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 ريام سردبیپ 
در ساهلاي اخري حتوالتي شگرف و پیشرفتهاي غريقابل تصوري در 

 معاصر را دوره  علوم خمتلف پدید آمده است به طوري كه دوره
هاي خمتلف علوم پزشكي نیز  شاخه. اند انفجار اطالعات نامیده
حتوالت گسرتده نه تنها در این . باشند از این قاعده مستثين مني

هاي خمتلف هبداشت و حفظ و ارتقاء سالمت آحاد جامعه به  جنبه
وجود آمده است، بلكه در زمینه آموزش پزشكي نیز كامال  

در این راستا ما موظفیم شیوة آموزش خود . مشهود مي باشد
آوري و اطالعات جدید پزشكي  را با تغیريات مداوم جامعه، فن

توانیم و باید از یكدیگر نكات خمتلفي  ما ميمهاهنگ سازمي 
جالب است بدانید كه آموزش در ریشه التني خود به . بیاموزمي

معين رهربي است بنابراین ما باید فراگريندگان را به سوي درك 
در این میان نقش . گريند رهربي كنیم اینكه چگونه یاد مي

 نقش تواند مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي مي
اي میان فضاي آموزشي آكادمیك با  كلیدي باشد نقشي كه واسطه

. رویكرد پیشگريانه و نیازهاي واقعي جامعه بیماران است
هاي  تعامل مناسب بني مراكز مطالعاتي مشابه و میان رشته

سازي روشهاي  گروه پزشكي عالوه بر افزایش اطالعات به هبینه
 .گردد آموزش نیز منجر مي

االت و اطالعاتي كه از این پس در این جمله آورده جمموعه مق 
شود، افقهاي جدید در آموزش پزشكي را به نظاره خواهد  مي

گريي و  نظرات ارزمشند و پیشنهادهاي مشا ما را در جهت. گذاشت
مهاهنگي مطالب با نیازهاي خماطبان نشریه راهنمایي خواهد 

 .منود
 سردبري جمله  

 دكرت عباس مكارم  
 
 ه سرمقال 

  پژوهشيآموزش بر مبنا
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 نسبت به نقش خود ي دانشگاه علوم پزشکيئت علمیاعضاء ه
 شان و به عنوان معلم و يلیبه عنوان متخصص رشته حتص

نکه در رشته ی دارند با اي متفاوتياستاد دانشگاه نگرشها
 واضح تر يا به عبارتی آا شواهد و مدارک يلیحتص

 دارد، يريم گیت و تصمی در هداي نقش اساسي ختصصيپژوهشها
                  يريادگینه آموزش یاما شواهد و مدارک در زم

 بر نقش آنان ) Medical Education Research  ي آموزشيپژوهشها (
س غالبًا حتت یتدر.  گذار استريبه عنوان معلم  به ندرت تاث

 بوده يم فردیا درک مستقی، سنت ها و ي قبلي جتربه هاريتاث
 . باشدیريکن است ساهلا بدون تغکه مم

 دانشگاه يات علمین تفاوت قابل توجه در نگرش اعضاء هیا
اد جيباعث ا)  درمانگر-- پژوهشگر-معلم(به نقش خود 

 خمتلف يح و متناسب خدمات در نقشهای در ارائه صحيمشکالت
ن متون یدتریدده است، مثال  به عنوان متخصص رشته جیگرد

 مطالعه کرده و در مورد قترشته مربوطه را به د
 ي ميد جتربیی کنند و به دنبال تايد فکر می جديکردهایرو

ق ی دقينیق بازبی از طريگردندو کار خود را با نقد و بررس
 به پژوهش ي نگرش علميند به عبارتی منايارائه و دنبال م

 داشته و ي جايات علمیک عضو هی در قلب يدر رشته ختصص
رد، به ی پذي مهه قواعد آن را مزینه نین زمیدارد و در ا

 را به ينکه جماز باشد  تا پژوهشیعنوان مثال قبل از ا
ازمند یند و خود را نی بيطور مستقل اجنام دهد آموزش م

 ي حرفه ايتهای فعالي برايتی موقعنيند چنی بين آموزش میا
 ارائه يز وجود دارد، که فرد برایدر خارج از دانشگاه ن

 دارد و خود  مداومياز به آموزشهاین ي حرفه ايتهایفعال
ند و به طور مادام ی بيها مزشمون آیازمند به ایرا ن

ن ید و به روز در رابطه با آخرید متون جدیالعمر با
 خود را مطلعه منوده و عادات موجود ي حرفه ختصصيشرفتهایپ
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ن یگزید جای مناسب و جديکردهایرا بر اساس مستندات با رو
 .دیمنا
ک عضو ین نقش یبه عنوان معلم که مهمرت رسد يم به نظر ويل
دانشگاه است، نگرش  در ي وي بوده و فلسفه وجوديات علمیه

آموزش   درياز به نوآوری ن،داشته باشد  وجود يمتفاوت
 ي را که ميکار.  شودياحساس م کم يلیا خیگردد  ياحساس من

 است يو روشان نشده یهد بر اساس پژوهش بنست اجنام دیبا
 قرا به اجرا ا حيتید آورده و ساهلا و یود او پدکه خ

 .  شده استيگذاشته م
ا ی شوند و ي به ندرت مطالعه ميمتون مربوط به حرفه معلم

ستند ی مطلع ني متونني از وجود چن حيتيم برخییهبرت است بگو
ح ی دهند صحين باورند که آنچه را اجنام میو کامال بر ا
هستند چون در حمدوده حرفه  ي کنند معلم خوبياست، فرض م

ن ی الزم را کسب کرده اند و ايت های رشته خود قابليا
نه رشته خود هبرت باشند یتصور وجود دارد که هر چه در زم

ز یبه عالوه در برنامه ها ن.  هم هستندي هبرتيمعلم ها
ست و ی نيالزام) تیم و تربیفن تعل ( يآموزش فن معلم

ز را ینکه چه چیدر مورد ا يادی تا حد زيات علمیاعضاء ه
 کنرتل ني، مهچنند استقالل عمل دارندیس منای تدرو چگونه

 .  شوديده میت آموزشها به ندرت دیفیک
ن موضوع است یشرت از ای بي آگاهي است براين جمله هبانه ایا

  تواند هبرت باشد و چگونه ؟يکه تا چه حد آموزش م
 منتشر شده در ي آموزشي از شواهد و پژوهشهاي آگاهني مهچن

ن پژوهشها یشرت از ای داخل و خارج و استفاده بيدانشگاهها
ار مهم و ی بسي که امري هببود و ارتقاء آموزش پزشکدر

 ( ي آموزشيهایريم گیامروزه شواهد در تصم.  باشدي ميضرور
 و يابی، ارزي برنامه آموزشي حمتوا-يساختار برنامه آموزش

نقش عمده ...)  و يريدگای -ي آموزشي برنامه هايابیارزش
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 جمالت يغم فراوانري کند و متاسفانه عليفا می را ايا
 ياستفاده از مستندات آموزش ، نهین زمی معترب در ايپژوهش

 به ندرت مورد نظر ي در مورد آموزش پزشکيريم گیهنگام تصم
دا کند ین مهم حتقق و گسرتش پیکه اد است یام. دري گيقرار م

 انشاء  گردد ،ي و جاريز ساریزش ن در آمويو نگرش پژوهش
  ....ا
 

                                                      
    دکرت اکرب درخشان                          

                                                   
                         مشهدي دانشگاه علوم پزشکي آموزشمعاون
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ارتقاء برماران یبه بتاثري اطالع رساني قبلي 
 آموزش بالیين

 دانشجویان پزشكي
  )Medical Education Journal;2005 ,39  (    * ياوری  يمهر: مرتجم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دانشگاه ي و توسعه آموزش پزشکالعات و  کارشناس مرکز مطيات علمیه عضو* 
   مشهد يعلوم پزشک

  :هدف
تاثري اطالع رساني قبلي بر افزایش متایل بیماران تعیین 

 به مشاركت درآموزش بالیين دانشجویان پزشكي
 

 خبش جراحي پوست در یك بیمارستان دانشگاهي: حمل اجرا
 انگلستان

 
 بیماران به طور تصاديف  ، قبل از ویزیت:روشها  

 :قسیم شدندانتخاب و به دو دسته ت
 در اطالعاتی گروهي كه قبل از ویزیت :گروه آزمایشي)١

 .مورد آموزش پزشكي دریافت كرده بودند
ه  عده اي كه چنني نامه اي دریافت نكرد:گروه كنرتل)٢

 .بودند

متایل بیماران به مشاركت در آموزش :   بازده اصلي
 پزشكي

 
هیچ تفاوتي در متایل به مشاركت در آموزش : نتایج

تقریبًا مهه . شكي بني دو گروه مذكور وجود نداشتپز
بیماران اطالعات را دریافت كردند ويل برخي از آا 
خمصوصًا در گروه كنرتل احساس آزادي در رد مشاركت 

 .نداشتند
ارائه اطالعات كتيب به عنوان اسرتاتژي : نتیجه گريي ایي
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  :مقدمه
یك پیش شرط اصلي براي 
آمادگي جهت آموزش بالیين 
خوب براي دانشجویان رشته 
پزشكي، حضور بیماران و در 
واقع موافقت ایشان با 

. مشاركت در آموزش مي باشد
گفته مي شود كه اگر شیوه 
رضایت آگاهانه به كار برده 

شرت بیماران از شود، بی
مشاركت در آموزش بالیين 

ويل هیچ . سرباز مي زنند
یت از این مدرك علمي در محا
. امده استیگفته به دست ن

برعكس، مطالعات نشان مي 
دهند كه بیماران معموال  نظر 
مثبيت درباره شركت كردن 
درآموزش بالیين دانشجویان 
رشته پزشكي دارند، ويل متایل 

ده شود دارند از آا پرسی
ن یدر اكه آیا رضایت دارند 

. یا خريند یآموزش مشارکت منا
بسیاري از بیماران احساس 

ال یدن این سومي كنند نپرس
نوعي سوء استفاده از آنان 

 .است
مهچنني مطالعات ثابت كرده 

 بیماراني كه مي گویند اند
اصوال  خمالف مشاركت با 
دانشجویان هستند یا افرادي 

ر باز مي كه از شركت كردن س
زنند كساني هستند كه خاطره 
خوبي از برخوردهاي قبلي 

علي . دانشجویان نداشته اند
رغم توضیحاتي كه داده شد 
حبث ما حول این حمور است كه 

آیا رضایت آگاهانه براي 
جذب بیماران یك شرط اصلي 
است یا اینكه اگر فرصيت 
داده شود، بیماران مطلع از 
مشاركت در آموزش بالیين 

در كار  . مي كنند دداريخو
هاي قبلي به بررسي  آزمایي

این موضوع پرداختیم كه آیا 
دادن اطالعات قبلي بر متایل 
بیماران به مشاركت در 

  جراحيي هاآموزش بالیين خبش
 اورولوژي و زنان تاثري ،

نتایج . خواهد داشت یا نه
حاصله نشان داد كه هیچ 
تاثري منفي از ارائه اطالعات 

 . مني شودقبلي حاصل
 ، گرایش ما ي فعليدر بررس

بر توجه به بیماران خبش 
البته .  پوست استيجراح

اریهاي بیماران مبتال به بیم
 يمقاربيت جزو این گروه من

 .باشند
  :روشها

 موضوعات
مهانطور كه در باال ذكر شد 
این بررسي به صورت مطالعه 
كور و تصاديف در راستاي 
مطالعات اورولوژي و زنان 

به كمك یك . م شده استاجنا
 ١٠٦جدول تصاديف ساده، 

سيت بیمار مبتال به امراض پو
براي گرفنت اطالعات كتيب قبل 

 نفر در گروه ٥٣(ت یزیاز و
و یا نگرفنت این ) آزمایشي
 نفر در گروه ٥٣(اطالعات 

بر اساس روال حضور ) كنرتل



دو فصلنامه افق توسعه و آموزش پزشکی                                                                                 
   مشاره اول –سال اول 

                 

    

ش 
وز
آم
ه 
سع
تو
و 
ت 
عا
ال
مط
ز 
رک
م

کی
زش
پ

 

 

١٠ 

دانشجویان و پزشكان انتخاب 
دو هفته قبل از . شدند

 مهه بیماران ویزیت جراحي،
نامه اي دریافت كردند مبين 

م بر تاریخ ویزیت و نا
پزشك، به عالوه گروه 

ز ین برگه اطالعات آزمایشي
اضايف در مورد آموزش پزشكي 
و احتمال حضور دانشجویان 

 .دریافت كردند
پس از پاسخ دادن به 
پرسشنامه دریافيت در پایان 

ره، به آا درباره این مشاو
اگر چه . ه شد دادحتقیق اطالع
 دانشجویان از این پزشكان و

 بودند، ويل مني حتقیق مطلع
دانستند كدام یك از 
بیماران از قبل برگه 
اطالعات را دریافت كرده 

بر مهني اساس بررسي . است
مورد نظر مي تواند به 

ه یدوسو«عنوان یك مطالعه 
 .مطرح شود» كور

در پایان ویزیت، پرسشنامه 
د ويل ها به بیماران داده ش

 كه مي پرسید -دو سوال اول
آیا بیمار از قبل اطالعات 
دریافت كرده بود یانه و 
اینكه آیا دانشجویي حضور 

 توسط پزشكان -داشته یا نه
 .پاسخ داده شد

 
 پرسشنامه به موضوعاتي 
راجع به درك اطالعات اشاره 
مي كرد، اینكه آیا بیمار 
براي مشاركت احساس راحيت مي 

یل مشاركت چه كرد یا نه، دال
بود و آیا جتربه آموزش 
بالیين در جراحي قبلي داشته 

 .است یا نه و غريه
 فقط بیماراني يبررسدر طول 

 كه در موارد درگري شدند
 ٥. قبلي هم حضور داشته اند

نفر از اساتید پزشكي و 
دانشجویان پزشكي كه تقریبًا 

 سال از حتصیل شان گذشته ٥/٤
 بود و در حال گذراندن دوره

پوست، زنان و چرخش هفته اي 
جراحي بودند نیز حضور 

 .داشتند
ني  براي تعیx2از آزمون 

اختالفهاي آماري استفاده 
اعتبار و آنالیز داده . شد

 Intention-toها با استفاده از 
treatاجنام شد . 
  :نتايج
 نفر در ٥٣ بیمار، ١٠٦از 

گروه آزمایشي قرار داده 
شدند كه اطالعات را پیشاپیش 

 نفر در ٥٣ریافت كردند و د
در گروه . گروه كنرتل
 بیمار و در ٦آزمایشي، 

 بیمار قرار ٤گروه كنرتل 
مالقات خود با دكرت را لغو 

 ١٥در . كرده یا تغیري دادند
 ٦نفر در گروه آزمایشي و ٩(

، هنگام )نفر در گروه كنرتل
آمدن بیمار، هیچ دانشجویي 

در میان . حاضر نبود
ور بیماراني كه در حض

دانشجویان با پزشك خود 
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 ٣ نفر یعين ١١دیدار كردند، 
 ٨نفر در گروه آزمایشي و 

نفر از گروه كنرتل پرسشنامه 
  .شان را پر نكردند

در فرایند ارزشیابي، هیچ 
تفاوت معين داري بني دو گروه 
از نظر سن، جنس و جتربه 
قبلي از دانشجویان پزشكي 

 ).١جدول (مشاهده نشد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دالیل خمتلف براي  : ١شكل 
نظر كردن از فرایند صرف 

در این . انتخاب تصاديف

 بیمار به دو ١٠٦انتخاب 
گروه ) ١: گروه تقسیم شدند

كه كتبًا و قبل از : آزمایشي
ویزیت پزشك درباره آموزش 

گروه ) ٢. پزشكي مطلع شدند
كه از قبل مطلع نشده : كنرتل

در دو مورد پزشك . بودند
معاجل فراموش كرده بود 

 .پرسشنامه بدهد
 
 
توزیع سين ، جنسي و  :١ول جد

جتربه قبلي آموزش پزشكي در 
مشاوره فعلي منونه تصاديف 

در مورد كساني : انتخاب شده
كه جتربه قبلي در این زمینه 
داشته اند پرسیده شد كه 
آیا این جتربه مثبت بود یا 

گروه آزمایشي كتبًا و . منفي
قبل از مالقات با پزشك 
درباره حتقیق مطلع شده 

يل گروه كنرتل فقط در بودند و
معرض اسرتاتژي شخص پزشك 

دو بیمار ، . قرار گرفتند
از هر گروه یك نفر سن، جنس 
و جتربه قبلي خود را بیان 

 .نكردند
گروه  مشخصات بیمار

 آزمایشي
گروه 
 كنرتل

 ٧/٤٨ ٤/٥١ سن
مذكر، (جنس

 )مونث
٢٧/٧ ٢٤/١٠ 

جتربه قبلي از 
دانشجویان 

پزشكي در خبش 
 )خري/بله(فعلي

٢١/١٣ ١٩/١٤ 
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چگونگي جتربه 
اكثرًا ( قبلي

مثبت یا فقط 
 )یكبار مثبت

١٢ ١١ 

هم مثبت و هم 
 منفي

١ ٣ 

اكثرًا منفي 
یا فقط یكبار 

 منفي

٠ ٠ 

  
  درك اطالعات و آزادي عدم قبول مشاركت

ات گردآوري شده توسط اطالع
 هبرت از گروه گروه آزمایش

 ).٢جدول (كنرتل پذیرفته شد
 به طور معين در گروه كنرتل

داري بیشرت بیماران احساس 
توانند از كردند كه مني 

مشاركت خوداري كنند 
)٠٤٩/٠P= ٨٨/٣ وX2= ( از

دوازده بیماري كه این 
 نفر ٩احساس را داشتند، 

متعلق به گروه كنرتل بوده 
سه بیمار نیز به این . اند

 . سوال جواب نداده بودند
 بیمار از گروه آزمایشي کی

.  از گروه كنرتلو دو بیمار
  بیمار٦٦مار ی ب٦٩از حدود 

اعالم كردند كه نظرشان 
ت در آموزش درباره مشارك

 و سه نفر پزشكي اصوال  مثبت
 ٢ بیمار یعين ٦. دیگر منفي

 ٤نفر از گروه آزمایش و 
اظهار نفر از گروه كنرتل، 

 كه اصوال  از حضور داشتند
دانشجویان احساس خوبي 

ص دارند ويل در آن روز خا
ترجیح مي دادند با دكرت 

سه بیمار، یكي . تنها باشند
 نفر ٢از گروه آزمایشي و 

از گروه كنرتل اعالم داشتند 
كه هبرت است كه دانشجویان در 
جلسه مشاوره حضور نداشته 

ويل فقط یك بیمار از . باشند
گروه آزمایشي روي حرفش 

دو بیمار . پافشاري مي كرد
دیگر نیز از گروه كنرتل 

 .  به این سوال ندادندپاسخي
توزیع فراواني : ٢جدول

ادراك بیماران از اطالعات 
 ٢فراهم آمده در رابطه با 

 كه گروه آزمایشيگروه
اطالعات كتيب دریافت 

 گروه كنرتل اطالعاتكردندو

 شده بود درك
نه  خوب 

چندان 
 خوب

نه 
چندان 

 بد

اطالعات  بد
دریافت 
نشده 
 بود

گروه 
 آزمایشي

٠ ٠ ٠ ٧ ٢٨ 

ه گرو
 كنرتل

١ ٠ ١ ٨ ٢٤ 

 
  عوامل موثر در مشاركت بيماران
براي مشاركت بیشرتین دلیل 

ه یا عدم مشاركت، چنانک
توسط بیماران اعالم شده 
بود، مربوط به ماهیت 

 نفر از ١٣(بیماري بود 
 ١٦گروه آزمایشي در مقابل 

عوامل ). نفر از گروه كنرتل
 در این حتقیق دیگر كه

  ازمشاهده شده عبارت بودند
 مي كردند اسحسا - ١ :
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مشاركت حالت داوطليب 
 ١١ نفر در مقابل ١٤(ندارد

 ٥( ویزیت توسط پزشك- ٢)نفر
 ویزیت - ٣) ١٣در مقابل 

 مقابل در ٣(توسط دانشجو 
 من چه احساسي دارم - ٤). ٨
 دریافت - ٥. )٧ مقابل در ٦(

 تیزیاطالعات كتيب قبل از و
 هم مورد حتسني بود ويل فقط

ه آا را قبول توسط كساني ك
 در مقابل ١٤(كرده بودند 

٢.( 
از بیماران درباره انگیزه 
هایشان براي مشاركت در 

. آموزش بالیين هم سوال شد
مالحظاتي براي بیماران 
آینده به عنوان مهمرتین 

 مقابل  در٢٥(دلیل بیان شد
ويل متایل به مفید واقع ) ٢٦

شدن نیز به مهان نسبت مهم 
). ١٦ در مقابل ١٦. (بود

 اعالم داشتندیازده بیمار 
به این دلیل مشاركت مي 
كنند كه تعهد اخالقي براي 

 در مقابل ٤(مشاركت دارند 
و چهار بیمار به دلیل ) ٧

مي كردند        اینكه فكر 
طریق معاینه دقیق به این  

 در مقابل ١ (تري خواهند شد
٣.( 

جنسیت دانشجویان چندان 
امهیيت براي تصیم گريي 

ن جهت مشاركت یا عدم بیمارا
فقط یك . مشاركت نداشت

بیمار گفت كه جنسیت دانشجو 
مستقیمًا بر تصمیمش جهت 

مشاركت در آن روز موثر 
 در ٣( بیمار ٩فقط . بود

دالیلي مبين بر ) ٦مقابل 
جنسیت پزشك و دانشجو اظهار 

 .داشتند
  :بحث

 جنبه هاي اعتبار
با توجه به ماهیت اسرتاتژي 

Intention-to- Treat سه نوع از ،
 :قلم افتادگي وجود دارد

 بیماراني كه تاریخ قرار - ١
 شان را عوض كردند

 بیماراني كه به خبش آمده - ٢
ويل در زماني كه هیچ 

 .دانشجویي حضور نداشته است
 بیماراني كه فرم - ٣

 پرسشنامه را پر نكردند
 ممكن است نوع از قلم 
افتادگي در رابطه با نتیجه 

 تغیري دادن .اشداصلي مهم ب
 مي توانست به زمان مالقات 

عنوان نوعي واكنش براي 
كه . مطلع شدن از قبل باشد

مي توانست به عنوان نشانه 
اي از مقاومت خاموش تعبري 

با این وجود هیچ . شود
تفاوت معين داري بني گروه 
آزمایشي و گروه كنرتل وجود 

، =٥١/٠P(نداشت 
١d.f=٤٤/٠=x2 .( دلیل دوم »

ربطي به »  دانشجوعدم حضور
اسرتاتژي اطالع رساني از قبل 
ندارد و از ابتدا به عنوان 

عدم . یك معیار خاص اعالم شد
متایل به تكمیل پرسشنامه 
ممكن است به دلیل اسرتاتژي 
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فوق بوده باشد ويل مشخص 
نیست كه آیا باید از گروه 
كنرتل انتظار مي داشتیم كه 
متایل كمرتي به پاسخگویي 

وه آزمایشي نسبت به گر
با این . داشته باشند یا خري

حال تفاوت معين دار نبود                 
)٣٥/٠P= ،١d.f=،٨٩/٠=x2( ،

اگر چه نسبت این سه مورد 
روي هم تقریبًا باال بود، ويل 
در روند تصاديف كردن چیزي 
پیدا نكردمي كه نشانگر 
مطالعه جهت دار و از پیش 

 .تعیني شده باشد
با توجه به پنج بیمار كه 

لیست تصاديف ما، متعلق به 
گروه آزمایشي بودند اعالم 

فقط كردند كه این اطالع 
شفاهًا به آا داده شده 
است، در حايل  كه یك نفر در 

)  ساله٧٧یك زن ( گروه كنرتل
گفت كه قبال  به او اطالع 

ما از لیست تصاديف . دادند
به عنوان تقسیم كننده 

دمي واقعي گروهها استفاده كر
بنابراین این بیماران را 

 .جایگزین منودمي
 

 پیامد اصلي
سنجش نتیجه، تعداد 
بیماراني بود كه پس از 
دریافت یا عدم دریافت 
اطالعات قبلي متایلي به 

یك بیمار . مشاركت نداشتند
در گروه آزمایشي سرسختانه 

. خمالفت كرده و شركت نكرد
دو بیمار در گروه كنرتل 

بت به گفتند كه شدیدًا نس
مشاركت بي میل هستند ويل 
مطمئن نبودند كه روي 

. حرفشان مي ایستند یا نه
حيت اگر ما كساني را كه 
تاریخ ویزیتشان را عوض 
كردند در حتلیل اطالعات  در 
نظر بگريمي، هیچ تفاوتي بني 

