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Introduction: Educational grand round is a common clinical education method that is 

implemented in most departments of hospitals and its purpose is to provide an opportunity 

for students to link theoretical information to practical facts. The purpose of this study is to 

examine the views and opinions of students and faculty members to find gaps in Grand 

round of clinical education to take an effective step in training efficient physicians by 

improving the educational process. 

Materials & Methods: This cross-sectional study was performed in the pediatrics 

department of Mashhad University of Medical Sciences. This research was conducted by 

surveying the people present at the Grand round meetings in the form of a questionnaire. A 

total of 250 questionnaires were filled from January 2016 to the end of June 2017 among 

the participants in the grand rounds, of which 235 questionnaires were completed. Data 

were analyzed using SPSS v.24 software. 

Results: The highest level of satisfaction with the quality of weekly grand rounds is in the 

group of faculty members with 63.15% and the lowest rate is in the group of interns with 

4.34% who evaluated the status of grand rounds very well. While all faculty members and 

the majority of assistants (70.73%) believed that the intern's presence in the Grand Round 

was beneficial, about half of the interns (53.62%) acknowledged the usefulness of the 

Grand Round. The strategy of the faculty members was more emphasis on treatment 

(42.10%) and problem-based medical reports (36.84%) but more assistants focused on 

differential diagnoses (46.34%) and medical reports based (34.14%); Interns (63.76%) and 

stagers (63.20%) emphasized on the discussion of differential diagnoses. 
Conclusion: The attitude of stagers and interns is more negative than that of faculty 

members and assistants regarding the quality of training grand rounds. Their views are also 

different in important areas such as the patient referral strategy. Therefore, it seems that it 

is important to conduct further studies with the aim of determining the appropriate 

standards for training grand rounds for each group of stagers, interns and assistants. 
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کارورزان و کارآموزان  اران،یدست ،یعلم ئتیه ءاعضا دگاهید سهیمقا

 یمشهد درخصوص گراند راندها یگروه اطفال دانشگاه علوم پزشک

 یگروه آموزش نیبرگزار شده در ا
               ؛ 1راحله فرامرزی  ،3، مریم عمادزاده1فروغ رخشانی زاده ،2 فائزه احسنی ،1 الهه حیدری
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را است درحال اج یآموزش هایمارستانیب هایمتداول است که در اکثر بخش ینیروش آموزش بال کی یگراندراند آموزش مقدمه:

 یررسمطالعه ب نیدف اهبزنند.  وندیپ یعمل اتیرا به واقع یاست تا اطالعات نظر انیدانشجو یبرا یو هدف آن فراهم آوردن فرصت

ند ا بهبود روب وکرده  داید را پگراندران ینیبتوان نواقص موجود در آموزش بالبود تا  یعلمئتیدانشجو و عضو ه هایدگاهینظرات و د

 شود.مد برداشتهآپزشکان کار تیمؤثر در ترب یگام یآموزش

از  یظرسنجبا ن قیتحق نیاست. امشهد صورت گرفته یدانشگاه علوم پزشکدر گروه اطفال  یمطالعه به صورت مقطع نیا روش كار:

 انیپا تیلغا 1397ماه  ید از پرسشنامه 250 مجموع در. گرفت استاندارد صورت پرسشنامه قالب در راندافراد حاضر در جلسات گراند

. دیگرد لیکمتپرسشنامه  235تعداد،  نیشد که از ا عتوزی هابخش ایشرکت کنندگان حاضر در گرانده نیب 1398خردادماه 

 .دیگرد زیآنال SPSS v.24با استفاده از نرم افزار  یآوراطالعات پس از جمع

در گروه  زانیم نیو کمتر ٪63.15با  یعلم ئتیه یدر گروه اعضا یهفتگ یراندهاگرند تیفیاز ک تیرضا زانیم نیشتریب نتايج:

و  یلمع ئتیه یاعضا یتمام کهیکردند وجود دارد.  در حال یابیخوب ارز یلیرا خگرند راند ها  تیکه وضع ٪4.34کارورزان با 

( ٪53.62) از کارورزان یمیحال در حدود ن نیاست با ا دیکارورز در گراند راند مف ضورمعتقد بودند ح( ٪70.73) ارانیدست تیاکثر

 یپزشک یو گزارش ها( ٪42.10بر درمان ) دیتأک  شتریب یلمع ئتیه یمد نظر اعضا یراند اذعان داشتند. استراتژبودن گراند دیبه مف

 شواهدبر  یمبتن یزشکپ یو گزارش ها( ٪46.34) یافتراق یها صیدر مورد تشخ شتریب ارانیبود اما دست( ٪36.84) شواهدبر  یمبتن

 داشتند. دیتأک یافتراق یاهصیبر بحث در مورد تشخ زین( ٪63.20و کارآموزان )( ٪63.76داشتند؛ کارورزان ) دیتأک( 34.14٪)

 یبرگزار تیفیوص کدر خص ارانیو دست یعلم ئتیه یبا اعضا سهیکارآموزان و کارورزان در مقا دگاهیددر مجموع  نتيجه گيري:

اشد. از ب یتفاوت مم زین ماریب یمعرف یهمانند استراتژ یمهم یآنان در بخش ها دگاهید نیاست. همچن تریمنف یآموزش یراندهاگرند

 یه هااز گرو کیره یبرا یآموزش یراند هامناسب گراند یاستانداردها نییبا هدف تع یرسد، انجام مطالعات بعد یرو به نظر م نیا

