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ت كمبود ارايه 
 آتي را سامان 
كي به صورت 
 سخنراني در 
ي اين بخش 

اي مانند رشته

اي بايد  حرفه
ا و هي، توانايي

ي رشد نمايد 
در نظر ي آنان 

 تا با توجه به 
جهت بحث و 

 

زشكي 

هايترش دانشگاه
شي، توانسته است

هايي بايد تالش
ش علوم پايه پزشك

ها و به صورتري
ز ديگر چالش هاي

رمفاهيم بينو به 

بيناط و آموزش 
هاي عالي فكريت

ر  با آموزش عمومي
ارتقايدر فرآيند ع 

رودازد. انتظار مي
ش به جايگاهي ج

  ن هاشمي
ن و آموزش پز

ت و از طريق گست
اكثر ظرفيت آموزش
في آموزش پزشكي
سمت عمده آموزش
 با تأكيد بر بيمار
ا و فوق تخصصي 

ارتقاء يابد وختلف 
  اخته شود.

تري شود. به ارتباش
 و بر ارزيابي مهارت

تراي متناسبگونه
اين موضوعو  نمود

ساالمت آشكار مي
زشكي، اين همايش

حسندكتر 
بهداشت، درما

و از جمله تربيت 
نه نظام سالمت، 
درمان و آموزش 
 عملكرد مطلوب 
هش، مديريت و 

التحصيالن  فارغ
ز وظايف كليدي 

اي داشته استحظه
د و استفاده از حد
ي براي توسعه كيف

قسمي توان به ارائه 
ظري علوم باليني

هاي تخصصيان
هاي مخح دانشكده

دابيشتر پر قانوني

توجه بيششگيرانه
هني فاصله گيرد 

كمي و كيفي، به گ
نتري ي تمركز بيش

م آموزش عالي سال
كشوري آموزش پز

 وزير ب

 پزشكي

ت،  ايجاد منابع و
از وظايف چهارگان
 وزارت بهداشت، د

جايي كهت. از آن
ي و درماني، پژوه

هايها و توانايي
توان ازشكي را مي

كمي قابل مالحسعه
طاي مدارك جديد

ي برطرف نمايد؛ ولي
ممتأثر كرده است

آموزش نظ ره كرد.
ستاعمدتاً در بيمار

 برنامه در سطوح
تماعي، انساني و ق

طب تسكيني و پيش
طح محفوظات ذه
 تخصصي از نظر ك
عضاي هيأت علمي
ه جانبه را در نظام
زش در همايش ك

  گردد.

پ علوم آموزش ري

مان جهاني بهداشت
ش سالمت يكي ا
 معاونت آموزشي
گذاشته شده است
ل خدمات بهداشتي
هبه دانش، مهارت

آموزش علوم پزش ،

توس دهه گذشته،
زشي منجر به اعط
ور را تا حد زيادي
ا مش پزشكي ما ر

اشاري ادغام نيافته
بي علوم باليني ع
 مركزي بر اجراي

اي، اجتفاهيم حرفه

به طبايد  گيرد وي
شجويان بايد از سط
ش تخصصي و فوق

ه توسط اعرايه شد
ول بنيادين و همه
ركاران حوزه آموز
 مشكالت تبديل گ

كشور همايش همين

شده از سوي سازم
 و متعهد در بخش

بر عهده ن مهم،
ي علوم پزشكي گ

ها از قبيلم حوزه
ه طور مستقيم به
،شكي بستگي دارد

 كشور در طي سه
موزهاي آي برنامه

المت در سطح كشو
آموز يي كه امروز

ايدرس و به گونه
آموزش تجرب و گ

نظارت وص بايد
خالق پزشكي، مفا

درمانگر صورت مي
ت؛ ارزشيابي دانش
كيد شود. آموزش

كيفيت آموزش ار 
الت لزوم يك تحو

اندرناسان و دست
اين هكارهاي رفع

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

  م وزير
ساس الگوي ارايه ش
هاي انساني ماهر

شود و اينسوب مي
هايكي و دانشگاه

م سالمت در تمام
ري و آموزش به

هاي علوم پزششگاه
  م سالمت ناميد.

ك زش علوم پزشكي
اندازيم پزشكي، راه

دگان خدمات سال
هاچالشاز جمله 

نراني در كالس د
هاي درس بزرگس

اشد. در اين خصو
هاي ارتباطي، ا رت

يد زيادي بر طب د
هاي جديدي داشت
كرد دانشجويان تأ

بايد برر اين ميان 
. اين مشكالته شود

ور گسترده كارشن
ل نظر در مورد راه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پيام
براس
نيرو
محس
پزشك
نظام
رهبر
دانش
نظام

آموز
علوم
كنند
داد.
سخن

كالس
با مي
مهار

  
تأكيد
هنگاه
عملك
و در
گرفت
حضو
تبادل
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ي تنظيمي و 
ي در رويكرد 

ر نتيجه نقشه 

ي قرار گرفت 
ي اين برنامه 

ي به 
ت اندركاران 

باشيم.از 

 
  ي
 

هسته استانداردهاي
دها با بهبود كمتري

رود، در ت پيش مي

كار معاونت آموزشي
 مهمترين محورها

  ن 

بي و مداقه و دستيا
ي همكاران و دست
وم پزشكي كشور ب

  نار متشكرم.

تر باقر الريجاني
رئيس همايش

ي ،  روز آمدي آه
انين و استانداردقو

دف تامين سالمت
  يرد.

سالمت در دستور ك
  تصويب گرديد.

 فناوري هاي نوين

  ش پژوهي)
تنم را براي بحث
 و مساعدت تمامي
ذار در آموزش علو
 اجرايي اين سمين

دكت
ر

يران را
يران و
آموزش
گذشته
ي نظام
 مراجع
روه ها
  روند

وزه آموزش پزشكي
ها، ق ت كه سياست

  شويم.
كمي و كيفي با هد
يد مدنظر قرار بگي
ي آموزش عالي س

و كليات ان شده

و تمركز بر علوم و

ي سالمت (آموزش
طهري فرصتي مغت
ست كه با همكاري

ي بنيادين و تاثيرگذ
يزداني و همكاران

 پزشكي

جمهوري اسالمي اي
 علوم پزشكي، مد
م نقشه و  افق آ
در طي سالهاي گ
مترين چالش هاي

يكپارچه سازي 
الوه بر  كمبود گر
 بين  با توجه به
مي وحاكميتي حو
ت سبب شده است
  با چالش روبرو ش
 به سمت بهبود ك
ويكرد آينده نگر باي
وسعه كمي و كيفي
رم حوزه  تدوين

  م سالمت

ي ميان رشته اي و
  هاني

  ي
  باطي

  الي سالمت 
  ت

  ي سالمت
رتقاي آموزش عالي
 آموزشي شهيد مط
 مي آورد. اميد است
ديك شاهد تحولي
جناب آقاي دكتر ي

پ علوم آموزش ري

ظام سالمت در ج
تيد دانشگاه هاي

ترسيمدر   الوصف
ت صورت گرفته د
شايد بتوان از مهم
الت مرتبط با  ي
 و هماهنگ ، عال
ي دانست. در اين
كاركردهاي تنظيم

ها و مؤسساترنامه
اجرايي شدن آنها
م آموزش پزشكي
كز بر اتخاذ يك رو
 اي جامع براي تو
الش مديران محتر

ش پاسخگو در نظام
  عالي سالمت

كيد بر حيطه هاي
ي منطقه اي و جه

 ش عالي سالمت 
كز آموزشي درماني
ي و مهارتهاي ارتبا
وين در آموزش عا

موزش عالي سالمت
  ش عالي سالمت

عرصه آموزش عالي
عتبر علمي براي ار
زشكي و جشنواره
ن برنامه ها فراهم
كشور، در آينده نزد
رم علمي سمينار ج

كشور همايش همين

  ي
 و دستاوردهاي نظ
مات بي دريغ اسات
وزش دانست. مع
ت ها و مداخالت
 داشته است.   ش
ي كشور به مشكال
سياستي  يكسان

 در حوزه سياستي
آموزش پزشكي، ك
ي، واعتباربخشي بر
همراه باشد و  در ا
ند موجود در نظام

ياز را با تمركاس ن
 ها، تدوين برنامه

امه با جديت و تال
  گردد:

زي رويكرد آموزش
عدالت در آموزش ع
ش هاي نوين با تاك

هاي آموزشي عرصه
ي در نظام آموزش
 بيمارستانها و مراك
زي اخالق حرفه اي
ي از فناوري هاي نو
بع انساني بخش آم
يي در نظام آموزش
ت دانش بنيان در ع

سازي شواهد مع مي
كشوري آموزش پز
عملياتي سازي اين
 آموزش پزشكي ك
خصوصا دبير محتر

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

م معاون آموزشي
ش عظيم  پيامدها
 توان مرهون زحم
شناسان حوزه آمو

ور سياستكي كش
جام بيشتري نياز
زش علوم پزشكي
ستگذار، و مدل س

سازتصميم دهاي
 و مستمر  نظام آ
د كند نظام پايشي
ا كيفيت آموزش ه
حال حاضر نيز رون
كلي آموزش بر اسا
وجه به اين چالش
وشبختانه اين برنا
ل موارد زير مي گ

نهادينه سا -1
گسترش عد -2
توسعه دانش -3
حضور در ع -4
شبكه سازي -5
ساماندهي -6
ساز نهادينه -7
بهره مندي -8
ارتقاي مناب -9

ييتمركز زدا -10
خلق ثروت -11
توليد و بوم -12

ين ميان همايش ك
وكارهاي تحقق و ع
وز و متعهد حوزه

اران خش همه همك

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پيام
بخش
مي

كارش
پزشك
انسج
آموز
سياس
ونهاد
پويا
روند
ارتقا
در ح
راه ك
با تو
و خو
شامل

در اي
سازو
دلسو
تالش
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 يافته، دغام
 قادرند صيلي

 به را شده 

 معاونت در 
 بسترسازي 

 و راهبردي
 است كه در 
وزشي شهيد 
ركاران حوزه 

  رام يزداني
  مي همايش
 
 
 

 

 

اد، مسأله بر تني
التحص فارغ از س

تعيين هاي قش

كارشناسي دنه
،كشور خبرگان 

 مديريت و رت
ب مي گردد.اميد
ي و جشنواره آمو
سازي دست اندر

دكتر شهر
دبير علم

ي 
 ر
ت 
 
 

 
مبت محور،  شجو

پس كه پردازند ي
نق و گشته واجه

بد ويتتقخ دهد. 
و كارشناسان ير

نظا ياستگذاري،
تغييرات محسوب
ي آموزش پزشكي
تباط، و شبكه س

هاينياز براساس
مشخص نمايد وبر
ن خدمات سالمت

مؤسسات از يت
كيفيت از منابع

، نيازها گاهي از
دانش آموزشي اي
مي خالق مدار وا

مو سالمت نظام

 علوم پزشكي رخ
با ساي اي شبكه

سي هاي فعاليت
ز مهمترين اين ت
مي همايش هاي

ارت مل، برقراري

 پزشكي

ز متعالي،  بايد
دنيازسالمت  رام
 تربيت كنندگان

حما ،تنظيمي ي
و بودجه خصيص

آگبا  پزشكي، وم
ها برنامه ارايه ق

توانمند  شجوياني
پيچيده مسايل

ر حوزه آموزش
ارتباط برقراري
تمركزو  شواهد

از وزارت بهداشت
 در دبيرخانه دائم
سبي را براي تعا

پ علوم آموزش ري

ر يك چشم اندا
ئه كنندگان مورد
 علوم پزشكي ،

استانداردهايضع 
تخ مانند كنترلي

  .كند حاصل ن

علو هاي دانشگاه
طريق از سالمت

دانشج تربيت به د
با نياز مورد ي

ييرات زيادي در
،پزشكي آموزش

ش مبتني بر هاي
و آموزشي عاونت

ت صورت گرفته
كي فرصت مناس

 زد.

كشور همايش همين

پزشكي كشور در
د ومشخصات ارائ
يت دانشگاههاي
ن نظام بايد با وض

كهاي اهرم بر يه
اطمينان شده يه

دين چشم انداز،
نظام مقتضيات 
مند نظام و پذير 

ها توانايي ورش 
  .ند

شم انداز بايد تغي
آ و درمان اشت،
ه سياست و مات
مع در اجرايي ي

ت حق و تمهيدات
ش آموزش پزشك
ي كشور مهيا ساز

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

  م دبير علمي 

م آموزش علوم پ
معه ،تركيب تعداد
س توان وصالحي
سفارش دهد .اين

تكي با و باربخشي
اراي آموزشي مات

بخشي ديگر از اي
و الزامات ، يط
انعطاف نگر، معه

، نگردانش كسب
شون دار عهده ي

ي تحقق اين چش
بهدا وزارت زشي

تصميم اتخاذ ت
هاي فعاليت از راز

ه عنايات حضرت
هري، اين همايش
زش علوم پزشكي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پيام
  

نظام
جامع
اساس
را س
اعتب
خدم

  
در ب
شراي
جامع

ك با
خوبي

  
براي
آموز

جهت
احتر
سايه
مطه
آموز
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ن تالش وافر 

 جلب نموده 

  اهيم كالنتر
  همايش يي

 

 

 

 

چه شايسته تر آن

 در اين خصوص

ابرادكتر 
اجرايدبير 

در برگزاري هرچ

شركت  كننده را

ر است كه از 

ختلف و ارائه 
له ويژگيهاي 
هاي نادر در 
ر در آن به 

 كه الزم است د

اساتيد محترم ش
   ببخشند.

 پزشكي

حافل علمي كشور
 د.

ه ها و سطوح مخ
ي كشور از جمله
ي نيز از رويداده
ي آموزشي كشور

ش ما مي گذارد

ه باشيم نظرات ا
 هاي آن را بر ما

پ علوم آموزش ري

 از بزرگترين مح
 شركت مي كنند

 مخاطب از رشته
شي علوم پزشكي
ره شهيد مطهري
ترين فرايندهاي

ي سنگين بر دوش

ي متعال، توانسته
ريسته و كاستي

كشور همايش همين

شكي كشور يكي
م پزشكي در آن

وزشي، گروههاي
هاي حوزه آموزش
ي باشد. جشنوار
كي است كه برت

 

صر به فرد تعهدي

سب رضايت خداي
ما را بزرگورانه نگر

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

  م دبير اجرايي

يش آموزش پزش
ه رشته هاي علوم

صتهاي متنوع آمو
رين دست آورده
ي رخداد ويژه م

زش علوم پزشك
 يش در مي آيد.

 مجموعه منحصر
  يم.

من كسدواريم ض
شان نيز تالش م

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پيام
  

هما
همه

فرص
آخر
اين
آموز

نمايش

اين
نمائي

اميد
و ايش
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شگاه علـوم  

  صي

 وزارت كي 

  داشت 
  شهيدبهشتي ي

  تهداش
   علوم پزشكي 

  ي مشهد
  ت
  ان

  ي و تخصص
  شيراز ي
  

   د درخشان

  تهران
دانشگلوم پزشكي 

  بابل ي
  صفهان

  شهيدبهشتي ي
بهداشت و تخصص 

  ي تهران
پزشـك علـوم  زش 

  داشت
  ي اصفهان

  سمت
موزشي وزارت بهد

پزشكي علوم شگاه
 آموزشي وزارت به

گروهعلمي  هاي 
شگاه علوم پزشكي

وزارت بهداشت شي
موزش پزشكي اير
 آموزش پزشكي و

پزشكي علوم شگاه
جامعه پزشكي م 

انشجويان استعدا
   موزش پزشكي
  پزشكي تهران

گاه علوم پزشكي ت
آموزش عل توسعه 

پزشكي لومع شگاه
گاه علوم پزشكي ا

پزشكي علوم شگاه
،علوم پايه پزشكي

يپزشك علوم شگاه
آمـوز توسـعه  و ت 

  پزشكي وزش
ت علمي وزارت بهد
شگاه علوم پزشكي

(  

س مركز خدمات آم
دانش علمي هيات و

ن اجرائي معاونت
كميسيون  انجمن
و هيات علمي دانش
 مقام معاون آموزش
س انجمن علمي آم
 مقام دبير شوراي

دانش علمي هيات و
آموزش مداوم ركل

ر امور نخبگان و د
سنجش آمس مركز

س دانشگاه علوم پ
ن آموزشي دانشگ

مركز مطالعات و ر
  كي گلستان

دانش علمي هيات و
ن آموزشي دانشگ

دانش علمي هيات و
 شوراي آموزش ع

دانش علمي هيات و
مطالعـات مركز ن

آمو و درمان شت،
س مركز امور هيات

دانش علمي هيات و

 پزشكي

موزش پزشكي

  دگي
رئيس   مهر

عضو  ي
معاون  
دبيرك  ي
عضو  ي
قائم  ي
رئيس  ي

قائم  ضوي
عضو  
مدير  ي
مدير  ر

رئيس  مي
رئيس  ن
معاون  ي
مدير  ي

پزشك
عضو  ن
معاون  ز
عضو  ي
دبير  ي

عضو  ده
معاون  ي

بهداش
رئيس  ي
عضو  ي

پ علوم آموزش ري

درمان و آم ،شت

  ر الريجاني
  م يزداني
  نترهيم كال

  وف  الفبا)
نام خانواد
اجتماعي
احمدي
اخوان

استقامتي
افشاري
اكبري
اكبري
ضامامي ر

اميني
بيداري
پاساالر
پوركاظم
جعفريان
جليلي
جويباري

جهانيان
چنگيز
حائري
حاجتي
حسن زاد
حسيني

حسيني
حقاني

كشور همايش همين

  همايش
ي ( وزير بهداش

دكتر باقر :مايش
: دكتر شهراممي
: دكتر ابراهائي

( به ترتيب حري 
  نام

  كتر شهرام
  كتر سليمان
  ترامير احمد
  كتر عليرضا

  رضادكتر 
  دكتر حميد

  سيد اسماعيلر
  دكتر حسن
  دكتر ميترا
  دكتر علي
  كتر پروين

  محمد حسينر 
  عليدكتر 
  محمددكتر

  كتر مهستي

  دكتر ايمان
  كتر طاهره
  دكتر علي

  كتر جمشيد
  كتر غالمرضا

  ر فخرالسادات

  كتر سيدعلي
  دكتر فريبا

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

گزاري هبرئولين
تر حسن هاشمي

رئيس هم •
دبير علمي •
دبير اجر •

كميته علميضاي
  رديف

دك   .1
دك   .2
دكت   .3
دك   .4
5.   
د   .6
دكتر   .7
د   .8
د   .9

د   .10
د   .11
دكتر   .12
د   .13
د   .14
دك   .15

د   .16
د   .17
د   .18
دك   .19
دك   .20
دكتر   .21

دكت   .22
د   .23

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

  
مسئ
دكت

اعض
ر



  
 

 

 237 از 9

 

 علوم گاه

كي شـهيد   

علـوم   شگاه

 

 وزارت كي 

شگاه علـوم  

شگاه علـوم  

 

 گيالن م پزشكي
  م پزشكي

  شيراز ي 
  شت 
  شكي

دانشگ لوم پزشكي

شگاه علوم پزشـك

  مشهد ي

  يران
  اهواز ي

دانشگلوم پزشكي 

 تي و توانبخشي 

پزشـك علـوم  زش 

  يزد ي
لوم پزشكي دانشگ

  صصي 
  بريزت ي

لوم پزشكي دانشگ

  تهران ي
  ي ايران

 شهيد بهشتي  ي
  تهران ي

  ي مشهد
  شت 

  سمت
  پزشكي كرمان

دانشگاه علوم وري
دانشگاه هاي علو 

پزشكي علوم شگاه
يثارگر وزارت بهدا

پزش علوم ريزي مه
 توسعه آموزش عل

دانش وزش پزشكي

پزشكي علوم شگاه

گاه علوم پزشكي ا
پزشكي علوم شگاه

آموزش عل توسعه 

شگاه علوم بهزيست
  كي كرمان

آمـوز توسـعه  و ت 
  پزشكي وزش
پزشكي علوم شگاه

 توسعه آموزش عل

  ت هالل احمر
ندانپزشكي وتخص

پزشكي علوم شگاه
  علوم پزشكي 

 توسعه آموزش عل

پزشكي علوم شگاه
گاه علوم پزشكيش

  ت بهداشت 
پزشكي علوم شگاه
پزشكي علوم شگاه

شگاه علوم پزشكي
وري وزارت بهداش

انشگاه علوم پس د
ن تحقيقات و فناو
 شوراي گسترش

دانش علمي هيات و
هد و ايثس ستاد شا

برنام عالي شوراي
ر مركز مطالعات و

  ستان
شجوي دكتراي آمو

  تي
دانش علمي هيات و

ن آموزشي دانشگ
دانش علمي هيات و
مركز مطالعات و ر

  بابل كي
دانش علمي هيات و

س دانشكده پزشك
مطالعـات مركز ن

آمو و درمان شت،
نشدا علمي هيات و

ر مركز مطالعات و
  كي همدان

س سازمان جمعيت
 شوراي آموزش د

دانش علمي هيات و
س انجمن آموزش ع
ر مركز مطالعات و

  شيراز كي
دانش علمي هيات و

و هيات علمي دانش
ن آموزشي وزارت

دانش علمي هيات و
دانش علمي هيات و

و هيات علمي دانش
ن تحقيقات و فناو

 پزشكي

  دگي
رئيس  ت
معاون  ده

دبير  طبري
عضو  ي
رئيس  ي
دبير  ي

مدير  ده
كردس

دانش  ي
بهشت

عضو ني

معاون  شاهي
عضو  

مدير  منفرد
پزشك

عضو  
رئيس  ي

معاون  ق آريا
بهداش

عضو  ا
مدير  ي

پزشك
رئيس  ي
دبير  ي
عضو  ه

رئيس  هي
مدير  ي

پزشك
عضو  ر
عضو  ي
معاون  ي

عضو  مي
عضو  ي
عضو  
معاون  ده

پ علوم آموزش ري

نام خانواد
حقدوست
حيدرزاد
خالق نژاد ط
دهقاني
رحيمي
رضوي
زارع زاد

زارعي

سرآبادان
  

سلطاني عربش
سياح
شبستاني م

شكوه
شكيبي

شفق شوقي

شيخها
صادقي

ضيائي
عسكري
عليزاده
عين الله
كجوري

كالنتر
گرجي
الريجاني
لباف قاسم
محمدي
مكارم
ملك زاد

كشور همايش همين

  نام
  علي اكبرتر 

  دكتر آبتين
  احمد دكتر

  تر محمدرضا
  سيد محسنر

  رسيد منصور
  دكتريداله

  دكترمهرناز

  جواددكتر 

  كتر كامران
  مهديدكتر

  دكترعلي

  كتر فروزان
  عليدكتر

  فرنگيس

  رمحمد حسن
  دكتر امير

  ر سيد محسن
  سعيددكتر

  كترمهستي
  دكتر بهرام
  دكتر جواد

  كتر ابراهيم
  حسن ابوالقاسم

  دكتر باقر
  دكتر رضا
  دكتر آئين

  عباس دكتر
  رضادكتر 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

  رديف
دكت   .24
د   .25
د   .26
دكت   .27
دكتر   .28
دكتر   .29
د   .30

د   .31

د   .32

دك   .33
د   .34
35.   

دك   .36
37.   
38.   

دكتر   .39
د   .40

دكتر   .41
د   .42
دك   .43
د   .44
د   .45

دك   .46
دكتر ح   .47
48.   
49.   
د   .50
د   .51
52.   

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ر
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شگاه علـوم  

شگاه علـوم  

شگاه علـوم  

شگاه علـوم  

 وزارت كي 

 
شگاه علـوم  

 

  تهراني 
لوم پزشكي دانشگ

لوم پزشكي دانشگ

لوم پزشكي دانشگ

لوم پزشكي دانشگ

  ي
  يزد ي

پزشـك علـوم  زش 

 شهيد بهشتي  ي
لوم پزشكي دانشگ

  سمت
علوم پزشكيشگاه 

 توسعه آموزش عل
  ي

عل توسعه آموزش 

 توسعه آموزش عل

 توسعه آموزش عل

وزش پزشكي و آم
پزشكي علوم شگاه

آمـوز توسـعه  و ت 
  پزشكي وزش
پزشكي علوم شگاه

 توسعه آموزش عل

  

دانش علمي هيات و
ر مركز مطالعات و
كي شهيد بهشتي
ر مركز مطالعات و

  گناباد كي
ر مركز مطالعات و

  تهران كي
ر مركز مطالعات و

  نزنجا كي
درمان ، بهداشت

دانش علمي هيات و
مطالعـات مركز س

آمو و درمان ،شت
دانش علمي هيات و

ر مركز مطالعات و
  اصفهان كي

 پزشكي

  دگي
عضو  راد
مدير  ش

پزشك
مدير  ان

پزشك
مدير  ده

پزشك
مدير  ن

پزشك
وزير  ي

عضو  دكاني
رئيس  ي

بهداش
عضو  ي

ديرم  
پزشك

پ علوم آموزش ري

نام خانواد
ملكان ر

ممتازمنش

منصوريا

ميرزازاد

نوريان

هاشمي
ياسيني ارد
يزداني

يغمائي
يماني

كشور همايش همين

  نام
  دكتر الهه
  دكتر نادر

  محمدرضا

  دكترعظيم

  تر عباسعلي

  دكتر حسن
  ر سيد مجتبي

  دكترشهرام

  دكترمينو
  دكترنيكو

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

  رديف
53.   
54.   

م   .55

د   .56

دكت   .57

د   .58
دكتر   .59
د   .60

61.   
62.   

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ر
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  نوادگي

 

  

نام خان
  مدي
  بري

  بري الكه
  يني

 دران عطار مقدم
  لديني
  هنده
  رآقا

  ويباري
  هانيان
  ئري
  جتي

  سن زاده
  سيني
  سيني
  قاني

  بازمافي نژاد
  زائلي

  واجه آزاد
  گاهي

شتي رحمت آبادي
  قاني
  نويه

  رع زاده
  رعي

  رآباداني
  بستاني منفرد

  فيعيان
  كور
  كوه

  وقي شفق آريا
  يخها
  دقي
  دقي

 پزشكي

  م
احم 

اكب
اكب
امين

براد  ضا
بها
پنا
پور

جو  ستي
جه
حائ

حاج  
حس  ا

حس  ادات
حس  لي

حق
خبا
خز
خو
درگ
دش

دهق  ضا
دهن
زار
زار
سر
شب
شف
شك
شك
شو

شي  سن
صا
صا

پ علوم آموزش ري

نام
دكتر سليمان 
  دكتر حميد  
  مريم  
  دكتر ميترا 
دكتر حميدرض 
 دكتر كامبيز  
  دكترليلي 
  دكتر بهروز 
دكترليال مهس 
  دكتر ايمان  
  دكتر علي 
دكتر جمشيد 
دكتر غالمرضا 
دكتر فخرالسا 
دكترمحمد عل 
  دكتر فريبا 
  محبوبه 
  دكترپيام 
  بيمجت 
  هلن 
  مرضيه 
دكتر محمدرض 
  دكتر رضا 
  دكتر يداله  
  دكترمهرناز 
  دكتر جواد 
  دكترعلي  
  مجيد 
  مهسا 
 دكتر فروزان 
  فرنگيس 
محمد حسدكتر 
  دكترآناهيتا 
  دكتر امير 

كشور همايش همين

  ي  مقاالت
  رديف

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ضاي كميته داوري

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

اعض
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نام خان  نوادگي
  ديق معروفي
  بي آراسته

  بدي
  يزاده
  يزاده

  ي
  جوري

  دستاني مقدم
  النتر

  هپايه زاده
  ن

  انمايه
  دمكار

  ف قاسمي
  حمدي

  حمدي مهر
  تاض هجري

  صومي
  صوريان

  رالحسني
  رحسيني
  في پور

  ري سپهر
  ريان
  عظي
  شمي

  سيني اردكاني
  مائي
  اني

 پزشكي

  م
صد
طيب
عاب
علي

علي 
فتي
كج
كرد
كال
كوه
كهن
گرا
گند
لباف
مح
مح
مرت
معص
منص

مهر  سين
مير  ادات

نجف
نور

نور  ي
واع  س

هاش
ياس  تبي

يغم
يما

پ علوم آموزش ري

نام
  شهنام 
  دكتر مهدي 
  دكترفرشيد 
  مريم  
دكتر مهستي 
  دكتر الدن 
  دكتر جواد 
  آزاده 
 دكتر ابراهيم 
  دكترجليل 
  نوشين 
  مهرناز 
  دكتررقيه 
  دكتررضا 
  دكتر آئين 
  ژگان دكتر م 
  سارا 
  رسول 
  محمدرضا 
دكترمحمد حس 
دكتر فخرالسا 
  صديقه 
 دكتر محمد  
دكتر عباسعلي 
دكتر اميرعباس 
  اكرم 
دكتر سيدمجت 
  دكترمينو 
  دكتر نيكو 

  

كشور همايش همين

  رديف
35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي
 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي
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 مكان

سالن اصلي
 

 

سالن
هاي 
فرعي

  شهيد مطهري

 مطهري توسط 

ي دكتر الريجاني
داشت، درمان و

  

نواره آموزشي ش
مهوري اسالمي

آموزشي شهيد 
 ني

زشي جناب آقاي
  توسط وزير بهد

 شمي

 ضوع
 پزشكي  و جشن
 پخش سرود جم
يش و جشنواره
 آقاي دكتر يزدا
وسط معاون آموز
ول نظام سالمت

دكتر ها ب آقاي
 پذيرائي

 هاي آموزشي

 پزشكي

موض
ش آموزش علوم
از قرآن مجيد و
شانزدهمين  هماي
بير علمي  جناب
 حوزه آموزش تو
شكي در طرح تحو
زش پزشكي جناب

                         

كارگاه

پ علوم آموزش ري

  ش پزشكي

انزدهمين همايش
تالوت آياتي ا
رائه گزارشي ازش
دبي
 و سياست هاي

موزش علوم پزشك
آموز
                         

كشور همايش همين

همايش آموزش

ارديبهشت   1

افتتاحيه شا

خير مقدم و ار

بيان اولويت ها
بيان اهميت آمو

                       

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

امه شانزدهمين ه
 

19ز اول: شنبه 

 زمان

9 -8:30  

9 – 9:00

-9:30 

10:-10 

-10:30 

17-11:00 

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

برنا

روز

  

  

  

ز

9:00

9:30 

10-

30

11-

7:00
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 مكان

سالن  
 پذيرايي

 ر دارابي

 سالن اصلي

 اصلي سالن 

ارائه 
جلسات 
 پوستر

 جريان

 مير جليلي، دكتر
 هرام يزداني

مران سلطاني 
 ي

 ظيم ميرزازاده

ر الريجاني،  
  ي 

مانيه ،دكتر 
 ي رضوي

ران سلطاني  
   حيدرزاده و 
هره چنگيز، 

حسيني، 
 كوه

  گزارشات  
ن نامه هاي 

 دكتري

 

  

مجري/مج

خالق نژاد، دكتر
ب آقاي دكترشه

ب آقاي دكتر كام
عربشاهي
ب آقاي دكتر عظ

 ي

 آقايان  دكترباقر
دكتر آقاجاني
 ضيايي، دكتر ايم
فريان،دكتر امامي
 آقايان دكتركامر
هي، دكترآبتين
 خانم ها دكترطا
تر فخرالسادات ح
دكترفروزان شك

 هار

اوره 
 

ارائه
پايان
د
ي و پل طبيعت

ك زاده،  دكتر خ
جناب شكي

جناب   يت

 هاي
 ن

جناب  

راحت و پذيرايي
جنابش: از

دكتر  
جعف

جناب  ارها
عربشاه
سركار
دكت

ي نماز و صرف نا
كلينيك مشا
آموزش

ب و آتش، طالقاني

 پزشكي

 وع

ريرچي،دكتر ملك
آموزش علوم پزش

مبتني بر صالحي

و تحوالت برنامه
 در ايران و جهان
استر
 در بخش آموزش

 

چالشها و راهكا:

اقامه ي
سخنراني هاي

كوتاه

زديد از پارك  آب

پ علوم آموزش ري

  ت

موضو

 رآن مجيد

دوست، دكتر حر
: عدالت درآ1ي 

: آموزش م2يدي

: اصالحات و3ي
ويكردهاي نوين

ول نظام سالمت
نظر تا عمل

 

:ت برنامه درسي
  
 

ارائه  سي برتر

باز

كشور همايش همين

ارديبهشت  20 

 صبحانه كاري

تالوت آياني از قر
 آقايان دكتر حقد
سخنراني كليدي

سخنراني كلي

سخنراني كليدي
آموزشي: رو

: طرح تحو1پانل 

:   مديريت2پانل 

ارائه فرايندهاي
 جشنواره

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ز دوم:يكشنبه 

 زمان

ص 7:00- 7:5

ت 8:00-:8
رئيسه :   جناب

8- 8:05 

9:-8:45 

10-9:20  

10:-10:00 

پ 11-10:30

13-11:45 

14 -13:00 

17-14:00 

 د از ظهر

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

روز

  

55

05
هيات ر
:40

:15

:00

:30
:45

3:00

4:00
7:00

بعد
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 مكان

سالن  
 پذيرايي

  
 سالن اصلي

ارائه جلسات پوستر
ارائه فرايندهاي برتر جشنواره 

 

 جريان

  ي دكتريداله 
 ع زاده  

م دكترطاهره 
 نگيز 

ش
ك مشاوره آموز

كليني

ارائه  گزارشات  پايان نامه هاي دكتري
 

 

مجري/مج

 كتر صدوقي

جناب آقاي
زارع
سركارخانم
چن

 

ارائه  سخنراني هاي كوتاه
ش 

كمشاورهآموز
كليني

 
 

 ها ي آموزشي
 هار

دكتر حاجتي، دك
 فه اي

 زشك خانواده

  ت دانشجويي
 پاساالر و  دكتر 

  ز زارعي
دي فراهاني، دكتر

كالنتر، دكتر
دكتر  شهرام 

  مهر اعي
 

ت مازاد، شهريه 
   و يادگيري

 ،ن دكتر فضلي
ه،  دكتر طبيبي، 
ير اسماعيل،دكتر

 دكتر ياسيني
 

جوايز به برترين
ي نماز و صرف ناه

 پزشكي

 

ري،دكتر رضوي،
خالق و رفتار حرف

پز –شك عمومي

:حمايت4پانل
دكتر پروين 

مهرناز
دكتر داوودآباد 

ابراهيم ك
پيوندي،د
اجتما

: ظرفيت6پانل
دانشجو

جناب آقايان
دكترمحمدزاد
دكتر حاجي مي
عسگري، د

تتاميه و اعطاي ج
اقامه ي

پ علوم آموزش ري

  ت

 

موضوع

 آن مجيد

امتي،دكتر بيدار
: اخال4اني كليدي

: آموزش پزش5ي

  فتار حرفه اي:
ست  و كجا

  يم؟
دكتر تابعي،
، دكتر ل  اكبري
  تر شمسي،
 دكتر افشار

  اصغري

وهي آموزشي:
موزشي:  جناب
متازمنش، دكتر
دكجوري ،دكتر
،سركار خانم ها
راد، دكتر نيكو

 ي

اخت

كشور همايش همين

ارديبهشت  21 

 بحانه كاري

الوت آياني از قرآ
ايان  دكتر استقا
سخنرا

سخنراني كليدي

:  اخالق و رف3پانل
مسئوليت با كيس

رويم مي
جناب آقايان د
كترمحمد اسماعيل
پارساپور، دكتر

سركار خانمها 
دكترفريبا

:   دانش پژو5پانل
مباني و شواهد  آم
قايان دكتر نادرمم
جليلي، دكترجواد
سيد علي حسيني،
دكتر الهه ملكان ر
يماني

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ز سوم:دوشنبه

     

 زمان
صب 7:00- 7

تال 8:00
رئيسه: جناب آقا

8 -8:05  

8 - 8:30 

10 -9:00  
 

پ

دك

-10:30  
 

پ
م
آق
ج
س
د

1 -12:00 

1 -13:00 

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

روز

     

 

ز
:55

8:05-0
هيات ر
:30

8:55

0:30

12-

3:00
4:00



  

  

 
 

 237 از 16

 

 مقاال الت

 پزشكي

 

 

 

 

 

كيده

پ علوم آموزش ري

چك      

كشور همايش همين زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي
 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي
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كارورزان  س،

يني، كارهاي 
ي كند. براي 

 يهامهارت م
شود. هدف از 
ش اورژانس بر 
 با استفاده از 
 نيمه تجربي 
بتدا و انتهاي 
چك ليست به 
با استفاده از 
ها: در مجموع 
م را به انجام 

معيار  انحراف 
نمره افزايش  

شان داد كه 
ي اورژانس به 
ي متغيرهاي 
ه بسيار مفيد 

________

 يو فاكتورها 
  ن

  وزش

شگرف  ييرات
 ارتقاء و به 

 يادگيري هاي
 يينتع يگسال

 يكاف يهسرما 
ها،  مهارت ين

وامل همراه با 

اورژانس يني،كرد بال

ي مهارت هاي بالي
كار را بررسي مي

يم مشاهده مستق
D استفاده مي ش (
كارورزي بخش ي 

عوامل موثر بر آن
 مطالعه به صورت

در اب   انس، دو بار
زياب با توجه به چ
مرات آزمون ها 

يافته ه  سه شد. 
ومن هاي اول و د

با ا 4/12پس از 
25/1رسيد و  1/

 آزمون داپس نش
دن يك ماه دوره ي

بررسي ينت، بنابرا
آينده انني پزشك

___________

يادگيريدر يهبر
يالنگ يعلوم پزشك

آمو ي،پزشك موزش

يباتوجه به تغ يرخ
وفنون وضرورت

ه ها، ارتقاء مهارت ن
بزرگ يماتتعل يهول

يازمندرد موثر، ن
بود كه ازجمله ا م
عو يلعه بررسمطا 

Dارزشيابي، عملك ،

 و اهداف: ارزشيابي
شك در محيط ك

باليني، از اي 
OPS ون داپس (

ن تأثير دوره ي
رورزان پزشكي و ع
وش بررسي: اين

بخش اورژاورزان 
گرفته شد و ارز س 

 نمره مي داد. نم
W   يكديگر مقايس با

ه توانستند آزمون
 نمرات آزمون داپ

28 انحراف معيار 
نتيجه گيري: . )

رورزان طي گذراند
است  يافته افزايش 

شايستگي هاي بالين
 

____________

  يستدر 

خودراه يآمادگ ان
دانشگاه ع يانشجو

  ه زائرثابت

آم يان،دانشجو ري،

اخ يدر دهه ها ه:
علوم و يعوس ي
انسان يها مهارت 

از اهداف او  يكي
داشتن عملكر يرا
يمالزم خواه هاي ت

ينراست. هدف ا

DOPS : ها كليدواژه

 پزشكي

مقاله: سابقه متن
ي يك پزشروزمره

رزيابي رويه ها
آزمو يا يجرالپروس

ين بررسي، تعيين
عملكرد باليني كار

رو  ين آزمون بود.
بود و از تمام كار
دوره، آزمون داپس
عملكرد كارورزان

Wilcoxon آزمون

شركت كننده 76
برسانند. ميانگين

با 6/13به  59/1
=000/0P   ( يافت

عملكرد باليني كار
اريطور معني د

موثر در ارتقاي ش
  به نظر مي رسد.

___________
_ 
  1024: كد

ي: روش هاحيطه
يزم ي: بررسعنوان
ط با آن دردانشمرتب

: فاطمهنويسندگان
يادگير: ها كليدواژه

  يا برنامه

مقاله: مقدمه متن
گستردگي ي،علم

دانش و يروزرسان
العمر بعنوان مادام

شده است. حال بر
و مهارت يجتماع

خودراهبر يادگيري

 پزشكي

  خنراني

 مهمي در
ه مقايسه
و دكتراي
ش ها: اين

از  رنف 1
ي دانشگاه
 انجام شد.
نس نمونه
 استاندارد
 داده ها با
ستقل براي
امل موارد

كيفي،    ش
جويان ذكر
ر مقايسه
خصصي در

  و   روش    ي،
مشاهده    ها

در مقياس
دانشجويان
سي ارشد

    تند.
______

عملكرد

 ينس

ك
پ
م
ر
ا
پ
ا
ع
ا
ب
د
ع
آ
6
ب

9
ي
ع
ط
م
ب

_
_
ك
ح
ع
م
ن
ك
ب
م
ع
ر
م
ش
ا
ي

پ علوم آموزش ري

ه بصورت سخ

كميلي نسبت به

   ،زاده يههپا

 شجو

 دانشجويان تأثير
هدف اين مطالعه
شناسي ارشد و

روش  هشي بود.
40در  1392

 دكتراي تخصصي
ي تصادفي ساده
 و محاسبه واريان
سشنامه خودايفا و
يه تحليل آماري

مس    Tمون آماري
مدي پژوهشي شا

پژوهش    اجرا،   و   ش
اخالق در دانشج 

 معني داري در
شد و دكتراي تخ

پردازي   مفهوم    يلي،
تبحره   و   ها   مهارت

الف معني داري د
p .(نتيجه گيري: د

نشجويان كارشناس
داشتن هشيوپژ دي

___________

خش اورژانس بر ع
  DO  

يحس ،مقدم يحافظ
   ،ه

كشور همايش همين

 پذيرفته شده

  يسر

ويان تحصيالت تك
 ي 

كوه يلجل  ،يازادهر
ش، دانشدي، پژوه
پژوهشي ورهاي 

 تحقيق دارد. ه
مقاطع كارش يان 

پژوه خودكارآمدي
قطعي در سال
ارشناسي ارشد و
ه روش نمونه گير
 مطالعه مقدماتي
آوري داده ها پرس

. تجزيودژوهشي ب
SPSS -17 و آزمو

رسشنامه خودكارآ
روش     پردازي،   هوم
 و   تبحرها   وها    ت
نتايج: اختالف   

ن كارشناسي ارش
تحليل   آماري و  دي 

م  و  سينوي   گزارش
/0=p(     ولي اختال .

p=176/0(ه نشد 

ر مقايسه با دانش
سبت به خودكارآمد

____________

 جو 

وره ي كارورزي بخ
  OPS كي با آزمون

ح يمانپ ،زاده يههپا
يازادهدر يدهسع  ،ده

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

كيده مقاالت

1011  

تدر ي: روش هاطه
: ديدگاه دانشجون

پژوهشي دكارآمدي 
در يدهسع :سندگان

: خودكارآمدها دواژه
مقاله: مقدمه: با ن

م يا اجتناب از
هاي دانشجوي گاه

صصي نسبت به خ
مق -لعه توصيفي

شجويان مقاطع كا
م پزشكي تهران به
م نمونه بوسيله

شد. ابزار گردآ ين
دي پژه خودكارآم

S نرم افزار  فاده از 

آيتم در پر 7سه
مفه   تحليلي،    ي و
مهارت    نويسي،   رش

گرديد. ه انجام 
هاي دانشجويان گاه
هاي خودكارآمد س
گ   كيفي،   پژوهش    ،
)000/0=p ،008

الق در آنها مشاهد
راي تخصصي در
گاه مثبت تري نس
___________

1012  

دانشج يابي: ارزشطه
: بررسي تأثير دون

ني كارورزان پزشك
كوه يل: جلسندگان

زاد ييمانزهرا ا  ،ش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

چك
  

كد:
يطح

عنوا
خود
نويس
كليد
متن
انجام
ديدگ
تخص
مطال
دانش

علوم 
حجم
تعيين
شده
استف

مقايس
آماري  
گزار  

شده
ديدگ
مقيا

اجرا 
شد
اخال
دكتر
ديدگ
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

باليني
نويس
دانش
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 يكم يارتقا 
ضع موجود و 

 يموزشآ يها
اصالح و  يرا

 ياعضا ي رو
انجام  93-92
و مورگان،  ي

 شدند. ابزار 
 يهگو 55مل 
 ياجرا ي،درس

) يجو آموزش 
شد.  يه گذار

تخصصين) و 
رديد. داده ها 

در نرم افزار  ي
 وجود فاصله 

مربوط به  ب
 ،)-7/1( يرس

مربوط  ي منف
ا وجود فاصله 
بوط به نقش 

و  ين بعد تدو
فاصله  ينمتر

 »يرنامه درس
فاصله  يزان م

ن داد كه از 
وضع مطلوب 

 يمنف يابيارز
كه نشان  ديد

 ينكه است و ا
 ي و گروه ها

هبود است. از 
 يبررس يران، ا

و تخصص در 
در  يو نوآور 
دو دانشگاه  يد

وزارت علوم و 
شفاف  يراستا

ي دانشكده ها برا
وض يبررس طالعه،م

شكده ها و گروه ه
ها بر يتاولو يينع
بر يمقطع يفيص

3 يليدر سال تحص
ي از جدول گرجس

انتخاب يه اطبق
شام يفاخته و خودا

برنامه د ي بازنگر
يو ارتقا يه درس
نمره يا ينهج گز
(با نظر مت ييحتوا

گر ي) بررس9/96( 
يو استنباط يفيص
ها: با يافتهشد.  

يببه ترت يمنفصله 
برنامه در ينتدو 
فاصله يزانم ينتر
) بود. با-41/1( ي
مرب يفاصله منف 

از» ه و بازار كار
) و كم-41/2صله (

مصوب بر ييراتتغ
با يبرنامه درس

مطالعه نشان ينا 
وضع موجود و و 
ا ينوجود دارد. ا 

گردش ها مشاهده 
از وضع موجود ي

 ها، دانشكده ها
ارتقا و به يازمند ن

عرصه در يندن ا
سابقه، عالقه و ي،
يها و راه انداز 
ياسات يعني،آن  ي
در دو و يك يپت ي
در ر يليالت تكمي

و يآموزش يوه ها
م ينت. هدف از ا

در دانش ينامه درس
و تع يليتكم يالت

ش ها: مطالعه توص
د يك يپنشگاه ت

با استفاده يريگ
ط ي بطور تصادف

محقق ساخ يمه ا
و ين(تدو يطه ح

برنامه يابيرت و ارز
پنج يكرتل ياسمق

عتبار صوري و مح
يدرون يق همسان

توص يآمار يش ها
يلو تحل تجزيه 

فاص يشترينعاد، ب
،)-7/1( يآموزش

) و كمت-52/1( ي
يبرنامه درس يابيز

يشترينش ها، ب
و انتظارات جامعه

فاص يزانبا م يرس
ت ينظارت بر اجرا
ب يابيظارت و ارز

يججه گيري: نتا
ينب ي،علم يات

يفاصله منف ي،س
نقش يرگانه و تمام

يعلم ياته يعضا
در دانشگاه يس

العه در همه ابعاد
مطالعه، بكر بود ين

ييكه تجربه، توانا
يو بازنگر يدرس

يته اند، جامعه آمار
ياز دانشگاه ها ده
يپژوهش بر تحص 

و درازمدت در گرو
در آنهاست يفيو ك

برن يمطلوب رهبر
يرائه دهنده تحص

بود. روش يبازنگر
دو دا يعلم ياته

گ نمونه يشد. برا
نفر 269تعداد

پژوهش، پرسشنام
بود كه در چهار

نظار ي،برنامه درس
و با م يطبقه بند

اع يقاز طرعتبار
پايايي نيز از طريق
با استفاده از روش

SPSS  20نسخه
در همه ابع يمنف

جو آ يبعاد ارتقا
يبرنامه درس يجرا

به بعد نظارت و ار
در همه نقش يمنف

و يازهاه به نتوج«
برنامه در يبازنگر

ن«مربوط به نقش 
نظ بعدمربوط به

) بود. نتيج-02/1(
يه ياعضا يدگاهد

برنامه درس يرهبر
در همه ابعاد چهار

اع يتيدهنده نارضا
رنامه درسب يرهبر

مورد مطا يآموزش
يجمله نقاط قوت ا

ك تيدينظرات اسا
موضوعات برنامه د

داشته يبرنامه درس
يندبه عنوان دو نما
يتبهداشت، محور

 پزشكي

 يرشته ها
بود.  يتماع
جامعه  شد.

شگاه علوم
 يتصادف ي

 پرسشنامه
  .شدند ير

پنج  يف ط
در  يه ناد
نرم  فاده از

 يانگين،د م
درصد 95

نشان  يجتا
 يآمادگ
 يونرگرس

 تساع 4تا
1/0=p.(  و

 يپلموق د
كننده  يني

باتوجه به 
توسط در

جهت  يون
 ياربرگز

 يروش ها
 ياندانشجو

______

 فاصله

  ،درضا نصر

ضع موجود،

 يروش ها
قدامات بر
كوتاه مدت

و
و
م
ا
ب
ه
ش
ت
پ
ب
ب
ط
ا
پ
ب

S

م
ا
ا
ب
م
»
ب
م
م
)
د
ر
د
د
ر
آ
ج
ن
م
ب
ب
ب

پ علوم آموزش ري

ر ياندر دانشجو ي
و اجتم يفرد يها
انجام ش يمقطع-

دانش يو دندانپزشك
يري روش نمونه گ

هش با استفاده از
Guglilm آور جمع

با ط يهگو 58 يو
طالعهدرم ياسمق ن
شده با استفا يور
مانند يواستنباط 

ينانبا اطم يرمن
ها: نت يافتهشدند.

يزان پژوهش م
يجط داشتند. نتا

ت 3ينروزانه ب يس
8(يه بحث گروه

و فو يپلم حد د
ينب يشاز عوامل پ

:يريگ يجهد. نت
متو يريادگيدر

مدو يزي برنامه ر
يقازطر يانشجو
و انتخاب ر ي مبان

د يدرس يوره ها

___________

:يليكمت يالتحص

احمد  ،يجعفر شاه

وضع يلي،تكم يالت

از ر يكي و ضعف
اق يبند يتو اولو

ك يزيزمه برنامه ر

كشور همايش همين

يادگيريدر  يهبر
يژگيبرحسب و ي

يفيتوص، به روش
و يرشته پزشك ي

 كه با استفاده از
پژوه يند. داده ها

min يادگيريدر 

حا يطههشت ح 
ينا ياييوپا يي روا

 اطالعات جمع آو
يفيتوص يآمار ي
ياسپ يهمبستگ ب

ش يلوتحل يه تجز
مورد ياحدها

در حد متوسط ري
ساعت مطالعه درس

مورد عالقه يسدر
مادر در يالتص
).p=41/0(يكل س

بودند يادگيريدر  
يخودراهبر نگر
گردد يم يهتوص

مهارت در دانش 
گنجاندن اصول و

در دو يادگيريود
 دد. 

____________

  يرس

در دوره تح يدرس
 ب 

يرشم يمابراه  ،ژگان

يتحص ي،نامه درس

نقاط قوت ييناسا
موجود است و ت

جود و مطلوب، الز

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

خودراه يآمادگ ن
يو دندانپزشك يك
مطالعه ين: اها ش

يدانشجو214هش
بودند يالنگ يك

انتخاب شدن يه ا
يخودراهبر يگ

يپرسشنامه دارا
بود. يكرتل يجه ا
شده بود. ييدتا ن
يوآزمون ها spssر

ضريب يار،مع راف
چندگانه يونرس
و درصد42 كه

يادگيردر يدراهبر
س يزانن داد كه م

0/0=p(روش تد ،
تحص يزانم ينچن
0/0=p.( و درحد
يخودراهبر يگ
ياها ب يافته ه

بود. لذا ت يانشجو
ينا يتاء وضع

و يآموزش يها گاه
س متناسب با خو
دانشگاه برگزار گرد
___________

1028  

در يزي: برنامه رطه
برنامه د ي: رهبرن

ع موجود با مطلوب
يژآو يم: مرسندگان
   يزره چنگ

برن ي: رهبرها دواژه
  ع مطلوب 

مقاله: مقدمه: شن ن
يتوضع يينمد تع

س فاصله وضع موج

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يزانم
پزشك

وشر
پژوه
پزشك
طبقه
آماد

ينا
درج

يرانا
افزار
انحر
ورگر
دادك
خود
نشان

)06
همچ

)06
آماد

ينكها
دانش
ارتقا
كارگ

تدرس
در د
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
وضع
نويس
طاهر
كليد
وضع
متن
كارآم
اساس
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validated b
learners h
subjects in 
indicated th
scores in 
significant 

________

وديادگيري و 
مارستان شفا 

سال  - ك زول

 وك 

 يادگيريحقق 
ين مطالعه با 
و كالسيك بر 
ي الكتروشوك 

 ييكارازما يرب
ن به صورت 

pre-t  انجام
دستگاه  ير

 Bسترس گروه
وشوكبه مدت 

 يكا بعد از 
 14وارد دوره 

آموزش دو  ي
 آزمون ها با 
سطح دانش و 
رد بعمل آمد. 
 آن از طريق 
ليل اطالعات 

. يدگرد تفاده
و در ±96/72
دار بود  يعن
56/5±63/83 
دار بود.  يمعن

يري به عنوان 

by the experts 
aving the sim
the main stud

hat the particip
their posttest
level (p<.0.05)

___________

وزش به روش خو
كرد پرستاران بيم
شوك باي فيزيك

وشوالكتر ،السيك
و تح يستدر يش

باشد. اي يم يس
ش خوديادگيري و
با موضوع كاربري

مطالعه تجر كير 
نفر از پرستاران 

test شده وآزمون

كاربر يكروزه ي
كت كردند.در دس

دستگاه الكترو ري
ر گرفت.از گروهها
 شد.سپس افراد و
يز اتمام فاصله زمان
 انجام گرديد. اين
ه جهت تعيين س
عيين سطح عملكر
محتوايي و پايايي
جهت تجزيه وتحل

ستزوجي ا tقل و 
A 9/13ران گروه 

مع  لحاظ آماري
A6رستاران گروه 

م  از لحاظ آماري
 روش خود ياد گي

and piloted w
milar characte
dy. The results 
pants in the stu
t than in the
).   

____________

  يستدر 

ايسه اي تاثير آمو
ن دانش و عملك
ع كاربري الكتروش

   ساالر 

آموزش كال ،دگيري
دراثربخش ي متعدد

يتدر يزآنهاروشها
ر آموزش به روش
ملكرد پرستاران ب

ها: پژوهش حاضرش
92متقاطع است.
 گروه تقسيم

ير دوره آموزش
شرك يكش كالس

CDاربرك يآموزش
قرار يادگيري خود
post اول گرفته

 مي شدند. پس از
دوم post-test و

نامه محقق ساخته
ق ساخته جهت تع
از طريق روايي م

.جيد%)تاييد گرد89
S17آزمون،t مستق

مره دانش پرستار
بود كه از39/68
نمره عملكرد پر ن
بود كه19±74/75
ن از: مي توايريگ

with a group of
eristics as the

of t = -15.09
udy had higher
e pretest at a

___________
_ 
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يده: فرنويسندگان
: خوديادها كليدواژه

عوامل مقاله متن
از يكي يلندكهدخ

هدف مقايسه تاثير
ميزان دانش و عم
نجام گرديد. روش

م يتصادف ينيبال
تصادفي به دو

درA.گروه يدگرد
لكتروشوك به رو

Dو  يمانوال كمپان

هفته جهت يك
t-testهفته آزمون

)Wash outروزه(
گروه جابجا شده

از پرسشن ستفاده
چك ليست محقق

پرسشنامه  ييروا
9كرونباخ ( يآلفا

 SPSSزنرم افزار

نم يانگينيافته ها:م
B81/10±9گروه

)01/0=p(. يانگينم
B84/9و در گروه

)01/0=p( نتيجه گ

 پزشكي

 يها و سرم
 ينكه اول ا

 يامه درس
ه است كه
شت مورد
ع موجود و
ه نقش ها
خته است.
ه مطالعات

نسبت به 

______
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ابزار به گونه ينكه

وزارت علوم و ي
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فاصله و داد يررس
ف پرسشنامه را
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d Learning co

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

آن به يتاهم ي
روزافزون است ير

شده ك يطراح ي
يخته است. دوم ا

يدانشگاه ها ر د
ينفاده باشد. همچن
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مختلف يها يطهح
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 يغجهانت يممر
   ،مقدم ينهود

  يرستار

گان با آموختش
جامعه  يير تغ

رتو استفاده از 
 دهند. آموزش

 يناز بهتر ين
 يشته پرستار

 يرتأث يينف تع
 يپرستار يان

قبل و بعد از  
سال  يرستار

 يت سرشمار
ام شد. ابزار 

 يفرنياكال يد
د در قالب دو 
سشنامه تفكر 
 با استفاده از 

در  ياستنباط
 يلو تحل يهجز
 يتفكر انتقاد 

25/3±04/12 
 يآزمون آمار 

تفكر  يه ها
 يابي،ارزش يا

 يشداخله افزا
 و استدال ل 
: با توجه به 
د در آموزش 

شود.  يانتقاد
در  يش فعال

 ي سطوح باال
   . اردد يي

________

دانشگاه آزاد  

م  ،يشهداد ينس
پو يصغر  ،مقدم ه

پر ي،د، تفكر انتقاد
دانش سازيآماده ه

در حال يطدر مح
داده و در پر يصخ

ها را ارائه دمراقبت
عقالن يح،صر ي،جد
در آموزش رش ي

لعه حاضر با هدف
يدانشجو ي انتقاد

تجربي يمهن رتصو
رپ يكارشناس يو
زابل كه به صورت ي

انجا 1392 -13
تفكر انتقا يسؤال 
بر شواهد يمبتن ي

روز پرس 45گذشت 
ت به دست آمده

و آمار ا يفي توص
تج95% يناناطم ب
نمره كل يانگينم

5به 82/3±30/10
يجكه براساس نتا

pمؤلفه ي). بررس
 كه نمره مؤلفه ها

بعد از مد ياسيل ق
)=p/003( يابيش

گيري يجهست. نت
بر شواهد يش مبتن
تفكر ا يهامهارت

نقش يادگيرندههد 
تفكر در يه ارتقا

يسالمت نقش بسزا
___________

ي كارورزان پزشك

حس ،مقدم ينهپود ه
يجهخد  ،شاد يجاع

بر شواهد يش مبتن
يفهوظ يش پرستار

ه دارد كه بتوانند د
را تشخ يانمددجو

م ترين مناسب ي،م
باهدف استفاده ج

گيريظور تصميم
ته است؛ لذا مطال
 شواهد بر تفكر

پژوهش به ص ين
دانشجو 43 يمام

يشگاه علوم پزشك
93ند در سال 
34ت، پرسشنامه

يپرستار يآموزش 
شد؛ پس از گ اجرا
شد و اطالعا يلم

و آمار 17 يرايش
)05/P≤يب) و ضر
نشان داد كه م ج

2ل از مداخله از 
كرده بود ك قاء پيدا

=p/001بود ( ار

جداگانه نشان داد
ستنباط و استدالل
نها در مؤلفه ارزش

بوده ا دار ي) معن
روش كارگيري  به

منجر به توسعه م 
بر شوا يش مبتن
منجر به يند بنابرا

و در تحول نظام س
____________

  يستدر 

كارآموزان و دگاه

يه: مهدنويسندگان
شج يمهفه  ،يقيحق

: آموزشها كليدواژه
مقاله: آموزش متن

را بر عهده كفايتي
م يازهاين ين،و بال
شواهد علم ينبهتر
بر شواهد ب يمبتن

منظبه جيشواهد را
موردتوجه قرارگرفت

بر يآموزش مبتن
نجام شد. روش: ا

تم يمداخله بر رو
سوم و چهارم دانش
نتخاب شده بود

اطالعات يگردآور
نامهفرم ب بود. بر

افراد ا يكارگاه برا
مجدداً تكم ينتقاد
يو SPSSافزار  نرم

( دارييسطح معن
يجها: نتا يافتهشد.

در قبل ياندانشجو
بعد از مداخله ارتق

t-paired ديمعن
به طور ج تقادين

اس ل،يو تحل يهتجز
داشته است كه تن

)=p/001( ياسيق
مطالعه ينا يجنتا

توانديم يپرستار
درروش كه ييزآنجا

خود دارد يادگيري
و شوديم يادگيري

___________
_ 
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ي: روش هاحيطه
يدد ي: بررسعنوان

 پزشكي

 
______

 يعلم يئت
 ييراتتغ د

زي عرصه

 اين رشته
كارآمدي و
 و جسمي
 فن آوري
آموزشي را

ژوهش  عه پ
 يالنلتحص

امه محقق
و  رزيكارو

شد. سپس
spss  و با

رفت.نتايج:
 يالنلتحص

ين نمرات
ن و كاربرد

و  65/4 ±
 كارورزي

/2± 74/1 
ه دست آمد
 ير راستا

 يالن اتحص
 دانستند. 

______

 ياندانشجو

ن
ح
ك
م
ك
و
ب
م
ش
م
آ
ا
م
س
ا
گ
ف
ك
ا
ن
س
ش
د
ب

d

ا
ت
د
ق
ن
پ
ا
ي
ي

_
_
ك
ح
ع

پ علوم آموزش ري

شاغل بهره گرفت.
___________

يئه يو اعضا يالن
يجادم ادر مورد لزو

 جامعه

كارآموز  ، جامعه
  يعلم يئته

ي بعد جامعه نگر
معه مي تواند در ك
عه از نظر رواني
شد. ارتقاء دانش و
ت تغيير در نظام آ

وده و جامعهصيفي ب
و فارغ ال يدسات

 داده ها پرسش نا
روس كاراموزي و ك

تنظيم و تهيه ش 3
16وارد نرم افزار

مورد آناليز قرار گر
نفر از فارغ ال 19

ميانگي .ت نمودند
توا، زمانده در مح

±60/10و  64/4

وس كارآموزي و
/39و  68/1 5/2±

اس يافته هاي بد
سرفصل دروس د
انشجويان و فارغ

يم يرا ضرور ي
__________

د يفكرانتقاد بر ت

كشور همايش همين

موزش پرستاران ش
____________

  يرس

يفارغ التحص يان،و
د ينقزو يم پزشك

بهداشت ج يستار
   يضا مصطفائ

 درس بهداشت
 ،يالنفارغ التحص 

عاد رشته پرستاري
ن با بهداشت جامع
 زندگي احاد جامع

داشته باش ييبسزا
ضرورت ،اي جامعه

ه يك تحقيق توص
اس ،يان پرستاري

وش جمع آوري د
فاده از سرفصل در

و 2و  1ت جامعه
ل شد و داده ها و

و مو يليو تحل في
و يدتن از اسات 

ن مطالعه شركت
كسب شد يتئور ي

±62/9و  17/4

ب شده براي درو
56 يبآنان به ترت 

تيجه گيري: براسا
دند كه ستقد بو

دا يقرار دارد ول ي
يبه بازنگر يازن يوز

___________

  يسر

بر شواهد ي مبتن

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ي اثر بخش در آم
___________
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در يزي: برنامه رطه
دانشجو يدگاه: دن
دانشگاه علوم يتار

سرفصل دروس پرس
: محمدرضاسندگان

ها: سرفصل واژهد
يان،دانشجو  ،شت

: يكي از ابعمقاله ن
ق آن باشد كه تلفي

اء كيفي و كمي
ل اهميت و تاثير بس
موازات تغيير نيازها
طلبد. اين مطالعه
ل كليه دانشجوي

ر .باشد يم يتار
خته بود كه با استف
س تئوري بهداشت
يلط نمونه ها تكم
يففاده از آمار توص

9دانشجو،  78د
اين ردرنف 106عاً

يب شده واحد ها
7 ±31/11ترتيب 

گين نمرات كسب
شت جامعه براي

بود نت 71/1 8/2±
معت يانو مرب يد
يبهداشت يها يت

مورد دروس كارآمو
__________

_ 
1043  

تدر ي: روش هاطه
آموزش ير: تأثن
  يتار

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

روشي
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
پرست
در س
نويس
كليد
بهدا
متن
مي
ارتقا
قابل
به مو

يم
شامل
پرست
ساخ

دروس
توسط
استف
تعدا
جمع

كسب
به ت
ميانگ
بهدا

87و 
ياسات
ياولو
در م

___
___

:كد
حيط
عنوا
پرست
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در  يتاولو ك
 ير مقايسه تاث

 يتخالق يزان
 يمهمطالعه ن 

و  يده پرستار
به  ياندانشجو

شدند.  يمتقس
و  يمفهوم ي
داده ها با  ير

 و چهار هفته 

________

 يستگيش شا

 يني،بال ستگي

 ي،علوم پزشك
 ياندانشجو ي
كنند و  ينم 

 يوره دست م
 يچگونهكه ه 
 ياندانشجو ي

است.  يدهگرد
 يستگيشا بي

 ينوش كار: ا
 شد. جامعه 

 ين بخش ها
 يپرستار ش

 يدانشكده ها
 ي،بهشت يدشه

و روش نمونه 
 يطه است. ح

ژوهش(بخش 
 ينه،زم يندر ا
مراحل  يه،ول

يكبه عنوان  ت
پژوهش با هدف

يو متداول بر م ي
ينروش بررسي:ا

ترم اول دانشكد ن
انجام شد. د ينيبال

تزمون و كنترل 
يه روش نقشه كش
رائه شد. جمع آور

در ابتدا يتن خالق
  شد. 

__________

سنجش يست وارس
  يت روان

يسشا يايي،پا يي،وا
   ن

نظام آموزش ع ي
يابياست. ارزش يان

يتتبع ينيل مع
دو ينا يف آموزش

دهد ينشان م ن
ينيبال يستگيشا 

نگ ي كشور طراح
ياابزار ارزش يسنج

بود. رو يت روان
انجام يش شناس

رستاران و پرستاران
يشارشد با گرا يس

د يپرستار يناس
ش يعلوم پزشك 

شهر واراك بوده و
بر هدف بوده يتن
مرحله اول پژ ي

د يابع معتبر علم
ا يرسفهرست وا

يتلذا توسعه خالق
 ينمطرح است.ا 

يمفهوم يقشه كش
انجام شد. ر ير
ياننفر از دانشجو 7

ب يمركز مهارت ها
ده به دو گروه آ

در گروه آزمون به 
روش متداول ار ه

و آزمون يات فرد
سه آموزش انجام ش
___________

 انشجو 

فهرس يروان سنج
بهداشت يپرستار 
   ،يمحتشم ه

رو ي،و روانسنج ي
ياندانشجو ي، روان

يمه: از چالش ها
يدانشجو ينيبال ي

از اصول ينيش بال
چه اندازه به اهداف

گرانجامع پژوهش ي
يابيرتبط با ارزش

در داخل ي روان
و روانس يعه، طراح

بهداشت يپرستار 
روش يكردز روه ا

سرپر ي،علم يئته
كارشناس يانشجو

كارشن يان دانشجو
يدانشگاه ها ي
بوش ين،قزو يراز،ش
ورود، مبت يارهايع

يها يافتهفاده از 
منا يعمطالعات وس

ف يطراح ازپس 

است، ل يپرستار
يآموزش پرستار

نقآموزش به روش 
پرستار ياندانشجو

70 يبر رو يتجرب
تهران در م ييماما

سا يروش تصادف
يآموزش يمحتوا

هدر گروه كنترل ب
پرسشنامه مشخصا

جلس ينپس از آخر
__________

___ 
  1059: دك

د يابي: ارزشحيطه
و  ي: طراحعنوان

ياندانشجو ينيبال
يله: جمنويسندگان

يطراح : ها كليدواژه
بهداشت يپرستار
مقدم  مقاله: متن
يستگيشا يابيرزش

آموزش يهادر دوره
تا چ يستمعلوم ن

يها ي. بررسيابند
بزار استاندارد مر

بهداشت يپرستار
مطالع ينهدف از ا

يدانشجو ينيبال
با استفاده لعهمطا

ه يپژوهش، اعضا
و دانش يروانپزشك

و يبهداشت روان
ييو ماما يپرستار

ش ،اهللا يهقتهران، ب
بر اساس مع يريگ
ابزار با استف يها
)، همراه با ميفيك

. پيدگرد يطراح

 پزشكي

13  

 يطمح ي،

در  يساسا
 ينا يانجو

باشد.  يني
ز و كارورز
فته است.

كارآموز و 
نفر)  140(

در  ياوا و پا
 يني،بال ط
س بر اسا 

افزار   با نرم
 ين: در اها

 يني،س بال
 يني،بال بي
عامل  ينر

اعتماد به 
 يطهدر ح
 يطهدر ح

 يابيارزش 
امكانات  ه

 يطه دو ح
 ير به سا

به  توجها
 يتتقو يزن
 يم ينيبال

______

و  يمفهوم

    يرستار

 يقبت ها

پ
آ
آ
د
ت
م
ر
م
د
پ
پ

_
_
ك
ح
ع
ب
ن
ك
پ
م
ا
د
م
ي
ا
پ
ه
ب
م
پ
ر
ب
پ
ت
گ
ه
ك
ط
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392اثربخش  ينيل

ي دانشجو، پزشك

ا يها خش از بخش
دانشج يدگاهد يس

يبرنامه آموزش بال
كارآموز ياننشجو
صورت گر بخش

ياندانشجو يهكل
واحد قم ( يسالم

 محقق ساخته رو
يطمح يني،درس بال

يو امكانات رفاه
ها داده يلشد. تحل

ه يافته. يدگرد يان
مدرس يب،به ترت 

يابيارزش ي،آموزش
مهمتر ين. همچن

ير،فراگ ياتصوص
پذيري، يت مسؤول

وزش دانشجو، د
يطهدانشجو، در ح
يطهمدون و در ح

:يريگ يجهمد. نت
نسبت يرفراگ 

رخوردار بودند. لذ
وزش اثربخش و ن
ر عرصه آموزش ب

___________

م يش نقشه كش
  يرستار

پر ياندانشجو يت،
مراق يجزء ضرور

كشور همايش همين

خصوص آموزش بال
   ،يمحب

اثربخش، يني بال

اثربخ ينيوزش بال
. بررسشود يسوب م
يندر تدو يمؤثر
دان يدگاهد يين تع

ثربا ينيموزش بال
يمطالعه مقطع 
دانشگاه آزاد اس يك

 توسط پرسشنامه
مد ير،فراگ يفرد 
ينيبال يابيارزش 

ش يگردآور يكرت
يب يليو تحل يفيص

يني بر آموزش بال
ريزي برنامه ير،اگ

بودند. يرفاه نات
خص يطهدر ح ني

تعهد و يني،س بال
ش مثبت به آمو

آموزش د يفيتك 
م ينيبال يابيرزش
به دست آمد ينهعا

يفرد ياتخصوص
بر يشتريب يتهم
در خصوص آمو ي

در يانس دانشجو
 د. 

____________

  يسر

آموزش به روش 
پر ياندانشجو يتق

   ،دل آرام

يخالق ي،مفهوم يش
ج يتخالق: هدف

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

واحد قم در خ يالم
م يامك: سسندگان

: آموزشها دواژه
  ني

مقاله: مقدمه: آمو ن
محس يزش پزشك

گام م تواند يضه، م
مطالعه با هدف

در خصوص آم ي
ين: در ايش بررس

ورز دانشكده پزشك
ها كت كردند. داده

ياتخصوص يطهح
ي،آموزش ريزي مه

ينگرش سنج ل س
SP به صورت توص

مؤثر يطهلعه، ح
فرا يفرد ياتوص
و امكان ينيبال يط

ينير بر آموزش بال
مدرس يطهس، در ح

نگرش يني،بال يط
ي،آموزش يزير مه
وجود نظام ار ،ني
وجود اتاق مع ي،ه

و خ ينيس بال
از اه يگرد هاي طه
ينيمدرسان بال يت

قه و اعتماد به نفس
باشد يتد حائز اهم

___________

1049  

تدر ي: روش هاطه
يرتاث يسه: مقان

خالق يزاناول بر م
: معصومه دسندگان

ي:نقشه كش ها: واژهد
مقاله: سابقه و ن

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

اسال
نويس
كليد

ينيبال
متن
آموز
عرض

ينا
يپزك

روش
كارو
شرك

ح 6
برنام
يامق

PSS

مطال
خصو
يطمح

مؤثر
نفس
يطمح

برنام
ينيبال

رفاه
مدرس

يطح
يتتقو

عالقه
تواند
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
متدا
يسنو

كليد
متن
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به  ينظرخواه
شامل  يق،حق

 يدانشكده ها
 درشهر تهران 

انتخاب  يسبت
 و متخصصان 

هدفمند  يري
موضوع مورد  

 نامه و پرسش
 يلتحل يش ها
استفاده  يستگ

 يبرنامه درس 
 143مالك و 
و  يرب جهان

و با  ينتدو ي
 يدلف يوهه ش

 ي اعتبارسنج
دانشگاه  يتار

ها،  يژگيه، و
 ياتيو عمل ي

و  يفيتك ابي
 ي،ته پرستار

 ينتدو ي الگو
رشته  يوستهپ

 يد از: كاربرد
 ياز جنبه ها 
 يپرستار يس

________

آموزش  يفيت
 اهدان 

 يگروه ها  ،ي

رزيابي دروني 
عضاي هيات 

در دو دور ن يدلف
 در مرحله اول تح

د يپرستار يه ها
مستقر يم پزشك

نس يطبقه ا يدف
ز صاحب نظران
يبه روش نمونه گ

تي توجه به ماه
مصاحبه ي،بردار

داده ها از روش ل
 t و آزمون همبس

يهت اعتبارسنج
م 39عامل،  9 ي

به تجار وجهم با ت
يشنهاديپ ير الگو

به يو پرستار يس
و يفيتك يابيرزش
رشته پرست وسته

ولفه شامل: فلسفه
ير، الزامات كاربرد

ياارزش ياخص ها
رشت تهيوسپ يس
مطالعه، ين: در اي

پ يكارشناس يس
باشند كه عبارتند

يودن و بهره مند
ه آموزش كارشناس

___________

يبر ك يآموزش يا
زا يگاه علوم پزشك

   ،سندگل ك

يآموزش يفيتك  ،

 شناسايي تاثير ار
وزش از ديدگاه ا

د يوهبه ش يرستار
مطالعه ينا يآمار
گروه يعلم ياته
علو يدانشگاه ها 

تصاد يري نمونه گ
نفر از 38ه دوم 
بود كه ب يرستار

با يق،تحق ينر ا
 يشزار شامل ف

يلو تحل يهت تجز
شامل: آزمون يط

در مرحله اول جه
يپرستاررشته  ه

د. در مرحله دوم
موجود در كشور ط

برگان برنامه درس
ار يالگو يت،در نها

يوپ يره كارشناس
مو 8كشور در  ي
اجرا، ساختار يندآ

ل، مالك ها و شا
كارشنا يمه درس
يريگ يجهحث و نت
برنامه در يرسنج

ب يم يژگيچند و
بو يبوم ،را داشتن
برنامه يعتبارسنج

 . يلل

____________

 مه 

گروه ها يدرون ي
دانشگ يعلم ياته

يامكس  ،گ سندگل
يدرون يابيارز  ،ي

پژوهش با هدف
آمو يفيتي بر ك

و پر يبرنامه درس
عمل آمد. نمونه آ

نفر از اعضاء ه 93
ييو ماما يتارپرس

روش بهبود كه
شدند و در مرحله

و پر يبرنامه درس
. دريدنتخاب گرد

از چند ابز يبررس
ستفاده شد. جهت

و استنباط يفيتوص
ها: د يافته. يدگرد

يوستهپ يكارشناس
شد يينشاخص تع

يطها و شرا يژگيو
از خب ينظر خواه

شد. د يساز يبوم
دور يامه درسبرن
شكيعلوم پز يها

هداف، اصول، فرآ
كردن الگو و عوامل

برنام يعتبارسنج
. بحيدگرد يطراح

شده جهت اعتبار
چ يدارا ي،پرستار

اجر يتبودن و قابل
اع يندمشترك فرآ
المل يندر تجارب ب

___________
_ 

  1065كد:

برنا يابي: ارزيطهح
يابيارز ير: تاثعنوان
ه ياعضا يدگاهز د

: هوشنگننويسندگا
يابي: ارزها كليدواژه
  يآموزش

مقاله: اين پ متن
گروه هاي آموزشي

 پزشكي

 يايي و پا

انجام شد. 
 SPSS ي

ها)  انگين
 ينيبال گي

 يت طراح
 ييص روا
 يز همسان

مشاهده  ن
سنجش  ي

 يطهر دو ح
 يطراح يه

ابعاد  يابي
 يشت روان

______

 يكارشناس
 

مهرنوش  ،ر

 يطراح  ،ي

به  يازمعه ن
و  يآموزش

پاسخ  يازن
برنامه  يج
علوم  ي ها

 يكردبر رو
 ي،خش كم

مرحله  دو
 يخص ها

فاده شد و
ف از جمله

 يط و شرا
 به منظور
ز خبرگان

ب
ع
3
پ
ب
ش
ب
ا
ب
ا
ت
گ
ك
ش
و
ن
ب
ب
ه
ا
ك
ا
ط
ش
پ
ب
م
د
_
_
ك
ح
ع
ا
ن
ك
آ
م
گ

پ علوم آموزش ري

)يمحتوا و صور
 ،شاهده كنندگان)

ي از نرم افزار آمار
ياو م ينسب يوان
يستگسنجش شا 

عبارات 73با تعداد
و شاخص 83/0

با استفاده از ياييا
بين يو همبستگ

يفهرست وارس "
در "يهداشت روان

يهگو 73با  يصاص
يچهت ارزش يسب
بهداش اريپرست 

___________

دوره ك يامه درس
كشور يلوم پزشك

عباس عباسپور ،ي

يپرستار  ،يمه درس

جامع يزشگاه ها و ن
شگاه و موسسه آ

ينبه ا يدانشگاه
اعتبارسنج يالگو ي

دانشگاه يپرستار
يمبتن يق،تحق ن

. بخيرفتصورت پذ
در د يقبود. تحق

مالك ها و شاخ ين
محقق ساخته استف

مختلف يكشورها
ها يژگيو و يز

. سپسيدگرد ين
آن از يساز ومي

كشور همايش همين

يي(روا ييروا ين
مشا ينب يمبستگ

ده ها با استفاده
(فراويفي آمار توص

يفهرست وارس "
ب "يبهداشت روان 

محتوا ييت روا
. سنجش پايدگرد

و 98/0كرونباخ) 
:يريگ يجهشد. نت
به يپرستار يشجو

و اختص يعموم 
رسد ابزار مناس ي
ياندانشجو ينيال

____________

 

برنا ياعتبارسنج ي
عل يدانشگاه ها ي
يحسن ملك ،ياريل

برنامه  ،شاخص  ،يج

 هدف: امروز دانشگ
ضع موجود هر دانش

د يد. اعتبارسنج
يطراح يقتحق ن
وسته رشته پيپ ي

ينواد و روش ها: ا
) صيفيو ك ي(كم

يمايشيپ -يفيص
ييول، به منظور تع

پرسشنامه م يكز 
وجه به تجارب ك

هند و مالز يا،رال
يتدو هادييشنپ ي
وشده و ب ياد يو

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ييشامل تع يسنج
و هم يدرون يسان

داد يلمنظور تحل
آ 20خه از روش

": جيفاده شد. نتا

يپرستار يانشجو
نسبت يب. ضريد
محاسبه گ 98/0توا
يآلفا يب(ضرين
محاسبه ش 70/0ن

دانش ينيبال ستگي
يها يستگيشا 
يو به نظر م يد

با يستگيتلف شا
 د.

___________

1062  

برنامه  يابي: ارزطه
يالگو ي: طراحن

يرشته پرستار سته
: شهال علسندگان

   ،يرگاد

: اعتبارسنجها واژهد
،   

سابقه و  مقاله: ن
از وض يقدق يخت

آن دارند يمه درس
ينف ادهد. لذا هد

يدوره كارشناس يس
كشور بود. مو يك

يبيو ترك يد روش
توص يقاتوع تحق

م شد. در مرحله او
برنامه، از يارسنج

مرحله دوم، با تو
استر يس،انگل يكا،

يجود در كشور الگو
الگو يتمطلوب ين

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

روانس
(همس
به م
نسخ
استف
دانش
يگرد

محتو
درون
گران
يسشا
يكل

يگرد
مختل

اشدب
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

يوسپ
نويس
پازار
كليد
الگو
متن
شناخ
برنام

يم
درس
پزشك
چند
از نو
انجام
اعتبا
در م
يكآمر
موج
يينتع
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 يتشد كه اهم
اضر با هش ح

 يراندر ا داري
 صيفيتو ينج

 با استفاده از 
فاده از نظرات 
شكي، آموزش 
 روانشناس و 
 سپس نسخه 

 يانز دانشجو
 يع بودند، توز

مون مجدد با 
 يباخ و ضر
 يت از جمع

به صورت  ي
 ييشد. روا ع

 ياييم شد. پا
. يدحاسبه گرد

متخصصان در 
 يينسبت روا

آلفا  يب. ضر
 دهنده ثبات 
 با استفاده از 
ور را با مقدار 

 يم يحرا توض
 ينا ير) در ز0
 يايگو يعامل 

عامل با  5مه 
) به 7/0از  تر
 يدارا رييدا

 يها يت فعال
با  لعاتر مطا

عات و كاهش 

________

Is  

ش يداريگون شن
 در بر دارد. پژوه

يدشن يسبكها يل
ش از نوع روانسنج

)LSP- R( ري
د. و سپس با استف

آموزش پزش ي،ط
پيدميولوژيست،

شد. يينتع يور
نفر از 28 يرو 

مورد مطالعه يت
آزم –روش آزمون 

كرونبا يآلفا يب
نفر 240نمونه 

يه به روش تصادف
يع پرسش نامه توز

انجا ييديو تا يف
كرونباخ مح يلفا

 بر اساس نظر م
يانگينل شد. م

محاسبه شد 8/0
بازآزمون نشان ج

سازه ييد. در روا
فاكتو 5 يماكسر
ر يانسدرصد وار 6

4/0از يشترقبول (ب
5مدل  ييديتأ 

هم يابي،ه اعتماد
يشت(برابر و بيناسب
يشن يسبكها يل

 در پژوهش ها و
پرسشنامه در ين
به روند مطالع يش

___________

sman يآموزش يح

گونا يتهايوضع د
را يدنشن يبكها
يلپروفا ياييو پا ي

پژوهش ين روشها: ا
يداشن يسبكها ل

ه و بازترجمه شد
رتباطا ي مهارتها

شك، پرستاري، ا
صو ييو روا يحتو

يلوتت مطالعه پا
يكه مشابه جمع ي
پرسش نامه از رت 

 و از روش ضري
شد. سپس ن ي
كه يو پرستار ي

ب شدند و سپس
اكتشاف يعامل يلل

آل يبضر يقز طر
محتوا، يابي اعتبار

اعمال يداريشن 
4 ييخص محتوا

يجبود. نتا76/0مه 
بود يداريشن يكها
چرخش وا ي،شاف
60نشان داد كه  ك

قابل ق يا بار عامل
يعامل يلند. تحل

مرحله راست. د ي
من ياييپا يب، ضر
: پروفايريگ يجه

د. و قابل استفاده
يشد. استفاده از ا

 موجب سرعت بخش
 شود.  يم ق

____________

  يستدر 

طراح يدجد يلگو

يجاموضوع باعث ا
از سب ييجنبه ها

ييهدف ترجمه، روا
نجام شد. مواد و

يلباشد. پروفا يم
ترجمه يلروش بنو

متخصص در 14
بهداشت، روانپزش

مح ييپزشكان روا
به صورت يفارس
يو پرستار يپزشك

ثبات ياييشد و پا
فاصله دو هفته

يبررس يهمبستگ
يپزشك ياندانشجو

انتخاب يا يهسهم
تحل يقسازه از طر

از يدرون يهمسان
: در مرحلهيجنتا

يسبكها يلپروفا
وشاخ 62/0محتوا

كل پرسشنام يابر
سبك يلپروفا يبرا
اكتش يعامل حليلت

يكاز  يشترب يگن
با يتمآ 19داد. كه

عامل قرار گرفتن 5
يبرازش قابل قبول

مربوطه يها يهگو
يدست آوردند. نت

بود ياييو پا ييروا
باش يمورد نظر م

موضوعات مشابه،
يقتحق يها ينههز

___________
_ 
  1068: كد

ي: روش هاطهحي
بر ال ي: مرورعنوان

 پزشكي

ت. جامعه
وم پزشكي
 بر اساس
 شد. براي
ده شد كه
علمي قرار
 گرفت كه
مورد تأييد
نسخه از 
دگان قرار
ه نرم افزار

 يقتحق ين
جهت  سون

 يرت و تاث
آموزش  ت

در مورد 
قه خدمت

)، ي آموزش
) يابي ارزش

ت و ضعف)
شود.  ي نم

ي آموزشي
 يابي، ارزش

 ي طور كل

______

 ه سبكهاي
Liste در (
1392  

،   

  ياننشجو

 ييحرفه ها
 يابد،سعه

تقال دادن
ت كه اغلب

 يندارند. ا

م
ج
ه
ا
م
ر
4
ب
پ
ف
پ
ش
ف
ه
د
س
س
ه
ن
پ
م
ب
ب
ت
ا
د
5
ب
گ
د
ر
م
م
ه
_
_
ك
ح
ع

پ علوم آموزش ري

ستن انجام شده ا
مي در دانشگاه علو

. حجم نمونهشد
نفر تعيين 165

ق ساخته استفاد
ز اعضاي هيات ع
ما و مشاور قرار

سئوال م 30عداد
30يايي تعداد

ختيار پاسخ دهند
ها به ه و ورود داده

ي به دست آمد.در ا
يرسپ يهمبستگ ب
و سابقه خدمت ي

يفيتموزشي بر ك
يانسوار يل تحل

سابق و يليطح تحص
اول(اهداف يالها
)، چهارم(روشس

و ششم(نقاط قوت
عناداري مشاهده ن
ي دروني گروه هاي

روش يس،ش تدر
وت و ضعف و به

___________

نامهپرسش يفارس
ening Styles Pr

رفسنجان در سال
،محمد اسدپور ،ران
دا  ،يداريشن يكها
در ح يدكه با ياط

سروكار دارند توس
انت ياساس يبه ها

 خانواده اش است
و استرس قرار د

كشور همايش همين

وم پزشكي زاهدان
اعضاي هيات علم 

باش ينفر م 290ها 
ي صورت تصادف

ز پرسشنامه محقق
نفر ازختيار چند

ختيار اساتيد راهنم
ها تع گزينه دنه ش

نظور سنجش پا
 آزمايشي در اخ
ع آوري پرسشنامه

% ب85كرونباخ آن
يبو ضر يانسوار 

يليسطح تحص ت،
ني گروه هاي آم

آزمون يجت. نتا
ان با توجه به سط
ت كه در مورد سؤا
يس سوم(روش تدر

) ويشآموز يزاته
كنندگان تفاوت مع

كه ارزيابي ادان د
روش ي،درس يحتو

ونقاط قو يآموزش
 دارد. 

____________

  يسر

نسخه ف ياييو پا 
rofile- Revised

ر يگاه علوم پزشك
حميدرضا برادر ،حي
سبكه يلپروفا  ،ايي
ارتبا ياز فضاها ي
يمارب يسالمت ي
از جنب يكي يدنشن

و يماربه ب يداشت
يتنش عاطف ياه

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ي در دانشگاه علو
يهآن شامل كل ي

دان كه تعداد آنه
ول مورگان و به

ها از ع آوري داده
ت روايي آن در ا
ت و سپس در اخ
 از حذف و اضافه
 گرفت و به من
شنامه به صورت

ز جمعت كه پس ا
SP ك يضريب آلفا

يل، تحلt يزمونها
يتارتباط جنس يس

 در ارزيابي درون
است يدهفاده گرد

گاه شركت كنندگا
است ينن دهنده ا

)،يدرس ي (محتو
جم(امكانات و تجه

شركت ك يدگاهد
پژوهش نشا ينا ج

مح ي،هداف آموزش
آ يزاتنات و تجه

د يرزش تاثآمو يت
___________

1066  

تدر ي: روش هاطه
ييروا يين: تعن

d(LSP- R) داري

دانشگ ياندانشجو
: زهرا فاتحندگانس

ياپا  ،يي: رواها دواژه
يكيمقاله: مقدمه:  ن

ي با ارائه مراقبتها
ش يرااست. ز داري
بهد يمراقبتها يف

يتهافراد در وضع

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

علمي
يآمار
زاهد
جدو
جمع
جهت
گرفت
پس
قرار

پرسش
گرفت
PSS

آز از
بررس
آنها
استف
ديدگ
نشان
دوم

و پنج
ينب

يجنتا
بر اه
امكان

يفيك
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
يدشن
ينب

نويس
كليد
متن
كه
يدشن
يوظا

ينا
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شده  يمع آور
باشد  يورود 

 يجادرا ا يرات
: الف) دگيري
 Ismanمدل 

انواع  يبرا ند
 ينمدرس يجه

وسعه دهند و 
و حفظ دانش 

در  يزهث انگ
 . شود 

________

 ياندانشجو ي

بحث  ي،ستار

 يبر آگاه ي
دكتر فائزه  - 

دانشگاه علوم 
دانشگاه  ،يتار
دانشگاه  ياراد

 يضرور شاغل
 يراز يشودس م

در  يش مؤثر
از  يدمهم با ن

 يرتأث ي بررس
در  يپرستار 

مطالعه از نوع 
 مورد مطالعه 

دانشگاه  تاري
 . تعداد نمونه

بالفاصله  يكي
 يانه دانشجو

ها:  يافته. يدرد
آزمون و  يش

جم يها ساس داده
حلهدر مر ي مشكل
ييو تغ گردد يبر م
ياد. 5. كند يوع م
: ميريگ يجه و نت

توا يم يندفرآ ينا
يو در نت يردرار گ

وثر را توآموزش م 
و يشترب يادگيري 

و باعث كند يك م
يم يكالس هاي ت

___________

يبر آگاه يث گروه
  

پرس يالق حرفه ا

يش بحث گروه
-1 يالق حرفه ا

د ،ييوماما يستار
شناس ارشد پرست

استا ،يهناز پوالد
خالق در همه مش

احساس يشتر آن ب
نقش يمارانن با ب

يندارد. آموزش ا 
مطالعه ينف از ا

يانموزش دانشجو
م ين انجام كار: ا

 است كه جامعه
رستدانشكده پ 8و 

يدندد يحث گروه
ي و دو پس آزمون 

 بعد از آموزش به
داده ها استفاده گر

يپ يسهدار در مقا ي

آموزش براس ينگر
كه يت. در صورت

ب يه مرحله ورود
شرو يرا از ورود 

بلند مدت بحث
. اباشد يفعال م ي
مورد استفاده قر ي

يند،فرآ ينده از ا
جهت ادگيرندگان

 بلند مدت كمك
يتت شركت در فعال

____________

  يستدر 

ش به روش بحث
ياخالق حرفه ا ه

   جهان پور

واژه: آموزش، اخال 
  يپرستار ن

آموزش به روش ر
اخال ينهدر زم ير

دانشكده پرس يار
كارش ،يليآرش خل 

دكتر شه -3 وج
ا يترعا :ينههر زم

ضرورت ي پرستار
پرستارا يتمسئول
يمارانب ي سالمت

آغاز گردد. هدف 
بر آم يحث گروه

است. روش يه ا
قبل و بعد يروه

و 6ترم  يپرستار 
هر است كه در بح
ود. قبل از آزمون

هفته 4 يگري د
د يزست جهت آنال

يوجود تفاوت معن

بازخورد شامل بازن
در مرحله اجرا است

به يآموزش يطراح
دينو فرآ كند يم

ب يادگيريمرحله
يادگيريبر  يمبتن
شيآموز يها روش

با استفاد توانند يم
ياآموزش موثر، به 

در حافظه يدجد
جهت يادگيرندگان

___________
_ 
  1070: كد

ي: روش هاحيطه
آموزش يرتأث: عنوان
ينهدر زم يپرستار

: فائزه جنويسندگان
يد: كلها كليدواژه

ياندانشجو ،يگروه
يرمقاله: تأث متن

رپرستا ياندانشجو
يدانش ،جهان پور

-2بوشهر  يپزشك
ياسو يعلوم پزشك
بوشه يعلوم پزشك

ست اما در حرفه
كه رفتار توام با م

وبازگشت يبهبود
انشجوييدوران د

آموزش به روش بح
اخالق حرفه ينهزم
دوگر يتجرب يمهن

يانشامل دانشجو
بوشه يعلوم پزشك

نفر بو 30در گروه
پس از آموزش و

تس ينجام شد. از ت
از و يها حاك يافته

 پزشكي

بلند  گيري

 يبرا يچوب
 يالگوها ر
 يكردهايو

 يكيد. اما
 يطراح ي

 يدگاهز د
از  يف اصل

توسعه،  ي،
كامل و  ي

را  رندگان
ژوهشگران
 يش كار: برا
 يتابخانه ا

كه با  يها
ا استخراج

 Ismanل

و  يستدر
 يزينامه ر

كرده است.
است.  يد

و  يادگيري
 يي شناسا

ت كه خود
 يي شناسا

و  يستدر
م در مدل

: الف) اشد
 يستدر ي
گام،  ين ا

موزش. در
 يني،و تكو

 يدر ط يش
و  كند ي م

گام شامل 
 يندط. فرآ

ب
د
ط
م
م
م
ر
م
آ
ج
ي

_
_
ك
ح
ع
پ
ن
ك
گ
م
د
ج
پ
ع
ع
ا
ك
ب
د
آ
ز
ن
ش
ع
د
پ
ا
ي

پ علوم آموزش ري

   ،فرد ياني ژ

يادگي  ،Ismanمدل

چهارچو يآموزش
ير در چند دهه اخ

از رو يكيم بر
بوده اند يمبتن يائ
يالگو ينهزم ين ا
الگو از ينا ير
. هدفباشد يم يئ

يزير برنامه يگونگ
يادگيري هاي يتعال

يادگيرتوسط  سته
پژ ييف آشناا هد

م شده است. روش
و كت ينترنتيبع ا

ه كتاب و مقاالت
ها ب و مطالب آن

: مدلها يافته. يدد
يتر طول فعال

برن يندفرآ يد، جد
كر يف مرحله توص
دورو يد مدل جد

ي يبرا يآموزش ي
را يادگيرندگان

است يآموزش يزي
ب) يازها،ن ييسا
يها روش ييسا
گام ين: دوميندرا

با يل سه مرحله م
هاي يتپ) فعال دد،

است. يل، خروج
آم يش، ب) بازنگر

و يسنجش تراكم
ي. طراح آموزشكند

و حل يي شناسا
ين: ا. بازخورد4. 

ت به مرحله مرتبط

كشور همايش همين

اكرم ،يمونق يمير
م  ،يآموزش يراح

يطراح ي الگوها
.آورند يد فراهم م

 است كه هركدا
و سازنده گرا يگرائ
شده در رائها ي

نظر يادت كه بن
گرائ و سازنده يرائ
چگو Isman يش
فعا يو سازمانده 
يسكه عملكرد شا 

پژوهش با ينلذا ا
انجام Isman يش
پژوهش در مناب ن

ر صورت گرفت.
داشتند، انتخاب ي

ارائه گرد ي مرور
. دباشد يفعال م 

فعال است. مدل
نج گام و دوازده

گام در ين: اول
هاي يت اساس فعال

هاي يژگيو يز ن
يدر برنامه ر يمهم
: الف) شناسباشد ي
)شناساهداف، ت ي

. فر2 يآموزش ي
گام خود شامل ن
مجد يب) طراح ه،
مدل ينگام در ا 

: الف) سنجشاشد
يها فاده از روش

ك يم يرا بررس يش
مشكالت را ش يش

كند يم يره طراح
بازگشت ي ) مرحله

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

كر ين: حسسندگان
: مدل طرها دواژه

 ت

مقاله: مقدمه: ن
مند آموزشِ نظام د
ارائه شده يدد

ساختن گر ي،رگرائ
يالگوها يدترينجد
است Ismanيزش
گر شناخت ي،گرائر
آموزش يطراح ي
يابيارزش سازي، ه
ياست به طور ر
خواهد كرد. ل ينم

آموزش يطراح يگو
ينبه هدف ا دن

مورد نظر هاي يس
يشتريضوع ارتباط ب
قاله و در قالب م

يادگيريبر  ين
ف يادگيرنده گيري،

پن ررا د ستماتيك
ي.ورود1رتند از: 
و يهپا يحله ورود

است. طراح يس
گام م ي. ورودكند

يل پنج مرحله م
ييتوا، پ) شناسا

يها رسانه ييشناسا
يناست. ا يندفرا يد

يهاول يها ون نمونه
ين: سوميخروج

با يرحله مل دو م
گام، طراح با استف
ف و مقاصد آموزش

آموزش احيطر ند
س آموزش را دوبار
مرحله است الف)

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نويس
كليد
مدت
متن

يجادا
متعد
رفتار
از ج
آموز
رفتار
يالگو

يادهپ
ثرمو

تضم
با الگ
يدرس

بررس
موض
شد
مبتن
يادگ
يسس

عبار
مرح
يتدر
ك يم

شامل
محتو
ث)ش
يجد
آزمو

. خ3
شامل

ينا
اهداف

ينفرآ
سپس
يك
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 زمان و مكان 
 ويي در وقت

هفته، انعطاف 
توان  ين)، م

 ي برد. از طرف
 يادگيرندگان، 

 لزوم كاربرد 
شود  يم اد

________

ش قلب در 
هد در سال 

 يعبداله رضا

   آموز 

 يناز مهمتر ي
ست. كارورزان 
كاربرد هستند 
كت كنندگان 

خواهد  ينده آ
سات گزارش 

كارورزان و  ي
اثر  يلي،تحل ي

نفر از  85ت 
دانشگاه  يزش
قرار  يررسد ب

ساخته بود كه 
 ييدتا يي آزما
مستقل  يو ت
نفر  45ير رو

%) از 40نفر( 
 يمارستان از ب
جلسات  يخش

 كارورزان و 
ات گزارش س

از نظر يطدن شرا
صرفه جو يزجهتن

ه يروزها يتمام
ن به زمان و مكان

بهره يننو يموزش
يليتحص ييتوانا
گان، ويادگيرندط 
يشنهاوب، پ يط
 . يرد

___________

ش صبحگاهي بخش
مشه يعلوم پزشك

يرعل  ،عمادزاده يل
   ،پان يان

كارورز، كار ي،خش
يكيبه عنوان  يه
ه شده اسشناخت ي

پر ك ينس آموزش
شرك ينا يبرا ياه
در يعموم كانزش
جلس ياثر بخش ي

يون حضور آنان برا
يفيمطالعه توص ن
بر اساس نظرات 

آموز يها مارستان
مورد 1391-92 ي

شنامه پژوهشگر س
آن به روش باز ي
و يكا جذورم يها
مطالعه بر ين:ايجتا

18الف و  ستان
%)45نفر( 18زان

اثر بخ.ب انجام شد
از نظر ياراندست

جلس ي، اثر بخش

صورت مطلوب بود
يو ن يمك آموزش

ساعته در ت 24 
وابسته بودن ير غ

روش آم ينس از ا
ت يزش،نقش انگ 

توسط يوترز كامپ
يدر مح يآموزش

يها صورت گ ينهزم
____________

  يستدر 

 جلسات گزارش
دانشگاه ع يوزش

1391  

عل  ،يشاكر يد تق
كا يبيفرزانه غر  ،م

اثربخ ي،ش صبحگاه
: گزارش صبحگاه

يدر علوم پزشك ي
كنفران ينا ينخاطب

ف گزارش صبحگا
در عملكرد بهتر پز

يمطالعه، بررس ين
و بدو يارانور دست

يند. روش ها: در ا
يگزارش صبحگاه

يمبخش قلب ب زان
يليد در سال تحص

داده ها پرسش ير
ياييو پا ينمتخصص

ستفاده از آزمون ه
قرار گرفت. نت يلل

يمارس%) از ب60ر(
نفر از كارآموز 40

ب يمارستان%) از ب
بدون حضور د ي

الف متوسط ستان

: در صيريگ يجهنت
كم يلو وجود وسا
رسي(امكان دست

روش، ينا يريپذ
از دروس يبرخ يبرا

يربا توجه به تاث
استفاده از ييتوانا
انات آامك ي همه

ز يندر ا يمطالعات
___________

_ 
  1087: كد

ي: روش هاحيطه
: اثربخشيعنوان

آمو يمارستانهايب
1-1392 يليتحص

: محمدنويسندگان
عباس مكارم  ،مقدم

: گزارشها كليدواژه
مقاله: مقدمه متن

يآموزش يروش ها
وكار آموزان از مخ

به اهدا يابيو دست
د يارزشمند يرتاث

يداشت. هدف از ا
وبا حض يصبحگاه

باشد يكارآموزان م
جلسات گ يبخش

ارآموزكارورزان و ك
مشهد يعلوم پزشك

گرفت. ابزار گردآو
عتبار آن با نظر م
شد. داده ها با اس

و تحل يهمورد تجز
نفر 27 زكارورزان

0ب و  يمارستانب
%55نفر( 22لف و

يصبحگاه رشگزا
يمارستكارآموزان ب

 پزشكي

 يفاكتورها
 يدهد يمار

 يشدر افزا
 بوده و به
 يكارشناس
 ينت بنابرا

واژه:  يد كل
 ياندانشجو

______

به روش  ي
  يستار

بر  يش مبت

رسانه  ينا
و آموزش 

 يور بررس
بر وب بر  

شد. مواد و
 يبر رو 13

در  يستار
خاب شده
 يت تصادف

 ياداره  
ر گرفتند.
 در حيطه
سي شد و

شد.  يلحل
  يادگيري

هفته بعد  4
بود.  4/10

دار  يمعن
 يرن سزمو

فته بعد از
ت. بحث و

ن
و
)
پ
ب
ب
ت
ه
م
_
_
ك
ح
ع
ب
ت
ن
م
ك
م
ر
و
و
ت
د
ص
ك
ب
ك
ع
گ
ا
ش
م
ا
ب
ا
گ
ك

پ علوم آموزش ري

=p( ف ينب .بود
دار آما يباط معن

د يبحث گروه يوه
موثر يپرستار ي

 اخالق در دوره ك
است يپرستار يق

الق استفاده كرد.
د ،يبحث گروه

___________

ييپرتو ينمصدوم
پرس ياندانشجو يت

آموزش  ،آموزش  ،
  ي

ينترنت،گسترش ا
ياطالعات يازهاي

مطالعه به منظو ن
يبه روش مبتن ي

انجام ش پرستاري
392در سال  يوه

پر ي دانشكده ها
بر هدف انتخ يمبتن

 پژوهش به صورت
يآموزش نحوه 

بر وب قرار يمبتن
ش، فهم و كاربرد

د از آموزش بررس
تح تكراري،ه هاي

وع نمرات سطوح
4بعد از آموزش و

0 ±568/2و 5/18
ين تفاوت آمار

پس آز يرحله
هف 4( يادداري ي

داشت يريش چشمگ

كشور همايش همين

=005/0( يگروه
ارتب ينمره آگاه ن

يوزش اخالق به ش
ياز اخالق حرفه ا 

آموزش ينكه به ا
اخالق يطه رشد ح

آموزش اخال يق برا
ي،پرستار يه ا

____________

  يكن

م يآموزش اداره
شناخت يادگيريح 
  يعقوبي ي

ييپرتو ينمصدوم
يشناخت ي يطهح  

هور و گهدف: با ظ
يان ينل جهت تام

ينفته است. لذا ا
ييپرتو ينمصدوم 

پ ياندانشجو يخت
يي باليني تك گرو

از يكي يپرستار 
م يريس نمونه گ
مورد يب واحد ها

آنمونه ها تحت
 روش آموزش م

در سه سطح دانش
صله و يك ماه بعد
آزمون آنواي اندازه
حراف معيار مجمو
) قبل و بالفاصله بع

8/7 ،308/3± 57
آزمون يه مرحله

نمرات در مر ن
يت اما در مرحله

موع نمرات كاهش

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

 آزمون بحث گ
يانگينوم يكگراف
: آمويريگ يجه. نت

ياندانشجو گيري
رسد با توجه ي م
از ملزمات يتار

توان از روش فوق
زش، اخالق حرفه

  يتار

___________

1084  

: آموزش الكترونطه
آ يرتاث ي: بررسن
بر وب بر سطوح ين

ي: فائضه بنسندگان
م ي: اداره ها دواژه

 ،يادگيريسطوح   
مقاله: مقدمه و ه ن

مكمل يكعنوان
د استفاده قرارگرف

يآموزش اداره  ر
شناخ يادگيريوح
ها: اين كارآزمايي ش

ياننفر از دانشجو
ر تهران كه بر اساس
 انجام شد. انتخاب

انجام گرفت. ن ه
به ييپرتو يندوم

ن تاثير آموزش د
ختي قبل، بالفاص

ها با استفاده از آ 
نگين و انح: مياج

ش، فهم و كاربرد)
83 ±561/2رتيب

0/0=p(سه ين. ب
يانگينود داشت. م

داشت ياديز يود
مجم يانگينزش) م

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پس
دموگ
نشد
يادگ
نظر
پرست

يم
آموز
پرست
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
مبتن
نويس
كليد
،وب
متن
به ع
مورد
يرتاث

سطو
روش

30
شهر
بود،
دهسا

مصد
ميزان
شناخ
داده
يجنتا

(دانش
به تر

)01
وجو
صعو
آموز
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آنچه "دالورود
  "د

زمينه آموزش 
را  ياراني دست

ز روش هاي 
 مي كند به 
كه محصول و 
 كند. ضرورت 
 افزايش حس 
اس مي شود. 
ن شديم تا با 
 باليني گامي 
گزاري امتحان 

صورت  يارانت
 ازر اين دوره 

ري امتحان و 
روز  7 مدت 

امتحان پيش 
در  :يجشد. نتا

نفر به  40 
مال مثبتي به 
 عالي و خوب 
اما در بررسي 

 ضايتشنامه ر
رصد خوب و 
د را كم اعالم 
د نقشه جامع 

 ياراندست يرا
ي خالقانه در 

________

 ارشد مجازي 

يدجد ياراندست ي
بايد بداند ياريدست

الورود  يدجد ان
چشمگيري كه در ز
 آموزشي و ارزيابي

از يارانزشي دست
نمحصول را تعيي

 است بدان معني ك
ريف و تعيين مي

و همچنين ياران
ورود به دوره احسا

بر آ  ،موجود  هاي
وزش مهارت هاي

در روز برگ .داريم
نفر از دست 60د 

كت درر براي شر
 زماني بين برگزار
د. زمان كارگاه به
ي بين برگزاري ا

ي برگزار ش يارست
نفربودند كه 82 

صد آنها نگرش كام
كالس ها را ينر ا

را انتخاب كردند. ا
ليل پرسشنتايج تح

د 64ش را عالي، 
زان يادگيري خود

در سند 7 كالن 
بر يآموزش يگاهها

به عنوان روشي 
  .باشد

___________

 دوره كارشناسي
 ش كيفي 

   ،يس

يكارگاه آموزش ير
ل از ورود به دوره د

   يحاج حسن 

يارادست، ي آموزش
پيشرفت هاي چش :

رفته است فرآيند
ست. فرآيند آموز
 فرآيند آموزش م
پيامد تغيير يافته

يند آموزشي را تعر
ي براي ارتقاي دست
 بين آنان قبل از و

ايدالينهيكولوم و گ
رگاه چند روزه آمو
موزش پزشكي بر
 ثبت نام از حدود
ه به تمايل بيشتر
گر نيز در فاصله
ت نام به عمل آمد
در فاصله ي زماني
ع روز اول دوره د

انيارد كل دست
درص 72خ دادند. 

