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نشــریه علمی–خبــری معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران کــه توســط مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم 
پزشــکی منتشــر می شــود، حــاوی مطالــب علمــی مرتبــط بــا آمــوزش علــوم پزشــکی و اخبــار حــوزه معاونــت آموزشــی ایــن 
ــرای  ــن نشــریه فرصــت و فضــای مناســب ب ــه ای ــد اســت ک ــه منتشــر می شــود. امی ــب فصلنام ــه در قال دانشــگاه اســت ک

ســهیم کــردن مخاطبــان در اطالعــات علمــی و اخبــار آموزشــی در حــوزه علــوم پزشــکی را فراهــم آورد.
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ــریه  ــن نش ــب در ای ــار مطل ــه انتش ــل ب ــه مای ــی ک درصورت
ــد. ــرار دهی ــر ق ــر را مدنظ ــوارد زی ــتید، م هس

1( ذکــر نــام و مشــخصات نویســنده و نویســندگان و وابســتگی 
ســازمانی آن هــا ضــروری اســت.

2( بــرای مطالبــی کــه دارای رفرنــس هســتند، از شــیوه 
کنیــد. اســتفاده  ونکــوور  منبع نویســی 

3( مقاالت در فایل word تهیه و ارسال گردند.
4( جــداول، نمودارهــا، و پیوســت ها بــا ذکــر عنــوان در پایــان 
متــن آورده شــود و محــل قــرار گرفتــن آن هــا در متــن اصلــی 

بــا هایپرلینــک مشــخص گــردد.
ــر  ــده ب ــته ش ــب نوش ــت مطال ــت و اصال ــئولیت صح 5( مس

ــود.  ــد ب ــندگان خواه ــده ی نویس عه
6( این نشریه در ویرایش مطالب آزاد است.

راهنمای نویسندگان
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همکارانعزیز:

بــار دیگــر توفیــق نصیــب حــوزه معاونــت آموزشــی دانشــگاه شــد تــا ضمــن ارائــه نشــریه خبــری معاونــت آموزشــی به صــورت 
آنالیــن گزارشــی از پــروژه کشــوری اعتباربخشــی کــه از ماموریت هــای ویــژه دانشــگاه بــود، بــه اطــالع همــگان برســاند.

ــرای  ــد ب ــوزش می توان ــول در آم ــته های تح ــز بس ــگاه و نی ــی دانش ــای آموزش ــی از گروه ه ــا یک ــنایی ب ــماره آش در این ش
ــد. ــای دانشــگاه کمــک کن ــش آگاهــی و شــناخت از فعالیت ه ــه افزای ــوده و ب ــد ب ــت علمــی مفی همــکاران عضــو هیئ

                                                                                                         مدیرمسئول
دکترسیدکامرانسلطانیعربشاهی

سخن مدیر مسئول



نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران      مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شماره چهارم-تابستان 96 4

ــا  چهارمیــن شــماره نشــریه معاونــت آموزشــی دانشــگاه ب
همــت همــکاران ایــن حــوزه بــه مرحلــه ی انتشــار رســید. 
در این شــماره مبحثــی را بــه آشــنایی بــا بســته های 
ــن  ــم بدی ــاص داده ای ــکی اختص ــوزش پزش ــول در آم تح
منظــور کــه همــکاران و خصوصــاً اعضــای محتــرم هیئــت 
ــرار  ــته ها ق ــن بس ــرای ای ــان اج ــگاه در جری ــی دانش علم
ــد.  ــکاری بفرماین ــا هم ــق آن ه ــتای تحق ــه و در راس گرفت
ــال  ــده و از س ــی ش ــه طراح ــته ها در 12 حیط ــن بس ای
ــد  ــیده اند. امی ــرا رس ــه ی اج ــه مرحل ــگاه ب 1395 در دانش

ــکاری  ــاهد هم ــا ش ــوای آن ه ــه ی محت ــا مطالع ــت ب اس
ــر  بیشــتر اعضــای هیئــت علمــی در راســتای اجــرای بهت

ــیم. ــگاه باش ــته ها در دانش ــن بس ای


سردبیر

دکترمرضیهنجومی

سخن سردبیر
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اخبار معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

برگزاری دوره توانمندسازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

بــا توجــه بــه برگــزاری دوره اول توانمندســازی دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی در بهمــن ســال گذشــته،  مدیریــت آموزشــی 
و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه بــر آن شــد بــا توجــه نیازهــای پژوهشــی دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی و بازخــورد کــه از 
برگــزاری اولیــن دوره کســب نمــود. ســه دوره پیاپــی از تاریــخ 10 لغایــت 28 تیــر 1396 در 12 گــروه دانشــجویی شــامل 9 
گــروه کارشناســی ارشــد، در چهــار روز پیاپــی و 3 گــروه دانشــجویان مقطــع دکتــرای تخصصــی، در پنج روز در ســه دانشــکده 
ــر دانشــکده پیراپزشــکی( و  ــر دانشــکده بهداشــت/ ســایت کامپیوت ــر دانشــکده پزشــکی/ ســایت کامپیوت )درســایت کامپیوت

ســایت کامپیوتــر طبقــه 4 کتابخانــه مرکــزی برگــزار شــد.

کارگاه های آموزشی مرتبط با مهارت های پایه در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر می باشد:
   پروپوزال نویسی

   اخالق در پژوهش و نشر
EndNote  رفرنس نویسی و مدیریت منابع   

   نحوه جستجوی منابع و مقاالت
SPSS تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار   

کارگاه های آموزشی مرتبط با مهارت های پایه در مقطع دکترای تخصصی به شرح زیر می باشد:
   مرور نظامند و متاآنالیز

   پروپوزال نویسی
   مقاله نویسی و انتشار مقاله و نگارش علمی

   روش تحقیق کیفی
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برگزاری جلسه آنالیز و بررسی فعالیت ها، وزن ها، چارت ها، 
گردش کارها و تایید کنندگان در سامانه عملکرد آکادمیک 

دانشگاه

ــه  ــی جلس ــت آموزش ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــردش  ــا، گ ــا، چارت ه ــا، وزن ه ــی فعالیت ه ــز و بررس آنالی
ــک  ــرد آکادمی ــامانه عملک ــدگان در س ــا و تاییدکنن کاره
ــر  ــی مدی ــر نجوم ــم دکت ــا حضــور ســرکار خان دانشــگاه ب
مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علوم پزشــکی دانشــگاه، 
جنــاب آقــای دکتــر اصغــری معــاون امــور هیئــت علمــی 
دانشــکده پزشــکی و جنــاب آقــای مهنــدس زینالــی 
ــی و  ــت آموزش ــات معاون ــاوری اطالع ــد فن ــئول واح مس
ادمیــن ســامانه ســعاد، در دفتــر مدیریــت مرکــز مطالعــات 
و توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی دانشــگاه برگــزار گردیــد.
مــورخ  جلســه  مصوبــات  از  توضیحاتــی  بــا  جلســه 
1396/4/14 آغــاز گردیــد و در ادامــه بــه بررســی موضــوع 
نحــوه لحــاظ نمــودن فعالیت هــا، وزن هــا، چارت هــا، 
گــردش کار و تاییدکننــدگان در ســامانه عملکــرد دانشــگاه 
پرداختــه شــد. در پایــان در خصــوص گزارشــات در رده های 

مختلــف از هیئــت علمــی تــا ادمیــن ســامانه و دسترســی ها 
و هم چنیــن تغییــرات در رونــد تاییدهــا و نمایــش امتیازات 
ــر  ــای در نظ ــا ویژگی ه ــر ب ــر کارب ــش ه ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــامانه  ــات در س ــل اطالع ــهولت تکمی ــده و س ــه ش گرفت
توســط اعضــای هیئــت علمــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
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Ph.D  برگزاری مرحله دوم آزمون دکترای تخصصی

ــی در  ــته تحصیل ــی 10 در 8 رش ــه آمایش ــی 9۷-96 در منطق ــال تحصیل ــی Ph.D س ــری تخصص ــون دکت ــه دوم آزم مرحل
ــکی و  ــن پزش ــای نوی ــکی، فناوری ه ــانی پزش ــت و اطالع رس ــکده های مدیری ــال 96 در دانش ــر س ــای 1۷، 18 و 19 تی روزه
علــوم رفتــاری و ســالمت روان برگــزار گردیــد. در ایــن مرحلــه تعــداد 265 نفــر داوطلــب در رشــته های علــوم اعصــاب، علــوم 
ســلولی کاربــردی، پزشــکی مولکولــی، سیاســت گذاری ســالمت، اقتصــاد ســالمت، انفورماتیــک پزشــکی، روانشناســی بالینــی 

و مطالعــات اعتیــاد بــه رقابــت پرداختنــد. 

برگزاری دومین نشست کارگروه تحول و نوآوری دانشگاه

دومیــن نشســت مشــترک کارگــروه پایــش بــا ســایر 
گروه هــای تحــول و نــوآوری در آمــوزش دانشــگاه، بــا 
ــا  ــای کارگروه ه ــول و اعض ــته های تح ــران بس ــور دبی حض
در تاریــخ 96/4/2۷ در ســالن کنفرانــس دانشــکده پزشــکی 
برگــزار شــد. در ایــن جلســه مدیــر مرکــز مطالعــات و توســعه 
ــورد بحــث در  ــوارد م ــتند. م ــوزش پزشــکی حضــور داش آم
جلســه چالش هــای فــراروی هــر یــک از کارگروه هــا و 

ــود.  ــی آن ب ــای اجرای راه کاره

هم چنیــن نتیجــه ارزیابــی انطبــاق در ســامانه پایــش بــرای 
ــوت آن  ــف و ق ــاط ضع ــا مطــرح و نق ــک از کارگروه ه ــر ی ه
بررســی شــد. در انتهــا پیگیــری شــاخص های رصــد ســامانه 
ــامانه  ــق س ــی طب ــای آت ــای ماه ه ــام فعالیت ه ــا( و انج )آتن

پایــش بــه اعضــا و دبیــران تاکیــد شــد.
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برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه

ــگاه در  ــی دانش ــزی درس ــه برنامه ری ــه کمیت ــن جلس اولی
تاریــخ 96/4/31 از ســاعت 10 الــی 12 بــا حضــور نمایندگان 
دانشــکده های بهداشــت، پرســتاری، پزشــکی، پیراپزشــکی،  
طــب ســنتی و مدیریــت و اطالع رســانی پزشــکی در ســالن 
جلســات مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی 
)EDC( برگــزار شــد. در ایــن جلســه در مــورد فعــال 
دانشــکده ها،  درســی  برنامه ریــزی  کمیته هــای  نمــودن 
ــکاری  ــی، هم ــای درس ــی برنامه ه ــری و بررس ــوه بازنگ نح
ــوای  ــه محت ــی )AMEE GUIDE( و تهی ــه فارس در ترجم

ــا برنامــه ریــزی درســی بحــث شــد.  آموزشــی مرتبــط ب
مقــرر شــد بــرای جلســه آتــی کــه در تاریــخ شــنبه 14مرداد 
1396 برگــزار می شــود نماینــدگان برنامــه عملیاتــی کمیتــه 
ــه  ــاده و ارائ ــه را آم ــکده مربوط ــی دانش ــزی درس برنامه ری

نماینــد.
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ارزیابی بیرونی اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیــرو پــروژه کشــوری اعتباربخشــی مراکــز آموزشــی و درمانــی، ارزیابــی بیرونــی مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــران نیــز در تاریــخ 12-9 مــرداد 1396 توســط تیــم ارزیــاب دانشــگاه های علــوم پزشــکی تهــران، ارتــش، شــهید 
بهشــتی و شــاهد انجــام شــد. نشســت اختتامیــه 11 مــرداد مــاه در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه بــا حضــور اعضــای محتــرم 
تیــم ارزیــاب، هیئــت رئیســه دانشــگاه و روســا و معاونیــن مراکــز آموزشــی و درمانــی تشــکیل شــد. در ایــن نشســت کــه بــا 
هــدف بازخــورد ارزیابی هــای انجــام شــده صــورت گرفــت ارزیابــان هــر مرکــز نکاتــی درخصــوص مســتندات بارگــذاری شــده 

و مشــاهدات میدانــی مراکــز ارائــه دادنــد.

 در پایــان دکتــر سلطانی عربشــاهی 
ــاون آموزشــی دانشــگاه ضمــن  مع
تشــکر از اعضــای تیــم ارزیــاب 
ــائل  ــوص مس ــی در خص توضیحات
مطــرح شــده بیــان داشــتند و 
فرمودنــد کــه اعتباربخشــی مراکــز 
می توانــد  درمانــی  و  آموزشــی 
موجــب تبــادل تجربیــات و بهبــود 
آموزشــی  فعالیت هــای  کیفیــت 
و تغییــر نگــرش و الویــت پیــدا 

ــود. ــم ش ــائل مه ــردن مس ک
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در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــای کارگــروه توســعه 
ــای  ــجویان و اعض ــی از دانش ــازی و جمع ــوزش مج آم
هیئــت علمــی عالقمنــد در تاریــخ 8 شــهریور 1396 در 
ســالن شــهید افتخاریــان دانشــکده پزشــکی برگزار شــد، 
آقــای دکتــر فرهــاد فاتحــی دانشــجوی پُســت دکتــرای 
ــترالیا از  ــد اس ــگاه کوئینزلن ــکی دانش ــک پزش انفورماتی
 Mobile در مــورد پــروژه )Zoom( طریــق وب کنفرانــس
Health، فرآینــد شــکل گیری تحقیقــات انفورماتیــک 
ســالمت، اهمیــت ارزشــیابی در ایــن پروژه هــا و ضــرورت 
تولیــد محصــول پــس از اتمــام ایــن پروژه هــا ســخنرانی 
کردنــد و حاضریــن در جلســه ســواالت خــود را مطــرح 
ــر  ــد جلســه ی دیگ ــن ش ــر ای ــرار ب ــا ق ــد. در انته نمودن
در رابطــه بــا عناوینــی کــه می توانــد موضــوع همــکاری 
مشــترک دانشــجویان دکتــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ایــران باشــد برگــزار شــود.

Mobile Health    وب کنفرانس با عنوان
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سومین جلسه هماهنگی کارگروه های 
تحول و نوآوری آموزش برگزار شد

ــای تحــول  ســومین نشســت کارگروه ه
و نــوآوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ایــران روز چهارشــنبه مــورخ 15/ 6 
/96 از ســاعت 13 لغایــت 15 در ســالن 
ــزار  ــزی برگ ــه مرک ــس کتابخان کنفران

ــد. گردی
معــاون  حضــور  بــا  نشســت  ایــن 
محتــرم آموزشــی دانشــگاه آقــای دکتــر 
گردیــد. برگــزار  سلطانی عربشــاهی 

ضمــن  جلســه  ابتــدای  در  ایشــان 

اثربخــش دانســتن طــرح تحــول در 
حیطــه آمــوزش در خصــوص اقداماتــی 
ــک از  ــر ی ــق ه ــتای تحق ــه در راس ک
اهــداف بایــد پرداختــه شــود ســخنرانی 
ــرای  ــه اج ــن ب ــد. ایشــان هم چنی کردن
مراکــز "اعتباربخشــی طــرح 
ــِت  ــه ماموری ــی" ک ــیدرمان آموزش
ــگاه  ــه دانش ــده ب ــپاری ش ــژه ی واس وی
علــوم پزشــکی ایــران اســت اشــاره 
نمودنــد و اجــرای بــدون وقفــه و در 
ــورد  ــن را م ــان ممک ــن زم ــاه تری کوت
توجــه قــرار دادنــد و  از همــه همکارانی 
کــه در پیشــبرد اهــداف ایــن طــرح در 

دانشــگاه همــت می گمارنــد، تشــکر 
نمودنــد. در ادامــه جلســه کارگــروه 
ــزارش منتشــر  ــرور گ ــش، ضمــن م پای
شــده از وضعیــت عملکــرد دانشــگاه در 
ــه  ــی ســه ماهــه اول ســال، ب ــازه زمان ب
معرفــی هــر یــک از نشــانگرهای مــورد 
ــه دوم  ــه ماه ــی س ــازه زمان ــاز در ب نی
ســال بــرای بارگــذاری در ســایت پایش 
وزارت بهداشــت پرداختنــد. ســپس بــه 
منظــور بررســی فعالیت هــای در دســت 
در  کارگروه هــا  از  یــک  هــر  اقــدام، 
مــورد فعالیت هــای در دســت پیگیــری 

ــد. ــزارش پرداختن ــه گ ــه ارائ ــود ب خ

تهیهکنندگان:
فرشادپوررسول)کارشناسمرکزمطالعاتو

توسعهآموزش(
عکس:

فرشادپوررسول،علیرضاسیفیمستانآباد
)کارشناسانمرکزمطالعاتوتوسعهآموزش(
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اخبار گروه آموزش پزشکی دانشگاه

جلســه گــزارش پیشــرفت کار پایان نامــه ســرکار خانــم زهــرا نهاردانــی بــا عنــوان "طراحــیمــدلمفهومــیمعنویــتدر
آمــوزشپزشــکی" در تاریــخ  96/4/10 در ســاعت 11-10برگــزار گردیــد.

ــری ــدلیادگی ــیم ــوان "طراح ــا عن ــتانی ب ــا کوهس ــای حمیدرض ــاب آق ــه جن ــرفت کار پایان نام ــزارش پیش ــه گ جلس
ــد. ــزار گردی ــاعت 11-12 برگ ــخ 96/4/10 در س ــکی" در تاری ــومپزش ــوزشعل ــلدرآم موبای

کارگاه روش هــای مقدماتــی تدریــس جهــت دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی دانشــکده پزشــکی در تاریــخ 19 و 20 شــهریور 
1396 از ســاعت 8 الــی 13 در ســالن شــهید افتخاریــان برگــزار گردیــد.

جلســه دفــاع از پایان نامــه خانــم اعظــم شــهرویی دانشــجوی کارشناســی ارشــد آمــوزش پزشــکی بــا عنــوان "طراحــیابــزار
ــا راهنمایــی ســرکار خانــم  ــهآمــوزشدندانپزشــکیعمومــی" ب ــاجهــتارزشــیابیاســتانداردهایپای رواوپای

دکتــر ســهرابی در تاریــخ 96/6/25 در ســاعت 10-9 برگــزار گردیــد.

