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  جشنواره آموزشی شهید مطهري نهمین کمیته علمی

  سمت  نام و نام خانوادگی

  معاون  آموزشی دانشگاه  سیامک رجاییدکتر

  مدیر آموزشی  دکتر مهرداد جهانشاهی

  عضو  هیات علمی  دکترعلی آرین نیا

  عضو  هیات علمی گروه داخلی  دکتر مهرداد آقایی

  عضو  هیات علمی گروه کودکان  دکتر حسن اسمعیلی

 عضو  هیات علمی  دکتر بیژن آریا

 عضو  هیات علمی  دکتر وحید خوري

 عضو  هیات علمی  دکتر محمدمهدي مطهري

 عضو  هیات علمی  دکتر محمدرضایوسفی

 عضو  هیات علمی دکتر امیررضا احمدي نیا

 عضو  هیات علمی  دکتر امین مهدوي

 عضو  هیات علمی  دکتر علی اصغر آیت اللهی

 عضو  هیات علمی  قربان محمد کوچکی

  عضو  هیات علمی گروه عفونی  دکتربهنازخدابخشی

  مسئول دفتر توانمندي اساتید  لیالپاداش

  معاون آموزشی دانشکده بهداشت  محمدرضاقنبري

  عضو  هیات علمی  دکتر علی ظفرزاده

  معاون آموزش بالینی  دکترنفیسه عبداللهی
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  مدیر گروه زنان  دکترالهام مبشري

  عضو  هیات علمی  دکتر سیدمهران حسینی

  عضو  هیات علمی نگار برومنددکتر

 عضو  هیات علمی  دکتر یعقوب یزدانی

 عضو  هیات علمی  دکتر محدحسین تازیکی

 عضو  هیات علمی  دکتر محمدزمان کامکار

 عضو  هیات علمی  دکتر شهره کالگري

 عضو  هیات علمی  دکتر خدیجه یزدي

  

 جشنواره آموزشی شهید مطهرينهمین  اجراییکمیته 

  فعالیت  نام و نام خانوادگی

 علوم آموزش وتوسعه مدیرمرکزمطالعات  زاهديدکتر مهدي 

  دانشگاه پزشکی

  دانشگاهی مسئول دبیرخانه جشنواره

معصومه  ، ساوري زهراجمالی، مرسده  لیالپاداش،

  مریم قنبري، فاطمه محمودجانلو قاسمی،

  اجرایی دبیرخانه جشنواره همکارانکارشناسان و 
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  و کشوري جدول امتیاز دهی فرآیندهاي آموزشی دانشگاهی

  جشنواره آموزشی شهید مطهري نهمین

  :کد فرآیند                  :عنوان فرآیند

فرآیندي مورد داوري قرار می گیرد که حداقل دو نیم سال تحصیلی اجراء و مورد ارزشیابی قرار گرفته باشد : توجه 

  .و جزو فرآیندهاي برتر کشوري ادوار گذشته نباشد

حداکثر   شاخصتعریف و توصیف   عنوان شاخص  ردیف

  امتیاز

امتیاز داده 

  شده

  اهداف  1

  ضرورت و کاربرد و انجام کار 

اهداف فرآیند بصورت روشن، قابل اندازه گیري، متناسب با 

  نیاز و واقع بینانه 

10  

  

  مروري بر متون  2
نیاز سنجی هاي انجام شده و بررسی مرور تجربیات و شواهد  

  )بررسی متون ( داخلی، خارجی 
10  

  

    20  استفاده از روش مندي و منطبق با اهداف  روش انجام کار  3

    10  دستیابی به اهداف مورد نظر  نتایج کار  4

    10  قرار گرفتن فرآیند در اختیار دیگران  معرفی فرآیند  5

ارزشیابی نقادانه   6

  فرآیند

    5  قرار گرفتن نقد فرآیند توسط مجریان و همکاران

    5  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته به انگلیسی   روش کار به  انگلیسی  6

 .در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است   سطح نواوري  7

  .در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است 

  .در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است 

  .در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است 

  دنیا براي اولین بار صورت گرفته استدر 

5  

10  

15  

20  

30  

  

    100  100امتیاز کل از 

  

 :امضاء                :نام و نام خانوادگی داور
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  دبیرخانه درون دانشگاهی بهناوین فرآیندهاي ارسال شده ع

  95شهید مطهري  آموزشی جشنواره

  دانشکده  صاحبان و همکاران  عنوان فرآیند  ردیف

1  

  

تغذیه اي بالینی و ارتقاء دانش 

دانشجویان در  نیدر بال کاربرد آن

  یپزشک رشته

دکتر نفیسه عبداللهی  ،دکتر سمیرا عشقی نیا  :صاحبان فعالیت نوآورانه

  لیال پاداش ،

 زائري، دکترحسین مبشري، دکترالهام دکترسعیدامیرخانلو، :همکاران

  ي زاهدي دکترمهد

  پزشکی

  

  

2  

ارتقاء آموزش اخالق حرفه اي با 

استفاده از   فیلم  و  تحلیل 

سناریوهاي مکتوب  در دانشجویان 

رشته هوشبري دانشکده پیراپزشکی  

  گلستان

فوزیه بخشا، سید یعقوب جعفري،  :صاحبان فعالیت نوآورانه /نام صاحب 

  زهرا یوسفی 

قربان محمد کوچکی، عیسی هوشمند، آذر باقري، محمد : نام همکاران  

  یال پاداش بذرافشان، سولمازهالکو، ل

  پیراپزشکی

3  

تبادل تجارب آموزشی بین 

دانشگاهی جهت ارتقا یادگیري 

دستیاران بمنظور آمادگی براي 

  آزمون  بورد

 ،لیال پاداش ،نفیسه عبدالهیدکتر ،دکتر مهرداد آقایی :صاحبان فرآیند

دکتر علی سلیمانی اصل ) علوم پزشکی مازندران( دکترمسعودعلیاري

  کتر الهام رجائی علوم پزشکی اهواز د) علوم پزشکی یزد(

 زهرا فتوك دکترسیده ،موجرلو دکترمحمد ،امیریانی دکترتقی :همکاران

  دکتر محمد نعیمی ،کیائی

  پزشکی

4  

ارتقا  کیفیت گزارش صبحگاهی با 

چه کار بهتري می شد براي  "شعار 

  این بیماري انجام داد

 حسینی، دکتر حسن اسمعیلی، دکتر سیداحمد: نام صاحبان فرآیند

  گودرزي، لیال پاداش، نصیبه رجبی دکتر محمدراد

دکتر حسین زائري، دکتر مهناز فوالدي نژاد، دکتر سکینه : نام همکاران

محمدیان، دکتر فاطمه چراغعلی، دکتر نرگس بیگم میربهبهانی، دکتر آرزو 

میرفاضلی، دکتر احسان عالئی، دکتر محمدسبحانی ،دکتر صفا آریان نژاد، دکتر 

یرالسادات برکاتی، دکتر نجم الدین کالنتري، دکتر امیراسماعیل آل یاري، من

دکتر سیدعلی آقاپور دکتر لیال براتی، دکتر بارانک صفائیان، دکتر سپیده 

عموئیان، دکتر فرشید کمپانی، دکتر فاطمه حیدري، دکتر جبارپرهیز، دکتر 

دکتر دایان  لعبت شاهکار، دکتر حلیم بردي طعنه، دکتر محمدهادي قریب،

  .امانیان، دکتر علیرضا معصوم نیا، مرسده جمالی، رویا سوداگر

  پزشکی

5  
آزمون به روش کتاب باز 

  دردانشجویان پزشکی

  پزشکی  دکتر سید مهران حسینی

6  

تدریس با رویکرد آموزشی مبتنی بر 

تیم، فرآیندي براي توانمندسازي 

دانشجویان کارشناسی پرستاري در 

  مهارت مطالعه و یادگیري 

  دکتر مهناز مدانلو و حمیده منچري :صاحب فرآیند و همکاران

  دکتر محمدزمان کامکار، حبیب عبداللهی، سید یعقوب جعفري: همکاران

پرستاري 

  ومامایی
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 منتخب درون دانشگاهی هايفرایندخالصه 

 نهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهري
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  :فرایندعنوان 

  ) درسی ریزي برنامه(  پزشکی رشته نگردردانشجویان بارویکردجامعه وکاربردآن بالینی تغذیه آموزش 

  The educational process of clinical nutrition and its application with 

community-based approach in medical students  

  آموزشی هاي برنامه وبازنگري تدوین :فرآیند حیطه

  است گرفته بارصورت اولین براي دانشگاه درسطح :نوآوري سطح

  تغذیه -رشته داخلی/گروه/اي حرفه تحصیلی دکتراي مقطع/دانشکده پزشکی –گلستان   دانشگاه

  1394/11/25 تا 1391/02/01  :اجرا تاریخ

  لیالپاداش عبداللهی، دکترنفیسه نیا، دکترسمیراعشقی :فرآیند صاحب

  ي زاهدي دکترمهد زائري، دکترحسین مبشري، دکترالهام دکترسعیدامیرخانلو، :فرآیند همکاران

  دانشجویان رشته پزشکی در جامعه نگر آموزش تغذیه بالینی وکاربردآن بارویکرد :هدف کلی

 :اهداف اختصاصی

 دانش تغذیه اي درخصوص بیماریهاي شایع داخلی وکاربردآن دربالین دردانشجویان  ارتقاء

  ودستیاران رشته پزشکی

  ارتقاء دانش تغذیه اي درخصوص بیماریهاي شایع دوران بارداري وکاربردآن دربالین دردانشجویان

  ودستیاران رشته پزشکی

  وریدي دردانشجویان ودستیاران رشته پزشکیارتقاءدانش تغذیه اي درخصوص تغذیه  

همچنین در پاتوژنز . ها وحفظ وارتقاي سالمت دارد بیماري نقش مهمی درپیشگیري از تغذیه، :بیان مسئله

باتوجه  درواقع امروزه،). 1( هاي اخیر به اثبات رسیده است هاي غذایی درسال هاي مزمن نقش رژیم بیماري

هاي  تغذیه مانند بیماري هاي متابولیک مرتبط با شیوع بیماري گوي غذایی،تغییرال به توسعه شهرنشینی و

تأثیرگسترده تغذیه ). 2(  درجمعیت ایرانیان افزایش چشمگیري داشته است...دیابت و سرطان، عروق کرونري،

تاکید  دانش تغذیه اي درسالمتی وبیماري،برلزوم برخورداري ارائه دهندگان خدمات سالمت از مهارتهاي پایه و

(  کنند این دانش آشنا با دانشجویان خودرا حیطه علوم پزشکی باید لذا مؤسسات آموزشی فعال در نموده و