 باشد.داشته تیاهم اریکارآموز، کارورز و دست

 ن مقالهاينحوه ارجاع به 
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 مقدمه

متمرکز بر  یریادگی ،ینیآموزش بال ،یدر دوره پزشک       

از  رانیو فراگ باشدیم ایدر بستر کار حرفه یمسائل واقع

گفت و گو  قیاز طر یهامشارکت فعال در بحث قیطر

 یرا برا یطیمح ینی. در واقع آموزش بالشوندیم ختهیبرانگ

 هایرا به مهارت یسازد تا دانش نظریدانشجو فراهم م

 ماریکه جهت مراقبت از ب یمتنوع یو حرکت یروان ،یذهن

است که  یطیتنها مح ط،یمح نیکند. ا لیاست، تبد یضرور

 ،یکیزیف ناتیحال، معااخذ شرح هایدر آن مهارت

به  ایو تعهد حرفه یهمدرد ،یرگیمیتصم ،ینیبال استدالل

 شودیآموخته و فراگرفته م افته،یو ادغام  کپارچهیصورت 

 هایتیبه عنوان فعال توانیرا م ینیبال(. آموزش 1)

دانست که در آن  ینیبال طیدر مح یریادگی کنندهلیتسه

 یو دانشجو توأماً مشارکت دارند به طور یعلم ئتیعضو ه

خود قادر باشند  یلیدوره تحص انیدر پا انیدانشجوکه همه 

الزم به اجرا  تیفیمختلف آموخته شده را با ک هایمهارت

مستلزم کسب  ،ینیبال هایتیقابل یریادگی(. 2درآورند )

 مشاهده با هامهارت نیدانشجو و تمر یاز سو ینیتجربه بال

استنتاج و اداره  ،ینیبال هایهروی انجام مشارکت، کردن،

 ایژهیاست. گراندراند، شکل و یتحت نظارت مرب ماران،یب

 ،یعلم ئتیه یآن اعضا یاست که در ط ینیاز آموزش بال

و  مارانیبخش به بحث در مورد ب انیو دانشجو اران،یدست

یم دهیچیپ ایو  زیبرانگنادر، جالب، چالش ینیاقدامات بال

با  انیدانشجو یی. گراندراند عموماً با هدف آشناپردازند

 ئتیه یاعضا یو نقد و بحث علم ینیبال کردینحوه رو

و با  گریکدیبا  یعلم ئتیه یاعضا اتیتبادل تجرب ،یعلم

. اوسلر گرددیبرگزار م انیو آموزش دانشجو انیدانشجو

 ادیدر کالس درس  توانیمعتقد است که طبابت را نم

کرد که حواس پنجگانه خود را  قیرا تشو ارانیگرفت و دست

 (. 3) رندیر گبه کا

 در برتری برای ایعامل و نشانه کیگراندراند  امروزه

 یپزشک هایشرفتیبرای پ ارییو مع پزشکی هایمراقبت

 هاییابیبرنامه در ارز نی؛ اما متأسفانه ا شودیمحسوب م

 کولوم،یمانند کور یدر ساختارهای آموزش ایو  یآموزش

که  گریی(.  مشکل د4کمتر مورد توجه قرارگرفته است )

است که  نیگراندراند وجود دارد ا یبرنامه آموزش ددر رون

گاه در گراندراند پزشک مسئول، راند را به صورت 

بر  انیو دانشجو دنمایی)متکلم وحده( برگزار م یسخنران

کسب  ایهمکاران  ریبا سا داریچون د ییهازهیاساس انگ

 یها(. گروه5) کنندیآموزش در برنامه شرکت م ازیامت

و  یتالش مهم آموزش کیبه عنوان  ندراندبه گرا یپزشک

 هاازگروه یاریحال بس نیبا ا کنندیتوجه م یاجتماع

گراندراند استفاده  یکمتر از حد مطلوب را برا هایآموزش

ممکن  گرید هایو چالش ینگران نی. پرداختن به اکنندیم

ا چه حال ت نیرا باال ببرد. با ا یاست ارزش گراندراند پزشک

بر  یمبتن یآموزش هایوهیحد برنامه گرندراند سازگار با ش

به  دنیرس یبرا نی. همچنستیمشخص ن باشدیشواهد م

آموزش به  تیکارآمد الزم است وضع ینیآمورش بال کی

و نقاط ضعف و  ردیقرار گ یابیصورت مستمر مورد ارز

گردد. با توجه به مسائل مطرح شده، در  ییقوت آن شناسا

 یگراندراندها ایسهیمقا یبررس اشده ب یالعه سعمط نیا

مشهد در  یبرگزار شده در بخش اطفال دانشگاه علوم پزشک

را  یآموزش هایبرنامه نی، مشکالت موجود در ا1396سال 

در خصوص بهبود  یقرار داده و راهکار یابیمورد ارز

 داده شود. شنهادیگراندراند پ یاجرا تیوضع

 

 روش كار

 نییاست که با هدف تع یاز نوع مقطع یلیلمطالعه تح نیا

کارورزان و  اران،یدست ،یعلم ئتیه یاعضا دگاهید



  23      الهه حیدری و همکاران     
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                             99زمستان  99  3، شماره11مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