ــه ــیرابط ــوان "بررس ــا عن ــازی ب ــد مج ــی ارش ــجوی کارشناس ــی دانش ــان رحمت ــای پیم ــه آق ــاع از پایان نام ــه دف جلس
ــی ــایآموزش ــرانگروهه ــریمدی ــبکرهب ــارضوس ــتتع ــایمدیری ــخصیتیراهبرده ــایش ویژگیه
ــم دکتــر ســهرابی در تاریــخ 96/6/25 در ســاعت 11-10  ــا راهنمایــی ســرکار خان ــران" ب ــومپزشــکیای دانشــگاهعل

ــد. ــزار گردی برگ

تهیهکنندگان
دکترزهرهسهرابی)دانشیارگروهآموزشپزشکی(
الهامصبور)مسئولدفترگروهآموزشعلومپزشکی(
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اخبار امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه مدیریــت امــور آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی در ســه ماهــه دوم ســال 1396 بــه شــرح زیــر 

می باشــد.
     اخذ مجوز کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

     پذیرش 306 نفر دستیار تخصص در سال تحصیلی 96-9۷
     پذیرش 34 نفر دستیار فوق تخصصی در سال تحصیلی 96-9۷

     پذیرش 60 نفر دستیار فلوشیپ در سال تحصیلی 96-9۷
     پذیرش 150 نفر دانشجوی دکترای تخصصی Ph.D  در سال تحصیلی 96-9۷

     پذیرش 450 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 96-9۷
     پذیرش 30 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سالمت در سال تحصیلی 96-9۷

     پذیرش 220  نفر دانشجوی رشته پزشکی در سال تحصیلی 96-9۷
     پذیرش 430 نفر دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی 96-9۷

     پذیرش 100 نفر دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در سال تحصیلی 96-9۷
     پذیرش 30 نفر دانشجوی MPH در سال تحصیلی 96-9۷

     پذیرش 13 نفر دانشجوی دوره MD-MPH در سال تحصیلی 9۷-96 )ویژه دانشجویان استعداد درخشان(
     پذیرش 3 نفر دانشجوی دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه دانشجویان استعداد درخشان درسال 

     تحصیلی 96-9۷
     پذیرش 1 نفر دانشجوی دوره MD-PhD برای اولین بار در کشور در سال تحصیلی 96-9۷ 

     پذیرش دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال در سامانه و پذیرش تعداد 114 نفر دانشجوی
     مهمان و 30 نفر دانشجوی انتقالی

     برگزاری دومین دوره آزمون شفاهی دکترای تخصصی Ph.D در سال تحصیلی mmi( 96-9۷( در رشته های 
     سیاست گذاری سالمت، اقتصاد سالمت، انفورماتیک پزشکی، روانشناسی بالینی، مطالعات اعتیاد، علوم سلولی 

     کاربردی، پزشکی مولکولی، علوم اعصاب
     برگزاری دومین کارگاه توانمندسازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در تیر 1396

تهیهکنندگان:
کیمیاخجیرانکاس)معاونمدیرامورآموزشیوتحصیاتتکمیلی(

الدنشکوریزنگنه)رئیسادارهپذیرشوثبتنام(
مریممداح)رئیسادارهتخصصیوفوقتخصصی(

اخبار امور هیئت علمی دانشگاه
اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه مدیریــت امــور هیئــت علمــی 
ــر  ــرح زی ــه ش ــال 1396 ب ــه دوم س ــه ماه ــگاه در س دانش

می باشــد.
حق التدریــس،  پرداخــت  نحــوه  دســتورالعمل  تدویــن 
ارائــه فلوچــارت  تمام وقتــی و تمام وقــت جغرافیایــی و 
محاســبه حق التدریــس اعضــای هیئــت علمــی، بــر اســاس 
هیئــت  اعضــای  حق التدریــس  محاســبه  دســتورالعمل 
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و مذاکــره بــا شــرکت 
ایده پــرداز پیــروز، جهــت اصــالح و راه انــدازی ســامانه 
ــگاه. ــای دانش ــش هزینه ه ــتای کاه ــس در راس حق التدری
ــه  ــی ب ــت علم ــای هیئ ــع اعض ــات ترفی ــرکت در جلس ش

عنــوان عضــو کمیتــه و اعطــای 248 ترفیــع پایــه )ســالیانه 
و ترفیــع پایــه تشــویقی: تمــام وقــت جغرافیایــی، منتخبیــن 
ــت  ــت خدم ــه باب ــع پای ــه و ترفی ــاء مرتب ــنواره ها، ارتق جش

ســربازی( در ســه ماهــه دوم ســال جــاری.
  شــرکت در ۷ جلســه صالحیــت علمــی فراخــوان اعضــای 
هیئــت علمــی بــه منظــور  بررســی صالحیــت علمــی 
ــه  ــی در س ــتخدام پیمان ــی و اس ــدات قانون ــمولین تعه مش

ــاری. ــال ج ــه دوم س ماه

تهیهکنندگان:دکترعلیمظاهری نژاد)سرپرستمدیریت
امورهیئتعلمیدانشگاه(؛زهرامشیری

)کارشناسامورهیئتعلمی(
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اخبار دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه
حضور افتخار آفرین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

 تیــم دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــا حضــور در نهمیــن المپیــاد علمــی دانشــجویان علــوم پزشــکی کشــور در 
شــهریور 1396 بــا کســب مدال هــای طــال، نقــره و برنــز در حیطه هــای ذیــل افتخــار آفریــد:

حیطهفلسفهپزشکی:
آقای سپهر عزیزی مدال طالی انفرادی و مدال برنز تیمی

حیطهاستداللبالینی:
خانم سیما شیخ قمی و آقای جابر حاتم پریخان مدال نقره انفرادی

حیطهمدیریتنظامسامت:
خانم مرضیه رجائیان مدال نقره انفرادی

حیطهتفکرعلمیدرعلومپایه:
خانم پرنیان بخشایی مدال برنز انفرادی

برگزاری آزمون مصاحبه ورودی دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه

آزمــون مصاحبــه ورود بــه دوره مجــازی کارشناســی ارشــد آمــوزش پزشــکی بــرای دانشــجویان اســتعداد درخشــان رشــته 
پزشــکی روز شــنبه مــورخ 1396/6/25 در دبیرخانــه اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه برگــزار گردیــد و ســه نفــر از متقاضیــان 

در ایــن آزمــون پذیرفتــه شــدند.

MD-MPH برگزاری آزمون مصاحبه ورود به دوره

آزمــون مصاحبــه ورود بــه دوره MD-MPH روز ســه شــنبه مــورخ 96/5/24بــرای دانشــجویان پزشــکی اســتعداد درخشــان، 
توســط شــورای عالــی برنامه ریــزی MD-MPH دانشــگاه متشــکل از مدیــران و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه برگــزار گردیــد 

و 12 نفــر از متقاضیــان در ایــن آزمــون پذیرفتــه شــدند.

تهیهکنندگان
دکترآنژیاعطاییپیرکوه

)سرپرستدبیرخانهاستعدادهایدرخشاندانشگاه(

مریمعالیپناه،مریمشکری
)کارشناساندبیرخانهاستعدادهایدرخشان(
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مطلب علمی
الگ بوک1 : ابزاری برای ثبت پیشرفت تحصیلی دانشجو

بهنامخداوندجانوخرد
کزینبرتراندیشهبرنگذرد

تهیهوتنظیم:
دکترشعلهبیگدلی

دانشیارگروهآموزشپزشکی
واحدبرنامهریزیدرسی،مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکی

دانشگاهعلومپزشکیایران

مقدمه

امــروزه در جهانــی زندگــی می کنیــم کــه نیازهــای آموزشــی فراگیــران دائمــا در حــال تغییــر اســت و فراگیــران بایــد بتواننــد 
ــردن  ــوب فکرک ــه خ ــان ها ب ــای انس ــی فعالیت ه ــح تمام ــام صحی ــون انج ــد، چ ــت کنن ــود تقوی ــر را در خ ــای تفک مهارت ه
بســتگی دارد. خالقیــت2، تفکــر نقــاد3 و فراشــناخت4 اجــزای اصلــی توانمندی هــای افــراد حرفــه ای در قــرن 21 را تشــکیل 
می دهــد. در ایــن میــان الگ بــوک یکــی از ابزارهــای یادگیــری انفــرادی اســت کــه بــا تقویــت توانایی هــای تفکــری در فراگیــر 
بــه وی کمــک می کنــد تــا فعالیت هــای خــود را مدیریــت و هدایــت کنــد، نقــاط قــوت و ضعــف خــود را تشــخیص دهــد و 
بــرای آینــده برنامه ریــزی کنــد )1(. از الگ بــوک در شــرایط گوناگــون، بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــا و اهــداف تعریــف شــده 

در کوریکولــوم اســتفاده شــده اســت )2(.

الگبوکچیست؟

ــه شــده کــه معنــای متــداول آن در یاددهی-یادگیــری عبارتســت از  ــی ارائ ــرای الگ5 در فرهنــگ لغــات تعاریــف گوناگون ب
ثبــت روزانــه  وقایــع، فعالیت هــا و عملکردهــا و الگ بــوک کتابچــه یــا محــل نگهــداری ایــن ســوابق اســت )3(.

1 Logbook
2 Creativity
3 Critical Thinking
4 MetaCognition
5 Log
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الگ بوک ابزاری ارزشمند برای ثبت 
پیشرفت تحصیلی است و به فراگیر امکان می دهد 

پیشرفت های خود را به طور مرتب و به دقت ارزیابی و 
براساس آن برای پیشرفت های آتی برنامه ریزی کند.

آیاداشتنالگبوکضرورتدارد؟

ــاره نقــاط قــوت  الگ بــوک ابــزاری مناســب بــرای ثبــت پیشــرفت تحصیلــی اســت کــه بــه فراگیــر فرصــت بازاندیشــی درب
ــه  ــه بازخــورد مناســب ب ــا ارائ ــه مــدرس امــکان می دهــد ب ــوک ب ــه عــالوه، الگ ب و ضعــف فعالیت هــای خــود را می دهــد. ب

ــد )1، 2، 3(. ــگام بده ــه هن ــورد ب ــر بازخ ــرفت های فراگی پیش
از آن جــا کــه حافظــه در طوالنــی مــدت جزئیــات همــه واقــع را در خــود نــگاه نمــی دارد، اســتفاده از الگ بوک فرصــت مغتنمی 
بــرای حفــظ ایــن اطالعــات اســت. به عــالوه، امــکان تفکــر، بازاندیشــی و مــرور فعالیت هــا بــه فراگیــر کمــک می کنــد تــا در 

پیشــرفت تحصیلــی خــود، نقشــی کلیــدی ایفــا کنــد )1،2،3(.

حافظه ی طوالنی 
مدت قابل اعتماد 

نیست!

نوشتن به تقویت حافظه ی 
طوالنی مدت کمک می کند.

نوشتنوثبتاتفاقاتباعثتقویتتفکر
میشود.
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مسئولیتتهیهالگبوکبرعهدهچهکسیاست؟

ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــر ق ــار فراگی ــم، در اختی ــا معل ــه شــده توســط گــروه آموزشــی ی ــوک براســاس چــک لیســت تهی الگ ب
ــاند و  ــام برس ــه انج ــود ب ــل خ ــر در دوره تحصی ــی رود  فراگی ــار م ــه انتظ ــی ک ــر فعالیت های ــت ب ــتمل اس ــت مش چک لیس
حداقل هــای مــورد نیــاز بــرای هــر رشــته تحصیلــی براســاس ســنوات تحصیــل در آن پیش بینــی شــده اســت )1،2،4،5،6(.

الگبوکراشماتهیهمیکنید.
الگبوکبااستفادهازنرمافزارووردبهراحتیقابلچاپاست.

ثبتمیزانپیشرفتدروقایعازپیشبرنامهریزیشدهدرالگبوکامکانپذیر
است.

بااستفادهازالکبوگمیتوانفرایندهاواتفاقاتروزمرهراثبتکرد.

الگبوکنوعیثبتخاطراتیهخاطرهنویسییاوقایعنگاریروزانهاست.

کاربردهایالگبوکچیست؟

کاربردهای الگ بوک گوناگون است و برخی از این موارد در تصویر زیر نمایش داده شده است:

الگ بوک دانشجو الگ بوک برای پروژه 
در دست اقدام

الگ بوک برای ثبت 
وقایع در آزمایشگاه

الگ بوک برای ثبت 
وقایع در عرصه

ــکی،  ــتاری، دندانپزش ــکی، پرس ــته های پزش ــی رش ــف تحصیل ــع مختل ــجویان مقاط ــرای دانش ــا ب ــر دنی ــوک در سراس الگ ب
داروســازی و غیــره مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت )6( و ممکــن اســت بــه صــورت کاغــذی و یــا الکترونیکــی در دســترس 

فراگیــران قــرار بگیــرد )4،6(.

هدف از تهیه الگ بوک چیست؟
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هدف از تهیه الگ بوک چیست؟

ثبتروزآمدتکالیفوفعالیتها

 آموزش نظم و سازماندهی به
فراگیران

ثبت و نگهداری تمامی فعالیت های 
کالس درس؛ آزمایشگاه؛ کارآموزی؛ 

کارورزی؛ آزمون های مرحله ای و 
تکالیف

جمع آوری تمام فعالیت های 
یک ترم تحصیلی در یک محل

تهیه الگ بوک کمک می کند تا آنچه را که  انجام داده اید و نحوه 
انجام آن را همیشه به یاد داشته باشید.

تهیه الگ بوک کمک می کند تا حین نوشتن آن، به فعالیت هایی 
که انجام داده اید فکر کنید.

ــتفاده ــلاس ــانیقاب ــهکس ــرایچ ــوکب الگب
ــت؟ اس

ــر  ــد و ب ــت کن ــود را ثب ــره خ ــات روزم ــا تجربی ــر: ت فراگی
ــد. ــته باش ــارت داش ــود نظ ــرفت های خ ــا و پیش فعالیت ه
ــر،  ــرفت های فراگی ــزان پیش ــر می ــا ب ــی: ت ــا مرب ــم ی معل
متناســب بــا دوره تحصیلــی و ســطح انتظــارات از وی 

ــد.  ــارت کن نظ
پایــش الگ بــوک با نظــارت مســتمر معلــم انجــام می گیرد، 
ــیار  ــه آن بس ــر تهی ــی ب ــروه آموزش ــارت گ ــالوه نظ ــه ع ب

ضــروری اســت )6(. 
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اهدافیافوایداستفادهازالگبوکچیست؟

الگ بوک به فراگیر کمک می کند:
     - تا بر فعالیت های روزمره خود1 نظارت )4( و میزان پیشرفت تحصیلی خود را ثبت کند.

     - تا نقاط قوت و ضعف آموزش خود را مشخص و برای رفع کاستی های آموزشی اقدام کند.
     با ارائه بازخورد به خود، آموزش خود را مدیریت کند و در ارتقاء آن بکوشد.

     - تــا مســئولیت پیشــرفت فــردی و حرفــه ای خــود را بــه منظــور برقــراری بهتــر ارتبــاط بــا ســوپروایزر آموزشــی و پژوهشــی 
دوره تحصیــل و نمایــش تالش هــای صــورت گرفتــه بــر عهــده بگیــرد )6(. 

     - تــا بــه ســوپروایزر فرصــت بدهــد در زمــان مناســب بــر فعالیت هــای فراگیــر بازخــورد بدهــد و راه کارهــای جبرانــی بــرای 
پیشــرفت ســریع تر را پیشــنهاد کنــد )6(.

     - تــا منبعــی ارزشــمند بــرای ثبــت کلیــه فعالیت هــای خــود داشــته باشــد کــه قابــل انتقــال بــه خالصــه فعالیت هــا2 یــا 
توانمندی هــای فراگیــر اســت.

ساختارالگبوکچگونهاست؟

الگ بوک معموال 4 جزء اصلی دارد، اما براساس نیاز گروه آموزشی و رشته تخصصی می توان مواردی را به آن افزود. بخش های 
اصلی الگ بوک عبارتست از:

     - نقطه نظرات و دیدگاه ها و انتظارات تهیه کننده آن و ثبت نکات مهم )4(
)4( )S3 W4 o5 B6(درج نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و موانع -     

     - درج صریح اهداف آموزشی )6(

    -  اهداف تعیین شده در الگ بوک )که باید با اهداف مندرج در کوریکولوم رشته مطابقت داشته باشد( )6(
     - امکان تعیین اهداف از پیش تعیین شده و اهداف پیش رو 

     - گزارشی از فعالیت ها و پروژه های در دست انجام و برنامه ریزی برای آینده 

     - امضا تاکیدکننده انجام فعالیت ها )4(

نحوهارزیابیالگبوکچگونهاست؟

ارزشیابی الگ بوک باید به گونه ای ساختارمند صورت پذیرد و از تحلیل نتایج آن برای ارتقاء کوریکولوم استفاده شود و با 
بازخورد به هنگام به فراگیر، معلم و سوپروایزر و ذکر میزان همکاری هر یک از این افراد توأم باشد. نحوه تکمیل الگ بوک باید 

به فراگیران و نحوه نظارت بر آن باید به اعضای هیئت علمی آموزش داده شود )6(.

1Student-led feedback
2Curriculum Vitae
3Strengths
4Weaknesses
5Opportunities
6Barriers
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الگ بوک را دائما جلوی دید خود قرار دهید.

از الگ بوک برای بررسی میزان پیشرفت تحصیلی استفاده کنید.

تمام وقایع و اتفاقات را در الگ بوک ثبت کنید.

الگ بوک را به نحوی طراحی کنید که به راحتی قابل استفاده باشد.

الگ بوک را به اندازه ای طراحی کنید که بتوانید به راحتی همیشه آن 
را به همراه داشته باشید.

الگ بوک را به روز کنید.

صفحات الگ بوک را شماره گذاری کنید.

بهتر است چک لیستی 
در اختیار فراگیران 

قرار گیرد تا با استفاده 
از آن میزان پیشرفت 
خود را ثبت نمایند.

محتوای الگ بوک ممکن 
است در کالس به بحث 
گذاشته شود و معلم و 
سایر همکالسان برای 
ارتقا آن بازخورد دهند.

در ارزشیابی الگ بوک 
تالش های فراگیرنده 
برای پیشرفت مورد 

توجه است و ارزشیابی 
محتوا چندان مد نظر 

نیست.
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نتیجه گیری

الگ بــوک بــه عنــوان یــک ابــزار آموزشــی بــا اســتفاده از سیســتم بازخــورد و تشــویق دانشــجو بــه بازاندیشــی فعال، با تشــویق 
ــا اســتفاده از  فراگیــر، میــزان کارآمــدی او را افزایــش می دهــد و منجــر بــه موفقیــت فراینــد یاددهی-یادگیــری می شــود. ب
ــرای رفــع آن هــا بکوشــد.  الگ بــوک، دانشــجو می توانــد در اســرع وقــت کاســتی های آموزشــی خــود را تشــخیص دهــد و ب
بــه عــاوه، نظــارت مســتمر معلــم بــر الگ بــوک و فعالیت هــای دانشــجو، امــکان بهره منــدی از فرصت هــای آموزشــی و رفــع 

کاســتی های برنامــه آموزشــی را فراهــم مــی آورد. 
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گزارش پروژه ی کشوری اعتباربخشی 
مراکز آموزشی و درمانی کشور

بــا توجــه بــه ماموریــت واســپاری شــده 
و  بهداشــت درمــان  وزارت  از ســوی 
آمــوزش پزشــکی مبنــی بــر انجــام 
اعتباربخشــی مراکــز آموزشــی و درمانی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور 
ــران، از  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ب
ســال گذشــته اقدامــات اولیــه بــا توجــه 
ــد.  ــه حجــم و وســعت کار آغــاز گردی ب
مراکــز  اعتباربخشــی  تهیــه ســامانه 
آموزشــی و درمانــی بــا قابلیت هــای 
دسترســی آســان و ســریع و پاســخ 
توســط  خودارزیابــی  ســنجه ها،  بــه 
بیمارســتان و ارزیابــی توســط دانشــگاه 
ــه  ــکان دادن وزن ب ــه، ام و کالن منطق
ــر  ــن ه ــبه میانگی ــنجه و محاس ــر س ه
خــود  امتیــازات  محاســبه  ســنجه، 
ــی، جســتجوی ســریع  ــی و ارزیاب ارزیاب
ــطح،  ــه، س ــاس حیط ــر اس ــنجه ها ب س
اســتاندارد، امــکان کدگــذاری بــرای 
هــر ســنجه جهــت ســهولت دسترســی 
بــه آن، دســته بندی ســنجه ها بــرای 
حیطــه  اســاس  بــر  بیمارســتان ها 
جهــت خــود ارزیابــی و ســهولت پاســخ، 
امــکان ارســال مشــاهدات، مســتندات و 
ــط  ــنجه توس ــر س ــرای ه ــا ب مصاحبه ه
توســط  مشــاهده  و  بیمارســتان ها 
ارزیابــان ســتاد از  نخســتین اقدام هــای 

دانشــگاه در ایــن زمینــه بــود. از دیگــر 
اقداماتــی کــه در ایــن راســتا انجام شــد 
می تــوان بــه برگــزاری کارگاه و ســمینار 
ــات در  ــع ابهام ــت رف اعتباربخشــی جه
ــدد  ــات متع ــنجه ها، مکاتب ــوص س خص
بــا دانشــگاه ها در خصــوص دریافــت 
اطالعــات پایــه )از قبیــل تعــداد مراکــز 
تخــت  تعــداد  درمانــی،  و  آموزشــی 
ــان هــر  مصــوب و فعــال، اســامی ارزیاب

ــرد.  ــاره ک ــگاه( اش دانش
نســخه  آخریــن   1395 بهمــن  در 
مراکــز  اعتباربخشــی  ســنجه های 
ــگاه های  ــه دانش ــی ب ــی و درمان آموزش
ــی  ــالغ و ط ــور اب ــکی کش ــوم پزش عل
علــوم  دانشــگاه های  از  مکاتبــه ای 
پزشــکی کشــور درخواســت گردیــد تــا 
نماینــدگان خــود را بــه دانشــگاه علــوم 
ــرای  ــد. ب ــی نماین ــران معرف پزشــکی ای
نماینــدگان هــر دانشــگاه کــد کاربــری 
ــه ســامانه اعتباربخشــی  و رمــز عبــور ب
تهیــه و ایمیــل گردیــد. نماینــدگان 
دانشــگاه ها نیــز به منظــور بارگــذاری 
ــامانه ی اعتباربخشــی،  مســتندات در س
ــی  ــی و  درمان ــز آموزش ــداد مراک به تع
خــود  کاربــران  بــرای  دانشــگاه 
کدکاربــری و رمــز عبــور تهیــه نمودنــد. 
مکــرر  تقاضاهــای  بــه  توجــه  بــا 
ــتندات  ــت مس ــت ثب ــگاه ها، مهل دانش
دانشــگاه  اعتباربخشــی  ســامانه  در 
دو مرتبــه تمدیــد و آخریــن مهلــت 

ــن  ــان فردودی بارگــذاری مســتندات پای
96 اعــالم گردیــد.