 گروه در زمینه نتیجه دو
 .داشتن اصلي وجود 

 
 :درك اطالعات و آزادي پذیرش

ور كلي نشان این حتقیق به ط
مي دهد كه بیماران نسبت به 
مشاركت در آموزشهاي بالیين 

فقط در . احساس خوبي دارند
 مورد بیماران دوست ٦

ند با پزشك تنها باشند داشت
 درمان معاینه خاص و آن هم 

مي توان تصور كرد كه . بود
این بیماران اگر در اظهار 
خواسته شان و تعیني آن موفق 

ز در واقع ا. مي شدند
در . مشاركت سر باز مي زدند

این صورت، این موضوع نیز 
بر تعداد از قلم افتادگیها 

 ٦اگر این . تاثري مي گذاشت
را ) ٤ در مقابل ٢(بیمار 

  بیماري كه قرار ١٠با 
 ٦(ویزیتشانرا عوض كردند 

یعين ( مجع كنیم) ٤در مقابل 
 و گروه ٤+٤=٠گروه كنرتل 

سپس تفاوت ) ٦+٢=٨آزمایشي 
 گروه از بني مي رود بني دو

این هنگامي كه ). ٨-٨=٠(
 به سوال مربوط به  راحماسبه

مشاهده احتمال نه گفنت را 
 . اضافه كنیم، جالبرت مي شود
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١٥ 

 نفر از ٣در گروه آزمایشي 
 نفر متوجه شدند كه مني ٣٤

 نفر ٩. توانند بگویند نه
 بیمار گروه كنرتل هم ٣٣از 

بنابراین به . به مهني صورت
رسد دادن اطالعات نظر مي 

قبلي از حس اجبار به 
مشاركت جلوگريي میكند، بدون 

اینكه هیچگونه تاثري منفي 
بر متایل بیمار به مشاركت 

حتقیقات دیگر . داشته باشد
هم نتایج مطلوبي از دادن 
. اطالعات قبلي نشان مي دهند

البته الزم است دو شرط 
كیفیت اطالعات و احساس 
ایت آزادي در تصمیم گريي رع

 ).١و٣و١٣(شود 
 بیمار با ٣جالب است كه 

صراحت گفته بودند كه هیچ 
دانشجویي نباید در روز 
ویزیتشان با پزشك حضور 
داشته باشد ويل موفق نشدند 

این . روي حرفشان باستند
موضوع ممكن است رورویایي 
دوحس صداقت و مسئولیت پزشك 

كه باید . را آشكار مناید
، مراقب دانشجویان خود باشد

و براي آا آموزش خوبي را 
و در مهني حال . فراهم مناید

به متایالت بیماران هم توجه 
ويل بي توجهي . داشته باشد

به خواسته هاي اظهار شده 
بیماران اساس خوبي براي 

در . آموزش پزشكي مني باشد
واقع پزشك به حیطه استقالل 

به . بیمار جتاوز كرده است

عنوان یك آموزش دهنده ، او 
در حال بازي كردن نقش یك 
الگو و مدل مي باشد، 
بنابراین تلوحيًا پیشنهاد مي 
كند كه چنني رفتاري پسندیده 

بنابراین ممكن است یك . است
 .نگرش ناخواسته تداوم یابد

 
عوامل موثر بر نگرشها و انگیزه 

 هاي بیماران
  

عواملي كه بر تصمیم 
بیماران براي مشاركت تاثري 

 گروه گذار بودند در دو
بسیاري . تقریبًا یكسان بود

از شركت كنندگان در گروه 
آزمایشي در واقع براي 
اطالعات فراهم آمده خوشحال 
بودند در حايل كه كساني كه 
دریافت این اطالعات را جتربه 
نكردند برایشان چندان مهم 

دالیل مشاركت نیز در  .نبود
هر دو گروه یكسان بود و 
 اسرتاتژي اطالع رساني قبلي

به نظر مني رسید تاثريي بر 
انگیزه هاي بیماران شركت 

 .كننده داشته باشد
 
 
 
 

 مالحظات اخالقي و پژوهش
مهیشه اجراي اینگونه 
مطالعات بدون درگريي با اصل 
استقالل كاري مشكل بوده 

شركت كنندگان باید در . است
پیش از قرار گرفنت در یك 
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هنگامي . آزمایش آگاه شوند
 به آا داده كه اطالعات كايف

شد باید حق امتناع از شركت 
با . كردن هم داشته  باشند

توجه به ماهیت این پژوهش، 
شركت كنندگان تا زماني   

كه در پایان مشاوره 
پرسشنامه را پر نكردند از 

سپس . این موضوع مطلع نشدند
به آا گفته شد كه در یك 
مطالعه حتقیقاتي شركت منوده 

عدم اند و پس از آن دلیل 
اطالع رساني نیز برایشان 

این مساله، . توضیح داده شد
نكته اي حبث برانگیز براي  
اخالقیات متضمن در آن بود، 
ويل به كارگريي یك اسرتاتژي 
واقع گرایانه اجازه شروع 
كار را به ما داد تا زماني 
كه با واكنش منفي از سوي 
بیماران مواجه شدمي و حتقیق 

اري را متوقف كنیم، هیچ بیم
. عكس العمل منفي نداشت

برعكس مهگي مي دانستند این 
پیش شرط براي پیشربد چنني 

آزمایشي به چه دلیل است و 
اكثر بیماران گفتند كه نظر 
آا براي این مطالعه مهم 

به دانشجویان و . است
اساتید بطور شفاهي اطالع 
داده شده بود و مي دانستند 
كه این حتقیق در مرحله اجرا 

يل مهانطور كه گفته و. است
شد، هیچكدام مني دانستند 
كدام بیمار از این موضوع 
خرب دارد تا زماني كه 

 .مشاوره اش متام مي شد
 

  نتيجه گيري
در این بررسي هیچ مدركي كه 
ثابت كند اسرتاتژي اطالع 
رساني قبلي بر متایل 
بیماران براي مشاركت یا 
عدم مشاركت در آموزش بالیين 

ي تاثري دارد دانشجویان پزشك
ويل به نظر مي . یافت نشد

رسد این كار ذهنیت اجبار 
در مشاركت را در بیماران 

.از بني مي برد

 
 
 
 
 
 

  
.  
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 يکم براي  روزانهاستفاده از دفرتچه یادداشت
 کردن

 ان ی دانشجویادگريي يتهایفعال
  

  )Medical Education Journal;2005 ,39: 657-664 (   *  عمادزادهيعل: مرتجم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

دفرتچه یادداشت فعالیتهای آموزشی می تواند : مقدمه 
 و نتایج فاصله بین برنامه آموزشی طراحی شده و نظرات

در این مقاله حنوه به . کار دانشجویان را پر مناید
کارگیری و اعتبار این روش گزارش شده و منابع 
گوناگون و اسرتاتژیهای موثر برای دستیابی به یک روش 
موثر برای مجع آوری اطالعات در مورد برنامه آموزشی و 

 فعالیت های تک تک دانشجویان بررسی گردیده است
 این بررسی دفرتچه های یادداشت به در  :روش ها

از . دانشجویان سال چهارم و پنجم رشته پزشکی داده شد
هر دانشجو خواسته شد تا دفرتچه را به طور تصادفی در 

مهچنین با استفاده . سه روز از سال حتصیلی تکمیل مناید
از حتلیل واریانس منابع گوناگون و قابل تعمیم مشخص 

لیت های دانشجویان دو کالس با با مقایسه فعا. گردیدند
آنچه که آا درباره برنامه آموزشی، روشهای امتحان و 
جدول زمانی برنامه می دانستند، اعتبار و صحت کار 

 .مورد تأیید قرار گرفت
مهانطور . بود) ٣٤٥ از ٢٨٧% (٨٣نسبت پاسخ دهی   :نتایج

که انتظار می رفت، فعالیت های یادگیری دانشجویان در 
امتحانات و تعطیالت با سایر ایام سال حتصیلی موقع 

در مورد اکثر فعالیت های یادگیری . متفاوت بود
 روز برای هر دانشجو در نظر گرفته می شد ١٤بایستی 

تا بتوان اطالعات مربوط به او را به سایر دانشجویان 
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 دانشگاه ي و توسعه آموزش پزشک و  کارشناس مرکز مطالعاتيات علمیه عضو* 
   مشهديعلوم پزشک
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  :مقدمه
 يزی که طرح ريبرنامه آموزش

شه مهان برنامه ی شود، مهيم
ان در طول ی که دانشجويا

 يل خود جتربه میدوران حتص
 يبرنامه آموزش. ستیکنند، ن

 ینيق اهداف تعیعموال  از طرم
ان و یشده، نظرات دانشجو

ج بدست آمده ی نتايسنجش برخ
  ، برنامهياز اجرا

 يگاه.  شودي ميابیارزش
ج بدست آمده ی نتانياوقات ب

 يپس از امتام برنامه آموزش
با آنچه در ابتدا مورد نظر 

 وجود یيبوده است تفاوهتا
 يبه برنامه آموزش. دارد
ان یدانشجو بر جتربه مبتين
 يبرنامه آموزش" اوقات يگاه

ن ی شود و اياطالق م" پنهان
 یني تواند در تعيبرنامه م

ار یان بسی دانشجويتهایفعال
 باشد که يزیموثرتر از آن چ

 تصور يزان آموزشیبرنامه ر
 به يابیدست.  کننديم

 کردن ي کمي برایيروشها
 دوره نيان در حیآنچه دانشجو

کن  دهند ممي اجنام ميآموزش
ن فاصله را روشن یاست علت ا

ات یريند تغیدر فرآ. کند
از در برنامه یمورد ن

 يابی ارزشي و روشهايآموزش
م یم گرفتیان تصمیدانشجو

 ي کمي براادداشيتیدفرتچه 
 يريادگی يت هایکردن فعال

م که هر یه کنیان هتیدانشجو
ت یان فعالیدانشجو در جر

 دهد ي که اجنام مي خاصيها
به .  کندلیآا را تکم

عنوان مثال چقدر زمان صرف 
 امتحانات يآماده شدن برا

 کنند؟ چقدر از زمان خود يم
 ي مستقل ميريادگیرا صرف 

دن یند؟ چقدر وقت صرف دیمنا
  کنند؟يماران شان میب

از در یات مورد نیريدر تغ
 به سيتی بايبرنامه آموزش

ز یج آموزش نی کردن نتايکم
 سنجش و  سنيتيدر کنار روشها

ت یان امهی دانشجويابیرزشا
 .داده شود

 يت هایمعموال  سابقه فعال
 از يان پزشکی دانشجويواقع

 : گرددي ميمجع آورر یزق طر
م، یپرسشنامه، مشاهده مستق

log book که از يا سواالتی و 
 يت هایآا در مورد فعال

 که در طول روز ي رمسيآموزش
 از روز اجنام داده يا خبشیو 
اشکال . دشویده می پرساند

ن است که ین روش ها ایا
 در مورد ياطالعات بطور کل

 ٢٤ دانشجو در يتهایفعال
د در ی آيساعت بدست م

که با استفاده از یحال
ادداشت از دانشجو یدفرتچه 

ت ی شود که فعاليخواسته م
 خود را در هر يريادگی يها

ساعت از هر روز به دقت 
گر یحسن د. دیحماسبه منا

ن است که یادداشت ایدفرتچه 
 ي آموزشيت هایعالوه بر فعال

ا ی مثل حضور در کالس يرمس
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 يت هایر فعالیخبش، سا
ان وقت ی که دانشجويريادگی

ز ی کنند نيخود را صرف آن م
مطالعه در .  گردديثبت م

مورد استفاده از دفرتچه 
 ٦ک منونه ی يادداشت بر روی

 و يان پزشکی از دانشجوينفر
 نياران نشان داد که چنیدست
 یيت های ثبت فعالي برايروش

 . باشدي قابل اجرا ميريادگی
د توجه داشت که یالبته با

ادداشت یاستفاده از دفرتچه 
چ گاه ی هيطه پزشکیدر ح

ن یاجنام نشده است و بنابرا
نه اعتبار و ید در زمیبا
 بعمل يادی آن دقت زیيایپا
ادداشت ی يدفرتچه ها. دیآ

 يري اندازه گيمعموال  برا
ف شده در اجنام زمان صر

 شوند يت ها استفاده میفعال
ل یدا کردن دالی پي براويل

ت ین فعالیپنهان در پشت ا
 يقی دقي هاي بررسسيتیها با

ن وجود یبا ا. دريصورت گ
ادداشت یاستفاده از دفرتچه 

   ينی باليت هایدر فعال
 يابی ارزشي تواند برايم

 و لذت خبش يدرجه سودمند
. دد باشیت ها مفیبودن فعال

د ی جدي آموزشيبرنامه ها
 هبرت از يريادگی بر يپزشک

 کوچک يق کار در گروههایطر
د ی متقابل تأکيو مهکار

ن برنامه ها یدر ا. دارند
 که يه گزارش از کسیهت

 نيدانشجو وقت خود را در ح

 ي گذراند مي با او ميريادگی
 ي از روش هايکیتواند 

 يريادگیت ی فعاليرياندازه گ
 از يکی. دانشجو باشد

 استفاده از روش يایمزا
ن است که یادداشت ایدفرتچه 

م با پردازش و ی توانيم
ج یل اطالعات دفرتچه، نتایحتل

ک دانشجو، ی درباره يخالصه ا
 او و يريادگی يت هایفعال

ت ها در ین فعالیات ایريتغ
دفرتچه . ميطول زمان بدست آور

 بر زمان دو  ادداشت مبتينی
 يرادآویاشتباه مربوط به 

ت ها را به یع و فعالیوقا
 يکی:  رسانديحداقل م

داد یک رویفراموش کردن 
 به يگریبطور کامل و د

ت بطور یک فعالیادآوردن ی
 اما فراموش کردن يکل

 که ات آن با توايلیجزئ
درخواست . اتفاق افتاده است

ل ی تکميان برایاز دانشجو
 بر زمان  مبتينيدفرتچه ها

ق تر از یار دقی بسيروش
 ني ختميواست از آا برادرخ
 است که صرف ي زمانيکل

 شان يريادگی يت هایفعال
 .کرده اند

ن مقاله قصد دارد که حنوه یا
ک دفرتچه ی يريبه کارگ

 کردن ي کميادداشت برای
 يريادگی يت هایفعال

ف منوده و یان را توصیدانشجو
 يت هایات فعالیريمنابع تغ

گزارش شده در دفرتچه را 
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ن مقاله به یا. دیمشخص منا
ج مجع ی اعتبار نتايبررس
 شده توسط دفرتچه يآور

ت ینه فعالیادداشت در زمی
 يان می دانشجويريادگی يها

 کند که يپردازد و مشخص م
ن یا اطالعات ثبت شده در ایآ

 یيت هایانگر فعالیدفرتچه ب
 ياست که در برنامه آموزش

  شده وجود دارد؟يطراح
 

  :روش ها
 روزانهادداشت یساخنت دفرتچه 

چ منونه منتشر شده از یه 
 ي که براادداشيتیدفرتچه 
 استفاده يان پزشکیدانشجو

. شده باشد وجود ندارد
ن مقاله کار ین ایبنابرا

در .  کندي را ارائه ميدیجد
 مين دفرتچه تالش منودیساخت ا

 ساده يکه آن را به قدر
ل یم که امکان تکمی کنيطراح

 وجود داشته آن به راحيت
 .باشد

ا نوع ی دفرتچه يف حمتوایرتع
د ثبت ی که بایيت هایفعال

 يت هایشود با توجه به فعال
 يمندرج در برنامه آموزش

ان اجنام ی دانشجويزمان بند
ک ین دفرتچه در یا. دیگرد

ه شد که ی هتيصفحه به شکل
 امکان يل آن به سادگیتکم
ل یه و حتلیر بوده و جتزیپذ

ک جنبه ی. ز آسان باشدیآن ن
ن ید در ساخت ایمهم و جد
 ي بود که برايدفرتچه تالش

ل یکسب اطالعات در مورد دال
دگاه یت ها از دیاجنام فعال

. دانشجو اجنام گرفت
ن در کنار هر یبنابرا

 اضافه يت سواالتیفعال
من : "بعنوان مثال. دیگرد

ن کار را کردم چون الزم یا
ن کار را یمن ا"ا ی." بود

ل که ین دلیشرت به ایکردم ب
 کسب يبرا."  خواستميمخودم 

ا ینکه آینظرات در مورد ا
ک روش یان با یدانشجو

 ي ميريادگیفعال به ريغ
ا فعاالنه با یپردازند 

 کنند از ي ميگران مهکارید
ان سوال شد که در یدانشجو

 يت با چه کسیزمان هر فعال
 .مهراه بوده اند

 ي مطالعاتيت هایفعال
 یي روایني تعيان برایدانشجو

 با دو روش (Face validity) يصور
اوال  از چند گروه : کنرتل شد

ان خواسته شد که یاز دانشجو
 مرتبط با يت هایمتام فعال
ا کار را که در یمطالعه 

 دهند يطول روز اجنام م
ست با ین لیا. ندیفهرست منا

ت ها که یه فعالیست اولیل
. دیسه گردیه شده بود مقایهت

ک یادداشت در یًا دفرتچه یثان
 ٦ ي راهنما به گروهمطالعه

ان سال آخر ینفره از دانشجو
 داده شد و آا يپزشک

خواسته شد تا دفرتچه را در 
ل و ینده تکمی ساعت آ٢٤

نظرات خود را در مورد 
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 يابیک فرم ارزشیدفرتچه در 
ب ین ترتیبه ا. ندیارائه منا

اصالحات الزم در دفرتچه بعمل 
ژه ینه بوین زمیدر ا. آمد

د بودند که ان عالقمنیدانشجو
ا آن روز یح دهند که آیتوض
ا یشان مطلوب بوده است یبرا

 نه؟ 
   اطالعاتيمجع آور

 اطالعات در ي مجع آوريبرا 
ن دفرتچه، آن یمورد عملکرد ا

ان سال یرا در مورد دانشجو
 مورد يچهارم و پنجم پزشک

ن یدر ا. مياستفاده قرار داد
ان عمومًا در ی سال دانشجو٢

ت یتلف فعال خمينی باليخبشها
از هر دانشجو . ندی منايم

خواسته شد تا دفرتچه را 
 در سه روز از بطور تصاديف

روز . دیل منای تکميلیسال حتص
ل دفرتچه از یقبل از تکم

 به دانشجو اطالع Emailق یطر
 شد و در روز مورد يداده م

 نظر دفرتچه به صندوق پسيت
. دی گرديدانشجو ارسال م

 Otagoته اخالق دانشگاه یکم
رفت ین مطالعه را پذیاجنام ا

 از يلی سال حتصيو در ابتدا
 ت کتيبیان رضایه دانشجویکل

 .گرفته شد
 ل اطالعاتیحتل
 که هر  تعداد ساعيتنيانگیم

ت یدانشجو روزانه صرف فعال
 کند حماسبه ير می زيها

 يت هایکل فعال: دیگرد
 ي، مطالعه برايمطالعات

ف، مطالعه زمان یاجنام تکال
ه، مطالعه زمان  شديبند
 نشده و زمان اختصاص يبند

. ضی هر مريداده شده برا
ات یري مشخص کردن تغيبرا

 در طول ي مطالعاتيالگوها
سال دفرتچه ها براساس ماه 

 شده و بطور يگروه بند
از . دندی گرديمستقل بررس

ن یان ای که دانشجویيآجنا
دفرتچه ها را به طور متناوب 

ل کرده یدر طول سال تکم
 به ين روند منطقید ابودن

از روش . دی رسينظر م
 مشخص يانس برایز واریآنال

 ماه، سال و ريکردن تأث
 بر یي دانشجويگروهها

 ي مطالعاتيت هایفعال
 .دیانتخاب شده استفاده گرد

 دانشجو با يانس هایوار
ل اجزاء یاستفاده از حتل

در . دندی گردینيانس تعیوار
 ي برايل، ارزش واقعین حتلیا
 است که ينیانگینشجو مک دای

 . آورديدر طول سال بدست م
 منونه يهای اسرتاتژیني تعيبرا

 ي برا(SD)ار ی، احنراف معيريگ
ان از یک گروه از دانشجوی
 يانس واقعی وارنيق ختمیطر

انس ی وارني، ختم(T)دانشجو 
 و تعداد دفرتچه (E)اشتباه 

ر ی هر دانشجو به شکل زيها
 :دیحماسبه گرد

SD = √T + E / d 
ق تعداد ی حماسبه دقيبرا

 ي متفاوت دفرتچه هايالگوها
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٢٣ 

ادداشت به ازاء هر دانشجو ی
 PS Power andاز نرم افزار 

Sample Size Calculations نسخه 
 . استفاده شد2.1.30
 tن منظور از آزمون یبه ا
 مستقل با ي منونه هايبرا

Power = 0.8 و a2=0.05 استفاده 
 .ميکرد
عات بدست م اطالیت تعمیقابل

ق یک دانشجو از طریآمده از 
 (G) يریم پذیب تعمیحماسبه ضر

ب با ین ضریا. دی گردینيتع
ر یاستفاده از فرمول ز

 :حماسبه شد
              T         

                       G 
= D   

  T + E 
     
 با ي آماريل هایه حتلیکل

 spssاستفاده از نرم افزار 
 اجنام ٥/١١ندوز نسخه یحتت و
 .دیگرد
 
 
 
 
 
  

   :جينتا
 ١١٥ادداشت به ی دفرتچه ٣٤٥

 ٢٨٧دانشجو داده شد که 
 ٨٣(د یل گردیدفرتچه تکم

 ).درصد

ت ی ساعات فعالنيانگی م١شکل 
 روزانه هر يريادگی يها

 يدانشجو را براساس ماهها
براساس . دهدیسال نشان م

ن شکل در هر دو گروه یا
ان زمان صرف شده یدانشجو

 يت ها در ماههایل فعايبرا
خمتلف نوسان داشته است 

(P<0/001)ن زمان در ی و ا
 از يلی سال حتصيانتها
.  برخوردار استش نسيبیافزا

اگر چه نوسان زمان صرف شده 
ت ها در هر دو ی فعاليبرا

 مشابه يادیگروه تا حد ز
، اما کل (P = 0/32)بوده است 

ساعات مطالعه روزانه 
ان سال پنجم بطور یدانشجو

شرت بوده است ی بي دارعينم
(P<0/001) .دو ني بيتفاوهتا 

گروه در مورد مطالعه جهت 
شکل (امتحان جالب توجه بود 

ب که ین ترتیبه ا) ٢
ان سال پنجم از سه یدانشجو

نقطه اوج مطالعه در هنگام 
. امتحانات برخوردار بودند

 را يشرتیهر دو گروه زمان ب
 امتحان با يبه مطالعه برا

ان سال یبه پاک شدن ینزد
از .  کردندي صرف ميلیحتص

 که يگر از نظر زمانیطرف د
مار اختصاص داده یک بی يبرا

 ني بي دار شد تفاوت معينيم
ده یان دیدو گروه دانشجو

 1/42 نيانگیم ((P = 0/69)نشد 
ان سال ی دانشجويساعت برا

 ي ساعت برا1/57چهارم و 
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در ) ان سال پنجمیدانشجو
 يهانه براساس ماهین زمیا

ز اختالف ی نيلیخمتلف سال حتص
 = P).  مشاهده نشدي دارمعين

ا ی ياری مطالعه اخت(0/10
 نشده يزیبرنامه ر

 يز در انتهایان نیدانشجو
        شی افزايلیسال حتص

 اما در (P<0/001)افت ی يم
 دو ني بچ اختاليفینه هین زمیا

  (P=0/33)گروه وجود نداشت 
 )١ و شکل ٢شکل (
 

ت یساعات فعال١شکل مشاره 
 روزانه هر يريادگی يها

 يدانشجو را براساس ماهها
 سال

 
 
 
 

 
 
 

 
 دو ني بيتفاوهتا ٣شکل مشاره 

 مطالعه جهت گروه درباره
 امتحان

 
 که صرف يزمان ١ول جد
 ي خمتلف مطالعاتيت هایفعال

 هفته و آخر ني بيدر روزها
 شود را با هم يهفته م
  . کنديسه میمقا

 
 رفت، يمهانطور که انتظار م

 ني بيان در روزهایدانشجو
 را به يشرتیهفته وقت ب

، يت ها و مطالعات درسیفعال
 شده و يمطالعات زمان بند

 دادند، يماران اختصاص میب
که زمان مطالعه ی حالدر

 در يف درسی اجنام تکاليبرا
شرت یان هفته بیالت پایتعط
 . بود

Weekday Weekend 
Activity Mean SD Mean SD P 

All study-
related 
activity 

8.25 3.16 4.61 3.64 <0.001 

Study for 
assignment 

1.09 1.77 1.46 2.44 <0.01 

Study for 
examination 

or test 

1.17 2.14 1.36 2.43 0.16 

With a 
patient 

1.89 2.42 0.59 1.84 <0.001 

All non-
timetabled 

study 

3.04 2.61 3.54 3.14 <0.01 

All 
timetabled 

study 

5.21 2.84 1.07 2.38 <0.001 
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 اشتباه ي برآوردها ٢جدول 

