشم انداز که در سالهای پایانی دهه هفتاد شمسی برای هم جهت سازی سیاستهای کلی نظام 

طراحی شد برای محقق شدن، نیازمند نقشه راهی مناسب بود. در بخش سالمت کشور عالوه بر پیگیری برنامه های 

دو مستند اصلی یعنی نقشه جامع علمی کشور در حوزه  پنج ساله ی توسعه، سعی گردید این نقشه راه با تدوین

سالمت ونقشه تحول نظام سالمت روشن تر گردد. به لحاظ توان عملیاتی محدود و اهمیت تدوین به موقع نقشه 

جامع علمی کشور ، تصمیم برآن شد تا ابتدا نقشه جامع علمی سالمت تهیه شود،سپس به تهیه نقشه تحول نظام 

 1391( . بدین ترتیب نقشه نظام سالمت کشور که تدوین آن در سال 2پرداخته شود ) 1414سال سالمت ایران در 

به پایان رسید، به عنوان یکی از اسناد سطح باالی سیاستی باید به طیف گسترده ای از مسایل که در نقشه علمی 

موضوعات مهم نظام سالمت،  سالمت بدان پرداخته نشده بود، پاسخ می داد. به عالوه در شرایطی که در بیشتر

(. 3شاهد تغییرات پرشتاب هستیم، این سند میبایست متضمن آینده ای مطلوب برای نظام سالمت کشور نیز باشد)

این سند در حقیقت نقشه فعالیتهای بهداشتی و درمانی کشور و روشن کننده مسیر حرکت به سمت اهداف چشم 

های کالن سالمت کشور مشخص شد. این امر ثبات در سیاستها را به انداز می باشد. با طراحی این نقشه، سیاست

(. جهت موفقیت در اجرای این طرح یکی از 4دنبال خواهد داشت که قطعا به ارتقای نظام سالمت خواهد انجامید)

ای سازمانهای مهم که می تواند  نقش  اساسی را داشته باشد دانشگاه ها هستند. هر تغییری کسب دانش و مهارت ه

جدید را ضروری می سازد. میزان کمّی و کیفی این تغییرات آنقدر زیاد است که گاهی اوقات مدیران و کارکنان را 

با همه  دچار وحشت می کند و ممکن است احساس کنند که فرصت و توان سازگاری با این تغییرات را ندارند.

د زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و سختی ها و مشکالت باید پذیرفت که ادامه حیات سازمان تا حدو

جدید بستگی دارد .هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفت های علمی، تغییرات فن آوری 

. گاهی اوقات ، رشد فقیت فرد و سازمان باالتر می رودهماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از مو

شتن انگیزه، تخصص و پرهیز از ایستایی، عامل اساسی نوجویی و کسب دانش می شود. اساس بهسازی فردی ، دا
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نام های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده بهسازی نیروی انسانی است که به  سازمانی که به

 سازمان ها انجام می شود  صورت های مختلف در

سالمت. در حال حاضر در دانشگاه ها مشغول به کسب علم و دانش و مهارت هستند و این نیروی  انسانی اینده نظام 

در حالی است که مراکز آموزشی هنوز تغییر چندانی برای تربیت افرادی که قابلیت کار در این نظام تغییر یافته را 

ی کشور که یکی از اهداف  آن ندارند و بصورت سنتی آموزش می بینند. المپیاد دانشجویی دانشگاه های علوم پزشک

تغییر وضعیت اموزش پزشکی از حالت سنتی به مدرن است. این المپیاد به نوعی الگوسازی برای آموزش پزشکی 

است و باعث طراحی در نوآوری در حیطه های علوم پزشکی می شود .بر شناخت دانشجویان علوم پزشکی از نظام 

ند. رویکرد و یکی از اهداف المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور سالمت و استقرار و اجزای آن تاکید می ک

این المپیاد به نوعی الگوسازی برای آموزش پزشکی  تغییر وضعیت آموزش پزشکی از حالت سنتی به مدرن است.

علمی . باید افراد بتوانند در قالب آموزش های ی در حیطه های علوم پزشکی می شوداست و باعث طراحی در نوآور

از آموزش های مهارتی و حرفه ای نیز برخوردار شوند و شیوه آموزش در پزشکی باید از حالت دبیرستان خارج شود 

در المپیاد سال گذشته  در  .که برگزاری این المپیاد تاثیر خوبی در تغییر شیوه های آموزش پزشکی خواهد داشت

طرح شده است و از طریق این المپیاد می توانیم حیطه مدیریت نظام سالمت، پوشش همگانی خدمات سالمت م

شناخت توانمندی های دانشجویان علوم پزشکی تواند کمك بزرگی برای  استدالل های افراد را تقویت و رشد دهیم.

نیروی کاری  اینده نظام سالمت باشد. در دانشگاه ها فقط نباید دانش نظری دانشجو سنجیده شود بلکه باید مسائل 

مشارکت در جامعه و میزان عالقه مندی دانشجو به جامعه هم سنجیده شود و المپیاد علمی دانشجویان دیگر مثل 

دانشگاه های علوم پزشکی فرصت مناسبی برای این منظور است. دانشگاه علوم پزشکی در طی  چند دوره بر گزاری 

رقابت کرده است و تا کنون در این   المپیاد همت به شناسایی و جذب و ترغیب دانشجویان مستعد به شرکت در این

راه  موفق  شده است که پیش بینی می شود نتایج  این فرایند بتواند کمك شایانی که به رسیدن به اهداف نظام 

سالمت باشد. این فرآیند با هدف دستیابی به سرآمدی علمی از طریق بر گزاری کالس های المپیاد  در دانشگاه 

 رفته است و در جریان است. علوم پزشگی گلستان شکل گ

 هدف کلی: 

توانمندسازی دانشجویان با استفاده از برپایی المپیاد حیطه نظام سالمت: جایگاه و نقش آمورش در طرح نظام  

 سالمت 

 روش اجراء:

در برگزاری سومین المپیاد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شروع این المپیاد  1381ایده اولیه فرایند از سال 

باعث جذب دانشجو شد و طرح این موضوع در بین سایر دانشجویان، زمینه جذب دانشجویان پرستاری در حیطه 

 مدیریت نظام سالمت را  فراهم  اورد 

 استاد راهنما، فراهم آوردن زمینه برای تعامالت بین  دانشجویان دانشگاه های  مختلف  انجام نیازسنجی: داشتن 

 نگاهی دوباره به تجربیات 

 (mentoringو  peer-peer learningیادگیری از همتایان: )ایجاد رابطه 

 انشجویان تعامالت بین رشته ای: ایجاد بستر برای برقراری تعامل گروهی از دانشجویان علوم پزشکی با د



 استفاده از مکانیزم های تشویقی و اطالع رسانی: 

 :نتایج

 این فرایند آموزشی تا کنون منجر به چند دوره  کسب مقام در بین دانشجویان شده است.

 : سطح اثر گذاری

ند که این فرآیند دارای اثرگذاری در سطح دانشگاهی می باشد اما با عنایت به پیامدهای مثبت ناشی از اجرای فرآی

 یك نوع رقابت سالم در بین دانشجویان به وجود آورده است می توان آن را به کلیه دانشگاه ها تعمیم داد 

 

 انطباق سیاست های باالدستی )فرایند تاچه  حد کشور را با هدف  مرجعیت علمی در منطقه نزدیکتر می کند(:

 نتیجه گیری )شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند(:

این فرآیند خودجوش دردانشجویان ایجاد شد لذا با بیشترین انگیزه از جانب دانشجویان همراه بود. اما در اجرای 

فرایند چالشهایی از قبیل اشنایی کم دانشجویان به زبان انگلیسی، نداشتن استاد برای تدریس ،  کمبود وقت دانشجو  

 برای این فعالیت بود 

 جرای مداخالت مناسب به شرح ذیل مرتفع گردید: نیز وجود داشته است که با ا

 الف( کمك گرفتن از از دانشجویان توانا و برای تدریس 

 ب( کمك و حمایت گرفتن از دانشجویان بین رشته 

 ج( گذاشتن کارگاه 

 د( اطالع رسانی از امتیازهایی که در ائین نامه های دانشجویی برای دانشجوی  المپیاد در نظر گرفته شده 

 معرفی فرایند در نشریات علمی و یا ارائه کار در مجامع علمی: 

اجرای این فرایند باعث اعتماد به نفس و شور و شوق علمیدر دانشجویان شده استهمچنین تا کنون به صور مختلف 

 در مجامع علمی نیز ارائه شده است:

 

 آموزش دانشگاه موجود است. در مرکز مطالعات و توسعه   تاییدیه های مربوطه و ارزشیابی فرایند:

 قابلیت تعمیم  و اجراء در سایر مراکز آموزشی:

با توجه به تجربیات به دست آمده  این فرایند در کلیه دانشگاه های کشور قابلیت تعمیم و اجرا را دارد.در این 

ررسمی، حرکتی دانشجو،  به صورت رسمی و غی-دانشجو و دانشجو -فرآیند با استفاده از الگوی مشاوره استاد

 خودجوش و رهبری و مدیریت شد و با هدایت استاد و دانشجویی تداوم یافت.

 استمرار )استمرار اجرای  فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:

است و در چهار سال اخیر ساختارمندتر شده  1381-1384استمرار دارد. اندیشه های اولیه آن مربوط به سال های  

 این فرآیند در در  مرکز مطالعات  در حال انجام است  است. در حال حاضر
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 فرايند منتخب درون دانشگاهي

عنوان فرآیند: توانمندسازی دانشجویان با استفاده از ارتباطات بین رشته ای در جهت -99

 حرکت به سوی ابداعات و اختراعات

 شریعتی، مسلم حسام، دکتر سیامك رجاییصاحبان فرآیند: دکتر اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباری، علیرضا 

مجنی، مهین نوملی، فاطمه مهرآور، ندا علی آبادی، نجمه  محمدتقی همکاران فرآیند: دانشجویان: جوادنجاتی، 

سمیرا  ملیحه مختوم، زهرا مشالگردی، زهره قزلسفلی، شاهینی، سید محسن حسینی نژاد، سعید صحتی، ایمان شاهینی،

 عصمت  سعیدی ، مونا رضاپور اصفهانی، آرش رضایی ، عاطفه نوتجسعیدی،کیمیا طهانی، 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان:محل اجرای فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان : نام دانشگاه

 گلستان پزشکی علوم دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه: گروه هدف فرآیندی

 آموزشی مدیریت و رهبری مرجعیت،: جشنواره های حیطه

 ترم 11به مدت  1381تاریخ اجراء )مدت اجرای فرآیند(: از 

 :مقدمه و بیان مسئله

من دست و بازوی همه کسانی که "امام خمینی رحمت اهلل علیه در مورد تولید ملی و خودکفایی اقتصادی فرموده اند 

مقام معظم رهبری سال از طرف  1391سال  "بی ادعا و مخلصانه درصدد استقالل و خودکفایی کشورند را می بوسم.

نامگذاری شده است سالی که انتظار می رود در پایان آن کشور عزیزمان  "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"

ایران اسالمی در بسیاری از جهات به خودکفایی و استقالل برسد. اقتصاد یك کشور جوانب دیگر آن را از نظر 

قرار می دهد. اهمیت این موضوع آن قدر باال است که شارع دین اسالم صراحتاً  سیاسی و اجتماعی و .... تحت تاثیر

تواند سخن خود  . یك ملت با اقتدار علمی است که می"دور نیست که با فقر، کفر هم ورود کند"اشاره کرده است که 

واال را در دنیای سیاسی  تر و دست تواند سیاست بر را به گوش همه افراد دنیا برساند، با اقتدار علمی است که می

شود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی  آید. امروزه علم را می ها به دست می حائز شود. اقتصاد هم به دنبال این

های اساسی  هم قوی شد )جایگاه علم چنین است(. به همین منظور حرکت برای کسب مرجعیت علمی و واکاوی گام

های  رای خروج کشور از انفعال و دستیابی به تمدن عظیم ایرانی و اسالمی است. نظامترین گزینه ب در این مسیر، مهم

آموزشی نقش اساسی در شکوفایی استعدادهای بالقوه فراگیران دارند و اساتید و مسئولین این نظام ها در مواجهه با 

وآوری آنها شوند و از آنجائی که دانشجویان خالق با مشاوره و راهنمایی به آنها می توانند باعث بروز خالقیت و ن

اجرای این فرایند موجب افزایش فرهنگ حرکت، تالش و کارآمدی دانشجویان در امر تولید  کشور در آینده خواهد 

شد. توسعه فراتوانمندی های دانشجویی به سمت و سوی اختراعات دانشجویی پیامدهایی از فرایندهای اموزشی قبلی 

ن امر خود حاکی از استمرار و نه موقتی بودن برنامه های اموزشی و روحیه جهاد علمی در دانشگاه  می باشد و ای



دارد. این فرآیند با هدف دستیابی به سرآمدی علمی از طریق فعال سازی ابتکارات خالقانه و نوآورانه دانشجویان، 

شکل گرفته است و  زشگی گلستانارائه مشاوره و راهنمایی از طریق فرآیند اختراعات دانشجویی در دانشگاه علوم پ

 در جریان است. 

 هدف کلی:

 توانمندسازی دانشجویان با استفاده از ارتباطات بین رشته ای در جهت حرکت به سوی ابداعات و اختراعات 

  روش اجراء:

به صورت غیررسمی شروع شد، زمانی که دو دانش آموز دبیرستان نمونه مردمی 1384ایده اولیه فرایند از سال 

شهرستان کردکوی استان گلستان به یکی از اعضای هیات علمی )از مجریان این فرآیند و سرپرست کمیته تحقیقات 

رخواست مشاوره و راهنمایی نمودند. یکی از دانشجویی آن زمان( مراجعه نمودند و برای دو طرح پیشنهادی خود د

طرح ها مربوط به ساخت دستگاه تشخیص صدای گریه کودك بوده است. طرح این موضوع در بین سایر 

دانشجویان، زمینه اولیه برای تفکر نوآورانه و خالقانه و ضرورت داشتن یك مشاوره و راهنما در صورت  داشتن ایده 

 را فراهم نمود. 

سنجی: در نظر گرفتن سه مؤلفه اساسی در توسعه اختراعات دانشجویی بر اساس نیازسنجی های رسمی و انجام نیاز

غیررسمی از دانشجویان شامل: داشتن استاد راهنما، فراهم آوردن زمینه برای تعامالت بین رشته ای، ایجاد زمینه 

-1391ن دانشجویان در دانشگاه در سال یادگیری توسط همتایان. )البته در یك خرده بررسی به عمل آمده در میا

نگاهی دوباره  دانشجویان استاد دلسوز و مشوق را مهمترین عامل در پیشرفت های دانشجویی می دانستند(. 1389

به تجربیات بالینی و یافتن مشکل. یك گام موثر تغییر از روش های تدریس و ارزشیابی سنتی به روش های نوین 

تاری کودك و خانواده و بهداشت جامعه و روان پرستاری فعالیت هایی از قبیل بازاندیشی بود. دو گروه آموزشی پرس

بر خطاهای بالینی و نوشتن هفتگی حکایت بالینی و تجربیات یادگیری را در کارپوشه گروهی از دانشجویان گنجاندند. 

انشجویان بوده است. نمونه هایی از نوشتن حکایت های بالینی و خطاهای بالینی ایده اولیه اختراع برای برخی از د

 مشکالت مواجه شده در بالین که بعدها سبب اختراعی در آن زمینه شد، در جدول شماره یك آمده است.  
 

 . نمونه هایی از مشکالت مواجه شده در بالین به عنوان ایده های اولیه اختراعات1جدول شماره 

 تزریق سریع وریدی دارو و به شوك رفتن بیمار،

 کبودی و درد در زمان تزریق داروهای زیرجلدی بیمار،

پرخاشگری و نزاع والدین بیمار با پرستاران به دلیل این که از ست سرم بیمار خون به سمت باال آمده بود و بی توجهی پرستاران 

 به این موضوع

گه دارد که این خود باعث خستگی پرسنل و در زمان پرپ و درپ تکنسین اتاق عمل پای بیمار را بایستی به مدت زیادی باال ن

 احتمال لغزش دست و صدمه به بیمار می شود

 برای بیماران با در رفتگی فمور برای زاویه دادن به پا از بالش استفاده می کنند که اکثرا با مشکل مواجهه می شود

 پوشیدن دستکش برای پرسنل مشکل و اکثرا در زمان پوشیدن دستکش پاره می شود

 دیسمنوره اکثرا باعث استفاده از مسکن ها و خود درمانی  دختران است.

 حمل بیمار از تخت برانکار و بالعکس با زحمت زیادی همراه است

 نیدل استیك شدن دانشجو در زمان گذاشتن انژیوکت
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 تزریق پنی سیلین و مشکالت آن

 لباس طراحی شده بیماران جهت کنترل عفونت و حفظ حریم شخصی

 

  یادگیری از همتایان: کمك گرفتن از دانشجویان مخترع به عنوان مشاور سایر دانشجویان درکمیته دانشجویی

 peer-peer)مشاوره و راهنمایی برای استخراج ایده ها، مشاوره  برای  طراحی  و ثبت  اختراع( )ایجاد رابطه 

learning  وmentoring) 

 برقراری تعامل گروهی از دانشجویان علوم پزشکی با دانشجویان  تعامالت بین رشته ای: ایجاد بستر برای

مهندسی )همکاری بین رشته ای(، با هدف تبدیل ایده های برگرفته از تجربیات بالینی و مراقبتی خود به طرح و 

 قالب اختراع)با هدایت و راهنمایی و نظارت استاد راهنما و کمیته دانشجویی(

 قی و اطالع رسانی: گذاشتن گواهی ثبت اختراع  دانشجویان در تابلوی اعالنات گروه استفاده از مکانیزم های تشوی

و کمیته و در وبالگ گروه و در سایت دانشگاه،گذاشتن پانل اختراعات دانشجویی درسمینار سراسری )که توسط 

 دانشگاه برگزار شد( 

 

 نتایج )پیامدهای اجراء و محصول و یا برون دادهای فرآیند(: 

طرح  8طرح گواهی نامه ثبت اختراع را کسب نمود و  8اختراع شده است.  11فرایند آموزشی تا کنون منجر به این 

در همایش های دانشجویی و کشوری ارائه شده است. دو طرح در قالب مقاله به یکی از مجالت علمی پژوهشی 

نه ای از این اختراعات در اتاق طرح در کنگره های خارج از کشور مطرح شده است. نمو 6جهت چاپ ارائه و 

پراتیك دانشکده پیراپزشکی برای یادگیری و تمرین دانشجویان نصب می باشد. برای دو طرح پیشنهاد ساخت داده 

شده است. طرح های متعدد دیگری نیز توسط دانشجویان در دست اجرا است. جدول شماره دو نتایج این فرایند را 

که حاصل یکی از  اتی از نوع کارآزمایی بالینی نیزنشان می دهد. یك طرح تحقیق در ارتباط با هدف شماره یك را

اختراعات دانشجویی است در سال جاری در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب شد و در حال حاضر در مرحله ارائه 

 گزارش نهایی می باشد.

 نعتی( و. عناوین اختراعات دارای شماره ثبت رسمی )اداره مالکیت ص1جدول شماره 

 ارائه شده در مجامع علمی 

 اختراع سرنگ تنظیم شونده خروجی خودکار در تخلیه و برداشت نیدل وریدی )هیات علمی/دانشجو(

 تخت های ریلی با قابلیت فیکس شدن برای جابجایی بیمار )دانشجو؛ علوم پزشکی  و مهندسی(

 پزشکی  و مهندسی(دستگاه سرپیچ هوشمند جانبازان و معلولین )دانشجو؛ علوم 

 دستکش پوش التکس )دانشجو؛ علوم پزشکی  و مهندسی(

 دستگاه کمکی پرپ اندام در عمل های جراحی ارتوپدی )دانشجو؛ علوم پزشکی(

 دستگاه ویبرش و گرما )دانشجو، هیات علمی؛ علوم پزشکی  و مهندسی(



اباتمنت و قابلیت حمایت سطح و فشار بیشتر شاخه ای سنکرون با  1ایمپلنت دندانی کوتاه شونده با فیکسچر 

 )دانشجو؛ علوم پزشکی  و مهندسی(

 شیر مکنده مایعات ویسکوزیته پایین تو جیبی بدون مصرف انرژی )دانشجو؛ علوم پزشکی و مهندسی(

 لباس حفاظت کننده از عفونت های بیمارستانی  

 

 

 

 

در خصوص دستیابی به هدف اختصاصی دوم و سوم در ارتباط با تبیین تجربیات دانشجویان از توانمندی های کسب 

رحله ایده تا تولید، برای سنجش ابعاد کیفی کار از مصاحبه استفاده شد. با دانشجویانی که حداقل شده در فرایند از م

یك اختراع ثبت شده داشته اند مصاحبه بدون ساختار به عمل آمد. از آنها خواسته شد تجربیات یادگیری خود را از 

را بر روند یادگیری و توانمندسازی خود از ابعاد شکل گیری ایده تا ثبت اختراع و تولید آن بازگو نمایند و اثرات آن 

مختلف بیان نمایند. تحلیل محتوای مصاحبه های دانشجویان مؤید موارد زیر بوده است. در این مسیر دانشجویان 

 عالوه بر یافتن فرصتی برای بیان ایده های خالقانه خود و تبدیل آنها به عمل موارد زیر را نیز یاد گرفتند 

  

 
 . برجسته ترین مضامین استخراج شده از مصاحبه با دانشجویان4جدول شماره 

 همکاری بین رشته ای )اغلب این اختراعات با همکاری دانشجویان مهندسی بوده است( را فرا گرفتند.

نحوه برخورد با مشکالت را یاد گرفتن. برای مثال یکی از دانشجویان  -چگونه فکر کردن را یادگرفتن 

 ه خود را چنین اظهار داشتتجرب

وقتی آمدم به این سمت فقط فکر داشتم نمی دانستم چه کار باید بکنم اما یه مدت که گذشت با "

شغل ها اشنا شدم، نجاری ، تراشکاری و.... طوری که آخرهای کار تونستم خودم دستگاه را درست 

 "کنم اما جوری که خواستم نشد

 ای سابقه اختراع: یکی از دانشجویان اظهار داشتیادگیری از اساتید با تجربه دار

 ل مختلفحااختراعات در مر سایر .3جدول شماره 

با قابلیت جلوگیری کنندگی از خونریزی و نیدل استیك شدن )دانشجو؛ علوم پزشکی  و  آنژیوکت

 مهندسی(

 تسهیل گر رویه تزریق آنتی بیوتیك ها )دانشجو؛ علوم پزشکی و مهندسی(

 ست سرمی بدون بر گشت خون  )دانشجو، هیات علمی؛ علوم پزشکی  و مهندسی(

 کی(گازیاب در اطاق عمل )دانشجو؛ علوم پزش

 چهارپایه قابلیت تنظیم قد افراد در اطاق عمل )دانشجو؛ علوم پزشکی(

Hip Abductor )دانشجو؛ علوم پزشکی( 

 آلگومتر: دردسنج  )دانشجو؛  مهندسی(
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وقتی که در ساخت اختراع خود با مشکل مواجه شد با استادی در حین کار آشنا گردید که در روند "

 "کار  برایش یادگیری های زیادی داشت.

بصیرت علمی: یکی از دانشجویان شرکت کننده در جلسات آموزشی کمیته  –شجاعت علمی 

 هار داشتاختراعات اظ

قبل از اینکه  وارد کالب بشوم  فکر می کردم که سخت و دست نیافتنی است  ولی  دیدم که نه  "

این طور نیست. قبل از ان  فکر  می کردم که اختراع تنها یك وسیله کاربردی  است ولی االن می 

میشه ایده های    بینم که اختراع یك ایده  هم هست.... االن هر مشکلی پیش می آید  فکرمیکنم  آیا

و یا دستگاهی  برای بهتر  شدن  این کار را ایجاد  کرد  دیگه اینطوری  نیست که بخواهی به هر 

چیزی  به عنوان مشکل  نگاه کنی  که ازش ردبشی  نگاه میکنی به عنوان یك آدم  یك فرایندی که 

 "بشه  مشکلی را حل کرد و یا آسان شود  نگاه می کنم

ات بین رشته ای: بسیاری از شرکت کنندگان اظهار داشتند در خالل اختراعات خود با یادگیری ارتباط

یادگیری های  دانشجویان و یا اساتیدی از رشته های دیگریا سایر رشته ها آشنا شدندکه خود منشأ

 زیادی بود.

دسی مثل تونستم با مهندس مکانیك، برق و رشته های دیگرآشنا شوم در این روند با نرم افزار مهن"

در مورد  کتیا، اشنا شدم حاال توی این میسرتونستم روند ثبت اختراع را یاد بگیرم  مقاله بنویسم

 "طرحی که دارم.

یادگیری کارگروهی: تمامی دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه اظهار داشتند طراحی و اجرای 

یادگیری خود را این چنین توصیف اختراع سبب یادگیری کار گروهی می شود. یکی از آنان  تجربه 

 کردند.

اگر نمی آمدم نمی توانستم یاد بگیرم  در کارگاه های اختراع شرکت کردم،آنجا یاد گرفتمکه باید  "

 "کار تیمی انجام  بدهم و اینکه  حاال دستگاهی که ساختم را چطوری بتونم تولید کنم.

تحصیلی خود: تمامی شرکت کنندگان اظهار داشتند افزایش انگیزه و اعتماد به نفس و پویایی در رشته 

اختراع سبب می شود دیدگاه شان نسبت به رشته شان مثبت تر شود. یکی از دانشجویان اظهار 

 داشت.

اول فکر می کردم رشته ام یك حالت کارمندی دارد و از آن محدوده نمی توانم خارج بشوم. االن  "

کنیکی اجرا می شود که ما می توانیم با فکری که داریم عوض فکر می کنم بر  عکسه .... مثال االن ت

کنیم، می توانیم ابزارهای جدید بسازیم و تحولی در رشته به وجود بیاوریم نه فقط اینکه صرفا کتاب 

 ها را بخوانی بدون اینکه تغییری درش بوجود بیاوریم....اال خودمون تغییر به وجود 

نفس زیادتر شده نسبت به اینکه می توانم شرایط محیط خودم  می آوریم. حس خوبی است اعتماد به

 "را تغییر بدهم

یکی دیگر از شرکت کنندگان )از رشته مهندسی( در خصوص اهمیت انگیزه  و تشویق ها چنین اظهار 

 داشت.

خالقیت بخشی اش موروثی و بخش اعظم آن اکتسابی است و مشوق خیلی در نگرش و انگیزه نقش "

 "اساسی دارد



 

 سطح اثر گذاری )دانشگاه، کشوری، بین المللی(:

این فرآیند دارای اثر گذاری در سطح دانشگاهی می باشد اما با عنایت به پیامدهای مثبت ناشی از اجرای فرآیند که  

یك نوع رقابت سالم در بین دانشجویان به وجود آورده است می توان آن را به کلیه دانشگاه ها تعمیم داد و همچنین 

نشگاه ها با دانشجویان علوم پزشکی و بخش صنعت و نیازهای یك پل ارتباطی بین دانشجویان رشته های مختلف دا

 جامعه برقرار نمود.

مقام  )فرایند تاچه  حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیکتر می کند(: :انطباق سیاست های باالدستی

اسالمی، موضوعاتی  بخش ابزاری، یا سخت افزاری تمدن نوین"معظم رهبری در یکی از سخنرانی های خود فرمودند 

است که در فضای امروز، به عنوان نمودهای پیشرفت مطرح می شود از قبیل علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار 

با اجرای این فرآیند مرجعیت علمی و فناوری ایران در پنجاه سال آینده  موضوعی همراه با  ".بین المللی و نظائر آن

که ترسیم واقعیتی است که براساس سند چشم انداز و با عزمی راسخ و استوار پردازی و رؤیاسازی نیست بل خیال

ای نه چندان دور برای این مرز و بوم به وجود خواهد آمد. کشور ما استحقاق  دانشجویان  مخترع کشور در آینده

ی شعار به سوی دستیابی به درجات عالی تولید علمی و تکنولوژیکی را دارد مشروط به اینکه به جای توقف بر رو

عملیاتی کردن این آرمان بزرگ حرکت نماید و بخشی از این حرکت با اجرای فرآیند آموزشی حاضر در دانشگاه ها 

و به وسیله دانشجویان میسر خواهد گردید. اجرای این فرآیند موجب برون رفت از وضع موجود و گذر از مرحله 

و اصیل اسالمی و ایرانی خواهد گردید. فرایند اختراع کنونی و رسیدن به وضعیت مطلوب درشان تمدن غنی 

دانشجویی، حرکتی هوشمندانه در مسیر خودکفایی و تولید ملی و رسیدن به مرجعیت علمی است چرا که تا کنون 

های مختلف علمی، پژوهشی و  باعث ارتقا عوامل انگیزش در جامعه دانشجویی شده است.  ابداع و نوآوری در حوزه

فکر خالق و تولید، سرمایه گذاری به منظور علوم بومی و بومی سازی علوم، تقویت زنجیره ارتباطی علم، اجرایی، ت

ها  فناوری و تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعت، تولید دانش هوشمندانه وکاربردی، کمك به تجاری سازی دستاورد

سیدن به مرجعیت علمی، همه این ها در در ر "اعتماد به نفس ملی"در مراحل پژوهشی و آزمایشی، تبیین نقش 

جریان توانمندسازی دانشجویان از طریق اختراعات علمی می تواند، آموخته شود و  به مرحله عمل درآید، چنانچه 

 مضامین استخراج شده از تجربیات دانشجویان موید برخی از موارد پیشگفت بوده است. 

 

 رآیند(:نتیجه گیری )شامل چالش ها و مشکالت اجرائی ف

این فرآیند خودجوش دردانشجویان ایجاد شد لذا با بیشترین انگیزه از جانب دانشجویان همراه بود. اما در اجرای 

آشنایی نداشتن با روند طراحی اختراع، جستجوی منابع، نوشتن ایده، طراحی و ساخت "فرایند چالشهایی از قبیل 

 ا اجرای مداخالت مناسب به شرح ذیل مرتفع گردید: نیز وجود داشته است که ب"نمونه واقعی از اختراع

 الف( کمك گرفتن از دانشجوی مخترعی که قبال این مسیر را طی نموده بود،

ب( کمك و حمایت گرفتن از دانشجویان بین رشته ای برای موضوعات مرتبط و نیاز به تخصص و همفکری از قبیل 

 برق و کامپیوتر و غیره ...

 تجوی منابع و ثبت اختراع، که باعث تسهیل برای ثبت اختراع دانشجویان شد، ج( گذاشتن کارگاه جس
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د( اطالع رسانی از امتیازهایی که در آئین نامه های دانشجویی برای دانشجوی مخترع در وزارت متبوع در نظر 

 گرفته شده است. این امر تهدید ها را به فرصت تبدیل نمود و باعث ترغیب بیشتر دانشجویان شد.

ه( تشکیل کمیته اختراع دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در شش ماه گذشته در معاونت تحقیقات و 

فناوری و(دائر کردن غرفه و پانل اختراعات دانشجویی در پنجمین سمینار سراسری پرستار و ماما و پژوهش در 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ا ارائه کار در مجامع علمی: اجرای این فرایند  باعث اعتماد به نفس و شور و معرفی فرایند در نشریات علمی و ی

 شوق علمیدر دانشجویان شده است و همچنین تا کنون به صور مختلف در مجامع علمی نیز ارائه شده است:

مسیر  پوستر: کمیته اختراع دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آموزش پزشکی پویا، حرکتی هوشمندانه در

 آذرماه ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  23-22خودکفایی و تولید ملی. پنجمین سمینار پرستار و ماما 

پوستر: اختراع سرنگ تنظیم شونده خروجی خودکار در تخلیه و برداشت نیدل ورید. پنجمین سمینار پرستار و ماما 

 آذرماه دانشگاه علوم پزشکی گلستان 22-23

 آذرماه دانشگاه علوم پزشکی گلستان  23-22پنجمین سمینار پرستار و ماما  Algometer)دسنج )پوستر: آلگومتر: در

دستگاه سرپیچ هوشمند جانبازان و معلولین: .جهان در کشور سوئیس شهر ژنو 2111مسابقات بین المللی اختراعات 

 “ Intelligent socket for the Disabled “ پذیرش 

 23-22ویسکوزیته پایین تو جیبی بدون مصرف انرژی. پنجمین سمینار پرستار و ماما  پوستر . شیر مکنده مایعات

 آذرماه دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 آذرماه دانشگاه علوم پزشکی گلستان 23-22پوستر. دستکش پوش التکس. پنجمین سمینار پرستار و ماما 

سخنرانی. دستگاه کمکی پرپ اندام در عمل های جراحی ارتوپدی. سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان 

  112ص 1391مهر ماه  21-18علوم پزشکی  کشور بابل . 

 آذرماه دانشگاه علوم پزشکی گلستان  23-22. پنجمین سمینار پرستار و ماما Hip Abductorسخنرانی . 

وه بر ارائه در مسابقات بین المللی اختراعات در کشور کره جنوبی به عنوان مقاله نیز منتشر یکی از اختراعات عال

 شده است:

بررسی اثر توأم ویبریشن وگرما برکاهش درد دیسمنوره اولیه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان. مجله 

   41-31(  صفحات 39)پی در پی   3شماره  13. دوره  1391دانشگاه علوم پزشکی گرگان . پاییز 

 

 :تأییدیه های مربوطه و ارزشیابی فرایند 

 برای نمونه تعدادی از گواهی های مربوط به ثبت در اداره مالکیت صنعتی به پیوست  شده است.

 صدور گواهی ثبت اختراع مرتبط با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 گاه جلسات کمیته اختراع دانشجویی دانش

 برپایی غرفه اختراع دانشجویی در هفته پژوهش وپنجمین سمینار پرستار و ماما 

 طرح تحقیقاتی دانشجویی در کمیته تحقیقات با عنوان اختراعات دانشجویی

 نصب یك نمونه اختراع ساخته شده دراتاق پراتیك دانشکده پیراپزشکی 



 وبخشی از کتابچه همایش به آن  1391تار و ماما آذر اختصاص یك پانل اختراع دانشجویی در پنجمین همایش پرس

سخنرانی و پوستر دانشجویی با موضوع اختراع مرتبط با دانشجو و اساتید در سیزدهمین کنگره دانشجویان علوم 

 پزشکی کشور و پنجمین سمینار پرستار و ماما  

 پرستار و مامادانشجوی مخترع برتر در هفته پژوهش و دانشجویی مخترع برتر در همایش  

 این فرایند با مشارکت کمیته تحقیقات دانشجویی و معاونت آموزشی انجام شده است.

 قابلیت تعمیم  و اجراء در سایر مراکز آموزشی:

با توجه به تجربیات به دست آمده  این فرایند در کلیه دانشگاه های کشور قابلیت تعمیم و اجرا را دارد.در این 

دانشجو،  به صورت رسمی و غیررسمی، حرکتی -دانشجو و دانشجو -الگوی مشاوره استاد فرآیند با استفاده از

 خودجوش و رهبری و مدیریت شد و با هدایت استاد در قالب کمیته های دانشجویی تداوم یافت.

 استمرار )استمرار اجرای  فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:

است و در چهار سال اخیر ساختارمندتر شده  1381-1384وط به سال های استمرار دارد. اندیشه های اولیه آن مرب 

است. در حال حاضر این فرآیند درکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها  با استفاده از الگوی پیشنهادی در جریان 

 است.
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عنوان فرآیند: فرایند هدایت و رهبری کارآموزان در عرصه پرستاری به افشای -19

 خطاهای مراقبتی از طریق  نوشتن حکایات بالینی   
 

 لیال جویباری، دکتر اکرم  ثناگو صاحبان فرآیند: دکتر  

 همکاران: علیرضا شریعتی، محمدزمان مجنونی 

 مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستانمحل اجرای فرآیند: مراکز آموزشی درمانی و 

 نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 گروه فرآیندی: دانشجویان ترم هشت پرستاری  

 تا کنون، نه نیمسال متوالی 1389تاریخ اجراء )مدت اجرای فرِآیند(: ازنیمه دوم سال 

 حیطه فرآیندی: مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی

 

 مه و بیان مسئله: مقد

تأمین و ارتقاء سالمت انسان ها، به عنوان آرمان اصلی حرفه پرستاری با استفاده از اصول نوین علمی، بهره بردن از 

روش های انسانی و دینی، برقراری ارتباط صحیح با مددجو و مبتنی بر اصول علم اخالق پزشکی قابل دسترسی است. 

کند و از این جهت  مراقبتی، زمینه بروز نارضایتی و شکایت بیماران را مطرح میبروز تخلفات و خطاهای درمانی و 

 .باشد ای پرستار می آگاهی به مسایل حقوقی و جزایی کشور و آشنایی با شرح وظایف مدرن، از اصول کار حرفه

عوارض و مرگ و مطالعات نشان می دهند استفاده از رویکرد سیستمی به خطای پزشکی در سال های اخیر، نه تنها 

میر ناشی از خطا را کم کرده بلکه در افزایش کارایی سیستم و کاهش هزینه ها هم تاثیر زیادی داشته است. در مدل 

های حاکمیت بالینی پرسنل به گزارش داوطلبانه همراه با رویکرد غیر سرزنشی ترغیب می شوند. تصور سازمانی 

واقعیت می باشد. خطاهای بالینی تهدید جدی در امنیت بیمار هستند. بدون بروز هر گونه خطای بالینی به دور از 

مراکز درمانی آموزشی به دلیل محیط آموزشی و وجود دانشجویانی که در مرحله کسب تجربه هستند، به کرات در 

درصد از برنامه های آموزشی رشته پرستاری را دوره های کارآموزی  11معرض تهدید خطا هستند. حدود 

زی به خود اختصاص می دهند. این دوره ها در شکل دهی مهارت های اساسی و توانمندی های حرفه ای وکارور

دانشجویان پرستاری نقش اساسی دارند و یك منبع ضروری و بی بدیل در آماده سازی دانشجویان برای ایفای نقش 

اجرای بهینه  "خطا"نار ممیزی بالینی و حرفه ای به شمار می رود. رویکرد جامع به مقوله مستلزم مطالعات زیاد در ک

راهکارهای بالینی است چرا که عالوه بر تحلیل سیستم ها، توجه به عامل انسانی در پیشگیری از رخداد خطاها نقش 

خطا شناسایی  113مشاهده ثبت شده،  372عمده ای دارد. در یك واکاوی در زمینه خطاهای دانشجویان پرستاری از 

شجویان اشتباه در شرف وقوع را به مربی و پرستار بخش گزارش کرده بودند. مطالعه دیگری درصد دان6/46شد. 

نیز نشان داد تجربه غالب کاراموزان در برابر خطاهای مراقبتی، پنهان کردن است. آشکار شدن خطای مراقبتی با 

یر بوده است.قبل از ورود به عصبانیت پزشك و پرستار، همراهان بیمار و مربی آموزشی و ترس و عذاب وجدان فراگ



عرصه زندگی کاری بایستی فرصت های آموزشی را با استفاده از گزارش مورد، شبیه سازی از بیماران واقعی و غیره 

برای دانشجویان فراهم نمود و آنان را با شیوه های اخالقی و قانونی مدیریت خطای بالینی آشنا نمود. ضرورت وجود 

طاهای بالینی بسیار مهم می نماید.افشای خطای پزشکی یك ضرورت اخالقی است. در خبرنامه های گزارش دهی 

بسیاری ازکشورها از کادر پزشکی می خواهند اگر خطایی رخ داد اعالم نماید و سپس در اصالح سیستم خود بعد از 

یافته های یکی از روش های اساسی در شناسایی خطا همان گزارش دهی خطاهاست.  .رخ دادن خطا می کوشند

در خصوص بررسی  1389حاصل از مطالعه ای که صاحبان این فرآیند با همکاری گروهی از دانشجویان در سال 

تجربیات دانشجویان پرستاری از خطاهای بالینی و چگونگی تعامل با آن انجام داد موید آن بود که عمده خطاهای رخ 

 "پنهان کردن"ای کارآموزان در برابر خطاهای مراقبتی  مقابله  و تجربه "های مراقبتی درمانی  دارویی و رویه"داده 

بوده است. آشکار شدن خطای مراقبتی با عصبانیت کادر درمانی مراقبتی، همراهان بیمار و مربی، ترس و عذاب 

عدم درخواست برای راهنمایی، آگاه نبودن، نظارت "کنندگان در مطالعه   شده است. شرکت وجدان فراگیران می 

در دانستند. را از عوامل مرتبط با بروز خطاهای بالینی به هنگام کارآموزی و یا کارورزی می  "داشتن مربین

کوریکولوم رسمی آموزش دانشجویان پرستاری، با مباحث اخالق و قوانین پرستاری، حاکمیت بالینی و خطاهای 

شوند لذا در این فرآیند آموزشی بر آن شدیم مراقبتی و چگونگی مقابله با آن و یا ضرورت افشاسازی آن آشنا نمی 

تا از طریق مداخله ای در قالب رهبری آموزشی در واحد کارورزی در عرصه پرستاری، دانشجویان را در جهت 

 افشای خطاهای بالینی خود،هدایت نماییم.

 هدف کلی:

های یادگیری در عرصه  ترغیب دانشجویان به افشای خطای بالین از طریق هدایت و رهبری آموزشی  فعالیت 

 کارآموزی در عرصه

 اهداف اختصاصی:

الف( ترغیب دانشجویان به افشای خطای بالین از طریق هدایت و رهبری آموزشی فعالیت های یادگیری کارآموزی 

 در عرصه پرستاری بهداشت جامعه

های یادگیری کارآموزی ب( ترغیب دانشجویان به افشای خطای بالین از طریق هدایت و رهبری آموزشی فعالیت 

 در عرصه پرستاری در عرصه مادران و نوزادان

ج( ترغیب دانشجویان به افشای خطای بالین از طریق هدایت و رهبری آموزشی فعالیت های یادگیری کارآموزی در 

 عرصه پرستاری کودکان

 روش اجراء:  

به صورت رسمی شروع شد و تا کنون ادامه دارد  1389این فرایندیك مطالعه آموزشی طولی آینده نگر است که از 

 و در طی مسیر نیز بر اساس بازخوردهای دریافتی، ارتقا یافته و فازهای تکاملی را طی نموده است. 

بان فرایند  )که مدیر گروه آموزشی می است. صاح 1386اولین مرحله این فرایند مربوط به شکل گیری ایده در سال 

باشند(  به منظور بررسی مسائل و مشکالت مربوط به کاراموزان در عرصه پرستاری و اخالق در بالین، نشست های  

متعدد با مدیران پرستاری یکی از مرکز آموزشی درمانی و  مسئولین مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه صورت 

ك. نمونه ای از تصاویر جلسات(. در جلسات نگرانی ها در خصوص احتمال بروز خطاها توسط گرفت)پیوست شماره ی
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پرستاران تازه کار )پرستاران طرحی( و همچنین کارورزان پرستاری به دلیل قرار داشتن در مرحله گذر 

(transitionو حرکت از وابستگی کامل به استقالل نسبی، به عنوان یك نگرانی عمده مطرح بو ).ده است 

تجربیات "در مرحله دوم ، تصمیم گرفته شد به منظور در دست داشتن شواهد مستدل تر، در قالب طرح تحقیقاتی 

این موضوع بررسی شود. این طرح پژوهشی مصوب و  در سال  "دانشجویان پرستاری در خصوص خطاهای بالینی

 اجرا گردید.  1389

 گرفت و در پی آن چند جلسه برگزار گردید.طرح موضوع در گروه های آموزشی مرتبط صورت 

نیازسنجی و نظر از گروه های هدف قبل از شروع فرآیند و به طور مستمر در طول فرآیند صورت گرفت. برای مثال 

 می توان اشاره کرد )ضمیمه شماره سه(. 1391سال  "افشای خطاهای بالینی"می توان به نظرسنجی 

 ی وضعیت موجود صورت گرفت.بررسی متون و منابع موجود و بررس

برنامه آموزشی و محتوای آموزشی تدوین گردید:محتوای آموزشی که در کارگاه های ورود به عرصه برای آموزش 

 کارورزان استفاده می شود شامل موارد زیر: 

مکان/ موقعیت )بر اساس نوع خطا،  الف( تعاریف خطاهای بالینی )مراقبتی، دارویی...(، ب(انواع و تقسیم بندی خطاها

خطا، قابلیت تشخیص خطا، عواقب خطا(، ج( راهکارهای پس از رخداد خطا، د( یادگیری از خطاها، درس های گرفته 

  "شده از خطاها ه( شیوه های کاربردی برای پیشگیری از خطا

نتایج و محتوای آموزشی وزارت بهداشت، گروه حاکمیت بالینی و  Games Reason ،1991از طبقه بندی خطاها

 برگرفته از تجربیات دانشجویان در تعامل با خطاهای بالینی نیز استفاده شد.

برگزاری کارگاه: قبل از ورود دانشجویان به کارآموزی در عرصه های پرستاری کودکان و مادران و نوزادان و 

نواع خطاهای بالینی بهداشت جامعه در ترم هشت )شامل هشت واحد بالینی( کارگاهی برای آشنایی دانشجویان با ا

برگزار  شد. این آموزش بخشی از کارگاهی است که در هر ترم قبل از ورود فراگیران به عرصه های مذکور )هفته 

اول یا دوم هر ترم تحصیلی( برگزار می شود. در این کارگاه ضمن ارائه مطالب کلیدی در اخالق حرفه ای، مباحث 

: یکی از اطالعیه های برگزاری کارگاه )مربوط به  4شود )ضمیمه های شماره مرتبط با خطاهای بالینی نیز ارائه می 

 یك نیمسال( و بخشی از محتوای آموزشی در قالب اسالیدهای کارگاه(

هدف از افشای خطاهای مراقبتی به عنوان یك رویکرد برای یادگیری بالینی به دانشجویان گفته شد. برای ارائه این 

الوه بر استفاده از اساتید از کارشناسان پرستاری شاغل در بخش های درمانی، دانش بخش از محتوای آموزشی ع

آموختگان و مربیان پرستاری نیز استفاده شد )طی مدت فرایند در مجموع هفت نفر(. از این افراد دعوت می شد تا 

رخ داد، یا در بخش ها در کارگاه حضور یابند و تجربیات شخصی خود را در خصوص خطاهای بالینی که برای آنان 

رخ داده است را بازگو نمایند )خطاهایی که توسط سایرین در بخش رخ می داد، جزو اهداف این مطالعه نبوده است(. 

شرکت در کارگاه به میزان یك شیفت کارورزی از مجموع ساعات کارورزی لحاظ می گردد..در ابتدای ترم منابع 

، نمونه های  1لینی و اهمیت آن برای دانشجویان فراهم شد )ضمائم شماره تکمیلی برای آگاهی در باره خطاهای با

حکایت دانشجویان از خطاها(. از دانشجویان خواسته می شد در طول دوره با مدیر گروه )به عنوان مسئول کارورزی(، 

ه مدیر گروه طی دوره از طریق تلفن، پیامك، ایمیل، مراجعه حضوری در ارتباط باشند. تاریخ های مراجعه کارورزان ب

 در الگ بوك دانشجویان ثبت می شد و امتیاز اضافه در پایان دوره برای افراد فعال تر محسوب می گردید.



به تمام دانشجویان اطمینان داده شد که افشای خطاهای بالینی موجب کسر نمره از کارورزی آنان نمی شود و به هیچ 

نمی شود بلکه از آن برای اصالح آموزش، هدایت بهتردانشجویان در بالین، وجه رویکرد توبیخی و تنبیه ای استفاده 

 در صورت نظارت بیشتر در ترم جاری و دوره های آتی استفاده خواهد شد.

دانشجو وارد کاراموزی در  31تا  21شرکت کنندگان: دانشجویان کارشناسی ترم هشت پرستاری. هر ترم حدود 

 نشجو در این فرایند وارد شدند.دا 171عرصه می شوند. در مجموع 

مورد از  3تا 1هر دانشجو می بایست خطاهای بالینی خود را مکتوب نماید. برای واحد کارورزی بهداشت جامعه: 

مورد، برای  4تا  1خطاهای رخ داده در مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی، واحد کارورزی پرستاری کودکان: 

مورد از خطاهای رخ داده شده توسط خود دانشجو در بخش های  4تا  1ران و نوزادان: واحد کارورزی پرستاری ماد

مورد خطاهای بالینی در طی این فرآیند توسط  111درمانی، به طور انفرادی یا گروهی ارائه می شد. تا کنون حداقل 

 کارورزان مکتوب و ارائه شده است.

ارورز مکتوبات خود از خطای رخ داده را نزد مدیر گروه ارائه در ارائه انفرادی )حضوری و شفاهی، و مکتوب(، ک

چرا این خطا رخ داد، چگونه می توان از تکرار آن پرهیز نمود، بعد از رخ دادن آن "شفاهی می دهد و در مورد اینکه 

ود. بحث می ش "باید چه اقداماتی صورت گرفت، یا چه اقدامی بایستی انجام می شد، چه درسی از آن گرفته شد

 دادن بازخورد متمرکز و هدفمند توسط استاد به هر یك از فراگیران جز اساسی و الینفك در ارائه های شفاهی است.