ــتندات،  ــذاری مس ــام بارگ ــس از اتم پ
ــت  ــدد سرپرس ــت های متع ــی نشس ط
تیم هــای ارزیــاب مشــخص گردیــد. 
بــا توجــه بــه تعــداد مراکــز آموزشــی و 
درمانــی هــر دانشــگاه تیم هــای ارزیــاب 
ــب گروه هــای 4-6  هــر دانشــگاه در قال

ــد. نفــره مشــخص گردیدن
ــام  ــی و پی ــیوه نامه اعتباربخش ــه ش تهی
معــاون آموزشــی دانشــگاه جهــت ابــالغ 
ــوه  ــوص نح ــگاه در خص ــت دانش سیاس
ارزیابی هــا،  اقــدام دیگــری بــود کــه در 
ــداد  ــت. از تع ــام پذیرف ــتا انج ــن راس ای
58 دانشــگاه و دانشــکده علــوم پزشــکی 
کشــور، 229 مرکــز آموزشــی و درمانــی 
ــد  در ســامانه اعتباربخشــی ثبــت گردی
کــه از ایــن تعــداد، 214 مرکــز توســط 
ارزیابــی  مــورد  ارزیــاب  تیم هــای 
ــا  ــز ب ــد و 15 مرک ــرار گرفتن ــی ق بیرون
توجــه بــه درخواســت دانشــگاه های 
ــی از  ــدم آمادگ ــر ع ــی ب ــه مبن مربوط

ــد. ــی خــارج گردیدن ــه ارزیاب برنام
در حــال حاضــر نتایــج ارزیابی هــای 
ــری در  ــت تصمیم گی ــده جه ــام ش انج
ــه  ــازات ب ــل امتی خصــوص نحــوه تحلی
ــی اعتباربخشــی ارســال  کمیســیون مل

ــده اســت. گردی

تهیهکننده
مرجان عباس زاده توسلی )کارشناس اعتباربخشی موسسه ای و مراکز آموزشی و درمانی(
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مصاحبه با معاون آموزشی دانشگاه
بیان خاطرات و شمه ای از تاریخچه ی 

دانشگاه

از من خواســته شــده اســت در خصوص 
ــر  ــتان فیروزگ ــه در بیمارس ــی ک دوران
ــرای  ــم ب ــو کن ــی را بازگ ــودم، خاطرات ب
ایــن کــه ســندی بــرای آینــدگان ایــن 
ــر  ــتان فیروزگ ــد. بیمارس ــگاه باش دانش
در ابتــدا وابســته بــه مجتمــع آموزشــی 
وزارت بهــداری بــود و تحــت قــرارداد و 
ــا دانشــگاه  تفاهم نامــه وزارت بهــداری ب
جنــدی شــاپور بــود تــا زمانــی کــه بــه 
ــران ملحــق  ــوم پزشــکی ای دانشــگاه عل
شــد. در همــان ســال های54 یــا 55 بود 
کــه مــن به عنــوان دانشــجو و کارآمــوز، 
وارد بیمارســتان فیروزگــر شــدم. بخــش 
داخلــی اولیــن بخشــی بــود کــه رفتــم 
و جالــب اســت کــه هنــور هــم در 
ــئولین در  ــتم. مس ــش هس ــان بخ هم
ــرارداد  ــاس ق ــتند براس ــان توانس آن زم
بــا بســیاری از متخصصیــن برجســته ی 
امریــکا،  کــرده ی  تحصیــل  ایرانــِی 
ــن را  ــن متخصصی ــه ای از بهتری مجموع

ــد.  ــع کنن ــتان جم در آن بیمارس
اولیــن بخــش مــن، داخلــی بــود و 
اولیــن اســتادی کــه کارآمــوزی ام را 
ــر  ــای دکت ــردم آق ــا ایشــان شــروع ک ب
فرخ نــژاد در بخــش غــدد بــود کــه 
ایشــان االن در امریــکا در کلینیک هــای 
ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــان مش خودش

ــود  بخــش بعــدی مــن، بخــش کلیــه ب
ــن  ــد اســتاد م ــر برومن ــای دکت ــه آق ک
مدت هــای  ارتبــاط  ایــن  کــه  بــود 
مدیــد در دوران دانشــجویی، کارورزی 
ــن از  ــت و م ــود داش ــتیاری وج و دس
ــای  محضــر ایشــان اســتفاده کــردم. آق
دکتــر شــایگانی در بخــش گــوارش 
فیروزگــر بودنــد کــه اســتاد بســیار 
خوبــی بودنــد و نــکات بســیار خوبــی را 

ــد. ــوزش دادن ــش آم در آن بخ
در آن زمــان، سیســتم آموزشــی مــا 

ــه  ــود ک ــزی ب ــان چی ــای هم ــر مبن ب
ــکی  ــوزش پزش ــول آم ــتان در اص دوس
یعنــی  بودنــد  آموختــه  امریــکا  در 
روز  متدهــای  همــان  بــر  مبتنــی 
آن زمــان، کــه در ســال های 54، 55، 
ــه  ــح ک ــا از صب ــت. م ــود داش 56 وج
 ۷/5 تــا  می شــدیم  بیمارســتان  وارد 
الــی 8 شــب در بیمارســتان حضــور 
ــا در  ــوزش م ــام آم ــون تم ــتیم چ داش
ــت  ــورت می گرف ــتان ص ــان بیمارس هم
و می تــوان گفــت یکــی از عواملــی کــه 
باعــث شــد افــراد موفقــی از میــان مــا 
در بیایــد همیــن حضــور تقریبــاً دائمــی 
ــیوه ای  ــود و آن ش ــتان ب ــا در بیمارس م
دیــده  تعلیــم  مــا  دوره،  آن  در  کــه 
بودیــم. در بخــش نورولــوژی آقــای 
دکتــر ســلیمانی معلــم و متخصــص 
ــا  ــد و م ــور بودن ــوژی کش ــوب نورول خ
ــان  ــی ایش ــاب فارس ــتفاده از کت ــا اس ب
ــکات بســیار خوبــی را از بیماری هــای  ن
اعصــاب یــاد گرفتیــم. چــون ایــن 
 fee for service ــان ــتان در آن زم دوس
ــه  ــتان ب ــا از بیمارس ــد بعدازظهره بودن
کلینیــک  بــه  شــبیه  کلینیک هایــی 
هــای ویــژه ی امــروزی می رفتنــد و 
ــان  ــراه ایش ــجو هم ــوان دانش ــا به عن م
ــاتید  ــن اس ــه ای ــی ک ــم. اهمیت می رفتی
بــه دانشــجویان پزشــکی می دادنــد، 
ــی  ــان نم ــتیار خودش ــه دس ــاً ب حقیقت
ــه روح  ــی داد ک ــان م ــن نش ــد و ای دادن
اصلــی پایــه آمــوزش را، آمــوزش پایه ای 
ــر  ــال فراگی ــِی اتص ــال های ابتدای از س
ــول  ــه ق ــا ب ــتان ی ــه بیمارس ــکی ب پزش
امریکایی هــا Clinical Attachment مــی 
دانســتند و آن را درک کــرده بودنــد؛ 
به طــوری کــه مــا بــه راحتــی وارد 
ــی  ــا به راحت ــدیم و ی ــان می ش ــاق ش ات
ــدیم  ــار می ش ــت بیم ــس ویزی وارد آفی
و اســاتید بســیار دقیــق و باحوصلــه 
ــد.  ــواب می دادن ــا، ج ــوال های م ــه س ب
ــه  ــود ک ــه ای ب ــه گون ــیم بندی ها ب تقس
کارآمــوز  مواجهــه مســتقیم  امــکان 
ــه  ــزی ک ــود داشــت، چی ــار وج ــا بیم ب

شــاید االن در بیمارســتان های آموزشــی 
ــه راحتــی حاصــل نشــود. ب

در بخــش عفونــی آقــای دکتر ســجادی 
ــی  ــان متخصــص عفون ــد. در آن زم بودن
ــه  ــی ک ــه آن معنای ــی ب ــته عفون و رش
ایــن اســتقالل امروزی را داشــته باشــد، 
وجــود نداشــت. بــه همیــن دلیــل آقــای 
بخــش  مســئولیت  ســجادی  دکتــر 
ــتند.  ــده داش ــه عه ــه را ب ــی و ری عفون
ــتند  ــی داش ــای خاص ــان ویژگی ه ایش
کــه باعــث می شــد دانشــجویان ایشــان 
را بــه عنــوان الگــو در نظــر بگیرنــد چــرا 
ــدند  ــتان می ش ــی وارد بیمارس ــه وقت ک
ــار و  ــف بیم ــان را وق ــورکل خودش به ط
ــز  ــچ چی ــه هی ــد و ب ــوزش می کردن آم
ــد.  ــر نمی کردن ــن فک ــز ای ــری ج دیگ
ــای دکتــر قــدس و  در بخــش کلیــه آق
ــد ولــی  آقــای دکتــر دیهیــم پنــاه بودن
تمــاس مــا بــا ایــن دو بزگــوار کــم بــود 
چــون بیمارستان شــان از بیمارســتان 

ــود. ــاوت ب ــر متف فیروزگ
ــی  ــتاد خیل ــی دو اس ــش جراح در بخ
ــر  ــای دکت برجســته داشــتیم. یکــی آق
ریاحــی بودنــد کــه حقیقتــاً کمتــر 
جــراح حــاذق و ماهــری ماننــد ایشــان، 
در جراحی هــای دوران مختلــف زندگــی 
حرفــه ای ام دیــدم. ایشــان فــردی بودنــد 
بســیار  مهارتــی  توانمندی هــای  بــا 
خــوب و کارهایــی ماننــد آندوســکوپی، 
کولونوســکوپی و برونکوســکوپی کــه 
امــروزه شــاید خیلــی در حیطــه اعمــال 
جراحــی محســوب نشــود را بــه خوبــِی 
ــی  ــام م ــی انج ــص داخل ــک متخص ی
ــش  ــاتید بخ ــر از اس ــی دیگ ــد. یک دادن
ــری  ــر نی ــای دکت ــوم آق ــی مرح جراح
بودنــد کــه مســئول آمــوزش کالس 
هــای بعدازظهــر مــا در بیمارســتان 

ــد.  بودن
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همچنیــن بــه مرحــوم آقــای دکتــر 
ــی  ــم م ــی ه ــش جراح ــیان در بخ پس
ــال ها  ــه در آن س ــرد ک ــاره ک ــوان اش ت
نقــش بســیار مهمــی بــرای کارآمــوزان 
پزشــکی داشــتند. در بخــش زنــان ســه 
یــا چهــار اســتاد بســیار خــوب داشــتیم 
کــه جــا دارد از ایشــان هــم یــادی 

ــم.  بکن
آقــای دکتــر کریمــی زنــد، آقــای دکتــر 
مزینــی و بالخــره آقــای دکتــر اکبریــان 
کــه ایشــان نقــش مهمــی در بســیاری 
از شــکل گیری های زندگــی و رفتــار 
ــدوارم  ــه امی ــت ک ــن داش ــه ای م حرف

خداونــد ســالمت شــان بــدارد.
ایشــان بعد از ســال ها خدمت بازنشســته 
ــی از  ــم گهگاه ــوز ه ــی هن ــدند ول ش
وجــود ایشــان بهــره می بریــم و دیــدن 
ــت و  ــا هس ــادی م ــه ی ش ــان مای ایش
ــر  ــتان فیروزگ ــود. در بیمارس ــد ب خواه
بخــش کــودکان هــم بــود. البتــه در آن 
ــودکان در مجــاور  ــان بیمارســتان ک زم
ــود کــه امــروزه  بیمارســتان فیروزگــر ب
ــروف  ــدر مع ــتان ص ــم بیمارس ــه اس ب
ــی  ــن اجتماع ــه تأمی ــق ب اســت و متعل
ــودکان  ــتان ک ــش بیمارس ــت. بخ هس
ــود و  ــه ب ــه 5 طبق ــود ک ــن ب ــا همی م
متخصصیــن زیــادی آنجــا بودنــد. آقــای 
فوق تخصــص  ســرداری زاده،  دکتــر 
نــوزادان در بخــش کــودکان بودنــد 
کــه ســالیان ســال، مــا از وجــود ایشــان 
ــم و مهارت هــای  خیلــی اســتفاده کردی
آموختیــم. دکتــر  ایشــان  از  خوبــی 
ــه  ــش ب ــال پی ــد س ــرداری زاده چن س
امریــکا رفتنــد و در آنجــا طبابــت مــی 

ــد.   کنن
ــد  ــم بودن ــتقامتی ه ــر اس ــای دکت آق
باشــند  اگــر  کــه  امیــدوارم  کــه 
ــدارد. ایشــان  ــد ســالمت شــان ب خداون
ــص  ــان متخص ــر صالحی ــای دکت ــا آق ب
خــون بودنــد. هــم چنیــن آقــای دکتــر 
نیلفروشــان بودنــد کــه هنــوز هــم 

حضــور دارنــد و بســیار از وجــود ایشــان 
اســتفاده کردیــم. مرحــوم آقــای دکتــر 
ــش  ــه در بخ ــد ک ــم بودن ــتانه ه گلس
آقــای دکتــر  و  ریــه کار می کردنــد 
ــوز  ــم هن ــان ه ــه ایش ــراش ک جواهرت
هســتند و اســتادهای دیگــری هــم 
ــی  ــق شــاگردی طوالن ــه توفی ــد ک بودن
مــدت را از ایــن اســتادها نداشــتیم. 
ــتیم  ــی داش ــی مرتب ــای آموزش برنامه ه
و شــیوه ای کــه اســاتید مــا داشــتند در 
چهارچــوب آمــوزش و تعلیــم و تربیــت 
پزشــکی بــود کــه همیــن باعــث جالــب 
ــد.  ــا می ش ــای م ــدن برنامه ه ــر ش ت

ــه  ــن روزی ک ــه اولی ــد ک ــادم می آی ی
مــن در ســرویس آقــای دکتــر برومنــد 
آمــدم، ایشــان آدرس منــزل شــان را بــه 
مــن دادنــد و گفتنــد شــش صبــح زنگ 
ــه  ــد ب ــی و بع ــن را می زن ــه م در خان
اتفــاق برنامه هایــی را کــه داریــم شــروع 
می کنیــم؛ یعنــی برنامــه مــن یــک 
 Apprentice ــاگرد-طلبگی ــتم ش سیس
ــن  ــن ای ــه م ــن برنام ــود. اولی ــق ب مطل
بــود کــه ایشــان از در منــزل بیــرون می 
آمدنــد و البتــه قســمتی از وظایــف مــن 
ایــن بــود کــه هــر روز ماشــین ایشــان 
ــرا  ــم چ ــوی راه بیندازی ــک نح ــه ی را ب
ــن  ــه ای ــه ای ب ــر عالق ــای دکت ــه آق ک
اتومبیــل داشــتند و حاضــر نبودنــد کــه 
آن را عــوض کننــد. بعــد از آن، از محــل 
ســکونت آقــای دکتــر بــه ترتیــب تــا هر 
بیمارســتانی کــه آقــای دکتــر در آنجــا 
مشــغول بودنــد، می رفتیــم و بــرای 

ــوزش داشــت. ــن ارزش آم ــن ای م
تــا زمانــی کــه در ســرویس ایشــان 
ــه  ــه این گون ــوزش ب ــا آم ــودم صبح ه ب
ــه  ــق ب ــط متعل ــن فق ــی م ــود؛ یعن ب
بلکــه  نبــودم  فیروزگــر  بیمارســتان 
ــودم کــه بایــد همــراه  مــن شــاگردی ب
اســتادش می رفــت و شــاگردی میکــرد. 
بعدازظهرهــا هــم در مطــب ایشــان 
همیــن کار را مــی کردیــم. بــرای دکتــر 

هــم مطــرح نبــود کــه دانشــجو در 
کنــار ایشــان هســت یــا یــک دســتیار. 
ــتم  ــن داش ــه م ــی را ک ــان احترام هم
ــی  ــکار واقع ــک هم ــتیار و ی ــک دس ی
ــه نظــر مــن چــون در  دکتــر داشــت. ب
آن موقــع نظــام پزشــکی نداشــتم کمک 
ــه  ــی ب ــر نمی شــد ول ــه دکت ــی ب چندان
ــن  ــد و ای ــک می ش ــی کم ــودم خیل خ
ــه  نشــان مــی داد کــه هنــوز آن روش ب
ــون  ــی دارد، چ ــی خوب ــن کارای ــر م نظ
درآمدنــد  مــا  از دوره  افــراد خوبــی 
نقــاط  ایشــان در  از  بســیاری  االن  و 
ــرده  ــر ک ــت و در سراس ــف مملک مختل
زمیــن پراکنده انــد و بــه مــردم خدمــات 

ــد. ــه می دهن ــکی را ارائ پزش
ــی  ــته داخل ــن در رش ــی م ــوی اصل الگ
ــاط  ــد. ارتب ــر ســجادی بودن ــای دکت آق
مــا بــا اســاتیدمان ارتبــاط نزدیکــی 
بــود. آقــای دکتــر ســجادی الگــوی 
تجویــز و طبابــت مــن هــم بودنــد. 
افــراد زیــادی کــه بــا هــر دوی مــا آشــنا 
ــن را  ــی م ــبک نسخه نویس ــتند، س هس
مشــابه ســبک نسخه نویســی ایشــان 
ــن  ــحالم از ای ــن خوش ــتند و م می دانس
کــه توانســته ام قســمت کوچکــی از 
ویژگی هــای آقــای دکتــر را بــه یــادگار 
ــه  ــلی ک ــدوارم نس ــم و امی ــته باش داش
بــه آمــوزش پزشــکی بــرای دانشــجویان 
ــوع  ــن موض ــه ای ــردازد ب ــکی می پ پزش
و  دســتیاری  کــه  بدهــد  اهمیــت 
از  بایــد  فوق تخصصــی  دســتیاری 

ــود.  ــروع بش ــی ش ــکی عموم پزش
ــجوی  ــه دانش ــت را ب ــن اهمی ــر ای اگ
ــه  ــزی ب ــاً چی ــم طبیعت ــکی ندهی پزش
ــوان ثمــره  ــد کــه بعــد بت عمــل نمی آی
باالتــر بدهــد و  را در ســال های  اش 
فکــر کنــم کــه در حــال حاضــر مــا ایــن 

ــم. ــه را داری نقیص
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ــن اســت کــه هیچ وقــت  ــا ای یکــی از مهم تریــن مشــکالت م
ــر  ــره در ه ــم. باالخ ــان برنمی گردی ــای خودم ــه تاریخچه ه ب
کاری و در هــر حرفــه ای و در هــر خــاک و آب و ســرزمینی، 
ایــن تاریخچــه، هویــِت آن کار و حرفــه و خــاک و آب و 
ــخ هــر موضــوع توجــه  ــه تاری ــود. اگــر ب ســرزمین خواهــد ب
نکننــد، نمی تواننــد یــک الگــوی رفتــاری مناســب و یــا یــک 

ــد.    ــق کنن ــرای آن موضــوع خل ــد ب ــت جدی هوی
علــت ایــن کــه بســیاری از اعضــای هیئــت علمــی جــوان مــا 
ــن هســت  ــد ای ــزرگان را بگیرن ــوز نتوانســتند جــای آن ب هن
کــه اصــال بــه ســیره ی عملــی آن هــا در پرداختــن بــه 
ــاره ی  ــد و هیچ وقــت درب حرفــه ی خودشــان مراجعــه نکرده ان
رفتارشــان بــا بیمــاران، بــا همــکاران، با پرســتاران و با پرســنل 
کنجــکاوی نکردنــد و یــا ســوالی مطــرح نکردنــد. بــه عنــوان 
مثــال هیــچ دانشــجویی از مــن ســوال نکــرد کــه اســتاد، شــما 
موقعــی کــه دانشــجو بودیــد چطــوری رفتــار می کردیــد و یــا 
ــه  ــوزش چگون ــان آم ــه آن زم ــن نپرســیدند ک ــت از م هیچ وق
ــک فراموشــی  ــه نوعــی ی ــه ب ــن نشــان می دهــد ک ــود و ای ب
ــان در  ــای رفتاری م ــان و در الگوه ــای علمی م در چارچوب ه
حیطــه آمــوزش پزشــکی و در تعلیــم و تربیــت ایجــاد شــده 
ــیاری از  ــه بس ــد ب ــه بای ــد ک ــرم می رس ــه نظ ــذا ب ــت. ل اس
ــا توجــه شــود  ــن گفته ه ــه بســیاری از ای ــن خاطــرات و ب ای
و اعضــای هیئــت علمــی جــوان مــا بداننــد کــه چقــدر ایــن 

داســتان برایشــان حرمــت دارد.
مــن در شــروع دســتیارِی دســتیاران جــوان ســال اول و دوم 
ــود  ــو ش ــوارد بازگ ــن م ــت ای ــد نیس ــه ب ــردم ک ــاس ک احس
ــه وارد دانشــگاه مــی  ــه دســتیارانی ک ــه ب ــردم ک و ســعی ک
شــوند بفهمانــم کــه هرگونــه حرکــت نامناســب آن هــا مــی 
ــد  ــم می توان ــد و ه ــام دانشــگاه را خدشــه دار کن ــد هم ن توان
ــد  ــم تأکی ــاز ه ــذا ب ــد. ل ــه دار کن ــکی را خدش ــه ی پزش حرف
ــن  ــه از ای ــواردی ک ــا آن م ــرات ب ــن خاط ــه ای ــم ک ــی کن م
ــه  ــد ک ــردم؛ هرچن ــو ک ــودم و بازگ ــگاه ب ــا در دانش ــال ه س
ــان  ــا زم ــی آن ه ــه بازگوی ــم دارم ک ــتری ه ــرات بیش خاط
ــم در  ــاز ه ــود ب ــی ب ــری باق ــر عم ــد. اگ ــتری می خواه بیش
یــک مجموعــه ی دیگــری آن خاطــرات را بــه عنــوان یــادگاری 
ــف  ــگاه تعری ــم در دانش ــتان جوان ــرای دوس ــا ب از آن زمان ه

ــرد. ــم ک خواه
نکتــه نهایــی ایــن اســت کــه از اســاتیدمان نــکات مثبــت را 
یــاد گرفتیــم و تــا جایــی کــه در توان مــان بــود ســعی کردیــم 
ــه  ــتغال ب ــم از اش ــعی کردی ــم. س ــه کار ببری ــا را ب ــه آن ه ک
حرفــه ی پزشــکی لــذت ببریــم و آن را بــه عنــوان یــک حرفــه 
ی روزمــره ی خســته کننده ی عــادی نبینیــم. چــرا کــه اگــر 
ــه صــورت حرفــه ی روزمــره ی خســته کننده  ــه را ب ایــن حرف
ببینیــد، فرســودگی شــغلی تان زیــاد خواهــد بــود. دیــدن یک 

ــد  ــی می توان ــک انســان و مشــکالتش، حت ــدن ی ــار و دی بیم
یــک مشــغله ی لذت بخــش بــرای پزشــک باشــد اگــر بــه وجوه 
ــی  ــد کالم ــن چن ــه ای ــدوارم ک انســانی آن توجــه شــود. امی
کــه از بــاب بیــان خاطــرات گفتــم همیشــه آویــزه ی گــوش 

همــکاران جــوان مــن باشــد.