 یکارآموزان در بخش کودکان نسبت به برنامه آموزش

دانشگاه علوم  یآموزش مارستانبی چهار در راندگراند

. رفتیصورت پذ 97-98 یلیمشهد در سال تحص یپزشک

 رانددر جلسات گراند افراد حاضر از یبا نظرسنج قیتحق نیا

امام رضا )ع(، قائم )عج(،  هایمارستانبی کودکان بخش

 ،یعلم ئتیه یو اکبر صورت گرفت. از اعضا خیدکتر ش

کارآموزان و کارورزان گروه کودکان  ،یتخصص ارانیدست

الزم در مورد اهداف مطالعه تقاضا شد در  حاتیبا ارائه توض

. در مورد دنینما لیتکم اپرسشنامه ر لیصورت تما

ماه در  3به مدت  کهنیکارآموزان و کارورزان با توجه به ا

بخش کودکان هستند ، سه تا از چهار مرکز فوق هر کدام به 

نمودند که  لیدوره پرسشنامه را تکم انیماه، در پا کیمدت 

 یبرگزار وهیدر مورد ش تریحیصح سهیشکل مقا نیبه ا

افراد در  ری. سادیانجام گرد اندانشجوی توسط راندگراند

کرده و  لیهمان جلسه گرندراند پرسشنامه ها را تکم انیپا

 1397ماه  یپرسشنامه از د 250شد. در مجموع  یجمع آور

شرکت کنندگان حاضر در  نیب 1398خردادماه  انیپا تیلغا

 235تعداد،  نیشد که از ا عتوزی هاگراندهای بخش

 95به  بیفوق قر مدت. در دیگرد لیپرسشنامه تکم

مطالعه از  نیبرگزار شد. در ا یگراندراند در مراکز آموزش

آن در مطالعه  ییایو پا ییپرسشنامه استاندارد شده که روا

شده است استفاده شد.  دیی( تأ6و همکاران ) یتوسط روحان

پرسشنامه شامل دو بخش بود. بخش اول شامل اطالعات 

زمان  و مدت یعلم جهسن، جنس، در لیاز قب ک،یدموگراف

حضور در بخش کودکان بود. در بخش دوم پرسشنامه، 

گراندراند گنجانده شد. حجم  یابیسواالت مربوط به ارز

 انیپا تیلغا 1397ماه  یاز د ،یصورت سرشمارنمونه به 

در گرند راند برگزار شده  95در مجموع  1398خردادماه 

 با استفاده از نرم ی. اطالعات پس از جمع آورنظر گرفته شد

IBM SPSS 2016(Released  24v. SPSS .افزار 

Statistics for Windows, Version 24.0. 

Armonk, NY: IBM Corp)  جهت دیگرد زیآنال .

و  یاز فراوان یفیک یرهایمربوط به متغ یداده ها فیتوص

اتفاق نظر  یجهت بررس نیاستفاده شد. همچن یدرصد فراوان

دو استفاده شده است.  یکا زمونمورد مطالعه از آ یهاگروه

مشهد با  یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیپژوهش در کم نیا

شده  بیتصو IR.MUMS.fm.REC.1396.73شماره 

 است.

 نتايج

 133 و مرد،( ٪43.3) 102مطالعه  نیدر اکنندگان شرکت

( ٪45.1) 106 انیمطالعه در م نای. بودند زن( 56.5٪)

 اردستی( ٪17.4) 41 ،( ٪29.4) کارورز 69 کارآموز،

 یعلم ئتهی عضو( ٪8.1) 19و  یو فوق تخصص یتخصص

نشان  کیدر جدول  مارانیب یا نهیانجام شد. اطالعات زم

 داده شده است. 

 دهد،ینشان م یآموزش یگرند ها یکل تیوضع یبررس

در  یهفتگ یگرند راند ها تیفیاز ک تیرضا زانیم نیشتریب

در  زانیم نتریکم و ٪63.15با  یعلم ئتیه یگروه اعضا

 یلیگرند راند ها را خ توضعی که ٪4.34گروه کارورزان با 

(.  در p<0.0001کردند وجود دارد ) یابیخوب ارز

 ارانیدست تیو اکثر یعلم ئتیه یاعضا یتمام کهیحال

 دیدند حضور کارورز در گراند راند مفبو معتقد( 70.73٪)

 به( ٪53.62از کارورزان ) یمیدر حدود ن حالنیاست با ا

 تیاکثر حیبودن گراند راند اذعان داشتند. ترج دمفی

کاروزان  حترجی ،(٪36.79مستقل ) ینیکارآموزان بر راند بال

به عنوان  تئوری کالس بر( ٪19.56) اراندستی و( 31.88٪)

گروه  یکاروزان بود. تمام یگرندراند برا نیگزیجا نهیگز

که  داشتند یشرکت کننده به طور غالب اظهار م یها

افراد است.  ریتر از سادر گراند راند مناسب اریحضور دست

 ماریب نیبر بال ستادهیبر راند ا شتریب یعلم ئتیه یاعضا
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 ارانیدست لیحال تما نای با ؛(٪73.68اعتفاد داشتند )

( ٪47.82) کارورزان و( ٪57.54وزان )کارآم( 41.46٪)

ود ب ماریبر راند نشسته در کالس و فراخواندن ب شتربی

(p<0.0001استراتژ .)شتریب یعلم ئتیه ینظر اعضامد ی  

بر  یمبتن یپزشک های گزارش و( ٪42.10بر درمان ) دیتأک

در مورد  شتریب ارانیدست دیتأک اما بود( ٪36.84مسئله )