مايل به شركت در
ه متوسط و كم ر

بر اساس ن ياران،ت
شجويان اين روش
تند. هيچ يك ميز
 انطباق با راهبرد

كارگ ييري واجرا
هتري يادگيري ب

 مي تواند مطرح ب
____________

 مه 

رنامه هاي درسي
كي شيراز به روش

عباس يمكر ،ذرافكن

يتاث ي: بررسعنوان
قبل ياركه هر دست
يلي: دنويسندگان

: كارگاهها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن

پزشكي صورت گر
دگرگون ساخته ا
سنتي كه در آن

مبتني بر پ زشآمو
پيامداست كه فرآي
برگزاري دوره اي
عتماد به نفس در

ر كوريما نيز با مرو
طراحي و اجرا كار
در جهت توسعه آ

ي يارپيش دست
گرفت كه با توجه

نفر ديگ 22حدود
شروع كارگاه ثبت
تعيين گرديد و د

ي و شروع ياردست
عدادت يين بررس

پرسشنامه ها پاسخ
كارگاه داشتند و تم
عالم كردند و بقيه
ميزان رضايت دست

% از دانش4سنجي،
بقيه متوسط دانست

در :نكردند. بحث
علمي كشور بكارگي

رايالورود ب يدجد
هاي آموزشي روش

___________
_ 
  1115: كد

برنا يابي: ارزحيطه
: ارزشيابي برعنوان

دانشگاه علوم پزشك
ليال بذ :نويسندگان

 پزشكي

ر كارورزان
 ينب ي دار
 يبخش ثر
وجود  يا
الف و ب  

 كارآموزان
بدون  ياه
p( نظرات .
جلسات  ي
 يدار ين

با  يلعه ا
مطابق نظر
 يثر بخش

 ينا يبرا
خش قلب

با  يحگاه
 طبق نظر
ت گزارش

باشد.  يم
 نسبت به
 يصبحگاه

 و نقش
 ينا گيري

شت. اما در
موضوعات 

درباره  دي
ت تناسب
ساس ترس

 ين مخاطب
آنها  يتضا

 درباره اثر
اران ي دست

 كه نسبت
از گزارش

______

ع
ك
ن
ك
م
پ
د
س
آ
پ
ب
ا
م
ط
د
پ
گ
ح
ش
ت
د
ا
پ
ك
ا
م
س
ب
ن
ع
ج
ر
_
_
ك
ح
ع
د
ن

پ علوم آموزش ري

ب از نظر ارستان
بود. تفاوت معنا د
ثف و ب درباره ا
زمون مجذور كا

يها ارستانيمن ب
ظرات كارورزان و

ت گزارش صبحگا
p=000/0( داشت

ي درباره اثر بخش
تفاوت معن ران

تون، تاكنون مطا
م .هده نشده است

الف اث يمارستان
يارانحضور دست

ظر كارورزان بخ
سات گزارش صبح

باشد اما يوسط م
جلسات ي اثر بخش

يفكارآموزان ضع
ن و كارآموزان

 جلسات گزارش ص
مشاركت يزان م

يادگش آموزش و
 دنبال خواهد داش

،يارانضور دست
يادموزان اطالعات ز

جلسات يو محتوا
احس يجهرد. در نت

از يه بخش مهم
و رض يافتهكاهش

ان و كارآموزان
بدون حضور
وزان نشان دادند

ورد انتظار ام ي

___________

كشور همايش همين

يمادر ب ياراندست
بو يفرآموزان ضع

الف يها مارستان
طبق آز يبحگاه

ا نظرات كارآموزان
). نظp=0,000ت(

جلسات ي اثر بخش
دار يتالف معن

ب يمارستانن ب
يارر دستباحضو 

مت يث: در بررس
مشاه يج؛نتا يسها

ين بخش قلب ب
بدون ح يحگاه

اشد و نظب ي م
جلس ي اثر بخش

متو يزكارورزان ن 
تان ب ايمارسب ب

ك يبرا ياران دست
كارورزان يليتحص 

 سطح مباحث در
موجب كاهش 

ن و بالتبع كاهش
آنها را به يتيرضا

بدون حض يحگاه
 و بخصوص كارآم
حث قرار نگرفته و
رانده شده آنها دار

كه يان از دانشجو
هستند كا يحگاه

تالف نظر كارورزا
يارش صبحگاه

باشد. كارآمو يش م
يبه اهداف آموزش

   .يابند 

____________

  يس

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

با حضور د يحگاه
سط و از نظر كار

يمت كارورزان ب
سات گزارش صب

).اماp=0,169شت(
ت معنا دار داشت

الف درباره رستان
اخت يارانور دست

ورزان و كارآموزان
يرش صبحگاه

بحث)p=531/0(شت
موضوع جهت مقا
ورزان و كارآموزان
سات گزارش صبح

متوسط يانشجو
ب درباره رستان
يبرا يارانور دست

موزان بخش قلب
با حضور يحگاه

بودن مقطع ن
و باال بودن يارانت

ياران،حضور دست
ورزان و كارآموزان

شده و نار يانشجو
سات گزارش صبح

كه كارورزان يصص
 ندارند؛ مورد بح

با دروس گذر تري
گروه ينضطراب ا

سات گزارش صبح
شود. اخت يم تر
جلسات گزا يش

الف فاحش رستان
ب يشتركارورزان ب

يدست م يحگاه
___________
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درس يزير : برنامهطه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

صبح
متوس
نظرا
جلس
نداش

تفاوت
يمارب

حضو
كارو
گزار
نداش

ينا
كارو
جلس
دانش

يمارب
حضو
كارآم
صبح

يينپا
دست
با ح
كارو
دانش
سجل

تخص
آنها

يشتب
و اض
جلس

يشتب
بخش

يمارب
به ك
صبح
___

_ 
:كد

حيط
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 يانو دانشجو
نيز در برنامه 

الزم را  الحات
وزش پزشكي 

________

صي برآگاهي 
  1391سال ر 

  ،بهجت يروز
   ،ير

 پرستار  

تانها ترخيص 
ترين گروه از 
ص با رضايت 

 تواند يخصي م
پرستاران  يه

ه آموزشي بر 
وشها: در اين 

نفر از  135 
نجان شركت 

و به  ي گروه
گروه كنترل  
ايشان از  ياه

روع آموزش و 
 يدگرد يلكم

 از نرم افزار 
 يت يون آمار

دو گروه از  ن
تاهل  يتوضع

مرات آگاهي 
) 2/33±1/6ل(

ود كه آزمون 
 ينب ينهمچن

ون و كنترل 
گروه  ي آگاه

) تفاوت 2/35

اساتيد و يدگاه د
هايي ن اما كاستي

و اصال ييراتدن تغ
 ارشد مجازي آمو

___________

ص با رضايت شخص
شكي رفسنجان در

نور يدمج  ،يظهر
باقر يدس يدحم يد
ي،آموزش، آگاه ،

ت شايع در بيمارست
ران به عنوان بزرگت

ف بيمار از ترخيص
شخ يتثر بر رضا

آگاه يشافزا تجه
ش تاثير يك دور
 گرفت. مواد و رو
مه تجربي تعداد

رفسن يم پزشك
به صورت يموزش

يشركت كردند ول
جهت سنجش آگا
 مرحله، قبل از شر

كنندگان تك شركت
شده با استفاده 

با آزمو يزن ي آگاه
ينب يدار يوت معن

و و يليدرك تحص
نم ميانگينسه 

يانگين نمرات قبل
) بو8/39±5/5ش(
و ه )p=001/0(اد 

دو گروه آزمو ينب
00/0=p( و نمرات

2±5/4 آموزش (

وزش پزشكي، از
طلوب قرار دارد. 
ر ضرورت انجام داد

دوره كارشناسي 
 . د

____________

  يدرس ي

 آموزشي، ترخيص
ر دانشگاه علوم پزش

مظ يبافر  ،يسلطان 
يس  ،ياديمدرضا ص

ي،ص با ميل شخص
: يكي از مشكالت

ستارباشد. پر ي م
 مهمي در انصراف

از عوامل موث ياه
در ج يدگردد لذا با

 رو در اين پژوهش
قرار يمورد بررس

نيم يا دومرحله ي
 در دانشگاه علو

درجلسه آم يشانا 
ساعت ش 4 مدت 

شركت نكردند. ج 
ساخته كه در دو

آموزش، توسط ش
يآور العات جمع

مراتو ن يفراوان ع
 گرفت. نتايج: تفاو

سن، مد يكيوگراف
در بررسي مقايس
ر دوره آموزشي مي

بعد از آموزش يگاه
را نشان د دار يعن

د از آموزش در ب
00(مشاهده شد ي
) و بعد از±6/34

آمو مجازيرشد
در حد مط يباًتقر

وجود دارد كه، امر
يدر برنامه درس
ساز يخاطرنشان م

___________
_ 
  1118: كد

يزي: برنامه رحيطه
: تاثير دورهعنوان

پرستاران شاغل در
يدا: لنويسندگان

احم  ،يكاظم يدمج
: ترخيصها كليدواژه

مقاله: مقدمه: متن
با رضايت شخصي
تيم سالمت نقش
شخصي دارند. آگا
باعث كاهش آن گ
قدام نمود. از اين
آگاهي پرستاران م
يمطالعه دو گروه
پرستاران شاغل

نفر65داشتندكه
به يروش سخنران

يبرنامه ا يچدر ه
پرسشنامه محقق س

روز بعد از آ 10
شد. اطال ستفاده
SPSS16 يعو توز

قرار يسهمورد مقا
نظر مشخصات دمو
مشاهده نشد. د

كنندگان در شركت
نمرات اگ كمتر از
تفاوت مع تي آماري

نمره بعد يانگينم
يدار يرتباط معن

±1/5كنترل قبل(

 پزشكي

 ،ي مجاز

عنوان مهم
 در توسعه

 يفايصص ا
 يابيو ارز

 ينت. از ا
عناصر و  ه

كارشناسي
شيابي قرار
رزشيابي و
ن مطالعه،
س، روش

ن بندي ما
ررسي قرار
 6مشاركت

شگاه علوم
د بوده تا
 مصاحبه،
 يست. برا
از .فاده شد

ها  داده يت
ستفاده شد
يابي از نوع
 و از مدل
 به كمك
جو، روش
 و مقررات

 سيمه در
رنامه هاي
 همسويي
ف نظر در
ن محتواي
نده شغلي
عملي براي
 مستنداتي

به دست  ي
كارشناسي

ا
ت
و
د
خ
_
_
ك
ح
ع
پ
ن
م
ك
م
ب
ت
ش
ب
ا
آ
م
پ
د
ر
د
پ

ا
S

م
ن
م
ش
ك
آ
م
ا
ك

پ علوم آموزش ري

آموزش يفيت،ك

به عن ،و مؤسسات
كننده يينتع يا

و متخص آگاه ته،
يبررس يت،و اهم

است يراجتناب ناپذ
يگاو جا يفيت تا ك

ي درسي دوره ك
 شيراز مورد ارزش
پژوهش از نوع ار
 آيزنر است. در اين
شجو، روش تدريس
ين و مقررات و زم
ه درسي مورد بر

كيفي و با م روش
 دوره مجازي دانش

گيري هدفمند ونه
 از ابزار مشاهده،
ز استفاده شده اس

استف ينس و كورب
صحت و درست د
)، اسنينااطم يتل

ن مطالعه بر ارزشيا
عي استوار بوده

گيري شده است.
اد(مدرس)، دانشج
ط فيزيكي، قوانين

گانة برنام ي هشت
صوص ارزشيابي بر
نشان دهندة عدم

د اختالفارد و وجو
سجام، در تعيين
زش پزشكي و آين
رهاي اجرايي و عم
 با ذكر شواهد و م

هاييافتهو  يج نتا
دوره ك يآموزش ت

كشور همايش همين

يابيارزش ي،س

ها و مروزه دانشگاه
ها مادها و شاخص
يختشهروندان فره

نقش و ينجه به ا
ا رورتيض يشگاه

 تالش شده است
در برنامه هاي يس

ه علوم پزشكي
ه كيفي و روش پ
 خبرگي و نقّادي

ستاد(مدرس)، دانش
يط فيزيكي، قواني

گانة برنامه  هشت
ررا: اين مطالعه به

ن از دانشجويان د
 شده است. نمو

انجام گرفت.ها  ده
س و گروه متمركز

ها از روش اشتراوس
ييدتأ يبرا ينكلن
و قابل يريپذ انتقال

هاي ارزشيابي، اين
بر شرايط طبيع ي

گ آيزنر بهره ينقّاد
واردي مانند استا
بي، محتوا، محيط
عنوان مؤلفه هاي

ها در خص يافته:تايج
ي ارشد مجازي، ن
رسين در اكثر موا
ست. اين عدم انس

آموز نربردي كرد
شهود بود. راهكار

ها،  يك از مؤلفه
گيري: ن نتيجه ث و

يفيتن داد كه ك

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

درس : برنامهها دواژه
 شناسي ارشد 

مقاله: مقدمه: ام ن
نم ترينيو اساس ن
ش يتترب يزو ن ار

. با توجكننديش م
دانش يدرس هايمه

در پژوهش حاضر
برنامه درس هايفه

شگاهد مجازي دان
د. رويكرد مطالعه

ارزشيابي، مدل ل
ش مؤلفه هاي اس
شيابي، محتوا، محي
عنوان مؤلفه هاي
ته است. روش اجر

تن 8 از اساتيد و 
كي شيراز انجام

از اشباع داد ينان
يل محتواي دروس

ه يه و تحليل داده
يگوبا و ل يارر مع
ا ييدپذيري،بار، تأ

ميان انواع رويكرده
تنيگرايانه و مب ن

شيابي خبرگي و ن
 مدل، به نقد مو

ش ارزشيابيس، رو
مان بندي به ع
خته شده است. نت

سي دوره كارشناسي
 دانشجويان و مدر
 اي از موارد اس
زشي، چگونگي كار
شجويان مجازي مش
 مشكالت در هر
 شده است. بحث

نشان يقه از تحق

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كليد
كارش
متن
ترين

يداپا
نقش
برنام
رو، د
مؤلف
ارشد
گيرد
لمد

نقش
ارزش
به ع
گرفت
تن

پزشك
ياطم
تحلي
تجزي
چهار
(اعتب
در م

انسان
ارزش
اين
تدري
و ز

پرداخ
درس
نگاه
پاره
آموز
دانش
رفع
ارائه
آمده



  
 

 

 237 از 28

 يابيوب تر ارز
 يم يارتباط 

. شدن داشته با
بر لزوم  يمارب 

در  يمارك با ب
 و استفاده از 
وع مهارت ها 

________

 يشغل يترضا

  يم

 يشغل يترضا
دانشگاه  يعلم
 يتخصص ير

ت و توسعه 
قدمه و هدف: 
 جهت تحقق 

 ينقش يلبدل 
اركان ارند از 

م اهداف كالن 
صص و متعهد 

. يباشدم يلم
 يعلم يئته 

 ينر باشند. ا
بر  يرونيو ب ي

همدان  يشك
 دانشگاه علوم 

 110پژوهش 
گاه بود كه به 
د. ابزار جمع 

 يوليندال و ه
و محاسبه  ي

قرار گرفت كه 
ها:  يافتهه بود. 

 جوان تر را مطلو
يزش مهارت ها

د عملكرد پزشكان
- پزشك يارتباط

پزشك يارتباط ي
شود يم يدتأك ي

نو ينطح آموزش ا

___________

بر ر يرونيو ب ي

   ،ي صفو

علم يئته ياعضا 
بر ر يرونيو ب يرون
ع يئتعضو ه يدق

دكتر يآزاده صفو
ش، مركز مطالعا

همدان مق ي پزشك
 كوشش و تالش

يعلم يئته يضا
بعهده د يش عال

تحقق بخش اعظم
متخص يانسان روي

عل يئته ي اعضا
ينشگاهها از اعضا

مطلوب برخوردار 
يدرون يزشيل انگ

دانشگاه علوم پز 
در يليتحل- يفيص

جام گرفت. نمونه پ
دانشگ يننشكده ا

انتخاب شدند يبت
كند ،يتاسم يغل
يمطالعه مقدمات ق

ق يمورد بررس اخ)
مطلوب پرسشنامه

كمتر و يبقه كار
: آموزيريگ يجهت

بر بهبود يالحظه ا
ا يمهم مهارت ها

يمهارت ها يزش
يرشته پزشك يانو

خش در ارتقاء سط
 شود.  ي

____________

  يستدر 

يدرون يزشيل انگ
  ي

آزاده يدهس ،يصادق
ي،شغل يترضا ش،

در يزشيعوامل انگ
صاد يردكتر ام يم

آ يدهدان دكتر س
آموزش يشگرا يس
دانشگاه علوم يك
افراد به يدرون 

اشاره دارد. اعض زها
 و موسسات آموزش

. تيروندها بشمار م
يرن يتعلم و ترب د
است برعهده ياع
كه دان يگرددم سر
يشغل تيرضا ي

عوامل يرتاث يررس
يعلم يئته يضا

مطالعه توص ينر: ا
انج 1393ر سال 

هفت دا يعلم ت
نسب نوعاز  يبقه ا

شغ يتسشنامه رضا
يقرسشنامه از طر

كرانبا ي(آلفا يرون
م ياييپا يانگر. ) ب9

زن، پزشكان با سا
بحث و نت كردند.
قابل مال يرتواند تاث

با توجه به نقش م
برنامه آموز ينتدو
دانشجو يكولومكور
اثربخ يها يكتكن

يشناخته م يضرور
___________

_ 
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ي: روش هاحيطه
عوامل ير: تاثعنوان
يعلم يئته يعضا

ص ري: امنويسندگان
يزش: انگها كليدواژه

ع يرمقاله: تاث متن
علم يئته يعضا

همد يعلوم پزشك
سدر يزيبرنامه ر

آموزش علوم پزشك
يلبه تما يزشنگ

يازارضاء ن ياهداف
كه در دانشگاهها

سازمانه ينا يساس
وليددانشگاهها كه ت

اجتما يبه ارزشها
يسم يمهم زمان ين

يو دارا يزهبا انگ
مطالعه به هدف بر

اعض يشغل يترضا
. روش كايپردازدم

همدان در يپزشك
يئته يفر از اعضان

طبق- يروش تصادف
داده ها پرس يآور

پر ينا ياييبود. پا
در يهمسان يبضر
90حاصله ( يبضر

 پزشكي

روه قبل از
يجهث ونت

با  توان يم
 كاست كه
 باليني و

______

ر عملكرد

 يمحمد عل

 ده

نقش  يمار
 يها ينههز

از  يتشكا
ش مهارت
تان انجام

بر  1392
ستان انجام

در  يصادف
عملكرد .ند
قرار  يابيز

ستفاده از
ه و كنترل
 يه آموزش

چوب ارائه
دو  .بود يج
قرار  يابيز

 استفاده از
 يدار تلق

مداخله و  
با هم  ير

نمره  نگين
0/0  =p .(

آنها رابطه
د پزشكان

ز
ك
ت
ب
ت
ك
ت
ض
_
_
ك
ح
ع
ا
ن
ك
م
ا
ع
ب
آ
ا
ا
ك
ا
د
ب
ا
ب
م
ر
م
پ
ن
ر
آ
ب

ض
ض

پ علوم آموزش ري

دو گر ينب يز طرف
وجود نداشت. بحث

است كه م يشكل
ك يزانشان از م آن

ي بهتر حاكميت

___________

هاي ارتباطي بر 
لرستان  يم پزشك

م  ،يخاطره عنبر

پزشك خانواد  ،رد
يرتباط پزشك با ب

ه ي،ت روانشناخت
ش يپزشكان و حت

آموزش يرتاث يرس
استان لرست وادهان

در سال يخله ا
لرس ي علوم پزشك

ن لرستان بطور تص
نفر) قرار گرفتن 3

آنها مورد ارز ران
 ). در ابتدا با اس

ر دو گروه مداخلهه
 مداخله در كارگاه

. چهارچكردندت
يكمبر - يكالگر ي

 مجددا مورد ارز
و با spss-18فزار

05/0<p يمعن
ي عملكرد گروهها

تفاوت معنادار ي
يانم يله آموزشخ

00كنترل داشت(
كان با عملكرد آ

عملكرد يمارانب ه

كشور همايش همين

) از)p=322/0(داد 
و يدار يوت معن

ضايت شخصي مش
بر آگاهي ايش يراث
اجراي يراهكارها 

 باشد.  ماران

____________

  يسر

 آموزش مهارت
ل در دانشگاه علوم

 ،يزهره نقو  ،يساك

عملكر  ،يارتباط ي
تعامل و ار يچگونگ

اثرات يمار،ب يند
پ ينيبال يت، كفا

طالعه بمنظور برر
لكرد پزشكان خا

مطالعه مداخ ين ا
 شاغل در دانشگاه

ده شاغل در استان
8( نفر) و كنترل 

يماراز ب يرسشگر
از هر پزشك مار

عملكرد پزشكان ه
رفت. سپس گروه

شركت يارتباط ي
ي در قالب راهنما
عملكرد دو گروه
ا استفاده از نرم اف

شدند و يبررس 
نمره يانگينم سه

يم مداخله آموزش
pپس از مدا ي) ول

با گروه ك يمعنادار
پزشك ر سابقه كا
يكهبطور ،د داشت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

را نشان ند داري ي
تفاو يچه يزخله ن

: ترخيص بارضي
زش پرستاران و تا

از يكي تواند يم
يمب يشترب يتمندي

___________

1126  

تدر ي: روش هاطه
: بررسي تاثيرن

كان خانواده شاغل
رش س: كوسندگان

    ك

ي: مهارت هاها دواژه
مقاله: مقدمه: چگ ن
من يتدر رضا ير
درمان، يجنتا ي،ان

مط ينكان دارد. ا
بر عمل يارتباط ي

ت. روش مطالعه:
پزشكان خانواده ي

شك خانوادپز 77
39( روه مداخله

پر يقاز طر انك
يماب 4ت (تعداد 

و روا، ع ياشنامه پا
د سنجش قرار گر
ي روزه مهارت ها

كارگاه ينلب در ا
 بعد از آموزش ع

حاصله با جيت. نتا
،t test يون ها

يسها: مقا يافته. يد
رل قبل از انجام

p=  323/0شتند (

ه مداخله تفاوت مع
جنس، سن و ن

وس معنادار وجود

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

معني
مداخ
گيري
آموز

ينا
يرضا

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس
يكدر

كليد
متن
موثر
درما
پزشك

يها
گرفت

يرو
شد.
دوگر
پزشك
گرفت
پرسش
مورد
دو

مطال
ماه

گرفت
آزمو

رديگ
كنتر
نداش
گروه

يانم
معكو
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 يادعلمي،المپ 

ز عوامل تاثير 
ي تواند ميزان 

 يين هدف تع
شركت  يانجو

 1392ر سال 
 يفيعات توص

شركت  يانجو
 ي علوم پزشك

دل كل حجم 
. با عنايت به 
طالعه شركت 
ژوهش جهت 

PSS  استفاده
و  يانسوار يز
 ياندانشجو ي

  از دانشجويان
%) 4/28( يك

رشته  ريت،
رات به دست 
مطالعه عبارت 

، 12از  07/7 
 يزش، انگ6از  

، 20از  83/11
مستقل  ين ت
مطالعه و  يها
دختر و پسر  
بطور  يريگ ه

ها  ختلف سبك
در  ياديز ير

 يكيع الكترون

________

 يآموزش يها

   ني

يلي،تحص يتق

ي مطالعه يكي از
ك مطالعه فرد مي
د. اين پژوهش با

انشجد يليتحص 
در يپزشك علوم ن

ش از نوع مطالع
و در جامعه دانشج

در دانشگاه ييو
. حجم نمونه معاد
شماري بوده است

نفر در مط 278داد 
ر گرفت. در اين پژ

SHIمطالعه  يتها

يمستقل، آنال يي ت
يسن يانگينها م فته
%)3/40بود. ( 24
رشته پزشك يو
ريرشته مد ي

بودند. نمر كيزش
م ي به عادت ها

يزيكيف يط، شرا1
97/3 يبردار شت

3، امتحانات 8از  4
. آزمون90از  1/56

مربوط به عادت ه
يانمطالعه دانشجو

176/0=p(يجه. نت
مخ يروش ها ينب
يعامل مطالعه تاث 

كه از منابع اني
 كرده بودند. 

___________

برنامه ه يتمطلوب

ينحس يمحمدعلر 
ت مطالعه، موفق

  يزشك

و هدف عادت ها 
حصيلي است. سبك
حت تاثير قرار دهد

يتطالعه و موفق
ياندانشجو يعلم 

پژوهش ين روش ا
و يبه روش مقطع

دانشجو يادالمپ ن
.انجام گرفت 139
از نوع تمام ش يري

پرسشنامه ها، تعد
قرار يلو تحل يهجز

ز پرسشنامه عادت
ده ها از آزمونهاي

يافتاستفاده شد.  ن
4/4±36/2 يادالمپ

%) دانشجو5/65 (
ي%) دانشجو2/

%) دندانپز1/0 و (
مربوط يحوزه ها

10از  7زمان  يند
يادداش، 16از  6/9
42/4، حافظه 12 
13و نمره كل  6 

مر يرات حوزه ها
نمره كل عادات م 

6( وجود ندارد ي
ب يه تفاوت چندان

يكننشد. ل يدهد
ياست و دانشجو

د موفق تر عمل ك
____________

  يدرس ي

سطح م يا يسهقا

دكتر  ،زاده يهكوهپا
عادت :ها كليدواژه
علوم پز ياندانشجو

ينهمقاله: زم متن
گذار در موفقيت تح
يادگيري وي را تح

مط يرابطه عادتها
يادكننده در المپ

نجام شده است.
است كه ب يليتحل

ينكننده در پنجم
92كرمان در سال 
يرجامعه و نمونه گ

عدم تحويل همه پ
و داده ها مورد تج

ها ا گردآوري داده
داد يل. در تحلشد

يرسونپ يهمبستگ
شركت كننده در ا
پسر و بوده و

/2( يراپزشكي،پ
%)6/3(يداروساز

ح يكآمده به تفك
بن يمبودند از: تقس

61خواندن  ييتوانا
از 55/8 يادگيري
از 65/3 تندرستي

نمر يننشان داد ب
يانگينم ينهمچن

دار يختالف معن
مطالعه يندر ا يكل

و عادات مطالعه د
داشته ا يتموفق

ستفاده كرده بودند
___________

_ 
  1149: كد

يزي: برنامه رحيطه
مق ي: بررسعنوان

 پزشكي

شغل  يته
M28,48،  

 S4,26 به (
 يمولفه ها

 ارتباط با
M18,62،  

را كسب 
 گام به گام

شغل و  ت
 يشحقوق پ

0=p(ين، ا 
نمودند  ين

فه فوق به
شغل  يته

دارند  يشغل
 يتها رضا

رار گرفتن
 يافتيق در

 يو معن يم
 يت تئور

عامل  يك
 يريلوگج

داد حقوق
 ينيب يشپ

حاصل از 
 يتماه ت

 يگاه به جا
ورت دارد

حقوق  ين
 يخط مش

______

 يليتحص
علوم  يانو

 يلجلسيد

ك
ك
د
م
گ
ي
ر
ك
ا
ت
ك
ك
ج
ع
و
گ
ش
ه
ش
پ
پ
د
آ
ب
ت
ي
ت
ن
ه
ا
ك
و
م
ا

_
_
ك
ح
ع

پ علوم آموزش ري

ماه يدرون يزشگ
=M( يارتقاءشغل

M=18,94، SD=

 كسب كردند. از م
2،  SD= 6,43،(

=M و حقوق (

يانگينم ينكمتر
با روش گ يرهمتغ
يتماه ي،درون ش
حق يروني،ب يزشنگ
/028(بودند  يغل
ييرا تب يشغل يتا

سه مولفه يده برا
: ماهيريگ يجهنت

ارتقاء شغ ينها برا
از آنه يعلم يئت
مورد توجه قر زان

از حقوق يتينارضا
يموق ارتباط مستق

ت كه با مفروضات
يهرزبرگ حقوق
يتيب آن از نارضا

نشان د يجنتا شود
يپ ينسوم يء شغل

يجاست. نتا يلم
يترا به اهم يوزش
و توجه يا رفه

ضرو ين. همچن
يينحوه تع ي مش

اصالح خ ينه در زم

___________

يتالعه و موفق
دانشجو يعلم د

دكترس ،ن احمدي

كشور همايش همين

انگ ياز مولفه ها
ي)، فرصتها4,43

=وجه قرار گرفتن (

را يانگينم ينمتر
M=8,26( يرست

2،  SD= 5,35(
و ك يشترينب ب

چند م يون رگرس
يزشانگ يولفه ها

انگ ايو از مولفه ه 
شغ يتدار رضا ين
رضا يانس% وار51 
داستاندارد ش يتا

. بود. بحث و ن20
كه آ ييو فرصتها

يه يدند كه اعضا
يزمربوط به م يت
ن يشترينبود. ب ي
بود كه حقو ينجه ا
داشت يدرون زشي

ندارد. از نظر ه
ت كه سطح مطلوب

يشنم يشغل يتضا
ارتقاء ي و فرصتها

عل يئته ياعضا 
آمو يرانتوجه مد

حر يشترارتقاءب ي
يدمعطوف نما ي

خط ينتدو يان
الزم را يداتتمه
 . ند

____________

  يسر

مطا يطه عادتها
يادكننده در المپ

1  

دكتر سليمان ،يمتن

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نشان داد كه ا ج
M29,14،  SD=3
S6,36و مورد تو (
و كم ترينيشب ب

سرپر يرونيب زش
M=27,30كاران (

S4,70يب) به ترت
آزمون يجدند. تنا

ن داد كه از مو
يارتقاءشغل يصتها
يمعن يكننده ها ي

يهمرفته مولفه رو
بت يزان). م51.=2

0. و 27.، 45 ب
و يعلم هيئت يا

بود يعوامل ينمتر
رضا ينتند. كمتر

يآموزش انيرط مد
جالب توج يجه نت
يزبا عوامل انگ ي

ن يبرگ همخوان
است يرونيب زشي
موجب رض يول ند

شغل يت از ماه
يشغل يتده رضا

ت يتواندمطالعه م
يفرصتها يجادل، ا

يعلم يئته يا
وليو مت ستگزاران

ت يعلم يئته يا
يانديشندمربوطه ب ي

___________

1138  

تدر يها : روشطه
رابطه ي: بررسن

شركت ك يانشجو
392در سال  يك

ترانه تهمت: سندگان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يجنتا
)M=

D=

يبترت
يزانگ

همك
D=

نمود
نشان
فرص

ينيب
سه

)R2
يبترت

اعضا
مهمت
داشت

توسط
بود.
يدار

هرزب
يزانگ
يكنم

پس
كنند

ينا
شغل
اعضا

ياسس
اعضا
يها

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
دانش
پزشك
نويس



  
 

 

 237 از 30

نخست، گروه 
را كسب  1,9

 يجنتا ،خالت
 يمحتوا يز ن

 يشه (با افزا
بود.  يآموزش 

 يارتقا ،شگاه
سخ گويي به 

ر تر موث مانجا
برنامه  يتطلوب
 ينفعانذ دگاه
تواند  ين)، م
پاسخ  يراستا
بهبود  يپزشك

 يانگراخالت ب
 ي دندانپزشك

موجود بوده  
 رنامهب يابيزش

استمرار  ،امعه
 يدگاه ها تاك

________

آن بر افت  ر
 ينهرستان قا

  يليفت تحص

 دانشگاه ها و 
 يژهو يتش اهم
 ياتيح يار بس

 ينست لذا، ا
آن بر  يرو تأث 

مت شهرستان 
مطالعه  يك 

مركز  يانشجو
ند انجام شد. 

در سال  يتطلوب
92تا  1,58 ينب 

سال و انجام مدا
اهداف و يتطلوب
جامعه يازبه ن ي
يگروه ها يمام

دانش يرسالت ها 
پاس يشمنظور افزا

جهت ا يالنلتحص
سطح مط يابي ارز
يدجامعه از د هاي

و دانش آموختگان
آموزش در ر يفيك

در دانشكده دندانپ
ي پس از انجام مد
 و تالش دانشكده

يها ي رفع كاست
نجام و استمرار ارز

جا يازبه ن يشترب 
در دانشگ زسنجي

___________

يرو تأث يي دانشجو
سالمت شه يش عال

اف يي،الت دانشجو
ن امروز با گسترش

آموزش يفيترد ك
از موضوعات ييجو
آموزش مطرح ا ت

ييدانشجو شكالت
سالم يموزش عال

پژوهش ينا :كار
نفر از دانش 60 

داشته ا يلي تحص

سطح مط يابير ارز
يازيامت يآموزش

با گذشت دو س ه
 بهبود سطح مط

ييدر پاسخگو يش
) در تم2,75تا  1
يناز مهمتر ي

ي آموزشي به م
فارغ ال يسطح علم

باشد. يخود م ده
يازبه ن ييپاسخگو

و ياندانشجو ي،م
سطح ك يت ارتقا

. دآورد ي فراهم م
نامه هاي آموزشي
خالت انجام شده

نقاط ضعف و يي
وجه به ضرورت ان

ييمنظور پاسخگو
يان يهدهنده بر پا

____________

  يستدر 

سائل و مشكالت
موسسه آموزش ان

 دشتگرد 

مشكال يلي،تحص ت
در جهان : و هدف

بحث در مور ي عال
 و مشكالت دانشج

يفيت در مقوله ك
شكمسائل و م يينع

موسسه آم يانشجو
ه است. روش ك

ياست، كه رو 
كه افت ينمت قا

در يكهبود. به طور
يازده گانه آ يها

يكهنمودند در حال
از يپژوهش حاك

وزشآم يبرنامه ها
81, ينب يازيمت

يكينتيجه گيري: 
برنامه هاي يفيتك

س يجامعه و ارتقا
يندآ يشغل يفوظا
در پ يآموزش يها

علم ياته ي(اعضا
جهت يفرصت كاف

به جامعه را ييگو
بر يتسطح مطلوب

مداخ يگذار يرتاث
يهمدان در شناسا

با تو ينهمچن.ست
به م يآموزش يها

مداخالت بهبود د
 گردد.  يم

___________
_ 
  1166: كد

ي: روش هاحيطه
مس ي: بررسعنوان
يادانشجو لييتحص

  1393در سال

د ي: علنويسندگان
يشرفت: پها كليدواژه

مقاله: مقدمه متن
موسسات آموزش

و مسائل يافته ي
آن يرست كه تاث

مطالعه با هدف تع
دانش يليفت تحص

انجام گرفته ينقا
يليتحل -يفيتوص

سالم يآموزش عال

 پزشكي

محسن   ،ي

دانشكده 

 يها برنامه
ي آموزشي

به نظر  ي
با تأثير  يش

آموزشي و
 حاضر به
مورد اجرا 

جامعه از  ي
و دانش 
و روش ها:
 يم پزشك

 مستندات
 يست اجرا

 يينعد و ت
به كمك  

ها به كمك
، استخراج

. هر يدگرد
 مطلوب و

 ينكها يرا
 يعدد ياز
 32/2تا  1

شد. پس از
ت دو سال،
ا تعيين و

در  ي بررس
مورد اجرا 

 ي،علم ات
لوب نشان

 يك يجرا
ت دو سال

 يت مطلوب
رت گرفته

ب
ه
ن
پ
ب
ا
ن
ك
ج
و
ه
)
ف
گ
س
ت
ه
ا
ه
م
م
_
_
ك
ح
ع
ت
د
ن
ك
م
م
ا
ا
م
ا
ق
ت
آ
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يآزاده صفو يده

 موزش پاسخگو،

ييرت پاسخگو
 توجه به نيازهاي

يهيم سالمت بد
يهر برنامه آموزش ي

متد آ وزشي،م آ
پژوهش ،ن راستا
يآموزش يمه ها

يازهايآنها با ن يش
ياندانشجو ي،م

اخته است. مواد و
دانشگاه علوم يك

شاهده، و بررسي
د. در سال نخست
 از وضعيت موجود

يآموزش يمه ها
مالك ها يابيس ارز

اطالعات، يمع آور
نشانگر شروع گ 
سبتا مطلوب،ن ،ب
بود. بر 3،2،1 يم
يشوند، امت يابيز

67/1(نامطلوب)، 
 مطابقت داده شد
ه و بعد از گذشت

مورد اجرا يموزش
حاصله از ب يج: نتا

يآموزش يمه ها
ياه ي(اعضا نفعان
نسبتا مطل ياب و

نامه ريزي و اج
مود. بعد از گذشت

سطح يسهظور مقا
سبي مداخالت صور

كشور همايش همين

آموزش پاسخگو
يس ،يصوف ييرضا

آ ي،آموزش يها

ضرور  و اهداف:
جامعه در كنار 
پيامدهاي نظا ي

يسخ به جامعه برا
محتواي ،(اهداف 

در همين .شود مي
برنام يتطح مطلوب
يآموزش ي و محتوا

علم ياته يعضا
پردا يگروه آموزش

انشكده دندانپزشك
. از پرسشنامه، مش
ش استفاده گرديد

به منظور آگاهي 
برنا يف و محتوا

. سپسيرفترت پذ
پس از جم .ام شد

يعنيبخش آن  
نامطلوب يفيطح ك

يكم يازامت يدارا 
ارز يفي صورت ك

66/1تا  1 يف ط
(مطلوب) 3تا  2

بهبود دهنده الت
آم يت برنامه ها

مل آمد. يافته ها:
برنام يتطح مطلوب

ينذ يدگاهرا از د ي
موختگان) نامطلوب

برن يري،گ يمصم
نم يم يدده را تاك
به منظ يش بعد
نس شيربخيانگر اث

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

بر آ يدد اجرا با تاك
: لقمان رسندگان

   ند

: برنامه هها دواژه
 نپزشكي 

مقاله: مقدمه ن
يازهايبه ن يزش

يشجويان در ارتقا
پاس ي. استراتژسد

يكولومجزاء كور
حانات) عملياتي مي

سط يا يسهمقا يس
ظر انطباق اهداف

(اع ينفعانذ گاه
گ زدهياختگان) در 

هش حاضر در د
دان صورت گرفت.

عنوان ابزار پژوهش
يهاول يهش، بررس
اهداف يتح مطلوب

صور» مالك« سري
انجا» نشانگر« يد
ينتر ياز جزئ ج

سه سط يگر دارا
يب سطح به ترت

به يروه اموزش
ك و حوزه آنها با

/33بتا مطلوب)، 
خالمدا يكسري ي

ددا سطح مطلوبيت
سي مقايسه اي بعم
ل اول پژوهش، سط

يآموزش يگروه ها
و دانش آم يانشجو
و ضرورت تص اد

خالت بهبود دهند
حاصل از پژوهش ج

بي يمه هاي آموزش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مورد
نويس
دالبن
كليد
دندا

تنم
آموز
دانش

يرسم
بر اج
امتح
بررس
از نظ

يدگد
آموخ
پژوه
همد
به ع
پژوه
سطح
يكس
تعدا
يجنتا

نشانگ
هر

هرگر
مالك
(نسب
اجرا
مجد
بررس
سال
در گ
دانش

يدام
مداخ

يجنتا
برنام



  
 

 

 237 از 31

 14رفتند كه 
آموز اطفال و 
پرسشنامه اي 
ن قرار گرفت 

هفت  ويه حا
گزارش ن در 

العات بدست 
ورد تجزيه و 
ست آمده از 
 كارآموزان به 
ش صبحگاهي 
خلي وضعيت 
وزان دربخش 
ن آنرا مطلوب 
 كارآموزان و 
ران به ترتيب 
زان به ترتيب 
شانگر وضعيت 
تياز در هردو 
ت مسئوالن 

% و 8طفال با 
امناسب بودن 
 معيار بدست 

و 1/99±10/1
و  4±45/74

حث و نتيجه 
عيت آموزشي 
ي بين بخشي 
 قابل مالحظه 
ب و همچنين 
ت بوده و مي 

 . .ر گيرد

________

اورژانس به  
 يها يطر مح

ورد بررسي قرار گر
نفر كارآ 22و  13

 آوري اطالعات پ
 نظر صاحب نظران

پرسشنامه،ييد شد
 آموزشي فراگيران
ز جمع آوري اطال
طالعات،داده ها مو
فته ها:نتايج بدس

و اطفال لي داخ
% به گزارش64و% 6

وزان در بخش داخ
وب دانستند و كارو
سبت به كارآموزان
رش صبحگاهي

 نحوه بررسي بيمار
كارآموزان و كارورز

% دادند كه نش90 
باشد وكمترين امت

شركتمربوط به 
تيب در بخش اط

% نشان دهنده نا 
ميانگين و انحراف

5ل به ترتيب 
90/47 و اطفال 

شاهده نگرديد. بحم
خش فراگيران وضع
تند ولي تفاوتهاي
 صبحگاهي تنوع

چون نظم و ترتيب
ي بسيار بااهميت
يزان آموزشي قرار
___________

يها يتوقعدر م
آنان در كردن يرگ

social med  

مو رارخودار بودند 
3 ،اطفال داخلي و

 شدند، ابزار جمع
كه روايي آن مورد
 مورد بررسي و تأ
 رابطه با فعاليت

بعد از،ي شده بود
اده ها و ورود اط
 قرار گرفتند. ياف
ي دهد دربخش
65% و كارورزان با 

شان ميدهد كارآمو
يطه را بيشترمطلو
ن امتياز بهتري نس
ش اطفال در گزار
 امتياز مربوط به
در بخش داخلي ك

% و89در هفته با 
 ساير موارد مي ب
 و كارورزان م
ت آمده كه به تر

7% و 27داخلي با 
با م ،حيطه مي باشد

داخلي و اطفا ز
خليوكارورز دا

فاوت معني دار م
ينكه در هر دو بخ
ي را مطلوب دانست
رگزاري گزارشات
ذا موضوعاتي همچ
 گزارش صبحگاهي
جه خاص برنامه ر

____________

  يكترون

د يعمل يمهارتها
درگ يقازطر "ياز
iaاستفاده از  با ك

ماژور از آموزش بر
نفر كارورز د 11و

داخلي شامل مي
خود ساخته بود ك

/. آن83وپايايي با
آيتم بود كه در

صبحگاهي طراحي
آمده وكدبندي دا
تحليل توصيفي

متيازات نشان مي
%61% و 70ترتيب

متياز دادند كه نش
آموزشي در آن حي
طفال نيز با دادن

در بخش،تنددانس
ترينكارورزان بيش

% و د82% و 88با
به تعداد جلسات د
مطلوب نسبت به
گروه كارآموزان

آزمايشگاهي بدست
% و در بخش د18

آموزشي در اين حي
وآمده بين كارآم

و 30/56±72/67
تف 67/41±90/40

گيري:با توجه به اي
گزارش صبحگاهي

شيوه بر دهباعث ش
شد لذي داشته با

مديريت جلسات
بايستي اين امر توج
___________

_ 
  1189: كد

: آموزش الكتحيطه
: آموزش مهعنوان

داروسا"ياندانشجو
يكالكترون يادگيري

 پزشكي

مشكالت  ت
اطالعات،  
 يلو تحل ه

با  شخصي
دارد. با  د

ستفاده از
 يارحراف مع
با  شخصي
 ير و در سا

)، برخورد
 - ي اقتصاد

 يجهند. نتد
 ي،زش عال

هستند  ي
 ين شناخت

ل موثر در
 بود. و در

در  ييبسزا

______

حگاهي از
 و اطفال

 يبافر  ،ريان

  باليني،

ردي ترين
م در جهت
ي برگزاري
ت در صدد
دف از اين
 از ديدگاه
شگاه علوم
يفي كليه
 دو بخش

م
و
د
خ
و
آ
ص
آ
ت
ا
ت
ا
آ
ا
د
ك
ب
ب
م
گ
آ
8
آ
آ

7
گ
گ
ب
ا
م
ب

_
_
ك
ح
ع
د
ي

پ علوم آموزش ري

يستچك ل يمه
يس از جمع آور

sp14 يهمورد تجز
ش – يبعد عاطف ن

وجود يدار يمعن
اس ،يشكالت مون

و انحر 50 يانگينم
ش – ير بعد عاطف

كالت را داشتند و
درصد) 81/34
درصد)13/20

درصد) بود 63/14
آموز يستمس يصل

يخاص ين شناخت
روان يها  يبآس

عوامل يگرها و د
خواهد يانجوانش
ب يرتواند تاث يم ي

___________

در گزارش صبح ي
خش هاي داخلي

دكتر عباسعلي نور

آموزش بحگاهي،

هي يكي از كاربر
است و اولين قدم
خت وضعيت فعلي
قاط ضعف و قوت

.هدگيردي انجام
هيزارش صبحگا

خلي و اطفال دانش
ين مطالعه توصي

در 90- 91صيلي

كشور همايش همين

ها، از پرسشنام ده
ود استفاده شد. پس

ss يرم افزار آمار

يننشان داد، ب يج
م يرابطه  يانجو
تست مش يابيز

مT ي  صورت نمره
در يانكه دانشجو

مشك يشترينصد) ب
(دگيخانوا يبرت

( يليصد) تحص
3( يصد) و ارتباط

ه عنوان جزء اصل
و روان يكدموگراف
بروز آ و يلي تحص
ه يژگيو ين به ا

دا يليملكرد تحص
يشخص -يد عاطف

داشته باشد.  يان
____________

  يسر

ينيت آموزش بال
كارورزان در بخ 

  زنجان 

د  ،يده مظلوم زاده

گزارش صب ،خلي

گزارشات صبحگاه
يني در سطح دنيا

شناخ،شيوه آموزش
شد تا با شناخت نق
امه ريزان آموزشي
ت آموزش در گز
 در بخش هاي دا

در اي :ش بررسي
مه دوم سال تحص

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ددا يت جمع آور
بو يسئوال 76كه ي

ر ها با استفاده از ن
ينتا :يج گرفت. نتا

دانشج يلي تحص
فاده از فرم ارز

به يآمار يها خص
ك يدمشخص گرد

درص 40/71( گين
د مشكالت به تر

درص80/20اسب (
درص16/ 6(  يطي
به ياندانشجو :ي
د يها يژگيو ي

از شكست گيري
توجه نمودن مند
و عم يادگيري ند
توجه به بعد يانم

يدانشجو يلي تحص
___________

1171  

تدر ي: روش هاطه
: بررسي وضعيتن

گاه كارآموزان و
شگاه علوم پزشكي

: دكتر سعيسندگان
   ين

داخ،: اطفالها دواژه
 عيت مطلوب 

گ مقاله: مقدمه: ن
ه هاي آموزش بالي
اي كيفيت اين ش
 گزارشات مي باش
الح آن توسط برنا

لعه بررسي وضعيت
موزان و كارورزان
كي زنجان روش
گيراني كه در نيم

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

جهت
يمون
داده
قرار
افت
استف
شاخ
10
يانگم

ابعاد
نامنا
يطمح
يريگ

يدارا
يشگپ
يازمن

ينفرا
ينا

افت
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
ديدگ
دانش
نويس
آربون
كليد
وضع
متن
يوش

ارتقا
اين
اصال
مطال
كارآم
پزشك
فراگي
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و انحراف  ين
 26: (يب بترت

  آزمون آماري
 000/0ه شد(

ر  يكه اجتماع
: يينها يريگ 

 مورد و اعالم 
كردن  يردرگ

 روش موثردر 
 كرد. 

________

نهان از نگاه 

  ،يساغر فاطم

 ياندانشجو  ،

درنظام  يرانگ
وعوامل  يست

 ياندانشجو ي
توانند  ين م

/  يط حرفه ا
 ي و ارزش ها
 يبه برنامه ها

بلكه در ،وسط
 ياه هاگيدد ن

 يان مطرح م
 يعده ا،يماع
 ينا يدگاهيد
پنهان از نگاه  
 يطهدرسه ح 
اجرا ،يطراح "

از نوع  يمقطع
 يش سرشمار

)  يسوال 34 (
 يمساو r% و

ميانگي )07/17 ± 
ه مداخله و شاهد
آ بود. كه براساس

مشاهده يدار يعن
ها استفاده از شبك

يجهالم كردند. ن
رات باالتر در گروه

با د يتوان ها م
بعنوان بك يماع

استفاده ك يس نظر
___________

پن ي برنامه درس

س  ،پور يزداني يدعل

ياددهي يادگيري 

 شده توسط فراگ
يآشكار ن يدرس ي

يزدريادگيرينهان ن
پنهان يدرس يها
روابط راگيران،ف ي
مهارت ها، دانش 

ثردارد. لذا توجه ب
ومتو ييابتدا يليص
يانم يندرا .دارد 

پنها ي برنامه درس
بر عوامل اجتم ي
د يندارند. باچن د

ير در برنامه درس
يكبه تفك يالنگ

"يآموزش يط مح

مطالعه م يندر ا:ها
بروش يداروساز 

العات پرسشنامه
CVI &90 يباال

14/1و  51/16 
ر گروهد يانيپا بي
78/1 ± 21/14(

مستقل )تفاوت مع
درصد.نمونه ه ,94
موثر اعال ياربس ي

ن نمريانگيجه به م
درصد نمونه 9
از شبكه اجتم يق
و دروس يعمل يها

____________

  يدرس ي

عوامل موثر در 
  يز

محمد  ،يرحجتيم 

 ،پنهان يه درس

تجارب كسب :ه
يدود به برنامه ها

پن يدرس يها رنامه
برنامه ه .دارند ي
يبر رفتار عاطف يم

ي،اجتماع يسازگار
با ثبات اث يفتارها

نها در مقاطع تحص
ييبسزا يتاهم ي

امل شكل دهنده
يزيكي،تعداديف ط

يدتاك يمتون درس
عوامل موثر يينتع 

گ يعلوم پزشك اه
و يزيكيف ،محيط

ست. مواد وروش ه
يدانشجو  60؛ 

اطال يزار جمع آور
CVR&ق ساخته( 

± 14/1: (يبترت

يابنمره ارزش يارمع
8و  60/16 ± 2/

تست م ي(آزمون ت
P≥ .( 3 همچنين

يادگيري يند درفرا
با توج،يرسدبنظر م

0 يباال يترضا
ياز طر ياندانشجو
مهارت ه يادگيري

___________
_ 
  1191: كد

يزي: برنامه رحيطه
يي: شناساعنوان

داروسا ياندانشجو
يه: انسنويسندگان

   ،يموسو يساق

: برنامهها كليدواژه
  يداروساز

مقاله: مقدمه متن
صرفا محد يآموزش

در قالب بر يگريد
ينقش قابل توجه

يرمسقيوغ يممستق
آنان، س يفرد ينب

رف يجادوا يجتماع
پنهان نه تن يدرس

يعرصه آموزش عال
درباره عو يمختلف
يطبرمح يبرخ.باشد

كتاب ها و م يزبرن
"مطالعه با هدف 

ادانشگ ياندانشجو
ي،اجتماع يطمح"

شده اس يابيوارزش
يليتحل يفيتوص

شركت نمودند. ابز
محقق يايو پا روا

 پزشكي

ساغر   ،ور

  ،كردن يرگ

 يافتهوسعه
قابل  يزش

 يصت ها
به  يابيست

 ين. ايكند
 ها، يتسا ب
 يناز ا .اند ه
 يمبتن ير

 يرتاث عيين
 ي اجتماع
 "اورژانس

سر  يقطر
گروه  ر دو

 به منظور
سن ومعدل

آموزش  يه
استفاده از 

عالقه  سا
. اجرا يدرد

 يروه ؛ برا
 يط در مح

در  يد اسات
آموخته ها
ك بگذارند.
 يط پابه پا

 يندفرا ي
بطور  سان،
گروه  يان

 استفاده از
 Chiمون

ورد سب م
سن  يارمع

و  59/21
و شاهد به

ت
م
/
)

P

ا
ب
ر
د
ي

_
_
ك
ح
ع
د
ن
س
ك
د
م
آ
د
ن
م
ب
ا
د
ع
م
ب
ن
م
د
"

و
ت
ش
ر

پ علوم آموزش ري

پو يزداني يمدعل
 

درگ  ،ياجتماع يا

تو يبخش يكيترون
آموز يطمح يك

فرص يجادروش باا
مناسب، دس يتعامل

يرا فراهم م يريگ
از وب يديسل جد
قرار گرفته ينترنت
كه ساختار يجتماع
عت "با هدف يه ا

 استفاده از شبكه
يها يت درموقع

ازط يمطالعه تجرب
در يبطور تصادف

) شركت نمودند.
د مطالعه ازنظر سن

يهمطالعه ارا ينر ا
ا يلم،ف يهارا ي،نران
كه براساcase/  ه

گر يهارا يانيلسه پا
هردو گر يبرا يمل
شدن آنها يرگ 

و. گروه مداخله
آ يشبكه اجتماع

ورژانس به اشتراك
طرح سواالت مرتبط

يدوره اجرا يان
يكس االتيوه با سو

از دانشجو ينج
SPS16 ثبت و با

Kolmogrov؛ آزم
مناس يآمار ي ها

و انحراف م انگين
± 93/1( يبترت

 دو گروه مداخله و

كشور همايش همين

محمد  ،يرحجتيم 
 ،يموسو يساق  ،ي
شبكه ها  ،يهاول ي
  

الكتر يادگيريروزه 
يجادا يبرا ي،شك
ينمحور است. ا 
تع يفضاها يران،گ

ادگي يها يدقق با
بعنوان نس يجتماع

ينا ين شبكه جهان
ستفاده از شبكه اجت

مطالعه ،دارد يگان
با يداروساز يان

آنان يهارت عمل
م يندرا :روش ها

ب يداروساز يجو
نفر) 38(هدروه شا

دو گروه مورد ين
قرار گرفتند. در 

(سخنيبيوش ترك
يهبه انضمام اراخ) 

دو جلس يخاب و ط
وعم ينظر يس ها

social me يبرا
استفاده شد. يكن

يقتوانستند ازطر
او يها يت با موقع

باطر يد وهمكار و
يدر پا  داشتند.

هر دو گرو يبرا ي
نظرسن ين همچن

SSده ها در برنامه

v Smirniv يه ا

ستقل و شاخص
يام :تايج گرفت. ن

 مداخله وشاهد بت
معدل در د يانگين

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يه: انسسندگان
يخرداد يدحم ،يم

ي: كمك هاها دواژه
يداروساز يانشجو

امر :مقاله: مقدمه ن
رصه آموزش پزش

يادگيرندهطاف و
فرا يبرا يرآموزش

و تحق يف آموزش
اج ي ها شبكه ها

كانون توجه كاربران
تا با اس يمرآن شد

همگمشاركت  يها
يكردن دانشجو ير
مه يادگيري يزانم

مواد ور .يمم ده
) دانشج 75( ير

نفر) و گر 37خله(
وتحقق همسان يس

ي قبل موردبررس
هر دو گروه از رو ي

ژ، پرسش و پاسخ
انتخ يانط دانشجو

 پس از اتمام كالس
ediaه مداخله از 

الكترون يادگيري ي
تيشبانه روز م يط

خود را در برخورد
بازخور يهد / با ارا

مشاركت يران
يانيپا ييابكور؛ارزش

زمان انجام شد.
خله انجام شد. داد

تك نمونه يون ها
Sqمس ي؛آزمون ت
قرار يلو تحل يه

نه ها، دردوگروه م
) ؛ مي29/19 ± 3

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نويس
فاطم
كليد
دانش
متن
درعر
انعط
برابر

اهداف
روز

در ك
رو بر
بر پا
يدرگ
بر م
انجام
شما
مداخ
بررس
ترم
يبرا

موال
توسط

شد.
گروه

يها
هر ط

خ ي
استا
يفراگ

مذكو
همز
مداخ
آزمو

quar

يتجز
نمونه

41/
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 يم يستدررا 
روس تا حدود 
ب مربوطه را 
بتواند مطالب 

اساس  ينر ا
 ينشدند تا چن

درس  يس ها
رشد و تكامل 
 محور توسط 

بر  ياندانشجو
و  يدهگرد يمس

 يم يوه سن
رشد و تكامل 

 يجوجه به نتا
از  يظر خواه

افزار كامل از 
انجام  يد. برا

 ي را از كتابها
 ي به گرو هها

شده در دوره 
و  يدگرد يكك

منابع مانند  
 با استفاده از 

كودكان به  ي
ن مدرسه در 

DV شده  يهته
مل به صورت 
ط به هر دوره 

 يجهشود. نت ي
 يري از بكار گ

 يزهانگ يشفزا
 ي افزار بررس
 ي نقش مهم

كه بار  يكودك
خواهد   دارد،

________

دروس ر ينكه ا ي
در ينموجود در ا 

مطالب يق فهم دق
كه ب ييم افزار ها

است. بر يازورد ن
دروس بر آن ش ن

ستفاده در كالس
روش كار: درس ر

به روش پروژه91
روش د يندر ا .

تقس ينفر 5ي هها
گرو يك تكامل 

مراحل يآموزش 
لذا با تو .دادند يم
و نظ ياندانشجو ي

نرم ا يك يهه ته
مختلف بپردازند ين

د و تكامل كودك
 نموده و با توجه

ش يهته يها يلم ف
شده بود تفك يهته
يرسا يعترازوس ي

:يج. نتايداده گرد
يرشد يره ها دو

ودوران يخردسال 
VDشد. در  يمظ

رشد و تكا يص ها
مربوط يلمف ،يككل
يداده م يشنما ي

حاصل يجشده نتا
و ا يقعم ادگيري

شدلذا كاربرد نرم
ندهيآدر  ،يانشجو

دوران كو ي تكامل
 و جامعه بدنبال

___________

ي يدس تجارب اسات
يممفاه يان،شجو

ملموس بوده كه
 لذا استفاده از نرم

مو يد،هم تر نما
ايندر  يسدررب ت
و جهت اس يراح

فاده قرار دهند. ر
1تا سال  87سال 
يدگرد يم يسدر
به گرو ينمدرس ي

رشد و يه بررس
يها يلمابزار و ف ه

ارائه م ،الس درس
يادگيري ينهدر زم

بر آن شدند تا به
يمل كودك در سن

مهم رشد يندارها
استخراج يرستار

كردند. يسته بند
ت يانوسط دانشجو

يبا بررس يز ها ن
استفا يآموزش يا
و برنامه فتوشاپ 
،ييپا ي،نوخوارگ 

و تنظ يمجزا طراح
كات مهم و شاخص

شود و با ك يده م
يتكامل يها شاخص

 مطالعات انجام ش
ياتواند در  يش م
داشته باش ييبسزا

دانش يشترر فهم ب
اختالالت يشرفت

خانواده يرا برا ي

____________

بر اساس .باشد يم
كنند و نظرات دانش

قابل م يرغ ياديز
.يدنما يدشوار م

را قابل فه ينظر
پژوهشگران با تجار

را طر ينرم افزار
مربوطه مورد استف
كودك سالم از س

مربوطه تد يدسات
يزيامه رساس برن

به يدبا نظر اسات
يهپرداختند و با ته

كودكان را در كال
روش د ينمثبت ا

آنان پژوهشگران ب
مراحل رشد و تكام

كار ابتدا استان ين
و پر يمرجع پزشك

دس ف،مختل يسن
مختلف كه تو يها

كمبود يردر سا
ها يلمو ف ينترنت
MMBنرم افزار

يرصورت سن ش
م DVD يكقالب

نك ي،هر دوره رشد
داد يشمكتوب نما

بر ش يدبا تاك يسن
: با توجه بهيريگ

در آموزش يتكنولوژ
ب يرتاث ياندانشجو

در ،تكامل كودكان
ياز پ يشگيريدر پ

ينيسنگ يقتصاد
 داشت.

___________
_ 
  1199: كد

 پزشكي

 محاسبات
(آزمون  يط

%زن  6/66
پنهان را 
 .م كردند

در  يزها ن 
 يها يطح
4(، )19/7 

 يبها بترت
ط با برنامه

در  ،كردند
ط با برنامه

 3/58كل
موثر  ياربس

 يرمتغ نوف
 در كل از

سكونت  ت
هان ارتباط

با توجه  :ي
ان در امر

 يارتقا يا
پنهان  يس

______

مل دوران

است كه  ي
 ياو م يسال
آموزش  ت

زه استفاده
 يوم پزشك

رشد و  يس
 به عنوان

 يپزشك را

م
ك
ز
د
ن
پ
ن
م
ك
ا
ا
ب
پ
ك
م
آ
م
ا
م
س
ه
د
ا
ن

ص
ق
ه
م
س
گ
ت
د
ت
د
ا
د
_
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پ علوم آموزش ري

و spssتفاده از
ي) و آمار استنباط 
6%نمونه ها مرد و 3

يا عوامل درس
موثر اعال ياربس

رات موافق نمونه
مربوط به مح يكك
00/47 ± 60/6( ب

نمونه ه منا اكثريت
مرتبط يمل آموزش

موثر اعالم ك يارس
مرتبط يطيمل مح

الم كردند. ودر ك
پنهان را بس يدرس

اسميرنو–وموگراف
و يطه هر سه ح

يتوضع t ن آزمو
پنها ي برنامه درس

يينها يريگ يجهت
پنها يدرس ي ها

برا يرسدبنظر م .
 موثربر برنامه درس

___________

رشد و تكا يبررس

  يان كودك

يك از مسائل مهم
بزرگسا يزندگ يا

يفيتك ير در ارتقا
امروز .است يننو ي

آموزش در علو يد
ازجمله بررس يظر

د و تكامل كودك
يرو پ يپزشك يها

كشور همايش همين

اطالعات با است ل
يانگينوم ي،درصد

3/33 :يجنتا . شد
اه نمونه% 58 كه
ب ياددهيو  ي

نظر يار انحراف مع
پنهان به تفك يدرس

يببترت "يو آموزش
ضم .) بود72/37 ±
% عوامل 7/61 ،يع
بس يادگيري يندرا
% نمونه ها عوامل 5

الموثر اع يحدود
يزيبط با برنامه ر

بنابر آزمون كولو ن
پنهان در ي درس

ر بودند. براساس
مرتبط با يجتماع
) نت˂p 50/0 شد(

برنامه ياندانشجو
.دارد ييقش بسزا

نهان به عوامل پ
 

____________

  يكن

نرم افزار ب يري گ

   ،يسن طهران

را رشد و تكامل،دو
شد و تكامل كودك

بنا يرز يرانمود. ز 
موثر يز جنبه ها

يه روز و تكنو لوژ
يجد يكردهايز رو
دروس نظ يشتر ب

رشد يجامد. بررس
مهم در رشته ه ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يلتحل يهتجز ). 0
ي( فراوان يفي توص

ANOVAانجام (
ينكعالوه بر ا .د
يادگير يها يتال
و يانگينم ينچن

عوامل د يرطه با تاث
و يزيكيف ،يجتماع

4/44(،  )50/5±

% عوامل اجتماع 6
پنهان را برفر يس

3/58 يتاكثر يكه
ح تاپنهان را  يس

ونه ها عوامل مرتب
ينهمچن .م كردند

مرتبط با برنامه ي
نرمال برخوردا ع

با عوامل اجت يران
مشاهده يدار ي

د يدگاهاز د ينكه
نق يادگيريزش و

آموزش يندفرا ي
شود.  يشتريه ب

___________

1197  

: آموزش الكترونطه
و بكار ي: طراحن
  يك

حس يبه: طسندگان
: نرم افزار،ها دواژه

مقاله: مقدمه: رش ن
يژهبه آن توجه و

از يكيشك  يب .د
فاده از اطالعات به

از يكيزار ها رم اف
باشد كه به فهم

انج يمل كودك م
ياز سر فصل ها ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

95/
آمار

t  وA

بودند
برفعا
همچ
رابطه

اج "
± 0
7/66

درس
يحال
درس
%نمو
اعالم

يها
يعتوز
يراگف

يمعن
يبه ا
آموز

يفيك
توجه
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
كودك
نويس
كليد
متن

يدبا
باشد
استف
از نر

يم
تكام
يكي



  
 

 

 237 از 34

هر  ايانشد و پ
بعمل  يكلن 
جلسه  8 يانا

داده  يانشجو
 ينوم و همچن
 يسهبا هم مقا

 يه، مورد تجز
عه نشان داد، 

 يادگيري يها
بعد از  ي. ولد
مطالعه خود  ي
نشان داد كه  

 يش كار گاه
از  ياندانشجو

مطالعه  يبرا 
 يانگينكه م 
مطالعه و  يا

بدست  17,76
 .شد ه

________

 يرهاي با متغ

   ،ه

 فرصت  -  يان

 ادستعدا سعه
را  ادفرا كه ت
در  كه هايي 
 ،نفس به دما
 مي ركا به اه 

 بخشيرعتباا 
 يشايستگيها

 ستشده ا مال
 يانمر دانشجو

 يليتحص هاي
نفر از  382 
 93-94 يليص

ر فصل ها ارائه ش
آزمون يكته دوم 

شد. سپس در پا 
به دانش يادگيري ي
جلسه اول و دو 8

ب يموزش كارگاه
داده ها ياستنباط

حاصل از مطالع ج
%) از راهبرده76(

ردندك يستفاده نم
ي%) برا86(يانجو

يجنتا يند. همچن
فته اول كه آموزش

هفته دوم كه د 8
،شده در كارگاه

يبود. بطور يشتر
آموزش راهبردها 

6بود  ±1,4وزش 
عنا دار آماري ديده
___________

و ارتباط آن مر
  يلاردب ي

فرزانه يلاسماع ،يئ
يدانشجو -  يلتحص
توس لعمرا دامما ي

ستا اوممد حمايتي
يگيردياو  ها ت
عتما بارا  نهاو آ 
محيطو  يطاشر 

يهارمعياجمله 
ش كسب انميز ،ه
عالا ننشجويادر دا 

مادام العم دگيري
يرهباط آن با متغ
يژوهش مقطع

در سال تحص يلدب

دروس طبق سر يز
هفت 8 يانو در پا 

يريمرات اندازه گ
يبوط به راهبردها

. معدل نمرات ند
از آم بعدقبل و  ي
و ا يفيآمار تو صز 

يجها: نتا يافتهتند 
مورد مطالعه ( ن

لعه دروس خود ا
دانشج يتد ها اكثر

ستفاده كرده بودند
هف 8 ي آزمون ها

8سبت به نمرات 
آموزش داده ش ه

يده كرده بودند، ب
يل قبل از اجرا

و بعد از آمو14,4
ون تي اختالف مع

____________

 انشجو 

لعما دامما يگيرد
يعلوم پزشك يانجو

شفا يوسف ،كامران
ت - لعمرا دامما ير

يگيردياو هدف:  
ح يندافر يك ريق

رتمها ،هاارزش  ،
نددار زنيا دخو 
،ها نقش تمامير 

و از ج ميكند
بستهوا معلوو  كي
لعمرا دامما يگير

ياد يابي هدف ارز
و ارتب يلاردب يشك

 كار: در اين پژ
ارد يه علوم پزشك

يهفته دوم ن 8در
يسدو هفته تدر

نمر يانگينآمد و م
دوم پرسشنامه مر

يننما يلشد تا تكم
يادگيري يراهبرها

شد و با استفاده از
قرار گرفت يلو تحل

ياكه اكثر دانشجو
مطا يبرا يمناسب

راهبرد ينآموزش ا
راهبردها اس ينز ا

آ نمرات مربوط به
جرا نشده بود نس

طالعهم يراهبردها
استفادروس خود 

هفته او 8نمرات
6 ±1,4 يريگياد

آمد و براساس آزمو
___________

_ 
  1204: كد

د يابي: ارزشحيطه
ديا يابي: ارزعنوان
در دانشج يليتحص

ك يز: عزنويسندگان
گيرديا: ها كليدواژه

ينهمقاله: زم متن
طراز  ننساا هبالقو
نشدا كسب ايبر
عمر لطو سراسر

در تلذو  خالقيت
م تحريك ،برند
پزشك يهاهنشكددا
گديا ايبر زنياردمو

مطالعه با ينلذا ا
دانشگاه علوم پزش
نجام شد. روش
دانشجويان دانشگا

 پزشكي

PQRST 
دانشگاه  ي

 PQRSTش

قابل  يهات
 ينا يينها
 يادگيريه
. با توجه د

ش و راهبرد
 ير د ها
و  يادگيري

مختلف  ف
 يها يككت
 يادگيريو

باشد.  يم
 ياس ختام

شگاه علوم
 حاضر در

در كالس 9
ودك سالم
م شد.كليه

نفر) و  35
) كه واحد
وه مداخله

 يبترت ين
ر) بود. در
دو قسمت

دروس، و  س
عمل آمد و

جلسه،  8
استفاده از

كارگاه  ك
با  يشناخت

د و از آنها
بكار ببرند.
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پ علوم آموزش ري

و مطالعه دگيري
يپرستار يانشجو

و مطالعه / روش

و مطالعه مهارت ي
و به تن يجه تدر
از عهده ييبه تنها

ينندآموزش بب ينه
آموزش يثر بخش
راهبر يرانه فراگ

ي كرد تا نسبت به
يف برخورد با تكال

ها و تاك ي استراتژ
مطالعه وموفق  ي

PQRST ياختام

موزش روش پس
دانش يپرستار يانو

نيمه تجربي طالعه
93- 92ل تحصيلي

بر مراقبت از كو
واحد انجام 2زش

5 نيمسال دوم (
نفر) 45سال اول (

موده، به عنوان گرو
ل قرار گرفتند. بد

نفر 80( ي مساو
س سر فصل به د

يسو جلسه تدر د
احث ارائه شده بعم

. قبل از شروع
مطالعه دروس با ا

يك يسپس در ط
و فر اش يشناخت

آموزش داده شد ن
العه دروس خود ب

كشور همايش همين

  يسر

يادآموزش راهبرد
دانش يليتحص رفت

  1392در سال 

   ،يسن طهران

يادگيريراهبرد 
  يپرستار يان

يادگيري يهبرد ها
به يرانازفرگ يض

ب يگرد ي، اما بعض
يزم ينم است در ا

شده در رابطه با ا
توان به يم،طالعه

د و به آنان كمك
عمل كنند و در

از يليناگون تحص
ياز روشها يكي. 
روش پس خ ي،م

آم يرتاث ي بررس
دانشجو يليتحص 

طشد. روش كار: م
اول و نيمسال92-

يد) با تاك1كان (
 ترم چهارم به ارز
رم پرستاري در

پرستاري در نيمس م
ك سالم را اخذ نم

 عنوان گروه كنترل
 آزمون و كنترل

براساس يدرس يا
هر يانه اول درپا
از مبا يزمون كتب

ونها محاسبه شد.
در م ياندانشجو 

جش قرار گرفت.س
ش يادگيري ي ها

يانختام، به دانشجو
روش را در مطا ن

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

تدر ي: روش هاطه
آ يرتاث ي: بررسن

يشرس ختام) بر پ
همدان د يم پزشك
حس يبه: طسندگان

: آموزش رها دواژه
يس ختام) / دانشجو

مقاله: مقدمه: راه ن
هستند. بعض گيري

آموزند، يرتها را م
الزم يندوآ ي بر نم

انجام ش يژوهشها
و مط ييادگير ي

گون را آموزش داد
ر خود آگاهانه عم

و مسائل گون گيري
.ينداستفاده نما د
علم يمتون درس 

مطالعه ينف از ا
PQR يشرفتبر پ

با يهمدان م يك
-91سال تحصيلي 

س پرستاري كودك
شجويان پرستاري

شجويان ترم چهار
چهارمشجويان ترم 

ستاري كودكسي پر
ود دانشجويان به
زه نمونه در گروه

هر ترم محتو يا
هفته 8شد، در  يم
جلسه هشتم، آز ن

نمرات آزمو گين
يادگيري يبرد ها
سنج دمور ،شنامه

ردر ساعته، راهب
بر روش پس خ د

ينخواست شد كه ا

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

حيط
عنوا
(پس
علوم
نويس
كليد
(پس
متن
يادگ
مهار
آنها

به پژ
يها

گوناگ
تفكر
يادگ
يدمف
يژهو

هدف
RST

پزشك
نيمس
درس
دانش
دانش
دانش
درس
و خو
انداز
ابتدا
يتقس
يانپا
يانگم

راهبر
پرسش
چهار
يدتاك

در خ
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گيرنده دريك 
 يآموزش يطح
 يري،جودگياو
نكته كه  ينا

 يرج فرمانده
 دارد،پژوهش 

در  ييررت تغ
نظام آموزش 
يط آموزش و 
ت برنامه هاي 
ه است. روش 
وامل موثر بر 
ل در محيط 
نيم و آنها را 
شوند، ارزيابي 
منظور تقويت 

گذاري  تاس
 درست منابع 

 يريتهداف مد
 ييراتان وتغ

 ي به اينكه يك
 يد و شكوفائ

متفاوت است  
 يتواندامكانات

ر دهد.انعطاف 
 ،نطباق مثبت

 يك است در 
و مشاركت  ي

 يرانم با فراگ
سفه آموزش، 

 يطدر مح .ت
 يدبهبا.كند يم

 يمشخصاً تنظ
 يم يافتكجا 

 مانشخصاً ساز
 ياندانشجو ت

برطرف  يشها
توانند  يه م

رشدو توسعه يادگ
ابعاد مختلف مح

و يستدر يتهايعال
. با توجه به ايگ

بخش و بر ي آگاه
 از علم و پژوهش

گذار بر ضرور يراث
در ن ييرتغ صر

ترمحي يقناخت عم
، تعديل و مديريت
ت باال انجام شده

و عو يادگيري يط
اصرفعالعن يمبتوان

ي را شناسايي كن
سين درك مي ش
ي تعديل آنها به م
، هم زمينه سيا
خت و تخصيص

پوشش اهد يد. برا
 متناسب با زما

برد. نظر يمنخواه
دادن امكان رشد ،

ي با ضرايب هوش
يپويا م ي و نظام

 يادگيرندگان قرار
مسئول ايجاد انط 

روماتيك در فرد
يرهمكاريلم بافراگ

گام به گام يرف پذ
در نوع تفكر و فلس

است يآموز محور ش
م ييرچند جهت تغ

را ش يادگيري ي
درك يكه چه مطالب

معلومات خود را ش
ياتو از تجرب يشند
و روش يازهان يمعرف

كه چگونه ياموزند

عي است كه بر ر
ا  تاثير ميگذارد.

فع ين،مدرس يعلم
فرهنگ-ياجتماع ط

ر دانشگاهها موتور
فراتر يه و رسالت

عوامل تا ييشناسا
نابر ع يومرور 
جهت درك و شنا 

ن براي دگرگوني،
ه آموزش باكيفيت

يون مرتبط با مح
ب يكهها:.در صورت

سسه آموزش عالي
 دانشجو يا مدرس
 و پايه اي را براي
در اختيار داريم،

بر شناخ و مبتني
ن تسهيل مي شود

بدون تحول  ،ي
ن ييراه به جا يهان

بيتت تعليم و تر
وليت به كودكان
 و انعطا ف پذير
ر اختيار تك تك

يباشدكهد پويا م
ترارب مخالف يا 

سازنده الزمست معل
انعطاف يطير مح

ترين تغيير د يس
نشبه دا يم محور

قش استادان از چ
يكه راهبردها زد

كند ك يجادزم را ا
كه دانش و م يزد

ينديشب يگرانت با د
م يبه جا يعنيد. 

يب يانبه دانشجو 

فرهنگي و اجتماع
موسسه آموزشي

ع ييعبارتند ازتوانا
يطو شرا يآموزش

محيط آموزشي در
جامعه بوده يفكر

ش"حاضر با هدف 
يادگيري يطمح

"كشور ياهدانشگ

عوامل مرتبط با آن
آموزشي براي ارايه

بر متو يكار:مرور
افته هي. يادگيري

آموزشي يك موس
آنگونه كه توسط
نماييم، هم اساس
تجربه يادگيري د
آموزشي آگاهانه و
ستراتژيك سازمان
ينظام آموزش عال

وابعاد جه يرامونيپ
ز اهداف بلند مدت
ستعدا دها و مسئو

باز يفقط فضاها
الزم را د يآموزش
يك فرايند يپذير

عليرغم وجود تجا
سا يآموزش يطمح

داشته ود يمداوم
.اسايدنما يشرفتپ

نتقال از نظام معلم
نق يادگيري، يدجد

ياموزب ياندانشجو
الز يمحركها،كنند
يآنان را برانگ ،شود

دهند، به ارتباطات
استفاده كنند يگرد

يدآنها، با يساز

 پزشكي

لعه نسخه
مرتبط  اي

 توجه به
ها بصورت

 SPSSمار
وارنس  يزل

 5كمتر از 
 ياندانشجو

و  يگيرديا
 توجهو  ت
معدل  ينب
مادالعمر  ي

 يانگينر م
 يليف تحص

ود نداشت
 چگونه ي

 يراب ناپذ
آموزش  ت

 عه باشد

______

بر  يومرور

   ،يزادهورعل

  ،ين آموزش

 يمقوله ا
 يهو سرما

رسالت  ك
ه دانش و

مراكز  يني
. يروندار م

 يوزش عال
در دو دهة

 - ي اقتصاد
ط يادگيري
ي، عوامل
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پ
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ج
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ك
ش
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پ علوم آموزش ري

ب شدند. ابزار مطا
ورهابا يها يطه ح
اطالعات و يجو

باشد. داده ه يم
فاده از نرم افزار آم

يآنال يرسون،پ يتگ
يدار يسطح معن

نمره د يانگين م
يا با مرتبط يهاور

تطالعاا يجستجو
ب يدار يتباط معن
يادگيرينمره كل
در يدار يت معن
مختلف يشته ها

دو جنس وجو ين
يگيردياو  دگيري

اجتنا يضرورت ي
يفيتبهبود ك هت
سالمت جامع ي برا

___________

و يادگيري يطمح
 كشور  ي

ملوك پو  ،ينيحس
در سازمان ييرتغ

يشگاميمعاصر پ
يشودم يفش تعر

يك يكيو آكادم ته
بر توسعه يدتأك ي

يو كارآفر ييرصر تغ
مع بالنده به شما

در نظام آمو يهم
د يآموزش عال ي

اند:تحوالت داشته
شدن.محيط يهان
رواني، عاطفي،كي

كشور همايش همين

انتخاب يا طبقه ي
Jef بود كه شامل

ش، مهارت جستج
م يهگو 14در  

و با استفا يمع آور
همبستگ يبضر ي

س تن با درنظر گرف
:يج. نتايدگرد ل

وبا يطهالعه در ح
رتمها يها يطهح
بود ارتب يفضع ير

ن گينيانبا م يور
تفاو ينشت همچن

رش ين العمر در ب
يدر ب يدار يمعن

ياد ي مهارت ها
يعلوم پزشك يانو
جهدر  مهمي ما

هبود ارائه خدمات
____________

  يبر

در يير ضرورت تغ
ي آموزش دانشگاه

يمحمد عل  ،يوند
 ،يادگيري  ،دگيري
  يادگيري يفيت

ياي هدف: در دن
 ارتباطات و آموزش

يختهفره يع انسان
ي. از طرفيشودم ف

عص يبرا يو آمادگ
جوام ي مولفه ها

مه دگرگونيهاي د
ها و تحوالت نظام 

ه تحول مهم قرارد
تحوالت مسأله جه
 و امكانات فيزيك

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يتصادف يگير مونه
ffSPLL-MS يس

و انگيزش يادگير
ييادگير يها صت

جمع يحبه حضور
يو آزمونها 18خه

مستقل يو ت طرفه
يلتحل يهصد تجز

كت كننده در مطا
خوب و در ح شز

گيرديا يها رصت
كنكو هو رتب يليص

وجود داش يانشجو
مادام يادگيريه
شد اما تفاوت م ه
: توسعهيريگ جه

نشجودر دا گرفتن
گا نداتو ميت و
به يتو در نها يك

___________

1207  

و رهبر يريت: مدطه
: عوامل موثر برن

آ ييرصر تغ در نظام
: اصغر دالوسندگان

ياد يط: محها دواژه
يك  ،يآموزش يتهاي

مقاله: مقدمه و ن
كه دراطالعات، ت
بر منابع ياصل ير
يفتعر يو فرامل 

و يفرد ستگيهاي
از يپژوهشو  ي

شاهد ير،اخ يسالها
يمسر جهان هست
سه يرشته تحت تأث

آورانه، ت فن ي،ماع
ل كليه شرايط

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

با نم
فارس
ابا ي
فرص

مصاح
نسخ
يكط
درص
شرك

نگيزا
فر به

تحص
دانش
نمره

يدهد
يجنت
گديا

است
پزشك
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
عناص
نويس
كليد
يفعال
متن

است 
گذار

يمل
يسشا
يعلم
درس
سراس
گذش
اجتم
شامل



  
 

 

 237 از 36

جشن  ير تأث

رضا   ،يمياه

سوگند نامه،   

در آموزش  ده
جهت  يزشك

 يها يساز ي
انتخاب شده  

بر  يدوش سف
 يحرفه ا يف

 كار: پژوهش 
بر هدف  يبتن
 يپزشك يانو
اطالعات  يور

 يمن يصاحبه 
 ياز سو يحي
درك  ينهر زم
اطالعات تا  ي

ه ها با روش 
مورد  ياخالق 

ثبت جشن بر 
 يآمادگ يود

فس در آنها و 
 ياخالق ييرا

 يدف برگزار
 پس از قرائت 

 يآشناساز ي،
ابراز  ينيبال ف

امه و جشن 
 يج: نتايريگ 
موجب  تواند ي

ن يشاا يزه انگ
  كم است.  ين

نسبت به يرازش 
  1392 سال 

ابر يقهصد  ،يع

ي،خالق حرفه ا

يدپد يكه صورت 
پز يان بر دانشجو

يآمادگ ينزمره اول
ينيبه مقطع بال ي
روپو جشن يرتأث 
يبا شرح وظا يانو
است. روش ينيبال

مب يريق نمونه گ
شامل دانشجو ي

است.جمع آو شيراز
ز آن به روش مص
يخ به سواالت تشر

در ياندانشجو يها
ي.جمع آوريدگرد 
كرد و داده يدا پ

يمل ها و كدها
مث اثرات ينمهم تر

بهبو ،يريپذ يتل
به نفس مادو اعت زه
گر يحرفه ا ي

هد يينتب يراستا
عهدنامه يمحتوا

ينيبال يبرجسته  
يفو وظا ي حرفه ا

مراسم عهدنا ير
يجه بحث و نت
يم يد روپوش سف

و يحرفه ا يف
كنون ي يوهبا ش ي

  يستدر 

يپزشك ياننشجو
در يخالق حرفه ا

تابع نيالد ءياضد

ا  يد، روپوش سف

: جشن روپوش به
كردن يدتاك يرا

در ز ي،حرفه پزشك
يپزشك ياندانشجو

يبررس،مطالعه ن
دانشجو ييو آشنا

ب ير در بخش ها
و طبقاست  يفيك 

يآمار يجامعه  
ش ياه علوم پزشك
از يست كه قسمت

با پاسخ يگرمت د
انجام شد. گفته ه 

ين روپوش بررس
اشباع ادامه ي ه

وجه به دستورالعم
: ميجرار گرفت. نتا

تعهد و مسئول ش
يزانگ يشافزا ،يمار

يياصول ابتدا ي
در ر يشنهاداتيپ 

م يحتشر ،آن يزار
يداز اسات يشتر ب
اخالق ياتجزئ اب 
برگزار ينهمچن ن

دانستند. ي ضرور
ن است كه جشن

يبا وظا ياندانشجو
ين بر اخالق حرفه ا

  1211: كد

ي: روش هاحيطه
دان يدگاه: دعنوان

بر اخ يدروپوش سف
يد: سنويسندگان

   ،يمحمد

: جشنها كليدواژه
  ياندانشجو

مقاله: مقدمه: متن
بر ينماد ،يپزشك

در ح ييخالق گرا
الزم جهت ورود د
ينست. هدف از ا
و يخالق حرفه ا

جهت حضو يشان
كيحاضر مطالعه ا

نجام شده است.
دانشگا 88 يورود

اس يفيبه روش ك
ساختار مند و قسم
مصاحبه شوندگان

و نظر آنان از جشن
رحلهبه م يدنرس
محتوا با تو يلتحل
قر يلو تحل يهتجز

يشافزا ياندانشجو
يجهت برخورد با ب

يبا برخ ييآشنا
ياناست.دانشجو

جشن قبل از برگز
لزوم دعوت ،آن،

ياندانشجو يشترب
يانداشتند.دانشجو

روپوش را كامال
از آن يصله حاكحا
د ييآشنا يشفزا

آن يرتأث يول شود.
 

 پزشكي

 ي و توانائ
ده وجب ش
 يها  جنبه
 يكي شوند.
 عات

______

م آموزش

نظام  ،ياع

 ينظامها
از  .تر اس

روشن از  ي
 ي،بهداشت
و  ي پزشك

 يبرا يصص
بهتر  يان ب
آموزش  .ت
و فوق  يص

 يش پزشك
و مهارت و
مت جامعه

با  ،مقاله ن
ام آموزش

 يحبه تشر
عوامل و  ن

به  ، كالن
ام آموزش
 ورمت كش

 منظور از
 ي،مومع ي

 ي حرفه ا

______

ك
ح
ع
ر
ن
م
ك
د
م
پ
ا
ال
ا
ا
ا
ح
ا
و
ب
س
م
و
ر
ت
ت
د
ج
آ
ا
ج
آ
ب
د
ر
ح
ا
ش

پ علوم آموزش ري

 را برآورده سازند
تحوالت مو يند.ا
به يشاز پ يشب

خود حساس
اطالع يفنĤور يدةد

___________

ول و توسعه نظام

   ياييمحسن ض

نظام اجتما ،يشك

ينتر يز محور
 سالمت هر كشور

يريارائه تصو ،يك
يازهايالمت و ن

توانمند يروين ت
و فوق تخص يصص
و با يندهبه آجه

است يوزش پزشك
در سطوح تخصص

ا كاركرد آموزشر
به دانش و يارانست

ثر در ارتقاء سالم
يناست. در ا نده

آن در ارتقاء نظا
ياجتماع تمهاي

ينود. سپس با تبب
در سطح يشك

وسعه و تحول نظا
سالم يستمس يل

مقاله ينا يرر مس
يسطح پزشك يم

 آموزش مداوم

___________

كشور همايش همين

خود يازهايطه ن
كند يتخودتقو در

ب يام آموزش عال
هاي يتفعال يش

ل در عصرحاضر، پد
____________

  يبر

رتحوضرورت د ،

م يرام يدس ،يياطبا
آموزش پزش ،يوه

از يكي ي پزشك
نظام يداروسعه پا

نظام آموزش پزشك
سال يآورده ساز
يتترب يتالش برا

مختلف تخص ي ها
 انسانها است. توج

آمو يستمرورت س
و چه د يح عموم

يرمحور باشد. ز 
و دس يانب دانشجو

مشاركت موث يبرا
ين چه در زمان آ

يتو اهم يپژوه 
يستاز اركان س ي

شو يد پرداخته م
ر بر آموزش پزش

در تو يپژو ه ده
از اركان اصل كي
ذكر است در يانا
آموزش در تمام ،
و يپفلوش ،يصص

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

واسطه يو ب يماًتق
دمستقل را  گيري

نظا يريتت كه مد
و اثر بخش يي

تحول رازضروريات
___________

1208  

و رهبر يريت: مدطه
،يپژوه ينده: آن
 كشور  يك

طبا يما: شسندگان
پژو ينده: آها دواژه
 توسعه  ،مت

مقاله: آموزش ن
در تحقق تو يماع
اهداف نظ ينتر يس

انسان سالم؛ برآ
انسان ها، و ت يان

خصصان در رشته 
سالمت كامل ن
بالقوه ضر يها ده
چه در سطح يك

يندهآ يدبا يصص
كامل و مناسب يز
الزم ب يها يمند

 در زمان حال و
يندهآ يممفاه يف
يكيعنوان  به يك

كالت وضع موجود
گذا يرتاث رانهاي

يندورت و اهداف آ
يكبه عنوان  يك

شود. شا يخته م
يم آموزش پزشك

فوق تخصص ،يصص
   .كان است

___________

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مست
يادگ
است
يكارا
يگرد

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس
كليد
سالم
متن
اجتم
اساس
يك
درما

متخص
ينتام
يندآ

پزشك
تخص
يتجه
توانم
چه
يفتعر

پزشك
مشك

يشرپ
ضرو
پزشك
پرداخ
نظام
تخص
پزشك
___

_ 
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 يرا به تعال ي
 ياندانشجو ي

________

 93سال  اري

 

 يرانفراگ يابي
ه با انجام آن 

اهداف  ياستا
ستاندارد باشد 

 يامجد خود پ
آزمون  يفيتك

توام با  يتواند
و نقش  يدنما 

 ي به راه انداز
در  1388ال 

آزمون ارتقاء  
 يعلوم پزشك 

 يبررس ي برا
آزمون ها در  
اين مطالعه   :ش

 يگاهار آن از پ
كه البته  .ست

كه در سطح 
 21 يبرا ،نده
سوال  200و 

برگزار  93ال 
 يانگينكه م 
دارند و در  ي

س در جلسات 
 گروه آموزش 

كل آزمون  ت
لذا سه  يمده

د از شاخص 

يادگيري يان،نشجو
ي به اهداف آموزش

 

___________

ياارتقاء دست ي ها

 يابيارزش ،يرفراگ
يارز يمدان ي كه م
باشد كه يوزش م

در را يابيزار  ين ا
آزمون اس يها يارع

سنج  يدانشجو را م
ك يلاشد لذا تحل

ياست كه م يزش
يلبرنامه را تكم ك

توجه اه باشد و ب
شگاه در اواخر سا

يتاهم ينمچن
يبه دانشگاه ها 

جامع يلتحل ك
ينا ارتقاء  يبرا 

روش پژوهش  . يم
 مورد استفاده در
گاه گرفته شده اس

باشند ك يم اي 
شركت كنن 549 ن

گروه و 20 ي برا
در سا يارياء دست

ينا يلزمون بدل
يشتريالت ارزش ب

پس يابد يهش م
را با كمك ياخص

يفيتمورد ك  آن در 
انجام د يده بند

شد كه عبارتند ف

دان پنهان يها ري
ت تمام و كمال

كرد.  يدادست پ 
____________

 انشجو 

آزمون يلتحل يج
  يزتبر يك

   ، نادرفام

ف ،آزمون يلتحل ،ي
همانطور  : و هدف

چرخه آمو يتهم
شود و اگر يم يل
مع يتمام يدارا ن
د يريكه فراگ ينا 

را داشته با يبرد
آموز يابيارزش يا

يك يابيارزش ،سائل
تقاء آموزش داشته

دانش ينزمون در ا
و هم يزتبر يشك

يتازگ  امه كه به
يك يم بر آن شد

يهپا يككه  هان 
يانجام ده ،اهد شد

باشد كه اطالعات
آزمون دانشگ يلل

ينه نوع چند گز
ينامتحان در ب 22

سوال 150تعداد   
تحان ارتقاعنوان ام
آز يجنتا يلز تحل
سواال يبرا يزو تم

كاه ن ارزش آنها 
تا شا يمبر آن شد 

آ يمتا به توان يم با
ر يآموزش ي ها
يفتعر يسهمقا ي

يادگيربه  يآموزش
رسانده و به صورت

ييو ماما يپرستار
___________

_ 
  1222: كد

د يابي: ارزشحيطه
ينتا ي: بررسعنوان
ه علوم پزشكدانشگا

: شاپورنويسندگان
يابي: ارزها كليدواژه

مقاله: مقدمه متن
از اركان با اه يكي

يروند آموزش تكم
ينو همچن يآموزش

ينتواند در ع يم
كار يآموزش يها

ها ينداز فرآ يكي
مس يرسا يابيشرز

هم در ات ييبه سزا
آ يلتحل نرم افزار

دانشگاه علوم پزش
و دانشنا ياريدست

محول شده است
آزمون ينا يفيتك

خوا يآت يسال ها
ميب يليز نوع تحل

داده نرم افزار تحل
آزمون ها از  ين

2دانشگاه به تعداد 
به يگروه امتحان

گروه با ع يك يبرا
بعد از  شده است.

و يدشوار ايبضر
كل آزمون يسهمقا

يمتعدد كارشناس
يكن يينتع يپزشك

گروه يتمام يبرا
يشاخص مهم برا

 پزشكي

______

 يوم پزشك
به مددجو:

 حتوا

توانمند در
قش مثبت
 مددجو از
 توجه به

از  يمارانب
است. بنابر

 ياندانشجو
شده در  ت

 يكحاضر
 17از  به

شگاه علوم
انجام  يافته

توا از نوع
و دسته  ي

 يد،ت اسات
ون فرصت

دست  شانه
ارتباط،  ي

ش آموزش
ره كردند.

مضمون  ر
 يريالگوپذ
 يابي ارزش
و اثر  يابي

ت آمده از
 ياندانشجو

به مددجو
 يزانر مهنا

آ
ر
پ

_
_
ك
ح
ع
د
ن
ك
م
ي
ر
آ
م
ه
ي
ا 
ب
ن
د
د
م
ك
س
ا
د
ا
د
گ
ب
ش
ض
م
م
پ
ب
ش

پ علوم آموزش ري

___________

دانشگاه علو ييماما
نهان در آموزش به

    ي

مح يزپنهان، آنال ي
تو ياز ابزار هان

نق ياست كه دارا
باشد.آموزش به

باشد كه با ي م
ب يتمندين و رضا

وضوح درك شده ا
د يدگاهد ي بررس

يافتپنهان در يس
ش كار: پژوهش ح
ت كه با مصاحب

در دانش يله تحص
ياساختار  يمهت ن
محت يلتحل ي ها
ريها: از كد گذا 

تعامالت يمون اصل
مضمو يرين، و سا
يشباز اند يابيرزش

يضمون نحوه برقرار
به نقش يفرد يا

ش به مددجو اشار
يراز چهار ز گيري

ا ي،آموزش ياز ن
بوجود آمد. يوزش

يد ها، هدف ارزش
بدست يججه به نتا

 روند آموزش د
مهم آموزش ب ت

جه مسئوالن و برن

كشور همايش همين

____________

  يرس

و ما يپرستار يانو
پن يش برنامه درس

يزهره آزاد ،پور ي
يددجو، برنامه درس

پنهان يرنامه درس
ييو ماما يرستار

يم ياندانشجو 
حرفه ها ينن ا

پرستاران ي بر رو
آنها به و ي آموزش

به يمطالعه ا يط
سبت به برنامه درس

. روشيمبپرداز مار
محتواست يزع آنال
شاغل به ييو ماما

به صورت 1393ل 
ا بر اساس گام

يافتهشدند.  يلحل
ه مضمصل از به س

، پزشكان معالج
و مضمون ار يري
مض يردر سه ز ان

تفاوت ها هوجه ب
عامالت در آموزش

يادگآموزش و  ي
درك ينات،مر

حاكم بر نظام آمو
صل نقش بازخورد

:با توجيريگ يجهنت
توان بر يم ان

يتمسئول ينهدر زم
 معطوف كردن توج

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

___________

1218  

در يزي: برنامه رطه
دانشجو اهيدگ: دن

هر نسبت به نقش
  يفيمطالعه ك

يروان يم: مرسندگان
: آموزش مدها دواژه

مقاله: مقدمه: بر ن
پر يانزش دانشجو

يادگيريبر  ينف
مسئوالن يغه ها

لعات انجام شده
نقش ييزش نارسا
تا ط يمبرآن شد

نس ييو ماما يتار
يمآموزش به ب نه

از نوع يفيلعه ك
و يپرستار يشجو
بوشهر در سال يك

ته است. داده ها
و تح يهتجز يداد
حاص يداده ها ي

پرستاران يان،شجو
يادگيآموزش و  ي

يا. دانشجويمكرد
و تو ياتاخالق ت
در مضمون تعن
يفرصت ها ينچن

و تم يفش تكال
ح ينو قوان يانشجو
حاص يزن يشانهاند
بود. ن يآموزش يش

ياحبه با دانشجو
د ييو ماما يتار
نظر كرده و با يد

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

  
 

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
بوشه
يك
نويس
كليد
متن
آموز
و من
دغد
مطال
آموز

ينا
پرست

ينزم
مطال
دانش
پزشك
گرفت
قرارد
يبند
دانش
يها
يداپ

يترعا
پنهان
همچ
نقش
دانش
باز ا
بخش

مصاح
پرست
تجد
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موارد فقدان  
بقول .ص است

 پزشك بودن 
توان از  يه م
رفتار نوع  رظا

 يت. به نظر م
الت در حوزه 

 يدبا يپزشك 
 ي مهارت ها
 يدغدغه ارتقا

 مرگ، يات،ح 
سان ها را به 

 .بدانند ي خوب
 يشامل مبان 
شكل  يمار ب
 مفهوم يكند 

دست اورد كه 
 يهسته اخالق

 .يدعمل نما ي
از  ياريبس ي

ارتباط با  فيت
 يارزو يككه 

 يدت. البته نبا
كنند و  ي نم

انها  يرفتار ها
 ينبا ا يفه ا

ش فلسفه به 
 ياضافه شود و 
 يق گاها تشو

جنگ  يا هوگو
ها در باره انها 

داشته باشد  ي
 ينغه انتقال ا

علم  يه علما
هدف را  ينا 

________

ينا ينز مهمتر
به طور خاص يزشك

پزشك عالوه بر 
الم گرانقدر چگونه

توان انتظ يدارد م
داشت يمارالنه با ب

و مشكالز مسائل 
يدانشكده ها گر

و ي دانش پزشك
همسنگ ان د يد

انسان، ،ه سالمت
 بتوان سالمت انس

خود را به يشغل
ياخالق حرفه ا 

همدالنه با،ستانه
بتوان يپزشك يجو

خود بد يالمت برا
ه يك به عنوان 

يا رفهو ح يخالق
برا يو اساس يضرو
يفهمانند ك انيمار

 تمام عمر است ك
است يپزشك يها

عه در خال عمل
ه بر نگرش ها و ر
موزش اخالق حرف

شود دانش يم هاد
اض يحداقل ضرور

مطرح شود يانجو
يكتورهو انينوايد ب
انه يرسم يروغ ي

يكن است كاركرد
 مهم داشتن دغدغ

است كه البته يش
يبرا ي و كاملتر

___________

ا يكيكه .يمهست
و فلسفه پز يور كل
يك يراز يايكر

كال ين باشد و با ا
ند يدرست فلسف 

ع ان رفتار همدال
از ياريبس يشهر 

يگد يانبه ب .ست
دغدغه اموزش 

بايا داشته باشند 
به ياندانشجو يسف
باشند تاداشته  ز

ش يگاهه تقدس جا
ياموزش يرهزنج د

 نگرش نوع دوس
) تا هر دانشجيك 

سال ي از كار بر رو
رد دانش اموخته

اخ يمراقبت ها ي
شرط ضر ي شخص

يبا ب يو انسان ي ا
اموختن در يبرا 

از دانشكده ه ري
جامع يككان در 

در جامعه ي اخالق
چرخه ام:يكشكل 

يشنهنظر درست پ
در ح يپزشك يانو
با دانشج يممفاه ن

رمان مانند يكعه 
ي بحث ازاد گروه

ممك يانسان يمفاه
نداشته باشد. يسم
در نظام اموز يانو

مناسب ي روشها

____________

ه برورو يحرفه ا
موزش فلسفه بطو

خردمند زك يمحك
هم يلسوفف يدبا

يكه مبنا يپزشك
دوستانه و به طبع

يتوضع ينرسد ا
اس يمقدس پزشك

يدهمچنان كه با
را يماربه ب ينيبال

دانش و نگرش فلس
يزرا ن كرامت حق،

سپرد كه يپزشكان
يدرابطه با يندر ا
و يمبان ،يفلسف

(شكل شمارهيردگ
درست و درون زا

در سراسر عمر فر
يدرونزا برا ،يعقل
و يگوهر فرد ين

حرفه يمهارت ها
يا يزهو انگ يمارب
ياربس يبرا يريند

پزشك دفراموش كر
و يانسان يرزشها

خواهد كرد ش ثر
به ن ينظر يمبنا
دانشجو يكولومكور

ينا يگرد يربا تداب
مطالع يدانشجو برا

و يوصلح تولستو
با مف يياشنا يبرا

رس دكه ده ها واح
به دانشجو يممفاه
توانند يفه مفلس

  .دهند يشنهادپ

___________
_ 
  1237: كد

 پزشكي

 ينو همچن
مناسب به
 ها با هم

تا  . شدند
 يمون ها

 يدشوار ب
تا  50    يش

 130تا  1
مناسب (  ز

 50متر از
  5 سوال  1

 يبل با ضر
كمتر    يش

 110تا  9
 يجهث و نت
و  يدشوار

ل مناسب
شود  يت م

ت در نظر
 يدهانات د
است  دگان

ته ها سال
  .كنند ي

______

در  يدگردان
دانشگاه جه

 يشترضوع ب
 يور كارها

  ئه خدمات
 يت صالح

در  يمدار
 يپزشك ن

ش اخالق

ح
ا
ح
ب
پ
د
ر
م
ه
ب
د
ح
پ
د
ف
گ
د
د
ع
ا
م
ب
د
ف
ا
ا
م
ك
ب
د
و
ب
ك
م
ف
پ

_
_
ك

پ علوم آموزش ري

مناسب و يزتم ب
م يزو تم يدشوار

مك كرد تا گروه
مشخص يفيت ك

آزم يء سطح كل
يباد سوال با ضر

تعداد گروه آموزش
10   8 سوال  110

يزتم يبوال با ضر
كم   يگروه آموزش

10تا  90   7 ال سو
تعداد سوال  1 وال

 تعداد گروه آموزش
0   7 سوال  90تا 

بحث  0 سوال  150
د يبكه اگر ضر م

تعداد سوا يريم بگ
برداشت ينوق چن

دارد كردن سواالت
امتحا ينهم در ا 
دآزمون شون ين ب
رشت  يدر بعض يحت
يآزمون شركت م ك

___________

  يدبر گردان ي

  يك

بر گر يپزشك ي
پزشكان مورد توج

موض ين كشور ما ا
كشو ياكز اموزش

در بخش ارائه .ست
سطح ينبا باالتر

يدانشگاه يها
ياندانشجو يموزش

اموزش يرهدر زنج ي

كشور همايش همين

يبب و شاخص ضر
يبب از جهت ضر

بدست آمده كم ج
با يو آزمون ها

ارتقاء  يبرا يوزش
تعدا   :يجنتا  مود. 

سوال ت 150) از  
تا 90   3 سوال  9
تعداد سو  1 سوال  

سوال تعداد گ 15
س 90تا  70   5 وال 

سو 150تا  130   
سوال 150ب از 

70   9 سوال  70 
تا  130   1 سوال  

يمكن يمشاهده م
توام در نظر ب تور
فو يجتوجه به نتا با 
استاند يبرا ياسب

د مورد تورش زا
آن عدم تجانس ن

اول تا چهارم و حت
يكمتفاوت در  ي

____________

  يرس

يپزشك ينشكده ها
    ياهر يهدق

پزشك ينشكده ها
ا به دانشكده ها

پ ي اخالق حرفه ا
ك گرفته است و در

و در معدود مرا 
ه صورت گرفته اس
رائه خدمات را با

يلاتحص را فارغ
ام يكولوم به كور

يمفقوده متعدد ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مناسب يدشوار يب
خص سوال مناسب

يجكه نت  همزمان 
شوند و يسهمقا ر

آمو ين دوره ها
نم يشگاه را طراح

8/0تا  2/0سب (
90تا  70   1 سوال 

150تا  130   8 ل
50) از  2/0از  تر
سو 70تا  50   2 ل
1 سوال  130تا  1
مناسب يزو تم يوار
تا 50   2 سوال  5
130تا  110   2 ل
باال م يجاز نتا  :ي
را به صو يزتم يب

و ب يكندم يداش پ
منا يداتتمه يدبا

البته چندته شود 
ينشود كه مهمتر

سال ا ياراندست ي
يم با اهداف آموزش
___________

1225  

در يزي: برنامه رطه
: فلسفه را به دانن

صاد يد: سعسندگان
دان، : فلسفهها دواژه

مقاله: فلسفه ر ن
موضوع يراخ يها
قرار گ يامعتبر دن ي

يحد اطالع رسان
رابطه يندر ا دين
هم انتظار ار يك
ر يو اخالق يا ه

اگر منصفانه يكه
يبا حلقه ها دازيم

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يبضر 
شاخ
طور

يگرد
بتوان
دانش
مناس
70

سوال
يشتب

سوال
 110

دشو
0از 

سوال
يريگ

يبضر
كاهش
كه ب
گرفت

يم
يعني
پنجم
___

_ 
:دك

حيط
عنوا
نويس
كليد
متن
ساله
يها

در ح
يادبن

پزشك
حرفه
يحال
يندب
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دسته  يهگو 7
سازه و  ييروا 

 يهگو 7موع 
 يسشنامه اصل

% از سازه 70
 يج اساس نتا

 يو معنادار 0

________

علوم  يگاه ها

محمد حسن 

 يرغ ي، پزشك

آن توسعه  يل
 يو كاركردها

 و ارتباط با 
 يجترو ي. برا

هستند كه  ي
حاضر  يقتحق

علوم  يگاهها
ش حاضر در 

 يفيوش توص
 ينفر از اعضا

 يم يلتشك ز
 ييننفر تع 30

در  يكبه تفك
 يق. ابزار تحق

 يمحتوا يلحل
 ي،علوم انسان 

و  يصور يي
 ييشد و روا د

كل  KMOبا 
 يج. طبق نتا

شاخص  يقطر

74) و مجموعا يم
ياديتا حد ز ياف
نمود. در مجم يد

ه شد كه از پرس
/23مه مجموعا 

نمود. بر ين مي
897/0پرسشنامه 

___________

در دانشگ ي پژوه

م  ،يود ابوالقاسم

دانشگاه، علوم ت،

كل يدر معنا يوه
و يدانش پژوه 

كاربرد دانش يق،
است يفيك رهاي

يرساختهاييو ز ت
.يدرا فراهم نما ي

در دانشگ يش پژوه
. روش ها: پژوهشد

 با استفاده از رو
 1200را  يقتحق

يرازش يلوم پزشك
00 يزانرگان به م

به ينسبت يطبقه ا
ب شدند.انتخا يف

تح ي،نظر ي مبان
يحوزه رشته ا 

يبود. روا يمهندس
ييدتا يصص آموزش

ب ييديو تا يتشاف
)p=897/0( يدار

از ط يرهچند متغ

استقالل علم ير،ب
اكتشا يعامل يلحل

ييرا تا يفيحله ك
داد يصسب تشخ

پرسشنا يهگو 67
ييرا تب يش پژوه

كل پ KMO دي
 Pvalue يزان

____________

 انشجو 

دانش رساختهاي
  يشك

محمو  ،يميان كر
   ،يانصباغ

يرساختز ي، پژوه

: مفهوم دانش پژو
يهمه عرصه ها

يانتقال، تلف يد،ول
ياردر بر داشتن مع

ماالزا ديازمنه ها ن
يوسعه دانش پژوه

دانش يرساختهاي
يدانجام گرد يشك
و يكم يكردرو

ت يد. جامعه آمار
و عل يرازانشگاه ش

ر اساس جدول مو
ط يريس نمونه گ

شده به طور تصادف
بر ي ساخته مبتن
4از  يموزش عال

م يو فن يهوم پا
متخص 5ه از نظر 

اكت يعامل ليل تح
معنادن بارتلت با 

چ يانسوار يلحل

تد يك،مقوله(تاكت
تح يجشد. نتا يبند

مرح يمقوله بند
سپرسشنامه نا منا

7و  يدحذف گرد
دانش يرساختهايز

ييدعامل تا يلتحل
يآزمون بارتلت به م
___________

_ 
  1240: كد

د يابي: ارزشحيطه
يرز يسه: مقاعنوان
پزش يرو غ يپزشك

: زهرانويسندگان
زهرا ص  ،يپرداختچ
: دانشها كليدواژه

  يزشكپ

مقاله: مقدمه متن
در ه يتفكر علم

دانشگاه اعم از تو
د ينجامعه، در ع

تفكر، دانشگاه ين
تو يالزم برا يفضا

ز يسهبا هدف مقا
پزش يرو غ يپزشك
با ر 1392سال

شد مانجا ييمايشپ
دو دا يعلم ياته

داد. حجم نمونه بر
كه بر اساس يدگرد

ش ياد يدانشگاهها
پرسشنامه محقق

خبرگان آم يدگاهد
علو ي،علوم پزشك

با استفاد ييمحتوا
از سازه با استفاده

آزمون  پرسشنامه
بدست آمده از تح

 پزشكي

 يدگاهاز د

  ،يان صباغ

 ياسي،س ،

در  ي علم
را  آنيايح

 يذهن هاي
 ينا ياصل
است.  يوه
 يكم -في

رات د و نظ
 ي،وم انسان
 فاده با است

 يسته بند
داد. در  يل

ه از منابع
سازه،  ييوا
 يار( بسي

دو دانشگاه
 ي،انوم انس

 يهعلوم پا
 نمونه در
 يمعه آمار

طبقه  يدف
ر كامل به

spss19  و
 يبررس ي
 265با  ان
و  97/0 ير

ت خبرگان
شامل  اني

تفكر)،  ي،ز
و  يابيزش

 ي،فرهنگ
 3با  ي

م
ب
م
پ
ح
ز
ت
آ

_
_
ك
ح
ع
پ
ن
پ
ك
پ
م
ت
د
ج
ا
ف
ب
پ
س
پ
ه
د
گ
د
پ
د
ع
م
س
پ
ب
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يه دانش پژوه
 

زهرا  ،يبوالقاسم

ي،فرهنگ ي،علم

و توسعه تفكر يه
اح ينهاست كه زم

يكردهاز رو ياديز
. هدف اپذيرندي

ر توسعه دانش پژو
يفك و با رويكرد 1
ساختارمند يمهن 

علو يحوزه رشته ا
شد و يگردآور ي

دس يهگو 74له و
يرا تشك يهخته اول

ابزار با استفاده ي
رو يينتع يو برا د

ا ينهگز 6 يكرت
از د يعلم يات ه

علو يوزه رشته ا
يني،بال ي[پزشك

آزمون شد. حجم
گان به نسبت جام
نفر) به روش تصاد

نفر به طور 265
 sده از نرم افزار

ييديو سپس تا ي
يانمونه و در پا 30

يمقاد يبكه به ترت
نظرات يمحتوا يل
يامقوله م 14و 

تعامل، توانمندساز
ررات، منابع، ارز

يمقوله (نمادها
ياسيس هايخت

كشور همايش همين

  يبر

توسعه يرساختهاي
ابزار يكساخت  ؛
حمود ام  ،يميانر
   ،يچ

يرساخت،ز ي،ژوه

يدانش پژوه يكردو
هاييساخت يرز ن

تا حد ز هااخترس
يم يرتاث يانشگاه

در الزم ساختهاي
1392ضر در سال

يقار مصاحبه عم
ح 4از  يوزش عال

يمهندس يو فن يه
مقول 14طبقه،  4

شنامه محقق ساخ
ييو محتوا يصور
يدگرد ييدتا ينصص

يل ياسده در مق
عضو يف) بر رو

حو 4در  يرازش ي
[يو علوم پزشك 

و آ ي] نظر سنج
ده از جدول مورگ

1200و دانشگاه(
و ديگرد يينر تع

 داده ها با استفاد
افياكتش يعامل ل

0با  يشيرحله آزما
جددا آزمون شد ك

يها: حاصل تحل ته
يمولفه اصل 4 

مقوله (نقد، ت 4با 
مقوله(مقر 4با  
3با  يفرهنگ ي

يرساخدت)، و ز

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

و رهبر يريت: مدطه
يبر ز يلي: تحلن

ي؛گان آموزش عال
: زهرا كرسندگان

مد حسن پرداختچ
: دانش پژها دواژه

    يم

مقاله: مقدمه: رو ن
ينشگاه مستلزم تام

يرز ينو ا يدهم نما
و رهبران دا ران

يرسز ييهش شناسا
ها: پژوهش حاضش

م شد. ابتدا با ابزا
نفر از خبرگان آمو

يعلوم پا ي،م پزشك
4محتوا در  يلحل
كه اساس پرسش يد

ص ييروا ي،حله كم
متخص يدگاهو د ي

شنامه ساخته شد
مخالف يارق تا بس

يو علوم پزشك از
يمهندس يه،م پا
يراپزشكيو پ يك
با استفاد يكم هحل
د يعلم ياته يا

نفر 300به تعداد 
الت پاسخ دادند.

يلبه روش تحل ل
ابزار در مر يايي پا

شده مج يلنه تكم
يافترا نشان داد.  0

در يفي،بخش ك
ب يعلم هايساخت

يرسم ساختهاي
يرساختهاي)، زيش

وحد ي،ط علم

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

حيط
عنوا
خبر
نويس
محم
كليد
رسم
متن
دانش

فراهم
يرمد

پژوه
روش
انجام

20
علوم
از تح
يگرد
مرح
يعلم

پرسش
موافق

يرش
علوم
پزشك
مرح
اعضا

ب يا
سواال

يزرلل
شد.

نمونه
96/

در ب
رسيز
يرسز

يشپاال
نشاط
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 - يفيش توص
م شده است. 

در  يودنتاست 
باشد و  يم ز

 قرار گرفتند. 
كه  دتفاده ش
و  يه بدرفتار

 ي آن بدرفتار
رخ داده به  ي

 ين،كرد مسئول
و  ياندانشجو 

از نرم  يزها ن
 يها يافته: ج

درصد از  ,86
 كرده اند كه 
درصد از آنها 

 يبشده به ترت
از اعمال  يش

ها در  يرفتار
درصد اتفاق  4

ها  يدنترز ب
بوده  درصد 6

 يهعل يدرفتار
از  ينمسئول 
 -يمهارت يها

 وجود دارد. 