والسالم

تهیه کنندگان
شهرزادسراوانی)کارشناسرسانهوانتشارات(
فرشادپوررسول)کارشناسسمعیوبصری(
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نگاهی اجمالی به گروه پزشکی اجتماعی و خانواده
تابستان 1396

تاریخچه

 پزشــکي اجتماعي بــه عنــوان رشــته تخصصــي بــراي اولیــن بــار در دهــه پنجــاه در دانشــگاه شــیراز راه انــدازي شــد و پــس 
از چنــد دوره پذیــرش دســتیار تــا ســال 135۷ متوقــف شــد. 

ــد  ــنهاد کردن ــادپور پیش ــل ش ــر کام ــای دکت ــوم آق ــور، مرح ــان در کش ــت و درم ــبکه های بهداش ــدازی ش ــس از راه ان  پ
متخصصینــی تربیــت شــوند کــه عــالوه بــر مهــارت طبابــت بالینــی بتواننــد بــا فراگیــری مهارت هایــی در زمینــه مدیریــت، 
ــه  ــه را ب ــت ســالمت جامع ــط، مدیری ــوم مرتب ــار، جمعیت شناســی و جامعه شناســی پزشــکی و ســایر عل ــوژی و آم اپیدمیول

ــد. عهــده بگیرن

ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه های عل ــپس در دانش ــران و س ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــدا در دانش ــال 1363 ابت ــته از س ــن رش  ای
ــد. ــدازي ش ــدداً راه ان ــهر مج ــز و بوش ــهد، تبری ــان، مش ــران، اصفه ــیراز، ای ــتی، ش بهش

     هم اکنون بیش از 300 متخصص این رشته، مشغول ارائه خدمت می باشند.  

پیشکسوتان

آقایدکترعلیصادقیحسن آبادی
اســتاد علــی صادقــی حســن آبادی در ســال 1354 شــروع بــه تحصیــل در رشــته تخصصــی پزشــکی اجتماعــی در دانشــگاه 
ــکا  ــز هاپکینــز امری ــه دانشــگاه جان ــد و یک ســال بعــد جهــت تکمیــل دوره طــب پیشــگیری ب ــوم پزشــکی شــیراز کردن عل
ــی در قاهــره  ــه شــرقی ســازمان بهداشــت جهان ــه عنــوان مشــاور منطقــه ای دفتــر مدیتران رفتنــد. ایشــان از ســال 1380 ب

فعالیــت داشــتند.

آقایدکتربهروزنبئی
اســتاد بهــروز نبئــی، تخصــص پزشــکی اجتماعــی را در دانشــکده بهداشــت دانشــگاه لنــدن گذرانــده و ســپس در مقطعــی، 
مدیریــت گــروه پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران را عهــده دار بودنــد. عضــو اصلــی بســیج ریشــه َکنی فلــج 
اطفــال، انجــام مطالعــه کشــوری پیمایــش دموگرافیــک و ســالمت )DHS(، و عضویــت در گــروه شــش نفــره داوران بین الملــل 

ســازمان بهداشــت جهانــی، از افتخــارات اســتاد محســوب می شــوند.
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دکتر احمد کفاشی
پزشک متخصص کودکان

 از مدیران گروه

دکتر هنرپرور
دکترای بهداشت عمومی

دکتر مصطفی شفیعی
  MPH پزشک عمومی و

 از مدیران راه اندازی شبکه های بهداشت و
درمان کشور

دکتر انیسه امین
پزشک متخصص زنان

دکتر ژیال شجری
دکترای آموزش عالی

دکتر اختر جمالی
پزشک متخصص پزشکی اجتماعی

 از مدیران گروه

آقای فاضلی/ کارشناس بهداشت آقای چهره گشا/ کارشناس بهداشت محیط
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سابقه کاری سمت رتبه رشته و فلوشیپ نام و نام خانوادگی

20

 عضو هیئت علمی و مدیر
 گروه پزشکی اجتماعی
 و خانواده-مدیر مرکز

مطالعات دانشگاه

استاد
 متخصص پزشکی اجتماعی

 فلوشیپ اپیدمیولوژی
بالینی

دکتر مرضیه نجومی

31
 عضو هیئت علمی–قائم
 مقام معاونت اجتماعی

وزارت بهداشت
استاد  متخصص پزشکی اجتماعی

Global Health فلوشیپ
دکتر مازیار مرادی الکه

16
 عضو هیئت علمی-رئیس
 دانشکده علوم پزشکی

ساوه
استاد متخصص پزشکی اجتماعی  دکتر جلیل کوهپایه زاده

اصفهانی

10 عضو هیئت علمی گروه استادیار  متخصص پزشکی اجتماعی
Health Policy فلوشیپ

دکتر مژده رمضانی

29 عضو هیئت علمی مربی متخصص تغذیه شهاندخت نجم آبادی

5 عضو هیئت علمی استادیار متخصص پزشکی اجتماعی دکتر فرنوش داودی

30 عضو هیئت علمی مربی اپیدمیولوژیست آقای حسن شجاعی

1 عضو هیئت علمی استادیار متخصص پزشکی اجتماعی دکتر زهرا رام پیشه

3  عضو هیئت علمی-مشاور
معاون پژوهشی دانشگاه استادیار  متخصص فناوری اطالعات

سالمت دکتر امید پورنیک

1 عضو هیئت علمی استادیار متخصص اپیدمیولوژی  دکتر آرش طهرانی بنی
هاشمی

25 عضو هیئت علمی مربی متخصص داخلی  دکتر سیداشرف الدین
گوشه گیر

اعضای  هیئت علـمی گروه
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خدمات و وظایف گروه پزشکی اجتماعی

خدماتآموزشی

1. آموزش علوم پایه و بالینی دانشجویان پزشکی شامل دروس: 
     اصول خدمات بهداشتی درمانی 

     اصول اپیدومیولوژی 
     سالمت خانواده و جمعیت

     آمار پزشکی
     اپیدومیولوژی بیماری های شایع در ایران 

2. آموزش بالینی دانشجویان پزشکی
     کارورزی در مراکز بهداشتی درمانی شهری

     کارآموزی در مراکز بهداشتی درمانی روستایی

 
3. آموزش دستیاران پزشکی اجتماعی

 
4. آموزش دستیاران پزشکی خانواده

5. آموزش دروس روش تحقیق و اپیدومیولوژی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط

ــواهد،  ــر ش ــی ب ــکی مبتن ــوژی و پزش ــق، اپیدومیول ــرفته روش تحقی ــی و پیش ــی مقدمات ــای آموزش ــزاری کارگاه ه 6. برگ
ــع ــک مناب ــتجوی الکترونی جس

۷. راه انــدازی و آمــوزش پزشــکان خانــواده شــاغل در مناطــق تحــت پوشــش در دوره هــای پودمانــی توانمندســازی پزشــکان 
.)MPH( خانــواده

8. آموزش دانشجویان دانشگاه بین الملل 
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خدمات پژوهشی

1. ارائــه مشــاوره های پژوهشــی به ویــژه در بخــش متدولــوژی و آمــار بــه دانشــجویان، اســاتید و دســتیاران در دفاتــر توســعه 
ــات بالینی تحقیق

ــرفت های  ــردن پیش ــی و رصدک ــه دیده بان ــا وظیف ــی )KMU( ب ــش بالین ــت دان ــای مدیری ــبرد واحده ــدازی و پیش 2. راه ان
علمــی در حیطــه تخصصــی بالینــی، تولیــد دانــش ســنتتیک )از جملــه مــرور سیســتماتیک و ارزیابــی فناوری هــای ســالمت(، 

فراهــم آوردن شــواهد مــورد نیــاز بــرای تصمیم گیــری و ارائــه راه کارهــای کاربــردی ســاختن دانــش

3. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مقاطع مختلف
 

4. تاســیس مرکــز تحقیقــات طــب پیشــگیری و ســالمت جمعیــت در راســتای هدایــت برنامه هــای پژوهشــی مرتبــط؛ همکاری 
در اجــرای پروژه هــای کشــوری با وزارت بهداشــت 

خدمات آموزشی-بالینی
 

1. ارائــه خدمــات مشــاوره و پیشــگیری در کلینیــک پیشــگیری 
و ارتقــای ســالمت بیمارســتان فیروزگر

2. فراهــم نمــودن زمینــه عقــد تفاهم نامــه همــکاری ریاســت 
ــا معــاون محتــرم بهداشــتی در خصــوص  محتــرم دانشــکده ب

ــدازی مرکــز بهداشــتی درمانی-آموزشــی راه ان

3. راه انــدازی کلینیــک پیشــگیری و پزشــک خانــواده در مرکــز 
بهداشــت غــرب تهــران 
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رتبه نام و نام خانوادگی سال

 1377 دکتر مرضیه نجومی 1

 1378 دکتر فرهاد جعفری 3

 1379 دکتر مجتبی صداقت 1

 1380 دکتر جلیل کوهپایه زاده 3

 1382 دکتر الدن مخبر صفا 2

 1386 دکتر مژده رمضانی 3

 1388 دکتر سیده زهرا مصطفویان 3

 1389 دکتر بیتا بیجاری 1

 1390 دکتر مریم صالحی 1

 1391 دکتر فرنوش داودی 2

 1395 دکتر عاطفه سادات واعظی 1

رتبه های برتر آزمون بُرد پزشکی اجتماعی
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عنوان محل ارائه عضو محترم هیئت علمی سال
 

1382 دکتر مرضیه نجومی تهران-ایران  برنده ایرانی جشنواره بین المللی
رویان

AUGUST 2016 ,24 مجله النست دکتر مازیار مرادی الکه چاپ اولین مقاله مرکز تحقیقات

دی 1395 دکتر مازیار مرادی الکه مراسم هفته پژوهش  HI کسب عنوان پژوهشگر برتر
باالی 15

خرداد 1395 دکتر مازیار مرادی الکه  ESI نظام قرار گرفتن در فهرست دانشمندان
یک درصد برتر دنیا 

اسفند 1394 دکتر مرضیه نجومی  اهدای دیپلم افتخار به عنوان فرهنگستان علوم پزشکی
 منتخب گروه علمی سالمت زنان

MAY  2013 دکتر مرضیه نجومی
دکتر مرادی الکه

Web of  Science انتخاب مقاله مرور سیستماتیک و 
متاآنالیز گروه به عنوان:
Highly Cited Paper 

دی 1394 دکتر جلیل کوهپایه زاده  جشنواره آموزشی استاد دکتر
پروانه وثوق

کسب جایزه در محور بیشترین
پژوهش در عرصه آموزش پزشکی

بهمن 1393 دکتر مرضیه نجومی  جشنواره آموزشی استاد دکتر
پروانه وثوق

 رتبه برگزیده به عنوان استاد
پاسخ گو

اردیبهشت 96 دکتر مازیار مرادی الکه  جشنواره آموزشی استاد دکتر
پروانه وثوق

 رتبه برگزیده به عنوان استاد
پاسخ گو

افتخارات علمی اعضای هیئت علمی گروه
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جایگاه در سایر مراکز نام استاد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترمحمد شریعتی

قائم مقام معاونت اجتماعی وزارت بهداشت  دکتر مازیار مرادی الکه

ریاست دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

مدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر محمد خواجه دلویی

مدیر دفتر اعتباربخشی بیمارستانی وزارت بهداشت تا سال 1395 دکتر مژده رمضانی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه دکتر مرضیه نجومی

ریاست صندوق رفاه دانشجویی دکتر فرهاد جعفری

معاون آموزشی دانشکده پزشکی شاهد دکتر علی دواتی

جایگاه برخی از فارغ التحصیالن گروه در سایر مراکز علمی و اجرایی
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برنامه های آتی

 Clinical Epidemiology جذب فلوشیپ       

 PHD by research جذب دانشجو در مقطع       

Post Doc جذب دانشجو در مقطع       

       توسعه کلینیک های پیشگیری و پزشک خانواده

مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت جمعیت

هسته هایپژوهشیمرتبطبامرکز
برای این مرکز تحقیقات 4 هسته پژوهشی به صورت زیر تعریف شده: 

هسته پژوهشی سالمت زنان
دبیر هسته: دکتر جانانی مسئول هسته: دکتر نجومی   

 
هستهپژوهشیعواملخطربیماری هایغیرواگیر

مسئول هسته: دکتر کوهپایه زاده           دبیر هسته: دکتر طائفی 

هستهپژوهشیانفورماتیکدرسامتجمعیت
مسئول هسته: دکتر پورنیک            دبیر هسته: دکتر هویدا منش 

هستهپژوهشیسامتبین المللیوجهانی
دبیر هسته: دکتر طهرانی مسئول هسته: دکتر مرادی الکه  

تهیه کنندگان
دکترمرضیهنجومی)مدیرمرکزمطالعاتوتوسعهآموزشپزشکی(

شهرزادسراوانی)کارشناسرسانهوانتشارات(
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آشنایی با دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

"تاشبرایفردایبهتروامیدبهآیندهازمعیارهای
انسانیاست."

وضعیــت مراکــز آمــوزش عالــی، یکــی از مالک های توســعه 
ــری و  ــای یادگی ــاء روش ه ــت ارتق ــد. جه ــع می باش جوام
تدریــس و ارزشــیابی فراگیــران بــرای محافظــت از جامعــه، 
نهادهــای آموزشــی الزم می باشــد کــه یکی از ایــن نهادهای 
کلیــدی در ســطح دانشــکده مرکــز توســعه آمــوزش 
اســت. دفتــر توســعه آمــوزش دانشــکده علــوم توانبخشــی 
)EDO( بــه عنــوان شــاخه ای از مرکــز مطالعــات و توســعه 
آمــوزش پزشــکی دانشــگاه )EDC( از ســال 1380 تحــت 
نظــر ریاســت دانشــکده و بــا هماهنگــی مرکــز مطالعــات و 
ــران  ــوم پزشــکی ای توســعه آمــوزش پزشــکی دانشــگاه عل
فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت. پــس از جــدا شــدن 
ــوم  ــگاه عل ــران از دانش ــکي ای ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش کام
ــي  ــال تحصیل ــال دوم س ــه از نیم س ــران )ک ــکی ته پزش
93-1392 عملــی شــد(، مســئولین محتــرم بــراي ســامان 
دهــي و پیشــرفت دانشــکده دســت بــه اقداماتــي زدنــد کــه 

یکــي از آن هــا احیــاي دفتــر مطالعــات و توســعه آمــوزش 
ــی از  ــای قربان ــن دوره آق ــت. در ای ــوده اس ــکده ب در دانش
ــر  ــی مســئولیت دفت ــروه گفتاردرمان ــابقه گ ــا س ــاتید ب اس
ــتین  ــد و در نخس ــده گرفتن ــه عه ــکده را ب ــعه دانش توس
ــکاران  ــی هم ــوط، از برخ ــور مرب ــام ام ــرای انج ــدام ب اق
ــای  ــکان کاره ــد ام ــا در ح ــد ت ــکاری ش ــه هم ــوت ب دع
ضــروری انجــام شــود. از ســال 1395 هم زمــان بــا دعــوت 
از آقــای قربانــی جهــت تصــدی پســت معــاون مالــی اداری 
دانشــکده از خانــم دکتــر بهنــوش وثاقــی قراملکــی جهــت 
ــد. در حــال  ــر توســعه دعــوت به عمــل آم سرپرســتی دفت
حاضــر ایــن مرکــز بــا وجــود یــک کارشــناس و نماینــده ای 
از هــر گــروه در حــال خدمت رســانی بــه جامعه توانبخشــی 

می باشــد. 

EDOمعرفیاعضاءومسئول
مدیردفتر:دکتربهنوشوثاقیقراملکی

کارشناس:خانمسمیراعبادی

گروه آموزشیمسئول کمیتهنام و نام خانوادگیردیف

اعضای مصنوعیکمیته آموزش پاسخ گومریم جاللی1

بینایی سنجیکمیته برنامه ریزی آموزشیسوسن گرانمایه2

شنوایی شناسیجشنواره ها )مطهری–وثوق(دکتر محسن احدی3

فیزیوتراپیکمیته پژوهش در آموزشدکتر شهره نوری زاده4

کاردرمانیکمیته پژوهش در آموزشدکتر نرگس شفارودی5

کمیته رشد و بالندگی اعضای دکتر ریحانه محمدی6
هیئت علمی

گفتاردرمانی

شنوایی شناسیکمیته ارزشیابیمینا میالنی7

گفتاردرمانیکمیته مشورتی دانشجوییعلی قربانی8

مسئولین کمیته های EDO و گروه آموزشی آنان
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کمیته ی مشورتی دانشجویی
علی قربانی

مدیرمرکزمطالعاتوتوسعهی
دانشگاه

EDO هماهنگ کننده
 سرپرست دفتر توسعه ی آموزش

 دانشکده
دکتر بهنوش وثاقی قراملکی

کمیته ی ارزشیابی
مینا میالنی

کمیته ی جشنواره ها
دکتر محسن احدی

کارشناس
سمیرا عبدی

 کمیته ی رشد و بالندگی اعضای
هیئت علمی

 دکتر ریحانه محمدی

کمیته ی آموزش پاسخ گو
دکتر مریم جاللی

کمیته ی برنامه ریزی آموزشی
عسگر دوستدار رزی

سوسن گرانمایه

کمیته ی پژوهش در آموزش
دکتر نرگس شفارودی
دکتر شهره نوری زاده
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زمینه ها و حوزه های فعالیت

ضرورت

ــاوری، گاه جهش هــای  ــش و فن ــد رشــد ســریع دان در رون
بلنــد و غیرمنتظــره و گاه ســرعت بیــش از حــد تغییــرات، 
ــازمان ها از دوره  ــی س ــدن برخ ــاز مان ــود و ب ــب رک موج
منطقــه ای  کشــوری،  تحــوالت  نفس گیــر  رقابت هــای 
ــای پُرتنــش،  ــن چالش ه ــی می شــود. در عرصــه ای و جهان
ســازمان های برخــوردار از آگاهی هــای مناســب و اقدام هــای 
ــد و  ــور اوج می گیرن ــل تص ــی غیرقاب ــا آهنگ ــع ب ــه موق ب
پُرشــتاب توســعه  پــی آهنــگ  توســعه می یابنــد. در 
ــرای  ــزی و اج ــر، طرح ری ــوژی فک ــاوری، تکنول ــم و فن عل
ــگ  ــردی، کوشــش های تخصصــی هماهن ــای راهب برنامه ه
ــان  ــازمانی، آن چن ــد س ــجم و هدفمن ــای منس و راهکاره
ــر  ــی برت ــی و صنعت ــز علم ــه مراک ــد ک ــی یافته ان جایگاه
دنیــا بــرای حفــظ توانایــی رقابــت در عرصه هــای مربــوط، 
 )R&D( واحدهــای ویــژه ای زیــر عنــوان پژوهــش و توســعه
راه انــدازی کرده انــد. دانشــکده علــوم توانبخشــی بــه 
ــور  ــگاهی کش ــی دانش ــازمان علم ــابقه ترین س ــوان باس عن
ــدی  ــص، آگاه و کارآم ــای متخص ــوزه، از نیروه ــن ح در ای
برخــوردار اســت کــه در محــدوده ی علمــی و بالینــی خــود 
ســرآمد و ممتــاز هســتند، لــذا انتظــار مــی رود کــه بتوانــد 
ایــن جایــگاه را حفــظ کنــد و رتبــه خــود را در منطقــه و 
ــکده های  ــداد دانش ــش تع ــا افزای ــد. ب ــاء بخش ــان ارتق جه
توانبخشــی کشــور در ســال های اخیــر و راه انــدازی مقطــع 
دکتــرا در اغلــب رشــته های توانبخشــی، رقابــت بیــن 
دانشــکده ها جدی تــر از پیــش شــده اســت و توســعه 
بیــش از پیــش در ســطح منطقــه و جهــان مــورد انتظــار 
ــر  ــکده ب ــوزش دانش ــعه آم ــات و توس ــر مطالع ــت. دفت اس
ایــن بــاور اســت که بــرای حفــظ ممتــاز بــودن و دســتیابی 
بــه اهــداف واالتــر، بهره گیــری درســت از نیروهــای انســانی 
و امکانــات موجــود و انتخــاب ســنجیده و جهــت دار اهــداف 
ــت  ــه مدیری ــذا مجموع ــژه دارد. ل ــی وی ــا ضرورت و روش ه
دانشــکده بــا تشــکیل دفتــر مطالعــات و توســعه آمــوزش، 
ــع  ــزی جام ــا برنامه ری ــه ب ــی راســخ، قصــد دارد ک ــا عزم ب
و مبتنــی بــر داده هــای مطالعاتــی و پژوهشــی، عــالوه بــر 
ــی  ــری، همدل ــا هم فک ــته، ب ــاز گذش ــگاه ممت ــظ جای حف
ــاتید و  ــک اس ــا یکای ــه ب ــگ و یکپارچ ــی هماهن و کوشش
کارکنــان دانشــکده، بــه جایــگاه برتــر در ســطح منطقــه و 