 هر ي روزانه برايپاسخ ها
.  دهديدانشجو را نشان م

ج ی نتانين جدول مهچنیا
 بردن به ي پيحماسبات برا

ک ساعت مطالعه ی متوسط یريتغ
ت ی هر فعاليدر هر روز برا

 براساس تعداد يمطالعات
 هر دانشجو ي که برایيروزها

در نظر گرفته شده است را 
با ) ٢جدول . ( دهدينشان م

 نينکه تفاوت بیتوجه به ا
 نيان کمرت از تفاوت بیدانشجو

ک یل ین تکمیروزهاست بنابرا
شرت یان بیدفرتچه توسط دانشجو

.  رسديمناسب تر به نظر م
ک یل یتکم (ين اسرتاتژیا

ت یقابل) نشجودفرتچه توسط دا
و احتمال قبول دفرتچه ها را 

ش یان افزای دانشجوياز سو
ل که ین دلی دهد به ايم

نکه ی آا در مورد اينگران
د پر کردن دفرتچه در چند یشا

 آا را يروز اطالعات خصوص
 .دهدید، کاهش میافشاء منا

Total no. of daily diaries 
needed to detect a difference 

of 1 hour 

Activity 

If 1 
diary/ 

student 

If 3 
diaries/ 
student 

If 7 
diaries/ 
student 

All study-
related 
activity 

212 285 427 

Study for 
assignment 

63 84 119 

Study for 78 102 154 

Total no. of daily diaries 
needed to detect a difference 

of 1 hour 

Activity 

If 1 
diary/ 

student 

If 3 
diaries/ 
student 

If 7 
diaries/ 
student 

examination 
or test 

With a patient 88 93 105 

All non-
timetabled 

study 

121 174 280 

All 
timetabled 

study 

171 183 210 

 

  : بحث
ن مطالعه نشان داده است یا

که استفاده از دفرتچه 
ت ی ثبت فعاليادداشت برای
ان ی دانشجويريادگی يها

 ممکن و قابل ي امريپزشک
  کسبي اطالعاتنيمهچن. اجراست

گر را در ی دني تا حمققشد
 يري منونه گيهای اسرتاتژینيتع

 .می منائیيمناسب راهنما
 است که از يقی حتقنين اولیا
 در يابینوع ابزار ارزشن یا
 يک برنامه آموزشی

 استفاده يان پزشکیدانشجو
ج ی نتايريبه کارگ. کرده است

 تواند ي مين بررسیا
ن ید در تدوی جديدگاهید

 بر  مبتينيبرنامه آموزش
 يان و روشهایجتربه دانشجو
اد کند و از جيمطالعه آا ا
نکه امکان یمهه مهمرت ا

ق تر ی دقيابیارزش
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 را فراهم يزشکان پیدانشجو
 .دیمنا

ن دفرتچه ها با یاعتبار ا
نه ی که در زميجيتوجه به نتا

 ي برنامه آموزشني بيسازگار
 ي مطالعاتيو رفتارها

ان بدست آمده است یدانشجو
. دري گيد قرار مییمورد تا

ان سال پنجم یخبصوص دانشجو
ان یکه با امتحان مهم پا

سال مواجه هستند، زمان 
 اختصاص  را به مطالعهيشرتیب
 يرفتارها.  دهنديم

ن گروه از ی ايمطالعات
شرت در جهت یان بیدانشجو
 ي امتحان مي برايآمادگ

ک شدن یباشد و معموال  با نزد
 يشرتیان ترم آا زمان بیپا

ان یف پای اجنام تکاليبرا
ند تا ري گيترم در نظر م

 امتحانات ي رويشرتیمترکز ب
 .داشته باشند

انس، چند ی واريبرآوردها
 و چند ينیش بیجه قابل پینت
ز به یجه تعجب برانگینت

ت یفعال. مهراه داشته اند
انس در ی که برآورد واریيها

 یيت هایآا کم است، فعال
ان حق یهستند که دانشجو

 در مورد زمان يانتخاب کمرت
اجنام شان داشته اند و 

 يت هایمعموال  شامل فعال
.  شده هستنديزیبرنامه ر

انس یوار يبرعکس برآوردها
 يت هایان در فعالیدانشجو

ت ی نشده و فعاليزمان بند

 يف درسی مربوط به تکاليها
ن است یمسئله مهم ا. باالست

 که صرف مالقات يکه مدت زمان
 شود کمرت از يمار میبا ب

 حتت کنرتل ميآنچه انتظار دار
که یدر حال. ان استیدانشجو

 يق میان را تشویما دانشجو
غت م تا از اوقات فرایکن

ماران یدن بی ديخود برا
 عوامل استفاده کنند ويل

ن ی ممکن است مانع ايونريب
 ين عوامل را منیا. کار شوند

توان به دقت مشخص کرد اما 
 ي زمان بنديد برنامه هایشا

 و يمارستانی بيشده در خبشها
مهسو با ريا انتظارات غی

ان از آن یاهداف از دانشجو
 .مجله باشند

 ي برايريگ منونه يهایاسرتاتژ
 اطالعات در مورد يمجع آور

 يريادگی يت هایفعال
 يان به هدف بستگیدانشجو
م درباره یاگر خبواه. دارند

 اطالعات يک دوره آموزشی
د ی، منونه ما باميبدست آور

 ممکن ترم را يحداکثر روزها
 .دريدر برگ

ان یدر مورد تعداد دانشجو
ز حجم منونه انتخاب شده ین

اگر . رد دايبه هدف ما بستگ
م درباره تک تک یخبواه
ان آگاه ی دانشجويت هایفعال

 از دفرتچه يري، تعداد متغميشو
 هر دانشجو الزم يها برا

 رسد ي بنظر ميبطور کل. است
 ثبت اکثر يکه دو هفته برا
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 باشد به جز تها کايفیفعال
ت ی مثل فعالیيت هایفعال

ا ی شده و ي زمانبنديها
مار که به یزمان مالقات با ب

 ي برايشرتی بيعداد روزهات
 از داردیهر دانشجو ن

 دهد يگران نشان میجتربه د
رش نسبت به یل به پذیکه متا

ش ی افزايدفرتچه ها زمان
ل آا ی کند که تکميدا میپ

 ممکن  و به راحيتیيبه تنها
 که براساس یيجنبه ها. باشد

ن مطالعه ممکن است در یا
رش و یشرت به پذیل بیمتا

م یچه سهاستفاده از دفرت
 :باشند عبارت است از
ک صفحه، ی حمدود کردن آن به 
ت ها از یانتخاب نوع فعال

قبل و استفاده از دفرتچه 
 از ي تعداد معدوديبرا

 که امکان يان به حنویدانشجو
ارائه بازخورد به آا 

 .فراهم گردد
 
 
 

 رسد که استفاده يبه نظر م
 ي براي دفرتچه انياز چن

 يت هایت فعالیتثب
 يادآوریان اشتباه ینشجودا

ک ی.  رسانديرا به حداقل م
ن ی انيدفرتچه روزانه مهچن

 دهد که مهه ينان را میاطم
 هم رفته از يت ها رویفعال
 ساعت در شبانه روز جتاوز ٢٤
 . کنديمن

م ی دهينان می اطمني ما مهچن
ان خواسته یکه از دانشجو

ش از ی بيت هاینشده که فعال
 دو روز قبل را به خاطر

د توجه یالبته با. آورند
ن دفرتچه یداشت که اگر چه ا

 يت های توانند فعاليها م
 را در قالب اعداد و يريادگی

ت یفیارقام درآورند، اما ک
 توانند ي را منيريادگی

 . کننديرياندازه گ
به طور خالصه، استفاده از 

ن دفرتچه و اعتبار آن یا
 يت های ثبت فعاليبرا

 يدی حبث جديان پزشکیدانشجو
  مبتينياست که برنامه آموزش

ان و نظرات یبر جتربه دانشجو
 آا ي مطالعاتيو رفتارها

 يرا در کنار برنامه آموزش
. دهدی شده قرار ميطراح

 ینيد توجه داشت که تعیبا
 ين دفرتچه کاریاعتبار ا

ن یدر ا. ار مشکل استیبس
 ي که براميمقاله نشان داد

ن دفرتچه ها یاستفاده از ا
 يري منونه گيهایسرتاتژد ایبا

با هدف مطالعه سازگار 
 ي در صورتميدواریام. شوند

م به یگران تصمیکه د
ند، رين روش بگی ايابیارزش

 آا ي براين بررسیاطالعات ا
 .د واقع شودیمف
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٢٨ 

 نظر دستیاران ختصصي درباره كیفیت نظارت اساتید
 آا  بالیينجتارب در 

  )Medical Education Journal;2005 ,39 (  * زادهي آقاسيمهد: مرتجم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشهدي دانشگاه علوم پزشکي پزشکيدانشجو* 

ستیاران ختصصي از وظایف اصلي  نظارت بر كار د:مقدمه
اساتید پزشكي مي باشد، ويل بیشرت اساتید از اصول نظارت 

این در حايل است كه ثابت . و اثر  آن بي اطالع مي باشند
شده است نظارت براي پیشرفت حرفه اي یك دستیار امري 

 .مهم مي باشد
 

 بر  ارزیابي نظر دستیاران درباره نظارت اساتید:اهداف
 درباره اینکه چه نظارتي  آنان  و دیدگاهکار آا
 . استو كدام نامناسبمناسب 

 
« در بیمارستان آموزشي دانشگاه آمسرتدام هلند :روش كار
 دستیار مشغول به كار و ٣٨، پرسشنامه اي بني »خبش اطفال

اساتیدي كه مستقیمًا درگري نظارت بر . آموزش توزیع شد
خبشهایي كه .  كردندكار آسیستاا بودند، در حتقیق شركت

خبش مراقبتهاي : نظارت در آا اجنام مي شد عبارت بودند
 .ویژه نوزادان كودكان و خبشهاي عمومي اطفال

 
منره دستیاران به نظارت در كلیه خبشهاي مورد  :نتایج 

بسیاري از اساتید در قسمت نظارت . مطالعه مثبت بود
 حمیط آموزشي فراهم آوردن. كلي منره باالیي دریافت منودند

دلپذیر و حتریك دستیار براي اینكه خودش به دنبال 
یادگريي یك مطلب باشد، خبشهایي از نظارت بودند كه مثبت 

خبشهایي از نظارت  شامل آموزشهاي . ارزیابي شدند
كارهاي عملي، آموزش مهارهتاي برقراري ارتباط و تصمیم 
 گريي بالیين بر مبناي شرایط اقتصادي بیمار، ضعیف

 . ارزیابي شد
 
 این مطالعه نشان مي دهد كه دستیاران ختصصي از :حبث
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  :مقدمه
در بسیاري از موسسات 
آموزشي، آموزش وظیفه اولیه 
پزشكان متخصص و پزشكان 

متاسفانه . مقیم مي باشد
بسیاري از این اساتید با 
اصول آموزش پزشكي نا آشنا 

ر نتیجه بسیاري د. مي باشند
از آموزش دهندگان، نظارت 
خود را بدون هیچگونه آموزش 
قبلي درباره حنوه نظارت، 

آا . اعمال مي منایند
بسیاري از روشهاي خود را 
از طریق مشاهده، آزمون و 
خطا و یا جتربه شخصي یاد 

بنابراین رسیدن . گرفته اند
به یك استاندارد باال در 
آموزش و نظارت بر آموزش 

پزشكي مساله اي سخت        
 Jolly, Kilminster. مي مناید

نظارت بر فرایند بالیين را 
فعالیيت پیچیده توصیف مي 
كنند كه در شرایط خمتلف، 
روشهاي خمتلفي را اجياب مي 

مهني پیچیدگي امر نشان . كند
مي دهد كه جهت تعیني یك روش 
به عنوان نظارتي موثر و 
مفید، نیاز به بررسي هاي 

منابع  در . یشرتي مي باشدب
دسرتس نشان مي دهد كه هدایت 
روشن و واضح در نظارت 
بنیان یك نظارت مناسب مي 

تصور اینكه دانش و . باشد
فهم شخصي آموزش دهنده به 
تنهایي براي اجنام نظارت و 

عقیده . آموزش كايف مي باشد

اي است كه دیگر در مورد 
. آموزش پزشكي كارایي ندارد

زش پزشكي حرفه امروزه آمو
اي دقیق و ظریف مي باشد و 
لزوم آموزش بیشرت پزشكان 
متخصص را در این زمینه 
امري اجتناب ناپذیر مي 

 . مناید
بیشرت صاحب نظران بر این 
عقیده اند كه فرایند نظارت 
باید آموزشي، محایيت و 

مهچنني بر روي . مدیریيت باشد
این نكته كه نظارت كي و 

 توافق كجا باید اجنام شود
هدف نظارت نیز . وجود دارد

طبق نظر مهگان تقویت 
مهارهتاي حرفه اي و اطمینان 
از تامني سالمت بیماران مي 

 .باشد
علي رغم مطالب فوق ويل هنوز 
نظارت آموزش پزشكي از 
فقدان پایه هاي تئوریك رنج  

حتقیقاتي چند در . مي برد
این باره اجنام شده است ويل 

مناسيب هنوز هیچ یك به طور 
. موضوع را حتلیل نكرده اند

هدف اصلي ما در این مطالعه 
ارزیابي حنوه نظارت پزشكان 
مقیم خبش اطفال بیمارستان 

 در هلند مي Emmaكودكان 
هدف ثانویه ما بررسي . باشد

جنبه هاي ضعف و قوت نظارت 
 .موجود بود

 

  :روش مطالعه
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  ماه٣مطالعه كه به مدت 
اجنام شد شامل دو بررسي 

حمل اجنام آن . ازي بودمو
خبشهاي مراقبت ویژه نوزادان 
و كودكان در خبش اطفال 

مطالعه به دلیل . عمومي بود
اینكه دستیاران از نظارت 

 ICUدر خبش در مقایسه با 
نارضایيت بیشرتي داشتند در 

ما مهچنني . دو گروه اجنام شد
مي خواستیم ضعفي كه در خبش 
عمومي اطفال باعث نارضایيت 

 .ود را شناسایي كنیمشده ب
 ٤٨افراد مورد مطالعه شامل 

پزشك متخصص آن مركز بودند 
 نفر در خبش اطفال ٢٨كه 

 ICU نفر در خبش ١١عمومي، 
N نفر در ٩و PICU مشغول 

 رزیدنت این خبشها ٣٨. بودند
مي توانستند نظر خود را در 
مورد این اساتید ابراز 

 ٦٠كنند به شرط آنكه در 
ارت مستقیم هفته اخري حتت نظ
و حداقل . او بوده باشند

دوره زماني كه در كل حتت 
 هفته مي ٨نظارت او بودن 

تالش بر این بود كه . شد
 ٥درباره هر پزشك حداقل 

رزیدنت نظر دهد تا نتایج 
 . ارزش بیشرتي داشته باشد

 
 
 
 

  :وسايل
جهت ارزیابي اساتید خبش 

 ، مراقبت هاي ویژه
پرسشنامه اي بر اساس 

Winconsin Inventory of Clinical 
Teaching  تنظیم شد كه شامل 

 ١٠ تا٠ سیستم منره دهي از 
هاي نظارتي زیر  بود كه نقش

ا مورد بررسي قرار مي ر
هاي بالیين ،   نقشمدل. داد

ها،  رفتار حرفه اي، آموزش
 .ارزیابي و نظارت

براي ارزیابي اساتید خبشهاي 
 پرسشنامه بر  ،اطفال عمومي

 Clevel and Clinics Teachingاساس 
Effective Instrument  تنظیم شده 

 جزء ١٥پرسشنامه شامل . بود
بود كه نشانه توانایي 

و . مناسب آموزش دادن بود
در .  منره دهي مي شد٠- ٥از 

پایان پرسشنامه ها نیز 
قسميت براي بیان نظرات كلي 

 .دستیاران گنجانده شده بود
  :نتايج
 ٤٨ دستیار ختصصي به ٣٨

 ٢٠. استاد خود منره دادند
استاد از خبش مراقبتهاي 

 مورد در خبش ٢٨ویژه و 
به طور . اطفال عمومي بودند

 ٦متوسط هر استاد توسط 
مورد ) ٤- ١٠بني ( دستیار 

. ارزیابي قرار گرفته بود
 پرسشنامه مورد بررسي ٢٨٤

 مورد ١٣٠قرار گرفت كه 
درباره خبش مراقبتهاي ویژه 
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خبش  مورد درباره ١٥٤و 
 .عمومي اطفال بود

 
  ICUكیفیت نظارت در 

 بیشرتین منره را PICUپزشكان 
 نقش يالگودر قسمت 

) clinical role model(بالیين
در حايل ) ٧١/٧ 0.8±(گرفتند

 NICUكه بیشرتین منره پزشكان 
 ±٦٩/٠(رفتار حرفه اي بود 

 ICUدر هر دو قسمت ) . ٤٨/٧
ه در قسمت كمرت ین منر

 ه بودارزشیابي كسب شد
منره متوسط كسب شده از نظر 
نظارت در خبش مراقبت هاي 

.  بود٣٩/٧ ±٦١/٠ویژه  
آزمون آماري اسپريمن ارتباط 

هاي نظارتي و  مثبيت بني نقش
 .نظارت كلي را نشان داد

  كيفيت نظارت در بخش اطفال عمومي
منره كلي نظارت در این خبشها 

% ٥٨ بود و ٥٨/٣±٤٤/٥
از اساتید منره اي باالتر 

این مقدار داشتند از نظر 
دستیاران ختصصي فراهم آوردن 
حمیط یادگريي بارزترین ویژگي 
بود كه توسط  اساتید فراهم 
شده بود در حايل كه آموزش 
اصول درمان بر اساس وضعیت 
اقتصادي بیمار كمرتین منره 

بر اساس . را گرفته بود
خص شد كه تطبیق نتایج مش

ا دادن مباحث درسي ب
اصلي دستیاران و نیازهاي 

حتریك دستیاران براي آموزش 

به طور مستقل به عنوان 
نظارت معريف عوامل مهمرتین 

 .شد
 

نظرات كلي درباره كيفيت نظارت اساتيد در بخش 
  اطفال

نظرات دستیاران بازتاب این 
نظارت . سه نقش نظارتي بود

مستقیم، آموزش مدل نقش 
بالیين، نظرات نكات مثبت و 

ر دستیاران منفي را از نظ
در قسمت . بیان مي كرد
 دستیاران ،نظارت مستقیم

استاداني را ترجیح   مي 
دادند كه دسرتسي به آنان 
آسان بود و در اجنام كارهاي 
عملي بالیين در خبشها به 

عالوه . آنان كمك مي منودند
بر این آا اساتیدي را 
ترجیح مي دادند كه اداره 
خبش را به تنهایي به آنان 

ر مي كردند ويل براي واگذا
مشاوره و راهنمایي حاضر به 

در خبش آموزش . مهكاري بودند
دستیاران اساتیدي را حتسني 
مي كردند كه آنان را به 

 . یادگريي حتریك مي كردند
بیشرتین شكایت در خبش نظارت 
مستقیم بود كه دستیاران از 
اینكه با آنان مهچون یك فرد 
بالغ رفتار مني شد، ناراضي 

 .ندبود
 مهچنني دستیاران ساهلاي پایني 
از نظارت مستقیم بیش از حد 
در شیفتهاي صبح و نبود 
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استقالل كايف در كشیكهاي 
 .شبانه ناراضي بودند

 حبث
نظر كلي آسیستاا درباره 
حنوه نظارت اعمال شده مثبت 

 منرات NICUاساتید . بود
 كسب PICUباالتري در مقایسه 

ش كردند، جبز در قسمت مدل نق
تفاوهتایي موجود . بالیين

بارز نبود و یافته مناسيب 
. براي توجیه آنان یافت نشد

ما احتمال مي دهیم كه 
تفاوهتایي كه توسط دستیاران 
احساس مي شد حتت تاثري 
برخورد حرفه اي اساتید و 
امهیيت كه آا به بیماران 

. خود مي دادند قرار داشت
در قسمت ارزشیابي بیشرت 

راقبتهاي ویژه اساتید خبش م
. منره پاییين كسب كردند

متاسفانه نكاتي كه 
آسیستاا نوشته بودند كمكي 
به یافنت علت منره پایني مني 

 . كرد
در خبش عمومي اطفال 
دستیاران نظارت را نسبتًا 

نكاتي . خوب ارزیابي كردند
كه از نظر دستیاران در یك 
نظارت ایده ال دیده مي شود 

 :عبارت است از
ساتید یك حمیط آموزشي ا  -١ 

 .مفرح را فراهم آورند
دستیاران توسط اساتید - ٢

حتریك شوند تا شخصًا به 
 .دنبال آموزش بروند

با توجه به سطح آموزش - ٣
دستیاران و ساهلاي آموزشي 

آنان ، به آنان اجازه داده 
شود تا به طور مستقل عمل 

 .كنند
نكاتي كه دستیاران نوشته 

طه بود بودند نیز در مهني راب
و باز هم امهیت برخورد با 
دستیاران به عنوان یك فرد 
بالغ را یاد  آوري مي 

 جدا از منره ICUاساتید .كرد
پایني در قسمت ارزیابي، در 
قسمت نظارت مستقیم و آموزش 

دستیاران . نیز ضعف داشتند
از اساتیدي كه برخورد رئیس 
مآبانه داشتند، اطالعات كايف 

اوره نداشتند و یا براي مش
آمادگي نداشتند گله مند 

از نظر این . بودند
دستیاران تفاوت بني اساتید 
خوب و بد در این ویژگیها 

 .بود
برقراري ارتباطي خوب بني -

 استاد و دانشجو
  استاد از آموزش لذت بربد-
 مطالب را بر اساس -

نیازهاي واقعي دانشجو  
 بیان مناید

 آموزش را تسهیل مناید و -
نده به عنوان با آموزش گري

 یك فرد بالغ برخورد مناید
 جهت مشاوره در دسرتس باشد -

و با روي خوش پذیراي آن 
 باشد

در قسمت استقالل دستیاران ، 
نظرات با توجه به سطح 
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آموزش دستیاران متفاوت بود 
به گونه اي كه دستیاران 
تازه وارد و كم جتربه از 
كمبود نظارت گله مند بودند 

ه اساتید و متایل داشتند ك
جهت نظارت حضور پرنگ تري 
داشته باشند در حايل كه 
دستیاران ساهلاي باالتر از 
كمبود استقالل گله داشتند و 
متایل داشتند كه مسئولیت 
خبشها به طور مستقل به آنان 

 .واگذار شود
 این مطلب باز هم این نكته 
را تعني مي كند كه جهت 
اعمال نظارت باید یك 

 در نظر برنامه دقیق و با
گرفنت متام این جوانب  تدوین 

 .شود
از نكات ضعیف این مطالعه 

 در نظر گرفنت زمان نظارت 
به . بود) صبح، ظهر، شب( 

مهني دلیل ما مني توانیم 
بگوییم اساتیدي كه منره 
مناسيب دریافت كردند آایي 
بودند كه در طول روز با 
دستیاران برخورد داشتند یا 

 .خري
نسنت این نكته  در حايل كه دا

كه در چه زماني از شبانه 
روز نظارهتا نامناسب بوده 
است باعث مي شود بتوان یك 
برنامه كاملرتي در این باره 

 .هتیه كرد
 

 :نتیجه گريي

تاكید این مطالعه بر نظر 
دستیاران ختصصي درباره حنوه 

نتایج . نظارت اساتید بود
ما با نتایج حتقیقات پیشني 

 .م بوددر این زمینه مهگا
ما مهچنني سعي كردمي جنبه هاي 
مثبت و منفي نظارت را 
بررسي كنیم كه نتایج حاصله 

 :به این شرح است
 پیشرفت  نظارت در نظارت -

مستقیم، آموزش و ارزشیابي 
 .دستیاران در خبشها ممكن است

دستیاران نظارت اساتیدي -
را دوست دارند كه حس مهكاري 
دارند، صبور و با اطالعات 

 . هستندباال
 دستیاران توقع دارند با -

آنان به عنوان دانشجویاني 
 .بالغ برخورد شود

 پس خوراند  دستیاران از-
 ل ادقیق و سازنده استقب

 .مي منایند 
یافته هاي این پژوهش بر 
اهیت نیاز به نظارت خوب و 

. موثر تاكید مي كند 
پیشنها ما در این رابطه 
تقویت دوره هاي آموزش شیوه 

آموزشي جهت اساتید هاي 
 .خبشها مي باشد
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 يان نامه های مرتبط با پايهایري متغيف برخیتوص
  مشهد در پنجاه سال گذشتهيدانشکده پزشک

