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 پیشگفتار

 ه ویژگدددا  دددد   ددددره   رشددد  و عه دددم  عوددددر دادددههه ،ر ،   ددد د  د      

جدامدد  ر ددض  دسددض   ددد  یددا دادد   یددن رشدد  روه   دد و   ع دد ی    دددر       

داههشددا  دد   دددهاد ا ر ددگی و  ض گگددض   ددد   یددن رشدد  و عه ددم   گددده         

 ددد  ع دددهآ و  دددهدور  ،ر رضرددد  دادددههه ر  یدددگ   ه یدددگ   ودیدددد  ادددا  

 ددده،  حددضو ع ددهآ و  ددهدور  ،ر داددههه رگددهر ی شدد ا گددداا ا ددی  دد         

ء ید دددی هیا   ددددر  دددااد  ددد   گده دددد  جدامددد   عه گددد   ان دددهر  رع دددد

 ،    اهر،  گده و عداگن اند ع   سد ا کدردا  و اتی ص   د 

 ینجد دددم سدددون ع ددد ض  ه عددداه  دددد  کگگددد   و ددددر   ،   ددد د    هردددد   و ددددر   امدو دددد             

ی داههشددا ،ر  جددض    ددده  حددضو ع ددهآ و  ددهدور  ،ر داددههه   اگدد و رر  ددد  و دددر  و عمدادد  و  دد           

    یددا کگگدد  و  دد  د و  ، ر ن امدو ددد داههشددا شددد   ع  ددح   دد  ت  یددن حددضو ،ر ر  ددتد   رع ددد             

   در  ااد  دشگی 

 

 ،کتض  گ   سن رد، ا                                                                                   

 ، گض رگوا  ودی                                                                                    
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  ه   اد  ه  فض   یض   ،کتض

      ،کتض  گ   سن رد، ا

     ،کتض  گددادک ا د ا

 

 کمیته ی علمی همایش 

 ،کتض  سگن ث فا      ،کتض  گ   سن رد، ا 

 ،کتض  کضر  گ ر      ،کتض  گ  اجت ا اه ه  

 ،کتض ا و  ر د ا      ،کتض  وگ رسد  گ ر  

 ،کتض  سگن ادض ،  ، نه      ،کتض   دهذر   ومگگا  در  

 ،کتض ر دس ا  ر      ،کتض  گددادک ا د ا 

 ،کتض  د     و   ح ض       ،کتض ا و   گگف  قگا 

  ،،کتض   دو  یدضید 
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 کمیته ی اجرایی همایش 

 ه دض  ه رردا   ه دض  عدد    گدد  روو  هلل رفدئا یدهر

 هیندم کضیدوا    ددر   هه گفتددر   اجدگ   جدفا

 اگگ   قض د ا   ا    یه فا   سگنمگا  یود دا

  گ  ر دس  ک ض      گن   دقدض    د اان هر   سگن 

 یم هب  در     ه دض  رد،ق  ر دس  دض دهر، ر

  سگنمگا شم د ا  ا و رگا  ح یند   ا و رسد اگ گد 

  د ی رسددیا     دردض و دیا    ک دض ردد   

  دحو  رو      گ  دان   د، ن  ضج       گ  ان هر  ضقما
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V 

 وضعیت پذیرش فرایند عنوان  صاحبان فرایند ردیف

1 

 حسن سید -رضایی محسن -حیدری مرتضی -حیدری اکرم

 -خواه ایرانی ابوالفضل -اکبری محسن -یوسفی صادق -عادلی

 نصراللهی زهرا

 سخنرانی دین و سالمت تابستانی مدارس طریق از ایرشتهمیان مطالعات برای دانشجویان توانمندسازی

2 
 امهس -مصلحی اعظم -طبیبی مریم -دارابی شفیعی علی سید

 همتا امیر -حسینی محمد حاجی

 دانشجویان در( TBL) تیم بر مبتنی تدریس روش با پزشکی فیزیک درس آموزشی رهبری و مدیریت

 سخنرانی روش با آن مقایسه و ضعیف تحصیلی عملکرد با پزشکی
 سخنرانی

3 
 -حیفت اعظم -باقری سکینه -محبی سیامک -پور قارلی اله ذبیح

 نیا تابش زهرا
 سخنرانی مق پزشکی علوم دانشگاه ساله چند تجربه: اساتید درس طرح سامانه بازنگری و اندازی راه طراحی،

4 
 حسن سید -پور قارلی اله ذبیح -پریزاد احمد -محبی سیامک

 گفتار خوش سارا -زاده آب آب شیما -پور صفایی اله روح -عادلی

 علوم دانشگاه پزشکی اول سال دانشجویان برای زودرس بالینی مواجهه برنامه اجرای و طراحی

 قم پزشکی
 سخنرانی

 کلهر نرگس -مقدم نیلوفر -مقدم عباس -مافی افسانه 5
 رشته  دانشجویان آناتومی درس آموزش در بدن اعضای سازی مدل روش ارزشیابی و اجرا طراحی،

 پزشکی
 سخنرانی

6 
 ابوذر -پریزاد احمد -زاده محمد مرتضی -نصراللهی زهرا

 موسوی مجتبی سید -اسمعیلی

 برای پزشکی شناسی قارچ کاربردی و انگیزشی تدریس نوین شیوه ارزشیابی و اجرا طراحی،

 دندانپزشکی دانشجویان
 سخنرانی

 نیا خلجی زهره -برقعی مسعود امیر -مقدم صادقی پروانه 7
 اجرای و سازی شبیه)  نوین روش به آموزش با نوزاد احیاء تیم ارتباطی و بالینی مهارت ارتقاء

 (نمایش
 پوستر

 رادمرد محمدحسین -پریزاد احمد -شجاعی ثاراله 8
 -آموزشی مراکز کارکنان هدفمند و حداکثری حضور برای مناسب فرایند ارزشیابی و اجرا  طراحی

 مداوم آموزش های برنامه در درمانی
 پوستر
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VI 

9 
 حسن سید -حیدری مرتضی -حیدری اکرم -یوسفی صادق

 محبی سیامک -عادلی
 پوستر پزشکی دندان و پزشکی دانشجویان به پزشکی فلسفه درسی واحد ارائه

 پوستر زشکیپ دانشجویان یادگیری درافزایش تاثیرآن و آموزشی فیلم نمایش با همراه آناتومی عملی آموزش زاده آب آب شیما -اسالمی محسن -حیدری فاطمه 11

11 
 -مؤمنیان سمیه -یوسفی مجید سید -یوسفی سادات محبوبه

 پریزاد احمد
 پوستر پرستاری دانشجویان در "وارونه درس کالس" ارزشیابی و اجرا طراحی،

 پوستر کودکان دستیاران برای بیماری سیر مبنای بر بالینی آموزش روش یک وارزشیابی واجرا طراحی سپهی اخوان محسن 12

 پوستر آموزشی وری بهره افزایش و موثر تدریس افزایش منظور به تدریس در فلوچارت از استفاده حائری رضا محمد 13

 پوستر قم پزشکی علوم دانشگاه پایه علوم علمی هیات اعضای آموزشی نیازسنجی   محبی سیامک -پور قارلی اله ذبیح 14

 پوستر پزشکی دانشجویان پزشکی اخالق درس ارائه چگونگی تغییر گفتار خوش سارا -یوسفی صادق -رضایی محسن 15

 پوستر آندروید اساس بر بالینی بیوشیمی آموزشی افزار نرم ساخت بارانی محسن -حائری محمدرضا 16

 پوستر محور کامپیوتر امتحان حائری محمدرضا 17

 پوستر بیوشیمی رشته در پزشکی علوم جامع امتحان افزار نرم حائری محمدرضا 18

 پوستر پزشکی رشته بیوشیمی برنامه در بازنگری حائری محمدرضا 19

 پوستر نیبالی پرستاری در آزمایشگاهی های¬نمونه روی بر آنالیز از قبل خطای کاهش طرح ارزشیابی و اجرا ایمانی حسین -عبادی -نصراللهی زهرا -کفاش زهرا 21
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VII 

 وضعیت پذیرش عنوان مقاله نویسندگان ردیف

1 
 -ینجف مجید -پور صفایی اهلل روح -صادقی حاجی سمیرا -کریمی زینب

 نیا تابش زهرا -باقری سکینه -زارعی زهرا -پریزاد احمد

 معلو دانشگاه اساتید توانمندسازی های برنامه در کننده شرکت علمی هیأت اعضای دیدگاه

 59 و 59 سالهای طی شده اجرا کارگاههای به نسبت قم پزشکی
 سخنرانی

 طاهری لیال -حیدری سعیده -گائینی مینا 2
 و مربیان دیدگاه از عرصه در پرستاری بالینی آموزش در شیپ منتور طرح چالشهای

 کیفی مطالعه یک:پرستاری دانشجویان
 سخنرانی

3 
 -رحیمیان حاجی حسین محمد -اسکندری نرگس -نصراللهی زهرا

 رضائی محسن
 سخنرانی کیفی مطالعه یک: مدرس معنوی سالمت های شاخص

4 
زهرا  -ناهید مهران -ساره باکویی -هدی احمری طهران-مرضیه رئیسی 

 سعیده حیدری -عابدینی

 ظایفو تحصیلی، راهنمایی و مشاوره به نسبت قم پزشکی علوم دانشگاه مشاور اساتید نظرات

 آن های حیطه و مشاور استاد
 سخنرانی

 اسکندری نرگس -احمدی اکبر علی 5
 طالعهم یک: دانشجویان دیدگاه از تحصیلی مشاور اساتید با دانشجویان ارتباط بر موثر عوامل

 کیفی
 سخنرانی

 کاشانی زهرا  -صادقیحاجی سمیرا 6
 دندانپزشکی دانشکده به کنندهمراجعه بیماران رضایتمندی میزان بر موثر عوامل بررسی

 امعهج نیازهای پاسخگوبه پزشکی آموزش راستای در ضروری گامی: قم پزشکی علوم دانشگاه
 سخنرانی

 سخنرانی پزشکی دانشجویان توسط استادان ارزشیابی نمره بر موثر عوامل بررسی پور صفائی اهلل روح -آقاعلی محمد 7

 سخنرانی قم یپزشک علوم دانشجویان در آن با مرتبط عوامل برخی و تحصیلی فرسودگی شیوع بررسی خیراللهی فاطمه -ارسنگ شهرام -شاد شریف فاطمه 8

9 
 سیامک -نژاد کاشانی مهدی - فرهادلو اله روح -مسعود پرورش محمد

 محبی

 های تکنسین نگرش و آگاهی بر سخنرانی روش با سناریو بر مبتنی آموزش اثر مقایسه

 سینه قفسه ترومای مصدومین با برخورد در قم شهر بیمارستانی پیش اورژانس
 سخنرانی
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VII

I 

 عباسی محمد -مسلمی زهرا -قمی مهین -محمدی داود سید 11
 گاهدانش دانشجویان در تحصیلی عملکرد و تحصیلی سازگاری فراشناختی، راهبردهای ارتباط

 قم پزشکی علوم
 سخنرانی

 زاده قاسم محمدجواد -محبی سیامک -محمدی محمدجواد 11
 به لشاغ پزشکی دانشجویان در یادگیری اضطراب با تحصیلی خودکارآمدی بین همبستگی

 5959 سال در قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه در تحصیل
 سخنرانی

 پور صفایی اله روح -راهبر احمد -پور قارلی اله ذبیح -محبی سیامک 12
 اندانشجوی رضایتمندی و یادگیری بر تیم، بر مبتنی یادگیری روش کارگیری به ارزیابی

 ارتباطات و بهداشت آموزش درس در عمومی بهداشت
 سخنرانی

 سخنرانی قم پزشکی علوم دانشگاه در علمی هیات اعضا روی پیش های چالش نیا خلجی زهره دکتر ،اسکندری نرگس دکتر 13

 یوسفی مجید سید  - یوسفی سادات محبوبه 14
 جویاندانش رضایت و یادگیری بر "وارونه کالس" و سخنرانی تدریس شیوه دو تاثیر ی مقایسه

 5959 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری
 سخنرانی

15 
 محمد -زاده آب آب شیما -حیدری فاطمه -فارسانی اسالمی محسن

 فارسانی اسالمی تارا -کریمیان فاطمه -حیدری مریم -احمدی امین
 سخنرانی آناتومی یادگیری در موبایل های اپلیکیشن نقش

 پوستر 5959ارزیابی دانش دانشجویان علوم پزشکی قم در خصوص حقوق بیمار در سال  سید حسن عادلی -سیامک محبی -زهرا روشن روش -سارا افشاری 16

 مریم لطیف -زینب کریمی -سمیه مومنیان -عباسی محمد دکتر 17
 سایر و درخشان استعداد دانشجویان در مسئله حل شیوه و یادگیری سبکهای مقایسه

 قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
 پوستر

 کسایی مسیح - محبی سیامک - پور علی خدیجه -ندوشن جعفری زهرا 18
 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه در پژوهش به نسبت دندانپزشکی دانشجویان نگرش بررسی

5959 
 پوستر

19 
 -ندوشن علیپور خدیجه -صادقی حاجی سمیرا -ندوشن جعفری زهرا

 محبی سیامک

 علوم گاهدانش علمی هیئت اساتید دیدگاه از دندانپزشکی دانشجویان تحصیلی وضعیت ارزیابی

 5959 سال در قم پزشکی
 پوستر
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IX 

 پوستر پرستاری دانشجویان تجارب: بیمار به آموزش راه سد نامتناسب، آموزشی ریزی برنامه جودکی کوروش -عباسی محمد دکتر 21

 راهبر احمد -راهبر شاهرخ -محبی سیامک -پور قارلی اله ذبیح 21
 جویاندانش دیدگاه از اساتید و دانشجویان بین ارتباط بر  استاد فردی های شایستگی تاثیر

 قم پزشکی علوم دانشگاه
 پوستر

 سادات رضوی نیا فاطمه -سیامک محبی -جواد ولیپور -احمد معصومی 22
ارتباط بین طرح واره های معیوب با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد 

 5959اسالمی قم در سال 
 پوستر

 دشتی زهرا -محبی سیامک -رمضانی طاهره -راد شریفی غالمرضا 23
 مدل اساس بر درس طرح مورد در قم پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضای نگرش بررسی

 آموزش تضمین
 پوستر

 دشتی زهرا  -پورقارلی الهذبیح -رمضانی طاهره -یکتا صادقی طاهره 24
 و علمی هیئت اعضای در پاتریک کرک الگوی اساس بر سنجی علم کارگاه تأثیر بررسی

 قم پزشکی علوم دانشگاه کارمندان
 پوستر

25 
 -کمپانی ریحانه -اجتهادی سجاد -محبی سیامک -روش روشن زهرا

 مقدم شریفی سروش

 دیدگاه از علمی هیأت اعضای ای حرفه اخالق با بالینی و آموزشی عملکرد انطباق ارزیابی

 سال در قم واحد  اسالمی آزاد و  قم پزشکی علوم دانشگاه در دستیار و کارورز دانشجویان

5951 

 پوستر

26 
 مهسا-ابوالقاسمی سارا -سعادتوند آتنا -آبادی نوش زهرا -محمدی سمیه

 محبی سیامک -بشارتی

 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان در اینترنت به وابستگی میزان بررسی

595۱ 
 پوستر

 محبی سیامک -نیلوفرارادست  -ندوشن جعفری زهرا  -دهقانی حسین 27
سال  در خالق آموزش جو خصوص در قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه ارزیابی

5959 
 پوستر

 ایزدخواه سادات فاطمه -احمدی زهره 28
 کی مسأله؛ حل بر مبتنی تدریس روشهای از استفاده به پزشکی علوم آموزش نظام توجه لزوم

 مروری مطالعه
 پوستر
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29 
 سادات فاطمه -پور حسینعلی عباس -قزوینیان لیال -احمدی زهره

 باقری سکینه -فر محقق مجید -ایزدخواه

 معلو دانشگاه اساتید درس طرح جامع سامانه در شده ثبت دروس یادگیری های حیطه ارزیابی

 5951 سال در قم پزشکی
 پوستر

 پوستر اهوازی عباس بن علی نگاه در طب آموزش گانۀ پنج روشهای فاطمه نوجوان 31

 احمدی زهره -ایزدخواه السادات فاطمه 31
 علوم دانشگاههای در مجازی آموزش برتوسعه مروری: آموزشی نظام در نوآوری و تحول برنامه

 کشور پزشکی
 پوستر

 پوستر کیفی مطالعه یک: دانشجویانی دیدگاه از اساتید ارزشیابی های چالش اعظمی مهناز -امیدرضایی -اسکندری نرگس -بیان نیک مهدی 32

 پوستر اساتید ارزشیابی روند اصالح جهت دانشجویان پیشنهادات بیان نیک مهدی  -رضایی امید -اسکندری نرگس - اعظمی مهناز 33

 پوستر پزشکی مجازی آموزش در تحول برای مسیری 2وب اسکندری نرگس -رحیمی حانیه 34

 پوستر دانشجویان یادگیری و یاددهی فرآیند در تکوینی ارزشیابی های دستاورد و فواید اسکندری نرگس -حسنی ریحانه 35

36 
 -نژاد سراجی محمدمهدی -نادری امیرحسین -مقدم شریفی سروش

 محبی سیامک

 به بتنس قم پزشکی علوم دانشگاه پایه علوم مقطع پزشکی رشته دانشجویان نگرش ارزیابی

 شغلی آینده و تحصیلی رشته
 پوستر

37 
 جواد -عادلی حسن سید -راهبر احمد -پور قارلی اله ذبیح -فتحی اعظم

 محبی سیامک -الهی حکیم

 و مق پزشکی علوم دانشگاه تحصیل به شاغل دانشجویان پژوهشی خودکارآمدی میزان بررسی

 آن با مرتبط عوامل
 پوستر

38 
 -ایزدخواه سادات فاطمه -قرقانی پور قارلی اهلل ذبیح -احمدی زهره

 راهبر احمد-محبی سیامک

 بهداشت دانشکده  آموختگان دانش و دانشجویان دید از عمومی بهداشت گروه درونی ارزیابی

 59سال در قم پزشکی علوم دانشگاه
 پوستر

39 
 فاطمه -افراشته سیما -محمدصالحی نرگس -شاد شریف فاطمه

 محمدبیگی ابوالفضل -خیراللّهی

 لسا دختر آموزان دانش خواب کیفیت و کنکور اضطراب با هیجانی هوش همبستگی ارزیابی

 قم شهر دبیرستانی چهارم
 پوستر

41 
 لابوالفض -خیراللّهی فاطمه -افراشته سیما -صراف -محمدصالحی نرگس

 محمدبیگی

 کیپزش علوم دانشجویان در آن به وابسته ومتغیرهای فراغت اوقات گذراندن چگونگی بررسی

 595۱درسال قم
 پوستر
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XI 

 محبی سیامک -زیار برمه سامان -الهی حکیم جواد -فتحی اعظم 41
 آن با مرتبط عوامل و قم شهر دانشگاهی پیش مقطع آموزان دانش در امتحان اضطراب بررسی

 5959 سال در
 پوستر

 پوستر دانشجویان در اولیه ناسازگار هایطرحواره و دلبستگی هایسبک بین همبستگی اکبری اله ولی -نژاد رحمتی پروین -محمدی داود سید 42

43 
 مهسا -مسعود پرورش محمد -نژاد کاشانی مهدی - فرهادلو اله روح

 حسینی محمد حاجی

 ریاژت در پرستاری دانشجویان عملکرد و آگاهی بر  سازیشبیه روش به آموزش تأثیر بررسی

 بیمارستانی پیش
 پوستر

44 
 محمدی اکبر -بختیاری عبدالحسین -یارمحمدی مسعود - اباذری زهرا

 مطلق

 عضایا و دانشجویان دیدگاه از قم پزشکی علوم دانشگاه های کتابخانه خدمات کیفیت بررسی

 کواللیب مدل اساس بر علمی هیأت
 پوستر

45 
 -یاری اباذر -احمدی امین محمد -کریمیان فاطمه  -حیدری مریم

 حیدری فاطمه
 پوستر دانشجویان یادگیری فرایند در( موبایل های اپلیکیشن) نوین شیزموآ ژیتکنولو تاثیر

 شفیعی علی سید 46
 با دروسی در دانشجویان یادگیری بر TBL تیم بر مبتنی تدریس روش اثربخشی ارزیابی

 زیاد( تحلیلی) استداللی محتوای
 پوستر

 افرا قنبری منیره -محمدحسینی حاجی مهسا  -افرا قنبری لیال 47
 هشیو دو به طرحی پرستاران به الکتروشوک دستگاه با کار آموزش دوره اثربخشی مقایسه

 گروهی و فردی
 پوستر

 صمدی فاطمه -پور عابدینی اکرم - جعفربگلو عصمت 48
 بالینی ارزشیابی از قم پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان رضایتمندی بررسی

 بالینی مهارتهای ثبت دفترچه روش به دانشجو
 پوستر

49 
 -آبکنار بخشنده هادی -زنجیردار مجید -توکلی عبداهلل -مهری محمود

 فردیزدیان فاطمه
 پوستر قم پزشکی علوم دانشگاه کارکنان نوآوری و خالقیت افزایش بر مؤثر عوامل

 تبرائی ریحانه - محبی سیامک - تبرائی مریم 51
 مق اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم دانشجویان دیدگاه از آموزشی خدمات کیفیت بررسی

 سروکوال الگوی بر مبتنی
 پوستر
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XII 

 عنوان برنامه اعضای پانل زمان نوبت

 EDCمدیر  -معاون آموزشی -رئیس دانشگاه افتتاحیه - 03/8 -9 

نوبت اول 

 صبح

03/9- 9 

دکتر  -دکتر ایرانی خواه

دکتر  -دکتر ثقفی -عادلی

خانم  -دکتر پریزاد -محبی

 سعیده حیدری

ارائه فرایند خانم سرکار دکتر 

 نصراللهی

 شکیپز شناسی قارچ کاربردی و انگیزشی تدریس نوین شیوه ارزشیابی و اجرا طراحی،

 .دندانپزشکی دانشجویان برای

03/9- 03/9 
ارائه فرایند خانم سرکار دکتر 

 حیدری

 مدارس تابستانی سالمت وای از طریق رشتهتوانمندسازی دانشجویان برای مطالعات میان

 دین

03- 03/9 
ارائه فرایند آقای دکتر قارلی 

 پور

 ومعل دانشگاه ساله چند تجربه: اساتید درس طرح سامانه بازنگری و اندازی راه طراحی،

 قم پزشکی

 - - استراحت و پذیرایی 03 -03/03 

نوبت دوم 

 صبح

03/03- 

 -دکتر مقدم -دکتر موسوی 03/03

دکتر  -احمریخانم دکتر 

 -دکتر اسمعیلی -قارلی پور

 دکتر -دکتر حمیدرضا حیدری

 مهدی زاده

 ارائه فرایند خانم دکتر مافی
 آناتومی درس آموزش در بدن اعضای سازی مدل روش ارزشیابی و اجرا طراحی،

 پزشکی رشته  دانشجویان

03/00- 

03/03 
 ارائه فرایند آقای دکتر شفیعی

 در TBL تیم بر مبتنی تدریس روش با پزشکی فیزیک درس آموزشی رهبری و مدیریت

 سخنرانی روش با آن مقایسه و ضعیف تحصیلی عملکرد با پزشکی دانشجویان

03/00- 

03/00 
 ارائه فرایند آقای دکتر پریزاد

 اهدانشگ پزشکی اول سال دانشجویان برای زودرس بالینی مواجهه برنامه اجرای و طراحی

 قم پزشکی علوم

 03/00 -00 ظهر
 چگونگی نگارش فرایند دانش پژوهی آموزشی دکتر احمد پریزاد کارگاه

 آیین نامه دانش پژوهی و سامانه ثبت فعالیتهای نوآورانه دکتر سیامک محبی کارگاه
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 - - نماز و ناهار 00 -00 

نوبت اول 

 عصر
03/00- 00 

خانم دکتر  – دکتر راهبر

دکتر حمید  -مهدی پور

خانم دکتر  –حیدری 

 -اسکندری

 -حیدری سعیده -گائینی مینا

 طاهری لیال

 و مربیان دیدگاه از عرصه در پرستاری بالینی آموزش در شیپ منتور طرح چالشهای

 کیفی مطالعه یک:پرستاری دانشجویان

 زهرا  -صادقیحاجی سمیرا

 کاشانی

 زشکیدندانپ دانشکده به کنندهمراجعه بیماران رضایتمندی میزان بر موثر عوامل بررسی

 یازهاین پاسخگوبه پزشکی آموزش راستای در ضروری گامی: قم پزشکی علوم دانشگاه

 جامعه

 صفائی اهلل روح -آقاعلی محمد

 پور
 پزشکی دانشجویان توسط استادان ارزشیابی نمره بر موثر عوامل بررسی

 سیامک -محمدی محمدجواد

 زاده قاسم محمدجواد -محبی

 شاغل یپزشک دانشجویان در یادگیری اضطراب با تحصیلی خودکارآمدی بین همبستگی

 0090 سال در قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه در تحصیل به

 ردکت ،اسکندری نرگس دکتر

 نیا خلجی زهره
 قم پزشکی علوم دانشگاه در علمی هیات اعضا روی پیش های چالش

 سعیده حیدری
 یلی،تحص راهنمایی و مشاوره به نسبت قم پزشکی علوم دانشگاه مشاور اساتید نظرات

 آن های حیطه و مشاور استاد وظایف

 نرگس -نصراللهی زهرا

 حسین محمد -اسکندری

 محسن -رحیمیان حاجی

 رضائی

 کیفی مطالعه یک: مدرس معنوی سالمت های شاخص

 - - استراحت و پذیرایی 03/00 -01 
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XIV 

نوبت دوم 

 عصر
03/01- 01 

دکتر خلیفه  -دکتر عباسی

انم خ -خانم دکتر طبیبی -قلی

خانم  -دکتر آب آب زاده

خانم  -دکتر فاطمه حیدری

 دکتر گایینی

 یدس  - یوسفی سادات محبوبه

 یوسفی مجید

 رضایت و یادگیری بر "وارونه کالس" و سخنرانی تدریس شیوه دو تاثیر ی مقایسه

 0091 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان

 روح -مسعود پرورش محمد

 کاشانی مهدی - فرهادلو اله

 محبی سیامک -نژاد

 های ینتکنس نگرش و آگاهی بر سخنرانی روش با سناریو بر مبتنی آموزش اثر مقایسه

 سینه قفسه ترومای مصدومین با برخورد در قم شهر بیمارستانی پیش اورژانس

 یقارل اله ذبیح -محبی سیامک

 اله روح -راهبر احمد -پور

 پور صفایی

 انشجویاند رضایتمندی و یادگیری بر تیم، بر مبتنی یادگیری روش کارگیری به ارزیابی

 ارتباطات و بهداشت آموزش درس در عمومی بهداشت

 حاجی سمیرا -کریمی زینب

 -پور صفایی اهلل روح -صادقی

 -پریزاد احمد -نجفی مجید

 -باقری سکینه -زارعی زهرا

 نیا تابش زهرا

 اهدانشگ اساتید توانمندسازی های برنامه در کننده شرکت علمی هیأت اعضای دیدگاه

 91 و 90 سالهای طی شده اجرا کارگاههای به نسبت قم پزشکی علوم

 مهین -محمدی داود سید

 محمد -مسلمی زهرا -قمی

 عباسی

 اندانشجوی در تحصیلی عملکرد و تحصیلی سازگاری فراشناختی، راهبردهای ارتباط

 قم پزشکی علوم دانشگاه

 شهرام -شاد شریف فاطمه

 خیراللهی فاطمه -ارسنگ

 معلو دانشجویان در آن با مرتبط عوامل برخی و تحصیلی فرسودگی شیوع بررسی

 قم پزشکی

 نرگس -احمدی اکبر علی

 اسکندری

 یک :دانشجویان دیدگاه از تحصیلی مشاور اساتید با دانشجویان ارتباط بر موثر عوامل

 کیفی مطالعه
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XV 

 -فارسانی اسالمی محسن

 آب آب شیما -حیدری فاطمه

 -احمدی امین محمد -زاده

 فاطمه -حیدری مریم

 یفارسان اسالمی تارا -کریمیان

 آناتومی یادگیری در موبایل های اپلیکیشن نقش

 معاون آموزشی -رئیس دانشگاه اختتامیه  03/01 -08 
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 ساخت نرم افزار آموزشي بیوشیمي بالیني بر اساس آندروید عنوان فارسي: -1

  Android-based software for learning clinical biochemistry:انگلیسيعنوان  -2

 حیطه نوآوري:  -3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی  

 دگیرییا یاددهی و  

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

    یادگیری الکترونیکی  

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

ه اولین نفر بفعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر  نام همكاران،  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   محسوبعنوان نماینده مجریان 

 میزان مشاركت امضاء
نوع 

 همکاری

درجه 

 دانشگاهی
 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت

 محمدرضا حائری ایده دهنده و اجرا دانشیار  05% 

 دانشجو  05% 
ورود اطالعات به نرم افزار 

 آندروید
 محسن بارانی

 

 محل انجام فعالیت:  -5

  پزشكيرانشكده                                         علوم پزشكي قمرانشگاه         

 از                           ف                          رتتري و تارشناسيمقطع تحصیلي          بیوشیمي بالیني                          گروه/رشته       

 بخش بالیني                       بیمارستان             

 : مدت زمان اجرا -6

          1335      تاریخ شروع: 

 1335  :تاریخ پایان 
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 هدف تلي:  -7

 تدوین نرم افزاری برای آموزش سریع و در دسترس

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي:-8

  دسترسی سریع و آسان به اطالعات علمی به منظور افزایش بهره وری آموزشی

 :()ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنیدبیان مساله -3

دانشججویا  نیازمند رویجی برای یاریری سججریع تر و مو رتر و در عین حاب  ابت دسجترس تر هسججتند    

بطوریکه مطالعه آ  ها را در هر یجرایطی ممکن سجازد و باتعس سرفه جویی در و گ ررددب بعالوه آن ا   

ه به اطالعات درسججی دود در هر مکانی م ت آزمایشججواه و حتی در سججر  الس نیازمند این هسججتند  

دسججترسججی آسججا  دایججته بایججندب همانطور  ه می دانید تعداد مراجعه به یی مط چ ع می هر   در  

 افزایش یابد احتماب به یاد ماند  آ  را طوالنی تر و بنابراین مو رتر مینمایدب  

 :(خارجي )با ذتر رفرنسرور تجربیات و شواهد م -11     

ت  ه در رور البته با توانایی های متفاوت وجود دارد ی به زبا  انو یسینمونه های مخت فی از نرم افزارها

 پ ی  ابت دسترسی اسگب

مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور تامل  -11    

 شور(:ذتر و رفرنس ذتر 

وجود دارد  ه بیشتر به آزمایشات بیوییمیایی می پردازد و در لینی زیر  ابت  افزارها نرم ازتعداد معدودی 

  دسترس اسگ:

C%D9%88%D8%B4%DB%8C%https://cafebazaar.ir/search/?q=%D8%A8%DB%8
D9%85%DB%8C&l=fa 

 در لینی باال اولین نرم افزار مربوط به اینجانچ می بایدب

 

 و شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیت -12   

  (:تطبیق متدولوژي

ابتدا رفرانس بیوییمی بالینی تدوین ید و برایی ساب ها محت رجوع و مطالعه دانشجویا  بود سپس با استفاده 

 از ررافیی های مناسچ ا دام به طراحی نرم افزار آندروید رردیدب 

 

 :و ارزشیابي را رر این بخش بنویسیداجرا  -13 

https://cafebazaar.ir/search/?q=%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C&l=fa
https://cafebazaar.ir/search/?q=%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C&l=fa
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بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي -14 

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

At first, a clinical biochemistry reference was developed, that was used by student for many 
years, and then using the appropriate graphics the Android application was designed. 

 

محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته را به  شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه -15 

 ذتر تنید.

 

نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  -16
 .را بنویسید

 رار ررفگ ب که پس از  رار ریری در سایگ در دانشواه این برنامه نه تن ا مورد توجه دانشجویا  اینجانچ 
 بار دان ود یده اسگب   5555، تا نو   ریچ به 5930های دان ود اپ یکیشن در ساب 

 

 سطح نوآوري -17

 .در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است 

 اولین بارصورت گرفته است. در سطح دانشکده برای 

 .در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح جهان برای اولین بارصورت گرفته است 
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 امتحان تامپیوتر محور فارسي:عنوان  -1

 Computer-based Examination :انگلیسيعنوان  -2

 حیطه نوآوري:  -3

  تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی یادگیری و یاددهی            

 دگیرییا یاددهی و  

  (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

  مدیریت و رهبری آموزشی 

  الکترونیکییادگیری 

  طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

ه اولین نفر بفعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر  نام همكاران،  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

 میزان مشاركت امضاء
نوع 

 همکاری

درجه 

 دانشگاهی
 نام و نام خانوادگی فعالیتسمت در این 

 محمدرضا حائری ایده دهنده و اجرا دانشیار  555% 

 

 محل انجام فعالیت:  -5

  پزشكيرانشكده                                         علوم پزشكي قمرانشگاه         

                         رتتريمقطع تحصیلي          بیوشیمي بالیني                          گروه/رشته       

 بخش بالیني                       بیمارستان             

 

 : مدت زمان اجرا -6

          1336و  1383      تاریخ شروع: 

 6931 :تاریخ پایان 

 

 هدف تلي:  -7

 راه اندازی و آزمایش رویی برای آزمود  مو ر و ح ی ی دانشجویا 
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 اختصاصي:اهداف ویژه/ اهداف  -8

 آنالیز اطالعات واقعی دانشجو

 :()ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنیدبیان مساله  -3

 یم سیتدر ترم هر در استاد هر  ه یواحدهائ تعداد و  الس هر در ا یدانشجو تعداد شیافزا با ا نو  هم

 نیا یاجرا از هدفب اسگ مواجه  الش با ایکاب نی متر با آ  حیتصح و استاندارد آزمو  یی انجام  ند،

 paperless)  اغذ از استفاده بدو  یکیالکترون آزمو  یی یبررزار رفته شیپ نکات به توجه با و ندیفرآ

electronic test  )اجرا روش بخش به) دارد را مخت ف یها فرمگ در سواب جادیا گی اب   ه اسگ 

 رهنم  د گ نیباالتر با گین ا در و ریپذ امکا  دانشجو مخت ف یها م ارت سنجش نیبنابرا و( یود مراجعه

 بیود یم اعالم فرد

بطور دالصه با انجام این روش، امتحانی ررفته دواهد ید  ه دارای روی ای مخت ف پرسش ) ه بعضی از 

آن ا در  الچ  دیمی امکا  پذیر نیسگ( و بارم های متفاوت اسگ و بدو   مترین ایتباه و انتظار نمره ن ائی 

 ا  مشکت می نمودب      آ  به دانشجو اعالم می یودب  اری  ه با توجه به افزایش تعداد دانشجوی

 

 :(رور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنسم -11     

 مس ما موارد زیادی در دارج از  شور ارز این نوع آزمو  می توا  یافگب

 

مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور تامل  -11    

 ذتر شور(:ذتر و رفرنس 

 جدیدا در تعدادی از دانشواه ها بعنوا  م اب دانشواه ع وم پزیکی تبریز اجرا یده اسگب

 

 و شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیت -12   

  (:تطبیق متدولوژي

دانشجو با اجرای نرم افزار در  امپیوتر، سواالت ب سواالت از  بت طراحی و ررافیی های مورد نیاز ت یه رردید

و با وارد  رد  یماره دانشجویی و نام و سپس انتخاب د مه استارت آزمو  را  امتحانی را فرادوانی می  ند

ا دام به پاسخووئی می  ند و درپایا  و بدو  فاص ه نمره دود  و در یی فرصگ زمانی (5آغاز می  ند )یکت 

ت )یک مت تسگ های   ار رزینه ای ه استاد  ادر اسگ طراحی  ند یا دب سواالت امتحانیرا دریافگ می  ن

(، انتخاب تصاویر)  ه روش بسیار جذاب و جدیدی در 4یکت  (، درسگ و نادرسگ) 9یکت ، جور  ین)( 2

 یا تسگ   ار رزینه ای با بیش( 6یکت  ( ، پاسخ  وتاه)0یکت  ) آزمو  سطح اطالعات محسوب می یود(
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یا مخ وطی از همه این انواع با نسبگ های مورد نظر استاد می یودب استاد ( و 7از یی جواب درسگ )یکت 

 ادر دواهد بود نمره هر سواب را با توجه به سختی یا آسانی آ  تعیین نمایدب بنابراین تنوع در نوع سواب باعس 

و مورد ارزیابی  رار ریرد و دانشجوئی می یود از جنبه های مخت ف و م ارت های متفاوت سطح ع می دانشج

 ه درس را عمیق تر مطالعه  رده اسگ با توجه به بارم باالتر سواالت مشکت، نمره ب تری را تحصیت  ندب از 

می بایدب بنابراین در راس زما  مشخصی،  webدیور مزایای این روش، امکا  بررزاری آزمو  از طریق 

می رود و به سواالت پاسخ می دهد و در ساعگ داصی نیز آزمو   webدانشجو در هر  جا  ه هسگ روی 

و دانشجو عالوه بر امکام مرور آزمو  و بررسی تست ای نزده در ن ایگ با سابمیگ آزمو  نمره پایا  می پذیرد 

 ب (55الی  8ن ایی دود رات دریافگ  ند )ایکاب 

 

 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 2شکل 
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 3شكل 

 

 

 4شكل 
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 5شكل 

 

 6شكل 
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 7شكل 

 

 8شكل 
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 3شكل 

 

 

 11شكل 
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 :و ارزشیابي را رر این بخش بنویسیداجرا  -13

سنجش سریع، د یق و همه جانبه اطالعات دانشجو در  مترین زما  و با حدا ت ددالگ انسا  و  اهش 

 ایتباهاتب

حلیل چگونگي تجزیه و تشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي،  -14

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته را به  شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه -15

 ذتر تنید.

ام این نوع آزمو  این امکا  را به آن ا دانشجویا   موافق دریافگ نمره بالفاص ه پس از امتحا  هستند و انج

می دهد اما به ع گ نوع سواالت عمی ی  ه در این روش می توا  طراحی  رد ف ط  سانی  ه مطالعه جدی 

 و مو ر دایته بایند می توانند نمره باالیی  سچ نمایندب  

 

است به اهداف خور رست یابد نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده  -16
 .را بنویسید

 

 سطح نوآوري -17

 .در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشکده برای اولین بارصورت گرفته است 

  در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است. ؟؟ 

 در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است.؟؟ 

 برای اولین بارصورت گرفته است. در سطح جهان 
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 عنوان فارسي: نرم افزار امتحان جامع علوم پزشكي رر رشته بیوشیمي -1

 Making a software for Comprehensive Medical final Exam in :انگلیسيعنوان  -2

Biochemistry   

   حیطه نوآوري:  -3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی  

 دگیرییا یاددهی و  

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

  مدیریت و رهبری آموزشی 

 یادگیری الکترونیکی 

   طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

 

ه اولین نفر بفعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر  نام همكاران،  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

نوع  میزان مشاركت امضاء

 همکاری

درجه 

 دانشگاهی

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت

 محمدرضا حائری ایده دهنده و اجرا دانشیار  555% 

 

 محل انجام فعالیت:  -5

  پزشكيرانشكده                                         علوم پزشكي قمرانشگاه         

                         رتتريمقطع تحصیلي          بیوشیمي بالیني                          گروه/رشته       

 بخش بالیني                       بیمارستان             

 

 : اجرا مدت زمان -6

         1389      تاریخ شروع: 

 تا نو  ادامه دارد  :تاریخ پایان 
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 هدف تلي:  -7

برنامه جدیدی برای درس بیوییمی پزیکیتدوین تغییر سرفصت ها و   

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي: -8

ادگی علمی آمایجاد آمادگی پس از تدریس هر فصل از بیوشیمی و همچنین ایجاد تسهیالتی با دسترسی باال برای 

 و روحی دانشجویان برای امتحان جامع علوم پایه پزشکی

 

 :()ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنیدبیان مساله  -3

 باالدص یود یم محسوب ریته نیا ا یدانشجو ی یتحص ریمس از یم م مرح ه یپزیک ع وم جامع امتحا 

 یبراب باید یم نیبال شیپ دوره به ورود و یپزیجک  ریجته  در تیتحصج  ادامه یجرط  آزمو  نیا در ی بول  ه

 ع وم در ریته نیا اوب ساب سه یها آمودته  ه مجبورند ا یدانشججو  ،یپزیجک  ع وم جامع امتحا  یآمادر

 یر فشرده لذاب ندینما یر گ روز یی در ساعته  ند امتحا  یی در سجپس  و مرور ی وتاه مدت در را هیپا

 یپزیک ع وم جامع امتحا  سواالت با یآینائب   بایجد  دایجته  سجو   ا ر آن ا راندما  یرو اسجگ  ممکن یزمان

 شپرس  وونه و دواند  م دار  ه و دواند  درس ی وونو نیتدو در ریته نیا ا یدانشجو به یبزرر  می

 ناب فوق مطالچ هیپا بر افزار نرم نیا دیتولب دینما یم آماده رو شیپ م م آزمو  یبرا را آن ا و  ند یم یججد 

 سواالت آسا  و عیسر مرور باعسساب امتحا  جامع  25با جمع آوری سواالت حدود  افزار نرم نیاب اسگ یده

  را دهد یم  رار امتحا  هییب یطییرا در را آن ا و یود یم اند یده وارد افزار نرم در یموضوع بصورت  ه

 در)دارد ی و ک حجم افزار نرم امکانات تمامب داد  رار را یمحدود زما  مدت ،یپاسجخووئ  یبرا توا  یم  ه

 یم اجرا  ابت امکانات ا ت حد با یوتری امپ هر در و بوده یممور ف ش در حمت  ابت  ه( گیبا موا  ند حد

 را جامع امتحا  سججواالت حجم پر یها  تاب یجا اسججگ  ادر یبراحت لذا ندارد زین نصججچ به یازین و بایججد

 ب  ردیر  رار استفاده مورد جامع امتحا  یبرا دانشجو یساز آماده یبرا  interactive بصورت و ردیبو

از آنجا  ه سجواالت موجود در نرم افزار بر اسجاس سجرفصجت های وزارت ب دایجگ تدوین یده اسگ در حین      

تدریس واحدهای بیویججیمی نیز مورد اسججتفاده  رار می ریرد بدین نحو  ه اسججتاد پس از تدریس  امت هر  

ا  می دواهد  ه سواالت مربوطه را در نرم افزاز پاسخ دهند و پس از دریافگ  ارنامه و سجرفصجت از دانشجوی  

     اطمینا  از یادریری دانشجویا  به تدریس سرفصت بعدی بپردازدب 

 :(رور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنسم -11 

نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور تامل مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این  -11    

 ذتر و رفرنس ذتر شور(:

 تجربه مشاب ی در دانشواه ها یافگ نشد
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 و شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیت -12   

  (:تطبیق متدولوژي

ساب( جمع آوری و تایپ یدندب  25)حدود  88تا  68ابتدا سواالت امتحا  جامع ع وم پایه پزیکی از ساب 

سپس سواالت بر اساس سرفصت های وزارت ب دایگ در بخش های جدارانه ت سیم یدند) م ال بخش 

 افزار وارد رردیدندبمتابولیسم  ربی، بخش هورمو ، بخش ویتامین ها و الی آدر( در مرح ه آدر سواالت در نرم 

و یا ف ش مموری( تفاوت   web، رار ررفتن روی  CDفایت دروجی می تواند بسته به نوع استفاده)بصورت 

 ندب دانشجو با  رار داد  ف ش در  امپیوتر روی آیکو  نرم افزار   یی می نمایدب با اجرای نرم افزار، دانشجو 

ورمو  ها یا اسید های نو  ئیی( را برای امتحا  انتخاب نمایدب  ادر دواهد بود عنوا  مورد نظر )م ال بخش ه

پس از انتخاب بخش مورد نظر دود در درس بیوییمی تعداد سواالت موجود در این بخش مشخص دواهد 

ید و فرد یروع به پاسخ داد  در مدت زما  معینی می نماید)امکا  بردایگ  محدودیگ در زما  در نرم افزار 

ن امکا  وجود دارد  ه ارر جواب سوالی را نمی داند آنرا عالمگ رذاری نماید تا بعدا به آ  وجود دارد(ب ای

مراجعه  ند و پاسخ دهدب در هر سواب می توا  با  بگ سواب به پاسخ صحیح آ  پی برد ولی فرد ارر سواب را 

حا  بر اینکه در مو عیگ امتایتباه جواب داده باید نمی تواند آنرا تصحیح نمایدب بدین ترتیچ دانشجو عالوه 

 رار می ریرد و در پایا  نمره او اعالم می یود جواب سواالتی را  ه نمی دانسته یاد می ریرد لذا امتحا  و 

یادریری همزما  اجرا می یودب در پایا   ارنامه،  ه حاوی درصد و م دار صحیح و غ ط اسگ صادر می یود 

جو پس از اتمام امتحا  می تواند به مرور امتحا  دود بپردازد و  ه  ابت  اپ ید  می بایدب همچنین دانش

بررسی نماید  ه  دام سواالت را ایتباه پاسخ داده اسگ و برای مطالعه بیشتر به هما  بخش در  تچ بیوییمی 

 مراجعه نمایدب  

 :و ارزشیابي را رر این بخش بنویسیداجرا  -13 

رد مطالعه یدند بدین معنی  ه دانشجویا  در یی دانشواه بعد دانشجویا  پزیکی در دو دانشواه مخت ف وت

از تدریس هر سرفصت مجبور به رجوع به نرم افزار و پاسخ به سواالت یدند و در مورد رروه دیور بدو  

مداد ه تدریس انجام ید )رروه یاهد(ب نمرات امتحا  پایا  ترم دانشجویانی  ه تحگ مطالعه بودند بصورت 

ر بودب  شمویری باالت  

 

شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل  -14 

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

ه را گرفتمحیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار به  شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه -15

 ذتر تنید.

 نکته منفی مشاهده نشد و دانشجویا   امال راضی بودند
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نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  -16

 .را بنویسید

ر یی دانشواه بعد دانشجویا  پزیکی در دو دانشواه مخت ف وترد مطالعه یدند بدین معنی  ه دانشجویا  د

از تدریس هر سرفصت مجبور به رجوع به نرم افزار و پاسخ به سواالت یدند و در مورد رروه دیور بدو  

مداد ه تدریس انجام ید )رروه یاهد(ب نمرات امتحا  پایا  ترم دانشجویانی  ه تحگ مطالعه بودند بصورت 

  شمویری باالتر بودب

 

سطح نوآوري -17   

  آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است.در سطح گروه 

 .در سطح دانشکده برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح جهان برای اولین بارصورت گرفته است 
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 بازنگري رر برنامه بیوشیمي رشته پزشكي عنوان فارسي: -1

  Revising the Biochemistry Syllabus of Medical Students :انگلیسيعنوان  -2

 حیطه نوآوري:  -3

   تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی  

 دگیرییا یاددهی و  

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

  مدیریت و رهبری آموزشی 

 یادگیری الکترونیکی 

  طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

ه اولین نفر بفعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر  نام همكاران،  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

نوع  میزان مشاركت امضاء

 همکاری

درجه 

 دانشگاهی

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت

 محمدرضا حائری ایده دهنده و اجرا دانشیار  555% 

 

 محل انجام فعالیت:  -5

  پزشكيرانشكده                                         علوم پزشكي قمرانشگاه         

                         رتتريمقطع تحصیلي          بیوشیمي بالیني                          گروه/رشته       

 بخش بالیني                       بیمارستان             

 

 : مدت زمان اجرا -6

          1334      تاریخ شروع: 

 1335  :تاریخ پایان 
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 هدف تلي:  -7

برنامه جدیدی برای درس بیوییمی پزیکیتدوین تغییر سرفصت ها و   

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي: -8

  کارآمد و روزآمد کردن و تطبیق واحد درسی با نیازهای یک پزشک به منظور افزایش بهره وری آموزشی

 

 :()ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنیدبیان مساله  -3

واحدی برای دانشجویا  پزیکی در م طع ع وم پایه ارائه می  6بیوییمی در  الچ یی درس ساب ها اسگ  ه 

ررددب متاسفانه سرفصت های این درس ع ی رغم اصالح آ  در  ند ساب پیش  ما ا  منطق بر نیازهای 

 وا عی یی پزیی نیسگ و احساس دانشجو این اسگ  ه مجبور اسگ یی درس پیچیده را بوذراند در حالیکه

نتیجه آ   ندا  به  ار بالین او نمی آیدب این تصور ایتباه، د ی ا به ع گ ن ص در تدوین سرفصت هائی اسگ 

)بدین معنی  ه تغییر در  ند ساب پیش انجام    ه برای  ریچ به  ند دهه بدو  تغییر بینیادی مانده اسگ

رفگ اصال تغییری اعماب نشده  ررفته ولی به هیچ وجه  افی و حتی درسگ نبوده اسگ بطوریکه می توا 

 اسگ( ب 

 :(رور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنسم -11     

نمونه هایی زیادی از تطبیق واحدهای پیشن اد یده با آنچه در دانشواه های دارج از  شور ارائه می یود 

 می توا  یافگ

 

این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور تامل  مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي -11    

 ذتر و رفرنس ذتر شور(:

در  ند ساب پیش انجام ررفته ولی به هیچ وجه  افی و حتی درسگ نبوده اسگ بطوریکه می توا   اتیتغییر

 رفگ اصال تغییری اعماب نشده اسگ

و  تجزیه و تحلیل موقعیتشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي  -12   

  (:تطبیق متدولوژي

واحدهای بیوییمی بر اساس اطالعاتی  ه بایستی به دانشجو منت ت  ند و همچنین سرفصت های بیوییمی 

بالینی  تچ معتبر و دانشواه های دارج  شور بررسی و جمع بندی ید )برنامه  امت ارائه یده به پیوسگ می 

 باید(
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 :رر این بخش بنویسید و ارزشیابي رااجرا  -13 

 سرفصت های جدید ارائه یده در برنامه جدید دانشجویا  پزیکی رنجانده یدب

شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل  -14 

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته را به  هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانهشیوه  -15

 ذتر تنید.

سرفصت های جدید برای دانشجویانی از ریته پزیکی بصورت داوط بانه ارائه رردیدب نتایج بطور غیر  ابت 

 باوری مو ر و مورد تایید دانشجویا   رار ررفگب

 

ز این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد نتایج  حاصل ا -16
 .را بنویسید

سرفصت های جدید ارائه یده در برنامه جدید دانشجویا  پزیکی رنجانده یدب مطمئنا تدریس سرفصت 

تفسیر تسگ های  های ارائه یده منجر به افزایش  اب یگ بالینی و دید رشاده آن ا در نحوه دردواسگ و

 بیوییمیایی برای تشخیص بیماری می ررددب 

 

 سطح نوآوري -17

 .در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشکده برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است 

  سطح جهان برای اولین بارصورت گرفته است.در 
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                                                                                                                                                                                            :عنوان فارسي -1

 با یپزشک انیدانشجو در (TBLتیم )روش تدریس مبتنی بر  اب مدیریت و رهبری آموزشی درس فیزیک پزشکی

 و مقایسه آن با روش سخنرانی فیضع یلیتحص عملکرد

 

 عنوان انگلیسي: -2

Management and Leadership of Teaching Physical Medicine Course with Team-based learning 
(TBL) in Medical Students with poor Academic Performance and Comparison with Lecture 

Method 
 

 حیطه نوآوري: -3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی   

 دگیرییا یاددهی و   

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

  الکترونیکییادگیری   

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

 

نام همكاران، نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشاان رر فعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )اولین نفر به    -3

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

 امضا 
میزا  

 مشار گ
 نوع همکاری

درجه 

 دانشواهی
 نام و نام دانوادری فعالیگسمگ در این 

 20% 
مشاوره در اجرا و 

 مشار گ در نوارش
 مریم طبیبی مجری مربی

 سید ع ی یفیعی دارابی )نویسنده مسئوب( مجری استادیار بررزاری  الس 05% 

 اعظم مص حی همکار استادیار مشار گ در نوارش 55% 

 حسینیم سا  محمد حاجی  همکار مربی مشار گ در نوارش 0% 

 همتا همکار استادیار آنالیز آماری 55% 

 

 محل انجام فعالیت:  -4

 دانشواه      ع وم پزیکی  م                                      دانشکده       پزیکی

               رروه/ریته          پزیکی                          م طع تحصی ی       د تری                          فاز  ع وم پایه                  

 بیمارستا                                     بخش بالینی

 ماه6مدت زمان اجرا:   -5

             5930تاریخ یروع    ب من 

 5936تیرماه    تاریخ پایا  
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                                                        هدف تلي:                                                                                                                      -6

ر دانشجویا  پزیکی با عم کرد تحصی ی ضعیف و بررسی میزا  د TBLرهبری و اجرای تدریس درس فیزیی پزیکی به روش 

   پزیکی ا یدانشجو ی یتحص رضایتمندی و یریادری برتا یر رذاری این روش 

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي: -7
در دانشجویا   پزیکی دصوصا در دانشجویا  با عم کرد تحصی ی  افزایش انویزه و مشار گ در یادریری درس فیزیی پزیکی

  ضعیف

 افزایش رضایگ مندی از  نحوه  ارائه درس فیزیی پزیکی  در دانشجویا  پزیکی با عم کرد تحصی ی ضعیف 

 

 بایاان مسااالاه )ضاارورت اناجاام و اهامایات اهاداف اناتاخااباي را ذتار تانایاد(:                   -8
وش های نوین آموزیجی در مو عیگ ها و یجرایط مخت ف، ضروری به نظر می رسدب یکی از   در دنیای امروز، اسجتفاده از ابزار و ر 

مسججائت م م و جدید امروزی، سججرعگ تغییرات محیطی و ریججد فزاینده دانش ها و م ارت های ع می اسججگب توسججعه دانش و   

ب (5)های آموزیجی، یادریری اسگ یکی از م م ترین م ارت  .فناوری تغییراتی را در حیطه ها و م ارت های آموزیجی می ط بد 

یادریری فرآیندی اسجججگ  ه در ن ایگ به تغییر رفتار منجر می رردد و م م ترین راه برای ب بود عم کرد در دراز مدت اسجججگب 

اسججتفاده می یججودب در آموزش امروزه از روش های مخت ف سججخنرانی، آموزش رروهی، آموزش الکترونیی وببب در امر فراریری 

ب یادریری در رروه ب تر و سجج ت تر (2)رروهی، زیر بنای  ار مباح ه و رفگ و رو اسججگ  ه به صججورت جمعی صججورت می ریرد

ب یادریری در جمع سبچ افزایش دال یگ (9)صجورت می ریرد و سجبچ تغییر در عالیق و باال رفتن توانائی های نهنی می یود  

ی رروهی یادریری زیربنایی و بنیادین می افراد، افزایش توانجائی هجای فردی و اجتمجاعی فراریر می یجججود و در ن ایگ یادریر   

ب یادریری در تیم های  و ی در افزایش م ارت حت مسججئ ه، ریججد تفکر انت ادی، درب و ب بود م ارت های ارتباطی (4)یججود

 (0)بین فردی ن ش عمده ای دارد

آموزش مو ر بجه منظور افزایش یجادریری در حیطجه هجای دانش، م ارت و نورش در ریجججته های حرفه ای مانند پزیجججکی و     

پیراپزیکی بسیار ضروری اسگب به همین دلیت اسگ  ه امروزه یاهد رسترش روزافزو  ع وم آموزش پزیکی و  اربرد رسترده 

ب روش های آموزش و یادریری یکی از مباحس م م در آموزش پزیکی اسگ و در  (6)  در آموزش دانشجویا  پزیکی هستیمآ

یادریری دانشجویا  ع وم پزیکی انجام یده اسگب -دو دهه رذیجته تالش های  شمویری در زمینه ب بود روش های یاددهی 

ناسچ ج گ ب بود  یفیگ آراهی از  وونوی تا یر روش های تدریس بر یادریری دانشجویا  به مدرس در انتخاب روش های م

تدریس  می میکندب امروزه از روش های مخت ف سخنرانی، آموزش رروهی، آموزش الکترونیی وغیره در امر فراریری استفاده 

  ب(7)می یود

در ریجته های پزیجکی اغ چ تدریس دروس تئوری به روش سجخنرانی اسگب این روش با وجود ساب ه زیاد در آموزش پزیکی،    

ولی به ع گ  ارایی  متر در دسجتیابی به اهداف آموزیجی مورد ن د بسجیاری  رار ررفته  اسگب در این روش اطالعات از جانچ    

مدرس به دانشججویا  انت اب داده می یجود و فراریر مطالچ را حفک  رده و هیچ رونه تالیی ج گ دال یگ و تفکر برای رفع   

نیازهایش نمی نمایدب در این یجججیوه ارر ه حجم مطالچ بسجججیاری در ادتیار دانشججججو  رار می ریرد، معموال یادریری مو ر و 

 رت نمی پذیردب  پایداری به ع گ عدم مشار گ فعاب دانشجو صو

روانشجناسجا  تربیتی معت دند یادریری زمانی ب تر یجده و تا یر آ  ماندرارتر اسگ  ه با فعالسازی و مشار گ بیشتر فراریر در    

 ب(8)امر یادریری همراه بایدب بنابر این تا ید متخصصا  بر استفاده از روش های نوین دانشجومحور اسگ

میالدی در محیط های  5375یادریری مبتنی بر تیم نوعی یادریری فعاب و مشجار تی با سجادتاری مشجخص اسگ  ه از دهه    

به  ار رفته اسگب این روش با هدف ارت ای  یفیگ  یادریری مخت فی تجربه یجده و در آموزش موضوعات مرتبط با سالمگ نیز 

یادریری دانشجویا  از طریق افزایش م ارت حت مسئ ه، اطمینا  از حضور دانشجویا   در  الس درس با آمادری  ب ی، ایجاد 
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وهی و توسجط د تر مایک سجن ارائه یدب این ییوه بر پاسخوویی فردی و رر   5338 السجی پر انریی و یادریری فعاب در سجاب   

مشجار گ دانشجویا  بر بحس رروهی پایه ریزی یده اسگب یادریری مبتنی بر تیم به یی مدرس واحد توانایی اداره رروه های  

 ب  (3) و ی متعدد در یی  الس درس را می دهد

 فعاب، یریادری دهد یم نشا  یده انجام یها پژوهشب رردند یم دانشججو  در فعاب یریادری موجچ محور دانشججو  یها روش

 یمانز فعاب یریادریب ندینما یم تیتسجج  را یریادری ندیفرآ ها روش نیا رایز بخشججند یم ب بود را رندرا یادری ف م و درب

 قیتشو آ  برد ار و ع م دیتول به و ندینما بر رار دوره موضوع با یتعام  ارتباط یبرا یشتریب فرصگ را یفرار  ه افتد یم اتفاق

 ندینما کتهید را یفرار به را یریادری نکهیا تا هستند یریادری  ننده تیتس  شتریب مع ما  فعاب، یریادری طیمح درب یوند

با توحه به این  ه حجم درس فیزیی پزیکی در ریته پزیکی زیاد بوده و به باور دانشجویا  یادریری آ  سخگ اسگ و تعداد 

افتاده ها در این درس بسیار باال بود و به عنوا  یی معضت برای آموزش ت  ی میشد ب این مطالعه با هدف تا یر یادریری مبتنی 

دانشجویا  پزیکی با عم کرد ضعیف درسی دانشواه ع وم پزیکی  م انجام یدب و بحس  بر تیم در آموزش درس فیزیی پزیکی

نو آورانه آ  هم این بود  ه مدیریتی  روی ارائه درس برای دانشجججویانی  ه این درس را در ترم های پیش به روش سججخنرانی  

م م در این فرایند اموزیججی اجرای این روش  این درس برایشججا  تکراریججدب  و دیور نکته  tblتجربه  رده بودند حاال به روش 

بروی جامعه دانشججویا  با عم کرد درسی ضعیف صورت ررفته اسگب می دانیم ا  ر تح ی ات و فرایند سازی  ه در این زمینه  

 صجورت ررفته معموال تن ا تمر ز بر دروجی  ت  الس نرماب اسجگ در حالی  ه دانشجویا  با عم کرد تحصی ی و انویزش باال  

معموال روش تدریس  ندا  تا یر رذار روی دروجی و یجادص های سجنجش نیسگ  ه می تواند در ن ایگ ارزیابی ها را تحگ   

تا یر  رار دهدب  در حالی  ه در فرایند سجازی حاضر تمر ز روی  السی صورت ررفگ  ه نه تن ا روش سخنرانی را  بال تجربه  

با تمام دانشججویا  دارای عم کرد ضعیف نسبگ به  الس نرماب دایتندب در وا ع   رده اند ب که به لحاظ عم کرد تحصجی ی ت ری 

هدف ما باال برد  راندما  یادریری و افزایش رضججایگ مندی در روش تدریس اسججگ تا باعس  اهش میزا  افراد افتاده در درس 

اوب تحصیت بشدت تحگ فشار  فیزیی پزیجکی یجودب این مسجئ ه در دانشججویا  پزیجکی فوق العاده م م اسجگ زیرا  دوساب      

دروس رونارونی هسجتند  ه بصجورت فشجرده ارائه می یجود و هر درسی را  ه نتوانند پاس نمایند باعس بغرنج تر ید  مسئ ه     

رذراند  واحد های درسجی در ترم بعدی یا  دواهد یدب عالوه بر این  بمنظور ورود به امتحا  ع وم پایه باید تمام درس ها را  

ماه نسبگ به هم دوره ای هایشا  از تحصیت ع چ می مانندب لذا روش  6پاس  رده بایجند در غیر اینصجورت حدا ت   با موف یگ 

تدریسجججی  ه در رروه با انویزش پایین تحرب ایجاد نماید و انا  را ترغیچ به مطالعه درس  ند بطوری  ه احتماب افتاد  در 