ــد. جهــان دســت یاب

اهداف
 

1- ارتقاء تناسب برنامه های آموزشی و پژوهشی با نیازهای 
سالمت جامعه )وظیفه 1(

2- افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی در حوزه های 
نظری و بالینی مربوط )وظیفه 2 و 3(

3- تعیین نقاط قوت و ضعف در فرایندهای یاددهی و 
یادگیری و برنامه ریزی و اجرای راهکارها برای بهبود آن ها

)وظیفه 4، ۷(
4- ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در مقیاس فردی

و سازمانی و تقدیر از نیروهای مؤثر و کارآمد
)وظیفه 5 ، 6 ، ۷ و 8(

5- افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی برای افزایش 
دستاوردهای علمی، اجرایی و پژوهشی در حوزه ی آموزش 

و ارائه آن ها در جشنواره های دانشگاهی و کشوری
)وظیفه 9(

6- تهیه پایگاه داده ها مشتمل بر مستندات و شواهد 
کیفیت آموزش )وظیفه 10(

چشم انداز

دفتــر مطالعــات و توســعه آمــوزش دانشــکده علــوم 
توانبخشــی بــا تکیــه بــر نیروهای کارآمد و اســاتید شــاخص 
رشــته های توانبخشــی و بــا بــاور بــه توانایی هــای ذاتــی و 
انگیزه هــای ملــی و مذهبــی اعضــای هیئــت علمــی در نظــر 
دارد کــه دانشــکده بــه جایگاهــی دســت یابــد کــه بهتریــن 
ــی  ــاز توانبخش ــورد نی ــای م ــت نیروه ــوزش را در تربی آم
کشــور بــه کار گیــرد و متناســب با شــرایط بومــی و اقلیمی 
بــه مناســب ترین الگــوی آموزشــی و آمــوزش در پژوهــش 
دســت یابــد و در رقابــت بــا مجامــع علمــی و بالینــی ســایر 

کشــورها بــه جایــگاه شایســته برســد.
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رسالت

ــا  ــوزش، ب ــت آم ــردن کیفی ــاال ب ــا در ب ــت دارد ت ــی مأموری ــوم توانبخش ــکده عل ــوزش دانش ــعه آم ــات و توس ــر مطالع دفت
ــده  ــر و هدایت کنن ــمندانه، نظارت گ ــی اندیش ــگاه، جایگاه ــکده و دانش ــی دانش ــی و اجرای ــت مدیریت ــورداری از حمای برخ
ــری از  ــا بهره گی ــاتید و دانشــجویان و ب ــن اس ــل ســازنده بی ــکاری و تعام ــای هم ــم آوردن زمینه ه ــا فراه ــد و ب تشــکیل ده
ظرفیت هــای آموزشــی و پژوهشــی بــه بهتریــن بهــره وری دســت یابــد. بــا ایــن فراینــد کوشــش می شــود تــا از هــدر رفتــن 
وقــت، انــرژی و ســایر منابــع تــا حــد ممکــن جلوگیــری شــود و بــا شناســایی نیازهــای جامعــه، نیروهــای انســانی کارآمــد، 
ــه  ــه جامعــه تربیــت شــوند. فرآیندهــای پژوهشــی و ارزشــیابی ب ــه خدمــات ســالمت مطلــوب ب ــرای ارائ متعهــد و خــالق ب
منظــور شناســایی مــداوم نیازهــای در حــال تغییــر جامعــه فعــال خواهنــد بــود تــا بــا کســب آگاهی هــای مــورد نیــاز، بــرای 

تجدیــد نظرهــای بــه موقــع و مانورهــای آموزشــی مناســب اقــدام شــود.

وظایف

بررسی تناسب روندهای آموزش نظری و بالینی و پژوهش در آموزش با تأکید بر پاسخ گویی به نیازهای  -1
           سالمت جامعه در حوزه علوم توانبخشی.

هم فکری و همکاری برای ارتقاء توانمندی اعضای هیئت علمی مبتنی بر داده ها و شواهد.  -2
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزش و مطالعه گروهی، از راه دور و الکترونیکی.  -3
ارزشیابی عوامل، عناصر و فرایندهای یاددهی و یادگیری در آموزش های نظری، عملی و بالینی.  -4

شناسایی، جذب و ارتقاء بهره وری استعدادهای درخشان.  -5
شناسایی مهارت های ویژه اعضای هیئت علمی و برنامه ریزی برای افزایش بهره وری فردی و سازمانی.  -6

توسعه پژوهش در آموزش در راستای یافتن مشکالت و راه حل ها.   -۷
همکاری در تعیین آموزش مطلوب و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به شبکه آموزش آرمانی.  -8

اطالع رسانی و پیگیری برای آگاهی و مشارکت اعضای هیئت علمی در جشنواره های دانشگاهی و کشوری.  -9
جمع آوری و نگهداری مستندات و شواهد تغییر در کیفیت آموزش و گزارش به مسئولین مربوطه.  -10

فعالیت ها

       1- برگزاریجلساتدوره ایومنظمEDOبه صورتهفتگیدردفترتوسعهآموزش

       2- برنامه ریزیدرسی،طرحدرسوطرحدوره

      جمــع آوری طرح درس های اســاتید قبل از شــروع هر ترم و بارگذاری آن در سایت دانــشکده و تاکید به اســاتید بر
      لزوم تدریس در طول ترم بر طبق طرح درس داده شده.

       3- مجازی سازی

      انجام آموزش های الزم به اعضای هیئــت علمی در جهت مــجازی کردن دروس خود، ارائه فـرم جهت
      اعالم جلساتی که اساتید می خواهند به صورت مجازی برگزار کنند، و تعریف فرآیند برگزاری جلسات مجازی

       4- برنامهتوانمندسازياعضاءهیئتعلمي

      ارتقاء کیفیت امر آموزش از طریق توانمندسازي اعضاء هیئت علمي که شـامل برگزاري کــــارگاه ها مي باشد. هم چنین 
      دفتر توســعه در صورت نیاز دانشجــوها و درخواست از طرف گروه های آموزشی و موافقت معاونت آموزشی کارگاه هایی

      را برای دانشجویان برگزار می کند.
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توضیحات تاریخ ناممدرس نامکارگاه/جلسهسخنرانی ردیف

مربوط به کلیه گروه های آموزشی 95/۷/13 خانم دکتر عمرانی کارگاه تولید محتوا / پاور پوینت پیشرفته 1

مربوط به گروه اعضای مصنوعی 95/8/1 دکتر سعید زاهدی سخنرانی 2

 مربوط به کلیه گروه ها و گروه های
آموزشی و کارشناسان اداره آموزش

95/8/24 آقای دکتر حسن جعفری سخنرانی–شیوه های آموزشی کشور بلژیک 3

مربوط به گروه اعضای مصنوعی 95/9/20 دکتر علیرضا ابوحسین سخنرانی 4

مربوط به گروه اعضای مصنوعی 95/9/18 مهندس حدیث محزون الذاکرین آنالیز حرکت 5

مربوط به گروه اعضای مصنوعی 95/9/24 مهندس حدیث محزون الذاکرین آنالیز حرکت 6

مربوط به کلیه گروه های آموزشی 95/10/11 خانم دکتر عمرانی Story line ۷

مربوط به کلیه گروه های آموزشی 95/10/13 خانم دکتر عمرانی Story line 8

مربوط به کلیه گروه های آموزشی 95/10/29 خانم دکتر عمرانی Camtazia 9

مربوط به کلیه گروه های آموزشی 95/10/22 آقای دکتر مجتبی کامیاب آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی 10

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/9/5 خانم دکتر آرانی کاشانی homework کارگاه
 )نقش و ارزش home work در درمان اختالل لکنت(

11

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/9/28 خانم دکتر آرانی کاشانی کارگاه homework )نقش و رازش home work در تداوم 
مشارکت و ایجاد انگیزه مراجع در درمان اختالل لکنت(

12

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/10/13 خانم دکتر آرانی کاشانی homework کارگاه
 )موانع انجام home work مربوط به مراجع و درمانگر(

13

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/11/1 خانم دکتر آرانی کاشانی کارگاه homework )موانع انجام Home work مربوط به 
نوع و میزان تمرین ها(

14

دانشجویان رشته گفتار درمانی 95/10/1 خانم دکتر آرانی کاشانی  کارگاه درمان اختالل لکنت )ساختار از ابتدا تا انتها درمان
)اختالل لکنت بزرگساالن

15

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/5/18 خانم دکتر آرانی کاشانی نظریه پرکینز در آسیب شناسی اختالل لکنت 16

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/6/29 خانم دکتر آرانی کاشانی  معرفی دیدگاه کل نگر در آسیب شناسی ارزیابی و درمان
اختالل لکنت

1۷

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/۷/2۷ خانم دکتر آرانی کاشانی  در )NPL( معرفی دیدگاه کل نگر با تاکید بر نظریه پرکینز
اختالل لکنت

18

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/10/۷ خانم دکتر آرانی کاشانی  نقش واحدهای پردازشی شنیداری و زبان شناسی گفتار
)CNS( در آسیب شناسی و درمان اختالل لکنت

19

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/11/5 خانم دکتر آرانی کاشانی  طرح ریزی دیدگاه کل نگر در نظریه پرکینز در
 آسیب شناسی و درمان اختالل لکنت و آغاز موضوعات

نگرشی در آسیب شناسی و درمان اختالل لکنت

20

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/6/29 خانم دکتر آرانی کاشانی What is skill roading 21

مربیان و فارغ التحصیالن گفتار درمانی 95/۷/2۷ خانم دکتر آرانی کاشانی Emergency of  roading 22

 مربیان و فارغ التحصیالن گفتار
درمانی

95/9/2 خانم دکتر آرانی کاشانی Golden componets of  language and reading skills 23

 مربیان و فارغ التحصیالن گفتار
درمانی

95/10/۷ خانم دکتر آرانی کاشانی Describe effective early intervention practices 24

 مربیان و فارغ التحصیالن گفتار
درمانی

95/11/5 خانم دکتر آرانی کاشانی Seneschal et al . versusehite  and models in 
reading skills

25

جدولزیرکارگاه هایبرگزارشدهدرسال95آوردهشدهاست.
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آشنایی با بسته تحول
بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، ضرورتی انکارناپذیر

در عصــر حاضــر بــا توجــه بــه گســترش مــراودات بین المللی 
بیــن کشــورهای مختلــف و شــکل گیری شــبکه های علمــی، 
ــی  ــط علم ــترش رواب ــان، گس ــی در جه ــی و پژوهش آموزش
و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران بــا دانشــگاه های 
ــی  ــی ضرورت ــه بین الملل ــور در عرص ــورها و حض ــر کش دیگ
انکارناپذیــر اســت. ارائــه خدمــات آموزشــی، پژوهشــی، 
افزایــش ســهم دانشــگاه در پذیــرش دانشــجویان غیرایرانــی، 
یکــی از اقدامــات اساســی بــرای آینــده هــر دانشــگاهی بــه 
شــمار مــی رود کــه بــدون آن توفیــق در عرصه هــای علمــی 
و رقابتــی در آینــده امــکان نخواهــد داشــت. مشــارکت های 
علمــی و پژوهشــی بــا دانشــگاه های خارجــی در تولیــد علــم 
ــوم  ــوزه عل ــده در ح ــان آین ــجویان و محقق ــت دانش و تربی
پزشــکی می توانــد شــرایط مناســبی را بــرای رشــد و توســعه 
ــن راســتا، عرضــه بخشــی از  ــد. در ای ــم نمای دانشــگاه فراه
ــان مســتعد کشــورهای  ــه جوان ــات تحصیلــی کشــور ب امکان

مختلــف بــه خصــوص کشــورهای اســالمی، می تواند بســتری 
ــایر  ــه س ــی ب ــای داخل ــی توانمندی ه ــت معرف مناســب جه
ــی و  ــع مال ــد مناب ــر می توان کشــورها شــده و از ســوی دیگ
ــه  ــا توج ــد. ب ــم نمای ــور فراه ــگاه و کش ــرای دانش ارزی را ب
بــه ســند تحــول در آمــوزش علــوم پزشــکی و سیاســت های 
ابالغــی از مراجــع باالدســتی و نیــز مصوبــات هیئــت رئیســه 
محتــرم دانشــگاه و در راســتای گســترش روابــط و همــکاری 
ــای  ــور در عرصه ه ــگاه، حض ــل دانش ــی بین المل ــای علم ه
آموزشــی منطقــه ای و جهانــی در جهــت بهبــود و گســترش 
ــی  ــع علم ــران در مجام ــوم پزشــکی ای حضــور دانشــگاه عل
ــی  ــی و آموزش ــای علم ــاندن توانایی ه ــی و شناس بین الملل
ــکی در  ــوم پزش ــه عل ــران در زمین ــالمی ای ــوری اس جمه
ســطح دنیــا اقدامــات متعــددی در دانشــگاه صــورت گرفتــه 
و برنامه هــای مختلفــی نیــز در دســت اقــدام می باشــد. 
ــا توجــه بــه اهــداف زیــر صــورت گرفتــه و  ایــن اقدامــات ب

در آینــده نیــز ادامــه خواهــد یافــت.

      

       5- یکسانسازیاجرایآیین نامه هادرگروه هایآموزشیدانشکده

       EDO پس از بررسی آیین نامه های آموزشی جهت برطرف کردن سوءتفاهم ها و اختــالفات در اجرای آن ها اقــدام به 

       یکسان سازی فعالیت های آموزشی نمود که در زیر عناوین آ ن ها آورده شده است:  
          - راهنمای ارائه سمینار 

          - منشور علمی و عملی اساتید 

          - تعاریف واژه ها در آموزش بالینی 
          - وظایف دانشجویان در آموزش بالینی 

          - وظایف سرپرستان در آموزش بالینی 

          - نحوه برخورد با غیبت دانشجویان در آموزش بالینی 

       6- برنامهارزشیابیاساتیدوارائهبازخوردآنبهاعضایهیئتعلمی

      تا قبل از راه انـدازی سیــستم ماد ارزشیابی اســاتید به صورت دستی و با اســتفاده از فرم هـــایی که 
 EDO توســــط      

      دانشــکده تهیه شده بود انجــام می شد. در حــال حــاضر با استفاده از ســامانه ماد، ارزشـــیابی اســـاتید در هــــر 
      نیم سال به صــورت الکـــــترونیکی انجــام گرفته و در اخــتیار اعضــای هیئت علـمی قرار می گیرد. به دلیل عـــدم 
      توانایی سیـــستم ماد در ارزشـــیابی کلینک های گروه هـــای آموزشی، این بخش از ارزشـــیابی به صورت دستی و با 

      همکاری نمایندگان گروه های آموزشی در EDO انجام می شود.

       7- برنامهتصحیحوتحلیلآزمون هایتستیاعضایهیئتعلمی

      تصحیح آزمون های تستی اســاتید با استـــفاده از نرم افزار تصحیح آزمون یگانه و ارائه لیست نمره و تحلیل ســــواالت
      و آزمون به هر یک از اعضای هیئت علمی 

تهیهکننده:خانمدکتربهنوشوثاقیقراملکی
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اهدافبین المللیسازیآموزشعلومپزشکی
    - ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در سطح بین المللی

    - دریافت گواهینامه اعتباربخشی بین المللی از موسسات برتر اعتباربخشی در سطح دنیا

    - افزایش همکاری های دوجانبه و چند جانبه علمی، پژوهشی، آموزشی و درمانی با مراکز علمی معتبر دنیا به منظور 
   - کسب روزآمدی و سرآمدی در عرصه علم و فناوری

   - توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی براساس آخرین روش ها و استانداردهای بین المللی
    - جلب بهینه مشارکت ها با استفاده از توان متخصصین داخلی و خارجی در جهت تبادل آخرین دستاوردهای علمی و فناوری

    - فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت تبادل استاد و دانشجو و طرح های مشترک با مراکز معتبر
    - توسعه آموزش از طریق همکاری های بین المللی با دیگر دانشگاه های معتبر جهان به صورت مشترک، افزایش 

   دوره های فلوشیب و تخصصی از طریق جذب دانشجویان بین الملل
    - گسترش توانمندی های دانشگاه و بین المللی ساختن ساختارهای دانشگاه به منظور پاسخ به نیازهای بین المللی

    - جذب و حمایت از نخبگان داخل و خارج و جذب دانشجویان خارجی

    - کسب اعتبارات بین المللی جهت انجام امور علمی و پژوهشی

   - ارتقاء کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان بین الملل
    - جلوگیری از فرار مغزها و جذب دانشجویان نخبه ایرانی در دانشگاه 

اقداماتانجامشدهدرراستایبین المللیسازیآموشعلومپزشکیدردانشگاهبهشرحزیراست:
    - تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی ساالنه معاونت بین الملل و پایش آن و کسب رتبه برتر در بسته تحولی 

    بین المللی سازی آموزش پزشکی در کشور
    - بسترسازی در راستای شهرت افزایی و ارتقاء وجهه علمی و بین المللی دانشگاه از طریق اعتباربخشی بین المللی دانشگاه

   واستمرار آن 
 ،)QUSAN( عضویت دانشگاه در شبکه دانشگاهی بین المللی و شبکه بین المللی کیفیت دانشگاه های بین المللی -    

   - عضویت در شبکه دانشگاهی اتحادیه اروپا و پروژه اراسموس پالس
    - جلب مشارکت و همکاری جهت اجرای پروژه های آموزشی و پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و اجرای پروژه 

.)UNFPA( جنوب–جنوب با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد    
    - گسترش مراودات بین المللی دانشگاه و تالش در جهت رشد و تعالی در زمینه آموزش و پژوهش و انعقاد 

   تفاهم نامه همکاری با بیش از 40 دانشگاه برتر دنیا و فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت تبادل استاد و دانشجو و 
   طرح های مشترک با مراکز معتبر

    - جذب دانشجویان بین المللی در دانشگاه و حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم از طریق آموزش با کیفیت 

    به دانشجویان غیرایرانی
    - توسعه آموزش از طریق همکاری های بین المللی با دانشگاه های معتبر جهان به صورت مشترک جهت تربیت 

    دانشجو به صورت مشترک با کشورهای ایتالیا، بالروس و قبرس شمالی
    - ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در سطح بین الملل و کسب رتبه برتر در میان دانشگاه های جهان اسالم

    - جلب بهینه مشارکت های علمی آموزشی و پژوهشی با استفاده از توان متخصصین داخلی و خارجی در جهت

    تبادل آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه های مختلف در مراکز تحقیقاتی دانشگاه 
    - تشکیل شبکه مراودات علمی بین المللی در دانشگاه با کشورهای مختلف جهان متشکل از اساتید دانشگاه که 

    تجربه های بین المللی در کشور مختلف دنیا دارند.
ــده  ــه در آین ــد داشــت ک ــوان امی ــوزش پزشــکی می ت ــوق و مشــارکت جــدی در طــرح تحــول در آم ــات ف ــا انجــام اقدام ب
ــد. در همیــن راســتا  ــا کن ــوم پزشــکی در فرایندهــای دانشــگاه نقشــی اساســی را ایف نزدیــک بین المللی ســازی آمــوزش عل
ــی و  ــن داخل ــوان متخصصی ــتفاده از ت ــا اس ــجم و ب ــزی منس ــت گذاری و برنامه ری ــا سیاس ــد دارد ب ــل قص ــت بین المل معاون
خارجــی و از طریــق تحقــق مبانــی علمــی، تصمیم گیــری در مدیریــت آموزشــی و پژوهشــی و بین المللــی بــا تکیــه بــر مبانــی 

دینــی و فرهنگــی بــه عنــوان یکــی از قطب هــای علــوم پزشــکی ممتــاز در کشــور و منطقــه مطــرح گــردد. 
تهیهکننده:دکترسیداحمداحمدی)سرپرستمدیریترتبه بندیواعتباربخشیبین الملل(
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تازه های کتاب

Core Clinical Skills for OSCE in Medicine
OSCE مهارت های پایه برای آزمون

نویسندگان
Dornal.Tim- O"Neill Paul

تیم دورنال–پل اونیل
مترجمین

دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی و همکاران
انتشارات

سورنا
سال انتشار

1383

ــدا کــرده اســت؛ به طــوری کــه در  ــژه ای پی ــگاه وی ــا همچــون ســایر نقــاط جهــان جای ــروزه آزمــون OSCE در کشــور م ام
ــزار  ــورت OSCE  برگ ــه ص ــون را ب ــل آزم ــی از مراح ــل یک ــا حداق ــیاری از گروه ه ــی، بس ــورد  تخصص ــری ب ــون سراس آزم
ــای  ــه معن ــه ب ــد ک ــارت Objective Structured Clinical Examination می باش ــر واژه ی عب ــون OSCE س ــد. آزم می کنن

ــی اســت.  ــون کلینکــی ســاختارمند عین آزم

در ایــن آزمــون ارزیابــی بالینــی مهارت هــای پایــه از قبیــل معاینــات بالینــی، توانایــی اخــذ شــرح حــال، برقــراری ارتبــاط 
بــا بیمــار، ارائــه اخبــار ناگــوار و ارزیابــی بالینــی برخــی دیگــر از مهارت هــای عملــی بــه طــور ســاختارمند انجــام می پذیــرد. 
ــرد. در  ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــا اســتفاده از ایســتگاه های OSCE م ــز ب ــی کارورزان نی ــت بالین ــون صالحی ــن آزم هم چنی
ــتفاده  ــان اس ــرش داوطلب ــی و پذی ــرای ارزیاب ــون USMLE ب ــوم آزم ــه دوم و س ــز از OSCE در مرحل ــادا نی ــکا و کان آمری
می شــود. آزمــون PLAB در کشــور انگلیــس نیــز OSCE را بــه عنــوان امتحــان منتخــب مرحلــه ی دوم، برگزیــده اســت. کتــاب 

ــد. ــه تســهیل می نمای ــا مهارت هــای پای ــون OSCE، آشــنایی دســتیاران و اســاتید را ب ــرای آزم ــه ب مهارت هــای پای

ــه مهارت هــای  ــه مهارت هــای پایــه در آزمــون OSCE می پــردازد و ضمــن فراهــم نمــودن جــداول مربــوط ب  ایــن کتــاب ب
ــر حســب دســتگاه های مختلــف بــدن ذکــر می کنــد. در ایــن  ــه هــر ایســتگاه را ب ــرای پاســخ دهی ب ــکات ضــروری ب پایــه ن
ــای  ــل 1(، نمونه ه ــود )فص ــزار می ش ــه برگ ــت و چگون ــه، OSCE چیس ــی از OSCE از جمل ــا و مهارت های ــاب نمونه ه کت
ــات  ــی )فصــل 4(، تفســیر اطالع ــات بالین ــای معاین ــای اخــذ شــرح حــال )فصــل 3(، مهارت ه OSCE )فصــل 2(، مهارت ه
)فصــل 5(، مهارت هــای تکنیکــی )فصــل 6(، مهارت هــای ارتباطــی )فصــل ۷(، نگرش هــا )فصــل 8( شــرح داده می شــود. بــه 
نظــر می رســد محتــوای کتــاب و ایســتگاه های شــایع در ایــن کتــاب بتوانــد بــرای کارورزان دانشــگاه های کشــور، پزشــکاِن 

داوطلــب تحصیــل و طبابــت در داخــل و خــارج از کشــور مفیــد واقــع شــود.

