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Introduction: Accurate and objective evaluation of clinical competence is considered as 

one of the most important aspects of clinical education of medical students It is where the 

student's abilities to solve patients' problems are measured. The use of clinical guidelines as 

standard and up-to-date resources for the management of diseases should be accompanied 

by appropriate training, regular practice and constant updating to be useful. The aim of this 

study was to apply the clinical guidelines of family physicians in Social and Family 

Medicine Internship in to improve clinical competency of medical interns in Golestan 

University of Medical Sciences in 2019. 

Materials & Methods: This study is a quasi-experimental study. The number of students 

in this study was 50 according to the census based on the planning of educational affairs of 

the medical school in 2019 in Golestan University of Medical Sciences. Interns participated 

in this study periodically for 4 months based on the selection of the social medicine 

department. A two-day workshop was held to get acquainted with the topics of the course, 

knowledge goals, attitudes and skills and educational methods of problem solving and 

brainstorming techniques. The interns then entered two comprehensive health centers 

selected by the Vice Chancellor for Education and spent the rest of the course in these 

centers with the aim of finding problems and providing solutions, using clinical guidelines 

and patient management. In this study, we used a questionnaire in the form of 13 questions 

in the areas of "The effect of clinical instruction teaching on learning and decision-making 

power, scenario design and group activities with answers in a four-choice Likert scale from 

strongly agree to strongly disagree with a score of 0 to 3.collected information was 

analyzed with using descriptive statistics in the software excel. 

Results: 50 medical interns of Golestan University of Medical Sciences participated in this 

study. Eighty percent agreed that teaching clinical guidance would lead to more lasting 

learning on the subject. 90% agreed that it is also effective in the step-by-step treatment of 

patients. Interns wanted more attention to accompany interns with family doctor visits, 

more attention to clinical guidelines and algorithms in the management of patients covered 

by the centers, to make the course content more practical. 
Conclusion: Teaching clinical guides to students and emphasizing its importance can play 

an important role in increasing their skills and abilities in the step-by-step treatment of 

diseases. As a result, applying disease management training can lead to deeper learning in 

interns 
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شود یمی تلق یپزشک انیدانشجو ینیآموزش بال یهاجنبه نیاز مهمتر یکیبه عنوان  ینیبال تیصالح ینیو ع قیدق یابیارز مقدمه:

به عنوان منابع  ینیبال یشود. استفاده از راهنماهایم یریگاندازه مارانیحل مشکالت ب یدانشجو برا یهایتوانمندکه در آن 

مداوم همراه  یسانمنظم و به روز ر نیبا در نظر گرفتن آموزش مناسب، تمر دیبا ها،یماریی تیریاستاندارد و به روز در جهت مد

و  یاجتماع یپزشک یپزشک خانواده در کارورز ینیبال یراهنماها یریمطالعه با هدف به کارگ نی. اشودواقع  دیباشد تا مف

 .انجام شد1397گلستان در سال  یدر دانشگاه علوم پزشک یکارورزان پزشک ینیبال تیخانواده به منظور ارتقاء صالح

بر اساس  ینفر به صورت سرشمار 50مطالعه  نیدر ا انیباشد. تعداد دانشجویم یتجرب مهینمطالعه از نوع  نیا روش كار:

گلستان بوده است. کارورزان بر اساس انتخاب  یدر دانشگاه علوم پزشک 1397در سال  یامور آموزش دانشکده پزشک یزیربرنامه

با مباحث  ییبه منظور آشنا یاروزهردند. کارگاه دو مطالعه شرکت ک نیدر ا یادورهماه به صورت  4در  یاجتماع یبخش پزشک

. سپس کارورزان دیبارش فکر برگزار گرد یهاکیتکنحل مسأله و  یآموزش یهاروشو  ی، مهارتینگرش ،یدوره، اهداف دانش

و  یابیمسألهف مراکز با هد نیرا در ا هدور هیدانشگاه شدند و بق یوارد دو مرکز جامع سالمت انتخاب شده توسط معاونت آموزش

سؤال در  13پرسشنامه در قالب  کیمطالعه از  نیگذراندند. در ا مارانیب تیریو مد ینیبال یارائه راهکار، استفاده از راهنماها

با  "یوهگر یهاتیفعال"و  "ویسنار یطراح"، "یریگمیتصمو قدرت  یریادگیبر  ینیبال یراهنما سیتدر ریتاث " یهاطهیح