 یپزشک های گزارش و( ٪46.34) یافتراق یها صیتشخ

 و( ٪63.76) کارورزان بود؛( ٪34.14بر مسئله ) یمبتن

 یها صتشخی مورد در بحث بر( ٪63.20) وزانکارآم

داشتند. تفاوت ها در موارد ذکر شده معنادار  دیتأک یافتراق

 دیکننده تاکشرکت یگروه ها ی(. همه p<0.0001بود )

نشسته  یدر راندها نشیچ یداشتند که نحوه  نیبر ا یشتریب

 انیمقابل دانشجو یعلم ئتیه یباشد که اعضا یبه صورت

مورد معنادار نبود  نیتفاوت ها در ا نند؛یبنش)رو در رو( 

(p=0.817درخصوص مدت زمان برگزار .)گرندراندها  ی

 کهی(، به طورp=0.001وجود داشت ) یتفاوت معنادار

 میو ن کیتا  کی(، ٪63.15) یعلم ئتیه یاعضا تیاکثر

گرند راند مناسب  یمدت زمان برگزار یساعت را برا

 تاکثری ،(٪63.41) ارانیدست تیاکثر کهید، در حالندانستیم

 مدت( ٪72.46کارورزان ) تاکثری و ،(٪80.16کارآموزان )

 عتسا کیگرند راند را کمتر از  برگزاری مناسب زمان

گرندراند  یزمان برگزار نی. در خصوص بهتردانستندیم

زمان  نیصبح را مناسب تر 9تمام گروه ها ساعت  تیاکثر

 یابیحال ارز نیتند. با ادانس یگرند راند م یبرگزار یبرا

خصوص وجود دارد  نیدر ا یدهد نظرات متفاوت ینشان م

(p=0.0001در خصوص ب .)جلسات  یبرا یانتخاب ماری

تمام گروه ها معتقد بودند که موارد  تیاکثر زیگرندراند ن

مطرح شدن در گرند راند مناسبتر است.  یبرا یماریب عیشا

 ینظرات اعضا کیپاسخ سواالت را به تفک 2و 1جدول 

کارورزان و کارآموزان نشان  اران،یدست ،یعلم ئتیه

 .دهدیم

 
 

 

 مطالعه یگروه ها کیاطفال به تفک یگراند راندها یاجرا یو نحوه تیفیشده در مورد ک دهیسؤاالت پرس یفراوان: 1جدول

 (P)داری سطح معنی درجه علمی 

عضو هیئت 

 علمی

 کارورز کارآموز دستیار

دهای هفتگی بخش گراندران

کودکان را چگونه ارزیابی 

 میکنید؟

( ۶3.1۵) خیلی خوب

12 

(14.۶3 )

۶ 

(۶.۶۰ )۷ (4.34 )3 <0.0001 

( 2۶.31) خوب

۵ 

(۷2.1۷ )

3۰ 

(2۵.4۷ )

2۷ 

(3۹.13 )

2۷ 

( 1۰.۵2) متوسط

2 

(12.1۹ )

۵ 

(43.3۹ )

4۶ 

(4۷.۸2 )

33 

( 1۹.۸1) ۰(۰) ۰(۰) ضعیف

21 

(4.34 )3 

 3( 4.34) ۵( 4.۷1) ۰(۰) ۰(۰) خیلی ضعیف

 0.0001>( ۵3.۶2)( 3۹.۶2)( ۷۰.۷3)( 1۰۰) بلهایا حضور کارورز در گراندراند 
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 3۷ 42 2۹ 1۹ مفید و الزم است؟

( 2۹.2۶) ۰(۰) خیر

12 

(۶۰.3۷) 

۶4 

(4۶.3۷ )

32 

درصورت خیر چه برنامه را 

 پیشنهاد میکنید

( 1۹.۵۶) ۰(۰) کالس تئوری

۸ 

(14.1۵ )

1۵ 

(31.۸۸ )

22 

0.004 

 4( ۵.۷۹) ۸( ۷.۵4) 4( ۹.۷۵) ۰(۰) مورنینگ ریپورت

( 3۶.۷۹) 3( ۷.31) ۰(۰) راند بالینی مستقل

3۹ 

(23.1 )

1۶ 

( 14.1۵) ۰(۰) ۰(۰) گراندراند مستقل

1۵ 

(11.۵۹ )

۸ 

حضور چه افرادی در گراندراند 

 مناسب است؟

( 1۰۰) دستیار تخصصی

1۹ 

(1۰۰ )

41 

(۷۵.4۸ )

۸۰ 

(۶۶.۶۷) 

4۶ 

0.001 

( ۷3.۶۸) دانشجوی پزشکی

14 

(۵۶.۰۹ )

23 

(3۵.۸4 )

3۸ 

(33.34 )

23 

( 1۰۰) انترن

1۹ 

(۷۰.۷3 )

2۹ 

(33.۹۶ )

3۶ 

(43.4۷ )

3۰ 

 1( 1.44) 3( 2۸.3۰) ۰(۰) ۰(۰) دانشجوی پرستاری

 1( 1.44) ۶( ۵.۶۶) ۰(۰) ۰(۰) پرستار بخش

برگزاری گراندراند به چه صورت 

 دارد؟کارایی بیشتری 

ایستاده بر بالین 

 بیمار

(۷3.۶۸ )

14 

(۹.۷۵ )4 (12.2۶ )

13 

(11.۵۹ )

۸ 

<0.0001 

نشسته در کالس و 

 ارائه اسالید

(۵.2۶ )1 (3۹.۰2 )

1۶ 

(2۹.24 )