 ه دانشجویا   ندا   رابتی با درس مربوطه نمی نمایندب درس دروس را  اهش دهد بسجیار م م اسجگ بخصجور در دروسی    

فیزیی پزیجکی جزو یکی از دروسی اسگ  ه دانشجویا  پزیکی ) با پایه تجربی( بع گ رریزا  بود  از ریاضی و فیزیی  رابگ  

یزا  عس افزایش مداصجی نسبگ به دروسی م ت آناتومی و فیزیولویی  ه پایه زیسگ دارند احساس نمی  ند و همین مسئ ه با 

 عدم پاس نمود  این درس توسط دانشجویا  می یودب  

 

 مرور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنس(: -11     
و همکارا  مشجخص رردید  ه دانشجویانی  ه با روش یادریری مبتنی بر تیم آموزش دیده اند عم کرد   Vasanدر یافته های 

ن آ  ها در م ایسجججه این روش با روش سجججخنرانی دریافتند  ه دانشججججویا  در روش  ب تری در آزمو  ن جایی دارندب هم  نی 

یادریری مبتنی بر تیم، فعاب تر از روش سججخنرانی هسججتند و در بحس ها و تعامالت رروهی مشججار گ فعاب دارند و با مطالعه   

  (55) ب ی در  الس حاضر می یوند

در مطالعه دیوری مشخص ید به  ارریری روش مبتنی بر تیم در آموزش ادالق پزیکی، دیدراه و بردورد دانشجویا  پزیکی 

 (55)را تغییر داده اسگ

، رضجججایگ باالی دانشججججویا  از دوره و روش آموزش رروهی و ب بود عم کرد آ  ها در  Zgheibع ی رغم این  ه در مطالعه 

 ب(52)نشا  داده یده اسگ ، اهداف تبیین یده
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Vasan (  از روش یادریری مبتنی بر تیم برای ارائه دروس آناتومی و جنین یجناسجی در دانشجکده پزیکی    2558و همکارا  )

یویورب اسجتفاده نمودند  ه عم کرد و تجربیات یادریری دانشججویا  با روش سخنرانی م ایسه یدب دراین مطالعه   نیوجرسجی ن 

مشجججخص رردیجد دانشججججویجا  آموزش دیجده با روش یادریری مبتمی بر تیم عم کرد ب تری در آزمو  بورد م ی پزیجججکی     

 ب(59)دایتند

Anderson   الس بزرگ در یی درس پرستاری اجرا نمودند  4برای دانشجویا  پرستاری ساب دوم در  2550و همکارا  در 

باعس  اهش استرس و بار اری و همچنین باعس افزایش  TBLنتایج این مطالعه نیز نشجا  داد  ه در زمینه آموزش پرسجتاری،   

 ب(54)ما  بیشتری به بحس در  الس ادتصار داده دواهد یدآمادری دانشجویا  برای  الس یده و با این ییوه تدریس، ز

 

مرور تجربیات و شاواهد راخلي )رر این بخش ساوابق اجرائي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور    -11    

 ذتر شور(:تامل ذتر و رفرنس 
مطالعه دالرام و همکارا ، هم  نین م رام و همکارا  ادتالف معنی داری را در میانوین معدب پایا  ترم دانشجویا  بین روش 

 (56, 50)سخنرانی و روش یادریری مبتنی بر تیم نشا  نداد

مطالعه بیوی و همکارا  نشججا  دهنده رضججایگ دانشجججویا  از اجرای ج سججات یادریری مبتنی بر تیم و یادریری ب تر آ  ها   

  (9)دایگ

ارد  ه تعامت فرد با هم رروهی هایش و حت موف یگ آمیز مسججائت در  نار آنا ، سججبچ افزایش  هم  نین این فرضججیه وجود د

 (57)اعتماد به نفس دانشجویا  می رردد و یادریری آ  ها را تس یت می  ند

( با هدف م ایسججه تا یر آموزش آناتومی به دو روش سججخنرانی و تر یبی بر میزا  5939مطالعه نیمه تجربی توسججط نصججیری )

انجام یججدب دانشجججویا  به روش  5935دانشجججوی پزیججکی دانشججواه ع وم پزیججکی بویجج ر در سججاب   65یادریری و یادداری 

سریماری و تصادفی ساده به دو رروه یاهد )سخنرانی( و تجربی ) سخنرانی و  ار در رروه های  و ی( ت سیم یدندب پس از 

ماه تحگ آموزش  رار ررفتند و یی پس آزمو  بالفاصجج ه و آزمو   2ج سججه و در طوب  8اجرای پیش آزمو  دو رروه به مدت 

فته بعد از اجرای دوره ررفته یججدب برای جمع آوری داده ها از آزمو  مح ق سججادته  ه سججطوح دانش و یادریری ه 4یادداری 

معنادار ) درب و  اربرد( دانشجویا  را در درس آناتومی اندام بررسی میکرد استفاده یدب نتایج نشا  داد روش تدریس تر یبی 

پزیجکی می یود ولی تا یر این روش آموزیی بیشتر از روش سخنرانی   مانند روش مرسجوم باعس ارت ای یادریری دانشججویا   

 ب (58)اسگ

 بیمار با ارتباط های م ارت بر رروهی بحس و سخنرانی روش به تدریس تأ یر م ایسه» باغچ ی و همکارا  با عنوا   مطالعه در

 و پرستاری دانشکده نفر( 28) سوم  نفر و( 23) اوب ترم پرستاری دانشجویا  از نفر 07 یر گ با  ه «پرستاری دانشججویا   در

 2 ها  الس از  دام هر در و یدند ت سیم یاهد و تجربی رروه دو به ها  الس از یی هر .ید انجام ، 87 سجاب  در اراب مامایی

 م ارت .ید تدریس( تجربی رروه) رروهی بحس و یاهد(  رروه) سجخنرانی  یجیوه   دو با مربوطه جراحی داد ی دروس از واحد

 پرسشنامه یی از اسجتفاده  با تدریس اتمام از پس دیور بار یی و تدریس یجروع  از  بت رروه دو هر دانشججویا   بیمار با ارتباط

 روش  ه داد نشا  تح یق این نتایج  ت در .رردید م ایسه یکدیور با و ید سجنجیده  لیکرت ای درجه 0 م یاس با عبارتی 90

 پیویری و تعام ی های م ارت های حیطه)پرستاری  دانشجویا  ارتباطی های م ارت تا  ند می  می تدریس در رروهی بحس

 ب (53)رردد ب تر بالین محیط در( مشکت مورد در

 

ت و تحلیل موقعیشارح مختصاري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و    -12   

 تطبیق متدولوژي(: 
ب افراد مورد مطالعه یامت دانشجویا  انجام ید زیکی دانشواه ع وم پزیکی  مپریجته  دانشججویا    این روش تدریس جدید بر

 34بودند  ه نتوانسته بودند واحد فیزیی پزیکی را در ترم های رذیته بوذرانندب دانشجویا  ورودی  30و  34پزیکی ورودی 
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نیز دو  الس بودند  30نفر و دانشجویا  ورودی  7نفر و  الس دوم  8دانشججو و از  الس اوب   45 الس بودند و هر  الس دو 

 نفر این درس را نوذرانده بودندب 8نفر و  الس دوم  6دانشجو و از  الس اوب  45و هر  الس 

 ادر به رذراند  آ  نبودند و از وضع موجود نیز بسیار  نفر از دانشجویا  پزیکی  ه این درس را  بال  ادذ  رده بودند  ولی 23

ناراضججی بودند  الس مورد نظر ما را تشججکیت می دادندب معیارهای ورود ادذ این واحد در ترم های رذیججته و عدم توانایی در   

یبگ دلیت غ سجچ نمره  بولی و حضجور در ج سجات  الس به میزا  مجاز بر اسجاس آیین نامه تحصی ی بود،  ه یی دانشجو ب    

دانشجو حاضر در  الس در یی  28ج سجه( مجبور به حذف درس یجد، و ن ایتا فرایند سجازی و بررسی نتایج روی     9)بیش از 

 نیم ساب تحصی ی  انجام یدب

در روش معموب همواره تدریس درس فیزیی پزیجکی توسط عضو هیئگ ع می رروه فیزیی پزیکی و به ییوه سخنرانی ارائه  

ین مطالعه مدرس این واحد درسی پس از رذراند   ارراه یادریری مبتنی بر تیم در اولین ج سه  الس نحوه می یجد  ه در ا 

انجام این روش را به طور  امت برای دانشججویا  توضیح داد و  از دانشجویا  دواسته ید مبحس مورد نظر را  بت از هر ج سه  

    الس مطالعه نمایندب

ات درباره اهداف و اجزا و ییوه اجرای آ  داده ید و سواالت و اب امات احتمالی پاسخ داده توضجیح  نیز  بت از یجروع ج سجات   

ج گ لزوم مطالعه  ب ی، مباحس و صجفحات منبعی  ه باید در هر ج سه مطالعه میشد ج سه  بت به اطالع دانشجویا   و یجدب  

یکی از حرف هر رروه برای سیم بندی یدندب سپس نفری ت  0رروه  6به  TBL رسجیدب در ابتدا، دانشججویا  بر اساس اصوب   می

ها  ب  به دانشجویا  اعالم رردید  ه رروه( Cو   A, Bالفبای انو یسی بعنوا  نام بطور مجزا برای دانم ها و ا ایا  انتخاب ید ) 

عایگ ید  ه ر در   یه ج سات درس به این ییوه، نکاتی برای ب بود  یفیگ تدریسهمچنین  در ج سجات بعدی  ابگ نیستندب 

ی ریری، پاسخووی بندی و نتیجه مدیریگ زما ، بر راری ارتباط و ایجاد انویزه با دانشجویا ، جامع بود  محتوی، جمع :یامت

الزم به ن ر اسگ جدابود  رروه های پسر و ددتر هیچ مشک ی ایجاد نمی  رد و هیچ راه پیشن ادی از طرف   بود ب به سواالت

ت ریری رروه ها بر اساس ت فی ی از ددترا  و پسرا  باید، مطرح نشدب در وا ع این موضوع منطبق با  دانشجویا  مبنی بر یک

فرهنگ فضای آموزیی  در ایرا  اسگ  ه حتی در  الس های دانشواهی دانشجویا  ددتر و پسر دو رروه مجزا در یی  الس 

زادی در انتخاب اسجم ها،  الس را به سمتی می برد  ه  می نشجینندب نکته دوم اینکه، با توجه به جو  الس احسجاس یجد  ه آ   

ممکن از از حالگ آ ادمیی دارج یده و با توجه به و گ محدود و مطالچ فراوا  مدیریگ بطور منفی تحگ تا یر  رار ریردب لذا 

ی و دی و طبیعانتخاب نام بر اساس سه حرف انو یسی هیچ وا نش داصی در دانشجویا  ایجاد نمی  رد و جو  الس بسیار عا

  ابت  نترب توسط مدرس بودب

ی مورد اای از محتو سواب   ار رزینه 8 در این مرح ه تعداد جرای آزمو  آمادری فردی بود، ااولین مرح ه در یروع هر ج سه

به   تابررفگ و از آنا  دواسته ید در مدت تعیین یده به صورت انفرادی و بدو  استفاده از  نظر در ادتیار دانشججویا   رار 

 پاسخ دهندب این سواالت

آوری و هما  آزمو  بصورت تیمی اجرا یدب اعضای تیم بر روی تی تی  ها ی سواب جمع بعد از اتمام زما  تعیین یجده برره 

پس از جمع آوری  عنوا  پاسججخ تیم دود انتخاب  ردند سججواالت بحس نموده و یی پاسججخ را  ه مورد توافق همه اعضججا بود به

 ب    سواالتی  ه نیاز به توضیح بیشتری دایگ، یرح داده ید نمود، مدرس جواب ای درسگ را بیا   ها برره

به جواب سواالت و یا نحوه نوارش آ  اعتراض دارند، اعتراض دود را  ارردر  مرح ه استیناف، به دانشجویا  فرصگ داده ید تا 

خ و پاس   محتوای پویش داده نشده یا  سمت ای مب م پردادگ، مدرس به توضجیح داد نیز در انت ای هرج سجه و ب بیا  نمایند

 روی سواالت درسی دانشجویا  بودب

 

 اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید: -13 
 و  در این روش مباحس  بال به روش سخنرانی برای دانشجویا  توسط هما  مدرس انجام یده بود، در بسیاری از  ج ساتی 

  الس روی میزا  رضایگ مندی از نحوه بررزاری با دانشجویا  بحس می ید ب ه بررزار ید در 
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  بت و بعد از این یججیوه تدریس مورد ا یدانشجججو یمند گیرضججا اسججتاندارد یها پرسججشججنامه با  س،یتدر دوره نیا ا یپا  در  

 رار  یبررس و ن د مورد یده ارائه وهییج  مورد در ا یدانشججو  نظرنیز   یحیتشجر  پرسجش   ند یطراح با و ی  رار ررفگ بررسج 

 بررفگ

د ی ه  جمع  7تا  0تسگ ، بین دانشجویا  پخش می ید ، حدود  8در  الس درس :  ور ه های امتحانی با  TBLروش اجرای 

آوری می ید، رروه ها بسرعگ یکت می ررفگ  مجددا ور ه های امتحانی جدید به هر یی از رروه  داده می ید  پس از بحس 

و پاسخ دهی و جمع آوری برره ها    روی تخته هویمند سواب نمایش داده می ید و روی هر یی از سواالت بحس می  رروهی

یجد ،  بت از بحس هر سواب  جواب رروه ها به سواب مربوطه  روی تخته نویته می ید  و پس از مشخص ید  جواب درسگ  

د هیجا  در رروه هایی می ید  ه به سوال ا پاسخ صحیح می روی جواب های غ ط  دط  شیده می یدب همین امر باعس ایجا

 دادند

یا سجه روز   نتایج آزمو  فردی  در رروه ت ورامی  الس  منتشجر می یجدب  الزم به ن ر اسجگ نتایج به اسم و از نمره      2بعد از 

 زیاد تا نمره  م در فایت ا ست رزارش می ید  

 رده بود  ه جایواهشا  را به  سمگ باال ارت ا دهند یا وضعیگ مط وبشا  را حفک این نکته  بنظر  می دانشججویا  را تحریی  

 نمایندب یاید یکی از ریشه های افزایش متوسط نمرات فردی در آزمو  های ادر همین موضوع باید

 الف: یکی از یر گ  نندراه بع گ غیچ زیاد از روند تح یق حذف رردید

 25ستی بود  ه معموال تعداد صفحه هایی  ه از ج سه  بت مشخص می ید حدود سجواب ت  8ب: آزمو  در هر ج سجه یجامت   

 صفحه بود

می یجد باید ج سه بعد ییرینی می درید ) در ن ایگ  تعداد ج ساتی  ه مجبور به   4ج: رروهی  ه نمره ان ا  متر یا مسجاوی  

 ییرینی داد  یدند دو ج سه ید(

 رروه دانم ها   9و رروه ا ایا   9رروه،   6د: تعداد رروه ها 

 ید ، در این ج سه نمره بنظر  م می آید   56و: یکی از ج سات حجم صفحه های امتحانی دو برابر ید و تعداد تسگ ها هم 

 تمام دانشجویا  انعا  دایتن حجم زیاد باعس عدم تس ط بر مطالچ و سخگ ید  فرایند می یود         

ررفته ید  ه باعس ید بسیاری نمرات بسیار  می بویرند ،   دانشجویا  سواالت نمره بصجورت تشریحی   7ه: پایا  ترم آزمو   

 تستی را دی ی دوب جواب می دهند اما سواالت تشریحی  ندا  مط وب نیسگ

 تاب مشجخصجی  ه سجرفصجت وزارت دانه بود بعنوا  منبع درسی اعالم و براساس آ  صفحه ها انتخاب و آزمون ا  بررزار می     

 رردید

 مختصاري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل  شارح  -14 

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:
This new teaching method was applied to medical students of Qom University of Medical 
Sciences. The subjects included medical entry’s students 1394 and 1395 who were unable to 
pass the medical physics course in the past semester. The 28 students had previously got this 
course but were not able to pass and were very dissatisfied with the status of the class. In the 
usual way, the teaching plan for medical physics was taught by a specialist professor. In this 
study, the manager (professor) of this course after passing the team-based learning 
workshop, in the first session of the class completely explained it to students. Before the 
commencement of the sessions, explanations were given on the objectives and components 
and the method of its implementation, and questions and possible ambiguities were 
answered. And for the purpose of the previous study, discussions and resource pages that 
should be studied in each session, the meeting was announced to the students. At first, 
students were divided into 6 groups of 5 according to the principles of TBL. Then for each 
group, one of the letters of the English alphabet was named separately for women and 
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women (A, B and C). Students were announced that the groups were not fixed at the next 
sessions. Also, in all the sessions, some points were made to improve the quality of teaching, 
including: time management, communication and motivation with students, content 
comprehensiveness, summing up and concluding, answering questions. In the beginning of 
each session was performed a personal readiness test. At this stage, eight of the four 
questions of the content were provided to students and asked them to answer these 
questions individually, without using the book. After the certain time, the questionnaires 
were collected and the same test was carried out in a team. The members discussed the each 
question and selected an answer agreed upon by all members as their team's response. After 
collecting the leaflets, the manager presented the correct answers. The questions that 
needed to be explained were described. At the stage of appeal, students were given the 
opportunity to challenge their objections if they answered the questions or how they were 
written. At the end of each session, the professor explained the uncovered content or obscure 
sections and responded to student questions. At the end of the course, students were 
evaluated by student satisfaction standard questionnaires and criticized by designing several 
questions from students about the proposed methodب 

This new teaching method was applied to medical students of Qom University of Medical 
Sciences. The subjects included medical who were unable to pass the medical physics course 
in the past semester. The students had previously got this course but were not able to pass 
and were very dissatisfied with the status of the class. In the usual way, the teaching plan for 
medical physics was taught by a specialist professor. In this study, in the first session of the 
class completely was been explained it to students. Before the commencement of the 
sessions, explanations were given on the objectives and components and the method of its 
implementation, and questions and possible ambiguities were answered. At first, students 
were divided into 6 groups of 5 according to the principles of TBL. Then for each group, one 
of the letters of the English alphabet was named separately for men and women. Students 
were announced that the groups were not fixed at the next sessions. In the beginning of each 
session was performed a personal readiness test. At this stage, eight of the four questions of 
the content were provided to students and asked them to answer these questions 
individually, without using the book. After the certain time, the questionnaires were collected 
and the same test was carried out in a team. The members discussed the each question and 
selected an answer agreed upon by all members as their team's response. After collecting the 
leaflets, the manager presented the correct answers. At the stage of appeal, students were 
given the opportunity to challenge their objections if they answered the questions or how 
they were written. At the end of each session, the professor explained the uncovered content 
or obscure sections and responded to student questions. At the end of the course, students 
were evaluated by student satisfaction standard questionnaires and criticized by designing 
several questions from students about the proposed method 

 
 

شایوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته را   -15 

 ذتر تنید.
ا ر برای بعضجی از همکارا   ه تجربه تدریس در  الس دانشججویا  پزیجکی دصوصا دانشجویا  یر گ  ننده در این تح یق    

یرح و توضیح داده ید و روش صورت ررفته مورد ن د و بررسی  رار ررفگب الزم به ن ر اسگ در طوب  TBLدایجته اند، روش  
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ارائه اجرای این روند آموزیججی  نیز نحوه ارائه و یججرح ماو ع  الس با همکارا  مورد ن د و بررسججی  رار می ررفگ و از تجربیا  

یا  4ب تشجویق و تعیین تنبیه )بصجورت درید یجیرینی در ج سه بعد( برای رروهی  ه نمره    انا  اسجتفاده می یجدب بعنوا  م ا  

نمره  سچ نماید،  ه از ج سه سوم اجرا ید، ریشه در همفکری مستمر با دیور همکارا  حتی در حین اجرای روش  8 متر از 

 جدید در  الس دایگب

رزاری استفاده می یدب در ج سه آدر بطور  امت از نظرات دانشجویا  عالوه بر اینکه از بازدورد نظرات دانشججویا  در طوب بر 

اسججتفاده یججد و روش ارائه یججده مورد ن د و بررسججی  رار ررفگب الزم به ن ر اسججگ بع گ اینکه دانشجججویا   بال روش تدریس 

ریس بعدی دواهد سجخنرانی توسجط همین مدرس و برای همین درس مشجاهده  ردند نظراتشا  بسیار م م و راهوشا برای تد   

بود بطوری  ه نتیجه دروجی این ن د و بررسی ها باعس ایجاد انویزش بسیار فروا  در مدرس رردید  ه درس فیزیی پزیکی 

 آورده یده اسگب 57با  می تغییر جزعی بررزار نماید  ه بصورت پیشن اد در بند اضافه یده  TBLدر سنوات آتی را براساس 

 
 

فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  نتایج  حاصل از این -16

 را بنویسید.
 

متوجه یدیم  درس فیزیی پزیکی  ه برای دانشجویا  بسیار سخگ و دسته  ننده و در عین  پرسجشجنامه   جینتا به اسجتناد  با

ی و باعس اعتماد به نفس دانشجویا  رردیده اسگب در حاب باعس افگ یدید معدب برای آن ا بود ،تبدیت به  درس دوسگ دایتن

نسبگ به روش سخرانی   TBLنمرات فیزیی پزیکی در روش   ضمن باعس افزایش متوسط نمرات و عدم نا رضایتی آن ا رردیدب

 از نظر آماری افزایش معنی داری را نشا  دادب  تمام یر گ  نندرا  این درس را با موف یگ رذراندندب

از  %85را روش مناسججبتری نسججبگ به روش سججخرانی رزارش نمودندب   TBLدرصججد  دانشجججویا  روش  35این دوره در پایا  

از نظر رعایگ  %70باعس ایجاد عال مندی و تشویق به مشار گ در یادریری می یودب  TBLدانشجویا  اعت اد دایتند  ه روش 

نمودندب  الزم به ن ر اسگ این درصدهای باالی رضایتمندی، را رویی مناسچ تر ارزیابی  TBLاصجوب تدریس و یادریری، روش  

در دانشججویانی یجکت ررفته اسجگ  ه درس فیزیی پزیکی را درسی غیر تخصصی و مورد نیاز دانشجویا  پزیکی ت  ی نمی    

کی   پزی نندب از طرف دیور رروه تحگ مطالعه به لحاظ معدب  ت نیز از نظر آماری بطور معنی دار نسججبگ به  ت دانشجججویا

ضجعیف تر می بایجندب  لذا ما این رروه را دانشججویا  ضعیف از نظر عم کرد درسی ت  ی نموده ایم بدر     5930و  5934ورودی 

نتیجه مشجاهده نتایج آزمون ا با نمرات متوسجط نسجبتا دوب و دصوصا نتایج نظر  سنجی صورت ررفته بسیار جالچ توجه می    

انی برای درس فیزیی پزیججکی را توسججط همین مدرس تجربه  رده بودند ) محتوای بایججدب زیرا این دانشجججویا  روش سججخنر

 درسی یکسا ، مدرس یکسا ، دانشجویا  با عم کرد ضعیف درسی ، اما روش تدریس متفاوت(ب

 

 پیشنهار: -17
برای دروسججی  ه دانشجججویا   رابگ داصججی با مطالچ آ  دروس احسججاس نمی  نند دصججوصججا برای درس فیزیی پزیججکی    

 می توا  روش بسیار دوبی برای ارائه مطالچ بایدب     TBLدانشجویا  پزیکی، روش تدریس 

برای دروسجی مانند فیزیی پزیجکی  ه دارای فرمود و معادالت ریاضجی یا توضجیح اجزاع دستواه ا می باید ب تر اسگ اجرای     

ی بعنوا  م اب بجای برارزار سه ج سه بررزار ررددب یعن TBLپی درپی جالسجات بصجورت توضیح   ی و بررزاری    TBLجالس 

TBL  صفحه ای داده یود ،  65صفحه ای برای هر ج سه، ج سه اوب توضیحات در باره فرمول ا و محتوای درسی  25با محتوای

صجفحه ای انجام ریردب و تی  نین پیشن ادی در ج سه ن د و بررسی   95با محتوای  TBLو سجپس در دو ج سجه بعدی روش   

ا توجه با مشجاهدات صججورت ررفته،  مطرح رردید ت ریبا تمام دانشججویا  ا  را تایید نمودندب انشججا  اد در تدریس   آدر دوره  ب

، نکته فوق نیز لحاظ ررددب و تصور می نمایم عدم رواج TBLبعدی درس فیزیی پزیکی  رار اسگ عالوه بر اجرای مجدد روش 
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در دروس فنی و ع وم پایه بخاطر عدم ف م راحگ فرمول ا و روابط ریاضججی توسججط دانشجججویا  می بایججدب لذا روش  TBLروش 

TBL در دروسی  ه مبتنی برحفک  رد  مطالچ  ابت ف م اسگ بسیار رواج دادب 

 
 
 

 سطح نوآوري  :     -18

 در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است. □

 ده برای اولین بارصورت گرفته است.در سطح دانشک □

 در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است. □

 در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است. ■

 
با توجه به نوع درس ) درس فیزیی پزیجکی( و دانشججویا  تحگ آموزش )دانشججویا  پزیجکی با عم کرد درسی ضعیف(  در     

 سطح  شور برای اولین بار صورت ررفته اسگ  

 

 مراجع
 .Grabinger RS, Dunlap JC. Rich environments for active learning: A definition. ALT-J ب5

 ب5-34:(2)3;1995

 بGhadirian A. Groups learning and human development. J Med Edu. 2002;5:70-7 ب2

 Beigiborojeni M. Effect of team based learning on midwifery students anatomy ب9

learning and their idea. Aflak. 1988;4:27-34ب 

 FATAHI BA, Karimi H, Anvari MH, Barzegar K. Comparison of the effectiveness of two ب4

teaching methods of group discussion and lecturing in learning rate of laboratory medicine 
students. 2007ب 

 Rastegar T, Hoshyari Manesh S, Salari H. Effect of Team Based Learning on ب0

Rehabilitation Students Anatomy Learning. www sjimu medilam ac ir. 2016;23(6):163-8ب 

 Enarson C, Cariaga‐Lo L. Influence of curriculum type on student performance in the ب6

United States Medical Licensing Examination Step 1 and Step 2 exams: problem‐based 
learning vs. lecture‐based curriculum. Medical education. 2001;35(11):1050-5ب 

 Shokar GS, Shokar NK, Romero CM, Bulik RJ. Self-directed learning: looking at ب7

outcomes with medical students. FAMILY MEDICINE-KANSAS CITY-. 2002;34(3):197-200ب 

 :Parmelee D, Michaelsen LK, Cook S, Hudes PD. Team-based learning: a practical guide ب8

AMEE guide no. 65. Medical teacher. 2012;34(5):e275-e87ب 

 Michelson E. Re‐membering: The return of the body to experiential learning. Studies ب3

in continuing education. 1998;20(2):217-33ب 

 Vasan NS, DeFouw DO, Holland BK. Modified use of team‐based learning for effective ب55

delivery of medical gross anatomy and embryology. Anatomical sciences education. 
 ب3-3:(1)1;2008



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش در شده  ارائه فرآیندهای         

 

 Chung E-K, Rhee J-A, Baik Y-H. The effect of team-based learning in medical ethics ب55

education. Medical Teacher. 2009;31(11):1013-7ب 

 Zgheib N, Simaan J, Sabra R. Using team‐based learning to teach clinical pharmacology ب52

in medical school: student satisfaction and improved performance. The Journal of Clinical 
Pharmacology. 2011;51(7):1101-11ب 

 Vasan N, DeFouw D, Compton S. Peer-interactive instructional video in Team-Based ب59

Learning (TBL): Assessment of gender on self-reported attitudes and behaviors. The FASEB 
Journal. 2008;22(1 Supplement):768.11-.11ب 

 .Thompson BM, Haidet P, Borges NJ, Carchedi LR, Roman BJ, Townsend MH, et al ب54

Team cohesiveness, team size and team performance in team‐based learning teams. Medical 
education. 2015;49(4):379-80ب 

 Delaram M. The effect of lecture and focus group teaching methods on midwifery ب50

student’s learning in obstetrics (2) course. J Med Educ Develop. 2006;2(2):3-7ب 

 Mahram M, Mahram B, Mousavinasab SN. Comparison between the effect of ب56

teaching through student-based group discussion and lecture on learning in medical students. 
Strides in Development of medical Education. 2009;5(2):71-9ب 

 Moattari M, Soltani A, Moosavinasab M. The effect of a short term course of problem ب57

solving on self-concept of nursing students at Shiraz faculty of nursing and midwifery. Iranian 
journal of medical education. 2005;5(2):147-55ب 

 دارییاد و یادریری میزا  بر یبیتر  و یسججخنران روش دو به یآناتوم آموزش ریتأ  ی ¬م ایسججهب یرینصجج, یرینصجج ب58

ب یججاپوریجند آموزش یتوسججعه یپژوهشجج-یع م ی ¬فصجج نامهب بویجج ر یپزیججک ع وم دانشججواه یپزیججک ا یدانشجججو

 ب589-35(:9)0;2554

 با ارتباط های م ارت بر رروهی بحس و سججخنرانی روش به تدریس تا یر م ایسججهب ر  وروش, ب حمیدرضججا, ب نیره ب53

 بپرستاری دانشجویا  در بیمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش در شده  ارائه فرآیندهای         

 
 

 يور بهره شیافزا استفاره از فلوچارت رر تدریس به منظور افزایش تدریس موثر و عنوان فارسي: -1

 زشيآمو

  Improving learning and teaching outcomes using flowcharts :انگلیسيعنوان  -2

   حیطه نوآوري:  -3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی  

    دگیرییا یاددهی و  

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

 یادگیری الکترونیکی  

 آموزشیتولید محصوالت  طراحی و 

    

ه اولین نفر بفعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر  نام همكاران،  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب
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نوع 

 همکاری

درجه 

 دانشگاهی
 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت
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 هدف تلي:  -7

 تدریس د یق و مرح ه به مرح ه با توجه به س س ه مراتچ الزم برای ارائه یی فا گ ع می

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي: -8

 دانشجویان شودایجاد یک نقشه راه برای استاد و دانشجو که منجر به افزایش درصد یادگیری 

 

 :()ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنیدبیان مساله  -3

ترتیچ ارائه مطالچ ع می در تدریس بسیار اهمیگ دارد به همین ع گ اساتید بایستی پ ن دود را برای ارائه 

ایند تا به هدف یی درس در  الچ طرح درس آماده نمایند و در ادتیار دانشجویا   رار دهند و به آ  وفادار ب

آموزش مو ر دسگ یابندب متاسفانه طرح درس رایج در دانشواه ها ما را به م صود نمیرساندب برنامه ای  ه به 

 ارائه درس در یی ترم را مشخص  ند ب که بتواند عنوا   ورس پ ن طراحی می یود باید بتواند نه تن ا ترتیچ

رائه نمایدب همچنین یی  ورس پ ن بایستی آن در د یق ائه درس در هر ج سه انظمی و برنامه ریزی در ار

طراحی یود  ه ترتیچ ارائه مطالچ )نه ف ط عنوا  سرفصت ها( را نیز مشخص نماید  را  ه در هنوام رفتن 

یی فکگ ع می نیاز اسگ  ه اطالعات پیشین یا م دمه ای برای دانشجویا  بیا  یود و سپس بر اساس آ  و 

و به عبارتی بر اساس یالوده آ  یی فکگ ع می استوار رردد و این ییوه منجر به  اطمینا  از ف مید  آ 

یادریری حدا  ری دواهد یدب بنابر نکات م م پیش رفته ف و ارت هایی طراحی رردید  ه بتواند اهداف باال 

 سه تا انت ای یی جابتدا را تامین نمایدب این ف و ارت مانند یی ن شه راه   وونوی ارائه مطالچ را نه تن ا از 

مشخص میکند ب که از ابتدا تا انت ای ترم را نیز مشخص می نمایدب دانشجو در هر لحظه میداند  ه  جای 

(، مط چ  ب ی  ه بوده و مط چ بعدی  یسگ و اینکه  را یی مط چ GPSتدریس  رار دارد )همانند یی 

تدریس می یود و نه در ابتدا و یا وسط ج سهب پس از مط چ  ب ی آمده و  را به عنوا  م اب در انت ای ج سه 

با این روش تدریسی سادتما  نهنی دانشجو از ابتدا تا انت ای ج سه و تا انت ای ترم  یده می یودب ضمنا 

ر مزیگ دیودانشجو می داند  دام مباحس در اولویگ هستد و ب یه مطالچ در زیر مجموعه آن ا  رار می ریرندب 

انشجو  ورس پال   امت را در یی برره پیش  شم دود دارد و هر لحظه می داند این روش این اسگ  ه د

برای تصور و درب ب تر  ه  یزی در حاب تدریس اسگ و استاد در مرح ه بعد  ه  یزی را تدریس می  ندب 

 مطالچ باال به نمونه ف و ارت مراجعه یودب

 

 :(رور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنسم -11 

د ف و ارت در این م االت متفاوت از رمشاب ی دیده نشدب م االت زیر در وب موجود اسگ اما  ارب موارد

  اربردی اسگ  ه در اینجا مورد نظر اسگ:
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le=1066&context=jutlphttp://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?artic 

https://www.jcu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0016/120283/jcuprd_040770.pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bes2.1330/full 

 

 

مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور تامل  -11

 ذتر و رفرنس ذتر شور(:

 تجربه مشاب ی در دانشواه ها یافگ نشد

 

 و گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیتشرح مختصري از فعالیت صورت  -12   

  (:تطبیق متدولوژي

عناوین الزم برای ارائه  امت یی درس تعیین یدند سپس هر سرفصت به عناوین ریز و ریزتری ت سیم ابتدا 

رردیدندب ترتیچ ارائه مطالچ برای هر عنوا  و زیرعنوا  مشخص رردید و در  الچ ف و ارت و با استفاده از 

ع می یود( و نحوه ادامه ن طه ورود به ف و ارت )یعنی تدریس از  جا یرو رسم رردیدب  Edrowنرم افزار 

داد  در طوب ف و ارت ) بدنه ارائه مط چ در طوب  الس( و در ن ایگ دتم مبحس و نتیجه ریری مشخص 

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=jutlp
https://www.jcu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0016/120283/jcuprd_040770.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bes2.1330/full
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، مایعات بد  2، بیوییمی بالینی 54می باید ) به یکت رجوع یود(ب ف و ارت های تدریس بیوییمی بالینی 

  یوسگ می بایدبو هورمو  یناسی بالینی بطور  امت ت یه رردید  ه به پ

 :و ارزشیابي را رر این بخش بنویسیداجرا  -13 

 برای  ندین ساب این روش اجرا رردیده و مورد توجه دانشجویا   رار دارد

 ب

شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل  -14 

 شیابي را رر این بخش بنویسید(:موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارز

محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته را به  شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه -15

 ذتر تنید.

ب البته و با تجربه ای  ه از تدریس در سر  الس بدسگ نکته منفی مشاهده نشد و دانشجویا   امال راضی بودند

از نظر اضافه یا  م ید  مطالچ و یا جابجایی ترتیچ ارائه آ  ها دائما مورد بازنوری  رار می آید ف و ارت ها 

 می ریرندب

 

نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  -16
 .را بنویسید

 افزایش راندما  آموزیی

 ب

 سطح نوآوري -17

  آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است.در سطح گروه 

 .در سطح دانشکده برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است 

    .در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح جهان برای اولین بارصورت گرفته است 
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 چگونگي ارائه ررس اخالق پزشكي رانشجویان پزشكيتغییر  عنوان فارسي: -1

 :انگلیسيعنوان  -2

 حیطه نوآوري:  -3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی  

 دگیرییا یاددهی و  

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

 یادگیری الکترونیکی  

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

ه اولین نفر بفعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر  نام همكاران،  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

 امضاء
میزان 

 مشاركت

نوع 

 همکاری
 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت درجه دانشگاهی

  
هیأت 

 ع می
 استادیار

مدیر رروه، پیشن اد 

 دهنده

محسن رضائی 

 آدریانی

  
هیأت 

 ع می
 صادق یوسفی همکار استادیار

  ارمند  
آموزش دانشکده 

 پزیکی
 سارا دوش رفتار همکار

 

 محل انجام فعالیت:  -5

 رین پزشكي، سالمت ورانشكده                                          علوم پزشكي قمرانشگاه         

از   ف                              رتتراي حرفه ايمقطع تحصیلي            اخالق پزشكي/پزشكي عموميگروه/رشته      
ICM                         

 بخش بالیني                       بیمارستان             

 : مدت زمان اجرا -6
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 11/15/1336تاریخ شروع                

 ادامه دارد  تاریخ پایان 

 

 هدف تلي:  -7

 بهبود وضعیت ارائه درس و بهبود یادگیری دانشجویان

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي: -8

 تقسیم درس به دو بخش 

  ارائه بخش اول )مقدمات و مبانی اخالق پزشکی( در ابتدای دورهICM 

  ارائه موارد کاربردی اخالق پزشکی پس از ورود دانشجویان به کارآموزی پزشکی و بیمارستان و آشنا

 شدن با بیمار 

 )نزدیک تر شدن به تم طولی شدن درس )یکی از اهداف طرح تحول آموزش پزشکی 

 

 :()ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنیدبیان مساله  -3

های بالینی، با یی  الش م م و در سال ای اولیه و  بت از حضور دانشجویا  پزیکی در بخشارائه درس ادالق پزیکی 

های  نار بیمار را تجربه نکرده اسگب بنابراین نسبگ به  الش اسجاسی روبروسگب دانشجو، هنوز بخش بالینی و حضور در 

ابگ بالینی موجچ می یجججود تا موارد ادال ی عم کرد بجالینی، آراهی و شیجججراف حدا  ی را نداردب عدم درب محیط طب 

رویی، آغاز و پایا  حیات، و ببب( بیا  یجده در درس ادالق پزیکی )همچو  رضایگ آراهانه، رازداری و ح ی گ   اربردی

و  یودبرای دانشججو، نامأنوس بایجدب از این رو مطالچ دانشی ارائه یده درباره این موارد  اربردی، به دوبی ف میده نمی  

 نوریی متناسبی، به ندرت پدید نخواهد آمدب آ ، تغییر به دنباب

از سججوی دیور، ارائه درس در دوره بخش های بالینی، دسججگ  م پس از سججاب   ارم دوره پزیججکی دواهد بودب نورش و 

نواه ادال ی دانشججو  ه از زما   ود ی و دبسجتا  و دبیرسجتا  یجکت ررفته، در سجال ای اولیه دوره تحصی ی دانشواه      

 ها، پدید نخواهد آوردبیگ دواهد یدب بنابراین ا ررذاری این درس، جدی نبوده و تغییر  ندانی در نورشت ب

 :(رور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنسم -11     

 یواهدی بر این امر به این صورت یافگ نشد

رر رانشگاه و تشور بطور تامل  مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآوري -11    

 ذتر و رفرنس ذتر شور(:

این  ار برای اولین بار توسججط نوارنده و اسججتاد آ ای د تر اسججفندیاری و دانم د تر یاوری در دانشججواه ع وم پزیججکی   

 اصف ا  اجرا یدب
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و  عیتوقشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل م -12   

  (:تطبیق متدولوژي

موضوع در ج سه رروه مطرح یدب در ج سه مصوب رردید و به یورای دانشکده و پس از آ  به یورای آموزیی دانشواه 

ارجاع رردیدب در یجورای آموزیجی دانشجواه، دوبار مطرح ید و با   یات آ  مخالفگ رردیدب هر بار توضیحی ارائه ید و    

و وب یجده بود تا اینکه در ج سجه سجوم، مورد تصویچ  رار ررفگ و به دانشکده پزیکی و    نتیجه ریری به ج سجه بعد م 

 رروه ابالغ یدب

 :و ارزشیابي را رر این بخش بنویسیداجرا  -13 

درس بخش اوب )م دمات و   یات، ف سججفه ادالق پزیججکی غربی و اسججالمی، رویکرد   ار اصججت ادالق پزیججکی( در    

نفره )بسجته به زما  مورد  بوب دانشججویا ( به صورت بحس رروهی ارائه یدب    20تا  57مردادماه در سجه رروه  و ی  

ماه از  ارآموزی بالینی را سپری  رده بایند، مو وب یده اسگب نتایج  6موارد  اربردی به زمانی  ه دانشجویا ، حدا ت 

 اولیه، نشا  می دهد این ت سیم بندی برای دانشجویا  هم رضایگ بخش بوده اسگب

شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل  -14 

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

 امحیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته ربه  شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه -15 

 ذتر تنید.

نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  -16
 .را بنویسید

ارزیابی نشا  می دهد دانشجویا  تا نو  از این امر راضی بوده اندب نتایج ن ایی به صورت م ایسه نمره ن ایی دانشجویا  از دو 
 میانوین نمرات درس یکجای دو واحدی ممکن دواهد بودبدرس و م ایسه با 

 

 سطح نوآوري -17

 .در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشکده برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است 
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طراحي، راه اندازي و بازنگري سامانه طرح ررس اساتید: تجربه چند ساله رانشگاه علوم  عنوان فارسي: -1

 پزشكي قم

  :انگلیسيعنوان  -2

Designing, commissioning and revising system of the teachers’ lesson plan: A few years old 

experience in Qom University of Medical Sciences 

 حیطه نوآوري:  -3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی  

 دگیرییا یاددهی و  

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

 یادگیری الکترونیکی  

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

ه اولین نفر بفعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر  نام همكاران،  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت درجه دانشگاهی نوع همکاری میزان مشاركت امضاء

 د تر نبیح اله  ارلی پور مجری اوب استادیار مجری اوب درصد 65 

 د تر سیامی محبی مجری دوم دانشیار مجری دوم درصد 25 

 سکینه با ری همکار اوب  اریناس همکار اوب درصد 55 

 اعظم فتحی همکار دوم  اریناس ارید همکار دوم درصد 0 

 زهرا تابش نیا همکار سوم  اریناس همکار سوم درصد 0 
 

 

 محل انجام فعالیت:  -5

        كلیه دانشکده ها: رانشكده                                            دانشگاه علوم پزشکی قم: رانشگاه

 فاز                                                      كلیه مقاطع: مقطع تحصیلي                            كلیه گروه ها و رشته ها: گروه/رشته

 بخش بالیني                       بیمارستان             
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 تاكنون 3131از سال  : مدت زمان اجرا -6

                 3131سال : تاریخ شروع

   ادامه دارد: تاریخ پایان 

 

راه اندازی و بازنگری سامانه طرح درس اساتید: تجربه چند ساله دانشگاه علوم  طراحی،هدف تلي:  -7

 پزشکی قم

 

 : اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي -8

 دسترسی آسا  به سامانه جامع طرح درسامکا  -

 دایتن فایت طرح درس در سامانه ج گ اساتید -

  بگ طرح درس در سامانه ج گ دسترسی   یه افراد و ایجاد بانی اطالعات طرح درس در سامانه -

 انعطاف پذیری و بازنوری نمود  راحگ طرح درس توسط اساتید و ارت ا  طرح درس -

 درس در سامانه جامع طرح درس اساتید انجام  ت فرآیند طرح -

  اهش مدت زما  تکمیت اطالعات مورد نیاز در سامانه طرح درس -

 تدریس بر اساس برنامه ای منظم و از پیش تعیین یده بر اساس طرح درس  بگ یده در سامانه -

 مدیریگ زما  تدریس بر اساس طرح درس -

 ایجاد آمادری و انویزه مطالعه در دانشجویا  -

 

 :()ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنیدبیان مساله  -3

 
توصیف درس طرح (ب 5گ )اسآموزیی ردداد برای یده سازماندهی  ومنظم  ار وبی  واساتید راهنمای درس، طرح 

 ودی ررفته یاد باید مکانی و زما   ه در رویی،  ه با  یزی،  ه یود می داده نشا  آ  در  ه اسگ فرآیند این  تبی

 می باعس و نموده ایجاد ودانشجو استادبین پویا تعامت درس طرح همچنین (ب 2د )ی دواهندارزیابی  وونه دانشجویا  و

مسؤولیگ  احساسدرسی برنامه اجرای در دود،یادریریهای برنامه برای منط ی دالیتیافتنضمندانشجویا   هیود

 در ددوتوا حددرمشخصی س مو باینددایته  توجهتدریس اجرای فرآیندبه  ند  میوادار را آنا  مسأله این  ه نمایند 

 (ب 9د)نماین ایفا درسی های برنامه اجرای
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  ی هدف مطالچ، رئوس درس، موضوع همچو  هایی سازه وعناصر باید حدا ت یده، تنظیم دوب درس طرح  ییدر

ت وسایتدریس، روش آموزیی، فعالیگ  تشخیصی،ارزییابی یادریرندرا ، ورودی رفتاررفتاری، و جزئی اهدافدرس، 

 (ب 5د )ریرن رار توجه مورد الس ازبیرو  تکمی ی فعالیجگ  و الس پایجا  در ارزییابی ییوه  نیاز،مجورد آموزیجی 

لذا امروزه هر رونه توسعه و پیشرفتی در سازما  ها منوط به آموزش صحیح و راهبردی نیروی انسانی آ  سازما   

(ب عنایگ و توجه روزافزو  به رسترش آموزش در سازما  های مخت ف نایی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه 4اسگ)

 ا  و عناصر ایجاد تغییرات مط وب در ج گ هماهنوی های رونارو  اسگب  نین آموزیی به عنوا  یکی از م م ترین ار

 (ب 0هر ه بیشتر و ب تر با تحوالت پریتاب، درعصر حاضر ضرورت آ  دو  ندا  یده اسگ )

اما مسأله اص ی این اسگ  ه صرفاَ توجه و تأ ید مدیرا  به م وله آموزش  ار نا  و تخصیص منابع مالی  شم ریر به 

(، 4اسگ  ه هر سازمانی با راه اندازی یی واحد آموزیی  ادر به انجام این م م نخواهد بود) امر آموزش  افی نیسگب روین

ب که تطبیق و سازراری با تحوالت اجتناب ناپذیر ج انی و منط ه ای در جوامع امروزی، نیازمند طراحی و اجرای برنامه 

رس و برنامه ریزی درسی و راهکارهای نو در های درسی و اتخان راهبردهای جدید و رویکردهای تازه در تدوین طرح د

(ب بنابراین، در دنیای امروزی لزوم توجه به  یفیگ آموزش، تدوین و 6ییوه های آموزش و اجرای آ  برنامه هاسگ )

طراحی برنامه درسی، حر گ در ج گ تمر ززدایی و ب ره ریری از حدا  ر مشار گ افراد در فرآیند نویتن طرح درس 

(ب در همین زمینه یکی از مباحس منا شه برانویز در حوزه برنامه 7آموزیی یدیداَ مورد توجه و تأ ید اسگ)در دوره های 

درسی تر یچ ب ینه تصمیم ریرندرا  در فرآیند تدوین برنامه درسی و طرح درس اسگب به نظر یوآب، نمایندرا    ار 

یطی بایستی در فرآیند تصمیم ریری مشار گ دایته رروه استاد، یادریرنده، موضوع درسی و یخص آراه به یرایط مح

بایند و رهبری آ  بایستی بر ع ده متخصص برنامه درسی بایدب بی یی ا ر بخشی هر برنامه و دوره آموزیی مست زم 

برانویختن حس مسئولیگ پذیری و تع د در تمامی عوامت دسگ اندر  ار برنامه آموزیی همچو  مت اضی آموزش، مدرس 

احد آموزش سازما  یا مؤسسه مورد نظر اسگ  ه این امر از طریق مشار گ همه جانبه این عوامت در فرآیند دوره و و

(ب  نانچه متناسچ با نوع برنامه و مو عیگ آموزیی )فراریر، مدرس 8برنامه ریزی و تصمیم ریری امکا  پذیر دواهد بود)

ده و ا ربخش داده یود، نتیجه ای حاصت دواهد ید  ه در و واحد آموزیی( ادتیار عمت و آزادی برای ایفائ ن ش سازن

 صورت عدم مشار گ عوامت آموزیی هررز مشاهده نمی یودب 

بنابراین طرح درس معرف مجموعه ای از فعالیگ ها و تجارب یادریری اسگ  ه طراحی آ  اصوالً بر محتوا و تجارب 

(  ه عام ی 3یط و مو عیگ آموزیی آ  را تجربه می  ند)یادریری مبتنی بر محتوا متمر ز اسگ و هر فراریری در یرا

(ب طرح درس 55همچنین پیشرفگ تدریس و یادریری اسگ ) برای تغییر مو عیگ آموزیی، پیشبرد برنامه ها و راهبردها و

در دوره های آموزیی مخت ف متشکت از عناصری اسگ  ه تصمیم ریری مشار تی عوامت سه رانه واحد آموزش، مت اضی 

(ب تر یچ صحیح و مط وب عناصر طرح درس مست زم 55ره و مدرس دوره موف یگ برنامه و دوره آموزیی را می ط بد)دو

عدم تمر ز بیشتر در فرآیند آموزش، بسط مشار گ در تعیین دط مشی ها و ا دامات آموزیی، ا ربخشی در اجرا، ارت ای 

ات اجتماعی و فرهنوی منط ه و مشروعیگ بیشتر برنامه های  یفیگ و تعمیق ارتباط محتوای برنامه های درسی با وا عی

درسی تأ ید دارند  ه الزمه ی تح ق این امر، تصمیم ریری صحیح و همه جانبه و مشار گ رروه های ا ررذار بر فرآیند 

 آموزش و یادریری در فرآیند تدوین طرح درس اسگب تصمیم ریری در برنامه ریزی درسی و طرح درس دارای   مرو

رسترده ایسگ و رروه ای متعدد و مخت ف به دنباب تأ یررذاری و س یم ید  در تصمیمات مربوط به آ  هستندب بن و 

( در پژوهشی با عنوا  دانش مع م:  ه  یزی اسگ؟  وونه ما آ  را  شف  نیم؟دریافگ  ه مع ما  به واسطه 52پرتز)

ند ن ش به سزایی در پیشبرد اهداف طرح درس و برنامه دانش و تس طی  ه بر موضوعات درسی مخت ف دارند می توان

درسی دایته بایند و اینکه با به  ارریری اصوب آموزیی و م ارت ایی دار  ادر به تدریس و انت اب موضوعات درسی 

اص ی هستندب بنابراین دانش حرفه ای مع ما  و توانمندیشا  در انت اب مط وب محتوای درسی به عنوا  عنصر حیاتی 

ضمین  ننده تس ط فراریرا  بر موضوعات درسی ینادته یده اندب با نظر به بررسی پیشینه می توا  رفگ  ه ع ی رغم ت

اهمیگ  ابت مالحظه در طرح درس و بطور   ی برنامه درسی در جامعه معاصر، در پژوهش های انجام یده در حوزه طرح 
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در  فرآیند آموزش و طراحی آ  توجه یده اسگ و سایر درس صرفاَ به بررسی اهمیگ آموزش و ن ش محوری اساتید 

عوامت همچو  دانشجو مغفوب وا ع یده اندب بنابراین با توجه به اینکه در دانشواه ای ع وم پزیکی ایرا  سامانه جامعی 

 هدر دصور طرح درس وجود ندارد و عمدتا طرح درس ها به صورت الکترونیکی تکمیت و  بگ نمی یود، لذا در دانشوا

 طرح درس اساتید طراحی، راه اندازی و بازنوری رردیدب ع وم پزیکی  م برای اولین بار در  شور سامانه 

 

 :(رور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنسم -11     

با عنوا  نرم افزار نظرسنجی آنالین به عنوا  یی ابزار جمع آوری داده برای   Kimiafarدر یی مطالعه  ه توسط 

انجام یده بود، نشا  داد  ه ا  ریگ  2556ش پزیکی: یی مطالعه موردی در مورد ارزیابی طرح درس در ساب آموز

( به ارزیابی  الس ها در هر ج سه )طرح درس( با استفاده از نظر سنجی آنالین آ  را مفید یا بسیار ٪7/05دانشجویا  )

 ٪5/67نفر( از دانشجویا  طرح درس را در ب بود مدیریگ هر ج سه مو ر دانستند،  96) 05 ٪مفید ارزیابی  ردندب حدود

نفر( اظ ار  ردند  ه تأ یر زیادی در ب بود محتوای  96)  ٪4/05نفر( در ب بود مدیریگ ج سات در ترم آینده و  47)

رضایگ از استفاده از نظرسنجی آنالین نفر( دانشجویا  میزا   49) ٪4/65آموزیی ج سات بعدی دایته اسگب در ن ایگ، 

 (ب57 در مورد طرح درس در هر ج سه را بسیار باال رزارش  ردند)

در مالزی و پا ستا  با عنوا  طرح درس روش جدید یناسایی دندا  های در   Akramدر یی مطالعه  ه توسط 

ه بود نشا  داد  ه این طرح درس برای دانشکده های دندانپزیکی در مالزی و پا ستا  برای اهداف آموزیی انجام ید

ارائه یی سیستم نشانه رذاری دندا  و مشخص  رد  مشکالت دندانی و همچنین برای توصیف و ارتباط اطالعات 

 (ب58دندانپزیکی مفید بوده اسگ)

 جویا با عنوا  طرح درس  وتاه با افزایش درب و پذیرش تئوری تکام ی در دانش  Abrahamدر یی مطالعه  ه توسط 

 اریناسی انجام یده بودب یافته ها نشا  داده بود  ه طرح درس افزایش  ابت توج ی در پذیرش و درب دانشجویا  از 

تئوری تکام ی ایجاد  رده اسگب نتایج آنا  راهنمایی هایی در مورد  وونوی ب بود طرح درس ارائه داده بود و پتانسیت 

 (ب53)رویکردهای آموزیی جدید را نشا  داده بود

 

مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور تامل  -11    

 ذتر و رفرنس ذتر شور(:

مامایی  - یفیگ طرح درس اعضای هیات ع می دانشکده های پرستاری  در مطالعه ادیچ و همکارا  با هدف تعیین

در ساب مامایی  -دانشکده پرستاری   24 در ئه یده توسط اعضای هیات ع میطرح درس ارا 555 روی منتخچ ایرا 

 %89طرح درس ها در وضعیگ ضعیف،  %4در مجموع،  یافته ها نشا  داده بود  هب ه بودمورد ارزیابی  رار ررفت5932

در وضعیگ دوب  رار دایتندب بیشترین مولفه ای  ه در طرح درس مورد توجه  رارررفته به ترتیچ: تعیین  %58متوسط و 

بیشترین  استی ها مربوط به سیاسگ های مدیریگ  الس ه اسگب محتوای درسی، اهداف جزیی و تعیین منابع بود

 (ب 59ه اسگ )آمادری دانشجویا  در هر ج سه و وسی ه  می آموزیی و نحوهی استفاده از آ  بود مدرس، تعیین

بررسی دیدراه اساتید دانشواه ع وم پزیکی پیرامو  تدوین طرح درس در یی مطالعه  ه توسط لیال بذرافکن با عنوا  

نفر از اساتید پیرامو  طرح  502راه و نورش انجام رردید، در این مطالعه دید 5985در ییراز در ساب  در یرایط موجود

از اساتید معت دند  ه موضوع نفر( 526)%5/80 ا  ریگدرس مورد بررسی  رار ررفته بود ب نتایج نشا  داده بود  ه 

 (نفر550) % 75/ 3 بتدریسشا  نیاز به طرح درس دارد وتدوین طرح درس را  مکی به اجرای فرآیند آموزش می دانند

 %0/05 ه تدوین طرح درس ، آن ا را در اجرای آموزش محدود نمی  ند و همکارانشا  نیز تا حدودی  بودند ت داز آن ا مع
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نفر( ازاساتید  06) % 98/ 3 بودندبو حاضر به همکاری و همفکری  ستندنفر( نویتن طرح درس ا را ضروری می دان 67)

 (ب54ید )موزیی  شورما  می باتدوین طرح درس تا حدودی منطبق با سیستم آ رزارش  ردند  ه

ویژری ای طرح برنامه درسی دانشواه ای مجازی ایرا  و م ایسه آ  با در یی مطالعه  ه توسط فرهاد سراجی با عنوا  

در این پژوهش از بین انجام رردیدب  5987در ت را  در ساب الووی راهنمای طراحی برنامه درسی دانشواه مجازی 

دانشکده مجازی ع وم حدیس، مر ز آموزش الکترونیکی دانشواه ع م و صنعگ و مر ز آموزی ای مجازی ایرا   دانشواه ای

یافته ندب یدالکترونیکی و آزاد دانشواه دواجه نصیرالدین طوسی به صورت نمونه ریری هدفمندانه و در دسترس انتخاب 

ا  به عوامت ا ررذار بر برنامه درسی های این پژوهش نشا  می دهد  ه در طرح برنامه درسی سه دانشواه مجازی ایر

بردی از عناصر برنامه درسی این دانشواه ا مانند رویکرد تدوین هدف ا، یکت ارایه  .دانشواه مجازی توجه نشده اسگ

محتوا، تعیین فعالیت ای یادریری و ییوه های ارزییابی مطابق با الووی راهنما تدوین نشده اسگب همچنین، در تدوین 

اصر دیور برنامه درسی همچو  مواد و منابع یادریری، انتخاب راهبردهای تدریس، زما  و فضا به اصوب و و طراحی عن

 (ب50)نمونه ها مطابق الووی راهنما توجه یده اسگ

هیئگ ع می دانشواه ع وم پزیکی ی ید هدف تعیین وضعیگ طرح درس اعضا در پژوهش منصوریا  و همکارا   ه با 

بررسی بر روی طرح درس نظری   یه اعضا  هیئگ ع می یاغت در بود، در مطالعه آنا  ته صدو ی یزد صورت ررف

ج گ جمع آوری داده ها  بودبدانشکده های پزیکی ، دندانپزیکی ،پرستاری مامایی ، ب دایگ و پیراپزیکی انجام یده 

›› ارانه طرح درس یامتبخش جد 3از پرسشنامه اطالعات دموررافیی و  ی لیسگ مربوط به وضعیگ طرح درس در 

اطالعات عمومی ،م دمه، اهداف   ی، اهداف ویژه ، استراتژی آموزیی ، روش و نحوه ارزییابی ، منابع و برنامه زما  

 ه در ا  ر موارد ایکاالت موجود در تدوین داده بود نشا   آنا  نتایج بودباستفاده یده ‹‹ بندی با امتیاز بندی مشخص 

 (ب56)ارائه منابع می باید نحوه ارزییابی و و ویژه ، دمه ، افعاب اهداف   یطرح درس مربوط به م 

 

 

References 

1. Sha'bani H. Educational Skills (Methods and Techniques of Teaching). Tehran; Samt 

publication; 2011.  

2. Saberian M, Haji Aghajani S, Ghorbani R. Instructors’ point of view about lesson 

planning, Semnan Medical University, 2002, Journal of Babol University of  Medical 

Sciences. 2003; 5 (2):33-36. 

3. Nikbakhsh N, Amir P, Mohammadi Kenari H. Evaluation of Lesson Plan of Faculty 

Members of Medical and Dental School of Body University of Medical Sciences. J Babol 

Univ Med Sci, 2010; 12(1): 14-18. 

4. Hamidi. F.(2007). the importance education in Organizations with emphasize on E-

learning 

education. Journal of management.18 (127-128): 140-145. (Persian) 

5. Kitchenham, B., Budgen, D., Brereton, P., Woodall, Ph.(2005), An investigation of 

software 

engineering curricula. The Journal of Systems and Software , (74): 325–335.   

6. Parsa, A.(2007). Review Teachers' attitudes and behavioral tendencies in the development 

of 

new curriculum. Journal of Curriculum Studies,1(4): 103-138.  

7. Mehrmohamadi, M.(2002). research practicebased in curriculum planning process: Schwab 

pragmatic theory. Educational Innovations, 1 (1): 21-37.  



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش در شده  ارائه فرآیندهای         

 

8. Mikami, K., Taichi, W., Katsunori,Y., Kenji, O., AkinoriIto, M., Kawashima, R., 

Takeuchi, K., 

Mitsuru, K.(2010). Construction trial of a practical education curriculum for game 

development  

by industry–university collaboration in Japan. Computers & Graphics, (34): 791–799. 

9. Cox, D.,Lawver, D.E., Baker, M., Doerfert, D.(2003). Critical water related curriculum 

needs 

as perceived by agricultural science teachers in programs located within the boundaries of 

the  

Ogallala aquifer. Journal of agricultural education, 45 (4): 22-33.  

10. Harris, L. Driscoll, P., Lewis, M., Matthews, L., Russell, Ch.,Cumming, S.(2010). 

Implementing curriculum evaluation: case study of a generic undergraduate degree in health 

sciences. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35 ( 4): 477–490. 

11. Ghonoodi, A., Salimi, L.(2011). The study of elements of curriculum in smart schools. 

Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, 28: 68 – 71 . 

12. Ben-Peretz, M.(2011). Teacher knowledge: what is it? How do we uncover it? What are 

its 

implications for schooling? Teaching and teachereducation, 27(1): 3-9. 

13.kimiafar k, Sarbaz m, Sheikhtaberi A. Online survey software as a data collection tool for 

medical education: A case study on lesson plan assessment.med J Islam Repub 2016 Dec 

24;30:464. 

14..Akram A, Salam A,Bashir V. Lesson plan on new method of teeth identification introduced 

at dental schools in Malaysia and Pakistan.j Dent Edue 2012;76(12):1691-60. 

15. Abraham K. conceptions of macroevolution in undergraduate students. CBE Life Sci 

Educ. 2012 Summer;11(2):152-64.  

16. Mohsen Adib -Hajbaghery , Masoumeh-Sadat Mousavi , Mohammad Sajjad Lotfi , Efat 

Aminolroayaee. Evaluating the Quality of Lesson Plans by Nursing and Midwifery Faculty 

Members of Selected Nursing Schools in Iran. Educational Development of Jundishapur 

   .33-25 : (1)4 ؛2013

17.Bazrafkan L, Nikseresht A. A Survey on the Viewpoints of Faculty Members of the 

University of Medical Sciences about the development of lesson plans in Shiraz. Iranian 

Journal of Medical Education 2002;2(1). 25-32.  