شده  یآورجمع تاــطالع، استفاده شد.ا3تا  0مخالفم با نمره  موافقم تا کامالًاز کامال ً یانهیچهارگز یکرتیل فیدر ط ییهاپاسخ

 گرفت. ارقر تحلیلو  هـتجزی ردمو excel یرماافزار آنرمدر  یفیاستفاده از آمار توص اــب

درصد موافق بودند که  80تان شرکت کردند. گلس یدانشگاه علوم پزشک ینفر از کارورزان پزشک 50مطالعه  نیدر ا نتايج:

در  ینیبال یراهنما ریدرصد موافق با تأث 90گردد. یمدر موضوع مربوطه  یماندگارتر یریادگیموجب  ینیبال یراهنما سیتدر

و  ینیبال یبه راهنماها شتریپزشک خانواده، توجه ب تیزیبه و شتریتوجه ب انبودند. کارورزان خواه مارانیدرمان گام به گام ب

 .تر کردن مطالب دوره بودند یتحت پوشش مراکز و کاربرد مارانیب تیریها در مدتمیالگور

 یمهارت و توانمند شیدر افزا یتواند، نقش مهمیمآن  تیبر اهم دیو تأک انیبه دانشجو ینیبال یآموزش راهنماها گيري:نتيجه

 یریادگیتواند موجب یم هایماریب تیریکردن آموزش مد یکاربرد جهیداشته باشد. در نت هایماریآنها در درمان گام به گام ب

 .در کارورزان شود قتریعم

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Kouchak F, Baiky F, Application of family physician clinical guidelines in social and family medicine internships to 

improve clinical competency of medical interns in Golestan University of Medical Sciences in 2019. Horizon of Medical 

Education Development. 2021;13(2):61-70 

 فریده کوچکنویسنده مسئول: *

گلستان،  یعلوم پزشک دانشگاه ،یدانشکده پزشک ی،اجتماع یگروه پزشک

 .رانیا گرگان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 faridehkouchak@yahoo.comایمیل: 

 09113703645 تماس:

 

https://dx.doi.org/10.22038/hmed.2021.55904.1131


 1397گلستان سال  یدانشگاه علوم پزشک در یکارورزان پزشک ینیبال تیو خانواده به منظور ارتقاء صالح یاجتماع یپزشک یپزشک خانواده در کارورز ینیبال یراهنماها یریبه کارگ
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1401، تابستان 2، شماره13 مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره

 

 مقدمه

 یکیبه عنوان  ینیبال تیصالح ینیو ع قیدق یابیارز

 یپزشک انیدانشجو ینیآموزش بال یهاجنبه نیاز مهمتر

از مراحل مختلف  یبیو ترک دهیچیپ یبیشودکه ترکیم یتلق

کاربرد  نهیدانشجو در زم یهایتوانمنداست که در آن 

حل  یبرا ینیبال یهامهارتماهرانه روش و استفاده از 

 نفعانینظر ذ یابیشود. ارزیم یریگدازهانماران یمشکالت ب

تواند یمهستند  انیآنها دانشجو نیترمهماز  یکیکه 

را در جهت رفع مشکالت و نقاط ضعف  زانیربرنامه

 تیهدا ینموده و آنها را به سمت اقدامات اصالح ییراهنما

 (.1کند)

 یکایدر سراسر اروپا، آمر ینیبال یبه راهنماها عیوس عالقه

 یبا مسائل رایوجود دارد ز قایو آفر لندیوزین ا،یسترالا ،یشمال

تقاضا  شیافزا ،یبهداشت یهامراقبت نهیهز شیاز جمله افزا

 راتیی، تغتیجمع یریتر، پگران یهایآورفنمراقبت،  یبرا

ها و مارستانیب دهندگان،ارائه  انیدر ارائه خدمات در م

 ایاز حد و  شی، مراقبت نامناسب، استفاده بییایمناطق جغراف

 یهامراقبت نیمتخصص یذات لیکم از خدمات و تما

رو  مارانیب یخدمات ممکن برا نیارائه بهتر یبرا یبهداشت

با  یبهداشت یهامراقبت یهاستمیس شتریباشند که بیمبه رو 

 (2آن مواجه هستند.)