تهیه کننده
محبوبهراستگو)دانشجویکارشناسیارشدآموزشپزشکی(
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استداللبالینی:
مفهــوم "خبــره" و "خبــره شــدن" در کلیــه دیســیپلین ها از جملــه علــوم پزشــکی همــواره بــه عنــوان یــک موضــوع پژوهشــی 
ــرد خبــره کــه وی را شایســته دریافــت  ــوده اســت. یکــی از ویژگی هــای مهــم ف ــز، مــورد توجــه محققیــن ب ــش برانگی چال
صفــت خبــره نمــوده اســت، توانایــی وی در تصمیم گیــری و ارائــه تشــخیص صحیــح در موقعیت هــای حــل مســئله اســت. از 
آن جایــی کــه تصمیم گیــری و ارائــه تشــخیص، ناشــی از انجــام اســتدالل و تفکــر توســط فــرد تصمیم گیرنــده اســت، طبیعــی 

اســت کــه محققیــن بــرای درک مفهــوم خبرگــی بــه ماهیــت نحــوه اســتدالل فــرد خبــره )Expert( توجــه نشــان داده انــد. 

بــه ایــن ترتیــب اولیــن مطالعاتــی کــه بــه منظــور تبییــن ماهیــت اســتدالل بالینــی آغــاز شــد و  بیــش از نیــم قــرن ادامــه 
داشــته اســت بــا ایــن ســئوال آغــاز گردیــد کــه پزشــکان خبــره در مقایســه بــا افــراد مبتــدی )Novice( چگونــه اســتدالل 
می کننــد؟ بــه عبارتــی ایــن ســوال کــه "پزشــک خبــره بــا  مبتــدی چــه تفاوتــی دارد؟" بــا مفهــوم  اســتدالل بالینــی عجیــن 

شــده اســت. 

ــه ســمت  ــات ب ــدی برخــی توجه ــره و مبت ــی توســط خب ــت اســتدالل بالین ــن ماهی ــن در تبیی در طــی تالش هــای محققی
مفهــوم جدیــدی در حیطــه اســتدالل و تصمیم گیــری معطــوف گردیــد کــه پیــش از آن توســط محققیــن علــم روانشناســی 
ــی  ــت، چگونگ ــده اس ــده ش ــکریپت )Script(" نامی ــا اس ــرح نامه ی ــوان "ش ــت عن ــه تح ــوم ک ــن مفه ــود. ای ــده ب ــی ش معرف
ــره  ــره شــده در ذهــن خب ــش ذخی ــه دان ــد ک ــد و نشــان می ده ــح می ده ــره شــده در ذهــن را توضی ــش ذخی ســاختار دان
از ســاختار متفاوتــی نســبت بــه فــرد مبتــدی برخــوردار اســت. اســکریپت در روانشناســی داللــت بــر ذخیــره شــدن مفاهیــم 
ــا یکدیگــر بــه صــورت ســاختاری لیســت گونه اســت. براســاس تئــوری اســکریپت، تفــاوت بیــن عملکــرد خبــره و  مرتبــط ب

مبتــدی ناشــی از وجــود تفــاوت در ســاختار ذهنــی دانــش ایــن دو گــروه اســت.

اســکریپت در روانشناســی بــه معنــای ذخیــره اطالعــات مرتبــط بــا یکدیگــر در خصــوص یــک مفهــوم خــاص بــه بســته هایی 
صــورت ســاختاری لیســت گونه در ذهــن اســت. در صورتــی کــه فــرد بــا یــک نشــانه محیطــی مواجــه شــود تمامــی اجــزای این 
بســته بــه صــورت هــم زمــان بازنمایــی و فعــال می شــوند. ایــن فعــال شــدن باعــث می شــود کــه فــرد بــه تمامــی اطالعــات 
مرتبــط بــا آن مفهــوم خــاص دســت بیابــد و از آن اطالعــات، جهــت تصمیم گیــری در موقعیــت مرتبــط بــا اســکریپت فعــال 

شــده اســتفاده نمایــد. 

اســکریپت در علــم پزشــکی بــه آن معنــا اســت کــه یــک پزشــک کلیــه نشــانه ها، عالئــم و علــل مرتبــط بــا هــر بیمــاری را 
بــه صــورت یــک بســته ذهنــی منفــرد و یــا یــک ســاختار لیســت گونــه دســته بندی کــرده و در ذهــن ذخیــره می کنــد. ایــن 
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــا می یابن ــی ارتق ــی از نظــر کمــی و کیف ــه بالین ــش تجرب ــا افزای ــج و ب ــه تدری ــی ب ســاختارهای ذهن

ــد. ــی می گردن ــاز یاب ــه آســانی در ذهــن فعــال و ب ــا اولیــن نشــانه های بیماری هــای مرتبــط، ب برخــورد ب
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الزم بــه ذکــر اســت کــه در ادامــه 
رونــد  تبییــن  جهــت  در  تالش هــا 
خبرگــی، ســایر تحقیقــات نشــان دادند 
کــه عــدم وجــود تمــام اجزای ضــروری 
در اســکریپت های ذهنــی گــروه میانــی 
ــراد در  ــه اف ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب
ایــن ســطح از خبرگــی دانــش مرتبــط 
بــا ایــن بخش هــا را نمی داننــد یــا آن را 
ندارنــد، بلکــه دانــش آن هــا بــه صــورت 
ــان  ــن ایش ــده در ذه ــای پراکن بخش ه

ذخیــره شــده اســت.
ایــن پدیــده کــه "دانــش پراکنــده 
دارد،  نــام   ")Scattered Knowledge(
ــی از  ــه برخ ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ب
مفاهیــم مرتبــط بــا بیمــاری کــه بــرای 
ــاری ضــروری  ــان بیم تشــخیص و درم
هســتند هنــگام مواجهــه بــا آن بیماری 
ــوند  ــی نمی ش ــان بازیاب ــور هم زم به ط
چــرا کــه بــه صــورت جــدا از یکدیگــر و 
ــره شــده اند.  ــا هــم، ذخی ــه مرتبــط ب ن
ــا  ــر اســکریپت های آن ه ــان دیگ ــه بی ب
بــرای مواجهــه بــا شــرایط واقعــی 
نشــده اند.   )Tune( تنظیــم  بالینــی 
ــروری  ــات ض ــه اطالع ــل، کلی در مقاب
ــورت  ــاری در ص ــر بیم ــا ه ــط ب مرتب
مواجهــه فــرد خبره بــا موقعیــت بالینی 
مرتبــط، بــه صــورت هم زمــان بازیابــی 
می شــوند و ایــن همــان انتظــاری اســت 
ــی  ــکریپت غن ــک اس ــوم ی ــه از مفه ک
ــکل گیری  ــی ش ــه عبارت ــود دارد. ب وج
یــک اســکریپت بالینــی، ناشــی از وجود 
ارتبــاط بیــن تمــام اطالعــات ضــروری 
یــک موقعیــت بالینــی اســت به شــکلی 
کــه در صــورت لــزوم همگــی ایــن 
ــال و  ــان فع ــور هم زم ــه ط ــات ب اطالع

ــوند. ــی می ش بازیاب

بــرای توضیــح بیشــتر در خصــوص 
نتایــج  بــه   Scattered Knowledge
حاصــل از یــک مطالعــه کــه در زمینــه 
ــاص  ــای خ ــی از ویژگی ه ــی برخ بررس
گــروه میانــی انجــام شــده اســت اشــاره 
می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه 

گــروه میانــی در ایــن مطالعــه و ســایر 
ــتدالل  ــن اس ــه تبیی ــه ب ــی ک مطالعات
پرداخته انــد،  میانــی  گــروه  بالینــی 
نظــر  از  کــه  هســتند  دانشــجویانی 
موقعیــت آموزشــی در مقطــع کارورزی 

ــد. ــتغال دارن ــل اش ــه تحصی ب
 در مطالعــه مذکــور دانشــجویان مقطع 
کارآمــوزی و دســتیاری نیــز بــه ترتیــب 
و  مبتــدی  گروه هــای  عنــوان  بــه 
شــده اند.  گرفتــه  نظــر  در  خبــره 
ــه  ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای روش کار ب
ــته"  ــه دو "دس ــا ب ــک از گروه ه ــر ی ه
تقســیم شــدند و از شــرکت کنندگان 
ــک  ــه ی ــروه درخواســت شــد ک ــر گ ه
ــف  ــان را توصی ــی یکس ــت بالین موقعی
کننــد امــا در هــر دســته ایــن تکلیــف 
ــته  ــاوت از دس ــه شــکلی متف )Task( ب
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــوان ش ــر عن دیگ
از  یــک  هــر  در  اول  از دســته  کــه 
ــک  ــه " ی ــد ک ــت ش ــا درخواس گروه ه
مــورد تیپیــک از بیمــار مبتــال بــه 
ــد" و از  ــف کنن ــف را توصی ــاری ال بیم
دســته دوم خواســته شــد کــه "تابلــوی 
بالینــی بیمــاری الــف را شــرح دهنــد". 
در پایــان توصیفــات دســته های "مــورد 
ــوی بالینــی" تحلیــل و  تیپیــک" و "تابل
ــن  ــود در آن تبیی ــکریپت های موج اس

شــد.

نتایــج نهایــی ایــن مطالعــه نشــان 
دادنــد کــه محتــوای اســکریپت ذهنــی 
دو گــروه مبتــدی و خبــره در دو دســته 
"مــورد تیپیــک" و "تابلــوی بالینــی" بــا 

ــی  ــه عبارت ــدارد. ب ــاوت ن ــر تف یکدیگ
 ،)Task( نحــوه طــرح ســوال یــا تکلیــف
تغییــری در محتــوای اســکریپت ذهنی 
ایجــاد  خبــره  و  مبتــدی  گــروه  دو 

نمی کنــد.
 امــا گــروه میانــی بســته بــه نــوع 
تکلیــف )Task( کــه بــه ایشــان محــول 
از  می شــود اســکریپت های متفــاوت 
یــک بیمــاری یکســان ارائــه می دهنــد، 
ــراد  ــته ای از اف ــه دس ــه ای ک ــه گون ب

ــورد  ــئوال "م ــا س ــه ب ــی ک ــروه میان گ
ــی را  ــد اطالعات ــه بودن ــک" مواج تیپی
ــه گــروه  ــه می دهنــد کــه نســبت ب ارائ
"تابلــوی بالینــی" کامل تــر و ضروری تــر 
اســکریپت  این ترتیــب  بــه  اســت. 
ــک"  ــورد تیپی ــروه "م ــده از گ تبیین ش
از نظــر برخــورداری از اطالعــات بالینی 
اســکریپت  بــا  مرتبــط  و  ضــروری 
ذهنــی بــا گــروه خبــره تفــاوت اندکــی 
ــی  ــاوت اســکریپت ذهن ــا تف داشــت ام
گــروه "تابلــوی بالینــی" بــا گــروه خبــره 
قابــل مالحظــه بــود. ایــن مطالعــه 
نشــان داد کــه ســوال "مــورد تیپیــک" 
ــه  ــت ک ــرنخ هایی )Cues( اس ــد س واج
بخش هــای پراکنــده دانــش بالینــی 
ذهــن گــروه میانــی را بازیابــی می کنــد 
امــا در حالتــی کــه ســوال فاقــد ســرنخ 
باشــد، ماننــد ســوال "تابلــوی بالینــی"، 
ــه در  ــی ک ــروه میان ــی گ ــش بالین دان
اســکریپت منســجم ذخیــره  قالــب 
ــر  ــا یکدیگ ــاط ب ــد ارتب ــده اند و فاق نش
بازنمــای هم زمــان  امــکان  هســتند 
ــد داشــت. در مطالعــه دیگــری  نخواهن
کــه در آن محتــوای اســکریپت های 
ــی و  ــره، میان ــروه خب ــه گ ــی س ذهن
مبتــدی پــس از مواجهــه بــا ســناریوی 
ــف  ــوال مختل ــرح دو س ــا ط ــی ب بالین
و بــه روش تفکــر بــا صــدای بلنــد 
ــده  ــن پدی ــز همی ــد نی ــن گردی تبیی
ــه  ــن مطالع ــد. در ای ــرار ش ــددا تک مج
اســکریپت  بــودن  تاثیرپذیــر  نیــز 
ــف  ــوع تکلی ــی از ن ــروه میان ــی گ ذهن
)Task( ارائه شــده بــه ایــن گــروه از 
دانشــجویان نشــان داد کــه بخش هایــی 
ــرای تشــخیص  ــات ضــروری ب از اطالع
ــایر  ــا س ــوز ب ــا هن ــان بیماری ه و درم
اطالعــات موجــود در اســکریپت ذهنــی 
نشــده   )Integrated( ادغــام  ایشــان 
اســت و بــه صــورت دانــش پراکنــده و 
بــدون ارتبــاط بــا هــم در ذهــن ایشــان 

ــت.  ــده اس ــره ش ذخی
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از مجموعه مطالب عنوان شده در این بخش نتایج کلی زیر استنباط گردید:
1-   استدالل پزشکان خبره مبتنی بر اسکریپت ذهنی است.

2-   اولیــن اســکریپت های ذهنــی هم زمــان بــا اولیــن مواجــه بالینــی در ذهــن فــردی کــه طبابــت در محیــط واقعــی را آغــاز 
ــود. ــاد می ش ــد ایج می کن

3-   خبــره شــدن یــک فراینــد مــداوم تدریجــی اســت بــه ایــن صــورت کــه اســکریپت های ذهنــی اولیــه بــا افزایــش تعــداد 
مواجهــات بالینــی متنوع تــر و از نظــر محتــوای ضــروری بــرای تشــخیص و تدبیــر بیمــاری کامل تــر می شــوند. 

4-   در صــورت ارائــه یــک موقعیــت بالینــی در قالــب تکلیــف یــا تکلیــف )Task(هــای مختلــف، عملکــرد فــرد خبــره تغییــر 
نمی کنــد و در هــر شــرایطی هم چنــان کامــل و واجــد بخش هــای ضــروری مرتبــط بــا موقعیــت بالینــی اســت. ایــن ویژگــی 

بــا مفهــوم خبرگــی همــراه اســت.
ــف، عملکــرد  ــای مختل ــف )Task(ه ــا تکلی ــب درخواســت ها، ســواالت ی ــی در قال ــت بالین ــک موقعی ــه ی 5-   در صــورت ارائ
فــرد مبتــدی تغییــر نمی کنــد و در هــر شــرایطی هــم چنــان فاقــد بخش هــای ضــروری مرتبــط بــا موقعیــت بالینــی اســت. 
6-   در صــورت ارائــه یــک موقعیــت بالینــی در قالــب درخواســت ها، ســواالت یــا تکلیــف )Task(هــای مختلــف، عملکــرد فــرد 
گــروه میانــی تغییــر می کنــد. به عبارتــی، کلیــه اجــزای ضــروری بــرای تشــخیص و تدبیــر بیمــاری در ذهــن ایــن گــروه از افراد 
ــه بالینــی،  به صــورت پراکنــده موجــود اســت و بــه علــت عــدم وجــود ارتبــاط بیــن ایــن بخش هــا بــه ســبب کمبــود تجرب
هــر کــدام از آن هــا تنهــا در صــورت مواجهــه بــا ســرنخ های مرتبــط و در قالــب درخواســت ها یــا ســوال های مختلــف فعــال 

و بازیابــی می شــوند. 

ارزیابی استدالل بالینی:
آزمون هــای اســتدالل بالینــی آزمون هایــی هســتند کــه به منظــور ارزیابــی مهــارت اســتدالل بالینــی دانشــجویان پزشــکی و 
پزشــکان طراحــی و اســتفاده می شــوند. در ایــن آزمون هــا ســعی می شــود کــه شــرایط ارزیابــی بــه شــرایط واقعــی طبابــت 
نزدیــک شــود بــه گونــه ای کــه فــرد در مواجهــه بــا آن هــا ناگزیــر از اســتدالل بالینــی بــرای رســیدن بــه تشــخیص یــا تدبیــر 
متناســب بــا موقعیــت ارائــه شــده خواهــد بــود. بــه ایــن منظــور عمدتــا از یــک ســناریو بالینــی اســتفاده می شــود. ســواالت 
مطــرح شــده در ایــن نــوع آزمــون عمدتــا در قالــب گزینه هایــی اســت کــه در آن توانایــی آزمون شــونده در ارائــه تشــخیص 
ــی  ــتدالل بالین ــای اس ــواع آزمون ه ــود. ان ــنجیده می ش ــاری س ــدی بیم ــانه های کلی ــی و نش ــخیص های افتراق ــی، تش نهای

عبارتنــد از:
)Key Features( آزمون ویژگي هاي کلیدي  -

}Clinical Reasoning Problem)CRP({آزمون استدالل بالینی  -
}Comprehensive Integrative Puzzle )CIP({آزمون پازل  -

)Scenario( آزمون سناریو  -

ــای  ــه در طراحــی آزمون ه ــن اســت ک ــده اســت ای ــدون جــواب مان ــوز ب ــا هن ــوع آزمون ه ــن ن ــه در طراحــی ای ــه ای ک نکت
اســتدالل بالینــی چــه میــزان بــه ویژگی هــای گــروه مخاطــب آزمون هــای اســتدالل بالینــی کــه عمدتــا دانشــجویان مقطــع 
ــا هــدف تبییــن  ــج مطالعاتــی کــه ب ــی هســتند توجــه شــده اســت؟ همان طــور کــه در بخــش مقدمــه ذکــر شــد نتای میان
ســیر خبــره شــدن بــه بررســی اســتدالل گــروه میانــی پرداخته انــد، نشــان دادنــد کــه ســاختار دانــش بالینــی ذخیــره شــده 
در ذهــن ایــن گــروه از دانشــجویان بــه صــورت پراکنــده )Scattered Knowledge( اســت. ایــن ویژگــی موجــب شــده اســت 
کــه اســکریپت دانشــجویان ایــن مقطــع از خبرگــی نســبت بــه نــوع ســوال، تکلیــف یــا  تکلیــف )Task( کــه بــه ایشــان محــول 
می شــود به صورتــی متفــاوت بازنمایــی شــود. تاثیــر پذیرفتــن گــروه میانــی از نــوع ســوال ناشــی از پراکنــده بــودن اجــزای 
ضــروری اســکریپت در ذهــن ایــن گــروه از افــراد و فقــدان پیوســتگی و ارتبــاط میــان آن هــا اســت. لــذا بــا طــرح تنهــا یــک 
ســوال شــاید نتــوان تمامــی ایــن دانــش پراکنــده را فعــال و بازنمایــی نمــود. از آن جایــی کــه آزمون هــای اســتدالل بالینــی 
نیــز فرمت هــا و اشــکال متفاوتــی دارنــد ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ماننــد تکلیــف )Task(هــای مختلــف، منجــر بــه بازیابــی 
ــای  ــه آزمون ه ــه نظــر می رســد ک ــب ب ــن ترتی ــه ای ــروه شــوند. ب ــن گ ــی ای ــش بالین ــی از دان ــف و متفاوت بخش هــای مختل

اســتدالل بالینــی نقــش یکســان در بازنمایــی اســکریپت ذهنــی گــروه میانــی نداشــته باشــند. 
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ایــن  آزمــون  روش هــای  از  یکــی 
ــتدالل  ــوه اس ــه نح ــت ک ــا آن اس مدع
ــا  ــی را در مواجــه ب ــروه میان ــی گ بالین
آزمون هــای مختلــف اســتدالل بالینــی 
تبییــن نماییــم و الگوهــای تبییــن 
شــده از آزمون هــای مختلــف را بــا 

ــم.  ــه کنی ــر مقایس یکدیگ
ــت  ــا می بایس ــه ای ضمن ــن مطالع چنی
بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه دو 
گــروه باالتــر و پایین تــر از گــروه میانــی 
ــدی  ــروه مبت ــره و گ ــروه خب ــی گ یعن
ــرکت  ــه ش ــان در مطالع ــور هم زم به ط
ــودن  ــی ب ــل الزام ــند. دلی ــته باش داش
ــره در  ــدی و خب ــروه مبت ــور دو گ حض
ــه  ــکان مقایس ــی ام ــروه میان ــار گ کن
هم زمــان نحــوه اســتدالل بالینــی ســه 
ــق  ــه مطاب ــر اســت ک ــا یکدیگ ــروه ب گ
ــی  ــده پیش بین ــر ش ــات ذک ــا مطالع ب
ــری  ــون تاثی ــر آزم ــه تغیی ــود ک می ش
بــر نحــوه اســتدالل بالینــی و بــه تبــع 
آن کیفیــت اســکریپت ذهنــی دو گــروه 

ــت.  ــد داش ــره نخواه ــدی و خب مبت

ــن در صــدد  ــی محققی ــق فعل در تحقی
هســتند که بــا تبییــن الگوی اســتدالل 
بالینــی گــروه میانــی، مبتــدی و خبــره 
در مواجهــه بــا فرمت هــای مختلــف 
آزمون هــای اســتدالل بالینی و مقایســه 
ــا الگــوی اســتدالل بالینــی مــورد  آن ب
انتظــار در ایــن ســه گــروه، نقــش 
ــت  ــر کیفی ــون را ب ــت آزم ــر فرم تغیی
ــف  ــای مختل ــی گروه ه ــکریپت ذهن اس
خبرگــی تبییــن نماینــد. بــا توجــه بــه 
توضیحاتــی کــه تــا کنــون در خصــوص 
پیش بینــی  میانــی،  گــروه  ویژگــی 
مختلــف  آزمون هــای  کــه  می شــود 
اســتدالل بالینــی کــه در ایــن تحقیــق 
ــر  ــت تاثی ــده اس ــتفاده ش ــا اس از آن ه
ــی اســکریپت های  ــر بازنمای ــی ب مختلف
ذهنــی گــروه میانــی داشــته باشــند که 
اثبــات ایــن پدیــده می توانــد ضــرورت 
اســتفاده از بیــش از یــک آزمــون را در 
ارزیابــی اســتدالل بالینــی ایــن گــروه از 

پزشــکان تاییــد کنــد. 