31 

(3۹.13 )

21 

ایستاده در بخش و 

 ارائه اسالید

(۰)۰ (۹.۷۵ )4 (۰.۹4 )1 (1.44 )1 

نشسته در کالس و 

 فراخواندن بیمار

(21.۰۵ )

4 

(41.4۶ )

1۷ 

(۵۷.۵4 )

۶1 

(4۷.۸2 )

33 

استراتژی های معرفی بیماربه 

 چه صورت بهتراست؟

 

بحث درمورد تشخیص 

 های افتراقی

(21.۰۵ )

4 

(4۶.34 )

1۹ 

(۶3.2۰ )

۶۷ 

(۶3.۷۶ )

44 

0.001 

گزارش های پزشکی 

 مبتنی بر مسئله

(3۶.۸4 )

۷ 

(34.14 )

14 

(2۷.3۵ )

2۹ 

(24.۶3 )

1۷ 

( 42.1۰) تاکیدبردرمان

۸ 

(1۷.۰۷ )

۷ 

(۶.۶۰ )۷ (۸.۶۹ )۶ 

بحث درباره 

 پاتوفیزیولوژی بیماری

(۰)۰ (2.43 )1 (2.۸3 )3 (2.۸۹ )2 

 تذكر: در جدول فوق امكان انتخاب چندين گزينه وجود داشته است

 يها گروه کيتفك به اطقال يها راند گراند ياجرا ي نحوه و تيفيك مورد در شده دهيپرس سواالت یفراوان: ۲ شماره جدول
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 (ادامه) مطالعه

سطح  درجه علمی خصوصیت

معنیداری 

(P) 

عضو هیئت 

 علمی

 کارورز کارآموز دستیار

به نظرشما گراندراندهایی که به 

صورت نشسته برگزار میشود کدام 

یک از گراندراندهای زیر فعاالنهتر 

 برگزار میشود؟

زمانی که اعضای هیئت 

علمی در ردیف جلو 

 .مینشینند

(1۵.۷۸ )

3 

(24.3۹ )

1۰ 

(1۶.۰3 )

1۷ 

(21.۷3 )

1۵ 

0.817 

زمانی که اعضای هیئت 

علمی در ردیف عقب 

 .مینشینند

(1۵.۷۸ )

3 

(1۷.۰۷ )

۷ 

(13.2۰ )

14 

(۸.۶۹ )۶ 

زمانی که اعضای هیئت 

علمی مقابل دانشجویان 

 .مینشینند (رودررو)

(۶3.1۵ )

12 

(4۶.34 )

1۹ 

(۶۰.3۷ )

۶4 

(۵۶.۵2 )

3۹ 

که اعضای هیئت زمانی 

علمی در محل از پیش 

تعیین شدهای قرار 

 .نمیگیرند

(۵.2۶ )1 (12.1۹ )

۵ 

(1۰.3۷ )

11 

(13.۰4 )

۹ 

به نظر شما طول مدت گراندراند 

 چقدر باشد بهتر است؟

( 3۶.۸4) کمتر از یک ساعت

۷ 

(۶3.41 )

2۶ 

(۸۰.1۶ )

۸۵ 

(۷2.4۶ )

۵۰ 

0.001 

( ۶3.1۵) یک تا یک و نیم ساعت

12 

(3۶.۵۸) 

1۵ 

(1۶.۹۸ )

1۸ 

(2۷.۵3 )

1۹ 

 ۰(۰) 3( 2.۸3) ۰(۰) ۰(۰) ساعت یک و نیم بیشتر از

بهترین زمان شروع گراندراند چه 

 موقع است؟

( 2۶.31) صبح 8

۵ 

(31.۷۰ )

13 

(3۶.۷۹ )

3۹ 

(1۸.۸4 )

13 

0.000 

( ۵2.۶3) صبح 9

1۰ 

(۵۸.۵3 )

24 

(42.4۵ )

4۵ 

(۵3.۶2 )

3۷ 

( 21.۰۵) صبح 9پس از ساعت 

4 

(۹.۷۵ )4 (2۰.۷۵ )

22 

(2۷.۵3 )

1۹ 

 0.001 ۶( ۸.۶۹)( 13.2۰) ۰(۰) ۰(۰) کارآموزانفقط گروه هدف گراندراندهای بخش باید 
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 14 چه گروهی باشند؟

( 1۵.۷۸) کارورزانفقط 

3 

(2.43 )1 (۸.4۹ )۹ (14.4۹ )

1۰ 

( 31.۷۰) ۰(۰) دستیارانفقط 

13 

(24.۵2 )

2۶ 

(2۰.2۸ )

14 

کارآموزان، کارورزان، 

 دستیاران

(2۶.31 )

۵ 

(۵1.21 )

21 

(22.۶4 )

24 

(2۶.۰۸ )

1۸ 

( 1۵.۷۸) کارآموزان، کارورزان

3 

(4.۸۷ )2 (1۶.۹۸ )

1۸ 

(13.۰4 )

۹ 

( 42.1۰) کارورزان، دستیاران

۸ 

(۹.۷۵ )4 (14.1۵ )

1۵ 

(1۷.3۹ )

12 

چه کسانی باید جلسات گراندراند را 

 برگزار کنند ؟

یئت علمی یک عضو ه

 به طور ثابت

(۰)۰ (۹.۷۵ )4 (12.2۶ )

13 

(1۰.14 )

۷ 

0.026 

یک عضو هیئت علمی 

 به شکل چرخشی

(۷۸.۹4 )