________

دانشگاه  يراند

  يك

 يرانمد ين ب
 ي، محمد عل

آموزش علوم  
 يجادا يند فرآ

ود دانست. به 

طالعه حاضر به روش
انجام 1391سال 
يپزشك ياننشجو

يرازش يوم پزشك
مورد پژوهش ير

است يقسمت 5امه 
سوال درباره تجربه

كه در يو بخش ي
ي انعكاس بدرفتار

نسبت به عملكر ن
يرنسبت به سا 
داده ه يلو تحل ه

يجستفاده شد. نتا
3,سال گذشته  ك

را تجربه يدرفتار
د 42,5دختر و 

اعمال ش يبدرفتار
ناش يصد و بدرفتار

بدر يشترينب ينچن
49,2 اخليصد و د
يببه ترت ي بدرفتار

60,3ها  ينترنو ا
بد يباال يوع به ش

يكاف يتدم حما
ر جهت آموزش ه

و ينهزم يندر ا يان
___________

مد يندر ب ينيآفر

  

دانشگاه علوم پزشك
در ينيدانش آفر

سالك رنجبرزاده*
يقاتمركز تحق 
توان يرا م ينيفر
موجو انشد يساز

ود. روش كار: مط
در س يرت مقطع

دان يهش شامل كل
دانشگاه علو يزش

به صورت سرشمار
داده ها از پرسشنا

س 13 يك،موگراف
يب شونده بدرفتار

سوال درباره 8، 
ياندانشجو يت رضا

رفتاريشاهده بد
يهتجز يبود. برا ي

SP  اس 18نسخه
يكدهد كه در  ي

نوع بد يك يكبارل 
د يانآنها دانشجو

ب يشترينوده اند. ب
درص 95,1 يكالم

د بوده اند. هم چ
درص 60,3 يمان زا

افراد مرتكب رين
درصد و 66,7رها 

: با توجهيريگ ه
و عد يودنتاست ي

د يزيت برنامه ر
ياز دانشجو يشترب 

____________

  يرهبر

مهارت دانش آ زان
  ز

 ،سالك رنجبرزاده
د يران،مد يني، آفر
مهارت د يزانم ي
س يبافر يزتبر يشك

يحسنزاده سلماس
و هدف دانش آ نه
و بهس يگزينيجا 

نمو يمكمك خواه
و به صور يليتحل

جامعه مورد پژوهش
آموز يمارستانهايب

همه افراد جامعه ب
د يجمع آور يبرا

شامل اطالعات دم
نواع آن،فرد مرتكب

است، تفاق افتاده
و سطح ينمسئول

سوال درباره مش 5
يسواالت نظرسنج

PSS يفزار آمار

يپژوهش نشان م
حداقل ياندانشجو

درصد از آ 57,5
پسر بو ياندانشجو

ك يشامل بدرفتار
درصد 76,2قدرت

زنان و يبخش ها
يشترفتاده اند كه ب

پرستار ،درصد 73
يجهند. بحث و نت

يپزشك ياندانشجو
ضرورت ويان،دانشج
يتو حما يرتباط

___________
_ 
  1243: كد

و ر يريت: مدحيطه
يزم ي: بررسعنوان

يزتبر يعلوم پزشك
س يبا: فرنويسندگان

: دانشها كليدواژه
يمقاله: بررس متن

دانشگاه علوم پزش
سوسن حس ي،همت

ينزم يزتبر يپزشك
ياو  يددانش جد

 پزشكي

وابسته  يا
در مورد  ر

، يماتتنظ
رد. حاصل
دروني آنها
 ه از متغير

 هايساخت
مكنون از 

به  Rذور
 يدرون يند
به . دنمو ن

ست اما در
 يابي، ارزش

تفاوت  يم
شگاه علوم

و سخت  ي
 از ساختار
راك و هم
كي فراهم

نقد،  يها
 يته وضع
و  ير دولت

______

هارم در  چ

 يدهپد يك
 به اثبات

 يانگرها نما
در  يلدل
 يزانم يس

در  يودنت
 ين مسئول
 ي غربالگر

ك
ت
ج
ب
ه
ب
ش
ا
ا
م
5
س
ا
پ
د
5
د
ش
ق
ب
ا

3
ا
د
د
ا

_
_
ك
ح
ع
ع
ن
ك
م
د
ه
پ
د

پ علوم آموزش ري

ها يرمتغ يخط ب
ريتاث يندارد. و ا

منابع، مقررات
فاوت معنادار دار
معنادار و تقارب د

شد كه(مكنون) ي
يرسر اساس نوع ز

يرمتغ يريپذ ير
مجذ يزانم شترين

يتوان حاصل برآ ي
يينتب» بع توسعه

از جنس منابع اس
قد، تفكر، تعامل،

و استقالل علم ر
تيجه گيري: دانش

هاي مالييرساخت
 مي تواند ناشي

شد كه زمينه اشتر
ي غير علوم پزشك

فضاه يرنظ يفزار
ر هر دو دانشگاه

از ساختار يت ناش

___________

سال يپزشك يان
  يرازش يشك

  يآموزش تان

يك يپزشك يانجو
وجود آن يختلف
شود كه رفتاره ي

يب يدخالت ها
ما با بررس طالعه

ياست يپزشك يانو
به يرازش ي پزشك

و يشگيريپ ي ها

كشور همايش همين

يب دانشگاه بر ترك
ير) تاثيش پژوه

، ميساز ينهبه 
تف يفرهنگ يدها
م هاييرساختز ن

يانجيم يرمتغ جاد
. بريرفتپذ يم ر

ياز آنها در تاث ك
يشوجه به آنكه ب

ي)، م34/0ق دارد(
مناب يريتمد«ازه 

يشترو دانشگاه ب
نق يشامل فضاها 
يرتدب يك،تاكت ،

). نتP <05/0شد(
از زي شكي غير پز

ردار بود. اين امر
اشت و درمان باش
ش از دانشگاه هاي

نرم اف رساختهاي
.. در.ر، تعامل و

امر ممكن است ن
 باشد. كشور

____________

  يسر

يدانشجو يهعل ير
دانشگاه علوم پزش ي

   ،يميراه

يمارستدانشجو، ب ،
با دانشج يبدرفتار

 در مطالعات مخ
ياطالق م يزمان ي

د يان دانشجو و
طم ينباشد. در ا 
دانشجو يهآن عل 
دانشگاه علوم يش

برنامه يشبرددر پ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

عامل يلكز،و يدا
دانش يها ساخت
يشپاال ساخت
و نماد ي،مندساز

ينمشترك ب يرات
يجكديگر منجر به ا
يرتقل دانشگاه تاث
يكدار و سهم هر 

ل دانشگاه و با تو
منابع تعلق ساخت
را در سا هاساخت
تفاوت د يگررت د
يرساختهاز يرد سا

يدت، نشاط علم
مشاهده نش يدار

كي در مقايسه با
بيشتري برخو ير

بهد  رچه آموزش،
منابع را بيش يي

يرده است. اما ز
تفكر ي،قالل علم

ينداشت كه ا يبه
ك يركز دانشگاهها

___________

1241  

تدر ي: روش هاطه
بدرفتار ي: بررسن

يآموزش رستانهاي
ابر يقه: صدسندگان

ي،: بدرفتارها دواژه
مقاله: مقدمه: ب ن
باشد كه يم ين

يراست. بدرفتا ده
به شان ياحترام
يآموزش ندهاي

يو چگونگ يفتار
آموزش يها رستان

د درماني – يشت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

المبد
ير(ز
يرسز

توانم
ييرتغ

با يك
مست
معنا
عامل

يرسز
يرسز

عبار
مورد
وحد
معنا
پزشك
افزار
يكپا
ييافزا

نمود
تقاس

مشاب
متمر
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

يمارب
نويس
كليد
متن
جهان
يدرس
يب

ينفرآ
بدرف

يمارب
بهدا
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 عملي مبدل 
آيند تا  ضا مي

ديگران كمك 
دانشگاه  حيط

ركن از  ينق ا
 فرد آنان در 
ش از هر چيز 
خته ها است. 

گيرد.  ورت مي
دانشگاه  يران

________

دانشگاه؛، ارائه 

 ،يانهرا صباغ

 

دانش و  شدن
جامعه علم و  

 يرشدم با پذ
 ساخته است. 
شترك با عامه 
 روند پرشتاب 

 يانگاشته م ت
با جامعه  يبان

دهد.  يقرار م
و با  يفيك د
را  يقتحق ير
 ي،علوم انسان 

خاب نمونه ها 
تخاب شد كه 

در همه  اي
د و ارائه كاربر

هم با رويكري 
و حوزه  ي عال

 يمهمصاحبه ن

ها به واقعيت  ده
ها به كمك اعض  ره

. در نتيجه به د
ن صورتي كه در مح
ي تجربيات مصداق
 دانش منحصر به

گان است كه بيش
ها و آموخ تهدوخ

آساني صو ل آن به
است كه مد ينير

___________

د يكاركردها ين ب

زه  ،يد ابوالقاسم

جامعه، دانشگاه  
شيعتقدند تخصص
يجير شدن تدر

امر، ارتباطات مرد 
نشگاه را كمرنگ

مش يزبان يجاده و ا
است كه گاه در 

يتشگاهها كم اهم
دانشگاه در همزب ي

ق يتلف مورد بررس
يكردبا رو 1392 

م شد. جامعه آمار
يحوزه رشته ا 4
دادند. انتخ يم يل

انت يافراد يند از ب
ايستهتجربه ز ي

ژوهش، آموزش، ك
عه نگر داشتند و ه
ز مسائل آموزش

ده ها به روش م

ايد يند، اين فرآ
 جو تيمي، استعار
د را عرضه كنند

ها را به همان  تعاره
سند. مستندسازي
اقع بروني سازي

ل درك براي همگ
تشبه و نگارش اند

د، تبديلشكار باش
ين ابزار دانش آفر

 . يدندش

____________

  يرهبر

با جامعه در يزبان
  

محمود  ،يميان كر

ي،همزبان ي، پژوه
ه: صاحبنظران مع
رط علم باعث دو

ينمردم شده و ا
در دان يعلم يها
مردم و دانشگاه ن

يدانشگاه يكردها
دانش يو علم يص

يها يت سهم فعال
مخت يرشته ها ت

ش حاضر در سال
محتوا انجام يلتحل

از  ين آموزش عال
يتشك يو مهندس 

هدفمند يريونه گ
يعلم ياتعضو ه

 پژوهانه اعم از پژ
جامع يها يتفعال

شناختي مناسب از
دا يدند. گردآور

) است. دريساز
شوند. در يك مي

دانش ضمني خود
اين است اكنند ت مي

كاربرد دارند بشناس
است در و يندفرآ

قالبي مدون و قابل
ت ،نياز مند گفتگو

هرگاه كه دانش آش
ين رويكرد، سومي
در آن خوش درخش
___________

_ 
  1245: كد

و ر يريت: مدحيطه
همز يگاه: جاعنوان
يل مفهوممد يك

: زهرانويسندگان
   يريبهداد ام

: دانشها كليدواژه
مقاله: مقدمه متن

تكه تكه شدن مفر
مدانشگاه از عموم 

ه يتفعال يجتماع
ينبرداشتن فاصله ب

از كارك يكيمردم
تخصص يها يتفعال

شود. مقاله حاضر
يترا با توجه به ماه

ها: پژوهش شرو
ستفاده از روش ت

ننفر از خبرگا 20
يهپا ي،علوم پزشك

بر اساس روش نمو
هم به عنوان ع

دانش يكاركردها
و ف يق،خدمت، تلف

ش يدارا  كل نگر،
خود بو يرشته ا

 پزشكي

 ينيش آفر
 يكي ينكها
است.  يدد

(پاسخ به 
 يگاهء جاقا

 يا،عرصه پو
هستند  ني

 يننقش ا
دارد. لذا  ي
دانشگاه  ن

 يكحاضر
ل تمامي

به تعداد  ز
نفر از  98

ها از   داده
وش آلفاي
 يزسشنامه ن

 تجزيه و
 استاندارد)

 ينيش آفر
نمود.  يابي
 يانگين م

بعد  ،2/60
 يساز ني

العه حاضر
 يندصر فرآ

ني تعامل
شتند. اين
 كارآمد يا
تد. در اين

آزاد،  بون
هاي  ماشين
هاي  سايت

م است به
 ينرند. و ا

ود. دومين
 يزمورد ن 

شكار (برون

س
م
د
م
ك
ف
ق
ن
ه
ا
د
_
_
ك
ح
ع
ي
ن
ب 
ك
م
ت
د
ا
ب
م
ف
ش
ر
ر
ا

ع
ب
ه
ك
خ
ك
ر

پ علوم آموزش ري

شد سازمان، دانش
 دارد. با توجه به ا

دانش جد يدتول ي
يرونيز دو بعد ب

آموزش، ارتق يفيت
آموزش در عر ران

دانش آفريني هارت
يلشگاهها به دل

ياريبس اهميتز
يرانمد ينيش آفر

و روش: تحقيق ح
 آماري شامل

يزتبر يلوم پزشك
8ساده  يتصادف ي

 منظور گردآوري
آن با رو ياييكه پا

 روايي صوري پرسش
تأييد شد. براي

انحراف و يانگين
مهارت دانش يزان

ر حد خوب ارزيا
دانش با يساز
24±12/6 يننگيا
و بعد درون 68/

ند. بحث: در مطا
 كه نخستين عنص

ها با يكديگر، يعن  
عملكرد خوب داش

هاي هاي تيم يي
افت دارند، اتفاق مي

يبجلسات تر ي،م
هاي شخصي م وتر

وب ،يارتلفن س
 آنچه برايشان مهم

گير كديگر بهره مي
شو د محسوب مي
ينن دانشگاه در ا

ضمني به دانش آش

كشور همايش همين

بقا و رش در يدجد
از دانش موجود ي

يها در عصر كنون
در دانشگاهها از ي

ي(بهبود ك يد درون
يرگردد. مد يص م

مه يازمندر امروز ن
در دانش ينش آفر

متمركز يانسان ي
دانش يزانم يرس
باشد. مواد و يم

 است. جامعة
) دانشگاه عليهش
گيري نمونه يوه ش

 قرار گرفتند. به
خته استفاده شدك

بدست آمد. 93/0
يريتيمد يد اسات
ي(م يفيتوص ي ها
يمطالعه م يجنتا ه
د 51/6±96/56 

ي بعد اجتماع
يبا م يساز روني

/34±1/7 يانگين
د خوب قرار داشتن

دانش يساز ياع
ك و تشريك ايده

است ع منيش ض
كه در خالل پويا

هاي مشترك د ده
انجمن علم يقطر
كامپيو ي،علم يو

يكي،ت الكترون
ركشور....در مورد

هاي يك و از انديشه
هاي جديد لق ايده

نيراكه مد ينيفر
تبديل دانش ضمد، 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نقش دانش جد ل
يشتريب ياربس يت

دانشگاهه يسالتها
ينيورت دانش آفر

) و بعدعهجام هاي
..) مشخص.شگاه و

تاب و دانش محو
دانش يرانبه مد ياز

يروين يتكز در ترب
مطالعه بر ينف ا

م يزتبر يم پزشك
هش توصيفي

پژوه ي،(آموزشران
نفر بود كه با 1

لعهمورد مطا ران
شنامه محقق ساخ

33نباخ، به ترتيب 
طريق مراجعه به
يل داده ها آماره

يافته. يدفاده گرد
يانگينرا با م ن

در بلحاظ ران
بعد بر ،±14/65
يدانش با م يب
در حد 5±13/54

در بعد اجتما ران
يل دانش، اشتراك
ش ضمني با دانش

ك ن چيزي است
همكاراني كه ايد ن

از ط يرانحله، مد
سات بحث وگفتگو

پست ينترنت،س، ا
زشگاه هاي سراسر

نشينند و گو مي و ت
 مفيدي براي خلق

دانش آف يندن فرآ
كرد خوب داشتند

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يلدل
ياهم

از رس
ضرو

يازهن
دانش
پرشت
ياو ن
مراك
هدف
علوم
پژوه
يرمد

140
يرمد

پرسش
كرون
از ط
تحلي
استف

يرانم
يرمد
1/7±

تركي
74/

مدير
تبدي

دانش
همان

يانم
مرح
جلس

فاكس
آموز
گفت
ابزار
ركن
عملك
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 ياندانشجو ي

 ،يبانهناز خط

  ،يپرستار ن
  ي

 ياتاز ضرور 
در دوران  ي

 ياخالق يري
موزش اخالق 

بر استدالل  ي
 در مطالعه :ها

و  يده پرستار
نفر) با روش 
 مسئله تحت 
ش پرسشنامه 

 )Nursing 

صله و بعد از 
-16نرم افزار 

: دو يجشد. نتا
ل، سابقه كار، 

نداشتند.  ير
مرحله قبل از 

ماه پس از  ك
نمره  يانگينم
ه پس از يكما 
. آزمون رسيد 
0 =P  اختالف
در گروه  يق

 يكنن نداد، ل
ل، بالفاصله و 

 =P مشاهده (
سطح  ي ارتقا

ر باشد، روش 
را  ياندانشجو

مسئله  يند. ا
در  يحصح ي

كه  يمته باش

يراستدالل اخالق

، دكتر مهينيام يا
 يانسلطان ا

ياندانشجو  ،يتار
يسخنران  ،ر مسئله

ياستدالل اخالق 
ي استدالل اخالق

يگ يمصالح تصم
آم يسه هدف مقا

يسئله و سخنران
.. روش هيد گرد

سال چهارم دانشكد
ن 33گروه ( يك

بر ي روش مبتن
فتند. ابزار پژوهش

يپرستار يعما
بالفا يش،مرحله(پ

. داده ها با نيدگرد
ش يلو تحل يهجز

 جنس، سن، تاهل
دار يتفاوت معن 

در م يوه سخنران
حله بالفاصله ويك

. مرسيد1±91/49
مرحله بالفاصله و

91/50± 8/7و  5
541/0با  يتكرار 

ه استدالل اخالق
س از آموزش نشان

قبل PBLدرگروه  
015/0( يدار ي

در يوش آموزش
تواند موثر يم ير

اخالق د ي تكامل
بخشد يم يشتري

ياخالق يوزش ها
در نظر داشت يد با

بر يخالق پرستار

يرو  ،فالحان يرهن 
يرضا، دكتر علينچ

ش اخالق پرست
بر يمبتن يادگيري

ييوهدف: توانا 
است. آموزش 

اص يبرا ي مناسب
 مطالعه حاضر با

بر مس يوش مبتن
انجام يپرستار ن
س يدانشجو 66ر، 

يشركت نمودند. 
نفر) با 33(يگر د

قرار گرف يرستار
مع نو آزمو يك

) بود كه در سه م
گ يلتكم ياننشجو
% تج95 ينان اطم

مانند يصات فرد
ليي معدل تحص
گرو يتدالل اخالق

و در مرح 97/49
42/16و ±61/47 

در م PBLدر گروه 
22/51± 39/7به  

يبا داده ها نس
نمره يانگينظر م

پس يكماهالفاصله و 
ياخالق ل استدال

يزش اختالف معن
: گرچه هر دو رو

پرستار ياندانشجو
بر مسئله سطح 

يب يرتقاا يسخنران
مناسب و آمو زي

دهد و ينشان م

روش آموزش اخ
  يپرستار

يده: سنويسندگان
فراهان يندكتر افش
: آموزشها كليدواژه

ي  ،يستدالل اخالق
ينهزم مقاله: متن
يپرستارحرفه

زمان ييدانشجو
است. ياندانشجو
با دو رو يپرستار
ياندانشجو يخالق

حاضر يتجرب يمهن
ش ،همدان ييماما

و گروه يسخنران
آموزش اخالق پر
يطالعات دموگراف
Dilemma Test(
آموزش) توسط دان

SPSS در سطح
گروه از نظر مشخص

بودن، يخوابگاه
نمره است يانگينم

7± 12/8آموزش
48/8آموزش به

د يستدالل اخالق
يبترت آموزش به

يانوار يزآنال يآمار
از نظ يدار يمعن

قبل، بال يسخنران
نمره يانگينم ينب

پس از آموز يكماه
:يريگ يجهشد. نت

د يستدالل اخالق
يمبتن يادگيري

نسبت به روش س
يزضرورت برنامه ر

را ن ينيبال يطمح

 پزشكي

. يافتدامه
 75/54 ين
نفر  1و  يار
سال با  4

 در فاصله
ع شد و با
 شد. با در
ره شركت
 مطلب در

نكات  ير ز
نه به طور 
خراج شده

مطالب  يل
مدل  يك

 يتبه ماه
 جامعه در

از   حدي
علوم  ي،س

از  يز بند
لوم ماهيتاً

و  يستيچ
 يد،تول يان
دانش  يزو

 يتاز ماه
رشته يها

با  يهمزبان
 يجابا يه
علت  4ه
ارتباط «، »

عنصر » عه
دانشگاه  ي
با جامعه  ي
است در  ي

______

دو  يسهمقا

ر
پ
ن
د
ك
ا
م
ح
د
د
پ
ا
ن
م
س
آ
ا
t

آ
S

گ
خ
م
آ
آ
ا
آ
آ
م
س
ب
ي
ش
ا
ي
ن

ض
م

پ علوم آموزش ري

 اشباع داده ها اد
يانگين با متوسط م

يانفر دانش 5ستاد،
0تا  13 ينب راد

اتمام هر مصاحبه
ه شروعمصاحب ي

سخنان ثبتصل
و حاالت چهر دها،

هر ييداشت معنا
هر مصاحبه يلحل

يامكه پ ي موارد
وا بود، مفهوم استخ

يكل يمعنا احبهص
ده ها در قالب
 و جامعه با توجه

با يهمزبان يفر
اگرچه تا تفاوت

علوم مهندس ي،شك
مرز ينا فراتر از ا

عل ي. در برخيردذ
چ ينو تبب يعلول

ياز جر بورض با ع
به مرحله تجو يج

ادييمعه تا حد ز
شگاه، فراتر از مرزه
ضرورت توجه به ه

دانشگاه يشته ها
با جامعه به يان

»جامعه به دانشگاه
جامع يدانشگاه برا

يعلم هيات يضا
يضرورت همزبان ي
يكند. و ضرور يم

 . يردرار گ

___________

م :)PBL مسئله(

كشور همايش همين

جام شد و تا مرز
سال 71تا  42ين

نفر اس 14 ي،ه علم
فرا ي سنوات كار

سال بود. بعد از ا 
يساز يادهساعت، پ
كنندگان، اصشركت

يد احساسات، تاك
پژوهشگر از برد ي
. در تحگرديديت م
شد. در يم يدهش

ل از مضمون محتو
هر مص ياند. در پا

داد يفيك يل تحل
دانشگاه يهمزبان 

ها: دامنه تعر فته
ينمتفاوت بود. ا

اعم از علوم پزش 
اما يردپذ يم يراث
پذ يم يرتاث يزن ي
مع يروابط علّ ف

حال آنكه علم محض
يرد دانش به تدر

با جام يچه همزبان
دانش يطاما در مح 

و آموزش ض يلم
را در همه رش يي
: كاركرد همزباي

اعتماد جا«، »شگاه
د يتمرجع« نقش 

اعض يقش حرفه ا
يرشته ا يها گي

م يينتب يرد اصل
مورد توجه قر يعال

____________

  يسر

بر يآموزش مبتن

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

انج يقختارمند عم
يخبرگان ب ينه سن

ل بود. از نظر مرتبه
بودند. دامنه يارد

24 يانگينسط م
س 30كمتر از  ي

ش ياناتلعه مكرّر ب
 داشتن مكث ها،

يبازتاب ذهن دگان،
هر پاراگراف ثبت 
كش و آشكارخط ي

ال آشكار بلكه نقل
متن استخراج شد

. حاصليدت گرد
ينو ارتباط ب يوم
يا. يدگرد يانه ب

مختلف م يه ها
ايرشتهحوزه  ت

تا يو علوم انسان
ايهدرون رشت يت

يفم كشف و توص
است، ح يشترب يي
انتقال و كاربر ق،
شود. اگرچ يم ك

يردپذ يم يره تاث
معل يبعد حرفه ا

گرايو حرفه ا هع
يريگ يجه. نتكند

انشظارجامعه از د
و ن» عه با دانشگاه

نق يفدر تعر دي
يژگت كه فراتر از و

كاركر يكه عنوان 
آموزش ع يزيمه ر

___________

1249  

تدر ي: روش هاطه
آ يا ي: سخنرانن

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ساخ
دامنه
سال
استا
متوس
يزمان
مطال
نظر

كنند
يلذ

ياصل
كامال
در م
ثبت
مفهو
رشته
رشته

يتكل
يهپا

يماه
سهم
يچرا
يقتلف
يكنزد

رشته
ب اي

جامع
كيم
انتظ«

جامع
يدكل

است
را به
برنام
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
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مطالعه بود  ن
 و روانشناسان 
يل و كنترل 

________

حرفه  ژگيهاي

 يزدانخواهرضا 

 يالزام يتونها
داشته و  يتيب

 يرغ يها يند
 يدر نظامها 

 يتظام و ترب
عالوه بر  ي،ك
 يداست، با ير
 يمهارت ها 
 يا يانسان يها

 روش كار: در 
 يداده ها اه

قرار  يرسد بر
 يچه برنامه ها

مراكز  يشها
همچنان  ي ول
 يكبه  يازو ن

 است كه در 
صرف پرداختن 

پنهان كه در  
ش اصول حرفه 

باشد موجب  
 نه تنها اثرات 

بلكه  اشت د
 ي: به نظر مي

 يژگيهايال و
 يازن يند بنابرا

يندر ا ياننشجو
اين مسئوليننابر

 الزم جهت تعد

___________

يژ آن در انتقال و

محمد ر  ،پور يوان

  يگر يفه ا

از ست يكي عنوان 
ترب ير عملكرد ها

يگذاشته، فرا يرون
يبرنامه درس يصل

آن نظ ييهداف غا
علوم پزشك يانشجو
حرف ضرور ينه ا

ي،اخالق يارها
كل دهنده رفتار ه
است توجه شود.

يگازبان در پا سي
مورد 2013تا 199
دهد كه اگر چه ي

از آموز يمده ا
دهند يتصاص م
است و يدورد تهد

پر واضح ينا بر
ص يانبه دانشجو ي
يبه برنامه درس ي
آموزش يبطور كل 

يآشكار م ي درس
كه يدهتماع گرد

خواهد يمارانو ب
يريگ يجهنمود. نت

را در انتقا يليبد 
به عهده دارد يشك

شرفت تحصيل دا
ير گذاري داشت بن
يشيدن تمهيدات

____________

  يدرس ي

پنهان و نقش يس

رو يممر  ، احمدلو
   يجعفر

حر ،پنهان ي درس
به يبرنامه درس :
د يليبد ينقش ب 

يبودن ب يرو رسم
ه است رسالت اص

اه بهمخاطبان  ي
دانش يتت در ترب

پرداختن به يه برا
ا، نگرشها، هنجا

كه شك يژگيهاييو
ا يگر يحرفه ا ي

يسمقاالت انگل ي
98از سال  يدو س 
يها نشان م يافته :

 آشكار بخش عم
را به خود اخت يشك

مو ير علوم پزشك
مناسب دارد. بناب 

يعلوم پزشك يمل
يتوجه يو ب ي،سم

يارها و هنجارها 
تر از برنامه ي قو

نا كار آمد به اجت 
جامعه و يرا برا

وجه آنان خواهد ن
يپنهان نقش ب ي

 آموزش علوم پزش

تبيين كننده پيش
يعني بيشترين تاثي

صدد اندي دربايد
 برآيند.

___________
_ 
  1251: كد

يزي: برنامه رحيطه
: برنامه درسعنوان

  يگر ي

: جوادنويسندگان
ج يفمهسا شر  ،فرد

: برنامهها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن

يتيسازه علوم ترب
پا را از قلمر يحت

را فراگرفته يرسم
يابيدست ي،آموزش

نسان مطلوب است
كه يدانش و مهارت
زشهابه توسعه ار

و يهو بق يجتماع
يمهارت ها نهما
يمطالعه مرور ين
ينو مدال ينهالس

يجگرفته است. نتا
و يرسم يدرس

علوم پزش يآموزش
در يگر يحرفه ا

يمداخله آموزش
و عم يآموزش علم

رس يبه برنامه درس
نتقال ارزشها، باور

به مراتب يگر ي
يمحصوالت يلتحو

ر يسازنده كمتر
متو يزرا ن يخطرات

يرسد برنامه درس
در يگر يحرفه ا

 پزشكي

ق و ارتقاء

______

آن بر  يرث
شگاه علوم

 حسنزاده

 تحصيلي

بمنظور  ن
در  يموزش

ما بوده  ي
 يفراوان ي
راستا  ين ا
 يها حل راه

 ي به بررس
آن  ير تاث
 يكالعه ط

 پسر بطور
 استاندارد
 از معدل

 SPSSزار
 يلل، تحل

پيشرفت  ن
 يون رگرس

 كه ميزان
د و رابطه
صيلي آنان

بلحاظ  ان
معكوس و
دست آمد.
 تحصيلي
ين مطالعه
پسر مواجه
سيون تنها

ت
ي
ب
ب

_
_
ك
ح
ع
ا
ن
ف
ك
م
س
ح
ر
آ
ا
د
ب
ا
ه
ا
س
گ
د
آ
ح
م
آ
ب
ا
ا
ت
س
خ
ر
ح

پ علوم آموزش ري

آموزش اخالق ي

___________

و تا يپرخاشگر 
دانش يده پزشك

دكتر سوسن  ،

شرفتستگي، پي

يانحصيلي دانشجو
نظام آم ييو كارا

يحث نظام آموزش
يها داده اند و بحث

در يتترب و يم تعل
 مساله وكشف ر
اشد. اين مطالعه

و ياندانشجو
مط يناد و روش ا

دختر و يانشجو
نجش پرسشنامه
 تحصيلي نيز

 استفاده از نرم افز
مستقل يت يآمار

يينشد. بمنظور تب
مورد مطالعه از ي

 نتايج نشان داد
ط به باال قرار دارد

تحص شرفتي و پي
ياحصيلي دانشجو

ي دارد و رابطه م
سطح دلبستگي بد
اريانس پيشرفت

. بحث: در ايدگردي
دختر و پس يانشجو

ي در تحليل رگرس

كشور همايش همين

يبرا يمان مناسب
    .است يانجو

____________

  يسر

يزانم ي، دلبستگ
دنشكد ياندانشجو

،سالك رنجبرزاده

ري، سطح دلبس

تح يشرفتپ :هدف
يبهره ور يشفزا

مباح ينز مهم تر
ژوهشگران انجام د
ران و متخصصان ت
 شناخت مناسب
با فت تحصيلي مي

يپرخاشگر يزان
پرداخته است. موا

نفر از دانش 200ت. 
ه شدند. ابزار سن
سنجش پيشرفت
گرديد. اطالعات با

آ يو آزمونها ي
د تجزيه و تحليل ش

يكننده ها ينيب 
 گرديد. يافته ها

در حد متوسط ن
ي بين پرخاشگري
چنين پيشرفت تح
 تفاوت معني داري
رفت تحصيلي و س

درصد از وا 9 
خاشگري تبيين گ
ي متوسط در دانش
به اينكه پرخاشگري

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

زم يين دانشجو
دانشج يدالل اخالق

___________

1250  

تدر ي: روش هاطه
سطح ي: بررسن

د يليتحص رفت
  يزتبر يك

س يبا: فرسندگان
 يماس

: پرخاشگرها دواژه
  يانشجو

و ه ينهمقاله: زم ن
ها و اف ينهش هز

ا يكي ير دهه اخ
كه پژ يقاتيت.تحق
اسان، مشاورروانشن

د، صرفا بمنظور
بمنظور پيشرف يس

يم ي،ح دلبستگ
پ يليتحص شرفت

است يمايشيپ يس
دفي وارد مطالعه
اشد بمنظور س

استفاده گر يانشجو
يفيتوص يماره ها

مورد يكطرفه انس
يشصيلي توسط پ

استفاده يرهد متغ
ياناشگري دانشجو

و معني داري وس
هده گرديد. همچ
ح دلبستگي آنان
ي داري بين پيشر
در نهايت حدود

توسط پرخ يانجوش
ا ميزان پرخاشگري
يديم كه با توجه ب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

دورا
استد
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

يشرپ
پزشك
نويس
سلم
كليد
دانش
متن

كاهش
سه

است
كه ر
دارند
اساس
سطح

يشپ بر
بررس
تصاد
با مي
دانش
و آم
ياوار

تحص
چند
پرخا
معكو
مشاه
سطح
معني
و د
دانش
ما با
گردي
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عي موسسات 

 شكي لوم پز

ذشته مفهوم 
جام شده در 

 .است يدهگرد
رد به نظر مي 

ظاهر  متفاوتي
ماعي را براي 
 نموده است: 
و ارائه خدمت 
 كشوري كه 
د هايي كه به 
 منطقه اي به 

حقيقتا . است
يي اجتماعي 
 مداوم جهت 
كت در ايجاد 
مرتبط با نياز 
ادالنه بوده و 
 از منافع آن 
 يك ايده آل 
ر گردد. هدف 
 اجتماعي در 
 با مرور كامل 
 آكادميك در 
ديد بر اساس 
عي در علوم 
وب و شاخص 
ص هاي موجود 
ين مطالعه به 
) جهت جمع 
 و چهارچوب 
 خبرگان بين 
ن زمينه بوده 

 پاسخگويي اجتماع
 ش 

وسسات آموزش عل
طول دو دهه گذ

اقدامات انج ينهزم
ه هزاره مطرح گ
هوم منحصر به فر

مال ختلف به اشك
وم پاسخگويي اجتم
ن صورت تعريف
وزشي، پژوهشي و
 جامعه/ منطقه و

بپردازد. فرآيند ،يد
 تعيين ميشود از
ور ديگر متفاوت
 زمينه پاسخ گوي
دنبال اصالحات

هدف آن ها مشارك
ها و خدمات آن م
قتصادي كارآ و عا
مع بين المللي

از شيجتماعي ب
 اندازه گيري منجر
ص هاي پاسخگويي

مرحله اول :ش ها
كشورها و مراكز

جتماعي آغاز گرد
پاسخگويي اجتماع
جهت ارائه چارچو
ي از همه شاخص
د. مرحله بعدي اي
 ( در سه مرحله)
بخشي به معيار ها
ست. اعضاي گروه

 صاحب نظر در اين

  يرهبر

خص هاي ارزيابي
كي در حوزه آموزش

   ،يعه ش

مو ،گويي اجتماعي
در ط :ه و اهداف

در ز يژهبه و يع
به اهداف توسعه 

 اجتماعي يك مفه
ست در جاهاي مخ
اشت جهاني مفهو
وم پزشكي به اين
ت فعاليت هاي آمو
 اولويت نيازهاي

نماي يسانخدمت ر
 نياز هاي سالمت

ز كشوري به كشو
لوم پزشكي در

اشته اند و به د
ه . جامعه هستند

ست كه فعاليت ه
يفيت، به لحاظ اق
شور و حتي جوا
گر پاسخگويي اج
بايد به نتايج قابل

هش تبيين شاخص
خالصه روش . باشد

 و تجارب ساير ك
قوله پاسخگويي ا
ي در خصوص پا
 هاي انجام شده ج
ك، پيش نويس كلي
 جمع آوري گرديد
 و از روش دلفي

گان جهت اعتبار بخ
يي استفاده شده اس
تيد هيات علمي و

  1254: كد

و ر يريت: مدحيطه
: تبيين شاخعنوان

آموزش علوم پزشك
: هاجرنويسندگان

: پاسخگها كليدواژه
مقاله: زمينه متن

اجتماع ييپاسخگو
يابيخصوص دست

گرچه پاسخگويي
رسد ولي ممكن اس
گردد. سازمان بهد
دانشكده هاي علو

تعهد براي هدايت"
در جهتي كه به

بايستي به آن ها خ
وسيله آن اولويت
منطقه ديگر و از
دانشكده هاي عل
پيشرفت هايي د

نياز هاي ندبرآور
سيستم سالمتي ا
هاي جامعه، با كي
جامعه محلي، كش

اگ .ستفاده نمايند
كالمي باشد پس ب
ز اجراي اين پژوه
حوزه آموزشي مي
مطالعات گذشته

مق بيزمينه ارزشيا
توافق نامه جهاني
پزشكي و فعاليت

در مراكز آكادميك
در زمينه آموزش

ش كيفي بودهرو
آوري نظرات خبرگ
رزشيابي پاسخگوي

نفر از اسات 10-12

 پزشكي

پنهان  يس
مختلف  ي

مثبت در 
مر آموزش

نقش  ييسا
ن معطوف

______

 ياندانشجو

  ،يهو

  يزشك

آن  ي ها
 يوم پزشك

مت اهداف
روان  يها

انجام  يالن
ود. جامعه

در سال  
خاب شدند.

 ياييو پا ي
 tون هاي
 يفزار آمار

ن داد كه
 يينرا پا د
 يابيارز ن

ت. در بعد
ود داشت.

 يرهايمتغ
 يهسعه روح
 يمؤلفه ها

و تاب ني

______
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نقش برنامه درس ن
ياز نگاه گروه ها

يبتوان گام ينكه
در ام ير افراد درگ

ه آنان را به شناس
و مثبت آن يمنف

___________

د يندر ب يناخت

لو يعطاا...اسد ،ي

پز يانزش، دانشجو
و مؤلفه يشناخت
علو يرشته ها ان
مثبت به سم يرژ

 يهسرما ي بررس
يالگ يپزشك لوم ع
بو يمقطع-يفيوص

نيالگ يم پزشك
آنان انتخا ينر از ب
ييبود كه روا يخت

و آزمو يفيمار توص
 استفاده از نرم اف

نشان يجها: نتا ه
يدو ام يفشار روان 

يانگينرا باالتر از م
وجود نداشت داري

وجو يدار يمعن
يندار ب ي و معن

 با پرورش و توسع
م يو ارتقا يانجو

ينيخوش ب دواري،

___________

كشور همايش همين

يينبا هدف تع ي
يگر يحرفه ا 

ينبه ا يدشود با ام
و يزانه برنامه ر

توجه يلهوس ين ا
يامدهايهان و پ

____________

  يسر

روان شن يها يه
  يالنگ 

يمحمد حسن  ،يود

آموز ي،وان شناخت
روان شن يه سرما
يادانشجو يليتحص

كنند و آنها را با انر
مطالعه با هدف ن

دانشگاه يانشجو
پژوهش، از نوع تو

دانشگاه علوم يان
نفر 350بودند كه
روانشناخ يهمه سرما

ها با استفاده از آما
با يتقل و در نها

يافته. يدگرد يلل
ي،ه، خود، اجتماع

ر يآور ابو ت ي
يس اختالف معن

اختالف ي،سن 
 به ارتباط مثبت

توانند يم يدسات
در دانشج يشي اند

يدام ي،خودكارآمد
 شته باشند.

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يت كه پرسشنامه ا
يژگيهايانتقال و

و اجرا ش يهته فع
دادن به يت آگاه

برداشته و به يك
پنه يدرس يمه ها

 خت.

___________

1252  

تدر ي: روش هاطه
يسرما ي: بررسن

يكشگاه علوم پزش
شهو يم: مرسندگان

   ،يدخت طاهر

رو يه: سرماها دواژه
مقاله: مقدمه: ن

ت يتوانند در زندگ
ك يفاا ياش ارزنده 

يند سوق دهند. ا
دانش يندر ب يخت

 روش ها: روش پ
يدانشجو يهكل ي
ب 1391-92 يليص

 پژوهش پرسشنام
د شد. داده هيي تا

مستق t ي، نمونه ا
SP و تحل يهتجز
ابعاد حرفه يانشجو

ييرها يادگيري،و
دو جنس ينند و ب

يگروهها ينه ب
: با توجهيريگ جه

و اس ينهش، مسؤل
و مثبت ييگرا ت

آنها،( خ يشناخت
داش يقش مهم) ني

___________

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

است
در ا

ينفذ
جهت
كپزش
برنام
ساخ

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
دانش
نويس
ماهد
كليد
متن

تو يم
نقش
خود
شناخ
شد.
يآمار
تحص
ابزار
آنها
تك

PSS

دانش
تر و
كردن
حرفه

يجنت
پژوه
مثبت
روانش
آوري
___

_ 
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 ،دردانشگاه ل
و داشتن  لي
 يتمآ يتمام ل

رم به صورت 
 ي از گروه ها

پرسشنامه  ي
 يارشده دراخت

ها با توجه به 
شد.  يبند از
در  ييراتيتغ 
با توجه به  تم
سواالت  يتمآ 

به بعد مهارت 
مربوط  يتمآ 5

بود.  ي ارتباط
آمد. دست  هب

به دست  9/0

________

و  يت حساس
صرف آب در 

 يمورت  ،يكبر

 انشجو 

وجه به آن به 
 يتحساس ي
با كمبود  يزن

آمد از منابع 
نرخ خدمات  

 ير رشته ها
به محدوديت 
هاي متناوب، 
 امري الزم و 
شورها راهكار 
 رفتار مصرف 

يلدرحال تحص ي
يلل دو ترم تحص

يلتكم ينهم چن 
فر 250 شدند و 

هر دانشكده يان
ي از انجام روانسنج
رسشنامه اصالح ش

ه يتمآ .قرار گرفت
يا) امت4تا 1نمره 
يابيارزش يهم اول

يتآ 7يمحتو ييوا
21يته شد. درنها

مربوط ب يتمآ 6ل: 
5 ،كالس يريتمد

مربوط به مهارت
CVR  ب 78/0برابر

1ون آلفا كرونباخ 

___________

عملكرد، ي، آگاه
در مص ييرفه جو
 هبهان 

دخت اك يفخر  

دا  ،يكم آب  ،ييجو
است و تو يجهان 
يدارا ،يو اساس ه

هداشت و درمان 
استفاده كارآ ين

يتتثب هتواند ب 
در يدمطلب با ن
ب شود. با توجه ه

وقوع خشكسالي ه
اده كارآمد از آن

كش يحاضر در تمام
شناخت يكم آب

يدانشجو 1300 
حداقل يارگذراندن

ي،جار يابي ارزش
مطالعه ينوارد ا

يبه تعداد دانشجو
نتخاب شد. پس

پر يد،اسات يستدر
دانشگاه ق يده ها
( يتا عال يف ضع
فرم يصور يي روا

ه شد ودرمرحله رو
اضافهم ها يتآ يرسا
دادند. كه شامل ل
مربوط به بعد م م

م يتمآ 5و  يوزش
C  و  82/0برابرR

دست آمده با آزمو

____________

  يستدر 

بر يخله آموزش
صر ي ينه در زم

به يده علوم پزشك
،يدوستيومه عل

صرفه  ،يه آموزش
يك: كمبود آب 

يهاول يازو ن يشت
بخش به يريتمد

بنابرا يمهه هست
ي، برق،گاز) م

ينكمك كند و ا 
ينهت و درمان نهاد

ش نيازهاي آبي و و
صرف آب و استفا
 آنجا كه در حال ح
مقابله با بحران ك

با توجه به تعداد
يبا مع ياندانشجو

فرم يلسابقه تكم
پرسشنامه و يها

با توجه  يتصادف
ا يمختلف آموزش

ت يفيتك يابيرزش
دانشكد ويانانشجد
از يكرتل ياسمق
: در مرحلهيجنتا

ها داده يتمظاهر آ
بودن به س يضرور
يلرا تشك يابيرزش

يتمآ 4رائه درس،
آمو يبه توان علم
CVI يمقدار عدد

به د يآلفا يزانوم
  آمد.

___________
_ 
  1260: كد

ي: روش هاحيطه
مداخ ير: تاثعنوان

شدت درك شده
شكددان ياندانشجو

: معصونويسندگان
   ،ملكپور

: مداخلهها كليدواژه
مقاله: مقدمه متن

علت مسائل بهداش
است. در م ييباال

مواجه يمنابع مال
(آبيمحدود انرژ

يدرمان يبهداشت
مرتبط با بهداشت
منابع آب، افزايش

صرفه جوئي در مص
ضروري است و از

مقرون به صرفه م

 پزشكي

شاخص ها
 منبع گرد

خالصه  .ت
و زير گروه

و  تار گرف
ت آموزش
يد. در دور
 ها تعيين
رد بررسي

به سمت 
ن پذير و
ش، نگرش و
ي برآوردن
ي اجتماعي
ه دانشكده
ر ساختن
در زمينه و
 رسد كه
عملكرد در

______

 يدبا تاك 

  س

شتن وزن
 يزنهايي ن

واند باعث
ه گردد در
س اساتيدبا
جهت انجام

وزارت  يها
س (در نظر

 لشكيبا ت
وس انجام
ستفاده شد.

ب
د
س
ه
ت
م
ا
د
م
ن
ظ
ض
ا
ا
ب
م
و
آ

_
_
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ع
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ميزان اهميت ش ي
دور دوم و بررسي

ي قرار گرفته است
شاخص در دو 22

 تاييد و اصالح قرا
زده نهايي موسسات
شتر مشخص گرديد
زيابي اين شاخص
 اين خصوص مور

ها نشكدهت دا
علوم پزشكي امكا
ربيت افراد با دانش
ختلف سالمت براي
 مفهوم پاسخگويي
ارها وجود دارد به
 علوم پزشكي در
خگويي اجتماعي د
 و به نظر مي
ت يك استاندارد ع

  . گرفته شود

___________

يداسات يستدر ت

يسابعاد تدر ،وماس
نداش هاي ارزشيابي،

درمحاسبه امتياز
تو يست چراكه م

مربوطه يد به اسات
كيفيت تدريس بي

 مواد وروش ها: ج
رمت پرسشنامه ها

وتوماس يتبتور ي
يمحتو ي،صور ي

اده از نرم افزارآمو
است يابيفرم ارزش

كشور همايش همين

يبررس ،در دور اول
يي اجتماعي در د

 سوم مورد بررسي
ات گروه خبرگان
مه آموزشي مورد
 شاخص ها در باز
ت پاسخگويي بيش
ي داده در جهت ارز
 گروه خبرگان در

پيشرفت : گيري
 در حرفه هاي ع
ر اولين گام در تر
در حرفه هاي مخ
 توصيف و تشريح

راحي معيازمينه ط
ر دانشكده هاي
فت به سمت پاسخ
 كمك مي نمايد
 بايستي به صورت

پزشكي در نظرم 
____________

 جو 

يفيتك يابي ارزش

   يمد

وتو يتبتور يالگو 
فرمها يشكل اصل

د، لزوم وزندهي د
اس يتحائز اهم ر

وشفاف يقطور دق
ابزشيزبيني فرم ار

آنان شده است. س
فر يتبا محور ابي

يوبا توجه به الگو
يي استفاده شد. روا

سازه آن با استفا 
يايينباخ جهت پا

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

 تاييد شاخص ها د
رزشيابي پاسخگوي
ي داده ها در دور

براساس نظرا :ه ها
رش دانشجو و برنا
يت و اولويت اين

م پزشكي در جهت
ي منبع گرد آوري
يد و پيشنهادات

نتيجه . گرفت
خگويي اجتماعي
وب است و اين كا
رت هاي مناسب د

هاي جامعه است.
ثال هايي كه در ز
ي پزشكي و ديگر
ساخت ها و پيشرف
يط خاص خود ك
خگويي اجتماعي

علوم زشسسات آمو
___________

1256  

دانشج يابي: ارزشطه
فرم ي: بازنگرن

  يسعاد تدر

محم يم: مرسندگان
يابي،: ارزشها دواژه

قاله: مقدمه: مشم ن
باشد ها مي يتمي آ
يارخصوص بس ن

خورد مناسب به ط
راستا اقدام به باز

يسبر ابعاد تدر د
ياكار از فرم ارزش

و يتمآ 18شت با 
)يستن ابعاد تدر

يي خبرگان وروا
 ازآزمون آلفا كرون

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

اند.
در ار
آوري
يافته
پذير

مياه
علوم
نهايي
گردي
قرار

پاسخ
مطلو
مهار
نيازه
و مث
هاي
زيرس

محيط
پاسخ
موس

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
برابع
نويس
كليد
متن
براي
يندرا

بازخ
ينا

يدتاك
ينا

بهدا
گرفت
پانل
شد.
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 ويان پزشكي 

ه عنوان يك 
يت و آموزش 
د بررسي قرار 
 هيجاني در 
ي رابطه بين 
زشكي شيراز 
في تحليلي و 
ي شامل كليه 
شكي دانشگاه 
فر بوده است 
ام شده است. 
ري كه شامل 
ي و مديريت 

 روشتفاده از 
سط اساتيد و 
ص پيشرفت 
جزيه و تحليل 

باتوجه به  : ها
ش هيجاني 

ي هوش هيجان
ط مي باشد. 
بين نمره كل 
لي و ابعاد آن 
ن بين هوش 
يلي، وضعيت 
وجود نداشت 

باتوجه  :گيري
هوش هيجاني 
ور رسيدن به 
شكي، عالوه بر 
سبي در مؤلفه 
ت ارتباطي و 

هستند  جاني
كه  گيري كرد

گيري مناسب 
جايگاه مناسب 

________

 تحصيلي، دانشجو
 هوش هيجاني به
 به خصوص مديري
اي مختلفي مورد
ت و نقش هوش

 پژوهش به بررسي
 در دانشجويان پز
حاضر از نوع توصيف
اشد. جامعه آماري
رن و اكسترن) پزش

نف 100نظر شامل 
سهمي انجا قه اي

هوش هيجاني بردبر
ي، آگاهي اجتماعي
پرسشنامه، با است
روايي آن نيز توس

 همچنين شاخص
شكي بود. جهت تج
فاده گرديد. يافته

كل هوش ه نمر
 به دامنه نمرات ه
در سطح متوسط
 توان فهميد كه ب
ي پيشرفت تحصيل

9/0=p(همچنين .(
تحصي فيك (مقطع

 تفاوت معناداري
p(گ . بحث و نتيجه

طح پايين نمره هو
مي رسد به منظو
ر دانشجويان پزشك
تواند به رشد مناس
ودآگاهي، مديريت
جفه هاي هوش هي
 اين گونه نتيجه گ

ها، قادر به يادگ يي
و درآينده كسب ج

___________

 هيجاني، پيشرفت
امروزه : و هدف

 بسياري از علوم،
طه آن با متغيرها

با توجه به اهميت
 دانشجويان، اين
موفقيت تحصيلي

پژوهش ح :بررسي
با ويان پزشكي مي
 (استيودنت، اينتر

مورد ن نهاز و نمو
في و به شكل طبق
العات پرسشنامه ه
اهي، خودمديريتي
د كه پايايي اين

% تعيين شد. ر7
وزه تائيد گرديد.
ل دانشجويان پزش

استف SPSS14زار 
هش، ميانگين
 باشد كه باتوجه

 هوش هيجاني د
 اين مطالعه مي

عاد آن با نمره كلي
949( ردوجود ندا

متغيرهاي دموگراف
ت) نيز به ترتيب،

/0=p( ، )808/0=p

كه حاكي از سط
ي است، به نظر م

حصيلي دروفقيت ت
دانشجو بايستي بت
ود مديريتي، خو
كه همگي از مؤلف
ي ديگر، مي توان
داشتن چنين توانا
وفقيت تحصيلي و

 د. 

____________

: هوشها كليدواژه
مقاله: سابقه متن

رموضوع جديد د
مطرح شده و رابط
گرفته است كه ب
موفقيت تحصيلي

هوش هيجاني و م
ردازد. روش بمي پ

مقطعي در دانشجو
دانشجويان مقاطع
علوم پزشكي شير
كه به شيوه تصادف
بزار گردآوري اطال
چهار بعد (خودآگا
رتباطي) مي باشد

76آلفاي كرونباخ 
ن حومحققان اي

تحصيلي، معدل كل
نتايج نيز از نرم افز
يافته هاي پژوه

مي 04/1+37/16
)، نمره1-103(

همچنين از نتايج
هوش هيجاني و ابع
تفاوت معناداري و
هيجاني با ديگر م
سكونت و جنسيت

)606/0=p( )550
به نتايج مطالعه ك

پزشكي اندانشجوي
سطح بااليي از مو

هاي كلي، د توانايي
هايي همچون خو
آگاهي اجتماعي ك
توجه نمود. به زباني
دانشجويان بدون د
مطالب درسي و مو
شغلي نخواهند بود
___________

 پزشكي

 يم يصرف
بر  يموزش

 رفهص ي ه
بهبهان  يك

ل اول سا 
رشته اتاق

داده ها  ي
 ي،ش آگاه
 ين كم آب
 يش همسان
 يه آموزش
 يجساس نتا

و  يدگرد 
 ي، سخنران

سخ، بحث
ماه  يكز

 يحسخ صح
سؤاالت  ي

وقات، اكثر
 شد. نمره

 6 يكرتل 
مورد فكر 

و در هر  ل
 با آزمو ن

و  يانگين م
درصد  59

عملكرد،  ،
 يببه ترت 

و  21±60
 يببه ترت

9±31/84 
 . بود

______

حصيلي در

ك
م
م
م
گ
م
ه
م
م
د
ع
ك
ا
چ
ا
آ
م
ت
ن
ي

4
)
ه
ه
ت
ه
س
)
ب
د
س
ت
ه
آ
ت
د
م
ش
_

پ علوم آموزش ري

اصالح رفتار مص ي
مداخله آ يرتاث ين

ينهك شده در زم
نشكده علوم پزشك

يمسالدر ن يجرب
ر ياندانشجو يدف

يدند. ابزار گردآور
سنجش سواالتر

بحران ي ينه در زم
ز روشا استفاده ا

مد. قبل از مداخله
بر اسا يمه آموزش

يمتناسب طراح
 استفاده از روش

وأم با پرسش و پاس
و پس ا يده گرد

پاس ي،ؤاالت آگاه
يصفر و برا ةم نمر
او ي(هرگز، گاهي
در نظر گرفته 3

ياسك شده در مق
ينمخالفم و به ا

يلا به درصد تبد
شد و 100نمره
ها: م يافته. يد گرد

سال بود.  63/20
ي،نمره آگاه گين

يآموزش يداخله
/21±72/62،32/

يآموزش يخله
8/6±54/86،03/9

دار يمعن ير آمار
___________

 و پيشرفت تحص
 ي شيراز

كشور همايش همين

ي ينهالت در زمخ
ييحاضر با هدف تع

و شدت درك يتس
دانش يان در دانشجو

تج يمطالعه  ين ا
ام شد. بطور تصاد

وارد مطالعه شد13
اخته مشتمل بر
 شدت درك شده
صرف آب بود و با

81/0 =a بدست آم
شد سپس برنامه 

يآموزش موادن 
و با يمصورت مستق

تو يساز و فعال ي
جلسه ارائه 3ر در 

شد. در سؤ يلم
دانم ينم ياغلط  

ا ينهگز 4كرد كه 
تا 0از  ينمره ده

و شدت درك يتس
م موافقم تا كامالً

بود. همه داده ها 
ن ينتر صفر و باال

P تجزيه و تحليل
3±32/1 ياننشجو

 پسر بودند. ميانگ
ك شده قبل از مد

/17±62/49، 60/
پس از مداخ ها
9/15±86/73، 2

از نظر يطهح 4هر 
____________

  يسر

ه هوش هيجاني
نشگاه علوم پزشكي

   ئي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دگان و انجام مداخ
ح يد لذا مطالعه 

عملكرد، حسا ي،ه
در مصرف آب ي

م شد. روش كار:
انجا 94- 93 يليص

392مهر يل ورود
شنامه محقق سا

و يتكرد، حساس
در مص ييصرفه جو

1آلفا كرونباخ  ي،ن
يلشنامه ها تكم

آزمون يشصل از پ
ط پژوهشگر به ص

يمشاركت يش ها
و بارش افكار يه

دداً پرسشنامه تكم
يو پاسخ ها 1 ه

عملك يدگزارش ده
) بود، نيشهت، هم

سؤاالت حساس ير
)از كامالً م يا نه

5تا  0ده ام) از 
نمره ينمت كمتر

Paired T testي

سن دانش يارراف مع
درصد 41تر و
و شدت درك يتاس

18±61/39، 34/
يرهنمره متغ گين
15±57/78، 91
نمره در ه يش افزا

___________

1267  

تدر ي: روش هاطه
: بررسي رابطهن

شجويان پزشكي دا
يئنب يسا: پرسندگان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كنند
باشد
آگاه
ييجو

انجام
تحص
عمل
پرسش
عملك
و ص
درون

پرسش
حاص

توسط
رو ش
گروه
مجد
هنمر
خود

قاتاو
گذار
ينگز

نكرد
قسم
يآمار
انحر
دخت
حسا
14/

ميانگ
74/
بود.

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
دانش
نويس
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 ز روش هاي
توسط  يدسات
بعنوان  يانجو
 يتاهم يوزش

 به علت عدم 
 يداسات يابيش
نمره و عدم  
كه از  يندنما 
پژوهش به  ن
 يابيدر ارزش 

ابتدا با  قطعي
 5 يكرتل س

 ،يفيتمورد ك
 دآن مور يجتا

 يانز دانشجو
 – ي خوشه ا

ه كامل جمع 
 يآمار يوشها
نشان  يقتحق

 يتاستاد رضا
انجام  ي و برا

 يانثر دانشجو
 ينهحان را گز

درصد  46,5 
استاد  يابيارز 

مركز مطالعات 
 ياند دانشجو
 انيزتاد به م

 ياندانشجو ت
 يابي كه ارزش

 .خواهد شد 
 ينمسئول يند
و  يدهندم يم

شجو در نظر 
دانشجو و نظر 

: يريگ يجه نت
واقف  يانشجو
استاد به  يابي

.يكي ازشدشته با
ا يابي دارد، ارزش

ده از نظرات دانشج
آمو يفيت بهبود ك
شده يدهگاهها د

ت مشاركت در ارزش
يتمثل عدم رو ي
يخود م يداسات ي

ينباشد. لذا ا يش م
جهت مشاركت ن

مق–يفيطالعه توص
يابر اساس مق يا

را در م ياندانشجو
بازخورد نت يقهطر
نفر ا 340 يارخت

وت كه به روش
پرسشنامه 290 و

و رو SPSS افزار 
ت يجنتا :ها افته
ا يابيارزش ي كنون

ن و واضح است و
از نظر اكث يابيزش

مان بعد از امتح
كرده اند. يعرف

يبرا يك معتبر
و مر يرگروهمد،شجو

درصد 64,5. يدانند
است يابيارزش يجتا

يتاكثر .خواهد شد
موضوع هستند ن

يد عملكرد اسات
يگو يدرصد م 4

كم يتز استاد اهم
استاد توسط دانش 
سابقه د ينب يقحق

بحث و .د داشت
د توسط دانشيسات
يارزش يجاز نتا ران

داش يت را در پ
زه كاربرد زيادي

از آنجائيكه استفاد
دانشگاه در يدسات

از دانشگ يليدر خ
جهت يانوه دانشج

ييتفاده از ابزارها
يابيمجبور به ارزش

فاقد ارزش يابيزش
شجوياندان يلتما

مط ينش ها: در ا
پرسشنامه ا يقحق

د يدگاهو د يدگرد
ط ينطورو هم يابي

نامه در اخپرسش 
متفا ير رشته ها

شدند قرار گرفت
 با استفاده از نرم

ياشد.  يلو تحل
از روند ياننشجو

قدند سواالت روشن
ار يند. زمان اجرا

درصد آنها زم 56
عم يداسات يابيزش

ند كه دانشجو مال
از دانش يقيصد تلف
يمناسب م يداسات

از نتا يرانفاده مد
يآموزش يفيت ك

ينرصد موافق با ا
شجو باعث بهبود

47,8 يزانبه م ن
زدانشجو ا يابيزش

يابيقدند كه ارزش
تح يناست.در ا ت

وجود يدار ي معن
اس يابيارزش يتم

يرد كه استفاده مد

شناخت نقاط قوت
رزشيابي كه امرو

است. ا ياندانشجو
اس ياصل يانمشتر
دارد اما د ييبسزا

داوطلبانه تمشارك
خود آنها را با است

.. م.نتخاب واحد و
ارز ينا ينظر علم

دنبال علت عدم ت
روش .است يدسات

توجه به اهداف تح
گ يمتنظ يا ينهگز

يروش ارزش ،زمان
.سنجش قرار داد
مقاطع مختلف در

انتخاب ش تصادفي
شد.داده ها يآور
و يهتجز يفيتوص
درصد دا 54,3داد

معتق يتدارند.اكثر
مناسبن يندفرآ ين

6و يستمناسب ن
ارز يبرا يمناسب

معتقدن ياندانشجو
درص 40,2ست و
ا يابيارزش يرا برا

معتقدند كه استفا
باعث ارتقاء ياديز

در 58,7 يزانبه م
ستاد توسط دانش

ياندانشجو يتكثر
دانشگاه به نمره ار

درصد معتق 17,8
يتاهم يب ينمسئول

رابطه)p=03/0(و
از اهم ياندانشجو
و معتقدندهستند

 پزشكي

 يك :يشك

 يساپر  ،اده

Keyword
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______
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 يي ارتقا
 يها  برنامه
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پزش نيادانشجو ي

سالك رنجبرزا يبا

ds: Assessmen

aduate medical
ction: Clinical r
t parts to tea

assessment me
e one. To dete
essing clinical

students a lit
s: In the pre

databases si
that considered
ent in undergr

d in this revi
trated that ther
ent methods o
hter Exercise، 
Diagnostic Thin

ation،  Script-

g،  Extende

hensive Integ

n،  Modified 

Conclusion: U
better than se
  

___________

ينقزو يم پزشك

دانش  ،يداسات  ،خشي

هاي ترين پايه  مهم
آن بهبود يصل
است. نتايج يعلم

نقاط يساتيد ارتقا

كشور همايش همين

 جو 

ينياستدالل بال بي

يفر  ،يرنظ يدران ب

nt methods, cl

l students  
reasoning is co
ach and learn

ethods and it is 
ermine suitabl
l reasoning i
terature study 
esent review a

ince 2000 we
d methods of c
raduate medic
iew Results: 
re are several 
of clinical rea
، Learner Th

nking Invento

-Concordance 

ed Matchi

grative Puzzle

Essay Questi

Using a mix of 
arching for or 

____________

 جو 

دانشگاه علوم يان
  يدسات

   يصفهان

اثربخ ،ارزشيابي  ،ن

از ييك يرزشياب
كه هدف اص اشد

هيأت ع يي اعضا
اس يبرا يازخورد

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

1270  

دانشج يابي: ارزشطه
يابارز ي: روشهان

  يه مرور

براد يم: مرسندگان
   ،آسا ك

linical reasoni

onsisting of ma
n،  and there 

important to f
le question typ
in undergradu
was carried o

article،  reputa

ere investigat
clinical reason
cal students w
literature revi
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asoning includ

hinking Behav

ory،  Key Featu
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ing Questi

e،  Short Answ
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existing quest
designing a n

___________
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دانشج يابي: ارزشطه
يا: نظر دانشجون
اس يابيارزش يخش

: زهره داناصسندگان
يان: دانشجوها دواژه

  ينقزو يك

ا :مقاله: مقدمه ن
با ييت آموزش م
هاي زش و فعاليت

تواند به عنوان با

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

_ 
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________

ي در آموزش 
 شيراز 

 وانع توسعه 

عالوه بر ارائه 
يروي انساني 
ين امر ايجاب 
 بازنگري قرار 
 شود. فرآيند 
دي قرار دارد: 
نابع آموزشي، 
لكترونيكي از 

كه به عنوان  
دانشگاه علوم 
رده بودند به 
 مورد استفاده 
كترونيكي بود 
يراتي در اين 

 يكرتل ياسق
 بررسي نشان 
 گروه، نگراني 
نولوژي جديد 
 موانع انساني 
جهت برقراري 
ي رايانه اي و 
زير ساختي و 
د و همچنين 
ه  به كتابخان

 جهت رفع 
گ دانشگاهي 
ي و در نهايت 
هت آموزش و 
اشد. بحث و 
يكي در بين 
 براي تعامل 

___________

گيري الكترونيكي
اه علوم پزشكي ش

موزش پزشكي، مو
 علوم پزشكي، ع
، وظيفة تربيت ني
ا بر عهده دارند. اي
ورت مداوم تحت

آن كوشش قاءت
متعددو متغيرهاي 

ش هاي آموزشي، من
زشي و يادگيري ا

يانيدانشجو يه كل
رت مجازي در د
ذشته ثبت نام كر
تخاب شدند ابزار

وسعه يادگيري الك
 شده و ايجاد تغي
ع آوري شده در مق
 شد. نتايج: نتايج
موزش پزشكي در
 تغيير و ورود تكن
وسعه يادگيري و
طوط ارتباطي ج
ويان به برنامه هاي
 مهمترين موانع ز
 دانشگاه مي باشد
شجويان مجازي

جويان به اساتيد
يزان انتقال فرهنگ
ترين موانع اجرايي
رات مورد نياز جه

اعتباري مي با ع
 يادگيري الكتروني
 و برنامه ريزي

____________

  يكترون

ر در توسعه يادگ
 دانشجويان دانشگا

   ،يئينب 

ري الكترونيكي، آم
ه: دانشگاه هاي

 درماني به مردم،
مورد نياز جامعه ر
ش پزشكي به صو
كاستي ها در ارت
حت تاثير عوامل و
رصه آموزش، روش
كنولوژي هاي آموز
هستند. روش كار:
ش پزشكي به صور
 طي سه سال گذ
به عنوان نمونه انت
رسشنامه موانع تو

) ساخته1387 (
شد. اطالعات جمع

sp تجزيه و تحليل
شناسان مسئول آم
ن ها در در برابر

 مهمترين موانع تو
مت و سرعت خط
 تسلط در دانشجو
باط نيز از جمله
 مجازي در اين

 دسترسي دانش
ن رجوع دانشج
 زمينه درسي و مي
لكترونيكي از مهمت
يه گذاري و اعتبار
كي مهمترين مانع
سعه مهارت هاي
ي و دانشجويان

___________
_ 
  1293: كد

: آموزش الكتحيطه
: موانع موثرعنوان

پزشكي از ديدگاه
يسا: پرنويسندگان

يادگير : ها كليدواژه
مقاله: مقدمه متن

بهداشتيخدمات
ماهر و متخصص م

مي كند كه آموزش
گرفته و با رفع ك
آموزش پزشكي تح
دانشجو، استاد، عر
روند رو به رشد تك
جمله اين عوامل ه

آموزش دانشجوي
رپزشكي شيراز د
به يروش سرشمار

در اين پژوهش پر
كه توسط رضايي
پژوهش استفاده ش

14pssبا نرم افزار

داد تعداد كم كارش
ساتيد و مقاوت آن

جمله ازآموزشي
ممي باشد و سال
رتباط، آشنايي و
شيوه برقراري ارتب
تجهيزاتي آموزش
نتايج نشان داد

لكترونيكي، امكان
مشكالت خود در
ز طريق آموزش ال
كافي نبودن سرماي
يادگيري الكترونيك
نتيجه گيري: توس
عضاء هيات علمي

 پزشكي

 يابيو ارزش
 شد.

______

دانشگاه  ي

، يبانز خط

تكامل  يهر

 يرودظار م
دست  يالق

اتخاذ  حي
سطح  يين

همدان  يك
 66تعداد 
 يسرشمار

سشنامه دو
 استاندارد
 بود،انجام

 يشپ طحس
و  ير اخالق

ز نرم افزار
 يرسونپ ي

 ي،عرف ش
پس  يخالق
ودر  5/47

 ت باليني
 طح تكامل

P معدل ،(
 ل سكونت
ان ارتباط
طح تكامل

و جهت  ده
ر مجموعه

: ها كليدواژه
 كلبرگ  ي

_
_
ك
ح
ع
پ
ن
ك
م
خ
م
م
گ
آ
د
ر
ج
د
پ
ر
د
ك
پ
ب
د
ا
آ
م
ا
ش
ت
ن
ا
م
ا
ك
ي
ن
ا

پ علوم آموزش ري

خواهد شد و يش
خواهد ش يدرد اسات

___________

يپرستار ياننشجو

، دكتر مهنازينيم
 يانلطان

نظر  ،يپرستار ن

انتظ يلران تحص
از تكامل اخال ي

يحصح ياخالق مات
يمطالعه با هدف تع

زشكنشگاه علوم پ
همبستگي– يفيص

س يريش نمونه گ
داده ها توسط پرس

و پرسشنامه ك
Nursingكلبرگ (

درسه س يپرستار
نمره تفكر ينمچن

ده ها با استفاده از
يستقل و همبستگ

يشدر سطح پ يانو
درسطح تكامل اخ

2±13/8يكراخالق
ن نمره مالحظات

بود. بين سطح 2
=499/0جنس ( 

103/0=P،( محل
) آناP= 724/0(ي
:نمره سطيريگ ه

در حد مطلوب بود
مقوله در ينا يدبا 

كشود.  يدهگنجان
يتكامل اخالق يهظر

كشور همايش همين

آموزش يفيترتقاء ك
باعث بهبود عملكر

____________

  يسر

دان يكامل اخالق ت
  1393در سال 

ام يافالحان، رو ره
سل يرضا، دكتر علي

ياندانشجو  ،يخالق

دور يشرفتبا پ 
يبه سطح مناسب 

يماتصم ينيكار بال
م ينموضوع ا يتم
دان يپرستار يانجو
يمطالعه توص يندرا

ال چهارم با روش
د يتند. جمع آور

يكطالعات دموگراف
g Dilemma Te

پر يانالق دانشجو
شد. هم يينتع يف

. داديدگرد يبررس
مس يسط آزمون ت

% دانشجو19:يج نتا
% از آنان د45و  
نمره تفك يانگينم

 داشتند وميانگين
 205/4±32/20

)p=402/0 سن (
3تأهل( ت)وضعي

ييقه كار دانشجو
يجهيافت نشد. نت

د يپرستار يانجو
ياخالق يريگ يمم

ياندانشجو موزي
نظر،يپرستار يانجو

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

باعث ار ياديز ن
د توسط دانشجو ب
___________

1288  

تدر ي: روش هاطه
سطح ي: بررسن

همدان د يم پزشك
يرن يدهس: سندگان
يفراهانچ ينر افش
: تكامل اخها دواژه

   كلبرگ  يالق

مقدمه: مقاله: ن
يپرستار يانشجو

و در ورود به ك ه
. با توجه به اهمند

دانشجو يمل اخالق
د:م شد. روش كار

سا يان از دانشجو
د مطالعه قرار گرفت

كه شامل اط يمت
est( يپرستار يا

 سطح تكامل اخال
وپس عر يعرف ي،

ب يزن ينيحظات بال
توسSPSS-16 ي
شد. يلو تحل يه

ي% در سطح عرف
قرار داشتند. م ي

ح متوسط قرار
شجويان پرستاري

دانشجويان با القي
)p=640/0( يليص

8/0 =P( سابق و
ي يمعني دار ي
از دانشج يمين يالق
تصم يمهارتها يا

كارآمو  يس نظر
دانشج ي،مل اخالق

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يزانم
استا

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
علوم
نويس
دكتر
كليد
اخال
متن
دانش
يافته
يننما
تكام
انجام
نفر

مورد
قسم
معما
شد.
يعرف

مالح
يآمار
يتجز
36%
يعرف

سطح
دانش
اخال
تحص

)04
يآمار
اخال
ارتقا

دروس
تكام
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 تاكيد دارنـد.  
گيري توسـط   
ب و اسـترس    
 آينـده شـان    

________

زان يادگيري 
وم پزشكي 

 يهراض  ،كاوه

از  يكـي  ينيل 
مهـارت در   اد

ها  دد. دانشگاه
ده دارند. كـه  

 يزهانگ يشفزا
مختلـف   هاي 

چشـم اسـت.   
ــراز  23رات نف

 يمـورد بررسـ  
ب، كنفـرانس    
درقالـب يـك   

 يوش آموزشـ 
از  يفــيرت ط

ــابي يا  )ارزيـ
ــ   يت كــه رواي

آن  ياييو پا د
 يمند يترضا

 ي،ش صـبحگاه 
رانـد   ير و تـاث   
ــاث ينچنــ  يرت

وم و سـوم در  
گراند  يرتاث ي

 يـديتي، و مورب
در سـطح   يد 
از لحـاظ   يرد 

 جامعه دانشگاهي
 آن است كه يـادگ
 و كـاهش اضـطراب

هـاي ر مسـئوليت 

___________

لف آموزشي بر ميز
 چشم دانشگاه علو

ك يهمرض  ،پور يعل

بـال يآمـوزش هـا   
يجااست و ا ينيبال

گرد يم يمارب فيت
 متخصص را برعهد

باعث ا يف آموزش
يرروشـه ارزيابي تاث

گروه چ ياراندست ه
ــيتحل-في  نظــر يل

م يشـم روش هـا  
و ژورنـال كـالب ي

و... د يطالعه فـرد 
رو يـك ربـوط بـه   

روشــها بــه صــور ن
ــنج گز ت ــهپـ ينـ

قــق ســاخته اســت
يدگرديدتاي يعلم 

ر يزانبود. نتايج: م
گزارش يرتاث يها 

ان سـال سـوميار
ســوم و دوم و همچ

دو ،سـال اول  يك
يها يتمسال اول آ 

و يتيسـات مورتـال  
منـد يترضا يزانم

فـر يمطالعـه هـا    

نوين يادگيري در
همچنين حاكي از
ش اعتماد به نفس

و پيشرفت آنان د 

____________

  يستدر 

مختل يروش ها ير
بخش يتخصص ن

الهام ع  ،ير مسجد

كـه آ ييه: از آنجا
با يطكننده مح يل

يفجام مراقبت با ك
كارآمد و يروي،ن 
مختلف يوش هار 

دد. هدف پژوهش
يدگاهاز د يادگيري

ــه توصــيف ن مطالع
ل تا سوم گروه چش

ييدرمانگاه سـرپا  ي،
با استاد و مط يراه
كه هر سوال مر ي
يــن. تــاثير ايــدرد
ــاسق ــرتل يـ يكـ

ش،پرسشــنامه محق
ياتتوسط اعضا ه

% ب80يرونباخ باال
يتمدر آ يادو ز اد
ياز لحاظ دست ييپا

ســال س ياراندســت
جهت مشاوره پزشك

يارانز لحاظ دست
جلس يركالب، تـاث 

داده شد. م يازامت 
رانـد بخـش، م يا

هاي نو جراي روش
نتايج اين مطالعه ه
همتايان در افزايش

توسعهفراگيران و
 موثر است.

___________
_ 
  1301: كد

ي: روش هاحيطه
ي: ارزيابي تاثعنوان

يارانز ديدگاه دست
  1393-شيراز

: منصورنويسندگان
   نشاط آور

مقدمه : ها كليدواژه
يلتسه يها يتفعال
منجر به انج ياردست

يك يبرسالت ترت
يهارا ينهزم يندر ا

گرد يم يردر فراگ
ي يزانآموزشي برم
ــن:روش اجــرا دراي

سال اول ياراندست
دآموزشيران شامل

همر ،يآموزش يها
يسوال11پرسشنامه

گر يبود،جمــع آور
ــا (مق يتمنديرضـ

..ابزارسنجشدرديگ
ت يومحتواي يصور
كر يآلفا يببا ضر

ياز يليدر سطح خ
درمانگاه سرپا يرتاث

بخــش از لحــاظ د
با استاد ج يهمراه

نظر گرفته شد و از
ژورنال ك يرراند، تاث

يمطالعه فرديرتاث
ها يتممتوسط در آ

 پزشكي

سعه فضاي
ها اثرگذار
ي و موانع
 يادگيري

______

ا دگيري ب
يان تغذيه

، اساتيد،

نه ارتقـاي
هـا   منـدي

ين به نامه
ــتا، مركــز
 آموزشـي
 همتايـان
 و بررسـي
مطالعه بـه
گرفـت. در
ي مطالعه و
همتايـان را

موضـوع   1
جلسه، براي
: در بخش
طه مثبت و
س آزمـون
ن شـركت
ــد از ل و بع
 حاصـل از
يت شركت
و ضـرورت
ران اسـت.
ن، تطـابق
ر و سازنده

ا
ن
ه
ف
م
_
_
ك
ح
ع
ا
ش
ن
ن
ك
ف
د
ر
د
د
آ
ر
د
ش
ه
پ
ب
ر
گ
ص
ب
د
ت
ب
ه
ن
ر
ت
م

پ علوم آموزش ري

 مي تواند در توس
يكي دردانشگاه ه
دگيري الكترونيكي
، به ايجاد فضاي

 ند.

___________

هاي مطالعه و يا
متايان در دانشجوي

متايان، فراگيران،

قابل توجه در زمين
ـا، اسـتفاده از توانم
يستم كارآمد و نوي
د. در همــين راســ
ري و اجـراي دوره
ادگيري از طريـق
م پزشـكي شـيراز
وش بررسي: اين م
ي و كيفي انجـام گ
 دروس روش هاي
وزش از طريـق هم

5بتي در زمينـه
جل 2 صورت هفته

جرا گردد. يافته ها:
ج حاكي از رابطتاي

يش آزمـون و پـس
و دانش دانشجويان
ــل ــادگيري، قب و ي
 همچنـين نتـايج

 دوره، بيانگر رضايت
م حـاكي از نيـاز و
ي از سـوي فراگيـر

پيشين ات و مطالع
شمارر تاثيرات بي

كشور همايش همين

يد و دانشجويان
 يادگيري الكتروني
ش كاربران به ياد
 دانشگاه و كشور،
زش كمك مي كن

____________

  يسر

 آموزش روش ه
گيري ازطريق همت

  شيراز 

   ئي

ي از طريق هم
 دگيري 

دف: از ابتكارات ق
هـا ـيالن دانشـگاه

ش به يكديگردر سي
باشــد همتايــان مــي

به برگزار قدامراز ا
قالب يادگيري در

يه دانشـگاه علـوم
شي نموده است. رو
 در دو بخش كمي
شجويي تغذيه در

ـاتيديك دوره آمـو
مي و به شكل رقا
لعه و يادگيري به
 تغذيه برگزار و اج
وضوعات درسي، نت
ت فراگيران بين پي
 كه ميزان آگاهي و
ــه و ــاي مطالع ش ه
ري داشته اسـت.
 آموزش هاي اين
 بخش كيفـي هـم
د بر دوره آموزشي
 نتايج اين مطالعه
ته و همگي آنها بر

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

رونيكي بين اساتي
پيشبرد جهت

ك نگرشد. لذا در
عه آن در سطح

سب تري براي آموز
___________

1300  

تدر ي: روش هاطه
: بررسي تاثيرن

فاده از روش يادگ
شگاه علوم پزشكي

يئنب يسا: پرسندگان
: يادگيريها دواژه

هاي مطالعه و ياد ش
مقاله: سابقه و هد ن

التحصـ مندي فـارغ 
شجويان در آموزش
گيري از طريــق ه
لعات و توسعه شير

هاي مطالعه و ياد ش
ت دانشجويان تغذ
ر اين روش آموزش
رت شبه تجربي و

مطالعه، گروه دانش
به كمك اسـ گيري

ساس فراخوان عموم
ي روش هاي مطالع
نفر از دانشجويان

مورد از مو 9ي در
دار ميانگين نمرات
ك  است. بديد معنا
ــده در دوره روش

تفاوت معنادار ت،ك
فيت سنجي از كي

دگان است. نتايج
ور و نظارت اساتيد

ث و نتيجه گيري:
ي با يكديگر داشت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

الكتر
الزم
باشد
توسع
مناس
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
استف
دانش
نويس
كليد
روش
متن
انمتو

دانش
يــادگ
مطال
روش
جهت
تاثير
صور
اين
يادگ
براس
اصلي

35
كمي
معنا
بوده
ــ كنن
شرك
نظر

كنند
حضو
بحث
زيادي
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اب شده انـد.  
سـاخته بـوده    
 علمـي گـروه       

آن  و پايـايي    
% تأييـد شـده   
ب همبسـتگي     
عه بيـانگر آن  
 آن (اعتمـاد،     
ـي، مشـاركت     
قـراري وابـط   
ت و معنـاداري     
 اعضاي هيأت 

0/0=p(  ولـي (
عناداري يافت 
د ديگر زمـان  
بحث علمي پا 
ي قرار دارند و 
سـطح جامعـه     
هت استفاده از 
ود. همچنـين     
 شـبكه هـاي    

________

ــاور  يده از فن
 شته پزشكي 

طـع و رشـتة     
سـت. كـاربرد   
ول يـادگيري،  
 دانشـگاهها و  
شـته پزشـكي   
 از فنـاوري و       
ري مسـتمر و    
وضـوع مـورد   

باشـدحجم   ي

تصادفي ساده انتخا
شنامه اي محقـق س
ط اعضـاي هيـأت
قرار گرفتـه اسـت

%87ضـريب برابـر   
تـايج نيـز، ضـريب
حاصل از اين مطالع
د آن شـش گانـه

 و روحيـه داوطلبـي
تي ها و توانايي بر
غلي رابطـه مثبـت
ن و رضايت شغلي

003(وجود داشت 
ن مطالعه رابطه مع
ي: به نظر مي رسد
 اجتماعي از يك ب
 سطح باالتر علمي
ه طـور كلـي در س
ي آموزشي در جه
ـاي الزم داده شـو
در جهت افـزايش

  كند. 

___________

ســاتيد در اســتفاد
در آموزش رشت ري

   يادگيري ي،

مـوزش در هـر مقط
ون برنامة درسي اس
ي آن و اجراي اصو

هاي موجود در ش
رشميت اسـت. در  

جسـارت اسـتفاده
خـش تفكريـادگير

مو يـت وجه به ماه
يمـ  يمايشـي نوع پ

گيري تص ورت نمونه
طالعات نيز، پرسش
حتـوايي آن توسـط
شيراز مورد تأييد ق

با ض اخرمول كرونب
 استفاده تحليل نت
ت. يافته ها: نتايج ح
ه اجتماعي و ابعـا

بخشـش ت مدني،
عاشرت ها و دوست
مي) با رضايت شـغ
همچنين بين سن
ثبت و معناداري و
 و جنسبت در اين
حث و نتيجه گيري
ه موضوع سرمايه
 در مراكزي كه در

ا و به هاي تابع آنه
رگزاري كارگاه هاي
يت آن، آگـاهي هـ
توجه بيشتري را د
يأت علمي مبذول

____________

   يكترون

ــزانم اس ييآشــنا ي
يادگيرو  ياددهي د
    مختارپور ه

ياطالعات،يادده ي
قاي كيفيت آم ارت

كاربرد اصول و فنو
ي با توجه به مباني

ها و آموزش د برنامه
حايز اهم يي انسان

 نيازمندنـد كـه ج
يت كند و الهام بخ
شد. روش كار: با تو

و از ن يفيتوص يقق

عنوان نمونه به صو
بزار جمع آوري اط
ست كه روايي مح
مديريت دانشگاه ش
نيز با استفاده از فر
ست. آزمون مورد
پيرسون بوده است
بود كه بين سرمايه
رهبري و مشاركت

تنوع در مع اسيسي
جتماعي غير رسم
برقرار بوده است. ه
علمي نيز رابطه مث

رضايت شغلي بين
بح. )p=005/0(نشد

آن رسيده است كه
فراتر نهاده و ابتدا
سپس در سازمان

و با بر گرددمطرح
ين سرمايه و تقويت

ت مديريت دانشگاه، 
رتباطي اعضاي هي
___________

_ 
  1312: كد

: آموزش الكتحيطه
م ي: بررســعنــوان

يندطالعات در فرآ
يقه: صدنويسندگان

ي: فناورها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن

تحصيلي مستلزم ك
فنون برنامة درسي
در بازنگري و بهبود
مراكز تربيت نيروي
ساتيد به نگرشـي
خطرپذيري را تقوي
مادام العمر آنها باش
پژوهش روش تحق

 پزشكي

 يارـا دسـت  
 يترضا ان

 يتيمورتـال   
شد. بحـث

 يفـي طح ك 
 يتخصصـ 

 چشـم در
و  ياييـرپا

گـردد كـه
كـم   يها 

 يرل از تـاث   
مربوطـه   ه

 ييـرات ل تغ   
ت مشابه در

 يروشـها  
ار هسـتند

 باشد.

______

عضاي

 أت علمي

يني اسـت
ـه اسـت و
سـتم هـاي
ي اعضـاي
عريف كرد.
اد روحيـه
سـاني مـي
س انسـجام
جتماعي و
ـگاه علـوم
ش از نـوع
ـاري ايـن
كي شـيراز

 بـه مـاري،

ع
ا
ا
م
ن
ا
پ
ب
ر
س
ا
ب
ع
ب
ن
آ
ف
س
م
ا
م
ا
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_
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ح
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ا
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م
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خ
م
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پ علوم آموزش ري

بـ يو همراه ييرپا
يزاظر گرفته شد. م

خـش و جلسـات م
وم در نظر گرفته ش

بهبودسـط ه ارتقـاو
ياراندسـت  گيري

گـروه ين آموزشـ 
درمانگـاه سـ يرتـاث 
گ يمـ  يشنهاد و پ
يطهگردد. در ح ر
مشـكالت و علـل 

وهگـر  و بازخود به
دد پـس از اعمـال
 آنجا كه مطالعات

يسـهسـبت بـه مقا
انگشـت شـما ري،
ب يبارز م يبخوب ه

___________

ا رضايت شغلي اع
 از

شغلي و اعضاي هيأ
ماعي از مفاهيم نوي
د توجه قرار گرفتـ
ي موجود در سيس

 و سـطح همكـاري
مي گردند، تع طات

ازمان باعـث ايجـا
ييـرات نيـروي انس
غيرهـا در احسـاس

ه بين سرمايه اجبط
يـأت علمـي دانشـ

سـي: ايـن پـژوهش
شـد. جامعـه ي آمـ
شگاه علـوم پزشـك
ـه نظـر مشـاور آم

كشور همايش همين

درمانگاه سر ير تاث
سال اول در نظ ان
خكم راند ب يلي خ

سال سو ياراندست
هدف ازاين مطالعه

يـادگ يشو افزا ني
يران وبرنامه ريزان

به تـ يآموزش يزي
داشته باشند تري

يشتروق در هفته ب
يـينو تب ي بررسـ  

يندهمطالعات آ ي
مجـد يها و بررسـ 

شود. در مجموع از
وزش و درمـان نس

يـادگيرآنها در  ير
ينهزم يندر ا بحث

____________

  يبر

سرمايه اجتماعي با
 علوم پزشكي شير

   ئي

، رضايت شجتماعي
دف: سرمايه اجتما
عات آموزشي، مورد
عه اي از هنجارهاي
 ارتقـاي تبـادالت
ط هزينه هاي ارتبا

ت شغلي در يك سا
ش جابجـايي و تغيي
 اهميـت ايـن متغ
هش، به بررسي راب
غلي در اعضاي هيـ
ـردازيم. روش بررس

تحليلـي مـي باشـ 
ي هيأت علمي دانش

نها با توجه بـر از آ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

سال دوم و يارانت
ياراد از لحاظ دست

در سطح كم و ي
از لحاظ د يديتيرب

جه گيري: چون ه
ينبال يآموزشها ي
مدي يگرددكهم يه

ير مهرناب يهتوا و ارا
يشت بخش توجه ب

ت زمان دو مورد فو
بـه يـاز كم ن يلي

يط يادگيري يتيضا
راهكاره يههمراه ارا

دوباره انجام ش ابي
نگرش كادر آمو نه

يو تاث يتلف آموزش
بو  يشترب يم بررس

___________

1302  

و رهبر يريت: مدطه
: بررسي رابطه سن

ت علمي دانشگاه
يئنب يسا: پرسندگان

: سرمايه اجها دواژه
مقاله: سابقه و هد ن

به تازگي در مطالع
 توان آن را مجموع
ماعي كه موجـب
عه و پايين آمدن
سوي ديگر، رضايت
ماد و تعاون، كاهش
د، لذا با توجـه بـه
ماني، در اين پژوه

رضايت شغ باد آن
كي شيراز مـي پـ

-طعي و توصـيفي 
هش، تماي اعضاي

نفر 120 باشد كه 

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

دست
ارشد
يمند
ومور
ونتيج
يوكم
يتوص

محتو
راند
مدت
يو خ
نارض
به ه
ياارز
ينزم

مختل
لزوم

___
_ 
:كد

حيط
عنوا

هيئت
نويس
كليد
متن
كه ب
مي

اجتم
معجا

از س
اعتم
شود
سازم
ابعاد
پزشك
مقط
پژوه
مي
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 يلـوم پزشـك  
 يتكنولـوژ  ته 

 يلـوم پزشـك  
 ي،صـنعت  يعـ 
بـا   يـر اخ يـا 

جهـان عرضـه    
و  ينستفاده تر

فراوان  يردها
جـوان جوامـع     

. يابـد  هورظ "
 يك نگرش ا. 
 يـده العـات وا  

 ييتوانـا  يگـر د
از افراد  يبعض

وردار هستند. 
اسـت   يلـي حل

ـارت ارتبـاط   
 ييمامـا  يتار   
 يمــ نجــاما ي
بــه  يــاداعت ي

ـ  يرتبـاط   ينب
داده هـا بـا    ل

 يا:واحـد هـا  
پژوهش شـده  

نفـر)   23ـرد ( 
 76/20هـم ش 
 يازهـاي امت ن 
 بـوده  41/14 

ـ  يرتبـاط   ينب
 يـاد اعت زهاي

دار  يط معنـ  
در  ينترنـت ه ا
 يازهــايامت ن 

)بوده است 16
=p(يـانگين .م 
در خـانم هـا    
ــدر آقا ن ان يـ
 يـانگين دو م  

دانشگاه عل جوييش
يوسـتپ يارشناسـ 

دانشگاه عل ييشجو
وسـ ييـرات تغ يراث  

ه است.در سال هـ
بـه ج يمتعدد يا

به عنوان پراس نتي
اند. كاربرخته شده 

قشـر جـوان و نوج
"ينترنتبه ا ياداعت

اطالعات و ،يقحقا
دهـد اطال يجازه م

د ياز سـو .گـردد  
انسان است كه ب ي

برخو يشتريهارت ب
تح -يفيطالعه توص

و مهـ ينترنتا به د
ل دانشـكده پرسـت
يه روش سرشــمار
يز دو پرسشــنامه 

ار يمهارت ها ي 
يلو تحل يهست تجز

ها يافتـه  .ده اسـت  
وارد پ ي سرشمار

درصد مـ 23ر) و 
ت كننده در پژوهش

يـانگينده اسـت. م   
يـار ـا انحـراف مع  
ار يه مهـارت هـا    

ياامت ينوده است.ب
ارتبـا يفـرد  ينـ 
به ياداعت يازهايمت

يـانگين) و م31/13
8/6 يار(انحراف مع 

037/0( ده اسـت  
يفرد ينب يتباط

ــن ا ــانگينم يـ يـ
يـنا يناست اما ب

دانش يقاتتحق يته
كا يدانشـجو  -ـي 
دانش يقاتتحق يته
بشر تحـت تـا يگ
دچار تحول شد ي،
ابزار ها وريو فنا ي
ينترنا يو ابزارها ت

ها شناخ يت فناور
ـ  ق ينن بخصوص ب

"با عنوان  يا يده

ح،يدهاا،ها يامال پ
است كه اج يگرد 

يلبـه عمـل تبـد   
يبرا يهارت اساس

ازمه ينهزم يندر ا
مط يكمطالعه  ين

ياداعت ينارتباط ب 
سـال اول يانشـجو 
بوشــهر بــه يشــك
هــا ا يافتــه ي آور

و پرسشنامه يانگ
فاده شده استه است

انجام شـد spssر 
به روش كه بودند 

نفر77درصد زن( 7
افراد شركت يسن 

)گـزارش شـد58/1
بـ 7/38 ينترنته ا

مربـوط بـه يازهاي
بو 51/11 يارف مع
بـ يارتباط يات ه

p0,05(.ام يانگينم
 يـار (انحـراف مع  

13/44 ياندر آقا
دار بـود يباط معن

ارت يبه مهارت ها
ــار مع ) و2/11 يـ
) بوده 24/15 يار

عضو كمي– يجراح
يلـجل يمابوشهر س

عضو كمي– يجراح
مقدمه: زندگ بوشهر
يفرهنگ ي،جتماع

يتكنولوژ يشرفتپ
ينترنتشده است. ا

قسمت ينجذاب تر
آن يارو جذابت بس

يسبب شده كه پد
انتقا يندرتباط فرآ

يشخص به شخص
ب يافتهل انتقا يها

مه ،ارتباط يبرقرار
د يريننسبت به سا

هداف و روش ها:ا
يينكه با هدف تع

در دانش يفرد ينب
دانشــگاه علــوم پزش

جمــع ي.بــرايردگ
 يمبرليك ينترنت

زاده يمنجم يفرد
ستفاده از نرم افزار

نفر 100پژوهش
77تعداد  ينند.از ا

يانگينبوده اند. م
8 يار(با انحراف مع
به يادمربوط به اعت

يامت يانگينست. م
با انحراف 65 يفرد
و مهارت ينترنتبه ا

 <pوجود نداشت(

02/37خـانم هـا
د ينترنتبه ا يادعت

دو ارتب ينا ينكه ب
مربوط ب يازهايمت
ــراف 4/64 ( انحـ

ي(انحراف مع08/67

 پزشكي

 45د زن و
ش نمونـه
ن پژوهش
ت كـه بـا

 ريـزي  امـه
 محتـوايي
آزمـون بـا
 به منظـور

تـك   Tن
ي اسـاتيداز
تـايج ايـن
 معتقدنـد
س در حـد

ــدد از  رص
بـه اصـول
ري:در اين
ي اسـاتيد
آن زمينـة
، اصـول و

______

 ينب يتباط
ـگاه علـوم

-يفـرد  ن

 يارتباط ي
شگاه علوم

 يئـت ضـو ه 
ــهر  ي بوش

– يجراحـ 

بوشـهر   يك   
 يتكنولـوژ
 يم پزشـك  
 يتكنولـوژ

ج
ب
ج
ب
ا
پ
ش
ج
و
س
ا
ش
ه
ب
ن
ا
ك
ب
د
گ
ا
ف
ا
پ
ا
ب
)
م
ا
ف
ب
و
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ا
ك
ا

4
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پ علوم آموزش ري

اساتيد 55نفر ( 1
ي باشـد. كـه از روش
اندازه گيري در اين

اي ليكـرت درجـه  نج
مباحـث برنا ـاس

 روايـي صـوري و
كردنـد و پايـايي آ
دست آمد. نتايج: ب

اطالعات از آزمـون
اد ميـزان آگـاهي
باشـد. از ديگـر نت

اند كـه عالم داشته
دروس يشـتر ب يري

ــوع 78 در مجم
خت آنـان نسـبت ب
 بحث و نتيجه گير
اي نمندسازي حرفه

ردد تـا از طريـق آ
درسـي، ريـزي  مـه

 شود.

____________

ارتب يو مهارت ها
دانشـ ييمامـا - ي

ـ  يارتبـاط  يها ينب
 

يو مهارت ها ترنت
دانش ييماما- يتار

عضـ -ـتاد راهنمـا
ــك  ــوم پزش يگاه عل

ج نولـوژي تك وسته
يـگاه علـوم پزشـك   

ت يوسـته پ يشناسـ 
دانشگاه علـوم ييو

ت يوسـته پ يشناس

كشور همايش همين

00پژوهش  ينر ا
كده پزشـكي مـي
ستفاده شد. ابزار ا

ساخته با طيف پن 
سـژه تحقيـق و برا
ري تدوين شده و

خصصـان تأييـد ك
د به 86/0كرانباخ  

يت اساتيداز فناور
د كه نتـايج نشـان

تر از متوسط مي ب
دهندگان اعال  پاسخ

يـادگيو  ياددهيث 
ــين ــت. و همچ س

اند كه شناخ داشته
سط و باالتر است.
ور بازآموزي و توان
طراحي و اجرا گـر

از برنام اسـاتيد تر 
ش از پيش فراهم ش
____________

   يكن

ينترنتبه ا ياد اعت
يدانشكده پرسـتار  

 

    يس

مهارت ه  ،ينترنت ا
ييماما- يپرستار

ينتربه ا يادباط اعت
دانشكده پرست يانو
اسـ-گنجو يمهست 

ــكي ــگ راپزش دانش
يوپ يكارشناس يو
دانشـ ييدانشـجو  
كارش يدانشـجو  -
دانشجو يقاتتحق 
كارش يدانشجو -ار

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مورد استفاده در ه
ساتيد مرد) دانشـك

ساده اس يتصادف ي
 پرسشنامه محقق
ه به سؤالهاي ويـژ
سي و اصول يادگير
ا كارشناسان و متخ

يآلفا يبسبة ضر
سي ميزان شناخت

شد كه فادهيره است
اطالعات بيشت ير

درصد از 81هش
باعث يورود فناور

ــاالتر اس ــط و ب س
عالم ددهندگان ا خ

گيري در حد متوس
نه بايستي به منظو
گاههاي آموزشي ط
هي و شناخت بيشت
هاي يادگيري بيش
___________

1314  

: آموزش الكترونطه
ارتباط ي: بررسن
ياندر دانشجو ي
 1393بوشهر يك

: احمد عباسندگان
به ياد: اعتها دواژه
دانشكده پ يانشجو

ارتب يمقاله: بررس ن
در دانشجو يفرد

1393بوشهر يك
ــكده پ يــ يردانش

دانشجو- يدعباس
يقاتتحق و كميته

- يـا ن ياريبخت ي
هعضو كميت– يح

دهد يزهر روح انگ

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

هنمون
نفراس

يريگ
فرم

توجه
درس
را آن

محاس
بررس
متغي
فناور
پژوه
كه و
متوس
پاسخ
يادگ
زمين
كارگ
آگاه
روشه
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
يفرد

پزشك
نويس
كليد
دانش
متن

ينب
پزشك
علمـ
احمد
عضو
مهد
جراح
بوشه
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  )Majorمده (
هـاي كوچـك       
 پـيش تعيـين    

روس پيش از 
يفيت خدمات 
ت معنـاداري      
و قـوت گـروه   
ر گرفت و بـر  

نتيجـه   .رديـد   
ـكده پزشـكي      
هـاي روزمـره     
ظر مي رسـد  

 بخـش ري از  
ب رتبـه هـاي    
ي است كه بـا  
 كشـور فـارغ       

________

 در دانشـكده   
  93 يليص

  يچاردسونرر

 يـزان م يليصـ 
كه اگر  يمعن 

از افراد  يحد
ر هر بار اجـرا  

پـژوهش   ين ا
دانشگاه  يشك
باشـد. روش   ي

اشـد و در آن  
ر شـده  برگزا 
با اسـتفاده   9
 يچاردسـون رر

ـ    ينادكـه از ب
و  ينيقطع بال

ند. در مقطـع   

 در بخش هاي عم
مـات در بخـش ه
داف آموزشـي از پ

در درزان موفقيت 
 دانشگاه كه بر كي
گـذار باشـد؛ تفـاو
يفي نقاط ضعف و
ي مورد بررسي قرار
روه هـا ليسـت گر
 مختلـف در دانشـ
ل انجـام فعاليـت ه
ج اين مطالعه، به نظ
 منسجم در بسـيا
 تنها جهت كسـب
ت تربيت پزشكاني
ده هـاي پزشـكي

___________

برگزار شـده ي ها
اول تحص يمسالن -

كودر يبضر يايي،
دوره تحص يـان ر پا 

ينباشد. به ا ياپا د
بار به گروه وا يند

اشد. اگر آزمون در
نخواهد بود. هدف

ده در دانشكده پزش
يمـ  93 يليتحصـ 

با يمـ  يلـي تحل ي
ينيو بال وپاتولوژي

3 يليل سال تحص
كودر يبو ضـر  يس

نشان دا يجها نتا 
زمون مربوط به مق

باشـن يمـ  تولوژي 

تعليمات آموزشي
ـراد كيفيـت تعليم
ب و مطابق با اهـد
ظر ارتباط بين ميز
موفقيت در دروس
ه دانشـجويان اثرگ

0=p(در بخش كي .
ني پايه و علوم بالي

ضعيف ترين گر و 
ه هـاي آموزشـي
كي شيراز در حال
س از بررسي نتايج
كتي پويا، عميق و
تيم و اين مهم نه

 جهاني، بلكه جهت
 كـافي از دانشـكد

 د، مي باشد. 

____________

 انشجو 

آزمون ياييپا يلل
يرازش يلوم پزشك

   ، بردبار

يپا يبآزمون، ضر 
كـه در يـه آزمـون  

يدسنجد با يرا م 
چند ياصله كوتاه

به هم با يكله نزد
ن يامون پاآن آز هد

برگزار شد ين ها
اول ت يمسـال ن -ز

يفيـه از نـوع توصـ   
يزيوزمون مقطع ف

اول يمسالدر ن ي
آزمون مورد بررس 

يافته گرفته است. 
آز 34تعداد،يرررس

يزيوپـاتقطع فبه م 

كيفيت ت كنندگان،
% از افـ60و حدود

)Minorرا مناسب (
شده دانستند. از نظ
دانشگاه و ميزان م
آموزشي در ديدگاه

/37(وجود نداشت
هاي آموزش علوم
ين اساس بهترين
گيري: اگرچه گروه
دانشگاه علوم پزشك
خود هستند اما پس

ند به حرككه نيازم
هاي آموزشي هست
كشوري و يا حتي
حساس توانمندي
لتحصيل مي شوند
___________

_ 
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د يابي: ارزشحيطه
تحل ي: بررسعنوان
دانشگاه عل يپزشك

: نجمهنويسندگان
يل: تحلها كليدواژه

ـ  متن ه: مقدمـمقال
يرانفراگ يادگيري

آزمون را در فا ين
حاصل يجنتا يمبده
هبد يمتفاوت يجنتا
آزمو ياييپا يينتع

يراش يعلوم پزشك
مطالعـ ينمطالعه ا

آز 64تعداد  ياييپا
يدر دانشكده پزشك

يلز نرم افزار تحل
موردمحاسبه قرار

آزمون مورد بر 64
ربوطآزمون م 30

 پزشكي

<p( بحث .
از  يل ناشـ  

از  مارگونـه
ســالمت  ب

 توجـه بـه
را نشـان   ي

______

دگاه فارغ

در آموزش
د تغييـرات
ه توجه بـه
ي بررسـي
ديم تـا در
ه پزشـكي
وم پزشكي
مطالعـه بـا
باشـد كـه
 كمي اين
شكيل مي

A   تشـكيل
و ي شيراز

نشـجو بـه
جمع آوري
د.. بخـش
ويان برتـر
يراز انجـام
متشـكل از

%( 20سـر)
نندگان در
ـه حيطـه
م پايـه بـا
 از شـركت

ك
و
)
ش
د
آ
و
ه
ا
گ
د
خ
ك
ه
ك
ا
ا

_
_
ك
ح
ع
پ
ن
ك
م
ي
ا
ب
ن
ت
ع
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پ
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ا
م
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>05/0دار نبود( ي

اخـتالل يرنظ يرات
يمده نـامعقول و ب 

يــبتخر ينــهزم ت
. بايدرا فراهم نما

يل ارتباطمشك ان

___________

شكي عمومي از ديد
 پزشكي شيراز

 رغ التحصيالن.

 كيفيت مطلوب د
ده و سپس ايجـاد
اشد. نظر به اينكه

زشـكي بـرايزش پ  
است بر آن شد يت

سـاله 7ه در دوره
زشكي دانشگاه علو
لعه حاضـر يـك م

Mixed M مي ب (
 بوده است. بخش

تش 1383ي ورودي
AAMCسشـنامه

روه آموزش پزشكي
دان 20 ررونبـاخ د

اٌ داده ها پس از ج
ـه و تحليـل شـدند
عـدادي از دانشـجو
لـوم پزشـكي شـي
ر از دانشـجويان م
نفـر دانشـجوي پس

% از شركت كن40
فـراد مـورد مطالعـ
غـام مباحـث علـوم

% ا40ـين حـدود

كشور همايش همين

ي مذكر ارتباط معن
با عبار ينترنتا به 

استفاد يا ينترنتز ا
ينترنــتبــه ا يــادعت
روان افراد ر يتنها
يااز دانشجو ياديز

 سد 

____________

 

ساله پزش 7ت دوره 
 در دانشگاه علوم پ

   ينوات

موزش پزشكي، فار
قدمه: دستيابي به
ت آموزش ارائه شد
سطح موجود مي با
ن از مراكـز آمـوز

اهميتها بسيار حائز
مـوزش ارائـه شـده
ارغ التحصيالن پز
روش بررسي: مطالع

Method آميخته (

خش كمي و كيفي
لتحصيالن پزشكي
ي اطالعـات را پرس
ن توسط اساتيد گر
ز ضريب آلفاي كر
 تعيين شد. ضمناٌ

شدند و تجزيـه 14
Focus Gro از تع

لحبنظر دانشـگاه ع 
نفـر 55ن مطالعه

ن 11%( و 80ختـر)  
را تكميل نمودند.

% از اف34م پايه و 
را از نظر شيوه ادغـ
 دانسـتند. همچنـ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دو جنس مونث و
ياد:اعتيريگ يجه
از حد از يشفاده ب
د. اعيشــوم يــفتعر

ط،احساسات و درن
پژوهش درصد ز ج

رس ي اند. به نظر م
___________

1322  

برنامه  يابي: ارزطه
: ارزيابي كيفيتن

حصيالن اين رشته
قن يرين: شسندگان

: ارزيابي، آمها ژهدوا
مقاله: چكيده: مق ن

تلزم ارزيابي كيفيت
 در جهت ارتقاء س
ت فارغ التحصيالن
يت اين آموزش ها
 مطالعه كيفيت آم
مي را از ديدگاه فا
از بررسي كنيم. ر

ايفاده از روش ه
دو بخ دارايرتيب

لعه را كليه فارغ ال
د. ابزار جمع آوري
 دهد كه روايي آن
ي آن با استفاده ا

%86رت آزمايشي 
SPSS4 نرم افزار 

oupبـه روش   ،ـي

كي و اساتيد صاح
يد. يافته ها: در اين
نفر دانشـجوي دخ

ر AAMCشنامه
لعه در حيطه علوم

پزشكي رم باليني 
رب باليني مناسب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

در د
يو نت
استف
آن ت

روابط
يجنتا

داده
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

التحص
نويس
كليد
متن
مست
الزم
نظرا
كيفي
اين

عموم
شير
استف
به تر
مطال
دهند
مي

پايايي
صور
وارد
كيفـ
پزشك
گردي
44

پرسش
مطال
علوم
تجار
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چهـار مرحلـه       
 ها يافته گفتند.

 يرميوتفسـ  ف 
ــمت  دردو قس

 يمفهـوم هـا  
ـل درقسـمت   
ـــه خـــدمات 

 يخدمات علم
 سـتانها،كاهش 

هـا   ينـه هز ن 
 يوق تخصصـ  

نابع ونظـارت  
كامـل وجـامع   

بــه  ياعتمــاد
 يـل ته ها،تحم 

بـه   يكـاف نا ه
 يفيـت فـت ك  

 عضـاي ا يزهگ
عـدم   يلبـدل  

 يجـه حـث ونت  
بــه خــدمات  

ن محوربـودن     
 ودداشـته د،وج    

يـت مسـتقل       
 وثبات آينـده  

 يـداري ـت وپا 
مهم بـوده   ي

ه به خـدمات  
ح تمام وقـت  

 يفـراهم مـ   ي
برعملكرد وبـا  

 يه وراه انـداز  
فـظ وموجـب   
 جويزداروهاي

________

وش ون مـانن درچ
TextAnalyقرارگ(

ي،توصـيفده معرف  
ــتخراجزآن  ود اس

م يـر وز يـوم اصـل  
حاصـ يجهـا: نتـا   
م افرادجامعـــه بـا
باارائه خ يمارانب ت
يمارسب رآمـدزايي د

يـن وسـوق دادن ا 
وفـو يتخصصـ  اي 

شامل ناپايداري من
ك يساني،عدم اجرا

ا يوبــ يح ســازمان
رشـته يهادربعضـ  

يمار،توجهبرب يضاف
محوربـودن وا مان
وكاهش انگ يياجرا
يآموزشـ  يفوظـا 

باشـد بح يكارانه م
يدنبخشــ يفيــت

ـواره بعلـت درمـان
غفلـت واقـع شود
 برخـورداري ازهوي

ها  دربعضي رشته
كننده بوده اسـ ن

مطالعه ازچالش ها
تمام افرادجامعه ي

ي هيأت علمي طرح
يهـاي دولتـ   سـتان 

ب يم پرداخت مبتن
م پرداخت كارانـه

آنان حف يشغل يت
يجرهاوتجنجام پرس

___________

ـتخراج شـده بـارو
ysis(يموضوع يئ

بدسـت آمـد يهـا  
ــوم ــا)ازيفه (تم ه
مفهـ يـك و يسـت 

يافتـه شـدند.   يد 
تمـــا ي دسترســـ

يزيتوو يآموزش ت
ود يمـاران وتنوع ب 

افرادجامعه يبرا ي
يازهـابه ن ييسخگو

رقسمت چالش هاش
انس يا،كمبودنيروي

درهمــه ســطوح ي
يعرفه هاوپرداخت
اض يجرهاوداروهاي

ي،درمشـغل  يـت هو
و يحجم كاردرمان

انجام و ي وقت برا
 درنظام پرداخت ك
يالن طــرح تحول،ك

ـ   ي همـ ياسـت ول
آمـوزش مـورد غ ه 
سـه عامـل مهـم 

ي بخش خصوصي
مطالعه تعيين يندرا

م ينل سالمت درا
يودسترس يجتماع
بيشتراعضاي عاليت
در بيمارس يمص مق

دن تعرفه هاونظام
درنظا يآموزش يف
يبعنوان مطب،هو 
شودوا يم يشانند

 . يابد يكاهش م

____________

  يستدر 

اسـ يمصاحبه هـا
محتوائ يلموردتحل

درقالب مضـمون ه
ــوندوكدها مف يش

يفوائدوچالش هابا ب
مربوطه دسته بنـد
دستاوردهاشـــامل

ي،ايجادفرصتپزشك
تعـداد يشروز،افزا

يدرمان يها ينههز
ها،پاس يمهبسمت ب
.درباشد يجامعه م

يوپو ينا كاف يفيك
يقــانون تمــام وقتــ

نبودن تع يآن،واقع
يباپرس ينهشدن هز

وه يسازمان يگاهجا
ح يشآموزش باافزا

تمام يعلم يئته
آنها يمعادل ساز

: نگــاه كــاليــريگ
يودرمـان  يبهداشت

ينكـها يطرح،نگران
ينهزم ينست.درا

پزشكي،منافع مالي
اي پزشكي د حرفه

منابع درطرح تحول
ا يجادعدالتست.ا
ي،باحضوروفعپزشك

وپزشكان متخصص
نمود يگردد.وباواقع
يفوظا يمعادل ساز

يژهو ايه ينيككل
مند يترضا يشفزا
هاكا ينهوهز يضاف

___________
_ 
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ي: روش هاحيطه

 پزشكي

 چاردسـون
ها  د آزمون

آزمون  ينا
 يـري گ جـه

ـون هـا و
 يوردار مـ  

دقـت   ـتي
تـر گـردد.

قـرار   يرس
ذف شـوند

______

   ه كيفي

 ،يراهبـرد

 يفيـت اء ك 
رح تحـول
ك برنامـه
 يــاط مــال

 يدلــذاه نما
ز خـدمات
د دف بهبـو

مـردم   يان 
اي علمـي
يق حضـور

پزشـكان   ي
ــد.مطالعه
ل سـالمت

 يه پزشـك  
 يفـي ش ك 

 كننــدگان
گرگان كه 

 يـري ونه گ 
 ادهباشـد.د

سـت. مـتن

م
م
د
ش
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ر
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يچكودرر يبضـر  ي
درصد 50 پاتولوژي

بوده اند. بنابرا 6/0
يجـحـث و نت ـند. ب 

آزمـ يـن ا چاردسون
برخـو يمناسـب  يي
يسـسـواالت با  يـ  

ت يـك نزد يـك ـه
مورد برر يكه تفك

خوردار هستند حذ

____________

مطالعه –ستاوردها

برنامـه ر ،ام وقـت
 حول سالمت

سـاله،ارتقا 20داز
است لذاطر يح مل
ويـك يربودهنظ يه ب

بــدون ارتبــ يشــك
ارائــه مــردمرا بــه

از يمنـد   در بهـره
و بـا هـد ي دولتـ 

درمـا يهـا  ينـه هز
دمات و توانمنديها

ن متخصص ازطريق
يـايي وقت جغراف

ــته ــرا گذاش شـج
طرح تحـول يدها

مام وقت دانشـكده
مطالعه بـه روش ين

ــده است.شــركت
گيدانشكده پزشك

باشـند.نمو يـته،م   
ب يـباع داده هـام  

شده اسـ يجمع آور

كشور همايش همين

يز آزمـون هـا دارا
يزيوپاو در مقطع ف

6باالتر از چاردسون
باشـ يرخوردار مـ 

يچكودرر يبضر ر
يايپا يبضر يكز 

سد كـه در طراحـ
بـ يـايي پا يبر ضر

هر سوال به يياي پا
برخ ياندك ياييز پا

  گردد.  يگزين

____________

  يبر

چالش ها ود:المت
   يوسفيا 

تمـا ينيبـال  يلمـ 
طرح تح -يپژوهش

انـد دف: در چشـم
طرح يكو ها يتولو

انقالب،برنامه وزي
ــت.كه جامعــه پزش

خــدمات ر ينهتــر
مـردم مندي يتضا

 استفاده از بودجه
هش دغدغه ها و ه
تفاده مفيدتر ازخد
ت علمي وپزشكان
دانشگاه،طرح تمام
ــه اج ــالمت ب ام س
چالش ها ودستاورد

تم ينيبال يعلم ت
يت. روش مطالعه: ا

اســتفاده شــ يورد
 يتمام وقت ينيال

ت مشـاركت داشـ
ف وحجم آن تااشـ

جم  يقمصاحبه عم

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

درصـد از8/58 ني
بوده اند و 0/6ر از
يچكودرر يبضر ي

بر يمناسب ياييز پا
يرنشان داد مقاد ج

سواالت ا ينه تدو
رس يد اما به نظر م

شود تا مقدار تري
شود كه يم نهاد

كه از يو سواالت رد
يگجا ياتريواالت پا

___________

1350  

و رهبر يريت: مدطه
: تحول نظام سالن

: محمدرضاسندگان
عل يئـت : هها دواژه

و پ يآموزش يتهاي
وهـد ينهمقاله: زم ن

ازاو يكيم سالمت 
رويم سالمت بعدازپ

ــادي و بــزرگ اســ
به يمــاربــا ب يمــتق
رضا يشافزا يستا
با يو درمان يشت
خدمات و كاهش يت
به منظوراست . شد
اعضاي هيأ يصص

ليتهاي بيشتر درد
ــا ــول نظ ــرح تح ط

چ يضرباهدف بررس
يئته ياعضا دگاه

شده است امان انج
مــو يكردمطالعــهو
با يعلم يئته يا

طرح تحول سـالمت
برهدف يساس مبتن

م يقمطالعه ازطر ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ينيبال
باالتر
يدارا
ها از
يجنتا

نحوه
باشد

يشتب
يشنپ
يربگ

و سو
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
نويس
كليد
يفعال
متن
نظام
نظام
جهــ
مســ

درراس
بهدا

يفيك
اجرا

وتخص
وفعال
درط
حاض
يدازد

گرگا
وازرو
اعضا
در ط
براس
يها
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ـر آمـوزش و      
اركت بيشـتر     

پـچ  :وپ شامل
 هـا بـه طـور    
ي هر حيطـه  
الت و پرينـت     
 و در اختيـار   
ان غربـالگري   
ت برگزيده با 
مــدال تمــامي 
ـدال طـال در      
شـكي نشـان       

 .  