دکرت رضا    - * ٢ ي مشهد رجيبيدکرت حممد تق  - *١ يدکرت حمسن قنرب
 * ٣يافشار

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یک دانشجو امهیت  دوران حتصیلیدرپایان نامه  :مقدمه 
با با انتخاب موضوع شروع و فرآیند آن  و زیادی دارد

 .رسدامتام می به  ند جلد پایان نامه ارائه چو دفاع
است اجباری داشنت پایان نامه مانند متام واحدهای درسی 

هدف به واقع  اما . را اجنام دهدکه یک دانشجو باید آن
 در برنامه آموزشی دانشجویان و از گذاشنت پایان نامه

این پژوهش با هدف  چیست؟ صرف این مهه هزینه و وقت
  پایان نامهقابل بازیابی در  متغییرهایتوصیف آماری

در طول  ند اجنام آاوردقیق به منظور شناخت  ها،
ساهلای گذشته و فراهم آوردن اطالعات مفید و کاربردی 

 .برای آینده اجنام گرفته است
 دانشکده پزشکی پایان نامه ٥٥٠٠ از جمموع:روش اجرا

 در مقطع دانشجویان دوره ١٣٨٤ تا ١٣٣٤ از سال مشهد
ه  بآا % ١٠فی روش منونه برداری تصادبا  مومیعپزشکی 

متغییر ١٠در این بررسی . گردید انتخابروش سیستماتیک
 جنسیت فرد، موضوع، تعداد صفحات، ،کد، سال دفاع(

، فهرست و خالصه در داشنت روش حتقیق نوع حتقیق، ،امتیاز
وارد از پیش طراحی شده ک پرسشنامه در ی )پایان نامه

  .یه و حتلیل قرار گرفت مورد جتزه وشد
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ار دانشگاه و  ی دانش* ٢ -ي و توسعه آموزش پزشککارشناس مرکز مطالعات*  ١
  مشهديس دانشکده پزشکیرئ

 ي دانشکده پزشک و پژوهشو سرپرست مرکز توسعه آموزششگاه دانار یاستاد  *٣
مشهد
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  مقدمه 
 يزیپژوهش اساس برنامه ر

. دار استیح و توسعه پایصح
ل  و حتویريقبل از اجنام هر تغ

ت یوضعست ی بايم ابتدا يعلم
 يبررسبطور کامل را موجود 

و از ها یبراساس نکرده و 
 رشد يدر راستاها یتوامنند

ند و رفع یک فرآی يارتقاو
 . کرديزیبرنامه رص ینقا
ک یان نامه دوره دکرتا یپا

 يادیت زیامه ي پزشکيدانشجو
 و چه از يچه از نظر فرد

 يق برایل حتقینظر پتانس
در . دراد يشکدانشکده پز

ان یک پایحال حاضر ارائه 
ن اقدام دانشجو ی آخرنامه

 ي دانشگاهيلیدر مقاطع حتص
با ند آن یفرآ.  باشد يم

 شروع يانتخاب موضوع توسط و
 ارائه چند جلد ودفاع با و 
 يان نامه به امتام میپا

 ند شاملین فرآیا. رسد
اد یار زی بسينه هایهز

 ک طرفی از ي و زمانيانسان
 از ي ناش و اسرتسيانو نگر

از ان یشجو دانيه آن برایهت
ان یداشنت پا. استگر یطرف د

است مانند متام  ينامه اجبار
ک دانشجو ی که ي درسيواحدها

 کند تا به يد آنرا سپریبا
لذا  .ل برسدیفراغت از حتص

 صرف ت دارد حتقق هدف ازیامه
 ي که براينه ایهزوقت و

د ري گي م  صورتاجنام آن 
 .دريق قرار گی دقيسمورد برر

 موثر یيت دادن و راهنمایامه
ح و یدر اجنام صح دانشجو
ز ینقات ین  حتقی ايکاربرد

به نظر    . ار مهم استیبس
ن مقطع مهم از ی ا رسديم

ز توجه و ین یيدوران دانشجو
دا یگاه مورد نظر را پیجا

 که يدر صورت. نکرده است 
ا صرف  کشورها بياریدر بس

دان  نه چنیينه هایهز
ن ی را از ان سودیشرتیب
.  آورنديبدست مقات یحتق

 يزی و برنامه ريتوجه علم
شده و بر اساس اصول و 

نه کردن امر یمستندات در هب
ان و ینشجو دانيپژوهش در ب

 يبرا تواند يپزشکان جوان م
طه ی کشور در حي علميارتقا

ار یشت و درمان بس هبدايها
 از ياریدر بس. د باشدیمف

 تازه ي آموزشياتقیمراکز حتق
ها و ی نو آور،ي علميها

ان یشه در پایاخرتاعات ر
 یيقات دانشجوینامه ها و حتق

گر اجنام ی دياز سو. دارد
ک یان نامه یق بصورت پایحتق

 آن ي است که طيمنظر آموزش
ست بصورت ی بايان میدانشجو

ق آشنا ی با اصول حتقيعلم
 يهایرين طرح متغیادر . شوند

 ينامه هاان یپاقابل دسرتس 
 ي پزشکموجود در دانشکده
با  گذشته مشهد در پنجاه سال

ط گذشته و یف شرایهدف توص
 را ري اخي ساهلايات طیريتغ

 قرار گرفته است يبررسمورد 
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 يزیامه ر برني راستاتا در
 يطه براین حی تر در ااصويل

  .باشدد یمفان یدانشجو
  روش اجرا 

ن طرح پس از  ی ايجهت اجرا
 يابیو ارز  ياجنام بررس

ار و یامکانات در اخت
قات مشابه با مراجعه به یحتق

 دانشکده يان نامه هایخبش پا
کتاخبانه در  ( مشهد يپزشک

 ابتدا  حجم کل  )دانشکده
حدود د که یمشخص گردمنونه 
از ان نامه در ی عدد پا٥٥٠٠
 در مقطع ١٣٨٤ تا ١٣٣٤ سال

 يان دوره پزشکیدانشجو
 شده بود ي مشاره گذاريعموم

سپس با ).  ٥٥٠٠ تا ١کد (
 يک روش منونه برداریانتخاب 

کل  % ١٠تصاديفک یستماتیس
ان نامه بر اساس مشاره یپا
وان حجم انامه ها به عنیپا

 انتخاب يمنونه اصل
ان یعدد پا ٥٥٠(دیگرد
ن انتخاب یبعد از ا). نامه
در  راظتنا مورد ي هاريیمتغ

ان نامه ها که شامل ین پایا
کد،  (ملشا بود ريیتغ م١٠

، موضوع تیسال دفاع ، جنس
انتخاب شده، تعداد صفحات ، 

داشنت  ق،یاز ،نوع حتقیامت
ق ، فهرست و خالصه یروش حتق

طبق )  ان نامهیپاک یدر 
ده ی سنجياس خاصیواحد و مق

ک یدر ج ینتا . شديابیو ارز
ن کار یپرسشنامه که جهت ا

ده بود وارد شده یگرد يطراح

ز  با استفاده ايهاافته یو
 SPSS يافزارهاجداول و نرم 

ل یه وحتلیرد جتزمو  Excelو
 . قرار گرفت

 :ج ينتا
ان ی پايفراوان در خصوص - ١

 موجود در دانشکده ينامه ها
 در مقطع پزشک  و مشهديپزشک
 سال ياز ابتدا ، يعموم
 در ١٣٨٤ان سال یتا پا١٣٣٤

تعداد  ساله ٥٠دوره ک ی يط
مشاره ان نامه ی عدد پا٥٥٠٠
ش ده بود که در خب شيگذار

 دانشکده در يان نامه هایپا
 نيان و حمققی دانشجودسرتس

 . قرار دارد
ان ی پايفراوان ي در بررس- ٢
 % ٧٤ت ی بر حسب جنسامه هان

 را% ٢٦ و انیآقاافراد را 
 .ند داديمل یتشک دخرتان

شرت یان نامه ها بی پا- ٣
 % )٧٣( بوده يفیبصورت توص

 به روش يل کمرتیو متا
وجود داشته )% ٢٣(يلیحتل

ازات یامتدر خصوص -٤. است
ان نامه ها یداده شده به پا

 يفی و کيکه به صورت کم
داده شده بود، در موارد 

 ٢٠ ني بازاتیامتشرت یب يکم
در  بکار برده شده و ١٦تا 

 با  دادن يفی کموارد
، ار خوبیبس،ازات عايلیامت

جهت . فیخوب، متوسط و ضع
 نيیشرت و تعی بيمهسان ساز

 ي اقدام به کمي کلنيانگیم
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ن ی بدمي منوديفیکردن موارد ک
= ١٩ وعايل=٢٠(صورت که 

= ١٧خوب و = ١٨ار خوب و یبس
 نيو پائ١٦ت یمتوسط و در ا

 در نظر )فیضع= تر از آن
ج بدست آمده یتان. گرفته شد

ن یشرتی از آن بود که بيحاک
ا ی ١٩از داده شده یامت
 يم% ٦/٢٧ار خوب با  یبس

 با  ٢٠ا ی عايلپس سباشد 
 خوب و يو در رده بعد% ١٩

قرار % ٢و % ١١ا یمتوسط 
 .داشتند

 اکثر يی سال ابتدا٣٠در - ٥
ان نامه ها تعداد یپا

 صفحه بوده ٥٠ر یصفحاتشان ز
 يی سال انتها٢٠اما در 
ا ی ١٠٠ تا ٥٠ نياکثرا ب

 صفحه داشته ١٠٠شرت از یب
 ي کلنيانگیاما م .  اند

 تعداد يبدست آمده برا
 ٧٢ان نامه ها یحات پاصف

 . استصفحه
م ی تقسي موضوع درس٣٨در - ٦

 ن انتخابیشرتی شده بيبند
 ب یان به ترتیتوسط دانشجو

ر یت اول بشرح زیودر ده اول
  :است

 %٧/١٢ زنان  - ١
 %٨/٩گوارش  - ٢
 %٧/٦ چشم  - ٣
  %٣/٧ قلب و عروق - ٤
  %٧/٦ اطفال -٥ 
  %٤/٤ ينی گوش و حلق و ب– ٦
  %٨/٣ پوست  - ٧
  %٨/٣  ي اورتوپد– ٨

  %٦/٣ ي روماتولوژ-٩ 
  %٦/٣ه  ی کليهایماریب -١٠
 ٢٨ه موارد در ی بقسپس

 .بود % ٩/٣٦موضوع در جمموع 
از حلاظ ان نامه ها یپا - ٧

به چهار گروه داشنت خالصه 
بدون خالصه  % ٦٩ شاملشدند 

 خالصه يفقط دارا % ٦/٢٠و 
 خالصه هردو % ٣/٧  ويفارس
ت یو در ا يسی و انگليفارس

 يداراان نامه ها یکل پا
 .بودند % ١/٣ يسیخالصه انگل

ان نامه ها ی پايفراوان - ٨
بر اساس داشان فهرست در 

 فهرست و يدارا % ٥/٨٥
 .بدون فهرست بودند %٥/١٤
ان یدانشجوموارد % ٨٥در - ٩

دو % ٣/١٤ ويانفرادبصورت 
هم به صورت سه % ٧/٠  وينفر
ان نامه یپاشرت یا بی ينفر

 .انتخاب کرده اند
   :يريجه گيبحث و نت

 دانش يتی نسبت جنس- ١
ان نامه یآموختگان در پا

 قرار ي که مورد بررسيیها
 است که يگرفته اند به صورت

ان در یجنس مذکر در دانشجو
 يلی خيی ابتداي ساهلايط
 يشرت بوده اما به مست ساهلایب

 تعداد دخرتان يیانتها
با یدا کرده و تقریش پیافزا
.  شودي پسران برابر مبا
 توان يرا من امر یل ایدل

ش و روند رو به رشد یافزا
 دانشگاهها حضور دخرتان در

 .دانست سال گذشته ٢٠ در
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ق یانتخاب نوع حتقدرباره  - ٢
ان نامه ها ین پایدر ا

ق به صورت ینکه حتقیبراساس ا
ا ی و يلیا حتلی بوده يفیتوص

 از دو روش يبینکه ترکیا
به سه ه ها ان نامیپا ،فوق

جه ینت .استم شده یقسمت تقس
 اجنام گرفته يحاصل از بررس

شرت ی از آن است که بيحاک
ان نامه ها بصورت یپا

 يل کمرتی بوده و متايفیتوص
 با يان نامه هایبه اجنام پا

 . استوجود داشته يلیروش حتل
ان حجم ی که دانشجويیاز آجنا

 ينی بالي در خبشهايادی زيکار
ند و فرصت مارستااداریب

ق یو حتق  جهت مطالعهکايف
ست و از ی آا فراهم نيبرا
ان نامه و ی هم پاطريف
 در اکثر يفیقات توصیحتق

 را به يموارد زمان کم تر
  برد،ي ميلینسبت انواع حتل

مست  به انیش دانش جوی گراپس
 يان نامه هایپا ن گونهیا

 نيمهچن  . شرت استیب يفیتوص
ام گرفته  اجنيدر بررس

ان نامه ها ی پايوانفرا
ن یق بدیبراساس داشنت روش حتق
ان نامه یصورت بود که پا

و % ٧٢ق ی روش حتقي دارايها
. بودند% ٢٨ق یبدون روش حتق

داشنت روش رو به رشد روند 
 ساله  ٢٠در دوره ق یحتق

دقت نشان دهنده  يیانتها
ن ساهلا یاست که در ا يشرتیب

ه پژوهش ها بکار در ارائ

 از گری ديکی .رفته است
ش و یموارد قابل توجه افزا

ان یند رو به رشد اجنام پارو
 در يلی با روش حتلينامه ها
    يی ساله انتها٢٠دوره 

ش ی باشد که نشان از افزايم
شرت یت و عالقه بیامه

ان به مباحث یدانشجو
 و علوم يشگاهی آزمايقاتیحتق
 . رشد دارديدر ساهلاه یپا
از یزان امتیدرباره م- ٣

ان نامه ها یده به پاداده ش
و  د راهنمایاز طرف اسات

ان یمشاور که در آخر پا
 شود يم       نامه ثبت

 از يج بدست آمده حاکینتا
از ین امتیشرتیآن بود که ب

ار خوب یا بسی ١٩داده شده 
 ٢٠ا ی  باشد و سپس عايليم

 خوب و متوسط تیبا  و در ا
قرار  ي بعديدر رده ها

 نشانن ارقام یا .داشتند
در دهنده آن است که معموال  

 ان نامه های پايازدهیامت
 سپس خوب  وا عايلی خوب يلیخ

ارات متوسط ی وامتداده شده
 . شودي کمرت داده مفیو ضع

 سوال ين خود جایالبته ا
ان نامه یا متام پایاست که آ
ن یدر ا. و خوب استها عايل

 روند ينه سازیراستا جهت هب
 ان نامهیاز به پایص امتیختص

 کرد که ي طراحيد روشیها با
 و يازات کامال  کمیامت

 و عادالنه و بر استاندارد
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ف شده ی تعريهاار یاساس مع
 .باشد

ان نامه ی پاي  فراوان- ٥
 انتخاب شده بر حسب يها

 ي ساهلايتعداد صفحات در ط
 شده ياتريی دستخوش تغيمتماد

 ي که در ساهلايبه صورت
 تعداد ن دورهی ايیابتدا

 ٢٠ کم تر از  يلیصفحات خ
 باشد، به يسال گذشته م

 که در جدول مشاره يگونه ا
 ٣٠ شود در يک مشاهده می

ان ی اکثر پايیسال ابتدا
نامه ها تعداد صفحاتشان 

 صفحه بوده اما در ٥٠ر یز
 ني اکثرا بيی سال انتها٢٠
 ١٠٠شرت از یا بی ١٠٠ تا ٥٠

 .صفحه داشته اند

YEAR

90807060504030
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 کیجدول مشاره 
 يان نامه های پايفراوان

انتخاب شده بر حسب تعداد 
  سال گذشته٥٠ يصفحات در ط

ان ی پايدر خصوص فراوان- ٦
نامه بر حسب موضوع انتخاب 

ابتدا  ان،یشده توسط دانشجو
ن نکته اشاره ید به ایبا

ک یکرد انتخاب موضوع در 
ار یان نامه از موارد بسیپا

ان یوشه دانشجیمهم بوده و مه
 ين باره دچار سردرگمیدر ا

 ي باشند و جباي ميفراوان
آنکه به دنبال عالقه و 
استعداد خود بروند اغلب 

 يم         يفقط به کار
شند که هر چه زودتر و یاند
عرتاجنام شده و بدون یسر

دردسر و دغدغه بتوانند از 
 آنکه ا حيتیآن دفاع کنند 

بدون دفاع بتوانند آنرا 
ند، ريمنره بگل داده و یحتو

که هم اکنون در یمهانطور
ان ی خبشها ارائه پايبرخ

ون ار آسان و بدینامه بس
 بدون ا حيتیمشکل بوده و 

 رسد اما يب می به تصودفاع
ه یگر ارای دي خبشهايدر برخ

ان نامه یو دفاع از پا
ار سخت و با مشکالت یبس
پس عالقه و . ت مهراه اسيادیز

 ياری در بسانیدانشجوش یگرا
اد یمتاثر از مباحث  اردمو

 در يبطور کل.  باشديشده م
 ي بررسيان نامه های پانيب

 يموضوع درس ٣٨که در شده 
 شده بود، يم بندیتقس

 توسط ن انتخابیشرتیب
ب در ده یان به ترتیدانشجو

ت  آورده شده بشرح یواول
  :ر استیز
 %٧/١٢ زنان  - ١
 %٨/٩گوارش  - ٢
 %٧/٦ چشم  - ٣
  %٣/٧ قلب و عروق - ٤
  %٧/٦ اطفال -٥ 
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  %٤/٤ ينی گوش و حلق و ب– ٦
  %٨/٣ پوست  - ٧
  %٨/٣  ي اورتوپد– ٨
  %٦/٣ ي روماتولوژ-٩ 

  %٦/٣ه  ی کليهایماریب -١٠
 ٢٨ه موارد در ی بقسپسو

قرار  % ٩/٣٦موضوع با 
 .داشتند

ان ی پاي درباره فراوان- ٧
 از حلاظ داشنت خالصه نامه ها

د گفت ی بايسی و انگليفارس
شرت ی بيی ابتداي ساهلادر

ا یمقاله ها خالصه ندارد و 
 ي فقط خالصه فارسيدر موارد

 يی انتهايدارد اما در ساهلا
روند رو به رشد را دنبال 

 ٢٠که در یکرده و به طور
 خالصه يسال آخر اکثرا دارا

 يسی و انگليا فارسی ويفارس
 .تواما بوده اند

 داشنت ي از حلاظ فراوان- ٨
ان ی پايفهرست در ابتدا

 يلز مشابه موارد قبینامه ن
ن  آوردرياخ يبوده و در ساهلا

ان ی پايفهرست در ابتدا
ار منظم تر شده ینامه بس

 سال ٢٠که در یاست، بطور
 فهرست يآخر اکثرا دارا

 . بوده اند
ان نامه ها ی پاي فراوان- ٩

ر که دیاز نظر تعداد افراد
ان نامه مشارکت یاجنام پا
ست ج بدیند ، نتاداشته ا

 دهد که يآمده نشان م
بصورت ان یدانشجوت یاکثر

 کمنر يلیخ     ويانفراد

 يا سه نفری يت دو نفرصورب
ان نامه انتخاب یپاشرت ی بو

ج نشان ین نتایا. کرده اند
ان یل کمرت دانشجویدهنده متا

 به صورت يقاتیبه کار حتق
 باشد که البته ي ميگروه

ه یت روحید در خصوص تقویبا
ان تالش ی دانشجوني در بيمهکار

 از حلاظ نيمهچن.  منوديشرتیب
ان ی تعداد دانشجونيارتباط ب
ان ی خمتلف که پايدر ساهلا

، طبق نامه انتخاب منوده اند
 يجدول مشاره دو در ساهلا

ان نامه ی موارد پايیابتدا
ار کم بوده  اما در یها بس
 يدا می رشد پي بعديساهلا

  ٥٥-٦٠ يکند اما در ساهلا
م ی جدول شاهد هستک افت دری

 از حتوالت يد ناشیکه شا
 يلی و تعطدوره آن ياسیس

موقت دانشگاهها بوده است 
جمدد روند رو به اما سپس 

با توجه به که رشد داشته 
ت دانشگاهها در یش ظرفیافزا

                                                                         .است   بوده آن دوره ها
سال گذشته ١٠  ياما در ط

ک روند رو به  کاهش یباز 
ل آن کاهش ی که  دلمي اداشته

دانشگاه    ت ی ظرفيجيتدر
  در سراسر کشور ي پزشکيها

 .است



دو فصلنامه افق توسعه و آموزش پزشکی                                                                                 
   مشاره اول –سال اول 

                 

    

ش 
وز
آم
ه 
سع
تو
و 
ت 
عا
ال
مط
ز 
رک
م

کی
زش
پ

 

 

٤٢ 
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Std. Dev = 13.07  
Mean = 65.9

N = 549.00

 دول مشاره دوج
بر ان نامه ها ی پاريت سیعوض

 ان یاساس تعداد دانشجو
  گذشته  سال٥٠ يدر ط

 يات کلريی در خصوص تغ-١٠
 موارد و ي بررسحاصله در

ان ی موجود در پايهاريیمتغ
ان گذشته ی ساليدر طنامه ها

به  يم بندیک تقسی توان يم
در  سال ١٠ سال به ١٠ک یتفک

م ین تقسیدر ا. نظر گرفت
در د  ی مشخص گرديبند
 سال ٣٠در  موارد ياریبس

ها ان نامه ی پايیابتدا
 ني در بيص اساسی نقايدارا
 بوده ي موردبررسيهاريیمتغ

 يی سال انتها٢٠اند اما در 
خر  آي ساهلا دربه خصوص

ک نظم یان نامه ها از یپا
 ي کرده و مهگيوريکامال حمسوس پ

 موارد خواسته شده در يدارا
ان نامه استاندارد یک پای

 . دشده ان
اد شده یبا توجه به موارد 

د با یباق ین حتقیج ایدر نتا
 ياد بسرت علمجيآموزش و ا

 دوره يمناسب از ابتدا
، فرد را با پژوهش يیدانشجو

 و آشنا کرد ريت آن درگیو امه
ت و ی سرشار از خالقيطیتا حم

ق در ید و حتقیرقابت بوجود آ
نه ی اديبدنه برنامه آموزش

ک یرفع صرفًا نکه ینه اگردد 
 ، باشد فه و اجباریوظ
ن امر مستلزم ی است ايهیبد
 در يساسات و توجهات اريیتغ

 ي و علميبرنامه درس
 .ان استیدانشجو
ن ی توان ايچگونه م اما 

ت کرد و یریمرحله را مد
به  را از آن ين هبره وریهبرت

ان ی از پاياریبس. دست آورد
 نه تنها يی دانشجوينامه ها

ک ی و در امتداد هم نبوده
 ي مني رو به رشد را طريمس

 گاها يکند بلکه موضوعات
 را يکاربردري و غيتکرار

در .  کننديم دنبال 
د حمور یکه دانشجو بایصورت

 يقاتش را بر جامعه نگریحتق
 .ق بگذاردی حتقيیو کارا

ج بدست آمده ید است نتایام
ن پژوهش جهت برنامه یدر ا
 ي براح و اصويلی صحيربز

نه یتفاده هبان و اسیدانشجو
 ين مقطع و واحد آموزشیدر ا

ک حتول یبه موثر افتد و 
 نيب در امر پژوهش يساختار
و توجه شده  منجران یدانشجو
 در متام ن امر مهم رایبه ا

 .گردد باعث يیدوره دانشجو
 

   يدي کليواژه ها
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، دانشکده ان نامهی پا
ان ی دانشجو، مشهديپزشک
 يپزشک

 
  منابع

 ي ،عليهکال.ني،حسيملک افضل- ١
ان یاز پایات امتريیاصغر،تغ
 ي عمومي دوره پزشکينامه ها
 دانشکده بزرگ ١٤در 
ش ی مهانيخالصه مقاالت اول.کشور

 در ريیت تغیریاصالحات و مد
 .١٧،١٣٨٢،صفحه يآموزش پزشک

 
مان ی پيبیز طاهزه،ادیچنگ- ٢

د یدگاه  اساتی دي، بررس
راهنما در مورد مشکالت و 

ه ان نامی پايیروند اجرا
، ي پزشک عموميلی حتصيها

ش ی مهانيخالصه مقاالت اول
 در ريیت تغیریاصالحات و مد

،صفحه يآموزش پزشک
٢٠١،١٣٨٢. 