1۵ 

(۶۰.۹۷ )

2۵ 

(۶۶.۰3 )

۷۰ 

(۵۹.42 )

41 

دستیار تخصصی ارشد 

 به طور ثابت

(1۵.۷۸ )

3 

(2.43 )1 (۵.۶۶ )۶ (۵.۷۹ )4 

یک از دستیار تخصصی 

 ها به شکل چرخشی

(۵.2۶ )1 (21.۹۵ )

۹ 

(۵.۶۶ )۶ (۷.24 )۵ 

همه اعضای هیئت علمی 

شرکت کنند ولی مسئول 

 مشخصی نداشته باشد

(۰)۰ (4.۸۷ )2 (1۰.3۷ )

11 

(1۷.3۹ )

12 

چه کسانی باید بیماران را برای 

معرفی در جلسات گراندراند انتخاب 

 کنند ؟

اعضای هیئت علمی 

 حاضر در جلسه

(2۶.31 )

۵ 

(31.۷۰ )

13 

(13.2۰ )

14 

(13.۰4 )

۹ 

0.036 

اعضای هیئت علمی 

 مسئول شیفت شب

(3۶.۸4 )

۷ 

۸ (3۹.۶2 )

42 

(23.1۸ )

1۶ 

( 1۵.۷۸) دستیار تخصصی ارشد

3 

(۹.۷۵ )4 (14.1۵ )

1۵ 

(1۷.3۹ )

12 
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عضو هیئت علمی 

 بخش

(21.۰۵ )

4 

(3۹.۰2 )

1۶ 

(2۶.41 )

2۸ 

(4۰.۵۷ )

2۸ 

 4( ۵.۷۹) ۷( ۶.۶۰) ۰(۰) ۰(۰) دستیار فوق تخصصی

کدام بیمار بایستی برای معرفی در 

 جلسات گراندراند انتخاب شود ؟

( 14.۶3) 1( ۵.2۶) موارد نادر

۶ 

(۹.43 )

1۰ 

(13.۰4 )

۹ 

0.047 

( ۵۷.۸۹) موارد شایع

11 

(۵۸.۵3 )

24 

(۷۶.41 )

۸1 

(۷۹.۷1 )

۵۵ 

( 1۵.۷۸) بیماران شب گذشته

3 

(۷.31 )3 (۵.۶۶ )۶ (4.34 )3 

بیماران مبتال به 

 رض متعددعوا

(21.۰۵ )

4 

(1۹.۵ )۸ (۸.4۹ )۹ (2.۸۹ )2 

 

 و نتيجه گيري بحث

 تفاوت موارد، از یاریبس در داد نشان مطالعه نای                

 انیدانشجو گرید و یعلم ئتیه یاعضا نگاه نیب یمعنادار

 یعلم گاهیجا ارتقاء با بیترت به مطالعه نیا در. دارد وجود

 نظر ،یعلم ئتیه یاعضا به رزانکارو از کنندگانشرکت

با رضایت  گرندراندها یابیارز خصوص در کنندگانشرکت

 ئتیه یاعضا تیاکثر کهیطور به ،بیشتری همراه است

 خوب،یلیخ را راندها گرند یبرگزار( ٪63.15) یعلم

 و کارآموزان تیاکثر و خوب( ٪72.17)  ارانیدست تیاکثر

 مطالعه در مشابه جینتا. کردند یابیارز متوسط کارورزان

 هر. دهدیم نشان را مسئله نیهم زین(  7) اعال و( 6) یروحان

 کارآموزان و کارورزان تیاکثر اعال مطالعه در چند

 اما کردند یابیارز خوب یلیخ را تیفیک زین( 53.26٪)

 و یعلم ئتیه یاعضا با سهیمقا در یتمندیرضا زانیم

 تفاوت لیدل به احتماالً مسئله نیا. بود کمتر ارانیدست

زان از کارور و کارآموزان و یعلم ئتیه یاعضا انتظارات

 طور به مطالعه نیا در که چند هر. های آموزشی استبرنامه

 در انیدانشجو و یعلم ئتیه یاعضا انتظارات یاختصاص

 تفاوت حال نیا با. نشد یابیارز مناسب راند گرند خصوص

 یاستراتژ خشب در انیدانشجو و یعلم ئتیه یاعضا نگاه

 و ینیبال راند به کارآموزان و کارورزان لیتما و ماریب یمعرف

 نیا به توجه دهد یم نشان ارانیدست از مستقل راند گراند ای

 ئتیه یاعضا یتمام کهیحال در. است تیاهم حائز مسئله

 حضور بودند معتقد( ٪70.73) ارانیدست تیاکثر و یعلم

 یمین حدود در حال نیا با است دیمف راند گراند در کارورز

 اذعان راند گراند بودن دیمف به( ٪53.62) کارورزان از

 مستقل ینیبال راند بر کارآموزان تیاکثر حیترج. داشتند

 ارانیدست و( ٪31.88) زانرکارو حیترج ،(36.79٪)

 نیگزیجا نهیگز عنوان به یتئور کالس بر( 19.56٪)

 مطرح یحال در مسئله نیا. بود زانرکارو یبرا گرندراند

 دهد، یم نشان یپزشک آموزش دیجد مطالعات که شودیم

 در ینیبال ناتیتمر نیهمچن و ینیبال طیمح در یریگقرار

 با(. 8) است مؤثرتر پزشک یاحرفه تیشخص یریگشکل

 را یتئور یها کالس وجود کارورزان از یاریبس حال نیا
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 نیا به است ممکن مسئله نیا. دهندیم حیترج ینیبال راند بر