ارائه خطاهای مراقبتی به صورت گروهی اختیاری است؛از دانشجویان دعوت می شود تا در صورت تمایل، تجربیات  

ر اقسام مطابق آموزش های داده شده( در حضور مدیر گروه و خود را از بروز خطای بالینی )دارویی، مراقبتی، و سای

همتایان در دفتر کار مدیر گروه ارائه دهند. سایر دانشجویان در یك بحث کوتاه شرکت می کنند و در صورتی که 

ی تجربه مشابه ای داشته باشند در همان زمان خطای مراقبتی خودشان نیز را بیان می دارند. در هر دوره از کارورز

. تصاویر ارائه 7تعدادی از دانشجویان به صورت داوطلبانه کار خود را نزد همتایان ارائه شفاهی دادند )ضمیمه شماره 

 گروهی(.

از فراگیران دعوت شد تا اجازه دهند خطاهای بالینی آنان بدون ذکر هر گونه نام و هویت بیمارستان یا دانشجو در 

، رجوع شود(. از این نمونه ها 1شود )برای مثال به پیوست های شماره   وب سایت گروه پرستاری دانشکده منتشر

 برای آموزش دانشجویان نیز استفاده می شد.

 کلیه فعالیت های کارورزان طی دوره عرصه در کارپوشه آنها جمع آوری می گردد.

رسی نظر دانشجویان در باره در پایان هر دوره کارورزی )در انتهای نیمسال( از مصاحبه های  نیمه ساختار برای بر

اثر این تکلیف در یادگیری و افشای خطاهای بالینی شان، اجتناب از ارتکاب سایر خطاهای مراقبتی و دارویی استفاده 

 می شود.

 

  نتایج)پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند(:

مراقبتی و دارویی خود به جای پوشاندن و هدف اصلی از این فرآیند هدایت و رهبری دانشجویان به افشای خطاهای 

کتمان آنها از طریق مکتوب نمودن خطاهای خود به صورت حکایت بالینی بوده است تا به این وسیله هم بتوان از 
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بروز بعدی آن اجتناب شود و هم برخورد تحلیلی با موقعیت را یاد بگیرند. ایمنی بیمار و دانشجو و کیفیت آموزش 

 ابد.بالینی افزایش ی

 گروه از ضعف های اموزشی خود آگاه شد. -

نوع خطاهای گزارش شده سبب گردید که بازنگری در سیستم نظارت دانشجویان در جریان این فرایند صورت   -

 بگیرد و سطح انتظارات بالینی در بخش های مختلف از جمله بخش اطفال بازبینی شود.

ویان در پایان هر دوره کارورزی مشخص شد آگاهی دانشجویان بر اساس ارزیابی های به عمل آمده از دانشج -

 نسبت به خطاها، وجود خطاها، اهمیت شان و تحلیل ریشه ای افزایش یافته است.

تحلیل خطاهای رخ داده موید آن است که بیشترین درصد خطاها از نوع دارویی  ناشی از عدم رعایت پنج اصل  -

تازه کار بودن در بخش و عدم حضور مربی ناظر است. از آنجایی که  (، دریافت دستورات شفاهی،5Rدارویی)

بیشترین خطاهای دانشجویان، از نوع خطاهای دارویی است در کارگاه ها اغلب از حکایات مربوط به خطاهای دارویی 

ه شده دانشجویان دوره های قبل برای آموزش استفاده می شود. چند جمله ای از این حکایت طوالنی در زیر آورد

است و موید این است که اصل مهم اطمینان از نام بیمار رعایت نشد. از این نکته در آموزش دانشجویان استفاده می 

 شود.

عنوان خطا: داروی اشتباهی. یك بار می خواستم داروی کفلین بزنم که بیمار بیرون رفته بود و بیمار دیگری که هیچ "

ت آن بیمار تکیه کرده بود را داروی کفلین زدم. بیمار حین تزریق دارو یکریز دارویی برایش تجویز نشده بود و به تخ

 از من می پرسید دیگریادم رفت که اسمش را بپرسم. آخر سر بیمار گفت خدارو شکرت که یکی به داد ما رسید........

ییش خوابیده بود و یکی یك بار دیگه برای کنترل عالیم حیاتی رفتم  توی اتاق و دیدم همون بیمار روی تخت پهلو

دیگه روی تخت مورد نظر بود. که بیدار بود و باهاش صحبت کردم و گفت که بیرون بوده و داروشو ندادم. اون 

موقع فهمیدم که گیر کار کجا بوده و دارو رو اشتباهی تزریق کردم. مشکل کار فقط بیمار نبود بلکه من هم بودم که 

 "از او اسمش را نپرسیده بودم ....

دانشجویان اظهار داشتند خودارزیابی را فرا گرفتند و به جای کتمان خطاها، افشا و تحلیل نمودن آنها را تجربه  -

 کردند.

 خطاهای بالینی دانشجویان در دو دسته بیمارستانی و مراکز بهداشتی شهری روستایی جمع آوری گردید. -

اسکی دانشجویان، یك ایستگاه نیز به خطاهای ارتباطی به در یك دوره طی اجرای این فرایند آموزشی در آزمون  -

عنوان یکی از انواع خطاهای رایج در بخش ها اختصاص داده شد. دانشجویانی که در این ازمون و ایستگاه مذکور 

شرکت کردند آن را بسیار جذاب و چالش برانگیز توصیف نمودند زیرا برای اولین بار بود که به چنین موضوعاتی به 

 ین شکل توجه می شد. ا

 محصول آموزشی و برونداد فرآیند:

الف( تدوین کتابچه ای از خطاهای بالینی رایج در بخش های درمانی و مراکز بهداشتی توسط کارورزان پرستاری:  با 

توجه این که طی هفت ترم تحصیلی استمرار این فرایند دانشجویان در سه کاراموزی در عرصه متفاوت، خطاهای 

را در قالب حکایات بالینی مکتوب نمودند لذا مجموعه کتابچه ای از تجربیات دانشجویان گردآوری گردید. یك خود 

جلد از این کتابچه الکترونیك در وب سایت گروه قابل دسترسی است، این فایل قابلیت جستجوی درون متن دارد، 



جویان، پرسنل و مراکز بهداشتی و درمانی از توسط صاحبان  دست نوشته های دانشجویان ویرایش شد و اسامی دانش

کلیه متون حذف گردید. همچنین برای جذابیت بیشتر ظاهر کتابچه به گونه ای تهیه گردید که همانند یك کتاب 

قابل ورق زدن است از خطاها، مکتوب گردید. تصویر شماره یك، عکسی از دو صفحه از این کتابچه است )ضمیمه 

 کتابچه خطاهای بالینی است(. فایل های 8های شماره 
 

 
 : کتابچه خطاهای بالینی1تصویر شماره 

 ب( اعمال بازنگری دوره ای  در کارپوشه فراگیران با توجه به ارزیابی ها و بازخوردها 

ج( انجام بازنگری و اعمال اصالحات در برنامه سرپرستی و هدایت بالینی کاراموزان در عرصه در دو گروه بهداشت 

و پرستاری کودك و خانواده )بر اساس انالیز به عمل امده از انواع خطاهای بالینی دانشجویان، شدت و تواتر جامعه 

 آنها، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده(

د(پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشکده و دفتر توسعه آموزش دانشکده در خصوص بازنگری کوریکولوم پرستاری و 

 خالق بالینی به آن افزودن برنامه آموزشی ا

ه( طراحی اولیه اجرای این فرایند آموزشی برای سایر گروه های دانشجویان در سطح دانشکده که کاراموزی در 

عرصه دارند )با تاکید بر مامایی، اتاق عمل، هوشبری( با همکاری دفاتر توسعه آموزش مربوطه و مرکز مطالعات و 

 توسعه آموزش دانشگاه.

 )دانشگاه، کشوری، بین المللی(:سطح اثرگذاری 

اگرچه این فرایند مربوط به سه گروه آموزشی در سطح دانشکده است اما از آنجایی که دانشجویان ترم هشت 

پرستاری در سه مرکز آموزشی درمانی در شهر گرگان و چندین مرکز بهداشتی شهری و روستایی در سطح استان 

 رانند لذا سطح اثرگذاری این فرآیند در حد دانشگاهی و استانی است.گلستان کاراموزی در عرصه خود را می گذ

 انطباق با سیاست های باالدستی )فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیك می کند.(

اشد. از اخالق حرفه ای از نیازهای سالمت جامعه و آماده کردن دانشجویان برای کار و ارائه خدمات به جامعه میب 

الزامات مرجعیت علمی ایران پرورش نیروهای توانمندی است که به نیازهای جامعهخود واقف باشد توامندی بر 

طرف کردن ان را داشته باشد. در این فرایند دانشجویان با نیازهای حاکمیت بالینی آشنا شده و توانایی ایجاد حل 

 مسئله را دارند.

عایت اصول اخالقی در بالین از اصول تحول و ابزارهای تحول محسوب می بر اساس سند تحول پرستاری کشور ر

شود. کدهای اخالقی و منشور اخالقی از الزامات است و حرفه پرستاری حرفه پرستاری در قبال بخشی از سالمت 

پیوست مردم که به او سپرده شده احساس مسئولیت می نماید )قابل دسترسی از پایگاه رسمی نظام پرستاری کشور، 

(. لذا کارورزی که خطای بالینی انجام دهد آن را گزارش ندهد، در پی تصحیح وضعیت نباشد، از اخالق 9شماره 
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حرفه ای فاصله می گیرد و مهمترین اسیب را به بدنه سالمت کشور می رساند. لذا فرایند حاضر که خودافشایی را 

 ی باالدستی در جهت اخالق حرفه ای و ارتقای کیفیت باشد.به فراگیران یاد می دهد می تواند در راستای با سندها

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند:

در وهله اول نگرانی دانشجویان از اثر داشتن افشای خطای بالینی بوده است که با توجه به اطمینان بر عدم تاثیر  -

ز خطاها با هدف اصالح و پیشگیری، این نگرانی در دانشجویان آن در ارزشیابی دانشجو و تاکید بر استفاده آموزشی ا

کاهش یافت مع هذا هر بار که ارائه شفاهی خطاهای بالینی صورت می گیرد سوال می کنند ایا روی نمره من اثری 

 دارد و به آنها پاسخ داده می شود خیر. 

یت دانشجویان است. گذاشتن کارگاه اخالق چالش دوم نیاز به صرف وقت زیاد مدیر گروه  برای  سرپرستی و هدا -

و اختصاص وقتی از این کارگاه به این موضوع، در حالی که مطالب مهم دیگری نیز باید مطرح شود، آشنا نمودن هر 

دوره از دانشجویان با نحوه مکتوب نمودن خطاها و تحلیل ریشه ای آنها وقت گیر است و در هر نیمسال تحصیلی 

 ها تکرار شود. بایستی این آموزش 

کارورزان به یادگیری به هدایتگر دائمی نیاز دارند.صرف مکتوب نمودن خطاها پیشگیری کننده از بروز خطا  -

 نیست. حضور بیشتر  مربیان ناظر  بالینی  می تواند کمك کننده باشد.

توسط دانشجویان در گروه یادگیری از همتایان: خواندن تجارب دانشجویان ترم های قبل و خواندن خطاهای رایج   -

قبل موجب می شود که تکرار خطاها کاهش یابد )این مورد یافته هایی است که از بازخوردهای دانشجویان به دست 

آمد(. دانشجویان اظهار داشتند به جای اینکه در شیفت ها تنها دانشجو باشند، با یك دانشجوی دیگر شیفت بدهند 

زیرا ممکن است نتوانند سوالی را از پرستار مسئول بخش بپرسند اما می توانند از احتمال بروز خطا را کاهش می دهد 

 دوست خود بپرسند  و  تا حدودی می تواند از بروز خطا اجتناب شود. 

در این فرآیند از تمام تهدیدها به عنوان فرصت های آموزشی و ارتقای کیفیت اموزش بالینی دانشجویان استفاده  -

 گردید.

 ف انتظار، کارورزان انجام این تکلیف را به خوبی پذیرفتند و در هر دوره آن را انجام بر خال -

می دهند. ارائه برخی از شایع ترین خطاهای رخ داده در کارگاه آموزشی برای گروه های بعدی موجب هوشیاری 

 بیشتر دانشجویان به اجتناب از خطای مذکور بوده است.

 

بخش اول این فرآیند به صورت مقاله در یك مجله  یا ارائه کار در مجامع علمی: معرفی فرآیند در نشریات علمی

علمی پژوهشی داخل کشور منتشر شده است. بخش هایی از فرایند نیز در همایش، سمینار و کنگره های سراسری 

 .ارائه شده است

 مقاله منتشر شده در مجله علمی پژوهشی:

باآن. مجله افق توسعه آموزش  تعامل چگونگی و بالینی خطاهای از پرستاری دانشجویان تجربیات بررسی -

 1391شماره یك . پاییز و زمستان  1پزشکی  دوره 

 همایش های کشوری:



بررسی چگونگی تعامل دانشجویان پرستاری با خطاهای مراقبت بالینی.  همایش سراسری اخالق کاربردی  -

 21عظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان حرفه ای. دومین همایش سراسری دفتر نمایندگی مقام م

 )پوستر(  198-197. ص 1389ابان 

پزشکی.دوازدهمین کنگره سالیانه  علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان در بالین خطاهای فرآیند تبیین -

)سخنرانی  1391شهریور  18-11پژوهشی  دانشجویان علوم پزشکی کشور، دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان.

 .برتر(

خطاهای بالینی در دانشجویان اتاق عمل: تکنیك های ظریف یاد گرفته نشده. پنجمین سمینار پرستار و ماما  -

 . دانشگاه  علوم پزشکی گلستان. )پوستر( 1391آذر 22-23

-22خطاهای بالینی در بین دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. پنجمین سمینار پرستار و ماما  -

 دانشگاه  علوم پزشکی گلستان )پوستر(  1391آذر 23

 سایر موارد مرتبط

طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه: تبیین تئوریك فرایند بروز خطاهای  بالینی در دانشجویان دانشگاه های علوم  -

 پزشکی کشور 

آموزش اخالق حرفه ای در کارآموزان و کارورزان بخش زنان با شیوه حل مسئله )دوازدهمین همایش   -

 1391اردیبهشت ماه   12-11آموزش  پزشکی و چهارمین  جشنواره  آموزشی شهید مطهری . کشوری

( و گزارش موارد خطاهای بالینی. مجله افق توسعه آموزش پزشکی مشهد مقدس. ویژه نامه PBLمشهد .

.  ص  2شماره  4مشهد. دوره  1391اردیبهشت ماه   12-11خالصه مقاالت دوازدهمین  همایش کشوری 

 )پوستر(. 118

مروری بر مفهوم اخالق حرفه ای در مقاالت  همایش سراسری اخالق کاربردی حرفه ای. دومین همایش  -

-174. ص 1389ابان  21سراسری دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 )پوستر( 171

 تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند: -

مورد( شامل نمونه هایی از آموزش ها ، نمونه هایی از خطاهای بالینی  21یمه )در مجموعضم 8مستندات الزم شامل 

صفحه ای از  حکایات خطاها و مقاله و ... به پیوست است. این فرایند در دفتر توسعه  81در قالب حکایت و کتابچه 

 ت.آموزش و معاونت آموزشی دانشکده مورد بررسی، ارزشیابی و تایید قرار گرفته اس

 قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی: 

در سایر مراکز  آموزشی و درمانی بهداشتی  قابلیت اجرا دارد محدودیتی خاصی برای تعمیم پذیری الگوی به کار  

گرفته شده در سایر مراکز کشور ندارد. این فرآیند هزینه بر نیست یك الگوی رهبری کارورزی در عرصه است که 

ر باشد اصالحات را در سطح آموزش بالینی کارورزان مستلزم وجود مدیر گروه یا مسئول کارورزی پیگیر است تا قاد

 اعمال نماید. بدیهی است به هماهنگی ها و آموزش های متعددی نیز نیاز است.

 استمرار)استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:
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اصالحات دیگری و به مدت هفت نیم سال تداوم داشته است و در حال حاضر می شود. در ترم آتی این فرآیند با 

گسترش این برنامه هدایت و رهبری دانشجویان در افشای خطاهای بالینی به گروه روانپرستاری اجرا خواهد شد. 

 همچنین بررسی پیامدهای درازمدت این فرایند بر دانش آموختگان نیز خواهد شد.

  



دانشجویان کارشناسی : استفاده از سناریو در تدریس واحد قارچ شناسی دعنوان فرآین-93

 علوم آزمایشگاهی به همراه ارزشیابی با روش آزمون ساختارمند عینی الکترونیک

 صاحبان فرآیند و همکاران: دکتر فرهاد نیك نژاد، دکتر لیال جویباری، فریبا بیکی، ابوالفضل امینی، موسی کتولی

 گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی محل اجرای فرآیند:

 دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گلستاننام 

 دانشجویان گروه فرآیندی :

 تاریخ اجرا :

آغاز شده و به صورت پویا و در قالب یك چرخه بر اساس بازخوردها و ارزشیابی ها،  1392از نیمسال اول سال

 اصالح و نهایی شده و اجرای آن تاکنون ادامه دارد.

 و کاربرد انجام فرآیند بر اساس نیازسجی های انجام شده(: مقدمه و بیان مسأله) بیان اهمیت، ضرورت

روش های فعال تدریس  به گونه ای هستند که ذهن انسان در آن فعال است و معلم شرایط یادگیری را فراهم می 

کند و مهارت های ذهنی و قابلیت های تفکر را تقویت مینماید. روابط میان گروهی و همکاری تقویت شده، با حس 

ماد به نفس فردی، روحیه کاوشگری ، مفهوم سازی، توضیح و تحلیل مسئله رشد کرده، فراگیر به ردیابی موضوع اعت

و تحمل ابهام رهنمون می شود؛ روح خالقیت و استقالل فرد، تقویت می شود. روشهای فعال تدریس کالس را به 

(  استفاده از راهبردهای جدید 1می گیرد .)منزله ادامه تفکر، مرکز تفکر و رهبری تربیتی جریان تفکر در نظر 

تدریس/ یادگیری موجب یادگیری عمیق تـر و استفاده از مهارتهای فراشناختی موجـب پرورش متفکـران می 

 (2شود.)

یادگیری مبتنی بر سناریو  روشی   یکی از رویکردهای فعال تدریس استفاده از سناریو در آموزش فراگیران است.

آن ترویج یادگیری عمیق و آگاهی  از طریق درگیر کردن شرکت کنندگان در  حوادث بحرانی است که  که هدف 

واقعی است  جایی که آنها را به در نظر گرفتن طیف گسترده ای از عوامل، تصمیم گیری و بررسی نتایج و آنچه را 

تان یا طرح، دعوت به حل یك سناریو شامل انسانها به عنوان  بازیگران، داس که آموخته اند   مجبور  می کند.

مشکل، نشان دادن مهارت به دست آمده، کشف یك موضوع یا نگرانی و یا  حدس و گمان در نتیجه  می 

در سناریو  یادگیرنده  .(.سناریو روشی موثر است که چارچوب بسیار خوبی برای یادگیری فعال فراهم می کند.3باشد)

بهتر در آینده خواهد بود. در هر رویکرد سازنده، اشتباه بخشی جدایی ناپذیر با اطالع از  اشتباهات قادر  به انتخاب 

یك مورد را  .سناریو  معموالً برای  موقعیتهای پیچیده و راه حل های  نامشخص مفید است .از فرایند یادگیری است

 (.4د دهد )برای چندین گروه در یك کالس می توان ارائه داد که هر گروه راه حلهای خودش را  پیشنها

یکی از رویکردهای نوین ارزشیابی که امروزه مورد توجه قرار گرفته است شیوه ارزشیابی ایستگاهی است.از طرفی از 

دیر باز نگرانی هایی را درباره یکسان نبودن آزمون های عملی به شیوه سنتی یا به عبارت دیگر تاثیر متغیر بودن 

ارزشیابی اغلب با ناخشنودی و احساس بی عدالتی  قبیلاین  داشته است. مربیان و بیماران بر روی نتایج ارزیابی

بسیاری در بین دانشجویان همراه بوده است.در شیوه های ایستگاهی از قبیل )آسکی و آسپی( داوطلبین  در چرخه ای 
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رنده یك سناریو هر ایستگاه معموال در بردا از ایستگاههای گوناگون در زمینه موضوعات متفاوت ارزیابی می شوند.

 .(1)است که در آن از داوطلب خواسته می شود آن را تفسیر و حل کند

های ایستگاهی  از عینیت و پایایی کافی برخوردارند و به بهبود و پیشرفت دانشجویان  نتایج موید آن است که آزمون

بازخورد موجب  می گردد.این شیوه ارزشیابی وسیله ای مناسب برای یادگیری و ارزیابی محسوب  کمك می کند.

. (6،7،8) بی  اندازه گیری بهتر مهارتهای عملی و موجب حذف تعصب ممتحن به میزان بیشتری شدعینیت  ارزشیا

در این فرآیند نوآورانه برای تدریس واحد قارچ شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته عالوه بر 

از سناریوهای کاربردی به همراه ارزشیابی ایستگاهی و ارزشیابی ایستگاهی  تدریس)سخنرانی(استفاده از رویکرد سنتی 

 مبتنی بر سناریو به صورت الکترونیك استفاده شد.

 هدف کلی:

 اجرای  فرایند آموزشی استفاده از سناریو در تدریس واحد قارچ شناسی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 پایانی درس قارچ شناسی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی با استفاده از سناریو به کارگیری ارزشیابی

 اهداف اختصاصی:

 در زمینه یادگیری بیشتر در تدریس به صورت سناریو توانمند سازی دانشجویان

 در زمینه درك عمیق تر در تدریس به صورت سناریو  توانمند سازی دانشجویان

 در زمینه ماندگاری یادگیری بیشتر در تدریس به صورت سناریو  توانمند سازی دانشجویان

 در زمینه نزدیك کردن اطالعات تئوری و عملی در تدریس به صورت سناریو  توانمند سازی دانشجویان

 اهداف اختصاصی بلند مدت:

 افزایش توانمندی فارغ التحصیالن علوم آزمایشگاهی پس از فراغت از تحصیل

 

 روش اجراء :

قبلی ارزشیابی دانشجو بیشتر با حفظ مطالب قادر به پاسخگویی بود  و درك واقعی از مفاهیم کمتر مورد توجه شیوه 

قرار می گرفت و در زمان کوتاهی پس از امتحان به فراموشی منجر می شد. در روش مرسوم در ارزیابی درس قارچ 

از قارچ ها در زیر میکروسکوپ آماده شده و شناسی عملی دانشجویان علوم آزمایشگاهی اسالیدهای میکروسکوپی 

با توجه به استرس  ثانیه مشاهدات میکروسکوپی خود را گزارش می کنند. 31-41دانشجویان در زمان مشخص از 

فراوان ناشی از محدودیت زمانی جهت پاسخگویی و احتماالً از تنظیم خارج شدن تصویر میکروسکوپی توسط 

،وجود داشت. در این روش بیشتر بر پایه یادگیری و فهم بهتر از بیماریهای قارچی  دانشجویان در طی مراحل آزمون

و روشهای آزمایشگاهی تشخیصی بنا شده است تا دانشجو بتواند از دانش تئوری به همراه درك مطالب عملی 

 آزمایشگاهی خود استفاده مناسبی داشته باشد.

در این شیوه آموزش و  4نفر( در ترم  32ر( و کارشناسی پیوسته)نف 19دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در ترم سه )

دانشجویان در نیمه دوم کالس های درسی با مفاهیم سناریو آشنا شده و بتدریج مواد الزم  ارزشیابی شرکت کردند .

این جلسه انتهایی با این فرمت آموزش داده شده تا با نحوه برگزاری آزمون آشنا شوند.در  4جهت یادگیری در 

روش موادی را که در درس قبلی باید پاسخ می دادند در قالب ده سناریو طراحی شده که در این سناریوها اطالعات 



اولیه مورد نیاز دانشجویان در قالب معرفی بیمار به صورت پاور پوینت ارائه شده و دانشجویان با توجه به اطالعات 

 .اولیه در سناریو پاسخ صحیح را انتخاب می کردند

هر بیمار معرفی شده با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع مشتمل بر چند سوال از روش های نمونه برداری،روش 

های تشخیصی و تشخیص نهایی آزمایشگاهی بوده و کلیه اسالیدها زمان بندی شده و توسط کامپیوتر در صفحه 

برای پیش بینی احتمالی از  اهده بود.نمایشگری که در مقابل هر دانشجو جداگانه نمایش داده می شد قابل مش

مشکالت کامپیوتری در حین آزمون کلیه فایل ها توسط پرده بزرگ نمایشگر که بر روی دیوار مقابل دانشجویان 

قابل ذکر است که مراحل آزمون در چند جلسه به صورت آزمایشی برای  نیز قابل رویت بود. نصب شده بود

در طول ترم انجام شده و دانشجویان با این روش ارزیابی آشنا شده بودند.بخش آمادگی و آشنایی بهتر دانشجویان 

دیگر امتحان آزمون ایستگاهی بود که در ده ایستگاه  برگزار شد  و دانشجویان به ترتیب در هر ایستگاه بدون هیچ 

سوال مرتبط با سناریو و ده در پایان امتحان پرسشنامه ای با ده  ارتباطی با هم به سواالت هر ایستگاه پاسخ دادند.

 سوال مرتبط با آزمون ایستگاهی داده شد تا نظرات خود را بیان کنند.

  :نتایج

در تمام سواالت مرتبط با سناریو  یادگیری بیشتر،درك عمیق تر،یادگیری ماندگار تر ،نزدیك شدن اطالعات تئوری 

سناریو بود در هر دوگروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و عملی،ارزیابی واقعی و درست دانش  که جز  اهداف اصلی 

نمرات باالتری  بدست آمد.پایین بودن نمره حاصله از سناریو احتماالً به دلیل اولین برگزاری آزمون و نداشتن پیش 

 زمینه ای از این شیوه بوده است.

سترس در آنان می شود. به طور کلی در هر دو گروه دانشجویان اذعان داشتند که آزمون ایستگاهی باعث افزایش ا

با  یك جمع بندی کلی می توان گفت نتایج بسیار امیدوارکننده بوده  و استفاده از سناریو در آموزش و ارزشیابی 

دانشجویان موجب یادگیری عمیق و ماندگار می گردد که می تواندجهت افزایش کارایی و کیفیت درآینده شغلی  

امید است با بر طرف کردن نقایص اولیه و آشنایی بیشتر دانشجویان در جهت  واقع شود. دانشجویان بسیار مثمر ثمر

 ارتقاء و بهبود فرآیند آموزش موثر واقع شود.

 نفر( 21دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی )
انحراف  میانگین تعداد سوال سناریو ردیف

 معیار

 510. 1.95 21 یادگیری بیشتر من کمك کند.تدریس به صورت سناریو توانسته به  1

 686. 1.95 21 تدریس به صورت سناریو توانسته در درك عمیق تر من موثر باشد. 2

 686. 2.11 21 تدریس به شیوه سناریو توانسته  موجب یادگیری ماندگارتری شود. 3

تدریس به صورت سناریو توانسته در تشخیص آزمایشگاهی بیماران موثر  4

 باشد.

19 
2.11 .658 

سواالت به صورت سناریو توانسته اطالعات تئوری و عملی مرا به هم  1

 نزدیك تر کند.

21 
2.20 .768 

 933. 1.65 2 نمره حاصله از ارزیابی با روش سناریو را می توانم عادالنه تلقی کنم. 6

 826. 1.95 21 کند.آزمون الکترونیك توانسته دانش مرا به صورت واقعی و درست ارزیابی  7

 831. 1.63 19 از شیوه برگزاری آزمون  به صورت سناریو رضایت دارم. 8
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 605. 1.95 21 از مکان برگزاری آزمون الکترونیك رضایت دارم. 9

 759. 1.55 21 مایل به برگزاری سایر آزمونهای عملی با شیوه سناریو هستم. 11

 

انحراف  میانگین تعداد سوال ایستگاهی  

 معیار

 801. 1.70 21 ارزیابی به صورت ایستگاهی توانسته دانش و اطالعات مر ا به خوبی بسنجد. 1

 641. 1.90 21 ارزیابی به صورت ایستگاهی توانسته در درك عمیق تر مطالب موثر باشد. 2

 733. 1.70 21 ارزیابی به شیوه ایستگاهی توانسته موجب یادگیری ماندگارتری شود. 3

ارزیابی به صورت ایستگاهی توانسته در تشخیص آزمایشگاهی بیماران موثر  4

 باشد.

19 
1.85 .587 

سواالت به صورت ایستگاهی توانسته اطالعات تئوری و عملی مرا به هم  1

 نزدیك تر کند.

21 
1.90 .788 

 550. 1.75 21 نمره حاصله از ارزیابی با روش ایستگاهی را می توان عادالنه تلقی کرد. 6

 681. 1.60 21 آزمون ایستگاهی توانسته دانش مرا به صورت واقعی و درست ارزیابی کند. 7

 745. 1.65 21 برگزاری آزمون به شیوه  ایستگاهی موجب ایجاد استرس در من می شود. 8

 605. 2.05 21 از مکان برگزاری آزمون ایستگاهی رضایت دارم. 9

 696. 1.80 21 ایستگاهی رضایت دارم.از برگزاری آزمون به شیوه  11

 

 نفر(  32دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی )

 انحراف معیار میانگین تعداد سوال سناریو  

 1.114 2.72 32 تدریس به صورت سناریو توانسته به یادگیری بیشتر من کمك کند. 1

 924. 2.72 32 موثر باشد.تدریس به صورت سناریو توانسته در درك عمیق تر من  2

 1.047 2.75 32 تدریس به شیوه سناریو توانسته  موجب یادگیری ماندگارتری شود. 3

تدریس به صورت سناریو توانسته در تشخیص آزمایشگاهی بیماران موثر  4

 باشد.

32 2.90 .978 

سواالت به صورت سناریو توانسته اطالعات تئوری و عملی مرا به هم نزدیك  1

 کند. تر

32 2.87 .991 

 888. 2.55 32 نمره حاصله از ارزیابی با روش سناریو را می توانم عادالنه تلقی کنم. 6

 950. 2.47 32 آزمون الکترونیك توانسته دانش مرا به صورت واقعی و درست ارزیابی کند. 7

 950. 2.47 32 از شیوه برگزاری آزمون  به صورت سناریو رضایت دارم. 8

 991. 2.72 32 مکان برگزاری آزمون الکترونیك رضایت دارم.از  9

 1.051 2.16 32 مایل به برگزاری سایر آزمونهای عملی با شیوه سناریو هستم. 11

 

انحراف  میانگین تعداد سوال ایستگاهی  



 معیار

 888. 2.28 32 ارزیابی به صورت ایستگاهی توانسته دانش و اطالعات مر ا به خوبی بسنجد. 1

 787. 2.34 32 ارزیابی به صورت ایستگاهی توانسته در درك عمیق تر مطالب موثر باشد. 2

 842. 2.50 32 ارزیابی به شیوه ایستگاهی توانسته موجب یادگیری ماندگارتری شود. 3

 817. 2.57 32 ارزیابی به صورت ایستگاهی توانسته در تشخیص آزمایشگاهی بیماران موثر باشد. 4

 768. 2.55 32 سواالت به صورت ایستگاهی توانسته اطالعات تئوری و عملی مرا به هم نزدیك تر کند. 1

 882. 2.61 32 نمره حاصله از ارزیابی با روش ایستگاهی را می توان عادالنه تلقی کرد. 6

 894. 2.40 32 آزمون ایستگاهی توانسته دانش مرا به صورت واقعی و درست ارزیابی کند. 7

 819. 3.13 32 برگزاری آزمون به شیوه  ایستگاهی موجب ایجاد استرس در من می شود. 8

 948. 2.97 32 از مکان برگزاری آزمون ایستگاهی رضایت دارم. 9

 995. 2.55 32 از برگزاری آزمون به شیوه ایستگاهی رضایت دارم. 11

 سطح اثرگذاری: 

شده، به نظر می رسد این فرآیند برای اولین بار در سطح گروه بر اساس بررسی های انجام  در سطح دانشگاه:

آموزشی، دانشکده و دانشگاه صورت گرفته است و به موازات برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و به نظر می رسد رویکرد کاربردی و  در جهت ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی طراحی و اجرا شده است

 آن، تأثیرات مثبتی در نظام سالمت استان و کشور داشته باشد.پاسخگوی 

با در اختیار گذاشتن این تجربه نسبتاً موفق به سایر دانشگاههای کشور می توان توانمندیهای فارغ   درسطح کشوری:

 علوم آزمایشگاهی کشور را ارتقاء بخشید. التحصیالن رشته

ایج این فرآیند در قالب مقاالت علمی در مجالت معتبر بین المللی در صورت چاپ و انتشار نت درسطح بین المللی:

 احتماالً دارای اثر گذاری بین المللی خواهد بود.

 

 :انطباق با سیاست های باالدستی

با توجه به نیاز فارغ التحصیالن کارآمد در عرصه فعالیتهای آزمایشگاهی و تأکید بیشتر بر توانمندیهای عملی،ارائه با 

 در سایر دروس می تواند منجر به بهبود کمی و کیفی گردد. این روش

 

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند :

با توجه به اینکه این شیوه آموزش و ارزشیابی  برای اولین بار در آزمون دانشجویان اجرا می شد دانشجویان در ابتدا 

 موع دیگاه مثبتی داشتند.تمایل چندانی برای این شیوه نداشتند ولی در مج

 طراحی سناریو نیاز به تبحر و توانمندی زیاد استاد دارد.

طراحی سواالت سناریو بسیار وقت گیر  باید سناریو ها با دقت طراحی شوند و اهداف طرح درس را پوشش دهند.

 است.

 

 تاییدهای مربوطه و ارزشیابی فرآیند:
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ارزشیابی / دانشکده پیراپزشکی ریاست/ شی دانشکده پیراپزشکیمعاونت آموز/ علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی

 دانشگاه  EDCصورت گرفته توسط کارشناسان 

  قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی:

 با توجه به این که این فرآیند به امکانات خاصی نیاز ندارد قابلیت اجرا در سایر مراکز آموزشی را دارد. بله،

 :استمرار

آغاز شده و به صورت پویا و در قالب یك چرخه بر اساس بازخوردها و  1392و اجرای این فرایند از سالطراحی 

 ارزشیابی ها، اصالح و اجرای آن در سال جاری نیز ادامه دارد.

  



 

در مرحله پیش کارورزی در دانشجویان  عنوان فرآیند: برگزاری آزمون الکترونیک-94

 ناپیوستهبهداشت عمومی پیوسته و 

عبدالرحمان چرکزی، زهرا مقدم، ناصر بهنام پور، مجتبی رئیسی، مرضیه لطیفی، درسا  صاحبان فرآیند و همکاران:

 مقصودلو، مهندس محمدرضا قنبری، فریبا بیکی

 گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت محل اجرای فرآیند :

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان نام دانشگاه :

 دانشجویان بهداشت عمومی پیوسته و ناپیوسته گروه فرآیندی:

 حیطه فرآیندی: سنجش، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی

 اجرا و در نیمسال دوم سال فوق نیز ادامه پیدا کرد. 1392-93تاریخ اجرا: از نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 :مقدمه و بیان مسأله

( موجب شده  تا ICTری اطالعات و ارتباطات ) با ورود کامپیوتر به عرصه حیات بشر و سرعت توسعه فن آو

دسترسی به اطالعات و دانش به سهولت میسر گشته و جهان وارد عرصه جدیدی به نام عصر اطالعات و موج سوم 

 دانشگاه های و هرسال است شده تبدیل رسمی تحصیالت انواع از یکی به ایران در الکترونیکی گردد. امروزه،آموزش

توسعه و استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات در سیستم های آموزشی سازه  .گذارند می عرصه این پابه بیشتری

ای برای تغییر در آموزش هستند که سبب تسهیل در ارایه و دریافت محتوای آموزشی در فواصل زمانی و مکانی 

 وزش سنتی را ایجاد می نماید.مختلف گشته و راه های جدیدی را در افزایش کارایی، کیفیت و حذف محدویت ها آم

 روشهای به تربیتی  تسلط علوم نظران صاحب از بعضی که است مهم به قدری ارزشیابی نوین های شیوه کاربرد

گسترش روز افزون دسترسی به  اند. دانسته مدرس یك علمی و اطالعات علمی دانش از تر اهمیت با را مذکور

آموزش الکترونیکی، افق جدیدی را پیش روی مؤسسات آموزشی نهاده  سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب برای

( ارزشیابی به عنوان بخش مهم تدریس برای نمایش کارآیی آموزش و میزان یادگیری دانشجویان به حساب 4است)

، تنوع می آید و در این میان استفاده از آزمون های الکترونیکی به دلیل صرفه جویی در کاغذ، زمان و نیروی انسانی

سواالت و سهولت نمره گذاری و کاهش دخل و تصرف اساتید در نمرات دانشجویان نسبت به آزمون های کاغذی را 

امکان طراحی  Quiz Creatorمی توان به عنوان مکمل استفاده از روش های نوین آموزشی گسترش داد.نرم افزار

نرم افزار به سادگی می توانید امتحانات تستی آنالین  آزمون آنالین را برای ما میسر می سازد. با استفاده از این

طراحی نمود، به سادگی آنها را تصحیح کرد و نمرات را برای داوطلبان ارسال نمود. امتحانات طراحی شده توسط این 

در امتحان می توان محدودیت زمانی ، لیست  نرم افزار بر مبنای فلش هستند. همچنین برای جلوگیری از تقلب 

سئواالت و جواب ها به صورت تصادفی را اعمال نمود. امکان ایجاد رمزعبور نیز از جمله دیگر امکانات این نرم  شدن

 افزار است.

جهت کارکنان ادارات صورت می گیرد و  با توجه  ICDLامروزه آزمون های الکترونیکی برای ارزیابی مهارت های 

ا به صورت آنالین جهت ارزیابی دانش آموزان خود در اختیار به هوشمند شدن مدارس برخی از معلیمن سواالتی ر
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آنان قرار می دهند که شرط استفاده از آن استفاده از اینترنت است و در مجموع کمتر آزمون های نهایی  به صورت 

الکترونیك برگزار می شود. به نظر می رسد که با پیشرفت تکنولوژی های جدید در امر یاددهی، یادگیری و 

شیابی،  آموزش  و آزمون های سنتی پاسخگوی نیاز فراگیران نباشد. همچنین اضطراب موجود در زمان برگزاری ارز

آزمون های سنتی ناشی از حضور مراقب، تقلب از روی برگه امتحانی، از دست دادن زمان، نگرش دانشجو نسبت به 

مینه هایی باشد تا دانشجویان به برگزاری آزمون های اعمال نظر استاد در نمره نهایی و...... همه می تواند از جمله ز

آنالین و الکترونیکی در فرآیند آموزش و ارزشیابی پیشرفت داشته باشد. با توجه به این که در زمینه آزمون های 

الکترونیکی  در کشورمان کمتر مورد اقبال و توجه قرار گرفته است و اطالعات بسیار معدود و محدودی در این 

وجود داشت ، لذا این فرایند با هدف اجرای دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده بهداشت علوم  زمینه

 پزشکی گلستان  در خصوص آزمون های الکترونیکی در مرحله پیش کارورزی و انجام گرفت.

 و اهداف اختصاصی: کلی هدف

رزی در دانشجویان بهداشت عمومی پیوسته هدف کلی:اجرای فرآیند برگزاری  آزمون الکترونیکدر مرحله پیش کارو

 و ناپیوسته 

 اهداف اختصاصی کوتاه مدت:

  استفاده از تکنولوژی آموزشی در برگزاری امتحان 

 افزایش رضایتمندی دانشجویان از شیوه برگزاری امتحان 

 صرفه جویی در وقت دانشجو و استاد 

  امتحانیصرفه جویی در وقت و انرژی استاد در تصحیح برگه های 

 اهداف اختصاصی فرعی:

 تعیین دیدگاه دانشجویان در خصوص  استرس و اضطراب زمان امتحان 

 تعیین دیدگاه دانشجویان در خصوص  اضطراب  و استرس انتظاری تا هنگام اعالم نمره 

 تعیین دیدگاه دانشجویان در خصوص  اطمینان به صحت نمرات اعالم شده توسط استاد 

 یان در خصوص  مدیریت زمان برگزاری امتحان تعیین دیدگاه دانشجو 

 اهداف اختصاصی بلند مدت:

  هدایت سیستم آموزشی در جهت برگزاری آزمون الکترونیك 

 کاهش هزینه برگزاری امتحان به دلیل عدم استفاده از کاغذ 

 

 روش اجراء :

به عنوان فرآیند برتر کشوری در ساری  1391بر اساس فرایند قبلی گروه که به در جشنواره شهید مطهری در سال 

انتخاب شده بود، دانشجویان موظف به شرکت  و قبولی در آزمون جامع در قبل از ورود به مرحله کارورزی بودند. 

لذا  در سنوات قبل برگزاری این آزمون در یك ساعت و به شکل متمرکز و تصحیح برگه های امتحانی و اعالم نتایج 

و همچنین زمان زیادی جهت تصحیح برگه های امتحانی را از اساتید و کارشناسان  باعث ایجاد استرس در دانشجو

گروه می گرفت و موجب نارضایتی استاد و دانشجو می گردید. بر این اساس این نارضایتی در دستور کار گروه قرار 



آورد و در نهایت گرفت و برای رفع این معضل در نهایت گروه تصمیم گرفت که به شیوه های نوین آموزشی روی 

به این نتیجه رسید که برگزاری آزمون به شکل الکترونیك در رفع این معضل راهگشا خواهد بود. بنابراین انجام 

 1392آزمون جامع به شکل الکترونیك مورد تصویب گروه قرار گرفت. بدین منظور آزمون جامع در دو نوبت بهمن 

 به شکل الکترونیك برگزار شد. 1393و شهریور 

دانشجوی رشته بهداشت عمومی مقطع پیوسته و ناپیوسته آزمون جامع )مرحله پیش  81در این فرایند تعداد 

کارورزی( وارد مطالعه شدند و در دو زمان و تاریخ متفاوت در کارگاه رایانه دانشکده بهداشت در آزمون الکترونیك 

در  Wondershareویرایش سوم ساخت شرکت Quiz Creatorشرکت کردند. این آزمون با استفاده از نرم افزار

محیط پابلیش فلش طراحی و اجرا شد. نوع سئواالت به شکل چند گزینه ای و در بازه زمانی مشخص انجام گرفت. 

و آموزش های الزم در خصوص نحوه استفاده و روش کار نرم افزار )رمز ورود،  قبل از اجرای آزمون راهنمایی ها

زمان، سابمیت و ثبت نمره( به دانشجویان توسط یکی از اعضای هیئت علمی و کارشناس مدیریت زمان، نمایشگر 

ارشد تکنولوژی آموزشی داده شد و در انتها به ابهامات و سئواالت احتمالی دانشجویان در این خصوص توضیحات 

اقب حضور داشتند و به تکمیلی داده شد. در هنگام اجرای آزمون نیز اعضای گروه در کنار دانشجویان به عنوان مر

سئواالت آنان در خصوص نحوه استفاده و کاربرد از نرم افزار پاسخ دادند. پس از انتهای آزمون دانشجو قبل از 

سابمیت با باال بردن دست آمادگی خود را برای سابمیت نهایی اعالم می کرد و در حضور یکی از اعضای گروه و 

ت می گردید. بالفاصله پس از اتمام آزمون و قبل از ترك کارگاه دانشجو مراقبین نمرات آنان در برگه مخصوص ثب

(. دیدگاه اساتید و مربیان گروه 1پرسشنامه سنجش دیدگاه مرتبط با آزمون الکترونیك را تکمیل می کرد )پیوست 

پاسخدهی به (. مواد درسی، تعداد سئواالت و زمان 2)پیوست  نیز بر اساس فرم جداگانه در همان روز سنجیده شد

 آمده است. 1سئواالت آزمون الکترونیك در جدول 

 

 : مواد درسی، تعداد سئواالت و زمان پاسخدهی به سئواالت آزمون الکترونیك1جدول 

 زمان  تعداد سواالت      نام درس ردیف

 آزمون) دقیقه(

 21 14 آمار و روش تحقیق 1

 8 11 سالمت باروری)مادران و تنظیم خانواده( 2

 8 11 بهداشت مدارس و کودکان 3

 8 11 مدیریت و برنامه ریزی 4

 8 11 تغذیه و بهداشت مواد غذایی 1

 8 11 بهداشت محیط و حرفه ای 6

 8 11 آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی 7

 8 11 برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر 8

 8 11 اپیدمیولوژی بیماری های عفونی 9

 1 6 سالمندانسالمت  11

 91 111 تعداد کل سواالت 11
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 4مقطع کارشناسی پیوسته و ترم  7همچنین زمان آزمون جامع برای دو گروه دانشجویان بهداشت عمومی ترم 

 11:31صبح و  11لغایت  8:31در دو نوبت صبح ساعت   93-6-19کارشناسی ناپیوسته در روز چهارشنبه مورخ 

درصد نمره قبولی هر درس در نظر گرفته شد ولی  در مجموع  11معیار قبولی  دانشجو برگزار گردید.  12لغایت 

 درصد نمره کل آزمون در نظر گرفته شد. 61معیار قبولی 

دانشجویان پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تدوین اولیه توسط یکی  ابزار مورد استفاده جهت سنجش دیدگاه

 4بهداشت و ارتقاء سالمت( و کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی در اختیار  از اعضای هیئت علمی )رشته آموزش

نفر دیگر از اعضای هیئت علمی گروه قرار داده شد و نظرات ارشادی آنان در پرسشنامه اعمال گردید. این 

و به ترتیب  رتبه ای ) بسیار زیاد، زیاد، تا حدی، کم، بسیار کم( بود 1سئوال با مقیاس لیکرت  11پرسشنامه دارای 

الی  11تا یك نمره داده شد و برای یك سئوال به شکل معکوس نمره دهی شد و دامنه نمرات احتمال فرد از  1از 

بود و نمره باال نشان دهنده نگرش مثبت دانشجو به آزمون الکترونیك و بالعکس نمره پایین نشان داده نگرش  11

برخی از متغیرهای دموگرافیك دانشجویان نظیر سن، جنس، رشته  منفی دانشجو بود. عالوه بر پرسشنامه نگرش سنج

 تحصیلی، مقطع ، ترم و معدل کل نیز اخذ شد.

 ( پیامدهای اجرا و محصول یا برون دادهای فرآیند)  :نتایج

 مزایای آزمون  های الکترونیکی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 اکثر همکاران با تصحیح برگه مشکل دارند!(های کالسی )  عدم نیاز به تصحیح برگه در آزمون 

 امکان ایجاد بانك سوال برای هر درس به شکل الکترونیکی 

 . امکان طرح سوال به شکل تصادفی از بانك سوال موجود 

  یادگیری و به کارگیری آسان توسط دبیر مربوطه 

 امکان ایجاد محدویت زمانی برای پاسخ 

 ط دبیر مربوطهعدم نیاز به صرف انرژی بیش از حد توس 

  دادن نقش راهنمای آموزشی به معلم که در روشهای نوین آموزشی مد نظر است ) عدم وابستگی بیش از حد

 به معلم(

 ها امکان به روز رسانی و تغییر بانك سوال با تغییر سرفصل 

  درست نادرست و   ......( -جور کردنی  -امکان تنوع سوال ) چهار گزینه ای 

 های  هایی که کمتر با تنوع سوال و حیطه های مختلف یادگیری و آزمون ران و طراح سوالامکان آشنایی دبی

 استاندارد آشنا هستند.

  امکان استفاده از روش تمرین و تکرار و یادگیری در حد تسلط در دانش آموزانی که مشکالت یادگیری دارند

. 

 ون نصب نرم افزاری خاص برای اجرا امکان ذخیرهی هزاران سوال از این نوع به شکل فایل اجرایی بد 

 امکان تبدیل فایلPDF  به آزمون با صرف اندکی وقت ) چون این نرم افزار ها معموالً با فونت فارسی مشکل

 به راحتی قابل تبدیل است .(  PDFدارند ، اما از 



 امکان به اشتراك گذاری این فایلها بین همکاران 

 

 دانشجویان در خصوص برگزاری آزمون الکترونیك و مزایای آن آمده است.توزیع فراوانی دیدگاه  2درجدول 

 : توزیع فراوانی دیدگاه دانشجویان در خصوص برگزاری آزمون الکترونیك2جدول 

 درصد آیتم

 61 نگرش مطلوب به برگزاری آزمون الکترونیك

 8/71 تجربه استرس درك شده کم در هنگام برگزاری آزمون الکترونیك

 9/67 اطمینان کافی از نتیجه آزمون الکترونیك

 4/82 مدیریت زمان مناسب در هنگام برگزاری آزمون الکترونیك

 1/18 انعطاف پذیری آزمون الکترونیك

 8/61 اطمینان از درست بودن سئواالت آزمون الکترونیك

 2/81 خوانا بودن سئواالت آزمون الکترونیك

 1/47 آزمون الکترونیك تمرکز مناسب در هنگام برگزاری

 1/16 نداشتن اضطراب از حضور مراقب در هنگام برگزاری آزمون الکترونیك

 9/61 مناسب بودن فضای فیزیکی محل برگزاری آزمون الکترونیك.