اطالعات تغذیه اي می  منبع کسب دانش و را پزشک معالج خود درسطح جامعه، بیماران وافراد اکثر).  4،3
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این درحالی است که  راهنمایی می خواهند،نبایدهاي تغذیه اي  و بایدها جهت تعدیل رژیم و آنها از و دانند

اصول  که یکی از آنجا از).  6،5(  مطالعات انجام شده حاکی ازاطالعات ناکافی پزشکان درزمینه تغذیه اي است

هرگونه  براي ایجاد سنجش نیازهاي واقعی ووظایف حرفه اي مخاطبان است، مهم دربرنامه ریزي آموزشی،

. ضروري است مطالعه نیازهاي آموزشی آنها ه براي دانشجویان پزشکی،تحول دربرنامه ریزي درس تغذی

نگرفته  این مهم موردتوجه جدي قرار ازجمله درس تغذیه، هاي برخی دروس، درحالی که درتدوین سرفصل

دانشجویان رشته  در جامعه نگر آموزش تغذیه بالینی وکاربردآن بارویکرد هدف ازاجراي این فرایند). 7( است

  .تدوین برنامه درسی تغذیه بالینی براي دانشجویان دوره کارورزي می باشد مقطع بالینی و درپزشکی 

توجه به وضعیت تغذیه اي نامطلوب بیماران بستري وگزارشات شفاهی مبنی  با 1391 درسال :روش کار

دربیمارستان هاایدهی برناکافی بودن کارآیی راهنمایی هاي تغذیه اي انجام شده توسط کارورزان ودستیاران 

متخصصین  حضور با پس ازآن جلسات بحث انفرادي وگروهی متمرکز. اولیه این فرایندآموزشی شکل گرفت

 اعضاي هیئت علمی وغیرهیئت علمی براي درك نیازها،انتظارات گروه ازاین فرآیند زایمان اعم از رشته زنان و

هاي آموزشی براي دانش  وتعیین سرفصل هدفمندکردن موضوعات آموزشی جهت بررسی وضعیت موجود،

تغذیه اي بالینی دانشجویان درمقطع دستیاري دربیمارستان صیادشیرازي برگزارگردیدواولویتهاتعیین ودو 

چگونگی . انتخاب شد 1391 عنوان فرآیندآموزشی برتردانشگاه درسال دوره کارگاه برگزارگردید و نتایج آن به

جهت بررسی نظرات دانشجویان وتعیین کارایی واحدآموزشی : دولوژيتجزیه وتحلیل موقعیت وتطبیق مت

درس تغذیه ارائه شده دردوره پزشکی عمومی ازدیدگاه آنان نیزمطالعه ي مقطعی برروي تمام کارورزان 

ه به نتایج مطلوب به با توج. به چاپ رسید 1392 دانشکده پزشکی انجام شدکه نتایج آن درمقاله اي درسال

نیازمبرم دانشجویان دوره کارورزي طبق  پس آزمون کارگاه برگزارشده و نتایج پیش آزمون و دست آمده از

قالب بخشی ازبرنامه هاي کنفرانس   در شدیم وسعت آموزش راگسترش داده وآنرا مطالعه انجام شده برآن

  .ادامه دهیم آن الزامی می باشد در هفتگی بیمارستان که حضورکلیه کارورزان ودستیاران تمام رشته ها

هاي آموزشی  اعضاي هیئت علمی گروه داخلی اولویت براساس نتایج حاصل ازجلسات برگزارشده با :اجرا

هاي  سرفصل ها درجامعه و بادیدگاه آموزش پزشکی جامعه نگرتعیین و باتوجه به شیوع باالي برخی ازبیماري

دقیق برگزاري درجدول زمان بندي  مرحله بعدي تعیین زمان. آموزشی نیازمندبه مداخله تدوین گردید

اطالع رسانی زمان برگزاري هرجلسه ازطریق نصب . جلسات آموزشی،با هماهنگی واحدآموزش بیمارستان بود

اطالعیه دراتاق پزشکان،پاویون دستیاران،بورد آموزش و بخشهاي مختلف بیمارستان یک هفته قبل 

ین جلسات باهماهنگی انجام شده با مدیران گروه حضورکلیه فراگیران درا. ازبرگزاري آن صورت میگرفت

اسالیدهاي .درزمان جلسات انجام نمی شد...)ازقبیل راندبخش،درمانگاه و( اجباري بود و هیچ فعالیت آموزشی

آموزشی همراه با سناریوي کاربردي در حیطه مربوطه بعد از هرجلسه آموزشی جهت استفاده دانشجویان 

تغذیه  -1: محتواي جلسات آموزشی به شرح ذیل بود. ان قرارداده شددراختیارواحدآموزش بیمارست

وزن گیري نامطلوب،دیابت ،فشارخون ،عوارض گوارش ( تغذیه درمشکالت همراه بابارداري - 2 دربارداري
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تغذیه  -6 تغذیه درنارسایی مزمن کلیه -5 تغذیه وریدي - 4 روشهاي تغذیه با لوله - 3) دوران بارداري

  تغذیه دربیماریهاي گوارشی  - 8 تغذیه دربیماران بدحال -7 تدربیماري دیاب

نتایج بخش اول این فرایند درجشنواره شهیدمطهري :پذیرش درکنگره ها وجشنواره ها :شیوه هاي تعامل

  .جزوفرایندهاي برتردانشگاه انتخاب شد 91 درسال

واحدي تغذیه بالینی تدوین گردید ودر دسترس دانشکده هاي  2پروژه برنامه درسی  :شیوه هاي نشرنوآوري

  مختلف قرار داده خواهد شد

اهداف ویژه به تفکیک؛ ارتقاءدانش تغذیه اي  دستیابی به اهداف براي هریک از شواهد :نتایج حاصل

نصب : ستیاران رشته پزشکیدرخصوص بیماریهاي شایع دوران بارداري وکاربردآن دربالین دردانشجویان ود

به موقع مواردعدم  شناسایی وارجاع سریع و درمانگاه زنان، ارزیابی نمایه توده بدن مادران باردار در نمودار

جهت انجام مشاوره تغذیه ارتقاء دانش تغذیه اي ...  دیابت بارداري و افزایش بیش ازحد وزن، وزن گیري،

دانش  رشته پزشکی،ارتقاءن دربالین در دانشجویان و دستیاران آ درخصوص بیماریهاي شایع داخلی وکاربرد

  تغذیه اي درخصوص تغذیه وریدي دردانشجویان ودستیاران رشته پزشکی 

شرکت کنندگان نیاز به % 100 براساس پرسشنامه ي تکمیل شده :مشتریان/میزان رضایتمندي فراگیران

  .زمینه موضوع را تایید کردند موضوع مطروحه در جلسات آموزشی وارتقاءآگاهی خود در

ازنقاط قوت این فرایندبه چالش کشاندن کارآیی آموزش درس  :پیشنهادات براي آینده نقاط قوت وضعف و

نقاط ضعف آن  از تغذیه دردوره پزشکی عمومی ودستیاري رشته هاي بالینی، همچنین نوآوري آن بود

راي استفاده تمام دانشجویان مقطع کارورزي هماهنگ نمودن بهترین زمان براي برگزاري کنفرانسها ب

هاي  سرفصل پیشنهادمی شود. هاي مختلف بود بیمارستان و ها ودستیاري باتوجه به گردش آنهادربخش

درقالب یک کارگاه قبل از ورود به بخش مربوط براي کارورزان ودانشجویان گذاشته  مرتبط باهرگروه آموزشی،

همچنین پیشنهادمی شوداین . آموخته هاي خود در بالین بیمار بهره ببرندشودتادانشجویان درزمانی مناسب از

  .مباحث به عنوان بخشی ازکوریکولوم آموزشی دردوران کارورزي پزشکی تدوین واجراگردد
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  پزشکی دانشجویان براي باز کتاب روش به آزمون

Open book exam among medical students  

  واثربخشی آموزشی سنجش وارزشیابی :فرآیند حیطه

  ن حسینی،دکتر سید مهرا :صاحب فرایند  

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژي

 دو به و منابع به آزاد دسترسی صورت به Open book examination (OBE)  باز کتاب آزمون : بیان مسئله

 ) محدود زمان مدت با کالس و درون   (Untimed/take-home)  زمان محدودیت بدون و در خانه روش

Timed/in-class)  تاکسونومی بلوم  باالتر سطوح دستیابی به و درس مفاهیم بهتر درك انجام و در قابل

(Bloom's taxonomy) و استخراج نیستند قابل منابع از مستقیم صورت به ها است چون پاسخ رمؤث 

  . مفاهیم است درك دادن مطالب و ارتباط استدالل، مستلزم جواب به رسیدن

 توانمندسازي از سوي دیگر. موثر است ها آن و یادگیري مطالعه هاي شیوه بر فراگیران ارزیابی روش

 از کارآمد و مؤثر استفاده پزشکی شغل در. علمی ضروري است توسعه شتاب پر روند دانشجویان همگام با

 قبلی اطالعات اغلب یادآوري و است و قطعی بدیهی امري بیماران درمان یا تشخیص به جهت رسیدن منابع

 و اي حرفه آن حتی در عملکرد تکرار استمرار و صورت و بویژه درOBE به کار گیري  . نیست کافی تنهایی به

 و کردن حفظ براي زیاد صرف وقت از اجتناب مطالب، عمیق فهم. باشد بعدي فراگیران نیز ممکن است مفید

با این حال سابقه این نوع آزمون . است شده گزارش OBE روش به پیامد ارزیابی سه منابع، به بیشتر مراجعه

لذا . در حوزه علوم پزشکی بر خالف رشته هاي ریاضی و مهندسی و بویژه در داخل کشور بسیار محدود است

 از دانشجویان آگاهی افزایش ریق مطالعه از ط و هاي یادگیري روش ارتقا و بهبود با هدف  OBEاستفاده از 

 در فراگیران توانایی ها و نیز ارتقاي بین آموخته ارتباط برقراري و استدالل مفاهیم، درك در ضعفشان نقاط

  .منابع مورد توجه قرار گرفت از برداري بهره

پرسش و به شکل طرح  یپزشک رشته دانشجویان براي فرایند نیا: شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته

 34 یکی از موارد قابل گزارش و ثبت شده در قالب طرح مربوط به .گردیدانجام  درخواست ارائه پاسخ

از جلسات  یکیاز انجام کار و در  قبل دو هفته. گلستان بود یترم سوم دانشگاه علوم پزشک یپزشکي دانشجو

مدت زمان آن، مباحث مورد  آزمون، خیتار. اطالع داده شد انیترم به دانشجو انیم آزمون يکالس، برگزار

 تا موعد آزمون از روش انیدانشجو. دیگرد نییمطالعه تع یاصل و منبع سؤاالت بودن يا نهینظر، چهار گز

 کتابخانه جلد کتاب از 34ی قبل یطبق هماهنگ در روز آزمون و .نداشتند یآگاه OBEآن به صورت  انجام

قرار  انیاز دانشجو کیهر  اریامتحان در اخت منبع آزمون به عنوان يامانت گرفته شد و در جلسه برگزار

و امکان استفاده از کتاب در طول  در خصوص روش انجام آزمون یکاف حیسؤاالت، توض عیتوز قبل از. گرفت
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 deep)پردازش عمقی اطالعات  نامهپرسشتوسط  آزمون و در همان جلسه اتمامپس از . شد هیآزمون ارا

information processing) يجنبه ها یشکل مکتوب در مورد برخ به نام و یبه صورت ب انیاز دانشجو 

OBE شد انجامی نظرسنج.  