 نیا در کارورزان نظر مورد یآموزش انتظارات که باشد لیدل

 مطالعه نیهم در مثال عنوان به. شودینم فراهم راندها گرند

 به لیتما کارورزان تیاکثر که کهیحال در شد داده نشان

 حال نیا با دارند، یافتراق یها صیتشخ خصوص در بحث

 گرندراندها در درمان آموزش یعلم ئتیه یاعضا تیاکثر

 و تولسگارد گر،ید طرف از. دهندیم قرار دیتأک مورد را

 مطالب نیب که داند یم یپل را ینیبال ناتیتمر همکاران،

 کند یم کمک پزشکان به و دارد قرار ماریب نیبال و یتئور

 نیا از(. 9) کنند اتخاذ یدرست ماتیتصم نیبال در بتوانند تا

 رینظ ینیبال ناتیتمر ندتوا یم مناسب یتئور دانش نبود رو

. کنند لیتبد کننده خسته و هودهیب یامر به را گرندراندها

 یتقاضا و کارورزان تیرضا عدم در دیشا که یا مسئله

.  باشد بوده مؤثر یتئور کالس یبرگزار یبرا آنان تیاکثر

 ماریب نیبال بر ستادهیا راند بر شتریب یعلم ئتیه یاعضا

 ارانیدست لیتما حال نیا اب ؛(٪73.68) داشتند اعتفاد

( ٪47.82) کارورزان و( ٪57.54) کارآموزان( 41.46٪)

.  بود ماریب فراخواندن و کالس در نشسته راند بر شتریب

 در دادند نشان خود مطالعه در زین( 6) همکاران و یروحان

 بر گرندراندها یبرگزار با یعلم ئتیه یاعضا که یحال

 یبرگزار کارورزان و ارآموزانک. بودند ترموافق ماریب نیبال

 در نیا. دانستد یم بهتر را کنفرانس سالن در گرندراندها

 یرو بر همکاران و اعال مطالعه در که است یحال

 تیاکثر غدد، بخش ارانیدست و کارورزان کارآموزان،

 بر را راند گرند یبرگزار( ٪50) کارورزان و کارآموزان

 با(. 7) دانستند یم انسکنفر سالن از ترمناسب ماریب نیبال

 زانیم تنها ،یروحان مطالعه هم و اعال مطالعه هم حال نیا

 یبخش اثر و بودند کرده یبررس را انیدانشجو تیرضا

 مقدم ،2017 سال در. بودنگرفته قرار یابیارز مورد یآموزش

 ماریب نیبال بر راند یبرگزار خود مطالعه در( 10) همکاران و

 نیبد. کردند سهیمقا گریکدی با را کنفرانس سالن در و

 در را آن و گرفته نظر در را COPD سیک کی آنان منظور

 کی و کنفرانس طیمح در آموزش یبرا نفر 30 گروه کی

 یریجلوگ منظور به. کردند ارائه ماریب نیبال بر نفر 36 گروه

 گروه در که یقبل نمرات اساس بر انیدانشجو کار، یخطا از

. گرفتند قرار گروه دو نیا در دبودن کرده کسب یداخل

 مطالعه جینتا. گرفتند قرار آزمون مورد گروه دو هر سپس

 سالن در که یانیدانشجو داد، نشان همکاران و مقدم

 طور به شد داده میتعل آنها به COPD سیک کنفرانس

 در که یگروه با سهیمقا در یباالتر یکل نمرات یمعنادار

 در توجه قابل نکته. کردند کسب گرفتند میتعل ماریب نیبال

 ،ینیبال مهارت بخش در که بود نیا مقدم مطالعه

 نمره بودند دهید آموزش ماریب نیبال بر که یانیدانشجو

(. 10) نبود دار یمعن تفاوت نیا یول کردند کسب یشتریب

 نشان خود مطالعه در همکاران و یالندر خصوص نیا در

 ماریب نیبال یجا به کنفرانس سالن در ماریب یمعرف که دادند

 و پاسخ و پرسش جهت مناسب طیشرا کردن فراهم لیدل به

 منظور به تر آرام و ترتنش کم طیمح کردن فراهم نیهمچن

(. 11) است تر مناسب ماریب نیبال از انیدانشجو یریادگی

 درمان بر دیتأک  شتریب یعلم ئتیه یاعضا نظر مد یاستراتژ

 یافتراق یها صیتشخ مورد در شتریب ارانیدست اما( 42.10٪)

( ٪34.14) مسئله بر یمبتن یپزشک یها گزارش و( 46.34٪)

 بحث بر( ٪63.20) کارآموزان و( ٪63.76) کارورزان بود؛

 و یمنت. داشتند دیتأک یافتراق یها صیتشخ مورد در

 به دنیرس در آموزش تیاولو به خود کتاب در همکاران

 است معتقد او رد،دا دیتأک درمان بر یافتراق یها صیتشخ

 داشته انتظار خود انیدانشجو از دیبا یعلم ئتیه یاعضا

 کی یبرا شده مطرح ماریب یافتراق یها صیتشخ که باشند

 انتظار را درمان یبعد گام در آن از پس و کنند انیب را ماریب

 انیدانشجو انتظار رسدیم نظر به رو نیا از(. 12) باشند داشته
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 معقول یافتراق یها صیتشخ خصوص در بحث منظور به