________

 ياته ي
  93ر سال 

عصوم 

 . يمت عموم

 يعلمـ  يـات ه
و  يعمــوم ت

شـگاه هـا بـه    
هـا   يطهح ين

يين وضـعيت  
 يـكده پزشـك  

تحليلي -صيفي
 يگـروه هـا   ي

 43رجمه شده
از  يتس رضـا 

 يسـط اعضـا  
% زن 7/21 و  

در سـطح   يم   
 محـيط از  يت

 يود.همبستگ
و  ياز زنـدگ  ت

سطح  ين اما ب

ـك گـرفتن در امـ
بـراين بـراي مشـا
روش هاي باز گرو
دين ترتيب كالس

ع معرفي شده براي
هيـه كتـب، مقـاال

گماشـت همتن 
امتحـازيده بعد از 

و كالس ها با نفرا
ر نهايــت كســب م
ـاد و كسـب دو مـ
نـر در آمـوزش پز
ن زمينه مي باشد
___________

ياعضا يزندگ يفيت
د يرازش يم پزشك
معصوم مع ،د نجابت

    ينيمع يالل  ،ور

سالم ي،زندگ يتضا
ه ياعضـا  يرخط ه

يتســالمتســت وضع
ـ   د. دانشدار يفراوان

يتوجه به ا يتسئول
به منظور تعي اضرح

دانشـك يعلمـ  ـات 
مطالعه از نوع توص

يعلم ياته يعضا
تر يها،پرسشنامه ا

احساس ي،ت عموم
آن توس ييمحتـوا   

% مـرد7/76ـداد   
بود.سـالمت عمـوم

يو رضـا  ياز زندگ 
%بو6/63% و 7/56 

يترضـا  يـزان ـا م  
شان ندادرا ن ير

شان نيز بـراي كمـ
ستفاده شد. عالوه 
ت كار گروهي از ر
 استفاده شد. و بد

د. با توجه به منابع
خشان، نسبت به ته
ورد نياز دانشجويان
 اسامي نفرات برگز
ه وزارتخانه اعالم

 پيگيــري شــد. در
ت كننـده در المپيـ
ليني و حيطـه هن

در اين  و روبه رشد
____________

 انشجو 

يفسالمت و ك يتع
دانشگاه علوم يشك

محمود ،ير مسجد
نشاط آو يهراض ،ان
رض ي،علم ياته ي

يفهوظ ي در راستا
اس يهيبــد يان،جو

يرعملكرد آنها تاث
مس يتوضع ينا ي

پژوهش ح ينبنابرا
يـه ياعضا يزندگ

: ميت. روش بررس
نفر ازاع60ژوهش پ

زارگردآوري دادهها
درمورد سالمت كرت

يـيار بود كـه روا
هـا: تعـ يافتهشد.  

سـال ب 15/44ـن  
يترضا يزانبود.م

يبخوب به ترت ي
تاهـل بـ يت وضـع 

دا يكار رابطه معن

هاي گذشته از ايش
نتقال تجربيات اس

و تقويت شجوياندان
يرهپچ، همهمه وغ

منظم برگزار گرديد
مركز استعداد درخ
جزوات آموزشي مو
يشان قرار گرفت.

درون دانشگاهي به
جــديت بيشــتري
دانشجويان شركت

بـا لحيطه استدال
دهنده روند مثبت
___________

_ 
  1356: كد

د يابي: ارزشحيطه
وضع يابي: ارزعنوان
دانشكده پزش يعلم

: منصورنويسندگان
يامهرداد عسكر ،ورپ

ي: اعضاها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن

در آمــوزش دانشــج
بر ع يزندگ يفيتك

يارتقا يعنوان متول
را بر عهده دارند. ب

ز يفيتسالمت و ك
است يدهگرد ينتدو

ومقطعي و جامعه
باشد.ابز يم ينيبال

يكار ليبا مع يسوال
كا يطو مح يزندگ

ييدتا يعلم ياته
سـ يانگينبودند. م
% ب 50 يخوبو باال

يليكار در سطح خ
سن، جنس و ينب

ك يطاز مح يترضا

 پزشكي

 دانشجويان

ر دانـش و
ي ها دارد؛
ت خالقانـه
اقـع روش
مخلــوطي
در تجزيـه
زمـه تفكـر
 رهـا مـي
و طراحـي
جـزء ارزش
مپيادهــاي
 شـكوفايي
 مشـكالت
ـ     ه توجـه ب

و چنـداني
تر و ارسال
كده هــا و
دد دانشگاه
مسـتقر در
ـتعدادهاي
همچنين از
 گذاشـتن
رسـاني بـه
ـه تمـامي
ده بود نيز
طـه هـاي
ريت نظـام

 دادهايــتع 
ترونيـك و
شـان طـي
ت علمـي،
ول حيطـه
وزشـي، از
 بـه عمـل
 آور سـال

ه
ا
د
پ
م
م
ج
ا
د
ج
د
ح
د
_
_
ك
ح
ع
ع
ن
پ
ك
م
د
ك
ع
ر
س
ت
و
ب
س
ز
ه
ب
خ
ك
ب
ر

پ علوم آموزش ري

 ش باز گروپ

د -اساتيد -لمپياد
ت هاي سـريع در
ظر در هدف گذاري
م كـه بـه صـورت
ور بپردازنـد. در وا

مواقــع م يشــترب
امـا آنـان را د هـد،
پديـد كـه الز  نـو

وثر مـي شـود، را
مشـكل برگـزاري و
بصـورت تيمـي ج
علمــي كشــور الم
عتماد به نفس و
وهـي بـراي رفـع
 علوم پزشكي بـا

 مردم اهميـت دو
كه با طراحي پوستر
ي آموزشــي دانشــك
 مكان هاي پر ترد

درخشـان م تعداد
ره اسـمربوط به اد

چاپ مي شود و ه
ت دانشـگاه بـراي
قـدام بـه اطـالع ر
ق پيامـك انبـوه بـ
م دانشگاه ثبت شد
القـه منـد در حيط
دالل باليني، مـدير
توســط مركــز اســ
شجويان پست الكت
كز اسـتعداد درخش
وانـاي عضـو هيئـت
 بـه عنـوان مسـئو
يـن دوره هـاي آمو
و همكاري دعـوت
القه مند و مـدال

كشور همايش همين

الل منطقي به روش
   يراد

ال -بتني بر شواهد
پيشرفت :يان مساله

ي نياز به تجديد نظ
ـد افـرادي هسـتيم
حـل مسـائل كشـو
 دانشــگاه ها در ب
ده جويان ارائه مي

ي و دانـش هـاي
 بـه يـادگيري مـو
ي رفع ايـن ايـن م
هارت حل مساله ب

ــد ادهاي مهــم عوي
كه سبب افزايش ا
 تقويـت كـار گرو
دد كه المپيادهاي
زشكي در سالمت
جراء اين فرآيند كه
بــه معاونــت هــاي
 پوشش دانشگاه،
تنامه به هسته اسـ 
 نشريه درخشش م
 در هر ماه دو بار چ
هماهنگي بـا سـايت
صلي سـايت نيـز اقـ
 بر ايـن از طريـق

آن ها در سيستمه 
ي دانشـجويان عال
ه علوم پايه، استد
نــر در پزشــكي) تو
عمل آمد. و از دانش
ريافت گرديد. مرك
ه مند مجـرب و تو
نفـر از از اسـاتيد ب

ايـ زاريجهت برگـ 
ووانا براي تدريس

شجويان مستعد عال

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

: آموزش استدالن
: ارسالن مرسندگان

: پزشكي مبها دواژه
مقاله: مقدمه و بي ن

ش پزشكيوصا دان
 در آينـده نيازمنـ
وهي بتوانند بـه ح
ـوزش ســنتي در

طالعات را به دانشج
حليل، اولويت بنـد
دي بوده و منجـر
.يكي از روش هاي

است كه مه اي بقه
ي آن باشــد. از رو
شجويي مي باشد ك
عداد دانشجويان و
مت كشور مي گرد
ت مستقيم علوم پز

ند. روش اج مي ك
بــه همــراه نامــه ب
رستان هاي تحت
مچنين فرستادن ن
شكده ها، از طريق

خشان دانشگاه كه د
ق سايت اداره و ه
خوان در صفحه اصل

. عالوهدشجويان ش
شجوياني كه شماره

تاده شد. از تمـامي
دنظر( شامل حيطه
المت و حيطــه هنـ
خشان ثبت نام به ع
ره تماس آن ها د
ني با اساتيد عالقه
ي هر حيطه، يك نف
في گرديد. نتايج: ج
يد عالقه مند و تو
د. همچنين از دانش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

عنوا
نويس
كليد
متن
خصو
زيرا
وگرو
آمــو
از اط
و تح
انتقا
كند.
مساب

ــاي ه
دانش
استع
سالم
اثرات
پيدا
آن ب
بيمار
و هم
دانش
درخ

طريق
فراخ
دانش
دانش
فرست
مورد
ســال
درخ
شما
رايزن
براي
معرف
اساتي
آورد
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ـ    ينر تعامـل ب
قش پزشـك)  

به دسـت   يدت
هـا،    به ارزش

باورهـا و   ،هـا 
 ي) و رفتـار د 

 يـت ـدند. رعا 
) در يپژوهش 
 يطـه ح يهـا  

 نخست طرح 
: بـا  گيـري جه
 يارتقـا  يسـتا 
محـور   يمـار  ب
 يـن ا ارتقـا  ي

 يشبـات افـزا   
را  يسالمت يم

________

 ياري دست

نـوع   ينتـر  ج 
سواالت  يفيت

وزارت متبــوع 
سـطوح   يابيز

 يعلوم پزشـك 
باشد.  يدارد م

 آزمـون ارتقـا    
 يـته تخصصـ  

 يبررس يجراح
ر سـه سـطح   
سـه (قضـاوت،   

 SPSS 19ر  
سوال  3150 

 يليسال تحصـ 

بر يدشانتاك ترين
(در نق يمارانم) و ب

اسات يفرهنگ ينب 
نسبت يش (آگاه

هن)، نگرش (ارزش
باشـنديمـ  ايحرفـه 

عمل) قرار داده شـ
-يدرمان -يوزشم

از مؤلفه يكيگون 
ه طور خاص اصل
يجرار داده است. نت

هم در راسـ تواني
و يمنه مراقبت ا

يبـرا  يجـامع  ـزي 
قدام كرد تـا موجب

يت ياجتماع ييخگو

___________

واالت آزمون ارتقا
93 ( 

   ،ياس عالم

  ياردست  ،

يـجاز را يا ينه گز
يباشد كه بهبود ك 

و ياز ســو يصصــ
ارز يقتحق ين از ا
دانشگاه ع ياريست

با استاند يسهو مقا
سـواالت يمقطع 
رشـ 7در  93تـا   
و ج يقلب، داخل ،

بلوم در يبند طبقه
) و سيـدن ك، فهم

ت توسط نرم افـزا
ها: در مجموع فته
سوال به هر س 10

يشتو ب دظر گرفتن
(در نقش معلم ان

يتصالح يلفه برا
دانش يطه در سه ح

گوناگون يفرهنگ ي
ح يمنشا هنجارها

ش و دانش فرد در ع
(آم يا ر رفتار حرفه

گوناگ يها  فرهنگ
كه به باشد يم وقف

ت را مورد توجه قر
يم يد،اسات يفرهنگ

ارائه يهم در راستا
ريـر جهـت برنامـه   

اق يدو اسات يانجو
پاسخ يجهه، در نت

____________

 انشجو 

سو يطوح تاكسونوم
3- 91( ينقزو يك

دكتر عبا ،درخشان
،آزمون ارتقا  ،ينوم

چند يها : آزمون
يم ي علوم پزشك
تخص يدر دوره هــا

ه بوده است. هدف
د يت آزمون ارتقا

و 93تا  91 يل ها
-يفيمطالعه توص 
91 يدر سال هـا  

ي،روان شناس ،نان
سواالت بر اساس ط
فوظات)، دو( درك

. سپس اطالعاتيدد
يافقرار گرفت.  يل

50شد. ( يبررس 

در نظ ينظام سالمت
يابا دانشجو يدسات

مولف 21بوده است.
ها مولفه نيآمد و ا

يباورها و هنجارها
كه م هاييشناخت

(نشان دادن نگرش
نصاف و عدالت در
مواجهه با افراد از

چارچوب ف يرفتار
تحول نظام سالمت

ف يتصالح يابيرز
آموزش و ه فيتيك

گام برداشـت و در
در دانشج يتصالح
جامعه يتمنديرضا

 فراهم نمود.

___________
_ 
  1362: كد

د يابي: ارزشحيطه
سط ي: بررسعنوان

دانشگاه علوم پزشك
د يبا: فرنويسندگان

: تاكسونها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن

آزمون در آموزش
د يــژهآزمــون بــه و

همواره مورد توجه
سواالت يتاكسونوم

سال يدر ط ينقزو
يكروش كار: در 

يپزشك ياريدست
زن يهوشي،طفال، ب

س نوميشد. تاكسو
محف يادآوري،( يك

گرد يينكاربرد) تع
يو تحل يهمورد تجز

يز نظر تاكسونوم

 پزشكي

داده شـد(
 ين از سو

 ياعضـا  ي
بـه   ي،توجه

بـر   يـرا د ز
 يرتاث يعلم

______

 ينگ

 ينحس

 ياعضا

دالت همـه
ل نخسـت
ي سـالمت
اصل، ارتقا
ناصـر آن،

 يامدهايپ
ــ از  ياريس
. باشد ير م

وان الگـو و
 يسـت ن ده
ان در آن ت
 يـابي ارز ي

وش جمـع
ه مصـاحبه

 ينــه در زم
 يـات ضـو ه 

كننـدگان  ت
 يلوله برفـ 

ب شـده از
 يلهـه وسـ  

ان عوامـل
 يهـا  جنبه

ن
ا
ب
آ
ب
ش
)
ا
م
ر
ت
ا
ك
گ
ص
ر
ف
_
_
ك
ح
ع
د
ن
ك
م
آ
آ
ه
ت
ق
ر
د
ا
ش
ي
ك
م
ا

پ علوم آموزش ري

نشـان د يدار يعن
مدون يزي برنامه ر

يزندگ يفيتت و ك
يازسـنجيقـدم ن  

باشـد يمـ  يورزش
ع ياته ياعضا ي

___________

فرهن ينب يتصالح

حس ،يززول يحيه ذب

ا  ،ول نظام سالمت

ظـام سـالمت، عـد
اصـلاي  الق حرفه

هاي خود از مراقبت
ا ينشدن ا يادهت پ
عن يراباشد ز يم ي

يشرفتو پ يداشت
ــخگو بس ي آن پاس

ظام سالمت كشور
بـه عنـو يعلم ت

يدپوشـ  يور بركسـ  
يتصالح ينسطوح ا

يبـرا  يچـارچوب  ي
: روي روش بررسـ   

دو جلسـه يوي،شـ    
كارشــناس يلمــ

عض 6بـا   ختارمند
بوده است. شركت

گل ش سپس به رو
د. اطالعـات كسـب

بـ يه بحـث گروهـ   
: متخصصاهايافته

ج ي و موثر بر تمام

كشور همايش همين

هل بودن رابطه مع
به برمم يازشانگر ن

سالمت يتوضع يا
ـ  ين. به عنوان اول

و و يفرهنگ ي،ماع
ينيو بال يپژوهش ،

____________

 جو 

ص يابيارز يبرا يوب
 يانشكده پزشك

عاطفه  ،بزاز يموسو

تحو  ،يفرهنگ ينب 

بق طرح تحول نظ
كامل اصول و اخال 

خ يازاد بر اساس ن
مهم جهت يم ها

يمراقبت بهداشت م
بهد هاي يش نابرابر

ــد ي ــر كنن و عناص
ه در طرح تحول نظ

ياتاعضاء ه يرگذار
كشـو يبهداشـت  ي 

س يابيبه ارز يدر با
يمطالعه طراح ينا
بـوده اسـت. يدات

ـورت مطالعـه آرش
عل يــأتعضــو ه 1

سـاخيمـه مصاحبه ن
به اشباع ب يدنرس

بر هدف و يمبتن
رد مطالعـه شـدند
 مصاحبه و جلسـه

Colشد. يل) تحل
مهم و يوان عنصر

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

با متاه يمت عموم
نش يج: نتايريگ جه

شگاه ها جهت ارتقا
باشد يم يعلم ت
اجتم ي،تصاداق يل
يعملكرد آموزش ي

 دارد.  اني

___________

1360  

دانشج يابي: ارزشطه
چارچو ي: طراحن
د يعلم يأته يا

مو ي: مجتبسندگان
   يمونق مي

يت: صالحها دواژه
  يعلم ت

مقدمه: طب مقاله: ن
يتبه همراه با رعا

افر يتمام يد و با
ه برند. از جمله گام

يمت يفرهنگ يتح
در كاهش يش مهم
ــاز يالمت ــ يب يم

ضوعات مطرح شده
و اثر نقش ينب ين

يـرويزش دهنده ن
امر يدر ابتدا ينرا

خت. لذا هدف از ا
اسا يفرهنگ يتح
اطالعات بـه صـ ي
4بــا حضــور يهــ
و م يفرهنگ يتح
منتخب جهت ر ي

م گيريساس نمونه
 حـداكثر تنـوع وار

كنندگان در ركت
laizzi( يش كاليز

را به عنو يفرهنگ

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

سالم
يجنت

دانش
ياته

يمسا
يرو

افراو
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
اعضا
نويس
يمكر

كليد
ياته

متن
جانب
بوده
بهره

صالح
نقش
ــال س
موض
يدر ا
آموز
بنابر

پرداخ
صالح
آوري
گروه
صالح
يعلم

بر اس
و با

مشار
روش

ينب



  
 

 

 237 از 56

 يفـر از اعضـا  
مراكـز   ينسئول
 يكمـ  يهـا -

 هـاي هداد ين
 بــه نظرهــا و 
ردها اعمـال و   

و بعـد از   يـه ا    
 105: هـا  فتـه 

ي و مدرسـين    
مـه آموزشـي   

هـاي   فعاليـت  
 23( يخروجــ
داردها ر اسـتان  

 پذيرف، امكان
تـدوين   يدها

را در  يپزشك 
ــوزش، :ي  آم

________

 ي در اثربخش

 

مهـم   يردهـا  
 يرو تفســ يــل

داوم و بهبـود   
ساتيد يكـي از  
 اين امكـان را  
ت و ضـعف را     
رسـايي هـاي   
 استاد توسـط  

از فراينـد  ـي  
جرايي، روند و 
اخت ديـدگاه        
يابي اسـتاد و  
بــراي اصــالح 

نف 14 يـدف بـرا   
نفر از مس 10و  ي

رحله چهارم، داده
يو همچنـ  يكنـدگ 

شــدند. بــا توجــه
در اسـتاندار يرور

بـه كارشناسـان ار
يافها آمـاده شـد.    

شد: هيـأت علمـي
استاندارد)، برنام 3(
اسـتاندارد)، 16 ( 

ــدهايد) و پ خ يام
ظر خبرگان، اكثـر

مختلف هايدانشگاه
 مجموعه استاندارد

هاييترشته فور 
ــات كل   ــدد كلم ي

  يپزشك هايت

___________

 مورد عوامل موثر
  1393سال 

آموزش  يثربخش
از كـار كر يكـي ن  

يـتحل ي،جمــع آور
مـد يشپا ي كارها

زشيابي عملكرد اس
ي آموزشي است و

اصـله، نقـاط قـوت
ي مثبت در رفع نار
ايي كه ارزشيابي

مهمـ شعنوان بخـ 
 اهداف، مراحل اج
 قـرار گيـرد. شـنا
 شده در فرم ارزشي
هنمــاي مفيــدي ب

بـر هـ يمبتنـ  يري
يپزشك هاييت فور

ارسال شد. در مر ي
و پراك كزيمر يش

ش يــلمحتــوا تحل ل
 شده، تغييرات ضر
ظهـارنظر مجـدد بـ

اسـتاندارد يي نهـا  
ش نهاديشپ يريطه ز

ارد)، دانشجويان (
نابع و تسـهيالت

اســتاندار 24ري (
: از نظگيرييجهو نت

و در د گيري اندازه
شدن ياتيعمل ود
يمقطع كاردان ي
ــازد ر ــؤثرتر س و م

يتمات فورجع، خد
____________

 انشجو 

در ينيبال يانشجو
سط دانشجو در س

   ،يانعازم

اث دانشجويان، بي،
بعنـوان يابي ارزشـ 

نظــام دار ج ينــدرا
شود. واز ساز و ي

باشد. ارز يزش م
ايند فعاليت هايفر

 براساس نتايج حا
 تقويت جنبه هاي
داشته شود. از آنجا
موزش كشور، به ع
ي باشد، الزم است
تي مـورد ارزيـابي
رد سواالت مطرح

 آن مــي توانــد راه

گيو براساس نمونه
گروه يعلم يأته

يپزشك هاييتفور
يگرا هايبا شاخص

يــلبــا تحل يفــيك
ارايه يبازخوردها

حاصل كار براي اظ
جماع نظر، مـتن

حي 6در  ستاندارد
استاند 14باليني (

استاندارد)، من 25(
ــادده ــادگير -يي ي

ستاندارد). بحث و
مهم، شفاف، قابل

رويبودند. انتظار م
يشده، آموزش بالين

ــران ــ ي ــريعلم ت
مرج يستانداردها

___________
_ 
  1366: كد

د يابي: ارزشحيطه
: نظرات دانشعنوان
استاد توس يابيرزش

: آزاده عنويسندگان
يا: ارزشها كليدواژه

مقاله: مقدمه: متن
آمــوزش شــامل فر
يطالعات اطالق م

آمو يفيتصالح ك
در فر مبزارهاي مه

فراهم مي سازد تا
تشخيص داده و با
آن گام مؤثري برد
دانشجو در نظام آم
رزشيابي استاد مي
بازده آن به درسـت
دانشجويان در مور
روشــهاي اجــراي

 پزشكي

، 91ســال
درصـد در  

، 92 سـال
ــواالت  س

بودنـد. در  
درصــد  34

 يكسـونوم  
 9/36ـد و

د سـواالت
باشـد كـه
 يسـه بـرا

 يشـنهاد  پ 
 يدر طراح

______

 هاييت

معصومه

 هايت

هـاي  وزش
ي اسـت و
ديريتي بـا
طالعـه بـه

تيـ فور ي
هـاي  سـال

ــه اول، حل
و  ينيش بــال

 از طريـق
ري از ايــن
 ز مسئولين

 هـاي يـت ر
حلـه سـوم،

جهـت   ـاز
 يروش دلف

و
ه
ف
ب
ك
ب
ح
ا
ا
ب
)
ي
ا
م
ب
ش
ا
ا

_
_
ك
ح
ع
ا
ن
ك
م
آ
ا
ا
ا
ف
ت
آ
د
ا
ب
د
ر

پ علوم آموزش ري

ــا نشــان داد در س
د3/26 يـادآوري،  ي

برد بوده است. در
ــك، ــد 22 ي درص

ب هسـ  يتاكسـونوم 
9/4درصــد و  26/
كـل تاك يـانگين  م

درصـ 25درصـد،  
پژوهش نشـان داد

ب يدرصـد مـ  9/61
دو و س ياكسـونوم 

درصد است) لـذا
را د يدتوجه اسات ي

 ر جلب نمود.

___________

يفور يكاردان ينيل

مع ،يمحمد يدنو ،ي

يتخدمات فور - جع

ي بـه سـمت آمـو
بيت امري ضـروري
ي، پژوهشي و مـد

مط نداردهاست.اين
يدوره كـاردان  ينيل

در س يفيمطالعه ك
ــد. در مرح ــام ش ج
ابطــه بــا آمــوزش
EMT Interme(

ــا بهــره رگيــوم، ب
نفر از 6و مشاور و

گـروه فور يعلمـ 
ظيم شد. در مرحل
ا همراه با سؤال بـ
دها با استفاده از ر

كشور همايش همين

ــلتحل يجــهنت هـ ي
يرسطح تاكسونوم

رصد در سطح كارب
ــونوم   يـ يت تاكس

درصد سواالت ت 3
/9درصــد،  2/38 

دو و سه بود. ك،
 1/38 يبه به ترت

پ يج: نتايريگ يجه
9دو و سـه   يونوم

 است(استاندارد تا
post g 80برابربا
يآموزش يدوره ها

باالتر ي تاكسونوم
____________

 

آموزش بال ياردها

يزدانيشهرام  ،ستاك

مرج يستانداردها

كت كيفـيروزه حر
هاي تعليم و تربام

هاي آموزشي برنامه
توليد شده و استان

بال زشآمو ياردها
د. روش كار: اين م
ــه انج ــار مرحل چه

در را يو خــارج ي
ediate( يپزشك ت

. در مرحلــه ددشــ
ظر اساتيد راهنما و

يـأت ه يو اعضـا  
تنظ يطهح 6رد در 

نويس استانداردها
استاندارد پذيرين

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

. نتصــاص داشــت)
درصد سواالت د3

در1/38ح درك و 
ــواال 4 ــد س درص

6/37دو و  يسونوم
يــبتبــه تر 93ل

يك يالت تاكسونوم
دو و سه يك،الت

يصد بدست آمد. نت
شده با تاكسو يح
از حد استاندارد ر

graduated يه ها

د يگردد با برگزار
الت آزمون ارتقا با
___________

1364  

برنامه  يابي: ارزطه
استاندا ي: طراحن
  يك

: شهرام رسسندگان
   ئيها

ا -: آموزشها دواژه
  يك

مقاله: مقدمه: امر ن
نه و كارآمد در نظا
ه اين امر انطباق

اي، دانش تحرفه د
استاندا يظور طراح

انجام شد يپزشك ي
ــي 13-1393 چ ط

يتانداردهاي داخلــ
يتزش كاردان فور

رنــت اســتخراج ش
نداردها و اظهارنظ

يپزشك يتكز فور
استاندار 108 ي،ك

پيش يه نظرسنج
نكيفيت و امكا ياب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

اختص
6/35

سطح
4/0

تاكس
ســال
سواال
سواال
درص
طراح
كمتر
گروه

يم
سواال
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس

يائض
كليد
پزشك
متن
بهينه
الزمه
رشد
منظو
هاي
392
اســت
آموز
اينتر
استا
مراك
پزشك
برگه
ارزيا
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معصومه 

 يرستاندب

دروان  يعشـا  
 يتشخص ري

صـورت عـدم     
بـروز   يشفـزا   

در پزشـكي   ن 
 ويژگي هـاي  
ي رفتـاري بـا       

ط ارتبـا  يينع
در دانـش   يگ 
انجـام شـده    

نفـر از دانـش   
چند مرحلـه   

ام شـد. ابـزار     
 نسـتاندارد روا  

سشـنامه روان  
افراد آمـوزش  
بـا نـرم افـزار    
طالعـه دانـش   

ــا  س دولتــي ب
 A يتيشخصـ 

% مشـخص  16
ـ   ازحـد   يشب

بـه   يـاز % ن16
 يل مالحظه ا

ـ     ينارتبـاط ب
 يوندل رگرس

 Aبـه  يلمتما
ــاط معنــ   يب
 يتن و وضــع

p(شـد   يـده د
س وروان كـاو  

اقـدام   يـاز ن ن

________

م ،اصغر كاربرد ،تاك

دانش آموزان د-ي

يهـا  يمـاري از ب 
يرشكل گ يل به دل

در رفتـار فـرد در ص
سـن سـبب اف يـن 

چنـينهم ،هد شـد 
ي، بر ارتباط بين

خصـيتي و الگـوي
مطالعه باهدف تع ن

ـ    افسـردگ يل روان
93در سال  ينقزو
ن 600 يبـر رو  ي

يريصورت نمونه گ
سـاده انجـا يصادف
پرسشـنامه اس ك 
پرس يگـري و د تي
باشد كه توسط ا ي

و ب يلتكم ين قزو
مط يـن در ا :هـا  ـه 
% در مــدارس77 و 
ش يـپ و ت Aبـه  ل
B 6 يتيشخص پ

يافسـردگ  :مـوزان 
6نسـبتا افسـرده و  

قابل يافسردگ نيوا
يه منظـور بررسـ   

با استفاده از مد ي
م يتيشخص يپهاي

ــردگ ن ارتب يافس
مثــل ســن يعــوامل
p=05/0(دار ي معن

ه معلم روان شناس
نيـ روش در رفـع ا  

___________

شهرام رست ،يرينص

يافسردگ- يتيشخص

يكـي  يافسـردگ  
در دختران بوده و

د يعتحول سـر  ير
ينوجوانـان در ا  ي

خواه يثل افسردگ
 عرصة علوم رفتاري
ي وخصوصـيات شخ

ينتأكيد دارند. ا ي
و بـروز اخـتالل تي
شهر قز ترانهدخ ي
يمطالعـه مقطعـ   ن
كه بص يرستان دب

ب افراد به شكل تص
يـك پرسشنامه كـه  

يتشخصـ  يهـا  پ 
يم يتالل افسردگ

دخترانه شهر هاي
يافتـشـد.   يـل تحل
)16±2( يســن ن
يلمتما يتيشخص 
يپ% و تB 24به  ل

در دانش آم يردگ
% ن10% و14 ديشد
از اختالل رو يمابق
بـه:يـري گ يجـه نت
يو اختالل افسردگ 

يت ينكه ب يد گرد
ــه   ــا م Bب ــزاب ي
ع ينبــ ينهمچنــ 

ارتباط ي افسردگ
مدارس به يضرور 

وزارت آموزش وپـر
   انجام دهد.  ي

____________

: نغمه ننويسندگان
   ،ئيهاياض

ش يپ: تها كليدواژه
  ينقزو-دخترانه

:مقاله: مقدمه متن
خصوصا د ينوجوان
يدوران و س يندر ا

يتوجه بـه رفتارهـا  
مث يختالالت روان

نوين، پژوهشگران
اجتمـاعي –رواني

ينبروزاختالالت روا
يتشخصـ  يپت ينب

يرستانهايآموزان دب
ينا :ست. روش كار

آموزان دختر دوره
وانتخاب يينتع ي

پژوهش شامل دو
يـپت يينتع يشناس
اخت يينتع يشناس

يرستانهدر دب يدهد
SPSS16 وت يزآنال

يــانگينآمــوزان بام
يپت يشترين%ب46
يلمتما يپ% و ت14
افسر يزان. ميدگرد
ش ي% وافسردگ10

مشاوره داشتند وم
نشد. بحث ون يدهد
يتيشخص يپهايت

مشخص يكلجست
ــپو ت ــلمتما ي ي
دارد.)p=05/0(دار

خانوار با يقتصاد
يازن يانگرب ينكه ا

و يدباشد كه با يم
ييوبجا يعسر يليخ

___________
_ 

 پزشكي

ت و ضـعف
مي نمايـد
ا و امكـان

 يـن جهـت ا
شـده   رحـ   

ر: در يـك
 يپزشـك  ن

 يسرشـمار
خـود ايفـا

شـد.   يور
و سـواالت
نشـجويان

 يلهو بوس  ،
 56ن ياز ب
 يشترين. ب

 ينيكاراكل
دانسـتند.  

 يدسط اسات
 اسـتاد بـا

 ين همچنـ    
باشد و  يدف
دانسـتند   ي

 يمـ  ممهـ 
 يارس بسـ  

ره عوامـل
، هـر سـه
سـتاد مهـم
ه در بيـان
ـك منبـع
ي تـوان از
ه آمـوزش
 ا موجـود ر

______

در  يگ
93  

ن
ض
ك
د
م
ن
د
ت
ا
ن
ر
ب
ب
آ
ا
آ
ا
پ
ش
ش
د
S

آ
6
4
گ

م
د
ت
ل
و
د
ا
ك
م
خ
_
_

پ علوم آموزش ري

شناخت نقاط قوت
ن آموزش كمك م
 پيشـنهادي آشـنا

جه يـن نماينـد. از ا
جو از سـواالت مطـ
 گرفت. روش كـار

يانو دانشـجو  يدات 
بوشهر بصـورت س
ط پرسشـنامه اي خ
ر گرفـت جمـع آو

و يـك ات دموگراف  
استاد بـود ( دا بي

،ه از آمار توصيفي
:يجقرار گرفت. نتا

% مرد بودند.5/23
پا يها يافته يحض

يمهم مـ  ياررا بس
حترام دانشجو توس
ودنـد در برخـورد
ود داشـته باشـد.

يو مف يرت كاربرد
يمهم مـ  يمانگاه
م ياررا بسـ  يـابرد
و اداره كـالس يبـر

 دانشـجويان دربـار
ـا انـدكي تفـاوت،
د در ارزشـيابي اسـ
ظهار نمودنـد كـه
و ارزيـابي آنـان يـ
نظر مي رسـد مـي
ش مهـم در برنامـه
 و كاسـتي هـاي م

___________

يافراد با افسردگ تي
3در سال  ينر قزو

كشور همايش همين

د. به عالوه، شآور م
 ها، به برنامه ريزان
نـين راهكارهـاي

ـت آن را فـراهم نم
دانشـج يدگاهت د
انجام 1393 سال 

اسـا يـه كل حليلي،
يگاه علوم پزشك

تند. داده ها توسط
قـرا ييـد  مـورد تا

ش بـود: مشخصـا
يابيارزش ير اثربخش

پژوهش با استفاده
 تجزيه و تحليل ق

5% زن و 5/76نده 
و توض ير%) تفس92

ن موارد اورژانس ر
حفظ اح يانانشجو

عتقد بو% م 9/90 
وجـو يدنبا ير تحق

بصور يدبا يدد اسات
ورا در آموزش درم

كـ ي بردن مثالهـا
رت استاد رادر رهب
جه گيري: ديدگاه

تاد نشان داد كه بـ
ي وفـردي اسـتاد

ا اندانشجويريت 
د صداقت دارنـد و
ست. بنابراين، به ن

 عنوان يـك بخـش
راه بـا آن نـواقص

 د. 

____________

  يسر

يتيشخص يپت ين ب
دخترانه شهر نهاي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

اهمكالت موجود فر
د اجراي ارزشيابي
 مشكالت و همچن
الح و ارتقاي كيفيـ

لعه با هدف شناخت
استاد در يابيزش

تح – يفيهش توص
در دانشگ ينيطع بال

قرار گرفت يد بررس
آن ياييروايي و پا

بخش 2شنامه شامل
وط عوامل موثر در

پ ي). داده هايهگو
مورد SPSS افزار
شركت كنند يشجو

7/2( ياند دانشجو
ورد بحث قرار دادن

% از دا7/92 ينچن
دانستند و يهم م

و يريشجو سوء گ
% معتقد بود راند8

ركت دادن دانشجو
% بكار7/88 ينچن

% قدر5/85ستند و
كردند. نتيج يان ب

ر در ارزشيابي است
گي حرفه اي، علمي
ابي شده اند و اكثر
تشان درباره استاد
بر و قابل اعتماد اس
ت دانشجويان به
د نمود، ولي همـر

يي واصالح نمودسا
___________

1372  

تدر ي: روش هاطه
ارتباط ي: بررسن

يرستانش آموزان دب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مشك
روند
تا با
اصال
مطال
درارز
پژوه
مقط
مورد
كه ر
پرسش
مربو
51
نرم
نشدا

تعدا
و مو
همچ
را مه
دانش

1/9
مشار
همچ

نسدا
مهم
مؤثر
ويژگ
ارزيا
نظرا
معتب
نظرا
استا
شناس
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

دانش
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پازل،  ي،

در حـد   گيري 
ي يادگيرنـده  
 قابـل قبـولي   
د اشــاره دارد. 

و  يننـو  يزش
 يـزان م يسـه ا 

با دو روش  ي
مطالعـه شـبه   

 33 ه بـر روي    
انجـام   يلاردب

 16 دو گـروه   
 4وه مجدد به 

نفره  5) ينران
 يواحـد درسـ  

ودنـد. قبـل و   
طـرح   ينتـدو 

تسـط   يـزان م 
و  يتجمع« ي

ـ  اي  و  يفراوان
 ي افـزار آمـار   

يافته: يجت. نتا
 يندر تـدو  ن

گـروه   زـاالتر ا 
و مشـاركت   ق 

مثبـت   ير تـاث    
 يانط دانشجو

ل توجه بود و 
رحلـه نمونـه    

ــروه  كــه درگ
 يليتنـد وتمـا  

 يقـاتي رح تحق
ان از يدانشـجو   

بـه درس   يزهگ
ـأثير مطلـوب   
لط و كـاربرد،      

يمشاركت يادگيري 

يـادگآموزش،  يصل
قدار يادگيري واقعي
ي و هم به سطح
ر يــادگيري باشــد

آمو ياز روشها لز
مطالعـه مقا يـن ف ا 
يقياتيطرح تحق ين
م يكپژوهش  اين

آزمـون بـود كـهس 
ا يگاه علوم پزشك

بـه يطـور تصـادف  
شدند و هردو گرو

(سخن يرگروهز يك
و شجلسه آمـوز  

نمو يافتش فوق در
در ت يانط دانشـجو  

سـنجش م ي بـرا  
يانيو پا »ينتكو« ي

فاده از شاخص هـا
نـرم و ويتنـي ـن 

 تحليل قرار گرفت
ياتسلط دانشـجو  ن

بـا يدار يور معنـ    
يـقعم يـادگيري ر  

انگيـزه بـه درس
جلسه، تسلط 7 يان

قابل يزمرحله اجرا ن
را تـا مر ينيتـدو  ي 
ــد. در ش يكحال بردن
رفت يشپوپوزال پ 

طر يرگروهيز يچ
نبـرد، بعـالوه د ش

ا عامل عالقه و انگ
يري: با توجه به تـ
يري در حـد تسـل

در حد تسلط، ري

از اهداف اص يكي 
ور از تسلط مقمنظ

ده مطلوب يادگير
حــاكي از توفيــق د

از جمله روش پاز 
باشد، هـدف يم ه
ياتاق عمل در تدو 
ها: . روشباشديم

پـس -آزمـون  يش  
وم اتاق عمل دانشگ

بطـكـالس ابتـدا    
ش يم) نفره تقسيران
يشد و فقط  يمس

7و گروه به مدت 
 عمل را با دو روش

تسـلط يـزان م يـ  
قرار گرفـت. يرس

يمرحله ا يون ها
ها با استفشد داده

و مـ  ويلكاكسـون 
) مورد تجزيه و1

يزانشان داد كه م
رگـروه پـازل بطـو

روش نه تنها بـر ن
ر ايجاد عالقـه و ا
يرگروه پازل در پا

در م يقاتيرح تحق
يقـاتيل طرح تحق

ــ  يشپرسشــنامه پ
يهتا مرحله ته ان

ين نشان ندادند و ه
يش مرحله اجـرا پـ  

نموده آنرا يرسند
نمودند نتيجه گي 

ل بر ميـزان يـادگي

   يمحمد

يادگير: ها كليدواژه
  يسخنران

مقاله: مقدمه: متن
باشد، م يتسلط م

ست كه هم به باز
ز عملكــرد كــه ح

ي،آموزش مشاركت
يطهح ينموثر در ا

يانتسلط دانشجو
و پازل، م يسخنران

با طـرح پـي يتجرب
سو لسا يدانشجو

يانگرفت. دانشجو
(سخنر17(پازل) و

نفره تقس 4 يرگروهز
دو يانشد. دانشجو

اتاق يقروش تحق
رنامـه آموزشـبعد ب
مورد برر يقاتيتحق

از آزمو ياندانشجو
استفاده ش »يتراكم

هايو آزمون يانهم
SPSS 6يرايش(و

مطالعه نش ينا هاي
د يقـاتي طرح تحق
ينبود و ا يسخنران

كه ددانشجويان بل
د يكهداشت، بطور
طر ينعالوه بر تدو

پازل يرگروهز 4هر
ــلو تكم يــريگ ي

يادانشجو يسخنران
نمودن ياتيبه عمل

خود را تا ينيتدو
روش پازل ابراز خر

يانب قيروش تحق
روش تدريس پازل

 پزشكي

در

ومه
رافت   ،يال
حاج  سا

رشته اتاق 

زش باليني
 ا تكنيكها،
مراقبت) و
وند. وجـود
 يــادگيري

مطالعه  ين
 ياننشـجو

 120 ي رو
فـت. ابتـدا
 يمل حاو

و برگـه   ي
ثبـت بـاز   
ر هـر تـرم

گرفتنـد.   ر
ســتفاده از

و  يشناخت
 يجهـا: نتـا

 يـانگين . م 
در هـر   يت 

 در هـر دو

______

مل در

هما   ،
 يهمرض  ،ر

م
ك
س
م
ت
ا
ا
آ
م
ت
س
ت
د
گ
)
ز
ش
ر
ب
ت
د
ت
م
S

ه
ط
س
د
د
ع
ه
گ
س
ب
ت
ر
ر
ر

پ علوم آموزش ري

رشته اتاق عمل د

معصو  ،يهزند يترام
عا يلهعد ، يمظاهر

يسپر  ،يدرآباد ينو

ر، ينيوزش نامه بال

ق عمل شامل آموز
دوره دانشجويان با

م يمو ت يمارط با ب
شـو يس آشـنا مـ   

را جهــت يطمحــ
يهدف از ا سازد، ي
دا يـادگيري بـر   ي
بـر يتجرب يمه ن

تلـف صـورت گرفـ
رشته اتاق عم ينيل
ياختصاصـ  يسـت  ل 
يسي،نو يو(سناري

در يان و دانشـجو
رارخله وكنترل قـ 

ــا اس ــه ب روه مداخل
ش يطهح يادگيريو

ه يافتـه شـد.   يسه
بودنـد. ي% بـوم 6

و مهـارت يشـناخت 
 مداخلـه نمـرات د

 .كنترل بود

___________

اتاق عمل ياننشجو
  ي و سخنران

،فرزانه يلاسماع  ،ي
موحدپور يهآس  ،ي

كشور همايش همين

  يسر

ينيموزش نامه بال
 

م  ،وثوق يالناز  ،ير
عفت م  ،رستم نژاد

فره وش پرو  ،يمد

بزار آمو، الگ بوك

وره كارآموزي اتاق
شد، كه طي اين د
در اتاق عمل (ارتبا

و موارد اورژانـس ي
م معتبــرشــخص و

يآماده م يانشجو
ينيموزش نامه بـال 

مطالعه يكروش: 
مخت يهايترم ورود

زار آموزش نامه بال
چـك 21و يمـوم 
يهاي آموزش يتعال
شد، ين) تدويگار
در دو گروه مدا ي

ــر وش معمــول وگ
و يدندآموزش د ي

ي و بعد مداخله مقا
9مونـث و   يانجو

ش يادگيري حيطه 
روهبـود و در گـ    

باالتر از گروه ك ي
____________

  يسر

دا يدگاهتسلط و د
با دو روش پازل ي
ييشفا يوسف  ،ير
ينماد يممر  ،ياله م

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

1381  

تدر ي: روش هاطه
كاربرد آم ير: تاثن

 ياندانشجو گيري
: زهرا تذكرسندگان
معصومه ر  ،يحمد

راحله محم  ،م زاده
   ،يمد

ال ،: دانشجوها دواژه
 ل

مقاله: مقدمه: دو ن
باشو عرصه مي يم

و نحوه رفتار د يل
يعاد يتوضع ريت

مش يبــرد آموزشــ
مند و همسان دانش

كاربرد آم يرتاث يس
 عمل بود. مواد ور

اتاق عمل ت يشجو
جلسه ابز ندينچ

مـع يسـت چـك ل 
و فع يفتكال يابيش

نگ يادداشتو  شي
يبطور تصادف يليص

ــه رو ــرل ب وه كنت
ينيآموزش نامه بال

دو گروه قبل يرت
% دانشج 67ن داد،

در يانت دانشجو
يافتـه يشروه افزا

يدار يبطور معن طه
___________

1386  

تدر ي: روش هاطه
ت يزانم ي: بررسن
يقاتيطرح تحق ين

هرا تذكر: زسندگان
يممنصوره كر  ،زاده

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

:كد
حيط
عنوا
يادگ
نويس
آقامح
كاظم
محم
كليد
عمل
متن
عموم
يوسا
يرمد

راهبـ
هدفم
بررس
اتاق
دانش

يط
يك
ارزش
يشاند

تحص
ــرو گ

زارآاب
مهار
نشان
نمرات
دوگر

يطح
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
يتدو
نويس

يزعل
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 يـاده جهـت پ 
 يفنـاور  خت 

ــم  ي،چشــــ
ــازميموردن  يـ

هـا   يرسـاخت 
حقـق آرمـان   

شـبيه   چالش؛ 
Sou(،  فيـدبك

 Touchي( 

ــابع   ــا از منـ
كردن از يكي 
ت بافـت نـرم   

عوامـــل  يـــ
 ي،ســـــوادش

 يوزش مبتنـ   
ــادخطــا ا  يج

 يمـوفق  ينـده 

________

 ري

 دگيري،

آن  آمـد يو پ 
 يـادگيري ش از 
 يتيمسـئول  ي

از  يكيت كه 
. باشـد يمـ  ي

 كند كـه بـه   
 يـادگيري و  س

 كه مدرسان، 
ه كننـد، لـذا   

 يـك، ش الكترون  
 ياندانشــجو ي

Hباشد ج يم يره)وغ
يرسـاازجمله:ز يـ 
ــه ا يــا يبرنامــــ

ــتانداردها و... م سـ
يه بـدون وجـود ز   

ازتح يعلوم پزشك ي
ينمقابله با ا يها
   )und feedback

ــي ــدبك لمســ ــ
) داده هــMix(ـق

 مجازي و سوئيچ ك
رفـتار و خصوصيات

بررسـ ينـــهزم ــن
آموزش ي،منـــــابع

بـه آمـو يابي دسـت 
ــند.ا ي ــ ينباش امرب

يتـوان آ  يشـن مـ  
 قرارداد.  يزشك

___________

زش به روش 
يادداو  يادگيرير 

يادنقش،  يفايا ي،

يون دانش پزشك
نگرش ييرتغ يگر د

يور در آموزش عـال 
فراهم ساخته است ن

يادگيريروش  ترين
خود را حفظ يائي
يستـدر  يننـو  اي

است ينمستلزم ا 
آموزش استفاد ين

آمـوزش بـه روش
ــادداريو  گيري ي

HMD اطالعات و

اساسـ يرساخته ز
ــاخص هـــــ شــــ

ــاختار واس طات،سـ
مهم كـه ينجه به ا

يها ي،دانشگاهجاز
خواهندماند.لذا راه ه
ي،فيـد بـك صـدا

Force feفيـ،(
ــقـع آوري و تلف يـ

 دنـيـاي واقعي و
ه سـازي دقـيـق ر

يــباشـــد درا يـــ
يطي،تكنولوژمح ل

جهت يومكنسرس
ــرور ي ــ يض يم
روش يـت اموروم ص

علوم پز يش مجاز
____________

  يكترون

آموز يرتاث يا يسه
نقش بر يفايو ا ي
  ير

   يسابق مه

يسخنران ي،ش مجاز
  يپرستار ان

: گسترش روز افزو
 متعدد و از طرف

ومح يرفرا گ گيري
يانسان و دانشجو

تن انتخاب مناسب
تواند پو يم يزمان

ها استفاده از روش
يهدف ينبه چن ي
ينو يها يوهاز ش س

آيرتـاث  يسـه ف مقا
ــر  ي ــادنقــش ب ي

( دستكشيورود
اصول به ينا يساز

ــ شو يوفرهنگــــ
ي،ارتبانداز،امورمال

باشند. بحث: باتوج
مج يتواصول واقع

بازخ يآموزش يها
حس بويايي زيسا

ــرو ( edbackنيــ

feedbackــ )،جمـ
مختلف،تـلـفـيـق

شـبـيـه به ديگري،
)soft tissue مـ(

ي،عواملســـــازمان
ك ي،تشكيلطالعات
ــتبرواقع ــاز ي يمج
ي،راهبردمشخصمش
آموزش يرو يشراپ

___________
_ 
  1396: كد

: آموزش الكتحيطه
يمقا ي: بررسعنوان
يسخنران،يكلكترون
ارپرست ياندانشجو

يم: حكنويسندگان
: آموزشها كليدواژه
يادانشجو يادداري،

مقاله: مقدمه: متن
شناخت مشكالت

يادگمعلم محور به 
مدر يرا برا يدجد

آن ياصل يمحورها
ز يآموزش پرستار

و هايسمت نوآور
يابيرود. دست يشپ

يستدر يدر طراح
با هدف طالعهم ين

ــايو ا يســخنران يف

 پزشكي

ود از ايـن
 ينظـر  يا

 شود.

______

موزش

   ،ان

 يمبتنـ  ي
علـوم   ياز

 يروين يت
رشـته   ـن

 ين كـاراتر
آمـوزش   ت

ــا  يت فض
 يفيتبا باك
ــته اهم   ي

و استفاده 
 يفيتش وك
-يفيتوصـ     

 ،نشــريات
Google 

ــلوتحل   ي
 يهكارهــا

ارائـه   يـك   
ــك   يع پزش

بر  ي مبتن
 بـر شـبيه
ـر صـحفه

واقع ،جســم
 ياربردهـا
 يطبقه بند

 يـدبك ن، ف 
 بااسـتفاده
ــا  يوابزاره

و
س
و
ا
ب
و
ه
س
ن

k

م
ب
)
س
ا
ب
م
ر
_
_
ك
ح
ع
ا
د
ن
ك
ي
م
ش
م
ج
م
آ
س
پ
د
ا
س

پ علوم آموزش ري

پيشنهاد مي شو ي،
در كالس هـا يقق

اده ش پزشكي استف
___________

آم ي ها و راهكارها
  يوم پزشك

ياباقر صادق ،ينيحس
 ي،آموزشجاز

يـه برنامـه آموزشـ   
مجـا يانشكده ها

يترب يازمندن يرمان
يـآموختگـان ا  نش

و ينبهتـر  ديـده ر
يفيتك ين با باالتر

ــرات يت ــا وخط ه
با يمجاز جادفضاي

ــه ــدوباتوجه ب باش
ي،مجاز يتد واقع

آموزش يآرمان ها
ـه حاضربصـورت ت

ينترنتي،ا يهــا اه
vr، wisegeek،

ــه ــهموردتجز ن ي
چــالش هــا و راه ي

ـوزش علـوم پزشـ
ــع يـك  ــه مقط س
گردد.آموزش يم

مبتنـي يش هـا
بـ يكتـور و مبتنـ    

ي،تجساز ي،شــبيه
وازجملـه كا يـت ن 
ط يشگاهيوآزما ي
شـدن ينعج ي،ز

و ارتباط متقابل و
VRML، PGMLو

كشور همايش همين

ييتعامالت دانشجو
روش تحق ادگيري

علوم ييدانشجو ت
____________

  يكن

چالش يقيتطب ي
درآموزش علو يز

غالم حس يالل ،يماني
آموزش مج ي،جاز
  يزشك

ارائـ يوزش مجـاز
ت ودانشگاه ها ودا

د-يدمات بهداشت
نقش مهم دان يلل
امـر موجـب گر ن

همراه يش پزشك
ــدود ــه مح يوجه ب

يجقابل تامل،ا يها
ــتك ــاالم يفي يب

اجزاء وعملكرد يي
به تحقق آ يمجاز

وش اجـرا: مطالعـه
يگــاپا يعوســ ي

dez، usr، ensio، rs

ــندرا بطرت  ينزم ي
ــ ياساســ ي يدرزم

درآمـ يمجـاز  يت
ــ ــوم پزش وزش عل

يمتقس يشكپز م
بـه روش اطعمقـ  ن 

ير،مبتني بـر پروژك
D يها يژگــيوبــا و

احسـاس امن،ياقع
يتجرب يقحقوت ش
مجاز يايآن دن ي
كاربر) و هاي يرود

ــد Lدارد وب مانن

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

و ارتقاء ت يزهانگ د
ياجهت  يسش تدر
يقاتتحق يها يته

___________

1394  

: آموزش الكترونطه
يفيتوص ي: بررسن
مجا يتبر واقع ين

ي: فاطمه نرسندگان
مج تي: واقعها دواژه
پز يكي،آموزشرون
مقاله: مقدمه: آمو ن

است يكيزار الكترون
جهت ارائه خد يك
متخصص به د ين

ينباشند.ا يجامعه م
آموزش يزش ها برا

ــودباتو ــه ش گرفت
راهكاره ي،ازجمله

ــ يــا ــا ك يواقع وب
شناسا رتكنولوژي،

م يتواقع يكنولوژ
گـردد. رو يزش م
باجســتجو يقــي
ــر، SID، zmedبــ

scho ــر ــب م وكت
يگرفت.راهكارهــا

يبر واقع يزش مبتن
ــد ــاي ــويج. نت : آم

ي،تخصصي،مداومم
يـندر ا يمجاز يت

ي،مبتني بر تصـوي
DESKTOP يش

حس حضور و،زي
ي،پژوهشزش مجاز

يدگردد.وعناصركل
(در پاسخ به ور ي

ــان هــا اســتاند يب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يجادا
روش
يوكم

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
مبتن
نويس
كليد
الكتر
متن
برابز
پزشك
انسان
درج
آموز
بكارگ
يواقع
ــ فض
يرتاث

از تك
آموز
يتطب
معتب
olar

قرارگ
آموز
يگرد
عموم
يواقع

سازي
ينمــا
يزگر

آموز
يم

يحس
از زب
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H   بيمارسـتان
 انوكسـاپارين   

 يـدالينهاي گا 
تخراج گرديد. 
مارستان قـرار  

. سـپس  يـرد گ 
ره يـك ماهـه   
 دوم مطالعـه    
ت پرسـتاران و  
ـوارد صـحيح     
ــين     ــه تعي ط ب
فـاز سـوم در      

زشـك  بـه پ  ي
 زا يرضـروري غ  

خـارج از   يـا    
ح جمع آوري 

ــومين و  ،ل آلب
ل مي شـدند  
خود اختصاص 
ـور متوســط      
ـي يـك مـاه،     

% 2/82رين و  
ـاز مداخلـه از    

قــرار  يبررســ
 نداشـتند. در    
د بـه پزشـك     

 ديامـ ي شـد. پ     
 ،رف آلبـومين 

ش در مصــرف 
ر متوسـط در   
ي بـه همـراه       

هـاي    شـاخه 
 شـده اسـت.        
م ســالمت بــه 

E   اسـتفاده از
جه در تدوين 
ت. بـر اسـاس    
ه تنهـا منجـر   

HISطريق سيستم 

آلبـومين و ،ريقي
يسـتماتيك، س ي

بر علمي استع معت
 هاي آموزشي بيم

صـورت گ ـدالينها 
طي يك دور الين
شـد. در فـاز ـابي 

ات آموزشي جهت
هايي بـر اسـاس مـ
ــوط ــا من ت داروه
معـالج گرديـد.در

ينيبال يداروساز ص
يمكـان در مـوارد غ
داد درخواسـت هـ
ي از آن در اين طرح
ــوپرازول هــاي پنت

 بيمارستان را شامل
بيمارستان را به خ
ن داروهــا بــه طــ
ر بررسي اوليـه طـ
ــاپار ــويز انوكس تج

داشـت. در فـ رت
مــورد ب يــيت دارو

بـه مداخلـه يـاز ن 
 و ضـمن بـازخورد
يز دارو جلـوگيري

% كاهش در مصر6
ــاهش55ول و   % ك

ين داروها به طـور
ه جـويي اقتصـادي

 EBM درآموزش
 جهـان گنجانـده
ــت گــذاري نظــام

EBMد تاكيـد در    

رد مهم و مورد توج
اسـت ل هزينـه هـا  

نه يدالينهاگا يجرا

فقيهي شيراز از ط
مل پنتوپرازول تزر

يجستجو يك يقر
ين داروها از منابع
طه دراختيار گروه
يـ الزم در ايـن گا 
يدويز داروها با گا
يـي بيمارستان ارز

ي به اساتيد، جلسا
. سپس فرمهيدگرد

ــد ودرخواســت ه ش
ز توسط پزشـك م

يدالينها،متخصصا
االمك يداد تا حتـ  
شود. كـاهش تعـد 

 هزينه هاي ناشي
ــه ها:داروه .ــد يافت

يداروهاي تجويز
ب يزينه هاي داروي

تجــويز ايــن ــه
يال در ماه بود. در

% ت1/26ـوپرازول،  
يرمغـا  يـدالينها  گا

درخواســت 2732 
% مـوارد59,7د، 

خله صورت گرفت
ان از ادامـه تجـوي

64وسط منجر به 
ــوپرازو مصــرف پنت

. كاهش مصرف اد
ريـال صـرفه 2139

امروزه :جه گيري
شـكي در سرتاسـر

مبنــايي در سياســ 
كـي از مواردمـورد

از موار .ر مي باشد
 مديريت و تعديل

مطالعه، اج ين از ا

شهيد ف تانبيمارس
بدست آمد كه شام
بودند. سپس از طر
مربوط به مصرف ا

مربوط يدالينهايگا
گرفت تااصالحات

ميزان مطابقت تجو
در تمام بخش هاي

ع رسانيضمن اطال
گ زاردستياران برگ

ــه ــويز دارو تهي تج
نديكاسيون تجويز

با گا يرتموارد مغا
يمعالج بازخورد م

يزدارو پره يزتجو
و كاهش يدالينگا

ــ يو بررســ گرديدن
%د5,8نوكساپارين

% هز30 يكهدرحال
ينـداده بودنــد. هز
ري 3800000000

ــ76 ــويز پنت % تج
ـ  اتجويز آلبومين ب

)1393يد-(مهــر
تعداد ينگرفت. از ا

% موارد مداخ40,3
معالج حتي االمكـا
مداخله به طور متو

ــاهش در م35 % ك
يدنوكساپارين گرد

9875000هر ماه
داشت. بحث و نتيج
مختلف علـوم پزش

EBM مچنــينه

يك .حساب مي آيـد 
معتبر يدالينهايگا
مبحث يدالينها،گا
بدست آمده يجنتا

 پزشكي

 60 ير رو
مشـهد در

. يـد م گرد
 يفـاي و ا ي

ظـور جمـع
مشخصــات

هـا بـا   داده
مسـتقل،   ي

بـا   يرمنـپ 
 يـن در ا :ـا

 يفـاي روه ا
و در  15,5

الف نمـره
 به قبل از

______

بـر   ي مبتن
تان شـهيد

  ،د

) EBMهد(
ت از جنبه
ه بـه نوبـه

ـ   يداشت. ب
در حـوزه  

منطقـي   ق
شـمار مـي
 نقـش بـه
ـه منظـور
در كـاهش
ي اجـراي
ـي شـهيد
ر سـه فـاز
 هزينـه در

ب
ب
ب
م
گ
گ
م
د
ض
د
ت
ا
م
م
ت
گ
و
ا
د
د

6
ت
)
گ
3
م
م
5
ا
ه
د
م
ه
ح
گ
گ
ن

پ علوم آموزش ري

بر يتجرب يمهلعه ن
م ييو مامـا  يستار
انجا واليمت يليص

يت آمـوزش مجـاز
ارائه شد. بـه منظـ
ل بــر دو بخــش مش

اسـتفاده شـد. د ي
يشامل آزمون تـ 

و اسـ يسسـكالوال 
هـيافتهشد.  يلحل

س آزمـون در گـر
50 ± 1,44مجازي
با اخـتال يب به ترت

نسبت 13,73 ± 
. 

___________

الين هاي درماني
صـرف در بيمارسـتا

   يخان عي

ي مبتني بر شواهد

مبتنـي بـر شـواهد
ست گذاران سالمت

شـده كـه ييفيتـ    
دنبال خواهد د به

گك تحـول بـزر
يقاي درمان از طر

 ايـن طـرح بـه ش
رمان بيماري هـا،
دارد. اين مطالعه بـ

تـأثير آن د يرسـ 
 داروهـا در راسـتاي
تان فـوق تخصصـ

ايـن مطالعـه در :ر
ي پرمصـرف و پـر

كشور همايش همين

مطال ينوش كار: ا
دانشكده پرس يتار

رل در دو ترم تحص
ترم به صورت يك

ي صورت سخنران
مشــتمل ايشــنامه

يـادگيريسنجش 
يليتحل آمارو  في

كراس يلكاكسـون، و 
sps16 و تح يهتجز

نمره پس يارراف مع
در گروه آموزش م 
كهبود  16,45 ± 
1,53و  1±12,56

.ته استداش داري
____________

  يسر

جرايي شدن گايدال
 سـه داروي پرمصـ

يعشف يمجتب ،يود
پزشكي  ،م سالمت

پزشـكي م :هـداف 
يم گيريهاي سياس
الت، بـه جنبـه كي
مات بهداشتي را ب

ول نظام سالمت يك
ه كاهش هزينه ها
هداف اختصاصـي
ين ها به منظور در

ها د ي مصرف دارو
ها و برر ايدالين گ

صـرف نامناسـب
المت در بيمارسـت
ذيرفت. روش كـار
ر فاز اول داروهاي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

انجام شد. ر يتار
پرست 4ترم  يشجو

گروه آزمون و كنتر
يدر  يآموزش يتوا

ش و در ترم بعد به
رسشهــا از پداده ي

و آزمون س يكگراف
فاده از آمار توصيف

يتنـي، زوج، من و
 ssفاده از نرم افزار

و انحر يانگينلعه م
،1,37±16,13ش

1,23 ه سخنراني
1± 12,84 ،1,57

ديمعن زش افزايش
___________

1398  

تدر ي: روش هاطه
: بررسي تاثير اجن

هد بر هزينه هاي
 هي شيراز 

: الله محموسندگان
: تحول نظاها دواژه
 دارو   ،دالين

مقاله: مقدمه و اه ن
جب تغيير در تصمي
ي اقتصادي مـداخال
دارتقاي مداوم خدم
ك اجراي طرح تحو
مت كشور بوده كه
ن تجويز دارو از اه
استفاده از گايدالي
وييي در بهبود الگ

اجراي،EBMقرار
نه هاي ناشي از مص
ح تحول نظـام سـال
هي شيرازانجام پـذ
رت گرفته است. در

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پرست
دانش
دو گ
محتو
نقش
يآور

دموگ
استف

ز يت
استف
مطال
نقش
گروه
,43
آموز
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
شواه
فقيه
نويس
كليد

ايدگ
متن
موج
هاي
خود
شك
سالم
كردن

رود.
سزاي
استق
هزين
طرح
فقيه
رصو



  
 

 

 237 از 61

 ينيبـال  ي هـا  
مـوزش گـروه   
 زنـان خـوب   

5/5 ،(%ENT 
را متوسـط   ي 
 يفيـت ك يانو 

: از يـري گ جـه 
 ينيموزش بال

 يشـنهاد ـت، پ 
 ي مهارت هـا 

 يبـه عملـ   ي
و  يـرد قـرار گ 

صـورت   هـا آن 

________

 يـاده اجرا و پ 
  يك

    يمانينر

 اجرا ي،شك

 يمـه آموزشـ  
جهـت   يزشك
 يانســان ــروي

 ژي،شناسـايي 
بـه تحقـق    ي
گــردد. روش  

 يعوسـ  يتجو 
S،Google 

ــن ــهزم ـ  ينـ
اجـرا   ينـه رزم

 يلـوم پزشـك    
 يطـع پزشـك   

ــوزش  گردد.آم
ــك    ي،اوم پزش

برحــل  تنــيب
آمـوزش   يسـ   

 در مركز مهـارت
آم يفيـت ك يانـجو 

%)،53/7متوسـط ( 
54خـوب (  يجراحـ 

يهوشـي%) و ب54/5
درصد از دانشـجو 2

يجداشـتند. نت  يان
آ ينه،و به يمنا ر
اسـ ياتيح يامر ي

رائه شده در مركز
يتئور يآموخته ها

ق يابيوزش مورد ار
يحاصل از آن برا

___________

يكارها و چالشها
موزش علوم پزشك

فاطمه ن  ،يني حس
آموزش پزش يك،ون

ارائه برنام يككترون
علوم پز يشگاه ها

يــن يازمنــدتربيتن
يرتكنولوژتاث يـت م  

يازتكنولـوژ  ادهستف
يمنجرمــ يوزشــ

باجسـت يقيتطب-ي
ــر، scopus،IDتب

ــرتبط درا يـــب مـ
در سـي اسا يارها

 حـوزه آمـوزش عل
سـه مقط ي پزشـك   

ــ ي ــ يمتقس گ يم
ــد ــوزش م وش:آم

برنامــه مب فزارهــا،
گـردد. اصـول اساس

آموزش ارائه شده
دانشـج يـت ـه اكثر 

%)، كودكان مت58/5
%)، ج61خـوب (  

4خـوب (  يرتوپـد 
68/2 يند؛ همچن

ي گروهها را خوب ب
يمامراقبت از ب يل
يپزشك شجوياندان
ار يآموزش ها يت
آيلمكان تبد ينل
كمي و كيفي آمو 

ح يجح براساس نتا

____________

  يكترون

راهك يقيتطب يفيص
در حوزه آ يكترون
غالم يالل  ،يانصادق
آموزش الكترو، واژه

    ك

 مقدمه:آموزش الك
.ودانشاست يكيترون

ن يدرمــان-يداشــت
ـند.باتوجه بـه اهم

واس يپزشك يكرون
آمو يفيــتوزش وك

يفيصورت توصضرب
معت رنتي،نشــريات

CSU ،NYUــ وكتـ
راهكا قرارگرفت. ل

در يكش الكترون
هـا:آموزش علـوم 
ــداوم ، ــك م يپزش

ــه رو ـن ــاطع ب مق
ا نــرم ي،ســاز بيه

گ يمـ  يبقه بنـد 

آ يفيتك يابيرزش
از آن بود كـ يحاك
8را خوب ( ياخلد
ي%)، ارولوژ53/7(

%)، ار59/1خوب (
دانستند ي%) م50(
آموزش همه يكل

يتحو يآنجا كه برا
باال در د يفيتبا ك
يفيتگردد كه ك يم
به عنوان اول ينيبال

آنها، جهت ارتقاي
برنامه ريزي صحيح

 . يردگ

___________
_ 
  1408: كد

: آموزش الكتحيطه
توص ي: بررسعنوان
آموزش الكت يساز

: باقر صنويسندگان
: كليد وها كليدواژه

يكآموزش الكترون
مقاله: چكيده متن
بر ابزار الكت يمبتن

رائــه خــدمات بهد
باشـ يمتخصص م

جزاء آموزش الكتر
آمــو يآرمــان هــا

:مطالعه حاضيبررس
ــاهپا ــا يگ ينترا يه

scholar،JISC،U

يلوتحل يهموردتجز
آموزش يساز يادهوپ

يافته. يدرائه گرد
ــيعموم ي،تخصص

ــيلكترون ــدرا يك ي
شــب بيمارمجــازي،

مساله،تزاروس،...طب

 پزشكي

بـه حـذف
كـه   يـده د

______

كز مهارت
 يشك

  ،ران

  ،ينيبال ي

س آمـوزش
 يـران فراگ
 ينـه در زم

 مشـكالت
 بـا توجـه

دو دهـه   ي
شـده   يرمگ

رفتـه   يني
 يفيـت ك ن

 يـدگاه از د
 1393ـال

از  يمقطعـ  
 يارت هـا
 يــهش، كل

دند كـه در
ـز مهـارت
 يسرشـمار

شــد. ابــزار
 يـدهاي س با

 يآموزشــ
گـروه   8 ي
و  ENT ي،

 يشـده بـرا
سـتفاده از

حاصـل از  

ا
ح
د
)
خ
)
ك
آ
ب
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ب
گ
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ع
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آ
م
م
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پ
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% منجـر ب48ه تـا
گرد يمـورد بررسـ  

 مك كند.

___________

در مرك ينيبال يها
دانشگاه علوم پزش ي

دادگر يدها  ،يساالر
   يظم

يمركز مهارت ها  ،

ز مقـاطع حسـاس
يحرفه ا يها يد

يپزشـك  يانشـجو
د از ضـعف هـا و

رو ينب گردد. از ا
يطـ  يپزشـك  يلـ 

ش تحوالت چشمگ
يبـال  يش مهارت ها

يـينر بـا هـدف تع     
ا لينيبـا  يت هـا

در سـ يالنگـ  يك  
مطالعـه م يـك ضر

اوهش، مركـز مهـ   
و جامعــه پــژوهش ن

بود يالنگ يپزشك
بـه مركـ يآموزشـ 

س يوهبـه شـ   يريگ
ش يرا شــامل مــ ن

ق ساخته (براساس
ــومن در كور يكول

يشـد كـه بـرا    يم
يهوشــيب ي،توپــد

در نظر گرفتـه شـ
بـا اس يـز داده ها ن
يج: نتـا يجت. نتـا

كشور همايش همين

بلكه يدهدارو گرد 
م يمصرف داروهـا

كم يماران درمان ب
____________

  يسر

آموزش مهارت ه 
يكارآموزان پزشك 
  

ارسالن س ،خوشرنگ
پوركاظ دينيآ  ،يح

ينيبال يمهارت ها

از ينيآمـوزش بـال    
توانمند يشكل ده

دانشـ ييعدم توانـا
توانـد يمـ  ينيبـال 
كشور محسوب يا

عمل يوزش كارها
دستخوش يپزشك ي

رش مراكز آموزش
تا، مطالعـه حاضـر

ه در مركـز مهـارت
شگاه علـوم پزشـك
ش كار: مطالعه حاض

پـژو يطي بود. محـ 
يالنگــ يم پزشــك

پ لومدانشگاه ع يك
گذراندن دوره آ ي

يده بودند. نمونه گ
انيفــر از دانشــجو

محقق يسشنامه ا
ــ  كــارآموزان يعمل

سوال م 20مل بر 
ــوژ ــان، ارت ي،ول زن
يه مهارت هاجه ب

يلو تحل يهد. تجز
SP صـورت گرفـت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يها ينهكاهش هز
در م يرضروريد غ
به بهبود روند واند

___________
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تدر ي: روش هاطه
يفيتك ي: بررسن
يدگاهاز د ينيبال ي

1393در سال  الن
خ ين: حسسندگان

روح يالل  ،مه مودب
م  ،: آموزشها دواژه
  يانشجو

مقالـه: مقدمـه: آ ن
است كه در ش يك

دارد. ع يش عمده ا
ب يارت هـا ب مهـ 

در دانشگاهها يزش
امر، آمو ينا يتهم
يدر دانشكده ها ر

ت و به سمت گستر
راسـت ينت. در هم
ارائه شد يزش ها

دانش يموزان پزشك
م شده است. روش

تحليلي - توصيفي
دانشــگاه علــو يني

موزان رشته پزشك
يبرا 93 يليل تحص

شد يمعرف ينيبال ي
نف 50د كــه تعــداد 

اطالعات پرس يآور
رتهــايمها گيري

) مشتميعموم يك
ــ كودكــان، ارو ي،ل
با توج يعموم يح

شده بود يهزش ته
PSS ي افـزار آمـار  

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

به ك
موارد

يتوم
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حيط
عنوا
يها
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فاطم
كليد
دانش
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پزشك
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ستا

آموز
كارآم
انجام
نوع
ينبــال

كارآم
سال
يها

بــود
گردآ
ــاد ي
پزشك
داخل
جراح
آموز
نرم
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سـطح   يـين ع 
شـده   يـف تعر

نمـره   7شـجو   
بان بر اسـاس  

  ،20تـا   1ه از   
زبـان شـامل    

 يبمـون ضـر  
همـه   ت بـين 

________

ش مثبت 
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مركز زبان شركت

مرك هايدر كالس
اوت گزارش شدمتف

otchسطوح كتب 

زبان در كنك يبضر
تخص ي،عموم يش،پ

يرمناسپ يهمبستگ
نمرات مذكور بود.

___________
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 پزشكي

 ي...مچگي،
 ياساســ ت
 ي،چشمه ا
باشـند.   ي

هـا   سـاخت
 يم پزشـك  

مقابلـه   يا
 ك،پزشـكي

ــ يــك  يم
 ي،عواملمان 

ــكيل  تشــ
 يضـرور  ي

 يـت ومامور
 رارداد.

______
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اسـت كـه

باشـد. بـه   
. يسـت ن ـر
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جزء آزمون
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ي،مداليتـه،يكپارچ
يرســاختول بــه ز
برنامه يشاخص ها

يازمي...موردناردها،د
يرسـدون وجـود ز

علـوم يهـا  شـگاه
لـذاراه هـا دمانـد،
يكالكترون رسـازي
ــكالكترون  ــ ي پزش

ــازما ــل ســ وامــ
ــواد ي،تشاطالعات ــ
يپزشك يكلكترون
و مشـخص  راهبرد

قر يعلوم پزشك ي
___________

يارهنجارمند و مع

ن يارمند،مع هاين

آموزش اصالح و ار
ا يـت د حـائز اهم  

ب يحصـح  ـادگيري
يسـدرسـت م  ابي
به دو دسته يمار
يتافـل و ا  يرنظ ي

يـادركت كننـده ز
كه توسـط هاييون

ترم ج يانترم و پا
ـ  ينـه، به يوزشـ  ينب

وج يعنـادار آمـار
يهنجارمند و مع ي

واهـد كـرد. روش
هن هايآزمون ينب
دانش 91 يورود ي
خ يالملل بررس ن

كشور همايش همين

يچندرسانه اوزش 
اصــو يــنا يســاز 

وش يوفرهنگ يور
واستاند ت،ساختار

مهم كـه بـد ينه ا
ي،دانشپزشك يـك ن

بازخواهند يموزشـ 
يبي،تصويرزش ترك

ــوزش ا ــور آم نش
ــه ــ ـ عو يبررســ

ــابع ي،سـآموزش ــ
به آموزش ا يابيت

ي،رمشـ  يجـادخط
يرو اپيشر يموفق 

____________

 جو 

يآزمون ها ينط ب
 

   ياباقر

هنجارمند، آزمون ي

از اهداف مهم آ ي
بدان حـد يابيرزش

يـ شـكل دهنـده
ياموثر بدون ارزش 
آم هاييبند يمس
ييها. آزمون شوندي

ند چون تعداد شر
آزمو ود در حاليكه

يانامتحانات م ير
نظام آمو يكد. در 
ارتباطات مع ارمند
يآزمون ها يناط ب
خو يبررس يزشك
ب باطاست ارت يلي

يپزشك يانودانشج
ينب يسپرد يزد، ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

:آمويپزشك يكرون
يــادهجهــت پ ــد.

فناو يرساختمله:ز
ي،ارتباطاتز،امورمال

:باتوجه بهيريگ جه
ول آموزش الكترو

آم يحقق آرمان ها
چالش؛ارائه آموز ن

ــ من دوينه دور وت
ــد.درا ينــزم ينــ

يطي،تكنولوژي،منـ
جهت دست يومسرس

يامربـا ا  ينباشند.ا
يندهتوان آ ين م

___________
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دانشج يابي: ارزشطه
ارتباط ي: برررسن

 يسيت زبان انگل
آقا ي: مهدسندگان

هاي: آزمونها دواژه
    يسين انگل

يكيمقاله: مقدمه:  ن
است. ا يابيارزش ي

آن را دارد كه يت
يادگيري يگررت د

ون ها بر اساس تقس
يم يمتقس يارمندع

هنجارمندا هايون
ها نرمال خواهد بو

يشوند نظ يم يح
هستند يارمندمع ي
ياهنجارمند و مع ي

مطالعه وجود ارتبا
پز يانمورد دانشجو

يلعه كه از نوع تحل
را در مورد د رمند

يصدوق يدشه يك

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

الكتر
باشــ
ازجم
انداز

يجنت
صووا

ازتح
ينباا

از را
باشـ
يطمح

كنس
يم

روشن
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

نمرات
نويس
كليد
زبان
متن
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يقابل
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داده
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يها
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 ييند چگـونگ 
سـته عوامـل    
هاي به دست 
هريك حسـب  

 يت وسرپرسـت   
زير طبقات در 

و  يير راهنمـا 
تيجـه  شـدند. ن  

ـود بـا ايجـاد    
 يليتحصـ  يا 

مـوثر   ويانـج     
ـارب شـركت       
ــب مشــاركت  

 يريتمـد  يـق 
 

________

ه علوم 

 آموزش، 

 يكـان اساسـ   
 يبخش مهمـ 
 يف ارتقاء كمـ 

 يهـا  يـري گ 
گسـترش   يـز 

ـدف مطالعـه    
موزش مركـز  
 جهت برنامـه  

 يـن و روشها: ا
صوب پـژوهش  

پـژوهش در   ه 
ز مطالعـات و   
 گرفـت. ابـزار       

شده بـا   يآور
هـا:   يافتـه . د 

ر طول تجربه فراي
بـا دو د ،يليحصـ 

كد ه540ز مجموع 
 بندي شدند كه ه
در فراينـد نظـارت
 بر اساس ويژگي،ز

در يشـي بازاند ،ش 
دسته بنـدي ش ي

ه بنا بر ماهيت خـ
نامه هـا يانپا يست

ونگي تجربـه دانشـ
ل از مطالعـه، تجـ

طريـق جلــ  گــر از  
يل بازدارنـده از طر  

است.  يسره ها م
___________

در آموزش دانشگاه

صوب، پژوهش در
  يم پزشك

دانشـگاه از ارك يم
آموزش ب ينهدر زم

ه است كه با هدف
يمتصـم  يتر ساز

يو ن يكـاربرد  يـا 
شـود. هـ ينجام م

پژوهش در آ ي ها
كرمانشاه در يشك

و ادها انجام شد. مو
مص يطرح ها يهل

يتـهكم يسو تاسـ    
ركـزبـه م 1392ل  

شـده بـود انجـام
جمع آ يها دادهو 

يـدگرد يـل تحل 16

د يان ها: دانشجو
تح ينامه ها يانپا 

رنده روبروبودند. از
طبقه شامل طبقه
يل و يا ممانعت د

مي شوند. يليحص
در ساختار ونقـش م

يواخالق يا ينه زم
هيل گر و باز دارنده
ت نظارت وسرپرس
 تواننـد بـر چگـو

افتـه هـاي حاصـل
گ  عوامـل تســهيل

و كاهش عوامـل د
نامه يانظارت بر پا

____________

  يرهبر

پژوهش د يرح ها
)92-1377(  

   يير رضا

موجود، طرح مص ت
وسعه آموزش علوم

علم ياته ي: اعضا
 هستند. پژوهش د

دانشگاه يداسات تي
و بست يآموزش يا

طرح هـ يجه از نتا
ان ي آموزش پزشك

موجود طرح يتع
 آموزش علوم پزش

آن ه يتو كم يت
كل يبر رو يمقطع

مـورد) كـه از بـدو
سـال يـان ) تا پا13

ارائـه ش يوم پزشك
بود و يست چك ل

6نسـخه   SPSSر 

ستفاده شد. يافته
ينظارت وسرپرست

تسهيل گر و بازدار
ط آمده درشش زير

ماهيت سبب تسهي
تح ينامه ها يانپا
امطبقه اصلي ابه 3

نظارت و مشكالت
گيري: عوامل تسهي
سهولت و يا صعوبت

مي يد،توسط اسات
باشند. بر اساس يا
كننـدگان تقويــت

يدواسات ياندانشجو
نظ ييوراهنما يندفرآ

___________
_ 
  1424: كد

و ر يريت: مدحيطه
طر يت: وضععنوان
نشاه (كرما يپزشك

: منصورنويسندگان
يت: وضعها كليدواژه

مركز مطالعات و تو
مقاله: مقدمه: متن

آموزش و پژوهش
تيقاتحق يز كارها

ها يتفعال يفيو ك
با استفاده شيآموز

به منابع يدسترس
وضع يحاضر بررس

العات و توسعهمط
يفيو ارتقاء ك يزير

م -يفيمطالعه توص
م 79( يدر آموزش

377آموزش (سال 
توسعه آموزش علو

اطالعات يگردآور
ستفاده از نرم افزا
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Conclusion: T
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attitude in the s
lack of differe
to improve a

the elderly, m
ing students sh
, while incre

processes, sho
for the elderly
 . 

___________

يليتحص ينامه ها
كننده و بازدا يله

يرضاعل ،يماني يكو

مه عوامل تسهيل گ

توس نامه يانپا يتدا
يـادگيقـرارداد   ـك

روش يداف پژوهش
دانش ينقــش هــا

نا يانپا ستيسرپر
علوم پزشك ياه ها

ينهدف از انجام ا .
يها در نظارت وهدا

روش بر .است يران
د9جربيـات زيسـته
يمهصاحبه عميق ن

يسـي گرديـد و بـ
ت كد گـذاري بـاز
ـت در مطالعـه از
ـــركت كننـــدگان

مشـاهدطـوالني و
و نظرات تكميلـي

كشور همايش همين

tudes of stude
The results co

uggled to make
wards the elde

year. Due to t
second and fou

ence in attitude
and create a 

more educatio
hould be create
easing their k
ould define a
y and help them

____________

  يبر

ن يانپا يوسرپرست
: عوامل تسهيدكتر

ين ،يلفرناز تكم ،كن
  

نام يانپا يسرپرست
 ري 

هداف: نظارت وهد
يـك اديجـ ا يش بـرا 

اهد يجادراهنما، و ا
يو شــفاف ســاز

نظارت و يچگونگ
حث مهم در دانشگا

.رو به روست يتلف
شكالت وچالش ه

يا يعلوم پزشك ي
گراندد تئـوري، تج

از طريق مص  ،هنما 
جمـع آوري و بازنوي

تحت 1998وربين 
جهت حصـول دقـ
لـــب توســـط شــ
فته هـا، بررسـي ط
مع آوري داده ها و

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ents towards 
onfirmed that 
e changes in 
erly during th
the existence o
urth year stude
e between the t

positive attitu

nal opportunit
ed. Professors a
knowledge ab
appropriate c
m along with 

___________
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و رهبر يريت: مدطه
نظارت و يند: فران
د يانو دانشجو يد

 ) يفيالعه ك

بذرافك يال: لسندگان
 يعباس يمكر ،في

: نظارت وسها دواژه
دارنده، گراندد تئور

مقاله: مقدمه و اه ن
روش يننما مهم تر

ر يدو اسات يانشجو
و يدوره آموزشــ ك

باشد. چ يرستان م
از مباح يكي يليص

مخت يبا چالش ها
مش ينا يف چگونگ

ي ها در دانشگاه ها
كيفي گ عهس مطال

استاد راه 10  ،ير
شاهده در عرصه جم
كرد استراوس و كو
خابي قرار گرفت. ج
رور و تاييـــد مطال

وابستگي ياف،هشگر
ق در روشهاي جم

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

the 
the 
the 
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of a 
ents 
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ude 

ties 
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care 
the 

___
_ 
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دانش
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تحص
كه ب

كشف
نامه

اساس
دكتر
ومش
رويك
وانتخ
مـــر
پژوه

تلفيق
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ها گروه ي برا
الس بـه زبـان   

ها د و همه آن
 استفاده يگر د

ترم ادامه  يان
 درك مطلـب  

ترم بـه نـرم    
بـه   يسـتنباط 

گـروه بـه    3ت 
وجـود   يمـار 
تـرم   يـان ن پا  

اتـاق عمـل    ن
 يارعنادار آمـ 

كـه در مـورد   
است كـه   ين

 قسـمت دوم   
تفاوت  يدمو ز

شـان دهنـده    
 بـا توجـه بـه    
 زبـان، اتخـاذ      

امـر حـائز    ين
دانشــگاه هــم 

 يرمسـ  يـن و ا 
 كار گيـري  به
 What’sوال 

I’m fi،  and 

________

ورزان جهت 

ش كـارورزان   
 يمـومن هـرو   

 :ابقه و هـدف  
كـان مهـم در   

طرح درس متفاوت
 A 90 درصد كال

داشتند يباالتر ي
ده بودند. در گروه
 درس تا آزمون پا
ر واژگان، گرامر و

يانمرات آزمون پا
و اس يفيمـار توصـ  

نمرات ين: بيج نتا
ح تفاوت معنادار آم

رشـته در آزمـون ك 
يانملكرد دانشـجو 

سطح تفاوت مع ن
ك كنـد يشـخص مـ  

sigنشان دهنده ا .
معنادار اسـت. در 

يزان ترم نيزمون پا
امـر نش يـن ت، كه ا

:گيـري يجـه  و نت 
خـاص بـه واحـد
ي و تفكر مدار در ا

 مقــاطع قبــل از د
را بگذراننـد و ادي 

آنكه با يدام كند،ي
به سـو ييدانشجو 

ne. Thank you

___________

نگرش كارو ييروتغ

 

  يوتيكب يآنت

نگـرش ييـر ش و وتغ 
دكترمنصـوره م ك 

كاشان سـا يزشك
از ارك يكـي كشور 

شد. در ادامه، دو ط
شكل كه در گروه
يد چون سطح زبان

زبان شركت كرد ي
طرح ينبود. ا شتر

محور 3بر  ي آزمون
س از وارد كردن نم

آم هـاي ز شـاخص  
ده شد.ده جواب دا
سطح يينآزمون تع

يـكگروه به تفك 3
وجود دارد، عم ير

يينفرم تع 3 انگين
مش يآزمـون تـوك  
g هايطح، شاخص

B ياز لحاظ آمار
مذكور در مورد آز 
ستا Bبا  Aگروه  

حاضر است. بحـث
خ ينگـاه  يتو اهم
كارشناسانه ي،نطق
. هرچنــد درتســ
يـازبـان ز  هايحد

يم يدا هم ادامه پ
يچجواب ه يگر د
uپاسخ نباشد كه  ن

____________

  يستدر 

دانش و و يشافزا 
  يوتيكب ي

  يره مومن هرو
آ ،كارورزان،نگرش

دانـش يشافزا يبرا
يوتيـكب يآنتـ  يقـ 
دانشگاه علوم پز ي

مصرف دارو در هرك

انجام ش Bبا گروه
 ينشد بد طراحي

برگزار شد يسينگل
هايكالس قبال در

يشب يز زبان فارس
كرد و سپس يداپ

. پسيدگرد يطراح
فزار با اسـتفاده از
سواالت مطرح شد

رشته در آ يكتفك
3نمرات  يندارد. ب

تفاوت معنادار آمار
يام يناست. ب هترب

وجود ندارد. پس آ
سط يينمتحان تع

Bبا  Aتفاوت گروه

يجپس آزمون، نتا
ينب يمعنادار آمار

پژوهش ح يتموفق
مطالب ذكر شده و

درست، منط يمتصم
فــراوان اس يــتهم

حوا يدبا ياندانشجو
شتباه در دانشگاه

پژوهش ينا يجنتا
your name? ينا

you?  
___________

_ 
  1433: كد

ي: روش هاحيطه
ي: تالش براعنوان
يآنت يمنطق يزتجو

: منصورنويسندگان
،: دانشها كليدواژه

مقاله: تالش ب متن
منطق يزجهت تجو

يگروه عفون ياردانش
و م يزتجو ينحوه

 پزشكي

 88 سـال
شـده بـود.
طرحهـا از

 ميليــون1
ـاه). اكثـر

فـره  ن يـك
داده بــا  ي

%)، جــنس
 يگروههـا

: بـا  يريگ
 ينـه در زم

ـژوهش در
 يگـاه هـا

ضـرورت   ك

______

مختلف

ختلف

 نيهـم تـر
و لذا توجه
ص برخوردار

است  يتم
س با دروس

 يش بررسـ  
 يـادگيري 
 دانشجويان
 دانشـكده
 بـه عمـل  

سـطح   ين
 ي،آمـار  ي

ــوان ـه عن
In  در نظــر
 Aگـروه   ن

ب
ط
ا
ق
ا
پ
ط
ا
س
ت
د
ت
ب
و
ا
ت
پ
م
م
م
ت
ا
د
ا
ن

e

u
_
_
ك
ح
ع
ت
ن
ك
م
ج
د
ن

پ علوم آموزش ري

آن در ينو كمتـر
ش يبمـورد تصـو   

ط ). هزينـه 1±3,5
ــود ( يــر 2,±0,9ب

مـ 8,9±3,5بود (
ي ي%)، مجـر 53,2
ي%)، جمــع آور,31

ــتاد %49,4( ياراس
%) و از گ44,3( يك
يجه%) بودند. نت 1

يعام اقدامات وس
بـا موضـوع پـژ يم

ناسـب جهـت كارگ
يـكش در آمـوزش

___________

بر سطوح م يسيگل

سطوح مخ يسي،گل

از مه يكـي  يسـي ل  
و باشديم يليحص
خاص يتاز اهم يز
مورد حائز اهم ين ا

درس يندر مورد ا
پـژوهش يـن ا يصـل 

بر سطوح مختلف
ها: در ابتدا از دش
و اتاق عمـل ايه

يجستاندارد كمبر
ييآمده از آزمون تع
هـايفاده از چـارك
ــروه ــ Aـدند. گ ب

ntermediate–ن

ينب ين عدم برابر

كشور همايش همين

مورد) و 12( 90ل 
5 يباتقر يانهالط س

7,نفر بـود (  7تا  
يتومــان متغ يــون

يرماه متغ 24تا  3
2( يفي%)، توصـ 98

6,العــه دانشــجو (
ــه مجــر ا ي مرتب

 از دانشكده پزشك
16,1( يه و علوم پا

، انجاژوهش حاضر
علم ياته ياعضا 
و منا يـق دق يها ي

با عنـوان پـژوهش

____________

  يسر

انگ يرانفراگ يساز
  يعموم

   ياباقر

انگ يرانفراگ ي،ساز
  يعموم

يهـداف: زبـان انگل
جو در هر مقطع تح

يآن ن يريش و فراگ
كه در يمسائل ين

د سياسا هايفاوت
تا هدف اصراس ين
ب يسيانگل يرانراگ

است. موارد و روش 
بهداشت حرفه يط،

سطح ا يينمون تع
به دست آ هاياده

و با استف يدندگرد 
ــ  ــ يمــروه تقس ش

بــه عنــوان Bــروه 
ون همان ابتدا آزم

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

طرح در سال ترين
فر مورد) با متوسط

1 يند همكاران ب
ــا  0,0 يليم 4,45ت

3ن). مدت انجام ا
8,7( حها كاربردي

%)، جامعـه مطا58
%)،60,8شــنامه (

%)،60,8مرد ( ير
%) و19( يداخل ني

پژ يها يافتهه به
يشترهر چه ب ييا

يزيزش و برنامه ر
با يداسات يمندساز

  .است يس

___________

1427  

تدر يروش ها: طه
همگون س ير: تاثن

: واحد زبان عگيري
آقا ي: مهدسندگان

: همگون سها دواژه
واحد زبان ع گيري،

مقاله: مقدمه و اه ن
هر دانشج يس برا

ص به نحوه آموزش
يناز مهم تر يكيت.

مطلب است كه تف
يوجود دارد. در ا ر
فر يهمگون ساز ر

يواحد زبان عموم
يشته بهداشت مح

ابركوه آزمو يپزشك
 در مرحله بعد، دا

گSPSS نرم افزار 
ــجو ــه  يانش گـ 2ب

Intermedia و گــ
ته شدند. البته در

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يشتب
(صفر
تعدا
042
تومان
طرح

)8,2
پرسش
مجر
ينيبال

توجه
آشنا
آموز
توانم
اساس
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
يادگ
نويس
كليد
يادگ
متن

دروس
خاص
است

ينا
يگرد
يرتاث

در و
رش 3
اپيرپ

آمد.
وارد
دانش

+ate

گرفت
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روش كار: اين 
 بـوده كـه در    

 234شـجويان    
ـع آوري داده   
 ردي، بررسـي  

قيـاس انـدازه   
نمره  5تا  1 (

تيد در مـورد        
بود،  51/0يار 

حـراف معيـار   
رش اسـاتيد و  
ي اسـاتيد در      
دست آمد كه 
مهــاي فعلــي   
ز دانشـجويان  
 دانشجويان با 
 گيري: نتـايج  
ـات علمـي و    
ي نظرسـنجي  
 اكثر اعضـاي  
شيابي توسـط  
ت و محتــواي 

وجـود   امـاتي 
ـه بـازنگري و    

________

دانش  ختهاي

دانش  يها

توسـعه   يـا ه آ  
داشـته   ير تاث

ا چــه حــد از 
ضـر بـا هـدف    

ريس استاد بود. ر
عي و دو گروهـي
ي و در گـروه دانش
 شدند. بـراي جمـ

فـر مشخصـات ـر  
ن بكار برده شد. مق
 مقياس ليكرت از
مـره نگـرش اسـا

با انحراف معي 5/3
با انح 30/3شجويان

00/0=p( بين نگر
 نـوع نگـرش كلـي
ي نظرسنجي نيز بد
آيي و كيفيــت فرم

% از1/43حاليكـه   
% از7/80ساتيد و 

افق بودند. نتيجه
ش كلي اعضـاي هيـ

مهاي فعلييفيت فر
قه وجود دارد، اما
ضرورت انجام ارزش
رد كيفيــت، كميــت

هاجي كاستيها و اب
ي باشد، كه نيـاز بـ

___________

يرساخو ز يفيتك ت،
  يساختار

زهرا  ،يوالقاسم

يرساختز يفيت،

ل مطرح اسـت كـه
آن يفيتبر ك يرخ

تــا يعلمــ يتهــاي
حاض يقتحق يرد؟ذ

دانشجو از نحوه تد
مقطع -عه توصيفي

عضو هيات علمـي 
سهميه اي انتخاب

قسمتي مشتمل بـ
ساتيد و دانشجويان
رش با استفاده از

نتـايج: ميـانگين نم
8علي نظرسنجي 

ش دانشن نمره نگر
1(الف معني داري

ده گرديد. فراوانـي
فيت فرمهاي فعلي
ــه كــارآ  نســبت ب

نگرش مثبـت در ح
% از اس82ت بودند. 

شيابي مدرسين مو
داد كه بين نگرش
صوص كارآيي و كيف
ساتيد اختالف سليق
شجويان با اصل و ض
ق بودنــد، در مــور
ر فرمهاي نظرسنج
هم هر دو گروه مي

____________

  يرهبر

يتط سه گانه كم
از مدل معادالت س

محمود ابو ،يميانكر
   ،يسن پرداختچ

يك يت،كم ي، پژوه
  يالت ساختار

سوال ين: همواره ا
اخ يدر سالها يلم

يفعال يــتو كم ــت
پذ يم يرتاث يگاه

جي دفعلي نظرسن
پژوهش يك مطالع

261گروه اساتيد
بصورت تصادفي س
ها پرسشنامه سه 
نگرش و نظرات اس
گيري سئواالت نگر
) صورت گرفـت. ن
وضعيت فرمهاي فع

ميانگين هدر حاليك
بود كه اختال 64/0

دانشجويان مشاهد
مورد كارآيي و كيف

% از اســاتيد4/61
ي داراي ننظرسنج

داراي نگرش مثبت
ضرورت انجام ارزش
ين مطالعه نشان د

خص دردانشجويان
ز نحوه تدريس اس
هيات علمي و دانش
دانشــجويان موافــق
سئواالت مندرج د

تفاهدارد كه مورد 
 صالح دارد.

___________
_ 
  1436: كد

و ر يريت: مدحيطه
روابط ي: بررسعنوان
با استفاده ا يپژوه

: زهرا كنويسندگان
محمدحس ،يانصباغ

: دانشها كليدواژه
مدل معادال ي،پژوه
مقاله: مقدمه: متن
عل يتهايفعال يكم

يفيــك يــاو ســت؟
دانشگ يرساختهايز

 پزشكي

 يسـتم گ س 
باشـد   ي م

 كشور بـه
به عنوان  ي

بـه عنـوان
پـروژه   ين

و مصـرف  
مشـكل،   ي

 ي استراتژ
ه براسـاس

ــخنران      يس
اصـول   يـ 

هـا در   ـك
 يعشـا  ـاي
 يزتجـو  تـه

هـا در در  
و  ي گروه

كـه در   ـي
 كـارورزان

 يوتيـك ب ي
آمـوزش   ي
آنها در  يق

 يزگ تجـو

______

ـگاه علـوم
شـجويان از

 سفي

   اد

 چگــونگي
ه بصـورت
و آمــوزش
ي نظــرات

هاي  فرمت

ف
پ
گ
ب
ه
ن
گ
(
و
د
4
د
م
4
ن
د
ض
ا
د
ا
ه
د
س
د
ا

_
_
ك
ح
ع
پ
ن

ص
ك
پ
م
ك
ا
ز

پ علوم آموزش ري

بـزرگ كالتز مش
اه يوتيكب يزآنت

ت فروش دارو در
يپزشك ياندانشجو

دارو بـ يكننـده   ز
ود. روش مطالعه:ا

يزحت عنوان تجـو
يي( شناسـا  يلـه ا

ف، مشخص نمودن
دوره رحم شـد. طـ   

ــوزش س ــد آم  مت
آموزشـ ي كالسـها

يوتيـكب يتلـف آنتـ    
يماريهـه درمـان ب  

يتـبا اهداف كم يي
يمـه بـا ب  ييشـنا

جلسات ي برگزار
يسـنسخه نو ينها

د دانش و نگـرش
يآنت يمنطق يزجو

يجاندن درس عملـ 
منطق يزها و تجو ك
در ارتقـا فرهنـگ ي

___________

يان و اساتيد دانشـ
نظرسـنجي دانش ه

يوسرسول   ،يداداد

يس، دانشجو، استا
بي دانشــجويان از
جي سالهاست كـه
داشــت و درمــان و
ن مطالعــه بررســي
اه در مورد وضعيت

كشور همايش همين

ا يكيامروزه  شود
ا يمنطق يرفاده غ
ها رتبه نخست تيك

باشند. آموزش د ي
يزتجو ياصل ي ها

دوره بو ينا يطراح
تح يدوره آموزش 
مرحلـ 6 يكردبا رو 

اهداف يينتع گان،
برنامه) انجـام يابي

ــد ــته ش ده نوش
د. برنامه بصورت ك

بـا اشـكال مخت ي
ونحـوه يش عفـون 

يو آشنا يعفون يز
نسخ پزشـكان و آش

: بايجنتا .شگاه بود
آزمون ين و برگزار

به عمل آمد يعفون
وتج يسينسخه نو ح
: گنجيريگ يجهنت
يوتيكب يبا آنت ي
يگام موثر يتواندم 
 باشد.  

____________

 جو 

 و نظرات دانشجويا
يوهرد نحـوه و شـ  

شهره امد  ،يمراد ك

نگرش، نظر، تدري 
هــدف: ارزشــيابي  و

اه بصورت نظرسنج
شــده در وزارت بهد
ــت. هــدف از ايــن
يئت علمي دانشگا

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يشم يم سالمت تلق
استف ياسالمت دن ي

يوتيب يكشور ما آنت
يرا دارا م ياليظ ر

و مهره يندهكان آ
هدف از ط عه شرو

يك يمنظور طراح
يوتيكب يآنت يصق
يادگيرندگ يازن يس
ياو ارزش يآموزش ي

ــفداف تعر ــد ي ش
demonstratio بود

ييآشـنا  ،يسيخه نو
بخش يخانه آموزش

در دوره كارورز ين
ن يلتحل ،دارو يطق

ونت غذا ودارو دانش
از كارورزان ي سنج

ع يدوره كارورز ن
يحنحوه صح مينهز

ون . بحثيافت يش
ييو آشنا يسيخه نو

يعفون يه كارورز
يوتيكب يآنت يطق

___________

1435  

دانشج يابي: ارزشطه
: بررسي نگرشن

كي همدان در مور
 يد

يكب ي: علسندگان
   ،عوف

يابي،: ارزشها دواژه
مقالــه: مقدمــه ن

يس اساتيد دانشگا
نــدي پذيرفتــه ش
ــكي در آمــده اســ
شجويان و اعضاء هي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نظام
يها

در ك
لحاظ
پزشك
نقطه
به من
منص
بررس
يها

ــد اه
onو

نسخ
دارو
عفون
منطق
معاو
نظر
يانپا

در ز
يشافزا
نسخ
دوره
منطق
___

_ 
:كد

حيط
واعن

پزشك
اساتي
نويس
مشع
كليد
مــتن
تدري
فرآين
پزشــ
دانش
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ربـه و دانـش   
يمـ  اديجـ را ا

 يمـ  يفيـت ك 
بتوان ادعا  انه

 يشتر علمي ب
 ست. 

________

شده رشته 

   ين هرو

شـده   يرفتـه ذ
كتـر منصـوره   
نشـگاه علـوم   
مهـم زنـدگي      

تحصـيلي   هـت  
 يشـته پزشـك  

ن اسـت. ايـن   
 ياندانشـجو  ي

جـام گرفـت.    
 يپزشــك يجو

كاشان انجـام  
اطالعـات   يو
عوامل موثر  ي،

 يـع توز يانجو
 يـل لوتح يـه ز

ــر و  34) دخت
همـان   يپلمـه 
% 6/2و 2طقه 
ــر  500،42 نف
 2000تـا 150

% 3/76نفر  58
در  يود.پزشك

نتخـاب سـوم   
بـود.  19داكثر  

 41، فرزنـدي 

تجر يـد ر تولخـاط  
ر يبعـد  يها يتل

يـد وارد چرخه تول
ينابه طور خوشب د

ر تعهد و شيفتگي
اس يبر ارتقاء فرد 

___________

ش يرفتهپذ يانشجو

منصوره مومن ،يني
  يليتحص

پذ ياندانشـجو  لي
دك،ينير حسـن مت  

دا-ينشكده پزشك
از انتخـاب هـاي م
سطه، انتخـاب رشـ

.رشش بسـزايي دارد   
ورد انتخاب جوانان

يخـانوادگ  يطشـرا 
رشـته انج ينا ورود
دانشــج78 وير ي

كيگاه علوم پزشك
سشنامه بود كه حاو

يقبول يهبه و سهم
دانشج ينه ها در ب

SP شد و مورد تجز
ــجو  %)60( 44نش

يسـاله و د  19تا  
% ازمنط50و 1طقه 

ــر%)ز9/7نفــر (  ي
ـ  %)4/18ر( 0 ينب
8انتخاب اول  يك
% بو3/1نفر 1 ياز
%) ان6/48نفـر(   3

وحـد 17حـداقل   
% تك5مورد  4د. 

بـه  يعلمـ  يتهاي
در فعال يفيتك يا

و يتاز كم يبخش
يدشا يج، اساس نتا

بر يمبتن يها گيزه
ي انتفاعي و مبتن
____________

 انشجو 

دانش يليتحص يتع

يحسن مت ،يريظه
ت وضعيت ي،پزشك

يلتحصـ  يتوضـع  
دكتـر ،يـري ه ظه

 توسعه آموزش دان
بقه وهدف: يكـي

ن تحصيالت متوس
 شغلي آنـان نقـش

مو يرشته ها ينر
ش ي منظور بررسـ 

يدالوجد يه پزشك
يمطالعــه مقطعــ ن

شگدر دان 93ر ماه 
اطالعات پرس يور
رتب ينهدر زم يالت
بود. پرسشنامه يان

PSSارد نرم افزار 

ــه ــا: از  ت دان 78ه
18%) 80( يتكثر

از منط 4/34ودند. 
ن 6.رتبــه كنكــور 

نفر 14و 10-500
بود. پزشك 1500 ي
% و داروسا3/22فر

37تخاب دوم و در
بـا ح62/18±9/1ل 
به باال بود%19) 85

يتعداد فعال يشفزا
فزوده، امكان ارتقا

ب ي،و به عبارت كند
بر ينشود. همچن

انگكرد هنوز سهم 
صرفاً هاييزهز انگ

___________
_ 
  1437: كد

د يابي: ارزشحيطه
وضع ي: بررسعنوان
  يپزشك

: آزاده ظنويسندگان
: رشته پها كليدواژه

يمقاله: بررس متن
آزاده يرشته پزشك
دفتر يمومن هرو

كاشان ساب يپزشك
جوانان پس از پايان
ست كه در آينده

از پرطرفدارتر يكي
مطالعه مقطعي به

شده رشته يرفتهپذ
يــن: ايروش بررســ

در مهر يدالورودجد
ابزار جمع آو.گرفت

و سواال يكدموگراف
يدانشجو يدر قبول

اطالعات و سپسو
ــت.   ــرار گرف يافتق

%)پسر بودند.اك40(
سال قبل بو ياسال

بودند. 3زمنطقــه
000 ينب %)2/55(
ي%)باال6/2نفر( 2و

نف 17 يدندانپزشك
%) انت2/59نفر( 45

معـدل يانگينبود م
3/5نفر( 64معدل

 پزشكي

انجـام   يه
در  ايشـي،

 يـات هضـو
ه بـه روش

علوم  ي،سان
و  ي،زشـك 
 3 يــقتحق
گذشته  ت
 4در  يـال    
ســوال،  67
 يارهـاي مع
 يا ينـه گز

 يـي ه از روا
] ييـدي و تا
 ييـد % تا97

 معـادالت
ـژوهش بـا
ش مطلـوب

 يـت بر كم
 سـهم بـار

ـ  از  يش) ب
 يريته مـد
 يـب ـه ترت 

) و 77/0(ي
 ي،ش پژوهـ  
از  يكمتر

 يارهايمع
 يگـر بـا د  

 هـاي اخت
دانـش   يا

در  ي منفـ  
ـ  ت از  يشب
مطلـب   ـن
و  يفـرد  ي

و از  هاست
چـه رابطـه

امـر   يـن ا 
و  يـرد گ ي

ا
ا
ك
ش
ك
ا

_
_
ك
ح
ع
پ
ن
ك
م
ر
م
پ
ج
ا
ي
م
پ
ر
ج
گ
د
د
و
ق
)
س
ا
)
و
د
5
ب
م

پ علوم آموزش ري

ت دانش پژوهيف ك
يماپ يفيش توصـ  
عض 265شتمل بر

بود كه يرازش يشك
علوم انس ي،مهندس
پز يـه علوم پا يني،

اب شــدند. ابــزار ت
يقاتتحق ي،نظر ين

نظران آمـوزش عـ
7شــامل  ســاخت

سوال و م 38و  يه
گ 6 يـاس هـا در مق    

ه هـا بـا اسـتفاده
و ياكتشاف يعامل

7% و 96 ،%91خ
با روش مـدل يق

ا: مدل پـژه يافته
بـه بـرازش يه كلـ  

يو علم يفرهنگ
مثبـت دارنـد. س ير

)45/0(يش پژوهـ  
). در سـازه34/0(

) بـ82/0(ي فرهنگ
ياســـيعوامـــل س
دانـش يكاركردها
يريپذ يرهش، تاث

ين). در ب36/0ند(
يسـه در مقا» ـش

يرسـااز ز يكمتـر
كاركردها يفيتو ك
رابطـه ين) اما ا-

يفيـتبرك سـاختها
يـنا ينن اسـت مبـ   

يارتقا يكردچه بارو
يرساختارهز يرز تاث
قرار دهـد. اگرچ ير

يدعنادار نبود. شـا
ت كم  يمـ  كلشـ  يـ

كشور همايش همين

و يتكم رساختها،
حاضر بـه روش يقق

مش يق. نمونه تحق
و علوم پزش يرازش
م يحوزه فن 4از  

ي[پزشكان بال يشك
انتخــا يش تصــادف
بر مبان يخته مبتن

نفـر از صـاحبن 20
يرسد. پرسشــنامه ز

عرصه دانش پژوه 
مـه پرسشـنامه ه

پرسشـنامه يـي روا 
يلسازه [تحل ييا
كرونبـاخ يبا آلفا ب

يتحق ياصل ير متغ
شد. يلتحل يزرلل
دسـته 4هـا در   ت
ياسي،س ي،رسم ي
يتاث يدانش پژوه 
دانـش يفيتبرك هات

اسـت يش پژوهـ 
) و90/0(يل علم
بـــا ع يســـهدر مقا

ك ين. در بكننديم
پژوه يا» اكتشاف-
دارن يدانش پژوه 
نشـر دانـ« يـار مع 
ك يريپـذ  يرتـاث  ي
و يتكم ين). ب6/0

02/0جود داشت (
يرس: زيـري گ يجـه 
امر ممكـن ينند. ا

چ ي،علم هاييتل
تر از ي جامعه، قو

يررا تحت تاث تساخ
معكوس بود اما مع

در بسـتر ك يفيتك

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يرز ينروابط ب يس
. روش ها: تحقرفت

انجام شد 1392ل
در دو دانشگاه ش ي

يطبقه ا يرينه گ
پزش ممحض و علو

] بــه روشپزشــكي
شنامه محقق ساخ

0بـا   يقصاحبه عم
ــود يوزه رشــته ا ب

5در  يكم يرها
سـوال و هم 29 ي
شدند. ينتدو رت
و روا ييمحتوا ي،ر

يبآنها به ترت يايي
سه ين. روابط بيد
و نرم افزار ل يختار

يرساختز يته بند
يها يرساخت. زد

يكاركردها يفيت
يرساختز يرتاث ي
دانش يتآن بر كم ر

دو عامل يش پژوه
را د يشـــتريهم ب

م يين) تب74/0(يم
-يدانش پژوه«صه

هاييرساختور ز
ي،دانش پژوهـ  ي

يدانش پژوه رهاي
64دارد( يش پژوه

وج يرابطه منف يه
ينبود. نت يمعنادار

گذار بودن يرتاث ت
فعال »انگيزه«كه  د

تعهد به يكرد بارو
يرساتواند ز يرو م
م يفيتو ك يتكم
از آن باشد كه ك ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بررس
يرپذ

سال
يعلم

نمونه
يهپا
يراپپ

پرسش
و مص
حــو
يامع
يفيك
يكرل

صور
يو پا
يگرد
ساخ
دست
يدرس
يو ك
يعامل
يرتاث

دانش
ســـه
رسم
عرص
حضو

يفيك
يامع

دانش
پژوه
حدم
يتكم

باشد
چه

ينا
ينب

يناش
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 ينتـدو  يزشـ  
گـردد.   يراحـ  

 ي،حـد درسـ  
مشـاركت   ش

بـه   يدهـ  مـره  
بـه سـئواالت    

 يرنـدگان، فراگ
طـات مـدرس   

انجام شده و  ي
 يـين تع يدهـ 
مشخص  يزش

 يسشروع تدر
دوره  يريتمـد 
خواهـد   يلسه

 يمياثر مستق 
و  يـت موفق ي

 كمك كننده 

________

آموزش  ي

  ،برادران ا

آموزش   ،ي

بـه   ي پزشـك  
 در جهـان در  
ت و مقـاالت،   

 يتت كه قابل
رسد.  ينظر م

شده موجـود،  
هـا در دسـت   

 يرســبر تيك،
(به  يش پزشك

رفورم  يمه ها
 يو بررسـ  20

ظـارات دوره آموز
از قبـل طر يسدر 

وا يانـداز  راه هـاي 
يشهـا و افـزا   بحـث  
گردنـد. روش نم ي 

ييـد و پاسـخگو   
ف يند. ارتباطات ب

تعامل و ارتباط يت
يبر واحد درس ير

د و نمـره  گيرندگان
دوره آموز يكار ط
كه قبل از ش يزانيم
م يراهبردهـا  ين  

 و كارآمدتر آن تس
ين،آنال ي آموزش

يا آن داشته و بـرا 
هبود عملكرد آنها

___________

يمقاالت مداخله ا ي
  2012تا  

يدرضاحم  ،يرازيش
   ينبهرامخا 

يمقاالت مداخله ا

آمـوزش يدن نسب
به سرعت يپزشك

اطالعـات يه انبـوه     
مقاال ينهصاً در زم

به ن يضرور است، 
مقاالت چاپ ش يت

ه يتتمركز بر اولو
يســتماته مــرور س
آموزش ي مداخله ا

ها و برنام يگذار ت
12تـا   1980 يا

انتظ يـد راهبردها با 
تـد مولمع هاي ت
ه يـت فعال يـزي ر مه

يريتمـد  يص بـرا  
بينـي يشها، پـ  حث
مشـخص باشـ يدبا
شوند يريتمد يوب

يريمد يوند و الگو
مرور يد در ابتدا با

يادگبازخورد به  ي
يطمح هاي يژگيو و

جه گيري: به هر م
صـرف تـدو ـتري 

مؤثرتر يود، اجرا
دوره يريتمد يت
مرتبط با هاي يتال

به اهداف و به گان

____________

  يدرس ي

يالعات كتابشناخت
1980 يسالها يط

ماندانا ش  ،يهرامخان
يدهفر  ،يكرباس يم

 ، يت كتابشناخت

: با وجود نو پا بود
آموزش پز يعلم ت

تند. بـا توجـه بـه
خصوص ي،علم يها
يشتردر آنها ب يد

ياز وضع يبل قبول
بودن و ت يكاربرد 

مطالعــه يــنا يصــل
مقاالت يهكل يخت

ياستن آنها در س
در فاصله سال ها ن

ينشدن ا ييجرا
يتفعال يرشده و مس

الزم است در برنامه
خـاص ييراهبردها

در بح يرندگاناگفر
ب يفها و تكال بحث

خو به يادگيرندگان
شو يريتفعال و مد

مشخص باشد. يزن
هاي يژگيلگوها و و

و ها يتقابل شوند و
باشند. بحث و نتيج

يشـوقـت ب  ين،آنال
شو ينآنال يآموزش

يفيك يشد. چگونگ
فعا ريانبر ثبات ج

يادگيرندگ يابيدست
 خواهد بود.