پسر و دختر وجود  انیدانشجو نیب يدار یمعن پرسش نامه اختالف ازیمعدل، نمره آزمون و امت بین  :پیامد

 کیدر مطالعه حاضر به جز  .دار نبود یمعن) =272/0r( با نمرات آزمون یلیمعدل تحص پیرسون بیضر. نداشت

 دنیرا فهم OBEدر  تیموفق یشرط اصل) درصد 91( شرکت کنندگان ریمخالف و دو نظر ممتنع، سا نظر مورد

نظر قابل توجه  نیکردند، از ا یم تجربه را OBE نیکه اول یکسان نیدر ب دهیا نیا. ذکر کردند مطلب قیدق

مؤثر  زین يریادگیضعف  نقاط از افتنی ینوع آزمون را در آگاه نیشرکت کنندگان ا درصد 67است که حدود 

 یابیتر ارز مشکل معمول يرا نسبت به آزمون ها OBE انیدانشجو درصد 47حال، تنها  نیبا ا. دانستند یم

  .نمودند

دانشجو تجربه می کند در اختیار داشتن منابع بدون پیش شرطهایی نظیر قدرت  OBEدر : نتیجه گیري 

بنا بر اظهار . استدالل و تفکر به تنهایی کافی نیست و به ضرورت درك صحیح و عمقی مطالب واقف می شود

 در بهبود نگرش و انگیزه آنان براي مطالعه بهتر و دقیق تر و ارتقاي قدرت استدالل و OBEدانشجویان 

  . استنتاج موثر بوده است
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   :رایندعنوان  ف

دانشکده  و تحلیل سناریوهاي مکتوب در دانشجویان رشته هوشبري ارتقاء آموزش اخالق حرفه اي با استفاده از فیلم

  گلستان  پیراپزشکی

  محصوالت آموزشی :حیطه فرایند

  فوزیه بخشا، سید یعقوب جعفري، زهرا یوسفی  :فرایندصاحبان 

قربان محمد کوچکی، لیال پاداش، عیسی هوشمند، آذر باقري، محمد بذرافشان، سولماز  : فرایند همکاران

  هالکو 

  کارشناسی هوشبري   : رشته/پیراپزشکی   گروه: دانشکده ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان :محل انجام فعالیت

  تاکنون:  تاریخ پایان                     1393تاریخ شروع     :مدت زمان اجرا 

ارتقاء آموزش اخالق حرفه اي با استفاده از فیلم و تحلیل سناریوهاي مکتوب در دانشجویان رشته  :هدف کلی

  دانشکده پیراپزشکی گلستان هوشبري

  :اختصاصی/اهداف ویژه 

  شناخت دانشجو از موازین اخالق حرفه اي در رشته خود قبل از کارگاه - 1

 و تحلیل سناریوهاي مکتوب شناخت دانشجو از مضامین اصول اخالق حرفه اي بالین  با استفاده از فیلم  -2

  بعد از کارگاه 

  و تحلیل سناریوهاي مکتوب حرفه اي بالین  با استفاده از فیلم  رضایت دانشجو از روش آموزش اخالق - 3

  )ر کنید ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذک(بیان مسئله 

تا همگان فهم  شود تبیین اخالقی نبایدهاي و بایدها عقالنی، فرآیند یک طی در الزم است در هر حرفه

براي ایجاد و حفظ مشاغلی مانند رشته هاي پزشکی و پیراپزشکی  در. )1(ها را داشته باشندارزش از مشترکی

   .در بهبود بیمار دارد تعیین کننده اي نقش ضروري اخالق به التزاممحیطی آرام و مطمئن براي بیمار 

آموزش اصول اخالقی حرفه اي معیارهاي فکري و رفتاري را فراهم می کند تا از طریق آن ها  دانشجویان به 

این اصول در دانشجویان رشته . مسوولیت و وظایف خود در مقابل بیمار، جامعه، حرفه و همکاران پی ببرند

ه حساسیت کاري اخالق باید نقش آفرینی موثري داشته باشد تا نیروي انسانی هایی مانند هوشبري  با توجه ب

داراي نگاه پاك، : محیط اتاق عمل می طلبد که همه کارمندان و دانشجویان.  سالم و متعهدي را پرورش دهیم
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ن باید آنا. راز دار اسرار بیمار، داراي مسئولیت و تعهد حرفه اي، صادق و حافظ حریم خصوصی بیمار باشند

ارتباط موثر و حرفه اي با بیمار داشته باشند تا بتوانند شرایط خاص استرس زاي بیماران را با رفتار صحیح  

 مهارت هاي افزایش به نتوانسته بررسی ها حاکی از آن است دروس اخالق حرفه اي) 2(حرفه اي کم کنند 

روش استفاده از ). 3(مینه نداشته است کند و پاسخگویی روشن و شفافی در این ز کمک اخالقی دانشجویان

فیلم  روشی نوین و پذیرفته شده در آموزش است که در آن دانشجو از یک گوش دهنده غیر فعال تغییر یافته 

و مدرس به عنوان یک هدایت کننده و جهت دهنده به مباحث کالسی بر اساس مفاهیم گنجانده شده در فیلم، 

فکر وادار می کند در آموزش به روش فیلم حواس بصري فرا گیر فعال شده دانشجویان را به چالش و بحث و ت

این روش باعث عمق بخشیدن به آموخته . و آموزه ها به شکل ماندگار و عینی تري در ذهن جاي خواهد گرفت

بر این اساس گروه هوشبري دانشکده پیراپزشکی ). 4،5(ها و مشارکت فعال دانشجویان در کالس می شود 

تصمیم گرفت مجموعه اي از رهنمودهاي اخالقی و ارزشی مرتبط با رشته بیهوشی را با تدارك فیلم و  گلستان

دادن سناریو و بحث روي فیلم در موقعیت هاي  مختلف حرفه ي بیهوشی براي دانشجویان بیان نماید  تا در 

تقاء اخالق حرفه اي جهت رسیدن به اهداف چشم انداز برنامه ششم توسعه از طریق آموزش پاسخگو و ار

  .گامی برداشته باشد

  :روش کار

وجود ضعف در اخالق و تعهد حرفه اي و احساس نیاز به ارتقاء آموزش اخالق حرفه ایی در بالین شامل  - 1

براي ....) مسئولیت پذیري، صداقت، راز داري، تعهد کاري، احترام به بیمار، حفظ محیط خصوصی بیمار و(

نظرخواهی جهت یافتن چالش هاي اخالق جلسه اي مبنی بر  تشکیلدانشجویان رشته هوشبري، زمینه ساز  

ارائه راهکارهایی با حرفه اي از دیدگاه اساتید و مربیان هیات علمی و پرستاران حوزه کاري اتاق عمل و 

  ) 27/8/93صورتجلسه (. دش رویکردهاي نوین براي باالبردن حساسیت اخالقی دانشجو در محیط بالین

مطالعه و بررسی منابع کتابخانه اي صورت گرفت و تصمیم گرفته شد براي آموزش مفاهیم اخالقی و  -2

پخش فیلم در حوزه کاري یک کارشناس بیهوشی در اتاق  مسئولیت هاي حرفه اي کارشناس بیهوشی از روش

و تحلیل موقعیت دانشجو طی یک برنامه عمل و تحلیل سناریوهاي مکتوب اخالقی بر اساس اظهار نظر 

و در صورت تاثیرگذار بودن براي دیگر ترم ها نیز اجرا  6کارگاهی ابتدا به صورت پایلوت براي دانشجویان ترم 

  ). 3/9/93صورتجلسه ( گردد 

سناریو فیلم ها با نظارت مربیان بالینی و افراد صاحب نظر در حوزه کار در اتاق عمل تهیه و بر اساس آن  - 3

  ) 3/9/93صورتجلسه (  .تدوین گردددقیقه اي در قالب کار حرفه ایی کارشناس بیهوشی  3- 10فیلم هاي 

ه شد با حراست دانشگاه موضوع در جلسه شوراي آموزشی دانشکده مطرح و با نظر موافق تصمیم گرفت - 4

. جهت هماهنگی براي فیلم برداري با مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازي مکاتبات الزم صورت گیرد

  ) 27/8/93صورتجلسه (
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سناریوي اخالقی  6منظور بررسی میزان دانش و آگاهی دانشجو نسبت به مضامین اخالقی همچنین به  -5

به گونه ایی طراحی گردید که یک بار دانشجو باید از دیدگاه فرد محتوي سناریوها . مکتوب نیز تهیه گردید

بیمار در اتاق عمل، انتظارات خود از لحظه ورود تا هنگام خروج و بار دیگر در قالب یک دانشجو کارآموز 

  ) 22/6/94صورتجلسه ( .پاسخگوي خواسته ها و انتظارات بیمار باشد

اختیار  در CDهداف و روش کار تشکیل گردید و  فیلم ها در قالب جلسه توجیهی با دانشجویان براي بیان ا - 6

  ) 22/6/94صورتجلسه (. براي تماشاي اولیه قرار داده شدقبل از بر گزاري کارگاه دانشجویان 

فرم ارزشیابی کوتاه پژوهشگر ساخته که شامل نظر سنجی و ارزیابی میزان رضایت فراگیران از فیلم و  - 7

  ) 22/6/94صورتجلسه ( .ماده گردیدمحتوي کارگاه بود آ

( در شروع اجراي کارگاه تمام کدهاي اخالقی مطرح و مورد نظر مدرسین در اتاق عمل به صورت اسالید  -8

توضیح ....) مسئولیت پذیري، صداقت، راز داري، تعهد کاري، احترام به بیمار، حفظ محیط خصوصی بیمار و