 
 

 يهاچك لیست كار
 ينوشتار

  يندا پرتو: مرتجم 
 دانشگاه علوم ي پزشکيدانشجو

  مشهديپزشک
  انتخاب موضوع

آیا موضوع مشا مناسب  - ١
 است؟

آیا با زمینه داده ها  - ٢
باط است؟ این ارتباط در ارت

 معين دار است؟ مبهم است؟

متناسب با چه طول كاغذي  - ٣
است؟ خیلي ن یا خیلي 

 باریك؟
آیا به طور واضح به  - ٤

صورت یك سوال، مسئله یا 
 فرضیه اصلي مطرح نشده است؟

آیا عنوان اختصاصي  - ٥
 مناسب و موثر است؟

  :استفاده از داده ها
 و  هاآیا صادقانه خوانده .١

 گزارش مي را  هاهدهمشا
 كنید؟

آیا داده هاي مرتبط به  .٢
تصویر كشیدن، محایت كردن 
و پیشرفت نظر اتشان را 

 ارائه مي كنید؟
ویر سازي و منابع آیا تص .٣

موثر مشا واضح،دقیق 
 هستند؟

آیا مشا از نقل قول،  .٤
تفسري و خالصه به طور 
دقیق و نه خیلي زیاد 

 استفاده مي كنید؟
آیا مشا به طور دقیق  .٥

اطبتان را شناسایي مي خم
 كنید؟

  :افكار و تفسير
آیا داده هاي موجود را  - ١

فهمیدید یا دچار یك واكنش 
شتابزده ، نظر اتفاقي یا 

 سوء تعبري شدید؟
 و با قوه  یا مستقل آ- ٢

تصور باال هستید یا از 
ه ها و روشهاي سنيت كلیش

 مي كنید؟استفاده 



دو فصلنامه افق توسعه و آموزش پزشکی                                                                                 
   مشاره اول –سال اول 

                 

    

ش 
وز
آم
ه 
سع
تو
و 
ت 
عا
ال
مط
ز 
رک
م

کی
زش
پ

 

 

٤٤ 

ت یا تفكر مشا واضح اس- ٣
غري منطقي؟ مبهم؟ منطقي یا 

واقعي یا غري واقعي؟ عمقي 
یا سطحي؟ متقاعد كننده یا 

 غري متقاعد كننده؟
آیا معريف مشا جالب  -١:  سازمان

ا و تفكر بر انگیز است؟ آی
مي خیلي كم یا خیلي زیاد  

 گوید؟
آیا پاراگرافهاي مشا  - ٢

خیلي كوتاه یا خیلي بلند 
است؟ آیا مهه یك شكل، مرتبط 

ه است؟ و خوب پرداخته شد
آیا به موضوع یا فرضیه 

 مرتبط  هستند؟
آیا هر پاراگراف به طور  - ٣

ایي خوب منطقي و با جاجب
 مي دنبال پاراگراف قبلي

 آید؟
آیا نتیجه مشا مرتبط و  - ٤

 موثر است؟
آیا منت مشا به طور كامل  - ٥

سوال را پاسخ مي دهد، 
مسئله را باز مي كند یا 

 فرضیه را اثبات مي كند؟
  : نحوه بيانگرامر و

آیا انتخاب كلمات مشا  - ١
دقیق است یا غري دقیق؟ نو و 

 جالب یا كسل كننده؟
آیا اشتباهات گرامري به  - ٢

 كار برده اید؟
آیا هر مجله واضح، موثر،  - ٣

مقرون به صرفه است یا زشت 
 و مبهم؟

 و درطول متوايل آیا مجالت - ٤
 كلمات متفاوت اند؟ میزان

مك آیا فرم نگارش مشا ك - ٥
به تعیني افكار مشا مي كند 
یا خواننده را گیج و آشفته 

 مي كند؟
  :امالء ، نقطه گذاري و ساختار

آیا مقاله مشا متیز،  - ١
مرتب، خوانا با حواشي 
مناسب و صفحات مشاره دار 

 است؟
آیا امالو نگارش حروف  - ٢

 بزرگ دقیق و منطقي است؟
آیا نقل قول هاي مستقیم  - ٣

 فاصله به طور صحیح معريف،
گذاري و نقطه گذاري شده 

 است؟
آیا نقطه گذاري مقتضي و  - ٤

 دقیق است؟
س ها زیر نویآیا منابع و - ٥

 ؟به طور صحیح به كار رفته 
آیا كتابشناسي، در صورت  - ٦

نیاز، به شكل صحیح به كار 
  .برده شده است

چند پیشنهاد مناسب براي 
 مطالعه موثر

  يندا پرتو: مرتجم 
 دانشگاه علوم ي پزشکيدانشجو

  مشهديپزشک
  برنامه هفتگي بريزيد

زمااي ثابيت را در روز  - ١
 .براي مطالعه در نظر بگريید

بر اساس زماني كه براي  - ٢
مطالعه اختصاص داده اید 
بقیه روز خود را برنامه 

 ریزي كنید
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درست قبل یا بعد از كالس  - ٣
 مطالعه كنید

 ساعت در هفته را ٢٥-٣٠ - ٤
. به مطالعه اختصاص دهید

اگر در درستان مشكلي دارید 
ساعات بیشرتي را در نظر 

 .بگريید
  با دقت بخوانيد

. ابتدا خالصه را خبوانید - ١
اگر خالصه اي نبود، سر 
فصلها را خبوانید تا منظور 

 كلي را متوجه شوید
با جزئیات خبوانید و به  - ٢

دنبال نكات تاكید شده در 
 .خالصه یا سر فصل بگردید

 براي خود مطالب خود را - ٣
به خاطر بیاورید یا بعد از 
هر قسمت سواهلایي را از خود 

 بپرسید
موضوعاتي كه تازه  - ٤

خوانده اید را تا جایي كه 
مي توانید به طور كامل 
بدون مراجعه به كتاب مرور 

براي نكاتي كه  - ٥. كنید 
ممكن است نادیده گرفته 
باشید مطالب را دوباره چك 

 .كنید
یا كلمات نا آشنا  - ٦

اصطالحات تكنیكي رارها 
 در هنگام مطالعه -  یدننك

یك لغت نامه را در دسرتس 
 .نگه دارید

  يادداشت برداري مفيد انجام دهيد
موارد مهم ذهنیات خود  - ١

این موارد مي . را بنوسید

توانند مجالت یا عبارات 
كوتاه یا چكیده اي از نكات 

تالش نكنید مهه . مهم باشند
 چیز را بنوسید

ادداشتهاي خود را متیز ی - ٢
 و مرتب نگه دارید
  شرايط انجام كار را بهبود بخشيد

در مكاني كه از هر  - ١
مزامحيت بدور است مطالعه 

 كنید
در مكان مطالعه  - ٢

 برنامه ریزي مشخصي،در زمان
 شده 

 بر روي میز مطالعه كنید- ٣
 .دقت كنید نور كايف باشد- ٤

  اصول مديريت زمان مطالعهت يرعا
 روشهاي خمتلف شناخنت - ١

 :مطالعه در
a. زمینه هاي كنفرانس 
b.  زمینه هاي كار

 گروهي
c. زمینه هاي تكنیكي 
d.  زمینه هاي برنامه

 ریزي
e.  زمینه هاي

 آزمایشگاهي
هتیه برنامه مطالعه موثر  - ٢

 براي
f. دوره هاي آمادگي 
g. اي مرورزما 
اجياد دوره هاي اسرتاحت  - ٣

كوتاه در بني دوره هاي 
 ١٥ تا ١٠طوالني مطالعه و 

دقیقه بعد از یك ساعت 
 مطالعه متمركز
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برنامه ریزي براي  - ٤
مطالعه موضوع مورد نظر در 
دوره هاي كوتاه زماني به 
طور روزانه، كه گاهي به 
دوره هاي طوالني ارتقاء مي 

 یابد
 برنامه ریزي براي  - ٥

مطالعه موضوعات كم هیجان 
 تر و سخت تر در ابتدا

استفاده از آخر هفته  - ٦
 :براي

h. ر بروي پروژهاي كا
 خاص

i.  استفاده از مطالب
 كتاخبانه اي

j.  كار بر روي خبشهاي
 كامپیوتري

استفاده از عصرهاي روز  - ٧
 تعطیل براي برنامه ریزي

 يالزم براعادات 
دانشجویان فوق 
 العاده موفق

 يد رمحان موحد قدسیس: مرتجم 
 دانشگاه علوم ي پزشکيدانشجو

  مشهديپزشک
 

كه این حمیط مشا نیست، بل« 
خود مشا هستید، كیفیت ذهن 
مشا، متامیت روح مشا و قطعیت 

كه آینده مشا ست اراده مشا 
را تعیني خواهد كرد و زندگي 

( » .مشا را شكل خواهد داد
 )دكرت نبیاین میز، مدرس

جتربه دانشگاهي فرایندي 
شگفت انگیز در خود شناسي و 

این . توسعه نفس مي باشد

جتربه  فرصتهایي را براي 
شجویان مهیا مي كند تا دان

نقاط ضعف و قوت خود را به 
منظور كشف استعداد ها و 
حمدوده هاي مهارتي خود 

براي . عمیقًا بررسي كنند
عبور از درون هزار توي 
دانشگاهي، حمدوده هاي 
بسیاري وجود دارند كه 
دانشجویان بایسيت توانایي 
مدیریت بر آا را براي 
رسیدن به فارغ التحصیلي 

 ١٠شند، در زیر  باداشته
فوق العاده عادت دانشجویان 

موفق آورده شده كه مي 
مسري کردن تواند طي 

 :دانشگاهي را تسهیل مناید
     : با توجه به پايان آغاز كنيد-١

مشا در مدرسه هستید براي 
 مدرك دانشگاهيعلم و كسب 

.  هدف این است.مورد نظر 
 مشا  ،هابراي رسیدن به منت

د را چه در بایسيت آموزش خو
داخل كالس و در چه در خارج 

 تكمیل  به حنو مطلوبآن
 . كنید

 خواستار دانشجویان رانیمد
مهه بعدي هستند، آایي كه 
فرایندهاي آكادمیك را به 

موفقیت تكمیل با خوبي و 
مهچنان كه ، كرده اند 

اشتغال و در گريي خود را در 
 دانشگاه داخل و خارج حموطه
گاهي به در طول ساهلاي دانش

 کرده ي شناخته و طيخوب
 .اند



دو فصلنامه افق توسعه و آموزش پزشکی                                                                                 
   مشاره اول –سال اول 

                 

    

ش 
وز
آم
ه 
سع
تو
و 
ت 
عا
ال
مط
ز 
رک
م

کی
زش
پ

 

 

٤٧ 

  : وقت خود را مديريت كنيد-٢
بزرگرتین تله اي را كه 
بسیاري از دانشجویان تازه 
وارد در دام آن گرفتار مي 
شوند، عدم هبره برداري 
معقوالنه و زیركانه از 
وقتشان بریك مبناي روزانه 

 ساعت ١٦٨در یك هفته . است
وجود دارد، هنگامي كه 

ان ساعتهاي خود را دانشجوی
كه در كالس، خوردن، خوابیدن 
و وقت گذراني صرف مي كنند 
كنار بزنند، تنها مقدار 
كمي از زمان را براي 
متمركز كردن بر روي كارهاي 

وقت . اساسي خود مي یابند
خود را عاقالنه مدیریت 

 سايل را كه در ٥ یا ٤: كنید
دانشگاه صرف مي كنید به 

 .سرعت از دست خواهد رفت
 
  : آموختن يك فرايند مادام العمر است-٣

هنگامي كه مشا درك كنید كه 
دانشگاه تنها شروع زندگي 
كاري مشاست، به این درك نیز 
خواهید رسید كه هر مرحله 
اي كه با آن روبه رو مي 
شوید مي تواند در رسیدن به 

. خود آگاهي به مشا كمك كند
این به مشا اجازه مي دهد كه 

رهتاي خود را به آهستگي مها
پرورش دهید، ابتدا در یك 
حمدوده و سپس در سایر حمدوده 

 ها
 

 انرژي خود را بر روي فعاليتهاي مثبتي كه در - ٤
  :برنامه روزانه تان انجام داده ايد متمركز كنيد

 هر روز بر روي آن دسته از 
فعالیتهایي كه به امتام 
رسانیده اید و نتایج مثبيت 

. در پي داشته تامل كنید
نگذارید اشتباه از دست 
دادن وقت گرانبها براي 
خودتان احساس ناراحيت اجياد 
كند، در جهت تغیريات مثبت 
فعالیت كنید، این بسته به 
مشاست كه موفقیت را براي 

 .خودتان تعریف كنید
 براي موفقيت لباس بپوشيد و همواره كارهاي - ٥

  :پركيفيت و عالي انجام دهيد
 كالس و ظاهر مشا هم در داخل 

هم در خارج آن مي تواند 
تاثري عمیقي بر موفقیت 

. آكادمیك مشا داشته باشد
اگر چه برخي اساتید به 
ظاهر مشا امهیت خاصي مني 
دهند، پوشش مناسب در طول 
كالس و برنامه هاي دانشگاهي 
آثار پایایي بر آنان خواهد 

مهچنانكه مشا را براي . داشت
دنیاي كار در خارج حموطه 

 .اه آماده  مي كنددانشگ
درك كنيد كه چگونه ضعفها و قوتهاي شما بر روي - ٦

  :موفقيت دانشگاهي شما تاثير خواهد گذاشت
دانشجویاني كه وارد حموطه 
دانشگاه مي شوند احساس 
آرامش و اطمینان خاطر 
دارند كه مي توانند كاري و 
شغلي را اجنام دهند یا 
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احساس نگراني مي كنند كه 
ايف را هنوز آمادگي ك

دانشگاه یك فرایند . ندارند
است، به زودي در جتربه 
دانشگاهي خود باید كشف 
كنید كه چه كارهایي را به 
خوبي مي توانید اجنام دهید 

اغلب . و چه كارهایي را نه
حموطه هاي دانشگاهي داراي 
مراكز خدمات دانشجویي 
هستند كه آرایه اي از 
برنامه ها را ارائه مي 

 در تدوین و دهند كه به مشا
 تكمیل یك برنامه موفقیت

 دانشجویي كه مشا در طي زیآم
فرایند ورود به دانشگاه 
هدایت و راهنمایي خواهد 

 .كرد كمك مي كند
 از اين كه اجازه دهند كمك بخواهيد نترسيد پس - ٧

  :برويد و آن را بگيريد
این اشتباه و گناه بزرگي 
است كه اغلب دانشجویان 

مي كه خود را در مشكالت هنگا
آكادمیك مي یابند آن را 

آا مي . مرتكب مي شدند
دانند كه نیاز به كمك 
دارند اما خود را به گرفنت 

) پاس كردن( منره قبويل 
 .متقاعد  مي كنند

 بسیاري از دانشجویان 
احساس مي كنند كه اگر معلم 
خصوصي بگريند ضعف دارند 
زیرا به چشم یك كند ذهن و 

دانشگاه . دیده مي شوندامحق 
در ارتباط با موضوعات عمده 

اي است كه مشاهیچ چیز از 
آا را    مني دانید، برخي 
موارد ممكن است مشكل و حبث 

كمك نگرفنت . انگیز باشند
باعث عدم موفقیت مشا مي 

در این دام گرفتار . شود
نشوید، به حمض اینكه منره 
ناامید كننده اي گرفتید 

بگذارید تا قرار مالقاتي 
مربي خود را ببینید و از 
آا در مورد اسرتاتژي و 
منابع اضايف كه مي تواند 
كمك كننده باشد سوال كنید، 
اگر موفقیت آمیز نبود، 

 فوق برنامه  ،قرار مالقاتي
 .دانشگاه خود بگذارید

 تمام مدارك مهم را در پوشه طراحي شده - ٨
  نگهداري كنيد

 ربه دانشگاهيمهچنانكه در جت
خود طي مسري  مي كنید، عادت 
كنید كه مدارك مهم خود را 
در جعبه اي یا پوشه اي، در 
یك حمل طراحي شده در اتاق 
خود نگهداري كنید، این 

 :مدرك بایسيت شامل
 فرمهاي ثبت نام دوره - ١
 رسیدهاي اداري شغلي - ٢
كپي اوراق و پروژه  - ٣

  .               هاي مهم در دو دیسك، 
 به روز هر نیمسال آا را

 كنید
یادداشتهاي دانشگاه  - ٤

  يكه بر برنامه ها 
آموزشي مشا              
 .تاثري مي گذارند
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مدارك مربوط به  - ٥
 مشاوران آموزشي خود

 منرات - ٦
 رونوشتها - ٧
 رسیدهاي كتاب فروشیها - ٨
فهرست مطاليب كه حتویل  - ٩

 دانشگاه داده اید
وارد دانشگاه (          

 )شدید
 كتاهباي درسي -١٠
اي اقتصادي و متام كمكه-١١

  نهیهز موارد كمك
این عادت به تنهایي مي 
تواند بسیاري از نگراني ها 
و ناامیدي ها را كه 

شجویان در طول جتربه دان
 آن مواجه مي دانشگاهي با

 .شوند برطرف كند
اكادميك و كتاب دستي دانشجويي   كاتالوگ هاي- ٩

  : شماستارين يبهترشما، 
اطالعات درون این دو را به 

ر بسپارید، در برابر خاط
این اطالعات مشا پاسخگو 
هستید، نه مشاور مشا، و نه 

عالوه بر . كمیته انظباطي
این مطمئن شوید از برنامه 
هاي آموزشي دوره خود آگاه 

مهواره صندوق پسيت . هستید
 هاي Emailخود را چك كنید و 

. دانشگاه خود را خبوانید
فقط بدانید كه مهني امر ساده 

ر فارغ التحصیلي  ديو اساس
به موقع مشا را یاري خواهد 

 .كرد
  :شما ناخداي كشتي خود هستيد-١٠

والدین، خویشاوندان، 
مشاورات حتصیلي، كارمندان و 

كده، هیئت مربیان دانش
 مني امنا،  دوستان مشا

توانند مدرك حتصیلي مشا را 
جوهر . به امتام برسانند

دروني و استعداد شخصي خود 
مسئله از این . را بیابید

مشاها در طول تنگاناها و 
موانعي كه با آن مواجه 
خواهید شد نه تنها در 
دانشگاه بلكه در سر تاسر 

 .زندگي محایت خواهد كرد
هیچ چیز مانند جتربه 
دانشگاهي نیست، مگر یكي كه 

 با گرفنت مدرك  مهراه با مشا،
 . مي رسدبه پایان  

راه موفقیت داشنت آمادگي « 
اتفاق مني ناگهاني . است
مني شود كه یك روز . افتد

صبح از خواب بیدار شوید و 
ببینید كه یك وكیل هستید، 
مهچنانكه مني توانید به 
عنوان یك فوتبالیست حرفه 

: اي از خواب بیدار شوید 
 . زمان مي برد 
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 SQ4Rخالصه 

پیش مطالعه، طرح سوال، ( 
خواندن، شرح دادن، نوشنت، 

 ) كردنمرور
  :پيش مطالعه

طرح و تركیب فعل را مشخص 
مشا جزئیات را به . مي كند

خاطر ارتباطشان با تصویر 
 .كلي به یاد خواهید آورد

. درباره موضوع فكر كنید
حدس بزنید كه این فصل شامل 

 .چه مواردي مي شوند
در این . مقدمه را خبوانید

قسمت موضوعات  مهم معريف 
د جنگلي كه بای. ( شده اند

از قبل از جزئیات دیده شود 
و درختاني كه فكر را 

 )سازمان دهي      مي كنند
در این . خالصه را خبوانید

قسمت ارتباط بني موضوعات 
 .مهم وجود دارد

( عناوین مهم را خبوانید 
آا را با حروف سیاه 

این ) برجسته نوشته شده اند
عمل مشخص مي كند كه در 
توايل موضوعات هر كدام در 

ه جایگاهي قرار گرفته چ
 .است

  :طرح سوال
طرح یك سوال در ذهن باعث 

 :مي شود ر یموارد ز
تالش براي پاسخگویي به  - ١

 اطالعات در دسرتس
احساس بي نتیجه ماندن  - ٢

تا زماني كه سوال پاسخ 
 .داده شود

یك مالك در برابر داده  - ٣
هایي كه مي توانند به 
منظور تشخیص و تعیني روابط 

 .وندبررسي ش
یك هسته مركزي براي  - ٤

( متبلور ساخنت یك سري افكار
 )پاسخ



دو فصلنامه افق توسعه و آموزش پزشکی                                                                                 
   مشاره اول –سال اول 

                 

    

ش 
وز
آم
ه 
سع
تو
و 
ت 
عا
ال
مط
ز 
رک
م

کی
زش
پ

 

 

٥١ 

از سواالت ابتدا یا  - ٥
  انتهاي فصل استفاده كنید

با برگردان عنوااي اصلي و 
فرعي به صورت سوال ، سوال 

براي مثال . سازي كنید
: سوال: عنوان علل  افسردگي

چه چیز باعث افسرگي مي 
شود؟ یا چه شرایطي قبل از 

 ز افسردگي وجود دارند؟برو
  :خواندن

به منظور پاسخگویي به 
این كار را . سواالت خبوانید

نظریات . با سرعت اجنام دهید
را جدا كرده و آا را 

اگر حمتوا . ارزیابي كنید 
به سوال ارتباطي نداشت آن 
را به عنوان یك نگاه زود 
گذر در نظر بگريید به طور 

 .انتخابي خبوانید
  :شرح دادن

 سواالت به زبان خودتان  به
پاسخ دهید نه با استفاده 

 از كلمات نویسنده
 :نوشنت

سوال را بنوسید به طوري كه 
متام یادداشتهاي مربوط به 
یك فصل به طور خالصه روي یك 

 .ورق كاغذ جاي بگريد
جواهبا را با استفاده از 
كلمات كلیدي، فهرست ها و 
غريه بنوسید به گونه اي كه 

 متام موضوع ،براي یاد آوري
 .مورد نیاز است

 :مرور كردن

به وسیله مرور سریع و مرور 
 حافظه خود را ،تاخريي

افزایش و زمان شتاب زدگي 
 در یادگريي را كاهش دهید

سواالت : براي اجنام این عمل
 نوشته خود را خبوانید

سعي كنید جواب را شرح دهید 
اگر مني توانید به 
یادداشتهاي خود نگاه كنید  

 دقیقه ١٠ تا ٥ هر فصل و به
 .اختصاص دهید

 مرور هپس از یك هفته دوبار
 .كنید
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 روشهاي تقویت حافظه
  . برنامه ريزي زماني الزم است-١

 مشا باید زمان مطالعه خود 
را تقسیم بندي كنید، مشا مني 
توانید خیلي سریع یاد 
بگريید و انتظار داشته 
باشید مطالب آموخته شده را 

 . از یاد نربید
هبرتین راه براي به یاد 
آوردن مطالب آموخته شده به 
درسيت و با دقت خواندن 

 .مطالب و تكرار آا است
 
تقويت يادگيري از طريق تكرار بالفاصله و مرتب - ٢

مخصوصاً با . مطالب آموخته شده امكان پذير است
  )بينايي، شنوايي، كالمي( استفاده از روشهاي مختلف

د تا برخي افراد متایل دارن
مطالب كلیدي و مهم را در 
كارهتایي یادداشت كنند و 
این مطالب خالصه شده را در 
زماایي كوتاه در طول روز 
مرور كنند مثال  در طول 
مسافرت، قبل از شام و یا 
زماني كه در ایستگاه 

. اتوبوس منتظر هستند
اري از این زمااي یبس

كوتاه كه براي مرور نكات 
وثرتر كلیدي صرف مي شود م

از زمااي طوالني است كه 
افراد براي آموخنت صرف مي 

. كنند و بازدهي بیشرتي دارد
بنابراین سعي كنید بیشرت 
وقت خود را براي از بر 
كردن و مرور كردن صرف كنید 

 .تا  خواندن

 
  .مطالب زياد را به واحدهاي كوچكتر تقسيم كنيد- ٣

مشا مني توانید حجم زیادي از 
 یاد بگريید مطالب را یكبار

و انتظار داشته باشید كه 
مهه مطالب آموخته شده را 

 .فراموش نكنید
روانشناسان اثرات تقوميي، 
تاخريي را بیان كرده اند 
یعين اولني و آخرین مطالب 