18. Seraji F, Ataran M, Aliasgari M. Characteristics of curriculum design of virtual 

universities of Iran and comparison with curriculum design guide for virtual university. 

Research and Planning in Higher Education 2008;14(4):97-118. 

19. Mansourian H R, Shoja M R, Salimi T, Mojahed S, Karimi H, Aghili H, et al. Evaluating 

the course plan status of faculty staff of shahid Saduoghi University of Medical Science of 

Yazd in the year 2002. Iranian Journal of Medical Education. 2002; 2 :37-38. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665588
http://health.barakatkns.com/author-indexedarticles/533523/mohsen-adib-hajbaghery
http://health.barakatkns.com/author-indexedarticles/533524/masoumeh-sadat-mousavi
http://health.barakatkns.com/author-indexedarticles/533525/mohammad-sajjad-lotfi
http://health.barakatkns.com/author-indexedarticles/533526/efat-aminolroayaee
http://health.barakatkns.com/author-indexedarticles/533526/efat-aminolroayaee
http://health.barakatkns.com/article/116173/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-and8211-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8
http://health.barakatkns.com/article/116173/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-and8211-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8
http://health.barakatkns.com/journal-issues/337/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://health.barakatkns.com/journal-issues/337/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://health.barakatkns.com/issue-articles/10212


          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش در شده  ارائه فرآیندهای         

 

 و از فعالیت صورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیتشرح مختصري  -12   

  (:تطبیق متدولوژي

برای طراحی اولیه سامانه طرح درس، ابتدا طرح درس های دانشواه های ع وم پزیکی  شور توسط اساتید در یورای آموزیی 

 رار ررفگب سپس ( مورد بررسی و تح یت EDCع وم پزیکی )و  میته برنامه ریزی آموزیجی مر ز مطالعات و توسعه آموزش  

نظرات و پیشن ادات اساتید و متخصصا  این حوزه دریافگ و مورد بررسی  رار ررفگب همچنین برای طراحی اولیه سامانه طرح 

درس اساتید  درس، اطالعات مورد نیاز از سایگ وزارت ب دایگ، درما  و آموزش پزیکی جمع آوری یدب پس از آ ، فرم طرح

طراحی رردید و هماهنوی های الزم با دانشواه ج گ مذا ره با م ندسا  برنامه نویسی ج گ طراحی و راه اندازی سامانه طرح 

درس صجورت ررفگب پس از بررزاری ج سجات متعدد با م ندسجا  برنامه نویسجی و دریافگ نظرات و پیشجن ادات، سامانه طرح      

 ه اندازی رردید و در سایگ دانشواه ع وم پزیکی  م  رار ررفگب درس برای اولین بار در  شور را

برای آیجنایی اسجاتید با نحوه  ار با این سجامانه و همچنین نحوه نویتن طرح درس در سامانه  ارراه های آموزیی متعددی با    

د دانشججواه توسججط مر ز عنوا   ارراه آیججنایی با سججامانه طرح درس،  ارراه نحوه نوارش طرح دوره و طرح درس برای اسججاتی 

مطالعات و توسجعه آموزش ع وم پزیکی بررزار رردیدب پس از آ ، از اساتید دواسته ید تا در سامانه طرح درس  بگ نام  نند  

و پس از تائید  بگ نام در سججامانه، نام  اربری و رمز عبور برای هر اسججتاد فعاب می یججدب دو ماه  بت از یججروع هر ترم، اطالع   

ه نواری توسججط مر ز مطالعات و توسججعه آموزش ع وم پزیججکی برای م  گ نویججتن طرح درس و باررزاری آ  در رسججانی و نام

سامانه صورت می ررفگ و اساتید بر اساس برنامه ترم تحصی ی طرح درس های دود را نویته و در سامانه باررزاری می  ردند 

مورد بررسی اولیه  رار می ررفگ و سپس هر طرح درس به یکی از اساتید هم ریته  EDCو طرح درس آنا  توسط  اریناس 

و با تخصص مشترب ج گ داوری و تائید ن ایی آ  ارساب می یدب پس از اصالح و تائید ن ایی، طرح درس در سامانه به صورت 

On line یته بایند )فایت پیوسگ یده(ب   رار می ررفگ و اساتید و دانشجویا  دیور می توانستند به آ  دسترسی دا 

   /http://courseplan.muq.ac.irآدرس سایگ سامانه جامع طرح درس در دانشواه ع وم پزیکی  م:          

 

 :و ارزشیابي را رر این بخش بنویسیداجرا  -13 

ظرات و پیشن ادات اساتید و مسئولین دانشواه، طرح درس اولیه با اجزا    ی پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز و دریافگ ن

 زیر طراحی رردید:

  اطالعات مربوط به مدرسب 5

 اطالعات مربوط به فراریرا ب 2

http://courseplan.muq.ac.ir/
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 اطالعات مربوط به درسب 9

 اطالعات مربوط به ارزییابیب 4

 اطالعات مربوط به نحوه تدریسب 0

 اهداف   ی هر ج سهب 6

 رفتاری هر ج سهاهداف ب 7

 

پس از طراحی سامانه طرح درس و باررزاری فایت راهنمای نوارش طرح درس )فایت ضمیمه یده( برای اساتید،  ارراه های 

دانشواه  EDCآموزیی مرتبط با ییوه نوارش طرح درس و آینایی با سامانه طرح درس در دانشواه و دانشکده ها با همکاری 

امانه طرح درس آینا یدندب سپس  بت از یروع هر ترم تحصی ی م  گ ت یه و  بگ طرح درس به بررزار رردید و اساتید با س

، داورا  طرح  EDCاعالم می رردیدب همچنین در ابتدای هر ترم تحصی ی،  میته برنامه ریزی درسی  EDCاساتید از طریق 

تدا پس از اتمام م  گ مشخص یده، طرح درس درس ها را مشخص  رده و به  اریناس سامانه طرح درس اعالم می  ردب در اب

ها از طریق  اریناس برای داورا  ارساب می ید و بر اساس سادتار   ی و  ار وب   ی هر  دام از طرح درس ها در سامانه 

ید و مورد داوری  رار ررفته و درصورت لزوم به اصالح مجدد،  امنگ های داوری از طریق سامانه به اساتید مربوطه ارساب می 

پس از اصالح، مورد تائید  رار می ررفگ و نمره طرح درس در سامانه  بگ می ید و فایت آ  در سامانه باررزاری می ید )فایت 

 پیوسگ یده(ب 

دانشکده ها و همچنین اعضای  EDOهمزما  با آغاز به  ار این سامانه، ن طه نظرات  اریناسا  و اساتید از طریق مسئولین 

اعالم می یدب اصالح ، بازنوری و به روز رسانی این سامانه یکی از اهداف م می بود  ه  EDC میته برنامه ریزی به مسئوب 

پس از دریافگ نظرات و بازدورد های اساتید مشخص رردید )فایت ضمیمه یده(ب با توجه به اینکه در سامانه طرح درس اولیه 

یت هر  دام از اجزا    ی طرح درس، اساتید می بایسگ پس از تکمیت هر جز  روی رزینه مرح ه بعد   یی  رده و تا برای تکم

انت ا تمام مراحت را تکمیت می  ردند و انجام تمام این مراحت زما  زیادی نیاز دایگ، بنابراین با توجه به بازدورد اساتید و 

نه مجددا بازنوری و اصالح رردید )فایت ضمیمه یده(ب همچنین برای داوری طرح درس پیشن اد آنا ، م رر رردید  ه این ساما

 ها پیشن اد ید  ه فرم داوری مشخص و  امت تر برای امتیاز دهی طراحی رردد )فایت پیوسگ یده(ب 

موارد زیر  یده( فایت ضمیمه) 5934در ساب  برنامه ریزی آموزیی اعضای هیات ع می  میته ج سهاین راستا،  در سومین در 

  مطرح یده و مصوب رردید:  

در ج سجه نشجسجگ با اعضای هیأت ع می     EDCبا توجه به ایجکاالت سجامانه طرح درس بر اسجاس موارد منت ت یجده به      -5

 زیر در سامانه طرح درس اساتید صورت ریرد:  اصالحاتی ید دانشواه، م رر
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 نیم و ترم پایا  امتحا  تاریخ ترم، میا  امتحا  تاریخ ها،  الس پایا  تاریخ  الس ا، یجروع  تاریخ دانشججویا ،  تعداد 

 .رردد حذف سامانه از بایستی ورودی ساب

 رردد منت ت سامانه آدر به بایستی ها رفرنس. 

 با هم باید  رد   پی  ابت باید ج سه هر برای رفتاری تمام اهداف. 

 طراحی ررددب صفحه یی در  شویی صورت به باید سامانه  

 باید دواند   ابت راحتی به درس طرح دروجی در تا رردد اصالح ای رونه به باید ها نویته فونگ. 

 باید تر دریگ باید ها نویته   م اندازه. 

 رردد اضافه نیز ساعگ تعداد درس، مشخصات  سمگ در 

 بگ  به نیاز و نمایند  بگ سامانه در را مربوطه درس طرح یکبار ف ط درس هر ازای به ع می هیات محترم اعضای ید م رر -2

 ب  باید نمی آتی های ترم در درس طرح هما  مجدد

در صجورت تغییر سرفص  ای آموزیی وزارتخانه یا بر اساس صالحدید رروه و یا با توجه به مصوبات آموزش پاسخوو اعضای   -9

 .نمایند ویرایش دود را درس طرح توانند هیأت ع می می

 .یود اضافه سامانه در درس ارائه ساعگ واحد، تعداد بجای مشترب های درس طرح برای ید م رر -4

 .یود وارذار رروه ای مربوطه  ه ایراف به سرفص  ای درسی مورد نظر دارند به ها درس طرح داوری پس این از ید م رر -0

داوری بر اسجاس ایرادات مطرح یده بازنوری و م رر رردید بر اساس آیتم ای زیر   درس طرح داوری فرم -6

 .صورت ریرد

 امتیاز به دسگ آمده حدا  ر امتیاز  عنوا   ردیف

  نمره 5 اطالعات مربوط به مدرس 5

  نمره 5 اطالعات مربوط به فراریرا  2

  نمره 5 اطالعات مربوط به درس 9

  نمره 5 اطالعات مربوط به ارزییابی 4

0 
استراتژی و ییوه آموزیی، اطالعات مربوط به 

 آموزشرسانه های 
  نمره 2
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  نمره 5 اطالعات مربوط به فعالیگ دانشجو 6

  نمره 6 اطالعات مربوط به اهداف آموزیی 7

  نمره 2 اطاعات مربوط به رفرنس ا 8

  نمره 0 سرفصت درسی  رعایگ 3

  نمره 25 جمع  ت 

 

 

شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل  -14 

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

For the initial design of the lesson plan system, firstly, the lesson plans of the universities of 

medical sciences of the country were examined and evaluated by the professors at the 

educational council and the educational planning committee of the Education Development 

Center (EDC). Then the opinions and suggestions of professors and experts in this field were 

reviewed. Also, for the initial design of the lesson plan, the information was collected from the 

Ministry of Health and Medical Education. Subsequently, the lesson plan form was designed 

and coordinated with the university to negotiate with the engineers to design and set up a lesson 

plan. After holding several meetings with engineers and receive comments and suggestions, 

lesson plans system for first was launched in the country and was placed on Qom University 

of Medical Sciences.  

For teachers was held numerous workshops about how to work with this system as well as how 

to write a lesson plan in the system as the workshop for lesson plan system, workshops for 

design the course and lesson plans by Education Development Center (EDC). Subsequently, 

the teachers were asked to register on the lesson plan system, and after signing up for the 

system, the username and password were activated for each teacher. Two months before the 

start of each semester, notified for deadline writing lesson plans and load on the system by the 

Education Development Center (EDC), and the teachers wrote and load their lesson plan based 

on the curriculum plan, and their lesson plan was reviewed by the EDC expert. Then each 

lesson plan was sent to one of the faculty members with the common expertise for final 

judgment and verdict. After the final correction, the lesson plan was placed on the on-line 

system, and other teachers and students could access it (attached file). 
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Qom University of Medical Site address of the comprehensive lesson plan system at 

http://courseplan.muq.ac.ir/Sciences:  

 

محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته را به  شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه -15 

 ذتر تنید.

پس از طراحی اولیه سامانه طرح درس، برای معرفی این سامانه به اساتید و همچنین آینایی با نحوه نوارش طرح درس و به 

 عالوه اصالح و بازنوری این سامانه ا دامات و فعالیگ های زیر انجام ررفگ: 

 و  اریناسا   EDOبا مسئولین دانشواه، مسئولین  EDCبررزاری ج سات منظم  -5

 ارراه آینایی با سامانه طرح درس،  ارراه نحوه نوارش طرح دوره و رزاری  ارراه های آموزیی برای اساتید با عناوین؛ بر -2

 طرح درس در سطح دانشواه و دانشکده ها 

  بگ نام اساتید در سامانه طرح درس و دریافگ   مه عبور رمز  اربری -9

 درس در سامانه در هر ترم تحصی ی اطالع رسانی به اساتید ج گ تکمیت و  بگ طرح -4

  بگ نام اساتید مت اضی برای داوری طرح درس ها -0

بررزاری ج سات با اعضای هیات ع می در یوراهای آموزیی،  میته توانمندسازی اساتید و  میته برنامه ریزی آموزیی  -6

 ج گ اظ ار نظر در دصور مشکالت و ایرادات سامانه طرح درس

 الح سامانه طرح درس بر اساس نظرات و پیشن ادات اساتیدبازنوری و اص  -7

 پیویری منظم برای اصالح و ویرایش طرح درس های داوری یده از طریق  اریناس  میته برنامه ریزی آموزیی -8

  

نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  -16
 .بنویسیدرا 

از زما  طراحی و راه اندازی سامانه طرح درس، تعداد طرح درس هایی  ه توسط اساتید تکمیت و ارساب یده 

 و در سامانه  بگ یده اسگ، به یرح زیر می باید: 

تعداد طرح درس های  نیمساب تحصی ی ساب تحصی ی

  بگ یده در سامانه

 

5932-39 

 2 نیمساب اوب

 66 نیمساب دوم

 6 تابستا 

 250 نیمساب اوب 

http://courseplan.muq.ac.ir/
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 290 نیمساب دوم 5939-34

 2 تابستا 

 39 نیمساب اوب 5934-30

 45 نیمساب دوم

 33 نیمساب اوب 5930-36

 35 نیمساب دوم

 598 نیمساب اوب 5936-37

   

با توجه به این  ه نویتن طرح درس،  ار وب مشخص و زما  بندی یده برای هر ارائه هر درس در طوب ترم را مشخص می 

 ند، بسیاری از اساتید رضایگ دود را نسبگ به این موضوع اعالم  ردند و همچنین ا  ر اساتید اظ ار دایتند  ه نویتن طرح 

اسچ، تدریس بر اساس برنامه ای منظم و از پیش تعیین یده، پیشویری از تکرار درس در سامانه در انتخاب محتوای آموزیی من

 مطالچ در هر ج سه، مدیریگ زما ، دودارزیابی مدرس و ایجاد انویزه در دانشجویا  به آن ا  می زیادی  رده اسگب  

دانشجویا ، باعس یده اسگ  ه به عالوه، بردی از اساتید بیا  دایتند  ه وجود طرح درس در سامانه و مشاهده آ  توسط 

دانشجویا  از  بت نسبگ به موضوعات هر ج سه آراه بایند و با مطالعه و آمادری  افی در هر ج سه حاضر بایندب همچنین 

 دانشجویا  از نحوه ارزییابی دود در طوب ترم و پایا  ترم و منابع امتحانی آراهی پیدا می  نندب  

 /http://courseplan.muq.ac.ir       رس در دانشواه ع وم پزیکی  م:آدرس سایگ سامانه جامع طرح د  

 

 سطح نوآوري -17

 .در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشکده برای اولین بارصورت گرفته است 

  گرفته است.در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت 

  .در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است 

 

 
 
 

http://courseplan.muq.ac.ir/
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            ي قمرانشگاه علوم پزشكعلوم پایه  يعلم تیاه يآموزشي اعضا يازسنجینعنوان  فارسي :    -1

  عنوان  انگلیسي: -2

 Educational Need Assessment among Faculty Members of Qom University of Medical 

Sciences 

 

 حیطه نوآوري  :      -3

 آموزشی های برنامه بازنگری و تدوین 

 یاد دهی و یاد گیری 

 آموزشی )دانشجو، هیات علمی و برنامه(   ارزشیابی 

 و رهبری آموزشی   مدیریت 

 یادگیری الکترونیکی 

 آموزشی طراحی و تولید محصوالت 

 

 

ی  از ایشان رر فعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )اولین نفر به  نام همكاران، نوع و میزان مشارتت هر -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

نوووووووع  میزان مشاركت امضاء

 همکاری

درجووووووووه 

 دانشگاهی

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت

  ارلی پورد تر نبیح اله  مجری اوب استادیار مجری اوب درصد 65 

 د تر سیامی محبی مجری دوم دانشیار مجری دوم   درصد 25 

 

چ طپزیکی، پیراپزیکی، پرستاری و مامایی، ب دایگ،  دانشکده:دانشجواه ع وم پزیکی  م       محل انجام فعالیت : -0

 تمام ریته های ع وم پایه     گروه/رشته :    و دین، طچ سنتی

               PhD اریناسی ارید /  مقطع تحصیلی:

 

  21/12/1335تاریخ پایان:                       11/12/34مدت زمان اجرا :  تاریخ شروع :  -6
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 ي قمرانشگاه علوم پزشكعلوم پایه  يعلم تیاه يآموزشي اعضا يازسنجینهدف تلي:    -7

 

 اهداف ویژه /اختصاصي:   -8

 در حیطه آموزش  مدانشواه ع وم پزیکی  ع وم پایه ع می هیاتتعیین و اولویگ بندی نیازهای آموزیی اعضای  -5

 در حیطه پژوهش  مدانشواه ع وم پزیکی  ع وم پایهع می  هیاتتعیین و اولویگ بندی نیازهای آموزیی اعضای  -2

 در حیطه توسعه فردی  مدانشواه ع وم پزیکی  ع وم پایهع می  هیاتتعیین و اولویگ بندی نیازهای آموزیی اعضای  -9

ی در حیطه فعالیت ای اجرای  مدانشواه ع وم پزیکی  ع وم پایهع می  هیاتتعیین و اولویگ بندی نیازهای آموزیجی اعضای   -4

 و مدیریتی

در حیطه ددمات درمانی و   مدانشواه ع وم پزیکی  ع وم پایهع می  هیاتتعیین و اولویگ بندی نیازهای آموزیجی اعضای   -0

 ارت ا  سالمگ

در حیطه فعالیت ای   مدانشجججواه ع وم پزیجججکی  ع وم پایهع می  هیاتولویگ بندی نیازهای آموزیجججی اعضجججای تعیین و ا -6

 تخصصی دارج از دانشواه

 

 

 بیان مساله )ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنید(: -3

دانشجو به عنوا  دو ر ن اساسی نظام ها ن ش بسیار حیاتی در سرنویگ هر شوری دارند و در درو  دانشواه استاد و  دانشواه 

آموزیی عالی در بسیاری از فرآیندها و فعالیگ های آموزیی و پژوهشی تنظیم  ننده و یکت دهنده هستند و ن ش   یدی در 

اعضای هیأت ع می، م م ترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی  کهیی(ب از آنجا5توسجعه و ریجد  یفیگ در آموزش عالی دارند )  

ایی توجه به  یفیگ، الزمه پوی نی( و بزررترین ن ش را در ب بود  یفیگ آموزش عالی ایفا می  نند، بنابرا2می یوند)محسجوب  

(ب با 5وری را به همراه دواهد دایججگ ) ب رهو تمر ز نظام آموزش عالی اسججگ و توفیق در این راه، ا ر بخشججی، افزایش  ارآیی و 

از جم ه دغدغه هایی اسجگ  ه همیشجه نظام های دانشواهی برای دستیابی به آ     یفیگ آموزیجی و پژوهشجی    نکهیتوجه به ا

تالش می  نند،  ویش های  ابت توج ی در دو دهه ادیر ج گ ارت ای  یفیگ آموزش عالی و دستیابی به هدف ای نظام های 

ف، نیاز سنجی آموزیی می (ب م مترین رام ج گ رسید  به این هد9در بسجیاری از  شجورها به عمت آمده اسگ )   اهیدانشجو 

یود  ه بر اساس آ  نیازهای افراد،  یبایدب نیاز سنجی به عنوا  فرآیند جمع آوری و تجزیه و تح یت اطالعات در نظر ررفته م

رروه ا و جوامع، مورد یجناسایی وا ع می یوند و اساسی ترین رام در تدوین و اجرای برنامه های آموزیی، اجرای صحیح این  

یود و بر اساس  اولویگ و انتخاب آ  باید  ی(ب در نیاز سجنجی آموزیجی، نیازهای آموزیی افراد یناسایی م  4بایجد )  فرایند می

بیشترین ارتباط را با فعالیت ای  هطوری تنظیم یوند   یآموزی ی(ب نیازسنجی سبچ می رردد اهداف دوره ها0مرتفع رردند )

  ابت دستیابی بایند یاز طریق فعالیگ های انجام ررفته در دوره آموزی حرفه ای یجر گ  نندرا  دایجته بایجد و این اهداف   

توصجیه یجده اسجگ  ه برنامه های توانمندسجازی باید نیازهای انسجانی مدرسجا  دانشواهی را نیز در نظر بویرد تا        نی( بنابرا6)

 (ب6) ب ینه آن ا را در زمینه های فردی و یغ ی به همراه دایته باید  کردعم

فرایندی تعریف می یود  ه اعضای هیأت ع می را برای ایفای ن ش های مخت ف آموزیی آماده سادته و موجچ  سازی،توانمند

 دی(ب توانمندسازی اعضای هیأت ع می یی فرایند فردی اسگ و با7رردد ) یت ویگ در راستای مولد بود  و به روز بود  آنا  م

 س،یدر یی برنامه توانمندسجججازی جامع، حیطه آموزش های حرفه ای، تدریجججودب  هبرای آ  یی رویکرد  ند جانبه بکار ررفت

(ب برنامه های آموزیی متنوعی  ه 2دانش پژوهی، حیطه آموزیجی، حیطه رهبری و حیطه سجازمانی باید در نظر ررفته یجود )   
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س از راه دور، دوره های  وتاه برای توانمندسازی اعضای هیأت ع می می تواند طراحی رردد، عبارتند از:  ارراه، سمینار،  نفران

  .(8-55و  2مدت، رسانه های الکترونیکی، فرصگ مطالعاتی و دوره های دودآموز )

(ب در نیمه اوب  ر  بیسججتم، تجربه در آموزش 55تدریس به وسجی ه مدرس، از جم ه اجزای اصجج ی آموزش اسججگ )  ا یم نیا در

جزئی از تجربه  اری مدرس   مداد می یجد و ارر عضو هیأت ع می دانش آ  ریته را فرا می ررفگ به منزله آ  بود  ه نحوه  

 ه در دانشجواه ها بکار ررفته می یججدند، آموزش تخصججصی تدریس  تدریس آ  را نیز  می داند، بنا براین اعضجای هیأت ع می  

را به جامعه  یو درمان یددمات ب دایت دینست با نی(ب آن ا مسجؤوب آموزش نسجت جدیدی هستند  ه ا  52دریافگ نمی  ردند )

(ب 54و  59اند )ندیده  رسججمیارائه نمایندب این در حالیسججگ  ه ا  ریگ اسججاتید دانشججواه در زمینه روش های تدریس، آموزش 

یکی از راه های ریجد و ارت ای توانایی های اسجاتید برای آموزش ب تر فراریرا ، یر گ در دوره های م ارت های تدریس اسگ   

 (ب50)  ه موجچ آینایی و فراریری روش ها و م ارت های تدریس می یود

 ارات آموزیی، ایجاد محیط یادریری حمایتی، بکارتدریس، بستوی به توانایی و م ارت اساتید در تعیین اهداف و انتظ ا ربخشی

ریری روش های مناسجچ آموزیی، تدریس در رروه های  و ی و بزرگ، سخنرانی، تدریس در بخش های بالینی،  ار با منابع  

یابی یسازنده، ارزیابی و سنجش فراریرا ، ارزییابی مبتنی بر هدف و ارز بازدوردیادریری، مربیوری، الووهای ن شجی مناسچ،  

(ب اسججتفاده از روش های تدریس و روش های جدید ارزیابی دانشجججویا  از زمره ا دامات مؤ ری اسججگ  ه 57و  56برنامه دارد )

در  و  ام ی جامع بررسججیبا توجه به اینکه به نظر می رسججد تا نو  (ب 59موجچ ارت ا ی  یفیگ آموزش پزیججکی دواهد یججد )

به ، بنابراین در این مطالعهانجام نوردیده اسگ،   مدر دانشواه ع وم پزیکی  پایه ع وم دصجور نیازسنجی اعضای هیئگ ع می 

 پردادته یدب   م یدانشواه ع وم پزیکع وم پایه  یع م ئگیه یاعضاآموزیی  هایازین بررسی

 

 

 

 مرور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنس(: -11

طراحی نیازها،  اولویگ ها و ترجیحات اعضای هیئگ ع می بررسجی  ند وج ی )سازمانی( برای  "مطالعه ای با عنوا   .1

توسط زبیر امین  و همکارا  در سنواپور به منظور  2553در ساب  "در آموزش پزیجکی در دانشجکده پزیجکی آسجیا    

تعیین نیازهای آموزیجی و اولویگ های بالینی دانشجکده با اسجتفاده از پرسشنامه انجام یدب نتایج آنا  نشا  داده بود    

یجججر گ  نندرا  در زمینه های مربوط به تدریس دارای دانش باالتری نسجججبگ به مفاهیم آموزیجججی و ارزیابی    ه

دایجججتند و نیاز به دانش باالتر را در بسجججیاری از زمینه ها ج گ عم کرد ب تر به عنوا  یی مع م دوب رزارش  رده 

 (ب58بودند )

 

 "ای برنامه های توسعه ای دانشکده در دانشکده پزیکی د یجروش های نوآورانه نیازسجنجی بر "مطالعه ای با عنوا   .2

توسججط اد  ی و همکارا  در دانشججواه دمام، عربسججتا  سججعودی با هدف یججناسججایی و اولویگ بندی  2555در سججاب  

به صجورت مطالعه ی توصجیفی انجام یدب نتایج نشا      نیازهای هیات ع می به منظور برنامه ریزی فعالیگ های آینده

دانسججتن  وونوی توسججعه منابع یادریری، طرح برنامه درسججی، دوره ارزیابی و یججامت  دار یگ های اولویگ اب   داد  ه

و فعالیگ های دارای اولویگ یجامت دوره های آموزیجی تخصجصجی،  ارراه های آموزیی برای      انجام تح ی ات اسجگ 

 .(53هستند ) اعضای هیئگ ع می جدید و آموزش م ارت های پژوهشی

توسط  2554در ساب  "آموزش آنالین: نیازسنجی برای ارت ائ سطح ع می اعضای هیئگ ع می"ای با عنوا  مطالعه  .3

از آموزش های آنالین و اولویگ  اعضای هیئگ ع میناجیا و همکارا  برای یجناسجایی سجطح تخصجصجی درب یجده       

عضجای هیئگ ع می  ه ساب ه  هایشجا  در این زمینه ها به صجورت مطالعه ی توصجیفی انجام یجدب نتایج نشجا  داد ا     

تدریس آنالین دایجتند نسجبگ به اعضجای هیئگ ع می  ه سجاب ه تدریس آنالین ندایجتند از سججطح درب تخصصی      
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باالتری بردوردار بودند و در نتیجه طراحی مجدد و بازنوری ن ش اعضججای هیات ع می به عنوا  اولویگ یججماره یی  

 (ب25در نظر ررفته ید )

 بود آ  بیانور یمالی آمریکا  ارولینای دانشواه پرستاری رروه ع می هیأت اعضای نیازسنجی دمور در پژوهشی نتایج .4

 آموزش توسعه های  ارراه بندی یدند، رتبه اهمیگ نظر از  ه اساتید های فعالیگ به مربوط موضجوع  97 بین از  ه

 (ب25) بود ررفته 23رتبه  بالینی جدید محتوی و ها م ارت فراریری های و  ارراه 29 رتبه بالینی های

نتایج آنا   ه بود،ررفت انجام ماسا وسگ آمریکا دانشواه پزیکی دانشکده در  ه (2559ی پولولی و همکارا  ) مطالعه .5

 را بالینی عم کرد و تح یق عم کرد تدریس، ب بود و اصالح به نیاز ،دانشواه اریجد  اجرایی  ه مدیرا  داده بود نشجا  

 (ب6بودند ) نموده اساتید عنوا آموزیی  اولویگ جزو

یده بود،  انجام 5333در ساب  ایندیانا آمریکا دانشکده پرستاری دانشواه مدرسین نیازسجنجی  منظور به  ه پژوهشجی  .6

مرا بگ ب دایتی بیشترین نیاز و اولویگ  های محیط در تدریس های حیطه در نتایج آنا  نشا  داده بود  ه مدرسین

 درب اطالعات، تکنولویی و یادریری منابع درسججی، ریزی برنامه راهبردهای ،یارزیججیاب ،تدریس آنا  مربوط به روش

 (ب22) بوده اسگ تدریس عناصر و اجزا

 

 

مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور  -11

 تامل ذتر و رفرنس ذتر شور(:

 

 پزیکی ع وم دانشواه ع می هیات اعضجای  آموزیجی  نیازسجنجی  "(، مطالعه ای با عنوا  5939و همکارا  ) میرزایی .1

 پژوهشججی بودب این ع می هیات اعضججای آموزیججی نیازهای بندی اولویگ و تعیین انجام دادند  ه هدف از آ  "ایالم

   ی اطالعات از مصججاحبه، اسججتفاده با ابتدا  افمن انجام یججد  ه بعدی سججه نیازسججنجی مدب اسججاس بر توصججیفی

 روش با سپس و رردید جمع آوری اوب رروه  نندرا  یر گ از ع می هیات اعضجای  آموزیجی  نیازهای دردصجور 

 حیطه ی یش در ن ایگ ید  ه استخراج مربوطه،  دهای یا ها  وربین، رویه و ایجتراوس  ای مرح ه  درذاری سجه 

 از پرسشنامه استفاده با ها حیطه موضوعات از  دام هر اولویگ و آموزیی نیاز مرح ه بعد، میزا  در بدسجگ آمدب    ی

 یادریری، و آموزش حیطه ی در داد  ه نشا  ها یافته .ید معین ع می اعضای هیات دود دیدراه سجادته از  مح ق

 در  الب؛ یورناب به بررزاری مربوط آموزیی نیاز  مترین و تدریس نوین های ییوه به مربوط آموزیجی  نیاز باالترین

 آموزیی نیاز و  مترین دانشجو ارزییابی های ییوه به مربوط آموزیجی  نیاز باالترین آموزیجی،  ارزیجیابی  حیطه ی

 م اله به مربوط آموزیی نیاز باالترین پژوهش، حیطه مند؛ در سجادتار  عینی آزمو  یجیوه ی  به به ارزیجیابی  مربوط

 باالترین اطالعات، فناوری حیطه ی در پژوهش؛ در ادالق به مربوط آموزیی نیاز  مترین و انو یسی زبا  به نویسجی 

  امپیوتر از استفاده به مربوط آموزیی نیاز و  مترین اطالعات فناوری های م ارت با آینایی به مربوط آموزیی نیاز

 آموزیججی  مترین نیاز و دانشجججو با ارتباط یججیوه به مربوط آموزیججی نیاز باالترین عمومی، حیطه ی در آموزش؛ در

 زبا  به ع می متو  نوارش به مربوط آموزیججی نیاز باالترین انو یسججی، زبا  حیطه در و ای حرفه ادالق به مربوط

 (ب29بود ) تخصصی متو  ترجمه به مربوط آموزیی  مترین نیاز و انو یسی

 دانشواه تدریس بالینی در های روش مورد در آنا  آموزیجی  نیاز و ع می هیأت اعضجای  م ارت"مطالعه ای با عنوا   .2

 در اساتید آموزیی نیاز و م ارت سطح تعیین هدف توسط فرهادیا  و همکارا  با 89در ساب  "اصف ا  پزیکی ع وم

 نیاز با تدریس روش های  ارراه آموزیجججی محتوی   ارورزی ج گ تعیین و  ارآموزی روش های تدریس مورد

 مورد موضوع 56   یه مورد در نشجا  داد اساتید به صجورت مطالعه ی توصجیفی انجام یجدب نتایج     اسجاتید  آموزیجی 
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 اولویگ ترین م م و می دانستند اجرا حد در تس ط حدا ت معادب را دود م ارت سطح و دایتند آموزیی نیاز بررسی

 بالینی، های م ارت ارزییابی های روش الکترونیکی، مجالت مجموعه و رسانی اطالع منابع :یامت آموزیی نیاز های

 (ب24بود ) تدریس ایکاالت یناسایی برای ارزییابی نتایج از استفاده

دانشواه  پزیکی بالینی دانشکده ع می هیأت اعضجای  آموزیجی  نیازسجنجی "مطالعه ی آویژرا  و همکارا  با عنوا    .3

 ع می هیأت اعضای در نیازها این بندی اولویگ و آموزیی نیازهای تعیین هدف با 87در ساب  "اصف ا  پزیکی ع وم

 نیاز مخت ف های م طعی انجام یدب در این مطالعه حیطه -به صجورت مطالعه ی توصجیفی   پزیجکی  دانشجکده  بالینی

 ارت ای درمانی و ددمات آموزش، مدیریتی، و اجرایی های فعالیگ پژوهش، فردی، توسعه ترتیچ: حیطه به آموزیجی 

 تایج مطالعه آنا  نشا  داده بود  ه باالتریننرردیدب  بندی اولویگ دانشواه از دارج تخصصی های فعالیگ و سجالمگ 

 بیشترین نیاز بیا  یده در دانشججویا ؛  در دودآموزی و یادریری همیشجوی  پرورش نحوه آموزش، حیطه در اولویگ

 زبا  به فردی، باالترین اولویگ مربوط به رفتوو توسجججعه حیطه در ها؛ داده آماری تح یت م ارت پژوهش، حیطه

باالترین نیاز آموزیی  زما ؛ مدیریگ مدیریتی بیشجترین اولویگ مربوط به  و اجرایی های فعالیگ حیطه انو یسجی؛ در 

 تخصجصی  های حیطه فعالیگ و در بیمار؛ اطالعات  بگ نحوه سجالمگ،  ارت ای و درمانی ددمات حیطه در بیا  یجده 

 ارتباط های رسانه توسجط  جامعه به مشجاوره  و آموزش ارائه های روش و اصجوب  دانشجواه بیشجترین اولویگ،   از دارج

 (ب20بوده اسگ ) جمعی

 در آ  بر مؤ ر عوامت و ع می هیأت اعضجای  آموزیجی  نیازهای بررسجی "و همکارا  با عنوا   میرزایی پژوهش دواجه .4

 به نیاز اسججاتید انجام یججده بود، نتایج آنا  نشججا  داده بود  ه 5985 سججاب در  ه "ر سججتا  پزیججکی دانشججواه ع وم

 (ب26بودند )  اعالم  رده آموزیی اولویگ م مترین عنوا  به را تدریس روش های  ارراهبررزاری 

 آموزش توسججعه و مطالعات در مر ز یججده بررزار آموزیججی های  ارراه تأ یر بررسججی"و همکارا   پژوهش سجج ی ی .5

ین نیازهای ، نشججا  داده بود  ه م تر5984در سججاب  "5985سججاب تا 5974 سججاب از ت را  پزیججکی ع وم دانشججواه

 (ب27بوده اسگ ) رایانه و ارزییابی درس، پزیکی، طرح ع وم در آموزش ایند فر های  ارراه برای آموزیی

 

شارح مختصاري از فعالیت صاورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیت و     -12

ابتدا این فرآیند در  الچ طرح تح ی اتی مطرح یجدب سجپس پس از بررسی و داوری اصالحات مورد نیاز    تطبیق متدولوژي(:

انجام ررفگ و مورد تائید و تصجججویچ در  میته پژوهش در آموزش مر ز مطالعات و توسجججعه آموزش ع وم پزیجججکی و معاونگ  

حیطه یامت حیطه آموزش  6در ربوط به نیازسنجی تح ی ات و فناوری دانشجواه  رار ررفگب سپس پرسشنامه های استاندارد م 

سواب،  52سواب، حیطه فعالیگ های اجرایی و مدیریتی با  29سجواب، حیطه توسعه فردی با   24سجواب، حیطه پژوهش با   27با 

بر  سواب آماده رردیدب 9سجواب و حیطه فعالیگ های تخصجصی دارج از دانشواه با    3حیطه ددمات درمانی و ارت ا  سجالمگ با  

الزم به ن ر اسگ  برای  مترین نیاز(ب 5برای بیشترین نیاز و عدد  25حسجچ نیاز نمرات از یی تا بیسجگ امتیاز دهی ید )عدد   

روایی و پایایی پرسجشجنامه مورد اسجتفاده  بالً به تأیید رسجیده اسجگ، به این صورت  ه ج گ سنجش روایی محتوا از پانت       ه 

   ب(24) بدسگ آمده اسگ 3877/5پایایی آ  با استفاده از روش دو نیمه  رد  متخصصا  صاحبنظر استفاده یده و 

 

 اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید: -13
ه ها ، پرسشنامطچ و دین، طچ سنتیبا مراجعه حضجوری به دانشجکده های پزیکی، پیراپزیکی، پرستاری و مامایی، ب دایگ،   

نمره  25تا  5در ادتیار اعضجای هیات ع می ع وم پایه  رار ررفگ و از آنا  دواسته ید  ه بر حسچ میزا  نیاز در هر حیطه از  

مورد تجزیه و تح یت  رار ررفگب در  SPSS V.20دهندب پس از جمع آوری اطالعات از دانشکده ها، داده ها در نرم افزار آماری 

نفر از اعضجای هیات ع می ع وم پایه دانشجواه ع وم پزیجکی  م یر گ  ردندب سپس نیاز آموزیی اعضای     69اد این فرآیند تعد
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حیطه آموزش، پژوهش، توسججعه فردی، فعالیگ های اجرایی و مدیریتی،  6هیات ع می ع وم پایه دانشججواه ع وم پزیججکی  م در 

 دانشواه مورد بررسی  رار ررفگب   ددمات درمانی و ارت ا  سالمگ و فعالیگ های تخصصی دارج از

 

شارح مختصاري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل    -14

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

شده و یا مورر نقد قرار گرفته را  شایوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفي  -15 

 ذتر تنید.
 

تیم بررسجی  ننده ابتدا یرح مختصری از هدف مطالعه ارائه  ردندب سپس با توجه به حیطه های مورد بررسی )حیطه آموزش،  

حیطه پژوهش، حیطه توسجججعه فردی، حیطه فعالیگ های اجرایی و مدیریتی، حیطه ددمات درمانی و ارت ا  سجججالمگ و حیطه 

م در دصور وظایف اعضای هیأت ع می در یش حیطه داده یدب سپس فعالیگ های تخصصی دارج از دانشواه( توضیحات الز

ضجججرورت بررسجججی نظام مند برای تعیین نیازها و اولویت ای آموزیجججی اعضجججای محترم هیأت ع می به منظور ارائه برنامه های 

چنین از اعضای آموزیجی و بررزاری  ارراه های آموزیجی متناسجچ با نیازها و انتظارات اعضجا  هیأت ع می یرح داده یدب هم    

هیات ع می دواسته ید  ه در پایا  سواالت پرسشنامه، نظرات، پیشن ادت و انت ادات دود را در دصور نیازهای مطرح یده 

 و مشکالت موجود در این دصور ن ر  نندب  

 

 دنتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یاب -16

 را بنویسید.
 

نفر  98نفر از اعضججای هیات ع می ع وم پایه دانشججواه ع وم پزیججکی  م یججر گ  ردند  ه     69در این مطالعه و فرآیند تعداد 

( %3/7نفر ) 0(  راردادی، %6/28نفر ) 58( ز  بودنجدب همچنین از بین افراد یجججر جگ  ننده،   %7/93نفر ) 20( مرد و 9/65%)

نفر  25( متع جد به ددمگ بودندب به عالوه،  %3/50نفر ) 55( رسجججمی و %5/55نفر ) 7پیمجانی،  ( %0/96نفر ) 29آزمجایشجججی،  

( در مرتبه استاد %6/5نفر ) 5( در مرتبه دانشجیار و  %2/9نفر ) 2( در مرتبه اسجتادیار،  %0/69نفر ) 45( در مرتبه مربی، 7/95%)

 بودندب  

حیطه آموزش، پژوهش، توسعه  6پایه دانشواه ع وم پزیکی  م در  بیشجترین و  مترین نیاز آموزیجی اعضای هیات ع می ع وم  

 فردی، فعالیگ های اجرایی و مدیریتی، ددمات درمانی و ارت ا  سالمگ و فعالیگ های تخصصی دارج از دانشواه

 

 حیطه
 بیشترین نیاز

 میانوین( ±)انحراف معیار

 كمترین نیاز

 میانوین( ±)انحراف معیار

 حیطه آموزش
 موثر تدریسروش های 

(39/6± 50/59) 

 چگونگی تهیه طرح درس

(38/6± 54/3) 

 حیطه پژوهش
 مهارت تحلیل آماری داده ها

(2/0± 44/50) 

جستجوی متون و منابع علمی و بانک های 

 (50/55 ±40/6)       اطالعاتی

 حیطه توسعه فردی
SPSS 

(78/0± 05/54) 

 Windows نحوه استفاده از نرم افزار

(85/6± 08/8) 
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حیطه فعالیت های اجرایی و 

 مدیریتی

 مدیریت پروژه  -مدیریت زمان 

(22/6± 90/59( )95/6± 90/59) 

 برنامه ریزی نیروی انسانی

(45/6± 55/52) 

حیطه خدمات درمانی و 

 ارتقاء سالمت

 نحوه راه اندازی و مدیریت آزمایشگاه

(82/6± 28/52) 

نحوه درخواست و پاسخگویی مشاوره های 

 (34/3 ±27/6)       پزشکی

حیطه فعالیت های تخصصی 

 خارج از دانشگاه

اصول و روشهای ارائه آموزش و مشاوره به 

 جامعه توسط رسانه های ارتباط جمعی

(65/0± 88/52) 

روشهای ارائه خدمات مشاوره فردی به 

 جامعه

(58/6± 96/52) 

 

در پایا  پرسججشججنامه نیز بردی از اعضججای هیات ع می عالوه بر نیازهای آموزیججی مطرح یججده، بردی از م ارت های عمومی و 

تخصصی  ه موجچ ارت ا  و ت ویگ توانمندی مدرسین و اعضای هیات ع می می یود را به یرح زیر بیا   ردند: یورناب  الب، 

Endnote ،   تشجکیت رروه های  و ی م اله نویسی، ایجاد انویزه، نحوه درآمدزایی و صنعتی  رد  دانش، ایجاد یر گ های

 دانش بنیا ب 
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پزشکی طراحی، اجرا و ارزشیابی شیوه نوین تدریس انگیزشی و كاربردی قارچ شناسی  عنوان فارسي:  -1

 برای دانشجویان دندانپزشکی

 عنوان انگلیسي: -2

Designing, implementing and evaluating the new method of teaching and motivational 

teaching of medical mycology for dentistry students. 

 حیطه نوآوري:  -3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی   

 دگیرییا یاددهی و   

 علمی و برنامه( ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

 یادگیری الکترونیکی   

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

 

ذتر نمایید. )اولین نفر به نام همكاران، نوع و میزان مشارتت هر ی  از ایشان رر فعالیت مورر نظر را  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

 

 امضاء
میزان 

 مشاركت

نوع 

 همکاری

درجه 

 دانشگاهی

سمت 

در این 

 فعالیت

نام و نام 

 خانوادگی

 
 مجری استادیار مجری 555%

زهرا 

 نصرال  ی

 45% 

تجزیه و 

تح یت 

 آماری

دانشجوی 

د تری آمار 

 حیاتی

 همکار
مرتضی 

 محمد زاده

 راهنمائی 45% 
دانشجوی 

 د تری
 همکار

احمد 

 پریزاد

 همکار استادیار همکاری 95% 
ابونر 

 اسماعی ی

 همکار استادیار راهنمائی 95% 
سیدمجتبی 

 موسوی
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 محل انجام فعالیت:  -5

        دندا  پزیکیدانشکده:                                            ع وم پزیکی  مدانشواه : 

 فاز                                      د تری                           م طع تحصی ی:                             ع وم پایه دندانپزیکیرروه/ریته : 

 بالینیبیمارستا                                     بخش 

 روره تدریس رانشجویان رندانپزشكي 3مدت زمان اجرا:  -6

             1334تاریخ شروع:  مهر 

 1336تاریخ پایان:  ري  

 

 هدف تلي:  -7

 یناسی پزیکی برای دانشجویا  دندانپزیکیبطراحی، اجرا و ارزییابی ییوه نوین تدریس انویزیی و  اربردی  ارچ

 اهداف ویژه/ اهداف ادتصاصی: -5

 تف یم داد   اربرد ع وم پایه در بالین با تدریس  اربردی درس  ارچ یناسی پزیکی 

  تعمیق و معنا دار نمود  سطح یادریری دانشجویا  دندانپزیکی 

 تغییر نورش دانشجویا  دندانپزیکی به دروس ع وم پایه 

 نشا  داد  اهمیگ دروس ع وم پایه با این روش تدریس 

 وه تح یق و پژوهشبآینا نمود  دانشجویا  با یی 

 افزایش رضایتمندی دانشجویا  از درس  ارچ یناسی پزیکی به عنوا  یکی از دروس ع وم پایهب 

  

 بیان مساله )ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنید( -8

ینی بو پیشاز آنجائیکه فعالیت ای آموزیجی هر  شجور در هر ریجته، سجرمایه رذاری یی نسجت برای نسجت دیور اسگ، تعیین       

یود زیرا بازده و موف یگ آموزیی دانشجویا  نیازهای آموزیی، حساسترین و م مترین مراحت برنامه ریزی آموزیی   مداد می

در آ  ریججته منوط به این امر دطیر اسججگب در این میا  بخش بسججیار م می از این موضججوع را باید در نظر سججنجی از جمع    

موضوع دارند جستجو نمودب عدم رضایگ غالچ دانشجویا  دندانپزیکی و بی انویزه بود   دانشججویا   ه درریری مسجت یم با   

یی و ریزی آموزنسجبگ به دروس ع وم پایه به دالی ی نظیر  اربرد ضجعیف دایجتن این دروس در بالین از طرفی و ضعف برنامه   

دیور، از جم ه مشکالت آموزیی اسگ  ه  های صجحیح تدریس در  اربردی نمود  این دروس از سوئی ریری یجیوه عدم به  ار

و  های زمانی رونارنه تن ا نارضججایتی و بی رغبتی دانشجججویا  دندانپزیججکی را موجچ یججده، ب که نظام آموزیججی را نیز در بازه

 چ دورهرردد  ه به دلیت انفکاب دوره ع وم پایه از بالین، مطالتر میب مشجججکت زمانی پیچیده(2و5) تحگ تأ یر  رار دواهد داد

یججود و مدرسججا  بالینی نیز ممکن اسججگ در یادآوری و به  ارریری مطالچ ع وم پایه ایججراف  افی  ع وم پایه غالباً فراموش می

 ندایته بایندب

د های نا ارآمد تدریس اساتینظر به اهتمام  متری  ه در زمینه ا ربخشی آموزش صرف یده و مسائ ی نظیر تنوع منابع و روش

توا  انتظار دایججگ  ه آموزش ع وم پایه بین رروه ای مخت ف دانشجججوئی دانشججواه ای دانشججواه ای مخت ف میع وم پایه در 

 شجور نوسجاناتی از ا ربخشجی دایجته بایدب این م م توجه مح  ا  ع وم پایه و بالینی دندانپزیکی در  شورهای مخت ف  را به     

 (ب 9ه ارائه یده اسگ )دود ج چ نموده و نتایج ت ریبا یکسانی نیز در این زمین
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ای موضجوعات آموزیجی، بر آ  یجدیم تا یجیوه جدیدی در تدریس دانشجویا  دندانپزیکی     لذا با توجه به نیاز به بازنوری دوره

ر ریزا  آموزیججی  شججور ددانشججواه ع وم پزیججکی  م به  ار بندیم تا با اسججتناد به این روش بتوانیم راهوشججای طراحا  و برنامه

هبردی وزارت ب دایجگ و درما  و آموزش پزیجکی بایجیم تا ضجمن بازنوری بر روی ای فع ی آموزش و ا ربخش     های را میته

 نمود  آ ، م دمات طرح ادغام دروس ع وم پایه و بالین و روی ای تر یبی آموزش، صورت پذیردب 

،  ال  آموزیی در سطح دانشواه  نیسگاما در یجرائط  نونی و با توجه به استراتزی ای فع ی آموزش  ه امکا  بازنوری   ی و  

ضججرورت هدف را بر مبنای ارائه یججیوه  ارآمد تدریس با مواج ه زودرس بالین  رار دادیمب بنابراین هدف از ارائه فرایند حاضججر، 

 حیجناسی پزیکی به عنوا  یکی از دروس  اربردی ع وم پایه و اصال داد  دانشججویا  دندانپزیجکی به اهمیگ درس  ارچ  توجه

نورش آن جا بجه این درس با  اربردی نمود  آ  به صجججورت ارتباط بر رار نمود  بین مطالچ تئوری بیماری ای  ار ی با بالین،   

 بایدب  می

 

 مرور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنس(: -3

وا  نشا  داد یافتن سجطح دانش دروس ع وم پایه دانشججویا  پزیجکی در دانشجواه ساسکا     در مورد  اهش  Marcelبررسجی 

های سال ای ابتدایی دوره پزیکی  ارایی مط وب را ندارند  ه این پزیکا  عمومی در یادآوری و به  ارریری بسیاری از آمودته

دانشجو در نظر سنجی  25، تعداد 2554 اهش  ارایی در مورد دروس مخت ف متفاوت بوده اسگ بدین صورت  ه در ب ار ساب 

دانشجویا  در  pre-test , post -testمونولویی، فیزیولویی و نوروآناتومی یر گ نمودند و نمرات دروس ع وم پایه یامت: ای

اسججتفاده یججد بیانور  اهش نمرات    MANOVAو روش های مکرر اندازه ریری  t-testsمورد سججواالت انتخاب یججده  ه از   

( بودب تفجاوت معنی داری بین نوروآنجاتومی و فیزیولویی   ٪5/56(، و در فیزیولویی )٪59,5دانشججججویجا  در درس ایمونولویی ) 

( وجود دایجگ  ه نتیجه:  اهش دانش دانشججویا  پزیجکی در سه دوره ع می به میزا     p = 0.004، 55,7)ادتالف میانوین 

وم بالین در ع های مخت ف یکسججا  نبودب این مطالعه اهمیگ یادریری معنادار و ارتباط دایججتن با   ابت توجه بود و این در دوره

 ب  (5)داند پایه را ضروری می

به  " 2556 – 5333های دندانپزیججکی، روند آموزش ع وم پایه در دانشججکده "و همکارا  تحگ عنوا   Lantzای توسججط م اله

و نظرسنجی اص ی مورد بررسی  رار نویجته یده اسگب د  "25پیشجرفگ آموزش دندانپزیجکی در  ر    "عنوا  بخشجی از پرویه  

ررفگب در این نظر سجنجی بخش اصج ی بر محتوا و  وونوی آموزیی مورد استفاده در آموزش دندا  پزیکی رذایته یده بود   

های حتی جزئی ادیر در روند تغییرات برنامه درسججی  ه بیشججتر  ه  ه  یزی آموزش داده یججده و  وونهب بررسججی پیشججرفگ

های آموزش به منظور ا ربخشجی بیشجتر آموزیی بود ب این تعامت با   یادریری فعاب و تعامت بیشجتر با برنامه های مربوط به روش

مشجار گ دانشکده پزیکی و دندانپزیکی در م طع ع وم پایه انجام ید و اعالم نمودند هنوز جا برای بازبینی بیشتر برای ب بود  

 ب(9)رویکرد دندانپزیکی به آموزش ع وم پایه وجود دارد

های دندانپزیججکی جنوب اروپا های ع وم پایه در دانشججکدهبرای تعیین وضججعیگ فع ی آموزش Martínezبررسججی توسججط  یی

نتایج نشا  داد  ه در سراسر جنوب اروپا یکنوادتی  یامت مالگ، یونا ، پرتغاب، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا انجام و جمع آوری یدب

رسجد  وی اسجگ اما آنچه م م اسگ هماهنوی   در آموزش مربوطه وجود داردب ارتباط با اسجاتید و دانشجکده پزیجکی به نظر می   

کی مورد های دندانپزیتمام دانشکده های ع وم پایه و موضجوعات مورد نیاز برنامه درسجی دندانپزیکی اسگب  ضجعیف بین ریجته  

ای به سججمگ یادریری با این حاب، حر گ افزاینده ریرندهای آموزیججی سججنتی و روش های آموزیججی را در بر میمطالعه برنامه

 (ب4ود)یدودرردا  دانشکده دندا  و یادریری با  می  امپیوتر و هماهنوی ب تر با افراد بالینی در دوره ع وم پایه احساس می

تأ یر مواجعه زود هنوام بالینی بر تجربه یادریری دانشججججویا  "ای با عنوا  در م اله 2557سجججاب  و همکارا  در Aliمطالعه  

مرح ه اوب یی  های تر یبی انجام ید، از طریق  می و  یفی صورت ررفگب در ه بر اساس روش "دوره ع وم پایه دندانپزیکی

های نیمه مرح ه دوم با استفاده از مصاحبه یاس و درسواب و سه درده م  56پرسجشجنامه طراحی یجده به طور هدفمند یامت    

سجادتاری  یفی به منظور بررسجی درب و تجربیات دانشجویا  دندانپزیکی  ه مواج ه اولیه بالینی دایتند صورت ررفگب در   

https://scholar.google.com/citations?user=bpsCZj0AAAAJ&hl=fa&oi=sra
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مورد  ردانشججوی  اریجناسی ارید دندانپزیکی و هشگ ناظر بالینی به پرسشنامه پاسخ دادند و ادرا ات م بگ د   594مجموع 

 ننده انجام ید و نفر یر گ 52ای و محیط یادریری را رزارش نمودندب مصاحبه های  یفی با تجربیات یادریری، روابط حرفه

ای م بگ برای یادریری نظری و توسجججعه م ارت های فردی در نظر ررفتندب  رار ررفتن زود هنوجام بجالینی را در ایججاد زمینه   

 (ب0های اص ی محسوب ید)یاد و نیاز بیشتر برای ت بیگ مطالچ به عنوا   الشمواردی از  بیت برنامه درسی ز

 

مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور  -11

 تامل ذتر و رفرنس ذتر شور(:

ها به طور تصادفی انتخاب نموند و دادهدانشججوی پزیکی م طع بالینی را   558م طعی -امامی و همکارا  در مطالعه توصجیفی 

آوری و  دروس ع وم پایه در سه رروه با  اربرد  م، متوسط و زیاد ت سیم بندی یدندبب در این بررسی توسجط پرسجشنامه جمع  

 رار دایتندب  درس پاتولویی با  اربرد زیاد، درس آناتومی تنه و  20-29در رده سنی  %42سجاب و   45-26در رده سجنی   07%

اندام، سجر و ررد ، نوروآناتومی و فیزیولویی، زبا  تخصصی، ایمنولویی، انوت یناسی، امتیاز  اربرد متوسط و دروس ب دایگ،  

حشجره یجناسجی، فیزیی پزیکی، جنین یناسی،  ارچ یناسی، اپیدمیولویی، ینتیی، با تریولویی،  روانشناسی، بافگ یناسی،    

اربرد  م را  سججچ نمودندب نتیجه آنکه یی جدائی نسججبی و عدم هماهنوی بین ویروس یججناسججی، بیویججیمی و تغذیه امتیاز   

د های آینده دیده یوتواند در برنامه ریزیدروس ع وم پایه و م طع بالینی وجود دارد  ه با توجه به نیازهای آینده پزیجکا  می 

 (ب2و موجچ تغییرات اصالحی در برنامه ریزی آموزیی  شوررردد)

 
 فعالیگ صورت ررفته را بنویسید )آماده سازی،  وونوی تجزیه و تح یت مو عیگ و تطبیق متدولویی(: یرح مختصری از  -2

ع وم پایه دندانپزیکی برای درس  ارچ یناسی پزیکی در  9نخسجتین ییوه تدریس انویزیی و  اربردی برای دانشجویا  ترم  

( نیز ادامه داردب بدو ورود 5936از ید و تا  نو  )دی ماه در دانشجکده دندانپزیکی دانشواه ع وم پزیکی  م آغ  5934م ر ماه 

به  الس در اولین ج سجه، طی یی نظرسنجی یفاهی، دیدراه صد در صد دانشجویا ، عدم عال ه به دروس ع وم پایه و نیاز به  

رورت عال مند سادتن حضجور زودتر در بالین برآورد یدب  به دنباب تح یت حاصت از نیاز سنجی به عمت آمده از دانشجویا ، ض 

س  اربردی محسوس بودب تدری -آنا  نسبگ به درس  ارچ یناسی پزیکی به عنوا  یکی از دروس ع وم پایه، با روش انویزیی

در این یجیوه بردالف تدریس برای دانشججویا  پیراپزیجکی اسجگب در طرح درس، ممکن اسگ با هما  بیماری  ار ی مواجه     

پیراپزیججکی، ابتدا آیججنائی با اررانیسججم ای  ار ی و نحوه بیماریزائی و  نترب و تشججخیص   یججویم اما در تدریس دانشجججویا 

بایجد، اما در تدریس دانشجویا  دندانپزیکی، در فرایند حاضر، تدریس معکوس  میکروسجکوپی و اجمالی از تظاهرات بالینی می 

 ای آرامش نهنی در دانشجو به ج گ اطمینا  از مرتبط یود تا ضمن ال ه ابتدا فرد با ضایعه آینا میصورتی رار داده یجد، به 

بود  درس با حرفه آینده وی، بیماری ایجاد یجده به صجورت ضرورت دانستن ف سفه ایجاد بیماری بیا  رردیدب و بدین ترتیچ   

 و در سطح بینمطالچ تئوری مربوط به اررانیسم  ار ی بعد از مشاهده ضایعات  ار ی در رزاریات موردی ت یه یده از ایرا  

الم ت، تبیین رردیدب اهمیگ این مسئ ه در تولید انویزه و عال مندی دانشجو به درس مربوطه بودب حضور دانشجو در بالین برای 

دریجافگ رزاریجججاتی از بیماری  ار ی تدریس یجججده و ارائه آ  به عنوا  تک یف، موجچ یجججد تا  اربردی بود  درس به نحو   

آوردهای ای و معنا دار برای دانشجو رردید  ه دسگص ررددب این متد موجچ یادریری ریشجه تری برای دانشججو مشجخ  یجفاف 

 ه وارد ماه بعد زمانی 52الی  55ترم مربوطه و بار دیور ن ر یجده، پس از ارزیابی دانشجو در  الچ نظر سنجی یی بار در پایا  

 بالین ید، بدسگ آمدب  

 

 د:اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسی -11

  اربردی برای دانشجویا  دندانپزیکی طی مراحت نیت به ترتیچ انجام ید:   -تدریس  ارچ یناسی پزیکی به ییوه انویزیی 
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 مرحله اول:

نمایش عکس ضجایعه  ار ی از یی رزارش موردی  ه بر روی نواحی دها  یا فی یا صجورت حاصت یده بودب در این مرح ه با    

دهد  ه در آینده با این ه  امالً مرتبط با ریجته دندانپزیجکی اسگ و دانشجو احتماب آ  را می  ایجاد تصجویر نهنی از بیماری   

 رردیدب  توجه به درس ایجاد  نوع ضایعه مواجه رردد، انویزه

 

 مرحله دوم:  

د یرائط مستعرئوس مطالچ مربوط به  ارچ عامت بیماریزا یجامت معرفی عامت  ار ی، دصجوصیات سادتاری، نحوه بیماریزائی،   

یماری یود سپس ف سفه ایجاد ب ننده، پیشویری و درما  ارائه یدب در این نحو تدریس معکوس  ه ابتدا فرد با ضایعه آینا می

 ایدب  برردد، مولد انویزه و عال مندی دانشجو به درس مربوطه میبه صورت مطالچ تئوری مربوط به اررانیسم  ار ی تبیین می

 

 مرحله سوم:  

و مک ف رردید رزاریجات موردی در سجال ای ادیر از بیماری  ار ی مربوطه در ایرا  و سجایر  شورها را جستجو و یا با    دانشجج 

 مراجعه به مرا ز دندانپزیکی دانشواه یا دصوصی، آن ا را مشاهده، جمع آوری و  بگ و ج سه بعدی سر  الس ارائه دهدب

 

 مرحله چهارم:

یا  و آینائی با آدرین دسگ آوردهای ع می مربوطه، با تح ی ات، پتنت ا ) بگ ادتراعات به ج گ پژوهش محور نمود  دانشجو

بین الم  ی( و  وونوی نوارش رزارش موردی آیجنا رردیدندب دانشججویا  طی ترم فرصگ دایتند نسبگ به  بگ ادتراعات در   

 دهندب آینا یوند و یی مورد داروی ضد  ارچ را ارائه US patentپایواه ای به ویژه 

 

 مرحله پنجم:  

ساب ادیر در درس  ارچ یناسی پزیکی و بررزاری آزمو   55آیجنا سجازی دانشجویا  با سواالت جامع ع وم پایه دندانپزیکی   

 پایا  ترم بر اساس این نوع سواالتب 

 مرحله ششم:  

 55س یی مرتبه دیور حدود نظر سجنجی از دانشججویا  انجام یدب فرم نظرسنجی بین دانشجویا  در پایا  ترم پخش ید سپ  

 ه امتحا  جامع ع وم پایه را رذراندند و به بالین وارد یجججدند، نظر سجججنجی انجام یجججدب در فرم  مجاه بعد، یعنی زمانی  52الی 

های آموزیی برای انویزیی و  اربردی ها بر سجادتار، ترتیچ و نحوه بیا  محتوا و استراتژی ای از دادهسجنجی، بخش عمده نظر

رس و تعمیق یادریری دانشججویا  در درس  ارچ یناسی پزیکی و بخشی هم در مورد رضایتمندی از نوع تدریس به  نمود  د

  ار رفته متمر ز بودب م ایسه نظر سنجی دوره ع وم پایه و دوره بالین انجام یدب  

(، -5(، نسبتا مخالفم)-2فم )سواب به همراه انتخاب یکی از رزینه های مخال 55)الزم به ن ر اسجگ فرم نظر سجنجی به صورت   

( در م ابت هر سجواب مشخص رردیدب نمره دهی به  صورت درجه بندی لیکرت انجام یدب به ج گ  2(، مواف م)5نسجبتا مواف م) 

 ها بدو  نام و نام دانوادری جمع آوری ید و نیز یر گ در مطالعه ادتیاری بودب(مراعات اصوب ادال ی، پرسشنامه

 
یگ صججورت ررفته را به انو یسججی بنویسججید )آماده سججازی،  وونوی تجزیه و تح یت مو عیگ و یججرح مختصججری از فعال -54

 تطبیق متدولویی، اجرا و ارزییابی را در این بخش بنویسید(:

The present teaching method in dentistry faculty of Qom University of Medical Sciences was 
conducted for medical mycology course as one of the basic science courses in three periods 
from Mehr 1394-1396. Combined training between basic and clinical sciences was conducted. 
At the end of the course, a survey was conducted among the students. A survey was also 
conducted among dental students who had been trained in the field of medical mycology and 
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entered the clinic with this methodology. In this survey, a large part of the data was focused 
on the structure, content and educational strategies for the application and deepening of 
students' learning in the field of medical mycology and partly about the satisfaction of the 
teaching method used. Comparison of two levels of the survey showed a higher level of 
students' satisfaction with teaching medical fungi when they entered the clinic. Presidents 
and faculty members of the two faculties of  Paramedicine  and Dentistry endorsed the 
present process and has been confirmed. 