آموزش  وهیش کینگر جامعه یپزشک آموزش

خواهد کرد که  تیترب یپزشکان رایگردد زیم یمناسب تلق

جامعه در ابعاد  یبه طور موثر بتوانند با مسائل مرتبط با سالمت

(. حداقل 3برخورد مناسب داشته باشند) هیو ثانو هیاول

در زمان  یمورد انتظار از پزشکان عموم یهایتوانمند

عنوان  نیبه هم یدر سند یاز دانشکده پزشک یلیالتحصفارغ

پزشکان  یالزم برا یهایندتوانممنتشر شده است که در آن 

بهداشت و درمان  ستمینقش موثر در س یفایا یبرا یعموم

 (.4شده است) یدسته بندبعد در هشت 

در  لیپس از فراغت از تحص یپزشک یهارشته انیدانشجو

 رانیکارکنان و مد رینظام سالمت با قرار گرفتن در کنار سا

عه را به حفظ و ارتقاء سالمت جام ن،یتأم تیسالمت، مسئول

دانش و  دیبا انیمهم دانشجو نیانجام ا ی. برارندیگیمعهده 

 لیحصدوران ت یتا پس از ط رندیمهارت الزم را فرا گ

و  فیانجام وظا یالزم را برا یاحرفه یهایژگیو

وابسته  یهاسازمانخود در نظام سالمت و  یهاتیمسئول

 یهادورههمه  یمشکل عمده برا کی (.5)ندیکسب نما

 انیاست. مرب قیروزافزون حقا شی، افزایپزشک انینشجودا

پاتوژن، خود را  ای ینیخاص بال یماریب کیمتخصص در 

 یمطالب واقع یدانند که در هنگام سخنرانیمموظف 

راجع به حوزه مورد عالقه خود ارائه دهند. در  یاگسترده

از حد قرار  شیب یواقع یتحت بار محتوا انی، دانشجوجهینت

 (6.)درنیگیم

به عنوان منابع استاندارد و به  ینیبال یاز راهنما استفاده

روز که تمام ابعاد و جوانب مسائل مورد چالش سالمت 

با در نظر گرفتن آموزش  دیشود، بایمدر آن مطرح  یعموم

مداوم همراه باشد تا  یمنظم و به روز رسان نیمناسب، تمر

توجه به  ینیبال یراهنماها یهایژگیو از (.7واقع شود) دیمف

 یهاییراهنمامطالعات و  جهیوکنترل است که نت یریگیپ

و  یسالمت عموم یهاچالشدر خصوص  ینیبال نیمتخصص

بهداشت  ستمیمثال در س یبرا (.8جامع است) یهابرنامه

در مورد انواع و  یاطالعات هیتغذ ینیبال یراهنماها ایاسترال

ارائه  یاهیتغذ یو الگوها ییغذا یهاگروه غذاها، ریمقاد

کاهش خطر  سالمت و رفاه، جیدهند که هدف آن ترویم

 یهایماریب ،یابتال به کلسترول باال، فشارخون باال و چاق

از  یو برخ یعروق یقلب یهایماری، ب2نوع ابتیمزمن مانند د

 ییغذا میرژ یهاباشد. دستورالعملیمها انواع سرطان

 ان،یمرب تگذاران،اسیبهداشت، س نیمتخصص یبرا ایاسترال

و  ییغذا خرده فروشان مواد ،ییغذا مواد دکنندگانیتول
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کمک به  یبرا ییهاشود تا بتوانند راهیماستفاده  نیمحقق