مي    گفته شده در ذهن فرد 
ماند اما اكثر مطاليب كه در 
مابني بیان شده است فراموش 

بنابراین مطالب . مي شود
تر از این اثرات كوتاه 

 .هبینه سود بیشرتي مي برند
زماني كه مطليب را مي 
خوانید اولني مجالتي كه مي 
خوانید و نیز آخرین مجالتي 
را كه خوانده اید هبرت به 

 نسبت به ٠ یاد  مي آورید
مطاليب كه ما بني خوانده 

 بنابراین اگر مطالب )اید
را به قسمتهاي كوچكرت تقسیم 

 سود كنید از این ویژگي
 .بیشرتي مي برید

 
  .درباره معني و مفهوم مطالب فكر كنيد- ٤

فقط سعي نكنید كه از بر 
كنید بدون آنكه مطالب را 

 بفهمید
یادگريي مفهومي باعث تقویت 

 .حافظه مي شود
درباره مطليب كه مي خوانید 
فكر كنید و آن را بفهید و 
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سعي كنید بني مطاليب كه مي 
خوانید ارتباط برقرار 

 .كنید
 
  خودتان را بيازمائيد-٥

از خود سوال كنید و به 
این . سواالتتان جواب دهید

روش مي تواند اثر خوبي 
 خبصوص در  باشد داشته

 با یكي از مواردي كه مشا
 . مي خوانیددوستانتان درس

 
 يادداشت برداري كنيد-٦

این روش اثر بیشرتي دارد 
نسبت به اینكه فقط زیر 
مطالب را در كتاب یا در 

 .دفرت خود خط بكشید
یادداشت برداشنت باعث مي 
شود تا مشا سعي كنید مطالب 
آموخته شده را دسته بندي و 

 .مرتب كنید
 
 
 

سعي كنید یادداشتهاي مشا به 
صورت چارت ها و دیاگرام 
هایي باشد تا بتوانید با 
یك مرور امجايل مطالب را به 

این روش خیلي . خاطر آورید
اهید هر هبرت است از اینكه خبو

چیزي را با جزئیات كامل 
 .بنوسید

سعي كنید یادداشتهاي خود 
مطالب و لغات كلیدي و مهم 
را با استفاده از رنگهاي 

و این . خمتلف مشخص كنید
نكات را در زمااي خمتلف 

 .مرور كنید
 
 آنها را رمز گذاري  ،تعداد كلماتزيادي براي - ٧

  .كنيد
Roy G BIV یك منونه از این 
هر حرف  . ري استرمز گذا

اول رنگهاي طیف نوري مي 
 .باشد

در . موزیك نیز موثر است
كلیساها براي تدریس دعاها 

دانش آموزي . استفاده مي شد
نیز براي از بر كردن 
اصطالحات آماري آا  را به 
ملودي هاي سرود كریسمس 

 .تبدیل كرد
شما نه تنها بايد وقت خود را تقسيم كنيد بلكه بايد - ٨

تا بتوانيد . في نيز براي مطالعه در نظر بگيريدوقت كا
با فكر باز و آرامش مطالعه كنيد و در آن زمان تمام 

  .توجه خود را معطوف به خواندن مطالعه كنيد
برخي افراد از قبل وقت خود 
را تقسیم بندي مي كنند تا 
بتوانند كارهایشان را به 
موقع اجنام دهند و كاري را 

 فراموش نكنند
ه احساس مي كنید زماني ك

خسته شده اید به خودتان 
اسرتاحت دهید تا بتوانید 
جمددًا، سر حال تر و با دقت 

 .تر شروع كنید
  .به دنبال اصول صحيح مطالعه باشيد- ٩

برخي از دانش جویان فقط 
سعي مي كنند از بر كنند 
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بدون اینكه درباره مطلب 
خوانده شده فكر كنند و یا 
 آن را بفهمند و یا اینكه

وخته هاي خود ارتباط بني آم
سعي كنید هر برقرار كنند ، 

مطليب را كه مي خوانید 
 .بفهمید

از اطالعاتي كه ياد گرفته ايد براي حل مثالهاي -١٠
  جديد استفاده كنيد

 تنها سعي نكنید كه از بر 
كنید و به مطالب گفته شده  

سعي . در كتاب اكتفا نكنید
كنید از مطليب كه آموخته 

ي حل مسائل جدید و اید برا
كسب مهارهتاي بیشرت استفاده 
كنید مترین خود را زیاد 

 .كنید
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گاهي به یاد آوردن 
 مشكل است

به خاطر اینكه نه متایلي به 
یادگريي هست و نه عالقه اي 

لذا دلیل واضحي . به موضوع
براي به خاطر آوردن وجود 

 .ندارد
تصمیم بگري دلیلي براي به 

با یك . یاد آوردن پیدا كين
آموزگار و یا یك دانش آموز 
كه به نظر مي رسد عالقمند 
به یاد گرفنت موضوعي هستند 
در مورد انگیزه آا صحبت 

به حمض اینكه دالیلت را . كن
فهمیدي ثبت كن ، آا را 
براي مواقع حمركي كه تو با 
آا رو به رو مي شوي 

به خاطر اینكه  .نگهدار 
موضوعي كه به خاطر سپرده 

ده لذا ابتدا درست درك ش
 .نشده است

قبل از اینكه براي به خاطر 
آوردن جزئیات هر خبشي تالش 
كين، سعي كن با یك مناي كلي 
در سیستم به یاد آوري قبل 
از اینكه سراغ اصل موضوع 
براي یك سیماي ساده شده از 

اگر تالش . مطلب را خبوان
كردي و نتوانسيت مطليب را 

.  كنفرا بگريي درخواست كمك
در نتیجه فهمیدن اولیه اي 
كه قبل از امتحان صورت مي 

. گريد باید كامال  خوب باشد
تالش نكن كه در حلظه آخر 

 .مطليب را بفهمي

به خاطر اینكه مطالعه 
اولیه به مقصد به خاطر 

بنابراین . سپردن اجنام نشده
هبرت است كه در دور اول خط 
بكشي و بعدًا موضوع را كامال  

 .فرا بگريي
با این قصد كه باید مطلب 

. را به یاد بیاوري خبوان
یعين براي اینكه درك كين 
موضوع را فعاالنه خبوان و 
خودت را مسئول بدان براي 
اطالعاتي كه الزم است به یاد 

 .آوري
به خاطر اینكه فراموش كردن 

درست . سریع اتفاق مي افتد
بعد از شروع مطالعه اینكه 

 اطالعات براي استفاده از
جدید تالش شود یا فراخواني 
اطالعات صورت گريد و در ذهن 
ذخريه شود تا بعدًا از آا 

 .استفاده شود
حلظات بیشرتي را در زمان 
مطالعه اولیه و توقف كردن 
روي موضوع اختصاص بده و از 
نظر  ذهين خودت را در مورد 
مطليب كه فقط خوانده اي 

فورًا به یاد . امتحان كن
ه فرا گرفته آوردن مطلب تاز

شده اولني قدم ضروري براي 
 حفظ بعدي آن باشد

به خاطر اینكه بیشرتین زمان 
مطالعه بدون صرف انرژي و 
به طور غري فعال براي 
دوباره خواني و نگاه كردن 
به موضوعات فرا گرفته شده 

% ٥٠بیشرت از . گذاشته است
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زمان مطالعه براي فرا 
خواني بگذران تا اینكه 

 از مطالب هنوز ببیين چه قدر
به . یاد  نگرفته شده است

حمض اینكه یاد گرفيت و فورًا 
بعد از آن با به خاطر 
آوردن موضوع خودت را تست 
كردي در فواصل بعدي هم به 

بیشرت . این كار ادامه بده
اطالعاتت را تا حد امكان 

. آا را بنویس. منایان كن
و . گوش كن. به زبان بیاور

رد اويل مو. به آا نگاه كن
براي یادگرفنت مطلب ودیگري 

ز آن مطلب درتوان استفاده ا
.در سواهلاي امتحاني است
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 یك طرح احلمر
 مطالعاتي موفقیت آمیز

ابتدا یك ارزیابي كلي از 
  :كارهاي نامتام

  مرور
متام موضوعات هر مبحث را 
بررسي كن، كارهاي نامتام را 

. به ترتیب اولویت مرتب كن
ي اجنام مدت زمان الزم برا

. دادن هر كدام را ختمني بزن
چه ارتباطي بني نكات ، متون 
و مطالب مكمل وجود دارد؟ و 
در هر مبحث كدام ارزمشند تر 
است؟ چگونه وقت خود را 
میان مطالب خواندني نا 
متام، مرور مطلب و شناسایي 

 مفاهیم اصلي تقسیم مي كين؟
  جدول زمان بندي

ابتدا یك جدول كلي از هفته 
روزها و ساعات باقي ها، 

مانده به هر امتحان را در 
و ساعاتي را كه  . نظر بگري

قطعًا مطالعه امكان پذیر 
 .است  ، مشخص كن

بطور واقع بینانه، كارهاي 
باقي مانده را در ساعات 
مذكور توزیع كن و در این 
برنامه ریزي به نكات زیر 

 :توجه كن
كارهاي بزرگ را به اهداف 

 و زمان كوچكرت تقسیم كرده
الزم براي اجنام گرفنت آا را 

 مشخص كن
زمان اصلي و طوالني تر را 
به مطالب كلي و اصلي 

اختصاص بدهید و از دوره 
هاي زماني كوتاه حد فاصل 

ي هبره جهت مرور و خود آزمای
 در وقت هاي آزاد . بگريید

چون صف ایستگاه اتوبوس یا (
خود به مرور ) مسري كتاخبانه

 .دمطالب بپردازی
ابتدا به كارهاي دشوار و 
سپس انواع آسان تر 

 بپردازید
زماني را براي اسرتاحت در 

متام مدت روز را . نظر بگريید
مترینات . مطالعه نكنید

ورزشي روزانه از امهیت خاصي 
 .برخوردارند

در یك دوره طوالني مدت 
مطالعه به موضوعات خمتلفي 

مكان خاصي را  .بپردازید
نتخاب براي مطالعه كردن ا

تنها به این منظور . كنید
مكاني كه حمركي براي مطالعه 
باشد از آن استفاده 

اگر زمان درس . مناییید
خواندن  در حال رویاپردازي 
هستید  ، براي چند دقیقه 

 راه بروید
تا حد امكان خود را مقید 
كنید تا طبق برنامه تعیني 
شده عمل كنید، به زماایي 
كه از توان مطالعاتي 

كثر برخوردارید توجه حدا
كرده و از تطبیق دادن خود 
با برنامه فرد دیگر اجتناب 

 .كنید
  اولويت بندي
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از صحبت و حبث زیادي و بي 
فایده پريامون مطالعه 
بپرهیزید و سعي كنید بیشرت 

 .عمل كنید
یك ارزیابي واقع بینانه اي 
نسبت به برنامه داشته 
باشید، چه كاري باید اجنام 

ار زمان براي بشود، چه مقد
اجنام آن الزم است و چه 
زماني به پایان خواهد رسید 

 .و سپس آن را اجنام بدهید
مطالب خوانده نشده را به 
صورت مفید تر و موثر 

 .مطالعه كنید
  گرد آوري مطالب 

بعد از آنكه مهه موضوعات 
مشخص شد و یك برنامه ریزي 
كلي صورت گرفت، كار باید 

مشا به این ترتیب . آغاز شود
نسبت به آن چه قرار است 

ام دهید، تصور هبرتي اجن
 .خواهید داشت

  :يد ابتداييد
ابتدا نگاه سطحي به موضوع 
داشته باشید، آن را به 
خبشهاي اصلي و جزئي تقسیم 
كنید و زمان حمدودي را براي 

 .هر یك تعیني كنید
  خواندن

با توجه به وقت تعیني شده، 
مطالعه كنید حيت اگر جمبور 

د فقط به مطالب اصلي باشی
نگاه امجايل بیندازید به این 
ترتیب حداقل  اطالعات حمدودي 

سعي كنید   .بدست آورده اید

با حركت دادن یك قلم یا 
كاغذ در زیر خطوط، سرعت 

 .خود را بیفزایید
  مرور و ياد آوري

مطالب را از طریق خود 
آزمایي فوري در انتهاي هر 
مبحث یا صفحه، یاد آوري 

این عمل سبب پایداري . كنید
بیشرت مطلب در ذهن مشا مي 

حيت اگر مرورهاي بعدي . شود
 .اجنام نگريد

  مرتب كردن
مطالب را به صورت كلي مورد 
بررسي قرار بدهید به این 
ترتیب قبل از متركز بر روي 
تك تك درختان یك جنگل به 

نكات . خود جنگل مي نگرید
اصلي را بر اساس موضوع  

 .مرتب كنید
 دیاگرام، یا طرح هاي جدول

 . كلي ترسیم كنید
  حفظ كردن

وقت خود را با یك مطالعه 
غري موثر تلف نكنید مطالب 
اصلي و عناوین را مرور 

 .كنید
آا را بازگو كنید، 

تا حد ... بنوسید، بگویید
امكان با بكار گريي مهه خواص  

. ، خود را بیشرت تقویت كنید
عمده وقت را صرف تكرار 

 .  مناییدمطالب اصلي
  خود آزمايي

بازبیين كردن موضوعات مورد 
بررسي، ساده،  راحت ، 
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. موقتًا و رضایت خبش مي باشد
و به طور معمول زمان بر 

اگر چه منت یا عبارات . است
خوانده شده آشنا به نظر مي 
آید و ممكن است  فرد را از 

با این . آن نظر راضي كند
آن موضوع ، ... حال فهم 

ر مطالب كايف براي احاطه ب
به جاي آن، فرد . مني باشد

باید راههاي خمتلفي را براي 
خود آزمایي مورد بررسي 

 .قرار دهد
حفظ كردن یكي از قدرمتند 
ترین راهها براي فهم مطالب 

به . و به یاد آوردن آن است
طور مداوم چیزهایي كه اخريًا 

. بسط دهید. آموخته اید
تكرار كنید و به گوش 

 . مناییدخودتان باز گو
  تمرين

سواالتي كه انتظار مي رود 
در امتحان مورد استفاده 
قرار گريند، مترین منوده و در 
حمدودیت هاي معمول زماني كه 
براي جواب دادن به آا 
گذاشته مي شود ، پاسخ 

اصوال  نباید به طراح  .دهید
سواالت اجازه دهید كه در 
جلسه امتحان مشا را غافلگري 

 انتخاب سواالتي را. كند
كنید كه اگر به عنوان طراح 
بودید آا را مطرح مي 

حال براي تركیب . كردید
منودن مفاهیم، جواهباي 
خودتان را در كنار سواالت 

به منظور دست . قرار دهید

یابي به ایده در رابطه با 
حنوه طرح سوال مي توانید به 
آخرین امتحانات برگزار شده 
از مبحث مورد نظر مراجعه 

در عني حال مرور . دمنایی
منودن مطلب با افرادي كه از 
قبل به موضوع مورد نظر 
احاطه دارند، و بكار گريي 
تكنیك هاي موثر در آزمون 

 .موثر است
  پيشنهاد كلي

در زمان مناسب در حمل حاضر 
شوید تا وقت كايف جهت آماده 

سعي كنید . شدن داشته باشد
تا وضعیت آرام و هوشیاري 

 .را بدست بیاورید
از حفظ كردن سریع مطالب در 
دقایق نزدیك به آزمون مهراه 

. دوستان مضطرب بپرهیزید
برگه امتحان را به سرعت 

توجه به . ( مرور كنید
صفحاتي كه ندارید، حنوه 

 ...)فرمت مطلب و
قبل از هر گونه پاسخ، سعي 
كنید موارد مهم را روشن 

زمان خاصي را براي هر .كنید
مشا . دسوال یا خبش تعیني كنی

موظف هستید در زمان تعیني 
شده كه مهه مطالب و سوال ها 

 .پاسخ دهید
  گزينه ايچندبراي سواالت 

دستور العمل را خبوانید و  
كلمات  كلیدي را مشخص 

سواالت آسان را به . كنید
  راسرعت پاسخ داده و بقیه
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براي بررسي جمدد عالمت 
در مورد جواهبا، . بزنید

پس ابتدا تصمیم گرفته و س
به گزینه ها توجه كنید و 
قبل از انتخاب یك گزینه ، 

 مهه را به دقت خبوانید
هدف اصلي هر سوال را در ك 

به منظور جلوگريي از . كنید
اشتباهات خیلي خواندن، هر 
سوال را دوبار تكرار كنید 

 )خبوانید( 
  ارزيابي آزمون

در ابتدا سواالت را خبوانید، 
سپس با ساده ترین سوال 

نید، اگر مطليب در شروع ك
مورد  سواالت بعدي در ذهن 
مشا شكل گرفته، مي توانید 

 .در حاشیه برگه بنویسید
با توجه به آن چه كه سوال 
    از مشا خواسته عمل كنید

به طور مثال مقایسه ( 
قبل ....) كنید، نقد كنید

از پاسخگویي ، جواب را در 
 ذهن طراحي كنید

پاسخ را به طور واضح در یك 
دو مجله بیان كنید، وسعي یا 

كنید ارتباط واضحي را بني 
نكات اصلي در پاسخ  و سوال  

از كلمات . به وجود بیاورید
ختصصي مهان مبحث استفاده 

 .كنید
مهیشه یك زمان خاص را براي 
مرور جمدد و ویرایش در نظر 

 .بگريید
راب اولیه معموال  سبب مي اضط

پاسخ به سواالت بي شود در 

د و مطاليب از دقيت رخ بده
قلم بیفتد كه در ویرایش یك 

 .مسائل كشف خواهد شد
در انتهاي هر پاسخ فضایي 
را اختصاص دهید تا در 
مرحله ویرایش قادر باشید 

 .نكاتي را بیفزایید
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 ي معاونت آموزشرخباا
 مناسب يیشناساه با توجه به لزوم ین نشریدر مشاره اول ا

 حمرتم يدانتشگاه به اعضا يمعاونت آموزشر جمموعه یز يواحد ها
م ین حوزه تصمیخماطبان ا يبطور کلان و ی و دانشجويئت علمیه

 گرفته شد  و اخبار مربوطه واحد هان یاز ا ي برخبه معريف
 ، ي جهت مهکاريا راهآ ي ساختار و برنامه هاحیتشرتا ضمن 

 يموزشآ حمرتم حوزه معاونت نيتعامل هر چه هبرت با خماطبو  يمهفکر
 . گاه باشددانش
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 يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

   با واحد پژوهش در آموزشييآشنا

شتابنده تولید   سرعت 
اطالعات علمي و گسرتش 
روزافزون رشته هاي علوم 
پزشکي در دهه هاي اخري 

 در زمینه از به پژوهشین
آموزش شیوه هاي مناسب 

ن ی نوي، راههاتدریس 
 و ي ،  ارتقائ علميريادگی

 و انیارزیابي دانشجو
هاي الزم جهت  توانایي

برنامه ریزي و ارزشیابي 
ش یش از پیرا بآموزشي 
یکى از .  کنديمشخص م

مرکز مطالعات اهداف عمده 
براى  يو توسعه آموزش پزشک

 و  اساتیدافزایش توامنندى
هاى نوین  آگاهى از شیوه 

آموزشى و کسب مهارت در 
تدریس دانشجویان چه در 
کالس درس و چه در فیلدهاى 

اجنام  ، آموزشى و بالیىن
 يپژوهش در روش ها و راهها

 .  استين پزشکیآموزش نو
وهش در آموزش  واحد پژ

ده است تا در یس گردیتاس
 معاونت ي رسالت اصليراستا
اه که ارتقاء  دانشگيآموزش

 سطح آموزش در يفیک
ق ی باشد از طريدانشگاه م

ت  در اجنام ی و محايمهکار
 ضمن ي آموزشيپژوهشها

برطرف منودن مشکالت و 

 دانشکده ي آموزشيازهاین
 يها و دانشگاه گام مؤثر

ت آموزش یفیرا در ارتقاء ک
، منطقه ي، حمليدر سطح مل

 بردارد ي املللنيب    و يا
و انتقال د ینه تولیو زم

ن حوزه یدانش مربوطه به ا
 ارتقاء ي آتي ساهلايرا ط
عنوان ن واحد به یا.  خبشد

 مرکز توسعه عمل مغز متفکر
 دادن يو در راستا منوده 

 ریزى و  برنامهده جهت یا
 هاى آموزشى اجراى برنامه

 . دارديگام بر م
براى افزایش آگاهى اساتید 
در زمینه مسائل نوین 

عکاس آموزش پزشکى و ان
نظرات اساتید و دستیاران 
و حتلیل مسائل و مشکالت 

هاى  موجود در زمینه فعالیت
 يد پژوهش هایباآموزشى 

د ري اجنام گيمتعدد و کاربرد
 يتهاین اولوی انيیکه تع
 واحد يتهای از فعاليپژوهش

 باشد يپژوهش و توسعه م
ن یج ای چاپ نتانيمهچن
جمله آموزش قات در یحتق

کز منتشر توسط مرکه پزشکى 
و در اختیار متامى اساتید 

 .گريد و دستیاران قرار مى
یازسنجى در خصوص مسائل ن

مبتال به آموزش پزشکى در 
 پژوهش در فرآیند ،کشور 
 یادگريى در نظام -یاددهي

مطالعات و ،  آموزش پزشکى
بررسیهاى بنیادى و 
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 هاي کاربردى در زمینه
توجه و ، يآموزش پزشک

ات حساسیت نسبت به تغیري
 ر ، آموزش پزشکى در کشو

انتشار و تألیف و ترمجه در 
زمینه پژوهشهاى اجنام شده 

 ، هاى آموزش پزشکى و تازه
ارزیاىب و پژوهشهاى کیفى و 
کمى در آموزش پزشکى عمومى 

اجنام ، و ختصصى کشور
پژوهشهاى الزم جهت حل 
معضالت اساسى کشور در 

و  زمینه آموزش پزشکى
 به اى ارائه خدمات مشاوره

از ... و ها  دیگر دانشگاه
 واحد پژوهش يتهایاهم فعال

ن یا.  باشديدر آموزش م
ه ی کلي مهکاريرایواحد پذ

ان و ید و دانشجویاسات
 عالقمند امر پژوهش در نيحمقق

 ياددهی آموزش و يطه هایح
ت مهه ی باشد و ضمن محايم

 مرتبط  يجانبه از پزوهش ها
ن ی نويده ها و راههایاز ا

ن راستا یات در او ابتکار
 . دی مناياستقبال م

 پژوهش يطه هایح از يبرخ
 در آموزش

 آموزش  حنوهپژوهش در: الف
  ينیعلوم باله و یعلوم پا

 ي هاپژوهش در آموزش: ب
 يختصص

آموزش  يچگونگپژوهش در : ج
 مداوم

پژوهش در آموزش : د
   و از راه دورکیالکرتون

 ازهاین نهیزم در پژوهش: ه
 در آموزش وجودم يها تیواولو
 پژوهش در يحمورها از يبرخ

 آموزش
 گروه ها ، ي درونيابیارز  ·   

  ي آموزشيبرنامه ها و دوره ها
آزمون (انی دانشجو يابیارز   ·   

 )ينی باليابیها، ارز
 و يئت علمی هي اعضايابیارز   ·   
 نيمدرس
ئت ی هي اعضايتوامنند ساز   ·   
 يعلم
 ي آموزشي برنامه هايابیارزش  ·   

 آموزش يش ها رويابیارزش   ·   
 ي حرفه امداوم و ارتقاء

 ي آموزشيازهای نيبررس  ·
 ندگان در مقاطع خمتلف ريفراگ

 ي روشهايابی و ارزشيريبکارگ  ·   
  دانشجو حموريآموزش

 ي مهارت هايابی آموزش و ارز  ·
 يارتباط

 ي آموزشيزی برنامه ريروشها   ·
 مناسب

 و ياددهی يروشها يبررس   ·
 يريادگی
ق در یزش و تشوینظام انگ    ·   

 آموزش
 ي برنامه هايبازنگر     ·

  يآموزش
  يو تفکر علم تفکر نقادانه    ·
 انريت از فراگینظام محا     ·
امد ی بر پآموزش مبتين   ·   
 ) عملکرد دانش آموختگانيابیارزش(

 بر جامعه و آموزش مبتين   ·   
 يیآموزش سرپا

 بر حل آموزش مبتين     ·   
  (PBL)مسأله
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 يآموزش اخالق پزشک    ·   
 نه ی هبينیآموزش بال     ·   
 کیآموزش الکرتون     ·   