___________
_ 
  1441: كد

يزي: برنامه رحيطه
اطال ي: بررسعنوان
ط يراندر ا يپزشك

به يال: لنويسندگان
يمر ،يانزمان يهاد

: اطالعاتها كليدواژه
  يپزشك

مقاله: مقدمه: متن
يداتعلوم، تول يرسا

هسـت يشحال افزا
اندوخته ه يريتمد

و نظام مند يعتجم
قا يبتقر يز طرف

ي،ز نظر پراكندگ
. هــدف اصـيســتن

طالعات كتابشناخ
بود ديكاربر يلدل

يران) در ايپژوهش

 پزشكي

% 5/3نفـر 
% 41 .دنـد

تـر   پـائين
 يرسـتان دب

% 6/43فـر(
 در روز در

ساعت  14
 .ساعت بـود
 يه پزشـك  

ثر آنهــا از
 شند.

______

   ان

 يو سـنت  ن
ـ    ينامـل ب

ل آنكه در
و  يسـت ر ب 
 يستـدر  ت
 يبـرا  ييـا

 ي اثربخشـ 
 يبـرا  ييـا
. باشـند  يـ 

خود به  ي
 يت كمتـر

 نظارت بر
مهم است.

 يريتمـد  ي
مطالعـه،   ن

 يكـي كترون
را  ينآنال س
ت يريمـد  ي

مــه روزانــه
 يشـرفت پ
 يبـرا  ينرا

ا
ش
ال
ر
ف
ب
ي
ف
ن
ا
ش
ب
آ
آ
ش
ب
د
خ
_
_
ك
ح
ع
پ
ن
ه
ك
پ
م
س
ح
م
ت
ا
ا
ن
ا
د
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9 ،ي سـه فرزنـد
بود يها دو فرزنـد

پو يـپلم د يالتصـ 
%)د8/30نفـر(  24

نفـ 34و يانتفـاع  ر
سـاعت مطالعـه 

-11زمان مطالعه
سا 3ساعت مطالعه

شده در رشـته فته
هــوش هســتند.اكث

با يكرده م يلحص
___________

  ينآنال سيدر

يددكتر فاطمه جاو
 يستدر يريتمد

يـنآنال يـادگيري 
تعا ي،سـنت  گيري

كالس است. حال ل
نامحـدود و در ين 

يريتمـد  ونگيچگـ  
هـا راه يـافتن سـت.
و يور بهـره  وانـد

هـا فرصـت  يازمنـد
خاص مـ هاي يتال

يرا در زندگ يختلف
 تعامل و مشـاركت

و يابيرد ين بنابرا
امه مشاركت آنها م

ين راهبردهـا بـرا
يـنوش بررسـي: ا

و الك يا  كتابخانـه
يستدر هاي يتعال
يراهبردها ينتر م

برنامــ يند از: تــدو
يـابي رد يوثر بـرا

تعامل با آنها. بنابر

كشور همايش همين

%4/30نفر  24و ي
. اكثر خانواده هبود

تحص يانن دانشـجو
داشتند. يپلمتر د

يـرغ يرستاندب %)
يانگينرفتند م يم

ت بود و حداكثر ز
س كمترينش شد و

يرفپذ ياننشجودا 
ــاال وت 1 ــا ب ــزب ه ي

تح ينوالد ي ودارا
____________

  يكن

تد يتهايفعال يريت
د ،مدصادق دهقان

م  ، ين،آنال يستدر
ي يط اهـداف: محـ    

يـادگ يطند. در مح
يلتشكمان محدود

يتعامل در زمـان  ن،
روز هفته اسـت. چ
 تداوم آن مؤثر اس

تو يمـ  يرنـدگان اگ 
ين يرندگاند. فراگ

كمك به درك فعا 
مخ هاي يتمسئول 
باعث شود آنها ند
د.داشته باشن ينال
كمك به ادا يبرا 

نيمهمتـر  يبررسـ  
. روباشـد  يم يننال

منـابع يه با بررس
فع يريتمد يردها
ها: مهم . يافتهنمايد

عبارتنــد يــنآنال س
مـو يتوسعه راهها

ت يزانم يشافزا ت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ي% دو فرزند6/52
يشتربوب ير فرزند

% مادران6/50ن و
باالت يالتتحص يق
%6/25نفر( 20 ي،ت

هوشان م يزرسه ت
ساعت 8 -10 ين% ب
دانشجو گزارش 19
يت: اكثريريگ جه

ــا معــدل  19تــر، ب
كم فرزند يها واده

___________

1440  

: آموزش الكترونطه
مد ي: راهبردهان

: دكتر محمسندگان
ت  ،: راهبرد، ها دواژه

مقالـه: سـابقه و ن
دارن ياديز يها ت

د و دانشجو در زم
ينآنال يادگيري يط

ر ساعت از هفت ر
بر حجم كار و ين
ارتباط بـا فرا يار

را بهبود بخشد يس
كيسئوال برا يدن
گيرندگانفرا يطرف

توان يه دارند كه م
آنال يستدر يندفرآ

يرندگانفراگ رفت
مطالعـه ب ينف از ا
آن يستدر هاي يت
است كه ييرِوا ير

راهبر ينبر، مهمتر
نم يم يفو توص يف

يستــدر هــاي يــت
ت يس،تدر هاي يت

يريتو مد يرندگان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

6نفر 
چهار
پدران
ومابق
يدولت
)مدر
40%
9در 
يجنت

دخت
خانو
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
نويس
كليد
متن

تفاوت
استا
يطمح

چهار 
يآنال
برقر
يتدر
يپرس
از ط
عهد
در ف

يشرپ
هدف
يفعال
مرور
معتب
معرف
يفعال
يفعال
يفراگ
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  ،ينيبال

تـرين بخـش،        
 اندازه گيـري  
 بخـش مهـم      
دي بـاليني و   
ي مهارت هاي 
Direct Obs

هــارت انجــام 
يسه دو روش 

 يـادگيري، ـر  
در  يه پرستار

ـ   يطالعه تجرب
و 1391اول  ل

 ياليزانجــاممود
بــــه  يـــادف
آموزش  يسنت

ـش عملكـرد   
 يجرـام پروسـ   

جام و بازخورد 
و مدت  يقهدق
انجام و در  يل
 يستچك ل ل

دوره  ي انتهـا 
هـا:   يافتـه . د

ـدون در نظـر   
 يدار يت معن

 احتســاب دو 
بـوده و   2/16 

، 91اول ســال
ــنت  يوش سـ

از  ياندانشـجو 
ـوب داشـتند.   

دوم اجـرا در   
در  ورهد يـان   

)كــاهش 74,4
0=p(. يجـه نت 
ــه در  د نوآوران

و ارتقــاء  ندي

مهارت ب  ،ياليزهمود

رسـتاري، اصـلي تـ
جاد تغييرات قابل
ي بـاليني اسـت و

توانمنـد ييدكننـده 
 روشهاي ارزشيابي
servation of P

ــاهده مســتقيم مه
حاضر با هدف مقاي

بـ DOPSزشـيابي    
در عرصه اموزيكار

مط نيروش اجرا: ا
يمسالدر ن يستار

صــه دربخــش همو
بصــــورت تصــ ل
. در گروه سيافتند 

بخـ نيـا ام و در پا 
DOPپـس از انجـ

انج يانسط دانشجو
د 15طور متوسط 

د در سه روز متوال
يلو تكم ينيرد بال

ضطراب در ابتدا و
يدگرد يدوره بررس

بـد 92و  91سـال  
تفاوت يظر آمارز ن

ــا يــانت پا دوره ب
يو در گروه سـنت 

003/0Pيمس=). در ن
D  از از ر2/76و %
% د80، 92اول ال 
مطلـ يترضـا  ينت

DOP يمسالدر ن
ره اضـطراب در پا

45( ي روش ســنت
/16(دار نبود يعن

يكــردرو يــكورت 
يتمنرضــا يشافــزا

هم  ،يننو يوهش ،بي

ـه: در آمـوزش پر
كه هدف آن ايجت 

نجام مراقبت هـاي
يباشـد كـه تأ   يم 

باشد.يكي از ي م
Procedural Ski

ــه بــه معنــي مشــ
ني است. مطالعه ح
 و شـيوه نـوين ارز

ك يانراب دانشجو
انجام گرفت.  اليز
ترم هفتم پرس يانو

ــارآموز در عرص يك
يمســــالدو ن يانو

يصتخص يو سنت
ـ   انجـا يوسـط مرب

PSو در گـروه   يدد

توس يجرصله پروس
مدت زمان انجام بط

روند ينبود. ا يقهق
با مشاهده عملكر 

اض يزان. ميدم گرد
د ياندر پا يانشجو

در س ياندانشـجو  ه
DOPS از يو سنت

ــانگينم . نمــرات ي
DOPS 55/17 و

3را نشــان داد( ي
DOPSاز روش  ن

يمسـار نشـتندو د 
% از روش سن9/57

PSاز روش  يانجو

نمـر يانگين بود. م
) نســبت بــه5/38

مع يت از نظر آمار
بصــو يابيش ارزشــ

ا ينــي،و ع يــقدق 

يا: ارزشها كليدواژه
DOPS  

مقالـه: مقدمـ متن
آموزش باليني است
در دانشجو براي انج

يابيآموزش، ارزش
كارايي دانشجويان

 illsروش ينيبــال

(DOPSاســت كــ(
بالين يجرهايپروس

رزشيابي مرسـوم
واضطر يتمنديرضا

ياهمود يژهبخش و
با مشاركت دانشجو

و در درس ك1392
.دانشــــجويرفتپذ

و DOPSيگروهها
به روش معمول تو

گرد يبررس ينيبال
بالفاص ،يتوسط مرب

م .يدالزم ارائه گرد
د 5بازخورد  انزم

يابيارز روز چهارم
شده انجا ياروا و پا
دانش يتمنديو رضا

رهدو يـان نمرات پا
S يگرفتن گروهها

)p=58/0(نداشــت
در گروه  يمسال،ن

يريتفــاوت چشــمگ
ــجو9/60 يا%دانشـ

مطلوب داش يترضا
9و  DOPSروش
دانشج يتمنديرضا

شده يشتربخش ب
DOPS )52روش
تتفاو يناما ا يافته

روش يــن: ايــريگ
ينيبــال يابيرزشــ

 پزشكي

 ي،ه مقطع
 ينـه  در زم 

، در بانـك
Iranmed 
ط دو مـرور

ورود  هـاي
مقالـه بـا    

سال، دوره
 يگـاه  در پا

پژوهش بر
مكاتبـه بـا
ده و مورد

S و  يهتجز
 يفي توصـ  

Medlin  و
خراج شـد.

بــود.  201
 آمـوزش (

مقـاالت،   ت
كارگاه  يقر

 شـده شـاره
 ي،ش پزشـك 

ـ  يـات   ينب
ـت. ارتقـاء
بـود سـهم

 يـانگر عـه ب 
خصوصـاً   ي

 يتوم هـدا
هـا و   يـاز ن

 يوهشود. شـ 
آمـوزش و

 ند.

______
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مطالعه ينكار: در ا
انجام شـده يه ا

،2012تـا   1980
CINAHL  وdex

مقالـه، توسـط 12
يارهنظر گرفتن مع

82 ي كتابشـناخت  
زبان، س يسندگان،و

االت اسـتخراج و
پ يمقاالت توسط ت

كـه بـا م يپزشـك   
شد يوه طبقه بند
SPSS از نرم افزار

پژوهش، از نـوع ن
neمقاله از  13وع

IranMedex استخ
2-2006 ي زمــان

روش آ يه، بـر رو
يـتدر اكثر يررس

ه از طرصورت گرفت
بـه آن اشـ يموزش

از مقاالت آموزش
اطالعـ يانـك هـا

علـوم اسـت يراز سا
توانـد بـه بهبـ يمـ 

مطالع ينا يجد. نتا
يآمـوزش پزشـك  

امـر لـزو يـن  كه ا
ن به سمت يكنزد

شو يه ما متذكر م
آ يهـا  يتكنولـوژ

حوزه بودن ينالت ا
___________

DOPS يوهثر از ش

  ينيمهارت بال

كشور همايش همين

باشد. روش ك ي م
طالعات مداخلهه م
يسـالها  يط ران

Medlin ،ERIC ،
202فت. در ابتـدا

رار گرفته و با در ن
اطالعـات يت نها

مقاله، نام نو ضوعو
از مـتن مقـا يزمان 
Ex مقيدوارد گرد .

ضـوعات آمـوزش پ
گر 24ده بود، در

داده ها با استفاده
يندر ا يآمار يها
ها: در مجمو يافته 

C  مقاله از  65وx

بــه دوره وط مربــ
خالت صورت گرفته

مورد بر ي. نمونه 
مداخله ص شترين

ه عنوان مداخله آم
يران: سهم ايريگ

در با يوزش پزشك
M تر ا يينپا ياربس

م يطهح ينلعات ا
كند كرشته كم ن

يهـا  يطـه  در ح
باشد يم يراندر ا
يندهشده در آ يد

كشور را به يپزشك
بـر ت يخالت مبتنـ  

موضوعات مقاال ين
____________

 جو 

: استفاده موثگيري
در جهت ارتقاء م ي

   ،ادپور

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

آنها ييمحتوا يتع
مقاالت مربوط به ه

يردر ا يزش پزشك
ne ياطالعــات ي

د جستجو قرار گرف
قر يده مورد بررس

وج مطالعات، درر
مو يرهايه به متغ

سـاز يپ و وابستگ
xcelشده در  يح

سرموض يسـت س ل
AM استخراج شد
قرار گرفتند. د يل
. روش هيدگرد يل

) بود.يداول فراوان
CINAHLاله از ق

%)76/82مقالــه (
تمركز مداخال ترين

مقاله ) بوده است
يشبودند و ب يانشجو

مقاله به 50 كه در
گ يجهت. بحث و نت

وصاً مداخالت آمو
Medline يرنظ يل

و مطالمقاالت  يت
ينعلم ا يداز تول ن

علم يدتول يعد سر
د يلعات مداخله ا

يانبوه تول يهش ها
آموزش پ يها يت
و مـداخ آمـوزش  ي

يتر يشپرگرا گيري
___________

1446  

دانشج يابي: ارزشطه
يادگرد و : بازخون
ي: گامينيبال يابيش

: شهره جوسندگان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

وضع
يهكل

آموز
هــا
مورد
كنند
و خر
توجه
چاپ
طراح
اساس
MEE

تحلي
يتحل
(جد

مق 4
م 63
يشتب

49
دانش
ك بود
است
خصو
الملل

يفيك
يرانا

رشد
مطال
پژوه
ياولو
يها

يادگ
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
ارزش
نويس
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توسـط   يهشـ 
 يهـا  يافتـه : 
دانشـگاه   يسـ 
 خيلـي  يليص
ــ زه  يليتحص
نسـبت   يانجو

 يارالزم در اخت

________

به دو  ن
 –رمزگان 

 يهقدر  ،ده

  بي

 حـال حاضـر   
(تحـت وب)  ك

رود، هـر چـه    
برخـوردار   ري 
 يابيارزشـ  يج

باشـد   يمه م
 هـيچ يـك از    
 نداده اند كـه  
ربوطـه در دو  

مطالعـه بـا    ن 
 يانط دانشـجو 

روش كـار: در    
اسـت بـه    لي

از  ياندانشـجو 
 يعلوم پزشـك 

دانشــكده  يدت
نفر) كه  50( 

 يليـرم تحصـ  
توسـط   يـك ن

 يريه گز نمون
خاب كرده و از 

پژوه يخودكارآمـد 
:يريگ يجهردد. نت
كارشناس يانشـجو  

تحص يزشو انگ يد
ــد ــزو انگ يكارآم ي

دانشج يباورها يد
ال يات و آموزشها

___________

يانتوسط دانشجو د
هر يعلوم پزشك ه

زاد يول يمهعظ  ،د

ياارزش ،)SETاد (
در ي،تكنولوژ فت
يككترونو هـم ال  ي

كه به كـار ر يظور
يشـتره از اعتبـار ب  

يكـن اسـت در نتـا    
پرسشنا يجمع آور

حـال يـن . بـا ا رد 
دقيقًا توضيح يرخ
كل نمره استاد مر 
يـنلـذا ا  ير؟،خ يا 
توسط استاد يابيش

م گرفتـه اسـت. ر
يلتحل يفينوع توص

د رزشـيابي ا يهـا 
در دانشگاه ع 9-91

اســات يــهوهش كل
يشگاه علوم پزشك

تـ يـن تند، بود.در ا
و الكترون يش دست

ه شد. با استفاده از
دانشكده را انتخ د

خ ييراترصـدازتغ 
گر يم يانب يليص

داد كه دركـل دانش
دران از خودكارآمد

ــتندرن و خودك يس
با هم هستند و با 

گرددو امكانا يتقو

____________

 مه 

يداسات يابيارزش ج
در دانشگا يكترون

محسن آزا  ،يخرم
  يمي

دانشجو از استا بي
يشرف: با توجه به پ

يهم به روش دست
به هر منظ يجنتا ن

شد به همان انـدازه
كـه ممك يز عوامل
و روش ج يط مح

يـرقرار گ يد بررس
اخ يده در سال ها

يانگينم ينب يار
وجود دارد يكرون

ف پرسشنامه ارزش
انجا يكو الكترون 
كه از ن يكاربرد ي

داده ه يگـر بـر رو   
92 يليدوم تحص 

امعــه پــژوشــد، ج
دانش يراپزشكيو پ

وزش اشتغال داشت
همزمان به دو روش
 درس انجام گرفته

يدنفر از اسات 44اد 

د 28نشان داد كه
تحص يزشانگ يرمتغ
مطالعه نشان د ين

مازند يعلوم پزشك
ــوب برخوردار يمطل

يمدرارتباط مستق
تق ييهايشانبه توانا

  .يردآنها قراربگ

___________
_ 
  1459: كد

برنا يابي: ارزحيطه
يجنتا ي: بررسعنوان

و الكت يروش دست
1392  

خ يد: فرنويسندگان
يمكر يونس  ،يخيش

يا: ارزشها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن
ه يداسات يابيرزش

ينشود. ا ينجام م
از تورش باش يعار

از يكيخواهد بود.
تورش بوجود آورد
دكه الزم است مور

مطالعات انجام شد
دا يتفاوت معن ياآ
والكتر يدست وشر

اختال يينهدف تع
يبه دو روش دست
يين مطالعه مقطع
صورت گذشـته نگ

يمسالدر ن يدسات
هرمزگــان انجــام ش

و ييماما ي،پرستار
در دانشكده به آمو

ه وربه ط يابيرزش
در هر ياندانشجو
ساده تعدا يتصادف

 پزشكي

 ينيت بـال 
روش  ين ا

 يخش هـا
 يمـ  يحصح

______

 يزه انگ

 ،يان ي

نشگاه

 يت درهـدا
و  يژوهشـ 

ــزانم ي  ي
ارتبــاط  ن
دانشـگاه   ي
مطالعـه   ن

ــ  يرشناس
 شـد.داده

 يـزش وانگ
 spss 16ر

قل، ضريب
مـورد   يون
نمـره   يـار

و  ميـانگين
7/24±89 /

 يـزش وانگ
داشـت   ير

نمـره   گين
ــجو  يانشـ

 ودرهـــردو
 يپرستار ه

 يـت ودرنها
ــد  يكارآم

 يونرگرسـ 

ن
م
ا
ع
م
د
ب
آ

_
_
ك
ح
ع
ر
2
ن
ش
ك
م
ا
ا
ع
خ
ت
ك
م
آ
ر
ه
ب
ا

ص
ا
ه
پ
د
ا
د
ت

پ علوم آموزش ري

مهارت يجادا ينكه ا
اشد ازب يم يتهم

در بخ ينيملكرد بال
ص يزي با برنامه ر

___________

و يپژوهش يرآمد
 مازندران  يك

يداراب يدكتر مرتض

دان يلي،تحص يزش

امـل مهـم دازعو ي
پژ ين،خودكارآمـد

ــ   ــه حاضربررس يلع
ــ ــينوتع يليحص ي
يكارشناسـ  يانجو
يـنكـار: ا  روش .ت

ــجو كار يانرازدانش
انجـام يت تصادف

يپژوهشـ  يآمـد
رمحيط نـرم افـزار
ي آماري تي مستق
يك طرفه و رگرسـ 

يو انحراف مع گين
شـد. م 23/176 ±

73هـم   يانشـجو
يپژوهشـ  يآمـد

ر تفـاوت معنـادار
يـانگسب كردنـد. م 

ــ ش دانش يليتحصـ
و بـــاهم داشـــتند

يلي،دانشكدهتحص
و يراپزشـكي كده پ

قرارگرفتند.خودك ي
ر يجهم داشتندونتا

كشور همايش همين

با توجه به .ثر بود
اه يزحا ياربس يژهو
عمل يابيدر ارزش ن

و يطر گرفتن شرا

____________

  يسر

خود كار يتو وضع
دانشگاه علوم پزشك

د ،يگرج يدري ح

يانگ ،يپژوهش يد
  ن 

يكي ينكهتوجه به ا
انجـام آن يبـرا  ه 

ــدف ازمطال ــت ه
ــ ــزهو انگ يش تح ي

دانشـج يليتحصـ  ه 
ن انجام شـده اسـت

ــررو ي نفر 341يب
مازندران به صورت 

خودكارآ يمه هـا   
شـدند.داده هـادر 

هاي ي ونيز آزمون
 آناليز واريانس يك

يانگ:. ميجگرفت. نتا
±41/32 يژوهشـ 

كل دانش يليتحص 
خودكارآ يـره كلـ  

پسر و دختر يانجو
كس ينمره باالتر ن

ــ ــزشوانگ يشـ يـ
ب يــاوت معنـــادار

يزشوانگ يژوهش
سپس دانشك گين،

ــد ــب بع ي درمرات
باه ييباال يمبستگ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

موث يرانفراگ گيري
مراقبت و يخشها

ينروش نو يكان
با در نظر يژهبت و

 ن بهره گرفت. 

___________

1455  

تدر ي: روش هاطه
رابطه و ي: بررسن
د ياندانشجو يليص

مراد ي: علسندگان
 ر منصور رنجبر

: خودكارآمدها دواژه
مازندران يم پزشك

مقاله: مقدمه: با ت ن
يـزهانگ يجادهش وا

ــ ــزه اسـ يليتحص
ــد پژوهش يدكارآم
يـزهوانگ يدكارآمد
مازندران يم پزشك

ــتگ يفيــ يهمبس
يشگاه علوم پزشك

راسـاس پرسشـنام
يجمـع آور  يليص

تفاده ازآمارتوصيفي
ستگي پيرسون و
يه و تحليل قرار گ

پژ آمـدي خودكار 
يزشانگ يارراف مع

نمـ گينميان شد.1
دانشج يندرب يليص

ير،دخترانهردومتغ
ــديدكا پژوهش رآمـ

تفـــ هـــا نشـــكده
پژ يرخودكارآمدي

يانگم ينباالتر ييما
ــت ــكده بهداش ش

هم يليتحص يزش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يادگ
در بخ
بعنو
مراقب
توان
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
تحص
نويس
دكتر
كليد
علوم
متن
پژوه
يـانگ

خود
خود
علوم
توصـ
دانش
ها بر
تحص
بااست
همبس
تجزي

يكل
انحر
153
تحص
ودره
خود
دردا
يمتغ
ومام
دانش
يوانگ
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گردنـد. در   ي
درجهـت   يشـ 

و  يمارانن به ب
 يروش ها م ن

 اشاره نمودكه 
 يمـ  يرسـد  م  

و كـاردر   يش
 يوان بـر غنـا   

 ينـد راف يعملـ 
 يكارشناسـ  ن

 يفـاي  روش ا  
 يانتخـاب  يس

الوه بـر روش   
 يشينما ي ها
 blended(ي

جـراي مـوارد     
 يانت دانشـجو 

و اصـول   يري
blended lea 

ارائــه  يبــرا ي
ـه كـار بـرده    
يج حاصـل از  

 يان پرسـتار  
ل آمـوزش بـه    

از جملـه   .شـد   
مراكـز خـاص    
 كه وجود آن 

كمـك   يزشـ 

________

در بخـش   يه  
 يلـوم پزشـك   

فرامرز  
  ،يرانيش يد

يآشنا م يانمددجو
مختلف آموزش يها

هارت آموزش دادن
ينازاهم ا .هره برد

فرصت سوال و...،
بـه نظـر .يردگ ي
ماننـد نمـا يگـر د 

blended leبتـو (
در ارائه واحد عم :ر

ياندانشـجو  يو برا
ه طـور معمـول از

يمتناسـب بـا كـ    ي
عـال ينـد فرا ينقـاءا 

ق الذكر از روشو
يمحــور يوه ســنار

: بـه دنبـال اجيجـا  
بعمل آمده رضايت

يدگيـا  يندفرا يرس
arningه از روش   

يبــاالتر ييه توانــا
بـ يه از روش هـا 

به طور كلي نتاي :ي
انشـجوياد يترضـا  

و اصـول ـادگيري 
ذكرشـده مـي باش
آيند عدم وجـود م

باشد يم يآموزش
آموز يندفرا ينا ت

___________

زارشـات صـبحگاه
دانشـگاه عل يوزش

9-93   

 ،افسانه ملك پور  
يمج  ،يديجمه مج

 آموزش دادن به م
از روشه يحد درس
مها يجادو ا دگيري

توان به يم يانشجو
،پاسخ پرسش و ،ش

يرد استفاده قرار م
يبيترك ي روشها

earningمحور( يو

كاافزود. روش  ان
آموزش به مددجو

به يبدم ي پرستار
يپمفلت آموزشـ  ه

ست.در جهت ارتق
فو يارائه واحدعمل 

وچــك بــه همــراه
رده شده اسـت نتـ
 نظر سنجي هاي ب

واحد در يدنگذران
بـا اسـتفاد يعمل 

 ابــراز نمودنــد كــه
با استفاد يماران ب
يريگ يجهاند. نت ه
نشانگر افـزايش ر 

يـ ينـد فرا ي درسـ 
ستفاده از پروتكل ذ
ط با اجراي اين فرآ

آ يها يمارستانب ر
يفيتبه ارتقاءك ادي

____________

  يستدر 

گز يبرگـزار  يتع
آمو يمارستانهايب ي

94يليدوم تحص ل
،ينوگوران ينيد ام

نج  ،يمعصومه معز  

مربوطه به يممفاه
واح ينا يرائه عمل

ياد يفيتك يشفزا
در دانش ،يانمدجو

نقش يفايبه ا نتوا
به طور معمول مور
توان با استفاده از
يگروه كوچك سنار

يادانشجو يادگيري
و اصول آ يادگيري
دانشكده يپرستار

يهنقش همراه با ته
شده ا يستفاده م

يبرا مولمع يها
و كــار در گــروه كو

learningبهره بر (
در ،مشروحه فوق

از گ يبدم يپرستار
آموزش به مددجو

داشــته و يشفــزا
الزم به يآموزشها

يافتهشده، در خود 
فرايندجراي اين

از ارائه واحد يبدم
با اس يمددجو عمل

چالش هاي مرتبط
يماردرآموزش به ب

ايتواند تا حد ز يم
 . يدنما

___________
_ 
  1484: كد

ي: روش هاحيطه
وضع ي: بررسعنوان

يماژورآموزش يها
يمسالشهركرد در ن
: مهردادنويسندگان
،يگيب يمحمد عل

  يديمج يروزهف

 پزشكي

ـه صـورت
 ياننشـجو

 شــدند. از
 يزب شده ن

 وارد نـرم
سه قـرار  يا

 اسـت بـه
تدا تا انتها

صـورت   ي
 ينـه رم، گز

حوصـله و  
)، يدفتصا

 ياننشـجو
 يتصـادف  ر

ــتي د و  س
 يسـه م مقا

بصـورت   ك
 يـن ا يسـت   

ت تفـاوت
ن در گـروه
ـود. طبـق

ـ  يدار  ينب

______

وه كوچك
 "يعمل

   ،يمي سل

كار   ،شي
 يانجو

اجـزاء   ينـ   
 يمـاري  و ب

 يارشناسـ 
 يـد درسـ  

ـددجو، بـا

م
ا
ا
م
ت
ب
ت
گ
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پ
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ا
ه
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م
پ
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_
_
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ش
ن
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ف

پ علوم آموزش ري

ستاد دو درس را بـ
دا يـابي ارز فرمت
ثبــت spss 19ر
نمونه انتخاب يكون

داده ها ينر كنار ا
مقا يه از آزمون ت

ممكـن ياني ارزش
را از ابت ينهگز يك
يتـامل  يچهـا هـ   ـه

حله و پر كردن فـر
يسخ هـا را از رو

ير(غ يتميكرت ر
ستفاده كرده و دا

يـرو غ ير تصـادف  
دو، دو روش -يــ  

19 SPSS بـا هـم
يـكر گروه الكترون

ـد و در گـروه دس
دو نسـبت يـن كـه ا

زدن يس تصـادف   
بـ يـك روه الكترون 

س، تفـاوت معنـاد
 وجود دارد. ي

___________

و كار در گرو يشيا
يد درس ارائه واح

  يبدم ي

طاهره ،يدريضا ح
يشروش نما  ،نقش ي

دانشج  ،به مددجو

يمراقبـت و همچنـ
سالمت و يتر وضع

كا يانـم دانشـجو
واحـ يـدن با گذران

ل آمـوزش بـه مـ

كشور همايش همين

 شده توسط هر اس
. سپس اطالعاتيم

و در نــرم افــزا ير 
الكترو يابيت ارزش

استخراج شد و در
دو روش با استفاده

پر كردن فرم يرا
يمثال فقط  يعني 
ينـسـواالت و گز  ي

مرح ينذشتن از ا
آنكه فرد پاس يافتن

به صور ياده است 
صورت فرد به فرد ا
 دو دسته با رفتـار
ــ ــون ك ــا آزم س ب
9اده از نـرم افـزار

كه در يسبت افراد
درصـ 28,1د برابر 
باشـد ك يصـد مـ  

دارنـد. شـانس 0,01
زدن در گـر يـادف 

دو، نسبت شانس يك
يابي كردن فرم ارز

____________

  يسر

نما ،نقش يفايا ي
blended leaدر(

يپرستار يانانشجو
محمد رض ،يريانيص

blended l،  يفايا
آموزش ب  ،محور يو

 اركان مهم ارائـه م
زش به مددجو در

مهـ يـن  توجه به ا
،رشته يندر ا يلص
و اصـول يادگيري د

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

تمام دروس ارائه
يانتخاب نمود يدف

درس را جمـع آور
تو اطالعا يجنتا ي

ا يابيرم افزار ارزش
د يانگينر شده و م

بر يانتند. دانشجو
يتميكرت كامال ر

يخاب كند و بر رو
گذ يند و صرفا برا
يا ايرا بزنند. لذا بر

) پر كرديل (تصادف
به ص RUNزمون

به يهر گروه درس
ــدند. ســپس يمــ ش
را با استفا يكيرون

ها: نس يافته. يدند
پاسخ داده اند يدف

در 67,5ت برابـر  
1در سـطح   يدار

برابر تصـ 5,32 يت
كعالمت،  يون ها

پر يقهگروه در طر
___________

1469  

تدر ي: روش هاطه
يروشها يب: تركن
arningمحور ( يور

دا "زش به مددجو
نص يجه: خدسندگان

learning: ها دواژه

يگروه كوچك سنار
   يتار

زمقاله: مقدمه: ا ن
آموز ،پرستاران يف

گردد. با يسوب م
تحص يدر ط يتار

يندفرا يو عمل ير

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ينب
تصاد
آن د
يطرف
از نر
افزار
گرفت
صور
انتخا
ندهن
ها ر
تامل
از آز
در ه
تقسـ
الكتر
يگرد
تصاد
نسبت
معنا
دست
آزمو
دو گ
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
سنار
آموز
نويس
كليد
در گ
پرست
متن
يوظا

محس
پرست
تئور
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را  ي سـخنران   
شده و در  يف
 5/54مـورد (  

 10رورز و در  
باشـد،   يز مـ  
بوده است.  قه

 از گزارشـات   
 يشـترين ب.شده

شـده   يمعرف 
شـد و بعـد از   

انـد. بحـث    ده 
 يتاز وضـع  ي
 يـن مهـم ا  يار
 يـن در ا يانجو

(كـارآموزان)و  
ــات در ج  لس
 يرگـزار  در ب  

ان  ي برگـزار 
ث خواهد شـد  

كمـك   ينيـال    

________

ه از مشاهده 

گزارش  ،يي

روه گـ  يه هـا  
از  يكـي  ينـال  
مشاهده  يقطر

social lea ،(
 ◌ٔ كننـده  عيين

گيرى  سرمشق
هده و تقليـد     

 يـه دانشـجو  
 يادگيريجربه 

مـورد اسـتاد 5ر 
معر يمارب يكصد)

12ـده اسـت،در   
كـار يت صـبحگاه  

و كـارور ياره دست
يقدق 91/38 نگين
درصـد5/45عـداد    

ش ابييطلوب ارزش
يگزارش صبحگاه

باش يمـ  ) مورد 11
شـد يمعرفـ  ـورد) 
يا ساده شده يرتصو
يبس هاي يافتهد.از 
و دانشج ياراندست

( يانسـط دانشـجو  
ــ ن ــده يمعرف ش

ن داد كـه اگرچـه
گروهها به يرد ول

گروهها باعث يبغ
ه آمـوزش مـوثر بـ

___________

استفاد :يندر بال ي
  يمان زا

يماما يدانشجو  ،ن

از رشـته يكي ييا
سب مهـارت در بـ

از ط يريگ ياد .شد
arning throryى (  

و عوامل تع خصش
ريق مشاهده، س ط

هـا از طريـق مشـا
تجربـ يـين لعـه تب 

كه دانشجو تج .ست

و د يدندپرس ي م
درص6/63مورد( 14
شـ يمعرفـ  يمارد ب
كننده در جلسـات 
كننده يفرد معرف 
يابطور م يمارانب 
بدسـت آمـده تع 

 مدت جلسات نامط
كه در جلسات گ ن
/. (50 يبا فراوان ه

مـ3(6/13يا فراوان
مطالعه توانست ت 

ارائه دهد يصبحگاه
د يفص بودن وظا

نقش موثر توس اي
ــدود ب  ــارا مح يم

مطالعه نشان ينا ج
وجود دا يي نقصها

و ترغ ياطالع رسان
و بـه يافتـه ت ارتقا 

____________

  يستدر 

يادگيري يهتجر ين
ت در بخش زنان و

   ي پران دوج

ينبال ،مشاهده ،ري

رشته ماما :و هدف
و كس يادگيري كه 

باش يآموزش آن م
ادگيرى اجتمـاعى
ل دو جانبه بين ش

از شوند.يادگيرى ى
ه ـيارى از مهـارت   

مطال يـن هدف از ا
بوده اس يندر بال ي

صرفا سوال يدسات
دار بودند.در  عهده
مورد 2موارد  بقيه
يصد)فرد معرفدر

درصد)5/45مورد(
يمدت زمان معرف
يجبا توجه بـه نتـا  

از نظر يصبحگاه
يمارانب ينمونه ها

يچيدهپ يمارانند ب
با يعشا يمارانن ب
ين: ايريگ يجهونت

رشات صموجودگزا
مطالعه عدم مشخص

يفاجلسات و عدم ا
ــ ــداد ينهمچن تع

يجنتا ينهمچن.بود
و يراداتجلسات ا

ا ينبنابرا .يبندندپا
جلسات يطكه شرا

 . يدنما

___________
_ 
  1486: كد

ي: روش هاحيطه
ييتب :: عنوانعنوان

كسب مهارت يبرا
: سحرنويسندگان

يادگير: ها كليدواژه
  يمورد آموزش

و ينهمقاله: زم متن
است يعلوم پزشك

روش آ ينتر يصل
يـا بر اساس نظريه

بر حسب يك تعامل
محيطى تبيين مى
و تقليد اسـت. بسـ

شوند.  آموخته مى
يادگيرياز  ييماما

 پزشكي

ش

 بر مـورد  ي
 ياننشــجو

گذشـته در
ــايو  يژگيه
متفـاوت   ن
 يـن .لـذا ا د

 يتانداردها
 رســتانهاي
ـداد انبـوه

نمـوده و   ي
 در بهبـود
ژوهش،كه

ملـي   يها
شـدو   ييـا

لعـات،فرم
ت گـزارش

ــ ي  يطراح
نفـر از  3ط
جلســه  ك

هـا بـا    داده
 يجمع آور

طالعـات و
كـه بـا    ب

 ماريسرشــ
 يمـع آور

و محتـواي
از نظـر   ي
 يدادهــا ت

 يشاخصـها
 يـت ت رعا

نتايج:  .شد
 يترينـوالن  

 يدرائه گرد
 يـار راف مع  
 16دند.در

ـخ بـوده و

ا
ع
ب
د
م
م
ب

ص
ن
ا
ا
و
م
م
ج
ه
ب
ج
پ
ك
ن

_
_
ك
ح
ع
ب
ن
ك
م
م
ع
ا
ب
ب
م
و
آ
م

پ علوم آموزش ري

استاندارد گزارش  ،رد

يمبتن كنفرانسهاي
دان يرو ســا يارانــت
شـده در شـب گ 

ــا و يصــبحگاه ب
اطبينمخـ  يمنـد
يردقـرار گ  يررسـ  

ظــر گــرفتن اســتا
يمارب ي صــبحگاه

تعـ يريتدر مـد  ي
يرا دارد را بررسـ 
صالح نقاط ضعف

پژ ين روش كار:درا
ابتـدا اسـتاندارده 

شناسـ يصـبحگاه  
مطا يربر سا يرور

جلسـات ي برگزار
ــ يـتانداردها يمل

اطالعـات توسـط ي
يــكر گرفــت و در

فاده قـرار گرفـت.د
ج يه صورت مخف

رشـناس مركـز مط
يبترت ينگرفت به ا

كــه بصــورت س ي
گشـت.فرم جم يـل

و بخش سـاختار و
يرشـات صـبحگاه  

يــتشــدند.در نها
ش ز بـا اسـتفاده ا
هـترار گرفت. به ج

ش يگانيبا يت مخف
شـده طـ يبررس ي

ار يقهدق 25ش در
بـا انحـر يقـه دق 4

بحث بود دگرداننده
ب پرسـش و پاسـ

كشور همايش همين

استاندار  ،يصبحگاه

ي،كزارش صبحگاه
 كــه استادان،دســ

يرفتهپذ ينيرد بال
ــر گزارشــها  ياث
مختلف بر بهـره م 

مـورد بر يهفرض ن
ســت كــه بـا در نظ
جلســات گــزارش
ي كـه نقـش مهمـ    

يمارسـتانها ب يـن 
و اص دن نقاط قوت

موثر واقع شود. ي
يباشـدم مقطعـي –

گـزارش ص يدارها  
و مر يمل داردهاي

نحوه يجهت بررس
ــ ــا اس ــت ب مطابق
يكار فرم جمع اور

قــرار ييــدمــورد تا
مورد استفا يلوت پا

و به يمشاهده مستق
ها توسط كار ت داده

دانشگاه صورت گ ي
يگــزارش صــبحگاه

يدادهـا تكم  يآور
داراي دو يبحگاه

گزا22در مجمـوع
يبررســ يموزشــ

و Spssـرم افـزار
قر يلو تحل يهتجز

بخشها به صورت ت
يگزارش صبحگاه

گزارش ين كوتاهتر
36/49 سـات ت جل 

يداسات گزارش، 20
ارائـه مطالـب يوهشـ 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

: گزارش صها دواژه
  يحگاه

مقاله: مقدمه: گز ن
كنــد يمــ يفوصــ
ارائه موار يبرا يك

ــدشــركت م .يكنن
ييو محتوا يختار

يند كه الزم است ا
آن اس يوهش در پــ 

ج ي،نحــوه برگــزار
شـهركرد را يشـ 
وارد شده به ا ران

ند با برجسته نمود
ينيآموزش بال يت
م–يفيتوصـ  يا لعه

ين شـده و اسـتاند
استاندس بر اساس 

عات جاطال يآور ع
ــر م يبحگاه از نظ

.قبل از شروع كيد
ــال ينخصصــ م ينيب
به صورت يحگاه
مش يكه از تكنفاد
مشاهده و ثبت يد

يعه اموزش پزشك
ــور در جلســات گ
آ خاب شد فرم جمع
العات گزارشات صب
زشي ميباشد.كه د

آم يختار ومحتــوا
شده واردنـ يآور ع
مورد ت يفيتوص ي

ي،اطالعاتل اخالق
مورد جلسات گ 22

و يقهدق 60رشات
مـدت يـانگين ور م
0بوده است.در 13

درصد)ش3/77رش(

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كليد
صبح
متن
را تو
پزشك
آن ش
ساخ
باشد
پـژو
ملي

اموزش
يمارب

بتواند
يفيك

مطال
تدوي

سپس
جمع
ــب ص
يگرد

متخص
صبح
استف
يگرد
توسع
حضــ
انتخا
اطال
آموز
ســاخ
جمع
يآمار

اصول
2در 
گزار
وبطو

69/3
گزار
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مهـارت هـاي   
 كـار گيرنـد.   

به  يدنرس ي
 ينداعه ارائه فر

بـر   يمبتن ي،
شت خـانواده  

 يس پرســتار
 يطرح ارائه م

درس مـرتبط   
خاب كننـد و  

 يقتلف يق طر
ورد) در ارائـه    

در خصـوص   
 15ساختار بـا  

 يزه روش انـال  
 ير مجموع ط

 90 يبـا د. تقر  
گـرد   ي، علمـ  
 70، "يد علم

 در مطالعـات  
گـزارش  "ش    

 ي،صـول علمـ  
 يهه كالس ته

فعال شـدن  " 
و  ينــيع يري
سالمت،  يعلم

 يكـرد را بـا رو 
موزش متذكر 

مذكور در  يند
را  يـادگيري ف  

ـه دانشـجو را    
هد كـه خـود     
 گزارش مورد 

 ينـد . فرا"يـد 
مراقبت  يبرا 

________

اشتي پرداخته و م
خانواده به شتيدا
برا يبدون نوآور س

مطالعه ينهدف از ا
ي(اصول علم يقتلف 

بهدا يرس پرستار
درس يدوره آموزشــ

ط يحد توسط مجر
از موضـوعات دكه 
را انتخ ياز مطلب ي

از سصورت كنفران
و گـزارش مـو يمـ  
ياندانشجو يدگاهد

س يمهن ياحبه ها
ورت گرفته بود بـه

در :ها يافته .گرفت
شـركت كردنـد ند

اصـول" يعنيكار 
بر شواهد يمبتن" 

را رسـي ع مورد بر
ـه دهنـد. در بخـش

اص" يـق ـتند از تلف 
ارائه يرا برا يطالب

شامل يصاحبه ها
يــادگي و مانــدگار، 

در نقشه جامع ع :
ر ي آموزش پزشك

در مقابل صرف آم 
يدارد. فرا ي نوآور
مختلـف يجنبه ها

موضـوع كـ يعلمـ 
بـر شـواه يمبتنـ  

د بود و استفاده از
نما يمـ  يل تسـه 
ياندانشجو يساز

___________

يص مشكالت بهدا
سائل و معضالت بهد

يستدر يسنت يها
ه .باشد يممكن م
يقاز طر يكتشاف

زارش مورد) در در
ــار در شــش د : ك

) به ارزش دو واح2
رفت ك يانتظار م ن
يكيطرح درس،  ي

 كالس آن را به ص
بر شـواهد علم ين

و د ياتده از تجرب
از مصا يادگيري ي

صو يمتوال يرره غ
قرار گ يلو تحل يه

ينفرا يننشجو در ا
ن در قسمت اول ك
ق بودند. در بخش

قادر بودند موضوع 
را ارائـ يجو نتـا  يس

توانسـ ياندانشـجو 
مط "و گزارش مورد

حاصل از مص يصل
دار يمعنــ يريگد

:يريگ يجهث و نت
تحول نظام ي،سان

يادگيريمركز بر 
بر يدتاك يعلم ت

است كه ج يد جد
اصول ع "كند  يم
يادگيري، كند يم

جمان دانش خواهد
را سـخگو قبـت پا 
و توانمند س دگيري

  دهد.  ي

____________

و شناخت و تشخي
الزم را در حل مس
ستفاده از روش ه

م يرهداف درس غ
اك يادگيريآموزش

و گز يشواهد علم
ــ باشــد. روش يم

2بهداشت جامعه (
يانشود. از دانشجو

يبا اهداف اختصاص
از جلسات يكيدر

مبتن ي،(اصول علم
استفا يبرا .يندنما
ياددهي رديكرو ين

دانشجو در سه دور
يتجز دمور يمحتو

دان 180شش ترم
ن يادرصد دانشجو

موفق "و ارائه يور
ياندرصد دانشجو

صورت گرفته بررس
درصد د 60 "مورد
وبر شواهد  يمبتن
اص ين. مضاميندنما
يــاد ،يــادگيريدر

بحث .بود "يكاربرد
در توسعه منابع انس

با تم يتوانمند ساز
يتشده است. مرجع

روش يكآموزش
م يجاددر دانشجو ا

فعال م يادگيريدر
كننده ترج يلتسه
النفسه مراق يكه ف

يادمذكور توجه به 
يپاسخگو را ارتقا م

___________
_ 
  1489: كد

 پزشكي

گزارش  ك
داده از  ير

 يـات  تجرب   
ــا   يهدر س
 ييمامـا  ي
 .يـد نما ـت

 يكـرد ز رو
 يـك ده ها

سـتفاده از
گپ  " يع

ـه نفـس و
 يـن در ا .د
 يرتصـو  ،ي
 .كـرد  يمـ 

 يخطـا هـا
در حافظـه
دادن حـق

 ييمامـا  ي
رش مـورد

هـا و   نـش
ـام دانـش

در  يقوه ا
دانشـجو   ي

و مل خطا
 يحرفـه ا 

______

 يقتلف
 درس

 ،ورد

 بـا هـدف
الزم  يمـاه 

به بررسـي

و
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ا
ا
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يكمطالعه  ينا :كار
گـردآور يكـه بـرا

ه شـد. عـالوه بـر
ــا ــول ه ــل ق ينق

يدانشجو زده شد. ا
يـتكاح ينرا در بـال  

و بـا اسـتفاده ا س
داد يلاز تحل :ها ه
اس "با عنوان  ينال

مضمون فرع ينچند
اعتمـاد بـه " ،" ار
اسـتخراج شـد "ت
يمطالب تئور يور

م ميـه خـود ترسـ   
دانشجو و تحمل خ

شده د يمترس يها
د .يـد نما يادهپ يت

يخواسـته دانشـجو
مطالعـه گـزار يـن
بسـيارى از دا ين

ادغـ .كنـد  سب مـى
بـالق ييشـود توانـا

اييتوان ين آوردن ا
تحم .دارد يننل بال

يتكسـب صـالح   

___________

يقاز طر يكتشاف
 گزارش مورد) در

گزارش مو ،يتشاف

)2شـت جامعـه (
ها و مفـ ي و آگاه

ن اساس بتوانند به

كشور همايش همين

روش ك .اشته است
اسـت ك يفـي ك رد

استفاده ير و تعامل
lived expeاز نق (

 thirdاستفاد يز) ن
خـود ر يـادگيري

يسه خط دست نو
يافتهشد.  يزم، آنال

مهارت با يادگيري
و چ" ينهارت با ل
يمـاو ب ينقابل بال

س و لرزش دسـت
ومرو ينهده در بال

را در حافظـ يده ا
د يت تكرار و حما

داده ه ينتوانست ا
يبا موفق يمارب ينل

ت در آموزش از خ
يا يجنتا :يريگ جه
ـ  ييمامـا  ي يالدر ب

رفتار كسب مشاهده
ش يباعـث مـ   ينال 

بالفعل در يما برا
و پرسنل يانو همتا

تواند اورا بـه ك يم

____________

  يسر

ا يادگيريآموزش 
و يبر شواهد علم

 نواده 

   ،گو

اكت يادگيري ،فعال
 نواده 

درس بهداش :هـدف 
انتقال دانش يبرا

است تا بر ايننواده 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ق مشاهده را دايطر
يكربا رو يآموزشد

حبه بدون ساختار
erienceــت اول (

shado، d person

يسته شـد تجربـه   
حبه ضبط، خط به

مرسوم يمحتوا يل
يخاص  يمون اصل
مه يادگيريهده و

مقو مانكن در  يك
ت در مقابل استرس
به دانشجو با مشاه

شد يتو تثب يكت
و ينن فرصت تمر

تو يم يمرب ي سو
بر بال يصورت عمل

و فرصت يريگ يمم
يجبحث و نت .باشد

ين داد كه دانشجو
م يقها را از طر رت
و مشاهدات بـا ري

شجو بوجود اورد ام
و يمرب يتبه حما
و تكرار م ينزه تمر

 .اند

___________

1487  

تدر ي: روش هاطه
آ يندفرا :: عنوانن

ب يمبتن ي،ول علم
بهداشت خان يتار

: اكرم ثناگوسندگان
ف يادگيري: ها دواژه
بهداشت خان يتار
و ه ينـه مقاله: زم ن

ب يانك به دانشجو
بهداشت خان ينهزم

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

از ط
مورد
مصاح
ــ دس

)ow

خواس
مصاح
يتحل

مضم
مشاه
يپرات

جرات
تجرب
شما
دادن
او از
را بص
تصم

يم
نشان
مهار
تئور
دانش

يازن
اجاز
برسا
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
(اصو
پرست
نويس
كليد
پرست
متن

كمك
در ز
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 يهـا  يدنترز
درون  يابيشـ 
آزمـون،   يزار  

 يحضور اعضا
از  :هـا  يافتـه  

ش در دوره اول 
 يداخلـ  ياران

 ركـورد كـه   9
 يابيمهم ارز ي
انگيـزة   يجادا 
 يآموزشـ  يـا  

ختلف دانشگاه 
ـوزش آشـكار   

 يـق از طر ابي 
آزمـون هـا    ن

ر كرده اسـت  
   اشته است. 

________

بـه   يـق از طر 
و  يامد ي مولت

 يدانشجو ،تر

هنـي گويـايي     
 را علت يـابي  
ي بـر اسـاس   

هستند. تفكر  
ـب آلگـوريتم   
ورت پمفلـت،      
ت بـر اسـاس    
كـردن هرچـه     

كـه   هـا يتمگور
ه در گـزارش    
شـجو اگـر بـه     
عـدد بحـث از     

آزمون ها ر يننار ا
كه به منظور ارزش ي

بعـد از برگـز .ردند
ت در هر دوره با ح

يـد برگـزار گرد  ن
ــنا يا ــژوهش ي پ

ي% دسـت 100 يبول
93مون بورد سال 

يازخورد هاب.پا بود
:يتاولو يببه ترت
گـروه هـ ين در ب
با سواالت مخ اران

و ارتقا آمـ يآت يش
يـابازخورد مهم ارز

ينا يند كه برگزار
به مطالعه منظم تر

درصد آنان د 100
___________

ينيآمـوزش بـال   
در قالب يو درمان

پوست ،ينموزش بال

ها نقشـه هـاي ذه
 توان يك مشكل

يادگيري" بارزي از 
PBL or prob"

ستفاده از آن و نصـ
ـر بخـش بـه صـو
ه پيگيري و حركـت
همگـام و همنـوا ك

آلگ ينكه ا ي زمان
باشـد چـه يئل مـ 
رو باشـد، دانش ش

مـدن سـواالت متع

ذاشته شده. در كن
يدوره ا يمون ها

شركت كر يزشد ن 
سواالت يو بررس قد

يارانو دست ي داخل
ــرا ي حاصــل از اج

قب يعنيآن  ي اصل
گلستان در آز يك
رشته نوپ يك يرا

ب ي از گروه آموزش
 تجربة كار گروهي

يادست ييلف آشنا
آموزش يازهاين ني

ب ياران ضعف دست
آنان اظهار داشتن ن
آنان ملزم ب يگرد ي

0 يتدركسب موفق
____________

  يكترون

يفـي ك يند: ارتقا
و يصيتشخ يها 

   ،يد رادگودرز

آم ،يامد يمولت تم،

الگوريتم ه :وهدف
ل كردن شان، مي
وريتم ها نمونه ي
lem based lear

ترغيب به اسده و 
شكالت شايع در هـ
تزام دانشجويان به
ي ترين راه براي ه
ن با اساتيد است.

برخورد با مسائ ين
يشپـ  يماراندراتاق ب

آم يشپـ  يـا وقت  

مربوطه به بحث گذ
سال چهارم در آزم

يبرگزار م يبخش
قجهت ن يجلسه ا

گروه يعلم يئته
ــه پ ــدهايجمل يام

به هدف يابيدست
دانشگاه علوم پزشك

بر يمنحصر به فرد
اخذ نظر يقز طر

يادگيري و كسب
مختل يدانشگاه ها

ينب يش يگرد يها
قاط قوت وشدن ن

يارانخذ نظر دست
يدر كنار فاكتورها
د يو نقش به سزائ

___________
_ 
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: آموزش الكتحيطه
: عنوان فرآينعنوان
يتمالگور يريكارگ

 پوستر

: محمدنويسندگان
يت: الگورها كليدواژه

  يپزشك

و ينهمقاله: زم متن
هستند كه با دنبال
نمود. در واقع آلگو

rningحل مساله/

لگوريتمي و استفا
هاي مربوط به مش
پوستر يا تابلو و الت
آن نقشه ها، عملي
سريع تر دانشجويا
به مثابه نقشه ذهن

و چه د يصبحگاه
يقمثل ض يليدال

 پزشكي

 يريگ ياد

 

سترش روز
طالعـات و

و فـرا   ي ا
عاد مختلف

اك به اشتر
 يـرا ز ،ست

هسـتند   ي
 يش نسـب 

هستند. كه
 يب آمـادگ 
 ييجم باال

هم آورنـد
ون برنامـه

 يريتمـد |
 يوه داخلـ  

 يبـرا  يلـ 
ش بتوان در

 يمت يلشك
 ياعضـا  ي،

داف طـرح
گروه  يكار

با  -3ب شد.
آن  يبنــد

ف بـود تـا
 يكـي كترون 
 .يـد نما ال

 ييرل نهـا
ون س ازمـ  

مزمـان بـا
الت بعـد از
مربوط بـه
شـد..پس از

 يدك اسـات  

م
س
ب
ج
ه
ج
د
د
م
ا
ي
د
ه
ش
ا
د
و
_
_
ك
ح
ع
ك
پ
ن
ك
پ
م
ه
ن
ح
ا
ه
پ
آ
س
ب

ص
د

پ علوم آموزش ري

جهت ارتقا يگاه
 بورد

 ياراندست ،گيري
ه ها با توجه به گس
سـهولت تبـادل اط
 بصـورت منطقـه

باشند و در ابعا گر
به.يندنما يمساع ك

يزيسرجسته و متما
يكـاهش سـودمند

با كاهش ياري، دست
ها مواجه ه يكش
كسب يرا برا ييق

شته باشند اما با حج
را فـرا يطيشرا يد

را بـدو يـادي صت ز
پـژوهش|يناز ا ي

ـ   گـرو ينـش در ب
داخل ياراندسـت  ي

روش ينستفاده از ا
تش -1 روش اجرا:

يآموزش ينسئولم
اهد يشبرد جهت پ
همك ينب ينوردر ا

جلب يزدو اهواز و
هــر آزمــون و زمانب
هر دانشگاه موظـف

پسـت الك يقز طر
يگرارسـاانشـگاه د

ام و پـس از كنتـر
سـپس.شدند يم ير

شـده بـه طـور هم
سـواال يو بررسـ  

سئوال م 40 يا 30
شـ ندهگنجا يزن يل

ها و با كمـك يدنت

كشور همايش همين

 جو 

دانشگ ينب يآموزش
آزمون ب يبرا يدگ
   ش

يادگارتقائ  ،يوزش
اهامروزه دانشگ:دف
كه منجر به س يش
مبرم دارند كه ياز

يكديگ تنگا تنگ با
يكنظر و تشر دلا

بر ياربس يجنبه ها
لـب در معـرض ك

دوره ير در انتها
 كم شدن تعداد كش

يدق يزيت برنامه ر
متحانات بورد داش

يدبا يدكنند و اسات 
اول فرص ي ماهها

ي. هدف اصلهندند
دانـ يـتراك گـذار

يشور، جهت آمادگ
بوده است تا با اس 

داد. يشنان را افزا
ي با جلب همكار

اسان دانشگاه در
كشو يدانشگاهها 

مازندران و يپزشك
ه ويمحتــ ،يارانت

آزمون، ه ي برگزار
آزمون از ي برگزار

د يش بخش داخلـ 
ناس آموزش ادغـا

يمربوطه تكث يعلم
ش يـين ت از قبل تع

يـلتحل- -5.يـد د
ر آزمون عالوه بر

يسئوال ژنرال داخل 
يدوسط رزسئواالت ت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دانشج يابي: ارزشطه
: تبادل تجارب آن
بمنظور آماد يارانت

پاداش يال: لسندگان
: تجارب آموها دواژه

وهد ينهمقاله: زم ن
آموزش ين تكنولوژ

ين  ،گردد يم يريگ
در ارتباط ت يطقه ا

تبا يآموزش يتهاي
ج يدانش دارا ير

اغل يعلمـ  يته ها
در سال آخر يارانت

ك يتم مسئول ها و
زمان، الزم است ين
شركت در ا ي برا

يطالب برخورد م
اكثرا در ياراندست
خوب از دست ن ي

به اشـ يقش از طر
سطح كش يشگاه ها

يون بورد تخصص
آنا يقبول يزانم ت

و منسجم يشناس
و كارشنا يعلم ت

يگربا د يهماهنگ
دانشگاه علوم پ يل

از دســت ير خــواه
حوهن -4خص شد.

روز قبل از 2كثر
االت را به آموزش
االت توسط كارشن

ع يئته يط اعضا
ساعت يكو  يكروز

شگاه ها بر گزار گر
آزمون در هر يزار

 20حث مورد نظر 
آزمون ها س يگزار

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

حيط
عنوا
دست
نويس
كليد
متن

افزون
گياد

منطق
يفعال
گذار
داشت
دست
حجم

يا رد
الزم

از مط
كه د

يزير
نشدا

دانش
آزمو
يتنها

كارش
يئته
ه -2

داخل
نظــر
مشخ
حداك
سئو
سئو

توسط
يدر 
دانش
برگز

مبحث
بر گز
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ش بـه صـورت    
دانشگاه  خر آ

از پرسشـنامه    
 يـابي هـت ارز 
بـا   ياندانشجو

ه و شرح حال 
ـ  ب   ينو دورب

بـه   نيانشـجو 
 از نـرم افـزار     

تسـت و   يتـ  
. گرفـت قـرار   

ارتبـاط   خچـه 
 يفيلكرد ضـع 

ـ  ينـادار      ينب
) P=0,05ـد ( 
 ينـه در زم ين

% 87,3نش و 
قرار داشـتند.  

جهـت   يكـاف   
در ارتبـاط بـا   
اسـت كـه در    
ش ارتبـاط بـا     

 يهقض ينبه ا 
ارتباط با  يرار

________

II  به روش
 دستياران 

   يونكالنتر

ش بحـث آزاد،    
   

در  يرسـانه ا    
چشـم   يارانت  
با آمـوزش   سه

و  يش تصـادف     

روش كار: پـژوهش
سال يپرستار يو

عات بـا اسـتفاده ا
. جهيـد گرد ي آور
اول، د يستگاه در ا

مصاحبه نموده يب
يـاتوسـط ارز  يانو

دوم، دان يسـتگاه  ا 
ها بـا اسـتفاده ده
يلـي، و تحل يفيصـ 

يـل و تحل يـه تجز 
يخكت كنندگان تار

عمل ياندانشجو تر
ـتند. اخـتالف معن

شـ يـده د يانشـجو 
يداشـتند. همچنـ   

از نظر دان يانشجو
 يفضع يليو خ ف

دانـش و مهـارت ك
ـ  يت و اكثر د انآن

شـوند. الزم ا يمـ 
در مـورد آمـوزش ي
يزن يپرستار ينس

برقر ينهتوانا در زم

___________

Iفسير ارب اسكن 

فزار كامپيوتري در
  شهيد بهشتي 

معصومه ك  ،يالله ن
آمـوزش بـه روش 

يچشم پزشك ران
نـرم افـزار چنـد ر 

ب اسـكن در دسـت
يسدر مقا يبهشت د

ن مطالعـه بـه روش

انجام شده است. ر
دانشجو 71 ير رو

ن انجام شد. اطالع
ععملكـرد جمـ   ت

شد. يطراح ستگاه
مبتال به درد قلب ي

رد و رفتار دانشجو
قرار گرفـت. در ي

دادند. دا يپاسخ م
توص يها و آزمون 
مـورد ت يرسـون پ 

% از شرك11,3 ي،
يشتند. بوا را داشت

ناشـنوا داشـ ينما 
دانش يتش و جنس

يبـاالتر  مـره رد ن 
% از دانش61,5شنوا، 

يفد در سطح ضع
د يپرستار يانشجو
ناشنوا را ندارند ار

م يد اضطراب و ترد
يمبحث ياره پرست

جانده شود و مدرس
ت يتا پرستاران يند

 . يندنما ت

____________

  يكنترو

ير آموزش نحوه تف
ا استفاده از نرم افز
شگاه علوم پزشكي

ينبهرام ع  ،يضي ف
ي،ا زار چند رسانه
ياررب اسكن، دست

يك يرتاث ي بررس
ارب يهـا  يافتـه  ير

يدشه يلوم پزشك
مطالعـه: ايـن وش

ا ييمشكالت شنوا
بر يمقطع يفيتوص

كاشا يعلوم پزشك
يستدانش و چك ل

يستدو ا ياندانشجو
يناشنوا ينما يمارب

خذ كردند، عملكر
يابيمورد ارز يمخف

پرسشنامه دانش پا
spss  11,5نسخه
يهمبستگ يبضر

ي: به طور كلها يافته
ناشنو ينما يماربا ب

يماردر ارتباط با ب
نمره دانش يانگينم

مـر يانكه دانشجو
ناش يماررتباط با ب

آنان از نظر عملكر
: دانشيريگ يجهنت

يمارتباط موثر با ب
دچار يمارانب ين

رشته يبرنامه درس
ناشنوا گنج يمارانب

ينما يشتريتوجه ب
يتر ناشنوا تربيماب

___________
_ 
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: آموزش الكتحيطه
: مقايسه تأثيعنوان

كالس درس و يا با
چشم پزشكي دانش

: سپهرنويسندگان
: نرم افزها كليدواژه

ار هاي يافته يرتفس
مقاله: هدف: متن

يتفسـ  يرتقا توانائ
دانشگاه عل يپزشك

به روش مرسوم. رو

 پزشكي

ت نـداده و
هـدف از  .د

 يري كـارگ  
و پوسـتر   
در رونـد   ر

 "اطفــال، 
چهــارچوب

و  يقطعـ  ي
 يصيتشخ

مدت  ي ط
 يگزين جـا

 ي كردن م
 يسترها ط

نقشـه   ـك
ه راجع بـه

به  يكنزد
 يصـبحگاه   

من بحـث
ــدتا  :ي عم

ــه ت گرفت
هـا   يتمـور

ـت عنـوان
ـه صـورت

______

رتباط با

 ملكرد

 يء ضـرور
سـتاران بـا
رتبـاط بـا

ارتبـاط   ي
ل آنـان در

لكـرد  و عم 
 يوا و دارا

م
ت
ع
د
د
ب
ا
م
پ
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 بحـث را از دسـت
ديـدم خواهـد  را ه
بـه يـق از طر ني

يامـد  يالب مـولت 
ييـرتغ يكبه  ياز ن

ي گــروه آموزشــ
منبــع و چ "،"ف
ياجـرا  "،"يـابي ز

يكردهايرو يها
د، قلب و نوزادان

توانـد يمـ  يدجد
همواره قابل ارائه

و پوستر. پوس ينتو
يـد و بـه عنـوان

هرگاه يصبحگاه 
يامربوط  يصيشخ

سـوول گـزارش ص
ضم يلر صورت تما

ــريگ يجــهث و نت ي
ــورت ت ــدام ص از اق

شند. مجموعه آلگـ
تحـت يفياثـر تـال   ك
كودكان بـ يها ي
. 

___________

در ار يپرستار يان

عم ي،پرستار يانجو
جـزء يمـار ستار و ب

ـ  ، پرس ينارتباط ب
مشكل اسـت. ار ي
ياست و برقرار يزن

شان دهنده تعامـل
دانـش و يور بررس
ناشـنو يمارانط با ب

كشور همايش همين

قف شـود، رشـته
بحث ر يرامونب پ
ينآمـوزش بـال   فـي 
در قا يو درمان صي

درك ضرورت و "
طــرح موضــوع در

هــدف روهگــ"،"هــا
ار"، "يشـي آزما ي

يتمآلگور :ها افته
خون، گوارش، غدد

ج يها يتمشد.آلگور
يديموارد جد ن

پاورپو : دو صورت
قرار دارند يدقابل د

يد..در گزارش ها
تش يتمرشود آلگو 
مس يدنتتوسط رز 

 تا اتند مربوطه در
ــدفاده نما . بحــثي
ــجو ــا يانش يترض
باش يآن م داومت

يكواند به صورت
يماريب يدرمان صي

ارائه گردد. يربرد
____________

  جو

يو عملكرد دانشجو

   ،يئ

ناشنوا، دانشجو مار
پرس ينباط موثر ب

نيبا وجود ا  ست،
ييمشكالت شنوا ي

يپرستار يانشجو
نش تواند يناشنوا م 
پژوهش به منظو ن

ارتباط يدر برقرار

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

متوق ياخارج  يرش
جوانب يرنار آن سا

يفك يارتقا يندفرا
يصتشخ يها يتمر

":روش كار . است

ــال ط "،"ينيوزش ب
ه يتمالگــور يدآور

ياجـرا  "،"ها يتمر
يا .بوده است "تمر
اطفال شامل خ يان

ش يماه جمع آور
ينها شده، همچن ي

ها به يتمند. الگور
ث در راندها، در مق

شود يها استفاده م
يمشكل بحث م

يندر اسكر يزث ن
شود يداده م ش
ــزن يرصــو ــتف ي اس

ــدباال ) از دانشييص
مدو  يگيريواهان پ

تو يم يكديگركنار
يصتشخ يها يتمر

كا يكتاب آموزش
___________

1493  

دانشج يابي: ارزشطه
دانش و ي: بررسن

 ناشنوا  ران

: زهرا رضائسندگان
يم: ارتباط، بها دواژه

مقاله: مقدمه: ارتب ن
ا يمراقبت پرستار

يناشنوا و دارا ران
دانش يفاز وظا ران
يمارانبا ب يانشجو
ينباشد. هدف: ا ده

د يپرستار يانشجو

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يمس
دركن

ينا
الگور
بوده
آمــو
گــرد
الگور
مست
درما
يك
يلقب

باشن
بحث
ازآنه
يك

بحث
يشنما

از تص
(درص
وخو
در ك
آلگو
يك
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عمومـاً   يندفرآ
سالمت آمـاده  

 ي،ـوم پزشـك   
حوزه سـالمت  
المت خواهـد  

 تحصـيلي  رفت 
ت سـنجش و    

 يهـا  ينـه  زم
بـا   يدش اسات

 يوص ضـرور 
اجـرا   يخلـه ا 

دسـتور وزرات  
مطـابق روال   

زمـون توسـط    
 يـن ا يكـه طـ  

سـواالت خـود     
سوال در بـازه  
شـكل مواجـه    

بـا   يجلسـات  
 يافـت در يدـات 
 وربـا حضـ   ـه 

 يـن ا ي در ط
 رشـته خـود    
خود را درباره 
ظـر و نظـرات   

 يككه مشابه 
جلسات  ينا ر
بـا   يـه اول 92   
 يدر طراحـ  د

ســوال  يراحــ
نفر  25لسات 
كردند  يت م

صصـان گـروه    
 يسـنج  يدگاه

بعـد از   يدسـات 
سـوال   يـه پا ي
 ±1,20428ـا 

در و  3از  2,9

ف يندر ا يرانفراگ
كار در عرصه س ي

آمـوزش در علـ يل 
العات و دانش در ح

در تحول نظام سال 
يشـرپ يهـا  آزمون

ت اسـتاندارد جهـت
و فراهم ساختن ن

آموزش، آموزش فيت
خصو ينآنان در ا ي

ش به صورت مداخ
مل آمده و طبق د

ياريدسـت  ي هـا 
و در زمـان آز ير
گرفت كـ يقرار م 

نـوان از نـواقص س
س يهته ي موارد برا

گروه بـا مش يدسات
يسواالت در طـ  ن

) از اسـيوه داخلـ 
يانـ به صـورت ماه 

كه يدن برگزار گرد
شخص شده بنا بـه

 مركز آزمون نظر خ
نظ يـن ا ي با بررسـ 
گرفت ك يش قرار م

يردرخصوص تĤث ي
سـئواالت سـال ه 

يدت اسـات ود مهـار 
دربــاره طر يدســات

جل ينست كه در ا
قلب) شركت ي،عفون

درصـد متخص 85  
يد ين از آنان در ا

اس اهيآگـ  يـزان م 
يدر طراح يد اسات

هـ ينـه گز طراحي
9474±22942ش.

. فيابد يو انتقال م
برا يو عملكرد ي
اصـل محور يگرت د

 معرفت، علم، اطال
يفيت توسعه و ك

آ يادگيري، يزانم 
سواالت يطراح ت

يرانفراگ يخته ها
يفر جهت بهبود ك

يآگاه يشت و افزا
پژوهش ينا :ژوهش

به عم يها يبررس 
آزمون ياندار ساز
جمع آور يد از اسات

يمون مورد بررس
عن يچ سوال به هـ 

از يبرخ رد يحت
ا يادعلت مشغله ز

ينبرآن شد كه ا م
رو(متخصصـان گـ  د

گروه ير توسط مد
شناس مركز آزمون

مش ي در حوزه ها
ه و بعد كارشناس

كرد كه يم يان ب
شيرايسوال مورد و

يابيبود.سپس ارز ي
يسـهمقا -1م شد: 

بهبو يسهمقا يبرا 
اس يآگــاه يــزان م
).قابل ذكر اسيطهح

اعصاب، ع ي، داخل
تعـداد ينا يباٌ تقر
نفر 19د كه شو ي
يها: در بررسـ   ته
نمره يانگينم ،ات

و در ط 5از نمره  5
نگـــارش در شـــيوه

سالمت به دانشجو
يود را از نظر فكرخ
و به عبارت يكنندم

گسترش و تكامل
ستكه خود ضامن

يابيبود. و ابزار ارز
يتست. نظر به اهم

آموخ يزانم يابيرز
بازخورد مناسب در
هدف بهبود مهارت

ش پژ. رويدنما يم
ياست ط يدهگرد

بر استا يخانه مبن
سواالت ينا يقبل

كارشناس مركز آز
طراح يدروند اسات
شدند ح يمطلع نم

به ع يامتحان يزمان
يمشد لذا تصم يم

يداسات يهحضور كل
جلسات ينشود. ا

متخصصان و كارش
جلسات هر استاد
سوال را ارائه كرده

سوال ينر اساختا
متخصصان س يرسا

يكارگاه كامالً عمل
به دو صورت انجام

93سئواالت سال 
آزمــون -2ســوال

ح 5ستاندراد ( در 
ز بخش مختلف (

توان گفت يكه م
يرا شامل م يداخل

يافتحضور داشتند 
جلسا ينا يبرگزار

4,1053±.56713
و د 10از  8,3158

 پزشكي

دستيار  17
 11شـامل

 نرم افـزار
كن و ارائـه
ـش قبلـي
سـط يـك
دفي به دو
ضوري و بـا
 ارائه شده

شـد و   رگزا
ـون يـك،
ي در گـروه
ن شــركت

 32تــا  27
سـال)   32

و در گـروه
و  1گـروه  

پـيش  ايج
وه اول يك
ش آزمـون
ش معنـادار
ف آمـاري
ر دو گـروه
 ي حضـور

 اســكن در
شـود   يشت

 ي معنـادار

______

دانش  ش

   ،نزاده

اسـت   دي
در عرصه  ز

س
خ
م
گ
ا
ب
ا
ا
ب
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م
گ
خ
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ك
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م
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م
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پ علوم آموزش ري

Rando7 ي) بر رو
 شـهيد بهشـتي ش
 انجام شد. از يك
 تفسـير ارب اسـك
ه استفاده شد. دانـ
ي ارب اسـكن توس
ستياران بطور تصاد
صورت كالس حض

مواد آموزشي قط
س آزمون يك برگ
هفتـه از پـس آزمـ
تيار چشم پزشكي
نــد. متوســط ســن

7ســال (محــدوده
تا  27 ل (محدوده

و 2بـه   7روه يك
گ7/66سال دوم %

) P= 0,91نتـا .(
ي نداشت. در گرو

در مقايسه با پيش 
ت منجر به افـزايش
شـود. يـك اخـتالف

در هـر 2س آزمون
بـه روش موزش آ

ارب ا يهــا يافتــه
بهش يدشه يپزشك

نتوانست بطور م ي

___________

يشطرح سوال در افزا
 ستاندارد

رمضان يرالنساخ ،دم
دانش و مهارت ش

ينـدفرآ ،يم پزشـك 
يازمورد ن يرت ها

كشور همايش همين

omized cross-o

اه علـوم پزشـكي
دستيار سال سوم 

ر آمـوزش نحـوه
طبيعي در مطالعه

هـاي تفسير يافتـه  
شد. پس از آن، دس

آموزش را بص 1روه 
فق 2ت كرد. گروه

كرد. پس از آن، پس
شدند. پس از دو ه

دست 9: يج شد. نتا
قــرار گرفتن 2روه 
س 1/29 ± 7/1ول 

سال 1/29 ± 7/1
ت مرد به زن در گر

). دستياران س0,82
ـكيل مـي دادنـد

ز نظر آماري تفاوتي
1يجه پس آزمون

رم افزاري نتوانست
در گـروه دوم ش 1
ش آزمون و پسي
تنها :يريگ يجهنت

ي يرتفســ ي توانــائ
دانشگاه علوم پ يك

يافزار چند رسانه ا
 هد. 

____________

 جو 

جلسات ط يرگزار
سوال اس يدر طراح

مقد يمرضا مرتضو
يشافزا - طرح سوال

 سوال استاندارد

هدف: آموزش علوم
ش، اطالعات ومهار

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

over studyطع (

م پزشكي دانشـگا
6تيار سال دوم و 

د رسانه اي بمنظور
ير طبيعي و غير طد

هتياران درباره نحو
ش آزمون ارزيابي ش
ه تقسيم شدند. گر

ش بحث آزاد دريافت
DVD را مطالعه ك

ها جابجا ش س گروه
 آزمون دو برگزار

دســتيار در گــر 8
اوــدگان در گــروه 
7ل) و در گروه دوم 

)P= 0,81نسبت (
P= 2بود ( 2به  6
را تشـ 2گروه  62/

ون بين دو گروه از
در نتي معناداريش

هده شد. برنامه نر
تايج پس آزمون 

ي دار بين نتايج پي
هده شد. بحث و ن
ســت باعــث ارتقــا

چشم پزشك يارانت
نرم ا يكستفاده از 

را ارتقا ده يتوانائ
___________
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دانشج يابي: ارزشطه
بر يرتĤث ي: بررسن

هارت متخصصان د
غالم يد: سسندگان

: جلسات طها دواژه
س يطراح، خصصان

مقاله: مقدمه و ه ن
آن دانش ياندر جر

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

متقا
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دست
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دست
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سپس
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(.بود
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 %5
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مشاه
در نت
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مشاه
توانس
دست
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 يباشــد، بــرا 
 يناز مهم تر ي

 يـده ذكـر گرد 
مطالعـه و   يت

مع به خطبـه  
را  يـث تئـور  

 يـده گرد يگاه 
كـه نهـج    يمئ
 يستمس يراند

وهش پـس از   
 يحو توض يس
مقطـع   يانجو 

گذرانند، چك 
 يولفـا  يهنـر 

ك تك اصـول  
تحـت   يانجو   

ك خطبـه هـا،    
صـورت   ينـد 
از نهـج   يخصـ  

 يريتـول مـد  
بطـول   يليصـ 

ه مورد بحـث  
 (تمام خطبـه  

كه در  يانشجو
ن از آنهـا بـه    

 ينكرد، همچن
و  ينـي صـول د    

بـا   يـري گ جـه 
 يـز البالغه و ن 
 يـن انجـام ا  ي
بـه   يبخـوب  ن

ش اسـتخراج   
ـ  ي  يـك  يقرآن

ه اسـت و نـه      
 يـان زمـون پا 
 يرسـد ه نظر م

در  يشـان نمد

يــزن يزمــانــور عز
يكي ييكه. از آنجام
ذ يريتكتـب مـد   
ياهم يزباشد و ن ي

و جام يقعم ينگاه
مباحـ توانيمشاا... ب

دانشـگان و دروس  
و اثبات نمائ يم ده
از جمله مد يراند

پـژو يـن  كـار در ا  
يپس از تدر يزع و ن

دانشـج يمنـد بـرا   
گ يرا م يريتمد ي
ه يريتاصـل مـد   

تك يمرابطه با مفاه
رار گرفـت و دانشـج
ه ترجمه تك تـك

بن يمتقس ي(كه ط
ل از قسـمت مشخ

با اصـ ابقتكه مط 
حصتـرم ت  يـك ود  

شده يلب گردآور
كامل نهج البالغه

توسط دانشج يريتي
تـوان يله شد كه م

استفاده ك يريتمد
ر چـه بهتـر از اص

يجـردد. بحـث و نت 
نهجاز كتاب  يقي

ـ  ياريزمان بس يراب
يانستقبال دانشـجو 

پـژوهش يـن ف در ا 
يد دانـش و آگـاه    

هـج البالغـه بـوده
آ يج بر اساس نتـا 

به يشين،پ يره ها
توا يـز و ن يريتـد 

  است. 

كشــ يــگ اســالم
يمگام بردار يتريد
يدر تمام يباقر ت
يم يولفا يهنر ت

تا نگ يمه، برآن شد
تا انش يمت ها نمائ

ز غرب وارد متـون
ب مقدس مطابقت

تمام مد يبرا يمائ
باشـد. روش يم ي

موضوع ينتبط با ا
بصـورت هدفم يت
يكه واحد درس ي

14ده كـه در آن   
در ر يحاتيتوض يز

قـر يشانا يار اخت
مطالعه يقاز طر ي
نهج البالغه ( يها

ول استخراج اصول
يستخراج جمالت

حـد ينـد فرآ يـن  ا 
مدت هرهفته مطا

ها مرور ك يافتهت. 
يمت ها) با نگاه مد

جمل 367ستخراج 
درك بهتر اصول م

هـر يـري ه بهـره گ 
گر يسازمان يها ت

يدرك عم يانشجو
نداشتند، ز يريتد

 البته باتوجه به اس
زم بذكر است هـد
بـل درك در حـد

از نه يعهسلمان شـ 
وجود ني. با ايفان

سواالت مشابه دور
از درس مـ يشان ا

ا يافتهارتقا  يربرد

متناســب بــا فرهنــ
ستخراج اصول مد

كه يريتصول مد
يريتست اصول مد

تدبر در نهج البالغه
ها، نامه ها و حكمت

از يهمگ يباكه تقر
كتاب ينند، را با ا

لبالغه كتاب راهنم
يو درمان يبهداشت
مرت مقاالتمطالعه

يريتمد كامل اصول
يهوشبر يكارشناس

شـد يطراح يستل
يو ن يدهگرد يستل
شده است، در يدق

يمجر ينظارت علم
نامه ها و حكمت ه

مسئو يكگرفته هر
لبالغه بودند) به اس

دارند، پرداختنـد.
م ينو در ا يدنجام

قرار گرفت يو بررس
ها، نامه ها و حكم

به اس تجمجموع من
د ياعنوان مثال بر

منجر به يدواريمم
يتدر فعال يسالم

دانش ينكهتوجه به ا
شراف به اصول مد
كار صرف شد كه

. الزيدسرانجام رس
آشكار و قا يممفاه

جوان مس يدانشجو
و عرف يعلم يرتفس

با س يانترم دانشجو
و درك يعالقمند

كار يرائه مثال ها

 پزشكي

ــواالت  ي س
 يتكه اكثر

و فقـط در
 يبررسـ  ج

 دادكـه در
 يهـا  ينـه

 يا، طـوالن   
 70)  يچه

 يجهست. نت
عالوه  گردد

 يـر زش نظ 
 يـن به ا يز

______

ط
درس  م

 "يريتمـد
امـره،   ير،ب  

 يي از سـو
امـام بـه    5

 ير اسـالم  
 توجـه بـه

 يرانـي ا فت
 يالگوهـا  

 يبـا اداره
 يهـا  يوهـ  
 ياسـي، س 

) 2ده انــد.(
بارتنـد از:

كوركورانه 
و  يخـود 

سـتعانت از
كـه   يرانـي

م
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پ علوم آموزش ري

ــواي 2 و در محت
بود ك ينا يانگرب ج

كردنـد و يـدا آن پ
يججـود داشـت. نتـا

نشـان يدت اسات
يگز ي و در طراحـ  

انـدازه و محتـوا ،ل
يامانند همه  يات

اس يافتهصد بهبود
گ يم يشنهادپ يابي

آمـوز يهـا  مولفـه 
يمناسب و... ن يوژ

___________

 نهج البالغه توسط
يماز مفاه يشانك ا

    ت

م"تـر   يامروز يرب
ماننـد: تـد يي ها

فتـه شـده اسـت.
53نامـه   يريت،ـد

منشـور يقتـا ه حق  
بـا ي) از طرفـ 1(
يشـرفتپ يالگـو  ن

يـدو تول ي انسـان  
 البالغـه همـراه بـ
ت و روش هـا و شـ

يزندگ يها يتقع
شــد يمعرفــ يرد
سالمت كه عب يم
يروياحتراز از پ ،

ازهـاي يس فكر و ن
تـا بـا اس يمن شد
يا ياسـالم  يلگـو

كشور همايش همين

از ±1,8947 315
يجنتا بود كه 11ز 

آيـت ز قواعد و رعا
نواقص وجـ يمقدار

رتات در بهبود مها
درصـد 80سـوال  

دن از نظـر شـكل
و عدم كاربرد كلما

درص 86رش سوال
ياارزش يتو اهم ج

يرسـا  ،سوالطرح 
از تكنولو يريهره گ
 شود. 

____________

  يسر

از يريت اصول مد
بر ارتقا درك يشبر

   ،مقدم يس

يريتاصول مد  ،غه 
به تعب ياهوم اداره

(ع) با واژه يام عل
بكـار گرف يو راع ت
حوزه مطالعات مـ 

انـد كـه مـوده ده ن  
.(اسـت  يبشر يخر

ينبر تدو يظم رهبر
علـوم يسـاز  يوم 

نهـج ينكـه ه بـه ا  
است يافتهتحقق  

ن مطرح شده و واق
معــه از نظــر كــاربر

نقشه جامع علم ي
يراني،ا ياسالم يو
نقشه بر اساس يقب

)، برآن3(يغرب يها
ال ينتدو يالغه برا

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ــواالت  530.كل س
از 9±1,41421ون
كامل از يآگاه يد
سوال هنوز م يتوا
جلسا ينا يرتĤث ن
س يـه پا يطراح طه

بود يكسان(  ندارد
نبودن و ين، منف

نگار يوهصد و در ش
يجا توجه به نتا: بي

جلسات ط يرگزار
به يس،تدر يها ه

رت آموزش داده ش
___________

1499  

درت ي: روش هاطه
استخراج ير: تاثن

رشته هوش يانشجو
  ريت

: سارا قدوسسندگان
: نهج البالغها دواژه

مقاله: مقدمه مفه ن
اما ياناتكلمات و ب

يادتو س يدت، س
يشوراناز اند اري

ك اشـتر را اسـتفاد
و حكومت تار ريت

مكرر مقام معظم د
و ضرورت بـو يالم

و باتوجـه يبوم يح
ياسالم كشور يح
آن در يريتمد يح
فــرد و جامع يمــاع
اهم محورها ينچن

و الگو ي بودن مبان
تطب ي،غرب يگوها

فاده از علم كشوره
ب مقدس نهج البال

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ــك ش
آزمو
ياسات

محتو
يزانم
يطح

ااست
نبود
درص

يريگ
بر بر

يوش
صور

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
دانش
يرمد

نويس
كليد
متن

ر كد
قدرت

يابس
مالك

يرمد
يدتاك

اسال
يصح
يصح
يصح
اجتم
همچ
دارا

از الگ
استف
كتاب



  
 

 

 237 از 77

 يانو دانشـجو 
 يدشـه  يكشـ  
از مقطـع   يان 

زارت محتـرم  
گـروه دوم بـا    

صبح هر  10 
طالــب كــامال 

 يدر انتهـا   د 
مـورد آزمـون    

گـروه   يانـجو 
نفـر و در   2ل   
نفـر و در   2ل 
دو گـروه   ينـ 

گروه اول و در 
از  يتمنديضـا  

 يزش شبكه 
 ييكـارآ  يـا ثان
 يـانگين و م ي

 يدار يت معن
گـروه اول   ان

 يـق روش تحق
بـا روش   كـي 

و آزمـون   يـز 

________

 يـه سـاس نظر  
بـه   ين؛ گـام   

  ،يزائر ينس
   اش

 يانظريهب 

آموزش نداده  
اسـت.   يشـك 

وران صـا در د   
 يدهكش پورتها

 عنوان گروه اول و
 دانشگاه علـوم پزش

زمـا يفاصله  گين
وز يآزمـون ورود   

 بودند به عنـوان گ
تا 8ساعت  يدند د
ــا مطگــ 1 روه اول ب

يدنـدبه آمـوزش د 
گـروه اول و دوم م

دانشـ دلول و مع
متـاز در گـروه اول

در گروه اول يفضع
دار بـ يـاوت معنـ  

در گ ياندانشجو ي
سـطح رض ينـاالتر 

ال روش آموزاو يجتا
ث يشودم ياننشجو

يدوم كه معدل سن
به صورت يقبل لي

يات آنها به دانشجو
ر يـن ا ييكارآ يس

يكاسـتاد متفـاوت   
مغـز يزش شبكه 

___________

بـر اس يـان و فـن ب 
گـروه كودكـان ران
  يو اجتماع تي

حس ،نژاد ياز فوالد
پادا يالل  ،يرجب به
،ياراندست، يانن ب

يز جمله مهارتها
پزش يان از دانشـجو    

ره آمـوزش خصوص
يپر ينگب در مورن

به بودندشده  فته
الملل ينواحد ب ي
يانگسال و م يسن 

يـقـال كـه از طر
شده يرفتهشته پذ

آموزش يمغز ي
ــا  10 دوم و  12ت

مشاب يمثال ها ي
سوال هر دو گ يك

گروه ا يان دانشجو
مم يانداد دانشجو
ض يانعداد دانشجو

تفـ يك يچد كه ه
يتمنديرضا يزانم
بـ ينشان دهنده  

نتا يباشدم دگيري
دا يتمنديرضا ي
گروه د يدر ارتقا 

يلها از مقطع تحص
ساندن معدل نمرات

بررس يثالثا برا شود
مورد شاهد با دو ا

با روش آمو يگري
  .باشد يم اجر

____________

  يستدر 

و يسخنور يارتها
ياربندورا در دست ي
يتترب ي،فرهنگ يك

مهنا  ،يد رادگودرذ
يبنص ،يفاضل يرزو م
و فن يسخنور يها
   بندور 

از يانفن ب :وهدف
ه خواسـته شـده

كه در طـول دو ي
 چالش ارائه مطلب

يرفروش پذ يندر ا
ياپتومتر يرشته
يانگينبا م يبهشت
سـ يقبلـ  يليتحص

رش ينبهداشت در ا
يروش طرح شبكه 
چهارشــنبه گــروه
يستاندارد شده حت

روز و  يكترم در
واقع شدند معدل

دوم بوده است تعد
نفر تع 4م گروه دو

نفر بو 4گروه دوم
م يشودمحسوب نم
ميباشدگروه دوم

يا يزانآموزش و م
موجب ارتقا يمغز
يروش آموزش ين

آنه يزمان يفاصله
و رس يباشدباالتر م
يشم يابيرزمثبت ا

به صورت م يگريد
يو د يآموزش سنت

مشترك در حال اج
___________

_ 
  1504: كد

ي: روش هاحيطه
: آموزش مهاعنوان

ياجتماع يادگيري
آموزش پزشك يسو

: محمدنويسندگان
آرز  ،يحسان اعالئ

: مهارتهها كليدواژه
ياجتماع يادگيري

و ينهمقاله: زم متن
وجـه ينما به بهتر

يپزشك ياندانشجو
بارها به ياريدست

 پزشكي

______

به دو  يا

طبـق   يمـ 
خود  يقسال

 يمواد درس
 ي آموزشـ  

باشـند   يـ 
وزش، هـر
خطـر عـدم
كه قبـل از
 يد از سـو

روز  يـاز ب ن 
به شـدت  
 مـاه سـال
ــوم ـگاه عل

از  يزمـان  ي
ضوع واحـد

آمـوزش   ت
ـه صـورت
وه تفـاوت

 دوهـم در
 ي شـبكه

 تـا كنـون
خـود   يـرا

 و ارتبـاط
بـا   يستدر

 يست بـرا
رشته  يانو

 يفاصـله  
 ي سراسـر

د
ر
ب
ت
ب
ر
چ
ا
ت
و
د
گ
گ
م
گ
آ
م
ا
ف
ب
م
د
آ
م
_
_
ك
ح
ع
ي
س
ن
ا
ك
ي
م
ا
د
د

پ علوم آموزش ري

___________

طرح شبكه ا يننو

  يتمنديرضا

علم يـات حتـرم ه 
و س يذات يها يي

دهند نظارت بر مو
محتـرم يـت هـا

سر فصل دروس مـ
آمـو يفيـت ك يقـا

بـا خط ياد آموزشـ  
واجه است مگر آنك

شـده باشـد يشما
فصل ها بر حسـب

يزآموزش ن يش ها
در مهـر م يانشـجو

دانشــ يتوانبخشــ
يتفاوت و فاصـله

موض يكش واحد
اندارد شـده تحـت

سـوال بـ يكوز و
نمرات دو گـرو ين

ه يفرجسته و ضع
و روش هـا طـرح
آموزش است كـه

الـزام بـر يـك وان
 و سـر فصـل هـا

ت اما يشودگرفته م
گزارش نشده اس ي

دانشجو يچشم برا
يانگينسال و م ي

كنكـور يق از طر

كشور همايش همين

____________

  يسر

آموزش با روش ن ي
 ياپتومتر يشته 

   ،ينم

ر ،ياپتومتر، وزش
مح يحاضـر اعضـا

ياز توانا يجموعه ا
يم يهر كالس ارا

و معاونـ يآموزشـ  
موارد در حد س ي

ارتق يبه تالش برا
آموزش و مـوا ي 

مو يليو افت تحص
آزم يعلم ي صورت

سر ف رد يل اساس
روش ييرو تغ يه ا

صه دو گروه از دانش
دانشــكده ت يومتر

متف يبا معدل سن 
روش يكمتفاوت با  

حد و مطالب اسـتا
رو يكترم در  يا 

يانگي واقع شدند م
بر يانعداد دانشجو

نداشتند مواد و ي
ده آش شناخته ش

بـه عنـو يادن يزش
رد كـردن مطلـب
ن مدرس به كار گ

يمركز آموزش يچ ه
چ يزيولوژيدرس ف

يسال با معدل سن
سال كه يقبل لي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

___________

1500  

تدر ي: روش هاطه
ييكارآ يسه: مقان

رش يانه از دانشجو
: شاهرخ راسندگان

آمو يي: كاراها دواژه
مقاله: در حـال ح ن

و مج يشخص ي به
را سر يلب آموزش

آيطرف گـروه هـا  
يشكده ها و در برخ

ب يازاحساس ن رغم
در نحوه ييريه تغ

و يانقبال دانشجو
حتما به يريكار گ

تحول يكبه  يازن ر
حرفه يعلم يعه

خالص يشودساس م
ــو 13 در گــروه اپت
يبهشت يدشه يك

بليق يليطع تحص
مدرس واح يكط

 گرفتند و در انتها
 زمان مورد آزمون

نداشت تع يدار ي
دار يه تفاوت معن

روش يكآموزش  ي
از مراكز آمو يليخ

س جهت استاندار
مطالب در ذهن يطق

روش تا كنون در
س دبار سر كال ن

س يورود يپتومتر
يلاز مقطع تحص ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

  
  
 

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
گروه
نويس
كليد
متن
تجرب
مطال
از ط
دانش
يرعل

گونه
استق
به ك

يگرد
جامع

حسا
393
پزشك
مقط

توسط
قرار

هم ز
يمعن

گروه
يمغز

در خ
مدرس
منطق

ينا
يناول
اپ ي

يزمان
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 ير كارگاه ها
آن  ينكـه بـر ا 

 يـن ركت در ا 
 ين توانمنـد  

 ينـگ  در مورن  
عـالوه بـر آن     

و  ياندانشـجو 
آنها و  زا يدسات
 يتوانمنـد  ش

بـه نحـو    يفـه 

________

 يرشته ا ين

 ،يشته ا

ـ  يكـرد رو  ينب
طـاهره   يني،د  
مهـران،   يـد ه 

و  يلوم پزشك
 ير و ارزشــها

و احكام  يه ا
ود به رشته و 

توجــه بــه  .ت
 يازهـاي از ن ي

مطالعـه در دو  
سـال   يرستار
انتخاب  يمار
 يآموزشـ  يوا

تار مسـلمان،  
نه در اسـالم،  

 يدر پرسـتار  
 يگـاه جا ـاران، 

در  يل اخالقـ  
ش و پاسـخ و   

ه بعد از شركت د
الوه شـتند كـه عـ     

شـر يبـرا  يا يـزه 
باعث بوجود آمـد 
ارائـه مطالـب يـ 

وارد شـده اسـت. ع
د يتوانمنـد  يـد د  

اس يتمندي با رضا
يشو افـزا  يمـار ن ب
يانجـام وظ  ينرحـ 
  . افتي يشفزا

___________

يب يكردرو :يتمعنو

رش ينب يكردرو ،ت

ر :يـت ـالم و معنو  
زهـرا عابـد :ندگان

طهـران، ناه يمـر 
دانشگاه عل ي مامائ
ارآثــ بيــينت :دمــه

از مقدسات حرفه ي
از بدو ور يانشجو

اســت يــد آنــان مف
يآموزشـ  ي محتوا

م ينا :روش كار .د
پر يانامل دانشجو

 كه به روش سرشم
ركت كردند. محتو

تپرس ويژگيهاي ،ار
و نمو يستهران شا
ياخالق يها سته

يمـاب يكـام شـرع  
و مسـائل يپرستار

و پرسـش يسـخنران 

كه ياراندست يابيز
، آنـان اظهـار داش
يوجـود آمـدن انگ  

همواره يد؛ل گرد
حتـ ياو  يهاسخنران

مو يگركالب ها و د
د كـه احسـاس جد
ز خودشان همراه

با همراها يارتباط 
در يخلق يفيتو ك

ا يارانگروه از دست
____________

  يدرس ي

بر اسالم و م يبتن
  ي

    عابديني

يتمعنو ،اسالم ،ير

بـر اسـ يمبتنـ  ي
يسندنو يش پرستار

احم يهد يدري،ح 
و يشكده پرستار

قــم مقد يدرمــان ي
يو آگاه يمارت از ب

دانش يزشو انگ يبغ
در يروحــ يبهاي
به عنوان ي اسالم

باشد يم يآموزش 
 است. نمونه ها شا

قم بودند ي پزشك
نشجو در طرح شر

يمااز ب يپرستار ي
در اسالم، پرستار 

يستار در اسالم، نبا
پرستاران، احك يرع

در پ يراقبت معنو
س يوهـوزش بـه شـ   

در ار:ها يافتهآمد.
انجام شد يانفن ب

آموزش ها باعث بو
ها به طور فعا دوره
در ارائه س يديجد
ژورنال كال ،يپورتهار

كردند يانب يدسات
نگاره مثبت آنان ا

يتوانمند يشفزا
و يعمل يدركارها
گ يندر ا يمعنادار

___________
_ 
  1507: كد

يزي: برنامه رحيطه
مب ي: پرستارعنوان

يدر آموزش پرستار
زهرا ع: نويسندگان

: پرستارها كليدواژه
  يپرستار

مقاله: پرستار متن
در آموزش يا رشته
يدهسع يقيان،صد
دانش يسيرئ يهمرض

يخــدمات بهداشــت
و مراقبت يپرستار
ترغ يبرا يپرستار

ياز آســ يشــگيريپ
و يمعنو يرزشها

ريكولومكو يلتكم
مرحله انجام شده
ول دانشگاه علوم

دا 35تعداد .شدند
يشامل ارزش معنو

يپرستار يخچهتار
واجب پرست يفوظا

احكام شر ي،سالم
در اسالم، مر يمارب

آمـ بـود.  پرستاري

 پزشكي

 يگـري د ي
 ينيسنگ ف

و  هـا يكـار
 ي خسـتگ 
 يتجربـه ا

ـر بنـدورا،
او  ييتوانـا
خـود   هـاي

ت او كـامالً
 يي،م توانـا
و  يانمنـد
 يـا آ " كـه

سخ مثبـت
دوره  يكم

ر هـر دوره
نگــاه فــرد
SELF E (

 يداســات ي
 رورته ضـ   
 يـك كـان:

و از  يارانت 
دوره  كيـ 
گـروه   يدت 

كـه در آن
 يلتشـك -2

 يعلم يئت
ـه كارگـاه
 كـارورزان

 يزمـان  ران
ون مگاكـد

كسب ه را
ا در دفعـه

 يدر طـ  ي
ن دارنـد را

 ياراندسـت 
 حـدود ده

از  يجــدد
به عمل  ن

آ
ف
آ
د
ج
ر
ا
ا
ا
د
م
_
_
ك
ح
ع
د
ن
ك
پ
م
ر
ص
م
خ
پ
پ
پ
ا
ت
م
ا
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ش
ت
و
ا
ب
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ياز هر توانمنـد  ش
يفتكل ينه باشد. ا

. نـدانم كـيشـود  م 
و يمختصر علم ي

ت يبـرا  يهمواد اول
. بـه نظـيگـردد م 

بـه احسـاس ت ـت
هـ يينسبت به توانا

اخت و احساسـات
احساس عدم آنر

توا يـن ا يشا افـزا
پرسش ك ينجو به ا

پاس "مهارت است
تا با شروع و انجام

و ارائـه در يخنور
ن ي بــر پارامترهــا

EFFICACY(يد

يتمنديــان و رضــا
بـردن بـه يو پ ي

كودك يارانر دسـت 
دسـت يرـان و سـا

1392 يلي تحصـ 
از اسـا يز و چند

آنـان گذاشـته ك ي
2زش داده شـود.

يه ياعضا ي،موزش
 قابل ذكر است كـ

هر سال و يارانست
يارشـود و دسـت   ي
كـه در آزمـو يـد ا
نمره الزمه يااح ير
مباحث مذكور را د

يي چهارم بـه تنهـا
كودكـان ينيره بال

و د يداز اسـات  ييـا
پس از يانفن ب ي
ــابيدوره ارز ن مج ي

ياراندست يسخنور

كشور همايش همين

يشب يتموفق يبرا
داشته ياجاحت يور

ش از آنان خواسـته
يكه با آمادگرا  نه
يبراحت يمكن يب
يادرجمع مه ينران

يـ فرد در هر موقع
كه فرد ن هايي يت
رفتـار و شـنا  نـد، 
است كه فرد د يي
. لـذاكنـد  يم يتح

 الاقل خود دانشج
و ارتقاء م يندوانم

ت يمذا ما برآن شد
و مهـارت سـخ ان 
اقــدام يــناثــر ا ي

SEو خودكارآمـد (
از خودشــ يشــانا 
يازسنجيمرحله ن -
در يو سـخنور  ن
در مورد خودشـ ن

سال ين در ابتدا
ك روانشناس مركز
ينمند كودكان برا

طور فشـرده آمـوز
آم ينمسئول يكار

:يانبه كارگاه فن
دس يبرا ي دوره ا

يبرگزار م يكباراه 
نما يروه كسب مـ 

ب درسنامه كشور
يدبا يدهآموزش د 

و در دفعه يدسات
و كارورزان كه دور

نهـ يـابي و ارز يج
يد ارائه كارگاه ها

ــ  ــ يناول ينو دوم
ر خصوص مهارت س

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

كه ب ي. چالششوند
به مهارت سخنو د

ت كه بدون آموزش
ينزم يندرا يمودگ
يشب قبل ترك يك

از سخنر وبي بنام ف
طف، تفكر و رفتار
يسته است. در موقع

كن يحاصل م ينان
هايي يتوت از موقع

فقدان صالح يا ت
كه يرت در موارد

تو ينا يشافزا مند
است. لذ يالزام هد

يـاكوتاه فن ب زشي
يبــه بررســ ياريــت
ELF IMAGEد(

يترضــا يان،وشــج
-1اجرا:  يمروشاز

يازش مهارت فن ب
ياراناز دست يسنج
درخصوص آنان يد

به كمك يه آموزش
مشتاق و توان يزش
بط يانفن ب هايرت
با جلب همك يسه ا

برنامه ينجهت تدو
نوزاد به صورت ء

هر سه ما زانرآمو
را از گر يسوز تدر

ندارد شده در كتاب
يارانه باشد. دست

 و سوم با حضور اس
كارآموزان و يل برا

نظرسنج-3 دهند. 
ورده كودكان در م
ــزار ــد از برگ ي بع

در يدو اسات يارانت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ش يم
يدشا

ست
ناآزم
يكش
تلخ
عواط
وابس
ياطم
متفا
يتامن

مهار
يازمن
يدهم

آموز
دســ
بخود
دانش
بپرد
آموز
نظرس
ياسات
كوتا
آموز
مهار
جلس
در ج

يااح
و كا
مجو
استا
كرده
دوم
سال
ارائه
گروه
روز
دست
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 يـاز بـه ن  يـاز ن
شـود.   يب مـ 

 يخدمات م ت
هـدف   يسـالم 

 يرزش معنـو  
 يپرسـتار  چـه 
واجـب   يفظـا   
 ي،اسـالم  ير 

در  يمـار ب گـاه 
 يدر پرسـتار  
شـد توسـط     
قـرار گرفـت.    

سـات متعـدد   
 ييـد و تا يسـ   

الصـه جهـت     
و  يه پرسـتار  

از  يآگاه يز ن
 يآگـاه  يـزان 

 ينت. همچنــ
 يـته آموزشـ  

 يكولومكور يل
 باشد.  ي

________

وش 

 يرالنساخ ،ي

  يديور ين ال

 يـروي ن يـت رب
 يسـالمت مـ   
 ينـان درمـان  

 عـدم كسـب   
درمـانزاد در   ي

 ييبه تنها دي
 يرا بدرســت ي

 يتمندانهش رضا

ن يآموزشـ  كولـوم 
محسوب يآموزش ت

يفيتك يندر تضم
اس يكـرد بـا رو  ير

شـامل ار يموزشـ 
يخچر مسلمان، تار

ونـه در اسـالم، وظ
در پرسـتا يخالقـ 

يگجا يمـاران، ب يع 
يمسائل اخالقو  

يـهطالعه متون ته
يمورد داور يتار

در جلس ي آموزشـ 
قـم مـورد بررس يك

صـورت كتابچـه خال
دانشـكده ـدالورود 

نمره ميانگين :يج
ـ يدره رسـ  يم ين. ب

داشــتدار وجــود  ي
: بسـيريگ يجه. نت

يتكم يبرا يمناسب
ياسالم يبر ارزشها

___________

روبه يديور ينال ه

ياكرم خزاع ،يخزاع

متقاطع، ينگكچر
با هدف تر يپزشك

 در طرح تحـول س
كاركن ينيبال ستگي

حوزه درمان است.
يو خطاهـا  هايست

يدور ينال يهت تعب
يكاركنــان درمــان 

اطع روش آموزش

يكات مهـم در كور 
يريتمد ي كه نوع
عامل د ينت مهمتر
پرستار يه آموزش

آم يمحتـوا  :ش كـار  
پرستار يژگيهايو 

و نمو يسـته ان شا 
اخ يه هـا يسـت  نبا 

تاران، احكام شـرع
يدر پرستار ينو
با مط يآموزش يها

روه معارف و پرست
 به عنوان محصول
دانشگاه علوم پزشك

به ص يسته آموزش
يـجد يپرسـتار  ن

اده قرار گرفت. نتا
بعد از دور 4/16ه 

يره اخــتالف معنــ
نشان داد. يشافزا 
تواند راهكار م يم
ب يمبتن يپرستار 

____________

  يستدر 

يهتعب ينيبال ستگي
 قاطع 

طاهره خ ،ير سلطان

ونوپانك يني،بال تگي
و هدف: آموزش پ 
بهداشت و درمان 

يساحراز شا ينكهه ا
ح برانگيزو بحث ي

م موجب بروز كاس
. مهارتودشيم ران
ــال يســتگيا ينيب

متقا ينگنوپانكچر

موضوعا ادغام يبرا
وجود دارد يسنج
موضوعات يبازنگر

بسته يباشد. طراح
مطالعه بـود. روش

،يماراز ب يستارپر
در اسالم، پرسـتارا
پرستار در اسـالم،

پرست يحكام شرع
سالم، مراقبت معن

ه يازبود. فهرست ن
صاحبنظران در گر

ابزار ييدمراحل تا
انتشارات د يشورا

بس ينا قرار گرفت.
يانآموزش دانشـجو 

مورد استفا ييماما
قبل از دوره به 3/7

قبــل و بعــد از دور
يلي،تحص يزشنگ

م ياسالم يپرستار
يو اجرا ريپرستا

___________
_ 
  1547: كد

ي: روش هاحيطه
يس: احراز شانوانع

متق ونوپانكچرينگ
: منصورنويسندگان
   ،رمضان زاده

يست: شاها كليدواژه
ينهمقاله: زم متن
يبانپشت يسته،شا

به يتباشد و با عنا
يجد هايز چالش

مهم ينتبحر الزم ا
يمارب يمور مراقبت

و در وهلــه اول شا
. ونكنديم يفتوص

 پزشكي

 يـل  و تحو
 يطـه در ح

 مشـاركت
ام انجـ  يفـ 

شـد و در  
و  يرسـتار

 يارشناسـ 
 ياننشـجو

ته شـد تـا
در مرحلـه
 در صورت

 يازهـاي ز ن
ن داد كـه

 يـت اولو ن
 50متـر از

صـد، ارزش
ر مسـلمان
ـد، احكـام

درصـد،   68
در  يخالقــ

 يـز نمـره ن 
 يـزان م ين

 يجـه ت. نت  
در  يوزشـ 

بر  يمبتن 
   ير

______

  ي

بـه عنـوان
 .باشـد  يم
بـه   يـران  ا

و آگـاه بـه
 يـد تاران با

باشند.  يو

ب
س
ب
ب
م
پ
د
پ
ا
ا
ب

ص
م
ش
ق
آ
م
3
ق
ا
پ
پ

_
_
ك
ح
ع
و
ن
ر
ك
م
ش
ب
ا
ت
ا
و
ت

پ علوم آموزش ري

 از دوره آمـوزش
د ياندانشـجو  يه 

ت. مرحلـه دوم بـا
دلفـ طـرح در قالب

يـه لعـه متـون ته   
دانشـكده پر يمـ 
حداقل مدرك كا ي

ـال در آمـوزش دا
فت. از آنان خواست
د .مشـخص كننـد

نمره دادند. 5تا  
از يـده و فهرسـت  

نشـان يدخش اسـات 
يندر اسالم و كمتر

 مـوارد توافـق كم
درص 4/81ر اسالم

پرستار يژگيهاي و
درصـ 2/71سـالم

1/8 يمـاران ب يرع
درصــد، مســائل اخ

ن يـانگين م يي،ـجو
ي. بيدد از دوره رس

دار وجـود داشـت ي
آمو يهـا  يـت  اولو
يپرستار :يدي كل

در آموزش پرستار
___________

ياسالم يكردبا رو

  يسالم

بـ يو اسـالم  يعنو
م يآموزش يكولومر

داده اند.در كشـور
رسـتاران معتقـد و

دارد. پرسـت يـتار
معنو يازهايطه با ن

كشور همايش همين

م شد قبـل و بعـد
و آگـا يليتحص ش

قـرار گرفـت يرس
نوان گروه خبره د

بـا مطال يآموزش ي
علم يـات ر اعضـا ه 
يكه دارا راپزشكي

قه باالتر از سه سـا
گرفقرار  يرد بررس

م ،ييد در صورت تا
1شده از  يينت تع
شـ ييـد موارد تا ،د

ها در بخ يافته :يج
د يمارب يگاهجا يش

 اسالم بوده است.
در يمارب يگاهد.جا
درصد، 8/74 يمار

رستار در اواجب پ
درصد، احكام شر 

د 2/66 يپرســتار
د. در بخـش دانشـ

بعد 4/16 دوره به 
يدوره اختالف معن

از يو اسـالم  يو
باشد. كلمات يم 

يرشته ا ينب كرد
____________

  يسر

يپرستار يآموزش
   ،ينيد

اس، يپرستار، يزش
مع يجه به ارزشها

كور يلتكم يازهاي
قرار د يد مورد تاك

پر يـت به ترب يازن 
در حرفه پرسـ يو

در رابط ياندانشجو

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

انجام يچه آموزش
يزشانگ يزانچه، م

شده مورد برر ياد ي
به عن يپرستار يد

يها ياز فهرست ن
ه متمركز با حضور

يرو دانشكده پ يي
و سابق يد پرستار

بوده اند مور يتار
را يضوعات آموزش

 آنان به موضوعات
درصد 50 يق باال

يشد. نتا يهته يزش
آموزش يتاولو ينر

در يپرستار خچه
صد از دور خارج شد

يماز ب يپرستار يو
و يفوظا صد،در 7
3/69پرستاران يع

در پ يبــت معنــو
درصـد 5/60يتار
قبل از 3/7از  يه
بل و بعد از دق يه

معنو ي: پرستاري
يپرستار يانشجو

يكرو :يتالم و معنو
___________

1510  

تدر ي: روش هاطه
بسته آ ي: طراحن

زهرا عابد : سندگان
: بسته آموزها دواژه

توج :مقدمه مقاله: ن
ياز ن يآموزش يتوا
آنرا ياريبس ينقق

ياسالم يتظ ماه
و معنو ذهبيئل م
و د يمارانب يخگو

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كتابچ
كتابچ

يها
ياسات
شد.
گروه
يماما
ارشد
پرست
موض
بعد

توافق
آموز

االترب
يختار

درص
معنو

4/2
شرع
مراقب
پرست
آگاه
آگاه

يرگ
دانش
اسال

___
_ 
:دك

حيط
عنوا
نويس
كليد
متن
محتو
محق

لحاظ
مسائ
پاسخ
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عليرضا آل  ،

DRE ،  

 درسـي و بـه      
وزشـي اسـت.   
مـودار ادراك    
ي باشـد. ايـن   

امر ت وي در 
ـين وضـعيت      
زشكي جهـت  
ايــن مطالعــه  
طور تصـادفي  
ي شـدند و بـا    

D  در مقيــاس
سـاتيد، ادراك       
ك دانشــجو از 
 نمـرات كـل   
سـاس تفسـير   
ن اسـت كـه    
 منفي است و 
 هـاي منفـي   

هـايي كـه    ـه 
شند. داده هـا  
 قـرار گرفـت.    