 

 سطح اثرگذاری )دانشگاه، کشوری، بین المللی( : 

فرآیند برای اولین بار در سطح گروه  بر اساس بررسی های انجام شده، به نظر می رسد این در سطح دانشگاه:

آموزشی، دانشکده و دانشگاه صورت گرفته است و به موازات برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در جهت ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی طراحی و اجرا شده است و به نظر می رسد رویکرد کاربردی و 

بر اساس اطالعات موجود به نظر می رسد  م سالمت استان و کشور داشته باشد.پاسخگوی آن، تأثیرات مثبتی در نظا

این فرایند برای اولین بار در سطح دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می شود و با سیاست ارتقاء کیفیت ارزشیابی 

،افزایش صحت  دانشجو همخوان بوده و به دلیل کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت و انرژی استاد و دانشجو

امتحان و حذف عامل سوگرایی و سازگاری با محیط زیست می تواند به دیگر گروه ها و دانشکده ها نیز تعمیم پیدا 

 کند. 

به دلیل کاهش هزینه ها و سازگاری با محیط زیست به دلیل عدم استفاده از کاغذ و افزایش  درسطح کشوری:

رس و اضطراب انتظار اعالم نتیجه ارزشیابی و نمره برای دانشجو  صحت و دقت برگزاری آزمون و حذف فرایند است

و همچنین به دلیل حذف زمان تصحیح برگه قابلیت اجرا و تعمیم در سطح کشور و دیگر دانشگاههای علوم پزشکی  

 را نیز دارا است.

الت معتبر بین المللی درسطح بین المللی:در صورت چاپ و انتشار نتایج این فرآیند در قالب مقاالت علمی در مج

 احتماالً دارای اثر گذاری بین المللی خواهد بود.
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این فرایندمنطبق با برنامه  انطباق با سیاست های باالدستی ) فرآیند تا چه حد با هدف مرجعیت علمی در منطقه( :

ای مثبت این فرایند اطمینان و اعتماد دانشجو و صرفه جویی وقت استاد از مهمترین پیامده آموزش پاسخگو است که

 است.

اجرای فرایند فوق به دلیل الکترونیك بودن آن نیاز به  نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند : 

مهارت اساتید در استفاده از نرم افزار آزمون ملموس است که خوشبختانه به دلیل تخصص رشته ای یکی از اعضای 

 گروه این معضل مرتفع گردید.

اری فرایند فوق نیاز به زیر ساخت و امکانات سخت افزاری مانند کارگاه رایانه مناسب دارد که رایانه های برگز

موجود در کارگاه دانشکده هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی متناسب با تعداد دانشجویان نیست و دانشجویان در 

 ی متفاوت از هم مورد ارزشیابی قرار گرفتند.هنگام برگزاری آزمون به دو گروه تقسیم شدند و در فاصله زمان

عدم آشنایی با نرم افزار فوق و استرس استفاده از نرم افزار به دلیل نداشتن تجربه قبلی این نوع آزمون در بین عده 

ای از دانشجویان ملموس بود. خوشبختانه به دلیل تدریس این نرم افزار در درس تکنولوژی آموزشی برای 

 ه بهداشت عمومی پیوسته این مشکل و چالش کمتر موثر بود.دانشجویان رشت

 معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه در مجامع علمی:

 برون دادهای فرایند در جهت معرفی آن به نشریات و همایش های علمی مرتبط با آن ارسال خواهد شد.

 تاییدهای مربوطه و ارزشیابی فرآیند :

 گروه آموزشی  بهداشت عمومی 

  شورای آموزشی دانشکده بهداشت 

  ارزشیابی صورت گرفته توسط کارشناسانEDC  دانشکده 

با عنایت به نتایج این فرایند و نگرش مثبت دانشجویان به برگزاری   قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی:

 آزمون الکترونیك این فرایند قابلیت تعمیم در سطح دانشکده و دانشگاه را دارد.

دو گروه از  1394با توجه به این که در سال  استمرار) استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:

نیز برگزار  1394دانشجویان )مقطع پیوسته و ناپیوسته( وارد عرصه کارورزی می شوند این فرایند در شهریور سال 

د ارتقاء سیستم های  کارگاه رایانه و آموزش خواهد شد. همچنین در صورت فراهم کردن زیر ساخت الزم مانن

 اساتید حداقل جهت برگزاری امتحان میان ترم از قابلیت باالیی برخوردار خواهد بود.

 
  



 

 عنوان فرآیند: تدوین و اجرای و ساماندهی ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه-95

DPOS   وMini-CEX  در درس کارورزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه 

 صاحبان فرآیند: دکتر اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباری

 علیرضا شریعتی، مسلم حسام، دکتر سیامك رجایی:همکاران فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان:محل اجرای فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان : نام دانشگاه

 گلستان پزشکی علوم دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه: اساتید  گروه هدف فرآیندی

 سنجش، ارزشیابی  و اثر بخشی آموزشی:جشنواره های حیطه

 تا کنون    1391از سال  تاریخ اجراء )مدت اجرای فرآیند(:

 :مقدمه و بیان مسئله

و ارتقای توانایی فراگیران در  (2-1رفتارهای یادگیری دانشجویان تحت تاثیر روش های ارزیابی آموزشی آنها است )

(. آموزش بالینی بخش الزم االجرا و بسیار مهم در آموزش حرفه ی 3روش های ارزیابی آموخته های آنها می باشد )

( و نیازمند برنامه ی آموزشی است که فرصت توسعه مهارت های بالینی را به 1-4پرستاری به شمار می آید )

سیاری از مطالعات، بیانگر آن است که شکاف نسبتا عمیقی در روند آموزش دوره ی دانشجویان ارائه دهد. نتایج ب

پرستاری و عملکرد بالینی دانشجویان وجود دارد، بطوریکه آموزش های بالینی موجود توانایی الزم را برای ابراز 

نشجویان امروز پرستارانی (. هرچه آموزش بالینی پربارتر باشد، دا1،6لیاقت و مهارت بالینی به دانشجو نمی دهد )

(. یکی از وظایف آکادمیك 6کارآمدتر برای فردا خواهند بود و جامعه ای سالم ارمغان پرستاران کارآمد است )

(. یك روش مناسب برای 7اعضای هیئت علمی دانشگاه، کمك به فراگیران و رسیدن به عملکرد بهینه است )

(. مشاهده مستقیم فراگیران بر 7-4ارائه بازخوردهای سازنده است )دستیابی به این هدف فراهم کردن فرصتی برای 

(. با مشاهده و 7-6روی بیماران واقعی جهت سنجش مهارت های بالینی و عملی مبتنی بر توانمندی بسیار مهم است )

هیئت علمی ارزیابی فراگیران در هنگام انجام پروسیجر بر روی بیمار و دادن بازخورد مناسب به آنها توسط اعضای 

موجب کسب و بهبود مهارت عملی فراگیر و نیز از طریق نظارت بر مراقبت های بالینی باعث کمك به بیمار می 

(. ارزیابی از طریق مشاهده مستقیم می تواند اطالعات مداوم از وضعیت توانمندی فراگیر بر روی بیمار 7-1شود )

م( می تواند با بهبود بهتر مراقبت بیمار و اکتساب سریع تر (. افزایش نظارت )مشاهده مستقی1واقعی فراهم کند )

 (.6مهارت بالینی توسط فراگیر همراه باشد )

(. این روش اختصاصا برای ارزیابی 1-1مشاهده مستقیم مهارت های بالینی می باشد ) DOPS/  1آزمون داپس 

در حین انجام پروسیجر می باشد  مهارت های عملی )پروسیجرها( طراحی و مستلزم مشاهده مستقیم فراگیران

 بیمارقرار با برخورد در واقعی کاری موقعیت یك در فراگیر که است روشی Mini-cex(.آزمون مینی سی ایکس/ 2)

                                                           
1Ddirect observation of procedural skills 
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 نظیرگرفتن بالینی فراگیروظایف روش در این  .گیرد می قرار مشاهد مستقیم تحت ارزیاب یك توسط و گیرد می

آورد. از آنجا که پرستاری یك حرفه ی  می در اجرا به را فیزیکی معاینه یك از هایی جنبه یا متمرکز تاریخچه یك

عملی است بنابراین ارزیابی بالینی به شکل مشاهده ی مستقیم در موقعیت های عملی و واقعی، اطمینان آزمونگران را 

بیمار فراهم کرده و به تعیین از توانایی دانشجو در رویارویی و پیش بینی تغییرات و وقایع بالینی در شرایط خاص 

 (.7،8توانمندی وی کمك می کند، لذا ارزیابی به این روش ضروری بنظر می رسد )

داپس و مینی سی ایکس، روش مناسبی برای فراهم کردن فرصتی جهت ارائه ی بازخورد های سازنده و توجه و 

ی باشد، چرا که ارزیابی با هدف بهبود عملکرد تمرکز دانشجو به نکاتی  که برای انجام مهارت مورد نظر الزم است م

(. مطالعات متعددی روی ارزیابی مهارت های عملی صورت 1-4نیاز به بازخورد های اختصاصی و بموقع دارد )

(، کاربت و 2111(، جهان تیغ و همکاران )2119(، شاه غیبی و همکاران )2111گرفته است. خوشرنگ و همکاران)

(. استفاده از 1-1(، ارزیابی به روش داپس را مورد تاکید قرار داده اند )2119و همکاران ) (، پیمان2111همکاران )

این روش نه تنها انگیزه و تشویقی برای فراگیر به حساب می آید بلکه با توجه به اینکه روش و محتوای آزمون 

سوق دهد و به وی خاطر نشان سازد  مستقیما با عملکرد بالینی مرتبط هستند، می تواند فراگیر را در جهت یادگیری

که چه چیز مهم است. با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن موضوع بسیار مهم ارزیابی مهارت های بالینی 

دانشجویان پرستاری و افزایش کیفیت مراقبت های ارائه شده، و با توجه به مشکل شکاف بین دانش نظری و عملکرد 

در محیط واقعی کار که آثار آن مستقیما متوجه کیفیت مراقبت های پرستاری و  بالینی دانشجویان پرستاری

صالحیت بالینی آنهاست، از این رو بر آن شدیم تا از این شیوه های ارزیابی در سنجش مهارت های بالینی 

 دانشجویان پرستاری کارورز بهداشت جامعه استفاده نماییم.

 

 هدف کلی و اهداف  اختصاصی:

هدف کلی: تدوین و اجرا و ساماندهی ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه داپس و مینی سی ایکسدر درس کارورزی 

 در عرصه پرستاری بهداشت جامعه 

 اهداف  اختصاصی :

تدوین و اجرا و ساماندهی ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه داپسدر درس کارورزی در عرصه پرستاری بهداشت 

 جامعه

وین و اجرا و ساماندهی ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه مینی سی ایکسدر درس کارورزی در عرصه پرستاری تد

 بهداشت جامعه

 

 روش اجراء:

دانشجوی ترم هشت پرستاری در درس کارآموزی در  31 -31تا کنون در هر نیمسال تحصیلی  1388از سال 

ه مورد ارزشیابی قرار می گیرند. در بخش ارزشیابی یکی از روش عرصه بهداشت به ارزش سه واحد از طریق کارپوش

است. مراحل اجرایی به  "داپس و مینی سی ایکس"های ارزشیابی دانشجو در طول ترم و پایان ترم آزمون های 

 صورت ذیل می باشد.



 ایکس در آن تنظیم کارپوشه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه و گنجانیدن روش ارزشیابی داپس و مینی سی  

گذاشتن کارگاه یك روزه برای امادگی ورود به عرصه در شروع ترم و توضیح کامل و ارائه کارپوشه کارورزی در  

 عرصه بهداشت جامعه که حاوی چك لیست داپس و مینی سی ایکس می باشد.

اپس و مینی سی ایکس نظارت استاد ناظر در طول ترم و گرفتن امتحان از دانشجویان جهت آمادگی دانشجو برای د 

 پایان ترم 

 نفره جهت هر جلسه امتحان  4-3در پایان ترم گروه بندی دانشجویان به گروه های   

برای هر دانشجو دو چك لیست )داپس و مینی سی ایکس( تکثیر می شود که مشخصات مرکز بهداشت، دانشجو، 

می باشد. در بخش نخست ان قرار دارد و بخش آزمونگر و تاریخ امتحان و موضوع ارزشیابی و جمع نمره دانشجو 

 اجرای از قبل آمادگی بیمار، مرحله رضایت دوم  با سواالت مبتنی بر اهداف که شامل چهاده سوال برای داپس )اخذ

 تکنیکی، درخواست استریل، توانایی شرایط لزوم(، رعایت پروسیجر )درصورت از قبل مناسب پروسیجر،آرامبخشی

 بیمار،  مهارت به توجه و ای ارتباطی، رفتارحرفه های پروسیجر، مهارت انجام از بعد نیاز، اقدامات صورت در کمك

 و هشداردهنده، آموزش عالئم دفتر، آموزش و پرونده در شده انجام اقدامات یه کل پروسیجر؛ ثبت انجام در کلی

(  تا  کمترین حد 2ظار )امتیاز پیگیری( است. امتیازدهی به صورت لیکرت پنج بخشی از باالترین حد انت

( و نظری ندارم )صفر( طراحی شده است. بخش انتهایی حاوی نقاط قوت نقاط ضعف دانشجو؛ برنامه 21/1انتظار)

 اصالحی؛: پیگیری بازخورد را شامل می شود.

ای،  حرفه رفتارهایانساندوستانه،  فیزیکی، رفتارهای مصاحبه،معاینه سوال؛ مهارتهای 9چك لیست مینی دارای  

الزم،  های دفتر، آموزش پرونده و در اطالعات طورکلی، ثبت به بالینی بالینی، سازماندهی/انسجام، شایستگی قضاوت

 پیگیری است.

بعد ازامتحان در صورتی که بر اساس ارزیابی به عمل آمده نیاز باشد تا دانشجو در مورد موضوع خاص اقدامات  

د، پیگیری به عمل می آید تا اطمینان حاصل شود ترمیم آموزشی توسط دانشجو صورت مورد نیاز را  انجام ده

 گرفته است. 

 برای روز امتحان از دانشجویان خواسته می شود یك روزکامل را برای حضور در مرکز بهداشت در نظر بگیرند.  

 دانشجویان همانند کارورزی در زمان امتحان یونیفورم و اتیکت دارند. 

نشجویان خواسته می شود همانند روزهای کارورزی، کار در مرکز را شروع کنند اما تحت نظر مشاهده استاد از دا 

 قرار دارند. 

دانشجویی وارد مرحله امتحان می شود که استاد در نظارت اولیه، آمادگی دانشجو را جهت امتحان سنجیده باشد 

 رفتن از دیگران()توانایی ارائه مراقبت بهداشتی از مددجو بدون کمك گ

در صورت ورود مددجوی مناسب )از نظر مناسب برای شرایط امتحان( از مددجو اجازه گرفته می شود و از رضایت 

وی اطمینان حاصل می شود. سپس از دانشجو خواسته می شود تا مراقبت بهداشتی مورد نیاز مددجو را به صورت 

 ین کار نباشد پرسنل خدمت را ارائه می دهند(.مستقل ارائه دهد )در صورتی که دانشجو قادر به ا

چك لیست دانشجو را ارزیابی می نماید.  در صورت اجرای پروسیجر )مانند  استاد یا مربی ناظر با توجه به 

واکسیناسیون، تعیین ارتفاع رحم، گرفتن فشارخون مادر( از چك لیست داپس و در صورت معاینه و شرح حال و یا 
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از چك  انند ارزیابی تکامل کودك، ارزیابی مادر باردار، ارزیابی نوزاد، مراقبت از مادر باردار ... (آموزش و مشاوره )م

لیست مینی سی ایکس استفاده می گردد. سواالت الزم در همان زمینه از فراگیر خواهد شد و در پایان ارزیابی 

یرد. بازخورد به صورت چهره به چهره بعد چنانچه کاری از قلم افتاده باشد برای مددجو توسط پرسنل صورت می گ

از هر بار آزمون به فراگیر توسط استاد/مربی داده می شود و در صورت نیاز به اصالح/ترمیم،  وضعیت شفاف سازی 

 و تعین می شود.

 

 نتایج:

بایست در   یکی از برون دادهای  فرآیند، پی بردن به مواردی که دانشجویان یه آن بی توجه  بودند در حالی که می

دوره آموزش به آن صالحیت حرفه ای می رسیدند دیدن توانمندی دانشجو در انجام کار مستقل برای  مددجو که 

 خود می توانست انگیره استاد را افزایش دهد.

 هدفمند شدن  دوره کارورزی برای دانشجو به دلیل مورد ارزیابی قرار گرفتن در بالین  

 پی بردن دانشجو با کمی و کاستی های آموخته ها و مهارت های خود و سعی در جبران این کمی و کاستی  

 آماده کردن دانشجویان برای کار در بالین  

بارها شاهد این بودیم که دانشجویان اضافه بر کارورزی،  -تالش دانشجو برای به آمادگی رسیدن برای این امتحان 

 این آزمون ها را با موفقیت سپری نمایند مطالعه و تمرین اضافی برای خود تدارك می بینند. برای اینکه بتوانند 

 سطح اثر گذاری: 

این فرآیند دارای اثر گذاری در سطح دانشگاهی، کشوری و بین المللی می باشد. در حال حاضر در کارآموزی 

 استفاده  می شود.کودکان و مادران و نوزادان در عرصه از این روش برای ارزشیابی 

 انطباق سیاست های باالدستی )فرایند تاچه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیکتر می کند(:

گام  در جهت  کسب  مرجعیت  علمی از  راه آموزش، کسب مهارت می باشد.کسب  مهارت در سیستم  بهداشتی  

امعه می باشد. باعث ارتقاء  سالمت جامعه  می شود و از  درمانی که بسیار نزدیك  به مشکالت واقعی  سالمت در ج

طرفی  ارتقاء استانداردهای  آموزشی را حفظ می کند. این نوع  ارزشیابی  باعث توانمند سازی  دانشجویان  و در 

ی نتیجه باعث  ارتقای  سطح سالمت جامعه می شود. ارتقاء سالمت جامعه گامی موثر در مسیر تحقق  اسناد باالدست

 است.  

 نتیجه گیری )شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند(:

اجرای این شیوه در ارتقای شیوه ارزشیابی و آموزش دانشجویان بسیار موثر است. دانشجویان و همچنین اساتید  

ماران مطلع هستند که این شیوه در پایان ترم روی بیمار و یا مددجوی واقعی اجرا خواهد شد و بر اساس مراجعه بی

به مراکز بهداشت بر اساس تنوع کیس در روز امتحان می باشد استاد/مربی و دانشجویان می بایست آمادگی الزم را 

با  مواجهه با هر مورد مرتبط با اهداف کارورزی )مطابق الگ بوك( در مرکز بهداشتی درمانی را داشته باشند. 

)که آمادگی خاص الزم دارد( تالش می نمایند. استاد/مربی هم  بنابراین  اغلب دانشجویان برای گذراندن این امتحان

باید برنامه کارورزی را به نحوی اجرا و مدیریت نمایند که دانشجویان به مرحله آمادگی برای این امتحان دست 

 یابند. 



ز بهداشت  توجیه دانشجویان در ابتدای دوره و تماس مرتب استاد و دانشجو در طی دوره در محیط بالین در مرک 

 باعث  می شود  دانشجویان در فرایند آمادگی برای این ارزشیابی  قرار بگیرند.

این فرآیند باعث  فعالیت بیشتر دانشجویان در امر تحقیق شد.بیشترین انگیزه از جانب دانشجویان همراه بود. اما در 

نیز وجود داشته است که "و  تجربه نخست آشنایی نداشتن دانشجویان با این شیوه"اجرای فرایند چالشهایی از قبیل 

 با اجرای مداخالت مناسب به شرح ذیل مرتفع گردید. 

از این آزمون  بعنوان تمرین در مرحله تکوینی یادگیری، در طول کار ورزی، توسط استاد ناظر  از دانشجو گرفته  -

 می شده است .

 در بدو ورود به عرصه قرار داده شد. فرم ارزشیابی داپس و مینی سی ایکس در اختیار دانشجویان -

 از دانشجویان خواسته شد در محدوده زمانی خاص با اعالم آمادگی از سوی دانشجو جلسه امتحان برگزارشود  -

در روز امتحان، از دانشجو  خواسته می شد همانند روز های کار ورزی به کار در مرکز بهداشت ادامه دهد و تحت  -

باشد. در صورت  تایید استاد و یا پرسنل مرکز که دانشجو آمادگی وارد شدن به مرحله نظارت استاد و پرسنل 

 امتحان را دارد  .از او امتحان گرفته می شد. 

به دانشجو توصیه می شد این امتحان  نیاز به آمادگی دارد، در صورت  نیاز دانشجو مازاد ساعت کارورزی جهت  -

 ا داشت  که اکثر دانشجویان از این فرصت داده شده استفاده می کردند .آمادگی برای این امتحان حق تمرین ر

 معرفی فرایند در نشریات علمی و یا ارائه کار در مجامع علمی: 

گزارش این شیوه پس از اجرای موفق در گروه آموزش پرستاری بهداشت جامعه، به آموزش  دانشکده و دفتر  

توسعه آموزش دانشگاه  در هر نیمسال تحصیلی، به صورت مکتوب توسعه آموزش دانشکده و مرکز مطالعات و 

اطالع داده شد. برای اطالع دانشجویان در شروع ترم از ابتدای اجرا، نحوه امتحان در کارپوشه )پورتفولیو( کار اموزی 

در عرصه بهداشت دانشجویان گنجانیده شد. فرم ارزیابی در دو بخش مینی سی ایکس و داپس، در اختیار 

دانشجویان جهت آشنایی بیشتر و آمادگی برای امتحان در طول ترم گذاشته شد. برای  اطالع همکاران و محققین 

 عالقمند فرم روی سایت قرار گرفت. 

همچنین از آنجایی که نتایج اجرای داپس و مینی سی ایکس بهداشت جامعه در تارنمای دانش پرستاری به انتشار 

ن کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور با خواندن مطلب مذکور رسیده است یکی از دانشجویا

عالقمند به اجرای کار مشابه ای در دانشگاه محل تحصیل خود شد لذا  پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری  با 

 همکاری یکی از صاحبان این فرایند اجرا و نتیجه آن برای یکی از مجالت ارسال شده است.

همکاری با دانشجو در طراحی عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری  در زمینه تاثیر ارزشیابی مهارت های 

بالینی به شیوه داپس بر میزان عملکرد بالینی دانشجویان سال چهارم پرستاری اهواز و ارائه مقاله جهت چاپ به مجله 

 توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 

 که حاصل این فرآیند می باشد می توان به موارد زیر اشاره نمود: از سایر انتشارات

  کارپوشه ابزاری برای هدفمند شدن یادگیری: ارائه تجربه موفق از گروه پرستاری بهداشت جامعه دوازدهمین

 1391اردیبهشت ماه   12-11همایش کشوری آموزش پزشکی و چهارمین  جشنواره  آموزشی شهید مطهری .
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افق توسعه آموزش پزشکی مشهد مقدس  .ویژه نامه خالصه مقاالت دوازدهمین  همایش کشوری مشهد مجله 

 الکترونیکی. ISSN 2228-6438 72ص   . 2شماره  4مشهد. دوره  1391ه  اردیبهشت ما 11-12

  ترویج آموزش پاسخگو و حرکت با نقشه جامع علمی سالمت از طریقبازنگری در شیوه سرپرستی و ارزشیابی .

انشجویان کارآموز در عرصه پرستاری بهداشت جامعه پنجمین جشنواره  آموزشی شهید  مطهری . خالصه د

فرایند های برتر دانشگاه . دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی .فروردین 

 فرایند برتر درون دانشگاهی   87-81. ص  1391

 آموزش پاسخگو. ششمین  در عرصه پرستاری بهداشت جامعه  بر اساس   رهبری و مدیریت کار آموزی

-9آموزشی  شهید مطهری. آموزش پزشکی پویا، حرکتی هوشمندانه در مسیر خود کفایی تولید ملی . جشنواره 

 فرایند  برتر  آموزشی   214-249تهران دانشگاه  علوم پزشکی ایران. ص   1392اردیبهشت  12

 

 مربوطه و ارزشیابی فرایند :تاییدیه های 

این فرآیند مورد تایید گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و معاونت آموزشی دانشکده و دفتر توسعه آموزش 

دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آمورش دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد. فرآیند منطبق با اهداف آموزشی 

وه ارزشیابی درپایان هر ترم با نظرسنجی از  دانشجویان و مربیان همکار با این امر بالین می باشد. اثری بخش این شی

سنجیده می شود. مهم ترین نقطه قوت آزمون های داپس و مینی سی ایکس در عرصه بهداشت جامعه مورد اشاره 

 است  "آماده شدن برای کار در جامعه"توسط دانشجویان  مورد ارزیابی 

 

 راء در سایر مراکز آموزشی:قابلیت تعمیم  و اج

با توجه به تجربیات به دست آمده این فرایند در کلیه دانشگاه های  علوم پزشکی کشور قابلیت تعمیم و اجرا را 

دارد. این فرایند در کلیه بخش های آموزشی، رشته های آموزشی و مراکز آموزشی بهداشتی درمانی که دانشجویان 

ند قابل اجرائ می باشد. در حال حاضر  گروه پرستاری کودك و خانواده نیز از دوره کار آموزی و کارورزی دار

 آزمون داپس در ارزیابی دانشجویان ترم هشت پرستاری استفاده می نماید.

 استمرار )استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:

ستاری و مامایی در حال اجرا  است و از ان به در حال حاضر این فرآیند در در دانشگاه  علوم پزشکی،  دانشکده پر

عنوان جزئی از فرایند ارزشیابی در هر نیم سال تحصیلی در ترم هشت پرستاری در درس کارورزی در عرصه 

 پرستاری بهداشت جامعه استفاده می شود.
  



 

 فرايند منتخب درون دانشگاهي

کارآموزی در عرصه دانشجویان نوآوری در طراحی و ارتقاء کیفیت  عنوان فرآیند:-96

 9313تا  9387کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط  از سال 

صاحبان فرآیند و همکاران: دکترعلی ظفرزاده، دکترمحمد هادی مهدی نژاد، دکترمهدی صادقی، مهندس ابوطالب  

 بای، دکتر یوسف دادبان ، دکترعلی شهریاری، مهندس محمدرضا قنبری

 محل اجرای فرآیند: گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت 

 نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشجویان گروه هدف فرآیندی:

آغاز شده و به صورت پویا و در قالب یك چرخه بر اساس  1387تاریخ اجرا )مدت اجرای فرآیند(: از سال

 شده و اجرای آن تاکنون ادامه دارد.بازخوردها و ارزشیابی ها، اصالح و نهایی 

 مقدمه و بیان مسأله) بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند بر اساس نیازسنجی های انجام شده(:

گذارند. شامل  بهداشت محیط عبارت است از کنترل همه عواملی که اثر سویی بر پایدار ماندن سالمت انسان می

و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سالمت انسان را  مواد غذاییریق آب، هوا، شود که از ط های زیادی می بیماری

برای سالمت انسان و شناخت و  کنند. بهداشت محیط همچنین دربرگیرنده مطالعه فاکتورهای محیطی مضر تهدید می

پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است. در واقع هدف بهداشت محیط کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و 

گیری اصول مهندسی و  کنند. برای رسیدن به این هدف، بهره بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سالمتی انسان اعمال می

ظور کنترل، اصالح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیك محیط جهت حفظ و ارتقاء محیطی به من دانش زیست

 یابد. سالمتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می

و همچنین  جمهوری اسالمی ایرانهیات دولت 1371/4/24مصوب مورخه  نامه بهداشت محیط آیینمطابق با 

 1392/3/18، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب قانون مواد خوردنی 13نامه اجرایی قانون اصالح ماده  آیین

ای روی سالمت جسمی، روانی و  تعریف بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه

ها و کلیه  و خاك و روابط بین آن آب و هواای از  گذارند. در این تعریف به مجموعه اجتماعی انسان تاثیر می

ای از عوامل و شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی  ط به مجموعهگویند. به طور کلی محی ، محیط میموجودات زنده

 گردد. ها بر زندگی یك موجود اطالق می از آن

 1389گروه آموزشی بهداشت محیط و بهداشت عمومی از سال  2دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان با 

رشناسی پیوسته و نا پیوسته مهندسی بهداشت تا کنون فعالیت داشته و در رشته های کاردانی بهداشت محیط، کا

با عنایت به اهمیت موضوع  محیط، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی مشغول فعالیت می باشد.

کارآموزی در عرصه دانشجویان این مهم همواره توسط گروه ها با حساسیت ویژه پیگیری شده است. سیستم 

ده و بنابراین اساتید، مربیان و دانشجویان بر حسب سالئق خود اقدام به کارآموزی سنتی فاقد رویه مشخصی بو

مهارت آموزی و یادگیری نموده و در بسیاری از موارد به برخی از مطالب مهم پرداخته نمی شد. همچنین تدوین 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87


  9314 اردیبهشت  ،                     مطهری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهید دانشگاهی درون آموزشی جشنواره هشتمین کتابچه
 
 

103 
 

شد. لذا با  گزارش کارآموزی به دلیل مطالب غیرضروری  و یا کم اهمیت ،  باعث اتالف زیادی از وقت و هزینه می

توجه به اهمیت موضوع می بایست یك بازنگری در شیوه کارآموزی در عرصه صورت گیرد تا از حالت سنتی خارج 

گردد. لذا فرآیند حاضر با هدف نوآوری در طراحی و ارتقاء کیفیت کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت 

 محیط در راستای توسعه کیفی آموزش  طراحی و اجرا شد.

 هدف و اهداف اختصاصی:

هدف کلی:  نوآوری در طراحی و ارتقاء کیفیت کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی 

 1393تا  1387بهداشت محیط  از سال 

 اهداف اختصاصی کوتاه مدت:

 توانمندسازی دانشجویاندر زمینه کاربرد یافته های علمی در محیط کارآموزی و اجرا 

  عمیق، وسیع و ملموس دانشجویان با مشکالت حوزه اجرایی در دوره کارآموزیآشنایی 

 توانایی شناسایی و تفکیك نوع مشکالت و توانمندی در جهت ارائه راهکار به تناسب نوع مشکل 

 توانمندسازی دانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت بهداشت محیط اماکن عمومی 

  زمینه پایش و ارتقاء وضعیت بهداشت آب و فاضالبتوانمندسازی دانشجویان در 

 توانمندسازی دانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت بهداشت مواد زائد جامد 

 توانمندسازی دانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت آلودگی هوا 

 ع مواد غذاییتوانمندسازی دانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزی 

 توانمندسازی دانشجویان در زمینه اجرای قوانین و دستورالعمل ها و برنامه های کشوری در زمینه بهداشت محیط 

 توانمندسازی دانشجویان در زمینه عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار کارگاه ها و مراکز صنعتی 

 دستورالعمل ها و برنامه های کشوری در زمینه بهداشت حرفه  توانمندسازی دانشجویان در زمینه اجرای قوانین و

 ای

 اهداف اختصاصی زمینه ای:

  کاربردی نمودن آموخته های علمی در عرصه اجرایی 

 افزایش رضایتمندی دانشجویان از شیوه برگزاری دوره کارآموزی در عرصه 

 ارائه دستورالعمل جهت برگزاری نحوه کارآموزی بهداشت محیط در عرصه 

 ارتقاء توانمندی، تفکر و نوآوری دانشجویان در زمینه مسائل بهداشت وکاربرد آنها جهت به روز بودن 

 ( ارتقاء خودکارآمدیSelf efficacyو همچنین اعتماد به نفس دانشجویان ) 

 اهداف اختصاصی بلند مدت:

 هدایت سیستم های اجرایی و آموزشی در راستای اهداف جامعه نگر و ارتقاء سالمت 

  تربیت نیروهای متخصص در زمینه بهداشت محیط به منظور بسط و توسعه برنامه های بهداشتی 

 روش اجراء :

( ساعت به 418واحد ) 8کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط به میزان 

ارم اجرا می شود. فرایند ارتقاء کیفیت منظور استفاده از آموخته های دوران تحصیلی در محیط واقعی کار در ترم چه



تا کنون به طور مدون و مداوم انجام می شود.  1387کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت محیط  از سال 

طراحی شده که در پیوست   Log Bookجهت سازماندهی  برنامه کارآموزی و خارج کردن آن از روش سنتی یك 

پس از هر ترم با توجه به پیشنهادات دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفته  Log Bookنشان داده شده است. این  1

 و مشکالت موجود در آن مرتفع شده و سعی گردید همواره نسبت به ارتقاء کیفیت آن اقدام شود. 

 جهت ارتقاء کیفیت کارآموزی موارد ذیل مورد نظر اعضاء گروه بوده و به صورت پویا دنبال می گردد:

 انتخاب مراکز بهداشتی در سطح استان جهت گذراندن کارآموزی در عرصه: الف(

مقرر گردید دانشجویانی که از سایرشهرستان های استان هستند کارآموزی را در شهرستان های مربوطه خود طی 

ا نمایند و مراکز منتخب در شهرستان ها با هماهنگی مدیران شهرستان و اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط ب

 توجه به شناخت از امکانات و توانمندی های هر مرکز انتخاب می گردند. 

 دالیل این کار :

  بعد زیاد مسافت و تحمیل هزینه های زیاد به دانشگاه جهت ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید 

 آشنا بودن دانشجویان  به مشکالت بهداشتی منطقه خود و همچنین سیاست جذب نیروی بومی در سیستم 

 سالمت 

  جلوگیری از اتالف وقت 

 کاهش احتمال خطرات ناشی از رفت و آمد برای دانشجویان 

  جهت دسترسی دانشجویان در برخی شهرستانها به بیمارستان یا آزمایشگاه از شهرستان های مجاور استفاده می

 گردد.

ستند کارآموزی را در شهرستان مقرر گردید دانشجویانی که بومی شهرستان گرگان بوده و یا از سایر استان ها ه

 گرگان انجام دهند دالیل اینکار :

 دسترسی آسان به مراکز بهداشتی و درمانی برای دانشجویان 

 امکان پایش و حمایت سریع دانشجویان توسط اساتید 

  روستایی به تعداد کافی  –وجود مراکز بهداشتی و درمانی شهری ، روستایی و شهری 

 بهداشتی درمانی مناسب برای کارآموزی دانشجویان اقدامات ذیل انجام گردید:جهت انتخاب مراکز 

  تشکیل جلسه مشترك با معاونت بهداشتی و گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان به منظور معرفی مراکزی

ه تعداد که از نظر فیزیکی و نیروی انسانی متعهد و سایر عوامل تاثیر گذار بر کیفیت کارآموزی مناسب هستند ب

 دو برابر مورد نیاز.

  بازدید اساتید و مربیان از مراکز معرفی شده به اتفاق کارشناسان معاونت بهداشتی و انتخاب مراکز مناسب 

  ارزشیابی کیفیت مراکز از کلیه جنبه ها  )فضای فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و متعهد، بعد مسافت و...( در طول

 دوره کارآموزی 

 ویان از نحوه ارائه کمك ها و راهنمایی ها و سایر عوامل موثر بر کیفیت کارآموزی توسط مربیان اخذ نظر دانشج

 و مسئولین مراکز بهداشتی و درمانی که در آن کارآموزی انجام می شود.
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 اخذ نظر مربیان و مسئولین مراکز بهداشتی و درمانی از نحوه ارائه کمك ها و راهنمایی ها و سایر عوامل موثر بر 

 کیفیت کارآموزی که در آن کارآموزی انجام می شود.

  اعمال نقطه نظر مربیان و دانشجویان در تغییر و جایگزینی سایر مراکز به منظور دستیابی به بهترین مراکز

 بهداشتی و درمانی جهت کارآموزی

جهت یکنواخت نمودن و هدفمند  به جای سیستم سنتی و  کتاب گزارش کارآموزی: Log bookب( جایگزینی 

تهیه و  Log bookجلساتی در گروه مهندسی بهداشت محیط تشکیل و مقرر گردید  1389کردن کارآموزی از سال 

به تصویب اولیه اعضاء گروه رسید   31/9/89جایگزین گردد سپس این دفترچه تهیه و تدوین شد و طی جلسه مورخ

. 

ه: قبل از شروع دوره کارآموزی برنامه کامل دوره به صورت کامل شامل ج( برنامه ریزی جهت کارآموزی در عرص

زمان شروع کار آموزی ، هفته هایی که دانشجو در مراکز شهری یا روستایی باید حضور داشته باشد، زمان تهیه 

 .ار می گیردر اختیار دانشجویان قرگزارش نهایی ، بازدیدها و زمان مصاحبه نهایی توسط اعضاء گروه تدوین شده و د

د( نحوه آموزش و پایش در طول دوره کارآموزی: قبل از شروع کارآموزی مکاتبات و هماهنگی الزم با معاونت 

بهداشتی و شهرستان ها انجام می گیرد.در ابتدای دوره یك جلسه توجیهی سه روزه با حضور کارشناسان مرکز 

در طول دوره کارآموزی پایش از دانشجویان و مراکز  بهداشت استان به صورت منظم و تدوین شده انجام می شود.

 به صورت برنامه تدوین شده انجام می شود.

ارزشیابی دانشجویان در دو مقوله ارزشیای عمومی )حضور و غیاب، رعایت نظم اداری ،  ه( نحوه ارزشیابی کارآموزان :

ه در غالب فرم ارزشیابی تدوین شده و در ...( و ارزشیابی تخصصی )آموخته های علمی و اجرایی و ..( می باشد ک

 اختیار دانشجو قرار می گیرد .

 نمره ( دانشجویان به مربیان آنها در مراکز اختصاص داده شده است 2قسمتی از نمره کارآموزی )

 8 .نمره از ارزشیابی کارآموزی به گزارش کتبی اختصاص دارد 

 11  طول دوره و همچنین انجام مصاحبه توسط تیم های نمره از کارآموزی شامل ارزشیابی انجام شده در

 تشکیل شده از اساتید خواهد بود.

بعد از انجام هر دوره کارآموزی در عرصه جلسه ای پیرامون بررسی نقاط قوط و  ی( جلسه ارتقاء کیفیت کارآموزی:

زی برنامه ریزی و ضعف کارآموزی تشکیل شده و سعی می شود در دوره های آتی نسبت به ارتقاء کیفیت کارآمو

در حین اجرای فرآیند در مراحل مختلف، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در  فعالیت های الزم انجام گیرد.

، نقشه سالمت جمهوری اسالمی ایران دربرنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقشه تحول 1414سال 

لگوی اسالمی ایران یپیشرفت و سند نقشه جامع علمی کشور مورد نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران مبتنی برا

 بررسی قرار گرفت و در طراحی این فرآیند این اسناد لحاظ شدند.

 پیامدهای اجرا و محصول یا برون دادهای فرآیند:  :نتایج

  افزایش عالقه مندی و ایجاد انگیزه اجرایی در دانشجویان 

 ان در حوزه بهداشت محیط در سطوح مختلفارتقاء توانمندی مورد نیاز دانشجوی 

 توانمندی دانشجویان با موقعیت های واقعی در محیط کاری در آینده 



   بهبود کیفیت یادگیری و تطبیق آموخته های علمی و تئوری با مهارت های اجرایی عملیاتی 

 تربیت دانشجویانی آشنا با مشکالت جامعه، سیستم بهداشتی و توانمند در رفع آنها 

 فزایش رضایت دانشجویان به دلیل آشنایی با سیستم بهداشتی و شغل آینده شانا 

 ایجاد و افزایش توانمندی در ارتباط بین بخشی و برون بخشی در دانشجویان 

 سطح اثرگذاری )دانشگاه، کشوری، بین المللی(: 

برای اولین بار در سطح گروه در سطح دانشگاه:  بر اساس بررسی های انجام شده، به نظر می رسد این فرآیند 

آموزشی، دانشکده و دانشگاه صورت گرفته است و به موازات برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در جهت ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی طراحی و اجرا شده است و به نظر می رسد رویکرد کاربردی و 

 استان و کشور داشته باشد.پاسخگوی آن، تأثیرات مثبتی در نظام سالمت 

 با توجه به غیر بومی بودن گروهی از دانشجویان، دامنه تأثیر این فرآیند در سطح کشوری می باشد. درسطح کشوری:

با در اختیار گذاشتن این تجربه نسبتاً موفق به سایر دانشگاههای کشور می توان توانمندی های فارغ التحصیالن رشته 

 کشور را ارتقاء بخشید.مهندسی بهداشت محیط 

درسطح بین المللی: در صورت چاپ و انتشار نتایج این فرآیند در قالب مقاالت علمی در مجالت معتبر بین المللی 

 احتماالً دارای اثر گذاری بین المللی خواهد بود.

 (:انطباق با سیاست های باال دستی ) فرآیند تا چه حد با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیك است

، نقشه سالمت 1414با توجه به این که در طراحی این فرآیند، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در سال 

جمهوری اسالمی ایران در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، نقشه تحول نظام سالمت جمهوری 

جامع علمی کشور لحاظ شده اند، مطلوب ترین اسالمی ایران مبتنی برالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سند نقشه 

انطباق با سیاست های باال دستی و هدف مرجعیت علمی در منطقه را دارا می باشد. از سوی دیگر به دلیل این که 

فرآیند حاضر با موارد بسیاری زیادی در اسناد مربوطه انطباق داشت به دلیل محدودیت برخی از مهمترین آنها در 

 ند که به طور خالصه عبارتند از:ذیل ذکر شده ا

 :1414الف( سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در سال 

این سند: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و  2انطباق با بند 

ر از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، این سند: برخوردا 4انطباق با بند  سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

 فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد

ب( نقشه سالمت جمهوری اسالمی ایران: بند های مربوط به سیاست های کلی مصوب رهبری با ارتباط مستقیم با 

 سالمت : ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال 

 شه جامع علمی کشور:ج( سند نق

 فصل اول: ارزش های بنیادین نقشه جامع علمی کشور:

 : ویژگی های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری:1-2

 : : تلفیق آموزش با تربیت و مهارت3بند 

 فصل دوم: وضع مطلوب علم و فناوری
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 :هجری شمسی1414: چشم انداز علم وفناوری جمهوری اسالمی ایران در افق2-1

 توانا در تولید وتوسعه علم و فناوری و نوآوری و به کارگیری دستاوردهای آن؛ -

 .پیشتاز درمرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان -

 اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور: 2 – 2

ونخبه برای استقرارجامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسان های شایسته و فرهیخته  -2بند

 احرازمرجعیت علمی درجهان؛

تعمیق و گسترش آموزش های عمومی وتخصصی همراه با تقویت اخالق وآزاد اندیشی و روحیه خالقیت  -3بند

 درآحاد جامعه، به ویژه نسل جوان؛

جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری ون وآوری به سمت حل مشکالت ورفع نیازهای واقعی   :7راهبردکالن

 ت کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری درمرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمیواقتضائا

تربیت وتوانمندسازی سرمایه انسانی با تأکید بر پرورش انسان های متقی و کارآفرین و خود باور و   :8راهبردکالن

 و نیازهای جامعهخالق، نوآور و توانا درتولید علم و فناوری و نوآوری متناسب با ارزش های اسالمی 

 توسعه وتعمیق وتقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه :13راهبردکالن

ارتباط مستمر و هم افزا در بین سه جریان تولید و انتشار و کاربرد و توسعه دانش و تقویت  -2: بند4راهبردکالن

 فرایند تبدیل ایده به محصول؛

 ارزشیابی وتضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور؛ایجاد نظام سنجش و -31: بند 6راهبردکالن

بازنگری درمحتوا و روشهای آموزشی با تمرکز براصالح بینش ها و مهارت ها در کنار ارائة اطالعات و  -31بند 

نمندسازی دانش به منظور انتقا لمفاهیم پایة علمی، عالقمندسازی دانش آموزان به علم، ایجاد روحیه خود باوری و توا

 ایشان

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند :

اجرای فرایند کارآموزی به صورت سیستماتیك و نوین در ابتدای اجرایی نمودن آن نیاز به برگزاری جلسات 

تابعه را آموزشی، پیگیری و توجیه نمودن مربیان و مسئوالن مراکز بهداشت شهرستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 

 دارد که این امر نیاز به زمان داشته و مشکالت خاص خود را دارد.

با عنایت به اینکه در مراکز بهداشتی و درمانی عمده کارهای عملی با همکاری کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی به 

ا اجرای فرایند های عنوان مربی انجام می شود گاهی عدم دلسوزی و همکاری مشاهده می گردد پیشنهاد می گردد ب

ایجاد انگیزش مانند درخواست تشویقی و اضافه کار و غیره بر انگیزه و حساسیت آنها در امر همکاری در برنامه 

 کارآموزی اضافه گردد.

 معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه در مجامع علمی:

 جالت معتبر در حال انجام است.ارزیابی فرایند و بررسی بهینه بودن آن و تهیه مقاله و ارسال به م 

 تاییدهای مربوطه و ارزشیابی فرآیند:

 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط 

  معاونت آموزشی دانشکده بهداشت 



  سرپرست دانشکده بهداشت 

  ارزشیابی صورت گرفته توسط کارشناسانEDC  دانشگاه 

 قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی:

فرآیند کارآموزی در عرصه بر اساس نیاز سیستم آموزشی ، اجرایی و نظام سالمت کشور طراحی با توجه به این که 

 و اجرا می شود، از قابلیت تعمیم و اجرای باالیی در سایر مراکز آموزشی، دانشگاه ها ، گروه ها و ... را دارد.  

 استمرار) استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:

آغاز شده و به صورت پویا و در قالب یك چرخه بر اساس بازخوردها و  1387جرای این فرایند از سالطراحی و ا

 ارزشیابی ها، اصالح و نهایی شده و اجرای آن تاکنون ادامه دارد.
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 فرايند منتخب درون دانشگاهي

 

کارشناسی ارائه مشاوره الکترونیکی و مدیریت یادگیری دانشجویان  عنوان فرآیند:-97

ارشد در درس روش تحقیق و رساله از طریق به کارگیری فناوری اطالعات تعدیل شده 

 "رایانامه"
 صاحبان فرآیند و همکاران:دکتر اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباری 

 همکاران: علیرضا شریعتی

 محل اجرای فرآیند: دانشکده پرستاری و مامایی  بویه

 ی گلستاندانشگاه علوم پزشک نام دانشگاه:

 گروه هدف فرآیندی: دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری  مراقبت های ویژه

 تاریخ اجرا )مدت اجرای فرآیند(: هشت نیمسال تحصیلی

 حیطه فرآیند: مشاوره و راهنمایی

مقدمه و بیان مسأله) بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند بر اساس نیازسنجی های انجام شده(:برای 

رویارویی با انبوه چالش های قرن حاضر و برای رسیدن به ارکان تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم، نیاز به معلمان 

معلم اثربخش، معلمی است که ضمن آشنایی با  .اثربخش و با انگیزه برای تربیت نسل جوان کامالً ضروری است

روش  ظ پویایی و تکامل را در فراگیران ایجاد می نماید.گیری از آن موجبات حف انواع روش های فعال تدریس با بهره

های فعال تدریس موجب، تقویت توانایی ذهنی شاگردان، افزایش انگیزه درونی فراگیران، ارتقاء خالقیت آنان و 

 افزایش توانایی حل مسئله و یادگیری بهتر می گردد. یادگیری الکترونیکی استفاده از پیشرفت های تکنولوژیکی برای

فعال کردن و توانمند کردن افراد در جهت یادگیری فارغ از زمان و مکان است.یادگیری الکترونیکی استفاده از فن 

آوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند آموزش است.یادگیری، دریافت اطالعات مفید،یافتن مطالب یك مزیت 

های مختلف وجود  ها و یا دوره آموزشاینترنت محسوب می گردد، روش های زیادی برای یافتن مطالب و یا 

در این روش افراد از طریق اینترنت اما نه در تواند جذاب، جالب و کاربردی باشد. دارد،آموزش از طریق ایمیل می

از طریق ارسال ایمیل و به کمك سیستم های مدیریتی یادگیری با  مشخص بلکه در زمان های مختلفیك زمان 

ند. یادگیرنده می تواند زمان آموزش و سرعت و کند شدن طول دوره یادگیری را بر یکدیگرارتباط برقرار می کن

اساس توانایی های خود انتخاب کند. نیازها و ترجیحات یادگیرنده در الویت است. یادگیرنده نقش اساسی را در 

اهش هزینه هاهم ک آموزش و یادگیری بر عهده دارد. مستقل از زمان، مکان و افراد است. سهولت و حمل آسان،

مهارت های جدید،باال بودن میزان یادگیری  انواع یادگیری برای شرکت کنندگان هم برای ارائه دهندگان،آموزش،

درك و برداشت درست از محتوا از طریق یادگیری  مشارکتی و گروهی، راحت تر و آسان تر بودن محیط یادگیری،

بیشتر بین یادگیرنده  زه دهی( و دوره های آموزشی، تعامل و همکاریشخصی، باال بردن میزان انگیزه یادگیرنده )انگی

 ها،افزایش مهارت های استفاده از کامپیوتر و اینترنت می باشد. 



دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد معموال شاغل، متاهل، غیر بومی، با فاصله زیادی با نسل 

میل و روش تحقیق آشنایی دارند( می باشند. در گذشته البته نه چندان دور جدید دانشجویان )که با کامپیوتر و ای

انتظارات آموزشی از دانشجویان بدون بکارگیری کامپیوتر و ایمیل نیز مقدور بود لذا این توانایی را کمتر کسب می 

ایست پایان نامه کردند. در عرصه حاضر انتظارات کنونی از دانشجو و بخصوص دانشجوی تحصیالت تکمیلی که می ب

داشته باشند که از نوشتن پروپوزال تا چاپ مقاله می باشد همه آن نیاز به ساعت ها کار با اینترنت و تمام آنها در 

گیرد. بسیاری از دانشجویان در این مقطع تحصیلی به دالیل شغلی قادر به حضور کامل  چهارچوب کامپیوتر انجام می

ی دور از محل تحصیل خود سکونت دارند بنابراین یادگیری کار با کامپیوتر و تمرین در دانشگاه نیستند، یا در شهرها

و تکرار زیاد برای اخت شدن با آن را می طلبد. درس روش تحقیق از ترم یك شروع می شود و می بایست در این 

کردن دانشجویان برای  زمان دانشجویان یك طرح تحقیقاتی را نوشته و آن را ارائه نمایند. هدف از این درس آماده

 پایان نامه می باشد.

نیازسنجی و ارزیابی که در اولین گروه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشکده به صورت غیررسمی به عمل آمد 

مجریان این فرآیند را به استفاده از رویکردهای کاربردی تر و کارا در درس روش تحقیق ترغیب نمود. ضمن این که 

که سازمان جهانی بهداشت نیز مورد تاکید قرار می دهد سوق دادن کارها به استفاده کمتر از سیستم  یکی از اهدافی

با هدف حفظ سالمت بشر است. آموزش در جهان به سمت  paperlessهای کاغذی و روی آوردن به شیوه های 

تفاده از رویکردهای نوین آموزش های الکترونیك، مجازی و تحت وب پیش می رود بدیهی است در هر دانشگاهی اس

آموزشی می بایست متناسب با شرایط آن منطقه باشد لذا بومی سازی فعالیت ها و متناسب نمودن آن با شرایط 

 حائز اهمیت است.

واحد است که در ترم اول ارائه می  1.71درس روش تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 

دانشجویان در پایان ترم دوم عنوان رساله خود را به ارزش چهار واحد انتخاب می کنند. از آنان شود. و در ادامه 

انتظار می رود طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله برای رسیدن به دانش آموختگی داشته باشند که انجام این مراحل 

گرفتن از استاد راهنما و مشاور می باشد. بنابراین  همگی نیازمند استفاده از کامپیوتر و اینترنت و  مشاوره و راهنمایی

هدف از این فرآیند ارائه مشاوره الکترونیکی و مدیریت یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد در درس روش تحقیق 

در کنار روش معمول در جهت مشاوره  "رایانامه"و رساله از طریق به کار گیری فناوری اطالعات تعدیل شده، 

 یلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در درس روش تحقیق و پایان نامه بوده است.آموزشی تحص

 هدف کلی و اهداف اختصاصی:

هدف کلی: ارائه مشاوره آموزشی و مدیریت یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد در درس روش تحقیق و هدایت 

  "رایانامه"رساله از طریق تبادل الکترونیکی

 اهداف اختصاصی:

میزان توانمندی دانشجویان در تهیه پروپوزال بعد از دریافت مداخالت آموزشی )مشاوره و راهنمایی آموزشی بررسی 

 "رایانامه"(با تبادالت الکترونیك 

بررسی میزان توانمندی دانشجویان در تدوین رساله تحقیقی بعد از دریافت مداخالت آموزشی )مشاوره و راهنمایی 

 "رایانامه"نیك آموزشی( با تبادالت الکترو
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هدف فرعی: بررسی نظر دانشجویان کارشناسی ارشد در باره دریافت مشاوره آموزشی از طریق هدایت و رهبری 

 "رایانامه"آموزشی با تبادالت الکترونیك 

 روش اجراء:

 به منظور آشنایی با اهداف دوره، ارزشیابی و "طرح درس و بسته راهنما"در شروع ترم و اولین جلسه کالس، 

انتظارات آموزشی در اختیاردانشجویان قرار می گیرد. بسته راهنمای تکالیف شامل فایل های الکترونیك فرم های 

 طرح تحقیقاتی، ارزیابی نقادانه و نمونه ای از تمامی تکالیف دوره است  ، به فراگیران داده می شود.

 نمایند. از دانشجویان خواسته می شود برای خود آدرس پست الکترونیك تهیه 

 در دومین جلسه پست الکترونیك تمامی دانشجویان گردآوری می شود. 

، کامپیوتر پرتابل و اکانت به منظور مموریپیشنهاد تهیه ابزارهای الکترونیك کاربردی شامل فلش  به دانشجویان

 د(.دسترسی به وب می شود )اغلب دانشجویان در مرحله ورود به ارشد فاقد موارد ذکر شده بوده ان

در کالس درس و انجام کار گروهی در همان جلسه از فراگیران  "عنوان یك طرح تحقیقاتی"بعد از آموزش مبحث  

خواسته می شود برای جلسه دوم عنوان پیشنهادی خود را در فرمت پروپوزال دانشگاهی قرار داده و برای استاد از 

برای نقد و مموری  فایل الکترونیك آن را از طریق فلش بازخورد دریافت نمایند .سپس طریق ایمیل ارسال نمایند و

 بررسی به کالس درس بیاورند.

تأیید وی  فراگیران عناوین پیشنهادی خود را می بایستی قبل از جلسه دوم از طریق ایمیل برای استاد ارسال نمایند،

دوره ادامه دارد.بعد از هر جلسه  را دریافت دارند. این نحوه تبادل فعالیت های کالسی و دریافت بازخورد در طول

تدریس در کالس،  فراگیران تکالیف کالسی همان جلسه را از طریق ایمیل برای استاد ارسال می نمایند و بازخورد 

اصالحیه دریافت می نمایند و سپس فایل الکترونیك آن را به کالس آورده و ارائه می دهند. با این روش دانشجویان 

دهند. برای کلیه فعالیت های این  می ل تدوین یك طرح تحقیقاتی آشنا می شوند و آن را انجامگام به گام با مراح

و پروپوزال از طرق ایمیل با استاد در ارتباط هستند و هیج کاری خارج از  درس از قبیل نقد مقاله و پایان نامه

 کامپیوتر و یا با کاغذ و خودکار انجام نمی گیرد. 

ارتباط بودن با دانشجویان در طول کالس ها  و ترم  با توانایی ها و ضعف تك تك دانشجویان استاد به دلیل در 

آشنا شده و می تواند دانشجویان قوی را شناسایی و برای اینکه دانشجویان در ارتباط بیشتری با هم هستند و راحت 

یرد و یا به هم کمك می کنند که هم باعث تر می توانند یاد بگیرند. از دانشجویان می خواهد از همتایان خود یاد بگ

توانمند شدن و اعتماد به نفس باالی دانشجوی قوی می شود و هم دانشجوی نیازمند کمك از همتای با تجربه تر 

 ( یاد می گیرد و برای رساله خودآماده تر می شوند. expert peerخود )

حضور فیزیکی ندارند )به دلیل حضور در محیط های در مرحله اجرای رساله دانشجویان به طور دائم در دانشگاه 

بالینی و شاغل بودن و همچنین بومی استان نبودن( و از این طریق با استاد خود ارتباط داشته و بدون  رفت و 

آمدهای غیر ضروری تمام کارها یاددهی و یادگیری از طریق  ایمیل صورت می گیرد و دانشجو رساله خود را تکمیل 

دوره از دانشجویان کارشناسی ارشد ) تعداد دانشجویان در هر  6شارکت کنندگان در این فرآیند آموزشی می نماید.م

 ( بوده اند.11،6، 11، 11، 6، 4دوره به ترتیب؛ 

 نتایج )پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند(:



در درس روش تحقیق و رساله کارشناسی  با توجه به تجربه چند ساله اجرای این رویکرد رهبری و هدایت دانشجویان

ارشد، مصاحبه هایی که با دانشجویان دوره های مختلف انجام شده است مؤید دستیابی به اهداف مطالعه است. برای 

نمونه نقل قول هایی از دانشجویان در جدول شماره یك آورده شده است. همچنین نمونه هایی از تبادالت الکترونیك 

 ر دارد )پیوست شماره یك(.نیز به پیوست قرا

دانشجویانی که از این رویکرد برای هدایت یاددهی یادگیری خود برخوردار بودند در یادگیری درس روش تحقیق، 

انجام به موقع پایان نامه، تکمیل گزارش نهایی، شرکت در همایش ها و چاپ مقاله به مراتب موفق تر از سایر 

مشاوره و رهبری الکترونیکی کمتر فعال بودند. نمونه هایی از فعالیت دانشجویان  دانشجویانی بودند که در این برنامه

که می تواند گواهی بر پیامدهای کوتاه مدت و یا بلند مدت این رویکرد هدایت و رهبری دانشجویان باشد در پیوست 

 آمده است. 2شماره 
 (. دیدگاه و تجربیات دانشجویان در به کارگیری مشاوره الکترونیک 9جدول شماره )

 در درس روش تحقیق و رساله کارشناسی ارشد

نقل قول هایی از دانشجویان که موید نظرات و تجربیات آنان  ردیف

 است

نکات کلیدی استخراج 

 شده 

 در ارتباط با اهداف مطالعه

من به عنوان یك دانشجویی که پایان نامه ام را به طور کامل به  9

 صورت ایمیل با کمك شما انجام داده ام 

 کامال رضایت دارم.

 در کل به نظر من روش کامال مفیدی می باشد.

 این روش تدریس می تواند ایده جالبی باشد.

 در کل برای من تا االن مفید بوده است

 رضایتمندی

یچگونه وقتی از دانشجو برای رفت و امد صرف نمی با این روش ه 1

 شود.من بارها امکان دسترسی به اساتید نداشتم و 

یا به دلیل کمبود وقت اساتید و دانشجو سعی شد طی هماهنگی 

 قبلی بامشاور و یا اساتید از طریق ایمیل

 راهنمایی خواسته شود. 

 کاهش اتالف زمان-

در دسترس بودن دائم -

 استاد

 

باعث کم شدن هزینه ها برای دانشجویانی که از راه دور باید نزد  3

 استادشان بروند، می شود.

 کاهش هزینه ها

همان زمانی که دانشجو باید صرف رفت و آمد نماید را می تواند  4

 به مطالعه پرداخته و یا روی پایان نامه اش

 کار کند. 

 فرصت بیشتر برای مطالعه

در هر ساعتی از شبانه روز با دانشجویانشان  اساتید نیز می توانند 5

 ارتباط داشته و رفع اشکال کنند.

 در دسترس بودن
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رضایتمندی دانشجویان از این رویکرد آموزشی، مدیریت بهتر وقت و فرصت بیشتر برای مطالعه، کاهش هزینه های 

فرآیند آموزشی است که دانشجویان رفت وآمد، در دسترس بودن دائمی استاد برای پاسخگویی از پیامدهای این 

 مورد مطالعه به آنها اشاره داشته اند.

توانمندی دانشجویان در این فرآیند را می توان با انتخاب عنوان و دفاع از پروپوزال و تصویب به موقع آن، انجام 

اتی )بجز کارهای رساله در چهارچوب زمانی مقرر، شرکت در همایش های کشوری، مشارکت در کارهای تحقیق

رساله(،  انجام پایان نامه بدون مشکل و در اسرع وقت، خبره شده در چاپ مقاله در دوران دانشجویی را می توان از 

در طول دوره تحصیل دانست. جدول شماره   "رایانامه "نتایج دریافت نتایج دریافت مشاوره های مستمر الکترونیك 

 شد را در طی مدت اجرای فرایند نشان می دهد.برخی از انتشارات دانشجویان کارشناسی ار 2

 ( برخی از انتشارات حاصل از رساله دانشجویان که در دوران تحصیل محقق گردید.2جدول شماره )

 انتشارات از حاصل رساله ) که در دوران دانشجویی صورت گرفت( دانشجویان

میترا حکمت افشار ،  دکتر لیال 

 جویباری ،  

دکتر دکتر اکرم ثناگو،  

 غالمرضا  امین

بررسی اثر زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی  بستری در بخش 

آبان  31مراقبت ویژه بیمارستان پنج آذر گرگان. همایش سراسری  مراقبت های ویژه 

 .سخنرانی 31. دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه. ص 1391آذر ماه  2لغایت 

 تر اکرم ثناگو، . احمد کاملی، دک

دکتر شهرام مقدم، دکتر 

 علیرضا احمدی، 

دکتر محمد علی وکیلی، دکتر 

 لیال جویباری

بررسی تاثیر فاکتورهای زمان و دما بر میزان پارامترهای گازهای خون شریانی بیماران 

.چهارمین سمینار 1391بستری در بخش مراقبت ویژه قلب باز بیمارستان کردکوی در سال 

. دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، 1391آذر  24-23پرستار، ماما و پژوهش پرستاری 

 گرگان.  سخنرانی

میترا حکمت افشار، دکتر لیال 

 جویباری،

دکتر اراز بردی قورچایی،دکتر  

 غالمرضا امین،

 دکتر محمد علی وکیلی، 

دکتر سمیرا عشقی نیا، دکتر  

 اکرم ثناگو

باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در .بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم 

آذر  24-23بخش مراقبت های ویژه. چهارمینسمینارپرستاری پرستار ، ماما و پژوهش  

 . دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان .  سخنرانی . 1391

میترا حکمت افشار، لیال 

 جویباری ،

اراز بردی قورچایی ، محمد  

 علی وکیلی ، 

مرضا امین ،  اکرم ثناگو ، غال

 سمیرا عشقی نیا  .

بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در 

بخش های مراقبت ویژه سیزدهمین کنگره پژوهشی  سالیانه  دانشجویان علوم پزشکی  

 سخنرانی.112ص    1391مهر ماه   21-18کشوربابل  . 

کمت افشار، دکتر اراز میترا ح

 بردی قورچایی،

دکتر غالمرضا امین ، دکتر  

 محمد علی وکیلی

. بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران باتهویه مکانیکی بستری در 

پرستاری و مامایی ارومیه. دوره دهم، شماره بخش مراقبت های ویژه. دوماهنامه دانشکده 

 368-361 1391، مرداد و شهریور 38سوم، پی در پی 



 دکتر سمیرا عشقی نیا، 

دکتر اکرم ثناگو  دکتر لیال  

 جویباری

احمد کاملی، اکرم ثناگو، 

 محمدعلی وکیلی،

لیال جویباری، علیرضا رضا  

 احمدی، شهرام مقدم

تأثیر فاکتورهای زمان و دما بر میزان پارامترهای گازهای خون شریانی بیماران بعد از عمل 

، 3.دوره سوم، شماره  1391راحی قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  پاییز ج

 .74.69صفحات 

مریم عظیمی، شهرام مقدم، لیال 

 جویباری، 

ناصر بهنام پور،  عزت ا..  

 قائمی، مسلم حسام،  

 مسعود بازوریی.

بستری در بخش های بررسی وضعیت کلونیزاسیون دهانی حلقی بیماران دارای لوله تراشه 

چهاردهمین کنگره  1391مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان در سال 

سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم 

 پوستر -پزشکی جمهوری اسالمی ایران

مریم عظیمی، شهرام مقدم، لیال 

 جویباری، 

 م پور، ناصر بهنا 

 عزت ا.. قائمی، مسلم حسام،   

 بررسی وضعیت کلونیزاسیون دهانی حلقی بیماران دارای لوله تراشه بستری 

 . 1391در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان در سال 

سال    2، شماره  9مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان )فصلنامه (. دوره 

1393 . 

 در مرحله چاپ

روشن  روان، دکتر لیال 

 جویباری، 

دکتر بهرامی،  دکتر محمد  

 علی  وکیلی

رفلکسولوژی کف پا بر  خستگی بیماران همودیالیز. ششمین کنگره پرستاری و ماما ، ارائه 

 گزارش  نهایی، ارسال  مقاله  برای چاپ در مجله پزشکی  اصفهان

و صدرالدینی،  دکتر اکرم ثناگو 

 همکاران

. تاثیر روغن نارگیل بر  قرص برنج بر مسمومین. چهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان 

علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی جمهوری 

 ساری 1392اسالمی ایران. سخنرانی  

 اسماعیل  حسین نژاد

 لیال رفیعی

 سعید قاری.

 زهرا عرب.

 در همایش، چاپ مقاله  شرکت

 شرکت در همایش  چاپ مقاله

 شرکت در همایش  چاپ مقاله

 شرکت در همایش چاپ مقاله

 شرکت در  همایش  چاپ   مقاله

 

تمامی دانشجویانی که از سیستم مشاوره های الکترونیك برخوردار بوده اند به موقع فارغ التحصیل شده اند و اساتید 

اط با دانشجویان ذکر نکرده اند. با پشت سر گذاشتن سه دوره دانش آموختگی نیز مشکل خاصی را در ارتب

، دانشکده پرستاری و مامایی موفق به اخذ مجوز راه اندازی دوره دکتری پرستاری جویان با موفقیت و بدون وقفهدانش

ار هستیم با ارتقاء این شد . دانشجویان دکترای پرستاری در بهمن ماه امسال دوره خود را آغاز می کنند .ما امیدو

 فرآیند بتوانیم برای رساله این دوره از این روش استفاده نمائیم .

  سطح اثر گذاری )دانشگاه، کشوری، بین المللی(:
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اثرگذاری آن در هر سه سطح نمود دارد: الف( در سطح دانشکده باعث شده است مجله دانشکده امتیاز علمی  

پژوهشی بگیرد اساتید توانستند مقاالت بر گرفته شده از این فرایند را که همه کارآزمایی بالینی بود در مجله چاپ 

ز پژوهشی دانشگاه شده است. ب( درسطح کشوری باعث نمایند. در سطح دانشگاه، اثر گذار است. باعث ارتقاء امتیا

می تواند در سطح بین المللی خود را نشان  ارتقائ پژوهش در کشور شده است. ج(پیامدهای بلند مدت این فرایند 

دهد زیرا دانشجویانی که با این روش توانمندهای آموزشی مرتبط با رساله خود را ارتقا داده اند  قادر خواهند بود 

 الت خود را با نام دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ایران در مجالت انگلیسی زبان چاپ نمایند. مقا

 :انطباق سیاست های باالدستی

 آموزش و توانمندسازی دانشجویان گامی موثر در  مسیر تحقق  اسناد باالدستی است لذا:

الف( انطباق بسیار زیادی با سیاست های باالدستی در زمینه تولید دانش دارد. افزایش توانمندی پژوهشی  

دانشجویان زمینه را برای گسترش پژوهش و چاپ مقاالت علمی معتبر فراهم می سازد و این  یك قدم اساسی  برای  

 ارتقای وضعیت علمی کشور و دستیابی به مرجعیت علمی است. 

طراحی برنامه جامع سالمت توجه به آموزش پاسخگو،  ایجاد روحیه پژوهش محوری در دانشجویان تاکید  ب( در

شده است. این فرایند در برنامه اموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد  پرستاری مراقبت ویژه  در درس روش تحقیق 

 و در ادامه آن در بخش رساله دانشجویان است. 

ی دانشجویان عالوه بر یادگیری تحقیق توان استفاده از فناوری اطالعات خود را ارتقا می ج( در این رویکرد آموزش

دهند. یکی از  موضوعات نقشه  جامع علمی  سالمت  کشور جمهوری  اسالمی ایران  استفاده از فناوری اطالعات 

 است.

همسویی با جهاد اقتصادی  نیز مطرح د( با توجه به  صرفه جویی  و کاهش  هزینه برای  دانشجو  می تواند از نظر 

 باشد.

ساله ایران باید در جایگاه اول علمی منطقه قرار گیرد لذا  انجام این فرایند در  دو حیطه  21ه( در سند چشم انداز 

یکی تبدیل فعالیت های یادگیری دانشجویان به تولید علم،  دوم ارتقائ  سطح مهارتهای  آموزشی و پژوهشی 

تواند نقش موثری در این زمینه ایفا  نماید و با تسهیل در امر آموزش و تحقیقات می تواند رسیدن به دانشجویان می 

 هدف مرجعیت علمی در منطقه را تسهیل نماید. 

تولید علم به دنبال توانمندسازی دانشجویان، تربیت محقق در جریان این فرایند، بدیع و نو بودن، طرح کاربردی با 

 شد می تواند گامی برای رسیدن به پله ای برای نزدیك شدن به مرجعیت علمی در  منطقه باشد.  بازده  خوب می با

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند: 

نتیجه گیری:  انجام فرایند حاضر نشان داد برنامه ریزی و انتخاب درست هدایت دانشجویان از اولین ترم تحصیلی 

را به همراه داشته باشد. نتایج این فرایند نشان می دهد این روش باعث رضایتمندی   می تواند پیامد خوبی

دانشجویان و استاد،  افزایش توانمندی دانشجویان گردید به نحوی که دانشجویان قادر بودند در محل زندگی و کار 

ارهای مرتبط با پایان نامه از قبیل  خود کارهای اجرا و نگارش پایان نامه خود را به خوبی انجام دهند و انجام کلیه ک

 تایپ و غیره توسط خود دانشجو صورت گیرد.

 چالش ها و مشکالت اجرایی فرایند:



الف(  از جمله چالش ها و مشکالت اجرایی فرایند افزایش ازدیاد دانشجو در هر  دوره و زمان زیاد صرف شده برای 

از فناوری اطالعاتی تسلط داشته باشد و هم از انگیزه کافی برای استاد است از این رو هم استاد بایستی بر استفاده 

هدایت و مشاوره دانشجویان با شیوه های الکترونیك برخوردار باشد، قادر باشد که کلیه تکالیف دانشجویان را بخواند، 

ال و یا فع commentاین کار با گذاشتن  Wordبرای همه آنها نظرات اصالحی خود را بنویسد )در فایل 

 میسر می گردد(.  track changeنمودن

ب( اشکاالت دوره ای در سیستم فناوری.یکی از راهکارها که برای تسریع در پاسخگویی به دانشجویان از آن استفاده 

شد )به ویژه در دوره ها یا شرایطی که دسترسی به اینترنت برای دانشجویانی آسان نبوده است( استفاده از مشاوره 

 در تمام ساعات شبانه روز )تا ساعت ده شب( بوده است.های تلفنی 

عدم انتقال کامل مفهوم مطالب و یا کامنت ها و زمانبر بودن نوشتن "یکی از دانشجویان از چالش های این روش را 

ان نام برد. استفاده از درهای باز برای دانشجویان کارشناسی ارشد راهکار مفیدی بوده است. دانشجوی "وارسال مطالب

در صورت نیاز )درك مطلب از طریق مکاتبات الکترونیك صورت نمی گرفت( برای مالقات های حضوری، در 

 اولویت قرار داشتند و در تمام ساعات کاری و خارج از آن می توانستند برای دریافت مشاوره مراجعه نمایند.

عاتی یکی از چالش ها است. با فراهم نمودن ج( آشنایی ناکافی دانشجویان با  فناوری اطالعات و جستجوی منابع اطال

فرصت های اضافی برای یادگیری این قبیل دانشجویان )از طریق اموزش همتایان یا اموزش های کارگاهی( می تواند 

 بر این چالش تا حد زیادی غلبه نمود.

ن نمونه کار درست دانشجو  ردیابی و استفاده از دانشجوی  توانمند برای ارشاد سایر دانشجویان، فرستاد فرصت ها:

برای راهنمایی دانشجو،  ارائه کار به موقع یك دانشجو در کالس و الگو گرفتن از ان، گذراندن درس فناوری 

 اطالعات و جستجو در بانك های اطالعاتی )جزء واحدهای درسی است(.

 معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی:

یند شرکت دانشجویان در کنگره،  ارائه نتایج  پایان نامه،  ارسال مقاله برای چاپ به مجالت و چاپ از ثمرات این فرا

 آن در دوران دانشجویی، داشتن طرح تحقیقاتی مصوب، ارائه گزارش  نهایی به موقع و در زمان مقرر است. 

( و پانزدهمین همایش 1392هد چکیده مقاله این فرایند آموزشی برای همایش دانشجویی چالش های آموزشی )مش

 (  ارسال شده است. 1393آموزش پزشکی )

 تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند: 

 از تاییدیه معاونت آموزشی دانشکده برخوردار است. - 

برای ارزشیابی از دو رویکرد استفاده شد الف( انتشارات در طول دوره و دفاع از رساله به هنگام )برخی از  -  

آمده است. ب( بررسی نظر دانشجویان از طریق نظرسنجی الکترونیك: تمام دانشجویان   2انتشارات در جدول شماره 

ستان گلستان و در دانشگاه  بودند و حضور  فیزیکی از این روش رضایت کامل  داشتند حتی دانشجویی که  ساکن ا

تقریبا دائم داشتند از مشاوره های الکترونیك به مراتب بیشتر استفاده می کردند، این روش از انعطاف پذیری خاصی 

سال بر خوردار است و دانشجو هر  زمان که نیاز باشد حضور می یابد،  با تلفن  ارتباط برقرار می کند  و یا ایمیل ار

می نماید. کلیه دانشجویان شرکت کننده در این برنامه  نظر کامال موافق داشتند. دانشجویان اظهار داشتند  از این 

 طریق  شبکه ارتباطی  با سایر دانشجویان، همکالسی و هم رشته هایی خود  نیز برقرار کرده اند.
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در  به تصویب رساندن عنوان رساله، اجرا و دفاع  از ثمرات این فرایند ، تداوم آن درس روش تحقیق ، استمرار آن-

 از رساله و  به هنگام تدوین و چاپ مقاله بوده است.

 قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی: 

با توجه به وجود درس روش تحقیق و پایان نامه در همه  رشته  های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه های  علوم  

آموزشی می تواند به سهولت در سایر مراکز دانشگاهی علوم پزشکی مورد  استفاده قرار گیرد. پزشکی کشور، فرایند 

سایر همکاران علوم پزشکی می توانند از این روش در این درس و سایر دروس که نیاز به تحویل تکلیف توسط 

 دانشجو دارد استفاده نمایند.

  :استمرار  

ارشناسی ارشد( این برنامه ادامه داشته است و در حال حاضر نیز اجرا می دوره ورودی ک 6نیم سال تحصیلی ) 11در 

شود. با توجه به توصیه سیستم های آموزشی نوین، حفظ طبیعت سبز، حفظ سالمت جامعه بر حفظ منابع طبیعی 

آسان ترین و )کاغذ، بنزین، بودجه(، رواج  سیستم های یادگیری الکترونیك، استفاده از پست الکترونیك ارزان ترین، 

 مقرون به صرفه ترین رویکرد آموزشی الکترونیك در این دانشگاه بوده است که به کار گرفته شده است.
  



 

عنوان فرآیند: مشاوره و راهنمایی مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در  -98

 بازخوانی و بازبینی آموزش پزشکی جامعه نگر

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز صاحبان فرآیند و همکاران: 

 محل اجرای فرآیند: مراکز آموزشی درمانی و مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان نام دانشگاه:

 اعضای هیأت علمی دانشگاهگروه فرآیندی: 

 1392-1393تاریخ اجراء )مدت اجرای فرِآیند(: از نیم سال دوم 

 حیطه جشنواره: مشاوره و راهنمایی 

 مقدمه و بیان مسأله ) بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند بر اساس نیازسنجی های انجام شده(:

فلسفه تشکیل آموزش عالی، آموزش دانشجویان بر اساس نیازهای جامعه می باشد به طوری که دانشجویان با  

امعه موثر باشند. هدف کلی مراکز توسعه آموزش پزشکی نیز کمك به کسب مهارت و دانش الزم بتوانند در ج

بهبود کیفیت برنامه های موسسات آموزش علوم پزشکی به منظور ارتقای کارایی نیروی انسانی در پاسخگویی به 

علیرغم آن آموزش علوم پزشکی و بهداشتی در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها ی شهرهای  .نیازهای جامعه است

رگ و به دور ا اکثریت جامعه انجام می گیرد. جایی که تکنولوژی پیشرفته و پر هزینه به کار می رود. تشویق  و بز

ترغیب تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر اصول جامعه نگر ی یکی از مسئولیت های عمده هر مرکز توسعه 

رایط برای ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی در آموزش به شمار میرود تا از این طریق امکان تربیت نیروهای واجدش

با توجه به همین هدف، تدوین برنامه های آموزشی مناسب در تمام سطوح مراکز آموزش  .سطح جامعه فراهم آید

در این راستا کمك و مساعدت  .عالی از دوره های آموزشی گرفته تا واحدهای درسی امری کامال ضروری خواهد بود

آموزشی، تدوین طرح درس و محتوای آموزشی به عنوان بخشی از وظایف مراکز توسعه اموزش در در تعریف 

 .شود نظرگرفته می

طرح درس توصیف کتبی فرآیند آموزش می باشدکه در آن نشان داده شده می شود چه چیزی، با چه روشی، در 

هند شد. در نتیجه برنامه ریزی درسی چه زمان و مکانی  باید یادگرفته شود و دانشجویان چگونه ارزیابی خوا

اقتصادی کردن توانایی محدود یادگیری است.)نیك بخش(. همچنین طرح درس تعامل پویا بین استاد و دانشجو 

ایجاد نموده و باعث میشود که دانشجویان ضمن یافتن دالیل منطقی برای برنامه های یادگیری خود، در اجرای 

یند که این مسأله آنانرا وادار می کند به فرآیند  اجرای تدریس با توجه باشند و برنامه درسی احساس مسؤولیت نما

و  bazrafkanسهم مشخصی در حد توان خود در اجرای برنامه های درسی ایفا نمایند)حاج باقری(.در مطالعه 

رآیند آموزش % استادان معتقد بودند که معلمین قبل از تدریس جهت تدریس ف1/81همکاران نشان داده است که 

 نیاز به تدوین طرح درس دارند.

موضوع مورد اهمیت در تدوین طرح درس، آموزش محتوی پزشکی بر اساس مفهوم  جامعه نگر آن می باشد. با  

آموزش پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه، آگاهی از نیازهای بیماران و ارتقا عملکرد پزشکی بطور کلی افزایش می 
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ز آموزش پزشکی از بیمار محور بودن به سمت جامعه محور بودن همراه با طراحی برنامه های یابد. بدیهی است تمرک

آموزشی جهت اندازه گیری و بهبود سالمت درك نیازهای بهداشتی جامعه حرکت  میکند. یکی از رویکردهای ممکن 

جامعه باید بگونه ای در برنامه در این راستا،  وجود این مباحث به طور آشکار در کوریکولوم آموزشی می باشد، لذا 

آموزشی لحاظ گردد، که باعث افزایش پاسخگویی نظام سالمت به خواسته های به حق و مشروع جمعیت و همچنین 

سهم عادالنه امکانات گردد) طب و تزکیه(. در پی آن نقشه جامعه علمی سالمت  نیز بدنبال دو نیاز مهم است؛ پاسخ 

علمی به عنوان سنگ بنای توسعه کشور. ماموریت مرکز توسعه آموزش پزشکی در  به نیاز سالمت جامعه و حرکت

رسیدن به این چشم انداز ترویج آموزش پاسخگو می باشد و الزامات مرجعیت علمی ایران بازبینی در سیاست های 

شور بخواهد به آموزشی و تربیتی برای پرورش نیروی خالق، نوآور، آرمان خواه، از الزامات کار است. حال اگر ک

سمت مرجعیت علمی حرکت نماید، رسالت مهم و سنگینی بر عهده ی نظام آموزشی  و مراکز توسعه آموزش 

 دانشگاه ها می باشد. 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در جهت رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله از طریق آموزش پاسخگو، از  

بازنگری شیوه ارزشیابی در کارآموزی عرصه پرستاری بهداشت جامعه جهت  فرآیند آموزشی را از طریق 1381سال 

ترویج آموزش پاسخگو مورد اجرا قرار داد. به علت موفقیت آمیز بودن پیامدهای حاصل از این فرآیند آموزشی و 

عه بهبودی یادگیری دانشجویان به سمت آموزش جامعه نگر و همچنین به علت ضرورت اجرای آموزش پزشکی جام

نگر، مرکزتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بر آن شد  برنامه اجراآموزش پزشکی مبتنی بر 

جامعه را با ارائه راهنمایی و مشاوره برای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف از طریق بازنگری و 

 زی و اجرا نماید.بازخوانی طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر برنامه ری

 هدف کلی و اهداف اختصاصی

 هدف کلی: 

راهنمایی و مشاوره در بازنگری طرح درس هایاعضا هیئت علمی گروه های مختلف آموزشی بالینی و غیر بالینی بر 

 اساس آموزش پزشکی جامعه نگر

 اهداف اختصاصی:

 و ...( در اعضای هیئت علمی با  ارتقای سطح مهارتهای برنامه ریزی آموزشی )تدوین طرح دوره، طرح درس

 برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره های مختلف

 شناساندن نیاز جامعه و ارائه راهکارهایی جهت  برآورد آن در تدوین طرح درس به اعضای هیئت علمی 

 ی هیئت تعیین اهداف آموزشی با استفاده از نتایج حاصل از نیاز های جامعه در تدوین طرح درس به اعضا

 علمی

 تعیین محتوی آموزشی با توجه به اهداف 

 تعیین میزان تجهیزات و مواد آموزشی الزم جهت محتوی آموزشی 

 اعمال تغییرات الزم در برنامه درسی به منظور افزایش میزان مطابقت آن با آموزش پزشکی جامعه نگر 

 معهافزایش میزان دستیابی دانشجویان به یادگیری مبتنی بر نیازهای جا 

 افزایش کیفیت آموزش 



 :روش اجرا

 ی کارشناسان محترم مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه طی استخراج رشته های موجود دانشگاه بوسیله

 دو جلسه

 استخراج واحدهای درسی رشته های دانشگاه 

 تدوین فرم طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر در کمیته برنامه ریزی درسی و کمیته آموزش 

 پاسخگو به صورت مشترك

 پیگیری در مکاتبه از طرف مدیریت EDC  با معاونین آموزشی دانشکده ها جهت تدوین طرح درس بر

 اساس آموزش پزشکی جامعه نگر

  پیگیری در مکاتبه از طرف معاونت آموزشی دانشگاه با روسای دانشکده ها جهت تدوین طرح درس بر

 اساس آموزش پزشکی جامعه نگر

 درشورای توسعه دانشگاه دن حضوری تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر،مطرح نمو 

 دانشگاه آموزش شورای در درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر، مطرح نمودن حضوری تدوین طرح 

 )دفعات به (

 به (دانشگاه مطرح نمودن حضوری تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر،درشورای 

 )دفعات

  پیگیری در تهیه و تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر دانشکده دنداپزشکی ) ..... تعداد

 گروه آموزشی و ...... ساعت (

 پیگیری در تهیه و تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر دانشکده بهداشت 

 امعه نگر دانشکده پیراپزشکی) ..... تعداد پیگیری در تهیه و تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی ج

 گروه آموزشی و ...... ساعت (

  پیگیری در تهیه و تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر گروه کودکان) ..... تعداد گروه

 آموزشی و ...... ساعت (

  بهداشت جامعهپیگیری در تهیه و تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر گروه پرستاری 

 پیگیری در تهیه و تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر گروه مامایی 

 بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر گروه داخلی پیگیری در تهیه و تدوین طرح درس 

 ) ..... تعداد گروه آموزشی و ...... ساعت(

  نگر گروه زنانپیگیری در تهیه و تدوین طرح درس بر اساس آموزش پزشکی جامعه 

 ) ..... تعداد گروه آموزشی و ...... ساعت(

  جلسه جهت باز نگری مجدد طرح درس های تدوین شده با استاد مربوطه در دانشکده دندان  1انجام

 پزشکی

 جلسه جهت باز نگری مجدد طرح درس های تدوین شده با استاد مربوطه در گروه کودکان 7انجام 

  مجدد طرح درس های تدوین شده با استاد مربوطه در دانشکده پیراپزشکیجلسه جهت باز نگری  3انجام 
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  جلسه جهت باز نگری مجدد طرح درس های تدوین شده با استاد مربوطه در گروه زنان 1انجام 

  جلسه جهت باز نگری مجدد طرح درس های تدوین شده با استاد مربوطه در گروه مامایی 2انجام 

 تدوین شده بر روی وبسایت دانشکده ها و گروه های مختلف  پیگیری بارگذاری طرح درسهای 

 نتایج پیامدهای اجرای فرآیند 

 بازخورد اعضای هیئت علمی:

با استفاده از نظرسنجی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده ها و گروه های مختلف آموزشی نظران مختلفی در 

نی بر جامعه و پاسخگو داشته اند. آنان به کرات مورد تدوین و بازنگری طرح درس براساس آموزش پزشکی مبت

اظهار داشتند که تدوین طرح درس ها و بازنگری آنان بر اساس آموزش پزشکی جامعه نگر، باعث گردید تا ما هدف 

از آموزش مباحث مختلف را به خوبی درك و در نتیجه در هنگام تدریس بهتر و واضع تر آن مبحث را برای 

یم. همچنین با در نظر گرفتن تقدم و تاخر هر محتوی آموزشی، عالوه بر جلوگیری از اتالف دانشجویان آموزش ده

هزینه و  ایجاد بی نظمی در محتوی ارائه شده به دانشجو، مراحل مختلف آموزش به صورت منظم و بر اساس نیاز 

 جامعه ارائه گردید. 

در برخی موارد به علت تدوین و بازنگری طرح درس، اعضای هیئت علمی شیوه تدریس خود را با توجه به مبحث 

مورد نظر تغییر دادند. به عنوان مثال در درس انکولوژی اطفال گروه کودکان، به علت حجم باالی اطالعات، خشك 

برای  TBLاز روش  1393_1394تحصیلی بودن محتوی درسی و طوالنی بودن زمان کالساستاد مربوطه در سال 

 این واحد درسی استفاده نمودند و این امر هم رضایت دانشجویان و هم رضایت استاد مربوطه را در بر داشت. 

 CPRهمچنین در دانشکده دنداپزشکی در گروه پریو در دو نیمسال اخیر  نیز اساتید در هنگام تدریس از روش 

ر دانشجویان استفاده کردند که همه ی آنها داللت بر اهمیت آموزش پزشکی مبتنی بر استدالل بالینی برای فهم بیشت

 جامعه و پاسخگو می باشد. 

بازخورد دانشجویان: در طی انجام نظرسنجی از دانشجویان، آنان اظهار داشتند با ارائه محتوی درسی در قالب طرح 

ت شرکت در کالس های درس خواهند داشت؛ زیرا درس از طریق وب سایت های دانشکده ها، آمادگی بیشتری جه

اوال از محتوی درسی اطالع خواهند داشت و این خود باعث مطالعه آنان قبل از ورود به کالس می شود و می توانند 

در کالس حضور فعال تری داشته باشند. ثانیا با تغییر شیوه های تدریس اساتید انگیزه بیشتری برای شرکت در 

ن کالس های درس از روش سخنرانی یك طرفه به روش های مختلف تیمی و مشارکتی تبدیل شده کالس دارند چو

است و اینکه فعال بودن آنان در کالس باعث یادگیری بیشتر و عمیق آنان می گردد. ثالثا ارائه دروس و محتوی آن 

مواجهه با محیط های بالینی  به صورت ستدالل بالینی یا سناریو های مطرح شده در روش های مختلف آنان را جهت

 بیشتر آماده می کند و می توانند به وسیله آن نیازهای مختلف مردم را بهتر شناسایی و پاسخ دهند. 

 سایر پیامدها:

 بهبود درك دانشجویان نسبت به نیازهای جامعه خود بر اساس آموزش های ارائه شده 

  تقویت یادگیری دانشجویان 

  افزایش رضایتمندی دانشجویان از روش تدریسجذاب بودن یادگیری و 

  تغییر پاورپوینت ها و محتوای آموزشی اساتید 



 تغییر برداشت دانشجویان از محیط یادگیری 

 تقویت تفکر انتقادی و روحیه حل مسئله دانشجویان در ارائه سناریوهای واقعی بالینی 

به دلیل گروه تحت پوشش سطح اثر گذاری در حد اگر چه ظاهرا  سطح اثر گذاری)دانشگاه، کشوری، بین المللی(:

دانشگاه و استان)مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان( است اما به دلیل پراکندگی 

دانشجویان بعد از دانش آموختگی تعدادی از آنان به استان های خود بر می گردند و پیامدهای آنان می تواند در 

 حد کشوری باشد.

 پاسخگو بیانگر کوریکولومی است که اساس و پایه آن دریافت و پاسخگویی انطباق با سیاست های باالدستی:آموزش

 مرجعیت سالمت جامعه و آماده کردن دانشجویان برای کار و ارائه خدمات بهجامعه میباشد و از الزامات به نیازهای

جامعه خود واقف باشند، توانمندی برطرف کردن آن را توانمندی است که به نیازهای  نیروهای پرورش ایران علمی

داشته باشند، از تفکر انتقادی برخوردار باشند و برنامه ریزی در نظر گرفته شده در این فرآیند دانشجویان را با 

نیازهای استان خود آشنا می سازد، روحیه سوالی ایجادمی کند و توانایی ایجاد حل مساله را در آن ها پرورش می 

 هد.د

 شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند: نتیجه گیری

 پر مشغله بودن اعضای هیئت علمی و نداشتن زمان کافی در انجام فرآیند 

  کمبود نیروی انسانی آموزش دیده در مرکز توسعه آموزش پزشکی برای راهنمایی و مشاوره در گروه های

 مختلف بالینی و غیر بالینی

 مشاوره و راهنمایی نداشتن فضای مناسب برای 

  پیچیدگی روند کار و همچنین لزوم توانمند سازی کارشناسان شاغل در سیستم بهداشتی باعث شد در ابتدا

همکاری کمرنگ باشد که به تدریج با افزایش توانمندی آنها، عالقه و انگیزه و در نهایت مشارکت آنها 

 افزایش یافت.

 ار در مجامع علمی:معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه ک 

  خواهد  1394فرآیند حاضر جهت ارائه در همایش آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد که در اردیبهشت سال

 بود ارسال می گردد. 

 تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند:

ختلف مجموعه ای از صورتجلسات جهت هماهنگی با معاونین آموزشی گروه ها و دانشکده های م دارد. مستندات؛ 

نظرسنجی  آموزشی، صورتجلسات مصوبات درون هر گروه بعد از بازنگری هر طرح درس، نظرسنجی با دانشجویان،

با اساتید، مجموعه ای از عکس و فیلم تهیه شده از روش تدریس اساتید، سواالت بالینی و سناریو ها، وب سایت 

 دانشکده های مختلف

 ی آموزشی: تا کنون ادامه داشته است و دارداستمرار اجرای فرآیند در برنامه های جار
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عنوان فرآیند: آموزش مهارتهای سخنوری و فن بیان بر اساس نظریه یادگیری -91

اجتماعی بندورا در دستیاران گروه کودکان؛ گامی به سوی آموزش پزشکی فرهنگی، تربیتی 

 و اجتماعی
 

دکتر احسان  ،دکتر آرزو میرفاضلی ،دکتر مهناز فوالدی نژاد ،صاحبان فرآیند و همکاران: دکتر محمد رادگودرزی 

 نصیبه رجبی ،دکتر منیرالسادات برکاتی ،دکتر حسین زائری ،عالیی 

 لیال پاداش  ،دکتر صفا آریان نژاد، دکتر فاطمه حیدری،همکاران فرآیند: دکتر حسن اسمعیلی

 ی درمانی کودکان طالقانیمحل اجرای فرآیند:  دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز اموزش

 دستیاران گروه اطفال  گروه فرآیندی:

  93-94نیمسال اول و دوم   تاریخ اجرا:

 

 :مقدمه و بیان مسئله

فن بیان از جمله مهارتهای آموزش نداده اما به بهترین وجه خواسته شده از دانشجویان پزشکی است. دانشجویان 

دوران دستیاری بارها به چالش ارائه مطلب در مورنینگ ریپورتها پزشکی که در طول دوره آموزش خصوصا در 

کشیده میشوند. چالشی که برای موفقیت بیش از هر توانمندی دیگری شاید به مهارت سخنوری احتیاج داشته باشد. 

که با ها و ناآزمودگی دراین زمینه را این تکلیف سنگینی ست که بدون آموزش از آنان خواسته میشود. ندانم کاری

آمادگی مختصر علمی و خستگی کشیك شب قبل ترکیب کنیم براحتی مواد اولیه برای تجربه ای تلخ بنام فوبی از 

 سخنرانی درجمع مهیا میگردد.

این درحالی ست که هیچگاه در دوره آموزش پزشکی مهارتهای بیانی و مقابله با تنش سخنرانی درحضور جمع 

اینست که دانشجو با ارائه مکرر در نهایت بتدریج در این زمینه توانمند شود. آیا  آموزش داده نمیشود. انتظار همگان

بدون آموزش کافی این انتظار که فردی تنها با تمرین و تکرار به اتومبیلرانی بپردازد انتظار معقولی است؟ به شرط 

یده باشد. دانشجوی پزشکی که تا آنکه در این بین تجربه تلخی رخ نداده و به چند برابر شدن فوبی در او نیانجام

پیش از آن و در دوران تحصیل در دبیرستان چنین تجربه ای نداشته چگونه ممکن است مهارتهای آنرا جز در 

مواردی ذاتی و معدود دارا شده باشد. مکرر شاهد دانشجویانی هستیم که علیرغم داشتن توانایی علمی باال صرفا به 

ها بدست آورند ْبنحوی ع نتوانسته اند نظر مساعد و مطلوب اساتید را در مورنینگدلیل ضعف در بیان مناسب موضو

که حتی انگ بیسوادی به ایشان وارد شده است. در هر صورت آموزش فن بیان رسالت نانوشته مغفول سیستم 

ز خودش طبعا بر آموزش پزشکی و به مثابه حقی نادیده انگاشته بنظر میرسد. مهارتی که با تاثیر بر پنداره فرد ا

کارایی و اجرای مهارتهای دیگرش نیز بی تاثیر نخواهد بود. ادامه تاثیر این نقص در ارتباط پزشك با بیمار تا 

توانمندی او در ارائه یك کنفرانس علمی درمجامع علمی معتبر کشسان خواهد بود. لذا ما برآن شدیم تا با شروع و 

مهارت سخنوری و ارائه در هر دوره دستیاری به بررسی اثر این اقدام بر  انجام یك دوره آموزشی کوتاه فن بیان و



( دانشجویان، رضایت ایشان از خودشان Self Efficacy( و خودکارآمدی)Self Imageپارامترهای نگاه فرد بخود)

 و رضایتمندی اساتید بپردازیم.

اهده ای برخوردار نیستند یك دوره کوتاه از ما با این پیش فرض که دانشجویان از الگوی مناسبی برای یادگیری مش

آموزش فن بیان را به کمك روانشناس مرکز به دانشجویان آموزش دادیم. انتظار ما این بود که چون مطابق نظریه 

یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا ایشان قبال مراحل جذب و اجرای این مهارت را طی نکرده اند طبعا باید از آن 

 که خود رضایت داشته باشند بی بهره باشند.  الاقل در حدی

 گفتاری کوچك درخصوص نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

توانایی تقلید و الگوبرداری را دارا باشد.یادگیری اجتماعی، بنا   بر توجه و عالقه، عالوه  به عقیده بندورا، یادگیرنده باید

گیرد و پیامدهای  افراد به صورت مثبت و منفی انجام می بر مشاهده و تقلید، به طور ناخودآگاه در بسیاری از

سازی کالسیك یا فعال به یك پسر  توانیم با شرطی بار خود را به دنبال خواهد داشت. آیا می یا زیان  ثمربخش،

سازی کالسیك آن واقعاً غیرممکن است.درباره  رانندگی یاد بدهیم؟ رانندگی رفتاری ارادی است که شرطی  ساله،11

توانیم از او بخواهیم رانندگی کند و به رفتارهای مثبت او پاداش بدهیم، ولی ما دوست  سازی فعال هم می رطیش

کنیم، در جاده مشغول رانندگی باشیم.بندورا معتقد است اگر فقط با آزمایش و خطا  نداریم هنگامی که اشتباه می

شد. آیا این انتظار از دانشجو که با همه  طرناك میکننده و گاهی خ خواسیتم یاد بگیریم، یادگیری خیلی کسل می

مسوولیتهای سخت و سنگینی که در زمینه کسب علوم تئوریك دارد، همزمان بدون آموزش ما سخنور بر گزیده ای 

های گزارش صبحگاهی بی انصافی  هوای او در جاده لغزنده تریبون هم باشد انتظار بیجایی نیست؟ آیا هل دادن بی

 شود؟محسوب نمی 

اند که در حل مسایل و کنار آمدن با  ه الگوهای قبلی گوید بسیاری از رفتارهای پیچیده ما حاصل مشاهد بندورا می

ها را فرا  ها، قوانین، راهبردها و عقاید و نگرش ها و مهارت کنند.ما با مشاهده دیگران دانش مسایل خوب عمل می

دانشجویان ما درهمه بخشها از الگوهایی زبده که دراین مسیر گیریم. حال این سوال مطرح است که آیا  می

دستگیرشان شوند برخوردارند؟ پاسخ مثبت به این سوال قطعا با این نیت است که عمدا نخواسته ایم اساتید بزرگوار 

 و توانمندمان را دست کم گرفته باشیم.