 (.9سالم استفاده کنند) یهامیها در خوردن رژییایاسترال

نظامند از  یامجموعهآموزش  میکه بخواه یصورت در

نظرگرفتن با در  یشواهد علم نیو معتبرتر نیآخر

 یبه راهنما ازیباشد ن یاثربخش نهیو هز یها، اثربخشتیاولو

که با در  یبوم ینیبال یباشد. راهنماهایم نهیزم نیدر ا ینیبال

ط یاستانداردها و با توجه به شرا نینظر گرفتن به روزتر

 یو حت یتیریمد ،یمراقبت یازهایشده باشند ن نیتدو یانهیزم

 (7خواهد کرد.) نیمتأ یادیآموزش را تا حد ز

 یریادگی یمشخص نمودن واضح انتظارات برا با

، ایو پو یتعامل یریادگی یفضا کی جادیو ا میو مفاه قیحقا

را کاهش داده و  یپزشک انیدانشجو یشغل یفرسودگ دیبا

شد.  انیموجب تداوم و حفظ دانش درازمدت در دانشجو

و  یکل ینما انیدانشجو ینیبال یبا استفاده از راهنما دیبا

 قیزا داشته و غرق در حقا یماریاز عوامل ب یدرک درست

 کیبا  نترنتیدر ا یتوانند به راحتیمنباشند که  یاگسسته

و  یاز نگران یکی (6ماوس بدست آورند.) کیکل

 صیپس از تشخ ایاست که آ نیجامعه پزشکان ا یهادغدغه

و ها دستورالعملپروتکل اعمال شده آنها طبق  یماریب یقطع

نشان  نیو قرا شواهد ر؟یخ ایباشد  یاستاندارد م یهاروش

ال دهیکمتر از حد ا ینیبال یاز راهنماها تیداده است که تبع

کاهش  تیتبع زانیباشد و گزارش شده با گذشت زمان میم

 (10است.) افتهی

 نیی( با هدف تع2010و و همکاران ) گرند قیتحق جینتا

و کنترل  ینیبال یراهنماها یگرا براهدفچارچوب 

به پزشکان و  ینیبال ینشان داد که راهنماها یپزشک یخطاها

انجام هر چه  یبرا یآمادگ جادیو ا یریگمیتصمدر  مارانیب

 جادیبا ا نیکند و همچنیمدرمان کمک  ندیبهتر فرا

که  ییتوان از خطاهایم ینیبال یراهنماها یبرا یچهارچوب

بوجود  ینیب شیقابل پریو نامطلوب و غ یعیطبریغ طیدر شرا

را کاهش  یجانب یهانهیهزکرده و  یریجلوگ د،یآیم

Sout(. 11داد) hwi ck  جهت  یامطالعهو همکاران در

I ینیبال یراهنما ریتأث یبررس DSA  بر آموزش

 انیکنند که مربیم انیب یعفون یهایماریو ب یولوژیکروبیم

 نچیا کیعرض و  لیما کی"که  ییهادوره جادینسبت به ا

به صورت موزش آ اند.دادههشدار  "عمق دارند

 یاصول اساس انیبه دانشجو نتیپاورپو یهایسخنران

 کیارتباط  یو نوع ردیگیم دهیموثر مدرن را ناد یریادگی

 نیرساند. ایمفعال را به حداقل  یریادگیطرفه هستند که 

 یبرا یطیشرا جادیقادر به ا نیساکن همچن یهایسخنران

 و با استفاده از ستندین انیدانشجو نیدر ب یارکتمش یریادگی

از اصول و  یستیبهبود نحوه آموزش، ل یبرا ینیبال یراهنما

آل آموزش دهیادوره  کیدر  دیکه با یدینکات کل

نمود  هیارائه شود را ته یعفون یهایماریبو  یولوژیکروبیم

 رییتغ یبرا یپرش یآنها به عنوان سکو ینیبال یکه راهنما

 (6باشد.)یمدر نحوه آموزش درس مذکور  عمده

 ینیبال یراهنماها یریمطالعه با هدف به کارگ نیا

و خانواده به  یاجتماع یپزشک یپزشک خانواده در کارورز

در دانشگاه  یکارورزان پزشک ینیبال تیمنظور ارتقاء صالح

 .انجام شد 1397گلستان سال  یعلوم پزشک

 

 روش كار

 ییروستا یو شهر یت شهرابتدا دو مرکز جامع سالم

به  لیجهت تبد یو بهداشت یمعاونت آموزش یبا همکار

 یهارشته انیکارورزان و دانشجو یبرا یمراکز آموزش

متعدد جهت  یهاشدند، نشست شنهادیو مرتبط پ یپزشک

 نیو رابط ،کارشناسانیدوره با معاونت بهداشت نیا هیتوج

ناسان بهداشت شهرستان، کارش رکزسرپرست م ،یآموزش

مراکز جامع سالمت و کارشناسان مراکز  نی، مسئولیستاد

ها دو مرکز جامع توسط یهماهنگ نیا یانجام شد. در پ
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ارائه شده  یآموزش یازسنجیو بر اساس ن یمعاونت آموزش