 

شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته  -12

 را ذتر تنید.

توسط مدیرا  رروه ا مورد  5936دی ماه  55فرایند آموزیی حاضر در ج سه آموزیی دانشکده پیراپزیکی مورخ  پس از طرح

تأئید  رار ررفگ؛ و نیز پیشجن ادی از طرف ریاسگ محترم دانشکده پیراپزیکی صورت پذیرفگ، مبنی بر هماهنوی بیشتر بالین  

ه موارد بیمارا  مبتال، دانشجویا  بتواند آ  موارد را در آ  مرا ز به با واحدهای درسجی ع وم پایه به طوریکه در صجورت مشاهد  

 تری بایدب  صورت مواج ه زود هنوام بالینی در درس ع وم پایه ببینند و منشأ ا ر یادریری عمیق

سگ نفر از اعضای محترم هیئگ ع می آ  دانشکده با حضور ریا 25همچنین در ج سجه آموزیجی دانشکده دندانپزیکی و جمع   

ارائه ید و با رأی موافق اساتید مبنی  5936دی ماه  57در مورخ  Edoمحترم دانشجکده، معاونین محترم پژوهشی، آموزیی و  

 بر تعمیم ییوه تدریس ن ر یده برای دیور دروس ع وم پایه نظیر نوروآناتومی، فرایند حاضر، مورد تأئید  رار ررفگب    

 

ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  نتایج  حاصل از این فعالیت و این -16

 را بنویسید.

یناسی پزیکی دندانپزیکی برای اولین بار صورت ررفگ با است باب دانشجویا  اجرای ییوه تدریس حاضر  ه برای درس  ارچ

ع وم پایه، انویزه و عال ه ایجاد یده به این دوره   از دانشجویا  در %70روبه رو یدب بر اساس فرم نظر سنجی، م مترین دالئت 

از دانشجویا  عال مند به  %82درس به دلیت  اربردی بود  آ  و نوع تدریس و ارتباط مشجخص و واضح آ  با بالین، همچنین  

و  حضوربه دلیت امکا  حضور آن ا در بالین برای انجام تک یف به عنوا  اولین تجربه  %87پژوهش محور بود   الس و رضایگ 

دانشجویا  مط وب برآورد یدب در نظر  %75مواج ه بالین بدسگ آمدب همچنین مطالچ بیا  یده از نظر  یفیگ و محتوا توسط 

سجنجی به عمت آمده در دوره ع وم پایه، مطالبی مانند آیجنا یجد  با تظاهرات بالینی بیمار در ارائه دو سجویه از طرف استاد و     

زارش موردی در دصور هر بیماری  ار ی و تک یف جمع آوری موارد رزارش موردی از مرا ز دانشججو  ه از طریق م االت ر 

دندانپزیجکی بود، باعس ف م د یق و عمیق تر نحوه ایجاد بیماری  ار ی و ایجاد یی ریجته تف یمی در نهن دانشجو از پایه تا   

تری از رضجایتمندی نسبگ به ع وم پایه در اربردی  سجنجی از دانشججویا  دوره بالین حا ی از درصجد باال   بالین یجدب نتایج نظر 

یجناسجی پزیکی و  متر فراموش ید  آ  و مط وبیگ محتوای آ ، همچنین یادآوری سریعتر و دایتن درب   بود  درس  ارچ

ار ی ترین بیماری  تری از طیف وسجیع ضایعات  ار ی از سطحی نظیر  اندیدیازیس دهانی ررفته تا حادترین و  شنده عمیق

نظیر مو ورومایکوزیس )یججروع آ  با سججوراخ یججد   ام(  ه اهمیگ آ  را از ع وم پایه درب نمودند، از م مترین اهداف فرایند 

 باید بطوریکه برایباالی دانشجو میحاضجر بودب و لذا این نحو تدریس، موجچ تف یم ب تر مطالچ به همراه عال مندی و رغبگ  

ن یججودب ایتواند به عنوا  الووی مناسججبی برای اجرا در موارد مشججابه در نظر ررفته این رو مییادریری آ  انویزه پیدا نمودب از 

ای های برای اجرا در طیف وسججیعی از نینفعا  )دانشجججویا  دندانپزیججکی( با اسججتفاده از رویکرد روشمطالعه به عنوا  وسججی ه

آموزش دندانپزیجکی انجام یججدب لذا امید اسگ نتایج ا ر   بالین( برای اطالع رسجانی به توسجعه مدب  -تر یبی آموزش )ع وم پایه
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بخش طرح حاضجر، موجچ رردد رام ای مو ر و عم یاتی توسط مسئولین محترم آموزش در وزارت ب دایگ در راستای تدوین  

 آموزش تر یبی ع وم پایه و بالین بردایته یودب

 

های از پیش تنظیم یججده در بین ت با توزیع پرسججشججنامهمطالعه حاضججر توصججیفی م طعی بوده  ه از طریق جمع آوری اطالعا)

یناسی پزیکی را با ییوه حاضر دایتند طی سه ساب متوالی در دانشواه ع وم پزیکی دانشججویا  دندانپزیجکی  ه درس  ارچ  

نامه، از پرسش هائی نیز پس از ورود هما  دانشجویا  به بالین، توزیع یدب دانشجو در م ابت هر سواب م  رار ررفگب پرسجشنامه 

( نظر دود را اعالم نمود و نمره دهی 2(، مواف م)5(، نسبتا مواف م)-5(، نسبتا مخالفم)-2با انتخاب یکی از رزینه های مخالفم )

 .(به  صورت درجه بندی لیکرت انجام ید

 

 سطح نوآوري -17

 .در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است 

 ین بارصورت گرفته است.در سطح دانشکده برای اول 

 .در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است 

 در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است.                      
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در پرستاری  های آزمایشگاهیاجرا و ارزشیابی طرح كاهش خطای قبل از آنالیز بر روی نمونهعنوان فارسي:  -1

 بالینی

 عنوان انگلیسي: -2

Implementation and evaluation of error reduction design before analyzing laboratory samples 

in clinical nursing 

 حیطه نوآوري:  -3

  تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 

  دگیرییا یاددهی و   

  (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

   مدیریت و رهبری آموزشی                      

  یادگیری الکترونیکی  

  طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

 

و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر فعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )اولین نفر به   نام همكاران، نوع -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

 

نووووووع  میزان مشاركت امضاء

 همکاری

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت درجه دانشگاهی

 زهرا  فاش مجری بیمارستا سوپروایزر آموزیی  مجری 555% 

مجججری و  555% 

 آموزش

 زهرا نصرال  ی مجری استادیار

 عبادی همکار همکار آموزش 45% 

 حسین ایمانی همکار همکار آموزش 45% 

 

 محل انجام فعالیت:  -5

 دانشواه : ع وم پزیکی  م                                 دانشکده:  

 رروه/ریته : پرستاری                                                  م طع تحصی ی:             فاز                                      

 بیمارستا  :   حضرت معصومه سالم اد ع ی ا                   بخش بالینی:   یه بخش ای بالینی
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 رندانپزشكيروره تدریس رانشجویان  3مدت زمان اجرا:  -6

             5930تاریخ یروع:  م ر 

 5936تاریخ پایا :  دی  

 

 هدف تلي:  -7

 بدر پرستاری بالینی های آزمایشواهیاجرا و ارزییابی طرح  اهش دطای  بت از آنالیز نمونه

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي: -8

 آموزش دستورالعمت صحیح نمونه ریری به پرستارا  بالینیب 

 سبگ به تأ یر دطاهای  بت از آنالیز بر جواب آزمایشبآراهی داد  ن 

   می به پاسخ به سواالت مربوط به  وونوی نمونه ریری صحیح در  ود ا  با و رنج سنی مخت فب  

 وی نمود  ارتباط ع می آزمایشواه و بالین در راستای ارت ا  صحگ جواب آزمایشاتب  

  آزمایشاتبنشا  داد  اهمیگ دطاهای  بت از آنالیز بر جواب 

  افزایش صحگ پاسخ آزمایشات با  اهش دطاهای  بت از آنالیزب 

 می به تشخیص صحیح، درما  و تعیین بستری ید  یا نشد  بیمار با  ارائه جواب صحیح آزمایشاتب  

  

 بیان مساله )ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنید( -3

 ننده برای  الچ تشخیص ا، تصمیم های پزیی برای بستری نمود  یا تردیص ارائه جواب آزمایشات توسط آزمایشواه، تعیین 

درصججد دطاهای جواب آزمایشججات به مراحت  بت از آنالیز  75بایججدب از آنجائیکه بیمار و نوع درما  و میزا  داروی مصججرفی می

ریری و  وونوی  ارسجججاب نمونه به برمیوردد  ه متغیرهای مخت فی نظیر حاالت و یجججرائط بیمار و م متر از همه نحوه نمونه 

آزمایشواه اسگ، دطا در جواب آزمایشات بیمارستان ا به دلیت دطاهای صورت پذیرفته توسط پرسنت پرستاری بالینی منجر به 

مشجکالتی برای بیمار می رردد  ه از تشجخیص ایتباه برای بیماری  ودب ررفته تا فجایعی نظیر مرگ بیمار را به دنباب داردب    

 ددمات در دطاب دهند یم رخ شواهیآزما دادت ای دارج در  ه ردیریدربرم را یمخت ف مشکالت یشجواه یآزما ددمات در دطا

 از  بت زیآنال از شیپ دطاهایب یججودیم میت سجج زیآنال از بعد و زیآنال به مربوط ز،یآنال از شیپ هایدسججته به اغ چ یشججواهیآزما

 از یکی  ه یودیم هم بر سچ زد  در دطا یامت مورد نیاب افتندیم اتفاق ردیبو  رار یبررس مورد شجواه یآزما در نمونه نکهیا

 رد دطا به را آن ا اغ چ پزیججکا   ه یشججواهیآزما  ننده رمراه جینتا از ارییبسججب اسججگ زیآنال از شیپ دطاهای نیتر عییججا

 اتفاق هی ض در شواهیآزما یجد   ریدرر از  بت  ه هسجتند  زیآنال از شیپ مشجکالت  جهینت وا ع در دهند،یم نسجبگ  شجواه یآزما

 ییاتاتوم صورت به  ه و یدست صورت به  ه شواهیآزما در نمونه زیآنال یط یده جادیا مشکالت زیامتیآنال دطاهایب افتندیم

 به غ ط یده رزارش از ینایجج دطاهای یججامت و دهند یم رخ شججواهیآزما رییر جهینت از پس زیازآنال بعد دطاهایب هسججتند

 به وجهت باب اند هبود دطاها نیتر عییا زیآنال از شیپ دطاهای مطالعات، اغ چ درب هسجتند  ییاالکترونی ی تب ،ییجفاه  صجورت 

ود و ییم شواهیآزما بودجه و  ار نا  و گ اتالف باعس  ه مارستا یب های بخش همه در مشابه دطاهای مشاهده و فوق موارد

نماید، الزم بود یی ا دام مدیریتی اجرائی آموزیی در این زمینه انجام پذیردب از طرفی، میاز سوئی دیور جا  بیمارا  را ت دید 

 در  یفیججگ ارت ججججججا  امججججججروزهنمایدب تعیین نیازهای آموزیی هر بخش درمانی را عم کرد نیروهای آ  مجموعه مشخص می

 یی بجرای نام دو وا ع در دطاها  اهش و  یفیگ ارت ا  .میباید پزیکی رروه بالطبع و مجامع و سازمان ا همججه برنامجججه  راس

ب از آنجائیکه پرستارا   ارراه و آموزش تخصصی مبنی بر  وونوی نمونه ندارند وججود دیوجری بججدو   هریججی  و هستند هدف
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اند  رنج یود، ضرورتریری صجحیح نمی رذارنند و با فراموش نمود  دروس ع وم پایه توسجط آن ا این مشکت پیچیده تر می  

پاسجخ آزمایشات را تحگ تأ یر  رار می   %75آموزیج ای بین آزمایشجواه و بالین برای  اهش درصجد دطاهای  بت از آنالیز  ه    

 "دهجد وجود داردب لجذا با پیشجججن اد بررزاری  ارراه ای آموزیجججی تئوری و عم ی  ه برای اولین بار در  شجججور تحگ عنوا     

در بیمارستا  فوق تخصصی  ود ا  حضرت معصومه سالم اد ع ی ا انجام  "آزمایشواه دستورالعمت اجرای صحیح نمونه ریری

 ید ا دام به  اهش دطاهای پری آنالیتیکاب یدب

 

 مرور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنس(: -11

میزا  ارجاع نمونه های بیوییمی "و همکارانش در یی بازه زمانی یی ساله تحگ عنوا  Aysenur Atayمطالعه ای توسجط  -

بالینی آزمایشجواهی در ارتباط با انواع مخت ف دطاهای پره آنالتیی در بیمارستا  آتاتورب تر یه به منظور یفاف سازی دالیت  

ا نجام  2554در سججاب  "مایشججی دار در آزمایشججواهنمونه های عودت داده یججده با در نظر ررفتن میزا  آن ا در رروه های آز

دادندب دردواسگ آزمایشات و نمونه های دونی از آزمایشواه بیوییمی، ایمونوآنالیز، هماتولویی،  واروالسیو  و سدیمانتاسیو  

های لخته، نمونهها، همولیز، مورد ارزیابی  رار ررفتندب نتایج حاصججت از دطاهای یافگ یججده: بر سججچ رذاری نامناسججچ نمونه 

ها برآورد یدندب در ا  ر موارد فرایند دطا توسط پرسنت و مبتنی عودت نمونه ٪60حجم نا افی و دردواسجگ ایجتباه با میزا    

 (ب5بر سیستم در فاز پری آنالتیی رخ داده بود)

-Chawla   در آزمایشواه بیوییمی  یجناسایی انواع  دطاهای پره آنالتیی "م اله ای تحگ عنوا   2555و همکارانش در سجاب

از  ٪02/5بالینی در هند به منظور یججناسججایی فا تورهای اصجج ی مو ر در  یفیگ نتایج پره آنالتیی انجام دادندب دطاها یججامت  

دارای حجم نا افی بودندبنتایج بدسججگ امده از ٪29بدو  دردواسججگ مناسججچ و ٪47همولیز، ٪74نمونه های ارسججالی بود  ه 

یگ در   یه مراحت از نمونه ریری صجحیح، انجام و تفسیر آزمایشات به منظور حذف و یا  اهش دطاها  تح یق بر مدیریگ  یف

 (ب2تأ ید می  ند)

- Hammerling    مطالعه مروری بر دطاهای پزیجکی در آزمایشواه ای تشخیصی  در دانشواه ف وریدا انجام   2555درسجاب

التیی)ت اضای آزمایش ایتباه،دطای ورود دردواسگ، یناسایی ایتباه بیمار، از دطاها در ارتباط با پره آن ٪46-2/68دادبمیزا  

محیط نادرسججگ آزمایش، جمع آوری و انت اب نامناسججچ نمونه، نسججبگ نا افی آنتی  واروالنگ، حجم نا افی نمونه و بر سججچ  

ر  نترب  یفیگ و عدم تکمیت فرایند در فاز آنالیز)تج یزات نا ارآمد، مدادالت در زما  انجام، ن ص د ٪7-59ایتباه (، میزا  

)نارسججایی در رزارش دهی،عدم اعتماد به اطالعات آنالیز یججده و ایججتباه در ورود   post analyticدر فاز  ٪0/58-47آنالیز(و 

 (ب9اطالعات( بودند)

ن ر و رفرنس ن ر مرور تجربیات و یجواهد داد ی )در این بخش سجوابق اجرائی این نوآوری در دانشجواه و  شور بطور  امت     -

 یود(:

ی نیدم امام مارسججتا یب یشججواهیآزما نیروت هایرییدونو دطاهای  اهش  ار رد و تجربه رزارش"ای تحگ عنوا  طالعهم

 انجام ید و  5935توسط باغبا  و همکارانش در بیمارستا  امام دمینی ی رستا  ییروا  در ساب " روا یی یج رسجتا    (ره)

  ب(4)دندی رییدونو حیصح های روش دصور در آن ا یآراه شیافزا باعس پرستارا  هی   برای یآموزی های الس بررزاری با

در مورد بیمارا  بسججتری و  5987مطالعه توصججیفی توسججط یججمس و همکارانش در بیمارسججتا  مر ز طبی  ود ا  در سججاب  

آنالیز آن ا مشججخص رردید  ه بخش های یججکایگ  بگ یججده مربوط به دطاهای آزمایش  و  420سججرپایی انجام یججدب از میا  

میکروبیولویی،هماتولویی و بیویججیمی به ترتیچ بیشججترین درصججد یججکایات را دایججتند  ه بخشججی مربوط به دطاهای پری    

 مجامیت  نترب آ ، ایجاد ع جت ایریشججه  بررسی طریق از انسانی دطاهایدهد  ه آنالیتیکاب بودب نتیجه بدسگ آمده نشا  می

 (ب0)اسجگ  نتجرب و یناسجایی  ابجت مجو ر ارتبجاط و مداوم آموزش جدید تکنولویی ای از اسجتفاده ر، جا مراحجت

یجججرح مختصجججری از فعالیگ صجججورت ررفته را بنویسجججید )آماده سجججازی،  وونوی تجزیه و تح یت مو عیگ و تطبیق   -52   

 متدولویی(: 
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آنالتیی نمونه های ارسجالی به آزمایشجواه بیمارسجتا  حضرت فاطمه    یبراسجاس نیاز سجنجی انجام یجده از میزا  دطاهای  پر   

از  36معصججومه)س( و نیاز به آموزش نیروهای جدیدالورود به پرسججتاری بالینی، مجوز بررزاری دوره آموزیججی از ابتدای سججاب  

رساب رردیدب لیستی از جانچ واحد آموزش بیمارسجتا  مذ ور به واحد آموزش مدوام جامعه پزیکی دانشواه ع وم پزیکی  م  ا 

های بالینی و واحد آزمایشجواه تکمیت یده بود ت یه و درصد دطاها مشخص  دطاهای موجود با توجه به فرم دطاها ه از بخش

 در برنامه آموزیی  اهداف نیت  مد نظر  رار ررفگ : و مورد بررسی  رار ررفگب

 رویکرد های مرا بگ بیمار محور 

 روند مرا بتی بدو  دطا 

 رهای پارا  ینیی مو ر در فرایند درمانی بیمارا متغی 

 مشار گ مو ر   یه تیم درمانی و پارا  ینیی در امر  اهش دطاها 

 رعایگ ایمنی بیمار درواحد   ینیکاب سرپائی 

 عوارض نایی از دطاهای آزمایشواهی و تأ یر رذار به عنوا  پایه  تشخیص و درما   ایتباه بیمار 

 فرایند نمونه ریری از بیمار تا آنالیز و پاسخ ن ایی ارائه پروتکت مناسچ  در 

 متغیرهای  ابت و غیر  ابت  نترب  

 مروری بر متو  داد ی و دارجی مرتبط 

انواع دطاهای  بت از آزمایش )پری آنالیتیکاب( :دونویری، یجناسائی صحیح بیمار و بر سچ صحیح ،  نترب   اهش  

 عفونگ، زما  ارساب نمونه به آزمایشواه، حمت نمونهب 

، میزا  دطاها مجدد مورد بررسی  رار ررفگ و  اهش  ابت توجه در میزا  دطاهای ماه از آموزش 4پس از رذیجگ   

 دسگ آمدبپری آنالتیی ب

 اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید:  -11

  های ارسالی از بخش ا صورت نیازسجنجی آموزیی در دصور  وونوی دطاهای موجود بر روی نمونه

 پذیرفگب

  رزارش درصد دطاهای  بت از آنالیز )یامت: نمونه ریری، نحوه ارساب، نوع بر سچ زد  و نویتن  د

فاوت )بیوییمی، نمونه ریری،  امت ادرار،  شگ، هماتولویی، بررسی و اطالعات بیمار( در بخش ای مت

 راز دو (  بگ رردیدب

   اتاق عمت، پرستاری، هویبریآموزش عم ی و تئوری در  الچ  ارراه بازآموزی برای رروه ای هدف ،

 پرستاری  ود ا  روا  پرستاری جراحی –پرسجتاری داد ی   اتاق عمت پرسجتاری اوریانس ، بی ویجی 

 انجام پذیرفگب پرستاری مرا بگ های ویژه نوزادا  پرستاری مرا بگ های ویژه، پرستاری توانبخشی

 جمع آوری بازدورد رضایتمندی پرستارا  بالینیب 

 بگ رزارش تغییر دطاها پس از دوره بازآموزیب  

ماه پس از آموزش  4آموزش و  دطاهای پری آنالیتیکاب با همگ سججوپروایزر و همکارا  آزمایشججواه در بخشجج ای مخت ف  بت از

 جمع آوری  و به صورت زیر  بگ رردیدب

 ب اهش یافگ %8به  %20ایتباه در بر سچ زد  نام بیمار از  -5

  اهش یافگب %25به  %05دطا در انت اب نمونه ها از  -2

  اهش یافگب %8به  %95دطا درهماتولویی از   -9

  اهش یافگب  %25به  %65دطا در آزمایش  امت ادرار از  -4

  اهش یافگب %50به  %40دطا در  شگ ادرار از  -0

  اهش یافگب %7به  %95دطا در نمونه ریری برای  شگ دو  از   -6
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شارح مختصاري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و   -14

 تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(: 

Based on the need for  pre analytic errors in the samples sent to the hospital of  Fatemeh 
Masoumeh  Hospital and the need to train new forces in clinical nursing from the beginning 
of the year 96 from the hospital training unit to the continuing education unit of the 

community Qom University of Medical Sciences were sent  the license to hold a training 
courseب A list of available errors was completed based on the form of error in the clinical and 

laboratory units and the percentage of errors was determined and evaluated. After four 
months of training, the error rate was re-evaluated and significant reduction was made in the 

amount of anal errors. 
 

شایوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته را   -15 

 ذتر تنید.
ه در ادام رسجانی به   یه پرسجتارا  بالینی بخشج ا و  اریجناسا  هویبری و اتاق عمت انجام ید و رأی و نظر مساعد آن ا    اطالع

 روند فرایند مزبور دریافگ یدب

 

نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  -16

 .را بنویسید

 

 نالیز بودب به عالوه تعامتآم مترین دسجگ آورد طرح حاضجر، افزایش صحگ و د گ جواب آزمایشات با  اهش دطاهای  بت از   

بالین و آزمایشواه در راستای  اهش دطاها بیشتر یدب این مسئ ه در ارت ا  آموزش  ارورزا  ع وم آزمایشواهی و پرستاری نیز 

 تأ یر رزار بودب

 

 

 سطح نوآوري -17

 .در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشکده برای اولین بارصورت گرفته است 

 برای اولین بارصورت گرفته است. در سطح دانشگاه 

 در سطح كشور برای اولین بارصورت گرفته است.                     
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از طریق مدارس تابستانی سالمگ ای ریتهتوانمندسازی دانشجویا  برای مطالعات میا عنوان فارسي:  -1

 و دین
 

 عنوان انگلیسي: -2

Empowering Medical Students in Interdisciplinary Studies through Summer Schools on 

Health and Religion 

 

 حیطه نوآوري:  -3

 تدوین و بازنوری برنامه های آموزیی  

 دریرییا یاددهی و  

 (ع می و برنامه ارزییابی آموزیی )دانشجو، هیات 

 مدیریگ و رهبری آموزیی  

 یادریری الکترونیکی  

 طراحی و تولید محصوالت آموزیی 

 

نام همكاران، نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر فعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )اولین نفر به   -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   عنوان نماینده مجریان محسوب

 امضا  میزا  مشار گ نوع همکاری درجه دانشواهی سمگ در این فعالیگ دانوادرینام و نام 
    دانشیار مجری ا رم حیدری

    غیر هیأت ع می مجری مرتضی حیدری
    استادیار مجری محسن رضایی

    دانشیار مجری سیدحسن عادلی
    استادیار مجری صادق یوسفی
    استادیار همکار محسن ا بری
    دانشیار همکار دواهابوالفضت ایرانی

    غیر هیأت ع می همکار حسینع ی ایمانی
محمدحسن 

    غیر هیأت ع می همکار رحیمیا حاج

    غیر هیأت ع می همکار وند لرستانیرضا زینی
    غیر هیأت ع می همکار پوراحمد ساالری
    غیر هیأت ع می همکار محمد سالم

    غیر هیأت ع می مجری سیدمحمد طاهری
    غیر هیأت ع می همکار محمد م کی

    غیر هیأت ع می همکار ا رم م راندیگ
    غیر هیأت ع می همکار مجید میرزادانی
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 محل انجام فعالیت:  -5

 سالمگ و دینرانشكده:                                                       ع وم پزیکی  مرانشگاه: 

 م اطع مخت ف تحصی یمقطع تحصیلي:                       های مخت ف ع وم پزیکیرروهگروه/رشته: 

 -بخش بالیني:                                                                           -بیمارستان: 

 دو سابمدت زمان اجرا:  -6

 5930تابستا  تاریخ شروع: 

 دارد ادامهتاریخ پایان:  

 

 هدف تلي:  -7

سازی و توانمندسازی دانشجویا  ع وم ای سالمگ و دین و حساسریتههای مطالعاتی میا معرفی حوزه -

 پزیکی ج گ مطالعه و پژوهش در این زمینه

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي: -8

 پزیکیهای ع وم ای سالمگ و دین به دانشجویا  دانشواهریتههای مطالعاتی میا معرفی حوزه -

 ای سالمگ و دینریتهآموزش و توانمندسازی دانشجویا  در زمینه مطالعات میا  -

 های ع وم پزیکیای سالمگ و دین در بین دانشجویا  دانشواهریتهترویج مطالعات میا  -

 بخشی به دانشجویا  ع وم پزیکی ج گ توسعه مطالعات در حوزه دینانویزه -

مند به مطالعات سالمگ و دین در فضای وا عی و مجازی برای هایجاد ارتباط مابین دانشجویا  عال  -

 های مشترب ع می و پژوهشیهمکاری

 آینایی دانشجویا  با م دمات ف سفه  -

 آینایی دانشجویا  با مباحس ف سفه پزیکی و تفکر انت ادی -

 تالش برای ت ویگ م ارت تفکر انت ادی در دانشجویا  -

 با محوریگ احادیس و روایات مرتبط با حوزه سالمگآینایی اجمالی با ع وم  رآ  و حدیس  -

 ریری از احادیس در مطالعات سالمگ و دینهای ب رهها و  الشآینایی با بردی از پیچیدری -

 آینایی با تعاریف،   یات و م دمات ادالق پزیکی -

 تح یت اجمالی ف سفه ادالق غرب با استناد به آیات و روایات -

 اسالمی با استناد به  رآ   ریم و روایات اهت بیگ ع ی م السالمتح یت اصوب ف سفه ادالق  -

 های آ  بر اساس منابع ن  ی دینیی ادالق پزیکی و تح یت  الشها اربرد آینایی با -
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 ریری از آیات و روایاتریری ادال ی با ب رهدستیابی به روش تصمیم -

 آینایی با ف ه و مسائت مبتالبه ف  ی در حوزه سالمگ -

  

 مسأله )ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنید(:بیان  -3

ها اسگ  ه جایوزین نواه بیومدیکاب یده نور به انسجا  و ضرورت پردادتن به همه ابعاد وجودی وی، مدت نواه  ت

 ,.Lyng, 1990, Beal, 2000, Ventegodt et al)و ع وم پزیکی و حوزه سالمگ را تحگ تأ یر  رارداده اسگ

2004, Björklund et al., 2006, Grace Stineman, 2011, Bahri et al., 2015, Lu, 2018) ب بر

نای  نین نوریججی، نه تن ا  افی نیسججگ تا طبیچ امروز و آینده، انسججا  را از دریچه آناتومی و فیزیولویی، مورد  مب

های مخت ف وجودی وی به طور مجزا و منتزع از هم نیز، نا ص و نا ارآمد دهد، ب که بررسجججی سجججاحگتوججه  رار  

موضوع ع م پزیکی، سالمگ از ابعاد جسمی، روانی دواهد بودب از همین رو، برای ینادگ صحیح از انسا  به عنوا  

 ,Perrin and McDermott)و اجتمجاعی فراتر رفته و بعد معنوی نیز برای آ  مورد پذیرش  رار ررفته اسجججگ 

ترین منبع تأمین  ننده سججالمگ معنوی افراد اسججگ، ب که به عنوا  عام ی ج گ  ه م مب دین نه تن ا از آ  (1997

ب (Koenig, 1997)مؤ ر در حفک، تأمین و ارت ای سالمگ در سایر ابعاد آ ، ارتباط مش ودی با سالمگ انسا  دارد

مطالعه ارتباط دین با پزیکی و سالمگ، به عنوا  موضوع مورد عال ه بسیاری از پژوهشورا  در سراسر ج ا ، منجر 

ریری از این دسجججتاوردها برای ب بود ب ره هایی برایبجه تولیجد  تچ و م االت فراوانی یجججده و در عمت نیز، تالش  

 Townsend)عم کرد نظام سجالمگ در سجطوح مخت ف اعم از پیشجویری، درما  و توانبخشی صورت ررفته اسگ   

et al., 2002, Koenig et al., 2012)ین های ع وم پزیججکی در حب با توجه به همین اهمیگ، فراریرا  ریججته

هجایی مرتبط با این مباحس را نیز فراررفته و دانش، نورش و م ارت الزم را برای ایفای ن ش  تحصجججیجت دود، دوره 

 ,.VI and Barnett, 2004, Puchalski, 2006, Koenig et al)نمایندیججایسججته در این زمینه  سججچ می 

 ب (2010

رسد ت فیق دین در هایی مواجه اسگ  ه به نظر مینظام سجالمگ  شجور در همه ابعاد دود، با  الش  از طرف دیور، 

ها و مشکالت بایدب از طرف دیور، از آنجا  ه نواه دینی در برنامه تواند پاسخووی بخشی از این  الشاین نظام، می

های دینی را به نحو مط وب و در زم اسججگ بتوانیم ارزشآموزیججی دانشجججویا  ع وم پزیججکی  شججور، جایی ندارد، ال

آمودته نظام آموزش پزیکی این  شور، از های مناسجچ نائ ه جوا  امروز، به وی عرضجه  نیم تا پزیی دانش   الچ

دات، رانه آ  یامت اعت اها بردوردار باید و بتواند دین را در ابعاد سههای دینی در  نار سایر یایستوییجایسجتوی  

 های آموزیی، پژوهشی، ب دایتی و درمانی دود به ظ ور و بروز برساندبادال یات و احکام در   یه فعالیگ

وزارت ب دایجگ، درما  و آموزش پزیکی با درب این نیازها و به منظور پاسخوویی به آن ا در  ار وب طرح تحوب  

ری از ریپزیکی  م وارذار نموده اسگ تا با ب ره ای را به دانشواه ع ومو نوآوری آموزش ع وم پزیکی، مأموریگ ویژه

جواری با مرا ز آموزیی و پژوهشی متعدد ع وم اسالمی در ی ر م دس  م و نیز فضای معنوی فرصجگ ارزیمند هم 

های آموزیی و و ارزیجی این یج ر با توجه به وجود بارراه م کوتی حضجرت فاطمه معصومه )س( و با انجام فعالیگ   

تح ق هموار نمایدب ، پژوهش و ددمات حوزه سججالمگ در آموزشهای دینی ریری از آموزهای ب رهپژوهشججی، راه بر

ای در اجزا و ار ا  مخت ف این سججیسججتم یججامت دروندادها و فرایندهای   نین هدفی مسججت زم مدادالت رسججترده

ه عنوا  بخشججی م م و تعیین مخت ف آ  اسججگ تا بروندادها و نتایج مورد انتظار از آن ا، حاصججت ررددب دانشجججویا  ب
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به  دهند، ننده در این سجیسجتم  ه اسجاتید، پژوهشجورا  و یجاغال  حرف مخت ف پزیکی در آینده را تشکیت می     

بجایجججنجد و الزم اسجججگ تا ا دام الزم در ج گ توسجججعه    هجای این مجدادالت مورد توججه می   عنوا  یکی از اولویجگ 

 ن رروه به عمت آیدب  های الزم در ارتباط با دین، برای ایتوانمندی

های معدود و تالشدهد صججرف نظر از مروری بر وضججعیگ حاب حاضججر آموزش ع وم پزیججکی در  شججور نشججا  می 

 و ارتباط سالمگ با دین آموزش به دانشججویا  ع وم پزیکی در زمینه  مندی در ج گ ارائههیچ ا دام نظام پرا نده،

ب از طرف دیور، همچنا   ه ایاره ید، آینایی با  نین ته اسگصجورت نورف های دانشجواهی  در برنامه رنجاند  آ 

های توا  آیناسازی دانشجویا  را منوط و متو ف بر رنجاند  سرفصتمباح ی، از الزامات پزیکی آینده اسگ و نمی

 یی ضروریات ،برنامه های آموزیی رسمی دانشواهی در ب ترین حالگمرتبط در برنامه آموزیجی دانشججویا  نمودب   

 را ها بایسججته صججرفاً ریججته، هر به مربوط آموزیججی محتواهای بین از  ه معنی این بهب دهند می پویججش را ریججته

 در دانشججججویا  هایتوانمندی افزایش به  ه دهند آموزش را مطالبی یابندمی فرصجججگ  متر و ریرنددربرمی

 بررزاری بپردادتن به  نین مواردی اسججگانجامدب تعطیالت تابسججتانی فرصججگ مناسججبی برای  های دیور میهحیط

برای رفع این ن یصججه مورد توجه  رار  راهکاریبه عنوا  های آموزیججی  وتاه مدت با عنوا  مدارس تابسججتانی، دوره

برای دانشجویا  ع وم پزیکی  5930نخستین مدرسه تابستانی سالمگ و دین در ساب  ب در همین راستا،اسگ ررفته

و در  الچ سه عنوا  و با حضور دانشجویا   5936، دومین دوره از این مدارس در ساب  شجور بررزار یجد و سجپس   

 برردید بررزار های ع وم پزیکی  شوردانشواه

 مرور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنس(: -11     

ویژه و بههمچنا   ه پیشججتر ایججاره یججد، مطالعات مرتبط با دین و معنویگ در حوزه سججالمگ در سججایر  شججورها   

های فعاب و نیز  شججورهای غربی، از پیشججینه طوالنی بردوردار اسججگ و عالوه بر وجود مرا ز تح ی اتی و دپارتما   

ررددب آنچه در این متعددی در این زمینه بررزار می های ساالنهها و همایشانتشجار  تچ و مجالت مرتبط، نشجسگ  

و یا در دسججگ بررزاری با عنوا  دوره تابسججتانی اسججگ  ه به  ند های بررزار یججده رردد، صججرفاً دورهبخش ن ر می

 یود:مورد ایاره می

در ایاالت متحده آمریکا، دوره تابسججتانی در زمینه دین، معنویگ و  5مر ز معنویگ، ال یات و سججالمگ دانشججواه دوب

بررزار  2558ر آروسجججگ روزه د 0 ند  ه پانزدهمین دوره آ  در  الچ یی برنامه سجججالمگ را هر سجججاله بررزار می

های مرتبط با دین، معنویگ و سججالمگ اسججگب بردی از مباحس دواهد یججدب این دوره متمر ز بر نحوه انجام پژوهش

 این دوره یامت موارد زیر اسگ:

 منابع یادریری بیشتر در زمینه معنویگ و سالمگ -

 هاپژوهش های پیشین در زمینه دین، معنویگ و سالمگ و ن اط  وت و ضعف اینپژوهش -

 ها در فعالیگ بالینی اربسگ یافته -

 های پژوهشی آتیاولویگ -

 های تح ی اتیطراحی انواع متفاوت پرویه -

های ع می اعم از پژوهشججورا ، دانشجججویا   مندا  به یادریری و انجام پژوهشیججر گ در این دوره برای   یه عال ه

یجناسججی، ال یات،  های مخت ف پزیجکی، پرسججتاری، روانشجناسجی، جامعه   آمودتوا  ریجته تحصجیالت تکمی ی و دانش 
                                                           
1. Duke University Center for Spirituality, Theology and Health 
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 Duke University Center for Spirituality)بایججدهای مرتبط آزاد میمشججاوره، ب دایججگ عمومی و ریججته 

Theology and Health) ب 

های مرتبط با در دانشواه هاروارد با هدف مروری بر پژوهش 2557دوره آموزیجی دین و سجالمگ عمومی در زمستا    

 های ندب به عالوه،  الشیجود و پیشینه پژوهشی سه دهه فعالیگ در این حوزه را ارائه می و سجالمگ بررزار می دین 

هایی همچو  سجالمگ  های آینده در حیطهها و ابزارهای این مطالعات بررسجی یجده و مسجیر پژوهش   موجود در روش

های مشابه نیز با موضوعات مرتبط دواهد یدب دورههای پایا  حیات و نیز مجامع دینی و سالمگ تبیین روا ، مرا بگ

 Harvard University)با عنوا  معنویگ و درما  در پزیکی بررزار یده اسگ 2557در ادوار رذیته از جم ه ب ار 

Initiative on Health Religion and Spirituality)ب 

در انو ستا  و در حاییه  نفرانس اروپایی دین، معنویگ و  2558 ارراه پژوهشی دین، معنویگ و سالمگ در ماه می 

های پژوهش و نیز نوارش های  ب ی در این زمینه، ییوهیودب در این  ارراه، ضمن ایاره به پژوهشسالمگ بررزار می

 ب(Research Institute for Spirituality and Health)یودمرتبط آموزش داده می و انتشار م االت ع می

موزیجی مرتبط با موضجوعات سججالمگ و دین اسگ  ه بررزار   های آهایی از مدارس تابسجتانی و دوره موارد فوق، نمونه

رردیده و یا در آینده نزدیی بررزار دواهد یججدب آنچه  ابت ن ر اسججگ، اهمیگ این مباحس اسججگ  ه موجچ رردیده  

های دود  رار دهندب بررزاری  ندین اسجگ تا مرا ز مخت ف ع می، آموزیجی و تح ی اتی، آ  را در دستور  ار فعالیگ  

ی ریرد، بخشالم  ی در این زمینه  ه بردی از آن ا با مشار گ افرادی از ادیا  و مذاهچ مخت ف یکت میبینهمایش 

ریرد و مروری بر آن ا و نیز حجم انبوه م االت سازی این مطالعات، صورت میهایی اسجگ  ه در ج گ ن ادینه از تالش

با وضجعیگ این مطالعات در سججایر مناطق و  شورهای   و  تچ تألیف یجده در این زمینه، فاصج ه  ابت توجه  شجور را   

 سازدبدوبی نمایا  میج ا  به

ي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور تامل هد راخلي )رر این بخش سوابق اجرایمرور تجربیات و شوا -11    

 ذتر و رفرنس ذتر شور(:

در  شور به دسگ نیامدب به طور   ی بررزاری یواهدی مبنی بر بررزاری مدارس تابستانی در زمینه سالمگ و دین  

، دانشواه ع وم پزیکی تبریز، 5936مدارس تابستانی نیز از  دمگ زیادی بردوردار نیسگب به طور م اب، در تابستا  

، دانشواه ع وم پزیکی ت را  پنجمین (Mefda)مند و متاآنالیزدومین مدرسه تابستانی دود با محوریگ مطالعات نظام

 0th Iran International Public Health)الم  ی سالمگ عمومی ایرا مدرسه تابستانی با عنوا  دوره بین

Summer School) را با موضوع اصوب نظری و عم ی ، دانشواه ع وم پزیکی ییراز پنجمین دوره مدرسه تابستانی

بررزار  های بنیادی و پزیکی بازسادتی راو دانشواه ع وم پزیکی ی ید ب شتی دومین مدرسه تابستانی با عنوا  س وب

هایی از تجارب بررزاری مدارس تابستانی در ب این ا نمونه(Shiraz University of Medical Sciences)اندنموده

ای در زمینه مباحس ، لکن هیچ دورههای ع وم پزیکی  شور اسگ  ه در موضوعات مخت ف بررزار یده اسگدانشواه

ای سالمگ و دین بررزار نشده و با توجه به مأموریگ دانشواه ع وم پزیکی  م در زمینه ترویج این مطالعات ریتهمیا 

 ها رردیدبدر حوزه ع وم پزیکی، ا دام به بررزاری این دوره

بیق ي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیت و تطسازشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید )آماره -12   

 متدولوژي(: 
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 رردد:رزارش این  سمگ در  الچ دو فاز جبه یرح زیر ارائه می

 3135فاز اول: مدرسه تابستانی سالمت و دین 

ند، بایهای هدف دانشجکده سالمگ و دین می ترین جامعهبا عنایگ به اینکه دانشججویا  ع وم پزیجکی، یکی از م م  

 ورهای ع وم پزیکی  شبررزاری مدرسه تابستانی به عنوا  دوره  وتاه مدت آموزیی برای دانشجویا  دانشواهطرح 

مطرح و به تصجویچ یجورای آموزیجی دانشجکده رسیدب در اولین دوره مدارس تابستانی  ه در ساب      5930در سجاب  

دانشواه ع وم پزیکی حضور  55بیش از بررزار ید، تعدادی از دانشجویا  استعداد دردشا  ریته پزیکی از  5930

ای ریجججتهو محتوای ارائه یجججده در آ ، یجججامت   یاتی در هر یی از عناوین مرتبط با حوزه مطالعاتی میا  یافتند

 سالمگ و دین بود  ه دالصه آ  بدین یرح اسگ:

 استار عنوان بحث تاریخ ارائه

 9911مرداد  91

عات مطالنسبت علم و دین: تبیین ضرورت و ماهیت 
 ای در حوزه سالمت و دینرشتهمیان

االستتتال  و المستتتلمین د تر حجتتت
 عبدالحسین خسروپناه

 د تر سیدضیاء الدین تابعی آینده پزشکی و پزشکان آینده

 برداشت علمی از آیات و روایات 9911مرداد  02
حجتتت االستتتال  و المستتتلمین د تر 

 محمدعلی رضایی اصفهانی

 9911مرداد  09

 فقه و سالمت رابطه
حجتتت االستتتال  و المستتتلمین د تر 

 غالمرضا نورمحمدی

Religious Bioethics in Global Bioethics د تر علیرضا باقری 

 د تر سیدعبدالصالح جعفری منطق و فلسفه پزشکی 9911مرداد  00

رغم اظ ار رضجایگ از این تجربه بدیع و فرصتی  ه برای  دانشججویا  یجر گ  ننده در این مدرسجه تابسجتانی، ع ی    

های مشترب مطالعاتی دو حوزه سالمگ و دین در ادتیار آن ا  رار ررفته بود، پیشن ادها و نظراتی آیجنایی با زمینه 

ی پردادتن عمیق به مباحس مطرح یججده و بسججط ترین ن د وارد یججده، نسججبگ به  مبود فرصججگ برادایججتندب م م

موضججوع توسججط اسججاتید و امکا  بحس و اظ ار نظر توسججط دانشجججویا  مطرح یججده بود  ه مجریا  را به بررزاری  

ها مت اعد  ردب بدین معنی  ه م رر ید در دومین دوره بررزاری،  ند مدرسه تابستانی با موضوعات تخصجصی دوره 

 دار بررزار یودب 

 3136رس تابستانی سالمت و دین ا: مدمدوفاز 

تجارب بررزار رفته، موارد پیشه ، با عنایگ بدومین دوره مدارس تابسجججتانی ریزیطراحی و برنجامجه   دراز همین رو، 

 رار  اولویگ ردبرای بررزاری مدارس تابستانی زیر های ع می  ابت ارائه، عناوین  نندرا  و آینایی بیشتر با ظرفیگ

 :ندررفت
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 ف سفه پزیکی -

 ع وم  رآ  و حدیس در سالمگ -

 ادالق پزیکی -

، مبنای بررزاری دومین دوره مدارس تابستانی سالمگ و دین یورای آموزیی دانشکده این عناوین پس از تصویچ در

 ی بعدی به یرح نیت بود:یا دامات اجرا رار ررفتندب 

 های ع وم پزیکیرسانی به دانشواهمکاتبه و اطالع -

 مند و فعاب دانشواه ع وم پزیکی  مرسانی به دانشجویا  عال هاطالع -

 ایجاد سامانه  بگ نام مت اضیا  در پایواه اینترنتی دانشکده -

 تشکیت  میته اجرایی مدارس تابستانی با حضور مدیرا  مدارس و عوامت اجرایی -

های فرهنوی و دانشجویی، ج چ مشار گ همکارا  محترم در حوزه ستادی معاونگ آموزیی و نیز معاونگ -

 توسعه مدیریگ و منابع و آموزیی دانشواه  

 به یرح زیر اسگ: 5936برنامه سه مدرسه تابستانی بررزار یده در ساب 

 مدرسه تابستاني فلسفه پزشكي 
 متافیزی  پزشكي –17/5/1336شنبه،سه

92/92-51/8 
د تر حمیتتدرضتتتتا آقتتای  تعریف فلسفه پزشکی، تاریخچه و مباحث پیرامون آن

 نمازی

99-12/92 
آقتتای د تر حمیتتدرضتتتتا  درآمدی بر مفهو  سالمت و بیماری

 نمازی

51/91-95 
آقتتای د تر حمیتتدرضتتتتا  پزشکی و مسئله ذهن و بدن

 نمازی

51/91-91 
آقتتای د تر حمیتتدرضتتتتا  علیت در پزشکی

 نمازی
 

 شناسي پزشكيمعرفت –18/5/1336شنبه،چهار

 مقد د تراحمدرضاهمتیآقای فرایند تشخیص و درمان پزشکیمغالطات در  91/92-92/8

 مقد د تراحمدرضاهمتیآقای منطق تشخیص در پزشکی 90-91/92

92/99-90 
مفهو  پالستتبو و تامالت فلستتتفی پیرامون تحقیقات  

 پزشکی
 مقد د تراحمدرضاهمتیآقای

 

 بررسي تخصصي برخي موضوعات –13/5/36شنبه،پنج

 مقد د تراحمدرضاهمتیآقای (9پزشکی مبتنی بر شواهد  نقد و بررسی ) 91/92-92/8

 مقد د تراحمدرضاهمتیآقای (0پزشکی مبتنی بر شواهد  نقد و بررسی ) 90-91/92

 مقد د تراحمدرضاهمتیآقای (9مرگ و تعریف آن در پزشکی ) 92/99-90
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 مقد د تراحمدرضاهمتیآقای (0مرگ و تعریف آن در پزشکی ) 91-95

 مدرسه تابستاني علوم قرآن و حدیث رر سالمت 
 24/15/1336شنبه سه

 آقای د تر عبدالهادی مسعودی 9آشنایی با علو  حدیث  1:22-92:92 جلسه اول

 جلسه دو 

90:92-
99:22 

 0آشنایی با علو  حدیث 
 آقای د تر عبدالهادی مسعودی

99:22-

90:92 
 و بحث گروهیپرسش و پاسخ 

 جلسه سو 

91:92-

95:22 

آشتتتنتایی بتا منابب معتبر حدیای )با تب ید بر منابب   

 شیعه(

 آقای د تر عبدالهادی مسعودی

91:22-

91:92 

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 

 25/15/1336چهارشنبه 

 جلسه چهار 
 آقای د تر هادی نصیری معرفی و نقد  تب روایی طبی   1:51-8:91

 بررسی موردی برخی از احادیث مرتبط با طب 92:92-1:51

 جلسه پنجم

90:92-
99:22 

 آقای د تر هادی نصیری اعجاز پزشکی در قرآن  ریم

99:22-
90:92 

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 جلسه ششم
91:22-
95:22 

افزار جامب االحادیث )مر ز تحقیقات آشتتنایی با نر 
 نور(

 االسال  رحمانیحجت
 

 26/15/1335پنجشنبه   

 جلسه هفتم
 آقای د تر سید اظم طباطبایی گیری از روایات طبیهای بهرهچالش 1:51-8:91

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی 92:92-1:51

 جلسه هشتم

90:92-

99:22 

 آقای د تر سید اظم طباطبایی گیری از روایات طبیرویکرد صحیح بهره

00:11-

03:01 

 گروهی پرسش و پاسخ و بحث

 مدرسه تابستاني اخالق پزشكي 

 31/15/1336شنبه سه
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 یآدریاند تر محسن رضایی  لیات و تعاریف اخالق پزشکی 8:51-92:91 جلسه اول

 جلسه دو 
99:92-

92:92 

بحتتث گروهی دربتتاره ماتتالی از فلستتتفتته اخالق 

 )غرب(

 د تر منصوره مدنی

 جلسه دو 
90:51-

99:92 

 د تر منصوره مدنی از فلسفه اخالق )غرب(بحث عمومی درباره ماال 

 

 11/16/1336چهارشنبه 
 د تر محسن جوادی بحث گروهی درباره ماالی از فلسفه اخالق اسالمی 8:92-1:92 جلسه سو 

 د تر محسن جوادی بحث عمومی درباره ماال از فلسفه اخالق اسالمی 1:92-92:02 جلسه سو 

 د تر سیدعلی انجو درباره چهار اصل اخالقیبحث گروهی  92:92-99:92 جلسه چهار 

 د تر سیدعلی انجو بحث عمومی پیرامون چهار اصل اخالقی 99:92-90:51 جلسه چهار 
 

 12/16/1336پنجشنبه 
 خانم د تر لیال افشار بحث گروهی درباره ماال آغاز حیات 8:91-1:91 جلسه پنجم

 خانم د تر لیال افشار آغاز حیاتبحث عمومی درباره ماال  1:91-92:91 جلسه پنجم

 یمهچآقای د تر علیرضا باقری بحث گروهی درباره ماال پایان حیات 92:92-99:92 جلسه ششم

 یمهچآقای د تر علیرضا باقری بحث عمومی درباره ماال پایان حیات 99:92-90:51 جلسه ششم

 اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید: -13

و بر اساس بازدوردهای ادذ یده از دانشجویا ،  5930مدرسجه تابسجتانی سجالمگ و دین در سجاب      موفق اولین دوره

به عمت آمده و در برنامه  5930، از اسجججفند 5936بینی اجرای مدارس تابسجججتانی در سجججاب م دمات طراحی و پیش

ارس تابستانی نیز با ریزی مدرذاری و برنامههای متعدد ج گ سجیاسجگ  منظور رردیدب نشجسجگ   5936عم یاتی سجاب  

ها، حضور اعضای تیم بررزاری مدارس و با هدایگ ریاسگ دانشکده سالمگ و دین تشکیت رردیدب از  مرات این نشسگ

 ریری و توافق نظر در دصور موارد زیر بود:تصمیم

 تعیین  ار وب برنامه -

 ت یه برنامه آموزیی -

 دهی تیم اساتید دورهسازما  -

مندا  از طریق طراحی و ارساب پوستر و اعالم یرایط رسجانی به عال ه ها، اطالعبا نزدیی یجد  به زما  اجرای برنامه 

ای  ه به این منظور آماده یججده بود، انجام یدب یجر گ در دوره، صجورت ررفگ و  بگ نام داوط با  از طریق سجامانه   

های مخت ف و م اطع تحصی ی های مخت ف ع وم پزیجکی در ریته ها، دانشججویانی از دانشجواه   بگ نام  نندرا  دوره

بودندب با توجه به  Ph.D اریجناسجی،  اریجناسی ارید، د تری عمومی، د تری تخصصی بالینی و د تری تخصصی    

ها، بر طبق سوابق مطالعاتی و سایر بندی دانشججویا  برای یجر گ در دوره  ها، اولویگمحدودیگ ظرفیگ پذیرش دوره

رها تعیین یججد و هماهنوی الزم برای حضججور افراد منتخچ در مدارس تابسججتانی انجام رردیدب برای این منظور، پارامت
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ها رروه ت ورامی ویژه هر یی از مدارس تشججکیت و ارتباط بین بررزار  نندرا  و یججر گ  نندرا  تا زما  اتمام دوره

 بر رار یدب  

 بررزاری دوره -

 های از پیش تعیین یده بررزار یدببر طبق برنامه 5936 مدارس تابستانی سالمگ و دین ساب

 ارزیابی نتایج   -

سجؤاب از دانشجججویا  یججر گ  ننده مورد   59سججؤاب و محتوای دوره را با  6این نظرسجنجی،  الچ بررزاری دوره را با  

دهنده رضایگ ایشا  در هر دو  سمگ بودب در بخش سؤاالت بندی نظرات دانشججویا  نشجا   سجؤاب  رار داد  ه جمع 

سججبگ به رفتار و بردورد تیم بررزار  ننده دوره ابراز مندی، نها، باالترین سججطح رضججایگمربوط به  الچ بررزاری دوره

یجده بود و  مترین نمره به بازدیدهای جانبی ادتصار یافته بودب در بخش محتوایی نیز، دانشجویا ،  ضاوت دود را  

در دصجور مواردی همچو   ضجرورت و اهمیگ طرح مبحس، انطباق مباحس با عنوا  اعالم یده، میزا  تأ یررذاری   

ای، انطباق مباحس با نیازهای ع می حاب و آینده ریتههای میا بخشجی ج گ فعالیگ روند مطالعاتی و انویزهبحس در 

درصدی ایشا   35مندی های آتی بیا  دایتند  ه از رضایگدانشججویا  و نیز لزوم رنجانده ید  این درس در دوره 

ات دیوری نیز ایاره  رده بودند از جم ه: ابراز حکایگ دایجگب دانشججویا ، در پاسجخ به سجؤاب باز نظرسجنجی، به نک     

های غیر حضججوری، تمر ز بیشججتر بر  ارهای رروهی و ها، بررزاری دورهمندی به تداوم و اسججتمرار بررزاری دورهعال ه

 برانویزبادتصار زما  بیشتر برای پردادتن به مباحس  الش

 

یل سازي، چگونگي تجزیه و تحلنویسید )آمارهشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي ب -14

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

Holistic view of man and everything relevant to him including health has made it 

inevitable to take into account many different topics in health-related studies. Religion 

is among the most outstanding issues related to health and medicine, and the influence 

of religion and spirituality on health and medicine, has urged the scholars and leading 

researchers to define the spiritual dimension of life besides its bio-psycho-social 

dimensions. It is believed that spirituality and religion are responsible not only for the 

spiritual dimension of health, but the other dimensions as well. Due to this importance, 

it seems necessary to accommodate religion and spirituality-related materials in medical 

education. This is done in medical schools in different countries including more than 

75% of medical schools in U.S. In Iran, unfortunately, no relevant course is found in 

the curricula. On the other hand, the curriculum overload and the lengthy process of 

curriculum change leave no space to much success for efforts in this area. So, short 

courses can be appropriate alternatives to facilitate an understanding of the issue for the 

students, who are future practitioners, instructors, and researchers. Health and religion 

summer schools were held to meet the above-mentioned purposes. The first summer 

school on health and religion was held in August 2016 as a 4 day course in which 
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students from more than 10 medical universities participated. Different topics were 

addressed at the first summer school of health and religion including medical ethics, 

health and medicine in Islamic religious literature (Quran and Hadiths), philosophy of 

medicine and medical jurisprudence. The participants, though declaring a high degree 

of satisfaction, had some comments on the course, among which the most prominent 

was a critic of short time for deep and thorough discussion of the topics. These 

comments lead to trying to design the new courses with more details and in a specialized 

framework. 

The second stage of summer schools in health and religion were held in August 2017. 

They were designed and implemented in three independent but relevant subjects 

including "Philosophy of Medicine", "Quran and Hadith in Health Sciences", and 

"Medical Ethics". Each school was planned as a three days course, being held in the 

second half of three consecutive weeks. The teachers of the courses were invited 

professors from different universities and religious seminaries. More than 25 students 

in every course and a total of more than 50 students from different universities of 

medical sciences participated in these courses. They took part in different seminars and 

workshops, and visited some religious and cultural places of Qom city. The attendants' 

opinions, gained by questionnaire and interviews, showed an acceptable satisfaction 

and some solutions to improve the forthcoming programs. 

 

را  قرار گرفته شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفي شده و یا مورر نقد -15 

 ذتر تنید.