دی تأثیرگذاری محیط بر انسان، یعنی بع اجتماعی خود، دیدگاه یك-بندورا در جریان پرورش نظریه شناختی

فرایندی "( یا Reciprocal Determinismترین فرضیه رفتارگرایی را رد کرده، به طرح موجبیت دوجانبه ) عمده

 پردازد. که دربر گیرنده کلیه عوامل فردی و اجتماعی در فرایند یادگیری است می "به هم پیوسته

 
 

الگوهایی توانمند را بازی کنند  هم در اختیار داشته باشیم آموزش این مهارت لذا حتی اگراساتیدی که نقش  

ضروری بنظر میرسد. به نظر بندورا، عواطف، تفکر و رفتار فرد در هر موقعیت به احساس توانایی او وابسته است.در 

احساسات او کامالً متفاوت  رفتار و شناخت و  کند، های خود اطمینان حاصل می هایی که فرد نسبت به توانایی موقعیت



  9314 اردیبهشت  ،                     مطهری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهید دانشگاهی درون آموزشی جشنواره هشتمین کتابچه
 
 

115 
 

کند. لذا افزایش این  هایی است که فرد در آن احساس عدم توانایی، امنیت یا فقدان صالحیت می از موقعیت

آیا نیازمند افزایش این توانمندی و ارتقاء  "توانمندی و مهارت در مواردی که الاقل خود دانشجو به این پرسش که 

 لزامی است.پاسخ مثبت میدهد ا "مهارت است 

 هدف کلی و هدف های اختصاصی از فرآیند:

هدف کلی : افزایش مهارتهای سخنوری و فن بیان بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا در دستیاران گروه 

 کودکان

 اهداف اختصاصی :

 افزایش توانمندی دستیاران در مقوله فن بیان و سخنوری 

 شده در حین سخنرانی برقراری ارتباط موثر با پیام های ارسال 

  چگونگی کنترل اضطراب در حین سخنرانی و استفاده از توکل 

 برخورد بی تعصب نسبت به ارزش ها، نظریات و تجارب جدید 

 ارتقاء مهارت درست اندیشیدن و بیان افکار خود در خور فهم دیگران 

 تربیت و آماده سازی دستیاران برای زندگی اجتماعی 

 ستیاران در جامعهافزایش نفوذ اجتماعی د 

 افزایش اعتماد به نفس و خودکارآمدی با نگاه امیدوارانه و مثبت تر به حرفه و  زندگی اجتماعی 

 روش اجرا:

مرحله نیازسنجی و پی بردن به ضرورت آموزش مهارت فن بیان و سخنوری در دستیاران کودکان:با در نظر داشتن 

ما انتظار برآوردن خواسته ای را از دانشجویان داریم که از  نظریه یادگیری اجتماعی بندورا و این موضوع که

ضروریات حرفه ایشان محسوب میشود اما هیچگاه به آنان آموزش داده نشده و این نکته که عمده دانشجویان از 

داشتن موهبت مهارت بالفطره دراین خصوص محرومند و اساتید ما حتی اگر الگوهای خوبی هم برای دانشجویان 

بطور کامل به این نیازشان پاسخ نخواهند داد، ضروری دیدیم پس از یك نظرسنجی از دستیاران در مورد  باشند

یك دوره کوتاه آموزشی به  1392خودشان و سایر دستیاران و از اساتید درخصوص آنان در ابتدای سال تحصیلی 

کان برای آنان گذاشته که در آن کمك روانشناس مرکز و چندی از اساتید گروه آموزشی مشتاق و توانمند کود

 های فن بیان بطور فشرده آموزش داده شود. مهارت

تشکیل جلسه ای با جلب همکاری مسئولین آموزشی، اعضای هیئت علمی در جهت تدوین برنامه کارگاه فن بیان:بعد 

ه مذکور را تدوین از بررسی نظرسنجی های بدست آمده، در طی جلسه ای گروه کودکان بر آن شدند برنامه کارگا

نمایند. تصمیم نهایی اینگونه شد که در  طی مرحله اول برگزاری کارگاه احیاء نوزادکه توسط اساتید گروه کودکان  به 

صورت دوره ای تئوری و عملی برای دستیاران در هر نیمسال برگزار می گردد، حین ارائه مباحث فوق، دستیاران 

تدریس را نیز از اساتید سخنران آموزش می گیرند. قابل ذکر است که کارگاه مهارت سخنرانی، فن بیان و چگونگی 

احیاء نوزاد به صورت دوره ای برای دستیاران هر سال و کارورزان و کارآموزان هر سه ماه یکبار  برگزار می شود و 

در کتاب درسنامه دستیاران زمانی مجوز تدریس را از گروه کسب می نماید که در آزمون مگاکد استاندارد شده 

کشوری احیا نمره الزمه را کسب کرده باشد. دستیاران آموزش دیده باید مباحث مذکور را در دفعه دوم و سوم با 



حضور اساتید و در دفعه چهارم به تنهایی در طی سال برای کارآموزان و کارورزان که دوره بالینی کودکان دارند را 

زمانبندی کارگاه مذکور تدوین و جهت اطالع رسانی به دستیاران از طریق بورد ارائه دهند. در طی این جلسه برنامه 

 آموزشی و گروه آموزشی مرکز آموزشی درمانی اقدام گردید.

با توجه به  27/1/93-14/11/92-27/8/92 – 17/4/92و  16برگزاری کارگاه :کارگاه مورد نظر در تاریخ های 

برنامه ریزی انجام شده، برگزار گردید. در ابتدا و شروع کارگاه مباحث مربوط به احیاء نوزاد در کارگاه ارائه شد. 

در محیط واقعی اتاق زایمان و  DOPSپس از آموزش تئوری و عملی بر روی مانکن، جهت ارزشیابی آزمون عملی 

بعمل آورده می شود و سپس آزمون عملی مگاکد بر اساس پرسشنامه درج شده در کتاب  سزارین از دستیار

نوزاد در محیط شبیه سازی شده و بر روی مانکن از دستیار بعمل می آید پس از کسب نمره  درسنامه کشوری احیاء 

ر مراحل بعدی اجازه سخنرانی الزم و تأیید استاد مربوطه و ارزیابی آنان در آزمونهای تئوری و عملی از سوی استاد د

نماید. در مرحله دوم و سوم شرکت در این دوره ها،  دستیار  و تأییدیه الزم جهت حضور در تیم احیاء را کسب می

با حضور اساتید مربوطه می تواند مباحث فوق را برای کارآموزان و کارورزان ارائه دهد. در مرحله آخر دستیار 

رانی را کسب می نماید و به تنهایی آموزش تئوری و عملی را به عهده می گیرد. مهارت کافی درفن بیان و سخن

خالصه بر این مطلب تاکید گردید که فن بیان در اصل مهارتی است که باید آموخته شود و تمرین این مهارتها 

 درروزهای آتی پیگیری شد.

رد ارائه کارگاه های فن بیان:پس از حدود ده روز نظرسنجی و ارزیابی نهایی از اساتید و دستیاران گروه کودکان در مو

بعد از برگزاری اولین و دومین دوره ارزیابی مجددی از دستیاران و اساتید در خصوص مهارت سخنوری دستیاران به 

 عمل آمد. 
 

 نتایج پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند:

در ارزیابی دستیاران که بعد از شرکت در کارگاه های فن بیان انجام شد، آنان اظهار داشتند که عالوه بر اینکه آن 

آموزش ها باعث بوجود آمدن انگیزه ای برای شرکت در این دوره ها به طور فعال گردید؛ همواره باعث بوجود 

مطالب در مورنینگ ریپورتها ، ژورنال کالب ها و دیگر  آمدن توانمندی جدیدی در ارائه سخنرانیها و یا حتی ارائه

 موارد شده است. 

 موارد دیگر شامل؛

 آشنایی با اصول صحیح سخنرانی و مهارت های فن بیان

 افزایش انگیزه و اعتماد به نفس دستیاران در ارائه های مختلف

 برقراری ارتباط صحیح و کارآمد با بیماران وهمراهان آنان

 یی بیان احساسات در دستیاران باذ در نظر گرفتن محدودیت هاافزایش توانا

 چگونگی کنترل خود و ایجاد آرامش در شرایط استرس زا

برخورد بی تعصب نسبت به ارزش ها، نظریات و تجارب جدید: عالوه بر آن اساتید بیان کردند که احساس جدید 

با رضایتمندی اساتید از آنها و افزایش توانمندی ارتباطی توانمندی دانشجویان و انگاره مثبت آنان از خودشان همراه 
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با همراهان بیمار و افزایش توانمندی درکارهای عملی و کیفیت خلقی درحین انجام وظیفه به نحو معناداری در این 

 گروه از دستیاران افزایش یافت. 

رفتار و   کند، های خود اطمینان حاصل می یهایی که فرد نسبت به توانای لذا همانگونه که بندورا میگوید و در موقعیت

هایی است که فرد در آن احساس عدم توانایی، امنیت یا فقدان  شناخت و احساسات او کامالً متفاوت از موقعیت

کند. ضروری است برای باال بردن توانمندیهای دانشجویان پزشکی حداکثر تالش صورت گیرد. موقعیت  صالحیت می

وقعیتیست اجباری که تاثیری بسزایی در انگاره دانشجویان و عزت نفسشان دارد. این های صبحگاهی مگزارش

ها و عزت موقعیت همچنین موقعیتی طالیی برای دست اندرکاران امر آموزش پزشکی است تا در آن به تقویت انگاره

انشجو دراین موقعیت نفس و متعاقب آن کارآمدی دانشجویان پزشکی و طبعا طبیبان آینده بپردازند. رها شدن د

بدون هدایت و بدون توجه الزم و اموزش کافی تنها منجر به بروز عوارض و نواقص این موقعیت خواهد شد. چه بسا 

دانشجویی که اجرای توانمندی دریك گزارش صبحگاهی نداشته در طول همانروز مشکالت عدیده ای در روابطش با 

اش پیدا نموده باشد. انجام کنفرانسهایی در خصوص افزایش مهارت فن   همراهان بیمار و همکاران و وظایف حرفه ای

که باید متولیان امر آموزش پزشکی هایی استپزشکان و دانشجویان پزشکی  از جمله رسالت بیان و سخنرانی ویژه

 حداقل درجنب برنامه های فرهنگی و سمینارهای یکروزه و...لحاظ بنمایند.

 

 ستی:انطباق سیاست های باال د

 مهه پیشرفته عامل را ان توام عمل و علم که) بنیادین ارزشهای(کشور علمی نقشه جامع سند اول فصل اساس بر

 تلفیقی الگوی به را خود جای بایست می مدار حافظه آموزشی الگوی که است معتقد و میداند کشور و پایدار جانبه

 فرآیند این در هاست،مهارت پرورش و ها انسان تربیت همراه به دانش یادگیری بر مبتنی الگوی به همراه که بدهد

هایی از قبیل فن بیان و سخنوری که یك مهارت الزم برای دانشجویان می باشد مهارت ارتقای تا با است شده تالش

 شك بدون دستیاران در زمینه ارتباطات که ای حرفه و اخالقی تربیت همچنین و  مدار تلفیقی)حافظه الگویای اجر و

 .نزدیکتر شود کشور علمی جامعه سند اهداف باشند،به می کشور علمی جامعه بر تاثیرگذار و مهم بخش

 چالش ها و مشکالت اجرایی فرآیند:

تنها چالش و مشکل اجرایی در انجام فرآیند فوق دسترسی به یك فرد متبحر در زمینه آموزش فن بیان و مهارت 

های بعمل آمده با اعضای هیئت علمی گروه کودکان پیشنهاد شد عالوه بر  های سخنوری بود که بعد از هماهنگی

 استفاده از روانشناس مرکز، از فرد متخصص دیگری که در دانشگاه های بزرگ کشور مشغول 

می باشند و در این زمینه مهارت و تبحر الزم را دارند، با هماهنگی گروه و دانشکده پزشکی جهت همکاری در این 

 وت به عمل بیایدزمینه دع

 معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی:

نمونه برنامه به اعضای محترم گروه های آموزشی دیگر تحویل داده شد که در صورت عالقمندی، در سایر گروه ها  

 نیز اجرایی گردد.

 تاییدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند:



تاییدیه های مربوط به این فرآیند؛ شامل تاییدیه مدیر گروه آموزشی برای برگزاری کارگاه و ارائه یك نسخه از  

برنامه های کارگاهها برای ریاست یا معاونت آموزش بالینی و تخصصی دانشکده پزشکی، همراه با مستندات برنامه 

ه )مربوط به یك نیمسال( و بخشی از محتوای آموزشی در زمانبندی کارگاه ها و یکی از اطالعیه های برگزاری کارگا

 قالب اسالیدهای کارگاه ضمیمه می باشند 

 قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی:

 فرآیند حاضر در سایر  مراکز آموزشی و درگر گروه های آموزشی قابلیت اجرا دارد

 زشی(:استمرار )استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آمو

 نیمسال تداوم داشته است و در حال حاضر  نیز در حال اجرا می باشد. 21به مدت حداقل 
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عنوان فرآیند: اتنوگرافی پزشکی ایران رویکردی برای تلفیق پزشکی خانگی با پزشکی -13

 نوین

 صاحبان فرآیند: دکتر اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباری

مونا رضاپور اصفهانی، آرش رضایی، سید محسن حسینی نژاد،   موسوی، سمیرا سعیدی،همکاران فرآیند:سیده دالرام 

 فاطمه مهرآور،  علیرضا شریعتی، مسلم حسام، دکتر سیامك رجایی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان: محل اجرای فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان: نام دانشگاه

 م پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستاناساتید و دانشجویان علو گروه هدف فرآیندی: 

 فعالیت های  فرهنگی  و امور تربیتی و اجتماعی:جشنواره های حیطه

 تا کنون   1384تاریخ اجراء )مدت اجرای فرآیند(: از 

 

 مقدمه و بیان مسئله )بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند بر اساس نیاز سنجی های انجام شده(:

شود که تنها به دلیل نقل سینه به سینه آن مورد  یا فولکلور به آن دسته از شیوه طبابت گفته می پزشکی عامیانه که

گیرد. این نوع طب با پزشکی تجربی یا پزشکی سنتی ایرانی و پزشکی اسالمی که بر پایه طبیعیات  استفاده قرار می

تواند دیگر مکاتب طبی  رت بررسی علمی میفلسفه است. تفاوت دارد. پزشکی عامیانه به عنوان اطالعات خام در صو

را یاری دهد. در جهت احیای علوم پزشکی گذشته   مطالعه   در طب  عامیانه  ضروری است . طب مردمی همچون 

ادبیات مردمی است و طب عامیانه نیز همچون ادبیات عامیانه است، انسان از چیزهایی می هراسد که اطالعاتی از 

سعی کنیم آن چیزی هایی را که نمی دانیم بیاموزیم و از اطالعات دیگران بهره بیشتری ببریم. ما آن ندارد و لذا باید 

در فرهنگ ایران دو دسته دارو داریم که بعضی بهمراه نسخه نوسی است که همان پزشکی نوین می باشد و دیگری 

ذشتگان به ما رسیده و چیز هایی طب مردمی است که بدون نسخه می باشد. چرا که طب عامیانه ازطریق نقل قول گ

با آن درآمیخته و اینطور نیست  که این مطالب از ذهنیت مردم باشد بلکه بصورت میراث به افراد رسیده است. در 

کشور ما تعداد زیادی از گیاهان دارویی شناخته شده که همه اینها در آزمایشگاه تجربه نشده بلکه بر اثر تجربه به 

پزشکی هم مثل زبان فارسی است. که این کار، نتایج مثبتی به بار خواهد آورد . ما جمع  اوری اثبات رسیده است و 

ان می توانیم  این آثار با ارزش  طب عامیانه را  ثبت نمائیم  .آگاهی از طبابت عامه جدای از جنبه مردم شناسی و 

پزشکان با عواقب این درمان ها دست به  تاریخی آن، این فایده را دارد که چون هنوز هم میان مردم رایج است و

گریبان هستند، باید با این درمان ها آشنا باشند . دانستن نام سنتی و محلی بیماری ها و درمان ها هریك کمك می 

کند تا پزشکان درك درستی از رفتارشناسی درمانی مردم داشته باشند. شاید یکی از چالش ها و دشواری های کار 

ین درمان های عامیانه باشد که رقیب و گاه خنثی کننده درمان های آنان است .اساسا باید دید آیا پزشکان امروز هم



طبابت عامه رقیب طبابت نوین است یا می تواند در مواقعی در کنار طبابت نوین کارگشا باشد. اهمیت این موضوع 

یان مردم نگاهی بیندازیم و بدانیم که  هنوز زمانی معلوم می شود که به حجم باورهای رایج و نوع و کیفیت آنها در م

هم مردم به برخی از این باورها اعتقاد راسخ دارند. طب عامیانه آمیزه ای از خرافات و باورهای نادرست و گاه نشانه 

هایی از طب سنتی است. این گونه از طب هنوز هم در ایران رواج دارد. نبود سواد و بهداشت و دردسترس نبودن 

چیره دست، زمینه های رشد این باورها را فراهم می آورد. هرچه هست قدرت و کارکرد این درمان ها تا پزشکان 

قرن ها بر زندگی و فرهنگ مردم سیتره داشته و مردمان سخت بدان اعتقاد و باور داشتند. این تحقیق سیر تاریخ 

ده ایم.همچنین برما معلوم می دارد که به دلیل پزشکی را نیز بر ما معلوم می دارد که چگونه امروز به این نقطه رسی

 گستره این باورها باید پژوهش های دامنه دار و بیشتری انجام شود

 منطقه هدف کلی: ثبت طب عامیانه ایران زمین توسط دانشجویان علوم پزشکی  بومی هر 

 روش اجراء: 

یك  در قالب دانشگاه علوم پزشکی  گلستان بهصورت رسمی از وزارات بهداشت به  1384ایده اولیه فرایند از سال 

لوم پزشکی دانشجویان عتوسط  شروع شدو تاکنونگلستان با عنوان اتنو گرافی طب عامیانه مردم استان طرح 

کمیته تحقیقات و یا در قالب  قاتی دانشجوییتحقیدانشگاه علوم پزشکی که بومی منطقه هستند در قالب طرح های 

 .می شودمرتبط توسط  محققین جمع آوری تکالیف کالسی 

 نتایج )پیامدهای اجراء و محصول و یا برون دادهای فرآیند(: 

گروهی  دانشجویان در  چمدین سال تدوین هشت طرح تحقیقاتی  حاصل از کار منجر به  کنون این فرایند آموزشی تا

نتایج حاصل از تدوین و ساماندهی طرح  .رحله اجراء می باشددر م و گذاشته شده که  طرح  مورد تصویب کمیته

حقیقاتی. طرح ت ح در قالبتحقیقات.  اجرا  و ارزشیابی  این طر رائه  مقاله در همایش  یك مقاله در مجلهامنجر به 

 .تحقیق دانشجویان  شدندسی وی  پژوهشی  روش  اجرای این روش باعث تربیت دانشجویان  محقق  که  دارای

این فرآیند دارای اثر گذاری در سطح دانشگاهی می باشد اما با  )دانشگاه، کشوری، بین المللی(:سطح اثر گذاری 

عنایت به پیامدهای مثبت ناشی از اجرای فرآیند که یك نوع رقابت سالم در بین دانشجویان به وجود آورده است 

دانشجویان ن دانشجویان در کالس درسبا باطی بیمی توان آن را به کلیه دانشگاه ها تعمیم داد و همچنین یك پل ارت

 عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی  می باشد  سامانه  طب  عامیانه دانشگاه 

 نتیجه گیری )شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند(:

. اما در این فرآیند باعث  فعالیت بیشتر دانشجویان در امر تحقیق شد. بیشترین انگیزه از جانب دانشجویان همراه بود

نیز وجود داشته است که با "تجربه اولیه تن دانشجویان با این شیوهآشنایی نداش"اجرای فرایند چالش هایی از قبیل 

 اجرای مداخالت مناسب به شرح ذیل مرتفع گردید: 

 معرفی فرایند در نشریات علمی و یا ارائه کار در مجامع علمی: 

 ،مقاله، طرح  تحقیقاتی ، سخنرانی، پوستر:شدن در دانشجویاقاتی  گروهی انجام  کار تحقی اجرای این فرایند  باعث

در مرکز مطالعات و مرکز  تحقیقات و  طرح تحقیقات دانشجویی  تصویب ، در همایش ، شرکت کارگاه  روش تحقیق

 کمیته 
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فرایند در کلیه دانشگاه های قابلیت تعمیم  و اجراء در سایر مراکز آموزشی: با توجه به تجربیات به دست آمده  این 

پرستاری و  بهداشت  کشور قابلیت تعمیم و اجرا را دارد. در این فرآیند  همزمان در  بین همکاران در درس  روان

 در حال اجرا است 

استمرار )استمرار اجرای  فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:  استمرار دارد. اندیشه های اولیه آن مربوط به سال 

است و در چند سال اخیر ساختارمندتر شده است. در حال حاضر این فرآیند در  در دانشگاه در  1381-1384ی ها

 حال اجرائ است 

 
  



 

عنوان فرآیند: استفاده از نظریه اسکینر در اجرای قوانین و مقررات آموزشی جهت -19

ورود به دوره تقویت رفتار حضور و مشارکت فعال دانشجویان پزشکی در کالس های بدو 

 کارورزی و کارآموزی
 -دکتر حسن اسمعیلی -دکتر حسین زائری  -دکتر مهناز فوالدی نژاد -دکتر محمد رادگودرزی: صاحبان فرآیند و همکاران

دکتر فاطمه -دکتر امیراسماعیل آلیاری-دکتر سیدعلی آقاپور -همکاران: دکترنجم الدین کالنتری - نصیبه رجبی -لیال پاداش

دکتر محمد  –دکتر نرگس بیگم میربهبهانی -دکتر سپیده عموئیان -دکتر بارانك صفائیان -دکتر صفا آریان نژاد-چراغعلی

دکتر منیرالسادات  –دکتر احسان عالئی  -رفاضلی دکتر آرزو می -دکتر محمد سبحانی  –دکتر سکینه محمدیان  -رادگودرزی

 سیما کالنتری -سمیه جعفری  -لیال پاداش  -برکاتی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز اموزشی درمانی کودکان طالقانی: محل اجرای فرآیند

مقررات و ساختارهای فرآیندهای قوانین، :  گانه اعالم شده در فراخوان()براساس حیطه های شش گروه فرآیندی:

 آموزشی

  93-94نیمسال اول و دوم   تاریخ اجرا )تاریخ اجرا و تعداد نیم سال تحصیلی که فرآیند اجرا شده است(:

 

 :مقدمه و بیان مسئله: )بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند براساس نیاز سنجی های انجام شده(

ضور دانشجویان در کالسهای تئوری و مشارکت فعال ایشان در از جمله دغدغه ها در آموزش پزشکی دغدغه ح

کالس است. غیبت ایشان از کالسها یا حضور غیر فعالشان هم موجب رنجش اساتید شده، هم به یادگیری ایشان 

لطمه می زند. بنظر می رسد دانشجویان در ابتدای دوره ی آموزش پزشکی مشارکت و حضور بیش تری در 

ته اما بتدریج این حضور و مشارکت کاهش می یابد. علل احتمالی حضور فعال اولیه را می شود کالسهای تئوری داش

تجربه محیط جدید ، همنوایی یا همکالسی ها، انگیزه ی باال فردی منبعث از انگاره ای که دانشجو از رشته تحصیلی 

 خود دارد، تجربه های اجتماعی شدن و ... دانست. 

دن حضور بعدی ایشان کم رنگ شدن قدرت مولفه های فوق در تشویق فرد به حضوردر از علل احتمالی کمرنگ ش

 کالس دروس تئوری قابل ذکر است. اما علل دیگری هم دست اندر کارند:

کمرنگ شدن اثر ترس از حضور و غیاب که توسط بسیاری از اساتید انجام شده و عده ای اصال به کارایی آن اعتقاد 

 ندارند.

 کالسهای تئوری غیبت مجاز داشته باشد.  n/mقوقی از جمله اینکه دانشجو مجاز است از آشنایی با ح

 شکل گیری این باور که می شود بدون حضور در کالسها نیز امتحان نهایی موفقی داشت.

الس اما در کنار اینها عامل مهم دیگری نیز دخیل است که همانا نبود تقویت مثبت موثر بر رفتار حضور ایشان در ک

 می باشد.

برخی اساتید سعی می کنند با ذکر نکات ویژه و حتی ارائه برخی نمونه سواالت امتحانی رفتار حضور دانشجو در 

کالس درس را تقویت کنند. اما از آنجا که امتحان نهایی چند هفته یا ماه از برگزاری کالسهای تئوری انجام می شود، 

این نکته ها و  "ا را باهم مبادله کنند و صرف تاکید استاد بر این نکته که دانشجویان فرصت دارند سواالت و نکته ه
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مانع تبادل سواالت و ارائه آنها به دانشجویان غیر حاضر)  "نمونه سوالها حق کسانی است که در کالس حضور داشتند

ن دستیابی به نکته های غایب ( نمی گردد. و اثر تقویتی این اقدام نیز با آگاهی ای که دانشجویان غایب از امکا

کالسی دارند عمال از بین می رود . سوالی که مطرح می شود این است که جز تقویت کننده ی مثبت کسب علم و 

آگاهی ) که ارتباط مستقیم با نحوه ی تدریس استاد و انگیزه دانشجو دارد( و تقویت کننده ی منفی حضور و غیاب و 

ر دانشجویان در کالس درس از سوی مسئولین آموزشی لحاظ گردیده عوارض آن چه تشویقی برای تقویت حضو

 است؟ 

خاصه اینکه دانشجویان به لحاظ سنی و مراحل رشدی به لحاظ قضاوت اخالقی در مرحله خاصی بسر می برند و 

 براحتی با قوانین غیر منعطفی چون جریمه حضور و غیاب شاید نشود آنها را به حضور در کالس مجاب کرد.

نظر می رسد عمده دانشجویان پزشکی به سبب داشتن بهره هوشی باال در مراحل باالی قضاوت اخالقی توصیف به 

اخالقی از سن پایین  قرار دارند. طبق نظریه کلبرگ داوری یا قضاوت (Lawrence Kohlberg)شده توسط کلبرگ 

با ترس از تنبیه شروع می شود ) یعنی معیار اصلی داوری ترس از تنبیه است( و در مراحل باالتر به احترام به قانون 

فراتر نمی روند اما به نظر می رسد  4و 3( می رسد. عمده انسانها از مرحله 1( و تعدیل قوانین ) مرحله 4) مرحله 

ل را سریعتر طی کرده و وارد مرحله پنجم می شوند. ایشان را نه ترس از تنبیه حضور و دانشجویان پزشکی  این مراح

غیاب چندان متنبه می کند و نه احترام ویژه ای برای حضور مطلق در کالسهای تئوری قائلند. بخود حق می دهند در 

السها حضور نیابند و اینرا کالسهایی که دوست دارند یا تشخیص می دهند برایشان مفید باشد حاضر و در برخی ک

حق نانوشته خود می دانند و خواهان اعتراض و اصالح هر گونه قاعده مندی خشك و محدود کننده اند. خاصه اینکه 

هیچگونه پاداشی برای حضور درکالس درس وجود نداشته و تنها ترس از عوارض غیبت های مکرر در بین باشد. 

یگر کاهش شوق اولیه حضور دانشجویان در کالسهای تئوری با گذشت سنوات همینجا الزم به ذکر است که از علل د

 تحصیلی ، این تحویل مرحله داوری اخالقی از مرحله چهارم به پنجم است که از پابندی ایشان به قوانین کم می کند. 

ن ضوابط که آنها را از با لحاظ کردن تغییرات در نوع نگاه دانشجویان به قواعد حضور در کالس انجام تغییراتی در ای

حالت غیر قابل انعطاف خارج ساخته و حضور در کالس را با منفعت بیش تری همراه سازد ضروری به نظر می رسد. 

که ذاتی عمده ی کالسهای درسی است اماممکن   "افزایش معرفت و آگاهی"لذا برآن شدیم در کنار تقویت مثبت 

دانش بدون حضور در کالس و کسب آن صرفا با مطالعه کتب ، آنرا است دانشجو به سبب اعتقاد به امکان کسب 

واپس زده باشد، تقویت کننده دیگری را با اعمال تغییراتی در ضوابط حضور در کالسهای تئوری ایجاد نماییم که 

 منجر به تحریض حضور ایشان در کالسهای درس گردد. در این مهم از نظریه یادگیری اسکینر بهره جستیم . لذا

 ابتدا ضروری است مقدمه ای در این خصوص ارائه شود.

 نظری به نظریه یادگیری اسکینر 

اسکینر صاحب نظریه یادگیری در روانشناسی است. نظریه ای که در اصل به شرطی شدن کنشگر می پردازد. به  

ود. این نظریه از شرطی گفته اسکینر رفتار به وسیله محرکهای تقویت کننده که به دنبال آن می آیند، کنترل می ش

گنجد(. از درون نظریه اسکینر و توسط خود او نمی شدن کالسیك پاولف تا حدی متمایز است) که در این بحث 

) آموزش  programmed instructionعمدتا راهبردهایی در امر آموزش استنتاج گردیده که مهم ترین اش 

 یرد . در این روش ؛برنامه ای ( است که چند اصل اسکینر را در بر می گ



 ( small stepsالف: پیشرفت با گام های کوچك صورت می گیرد.)

 ب: یاد گیرنده نقش فعال دارد.

 ج: دریافت بازخورد، فوری است.

 دیل دوربین می باشد. ECGاز معدود کتابهایی که با متد آموزش برنامه ای نگاشته شده کتاب آموزش 

 "برنامه های تقویت "و  (Immediacy of Reinforcement) "فوریت تقویت  "آنچه اسکینر روی آن تاکید دارد 

(Schedules of reinforcement)  .اند 

فوریت تقویت از این قرار است که پاداش ) یا تقویت فوری( نرخ پاسخ گرفتن را افزایش می دهد. یعنی پاداش باید 

یل شود. این مساله در دین اسالم هم تاکید شده و توصیه گردیده مرد کارگر پیش از آنکه در کوتاهترین زمان تحو

 عرقش خشك شود، به او پرداخت گردد. 

انتقادی که اکنون به سیستم آموزشی وارد است این است که بین تدریس و دریافت پاداش ناشی از تدریس که در 

 یا رفع تنش عدم قبولی باشد فاصله زمانی زیادی واقع است. حداقل مقدار ممکن اش می تواند کسب نمره قبولی

در حالی که می توان امتحان نهایی را به امتحانات کوچك پایان هر جلسه کالس تقسیم کرد. در این صورت هم 

پیشرفت با گامهای کوچك صورت می گیرد، هم دریافت بازخورد فوری می شود. اگر نمره آزمون خوب باشد موجب 

شود و اگر بد باشد به صورت تقویت منفی دانشجو را تحریك می کند تا با مشارکت فعال در جلسات  تشویق می

باقی مانده به جبران مافات بپردازد. البته می شود امتحان نهایی را نیز کماکان حفظ کرد و نمره آنرا با جمع نمرات 

ن دوره انجام می شود( این است که دیگر فرصتی کالسی معدل گرفت. از معایب امتحان نهایی )که یکمرتبه و در پایا

 برای جبران دانشجو باقی نمی ماند.

 fixedinterval)اما در مورد برنامه های تقویت دو نوع برنامه داریم: ثابت و متناوب. در برنامه ثابت 

schedules) پایان هر  گیری درتقویت در فواصل کامال مشخص زمانی انجام می شود. مثل وضعیت فعلی آزمون

دوره که یك امتحان نهایی انجام و یك نمره نهایی ارائه می شود. در طول دوره از آزمون و نمره خبری نیست. 

دانشجویان اغلب این اثر را بالفاصله بعد از کامل کردن یك مقاله طوالنی مدت نیز تجربه می کنند و به همین دلیل 

ل انجام پروژه هیچ محرك تقویت کننده ی مثبتی به محقق نمی شروع یك تکلیف دیگر برایشان مشکل است. در طو

. یعنی تقویت یا پاداش در زمانی   (Variable interval Schedulesرسد. در سوی دیگر تقویت متناوب را داریم 

 نامعلوم ، ناگهانی و بصورت یك بشارت یا مژده بر پاسخگر وارد می شود. زمان پاداش معلوم نیست لذا پاسخگر با

انگیزه بهتری در انتظار پاداش به تالش خود ادامه می دهد. این برنامه نرخ پاسخ را باال می برد چون پاداش ممکن 

 است در هر زمانی رخ دهد. 

در آزمونهای کالسی هم می شود به این دو طریق عمل کرد. یعنی یا بطور ثابت در هر جلسه امتحانی از مفاد مطرح 

گرفته شود و نمره ای به آن اختصاص داده شود و یا اینکه استاد بطور راندوم در انتهای  شده در پایان جلسه آزمون

 برخی جلسات این آزمون را انجام داده و حتی برای پاداش، آن مبحث را از امتحان نهایی حذف نماید.

ه هایی که از از معایب روش ثابت این است که پس از مدتی ممکن است برخی دانشجویان با محاسبه میزان نمر

 دست خواهند داد و نادیده گرفتن آن، بطور انتخابی از برخی جلسات غیبت نماید.
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ازمهمترین یافته های اسکینر این است که رفتاری که بطور متناوب تقویت شده در مقایسه با رفتاری که بطور پیوسته 

یك رفتار دلخواه را آموزش دهیم بهتر تقویت شده است دیرتر خاموش می شود. او اذعان می دارد اگر می خواهیم 

است با تقویت پیوسته شروع کنیم. این موثرترین راه برای کسب رفتار در آغاز است. اما اگر می خواهیم رفتار دوام 

 داشته باشد باید در نقطه ای آنرا به یك برنامه متناوب تغییر دهیم.

خ های کوتاه مدت ختم می شود و از آن تداوم رفتار بر تنها به پاس Negative reinforcementنهایتا اینکه تنبیه

نمی خیزد. و توصیه نمی شود مگر در کنار چندین تقویت کننده رفتار مطلوب. اکنون برای تقویت رفتار حضور 

دانشجویان در کالسهای تئوری جز تقویت منفی حضور و غیاب اقدام دیگری صورت نمی گیرد و هر روز شاهد 

غیبت دانشجویان هستیم. ضمن اینکه در بین افراد حاضر در کالس عده ای هستند که صرفا به شکایات اساتید و 

دلیل ترس از تنبیه ) غیبت خوردن در حضور و غیاب و عوارض آن( در کالس حضور داشته و حاضرین غایب 

می شود آنها را محسوب می شوند) من در میان جمع و دلم جای دیگر است(. چگونه و با وضع چه قوانین آموزشی 

 به مشارکت فعال وادار کرد؟ 

 هدف کلی و هدف های اختصاصی از فرآیند:

 هدف کلی :

استفاده از نظریه اسکینر در اجرای قوانین و مقررات آموزشی جهت تقویت رفتار حضور و مشارکت فعال دانشجویان 

 پزشکی در کالس های بدو ورود به دوره کارورزی و کارآموزی

 اختصاصی :اهداف 

 افزایش انگیزه و تغییر  نگرش فراگیران جهت شرکت در کالس

 داشتن مشارکت فعال دانشجو در فرآیند تدریس و پویا و فعال شدن ذهن آنان

 ایجاد تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با اساتید

 افزایش خودکارآمدی ، خودمحوری، استقالل و اعتماد به نفس دانشجویان

 فتارهای دشوار بوسیله شکل دهی رفتار و وضع قوانین و مقررات اصالح ر

 شکل دهی به رفتار مطلوب دانشجو از طریق نظریه اسکینر

 هدفمند کردن فعالیت های دانشجو در طی آموزش با استفاده از نظریه اسکینر

 تقویت رفتارهای تحصیلی و اجتماعی  مطلوب دانشجویان با استفاده از نظریه اسکینر

 ش اجرا:رو

به منظور بررسی عملی راهکارهای ارائه شده با توجه به اینکه قوانین فعلی آزمونهای تئوری در پایان دوره ها تا حدی 

در سطح کشور یکپارچه است و امکان مداخله چندانی در آن نداشتیم، حضور و غیاب و میزان مشارکت در کارگاهها 

( جهت آمادگی 1387ه قرار دادیم. در چند سال اخیر )از سال و کالسهای مباحث شایع صبحگاهی را مورد توج

کاروزان به دوره بالینی کودکان کارگاه های و کالسهایی با عنوان مباحث شایع صبحگاهی و مهارت های بالینی جهت 

ده نتایج ارتقای مهارتهای تئوری و بالینی دانشجویان کارآموز و کارورز برگزار می گردید. بعد از بررسی ها انجام ش

نشان داد که چندین نوبت کارگاه بطور پیاپی با حضور کمرنگ دانشجویان دنبال می شد. همچنین به علت فاصله در 

کارگاههای دو روزه،  در روز دوم حضور کارورزان به حداقل میزان می رسید. حتی حضور و غیاب به تنهایی نیز نمی 



جه دانشجویان ایجاد نماید. در مورد کالسهای مباحث شایع نیز توانست تغییری در این حضور کمرنگ یا میزان تو

وضعیت تفاوت چندانی نداشت به نحوی که در برخی موارد کالس با حضور دو تا سه دانشجو برگزار یا کنسل می 

 گردید و این مساله اعتراض شدید و مکرر اساتید و مسئولین برگزاری کارگاهها و گروه آموزشی را بدنبال داشت.

نمره  از ده نمره    4گروه کودکان جهت حل این مشکل جلسه ای را تشکیل دادند. در جلسه گروه مقرر شد که  

عملی بخش اطفال با عنوان شرکت در برنامه های آموزشی ) تئوری و عملی ( به حضور در کارگاههای مهارت های 

ه های آموزش کارگاهی و کالسها از مباحث بالینی و کالسهای مباحث شایع اختصاص یابد. همچنین در پایان دور

، با عنوان توانایی عملی و log bookارائه شده در همان روز آزمونی برگزار گردد که نمره آن عالوه بر درج در 

نمره جمع گردد. به عنوان مثال در پایان جلسه نحوه نگارش  4مهارت بالینی در نمره نهایی بخش اطفال به میزان

 اساتیددرطولجلسهباپرسیدنسایرفراگیرانرا نیز در بحث ها شرکت می دهند. گردد.بیمار تمرین میorderنسخه و یا 

تغییرات و قوانین جدید در ابتدای حضور دانشجویان در بخش اطفال همزمان در شروع برنامه کارگاه های تئوری و 

این  log bookادآوری گردید و در مهارت های بالینی توسط دستیار و استاد مسوول آموزش اکسترن ها به ایشان ی

دوره کارورزان نیز میزان نمره آن درج شد. بعد از وضع قوانین و مقررات جدید، میزان حضور دانشجویان در دوره 

ها با قبل از تغییرات قوانین مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر آن نمره نهایی آنان بعلت میزان مشارکت فعال آنان 

 نیز بررسی گردید.

اعتقاد ما به کارآیی این تغییرات و وضع قوانین جدید جهت  نتایج پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند:

 حضور در کالس از اینجا نشات می گرفت که ما بنا را به آموزش با گامهای کوچك گذاشته بودیم . یعنی؛

خورد و دانشجو متوجه کم و کاستی های الف( با کوچکترین آموزش دانش واقعی دانشجو در آن موضوع محك می

خود می گردید. دانش بدست آمده خود تقویت مثبت و کاستی ها خود تقویت منفی برای مشارکت بیشتر دانشجو 

در ساعتهای باقیمانده کارگاه یا جلسات باقی مانده کالسهای مباحث شایع محسوب می گردد. در این دوره ها نیز با 

 طی دوره دانشجویان میزان دانش خود را مجك میزدند.  ایجاد بحث های کوچك در

ب( از سوی دیگر اصل دوم اسکینر در آموزش که تحریض دانشجو به مشارکت فعال بودند نیز قابل اجرا به نظر می 

رسید. انگیزه دریافت نمره بیش تر در همانروز قاعدتا  توجه بیش تر دانشجو به مباحث ذکر شده را بر می انگیخت 

طبق نظر سنجی از اساتید و دستیاران، کارورزان مشارکت فعال تری نیز نسبت به دوره های قبل داشتند.  انجام و 

آزمون ها در همانروز فرصتی برای غایبین جلسه جهت اخذ نکته ها و سواالت باقی نمی گذاشت و از  طرفی دانشجو 

باز خورد فوری یعنی اعالم نمره آزمون در تعهد بیش تری جهت حضور در کالس خواهد داشت. از همه مهمتر 

همانروز و درج آن به عنوان بخشی از نمره عملی بخش اطفال بود، که تاثیر مثبتی هم در میزان حضور و هم در 

میزان مشارکت ایشان در کالس ایجاد می نمود. در عمل هم آنچه انتظار می رفت اتفاق افتاد و حضور در کارگاهها و 

 تر گردید.کالسها پر رنگ 

انجام امتحان در پایان یك دوره آموزشی ) جلسه کالسی( و درج نمره آن در نمره نهایی باعث گردید حضور دانشجو 

 در کالس فعاالنه تر و با استمرار بیش تری صورت گیرد.

 سطح اثرگذاری ) دانشگاه، کشوری، بین المللی(: 
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ه های آموزش در جهان می باشد استفاده از این فرآیند سطح بین دانشگاه، کشور و از آنجا که این نظریه یکی از نظری

 المللی را نیز در بر می گیرد. 

از  انطباق سیاست های باال دستی ) فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیك می کند(:

ی مرجعیت علمی در جهان ایران نیاز برا1414آنجائیکه در چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق 

به انسانهای شایسته و  فرهیخته و نخبه است. در نقشه جامع علمی  سالمت، در توسعه  منابع انسانی، تحول  نظام 

 آموزش پزشکی  را با  رویکرد توانمند سازی با تمرکز  بر یادگیری در مقابل  صرف آموزش متذکر شده است.

فرایند مذکور در آموزش یك روش جدید است که جنبه های مختلف  وری دارد.مرجعیت علمی تاکید بر نوآ

اصول علمی و قوانین و مقررات که دانشجو را دریادگیری فعال می کند،شکل  "یادگیری را در دانشجو ایجاد می کند

یش مهارتهای دهی و تقویت رفتار مطلوب که خود تسهیل کننده ترجمان دانش خواهد بود ونتیجه طبیعی دانش، افزا

بالینی در کنار پژوهش های مورد نیاز روز پزشکی می باشد، نهایتا پزشکان دانا، اهل حق و تحقیق و مطرح در منطق و 

 "جان خواهیم داشت.

 

 چالش ها و مشکالت اجرایی فرآیند:

شته باشد و کالسها برای دانشجویان ممکن است با آزمونها ثابت و متناوب و یا هر دو تداخل دا n/mحق غیبت 

برخی دانشجویان که از یك جلسه درسی با آزمون غیبت داشته اند، ممکن است اعتراض کنند که غیبت حقشان 

 بوده و نباید از نمره محروم شوند.

دغدغه اصلی اساتید به تحریك و تشویق دانشجویان به شرکت در کالس های تئوری در طول ترم و آزمون های 

نهایی و ترکمی. اما با توجه به دستورالعمل های وزارتخانه حذف امتحان نهایی فعال بطور تکوینی است،نه آزمون های 

 کامال مقدور نیست.

 تاییدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند:

این فرآیند از تمام تاییدیه های الزم برخوردار است: مکاتبات با ریاست دانشکده پزشکی، تاییدیه مدیر گروه،  برنامه 

کالسها و کارگاه ها در چند سال اخیر، صورتجلسه گروه آموزشی برای اختصاص نمره به حضور دانشجو در زمانبندی 

دوره های آمادگی کارورزی. در ارزشیابی فرایند نیز از فرم حضور و غیاب دانشجویان قبل  و بعد از وضع قانون ، 

ده گردید. کیفیت این فرآیند آموزشی در گروه نمونه ای از الگ بوك دوره ی اطفال همچنین از نظرات اساتید استفا

 آموزشی کودکان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این فرآیند به هیچ امکانات مالی و یا فناوری خاصی نیاز ندارد صرفا به  قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی:

رف وقت استاد در هدایت دانشجویان یك برنامه زمانبندی منسجم از سوی گروه آموزشی، هدایت و راهنمایی و ص

 گروه های دیگر و سایر مراکز آموزشی استفاده گردد.  نیاز دارد. در نتیجه می توان از آن در
 

 استمرار )استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:



جاری نیز در جریان بوده نیم سال تحصیلی متوالی اجرا شده است و در ترم  8این فرایند آموزشی به طور کامل در 

است.
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 محصول آموزشي منتخب درون دانشگاهي

 

 تارنوشت زندگی با نوروفیبروماتوز عنوان محصول آموزشی: -11

 دکتر محمدرضا هاشم پور،  ،دکتر اکرم ثناگو ،دکتر لیال جویباری، سیده دالرام موسویصاحبان فرآیند: 

مسعود غریب، سیدمحسن  ،عاطفه نوتجمونا رضاپور اصفهانی، سمیرا سعیدی، عصمت سعیدی،  همکاران:

 حسینی نژاد

محل اجرای فرآیند:  دانشگاه علوم پزشکی گلستان )مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با همکاری 

 کمیته مشورتی دانشجویی(

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان : نام دانشگاه

 (دانشجویان3( مردم ، 2(بیماران نوروفیبروماتوز، 1: گروه هدف فرآیندی 

 آموزشی محصوالت :جشنواره های حیطه

 و تا کنون ادامه دارد )بیش از چهار نیمسال تحصیلی( 1391تاریخ اجراء )مدت اجرای فرآیند(:  از دی ماه 

 بیان مسئله)بیان اهمیت و ضرورت محصول تولید شده(:

اساتید دانشگاه بر اساس شرح وظایف تنها نقش آموزش به دانشجویان را برعهده ندارند و بر اساس 

آیین نامه های موجود؛ مسئولیت های فرهنگی اجتماعی متعددی بر عهده اساتید گذاشته شده است و این 

رفه کاری خود عالوه بدین معناست که استاد باید از نظر اجتماعی پاسخگو به نیازهای مردم هم باشد، در ح

بر ابعاد آموزشی و پژوهشی به ابعاد تربیتی و فرهنگی و اجتماعی نیز توجه نماید. پیشرفت های تکنولوژی 

امکان برقراری اعضای هیات علمی را با جامعه اطراف خود )دور یا نزدیك( را به راحتی مقدور ساخته است 

برود و با مردم نیز ارتباط برقرار کند؛ شیوه های ارتباطاتی  و استاد می تواند از فضای کالس و یا بالین فراتر

متعددی مانند تلفن، پیامك، رسانه های جمعی از قبیل رادیو و تارنما /تارنوشت ها در دسترسند. گسترش 

افزارهای مناسب برای آموزش الکترونیکی، بخصوص توسعه شبکه  افزارها و نرم افزون دسترسی به سخت روز

 ب، افق جدیدی را پیش روی مؤسسات آموزشی نهاده است.   گستر و جهان

از طرفی نظام آموزش عالی نهادی اجتماعی است که از دیر باز برای انجام سه رسالت آموزش، 

( نیز رسالت Social Accountabilityپژوهش و خدمات پدید آمده است. از این رو پاسخگویی اجتماعی )

 یات علمی است.  اجتماعی و تربیتی و فرهنگی عضو ه

برنامه درسی که بتواند آرمان ها و رسالت های دانشگاه ها و سایر موسسات آموزش عالی را برای  

قق بخشد برنامه رفع نیازهای فردی )دانشجویان(، سازمانی )دانشگاه( و اجتماعی )کارفرمایان و جامعه( تح

ری ارتباط بین دانشگاه با مردم، محصول آموزش حاضر با هدف برقرا .ه می شوددرسی پاسخگو نامید

است که در برنامه های درسی  "بیماران نورفیبروماتوز"پاسخگویی به سواالت سالمتی گروه خاصی از مردم 

رسمی جایگاهی ندارد اما در برنامه درسی غیررسمی به بخش نیازهای اجتماعی )ببماران نوروفیبروماتوز به 



ین تارنوشت خود به مثابه یك برنامه درسی پنهان و غیررسمی عمل عنوان بخشی از جامعه( توجه می شود. ا

 می کند و فضایی را برای ارتباطات با جامعه فراهم می آورد .