شد. گروه  زیتجه یاجتماع یپزشک یاز گروه آموزش

انتظار از  مورد فیشرح وظا یاجتماع یپزشک یآموزش

کز، کارشناسان و کارورزان مستقر در مراکز مرا نیمسئول

ارسال کرد  یو بهداشت یجامع سالمت را به معاونت آموزش

کار و آموزش در مراکز جامع سالمت ارائه  ندیو فرآ

نفر به صورت  50مطالعه  نیدر ا انی. تعداد دانشجودیگرد

 دانشکدهامور آموزش  یزیربرنامهبر اساس  یسرشمار

گلستان  یر دانشگاه علوم پزشکد 1397در سال  یپزشک

 یبوده است. کارورزان بر اساس انتخاب بخش پزشک

مطالعه شرکت  نیدر ا یادورهماه به صورت  4در  یاجتماع

 کردند.

با مباحث  ییبه منظور آشنا یاروزهدو  کارگاه

 یآموزش یهاروش ،ی، مهارتینگرش ،یدوره، اهداف دانش

. سپس دیزار گردبارش فکر برگ یهاکیحل مسأله و تکن

کارورزان وارد دو مرکز جامع سالمت انتخاب شده توسط 

مراکز  نیدوره را در ا هیدانشگاه شدند و بق یمعاونت اموزش

 یو ارائه راهکار، استفاده از راهنماها یابیسألهمبا هدف 

 گذراندند. مارانیب تیریو مد ینیبال

زمان استقرار کارورزان در مراکز جامع سالمت  در

جامعه تحت پوشش و  یابیخب، کارورزان بعد از ارزمنت

 یکردن مشکالت منطقه به سمت ارائه و اجرا دایپ

 یمباحث موجود در راهنما زین نیب نیمداخالت رفتند و در ا

 یراهنما"مورد  10پزشک خانواده که شامل  ژهیو ینیبال

کانسر کولورکتال، سر  ابت،ید شارخون،ف تیریمد ینیبال

و  یالکسیآناف ،یعفونت ادرار ،یدمیپرلپیها جه،یدرد، سرگ

شد و سپس با  یبود توسط کارورزان بازخوان "یپنومون

موجود در  یو درمان یصیتشخ تمیالگور ماران،یب تیزیو

 مرور شد. مارانیب یبرا ینیبال یراهنماها

کارورزان( مشکالت  یدو مرکز )انتخاب شده برا در

 یجود داشت به طورو مارانیکنترل موثر ب نهیدر زم یادیز

و  ییدر منطقه؛ شناسا ریو چشمگ عیاز مشکالت شا یکیکه 

 نیمبتال به فشارخون باال بوده است. از ا مارانیکنترل ناقص ب

 ندشد میدو نفره در هر مرکز تقس یهارو کارورزان به گروه

فشارخون،  ینیبال یو از آنها خواسته شد بر اساس راهنما

را اجرا  یدرمان تمیداده و الگور منطقه را فراخوان مارانیب

ساکن در  ابتیمبتال به د مارانیروند در مورد ب نیکنند. ا

 .دیاجرا گرد قایدق زیمنطقه مذکور ن

دوره از کارورزان خواسته شد  یانتها در

انجام شده در مراکز جامع )دو مورد تحت  یهاتیفعال

ا به ر ینیبال یبر اساس راهنما ماریب تیزیو نهیپوشش( در زم

 با دهند. شیدر قالب عکس نما یصورت مستندات

با استفاده از سواالت باز پاسخ  ییهامصاحبه انیدانشجو

 یاددهی وهیش نیجهت درک بهتر از نگرش آنان نسبت به ا

دوره به عمل  یهاچالشو نظرات آنها در باره  یریادگی

 آمد.

سؤال در  13پرسشنامه در قالب  کیمطالعه از  نیا در

و  یریادگیبر  ینیبال یراهنما سیتدر ریتاث" یهاطهیح

 یهاتیفعال"و  "ویسنار یطراح"، "یریگمیتصمقدرت 

از  یا نهیچهارگز یکرتیل فیدر ط ییبا پاسخها "یگروه

، استفاده شد. 3تا  0مخالفم با نمره  موافقم تا کامالً کامالً

 ندیفرآ"با عنوان  یندیپرسشنامه از پرسشنامه فرا االتسو

 یشناسقارچواحد  سیدر تدر ویاستفاده از سنار یزشآمو

 یابیبه همراه ارزش یشگاهیعلوم آزما یکارشناس انیدانشجو

 گرفته شد. "کیو الکترون ینیبا روش آزمون ساختارمند ع

نفر از  5توسط  ییمحتوا ییروا مجدد، یجهت بررس

و  یاجتماع یپزشک ،یمتخصصین آموزش پزشک

شده  هیشد و اصالحات توص انجام یآموزش یزیربرنامه

واضح  طهیسؤاالت در سه ح یتمام جهیدر نت دیاعمال گرد

کسب  1تا  8/0 نیب ینمرها یبودن، مرتبط بودن و سادگ
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نفر دانشجو  15، از شنامهپرس ییایپا یکردند. جهت بررس