 بر یشتریب دیتأک کنندهشرکت یها گروه ی همه. باشد یم

 یصورت به نشسته یراندها در نشیچ ی نحوه که داشتند نیا

( رو در رو) انیدانشجو مقابل یعلم ئتیه یاعضا که باشد

 یاعضا انیم مؤثر ارتباط بهبود لیدل به مسئله نیا نند؛یبنش

 مؤثر برنامه تیفیک شیافزا در ان،یدانشجو و یعلم ئتیه

 ظاهر مؤثر، یچشم ارتباط خود، مطالعه در انیناسیم. است

 ای ارائه کی یبخش اثر در را صدا تن متناوب رییتغ و یاحرفه

 رسد یم نظر به رو نیا از(. 13) دانستیم مؤثر گفتگو

 ارتباط یبرقرار در یعلم ئتیه یاعضا یرو در رو نشستن

 در.   باشد دیمف گرندراند تیفیک بهبود و مؤثر یچشم

 یمعنادار تفاوت گرندراندها یبرگزار زمان مدت خصوص

 یعلم ئتیه یاعضا تیاکثر کهیطور به ، داشت وجود

 زمان مدت یبرا را ساعت مین و کی تا کی ،(63.15٪)

 تیاکثر کهیحال در دانستد، یم مناسب راند گرند یبرگزار

 و ،(٪80.16) زانکارآمو تیاکثر ،(٪63.41) ارانیدست

 یبرگزار مناسب زمان مدت( ٪72.46) کارورزان تیاکثر

 با ها افتهی نیا. دانستندیم ساعت کی از کمتر را راند گرند

 مطالعه در. دارد شباهت( 6) همکاران و یروحان مطالعه

 مناسب زمان مدت انیدانشجو اکثر آنکه رغمیعل زین یروحان

 دانستند، یم ساعت کی از کمتر را راند گرند یبرگزار

 ساعت مین و کی تا کی نیب زمان به یعلم ئتیه یاعضا

 کارآموزان، یهانگرش مطالعه نیا.  داشتند لیتما

 اطفال گروه یعلم ئتیه یاعضا و ارانیدست کارورزان،

 یها راند گرند خصوص در را مشهد یپزشک دانشکده

 مطالعه نیا ضعف نقاط جمله از. دهد یم نشان یآموزش

 کرد اشاره کنندگانشرکت محدود تیجمع به تنها انتویم

 ریسا در انیدانشجو و یعلم ئتیه یاعضا یها نگرش و

 یجراح و یارتوپد مانند یجراح یها رشته ژهیو به ها رشته

 ها گروه نیا رسد یم نظر به. است نگرفته نظر در را یعموم

 در یمختلف یهانگرش یآموزش متفاوت طیشرا به توجه با

 نیا از. باشندداشته راندها گرند یبرگزار تیفیک خصوص

 تیاهم به توجه با شودیم شنهادیپ ها گروه نیا به رو

  خصوص نیا در مطالعه ،یآموزش یگرندراندها یبرگزار

 با گرید یطرف از نیهمچن. ردیپذ صورت هاگروه نیا در

 و کارآموزان تیرضا زانیم در توجه قابل تفاوت به توجه

 ،یآموزش یگرندراندها از یعلم ئتیه یعضاا و کارورزان

 و کارآموزان انتظارات به توانند یم یبعد مطالعات

 یدسترس عدم. بپردازند مناسب ینیبال گرندراند از کارورزان

 ارانیدست کمتر یهمکار و یعلم ئتیه یاعضا همه به

 یطرف از. هستند مطالعه ضعف نقاط گرید از یتخصصفوق

 پرسشنامه لیتکم و قبول، قابل و دسترس در نمونه حجم

 یراندها یاصل هدف گروه عنوان به انیدانشجو همه توسط

 مطالعه نیا قوت نقاط جمله از اطفال دوره انیپا در یآموزش

 .هستند

 یفعل روش به راند گراند یبرگزار آمده دست به جینتا طبق

 یآموزش یها برنامه هدف گروه که انیدانشجو لآدهیا با

 کمتر شرکت بتوان دیشا. دارد فاصله یحد تا هستند

 نیا بر یلیدل را گراندراند یآموزش یها بحث در انیدانشجو

 ئتیه یاعضا تا شود یم هیتوص نیبنابرا دانست؛ تفاوت

 انیدانشجو ینیبال یها مهارت شتریب کسب منظور به یعلم

. ندینما لیدخ شتریب گراند ژهیو به یآموزش یها بحث در را

 یاستراتژ همانند یمهم یها بخش در آنان دگاهید نیهمچن

 رسد، یم نظر به رو نیا از. باشد یم متفاوت زین ماریب یمعرف

 مناسب یاستانداردها نییتع هدف با یبعد مطالعات انجام

 یها گروه از کیهر یبرا یآموزش یراندهاگراند

 وهیش یبرا یزیربرنامه منظور به اریدست و کارورز کارآموز،

 یهااستاندارد براساس یپزشک وزشآم مختلف یها

 .باشد داشته تیاهم یبازده شیافزا جهت آمده دستبه
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 تشكر و قدردانی

با تشکر از آقای دکتر برادران عضو هییت علمی دانشگاه 

 .ایران که پرسشنامه استاندارد را در اختیار ما گذاشتند

 تضاد منافع 

 ه است.در این مطالعه هیچگونه تعارض منافعی وجود نداشت
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