 ت آموزشیریمد       ·   
  ريیت تغیریمد     ·

 
 در دست يتهای فعاليرخب

 اجنام
 واحد پژوهش در آموزش

 
ن ساختار پژوهش در یه و تدویهت     -   ١

 آموزش
 
 ي و اهداف ساختاري اهداف کلنيیتع      -٢

 واحد
ته پژوهش در آموزش ی اعضاء کمنيیتع      -٣

  يیدانشجو
 پژوهش در آموزش ي شورايراه انداز      -۴

  جلساتيو  برگزار
 و اختصاص منابع به يت بندیاولو      -۵

  واصله يقاتی حتقيطرحها
 ي طرحهاينظارت بر حسن اجرا      -۶

  ير اساس زمان بند مصوب بيقاتیحتق
 مرتبط با يندهاین فرآی و تدونيیتع      -٧

  واحد پژوهش در آموزشنيمراجع
 دوره ها و يم  و برگزاریتنظ      -٨

 و ياز آموزشی مورد نيکارگاه ها
 يپژوهش

 و يئت علمی اعضاء هياطالع رسان      -٩

 يت هایان در مورد فعالیدانشجو
 واحد

 در آموزش  پژوهشي حمورهانيی تع     -١٠

 جامعه و ي واقعيازهایبر اساس ن
 دانشگاه

 ي طرحهاي و بررسيکارشناس    -١١

ک در یدگاه متدولوژی از ديقاتیحتق
 ته پژوهش در آموزشیکم

ت کتاخبانه مرکز و ارائه خدمات یتقو  -١٢

طه ی در حي ختصصي هايیو راهنما
 تابعه، يآموزش به کتاخبانه ها

 ان ی ودانشجويات علمیاعضاء ه
 مرکز در ير واحدهای با سايمهکار -١٣

 يبرنامه ها  تري علمياجرا  ويطراح

 مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش

  ادانشکده
ه اعضاء ی کلي پژوهشيتهایثبت فعال -١۴

 فعال در حوزه آموزش يئت علمیه
ت در کنگره ها، چاپ شرک (يپزشک

ن واحد جهت ارائه ی در امقاالت 
ر هفته پژوهش گزارش ساالنه، شرکت د

 ه ريو غ

 
  
  
 

  يابي و ارزشيزي با واحد برنامه رييآشنا
  

 و يزیواحد برنامه ر
 با هدف ارتقاء يابیارزش

 سطوح يت آموزش در متامیفیک
 ي گروه علوم پزشکيرشته ها

در مرکز مطالعات و توسعه 
 ي راه اندازيآموزش پزشک

ف و ی از وظايبرخ. شده است
ن واحد به شرح یاهداف ا

 :  باشدير میز
مشاركت در هتیه و تدوین  -

 هاي آموزشي  برنامه
طراحي و برگزاري  -

 كارگاههاي آموزشي
 Lessonمشاركت در تدوین  -

Planت علمي  هیا 
طراحي و برگزاري ژورنال  -

 هاي مركز كالب
طراحي و اجراي نیازسنجي  -

 ریزي آموزشي در برنامه
مشاركت در بررسي وضعیت  -

براساس ها  موجود دانشكده
 WFMEهاي  شاخص

World Federation Medical Education 
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مشاركت در تدوین برنامه  -
اسرتاتژیك واحدهاي آموزشي 

 دانشگاه
شناسایي، تدوین و  -

 مستندسازي فرایندهاي كاري
هاي  هتیه و تدوین بسته -

هاي  آموزشي و ارائه یافته
ریزي  جدید در مورد برنامه

 و ارزشیابي آموزشي
كت در بازنگري مشار -

 هاي آموزشي گروهها برنامه
 در اجراي مشاركت -

 ارزشیابي دروني گروه
 آموزشي

ههاي تدریس در كارگا -
 آموزشي مرتبط با آموزش 

اي  ارائه خدمات مشاوره -
هاي خمتلف آموزشي  در زمینه

نظري ارزیابي دانشجو، 
تدوین، بازنگري، اجرا و 

هاي  ارزشیابي برنامه
هاي  كدهآموزشي به دانش

 خمتلف
طراحي و تدوین سیستم  -
بت اطالعات آموزشي ث

 گروههاي 
مشاركت در تدوین اهداف  -

 گروههاي آموزشي
 درونداد و هاي شاخص  طراحي-

 آموزش فرآیند در برونداد
آوري اطالعات در مورد  مجع -

 آموزشي واحدهاي  برنامه
آموزشي دانشگاه و هتیه 

ها و معیارهاي  شاخص
نامه و ارائه ارزشیابي بر

بازخورد و طراحي اقدام 

اصالحي با مشاركت گروههاي 
 آموزشي

ارزشیابي انطباق  -
فعالیتهاي آموزشي با 
اهداف و نیازهاي گروههاي 

 آموزشي
هاي  فعالیتارزشیابي  -

 دیآموزشي، پژوهشي اسات
ارزشیابي روشهاي  -

 ارزیابي دانشجویان
طراحي و ارائه  -

راهكارهاي مناسب براي 
ي ساخنت نتایج ارزشیابي جار

 در هببود روند آموزشي
ارزشیابي و نیازسنجي در  -

كلیه كارگاهها، مسینارها و 
هاي حوزه معاونت  كنگره

 آموزشي
مشاركت در تدوین  -

      يخود سنج هاي برنامه
Self evaluation اعضاء هیئت 

 علمي
طراحي و اجراي  -

هاي ارزشیابي  مكانیسم
 و اساتید در دروس تئوري

 عملي
 سطح ي ارتقايدر راستا

دانش، نگرش و مهارت اعضاء 
 ينه های در زميئت علمیه

  در ششيحمتلف آموزش پزشک
 ٦، ٨٥ماهه اول سال 

ن یکارگاه آموزش با عناو
 ي آموزشيزیبرنامه ر

شرفت ی پيابی، ارزش)دوره٢(
و )  دوره٣ (يلیحتص
 برگزار ي آموزشيازسنجین
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 با توجه به ني مهچن.دیگرد
 اجنام شده ياز سنجیج نینتا
 با ي کارگاه آموزش١٨

 يزیعناوبن برنامه ر
، ي درونيابی، ارزشيآموزش

، OSCE، ي آموزشيازسنجین
PBLيزی، برنامه ر 

 يابیک، ارزشیاسرتاتژ
 ي، مهارهتايلیشرفت حتصیپ

س، ی تدري، رروشهايارتباط
پژوهش در آموزش و طبابت 

 يبرا) EBM( بر شواهد مبتين
 ي طراح٨٥ال اهه دوم سم شش
 .ده استیگرد

  يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکخبار  ا
  

  نخبگان وت ي هدايشورال يتشک  - ۱
 دانشگاهدرخشان   يهااستعداد 

 خنبگان ي شوراهايراه انداز
و استعداد درخشان در 

 کشور به منظور يدانشگاهها
ت هرچه هبرت و فراهم یمحا

ساخنت امکانات پژوهشى و 
عدادهاى است علمى براى

درخشان، در داخل کشور و 
رویه  جلوگريى از مهاجرت ىب

بوده است تا  این استعدادها
ن مراکز و یبا اجياد ا

سازماا و تشکیالتى کامال  
 ختصصى جهت تعلیم و

خنبگان این مرز و   تربیت
بوم گام برداشته و راهى 

 با صرفه براى خدمت به
آینده علمى کشور و 

اى براى سد کردن  وسیله
  مهاجرت خنبگان عاقالنه راه

ت ی هدايشورا. اد گرددجيا
 درخشان يخنبگان و استعداها

 مشاوران يدر کنار شورا
 ي و شورايئت علمیه

 دانشگاه یيمشاوران دانشجو
 مشهد مسئول يعلوم پزشک

 و ي، مهاهنگ، معريفیيشناسا
 يان مین دانشجوی ايريعضو گ

ن شورا با ی انيباشد، مهچن
حفظ و محایت عنایت به امهیت 
 درخشان و ياز استعدادها

به منظور هدایت این 
 ي بالقوه علميوهارين

فعالیت خود را آغاز کرده 
 شکوفاىي ياست تا در راستا

خنبگان و استعدادهاى 
درخشان با توجه به 
امکانات ، نیازهاى مورد 
درخواست دانشجویان  را در 

هاى آموزشى و  جهت برنامه
 پژوهشى مد نظر قرار داده

و به عنوان مرکز دانشگاهى 
براى اجياد قوانني خاص و 
رفع موانع موجود و دادن 

 به ي و علميهالت رفایتسه
 آنان پیشقدم باشد 

 جلسه شوراى مشاوران نياول
خنبگان و  يئت علمیه

استعدادهاى درخشان 
 مشهد يدانشگاه علوم پزشک

 يئت علمیه با شرکت اعضاء
و  مشاورین در حوزه 

ور یدر شهر ى معاونت آموزش
. دیماه امسال برگزار گرد
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ن شورا در چارچوب یا
هاى کالن وزارت  سیاست

هبداشت، درمان و آموزش 
ریزى  پزشکى، رسالت برنامه

براى شناساىي، جذب و پرورش 
استعدادهاى درخشان و 

  اعمال نيخنبگان مهچن
هاى اثرخبش در حفظ  پروژه

یت و پرورش ،محایت، هدا
استعدادهاى درخشان 

 شکوفاىي آنان را يراستارد
دار است و با کمک  عهده

اساتید و صاحبنظران و 
يئت علمیکارشناسا 

ه راهکار یدانشگاه  به ارا
 منظور شناساىي، هبسازى یيها

ت نريوى یو نگهدارى و محا
 . پردازديهاى خنبه  م

ن یه و تدویبا توجه به هت
 يشنهادی پي نامه هاینيآ

 يخنبگان و استعداد ها
ل ین دانشگاه و تشکدرخشا

ئت ی مشاوران هيجلسات شورا
ت ی هداي و شورايعلم

 درخشان و جهت ياستعدادها
 ي شدن برنامه هایياجرا

ن واحد از یمورد نظر ا
 يان دارایه دانشجویکل

 نامه خنبگان و ینيط آیشرا
 درخشان جهت ياستعداد ها

ل اطالعات یا تکمیثبت نام 
بانک خنبگان دانشگاه دعوت 

 يا در زمان مقتض کند تيم
ن یبا مراجعه به دفرت ا
 يواحد در ساختمان مرکز
ل یدانشگاه نسبت به تکم

ا یاطالعات خواسته شده 
 شده ینيالت تعیسهدرخواست ت
 . ندیاقدام منا

   مرکزييته دانشجوي کمي راه انداز- ۲
  

 مرکز با یيته دانشجویکم
ان یهدف آشنا کردن دانشجو

با ساختار و اهداف و 
 مرکز مطالعات يتهایفعال

 يو توسعه آموزش پزشک
ل شده و در حال عضو یتشک

   باشدي ميريگ
 
  پژوهش در آموزشيل شورايتشک   -۳

  

 که پژوهش اساس و یياز آجنا
 يزی هر برنامه ريربنایز

 باشد و ي مي و کاربرديعلم
 رسالت معاونت يدر راستا

 عينی دانشگاه يآموزش
 سطح آموزش در يفیارتقاء ک

ت یق فعالیاز طردانشگاه  
 شده، يزی برنامه ريها
ت و اجنام پژوهش یت، هدایمحا
طه آموزش ی موثر در حيها

 پژوهش ي شورايعلوم پزشک
ت در آموزش در مرکز مطالعا
 يو توسعه آموزش پزشک

 نی جلسه اني اول.ل شدیتشک
 نياون با حضور معشورا 

و  دانشکده ها يشپژوه
 فرتحمل ددر  مرکز نيمسول
برگزار ات مطالع  مرکز
ل ی از تشکيهدف اصل. دیگرد

 و ياست گذاریسن شورا یا
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٦٨ 

 خمتلف ينه هایت در زمیریمد
از مجله توسعه ساختار 
پژوهش در امور آموزش، 

 پژوهشگر ي انسانيوري ننيتأم
جهت اجنام پژوهش و هبره 

ج ی مناسب از نتايبردار
 اجنام شده با يپژوهشها

 يازهای ننيد بر تأمیتأک
ت یفیاء ک و ارتقيآموزش

 يآموزش در مهه سطوح م
 .باشد
ف ین وظای  از مهمرتيبرخ

  :ن شورا  عبارتند از یا
 ، ياست گذاریس     -١

 و  ارائه يزیبرنامه ر
شنهادات الزم جهت اجنام یپ

 مرتبط با يقاتی حتقيطرحها
آموزش با توجه به اهداف 

  دانشگاهيآموزش
 يق اعضایب و تشویترغ   -٢
 انی و دانشجويئت علمیه

 يجهت  ارائه طرحها
  ي در راستايقاتیحتق

 آموزش در يفی کيارتقا
 سطوح خمتلف

ست ین لی و تدويبررس     -٣
 پژوهش در يت هایاولو

 خمتلف يآموزش در گروهها
 و دانشکده ها و يآموزش
  اجنام آايچگونگ

ان یارائه مشاوره به جمر - ٤
 ي پژوهشيطرحها

 جهت يزیبرنامه ر  - ٥
 دوره  کارگاهها ويبرگزار

از به منظور ی مورد نيها
 يقاتی حتقيارائه طرحها

 و گزارش يمناسب و کاربرد
 قات اجنام شده یج حتقینتا

 ني جلسات مشرتک بيبرگزار - ٦
 ي آموزشياعضاء گروهها

 خمتلف جهت يدانشکده ها
ب یت ها و ترغین اولویتدو

 ي هايآنان به اجنام پژوهش
  يآموزش

 يابی و ارزيبررس     -٧
 ارسال شده يژوهش پيطرحها

ا رد یب یبه شورا و تصو
 يهاتیآا بر اساس اولو

 موجود 
   مرکز مهارتهاي بالينييراه انداز - ۴ 

  

یكي از ویژگیهاي آموزش 
علوم پزشكي لزوم آموزش 
تعداد زیادي از مهارهتاي 
عملي و ارتباطي در كنار 

 و نظري شناخيتحیطه هاي 
 داده   حمققان نشان. است

س و یراحل تدراند كه بني م
مراحل یادگريي تفاوت زیادي 
وجود دارد، از طريف پژوهش 
ها در مورد یادگريي 
مهارهتاي بالیين نشان داده 
اند كه دانشجویان در 
برخوردهاي اولیه خود با 
بیماران اضطراب دارند، 
اگر دانشجو مترین كايف 
نداشته باشد ترس از شكست 
و اشتباه کردن مانع 

.  شودعملكرد درست وي مي
این مطالعات باعث شد كه 
دانشگاهها به دنبال روش 
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٦٩ 

صحیح آموزش مهارت ها 
در دو دهه گذشته . باشند

مراكز متعدد آموزش 
مهارهتاي بالیين در دانشكده 

. هاي پزشكي تاسیس شده است
ابتكار تاسیس این مراكز  
با دانشكده هاي طرفدار 
نظریه یادگريي مبتين بر 

 Problem-Based(مساله 
Learning(تا چند . بوده است

سال پیش ، سابقه وجود چنني 
مراكزي در ایران تنها 
بصورت اتاق هاي پراتیك در 

. دانشكده هاي پرستاري بود
 معاونت ١٣٧٨از سال 

آموزشي و امور  دانشگاهي 
وزارت هبداشت، درمان و 
آموزش پزشكي طي یك برنامه 
ریزي ملي  به تشویق و 

س محایت دانشگاهها به تاسی
هدف . چنني مراكزي پرداخت

عمده مراكز آموزش مهارهتاي 
بالیين شبیه سازي یك حمیط 
بالیين است، بطوري كه 
بتوان آموزش مهارهتاي 
بالیين را كنرتل و مترین 

بدیهي است این مراكز . كرد
فقط مكمل حمیط بالیين واقعي 
هستند و به هیچ عنوان جاي 

 .آن را مني گريند
وسایل دانشجویان به وسیله 

مسعي بصري و رایانه اي، 
مستندات موجود، مدل هاي 
شبیه سازي شده و 
سناریوهاي بالیين موجود در 

به پرورش ، مرکز مهارت ها

مهارهتاي بالیين مي 
از مجله مزایاي . پردازند

این مراكز، كنرتل یادگريي ، 
امكان تكرار مهارهتا در 
حمیط امن، قابل پذیرش بودن 

 باه بدلیل وابستهاشت
 كاهش ينبودن به بیمار

اسرتس، یادگريي استاندارد و 
خود آموزي و یادگريي فعال 

 .مي باشد
در این مراكز عالوه بر 
آموزش مهارهتاي بالیين و 
ارتباطي مي توان در آموزش 
مداوم پزشكان، حتقیقات 
آموزشي خود آموزي، تولید 
مواد كمك آموزشي، برگزاري 

 OSCEامتحانات عملي مانند 
 .ره جستنیز هب

سازمان جهاني آموزش پزشكي 
 نیز در مستندات  WFMEیا 

 برنامه آموزش يخود برا
پزشكي عمومي ، توجه خاص 
به یادگريي مهارهتاي بالیين 

 .منوده است
مهارهتاي بالیين حول و حوش 
یكي از حمورهاي مهارهتاي 
ارتباطي و گرفنت شرح حال، 
معاینه فیزیكي و مهارهتاي 

(  عملي مربوط به اقدامات
. است) تشخیصي یا درماني 

طرح تاسیس مرکز آموزش 
مهارهتاي بالیين در دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد در سال 

 گذشته ارائه و مقدمات يها
اجرایي آن در دانشگاه 

اقدامات بسیار  فراهم شد،



دو فصلنامه افق توسعه و آموزش پزشکی                                                                                 
   مشاره اول –سال اول 

                 

    

ش 
وز
آم
ه 
سع
تو
و 
ت 
عا
ال
مط
ز 
رک
م

کی
زش
پ

 

 

٧٠ 

ک سال یارزمشندي در طي 
گذشته  در خصوص تامني 
وسائل و جتهیزات مورد نیاز 

عددي در و نیز جلسات مت
خصوص  حنوه حضور دانشجویان 
و نیز ارائه مهارهتا، با 

ئت یحضور اساتید حمرتم ه
از . علمي برگزار گردید

 تسریع در ٨٥ابتداي سال 
راه اندازي مرکز بطور جدي 
در اولویت كاري معاونت 
آموزشي قرار گرفت و مرکز 
مطالعات و توسعه آموزش 
پزشكي موظف به پیگريي و 

اه اندازي متهید مقدمات ر
شد پس از تشكیل هسته 
مركزي كمیته راه اندازي 
در مرکز مطالعات و تدوین 
برنامه زمانبندي ، بازدید 
از مراكز مشابه در سایر 
دانشگاهها، جلسات 
كارشناسي با حضور اساتید 
مدعو در حمل مرکز مطالعات 

 . برگزار گردید
مهزمان با قطعي شدن حمل 
مرکز در ساختمان سابق 

و تشكیالت واقع در بودجه 
بیمارستان قائم، عملیات 
تعمري و جتهیز مرکز شروع 

هم اكنون با امتام . شد
عملیات ساختماني و نیز 
تدوین مستندات آموزشي 

ئت علمي یتوسط اعضاء حمرتم ه
دانشگاه و نیز هتیه برخي 
از مدل ها و مانكن هاي 
مورد نیاز امیدوارمي به 

 شاهد حول و قوه اهلي
ز فوق باشیم ، افتتاح مرک

مي تواند قدمي بزرگ  كه 
در ارتقاء آموزش پزشكي در 

 .دانشگاه باشد
 

  
  
  
  
 

   واحد آموزش مداوم هاي برنامه
  

واحد آموزش مداوم در  
راستاي مكانیزاسیون و 
تكمیل بانك اطالعاتي جامعه 

 با ٨٥پزشكي از دي ماه 
دادن فراخوان جهت مشمولني 

آوري و ثبت  حتت پوشش به مجع
یه مدارك و مستندات كل

مربوط به پنج ساله سوم 
آموزش مداوم كلیه مشمولني 
اقدام منوده كه نتیجه آن 
صدور گواهي ایي از نیمه 
خرداد ماه به صورت 
مكانیزه بوده كه تاكنون 

 نامه   گواهي٢٤٣٣بیش از 
 .صادر كرده است

 با توجه به دستورالعمل 
جدید صدور گواهي مشمولیين 

ل از كه هنوز پنجسا
التحصیلي ایشان سپري  فارغ

نگردیده جهت اخذ پروانه 
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٧١ 

اشتغال به كار نیاز به 
ارائه امتیازات آموزش 
مداوم نداشته و در پایان 
پنجسال پس از 

در زمان (التحصیلي  فارغ
نسبت به ) متدید پروانه

  امتیاز اقدام ١٢٥ارائه 
در مورد متخصصیين  .منایند مي

كه قبل از دوره ختصص كسر 
تیازات آموزش مداوم ام

اند دانشگاه علوم  داشته
پزشكي با اخذ تعهد نسبت 

 ایي  نامه به صدور گواهي
اقدام منوده و در 

نامه ایي به نظام  گواهي
پزشكي موضوع تعهد نامه را 

مناید و مهچنني  اعالم مي
امتیازات فاصله خامته دوره 
پزشكي عمومي و شروع دوره 
دستیاري تا سقف یكسال 

 باشد ل خبشودگي ميقاب
 

شمني مهایش كشوري آموزش ه
 اسفند ١٧ لغایت ١٥پزشكي 
 در كرمان برگزار ٨٥ماه 

موضوع اصلي این . گردد مي
مهایش ارزشیابي آموزشي 
بوده و حمورهاي آن عبارتند 

 :از
 هاي ارزشیابي  مدل-
هاي   ارزشیابي سیستم-

 آموزشي
  ارزشیابي پیشرفت حتصیلي-
زشي در  نقش ارزشیابي آمو-

 اصالح نظام آموزشي
  فرا ارزشیابي-
هاي موفق در   جتربه-

 ارزشیابي
 

جهت كسب اطالعات بیشرت به 
 .سایت مهایش مراجعه منایید

 mecongress.kmu.ac.ir Website: 

8th  mecongress@kmu.ac.ir Email:                  
mecongress@kmu.ac.ir

  
  

  ۸۵آموزش مداوم در شش ماهه دوم سال  يامه هابرن
  

 *مهر*
  II مدون بیماریهاي قلب و عروق -١

  ۶/٧/٨۵   
  )١( مدون هبداشت باروري -٢

  ٢٧/٧/٨۵   
  
  

mailto:mecongress@kmu.ac.ir
mailto:mecongress@kmu.ac.ir
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  *آبان*
  Iناسي دهان و فك و صورت ش  مدون آسیب-١

  ۴/٨/٨۵   
      IIشناسي دهان و فك و صورت   مدون آسیب-٢

  ۵/٨/٨۵   
                                           كنگره سراسري بیهوشي و احیاِء-٣

       ١٢/٨/٨۵ و ١١، ١٠
   مدون بیماریهاي پلك-۴

  ١١/٨/٨۵   
  ٢ مدون روانپزشكي -۵

  ١٧/٨/٨۵   
  )٢(زشكي كودكان  مدون دندانپ-۶

  ١٨/٨/٨۵   
   مدون سرطان ختمدان-٧

  ١٨/٨/٨۵   
/١٨    )١زئونوزیس ( مدون بیماریهاي قابل انتقال بني انسان و حیوان-٨
          )Bهپاتیت (ها   مدون هپاتیت-٩

  ٢۴/8/٨۵   
  ٢۵/٨/٨۵     مدون دارو درماني درد و اختالالت روماتوئیدي-١٠
   مدون اندودنتیكس-١١

  ٢۵/٨/٨۵   
  ٣٠/٨/٨۵    خیم آنوركتال و انسداد روده  مدون ضایعات خوش-١٢

  
  *آذر*

                                                     ها و تروماي گردني  مدون توده-١
١/٩/٨۵   
كارگاه و كاربرد ( مدون الپاراسكوپي و استاپلر در جراحي -٢

   ٢/٩/٨۵            )استاپلر در جراحي
  دون دندانپزشكي م-٣

  ٢/٩/٨۵   
  )٣( مدون پروتز -۴

  ٣/٩/٨۵   
   مدون كلیات و مباحث سونوگرايف-۵

  ۶/٩/٨۵   
  اسكن تي  مدون كلیات و مباحث سي-۶

  ٧/٩/٨۵   
  MRI مدون كلیات و مباحث -٧

  ٨/٩/٨۵   
  ٨/٩/٨۵    )هیپرتانسیون شریاني( مدون فشار خون -٨
   مدون بیماریهاي عفوني پوست-٩

  ٩/٩/٨۵   
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   مدون كلیات رادیولوژي-١٠
  ٩/٩/٨۵   

  ١٠/٩/٨۵     مدون تومورهاي خوش خیم و بدخیم پوست-١١
                                                  مسینار دو روزه پزشكي قانوني-١٢
١۵-١۴/٩/٨۵   
  ٩/٨۵/١۵    Iهاي جدید پاتولوژي آزمایشگاهي   مدون تكنیك-١٣
  ٩/٨۵/١۶    HPLCلوژي و هاي جدید پاتو  مدون تكنیك-١۴
   مسینار ارتوپدي اطفال-١۵