درصد محاسبه شد.  83کرونباخ  یشد و الفا ینظرخواه

در  یفیاز آمار توصاستفاده  اــبشده  یآورجمع تاــطالعا

 ارقر تحلیلو  هـتجزی ردمو مایکروسافت اکسلافزار نرم

 .گرفت

 

 نتايج:

درصد مونث  70نفر کارورز  50در مجموع از تعداد 

شرکت کنندگان  یسن نیانگیدرصد مذکر بودند. م 30و 

 سیتدر رتاثی به مربوط سواالت. بودسال  245/ ± 5/1

سوال(  6) یریگمیتصمو قدرت  یریادگیبر  ینیبال یراهنما

 3) یگروه تیسوال( و فعال 4)ویسنار یمربوط به طراح

 .دشدن یسوال( طبقه بند

و قدرت  یریادگیبر  ینیبال یراهنما سیتدر ریتاث

 ینیبال یراهنما سیدرصد کارورزان تدر 88: یریگمیتصم

 88موضوع مربوطه کمک کننده و  یریادگیرا جهت 

تر موضوع  قیرا در درک عم ینیبال یراهنما سیدرصد تدر

درصد موافق بودند که  80اند. دانستهمربوطه موثر  یماریو ب

در  یماندگارتر یریادگیموجب  ینیبال یاراهنم سیتدر

 گردد.یمموضوع مربوطه 

 سیدرصد کارورزان موافق بودند که تدر 82

قدم در درمان  نیانجام اول یبرا میدر تصم ینیبال یراهنما

درصد موافق بودند که در درمان گام به  90و موثر  مارانیب

درصد موافق بودند  72باشد.  یگذار مریتأث زین مارانیگام ب

ها گروهانجام شده توسط  یها تیگزارش فعال وهیکه ش

 شود. یماندگارتر یریادگیموجب  هتوانست

درصد کارورزان موافق بودند که  76: ویسنار یطراح

س درس باعث در کال ییو پاسخگو ویسنار یطراح

 76شود و یمدر موضوع مربوطه  یماندگارتر یریادگی

به  ینیبال یراهنماها یهاکنفرانس یدرصد از برگزار

 داشتند. تیرضا ویصورت سنار

درصد از کارورزان موافق بودند که  76: یگروه تیفعال

 یانجام شده در راستا یهاتیبه صورت ارائه فعال یابیارزش

ها در طول دوره توانسته دانش و گروهتوسط  ینیبال یراهنما

و موجب بهبود عملکرد و  دهیسنج یاطالعات آنها را به خوب

به  یابیزشدرصد موافق بودند که ار 74آنها شود.  یتوانمند

 یانجام شده در راستا هاتیصورت ارائه و گزارش فعال

 تر مطالب موثر بود. قیدر درک عم ینیبال یراهنما

 ساختار یهامصاحبه انیبا دانشجوعالوه بر پرسشنامه، 

با استفاده از سواالت باز پاسخ جهت درک بهتر از  افتهی

و نظرات  یریادگی یاددهی وهیش نینگرش آنان نسبت به ا

آن  دیها موافتهیدوره به عمل آمد و  یهاچالشآنها درباره 

 ینیبال یراهنماهابه  شتریبود که کارورزان خواهان توجه ب

 هایماریشان در برخورد با بیآگاهو  یانمندتو شیجهت افزا

تر  یتحت پوشش مراکز، کاربرد مارانیها در بتمیالگورو 

داده  یآورجمع یهاتیفعالکردن مطالب دوره، کاهش 

، برنامه روزانه جهت کنفرانس الگ بوک ذکر شده در

و ارائه  مارانیب تیزیها و سپس وتمیالگورو  ینیبال یراهنما

 .بودند یدوره کارورز یه کارورزان در ابتداها بتمیالگور

 