 2,6±22,8ني
 .ركت نمودنـد 

كده پزشـكي  
% 44ـه نظـر       

 جنبـه هـاي    
شـي نيازمنـد     
طـه يـادگيري     
دراك دانشجو 

 يآموزشـ  يوم 
 3±15ي خود 

يط آموزشـي     
ي باشد كه بـا  
سـتم آمـوزش     

،ي رئيس السادات 

EEMپرسشنامه  

ظـاهري از برنامـه
ده ها و برنامه آمو
رفتـاري اسـت و نم
عرصه يادگيري مي

و موفقيت يلي تحص
از ايـن مقالـه تعيـ
ش در دانشكده پز
د. روش كــار: در

جويان پزشكي به ط
ه گيـريجويي نمون
DREEMـتاندارد 

طـه يـادگيري، اس
جوآموزشــي، ادراك
قرار گرفتند دامنه

است. براس 5-1ن 
التر نشاندهنده ايـن

يش از جنبه هاي
آن است كه جنبه

طـمثبت اسـت. حي 
د به تعديل مي باش
 تجزيه و تحليـل
كي با ميانگين سن
در اين مطالعه شر

dre در مورد دانشك
 بـه طـوري كـه بـ
 آموزشي بـيش از
 كـه فضـاي آموزش
نشـجويان در حيط

، در حيطه اد6,55
عمـو يفضـا  يطـه 

ز شرايط اجتماعي
نشـجويان از محـي

مي 200 از 104د 
باشـد مبـين سيس

محمد علي ،فرج پور
   جر موسوي

 ،ي محيط آموزشي
 ن پزشكي 

يا اتمسـفر تظ :جو
ط حاكم بر دانشكد
ك تعيين كننده ر
پيرامون خود در ع
شجو، در پيشرفت
زايي دارد. هـدف ا
ضاي حاكم برآموز

ــالحات مــي باشــد
نفر از دانشج 104

شي شماره دانشج
ســوالي و اســ 50 

ـه اي در پـنج حيط
ي علمــي خــود، ج
خود مورد بررسي ق

انگين بينو مي 200
و باال 3,5ميانگين 

محيط آموزشي بي
نشان دهنده آ 2ز 

ش ازجنبه هاي مث
ب ميكنند نيازمند

مورد spss20فزار
دانشجوي پزشك 10

نفر مذكر د 24ث و 
eemي پرسشنامه 

بـود 21±104هد  
هاي منفي محيط

% عقيده دارند56
ميانگين امتيـاز دان

5±24اتيدحيطه اس
، در حي4±19خـود 

ه ادراك دانشجو ا
ارزيـابي دا :گيـري 

دانشگاه آزاد مشهد
مي ب 120 امتياز 

: آرزو فنويسندگان
ناصر سنج ،هاشمي
: ارزيابيها كليدواژه

ديدگاه دانشجويان
مقاله: مقدمه: متن

منزله روح و محيط
محيط يادگيري يك
دانشجو از محيط پ
درك و نگرش دانش
يادگيري تأثير بسز
موجود محيط و فض
برنامــه ريــزي اصــ

،مقطعي -توصيفي
و به روش قرعه كش
ــزار ســتفاده از اب
ليكرت پـنج گزينـ

دانشــجو از توانــايي
شرايط اجتماعي خ

0-0بين سشنامهپر
مولف پرسشنامه، م
جنبه هاي مثبت م

وكمتراز 2ميانگين
محيط آموزشي بيش

كسب3و  2ميانگين
با استفاده از نرم اف

04تعداد  :يافته ها
نفر مونث80شامل

كلي ميانگين امتياز
دانشگاه آزاد مشـه
دانشجويان جنبه ه
6مثبت آن است و 
تعديل مي باشد. م

در ح ،24,5±6,46
ز توانايي علمي خـ

در حيطه ،21,8±6
مي باشد. نتيجه گ
دانشكده پزشكي د

به اينكه زيرتوجه

 پزشكي

كالسي بـه
ـ   يجـاد ا ا ب

 يمـار ب ينل  
. مـوارد  ود

ف پزشكي
جـام ايـن

 يـك  روش
بـا نمونـه   
بري در دو
ـرح؛ الـزام
ل و فنـون

 يم آمـادگ  
 يـل دم تما

كنتـرل بـه
ليسـت  ـك

ام بـا سـه
 انجـام بـا

هـا را  ونـه
 يـان ـر مرب 

ن از توافـق
ق و ميـزان
 ن منحنـي

 دهـي  نمره
ز ورود بـه

هـاي  مـون
ي تجزيـه و
ام كـار تـا

 يحن صـح   
 يـوكتتر آنژ
«  25و » ن
صـورت   ن
 يـن در ا ي

______

دگيري

ن
ه
ك
د
م
م
م
د
د
ي
م
ب
ت
و
ا
ل
د
ش
پ
م
ج
م
م
م
ب
ي
ش
م
د
د
م
ت
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د
ت

پ علوم آموزش ري

ك-ر استفاده از هم
روش ينه اسـت.ا
بـر بـال ياندانشجو

شويم يمارانب دي
لبانه صاحبان حرف

اخالقـي انج شكلم
پـژوهش پـيش :كار
يليترم تحص 4ل

ي پيوسـته هوشـب
ورود بـه طـ يارمع   

ي در درس اصـول
خروج شامل عـدم

عـد يـا استرس و  
و گـروه كن يمارنما
. چـكردنديقدام م

كـدابود كـه هر  ت
توانـايي« نمـره)،

(نمره صفر) نمو» م
نفـ10آن توسـط  

آن ياييپا يينتع ي
مهـارت فـوق ينر

شـدنصـاف  يعني
گيري شد. بازه نزه
ها پـس از. دادهيد

مار توصـيفي و آزم
رگرسـيون خطـي
تعداد دفعات انجـا

بـاز كـردن«  11ه
آdead spaceدر

مختصــر مانــدرن
ينبود، بد داري معن

ينيبـه تبحـر بـال    ي

___________

حيط ياددهي و ياد

كشور همايش همين

دانشجو در يديور
ـ  مربوطـه يور مرب

و كاهش تراكم د ي
منديتخلوت و رضا

از شركت داوطل ي
ش وجود دارد كه م

د. روش كسازع مي
ي است كه در طول
نشجوي كارشناسي
ل انجـام گرديـد.م

خـط وريـدي ـراري 
خ يارظري بود و مع
يلام مهارت به دل

يروش استفاده از ب
اقد يمارانب يوكتترژ

گويه ريزمهارت 27
ن 3» (بـه تنهـايي

عدم توانايي انجام«
دادنـد و روايـي  ي  

يقرار گرفت و برا
تأييـد شـد. تمـر 8

هدف يتروه تا غا
ز مكرر انجام و اندا

گرد يينتع 81نا  
S  آمو با استفاده از

گيري مكـرر و رزه
ت يانگينم يسه مقا
شـماره يـه درگو ي
مشاهده خـون د« 

ــا ب يكشــ يــرونب
دو گروه ينب »تر

يداد دفعات كمتر

____________

  يرس

ويان پزشكي از مح
 مشهد 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

و ينال گام تعبيهبه
با حضو يمارنمان ب

يآموزش يدصت جد
حفظ خ يشب افزا

يپزشك يخي در تار
ي آموزش و پژوهش
ل اقدامات را مرتفع

سري زماني يخله
دانش 20هش شامل 

ه مداخله و كنتـرل
رقـمهـارت ب  گيري

نظ تاري به صورت
در انجا يو روان ي

 گروه مداخله به ر
آنژ يهل معمول تعب

7جش تبحر شامل 
توانايي انجام ب«نه
«نمره)، و  2» (ك
ارزيابي قـرار مـي د

د قييمورد تĤ يتار
r=./89گران  هده
آن در دو گر گيري
طوربه»بنر« گيري

0فوق از  يستك ل
SPSS 11,5افزار-

يل واريانس با انداز
ها: يل شد. يافته

ينيبه تبحر بال دن
«19 ،»ريوكتتآنژ ج

ــ« 20 داوم ورود بـت
يوكتتآنژ نمودنس

گروه مداخله با تعد
 .يدرس هاه

___________

1558  

در يزي: برنامه رطه
ارزيابي دانشجو: ن

شگاه آزاد اسالمي م

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بهگام
عنوا
فرص
سبب
زيادي
براي
قبيل
مداخ
پژوه
گروه
يادگ
پرست
يروح
بود.
روال
سنج
گزين

كمك
مورد
پرست
مشاه
يادگ
يادگ
چك
-نرم
تحلي
تحلي
يدرس
يجپك
«، 0
يكسف

كه گ
يهگو

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
دانش
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 5/24ســوال( 
ـ    يـع توز يند ب

، »ب«، »الـف 
)001/0 Р .(=

و  »ج«ينـه  گز
 يهـا  يافتـه .   

 يها ينهدر گز
و  الف(يكنار 

=p يجـه ). نت 
 يا ينـه ـد گز 

 يهـا  ينـه گز 
مناسب پاسـخ  

 يانه دانشـجو  
كنـد انتخـاب     
كـار مناسـب   

________

 اسالمي 
DREEM  در

زهــرا   ،ج پــور

  ، مامايي

سـت كـه بـر      
دانشـجويان از   

و ي در رفتـار       
ـي بـا هـدف    

مامـايي   جويان 
زش بـاليني و  

ايـن مطالعـه    
سالمي مشهد 
جام شد. نمونه 
جـام گرفـت.   

 50كه شـامل  
و از يادگيري، 

3523و در  »ج«ه
نشـان داد ير كـا 
« يهـا  ينه در گز

دار وجود دارد ين
در يحصـح  يهـا   
قـرار داشـت. »ـف 

د يحتن پاسخ صح
يها ينهاز گز شتر
001/0درصـد،   4

چنـ ير آزمون ها
ـ  يحصح ه يندر ب

نام يعتوز ينكهبه ا
ن اثر گذاشته و بـه
دس زدن كمـك ك

راهك يـك ه عنـوان  
 شود.  يم هاد

___________

مائي دانشگاه آزاد
Mي براساس مدل 

آرزو فــرج  ،يعشــر

درك دانشجويان 

يكـي از اركـاني اس
ي گـذارد. درك د
ـبت تـاثير بسـزايي
ن خصوص پژوهشـ

انشـجسه ادراك د
بل از ورود به آموز

:سـت. روش كـار   
انشگاه آزاد اسكي د

انج 1392در سال 
شماره دانشجويي انج

 DREEM بود ك
ادراك دانشجو :طه

ينــهدرصــد) گز 3
جذوربود. آزمون م 

سواالت يحخ صح
تفاوت معن يآمار ر

درصـد پاسـخ ه ن
الـ«ينـه در گز يحح

شان داد قرار گرفت
يشب يدار يور معن

2/0ـد در مقابـل
عه نشان داد كه د

ينهگز يعشگاه، توز
باشد با توجه ب يم
آزمون يفيتك يرو
با حـد يحصح ينهز

به يحصح يها نه
نهايشمشكل پ ين ا

____________

  يدرس ي

دگاه دانشجويان ما
رد محيط آموزشي

ع ياثنــ يــالمــه فر
   ي مشكات

 ،ي محيط آموزشي

محيط آموزشي ي :
ي آموزشي تاثير مي
ود بـه همـان نسـ
 آن ها دارد. در اين
ط آموزشي و مقايس
مي واحد مشهد قب
يني انجام شـده اس
 در دانشكده پزشك
دانشجوي مامايي د
صادفي بر حسب ش
طالعات پرسشنامه
يكرت در پنج حيط

6/2ســوال( 4683
»د«ينهدرصد) گز

محل پاسخ يفراوان
نظراز » د«و » ج«

يشترينكه ب يبنحو
پاسخ صح ينكمتر

نش ينمطالعه همچن
وسط(ب و ج) بطو

درصـ 8/59د) بود(
مطالع يج: نتايريگ

برگزار شده در دانش
مناسب نم ينحراف
تواند ر يم يحصح

در كشف پاسخ گز
ينمحل گز يتصادف

از يريجلوگ يبرا
___________

_ 
  1569: كد

يزي: برنامه رحيطه
: بررسي ديدعنوان

واحد مشهد در مو
  1392سال

: فاطمنويســندگان
مجتبي  ،مصطفويان
: ارزيابيها كليدواژه

DREEM  
:مقاله: مقدمه متن

كيفيت و اثربخشي
محيط آموزشي خو
پيشرفت تحصيلي

رزيابي كلي محيط
دانشگاه آزاد اسالم
مرحله آموزش بالي

مقطعي -توصيفي
نفر د 138بر روي

گيري به روش تص
بزار جمع آوري اط
سوال در مقياس لي

 پزشكي

در دانشگاه
در  يازنگر

بايستي در
ار گيـرد و
آمــوزش و

______

  يا ينهز

محل   ،يف

MCQ  در (
ن متـداول

 يكـي  .يرند
 يهـا  ينـه
 يهـا  ينـه

 يانحرافـ  ي
مطالعـه بـا

 ينـه گز ين
ـگاه علـوم
سـت. روش

 ينـه هار گز
بـه تعـداد

ــت  92 جه
ود از نظـر
 يـت. بـرا

 كمك نرم
ـون مـورد
وس علـوم

بـود. در   ي
بود  يا ينه

روس علوم
 ينيبـال  ي

ـوال چنـد
درصـد)   1
، در »ب« ه

3
د
ف
»
ب
ك
م
و
د
گ
ب
ا

ص
د
ت
ب

_
_
ك
ح
ع
و
س
ن
م
ك

M
م
ك
م
پ
ا
د
م
ت
ب
گ
ا
س

پ علوم آموزش ري

 مطالعات مشابه د
و بـا ييـر رورت تغ 

د لذا اين واقعيت ب
مسـوولين قـراظـر

وش هــاي نــوين آ

___________

چند گز يزمون ها
 الهام پور  ن

انحراف يها ينهگز  

Q(يا ينــهنــد گز

بـه عنـوان يـا سر دن
يرگ يستفاده قرار م

يگز يـه ته يا ينـه
ـ  يحـح     يگز يندر ب
ـ  يهـا  ينـه گز ينب

م يـن . ايردت پـذ
ـ  يحصح يسوال در ب
در دانشـ يا ينـه ز

انجام شده اسـ 13
چه يآزمون ها يه

ب يدروس تخصصـ  
ــ 2-93 يليم تحص
شده بو يلگاه تحو

قـرار گرفـ يبررسـ  
به ين مجذور كا

عنـوان آزمـ 214
د) مربـوط بـه درو

ـ   اليني بـه دروس ب
يسوال چند گز 14
مربوط به در يا نه

يوط به آزمـون هـا
سـ 14359ل بـر

7/5سوال( 2260
ينــهدرصــد) گز 2

كشور همايش همين

با يجنتا ين البته ا
دارد و ضـر يمخوان

طلبد يكشور را م 
 آموزشـي مـد نظ
شــجو محــوري و رو

  اجرا گردد.

____________

 جو 

در آز يحصح ينهگز
ينحس ،يانشكور ين
 ،يا ينهچند گز ي

چن ي: آزمــون هــا
سرتاسر يوزش عال

مورد اس ياننشجو
يچنـد گز  ين هـا 

گـرفتن پاسـخ صـ
ب يحپاسخ صح يعز

صور يو تصادف ن
رار گرفتن پاسخ ص

چنـد گز يون هـا  
93سال  در اهواز 

يكل يمقطع يفيص
عنـوان از د 214د 

ــالن  در  دوم يمس
دانشگ ينيمات ماش

مـورد ب يحصح نه
درصد و آزمون ي،ان

هـا: از يافتـه شد. 
درصـد 8/73نوان (

درصد) مربوط 26
4359 مشتمل بر

ينهسوال چند گز 7
ومرب يا ينهچند گز

زمـون هـا مشـتمل
در يحصح اسخ پ

1/27ســوال( 3893

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

كي سنتي است و
هم يعلوم پزشك ي

يم آموزش پزشك
هـاي برنامـه گري

تراتژي هــاي دانشـ
ابي در كوريكولوم

___________

1566  

دانشج يابي: ارزشطه
محل گ ي: بررسن

ي: عبدالحسسندگان
ي: آزمون هاها دواژه

  يحصح نه

مقالــه: مقدمــه: ن
شگاهها و مراكز آمو

دان يابيروش ارز ن
آزمون يها يشوار

موثر و قـرار گ يراف
باشد. توز يم يراف

يكسا يبطور نسب
محل قر يف بررس

در آزمـو يانحراف ي
شاپور يجند يك

مطالعه تو ين در ا
ترم به تعداد يانپا

ــه 143 ــوال، ك س
به مركز خدما يحح

ينگز رفتنل قرار گ
داده ها از فراوا يل
استفاده ش SPSSر
عنو 158تعداد  يس

2/6عنوان ( 56و 
آزمون ها ينموع ا
7557تعداد  ينز ا
سوال چ 6802و 

آز ين در مجموع ا
بودند. محل يا نه
3، در »الــف« نــه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پزشك
يها

نظام
بازنگ
اســت
ارزيا

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
نويس
كليد
ينگز

مــتن
دانش
ينتر

از دش
انحر
انحر

يدبا
هدف

يها
پزشك
كار:

پ يا
359
تصح
محل
يتحل
افزار

ررسب
يهپا

مجم
كه ا
يهپا

بود.
ينگز
ينگز
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شـناخته   يـك 
 يـه كل حليلـي، 

شــهر بصــورت 
 ايرسشـنامه  
 يت جمـع آور 

و  يــكموگراف
آزمــون  يونگ
پـژوهش بـا    ي

ورد تجزيـه و  
ـركت كننـده   

ــركت  يـن شـ
ــار   ـدگان اظه

بـود.   يكـاف  ه 
سـترس آنهـا   

 يمـون آسـك  
 يهسازماند ي
اسـتراحت را   
را  يستگاههاا 

 يهيسـه تـوج  
 يده را ناكـاف  

 يـف زمـون ط  
 يبـا %). تقر37

و ضـعف   ـوت 
%). 7/45هــد(

رغم  يري: عل
را بـه آزمـون   

آزمـون در   ن 
سب در جهـت  

و نظــر  يــتما
مهـم اسـت.    

سـب و دادن  
و  يت در رضـا 

________

 يانجو
بر اساس  ي

پزشـ دانشـجويان  
تح – يفيصـ ش تو

بوش يعلــوم پزشــك
. داده ها توسط پر
د تاييد قرار گرفت
ــود: مشخصــات د

درمــورد چگــو يان
ي). داده هـا يـه گو

مو SPSS ارنرم افز
شـ يدانشـجو  35
ــانگيند. م  ــن يـ سـ

ــ  از مشــاركت كنن
يسـتگاههـر ا  ـراي  

اس يشس سبب افزا
را ه آز ي نوشـتار 

يدند آزمون به خوب
يسـتگاه ا يگاهجا ن

يدمان% تعداد و چ
جلس يانز دانشـجو 

داده شـد يحاتضـ 
معتقد بـودن آز ن

2/7داد( يـش نمـ  
قـنقاط  يون آسك

ده ينشــان مــ يت
داشتند. نتيجه گير

ر يو نوشـتار  ينت  
يـنجـه بـه نقـش ا    

اقدامات مناس امج
جلــب حم يش بــرا

يب آزمون ضـرورت 
منا يـه ژوهش توج 
تواند يدانشجو م

___________

آموختگان و دانشج
يزير ضرورت برنامه

– يحركت ي روان

كار: در يك پژوهش
موز در دانشــگاه ع

قرار گرفتند يررس
آن مورد ياييي و پا

بخــش بــ 2شــامل
يانشــجونظــرات د

گ 16 دانشـجويان  
ن يلهو بوس  ،صيفي 
ـ  :يجت. نتـا    يناز ب

ــد4 ــرد بودنـ % مـ
ــود 5/22 %080.ب

ظر گرفته شـده بـ
د كه آزمون آسكس

و ي% آزمون سنت5
% معتقد بود1/77 

ياناز دانشجو يمي
%4/71%) 6/48ند(

ـ   % از60 يـتند. ول
دانستند و توض ينم
يانودانشج يتر%)ب6
را پوشـ يعملـ  يا 
كردند آزمو يانب ن

ســنت يز روش هــا
د يتز آزمون رضا

آزمـون سـن يانجو
بـا توج يدهند. ول 
انج يان،دانشجو يل

روش يــن بهبــود ا
به حد مطلوب دن
پـژ يهـا  يافته به 

قبل از امتحان به د
   . اشد موثر ب

____________

  يدرس ي

دانش آ يآگاه زان
(ض يسزنوز اريهاي

و يعاطف يشناخت
شده است. روش ك

كــارآم ياندانشــجو
مورد بر يسرشمار

خود ايفا كه روايي
شــد. پرسشــنامه ش
ــوط ن ســواالت مرب

( ينيبال يمهارتها
ستفاده از آمار توص
تحليل قرار گرفـت

7/45% زن و 3/54
ــدگان 5±68/0كنن

داشتند زمان در نظ
كردند يان% ب5/76

3/54شده است و 
دادند. يم يحترج

ين يباشده بود. تقر
دانستن يمناسب م

دانسـ يمـ  بمناس
آزمون را مناسب ن

8/65دانستند ( يم
از مهارتهـا يعيوس
ياناز دانشجو يمين

آزمــون را بهتــر از
% از2/41 ينهمچن
شجدان يشترب ينكه
يم يحترج يآسك
مهارت عمل يابيرز

رفــع كمبودهــا و
يدو رس ياندانشجو
با توجه ينهمچن

ق يطالعات ضرور
كاهش استرس او

___________
_ 
  1571: كد

يزي: برنامه رحيطه
يزم يسه: مقاعنوان
يمادرباره ب يپزشك

 پزشكي

ش و روابــط
. است 2-0

شـد و داده
T-Test  با

ـاري قـرار
 5/21±2ي

نشـجويان
15- 101 

قيده دارند
درصــد  23

جنبه هاي
داري بـين
ه در بـين
ـته اسـت.
وهش كـه

 موزشـي  آ
بايستي در
ين اسـاس

بخـش در  

______

آزمون 
1  

كـان مهـم
كند.  يريگ

عاد مختلف
شـجويان و
ت علمـي و
هد نشـان
 اطالعـات
و  مكمـل
 يي متنـوع  
 ينز بهتـر

 يهـا  ينـه

ش
ش
د
س
خ
ش
س
م
ا
ت

3
ك
د
5
ش
ت
ش
م
م
آ
م
و
ن
آ
ه
ا
آ
ا
ر
د
ه
ا
ك
_
_
ك
ح
ع
پ

پ علوم آموزش ري

 عمــومي آمــوزش
200رسشنامه بين

ل و جمـع آوري ش
tستفاده از آزمون

آمـجزيه و تحليـل
و با ميانگين سني
ين نمـره كلـي دا
0يــازدهي نمــره

درصد عق 1/76يج
9/3 مــي باشــد و

 آموزشي بيش از ج
ن تفـاوت معنـي د

DRE  حيطـه 5در
اليني وجود نداشـ
شـده در ايـن پـژو
ي در برنامـه هـاي
اد اسالمي است، ب
 قرار گرفته و بر اي
 و يـادگيري اثـر

 ه شود.

___________

يوردنحوه برگزار
1393در  يارآموز

 ده

  ينشجو پزشك

از ارك يكـي نـوان
دانشجو را اندازه گ

سنجش ابعا يبرا ي
ستگي باليني دانش
ف اعضـاي هيـأت

است. شوا يپزشك
جويان محـدود بـه
ش هـا و ابزارهـاي
با اهداف آموزشـي

ا يكيبعنوان  يني
يدر زم يف آموزش

كشور همايش همين

ــي خــود، فضــاي
امنه نمرات كل پر
ت بي نـام تكميـل

با اس SPSS 20زار 
مورد تج 5/0تر از 

نفر دانشجو 138د 
نمودنـد. ميـانگي ت

 طبــق معيــار امتي
ست. طبق اين نتايج

قــاءي نيازمنــد ارت
هاي منفي محيط

ـته انـد. همچنـين
EEMپرسشـنامه

روه باليني و غير با
 به امتياز كسـب ش
شتر از نكات منفـي
زشكي دانشگاه آزا
ضعف مورد توجه
اي نوين آموزشي
 اي اهتمام ورزيده

____________

 جو 

كارآموز در مو يانو
دوره كا ياندر پا ي
عاتكه تركزاد  ،انيم
دان ي،آزمون آسك 

بعن ينيبـال  يابيزش
د يو توانمندها ي
يابيمتفاوت ارزش 

ست. ارزشيابي شايس
شكل تـرين وظـايف

پ موزشنامه هاي آ
ل ارزيـابي دانشـج

هر چنـد كـه روش
و عملي متناسب ب

يبا ساختار ع ينيل
اهداف يقتحق يزان

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

انــايي علمــتيد، تو
ماعي مي باشد. دا

شنامه ها به صورت
ي آن توسط نرم افز
ح معني داري كمت

تعداد :ت. يافته ها
ين مطالعه شركت

اســت كــه ±114
گاه مثبت غالب اس
 فضــاي آموزشــي
شجويان بر جنبه ه

داشـ ت آن تاكيـد 
گين نمـره هـاي پ
شجويان مامايي گر

جهبا تو :جه گيري
ن نكات مثبت بيش
يي در دانشكده پز
مه آموزشي نقاط ض
جراي استراتژي ها
ت نيروهاي حرفه
___________

1570  

دانشج يابي: ارزشطه
: نظرات دانشجون

ينيبال يع مهارتها
: آزاده عازمسندگان

يابي،: ارزشها دواژه
ارز :مقاله: مقدمه ن

يستگيشا يدبا زش،
يفاده از روش ها

الزم استكرد كامال 
يي آنها يكي از مش

دهندگان برن-زش
هدكه بطور معمول

است ه يو نظر ي
وع ارزيابي باليني و
ود دارد. امتحان بال

يسنجش م ايش ه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

اســا
اجتم
پرسش
هاي
سطح
گرفت
در اي
23±

ديدگ
كــه
دانش

مثبت
ميانگ
دانش
نتيج
مبين
ماماي
برنام
به اج
تربيت
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

جامع
نويس
كليد
متن
آموز
استف
عملك
كارآ
آموز
ميده
يذهن
متنو
وجو
روش
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بـوده   ي ناكاف
 يآگـاه  يـزان 

رابطـه وجـود   
 ينكـه وجه به ا

مـان بيمــاران  
ر عهده دارند، 

 يهـا  يـزي  ر
 يالنغ التحصـ  

________

 يينشجو

 ييره دانشجو
سـعه آمـوزش    

بهتر از  گيري
 يـدا خود را پ 

طلبـد.   يرا مـ 
 يم يژهوجه و

آنـان   يبـرا  ي 
ـازد. مشـاوره    

اسـت امـا    يه 
 يشـود. ابتـدا  

 به دانشـكده  
 يكـه مشـاور  

اجعه ننمـوده  
 دانشجو را به 

 يرا مـ  يانيجو 
زمان محـدود  

و  ينو مسـئول 
ن گردانـد و از   

كنـد. از   يـره خ   
 يرگروه و مـد   

ـد و مختصـر      
ــارت مشــاوره 

مطالب هم ين هم
يبـا م  يان دانشجو

و تب كنكو ر يهار
تو با: يريگ يجهنت

م در مواجهـه و در    
عال تيم سالمت بر

برنامه يدنما يم ي
نجام شده از فـارغ

 . رد

___________

 واكسن مشاوره دان

   ي

 ت 

ارت واكسن مشاو
دفتـر توس يگـي ر 

يشگ مقدمه هدف پ
يجا يجسم يها

ر يخاصـ  يكارهـا 
تو يازمندستند كه ن

يـزيعدم برنامـه ر 
توانـد وارد سـ يمـ 

دانشـگاه يث جـد 
ش ينمـ  يـده د يري

را نيااحد دانشجو
است ك يشجو مدع

به آن مرا يينشجو
هاست و ينگران ن

. مسئوالن دانشـج
 موفق نبوده اند. ز

گروه و يرانبه مد 
روند را آسـان ين ا

ـان و زمـان را ذخ
اسـتاد مشـاورش،  

ـه آن رجـوع كننـ
كــ يرو طراحــ ــن

ود درباره آموزش
معدل ين داد كه ب

تب مالت، ه ريهاي
)p>0/05(يست ن

 نقـش عمــده اي
كي از رده هاي فع

يطرح ضرور ينا 
ان يها يازسنجي ن
يرصورت پذ الزم ي

____________

  يستدر 

كارت يابيرا و ارز

يگير يدخت نواب ن
كارت يي،ه دانشجو

كا يابياجرا و ارز ي
يدخـت نـواب   ينه 
زاهدان ييو ماما 
ه يبكه در آس ي ا
راهك يروان يها ب

هس يله گروه هدف
آنان و ع ي واگذار

را م يريجبران ناپذ
است كه بحث يسال
يو تحول چشمگ ن

از انتخاب و يگران
دانش يل طول تحص

است كه دان يمدع
ينا يلدل ياروييرو

كشاند. ين باالتر م
كردن دروس خود

ينبار مراجع ،رنتي
بودكه يطرح زبه
هـا را آسـ يريگ م
دانشجو با آمـوزش 

بود كه همـه بـ ي
يــگــردد. از ا يــت

وموج يآموزش ها
نشان يجست. نتا

يمارآنها در مورد ب
دار يدارد اما معن

پزشـكان عمـومي
سرپايي بهعنوان يك

يجو با توجه به نتا
بر اساس يآموزش

يجهت آموزش ها
___________

_ 
  1578: كد

ي: روش هاحيطه
اجر ي: طراحعنوان

  ييگروه ماما

ين: شهنويسندگان
: مشاورهها كليدواژه

يمقاله: طراح متن
شـه ييگروه مامـا

يدانشكده پرستار
درمان است گفته
يبنموده اما در آس

از جمل ياندانشجو
به خود رايباشند ز

ج يمشكالت روح
چند س ييدانشجو

اوندرآن تعامل، تع
و نگ يترم سرگردان

كشاند، اما در يم
و مشاور م يدهرا ند

تعارض  ينست. ا
و مسئوالن يرانمد
پاس ك در ينندكهب

ينترنتخاب واحد ا
يازمشاوره ن يدسات
يمتصم يصور رنظ

ينارتباط ب يطرف
يطرحواره ا يازمندن

يدر آن ث يــدادهارو

 پزشكي

 يماريهايب

و  يشـرفتها
 لها داشته،

 يالمت مـ    
ت و فاصـله
د دارد كـه
سـت. لـذا
بـه سـمت
ـي جهـت
تي جامعـه

 يتـدا ا يشـ   
ـه صـورت

كـه خـود   
 يـن روش ا

نفـر از   13
ند كـه بـه

 يآگـاه  ن
 يماريهــاي
ط محقـق

 وزارت ـاي
ـ  يـي ا آن ب
آن بـا   ايي

آورد شــد.
شخصـــات

 ئـم وم؛ عال
و قسـمت  

 spss بـه
هـا:   يافتـه
 ياننشــجو

زن  8/58
نمـره   گين

 ، بيماري8
صـد افـراد

آنهـا   يرس
شـتند كـه

آ
ا
آ
د
پ
س
و
آ
ج
_
_
ك
ح
ع
گ
ن
ك
م
گ
د
د
ن
د
ب
م
د
د
ت
م
ر
ا
م
ب
ا
ا
ن
ط
ن
ر

پ علوم آموزش ري

   ،زاده يم ابراه

ب، ياندانشجو ،گان

يش در كنـار تمـام پ     
سا ل ينت در طول ا

 طـرح تحـول سـال
 سـاخت و هسـت

وجود يپزشك وهگر
جامعه اس يها يازن

مار محـور بـودن بـ
امـه هـاي آموزشـ

 نيازهـاي بهداشـتي
ـر سرفصـل آموزش

در جامعـ يعشـا  ي
يردانجـام پـذ   هـا

د روش پژوهش: ر
31پژوهش  يندر ا

شـركت دادشـتن ي
يـزانم يـابي ارز يرا

ي نظــام مراقبــت ب
توسـط يسشـنامه ا

يماريهـاز ب ـگيري
يشد كـه روا  يراح

يـاـرار گرفـت و پا
ــرآ 0,82رونبــاخ ب

 قســـمت اول؛ مش
قـال، قسـمت سـو

يصو تشـخ  يكي
 سـپس اطالعـات

يقـرار گرفـت.    يل
پــژوهش دان يــنر ا

بودنـد. ين پزشـك 
بود. ميـانگ 16/6±
13/88 ±47/2الت

درص 87بـود.   11/
مل در سرفصل در

اذعـان داش يـز ـد ن 

كشور همايش همين

آزاده ،رمضان زاده 
دانش آموختگ ،يه

هـدف: كشـور مـا
ه در حوزه سالمت
واجه بوده كه در

مرتفع ي تا حدود
و عملكرد گ يشك

با يآموزش پزشك
زش پزشكي از بيم
مراه با طراحي برنا
 سـالمت و درك
ضرورت دارد در هـ

يماريهـايخصوص ب
يماريهب يناساس ا

 آموزش خواهد شد
باشد. د يم حليلي

يموختگان پزشـك 
تخـاب شـدند. بـر

ــا ،ان درارتبــاط ب
پرس ،)ينگـو، هـار

يشـو پ يريتل مـد 
طر يعفون ينخصص

قـ ييـد ص مـورد تا
كر يحاســبه آلفــا

قســـمت بـــود: 5
انتق ي دوم؛ راههـا

يم؛ عالئـم پـاراكلن   
بـود. يشگيريو پ
يا مورد تحل t يار

شــركت كننــده در
د دانش آموختگان

6/. 89يان دانشجو
تب ما يماريباره ب
111± 42/2هاري

بطور كام يماريهاب ن
درصـ 34آنها  ينب

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

 جامعه)  هاي

يرالنسا: خسندگان
آگاه يزانم :ها دواژه
   يس

مقاله: مقدمه و ه ن
كه يمات ارزند ه ا

مو يفراوان يچالشها
چالش ها را ينن ا
آموزش پز ينب ي

آ يخاطر ناهماهنگ
 است تمركز آموز
عه محور بودن هم
زه گيري و بهبـود

ض ينكت كند.بنابرا
خ الزم در يسنج

و آموزش ها برا رد
آ ييجر به كارا بهتر
تح – يفيهش توص
و دانش آم شجويان

انت يسرشـمار رت
ياــكان و دانشــجو

(تب مالت، كنيس
ساس كتابچه اصول
شت با كمك متخ

 همكاران متخصص
ــا و مح يلوتلعــه پ

شــنامه شـــامل  
قسـمت يك،گراف
قسمت چهـارم ني،

و يريم؛ درمان پذ
 شدو با آزمون آما

درصــد افــراد ش 5
درصد 3/44و  يك

معدل يانگيند. م
درب ياندانشجو يه
، ه2/13± 16/2و

اد داشتند كه اين
نشده است و از ب ن

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يازهن
نويس
كليد
زنوز
متن
خدم
با چا
توان

ياديز
به خ
الزم
جامع
انداز
حرك

يازن
يرپذ

منجر
پژوه

نشدا
صور
پزشــ
زنوز
براس
بهدا
نظر
مطال

پرسش
دموگ

ينيبال
پنجم
وارد

7/5
پزشك
بودند
آگاه
كنگو
اعتقا

يانب
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  يا ينهگز

ت كـه هـم در       
ري در زمينـه  
ين آزمون هـا  
قابــل حــدس  

آزمونهـاي   عو  
مت هاي زيـر  
يرنـده مسـأله   

گزينـه  -2ند. 
شنهادي است 
ــاي  ــه هـ ينـ
حيح است كـه  
ـخ درسـت را     

متغير  5تا  2 
حـدس كمتـر      
انحرافي، كـار  
تري يافته اند. 
ونهـاي عينـي    
ل، قضـاوت و    

. با استفاده 2 
هداف آموزش 

. امكـان  3ود.    
 عينـي كمتـر   

. 5ح هسـتند      
اگـر   - دهند 

 هاي متداول 
ص مشـكالت  
سـاختن آنهـا   
ينـه انحرافـي   
سـئوالها چنـد    
ميت طرح مي 
ص و غ) پيـدا    
ه اگـر گزينـه   
 پاسـخ هـاي     
 ريسـك مـي     
ـرادي كـه در   
 كارهـا نمـره      

چند گ يآزمونها ل
مـون عينـي اسـت
در سنجش يادگير

گيرد. ايه قرار مي 
اســيت كــم در مق
امه ها بهتـرين نـو
ينه اي شامل قسم

)، دربرگيStemل ( 
 را اندازه گيري كن
 از گزينه هاي پيش

ــد.  ــاب گزي-3كنـ
نه بجز گزينه صح
ي اسـت كـه پاسـ
هاي چند گزينه از
تر باشـد امكـان ح
يش از سه پاسخ ا
ه اي شهرت بيشتر

سـاير آزمو. از 1ي:    
توانـايي اسـتدالل ،

مي سنجد. اري ر
د تعداد زيادي از اه
نـدازه گيـري نمـو
ت به ساير سواالت

مـل قابـل تصـحيح
زمونها ترجيح مي
اهات و كج فهمي

اسبي براي تشخيص
. س1د گزينـه اي:  

توانند تعدادي گزي
. معلمان اغلـب س
ت جزئي و كم اهم

ي عينـي (مثـل ص
يادتري است بويژه

. زماني كـه بـه4 
شجويان كـه اهـل

افـ ب مـي كننـد و   
ـد نسـبت بـه آن

   يمني ا

M -يلو تحل يهتجز
M متـداولترين آزم

اي مختلف و هم د
صيلي مورد استفاده
تي ســئوالها، حسا
ت تصحيح پاسخنا
هر سئوال چند گز
صلي يا تنه سـئوال

بايد آن كه سئوال
) يكيKeyئوال (

ــد آن را   ــيـ انتخـ
Disتعدادي گزين (

 نمودن دانشجوياني
گزينه هاي سئواله
داد گزينه ها بيشـت
موال پيدا نمودن بي
مونهاي چهار گزينه
ي چنـد گزينـه اي
و عالوه بـر دانـش
ي مهم ديگر يادگير
ر يك زمان محدود
محتواي درس را ان
ورانه در آنها نسبت
ي و با عينيـت كام
يد آن را به ساير آ
ي با توجه به اشتبا
ناد، منبع بسيار م

ايب آزمونهاي چند
ت يمعلمان غالبا نم

2ا انتخاب كنند. 
د سنجش اطالعات
سه با ديگر آزمونهاي
ت مستلزم وقت زي
بهم ساخته شوند.
علق مي گيرد دانش
مره بهتري كسـب
 سئوالها خبره ترنـ

: بهزادنويسندگان
MCQ: ها كليدواژه

MCQمقالـه:   متن

سنجش توانايي ها
هاي گوناگون تحص
ز لحــاظ يكنــواخت
كوركورانه و سهولت
عيني مي باشند. ه

قسمت اص-1ست:
يا موضوعي است ك
صحيح يا پاسخ سئ
ــجو با ــه دانشـ كـ

stractersنحرافي(

نقش آنها منحرف
تعداد گنمي دانند.

هرچه تعد -ست.
معم چونست. اما

دشواري است، آزم
محاسن آزمونهـاي
نعطاف پذيرترند و
بسياري بازده هاي
ز آنها مي توان در
و بخش مهمي از م

زدن كوركوحدس
. به سادگي4ست.

و اساتي اندانشجوي
گزينه هاي انحرافي
فراگيران تهيه شود
فراگيران است. معا
دشوار است. زيرا م
خوب براي سئوالها
گزينه اي را در حد

. در مقايس3د. كنن
كردن گزينه درست

خيلي شبيه ب يها
غلط نمره منفي تع
باشند از سايرين نم
پاسخ دادن به اين

 پزشكي

و  يليحصـ  
منسـجم   ز

ردو بـدل  
 ييمامـا  ن

مـل آمـده
نـاقص در  

 ينا. بنـابر
گشت  ي م

در  يرااد. ز
 يـا را نمـ  

عقـب   يان
شـد   ينر ا
ـ  يقـو  ينب

 شـود كـه
دانشـجو (

 يلي،تحصـ   
و  يـل تحو

 يواحــدها
كـه در   وه

تعـداد   ي،ـ 
عـدل تـرم

نمـودار   -
ه آن. اگـر

صـدك   ـر
. يرنـد گ ي

و  يلتحصــ
و در  -ت)

از  يتمندي
هـا   ييمـا

 آمـوزش و
به  يهيوج

______

و  ه
 يلم

ن
ك
م
س
ه
ا
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ا
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ص
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ن
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مهـم تح يعبت وقا
يـزترم همـه چ  ي

يرگروهاور تـا مـد
يانهـا دانشـجو   جي

بعم 92-93سـال
يسال، ارتباط ها

را مشخص نمود ي
سرگردان يرگروهد

د يخود را نشان م
بهتر پرونده هـ يس

ي مشـكل دانشـجو
بر يشنهادرو پ ينا

قـ يم رابـط صـور
شود. يجادشجو ا

مشخصـات د -رت
رشـته و مقطـع ت

يخمهمـان و تـار  
ــ :1دول و يبررس

يرگرو آموزش و مد
/اختصاصـ يهده پا

شـده و معپاس ن ي
گردد. پشت كارت
 دانشجو نسبت بـه

يـو اگـر ز  ل،نرما ت
يصدك قرار م يال

عقــب افتــاده از ت
كارت1 يرگردد.(تصو

يكـارت و رضـا   بي
ده اشـكاالت راهنم

دفتـر توسـعه آ ير
و در جلسه تو يدد

___________

يهتجز يفزار آموزش
M عل تيادر اعضا ه

كشور همايش همين

تا با ثب يدرس ينول
يدر ابتدا يت منحن

از استاد مشا ينول
يازسـنجهـا ابتـدا ن   

زاهدان از س ييماما
س 4-5 ين طيسئول

يها موانع يو بررس
 استاد مشاور و مد

خ يشترشروع ترم ب
بررس يبرا يت مجال

اشتباه يها يريگ
ساخت. از ا يرمدت

د تا در شروع تـرم
گروه با دانش يرو مد

كـار يبـود. رو  ـر 
،يو نـام خـانوادگ   

يادانشكده  يشجو
جــد - اول و دوم)

آ راهنما، كارشناس
پاس شد ي واحدها

يداد و نام واحدها
گ ييدتĤ يبر به ترت

 نمودار استاندارد
يتمودارباشد وضع

باال يو درصد يزير
يدانشــجو يــزير

گ ي راهنما ثبت م
يـابو ارز ي طراحـ  

خـرد يشـكار سـاز
يكارت توسط مد ن

گرد يلو تكم يراح
   . يدگرد

____________

  يكن

نرم افز يت و اجرا
MCQ يا ينه گز

 همدان  

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

شجو به ذهن مسئو
بصورت يليد تحص

مسئو ينت شود و ب
د. مـواد و روش ه

و م يشكده پرستار
و مس يرگروهط مد

ت مشاوره دانشجو
آموزش، ينشجو ب

در ش يسرگردان ن
زمان بار مراجعات

گ يمد و بعضاً تصم
را بد يلده از تحص

شو يطراح يكارت
استاد مشاور و،زش

يـز ياتل خصوصـ 
ره دانشجو، نـام و

سال، دانش يمن يد
ــات ــا يد اس راهنم

شجوتوسط استاد ر
) تعدادستونرم (
تعد ي،عموم يدها

سه نفر ينتوسط ا
با رسم يليد تحص
نم يرو يليد تحص

برنامه ر يازمندد، ن
امــه ر: برن2ــدول

روط توسط استاد
موانـع، يـين تع ت

آش وفاده از كارت 
ينا -. يدخص گرد

در ابتدا طر رگروه
گ يگروه معرف يا

___________

1591  

: آموزش الكترونطه
و ساخت ي: طراحن
چند يآزمونها يل

يشگاه علوم پزشك

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

دانش
رشد
ثبت
گردد
دانش

توسط
جهت
دانش
ينو ا
ينا

دهد
افتاد
كه ك
آموز

شامل
شما
ورود
ــام ن
دانش

تر 8
واحد
كه ت
رشد
رشد
باشد

جــ -
مشر
يتنها

استف
مشخ
يرمد

اعضا
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
يتحل
دانش
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________

 يمند يترضا
شاپور  ي جند

  ندي

 يارانط دسـت  
بـر   يميسـتق 

 ير دهـه هـا   
و  يف پزشـك  

شـده   هجامعـ  
كن اسـت بـا   

 يهـا  يسـتم س   
 يهـا  يـزه  انگ  

ل و موفقيــت 
بـا آن رشـته    
 يهـا  يـزه انگ 

آنـان از   ينـد 
ز انجـام شـد.    

ي لـوم پزشـك  
 يشامل تمـام 

 يآموزشـ  يـا 
 يش سرشـمار  

ــنامه محقــق 
 ييروا يقدمات

 ها بـا آزمـون   
 SPSS-18ار   

%) مـرد و  52 
بودنـد.   ±8/34

به  يقه شخص
 يـت اولو ينتر 

ن اورژانـس و   
 يـت اولو ينـر 

 يســهـتند. مقا
به  يارانط دست
بـه   ياران دست

___________

ر يزانو م يپزشك 
شگاه علوم پزشكي

   ياطمه احمد

يتمنرضا، يپزشك 
توسـط يه تخصصـ     

مس يرانتخـاب تـاث    
گـذارد. د يمـ  ين

حـر ينشـاغل  ري
سـالمت ج يش افزا
ممك ياسيو س ياد

ت و درمـان در س
داشـته باشـد. ي 

ضــايت از تحصــيل
تبطـه حرفـه مـر   

يبا هـدف بررسـ  
من يترضـا  يـزان م

شاپور اهـواز يجند
طعي در دانشگاه عل

پژوهش ش يه آمار
هـ يمارستاندر ب 

ن نمونه و بـه روش
داده هــا، پرسشــ ي

مطالعه مق يك  در
داده يلو تحل يهز

ستفاده از نـرم افـزا
نفـر( 219تعـداد   

±9/4 يسـن  نگين

و عالق يش و آگاه
به عنوان بـاالت 3/4

نداشـتن ،سـر بـودن  
تـ يينه عنـوان پـا   
داشــت يته تخصصــ
توسط يته تخصص
نظرات ينهد كه ب

____________

 انشجو 

يارانب رشته دست
 آن رشته در دانش

فا  ،ياشكورن ينحس
ياراندست ،ب رشته

ـه: انتخـاب رشـته
يـناسـت و ا  يهم

و درمان يت بهداشت
يرپـذ  يتبر مسئول 

حفظ و يبرا يشت
اقتصا ي،اجتماع ي،

كـار بهداشـت ـروي 
يـاتينقـش ح  يشت

ــاث ــر رض يرضــمن ت ب
ند زمينه تعهد بـوا

 كند. اين مطالعه ب
يو م يپزشك يارانت

ج ياه علوم پزشك
هش توصيفي مقط
ز انجام شد. جامعه

يلشاغل به تحص 
 بودند كه به عنوان
يند. ابــزار گــردآور

سوال كه 24ل بر 
شد. تجز ييدو تا ي

با اس ي مجذور كا
ياردست 430ا: از 

يانگ%) متاهل با م7
بهتر، باالبردن دانش

36و  39/4، 45/4 
دردسـ يو ب يراحت

بـه 50/2، 23/2 ن
 در انتخــاب رشــت
ثر در انتخاب رشت

ده يستقل نشان م

___________
_ 
  1598: كد

د يابي: ارزشحيطه
: علل انتخابعنوان

در يلآنان از تحص
 هواز

: عبدالحنويسندگان
: انتخابها كليدواژه

مقالـه: مقدمـ متن
موضوع مه يپزشك

كار مراقبت يروين
ياديز يدتاك يرخ

بهداش يمراقبت ها
يست. عوامل فرد

يـن يـزه بر انگ يرتاث
بهداش يمراقبت ها

نتخــاب رشــته ض
مي تو يان،دانشجو

تحصيلي را فراهم
نتخاب رشته دست

در دانشگا يلتحص
روش كار: اين پژوه

شاپور اهواز يجند
يپزشك ياراندست

نفر 430به تعداد
وارد مطالعــه شــدن
ساخته بود مشتمل

يآن بررس ياييو پا
مستقل و يت يها

ها يافتهنجام شد.
5نفر(  310تعداد

ب كارانجام  توانايي
يانگينبا م يبترت
و ر ير؛تاث يشترينب

يانگينسترس با م
را يرتــاث ينكمتــر

عوامل مو يانگينم
مس tكمك آزمون 

 پزشكي

مولي قادر
گــرا (غيــر
ب صـحيح
ـي شـوند.
ك موضـوع
يك مسئله
هـاي يـك
. هـدف از
يزان دقـت
ط قـوت و
ن ميشـود

سـوالهاي  
ديـد نظـر
دي اقـدام
ك آزمـون
 نفر گزينه

نفر  ي چند

______

 ستاران

   ،يرا نعام

  يكار

در شـرايط
ده از روش

 يريت مــد
ـ    ينبطـه ب

روش كـار:
ند، كـه بـا
تـي شـهر

 ياقو اشـت 
 يهمبسـتگ 

 يـق تحق ج
 يد رهبـر

مالحظه  ي،
ف، جـذب)

_
_
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معم اگيرانش از فر
 ونظرگاههــاي واگ
 كه تنها يك جواب
د دچار اشتباه نمـ
ر سئوال بايـد يـك
ي كند. بيشتر از ي
نيد. همه گزينـه ه

اشـندي مربـوط ب  
 سوالها و تعين ميز

نقـاط ،آزمـون هاي
ـوالهاي آن تعيـين
، اجراي هر آزمون

ج حاصـل بـه تجد
سـتفاده هـاي بعـد
يـل سـوالهاي يـك
 به هر سوال چند

گزينه هاي انحرافي

___________

كاري در پرس ياقت
عبدالزهر  ،ش زارع

ك ياقاشت  ، يرستار
بري و مـديريت د
 الزم است. استفاد

در حــوزه يتحــول
راب يـين منظـور تع 

. ريـد گرد انجـام  ي
باشـند يرستاران م

بيمارستانهاي دولت
يچندعامل يهبر

هم يبضـر  ي آمار
يجهـا: نتـا   يافتـه د.
ـ  يدار ي ابعـاد ينب

يعقالن يختگيرانگ
وقـف يرومنـدي، (ن 

كشور همايش همين

 فراگيران قوي بيش
الت، پيچيــدگيها
هستند. اما از انجا

 اين تيزبيني، خود
هر چند گزينه اي:

زشي را اندازه گيري
يك سئوال نگنجان

 به موضوع واحـدي
ن وارسي تك تك

ت در تحليل سواله
 كيفيـت همـه سـ

پس از ، مدرسان
تفاده از نتـايجبا اس

يت سوالها براي اس
د نيـاز بـراي تحلي
 آزمون شوندگان

هر يك از گ ،ه اند
  . است

____________

  يبر

با اشت يبري تحول
كوروش ،يمسادات حك

پر يتيرمد  ، يحول
رهب يهاي سنت يوه

زي فاقد اثربخشي
ماننــد رهبــري ت د

مطالعه به م ينت. ا
يكـار  ياقبا اشـت  

نفر از پر 240مل 
ازب يطبقه ا يصادف

سبك ره ينامه ها
د. داده ها با روش

شـدند يلو تحل ه
يط مثبـت و معنـ    

بر ي،الهام يزشنگ
بـه كار( ياقاشـت  ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

.5ري مي گيرند. 
 پيــداكردن اشــكاال
ولي) در سئوالها ه

بعلت سئوال است،
د تهيه سئوالها چن

آموز هدف و يك 
 يك مطلب را در ي
ل بايد متجانس و

يل سوالهاي آزمون
رسايي هاي آنهاست
ف يـك آزمـون و
راين الزم است كه
را تحليل كنند و ب
زمون و بهبود كيفي

مـورد تند. اطالعا
خهايي هستند كه
ست را انتخاب كرد
ه خود جلب كرده

___________

1596  

و رهبر يريت: مدطه
رهب  : رابطه بين ن

: اشرف السسندگان
تح ي: رهبرها دواژه

مقاله: مقدمه: شي ن
حول و پوياي امروز

يــدجد يرهبــر ي
است يضرور يتار

يحولت يك رهبر
شا يقتحق ينه ها

تص يريش نمونه گ
ز انتخاب و پرسشن

كردند يلرا تكم ي
يهتجز انهه و چندگ

ن دادند كـه روابـط
ان ي،(نفوذ آرمانيل
يهـا  يطه) با حي
0 /=p.( 

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بهتر
ــه ب

معمو
در س
قواعد
مهم
و يا

سؤال
تحلي
و نار
ضعف
بنابر
آن ر
درآز
نماين
پاسخ
درس
را به
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
نويس
كليد
متن
متحو
يهــا

پرست
سبك
نمونه
روش
اهواز
يكار

ساده
نشان
تحول
يفرد
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 ي ازمـون هـا    
در تمـام   يار

نمونه ها مـرد  
در  يل همـدل   
 يندر ا.ه است

ــز ــبه  ي محاس
SD10,53 و :(
ــا   ن ــراه ب هم

و  يـل همـدل     
 يسـن  يوه ها

كـه   يكسـان  
 يرا نشـان مـ  

بـه طـور    يدل 
 يـن ا :يـري گ 

در  ،يل تحصـ 
 يمـوزش هـا     

باعـث   يفـه ا 
  .شود

________

 ي،مذهب
ه علوم 

 ينيش ب

گسترش منابع 
شـود،   ين مـ  

نظـام   يشرفت
ـ     ين متقابـل ب
 ياندردانشـجو 

در دانشـگاه   ي 
بـه   يـري ـه گ 

ــه پرسشــنامه 
و بـا   آوري مـع 

ــر   يبقل و ض
 يها داده يلحل

انجـام شـد. و 21
د يشد.سطح معنـ 

درصد ن 38,4 :يج
نمـره كـل يـانگين 

 در زنان باالتر بوده
ــه ح ــهدر س ين يط

D±( 51,25 :ــتن  

ــتادن) و ا7,02 يس
شـد كـه نمـره كـ

گرو ينذاشتن در ب
0/0=p.(  ينهمچنـ
ر يبـاالتر  يهمدل 

همـد يليتحصـ  ي
00/0=p.( يجـه تن
اول يادر ساله ،ن

جهـه زودتـر بـا ام
حرف يـت كفا يبـرا 
ش يم يپزشك يان

___________

اعتقادات م ينبل ب
دانشگاه ياندانشجو

خوش ،ياجتماع ت

داري و گ ه دينحي
در آنـان ينيخوش ب
يارتقا و پ يجهدرنت

ارتباطـات يـين ع 
د ينـي ب وخـوش  ي

يلـيتحل-يفيتوصـ 
انجام شد. نمونـ 1

بــا اســتفاده از ســ
يني،جمـو خوش ب 

ــون  ــتق t آزم مس
ها: تح يافتهشدند. 

1ن ورژ spssافزار 
c، t tests انجام ش

رنظر گرفته شد نتا
يم. هـا زن بودنـد  

±SD15,34كه (
ــدل ن ــره هم د ينم

ــرام گذاشـ ـره احت
SD±( 43,52 :نه 

SD2,79(،   باش يمـ
سوزانه و احترام گذ

000(داشـت  يمار
اشتندشته شان د

يسـالها  يشبا افزا 
0( يافـت  يش مـ  

در زنان يكه همدل
موا.باشـد  يم شتر

ب يكولومرفتن كور
در دانشجو يهمدل

____________

  يستدر 

ارتباطات متقا يس
در د ينيو خوش ب

  1393ر سال 

   يناقيغ

يتحما ،دات مذهب
  يشك

وهدف: تقويت روح
خ يشن باعث افزا

 بهبود عملكرد و
. هـدف تعشـود  يـ  

ياجتمـاع  ،حمايت
مطالعه ت ين: ايس

393تان در سال 
دانشــجو ب266 يو

ياجتماع حمايت
ــيو فراوا گين و ن

ش يلها تحل داده ن

ها توسط نرم  داده
chi-square يمار

در 0,05 ازمون ه
درصد نمونه 65و

±(103,67ها  نمونه

ــه م ــانگينمطالع ي
ــد.م ــ يانگينش نم

ــوزان ــت دلس مراقب
D±(8,87 :يمارانب

مراقبت دلس يطهح
دار ام يتفاوت معن

به رش ياديعالقه ز
)p=008/0(دادند
كـاهش يدار يمعن

مطالعه نشان داد ك
يشتر ب يينپا ينسن
و در نظر گر ينيبال

ه يشكمك به افزا
___________

_ 
  1613: كد

ي: روش هاحيطه
بررس  :وان: عنعنوان
و ياجتماع يتحما
گلستان در يپزشك

: اكرم غنويسندگان
اعتقاد : ها كليدواژه

دانشجو، علوم پزشك
و يهمقاله: زمن متن

حمايتي دانشجويان
امر موجب ينكه ا

كشـور مـ يآموزش
ي،عتقادات مـذهب 

. روش بررباشد يم
گلست يعلوم پزشك

روش آســان بــر رو
ينداري،حسنجش د

ــتفاده از م ــانگس ي
يرسونپ يهمبستگ

 پزشكي

مـوارد   يـ    
 ي،راحتــ ل
 يبـاالتر  ت

 ياراندسـت 
 يبـرا  يلـ     
 يشـتري ب 

اب رشـته
 يبـاالتر  ت
 يترضـا  ي

ه از رشـته
 يـك ه تفك 
 يجـه ت. نت 

و  يشخصـ    
ب تخصـص

 يـت در اولو
ه تصـميم
ير عوامـل
يـن يافتـه
راي دسـت
يـزه هـاي

 ثرمـؤ  يشك
قيق بيشتر

______

مقطع

ي

كتورهـا در
و پزشـك  

در  يدلهمـ 
رت گرفت

 624 روي
ويان تمـام

 يزانـال  .نـد

د
ا
ا
و
ن
م
ش
م
ب
ح
ت
ع
د
م
م
س
ب
ك
_
_
ك
ح
ع
ح
پ
ن
ك
د
م
ح
ك
آ
ا
م
ع
ر
س
ا
ه

پ علوم آموزش ري

 سـكونت در برخـ
يــلاز قب ي عــوامل

يـتزن از اهم ران
د يبـرا  يه شخصـ 

كـان ادامـه تحصـ
يـتمتاهـل اهم  ن

در انتخـامـد بـاال
يـتاولو يبـوم  ران

يليز رشـته تحصـ  
عـالم داشـتند كـه

بـه ياراندست يتضا
نداشـت يدار يعنـ  

ـار بهتـر، عالقـه ش
 مـوثر در انتخـاب

و درآمد باال د يع
دهنده اين است كه
 از آنكه تحت تـاثي
 وابسـته اسـت؛ اي
هش مي توانـد بـر
سايي عاليـق و انگي

پزش يارانيلي دست
ضوعاتي براي تحق

___________

در م يپزشك يانجو
 جفرسون  يلمد

پرسشنامه همدلي

غاك يناز مهمتـر  ي
يمـار هـر دو ب  يا

به نمره هم يابيست
صور ينبال يانشجو
كه بـر يمقطع ي

دانشـجو .ـام شـد
كردن يـل ن را تكم 

كشور همايش همين

تاهـل و محـل ت
وجــود دارد. يــار

ياردست ايسترس بر
كه عالقه يدر حال

داشـته اسـت. امك 
يارانبا دست يسهقا
و درآم ياجتمـاع  ت 

ياربا دست يسهر مقا
%) از7/66نفـر(  28

%) اعـ3/33نفـر (  1
رض يزانندارند. م 
تفـاوت مع تاهـل  ت

انجام كـ يي و توانا
عوامـل ينـم تـر   

اجتما يتند. موقع
امر نشا ند ينند. ا

بيشتر رشتهخاب 
يات و عاليق آنهـا
فته هاي اين پژوه
 و درمان در شناس

حصيلك به هدايت ت
ران اين حيطه موض

____________

  يسر

در دانشجو يهمدل 
س پرسشنامه همد

   ينيه

 ،يپزشك يدانشجو

يكي يهمدل :هدف
كـه بـر .اسـت  ـار 

مطالعه با هدف د 
طع دانشگاه و دانش

يفيمطالعه توص ين
انجـ 1393 سـال  
جفرسـون ي همـدل  

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يتجنس، وضع يك
دار آمــ يوت معنــ

شتن اورژانس و است
وردار بوده است. د

يبـاالتر  يـت  اهم
مجرد در مق يارانت

يـتته است. موقع
در يربوميغ يارانت

84ته اسـت.تعداد  
142تند و تعـداد  

يتخود رضا يليص
يت، جنس و وضع

دانش يش: افزاي
ك به مـردم از مهـ

بودن يپزشك يارانت
قرار داشتن يبعد ي

ي داوطلبان به انتخ
جي باشد به روحي
دواركننده است. ياف
كاران امر بهداشت
ه تحصيل و كمك
د و براي پژوهشگر

 هم آورد. 

___________

1608  

تدر ي: روش هاطه
يزانم يسه: مقان
بر اسا ينيو بال ير

: نجمه شاهسندگان
د  ،ي: همدلها دواژه
 رسون

مقاله: مقدمه و ه ن
يمـط پزشك بـا ب 

ينباشدا يدمند م
مقط ياندو دانشجو

يدر ا : و روش كار
در يپزشك يشجو

طع ها پرسشـنامه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يتفك
تفــاو

اشند
برخو
مرد
دست
داشت
دست
داشت
داشت
تحص
سن،

يريگ
كمك
دست
يها
يريگ

خارج
اميد
اندكا
ادامه
باشد
فراهم
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
تئور
نويس
كليد
جفر
متن
ارتبا
سود
هر د
مواد
دانش
مقط
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بـر   يا: مـرور  
رضه خـدمات  

 يشـگيري  و پ
ـته اسـت امـا       

 ينكامـل تـام     
باعـث   يـدود   

مـان و دور  در   
و  ينيبـال  يـا 

 ينكـه جه بـه ا 
 يبزرگـ  ييرتغ

ـات نشـان از     
شـتن بخـش     

از  يبخشـ  كـه 
ـات جامعــه و 

 يسـت با ي مـ  
 ياساسـ  يهـا  

________

  يانشجو

Keywords:
Methods,  L
Backgroun
for learning
to compare
lecture met
Bushehr U
a quasi-ex
method،   39

course div
groups. A
interventio
workshop. 
interventio
concept m

At the end

two group
analyzed 

Wicoxon m
The mean s

هـا يافتـه  گرفت. 
چند طرح ادغام عر

در حوزه درمان ي
ص گذشـته را داشـت
معـه را بـه طـور ك

فـوق تـا حـ كـرد 
 نگـاه صـرف بـه د

هـ يطگـان در محـ  
: با توجيريگ يجهت
به عنوان اقدام و ت 

ـته اسـت و مطالعـ
حـال فاصـله داش ن

ينكبـا توجـه بـه ا    
ــ ـت و رفــع مطالب
حـوزه ينا يانتول

و رفع موانع گـام ه

___________

ثر در اموزش دانش

  Concept Map
Lecture,  Studen

nd:Concept map
g has been do
e the effectiven
thods on cogn
niversity of M

xperimental stu
9 students in “p

vided into tw
After perform
n group prec
Then, the top
n and contro
apping and le

d of semester,  
ps was evaluat

by Chi-Squa

methods and S
score of pre- te

IranM،Sid انجام
خص ساخت هر چ

يخوب يدستاوردها 
رفـع نـواقص يود
و مطالبات جام زها

يكمشـخص شـد رو  
را از جمله يموزش

دانش آموختگـ يصل
داشته است. نت يپ
تو نظام سالم ي

داشـ يـادي ـرات ز 
ينر عـ و د يداشـت 
باشـد و ب يلوب م

يفيــغــام ارتقــاء ك
باشد مت ميسالمت 

و ييبت به شناسا

____________

  يستدر 

روش موث يك  يم
   يرزايين م

p, Learning, Ed
nts  
pping as a faci
cumented. Thi

ness of concep
nitive learning 

Medical Science
udy with pre- 
pathophysiolog

wo intervention
ming pre-test, 
cipitated in a 
pic of “ cardiac
ol groups wa
cture methods

cognitive lear

ted by post t
are,  Mann W

SPSS 17  soft
est in both grou

IranDoc،Medex

متون مربوطه مشخ
يآموزش پزشكو

و تاحدو يماريهاز ب
يازنتوانسته است ن

م ين. همچنـ يدنما
بخش آم يتينارضا

شدن از رسالت اص
را در پ يمارستانيب

يدغام نظام آموزش
ثمـ يدر سطح ملـ 

بخش بهد يتموفق
درمان تا وضع مطل

ادغ يهــداف اصــل
نظام س ييپاسخگو

نسب يعترهر چه سر
 بردارند.

___________
_ 
  1619: كد

ي: روش هاحيطه
: نقشه مفهومعنوان

: كامراننويسندگان
ducational 

ilitator strategy
is study aimed

pt mapping and
on students in

es. Methods: In
and post-test

gy of disease “

n and control
students of

concept map
c diseases “ in
as studied by
s،  respectively.

rning levels of

est. Data was
Whitney and

ware. Results:
ups showed no

 پزشكي

% بـا  5ري
ـژوهش از

و  يمـذهب  
ه مثبـت و

ـ  يـتگ   ينب
ن دهنــده

حاصـل   ـه
بـا خـوش
ه مثبـت و

نشـان   يون
رابطـه را   ن

سـتان دارا
 رسـد  ير م
 يــزانم ي،

اعتقـادات  
 ياجتمـاع 

______

در  يش

  محور

 1988ــال
س از پـ  ي

حركـت بـه
ـات مـردم
ضـر ضـمن

مراكـز   ـق
بـه عنـوان

چـالش   ي
پـس   يشـ 
 يـن : ايسـ 

ـان گسـتر
جامعـه   يك

 يهـا  گـاه
PubMed 

،
م
و
ا
ن
ن
ن
ش
ب
ا
د
م
د
ا
پ
ه
ب

_
_
ك
ح
ع
ن

y 
d 
d 
n 
n 
t 
“ 

l 
f 
p 
n 
y 
. 

f 

s 
d 

: 
o 

پ علوم آموزش ري

گيـر  خطاي اندازه
سـواالت پـ يـه كل 

اعتقـادات م ينه ب
ابطـهر ينيخوش ب

همبسـت يبضـر  ـه
Rباشــد، نشــان يمــ

يجـنت يـن و ا سـت
ب ياجتماع يتحما

گلستان رابطـه يك
يوآزمـون رگرسـ   ج

532/0=β يشترينب
گلس يعلـوم پزشـك   

نظر آمده به بدست
ياجتمــاع يــتحما

ين.همچنيابـد  يـ 
يـت سبت به حما

___________

مات با نظام آموزش

جامعه م ،ادغام ي،ك
در ســ ينبــرگاد 

يمان بهداشت جهان
ظـام سـالمت و ح
هداشت بـه مطالبـ

ات حاضيبه مقتضـ 
يــدمات طـرح تلف  

بـ يدانشگاه و يك
يمطالعه به بررس ن

المت با نظام آموزش
پردازد. روش بررس
فاده از شبكه جهـا
يو آمـوزش، پزشـك    

يگدر پا يالديمـ  2
ProQues، Eric،d

كشور همايش همين

% و95ح اطمينان
d  يسطح معنـادار

كه دهد ي، نشان م
و خ ياجتماع يتما

ينكـه با توجه بـه ا
ــر  R= 783/0 براب

ـ   يرهاسمتغ يناال ب
و ح يتقادات مذهب

انشگاه علوم پزشك
يجنتـا  ينهمچنـ ». 
2بتا  يببا ضر يب

دانشـگاه ع يانجو 
ب يجنتا : باتوجه بهي

و ح يــادات مــذهب
مـ يشافـزا  يانجو 

را نس يشتريب بيني
 

____________

  يبر

غام نظام ارائه خدم
  يه مرور

   ،يسن كشاورز

مت، آموزش پزشك
يــه پــس از اعالم

متعدد سازم يها 
نظ يكردو رو يفعر

بخش سالمت و به
داشت تا با توجه به

علم و عرضه خـ د
ت با آموزش پزشك

ين. هدف: ايدنما د
م ارائه خدمات سال

يجهان م هايشور
و با استف يق و عم

 عرصـه سـالمت و
014تا  2000 ين

Ovid، st يمللــــ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ن داد كه در سطح
df=325جه آزادي 

كمتر شده است،0
حما ينو ب ينيب ش
وجود دارد. يدار

پــژوهش يرهــاي
مثبت و بـا يستگ
اعت ينب««كه  شود

د ياندر دانشجو ي
»وجود دارد يدار

كه، اعتقادات مذهب
دانشـج ينـي ب خـوش
يريگ يجه. نتاشد

اعتقــ يشا بــا افــز
در دانشـج ينـي ب ش
ب يشپ قابليت ي،هب

دارد.  ينيب خوش
___________

1616  

و رهبر يريت: مدطه
ادغ ي: چالش هان

مطالعه :ش سالمت
: محمدحسسندگان

: نظام سالمها دواژه
ــه: زم ن :ينــهمقال

ييسات و گردهما
در تع ييرو اعالم تغ

ت پاسخگو بودن ب
م سالمت را برآن د

يدكردن فاصله تول
و عرضه سالمت يان
يشنهادمطلوب پ ي
ادغام نظام يقتلف ي

و كشو يرانجرا در ا
ه با مطالعه جامع

ادغام يها واژهليد
ور در محدوده زمان

الم ينو بــــ ــــي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نشان
درج
,05

خوش
معنا
يمتغ

همبس
ش يم
ينيب

معنا
دادك
با خـ

با يم
كــه

خوش
مذه
در خ
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

بخش
نويس
كليد
مــتن
وجلس
آن و
سمت
نظام
كم ك
درما
يمدل
يها

از اج
مقاله

كلبا 
محو

يرانـا
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: يـري گ يجـه 
دريس پويـا و    

در فــر آينــد  
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ر و بدنبال آن افـز
 .داشته باشد يس

___________

ر در كاهش اضطرا

دانشج  ،راب امتحان
ها و دغدغـه يگران
ساله اضطرابم يان

يبـرا  .آنان است 
يها يابيبه ارزش 
ش يماز حجـ  يـق ر
يريجلـوگ  يـاني پا
ورغبت در دا يزهگ

تـاث يطالعـه بررسـ  
دا ياندر دانشـجو 

مطالعـه يكه فوق 
كـه در يپزشـك  ن
گروه ها بصورت ت 

گــروه مداخلــ .ــدند
قـرار گر يابي ارزش

) و از رت تصادفي
) صورت گر يكم

يسـئوال  25ـنامه 
اضــطراب امت يســ

نظر خود از ال يانب
7/5 :ها يافتهودند 
تغ يزيولــوژيرس ف

آنـان مو يفاده برا
 مداخله و شـاهد

> P(. ينب ينهمچن
ر رفته در آموزش

يرم ارتباط معنـ 
: شناخت سبك ه

متناسـ يشـ آموز ي
يـزو ن يليتحص ت

محور يرسمت فراگ
نقش موثر و اساس 

____________

 انشجو 

موثر يروش ينيكو

   حمتكش

اضطر  ،ينيتكو بي
از نگ يكيو هدف: 

يدانشجو يژه و به و
يابي بر روند ارزش

يشترين توجه ب
طر يـن ا از ايرشت ز

 يابي زمـان ارزشـ    
وانگ يافتها كاهش 

مط يـن  هـدف از ا 
 اضطراب امتحان د
. روش ها: مطالعه

يانگروه از دانشـجو 
.انجام شد ، بودند

شــ يمشــاهد تقســ
مورد ينيرت تكو

كالس ها بصور 7٪
ترا يابيارزش ترم( 

 استفاده از پرسشـ
Anxiجهــت برر (

ب يبرا ينظر سنج
نمو يلشده را تكم

ز گــروه شــاهد در
مورد استف يآموزش

آزمون در دو گروه
< 05/0نشان داد(

بكار يروش آموزش
تر اياندر امتحان پ

Pيريگ يجه= ) نت
يالگوهـا  يو طراح

يشرفتو پ يادگيري
به س يستاد محور

يادگيري يندز فرآ
___________

_ 
  1632: كد

د ابيي: ارزشحيطه
تك يابي: ارزشعنوان

  ياندر دانشجو

زح يا: ثرنويسندگان
يا: ارزشها كليدواژه

و ينهمقاله: زم متن
استادان ،يآموزش

اضطراب ينا يرتاث
توا يمشكل م ين

داشت يليسال تحص
آموخته شـده تـا
ابهاشكستها واضطر

.يابـد  يم يشفزا
بر كاهش ينيتكو

بوشهر بود يپزشك
دوگ يبود كه بررو

را اخذ نموده يك
گــروه مداخلــه و ش

خود بصور يآموزش
75 يانآزمون در پا

يانپا يابيتنها ارز
دوره هر دوگروه با
iety Inventory

 پزشكي

EBM pr
We con
clinical 
Universi
action pl
are affec

______

 يادگيري

  ،دانشجو

دن با انواع
ي اسـتفاده
 مـداخالت
ريق تعيين
ارتقـا مـي
ي كيفيـت
گيران مـي
 يـر مبنـا

ـگاه علـوم
 ياندانشجو

شـركت   ـه
سبك  ،يلي

 يـبك هـا
مطالعـه   ن

 ي از اجـرا
) انتخـاب  ي
 يزيولوژيف

 يـروه هـا
در  .ب شـد

 يـر مبنـا
 يط مدرسـ   
 يـروه هـا

ه در سـال
نشـجويان
ه هـا فـرم

ن
ش
ا
آ
آ
ن
ر
د
P

و
ي
ا
ا

_
_
ك
ح
ع
د
ن
ك
م
آ
ت
ا
س
آ
ش
ا
ت
پ
ب
ي
گ
آ
آ
ت
د
y

پ علوم آموزش ري

ractice in each 
nclude that EB

teachers in 
ity of Medica
lan is recomm
cting the EBM 

___________

يموثر بر  يروش ،ي

د  ،يليتحص يشرفت

در هنگام روبرو شد
ريي بـراي يـادگي  

ي اساسـي بـراي م
نشجويان را از طر
داخالت مناسـب ا
ز راه هـاي ارتقـاي
حوه يادگيري فراگ

بـ يسروش تـدر  ر
دانشـ ياندانشـجو

د ،يمداخله ا يندآ
يـهتغذ يزيولـوژي  ف  

يلز شروع ترم تحص
 از پرسشـنامه سـب

يـندر ا .قرار گرفت
قبل يليسال تحص

ينسخنرا يش سنت
مداخله درس ف ي
و آموزش در گـ ن

ب آنـان ) انتخـاب
طـرح درس و بـ ي

رم مـورد و توسـط
گـ يانوس دانشجو

وه بـدون مداخلـه
گيري شـناختي دا

همه گـروه يانشجو

كشور همايش همين

Barriers categ
BM is not u
medical scho

al Sciences. B
mended to elimi

implementatio

____________

  يسر

گيرييادسبك  يا
  ياندانشجو

   ،تكش

يشپ  ،آموزش  ،گيري

دف: دانشجويان د
هبردهاي مشخصي
ن راهبردهـا، گـامي
باشد و موفقيت دا
طالعه و تـأمين مـد
ن آموزشي، يكـي از

به نح كافي نسبت
يرتـاث  يـين طالعه تع
د يليتحصـ  شرفت

فرآ ينش ها: در ا
ذ كننـده دروس ف
اب واحد و قبل از

بـا اسـتفاده يانو
و سنجش ق يررس

ه درس فوق در س
شاهد( گروه اموزش

گروه ها ياننشجو
يانرد آموزش همتا

غالـب يريدگيابك 
يبر اساس الگو ن

ر طول ترب شده د
درو ياندر پا .فتند

شـابه آزمـون گـرو
قرار گرفتند ويادگي

دانش ينهمچن .ت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

gory. Conclusi
utilized by ma
ool of Bush

Based on that 
inate barriers t
on  .  

___________

1630  

تدر ي: روش هاطه
بر مبنا يس: تدرن

د يليتحص شرفت
زحمت يا: ثرسندگان

يادگ: سبك ها دواژه
  گيري

و هد ينهمقاله: زم ن
يف يادگيري از راه
 كنند. شناخت اين
زشي مناسب مي ب
ط قوت و ضعف مط
شد.از ديد محققين
زش داشتن بينش

مط يند. هدف از ا
يشبر پ يادگيريك
بوشهر بود روش يك

اخـذ يهتغذ يشناس
زمان انتخادند. در 

دانشجو يادگيري ي
كلب مورد بر گيري
اخذ كننده يانشجو
بعنوان گروه ش ند

آموزش دا يد برا
استاندار يالگو ،يه

سب يچك ( بر مبنا
يادانشجو ،مطالعه
انتخاب يش آموزش

د آموزش قرار گرف
مش يبا آزمـون  ،خله
ق يابيمورد ارز تهش

د سنجش قرارگرفت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

on: 
any 
ehr 
an 

that 

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
يشو پ

نويس
كليد
يادگ
متن
تكالي
ك مي
آموز
نقاط
بخش
آموز
باشد
سبك
پزشك
كارش
نمود
يها

يادگ
دانش
ينفرآ

شدند
يتغذ
كوچ

ينا
روش
واحد
مداخ
گذش
مورد
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در  يابي ارزشـ   
ــا  78/17 از  ت
تـا   5/17از  ي

تـا   85/15 از  
 يصـعود  يـو 

از  ياندانشـجو  
خــود اســتفاده 

 يستــدر يــرا
. در يـد ـر گرد 

 يانه همكالس
 يان،دانشـجو  
 يجز موارد ي

________

ب توسعه 

دانشگاه،  ي،

ي تحصـيلي،    
ي  ا بـه گفتـه    

ندان دارد، تـا  
مـانگر متولـد     
راني كه داراي 

هـا را بـه    و آن   
ي كاردرمـاني   
كـه بتوانـد بـا    
دهند. هدف از 

كار درمـانگر   
 اسـت. روش   

 يفـي ك يكـرد  
 يتار و تعـامل   
lived ex از (

اسـتفاده   يـز  ن
ـا اسـتفاده از   

داده  يـل  تحل

شـش مرحلـه ج
ــش در4/18ا  دان

ييدر پاسـخگو  18
ائـهدر ار 63/18 

ااگـ يك 18/18تا 
پـژوهش د يـن ا ها

خ يستــدر ييوانــا
بــ ينكــه مدرســ 
بهتـ يهاتوانمنـد  ن
به يسدر تدر يشك
يتهـا ياز فعال يابي
يدانشجومحور هاي
 . يدنما يتر م ش

___________

تجارب يننشگاه: اول

 

يرش مورد آموزش

ك عالقه به رشـته
اي اسـت، امـا شـته   

شته اهميتي دوچن
مـانگر بايـد كاردرم

تا بتواند با بيمار د
ط برقـرار كـرده و
 ويژگي دانشـجوي

ك وب اسـت و ايـن   
تري ارائه دن مؤثر
يدانشجو يالندگ

بـوده يليم تحصـ  
بـا رو يرد آموزشـ 

حبه بـدون سـاخت
xperienceت اول (

 third person(
و بـ يسدسـت نـو    

ها: از يافتهشد.  يز

يج: ه نتـا ها يافته. د
ــا 48/16از  يانو ت

89/8تـا   89/17ز 
تا 53/16زمان از  
ت 03/16از  يمند ه

ها يافته: طبق يري
بهبــود تو يبــرا گر

يتــيوجــه بــه اهم
ينه رفته اودند رفت

پزش ياندانشجو يي
يارتقا داشت. ارزش
يتهد نسبت به فعال

آنان را اثربخش هاي
____________

 انشجو 

در دان يد و بالندگ
 كاردرمانگر 

  ،يدالرام موسو 
دانشجو، گزار ي،مان
  

و هدف: بدون شك
ـت در چنـين رش
ي، عالقه در اين رش

شود يك كار درم ي
باشدي قوي داشته

لف هستند، ارتبـاط
ترين  اولين و مهم

سمي و روحي خـو
ل و خالقيت، درمان

رشد و با ياتتجرب 
ـ   تـرم ينگاه در اول

گزارش مور يكه 
داده از مصا يدآور

دست يات بر تجرب
shadow، n( يهسـا 

ط، خط بـه خـط د
يمرسوم، آنال يتوا

يدنمره گزارش گرد
ــادگ ــجو يآم دانش

در ارتباط از67/18
يريتدر مد 5/18

و در عالقه 23/18
گي يجهنشان داد. نت

همــديگ يــاتتجرب
انــد و بــا تو نمــوده
قائل بو ياندانشجو

ييتوانا يالگو يجهنت
ا يبه شكل صعود

باور و اعتقاد يجاد
يتهاهستند كه فعال

___________
_ 
  1643: كد

د يابي: ارزشحيطه
: عنوان: رشدعنوان
ك يدانشجو يفرد

يده: سنويسندگان
: كاردرمها كليدواژه

يآموزش ياتربتج
مقاله: سابقه و متن

ولين شرط موفقيـ
ستادان كاردرماني
جايي كه گفته مي

اي شود. بايد انگيزه
هاي مختل معلوليت

خوبي درمان كند.
داشتن توانايي جس
درايت، ابتكار عمل

يينمطالعه تب ين
ز حضور در دانشـگ

مطالعه ين: ايبررس
گرد يست كه برا
عالوه ستفاده شد.
در س ينقل قول ها

شد. مصاحبه ضبط
محت يلتحل يكردرو

 پزشكي

 ،جـام شـده
 يمـاره هـا

( انحـراف  
و در گـروه
متحـان در

 008/0د (
ر دو گـروه

: يـري گ ـه
م موجـب

از  يب ناش
 يمـ  تيـ و
 يتراكمـ  ي

______

به  س

به كمك  ي

به  يستدر
ه و هـدف:

آمـوزش   ي
بــه كمــك

 ين،الوه بر ا
خـود و   ي
به طور  ند،

وان معلـم
 يستـدر  ي

 دانشـكده
 يكـرد ـا رو

به  دگيري
 ياننشـجو

از  نهـا آ س
 يطـه ت ح

ــه و ن ارائ
 20از  يجـا

ن
آ
7
5
3
ن
ت
ن
د
ن
ب
ا
ه
_
_
ك
ح
ع
ف
ن
ك
ت
م
ا
ا
ج
ش
م
خ
د
د
ا
ا
ب
ا
ا
ن
ش
ر

پ علوم آموزش ري

انجـ يابيش ارزشـ 
و آمـ SPSSفـزار
يـانگين م :ها فته
و 0/53) ± 67/6
اضـطراب ام ميزان

 از گروه كنترل بود
در يابيوش ارزشـ 

02/0  =Pيجـ). نت
مـنظم ينيتكـو  بي
كاهش اضطراب يزن

و تقو يجـاد ر آنها ا
يابيارزشـ  يبجـا  

___________

يسدر تدر يپزشك ن
  يصاص

    يوزبه

يادگيري يمي،ت ي
  يسر

در ت يپزشك يانجو
مقدمـه يختصاصـ 

يبـرا  يـا دن يشـك  
ز روش آمــوزش ب

. عالبرند يبهره م 
يوش دانشجو معلم

يننقش نما يفاي ا
به عنو يپزشك يان
ييتوانـا  يالگو يس

در يك همكالسـ  
آمـوزش بـ يـك ر

ياو  يمشاركت ري
دا ياختصاصـ  يـ  

يستدر يابيوه ارزش
در هفت يسوال 16
ــد ي، ــا يريتم زم
بعمل آمـد و نتـ ي

كشور همايش همين

رش درخصوص روش
با نرم ا يجتند. نتا

ياقرار گرفت.  ابي
در گروه مداخله (

م .بدست آمد 67 
كمتر يدار ي معن

از رو يتمنديرضا 
6ه كنتـرل بـود (
يابشـان داد ارزشـ  

و ن يرانفراگ يانجو
تماد به نفس را در

ينيتكـو  يابيرزش
 گردد.  يم

____________

  يسر

ياندانشجو ييتوانا
اختص ي بافت شناس

امراله رو ،ترك يس
يادگيري ي،مشاركت

تدر يو الگو يحور
دانشج ييتوانا يگو

اخ ي بافـت شناسـ  
معتبـر پز يها كده

ا يخــود بــه نــوع 
يپزشك يرنامه ها

از رو يتحما ي برا
به عنوان مدرس ن

يدانشجو يزش برا
مطالعه بررس ينز ا

ر آموزش به كمـك
. روش اجـرا: درشد
يادگير يم،ت بر ين

درس بافـت شناسـ
از نحو ياندانشجو 
يستچك ل يك 

ــاط، پاســخگو ييتب
يابيش مرحله ارزش

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نگر ررسيشنامه ب
قرار گرفت يد بررس
يامورد ارز يكامتر

) نمره اضطراب در
/4)  ± 51/2رل (

ه مداخله بصورت م
يزانم ينهمچن .)

از گروه يشترخله ب
نش يندفرآ ياجرا ج

دانشج يترضا يش
شود و اعت يحان م

ا يگزيني. لذا جاد
م يشنهادپ يانشجو

___________

1641  

تدر ي: روش هاطه
ت يالگو ي: بررسن

در درس يانكالس
: سحر الماسسندگان

م يادگيري: ها دواژه
دانشجومح ي،كالس

الگو يمقاله: بررس ن
در درس يانكالس
از دانشك ياديد ز
يپزشــك يانشــجو
در طول بر يكالس
از دانشكده ها ي
ياندانشجو ينكها ي
آموز يها برنامه يم

. هدف ازدهند ي م
در يپزشك يانشجو
باش يم ياسوج يك

مبتن يادگيري( قي
) در ديـان ك همتا

يهبعد از توج يك
يمدرس ط يهها
ــش، ارت ي،ـادگ دان
و در شش )يمند قه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پرسش
مورد

اپارن
يامع

كنتر
گروه

P (=
مداخ

يجنتا
ايشافز

امتح
يدنما

دانش
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
همك
يسنو

كليد
همك
متن
همك
تعدا
دانش
همك
يبعض
يبرا

رسم
ارائه
دانش
پزشك

يقتلف
كمك
پزشك
گروه
ــ (آم
عالقه
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ر پوشـه هـا و    
 ي، روانپزشـك 

 بخش كه در 
 و فور گراند)، 

 يـابي حـوه باز  
.حـدود  يدگرد 

) يپرسـتار  6 
وبت بـازخورد  

 د و مقـرر شـ     
 يك يدارا ان

كـارآموز   يانو  
 يـت ـورد فعال  

 يارتقـا  يبـرا 
در  يكـارورز  

كار  يوستر پ
سـوال   5تـا   3

در  ي كارآموز
پاسـخ   يافتن 

ت جستجو در 
 يمـه صـاحبه ن  

دسـت   ييتـوا 
 يـادگيري رب  
كـارورزان   ني

) يا ينـه د (زم  
داده شده بود 
واالت دربـاره   

بـوده   "ـوزش 
بودنـد.   "رانـد  

دهنـد.   پاسـخ 
 ي دارو درمـان  

 يحتـرج  يـتر   
 يـادگيري  ـت 
 يهـا  يوهد ش

بـا   ييز آشـنا 
اهد احسـاس  

 لـب و جا يـد د
را و مشـاركت  

 يانمنـد  از تو  

كـار يلتحل يق؛طر
 با كاركنان بخش
 در كارگاه ورود به
سواالت (بك گراند

PICانـواع آن، نح ،(
ارائـه گ ينو بال ير
ترم ياندانشجو ه

ودند.حداقل سه نو
ه در نظـر گرفتـه
ياده توسط دانشجو

(مسـئول دانشـجو
رد، دانشـجو در مـ

كمك شد تا ب يرگ
يني.سواالت بـال د

شده د يپورت تا
3موظـف اسـت    ي

واحد 2 ين ها ط
يو برا يدنما يهته

(با توجه به امكانات
داده هـا مص ي آور 

محت يل ها از تحل
تجـار يزآنـال  يننـ 

ينسـواالت بـال   ـل 
از نـوع گرانـد ران 

الً به آن ها پاسخ د
سـو يشـتر ودنـد. ب   
و نحوه آمـ شگيري

فـور گر"سـواالت  
وانستند به آن ها پ

بـا يسـه در مقا ي
بـر درمـان بسـ ي

يـفعال يـن از ا ويان
شود ي كه باعث م

از يرددانشـجويان گ 
بر شو ياسخ مبتن

جد يـادگيري جربه 
از اجر يان دانشجو

داشـتند امـا يتا

ش آموختگان از ط
كارورز، مصاحبه ن
و همراهان آنان. ن
شود انواع س يم ل

CO( ينيسوال بـال 

 در آموزش پرستار
يهكل (شامل يستار
مشاركت نمو يزش
در كارپوشـه ينيال
شد يطراح ينيبال
ـ    ( ياز جانـب مرب
هر نوبت بازخور ي
و به فراگ يدگرد يي

يد تالش مجدد نما
هداشت روان به صو

ييدد. هر دانشـجو 
كه با آن يمارانيا ب

شود، ت يمواجه م 
اهد در دسترس (

گـرد ي.برايـد  نما 
داده يزآنال يشد.برا
) و همچنينيت بـال  

تحليـ: يافتهه شد. 
يـرصد سواالت فراگ

ب قبالكه در كتا ي
 هـا را گذرانـده بو

يشدرمان، پ لوژي،
صد سواالت از نوع س

تو يپژوهش م يق
ياز روان درمان ران

ييچرا درمان سـرپا 
انشجونشان داد د 

باور بودند ينو بر ا
قـرار گ ورد سـوال  

پا يافتن يها يوهش
آن را به عنوان تج

هرچند كه:يريگ 
رضا يادگيري دهي

و دانش جويانو دانش
ياندانشجو يفتكال

يمارانبه با بمصاح
يلترم تشك يبتدا

س يطراح يچگونگ
آن يتپاسخ، اهم

پرس يدانشجو 40
آموز يندفرآ يندر ا
با يتفعال ينا يبرا
از سواالت ب يكهر

يبازخورد آموزشـ 
يبخش) باشد. طدر

يينجام شده راهنما
خود ينيسوال بال

به يعرصه پرستار
گرد يپوشه ارائه م

در ارتباط با ينيبال
يبخش روانپزشك

شو ينبه بهتر هاآن
دانشگاه) مراجعـه
ساختار استفاده ش
نوشته ها (سـواالت

استفاد ياندانشجو
درص 60نشان داد

يبوده است؛ سواالت
ها آن يو در تئور

يوات يمنولوژي،س"
درص 30ست.تنها

يكه از طر يسواالت
يماب يتمنديرضا"

چ"، "چگونه است؟
ينظر سنج"دارد؟
باشند و يم يراض

آنان مـو يجتفكر را
و ش ينيسواالت بال

داشتند و آ يترضا
يجهنمودند. نت ياد
يادد يندفرآ يندر ا

 پزشكي

با عنـوان   
خاص  يصل

 يفرعـ  ين
نعمـت   ير

شـگاه ورود
هـا،   ينـد

و هدفمنـد
 يـك حـول
 يتـه در كم

 سرنوشـت
 يانون هـا

 يبـرا  يـد د
در  يـت عال  

 دوسـتانه،
 يجـه نت وث

ز ورود بـه
 ينون هــا

كننـد.   يـ  
 ياننشـجو
و  يموزشــ

 يمـ  يانجو

______

داشت
 ) يفيك

   ،يسون

ر مراقبـت
 يدارد هـا

ده اسـت و
ر آمـوزش
 يتبـر بـرا

ف مطالعـه
بهداشـت   

اسـت.   نـد
 يعلمـ  ئت

و
ت
م
ا
چ
پ

د
ب
ه
ب
د
ا
س
ع
پ
ب
ب
آ
د
س
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يعالآموزش  يطح
مضمون اص يكو 
يو بـا مضـام   "يوان
شـكرگزار"، "يتگ 

 بود ورود بـه دانش
توسـعه توانمن يت،

و يشـرفت پ يبرا 
تنهـا ح يرسـتان دب

د يتده است. عضو
و يـري گ يمصـم 

در گروه هـا و كـا
جد ين افـق هـا

seبـوده اسـت. فع (
انجام امور انسـان

شـدند. بحـث يـر
ار درمـانگر بعـد از

كــا يــقدانه از طر
را تجربـه مـ "يد

ب است كه همه دا
آم التو تشــك يدت
دانشـج يهـا  يد
   

___________

بهد يپرستار يورز
(يرجندب يم پزشك

يمحمدرضا رئ  ،يد
  يورز

بـر يـد تاك يـر اخ ي
ارتقـاء اسـتاند يرا

نظام سـالمت بـود
بر شواهد در يمبتن

شـواهد معت يـابي
داشته است. هـدف

يپرسـتار  يارورز
يرجنب يوم پزشـك  

يئه ياز اعضا يج

كشور همايش همين

خاص ورود به مح 
"يرشد و بالندگ 

متفاوت به ناتو دي
از خود گذشـت"، "

آن يد. داده ها مو
قيموف يتخاب برا

ي دانشگاه به محل
كه دوران د ي حال
به دانشگاه بود دن

تص يبرا يبه بستر 
د يتر شد و عضوي

نشگاه، با باز كـرد
)elf-awareness

ق بشر دانشگاه و ا
يعبت يزاننـده برانگ ر

كـا يداد دانشـجو
هوشــمند يتهــدا
هدفمنـد" يجتماع

انتخاب يك "يعال
قــش اســارونــد. ن

ر ارتقـا فراتوانمنـد
.يردقرار گ شتري

____________

  يسر

بر شواهد در كارو 
دانشگاه علوم يتار
محمد يحيي  ،يبد

هداشت روان، كارو
يدف:در سـال هـا

بـر ي عنـوان راهـ    
گذاران نظ ياستس 
بر مراقبت مب يزن ي
يو ارز يـابي باز يد،ل

د يدتاك يمارب ينبال
در كـا بر شواهد ي

دانشگاه علـو يتار
سنج يازو ن ي سنج

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يمضمون اصل ك
يبرا يمكان شگاه

يدد" يه كاردرمان
"كمك يبرا ياقت

.يافت، ظهور "مت
انتسرشار از  ياييدن

ترش عالئق است.
شد در يفن توص

يدف واحد و آن رس
يي،دانشجو يقات

يرا رقم زدن تفسد
دان يو مردم يماع
( يو خودآگاه يت

حقوق ييه دانشجو
ياربس ياتيبه تجرب

نشـان د يج: نتـا ي
شــگاه در صــورت ه

و اج يپژوهش يزش
و رشد وتع يدفمند

ر يســمت آن نمــ
د يو فرهنگ يهش
يشمورد توجه ب ستي

___________
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تدر ي: روش هاطه
ي: آموزش مبتنن

پرست يانون دانشج
عا يد: فرشسندگان

: آموزش، بهها دواژه
و هد ينهمقاله: زم ن
بر شـواهد بـه ين

يدها مورد تاك بت
يپرستار يمه درس

يتول يروش ها ني،
رد در مراقبت بر ب

يآموزش مبتن يس
پرست يانن دانشجو
انجام نظر:ش اجراء

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

يكها 
دانش"

رشته
اشت"

سالم
به د
گست
شدن
هدف
يتحق
خود
اجتم
يفعال

گروه
ب يزن
يريگ

دانش
آموز

هد"
بــه س
پژوه

يسبا
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
روان
نويس
كليد
متن
مبتن
اقبمر

برنام
ينيبال

كاربر
بررس
روان
روش
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ي بخـش بـه   
س مشـاركت   
ي ارزشـيابي.  
يابي خــدمات 
يفـي اسـت و    
اي مـديريتي     
شـبيه سـازي   
اي ارزشـيابي   
ط يـادگيري و  
 بهبــود درك 
ه و تقويـت و  
ـت بهداشـتي   
 آموزشـي بـه   
ـاني در تمـام    
شكي عمـومي  
آنهـا از شـيوه    

 ريــاني شــه  

________

 ي
 كرمان 

 وم پزشكي

 يرفتار عـادت  
 كـه از طريـق  

 يرانفراگ ردن
 يينها، شناسا

عوامـل   ييسا
تالش كرد تـا  

 يـادگيري  اي
نمـود. هـدف:   

در  يــادگيري 
ماد بـه نفـس   

دانشجو  حليلي
طالعـه شـدند.   

ي و در جلسه پاياني
. افزايش حـس1 يج:

. استفاده از مزاياي2
 ارزيــابي و ارزشــي
ن برنامه بيشـتر كي
 فكـري و مهارتهـا
جاد يك موقعيت ش

فراينـدها لت اعما
ت دانشجو از محيط

.7ـيط آمــوزش.     
هشتي درماني جامع
نشجويان به معاونـ
گزاري كارگاههاي
ن بهداشـتي درمـ
 آموزشي دوره پزش

آگـاهي آ يش افـزا   
ــز بهداشــي درمـ ك

___________

يادگير هاي سبك
ك پزشكيشگاه علوم

نفس، دانشگاه علو

يك يادگيريسبك
هاست كبازخورد يا
كريردرگ ياصل يدل
مطالب توسط آ تر

شناس ينن و همچن
ت يدراه با ين. در ا

هاكننده سبك-ني
ن يرا بهسـاز  يزش

هــايبــاط ســبك
اعتم يزانرمان با م
تح–يفيهش توص

وارد مط يـري ـه گ 

مكتوب جمع آوري
ش مي نمايند. نتاي
2ليتهاي آموزشي. 
ت دانشــجويان در

. فوايد اجراي اين4
ر عملكرد و تـوان

. ايج5 خواهد شد. 
ي دانشجويان جهت

. تغيير برداشت6ي. 
ــادگيري در محــ
 به مشكالت بهداش
نتايج ارزشيابي دانش

ريزي براي برگ مه
ش و مهارت كاركنان

: تبيين اهدافري
علمـي بـاليني و 

ن عمــومي در مراك

____________

  يستدر 

بر يريبه نفس تاث
شدر دان اي مطالعه

   ،يعان شف

بهاعتماد يادگيري،

مقدمه: س يفارس 
ي ب دانش، مهارت

د.. كلشو-يسب م
يشتهر چه ب يريگ

آنان يادگيريي ها
باشديم هايرمتغ ن

بينيشپ هاييرمتغ
آموز يط بتوان شرا
ارتب يــينوهش تع

كر يه علوم پزشك
پژو ينش اجرا: در ا

نمونـه بـر اسـاس   

آنان را به صورت م
ساتيد گروه گزارش
دانشجويان در فعال

قابليــت افــزايش. 3
4بهداشت درماني. 
ثرات آن بعدها در

جويان آشكاردانش
شده مديريتي براي
در فيلدهاي واقعي
جــذاب بــودن يـ
دانشجويان نسبت

. ارائه ن8يادگيري.
رنامدانشگاه جهت ب

منظور ارتقاء دانش
يرگ يجهسطوح. نت

براي اعضاء هيئت
عملكــرد پزشــكان

 وروستائي.

___________
_ 
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ي: روش هاحيطه
اعتماد به يا: آعنوان

دارد؟: ياندانشجو
: هاجرنويسندگان

ي: سبكها كليدواژه
 كرمان

يدهمقاله: چك متن
كسب يبرا يزو متما
تجربه كس يامطالعه

و فراگ يادگيريدر
و سبك يحاتترج
ينا يرو گذاريرتأث

م يقدق ايبه گونه
شوند تا ييشناسا

پــژو يــنهــدف از ا
دانشگا ياندانشجو
. روشباشديآنها م

شركت داشتند كه

 پزشكي

 ينن بهتـر
دار نبودند.

 ييهـا  يز
وع شـود و

______

 كاركنان
دمات

  ،ينعمت ي

زشـكي در
و تشخيص
ش دانـش
ام سـطوح
 اثربخشـي
 چگـونگي
ه تغييرات
لبتـه ايـن

 مـر ان در ا
يـت هـاي
واهـد داد.

طـع  كي مق 
راندند اجرا
ونگي ارائـه
طور نظري
ـجويان در
ي) ضـمن
ن مراكز بـا
ن در هفته
در هر يك
 بهداشـت
ي مـادر و
 نماينـد و
ي بوسـيله

آ
ا
د
3
ب
ا
د
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ب
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و بـه دسـت آوردن
آن بر خورد يابيش
كار آموز يردر سا د

گذرانند شرو يرا م
 بر  شتري

___________

ك  چگونگي عملكرد
ت استانداردهاي خد

يمحمد عل  ،يحمد

فزون اطالعـات پز
جديد پيشگيري و

نوين ضرورت اموزش
تي درماني در تما
 به منظور ارزابي
 ضرورت ارزشيابي

 درماني با توجه به
 احساس شد كه ال
مشاركت فعال آنـا
 و ارزشـيابي فعالي
ـيل را افـزايش خو
دانشجويان پزشـك
تماعي را مي گذر
ين ويرايش چگـو
سط اساتيد گروه بط
سـتقر شـدن دانشـ

شـهري و روسـتائي
تي درماني در اين
ريافتي دانشجويان
بهداشتي درماني د
داشـت حرفـه اي،

يون، مراقبـت هـاي
ارزشيابي مي رال

 بهداشـتي درمـاني

كشور همايش همين

و ينيسوال بـال  ك
و ارزش يريبه كارگ 

يكردرو يناز ا فاده
آن ر يپرستار 4 
يشب ييباالتر توانا 

____________

 جو 

از چ يجويان پزشك
ي در ميزان رعايت

 

مح يحيي ،روزگار قر
 

 عملكرد  

دف:گسترش روزاف
ن ارائه شيوه هاي ج
يك و تكنولوژي نو
ي كاركنان بهداشت

و تير گرديده اس
 خدمات به مردم ض
 پرسنل بهداشتي

احجتماعيزشكي 
شجويان عالوه بر م
را در امـر نظـارت
 از فراغت ازتحصـ

دوره د 7ه بر روي
ك ماهه پزشكي اجت

آخر اولري هفته
ماني در مراكز توس
 گرديد. بعد از مس

درماني ش بهداشتي
ئه خدمات بهداشت
 تئوري و عملي د
گي ارائه خدمات ب
ـتي درمـاني (بهد
نواده، واكسيناسـي

...) توسط پرسنل.و
گي ارائه خـدمات

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يك يمتنظ يبرا ي
ي،هد، معتبر ساز

فشود است يم نهاد
در ترم ياندانشجو

يم هابه تر يدنس
___________
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دانشج يابي: ارزشطه
: ارزشيابي دانشجن

كز بهداشتي درماني
) يفي(ك ين شده
: محمد باقسندگان
  يسونمدرضا رئ

يابي،: ارزشها دواژه
و هد ينهمقاله: زم ن

 اخير و بدنبال آن
رمان به كمك تكني
هارتهاي جديد براي
ده ها روز به روز بي
 آموزش ها و ارائه
 خدمات از جانب
 الذكر در گروه پز
شيابي از طرف دانش
زش توانائي آنـان ر
شتي درماني پس
ش اجرا: اين مطالعه
ورزي كه دوره يك
 در كالسهاي تئور
مات بهداشتي درم
ضاً عملي تدريس
د آموزشي (مراكز ب
زش فرايندهاي ارائ

به آموزش هاي ه
 دانشجويان چگونگ
رنامه هـاي بهداشـ
يط، بهداشـت خـا
ك، بداشت روان و
ج ارزشيابي چگونگ

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ييباال
شواه

يشنپ
كه د
تا رس
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
مراك

تعيين
نويس
محم
كليد
متن
دهه
و در
هو م

و رد
اين
ارائه
فوق
ارزش
آموز
بهدا
روش
كارو
شد.
خدم

و بعض
فيلد
آموز
توجه
اول
از بر
يطمح

كودك
نتايج
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كت كنندگان 
شده و  يادها پ

ـورت گرفـت.    
مصاحبه هـا،   
 Content( ي

شد.  ين بررس
 يعلم ياته ي
 Internal( ي

ــاييا ــا  ي آن ب
ــا  د. ســپس ب
Construct 

سـوال   46مل 
و مشخصـات   

پـس   ييزآزما
 يبضـر  ي،صـل   
پرسشنامه  ين

ـاخص نمونـه   
 يـت مـون كرو 

معنا دار  0,00
ا حـداقل بـار     

 66,08جمـوع       
 يـين در تب ي

 يـن حـث: در ا    
 يـد ها از د ت

 ينـه اند در زم
 . يرد

________

 يپرستار ن

  ،يرسول يم

 ي،پرستار ين

 ينقـش هـا   ،
 ينبـه مدرسـ  

 در بـه انجـام    

شد. تعداد شرك ير
. مصاحبه هايد رس
شـتراوس صـو ا ن

ينتخراج شده از ا
ييمحتـوا  يـي . روا 

ه از نظر متخصصان
ياعضا يهكل ينر ب

ـ  يو همسـان  يدرون
كرونبــاخ و پا يــا

Tesشــد ي) بررســ
( يسـاختار  يـي وا
: پرسشنامه شامج

يا ينـه ـواالت زم    
به روش باز ياييپا 

ز گـروه نمونـه اص
درون يهمسان يزان

شـ ي،لعام يلتحل 
و آزم 0,914رابـر  
00 يدار يطح معن

ها در مـدل بـا يه
ج شـد كـه در مج

يرسوال كـه تـاث   8
 حـذف شـدند. بح

يتفعال يرياندازه گ 
تو يشد و م ينج

يگ اررد استفاده قر
___________

ينط با آن در مدرس

يمر  ،يكاووس يرام  

ينقش، مدرس يوار
  ي

ي،مـوزش پرسـتار  
ب يـي و اجرا يهشـ 

 فشار و اسـترس

ها جمع آور يتعال
نفر 18طالعات به 

ينساس مدل كـورب 
است يم ها و كدها
شـد. يـته طراحـ  

سشنامه با استفاده
در يمايشيطرح پ 
و يـد گرد يـل تكم 

ــا محاســبه آلفـ ن ب
st-Re test( ييــا

رو ياكتشاف يعامل
يجشد. نتا يبررس ز

ال مربـوط بـه سـ
يباشد. بررس ي م
ا ينفر 25نمونه  
r ي=را نشان داد. م

ربود. د 0,924مه 
) برKMO( ينلكـ 

در سطح 5238,16
يحوه لود شدن گو

ش عامـل اسـتخراج
8و  كنديم يينتب

تند از پرسشـنامه
يستمس يبررس ي
و روانسن يطراح ي

كشور مو ي پزشك
____________

  يرهبر

ش و عوامل مرتبط
  يآموزش ران

،يتفرش يره زاغر

، دشونقش يشوار
يعلم ياته يعضا

آم يسـتم ـه: در س  
پژوه يني،بال ي،ظر
شود. احساس يم

فع يتكم يابيرزش
بر اساس اشباع اطال

محتوا بر اس يلتحل
سپس بر اساس تم

پرسشنامه بسـ يك
validityپرس ين) ا

يك يسپس در ط
زشـكي دانشكده پ

consistencyآن (
ســتفاده از بازآزمــ

ع يلستفاده از تحل
validityيز) ابزار ن

سـو 13ت كـه  س
شركت كنندگان،

يكز دو هفته در 
r 81/0 يهمبستگ

كل پرسشنام يبرا
ال يرما يزركا يريگ

62 يزانبارتلت با م
ست. با توجه به نح

، شـش0,41 يعامل
ت را يانسدرصد وار

كل نداشت يانسوار
يبرا يمطالعه ابزار

يعلم ياته يعضا
علوم يدانشگاه ها

___________
_ 
  1663: كد

و ر يريت: مدحيطه
نقش ي: دشوارعنوان

يركشور: چالش مد
: منصورنويسندگان
   يشهره كالگر

: ابزار دشها كليدواژه
اع ،يآموزش يرانمد

مقالـه: مقدمـ متن
چندگانه آموزش نظ

م يضتفو يپرستار

 پزشكي

 اطالعـات
نامه عـزت

مركـز و   ي
 يرمن،ســپ

 يجها: نتا ه
) ف معيـــار
 ياننشـجو
 يـن وه بـر ا

برخـوردار  
 هـاي سبك

كننـده در

______

 ي
Mix

 ،يانورز ول

 يلل

 يعلمـ  ات
 ي،آموزشـ 

شـود و   ي
از  يكـي اه
، عملكرد ت

برنامـه   يـا 
 يهـا  يـت

 ييدر فضـا
در برابـر   ،

 يـك تقرار
 يبـرا  يشـ 

ها  يت فعال
بـا   ييشـنا
 انـد تو يم

دا با انجـام
 يسـتم د س 

ا
ب
ت
س
ي

y

س
د
y

ا
ا

y

ا
ش
ا
ه
ب
گ
ب
ا
ع
د
و
م
ا
د
_
_
ك
ح
ع
ك
ن
ش
ك
م
م
چ
پ

پ علوم آموزش ري

مل از سـه بخـش
كلب، پرسشن يري
هـاياز شـاخص  ل
ا يهمبســتگ يبر

يافتهاستفاده شد. 
انحـــراف±(ــانگين

از دا درصـد  3/44
عـالو . كـرده انـد

يفيه نفـس ضـع   
س هايكنندهبينيش

ك بينـي يشكتور پـ   

___________

يابيارزش يستمس ي
 x( يختهآم يكردرو

كشاو ينحس  ،زاده
   ي

يتحل  ،عملكرد يابيز

يـاه ياعضـا  يهـا
يهـا  يـت از فعال

يمات را شـامل مـ   
دانشـگا يالت هـا
يفيتك ينوع بررس

ي يعلمـ  يـات رد ه 
يفعال يـت كم ـابي

قابل اجرا است. د 
يعلمـ  ياته يضا

و اسـت يت، طراحـ  
چالش يعلمـ  ياته
هم راستا كردن ي

اسـت كـه آش يهي
ييها يستمس ين

د. روش اجرا: ابتد
در مـورد يشـان ت ا

كشور همايش همين

مشـتم ايسشنامه
يادگي هايمه سبك

يـلتحل جهت تجزيه
، ضــرخــي دو  ي
يخط يونگرس ر

يـــــان داد كـــه م
3بـوده اسـت، و    ي

 كننده را گـزارش
از اعتماد بـه يانجو
يشمربوط به پ يج

ه تنها جـنس فـاك
 است.  گيري

____________

 جو 

يابيابزار ارز يسنج
با ر ،يعلم ياته ي

مجتهد يتار  ،يمد
يليمحمد جل  ،ياه
ارز  ،يابيفراارزش  ،ي
  ه

ه يـت هـدف: فعال 
يعيوسـ  يـف ط ي

و ارائه خـد يريتي
رسـا ي در راسـتا

كده ها است. هر ن
در مـور يريگ يمم

يـمستلزم ارز يشك
ي استفاده از روش

دانشگاه و اعض ييو
اسـت شيبه افـزا  و
ه يعملكرد اعضا ي
يآنها برا يبرا يت

يشود. بد يسوب م
يدر مورد چن يعلم

داشته باشد ياساس
نظـرات ي،علم ات

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

پرس يگردآور يها
پرسشنام يك،گراف

س روزنبرگ بود. ج
يو آزمونهــا ينــدگ

و يكلجست يونس
ــ ن پـــژوهش نشـ

) سني±96/2(21
ك يادگيريك جذب
درصد دانشج 61)3

ينتا ينچن اند. هم
نشان داد كه گيري

يادگ هايسبك ين
___________

1660  

دانشج يابي: ارزشطه
و روانس ي: طراحن

ياعضا يدكرد، از د
meth ( 

محم يين: آسندگان
عربشا يران سلطان

ي: روانسنجها دواژه
يختهآم يكردرو  ،ي
و ه ينـه زممقاله:  ن

يپزشـك  يشكده ها
يمد ي،درمان ي،هش
آنهـا يتو هدا ابي

دانشك ينا يغه ها
تصم ي،خله آموزش

در دانشكده پزش ي
با يعلم ياته يا

جوابگو يتقاضا برا
روها،  ينهعه و هز

يابيشفاف ارز ستم
فرصت يزشگاه ها و ن

هداف سازمان محس
ع ياته يت اعضا

آن نقش ا يتموفق
ياه يحبه با اعضا

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ابزاره
دموگ
نفس
پراكن
رگرس

يـــنا
41/

سبك
)39

بوده
يادگ
يينتع

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
عملك
hod

نويس
كامر 

كليد
يعامل
متن
دانش
پژوه
ياارز

دغد
مداخ

يزير
اعضا
كه ت
جامع

يسس
دانش
با اه
نظرا
در م

مصاح



  
 

 

 237 از 95

بـود.   يمـاري ب 
طبقـه   ي،ـذار 

 كـه افـراد در     
 82 يـه ائـت آ  

للمؤمنينَ و ال 
 .دنـدان درد  ،

سـخت   يهـاي 
معجزه قـدرت  

پسرم  ".داشت
ال به مدرسـه  

جهـت)   ي و ب
 يرد،در ظرفـ 

از ،خـورد  يمد
ن مطالعـه  يـ ا 

 يماريهـا ن در ب   

________

آزمون  ريت
 يها ش مهارت

بـه   يسفارشـ 
 يباشـد، توام م

خـود را   يزار
 يز بسـته هـا  
 يـرم افزارهـا  

 OSCEزمون 
قابـل   يي هـا 

علـم بـه    يلد 
خدمت اقتصاد 

آن شـامل:   ي
آزمـون،   يـرا 

 ي جمـع بنـد    
طور همزمان و 

آزمـون   يگزار

قـرآن در ب يريرگ     
كدگـ يس،ـت نـو  

ده هـا نشـان داد
بردنـد. قرا يود مـ 

هو شفاء و رحمةٌ ل
،سـردرد  ،هش درد

يماريدر ب يـد  توح
 كنندگان اثرات م

د يانب ينگونهسه ا
شده بود كه اصال ي

خود يلبته بود (ا
كر يم يهگر يدشن 
و به او دا يختيم ر

يجنتـا  :يريگ جه
شـفاء بخـش قـران

___________

يرنرم افزار مد يابي
آموزش يقطب علم

 ن 

   ،يادگستر ن

  OSCE  ،ن 

س ينرم افزارها يدول
باال ت يسكبا ر ي،
نرم افز يازهاي تا ن

از يو بهره بـردار  
از نـ يكاز  يچر ه
آز يك يازهاير، ن
آزمون ينچن يبرا

از تبـد يـت ف حما  
آنها در خ يساز ي

يو اهداف اختصاصـ 
اجـ ينحـ  ين بند

آزمـون، سـهولت
مدار آزمون به ط ن

برگ ينداوطلبان ح

ـه انهـا از بـه كـار
و خط به خط دسـ

داد :هـا  يافتهشدند. 
قرآن سو يزه آسا

زَّلُ منَ القُرانِ ما ه
كاه يبرا ،" خَساراً
و حمد و يالكرس

از شركت يكي .ت
را در ترس از مدرس

يطور سال اواسط 
شده بو يرسه فرار

يسم مدرسه را م
شته شده بود آب

يج. نت"مدرسه رفت
 مردم از قدرت شـ

 

____________

  يكترون

يو ارزش يريه كارگ
OSCE (O در ق (

اصفهان يوم پزشك
دادمحمد  ،وفامهر ه

آزمون يريتمد  ،زار 
 از آنجا كه كار تو

يباال و زمان طوالن 
دارند يلتما يزش

يصب و راه انداز
اما در.يندنما ينتام

ون موجود در بازا
گرفته بود و عمال ب

بـا هـدف مطالعه ن
يو تجار يازمورد ن 

 انجام شده است و
هش مشكالت زمان

اطالعات آ يريتمد
ينچند ين برگزار

كاهش استرس د 

در ارتباط بـا تجربـ
مصاحبه ها ضبط و

ش يفو توص يبند
از اثر معجز يماريب

و نُنَز "سوره اسراء
زيدمينَياالّ الظّال
ا يهندن سوره اخوا

كار برد داشته است
شفاء بخش قران ر
كالس چهارم بود،

رفت و از مدر ينم
كه اس يزمان يوحت
نوش يالكرس يهكه آ
آن روز به م يفردا

دهد كه ينشان م
 .بودند سود برده

___________
_ 
  1689: كد

: آموزش الكتحيطه
به ي،طراح ::عنوان

OSCE Manager

دانشگاه علو ينيبال
يهه: وجنويسندگان

: نرم افزها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن
ينهصرف هز يلدل

لذا اكثر مراكز آموز
و نص يدخر يقز طر

تا مادهآ ينرم افزار
آزمو يريتآماده مد

مورد توجه قرار نگ
ينستفاده نبودند. ا

يدمف يها يفناور
امروز ياندانش بن

نظم و كاه يشفزا
و م يمسهولت تنظ

مون، امكانآز يجنتا
مشكل، ينبا كمتر

 پزشكي

 يه دشوار
 يدشـوار  

شد. مواد و
 1392ـال

و  يرسـتار
 يخوشه ا

شـده ابـزار
 يرش دهـ  

آن  يـايي پا
)89 /0)r =

آزمـون   س،
و  يهد تجز

درصـد)   4
ـاال بودنـد

 يـاهمخوان 
ـش بـود]

 يــانگينم 
 يانه در پا

 يافكـ  يني
 مطالعـه  ن

ل و سابقه
  يـد ده گرد

______

و فاءش وه

 ،همتـا  يـ 
نسان است

 يماريهايب
ن سراسـر

 يواخـرو  ي
تجربـه   ين
نفـر   12ـا

 مصـاحبه

د
م
ب
ب
س
ي
خ
ك
ش
ك
ن
و
ك
ف
ن
س
_
_
ك
ح
ع
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ب
ن
ك
م
د
ل
ا
ن
آ
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ا
ف
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ا
س
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پ علوم آموزش ري

متنوع منجر به يها
يـزانم ررسـي ت ب
انجام ش يپرستار ن
است كـه در سـ ي

پر يدانشكد ه ها
-يه روش طبقه ا
ش يسخه روانسـنج 

سشنامه خود گـزار
محتوا و سازه و پ 

مجـدد (و آزمون 
يـانسوار اليزو آن ي
مورد SPSS18مه

43شـان داد كـه (
ش متوسـط بـه بـ

و نـ يهـا گرانبـار
نقـ يعـرف دشـوار

ينو كمتــر ــترين
كنم كه يحساس م

ينچون تخصـص بـال  
يـندر ا ينالوه بر ا

تاهل يتجنس، وضع
مشـاهد يار آمـار

___________

نَ القُرانِ ما هزَّلُ م
 خَساراً

و بـ يمعظـ  يعه ا
داشت و سالمت انس

يقاعده برا ينت ا
قرآن يدگو يم يم ق

يـويدن يم دردها
يـيبه منظـور تب  ي،

بـ يماريهارآن در ب
عمل آمد. سواالت

كشور همايش همين

نقش ها ينزامات ا
مطالعه جهت ين: ا

ين با آن در مدرس
يفير، مطالعه توص

يپرستار يندرس
به يريشد. نمونه گ

داد ه ها نس يدآور
پرس يكبه صورت

ييروا يينتع يقطر
92/0كرونباخ  ي
يفيآمار توص يلهس
در برنام يرسونپ ي

نش يج: نتـا هـا افتـه 
نقـش يدشـوار  يرا
ه يـاس خرده مق ن

ها مع ياسخرده مق
يشــ[كــه ب 20/3) 
اح "به عبارات  ب
چو"رفته ام و  يلل

ختصاص داشت. عال
جن ،سن يرهايمتغ

د ي تفـاوت معنـ   

____________

  يرس

و نُنَز :در طب يوه
يزيد الظّالمينَ االّ خ

   ،وطن يگنج

  يانهطب عام ،ب

قرآن مجموع :هدف
در رابطه با بهد في

مه شفا آمده است
و صادق است ابن

و تمام يجسم اي
يفيمطالعه توص ن

قدرت شفابخش قر
به ع ياختار انفراد

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ندن انتظارات و الز
گردد. هدف يش م

ش و عوامل مرتبط
شها: پژوهش حاضر

نفر از مد 302 يو
جام شدكشور ان يي

گرد ابزار. يدم گرد
نقش به يدشوار ي

آن از ط يي كه روا
يالفا يبحاسبه ضر

شد. داد ه ها و ن
يو آزمون همبستگ

ياقرار گرفتند.  يل
دار يپرستار ينس
ينز بو ا 48/3) 0/

خ يهاز بق يشترش ب
7/0 (28/3، )76/0(

يبنقش به ترت يوار
تحل ي از نظر عاطف

م نگران هستم، اخ
نقش و م يدشوار

 شركت كننـدگان
/0= P.( 

___________

1686  

در يزي: برنامه رطه
قرآن پژو:: عنوانن

ال ي نينَ وؤممةٌ للم
گ يجه: خدسندگان

طب ،: قرآنها دواژه
مقاله: مقدمه و ه ن

يفظر ينكته ها ي
ان كلم ير چند جا

هر دو يو جسم ي
يماريهاتمام ب يبرا

ينت روش كار: در ا
ق يريم از به كارگ

نيمه سا يحبه ها

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

رسان
نقش
نقش
رو ش
بر رو
يماما

انجام
ياصل

ك بود
با مح
ينتأم
و يت

يتحل
مدرس

)23
نقش

)72
دشو
روز

ندارم
ينب

كار
)05

___
_ 
:كد

حيط
واعن

رحم
نويس
كليد
متن
يدارا
و در
يروان
شفاب
است
مردم
مصاح
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 يعموم 

  ي،عموم ي

زي درسـي و  
آشـكار و   يسـ 

ـز آموزشـي و     
موختـه هـا و      

 يـا ا فرهنـگ    
اكم بر محيط 
صـد نشـده و   

 ي برنامـه هـا  
 دانش و قصد 

آثـار   يد، دارا 
 يـن ا . هـدف:   

 يزش پزشـك 
پنهـان در   يـ   

 بيـل ارد يشـك   
 -يفيش توصـ   

 درسي پنهان 
ن پـژوهش را   

 يلـوم پزشـك  
ـا اسـتفاده از    

ــوم پا ــه، عل  ي
مونـه مطالعـه      

تـك   tزمـون      
يـه و تحليـل   
اد برنامــه ي      

مــل ــيابي، تعا
و قـوانين و   ي 

در  يه پزشـك  
 شـده حاصـل     

) و پــايين  4/
ــوان  و  ينــد ق

شــجويان دوره 

ير آموزش پزشك
  يلاردب يك

يپزشك  ي،م آموزش

ريز ران حوزه برنامه
درس يكـه برنامـه    

اسـت كـه مراكـ ي 
مت بيشـتري از آم

آنـان بـا يايـ ل پو
و مقررات و جو حا

قص ي،عمد يرغ يها
ـ   از يسـت و جزئ

تجارب كه بدون ن
شـود ي حاصل مـ 

گيران مـي باشـد.
پنهان در آمو يس

يگـاه برنامـه درسـ
نشـگاه علـوم پزش

مطالعـه بـا روش ن 
نامه برنامه يسش

 جامعه آماري ايـن
پزشكي دانشگاه عل

دهـد. بـ مـي كيل 
(در طبقــاتيــه ا 

نفـر بـه عنـوان نم
 آمـده از طريـق آز

تجزي SPSS افزار 
دسـت آمـده، ابعـا

تــدريس و ارزشــ ي
يزيكـيي، فضـاي ف   

 پژوهش دانشـكده
الترين ميـانگين ح

/02( يادگيرنـده -ه 
ــ    ــوط ب ه بعـده مرب

) اســت دانش3,09

  يدرس ي

پنهان د يه درسم
دانشگاه علوم پزشك

   ر آرمون

نظام  پنهان، يدرس

: اغلب صاحب نظر
ارنـد كتاكيـد د  ن
يـزياز آن چ يچك 
دهنـد. قسـم ي م

گيران حاصل تعامل
و ينمناسبات، قوان

از دسته آموخته ه
اس يو نگرشـ  يجار

ينشود. ا يسوب م
و فراگيران موزشي

فراگ ياگوني بر رو
جايگاه برنامه درس ت

 تبيين نقش و جاي
دا ينشكده پزشك

يـنـت. روش هـا: ا  
د، ابزار مطالعه پرس
ل است مي باشد.