  ٢٢/٩/٨۵   
  Breast مدون -١۶

  ٢٢/٩/٨۵   
  )٣( مدون بیماریهاي مغز و اعصاب -١٧

  ٢٣/٩/٨۵   
  ))١(سل ( مدون ریه -١٨

  ٢٩/٩/٨۵   
   مدون بیماریهاي دهان-١٩

  ٣٠/٩/٨۵ 
  

 *دي*
  )١( تغذیه -١

  ۵/١٠/٨۵   
  ها  مدون بیماریهاي خون و بدخیمي-٢

  ۶/١٠/٨۵   
  )۵( مدن كودكان -٣

  ٧/١٠/٨۵   
   مدون رادیولوژي دهان و فك و صورت-۴

  ٧/١٠/٨۵   
                                                       و نقص اميين اكتسابي ناشي از آنHIV كنفرانس علمي آلودگي به -۵
                      )            اورژانسها و بیماریهاي مهم(ریه  مدون -۶

                                                     
١١/١٠/٨۵   
                                                    )٣( مدون كلیه -٧

١٢/١٠/٨۵   
                                                    I مدون روماتولوژي -٨

١٣/١٠/٨۵   
                                                     )٢(ریز و متابولیسم  ونن غدد در مدو-٩

١۴/١٠/٨۵   
                                                   ها  مدون آنزمي-١٠
٢٠/١٠/٨۵   
                                                   دون بیماریهاي نورو افتاملولوژي م-١١
٢١/١٠/٨۵   
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                                                  ه ناتال و ناهنجاریهاي مادرزادي مدون تشخیص پر-١٢
٢١/١٠/٨۵   
                                                  )٢( مدون بیماریهاي عفوني -١٣
٢٨/١٠/٨۵   

  
 *بهمن*

  )١( مدون بیماریهاي خون در اطفال -١
  ٢/١١/٨۵   

  ٣/١١/٨۵    پرتانسیون و نارسایي قلب و كلیه در اطفال مدون هی-٢
       )٢( نوزادان -٣

  ۴/١١/٨۵   
ها،  هاي هبداشيت اولیه دهان و دندان، مسمومیت  مدون مراقبت-۴

   ۵/١١/٨۵  ارتوپدي اطفال     
       )٢( مدون بیماریهاي سیستم تنفسي اطفال -۵

  ۶/١١/٨۵   
                                                     خاهلاي مالنوستیكي و عروقي مدون -۶

١١/١١/٨۵   
                                                     مدون بیماریهاي ناخن-٧

١٢/١١/٨۵   
                                                      پزشكي  كنفرانس علمي یك روزه حنوة برخورد با بیماریهاي چشم-٨
                                                    )هاي دستگاه گوارش عفونت (۴اسي شن  مدون باكرتي-٩

١٧/١١/٨۵   
                                                    )هاي نوپدید و بازپدید نگلا(اي   مدون بیماریهاي تك یاخته-١٠
١٨/١١/٨۵   
                                                     قاد خون مدون كارگاه انع-١١
١٩/١١/٨۵   
                                                     ۶ مدون فوریتهاي -١٢
٢۵/١١/٨۵   
                                                     مدون دارو درماني اختالالت عصيب -١٣
٢۵/١١/٨۵   
                                                    ارو درماني بیماریهاي عفوني مدون د-١۴
٢۶/١١/٨۵   
  هبمن ماه      عضالني–املللي تومورهاي سیستم استخواني   كنگره بني-١۵

  
  *اسفند*

  ٢/١٢/٨۵     مدون بیهوشي در جراحیهاي مغز و اعصاب و چشم-١
        مدون دردهاي مزمن-٢

  ٣/١٢/٨۵   
       مدون بلوكهاي عصيب -٣

  ۴/١٢/٨۵   
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  )٢( مدون بیين -۴
  ٨/١٢/٨۵   

        مدون عفونت گوش میاني-۵
  ٩/١٢/٨۵   

                                                   )١(اریها و اختالالت دهان  مدون بیم-۶
١٠/١٢/٨۵   
                                        كنفرانسهاي ماهیانه اجنمن پوست-٧
       ١/١٢/٨۵لغایت٢/٣/٨۵
                                                   )٢( مدون اعصاب -٨

١۵/١٢/٨۵   
                                                    مدون پاتولوژي ریه-٩

١۶/١٢/٨۵   
                                                 پاتولوژي ناحیه مدیاسنت، خلف صفاق و حفرات سروزي     مدون-١٠
١٧/١٢/٨۵   
                                                                                    هاي شایع خراسان  مسینار یك روزه مسمومیت-١١
٢۴/١٢/٨۵
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  : در جهان يآموزش پزشک
 تازه ها معريفبه  ن خبشیدر ا

نار و ی مسيبرگزار  ،و اخبار
تبط با آموزش  مريدوره ها

گر امور یو د در جهان يپزشک
ت ی از مجله سايآموزش پزشک

. م پرداختی خواهنرتنيتی ايها
 ي برخن مشاره به معريفیدر ا

نه ید در زمی مفيت هایسا
ان به ی آموزش دانشجويها

در ان یخصوص آموزش دانشجو
 مي پردازيم يعلوم پزشکگروه 

: 
  

org.nass-acme.www://http  
احتادیه آموزش مداوم گاه یپا

ین احتادیه  ا ;يجامعه پزشک
هاي مناسب  در جهت اجياد فرصت

اي  براي توسعه توامنندي حرفه
کارشناسان آموزش مداوم 
پزشکي، به منظور هببود 

, پیامدهاي خدمات سالمت
 مطالعه. کند فعالیت مي

مقاالت این نشریه براي 
کارشناسان آموزش مداوم 

 .اشد بي ممفید
 

/cimc/edu.uncc.www://http  
 يها کتاخبانهپایگاه اجنمن 

 که زیر ;  امریکايکاجل پژوهش
 ي از اجنمن کتابداريا جمموعه

 در این پایگاه، .آمریکا است
 مهم که يها سایت  فهرست از وب

مورد استفاده حمققني در 
شده باشد، ارائه  يآموزش م

از مجله آدرس . است
 معترب در زمینه يها پایگاه
، يرزشیاب و ايارزیاب

 تدریس، يها مدیریت آموزش،روش

  ي آموزشياستانداردها
  

inform/ua.lviv.meduniv.www://http
html.studlinks/  
 يمنابع آموزش جهت يگاهیپا

  ،دانشجویان علوم پزشکي
 استفاده جهتپایگاه فوق 

 بودهشکي دانشجویان گروه پز
و در بردارنده فهرست جمموعه 

هاي مفید براي  از پایگاه
, هاي خمتلف آموزش رشته

هاي پزشکي، دروس  اجنمن
هاي موليت  الکرتونیکي، جمموعه

 ني مهچن. باشديه مريغمدیا و
 توان يم,  این سایتدر

هاي مفیدي را  فهرست پایگاه
براي هتیه متون کمک آموزشي 

یدا یا دریافت مقاالت مفید پ
 .منود
 

ndabbagh/edu.gmu.classweb://http 
h.design_instruct/IDKB/Resources/  

 یک دوره ي اجنام طراحيبرا
 به  امجايلي، مروريآموزش

صفحات خمتلف پایگاه فوق 
در این . داشته باشید

 از يپایگاه، که توسط یک
 ي آموزشياساتید طراح

 يانداز دانشگاه میسون راه
 ي ارزمشند، جمموعه بسیار شده

 ياز مطالب مربوط به طراح
 . شود ي ارائه ميآموزش
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/uk.ac.open.jime-www://http  

 يها  رسانهياگر به طراح
 آموزش ي برايتعامل

توانید به منت  عالقمندید، مي
 Journal of Interactiveکامل مقاالت 

Media in Education طریق  از
آدرس فوق بطور رایگان دست 

 .یابید
  
.simulators/com.nyerrn.www://http 
ه رسانه یگاه جهت هتین پایا

 ارائه ي برايمناسب آموزش
این . در کالس درس است

ها، خبصوص اگر از نوع  رسانه
 و به صورت ي شنیدار-يدیدار
 باشند، ارزش يتعامل
 و  جتسم ذهيني برايفراوان

رد موضوع  هبرت در موعیين
 نيمهچن. تدریس خواهند داشت

 يدر این پایگاه فهرست مفصل
 يها و منابع از سایر پایگاه
 در Simulatorکه به عنوان 

 مفاهیم پایه و يیادگري
تواند  ي مي علوم پزشکبالیين

به کار رود، ارائه شده 
 از این منابع يبسیار. است

به صورت رایگان، قابل 
تواند به  ياستفاده است و م

عنوان مکمل کالس درس و یا 
، مورد ي عمليها در کالس

استفاده دانشجویان قرار 
 .گريد
  

devel/vlibrary/ipt./Edu. byu.://http 
htlm.theories/oper  

اطالعات ,  این پایگاه
ارزمشندي در اختیار حمققني 
آموزش پزشکي که عالقمند به 
مطالعه برنامه درسي هستند 

 که و نیز معلمني گروه پزشکي
خواهان طراحي دقیقرت و 

, باشند تر دروس خود مي علمي
  .دهد قرار مي

   
org.programevaluation.www://http  

 برنامه يدر پایگاه ارزشیاب
 يوابسته به مرکز منابع علم

اطالعات  معلمان نیویورک
 در مورد مفاهیم و يارزمشند

 برنامه به يه ارزشیابحنو
 استفاده يزبان ساده برا

. معلمان ارائه شده است
 ارائه مطالب، انعالوه بر 

 يها العمل-وجود دستور
 تدوین طرح ي براياجرای

، هتیه ماتریس يارزشیاب
ها،  ، و حتلیل دادهيارزشیاب

 این پایگاه يها از ویژگي
 .است
  

eet/edu.sdsu.coe://phtt 
در این پایگاه ، 

 يدائرةاملعارف تکنولوژ
 به صورت چند يآموزش
.  استي قابل دستیابيا رسانه

 که گاهیپااستفاده از این 
وابسته به دپارمتان 

 دانشگاه ي آموزشيتکنولوژ
) San Diago(دیگو   سنایاليت

به درک هبرت مفاهیم ، باشد مي
 . دمنو کمک خواهد يآموزش
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ca.utoronto.cme.www://http 

 دراین پایگاه جتارب           
علمي و اجرایي مرکز آموزش 
مداوم پزشکي دانشگاه 
تورونتو کانادا ارائه شده 

حنوه طراحي برنامه . است
آموزش مداوم، منابع مناسب 
در مورد روشهاي ارائه و 

 آموزش ارزشیابي برنامه هاي
مداوم و دوره هاي در حال 

گاه در اجرا در این دانش
شده  معريف پایگاه مذکور

    .است
                                     

                       
                               

ca.utoronto.med.cre://http  
  گاه مربوط بهین پایا       

ي آموزشي مرکز پژوهشها
دانشگاه تورونتو کانادا 

ضمن معريف اسرتاتژي بوده که 
و برنامه هاي حتقیقاتي خود، 
حاصل خبشي از دوره ها و 
گردمهایي هاي آموزشي مرکز 
را به صورت چند رسانه اي 

در اختیار ) فیلم و اسالید(
مهه عالقمندان قرار داده 

 . است
net.emtech.www://http  

این پایگاه مشتمل بر بیش 
 منبع علمي و ١۵٠٠٠از 

هاي  مقاالت متعدد در زمینه
تواند  خمتلف آموزش است که مي

مورد استفادة مدرسني و 
 . دانشجویان قرار گريد

  
        org.amee.www://http  

 ي آموزش پزشکگاه اجنمنیپا 
 يگاه هایاروپا که از پا

د در یار مفیمعترب و بس
ا ی در دنينه آموزش پزشکیزم

  است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ياژه نامه آموزش پزشکو

ه در  یدر هر مشاره از نـشر     
ــع  ــه  س ــسمت واژه نام  يق

شه و کـاربرد    یخواهد شد ر  
ج ی را ي از واژه ها   يتعداد

 يو مرتبط با آموزش پزشـک     
ح داده یبــه اختــصار توضــ

 .شود
 Clinical Skill center 

مرکز مهارهتاي بالیين 
)CSC( :  حمیطي شبیه سازي

شده و ساختارمند و مهچنني 
 آموزش يامن و مطمئن برا

 .مهارت بالیين
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Educational Program 

برنامه آموزشي معموال  
سندي مكتوب است كه 
هدفهاي كلي به هدفهاي 
دقیق و بازده هاي یك 
دوره حتصیلي در سطح مشخص 

مهچنني . را نشان مي دهد
د حمتوي، روش یبرنامه با

 تدریس و یادگريي، هاي
فرآیند و معیارهاي سنجش 
و واحدهاي حتصیلي 

...) اختیاري و اجباري و(
 فراگريان به وضوح يرا برا

 .مشخص كند
 

Efficiency  
میزان دستیابي به هدف 

مورد نظر در مقابل منابع 
 مصرف شده

 
                   
 Formative evaluation              

 عبارت :  تكویينيابیارزش
یادگريي   از ارزشیابي

دانش آموزان كه هدف اصلي 
 به آنان جهت  آن كمك

شناخت و هببود مهارهتا، 
دانش مهارهتا و توانایي 
            .هایشان است

                       
                         

          
Pear review                               

 عبارت است : مرور مهتایان
از ارزشیابي كردن كار 

 مهكاران به صورت حرفه اي
                       
  Learning outcomes                      

بازده : بازده هاي یادگريي

یادگريي دانشجویان عبارت 
است از دانش، مهارت ها و 
توانایي هایي كه وي پس 
از گذراندن یك دوره 

اثر آموزش عايل و صرفًا در 
فعالیتهاي برنامه ریزي 
. شده آموزشي كسب مي كند
                       
                       
    
                       
                       
. 

Port Folio                              
دانشجو : ارائه جمموعه كار

 نشان دادن توانایي يبرا
ها و پیشرفت كار خود، 
مثاهلا و مواردي از جریان 
كارخود را در طول ترم در 
اختیار معلم قرار مي 

این روش بر اساس . دهد
ثبت جامع متامي وقایع 
مهراه با مداركي از مجله 
ارزیابي هاي كتيب، كتابچه 
كارورزي، داده هاي بالیين 
پرونده  بیمار و غريه مي 

پورت فولیو بیشرت . باشد
 سنجش عملكرد هاي يبرا
چندان ي یادگرينده قبل
ت یست و بر موفقید  نیمف

 هاي كلي دانشجو تاكید
                                       .     دارد

                       
    
 

 :منابع
آموزش علوم  . عزیزي فریدون  -١

انتـشارات معاونـت    . پزشكي
ــور   ــي و امــــ آموزشــــ

 ١٣٨٢دانشجویي،
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پزشك عمومي  . یزداني شهرام  -٢
انتــــشارات . ندر ایــــرا

ــكي و   ــوم پزش ــشگاه عل دان
خدمات هبداشيت درماني شـهید     

 ١٣٨۵هبشيت، 
 

. حممـــدي رضـــا و مهكـــاران -٣
ارزشیابي كیفیت در آمـوزش     
ــازمان   ــشارات س ــايل، انت ع

 ١٣٨۴سنجش آموزش كشور،
 
 
 

  ي در آموزش پزشکجي رايه هايفرض

 يئت علمیاز اعضاء حمرتم ه
ز  تقاضا یان عزیو دانشجو

ن یه با ا شود در رابطيم
 منودهه ها اظهار نظر یفرض

و پاسخ خود را با استناد 
 اجنام شده به يهایبه بررس

، ندیدفرت جمله ارسال فرما
 مشا در جمله منتشر يپاسخها

 . گردديم
 . است يريادگی آموزش مهان - ١

، يوه آموزشین شیولرتمتدا
ک معلم در مقابل ی حضور
 يان می از دانشجويگروه

 روش نیباشد و متداولرت
  ويس کالسی تدريآموزش

 ي بر سخنرانآموزش مبتين
ن ی ايحيه تلوینظر. است

 است که دانش از فرد با
 از يمعلومات به گروه

 بدون معلومات انريفراگ
تا  شود ،که يمنتقل م

اس با پر ی ق قابليحدود
و کردن سطل با آب است 

ن است که یتصور بر ا
 يتهایان در فعالیدانشجو
د قادر خونده ی آيحرفه ا

 ين دانشهایبه ادغام ا
راکنده هستند و در پ

ن مواجه  که با آيمسائل
  استفادهیيتوانا شوند يم

 نظر مشا. از آا را دارند
 ست ؟یچ
 يري فراگيبسرت مناسب برا - ٢

 .ت است یحائز امه
س یج با تدریآموزش را

 م شروع و با توايلیمفاه
 يوپالوژیزیه و فیعلوم پا

ادامه  ينیقبل از علوم بال
 از يدانش جدا. ابدی يم

مهارهتا و نگرش ها آموزش 
ان ی شوند و در پايداده م
 آنچه را سيتیان بایدانشچو

ق یکه آموخته اند از طر
ماران یکار کردن با ب

د ی در هم ادغام منايواقع
 شود که ي فرض منيو چن
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ارائه اطالعات جهت کسب 
ت ی کاربرد آن کفایيتوانا

 اتد اطالعیبانا ی کند آيم
ت خاص ارائه ی در موقرا
 ست؟ی نظر مشا چ.دنده
شرت آموزش داده یهر چه ب - ٣

شرت فرا یان بی، دانشجوشود 
  .ندريگ يم

شرت آموزش داده یهر چه ب
 يو اطالعات جامع ترشود 

ن ایار دانشجویدر اخت
شرت یبز یآا ند ريقرار گ
 نظر مشا .ندري گيفرا م

 ست ؟ یچ
ک دانشجو ی دی از د- ۴

 گذراندن یيتوانات یموفق
ان ی دانشجو.امتحانات است

 را که برنامه يکار
 خواهد ي از آا ميامتحان

 ي دهند براياجنام م
ان برنامه یدانشجو
 مهان برنامه يامتحان
 يد برایو شا است يآموزش

 نيهم مه يت علمایاعضاء ه
نظر مشا . گونه باشد 

 ست؟ یچ
 

 مشتق يريادگی از يابی ارز- ۵
  از يريادگیو   شوديم

 ست ؟ی نظر مشا چ .يابیارز
 

  چاپ در مجلهي نگارش مقاله برايراهنما
  

از نویسندگان حمرتم مقاالت 
 شود نکات زیر را يتقاضا م

در هتیه و تنظیم مقاالت 
 دقیقًا رعایت ارسايل

 :فرمایند
 ي جمله فارسي زبان رمس-١

 .است
 مقاالت باید نتایج -٢

ا ی   نو ي پژوهشيفعالیتها
 مفید و ي کاربرديافعالیته

ا خارج ی داخل يمؤثر پژوهش
در علوم آموزش از کشور 

 . باشديپزشک
 باید به مقاالت ارسايل-٣

ترتیب از خبشهاي زیر تشکیل 
 :شده باشد

 عنوان کامل :صفحه اول 
به ) خط٢حداکثر(مقاله 

قلم لوتوس پررنگ  (يفارس
قلم تاميز (يو انگلیس) ١۶

 نام نویسندگان -) ١۴پررنگ 
قلم (يطور کامل به فارسبه 

 يو انگلیس) ١٢لوتوس پررنگ
نام ) (١٠تاميز پررنگ (

نویسنده عهده دار مکاتبات 
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، نام )با ستاره مشخص شود
مؤسسه متبوع هر یک از 

قلم لوتوس (نویسندگان 
 کامل ينشان ): ١١پررنگ 

نویسنده عهده دار مکاتبات 
، مشاره تلفن شامل آدرس پسيت

و ) فکس(متاس، مشاره دورنگار 
پست (    پیام نگار ينشان

 )يالکرتونیک
 عنوان کامل :صفحه دوم

، چکیده يمقاله به فارس
قلم لوتوس پررنگ  (يفارس
، )  واژه٣٠٠حداکثر ) (١٢

قلم  (ي فارسيکلمات کلید
 )١١لوتوس پررنگ 

عنوان کامل مقاله به 
 ي، چکیده انگلیسيانگلیس

قلم تاميز پررنگ (
، )  واژه٣٠٠حداکثر )(١١
قلم  (ي انگلیسيلمات کلیدک

حداقل پنج ) (١٠تاميز پررنگ 
 )واژه

 هتیه ،  در روش:يصفحات بعد
رعایت  تنظیم و ارسال مقاالت
  :ترتیب زیر الزامى است

چکیده  - ٢ عنوان مقاله  -١
مواد و  -۴ مقدمه - ٣مقاله
 -٧ حبث -۶    ها یافته - ۵  ها روش

 تشکر و قدرداني - ٨گريي نتیجه

 منابع - ٩

مقدمه و بدنه : ١تبصره  
 آن ي مقاله تا انتهاياصل

 يباید به صورت دوستون
 .باشد

شکلها و جدوهلا، : ٢تبصره 
درون منت مقاله و با کمرتین 
فاصله ممکن نسبت به حمل مورد 

 .اشاره قرار گريد
 خمتلف مقاله يخبشها: ٣تبصره 

 اعداد و  متوايليبا مشاره ها
زیرخبشها با دو مشاره از هم 

 ستون يدا شوند و از ابتداج
و بدون رها منودن فاصله و 

) Bold(با قلم لوتوس پررنگ 
اندازه قلم .  گردندحروفچیين

 به ي به فرعياز عناوین اصل
 در ١٠ تا ١۴ترتیب از مشاره 
 . نظر گرفته شود

الزم است مراجع به : ۴تبصره 
ترتیب ظهور در منت مقاله، 
فهرست شوند و تعیني منابع 

با ذکر مشاره در داخل در منت 
 . استيکروشه ضرور
شیوه نگارش : ۵تبصره 

مشخصات مراجع به قرار زیر 
 : باشديم

 و ينام خانوادگ: کتاب) الف
، )نویسندگان(نام نویسنده 

عنوان کتاب، نام مرتجم، 
 نشر، ناشر، حمل نوبت چاپ،

 مشاره صفحه تاریخ انتشار،
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 و ينام خانوادگ: مقاله) ب
, )یسندگاننو(نام نویسنده 

, عنوان مقاله، نام نشریه
, )جلد(دوره , سال انتشار

 ره جمله، مشاره صفحهمشا
 با ياصطالحات خارج: ۶تبصره 
 دقیق و رسا در يمعادهلا

 و نام کامل يزبان فارس
 به يواژه و عبارت اختصار

کار رفته در منت، به 
 . زیرنویس ارجاع شود

مشاره عکسها، : ٧تبصره 
با اعداد شکلها و منودارها 

 مشخص شوند و با يیک رقم
مداد نرم، مشاره و عنوان 
مناسب در پشت آا ذکر شده 
و در منت مقاله با مشاره 

 .ارجاع داده شوند
عناوین جدوهلا با : ٨تبصره 

 ي در بااليذکر مشارة یک رقم
آا و توضیحات شکلها و 
عکسها در زیر آا و با قلم 

 . درج شود٩ و تاميز ١١لوتوس
ابعاد تصاویر و : ٩ره تبص

 انتخاب يجداول به گونه ا
شود که در یک ستون و یا دو 

 يستون جمله قابل جایگذار
 .باشند

اعداد داخل : ١٠تبصره 
 حمور يجدوهلا و اعداد رو

منودارها باید به زبان 
 . باشنديفارس

 ي مقاالت بر رو حروفچیين-۶
 و یک رو با حاشیه A4کاغذ 

 سانتیمرت از هر طرف و ٢
با قلم Single فاصله خطوط 
 با ١٠ و تاميز١٢لوتوس نازک 

 Word XPبرنامه 
 و اخالق ي حفظ اسرار پزشک-٧

 باید در مقاله مورد يپزشک
 .توجه باشد

 درسه نسخه  مقاالت ارسايل-٨
یک نسخه اصل حتمًا با (

 ي لیزرياستفاده از چاپگرها
با کیفیت مناسب مهراه با دو 

رت هتیه و به دف) نسخه تصویر
 ..جمله ارسال شوند

 مسئولیت مطالب درج شده -١٠
در مقاله بر عهدة 

آن خواهد ) گان(نویسنده
 .بود

 :    آدرس ارسال مقاالت 
مشهد ـ خیابان دانـشگاه ـ   

 دانــشگاه يسـاختمان مرکـز  
طبقـه   -مـشهد   يعلوم پزشک 

 مركــز جملـه   اول ـ دفـرت    
مطالعـات و توسـعه آمــوزش   

 پزشكي 
 ٠٥١١-٨٤٢٠٣٠٥:  تلفن 
 ٠٥١١-٨٤٢٠٣٠٥: منابر

Email :  mumsedc@mums.ac.ir  
 

mailto:mumsedc@mums.ac.ir
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