 رسانی پیش و حین بررزاری مدارس تابستانی:اطالع -5

های اداری به   یه بررزاری مدارس تابسججتانی سججالمگ و دین پیش از بررزاری به طرق مخت ف از جم ه ارسججاب نامه 

یدب مندا  رسآراهی عال هها به های مخت ف اینترنتی و دبررزاریهای ع وم پزیکی و نیز درج دبر در سایگدانشجواه 

، دانشججواهی، اسججتانی و م ی های درو و سججایر رسججانه  سججایگ دانشججکده نیز از طریق وب مراحت مخت ف این رویداد

 رسانی یدب اطالع

 ارائه رزارش به مسؤولین دانشواه و وزارت متبوع: -2

پس از عاونگ محترم آموزیی، ویژه مضجمن ارائه رزارش به صجورت رسجمی و غیر رسجمی به مسجؤولین دانشجواهی به      

 ارساب رردیدب م امات وزارتی مربوطه ج گ استحضار ها رزارشبررزاری دوره

 های اجتماعی:تعامت در یبکه -9

عالوه بر دایر بود  رروه ت ورامی مختص هر مدرسجججه تابسجججتانی ج گ بر راری تعامالت بین دانشججججویا  و بررزار  

های سایر رروهدر مطرح یجده  مطالچ  ، تصجاویر و بردی از انتشجار ادبار ا دام به  ها و انعکاس رویدادها، نندرا  دوره

 ب  مندا  و افراد مرتبط با این حوزه صورت ررفگت ورامی دانشجویا ، اساتید و سایر عال ه
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 ای:تولید محتوای  ندرسانه -4

ه ب ا ای و آماده نمود  آنندرسانهمحتوای مدارس تابسجتانی به صجورت    تدوین ها و ت یه و تصجویربرداری  امت دوره 

 بانجام ررفگها مندا  اعم از حاضرا  و سایرا  و تولید فی م مستند از بررزاری دورهعرضه به   یه عال ه منظور

 های تخصصی:ارائه رزارش در نشسگ -0

اندیشجی اعضجای هیأت ع می دانشواه با اساتید دانشواه  رآ  و   در ج سجه هم  بررزاری مدارس تابسجتانی ارائه رزارش 

های دوره رسججانی به حاضججرا  در دصججور   یات و اهداف و برنامهحدیس نیز از جم ه مواردی بود  ه طی آ ، آراهی

اه نیز به منظور همچنین، ارائه رزارش و ن د و بررسجی دوره در ج سجه یورای آموزیی دانشکده و دانشو  ارائه رردیدب 

 های آتی انجام یدبنظرا  در راستای ارت ای دورههای صاحچریری از دیدراهب ره

 ارائه نظرات یر گ  نندرا : -6

ا های دود ردر ج سجه ادتتامیه هر یی از مدارس تابسجتانی، یجر گ  نندرا  فرصجگ دایتند ن طه نظرات و دیدراه    

های آتی، مورد توجه  رار های احتمالی و ب بود  می و  یفی برنامهییبیجا   ننجد  جه این نظرات، برای رفع نارسجججا   

 دواهد ررفگب  

 ارائه تجربه بررزاری دوره در همایش پژوهشی دانشجویی دانشواه: -7

تجربه بررزاری دوره در همایش پژوهشجی سالیانه دانشجویا  دانشواه ع وم پزیکی  م ارائه و دالصه م اله در  تابچه  

 ت همایش مذ ور درج رردیدبدالصه م اال

 بررزاری ج سه ن د و بررسی با حضور مجریا  و همکارا  دوره: -8

های بررزار یده و  ند و بالفاصج ه پس از اتمام مدارس تابسجتانی، ج سجه ن د و بررسجی در دصجور دوره     همچنین، 

وب برنامه را با دیججواری مواجه هایی  ه اجرای مط  و  بررزاری از حیس محتوا و  الچ و نیز بررسججی موانع و  الش

برداری دواهند بود، بررزار یدب در های آتی،  ابت ب ره ردند و نیز ارزیابی و مرور تجاربی  ه در بررزاری مط وب دوره

 های بررزاری یده به یرح زیر انجام ررفگ:ها مشار گ دایتند، ارزیابی دورهاین ج سه  ه   یه عوامت بررزاری دوره

 ها توسط مدیر دوره مربوطه وت و ضعف هر یی از دورهبیا  ن اط  -

 بحس و رفتوو درباره  مّ و  یف دوره مورد بحس توسط سایر حضار -

 ها و مشکالت و نوا ص موجود در اجرای دورهیناسایی  الش -

 بررسی میزا  انطباق دوره بررزار یده با برنامه اولیه -

یا  به صجورت یفاهی در مراسم ادتتامیه و به صورت  های ارائه یجده توسجط دانشججو   مرور نظرات و دیدراه -

 های نظرسنجیمکتوب در برره

ها برای اجرای ب تر بررسجی راهکارهای اجرایی نمود  پیشجن ادها و به حدا ت رسجاند  مشجکالت و نارسایی     -

 های آتیدوره

 بایندبدارا می های جدارانهاندازی دورههای موضوعی دیوری  ه ظرفیگ الزم را برای راهبررسی زمینه -
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نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  -16

 برا بنویسید

سججنجش موف یگ هر فعالیتی بسججته به سججنجش میزا  دسججتیابی آ  به اهداف مورد نظر اسججگب بدی ی اسججگ اهداف  

مدت و ب ندمدت مورد توجه  رار داد و سنجش میزا  موف یگ با توجه به یا مدت، مهای  وتاهآموزیی را باید در افق

های اندازهای فوق، متفاوت دواهد بودب سجججنجش موف یگ دوره در  وتاه مدت، از طریق توزیع بررههر یی از  شجججم

مندی رضایگهای یر گ  نندرا  صورت ررفگ  ه با توجه به نتایج به دسگ آمده، از آوری دیدراهنظرسنجی و جمع

 درصدی ایشا  از دوره بررزار یده حکایگ دایگب 35

مندی و فعالیگ دانشجویا  بدی ی اسجگ آنچه م م اسگ اهداف غایی و ب ندمدت بررزاری دوره اسگ  ه ناظر بر عال ه 

ب دایگ،  هایهایی اسگ  ه در آینده در زمینههای آ  در ایفای ن شای و استفاده از ظرفیگریجته در این حوزه میا 

درمجا ، آموزش، پژوهش و مجدیریجگ نظام سجججالمگ بر ع ده دواهند ررفگ و لذا،  ارزیابی اهداف ب ندمدت دوره در    

بخش پیامدها و تأ یرات آ ، نیازمند رذیگ زما  اسگ و امید اسگ  ه این هدف، به دوبی مح ق ررددب با این حاب، 

های مرتبط با سالمگ و دین ا  در زمینه مشار گ در فعالیگآنچه مشج ود اسگ، تحرب و انویزه  ابت توجه دانشجوی 

های بحس و رفتوو و های مخت ف از جم ه حضور فعاب در این دوره، فعالیگ در فضای مجازی و رروهاسگ  ه در  الچ

رردد و این امر، امیدواری به  مردهی این های مرتبط اسجگ  ه در جای جای  شور تشکیت می ها و همایشنشجسجگ  

ریری از این منبع پربر گ را در پاسججخوویی به نیازهای ها و پیوند ع وم سججالمگ با ع وم و معارف دینی و ب رهلیگفعا

های دینی اسالم را در پی حاب و آینده حوزه سالمگ و به ویژه در ارت ا، اصالح و ب بود سبی زندری متناسچ با آموزه

 دایته بایدب

 

 سطح نوآوري -17

  آموزیی برای اولین بارصورت ررفته اسگبدر سطح رروه 

 در سطح دانشکده برای اولین بارصورت ررفته اسگب 

 در سطح دانشواه برای اولین بارصورت ررفته اسگب 

 در سطح  شور برای اولین بارصورت ررفته اسگب 
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  (2سالمت و دین )پیوست شماره پوستر برگزاری دومین دوره مدارس تابستانی 

 شماره  ها )پیوستهای اطالعاتی سایر دانشگاهرسانی برگزاری مدارس تابستانی سالمت و دین در پایگاهاطالع

 (5و  4و  9

  (1خبر برگزاری مدارس تابستانی سالمت و دین در خبرگزاری ایرنا )پیوست شماره 

 (7گزاری ایسنا )پیوست شماره خبر برگزاری مدارس تابستانی سالمت و دین در خبر 

  (8خبر برگزاری مدارس تابستانی سالمت و دین در خبرگزاری فارس )پیوست شماره 
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  (3خبر برگزاری مدارس تابستانی سالمت و دین در خبرگزاری جمهوری اسالمی )پیوست شماره 

  (61خالصه مقاله ارائه شده در همایش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم )پیوست شماره 
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 عنوان  فارسي:  -1

 ریته پزیکی  دانشجویا  طراحی، اجرا و ارزییابی روش مدب سازی اعضای بد  در آموزش درس آناتومی 

 

 عنوان  انگلیسي : -2

Designing, performing and evaluating of body modeling method in learning of Anatomy lesson 
of medical students 

 

 

 حیطه نوآوري  را عالمت بزنید:     -3

 تدوین برنامه و بازنوری برنامه های آموزیی □
روی ا و تکنیی های آموزیی 
 سنجش و ارزییابی و ا ربخشی آموزیی □
 مرجعیگ ، رهبری  و مدیریگ آموزیی □
 مشاوره و راهنمائی و فعالیت ای فرهنوی و امور تربیتی و اجتماعی  □
 آموزییمحصوالت  □

 

 نام صاحبان فعالیت نوآورانه: -4

نووام و نووام  

 خانوادگی

سووموت در این  

 فعالیت

 امضاء میزان مشاركت نوع همکاری درجه دانشگاهی

   40% طراحی و اجرا  استادیار مجری افسانه مافی

   90% طراحی و اجرا  استادیار مجری عباس م دم

   55% اجرا همکاری در  دانشجوی پزیکی همکار نی وفر م دم

   55% همکاری در اجرا  دانشجوی پزیکی همکار نررس    ر

  

 محل انجام فعالیت:  -5

 دانشواه ع وم پزیکی و ددمات ب دایتی درمانی  م دانشگاه:

 پزیکی  دانشکده:

 / پزیکیع وم تشریح گروه/رشته:

 د تری حرفه ای مقطع تحصیلی:

 مدت زمان اجرا :  -6

  5939ب من ماه  تاریخ شروع:

 تا نو  تاریخ پایان:
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 هدف تلي: -7

  ریته پزیکی یادریری دانشجویا  آناتومی با روش مدب سازی اعضا  بد ، بر  آموزشارزیابی ا ر 

 اختصاصي:/ اهداف ویژه  -8

 بد  بر میانوین نمرات ارزییابی دانشجویا  اعضا   یبا روش مدب ساز یا ر آموزش آناتوم یابیارز 

 

 بیان مسئله )ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنید (  -3

دانش، آراهی، می  ویججد تا آموزش  ب(0-5)آمودتوا  اسججگدر دانشروبه افزایش منظور از آموزش، ایجاد تغییرات مناسججچ و 

های ای، توسجججعه م ارتهای حرفهریجججد یجججایسجججتوی ب(8-6)یادریرنده را افزایش دهد ای و یجججغ یهای فنی و حرفهم ارت

برای رسید  به  نین  ب(3)اسگاز اهداف اصج ی ریجته پزیجکی بویژه درس آناتومی    رشجایی و  ارآمدی  ألهریری، مسج تصجمیم 

هدفی نیاز به سیستم آموزیی  ام ی اسگ  ه بتواند ضمن استفاده از مزایای روش سنتی ، معایچ آ  را رفع و با روی ای نوین 

 ارت ا  یافته به یفیگ آموزش سججیسجتمی اسججگ  ه در آ    ،سجیسججتم آموزیجی  امت و جامع   ب(52-55)آموزیجی ت فیق نمایید 

ما و دیور  شورها  در  شور یکی از روش های سجنتتی مرسوم  سجخنرانی  ب(50-59) ند می  یتعام طوالنی و ،یادریری فعاب

ب بنابراین نیاز به روش هایی  ه  (58-56)یوددرصد آموزش های ارائه یده فراموش می 85، حدود اسگ در این روش آموزیی

 اعسب رویججی اسججگ  ه می تواند همراه با سججخنرانی تمرین ببتواند یاد ررفته ها را ماندرار تر سججازد ضججروری به نظر می رسججد

های ع وم پزیکی در دانشواهامروزه ب  (53)ایجاد ند افزایش انویزه دانشججویا  یجده و نسبگ به روش سخنرانی تأ یر بیشتری  

ت به همین دلی بدارداولویگ  ابزارمبانی آموزش همواره روش بر  ولی در یافته اسجگ ایرا ، اسجتفاده از یججبکه اینترنگ رسججترش  

  ب(25, 25)اسگابزار بجای روش آموزیی، محدود بوده  استفاده از این

)هزینه  ند ده  اسججتفاده از جسججد  ه نیازمند  به منظور افزایش درب دانشجججویا  از آناتومی، روش های مخت فی وجود دارد

 می بایدب از  مشجکالت اعت ادی، یرعی و ب دایتی( و موالی )هزینه های بسیار باالی درید(  ،م یو  تومانی ت یه وآماده سجازی 

سجوی دیور بسیاری از سادتارهای آناتومی بر روی موالی طراحی نشده اسگ و یا اینکه  ابت طراحی نیسگ و همچنین دی ی از  

ر درب آناتومی این  سمگ ها با مشکت مواجه سجادتارها بر روی جسجد  ابت تشجریح و نمایش نیسجگب در نتیجه دانشجویا  د    

 هستندب

 از طرفی ج گ دایته بایدب لذا ارائه نوآورانه درس توسط مدرس می تواند ن ش م می در یادریری و افزایش عال ه دانشجویا 

 فوق، در طراحیدیداری، ینیداری و ببب( اسگب با توجه به مطالچ المسجه  افزایش یادریری نیاز به درریر نمود  حواس مخت ف )

جویا  با تا دانش اسجتفاده ید  و  ماندراری دانسجته ها  این فرایند از یی تکنیی یادریری تعام ی، برای تسجریع آموزش آناتومی  

ا ر ا تبرآ  یدیم  اسجتفاده از دانسته های دود و  وه دال یگ بتوانند مدب آناتومی سادتما  های بد  را بسازندب در این فرآیند 

 نیمب  ارزیابیدانشواه ع وم پزیکی  م را  پزیکی یادریری دانشجویا  آناتومی با روش مدب سازی اعضائ بد ، بر  آموزش

 

 مرور تجربیات و شواهد خارجي ) باذتررفرانس ( -11

نوالف اری و همکارانش با  ه  مطالعه ایاین روش را بکار برده بایججند یافگ نشججدب در  "در حد دسججترسججی مطالعه ای  ه صججرفا

ام انج  "تأ یر دو روش آموزش الکترونیی و سجخنرانی بر یادریری درس ب دایجگ مادر و  ودب دانشججویا  پرستاری   "عنوا  

این پزوهش بیا  می  ند  ه روش سنتی با وجود ب (22)دانستندتر میتأ یر روش آموزیجی سجنتی بر یادریری را مناسچ  دادند 

م ایسجججه تأ یر دو روش آموزش "باعنوا   2555دیوری  ه توسجججط داتونی در سجججاب معایچ، داری مزیگ هسجججگب در مطالعه 

 یدانجام داد به این نتیجه رس  "الکترونیکی و آموزش سجنتی بر میزا  آراهی پرستارا  در دصور بیماری آنف وانزای پرندرا  

http://www.ijme.ir/browse.php?a_id=753&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://www.ijme.ir/browse.php?a_id=753&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://www.ijme.ir/browse.php?a_id=753&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
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زی مناسبی برای بازآمو ابزارتواند  ه اسجتفاده از روش آموزش الکترونیکی به عنوا  جایوزین یا مکمت روش آموزش سنتی، می 

 (29)پرستارا  باید

بعدی بر آموزش پزیکی  9با هدف بررسی ا ربخشی مدب ررافیکی  امپیوتری 2552در پژوهشی  ه باتولوا و همکارا  در ساب 

ع وم پزیکی مغولستا   انجام دادند به این نتیجه رسیدند  ه میزا  یادریری  دانشجوی پزیکی ساب اوب دانشواه555بر روی 

بعدی  امپیوتری اسجتفاده  ردند نسبگ به دانشجویانی  ه از  تاب و تصاویر دو بعدی برای یاددریری   9دانشججویانی  ه مدب  

ابزار سه بعدی »با عنوا   2555اب همچنین در م اله ای  ه اسجتویز و همکارا  در سج   (p=0.001)ب ره ررفتند بیشجتر اسجگب  

دانشججوی سجاب اوب پزیجکی دانشواه     555منتشجر یجد به وسجی ه ی آزمایشجی  ه بر روی     « جدید برای آموزش نوروآناتومی

بوسجتو  انجام ید نشا  داده ید  ه نمرات دانشجویانی  ه از مدب های سه بعدی برای آموزش نوروآناتومی استفاده می  نند  

 (24) اری بیشتر از نمرات دانشجویانی اسگ  ه نوروآناتومی را با  می م اطع دوبعدی می آموزندببه طور معنی د

ب بود بخشید  به یادریری آناتومی استخوا  تمپوراب با استفاده »و همکارا  با عنوا    (VENAIL )نتایجی  ه در مطالعه ونایت

فرانسه به دسگ آمد نیز  هیمونپ دانشججوی دانشجواه    542روی  بر 2558و  2557در سجاب های  «بعدی  9از تصجاویر نرم افزار  

 بخشججدب نشججا  داد  ه آموزش سججه بعدی آناتومی با  می نرم افزار  نمرات آناتومی دانشجججویا  را به میزا  زیادی ب بود می 

(p<0.001) (25هم  نین وا نش دانشجویا  نسبگ به یادریری و  اربر پسند بود  برنامه بسیار م بگ رزارش یدب) 

آیا وا عیگ » با هدف ف مید  این موضوع  ه  2556و همکارا  در ساب    (Nicholson)مطالعه ی دیوری توسجط نیک سجو    

دانشجوی پزیکی دانشواه ع وم  07ن مطالعه  ه بر روی انجام یجد ب در ای «مجازی می تواند آموزش آناتومی را ب بود ببخشجد؟ 

سجوالی  ه از روابط سه بعدی در روش میانی و داد ی   50پزیجکی اوررا  آمریکا انجام یجد و در پایا  دانشججویا  به آزمونی    

مجازی برای  طراحی یججده بود پاسججخ دادندب  نتایج به دسججگ آمده نشججا  داد  ه نمرات دانشجججویانی  ه از برنامه های وا عیگ

 (26) .ب بود بخشید  به تجسم سه بعدی دود استفاده  ردند به یکت معنا داری ب تر از سایر دانشجویا  اسگ

 

مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآوري رر رانشگاه و تشور بطور  -11

 تامل با ذتر رفرانس ذتر شور(

 روش آناتومی یادریری بر ابتکاری بعدی سه مدب تأ یر با هدف بررسی5986سجاب  در پژوهشجی  ه دویجو تی و اسجمی  در    

ع وم پزیکی ارتش جم وری اسالمی ایرا    انجام  میانی بر روی دانشججویا   پزیجکی ساب دوم و پرستاری ساب اوب  دانشواه  

ره پیش آزمو  و پس آزمو  به روش اسگ و م ایسه نم بوده دادند به این نتیجه رسجیدند  ه نشجا  داد  مدب سه بعدی  مؤ ر  

t-test ادتالف معنا دار آماری نشا  داد(p=0.000) با م ایسه در روش میانی آناتومی یادریری در داری معنی ادتالف ولی 

 آناتومی درس اساتید ی استفاده تا یر( هم  نین در مطالعه ای  ه رضایی و همکارا  بر روی 27) .نشد مشاهده رایج آموزش

انجام دادند به این نتیجه رسیدند  ه  5935ساب سمنا  پزیکی ع وم دانشواه . دانشجویا دیدراه از آموزیی،  می وسجایت  از

(  مترین 559/5(  بیشججترین و ب ره ریری از فی م های آموزیججی )با انحراف معیار  243/5اط س )با انحراف معیار  از اسججتفاده

( و استفاده 943/5این وجود استفاده ی اساتید از موالی ها مو رترین )با انحراف معیار   اربرد را توسط اساتید آناتومی دایگب با

 (28( ابزار در یادریری درس آناتومی از دیدراه دانشجویا  بودب)238/5از وایگ بورد ضعیف ترین )با انحراف معیار 

ارت ا   یفیگ آموزش آناتومی دانشججججویا  ن ش آناتومی ترسجججیمی در »نتجایجی  جه در مطجالعه یع وبی و همکارا  با عنوا     

نفر از دانشجویا  پرستاری ،مامایی و   985به صورت نیمه تجربی و بر روی « پرسجتاری ، مامایی و پیرا پزیجکی یجرق ریال     

به دسججگ آمد نشججا  داد  ه تدریس به  می ترسججیم در یادریری درس آناتومی   35-83پیرا پزیججکی لنورود در سججاب های  

 (29و ا  ریگ دانشجویا  از این ییوه تدریس رضایگ دایتندب) (p=0.0371)به طور معنی دار مو ر بوده  دانشجویا 

 پزیکی دانشجویا  دیدراه از آناتومی درس یادریری بر مؤ ر در مطالعه ای  ه م رع ی زاده و همکارا  با هدف  بررسی عوامت

  ارورزی و باالتر(، ارآموزی یا   ارم پایه)ترم ع وم م طع پزیکی دانشجویا  از نفر 113 روی بر م طعی توصجیفی  صجورت  به

 وسایت  ارریری به و تدریس جدید ه ای ییو از استفاده دانشجویا  ع یده به 5932سجمنا  در سجاب   پزیجکی  ع وم دانشجواه 
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 بیا  همراه به   ینیی، در آناتومی دانش اهمیگ بیا  آناتومی، عم ی و تئوری همزما  مطالچ آموزش متنوع، آموزیججی  می

 (30) .دارد آناتومی یادریری درس در را تأ یررذاری یترین بی استاد دوب

 

شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید ) آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیت و  -12

 تطبیق متدولوژي ، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید (

 پس از طراحی دورهرائه یی روش آموزیججی نوین در زمینه آموزش پویای درس آناتومی انجام ررفگب فرآیند حاضججر به منظور ا

بررسی و با هم سازی ورروه طراحی تصویر + مدب سازی  ه یاهد،رروه مدبرروسه رروه یامت  ،آموزش، در یی مطالعه تجربی

 یانیم حفره روش "دادندب ابتدا مبحستشکیت می  مب جامعه پژوهش را دانشجویا  پزیکی دانشواه ع وم پزیکی ندم ایسه ید

تاب و  الس درس و  یسججادتار رو یبا طراح یبه صججورت  تئور وانتخاب  ند،یفرآ یتوسججط مجر "مرتبط با آ  یو سججادتار ها

 آموزش داده یدب ،نگیبا استفاده از پاورپو ریتصاو شینما

فعاب بود  یادریرنده )دانشجججو محوری(، تمر ز بر روی اطالعات می توا  به مدب سججازی از مزایای آموزش به روش طراحی و  

امکا  سجادگ مرور و تمرین سادتما  های بد  در هر زما  و هر مکا  ایاره  رد ه می   م م و رذر از اطالعات غیر ضجروری، 

زش هدف اصججج ی آمو ر ریردب را توجهانویزه فراریرا  در این رروه، مورد ایجاد  ننده تواند به عنوا  ت ویگ  ننده یادریری و 

ع وم پزیججکی، تربیگ نیروی انسججانی  ارآمد در دانشججواه ها می بایججد ه  بتوانند با آمادری  امت از نظر دانش و م ارت، انجام  

وظیفه نمایندب به همین دلیت الزم اسجگ از ابزار و روی ای مو ر در آموزش دانشجویا  به ویژه واحد های عم ی استفاده ررددب  

آیند در راستای تربیگ فراریرا ، منطبق با سیاسگ بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریگ ررای برنامه آموزش عالی این فر

های ای، توسججعه م ارتهای حرفهریججد یججایسججتوی سججالمگ وزارت ب دایججگ و درما   شججور بوده و می تواند عام ی مو ر بر  

 پزیکا  بایدبرشایی مسأله و ریریتصمیم

 

 اجرا و ارزشیابی 

 ت سیم  آموزش عم یج گ  به صجورت  امالً تصادفی به سه رروه  توسجط نماینده ی  الس   دانشججویا   ج گ اجرای فرآیند،

مرتبط با عم ی آموزش متداوب   دود یجججر گ  ردندب  ابتدا یرروه مطابق برنامه آموزش دانشجججکده در  الس عم  هر ندبیججد 

بعد از آموزش  ،یمرتبط با مبحس ررفگب رروه مدب سازعم ی روه یاهد تن ا آموزش متداوب افراد داده یدب ر یمبحس به تمام

حفره  ریابتدا تصو عم ی،بعد از آموزش متداوب  ،یو مدب ساز یحرا سجادتندب رروه طرا  یانیمدب حفره روش م عم ی، متداوب 

ی در تمام رروه ها  بت از آموزش متداوب  را سجججادتند بدر  الس عم  یانیمدب حفره روش م سجججپس و یرا طراح یانیروش م

 بمدآآزمو  به منظور ارزییابی اولیه به عمت آمدب پس از آموزش نیزآزمو  ن ایی ج گ ارزییابی  از تمام رروه ها به عمت پیش

آنالیز یجدندب بعد از بررسی توزیع طبیعی داده ها با   25نسجخه   ssssداده های به دسجگ آمده با اسجتفاده از برنامه نرم افزاری   

 استفاده از  ولمورراف اسمیرنوف از آنالیز واریانس یی طرفه برای م ایسه میانوین نمرات بین سه رروه استفاده یدب   

 نمرات دار آماری ندایجججگب میانوینوه با انجام آنالیز واریانس یی طرفه، ادتالف معنیآزمو  در سجججه ررنمرات پیش میانوین

   بدار آماری را نشا  دادآزمو  در سه رروه با انجام آنالیز واریانس یی طرفه، ادتالف معنیپس

 

یل لشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را  به انگلیسي بنویسید ) آماره سازي، چگونگي تجزیه و تح -13

 موقعیت و تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید (

The present process was conducted to provide a modern educational method for the active 
learning of the anatomy course. After designing the training course, in an experimental study, 
three groups including control group, modeling group, and drawing+ modeling group were 
compared. The research population consisted of medical students of Qom University of 
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Medical Sciences. Initially, the topic of "middle ear cavity and related structures" was selected 
by the processor. The topic was taught theoretically by drawing of the structure on the 
classroom board and the display images by PowerPoint. then, students were randomly 
divided into three groups for practical training by the representative of the class. each group 
participated in a practical class in accordance with the school curriculum and was given a 
common practical training related to the topic to all individuals. The control group received 
the only common education. In the modeling group, after common education, the middle ear 
cavity was built. In the drawing and modeling group, after common education, the middle ear 
cavity was drawn initially and then the model was built. Before the practical education, the 
students were examined. After the practical education, the students were examined again. 
The data were analyzed statistically by the statistical package for social studies (SPSS) version 
20 (SPSS Inc. USA). All values were expressed as mean ± SD.   After checking the normal 
distribution of data with One Sample Kolmogorov- Smirnov Test, one-way analysis of variance 
(ANOVA), for comparison of mean values of scores among groups. A value of P<0.05 was 
considered as significant. The results were compared statistically with corresponding control. 
According to our results, The mean value of the scores in pretest showed no significant 
difference between control, modeling and drawing + modeling groups.  
But, there was a significant increase (~29%) in mean value of the scores in drawing + modeling 
group compared with control group (P=0.001) in posttest  In the present study, the drawing 
+ modeling group passed the exam with the highest score and the control group received the 
lowest score in the posttest. Our findings indicated a beneficial effect of drawing + modeling 
on learning. The main goal of medical science education is to train effective staff in 
universities so that they can complete the task of knowledge and skills. for this reason, it is 
necessary to use effective tools and methods in teaching students, especially practical units. 
this process is in line with the training of learners in accordance with the strategic 
development policy, purposeful, and mission-oriented development of the HEI program of 
the Ministry of Health and can be an effective factor in the growth of professional 
competencies, the development of decision-making skills and problem solving of physicians. 
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 را ذتر تنید.

 خش موارد نیت را ن ر نید:توجه: در این ب

 بررزاری دوره های آموزیی در ج گ انت اب نوآوری 

 پذیرش در  نوره ها و جشنواره ها 

  ییوه های نشر نوآوری اعم ازCDپاورپوینگ / م االت داد ی یا دارجی/تارنما/ تاب/ راهنما / 

 یواهد تعمیم نوآوری در اما ن دیور و نتایج آن ا 

 ریا  یا فراریرا ن د دبررا / همکارا  /مشت 

 ه درآ  اعضججا  هیات ع می رروه ای آناتومی، در دانشججکده پزیججکی آموزیججی مذ ور در ج سججه ای فرایند  از حاصججت نتایج

فیزیولویی، فیزیی پزیجکی، میکروبیولویی، دانشججویا  پزیجکی درریر در فرآیند و دانشجویا  ترم های باالتر پزیکی حضور    

انت ادات و  و دایججتندآموزیججی فرایند   نتایج به نظرم بگ نسججبگ ب همکارا رسججی  رار ررفگدایججتند ارائه و مورد ن د و بر

 راهوشا بودبدود را مطرح نمودند  ه پیشن ادات 
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نتایج حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست  -15

 یابد را بنوییسد 

 را ذكركنید:توجه: در این بخش موارد ذیل 

  یواهد دستیابی به اهداف  برای هریی از اهداف ویژه به تفکیی 

  میزا  رضایتمندی فراریرا /مشتریا 

 ت اط  وت و ضعف و پیشن ادات برای آینده 

در پیش آزمو  به عمت آمده از دانشججویا  میانوین نمرات سه رروه تفاوت معنی دار ندایگ  ه نشا  می دهد هر سه رروه از  

 آمودته ها در سطح یکسانی  رار دارندبنظر 

 
 

 مدب و در پس آزمو  به عمت آمده از دانشجججویا  میانوین نمرات سججه رروه تفاوت معنی دار دایججگب رروه آموزش طراحی   

ها  سججچ  ردندب میانوین سججازی، حائز باالترین نمره در آزمو  یججد و رروه آموزش یججاهد، پایین ترین نمره را در این آزمو  

   را نشا  می دهدب 555=بPسازی در م ایسه با رروه یاهد  ادتالف معنی دار با  مدب و ات رروه آموزش طراحینمر

 
 تواندمی این روش لذا .دهدمی نشا  را دانشجویا  یادریریروش طراحی ومدب سجازی بر  ا ربخشجی اجرای   پژوهش این نتایج

 مؤ ر بایدب دانشجویا عم ی  آموزش ارت ای و به تبع آ  درفراریرا   یادریری ارت ای  ج گ در اساتید رشای راه
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 یادریریآناتومی با روش مدب سجازی اعضائ بد ، بر   آموزشبا توجه به این  ه هدف از انجام این فرایند آموزیجی، ارزیابی ا ر  

 ابراز نمودند  ه ن اییدرصجددانشججویا  از روش استفاده یده رضایگ دایته و    20/35بود، نتایج نشجا  داد  ه    دانشججویا   

 بطور مو ری به یادریری آنا   می نموده اسگب   شید  و مدب سازی

 نقاط قوت 

 : رد ایاره زیر موارد به توا  می آموزیی روش این توجه  ابت و برجسته ن اط از

 عم ی آموزش پویایی

 افزایش انویزه یادریری دانشجویا 

 افزایش م ارت درب یده دانشجویا 

 عال ه به یادریری دانشجویا افزایش 

 ب بود  یفی سطح یادریری دانشجویا  

 تس یت فرآیند تدریس

 سدر  الس در دانشجویا  تمر زافزایش 

 افزایش رضایتمندی

 ارزا   یمگ بود  روش آموزش

 

 نقاط ضعف و پیشنهارات:  -16

برای  رابه روش مدب سازی   ار امکا   ه بایجد  می مطالچ آ  زیاد بسجیار  حجم یجود  می دیدهآناتومی  درس در  ه مشجک ی 

  الس بین در نا به هنوام و زیاد تعطیالت ها و  الس زما  محدودیگ ایرا ، های دانشججواه درب نماید محدود میتمام مباحس 

 تمعض مسأله این و بوده  الس رسانید  به پایا  محور برایآموزش با موالی و به صورت استاد  روش عامت استفاده استاد از ها

این روش اجرای ج گ فراهم  رد  یرایط   رو این از ب ند می  م رنگ را مدر  های از روش اسجتفاده  امکا   ه اسجگ  بزرری

 ضروری به نظر می رسدب

 

 سطح نوآوري  -17

 در سطح رروه آموزیی برای اولین بار صورت ررفته اسگ ب 

 در سطح دانشکده برای اولین بار صورت ررفته اسگ ب 

 دانشواه برای اولین بار صورت ررفته اسگ ب در سطح 

 در سطح  شور برای اولین بار صورت ررفته اسگ ب 

 در دنیا برای اولین بار صورت ررفته اسگ ب 

ر در دیو به عنوا  الوویی مناسججچآموزیججی پیشججن اد می رردد  ه این روش آموزیججی   با توجه به موف یگ آمیز بود  فرایند

د زیرا  ه موجچ افزایش  توانمندی دانشجویا  و ارت ای سطح آموزیی پزیکی  شور مورد استفاده  رار ریرهای ع وم دانشجواه 

 .می یود

 

الزم اسججگ مجموعه ایی ازمسججتندات ، فی م و بببببمرتبط با فرایند  ه ارزیابی وا عی آ  را ممکن می  ند بصججورت فایت   توجه :

اره  شوری ارساب یودب این مجموعه باید حاوی اطالعاتی باید  ه امکا  اجرای ت یه  و ب مراه فرم دردواسجگ ارزییابی جشنو 

این فعالیگ را توسط سایر افراد در مرا ز دیور فراهم نماید) م ال در حیطه تدوین و بازنوری برنامه حدا ت باید  وریکولوم  امت 

 ضمیمه باید(ب
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  عنوان فارسي: -1

  م یپزیک ع وم دانشواه یپزیک اوب ساب ا یدانشجو یبرا زودرس ینیبال مواج ه برنامه یاجرا و یطراح

 :انگلیسيعنوان  -2

 

 حیطه نوآوري:  -3

 
 تدوین و بازنوری برنامه های آموزیی  

یادریری یاددهی و  

(ع می و برنامه ارزییابی آموزیی )دانشجو، هیات 

مدیریگ و رهبری آموزیی  

یادریری الکترونیکی  

 

ه اولین نفر بفعالیت مورر نظر را ذتر نمایید. )نوع و میزان مشاارتت هر ی  از ایشان رر  نام همكاران،  -4

 رریف قابل افزایش است(. –مي شور   مجریان محسوبعنوان نماینده 

نوع  میزان مشاركت امضاء

 همکاری

سمت در این  درجه دانشگاهی

 فعالیت

 نام و نام خانوادگی

 د تر سیامی محبی مجری دانشیار   

   Ph.D د تر احمد پریزاد مجری آموزش پزیکی 

 د تر نبیح اله  ارلی پور مجری استادیار   

 د تر حسن عادلی مجری دانشیار   

 روح اله صفایی پور مجری ارید آموزش پزیکی   

 ییما آب آب زاده همکار استادیار   

 سارا دویوفتار همکار  اریناس   

 حدیس  جری همکار دانشجو   

 رویا بیاتی همکار دانشجو   

 مریم رحیم زاده همکار دانشجو   

 سجاد رضوا  همکار دانشجو   

 م سا بشارتی همکار دانشجو   

 محل انجام فعالیت: 

      پزشكي  :رانشكده                                          علوم پزشكي قم   :رانشگاه

 فاز                                                            : رتتريمقطع تحصیلي                                    : پزشكيگروه/رشته

 بخش بالیني                       بیمارستان             
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 : مدت زمان اجرا -5

 هدف تلي:  -6

  م یپزیک ع وم دانشواه یپزیک اوب ساب ا یدانشجو یبرا ینیبال زودرس مواج ه برنامه یاجرا و یطراح

 

 اهداف ویژه/ اهداف اختصاصي: -7
 دانشجویا  با محیط بیمارستا  و بخش های مخت ف آ آینایی   ب5

 درب ارتباط مباحس ع وم پایه با بالین ب2

 یادریری بردی م ارت های بالینی ساده نظیرمعاینات فیزیکی و نحوه یرح حاب ریری ب9

 ت ویگ نورش دانشجویا  نسبگ به حرفه پزیکی ب4

 بر راری ارتباط با دانشجویا  ساب باالتر و پزیکا  ب0

 

 :()ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابي را ذتر تنید بیان مساله -8

 یها گیدصوص ازب باید متفاوت یها اسجترس  و ها تنش همراه ای و بخش لذت اریبسج  تواند یم یپزیجک  ریجته  در تیتحصج 

 یدمتعد یها رزارش و یپزیک حرفه گیحساس دروس، یسخت و حجم بود  ادیز ت،یتحص مدت بود  یطوالن, یپزیک ریته

 ب(5)باید یم دود ی یتحص ریته به نسبگ یپزیک ا یدانشجو یمنف دید و ،ینیبدب ،یافسردر از

برای موف یگ دانشججویا  پزیجکی بسجیار م م اسگب این موف یگ تن ا به دلیت رسید  به     اولین سجاب های آموزش پزیجکی  

رانویز یکی از  الش ب (2) یکت ررفته در دانشجویا  و ن ش پزیکا  یکت ررفته اسگدانش نیسجگ ب که بر نورش و ادراب  

جویا  تا ب دانش(9)ترین فازهای آموزش در دانشجکده های پزیکی، انت اب دانشجویا  از دوره پیش بالینی به دوره بالینی اسگ 

ب (4)پیش از ورود به دوره بالین، هیچ رونه آیجنایی با این محیط ندایجته و از ن ش ها و وظایف مورد انتظاریا  اطالع ندارند  

بنجابراین در هنوام ورود به محیط بالین یجججروع به یادریری مطالچ می  نند بدو  آنکه از دانش  افی و م ارت ای  اربردی  

 ب(0)برای یادریری مو ر بردوردار بایند

در رویکرد سججنتی برنامه آموزیججی، همبسججتوی بین موضججوعات مخت ف و هدف ها وجود نداردب در نتیجه دانش  سججچ یججده 

ب بنابراین دانشجویا  اطالعات زیادی را به (6)توسجط دانشججویا  در یجرایط بالینی غیر ابت استفاده و نا افی اعماب می یود   

ب عدم وجود (7)ن یادریری را با  اربرد آن ا در مو عیگ های بالینی در آینده مرتبط سججازندداطر می سججپارند و نمی توانند ای

ارتباط و تجربه ناسجازرار در زما  رذر به محیط بالینی می تواند منجر به طیف وسیعی از احساسات م بگ و منفی رردیده و  

ربردی دروس رردد ب که نه تن ا موجچ ادتالب یکت ریری اساسی مفاهیم موجود در دورا  ع وم پایه و مختت ید  درب  ا

 ب  (3, 8)ممکن اسگ بر انویزش ها و پرورش توانایی های دانشجویا  ا ر منفی به جای رذارد

در حالیکه  سجمگ اعظم دانش و م ارتی  ه در آینده مورد استفاده دانشجویا  پزیکی  رار می ریرد در دوره آموزش بالینی  

ساب تحصیت در دوره ع وم پایه از محیط  9یا 2 سجچ می یود، در بسیاری از نظام های آموزش دانشجویا  باالجبار تا مدت  

 ب(55)می باید آموزش بالینی دور

بخصور  د ه این رویکر (55)( یکی از م مترین تغییرات در آموزش پزیجکی مدر  اسجگ   ECE) مواج ه بالینی زودهنوام 

 و ررفته  رار دار مورد توجه اسگ پایه ع وم آموزش سجاله  9 یا 2 دوره یی بر آن ا مبتنی در در  شجورهایی  ه پزیجکی  

مواج ه بالینی زودهنوام راهی برای ادغام ب (52) اسججگ یججده نیز پایه ع وم دوره به توجه دانشجججویا  و انویزه افزایش باعس

دارند  ه ادغام ع وم پایه و یادریری میب  وب و همکارانش بیا  (59) دانش ع وم پایه و بالینی و روانشجنادتی پزیجکی اسگ  

 ب  (54) تجربی باید در ابتدای آموزش پزیکی رخ دهد
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 آموزیجی در سراسر ج ا  هم ا نو  تأ ید دارد  ه مواج ه بالینی زودهنوام به صورت ادغام اف ی و عمودی انجام سجیسجتم   

غام می یوند: برای م اب دروس ع وم پایه ادغام اف ی دروسجی  ه باهم مباحس مشجترب دارند باهمدیور اد   ب در(50) یجود می

ب در ادغام عمودی دروس از سججطح پایه در آموزش به (56)بیویججیمی با همدیور ادغام می یججوند  م ت آناتومی، فیزیولویی و

ب  ه در بردی از این دوره ها تن ا به صورت مشاهده محیط بالینی و آینایی با این محیط (57)دنیوسجطح پیشرفته ادغام می 

بوده  ه اغ چ در سججاب های اوب دوره پزیججکی و در ج گ ادغام عمودی و تغییر نورش دانشجججویا  به ریججته پزیججکی بوده  

 ب (58)اسگ

باطی را یاد ررفته و به اهمیگ نحوه صحیح ارتباط تماس زودرس با بیمارا  موجچ می یجود  ه دانشججویا  م ارت های ارت  

ب همچنین فرصتی را (53)پزیجی با بیمار و تأ یر بیماری و نادویی بر فرد پی ببرند و عم کرد ب تری را در عمت نشا  دهند 

مطالعه در مورد مزایای  79ب بررسججی سججیسججتماتیی از   (25)فراهم می آورد  ه بیماری را از منظر فرد بیمار مشججاهده  نند

ب همچنین در (25)ی دهد  ه دانشججججویا  ع وم پایه را وا عی تر و مرتبط تر یاد می ریرندمواج ه بالینی زودهنوام نشجججا  م

مطالعه ی ررنگ، دانشجویانی  ه مواج ه بالینی دایتند، در تشریح بالینی عم کرد ب تری نسبگ به  دانشجویا  رروه  نترب 

 : افزایش ن ش درب ب دایتی و مرا بگ های اولیه،یامت( ECEب مزایای اصج ی مواج ه زودرس با محیط بالینی) (7)دایجتند 

یادریری دود راهبر، ایجاد حس همدردی با بیمارا ، ایجاد انویزه برای یادریری ب تر ع وم پایه، افزایش رضایگ مندی، داد  

نورش صجحیح نسجبگ به حرفه آینده، مشجاهده ارتباط پزیی با بیمار، آینایی با محیط بیمارستا  و فراریری بردی م ارت    

   ب(22)بایدمی های بالینی ساده

مست ر در بیمارستا  دارای طیف رسترده ای از محیط های یادریری مانند آموزش مبتنی بر بخش )یامت  سجیستم آموزیی 

 ب  (29) آموزش بر بالین(، یادریری م ارت های فنی،  ار ع می در یی زمینه بالینی و استفاده از بیمارا  سرپایی اسگ

های آموزیجی انتخاب یجود  ه با اطمینا  نشا  دهد  ه   ضجروری به نظر می رسجد  ه در دانشجواه های ع وم پزیجکی روش    

 ب  (24)یوندمیدر ن ایگ به پزیی متخصص تبدیت  داوط با  ع وم پزیکی

ضجر در ا  ر دانشجواه های پزیجکی  شورهای انو یسی زبا  همچنا  برنامه درسی سنتی  ه به مولفه های پیش    در حاب حا

   ب(20)بالینی و بالینی ت سیم می یود را اجرا می  نند

 و نورش بر ینیبال طیمح با بردورد یها دوره برنامه ریتأ  هدف با 5935 سججاب در  ه همکارانش و رزادییجج مطالعه یط

  عنوا به ینیبال زودرس مواج ه مدت  وتاه دوره برنامه یاجرا  ه داد نشا   ید، انجام یپزیک اوب ساب ا یدانشجو عم کرد

 تهدای یم بت راتیتأ  حرفه، ندیفرآ از یآراه جادیا و تیتحص دوره طوب در دانشججو  یریفرار به یده ج گ و زشیانو عامت

 یپزیک ا یدانشجو آموزش کولومی ور از یبخش عنوا  به ینیبال زودرس مواج ه یها دوره یبررزار  ه رردد یم شجن اد یپ و

 ب(26)یود ررفته نظر در ی ر رد یپزیک ع وم دانشواه در

 پرویه،  شوردانشجواه های ع وم پزیجکی   اجرای این برنامه در تعداد محدودی هنوام و  اهمیگ مواج ه بالینی زود بهبا توجه 

 بانجام یددر دانشواه ع وم پزیکی  م  برای اولین بار اجرای این برنامهطراحی و حاضر با هدف 

 

 :(رور تجربیات و شواهد خارجي )با ذتر رفرنسم -11     

)فیزیولویی(  داز و همکارا  در مطالعه ای  ه با هدف بررسجی نتایج مواج ه بالینی زودهنوام در موضوعات ع وم پایه  ب5

-2550از دانشججویا  تازه وارد یجده در م ایسجه با یی رروه  نترب در ع وم پزیکی   کته هند در ساب    در رروهی 

انجام یجد، به این نتیجه رسیدند  ه مواج ه بالینی زودهنوام می تواند یی روش مو ری برای تکمیت تدریس   2556

 ب(27)نظری سنتی و ب بود عم کرد دانشجویا  در فیزیولویی یود

 بت و بعد از مواج ه  با هدف م ایسججه عم کرد رروه  نترب و مطالعه 2554مطالعه جا تاپ و همکارا   ه در سججاب  ب2

بالینی زودهنوام انجام یجد، به این نتیجه رسیدند  ه یادریری فعاب مواج ه بالینی برای دانشجویا  ساب اوب آن ا را  
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 ادر می سجازد تا ارتباط ع م و دانش ع وم پایه را با اصجوب عم ی بالینی درب  نند، یادریری و درب صججحیح توسط   

  ب(28)دانش مفید باید این روش ممکن اسگ در یادآوری

با هدف تعیین ارزیابی یادریری م ارت های بالینی در آماده  2554ما  و همکارا   ه در سجججاب نتجایج تح ی جات یجا    ب9

سجازی دانشججویا  سجاب سجوم برای سجاب های بالینی اسگ نشا  داد  ه یادریری م ارت های بالینی باعس افزایش      

از  %32ت دارند می یججودب و سججطح اعتماد به نفس و عم کرد دانشجججویا  زمانی  ه درسججاب های بالینی با بیمار تعام

دانشجججویا  موافق یا  امال موافق بودند  ه یادریری م ارت های بالینی پایه ی مفیدی در آماده سججازی برای سججاب  

های بالینی به دوبی توسججط دانشجججویا  درب یججده   های بالینی اسججگ و این نشججا  می دهد  ه یادریری م ارت 

  ب(23)اسگ

 ه با هدف ارزیابی درب دانشجججویا  پزیکی از در معرض  رار  2550تانگ دی و همکارا  طی مطالعه ای در سجاب   ب4

الینی زودهنوام انجام دادند، به این نتیجه رسجیدند  ه دانشجویا  این دوره را به عنوا  فراهم  ررفتن برنامه مواج ه ب

 رد  فرصتی ارزیمند از ن ش حرفه ای پزیی در محیط بالین تجربه  ردندب همچنین انویزه دانشجویا  نیز بیشتر 

  ب(95)ید

با هدف تعیین تأ یر ادغام رادیولویی در برنامه آموزیی بر نورش  2556در پژوهش هامفری و همکارانش  ه در ساب  ب0

سجبگ به رادیولویی انجام ید، نشا  داد  ه مواج ه دانشجویا  با رادیولویی در ساب اوب پزیکی تصور  و دانش آن ا ن

آن ا از این درس را به عنوا  یی تخصجص ب بود بخشید و عال ه آن ا را به رادیولویی به عنوا  یی حرفه افزایش می  

  ب(92)دهد

با هدف آموزش حرفه ای در سجاب های اولیه بالینی پزیکی: یی   2557مطالعه ی رولدی و همکارانش  ه در سجاب   ب6

انجام ید، نشا  داد  ه تماس بالینی اولیه یی بخش م م از فرآیند اجتماعی ید  اسگ  ه اجازه می مطالعه  یفی 

  ب(99)دهد دانشجویا  برای ورود به جامعه به عنوا  یی تمرین برای حرفه پزیکی عمت  نند

 ه با هدف تعیین نورش دانشجویا  پزیکی در مورد مواج ه بالینی  2557طی پژوهش توماس و همکارا  در ساب   ب7

به  ECEزودهنوام در آموزش فیزیولویی غدد انجام یجد، به این نتیجه رسجیدند  ه همه دانشجویا  بیا   ردند  ه   

احسجاس  ردند  ه این  می بسجیار زیاد بوده اسجگب و در م ایسه با     %65آن ا در درب فیزیولویی غدد  می  رد و 

به یادریری و  ECEدانشجویا  بیا  دایتند  ه  %30سایر سیستم ها  ه ف ط سخنرانی آموزیی صورت می ررفگ، 

  ب(94) ف م ب تر فیزیولویی  می  رده اسگ

با هدف مزایای تماس اولیه با بیمار انجام یجججد، به این نتیجه  2559در مطالعه ی و  ریچ و همکارا   ه در سجججاب  ب8

را از تجربه های مخت ف  سچ  ردند و دانشواه های پزیکی باید اهدافی رسجیدند  ه دانشججویا  مزیگ های زیادی   

را از تجربجه هجای بجالینی اولیه تعریف  نند و رزینه های را بر این اسجججاس ارائه دهندب تر یبی از تجربه های بالینی    

تن و  رار ررف ممکن اسجگ به موف یگ های بالینی دانشجویا ، راحتی تیم، م ارت های بالینی، درب زندری پزیکا  

  ب(90)در معرض تصمیمات حرفه ای  می  ند

وم پایه و مفاهیم بالینی در برنامه درسجججی  ه با هدف ادغام ع  2552نتجایج تح ی جات وودس و همکارا  در سجججاب    ب3

دانشججویا  پزیجکی در سجاب های اوب به عنوا  یی  الش م م برای آموزش پزیکی انجام ید، نشا  داد  ه ادغام    

برنامه درسجی ا رات م بتی در یادریری دارد و همچنین باعس ب بود نورش نسجبگ به ع وم پایه می یود و همچنین   

 ب (96)م بالینی به عنوا  یی روش برای درب فعالیگ ینادتی در میا  یادریرندرا  رخ می دهدادغام ع وم پایه و ع و

ولیه انجام یججد، نشججا  داد ابا هدف ادغام تجربه به آموزش بالینی  2554طی پژوهش باندی و همکارش  ه در سججاب  ب55

 ه انت اب دانشجویا  در ساب سوم به محیط بالینی احساسات م بگ و منفی را در آن ا ایجاد می  ند  ه مواج ه زود 

هنوام می تواند این انت اب را آسا  تر  ندب این مواج ه باعس ید  ه دانشجویا  با اعتماد به نفس به بیمارا  نزدیی 
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ا را تشویق می  ند تا آراهی دود را نسبگ به دود و دیورا  افزایش دهدب و همچنین عم ی می یوند و همچنین آن 

 ب  (97)ید  و تطبیق دانش نظری و یادریری ع وم رفتاری و اجتماعی را ت ویگ می  ند

 

وري رر رانشگاه و تشور بطور تامل مرور تجربیات و شواهد راخلي )رر این بخش سوابق اجرائي این نوآ -11    

 ذتر و رفرنس ذتر شور(:

با هدف تجربه دانشجججویا  پزیججکی پیش بالین در یی درمانواه  2550صججبا و همکارا  طی مطالعه ای  ه در سججاب  ب5

ریوی اطفاب انجام دادند، نشججا  دادند  ه دانشجججویا   ندین مزیگ آموزیججی از  رار ررفتن در معرض یی   ینیی 

 ب(95)اطفاب یناسایی  ردندب همچنین بیمارا  و دانواده های آن ا مشک ی با مشار گ دانشجویا  ندایتندریوی 

 

 و صورت گرفته را بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل موقعیت شرح مختصري از فعالیت -12   

  (:تطبیق متدولوژي

 ج گ اجرای این روش از الووی  رده برنامه ریزی درسی به یرح نیت استفاده رردید:

 یناسایی مشکت و نیاز سنجی عمومی ب5

 نیازسنجی رروه هدف ب2

 تعیین اهداف ب9

 تعیین استراتژی های آموزیی ب4

 برنامه درسیاجرا  ب0

 انجام ارزییابی و بازدورد ب6
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STEP (1): Problem Identification and General Need Assessment 

ساب تن ا به  2-9دانشجویا  پزیکی به مدت  ه  های دروس م اطع مخت ف تحصی ی پزیکی نشا  می دهدمروری بر سرفصت

یادریری دروس ع وم پایه می پردازند  ه این امر می تواند دانشجو را از توجیه نسبگ به آموزش پزیکی و محیط حرفه ای وا عی 

 او در آینده دور نوه دارد و همچنین باعس می یود درب آن ا از ارتباط بین ع وم پایه و بالین ضعیف ررددب 

در وریکولوم ریته پزیکی رنجانده نشده اسگ و لزوم  (Early Clinical Exposure)اب حاضر مواج ه زودرس بالینی در ح

 ایجاد و راه اندازی آ  احساس می یودب

 

STEP (2): NEED ASSESSMENT OF TARGETED LEARNERS 

  

Targeted Learners: 
 دانشجویا  ریته پزیکی

Need Assessment: 

با توجه به نتایج بدسگ آمده از مصاحبه با دانشجویا  ریته پزیکی ، اساتید پزیکی و آموزش پزیکی دانشواه ع وم پزیکی  م 

اجرای برنامه مواج ه بالینی زودهنوام برای دانشجویا  ساب اوب پزیکی می تواند ا رات م بتی بر نورش  مشخص ید  ه

طرح  دم اجرای اینبا توجه به ع دانشجویا  نسبگ به ریته پزیکی دایته و به درب ب تر آن ا از مباحس ع وم پایه  می  ندب

 ین طرح جز   وریکولوم آموزیی ریته پزیکی  رار ریردبدر دانشواه ع وم پزیکی  م، ضروری به نظر می رسد  ه ا

 

STEP (3): SETTING GOALS AND OBJECTIVES 

 صورت مست یم از نتایج حاصت از دو مرح ه  بت  ه در باال ایاره ید استخراج رردیدباهداف   ی و عینی به 

Goals: 

هدف اص ی این پرویه طراحی و اجرای برنامه مواج ه زودرس بالینی به منظور ب بود نورش دانشجویا  ساب اوب پزیکی نسبگ 

آن ا نسبگ به  اربرد مباحس ع وم پایه در بالین می به حرفه پزیکی، آینایی   ی با محیط بیمارستا  و همچنین درب ب تر 

 بایدب

Objectives: 

Cognitive objectives: 

 رفگ  ه:بعد از رذراند  این طرح از دانشجویا  انتظار می

 سمگ های مخت ف یی بیمارستا  جنراب را تشریح نمایدب  

 فرآیند پذیرش و بستری یی بیمار در بیمارستا  را تشریح  ندب 

  ی یرح حاب ریری صحیح را بیا   ندباصوب   

 اصوب   ی ارتباط با بیمار را یرح دهدب 

 فرایند اجرای یی راند استاندارد را یرح دهدب 

 اصوب صحیح  اجرای معاینه فیزیکی را یرح دهدب 
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  فرآیند اجرایMorning را یرح دهدب 

 اجزای مخت ف پرونده بیمار را نام ببردب 

 الین را مرتبط سازدب اربرد مباحس ع وم پایه به ب 

Affective objectives: 

 بعد از رذراند  این طرح از دانشجویا  انتظار می رفگ  ه:

 به ضرورت اجرای برنامه مواج ه بالینی زودهنوام برای دانشجویا  پزیکی اعت اد دایته بایدب 

 دانشجویا  دیور را برای یر گ در برنامه مواج ه بالینی زودهنوام ترغیچ  ند 

 به حرفه پزیکی تع د دایته بایدب نسبگ 

 ارتباط بین مباحس ع وم پایه و بالین را درب  ندب 

 نسبگ به یادریری ع وم پایه عال ه نشا  دهدب 

 از هویگ حرفه ای دود دفاع  ندب 

Psychomotor objectives: 

 بعد از رذراند  این طرح از دانشجویا  انتظار می رفگ  ه:

 ده بویردبدانشجو بتواند یی یرح حاب سا 

 بتواند با بیمارا  ارتباط صحیح بر رار نمایدب 

 

STEP (4): EDUCATIONAL STRATEGY 

Educational methods: 

 هاي آموزشي براي رستیابي به اهداف حیطه شناختي روش

 سخنرانی 

 مطالعات دانشجو 

 بحس و رفتوو 

 استفاده از فی م آموزیی 

 روش هاي آموزشي براي رستیابي به اهداف حیطه عاطفي

 پخش فی م نحوه ارتباط صحیح با بیمارا  و بحس پیرامو  آ  در  الس ج گ تغییر نورش دانشجویا ب 

  استفاده از روشRole modeling 

 روش هاي آموزشي براي رستیابي به اهداف حیطه روان حرتتي

 آموزش درمانواهی 

 مشاهده فی م آموزیی 
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 و منابع آموزشي رموا

 فی م آموزیی 

 پمف گ 

  

 :و ارزشیابي را رر این بخش بنویسیداجرا  -13

STEP (5): IMPLANTATION 

 روش اجرا:

همچنین تعیین اهدافی  ه توسط این  در ابتدای طراحی برنامه مواج ه بالینی زودهنوام به منظور تعیین نیازهای آموزیی و

 برنامه پویش داده می یود، یی نیازسنجی اولیه در دو مرح ه صورت ررفگ: 

الف( ج سه ی رروهی با حضور اساتید پزیکی و آموزش پزیکی، دانشجویا  ساب اوب و ساب آدر پزیکی و همچنین تیم المپیاد 

دود را راجع به دروس ع وم پایه، نامف وم بود  ارتباط بین این دروس و  بررزار یدب در ابتدا دانشجویا  ساب اوب پزیکی نظر

محیط بالین بیا ، و عال ه دود را نسبگ به حضور زودهنوام در محیط بالین اعالم  ردندب پس از توضیح طرح توسط اساتید 

را  رد  این پرویه در محیط بالین آموزش پزیکی، از دانشجویا  ساب آدر دواسته ید  ه پیشن ادات  دود را راجع به ب تر اج

 و بخش های مناسچ ج گ بازدید دانشجویا  از بیمارستا  بیا   نندب

 2557تا  2555در فاص ه ساب های  Scholarو  Pub Medب(جستجوی وسیعی در مورد برنامه های مشابه در پایواه اطالعاتی  

 Early Clinical Expousre ،Early Clinical Experience ،Earlyصورت ررفگ؛   ید وایه های مورد استفاده یامت : 

Clinical Skill ،Attitude ،Medical education،Medical Student،Curriculum  بودندب 

بعد از نیازسنجی اولیه ج سات متعددی با حضور تیم المپیاد و اساتید آموزش پزیکی با هدف تعیین استاد راهنما و استاد 

مشاور، مسئولیگ های هر فرد و مشخص  رد  روش اجرا بررزار یدب در این ج سات می بایسگ رزاریی از پیشرفگ  ار توسط 

اتید داده یدب مشخص  رد  روش اجرا به صورت مطالعه روش اجرای برنامه تیم داده یده و بازدوردهای الزم از طرف اس

مواج ه زودهنوام بالینی در  شورهای مخت ف و از جم ه ایرا ، ب ترین رویی  ه مناسچ با یرایط و زما  پیشن ادی  میته 

دانشجوی ساب  58تی  م، تعداد المپیاد و همچنین امکانات موجود انتخاب یدب با ادذ مجوزهای الزم از بیمارسا  ی ید ب ش

 اوب پزیکی به صورت داوط بانه وارد طرح یدندب 

نفره انجام ید ب برای هریی از این رروه ها یی منتور از دانشجویا  اینتر  ساب آدر  6رروه  9ت سیم بندی رروه ها به صورت 

بیت: م ارت های ارتباطی باال، متبحر بود  در پزیکی انتخاب یدب سعی یده اسگ  ه منتورها با دارا بود  توانایی هایی از  

 ینیبال مواج ه برنامه یاجراتدریس و طبابگ، ایجاد انویزه در یادریرندرا  و همچنین به صورت داوط بانه انتخاب یوندب 

 باسگ یده یطراح باید، یم ساعگ4 مدت به هر دام یبعد یروزها و ساعگ 2 مدت به اوب روز  ه روز 9 یط زودهنوام

همچنین یی  اناب ت ورامی با هدف اطالع رسانی، هماهنوی،پاسخوویی به سواالت وارساب فایت های آموزیی، با عضویگ 

 دانشجویا  ساب اوب پزیکی یر گ  ننده درطرح، منتورها و اعضای تیم المپیاد تشکیت رردیدب

 

 

 

 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش در شده  ارائه فرآیندهای         

 

 

 معرفي بیمارستان  

 

  

  20/52/5966: سال تاسیس

 654 تعداد تخت مصوب:

 455 تعداد تخت فعال:

 92 تعداد تخت اورژانس:

 طب ه 3 تعداد طبقات:

تخجگ   095)ره( بزررتجرین مر جز درمجانی اسجتا   جم، بجا       ب شجتی  مر ز آموزیجی پژوهشجی درمجانی یج ید آیجگ اد د تجر       

اسججگب مر ججز آموزیججی و درمججانی یجج ید ب شججتی یججی بیمارسججتا  جنججراب مججی بایججد و یججامت بخججش  طب ججه  3مصججوب در 

  ججچ  ICU، ب ججوب زایمججا ، یججیمی درمججانی، جراحججی   ججچ، CCU   ،ICUهججای تخصصججی )اوریانججس ، جراحججی، داد ججی،

   و آنژیوررافی( می بایدب

 :روز اولمه برنا
در روز اوب ابتدا یی برنامه توجی ی به منظور آینایی دانشجویا  با روند اجرا و اهداف برنامه، آینایی با منتورها و در ن ایگ 

مشخص  رد  وظایف دانشجویا  ومنتورها اجرا یدب همچنین  الس آموزیی یرح حاب ریری و آینایی با پرونده بیمار و نحوه 

بیمارستا  توسط یکی از منتورها بررزار ید و در آدر محتوای آموزیی یامت آینایی با یرح حاب نویسی، پذیرش بیمار در 

رزارش صبحواهی و راند آموزیی به صورت پمف گ و پاورپوینگ در ادتیار دانشجویا   رار ررفگب همچنین ج گ  بگ رزارش 

 ز تشریح رردیدب ارروزانه الگ بو ی به هردانشجو داده ید و نحوه تکمیت آ  نی

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/DSC04425_51903.JPG
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 :روز رومبرنامه 
بیمارستا  جمع یده و به مشاهده یی فی م آموزیی با هدف آینایی  Skill Lapدر طی روز دوم ابتدا همه رروه ها در واحد 

  ی با بخش های مخت ف بیمارستا  و وظایف یی دانشجوی  ارآموز پزیکی پردادتندب بعد از مشاهده فی م آموزیی هر رروه 

ویا  همراه با منتورهای دود به بازدید از بخش های انتخاب یده بیمارستا  نظیر: آزمایشواه، اوریانس، بخش های از دانشج

، اتاق عمت CPR، جراحی   چ باز، اتاق تریتمنگ بخش داد ی ، اتاق ICU ولونسکوپی و آندوسکوپی، داد ی مردا  و زنا ، 

حاتی توسط منتورها ومسئوب بخش مربوطه صورت ررفگب در ضمن بازدید سرپایی و اتاق عمت پردادتند،  ه در هر بخش توضی

با توجه به عال ه و ایتیاق دانشجویا  در بخش های مخت ف ،آموزش هایی از بیت آینایی با انواع )سرم، آنژیو گ، سوند ادراری، 

نژیو گ، صفربند، داروهای  سچ، سگ سرم و میکروسگ، روش های تزریق ومحت تزریق، سرنگ ، ویاب تزری ی(، سه راهی آ

 پردطر، ترالی احیا، دستواه مانیتورینگ، دستواه سچوریشن، نوار  چ ونحوه صحیح ررفتن فشاردو  صورت ررفگ ب
 

 برنامه روز سوم:
دایگب پس از مورنینگ  ی لیسگ  Morning Reportساعگ اوب  ادتصار به حضور دانشجویا  در برنامه  5در روز سوم 

یرح حاب بین دانشجویا  توزیع رردید وتوضیحاتی درمورد نحوه پر  رد  آ  ارائه یدب سپس هر دام از رروه ها همراه با 

منتورهای دود در بخش داد ی ، نحوه یرح حاب ریری توسط دانشجوی اینتر  را مشاهده و همزما  با این  ار  ی لیسگ 

نشجویا  تکمیت رردیدب سپس با نظارت و راهنمایی منتورها دانشجویا  ،دود به یرح حاب ررفتن از یی یرح حاب توسط دا

بیمار پردادتندب در پایا  طی یی ج سه با حضور اساتید و دانشجویا  )دانشجویا  ساب اوب و دانشجوی اینتر ( بحس رروهی 

رات و انت ادات و میزا  رضایتمندی به منظور ب بود اجرای برنامه در مورد اجرای برنامه مواج ه بالینی زودهنوام و همچنین نظ

های آتی صورت ررفگب ارزییابی دانشجویا  یر گ  ننده در برنامه بوسی ه پر رد   سمگ الگ بوب مربوطه در پایا  آ  روز 

سواالت باز  صورت  و در ن ایگ تکمیت پرسشنامه های نورش مح ق سادته و رضایگ مندی دانشجویا  و نیز پاسخ دهی به

مولفه ای)  امال مواف م،مواف م، نظری ندارم،  0ررفگب روش اندازه ریری پرسشنامه نورش م یاس لیکرت اسگ  ه به صورت 

سنجیده ید  5-55مخالفم،  امال مخالفم( می باید و پرسشنامه رضایگ مندی توسط دط  ش رضایگ مندی با نمره رذاری 

 بیانور رضایگ مندی  امت می باید، انجام یدب 55مندی  و نمره بیانور عدم رضایگ  5 ه نمره 

پس از اتمام پرویه طراحی و اجرای مواج ه بالینی زودهنوام ج سه ای با حضور معاو  آموزیی دانشواه ع وم پزیکی  م، رئیس 

تور و ، دانشجویا  مندانشکده پزیکی، معاو  آموزیی دانشکده پزیکی، اساتید آموزش پزیکی، تیم المپیاد آموزش پزیکی

نمایندرانی از دانشجویا  ساب اوب پزیکی  ه در طرح یر گ  رده بودند بررزار و رزاریی در مورد نحوه اجرا و عم کرد تیم و 

نتایج حاصت از پرویه داده یدب پس از بحس و رفگ و رو در مورد مزایا و معایچ طرح و لزوم اجرای آ  در آینده پیشن اد ید  ه 

 واج ه بالینی زودهنوام در  ریک وم آموزیی دانشکده پزیکی  رار ریردببرنامه م

 

 شیوه ارزشیابي رانشجویان
در ادتیار  Log bookاستفاده یدب در ابتدای  الس توجی ی یی عدد  Log bookج گ ارزییابی دانشجویا  در این طرح از 

در پایا  طرح لوگ بوب های تکمیت یده از دانشجویا دانشجویا   رار ررفگ و توضیحات الزم در این دصور ارائه ید سپس 

را آماده  رده بودند هدایای  Log bookتحویت ررفته یدب سپس برای تشویق دانشجویا  به سه نفر از دانشجویانی  ه ب ترین 

 ت دیم رردیدب

Log book  طراحی یده پیوسگ می بایدب 
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بنویسید )آماره سازي، چگونگي تجزیه و تحلیل  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسي -14 

 موقعیت و تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابي را رر این بخش بنویسید(:

 

محیط معرفي شده و یا مورر نقد قرار گرفته را به  شیوه هاي تعامل با محیط ته رر آن فعالیت نوآورانه -15 

 ذتر تنید.