دانشكده پ يپزشك
)تشك1392-93 ي

ــ ي تصــادفي طبق
ن 220، تعداد )يز

ه هاي بـه دسـت
و با كمك نرم ون
بـه د يجبه نتا وجه

يشامل: روش هــا
تفكـر انتقـادي ده، 
مورد ياندانشجو 

ي مي باشـند. بـاال
يادهنـدهش تعامـل    

ــد ــت آم ــه دس  ب
(يزيكــي فضــاي ف

_ 
  1705: كد

يزي: برنامه رحيطه
: جايگاه برنامعنوان

د يدانشكده پزشك
: عسگرنويسندگان

: رنامه دها كليدواژه
 . ياندانشجو

مقاله: مقدمه: متن
ينعلوم تربيتي، بر ا

صريح بخش كـوچ
دانشگاهها آموزش

فراگ يها يادگيري
مجموعه روابط و م
ا آموزشي است كه

هنج ي،عمدتاً ارزش
پنهان محس يدرس

مطراحان، اساتيد آ
گونا يمثبت و منف

يتمطالعه با محور
و با هدف يعموم

دا يآموزش پزشك
اسـ يـده نجام گرد

انجام شد يمايشيپ
سوال 36كه حاوي

دانشجويان رشته پ
يلي(سالتحص يلردب

ــه گيــر روش نمون
و كارورز يكارآموز

نتخاب شدند. داده
يوو رگرس ينمونه ا

توها: با  يافتهشد.
درســـي پنهـــان(ش

يادگيرنـد-يادهنده
يدگاهمقررات) از د

سطح نسبتاً مطلوبي
مربوط بــه بخـش
ــانگين ـــرين مي ت

) و3,11مقــررات(

 پزشكي

 ياجـرا  ين
OSC   كـه
 يـه ته يني

ها را  مونز
.. .ون هـا و

همزمان  ي
سـازد.   يـ  

نـرم افـزار
 يو برگـزار

 يـن بـارز ا 
Real Tim 

انواع  ي رو
نـرم افـزار

گروه و  يف
آزمـون   ي

ف، توقـف
ور بـه ازاء

 يان،نشـجو
 ي برگـزار

ـه صـورت
 OSCE ي

در  يليحصـ 
 يـب علمـ  

اسـت. بـه
لكـرد نـرم

آزمـون   23
 افـزار، در
ه است. در
كارشـناس

رد قابـل  لك
 هه مداخلـ  

نرم افزار(با
 يشث افـزا

 OSCEن
 يـك  هـاي

 يهارت ها
 يازهـاي ش ن  

______

_
ك
ح
ع
د
ن
ك
د
م
ع
ص
د
ي
م
آ
ع
د
ط
م
م
ع
آ
ا
پ
ك
د
ا
ر
ك
ا
ن
ش
د
ي
م
س
م
ت
م

پ علوم آموزش ري

ينآزمـون، حـ   يهـا
CEآزمـون   يريتد

يبـال  ي مهارت هـا
آز يو برگزرا يند

آزمو يان،ز دانشجو
يآزمون ها يرگزار

متنوع را فـراهم مـ
شده كـه ن يطراح

اطالعات آزمون و
يها يژگيشد. از و

me ي،در زمانبنـد

اجرا يتو قابل يگر
ن يخصات عملكرد

يتعر-كاربران يفر
يفعـال سـاز  -ن هـا

امكان توقف-مون ها
اپراتـو يخش صدا
از دانش يريزارش گ

مـون بـه مسـئول
بـ يمسـال ن يـك ل

يآزمـون هـا   يـرا
ترم تحص 3در طول

قطـ OSCE يهـا
اده قـرار گرفتـه ا

عملك يابيارز يستل
3يـرم افـزار، بـرا

نـرم يكاركرد يگ
را داشته يرد كامل

بـه مداخلـه ك يـاز
ت كه نرم افزار عملك

بـه يـاز كـه ن  ياالت
تر ن يتكم اهم ي
نـرم افـزار باعـث ن

ــزار ــون ي برگ آزم
يازهش دادن بـه ن  

مه يادگيريمراكز
بـه پوشـش يفزار

___________

كشور همايش همين

ه يسـتگاه ا يضعو
ش اجرا: نرم افزار مد

آموزش يطب علم
طالعات و زمان بن

از ي اطالعات كامل
و بر ين زمان بند

م يها يريرش گ
سرور ط ينتت كال

يشو نما يساز گ
باش ي عهده دار م

د يـاد ز يازدقت بس
يد يكزمون ها از

نام برد. مشخ ندوز
تعر-استاد يفتعر-و
آزمون يزمانبند-ت

آزم يعسر يل ساز
امكان پخ-د آزمون

گز-ها ينتكال يو
سال اطالعـات آزم
نرم افزار در طـول

در اجـ يجار يها
فته و پس از آن د

آزمون ه يدر اجرا
مورد اسـتفا ينيال

يد نرم افزار، چك ل
نـ يعـ قط ي اجـرا  

گيژو 13: از يج نتا
آزمون كاركر 23 ي
يآزمـون ن  3تا  1 

توان گفت يم ين
% اشكا99 ينمچن

يبوط به عملكردها
يـنث: استفاده از ا

ــهولت ــترس و س
پوشـش يبـرا  يـزار 
م يرسا شود تا ي م
بسته نرم اف ينتر 
.   

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

تع ياكان كنترل و 
باشد. روش يون م

ط كارشناسان قطب
ثبت ا يفهوظ يده،

محصول ين. در ا
گردد و امكان يت م

امكان گزار ينمچن
ر به صورتنرم افزا

گهماهن يفهور وظ
ها را ينتكال يرو

توان به د ي افزار م
ن، مستقل بودن آز

ينو يعامل ها ستم
دانشجو يفل: تعر

ينتكال يفتعر-ون
فعال-شده يفتعر ي

مجد يزارل و برگ
رو فمختل يون ها
آزمون ها و ارس يد،
ن ينباشد. ا يون م

Pi در كنار روش ه
د استفاده قرار گرف

د 93و  92 يل ها
با يزش مهارت ها

عملكرد يابيظور ارز
و در طـول يهر ته
است. يدهگرد يل

يمورد نرم افزار ط
نرم افزار در يژگي

داشت. بنابرا يوترپ
داشته است. هم ي

شناس داشتند، مر
 كمتر) بودند. بحث

ــت، ــ ي ــاهش اس ك
نرم افـ يهگردد. ته

باعث OSCEون
يكبتوانند نزد ني

يندد را انتخاب نما
___________

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

و امك
آزمو

توسط
يگرد
دارد
ثبت
و هم

ينا
سرو
آن ر
نرم

بودن
يسس

شامل
آزمو
يها

كامل
آزمو
ياسات
آزمو
ilot

مورد
سال
آموز
منظو
افزار
يتكم
10
يو 4

كامپ
يقبول
كارش
وزن

يفيك
گ يم

آزمو
ينيبال

خود
___
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رد سـرمد مـو   
 يـن در ا ينيل 
ن يـ كه در ا ي

تعداد  ينت از ا
در  يكبـار كـه  
بـار  2كه  يدان
بار 2از  يشه ب

 يجـه حـث و نت   
در آموزش  ي
كمتـر بـوده    

در  ياننشـجو  
در كنـار   يكي
سامانه بـه   ين
 يـر وقـت گ ود   

 يوش آموزشـ 
 يبرا يقيتشو

 يـت بـه فعال  د 

________

 يلمـل تسـه  
 ياته ي اعضا

 تهران  ي

ستاد، 

زش پزشـكي      
جديد آموزشي 

 ينمه مدرسـ 
متفـاوت   يارس

تفاده از روش  
ـورت گرفتـه   

اول استفاده  ت
مطالعه  يناز ا

نـده و موانـع   
علـوم   يعلمـ  
باشـد. روش   ي

كـه 1389 سـال     
مورد بـا 300عداد 
يعلم ياته يعضا

نفر بوده است 50 
ك ي. تعداد استادان

نفر، استاد 11 اند 
كه يو تعداد افراد

فر بـوده اسـت. بح
يه از آموزش مجاز

يني در مقطع بـال 
رسـد دا يظـر مـ  

يالكترون يادگيري 
يكه با استفاده از ا
اخته اند، بـا وجـو

رو يـن بار از ا يك 
 يده از سامانه ها

يتوانـدم يد مجـاز  
 ود. 

___________

در خصوص عوا يد
در يستدر يننو 

ينشگاه علوم پزشك

ا يس،تدر يننو ي

 هـاي اخيـر، آمـو
ده و روش هاي ج

شود هم ي سبب م
آنها بساز نظر  يرند

و اسـت ردنشنا كـ 
صـ يعلـوم پزشـك  

يتدر اولو يسخنران
قرار دارد. هدف ا ي

كنن يل عوامل تسه
يـات ه يدر اعضا
يتهران م ي پزشك

 زن بـوده انـد. از
ه است تا كنون تع
شده است. تعداد ا

مورد پرداخته اند 
نفر مرد بوده است

مورد پرداخته يح
نفر و 32رداخته اند

نف7داشته اند  يت
استفاده يندهشد فزا

زشنوع آمو ينز ا
مطالعه بنظ ينا يجا

مند به استفاده از
ك يو استادان باشند

پرد يان با دانشجو
از يشه استفاده ب

وجود استفاد ينا ا
رانـد يبرگزار ينهم

منجر شو ينهزم ين
____________

  يستدر 

يداسات ياتتجرب ين
يتفاده از روش ها

دان ينشكده پزشك
   سرشار 

يوش هار يس، تدر
  يعلوم پزشك

و هدف: در سـال
ت بسيار زيادي شد

كه يليه است. دال
يبهره نگ يآموزش 

آش يكه برا ييش ها
ي در دانشگاه ها

سخ يرنظ يسنت يا
يعلم ياتعضاء ه

در خصوص يدسات
د يستدر يننو يها
دانشگاه علوم يك

نفـر 58نفرمرد و
ستفاده قرار گرفته

ش يسامانه بار گذار
يسامانه به طراح

ن 16نفر زن و  34
طراح سامانه به ين

مورد پر يبه طراح
يفعال امانهس يندر ا
: با وجود رشيريگ

استفاده از ي،پزشك
ست.با توجه به نتا

عالقم ينيمقطع بال
يبم يروش حضور

بحث و تبادل نظر
روش، به ينبودن ا

شده اند. با يبترغ
فعال در زم يدسات

يدر ا يداسات يشترب
___________

_ 
  1718: كد

ي: روش هاحيطه
يي: عنوان: تبعنوان

كننده و موانع استف
دا يهعلوم پا يعلم

يترا: منويسندگان
روش : ها كليدواژه

دانشجو، دانشگاه ع
و ينهمقاله: زم متن

دستخوش تغييرات
متنوعي ابداع شده

يننو يز روش ها
تالش يرغمعل.ست

آموزش يننو يها
هنوز روش ها يول

توسط بسياري از ا
اس ياتتجرب يينتب

ها روشستفاده از
دانشكده پزشك يهپا

 پزشكي

معتقدند  ي
نسـبتاً   يط

 يركار ناپـذ
در آموزش

و  يجتمـاع 
بـه   يا ـژه

ه شـود. از
 يدرسـ  ـه

 يرانو مـد 
 يقـدم هـا

______

 ه علوم

 يترام  ،

  ،يجاز

 يارتباط ل
 يـن ا ي،كت 

 يـادگيري 
از  يدهـد  م 
با توجه  ن

اسـت، بـه
امـر   يـن  ا

 توجـه بـه
دانشگاه  ي

و  يانشـجو
شده  يداز

 يـازه د، در
ه و سـپس

اطالعـات  
 يـات ه يا
شـده و   ي

نفـر از   98
 40. شـند

ن
ا
س
س
4
ا
ب
د
گ
پ
ا
م
ر
ب
ب
ت
ا
ب

_
_
ك
ح
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ت
ا
پ

پ علوم آموزش ري

يو كارورز يرآموز
يدر شـرا  ي پزشـك   

ا توجه به نقش انك
به خصوص د يزش
اج ي،و مهـارت  يشـ   

يـست كه توجـه و
داده يآموزشـ  ـزي
برنامـ ي ينـه در زم
يآموزشـ  ينـؤول 

تـوان قـ يشـور مـ  

___________

دانشگاه يعلم يات
  يراند مجاز 

يآزاده شعبان  ،يد

راند مج  ،يك آموزش

يلز وساا ياننشجو
مشـارك يز فضـاها

.تنموده اسـ  يلد
فرصـت م يانشـجو

ينفاده كنند، همچن
محـور ا دگيرنـده

خود به يادگيريك
با يمجاز ير فضا

ي سامانه راند مجاز
دانش ارتبـاط  يـرا

راه اند ينيموارد بال
استا سط مورد تو

ن مـورد پرداختـه
يفي،طالعـه توصـ  

و اعضـا ياننشـجو
يستادان جمع آور

8عضـو سـرمد،    93
يباتهـران م  يشـك   

كشور همايش همين

دوره كار ياننشجو
نهــان دانشـكده

: بايريگ يجهد. نت
در نظام آموز يرس

عـاد دانـش، نگرشـ
اس يضرور يان،جو

يـزدر برنامـه ر  يسـ 
د يتخصصـ  يهها

مسـ ي،علمـ  يـأت ه
كش يپزشك يهوم پا

____________

  يكن

يه ياعضا يكاربر
يت كمك آموزش

محمد يينآ ،هدزاده
   ب

كمك  ،يكيالكترون
 

ستفاده روزافزون دا
و اسـتقبال آنهـا از

در آموزش تبد ين
بـه دانش يش پزشك

بر شواهد استفا ين
يا يروش يكي؛ترون
براساس سبك هد
در ينيبال اندهاير

گرفت. روش اجرا:
بـ ييبعنـوان فضـا

دل نظر در مورد م
پس از ارائه توانند

آن يـل العـه و تحل 
مط يـن .در اينـد  نما
سرمد شـامل دان ي

شده توسط ا ياح
39: از تعداد يجتا

انشـگاه علـوم پزش

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نسبت به دان يهم پا
ي درسـي پن برنامه

وب تري قـرار دار
پنهان در يمه درس

در ابع يعموم يك
دانشج يتيترب -يالق

درسـ نامهبعد از بر
كارگاه يبرگزار ق

يه يداسـات  ين برا
و علو ينيبال يهها

 برداشت.  ير

___________

1709  

: آموزش الكترونطه
ك يزانم ي: بررسن
تهران ازامكانات يك

مجته يتا: رسندگان
يبقر يترام  ،يفقار
ا يادگيري: ها دواژه

  يعلم ياته يا
مقاله: مقدمه: است ن

و ينترنـت شمند و ا
ينو يها را به ابزار

در آموزش يكيرون
منابع مبتن يدترين

الكت ييادگير ينكه
يدهاجازه م يانشجو

ر يساز يهازند.شب
فوق صورت گ كرد

تهـران ب يم پزشك
دان و بحث و تباد

ت يم يانت. دانشجو
مشخص به مطا ي

خ مناسب را درج
ياعضا يهوط به كل

طرا يو موردها ي
شدند. نت يز ها آنال

د يعلم ياته يا

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

علوم
كه ب
مطلو
برنام
پزشك
اخال

ينا
يقطر

پنهان
گروه
موثر
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس
ذوالف
كليد
اعضا
متن
هوش
فضاه
الكتر
يجد
يبه ا
دانش
بپرد
يكرو

علوم
استا
است
يزمان

پاسخ
مربو
يعلم
داده
اعضا
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 دام 

به  يوم پزشك
است  يگونه ا

تفكـر بـا    يـن 
آنان را  يج تدر
 يچمـارپ  يسـ  

 ياسـت بـرا   ر 
بـه   يو نمـاد  

بـه   يـد فكـر با 
 يـن روش: در ا    

انـدام بـه    يم 
 از سـاده بـه   

 يمتنظـ  يبرد   
 76به مـدت   

 يـزي برنامـه ر 
 40در  ياتجزئ
 ين: در ايج نتا

ــؤثر  ، 32/89م
 يانت دانشـجو  

و  8/89 يانجو   
رغبـت   يانجو   

از  يسش خـوب 
در مقابـل   يچ
كـه در آن   ت 

عمـق مطالـب   
و ـوارتر شـده    

لــزوم  يقــتحق
در  ياندانشجو

________

به پژوهش  ش
 زابل  يشك

 يمانسل  ،

   ش 

 ينز مهـم تـر  

اند يو آناتوم يچرپ
 آموزش دروس علو

به گ يدروس بعد 
ينمـوده، ا  يجـاد ا ي

 سازگار بوده و به
ه مبدع برنامـه درس

يسـرا آنجـا كـه م   
يتصـور  ي،لـ عم 

تف ينـه زم يجـاد و ا
 واگـذار نگـردد. ر

درس آنـاتوم يتـوا 
كه مطالب ي نحو

تـا كـامال كـارب يـ 
يافته شكل ادغام 

سه مرحله ب ر و د
ساعت، ج 16در  ي

.يدردگ يست تدر
ــادگيري، 4/95 م ي

، نگرش مثبـت91
كت فعـال دانشـج
رصـد بـود. دانشـج
 توان پاسخ و پرس

يمـارپ  يكولـوم  كور
سـتا ييهـا  يژگـي 

شده و هر بار بر ع
زمـان دشـ ير طـ 
و در ح يقبلــ يري

احساس و تبحر د 

___________

بر نگرش ي تابستان
 دانشگاه علوم پزش

يافشار يكتر مهد

نگرش به پژوهش ي،
از يعلوم پزشك نه

آموزش، ما يزي، ر
در يداسات يفه وظ

يادگيري يس برا
يتفكر علم يانجو

دانشجو يتشخص
برونر كه يارد. آقا

تـا يدكند كه اسات 
يفكـر  يز نظامها

اهداف و يان. بيند
و بـه شـانس فتـه 
محت ي،عملـ  يقحق
به يدگرد يزيه ر

انتزاعـ يـر وس و غ
به يو عمل يتئور

جلسه دو ساعته 3
يو تحتان يم فوقان

ساعت 20طالب در 
ــوا  4درس  ي محت

/3موثر  يوه، ش90
، مشـارك7/92وثر 

در 7/83 يانشـجو  
نامه داشته وبر ين

:يـري گ يجـه د. نت  
يو يقرار دارد دارا

حل مختلف تكرار ش
شود. مطالب در ي
يــادگيبــا  يــدجد 
يدجد يادگيري ي
 . يابد يم 

____________

  يستدر 

مدرسه يوهبه ش ش
استعداد درخشان

دك  ،مقدم ينهپود ه

يش، مدرسه تابستان
يندر زم يقاتتحق :

: برنامهها كليدواژه
مقاله: هدف: متن

درو ينا يازسبب ن
د در دانشجكه بتوان

و ش يهداف آموزش
وادا يشتربه تفكر ب

كيم يشنهادبوده پ
خود از ياندانشجو

استفاده نما يبترت
ياف يـت قطع ينحو

تح يوهبه ش طالعهم
برنامه يچشكل مارپ

ز محسوو ا يچيدهپ
ت ي. كالسهايدگرد

38ساعت در قالب 
اندام يات. كليدگرد

ساعت و كاربرد مط
ــه پوشــش مطالع

6/0مهارتها  يرتقا
مو شيابي، ارز3/78

تعامـل دانش يرتقا
يا يدر اجرا ييباال

خود نشـان دادنـد
ق يسنت يكولومكور

موضوعات در مراح
يرائه شده افزوده م

يــادگيريرتبــاط
يبرا يقبل يادگيري

يشزمان افزا يط
___________

_ 
  1728: كد

ي: روش هاحيطه
يرآموزش: تأثعنوان

ا ياندانشجو ينماب
يه: مهدنويسندگان

    يسراوان

: آموزشها كليدواژه
:مقاله: مقدمه متن

 پزشكي

ك تجارب
معـه  ت. جا

 شـكده  دان 
ـد. حجـم
ـا در نظـر

مقطـع،   ي،
داده ها از 
 شد. براي
كننـده در

.مثال يـد كن
ه اسـتفاده
 يهورد تجز
 يـن ده از ا
 ينـد در فرآ

فعـال   يـر گ
پـژوهش   ه

 ،"دانشگاه
 " ،" يشـك   

موانـع   يـل  
ناسـب در

 يهـا  خت
ـب تعـداد

عـدم  "، "ي
 يوش هـا

 يـن ا يجتـا
هـم از   هـا
 يننو ي ها
 يـري گ ـاد
بـا نقـش    

را در  ـايي
 يـب  و ترغ 

  .شد

______

 يه درس

ك
م
س
ك
ا
ب
ب
د
ت
ن
م
ش
پ
گ
س
گ
س
م
ا

3
ا
ب
خ
ك
م
ا
ا
ي
ط
_
_
ك
ح
ع
م
ن
س
ك
م

پ علوم آموزش ري

يفي به منظور درك
ـتفاده شـده اسـت

علوم پايـه يه ها
بودنـ 1392ر سال
هدفمنـد و بـ ـري

يليرشـته تحصـ   ي،
يظور جمع آورمن
انفرادي استفاده ت
كننده و محدود ك 

ك يـان را ب يسـدر
ر شـدن مصـاحبه

مرسوم مو يمحتو
برگرفتـه شـد يصل
د ييـر بـه تغ  يـاز  ن

فراگ " ،"پاسخگو
ينهلعات در زممطا

آموزش فعال درد 
ه در آمـوزش پزش

مضـمون اصـ .برد
من يداشـتن الگـو

يرسـاخنداشـتن ز "
عدم تناسـ"، "سب

يريتيمتمركز مـد 
عـدم وجـود رو"، "

: نتيـري گ يجـه  نت
هحاكم بر دانشگاه

استفاده از روش 
يـنقـش فعـال در

يداسات ي و از طرف
يـپو يآموزشـ  ياـ  
نمودن امكانـات ا
كمك كننده باش ه

___________

برنامه يوهبه ش يك

  ي

كشور همايش همين

 صورت پژوهش كي
 هيـات علمـي اسـ

هيات علمي گروه 
تهران در ي پزشك

يـه روش نمونـه گ 
يشامل رتبه علمـ 

مطالعه شدند. به م
بصورتمه ساختار

يلعوامل تسه" د
تـ يننـو  يوش ها

تر يقعم يبرا يش
يله از روش تحل

ها:مضمون اص يافته
احساس"كننده  
آموزش پ " يفرع 
م " ،" يآموزش يژ

وسعه مطالعات و ت
خبـره يدشتن اسـات 

شـود نـامب يمـ  " 
ند"،يستـدر  يننو 

، "يستـدر  يننـو 
مناس يزيكيف يضا
يها يريگ يمصم

"شجو از روش هـا

اره نمود. بحث و
ح يد كه جو آموزش

يبرا يشجو آمادگ
از نق يانكه دانشجو

و شعف داشتند ه
تواننـد فضـ يده م
يامه .يندنما مفراه

ينهزم ينتواند در ا
____________

  يرس

اندام رشته پزشك ي
  يپزشك 

يسحر الماس  ،يزبه

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

 مطالعه حاضر به
اعضـاء يها يدگاه

يهش شامل اعضا
دانشگاه علوم يك
استاد كه به 30نه

تن حداكثر تنوع ش
وارد م يبق آموزش
باز و نيم يحبه ها

يدل محقق مي پرس
وص استفاده از رو

از سواالت كاوش "د
ها با استفاده داده
يقرار گرفت.  حليل

يللعه عوامل تسه
ين، با مضام"زش

تكنولوژ يشرفتپ "
مركز" ،"موزش 

داش" ،ينش پژوه
يداز اسات يري پذ

يفاده از روش ها
ن كردن روش ها ه

فض داشتنن"، "سب
تص"، "شجو و استاد

و دانشج يداسات ييا
اشا "مناسب يابيش
دهد يعه نشان مل
استاد و هم دانش ي

چرا ك .را دارد يس
يزهتن احساس انگ

كنند يلنما و تسه
ف ياموزش يها يط
ت يو دانشجو م يد

___________

1719  

در يزي: برنامه رطه
ي: آموزش آناتومن
يانبه دانشجو يچ

: امراله روزسندگان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كار:
يو د
پژوه
پزشك
نمونه
گرفت
سواب

مصاح
مثال
خصو

يدبزن
شد.
حو ت

مطال
آموز

"، "

در آ
دا "

الگو
استف

يادهپ
مناس
دانش
آشنا
ارزش
مطال
يسو
يتدر
داشت
راهنم
يطمح
ياسات

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
يمارپ
نويس
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 يشرفتپ-يت

يـادگيري   يا 
 ياول رشـته    

نظـور از بـين   
ز روش نمونـه    

 يش گروه آزما
واه با استفاده 
ــروه  پس در گ

و در گـروه   ي 
دت دو مـاه و      
ه گــروه گرفتــ

 بـين نمـرات       
دو  يپرسـتار  

مـرات آزمـون      
ــ   اوتــروه تف
 يـزان ميـزان م 

وت معناداري 
قـوي و   يتار

  وجود دارد. 

________

توسط 

 يابيمره ارزش
 يه اند از طرف

ويان مي تواند 
ف ايـن روش      
كسـب نتـايج     

ظور، ايـن   من
يابي اسـتادان      
م انجام شـد.  

 يپزشك هرشت
نشـگاه علـوم   
را انجـام داده  

سنت يادگيريدوره 

ره هـاـر تـأثير دو     
پسـر سـال ا يانو

ت.روش: به اين من
نفربـا اسـتفاده از 
گ 30  نفر به عنوان

ر به عنوان گروه گو
ــدوزش د . ســپيدن

يبـيترك يادگيري ي
گرديـد بعـد از مـد
زمــون از هــر دو گ
ر تفـاوت معنـادار

يـول و مهارتهـا   
 از طرفـي بـين نم

ــتار ي دو گـ يپرس
ن مشخص شـد بـي  

 از نظر آماري تفاو
پرست ياندانشجو ي

 تفاوت معناداري
___________

رزشيابي استادان ت

   پور ي صفائ

 معدل   ،شيابي

د عوامل موثر بر نم
را نشان داده يقض

تاد توسط دانشجو
قـاط قـوت و ضـعف
ريـزي صـحيح و ك
 فراهم آورد. بدين
ر بـر نمـره ارزشـي

گاه علوم پزشكي قم
مامي دانشجويان ر

در دا 93 يليحصـ  
ر يابيوده و ارزشـ ـ 

د- يبيترك ادگيري

ـه: پـژوهش حاضـ
دانشجو يادگيري ن

رسي قرار داده است
60 يـل سـتان اردب  

هنتخاب گرديد ك
نفر 30و  يبي ترك

ــو ي حضــور ) آم
يه شيوه دوره ها

كل سنتي ارائـه گ
پــس آز ،وم كتــاب

ست آمـده بيـانگر
 آزمـون درس اصـ

باشـد، و ايش مي
ــا  ــول و مهارته يص

 و افزون بر آن مشخ
قوي و متوسط ان

يادگيريين ميزان 
 متوسط و ضعيف

____________

 انشجو 

مل موثر بر نمره ار
  ي

روح اهللا  ،يد آقاعل
نمره ارزش  ،دانشجو 

: مطالعات در مورد
متناق يجانت يانشجو

ثر بر ارزشيابي است
مر آموزش را بـا نقـ

برنامه ر مكاند و ا
آموزشي اساتيد را

عوامل مـوثر يرس
در دانشگ ي پزشك

عه مورد مطالعه تم
اول سـال تح سـال 

بـ يلل بـه تحصـ   

يا: دوره ها كليدواژه
  يليتحص

مقالـه: مقدمـ متن
يزانرا بر م يبيترك

مورد برر يپرستار
مراكز آموزشـي اس

ان يخوشه ا يريگ
روشبا استفاده از 

ز روش معمــول (
آزمايش، آموزش به
گواه آموزش به شك

فصــل دو يستــدر
: نتايج بديجشد.نتا
آزمون و پس پيش

گروه كنترل و آزما
ــري درس اص پيگي
معناداروجود دارد

يادانشجو يادگيري
وجود ندارد ولي بي
ضعيف و همچنين
___________

_ 
  1732: كد

د يابي: ارزشحيطه
عوام ي: بررسعنوان

يدانشجويان پزشك
: محمدنويسندگان

 ،: استادها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن
توسط دانش يدسات

شناخت عوامل مؤث
دست اندركاران امر
رزشيابي آشنا كند
واقعي از عملكرد آ
مطالعه با هدف برر
توسط دانشجويان
روش مطالعه: جامع

يمسبودند كـه در ن 
قم مشـغو يپزشك

 پزشكي

مــوزش در
در  يانـجو

دانشـگاه،   
شـده و   ن
بـه   يانجو

در  يت آتـ  
را فراهم  ل

 يوه بـه شـ   
سـبت بـه

پـژوهش   ن
رخشان در

زابـل   يـك 
ر تابسـتان
 اسـتاندارد

پـژوهش   د
 ي،مقـدمات 

 1و  يزشـ 
و  يتئـور  

ش ه پـژوه  
ده از نـرم

در سطح  ي
هـا   يافتـه 

بـر   يهشـ 
-tين آمـار

: بـا  گيـري
جهــت  ين

 بـان سـب    
هش در بـر
 يـادگيري 

جـذاب از  
حول نظـام

______

 دگيري

   ،يصابر

ك
ت
م
ت
پ
م
گ
ب
ا
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گ
ت
ش
پ
گ
پ
م
ي
و
ض
_
_
ك
ح
ع
د
ن
ك
م
ا
ش
د
ا
و
م
ت
ر
ب
پ

پ علوم آموزش ري

شــود. آم يــوب مــ
 و مشـاركت دانشـ

يپژوهشـ  يتضـع   
يادانشـجو  يوهشـ 

نگرش دانشـج ييرغ
جهت مـداخالت ي

يلطول دوران تحص
آمـوزش يرـا تـاث  

تعداد درخشـان نس
يـن: ا. روشيمشو
استعداد در يانجو

دانشگاه علوم پزشـ
 كـرده بودنـد؛ در
ـات، پرسشـنامه ا

يكردبا رو يتابستان
م يـق (روش تحق ي
آموز ينيـك كل 2، 

يبخش ها اي دار
سشنامه نگرش بـه
ت آمـده بـا اسـتفا

يو آمار استنباط ي
هـا: يافتهشدند. 

پژوه يكردبا رو يان
كـه طبـق آزمـون

p=0/001گيجـه . نت
مدرســه تابســتان ي

 پـژوهش را در آنـ
انجام پژوهش يرا برا
زمـان ينبهتر يي
ييدوره هـا  يگزار
گردد تا در تح يم

___________

ياد يزانبر م يبيك

قاسم ص ،يمحمد يه

كشور همايش همين

جوامــع محســو تي
اسـت يضـرور  ي

عالوه بـر ارتقـاء وض
عات و عملكرد پژو

مطالعات و تغ يلحل
ييمبنا يقاتيتحق ي
نگرش در ط ينح ا

تـ يمس بر آن شد
اسـت شـجويان ر دان

ياجو 1393 سال 
نفر از دانشج 30در 

د يليمختلف تحص
شـركت يتابسـتان 

اطالعـ ير گـردآور
بود. مدرسه ت هش

يكارگاه پژوهش 4 
(SPSSآمـار و   ه،

كارگاه ها ين. ايد
روز پرس 60گذشت 

طالعات به دسـت
يفيو آمار توص 17

يلو تحل ) تجزيه
مدرسه تابستا يرا

بـود ك به پـژوهش
=دار بود(( يمعن 

يمطالعــه اجــرا ن
نگرش بـه يرتقا
ر يشانا يلتما ش

يكه دوران دانشجو
است ضرورت برگز 
احساس م يشترب ي

 كند.  يفارا ا

____________

  يكن

ترك يوهموزش به ش
  يپرستار ي

يمرض ، عبداله زاده

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يقــاتتحق يش هــا
يوص پژوهش امر

ع يپژوهش يژه ها
اطالع يشجر به افزا

الزم جهت تح يي
يها يتو فعالهش

و اصالح ييرتغ يتا
اساس ين. بر ايدنما

را در يسه تابستان
ش به پژوهش در

تجربييمهصورت ن
م يطع و رشته ها

مدرسه ت يندر اول
شد. ابزار نجاما 13
نگرش به پژوه يس

چهار روز در قالب
يشرفتهپ يقش تحق

يث آزاد برگزار گرد
بودند؛ پس از گ ي

شد و ا يلدداً تكم
7 يرايشو SPSSر
)P≤05/0( داريي

اجر ثيرن دهنده تأ
نگرش نسبت ب يا

pai ياز نظر آمار
يــنا يجــه بــه نتــا

تواند ا يم يانشجو
يشامر افزا يند كه ا
ك ينتوجه به ا . با

يپژوهش يرت ها
يمدرسه تابستان ل

ر يمت نقش مهم
___________

1729  

رون: آموزش الكتطه
آم يرتاث ي: بررسن

يس اصول و مهارتها
اكبر ي: علسندگان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بخـش
خصو
پروژ
منجر
يتوانا
پژوه
راست

يم
مدرس
نگرش
به ص
مقاط
كه د
393
بررس
در چ
روش
بحث
يعمل
مجد
افزار
يمعن

نشان
ارتقا
red

توجــ
دانش
شود
دارد
مهار
يلقب

سالم
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

درس
نويس
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 يهـدف اصـل    
ص، متبحـر و   

 يدرسـ  ي ها
جامعه و  هاي

 ييد و شـكوفا 
 يدرسـ  يهـا 

سعه نگرش ها 

________

دروس  يچپ
و  يپزشك يان

 ي،آناتوم 

 يلبه دل يراخ 
و  يان دانشجو
 يـاده  هدف: پ

در بستر  يحي
انـدام و تنـه    

بـا   يچل مـارپ 
برونـر   يجيدر 
و از  يچيـده  پ  
. يـد گرد يمظـ 

ل سه مرحلـه  
. قبـل از  يـاد 

 يـاز ت مـورد ن 
 يندفرا يبخش
از  يكمـ  ـابي 
 يــقاز طر فــي

. از يـد ـوا گرد 
متمركـز داده   

 يـابي ارز يجتـا 
 يفــهســاس وظ

 يادگيري يرا
درس  يحتـوا  

زند. از آنجـا كـه ه
متخصـص يع انسـان  

برنامه يلذا محتوا
يازو با توجه به ن د

رشد يرا برا ييها
برنامه  ي: بازنگري

توس يان،از دانشجو
 د داشت. 

___________

مارپ يدرس يموزش
يدانشجو يبرا يور

  ياس

ي،دانشجو محور ،

يدر سالها يحير
تعداد يشهها، افزا

شده است. يزبرانگ
يدروس علوم تشر 
يدروس آنـاتوم  ي 

به شكل يدانپزشك
تـد يـادگيري حلـه  

طالب از سـاده بـه
تنظ يـامال كـاربرد  

به شكل يافتهدغام 
و فاز نمـ ليي شما

 ها آماده و امكانات
انده شدند. از اثر ب

يـبعمل آمـد. ارز  ي
يفك يــابيشــد و ارز

محتـ يلو تحل يان
به شكل گـروه م ز
نت يهـا  يل: تحلج
احس يشاز افــزا ي
بر يشترب يو آمادگ 

پوشـش مح ـانگين 

بپرداز يادگيري به 
منـابع ينو تأم ت
است ل ينمع يفظا

يردقرار گ يبازنگر
فرصت ه ي،علم ي
يريگ يجه. نتيدما

ا بازخورد گرفتن ا
 را به دنبال خواهد
____________

  يدرس ي

برنامه آم يريكارگ
دانشجو محو بستر

سحر الما  ،ي روزبه
يچ،مارپ يآموزش ي

  يحيم تشر

علوم تشر يس تدر
شگاهدان يت آموزش

چالش ب يپزشك ي
يچمارپ يدرس يش

تـوايوش اجرا: مح
و دو دند يك يحير
درس در سه مرح 
كه مط يبه نحو د
و كـ يتـا انتزاعـ    

به شكل اد يو عمل
فاز ي،: فاز حركتد

متعدد طرح دوره
طرح درس ها گنجا

يابيارز يفيو ك يم
اجــرا ش يكــرته ل

يختارمند با دانشجو
يزن يانن و دانشجو

يجشد. نتا يلو تحل
يحــاك يفــيك يــا
يادگيري يزهانگ د
يـمطالعـه م  يـن  ا

به صورت مستقل
يتترب ي،برنامة درس

متعهد براساس وظ
همواره مورد ب يدبا

يدستاوردها ينآخر
ستعدادها فراهم نم
به طور مستمر و با

ارزش ها يو اعتال
___________

_ 
  1753: كد

يزي: برنامه رحيطه
و بك ي: طراحعنوان

در ب يحيعلوم تشر
  يدندانپزشك

: امرالهنويسندگان
ي: طراحها كليدواژه

علوم ي،بافت شناس
مقاله: مقدمه: متن

در رسالت يبازنگر
يدرس يزيبرنامه ر

برنامه آموزش يساز
رو يدانشجو محور

علوم تشر ي،پزشك
ينجاندن محتواگ

يدگرد يزيبرنامه ر
ينـيمحسوس و ع

و تئوري يكالسها
يدگرد يزيبرنامه ر
جلسات م يجرا ط

و در ط ينيب يشپ
مذكور به شكل كم

پرسشــنامه يــقطر
ساخ مهيمصاحبه ن

كارشناسان يد،سات
و يجمع آور ييها

هــ يبررســ ودوره
يجادو ا ياندانشجو

داشت. در يتحكا

 پزشكي

از  يابيرزش
 اطالعــات
 اطالعـات

 يدت اســات
نـرم افـزار
unpaired 
شــنامه كــه
ـود، مـورد

 127 يـبت 
 ياننشـجو

 يداسـات  ي
 از يدار ي

______

 يسممكان

سـتفاده از
بـه   دگيري

كه در  يها
ـته باشـند

 يمنـع مـ  
بـه   يـزي  ر

 يـران  فراگ
روشـن   يـز

 يجسـتجو
از  يخــارج 

E،    از سـال
در  يمهمــ

بازخورد .ند
افتـد و در  

 يـات وتجرب
رد بعـد از

 .دهـد  قرار
خود  ندتوان

ب
ب
م
ب
آ
ا
ب
و
_
_
ك
ح
ع
ع
د
ن
ك
ب
م
ب
ب
س
د
پ
گ
ب
م
ك
ب
ا
پ
م
ط
م
ا
ه
د
د
ح

پ علوم آموزش ري

 مطالعه نشدند. ار
انجــام شــد. يليـ

سؤال به همراه 14
) و اطالعــاتيتسـ 
. نتايج توسـط نيد

d T-testو  سـون

پرسش 1028مــوع
شـده بـ يـل د تكم 

يختر و پسر بـه ترت 
دان هم توسـط دا

يابينمـره ارزشـ   ين
ي) بــه طــور معنــ5

___________

با استفاده از م يال

    خورد

بـا اس يـوزش عـال  
يـاداهداف  يينتع

بر بخش ه دگيري
داشـت يشـتري كز ب

يدازه بـه حواشـ  
خود در برنامه ر كه

توانند با تعامل با
يـآنان ن يرا برا ي
ج بااست كه  يور
و منــابع خـ يخلــ  
 E،  Ovid ، ERIC

 بــازخورد نقــش م
د را مطرح كرده ان

ا يكار اتفـاق مـ   م
و يفعلـ  ينـد فرا ن
نـوع بـازخور ينه ا
يرقرا تحـت تـاث   ي

است تا بتو يضرور

كشور همايش همين

وارد يطع كارورز
ــانپا ــرم تحصــ ي ت

4 برستاد مشتمل
رس، معــدل و جنس

ي) استخراج گرديل
يرسپ يهمبسـتگ  ي

د. نتــايج: در مجمـ
اسـتاد 34 موردر 

دخ يانداد دانشجو
%) بود. تمام استاد

يانگيشدند. م يابي
5از  2/4دختــران (

 .) باالتر بود5از  

____________

  يرس

آموزش عا ي درس

   يكر

بازخ ي،بازنگر ي،س
آمـ يبرنامـه درسـ  

مقدمه: يشكر به
ياد يندند تا در فرا

د داشته است تمرك
اند از يشرداختن ب

ينكعالوه بر ا يزش
يپردازند م يم ي

يادگيريآنها اهداف
عه حاضر مقاله مر
بع ومجــالت داخ

 Scopu، Elsevier

:يج. نتــايــدم گرد
دو نوع بازخورد ين

انجام ينازخورد ح
ـ  يرنده، ينارتباط ب

بازخورد برعمل كه
يتواند اعمال بعد 
ض ياندانشجو يبرا

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مقط ياند، دانشجو
و در پ يتســا ــق

شنامه ارزشيابي اس
(نمــره در يانشـجو

و مرتبه عمل يتس
SP   يو آزمـون هـا
شــد يــلو تحل يــه
دانشجو در 212ط
قرار گرفت. تعد يس

%40نفر ( 85%) و 
يتر و هم پسر ارزش

د يانــط دانشــجو
9/3پسر ( يانشجو

___________

1735  

در يزي: برنامه رطه
برنامه ي: بازنگرن

 خورد

شك يبه: طسندگان
: برنامه درسها دواژه

ب يمقاله: بـازنگر  ن
يببازخورد ط يسم
كن يكمك م يران
وجود يادگيريف
آنان را از پر يطرف

آموز يزانبرنامه ر .
ياهداف آموزش ين

قراردادن آ يان جر
ند. روش ها: مطالع

منــا ي جســتجو 
Springer، us...لـه

انجــا 2014تــا 20
يدارد ومحقق گيري
نوع با ينكه ا،عمل

يادگينوع بازخورد 
و ب يابد يرا درم ي

يم عمل است وم
مهارت ها ب ينب ا

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بودند
يــطر

پرسش
دانش

(جنس
PSS

يتجز
توسط
بررس

)60
دخت
توســ
دانش
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
بازخ
نويس
كليد
متن
يمكان
يفراگ

اهداف
واز ط
.كند

يينعت
ودر
سازن
بــا
جمل
000
يادگ
در ع

ينا
يقبل

انجام
كسب
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بـا   ياننشـجو 
 يت بـه سـو    

بر اساس  جي،
كـه توسـط    ي 
دوبـاره بـه    ي
و  يـاددهي  ي

ــان، همتا از  ي
استفاده شـد.  

 يـده ستخراج ا
شته ر ينالت ب
علـوم   يانـجو 
استفاده از  .ي
و  يرســم يــا

 يـن ا:يجد. نتـا  
طـرح   8سـت.   

 يهـا  يشمـا 
ـب مقالـه بـه    

طـرح در   6 و    
 يـن از ا يـه ا     

و  يـادگيري  ي
سـاخت   ـنهاد 

در  ياندانشجو
خودجـوش در  

 يانشـجو ب دان 
 ييآشـنا " ـل 

 يـده، وشـتن ا  
شته است كه 

________

 يخالق

   كرم ثناگو

 پرستاران  

اسـت كـه    ين 
 ينبد حـالتر  

رسـنل مـورد   

دا توانمندسـازي   
در جهـت حركـت ي

يازسنجن امانج: كار
يررسـمي) و غفـي 

ي عمل آمـد. نگـاه  
يهـا  يوهتفاده از ش

ــادگيريــود.  از ي
ا ياندانشجو ير سا

اس يور و راهنما برا
اعات بودند. تعامال

از دانشـ يل گروهـ 
يرشته ا ينب يكار
روش هــ ي،ازرســان

استفاده شـد يانجو
اختراع شـده اس 1

طرح در هم 8ود و 
ت. دو طرح در قالـ
هـت چـاپ ارائـه

 شـده اسـت. نمونـ
يبـرا  يراپزشـكي  پ
يشـدو طرح پ يرا

توسط د يزن يگري
خ ينـد فرآ يـن ا :ي
از جانـب يـزه انگ ن

يـاز قب ييالش هـا  
منـابع، نو سـتجوي 

وجود دا يزن "تراع
 . يدرد

___________

و اثر آن بر تنش اخ

اك  ،يباريجو يهست
ي،تنش اخالق سي،
مكـان يـژه و ي هـا  
يو به عبارت ياتح

پر ينو مجـرب تـر   

ينـدفرآ يـن هدف ا
ـ  يرشـته ا  ينت ب
روش .باشد يت م
يف(مطالعـه ك  يسم
به ياناز دانشجو د
استمشكل،  يافتن 

ــا ــو يش ه بـ ينن
عنوان مشاور بهع 
افراد مشاو ينا يي
و ثبت اختر يراح

تعامل يبرقرار يا
(همك يمهندس يان
و اطــالع ر يقيشــو

دانشج يطالع رسان
5ه  كنون منجر ب

ختراع را كسب نمو
ارائه شده است ري
جه يپژوهشـ  يمـ 

 از كشـور مطـرح
دانشكده يك پرات

باشد. بر ينصب م 
يمتعدد د يطرح ها

يريگ يجهحث و نت
يشترينشد لذا با ب

چـا ينـد فرا يجرا
ساختـراع، ج  يراح

از اخت ينمونه واقع
 مناسب مرتفع گر
____________

  يستدر 

و يسينو يتو حكا
  يقيمتون تحق

مه يالل  ،يديت سع
يسنو يتحكا شي،

بـت: بخـش مراق 
كننده ح يدتهد ي
امكانـات و ينتر ه

است. ه ياندر جر
ستفاده از ارتباطات
بداعات و اختراعات

رس يها يازسنجين
يندفرا ينا يانمجر
و ينيبال ياتتجرب

ــادگيري ــه روش ي ب
مخترع ياندانشجو
يدانشجو يتهدر كم

طر يها، مشاور برا
بستر برا يجادا ي،

يبا دانشجو يپزشك
تش يهــا يزممكــان

اط يبرا يررسميغ
تا يآموزش يندفرا

نامه ثبت اخ يگواه
ورو كش ييدانشجو

از مجالت علم يكي
خارج يكنگره ها

قختراعات در اتا
ياندانشجو ينتمر

داده شده است. طر
دست اجرا است بح

ش يجادا ياندانشجو
همراه بود. اما در ا
نداشتن با روند طر

و ساخت ن يطراح
مداخالت يبا اجرا

___________
_ 
  1765: دك

ي: روش هاحيطه
و يشي: بازاندعنوان

م يپرستاران: بررس
: عصمتنويسندگان

يش: بازاندها كليدواژه
مقاله: مقدمه: متن

يماريهابا ب يمارانب
يشرفتهبا پ يمارانب

 پزشكي

مـوثر   يوهـ 
، 7/83 روث
 7/83 يانو

ه داشـته و
 يثر بخشـ 

 يـل تحل ند
 يدارا يچپ 

ـف تكـرار
 مطالب در

 يقبلـ  يري
حسـاس و

 ينمدرسـ 
ـته باشـند

كه بـا   يائ
رسـالت   ـر

 ينـد. بـرا
پـردازش   ه

 يچهـ  يـاع 
آل دسـت  

______

رشته  ين

در  يساسـ  
 ين مسـئول 
 يي راهنمـا

شـوند و از
كت، تالش
اهـد شـد.
 يت و سـو

بـه   يابيـت   
و نوآورانـه
اختراعـات
ـه اسـت و

د
ا
ا
ن
م
ت
ي
د
د
ه
ا
پ
م
غ
ف
گ
د
ي
ك
ا
ت
د
د
د
ه
ن
ط
ب

_
_
ك
ح
ع
پ
ن
ك
م
ب
ب

پ علوم آموزش ري

، شـ6/90مهارتهـا
ــو يابي، ارزشــ79 م
تعامل دانشجو يا

برنامه ينا ي اجرا
اث ين دادند. بررس

ينفرا يمتوال يزها
مـارپ يكولـوم : كور

لـ در مراحـل مخت 
شود. ي افزوده م

يادگيربا  يدجد ري
اح ديدج يادگيري

ي. بـرا يابـد  يمـ 
داشـ ينوآور يزش

ها يهد بود. نوآور
ييـو تفكـر تغ  يوژ

كنن ير مطـرح مـ   
يـهنظر يو آنـاتوم 
اجتمـا ياختارگرائ

آ يـده ا يـادگيري ل

___________

يفاده از ارتباطات ب
  اختراعات

نقـش اس يآموزشـ 
و يددارند و اسـات 

مشاوره و رخالق با
آنهـا ش يو نـوآور 

فرهنگ حرك يشزا
خوا ينـده شور در آ

بـه سـمت ييـجو
بـا هـدف دسـ يند

تكـارات خالقانـه و
ا ينـد فرآ يـق ز طر

ستان شكل گرفتـه

كشور همايش همين

م ي، ارتقـا 32/90 
3/9 يانت دانشــجو

و ارتقا 8/89 يانو
در ييغبت باالر ن

از خود نشان يخوب
انجام و در فاز يوال

:يـري گ يجـه  و نت
 در آن موضوعات
 مطالب ارائه شده

يادگيرده و ارتباط
يبرا يقبل دگيري

يشزمان افزا يط
آموز يدر طراح ند

 كمك كننده خواه
پـداگو يرو يشپـ 
مـؤثر يادگيري يا
و يعلـوم پزشـك   ي

سا يهو نظر يناخت
توانند به محصـول

____________

  يرس

با استف ياندانشجو
ابداعات و يه سو

    گو

 ابداعات  ،انشجو

آ يهـا  نظـام  :هدف
د يرانبالقوه فراگ ي

خ يانهه با دانشجو
يـت ث بـروز خالق 

موجب افز ايندفر 
كش يددر امر تول ن

دانشـ يهـا  يمنـد  
يفرآ ينا .باشد يم

ابت يفعال ساز يق
از ييوره و راهنمـا
گلس يه علوم پزشگ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مؤثر يادگيري، 9
، نگــرش مثبــت9

ركت فعال دانشجو
يانصد بود. دانشجو

ن پاسخ و پرسش خ
در جلسات متو ند
. بحثيدگرد يتو

است كه ييها گي
ه و هر بار بر عمق
زمان دشوارتر شد

يادلزوم  يقتر حق
در ط يانر دانشجو

خواهن يكه م يوم
آموزش ين شناس

پ يه به چالش ها
برا يهائ يدهزش، ا

يهـا  يچيدگيپ يم
فراشن يهت، نظرالعا

ت ينم يم به تنهائ
 . ند

___________

1760  

در يزي: برنامه رطه
د ي: توانمندسازن
جهت حركت به در

: اكرم ثناگوسندگان
دا ،: اختراعها دواژه

و هد ينهمقاله: زم ن
ياستعدادها ييوفا

نظام ها در مواجه
توانند باعث ينها م

ينا يكه اجرا يئ
ياندانشجو يرآمد

ف توسـعه فراتوانم
م ييراعات دانشجو

ياز طر يعلم يمد
ارائه مشاو شجويان،

در دانشگاه ييشجو

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

4/2
3/1

مشار
درص
توان
ينفرا

و تقو
يژگو

شده
يط

و در
تبحر
آناتو
روان
توجه
آموز
يتفه
اطال
كدام

يابندب
___

_ 
:كد

حيط
عنوا

د يا
نويس
كليد
متن
شكو

ينا
به آن
آنجا
و كا
هدف
اختر
سرآم

نشدا
دانش
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مـزمن   يهـاي 
بـا اخـتالل    ن 

ل اسـتفاده از    
ابـراز افكـار و   

باشـد. بـا    يق
بخش ها كه  ن

و  يروحـ  يات
سـد آمـوزش   

________

آموزش  ي ا

  ،بـرادران  ضـا 

  ن

و  يونمـد  يـ 
 يعلم يطه ح

 ينـه ـر بـه زم  
ر دانـش و بـه    

از شـاخه   ري
 يدهسال رسـ  

. از شـواهد  ت 
در  يش پزشك

 اشـاره كـرد.   
 يو انبـوه  يك  

ده موجـود، از   
 يتركز بر اولو

 يـزان م يـين ع
 يپزشـك  شوز 

 اسـت. روش    
 يـن سـت. در ا  

جام شـده در  
، در 2012تـا  

E ،CINAHL 
 يدر استراتژ 

بـاال   يتساسـ  

يماريبـا ب  كودكـاني 
يمـاراندر ب يوهش ن

شته باشـد. در كـل
در ا يمـوفق  يـك ن

قابله با تنش اخال
ينو پرستاران ا ژه
يخصوص يدارا ين

رس يشند به نظر م
 . 

___________

ر مطالعات مداخله

يدرضحم ،يرازي شـ  
   يبهرامخان 

يرانا  ،يوزش پزشك
از طرفـ يـر دانشـ  

مرتبط با آن ي ها
منجـ يـي،  هم افزا

ثبت و انتشـار يها
ياشود. در بسـ  يم

20ش به كمتر از 
يسـتن ي آن مستثن

وجه مقاالت آموزش
رشته ينا يتصاص

آمـوزش پزشـك ت   
مقاالت چاپ شـد 

و تمر يزش پزشك
ش حاضر با هدف تع

آمـو يت مداخله ا
، انجـام شـده201

بـوده اس يمقطعـ  
انج يعات مداخله ا

ت 1980 يسـالها  
Medline ،ERIC

يرفت. نكته اساس
بـا حس يجسـتجو  

ككـه از   يد، افراد
ين و ممكن است ا

داش ينحه اثر مضر
به عنوان تكن ييرو
جهت مق يا يلهوس

يژو يدن بخش ها
ي و تجربه و همچن

ناسب برخوردار باش
خواهد بود. يدن مف

____________

  يرهبر

در يضوعات محور
 

مانـدانا ،يهرامخـان 
يدهفر  ،يكرباس يم

آمو  ،يت مداخله ا
ره هـ: رشـد گسـت  

و پژوهش يعلم 
حلقه يكه عنوان 

بستر ه يجادا يد،د
م يعلم يداتتول ر

 دو برابر شدن دانش
از يزن يش پزشك
قابل تو يش به افزا

مجالت اخت يشفزا
و بـه رشـد مقـاالت

يتوضع يينه، تع
علم آموز يها يطه
رسد. پژوهش ي م
مقاالت يموضوع ش
12تا  1980 يا ه

-يفير از نوع توص
ت مربوط به مطالع

يط يراندر ا يشك
ــات ي e ياطالعـــ

رد جستجو قرار گر
يـك ما در انجـام  

از خود يمنف يبدن
كنند يراقبت مم

سترس بعد از سان
دار يرراهكار غ ين

تواند و يعواطف م
بود ياتيتوجه به ح

از افراد با علم يدبا
من يو رفتار يروان
به آنان يكردرو ين

___________
_ 
  1778: كد

و ر يريت: مدحيطه
موض ي: بررسنوانع

 يراندر ا يپزشك
به يال: لنويسندگان

يمر  ،يانزمان يهاد
: مطالعاها كليدواژه

مقاله: مقدمه: متن
يداتوابسته به تول
به يبوده و از طرف

جد يقاتيتحق يها
يشترتبع آن رشد ب

علوم سرعت ياه
ست كه علم آموزش

توان يرشد م ين
و اف ينيمجالت بال

با توجه به روند رو
رشته ينطالعات ا

يرحينظر پوشش ز
به نظر يها ضرور
يشو گرا يپراكندگ

سال يط يراندر ا
كار: پژوهش حاضر

مقاالت يهمطالعه،كل
آموزش پزش ينهزم

ــا  ــك هـــ يبانـــ
رمو Iranmedexو

م يكردجستجو، رو

 پزشكي

تفـاوت   ژه
راقبـت بـا

مراقبت  ي
 يم ياديز

عدم تعادل
 است كـه

 يلـي ـه دال
از  يـت حما

 يـن دف از ا
 يش اخالقـ   

ش كـار: در
narrativ ،
reflecti  و
 يگاهمد و پا

 يدر تمام
 عمل آمد.
ن در مـورد

 يتد وضـع    
م تحـوالت

در  ييرتغ ي
 يسـي نو ت

بـر   يمثبت
كــاهش  ي،

ك شـود).
 در مـورد

 يـت ث تقو
 يترس مـ  

تفكـر و   ي
و ارتقـاء   ي

 ينهمچنـ 
دهـد و بـه
راد در هـر
ـه صـورت
فاده كـرد.

و  يجسـم  
د عملكـرد

 يها يافته
 يربا تصـو  

ب
م
ا
ا
ع
ت
ب
ر
ا

_
_
ك
ح
ع
پ
ن
ه
ك
م
و
ب
ه
ت
ه
ا
ا
م
ب
ا
ن
ه
پ
د
ك
م
ز
ب
و
ج

پ علوم آموزش ري

يـژو ي مراقبت هـا
و نـوع مر بيمـاران

يكه در بخش ها ي
ز يتيو مسئول يوان

ع ياس دردناك و
تجربه شده يي جا
است اما بـ يحصح

مبود وقت، عـدم ح
 انجـام دهـد. هـد

بـر تـنش يشـي ند
اسـت. روش تشـره

ve يــديلمــات كل

ive journali

اسكوپوس، پابم ي
يو جهاد دانشگاه

مذكور جستجو به
سـت كـه نوشـتن
وانـد باعـث بهبـود

كـه مـردم ي زمان
زيردند بصورت بار

يتشود. حكا يم ه
يراتشود و تاث ي

يمنــيا يســتمو س
 مراجعه بـه پزشـك

صحبت كـردن يا
باعث T-cell يشزا

الوه بر كاهش اسـت
يبـرا  يراهكـار  ي،
يو ذهنـ  يزيكـي  ف  

امل مـؤثر باشـد.
را كـاهش د يردگ 

ـاطن و درون افـر
مشـكالت بـ يـانب 

اسـتف يسـي نو ـت
ثرات مثبـت ج به ا

بهبـود يـا  يمـاران
شاره كرده است اما

يدر افراد يوهش ن

كشور همايش همين

. بخشيرندگ ي م
بيپرستاران،  يط،ح
يدارد. پرستاران ين

نند، دچار فشار رو
احسا يكه عنوان 

در ي تنش اخالق
ص يقوع از نظر اخال

شود مانند كم ي م
تواند آن اقـدام را

و بازا يسـي نو يـت 
تمن يقـي واهد تحق

بــا اســتفاده از كل 
moral d ،ing

ياطالعات يگاه در پا
و magiranزبان  

م يها يگاهد در پا
از آن اس ين حـاك  

تو يمـ  يزندگ ك
شود. در واقع يطف

اور يت كلمه در م
يدآنها د يو ذهن 

يم يعاطف يتوضع
يخــون يركرهــا

هش تعداد دفعات
شان دادكه نوشتن

افز يقتواند از طر 
عال يسينو يتحكا

يسـازگار  يت هـا 
بـه سـالمت يدن

و تكا يشخص شدر
افسـر يـم انـد عال 

منـد در كشـف بـ
يكـه ب  يود. هنگام

يـتـوان از حكا  يمـ 
از مقاالت ياريبس

يهبود روند درمان ب
لكرد كارمندان اشا

يناز آناست كه ا ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

بت و درمان قرار
از نظر مح ياساس ي
درمان يبخش ها ر
كن يكار م يژهو ي

به يد. تنش اخالق
ح داده شده است.

داند موضو يم رتا
مربوط به سازمان

.. نت.و يزرف سوپروا
يـاثر حكا يه بررس

تاران بر اساس شو
يطالعــه مــرورم ن

reflect ،distress

كلمات يناز ا يبي
يفارس ياطالعات ي

موجود يزمان ي ها
متـون يها: بررس ه

يكرب مهم و ترومات
و عاط يمت جسم

خود را بصورت يف
يود سالمت جسم

ث بهبود در روند و
(ما يجســم يتــع
و كاه يجسم يها

مطالعه نش ينچند
يم يعاطفضوعات
شود. ح يمنيا ستم
ارتقاء مهارت يد رو

يل و بهبـود بخشـ  
حل مساله و ر يي
تو يم يسينو يت
ابـزار قدرتم يكن
شو ياز زندگ يتيع
سخت باشد، مـ يم

بس اگرچه: يريگ جه
در بهب يوهش ينا ي

عمل ياش آموزان و 
ياز مقاالت حاك ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مراقب
يها
يرسا
يها 

شوند
شرح
پرست
كه م
طرف
مقاله
پرست

يــنا
tion

يترك
يها

بازه
يافته
تجار
سالم
عاطف
بهبو
باعث
وضــ
درده
در چ
موض

يسس
تواند
تعامل
يتوانا
حكا
عنوا
موقع
كالم

يجنت
يروان

دانش
يبعض
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 يـران در ا تال 

________

: بهره ري
 يگساج ي

بهروش،  يدم

توانـد در   ي م
باشـد.   يه مـ  

 ينبخـش تـر   
 يرنـده گ وزش  
 ي،علم يل ها
jig   يكـي از (

ريك مسـاعي        
مهـارت   وات   

 يفـراوان مـ    
بـر   يمبتنـ  ي 

 ينيـوزش بـال  
اول  يمسـال  ن

اتاق عمل بـه  
 يآموزش يها 

 ين. در ايدگرد
و از  يدالغ گرد

 شـجو دان 2 ي
شدند.  يمتقس

 يينخصوص تع
كـه در   ي عمل

خود به عنوان 
را مد نظر قرار 

همگـروه   يرـا 
ف بـه انتقـال      
اهند بـود. در  

 يـت تقو ظـور 
ن عمـل را در  

مقـاال يموضـوع  ي

___________

يادگيراندك  ي ها
يمساع يكو تشر ي

ام ي، محمد كوچك

  ينيش بال

كه ياثر بخش اي
آموزش دهنـد س

از اثـر ب يكـي ـال  
زش دهنـده و آمـو

به صورت تعامل ي
gsawد. جيگسـا (  

ر همكـاري و تشـر
 به كسـب اطالعـا

يـدآمـوزش تاك  ي
يـادگيرياز  يـري گ  
 )Jigsawدر آمـ (

در ينـد فرآ يـن : ا
ا 5كارآموز ترم  ن

يمارستانب يرل سا
اجرا گ ياندانشجو 

ابال يان به دانشجو
يتنها برا يل جراح
ت ييدو تا ياروه ه

در اتاق عمل مخص 
موظف بودند هر 

خ ينروت يفام وظا
پروسه عمل ر يهكل
سـ يادگيري يفهوظ

 و روز بعـد موظـف
خود خو يروه ها

ظضور داشته و به من
بوط به همانمر ي

يشدد در پراكنـدگ 

____________

  يستدر 

در فرصت ياددهي
يبر همكار يمبتن 

قربان ،چهره گشا
 ي تاج مهر

آموزش يادگيري، ا،
يكردهااز رو يكي: 

يستدر يوهر باشد ش
فعـ يادگيري يها 

آموز ينل دانش ب
يآموزش يرخدادها

افتـد ياتفـاق مـ   ي
گيري مبتنـي بـر
وش عالوه برتوجه
ي و اهداف اجتماع

مطالعـه بهـره گ ن 
يگسـا ج يمساع ك

:يست. روش بررس
ياندانشجو يبرا 13

ر بخش اتاق عمل
ينشگاه برنامه روت

ر دوره، روش كار
ضور در عرصه عمل

به گر يانا دانشجو
ياناز دانشجو يك 

يگساو هر گروه ج
دهد، عالوه بر انجا

كل يركوالر،ا سيب 
گفته شد كه و ان

 آنان خواهد بـود
همگر يرخود به سا

در اتاق حض ي مرب
يجو سواالت كنكاش

شدت شاهد تش ين
 .  يمنباش

___________
_ 
  1787: كد

ي: روش هاحيطه
ي ي: الش هاعنوان

يادگيرياز  يريگ
)Jigsaw .( 

يم: مرنويسندگان
بهادر، اكرم ياسل
يگسا: جها يدواژهكل

مقاله: مقدمه: متن
مر آموزش اثرگذار

يكستفاده از تكن
ها در انتقا يكتكن
ر ينباشد. در ا يم

يو اجتماع يعاطف
تكنيك هـاي يـاد

رو ينباشد. در ا مي
تفكر يندها، به فرا

يـنشود. لذا هدف ا
يكو تشر يهمكار
بوده اس ياندانشجو

393-94 يليتحص
دكار گرفته شد و 

تحت پوشش دانش
هر يروش در ابتدا

آنجا كه امكان حض
بود لذا يرمكان پذ
روز هر يدر ابتدا

و يافتهشده حضور
د يتاق آنان رخ م

كمك جراح اسكرا
يادهند، به دانشجو

خود بر عهده يها
و دانش خ ياتتجرب

طول پروسه عمل
سطح دانش دانشج

 پزشكي

ثر مقـاالت
ور كننـده

و  ورود اي
و  يوضـوع 

 در درجـه
مـتن   يـاز،

پژوهش بر
مكاتبـه بـا
ده و مورد

S و  يهتجز
 يفي توصـ  

ه بـه روش
ده از بانك

مقالـه   82
ـد. از نظـر

) 59/8 ( %
مقالـه   16

آمـوزش و
ژوهش بـه

 يابيارز ،ي
و اخالق  ي

گـر صـرفا
 يابي ارزشـ 

رار گرفــت.
 ،ه آمـوزش

مطالعـه   چ
 ي: علـ ـري

گونـه   يچه
جود نـدارد

 يروشـها  
ارتقـاء   ،وم

ش مداوم،
و  يقاتتحق

موجـود در
ود مراكز ش

 يـز  آن و ن   
كشـور،   ي

هند تا بـه

ا
ن

_
_
ك
ح
ع
گ
)
ن
ا
ك
م
ا
ا
ت
م
ع
ت
م
ه
ش
ه
د
ت
ك
ت
ر
آ
ا
د
ش
ا
ك
د
ه
ت
ط
س

پ علوم آموزش ري

 اسـت تـا حـداكثر
ـه، توسـط دو مـر

يارهـار گـرفتن مع  
مو يجهـت بررسـ   

ر خالصه مقـاالت
ياطالعات مـورد ن 

پ يمقاالت توسط ت
كـه بـا م يپزشـك   

شد يوه طبقه بند
SPSS از نرم افزار

پژوهش، از نـوع ن
مرور شـده تمقاال

شد يمقاالت بررس
مقالـه از   17تنها

رد جسـتجو بودنـد
االت مـرور شـده

.انجام داده انـد را
آ يهـا  ي تكنولوژ

پـژ يضـوعات اصـل    
يكيآموزش الكترون

ييحرفه گرا ،باطي
د. آموزش جامعه نگ

و يطور طراحـ  ن
 مــورد توجــه قــر

بـه يدسترسـ  ي،ـ  
يچهـ در  يعلمـ  ت

يـگ يجـه حـث و نت 
ه ،يراندر ا يپزشك

جام پژوهش ها وج
يـر نظ يعات سـنت 

يكولوكور يرنظ ييا
آموزش يو حت يه ا
تح يت. هدايردگ يم

م يهـا ’خال ييسا
ش يم يهباشد. توص

جـالت مـرتبط بـا
يآمـوزش پزشـك   ي

سوق ده يازهاها و ن

كشور همايش همين

high senبـوده (
مقالـه 1202 ابتدا 

نظـر رتـه، و بـا د
مقالـه ج 82 يـت ها

 شدند. صرفا مرور
يلصورت عدم تكم

لعه قرار گرفت. مق
ضـوعات آمـوزش پ

گر 24ده بود، در
داده ها با استفاده

يندر ا يآمار يها
% م100ها:  يافته 

آمده است. عمده م
IranMe بوده و ت

مـور يالملل ينب ي
تعداد مقا يشترينب

مطالعه خود ر س،
بر يداخالت مبتن

د. پـس از آن موض
آ ،آموزش مداوم ،ي

رتبا ي اند. مهارتها
قرار گرفتند ي كم

ين قرار گرفت، هم
مقالــه يــكفا در 

موضـوعات فرهنگـ
يئتارتقاء ه ،يلملل

ه قرار نگرفتند. بح
مقاالت آموزش پز 

انج يها برا يتاولو
هشگران به موضوعا

ها يتو اولوباشد  
اخالق حرفه ،يباط

يمورد توجه قرار نم
ها و شناس يتاولو 
ب يم ياتاز ضرور 

و مج يوزش پزشك
يها يتجه به اولو

ها يته سمت اولو

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

nsitive searchin

. دريدكن بدست آ
قرار گرفت يد بررس

وج مطالعات، در نه
وارد مطالعه ييتوا

 انجام شد و در صو
ل مقاله مورد مطال

سرموض ليسـت س
AM استخراج شد
قرار گرفتند. د يل
. روش هيدگرد يل

) بود.يداول فراوان
به دست آ يكينرو
dex يداخل يالعات

ياطالعات يانك ها
يب ،يموضوع يندگ

يستدر يروش ها ي
مد ي%) به بررس5/

پرداخته انـد گيري
ينيآموزش بال :ب

شجو/ پزشك بوده
مقاله مورد توجه

مقاله يكد توجه 
كــه صــرف يكولــوم

م يـل از قب يضوعات
ال ينب يزش پزشك

مورد توجه يخله ا
يدتول يع رشد سر

ا يردر مس يت ده
پژوه يلماكان تما
يم يسزش و تدر

ارتبا يمهارتها ،يد
طرف پژوهشگران م
يپ مقاالت به سو

يپزشك شزه آموز
پژوهش در آمو يل

با تو يقاتي،كز تحق
هش ها را عمدتا به

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

)ng

ممك
مورد
خرو
محتو
اول

كامل
اساس
MEE

يتحل
يتحل
(جد
الكتر
اطال
در با
پراكن

يرو
)19

يادگ
يبترت

دانش
4با 

مورد
يكور
موض
آموز
مداخ
رغم

جهت
و كم
آموز
ياسات
از ط
چاپ
حوز
يمتول
مراك
پژوه
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آل انجـام   ـده 
محتواسـت،   ل

بـود   يرسـتار 
العه بر اساس 

ها: در ايـن   ته
وپـنج مفهـوم    

علمـي،   يمند
 الگـو بـودن،     

: اسـتاد  يـري گ
را شـامل   يفـ 

لم اسـت كـه   
 يسـته اخالقـ   

كنـد،   يمـ  ت 
 حـال حرفـه     

________

از  ييشجو

 ،ياوري يم

    دانشجويان ي،

 يآموزشـ  يـا 
توسـط   يعـات 

 يـا و  يانشـجو 
 يـر آنـان نمـ   

 جنبه اجبـار  
باشـد. ارائـه    ي
 يقـات تحق،يج 
 ينيو بـال  يسـ 

 يجـه ـدون نت  
 يـك  عنـوان   

نشـگاه علـوم   
 يلـي تحل يفي

قرار گرفتند  ي
 نمونـه  ي فرد

 يت عالقمنـد  

يـاز اسـتاد ا  يانجو 
يلتحل يكردبا رو ي
پر يكارشناسـ  يو

مطا ين استحكام ا
يافتهبوده است.  ي

كـد و 450عـات،  
 موارد بودند: توانم
گي هـاي فـردي،

گ يجـه نت . گرديـد 
مختلف يجنبه ها 

عال يآل استاد يده
و مشخصـات برجس

يـتحما يبخـوب  ن
سـت و در همـان

 كند.  ي

___________

دانش يفتكل يكان 

يمر  ،يپور محمد عل
،   

ييدانشجو يفتكال
هـ يتو فعال يفظا

مطالع يپـروژه هـا  
دانش يـت ـان اكثر  

و تفكـ يـت ل فعال
رسد و صرفا ي نم

يمـ  يينهـا  يابيشـ 
جمه متـون خارج

كالس يفرانس هـا 
و گـاه بـ يتكـرار  

بـه يشـه مفهـوم  
دا ييمامـا  يانـجو 

يين مطالعـه توصـ  
يمورد بررس يمار

شامل مشخصات 
و شـدت يت با اولو

درك دانشـج يين
يفيك يي مطالعه ا
دانشجو 20مند و از

.يدحتوا انجام گرد
يروباور پذ يريپذ 

ل اطالعزيه و تحلي
شد كه شامل اين

ويژگ يس،در تدر ي
استخراج يرستار
يپرستار يانشجو

ياستاد ا يانانشجو
و يژگيهـا با و يرد

يا كـه از دانشـجو  
 كشورش متعهد اس

يم يترعا يرا بخوب
____________

  يستدر 

به عنو يشه مفهوم
  ييماما ن

اعظم  ،يفتاح يعل
،طهران ياحمر ي
 ،يابيارز ،يهوممف

از وظ يكيو هدف: 
پ يـا و  يفـه تكـال  

شد. امروزه بـه اذعـ
سمبل ييدانشجو ف
به نظر يزجالب ن 

ود نمرات در ارزش
تر،يشـور آموزشـ  

كنف،شـده  يس تدر
يهـا  يـت عالـته ف 

نقش يابيا هدف ارز
دانشـ يـدگاه از د ي

شد. روش ها: در ا
به روش سرشم يي

يشنامه دو قسمت
ش و عبارات مرتبط

يبا هدف تب يقتحق
:يشد. روش بررس

هدفمن يرينمونه گ
مح يلو تحل يهتجز
يناناطم يارمع دو

بررسي پس از تجز
پديدار ش يساختار
يحرفه ا يتوانمند

پر يخالق حرفه ا
آل از نظر دانش يده

شود. از نظر دا يم
حال كه فر يندر ع

است يريست مد
و عهنسبت به جام

ر يپرستار يگر ي
___________

_ 
  1794: كد

ي: روش هاحيطه
نقش يابي: ارزعنوان

ياندانشجو يدگاهد
: حسنعنويسندگان
يهد  ،ييحمد كچو
: نقشه مها كليدواژه

و ينهمقاله: زم متن
ارائـ ،در دانشگاه ها

باش يم ياندانشجو
يفارائه تكال يدسات

يگرد يباشد و حت
كمبو يگزينجا ياو

بروش ،پمفلت،پوستر
نامرتبط با دروس

دسـت يناز ا يهمگ
با طالعهست.اين م

ييدانشـجو  يفتكل
قم انجام ش يپزشك

دانشجوي ماما 35
پرسش يك ينچنهم
مورد پژوهش يها

 پزشكي

روز بعـد از
 يـد ـت تاك    

 2گرفـت.  
باره عمـل
 يمگروه ها

ا عكس، با
نچـه را در
ن خوانـده
مگروه هـا
 يت چرخش

نمودنـد،   ي
شـته اجـرا

ته باشد، ش
ـد، لطمـه

عرصه هـا  
ــر دوره از

 يوهش ينا
 يفكـر مـ  

واهـد بـود
داشـتند   ت
 مـي  يـد مف 

مكـاران در
قرار گرفت

 يشن و افزا

______

  ي

 يمر

 ي ها

قاء كيفيت
ي مــوثر و

بـه   يدنسـ 
ز مشـتري

 ينشد لذا ا

ت
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ت
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پ علوم آموزش ري

ر يپاسخ آن را برا
االت تنهـا بـه علـ

يصورت مـ  يانو
را در يزند همه چ

هم يم آموزش برا
بلكه با يت سخنران

ه انـد و تفـاوت آن
نيب بصـورت روتـ  

هم يرسواالت سا د،
به صورت يانشجو

يرا تجربـه مـ   يادص
گذش ينمانند روتـ 

روش ها وجود داش
حاصـل نشـده باشـ

يردر سا يادگيري
هــ يهــا: در انتهــا

يرياز به كارگ ياآ
يـا و آ يـر خ يا اند
خو يدمف يزن يانجو
يترضا يوهش ينا ي
دوره هـا م يرسا ي

و هم ينگـ عـه بهر
ان مورد استفاده ق

آموزان دانش شرفت

___________

يپرستار ياندانشجو
مر ،ييمحمد عطا ،ر

شاخص ي،پرستار

رهاي موثر بر ارتق
ســتاد از رفتارهــاي

در رس يـت موفق ن
كسـب بـازخورد از
يت خدمات ميباش

كشور همايش همين

و پ يدپرس يون م
سـوا ينا يدن پرس

دانشجو يعمل برا
هر اتاق موظف بودن

را بدانند و هنگام 
وار، نه به صورت ر
كه تجربه نمود ي

با آنچه كه در كتاب
يندمان يانروه ها ب

 كه هر گروه از انش
يص يمارستانعمل ب

هم يمارستانب يرسا
يسهامكان مقا كه
روش ح يـن از ا ي
يو امكان  يامدهد ن
ه يافتــهباشــد.  يرذ

شد كه آ يگرفته م
بوده يخود راض 
داشنج يرسا يبرا 

يرياز به كار گ ن
يرا برا يآموزش وه
: در مطالعيريگ جه

در دانش آموزا يك
يشتفاوت بارز در پ

  بود.

____________

 جو 

آل از نظر د يدها ي
مهسا شكور ،االروند

استاد پ ي،پرستار 

هدف: يكي ازپارامتر
آگــاهي اباشــند. ي

يـزانم ث افـزايش
ك ينكه با توجه به ا
كيفي اءي براي ارتق

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ضع عمل از دانشجو
خواست، يشجو م

ت مهم در پروسه ع
حاضر در هر يشجو

يتئور ند، مباحث
يترد نه به صورت ت

يتيموقع يحبا تشر م
اند ب يدهصه عمل د

همگر يرسا يرا برا
سخ دهند. از آنجا

اتاق ع يه كارآموز
در س يمه كارآموز

ينكبر ا الوهتا ع يد
ينچه بازخورد مثبت

به دانشجو وارد ي
امكــان پــذ يو ي

بازخورد گ يانشجو
يدر كارآموز يزش

يوهش يند تداوم ا
يااكثر دانشجو.ير،خ

يوش ينبا ا دگيري
يجهستند. بحث و نت

يكتكن ين، ا1387ل
دهنده ت نشان يجه
وزانآم دانش گيري

___________

1789  

دانشج يابي: ارزشطه
ي: استاد پرستارن

سا ين: شهسندگان
   ،الروند

ي: دانشجوها دواژه
   ال يدهد ا

و هد ينهمقاله: زم ن
وزش، اســاتيد مــي

تواند باعـثموثر مي
ف آموزشي شود.

ي از گامهاي اساسي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

موض
دانش
نكات
دانش
بدانن
خود

يلمف
عرص
اند ر
را پا
دوره
برنام
يگرد
چنان

ياديز
يبــرا
دانش
آموز
كنند

خ يا
يادو 

دانس
سال
يو نت
يادگ

___
_ 
:كد

حيط
عنوا
نويس
ساال
كليد
استا
متن
آمــو
غيرم

اهداف
يكي
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 يـري گ يمصـم 
 يـن ظـران در ا   

كـار   يشـبرد پ 
 ين آغـاز تـدو  

 يهـا  ر پايگـاه 
 از نقطه نظـر  
د اسـتفاده در   

 ي نظـر سـنج      
 يـت ـا، در نها 

در  يـري گ يم
 يسنو يشد پ

 يداز اسـات  يـ   
 و تعـدادي از   

قـرار   يبررسـ    
اسـتدالل   ري،

دوره،  ير كلـ      
 يابيارزشـ  يا  

اطـالع   يش ها
حاصـل از   جـه 

 ي مهارت هـا 
آمد كه شامل 

بـر   يمبتنـ  ي
اسـت. بـر    يم 

 يكلـ  ل اصـو    
 زيوپـاتولوژي، 

 يـري گ يمصـم 
 ياز فازهـا  ك 

ــوا   يف و محت
 يسـتفاده مـ  
 ينـوان الگـو  

از  ياجتمـاع  -
ل مسـئله در      

علـوم   ياه ها

________

 يبرگزار

تص  حـل مسـاله و  
كل از صـاحب نظ

به منظـور ي،تمال
از يش. پـ يـد گرد

در يا يكپارچـه  ي 
مرتبط يالگوها ه
مـورد يابيو ارز ي

بـوط بـه بحـث و
آن هـ يـي ـان اجرا 

يل مسـاله و تصـم  
 شد. در مرحله بعد
، بـا حضـور جمعـ

ربـط يمراجع ذ 
عته مـورد نقـد و ب

يرگ يمتصم يطول
دن شـامل سـاختا
مـوزش، روش هـا

)، روشيعلم ياته
يجه نوشته شد. نت

ر خصوص آموزش
به دست آ يطهر ح

يل مسـأله، پزشـك    
عمـوم يوره پزشك

ر نقـاد بـه عنـوان
يزسـاله در مقطـع ف   

و تص يع كـارآموز   
يـكه شـد. در هـر    

ــر اســاس اهــداف
ا ديمتعـد  يـابي ز

توان به عن يلعه م
-يعات روانشناسـ  

الل منطقـي و حـل
دانشگا يربراي سا 

   استفاده نمود.

___________

نسبت به ب يعموم

استدالل، طوليم 
متشـك يس كارگروه

احت يرغ يريونه گ
گ يلس اوليه تشـك 

ينترنتـيا يجستجو
صورت گرفت. همه

يآموزش يروش ها 
وسط كـارگروه مربـ
ر نظر گرفتن امكـ

استدالل، حل يطول
در نظر گرفته يم

 طبق مدل هاردن،
يرو سا ينيو بال ه

سـاع 7ب كارگـاه  
تم ط يآموزش هرنام

سـاس مـدل هـارد
آم يوره، روش هـا 
ه يانشجو و اعضا

دوره يريتوره و مد
رت صاحب نظران د

در چهار يپزشك ن
تفكر نقـاد، حـل ي
در دو ينيبال يريگ

تفكر ي مهارت ها
حـل مسـ يـه، پاوم 

 شـواهد در مقطـع
گنجانـده يكـارورز 
بـ يعمــوم يزشــك

و ارز يآموزش يها
مطا ينا يج: از نتا

موضـوع يغام طـول 
كر خـالق، اسـتدال

يعموم يپزشك ي
كشورها ايرس يحت

____________

  يكترون

بهداشت ع يانشجو

به عنوان كانون تم
نتخاب شد. سپس

به روش نمو يطهح
طراحي پيش نويس

جس ي،برنامه آموزش
مختلف ص اتيطالع
ي،آموزش يمحتوا

تو يجلسات هفتگ
گذاشته شد و با د
مدل آموزش تم ط

عموم يدوره پزشك
بر يبرنامه آموزش

يهعلوم پا هايگروه
دانشجويان در قالب

ها: بر يافتهگرفت.
و حل مسئله بر اس

دو يهداف آموزش
دوره، دا يابي(ارزش

رساني در مورد دو
نظرات يجمع بند

يانتفكر به دانشجو
يآموزش مهارت ها

گ يمشواهد و تصم
اساس آموزش ين

تفكر در مقطع علو
بر يمبتن يپزشك

در مقطع كـ ينيبال
ــه دوره پز چهارگان

از روش ه ي،آموزش
يريگ يجهشود. نت

ادغ ينهدر زم يدمف
جمله شيوه ي تفك

يبازنگر يبرنامه ها
كشور و ح يپزشك

___________
_ 
  1806: كد

: آموزش الكتحيطه
دانش يدگاه: دعنوان

 پزشكي

(نقشـه   ف
بـه   يدرسـ  

 ينس فرد
ــتفاده از س

در  يمكـار
 ي آموزشـ 

 از آزمـون
 يسطح معن

داد كـه در
 يـب ـه ترت 

 ينبـاالتر  ي
 ينـت اورپو

 يهمكـار ،
ــب  را كس
 ير آموزش

 يبـاال  ـت
در  يدرس

 يدمف ي وه

______

در  يري

فرزانه  
  ،نژاد

 يني،

كـر نقـاد و
 يف جهـان  

اســت و  ي
ن، كسـب

 ياعضا يد
برنامـه   يـ    
در دوره  ي

روش كـار:
ـر شـواهد

ب
ا
ح
ط
ب
ا
م
ج
گ
م
د
ب
گ
د
گ
و
ا
)
ر
ج
ت
آ
ش
ا
ت
پ
ب
چ
آ
ش
م
ج
ب
پ

_
_
ك
ح
ع

پ علوم آموزش ري

يفاگون ارائـه تكـال   
ترجمه متـون د،ي

رانكنف ،يت آموزش
ــرد نس ــا اس يف ب

هم ،يقـاتي وع تحق
آلبوم عكس ،تهيه

و تحليل داده هـا
SPSS 18 در س

هـا نشـان د افتـه
بـ ييدانشـجو  يف
يدرس يفتكل يك

بـدون پا يس فـرد
)71/0( يقـاتي حق

ــگر )69/0( يسش
و بنر يه متون علم

يـتوجـه بـه محبوب   
يفشكال ارائه تكال

يوش يناز ا يد اسات

___________

يگ يممسأله و تصم

،پور يموس يدهحم
ن ياحمد يممر  ،طو
  د

يسأله، استدالل بال

رتقـاء مهـارت تفك
از اهـداف يكـي  ران
يعلــوم پزشــك يـا
در سراسر جهـان ي
توانمند يابيارز ي

ه بـا هـدف طراحـ
يـريگ يمه و تصـم  

تهران انجام شد. ر
بـ يمبتن يز پزشك

كشور همايش همين

گونـا ي روش هـا
يپمفلت آموزش،ستر
بوكلت چارت،يوزش
ــتورپو ــرا ،ين كنف

موضو يكر مورد 
ي،صورت پرسشگر

بود.. براي تجزيه و
رم افزارو ن ينباط

ياها:  يافتهده شد. 
يختلف ارائـه تكـال  

يبه عنوان  يمفهوم
س ارائـه كنفـرانس

موضوع تح يكورد 
ــورت پرس ـاتي بص

به ترجمه يازامت ن
: بـا تيريگ يجهنت

اش ير نسبت به سا
شود ا يهاد ميشنپ

 . يند نما

____________

  يرس

استدالل، حل مس ي
  يمعمو يشك

حم  ،اعال يممر  ،يطان
ارسط يدتوح  ،يجم

نژاد يوبه خباز ماف
تفكر نقاد، حل مس 

حاضـر، ار ر حـال  
يـر اسـتدالل فراگ  

دانشــگاه هــا شــتر
يمراقبت سالمت ي

يالزام برا يكنوان 
مطالعـه يـن دند. ا

تدالل، حل مسـاله
ت يگاه علوم پزشك

مه آموزشي، مركز

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نسبت بـه يانشجو
پوست يطراح ي،وم

بنر آمو ،يسين انگل
ــتفاده از پاو ون اس

جستجو د ،ينتپو
بص يقاتيوزال تحق

) بيدروس تخصص
و استن يفيي توص

استفاد p>05/0 ي
مخ يها يوهوص ش

نقشه م يمترس يت
) و سـپس95/0( از
جستجو در مو،)0/

ــوزال تحق ــپروپ يق
ينكمتر يند.همچن

تعلق گرفت. ن 4/0
نقشه مفهومي يم
يلذا پ ياندانشجو ن

استفاده ييش افزا
___________

1798  

در يزي: برنامه رطه
يتم طول يق: تزرن

دوره پزش يمه درس
: اكبر سلطسندگان
منج يرضاعل  ،رتاش

محبو  ،يرزازادهم يم
ي،: تم طولها دواژه
  يم طول

مقاله: مقدمـه: د ن
حل مسـأله و يي

يششــده در ب يــت
ياعتباربخش يها س

مهارت ها را به عن
المت لحاظ كردس
است يتم طول يزش
دانشگ يعموم يك

مرحله طراحي برنا

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

دانش
مفهو
زبان
ــدو ب
پاورپ
پروپو
در د

آماري
يدار

خصو
ياولو
ياامت

)76
در پر
نمود

3با 
يترس

يانم
دانش
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
برنام
نويس
شهر
يمعظ

كليد
ادغام
متن
يتوانا
حما

آژانس
ينا
يمت

آموز
پزشك
در م
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 يكـرت ل ياسق
: يجنتـا  .د بـود  
بـود:   يـر رح ز  

 يــكن الكترون
%)، تجربـه  81
آزمــــون  ير

آزمــــون  ـــه
 يحـل برگـزار  

دن سـئواالت    
آزمـون   يـزار    
%)، 5/58(ــك
آزمــون  يــزار
آزمــون  يــزار

 خوانـا بـودن    
 ينتـر مهمتـر  

در  يز مناسـب  
 يتجربـه قبلـ  

ت در مرحلـه    
اسـب جهـت   

 يمـ  يه توصـ  

________

سعه آموزش 

دكتر  ، ينيحس
دكتـر محمـد   

   يئ

توسعه  ن

و  يش پزشـك     
توسـعه   ي،شـ 

 ي عملكردهـا   
انـد.   يـده گرد

 يـن ش كامـل ا  
دن سـاختار و   

 يطس در شـرا  

يسئوال با مق 10ه 
نمره داده شـد ك

رد مطالعه بـه شـر
آزمــون يم برگــزار
2/1(يـك ن الكترون

هنگــــام برگــــزا
يجــاز نت يكــــاف 

مح يزيكـي ف يضا
از درسـت بـود ان 

 مطلـوب بـه برگـ
يــآزمــون الكترون ي

ب در هنگــام برگــ
ب در هنگــام برگــ

زمـان، يريت مـد 
س درك شده كمت

تمركـز ياننشـجو 
از ت يتواند ناشـ  ي
جهـت شـركت يول 

متنا مطالعـات ـام  
كشـور يشـگاهها 

___________

توس يانملكرد متول

كتر فخرالسادات ح
د  ،يبـي طب ير علـ  
رشمئ يداو  ، ياق آر

يانمتول  ،عملكرد  ،ر
 

ت و توسـعه آمـوزش
آموزش ييـرات تغ يل
جامعـه و ارتقـاء 
گيسكشور تاس يك

نقـش ايفـاي وانـع  
مله متناسب نبـود

اسـاس يـن رد. بـر ا 

نامه محقق ساخته
يكتا  5از  يبه ترت
مو ياندانشجو گاه

ر هنگــامناســب د
دن سئواالت آزمون
شــــده كــــم در ه

ينــــان%)، اطم7
)، مناسب بودن فض

ينـام%)، اط9/65(ك 
%)، نگـرش8/65( 

يري، انعطــاف پــذ
ب از حضــور مراقــب
%)، تمركــز مناســب

:يـري گ يجـه %). نت
و استرس يك،كترون

دان ينبود. همچن ن
يون نداشتند كه م

و كسب نمره قبـو 
ه مرتبط باشد. انجـ

دانش يگرروش در د

____________

  يرهبر

ساختار و عم يقيب
 عتبرجهان 

دك  ،يزداني شهرام 
دكتـر ،كهن يننوش
شفق يشوق يسرنگ

ساختار  ،يقيه تطب
معتبر جهان  يا

: مراكـز مطالعـات
يلش با اهداف تسه

يازهـاي بـر ن  ينـ 
علوم پزشك ياهها

ره به موهشها، اشا
آموزش از جم يفي

دار يد منـابع مـال  

پرسشن ياندانشجو
بود و به يرتبه ا 5

يدگد يفراوان يعتوز
زمــان من يريتمــد

%)، خوانا بود 4/82(
ســــترس درك ش

8/1(يــــكلكترون
%9/67(يكلكترون

يـكآزمون الكترون
الكترونيـكآزمون
%)،60(يــكلكترون

نداشــتن اضــطراب
%5/56(يــكلكترون
%1/47(يكلكترون

سئواالت آزمون الك
ياندانشجو يدگاهد

آزمو يرهنگام برگزا
ينهزم ينآنان در ا

در عرصه يارورزك
ر يندرك بهتر از ا

 شود.

___________
_ 
  1808: كد

و ر يريت: مدحيطه
: مطالعه تطبعنوان

عم يدر دانشگاهها
: دكترنويسندگان

ن ، ياحمد يمانسل
فر  ،فروزانفر يمهد

: مطالعهها كليدواژه
دانشگاهها  ،آموزش

مقاله: مقدمه: متن
دفاتر توسعه آموزش

مبتن يبرنامه درسـ 
در دانشگا يآموزش

از پژو يبرخ يجنتا
يك يمراكز در ارتقا

و كمبود يالتتشك

 پزشكي

 يانو

 يبـرا  يس
 يحساب م

 يـل بـه دل 
و سـواالت

در نمـرات
بـه عنـوان

. با توجـه  .
مان كمتـر

معـدود و   ر
 يدف اجرا

شــت علــوم
در مرحلـه

 85تعـداد
 مـون آز ته

دو زمـان و
در آزمــون

 يـن دنـد. ا
خت سوم سا

و اجـرا   يـ  
مشخص  ي

الزم  يهـا
 ياننشـجو
 يتكنولـوژ
 ي احتمــال

د. پـس از
 يت آمـادگ  

از  يكـي ور
 يثبـت مـ    

ه دانشـجو
 يـل را تكم

ر درس در
ه كـل  نمـر
 يدگاهش د

د
5
ت
م
)
ا
ا
ا
آ
آ
ا
ن
ا
ا
س
د
ه
آ
ك
د
ش
_
_
ك
ح
ع
د
ن
س
م
ك
آ
م
د
ب
آ
ن
م
ت

پ علوم آموزش ري

  ،زهرا مقدم  ، پور

دانشجو يدگاه،د ك،

يبخـش مهـم تـدر
به ح ياندانشجو ي
يكـي الكترون يهـا
تنـوع س ي،انسـان  ي

د يداسـات  ف تصـر
تـوان بـ يرا مـ  يذ

.گسترش داد يش
در كشـورم يكـي ون

يارالعـات بسـ  و اط  
با هد يندفرا ينذا ا
دانشــكده بهداشــ ي
د يكـي الكترون يـا

ت ينـد فرا ينر: در ا
يوستو ناپ يوستهع پ

لعه شـدند و در د
شــكده بهداشــت د

) شـركت كرد139
Quiz  سو يرايشو

يفلـش طراحـ يش
يو در بازه زمان يا
هاو آموزش ه ييما

 نـرم افـزار بـه دا
ناس ارشـد تارشـ 

مــات و ســئواالت
داده شـد يلـي تكم

با باال بردن دسـت
كـرد و در حضـو ي

برگـه مخصـوص ث
قبل از ترك كارگاه

ر يـك مون الكترون
هـر يد نمره قبـول 

درصـد نم 60 يبول
تفاده جهت سنجش

كشور همايش همين

ناصر بهنام  ،يفيط
  

كيآزمون الكترون 

به عنوان بخ يابيزش
يادگيري يزانش و م

تفاده از آزمـون ه
يـرويذ، زمـان و ن  

و كـاهش دخـل و
كاغـذ يآزمون ها

آموزش يننو يش ها
الكترو يزمون هـا

ار گرفتـه اسـت و
لذ ،وجود داشت نه

يبهداشــت عمــوم
خصوص آزمـون هـ
م گرفت. روش كار

مقطع يت عمومش
) وارد مطاليارورز

ــهارگــاه را دانش يان
93 يورو شـهر  13

Creatorرم افزار 

W يپابل يطدر مح
ا ينهشكل چند گز

آزمون راهنم يجرا
تفاده و روش كـار

و كا يعلم يئته 
 در انتهــا بــه ابهام

ت يحاتصوص توض
ب يتو قبل از سابم

ياعـالم مـ   يينها 
نمرات آنان در ب ن

از اتمام آزمون و ق
مرتبط با آزم يدگاه

درصد 50دانشجو  
قب يارر مجموع مع

شد. ابزار مورد است

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

  يكون الكترون

لط يه: مرضسندگان
 يالرحمان چركز

يابي،: ارزشها دواژه
  يشت عموم

مقاله: مقدمه: ارز ن
آموزش ييكارآ ش

است يانم ينو در ا
در كاغـذ ييفه جو

و يولت نمره گذار
نسبت به آ يانشجو

مل استفاده از روش
آز ينهكه در زم ين

د اقبال و توجه قرا
زمين يندر ا يدود
ب ياندانشــجو دگاه

گلستان در خ يك
و انجام يكارورز ش

رشته بهداش يشجو
كا يشع (مرحله پ

متفــاوت در كا يخ
92(بهمن  يكرون

ون با استفاده از نر
Wondershareكت

 نوع سئواالت به ش
م گرفت. قبل از اج
خصوص نحوه اسـت

ياز اعضا يكيط
داده شــد و يزشــ
خص يندر ا يانشجو

آزمون دانشجو يا
يتسابم يد را برا

ينگروه و مراقب يا
. بالفاصله پس ايد

يشنامه سنجش د
يقبول يارمع .كرد

در ي گرفته شد ول
ون در نظر گرفته ش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

آزمو
نويس
عبدا
كليد
بهدا
متن
يشنما
يدآ

صرف
سهو
دانش
مكم
يبه ا

مورد
محد

يــدد
پزشك

يشپ
دانش
جامع
يتــار
الكتر
آزمو
شرك
شد.
انجام
در خ
توسط
آموز
دانش
انتها
خود
اعضا
يگرد

پرسش
يم

نظر
آزمو
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 45ه جامعـه،   
 ي،آموزشـ  يـ  
پرداختـه   يور

ارتبـاط   يمللـ 
خـدمت   يالمت
% در داخــل  
% در قالـب   9

 يتويت انسـت  
ز دانشـوران و  

 زمينـه % بـا  6
و  يبررسـ  :ي 

ده از تجـارب    
 يـن سـاختار ا  

________

در  يني بال

محمد   ،لو

 ي،م پزشك
 

مهـم آمـوزش   
 نظـام منـد و    

 يانشـگاه هـا  
 يبـرا  يـاز رد ن 

obstacle*" 

 ،  "Clinical 

 ياطالعــات اي
 Mag،  SID 

شـده و منـابع   
 يـز موانع ن يا

. يـد تفاده گرد
ـامل: مهـارت      
 هـا، مناسـب   

نامناسـب   يط
 يـز هـا ن  ينـد 

بـه وزش% آم 9 ن،
ش و دانـش پژوهـ

% به نوآو 55ره و 
الم ينو ب يمل يها
حرف علوم سال گر

9و  يـكده پزشــك
9 ي،واحـد پژوهشـ  

% تحت نظـارت 18
مراكز ين% ا91در 

64و  يزش پزشـك  
يـرگ يجـه ـتند. نت  

رد مطالعـه اسـتفاد
مجـدد س ي طراحـ 

___________

موانع آموزش يوا

عسگرل يخازل  ،فر ن

علوم يني،موزش بال
 يندونابد ي، الگو

و م يجـزء اساسـ   
طالعه حاضر مـرور

در دا ينيوزش بـال 
كار: اطالعات مـور

": يهــا ليــدواژه

"barrie*" "Me

يگاههــااز پا " " 
 PubMed، giran

ب شقـاالت انتخـا  
محتوا يلتحل براي

و برون داد) است د
 درون داد هـا شـ

مناسب در بخش 
يه و امكانات و مح

فرا يطـه ـد. در ح 

يانزش به دانشجو
% پژوهش 100وم، 

% ارائه مشاو 64، 
نهاده يگر% با د 5

يگبه د يجز پزشك
داخــل دانشــ در% 

% و 18 ينهمچنـ 
8و  يتو% انست9ن، 

در عامل كاركنان د
آمـوز يحرفه ا نه
حضـور داشـ يشك

عملكرد مراكز مور
را در يشـرو پ يها
 . يدنما يم يهص

____________

  يستدر 

محتو يلمند و تحل
  يرانا ي پزشك

يكانرضا ن  ،يعظم

: موانع، آميديت كل
محتوا، يلمند، تحل

يني،: آموزش بـال 
شود. هدف مط يم

وانع موجود در آمو
باشد. روش ك يم ن

ــا اســتفاده از  كل ب
edical educatio

" Ir، Problems

 Google Scho، d

مجالت و منابع مق
بو  يدهگرد ي آور

يند(درون داد، فرا 
موانـع در قسـمت

يود امكانات رفاه
ش ها، كمبود بودجه

باشـ يبخش ها مـ 

% آموز 64 يد،سات
درصد آموزش مدا

% ارائه خدمت 55
5 ينبودند. همچن

% به ج 64داشته و
% 72ادنــد. د يمــ
بودند. ه يمارستانب

% دپارتمان9برنامه،
بودند و د يآموزش
ين% افراد با زم100

علوم پزش يحرفه ا
ساختار و ع يسهمقا

رزشمند دانشگاهه
مراكز در كشور توص
___________

_ 
  1811: كد

ي: روش هاحيطه
: مرور نظام معنوان

علوم يدانشگاه ها
: صابر انويسندگان

   يمحسن

: كلماتها كليدواژه
م ممرور نظا يران،
مقاله: مقدمه: متن
محسوب م يپزشك
مو يمحتوا يلتحل

يرانا يعلوم پزشك
مــرور نظــام منــد

"challeng*"، n"

education"، an"

Iranmedex، olar

م يدست يجستجو
منتشر نشده جمع

يندونابد يز الگو
م ين: مهمتـر يجنتا

نبو يان،مرب يناكاف
خشب ينبودن فضا

از ب يبرخ يآموزش

 پزشكي

ي جامعــه
آنهـا از   يت 

طالعـه بـه
و  ي بررسـ   

 يشـگاهها
عـه از نـوع

 درسـترده
پرداختـه   ي
 يافـت  يور
عملكرد  نه

وان نمونـه
 يتبه بنـد

پژوهشـگر  
 ين طراحـ  

ده نفــر از 
 از روش ي

. 1 عامـل
 ينمندساز

ه جامعـه،
دمت، ارائه

منتج  يها
 ييهـا  يـه 

خـدمت بـه
 ييهـا  يـه 
، برنامـه  ي،

چون حضور
دانشـوران  

) يتوب سا
ط مراجعـه
عه آموزش

 يفز توصـ  
نـد مركـز
ش دانشـگاه

مركـز  تـو (
ز پـژوهش
ــو، اه كلمب

 ينا يج نتا
 يمندسـاز

ا
د
5
ب
د
م
ب
ب
آ

ح
م
ا
م
_
_
ك
ح
ع
د
ن
م
ك
ا
م
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م
"

"
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پ علوم آموزش ري

ــر حســب نيازهــاي
 ساختار تشـكيالت

مط يـن رو، ا يـن ز ا
خصـوص بـه يـن

عه آموزش در دانش
 كـار: ايـن مطالعـ

متـون گس يبررسـ    
ي آمـوزش پزشـك   

تنها مطالعـه مـرو
يندر زم 2005ال

ـده بـود بـه عنـو
به رت يدسترس دم

پ يسـت  ها چـك ل 
و پانل متخصصـان

ينظــرات اصــالح
ياييپا ييد منظور تا
پـنج ي نظـر دارا

ن مشاركت در توان
آمـوزش بـه يان،جو

ارائه خد ي،آموزش
دوره ه رائهو ا يور

يره عملكـرد بـا گو
ارائـه خـ ي،الملل ن

يبـا گو  ير سـازمان 
يالب واحد پژوهش

همچو ييها يها گو
يتـي، و علوم ترب 

(و يمجاز ي فضا
 و مقـاالت مـرتبط
ساختار مراكز توسع

: پـس ازيجشد. نتا
 مورد مطالعـه مانن
و توسـعه آمـوزش
زش دانشگاه تورنت

مركز يليونز،شگاه ا
دانشــگا ي پزشــك

...و يخشگاه ماستر
ـز بـه مقولـه توانم

كشور همايش همين

مراكــز بــ يــنختار ا
مجدد يت و طراح

ميباشـد. ا جتنـاب 
يـدر ا ياتيعمل يها

توسع يانلكرد متول
 است. روش انجام
 باشـد. ابتـدا بـه ب
تار مراكز توسـعه

ت يجز بر اساس نتا
ن و همكاران در سا

انجـام شـ يپزشـك 
دبا توجه به ع( دند

داده يزار گردآور
متون و يبررس يا
اعتبــار ابــزار از ن د

كشور و به يزشك
. ابـزار مـورديـد د
همچون ييها يهگو

آموزش به دانشـج
يش و دانش پژوه

ر نوآوب يمبن ييها
. گسـتر2 ي پزشك
ينو ب يمل ينهادها

. ساختار3 يدرمان 
در قا يتو فعال يه

. عامل كاركنان با
يعلوم پزشك يه ا

داده ها به يع آور
هاي برتر منتخب

س وعملكرد  يسهاق
پرداخته ش يستك ل

مركز يازدهساختار 
برنامه پژوهش و ي،

كز پژوهش در آموز
دانش يموزش پزشك

دانشــكده يزشــك
وهش آموزش دانش

مراكـ يـن % ا 100

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

انطبــاق ســاخ يون
است يشگاهي الزام

جاي غيرقابل اورته
راهكاره يينظور تع
ساختار و عملك سه

بر جهان پرداخته
مي يقييفي تطب

عملكرد و ساخت نه
مركز يازده سپس 

ه كه توسط هاردن
آموزش پ يتمانها

يدهش انتخاب گرد
مراكز). ابز ينا ين

خته بود كه بر مبنا
ييــد. جهــت تايــد
آموزش پز ينخصص
گر فادهاسـت  يارز

كرد دپارتمان با گ
آ ي،علم ياته يا

زش مداوم، پژوهش
وره، وجود برنامه ه
مدرك در آموزش

نه يگرد ارتباط با د
يحرف بهداشت ر

د نحوه گزارش ده
4 يتوتمان و انست

حرفه ينهنل با زم
ود. به منظور جمع
كز توسعه دانشگاهه

و در انتها به مق يد
بر اساس چك يك

عملكرد و س يحي
يداند يزش پزشك

 ماستر كانادا، مرك
دپارتمان آم ،)سون

ســعه آمــوزش پز
تمان توسعه و پژو
لعه نشان داد كه 

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كنــو
دانش
ضرو
منظو
يسمقا

معتب
توصي

ينزم
شد.
شده
دپارت
پژوه
جهان
ساخ
يگرد

متخص
هم ا
عملك
اعضا
آموز
مشاو
به مد
مانند

يگرد
مانند
دپارت
پرسن
و...بو
مراك
يگرد

پزشك
يتشر
آموز
مك

يلسو
و توس
دپارت
مطال
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ياناز دانشـجو  ي
يبـال  يو بخش هـا

و عــدم يــانط مرب
متـرشد. مه يا م

دم آمـوزش دانشـ
 دانشـجو در مراقب
خش هـا و عـدم اع

ي: آموزش هـا يريگ
رو يموانـع مختلفـ  

در ينيمـوزش بـال  
و انجام مـداخالت

آمـوز يفيـت ك يـا

___________
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در بخ يفضع يابي

گ يجهباشد. نت يم
با م يرانا ي پزشك

آم يگـاه و جا يـت م  
و يزيبرنامه ر ي،ك

شاره شـده و ارتقـ
 رسد.  يبنظر م
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مناســب از د يــت
توسط كار يانشجو
برون داد هـ يطهح
ياهداف كار بال يتا
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م يانس در دانشجو
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د. با توجـه بـه اهم
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ب يرضرو يامر ني
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حصـيلي و يـا        
مـي شـود، در    
تر در دانشگاه 
 اشـاره كـرد.   
لعه و عملكرد 
جـام گرفـت.   