 اهداف تولید محتوا 

 افزایش آگاهی در باره نوروفیبروماتوز،  .1

 توانمندسازی بیماران و خانواده های درگیر .2

 اطالع رسانی در باره تحقیقات مرتبط با پیشگیری و درمان  .3

 تولید فضای مجازی برای برقراری ارتباط دانشجویان با مردم و تمرین پاسخگویی به سواالت  .4

فراهم نمودن یادگیری های تحت وب به مثابه کالس و درمانگاه و عرصه از طریق پاسخگویی به  .1

 سواالت مردم،

 دانشجویان  به منظور انتشار دانش و اطالعات،فراهم نمودن فرصتی برای  .6

 فراهم نمودن فرصتی برای دانشجویان به منظور ارتباط با جامعه و تمرینی برای پاسخگویی .7

 روش اجراء 

با توجه به تعدد مراجعات بیماران نوروفیبروماتوز به وبالگ یکی از صاحبان این فرایند و پیشنهاد یکی از 

ه طور اختصاصی وبالگی را برای صرفا این گروه از مددجویان راه اندازی نماییم.  از بیماران بر آن شدیم تا ب

 این رو مراحل زیر طی شد:

.  جستجو در فضاهای مجازی رایگان و قابل اعتماد، انتخاب بالگفا، تهیه آدرس اختصاصی، ایجاد وبالگ 1

قرار دادن اطالعات تارنما در موتورهای اختصاصی، انتشار مطالب و طبقه بندی و آرشیو  ماهانه و معرفی و 

 جستجوگر،  برقراری اتصاالت متعدد برای تارنما و مدیریت روزانه آن. 

 . شناسایی  تعیین محتوای مورد نیاز گروه های هدف )ارائه دهندگان مراقبت بالینی و  مردم(2

 . ایجاد وبالگ ها بر اساس نیازهای ادراك شده دانشجویان و مردم3

 از گروهی از بیماران برای مدیریت تارنوشت زندگی با نوروفیبروماتوز به صورت مشترك . دعوت4

 . شکل دهی آرشیوهای موضوعی متناسب با نیاز بیماران :1

 اجتماعی، خبری، فرهنگی

 تجربیات زندگی با نوروفیبروماتوز

 پرسش و پاسخ

 اطالعات دارویی

 زندگی با معنویت، سالمت معنوی، مذهب، عرفان

 روفیبروماتوزنو

 بیماری های مزمن

 نتایج )پیامدهای اجرا و محصول(
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رسالت آموزشی و فرهنگی تربیتی معلمی عاملی برای شروع  فعالیت های آموزشی در فضاهای مجازی  .1

تارنمای زندگی با نوروفیبروماتوز بر مبنای تقاضای بیماران، نیاز  1391تحت وب بوده است. در سال 

اختیار داشتن محیطی مجازی پاسخگویی به مردم،  طراحی و راه اندازی شد. این ادراك شده برای در 

 تا کنون طی نموده است. 1391محیط آموزشی تعاملی یك روند تکاملی رو به پیشرفت را از سال 

برای ارزیابی این محصول آموزشی از خرده مطالعه کیفی استفاده شد. از بیماران به صورت حضوری و  .2

طریق ایمیل  درخواست شد که به ما بگویند وجود وبالگ زندگی با نوروفیبروماتوز برای غیرحضوری از 

آنها چه معنا و مفهومی دارد.  مراجعین به این وبالگ بیماران از شهرها و استان های مختلف کشور می 

  ( برای پی بردن به برداشت آنها استفاده شد. text analysisباشند. از تحلیل محتوای متنی )

بستری را برای قرار دادن  "زندگی با نوروفیبروماتوز"نتایج تحلیل داده ها موید آن است که وبالگ  .3

تجربیات زندگی بیماران، غم ها، ترس ها، امیدها، پرسش ها و پاسخ ها فراهم آورده است. تعدادی 

بیماری را داشتند و از زیادی از بیماران اظهار داشتند تا کنون تصور می کردند تنها آنها هستند که این 

فرط اندوه قصد خودکشی داشتند اما شکل گیری شبکه اطالعاتی از طریق این وبالگ عالوه بر آشنا 

کردن آنان با دیگر بیماران در سراسر کشور سبب ابهام زدایی در باره اطالعات نادرست موجود در باره 

رغیب شدند و خود نیز یك وبالگ راه این بیماری در اینترنت شده است. بسیاری از این بیماران ت

 اندازی کرده اند. 

همکاران تولید کننده محتوا در این وبالگ آموزشی؛  هیات علمی پرستاری، دانشجوی پزشکی  و   .4

 پرستاری و کاردرمانگر و  عضو هیات علمی کاردرمانگر است.

دانشجویان پزشکی پس از  برقراری ارتباط دانشجویان با مردم نیز مقدور است به طوری که گروهی از .1

آشنایی با این تارنوشت و این گروه از بیماران بر ان شدند تا سمینار سراسری )دانشجویی( در باره 

 نوروفیبروماتوز را راه اندازی کنند.

تشکیل شبکه بین بیماران یکی از مهم ترین پیامدهای به کارگیری این فرایند آموزشی است. بیماران با  .6

د. این امر در ارتقای روحیه آنها موثر بوده است. از طریق آشنا  بیماران و ارتباط آنان با هم آشنا می شون

یکدیگر و با عضو هیات علمی   این گروه بر آن شدند تا کتابی را در خصوص بیوگرافی هر یك از  

 خودشان را بدون ذکر هویت فردی بنویسند تا سایرین نیز استفاده کنند.

سبب شده است تا بیماران تقاضای تشکیل انجمن نمایند )گام هایی برای این کار  تشکیل شبکه از طریق .7

 برداشته است(

هدف ایجاد شبکه ارتباطی بین بیماران و تامین نیازهای اموزشی آنان و همچنین ایجاد فضایی برای ارائه  .8

ست. مشارکت در حکایات خود از زندگی با این بیماری بدون درمان و چالش های آن راه اندازی شده ا

مدیریت این تارنمای تخصصی در پاسخ به درخواست بیماران مبتال به بیمار ژنتیکی نوروفیبروماتوز بوده 

است که از طریق فضاهای مجازی دانش پرستاری و کالس درس تا جامعه ارتباط برقرار می کردند. 

همکاری در مدیریت این وبالگ  مدیریت آن به همراه یك بیمار از این گروه بیماران صورت می گیرد.  



می تواند الگویی برای سایر همکاران هیات علمی و دانشجویان باشد که بدین وسیله کالس های درس 

 به طور وسیع و کاربردی در سطح جامعه گستره می یابد.

 سطح اثر گذاری 

سطح اثرگذاری در حد با توجه به این که عمده مراجعین به وبالگ  فقط بیماران نوروفیبروماتوز هستند  

میزان  "وبگذر"کشوری است.  آمار مراجعین به طور متوسط صد نفر در روز است که از طریق  وب سایت 

 مراجعه مردم و کشورهای مربوطه قابل شناسی است 

 انطباق سیاست های باال دستی

ویی اجتماعی یك بر این باوریم که پروژه حاضر گامی است در راستای حرکت های علمی کشور و پاسخگ  

استاد و یك دانشجو که رسالت خود دانسته اند تا با برقراری ارتباط با گروه علمی و مردم در سطح جامعه 

 به انتشار دانش بپردازند.  

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرایی: 

صرف وقت زیاد است. مدیریت وبالگ که حداقل در روز چندین بار به روز می شود مستلزم انگیزه باال و  -

یکی از راه حل های  اجرایی استفاده از نیروهای دانشجویی توانمند می باشد. همیاری از دانشجویان برای  -

تهیه مطالب و به روزنگه داشتن مطالب ارزشمند است و تا کنون نیز مشارکت دانشجویان سبب تداوم این 

ارائه خدمات دهنده، آسیب پذیر محسوب می شوند  مسیر شده است.   وبالگ ها به دلیل وابسته به سرویس

و به راحتی دچار اختالالت و نقائص فنی می شوند. تبدیل وبالگ به وب سایت ها اگرچه با مزایای زیادی 

همراه است اما به دلیل هزینه سنگین خریداری و مدیریت سایتها در فعالیت های اموزشی و عامه المنفعه 

 مقرون به صرفه  نمی باشد.

 معرفی فرآیند در نشریات:

 خالصه تجربیات در به صورت پوستر در سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی پذیرفته شده است  

خرداد  21تصویر  گواهی ارائه مقاله در جشنواره منطقه ای رسانه های اموزش در علوم پزشکی . بجنورد  

1391 

 تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند: 

 کلیه تاییدات موجود می باشد و تمامی مستندات قابل ارائه توسط صاحبان فرایند می باشد.

 قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی:

)کمیته آموزش پاسخگو( نیز  تاییدیه های الزم را دارد و توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 بررسی  و تایید شده است 

رایگان و استفاده از آنان برای کاربران خانگی آسان است.  همچنین قابلیت ارتقا به وب سایت را تارنوشت ها 

وابسته به مکان و زمان نمی باشد. نیاز به صرف وقت بسیار دارد و انگیزه رد. تعمیم به وب سایت  را دارد. دا

 باال.
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ده دارند و وبالگ نویسی و برقراری اساتید دانشگاه درکنار نقش آموزشی خود مسولیت تربیتی مهمی برعه

ارتباط با  بیماران از طریق وبالگ  و تبدیل فضاهای آموزشی به یك کالس درس می تواند در این  ایفای 

 این مسئولیت نقش داشته باشد.

شروع شده است و    1391از  دی ماه   استمرار )استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(:

 د.ادامه دار

 

 

 

  



 
 رفآیند ربرت کشوری رد هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  

 

بازاندیشی  و مبادله بر مبتنی یادگیری آموزشی راهبرد از استفاده :عنوان فرآیند

 های بالینی دانشجویان پزشکی  مهارت  بهبود و جهت توسعه
The use of reflection and learning Exchange – based in medical education 

 دکترحاجی محمد ساتلقی ،دکترمحمد رضا یوسفی :فرآیند صاحبان

 همکاران: دکتر سعید کوکلی

 مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان .دانشکده پزشکی :فرآیند اجرای محل -

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  :دانشگاه نام 

 دانشجویان پزشکی دربخش ارتوپدی :فرآیندی گروه 

 دوره آموزشی 12 –ادامه دارد  91از آذر (اجراء تاریخ) فرآیند اجرای مدت 

 :شده انجام های سنجی نیاز براساس فرآیند انجام کاربرد و ضرورت اهمیت، بیان ) :مسئله بیان و مقدمه -(

 دانشجویان در ارائه خدمات سالمت  های بالینی مهارت بهبود و داد آن همچون افزایش ارتقای کیفیت آموزش و برون

گزاران ارشد و مجریان  است و همواره مورد توجه سیاست یادگیری- یاددهی فرایند در توجه ابعادمورد از یکی

ای و مبادله تجارب یادگیری به عنوان یکی از راهبردهای  حرفه های آموزشی بوده است. توسعه تعامالت بین برنامه

حوزه سالمت در فضای کار گروهی از رویکردهای تاثیر گذار دراین راستاست. به اشتراك اجتماعی نمودن فراگیران 

ای را به هنگام  حرفه کند تا تعامالت بین هایی را فراهم می گذاشتن دانش و تجربیات فراگیران علوم سالمت فرصت

 به رو دانش حد از زیاده افزایش با که مدرن امروزی دوره خدمت بیاموزند.و تجارب یادگیری خودرا مبادله نمایند. در

 طور به آنچه زیرا . است کمتری برخوردار اهمیت از ، فرد توسط شده کسب اختصاصی مسأله دانش ، هستیم رو

 را آنها که آورند به دست را هایی مهارت فکری، های فعالیت ضمن در افراد که است دارداین بیشتری اهمیت مشهود

  .(1و4یاری دهد) ، هستند روبرو آن با کار در که فراوانی اطالعات درارزیابی و ساخته جدید دانش هضم به قادر

مبادله از شیوه های بنیادی آموزش است که درارتقاء سطح آگاهی و مهارت درموقعیت  بر مبتنی بازاندیشی ویادگیری

بازاندیشی  مختلف ابعاد ودنروشن نم در سعی بسیاری راستا،پژوهشگران های بالینی موثرشناخته شده است.دراین

 یك عنوان به کار، از بعد بازاندیشی پژوهشها، از بسیاری در و است بوده مطالعات از اند.بازاندیشی محوربسیاری نموده

 مثال، باز عنوان به .است شده داده تشخیص فرد توسط شده کسب اختصاصی تفکرودانش تقویت در مؤثر راهبرد

 استفاده با که است شده معرفی شناخت آگاهی از بهبود و توسعه برای ابزاری عنوان به بالینی های دردفترچه اندیشی

تجارب بالینی همتایان  استفاده از و تفکر راهبردهای مبادله از استفاده در را دانشجویان بازاندیشی توانایی روش از

باز اندیشی در عمل موجب رشد نشان دادکه روش  همکاران بدری گرگری  ونتایج تحقیق  (.2داده اند) افزایش
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مهارت تفکر انتقادی )استنتاج قیاسی( و گرایش تفکر انتقادی )کنجکاوی ذهنی، عمل منظم و پختگی در قضاوت( 

 شود. معلمان می دانشجو و

 تصمیم ، انتقادی تفکر له، مس حل مختلف، عناوین تحت ن،متو در آن تقویت های راه بازاندیشی و و تفکر اهمیت

یادگیری  راهبرد معرفی و داشته قرار توجه مورد  بالینی وقضاوت  ،خالقیت بالینی استدالل ، تشخیصی ستدالل،ا گیری

 اهمیت به توجه ضمن ، دیگر مطالعات در است. شده مطرح ، آموزشی برنامه ابتدای در بازاندیشی مبتنی برمبادله و

 عنوان به بالینی همتایان را تجارب یادگیری و از استفاده ویشی، یادگیری مبتنی برمبادله باگوش دادن وپرسیدن  بازاند

نشستهای  شده در هدایت طرح در سناریو و مطالعه موردی با ود ان شمرده بر بازاندیشی تفکر کننده راهبردهای تقویت

  (.3اند ) کرده استفاده بازاندیشی راهبردهای یادگیری برای توسعه علمی

ثابتی  شیوه هیچ که بود ازاین حاکی ای حرفه بین آموزش ابداعات روی(2005 ) باروهمکاران سیستماتیك بررسی

 دیگر بسیاری و مطالب حجم آموزش، محیط فراگیران، محتوا،تنوع حسب وبر ندارد وجود ای حرفه بین یادگیری برای

 .نمود طراحی توان را می برنامه یك یاددهی - یادگیری فرآیند عناصر از

 صاحب اتفاق مورد اکنون و بود شده (مطرح1996بار) توسط قبالً که را ای حرفه بین یادگیری های ششگانه الگو

 این می باشد . در learning Exchange – based)) مبادله بر مبتنی است. یك نوع آن یادگیری حوزه این نظران

 و تجربیات معرض احساسات، در کنندگان مشارکت است طراحی قابل گوناگونی شیوه های  به که ها برنامه گونه

 روایت مثل مشترك موقعیت یك در وتجربیات نظرات آرا، تبادل . گیرند می قرار فراگیران مختلف بین آنها مقایسه

 و دانش گذاشتن اشتراك مبادله و به .شود محسوب یادگیری نوع این ساده نمونه یك تواند موقعیت بالینی می یك

 با اولویت رویکرد، این با آموزشی برنامه طراحی یك در.کند می فراهم را گیریی یاد ها فرصت فراگیران تجربیات

 (4است) محور فراگیر و تجربه بر مبتنی تعاملی، های فعال، روش

اختصاصی وبهبود وتایید  به منظورکسب دانش بازاندیشی، انتقادی و تفکر های مهارت پرورش اهمیت به توجه با 

 بازاندیشی مبادله و بر یادگیری مبتنی راهبرد معرفی وبکارگیری توسط دانشجویان ، های بالینی کسب شده مهارت

 .درآمده است اجرا به لحاظ و گرگان پزشکی فرایند آموزشی درکوریکولوم آموزشی بخش ارتوپدی دانشکده بعنوان

باتوجه به نظرسنجی های انجام شده بصورت جمع آوری نقطه نظرات وپیشنهادات اعضای هیئت علمی درجلسات 

گروه های آموزشی ودانشجویان درفیلد های آموزشی ونظر به اهمیت تأکید بر روشهای فعال و دانشجو محور در 

نمندیها و شایستگی های حرفه ای فرایند یادگیری و لزوم مشارکت فراگیران در فرآیند آموزش جهت کسب وتایید توا

حاضر با هدف ارتقاء سطح آگاهی و مهارت درموقعیت های بالینی موثر دانشجویان پزشکی با شیوه بازاندیشی و 

 مبادله در آموزش بالینی انجام شده است. بر مبتنی یادگیری

 منابع:
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3. Kelly E. Development of strategies to identify the learning needs of baccalaureate 
nursing students. Journal of Nursing Education, 4997; 36(4): 156-62. 
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 :اختصاصی اهداف و هدف – 8



  :هدف کلی 

 فرایند پزشکی در وتایید تجربیات یادگیری دانشجویان  انتقادی واستدالل بالینی تفکر های بهبودمهارت و توسعه

 مبادله بر مبتنی بازاندیشی ویادگیری یادگیری بااستفاده از راهبرد آموزشی– یاددهی

 اختصاصی اهداف: 

 استدالل استقرایی دانشجویان برتقویت برمبادله وبازاندیشی راهبردیادگیری مبتنیبکارگیری  .1

 دانشجویان استدالل قیاسی برتقویت بازاندیشی مبادله و بر بکارگیری راهبردیادگیری مبتنی .2

انتقادی  تفکر های مهارت بهبود و بازاندیشی درتوسعه مبادله و بر بکارگیری راهبردیادگیری مبتنی .3

 دانشجویان

گیری و  تصمیم مهارت بهبود و بازاندیشی درتوسعه مبادله و بر بکارگیری راهبردیادگیری مبتنی .4

  بالینی قضاوت

 استدالل تشخیصی وبهبودمهارت برمبادله وبازاندیشی درتوسعه بکارگیری راهبردیادگیری مبتنی .1

 بالینی استدالل مهارت بودبه و بازاندیشی درتوسعه برمبادله و بکارگیری راهبردیادگیری مبتنی .6

 خالقیت مهارت بهبود و بازاندیشی درتوسعه مبادله و بر بکارگیری راهبردیادگیری مبتنی .7

گوش دادن وپرسیدن  مهارت بهبود و بازاندیشی درتوسعه مبادله و بر بکارگیری راهبردیادگیری مبتنی .8

 تجارب یادگیری همتایان از استفاده و

 ها شناخت بیماری بهبود و توسعه .9

 تایید تجارب یادگیری کسب شده دانشجویان توسط اساتید .11

 :اجراء روش -9

 آموزشی راهبرد بکارگیری منظور به که است آموزشی ارتوپدی درگروه  تجربی شبه مطالعه یك حاضر فرایند

انتقادی  تفکر های مهارت بهبود و توسعه یك ماهه بمنظور دردوازده دوره مبادله بر مبتنی بازاندیشی ویادگیری

 .است اجرا درآمده به دانشجویان های بالینی ومهارت

 جلسه یك در تا دعوت می شود پزشکی معرفی شده به بخش ارتوپدی کلیه دانشجویان شروع هردوره آموزشی،از در

 کنند. موضوع بحث دراین جلسه بردومحور اساسی وپاسخ به دو سئوال ذیل می باشد: توجیهی شرکت

شی که دانشجویان تجارب یادگیری مختلفی را درفلیدهای آموزشی ازجمله گزارش درپایان هرروز آموز -1

های یادگیری که بایستی  کنفرانس و...کسب می کنند آیا ازنظراساتید آن حداقل-درمانگاه -راند–صبحگاهی

 منطبق بر بایدهای یادگیری درکوریکولوم آموزشی باشد، اتفاق افتاده است؟

آن چیزی راکه درفیلدهای آموزشی مختلف یاد گرفته اند وتجربه وتمرین کرده  ونیز ازنظر دانشجویان آیا -2

 اند درست وصحیح بوده است؟

روزانه  برعملکردهاوتجارب یادگیریی بالینی، برنامه آموزش در مشارکت فعال ضمن دانشجویان خواسته می شود از

و درنشست علمی  نمایند درج خود شخصی Log Book در را خود تفکرات و نموده بازاندیشی بالینی، درمحیط خود

 شود، شرکت نمایند. باحضور استادمربوطه تشکیل می31/12الی 12درپایان هرروزآموزشی ساعت  که

را  خود ، تفکرات می نمایند بازاندیشی خود برعملکردهاوتجارب یادگیریی ضمن اینکه دراین جلسات دانشجویان

 ان واستاد مربوطه بازگونموده وبابحث درگروه کوچك تجارب یادگیری خودرادرحضورهمتای تجارب این پیرامون

 ودراختیارهمتایان قرارمی دهند.  مبادله
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درطی جلسه هرکدام ازدانشجویان به نوبت تجارب یادگیری وتفکر وبرداشت ناشی ازبازاندیشی خود را درخصوص 

ید وهرکدام ازهمتایان نقطه نظرات برخواسته از مربوط به فیلدهای آموزشی همانروز را بازگو می نما caseیك 

را مطرح ومورد بحث قرارمی دهند.  استاد مربوطه درصورت نیاز وضرورت نکات و case بازاندیشی خود درمورد آن 

را مطرح      می نماید.بدنبال آن دانشجویان تجارب یادگیری خودرا تکمیل می case مطالب تکمیلی  درمورد آن 

های مختلف همانروز را بازگو ومورد بحث قرارمی دهند.و استاد case مین ترتیب هرکدام از دانشجویان   نمایند. به ه

اساتید  "مربوطه نکات و مطالب تکمیلی راارائه می دهد.بدین وسیله درپاسخ به دو سئوال فوق، درپایان هرجلسه اوال

نقص  "وزشی اتفاق افتاده است؟ واگر احیاناآن دغدغه ذهنی که داشتند آیا حداقل های یادگیری دراین روزآم

 وکمبودی وجود داردآن را کامل کنند. 

نقص  "دانشجویان به این نتیجه می رسند آنچه راکه یادگرفته وتجربه کرده اند درست بوده است واگر احیانا "وثانیا

 بوده دراین جلسه آن راتوسعه وبهبود بخشند. 

 

   

 :فرآیند بروندادهای یا محصول و اجرا پیامدهای : نتایج - 11

 درکوریکولوم های آموزشی که طراحی می شود دوسئوال مطرح می شود:

درپایان هرروز آموزشی که دانشجویان تجارب یادگیری مختلفی را درفیلدهای آموزشی کسب می کنند آیا  -1

درکوریکولوم  (Must learn)ازنظر اساتید آن حداقل های یادگیری که بایستی منطبق بر بایدهای یادگیری 

 آموزشی باشد، اتفاق افتاده است؟

ونیز ازنظر داشجویان آیا آن چیزی راکه درفیلدهای آموزشی مختلف یاد گرفته اند وتجربه وتمرین کرده .  -2

 اند درست وصحیح بوده است؟

شی می خودبازاندی برعملکردهاوتجارب یادگیریی ضمن اینکه با اجرای این فرایند دراین جلسات دانشجویان

درحضورهمتایان واستاد مربوطه بازگونموده وبابحث درگروه کوچك تجارب  تجارب این را پیرامون خود نمایند،تفکرات

یادگیری خودرا مبادله ودراختیارهمتایان قرارمی دهند.وهرکدام ازهمتایان نقطه نظرات برخواسته ازبازاندیشی خود را 

 رصورت نیاز وضرورت نکات ومطالب تکمیلی  رامطرح می نماید.مطرح ومورد بحث قرارمی دهند.استادمربوطه د

اساتید آن دغدغه ذهنی که داشتند ایا حداقل  "بدین وسیله دررسیدن به پاسخ به دو سئوال فوق، درپایان هرجلسه اوال

 . نقص وکمبودی وجود داردآن را کامل کنند "های یادگیری دراین روزآموزشی اتفاق افتاده است؟ واگر احیانا

نقص  "دانشجویان به این نتیجه می رسند آنچه راکه یادگرفته وتجربه کرده اند درست بوده است واگر احیانا "وثانیا

 بوده دراین جلسه آن راتوسعه وبهبود بخشند.   

 :از شده عبارتند مطرح مزایای ترین مهم باشداز می مطرح رویکرد این ربکارگیری متعددی د مزایای

 فرایند یادگیری فراگیردر گروههای انگیزه بهبود -

 درگیر های گروه درك و نگرش در تغییر -

 درگیر های گروه در فردی تعامالت ارتقای -

  شغلی رضایت افزایش -

 فراگیران به شده ارائه آموزش پویایی -

 سالمت خدمات در جامعیت به توجه و کیفیت ارتقای -

 آنها مراقبین و خدمات دریافت کننده نیازهای به بیشتر توجه- -



 حرفه هر درون خدمات ارائه بهبود -

 یکدیگر درباره و همدیگر از بایکدیگر، یادگیری افزایش -

 المللی(: بین ، کشوری ، دانشگاه ) گذاری اثر سطح - 11

بهره مندی از  بالینی و دربرنامه آموزش مشارکت فعال دانشجویان دانشگاه با بکارگیری این فرایند، موجب درسطح

همتایان می شود و حداقل ها وبایدهای یادگیری کوریکولوم آموزشی رخ می دهد.واین می تواند برای  تجارب یادگیریی

گذارمی باشد.  همه گروه های آموزشی الگو ومورداستفاده قرارگیرد. ودر توسعه وبهبود برنامه آموزشی دانشگاه اثر

 یادگیری فراگیران با افزایش به شده ئهارا آموزش آموزشی و پویایی نظام فراگیردر گروههای انگیزه ودربهبود

 ودرباره یکدیگرموثراست.  ازهمدیگر بایکدیگر،

المللی با توسعه وبهبود برنامه های آموزشی دانشگاه ، دررتبه بندی وارتقای علمی دانشگاه  درسطح کشورو بین 

سالمت و  خدمات در جامعیت به توجه و کیفیت وتربیت دانش آموختگان کارآمد ، می تواند اثرگذارباشد. ودر ارتقای

آنها  مراقبین و خدمات دریافت کننده نیازهای به بیشتر حرفه موثراست.وموجب توجه هر درون خدمات ارائه بهبود

 می شود.

 .)کند می نزدیك درمنطقه علمی مرجعیت راباهدف کشو حد چه تا فرآیند( باالدستی  های سیاست انطباق با -12

 نظام فراگیردر گروههای انگیزه باالدستی مطابق با نقشه جامع سالمت این فرایند با بهبود های باتوجه به سیاست

 از بایکدیگر، یادگیری درگیرموجب افزایش های گروه فردی تعامالت درك و ارتقای و نگرش در آموزشی وتغییر

 خدمات موثر ارائه باعث بهبودسالمت  خدمات در جامعیت به توجه و کیفیت یکدیگرشده وبا ارتقای درباره و همدیگر

 بدین ترتیب ، کشور آنها می شود. مراقبین و خدمات دریافت کننده نیازهای به بیشتر حرفه ودرنهایت توجه هر درون

 کند. می نزدیك منطقه در علمی مرجعیت هدف با قابل توجه ایی حد تا را

 :فرآیند اجرائی مشکالت و ها چالش شامل گیری نتیجه - 13

اساتید بعمل می آید ،اجرای این فرایند شرایطی  دانشجویان و دوره از دربررسی وبازخوردهای متعدد که درپایان هر

می نمایند،تفکرات  خود بازاندیشی تجارب یادگیریی برعملکردها و ضمن اینکه فراهم می کند که دانشجویان

بحث درگروه کوچك  با نموده و استاد مربوطه بازگو همتایان و حضور در تجارب این را پیرامون خود واستنتاجات

 بر یادگیری مبتنی می دهند. بدین ترتیب با بکارگیری راهبرد همتایان قرار اختیار در و تجارب یادگیری خود را مبادله

غم انتقادی و استدالل بالینی دانشجویان می گردد.علی ر تفکر های مهارت بهبود موجب توسعه و بازاندیشی مبادله و

 جمله: از اجرائی مواجه می باشد مشکالت و ها بزرگ این فرایند با چالش این دستاورد

دانشجویان وقت کمتری واحتماال  ازنظرزمان برگزاری که با شروع کالس های تئوری بعداز ظهر مواجه است و -

 گفتگوی می باشد .اتاق  و احساس خستگی دارند.همچنین ارنظرمکان نیاز به محل مناسب باشرایط میز گرد

هدایت دانشجویان در  اجرایی بمنظور این فرایند جهت تداوم واثربخشی وپویا بودن نیاز به برنامه ریزی آموزشی و -

بدین منظور حضور استاد وکارشناس آموزشی  بازاندیشی می باشد. مبادله و بر بکارگیری راهبرد یادگیری مبتنی

 استاد( مواجه  می باشد.-کمبود نیروی انسانی ) کارشناس آموزشی اضروری بنظرمی رسد. که سیستم آموزشی ب

 ازچالش های دیگرهماهنگی بین بخشی ودرون بخشی دراجرای این فرایندازجمله درمانگاه وبخش ها  می باشد. -

 :علمی مجامع در کار ارائه یا علمی نشریات در فرآیند معرفی - 14

باحضور استادمربوطه دربیمارستان آموزشی 31/12الی 12موزشی ساعت درپایان هرروزآ نشست علمی که فرآیند در

 لحاظ و گرگان پزشکی فرایند آموزشی درکوریکولوم آموزشی بخش ارتوپدی دانشکده بعنوان شود.و آذر تشکیل می1

 .ارائه می گردد
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وبصورت مقاله وسخنرانی جشنواره درون دانشگاهی انتخاب گردید  در این فرآیند سال گذشته بعنوان فرایند برتر

 دانشگاه ایران ارائه وچاپ گردید.که مستندات آن ضمیمه می باشد. درچهاردهمین همایش آموزش پزشکی در

 

 :فرآیند ارزشیابی و مربوطه های تائیدیه – 11

 

رسیده گرگان  پزشکی فرایند آموزشی درکوریکولوم آموزشی بخش ارتوپدی به تایید گروه آموزشی و دانشکده بعنوان

اساتید مربوطه وکارشناسان  نظرسنجی از ودرپایان هردوره آموزشی با تشکیل بحث درگروه متمرکزدانشجویان و

EDC و EDO .مورد ارزشیابی قرارگرفته و می گیرد 

 آموزشی مراکز سایر در اجراء و تعمیم قابلیت

فرایند آموزشی درکوریکولوم آموزشی سایر گروه ها و  با توجه به پویایی وپیامدها وقابلیت اجرای آن، می تواند بعنوان

 آموزشی قرار گیرد. مراکز

 آموزشی جاری های برنامه در فرآیند اجرای استمرار 

فرایند آموزشی  باالدستی مطابق با نقشه جامع سالمت، بعنوان های باتوجه به ظرفیت هاوتوانمندی هاونیز سیاست

دوازده  91آموزشی قابلیت استمراردارد.بطوریکه درحال حاضراز سال   ریجا های برنامه درکوریکولوم آموزشی در

 کوریکولوم آموزشی گروه ارتوپدی قرار گرفته است. جاری های برنامه دوره اجراشده است و در

 

 
  



 رفآینداهی ربرت کشوری رد ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 

یافته  شناسی پزشکی به شیوه ادغام انگلعنوان فرآیند: نوآوری در طراحی و ارائه درس 

 (GDLشده ) عمودی و با الگوی یادگیری مبتنی بر مکاشفه هدایت
نیاز جرجانی، دکتر بهناز خدابخشی،  خوری، دکتر سیما کالهدوز، دکتر اوغل صاحبان فرآیند: دکتر میترا شربت

 دکتر فاطمه چراغعلی، دکتر اعظم فیاضی، دکتر نگار برومند

 برگزاری فرآیند: دانشکده پزشکیمحل 

 نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 پزشکی عمومی 1گروه فرآیندی: دانشجویان ترم 

 تا کنون )ادامه دارد( 1391تاریخ اجراء )مدت اجرای فرآیند(: از مرداد 

 های انجام شده( مقدمه و بیان مسئله: )بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند براساس نیاز سنجی 

در سیستم های آموزش پزشکی سنتی، برنامه های درسی به صورت جداگانه و با تأکید بر علوم پایه در سال 

های اولیه و تجربیات بالینی در سال های بعد آموزش داده می شوند اما از دانشجویان انتظار می رود که در 

ف را ترکیب کرده و در کار بالینی خود از آن استفاده نهایت قادر باشند دانش و مهارتشان از موضوعات مختل

کنند. تفکیك علوم پایه و بالین منجر به ایجاد نوعی سردرگمی در دانشجویان پزشکی و نگرش منفی نسبت به 

 دروس علوم پایه، به عنوان دروسی که در آینده شغلی آنها غیر موثرو غیرضروری بوده خواهد شد. 

دی علوم در دنیا و همگامی اجتناب ناپذیر علوم پزشکی با این روند، موجب شده است پیشرفت روزافزون و تصاع

تا لزوم تغییرات برنامه دوره آموزشی پزشکی عمومی به خصوص دوره علوم پایه چه از نظر محتوا و چه از نظر 

پزشکی چیدمان به صورت ادغام یافته بیش از پیش احساس گردد. از اواخر قرن بیستم بود که آموزش 

سازماندهی تجربیات یادگیری ادغام یافته از طریق بیمار را مورد حمایت قرار داد. با توصیه برخی از مراکز 

تخصصی معتبر تعداد زیادی از دانشکده های پزشکی سراسر دنیا اشکال مختلف تجربه بالینی را در سال های 

ه اند. نیاز به ادغام در گزارشات شورای اولیه تحصیل پزشکی در طول دوره آموزش علوم پایه ادغام نمود

( و پزشکان GPEP(، برنامه توانمندسازی پزشکان عمومی )ACGMEاعتباربخشی آموزش پزشکی تخصصی )

فردا به عنوان یك موضوع حائز اهمیت مطرح شده است. در کشور ما نیز ادغام دروس علوم پایه و بالینی در 

 مان و آموزش پزشکی مورد توجه خاص قرار کرفته است. های اخیر از سوی وزارت بهداشت، در سال

الگوهای تدریس متنوعی در برنامه های درسی ادغام یافته عمودی مورد استفاده قرار می گیرند که رایج ترین 

( است. این روش با سوق دادن دانشجویان به سمت مکاشفه و درگیر PBLآنهاآموزش مبتنی بر حل مسئله )

یند حل مسأله منجر به یادگیری عمیق و رسیدن به سطوح باالتر شناختی می شود. اما نمودن ایشان در فرآ

استفاده از این الگو برای ادغام عمودی، در سال های نخستین پزشکی که دانشجویان هنوز مهارت های حل 

اهداف مسأله باالیی ندارند ممکن است ما را با دو چالش اساسی محدودیت زمان و عدم امکان پوشش تمام 
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آموزشی مواجه سازد. جهت رفع این مشکل و تسهیل یادگیری تلفیقی بر آن شدیم تا از الگوی مکاشفه ای 

به منظور  "(Guided Discovery Learningیادگیری مبتنی بر مکاشفه هدایت شده )"دیگری تحت عنوان 

هدایت دانشجویان توسط استاد  ،PBLپیاده سازی استراتژی ادغام استفاده نماییم. در این روش نسبت به روش 

ساختاریافته تر و مشهودتر است و اطمینان از جامعیت اهداف و محتوای آموزشی راحت تر حاصل می شود. 

یادگیری در این مدل آموزشی از طریق هدایت دانشجویان به سمت مکاشفه هدفمند صورت  -فرآیند یاددهی

ای مطالعه، اهداف آموزشی و مسیر رسیدن به آنها را برای می گیرد. در این روش استاد از طریق طراحی راهنم

دانشجویان مشخص می کند و دانشجویان بر اساس راهنما به مطالعه مستقل مطالب و جستجو برای کشف پاسخ 

 سواالت مطرح شده خواهند پرداخت.

 هدف کلی: 

 (GDLیت شده )شناسی پزشکی با الگوی یادگیری مبتنی بر مکاشفه هدا ادغام عمودی درس انگل

 اهداف اختصاصی : 

 افزایش اثربخشی آموزش  از طریق ادغام عمودی و برقراری ارتباط بین علوم پایه و بالین

 افزایش آگاهی اساتید علوم پایه از مباحث بالینی و نیازهای واقعی پزشکان پس از فارغ التحصیلی

 ی پزشکیکاستن از حجم جزئیات غیرضروری محتوای آموزشی درس انگل شناس

 در اولویت قرار گرفتن بیماری هایی که شیوع باالتری در کشور دارند

 تقویت ارتباط و همکاری اساتید از رشته های مختلف

 های آموزشی مبتنی بر مساله و خودمحور دور شدن از روشهای تدریس تعلیم مدار و حرکت به سوی روش

 ارتقاء سطح اهداف آموزشی از دانش و حفظیات به سطوح باالتر کاربرد، تجزیه و تحلیل و ترکیب 

 افزایش انگیزه و عالقه دانشجویان به یادگیری مطالب

 افزایش مسئولیت پذیری دانشجو در برابر یادگیری و زمینه سازی برای یادگیری خود مدار

 دار ارتقاء مهارت حل مسأله و یادگیری معنی

 ارتقاء مهارت جستجو در بین منابع جهت یافتن پاسخ سواالت

 حضور ذهن بیشتر دانشجویان در زمان سخنرانی استاد

 ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن دانشجویان

 لذت بردن دانشجویان از مطالعه درس 

 شکیآشنایی دانشجویان با راهنماهای مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پز

روش اجراء : برگزاری جلسات آموزشی مشورتی با هدف تبیین لزوم بازنگری در برنامه آموزشی علوم پایه و 

ریزی آموزشی مرکز  شناسی و مسئول دفتر برنامه با حضور اساتید گروه انگلآشنایی با برنامه درسی تلفیق یافته 

اساتید گروه با لزوم بازنگری در برنامه های مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جلسات متعددی با هدف آشنایی 

های محیطی، آشنایی با آموزش علوم پایه، برنامه درسی تلفیق یافته و مزایای آن، شناسایی موانع و محدودیت

های اعضای هیات علمی و تشریح نقش های تدریس و یادگیری تلفیق یافته، نقش و مسئولیتنحوه ارائه برنامه

 زار شد.راهنمای مطالعه برگ



با توجه به اینکه این اولین تجربه دانشگاه علوم طراحی اولیه فرآیند: تصمیم گیری در مورد محدوده ادغام:

% حجم 21پزشکی گلستان در بحث ادغام بود تصمیم بر آن گرفته شد که برای شروع با مقیاس کوچکتری )

ات مناسب را در آن ایجاد نمود و نسبت به شناسی( شروع شود تا ضمن بررسی نتایج کار بتوان تغییر دوره انگل

چگونگی تداوم آن تصمیم بهتری گرفت. در این مرحله مباحثی از درس انگل شناسی که در حیطه کار پزشك 

 عمومی بودند و قابلیت باالتری برای ارائه به صورت ادغام یافته داشتند انتخاب گردیدند. 

ادغام در پیوستاری با تلفیق کامل در یك سر  SPICESشی های آموز در مدل استراتژیانتخاب سطح ادغام:

طیف و آموزش مبتنی بر تخصص)موضوع درسی( در سر دیگر آن معرفی میشود. با در نظر گرفتن فاکتورهایی 

همچون برنامه آموزشی موجود، تجربه و نگرش اساتید، شرایط و امکانات دانشکده، اهداف کلی برنامه، محتوا. 

از نردبان یازده مرحله ی ادغام پروفسور  nesting)سازی= های ارزیابی، پله چهارم )النه روشپرسنل، منابع و 

هاردن برای سطح ادغام در نظر گرفته شد. در این پله از محتویات آموزشی سایر موضوعات درسی در غالب 

 حل مسأله برای غنی سازی موضوع درسی مربوطه استفاده می شود.

شناسی،یك  ای متشکل از دو استاد از گروه انگل کمیتهها:  مشخص نمودن مسئولیت های کاری و تشکیل گروه

متخصص آموزش پزشکی و اساتیدی از گروه های پزشکی اجتماعی، اطفال، زنان، چشم و عفونی تشکیل و وظایف 

خصص و مسئولیت های هر یك از افراد کمیته مشخص شد. یکی از اساتید انگل شناسی وظیفه هدایت گروه، مت

آموزش پزشکی وظیفه نظارت و مشاوره در فرآیند طراحی و اجرا و اساتید بالینی وظیفه طراحی سناریوهای 

 بالینی مرتبط با هر مبحث و همکاری در زمینه طراحی سواالت هدفمند را بر عهده گرفتند.

 تهیه نقشه برنامه درسی: 

درجلسه توجیهی ابتدای دوره در اختیار دانشجویان قرار نقشه برنامه درسی توسط اساتید مسئول دوره، طراحی و 

 بخش مشتمل بر موارد زیر تدوین شد: 14گرفت. این نقشه در 

( نقشه 1( شیوه ارتباط با مدرسین دوره 4( بیوگرافی اساتید دوره 3( گپی درباره راهنمای مطالعه 2( مقدمه 1

( استراتژی های 8ل زمان بندی ارائه محتوا ( جداو7(پیامدهای یادگیری )اهداف دوره( 6مفهومی دوره 

( راهنمایی 13( قوانین و مقررات 12( شیوه ارزشیابی11( تکالیف دانشجویان11( فرصت های یادگیری9آموزشی

 ( فهرست منابع آموزشی 14در خصوص آماده شدن برای امتحان 

 طراحی راهنماهای مطالعه

( بیان اهمیت مطلب 2( اهداف رفتاری 1:بخش 8مشتمل بر برای هر یك از مباحث درسی، راهنمای مطالعه ای 

( رسانه ها و 6( روش تدریس 1( سواالت هدایت شده 4( سناریوهای بالینی 3از دیدگاه بالینی و اپیدمیولوژیکی 

( پیوستها )جداول، نمودارها و تصاویر( تدوین گردید. سعی بر 8( مطالب جهت مطالعه مستقل 7وسائل آموزشی 

ست که تنوع مناسبی از انواع تابلوهای بالینی شایع که بیماران با آنها به پزشك عمومی مراجعه می آن بوده ا

کنند در سناریوهای بالینی گنجانده شوند. سواالت هدایت شده، بر اساس سناریوهای بالینی و به نحوی طراحی 

نجکاوی مخاطب را برانگیزند و شدند که تا حد امکان سطوح باالتری از حیطه شناختی را هدف قرار دهند، ک

 منطبق با روال منطقی ذهن برای یادگیری مطلب مربوطه باشند. 
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در جلسه توجیهی ابتدای دوره، نقشه برنامه درسی )راهنمای دوره( در اختیار دانشجویان قرار گرفت. کلیه اجرا: 

نفر به عنوان مسئول گروه  نفره تقسیم شدند و برای مباحث مربوط به هر جلسه یك17گروه  4دانشجویان به

تعیین شد. یك هفته قبل از شروع هر جلسه راهنمای مطالعه از طریق سایت دانشگاه بارگذاری و در اختیار 

دانشجویان قرار میگرفت و مسئول هر گروه سواالت هدایت شده را بین اعضای گروهش تقسیم می نمود. 

ه را از بین منابع جستجو نمایند و به مسئول گروه دانشجویان یك هفته فرصت داشتند پاسخ سواالت مربوط

تحویل دهند. مسئول گروه موظف بود با سایر اعضای گروه جلسه ای ترتیب دهد که در آن افراد در جریان 

پاسخ های یکدیگر قرار گرفته و همفکری الزم برای اطمینان از صحیح بودن جواب ها صورت پذیرد و حداکثر تا 

مربوطه، جواب کلیه سواالت را به استاد تحویل دهد. استاد ضمن تصحیح پاسخ سواالت  یك روز قبل از جلسه

گروه ها، بهترین جواب ها را انتخاب می نمود. در ادامه، جلسه حضوری در کالس به صورت سخنرانی همراه با 

طالبی از طریق پرسش و پاسخ برگزار می شد. در مباحثی که برای مطالعه مستقل در نظر گرفته شده بودند، م

راهنما در اختیار دانشجویان قرار گرفت و هر فرد به صورت مستقل به مطالعه آنها و پاسخ به سواالت هدایت 

شده پرداخت. جهت ارزیابی تجمعی، دو کوئیز تشریحی کوتاه پاسخ در طول دوره برگزار شد و ارزیابی تراکمی 

 شد. ای انجام در انتهای دوره با آزمون تستی چهارگزینه

به منظور ارزیابی این فرآیند نظرسنجی از دانشجویان از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از اساتید ارزیابی فرآیند: 

 از طریق مصاحبه انجام شد. 

 

این مطالعه تالشی بود در جهت افزایش اثربخشی نتایج : )پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند(: 

آموزش در مرحله علوم پایه که از طریق بازنگری جدی در محتوای آموزشی با رویکرد برقراری ارتباط بیشتر 

بین مباحث علوم پایه با بالین و به کارگیری روش تدریس فعال و مبتنی بر مکاشفه هدایت شده به سرانجام 

به ترتیب  1ز دانشجویان نشان داد که میانگین نمره میزان تحقق هریك از اهداف از رسید. نتایج نظرسنجی ا

 برابر بود  با: 

( ،ارتباط بین علوم پایه و بالین و کاربردی شدن 3.9±1.7فهم بهتر مطالب ارائه شده در سخنرانی )

یزه و عالقه به یادگیری (، افزایش انگ3.7±1.9(، حضور ذهن بیشتر در زمان سخنرانی استاد )3.7±1.6آموزش)

( و لذت بردن از درس 3.1±1.9(، یادگیری معنی دار )3.1±1.8(، ماندگاری مطالب در ذهن )3.1±1.7مطالب )

 (.3.2±1.8خواندن)

 1بر طبق نتایج نظرسنجی و محاسبه میانگین نمره میزان تأثیر هر یك از اجزای راهنمای مطالعه در یادگیری از 

ها  (، پیوست3.2±1.8(، بیان اهمیت مطلب )3.6±1(، سواالت هدایت شده )3.7±1.9نی )نمره، سناریوهای بالی

( به ترتیب بیشترین تأثیر را در 2.7±1.9( و مطالب جهت مطالعه مستقل )3±1(، اهداف رفتاری )1±3.1)

 یادگیری دانشجویان داشتند. 

ا هم برای استاد و هم دانشجویان جذاب و مصاحبه با اساتید بیانگر آن بود انجام این فرآیند محیط آموزشی ر

تأثیرگذار نمود و بیان انتظارات عملکردی در غالب سواالت هدایت شده، نزدیك شدن ارتباط ذهنی فراگیر و 

 استاد را تسهیل نمود و دانشجویان را به سمت مکاشفه و رسیدن به سطوح باالی اهداف یادگیری سوق داد. 



 

وری، بین المللی( : این فرآیند برای اولین بار در سطح دانشکده پزشکی اجرا شد سطح اثر گذاری )دانشگاه، کش

ولی با توجه به نتایج درخشان آن و افق های تازه ای که در پیش روی طراحان برنامه باز نموده است امید آن 

نمونه های ادغام را  می رود که با تسری آن به سایر گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی بتوان یکی از بهترین

 در سطح کشوری و یا حتی بین المللی عملی ساخت. 

 

انطباق سیاست های باال دستی )فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیك می کند(: 

ی درمان-های پزشکی برای ایفای نقش خود جهت تربیت پزشکانی که بتوانند در آینده معضالت بهداشتی دانشکده

جامعه را برطرف نمایند نیاز به بازنگری مداوم در ابعاد مختلف آموزشی دارند. یکی از استانداردهای ملی پایه 

دوره پزشکی عمومی استفاده از راهبردهای نوین در آموزش پزشکی مانند ادغام علوم پایه و بالینی و یادگیری 

ه های پزشکی در مسیر رفرم های آموزشی می مبتنی بر مساله است. این فرآیند در راستای  حرکت دانشکد

 باشد که هدف نهایی همه آنها تربیت پزشکانی پاسخگو به نیازهای جامعه است.

 

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند: 

، ادغام به صورت یك پیوستار از ادغام کامل در یك سر طیف و یادگیری  SPICESدر مدل استراتژی های 

مبتنی بر موضوعات درسی در سر دیگر و قدم هایی مابین آن دو مشخص شده است. اکنون در نیمه راه و بر 

ون بر افز .ایم ثمرات زیاد حاصل از انجام آن بودهایم و تا همین مرحله نیز شاهد  روی پله چهارم ادغام ایستاده

ثمرات حاصله، پیامد مهم دیگر حاصل از اجرای این فرآیند افق های جدیدی است که در ذهن صاحبان فرآیند 

های آموزشی و حرکت به سمت سطوح باالتری از  ایجاد شده است تا بتوانند از طریق درگیر نمودن سایر گروه

اجرا نمایند. در طی مدت طراحی و اجرای  نردبان ادغام این فرآیند را در ترم های آتی و در سطح وسیع تری

این مدل از ادغام، صاحبان فرآیند به این باور رسیدند که از طریق طراحی راهنماهای مطالعه بین موضوعات 

درسی که حاوی سواالت هدایت شده جامع و هدفمند باشند میتوان ادغام افقی و عمودی را با اطمینان خاطر از 

سی مختلف، در وسیع ترین سطح ممکن، بر روی پله هایی باالتر نردبان ادغام و به جامعیت اهداف موضوعات در

 کاربردی شکل ممکن تحقق بخشید. 