 و نتيجه گيري بحث

دهد که تحقیق گراندو و همکاران نشان می

گیری و تصمیمبالینی به پزشکان و بیماران در  یراهنماها

ایجاد آمادگی برای انجام هر چه بهتر فرایند درمان کمک 

بر  یمبتن یها هیبا ارائه توص ینیبال یکند و راهنماهامی

، محدود یپزشک یشواهد به منظور محدود کردن خطاها

 یها، موجب اجرا نهیموجه و کاهش هز ریکردن اعمال غ

بر  یتر و کارآمدتر مبتنمنیاموثرتر،  ینیبال یهامراقبت

رفتار را نشان داده و  نیپزشکان بهتر جهیشواهد شده و در نت

ه دهند کیمواکنش نشان  ینیبال لیتوانمندتر در برابر مسا
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بدست آمده در مطالعه حاضر در  یهاافتهیمطابق با 

 انیو بهبود عملکرد دانشجو یتوانمند شیافزا صوصخ

 (11بود.) یپزشک

 رتیبا عنوان مد یامطالعهو همکاران در  یحسنخان

مغفول در نظام  ی: ضرورتیمارستانیب شیدرد در اورژانس پ

 نیبا تدو دیکه با دندیرس جهینت نیبه ا رانیسالمت ا

 تیدرد و ترب تیریدر مد ینیپروتکلها و راهنماهای بال

 رو ی، گامتیواجد صالح شرفتهیپ یمارستانیب شیپرسنل پ

بر  رگذاریتاث یبه جلو در جهت اصالح مداخالت درمان

موجب  ینیبال یبرداشته شود و استفاده از راهنما مارانیب

درد  تیریمد تیفیو بهبود ک یبخشاثر ،ییکارا شیافزا

پژوهش مطابقت  یهاافتهیشود که با یمزشکان توسط پ

( در 1392زاده و همکاران )ی( در مطالعه ول12دارد.)

 نیال دیتطابق درمان فشار خون با گا زانیخصوص م

7-JNC  مذکور توجه به برنامه  نیدالیگا یهایژگیواز

مطالعات و  جیو کنترل فشارخون، استفاده از نتا یریگیپ

نحوه مصرف  نهیدر زم ینیبال نیمتخصص یهاییراهنما

در مورد اثرات بالقوه مطلوب و نامطلوب  جیداروها، ارائه نتا

و  یسالمت عموم یهابحث در مورد چالش اروها،د

و درمان فشارخون  یریشگیجامع در آموزش، پ یهابرنامه

پزشکان  یبرا یآموزش یهاکالس یاست و با برگزار

 یمطلوبتر جیکه نتا دیجد یهاآنها را از روند درمان یعموم

 نیکردن از ا یرویدارند آگاه ساخت و پ مارانیدر بهبود ب

 ،یماریو بهتر ب عتریو درمان سر صیباعث تشخ نیالدیگا

 زیو ن ماریبهتر پزشک و ب یدر روند ارجاع، همکار عیتسر

و  یدر مطالعه حجت .(8شود)یم گریکدیپزشکان با 

 ACC/AHAمل از دستورالع تیعدم تبع زانیهمکاران م

باال بوده است که  داریناپا یصدر نیبا آنژ مارانیدر اداره ب

 و (13مهر) ییایمی( در مطالعه ک10دارد.) یننگرا یجا

Mee Kyoung(14 )  وSigfrid(15 ) و نقش  تیبه اهم

اشاره شده و موارد ذکر شده با مطالعه  ینیبال یمهم راهنماها

ر خصوص توجه کارورزان د یهاگفتهحاضر و اظهارات و 

 تیریآنها در مد یدیو نقش کل ینیبال یبه راهنماها شتریب

کامالً مطابقت  نیماران و بهبود عملکرد پزشکان در بالیب

 دارد.