 نتایج بحث گروهي
به منظور بررسی نظرات دانشجویا  در دصور برنامه اجرا یده ج سه بحس رروهی با حضور دانشجویا   برنامه ا یپا از پس

 یر گ  ننده در دوره ، منتورها و مجریا  طرح بررزار رردید  ه نتایج حاصت از این ج سه به یرح نیت می باید:

 پرویه یاجرا از بعد نیهمچن ببودند ندهیآ یها ترم در برنامه نیا یبررزار تداوم دواستار ا یدانشجو همه برنامه ا یپا از پس

 و یعال اریبس برنامه"  ه بود معت د ا یدانشجو از یکی و افگی شیافزا یپزیک ریته در تیتحص ادامه با ارتباط در آن ا زهیانو

 ساحسا بار نیاول یبرا" دایگ ا یب یورید یدانشجو و ،" رد  ندا  دو را یپزیک یریادری و تیتحص زهیانو و بود جذاب

 ". ردم بود  یپزیک یدانشجو

: رینظ دارند نیبال با یمیمست   امال ارتباط هیپا ع وم دورس یبرد "دایگ ا یب ییدانشجودر دصور ارتباط ع وم پایه با بالین، 

  ی د  ر پر و یریر حاب یرح نحوه مانند هیاول اصوب یسر یی با ید  آینا نیهمچنب "ییناس بافگ و یولوییزیف ،یآناتوم

 به دیدرر ماریب با درسگ ارتباط نحوه گیاهم و یپزیک حرف به نسبگ آن ا یمند عال ه باعس دانشجو توسط حاب یرح سگیل

 ییوآینا یریر حاب یرح حیصح نحوه یریادری برنامه یاجرا  سمگ نیتر جالچ  ه دایتند اظ ار ا یدانشجو همه  ه یطور

 ی ید و میررفت حاب یرح ماریب یی از منتور نظارت با " ا یدانشجو از یکی رفته بهببود ماریب پرونده مخت ف یها  سمگ با

 ."بود دوب و دیمف ی ید

 و درمانواه ،یداد  اوریانس، مانند آن ا همراه به مخت ف یها بخش از دیبازد و ها نتر یا با یهمراهدانشجویا  اظ ار دایتند  

 دایپ نیالب دوره در حضور از یب تر دید و دیررد نیبال دوره در یپزیک ریته ا یدانشجو فیوظا با آن ا ییآینا باعس شواه،یآزما

  دب ردن

نحوه ارتباط اینتر  با بیمار برای من جالچ و آموزنده "در دصور آینایی با م ارت ای ارتباطی یکی از دانشجویا  اظ ار دایگ: 

 "ارتباط ب تر ما با دانشجویا  ساب باالتر یدبدانشجویی دیور بیا  دایگ این طرح باعس آینایی و "بود 

 زهیانو  اهش سبچ  و نیبال دوره با مباحس نیا نیب ارتباط نبود  م موس ساب، 2-9 مدت به هیپا ع وم دوره بود  یطوالن

تا  بت از اجرای این طرح انویزه ام از "یکی از دانشجویا  در این دصور بیا  دایگ:  بیود یم آن ا تیتحص افگ و ا یدانشجو

دواند  ع وم پایه در ترم دوم به یدت  اهش پیدا  رده بود احساس می  ردم  ه دانشواه هم م ت دبیرستا  اسگ اما بعد از 

 استرس چسب نیبال در دانشجو فیوظا و مارستا یب طیمح با نبود  آینا "یر گ در این طرح دیدراهم به طور  امت تغییر  رد

 ه  دایتند ا یب ا یدانشجو همه زودهنوام ینیبال مواج ه برنامه یاجرا از بعدب یود یم طیمح نیا به ورود یبرا یآمادر عدم و

 یپزیک هریت به نسبگ را آن ا درب نیهمچن و دیررد یپزیک حرفه به نسبگ آن ا شتریب یمند عال ه سبچ دوره نیا یبررزار

دانشجویا  در پاسخ به این سواب  ه آیا یر گ در  نین برنامه ای را به دانشجویا  دیور توصیه می  نند، بیا   .داد شیافزا

 دایتند  ه یر گ در این طرح را به سایر دوستا  دود توصیه دواهند  ردب

 یزیکپ ریته در تیتحص طییرا به نسبگ آن ا درب و ا یدانشجو زهیانو شیافزا منظور به ییها برنامه نی ن یاجرا و یطراح

 .رسد یم نظر به یضرور
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 برنامه از ریدگاه رانشجویان: قوتنقاط 

 ایجاد انویزه در فراریری ب تر ع وم پایه 

 ترغیچ ید  برای یادریری م ارت ای بالینی اولیه 

 آینایی با ا دامات پارا  ینیکی م ت آندوسکوپی 

  دانشجویا  ساب باالترآینایی و ایجاد ارتباط با 

 ایجاد دیدراه م بگ نسبگ به ریته پزیکی 

 ایجاد احساس مسئولیگ نسبگ به جا  بیمار 

 نقاط ضعف برنامه از ریدگاه رانشجویان:

 تعداد  م منتورها 

 تعداد زیاد دانشجویا  هررروه 

 زما   وتاه برنامه 

 زما  نامناسچ اجرای برنامه 

 م بود  تنوع بخش ها  

 

 :نقد خبرگان

 امور ریمد توسعه، و مطالعات مر ز سیرئ ،یپزیک دانشکده یآموزی معاو  دانشواه، یآموزی معاو  حضور با  ه یین ا ج سه در

 میت یاعضا و طرح در  ننده یر گ ا یدانشجو از ییها ندهینما ،(منتورها) نتر یا ا یدانشجو ،یپزیک آموزش دیاسات آموزش،

 برنامه اجرا یده به ن د رذایته یدب ،رردید بررزار ادیالمپ

 یاجرا نحوه ادیالمپ میت یاعضا سپس و رزاریی در دصور روند اجرای طرح ارائه ید راهنما استاد توسط ی ج سهابتدا در

 ی وونو و طرح یاجرا به راجع را دود نظرات منتور ا یدانشجو سپسب دادند ارائه را پرویه جینتا از یرزاری و داده یرح را برنامه

 طحس با متناسچ یآموزی یمحتوا ررفتن نظر در و تر قید  یزیر برنامه  به ایاره جم ه از  ه دایتند ا یب آ  روند ب بود

 دایتند ایاره و  ردند ا یب برنامه در یر گ از را دود تجربه یپزیک اوب ساب ا یدانشجو سپس بدایتند ا یدانشجو ی یتحص

 دود ییغ  ندهیآ و یپزیک حرفه به نسبگ یتر یوا ع دید آن ا  ه یده باعس زودهنوام ینیبال مواج ه دربرنامه یر گ  ه

 یمیوییب مانند دروس یبرد ارتباط ب تر درب و هیپا ع وم مطالچ تر قیعم مطالعه یبرا شتریب زهیانو باعس نیهمچن و دایته

 همراه و رحط یاجرا ب بود یبرا را ن ادانه تفکر و مسئ ه حت مانند ییروی ا از استفاده نیهمچنب اسگ دهیررد نیبال با  یآناتوم و

گ دانشجویا  بیا   ردند ب تر اسب دادند شن ادیپ را ینظم یب و ازدحام از یریج ور منظور به منتور با دانشجو  متر تعداد ید 

 معاو  ا ،یدانشجو نظرات اتمام از پسدر پایا  هر ترم با توجه به دروس آمودته یده در طوب ترم  نین برنامه ای اجرا ررددب 

 دبن ر  ردن ،ینظم یب جادیا و مارستا یب در ا یدانشجو ازدحام  الچ در را طرح یاجرا یها گیمحدود یپزیک دانشکده یآموزی

 به آدر ساب ا یدانشجو از  ه تصمیم ررفته ید مشکت نیا رفع یبرا .بود( ینیبال دیاسات) یآموزی یروین  مبود مشکت دیور

 ارستا میب به ترم طوب در و مجزا یها رروه در ا یدانشجو  ه رردد یزیر برنامه یا رونه به نیهمچن و یود استفاده منتور عنوا 

 .یود یریج ور ها بخش در ا یدانشجو ازدحام از تا یوند اعزام

  رار یپزیک دانشکده یآموزی برنامه جز  طرح نیا  ه ید ررفته میتصمج سه با نظر مواففق معاو  محترم آموزیی  ا یپا در

 بردیر
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 یرروه ا حضور با  55/3/36 مورخ ینبه روز  ه یا ج سه در آ ، ضعف و  وت ن اط یبررس و برنامه نیا منظور بههمچنین 

این برنامه به ن د رذایته ید در این ج سه ابتدا رزاریی از فعالیگ های صورت ررفته  رردید تیتشک یپزیک دانشکده در ینیبال

توسط مجریا  ارائه رردیدب در ادامه ج سه رروه ای مخت ف نظرات پیشن ادی دود را ارائه نمودندب و در پایا  با توجه به 

دستاوردهای م م این طرح م رر رردید از ب من ماه ساب جاری برنامه مواج ه زودرس بالینی به صورت مداوم برای دانشجویا  

 با همکاری مجریا  این طرح انجام یودبساب اوب ریته پزیکی توسط دانشکده و 

 

 :ها تیمحدو

 یپزیک اوب ساب ا یدانشجو به یدسترس عدم ع گ به طرح انجام زما  بود  نامناسچ ب5

 برنامه یاجرا و یطراح یبرا  وتاه زما  ب2

 

نتایج  حاصل از این فعالیت و این ته فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خور رست یابد  -16
 .را بنویسید

 :يریگ جهینت و بحث
 اطارتب ب تر درب و نیبال طیمح با یپزیک اوب ساب ا یدنشجو ی   ییآینا زودهنوام ینیبال مواج ه برنامه یاجرا از هدف

 زهیانو جادیا از ا یدانشجو گیرضا نیانویم  ه داد نشا  یمند گیرضا پرسشنامه از حاصت افتهیب بود نیبال با هیپا ع وم دروس

 آن ا یریادری انتظارات ید  برآورده ،یآموزی برنامه نیا یها آمودته و یده فراررفته اطالعات گیفی  ،یآموزی وهیی از ینای

 بباید یم 55از   90/7 و 60/7 ،05/8  با برابر چیترت به یآموزی برنامه در یر گ با

 سبچ و دانسته دیمف را برنامه یاجرا( %85) ا یدانشجو گیا  ر  ه داد نشا  نورش سنجش پرسشنامه از حاصت یها افتهی 

( %20) و موافق  امال( %70) گیا  ر طرح در  ننده یر گ ا یدانشجو دید از بدیررد مارستا یب طیمح با ن اآ ی   ییآینا

 دوره رد ییناس بافگ و یولوییزیف ،یآناتوم م ت هیپا ع وم دوره گیاهم به آن ا یده باعس یده اجرا برنامه  ه بودند نیا موافق

 ب ببرند یپ نیبال ع وم
 

 سطح نوآوري -17

در سطح رروه آموزیی برای اولین بارصورت ررفته اسگب 

در سطح دانشکده برای اولین بارصورت ررفته اسگب 

در سطح دانشواه برای اولین بارصورت ررفته اسگب 

در سطح  شور برای اولین بارصورت ررفته اسگب 
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 1396 سال در بیمار حقوق خصوص در قم پزشکی علوم دانشجویان دانش ارزیابی

   3*سید حسن عادلی - 2سیامک محبی - 1زهرا روشن روش -1سارا افشاری 

  

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ، پزشکی دانشکده ، پزشکی دانشجوی -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه دانشیار، -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ، پزشکی دانشکده داخلی، گروه دانشیار، (مکاتبات مسئول نویسنده *) -*،3
 

 در این برای ارائه خدمات و مراقبت های بهداشتت ی با فیتیت رعایت حقوب بیراران باید مورد تو ه قرار گیرد  :مقدمه و هدف

رعایت حقوب بیراران،   لذا باشتتد آنها می دفاع از حقوب بیراران و اطرینان از مراقبت فافی از ،منشتتور حقوب بیراربین هدف 

  لذا این مطالعه با هدف ارزیابی میزان پزشتکی از مح وای منشور حقوب بیرار استعلوم  دانشجویانمس لزم آشنایی و آگتاهی 

  دانش دانشجویان علوم پزشکی در خصوص منشور حقوب بیرار انجام شد

باشد   امعه آماری این مطالعه دانشجویان مقطع : این مطالعه به صتورت مقطعی و از نوع توصیتی تحلیلی می  روش بررسی  

دانشجو وارد شدند  ابزار گرداوری داده  111فاراموزی و فارورزی رش ه پزشکی، اتاب عرل و هوشبری می باشد  در این مطالعه 

ای مرفزی و توسط شاخص ه 11نسخه   SPSSسوال بود  داده ها به وسیله ی نرم افزار  04ها پرسشنامه روا و پایا مش رل بر 

  تحلیل شد 41/4و دانکن در سطح معنی داری فر ر از   ANOVAمس قل، T با فرک ازمون های

نتر هوشبری  26نتر در رش ه پزشکی،   02درصد مذفر بودند فه  %3/31از دانشجویان مؤنث و   %7/86در این پژوهش نتایج : 

درصتتد از شرفت   %2/32ستتال بود  در این بین  78/27 ± 21/8و میانگین ستتنی افراد  نتر اتاب عرل تحصتتیل می فردند 01و 

اعالم فردند فه دوره های اموزشی دانشگاه  %1/04فنندگان منشور حقوب بیرار را  قبل از دوره فاراموزی مطالعه فرده بودند و 

فه میانگین نرره دانش از حقوب بیرار در گروه مورد در ارتقا اگاهی انها در زمینه حقوب بیرار موثر بوداستتت   ن این نشتتان داد 

 %1/8ضتتعیو و تنها  %1/18دانشتتجویان م وستتط ، %0/77نرره قابل اف ستتاب بود فه ستتطح دانش  21نرره از  21/10مطالعه 

ز مست قل نشتان داد فه میانگین نرره دانش دانشجویان مؤنث به صورت معناداری  ا   Tدارای ستطح دانش خوب بودند   آزمون  

دانشجویان مقطع دف رای   هم چنین این آزمون نشان داد فه سطح دانش (P=418/4نرره دانش دانشجویان مذفر بیش ر بود )

و نیز آزمون تعقیبی  ANOVA(  آزمون P<441/4از دانشتجویان مقطع فارشناسی بیش ر بود )  پزشتکی به صتورت معناداری  

رشت ه پزشتکی نسبت به دیگر رش ه ها در خصوص حقوب بیرار بیش ر بود   دانکن نیز  نشتان داد فه ستطح دانش دانشتجویان    

(441/4>P ) 

 ستطح دانش دانشجویان علوم پزشکی از منشور حقوب بیرار فافی نری باشد لذا  براستا  ن این به دستت آمده،   : نتیجه گیری

وع صتتورت گرف ه و ستترینارهای واحدهای درستتی مرتبط با این موضتت در شتتود فه تیفید بیشتت ر بر حقوب بیرار  پیشتتنهاد می

 .شوند ا راطراحی و  م ناسب با این موضوعآموزشی 

 

 : حقوب بیرار،دانشجویان علوم پزشکی قم، منشور حقوب بیرار واژه های کلیدی
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  و ندرخشا استعداد دانشجویان در مسئله حل شیوه و یادگیری های سبک مقایسه

   مـق پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان سایر

 1فریری مریم - 0لطیو مریم - 3فریری زینب - 2مومنیان سریه -،* 1عباسی محرد

  

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ، پرس اری و مامایی دانشکده ، اس ادیار( مکاتبات مسئول نویسنده *) -*،1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،پیدمیولوژیگروه آمار و ا ،مربی -2

  ومعل دانشگاه ،بهداشت دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه سالمت، ارتقاءارشد آموزش بهداشت و فارشناسی  -3
 ایران قم، قم، پزشکی

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،اوژانس پرس اریدانشجوی فارشناسی ارشد  -0

 ایران ،فاشان ،فاشان پزشکی علوم دانشگاه ،مامایی و پرس اری دانشکده ،پرس اریفارشناسی  دانشجوی -1

 

 نقش دانشجویان توانایی و اس عداد با م ناسب مسئله حل شتیوه  و یادگیری های ستبک  هدایت و شتناستایی   :و هدف مقدمه

 و بررستتی مطالعه این هدف  فند می ایتا آنان آموزش ستتطح اع الی نهای ا و فراگیران به متاهیم ان قال و یادگیری در مهری

 گاهدانش دانشجویان سایر و درخشان اس عداد دانشجویان در مسئله حل شیوه و یادگیری های سبک از است تاده  میزان مقایسته 

  بود قم پزشکی علوم

 گرفت صورت قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نتر 244 روی بر تحلیلی -توصیتی روش به پژوهش این: روش بررسی  

 سبک های پرسشنامه پژوهش این در اس تاده مورد ابزارهای  بودند درخشان اس عداد دانشجویان آنها از نتر 14 میان این از فه

 و   SPSSv20   افزار نرم طریق از ها داده  بود فردی اطالعات و وارک یادگیری سبک پرسشنامه النگ، و فسیدی مسئله حل

  شد تحلیل و تجزیه مس قل تی آزمون و معیار انحراف و میانگین توصیتی های شاخص از اس تاده با

بود  دو گروه  12/23 ± 17/0و  86/23 ± 1/0میانگین سنی دانشجویان اس عداد درخشان و سایر دانشجویان به ترتیب : نتایج 

( اخ الف معنادار با یکدیگر نداش ند  میانگین معدل در دو گروه اس عداد درخشان و =67/4p( و  نس )=61/4pاز نظر سن )

های به دست آمده از بود فه اخ الف معناداری با یکدیگر داش ند  یاف ه  61/18 ± 12/4و   12/16 ± 1/4سایرین نیز به ترتیب 

دهد میانگین سبک حل مسئله در دو حیطه فلی حل مسئله سازنده و غیر سازنده در دو گروه اس عداد این پژوهش نشان می

سبک یادگیری از میان چهار  (  با یکدیگر اخ الف معناداری نداش ند  هرچنین در=21/4p( و سایرین )=37/4pدرخشان )

حیطه یادگیری دیداری، شنیداری، خواندن و مهارت تنها در حیطه خواندن بین دو گروه اس عداد درخشان و سایرین اخ الف 

 (  =40/4pتر از سایرین بود )فه میانگین این مهارت در گروه اس عداد درخشان پایینطوریمعناداری و ود داشت به 

توان فرک شایانی به گروه های آموزشی و اساتید های یادگیری و حل مسئله در دانشجویان، میتعیین سبکبا  : نتیجه گیری

 مشاور برای پیشبرد اهداف آموزشی، یادگیری دانشجویان و سایر فعالیت های آنان نرود 
 

 دانشجویان مسئله، حل شیوه یادگیری، سبک:  واژه های کلیدی
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  زشکیپ علوم دانشگاه در پژوهش به نسبت دندانپزشکی دانشجویان نگرش بررسی

 1396 سال در مـق

 1فسایی مسیح - 3محبی سیامک - 2پور علی خدیجه -،*1ندوشن  عتری زهرا

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی، دانشجوی -*،1

 Email: zahra.jafary.98@gmail.com   مکاتبات( ئولمس نویسنده*)       

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی ی شاخه در رسانی واطالع ف ابداری ارشد فارشنا  -2
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 در بستتزایی نقش پزشتتکی علوم های حوزه در هشپژو  استتت بوده تاریخ در علوم پیشتترفت مو ب پژوهش :مقدمه و هدف
  هت یمبنای تحقیقاتی، هایفعالیت و پژوهش انجام به نسبت دانشجویان، نگرش تعیین  دارد ستالمت  ارتقاء و درمان پیشتبرد 
  است فشور هر توسعه محورهای مهم اصول از پژوهش  نراید می فراهم را نگرش این بهبود و تغییر راس ای در آینده مداخالت
 جودانش  است شده پژوهش مس ندات اسا  بر آینده ریزی برنامه  و است برخوردار ای ویژه اهریت از واقعیات ژرفای شناسایی

 مشتتکالت حل برای خالب مهارتهای دارای باید بلکه باشتتد، خود رشتت ه تخصتتصتتی و پایه دانش الزم مهارت دارای باید تنها نه
  دانند می ملت محرفه موتور را پژوهش اخیرا  باشد خود مهارتهای مداوم بهبود و تغییر حال در شرایط با ستریع  انطباب عرلی،
 طرح در دانشجویان مشارفت و رسد می نظر به ضتروری  تحصتیل  دوره در پژوهشتی  مهارتهای آموزش فه استت  این بر اع قاد
 عهمطال در  شود می دانشجویان عرلکرد و اطالعات افزایش به منجر دانشتگاه  پژوهشتی  وضتعیت  ارتقاء بر عالوه تحقیقاتی های
  شد ارزیابی قم پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده در پژوهش به نسبت دندانپزشکی دانشجویان نگرش حاضر

 رش ه در تحصیل به شتاغل  دانشتجوی  نتر 13 روی بر فه استت  مقطعی توصتیتی  مطالعه یک حاضتر  مطالعه: روش بررسی  
 ان خاب 1318 سال در مخ لو ورودیهای بین از ای مرحله چند گیری نرونه روش به فه قم پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی
 دموگرافیک سواالت قسرت دو شامل فه است سوالی 31 پرسشنامه مطالعه این در اطالعات آوری  رع ابزار  شد انجام شتدند، 

 و است شده تهیه 1313 سال در  میرخش ی مطالعه از پرسشنامه این  باشد می پژوهش به نسبت دانشجویان نگرش بررستی  و
 هاس تاد ظاهری و مح وا روایی از روایی تعیین  هت فه استت  گرف ه قرار بررستی  مورد مطالعه هران در نیز آن پایایی و روایی
 ها داده تحلیل برای  است گردیه محاسبه 61/4 معادل فورنباخ آلتای ضریب محاسبه اسا  بر پرسشنامه پایایی و استت  شتده 
سطح معنی داری در این مطالعه فر ر از   گردید اس تاده پیرسون هربس گی ضریب و T-test، ANOVA آماری های آزمون از
 در نظر گرف ه شد  41/4

دانشجویان بود  بین  نس و دیدگاه  31/22±03/3از نرونه های مورد مطالعه مذفر و میانگین سن  %14در این مطالعه نتایج : 
(  هرچنین دانشجویانی فه در ترم های پایین تر بودند عالقه و p=427/4نستبت به پژوهش تتاوت معنی داری مشتاهده شتد )   

(  p= 418/4نگرش مثبت بیشت ری به انجام پژوهش نستبت به دانشتجویانی فه در مرحله اترام دوره تحصیلی بودند داش ند )   
(  هرچنین بین ستتن و نگرش به p=431/4م پژوهش ارتباط معنی دار مشتتاهده شتتد )بین معدل فل باالی دانشتتجویان و انجا

 (( r=-312/4و  p=441/4(دار معکو  مشاهده شد پژوهش رابطه معنی
ی مند به انجام فار پژوهشی در فعالیت آتدانشتجویان دید فلی مثب ی نسبت به انجام پژوهش داش ند  اما عالقه  : نتیجه گیری
رایل دانشتتتجویان برای انجام تحقیق در مقطع علوم بالینی بیشتتت ر نستتتبت به تحقیق در مقطع علوم پایه بود  خود نبودند و ت

برگزاری فال  های روش تحقیق، هرراهی استتتاتید با دانشتتتجویان و رفع موانع پوهشتتتی می تواند به تغییر نگرش و عرلکرد 
  دانشجویان بیانجامد

 

 نگرش دندانپرشکی، دانشجویان پژوهش،:  واژه های کلیدی
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  علمی تهیئ اساتید دیدگاه از دندانپزشکی دانشجویان تحصیلی وضعیت ارزیابی

 1396 سال در قم یپزشک علوم دانشگاه

   0محبی سیامک - 3پور علی خدیجه - 2سریرا حا ی صادقی -،*1ندوشن  عتری زهرا
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 پزشکی علوم های دانشگاه  باشد می  امعه نیاز مورد م خصص نیروهای پرورش ها دانشتگاه  اصتلی  وظایو از :مقدمه و هدف

 هرین به  نرایند اصالح را آن مشکالت و ضتعو  نقاط فرده ریزی برنامه دقیق  را یاددهی پروسته  باید رستالت  این انجام  هت

 سعهتو سوی به گامی دانشجویان تحصیلی وضعیت به تو ه  استت  برخوردار ای ویژه  ایگاه از پژوهش و آموزش به تو ه دلیل

 آموزشی وضعیت از مداوم ارزیابی طرفی از  است گرف ه قرار تو ه مورد مخ لو فشورهای در اخیر های سال در فه است پایدار

 به فه استتت روندی دندانپزشتتکی آموزش  استتت الزم و ضتتروری امر یک آموزشتتی نظام بهبود با وضتتعو قوت نقاط از آگاهی و

 توضتتعی  نرایند برآورده را مردم عروم درمانی-بهداشتت ی نیازهای ب وانند قشتتر این تا پردازد، می آینده دندانپزشتتکان پرورش

 علری هارتهایم فسب در دانشجو موفقیت میزان منزله به فه شود می گت ه وی تحصیلی افت یا پیشرفت به دانشجو، تحصیلی

 نظرات ارزیابی  است خانوادها و دانشگاه مستولین  های دغدغه ترین ازمهم دانشتجویان  تحصتیلی  وضتعیت   استت  تخصتصتی   و

 یطمح ضعو و قوت نقاط و است فراوان اهریت دارای هس ند دندانپزشکی آموزش در تاثیرگذار و اصلی های رفن از فه اساتید،

  فند می بیان واضح صورت به آموزشی

 تخصصی های گروه علری هیئت اعضای نتر 23  روی بر فه است، مقطعی توصیتی مطالعه یک حاضر مطالعه: روش بررسی  

 و روا پرسشنامه اطالعات آوری  رع ابزار  گردید انجام 1318 سال در قم دندانپزشکی دانشکده در سترشتراری   روش با شتاغل 

 توسط مطالعه این در آن روایی  بود گرف ه قرار اس تاده مورد صادقی مطالعه در پرستشنامه  این  بود ستوال  24 بر مشت رل  پایا

  است گردیده محاسبه (r=66/4) فرونباخ آلتای ضتریب  از است تاده  با آن پایایی و گردید تایید  م خصتص  پزشتکان  و استاتید 

 رد اساتید دیدگاه مورد در لیکرت ای در ه پنن مقیا  با سواالت و دموگرافیک سواالت قسرت دو شامل پرستشنامه  ستواالت 

 ، ANOVA یکطرفه واریانس تحلیل های آزمون و توصیتی آمار از اس تاده با ها داده  بود دانشتجویان  تحصتیلی  عرلکرد مورد

t-test سطح عنوان به 41/4 از فر ر داری معنی سطح مطالعه این در  شتدند  تحلیل و تجزیه پیرستون  هربست گی  ضتریب  و 

  شد گرف ه نظر در معناداری
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 ( و p=441/4)  نسیت با نرودند بیان پزشکی دندان دانشجویان تحصیلی وضعیت مورد در استاتید  فه ای نرره میزاننتایج : 

 به ها مونث به نسبت بیش ری نرره مذفر استاتید  فه طوری به داشتت  داری معنی ابطه( ر 4p=423/4) استاتید  تاهل وضتعیت 

 ولی است زیاد تخصص آزمون در شترفت  به دانشتجویان  عالقه میزان فه اند فرده بیان استاتید  هرچنین  اند داده دانشتجویان 

 از %17/14 بودند مع قد فنندگان شرفت  ندارند پژوهشی فارهای انجام و نظری های فال  در شرفت به ای عالقه دانشجویان

    دارند را مس قل طبابت انجام برای فافی بالینی مهارت دندانپزشکی آموخ گان دانش

 طلوبم چندان مستت قل طبابت انجام برای دندانپزشتتکی دانشتتجویان بالینی مهارت به نستتبت استتاتید دیدگاه : نتیجه گیری

 ،آموزشی تکالیو انجام و نظری های فال  در شترفت  به نستبت  دانشتجویان  عالقه مورد در استاتید  دیدگاه هرچنین  نیستت 

 کولومفوری ساخ ار و مح وا در تغییرات لذا  نبود مطلوب پژوهشی های فعالیت و آموزشی فعالی های انجام در مسوولیت احسا 

  بپوشاند را نقایص تواند می واساتید دانشجویان در انگیزه افزایش و آموزشی

 

 علری هیئت اعضای دندانپزشکی، دانشجوی تحصیلی، وضیعت:  واژه های کلیدی
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  اساتید توانمندسازی های برنامه در کننده شرکت علمی هیأت اعضای دیدگاه

 96 و 1395 سالهای طی شده ااجر کارگاههای به نسبت قم پزشکی علوم دانشگاه

 – 8زهرا زارعی – 1احرد پریزاد – 0مجید نجتی – 3پور صتایی اهلل روح - 2صادقی حا ی سریرا -1زینب فریری

 ،*6 تابش نیا زهرا   -7سکینه باقری 
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  ،پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرفز آموزش در پژوهش و ارزشیابی فارشنا  پزشکی، آموزش ارشد فارشنا  -3
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 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه

  پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرفز آموزش در پژوهش و ارزشیابی فارشنا  پزشکی، آموزش  PhDدانشجوی -1
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 ایران قم، قم، پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرفز آموزش در پژوهش و ارزشیابی فارشنا  7
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   ایران                        ،قم
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 پژوهشی و آموزشتی  اهداف پیشتبرد  در علری هییت اعضتای  ستازی  توانرند تخصتصتی   فارگاههای فه ازآنجا :مقدمه و هدف
 اب فنندگان استت تاده نیازهای و ان ظارات استتا  بر شتتده برگزار فارگاههای فیتیت ستتنجش دارند، بارزی نقش هادانشتتگاه

 تدریس فیتیت نیز و فارگاهها مح وی فیتیت ارزیابی حاضر، پژوهش از هدف  رستد می نظر به ضتروری  علری، است انداردهای 
  است بوده علری هیات اعضای دیدگاه از قم پزشکی علوم دانشگاه علری هییت اعضای ویژه شده برگزار فارگاههای اساتید

 علوم دانشگاه علری هیات اعضای فلیه شتامل  پژوهش  امعه  باشتد می مقطعی مطالعه نوع از حاضتر  پژوهش: روش بررسی  
 آوری  رع ابزار  باشتتد می بودند فرده شتترفت استتاتید ستتازی توانرند های برنامه در 18و 11 ستتالهای طی فه قم پزشتتکی
 بخش دو شامل شده برگزار های فارگاه در حاضترین ( رضتای رندی ) نظر منظورستنجش  به فه پایا و روا پرستشتنامه   اطالعات،
 برنامه هر درپایان فه بود لیکرت مقیا  اسا  بر( سؤال 8) مدر  ارزشیابی سؤاالت و( ستؤال  1)مح وایی ارزشتیابی  ستؤاالت 

    شد تحلیل توصیتی های شاخص توسط SPSS افزار نرم توسط ها داده  گردید تکریل حاضرین توسط توانرندسازی

فارگاه توانرند سازی اساتید ویژه اعضای هییت علری برگزار  27مجروع  18فارگاه و در سال  21مجروع  11در سال نتایج : 

به  18و  11در سال نتر از اعضای هییت علری در این فارگاه ها شرفت نروده اند   817نتر و  061شده بود فه به ترتیب تعداد 

های پژوهش، میانگین بر اسا  یاف ه دگان پرسشنامه ها را تکریل فرده اند فنندرصد از شرفت 24/11درصد و  47/16ترتیب
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افزایش داش ه  11نسبت به سال  18سال  هایفارگاه درسینم تدریس شده و نیز میانگین نرره ارزشیابیمح وای  نرره ارزشیابی

نسبت به مدرسین مدعو از خارج  18و  11است  میانگین نرره ارزشیابی مدرسین داخل دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 

های فارگاه درسینم های آموزشی با میانگین نرره ارزشیابیفارگاه درسینم دانشگاه بیش ر بوده است  میانگین نرره ارزشیابی

های تدریس شده اساتید مح وای فارگاه داری نداش ند  میانگین نرره ارزشیابیاخ الف معنی 18و  11پژوهشی در دو سال 

های تدریس شده اساتید خارج دانشگاه بیش ر مح وای فارگاه از میانگین نرره ارزشیابی 18 و 11 گاه درهر دو سالداخل دانش

افزایش داشت این اخ الف  11نسبت به سال  18های پژوهشی درسال فارگاهح وی م بود  باو ود آنکه میانگین نرره ارزشیابی

افزایش داشت با این  11نسبت به سال  18های آموزشی درسال فارگاهح وی م (  میانگین نرره ارزشیابیp>0/05معنا دار نبود)

 ( p>0/05حال این اخ الف معنا دار نبود)
 قم پزشکی علوم علری هییت اعضای سازی توانرند تخصتصی  فارگاههای برگزاری داد نشتان  پژوهش هاییاف ه : نتیجه گیری

 این برگزاری ن یجه در استتت گردیده مدر   هت از هم و مح وا  هت از هم فنندگان شتترفت رضتتای رندی افزایش مو ب
 ثرر مثرر پزشکی علوم آموزش توستعه  و مطالعات مرفز در دانشتگاه  استاتید  ستازی  توانرند واحد اهداف پیشتبرد  در فارگاهها
  است تو ه قابل امر این در دانشگاهی درون مدرسین های¬ظرفیت و توان از مندی بهره دیگر سوی از  باشد¬می
 

 فارگاه ارزشیابی، اساتید، توانرندسازی:  واژه های کلیدی
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  یانمرب دیدگاه از عرصه در پرستاری بالینی آموزش در شیپ منتور طرح چالشهای

 کیفی مطالعه یک : پرستاری دانشجویان و

   3طاهری لیال - 2حیدری سعیده -،*1گائینی مینا

 رانای قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،اس ادیار، گروه پرس اری  مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،1

 رانای قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،گروه پرس اری  راحی -داخلی ارشد فارشناسیمربی،  -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،، گروه پرس اریپرس اری دف ری دانشجوی -3

 

پرست اری است فه در ساخ ار ا رایی آن،   آموزش برنامه از بخشتی  عرصته،  ایران آموزش بالینی در فشتور  در :مقدمه و هدف

 دوره این گذراند  در خواهند مربی با نظارت فارورزی شتتکل به و بالین محیط در فقط را تحصتتیل خود آخر، ستتال دانشتتجویان

 (، (Mentorship نقش من ورشتی   قالب در پرست اری  دانشتتجویان آموزش در فارآمد و تجربه با پرست اران بالینی  از است تاده 

استتت  ازطرفی با تو ه به اینکه این  گشتتوده بالینی یادگیری در را تازه ای افق می شتتود فه محستتوب آموزش در نو تجربه ای

های هدف تبیین چالش"طرح، مانند سایر برنامه ها عالوه بر نقاط قوت، دارای نقاط ضعتی هم می باشد، لذا این مطالعه فیتی با 

 ام گرفت انج "پرس اری دانشجویان و مربیان دیدگاه از عرصه بالینی پرس اری در آموزش در شی  من ور طرح

قم  پزشکی علوم در دانشگاه 1318 سال در مرسوم نوع از مح وی تحلیل با رویکرد و فیتی شیوه به مطالعه این: روش بررس 

از   ها داده  فردند شتترفت مطالعه در هدف بر مب نی روش به مربی 7 و پرستت اری آخر ترم دانشتتجویان از نتر 13  گرفت انجام

 رسیدن تا تحلیل و تجزیه با هرزمان داده آوری  رع  شدند گردآوری ساخ ارمند و گروه م ررفز نیره و مصاحبه عریق طریق

 و تجزیه مورد مح وای مرسوم تحلیل روش از اس تاده با ها داده سپس و نویس دست ضبط، مصتاحبه ها   یافت ادامه اشتباع  به

 .گرفت قرار تحلیل

 مضامین شامل  این  گردید حاصل طرح من ور شی  چالشتهای  دهنده نشتان  مضترون  چهار ها داده تحلیل و تجزیه ازنتایج : 

سلیقه  ارزشیابی"، "بالتکلیتی و سترگردانی در مقابل آموزش برنامه ریزی شتده  "، "یادگیری تجربی در مقابل یادگیری علری"

  بودند "عدم حرایت  در مقابل حرایت طلبی"، "ای در مقابل ارزشیابی اس اندارد

 پرستتتنل نقش من ور، عرومی و علری صتتتالحیت گرف ن نظر در با تو ه به یاف ه های مطالعه، می توان با : نتیجه گیری

 نسبی فارآموزی در عرصه، به رفع های برنامه ا رای مناسب و مدیریت پرست اری  دانشتجویان  شتدن  حرفه ای در بیرارست ان 

 .نرود و ارتقای هر چه بیش ر آن فرک  من ورشی  طرح چالشهای

 

 فیتی مطالعه عرصه، در پرس اری بالینی، آموزش من ورشی ،:  واژه های کلیدی
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 کیفی مطالعه یک: مدرس معنوی سالمت های شاخص

 0رضائی محسن - 3رحیریان حا ی حسین محرد - 2اسکندری نرگس -،*1نصراللهی زهرا

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پیراپزشکی  دانشکده اس ادیار مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،مامائی و پرس اری دانشکده اس ادیار -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،دین و سالمت تحقیقات مرفز اس ادیار -3

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،دین و سالمت دانشکده پزشکی اخالب گروه مدیر 0

 

 تاس گذار تیثیر فراگیر معنوی سالمت بر مدر  معنوی ستالمت  آنجافه از و تدریس مقوله اهریت به تو ه با :مقدمه و هدف

 مطالعه باشتتد،¬می مدرستتین الگوئی نقش از برگرف ه و تحصتتیل زمان در معنوی ستتالمت حصتتول های زمان به رین از یکی و

  گردید طراحی دانشگاه و حوزه مدرسین معنوی سالمت های شاخص تبیین هدف با حاضر

 دانشگاه و حوزه فراگیران و مدرسین از نتر 88 مطالعه در فنندگان مشارفت و فیتی مطالعه یک حاضتر  مطالعه: روش بررس 

 روش به ها یاف ه و آوری  رع یاف ه ساخ ار نیره پرستشتنامه   راهنرای با حضتوری  های مصتاحبه  از است تاده  با ها داده  بودند

  شد اس تاده MAX-QDA 10 افزار نرم از فیتی های داده مدیریت  هت  گردید اس خراج اس قرایی، مح وای تحلیل

 نتبیی قابل اصلی دس ه چهار در مدر  معنوی سالمت های شتاخص  مطالعه، در فنندگان مشتارفت  بیانات استا   برنتایج : 

 استتا  بر رف ار و اع قاد معنوی،  هان شتتناخ ن رستتریت به) معنوی و دینی اصتتول به پایبندی: از عبارتند فه باشتتد می

 م،نظ صداقت، گذش گی، خود از و ایثار) اخالقی فضتایل  به آراست گی  ،(دانشتجویان  معنوی پرورش به تو ه دینی، های¬آموزه

 یزه،انگ و تالش از سرشار ظاهر، آراست گی  اخالص، نقدپذیری، ای، حرفه اخالب به پایبندی عدالت، تواضتع،  پذیری، مستئولیت 

 بردباری، و صتتبر حرایت، دلستتوزی، هردلی، اح رام، صتتریریت،) دانشتتجو با ستتازنده و مثبت تعامل ،(آگاهی و هوشتترندی

 تدریس های روش از گیری بهره و آشتتنایی مربوطه، در  زمینه در فافی اطالعات داشتت ن) تدریس در مهارت و( القاءآرامش

 ( معنوی مباحث طرح در هنرمندی مخاطب، شناخت فال ، اداره در توانرندی اثربخش،

 و اطیارتب های مهارت افزایش هرچنین و اخالقی فضائل و معنویات تقویت حاضر مطالعه های یاف ه به تو ه با : نتیجه گیری

 داشتت ه هرراه به را دانشتتجو معنوی پرورش ن یجه در و مدر  معنوی ستتالمت ارتقا تواند می مدر  در تدریس های مهارت

  باشد

 

 فیتی مطالعه تدریس، مدر ، معنوی، سالمت شاخص،:  واژه های کلیدی
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  راهنمایی و مشاوره به نسبت قم پزشکی علوم دانشگاه مشاور اساتید نظرات

 آن های حیطه و مشاور استاد وظایف تحصیلی،

  *حیدری سعیده -عابدینی زهرا -مهران ناهید -بافویی ساره -طهران احرری هدی -رئیسی مرضیه

 

 

لذا  .باشدمی هادانشگاه وظایو ترینمهم از یکی تحصیل دوره طول در دانشجویان راهنرایی و مشاوره حرایت،هدف  و مقدمه

 .است شده طراحی  های فاری اس اد مشاور از دیدگاه اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی قمارزیابی حیطه منظور به مطالعه این

اس اد مشاور فه با روش سرشراری ان خاب  37باشد فه بر روی مقطعی می –این پژوهش یک مطالعه توصیتی : روش بررس 

های فاری اس اد مشاور از پرسشنامه محقق ساخ ه شده بودند، انجام گرفت   هت تعیین دیدگاه اساتید مشاور نسبت به حیطه

 انجام شد  p‹1/4داری در سطح معنی 16ویرایش  SPSSافزار آماری ها با اس تاده از نرماس تاده شد  تجزیه و تحلیل یاف ه

آگاهی اس اد مشاور از وظایو مشاوره و راهنرایی تحصیلی  یهانرره فلی حیطه میانگین و انحراف معیار نتایج:

تید از وظایو بود  بیش رین رضایت اسا 78±8/11 های فاری اس اد مشاورحیطه میزان موافقت اساتید از و 1/34±7/3دانشجو

( قرار داشت  میانگین و انحراف %0/11)  وی مشکالت آموزشی رفع و تحصیلی دانشجو وضعیت بررسیاس اد مشاوری در حیطه 

نرره فلی نظرات اساتید مشاور دربارة و 146±12/ 8 نرره فلی نگرش اساتید راهنرا نسبت به مشاوره و راهنرایی تحصیلیمعیار 

( رضایت فلی خویش %84و افثریت اساتید) 6/31±1/ 6 راهنرایی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی قموضعیت مو ود مشاوره و 

 به صورت م وسط بیان فردند  مشاوره و راهنرایی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی قمرا از وضعیت مو ود 

فنند، و آگاهی و می ارزیابی مطلوب ب اًنس حد در را خود مشاور عرلکرد اساتید ن این این تحقیق نشان داد فه گیری:نتیجه

رسانی و آموزش مس رر اساتید در خصوص مشاوره و راهنرایی نگرش مثبت نسبت به وظایو اس اد مشاور، دارند  بنابراین اطالع

 گردد  پیشنهاد می

 

 مشاوره تحصیلی، اس اد مشاور، دیدگاه، دانشگاه  های کلیدی: واژه
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  دانشجویان تجارب  :بیمار به آموزش راه سد نامتناسب، آموزشی ریزی برنامه

   پرستاری

   2فوروش  ودفی -،*1محرد عباسی

 انایر قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،اس ادیار، گروه پرس اری مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،مربی،  گروه پرس اری -2

 

 ایدب آن از بعد و ترخیص تا بیرارس ان به بیرار پذیرش از فه است مداومی و پویا فرایندی بیرار به آموزش :مقدمه و هدف

  فنندنری دریافت را الزم هایآموزش بیراران و شودنری انجام خوبی به بیرار به آموزش دهندمی نشان مطالعات  شود انجام

   باشدمی بیرار به آموزش موانع از پرس اری دانشجویان تجارب تبیین مطالعه، این هدف

 پرس اری فارشناسی دانشجوی نتر 21  گرفت انجام مرسوم فیتی مح وای تحلیل رویکرد با فیتی مطالعه این: روش بررس 

 مامایی و پرس اری دانشکده از( Maximum Variation Sampling) پذیری تنوع حدافثر با هدفرند صورت به باالتر و 0 ترم

 دقیقه 71 تا 01 بین زمان مدت در ساخ ارمند نیره عریق هایمصاحبه از اس تاده با هاداده  شدند ان خاب1318 سال در قم

   شد اس تاده مرسوم فیتی مح وای تحلیل روش از هاداده تحلیل و تجزیه برای   شد آوری  رع

 هایمایهدرون  گردید اس خراج پرس اری دانشجوی( زن 12 مرد، 1) فنندهمشارفت 21 تجارب از پژوهش این هایدادهنتایج : 

 موزشیآ محیط به مربوط موانع اساتید، به مربوط موانع بیرار، به مربوط موانع دانشجو، به مربوط موانع شامل  پژوهش این اصلی

  بود آموزشی ریزیبرنامه به مربوط موانع و

 ریزان-رنامهب و پرس اری اساتید  بودند موا ه زیادی موانع با بیرار به آموزش برای پژوهش این فنندگانمشارفت : نتیجه گیری

 مرا این دانشجویان ارتقاء و ارزشیابی در و داده قرار خود فاری اولویت در را بیرار به آموزش موضوع اول هایترم از باید آموزشی

 مهیا راربی به آموزش برای مناسب آموزشی  و و امکانات فضا، با آموزشی محیط باید هابیرارس ان مسئولین  فنند لحاظ را مهم

  شود گرف ه نظر در م ناسب آموزشی برنامه دارند، پایینی تحصیالت سطح فه بیرارانی برای  فنند

 

 فیتی مطالعه پرس اری، دانشجوی بیرار، به آموزش موانع،:  واژه های کلیدی
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   :جویاندانش دیدگاه از تحصیلی مشاور اساتید با دانشجویان ارتباط بر موثر عوامل

 کیفی مطالعه یک

  ،*2اسکندری نرگس - 1احردی افبر علی

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،پرس اری دانشجوی-1

 رانای قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پرس اری و مامایی دانشکده ،اس ادیار، گروه پرس اری  مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،2

 

 

د و دانشجو، و نیازمندی های دانشجو مشاوره تحصیلی رابطه ای پویا و هدفرند است فه بر اسا  مشارفت اس ا مقدمه و هدف:

شکل گرف ه و می تواند بازدهی و فارایی نظام آموزشی را افزایش و افت تحصیلی دانشجویان را فاهش دهد  از آنجا فه رضای رندی 

انشجویان ددانشجویان بر فرایند مشاوره تحصیلی و ن این آن تاثیرگذار است، مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر ارتباط 

 با اساتید مشاور تحصیلی، بر اسا  دیدگاه دانشجویان طراحی گردید  

مطالعه حاضر یک مطالعه فیتی از نوع تحلیل مح وا است  داده ها با اس تاده از مصاحبه های فردی و گروهی با  روش بررس :

اه علوم پزشکی قم گرداوری شد  داده های نتر از دانشجویان دانشگ 07راهنرای پرسشنامه نیره ساخ ار یاف ه و با مشارفت 

 گردآوری شده به روش تحلیل مح وای قراردادی تحلیل و فدها و طبقات اس خراج گردید 

طبقه قابل دس ه بندی می باشد فه عبارتند از: رف ار و عرلکرد  1عوامل موثر بر ارتباط دانشجویان با اساتید مشاور در  یافته ها:

قی، انعطاف پذیری، عالقه به مشاوره دانشجویی، رازداری، برقراری ارتباط صریرانه با دانشجو، صداقت، اس اد مشاور )خوش اخال

صبر و بردباری، مهارت گوش دادن(، مسئولیت پذیری اس اد در قبال مشاوره دانشجویی )پاسخگویی مناسب، اخ صاص وقت 

اس اد مشاور، حرایت از دانشجو، شناخت دانشجو(، اطالعات  فافی، پیگیری امور دانشجو، پرداخ ن به ترامی ابعاد شرح وظایو

و دانش اس اد مشاور )دانش فافی در ارتباط با  رش ه تخصصی، فار در بالین، وظایو اس اد مشاور، اصول مشاوره، برنامه آموزشی، 

پیگیر بودن دانشجو، عالقه و چینش واحد ها( ویژگی های فردی دانشجو )مهارت برقراری ارتباط، ترایل به دریافت مشاوره، 

مندی به رش ه تحصیلی(، عوامل سازمانی )اخ صاص تعداد محدودی از دانشجویان به اساتید مشاور، نظرسنجی از دانشجویان 

درمورد عرلکرد اس اد مشاور، مرتبط بودن رش ه اس اد مشاور با دانشجو، اخ صاص فضای  داگانه و خصوصی برای مشاوره 

 دانشجویی( 

بر اسا  یاف ه های مطالعه حاضر در نظر گرف ن معیار های علری و شخصی ی برای ان خاب اساتید مشاور، افزایش  گیری:نتیجه 

دانش و مهارت اساتید مشاور در ارتباط با مشاوره تحصیلی، فراهم ساخ ن بس رهای الزم  هت ارائه مشاوره تحصیلی، و اطالع 

ساتید مشاور و اهریت مشاوره تحصیلی،  هت برقراری ارتباط موثر میان دانشجویان رسانی به دانشجویان در مورد شرح وظایو ا

 و اساتید مشاور و هرچنین ارائه مشاوره تحصیلی مطلوب تر توصیه می شود 

 عوامل موثر مشاوره تحصیلی، اس اد مشاور، دانشجو، کلید واژه ها:
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  یدگاهد از اساتید و دانشجویان بین ارتباط بر  استاد فردی های شایستگی تاثیر

   قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 ،*0راهبر احرد -  3راهبر شاهرخ - 2محبی سیامک - 1پور ارلیق اله ذبیح

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه اس ادیار -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه دانشیار  -2

 ایران قم، ،قم پزشکی علوم دانشگاه پژشکی دانشجوی -3

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده عرومی، بهداشت گروه مربی -*،0

 Email: Ahm418Rahbar@yahoo.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 

 در قوی محرک یک و اثربخش تدریس مهم های شتاخص  از یکی دانشتجو  و است اد  میان مؤثر ارتباط برقراری :مقدمه و هدف

 اساتید و دانشجویان بین ارتباط بر  اس اد فردی های شایس گی تاثیر بررسی هدف با حاضتر  پژوهش  باشتد  می یادگیری میزان

  است شده انجام1318 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه از

 لتحصی به مشغول دانشجویان آماری  امعه  است گرف ه انجام مقطعی بصورت و اف شتافی،  نوع از مطالعه این: روش بررسی  

 ان خاب ساده تصادفی روش به بودند تحصتیلی  چهارم ترم در فه آنان از نتر 164 تعداد فه  بوده قم پزشتکی  علوم دانشتگاه  در

 برای  شد تهیه دانشگاه علری هیات عضو 1 و دانشجو 24 مشارفت با فه بود ساخ ه محقق پرسشنامه اس تاده مورد ابزار  شدند

 برای  دگردی اس تاده اف شافی عامل تحلیل از سازه روایی تعیین برای و مح وایی و صوری روایی از پرستشنامه  روایی ستنجش 

 تحلیل از ها داده تحلیل برای  شتتد محاستتبه فالستتی درون هربستت گی ضتتریب و فرونباخ آلتای ضتتریب پایایی، تعیین

  گردید اس تاده SPSS 19 افزار نرم و(  اف شافی)عاملی

 آلتای ضریب شاخص مقدار  بود/ ( 17 تا/  86) قبول قابل فری مح وایی روایی دارای ستوال  12 فه داد نشتان  ها یاف هنتایج : 

 و ( kmo=.842) نرونه فتایت شاخص  گردید گزارش/  61 و/  62 با برابر ترتیب به فالسی درون هربس گی ضریب و فرونباخ

 تعداد اف شتتافی عامل تحلیل  بود دار معنی/  441 ستتطح در 21 آزادی در ه با 388.427 برابر بارتلت فرویت آزمون هرچنین

 فردی شتایست گی   میانگین  داد فاهش ستئوال  7 به را ستتئواالت تعداد و حذف بود 4.0 از فر ر آنها عاملی بار فه را ستئواالتی 

  نرود تبیین را ها م غیر این فل واریانس از %01 مجروع در است بوده 1 آن حدافثر و 2 آن حداقل و(0.22 ±/ 18)اساتید

 برخوردار خوبی میانگین از دانشجویان دید از اساتید فردی های شایس گی فه دهد می نشان پژوهش این ن این : نتیجه گیری

  گردد میانگین این بهبود مو ب تواند می دانشگاه این اساتید تالش و  باشد می

 

 اس اد ، فردی شایس گی دانشجو، ارتباط، : واژه های کلیدی
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 آناتومی یادگیری در موبایل های اپلیکیشن نقش

  ،3فریریان فاطره ،3حیدری مریم ،2احردی امین محرد ،،*1یزاده  آب آب شیرا  ،1حیدری فاطره ،1فارسانی اسالمی محسن

 0فارسانی اسالمی تارا

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی دانشکده ،آناتومیاس ادیار، گروه  -*،1

 Email: shimaababzadeh@gmail.com   ت(مکاتبا مسئول نویسنده*)       

 ایران قم، ،قم پزشکی علوم دانشگاه پژشکی دانشجوی -2

 ایران قم، ،قم پزشکی علوم دانشگاه پژشکی دانشجوی -3

 نایرا ،تهران ،ایران پزشکی علوم دانشگاه پژشکی دانشجوی -0

 

 درسینم فه است اطالعاتی و  دید منابع به آسان دس رسی موبایل، های اپلیکیشن از اس تاده فوایتد از یکتی :مقدمه و هدف

 تکنولوژی سریع گس رش به تو ه با  دهنتد مطابقتت روز علتم بتا را ختود علرتی اهتداف ستازد متی قتتادر  را دانشتتجویان  و

 این در لذا گردد آموزشی مخ لتتتو هتتتای حوزه در علری ارتقای به منجر تواند می امتتتکانات ایتتتن از استتت تاده اخیر، دهه در

  شد بررسی دانشجویان آناتومی یادگیری در موبایل های اپلیکیشن نقش مطالعه

 رییادگی برای فه شد خواس ه تحصیلی ترم آغ ز در داش ند آناتومی واحد فه دانشتجویانی   از پژوهش این در: روش بررسی  

 با جویاندانش دیدگاه ترم، پایان آزمون انجام از بعد  نرایند نصب خود موبایل گوشی در را موبایل اپلیکیشتن  آناتومی در  به ر

  شد گرف ه نظر در دار معنی P≤0.05  گرفت انجام SPSS افزار نرم با آماری تحلیل و شد بررسی پرسشنامه از اس تاده

 درصتتد 2 در تنها اپلیکیشتتن از استت تاده و نداشتت ه رضتتایت روش این از دانشتتجویان فه داد نشتتان پرستتشتتنامه ن اینتایج : ن

    بود شده یادگیری افزایش باعث دانشجویان

 رییادگی فعال، یادگیری ستتبب هرراه تلتن های اپلیکیشتتن از استت تاده فه استتت داده نشتتان م ون بررستتی : نتیجه گیری

  دگرد آنان نتس به اع راد افزایش ستتبب استت تاده، ستتهولت به تو ه با و شتتده دانشتتجویان محور پروژه یادگیری و مشتتارف ی

 در موبایل های اپلیکیشتتن اثربخشتتی عدم مؤید مطالعه این ن این بود آمده بدستتت پیشتتین مطالعات از فه ان ظاری علیرغم

 از استت تاده در دانشتتجویان اندک فرصتتت و مناستتب های اپلیکیشتتن و ود عدم آن عرده دلیل فه بود دانشتتجویان یادگیری

 مؤثر ،درو  یادگیتتتری بتتته نستتتبت شجویانندا انگیزه در تواند می م نوع های اپلیکیشن طراحی لذا است  بوده ها اپلیکیشن

  شود واقع

 

 آموزش یادگیری، موبایل، اپلیکیشن:  واژه های کلیدی
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  دانشکده به کنندهمراجعه بیماران رضایتمندی میزان بر موثر عوامل بررسی

  کیپزش آموزش راستای در ضروری گامی: قم پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی

 جامعه نیازهای پاسخگوبه

 ،*2زهرا فاشانی ،1صادقیحا ی ریراس

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،دندانپزشکی دانشکده دندان، و دهان بیراریهای تشخیص اس ادیار -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،دندانپزشکی دانشکده مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،2

 

 وبررسی فیتیت درمان بوده و سبب افزایش  ذب بیرار  هایشاخصترین از مهم: ارزیابی میزان رضایت بیرار، و هدف مقدمه

با تو ه به اینکه یک نظام بهداش ی درمانی فارآمد، از طریق ارائه خدمان مطلوب شود  بهبود روند آموزش عرلی دانشجویان می

 رندی بیراران از تعیین میزان رضای  هت این پژوهشتواند به رسالت خود یعنی تامین سالمت افراد  امعه اقدام نراید،می

  انجام پذیرفتشده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم خدمات ارائه

فننده به دانشکده دندانپزشکی قم بیرار مرا عه 366بر روی این مطالعه به روش مقطعی )توصیتی ت تحلیلی( : روش بررس 

رضای رندی بیرار توسط  هت بررسی میزان افیک و ای شامل اطالعات دموگرانجام شد  پرسشنامه 1311-1318در سال 

ضریب هربس گی پیرسون و اسپیرمن تست، تی طرفه،آماری واریانس یک هایها با اس تاده از آزمونداده بیراران تکریل گردید 

 تحلیل شدند 

باالترین میزان رضایت در  بود  144از سقو  86/70±71/6شده، میانگین نرره رضایت فلی بیراران از خدمات ارائه: هایافته

(، رعایت بهداشت و فن رل عتونت توسط دانشجویان و اساتید 3/0±8/4ها از برخورد مح رمانه دانشجویان با بیراران )حیطه

( و عدم معطلی برای پرداخت هزینه درمان 1/0±6/4ها )(، وضعیت بهداشت، پافیزگی و آراس گی محیط بخش7/4±3/0)

گزارش شد  رضایت از امکانات رفاهی دانشکده،  (1/3±3/4) تبه اول رضای رندی، از بخش ترمیری و زیبایی( بود  ر4/1±4/0)

شده  هت حضور اس اد ها و مدت زمان صرفنحوه لبا  پوشیدن و آرایش دانشجویان دخ ر، مدت ان ظار برای ورود به بخش

، 64-84، رضای رندی مطلوب  در بازه 64-144فل در محدوده نرره رضای رندی برای راهنرایی دانشجو، در حد نامطلوب بود  

 عنوان عدم رضایت بیراران در نظر گرف ه شد به 84رضای رندی نسب اًمطلوب و نررات فر ر از 

میزان رضای رندی بیراران از خدمات دانشکده دندانپزشکی  رسد فهحاضر به نظر مین این مطالعه بر اسا   گیری:نتیجه

امید است با رفع مشکالت مو ود و ارتقاء سطح فیتیت خدمات ب وان  م پزشکی قم درحد نسب اً مطلوب قرار دارد دانشگاه علو

 این میزان را ارتقا بخشید 

 

 هاخدمات دندانپزشکی  رضای رندی بیرار  دانشگاه ها:کلید واژه
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  زادآ دانشگاه پزشکی علوم دانشجویان دیدگاه از آموزشی خدمات کیفیت بررسی

 سروکوال   الگوی بر مبتنی قم اسالمی

   3تبرائی ریحانه - 2محبی سیامک -،*1تبرائی مریم

 ایران قم، ،قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،درسی ریزی برنامه ارشد فارشنا  مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه ،دانشیار - 2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،دانشکده پزشکی ،داخلی، گروه اس ادیار -3

 

 یس مس ایجاد باشند، داش ه تو ه آن به بایس ی فشور پزشکی علوم دانشگاههای فه اساسی مشتکالت  از یکی :مقدمه و هدف

 تفیتی شکاف تعیین با   است خدمات فیتیت افزایش  هت راهبردی روشهای از اس تاده و مطلوب خدمات ارائه  هت منسجم

 فیتیت تعیین هدف با مطالعه این  نرود فراهم را آموزشتتی خدمات فیتیت ارتقای هایبرنامه تدوین زمینه توانمی خدمات

  گرفت صورت سروفوال مدل بر مب نی قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم دانشجویان دیدگاه از آموزشی خدمات

 ورتص به گیری نرونه  است شده انجام مقطعی صورت به فه است تحلیلی توصیتی، پژوهشی حاضتر  پژوهش: روش بررسی  

 ها داده گردآوری ابزار  فردند شرفت مطالعه این در پزشتکی  علوم دانشتجویان  از نتر 244 تعداد و گردید انجام ای مرحله چند

 را خود ان ظارات و واقعی ها نامه،پرسش این به پاسخ با دانشجویان  بود   SERVQUAL ستروفوال  ابزار بر مب نی نامهپرستش 

 ضتتلتتا با خدمات وشتکاف  نرودند تعیین هردلی و تضترین،پاستخگوئی   اطرینان، ملرو ، شتامل  خدمات فیتیت بعد پنن در