  ) 22/6/94صورتجلسه (. داده شد

سناریوهاي تدوین شده توسط گروه هوشبري بر اساس معضالت اخالقی مطرح شده به صورت سپس  -9

و از دانشجویان خواسته شد تحلیل خود را از موقعیت ایجاد شده در برگه هایی پاورپوینت نمایش داده شد 

فراد داده بدون ذکر مشخصات بنویسند زمان الزم و کافی براي تفکر و تحلیل هر سناریو و ثبت نظرات به ا

سپس براي هر قسمت از فیلم، ادراکات دانشجویان نسبت به مضامین مطرح شده در اسالید و ویدئوها به  .شد

  ) 22/6/94صورتجلسه (. وسیله بحث هاي چالشی و گروهی نیز مورد سنجش و تبادل نظر قرار گرفت

خواسته شد نظرات خود را به صورت براي ارزیابی معایب و مزایاي آموزشی این رویکرد از دانشجو   - 10

  ) 22/6/94صورتجلسه ( .نکات مطرح شده توسط دانشجویان ثبت شد. شفاهی اعالم نماید

در پایان براي براي تحلیل درون مایه دست نوشته ها متن ها چندین بار مورد بازخوانی قرار گرفتند و داده  -11

  .یفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتها توسط تکنیک تحلیل محتواي کهاي حاصل از مصاحبه

هوشبري  5و  3این برنامه براي دانشجویان ترم   93با توجه به بازخوردهاي مثبت کارگاه پایلوت در سال  -12

  ) 22/6/94صورتجلسه ( .بدون تغییرات در محتوي اجرا شد 1394نیز در سال 

  :  نتایج به دست آمده در جهت دستیابی به هدف اول  :نتایج

ظهارات دانشجویان نشان داد ابتدا برداشت آنان از اخالق حرفه اي فقط در قالب یک رعایت پوشش حرفه اي ا

مسئولیت پذیري و تعهد کاري، صداقت و رازداري، حفظ حریم خصوصی ( بوده است  و از کدهاي اخالقی مانند 

ز  همسویی آن ها با  وظایف حرفه اي خود و نی) بیمار ، امانت داري و حفظ شان انسانی و ارتباط حرفه  با بیمار 

  . آن ها قبال واحد اخالق حرفه اي را گذرانده بودند% 5/88اطالعی نداشتند و این در حالی بود که 
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  : نتایج به دست آمده در جهت دستیابی به هدف دوم 

نفر % 5/88:  بود مضامین اصول اخالق حرفه اي استنباط شده از فیلم طبق اظهار نظر دانشجویان بدین قرار 

% 7/57ارتباط موثر با بیمار نفر، % 7/57نفر رفتار با همکار، %  1/73اصل مسئولیت پذیري و تعهد کاري،  

اصل امانت داري را %  3/42افراد حفظ حریم خصوصی بیمار را و % 80شرکت کنندگان صداقت و درستکاري، 

  .از فیلم هاي پخش شده درك کرده بودند

  :  مده در جهت دستیابی به هدف سوم نتایج به دست آ

اما پس از بحث روي پیامد . اظهار نظر و برداشت اولیه دانشجویان از فیلم بیانگر یک کار روزمره حرفه ایی بود

هاي هر قسمت از فیلم توسط مدرس آنان اظهار داشتند که متوجه ارتباط مفاهیم اخالقی با حیطه کاري خود 

فیلم و ( آموزش اخالق حرفه اي و وظایف روزمره کاري را با روش برگزار شده  شدند و بیشتر آن ها همسویی

  .باعث ارتقاء ویژگی هاي اخالقی در خود دانستند) سناریو

آن چه که از بررسی حاالت و رفتارهاي دانشجویان هنگام مشاهده فیلم بر می آمد نشانگر توجه آنان در  

دید بود به نظر می رسید آنان در بیان اظهار نظرات خود در حل رویایی با مسئله ایی مهم و در عین حال ج

سناریو ها و جایگیري در نقش بیمار و کارآموز با دیدگاه اخالقی بسیار با صداقت و دقت در رعایت اصول 

  .اخالق حرفه اي عمل کرده بودند

ارتباط با حفظ حریم مطالعه دست نوشته هاي دانشجویان نشانگر نوعی حساسیت عمومی در بین آن ها در  

خصوصی بیمار و داشتن ارتباط مناسب با بیمار هم از دیدگاه بیمار و هم از دیدگاه یک کارآموز بود و هنگام 

جایگیري در نقش بیمار بیشترین مطالبه آنان لزوم ایجاد فضایی براي کاهش استرس محیط و حفظ آرامش 

ی از بیهوشی و جراحی با رفتار دوستانه پرسنل کاهش می بسیاري از آنان معتقد بودند استرس ناش. بیمار بود

  .یابد و بعضا به لزوم رعایت طرح انطباق نیز اشاره داشتند

مدرسینی که واحد اخالق حرفه اي را تدریس می کنند باید خودشان : در پایان دانشجویان خواستار این شدند

داشته باشند و تدریس بر پایه مسائل مطرح و تجربه ورود به محیط هاي بالینی تخصصی مانند اتاق عمل را 

حل مشکالت اخالقی احتمالی در این فضا باشد همچنین دانشجویان خواستار بر گزاري این کارگاه ها در ترم 

  . هاي پایین و همزمان با ورود دانشجو به حوزه کار تخصصی در بالین شدند

بر این اساس . جویان به استمرار این روند آموزشی بودنتایج حاصل از این کارگاه نشانگر اشتیاق و تمایل دانش

  . کارگاه مشابه براي دیگر ترم ها تدوین و اجرا گردید

همچنین نتایج  اثر بخش این روش، قابل تعمیم به دیگر گروه هاي آموزشی جهت تهیه و تدارك فیلم در حوزه 

  .   کار تخصصی در جهت ارتقاء اخالق در  رشته خود می باشد
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  :فرایندعنوان 

 "چه کار بهتري می شد براي این بیمار انجام داد  "ارتقاء کیفیت گزارش صبحگاهی با شعار  

  مرجعیت رهبري و مدیریت آموزشی :حیطه فرایند 

دکتر حسن اسمعیلی، دکتر سیداحمد حسینی ، دکتر محمد رادگودرزي ، لیال  :صاحبان فعالیت نوآورانه 

  پاداش ، نصیبه رجبی

رشته کودکان                            /گروه، دانشکده پزشکی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  :نجام فعالیت محل ا

  )              کارآموزان، کارورزان و دستیاران ( فراگیران : مقطع تحصیلی

  تاریخ پایان  در حال استمرار می باشد                93- 94تاریخ شروع نیمسال اول   :مدت زمان اجرا 

با استفاده از شبکه مجازي تلگرام و مرکز آموزشی درمانی   ارتقاي کیفیت گزارش صبحگاهی :هدف کلی 

 اصالح بهبود ساختار، محتواي آن 

 : اختصاصی/اهداف ویژه 

از وسایل  تسهیل و سرعت بخشیدن در جمع آوري و ارائه اطالعات گزارش صبحگاهی با استفاده •

 )تلگرام ( آموزش مجازي 

 شناسایی تجربیات اساتید  و فراگیران در باره کیفیت گزارش صبحگاهی •

 و اساتید   تجربیات فراگیران زبا استفاده ا گزارش صبحگاهیشناسایی راهکارهاي ارتقاي کیفیت  •

  شناسایی فعالیتها و اقدامات برنامه ریزي شده جهت ارتقاي کیفیت گزارش صیحگاهی •

  اجراي برنامه شامل فعالیت هایی جهت ارتقاي کیفیت گزارش صیحگاهی  •

 ) plan action(فراگیران در باره برنامه مداخله اي به ) feedback( تأثیر بازخورد  •

  

خدمات  ارزیابی براي ابزاري عنوان به صبحگاهی گزارش:  )ضرورت انجام و اهمیت اهداف (بیان مسئله 

براي برقراري ارتباط موثر در جلسه آموزشی . شود می شناخته کیفیت تضمین براي اي وسیله و بالینی

بکارگیري شبکه هاي مجازي که چیزي باالتر از یک  که با.،مورنینگ ریپورت به صورت گروهی انجام می گیرد 

ریپورت تلگرام مورنینگ ( این شبکه اجتماعی . ابزار رسانه اي است روي فرایند یادگیري تأثیر گذار می باشد 

لذا این فرایند بر مبناي تغییرات ساختاري در . جزئی تفکیک ناپذیر از فرایند آموزشی و یادگیري هستند ) 

نحوه برگزاري مورنینگ شامل تغییرات ترتیب قرار گرفتن اساتید ، چیدمان صندلی ها به صورت ارتباط چهره 

و  Timingجهت کنترل بحث ها از نظر علمی و  به چهره و  استفاده از فضاي مجازي تلگرام و با لیدر محوري

تالش ها و فعالیتهایی براي بهبود وضعیت از  که هدف آن ،. ارزشیابی تیم ارائه دهنده مورنینگ طراحی شد 
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ویژگی  –بحث و رهبري جلسه گزارش صبحگاهی -نظم وحضور افراد در جلسات –نظر  شرایط محیط برگزاري

 ی مرکز آموزشی درمانی کودکان گزارش صبحگاه تیوضع يجهت ارتقادر کیفیت گزارش صبحگاهی ایده ال، 

 . صورت گرفت گرگان علوم پزشکی دانشگاه به وابسته

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش  

   )بنویسید 

باید در جهت انعکاس نظرات دانشجویان به اساتید اقدام الزم صورت  گزارش صبحگاهیبراي ارتقاي کیفیت 

که با توجه بررسی منابع و متون  مختلف و نتایج  .که  اولین گام ،شناخت وضعیت موجود می باشد. گیرد

نظرسنجی از طریق پرسشنامه یشترین درصد یادگیري بالینی در دانشجویان به ترتیب اولویت گزارش 

  مورتالیته ریپورت بوده است  –کیس ریپورت  –راند بالینی –در درمانگاه  آموزش–صبحگاهی 

و اساتید ابتدا نظرات ) رزیدنت ها ،استاژرها و اینترن ها( با برگزاري جلسات بحث گروهی در میان فراگیران  

اد مدیر گروه پیشنه.دانشجویان در باره نقاط قوت و ضعف برنامه هاي گزارش صبحگاهی جاري بررسی شد

بحث ورهبري  –نظم وحضور افراد در جلسات –کردند که گزارش صبحگاهی را از نظر  شرایط محیط برگزاري 

بعد از ) نیازسنجی معیار اول گالسیک –تبیین مسئله . ( جلسه و ویژگی کیفیت ایده ال آن  ارتقا داده شود

شد  شناخته ش صبحگاهی ایده ال تنظیم اهداف ، مهمترین هدف ما دستیابی به برگزاري جلسه آموزشی گزار

که با بررسی هاي مقاالت وتجربیات دانشگاههاي دیگر با نمونه هایی از آن در موقعیت مختلف آشنا شدیم  . 