و همکاران در خصوص تدوین  یمطالعه خنجر در

راهنمای بالینی فرآیند تزریق خون در کودکان مبتال به 

ده حاصل از سازی شبومیتاالسمی ماژور، راهنمای بالینی 

این پژوهش مبتنی بر بهترین شواهد موجود بوده و موجب 

در فرایند  یبهبود عملکرد بالینی پرستاران و کادر درمان

 زیدر مطالعه حاضر ن کهیبه طور (16قرار گیرد.) خونتزریق 

 یبه استفاده از راهنماها دیکارورزان معتقد بودند که با

پوشش مراکز جامع  تحت مارانیها در بتمیالگورو  ینیبال

 شود. یشتریتوجه ب

 یسازیبومرا با هدف  یپژوهش یو اردکان یعطار

دچار  مارانیب ینیبال یریگیپو  درمان ص،یتشخ یراهنما

اصفهان انجام  یهامارستانیو ب یدر مراکز درمان یضربه مغز

مطابق مطالعات و  ییراهنما نیدادند و بر ضرورت تدو

 میعملکرد ت نیتا اختالف ب نمودند دیتأک دیجد اتیتجرب

 تیفیو موجب بهبود ک دهیبه حداقل رس زشکانپ یدرمان

 یپزشکان،. ارائه اطالعات مناسب برا یارائه خدمات از سو

با  اظهارات  که( 17شود)یمو ارتقاء سالمت  صیتشخ

 یکارورزان پژوهش حاضر در خصوص نقش و به روز رسان

آنها در  یو آگاه ساز یتوانمند شیدر افزا ینیبال یراهنماها

 یمراکز تحت پوشش همخوان مارانیو ب هایماریبا ب دبرخور

 دارد.

Southwick  در  2010و همکاران در سال

بهبود آموزش  یبرا IDSA ینیبال یخصوص راهنماها

به  ینیبال شیپ یعفون یهایماریبو  یولوژیکروبیم یپزشک

 یکه مشخص نمودن انتظارات برا دندیرس جهینت نیا
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 یفضا کی جادیو ا میو مفاه قیاز حقا یشماریب یریادگی

را کاهش  یشغل ی، فرسودگیریادگی یبرا ایو پو یتعامل

مدت را به همراه دارد و با  یداده و حفظ دانش طوالن

 ینیبال یکردند راهنماها انیمطالعه حاضر که کارورزان ب

شود کامالً یم یترقیعمماندگارتر و  یریادگیموجب 

از  کیها در هر نیالدیدارد. با اعمال گا یهمخوان

 کیکه چگونه  دادتوان نشان یم یپزشک یهادانشکده

تواند بر اصالح معنادار در آموزش یم یمل یکینیجامعه کل

 تیفیسطح ک ءها موجب ارتقانیالدیبگذارد و گا ریتأث

ارائه  یبرا ندهیو کمک به پزشکان آ یآموزش پزشک

از  ماریب یهامراقبت نیبه روزتر یو طراح تیفیک نیباالتر

 (6شوند.)یم یعلم ینظر طراح

و نو بودن موضوع و کاربرد  دیمطالعه جد نیا قوت

باشد و  یم یپزشک انیدانشجو یآموزش یزیربرنامهآن در 

نبودن تعداد  یتوان به کافیمپژوهش  نیا یهاتیاز محدود

ش از هفته جهت آموز ییمراجعه کننده در روزها مارانیب

 در مراکز جامع سالمت اشاره کرد.

بر  دیو تأک انیبه دانشجو ینیبال یراهنماها آموزش

مهارت و  شیدر افزا یتواند، نقش مهمیمآن  تیاهم

داشته باشد.  هایماریآنها در درمان گام به گام ب یتوانمند

تواند یم هایماریب تیریکردن آموزش مد یکاربرد جهیدر نت

 شنهادیلذا پ در کارورزان شود. ترقیعم یریادگیموجب 

وزارت بهداشت و  دییمورد تا ینیبال یراهنماها دگردیم

 یجهت کاراموزان و کارورزان پزشک سیدرمان در تدر

 .استفاده گردد

 

 تقدير و تشكر:

خود را از  یپژوهشگران مراتب تشکر و قدردان

 یدانشگاه علوم پزشک یو بهداشت یآموزش یهامعاونت

به  یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک گلستان و مرکز

پرسشنامه  لیو از کارورزان محترم که در تکم تیحما لیدل

محققان جهت  اریخود را در اخت اتینموده و تجرب یهمکار

مطالعه به  نی)ا .دارندیپژوهش قرار دادند، اعالم م نیانجام ا

 یمطهر دیشه ندیدر فرآ یکشور ریعنوان پوستر قابل تقد

 .انتخاب شده است( 1398ماه سال  هشتبیدر ارد

 

 

  تضاد منافع:
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