  آمد دست به دانشجو ان ظارات و ادرافات نررات

( -61/1) ملرو  بعد در شکاف میانگین بیش رین  داشت و ود شکاف خدمات، فیتیت بعد پنن هر در داد نشتان  ن ایننتایج : 

 فر رین  و( -34/1)اطرینان بعد ،(-31/1)هردلی بعد( -00/1)گوییپاسخ بعد ترتیب به آن از بعد ابعاد وستایر  گردید مشتاهده 

  گردید ارزیابی  (-11/1 ) تضرین بعد به مربوط شکاف میانگین

 ان ظارات نشتتدن برآورده از حافی فه شتتده دیده ابعاد هرة در واقعی ها و ان ظارات بین شتتکاف مجروع در : نتیجه گیری

 رگزاریب  هت ریزیبرنامه ضرن مسئولین فیتیت، بهبود برای شودمی پیشنهاد لذا  باشدمی شتده  ارائه خدمات از دانشتجویان 

 ابعادی بود ه، تخصتتیص هنگام فارفنان، برای ارتباطی مهارتهای افزایش و رستتانیخدمت نحوه زمینه در آموزشتتی فارگاههای

  دهند قرار اولویت در دادند، نشان را شکاف بیش رین فه

 

 سروفوال مدل ادرافات، دانشجو، ان ظارات، آموزش، فیتیت:  واژه های کلیدی
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 پزشکی دانشجویان توسط استادان ارزشیابی نمره بر موثر عوامل بررسی

  2پور صتائی اهلل حرو -،*1آقاعلی محرد

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، آموزش توسعه و مطالعات مرفز عرومی، پزشک -*،1

 Dr.aghaali@yahoo.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

  پزشکی، علوم آموزش توسعه و مطالعات مرفز آموزش در پژوهش و ارزشیابی فارشنا  پزشکی، آموزش ارشد فارشنا  -2
 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه

 

 از دان داده نشان را م ناقضی ن این دانشجویان توستط  استاتید  ارزشتیابی  نرره بر موثر عوامل مورد در مطالعات :مقدمه و هدف

 وضع و قوت نقاط با را آموزش امر اندرفاران دست تواند می دانشجویان توسط اس اد ارزشتیابی  بر مؤثر عوامل شتناخت  طرفی

 شجویاندان توسط اس ادان ارزشیابی نرره بر موثر عوامل بررسی هدف با مطالعه این منظور، بدین  فند آشنا ارزشیابی روش این

  شد انجام قم پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی

 دانشگاه در 13 تحصیلی سال اول نیرسال در فه بودند پزشکی رشت ه  دانشتجویان  ترامی مطالعه مورد  امعه: روش بررسی  

 طالعاتا هرراه به اس اد ارزشیابی پرسشنامه اطالعات بودند، داده انجام را ارزشیابی و بوده تحصیل به مشغول قم پزشتکی  علوم

  گردید تحلیل و تجزیه و اس خراج( عرلی مرتبه و  نسیت) اساتید اطالعات و(  نسیت و معدل در ، نرره) دانشجویان

 طور هب دخ ران دانشجویان توسط اساتید ارزشیابی نرره میانگین  گرفت قرار بررسی مورد پرسشنامه 1426 مجروع درنتایج : 

 در  آن در دانشتتجویان نرره و دانشتتجویان معدل با استت اد ارزشتتیابی نرره بین  بود باالتر پستتر دانشتتجویان از داری معنی

 سایرین از بیش ر اس ادی و دانشیاری علری مرتبه با اساتید و خانم اساتید نررات میانگین  نداشت و ود داری معنی هربس گی

  بود

 داش ه یرتاث ارزشیابی نرره بر تواند می دانشجو  نسیت دانشجویان، به مربوط عوامل از داد نشان حاضر مطالعه : نتیجه گیری

 رخیب برخالف  دارند باالتری ارزشیابی نرره باالتر علری در ه با اساتید و خانم اساتید داد نشتان  مطالعه این هرچنین و باشتد 

 را  گیهربس این ن وانست مطالعه این بود اس اد ارزشتیابی  نرره بر دانشتجو  نرره و معدل تاثیر دهنده نشتان  فه قبلی مطالعات

  دهد نشان

 

 معدل ارزشیابی، نرره دانشجو، اس اد،:  واژه های کلیدی
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 دیدگاه از قم پزشکی علوم دانشگاه های کتابخانه خدمات کیفیت بررسی

 کواللیب مدل اساس بر علمی هیأت اعضای و دانشجویان

 ،*0قمطل محردی افبر - 3بخ یاری عبدالحسین - 2حردییارم مسعود - 1اباذری زهرا

 ایران  شرال تهران واحد آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده رسانی، اطالع و ف ابداری گروه دانشیار -1

 ایران  تهران، ،نور پیام دانشگاه آمار، گروه دانشیار -2

 ایران  تهران،  پایه علوم پردیس تهران، دانشگاه شناسی دانش و اطالعات علم ارشد فارشنا  -3

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده رسانی، اطالع و ف ابداری ارشد فارشنا  -*،0

 motlaq2004@yahoo.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 

 دارند، بارزی نقش هادانشتتگاه پژوهشتتی و آموزشتتی اهداف پیشتتبرد در دانشتتگاهی هایف ابخانه ازآنجائیکه :مقدمه و هدف

 نظر به ضتتروری علری، استت انداردهای با فنندگان استت تاده نیازهای و ان ظارات استتا  بر شتتده ارائه خدمات فیتیت ستتنجش

 هیات اعضاء و دانشجویان دیدگاه از قم پزشکی علوم دانشتگاه  هایف ابخانه خدمات  ارزیابی حاضتر،  پژوهش از هدف  رستد می

  است بوده فواللیب الرللی بین مدل اسا  بر علری

 اعضای فلیه شامل پژوهش آماری  امعه  باشدمی تحلیلی توصیتی روش به و فاربردی نوع از حاضتر  پژوهش: روش بررسی  

 1080 پژوهش زمان در فه شد، می 10-11 تحصیلی سال اول نیرسال در قم پزشکی علوم دانشگاه ای دانشکده های ف ابخانه

 ،اطالعات آوری  رع ابزار  شدند ان خاب ایطبقه تصادفی گیری نرونه روش با نرونه حجم عنوان به نتر 088تعداد فه بودند نتر

 شده یدتای فشور از خارج و داخل مخ لو های پژوهش در پرسشنامه این پایایی و روایی فه بود فواللیب الرللیبین پرسشنامه

  است گرف ه انجام/  11 اطرینان سطح با Tآماری آزمون و SPSS افزار نرم از اس تاده با نیز هاداده تحلیل و تجزیه  است

 طالعاتا فن رل هایمولته در قم پزشکی علوم هایف ابخانه خدمات برتری و فتایت شکاف پژوهش، هاییاف ه اسا  برنتایج : 

 اقلحد از فر ر هاف ابخانه این در ایف ابخانه خدمات دریافت ستتطح میانگین و باشتتدمی منتی مکان، عنوان به ف ابخانه و

  است بوده فاربران ان ظارات

 به  ابخانهف و اطالعات فن رل هایمولته در ترتیب به قم پزشکی علوم هایدادف ابخانه نشان پژوهش هاییاف ه : گیرینتیجه 

 ریاف ید خدمات فاصله  نرایند برآورده را خود فاربران ان ظارات اندحداقلن وانس ه و هس ند دارا را ضعو ترینبیش مکان عنوان

 وضتتعی فواللیب هایمولته درترامی قم پزشتتکی علوم هایف ابخانه واقع در  باشتتدمی باال نیز فاربران ان ظارات حدافثر با

  اندعرلکرده

 

 هاشکاف،ف ابخانه تحلیل مدل ارزیابی،:  واژه های کلیدی
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  یادگیری فرایند در( موبایل های اپلیکیشن) نوین شیزموآ ژیتکنولو تاثیر

 دانشجویان

 ،*0حیدری فاطره -3یاری اباذر - 2احردی  امین محرد - 1فریریان  فاطره - 1حیدری مریم

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده آزمایشگاهی، لومع فارشناسی دانشجوی -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشجوی -2

 ایران  ،البرز پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده علری، هیئت -3

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پیراپزشکی دانشکده ،اس ادیار -*،0

 motlaq2004@yahoo.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 

 در زندگی ی شتیوه تغییتر مو تب متتردم  آحتتاد  میان در ،(شیزموآ ژیتکنولو) اطالعات فناوری سریع نتوذ :مقدمه و هدف

 سن ی های روش با  تتتدی طتتتور بتتته و داش ه  هان سرتاسر مردم فار و زندگی روند در بسزایی تیثیر و شده فنونی  وامع

 دهسا یگیردیا نمکاا فه ستا یطیاشر دنفر همافر ،شیزموآ ژیتکنولو فهد  استت پرداخ ته مقابلته بته یتادگیری و آموزش

 هب آسان دس رسی ،(موبایل های اپلیکیشن) روز تکنولوژی از اس تاده فوایتتتد از یکتتتی  زدسا همافر را بیش ر هیزدبا با اههرر تر

 مطابقتت روز علتم بتا را ختود علرتی اهتداف ستتازد  متتی  قتتادر  را دانشتتجویان  و مدرسین فه است اطالعاتی و  دید منابع

 هب منجر تواند می امتتتکانات ایتتتن از استتت تاده اخیر، دهه در تکنولوژی سریع گس رش به تو ه با رسد می نظر به لذا  دهنتتتد

  گردد آموزشی مخ لتو هتای حوزه در علری ارتقای

 فرایند در( ها اپلیکیشتن ) نوین شیزموآ ژیتکنولو تاثیر مورد در فه استتت مروری پژوهش یک حاضتر  مطالعه: روش بررسی  

 Magiran ،Iran Medex،SID ،Pubmed ،Google اطالعاتی پایگاههای در مقاالت  ستت جوی با دانشتتجویان یادگیری

Scholar ،Science Direct ،Scopus سال طی شده من شتر  مقاالت از  گرفت قرار  ست جو  مورد زمانی محدودیت اعرال با 

 مورد موضتتوع با مرتبط فه مقاالتی از عدد 34 پایش از پس فه شتتد یافت چکیده 2444 مجروع در ،2416 تا 1118 های

  گردید اس تاده بودند، تحقیق

 زا استت تاده  بود فاربران یادگیری ارتقاء در موبایل های اپلیکیشتتن اثربخشتتی مؤید شتتده انجام های پژوهش ن ایننتایج : 

 به هتو  با و شتتده دانشتتجویان محور پروژه یادگیری و مشتتارف ی یادگیری فعال، یادگیری ستتبب هرراه تلتن های اپلیکیشتتن

 ش راکا هرکاری، انگیزه، بر تربیت و تعلیم در هرراه تلتن فناوری  گردد آنان نتس به اع راد افزایش ستبب  است تاده،  ستهولت 

 یم فراهم دانشتتگاه و معلم یادگیرنده، برای را هایی فرصتتت و گذارد می تیثیر یادگیرنده تعامل و بودن دستت ر  در اطالعات،

  فند

 به فرک مو ب ای همشاهد یگیرداتتتتی طریق از موبایل، های اپلیکیشن از اس تاده هرچون مخ لتی هایروش : نتیجه گیری

 فه دهند می نشتتان اخیر تحقیقات ن این  شتتودمی تر آستتان بازخوانی و حافظه در دمو و تطالعاا تثبیت و یادگیری فرایند

 ماتتر در یگیرداتی رفتتپیش ایرتب اییلهتسو و شده ییگرد تات ه از یگیرداتی انجام به منجر دتنایتوتم شیزموآ ژیتکنولو

 یگیردیا تئولمس ناتشدخو دتنرای ویقتتش را شجویانندا  ،هدد توسعه را شجویانندا  خالقانه یها ناییاتو د،وتت ش توعاتت موض

 انگیزه در تواند می م نوع های اپلیکیشتتن طراحی لذا  نراید تشویق گ رربز  امعه یک با م قابل طتباار به را نناآ و باشند دخو

  شود واقع مؤثر درو ، یادگیتری بته نستبت شجویانندا
 

 اطالعات فناوری موبایل، اپلیکیشن ،شیزموآ ژیتکنولو:  واژه های کلیدی
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  در دانشجویان یادگیری بر (TBL)  تیم بر مبتنی تدریس روش اثربخشی ارزیابی

 زیاد( تحلیلی) استداللی محتوای با دروسی

   ،*1شتیعی علی سید

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه اعصاب، بیراریهای و علوم تحقیقات مرفز   مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،1

 

 در فراگیر ربیش  مشارفت و فعالسازی با فه است ماندگارتر زمانی یادگیری تاثیر مع قدند تربی ی روانشناسان :مقدمه و هدف

 اسخگوییپ بر فه است مشخص ساخ اری با مشارف ی و فعال یادگیری نوعی تیم بر مب نی یادگیری  باشد هرراه یادگیری امر

  .است شده ریزی پایه گروهی بحث  در دانشجویان مشارفت و گروهی و فردی

 بیش ر درو  این مطالب فه است شده راین محدودی درو  در روش این فه شود می مشاهده علری های پایگاه در  س جو با

 از وسیع ری گست ره  در TBL روش شتدن  است تاده  قابل برنظور راهکاری ارائه صتدصتد   در تحقیق این در  دارد حتظی  نبه

  باشیم می پزشکی فیزیک مانند است اس دالل و اس ن اج بر مب نی فه دروسی برای خصوصا درسی، های رش ه

 افراد  دش انجام قم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دندان رش ه دانشجویان بر فه است تجربی نوع از مطالعه این: روش بررسی  

 طور به  TBL روش انجام نحوه فال   لسه اولین در  بودند اقا( 21 و خانم 16) پزشکی دندان دانشجو 03شامل مطالعه مورد

 العهمط بعد  لسه برای شده، معرفی ف اب از نظر مورد مبحث شد خواس ه دانشجویان از  و داده توضیح دانشجویان برای فامل

 دو رد معروال فه درسی حجم دیگر بعبارت شد، داده توضیح دانشجویان برای فلی بصورت شتده  ان خاب مبحث ستپس   نرایند

 برای فه مبحثی نصو سوم  لسه  گردید برگزار TBL بعد  لسه در و شد ارائه اول  لسه در خالصه بطور شد، می ارائه  لسه

 ام حان شده تعیین مطالب از چهارم  لسه در  شد داده توضتیح  اول  لسته  مانند فلی بطور شتود  ارائه بود قرار چهارم  لسته 

 نحوه  گردید ا راع TBL روش مجددا و  بود نشده داده توضیح  و شتده  داده توضتیح  مباحث از مطالبی شتامل  فه شتد  گرف ه

 مرحله این در  بود فردی آمادگی آزمون ا رای   لسه، هر شتروع  در فه بود صتورت  این به TBL  لستات  در فال  برگزاری

 آوری  رع و شده تعیین زمان اترام از بعد  شد می پرسیده ف بی بصورت نظر مورد مح وای از ای گزینه چهار ستوال  6 تعداد

 نیاز فه سواالتی نرود بیان را درست  وابهای مدر  ، ها برگه آوری  رع از پس  شد ا را تیری بصورت آزمون هران ها، برگه

  هایقسر یا نشده داده پوشش مح وای توضیح به مدر  نیز، هر لسه ان های در و  شد داده شرح داشت، بیش ری توضتیح  به

  پرداخت مبهم

 زیکفی نررات   شدند حذف تحقیق از گردید برگزار آزمون فه چهارم و دوم  لسه دو از یکی در غیبت بعلت نتر 0 نرراتنتایج : 

 ادهد توضیح درسی مح وای از نیری) دوم آزمون به نسبت(   بود شده داده توضیح درسی مح وای ترام) اول آزمون در پزشکی

 بود بیش ری اس نباطی سوالهای حاوی فه دوم آزمون در .(P=0.000) بود دار معنی( مزدوج تی ازمون) آماری نظر از( بود شده

 اب و فه دانشجویانی تعداد فه بطوری نرودند، ان خاب نادرست  واب دانشجویان از نیری از بیش ر سوال چهار به پاسخ در

 فال  از نیری از بیش سوالها، ترام اول آزمون در    بود 21 و 28 ،21،23 بودند فرده ان خاب  سوال چهار این برای نادرست

 .بود عدد 17 نادرست  واب بیش رین و  بودند فرده ان خاب را درست گذینه

 دبای صرفا و بود ف اب در عینا شده سوال مطلب فه بود سوالهایی به مربوط نادرست ان خاب فر رین دوم، و اول آزمون در

 آزمون) اراتعب آن مس قیم توضیح عدم یا توضیح دیگر بعبارت  فرد می حتظ را عبارت اس نباطی یا تحلیل هیچ بدون دانشجو

 هب مربوط درست، گذینه ان خاب در آزمون دو هر در موفقیت عدم بیش رین  نداشت دانشجو یادگیری روی تاثیری(  دوم و اول

   داد می افزایش بشدت را نادرست گذینه ان خاب موضوع، با آشنایی عدم  بود اس داللی و اس نباطی سوالهای
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 طالبم با اولیه آشنایی گونه هیچ دانشتجویان  و دارد، زیادی است داللی  و است نباطی  مح وای فه دروستی  برای : نتیجه گیری

 و بندرت پایه علوم و مهندسی علوم درو  در TBL روش بینم می ما لذا بود، نخواهد موثر چندان TBL روش باشتد  نداشت ه 

 زیاد آن حتظی مح وای فه است دروسی در موفق ا رای گزارش تواتر بیش رین   شتود  ا را استت  مرکن محدود بستیار  بطور

 شود، می ارائه TBL بصورت  لسه دو در فه درسی مح وای شود می پیشنهاد تحقیق، این های یاف ه تحلیل به تو ه با  است

 شده ارائه موضتوع   زئیات به TBL ا رای با دوم  لسته  در و شتود  بیان دانشتجو  برای ستریع  و فلی بصتورت  اول  لسته  در

 ترتبیب این به و  شد خواهد برده سودTBL ( و سخنرانی) ارئه روش هردو مزایای از شود می تصور صورت این در  شود پرداخ ه

  شد خواهد اس تاده قابل دارند زیادی اس دالی و اس ن ا ی مح وای فه دروسی دس ه برای

 

 پزشکی فیزیک تدریس، روش ،TBL:  واژه های کلیدی
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  به یطرح پرستاران به الکتروشوك دستگاه با کار آموزش دوره اثربخشی مقایسه

 گروهی و فردی شیوه دو

 3افرا  قنبری منیره -،*2محردحسینی حا ی مهسا - 1 افرا قنبری لیال

  قم، ،قم پزشکی علوم دانشگاه ،عربنیا-فامکار بیرارس ان آموزشی سوپروایزر ویژه، هایمراقبت پرس اری ارشد رشنا فا-1
 ایران

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پیراپزشکی دانشکده ،مربی مکاتبات( مسئول نویسنده*)-*،2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،بهش ی شهید بیرارس ان ،پرس اری فارشنا  -3

 

 سیاس گذاران و مدیران های مشغولی دل مهر رین از یکی انسانی منابع سازی به و آموزش معاصتر،  دوران در :مقدمه و هدف

 ارد،د دنبال به را وری بهره افزایش انسانی نیروی سازی وبه آموزش  اینکه به تو ه با  دهد می تشکیل را اثربخش های سازمان

 روهیگ و فردی شیوه دو به طرحی پرس اران به الک روشوک دس گاه با فار آموزش دوره اثربخشتی  مقایسته  هدف با مطالعه این

  گرفت انجام

 شرفت  شد انجام 1310 سال در نیا عرب-فامکار بیرارس ان طرحی نیروی 04 روی بر تجربی نیره مطالعه این: بررس روش 

 آموزش دیگر گروه در و گروهی شتیوه  به اموزش گروه یک در  شتدند  تقستیم  نتره 24 گروه دو به تصتتادفی شتیوه  به فنندگان

 آماری های آزمون از اس تاده با ها داده  شتد  گرف ه آزمون فنندگان شترفت  ترامی از آموزش از بعد و قبل  گرفت انجام فردی

  شد گرف ه نظر در 4.41 از فر ر معناداری میزان  شد تحلیل و تجزیه والیس فروس ال و وی نی من

 ترتیب به فردی و گروهی آموزش تحت گروه آزمون نرره م وستتط  بود 23.0±4.8 فنندگان شتترفت ستتن م وستتطنتایج : 

 گروه دو بین معناداری تتاوت  بود 11.21±4.21 و 17±17.71 ترتیب به آزمون انجام از پس فه بود 14.1±4.3 و 4.1±14

 (P=0.001)  شد رویت آموزش از بعد و قبل

 رچنینه  گردد پرسنل عرلکردی و علری سطح ارتقای به منجر تواند می آموزش حاضر، مطالعه ن این اسا  بر : نتیجه گیری

 فزایشا گردد هت می پیشنهاد لذا  باشد داش ه گروهی آموزش به نسبت بیشت ری  تاثیر تواند می فرد به فرد شتیوه  به آموزش

  گیرد انجام توامان شیوه به آموزش پرسنل بالینی و علری بار

 
 

 الک روشوک فردی، آموزش گروهی، آموزش:  واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش  در شده ارائه مقاالت         

 

  از مق پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان رضایتمندی بررسی

 1393 سال در بالینی مهارتهای ثبت دفترچه روش به دانشجو بالینی ارزشیابی

 3صردی فاطره -2پور عابدینی افرم - ،*1 عتربگلو عصرت

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و یپرس ار دانشکده مامایی، گروه علری هیات-*،1

 jafarbegloo_2004@yahoo.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری دانشکده پرس اری، ارشد فارشنا  -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری دانشکده پرس اری، فارشنا  -3

 

 اریپرستت  و مامایی دانشتتجویان بالینی ارزشتتیابی در بالینی های مهارت ثبت دف رچه گیری بکار به تو ه با :مقدمه و هدف

  شد انجام روش این از دانشجویان رضایت بررسی منظور به حاضر مطالعه اخیر، های سال در قم مامایی و پرس اری دانشکده

 مق مامایی و پرس اری دانشکده شرایط وا د مامایی و پرس اری دانشتجویان  مقطعی، توصتیتی  مطالعه این در: روش بررسی  

 امهپرسشن  شد انجام آن پایایی و روایی فه بود ای ساخ ه پژوهشگر پرستشنامه  مطالعه ابزار  داشت ند  شترفت  نتر 131 شتامل 

 ثبت دف رچه با ارزشیابی از دانشجویان رضایت  بود ای نقطه 1 لیکرت مقیا  قالب در گویه 18 شامل مندی رضایت ستنجش 

  دش تحلیل و تجزیه هربس گی و توصیتی آمار از اس تاده با ها داده  شد بررسی فاراموزی پایان از پس بالینی مهارتهای

 ترم بین نیز ای رابطه  داشتت ند زیاد مندی رضتتایت دانشتتجویان % 11/32 و م وستتط مندی رضتتایت دانشتتجویان %31نتایج : 

 ثبت دف رچه با ارزشیابی از دانشجویان مندی رضایت میزان بین ما( اp=66/4)نداشتت  و ود مندی رضتایت  میزان و تحصتیلی 

  داشتتت و ود داری معنی ارتباط( p=431/4) تحصتتیلی رشتت ه به عالقه میزان ( وp=401/4) آنها معدل با بالینی مهارتهای

 الینیب فار یک انجام فردن فراموش عدم و یادگیری تثبیت از دانشتجو،  رضتتایت میزان بیشت رین  فه داد نشتان  ن این هرچنین

  است بوده دانشجو یا اس اد توسط

 های هارتم ثبت دف رچه فارایی از مامایی و پرس اری دانشجویان رضای رندی دهنده نشان حاضر مطالعه ن این : نتیجه گیری

 شجویاندان و استت  بالینی آموزش فیتیت ارتقای بالینی، آموزش ارزیابی از هدف فه آنجا از  بود فارآموزی ارزشتیابی  در بالینی

 انشتتین  تواند می بالینی مهارتهای ثبت ازدف رچه استت تاده دارند  بیشتت ری رضتتایت ارزیابی روش این در یادگیری تثبیت از

  شود سن ی های ارزیابی برای مناسبی

 
 

 بالینی مهارتهای ثبت دف رچه ،بالینی ارزشیابی ،دانشجویان رضای رندی:  واژه های کلیدی

 
 

 

 

 

 

 

 

 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش  در شده ارائه مقاالت         

 

  از مق پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان رضایتمندی بررسی

 1393 سال در بالینی مهارتهای ثبت دفترچه روش به دانشجو بالینی ارزشیابی

 1فردیزدیان فاطره -1آبکنار بخشنده هادی -3زنجیردار مجید -2توفلی عبداهلل - ،*1مهری محرود

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،1

 ایران قم، دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه مدیریت، گروه -2

 ایران اراک، اسالمی، آزاد دانشگاه اراک، واحد مدیریت، دانشکده مالی، مدیریت گروه -3

 

 باالبردن در مهری بستتیار نقش تواندمی پزشتتکی علوم هایدانشتتگاه در نوآوری و خالقیت ظرفیت از استت تاده :و هدف مقدمه

 رب مؤثر سازمانی و فردی عوامل ترینمهم تعیین و بررسی هدف با حاضتر  پژوهش راست ا،  این در  باشتد  داشت ه  خدمات فیتیت

  گرفت انجام آن شدنعرلیاتی  هت راهکاری ارائه و قم پزشکی علوم دانشگاه فارفنان نوآوری و خالقیت افزایش

 فارفنان فلیه پژوهش، این آماری  امعه   شد انجام 1310 سال در پیرایشی -توصتیتی  روش به پژوهش این: روش بررسی  

 اطالعات  شدند ان خاب ایخوشه تصادفی شیوه به نتر 311 آنها، بین از فه بودند( نتر0712)قم پزشکی علوم دانشگاه در شاغل

 و خالقیت بر مؤثر عوامل و فردی مشتخصات  هایبخش دارای پرستشتنامه   این  شتد  گردآوری است اندارد  پرستشتنامه   طریق از

 و ی،ز میانگین طرفه،یک واریانس آنالیز مس قل، اینرونه دو تی ای،نرونه یک تی هایآزمون از است تاده  با هاداده  بود نوآوری

 افزارنرم قتحقی سواالت بررسی  هت است تاده  مورد افزار نرم  شتدند  تحلیل و تجزیه ویلکافستون  تعقیبی و فریدمن بندیرتبه

SPSS است بوده  

  امعه برای قم پزشتتکی علوم دانشتتگاه فارفنان نوآوری و خالقیت بر ستتازمانی و فردی عوامل ترامی تیثیر میزاننتایج : 

 در و 23/0±06/4 میانگین با خالقیت در فردی عوامل تیثیر میزان هرچنین  شد رآوردب (μ<3) م وسط حد از بیش ر موردنظر،

  بود سازمانی عوامل تیثیر میزان از بیش ،33/0±11/4 میانگین با نوآوری

 و یفرد عوامل ترامی باید پزشتتکی، علوم هایدانشتتگاه در نوآوری و خالقیت افزایش  هت ها،یاف ه به تو ه با : نتیجه گیری

 لحاظ دارند تریمهم نقش فه فردی عوامل به نیز بیشتت ری تو ه و گیرد قرار مدنظر الزم هایریزیبرنامه انجام با ستتازمانی

  گردد
 

 ایران ،قم ،دولت فارفنان،سازمانی عوامل ،سازمانی نوآوری ،خالقیت:  واژه های کلیدی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش  در شده ارائه مقاالت         

 

 دانشجویان در آن با مرتبط عوامل برخی و تحصیلی فرسودگی شیوع بررسی

 قم پزشکی علوم 

 1خیراللهی فاطره -،*2ارسنگ  شهرام -1شاد شریو فاطره

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات عرومی،فری ه بهداشت فارشنا  دانشجوی -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه زیس ی، آمار و اپیدمیولوژی گروه مربی، -*،2

 shahramarsang@gmail.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 

 و دانشتتجو برای منتی تاثیرات   ستترانی و شتتناخ ی روان ذهنی، بهزیستت ی لحاظ از تحصتتیلی فرستتودگی :مقدمه و هدف

 جویاندانش برروی آن با مرتبط عوامل و تحصیلی فرسودگی وضتعیت  تعیین هدف با حاضتر  مطالعه  دارد دنبال به وی اطرافیان

  گردید انجام 1310 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه

 به  باالتر و دوم ترم در تحصیل به مشغول پزشکی علوم دانشتجویان  از نتر 270  حاضتر  مقطعی ی مطالعه در: روش بررسی  

 امهپرسشن هرراه به هرکاران و برسو تحصیلی فرسودگی پرستشتنامه    شتدند  مطالعه وارد  شتده  بندی طبقه گیری نرونه روش

 ددرص و میانگین ± معیار انحراف از شده آوری  رع اطالعات توصیو  هت  گردید تکریل آنها توسط دموگرافیک مشتخصات 

 چند واریانس تحلیل و پیرسون هربس گی ضتریب  آزمونهای از  تحصتیلی،  فرستودگی  با مرتبط عوامل بررستی  برای  و فراوانی

  گردید ا را  SPSS 20 افزار نرم در فوب های تحلیل شد، اس تاده درصد 1 داری معنی سطح در م غیری

)دامنه  73/1 ±80/4سال و هرچنین میانگین نرره فرسودگی تحصیلی  1/21 ± 7/3میانگین ستنی افراد مورد مطالعه  نتایج : 

 اب فرستتودگی تحصتتیل نیب یدار یمعن ارتباط یآمار نظر از یریم غ چند انسیوار لیتحل نین ا به تو ه با( بود  0تا  4نرره : 

(  رش ه ی تحصیلی در خرده مقیا  های P<41/4) داشت و ودی لیتحص رش ه به رندیعالقو   ستکونت  تیوضتع  یرهایم غ

 ارتباط و ود گرانیب رسونیپ یهربس گ بیضتر  نین ا نیهرچنخست گی هیجانی و بدبینی با فرستودگی تحصتیلی مرتبط بود     

 یلیتحصتت تیوضتتع و( P ،188/4-=r<4441/4) ستتن یرهایم غ با فرستتودگی تحصتتیلی  نیب یدار یمعن و معکو  یآمار

(4441/4>P ،202/4-=r )بود  

 یزیر برنامه ها، مقیا  خرده ی فلیه با تحصتتیلی ی رشتت ه به عالقرندی و معدل معنادار ارتباط به تو ه با : نتیجه گیری

 حصیلیت فرسودگی برابر در فننده محافظت عامل یک تواند می دانشجویان در تحصیلی ی رشت ه  به مثبت نگرش ایجاد  هت

  باشد آنها تحصیلی وضعیت ارتقاء هرچنین
 

 قم دانشجویان، بدبینی، نافارآمدی، هیجانی، خس گی تحصیلی، فرسودگی:  واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش  در شده ارائه مقاالت         

 

  رستاریپ دانشجویان عملکرد و آگاهی بر  سازیشبیه روش به آموزش تأثیر بررسی

 بیمارستانی پیش تریاژ در

 2حسینی محرد حا ی مهسا -،*2مسعود پرورش محرد -1نژاد فاشانی مهدی -1فرهادلو اله روح

 ایران قم، م،ق پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، هایفوریت مرفز -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده مکاتبات( مسئول نویسنده*) -2

 

 امری پرستت اران آمادگی بدون فه استتت محدود منابع و مصتتدومان زیاد تعداد مدیریت در موفقیت فلید تریاژ :مقدمه و هدف

 رس اریپ دانشجویان عرلکرد و آگاهی بر سازیشبیه روش به آموزش تیثیر تعیین باهدف مطالعه این  رستد -می نظر به نامرکن

  شد انجام بیرارس انی پیش تریاژ انجام در

 تصادفی روش به و مطالعه به ورود معیارهای اسا  بر فه پرس اری دانشجوی74روی بر تجربی نیره مطالعه این: روش بررس 

 و ایچهارگزینه سؤال 14دارای تریاژ دانش آزمون" شامل ساخ ه پژوهشگر ابزارهای  شد بودند،انجام شدهان خاب شتده  ستازی 

 میزان و واردشده صدمه استا   بر و شتده طراحی مانکن14از است تاده  با تریاژ در صتحیح  عرلکرد بررستی  شتامل  عرلی آزمون

 بر آگاهی پرسشنامه پایایی و مح وا و صوری روایی روش به هاآزمون روایی  آمد عرل به STARTمعیار اسا  بر دیدگیآسیب

 دو در تریاژ آموزشی آموزش،فارگاه از قبل تریاژ دانش سطح بررسی از پس  آمد دستت  به 67/4 فرونباخ آلتای ضتریب  استا  

 آزمون از هاداده وتحلیلتجزیه  هت  شد برگزار عرلی و علری آزمون مجدداً و برگزار شدهسازیشبیه روش به دوساع ه  لسته 

tو زو یt افزارنرم با هاداده  شد  اس تاده اسریرونوف فولروگروف آزمون از هاداده نرمالی ه بررسی برای و مست قلSPSS نسخه 

  شد وتحلیلتجزیه 18

 عرلکرد و 04/7 ± 31/1 به 48/0 ±10/1از آموزش از قبل آگاهی میزان داد نشتتتان آماری وتحلیلتجزیه ن ایننتایج : 

    باشد معنادارمی افزایش این قسرت دو هر در فه است یاف هافزایش 34/6 ±1/1 به 14/0 ±8/1از دانشجویان

 حوادث تریاژ در پرس اران آمادگی بر مانکن روی بر شدهسازیشبیه روش به آموزش فه داد نشان پژوهش ن این : نتیجه گیری

 ریاژت در پرس اران آمادگی  هت شودمی پیشنهاد  است شده زمینه این در پرست اران  آمادگی ارتقاء باعث و بوده مؤثر ستوانح  و

  شود اس تاده آموزشی روش این از پزشکی های فوریت و حوادث
 

 قم دانشجویان، بدبینی، نافارآمدی، هیجانی، خس گی تحصیلی، فرسودگی:  واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش  در شده ارائه مقاالت         

 

  کنسینت نگرش و آگاهی بر سخنرانی روش با سناریو بر مبتنی آموزش اثر مقایسه 

 ینه  س قفسه ترومای مصدومین با برخورد در قم شهر بیمارستانی پیش اورژانس یها

 3سیامک محبی -2نژاد فاشانی مهدی -2فرهادلو اله روح - ،*1مسعود پرورش محرد

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده مکاتبات( مسئول نویسنده*)-*،1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی هایفوریت مرفز -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه دانشیار، -3

 

 است  امعه مخ لو های دربخش ها شایس گی و ها مهارت ها، توانرندی توسعه اساسی ارفان از یکی آموزش :مقدمه و هدف

 هدف با پژوهش این  شود می احسا   وامع نیازهای سریع تغییرات به تو ه با آموزشی نوین های روش از اس تاده ضرورت و

 ربرخوردد پزشکی هایفوریت اورژانس های تکنسین نگرش و آگاهی میزان بر سناریو با سخنرانی آموزش روش دو تیثیر مقایسه

  شد انجام سینه قتسه ترومای بیراران با

 پزشکی هایفوریت مرفز در شاغل هایتکنسین از نتر 183 شتده،  ستازه  تصتادفی  تجربی نیره تحقیق این در: روش بررسی  

  دندش تقسیم سخنرانی و ستناریو  بر مب نی آموزش گروه دو به تصتادفی  صتورت به فنندگانشترفت   فردند شترفت  قم است ان 

 ونآزم از اس تاده با هاداده  آمد دست به مداخله از بعد و قبل نگرش و آگاهی پرسشنامه وستیله به گروه دو از موردنیاز اطالعات

  شدند تحلیل و تجزیه فیشر یا اسکوئر فای آزمون و زو ی تی مس قل، تی

 .داشت افزایش داریمعنی طوربه (p<0/001) ( و نگرشp<0/001) آگاهی میانگین سناریو، بر مب نی آموزشی درروش نتایج :

 ها،آن خالقیت و یادگیرنده فکری هایقابلیت از اس تاده در آن نقش و سناریو بر مب نی آموزش تیثیر به تو ه با : نتیجه گیری

  باشد سن ی آموزشی هایروش برای مناسب  ایگزین یک تواندمی سناریو بر مب نی آموزش رسدمی نظر به

 
 

 پزشکی هایفوریت تکنسین ،نگرش آگاهی  ،آموزش:  واژه های کلیدی
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  وزانآم دانش خواب کیفیت و کنکور اضطراب با هیجانی هوش همبستگی ارزیابی

 مـق شهر دبیرستانی هارمچ سال دختر

 ،*3محردبیگی ابوالتضل -1خیراللّهی فاطره - 2افراش ه سیرا - 3محردصالحی رگسن - 1شاد شریو فاطره

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده آزمایشگاهی، علوم فارشناسی دانشجوی -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشجوی -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده، زیس ی آمار و اپیدمیولوژی گروه ،دانشیار -*،3

 beigi60@gmail.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 

 فرد موفقیت بر فه استتت دیگر ویژگیهای و مهارتها هیجانی، خودآگاهی از مرفبی ی مجروعه هیجانی هوش :مقدمه و هدف

 آن تیمن عواقب و اضطراب فننده فن رل مهارتهای از یکی عنوان به  و میگذارند تاثیر محیط خواس ههای و فشارها با مقابله در

 الس دخ ر آموزان دانش خواب فیتیت و فنکور اضطراب با هیجانی هوش هربس گی بررسی هدف با حاضر مطالعهی  باشد می

  شد انجام 1310 سال در قم شهر دبیرس انی چهارم

 1310 سال در  قم شهر دبیرس انی چهارم سال دخ ر دانشآموزان از نتر 283  ، تحلیلی مقطعی مطالعه یک در: روش بررس 

 های پرستتشتتنامه شتتامل ها داه آوری  رع در استت تاده مورد ابزارهای  شتتدند مطالعه وارد چندمرحلهای گیری نرونه روش به

 این از حاصل دادههای  بود ام حان اضطراب پرسشنامه و پی زبورگ خواب فیتیت شتات،  هیجانی هوش و دموگرافیک اطالعات

 قرار تحلیل وردم SPSS 20 افزار نرم در واریانس آنالیز و  مس قل تی و پیرسون هربست گی  ضتریب  آماری آزمونهای با مطالعه

  گرف ند

 این در شتترف کنندگان هیجانی هوش نرره میانگین و شتتد دیده آموزان دانش از  %0/01  در نامطلوب خواب فیتیتنتایج : 

 و خواب فیتیت با هیجانات تنظیم/ خوشبینی عامل بین هیجانی، هوش عامل 0 میان از فه آمد بدست 6/100±08/16 مطالعه

 هربستت گی فنکور اضتتطراب و هیجانات از ارزیابی بین  و ،(p<41/4) داشتتت و ود معناداری و معکو  هربستت گی اضتتطراب

 خواب فیتیت و اضطراب با هیجانات فاربرد و ا  راعی مهارتهای های ستازه  اما( p<41/4) داشتت  و ود معناداری و مست قیم 

  نبودند مرتبط آموزان دانش

 یانگینم عالوه به  است باال فنکور اضطراب دلیل به مطالعه مورد آموزان دانش در نامطلوب خواب فیتیت شیوع : نتیجه گیری

 محیطی اضطرابهای و هیجانات بر غلبه در تواند می فه  است باالیی حد در چهارم سال دخ ر آموزان دانش هیجانی هوش نرره

  باشد فننده فرک

 

 خواب فیتیت فنکور، اضطراب، هیجانی، هوش:  واژه های کلیدی
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  اندانشجوی در آن به وابسته ومتغیرهای فراغت اوقات گذراندن چگونگی بررسی

 1394درسال مـق پزشکی علوم

 ،*1محردبیگی ابوالتضل -2خیراللّهی فاطره - 2افراش ه سیرا - 2صراف - 1محردصالحی نرگس

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ، زیس ی آمار و اپیدمیولوژی گروه-1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده دانشجویی، تحقیقات فری ه دانشجوی -2

 ایران ، بوشهر ، بوشهر پزشکی علوم دانشگاه بوشهر، بهداشت مرفز-*،3

 beigi60@gmail.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 

 ذهنی، فعالیت یک با استتت آزاد نستتب اً فه هنگامی تا دهدمی امکان فرد به فه استتت فرصتت ی فراغت، اوقات :مقدمه و هدف

  هایعالیتف بندیاولویت و ارزیابی هدف با حاضر مطالعه  فند پر را آن خویش انگیزه و سلیقه با مطابق فنندهسرگرم یا تتریحی

  شد انجام 1310 سال در فراغت اوقات  زمان در قم پزشکی علوم دانشجویان

 با ها داده گرفت انجام ایطبقه تصادفی گیرینرونه روش با فه دانشتجو  312 روی  بر مقطعی مطالعه یک در: روش بررسی  

 آمار از استت تاده با  ها داده تحلیل  شتتد آوری رع بود تائید مورد آن پایایی و روایی فه ستتاخ همحقق پرستتشتتنامه از استت تاده

  شد انجام  SPSS افزار نرم در اسکوئر فای آزمون و توصیتی

 ترین مهم  است ساعت1 از بیش آنها %76 در فه دارند فراغت اوقات روز درطول فه فردند بیان %14 دانشجویان فل ازنتایج : 

 %8/80 استت راحت ،(نتر281) %1/74 گذرانی وخوش تتریح ترتیب به خود فراغت اوقات پرفردن برای دانشتتجویان های الویت

 مطالب خواندن ،(نتر221) %1/81 غیردرستتی مطالب خواندن ،(نتر231) %8/80 ا  راعی های ازشتتبکه استت تاده ،(نتر231)

 بین این از فه  بود( نتر113) %2/12 بازی افزارهای ازنرم استت تاده و( نتر241) %3/10 ورزش ،(نتر224)درصتتد1/11 درستتی

 ( P<41/4)داشت داری معنی اخ الف مونث مذفرو  نس دو در درسی مطالب ی مطالعه

 رفص خودرا وقت وبیشت رین  ندارند متیدی یاست تاده  خود فراغت ازاوقات قم پزشتکی  علوم دانشتجویان  افثر : نتیجه گیری

 ایهفعالیت در مطالعه و  ورزش  فنندمی ای رایانه بازی و  موبایل ا  راعی های شبکه و هرراه ازتلتن اس تاده گذرانی، خوش

  سازد می ضروری را دقیق ریزی برنامه  لزوم فه ندارند تو هیقابل  ایگاه هاآن  اری فراغ ی

 

 ا  راعی هایشبکه ،فیزیکی فعالیت ،فراغت:  واژه های کلیدی
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  عوامل و قم شهر دانشگاهی پیش مقطع آموزان دانش در امتحان اضطراب بررسی

 1395 سال در آن اب مرتبط

 ،*0محبی سیامک - 3زیار برمه سامان - 2الهی حکیم  واد - 1ف حی اعظم

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده ،سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش ارشدفارشناسی  -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اطتال، گروه اس ادیار، -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اطتال، گروه اس ادیار، -3

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده، سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه ،دانشیار -*،0

      E-mail: mohebisiamak@yahoo.com  مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 

 آموزشی و روانی سالمت در بازدارندهای و مخرب نقش فه روانی مشکالت شایع رین از یکی ام حان اضتطراب  :مقدمه و هدف

 رد موفقیت عدم به منجر و فند مخ ل را فرد عرلکرد تواند می فه دانشگاهی پیش مقطع آموزان دانش بخصوص آموزان دانش

  گردد ام حان

 گیری نرونه روش به نرونه214 تعداد درآن فه بود تحلیلی-توصتتیتی نوع از مقطعی مطالعه یک تحقیق این:: روش بررسیی 

 داده  گردید س تادها TAI ام حان اضطراب اس اندارد پرسشنامه از تحقیق انجام  هت  شدند ان خاب بررسی  هت دردست ر  

 P<0/05 معناداری سطح در پیرسون هربس گی ضریب و مس قلT و طرفه یک واریانس آزمونهای از اس تاده اب SPSS   در ها

  گرف ند قرار تحلیل و تجزیه وردم

 اضتتطراب دارای( نتر 13) %2/21  بودند دخ ر( نتر121) %14 و پستتر آموزاندانش از( نتر121) %14 مطالعه این درنتایج : 

 اخ الف هایاف ه  بودند پایین ام حان اضتتطراب( نتر 78) %0/34 و م وستتط ام حان اضتتطراب( نتر 121) %0/06 باال، ام حان

 دینتوال تحصیالت حتسط حسب بر نتهرچنی ( و p=448/4) داد انتنش  نس حسب بر ام حان اضطراب نرره در را معناداری

 با ام حان اضطراب بین داری معنی و معکو  هربست گی  پیرستون  هربست گی  ضتریب  و( P=446/4) داد نشتان ( مادر و پدر)

 ( P=443/4 و r= -263/4) داد نشان بررسی مورد آموزاندانش معدل

 یثیرت گرف ن نظر در با و ، دانشتتگاهیپی مقطع آموزاندانش بین در ام حان اضتتطراب باالی میزان به تو ه با : نتیجه گیری

 فرک  هت ریزی برنامه و مشتتاوره، و روانشتتناستتی خدمات بکارگیری لزوم آموزان،دانش تحصتتیلی عرلکرد بر اضتتطراب منتی

  ادیاق ص و تحصیلی روانی،  سرانی، خسارات از پیشگیری منظور به آموزاندانش روانی بهداشت اهداف پیشتبرد  برای رستانی 

  گرددمی پیشنهاد

 

 آموزاندانش ام حان، ام حان، اضطراب:  واژه های کلیدی
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 یاندانشجو در اولیه ناسازگار هایطرحواره و دلبستگی هایسبک بین همبستگی

  2افبری اله ولی – 1نژاد رحر ی روینپ - ،*1محردی داود سید

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی دانشکده روانپزشکی، گروه اس ادیار -*،1

 mohammadi.sd@gmail.com(   مکاتبات مسئول نویسنده)*       

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه سهامیه، روان و اعصاب بیرارس ان -2
 

 

 مستتئله، حل هایشتتیوه خاطرات، دربرگیرنده فه اندشتتده تشتتکیل (Schema) طرحوارههایی از افراد ذهنیت :مقدمه و هدف

 این  شوندمی شامل را رف اری و هیجانی عاطتی، شتناخ ی،  هایمؤلته از منستجری  ستیست م   و بوده شتتاهی  و ذهنی تصتاویر 

 پسر و دخ ر دانشجویان در دلبس گی هایسبک و اولیه ناسازگار هایطرحواره بین هربس گی مقایسه و بررسی هدف با مطالعه

  شد انجام

 124  تگرف انجام قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان روی بر هربس گی، نوع از توصتیتی  روش به مطالعه این: روش بررس 

 پرسشنامه فوتاه فرم شامل پژوهش ابزارهای  شتدند  ان خاب دست ر   در گیرینرونه روش به( پستر  84 و دخ ر 84) دانشتجو 

 هربس گی ضتریب  است تاده  با هاداده  بود  Collins and Readی دلبست گ  ستبک  شتده ویرایش پرستشتنامه   و یانگ طرحواره

  شدند تحلیل و تجزیه مس قل تی و پیرسون

 تتاوتی هیچ فهدرحالی آوردند  دست به را نرره بیش رین دوسوگرا، دلبس گی ستبک  در  نس دو هر فنندگانشترفت نتایج : 

 تتتاو دارای طرحواره تنها نافافی خودانضباطی/داریخویش ن طرحواره  نداشتت  و ود دلبست گی  ستبک  نظر از  نس دو بین

 ناسازگار، هایطرحواره هایحوزه ترامی و ا  نابی دوسوگرا، دلبست گی  ستبک  ین( ب =421/4p) بود  نس دو هر در دارمعنی

 ثبتم هربس گی دخ ران، در گیرانهسخت طرحواره با ایرن دلبس گی سبک بین هرچنین  شد مشاهده داریمعنی هربست گی 

  داشت و ود داریمعنی

 ناسازگار هایطرحواره اغلب و( ا  نابی و دوستوگرا ) ناایرن دلبست گی  ستبک  بین مطالعه، این ن این به تو ه با : نتیجه گیری

  دارد و ود هربس گی اولیه،

 

 ایران قم، پزشکی، دانشجویان اولیه، ناسازگار هایطرحواره دلبس گی، سبک روانشناسی،:  واژه های کلیدی
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  در تحصیلی عملکرد و تحصیلی سازگاری فراشناختی، راهبردهای ارتباط

 مـق پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 0عباسی محرد - 3مسلری زهرا -2قری مهین - ،*1محردی داود سید

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی دانشکده روانپزشکی، گروه اس ادیار -*،1

 mohammadi.sd@gmail.com(   مکاتبات مسئول نویسنده)*       

 ایران تهران، یی،طباطبا عالمه دانشگاه تربی ی علوم ارشد فارشنا  -2

 ایران اراک، اراک، دانشگاه تربی ی علوم ارشد فارشنا  -3

 ایران قم، قم، پزشکی پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری دانشکده پرس اری، گروه اس ادیار -0

 

 

 هرچنین  است سازگار و ستالم  شتخصتی ی   با و خوب آموخ گانی دانش تربیت عالی آموزش هایهدف از یکی :مقدمه و هدف

 آن، اب مرتبط عوامل شناسایی  هت به  شودمی محسوب شناسی روان گس رده بستیار  و بنیادی ازمباحث تحصتیلی  ستازگاری 

 انشگاهد دانشجویان بین در تحصیلی عرلکرد و تحصیلی سازگاری فراشناخ ی، راهبردهای ارتباط تعیین هدف با حاضتر  مطالعه

  شد انجام 1310 سال در قم پزشکی علوم

نتر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم با روش  343ای شتامل در این پژوهش توصتیتی هربست گی، نرونه  : روش بررسی  

ای نسب ی بر حسب  نسیت، از شش دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، پرس اری و مامایی، پیراپزشکی، گیری تصادفی طبقهنرونه

( و عابدی و O'neillها از طریق پرستتشتتنامه استت اندارد حالت فراشتتناخ ی اونیل )بهداشتتت و طب ستتن ی ان خاب شتتدند  داده

ستتپس اطالعات با استت تاده از ضتتریب  آوری شتتد (  رعBaker & Sirykپرستتشتتنامه ستتازگاری تحصتتیلی بیکر و ستتریاک )

  گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد زمانهم شیوه به چندگانه رگرسیون و مس قل t هربس گی پیرسون، آزمون

( و عرلکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری r   444/4=p=371/4بین راهبردهای فراشتناخ ی با ستازگاری تحصیلی )  نتایج : 

(  هرچنین بین نرره ستتازگاری تحصتتیلی با عرلکرد تحصتتیلی رابطه مثبت و معناداری به r   440/4=p=173/4و ود داشتتت )

(  ن این حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد فه راهبردهای فراشناخ ی و پیشرفت r   4441/4=p=348/4دست آمد )

درصتتد از واریانس ستتازگاری  24و حدود  فننده ستتازگاری تحصتتیلی هستت ندبینیتحصتتیلی به شتتکل مثبت و معناداری پیش

 شود تحصیلی از طریق این دو م غیر تبیین می

 و ود تباطار تحصیلی عرلکرد و تحصیلی سازگاری فراشناخ ی، راهبردهای بین آمده، دست به ن این استا   بر : نتیجه گیری

 سازگار و فعال یادگیرندگان به را آنان طریق این از تا بکوشند فراگیران به هامهارت این آموزش در باید مدرستان  بنابراین،  دارد

  سازند مبدل

 

 تحصیلی عرلکرد تحصیلی، سازگاری فراشناخ ی، راهبردهای:  واژه های کلیدی
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  زشکیپ دانشجویان در یادگیری اضطراب با تحصیلی خودکارآمدی بین همبستگی

  1395 سال در قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه در تحصیل به شاغل

 ،*3زاده قاسم محرد واد -2محبی سیامک -1محردی محرد واد

 ایران قم، ،قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آموخ ه دانش-1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه دانشیار، -2

 ایران قم، قم، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، دانشکده(  مکاتبات مسئول نویسنده)* -*،3

 

 فه شودمی محستوب  فشتور  عالی آموزش مرافز فیتیت در عرده مشتکالت  از یکی تحصتیلی،  پیشترفت  عدم :مقدمه و هدف

 مقوله این بر موثر عوامل  رله از شود،می منجر را دانشجویان در ا  راعی و روانی-روحی مشکالت ایجاد و هزینه وقت، اتالف

 اب تحصیلی خودفارآمدی هربس گی ارزیابی هدف با حاضتر  مطالعه لذا باشتد، می محصتل  قشتر  در تحصتیلی  خودفارآمدی باور

    پذیرفت انجام قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه در تحصیل به شاغل پزشکی دانشجویان در یادگیری اضطراب

 قم شهر اسالمی آزاد دانشگاه دانشجوی 131 روی بر فه است هربس گی توصتیتی  مطالعهای حاضتر،  پژوهش: روش بررسی  

 اس اندارد پرسشنامه دو از اس تاده با مطالعه هایداده  شدند مطالعه وارد سترشتراری   صتورت  به دانشتجویان  این  گرفت انجام

 پایان در  شد آوری رع دهیخودگزارش صورت به و پکران یادگیری اضطراب اس اندارد پرستشتنامه   و تحصتیلی  خودفارآمدی

 مورد 41/4 از فر ر داریمعنی سطح در ،  مس قل T پیرسون، هربست گی  توصتیتی،  آماری هایآزمون از است تاده  با اطالعات

   قرارگرفت تحلیل و تجزیه

 2/140±4/17خودفارآمدی تحصیلی  سال، میانگین نرره 2/22±6/2فنندگان این مطالعه دارای میانگین سنی شرفتنتایج : 

نرره بودند  در بررسی تاثیر سه مشخصه دموگرافیکی  نسیت، وضعیت تاهل و  1/33 ± 8/8نرره و میانگین اضطراب یادگیری 

(  اما میان  نستتیت و p >41/4محل ستتکونت بر میانگین نرره خودفارآمدی تحصتتیلی اخ الف معناداری مشتتاهده نگردید)  

الی است فه خوابگاهی بودن و (  این درحp < 441/4وضتعیت تاهل با نرره اضطراب یادگیری ارتباط معناداری مشاهده گردید) 

(  در بررسی تاثیر م غیرهای دموگرافیک بر  p=860/4نبودن دانشجویان نرره اضطراب افراد را دچار تغییر معناداری نکرده بود)

باورخودفارآمدی تحصتیلی و اضتطراب یادگیری، میان معدل تحصتیلی و خودفارآمدی تحصیلی هربس گی معناداری مشاهده    

(  هرچنین بین خودفارآمدی تحصتیلی و اضتطراب یادگیری دانشتجویان مورد بررسی هربس گی    r ،443/4=P=281/4گردید )

 (=r= ،441/4>p-366/4 شد )معکو  معناداری دیده

 دارای دانشتتجویان تحصتتیلی خودفارآمدی و یادگیری اضتتطراب م غیر فه داد نشتتان حاضتتر پژوهش هاییاف ه : نتیجه گیری

 هب دانشجویان تحصیلی خودفارآمدی باورهای رشد  هت در بایستمی استا   این بر باشتد، می معناداری معکو  هربست گی 

 عرلکرد ارتباط گرف ن نظر در با مستتئله این به تو ه لزوم  شتتود تو ه استت ر  با مقابله هایآموزش استت ر ، منابع فاهش

  شودمی نرودار بیش ر خودفارآمدی باور و تحصیلی

 

 دانشجو ،یادگیری اضطراب ،تحصیلی خودفارآمدی:  کلیدیواژه های 
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 درس طرح مورد در قم پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضای نگرش بررسی

 آموزش تضمین مدل اساس بر 

 0یدش  زهرا -3محبی سیامک -،*2رمضانی طاهره -1 راد تیشری غالمرضا

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه ،اس اد -1

  اهدانشگ بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه ،سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد فارشناسی-*،2
   ایران قم، قم، پزشکی علوم

 t_ramezani533@yahoo.com(   مکاتبات مسئول نویسنده)*       

 ایران قم، قم، زشکیپ علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه ،دانشیار -3

  دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد دانشجوی فارشناسی -0
 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت،

 

آموزش علوم پزشکی مس لزم و ود برنامه آموزشی فارآمد می باشد و نحوه تدریس مدر  در فیتیت آموزش  :مقدمه و هدف

تواند در ارتقاء سطح فیتی آموزش پزشکی ر  میدارای اهریت است  از آنجایی فه ایجاد انگیزه در اساتید برای تدوین طرح د

مؤثر باشتد، این مطالعه با هدف تعیین نگرش اعضتای هییت علری دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح در  بر اسا  مدل   

 تضرین آموزش انجام شد 

انجام گرفت   امعه آماری شامل  1310تحلیلی مقطعی است فه در سال  -این پژوهش یک مطالعه توصتیتی : روش بررسی  

گردآوری اطالعات  ابزارفلیه اعضتای هییت علری دانشتگاه علوم پزشتکی قم بودند فه به صورت سرشراری وارد مطالعه شدند     

سئوال( بود  داده ها با اس تاده از نرم افزار  10نگرشی ) شامل پرسشنامه ای در دو بخش شامل سئواالت دموگرافیک و سئواالت

 تحلیل شدند  41/4، در سطح معناداری فر ر از ANOVAمس قل و  Tو آزمون های  SPSS-16آماری 

( به لحاظ تحصیالت در مقطع %0/38سال بود و افثریت شرفت فنندگان ) 8/38 ± 28/7میانگین و انحراف معیار سن نتایج : 

بود  ن این  1/33 ± 11/7ارشد قرار داش ند  میانگین نرره فل نگرش اعضای هییت علری شرفت فننده در مطالعه فارشتناسی  

آزمون تی مستتت قل نشتتتان داد فه میانگین نرره نگرش نستتتبت به طرح در  در میان دو گرایش بالینی و علوم پایه اخ الف 

میان افرادی فه ستتتابقه شتتترفت در فارگاه های طرح در  (  هرچنین میانگین نرره نگرش در = 41/4Pمعناداری داشتتتت )

 ( >41/4Pداش ند به طور معناداری بیش ر از افرادی بود فه سابقه گذراندن فارگاه طرح در  نداش ند )

ن این حافی از آن بود فه استاتید دانشتگاه از نظر نگرش نستبت به به طرح در  در قالب ا زای مدل تضرین     : نتیجه گیری

 وضعیت مناسبی قرار نداش ند لذا لزوم برنامه ریزی های دقیق و مداوم برای بهبود این مسئله ضروری است  آموزش در

 

 تضرین آموزش، نگرش، هیئت علری، دانشگاه علوم پزشکیطرح در ، مدل :  واژه های کلیدی
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  یئته اعضای در پاتریک کرك الگوی اساس بر سنجی علم کارگاه تأثیر بررسی

 قم پزشکی علوم دانشگاه کارمندان و علمی

 0یزهرا دش  -3 پوراله قارلیذبیح -،*2رمضانی طاهره -1 طاهره صادقی یک ا

 ایران تهران، ری، شهر نور پیام دانشگاه زیست، محیط آموزش ارشد فارشناسی دانشجوی -1

  اهدانشگ بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه ،سالمت اءارتق و بهداشت آموزش ارشد فارشناسی-*،2
   ایران قم، قم، پزشکی علوم

 t_ramezani533@yahoo.com(   مکاتبات مسئول نویسنده)*       

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه ،اس ادیار -3

  دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد دانشجوی فارشناسی -0
 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت،

 

آوری آموزش اثربخش مو ب برتری عرلکردی ستتازمانی استتت  ارزشتتیابی آموزشتتی رویکرد منظم برای  رع  :مقدمه و هدف

فند  این مطالعه با هدف تعیین باشد فه به مدیران برای رسیدن به تصریرات متید در مورد برنامه آموزش فرک میها میداده

ر سال د قم پزشتکی  علوم دانشتگاه  فارمندان و علری هیئت اعضتای  در پاتریک فرک الگوی استا   بر ستنجی علم فارگاه تیثیر

 انجام شد  1310

نتر از اعضای هیئت علری و فارمندان دانشگاه علوم  08ستنجی در  در این پژوهش مداخله ای، تیثیر فارگاه علم: روش بررس 

ساخ ه ای شامل دو بخش برای سنجش ها از طریق پرسشنامه محققپزشکی قم بر اسا  الگوی فرک پاتریک ارزیابی شد  داده

ستطح وافنش )مح وا، مدر  و نحوه برگزاری فارگاه( و ستطح یادگیری )به صتورت قبل و بعد از فارگاه(  رع آوری شد و در    

  داری،سطح معنیتجزیه و تحلیل شد  ای هربس گی پیرسون و تی زو ی تتتتون هتتتتاده از آزمتتتتو با اس تSPSS-20 افزار نرم

41/4 p< ر نظر گرف ه شد   د 

( و نحوه برگزاری 12/01±03/1(، مدر  )68/34±21/1فننده از مح وی فارگاه )میانگین نرره رضتتایت افراد شتترفتنتایج : 

هربستت گی ( بود  ن این نشتتان داد فه 16/36±48/8( بود  به طور فلی میانگین نرره رضتتایت از فارگاه )67/03±01/7فارگاه )

،  >441/4p(، مدر  )=p= ،03/4r 42/4فنندگان از فارگاه با مح وای فارگاه )داری میان رضتتایت فلی شتترفتمثبت و معنی

71/4r=  ( و نحوه برگزاری فتارگتاه )441/4p< ،81/4r=  زو ی اخ الف ( و ود داشتتتت  هرچنین بتا تو ته به ن این آزمون تی

 ( P<441/4در قبل و پس از برگزاری فارگاه مشاهده شد ) معناداری بین میانگین نرره سطح یادگیری

ستتنجی طبق الگوی فرک پاتریک بر ستتطح یادگیری اعضتتای هیئت علری و فارمندان   فارگاه آموزشتتی علم : نتیجه گیری

ا بخش بهای اثرریزی و برپایی فارگاهها با برنامهدانشتتگاه علوم پزشتتکی مؤثر بود  در این خصتتوص به ر استتت مدیران ستتازمان 

ها با بکارگیری الگوی فرک پاتریک در افزایش دانش و است تاده از استاتید مجرب و ایجاد شترایط و فضای مطلوب برای فارگاه   

 مهارت پژوهشی اعضای هیئت علری و پرسنل گام بردارند 

 