دانشگاه با همکاري دانشگاه تبریز باعث   EDCو با شرکت در کارگاه آموزش بالینی توسط  -)-آماده سازي (

شرکت در کارگاه از نقاط قوت وقابل بهبود مشخص )  معیار دوم –ازي آماده س. (آشنائی بهتر اساتید گردید

  )نتایج مهم وقابل توجه معیار سوم گالسیک . ( گردید 

  اقدامات انجام شده در خصوص شرایط محیط برگزاري  

تسهیل تنظیم نور سالن با نصب کلیدهاي (بررسی و کنترل وضعیت مطلوب محل از نظر تهویه، نور - 1

  سرمایش و گرمایش  ،) مخصوص 

  توجه ویژه به استفاده از میکروفن حتی براي سخنرانی هر چند کوتاه -2

  حذف اشیاء اضافه در محیط - 3

اینترنت پر سرعت، نصب نرم افزار ویژه ویندوز تلگرام ، تریبون ، : تأمین لوازم آموزشی به روز شامل  - 4

  میکروفن و پرینتر

در فضاي مجازي تلگرام که اعضاي آن کلیه اساتید ،  Morning reportایجاد یک گروه آموزشی به نام -5

  دستیاران گروه آموزشی کودکان هستند و تصویب مقررات نحوه استفاده صرفاً آموزشی از آن
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با توجه به امکان سریع انتقال اطالعات از طریق نرم افزار تلگرام به سالن مورنینگ از آوردن پرونده - 6

که منجر به اختالل در روند درمانی بیمار در زمان ... ) و  CTعکس و ( مات پاراکلینیکی بیماران و سایر اقدا

  .مورنینگ می شد ، جلوگیري بعمل آمد

  ."چه کار بهتري می شد براي این بیمار انجام داد؟؟؟ "نصب شعار اصلی جلسه گزارش صبحگاهی - 7

با مکانیسم شرطی شدن، تاثیر مختصري فراهم نمودن وسیله پذیرایی در حد یک نوشیدنی مختصر که -8

  .درتقویت رفتار حضور افراد دارد

  اقدامات انجام شده در خصوص نظم وحضور افراد در جلسات

  صبح وطول مدت زمان برگزاري یک ساعت  8برگزاري جلسه گزارش صبحگاهی در ساعت  - 1

  .بار در هفته تعیین شد 4متوسط دفعات برگزاري جلسات گزارش صبحگاهی -2

مسئولیت معرفی بیمار ، دستیار و کارورز کشیک تعیین شده و بعضاً بر اساس نظر لیدر کارآموز نیز در  - 3

  .معرفی بیماران شرکت می کنند

فرم ارزشیابی تیم برگزار کننده گزارش صبحگاهی طراحی شد که توسط لیدر پس از بحث و گفتگو در مورد - 4

  .زشیابی در کارنامه فراگیران ثبت می شودبیماران مطرح شده کامل می شود و این ار

ایجاد گروه مجازي به نام مورنینگ ریپورت در تلگرام با شرکت تمامی اساتید و دستیاران گروه آموزشی  -5

  کودکان و رعایت اصول ایمنی جهت پیشگیري از سوء استفاده هاي احتمالی

  تلگرامی مورنینگ ریپورت تعیین و تقویت قوانین استفاده صرفاً آموزشی از این گروه - 6

کلیه بیماران بستري شده در روز قبل بطور خالصه توسط رزیدنت ارشد کشیک معرفی می شوند و سپس - 7

بیمار مورد بحث و بررسی قرار  3تا  2تاپ کیس هاي آن روز با نظر لیدر و رزیدنت ارشد انتخاب می شوند و 

  .می گیرند

یوتر مرکزي سالن مورنینگ و تسهیل استفاده از آن جهت انتقال اتصال سیستم پکس بیمارستان به کامپ -8

  MRIو  CTسریع و باکیفیت اقدامات پاراکلینیکی از قبیل گراف ها، 

آزمایشگاه بیمارستان به کامپیوتر مرکزي سالن مورنینگ و تسهیل استفاده از آن  HISاتصال سیستم -9

  .جهت دریافت آزمایشات بیماران

ا شماره گذاري و جایگاه دستیاران، کارورزان و کارآموزان با اطالع قبلی روي بورد تمامی صندلی ه -10 

  .مشخص شد 
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جایگاه مناسب براي اساتید که حتماً در جایگاه ویژه به جهت تآثیر آموزش و یادگیري بیشتر فراگیران  - 11 

  چهره به چهره تعیین شد

 .تهیه پالکارت کوچکی حاوي نام اساتید حاضر پیش از شروع جلسه درمقابل جایگاه تعریف شده اساتید -12 

ساعت  24اهمیت حضور استاد به عنوان یک ارزیابی کننده درجلسه وکسی که به فعالیت هاي اجرایی -13

  گذشته امتیاز خواهد داد

احی شد که رفتار حضور اساتید درجلسه مورنینگ مکان برگزاري گزارش وشیوه ارائه آن به نحوي طر- 14 

ریپورت نشانگر دستیابی فراگیران به اهداف آموزشی ضروري و باعث برخورد صحیح و قدرتمند از استاد در 

  .یک محیط فعال آموزشی می باشد 

نس در تابلوي اعالنات ویژه اطالع رسانی برنامه آموزشی گزارش صبحگاهی تهیه و بیرون از سالن کنفرا- 15

  .کنار درب نصب گردید

شب در گروه  11دستیاران ارشد کشیک موظف است لیست تمامی بیماران بستري را قبل از ساعت -16

  .تلگرامی مورنینگ ریپورت قرار دهد

  اقدامات انجام شده در خصوص بحث و رهبري جلسه گزارش صبحگاهی

  . در تمام جلسات بر حضور مرتب اعضاء هیئت علمی تاکید شد - 1

  مدیر و لیدر برنامه گزارش صبحگاهی یک نفر از اعضاي هیئت علمی مجرب است -2

مسئول برگزاري ، اداره جلسه و مدیریت (اساتید بصورت هفتگی بعنوان لیدر و اداره کننده جلسه هستند  - 3

  )زمان بحث ها 

لن، قابلیت حضور مجازي با وجود گروه تلگرامی مورنینگ در فضاي مجازي و وجود اینترنت پرسرعت در سا- 4

فراهم شده است و این فرصت براي اساتید به وجود آمده که مطالب مرتبط با  On lineتمامی اساتید بطور 

  .بیمار از قبیل تصاویر، دیاگرام، الگوریتم ها و چکیده مقاالت را به کامپیوتر سالن برگزاري مورنینگ بفرستند

  گزارش صبحگاهی اقدامات انجام شده در خصوص ویژگی کیفیت

  مورنینگ ریپورت ) با فرمت پاورپوینت ( ثبت تمامی بیماران بستري در فایل طراحی شده - 1

تشکیل یک گروه آموزشی خاص در تلگرام به نام مورنینگ ریپورت و استفاده صرفاً آموزشی از آن در -2

 فضاي مجازي 
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و نصب درمحل قابل  "ي این بیمار انجام دادچه کاربهتري می شد برا"تهیه یک پوستر کوچک با این سوال  - 3

  رویت اساتید و فراگیران 

طراحی و تهیه چک لیست ارزیابی جهت یکسان سازي ارزیابی اقدامات انجام شده کارآموز، کارورز و  - 4

 قابل بحث  case 3دستیار براي 

...) ژي، تغذیه و همکاران آزمایشگاهی ،ژنتیک ورادیولو(دعوت راندوم از اعضاي سایر گروه ها  -5

  ازسایرمراکز 

چه کار بهتري می شد براي این بیمار انجام  "در محتواي آموزشی تمام ابعاد مراقبت از بیمار براساس شعار - 6

 .مورد توجه قرار گرفت"داد 

  :نتایج حاصل از این فرایند پس از نظرسنجی از اساتید و فراگیران شامل 

 )دستیار، کارورز و کارآموز ( گزارش صبحگاهی ارتقاء کیفیت تیم ارائه دهنده  •

 ایجاد انگیزه و عالقه در فراگیران جهت حضور حداکثري در جلسات گزارش صبحگاهی •

  هاي نادر و جالب گزارش صبحگاهی در قالب یک کتابچه آموزشی Caseگرد آوري و تدوین  •

  :نتایج نظرسنجی از اساتید 

  هکارهاي اصالحی و ارتقاء آموزش بالینیبرطرف نمودن ضعفهاي موجود ، ارائه را- 1

افزایش انگیزه و مشارکت اساتید درباالبردن کیفیت آموزش وارزیابی از آموزش بالینی گزارش صبحگاهی  - 3

  و پایش مستمر

افزایش کیفیت مانیتورینگ به خاطر اطالع رسانی اطالعات بیماران از   شب قبل  به اساتید و دستیاران از  - 4

  مورنینگ 

به پرونده هاي بیماران On line عدم اتالف وقت اساتید ، افزایش مشارکت فعال اساتید و دسترسی -5

  بستري از شب قبل

  عدم اختالل در کار درمانی بیماران با استفاده از شبکه مجازي تلگرام - 6

  :نتایج نظرسنجی از فراگیران  

از آنها و ترغیب به مرور منابع قبل از ورود به افزایش رضایتمندي فراگیران ، ارزیابی دقیق و همه جانبه - 1

  جلسات

و در راستاي کوریکولوم آموزشی با حضور لیدر در  On lineها با دقت بیشتر همراه با جزئیات  Caseارائه -2

  جلسات صبحگاهی



 

21 

 

  On lineها به صورت غیر حضوري و  Caseبکارگیري نظرات اساتید در مورد - 3

  بیماران)  Follow up( ي تقویت و استمرار و پیگیر- 4

این  فرآیند  عالوه بر  ارتقاي کیفیت آموزش و  ارزیابی عملکرد :    میزان رضایتمندي و نقاط قوت وضعف  

  .دانشجویان ،میزان باالیی از رضایتمندي را دردانشجویان  و اساتید بخش کودکان به همراه داشت
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  :عنوان فرایند

فرآیندي براي توانمندسازي دانشجویان کارشناسی پرستاري در مهارت مطالعه و تدریس با رویکرد مبتنی بر تیم، 

  یادگیري

Team-Based Learning as a strategy to improvelearning and study skill of nursing 
students 

  ها و تکنیک هاي آموزشی روش :حیطه فرایند

دکتر محمدزمان کامکار، حبیب عبداللهی، سید یعقوب  دکتر مهناز مدانلو، حمیده منچري، :صاحبان فرایند