از مهم ترین موانع اجرای این فرآیند مقاومت در برابر تغییر روند آموزش از سوی اساتید گروه و عدم آگاهی 

ط طبابت بود که ضمن برگزاری جلسات متعدد با اساتید علوم پایه از نیازهای واقعی پزشکان عمومی در محی

اساتید گروه توانستیم دانش و نگرش مناسبی در زمینه یادگیری تلفیق یافته در ایشان ایجاد نماییم. چالش اساسی 

دیگر تعیین بایدهای یادگیری و اهداف، کاستن از حجم اطالعات غیرضروری و جزئیات و در عین حال کسب 

حتوای آموزشی بود. جهت رفع این مشکل برای هر مطلب ابتدا سناریوهای بالینی با تکیه اطمینان از جامعیت م

بر موارد شایع مراجعه به پزشکان عمومی در جامعه تهیه می شد و در ادامه محتوای اصلی آموزش حول آن 

قابلیت تلفیق در گردید. بخشی از محتوای آموزشی که جزو اهداف آزمون جامع علوم پایه بود اما  سازماندهی می

 فرآیند را نداشت به صورت مطالعه مستقل در نظر گرفته شد. 
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 معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی : 

 خالصه فرآیند در چهاردهمین همایش آموزش پزشکی ارائه خواهد شد.

 

ز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند :تأییدیه دانشکده پزشکی و مرک

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کلیه مستندات مربوط به نقشه برنامه درسی و راهنماهای مطالعه روزانه از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی 

 باشد. گلستان قابل دسترسی می

ارزشیابی دوره از طریق های دانشجویان به سواالت هدایت شده و مستندات مربوط به  مستندات مربوط به پاسخ

 شناسی موجود می باشد. نظرسنجی از دانشجویان در د فتر گروه انگل

الگوی ادغام در این فرآیند قابلیت اجرای بسیار باالیی در سطح قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی: 

 گاه علوم پزشکی کشور نیز باشد.تواند الگوی بسیار مناسبی برای سایر دانش های دانشکده دارد و می سایر گروه

تعمیم این نوآوری در سطح دانشکده و سایر استمرار: )استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی( : 

 باشد. گیری و انجام می گروه های آموزشی توسط مجریان مربوطه در حال پی

 
  

  



پرستاری بهداشت جامعه بر عنوان فرآیند: رهبری و مدیریت کار آموزی  در عرصه  

 اساس آموزش پاسخگو
 صاحبان فرآیند و همکاران: دکتر اکرم ثناگو، علیرضا شریعتی، دکتر لیال جویباری، مسلم حسام

 مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه: محل اجرای فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان : نام دانشگاه

 پرستاری کارورزان ترم هشت: گروه هدف فرآیندی 

 مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی

 )ادامه دارد(.: 1391تا کنون  1381تاریخ اجراء)مدت اجرای فرآیند(: از سال 

مقدمه و بیان مسئله )بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند بر اساس نیاز سنجی های انجام شده(:  فلسفه 

نیازهای جامعه می باشد به طوری که دانشجویان با کسب تشکیل آموزش عالی، آموزش دانشجویان بر اساس 

دانش و مهارت های الزم بتوانند در جامعه موثر بوده و در رفع نیازها و حل مشکالت جامعه گام بردارند. 

آموزش علوم پزشکی و بهداشتی در آزمایشگاه ها و بیمارستان های شهرهای بزرگ و به دور از اکثریتجامعه 

جایی که تکنولوژی پیشرفته و پر هزینه به کار می رود. محتوای آموزشی نیز الگویی از کشورهای انجام می گیرد. 

پیشرفته می باشد. آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو یك برنامه اجرایی آموزشی است که در بافت جامعه و 

ش هایمختلف مواجهه با خارج از سطح سوم و در بطن جامعه انجام می گیرد. در این برنامه دانشجویان با رو

مشکالت در جامعه آشنا می شوند و در مورد آنچه در آینده بهعنوان حرفه خود با آن برخورد خواهند داشت 

به نیازهای پاسخگوبیانگرکوریکولومیاستکهاساسوپایهآندریافتوپاسخگویی آگاهی و مهارت کسب می کنند. آموزش

و ارائه خدمات بهجامعه می باشد. درس کاراموزی در عرصه  سالمت جامعه و آماده کردن دانشجویان برای کار

پرستاری بهداشت جامعه برای کسب توانایی و افزایش مهارت های دانش پرستاری بهداشت جامعه ارائه می 

گردد و هدف کلی از این درس کسب توانایی و افزایش مهارت در جهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه و 

ی بهداشت جامعه در عرصه با استفاده از قدرت خالقیت، ابتکار و استقالل در جهت به کارگیری دانش پرستار

حل مسائل مددجو و خانواده و جامعه می باشد. در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسالمی به عنوان 

زندگی  جامعه ای مطلوب تصویر شده است که بخش مهمی ازآن برخورداری از سالمت با کیفیت "میثاق ملی"

مطلوب و بهره مند از محیط زیست سالم بوده و ماموریت نظام آموزشی تربیت نیروی انسانی عالم، توانمند و 

کارآمد، پاسخگوی نیازهای سالمت افراد و جامعه، متخلق به اخالق حرفه ای و اجتماعی، متناسب با فرهنگ 

مفید و کارآفرینی در علوم پزشکی که به ارایه اسالمی ایرانی و تالشگر در زمینه نظریه پردازی، تولید علوم 

خدمات کیفی در سطوح مختلف نظام سالمت بپردازند، می باشد. تحقق این منظور نیازمند به تحول نظام 

آموزشی کشور است. نقشه جامع علمی سالمت در پی پاسخ به دو نیاز مهم است: پاسخ به نیاز سالمت جامعه و 

ی توسعه کشور. ماموریت دانشکده های پرستاری در رسیدن به این چشم انداز حرکت علمی به عنوان سنگ بنا

ترویج آموزش پاسخگو می باشد و از الزامات مرجعیت علمی ایران بازنگری در سیاست های آموزشی و تربیتی 

یت خواه، از الزامات کار است و اگر کشور بخواهد به سمت مرجع برای پرورش نیروهای خالق، نوآور و آرمان
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تردید مرجعیت علمی در  علمی حرکت نماید، رسالت مهم و سنگینی بر عهدة نظام های آموزشی می باشد و بی

گرو تدوین و اجرای یك نقشه جامع علمی سالمت مناسب است. در این فرایند آموزشی که به مدت ده دوره 

تاری درکار آموزی عرصه تحصیلی در حال بازنگری می باشد. سعی شده است فعالیت های دانشجویان پرس

بهداشت جامعه را در جهت رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله از طریق آموزش پاسخگو برنامه ریزی 

 نمائیم.

 هدف کلی: رهبری و مدیریت کار آموزی  در عرصه  پرستاری بهداشت جامعه بر اساس آموزش پاسخگو 

 اهداف اختصاصی: 

رهبری و مدیریت کارآموزی در عرصه پرستاری   ترویج آموزش پاسخگو از طریق بازنگری شیوه .1

 بهداشت جامعه 

ترویج آموزش پاسخگو از طریق بازنگری شیوه ارزشیابی دانشجویان در کارآموزی در عرصه پرستاری  .2

 بهداشت جامعه 

 روش اجراء :

( دوره آموزشی در ترم هشت پرستاری 13ه )این فرایند که برای رسیدن به آموزش پاسخگو در سیزد .1

اجرا می شود یك مطالعه آموزشی طولی آینده نگر است که از طرح درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه 

( شروع شد و سپس در قالب الگ بوك و بعد به صورت کارپوشه تغییر یافت. مبنای شروع تغییرات 3)

ان )دانشجویان ترم هشتی که دوره را به اتمام رسانده بودند( و نیازسنجی های به عمل آمده از دانش آموختگ

 اساتید گروه و کارکنان مراکز بهداشتی مرتبط با کارورزی دانشجویان  و مددجویان مراکز بهداشتی بوده است.

نحوه فعالیت دانشجوها و ارزشیابی و مدیریت و راهبری و انتظارات به مرور تغییر یافت و شیوه آموزش  .2

 تبدیل شد.  "آموزش پاسخگو"ن واحد بالینی به طور کلی به شیوه در ای

برای ایجاد نگرش جامعه نگر در آموزش بهداشت جامعه، دانشجویان مشکل بهداشتی مددجو و یا  .3

خانواده و جامعه را به صورت کل نگری در قالب بازدید منزل و یا پروژه بهداشتی برنامه ریزی و حل می کردند. 

 شده توسط فرد انجام می شد دانشجو بر اساس مطالب الزم خود به دنبال یادگیری بود.  یادگیری هدایت

 یادگیری بر مبنای حل مسئله و یا یادگیری بر مبنای وظیفه ای که به عهده داشتند انجام می شد. .4

دانشجویان در طول دوره با استاد ناظر تکالیف محوله را در میان می گذارند و بازخوردها و خود  .1

ادگیری باعث تکامل حرفه ای در آن ها می شده است. این بازنگری به روش آموزش و نظارت ختم نشد بلکه ی

نحوه ارزشیابی دانشجویان هم تغییر یافت چرا که برای رسیدن به مهارت، شیوه ارزشیابی سنتی مناسب این شیوه 

 . آموزش نبود. بنابراین استفاده از روش های ارزشیابی مختلف نیاز بود

استفاده می شود  "آسکی، داپس، مینی سی ایکس"برای بررسی مهارت ها از روش های ارزشیابی نوین  .6

 )شد(.

 برای شروع ترم کارگاه برای آمادگی دانشجویان برگزار می شود )شد(. .7



در پایان امتحان بر اساس اهداف دوره گرفته می شود. تکالیف به صورت فایل الکترونیك در قالب  .8

ید منزل، پروژه بهداشتی، سوال عرصه، بازاندیشی بوده است )و می باشد(.و هر فعالیتی به شیوه  نوین گزارش بازد

 ارزشیابی می شود .

مشکل بهداشتی  "حل مسئله"و بر مبنای  "آموزش پاسخگو"کلیه فعالیت دانشجویان به شیوه  .9

رایند عالوه بر حل مشکل بهداشتی مددجویان، خانواده و جامعه پایه گذاری شده بود و دانشجویان در این ف

 جامعه، برای هر مشکل این سوال را داشتند که چرا این عارضه به وجود آمده است.

دانشجو  21دوره اجرا شده است و هر دوره به طور متوسط  13با توجه به این که این فرآیند به مدت  .11

شته اند. که درحال حاضر دانش  دانشجو در این فرآیند مشارکت دا 321در کارورزی حضور دارند حدود 

 آموخته می باشند .

برای ارزیابی دیدگاه دانشجویان از مصاحبه های نیمه ساختار استفاده شد. این ارزیابی  طی هر ترم  .11

صورت می گیرد و نگاه نقادانه دانشجویان در باره وضعیت کاراموزی در عرصه بهداشت جامعه بررسی می 

 تاکنون جمع آوری و مکتوب شده است. 1381گردد. این مستندات از سال 

 دیدگاه پرسنل مرکز بهداشت و اعضای گروه و نددجویان نیز در این خصوص بررسی شد.  .12

 

 نتایج )پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند(: 

کارپوشه کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه: ترویج آموزش "محصول آموزشی: تدوین  .1

  "پاسخگو

خودارزیابی دانشجویان: دانشجویان بکرات اظهار نمودند کارپوشه و فعالیت های خواسته شده و سواالت  .2

مطرح شده طی کارورزی موجب شده است تا نظرات سایر افراد و تحقیقات در این زمینه را مطالعه نمایند که 

 این خود باعث افزایش و کامل کردن اطالعات قبلی آن ها شده است.

بی دانشجویان: دانشجویان اظهار داشتند قادر به پاسخگویی و آموزش دادن به افراد، خانواده و خودارزیا .3

جامعه شده اند چرا که بیشتر سواالتی که از آن ها می شده از قبیل تنظیم خانواده، مراقبت های مورد نیاز مادر 

ندن تئوری در جامعه قادر به و کودك و مشکالت بهداشت محیط را تا قبل از این کارآموزی با وجود گذرا

کارگیری آن نبودند ولی با استفاده از کارپوشه به شناسایی و پاسخگویی به نیازهای مردم نزدیك تر شده اند و از 

آن برای خود و خانواده و اطرافیان استفاده می کنند. ان ها محیط روستا را به علت پذیرا بودن مردم برای 

گیری دانشجو تجربه نمودند. برای مثال یکی از دانشجویان در باره مرکز اموزش یك محیط راحت برای یاد

ما در سعدآباد تنها مشکل جدی که داشتیم، مشکل محلی " :بهداشت روستای سعدآباد گرگان می نویسد

تا کشیکم در این خانه بهداشت  24صحبت کردن بود ... من خیلی این روستا را دوست داشتم. دلم می خواست 

لبته گرچه میزان مراجعه کننده کم بود، اما مثل یك بیمارستان در آنجا کارهای متفرقه مثل پانسمان، باشد. ا

 ."اندازه گیری فشار،پانسمان سوختگی هم انجام می دادیم
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ارزیابی مربیان گروه: دانشجویان در کارآموزی در عرصه به مهارت هایی رسیده بودند که تاکنون قادر  .4

دانشجویان این که یك مشکل بهداشتی را به صورت جامع برنامه ریزی و حل نمایند، تجربه  به انجام آن نبودند.

 نمودند. 

ارزیابی کارکنان مراکز بهداشت: در مصاحبه های به عمل آمده از مراکز بهداشتی تحت پوشش، اغلب  .1

تا بازدید از منزل، مسئولین مراکز بهداشت که دانشجویان برای کارهای بهداشتی مرکز از مدیریت یك مددجو 

روستا و ... ارتباط مستقیم با آن ها داشته اند اظهار داشتند دانشجویان پیگیر شده اند و عالقمند هستند و با 

 هدف یادگیری را دنبال می کنند. میزان غیبت و کم کاری آن ها کاهش یافته است. 

 ی نمودند مددجویان ،دانشجویان را برای مراقبت و آموزش با صالحیت ارزشیاب .6

 سایر پیامدها: .7

 بهبود درك دانشجویان نسبت به مشکالت بهداشتی جامعه خود، .أ 

 تقویت یادگیری،  .ب 

 رضایت خاطر دانشجویان از آموزش،  .ج 

 جذاب بودن یادگیری و محیط آموزش ،  .د 

 تغییر برداشت دانشجو از محیط یادگیری،  .ه 

برخی از فعالیتهای آموزشی همراه با  ارتباط مستمر با استاد، حمایت عاطفی و علمی از دانشجو، انجام .و 

  دانشجو

ترغیب نوآوری در دانشجویان، بومی سازی دانش، توانایی نوشتاری و کالمی، تقویت آنالیز موقعیت در  .ز 

 دانشجویان

 

سطح اثرگذاری )دانشگاه، کشوری، بین المللی(: اگرچه ظاهرا به دلیل گروه تحت پوشش سطح اثرگذاری در حد 

)مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر گرگان و گنبد( است اما به دلیل پراکندگی دانشجویان بعد  دانشگاه و استان

از دانش آموختگی تعدادی از آنان به استان های خود برمی گردند و  پیامدهای آن می تواند در حد کشوری هم 

 باشد.

 

 لمی در منطقه  نزدیك می کند.(انطباق سیاست های باالدستی )فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت  ع

کردن  سالمتجامعهوآماده و پایه آن دریافت و پاسخگوییبه نیازهای پاسخگوبیانگرکوریکولومیاستکهاساس آموزش

دانشجویان برای کار و ارائه خدمات بهجامعه می باشد و از الزامات مرجعیت علمی ایران پرورش نیروهای 

د واقف باشند، توانمندی برطرف کردن آن را داشته باشند، از تفکر توانمندی است که به نیازهای جامعه خو

انتقادی برخوردار باشند و برنامه ریزی در نظر گرفته شده در این فرآیند دانشجویان را با نیازهای استان خود 

 آشنا می سازد، روحیه سوالی ایجادمی کند و توانایی ایجاد حل مساله را در آن ها پرورش می دهد. 

 : جه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیندنتی

 نتیجه گیری کلی:



چالش عمده این رویکرد نیاز به  صرف وقت زیاد  مدیر گروه برای سرپرستی و هدایت دانشجویان می باشد.  -

بدیهی است که تنوعی از تکالیف یادگیری  به هدایت گر دائمی نیاز خواهد داشت. ارتباط و حضور استاد در 

صه های بهداشتی و اختصاص وقت برای دانشجویان برای اینکه پاسخگو بودن را در سطح خرد )کاروزی عر

 بهداشت جامعه یاد بگیرند( امری است که به انگیزه باالی معلمی و استقبال دانشجویان نیاز دارد.

از رویکرد یاددهی استفاده از سایر همکاران گروه در هدایت یادگیری های فراگیران و همچنین استفاده  -

( می تواند بر این چالش تا حد زیادی غالب آید.از  آنجائیکه  ارزشیابی  این (peer-to-peerیادگیری همتایان )

دوره به شیوه  های نوین اجرا می شود . و دانشجو می بایست در نهایت  در امتحان داپس و مینی سی ایکس و  

 فرصت  تبدیل کرده و  دانشجو  دنبال یادگیری می باشد . آسکی  ارزشیابی شود خود تهدید  ها را به 

 

معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی: به کرات ارائه شده است. تا کنون مقاالت متعددی 

برگرفته از این فرآیند آموزشی در همایش و سمینارهای کشوری  ارائه شده است. دو خالصه مقاله تحت 

آموزش مبتنی بر مورد "و  "وشه، ابزاری برای پرورش تفکر انتقادی، ارتقای یادگیری و ارزشیابی بالینیکارپ"عنوان

در اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سالمت،  "شیوه ای موثر در یاددهی یادگیری دانشجویان پرستاری

له با عنوان کارپوشه ابزاری برای پذیرفته شده است و دو مقا 89اسفند  1-3دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

آموزش پاسخگو: توجه به قومیت "هدفمند شدن یادگیری: ارائه تجربه موفق از گروه پرستاری بهداشت جامعه و 

و پاسخگویی به سواالت  1391در دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی اردیبهشت "در آموزش به بیمار

اهد در دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری بهداشت جامعه. بالینی رویکردی برای آموزش مبتنی بر شو

دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت سخنرانی   1391آذر  24-23چهارمین سمینار پرستار ، ماما و پژوهش 

 ارائه شده است.

با دارد. مستندات؛ مجموعه ای از عکس و فیلم تهیه شده، مصاحبه  :تاییدهای مربوطه و ارزشیابی فرآیند

تا  1381دانشجویان، پرسنل مرکز بهداشت، بازاندیشی ها، سواالت بالینی، بازدید منزل، معرفی مورد از سال 

که موید روند اصالحات در هدایت بالینی و حرکت به سمت آموزش پاسخگو می باشد، در دفتر  1391کنون 

وب سایت های معتبر از جمله وب  توسعه آموزش دانشکده موجود است. بسیاری از فعالیت های دانشجویان در

 سایت دانشکده منتشر شده است و می شود.

 

قابلیت تعمیم و اجراء  در سایر مراکز آموزشی: در سایر مراکز آموزشی و بهداشتی قابلیت اجرا دارد. بافت 

رفته  بهداشتی مراکز بهداشتی کشور تقریبا مشابه است لذا محدودیت خاصی برای تعمیم پذیری الگوی به کار

 در سایر مراکز کشور وجود ندارد.

 استمرار )استمرار اجرای فرآیند  در برنامه های جاری  آموزشی(: تا کنون ادامه داشته است و دارد.
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 رفآیند منتخب کشوری رد پنجمین جشنواره شهید مطهری 

 

در معاینات فیزیکی چشم برای  Study guideآماده سازی و بکارگیری عنوان فرآیند: 

 دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی
 پاداش صاحبان فرآیند همکاران : دکتر نگار برومند ، خانم لیال

 نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 گروه فرآیندی: دانشجویان پزشکی )کارآموزی( و اساتید

در در مانگاه چشم شروع شده و همچنان در حال  91-91تاریخ اجراء: این طرح از نیمسال اول سال تحصیلی 

 پیگیری  وادامه می باشد.

 حیطه فرآیندی : روشهای نوین آموزشی 

مقدمه: طراحی و تدوین  یك فرایند آموزشی را می توان تهیه نقشه های مشخص  به منظور دستیابی به اهداف 

دانش ها و مهارت ها به عنوان هدفهای آموزشی  دانست؛ به عبارت دیگر برای دستیابی به سلسله ای از 

آموزشی  باید مجموعه ای از فعالیت ها و روش های آموزشی را، قبل از تحقق آموزش پیش بینی و تنظیم کرد 

وطراحی آموزشی را می توان پیش بینی روش های مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش 

نست.  اموزش تکنیك های معاینات بالینی جزء الینفك اموزش پزشکی در ها، مهارت ها، و نگرش دانشجویان دا

 دنیا است، چرا که درمان نیازمند تشخیص وتشخیص صحیح نیازمند  معاینه دقیق بیماران است. 

 فرایند ذیل تالشی در جهت اصالح روند اموزش معاینات چشم در دانشجویان پزشکی است.

را ابزاری  Study guideدر آموزش پزشکی راهنمای یادگیری : یادگیری اهمیت آماده سازی وکاربرد راهنمای

کمکی در قالب یادداشت های چاپی و طراحی شده برای تسهیل یادگیری دانشجو تعریف نموده اند 

(LaidLaw×Harden به عبارت دیگر براساس این تعریف با کمك راهنمای یادگیری می توان تشخیص داد ،)

یادگیری شده است یا نه ؟ و به دانشجویان کمك می کند که یادگیری شان  در راستای  که آموزش ها منجر به

نتایج مورد انتظار باشد. و همچنین از فرصت های یادگیری پیش آمده بهترین استفاده را  برای آموزش 

 مهارتهای مورد نظر نمایند. 

Study guide ر انجام وظایف کسب نماید. و نقطه به دانشجو می گوید که چگونه میتوان تبحر الزم را د

آغازین یادگیری را که دانشجو براساس تجربیات خود بنا می کند، مشخص نموده و از همه مهمتر تکنیك هایی 

 را که احتماال منجر به یادگیری ثابت و پایدار می گردد، مشخص می کند.



تداوم آموزشی خود را در دوران تحصیل  اهمیت کاربردی راهنمای یادگیری در این است که دانشجویان توانایی 

یا حتی فراغت از تحصیل حفظ خواهند کرد. و با انتقال مسئولیت بیشتر به فراگیر )آموزش فراگیر محور (  

آموخته ها پایدار تر خواهد بود چرا که دانشجویان نیاز دارند تا یاد بگیرند که چگونه در حین کار و انجام وظیفه 

 نیز داشته باشند.  بیشترین یادگیری را

 نقش بالقوه استفاده از راهنمای یادگیری در تسهیل آموزش :

 باعث افزایش اشتیاق و توجه دانشجویان به موضوع مورد بحث می شود. -1

 مشخص نمودن محتوی برنامه اموزشی. -2

 همچنین دانش و مهارتی مورد نیاز را اشکار می کند. -3

 باعث تقویت تجربیات یادگیری می شود. -4

 در حیطه مهارت مورد نظر که باعث تعمیق یادگیری می شود.تفکر  -1

 انعکاس نظرات دانشجویان وثبت فعالیت ها در طول دوره که در راهنما طراحی شده است.  -6

استفاده از تجربیات و مستندات موجود: یدر طی سالهای گذشته  مطالعاتی در آموزش درمانگاهی دردانشجویان 

تجهیزات پزشکی، آموزش درمانگاهی و دانشجویان  "یکی از مطالعات تحت عنوان این دانشگاه انجام شده است. 

بود که با تاکید بر اهمیت تجهیزات و وسایل موجود در درمانگاه انجام شده و نتایج این مطالعه نشان داد   "

دانشجو را به وجود تجهیزات مناسب واستفاده از این تجهیزات  برای معاینات بیماران در آموزش درمانگاهی ، 

بررسی دیدگاه دانشجویان در  "سمت یادگیری فعال هدایت خواهد نمود و با بررسی مطالعه دیگر تحت عنوان 

این مطالعه نشان داد که اقدامات انجام شده در درمانگاه بیشتر جنبه درمانی داشتند  "خصوص درمانگاه جراحی

که هدف آن  "گاه دانشگاه  دوم دانشجویان پزشکیدرمان "تا آموزش درمانگاهی، مطالعه دیگر تحت عنوان 

ارزیابی یاددهی و یادگیری در درمانگاه بوده است، نشان داد که آموزش درمانگاهی گاه دانشجویان را با مواردی 

روبرو می سازد که پیش از این نه در کتاب درسی، نه در کالس و نه در بخش با آن مواجه شده اند. 

، مهم ترین نکات در یادگیری های درمانگاهی : اخذ شرح حال، "انی بیماران سرپایی دریادگیری رویکرد درم"

نانوشته های کتاب ها و درك درست از آنها ، نسخه نویسی، داروهای ترکیبی پوست، تئوری گوش و حلق و 

 بینی، یادگیری بیماریهای چشم، داروها و تشخیص های افتراقی بوده است.

ماهه حضور کاراموزان رشته  1برد انجام فرایند بر اساس نیاز سنجی : در طی دوره بیان مسئله وضرورت وکار

پزشکی در بخش چشم،اموزش دانشجویان به صورت: برگزاری کالس، کنفرانسهای علمی توسط اساتید، ویزیت 

 بیماران در درمانگاه چشم پزشکی و اورژانس می باشد نداشتن بخش چشم مجزا و کوتاه بودن مدت بستری

می باشند، باعث شده است که دانشجویان در طی  elective بیماران در بخش که عمده بیمارانغیر اورژانس  

ماهه کاراموزی کمتر اقدام به پرونده نویسی در بخش چشم نمایند. در درمانگاه چشم  نیز دانشجویان  1دوره

درمانگاه بدون ذکر جزئیات معاینه به  )مقطع کاراموزی( اساساً اقدام به پر کردن فرم های یکسان موجود در 

بیماروسوابق بیماری ها ی قبلی  ( PI,CC )صورت هدفمند، نموده وعمالً شرح حال با تاکید بر  شکایت اصلی

ثبت می گردد وارزیابی های انجام شده در پایان بخش جهت کنترول توانایی دانشجویان این مقطع در کسب 

ن می دهد که اموزش های ارائه شده در کسب مهارت های عملی تاثیر مهارت های عملی معاینات چشم، نشا
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کافی و ماندگار نداشته است ودربسیاری ازموارد ارزیابی این دانشجویان در بدو ورود به مقطع بعد )کارورزی( 

نشانگر تاثیر بسیار کم آموزشهای وقت گیر دوره کاراموزی می باشد. به همین منظور و با تاکید برآموزش 

دفمند معاینات چشمی در کاراموزان و نظم بخشیدن به روند و انجام معاینات چشم، اقدام به تهیه یك راهنما ه

شد تا کاراموزان در طی ویزیت بیماران ، معاینه را به صورت  study guideمعاینه تخصصی چشم  به عنوان 

 ثبت نمایند. دقیق تر انجام داده و اطالعات و یافته های حاصله را با دقت بیشتری

 هدف و هدف اختصاصی: 

هدف کلی: توانمند سازی دانشجویان جهت معاینات فیزیکی چشم و آماده سازی و کاربرد ابزار راهنمای 

 یادگیری

 اهداف اختصاصی: 

 تسهیل یادگیری دانشجویان با طراحی مجموعه از معیارها برای معاینات چشم-1

 ایی درمانگاه چشمنظم بخشیدن و هدفمند نمودن آموزش سرپ -2

 تداوم و پایداری بیشتر مهارتهای معاینات فیزیکی در دانشجویان -3

 (:Stud guideآماده سازی محتوای راهنمای یادگیری ) 

جهت طراحی راهنما از تجربیات عملی مجری طرح وفرم های تخصصی رزیدنتی بیمارستانهای سطح کشور از   

وامام خمینی اهواز استفاده شده است. در این فرم)به پیوست ارائه می شود( جمله  بیمارستان  لبافی نژاد، فارابی 

ابتدا مقدمه و مشخصات دموگرافیك بیماران شامل نام ، نام خانوادگی،سن،جنس و شغل بیمار وسابق  بیماری 

شکایت های قبلی، درمان های دارویی و سابقه جراحی و سوابق فامیلی بیماری درج می شود. در بخش بعدی فرم 

بیمارثبت می شود. سپس معاینات خارج چشمی شامل بررسی پلك ها، مژه ها، ملتحمه و  PIو CC)اصلی )

( قید می گردد. معاینه بعدی کنترول حرکات چشم هاست. در External Examمردمك  به کمك چراغ قوه )

طاق قدامی ولنز بررسی و اطال پلك ها، مژه ها، ملتحمه، قرنیه،اسکلرا،مردمك،ا:Slit Lampمعاینه با دستگاه 

( : ارزیابی رفلکس قرمز ته چشم Fundus Examinationعات در فرم درج خواهد شد.در معاینه ته چشم )

(Red Reflex .وارزیابی ته چشم شامل وضعیت سر عصب بینایی، عروق شبکیه وماکوال انجام وثبت می شود )

انجام ودرج می گردد. در   Confrontationاینه با تکنیك (،معVisual Fieldدر بخش ارزیابی میدان بینایی )

 انتهای فرم ، تشخیص،تشخیص های افتراقی ودرمان قید می شود.

روش اجرا: درجلسه توجیهی ابتدای بخش  توضیحات کافی در مورد دالیل اجرای طرح وتکنیك پر کردن فرم 

عاینات چشم به خصوص معاینات مردمك به کاراموزان داده می شود. در این جلسه به اهمیت یادگیری م

،حرکات پلك، حرکات چشم و ته چشم به عنوان بخشی از معاینات عمومی بیماران و مشترك بودن بسیاری از 

عالئم چشمی در بیماریهای داخلی ،اطفال ،مغز واعصاب و اورژانس های چشمی و.. اشاره شده و از کاراموزان 

ر معاینه بیماران در طی ماه را در فرم های معاینه مشخص نمایند. با درخواست می شود که مشکالت تکنیکی د

فرم در  8-12فرم در هرجلسه درمانگاه و 2-3بررس فرم های پر شده توسط هر یك از کاراموزان در طی ماه ) 

رار می ماه ( روند تغییرات احتمالی ایجاد شده در توانایی عملی معاینه بیماران وشرح حال گیری مورد ارزیابی ق

روزوهر روز با استاد مربوطه )بر اساس برنامه  3گیرد. دانشجویان در طی مدت حضور در بخش، هرهفته 



روز در فرم های غیراختصاصی و یك 2اموزشی بخش( در درمانگاه حاضر شده ومعاینات انجام شده را در طی 

ه به اصل فوق ،ارزیابی و مقایسه روز در  راهنما تخصصی)به پیوست ارائه می شود( ثبت می نمایند. با توج

 تکنیك های اموزش معاینات بالینی در پایان بخش امکان پذیر خواهد بود.

میزان رضایتمندی کاراموزان )کتبی و بدون درج نام  -1درپایان بخش نتایج حاصله از این فرایند به دو طریق : 

ی توانایی معاینه بیماران در درمانگاه ، مورد ارزیابی ارزیابی تغییر نگرش و توانایی کاراموزان : باارزیاب-2دانشجو(

 قرار میگیرد.

دردرمانگاه بعد از ارزیابی فرم معاینه پر شده توسط دانشجویان، بالفاصله جهت اصالح معاینات فیدبك داده  

 شده ونتایج حاصله در نمره پایان ماه دانشجو تاثیر داده می شود. 

 21نگاه چشم انجام شده و همچنان در حال پیگیری می باشد و تا کنون این طرح یك نیمسال تحصیلی در ما

 کاراموز در این طرح شرکت نموده اند.

نتایج: پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند: برای ارزشیابی نظر دانشجویان نسبت به رضایت از روش  

موزان بصورت  پرسشنامه کتبی و بدون در درمانگاه ،میزان رضایتمندی کارآ Study guideجدید آموزشی 

 .درج نام دانشجو مورد سنجش قرار گرفت 

سوال جهت ارزیابی کارآموزان در سطوح دانش ،نگرش ،مهارت و در نهایت مقایسه تاثیر  1پرسشنامه محتوی 

 (  این راهنما در آموزش مهارت نسبت به روش های روتین معاینه چشم می باشد.)پرسشنامه  پیوست می باشد

 نتایج حاصل شده براساس نظر سنجی به شرح زیر است:

 % از کارآموزان اظهار نمودند که هدف کار انجام شده را بهتر درك نموده اند.91در پاسخ به سئوال اول: 

% اظهار داشتند که با این روش 91در پاسخ به سئوال دوم)در خصوص ماندگاری اموزش معاینه فیزیکی(: 

 ذهن بیشتراست.ماندگاری اموزش در 

کارآموزان اظهار نموده اند که  3/2در پاسخ به سئوال سوم)درخصوص کیفیت مطالب آموخته شده(: مجموعا 

 کیفیت مطالب آموخته شده با این روش بهتر است.

% رسیدن به مهارتهای معاینه در این روش را 81در پاسخ به سئوال چهارم)تسهیل اموزش معاینه فیزیکی(: 

 یابی کرده اند.راحت تر ارز

% از کارآموزان رضایت 91در پاسخ به سئوال پنجم)موثر بودن این روش  در مقایسه با آموزشهای روتین قبلی( 

 مندی خود را ابزار نموده اند.
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 پیامدهای آموزشی مفید حاصل از اجرای فرآیند:

 بهبود انجام معاینات فیزیکی دانشجو -1

 بهبود درك دانشجو از مهارت معاینات آموزش داده شدهاستفاده از راهنمای یادگیری  در  -2

 تسریع فرآیند آموزش سرپایی و درمانگاهی -3

 ماندگاری بهتر معاینات آموزش داده شده که بصورت هدفمند و منظم انجام شود -4

از جمله پیامدهای مهم اجرای طرح، رضایت بیشتر دانشجویان از  این روش نوین آموزشی است. مبنای علمی  

بر فرآیند یادگیری است و از نقاط قوت آن نیازسنجی مناسب قبل از اجراء  می  Study guideاستفاده از قوی 

 باشد.

سطح اثرگذاری) دانشگاه، کشوری، بین المللی(: طراحی و اجراء این فرآیند در برخی از سطوح زیر دارای تاثیر  

 مثبتی بوده است

اعضاء گروه در نظم بخشیدن به روند انجام معاینات چشم و درسطح بخش یا گروه: اجرای فرآیند حاضر به 

 فراگیر محور کمك نموده و با تاکید بر آموزش هدفمند فواید زیادی دارد.

درسطح دانشکده: گروههای آموزشی دیگر می توانند جهت معاینات راهنمای معاینه یا راهنمای تشخیص و 

 درمان و یا راهنمای ... طراحی کنند

توفیق اجرای فرآیند در سطح دانشگاهی این راهنمای معاینات می تواند به عنوان الگو برای سایر با توجه به 

 دانشگاه ها مطرح شود.

درسطح کشور: راهنمای یادگیری معاینات فیزیکی چشم یك الگوی عملی برای استفاده در دانشگاه های علوم 

 پزشکی کشور خواهد بود.

 یند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیك می کند.(انطباق سیاست های باالدستی )فرآ 

هدف از 
آموزش 
معاینات  
را بهتر 
درک 
 کردم

ماندگاری 
مهارتهای 
آموزشی 
در ذهن 
 بیشتر بود

کیفیت 
مطالب 
آموخته 

شده دراین 
روش 
 بهتر بود

رسیدن به 
مهارتهای 
معاینه  
دراین 
روش 

راحت تر 
 است 

اثر بخشی 
study 

guide را

نسبت به 
روشهای 
روتین در 
آموزش 
معاینات  
بیشتر 
 میدانم

55 خیلی موافقم 57.1 33.3 42.8 42.8

40 موافقم 38 33.3 42.8 52.3

5 فرقی ندارد 4.7 28.5 11.7 4.9

0 مخالفم 0 4.7 2.7 0

0 بسیار مخالفم 0 0 0 0
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برای رسیدن به مرجعیت علمی نیاز به مدرسان توانمند، دلسوز و با انگیزه است که نیازها را ردیابی کرده و 

آموزش را به سمت برطرف کردن آنها سوق دهند و از سوی دیگر دانشجویان را بر اساس تغییر در نگرش و 

داوم و پایداری آموزش راهنمایی کنند تا با تالش و کوشش به جایگاه علمی مناسب برسند و بتوانند پاسخگوی ت

نیاز جامعه باشند. زیرا برای رسیدن به مرجعیت علمی باید آموزش و پژوهش در جهت نیازهای جامعه و در 

 درجه اول، منطقه باشند.

 معرفی چالشها و موانع اجرای فرآیند:

نع اجرای این فرآیند تغییر عادت های اساتید است که بیشتر توجه اساتید در درمانگاه ها و طب سرپایی به از موا

نکات محتوایی بیماری و مباحث نظری می باشد. الزمه اجرای خوب این روش ان است که فرصت کافی جهت 

به تغییراتی جهت به  روز بودن آن  اجرای این طرح وطرح های مشابه در درمانگاه وجود داشته باشد.تحقیقاً نیاز

 احساس می شودوایجاد این تغییرات ، همفکری بیشتر همکاران را می طلبد .

 تائیدیه های مربوطه:  

ارائه گزارش به همکاران و تائید همکاران گروه آموزشی، و نظرسنجی از دانشجویان که بصورت کتبی توسط 

 یادگیری آنان می باشد.  پرسشنامه انجام شد، نشان دهنده بهبود روند

 قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی: 

بازخوردهای دریافت شده پس از اجرای این فرایند در طی دوره انجام طرح، نشانگر اشتیاق و تمایل دانشجویان 

نتایج اثر  به استمرار این روند آموزشی بود. امید است با حمایت ریاست ،دانشکده و معاونین آموزشی و گزارش

 بخش آن ، قابل تعمیم به مراکز آموزشی جهت آموزش سرپایی و درمانگاهی باشد.

 
ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور  ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسیعنوان فرآیند: 

 دانشجویان با نیازهای واقعی جامعه پژوهشی-افزایش تطابق توانمندی های آموزشی

همکاران:  ناصر بهنام پور، هاشم حشمتی، محمد رضا قنبری، محمد جواد کبیر، کوروش اعتماد، صاحبان فرآیند و 

 انیس عباسی، عباسعلی ساری، نرگس رفیعی، عبدالرحمن چرکزی، زهرا مقدم، درسا مقصودلو، سمیرا ژاله

 محل اجرای فرآیند : گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت  

 پزشکی گلستاننام دانشگاه : دانشگاه علوم 

 گروه فرآیندی : دانشجویان رشته بهداشت عمومی مقطع کارشناسی ناپیوسته

 ( 88) اولین دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ورودی های 91و 89تاریخ اجرا : سالهای 

( شاخه ای از علوم بهداشتی است. دانش Public Health B.Sمقدمه و بیان مسأله: بهداشت عمومی)

کنند. دانش آموختگان این  ان آن در جهت حفاظت، ارتقاء و بازسازی سالمت افراد جامعه فعالیت میآموختگ

ای از اعتقادات، علوم و مهارت هایی باشند که بتوانند در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء  رشته باید مجهز به مجموعه

کت در جهت اهداف و راهبردهای سالمت جامعه تالش نمایند. عالوه بر توانمندی های مورد نیاز برای حر
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تواند به صورت ادغام یافته ارائه شود، لذا  بهداشت عمومی،  با توجه به این که خدمات بهداشتی می

ای  آموختگان این رشته بایستی اطالعات و توانمندی های الزم را به صورت چند پیشه دانش

«Multidisciplinary »آموختگان رشته بهداشت عمومی در حرفة آیندة خود در جامعه  کسب نمایند. دانش

 را برعهده خواهند داشت. آموزشی، پژوهشی، مراقبتی و اجرائینقش های 

درمان های موفقیت آمیز بیماری   اهمیت رشته بهداشت عمومی و اهمیت توانمند سازی فارغ التحصیالن آن:

تیك ها، پیشگیری و کنترل بیماری هایی مانند سرخك، سیاه سرفه، پولیو و سرخجه در های باکتریایی با آنتی بیو

کشورهای پیشرفته صنعتی جهان و تعداد از کشورهای در حال توسعه در قرن گذشته، یك خوش بینی کاذب در 

اولویّت اوّل قرار  زمینه رهایی از بیماری های واگیر را به وجود آورده بود به طوری که بیماری های غیر واگیر در

گرفتند.ولی پدیده هایی مانند مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیك ها، تغییرات ژنتیکی عوامل بیماریزا، پیدایش و یا 

پیدایش مجدد عوامل میکروبی در زمان ها و مکان هایی که انتظار نمی رفت، این آینده درخشان رهایی نسبی از 

کرده است و نگرانی های زیادی را به بار آورده است.کوتاه شدن فواصل بیماری های واگیر را تیره و تار 

جغرافیایی به دلیل سرعت انتقال بین المللی انسان، تغییر در شیوه های تولید، شیوه ی زندگی انسان و تغییرات 

یوه زندگی اکولوژیکی را می توان از عوامل بسیار مهم و مؤثر برگشت عوامل عفونی دانست. به دلیل تغییر در ش

بسیاری از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی عروقی، دیابت ،سرطان ها و... اپیدمی شده اند. از طرف دیگر 

علی رغم پیشرفتهای تماشایی زیست پزشکی و هزینه های گزاف آن، میزان مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و 

روز بدبینی پیرامون پزشکی را فراگرفته و پزشکی مورد نیز امید به زندگی آن ها بدون تغییر مانده است و ام

عمل کنونی به دلیل ناتوانی در درمان برخی بیماریها مانند سرطانها و ایدز کم کم زیر سوال رفته و از آن انتقاد 

می شود. این حقایق تلخ بار سنگینی را بر دوش سیستم بهداشتی گذاشته است و اهمیّت داشتن نیروهای 

انمند به منظور پیشگیری از فجایع بهداشتی ، اپیدمی های مرگبار و در صورت بروز مقابله سریع با بهداشتی تو

تربیت نیروی انسانی کارآمد و مؤثر از جمله وظایف اصلی  آنها را بیش از هر زمان برجسته ساخته است.

افزایش کیفیت نظام آموزشی دانشگاه ها است و توجه به کیفیت آموزش از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا 

به عنوان اثرگذارترین عامل توسعه در کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر عدم کارآیی نظام آموزشی 

عالوه بر این که مسائل و مشکالتی را برای دانشجویان ایجاد می کند، زیان های فراوانی نیز برای کشور در 

یان علوم پزشکی و بهداشت به دلیل حساسیّت شغلی و ارتباط برخواهد داشت، اما در این بین کارآیی دانشجو

مستقیم با سالمت جامعه از اهمیّت ویژه ای برخور دار است زیرا عملکرد ضعیف آنها بعضاً عواقب تلخ و جبران 

شواهد گویای این موضوع است که فارغ التحصیالن  رشته  بهداشت عمومی در حال  ناپذیری را موجب می شود.

مالً پاسخگوی نیازهای شغلی تعریف شده نیستندکه این امر بیانگر آن است که آموزش هایی که در حاضر کا

دانشگاه ها داده می شود همگام با نیازهای جامعه و سیستم بهداشتی، متحول نشده است. بخصوص زمانیکه 

به تبع آن تغییر می کند،  نیازهای سالمت دائماً در حال تغییر و توسعه بوده وشرح وظایف دانش آموختگان  نیز

مشکالت عدم همخوانی  کامل سرفصل های دروس  این بازخوانی برنامه آموزشی ضرورت بیشتری پیدا می کند.

ارائه شده با نیازهای واقعی جامعه به عنوان یك مشکل رشته بهداشت عمومی با عنایت به دالیل فوق الذکر ، 



ارغ التحصیالن در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی به عنوان یك از سوی دیگر توانمند سازی ف مطرح می باشد.

نیاز جامعه ودر راستای وظایف جدید تعریف شده برای این دانش آموختگان وهمسو با اهداف کشور در زمینه  

نقشه جامع سالمت ومرجعیّت علمی در منطقه  به عنوان یك ضرورت جدی مطرح می باشد. لذا این فرآیند با 

تقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی های  هدف ار

 پژوهشی  دانشجویان  با نیازهای واقعی جامعه طراحی و اجرا شد.-آموزشی

 هدف و اهداف اختصاصی:

افزایش تطابق توانمندی  هدف کلی: ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور

 پژوهشی  دانشجویان  با نیازهای واقعی جامعه-های  آموزشی

 اهداف اختصاصی:

ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی  -1

 پژوهشی  دانشجویان در حیطه آمار زیستی و روش تحقیق-های  آموزشی

آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی  ارتقاء برنامه -2

 پژوهشی  دانشجویان در حیطه آموزش بهداشت و ارتباطات-های  آموزشی

ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی  -3

 ان در حیطه مدیریت و برنامه ریزیپژوهشی  دانشجوی-های  آموزشی

ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی  -4

 پژوهشی  دانشجویان در حیطه تغذیه و بهداشت  مواد غذایی-های  آموزشی

فزایش تطابق توانمندی ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور ا -1

 پژوهشی  دانشجویان در حیطه مبارزه با بیماریهای واگیر-های  آموزشی

ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی  -6

 پژوهشی  دانشجویان در حیطه مبارزه با بیماریهای غیر واگیر-های  آموزشی

آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی  ارتقاء برنامه -7

 پژوهشی  دانشجویان در حیطه بهداشت  باروری-های  آموزشی

ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی  -8

 ه بهداشت کودکان و مدارسپژوهشی  دانشجویان در حیط-های  آموزشی

ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توانمندی  -9

 پژوهشی  دانشجویان در حیطه اصول خدمات بهداشتی-های  آموزشی

مندی ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی  به منظور افزایش تطابق توان -11

 پژوهشی  دانشجویان در حیطه بهداشت محیط و حرفه ای-های  آموزشی

 

روش اجراء : با عنایت به فاصله ی بین انتظارات حرفه ای از فارغ التحصیالن رشته بهداشت عمومی در نظام 

درمانی و محتوای آموزشی موجود در کوریکولوم آموزشی این رشته و نظر به این که -ارائه خدمات بهداشتی
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بهداشت عمومی داشته و دارای  اکثر اعضای هیأت علمی و کارشناسان آموزشی گروه، زمینه تحصیل در رشته

سابقه فعالیت در عرصه های مختلف نظام سالمت هستند؛ پس از شروع به تحصیل اولین دور ه کارشناسی 

ناپیوسته  بهداشت عمومی و بررسی نیازهای آموزشی، پژوهشی و شغلی دانش آموختگان، انگیزه ی تغییر برنامه 

رار گرفت. پس از طرح موضوع در بین صاحب نظران و استفاده مدّ نظر ق 88-89آموزشی دوره در سال تحصیلی

از تجربیات مسئولین بهداشتی استان به عنوان کسانی که از خدمات فارغ التحصیالن بهداشت عمومی استفاده 

می نمایند، مقدمات اولیه تغییر برنامه در گروه فراهم و در ترم دوم آموزشی دانشجویان نخستین تغییرات با 

 برخی از درس ها در آرایش دروس دوره با تصویب شورای آموزشی دانشکده اعمال گردید.  جابجایی

جلسه رسمی با حضور اعضای هیأت علمی گروه شامل تخصص های آمار زیستی، آموزش  1در این راستا حداقل 

وژی و بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، حشره شناسی پزشکی با زمینه بهداشت عمومی، اپیدمیول

همچنین کارشناسان گروه  با گرایش های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی، مامایی و آمار که 

تجربه فعالیت در سیستم بهداشتی درمانی را دارا بودند و در کارآموزی دانشجویان نیز فعالیت داشتند ،برگزار 

ته و همچنین در حین جلسات مصاحبه  و مشاوره شد. در بعضی از جلسات تعدادی از دانشجویان نیز حضور داش

های تلفنی با کارشناسان خبره در سیستم بهداشت و درمان در سطح استان و وزارتخانه صورت گرفت. در این 

جلسات با روش بحث گروهی متمرکز توانمندی های مورد نیاز فارغ التحصیالن رشته بهداشت عمومی جهت 

د. در مرحله بعد، نیازهای حرفه ای دانش آموختگان بهداشت عمومی از انجام وظایف شغلی آینده مشخص ش

حیطه مشخص و براساس آن عالوه بر تغییر آرایش دروس دوره، دو تغییر مهم  11دیدگاه این گروه خبره در 

 زیر نیز در برنامه آموزشی گروه تصویب و پس از تأیید دانشکده اجرا شد.