ــق  ــن تحقی ــه در ای ــی چنان چ از طرف
ــای  ــی آزمون ه ــه تمام ــود ک ــت ش ثاب
ــی  ــتدالل بالین ــه اس ــود در حیط موج
تاثیــر یکســان در بازنمایــی اســکریپت 
ــوان  ــد، می ت ــی دارن ــروه میان ــی گ ذهن
ــای  ــا آزمون ه ــون ی ــی آزم ــه طراح ب
اجــزای  ســایر  بتوانــد  کــه  جدیــد 
دانــش بالینــی پراکنــده در ذهــن گــروه 
میانــی را بازنمایــی کنــد بــه طــور 
ــودن  ــان ب ــید. یکس ــری اندیش جدی ت
تاثیــر آزمون هــای اســتدالل بالینــی 
ــروه  ــی گ ــکریپت ذهن ــی اس در بازنمای
میانــی هم چنیــن ممکــن اســت نشــان 
دهــد کــه فرمت هــای مختلــف آزمــون 
بازنمایــی تمــام  بــه  همگــی قــادر 
بخش هــای اســکریپت ذهنــی ایــن 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــتند ک ــروه هس گ
اســتفاده از تنهــا یــک آزمــون کفایــت 

ــود.  ــد نم خواه

نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه از نقطــه 
ــد  ــد مفی ــز می توان ــی نی ــر آموزش نظ
ــه ایــن  واقــع شــود.  اســاتید بالینــی ب
مســئله کامــل واقــف هســتند کــه 
طراحــی آزمون هــای اســتدالل بالینــی 
فراینــدی اســت کــه انجــام آن مســتلزم 
ــت.  ــراوان اس ــت ف ــان و دق ــرف زم ص
ــی  ــرای طراح ــی ب ــتاد بالین ــک اس ی
بالینــی  اســتدالل  آزمــون  ســواالت 
ــاج  ــند احتی ــه باش ــی ک ــر فرمت در ه
بــه دریافــت آموزش هــای مرتبــط و 
ــت وی  ــه موفقی ــه البت ــده دارد ک پیچی
ــه  ــوع آزمون هــا را ب ــن ن در طراحــی ای
طــور کامــل تضمیــن نخواهــد کــرد. از 
طرفــی مطالعاتــی کــه بــه طــور مرتــب 
بــا هــدف تاییــد اعتبــار انــواع مختلــف 
آزمون هــای موجــود و یــا طراحــی 
انــواع جدیــد آن منتشــر می شــوند نیــز 
رو بــه تزایــد اســت. بــه نظــر می رســد 
کــه تحقیقاتــی مشــابه بــا تحقیــق 
ــردن  ــدود ک ــا مح ــد ب ــی توان ــی م فعل

مناســب تعــداد انتخاب هایــی کــه یــک 
ــی  ــیاب بالین ــوان ارزش ــه عن ــتاد ب اس
ــا حــدی ایشــان را  ــش رو دارد، ت در پی
ــی در  ــر در گم ــر س ــدن ب ــق آم در فائ
ــن  ــت و درک ای ــن فرم ــاب بهتری انتخ
ــه  ــون چ ــوع آزم ــر ن ــه ه ــئله ک مس
نقشــی در بازنمایــی دانــش بالینــی 
ــک  ــوندگان کم ــروه از آزمون ش ــن گ ای
ــد  ــت کن ــه ثاب ــه چنان چ ــد و البت کن
همــه آزمون هــای موجــود از نظــر نــوع 
اســتداللی کــه القــا می کننــد یکســان 
رفتــن  بیــن  از  موجــب  هســتند، 
ــه نســبت  ــد شــد ک ــی خواه تردیدهای
بــه برتــر بــودن احتمالــی یــک آزمــون 
ــر آزمــون دیگــر در ذهــن ارزشــیابان  ب
آموزشــی وجــود دارد. از ســویی دیگــر 
نتایــج ایــن مطالعــه و ســایر مطالعــات 
مشــابه می توانــد رویکــرد هدفمنــد 
و متفاوتــی در طراحــی آزمون هــای 
ــه  ــد ک ــاد نمای ــی ایج ــتدالل بالین اس
براســاس آن آزمون هــای جدیــد بــا 
توجــه بــه میــزان تاثیــر آن هــا در 
دانــش  از  بخش هایــی  بازنمایــی 
ــط  ــه توس ــوندگان ک ــی آزمون ش بالین
آزمون هــای قبلــی فعــال نشــده اســت، 

ــردد. ــی گ طراح
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روش شناسی
جامعهپژوهشی:

در مطالعــات مختلفــی کــه بــه تبییــن ماهیــت اســتدالل بالینــی و رونــد تغییــر خبرگــی در طبابــت اختصــاص دارد، بارهــا 
ثابــت شــده اســت کــه  مقطــع کارآمــوزی )دانشــجوی پزشــکی ســال پنجــم(، کارورزی )دانشــجوی پزشــکی ســال هفتــم( 
و دســتیاری )دانشــجوی دســتیاری داخلــی ســال ســوم یــا چهــارم( می تواننــد بــه ترتیــب نماینــده ســه ســطح مختلــف از 
خبرگــی در طبابــت یعنــی مبتــدی، میــا نــی و خبــره باشــند. از آن جایــی کــه هــدف اصلــی تحقیــق فعلــی تبییــن الگــوی 
اســتدالل ســه ســطح مختلــف خبــری در مواجهــه بــا آزمون هــای اســتدالل بالینــی اســت، ایــن ســه گــروه دانشــجویی بــه 
عنــوان جامعــه پژوهــش در نظــر گرفتــه شــدند. معیــار مبتــدی بــودن، میانــی بــودن و خبــره بــودن بــه ترتیــب زیــر تعریــف 

و رعایــت گردیــد:
گروه مبتدی: دانشجویان سال اول مقطع کارآموزی پزشکی )یا دانشجویان پزشکی سال پنجم(  -1

گروه میانی: دانشجویان سال دوم مقطع کارورزی پزشکی )یا دانشجویان پزشکی سال هفتم(  -2
گروه خبره: دانشجویان سال دوم مقطع دستیاری تخصصی بیماری های داخلی.  -3

حجمنمونه:
 در هــر گــروه بــا رعایــت شــرط اشــباع بــا 15 نفــر مصاحبــه شــد. از آن جایــی کــه مصاحبه هــای انجام شــده در هــر یــک از 

گروه هــا 90 مــورد بــود )6 آزمــون بــرای هــر نفــر( در مجمــوع از ســه گــروه 2۷0 پروتــکل حاصــل گردیــد. 
نمونه گیری:

ــد انجــام  ــه کــه واجــد شــرایط بودن ــن شــرکت در مطالع ــن داوطلبی ــه روش "ســاده )Convenience(" و از بی ــری ب نمونه گی
ــق:  ــورد اســتفاده در تحقی ــی م ــای اســتدالل بالین ــع آزمون ه شــد. منب

ــاد  ــی المپی ــک ســواالت اســتدالل بالین ــازل موجــود در بان ــی، ســناریو و پ ــی کــی اف، ســی ار پ ــای اســتدالل بالین آزمون ه
 )Item difficulty level( علمــی برگــزار شــده در ســال 2010 در شــهر شــیراز کــه از نظــر روایــی، پایایــی و شــاخص ســختی

آزمون هــا مــورد تاییــد بــود.
روشگردآوریاطاعات:

 ")Thinking aloud( ــا صــدای بلنــد ــه و تحلیــل اطالعــات از روش " تفکــر ب ــه منظــور گــردآوری و تجزی ــن مطالعــه ب در ای
اســتفاده شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه بــه هــر شــرکت کننده پــس از طــی شــدن مرحلــه آمادگــی، 6 آزمــون کتبــی ارائــه شــد. 
ــرکت کننده  ــر ش ــد از ه ــرکت کننده داده ش ــه ش ــی ب ــون قبل ــام آزم ــد از اتم ــه بع ــی و بالفاصل ــورت متوال ــه ص ــا ب آزمون ه
خواســته شــد کــه مطابــق بــا آمــوزش مرحلــه آمادگــی، در حیــن خوانــدن و حــل آزمون هــا افــکار خــود را بــا صــدای بلنــد 

بیــان کنــد. 
ثبتوپیادهسازیاطاعات:

اظهــارات کلیــه شــرکت کنندگان در حیــن مواجهــه بــا آزمون هــا توســط دو دســتگاه ضبــط صــدا، ضبــط شــد. بعــد از انجــام 
ــا هــر نفــر، متــن مصاحبه هــا بــه صــورت کتبــی "پیاده ســازی )Transcription(" شــد و تحــت عنــوان "پروتــکل  مصاحبــه ب

خــام )Raw protocol(" بــه مرحلــه تحلیــل اطالعــات وارد شــد. 
مرحلهتحلیلاطاعات:

در تحلیــل پروتکل هــای پیاده شــده از مصاحبه هــا کــه تحــت عنــوان "پروتکل هــای خــام )Raw protocols( " نامیــده 
ــد: ــت ش ــی رعای ــه اصل ــوند دو مرحل می ش

مرحله اول- تهیه نقشه ای مناسب جهت امکان پذیر شدن مقایسه پروتکل با الگو
مرحله دوم- کمی سازی ارتباط میان پروتکل و الگو

مقایســه پروتــکل بــا الگــو: الگــوی روانشــناختی )Psychological model(کــه مــورد اســتفاده بــه عنــوان مبنــای کدگــذاری در 
ــود. الگــوی پــردازش اســکریپت نشــان می دهــد کــه انتخــاب  تحقیــق در نظــر گرفتــه شــد الگــوی "پــردازش اســکریپت" ب

هــر اســکریپت توســط یــک پزشــک طــی یــک فراینــد ســه مرحلــه ای انجــام می شــود:
 )Activation( مرحله اول فعال شدن  -

)Verification( مرحله ارزیابی  -
  )Cofirmation( مرحله تایید  -

صحت تشخیص )Accurcy of diagnosis( به عنوان محصول پردازش در نظر گرفته شد.  -
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نتایجوبحث

ــه تبییــن  ــا آزمون هــای مختلــف اســتدالل بالینــی منجــر ب بررســی نحــوه اســتدالل بالینــی شــرکت کنندگان در مواجهــه ب
الگویــی شــد کــه نشــان می دهــد اســتدالل بالینــی از دو عامــل "ســطح خبرگــی" و "نــوع آزمــون" تاثیــر می پذیــرد. بررســی 
نحــوه اســتدالل بالینــی هــر یــک از گروه هــای مختلــف خبرگــی در مواجهــه بــا آزمون هــای مختلــف اســتدالل بالینــی نشــان 
ــی  ــتدالل بالین ــف اس ــای مختل ــال آزمون ه ــکریپت در قب ــردازش اس ــت پ ــری کیفی ــا تاثیرپذی ــی منش ــروه میان ــه گ داد ک
ــه مبتــدی و خبــره از اســتدالل  ــه مــا بیــن دو مرحل ــه علــت قرارگیــری در مرحل ــراد ب هســتند؛ چــرا کــه ایــن گــروه از اف
بــا ثبــات برخــوردار نیســتند و تغییــر فرمــت آزمــون می توانــد اســتدالل ایشــان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. به طورکلــی در 

ــن تحقیــق ســه نکتــه مهــم وجــود دارد: ــج حاصــل از ای جمع بنــدی نتای

نحوه استدالل  پزشک خبره از نوع آزمون تاثیر نمی پذیرد.  -1
نحوه استدالل گروه میانی از نوع آزمون تاثیر می پذیرد.  -2

نحوه استدالل گروه مبتدی از نوع آزمون تاثیر نمی پذیرد.  -3

ــوند،  ــیابی محســوب می ش ــی ارزش ــن اصل ــی مخاطبی ــروه میان ــا گ ــی عمدت ــای اســتدالل بالین ــه در آزمون ه ــی ک از آن جای
یافتــه حاصــل شــده کــه داللــت بــر تاثیرپذیــری ایــن گــروه از نــوع آزمــون دارد، شایســته بــذل توجــه فــراوان اســت. ســه 
آزمــون KF ،CRP و پــازل از نظــر نمــره پــردازش اســکریپت القــا شــده در ایــن گــروه در یــک ســطح قــرار دارنــد. به عبارتــی 
ــا  ــوند ب ــج می ش ــازل منت ــای KF،CRP و پ ــک از آزمون ه ــر ی ــه از ه ــی ک ــروه میان ــکریپت های گ ــردازش اس ــت پ کیفی
یکدیگــر مشــابه اســت و آن هــا کمابیــش در اصــل از منظــر شــناختی یــک تکلیــف محســوب می شــود. در مقابــل، کیفیــت 
پــردازش اســکریپت منتــج از آزمــون ســناریو در ایــن گــروه بــه میــزان معنــاداری کمتــر از ســه آزمــون دیگــر اســت. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه علیرغــم پاییــن بــودن توانایــی آزمــون ســناریو در القــای اســکریپت ذهنــی گــروه میانــی میانگیــن نمــره 

پــردازش اســکریپت گــروه میانــی از ایــن آزمــون بــاز هــم از گــروه مبتــدی بــه میــزان معنــاداری باالتــر اســت.

دراینقسمتازبحثدوسوالمهممطرحمیشود.
الــف( ســوال اول ایــن اســت کــه علیرغــم پاییــن بــودن توانایــی آزمــون ســناریو در القــای اســکریپت ذهنــی گــروه میانــی، 
صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه میانگیــن نمــره پــردازش اســکریپت منتــج از آزمــون ســناریو در حــد فاصــل دو گــروه مبتــدی و 

خبــره قــرار دارد، آیــا می تــوان ایــن آزمــون را بــه عنــوان آزمــون مناســب بــرای ارزیابــی گــروه میانــی توصیــه نمــود؟ 
ــه  ــی در مواجه ــروه میان ــرای گ ــزای آن ب ــکریپت و اج ــردازش اس ــره پ ــن نم ــد، میانگی ــده ش ــج دی ــه در نتای ــور ک همان ط
ــا آزمــون ســناریو بــه ســمت پایین تریــن عــدد طیــف نمره دهــی تمایــل دارد. شــاید اگــر میانگیــن نمــره اســکریپت ایــن  ب
ــه  ــه ک ــن نتیج ــد، ای ــی می گردی ــروه بررس ــه گ ــر در س ــون دیگ ــه آزم ــا س ــان ب ــور هم زم ــه به ط ــی و ن ــه تنهای ــون ب آزم
ــه گــروه خبــره در حــال افزایــش اســت می توانســت  میانگیــن نمــره اســکریپت حاصــل از ایــن آزمــون از گــروه مبتــدی ب
مناســب بــودن ایــن آزمــون را بــرای گــروه میانــی تاییــد نمــوده و ایــن آزمــون را براســاس برخــورداری از ویژگــی افتراق دهــی 
ــن مطالعــه  ــا یکــی از ویژگی هــای ای ــد. ام ــی و مبتــدی، مناســب معرفــی نمای بیــن اســکریپت های ســه گــروه خبــره، میان
بررســی نحــوه اســتدالل ســه گــروه بــه طــور هم زمــان در مواجهــه بــا چهــار آزمــون اســتدالل بالینــی اســت و نتیجــه نشــان 
داده اســت کــه کیفیــت پــردازش اســکریپتی کــه توســط ســه آزمــون KF ،CRP و پــازل در ایــن گــروه القــا شــده اســت بــه 
ــار گــروه  ــودن رفت ــه ب ــه اثبــات دوگان ــا توجــه ب ــر اســت. ب ــاداری از اســکریپت القــا شــده توســط ســناریو باالت میــزان معن
ــون ســناریو  ــه فرمــت خــاص آزم ــت ک ــن نتیجــه گرف ــوان چنی ــی، می ت ــف ســوال بالین ــای مختل ــال فرمت ه ــی در قب میان
ــوع فرمــت  ــه آن کیفیتــی کــه از آن انتظــار مــی رود فعــال و پــردازش کنــد. ایــن ن ــی را ب ــد اســکریپت گــروه میان نمی توان
بــرای گروه هــای میانــی کــه در آن هــا اطالعــات مرتبــط بــا بیمــاری بــه صــورت پراکنــده )Scattered( ذخیــره شــده اســت، 
مناســب اســت و بــه ایــن علــت کــه CUEهایــی کــه در ســایر آزمون هــا وجــود دارد را بــه آزمــون شــونده ارائــه نمی دهــد، 
قــادر بــه فعال ســازی همــه بخش هــای اســکریپت ذهنــی گــروه میانــی نیســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه کــم بــودن میانگیــن 
نمــره پــردازش اســکریپت منتــج از آزمــون ســناریو در گــروه میانــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه گــروه میانــی فاقــد دانــش 
بالینــی متناســب بــا ســطح خبرگــی خــود هســتند چــرا کــه اگــر چنیــن بــود می بایســت میانگیــن نمــره پــردازش اســکریپت 

ایــن گــروه در مواجــه بــا ســه آزمــون دیگــر نیــز پاییــن بــرآورد می شــد. 
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ــون  ــه آزم ــد ک ــان می ده ــه نش ــن یافت ــی، ای ــه عبارت ب
ــردازش بخش هایــی از اســکریپت کــه  ــه پ ــادر ب ســناریو ق
ــا  توســط ســه آزمــون دیگــر فعــال شــده اند نمی باشــد ام
ایــن بــه معنــای نامناســب بــودن ایــن آزمــون بــرای ایــن 
ــا ســطح خبرگــی  گــروه نیســت. گونــه ای کــه متناســب ب
ــره  ــه نم ــا ک ــا از آن ج ــد ام ــت نمی باش ــی اس ــروه میان گ
ــن دو  ــون در بی ــن آزم ــل از ای ــکریپت حاص ــردازش اس پ
ــه  ــت ک ــوان گف ــدی اســت، شــاید بت ــره و مبت ســطح خب
ــروه از  ــن گ ــی ای ــش بالین ــی از دان ــون بخش های ــن آزم ای
ــای  ــا بخش ه ــوز ب ــه هن ــد ک ــال می کن ــجویان را فع دانش

ــده اند. ــام نش ــان ادغ ــی ایش ــش بالین ــی دان اصل
ب( ســوال دوم ایــن اســت کــه آیــا می تــوان از بیــن 
 KF ,CRP ــی ــی یعن ــروه میان ــای هم ســطح در گ آزمون ه
ــون  ــوان مناســب ترین آزم ــه عن ــون را ب ــک آزم ــازل ی و پ