  جعفري

  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گلستان

تعیین حوزه سالمت افراد جامعه و ارائه مراقبتهاي مورد نیاز به آنان، از نقشهاي اولیه حرفه  :بیان مسئله

به جامعه ارائه خواهند داد که قادر به تطبیق پرستاران زمانی مراقبت با کیفیت . پرستاري در عصر حاضر است

هاي محیط بالینی، تغییرات سریع نیازهاي خود با گسترش روزافزون دانش پزشکی، افزایش مداوم پیچیدگی

پرستاران بعلت تجربه مکرر این تغییرات در محیط کاري خود و مواجهه با . جامعه و رشد تکنولوژي باشند

، که توجه به تقویت هاي حیاتی دارندارائه مراقبت نیاز به تصمیم گیري هاي جدید بالینی جهتموقعیت

در . سازدهاي پرستاران اهمیت انتخاب روش آموزش مناسب در دانشجویان پرستاري را روشن میمهارت

گیري، تفکر نقاد، تفکر خالق، ارتباط هایی چون حل مسئله، تصمیمآموزش پرستاري توجه به تقویت مهارت

فردي و مشارکت در کار تیمی بعنوان نیاز آموزشی ضروري است تا بتوانند دانش تئوري فراگرفته را در بین

ادگیري نظیر روش مبتنی بر تیم در مقایسه با استفاده از رویکردهاي فعال ی. هاي واقعی بکار گیرندموقعیت

یادگیري مبتنی بر تیم، نوعی راهبرد . ها الزم و موثر براي یادگیري استهاي سنتی در بهبود این مهارتشیوه

آموزشی است که با هدف ارتقاي کیفیت یادگیري دانشجویان از طریق افزایش مهارت حل مسئله، اطمینان از 

کالس درس با آمادگی قبلی، ایجاد کالسی پرانرژي و مشارکت فعال توسط الري حضور دانشجویان در 

این فرآیند با هدف تعیین تاثیر فرآیند آموزش به شیوه یادگیري مبتنی بر تیم براي . میکلسن ارائه گردید

  .توانمندسازي دانشجویان کارشناسی پرستاري طراحی و اجراء شد

  :فرآیند اجراي طرح

پنجم و ششم پرستاري که درس تاکنون براي کلیه دانشجویان ترم  1392این فرآیند آموزشی از سال 

قبل از اجراي برنامه . شودنمایند اجراء میرا انتخاب می) واحد 2هر کدام به میزان (، 2و  1بهداشت روان 

پس . کنندشوند که اعضاء تیم تا پایان دوره تغییر نمینفره تقسیم می 6-8هاي آموزشی، دانشجویان به گروه

ساعته شیوه یادگیري مبتنی بر تیم براي کلیه دانشجویان آموزش داده  2 از آن  ابتدا طی یک کارگاه آموزشی
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در شیوه یادگیري مبتنی بر .شودها نیز انجام میها و انتخاب دبیر گروهگذاري گروهشده، و در همان جلسه نام

ادگیري طی هاي یتیم دانشجویان باید آمادگی الزم قبل از حضور در کالس را کسب نمایند بدین منظور فعالیت

  :شدمراحل ذیل انجام 

قبل از شرکت در کالس مباحث درسی براي مطالعه توسط ): Assigned readings(مرحله آمادگی  - 1

  .شوددانشجویان خارج از کالس مطالعه می

اولین مرحله تدریس مبتنی ): Individual Readiness assurance Test - IRAT(مرحله آزمون فردي  -2

جلسه برگزاري آزمونفردي مربوط به محتوي درسی تعیین شده است که حاوي سواالت بر تیم در هر 

توانند از در این مرحله دانشجویان نمی. اي است که مفاهیم اصلی محتوي درسی را پوشش دادهچهارگزینه

  .کتاب منبع استفاده کنند

از اتمام آزمون فردي پس ): Group Readiness Assessment Test- GRAT(مرحله آزمون گروهی  - 3

اعضا گروه در مورد هر سوال باید به توافق . دهنددانشجویان وارد گروه شده و همان سواالت را پاسخ می

در این مرحله نیز . نمایدبرسندکه این بحث و مذاکره در گروه فرصت یادگیري براي دانشجویان را میسر می

  .دتوانند از کتاب منبع استفاده کنندانشجویان نمی

پس از پایان آزمون گروهی، دانشجویان با استفاده از پاسخنامه نمره ): Appeal Form(مرحله استیناف  - 4

هر گروه می تواند فرم استیناف تکمیل نماید و با استناد به کتاب در . خود را در آزمون مشخص می نمایند

در این مرحله دانشجویان . الل نمایندتواند پاسخ درست در نظر گرفته شود استدهاي غلط که میمورد گزینه

  .توانستند نمره گروه خود را افزایش دهندمی

به دانشجویان، ) یک مورد بیماري(این مرحله با ارائه سناریو ):Group assignments(گروهی  تکلیف -5

رس هرگونه مد. گردد که در این فعالیت گروهی دانشجویان باید براي ارائه پاسخ در گروه بحث کنندآغاز می

-ها با استفاده از منابع انجام میاین فعالیت. نمایدابهام در مفاهیم آزمون یا مباحث تعیین شده را روشن می

  . شود تا کلیه محتوي آموزشی و مفاهیم اصلی تکلیف گروهی پوشش داده شود

ازکالس،  قبل دگیآما(ارزشیابی دانشجویان براساس چهار عنصر مهم):Peer evaluation(ارزیابی همتا  - 6

 توسط همتایان انجام) دربرابرنظرجمع پذیري و انعطاف دیگران نظرات به گروهی، احترام دربحثهاي مشارکت

  .شودمی

  :نتایج

از شیوه تدریسدر حد خیلی زیاد و %) 17/73(اکثر دانشجویان  ها نشان داد رضایتیافته: هاي کمییافته - الف

بررسی بعمل آمده در .آنان کم و خیلی کم بود% 32/7داشتند، و رضایت  تا حدودي رضایت% 63/14زیاد بود، 

افزار پارس آذرخش کتابخانه دانشکده پرستاري و مامایی نشان داد که میزان امانت گرفتن منابع اصلی نرم
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بطوریکه . مورد نیاز براي مطالعه و یادگیري مباحث تعیین شده در طرح درس توسط دانشجویان افزایش یافت

ز نظر تعداد دفعات و مدت امانت گرفتن، کتاب بهداشت روان در میان منابع فارسی مورد استفاده کلیه ا

همچنین با بررسی بعمل آمده در خصوص امانت .دانشجویان پرستاري و مامایی رتبه سوم را کسب کرده بود

تیم که دروس مورد نظر گرفتن کتاب توسط دانشجویان در دو سال تحصیلی قبل از اجراي رویکرد مبتنی بر 

هایی که این دروس به شیوه مبتنی بر تیم اجراء شد، به شیوه سخنرانی تدریس شده بود و در مقایسه با سال

ها نشان داد که استفاده از منابع مرتبط با دروس بهداشت روان در دو سال متوالی که شیوه سخنرانی یافته

در حالیکه در دو سال بعدي که شیوه . امانت گرفتن کسب کرده بوداجراء شده بود، رتبه هشتم را از نظر میزان 

مبتنی بر تیم اجراء شد در سال اول منابع مورد نظر رتبه دوم را کسب کرد و در سال دوم رتبه چهارم را کسب 

  . کرده بود

 آن درجایگزینی زیادي برتیم،هنوزچالشهاي مبتنی آموزش تأثیرروش باوجودشناخت: هاي کیفییافته -ب

 دانشجوي 8. موثر میباشد آنها رفع جهت چالشهاوتالش این رایج وجوددارد شناسایی سنتی هايباشیوه

 کننده تسهیل وعوامل موانع تعیین"مبتنی بر تیم شرکت کرده بودند باهدف  که در شیوه یادگیري پرستاري

ها یافته.مصاحبه قرار گرفتمورد  "دانشجویان ازدید مبتنی بر تیم در فرآیندآموزش یادگیري کارگیري به

گیر بودن این شیوه، نگرانی براي از دست دادن نمره بدلیل غیبت در هر جلسه، نشان داد دانشجویان وقت

هاي در فعالیت مشارکت براي و کمبودآمادگی گروهی هايعدم مشارکت فعال برخی دانشجویان درفعالیت

هاي انتقادپذیري، بهبود مهارت. م گزارش کرده بودندگروه را از موانع اصلی براي یادگیري مبتنی بر تی

تر مطالب و کم شدن اضطراب در زمان ها و اساتید، یادگیري عمیقاستدالل و ارتباط دانشجویان با همگروه

 ازدید مبتنی بر تیم در فرآیندآموزش یادگیري کارگیري به کننده تسهیل امتحان به عنوان عوامل

   .دانشجویان گزارش شده بود
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  :فرایند عنوان 

  تبادل تجارب آموزشی بین دانشگاهی جهت ارتقا یاد گیري دستیاران بمنظور آمادگی براي آزمون  بورد

The exchange of inter-university educational experience to promote learning for the board 

exam among assistant doctors  

  هداشتی درمانی گلستاندانشگاه علوم پزشکی وخدمات ب

  هاي فرهنگی و امور تربیتی اجتماعی مشاوره و راهنمایی و فعالیت :حیطه فرایند

دانشگاه ( دکتر علی سلیمانی اصل   - لیال پاداش–دکتر نفیسه عبدالهی  -دکتر مهرداد آقایی: فرایندصاحبان 

  )دانشگاه علوم پزشکی سمنان(ملیحه یارمحمدي دکتر ) علوم پزشکی یزد

کارشناس (، خانم حدیثه محمدي )دانشگاه علوم پزشکی گلستان(دکتر محمدرضا یوسفی :نام همکاران 

  )آموزش

  مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازي :محل انجام فعالیت 

  مقطع تحصیلی      دستیاري           رشته  داخلی   /پزشکی گروهدانشکده  علوم پزشکی گلستاندانشگاه 

  تاریخ پایان تا کنون                      1392سال :تاریخ شروع    :مدت زمان اجرا 

تبادل تجارب آموزشی بین دانشگاهی جهت ارتقا یاد گیري دستیاران بمنظور آمادگی براي آزمون  هدف کلی 

  بورد

  :اختصاصی/اهداف ویژه  

  باال و افزایش احتمال قبولی آنان در آزمون بورد  علمی تجربه وبا باسواد دستیاران تربیت– 1

  افزایش اعتماد به نفس و خود باوري سایر دستیاران   – 2

  علمی بین رزیدنت ها از مرز  یک دانشگاه به چند دانشگاه  رقابت گسترش– 3

  تسئواال کیفیت وافزایش سئواالت درطراحی مختلف هاي جنبه به وجه وت سئواالت ن نبود تکراري– 4