 الف( برگزاری امتحان جامع:  

حیطه آموزشی برای امتحان جامع مشخص و تعداد سواالت هر  11مع بندی نظرات کارشناسی گروه خبره، با ج

 حیطه به شرح ذیل مشخص گردید:

 سوال (  21آمار زیستی و روش تحقیق)- 

 سوال ( 21مدیریت و برنامه ریزی)–

 سوال( 21تغذیه و بهداشت  مواد غذایی) –

 سوال( 21ر)اصول اپیدمیولوژی بیماریهای واگی –

 سوال(  11اصول اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر) -

 سوال(  21آموزش بهداشت و ارتباطات)–

 سوال( 21تنظیم خانواده ()–بهداشت  باروری )مادران –

 سوال( 21بهداشت کودکان و مدارس)-

 سوال(  21اصول خدمات بهداشتی) -

 سوال(  11بهداشت محیط و حرفه ای )–

 دقیقه زمان  پاسخ دهی(  211سوال و  211)جمعاً 



بر اساس توانمندی های مورد نیاز فارغ التحصیالن بهداشت عمومی، منابع علمی به دانشجویان معرفی شد. در 

جلسه آخر اساتید طرح کننده طبق نظرات این گروه خبره مشخص و مصوب شد موارد مطرح شده در جلسات، 

برای طرح سوال رسانیده شود. همچنین زمان تحویل سواالت از اساتید مشخص و  به اطالع اساتید و مدرسین

پس از دریافت سواالت، دفترچه سواالت آزمون تنظیم شد و پس از پایان ترم سوم و قبل از ورود دانشجویان به 

ان اطالع دوره کارآموزی آزمون برگزار شد. در ضمن وجود امتحان فینال قبل از شروع کارآموزی به دانشجوی

 رسانی شد.

 ب( ارائه پایان نامه

پس از تصمیم گروه برای گذرانده شدن پایان نامه به وسیله دانشجویان  کارشناسی ناپیوسته برنامه ریزی اولیه 

انجام ومقرّر شد درس روش تحقیق دانشجویان برای آمادگی بیشتر در ترم دوم ارائه شده ودانشجویان در 

یان نامه خود را ارائه نمایند. هر پایان نامه دارای استاد راهنمای تعریف شده واستاد ابتدای ترم سوم موضوع پا

 مشاور می باشد. عنوان به همراه نام استاد راهنما در گروه مطرح شده وپس از تایید اجرایی شده است.

 م به گام اجرا می نمود. در مرحله بعد هر دانشجو با مراجعه به اساتید راهنما و مشاور، مراحل انجام تحقیق را گا

پس از اتمام پایان نامه وتایید استاد راهنما برای دفاع، دانشجو از پایان نامه خود دروقت تعیین شده با رعایت 

 ضوابط تعریف شده گروه، دفاع نموده است.

 پیامدهای اجرا و محصول یا برون دادهای فرآیند :  :نتایج -11

موجود و وضعیت مطلوب و تدوین برنامه آموزشی کارآموزی بر مشخص شدن شکاف علمی بین وضعیت  -1

 اساس این نیازها 

به دلیل مرور محتوای آموزشی نظری توسط دانشجویان و عدم نیاز به آموزش محتوای آموزشی نظری  -2

توسط مربیان در دوره کارآموزی در عرصه، فرصت بیشتری برای ارائه مطالب جدید متناسب با انتظارات حرفه 

 ای فارغ التحصیالن و ارتقاء توانمندی های دانشجویان در اختیار مربیان قرار گرفت.

 اصالح برخی از طرح درس ها به منظور هماهنگی بیشتر محتوی با نیازهای حرفه ای در نظام ارائه خدمت. -3

 آشنایی کاملتر دانشجویان با دستورالعمل های موجود در نظام ارائه خدمت.-4

 کاهش دغدغه های مسئولین آموزشی در کسب حداقل استانداردهای آموزشی و یادگیری  -4

 آمادگی دانشجویان جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد -1

آشنائی دانشجویان با تحقیق در جامعه و فیلدهای یهداشتی درمانی به منظور شناسایی مسائل مبتالبه و ارائه -6

 پیشنهاد تحقیقاتی

پایان نامه دانشجویی برای فارغ التحصیالن یك  21)انجام  -یك پروژه تحقیقاتی به عنوان پایان نامهانجام -7

 دوره(

 مقاله در مجالت، همایش ملی و بین المللی از همان پروژ ه ها 6چاپ و پذیرش  -8

 سطح اثرگذاری )دانشگاه، کشوری، بین المللی( : 

 در سطح دانشگاه:
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یان نسبت به برنامه آموزشی دوره وآمادگی بیشتر آنان جهت شرکت در آزمون های  الف : تغییر باور دانشجو

 تحصیالت تکمیلی

 ب: ارتقاء عملکرد آموزشی دانشجویان که به تبع آن افزایش توانمندی 

 ارتقاء نظام سالمت استان با ورود این نیروهای توانمند و تربیت شده با اولویت نیازهای استان -ج

 یه تحقیقاتی در دانشجویان  رشته بهداشت عمومی والقائ آن به سایر دانشجویان: ایجاد روح-د

 افزایش طرح های تحقیقاتی دانشجویی-ه

 درسطح کشوری:

با در اختیار گذاشتن این تجربه نسبتاً موفق به سایر دانشگاه های کشور می توان توانمندی های فارغ التحصیالن 

 و گام بزرگی جهت ارتقاء نظام سالمت کشور برداشت. بهداشت عمومی کشور را ارتقاء بخشید

 انطباق با سیاست های باالدستی ) فرآیند تا چه حد با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیك است( -12

در طراحی برنامه جامع سالمت  توجه خاص به آموزش پاسخگو  ایجاد روحیه پژوهش محوری در دانشجویان 

شده در برنامه آموزشی دوره کاشناسی نا پیوسته در چهارچوب برنامه ذکر شده  تاکید شده است.تغییرات ایجاد

بوده ودر صورت فراهم شدن شرایط منجر به تربیت نیروهایی خواهد شد که پاسخگوی نیاز های واقعی جامعه 

 باشند.

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند :

متحان جامع بدلیل اینکه این برنامه در دانشگاه برای اولین اجرا می شد و مقاومت اولیه دانشجویان با برگزاری ا -1

 دردانشگاه ها دیگر وجود نداشت.

 چالش در فضای آموزشی دانشکده  به دلیل مقاومت دانشجویان با برگزاری امتحان جامع -2

ان در راستای انجام افزایش فشار کاری اعضاء هئیت علمی گروه به دلیل راهنمایی و ارائه مشاوره به دانشجوی -3

 پروژه های تحقیقاتی

 عدم مشارکت و بی عالقگی مسئولین بهداشتی جهت شرکت در جلسات   -4

 کمبود نیروی انسانی )اعضاء هئیت علمی( -5

 ف رصت محدود دانشجویان در اتمام به موقع پایان نامه به دلیل ماهیت پروژه انتخابی -6

 مجامع علمی:معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه در  -14

مقاله در کنگره های ملی و بین المللی، دو مقاله پذیرفته شده و  3تنها بخشی از برون دادهای این فرآیند شامل 

 تعدادی مقاله در مرحله داوری و نگارش قرار دارد.  

 پایان نامه  به عنوان عملکرد گروه و قابل استناد علمی 21دفاع از 

 آیند :تاییدهای مربوطه و ارزشیابی فر

 گروه آموزشی بهداشت عمومی -

 معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت گرگان -

 وجود برنامه مدون برای اجرای امتحان فینال -

 پایان نامه به عنوان سند 21وجود  -



 وجود صورت جلسات در گروه -

د بر اساس نیاز نظام سالمت کشور قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی: با توجه به این که این فرآین 

 طراحی و اجرا شد، از قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی برخوردار است.

استمرار ) استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی(: تغییر اتخاذ شده بعنوان سیاست های گروه  

 ی دانشجویان بعدی نیز اجرا  میشود. پذیرفته شده، نقاط قوت و ضعف آن شناخته شده است و  برا
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 رفآیند منتخب کشوری رد چهارمین جشنواره شهید مطهری
 

 بهه عنهوان ابهزاری بهرای پهرورش تفکهر نقادانهه        "بازاندیشی"استفاده از عنوان فرآیند: 

 "حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا"اساس آموزه های دینی بر دانشجویان پرستاری

 دکتر لیال جویباری، دکتر اکرم ثناگو همکاران: مسلم حسام، علیرضا شریعتی :صاحبان فرآیند

 دفتر ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان : محل اجرای فرآیند

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان : نام دانشگاه

 دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان: گروه هدف فرآیندی

 (1388تاریخ اجرا )مدت اجرای فرآیند(: پنج ترم متوالی )از شهریور 

در آموزش پرستاری، بازاندیشی یا رفلکشن یعنی تفکر نسبت به تجربیات بالینی که جهت ارتقا یـادگیری  مقدمه: 

شـود.این فکـر را    شود. اشاره به فکر کردن در باره اقداماتی است که در پرستاری بالینی اتخاذ مـی  بکار گرفته می

. چیزی بیش از صرفاً فکـر کـردن در   توان به صورت نوشته در آورد. رفلکشن یك رویکرد سیستماتیك است می

 باره چیزی است و یك فرایند فکری است.

هایشـان در محـیط بـالینی بـاز      آغاز ایده در خصوص این موضوع به توجه به توصـیف دانشـجویان از یـادگیری   

ار برای گردد. چون استاد با این دانشجویاندر بخش بالینی حضور ندارد لذا از نوشته های رفلکتیو و بدون ساخت می

 شود. تقویت ارتباط استفاده می

ها به عنوان شاهد و مدرکی از انجام کـار دانشـجو از آنچـه مشـاهده کـرده یـا مهـارت کسـب کـرده           یادداشت

هـا بـه نکـات     هایـآن  توانـد بـر اسـاس یادداشـت     های دانشجویان، استاد می باشد. در بازنگری یادداشت است،می

ها پی ببرد. در این نوع فعالیت یـادگیری، بـازخورد    های اختصاصی رشته آن کلیدییادگیری دانشجو و یا نیازمندی

 شود. استاد به عنوان یك قضاوت بالینی معرفی می

هر حرفه ای نیاز به تولید دانشبر اساس یافته های آمـوزش و بـالین خـود دارد. دانشـجویان نیـاز بـه فراگیـری        

توانند دانشجویان  خود و برگرفته از بالین دارند. مربیان میهای رفلکتیو و دانش نهفته در تجربیات شخصی مهارت

هـای حرفـه ای و    شان را با گسترش دامنه بالین، ترغیب به خودارزیابی و توسـعهمهارت  راکمك کنند و یادگیری

آنـالیز  دهد تا تجربیات خود را به طور نقادانه  رفلکتیو تقویت نماند.نوشتن توأم با بازاندیشی به فراگیران اجازه می

 تری داشته باشند. نمایند و یادگیری عمیق

http://www.jouybari.blogfa.com/post-4899.aspx


کارگیریتمرینات رفلکشن در گروهپرستاری بهداشت کودك و خانوادهدانشگاه علـوم پزشـکی    تجربه چهار ترم به

 شود )در ترم جاری نیز این فرآیند ادامه دارد(. گلستان در این برنامه ارائه می

صوص رویدادهای بالینیکارآموزی در عرصه پرستاری مـادران  در خ "مهارت فکری رفلکتیو"هدف کلی: پرورش 

 و نوزادان و پرستاری کودکان

 اهداف اختصاصی:

 بر یادگیری بالینی از دیدگاه دانشجویان reflective journal writingبررسی اثر  .1

 بر اساس الگوی ارائه شده  "reflective journal writing"بررسی کیفیت   .2

 روش اجرا :

 برنامه مراحل تحولی زیر را پشت سر گذارنده است.شکل گیری 

 طراحی در گروه و جلسه گروه؛ .1

 نیازسنجی از گروه هدف  .2

 های آموزش رفلکشن و انتخاب مدل گیبس  بررسی متون و منابع موجود ، بررسی مدل .3

 جلسه در گروه و تدوین برنامه آموزشی .4

عرصـه پرسـتاری کودکـان و مـادران و نـوزادان      برگزاری کارگاه: قبل از ورود دانشجویان به کارآموزی در  .1

 برگزارشد.  2کارگاهی برای آشنایی دانشجویان با بازاندیشی هدایت شده

آموزش بازاندیشی بخشی از کارگاهی است که در هر ترم قبل از ورود فراگیران به عرصه هـای مـذکور برگـزار    

چگونگی تکمیل الگ بوك، کارپوشه، گزارش نویسی، اخالقیات،مقررات بـالینی  "شود. مباحث این کارگاهشامل  می

رفلکتیـو  "بـرای اولـین بـار مبحـث      1388باشـد امـا در تـرم مهـر      می "ها ... و پوشش دانشجویان، تکمیل پروژه

 به مباحث اضافه شد.  "ژورنالینگ 

مطـابق  (1988چرخهتفکر بازاندیشی یا تأمل عمیق گیبس )ماژول آموزشی: در ابتدای شروع برنامه از الگوی  .6

 مراحل زیر برای آموزش استفادهشد:

 اتفاقی افتاد؟ توصیف: چه -

 کنید؟ کنید و احساس می می چه چیزی فکر -

 ارزشیابی: چه چیزی در باره آن تجربه خوب بودو بد بود؟ -

 توانید برای خودبسازید؟ آنالیز: از این موقعیت چه معنایی می -

 توانید انجام دهید؟ نتیجه گیری: چه کاری دیگری می -

 دهید؟ ه کاری شما انجام میبرنامهعملیاتی/ اقدام: اگر دوباره اتفاق بیفتد چ -

  .هدف از این برنامه بهعنوان یك استراتژی یادگیری به دانشجویان گفته شد 

 .رویکرد به ژورنالینگ پیشنهاد شد 

  .منابع تکمیلی برای ژورنال نویسی فراهم شد 

                                                           
2Guided reflection 

http://jouybari.blogfa.com/post-2891.aspx
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 .معیارهای ارزیابی فراهم شد 

در آموزه های دینی بر آن شدند تا بـه جـای   .پس از یك ترم اجرای این برنامه صاحبان فرآیند با تأمل و غور 7

استفاده از الگوهای غربی از آموزه های ناب و اصیل دینی استفاده شود. لذا فهرستی از آیـات و احادیـث کـه بـه     

 بازنگری در عملکرد روزانه اشاره دارد، تهیه شد و بر اساس آن مدل دینی بازاندیشی ارائه گردید.

همان معنای بازاندیشی رفلکشن و نوشتن روزانه آن در کارپوشـه را   "ل أن تحاسبوا حاسبوا أنفسکم قب"از نظر ما 

کنند هر انسانی باید به تجربیات خودش نگاه کند و ببینـد در آن   داد. همان گونه که احادیث دینی توصیه می می

گیـبس از مـدل    کـرد و ... لـذا بـه جـای اسـتفاده از مـدل       تجربه چه کرده است چه یاد گرفته است چه بایدمی

 بازاندیشی بر اساس حاسبو قبل ان تحاسبو در ترم های بعدی استفاده شد.

و ضرورت آن برای عملکرد بالینی مورد بر  "نوشتن رفلکشن"در برنامه آموزشی برگزار شده سعی شد تا اهمیت 

را نیسـت. اگـر   اساس آموزه های دینی تاکید قرار گیرد. تاکید شد نوشتن رفلکشن فقط توصیف کردن یك مـاج 

دهـد. بگوییـد    ها و موفقیـت را نشـان مـی    ها و قوت رفلکشن به طور صحیح نوشته شود اضطراب، خطاها و ضعف

توانید )در دفعه بعدی مواجهه( وضعیت را بهتر مدیریت کنیـد.   استنباط شما از شرایط چه بوده است و چطور می

انتخاب کنید و اگر قرار است که کل داستان را بگوییـد  ترین قسمت از یك رویداد یا ایده خود را  بهتر است مهم

بهتر است از کلمات به زبان خودتان استفاده کنیـد )بخشـی از محتـوای آمـوزش داده شـده در کارگـاه توسـط        

 مدرس(.

 درك ضمنی و کلی دانشجویان در انتهای کارگاه از این روش بررسی شد )با استفاده از پرسش و پاسخ(. 

 گذاشته شد  "دانش پرستاری"برای آموزش فراگیران در وبالگ "رفلکشن"هایی از  مونهمنابع تکمیلی: ن .7

باشـد. در   شود(. وبالگ دانش پرستاری یکی از منابع پرمراجعه دانشجویان کارآموز و کارورز پرستاری مـی  )و می

دانشـجویان   بـرای "و همچنین پست ثابت  "کارآموزی، کارورزی و کالس"این وبالگ در بخش آرشیو موضوعی 

نحوهنوشتن بازاندیشی از رویدادهای بـالینی آمـوزش داده شـده اسـت و نمونـه       "پرستاری و مامایی بویه گرگان

 باشد. ها موجود می کارهای دانشجویان به همراه بازخورد داده شده به آن
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 های انفرادی و بازخورد ارائه شد.  آموزش انفرادی: طی دوره، آموزش .8

به منظور کاهش استرس ناشی از جدید بودن روش به دانشجویان اطمینان داده شد امکان مشاوره در طـول   .9

دوره فراهم است و چنانچه توانایی انتقال اندیشه های خود را به روی کاغذ را ندارند به طـور مشـترك در بـاره    

 رین یادگیری جایگزین تصمیم گیری خواهد شد. تم

انـد: دانشـجویان تـرم هشـت      هایی که در این برنامه تا کنون شرکت کرده شرکت کنندگان در مطالعه:گروه .11

گـروه از دانشـجویان کارشناسـی پیوسـته تـرم هشـت        1باشـند:   پیوسته و چهار پرستاری ناپیوسته پرستاری می

 نفر( در این فرایند شرکت کردند.  41جویان کارشناسی پیوسته )حدودگروه از دانش 2نفر( و  141)حدود

ها و یك سؤال بـاز بـرای بررسـی     ابزار ارزیابی: مصاحبه نیمه ساختار شامل چند سؤال باز در باره تجربه آن .11

 . "کامالً موافقم، موافقم، مخالفم، کامالً مخالفم"نگرش نسبت به پیامدهای یادگیری به صورت

بر یادگیری از مصاحبه  reflective journal writingی به هدف اول مطالعه یعنی بررسی اثر برای دستیاب .12



ضبط شده استفاده گردید )خودارزیابی(. همچنین از دانشجویان سؤال شد از میان تمامی تکـالیف یـادگیری طـی    

قضـاوت بـرای هـر     دوره بیشترین یادگیری مربوط به کدامیك از تکالیف است؟ بدین ترتیب امکـان مقایسـه و  

 دانشجوفراهم شد.

از "هـای مختلفرفلکشـن    ها وجود یا عـدم وجـود قسـمت    برای بررسی هدف دوم مطالعه یعنی کیفیت نوشته .13

اندولی از بازخورد شـفاهی بـه صـورت     ها درجه بندی نشده مد نظر قرار داده شد.اگر چه نوشته "توصیف تا اقدام

 وشته های فراگیران استفاده شد ) پیوست الف(.گفتمان برای انعکاس بازخوردها در باره ن

در ارتبـاط بـا یکـی از     "رفلکشـن "مـورد   2در اولین و دومین ترم شروع از هر دانشجو خواسته شد تا حداقل  -

 تجربیات بالینی خود که از دید آنان بیشترین جنبه یادگیری را برایشان داشته است، تدوین نمودند. 

این برنامه از دانشجویان خواسته شد تا به طور هفتگـی بازاندیشـی بـر رویـدادهای     در ترم سوم و چهارم اجرای 

 بالینی را بنویسند.

در پنجمین ترم اجرای برنامه )ترم جاری( با توجه به پیشنهادات دانشجویان در طول این چند ترم از دانشجویان 

صه پرستاری مادران و نوزادان و کودکان، واحد کارآموزی در عر 4رویداد بالینی طی  4تا  2خواسته شد تا برای 

 بازاندیشی نقادانه بنویسند.

 پیامدهای اجرای فرایند

 در ارتباط با هدف اول:  

تواننـد رفلکشـن بنویسـند سـایر      های فکری باالتری برخوردارند بـه راحتـی مـی    دانشجویانی که مهارت .1

 ان را با گزارش روزانه تفکیك دهند.توانستند  دانستند و نمی دانشجویان این تکلیف را خیلی سخت می

برخی از دانشجویان تقاضا داشتند تا این فعالیت یادگیری حذف شود و به جـای آن مطلبـی را ترجمـه     .2

 کنند )کاری که به تالش فکری کمتری احتیاج دارد(.

 "نوشتن یك گـزارش مـورد  "های یادگیری دانشجویان پرستاری در کارآموزی در عرصه  یکی ازفعالیت .3

 "گزارش مـورد "توجه به جنبه های آموزشی آن )و نه نادر بودن( است. برخی از دانشجویان، لینکی بین پروژه  با

و رفلکشـن:مادری   "نوزادی با ناهنجاری مـادرزادی "خود را برقرار نمودند. برای مثال معرفی مورد  "رفلکشن"و 

ای عمق بخشیدن به یادگیری بالینی آنان کمـك  های یادگیری بر . این تلفیق تمرین"که تمایل به شیر دادن ندارد

 کرد )بر اساس بازخوردهای دانشجویان ومصاحبه های به عمل آمده(.  

 دانشجویان این فعالیت یادگیری را سخت توصیف کردند. .4

 اما سخت توصیف کردند. "خوب"برخی از دانشجویان این فعالیت را برای یادگیری  .1

، دانشجویان بـه  "فکر خود را به روی کاغذ بیاورند"غیب شدند تا در این فعالیت آموزشی دانشجویان تر .6

هـا   را بشکنند. اگرچه برخـی از رفلکشـن   "ننوشتن"دوباره دیدن رویدادها ترغیب شدند. به عبارتی توانستند سد 

شـود. بـه    کوتاه بوده است اما برای دانشجویانی که هیچ گاه عادت به این کار نداشتند گام مفیدی محسـوب مـی  

 ها کمك کرد. یان احساس آنب
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توانـد بـه پـر     چنانچه نوشتن رفلکشن به صورت مستمر باشد و با فیدبك از سوی استاد همراه گردد می .7

کردن فاصله بین دانش نظری )کالس درس( و بالینی کمك کند و فراگیرنحوه برخورد با تجربیات روزانه خود را 

 یاد بگیرد.

 در ارتباط با هدف دوم

های دانشجویان از لحاظ شناسایی و معرفی جنبه های مهم از موقعیت قـرار   بین یادداشتتفاوت وسیعی  .1

گرفته شده،تفکر انتقادی در مورد وضعیت،توصیف جنبه های احساسی آن موقعیت در مورد یـادگیریوجود دارد.  

ماتشـان را بـه   های کسب شده را لیست کرده بودند و برخی دیگر افکار و تصمی برخی دانشجویانحوادث و مهارت

 هایشان توصیف کرده بودند. طور شیوا و رسا در مورد فعالیت

برای تعیین کیفیت متن استفاده شد )جزو اهداف اختصاصی مطالعه نبـوده اسـت و بـه     "آنالیز محتوا"از  .2

 عنوان یك هدف فرعی این کار صورت گرفت(.

ین که در گروه هدف این برنامه قـرار ندارنـد   پرستاری با وجود ا 7نکته قابل توجه اینکه دانشجویان ترم شش و 

تـر   هایپـایین  با خواندن بازاندیشی های دانشجویان به این فعالیت فکری عالقمند شدند و تقاضا داشتند تا از تـرم 

نویسند و در وبالگ دانش پرستاری قـرار   هاآموزش داده شود و یا برخی از رویدادهای بالینی خود را می برای ان

تجربـه اولـم از نیـدل    "توان به بازاندیشی یك دانشجوی ترم هفت پرسـتاری بـا عنـوان     ای مثال میدهند. بر می

 اشاره نمود.  "استیك

 المللی(: ، دانشگاه، کشوری، بیندانشکده سطح اثرگذاری)بخش،

 دانشکده، مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان

ست زیرا دانشجویی که یاد بگیـرد بـه مسـائل    رسد سطح اثرگذاری محدود به زمان و مکان نی اگرچه به نظر می

تر نگاه کند دانش آموخته ای است که توانمندی فکری باالتری دارد و این توانایی را به محیط کاری  بالینی عمیق

 کند. خود منتقل می

 محل اجرای فرایند:مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان، استان گلستان

 راهحل آن:نتیجه گیری وچالش و مشکالت اجراییو 

فواید اجرای این برنامه بیش از اندازه کمی باشد کیفی است و شاید اثرات آن بعدها در عملکرد و توان فکـری   -

افراد آشکار شود. به طوری که هر از چند گاه دانش آموختگان پرستاریاز طریق وبالگ دانـش پرسـتاری بـا مـا     

 نویسند. ث بالینی میگیرندو تأمالت فکری خود را بر برخی از حواد تماس می

جمع آوری بازاندیشی های بالینی دانشجویان در عرض این ترم صاحبان این فرایند را بر آن داشته است تا به  -

فکر انتشار ان در قالب یك کتابچه باشند که خود گامی ولو اندك در راه رسیدن به مرجعیت علمی اسـت و بـه   

تواننـد از   نوشتن بازاندیشی نیاز به ترجمه مقاالتداشته باشـند مـی  جای این که دانشجویان برای یادگیری چگونه 

 تجربیات یك دیگر استفاده کنند . 

 چالش:  



 رفلکشن یك فرایند درونی و ذاتی نیست و نیاز به تکامل و توسعه دارد.  .1

رفلکشن فرایندی است کهمحرك آن برگرفته از یك تجربه است و این تجربه به طور درونـی بررسـی    .2

و تالش در آن است تا فرد به شیوه خود از آن معنی خلق کند و آن را شفاف سازد، ماحصل این فعالیت  شود می

باشد. بنابراین رفلکشن به توانایی فرد در بررسی آن بستگی دارد، اقدامی کـه   ذهنی تغییر در دیدگاه پنداشتی می

هـای ضـروری بـرای     رویکرد سـؤالیاز مهـارت   صدرو داشتن گیرد. سعه دهد و از تجربه در بالین، یاد می انجام می

 رفلکشن ضروری است.  

 برخورداری از اساتیدی که قادر به نوشتن و مهارت فکری رفلکتیو باشند از اهمیت برخوردار است.   .3

از آنجایی که سودمندی رفلکشن در مقطع دانشجویان کارشناسی منوط به برخورداری فیدبك از جانـب   .4

 باشد.  استاد است لذا برای استاد وقت گیر می

 راه حل برای مشکالت اجرایی

فرمایند ما باید هر روز خـود را   السالممی با استفاده از آموزه های دینی از قبیل این که حضرت علی علیه .1

شـود. فهرسـتی از آیـات     ها شکسته مـی  سبه نماییم مقاومت دانشجویان در برابر شیوه های غیرسنتییادگیریمحا

کند تا بر کارهای خود بازاندیشی داشته باشیم جمـع   قرانی و احادیث جمع آوری شده است که به ما سفارش می

 شود. آوری شده است و در کارگاه های ورود به عرصه قرائت می

واحـد کـارآموزی در عرصـه     1.1مورد به ازای هر  4تا  2ندیشی بر رویدادهای بالینی را بین تعداد بازا .2

 متغیر گذاشته شده است.

شود. دانشجویانی که درك بهتری از نوشتن رفلکتیو دارند به دوستان خود  از آموزش همتایاناستفاده می .3

 دهند.  آموزش می

بـه یـادگیری بایسـتی روی پیشرفتدانشـجو و نـه روی      هرگونه ارزشیابی از فرایندهای نوشتاری مربوط  .4

های کوچك دانشجویان تقدیر شد.سعی شد در این بخش  فراورده )فقط انجام کار( متمرکز شود. بنابراین از تالش

نمره کمی به دانشجویان داده نشود اما کسانی که موفق شدند دید عمیق خود را به موضوعات بالینی نسـبت بـه   

 "دانش پرستاری"س کنند مورد تشویق بیشتری قرار گرفتند برای مثال اسامی آنان در وبالگ سایرین بهتر منعک

دانشـجویان بـا عالقـه و     "کیفیـت رفلکشـن  "درج شد و نمره کامل دوره به آنان داده شد. ارتباط مستقیمی بین 

دانشـجویان سـایر   انگیزه و به عبارتی یك دانشجوی پرستاری خوب در بالین وجود داشـته اسـت. ایـن عـده از     

 تکالیف یادگیری خود را نیز خوب و یا خیلی خوب انجام دادند.

اسـت کـه یونسـکو بـرای       life long learningهای یکی از مهارتreflection practiceبا توجه به اینکه .1

شـود دوره ای تحـت    پیشنهاد کرده است و با توجه به نتایج فرایند حاضر پیشنهاد مـی  ساالن آموزش بزرگ

برای دانشجویان پرستاری از ترم پنج گذاشـته شـود )تـا تـرم پـنج       "دوره آموزش رفلکشن بالینی  "وان عن

دانشجو چندین مواجهه بالینی داشته است و تجربه کار در بالین را تا حدی کسب کرده است کـه قـادر بـه    

 درك این دوره باشد(. 
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 رفآیند منتخب کشوری رد سومین جشنواره شهید مطهری 

های دانشجویان از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی  عنوان فرآیند: پرورش فراتوانمندی

 )کوریکولوم پنهان(

دکتر اکرم ثناگو، دکتر  لیال جویباری، دکتر محمد قوسیان مقدم، علیرضـا شـریعتی،    همکاران : و صاحبان فرآیند

 مسلم حسام، دکتر سیامك رجایی

 شکی گلستانمحل اجرای فرایند:دانشگاه علوم پز

نام دانشگاه: علوم پزشکی گلستان و با همکاری کمیته کشوری تحقیقـات دانشـجویی وزارت بهداشـت، درمـان و     

 آموزش پزشکی

گروه فرایندی: دانشجویان پرستاری و مامایی )مقطع کاردانی، مقطع کارشناسـی پیوسـته، کارشناسـی ناپیوسـته و     

 کارشناسی ارشد(

 ده است و تا کنون ادامه دارد.شروع ش1381تاریخ اجرا:  از 

پاسخگویی به نیازهای جامعه یکی از شرح وظـایف وزارت بهداشـت و    1414مقدمه : بر اساس چشم انداز ایران 

باشیم که پاسخ به نیازهایسـالمت   آید پس بایدآموزش علوم پزشکی داشته درمان و آموزش پزشکی به شمار می

ی از چیزهایی که باید در آموزش علوم پزشکی رعایـت شـودتوانمندی   جامعه بدهد. اگر قرار باشدچنین باشد یک

منظـور از   حرفه ای مناسب است. به دانشجویان این توانمندی را بدهد کـه در طـول زمـان آن را ارتقـا بدهنـد.     

که بر یك نظم خاصی نیست و یك فرد به طور طبیعـی بایـدیاد داشـته     هایی توانمندی فراتوانایی چیست؟ یعنی

یا توانایی مقابله با استرس فردی، توانایی پذیرش انتقادهای دیگران و  ثل توانایی کار با تکنولوژی اطالعاتباشد م

های الزم برای دانش آموختگان پرستاری و مامایی  فراتوانایی مند گردند. بهره ها توانمندی ... همه افراد باید از این

العمـر، پـژوهش، مـدیریت و     آوری اطالعات، خودآمـوزی مـادام  های ارتباطی، فن  رفتار حرفه ای،مهارت"شامل 

 باشد. می "ارتقاء کیفیت مراقبتی،حلمسئله، مستند سازی و ...

توانند مانند دانشکده ایی در دل دانشکده و یا  کمیته های تحقیقات دانشجویی چنانچه درست هدایت شوند می

سطه جذب تعداد زیادی از دانشجویان بستر مستعدی دانشگاه عمل کنند. کمیته های تحقیقات دانشجویی به وا

باشد. به عبارتی دربردارنده مأموریتی است که در مأموریت رسمی  هامی برای انتقال انواع رفتارها، یادگیری

های  ها تحقیقات دانشجویی به واسطه انتقال یادگیری ها لحاظ نشده است. از این رو معتقدیم کمیته دانشکده

آید. کوریکولوم پنهان اشاره به  امه مدون درسی رسمی دانشگاه، یك کوریکولوم پنهان به شمار مینانوشته در برن



هایی دارد که توسط سازمان به عنوان بخشی جدا از مأموریت رسمی دانشکده و دستورالعمل مدون در  پیام

 جریان است. 

فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی و  های دانشجویان از طریق لذا هدف از این فرایند، ارتقای فراتوانمندی

اند ولی به دلیل  اجرای پروژه های پژوهشی بوده است. اگرچه گروه هدف دانشجویان پرستاری و مامایی بوده

دهد دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی بسیاری نیز در این فرایند  تعامالت گسترده ای که در سطح دانشگاه رخ می

باشد. نتایج نظرسنجی و مصاحبه با دانشجویان  یند حاضر تاکید بر گروه اول میاند اما در فرا شرکت داشته

ها در این  در دانشگاه "کوریکولوم پنهان"پزشکی و پیراپزشکی سراسر کشور صرفاً به عنوان گواهی بر وجود 

 گزارش گنجانده شده است.

 هدف کلی: 

ریق  کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان کوریکولوم های دانشجویان پرستاری و مامایی از ط ارتقای فراتوانمندی

 پنهان

 اهداف اختصاصی:

 پژوهشی ارتقای فراتوانمندی .1

 ارتقای فراتوانمندی فن آوری اطالعات .2

 مستند سازی ارتقای فراتوانمندی .3

 های ارتباطی مهارت ارتقای فراتوانمندی .4

 العمر ارتقای فراتوانمندی خودآموزی مادام .1

 دیریت م ارتقای فراتوانمندی .6

 مسئله حل ارتقای فراتوانمندی .7

 رفتار حرفه ای ارتقای فراتوانمندی .8

 ارتقای فراتوانمندی ارتقاء کیفیت مراقبتی .9

 

روش اجرا: کمیته های تحقیقات دانشجویی بستر و موقعیت منحصر و کالس درس بی نظیری است که بـه نیـاز   

ن چنین شـرایطی را در یـك موقعیـت آموزشـی     توا شود. به سختی می دانشجویان در طیف وسیعی پاسخ داده می

رسمی )کوریکولوم درسی دانشجویان( فراهم آورد. مشاهدات صاحبان فرآیند آموزشی حاضـر دال بـر آن اسـت    

های دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی  از مدل بنر )نظریه پرداز معـروف پرسـتاری(    که توسعه توانمندی

دهد و با مدیریت و رهبری آموزشی بـه عمـل    کند. این امر خود به خود رخ نمی متابعت می "مبتدی تا خبره"از 

 دهد.  آمده توسط سرپرست کمیته )در این مطالعه مجری فرآیند حاضر( رخ می

 ."دهم به من بگویید چه باید انجام دهم و آن را انجام می"مرحله اول: مبتدی: تجربه ای ندارند.  -

 اند. ها پیشرفت کرده تا حدی در توانمندیمرحله دوم: تازه کار پیشرفته:  -

 مرحله سوم: دارای شایستگی -

 مرحله چهار: حرفه ای -
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 مرحله پنجم: خبره  -

فراخـوان، جـذب از طریـق همتایـان، تبلیغـات، هـدایت،        "برای شکل دهی دانشجویان و  جذب آنان به کمیتـه  

 گیرد. صورت می "وابستگی، استقالل نسبی، استقالل کامل

 برگزاری کارگاه مقدماتی به منظور آشنا سازی دانشجویان در ابتدای ورود هر دوره . فراخوان:1

تر برای ورود به کمیتـه فعـال    . جذب از طریق همتایان: دانشجویان سال باالتر به ترغیب دانشجویان سال پایین2

 شوند می

 . تبلیغات عمومی 3

،  مقالـه  SPSSفن آوری اطالعـات،  روش تحقیـق،   ". در مرحله هدایت، دانشجویان به ترتیب در کارگاه های 4

 کنند. شرکت می "نویسی، تهیه کارنامه آموزشی پژوهشی )پورتفولیوی پژوهشی(

 کنند. . در مرحله وابستگی، دانشجویان طرح پژوهشی را زیر نظر استاد تهیه می1

دهنـد،   تحقیقـی کوچـك انجـام مـی    کنند، کارهـای   . در مرحله استقالل نسبی، در کارگاه های آموزشی ثبت می6

 گزارش مورد تهیه می کنند، در سمینارها شرکت می کنند.

. در مرحله وابستگی متقابل در کارگاه تدریس می کنند، داوری مقاالت را به عهده می گیرند، معلـم و هـدایت   7

 گر سایر دانشجویان می شوند.

ا همکاری دبیر کمیته کشـوری وزارت متبـوع )آقـای    بخش کشوری فرایند : از آنجایی که بخشی از این فرایند ب

دکتر محمد حسن قوسیان( اجرا شده است لذا پس از آنالیز داده هـای کیفـی، پرسشـنامه ای طراحـی شـد و در      

دانشجوی فعال کمیته های تحقیقات دانشجویی  311سطح کشوری مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه در میان 

شور از تیپ یك، دو و سه و در رشته هـای مختلـف )پزشـکی، پیراپزشـکی( توزیـع      دانشگاه های علوم پزشکی ک

گردید. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف و در دسترس بوده اسـت.  پرسشـنامه دارای دو بخـش سـواالت     

 عضـو   11شان بوده است. همچنین  بـا   بسته مربوط به فراتوانایی های کسب شده و یك سؤال باز  در باره تجربه

 فعال کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور، مصاحبه نیمه ساختار به عمل آمد. 

 پیامدهای اجرای فرایند : 

مدیا، پوستر، پمفلت، کار با نرم افزار های آماری، ارتباط با  کار با کامپیوتر، جستجو در وب، ساخت مولتی .1

اساتید داخل و خارج از کشور،  یادگیری زبان انگلیسـی؛  اساتید، سنتز مطالب و نوشتن پروپوزال، توانایی ارتباط با 

نوشتن کارنامه آموزشی پژوهشی فارسی و انگلیسی، اعتماد به نفس، کار گروهـی، حمایـت و همـدلی از یکـدیگر،      

هـای بـالینی    یادگیری نقش معلمی )تدریس در کارگاه، و منتوری،  مدیریت زمـان و بودجـه ، توجـه بـه چـالش     

هـا   ( و انتشـار آن  case reportمرتبط با سالمت(، توجه به موارد آموزشی در بالین )نوشتن  های پژوهشی )طرح

به طرق مختلف از مجالت دانشجویی تا مجالت معتبر، برقراری ارتباط بین دانـش آموختگـان بـا دانشـجویان و     

.. (، انگیزه بیشتر برای درس دانشگاه )از طریق تدریس در کارگاه، انتشار مقاالت، راهنمایی دانشجویان مبتدی و .

 خواندن

( تمامی دانشجویان فعال کمیتـه  1389)و  1388بر اساس یافته های تحقیق کیفی به عمل آمده در سال  .2

دارتـر و محـیط آموزشـی را بـا      هـامعنی  معتقدند که تـوأم شـدن پـژوهش بـا آمـوزش، یـادگیری را بـرای آن       



یابد. برای مثال به یکی از دانشجویانی که دچار احساس رخـوت   سازد و اعتماد به نفسشان افزایش می ترمی نشاط

 شود مجدد فعالیت خود را در کمیته آغاز نماید.  و بی انگیزشی شده بود توسط دفتر مشاور دانشگاه پیشنهاد می

صاحبان فراینـد   1388باشند )یافته های تحقیق کیفی سال  دانش آموختگان در تعامل مکرر با کمیته می .3

 حاضر(

بـودن کـافی    competentو    knowledgeableشود که برخـورداری از دانـش یـا     امروزه تاکید می .4

فراتوانایی که برای دانشـجویان   9باشند(. از capable نیست و افراد بایستی بتوانند از دانش خود استفاده کنند )

ت حاصل شده است. نتـایج بـر   شود به طور عینی و بر اساس شواهد مکتوب موارد زیر به ترتیب اهمی توصیه می

( شامل مشاهدات، مصاحبه های نیمه سـاختار و جمـع آوری مکتوبـات    1388اساس مطالعه اتنوگرافی آموزشی )

 باشد. می

 پژوهشی، فن آوری اطالعات، مستند سازی، مدیریت -

 های ارتباطی مهارت ارتقای فراتوانمندی -

 العمر ارتقای فراتوانمندی خودآموزی مادام -

 حلمسئله اتوانمندیارتقای فر -

 رفتار حرفه ای ارتقای فراتوانمندی -

 ارتقای فراتوانمندی ارتقاء کیفیت مراقبتی -

آنالیز محتوایی مصاحبه با دانشجویان از سه تیپ دانشگاهی سراسر کشور نیز موید آن است که کار در کمیته 

 های زیر شده است:  های تحقیقات دانشجویی منجر به رشد توانایی

کار تیمی، مدیریت، احترام به یکدیگر و همکاری و تعاون در انجام کارهای محوله، همکاری گروهی،  یادگرفتن"

پیگیری مداوم، اصول فکر کردن، مواجه با مشکالت و عقب نرفتن، روحیه پژوهشی، آغازی برای انجام 

تن،یادگیری از همتایان، های علمی، تجربه ای در کنار هم بودن و باهم بودن و با هم به یك هدف نگریس فعالیت

آموزش به همتایان، تالش براییك هدف واحد گروهی، چگونگی تجزیه و تحلیل مسائل علمی،باالرفتن مهارت 

 "صدر اجتماعی، تمرین تفکر پژوهشی، درك بهتر از امور، خارج شدن از انزوا و فردگرایی، ایجادسعه

 گیرد. بر میسطح اثرگذاری: وسیع است از سطح کالس تا جامعه را در 

، کمیته کشوری "دانش پرستاری"نتایج حاصل از این فرایند در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، وبالگ 

 کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت موجود است.

چالش و مشکالت اجرایی  و راه  حل آن: اگرچه مشکل خاصی در طی دوره ایجاد نشده اسـت امـا شـاید بتـوان     

در  "بنـر "ترین چالش کمبود وقت و کمبود استاد راهنما برای هدایت دانشجویان اسـت. طبـق الگـوی     گفت مهم

 مراحل اولیه توانمندسازی نیاز به استاد راهنما است. 

 دارد.  -تأییدهای مربوط 

 تأییدهای مربوطه در کمیته تحقیقات دانشکده/دانشگاه، کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی موجود است.
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ها، فیلم، اسالید، مقاالت منتشر در مجالت داخلی و خارجی، کنگره های داخلی و خارجی،  تأییدات شامل مصاحبه

دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاهی و دانشجوی نمونه کشوری، کمیته تحقیقات فعال، 

تحقیقات دانشجویی، حضور در کمیته یابی به مقاطع تحصیلی باالتر از طریق کمیته  سرپرست کمیته فعال، راه

 باشد. داوران کشوری  و ....  می

 

 
  



 آیند منتخب کشوری رد دومین جشنواره شهید مطهریرف
 های شایع کودکان به کارورزان آموزش فشرده درمان بیماری عنوان فرآیند:

دکتر  -دکتر آرزو میرفاضلی  -دکتر فاطمه چراغعلی  -دکتر مهناز فوالدی نژاد   صاحبان فرآیند و همکاران :

 دکتر محمدرضا یوسفی -دکترصفا آریان نژاد -سکینه محمدیان 

 مراکزآموزشی درمانی طالقانی گرگان محل اجرای فرآیند :

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان نام دانشگاه :

 دانشجویان بالینی پزشکی  گروه فرآیندی : اعضای هیئت علمی بالینی و

 87-88تحصیلیتاریخ اجرا :سال 

مقدمه : از آنجائیکه آموزش سرپایی در طب کودکان برای آموزش کارورزان اهمیت مهمی دارد. عدم آشنایی 

های شایع سرپایی و  های شایع کودکان و داروهای مورد استفاده در مراقبت بیماری کارورزان با بیماری

جامعه گردد. لذا آموزش فشرده درمان  تواند منجر به اختالل در سیستم سالمت های اورژانس می بیماری

های شایع و  اورژانس  کودکان به کارورزان ورودی در هر دوره با تاکید برآشنایی با داروها و اصول  بیماری

تواند یك بازاندیشی و تسلط کارورزان در برخورد با بیماران سرپایی مراجعه کننده به  صحیح نسخه نویسی،می

های شایع کودکان بهصورت همه  لذا جهت ارتقاء توانمندی کارورزان در مراقبت بیماریهارافراهم کند.  درمانگاه

 شود. های شایع و اورژانس کودکان دریك دوره فشرده طی دو هفته آموزش داده می روزه بیماری

 هدف کلی: 

 ها بازاندیشی و تسلط کارورزان در برخورد با بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه

 اف اختصاصی:اهد

 آشنایی با میزان و مدت مصرف دارو- -

 آشنایی با طرز برخورد با بیماران و همراهان -

 آشنایی با درمان صحیح  -

 آشنائی با عوارض داروها - -

 دوز،شکل،میزان ومدت مصرف داروها  -های داروئی موجود در فارماکوپه ایران آشنائی با نسخه نویسی )شکل -

ها  وجود  ه ضرورت حضور کارورزان از بدو ورود به بخش کودکان در درمانگاهروش اجراء : با توجه به اینک

های  های شایع کودکان ابتدا مباحث شایع بیماری دارد،  لذا جهت ارتقاء توانمندی کارورزان در مراقبت بیماری

ه بیماران به های طب کودکان توسط اساتید، بسته به شیوع اپیدمیولوژیك منطقه ای و مراجع سرپایی و اورژانس

های  گیرد وبا تاکید بیشتر به درمان بیماری گردد.سپس توسط کارورز مورد مطالعه قرار می درمانگاه تعیین می

گردد.  به مدت  های اطفال ، در حضور استاد مربوط روزانه ارائه می شایع سرپایی و درمان گام به گام اورژانس

های دارویی موجود در فارماکوپه کشور را جهت آشنایی و  دقیقه در هر جلسه کارورز موظف است شکل21-11
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بیمار  Orderنحوه نسخه نویسی و مقدار و مدت مصرف دارو راارائه کند.در پایان جلسه نحوه نگارش نسخه یا 

 گردد. تمرین می

هدایت این جلسه به سمت کاربردی بودن و استفاده مناسب )برحسب قیمت، عوارض و شرایط جامعه ( توسط 

 گیرد. تاد صورت میاس

 نتایج و پیامدهای اجرای فرآیند :

از آنجائیکه آموزش صحیح طب سرپایی در آموزش کارورزان اهمیت مهمی دارد هدف گروه آموزشی کودکان 

مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان بر این قرار گرفته است که انترنها این برنامه آموزشی را به صورت فشرده 

 تید و دستیاران با تاکید بر اهمیت آموزش سرپایی انجام شود.با راهنمائی اسا

 نتایج و پیامدها: 

 ایجاد توانایی الزم برای کارورزان در برخورد با بیماران سرپایی  -

 ایجاد توانایی الزم برای کارورزان در برخورد با بیماران اورژانس -

 صحیح داروها ، دوز، و مدت مصرف داروها Spellingتوانایی و آشنایی با مهارت نسخه نویسی درست در  -

 های کودکان  آشنایی با مهارت برخورد گام به گام در برخورد با اورژانس -

 مندی بیشتر بیماران مراجعه کننده به درمانگاه از مراقبت صحیح و استاندارد  بهره -

 ارتقاء کیفیت سالمت و درمان در جامعه -

 دمندی فراگیران از حضور مستمر اساتی بهره -

 المللی( : سطح اثرگذاری )بخش، دانشکده، دانشگاه، کشوری، بین 

 در بخش کاهش خطای نسخه نویسی، برخورد صحیح با بیماران  -

 درسطح دانشکده ودانشگاه: -

 ارتقاء کیفیت آموزشی سرپایی و اورژانس کارورزان   -

 ایجاد دید بالینی و کاربردی بهتردر برخورد با بیماران -

ها در برخورد صحیح کارورزان با بیماران سرپایی و  اساتید و اطمینان خاطر آنکاهش دغدغه ذهنی  -

 اورژانس

 سطح کشور: در

 های تخصصی و کشوری در جامعه افزایش و ارتقاء علمی کارورزان در آزمون  -

 مندی بیماران از برخورد صحیح و منطقی کارورزان شاغل در درمانگاه و اورژانس بهره -

 سالمت و آگاهی افرادجامعهافزایش ارتقاء سطح  -

 

 ها و مشکالت اجرائی فرآیند : نتیجه گیری شامل چالش

های شایع و  اورژانس  کودکان به کارورزان ورودی در هر دوره با تاکیـد   آموزش فشرده درمان بیماری -

با بیمـاران  تواند یك بازاندیشی و تسلط کارورزان در برخورد  برآشنایی با داروها و اصول صحیح نسخه نویسی،می

های شایع  هارافراهم کند.ودرجهت ارتقاء توانمندی کارورزان در مراقبت بیماری سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه



هـا ومشـکالت    باشد.که ممکن است با چـالش  کودکان وکیفیتکارایی و ایجاد دید بالینی بهتر در کارورزان موثر می

 ذیل روبرو باشد:

حضور اساتید به دلیل تکرار برنامه هرسه ماه یك دوره با توجه بـه تعـداد   نیازبهبرنامه ریزی منظم ، 

 کم اعضای هیئت علمی 

 کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشناس  -

 عدم آگاهی و کاهش انگیزه بعضی از اساتید و دانشجویان -

 مشکالت هماهنگی و تدارکات لجستیك   -

 کمبود فضای فیزیکی مناسب   -

 کمبود وقت   -
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