 سنجی علم فارگاه، پاتریک، فرک الگوی:  واژه های کلیدی
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  پزشکی دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با معیوب هایوارهطرح بین ارتباط

 1396 سال در قم آزاد دانشگاه

 ،*3رضوی نیا سادات فاطره -2محبی سیامک -1ولیپور  واد -1معصومی احرد

   ایران قم، قم، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، دانشکده -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه گروه دانشیار، -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی دانشکده ،پزشکیدانشجوی ( مکاتبات مسئول نویسنده)* -*،3

 

 هانآ انگیزه و موفقیت در مهم عوامل از یکی پزشکی دانشجویان در تحصیلی پیشرفت بر موثر عوامل شناخت :مقدمه و هدف

 مطالعه، این از هدف  است بررسی مورد و مهم بستیار  و انکار غیرقابل زمینه این در نیز معیوب هایوارهطرح نقش فه باشتد می

  باشدمی 1318 سال در قم آزاد دانشگاه پزشکی دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با معیوب هایوارهطرح بین ارتباط بررسی

نتر از دانشجویان رش ه پزشکی دانشگاه  144تحلیلی، مقطعی است فه  -مطالعه حاضتر، یک مطالعه توصیتی : روش بررسی  

 های معیوبوارهغیرهای دموگرافیک و طرحآزاد قم فه به صتورت تصتادفی ساده ان خاب گردیدند، مورد مطالعه قرار گرف ه و م   

مورد تجزیه و تحلیل  SPSSافزار ها توسط نرمها مورد بررسی قرار گرفت  در نهایت ترامی دادهمو ود در پرسشنامه یانگ از آن

 قرار گرفت 

های معیوب در افراد مورد بررسی وارهبیش رین میزان اخ الل در طرح %20اطالعات و معیارهای سترسخ انه، هرفدام با  نتایج : 

با مشکالت تحصیلی    (P=0/032)اع رادی/ بدرف اری و بی (P=0.018)های بازداری هیجانی وارهرا داشت ند  اخ الل در طرح 

 در افراد مورد بررسی ارتباط داش ند 

های معیوب بازداری هیجانی وارهدر نهایت براستا  ن این حاصل از این مطالعه، چنین اس نباط گردید فه طرح  : ه گیرینتیج

 اع رادی/ بدرف اری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی ارتباط دارد و بی

 

 دانشجو تحصیلی، پیشرفت، معیوب، وارهطرح:  واژه های کلیدی
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  دیرضایتمن و یادگیری بر ،تیم بر مبتنی یادگیری روش کارگیری به ارزیابی

 ارتباطات و بهداشت آموزش درس در عمومی بهداشت دانشجویان

   3پور صتایی اله روح - 2احرد راهبر – 2پور قارلی اله ذبیح-،*1سیامک محبی

 ایران قم، قم، پزشکی علوم نشگاهدا بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه انشیارد -*،1

  E-mail: mohebisiamak@yahoo.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه اس ادیار -2

  ایران قم قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عرومی، بهداشت گروهمربی،   -3

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، علوم آموزش توسعه و مطالعات مرفز پزشکی، آموزش ارشد فارشنا -0

 

ان خاب روش مناستتتب آموزش در یادگیری، مهارت آموزی و تغییر نگرش فراگیران و در نهایت رضتتتای رندی  :مقدمه و هدف

 ی رندیاو رض یریادگیبر  میبر ت یمب ن یریادگیروش  یریبه فارگ یابیارزآنان نقش مهری دارد  از این رو این مطالعه با هدف 

 انجام شده است   اتدر در  آموزش بهداشت و ارتباط یبهداشت عروم انیدانشجو

 عرومی بهداشت ناپیوس ه و پیوس ه فارشناسی دانشجویان از گروه دو روی بر ای مداخله صتورت  به مطالعه این: روش بررس 

 دانشتتجویان از نتر 23 تعداد منظور این برای  استتت گرف ه صتتورت ارتباطات و بهداشتتت آموزش واحدی 2 در  خصتتوص در

 روش عرومی بهداشت ناپیوس ه فارشناسی دانشتجویان  از نتر 10 تعداد و TBL روش عرومی بهداشتت  پیوست ه  فارشتناستی  

 رضتتای رندی میزان تحصتتیلی ترم  لستته آخرین در  فردند ان خاب خود فال  برای را بود ستتخنرانی بر مب نی فه مرستتوم

 متر پایان از پس هرچنین  گردید مقایسه و آوری  رع گروه دو هر از پایا و روا پرسشنامه توستط  تدریس روش به دانشتجویان 

 از بعد ماه 8 هرچینین  گردید مقایسه هم با ارتباطات و بهداشت آموزش در  در گروه دو دانشجویان شده فسب نهایی نررات

 اه داده شد مقایسه هم با گروه دو حاصتله  نررات و گرف ه فار به گروه دو هر برای ترم پایان آزمون ستئواالت  ترم پایان ام حان

 فر ر داری معنی سطح در وی نی مان آزمون و توصیتی شاخصهای توسط 11 نسخه SPSS افزار نرم توسط آوری  رع از پس

  گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 41/4 از

(  P<441/4در این مطالعه از نظر میانگین نرره رضتتتای رندی تتاوت معنی داری بین دو گروه تدریس و ود داشتتتت )نتایج : 

(  بتته عالوه،اخ الف معنی دار در P<441/4میتتانگین نرره آزمون فردی بین دو گروه اخ الف معنی داری داشتتتت )هرچنین 

 (  P<441/4و گروه تدریس روش مرسوم و ود داشت ) TBLمیانگین نرره پایان ترم دانشجویان گروه تدریس 

از موفقیت بیشت ری در مقایسه با روش   TBLریس یاف ه های مطالعه حافی از این بود فه است تاده از روش تد  : نتیجه گیری

مرستتوم در افزایش رضتتای رندی دانشتتجویان برخوردار بوده استتت و ستتطح یادگیری حاصتتله از آن با تو ه به نررات آزمون    

 دانشجویان باالتر بوده است  
 

 دانشجو رضای رندی، یادگیری، : واژه های کلیدی

 

 
 
 

 

 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش  در شده ارائه مقاالت         

 

  قم زشکیپ علوم دانشگاه پایه علوم مقطع پزشکی رشته دانشجویان نگرش ارزیابی

   شغلی آینده و تحصیلی رشته به نسبت

 2محبی سیامک - 1 نژادمحردمهدی سرا ی – 1نادری  امیرحسین -،*1مقدم شریتی سروش 

 قم پزشکی علوم دانشگاه زشکی،پ دانشکده دانشجویی، تحقیقات فری ه عضو پزشکی، دانشجوی --*،1

 E-mail: soroush9566@gmail.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکدهعلری  هییت عضو -2

 

یثیر تاستت دانشتجویان رشت ه پزشتکی  یعنی پزشتکان فردا، از م ولیان اصتلی سالمت فشور هس ند و       بدیهی :مقدمه و هدف

ت سبسزایی بر حتظ و ارتقا سالمت و بهداشت  امعه دارند  لذا نگرش دانشجویان به رش ه و حرفه آینده خود از  رله مواردی

دانشجویان پزشکی نسبت  منظور ارزیابی نگرش به مطالعه گذاران  امعه قرار گیرد  اینفه باید مورد تو ه مسئولین و سیاست

 به رش ه تحصیلی و آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد   

تحلیلی مقطعی انجام گرفت   امعه آماری شتتامل فلیه دانشتتجویان رشتت ه  -این مطالعه به صتتورت توصتتیتی: روش بررسیی 

دانشجو،  101باشد  در این مطالعه شکی قم میپزشتکی شاغل به تحصیل مقطع علوم پایه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پز 

 18سوتا آمریکا، حاوی ها پرسشنامه اس اندارد دانشگاه مینهگیری در دست ر  شرفت فردند  ابزار گردآوری داده به روش نرونه

های توستتط شتتاخص 11نستتخه  SPSSافزار ها در نهایت توستتط نرمای بود  دادهگزینه 1ستتنن لیکرت ستتؤال با مقیا  نگرش

 تحلیل شد    4.41و ضریب هربس گی پیرسون در سطح معنی داری فر ر از  ANOVAمس قل،  Tهای توصیتی و نیز آزمون

نتر(  12) % 3/6نتر( مجرد و  133) % 7/11نتر( دخ ر بودند  هرچنین  77) % 1/13ها پسر و نتر( نرونه 86) % 1/08: نتایج : 

بود   31/11 ± 86/8م یهل بودند  ن این نشان داد میانگین و نرره انحراف معیار نگرش نسبت به رش ه تحصیلی به آینده شغلی 

رش م وسط و تتتتتت نتر( نگ 34) % 7/24نتر( نگرش خوب،  11) % 8/87نتر( دارای نگرش بسیار خوب،  18) %11به طوری فه 

، اخ الف معناداری را برحسب T)صتر نتر( دارای نگرش بسیار ضعیو بودند  آزمون  %4و )یک نتر( دارای نگرش ضعیو  % 7/4

 (=112/4Pو =680/4P نس و نیز وضعیت تیهل در میانگین نرره نگرش نشان نداد  )

 و ا فه نگرش دانشتجو پزشتکی نستبت به اهریت حرفه خود در آینده و تیثیرگذاری آن در ارتقا سالمت    از آن : نتیجه گیری

های فالنی نستتبت به ارتقا و پرورش این گذاریها، باید ستتیاستتتبهداشتتت  امعه بستتیار حایز اهریت استتت و با تو ه به یاف ه

تر اهریت این حرفه در های مانند ارائه درو  فاربردی و هدفرند، شناساندن هرچه به ر و عریقریزینگرش انجام شود  برنامه

 حقوب مادی و معنوی پزشک و بیرار و         امعه، تو یه دانشجویان نسبت به

 

 پزشکی دانشجو شغلی، آینده تحصیلی، رش ه پایه، علوم پزشکی، رش ه دانشجویان، نگرش : واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 
 

 



          

  7931اردیبهشت ماه  – تاپهمایش  در شده ارائه مقاالت         

 

  لومع دانشگاه تحصیل به شاغل دانشجویان پژوهشی خودکارآمدی میزان بررسی

   آن با مرتبط عوامل و مـق پزشکی

 ،*2محبی سیامک - 0الهی حکیم  واد - 3عادلی حسن سید - 2راهبر احرد - 2پور قارلی اله ذبیح - 1ف حی اعظم

 

ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم،   فارشنا  ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و -1
 ایران

 اس ادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران -2

      E-mail: mohebisiamak@yahoo.com  مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران -3

 اس ادیار، گروه اطتال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران -0

 

 از  استتت دانشتتجویان برای مهم مهارتهای از آن آموزش و یادگیری فه  امعه هر ضتتروریات از یکی پژوهش :مقدمه و هدف

 فهد با مطالعه این  شود می محسوب پژوهش توانرندی به رسیدن اصلی نیازهای پیش از یکی پژوهشتی  خودفارآمدی طرفی

  رفتگ صورت آن با مرتبط عوامل و قم پزشکی علوم دانشگاه تحصیل به شاغل دانشجویان پژوهشی خودفارآمدی میزان تعیین

 یلتحص به شتاغل  دانشتجویان  فلیه  گرفت صتورت  تحلیلی توصتیتی  صتورت  به و مقطعی نوع از مطالعه این: روش بررسی  

 دانشجو 341 ای مرحله چند گیری نرونه روش به لذا  دادند می تشکیل را مطالعه این آماری  امعه قم پزشکی علوم دانشتگاه 

  رلمش ساخ ه محقق پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار  شدند ان خاب پزشکی علوم دانشگاه های دانشکده دانشتجویان  بین از

 از فر ر داری معنی سطح در SPSS آماری افزار نرم توستط  ها داده  بود رستیده  تییید به آن پایایی و روایی فه ستئوال  20 بر

    شد تحلیل 41/4

دارای خودفارآمدی  %2/01نرره بود فه  10/81 ± 17/23میانگین و انحراف معیار خودفارآمدی پژوهشتی دانشجویان  نتایج : 

ن این نشان دارای خودفارآمدی پژوهشی خوب بودند   %0/11دارای خودفارآمدی پژوهشی م وسط و  %0/31پژوهشتی ضعیو،  

داد اخ الف معنی داری در میانگین نرره خودفارآمدی پژوهشتتی بر حستتب دانشتتکده محل تحصتتیل و مقطع تحصتتیلی و ود  

بین خودفارآمدی پژوهشتی با معدل تحصتیلی هربست گی مس قیم معنی داری و ود داشت     ( P=427/4و  P=411/4داشتت ) 

(246/4=r  436/4و=P  )  هرچنین خودفارآمدی پژوهشتی دانشجویانی فه سابقه ا را یا هرکاری در طرح تحقیقاتی داش ند به

 ( P<441/4) طور معنی داری بیش ر بود

 خودفارآمدی با دانشجویان و داشت و ود ارتباط دانشتجویان  پژوهشتی  عرلکرد با پژوهشتی  خودفارآمدی بین : نتیجه گیری

 مجالت در مقاله چاپ یا هرایشها در مقاله ارائه نیز و تحقیقاتی طرحهای در هرکاری یا ا را خصتوص  در به ری عرلکرد باالتر

 لومع دانشگاه در تحصیل به شاغل دانشجویان بین در پژوهشی خودفارآمدی وضعیت پژوهش این در ستویی  از  داشت ند  مع بر

  نبود مطلوب قم پزشکی

 

 دانشجو پژوهشی، خودفارآمدی پژوهش،:  واژه های کلیدی
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 ویاندانشج یادگیری و یاددهی فرآیند در تکوینی ارزشیابی های دستاورد و فواید

 2اسکندری نرگس - ،*1حسنی ریحانه

 

 مق پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری دانشکده مامایی، فارشناسی دانشجوی مکاتبات( مسئول نویسنده*) - ،*1

 قم پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری دانشکده مامایی، گروه علری، هیات عضو و اس ادیار -2

 

، Quizتحصیلی زمون های پیشرفتآثبت عرلکرد دانشجو، روش هایی مانند از بهره گیری ارزشیابی تکوینی با  :مقدمه و هدف

ا فارآمدی ارزشیابی فرک فند  بمی تواند به بهبود فیتیت آموزش و افزایش خالصه نویسی و  تشریحی،های شتاهی و  رسشپ

تو ه به اهریت موضوع مطالعه حاضر با هدف تبیین فواید و دس اورد های ارزشیابی تکوینی بر اسا  مطالعات مو ود طراحی 

 گردید 

  رورگرمدر این مطالعه مروری م داول با اس تاده از فلید واژه های ارزشیابی، و ارزشیابی تکوینی و با اس تاده از  : روش بررس 

google advanced وgoogle scholar  مقاله مرتبط  رع آوری و مطالعه شد 21منابع علری  س جو و در مجروع  

یادگیری میزان شواهد مع بر در مورد  گردآوری می باشد: قابل دس ه بندی گروه  1 درارزشیابی تکوینی  دست اوردهای نتایج : 

 راد به تقویت اع، شناسایی نقاط ضعو و قوت دانشجویان در فرایند تدریس، تستهیل شرایط برای یادگیری بعدی  انشتجویان، د

  هدایت و تشویق دانشجویان در مسیر پیشرفت و خالقیت یان،نتس دانشجو

ش برای هدایت آموز ارزشیابی تکوینی با فراهم آوردن بازخوردهای مناسببا تو ه به یاف ه های مطالعه حاضر،  : نتیجه گیری

و بهبود یادگیری دانشتجویان، می تواند در عرق بخشیدن به یادگیری موثر بوده و مشکالت و نارسایی های یاددهی و یادگیری  

را آشکار سازد  بنابراین اطالع رسانی در مورد نحوه ا را و منافع این روش ارزشیابی، و فراهم ساخ ن شرایط الزم  هت ا رای 

 انشگاهی توصیه می گردد   آن در سطوح د

 

 دانشجو یادگیری، یاددهی، تکوینی، ارزشیابی ارزشیابی،:  واژه های کلیدی
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 مـق پزشکی علوم دانشگاه در علمی هیات یاعضا روی پیش های چالش

 1نیا خلجی زهره - ،*1اسکندری نرگس

  

 قم پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری دانشکده مامایی، گروهمکاتبات(  مسئول نویسنده*) -1

 

اعضتا هیات علری، ست ون اصلی آموزش در تحصیالت عالی را تشکیل می دهند  از آنجا فه رضایت و انگیزش    :مقدمه و هدف

 دشتغلی اعضا هیات علری نقشی اساسی در عرلکرد و برون داد آموزشی دارد و عدم تو ه به رضایت آنان می تواند توقو و رفو 

نستبی و تحلیل و زوال تدریجی را به هرراه داش ه باشد، مطالعه حاضر با هدف تبیین چالش های پیش روی اعضا هیات علری  

 در دانشگاه علوم پزشکی قم طراحی گردید   

 علوم دانشتتگاه علری هیات اعضتتا پژوهش  امعه  استتت مح وا تحلیل نوع از فیتی مطالعه یک حاضتتر مطالعه: روش بررسیی 

 قراردادی، مح وای تحلیل روش به گرداوری از پس ها داده  بود م ررفز گروهی بحث ها داده گردآوری روش و قم پزشتتکی

  شدند اس خراج اصلی های درونرایه و تحلیل

 فررنگ) سازمانی  و: از عبارتند فه گردید بندی طبقه اصتلی  درونرایه 8 در علری هیات اعضتا  روی پیش های چالشنتایج : 

 اتهی اعضا نافافی  ذب پژوهشی، ساعات محاسبه عدم) مدیریت ،(پویایی و نوآوری خالقیت، شتافیت، و هردلی نشتاط،  بودن

 و فرسودگی ،(علری هیات اعضا رفاهی نیازهای به تو هی فم ها، دست ورالعرل  و فرایندها مورد در نافافی رستانی  اطالع علری،

 در ارف از ناشی اس ر  اعضا، عرلکرد ارزشیابی در گرایی فریت طوالنی، فاری ستاعات  شتغلی،  امنیت فقدان) شتغلی  است ر  

 اتاب جواریهر محیط، سازی زیبا به تو ه عدم نافافی، فیزیکی فضای) فیزیکی محیط ،(مستئولیت  بیره پوشتش  فقدان بالین،

 نشجویان،دا پذیری مسئولیت عدم و انگیزگی بی) آموزش ،(فیزیکی امکانات فربود دانشجویان، تجرع محل و فال  با استاتید 

 مدیریت ا  راعی، تعامالت مدیری ی، خود) فردی های مهارت ،(محوری دانشجو دانشجویان، برای فشار اهرم اساتید ارزشتیابی 

 ( شادزیس ن زمان،

 ااعض ا  راعی و فردی های مهارت ارتقا  هت مدیران ریزی برنامه و تو ه حاضر، مطالعه های یاف ه به تو ه با : نتیجه گیری

 و پرنشتاط  ستازمانی   و ایجاد اموزشتی،  های محیط فیزیکی فضتای  بهبود قوانین، شتتاف  ا رای و رستانی  اطالع علری، هیات

 رتستت به گرایش از خودداری و علری هیات اعضتتا تکریم مستتئولیت، بیره گرف ن نظر در ارزشتتیابی، های روش بازبینی خالب،

  رسد می نظر به ضروری ساالری دانشجو

 

 رضایت نیاز، علری، هیات آموزش،:  واژه های کلیدی
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 کیفی مطالعه یک: دانشجویانی دیدگاه از اساتید ارزشیابی های چالش

   3اعظری مهناز - 1امیدرضایی – ،*2اسکندری نرگس - 1بیان نیک مهدی

 

 دانشجوی فارشناسی پرس اری، دانشکده پرس اری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم -1

 مق پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری علری، دانشکده تاس ادیار و عضو هیامکاتبات(  مسئول نویسنده*) - ،*2

 ده پرس اری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قمدانشجوی فارشناسی مامایی، دانشک -3

 

 امکان و نبوده مانع و  امع دانشجویان، توسط استاتید  ارزشتیابی  زمینه در مو ود های روش اینکه به تو ه با :مقدمه و هدف

 یارزشیاب موانع و ها چالش شناسایی هدف با حاضر مطالعه سازد، نری فراهم را آنان آموزشی عرلکرد و اساتید از موثر ارزشیابی

  شد انجام قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه از اساتید

 دانشگاه مامایی و پرس اری های¬رشت ه  دانشتجویان  از نتر 34 با ها داده گردآوری  هت فیتی مطالعه این در: روش بررسی  

 و تجزیه مورد قراردادی مح وای تحلیل روش فرک با گردآوری از پس ها داده  شتتد انجام فردی مصتتاحبه قم پزشتتکی علوم

   گردید اس خراج طبقات و فدها و گرفت قرار تحلیل

 تندعبار اساتید آموزشی عرلکرد ارزشیابی برای دانشتجویان  روی پیش های چالش حاضتر  مطالعه های یاف ه استا   برنتایج : 

  :از

 .هرزمان صورت به اساتید از زیادی تعداد ارزشیابی ضرورت .1

 .اساتید ارزشیابی بودن ا باری .2

 .اس اد منتی وافنش و دانشجویان اطالعات شدن افشا از تر  .3

 .ندارد واحد ها آن با دانشجو فه اساتیدی ارزشیابی برای ا بار .0

  .اساتید ارزشابی هنگام در دانشجویان ورزانه غرض قضاوت .1

 .اساتید عرلکرد بر دانشجویان ارزشیابی تاثیرگذاری چگونگی از اطرینان و اطالع عدم .8

 .مربوطه درو  با ارزشیابی سواالت تناسب عدم .7

  متید غیر و ارزش بی سواالت  6

سازی دانشجویان از عدم دس رسی اساتید به استا  یاف ه های مطالعه حاضتر، اصالح شیوه ارزشیابی  و آگاه  بر  : نتیجه گیری

اطالعات شتتخصتتی دانشتتجو، تاثیرگذاری نستتبی نظرات دانشتتجو بر ارزشتتیابی نهایی استت اد، و اهریت و چگونگی تاثیر گذاری  

ت ارزشتیابی دانشجو از اس اد تاثیرگذار بوده و با اصالح شیوه  تواند بر فیتیارزشتیابی دانشتجو بر عرلکرد آموزشتی استاتید، می    

 ارزشیابی می توان از آن به عنوان ابزاری قابل اع راد برای قضاوت و اصالح عرلکرد اساتید اس تاده فرد 

 

 آموزشی عرلکرد دیدگاه، بازخورد، آموزش، دانشجویان، موثر، عوامل اساتید، ارزشیابی ارزشیابی،:  واژه های کلیدی
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   اساتید ارزشیابی روند اصالح جهت دانشجویان پیشنهادات

  0بیان نیک مهدی - 3امیدرضایی – ،*2اسکندری نرگس - 1اعظری مهناز

 

 اه علوم پزشکی قمدانشجوی فارشناسی مامایی، دانشکده پرس اری و مامایی، دانشگ -1

 مق پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری اس ادیار و عضو هیان علری، دانشکده مکاتبات( مسئول نویسنده*) - ،*2

 اه علوم پزشکی قمدانشجوی فارشناسی پرس اری، دانشکده پرس اری و مامایی، دانشگ -3

 

 رله  از و فشورها بیش ر در فه است هایی روش ترین م داول از یکی دانشجویان دیدگاه از اساتید ارزشتیابی  :مقدمه و هدف

 ایترض عدم به تو ه با  گیرد می قرار اس تاده مورد آموزشی اهداف به رسیدن در اس اد یک موفقیت میزان تعیین  هت ایران

 یارزشیاب ارتقاء و اصالح  هت راهکارهایی ارائه منظور به حاضر مطالعه راین، شیوه به ارزشتیابی  نحوه از دانشتجویان  و استاتید 

  شد انجام قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان پیشنهادات براسا  اساتید،

 ستتاخ اریاف ه نیره ستتواالت راهنرای با فردی های مصتتاحبه از ها داده گردآوری  هت فیتی مطالعه این در: روش بررسیی 

 داده و انجام قم پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرس اری های رش ه دانشجویان از نتر 34 مشارفت با ها مصاحبه  شد است تاده 

   گردید اس خراج طبقات و فدها و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد قراردادی مح وای تحلیل روش به گردآوری از پس ها

 ر د فال  در ارزشیابی: بود زیر موارد شامل اساتید ارزشیابی روند اصالح  هت دانشجویان راهکارهای و پیشتنهادات نتایج : 

 گرف ن ظرن در برتر، اساتید برای تشویق گرف ن نظر در دانشجویان، به ارزشیابی نظر از برتر استاتید  معرفی است اد،  حضتور  در و

 تصور به دانشتجویان  با مصتاحبه  روش به استاتید  ارزشتیابی  استاتید،  ارزشتیابی  معیار از بخشتی  عنوان به دانشتجویان  نررات

 روانشناسی، سواالت فرک با اساتید شخصیت ارزیابی اساتید، ارزشیابی برای اع راد قابل دانشجویان نظرات از اس تاده تصادفی،

   باز صورت به ارزشیابی فرم در دانشجویان پیشنهادات و ان قادات برای فضایی گرف ن نظر در

 واملع از م اثر و بعدی چند فرایندی دانشجویان توستط  استاتید  ارزشتیابی  حاضتر  مطالعه های یاف ه استا   بر : نتیجه گیری

 و شناسایی فه است اساتید به بازخورد دادن نحوه و ارزشیابی، های مالک دانشتجویان،  نظرات گرداوری نحوه قبیل از م عددی

 زمینه این در بیشتت ر مطالعات  باشتتد گذار تاثیر آن اثربخشتتی و استتاتید ارزشتتیابی فیتیت بر تواند می عوامل این فارگیری به

  شود می توصیه

 

 آموزشی عرلکرد دیدگاه، بازخورد، آموزش، دانشجویان، موثر، عوامل اساتید، ارزشیابی ارزشیابی،:  واژه های کلیدی
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 پزشکی مجازی آموزش در تحول برای مسیری 2وب

 2اسکندری نرگس - ،*1رحیری حانیه

  

  پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری دانشکده مامایی، گروه فارشناسی، مقطع دانشجو مکاتبات( مسئول نویسنده*) - ،*1

 قم

 قم پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرس اری دانشکده مامایی، گروه علری، هیات عضو و اس ادیار -2

 

 این از نیز آموزش محیط و استتت قرارداده تاثیر تحت را ها حوزه از بستتیاری ارتباطی و اطالعاتی های فناوری :مقدمه و هدف

 توسعه  هت شده فراهم فرصتت  از ستالمت،  آموزش حوزه ریزان برنامه و طراحان استت  الزم بنابراین  نیستت  مست ثنی  تحول

 تسهیل هدف با فه است ابزاری مجازی، فضای از بخشی عنوان به 2 وب  فنند اس تاده مرکن روش به رین به پزشکی آموزش

 ،فلیکر فوفستتونومی، پادفستتت، ویکی، ا  راعی، های شتتبکه وبالگ، شتتامل و شتتده طراحی دانش اشتت راک تضتترین و ارتباط

 آموزش در ابزاری عنوان به 2 وب از استت تاده مزایای تبیین هدف با حاضتتر مطالعه  باشتتد می آپ مش و ا ، ا  آر یوتیوب،

  است شده طراحی مجازی

 آموزش ،2وب های واژه فلید از اس تاده با مطالعه این در  است م داول نوع از مروری مطالعه یک حاضر مطالعه: روش بررس 

  هاد سایت در  س جو هرچنین و Google Scholar  س جوگر فرک با و پزشتکی،  آموزش و الک رونیک، یادگیری مجازی،

  گردید اس خراج 2وب از اس تاده مزایای و مطالعه مرتبط مقاله14 مجروع در  شد گرداوری مرتبط مقاالت دانشگاهی،

 تسهیل  1: از عبارتند ترتیب به فه نرود بندی دس ه طبقه 3 در توان می را مجازی آموزش در 2وب از اس تاده مزایاینتایج : 

 موزش،آ سازی  ذاب یادگیری، امر در دانشجویان پذیری مسئولیت افزایش فراگیران، فعاالنه مشتارفت  با مح وا تولید: آموزش

 فعال مدیریت یادگیری، فیتیت افزایش آن دنبال به و یادگیری فراینتد  تقویتت  اطالعتات،  از زیتادی  حجم آوردن فراهم

 افزایش اساتید، و دانشجویان میان تعامل افزایش: ا  راعی ارتباطات تقویت  2  شتواهد  بر مب نی آموزش تروین و دانشتجویان، 

 ان قادی، تتکر مهارت رشتتد: دانشتتجویان فردی های مهارت بهبود  3  دانشتتجو و استت اد نقش تغییر ف ابداران، با هرکاری

    مساله حل و تتکرخالب

 آموزش های محیط سایر از تر فاربرپسند و رایگان 2وب محیط فه این به تو ه با و شده ذفر مزایای به تو ه با : نتیجه گیری

 در آنان توانرندستازی  و دانشتجویان  و مدرستین  به مجازی آموزش ابزارهای از یکی عنوان به محیط این معرفی استت،  مجازی

  شود می توصیه محیط این از اس تاده

 

 پزشکی آموزش الک رونیک، یادگیری مجازی، آموزش ،2وب:  واژه های کلیدی
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  رضایت و یادگیری بر "وارونه کالس" و سخنرانی تدریس شیوه دو تاثیر ی مقایسه

1396 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان  

 2یوستی مجید سید - ،*1وستیی سادات محبوبه

  

 ایران قم، قم، مامایی و پرس اری دانشکده علری هیئت عضو مکاتبات( مسئول نویسنده*) - ،*1

 ایران فاشان، فاشان، مامایی و پرس اری دانشکده پرس اری، ارشد فارشنا -2

 

 سن ی های روش در نظر تجدید لزوم پزشکی، علوم آموزش حوزه در اساتید روی پیش های چالش به تو ه با :مقدمه و هدف

 گیری تصتتریم مستتئله، حل های مهارت مدار، دانشتتجو یادگیری تقویت  هت یادگیری فعال و نوین های روش از استت تاده و

 ود تاثیر مقایسه منظور به حاضر پژوهش لذا  است شده احسا  آموزشی های ستیس م  ستوی  از ارتباطی های مهارت و بالینی

  شد انجام پرس اری دانشجویان رضایت و یادگیری میزان بر "وارونه فال " و سخنرانی تدریس شیوه

 از نتر 34 روی بر سرشراری روش به فه باشد می بعد و قبل گروهی تک تجربی نیره مطالعه یک پژوهش این: روش بررس 

 از الک رولیت و آب مبحث برای در  طرح طبق  شد انجام 18 - 17 تحصیلی سال اول نیرسال در 2 ترم پرس اری دانشجویان

 فال  روش به  لسه 3 و سخنرانی روش به  لسه 3  شد ریزی برنامه ساع ه دو  لسه 8 سالرندان، بزرگساالن پرس اری در 

 بررسی برای  آمد عرل به ای گزینه چهار صورت به سوالی 14 آزمون تدریس از بعد و قبل روش دو هر در  شد تدریس وارونه

 اس تاده وارونه فال  و سخنرانی  لسات پایان در CUCEI نامه پرسش از تدریس شیوه از دانشجویان رضایت میزان و درک

  شد انجام مس قل تی و زو ی تی آماری های آزمون از اس تاده با و SPSS افزار نرم از اس تاده با ها داده تحلیل تجزیه  شد

 میانگین اما بود، آزمون پیش نررات میانگین از باالتر معناداری طور به روش دو هر در آزمون پس نررات میانگیننتایج : 

 از باالتر معناداری طور به وارونه در  فال  روش در یادگیری افزایش میانگین هرچنین و آزمون پس و آزمون پیش نررات

مشارفت  اس اد، با دانشجویان تعامل وارونه، در  فال  از دانشجویان   رضایت (p value=0/000)بود سخنرانی روش

 سخنرانی از روش باالتر معناداری طور به وارونه در  فال  روش در دانشجویان بین صریریت چنین هم و هردیگر با دانشجویان

 .بود

 ایشافز وارونه در  فال  در دانشجویان مشارفت و تعامالت چنین هم و دانشجویان رضایت و یادگیری میزان : نتیجه گیری

  ودش فراهم بیش ر هرچه مدار دانشجو یادگیری زمینه آموزشی فعال های شیوه فارگیری به با شود می پیشنهاد لذا  داشت

 

 پرس اری دانشجویان رضایت، یادگیری، وارونه، فال :  واژه های کلیدی
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  حل رب مبتنی تدریس روشهای از استفاده به پزشکی علوم آموزش نظام توجه لزوم

 مروری مطالعه یک مسأله؛

 1ایزدخواه سادات فاطره - 1،*احردی  زهره

  

  دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد فارشناسی دانشجوی مکاتبات( مسئول نویسنده*) - ،*1
 ایران قم، قم، پزشکی علوم

 

با تو ه به تنوع مطالب درستی و نارستایی های سیس م فعلی آموزش و روشهای سن ی در آماده نرودن حرفه    :مقدمه و هدف

عنایت به نیاز مبرم گروه پزشکی به دانش نوین و  امع و نیاز سیس م خدمات بهداش ی درمانی به فارفنان ای دانشتجویان و با  

وا د مهارت حل مستتاله و تتکر خالب ،مستتئولیت مدرستتین  هت ان خاب روش مناستتب تدریس مضتتاعو می گردد  از میان  

یکی از نوین ترین روشتتتهای آموزش  (Problem Base Learning)روشتتتهای تدریس، روش تدریس مب نی بر حل مستتتاله 

پزشتکی استت و است تاده از این روش در دانشتگاههای سترتاستر دنیا گس رش یاف ه است   در این روش پس از تشریح مساله       

توستط است اد معروالً دانشتجویان در گروههای فوچک بر روی یک مساله فار فرده و اهداف آموزش را فه  شامل دانش پایه و    

استت فرا می گیرند   لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی لزوم تو ه نظام آموزش علوم پزشکی به اس تاده از   دانش بالینی

 روشهای تدریس مب نی بر حل مساله انجام شد 

در بانکهای اطالعاتی  PBLدر این مطالعه مروری با استتت تاده از فلید واژه های حل مستتتاله، روش تدریس : روش بررسیی 

مقاله فه از روش  37مورد بررسی قرار گرفت  تعداد 1317 -1361الک رونیکی فارسی مو ود مقاالت من شر شده در بازه زمانی 

PBL   هت آموزش اس تاده شده بود ان خاب شدند و بعد از بررسی مقاالت ن این اس خراج گردید  

آن بود فه میان فاربست روشهای تدریس مب نی بر حل مساله و میزان یادگیری  ن این مطالعات بررستی شده حافی از نتایج : 

و رضتتایت دانشتتجویان، تعامل دانشتتجویان، لذت از یادگیری و عالقه به آن،توستتعه تتکر ان قادی، فیتیت آموزش، ماندگاری    

انشجویان بیش ر به سرت تتکر د PBLاطالعات و خودفارآمدی دانشتجویان رابطه مست قیم و معنی داری و ود دارد  در روش   

هدایت می شتتتوند و از حتظ فردن مطالب پرهیز می فنند  هم چنین این روش با ایجاد حس مشتتتارفت گروهی مو ب ایجاد 

انگیزش برای مطالعه بیشت ر می شتود  بعالوه در این فرایند،یادگیری از طریق تررفز بر مشتکل صورت گرف ه و مهارتهای حل    

یق خود آموزی توستتعه پیدا می فندو ترفیب به ری از مهارتهای بالینی و مح وای دانشتتگاهی را ارائه  مشتتکل فراگیران از طر

 خواهند داد فارغ ال حصیالن این روش هنگام انجام وظایو فعال و مس قل عرل می فنند   

با تو ه به اثرات مثبت روش تدریس مب نی بر حل مستتاله و موفق بودن این روش در مقابل شتتیوه های راین   : نتیجه گیری

 سن ی، اس تاده از این روش و ا رای آن در دانشجویان علوم پزشکی توصیه می گردد   

 

 PBL تدریس روش آموزش، ، مساله حل:  واژه های کلیدی
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  اساتید درس طرح جامع سامانه در شده ثبت دروس یادگیری های حیطه ارزیابی

 1397 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه

 2سکینه باقری ،1فر مجید محقق ،1فاطره سادات ایزدخواه  ،1عبا  حسینعلی پور ، 1لیال قزوینیان ، 1*،زهره احردی

 

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد فارشناسی دانشجوی - ،*1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، علوم آموزش توسعه و مطالعات مرفز فارشنا  -2 

 

 در طرح ت در اسآموزشی رخداد برای شتده  ستازماندهی   ومنظم چارچوبی  واستاتید  راهنرای در ، طرح  :مقدمه و هدف

د  ش خواهندارزیابی چگونه دانشجویان و شود گرف ه یاد باید مکانی و زمان چه در روشی، چه با چیزی، چه شود می داده نشان

 در ، فلی هدف مطالب، رئو  در ، موضوع هرچونهایی ستازه  و عناصتر  باید حداقل شتده،  تنظیم خوب در  طرح یکدر

 متتتورد آموزشتتتی وسایل تدریس، روش آموزشی، فعالیت تشخیصی،ارزشیابی یادگیرندگان، ورودی رف اررف اری، و  زئی اهداف

 گیرند  این مطالعه با هدف ارزیابیقرار تو ه موردفال  از بیرون تکریلی فعالیتتتتت و فال  پایتتتتان در ارزشیابی شتیوه  نیاز،

 قم انجام شده  پزشکی علوم دانشگاه اساتید در  طرح  امع سامانه در شده ثبت درو  یادگیری های حیطه

این مطالعه از نوع توصیتی مقطعی می باشد   امعه آماری این مطالعه شامل فلیه درو  ثبت شده در سامانه : روش بررسی  

ری فلیه طرح درستتها وارد مطالعه شتتدند  ابزار  امع طرح در  استتاتید دانشتتگاه علوم پزشتتکی قم بود فه به روش ستترشتترا 

ستئوال( بر استا  حیطه های سته گانه شناخ ی، عاطتی و حرف ی )بر اسا  مؤلته     24گردآوری داده ها برگه ثبت اطالعات )

 توسط شاخصهای توصیتی بیان گردید  11نسخه  SPSSهای هر حیطه( بود  داده ها در نهایت توسط نرم افزار 

بیش رین  %6.2گروه آموزشتی ثبت شتده در ستامانه،گروه آموزشی داخلی با     36 ه به ن این بدستت آمده از میان  با تونتایج : 

فر رین تعداد طرح در  را دارا می باشتتد  هم چنین درو  نظری  %4.1تعداد طرح در  و گروه آموزشتتی اندودن یستتت با  

بیش رین تعداد طرح  %14.7ه اند  مقطع دف رای عرومی با از طرح درسها را به خود اخ صاص داد%10.1و درو  عرلی  84.2%

،مامایی %8.1،پرس اری%13.1،بهداشت %11.7،پیراپزشکی%22.1،دندانپزشکی %31.8در  را دارا می باشتد  دانشتکده پزشکی   

از طرح درستتتهای ثبت شتتتده در ستتتامانه را به خود اخ صتتتاص دادند   در ستتتطح ستتتوم حیطه    %4.8،طب ستتتن ی 1.1%

از طرح درسها فاقد هیچ گونه اهداف رف اری بودند در سطح %61.1در سطح آخر این حیطه )ارزشیابی(  و%84.0ابرد(شناخ ی)ف

از %13.0و در سطح پنجم این حیطه)تبلور ایده(  %11.1،و در ستطح دوم این  حیطه)پاسخ( %67.1اول حیطه عاطتی)دریافت( 

و در ستتتطح آخر این  %61.0اول حیطه روانی حرف ی)درک( طرح درستتتهتا فتاقتد هیچ گونه اهداف رف اری بودند در ستتتطح   

 از طرح درسها فاقد هیچ گونه اهداف رف اری بودند  %11.6حیطه)ابداع( 

با تو ه به ن این به نظر می رستتد استتاتید دانشتتگاه علوم پزشتتکی ،نوشتت ن طرح در  را الزم و ضتتروری نری   : نتیجه گیری

اف رف اری در حیطه شناخ ی مشاهده شد و نیز در این حیطه سطوح باالی یادگیری دانند در ضرن ترایل بیش ر به نوش ن اهد

 ،اری در هر سه حیطه شناخ ی، عاطتیرا مد نظر قرار نری دهند لذا پیشنهاد می گردد  هت ارتقاء سطوح یادگیری اهداف رف 

 روانی حرف ی برنامه ریزی های الزم به عرل آید     

 

 یادگیری های حیطه اساتید، در ، طرح:  واژه های کلیدی
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 اهوازی عباس بن علی نگاه در طب آموزش گانۀ پنج روشهای

 *نو وان فاطره

 

 *PhD, MD  قم پزشکی علوم دانشگاه ایرانی طب دانشکدة اس ادیار ایرانی، طب 

 

از  رله  "فامل الصتتناعه الطبیه"علی بن عبا  اهوازی دانشتترند بزرگ ایرانی در قرن چهارم هجری قرری و نویستتندة ف اب 

ف ب مر ع در علم طب می باشتد و می توان گتت فه اگر قانون ابن ستینا نبود رقیبی برای این ف اب مبسوط یافت نری شد    

نشتگاههای اروپا آموزش داده می شد  خواندن فامل الصناعه به اذعان نویسنده اش و به  در دا16تر رة التین این ف اب تا قرن 

تییید حکرای م یخر، دانشجویان را از خواندن سایر ف ب طب، مس غنی ساخ ه و بر اسا  یک روال منطقی به دور از هر گونه 

ر مقدمة ف اب بیان می دارد برای دستتت یابی به افراط و تتریط آنچه را فه یک طبیب باید بداند بیان داشتت ه استتت  اهوازی د

فهم عریق و بهره منتدی فتامل از م ون، م علّم قبل از اقدام به خواندن هر ف ابی باید بداند فدام روش آموزش در آن ف اب به   

 وع پننروش قسرت است  به این ترتیب فه در مجر "فامل ااصناعه"فار گرف ه شده است و بیان می دارد فه روش خودش در 

روش تحلیل برعکس: آنچه را فه می خواهند یاد دهند به صتتتورت یک فل در نظر بگیرند و  -1روش برای آموزش و ود دارد  

در مستیر عکس از فل، به ا زاء برسند  به عنوان مثال بدن انسان از اعضای مرفّب تشکیل شده، اعضای مرفّب از اعضای ساده،  

 -2، اخالط  از گیاهانی فه خورده می شتتوند و گیاهان از ارفان چهارگانه تشتتکیل یاف ه اند   اعضتتای ستتاده از اخالط چهارگانه

روش ترفیب: این روش بر خالف روش اوّل از  زء به فل رستتتیدن استتتت به طور مثال ارفان، گیاهان را تشتتتکیل می دهند   

ز اعضای ساده، اعضای مرفب به و ود می آیند و گیاهان، غذا را تشتکیل می دهند  از غذا، اخالط، از اخالط، اعضتای ستاده و ا   

روش حد: حد یک اصتطالح در علم منطق است و به معنی   -3اعضتای مرفب، ترفیب یاف ه بدن انستان را تشتکیل می دهند     

روش رسم: رسم نیز اصطالحی در علم منطق است و شناخت  -0شناخت اشیاء با ذاتیات آنهاست مثال اینکه انسان، ناطق است  

 یاء با عوارض آنهاست مثال اینکه انسان، راست قامت و ناخن پهن است  اش

: تقستتیم  نس به انواع مثل تقستتیم  نس تب به انواع روحی، خلطی و   1- 1روش قستترت: فه خود، هتت و ه دارد  -1و 

مثل اعضای ساده  : تقسیم فل به  زء 3-1: تقسیم نوع به اشخاص مثل تقسیم تب صتراوی به حاد و تحت حاد   2-1عضوی  

: تقسیم  وهرها به اعراض مثل تقسیم ورمها به سخت و 0-1فه تقستیم می شتوند به است خوان و غضروف و عصب و لحم و        

 : تقسیم اعراض به  وهرها مثل تقسیم سرگیجه به انواع ناشی از صترا و ناشی از بلغم 1-1نرم 

: تقستتیم استتم مشتت رک به معانی   7-1از درد و حادث از تخلیه  : تقستتیم اعراض به اعراض مثل تقستتیم غش به حادث 1-8 

 مخ لو مثل به فاربردن طبیعت به معانی مخ لو از  رله قوة مدبره، ماهیت بدن و یا مزاج 

ستتال، هنوز هم دانستت ن و بهره مندی از انواع روشتتهای آموزش فه در این ف اب ذفر شتتده در  1444علیرغم گذشتتت بیش از 

ی به ویژه رش ة تخصصی طب ایرانی فارآمد است و مسیر م علرین را در حتظ و درک متاهیم مورد نیازشان آموزش علوم پزشک

 تسهیل می نراید   

 

 آموزش، طب ایرانی، علی بن عبا  اهوازی، فامل الصناعه الطبیه      :  واژه های کلیدی
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  در مجازی آموزش توسعه بر مروری : آموزشی نظام در نوآوری و تحول برنامه

 کشور پزشکی علوم های دانشگاه

 1، زهره احردی 1*،فاطره السادات ایزدخواه

 

  دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد فارشناسی دانشجوی مکاتبات( مسئول نویسنده*) - ،*1
 ایران قم، قم، پزشکی علوم

 

 فناوری از  هان دانشتتگاههای از بستتیاری فرده ایجاب عالی آموزش در نوین رویکردهای ستترت به حرفت :مقدمه و هدف

 از یکی تحقق هدف با آموزشتتی نظام در نوآوری و تحول برنامه  فنند استت تاده آموزشتتی های دوره ارایه در مجازی آموزش

 نوآوری و تحول رویکرد با  هانی و ای منطقه های عرصتته در حضتتور و ملی نیازهای ،تامین آموزش حوزه اهداف مهر رین

  آموزش ی توستتعه اقدامات بر مروری مطالعه این از هدف باشتتد می مجازی آموزش توستتعه برنامه این های بستت ه یکی استتت

  است فشور پزشکی علوم دانشگاههای در مجازی

 و تحول های فلیدواژه اسا  بر SID سایت و برفت گس ر دانش سامانه در  س جو حاصتل   مروری مقاله این: روش بررسی  

 و شتتد ان خاب مرتبط مقاله 34 حدود بودفه 1318 تا1314 زمانی بازه در مجازی آموزش توستتعه و آموزشتتی نظام در نوآوری

  گرفت قرار بررسی مورد

 می روش این رشتتد برای ضتتروری عوامل  رله از این رنت به دستت رستتی  و امکانات افزایش فه داد نشتتان ن ایننتایج : 

 و سلطت هرچنین دارد سن ی آموزش به نسبت بیش ر یا و برابر بخشی اثر مجازی آموزش فه داد نشان مطالعت هرچنین باشتد 

 و تمثب نگرش داشت معناداری ارتباط فامپیوتری آزمون نررات و مجازی ستامانه  فاربا موفقیت با فامپیوتر به دانشتجو  مهارت

  رله از است شده بیان مطالعات افثر در مجازی آموزش از اس تاده خصوص در علری هیات اعضای و دانشجویان باالی رضایت

 و تربی ی گیری الگو عدم و آموزش در چهره به چهره ارتباط فقدان به توان می مخ لو مطالعات در شتتده مطرح های چالش

 در استتاتید و دانشتتجویان های مهارت ارتقای برای آموزش به نیاز و گروهی فار فر ر انجام امکان و استت اد از دانشتتجو اخالقی

 طرفی از شد مطرح مجازی آموزش برای مهم پشت یبانی  عنوان به مجازی ف ابخانه و ود هرچنین استت  روش این از است تاده 

 مجازی مدرستتین و دانشتتجویان مجازی،مثل آموزش فیتیت ارزیابی برای مهم های شتتاخص معیارهاو از  امع چارچوب و ود

 یادگیری،خدمات و تکنولوژیک،تدریس های دوره،زیرستتاخت و در  یادگیری،ستتاخ ار مدیریت مح وا،ستتیستت م و افزار ،در 

  باشد می آموخ گان دانش وارزشیابی ،سنجش خدمت ضرن های پش یبانی،آموزش

 دانشگاههای در روش این و است آموزشتی  فیتیت ارتقای برای فعال و نوین های روش  رله از مجازی آموزش : نتیجه گیری

 ابیارزشی و وا را طراحی و زمینه این در مخ لو دانشگاههای تجارب از گیری بهره نیازمند فه نوپاست موضوعی پزشتکی  علوم

  باشد می روش این برای هایی برنامه دقیق

 

 آموزشی نظام در نوآوری و مجازی،تحول آموزش ی توسعه:  واژه های کلیدی
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   آموختگان دانش و دانشجویان دید از عمومی بهداشت گروه درونی ارزیابی

 95 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده

 0احرد راهبر ،3سیامک محبی ،1فاطره سادات ایزدخواه ،،*2قرقانی ، ذبیح اهلل قارلی پور1زهره احردی

 

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد فارشناسی دانشجوی-1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه اس ادیار مکاتبات( مسئول نویسنده*) -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه دانشیار  -3

 ایران قم، ،قم پزشکی علوم دانشگاه پژشکی دانشجوی -3

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه ،تبهداش دانشکده عرومی، بهداشت گروه مربی -0

 

 شخصم برای فه است رسری فعالی ی آموزشی، ارزشیابی  است ارزیابی آموزشی نظام پویایی ضروریات از یکی :مقدمه و هدف

 می امانج بیرونی و درونی صتتورت دو به ارزیابی فرآیند  گردد می ا را فرآیند یا برنامه یک ارزش و اثربخشتتی فیتیت، نرودن

 رزیابیا فه، درحالی است نظام خود اعضای بوستیله  دانشتگاهی  نظام وضتعیت  فشتیدن  تصتویر  به فرآیند درونی، ارزیابی  گیرد

 می طالبا نظام ازآن بیرون م خصصین و نهادها طریق از دانشگاهی های نظام فیتیت تضرین و اع بارسنجی فرآیند به بیرونی

 اب ماهر انسانی نیروی باید نظام این چون است  برخوردار خاصی اهریت از نیز پزشتکی  آموزش نظام در آموزشتی  ارزیابی شتود 

 روهگ درونی ارزیابی هدف با مطالعه این راستت ا، این در فند تربیت درمانی بهداشتت ی های مراقبت حوزه در را مطلوب فیتیت

  شد انجام قم پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده  آموخ گان دانش و دانشجویان دید از عرومی بهداشت

 به مربوط ها گروه درونی ارزیابی به مربوط پرسشنامه از اس تاده با بود مقطعی توصیتی مطالعه یک مطالعه، این: روش بررس 

 وارد آوری  رع از پس ها داده  شد آوری  رع آموخ گان دانش و  دانشجویان از نیاز مورد اطالعات دانشگاه، آموزشتی  معاونت

 مورد معیار انحراف و میانه ، میانگین نرودارها،  داول، طریق از توصیتی آمار از اس تاده با و شد SPSS V.20 آماری افزار نرم

  گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 %144از دانشجویان و  %13.6نتر از دانش آموخ گان تکریل شد  فه  32نتر از دانشجویان و  64پرستشنامه ها توسط  نتایج : 

از دانش آموخ گان فارشتتناستتی پیوس ه  %14.8از دانشتجویان فارشتناستی ناپیوست ه و      %66.6دانش آموخ گان مونث بودند  

از دانشتتجویان به رشتت ه خود عالقرند بودند و  %07.1ز دانش آموخ گان فاقد شتتغل بودند ا %71.1از دانشتتجویان و %74بودند 

از دانشجویان درو  ارائه شده را م ناسب با نیاز خود و  امعه  %16.6بود و  %36.6میزان رضتای رندی دانشتجویان از استاتید    

از دانش آموخ گان  %82.1ارزیابی فرده و  از دانش آموخ گان میزان اشتت غال خود را در ستتطح مطلوب  %37.1می دانستت ند  

از دانش آموخ گان تناسب برنامه درسی آموخ ه  %8.3درای شغل در مرافز بهداش ی درمانی شاغل بودند الزم به ذفر است تنها 

ارزیابی  از آنها تناسب برنامه درسی آموخ ه شده با نیاز  امعه را در سطح مطلوب %12.1شده با نیاز خود را در سطح مطلوب و

 فردند 

فیتیت، اثربخشتتتی و ارزش یک برنامه یا فرآیند،انجام با تو ه به اهریت ارزشتتیابی آموزشتتتی از  هت تعیین   : نتیجه گیری

 ارزیابی به صورت مداوم الزم به نظر می رسد  
 

 عرومی بهداشت درونی، ارزیابی : واژه های کلیدی
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ارزیابی انطباق عملکرد آموزشی و بالینی با اخالق حرفه ای اعضای هیأت علمی از  

دانشگاه علوم پزشکی قم  و آزاد اسالمی    دیدگاه دانشجویان کارورز و دستیار در

 1397واحد قم در سال 

 1سروش شریتی مقدم -1ریحانه فرپانی -3سجاد ا  هادی - 2سیامک محبی -1*زهرا روشن روش

 

 دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران دانشجو، دانشکده پزشکی، مکاتبات( مسئول نویسنده*)-1

 گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران-2

 دانشجو، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی قم، قم، ایران-3

 

هرراهی دو وظیته آموزشتتی و مراقبت از بیراران برای استتاتید بالین ستتبب فاصتتله گرف ن از فیتیت مطلوب   :مقدمه و هدف

ی حاضر با هدف درمانی شده است  مطالعه _مشکالتی در سطح عرلکرد حرفه ای در مرافز آموزشیآموزشی و درمانی و ایجاد 

بررستی دیدگاه دانشجویان فارورز و دس یار دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسالمی قم در خصوص انطباب عرلکرد آموزش و بالین  

 ی طرح ریزی شده است ا با اخالب حرفه

دانشتجوی مقطع فارورز و دست یا دانشتگاه علوم پزشتکی و آزاد اسالمی قم در سال      62مقطی  در این مطالعه: روش بررسی  

به روش نرونه گیری ستهریه ای شترفت فرده اند  ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه روا و پایا شامل سه قسرت    1317

بود  داده ها با رعایت مالحظات اخالقی ستتتؤال(  06اطالعتات دموگراف، عرلکرد اخالقی در حوزه هتای آموزشتتتی و بتالینی )   

مس قل پیرسون در سطح معنی Tتوستط شتاخص های توصیتی فرضیه آزمون    18نستخه   SPSSگردآوری و توستط نرم افزار  

 / تحلیل شد 41داری فر ر از

 0/28سال اول ، درصد نرونه ها فاروز  2/80درصد مونث هس ند   0/18درصتد نرونه ها مذفر و   8/03ن این نشتان داد  نتایج : 

درصد نرونه ها از دانشگاه  3/08سال بود   16/21درصتد دس یار هس ند  میانگین سن نرونه ها   0/1درصتد فاروز ستال دوم و   

محاسبه گردید  71/00ی وظایو آموزشی  میانگین نرره حیطه درصد از دانشگاه علوم پزشکی قم بوده اند  7/13آزاد اسالمی و 

میانگین نرره پای بندی به احکام . (4-81بود  )دامنه قابل ان صتتتاب نرره  81و 17نرره آن به ترتیب  فه بیشتتت رین و فر رین

میانگین . (4-14بود  ) دامنه قابل ان صاب نرره  14و  4محاستبه گردید  فر رین و بیشت رین نرره آن به ترتیب    18/7شترعی  

 (4-11بود  ) دامنه قابل ان صاب نرره  11و 4رره آن به ترتیب محاسبه گردید  فر رین و بیش رین ن 7/1نرره اقرار به خطا 

اسای د در حوزه های آموزشی و بالین  ای حرفه-بر اسا  دیدگاه فارورزان و دس یاران وضعیت عرلکرد اخالقی : نتیجه گیری

گر ای اساتید با یکدی حرفه-گردد با تو ه به اخ الف عرلکرد اخالقیبا وضتعیت مطلوب فاصتله داشت ه استت  لذا پیشتنهاد می     

ارزشتیابی دقیق تر و  اخ صتاصتی تر برای هرفدام از استاتید بالین صورت گرف ه تا ب وان مداخالت  امع و مؤثر  هت ارتقای     

ای اساتید بالین در مرافز آموزشی انجام گیرد تا فیتیت آموزشی و مراقبت از بیراران در بیرارس ان های  حرفه-عرلکرد اخالقی

 مانی به وضعیت مطلوب برسد در-آموزشی
 

 ای حرفه اخالب بالینی، عرلکرد آموزشی، عرلکرد : واژه های کلیدی
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وابستگی به اینترنت در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم  بررسی میزان 

 1394در سال 

 ،*2سیامک محبی -1مهسا بشارتی-1سارا ابوالقاسری -1آتنا سعادتوند -1زهرا نوش آبادی -1سریه محردی

 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران -1

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه ،دانشیار- *،2

       E-mail: mohebisiamak@yahoo.com   مکاتبات( مسئول نویسنده*)       

 

باتو ه به اینکه این رنت الزمه زندگی امروزی است و قرار گرف ن در معرض اس تاده از این رنت به علل مخ لو  :و هدف مقدمه

مرکن استت مو ب اع یاد و وابست گی به آن بشتود این تحقیق با هدف تعیین میزان اع یاد به این رنت در دانشجویان پزشکی    

 شد  انجام  1310دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 

این مطالعه به صتورت مقطعی انجام شتد   امعه آماری این مطالعه فلیه دانشتجویان رشت ه پزشکی شاغل به     : روش بررسی  

دانشجو به صورت نرونه گیری در دس ر  وارد مطالعه شدند   118تحصتیل در دانشتگاه علوم پزشتکی قم بود  در این مطالعه    

ت فردی و پرسشنامه اس اندارد اع یاد به این رنت یانگ بود  در نهایت داده ها ابزار گردآوری اطالعات شتامل پرسشنامه مشخصا 

 41/4در سطح معناداری فر ر از  ANOVAمس قل و T، توسط شاخصهای آمار مرفزی و نیز آزمونهای SPSSتوسط نرم افزار 

 تحلیل شد 

 1/24±7/2ث و میانگین سنی شرفت فنندگان ( مون%1/86در این مطالعه  نستیت افثریت نرونه های مورد اس تاده ) نتایج : 

از این رنت منزل استت تاده می فردند  ن این نشتتان داد فه  %3/84از شتترفت فنندگان م اهل بودند و  %3/14ستتال  ودرفل فقط

در  مس قل هم نشان داد فه میانگین نرره اع یاد به این رنت T( دچار وابس گی ختیو به این رنت بودند  آزمون %6/17افثریت )

( و هرچنین در بین مجردها به طور معنی داری بیش ر از م اهلین بود p=441/4پسران به طور معناداری بیش راز دخ ران بود )

(441/4=p ) 

 به بود یبررس مورد دانشجویان قشتر  در این رنت به وابست گی  باالی آمار دهنده نشتان  تحقیق این ن این فل در : نتیجه گیری

  به این رنت بودند وابس گی معرض در بیش ر مجردان و پسران فه طوری

 

 اع یاد به این رنت، پرسشنامه یانگ، دانشجویان : واژه های کلیدی
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و آموزش  ـارزیابی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص ج

 1396خالق در سال

 3سیامک محبی ،2نیلوفرارادست ،2ندوشن  عتری زهرا ،،*1دهقانی حسین

 

 ، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایرانپیراپزشکیدانشکده دانشجوی علوم آزمایشگاهی،    مکاتبات( مسئول نویسنده*) -*،1

 ، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایراندندانپزشکیدانشکده پزشکی، دانشجوی دندان -2

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش گروه ،دانشیار  -3

 

نظام آموزش معاصر و از مهم ترین ملزومات آن است  هدف از  آموزش خالب یکی از استاستی ترین نشانه های   :مقدمه و هدف

این مطالعه بررسی وضعیت آموزش خالب از دیدگاه دانشجویان دانشکده های پزشکی، پیرا پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی قم میباشد   

دانشکده به روش نرونه گیری طبقه ای شرفت فردند  ابزار گردآوری 3دانشتجو از   121در این مطالعه مقطعی: روش بررسی  

سوال بود فه به روش لیکرت بررسی شد  داده های 11داده ها ، پرستشتنامه روا و پایا بوده فه شتامل اطالعات هوموگرافیک و    

و دانکن  ANOVAمس قل ،  Tخص های توصیتی آزمون های وسط شات SPSSبدستت آمده در نهایت توسط نرم افزار آماری  

 تحلیل شد  %1در سطح معنی دار فر ر از 

خوابگاهی بودند  میانگین و انحراف  %11.0مجرد و  %11.7نرونه ما مذفر،  %16.7ن این بدستتتت آمده نشتتتان داد فه نتایج : 

آموزش خالب م وستتتط،  %07.1خالب ضتتتعیو،  آموزش %6.3بود به طوری فه  162.16±21.10معیتارآموزش خالب برابر با 

مس قل نشان داد فه  و آموزش خالب بر Tآموزش خالب بستیار خوب گزارش شد  آزمون   %0.1آموزش خالب خوب و  31.7%

( به طوری فه میانگین نرره آموزش خالب در پستتتران به طور معنی داری P=4.8%حستتتب  نس تتاوت معنی داری دارد )

اما این آزمون اخ الف معنی داری را بر حسب وضعیت تاهل، وضعیت سکونت در خصوص آموزش خالب  بیش ر از دخ ران بود 

مست قل نشتان داد فه میانگین نرره  و آموزش خالب در مقطع فارشناسی به طور معنی داری   Tآزمون (. P≥5%نشتان نداد) 

نشان داد فه اخ الف معنی داری در میانگین نرره  و  ANOVAآزمون( P=12%بیش ر از مقطع دف رای پیوس ه بوده است )

به طوری فه آزمون تعقیبی دانکن نشان داد فه  و آموزش خالب در ( P=26%)آموزش خالب بر حستب دانشکده و ود دارد  

 دانشکده پیراپزشکی به طور معنی داری بیش ر از دانشکده های پزشکی و پیرا پزشکی بود 

طالعه حافی از آن استت فه از نظر دانشتجویان دانشتکده های پزشتکی، پیراپزشکی و دنذانپزشکی     ن این این م : نتیجه گیری

وضتعیت خالقیت استاتید در ستطح مطلوبی بوده استت  هرچنین از میان دانشکده های مورد بررسی ، اساتید رش ه اتاب عرل     

 روش تدریس خالقانه تری داش ه اند 

 

 خالقیت ،دانشجویان ،آموزش خالب : واژه های کلیدی
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