  غنی سئوال بانک یک به دستیابی امکان– 5

  دانشگاه ارتقاءرتبه– 6

  ي در بورد  باال بارتبه بومی نیروهاي وجذب پرورش امکان– 7
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  دانشگاهها بین یادگیري تجارب تبادل– 8

  منظم آزمونها به دلیل بین دانشگاهی بودن آزمون ها  دربرگزاري جدیت– 9

 دانشجویان و اعضاي هیئت علمی براي ارتقاي کیفی آموزشایجاد فرهنگ مشارکت در بین  - 10

  ایجاد زمینه و ارتباط مستمر علمی بین دانشگاه ها و اساتید  -11

  ایجاد برنامه اي دقیق براي مطالعه دروس مختلف براي دستیاران -12

  ارتقاء فرآیند نظارت گروه داخلی بروضعیت تحتصیلی دستیاران -13

  دستیاران داخلی در آزمون بورد افزایش میزان قبولی -14

  کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس دستیاران داخلی براي شرکت در آزمون بورد - 15

  آشنایی دستیاران با نمونه سئواالت دیگر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور -16

  ین دانشگاهیارتقاء و افزایش کیفی و کمی سئواالت در گروه داخلی بعلت به اشتراك گذاري دانش ب -17

افزایش مشارکت اعضاي هیات علمی گروه داخلی در ارتقاء آمادگی دستیاران داخلی براي دستیاران  - 18

  .داخلی براي شرکت در آزمون بورد

امروزه دانشگاه ها با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژي آموزشی که منجر به سهولت  تبادل  :بیان مسئله

نیاز مبرم دارند که بصورت  منطقه اي  و فرا منطقه اي  در ارتباط  تنگا تنگ با    ,گردداطالعات و یاد گیري می 

به اشتراك گذاري .یکدیگر باشند و در ابعاد مختلف فعالیتهاي آموزشی تبادل نظر و تشریک  مساعی نمایند 

معرض کاهش دانش داراي جنبه هاي بسیار برجسته و متمایزیست ، زیرا داشته هاي علمی   اغلب در 

 ,سودمندي هستند، ولی هرگاه اعضاي یک سازمان یا موسسه آموزش عالی دانش خود را به اشتراك گذارند

به اشتراك گذاري  و ترکیب دانش به یقین ،موجب  تولید ارزشها ، . ارزش هم افزایی بیشتري ایجاد می شود

راك گذاري یا انتقال دانش، ابزاري براي به اشت. بهبود عمکلرد تیمی و افزایش بازده دانشگاهها  می گردد

فراگیران به منظور تبادل و مباحثه دانش با گروههاي داخلی و خارجی است و هدف آن گسترش ارزش 

رضایت دستیاران و موفقیت آنان در ).  مدهوشی . ( سودمندي آن و در نهایت داشتن بازده مطلوب می باشد

ستمر گامیست رو به جلو در راستاي تعالی دانشگاه و افزایش ارتقاي یادگیري و در نهایت یادگیري پایدار و م

یکی از روشهاي بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی در نظام آموزش عالی   .   خدمات دانشگاهها

اول آنکه فراگیران چه یاد گرفته اند و دوم : در ارزشیابی بایستی به دو بخش توجه شود. ارزشیابی  می باشد

شده است یا  انجام ودرست کافی اندازه به ادگیريی دهنداین نشان شودکه تعیین هایی شواهد یا شاخصآنکه 

  نه؟
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زیرا اصالح و تقویت . ارزشیابی بایستی از ابتداي طراحی فرآیند آموزشی و همزمان با تدریس انجام شود

کردن فعالیت ها در جهت هدف فرآیند تدریس مستلزم اطالع از کارآمدي و اثربخش بودن تدریس براي بهینه 

  .هاي آموزشی است

براي اینکه . براي سنجش میزان تغییر در فراگیران، به جمع آوري اطالعات دقیق و تحلیل آنها نیاز داریم

اطالعات بدست آمده دقیق باشد و تحلیل و نتایج به دست آمده از آن نیز ارزش و اعتبار بیشتري داشته 

  .یصی و ارزشیابی در پایان آموزش می تواند معیار موثري باشدباشد، دو نوع ارزشیابی تشخ

در ارزشیابی تشخیصی به معنی تعیین سطح معلومات، مهارت ها و توانایی هایی اولیه فراگیران است که در 

  مورد دستیاران در قالب ازمون سراسري ورودي دستیاران و سپس ازمون هاي درون بخشی است

یابی پایانی نیز به تغییرات مورد انتظار در فراگیران بر اساس اهداف آموزشی تعیین در ارزش: ارزشیابی پایانی

  .پردازیمشده می

اصالح «پس از ارزشیابی اگر نتایج مورد انتظار نبودند و مطابق با پیش بینی ها نبود بایستی بالفاصله دست به 

  :ي باشد که عبارتند ازتواند شامل تغییر عوامل متعدداین اصالح می. زد» برنامه آموزشی

هدف هاي آموزشی صریح تر و روشن تر بیان شود یا اینکه انتخاب آنها با نیاز و توانایی فراگیران تناسب  - 1

  .بیشتري داشته باشد

  .کیفیت محتواي آموزشی بازبینی شود و متناسب با هدف و توان فراگیران انتخاب شود -2

در صورت عدم موفقیت در بازده نخستین سواالتی که یک در حقیقت . روش هاي تدریس تحلیل شود - 3

آموزش دهنده باید مطرح کند این است که روش تدریس من چه معایبی داشت که فراگیران نتوانستند به 

  هدف هاي مورد نظر دست یابند؟

انتخاب فعالیت هاي یادگیري جدید، زیرا ممکن است فعالیت هاي قبلی براي رسیدن به هدف کافی  - 4

  .باشندن

پیش بینی براي استفاده بهتر از وسایل موجود و انتخاب وسایل آموزشی بهتر و مطلوب تر با توجه به  -5

  امکانات و شرایط موجود

  .تجدید نظر در مسئولیت هاي افرادي که در فعالیت هاي آموزشی با او مشارکت دارند - 6

صورتی که زمان آموزش با محتواي مورد نظر تحلیل و بررسی مدت زمان اجراي برنامه و اطالح آن، در  - 7

  .متناسب نبوده است

  .بازنگري و اصالح روش هاي ارزشیابی -8
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  .اقدامات پایانی شامل امتحان پره بورد و بورد است 

گر چه پس از امتحان پره بورد و بورد تجزیه و تحلیل موارد فوق یراي . که به صورت سراسري صورت می گیرد 

ي بعدي می تواند مفید فایده باشد ولی در خصوص دستیاران مورد آزمون امکان اصالح دستیاران دوره ها

وجود ندارد لذا مطلوب آن است که قبل از آزمون هاي نهایی پره بورد و بورد و در زمانی که امکان اصالح وجود 

آزمون هاي مشابه برگزار شود تا مسئولین و فرا گیران که شوق قبولی در آزمون هاي نهایی را دارند در ،دارد 

در این راستا و در کنار امتحانات  معمول بر گزاري آزمون هاي ماهانه مشترك با سایر ..رفع نواقص تالش کنند 

ز تجارب اساتید سایر دانشگاه ها در دانشگاه ها مخصوص رزیدنت هاي سال چهارم می تواند با بهره گیري ا

تسهیل طرح سئوال و   ,تکثر در سئواالت   , طراحی و تعیین محتوایی سئواالت باعث تنوع  بخشید ن 

  .پیشگیري از تکرار مطلب و باال بردن ضریب پوشش مطالب گردد 

ور آمادگی براي آزمون  لذا با هدف تبادل تجارب آموزشی بین دانشگاهی جهت ارتقا یاد گیري دستیاران بمنظ

  .تا کنون درحال اجرا می باشد 92فرایند در گروه آموزشی داخلی از سال تحصیلی  بورد این

در بسیاري از دانشگاه ها با مراجعه به سایت دانشگاه با امتحانات آزمایشی و  :مرور تجربیات و شواهد خارجی 

شویم که همگی در کمک به دانشجو درزمینه برگزارمی شود مواجه می   onlineخود ارزیابی که بصورت 

  .آمادگی جهت شرکت در امتحان نقش بسزایی دارند 

هر چند تا کنون  در کشور ما در خصوص آزمونهاي بورد امتحانات مشترك  :مرور تجربیات و شواهد داخلی  

ي اولین بار از سال بین شرکت کنندگان برگزار نشده است و با توجه به بررسی هاي انجام شده این تعامل برا

توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان ایجاد گردید  ولی نمونههاي موفق شرکت در آزمون هاي شبیه  92

می باشد که همگی تجربیات مفیدي را ...سازي شده قبل از آزمون اصلی ،کانون قلم چی،ماهان،گزینه دو  و

  .براي شرکت کنندگان به ارمغان داشته است

  :الیت صورت گرفته شرح مختصري از فع

دستیاران در سال آخر در انتهاي دوره دستیاري، با کاهش نسبی حجم مسئولیت ها   و کم شدن  :آماده سازي 

تعداد کشیک ها مواجه می شوند که در در این زمان، الزم است برنامه ریزي دقیقی را براي کسب آمادگی الزم 

با حجم باالیی از مطالب برخورد می کنند و اکثرا در ماههاي براي شرکت در امتحانات بورد داشته باشند اما  

ن ابا توجه به اهمیت آزمون بورد براي دستیار. اول فرصت زیادي را بدون برنامه ریزي خوب از دست می دهند

بر آن شدند براي اولین بار در  1392- 1393عدم برنامه مطالعه مشخصی، گروه داخلی در سال تحصیلی

مه ریزي که به شرح زیر می باشد از طریق به اشتراك گذاري دانش به صورت بین دانشگاهی دانشگاه با برنا

امتحانات دوره اي را براي دستیاران سال چهارم برگزار نماید؛ تا از این طریق آنان را وادار به مطالعه دروس 

  . تعیین شده و نهایتا آمادگی براي آزمون بورد نماید



 

29 

 

مرحله اول طی نشستی با رزیدنت هاي سال آخر دغده هاي مهم آنان استخراج  در :چگونگی تجزیه وتحلیل 

دستیاران .مهمترین دغدغه عدم وجود شرایط براي خود ارزیابی قبل از شرکت در آزمون بورد  بود .گردید 

 معتقد بودند در صورتی که بصورت برنامه ریزي شده و با فواصل منظم در شرایطی مشابه امتحان بورد قرار

  .گیرند می توانند به نتایج موفقتري دست یابند

با توجه به نظر سنجی هاي انجام شده  در دو دوره قبل نیز  دستیاران یکی از رموز موفقیت خود را برگزاري 