ــن گــروه انتخــاب نمــود؟  ــرای ای ب

 KFــون ــه آزم ــن س ــه از بی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــی اســتدالل بالینــی  ــرای ارزیاب ــازل کدامیــک ب CRP، و پ
گــروه میانــی بهتــر هســتند، ابتــدا الزم اســت توضیــح داده 
شــود کــه یکــی از یافته هایــی کــه در ایــن تصمیم گیــری 
می توانــد مفیــد واقــع شــود، توجــه بــه توانایــی آزمون هــا 
ســطح  از  خبرگــی  از  ســطح  یــک  افتراق دهــی  در 
ــه نتایجــی  ــی ب ــن توانای ــرای بررســی ای ــر اســت. ب پایین ت
ــره  ــن نم ــه میانگی ــاس مقایس ــه براس ــود ک ــاره می ش اش
ــا گــروه  ــی ب ــازل در گــروه میان آزمون هــای KF ،CRP و پ
مبتــدی انجــام شــده اســت و نتایــج نشــان می دهنــد کــه 
ــازل از  ــون CRP و پ ــی در آزم ــون میان ــروه آزم ــره گ نم
ــت. در  ــر اس ــاداری باالت ــزان معن ــه می ــدی ب ــروه مبت گ
مقابــل نمــره آزمــون KF در گــروه میانــی بــا گــروه 
مبتــدی تفاوتــی نــدارد. لــذا از بیــن ســه آزمــون مناســب 
ــرای ارزیابــی  ــازل ب ــی، آزمــون CRP و پ ــرای گــروه میان ب
مهــارت اســتدالل بالینــی ایــن گــروه توصیــه می شــود چــرا 
کــه عالوه بــر توانایــی پــردازش اســکریپت ذهنی متناســب 
ــا ســطح خبرگــی ایــن گــروه، می توانــد ایــن گــروه را از  ب

ــد.  ــز کنن ــز متمای ــر از خــود نی گــروه پایین ت

پیشنهادات
ــرای  پیــش از ایــن نیــز ذکــر شــد کــه در ایــن مطالعــه ب
ــف  ــای مختل ــی گروه ه ــتدالل بالین ــوی اس ــار الگ ــن ب اولی
خبرگــی بــا تاکیــد بــر گــروه میانــی در مواجهــه بــا چنــد 
آزمــون متــداول در حیطــه ارزیابــی اســتدالل بالینــی 
ــا یکدیگــر تبیین شــده  ــان و در مقایســه ب ــه طــور هم زم ب
اســت. براســاس نتایــج اصلــی کــه از ایــن تحقیــق حاصــل 

گردیــد، پیشــنهاداتی بــه شــرح زیــر در دو بخــش آمــوزش 
ــود: ــه می ش و پژوهشــی ارائ

پشنهاداتآموزشی
نتایــج ارزشــیابی دانشــجو همــواره بــه عنــوان حلقــه پایانی 
فراینــد برنامه ریــزی تدریــس بازتابــی از کیفیــت آموزشــی 
ــج  ــی نتای ــت. از طرف ــی اس ــه درس ــف برنام ــزای مختل اج
ــت  ــا کیفی ــر و ارتق ــاد تغیی ــاز ایج ــه آغ ــیابی ها نقط ارزش
اجــزای مختلــف برنامــه درســی نیــز محســوب می شــوند. 
اســتفاده از آزمون هــای اســتدالل بالینــی در برنامــه درســی 
دانشــجویان مقطــع بالینــی نشــانه ایــن واقعیــت هســتند 
کــه اســتدالل بالینــی دانشــجویان یکــی از اهــداف مهــم 
آمــوزش بالینــی ایشــان محســوب می شــود. لــذا براســاس 
ــی در  ــتدالل بالین ــای اس ــیابی آزمون ه ــه ارزش ــی ک نقش
فعــال شــدن بخش هــای مختلــف دانــش بالینــی گروه هــای 
ــاب  ــوص انتخ ــوان در خص ــد، می ت ــی )کارورزان( دارن میان
ــجویان  ــروه از دانش ــن گ ــوزش در ای ــب آم ــرد مناس رویک

ــه داد.  مقطــع بالینــی نیــز پیشــنهاداتی ارائ

پیشــنهادات آموزشــی کــه براســاس نتایــج حاصــل از ایــن 
ــده  ــت دربردارن ــع می بایس ــود در واق ــه می ش ــه ارائ مطالع
اســتراتژی هایی باشــند کــه بتــوان بــه کمــک آن بــر 
ــات  ــزود. مطالع ــی اف ــروه میان ــی گ ــش بالین ــجام دان انس
مختلــف توصیــه کرده انــد کــه راه رســیدن از مرحلــه 
مبتــدی بــه ســطح خبرگــی، افزایــش تعــداد مواجهه هــای 
بالینــی اســت. انســجام اســکریپت ذهنــی دانشــجو تنهــا در 
ــن  ــی مکــرر حاصــل خواهــد شــد. در ای ــه بالین ــر تجرب اث
راســتا بعضــی از مطالعــات، بــه درســتی، مواجهــه زودرس 
دانشــجو بــا محیــط بالینــی را بــه عنــوان یکــی از روش های 
تســریع رونــد رســیدن بــه مرحلــه خبرگــی معرفــی کــرده 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــه فعل ــج مطالع ــاس نتای ــد. براس ان
تســریع رونــد رســیدن بــه مرحلــه خبرگــی در دانشــجویان 
شــرایط  ســاختن  فراهــم  طریــق  از  تنهــا  پزشــکی 
مواجهه هــای زودرس کافــی نباشــد. بــرای توضیــح بیشــتر 
ــه  ــل از مطالع ــج حاص ــه نتای ــددا ب ــوص مج ــن خص در ای
فعلــی اشــاره می شــود. در ایــن مطالعــه مشــخص گردیــد 
کــه در مرحلــه میانــی، کیفیــت پــردازش اســکریپت بســته 

ــوع آزمــون متفــاوت اســت. ــه ن ب
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ایــن یافته هــا هم چنیــن نشــان دادنــد کــه آزمون هایــی نظیــر آزمــون ســناریو قــادر بــه فعال ســازی تمــام اجــزای ضــروری 
اســکریپت نیســت. درصورتــی کــه الزمــه موفقیــت در تشــخیص و تدبیــر بیمــاری، فعــال شــدن تمامــی بخش هــای ضــروری 
دانــش بالینــی به طــور هم زمــان و در قالــب اســکریپت منســجم اســت. مســلما ایجــاد انســجام در اســکریپت و فعال ســازی 
ــه  ــن مطالع ــه در ای ــت ک ــی اس ــانه های خبرگ ــون، از نش ــوع آزم ــری از ن ــدون تاثیرپذی ــف آن ب ــای مختل ــان بخش ه هم زم

نیــز بــه اثبــات رســد. 

ــه  ــی، از "مواجه ــروه میان ــی دانشــجویان گ ــوزش بالین ــی مقطــع آم ــه اســاتید بالین ــن اســاس،  پیشــنهاد می شــود ک ــر ای ب
هدایت شــده" بــرای تســریع یکپارچگــی دانــش بالینــی دانشــجویان ایــن مقطــع اســتفاده کننــد. منظــور از مواجهــه هدایــت 
شــده اســتفاده از نوعــی روش آمــوزش اســت کــه در آن ایجــاد تنــوع در مواجهــات بالینــی، تنهــا بــه ارائــه موردهــای بالینــی 
متنــوع محــدود نباشــد بلکــه ایــن تنــوع شــامل طــرح ســواالت متنــوع توســط اســتاد بالینــی و بررســی مــورد از زوایــای 
ــش  ــف دان ــای مختل ــرر، موجــب فعال شــدن بخش ه ــای مک ــا ایجــاد Triggerه ــه هدایت شــده ب ــز باشــد. مواجه ــدد نی متع
ــا یــک اســکریپت منســجم  ــه شــکلی کــه متناســب ب بالینــی پراکنــده در ذهنــی دانشــجو شــده و بخش هــای مذکــور را ب

اســت، بــه یکدیگــر مرتبــط می کنــد.

پیشنهاداتپژوهشی:
1-   یکــی از نکاتــی کــه برنامه ریــزان آمــوزش پزشــکی را در اســتناد بــه یافته هــای مطالعــه حاضــر ترغیــب خواهــد نمــود، 
تاییــد مجــدد یافته هــای ایــن مطالعــه در صــورت تکــرار آن اســت. لــذا پیشــنهاد می شــود کــه مطالعاتــی از ایــن نــوع تکــرار 

و نتایــج آن بــا مطالعــه فعلــی مقایســه گــردد.

2-   در بخــش پیشــنهادات آموزشــی مطالعــه فعلــی بــه ایــن مطلــب اشــاره شــد کــه الزم اســت مواجهه هــای بالینــی مقطــع 
آمــوزش بالینــی بــه صورتــی مناســب بــه مواجهه هــای هدایت شــده تبدیــل گردنــد. در ایــن قســمت پیشــنهاد می شــود کــه 
ــنهاد و  ــده را پیش ــای هدایت ش ــهیل کننده مواجهه ه ــی تس ــیوه های آموزش ــه ش ــوند ک ــی ش ــی طراح ــه، مطالعات در ادام

آزمــون کننــد. 

ــدی در  ــروه مبت ــردازش اســکریپت دانشــجویان گ ــره پ ــت نم ــه کیفی ــد ک ــن مشــخص گردی ــه هم چنی ــن مطالع 3-   در ای
ــه از ســویی نشــان می دهــد کــه  ــن یافت ــف آزمون هــای اســتدالل بالینــی، یکســان اســت. ای ــا فرمت هــای مختل مواجهــه ب
ــا یکدیگــر  ــراد ایــن گــروه ب ــرای مقایســه اف ــوع آزمــون اســتدالل بالینــی ب در ایــن گــروه از دانشــجویان اســتفاده از هــر ن
بالمانــع اســت امــا در عیــن حــال بــه نظــر می رســد کــه پیــش از اســتناد بــه ایــن نتیجه گیــری الزم اســت کــه آزمون هــای 
ــون از نظــر  ــت آزم ــزاری و پیچیدگــی فرم ــه برگ ــر ســهولت طراحــی، هزین ــای دیگــری نظی ــی را از جنبه ه اســتدالل بالین

ــود. ــی نم ــز بررس ــان نی ــوندگان و طراح آزمون ش
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معرفی کوتاه از مجالت معتبرانگلیسی زبان در حوزه آموزش پزشکی
Medical Teacher1.مجله

ایــن مجلــه، مجلــه AMEE اســت کــه انجمــن اروپایــی بین المللــی بــرای کلیــه افــراد درگیــر بــا پزشــکی، ارائــه مراقبت هــای 
پزشــکی و آمــوزش پزشــکی می باشــد. مجلــه Medical Teacher بــه نیازهایــی کــه مدرســین و مدیــران آموزشــی درگیــر بــا 
آمــوزش حــرف علــوم پزشــکی در کل دنیــا دارنــد، توجــه می کنــد. ضریــب تأثیــر ایــن مجلــه در ســال 2015 برابــر بــا 2/355 
ــن  ــا 2/5۷9 می باشــد. جهــت بررســی حوزه هــای چــاپ مقــاالت ای ــر ب و ضریــب تأثیــر پنــج ســاله آن )2015-2010( براب

مجلــه و ارســال مقالــه می توانیــد بــه لینــک www.medicalteacher.com مراجعــه نمایید. 

Teaching & Learning in Medicine2.مجله

ایــن مجلــه، مجلــه ای بین المللــی فعــال کشــور انگلســتان دربرگیرنــده موضوعــات آمــوزش عالــی در یادگیــری یاددهــی در 
ــی، نیمــه  ــد پژوهش هــای تجرب ــج حاصــل از پژوهش هــای تحقیقــی مانن ــه نتای ــن مجل ــوم ســالمت می باشــد. ای حیطــه عل
تجربــی، متاآنالیــز و ... را دریافــت و بررســی می نمایــد. ضریــب تأثیــر ایــن مجلــه در ســال 2015 برابــر بــا 1/159 و ضریــب 
ــه مــی  ــا  1/081  می باشــد. جهــت بررســی حوزه هــای چــاپ مقــاالت ایــن مجلــه و ارســال مقال ــر ب تأثیــر 5 ســاله آن براب

تــوان بــه لینــک www.tandfonline.com مراجعــه نماییــد.
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Academic Medicine3.مجله

ــی در  ــب بین الملل ــک قال ــه، ی ــن مجل ــد. ای ــکا می باش ــکی آمری ــکده های پزش ــن دانش ــمی انجم ــه رس ــه، مجل ــن مجل  ای
راســتای بــه اشــتراک گذاشــتن ایده هــا، اطالعــات، و راهبردهایــی کــه چالش هــای اصلــی جامعــه دانشــگاهی علــوم پزشــکی 
را ایجــاد کــرده اســت. حوزه هایــی از پژوهــش کــه مــورد توجــه ایــن مجلــه می باشــد شــامل آمــوزش پزشــکی، قوانیــن علــم 
ــل  ــه لینــک ذی ــد ب ــات بیشــتر می توانی ــوم پزشــکی می شــود. جهــت کســب اطالع ــا در عل ــت و ارزش ه و ســالمت، مدیری

مراجعــه نماییــد.
journals.lww.com/academicmedicine 

Medical Education4.مجله

مجلــه انگلیســي Medical Education یــک مجلــه بین المللــی در بیــش از 80 کشــور می باشــد. ایــن مجلــه بــه دنبــال ارتقــاء 
موقعیــت کنونــی خــود به عنــوان یــک مجلــه برجســته در زمینــه آمــوزش مراقبت هــای ســالمت می باشــد و هــدف اصلــی 
ــا  ــر ب ــه در ســال 2015 براب ــن مجل ــر ای ــب تأثی ــت می باشــد. ضری ــن کیفی ــا باالتری ــور ب ــه مذک ــاالت در زمین آن چــاپ مق
ــا نحــوه ارســال و  ــات بیشــتر در رابطــه ب ــه و کســب اطالع ــن مجل ــی ای ــه صفحــه اصل ــه ب 3/369 می باشــد. جهــت مراجع

پذیــرش بــه لینــک زیــر مراجعــه نماییــد.
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Clinical Teacher5.مجله

 
ــای  ــوزش در محیط ه ــل در آم ــراد دخی ــایر اف ــی و س ــراد کلینیک ــرای اف ــه ای ب ــي  Clinical Teacher مجل ــه انگلیس مجل
آموزشــی می باشــد. ایــن مجلــه دسترســی ســریع بــه آخریــن پژوهش هــا، عملکردهــا و تفکــرات در زمینــه آمــوزش بالینــی را 
بــرای افــراد درگیــر بــا ایــن حیطــه ایجــاد می نمایــد. ISSN برخــط ایــن مجلــه 498X-1743 می باشــد. جهــت مطالعــه ســایر 

اطالعــات ایــن مجلــه می توانیــد بــه لینــک زیــر مراجعــه نماییــد.
498X/homepage/ForAuthors.html-1743)ISSN(/10.1111/http://onlinelibrary.wiley.com/journal

BMC Medical Education6.مجله

ــکی  ــوزش پزش ــه آم ــورت open access در زمین ــدن و به ص ــتان، لن ــه ای در انگلس ــه BMC Medical Education مجل مجل
می باشــد کــه مقــاالت حاصــل از پژوهــش در زمینــه آمــوزش افــراد شــاغل در حــوزه ســالمت شــامل دانشــجویان پزشــکی، 
ــه چــاپ می رســاند.  ــودن ب ــت ب ــا کیفی ــی را بررســی و در صــورت ب دانشــجویان تخصــص و دانشــجویان تحصیــالت تکمیل
ــای  ــی نیازه ــی، بررس ــای آموزش ــیابی عملکرده ــی، ارزش ــه درس ــن برنام ــر تدوی ــی ب ــز خاص ــه، تمرک ــن مجل ــن ای هم چنی
آموزشــی و پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد دارد. ضریــب تأثیــر ایــن مجلــه ISI برابــر بــا 1/312 می باشــد. لینــک دسترســی بــه 

ــر می باشــد: ــرار زی ــه ق ــور ب ــه مذک مجل
www.bmcmededuc.biomedcentral.com
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Education for Health7.مجله

 MUHS ــه دانشــگاه ــوط ب ایــن مجلــه یــک مجلــه اســکوپوس در زمینــه آمــوزش علــوم پزشــکی و پزشــکی عمومــی و مرب
کشــور هنــد می باشــد. تمرکــز اصلــی مجلــه مذکــور بــر مدل هــای ادغــام سیســتم ســالمت و آمــوزش حــرف علــوم پزشــکی 

می باشــد. لینــک مربــوط بــه ایــن مجلــه معتبــر جهــت آشــنایی بیشــتر بــا آن و ارســال مقــاالت بــه شــرح ذیــل می باشــد:
www.educationforhealth.net

International Journal of  Medical Education8.مجله

مجلــه بین المللــی آمــوزش پزشــکی، مجلــه ای Pubmed در حــوزه آمــوزش پزشــکی و مربــوط بــه کشــور  انگلســتان می باشــد. 
ــع  ــجویان مقاط ــای دانش ــل از پایان نامه ه ــج حاص ــن نتای ــکی و هم چنی ــوزش پزش ــای آم ــی حوزه ه ــه در تمام ــن مجل ای
کارشناســی ارشــد و دکتــری آمــوزش پزشــکی، مقالــه می پذیــرد. جهــت کســب اطالعــات از نحــوه بارگــزاری مقالــه خــود و 

نحــوه ارزیابــی آن توســط مجلــه بــه لینــک www.ijme.net مراجعــه نماییــد.

تهیه کننده
شیرینقنواتی)دانشجویدکترایتخصصیآموزشپزشکیدانشگاهعلومپزشکیایران(
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فهرست انجمن های بین المللی مرتبط با آموزش پزشکی 

)AAMC(1.انجمندانشکده هایپزشکیآمریکا
ماموریــت ایــن انجمــن شــامل پیگیــری امــور مربــوط بــه آمــوزش پزشــکی، پژوهــش در آمــوزش و مراقبــت از بیمــار مــی 
ــص  ــجویان تخص ــر از دانش ــش از 100000 نف ــل و بی ــکی فارغ التحصی ــجوی پزش ــش از 16000 دانش ــاله بی ــر س ــد. ه باش
ــه  ــان بخشــد ک ــواره اطمین ــا هم ــد ت ــالش می کن ــند. AAMC ت ــتان های آموزشــی مشــغول می باش ــوزش در بیمارس ــه آم ب
ــا تغییراتــی کــه در نیازهــای بیمــاران رخ داده آشــنا بــوده و براســاس باالتریــن  ایــن پزشــکان تــازه فارغ التحصیــل شــده، ب
اســتانداردهای موجــود آمــوزش پزشــکی بــه حرفــه خــود مشــغول می باشــند. جهــت مطالعــه رســالت ایــن انجمــن و آشــنایی 

ــد. ــه نمایی ــک www.aamc.org مراجع ــه لین ــد ب ــه انجــام می ده ــی ک ــای متفاوت ــا فعالیت ه بیشــتر ب

)AMEE(2.انجمنآموزشپزشکیاروپا
 )AMEE Guidelines & BEME Guidelines( ایــن انجمــن هــر ســاله راهنماهــا و بهتریــن شــواهد موجــود در آمــوزش پزشــکی
ــرار  ــته ق ــن رش ــجویان ای ــزان و دانش ــاتید، برنامه ری ــران، اس ــار صاحب نظ ــن و در اختی ــکی را تدوی ــوزش پزش ــه آم در زمین
می دهــد. کنگــره AMEE هــر ســاله بــا محورهــای نوآورانــه عالقمنــدان را بــه چالــش کشــیده و از آن هــا خواســته تــا نتایــج 
حاصــل از فعالیت هــای خــود در زمینــه آمــوزش پزشــکی را در قالــب خالصــه مقــاالت، پوســتر، گــزارش دکتــری، پروپــوزال 
و پروپــوزال گرانــت ارائــه نماینــد. در راســتای کســب اطالعــات از نحــوه برگــزاری ســاالنه AMEE Congress و یــا شــرکت در 

Webinarهــای برخــط ایــن انجمــن بــه لینــک www.amee.org مراجعــه نماییــد.

)CenMEDIC(3.مرکزآموزشپزشکیدرفیلد
ــق  ــن طری ــا از ای ــده اســت ت ــاد ش ــا ایج ــاز در بخش ه ــورد نی ــای م ــش و مهارت ه ــعه دان ــتای توس توســط WFME در راس

ــه بهبــود وضعیــت آمــوزش پزشــکی موجــود شــود.  منجــر ب
جهت آشنایی بیشتر با اهداف این مرکز به لینک http://cenmedic.net مراجعه نمایید.

)ASME(4.انجمنمطالعهآموزشپزشکی
انجمــن مطالعــه آمــوزش پزشــکی در کشــور انگلســتان بــا هــدف ترویــج مطالعــه و انجــام پژوهش هــای کاربــردی در زمینــه 

آمــوزش پزشــکی تشــکیل شــده اســت.
 جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این انجمن می توان به لینک http://www.asme.org.uk مراجعه نمود.

تهیه کننده:
شیرینقنواتی)دانشجویدکترایتخصصیآموزشپزشکیدانشگاهعلومپزشکیایران(
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