این امتحانات می دانستند لذا تصمیم گرفته شد مجددا براي سومین بار این نوع آزمونها با تغییرات اندکی که 

  . د شرکت کنندگان بود اجرا گرددبه پیشنهاد خو

تشکیل تیم کارشناسی و منسجم با جلب همکاري مسئولین آموزشی، اعضاي هیئت  :اجرا و روش ارزشیابی 

در طی این جلسه چالشی که مورد بررسی قرار . علمی و کارشناسان دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف طرح

ی اعتقاد داشتند که اگر سئواالت صرفا درون دانشگاهی گرفت طرح سئواالت براي این آزمون بود گروه داخل

در نتیجه جهت افزایش تنوع در سئواالت و افزایش کیفیت . باشد، تکراري و از تنوع کمی برخوردار خواهد بود

و کمیت سئواالت ، پیشنهاد شد با همکاري دیگر دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور این آزمون برگزار 

 .گردد

در ابتدا ضرورت اجراي این طرح با مدیر گروه داخلی یا دیگر اعضاي .ا دیگر دانشگاههاي کشورهماهنگی ب

هیئت علمی چند دانشگاه مختلف در میان گذاشته شددر این بین همکاري گروه داخلی دانشگاه علوم 

اخلی دانشگاه بعد از توافق گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  و گروه د .پزشکی مازندران جلب شد

  .  علوم پزشکی گلستان و با نظر خواهی از دستیاران ، محتوي هر آزمون و زمانبندي آن  مشخص گردید

روز قبل از برگزاري آزمون از طریق  2هر دانشگاه  موظف بود تا  حداکثر : برگزاري و نحوه برگزاري آزمون

سئواالت توسط کارشناس . گرارسال نماید پست الکترونیکی سئواالت را به آموزش بخش داخلی دانشگاه دی

سپس ازمون  در .آموزش ادغام و پس از کنترل  نهایی  توسط اعضاي هیئت  علمی مربوطه  تکثیر می شدند 

  .یکروز و یک ساعت از قبل تعیین شده به طور همزمان با دانشگاه مازندران بر گزار می گردید 

سئوال  ژنرال  داخلی نیز گنجانده  می  20مربوط به مبحث  مورد نظر  سئوال    40یا   30در هر آزمون عالوه  بر 

پس از بر گزاري آزمون ها سئواالت توسط رزیدنت ها و  با کمک اساتید مربوطه به  بحث  گذاشته می  .شود 

 در کنار این آزمون ها رزیدنت هاي سال چهارم در آزمون هاي دوره اي که  به منظور ارزشیابی درون . شدند 

  .بخشی برگزار می شد  نیز شرکت  می کردند 

نیز با توجه به نتایج بسیارخوبی که رزیدنت ها آزمون هاي بورد تخصصی داخلی داشتند  1392-1393سال 

نیز این آزمون ها با همکاري دانشگاه یزد  94در سال  .این طرح با همکاري دانشگاههاي یزد و اهواز ادامه یافت

  .می باشد سمنان در حال برگزاري و
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  :تغییراتی که در سال جدید داده شده است به صورت زیر است

در هر آزمون تعدادي سوال از مباحث ما هاي قبل نیز در سواالت  .امتحانات بصورت ماهانه برگزار می گردد

هاي  در سال. وجود دارد که به دستیار یادآوري نماییم که مرور مطالب امتحان داده شده بسیار مفید است

بر اساس نظر سنجی انجام .تا قبل از سال جدید به پایان می رسید ) شش امتحان(شته امتحانات ماهانه گذ

. برگزار گردد 95شده تصمیم گرفته شد که در این دوره قبل از امتحان بورد ،دو آزمون جامع نیز در سال 

ا اساتید بصورت منسجم تر و جلسات رفع اشکال ب. نیز به برنامه امتحانات اضافه شده است OSCIامتحانات 

 .همراه با ذکر نکات اضافی برگزار می گردد

هدف اصلی از این فرآیند مدیریت دانش از طریق به اشتراك گذاري دانش در بین گروه داخلی  :ارزشیابی

دانشگاه هاي سطح کشور، جهت آمادگی دستیاران داخلی براي آزمون بورد تخصصی بوده است تا با استفاده 

ز اجراي این فرآیند از جمله پیامدهاي حاصل ا. از این روش بتوان در نهایت میزان قبولی آنان را افزایش داد

دستیاران داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان %   100در دوره اول دستیابی به هدف اصلی آن یعنی قبولی  

سال گذشته نیز علیرغم اینکه .که رکورد منحصر به فردي براي یک رشته نوپا  است  93در آزمون بورد سال 

قبولی % 50تحان بورد داخلی داشتند،گروه داخلی با در ام% 60بسیاري از دانشگاه هاي بزرگ ریزش باالي 

  .نیز در کشور شد که نتیجه بسیار چشمگیري می باشد% 10رتبه  2حائز 

  :بازخورد گروه آموزشی

 ایجاد فرهنگ مشارکت و بینش اجتماعی دربارة نقش مشارکت در مدیریت دانش

 آموزشی دانشگاه هاي مختلف ایجاد انگیزة یادگیري و کسب تجربۀ کار گروهی در بین گروه هاي

 کاهش دغدغه هاي گروه آموزشی از میزان آمادگی دستیاران براي آزمون بورد

 آشنایی دستیاران با سواالت مختلف دانشگاه هاي دیگر

 پیش بینی نیازهاي آموزشی آتی و ارتقا آموزش

 آشکار شدن نقاط قوت و ضعف دستیاران

  :بازخورد دستیاران

آنان اظهار داشتند که . صل از این فرآیند؛ بازخورد دستیاران از این فرآیند می باشداز دیگر پیامدهاي حا

برگزاري این آزمون ها در کنار فاکتورهاي دیگر آنان ملزم به مطالعه منظم تر کرده است و نقش به سزائی 

د و به مباحثی در هر مرحله مطالب خوانده شده تکرار می گردی. درصد آنان  داشته است 100درکسب موفقیت 

همچنین استفاده از سواالت دیگر دانشگاه ها آنان را با . که کمتر مورد توجه قرار می گرفت، توجه میشد
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برخی دستیاران پیشنهاد کردند . سواالت جدید آشنا و روش موثري در آمادگی براي امتحان بورد بوده است

  .اعضاي بورد کشور هستند که از همکاري دانشگاه هاي استفاده گردد که اساتید آن از

 :به انگلیسی  ح مختصري از فعالیت صورت گرفتهشر

In today's world people live in a global village, and improvement in educational 

technology such as media and also social networks can be considered as facilitator 

factors to exchange information and learning skills in national and international 

level. the combination, innovation, and exchange of knowledge improve team 

function and increase the efficiency of learning among students and assistant doctors. 

Evaluation is one of the most useful methods to assess the achievement of educational 

goals. One of the main objects of the current study was the training of highly 

experienced assistant doctors to enhance the educational level and chance of passing 

the board exam. To attain this goal, monthly exams have been conducted by the 

cooperation of some universities to prevent repetition, design new questions, evaluate 

the content, increase quality and quantity of questions and develop diversity. Firstly, 

collaboration was started with Mazandaranuniversity afterward, it was extended to 

Semnan and Yazd universities as well and they held the exams at the same time. 

Apart from some limitations, our experience has revealed the positive effect in the 

education system. In the following sentences some feedbacks of education department 

and physician assistants can be seen:  

Education department 

Predict educational needs and promote of educational level 

Identify strengths and weaknesses of assistants  

Provide motivation to learn and gain experience through the teamwork among 

education departments of different universities 

Assistant doctors: 

Consistent and regular study 

Exchange different and new questions with other universities 

Better grade compared to assistants from other universities 

که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر شیوه هاي تعامل با محیط 

  .کنید

بعنوان .تجربه فوق با گروه هاي دیگر آموزشی درمیان گذاشته شده است  و قابل تعمیم به آنان می باشد - 1

  .مثال گروه اطفال نیز در صدد است برنامه ریزي مشابهی در این خصوص انجام دهد 
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  .اله اي نیز با این عنوان  در دست نگارش می باشدمق-2

نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را 

با توجه به اهداف کالن نظام علم و فناوري کشور دستیابی به جایگاه اول علم  و فناوري در جهان و  .بنوییسد

رجسته علمی و الهام بخشی در جهان و استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از احراز جایگاه ب

انسان هاي شایسته، فرهیخته و نخبه براي احراز مرجعیت علمی در جهان، این فرآیند نیز قصد دارد؛ با 

به و فرهیخته اي مدیریت دانش از طریق تسهیم دانش بین دانشگاه هاي  علوم پزشکی مختلف کشور افراد نخ

 .را براي احراز مرجعیت علمی به جامعه تحویل دهد

میزان رضایتمندي دستیاران از برگزاري این نوع آزمون ها باال بوده و همین مسئله یکی از اساسی ترین علل 

  .تداوم این برنامه می باشد

  :نقاط قوت 

  ملزم نمودن دستیار جهت مطالعه نظام مند و مدون 

 وانده شدهتکرار مطالب خ 

 توجه به نقاط ضعف که مورد توجه قرار نمی گرفته 

 استفاده از سئواالت سایر دانشگاهها در آمادگی براي آزمون ها و کارائی خوب آنها 

  تمرین روش تست زنی و برطرف شدن نقاط ضعف  

  :نقاط ضعف

در  .میسر نگردیده استعلی رغم تالش براي جلب مشارکت دانشگاه هاي بیشتر بدالیل مختلف این امر هنوز 

این دوره  تالش بر این بود که با استفاده از فضاي مجازي از تجربیات اساتید سایر دانشگاه ها در پاسخگویی 

به سواالتی که طرح نموده اند استفاده شود که متاسفانه بدلیل اشکاالت سخت افزاري و نرم افزاري محقق 

معرفی نمرات برتر در سطح بین دانشگاهی جهت ایجاد انگیزه همچنین یکی از اهداف ما در این دوره  .نشد

از آنجایی که یکی از الویت هاي مهم در  .بیشتر براي دستیاران بود که این امر نیز  هنوز محقق نگردیده است

امر آموزش، ارتقاء کیفی نظام آموزشی دانشگاه و برنامه هاي سند پنجم توسعه کیفی آموزشی دانشگاههاي 

شد، و اینکه انجام این فرآیند به نوعی باعث ارتقا کیفیت نظام آموزشی می گردد، میتوان از آن در با کشورمی

  . دیگر گروه هاي آموزشی دانشکده و دانشگاه هاي کشور استفاده کرد

  :سطح نوآوري

  در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است.  

 فته است در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گر.  
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  در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است.  

  .در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است ■

  در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است.  
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