 ينمونـه هـا  ،
لـف دانشـگاه   

 يتصادف يريگ
داده هــا،  يور 
 يـايي و پا يـه و

 يــناصــل از ا
 اريآمــ ي هــا
 يهمبســتگ ب
) و  pp يدار 

) 101/0=r  و
ـه و عملكـرد   

0<p  بحـث .(
ادات مطالعـه      

با توجه  ينچن
بـــا عملكـــرد 
 بـا گنجانـدن    

و  ياندانشـجو  
 يجهن و در نت

________

 يدكتر 
  دگان

نيكو   ،پور

داشت 

 هـاي  يـت  فعال 
مـورد نظـر    ي

آثار  توان يد م
 يرمنتظـره و غ   

رسـي عملكـرد تح
حصيلي ارزيـابي مـ

بهت يليملكرد تحص
مطالعه يها دتعا

عادات مطال ينط ب
انج يالنگـ  يپزشـك 

تحليلي – يفيصـ  
مختل يرشته ها ن

اس روش نمونه گ
ــزار جمــع آو د. اب

گو 45 يوحاو طه
حا يــود. داده هــا

 SPSS و آزمــون
يبضـر ،يارمع حراف

ي بــا ســطح معنــ
داشته است يرست

عادات مطالعـ ينب 
22/0=r  0001و/

نشـان داد كـه عـا
همچ.متوسط است 

ـــادات مطالعـــه ب
تواننـد يمـ  يزش

ا عادات مطالعـه د
خواندن آنان ييوانا
 . 

___________

ي برون داد دوره 
يادگيرندو  هندگان

احسان پ يالسه  ،ي
 

بهد  ،برون داد يها

ادامـه  به منظور
يها از جنبه يبرخ 
برونداد يابيارزش ه

 از آثـار منتظـره و

شـجو از طريـق برر
 وي با مقررات تح
موثرتر و كسب عم

ام عبه ن يگذار يرث
ف شناسايي ارتباط

دانشگاه علوم پ ان
پـژوهش توص يـن  ا
ياننفر از دانشجو 4
بودند كه بر اسا ن

ده انتخــاب شــدند
P يطح 8 يكه دارا
بــ 97/0تــا  85/0 

فاده از نــرم افــزار
يــانگين،انحم يباط 
چنــد گانــه يونــ
تندر يطهرا با ح ي

يهمبستگ ير كل
9ر به دست آمد (

پـژوهش ن ينا يج
يا نسبتا مطلوب 

دار عـ يــاط معنـــ
آموز يزان برنامه ر

ارتقامناسب جهت 
و تو يبردار داشت

ينداقدام نما يليص
____________

 مه 

يشاخصها يتضع
يادده يدگاه: دران
يشهشهان يعبد د
  يدفربابك حم  ،ن

شاخصه  ،بي برنامه

برونداد يابي: ارزش
ييرتغ يا يلا، تعد

يلهالوه بر آن به وس
را اعـم يآموزش ي

موفقيت يـك دانش
چگونگي سازگاري

م يادگيري يراستا
به عمل تأث يتوانم

ين پژوهش با هدف
يادانشجو يليتحص

در :مواد وروش ها
461مورد پژوهش 

يالنگ يزشكعلوم پ
شــد يطبقــه بنــد
PSSHIپرسشنامه

ان يــيو روا 88/0
پــژوهش بــا اســتف

و اسـتنب يفيتوصـ 
و رگرســ يرمنســپ
يهمبستگ ينكمتر

03/0 =pبه طور .(
دار يمعن يليتحص
نتا :يريگ يجهو نت

در حد ياندانشجو
بـــه وجـــود ارتبـــ

و يرانمد،يليتحص
م يآموزش يمحتوا
يادمهارت  يژهبه و

بهبود عملكرد تحص
___________

_ 
  1819: كد

برنا يابي: ارزحيطه
وض يابي: ارزشعنوان
يرا ياشت باروربهد

يد: مهشنويسندگان
شهناز كهن  ،يماني

: ارزشياها كليدواژه
 ايران   ،يبارور

مقاله: مقدمه: متن
قطع آنها ي،آموزش
شود. عال ينجام م

هاي يتفعال يجرا

 پزشكي

incorpor
this cou

includin

was us
question
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results o
course 
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course 

credits. 
groups 
attended
announc
training 
residents
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each c
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residents
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results o
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______
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م
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ر
م
ا
ت
م
م
ع
ط
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8
پ
ت
ا
ك
3
ت
و
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ب
ت
م
ب
ب

_
_
ك
ح
ع
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ن
ي
ك
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rated into the
urse,  a valid

ng 19 question

sed. The d
ns were a
s and SPSS

of the study 
description an
content of the

is 7 days (4

The resident
in terms of t

d the resear
ced schedul

with practica
s by teams 
a planned tim

course a m
ive questions

ort-answer qu
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ourse assignm

verall mean f
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.03 (the lowe
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h skills tra
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 importance 

ering clinical 
of the study, 
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mpletely ac

ms and obst
regular p

various authori
___________

يه و عملكرد تحص
  1392سال  ن

   ور

ياندانشجو ،يليص

 آموزشي، نظير د

كشور همايش همين

e study. In o
d and reliab

ns,  on a 5-po

data from m
analyzed usi
S. 17 software. 
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e course,  the 
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it can be c

t, achieve its 

hieve the 

tacles should
planning an
ities. 

____________

  يسر

عادات مطالعه ين ب
يالنگ يلوم پزشك

فاضل پو يدطمه س
عملكرد تحص ،طالعه

 

هدف: در مؤسسات

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

rder to evalu
le questionna

oint Likert sc

multiple cho
ing descript

Results: T

in two parts 
valuation. Bas
duration of t

ich carries 2
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f study and th

based on 
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At the end 

consisting 
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تدر ي: روش هاطه
ارتباط ي: بررسن

دانشگاه عل يانشجو
فاط يده: سسندگان

: عادات مطها دواژه
الن گب يم پزشك

مقاله: زمينه و هد ن

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي
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براساس  
در سال  

، WFME ي

 يش درمانگـاه  
 يزش پزشـك  

 و با اسـتفاده  
 يـان شـكاف م 

و  يمارســتان
آمـوزش   يـت 

 نوع پـژوهش  
ندارد منتشـر  

و استفاده از  ي
ــط   ـاهده توس

 يـد بعـد از تائ 
 يملـ  ياردها 

در  يمارستانب
 و يع آموزشـ  

ــاس   ــا براس ه
آمـوزش   يطـه 

 يـت ند. در نها 
 يمارستانب ين
مطلـوب،   ب،و 

هـا: در حـوزه   
منــابع "صــد، 

درصـد و در   6
: حـوزه يـري گ

حوزه ها بودند 
عملكـرد   "يـ 

والن آمــوزش 
آموزش  يمل ي

 يازمنـد لعـه ن 
و  يالتن تسـه   

 انجام دهند. 

________

يروزگرف يمارستان
يرانا يعموم يشك

ياستانداردها ي،ه

آمـوزش يت وضـع  
آمـو يملـ  يردها

هستند يدرمانگاه
ش يـل و بـا تحل  دـ 

يب يــندر ا يگــاه  
يفيك يارتقـا  يـرا 
كه از يليتحل في
استا هاييستك ل

يعموم يش پزشك
ــنج ــا يظرس و مش

انجام شد. ب يجلدر
اسـتاند"تحقـق   ن

ب ينا يرمانگاه ها
منـابع" ،"يابيرزشـ 

ــابي ــد. داده ي هش
يدر ح يعمـوم  ي
شـدن يلتحل يجدر

ينا يزش درمانگاه
مطلـو شامل خيلي

ه يافتـه شـد.   ـين 
درص 48 "يابيزشــ

68 "يعلمـ  يـات ه
گ يجهودند. نتده ب

ح ترينموفق "يم
و پژوهشـ يموزشـ 

مســئو شــود،يمــ 
يفتن استانداردها

مطا ينكه در ا يي
 بر فـراهم كـردن

ا يزالزم را ن هايي
___________

يب يزش درمانگاه
دوره آموزش پزش 

    سالجقه

آموزش درمانگاه ت،
  

پـژوهش ين: در ا
براساس استاندار ر

مرتبط با آموزش د
يـگرد يبررسـ  يجر

د آمــوزش درمانگ
بـ ييكور، راهبردها

يفتوص ي مطالعه ن
با استفاده از چك 

آموزش يشورا خانه
ــتندات،ـي م نظ س

با يساس مدل تعال
يزانم ها،يستك ل

در د "يعموم يك
ار" ،"يـه آموزشـ  

ــ ــات يارز "يعلم
يآمـوزش پزشـك   ي

بالد يازدهيامت س
موجود آمو يتضع
سطح ش 5ها در ص
يـتع يفضع يلي خ
ار"درصــد،  62 "
ه"درصد،  46 "ي

شد يتانداردها رعا
علم ياته"و  "يش
منابع آم"و  "يابيش

ــذا پ يشــنهادد. ل
با در نظر گرف ستان
هايها و شاخصوزه

اخته شدند، عالوه
ياقدامات و بازنگر 

____________

آمو يابي: ارزعنوان
يهپا يستانداردها

1392  

: مهال سنويسندگان
فيتي: كها كليدواژه

يمل يستانداردها
مقاله: مقدمه: متن

يروزگرف يمارستانب
كه م يرانا يعموم

بالدر يز مدل تعال
موجــود يتوضــع

مذك يستانداردها
ينرائه شد. روش: ا

باشد،يم يابيرزش
يرخدب يشده از سو

ــايروش ــ ه بررس
و براسا ينمتخصص

چك ياييو پا ييروا
دوره آموزش پزشك

برنامـ"چهار حوزه
ــ يـه"و  "يپژوهش

يملـ  ستانداردهاي
يسو ماتر يدرمانگاه

وض يتمطلوب يزانم
از شاخص يكدر هر

و يفمتوسط، ضع
يبرنامــه آموزشــ"

يو پژوهش يآموزش
درصد استا 56كل
برنامه آموزش" هاي

يارزش" هايو حوزه
داشــتند يمتوســط
يمارستب يدرمانگاه
ر حود ي،درمانگاه

شنا يفيتك يرتقا
ياز،مكانات مورد ن

___________
_ 
  1821: كد

 پزشكي

 يتوضــع ي
 يت بـارور

و  يفيوصـ     
 يكده هـا
 يع دكتـر

ژوهش پـ  ة
بهداشـت   
بهداشـت   
نفر) 54( ن
كشور  كيش

ق سـاخته
ت آمـده بـا
 حاصـل از

گروههـا   ن
هـا: در   ـه
) 6/55(يدت
 يدكتـر  ي
ــي ن از  يمـ

 يـابي ب ارز
 يـن ا يهـا
« و »يقبتـ 

 يفو تكـال 
. شــاخص

در جهـت  
 يـدگاه از د

داد مقالـه
 يـر سـال اخ 
 يبر خارج
 يت: وضــع

طلوب بود،
كه  شود يم

 هــاي نامــه
 موانـع ـها،

ش را بهبـود

______

ع
ا

2
ن
ك
ا
م
ب
ع
ا
و
ا
ا
ا
ش
ر
م
ر
د
چ
پ
ا
د
م
د
م
"

آ
ك
ه
و
م
د
د
ا
ا

_
_
ك

پ علوم آموزش ري

يابي هــدف ارزشــ
بهداشـت يتخصصـ 

ش حاضـر از نـوع تو
دردانشـك 1392ل

كه در آنهـا مقطـع
ةجـام شـد. جامعـ    

يدكتـر  يل دوره
يدكتـر  ي دوره

ياننفر) و دانشجو 
كعلوم پزش يگاهها
محقـق ي نامـه  ـش

 اطالعات به دست
 تحليل داده هاي

ينب يانگينم يسهقا
يافتـسـتفاده شـد.

)، اسات60گروه( ن
ي دوره يابيارزش ي

ــه ــوب و ن مـ مطلـ
مطلـوب يمهن يمي،

ه هنام يانكمك پا
و مراق يدرس يها

يپژوهشـ  تهـاي
را داشــت. ــانگين

دهانجـام شـ   ـات
را ا يـانگين م نيـر

تعد يانگينداشت. م
سـ 5در  ير داخلـ 

در مجالت معتب ي
:يــريگ ود. نتيجــه

مط يمهن يت بارور
م يشنهادمطالعه پ

ن يــانو پا يقــاتحق
شاخصـ يـن هبود ا

مـان دانـشترج د

___________

كشور همايش همين

ايــن مطالعــه بــا ن
تخ يدكتـر  ي  دوره 
هـا: پـژوهش روش  

ي باشد كه در سـال
كشور ك يوم پزشك

اسـت انج يردا يور
/ مسـئوليي مامـا   

اي هيـأت علمـي
12ش آموختگان (

دانشگ يشت بارور
پرسـها، چهار  داده

طه برون داد بود.
شد. در تجزيه و 

مق يوصيفي و برا
طرفـه اس يـك  س 

يرادرصد مد ترين
يشاخصها يتوضع

ــارور يمرا ن يت بـ
يرا مطلوب و ن يت
ك«  يشاخصها ران
برنامه ه يتو تقو ي

يتفعال يت آوردهـا
ــر» ــه  ــم ينكمت ي

يقـتحق يجده از نتا
كمتـ »يت بـارور   

د يانن و دانشجو
ن در مجالت معتبر
و تعداد مقاله علمي

بــو 4± 9/2بــا  ــر
بهداشت يره دكتر

م يننامطلوب در ا 
تح يجــتفاده از نتــا
و به يداشت بارور

ينـدص كرده و فرآ

____________

 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نــابراينهم آورد. ب
بـرون داد يخصها

انجـام گرديـد. ر ن
مي يشيابي آموزش

علو ييو ماما يتار
بهداشت بارو صيص

ل مـديران گـروه
نفر)، اعضـا 5( ير
نفر)، دانش 18( ير
بهدا يتخصص ير

د. ابزار گردآوري د
شاخص حيط29ل

يلتحل spss افزار
 پژوهش، از آمار تو

ريـانسوا يززمون آنال
يشتبرونداد، ب ي طه

) و1/61(ياننشجو
ــ ــت يصصـ بهداشـ

يآموختگان وضع ش
يرمد يدگاه. از ددن

يه به رشد حرفه ا
محسـوس دسـت ر

ــ يانشــجو ــر حرف ب
تفاده گروه/دانشكد
د و ارتقـاء بهداشـت

آموختگا دانش يد،
آموختگان دانش ي
و 08/6±92/1ر با
بــبرا يــرســال اخ 5

برونداد دو يخصها
يوجه به شاخصها

جهــت اســ ينــئول
بهد يدكتر يانشجو

ل دانش را مشخص
 شند.

___________

1820  

برنامه  يابي: ارزطه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

فــراه
خشا
يرانا

ارزش
پرست
تخص
شامل
بارور
بارور
دكتر
بودند
شامل
نرم
اين
از آز

يطح
و دان
تخص
دانش
كردن
دوره
يرتأث

دانش
است«

رشد
ياسات
يعلم
برابر
5در 
شاخ
با تو
مســ
دانش
انتقا
بخش
___

_ 
:كد

حيط



  
 

 

 237 از 111

ميتـي بيشـتر   
مطالعـه و   ين

وشـت نهـايي     
 نـام بـرد. در       

چـون   يسـائل   
و  يدر برخـ  ن

________

 مارستان
 يعموم يك

 ي

تطابق  يزانم 
 يمارسـتان ب ي
كـه   يـران ا ي
 يجبالـدر  يـال 

وجـود برنامـه   
ــرف ن و  يروزگ

بـراي ارتقـاي   
شـد.   يموزشـ 

 ليسـت  چـك   
 يزش پزشـك  

شاهده توسط 
ام شد. بعد از 

 يملـ  يداردها 
 زيـابي ار يشـ  
در  يملـ  يها 
 يـل تحل يجدر 

 يمـه آموزشـ  
وب، مطلـوب،   
 در درمانگـاه 

مربوط به  يمل
 يـن و ا شوندي

 يتجه به وضع

به نظر ميرسد اهم
يامل انگيزشي در ا
د درسـي بـا سرنو
ب از طـرف اسـتاد

ت كننـدگان بـه مس
ييند بـه نفـس پـا   

___________

يمب يش درمانگاه
دوره آموزش پزشك 

يبرنامه آموزش ي،ه
  يمل يا

يپژوهش بررس ن
يـوزش درمانگـاه  

يومعمـ  يش پزشـك 
، براساس مدل تعـ

مو يتوضـع  يـان م 
ــنا  ــتانب ي يمارس

بـ ييئـه راهبردهـا    
آم يمارسـتان ب ـن 
بـا اسـتفاده از ـي 

آمـو يشـورا  خانـه 
و مش يت، نظرسنج

انجا يجبالدر زدهي
تحقق اسـتاند زان

حوزه برنامـه آموزش
اسـتاندارده وزشـي 

بالـد يـازدهي امت س
جود برناممو يتضع

مطلـو شامل خيلي
:هـا يافتـه . دش ين

م ي از استانداردها
يم يترعا يآموزش

: باتوجگيرييجه نت

 كليدي است كه ب
شد.از مهمترين عوا
توان از ارتباط موا
 بـازخورد مناسـب

مشاركت يانشناس
اعتماد يان،دانشجو

 اشاره نمودند.  

____________

  يدرس ي

آموزش،ينامه آموزش
يهپا يستانداردها

13  

   سالجقه

آموزش درمانگاه ت،
WFMاستانداردها ،

ين: هدف از انجام ا
در آمـ يمه آموزش
آموزش يردهاي مل
هستند يدرمانگاه

شـكاف م يـل  تحل
ــاه  يوزش درمانگ

كور، موفـق بـه ارائ
اي ايـهـ ر درمانگـاه 

يلـتحل يفيش توصـ 
يرخدب سويده از 

بررسي مستندات ي
يازامت يساس ماتر

يزم ،ليستچك ي
در ح يمارستانب ن

س حوزه برنامه آمو
يسو مـاتر  يمانگاه

وض يتمطلوب يزانم
سطح ش 5ها در ص
ييتع يفضع يلي خ

درصد 62 يروزگر
در حوزه برنامه آ ي

مطلوب قرار دارد.

يادگيري به قدري
ته باشز هوش داش

ميت ،مطالعات يرسا
دانشجويان و ارائه
خصوص عوامل رو

د يتيتفاوت شخص
يمشكالت ارتباط

___________
_ 
  1823: كد

يزي: برنامه رحيطه
برنا يت: وضععنوان

براساس اس يروزگرف
392در سال  يران

هال س: منويسندگان
يفيت: كها كليدواژه

ME يستانداردها

مقاله: مقدمه: متن
حوزه برنام يتوضع

با استاندار يروزگرف
مرتبط با آموزش د

مطالعه با ينبود. ا
ــ ــو يآموزش در آم

ستانداردهاي مذك
آموزش در يفيتك

پژوهش ينروش: ا
ستاندارد منتشرشد

هايو روش يعموم
و براسا ينمتخصص

ياييو پا ييروا يدتائ
ينا هايدر درمانگاه
ها براساسشد. داده

آموزش درم يطهح
م يتشدند. در نها

از شاخص يكدر هر
و يفمتوسط، ضع

يف هاي بيمارستان
يآموزش درمانگاه

م يتحوزه در وضع

 پزشكي

 يت فعال

 كت

هاي   حوزه
ز طريـق   ا

تگي دست
 حرفـه اي
امعـه مـي
 يالزم بـرا

 ،تن دانـش
و اتخـاذ   ن

ر تعـامالت
علـل   يسـ 
 يها يتعال

العه كيفي
 ،يپزشــك ي

ز دانشـگاه
 بـا توجـه
 از كفايـت
ت نـويس،
 مشـاركت
ـامل عـدم

 " ،يحرفه ا
 يوش هـا

مشـكالت  "
ــاركت مش
ح نمودنـد.
ي تحقــق
نگ بنـاي
نـر درهـم
وها و فنون

مناســب  ي
 - ياددهي

امـه هـاي
فراگيـران،
گيـزش در

ي
ا
س
د
خ
ت
م
_
_
ك
ح
ع
ف
ا
ن
ك
ا
م
و
ف
م
ب
آ
ا
ك
ر
ا
ع
م
ت
د
ش
ح
ش
د
م
ه
آ
ح

پ علوم آموزش ري

در ف يعلوم پزشك

مشارك  ،يلوم پزشك
شكي همانند ساير
ن مي باشـند كـه
وتربيت به فرهيخت
هـاي الزم، تبحـر

خـدمت بـه جا ـه
ال يطم كـردن شـرا

 كه عالوه بر داشتن
يـرانخـورد بـا فراگ  

در يرانمودن فراگ
مطالعه بررس يناز ا

در فعا يلوم پزشك
ش كار: در اين مطا

ياز رشـته هـا   ي
از يدرمـان  داشتي

حبه به عمل آمد.
شركت كننـده10

خط به خـط دسـت
هـا: يافته شدند.

شـ "ياندانشجو ش
ح يندهدروس در آ

در اسـتفاده از رو ي
"دروس و  يحتوا

ــلن دال ــد ي م مع
مطـرح يكالسـ  ي

ــراي  شــرايط الزم ب
كـالس درس، سـن
س خوب، علم و هن

د با انواع الگويوا با
ياز روش هــا يضــ

ي قوي در فرآيند
رين و بهتـرين برنا
قـدان انگيـزه در ف
ب نظران نقـش انگ

كشور همايش همين

  يسر

يانشاركت دانشجو
  يفيك يلعه 

    ري

عل ياندانشجو  ،س
 آموزش علوم پزش
صلي، يادگيرندگان
رآيندهاي تعليم و
ش، نگـرش و مهارته

ارائـي آورنـد و بـه
س درس و فـراهم

است يهنر ،دهي
برخ ي يوهاز ش ي

نم ير و كارا و در گ
باشد. هدف ا يم ي
عل يرشته ها يانو
باشد. روش يم يدت

يديفمنـد، بــا اسـات     
دخدمات به يريتد

شهر و كرمان مصاح
0ه با قات، مصاحب

ست. مصاحبه ها خ
ي وآناليز محتوايي

يزشانگ "عه سه تم
بودن د يم كاربرد

يمل مهارت ناكاف
بر مح يسلط ناكاف

ــوا "يانو ــه عن راب
يها يتدر فعال يك

الس درس ايجــاد
ت هاي مديريت ك
س است.در تدريس
ه بر تسلط بر محتو
 و در مواقــع مقتض

ويانگيزه ها نير ي
طوري كه غني تـر
شده، در صورت فق

صاحب يبه گفته 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

تدر ي: روش هاطه
م مشعد يل: دالن
مطا يك: يكالس ي

يد: سارا حسندگان
: كالس درسها دواژه

مقاله: مقدمه: در ن
زش عالي، هسته اص
ركت فعاالنه در فر

و با كسب دانش ه
صي را به دست مي

كالس يريتزند. مد
ياددـ   يادگيري ند

يتلزم تجربه و آگاه
به موقع يها يمم
يكالس يها يتعال

 مشاركت دانشجو
اسات يدگاهاز د يس

مونـه گيـري هدف
و مد ييماما ي،تار
بوش يزد،شاهرود،  ي

شباع مفهومي طبق
 برخوردار بوده اس
گذاري، طبقه بندي

مطالع درايندگان
خورد مناسب و عدم

شام "يداسات يندم
و تس يمشاركت يس

ــ ــجو يشناس دانش
علوم پزشك يانشجو

ث: مــديريت كــال
گيري است و مهارت
 موفقيت در تدريس
ده اند. استاد عالوه

آشــنا بــوده يسر
ي. از طرفيدفاده نما

گيري هستند، به ط
زشي سازماندهي ش

بود. خواهنددمند ن

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

حيط
عنوا
يها

نويس
كليد
متن
آموز
مشار
يافته
خاص
پرداز
ينفرا

مست
تصم
و فعا
عدم
كالس
بـا نم
پرست

يها
به اش
الزم
كدگ
كنند
بازخ
توانم
يتدر

روانش
دانش

بحــث
يادگ
كل
تنيد
تــدر
استف
يادگ
آموز
سود
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يمـ  يژوهشـ 
 يشــده از ســو

بررسـي   هـاي 
و براسـاس   ن 
 يـايي و پا ييا

 يـن ا هـاي گاه
سـاس حـوزه    

و  يدرمانگــاه
ــتها ــزام ي  ني

هـا  ز شـاخص 
 يليو خ يفضع

 يروزگـر ف تان  
 در يرمانگـاه    

متوسـط   يتع 
سـتانداردهاي   

 يج،بالدر دهي
با درنظر  ستان

و  هـا يرحـوزه 
شـناخته   يـت 

 يـاز، ت مـورد ن  

پژ يابيز نوع ارزشـ 
ســتاندارد منتشرشـ

هو روش يعمـوم  
خصصـينتوسـط مت  

رو يدشد. بعد از تائ
در درمانگ يمل يها
هـا براسشد. داده ي
آمــوزش د يطــهح

شــدند. در نه يــل
از يكدر هر يابيش

طلوب، متوسط، ض
هـاي بيمارسـتنگاه

وط بـه آمـوزش در
زه در وضـعحـو  ن

متوسـط اس يتضـع 
يازدامت يسس ماتر

يمارسب ي درمانگاه
در ز ي، درمانگـاه  

يفيك يارتقـا  منـد 
و امكانـات يالتـه    

 جام دهند. 

كه از يليتحل يفي
اس ليســت از چــك

يآمـوزش پزشـك   
و مشـاهده تو ينج 
انجام ش يجبالدر ي
تحقق استاندارده 

يبررس يابيزه ارزش
ــ يداردها در ح يمل

ــدر يه يتحل يجبال
موجود حوزه ارزش 

مطلوب، مط  خيلي
: در درمانهايافته. 

مربـو يملـ  يردها
ينو ا شونديم يتا

: باتوجه به وضيري
براساس يابيزه ارزش

مسئوالن آموزش
آمـوزش يمل يا

يازممطالعه ن ينر ا
ـراهم كـردن تسـ

انج يزالزم را ن هاي

يتوص ي مطالعه ين
بااســتفاده باشــد،

يشـورا  يرخانهدب
مستندات، نظرسـن

يازدهيامت يسماتر
يزانم ،ليستچك

در حوز يمارستانب
اســتاند رزشــيابي

ــاتر ــامت يسم ازدي
يتوضع يتمطلوب

سطح شامل 5در
شد. يينتع يفضع
از استاندار 50/25

رعا يابيحوزه ارزش
گييجهقرار دارد. نت

مربوط به حوز يمل
شود،يم يشنهادپ

گرفتن استانداردها
كه د هاييشاخص

شدند، عالوه بـر فـ
يقدامات و بازنگر

 پزشكي

 اسبراس ي
ن آمـوزش

آمـوزش   ي
مطالعـه   ن

هم كـردن
 يـز الزم را ن

______

دوره  ه

 يداردها

مربـوط   ي
براســـاس 
ـا آمـوزش

 يبررســ ج
 داردهايتان  

شـد. روش:

ا
ب
د
م
م
چ
ب
ا
م
م
د
ض

ح
ق
م
پ
گ
ش
ش
ا

_____

پ علوم آموزش ري

يحوزه برنامه آموزش
مسـئوالن شـود، ي

يمل ي استانداردها
يـنه در اكـ  هـايي

د، عـالوه بـر فـراه
ال هـاي يو بازنگر

___________

آموزش يطهح در
يهپا ي استانداردها

1392  

استاند يابي،ارزش ،

يابيزه ارزشحو يتع
ب يروزگـــرف ـــتان
مـرتبط بـ يمـوم 

يجبالــدر يــازدهيمت
موجـود و اسـتا ت
آموزش ارائـه ش ت

___________

كشور همايش همين

مربوط به حو ي مل
يم يشنهادپ يج،لدر

با درنظر گرفتن 
هو شـاخص  هـا وزه 
شـناخته شـدند ت 

داماتاق ياز،مورد ن

____________

  يبر

د يابيحوزه ارزش ت
براساس يروزگرف 
2در سال  يرانا ي

   ،جقه

ي،موزش درمانگاه
  يمل يا

پژوهش وضع ين ا
يمارسـدر ب يگـــاه

عم يـوزش پزشـك  
امت يساده از مــاتر

يتوضـع  يـان كاف م
يفيتك يارتقا يرا

____________

 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

وب استانداردهاي
بال يازدهيامت يس
يمارستانب يانگاه
يرحـودر ز ي،انگاه
يفيـتك يارتقا مند

و امكانات مو يالته
 م دهند. 

___________

1824  

و رهبر يريت: مدطه
يتوضع يابي: ارزن

يمارستانب يانگاه
يعموم يزش پزشك
: مهال سالجسندگان

آم يفيت،: كها دواژه
WFMاستانداردها ،

مقاله: مقدمه: در ن
ه آمـــوزش درمانگ

آمـ يمل ينداردها
و بااســتفا يانگــاه

شك يلو با تحل يد
بر ييكور، راهبردها

___________

 

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مطلو
يماتر
درما
درما

يازمن
يتسه
انجام
___

_ 
:كد

حيط
عنوا
درما
آموز
نويس
كليد
ME

متن
بـــه
استا
درما
يگرد

مذكو
___

__
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 زايمان سوم ه
 سال در ت

 زايمان سوم

 علـل  از كـي 
 كـارگيري  ـه 
 خـونريزي  از 
 در سـرعت  ه 
 ونيـز  اسـت  ه
 تخمـين  بـا  م 

 هـدف  بـا  ـر 
 زايمـان  سـوم 
 پـژوهش :شـها 
 تـدريجي  رت 

 بـه  زايمـان  م 
 قلو تك ترم 

ــه ــژوهش ع  پ
 ودوم اول ـال 

 كـار  زايمـان 
 روش بـه  زي 

 شـده  آوري ع
 آزمون  ،% 95

M،  Kruskal 

 افـزار  نـرم  از 
 تخمـين  سـي 

 در سـنجي  ن
cc( فاصـله  بـا 
 خطاهـاي  ـع 

 متقـارني  نـا  
 ميـزان  بـا  زاد 
  همبســتگي 
 )r=./484 ( 

 كـه  اسـت  ن 
 از كمتـر  وارد 

مرحله خونريزي ن
رشت شهر الزهرا گاه

س مرحله خونريزي

يك زايماني از پس ي
لذابـ. گـردد  مـي  ب 

پيشگيري در مان
كـه انجا از.رود مي

دهنده نجات ريزي
مرسـوم بطـور  ـان 

حاضـ مطالعه اينرو
س مرحلـه  ـونريزي 

موادوروش. گرفـت   
بصـو گيـري  نمونه
سـوم مرحله ريزي

طبيعي زايمانهاي 
ــد ــام جامع. گردي
سـ ودسـتياران  رم

اتـاق  در كه ودند
خـونريز تخمـين  ن 

جمع اطالعات پس
5 اعتماد فاصله(طي

Mann Whitney

ستفادها با سپيرمن
بررس در: نتـايج . شد

وزن روش با چشمي
c 5/196 +_8 /1

توزيـ بررسـي  در.د 
يـك  هـا  خطا زيع

نـوز وزن ارتبـاط   
ضــريب اســاس 

)p=001/0(دارشد
ايـن از حـاكي  لعـه 
مـو لب قا رد شمي

  تدريس ي

تخمين خطاي زان
زايشگ در شجويان

   ضيايي ره

خ تخمين خطاي ن
  ن

خونريزي: وهدف ه
محسـوب مـادران  

زايم مختلف مراحل
شمار به حياتي ي

خونر ميزان خمين
زايمـ از پس يزير
ازا لذا .گيرد مي ت
خـ تخمـين  ي طـا 

صـورت شـجويان 
نم روش و مقطعي ي

خونر ميزان تخمين
روي بر سنجي ن

ــراي ــت ه انجـ رش
وچهار سوم سال ي
بو گيالن پزشكي م

ميـزان مطالعه اين
سپ.شد انجام نجي

واستنباط توصيفي 
 y U test  ، ينروف 

اس همبستگي ريب
ش تحليل و تجزيه 

چ روش به ونريزي
02( برابر خطا ين

بـو)75/ 5 - 130
توز) K-S( آزمون 

بررسـي در چنـين 
بــر چشــمي زي

د معني همبستگي
مطال ايـن  نتايج:ي

چش خطاهاي وزيع

  1015: كد

هاي روش: حيطه
ميز بررسي: عنوان
دانش توسط واژينال
1392  

طاهر: نويسندگان
ميزان :ها كليدواژه
دانشجويان،واژينال

مقدمه: مقاله متن
ومير مرگ عمده

درم فعال اقدامات
امري زايمان از بعد

تخ و گيري تصميم
خونر مقدار تعيين

صورت اي مشاهده
خط ميزان بررسي
دانش توسط واژينال
اي مطالعه حاضر،
تخ دمور 200 براي
ووز چشمي روش

ــگا در الزه ه زايش
مامايي دانشجويان

علوم دانشگاه زنان
ا در.داشتند ورزي

سن وزن و چشمي
آمار از استفاده با

اسـمي كلموگروف
walis test ضر و

SPSS21 نسخه
خو تخمين ميزان

ميانگي دانشجويان
/2%( 95اطمينان
اساس بر چشمي
همچ داشت مثبت

خــونريز خطــاي
spearman ه اين

گيري ونتيجه بحث
تو و خطا ميانگين

 پزشكي

 

 فيت

 زش

 آن در ـه
 كسـب  به
 منطقـي  

 از يكـي 
 تعـداد  و 
 تعـداد  و 

 :كـار  وش
 مقـاالت 

goog  بـا 
Ratio P

 در مقاله 
 به بيمار 

 بـر  تـايج
 دوره دن

 درمـاني 
 تعـداد  و 

 ـادگيري
. كننـد  ي

 ســتجوي
 شـي موز

 آموزشـي
 بيمـاران،
 آمـوزش 

 :گيـري  ه
 نظـام  ول

 مراجعـه 
 مهارتهاي

 . شت

_____

پ علوم آموزش ري

كيف ارتقاء براي ي

   ،شادكام نوري

آموز ،كيفيت رتقاء

كـ اسـت  رآينـدي
به تدريجي صورت

هـاي استدالل و ت
.شـوند  مـي  مـاده

تنـوع مطلـوب  ني
تنـوع  اثـر  تعيـين

رو. پـردازد  مـي  ي
كه صورت بدين ت

pu و gle scholar

cو Patient to 

10 اخير سال پنچ
تعداد نسبت به كه
نت داشـت  اشـاره  ي

شـد كوتـاه  واسـطه
مراكـز  به بيماران
تنوع اغلب ،جامعه

يـ براي را مناسبي
نمـي فراهم پزشكي
جس در بايــد يفيــت
آم مراكز در يماران
آ گروههـاي  فعـال
بي بـا  مواجهه هنگام

آ بخصـوص  جويان،
نتيجـه .شـد  خواهد

تحو طرح لينيبا ش
بيمـاران  تعـداد  و

م و باليني آموزش
داش خواهد دنبال ه

___________

كشور همايش همين

   پوستر

  بري

راهكاري سالمت ظام

ن محمود  ،صيرياني
ار ،سالمت نظام ل

فر بـاليني  آمـوزش 
به و ربيما بالين ر

تجربيات از ستفاده
آم بيمـار  مشكالت 

باليني آموزش به ن
ت بـه  مطالعه اين .ت

باليني آموش يفيت
است متون سنتي 
ubmed قبيـل  از 

clinical educat

پن طي. شد بررسي
ك شد يافته باليني

باليني آموزش يت
و بـه  مقـاالت  در  
ب مراجعه عدم ،ها 

ج در بيماران از بت
م موقعيت مارستان

پ علوم دانشجويان 
كيف بــا بــاليني ش
بي بيشتر حضور ي

ف حضور با سالمت 
ه در علمي رخورد

دانشـج آمـوزش  ر
خو نيز خدمات رائه
آموزش كيفيت بود

و تنوع ايجاد با كه 
آ كيفيت بهبود شي

به را پزشكي علوم 
____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مقاالت هكيد
1013  

رهبر و مديريت: طه
نظا تحول طرح: ن

  باليني زش

نص خديجه: سندگان
تحول طرح: ها دواژه
  ني

آ :مقدمـه : مقالـه  ن
بر حضور با شجويان

اس با و پرداخته رت
حل براي شده ب
رسيد براي الزم د

است آموزشي ران
كي بر آموزشي ران

مرور نوع از مقاله
اينترنتـي  هاي اه

ــاي ــدواژه tion ه

stude ب و جستجو
ب آموزش كيفيت د
كيفي در دانشجو د
موجـود شواهد س
بيمارستان در ري
مراقبت افزايش و تي
بيم در بستري ران

 پايه باليني رتهاي
آمــوز بــراي براين

برا مناسب كارهاي
نظام تحول طرح
بر و آموزشي مراكز

د كيفيت بهبود ن
ار ارتقاء موجب ني
بهب راهكارهاي از ي

چرا باشد مي مت
آموزش مراكز به ده
دانشجويان در ني

___________

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

چك
:كد

حيط
عنوا
آموز
نويس
كليد

باليني
متن
دانش
مهار

كسب
موارد
بيمار
بيمار
اين
پايگا
ــ كلي
ents

مورد
تعدا

اساس
بستر
دولتي
بيمار
مهار
بنــاب
راهك
.بود
م در

ضمن
باليني
يكي
سالم
كنند
باليني
___

__
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 و 7/0 شـنامه 
 781/0 ورزي

 امـا  ضعيف و 
 دانشـجويان  

________

 متمركز رزي،

    چنگيز

 يادگيري، ي

 هـدف  بـا  كي
 كـارآموزي  ره

 دو سراسـري 
 رود مي تظار

 ديگـر  طـرف  
 در كـارورزي  
 دانشـجويان  ر 
 حدود آزمون 

 دانشـجو  شود
 در و كنـد  ده 

 داشـته  صـله 
 راسـتاي  در 
 نظـر  كسـب   

 دخيـل  شـي 
 و اصـالح  بـه 

 دوره ادگيري 
 مستندات و 

 منـابع  رست
 دبيرخانــه يت

 متـولي  هاي 
 و منبـع  ودن 

 آوري جمـع  
 و مسـوول  وه، 

 عنـاوين  سـه، 
 و مربوطـه  ع

C شپرس كـل  راي
و تعلل پرسشنامه 

معكوس مبستگي
ورزي تعلـل  نمـره 

____________

كارور پيش جامع ن

چ طاهره  ،عشوريون
هاي ضرورت ورزي،

پزشك كارورزي ش
دور يـادگيري  وري
س صـورت  بـه  و ي 

انت فلسفه اين ساس
از. باشد يادگيري 

پـيش  آزمـون  ي 
اكثـر توسط آزمون

اين براي منبع ت
ش مي باعث امر ن

بسـند تسـت  هاي
فا انتظـار  مـورد  ن 
پزشكي دانشكده ش

بـا عمـومي  شـكي 
آموزش هاي گروه رم

ب عمـومي،  زشـكي 
يـا ضروري هاي ل

مجوز ابتدا در: جرا
فهر آخرين سپس 

ســاي از 1393 ــال
گروه تمامي هب. شد
نمـو مشخص براي 

و پيگيـري  سـال، 
گـرو هر تفكيك ه

جلس چنـدين  طـي 
منبع تحليل روش 

VI وCVR اخص 

اول بخش پايايي 
هم. آمد بدست 8/0

ن و رواني رفاه مره
/0=p.( 

___________

  درسي ي

آزمون منابع عديل
  ادگيري

ع وحيد  ،آويژگان 
كارو پيش جامع، ن

پيش جامع آزمون: ه
ضرو هاي حداقل 
كـارورز دوره به د

اس بر. شود مي زار
ضرورتهاي بر ركز

بـراي شـده  يمعرف 
آ منابع تمام طالعه

صفحات كل. نمايد 
اين. است شده آورد

ه كتاب به اصلي ع
ميـانگين از نيز ون
آموزش توسعه فتر

پزش آمـوزش  رخانه
محتر مديران و مي
پز دوره بـاليني  ي
حداقل اساس بر ون

اج روش. نمود قدام
گرديد اخذ موزشي
ســ كــارورزي يش

ش استخراج زشكي
جدولي ،)موزشي

ارس مشـخص  رمـت 
به پزشكي درس ن

ط آمـوزش،  توسـعه 
با نياز مورد هاي ل

شـا. دهند كاهش
.آمد بدست 86/0
861 دوم بخش و

نم بين داري معني
/195( دارد وجود

___________
__ 
  1019: كد

ريزي امهبرن: حيطه
تع و اصالح: عنوان

يا هاي ضرورت بر
مريم: نويسندگان

آزمون: ها كليدواژه
  منابع

مقدمه: مقاله متن
كسب از اطمينان
ورو از قبل باليني
برگز سال در نوبت
متمر آزمون منابع
منابع فعلي حجم
مط كه است حدي

مي غيرمحتمل را
برآ صفحه هزار ده

منبع مطالعه بجاي
آزمو نتايج عمجمو
دف رو اين از. باشد

دبير هاي سياست
علمي هيات اعضاي

درسي مواد ارائه در
آزمو منابع تعديل
اق عمومي پزشكي

آمو معاونت از الزم
پــي جــامع آزمــون
پز آموزش شوراي
آ گروه18( آزمون

فر بـا  آن صفحات
مسوولين با. گرديد

ت دفتـر  كارشناس
زيرفصل و ها فصل

 پزشكي

 نتـايج  ن
. دارد هت
 وبـا  ـوده

 آموزشـي
 باعـث  يم

_____

 زي

   ،سروراد

 سـالها  ت
 امور ختن
 يگيـرد م
 ايـن  از ف

 و روايـي 
: كـار  ش
 بـك  وارد
. شـد  سي

 مطالعـه 
 و ابـزار  ي

. شد عيين
 و اخرونب
. شد جام

 پزشـكي 
. بود سال

 دو نمـره 
. شـد  سبه
 ترتيـب  ه

 در جويان
 داشـته  ي
 5/18 و 

 هـا  ليـت
 ترتيـب  ه

 اعالم يان
 حيطـه  ش

پ علوم آموزش ري

ايـن كـه  بود سنجي
مشـابه گرفتـه  رت

نبـ اطمينان قابل ي
آ ووسـايل  مـوالژ  ه

تـواني مـي  شجويان
 شويم زايمان از 

___________

ورز تعلل مقياس ي

خس راضيه  ،شميان
   ايايي

سـتا ممكـن  كـه  ع
انداخ تعويق به دت
بـر  در را فرد دگي

هدف. است درسي
بررسـي  و درسـي
روش. اسـت  سـبزوار

فورو روش به ومون
بررس خبرگان پنل

از قبـل  ترم در ن
هـاي آيـتم  تعداد

تعي مورد 398 با بر
كر آلفا ضريب با ده
انج ابزار ساختار يي
علـوم  دانشـگاه  و

6/20 ± 1/2 يان
جمع با. بودند جرد

محاس دانشجويان 
بـه. بـود  13-57 ه

دانشــج درصــد 44
ورزي تعلل هميشه

/54، 8/32، 3/26
فعالي انداختن عويق
بـه. اسـت  بوده ساز
دانشجوي درصد 19
شـش در را خـود  ي

كشور همايش همين

س وزن روش به ي
صـور زمينـه  اين ر
چشمي روش به ن
تهيـه ويا وجديد ن
دانش آموزش براي 
بعد مادران ومير گ

____________

  جو

اعتباريابي و سازي
  دانشجويي ه

ها معصومه  ،ضوي
پا روايي درسي، ي
شـايع عادات از ي
عاد باشد، كرده جاد
زند متفاوت هاي ه

امور انداختن ويق
د ورزي تعلـل  ـزار 
س پزشكي علوم يان

سولو درسي ورزي
توسط آن محتواي

دانشجويان معدل و
به توجه با نمونه م

براب قبلي مطالعات
شد ترجمه ابزار ي
رواي بررسي براي ي

دانشـجو 400 روي
دانشجوي سن نگين

مجر% 78 و دختر 
ورزي تعلل هنمر ه
دامنـه بـا  و 8/35 
4/4 و 6/27 ،8/13
ه يا اوقات اغلب ش
/4 ،4/62 ،9/41 ب
تع به كه كردند هار
س مشكل برايشان 
3/9 و 3/32 ،6/41

ورزي تعلـل  دارند

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

خونريزي تخمين ن
در كه مطالعاتي يه

زايمان از بعد ريزي
مطمئن روشهاي ع

مينهز اين در سب
مرگ و عوارض ش

___________

1016  

دانشج ارزشيابي: طه
س بومي ترجمه،: ن
نسخه سولومون سي

مرتض فروغ: سندگان
ورزي تعلل: ها دواژه

يكي: مقدمه: مقاله ن
ايجا دشواري فرد ي
جنبه عادت اين. ت
تعو به آنها جمله ز

ابـ سازي بومي لعه
دانشجوي در آن ي
و تعلل پرسشنامه ا
م اعتبار و ترجمه 

و دموگرافيك العات
حجم. شد آوري ع
م در ورزي تعلل ع
دروني سازگاري سي
اكتشافي عاملي يل
ر بر مطالعه اين: ج

ميانگ. شد انجام وار
كنندگان شركت%
حيطه هر از اول ل

±7/6 برابـر  نمره

3، 1/37، 9/49، 8
شش تا يك هاي طه

ترتيب به همچنين
اظه دانشجويان صد

6 تا 1 هاي حيطه
4، 6/54، 6/42، 6
د تمايل قويا كه ند

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ميزان
باكلي
خونر
ابداع
مناس

كاهش
___

__
:كد

حيط
عنوا
درس
نويس
كليد
متن
براي
است
ا كه

مطال
پايايي
ابتدا
وارد
اطال
جمع
شيوع
بررس
تحلي
نتايج
سبز
76%

سوال
اين

8/4
حيط
.اند
صدر
ح در
1/3

كردن
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. است گرفته 
 بـر  كـه  سـت 
 ،زنـان  ،طفال
 به وابسته ني
 8 شـامل  ده

 در دستياران
 علمي نمندي

 از پس خود ي
 بـه  ورود از س

 يافتـه . رفـت 
 اسـاتيد  ريس 

 اسـتفاده  در 
 " ،%)75("ـد 
 يـادگيري  " 
. اسـت  بـوده  
 را كمتـرين  و

 معتقــد تياران 
 نيافتـه  رورش 

 بــه نســبت ي
 آن نشـانگر  ج 
 درمجمـوع  د 
 اند داشته گاه

 دروني انگيزه
 ازخـود  مندي

 و آموزشي سفر
 مـي  ايفـا  را ي 

 استفاده با بل
 محـيط  سـي 
 افـزايش  ـتاي 

 بـاليني  يها 
 پـاتولوژي  و 

 بهبـود  در عف
 از اسـتفاده  ، 
 منظـور  بـه  ن

 آموزشـي  يط 
 نظرمـي  به ه

 فراينـد  هبـود 

________

انجام باليني طهاي
اس بـوده  مقطعـي  -
اط هاي رشته در ل
درما و آموزشي كز
استفا مورد ابزار. د
د خودارزيابي به ط

توا و يبالين ساتيد
اجتماعي شرايط ه
پس حاصل هاي ه
گر قرار تحليل و يه
تـدر تاثير " مورد 
توانايي " ،%.)70( 
انـ بـوده  آشـنا  آن 

،%)72(" آنـان  ـط 
%)72( "بخـش  ر

و اطفـال  سـتياران 
دسـت اغلـب  نـين 

پـر بخـوبي  آنان ر
بهتــري احســاس د
نتـايج همچنـين  ).
انـد داشـته  يياجرا 

دانشگ آموزشي ت
ا تنها كه دهد مي 
رضايتم حس يك 
اتمسف ،استاد هاي 

مهمـي نقـش  مـر 
باب دانشگاه موزشي
بررس جهـت  وزشـي 

راسـ در شـده  الح 
بخش از برخي در
زنان بخش مانند د

ضع داراي هاي طه
نماينـد اتخـاذ  را  

دانشجويان به اوره
محـي ايجـاد  و شگاه

كه است يشنهاداتي
به در مطالعـه  يـن 

  

____________

محيط در بابل شكي
- توصيفي نوع از 
تحصيل به ولمشغ 
مراك در پاتولوژي و

شد انجام بابل شكي
مربوط سوال 26 و ك

اس ،يادگيري از آنان
به نسبت آنان دگاه
داد. است بوده يي

spss16 تجزي مورد
در رضايتمندي ن

"باليني صالحيت

بـا  قـبال  كه گيري
توسـ سـوالي  گونه
در فـردي  بين طي

دس را رضـايتمندي 
همچن. انــد داشـته  

د مساله حل تهاي
مــرد دســتياران ع

)P >  05/0( شـتند 
سابقه كه تياراني

وضعيت به نسبت ي
نشان باال نتايج: ث

ايجاد در تواند مي
ويژگي آن همراه ه

ا ايـن  در فراگيران
آم مسئولين شود ي

آمو محـيط  يفيـت 
اصـال نقـاط  رزيابي
.كنند اقدام شگاه

اند آورده بدست را
حيط در وتغييرات 

تصـميماتي شـگاه 
مشا ارائه ،آموزش 

دانش از رجخا و خل
پي جمله از آنان ي

اي از حاصـل  تـايج 
.است موثر نشگاه

___________

پزش علوم دانشگاه
مطالعه اين: روش
دستيار 100روي

و داخلي ،بيهوشي
پزش علوم دانشگاه
دموگرافيك سوال

آ ارزيابي خصوص
ديد همچنين خود
پاياي و روايي تاييد
6 آماري افزار نرم

ميزان بيشترين: ها
ص و تبحر ايجاد در
يادگ راهكارهاي از

هرگ پرسش امكان
ارتباط هاي مهارت

ر ميـزان  بيشترين
زنـان  دسـتياران 
مهارته كه بودندكه
مجمــوع در. اســت

داش زن دستياران
دست كه است بوده

تري منفي احساس
)05/0 <P .(بحث

نم يادگيري جهت
به بلكه باشد موثر

ف ماعياجت محيط
مي پيشنهاد.كنند

كيف هاي نشانگر از
ا و باليني آموزش
دانش آموزشي بازده
ر كمتري نمره كه
اصالحات ايجاد با

دانش آمـوزش  روند
جديد راهكارهاي

داخ مشكالت حل
براي آرامش با توام
نت به توجه با رسد

دان اين در آموزش
___________

 پزشكي

 منبـع  زده
 هـاي  ـل
 از قبـل  ت

. شـد  ين
 در شـده

 پزشكي ش
 هـر  در ن
 افــزايش 

 گليسـي،
 عميق ي
 آزمـون  ت

 در. بـود 
 بسـياري

 ايبـر  ي
 بـا . بـود 
 هـاي  تـه

 پزشـكي

_____

 علوم شگاه

  باليني

 و ياسـت
 در را ـده

 كـه  آيـد
 متنـوعي 

 و انـش د
 ،فراگير را
 جـز  بـه  و

 نداردكـه 
 آموزشــي

 ارزيـابي  
 ايـن . سـت

 در صـيل

پ علوم آموزش ري

نـوز: نتـايج . رديـد
فصـ زيـر  هـا،  صـل

صـفحات جمـع . د
تعيي صفحه 7590

ش آمـاده  مطالـب : ي
آموزش شوراي انه
آزمـون اجـراي  ي
خــواني، جــزوه ش

انگ زبـان  بر تسلط
يادگيري مي،ارتقاي

كيفيـت ارتقـاي  ي،
خواهـد  آن جـراي

ب نداشتن اشراف و
يـادگيري هـاي  بايد

مطالعـه  اين صلي
يافتـ متبوع، وزارت
پ علـوم  هـاي  ـگاه

___________

دانش در تحصيل ه
  ني

 بهاره  ،موعودي ن

 ،آموزشي حيطهاي
پوي فراينـدي  ليني
شـ آموختـه  ـاهيم
آ مـي  فـراهم  آنهـا

حركتـي  و روانـي
تعيين براي كه ي

زير .است «ارزيابي
و است خود درباره

او از مسـتمري  و
آ هــاي برنامــه عف
خـود. شـد  اهـد خو

اسـ عملكـرد  و هـا 
تحص بـه  مشـغول  ن

كشور همايش همين

گر تعيين ادگيري
فص. شد مشخص ن

گرديد مشخص ون
 آن از بعد و صفحه
گيـري جهنتي. شد

دبيرخا در را صويب
بـراي تصويب صورت
كــاهش. دارد تمرار

افزايش مرجع، و 
علم اطالعات خرين

يـادگيري هـاي  ت
اج پيامـدهاي  از ي 
و اصلي منابع از ي
با و ها ضرورت بر 
اص هاي محدوديت 
و سطح در منابع ن

دانشـ تمام در ميم
 

____________

  جو

به مشغول ستياران
بالين آموزشي طهاي
سيمين  ،اميري مي
   ،اميري خي

محي  ،دستياران  ،بي
بـال آمـوزش  :ـدف 

مفـا خود محيط با
آ براي فرصتي و. د

ر ،ذهنـي  هارتهـاي 
هايي روش بهترين

خود» د گرد مي ه
د اطالعات ردآوري
پـرده  بـي  يـدگاه 
ضــعف و قــوت ــاط
خ دهندگان وزش

فعاليـت  از مـنظم 
دسـتياران رزيـابي 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

يا هاي ضرورت ين
آزمون به مربوط ي

آزمو اين براي وري
ص 11850 فرايند

ش كاسته صفحه 42
تص مراحل حاضر ل

ص در و نمايد-مي
اســت قابليــت ســال
اصلي كتب از فاده
آخ به دستيابي يش
ضرورت تعيين يدار،

كـارورزي پـيش  ع
بسياري نبودن ترس
علمي هيات عضاي

از پزشكي شجويان
بودن مشترك به ه

تعم قابليت مطالعه
. دارد را كشور ح

___________

1026  

شجدان ارزشيابي: طه
دس ارزيابي خود: ن

محيط در بابل كي
قائم مريم: سندگان

شامخ محدثه ،كيان
ارزياب خود: ها دواژه

هـ و زمينه: مقاله ن
ب تعامل در شجويان

گيرند مي كار به ل
مه بـه  را نظري ش
ب از يكي.نمايند يل
استفاده باليني رت
گر براي آشكار عي
دي ديگـر  كس هيچ
نقــ شناســايي جــب

آمو و منابع مچنين،
م و جامع بازنگري

ار خود هدف با لعه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

تعيين
اصلي
ضرو
اين

260
حال
طي

نيمس
استف

افزايش
پاي و

جامع
دست
اع از

دانش
توجه
اين

سطح
___

__
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس
اسبك
كليد
متن
دانش
عمل
دانش
تبدي
مهار
منبع
ه او،

موج
وهمچ
يك
مطال



  
 

 

 237 از 116

 آمــوزش و ان
 توجـه  نظـام، 

 و ارزشـيابي  م 
. شـود  مـي  ه

 چـك  ـدوين 
 استانداردها و 
 توسعه. يابد ي

 تحقـق  كده، 
 ريـزي  برنامه

 نقاط تقويت 
 ارتقــاي. شــد

 بين و كشور 

________

 باليني آزمون 
  1393 ال

 بهاره ،صفي
 اكرم  ،ادخواه

 آزمون ي،

 ريشـه  صـبي، 
 شدت اگر كه
 تصـميم  و اهـ 

. گـردد  جويان 
 بـا  مرتبط اي

 روانـي  زاي ر 
 اضــطراب يت 
 برخـي  بـا  آن

 تعـداد  طعـي 
 مامـايي  و ي 
 بـا ) عرصـه  ر 
 و) STAI( ــر

. گرفتنـد  ـرار 
 هـاي  عاليـت 
 هـاي  قيـاس 

درمــا بهداشــت، ت
ن كالن هاي ياست

نظـام نمـودن  مـد 
مشاهده يآموزش ي

تـ و موجـود  وضـع 
ها شاخص اين مر
مي ارتقا و بوده ظر

دانشـك گـويي  سـخ 
ب آنها، اساس بر ش
براي ريزي برنامه 

باش مطالعــاتي نــين
سطح در آن تقاي

____________

در مامايي جويان
سا در شهركرد كي
آص فريبا ،آرام دل ه
دا خاتون نرجس  ،

مامايي ر،دانشجويان

عص فشـارهاي  و ب 
ك و باشد مي ها مي

ه مهارت فراگيري
دانشـج تحصيلي د

ها استرس و رشته
فشـار عوامـل  رض
وضـعي بررسـي  عـه 
آ ارتبـاط  و صـه عر
مقط مطالعـه  اين ر

پرسـتاري دانشـكده 
پـر(كارورزي از بل

ــ اســپيل هــان برگ
قـ بررسـي  مـورد  

فع و ها پژوهش در
مق شـامل  و اسـت  

وزارت ريــزي نامــه
سي كردن اجرايي ت

كارآم و انـدازي  راه
هاي دوره و ها سسه
و شدن شفاف با يز

مستم بطور يفيت،
مدنظ دانشكده ري

پاس ارتقـاي  زشكي،
آموزش مداوم نگري
و. كمبودها و ضعف

چن پيامــدهاي از 
ارت باعث دانشگاه ح

 . بود

___________

  دانشجو

دانشج اضطراب زان
پزشك علوم دانشگاه

معصومه ،صفدري ك
،كاظميان افسانه  ،
 

آشكار و پنهان راب

اضـطراب: هـدف  و 
ناكامي و جسمي ت

در اختالل سبب 
عملكر موثروافت ي
ر ماهيت علت به ي

معر در فينال، مون
مطالع ايــن از ـدف 
ع پـره  آزمـون  ـان 

د: كار روش. بود ي
د مامـايي  6تـرم  ي 
قب باليني امتحان م

پنه و آشــكار طراب
دموگرافيك يها 
S، د عميقي طور به

گرفتـه  قـرار  فاده 

برن عــالي شــوراي
جهت در پزشكي،

ر امـر  بـه  اي ويژه
موسس اعتبارسنجي

ني دانشكده دراين
كي سنجش ليست

جا هاي برنامه در
پز آموزش كيفيت

بازن و استانداردها،
ض نقاط رفع براي
توانــد مــي قــوت

سطح در دانشكده
ب خواهد نيز الملل

___________
__ 
  1033: كد

د ارزشيابي: حيطه
ميز بررسي: عنوان
د كارورزي از قبل

فرانك: نويسندگان
رييسي زيبا ،متقي
  دهكردي كرمي

اضطر: ها كليدواژه
  عرصه پره

زمينه: مقاله متن
مشكال از بسياري

است ممكن يابد، 
باليني هاي گيري

مامايي دانشجويان
آزم زمان در حرفه
هـ.ميگيرنـد  قـرار 

زمـ در دانشجويان
اي متغيرهايزمينه

دانشـجوي نفر 21
هنگام در شهركرد

اضــط پرسشــنامه
ويژگي پرسشنامه
STAI پرسشنامه

اسـتف مورد باليني

 پزشكي

 كده
 ابزار

W، ابزار 

 ســطح ي
 ويـژه  هاي

 و وردنظر
 عـالي  ش

 با تا باشد
 طريـق  ز

 و قـانوني 
 توسـعه  ر
 المللـي  ن
 نشـكده دا
 تـدوين  و
 ارتقـاي  ه

 يـك : هـا
 پزشـكي 

 در ـومي
 سشـنامه

 اخذ ومي
 سشـنامه

 شـامل  ـا
 ســخگويي

 ارزيــابي ،
 اعتبـار  ي،

. بـود  ويي
 اصـفهان 

 ضــعف، ط
 ابـزار  س
 جهاني، ا

 نتيجـه . 
 زشآمو ر

 مصـوبات

پ علوم آموزش ري

دانشك در عمومي ي
 WHOا تدوين و

    ژگان

WHO تانداردهاي

ارتقــاي و ســازي
ها ماموريت و صلي
مـو اهداف به يابي
آمـوزش هـاي  سسه

ب مي اعتبارسنجي
از موجـود  وضـع  ش

ق هـويتي  و نموده
دفتـر لـذا  نمايـد 
بـين هـاي  ـاخص
د در پزشـكي  زش
و آن نتـايج  از اده

بـه جهـاني،  داردها
ه روش. بپـردازد  ر

دانشكده مختلف
عمـ پزشـكي  وزش
پرس مطالعـه،  ابـزار
عمو پزشكي رخانه
پرس اين. شد ردانده

هـ حيطـه  ايـن . ود
پاس كيفيــت ــطح

درســي، برنامــه و،
باليني آموزش صه
دانشـجو حمايت و

پزشـكي  دانشكده
نقــاط. گرديــد ـين
اسـاس بـر . شـد  اف
استانداردها و ها ص

.شد تدوين زشكي
در اعتبارسنجي له

م و توسـعه  سـوم 

كشور همايش همين

 

پزشكي آموزش ت
استانداردهاي اس

آويژ مريم  ،شوريون
است عمومي، زشكي

  پزشكي كده

بهس آنجاكــه از :ـه
اص هاي سياست از 

دستي براي مچنين
موس و ها دانشگاه ي

و كيفيت زشيابي
سـنجش به جامعه
اقدام شده، تعيين

اعطـا  پزشـكي  ي 
شـ از اسـتفاده  بـا  

آمـوز مطلوبيت طح
استفا با. نمايد يين
اسـتاند و هـا  خص
مسـتمر بطـور  كي
امور و واحدها وي
آمـو وضـعيت  سي
ا. گرفت انجام هان
WH دبير از كه بود
برگر فارسي به زار
بـو حيطـه  13 در

ســ پزشــكي، ــكده
دانشــجو پــذيرش 

عرص و تسهيالت ي،
و پزشكي، آموزش 

د در پزشكي وزش
تعيــي مــذكور گانــه

شـفا هـا  فرصـت  و
شاخص بر مشتمل 

پز دانشكده كيفيت
مسال اخير، هاي هه

برنامه در و گرفته

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

1029  

 برنامه ارزيابي: طه
وضعيت پيمايش: ن

اسا بر اصفهان كي
  كيفيت اي

عش وحيد: سندگان
پز آموزش: ها دواژه
دانشكد كيفيت، اي
مقدمــ: مقالــه تن

پزشكي هاي شكده
هم است، آموزش م

كيفي ارتقاي و يي
ارز سيستم يك به
ج ارزشي نظام به ه

ت قبل از نداردهاي
هـا دانشكده به ي

تـا  شد مامور زش
WH، سط و كيفيت
تعي را اصفهان كي
شاخ بر مشتمل ي
پزشك دانشكده يت
رو بر پيمايشي لعه
بررس منظور به هان
اصفه پزشكي شكده
HO كيفيت شيابي

ابز اين ابتدا در. يد
د شـاخص  105 ل

ــات ــه الع شــدان پاي
و انتخــاب مــاعي،
آموزشي منابع شجو،
كيفيت سطح شي،
آمو موجود وضع: ج

گ 13 يهــا حــوزه
و قوت نقاط ودها،
ليستي چك وطه،

ك ارتقاي استمرار ي
ده در ايران در: ي
گ قرار توجه مورد ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

__
:كد

حيط
واعن

پزشك
ارتقا
نويس
كليد
ارتقا
مــت
دانش
نظام
پوياي
نياز

وجهت
استا

علمي
آموز
HO

پزشك
ابزاري
كيفي
مطال
اصفه
دانش
ارزش
گردي
شامل
اطال
اجتم
دانش
بخش
نتايج

ح در
كمبو
مربو
براي
گيري
عالي
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 قـرار  بررسي 
 انتقـادي  فكر

 پاسـخ  يـك  ا 
 تحليـل، ( دي

 از پـس . بـود 
SPSS نسخه 

 مـن  والـيس،  
 و تجزيـه  ورد 

 كارشناسـي  ن 
 آزمون در ري

 بـا  كـه  بـود  1
 دانشـجويان  ت 

 سـمنان  ـكي 
 سه در و ،11/

 انتقـادي  فكـر 
 دانشـگاه  يان 

 نمرات تقرايي
 آزمون نمرات

 كـل  معـدل  
 تفكر زشيابي

 انتقادي تفكر 
 دانشـجويان  ز
مهارت سطح 

 پيشـنهاد  ان 
 بـه  انتقـادي،  

 . ود

________

 شهركرد كي
 استاد رح

 علوم 

 طـول  در ـاور 
 خواهد كمك

 دانشـگاه  يان 

مورد) كاشان و ن
تف هايمهارت مون

بـا ايگزينـه  چنـد 
انتقاد تفكر ناختي

ب) اسـتقرايي  و ـي 
S آماري افزار نرم 

AN، t،  كراسـكال
مـو پيرسـون  و من 

دانشـجويان نمرات
پرستار ويژه هايت
14/11 ± 01/3 و 
نمـرات ميانگين. د

پزشـ علوم دانشگاه
/79±92/2وكاشان

تف هـاي حيطـه  ت 
دانشـجو كـه  داد 

است و قياسي دالل
ن بين. داشتند يگر

و تاهـل  وضـعيت  
ارز حيطه و سن ن
سطح: بحث. شد 

از ويـژه  هـاي بـت 
از كل در رستاري

پژوهشـگر. بودند 
تفكـر  ارتقاي و د
شو گرفته نظر در 

____________

پزشك علوم دانشگاه
طر اجراي از پس و

دانشگاه ،نشجويان
  ر

مشـ اساتيد توسط
ك آموزشي مشكالت

دانشـجوي نظـرات  

تهرا سمنان،( شكي
آزم شامل استفاده 
چ سوال 34 حاوي 

شن هايمهارت وزه
قياسـ اسـتدالل  ط،
توسط اطالعات ها،
NOVA آمـاري  ي 

اسـپيرم مبسـتگي 
نم ميانگين: نتايج. ت

قبتمرا ارشد ناسي
 33/3 ± 05/10

نداشتند داريمعني
د در كه داد نشان 

و 66/9±32/3ران
نمـرات. بـود  4/10

نشان دانشگاه سب
استد استنباط، هاي
د دانشگاه دو ويان

جـنس،  تغيرهاي
بين. نداشت وجود ي

مشاهده داريعني
مراقب ارشـد  ناسـي 

پر دانشجويان. بود
برخوردار يينيپا ي
ايجا در موثر هايش

دانشجويان موزش
___________

  رهبري 

د دانشجويان ظرات
و قبل مشاور ساتيد

   آرام دل ومه

دان نظرات ،مشاور 
مشاور استاد طرح 
ت مشاوره: مقدمه ه

م بر غلبه در جويان
مقايسه " حاضر ه

پزش علوم دانشگاه
مورد ابزار. گرفت

ب، فرم كاليفرنيا
حو پنج در صحيح

استنباط ارزشيابي،
هداده آوري جمع

آزمونهـاي با و 18
هم آزمـون  ويتني،
گرفت قرار تحليل

كارشن و پرستاري
ترتيـب  به مذكور
م اختالف يكديگر

دانشگاه حسب بر
تهر ،13/3±84/9

6±24/3 دانشگاه
حس بر دانشجويان

هحيطه در كاشان
دانشجو از باالتري

مت و انتقادي تفكر
داريمعني ارتباط
مع ارتباط انتقادي

كارشن دانشجويان
ب باالتر كارشناسي

انتقادي تفكر هاي
روش كه كنندمي
آم در مقتضي نحو

___________
__ 
  1047: كد

و مديريت: حيطه
نظ مقايسه: عنوان

اس عملكرد باره در
  مشاور

معصو: نويسندگان
استاد: ها كليدواژه
،شهركرد پزشكي

چكيده: مقاله متن
دانشج به يلتحص
مطالعه هدف .كرد

 پزشكي

 پنهـان  و
 اختيـار  ر
 نسـخه  ـا

 گانه چند
 14/57اد

57/28 %
 افـراد  ـد

 از تمندي
 ميـزان  ـا

 تحصـيلي
 رابطـه  ـر
 معـدل  كه

 برخـوردار
 اكثريت ه

 را زيـادي
 عملكـرد 
 كـاهش 

 دانـش  ح
 بـوده  وثر
 كيفـي  ي

_____

 هاي ت

 رشناسـي

 تفكـر  اي
 رشناسي

 سـطح  ـه
 و سـتاري

 انجـام  13
 مقطعـي،
 رشناســي

 سـه  در ي

پ علوم آموزش ري

آشـكار  اضطراب 
در عرصـه  پـر  مون

بـا آمـده  بدسـت  ي
چ رگرسيون آزمون

د نشـان  نتايج: ها
شــديد، بســيار ب

درصـ 70/4 شديد،
رضايتم بين. اشتند
بـا اي زمينـه  هـاي
ت معـدل  بـين  مـا

برگـ اسـپيل  شنامه
افراديك كه معنا ن

بر بـاالتري  ضطراب
كه ميدهد نشان ضر
ز اضطراب عرصه ر

كاهش در ضطراب
راجهـت  هكارهايي

سـطح كـه  انجـا  از
مو اضطراب ميزان

ارتقـاي جهـت  در
  گيرد قرار 

___________

 انتقادي تفكر اي
مراقبت ارشد شناسي

كار پرسـتاري،  يان
  پرستاري ويژه

هـامهـارت  سـطح
كار دوره عالي الت

مقايسـ هـدف  بـا  
پرس كارشناسـي  ن

392 سال در تاري
م نـوع  از تحليلـي 

كار دانشــجوي 12
پرسـتاري ويـژه  ي

كشور همايش همين

گيري اندازه براي 
آزم شروع از قبل ا
هاي داده.گرفت ار
آ و توصيفي آمار ز
ه يافته .گرفت قرار 

اضــطراب پــژوهش
ش نسبتا اضطراب% 
د باال به متوسط ب
ه متغيـر  سـاير  و 

ا نشد حاصل داري
پرسش از شده سب

بدين) p< 0/05( ت
اض سطح از داشتند،

حاض پژوهش تايج
پر آزمون برگزاري 

اض اين نقش به جه
راهك مامايي هاي وه
نماينـد  طراحي را
م بر گذار اثر عامل 

تـالش  و حصـيلي 
توجه مورد مامايي

____________

  ريس

مهارتها سطح اي ه
كارش و پرستاري ي

   محمدي

دانشـجوي تقـادي، 
هايمراقبت ارشد 

س ارتقـاء  كـه  آنجـا 
تحصيال از انتظار ل
مطالعـه اين آيد،-

دانشـجويان يقـاد 
پرست ويژه هايبت
 -توصـيفي  ايعـه 

23 انتقــادي تفكــر
هايمراقبت ارشد ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

سنجي، خود گانه
ها پرسشنامه.باشد

قرا پژوهش مورد د
SPSS ا استفاده و

تحليل و تجزيه د
 مــورد هــاي حــد
%52/9،شديد طراب

اضطراب پژوهش د
آزمـون  ايـن  زاري
د معنا نتيجه طراب

كس امتياز و شجويان
داشت وجود دار ي

د تري پايين صيلي
نت: گيري نتيجه .د

هنگام در شجويان
توج با كنند مي به

گرو شود مي نهاد
ر دانشجويان طراب

يك بعنوان نيز ي
تح پيشرفت است ر

م دانشجويان صيلي
___________

1035  

تدر هاي روش: طه
مقايسه بررسي: ن

كارشناسي شجويان
  پرستاري ي 

بابا حسن: سندگان
انت تفكـر : هـا  دواژه
كارشناسي تاري،

آ از: مقدمه: مقاله ن
قابل پيامد يك دي
-مي حساب به التر
انتق تفكـر  هـاي رت

مراقب ارشد شناسي
مطالع در: هاروش

ت هــايمهــارت طح
كارشناسي و تاري

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

جداگ
مي
ادافر
16S

مورد
واح%

اضط
مورد
برگز
اضط
دانش
معني
تحص
بودند
دانش
تجرب

يشنپ
اضط

علمي
بهتر
تحص
___

__
:كد

حيط
عنوا
دانش
ويژه
نويس
كليد
پرست
متن
انتقا

باال و
مهار
كارش
.شد

ســط
پرست
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 سالمت،

 كـه  اسـت  ي 
 روزمـره  دگي 

 ،بـوده  پايـدار 
 گفـتن  پاسخ 

 بررسـي  ـدف 
 نظـام  تحـول 

 انجام اردبيل 
 شـيوه  بـه  كه
 نمونـه  روش 

 مـاه  دو ـدت 
 سـاختار  يمـه 

 از و كيفـي  ل 
 يافتـه . رديـد 

 كـاهش  از ت 
 افـزايش  ،ران 
 امكانـات  بود
 مراقبـت  هاي 

 بـه  حضـور  ص، 
 بـودن  سـوده 

 نتيجـه  و ـث 
 درمـان  شـتر 
 ارتقـاء  و شت

 ابـالغ  و تهيـه 

________

 پزشكي وم
 

 نيازهاي 

 و پرسـنل  ـود 
 ارائـه  در را ي

 قـدم  زشـي، 
 تعيـين  هش 

س نظام تحول نامه

ارزشـمند سرمايه 
زنـد هـاي  تالش ن
پ توسـعه  محـور  م، 
و سالمت سطح ي

هـ با حاضر ژوهش
ت برنامه عملكرد از

پزشكي علوم شگاه
ك بوده كيفي نوع ز
بـا  مطالعـه  ايـن  

مـ در كننـده  ركت 
ني مصـاحبه  طريق

تحليـل صـورت  ـه 
گر تحليل تخصصي

عبـارت حاضـر  لعـه 
بيمـا نديرضـايتم 

كمب،بيمارسـتاني  ت
بخشـه در كـافي  ت

متخصـص پزشـك 
پرستاري،فر كادر 

بحـ باشد مي طرح
بيش طـرح  ايـن  مده،

بهداش و پيشگيري 
ته راسـتا  ايـن  در ي 

____________

علو دانشگاههاي س
 دلفي فن از فاده

 ،دلفي فن  ،سنجي

وجـ رژانـس او ـش 
مهمي نقش ستاران

آمو برنامه هر وين
پـژو ايـن  هدف. ت

برن علمي، هيات ي

سالمت،: هدف و 
مهمترين جز بايد ن

سـالم انسـان .شـود 
ارتقاي سالمت، ظام

پژ .است جامعه و 
ا باليني علمي يات

دانش تابعه ستانهاي
از مطالعه اين: كار
در. اسـت  يافته ام

شـر نفـر  12 هدف
ط از ها داده. شدند 
بـ سـپس  گرديـد،  

ت و محوري باحث
مطال شـده  حاصـل 

ر افزابش،بيمـاران  
تخت اشغال زايش
تخت نبودن ،ستاني

پ مستقيم درماني 
كمبود،عمل راتاق

اين ودنب محور ن
آم دست به نتايج 
خصوص در است 

حمـايتي هاي سته

___________

  درسي ي

اورژانس پرستاران 
استف با بهشتي هيد
   لوني به

نيازس  ،اورژانس اري

بخـ ضروريات از: ه
پرس باشد مي رزيده

تدو در. دارند را س
است آموزشي نجي

اعضاي: ها كليدواژه
  عملكرد

زمينه: مقاله متن
آن ارتقاي و حفظ
ش محسوب انسانها

نظ اصلي ماموريت
مردم هاي نياز به

هي اياعض ديدگاه
بيمارس در سالمت

كروش .است شده
انجا محتوا تحليل
ه بر مبتني گيري

بررسي و انتخاب
آوري جمع يافته
مب استخراج طريق

ح هـاي  يافتـه : ها
جيب از پرداخت

افز،مراجعين تعداد
بيمارس وتجهيزات

مداخله،ويژه هاي
در متخصص موقع

درمان،بيمارستانها
به توجه با: گيري
الزم و بوده محور

بس ،جامعه سالمت
 . گردد

___________
__ 
  1058: كد

ريزي برنامه: حيطه
نيازسنجي: عنوان
شه و تهران ايران،

سودا: نويسندگان
پرستا: ها كليدواژه
  آموزشي

مقدمه: مقاله متن
كارور و ماهر افراد

اورژانس در خدمات
نيازسن تعيين اول

 پزشكي

 از پس و
 مطالعـه 

 هـاي  ـته
 اي شـنامه

 مقايسـه  
) 16 سـخه
 P< P ن

 تحصــيلي
 آموزشي 
 مشـاور  د
 مشــاور د

ــئوال  از س
 از پـس  و

 مـورد  13
 "واحـد  ب

ــجو  "انش
 "شخصــي

 طـرح  ي
 اسـتاد  رح
 ،"وي به

 از آگــاهي
 " ،"ـيلي
 ادامه ورد

 ،"واحـد  
 بررسـي 

 بودنـد  ن
 سـاير  در
 اسـاتيد  ن

 نشجويان
 پيشـنهاد

_____

 برنامه كرد
 پزشكي

پ علوم آموزش ري

قبل مشاور ساتيد
يـك  در: روشـها  و
رشـ ياندانشـجو  ز
پرسش طريـق  از ور

مورد مشاور استاد
نسـ(  Spss افزار م
ميـزا و تحليل و ه

ــا حــد ت مشــكل ي
اطالعات كسب بع
اسـتاد از گـرفتن  ك

اســتاد توســط يلي
س و) P= 04/0( ي

03/0 =P ( و قبـل
3 از مـورد  3 .شـت

انتخاب فرم امضاء
ــيلي رفت دا تحص
ش مشــكالت مــورد

اجـراي از پـس  و ل
طرح اجراي از پس

مراجعه و مشاور د
آ" ،"اطالعــات ب
تحصـ پرونـده  كيل

مو در مشاور ستاد
انتخـاب فرم مضاء
و نقد " و " خصي

دانشجويان عملكرد
د و بودند يافته بود
نمـودن آگـاه  .ـود

دا به كمك جهت
پي ،مشـاوره  دوره ل

___________

عملك از باليني مي
پ علوم دانشگاه بعه

كشور همايش همين

اس عملكرد باره در 
و مـواد  .بود " شاور

از نفـر  244 ظـرات 
مشـاو اسـاتيد  كرد
ا طرح اجراي از س
نرم با آمده بدست 
تجزيه اسكوئر -كا 

واح انتخــاب جهــت
منبع عنوان به او ن
كمك چگونگي از 
ــده ل تحصــي پرون
تحصــيلي مشــكل 
3( تحصـيل  ادامـه  

داش وجـود  مشـاور 
و كنترل " يعني 
ــي و  ــر بررس پيش

م در دانشــجو ائي
قبـل داري معنـي  

دانشجويان: گيري
استاد داشتن "از ي

كســب منبــع نــوان
تشـك " ،"او از تن 
ا از سئوال " و " ي

ام و كنترل".كردند
شخ مشكالت مورد
ع از مواردي "شجو

بوبه مشاور استاد ح
بـ نشـده  حاصـل  ي

در راهنمائي و ره
طـول در آموزشي 

____________

  بري

علم هيات اعضاي 
تاب بيمارستانهاي ر

   شي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

شهركرد پزشكي م
مش استاد طرح ي

نظ مقطعـي  -يفي
عملك مورد در تلف

پس و قبل ساخته د
هاي داده .گرفت
و زوج تي مونهاي
ــه راجعــه ج وي ب

0/0> P(، پذيرفتن
0/0> P(، آگاهي
0/0> P(، تشــكيل
0/0> P(، ايجــاد
وردم در مشاور د
م اسـتاد  طـرح  ي

مشاور اساتيد كرد
P=0.0(، " ــد نق

P=0. (راهنمــا" و
P=0.0 (تفاوت از

گ نتيجه .بود وردار
بهتري وضعيت ،ور

عن بــه وي ذيرفتن
گـرفت كمـك  ونگي

تحصيلي مشكل د
ك گزارش را " صيل
م در دانشجو نمائي
دانش تحصيلي رفت
طرح اجراي از پس
چنداني بهبودي د
مشاور وظايف با ور
برنامه اجراي با راه

  .گردد

___________

1048  

رهبر و مديريت: طه
ديدگاه بررسي: ن
در سالمت نظام ل
  يل

داداش ليال: سندگان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

علوم
اجرا
توصي
مختل
خود
قرار

آزم و
مر ،)
)01
)01
)01
)01

استا
اجرا
عملك

)01

)03

)01

برخو
مشاو

پــذ"
چگو

يجادا
تحص
راهنم
پيشر
پ كه

موارد
مشاو
همر
مي

___
__
:كد
طحي
عنوا

تحول
اردبي
نويس
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 ازپرسشـنامه  
 پايـايي  و ـي 

ــي ــرار ررس  ق
 و16 اس اس 

 انگين،انحراف
 هيـات  عضاي

 كسـب  را) 26
 و) 26/5( 23
 اختصـاص  ود

 گرفتنـد  ـرار 
 سـطح  در ـي 

 الگـو  وظيفـه 
 مـورد  نظـر  ن

________

 يافته
 ميزان ر

  وريان

  ،عيني تار

 تئـوري  روس
 درصـد  50 ز

 عملـي  ـوزش 
 پرسـتاري  ش
 وكاستي قوت

 در را ناسـبي 
 هـدف  بـا  ضر
 مهارتهـاي  ـه 

OSATS:Ob

 يـادگيري  زان 
 مداخلـه  عـه 
 رشـته  اول رم 
 پرستاري كده
 اند بوده صيل
 ارزيابي در تي

هـا  داده آوري مع
روايـ.گرديد ستفاده

ــا داده ــورد ه بر م
پــي اس افـزار  رم

ميــا،فراواني(  يفي
اع: نتايج. شد تفاده
6(نمـره  كـل  رصد

11/3 برابـر  العاتي 
خو به را نمره رين

قـ 1و 4،3،5 دهاي 
علمـ هيات عضاي

 دانشـگاه  درسـان 
اين از بايد دارند ده

____________

ي ساختار عيني ون
بر سنتي ارزيابي ش

منصو رضا محمد  ،ي
ساخت با عملي ابي

در از پرسـتاري  ش 
از بـيش  اسـت  ـده 
آمـ فعاليتهـاي  رف

درآموزش مهم وعات
ق نقاط به توان مي
من هـاي  راهكـار  و

حاض پژوهش. نمود
يافتـ سـاختار  يين

bjective Struct

ميـز بـر  سنتي بي
مطالع يك حاضر ش
تـر دانشـجويان  يه

دانشك در كه اشند
تحص به مشغول باد

سنت و عيني اختار

جم جهت. شدند ب
اس اطالعاتي سواد ش
ــع از ل د آوري جم

نــر از هـا  داده ــاليز
توصــي هــاي داده ل

است) حداكثر و قل
د پنجاه حد از تر 

اسـال سـواد  كل مره
باالتر2 تاندارداس ،ا
اسـتاندارد ترتيب ه
ا اطالعاتي سواد ه
مد كه آنجايي از. د

عهد به را شجويان
   

___________

  دانشجو

آزمو بكارگيري ثير
OSATS (روش و

  يان

يحسين سادات يه
ارزشيا  ،سنتي يابي
  ي

آمـوزش:. هـدف  و ه 
شـ تشكيل عملي 

صر مامايي و تاري
موضو از يكي يابي

م ارزشيابي طريق 
و بـرد  پي آموزشي

ن ارائه آموزشي تم
عي آزمون كارگيري

tured Assessm

Tec (ارزياب روش و
پژوهش: روش. شد 

كلي شامل پژوهش
با مي پزشكي هاي

گناب پزشكي علوم 
سا با عملي شيابي

انتخاب سرشماري
سنجش استاندارد

ــنامه ــل پرسش قب
آنــا جهـت .گرفـت 

تحليــل روشــهاي
حداق نمره و معيار
پايين نمره علمي
نم ميانگين نموده

استاندارها درميان
به آن از بعد و داد

نمره: گيري نتيجه
باشد نمي مطلوبي

دانش تربيت و بودن
.گيرند قرار توجه

___________
__ 
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د ارزشيابي: حيطه
تاث مقايسه: عنوان

( عملي مهارتهاي
دانشجوي يادگيري

مرضي: نويسندگان
ارزشي: ها كليدواژه
پرستاري دانشجوي

سـابقه: مقاله متن
تمرينات با همراه

پرست هاي آموزش
ارزشي لذا شود مي

از .رود مي بشمار
آ هاي برنامه هاي
سيست ارتقاء جهت

بك به تاثير مقايسه
 ment of(عملـي 

chnical Skills

انجام دانشجويان
پ نمونه و است اي

فوريته و پرستاري
دانشگاه مامايي و
ارزش روش دو هر و

 پزشكي

 پزشـكي  
 مطالعه ك
. اسـت  ـه

 و رستاري
 و ســتاران

ــه  روش ب
 سـه  در و

 آموزشـي
 مديريتي

 آيتم 78
 هـاي  طـه
 آيـتم  10

 از حاصـل
 و اصلي ي

 آتـي  ـاي
 خواهـد  ي

 فرهنگي

_____

 علوم ه

 كامران ،ي

 اسـت  يي
 بـه  قـع مو

 اطالعات
 آموزشـي

 كـه  ننـد
 گيـري  د

 ميـانگين
 پـنج  س
 علمـي  ت
 بررسـي  ن

 وشهرب ي
 بصـورت  

پ علوم آموزش ري

علـوم هـاي  شـگاه
يك پژوهش اين: ش

گرفتـ انجـام  لفـي
پر هاي دانشكده ي
سرپرس آموزشــي، 
پــژوهش ايــن در
و شدند انتخاب نفر
آ نياز 109: ها فته
و پژوهشي اي، ره

با مراقبتي حيطه
حيط در. داد صـاص
0 و 11 ،10 تيـب

ح نتايج كارگيري ه
هاي نياز به توجه با
هـ ريـزي  برنامـه  در
پرستاراني تربيت ه

اقتصادي، داشتي،
 . ت

___________

دانشگاه علمي تيا

يزداني شهرام  ،پور

    استاندارد ،ي

هايي توانمندي وعه
م چـه  دهنـد  يص

از موثر استفاده و
آ هـاي  نظـام  ـلي
كن عمـل  نحوي به
ياد هاي مهارت ب
م تعيـين  مطالعه ن
اساس بر اطالعاتي د

هيـات اعضا در يكا
اين: ها وروش مواد

پزشكي علوم نشگاه
كـه باشـد  مـي  رد

كشور همايش همين

دانش اورژانس تاران
روش. است بهشتي

دل فـن  از استفاده 
علمي هيأت اعضاي 
ســوپروايزرهاي ه،
ــود اورژانــس  د. ب
نف 40 تعداد هدف، 
ياف. كردند شركت 

مشاور آموزشي تي،
كه شد استخراج 
اختص ودخ به را ي

ترت به نيز مديريتي
به: گيري نتيجه و ث
ب و بومي صورت ه
د شـود  مي انجام ن

به منجر متخصص
بهد منافع مدت راز

داشت خواهد دنبال
____________

  ريس

هي ي اعضا طالعاتي

پ جهان فائزه، ضدي

علمي هيات ،عاتي
مجمو اطالعاتي واد
تشـخي تواننـد  مي
 ارزيابي،جايابي به

اصـ ماموريـت . نـد 
ب كه است اين الي

كسب براي را الزم ي
اين از هدف.نمايند

سواد هاي حيطه ير
امري هاي كتابخانه 
م. باشد بوشهرمي 

دان در كه باشد مي
مـور 87 نمونـه  د 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

پرست آموزشي هاي
ب شهيد و ايران ن،

با كه است سنجي
شامل پژوهش عه

دانشــگاه ســه ــايي
هــاي بخــش يران

بر مبتني گيري نه
پژوهش در دلفي
مراقبتي حيطه چهار
دلفي راند سه طي
آموزشي نياز ترين ش

م و پژوهشي زشي،
بحث. گرديد خراج

به كه هايي سنجي
كشورمان فعلي سي
م نيروهاي تربيت ي

در در شك بي كه
د به زيادي جتماعي

___________

1074  

تدر هاي روش: طه
اطال سواد ميزان: ن

  بوشهر كي

عض پرويز: سندگان
 زايي

اطال سواد: ها دواژه
سو: مقدمه: مقاله ن

م آن كمك به فراد
ب و دارند نياز العات

ورزن مبادرت نياز د
عا سطوح در صوص
هاي توانمندي نند

ن فراهم دانشجويان
زير در نمره و كل ه

ملي انجمن ندارد
پزشكي علوم شگاه

م توصيفي مطالعه
تعـدا .گرفـت  ورت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نيازه
تهران
نيازس
جامع
مامــ
مــد

مونهن
راند
چ در
ط در

بيش
آموز
استخ
نياز

اساس
رايب

شد
اج و

___
__
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس
ميرز
كليد
متن
ا كه

اطال
مورد
بخص
بتوانن

د در
نمره
استا
دانش
يك
صـو
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 روال طبــق وز
. شود مي گزار
 سـال  در عـي 
 آموزشـي  تان 

 شـامل  ـاري 
 آموزشي ستان

 بـدون  حگاهي
 شود مي گزار

 روز3 و تياران 
 برگزار ارآموز

 بيمارستان دو
 مشاهده از ده
 بيمارستان هر
 انجام اهم 6 ت
 صـبحگاهي  ش 
 بيمارسـتان  ر
 جلسـات  كـه  

 آسـان  تمالي
 ليسـت  چـك 

 آن پايـايي  و 
 آزمـون  از ده 
 و مسـتقل  ـي 

 قـرار  تحليـل 
 گرفتـه  نظـر 
 برگـزاري  حـوه 

 معيار نحراف
 تفـاوت .بـود  3

 گــزارش ســات
 =/033(بـود  ر

 هـر  بحگاهي
ــط ــت س . داش

 الـف  رسـتان 
 ايـن  اجـراي  
 بـه  آن فوايد 
 مهـم  اهـداف  

________

رو3 و دســتياران ر
برگ كارآموزان و ن
مقطع صـورت  به ه

بيمارسـت دو قلـب 
آمـ معـه جا. شـد  م 

بيمارس دو در شده
صبح گزارش سات
برگ كارآموز و ارورز
دسـت حضور بدون

كا و كارورز ستيار،
د هر قلب بخش ي
استفاد با دارند، يد

ه براي.گرفت قرار
مدت در مطالعه.شد

گـزارش جلسه 12
در صبحگاهي رش

روزهـايي  بين از 
احت غير صورت به 

چ شـامل  طالعـات 
متخصصين نظر با
اسـتفاد بـا  ها داده 
تـي آزمـون  قبيـل  ز
ت و تجزيـه  مورد ،ي
در 05/0 آزمونها 

نحـ بررسـي  يسـت 
ا با29/33 الف تان

27/3 معيـار  ـراف 
جلس برگــزاري ـوه

دار معنـي  ب ستان
صب گزارش جلسات

ــت ي متوس مطابق
بيمار صـبحگاهي  ش

.بود تر نزديك ي
از تري دقيق تايج
بـه  كنندگان كت

____________

حضــور بــدون كل
كارورزان دستياران،

مطالعه مقطعي، عه
ق بخـش  در 1391
انجـام مشـهد  شكي

ش برگزار صبحگاهي
جلس الف يمارستان

كا حضور با فقط و
هفته در روز 3 ب
د حضور با نييع ل
صبحگاهي گزارش 

جدي كنندگان كت
بررسي مورد ست

ش تكميل ماه هر ر
2( ليست چك 24 
گزار جلسه 12 و ف
ليست چك تهيه 
شد مي تشكيل ي

اط آوري جمـع  ـزار 
ب آن روايي كه بود 
.شد تاييد ارزان م

از استنباطي و في
كيفي متغيرهاي ت

مهه در داري ني
لي چـك  نمـره  ين 

بيمارست صبحگاهي
انحـ بـا 83/26ب ن

نحــ بررســي ســت
بيمارس و الف ستان

ج برگزاري نحوه كه
ــتاندارد ــا ــي اس مل
گزارش جلسات ي
ملي استاندارد به دن

نت استاندارد با طابق
شرك دستيابي به و 
 . شد خواهد ر

___________

شــك بــه هفتــه در
د حضور با معمول
مطالع اين:ها روش

-1392 تحصيلي
پزش علوم دانشگاه
ص گزارش جلسات

بي در. بود وب الف
و دستياران حضور

ب بيمارستان در و
معمول روال طبق
جلسات. شود مي
شرك ماه هر در كه
ليس چك تكميل و

در ليست چك دو
مجموع در و شد
الف بيمارستان در
روز. شد تهيه) ب

صبحگاهي گزارش
ابـ.گرديـد  انتخاب

ساخته پژوهشگر
هم توافق روش به

توصيف آماري هاي
جهت كاي مجذور
معن سطح و گرفت

ميـانگي: نتايج. شد
ص گزارش جلسات

بيمارستان و 1/96
ليس چــك نمــرات

بيمارس صبحگاهي
p.( كه معني بدين
ــتان دو ــ بيمارس ب

برگزاري نحوه:بحث
بود جديد عليرغم
مط آموزشي شيوه
داد خواهد دست

منجر آن آموزشي
___________

__ 
  1090: كد

 پزشكي

 از هـا  ده
 ها داده. د
 تحليـل  و

 خـود  مره
 روش از ن

 زوج تــي
 نشان بي
 هـاي  ون
 بـاالتر  تي

 وانمنــدي
 دقيق تي

 مطالعـه، 
 هارتهـاي

 نمــرات ش
 رزشـيابي

_____

 در قلب
 ساس

 عبدالهي

  وزشي

 تـرين  ي
 بحگاهي

 كامـل  ـه
 خواهـد  ا

 گـزارش 
 و آنـان  ور
 بخـش . د

 سـال  ماه
 حضـور  ن

 كامـل  ت
 نسبي ور
 حاضـر  ل
 روز 3 ب،

پ علوم آموزش ري

داد آوري جمـع  ت
گرديد استفاده ست
و تجزيه مورد تقل
نم ميانگين داد ان

ــايي دانشــجويان ه
آمــاري آزمــون و
ارزشيا روش دو ي

آزمـو كيفيـت  يان
سنتي روش به سبت
ــابي در ـون تو ارزي

سنت روش به سبت
هـاي  يافتـه  بـه  ه

مه عينـي  ختارمند
افــزايش و ــادگيري

ار نـوع  ايـن  بـه  ت

___________

قل بخش صبحگاهي
اس بر مشهد شكي

-1391  

ع عليرضا  ،مادزاده
    پان

آمو بيمارستان رد،
كـاربردي از يكـي  ي

صـب گـزارش . سـت
كـ صورتي در كه ت
ايفـا مهمي نقش 
جلسات برگزاري 
حضـو بـدون  و ن
باشـد مي ملي رد
م آبان از مشهد كي

بـدون صـبحگاهي
صـورت بـه  بخـش 

طو به تغيير اين س
حـال در و گرفـت  

ب بيمارسـتان  لـب

كشور همايش همين

جهـت. گرفـت  ـرار 
ليست چك و ساخته

مست و زوج تي اي
نشا ها يافته: ها ته

ــانگين ــره مي نه نم
بــود ســنتي روش

نهايي نمرات بين ي
دانشـجوي از رصـد 
نس را باليني رتهاي

ــد آزمــو ايــن تقدن
نس باليني مهارتهاي

توجـه با: گيري جه
سـاخ ارزشـيابي : د 
يــا ســبب ســنتي 

نسبت نيز مدرسين
 

____________

  ريس

ص گزارش جلسات 
پزش علوم دانشگاه ي
-1392 تحصيلي ل
عم علي  ،شاكري ي

كاني غريبي رزانه
استاندار ،صبحگاهي

صـبحگاهي زارش 
دنياس سـطح  در ي

است ستانداردهايي
آينده در پزشكان 

نحوه بررسي طالعه،
دستيارا حضور با ب

استاندار با برگزاري
پزشك علوم دانشگاه
ص گـزارش  جلسات

كـارآموزان  و رزان
سپس و نمود شنبه
صورت نيز ب تان

قل بخـش  در گاهي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

قـ استفاده مورد ها
س پژوهشگر شنامه
ها آزمون از ستفاده

يافت. گرفت قرار ي
م و دانشــجو ــابي

OSA ر از بيشــتر
آماري دار معني ت

د 95,6چنين هم
مهار عيني ختارمند

ــد ــابي معت و كردن
م انجام در شجويان

نتيج. كند مي عمل
شـود مي گيري جه
روش از بــيش ــي

م. شود مي شجويان
. دارند مثبتي گاه

___________
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تدر هاي روش: طه
برگزاري نحوه: ن

آموزشي رستانهاي
سال در ملي ندارد

تقي محمد: سندگان
فر  ،مكارم عباس ،م

ص گزارش: ها دواژه
گـز: مقدمه: مقاله ن

باليني آموزش هاي
اس و ها شاخصه ي
تربه عملكرد در د
مطا اين از هدف. د

قلب بخش حگاهي
ب روش دو اين سه

د الف بيمارستان 
ج برگزاري به اقدام
كارور جهت تياران

چهار تا شنبه از ي
بيمارست قلب خش
صبحگ گزارش سات

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ه آن
پرسش

اس با
آماري
ــ ارزي

ATS

تفاوت
.داد
ساخ
ارزيــ
دانش
عم تر

نتيج
عملــ
دانش
ديدگ
___

__
:كد

حيط
عنوا
بيمار
استا
نويس
مقدم
كليد
متن
روشه
داراي
باشد
نمود
صبح
مقايس
قلب
89
دست
يعني

بخ در
جلس
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 يـادگيري  ري 
 و نيسـتند  اـو 

 هـاي  الحيت 
 از يكـي  علمي

 در كه هستند
 نقـش  ونيكـي 

 اسـتفاده  هـا  
 دانـش  و رت 

 ارتقـاي  به تا 
 .  د

________

 در ستيار

  نوين شهاي

 كـار  وسـعت  
 بـه  پرداخت م

 را ارزيـابي  ام 
 مي دستيار به

 هـاي  رزيـابي 
 دبيرخانـه  ـل 

 را نـوين  ـابي 
 طـول  بـه  قـه 
 بيمـار  يـك  ز
 تشخيصـي  ح
 در خدمت ل
 يـاد  كـار  ،ن 

 بيمـار  يـك   
. شـود  مـي  ي 

 اطالعـات  يه
 مورد اين در.
 آزمـون  اين ر

 قالـب  در هـا 
 اجـراي . يـرد 
 براي كه هايي

 در كـه  هايي 

تئـور پـذيرش  يل
محتـ دهنده ارائه 

صـال ارزيـاب  و ري 
ع هيأت اعضاي و 

ه يادگيري-اددهي
الكترو وآمـوزش  ي 
فنـاوري  ازايـن  ـد 

مهـار و داشـته  ـاد 
باشند داشته را ها
كنند كمك عالي ش

____________

دس باليني ارزيابي ي

  

 CSR، روش ارزيابي
بـه  توجه با رماني

لزوم و بيمارستان 
نظـا در تغييـر  بـه 
ب واقع در خدمت ل
ار ..:»بگيـرد  يـاد  ر 

ليـد همـين  به سيد
ارزيـ روشـهاي  ـاير 

دقيق 20-25جهـه 
از شـود  مـي  سـته 

طرح و كند معاينه 
محل هاي ارزيابي :
كـرد كـار  حـين  ر

مـورد در ساختاري
ارزيـابي كل در يار

كلي و پرونده ،بيمار
گيرد مي قرار ستاد
در.شود مي ثبت ص

آنه عملكرد يماراني
گي مي قرار ارزيابي

ه مراقبت ي باره ر
بررسي و مايشات

تسهي) 6 استاد، ش
عنوان به ديگر تيد

يـادگير گـر  سهيل
اساتيد :نتايج. بود 

يا فرايند در رگذار
اطالعـاتي نـوين  ي
بخواهنـ نچهوچنا 

اعتقـ ها آن بخشي
ه فناوري اين از ده
آموزش در درسي 

___________

  دانشجو

روشهاي اجراي ير

  يگانه پور علي مه
،دستيار باليني ي
در جديد سيستم ه
در بستري كوتاه ت
ب نيـاز  اي، حرفـه  
محل هاي ارزيابي 

كـار ،كردن كار ين
رس نمي نظر به بي

وسـ CSR زشـكي 
مواج هر در ازمون ن

خواس فراگيـر  از آن
گرفته، حال شرح
اه روش. دهد رائه
در« كـه  آمـوزد  ي
س مصاحبه يك بي

دستي باليني ضاوت
ب يك به مربوط ت

اس اختيار در ستيار
مخصوص كاربرگ ر

بي ي پرونده ررسي
ا مورد استاندارد ي

در كه است صورت
آز درخواست علل 

نقش كردن متفاوت
اسات)7 بزرگساالن

تس عنوان به بيشتر
خواهند فراگيران
تأثير و مهم عوامل
هاي فناوري تلفيق
نموده ايفا كليدي
اثرب به بايد نمايند
استفاد براي كافي
هاي برنامه كيفي

___________
__ 
  1095: كد

د ارزشيابي: هحيط
تاثي بررسي: عنوان
   واقعي محيط

فاطم: نويسندگان
ارزيابي: ها كليدواژه

مقدمه :مقاله متن
تمد نيز و اساتيد
اخالق هاي جنبه
.نمايد مي مطرح
حين در« كه آموزد
مناسبي روش قبلي

پز آموزش شوراي
اين. كرد پيشنهاد
آ طـي  و انجاميده
ش جديد يا تكراري
ار را خود ودرماني

مي دستيار به واقع
ارزياب اين. »بگيرد
قض كه است خاص
اطالعات: اجرا نحوه

دس وسطت مربوطه
در بحث نتايج نيز

بر تكميل ازطريق
شفاهي آزمون يك
اينص به آزمون اين

،داده انجام بيمار

 پزشكي

 و لمي

  علمي ت

 و درسـي
 تغيير ال
 مطـرح  ي

 از سـياري
 در تغييـر

 حضـور  ه
 رشـد  بـه

 گذاشـته 
 علمـي  ت

. اند اشته
 و نيازهـا 

 بـراي  ي
 :اجـرا  ش

 در منـابع
 در 2012

 21كـه  د
 هـاي  ش

 موجـود  
 شـده  تـه

 بصـورت 
 بصـورت  

 كترونيكي
 نتـايج  ـه
 مـدرس  

 رفتارهـا،
 از مـوزش

 فناوري ي
: باشـد  ي

 اعضـاي 
 هــاي ژي

 كنولـوژي
 اجرا قابل
) 5) كتي

پ علوم آموزش ري

عل هيأت اعضاي ي

هيأت اعضاي -عات
د هـاي  برنامه در ر

درحا شرايط با س
عالي آموزش در را
بس در را زنـدگي  ي

ت دگرگونيهـا  ايـن
بـه نيـاز  كـه  اي ـه
ب رو رونـد .اسـت  ه

گتـأثير  هـم  شـكي
هيئـت اعضـاي  از 
د خود تكنولوژي 

افتـاد  اتفـاق  دور
تكنولـوژي ايـن  از ا

روش. شـد  مكانپـذير
م جستجوي با كه
2 تا2000سال از ر
شـد يافـت  مقالـه 5

پـژوهش ونتـايج  شته
هـاي يافته اساس
گفت اطالعـات  وري
بايـد  اسـاتيد  زش

را آنهـا  IT رتهاي
الك آموزش در گون
بـ رسيدن در را ان
كافي تجربه و ري

ر از وي رخورداري
آم بـه  اختنپـرد  ر

يادگيري براي كه
مواردمي اين شامل
براي زيادي هشي
تكنولــوژ در القيــت

تك اين) 3آموزش ي
ق) انطباقي دگيري

مشـارك يادگيري(ن

كشور همايش همين

  نيك

توانمندسازي در ت
  رسي

   كري

اطالعا فناوري-سي
نظر وتجديد سازي

تدريس روشهاي و وا
اخير كه است همي

ارتبـاطي و العاتي
ا جملـه  از. اند خته
گونـ بـه  است زش
يافتـه كـاهش  رس
پزش وزشآمـ  بر شي

نيمـي  تنهـا  199
و فني مهارتهاي ه
راه از ارتباطـات  ه

آنها استفاده و رده
امك جامعـه  بـر  تني

است مروري اي ه
كشور وخارج داخل
53شد انجام ررسي

اشد ارتباط بررسي
برا :بحث. گرديد ي

فنـاو آمـوزش  راي
آموز: شود مي وارد

مهار و دانش بتواند
گوناگ هاي فناوري
فراگيرا كه رگرفت
نظر تسلط بر عالوه

بر موجود، علمي ي
در مطلـوب  هـاي  

فوايدي. است ردار
ش بود شده گفته يد
پژوه هاي فرصت ك
خال)2.كنــد مــي م
ارتقاي آن بالبدن و

ياد(فردي يادگيري
ديگران با فراگير ت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

الكترون آموزش: طه
اطالعات فناوري: ن
در برنامه كيفي اي

شك طيبه: سندگان
درس برنامه: ها دواژه

نوس :مقدمه: مقاله ن
محتو نمودن هنگ
مه ازموضوعات ديد
اطال هاي فناوري. ت
ساخ دگرگون آن د
آموز سنتي هاي ه

در كـالس  در يكي
آموزشي هاي ولوژي

8 سال از قبل تا.ت
توسعه به زيادي قه

عرصه در كه قالبي
كر تغيير اساتيد ق

مبت تدريس از يت
مقاله حاضر ي لعه

د اطالعاتي اههاي
بر مورد موضوع نه
ب مورد موضوع با ه

بررسي و استخراج
بر الزاماتي مقاالت،

مو اين شامل كه ت
ب تا گردد ارائه سته
ف.دهد زايشاف عف
بكار اي گونه به يد

ع.دهد توفيق گيري
هاي زمينه يا زمينه
مهـارت  و هـا  ش
برخور بسياري يت

اساتي بين در العات
الكترونيك دگيري

فــراهم علمــي ــت
و الكترونيك گيري
ي تا دهند مي جازه

تعامالت ارتقاء) 4د،

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

حيط
عنوا
ارتقا
نويس
كليد
متن
هماه
وجد
است
ابعاد
شيو

فيزيك
تكنو
است
عالقه

انق با
عاليق
حما
مطال
پايگا
زمين
مقاله
آنها
م در

است
پيوس
مضاع

باي را
يادگ
ز در
نگر
اهمي
اطال

يا)1
هيئــ
يادگ
اج ها

باشد
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 انـدازه  بـه  ن 
 برخي راستا 

 ارزيـابي  ـاي 
 آن طـي  كـه  
 خواسـته  او ز

 ممـتحن  سـط 
 شــود مــي ي
 دارد وجـود  ي 
 سـتيار د به رد

 هـاي  فعاليـت 
 فعاليـت  صـي 

 وقـت  لحـاظ  
 مناسبي روش

 آزمون امريكا 
 در ازمون اين 

 فراگيـر  از ن
 گرفتـه،  حال 

 :اه روش. هد
 نيازمنـد  يني 
 مهـارت  زيابي

 زمـان  واقعـي 
 ارزيـابي  ظـور 

 كـه  گيـرد  ي
 گرفته نظر در
 را مربوطـه  ل 
 بيمـار  از تـا  د 
 حال شرح ح

 ارائـه  را خـود 
 دسـتياران  ـه 

 دستيار خروج
 اسـاتيد  سط

 بحث زمونآ 
 رضــايتمندي 
 كـه  جلسـه  ر 

 دسـتياران  ـد 
 معتقد تياران

 دسـتياري  ره
 بسيار شد مي

دسـتياران عملي ي
اين در .است ميت
هـ شـيوه  بـه  يابي 

ارزيـابي  شـيوه  د 
از ايستگاه هر در و
توس ميان اين در و
شــده،ارزيابي تهيــه 

تكـويني رزشـيابي 
بازخور فقدان و ي
ف بـه  كلـي  نمـره  
اختصاص طـور  به چه
از ولي دهد مي ر
ر افتد مي اتفاق ت

ارتوپدي طب ورد
.كرد پيشنهاد را ن
آ طـي  و انجاميده 

شرح جديد يا ري
ده ارائه را خود ني

بـالي هـاي  مهـارت 
DOPS ارز شامل

و بيمـار  روي كـار  
منظ بـه  مشـاهده  ،
مي صورت ينروت ي
د مربوطه استاد ط
دسـتورالعمل كـه  د 

شـد مـي  خواسـته 
طرح انجام مسئول 

خ درمـاني  و يصـي 
بـ ديگـري  اتـاق  ر
خ از بعد. شد مي ه

تو دستيار مختلف
سازي يكسان و ئ
ميــزان :نتــايج. ت

هـر پايـان  در. ـود 
كنـ بيـان 1-9از كه
دست برخي. دادند ص
دور بتـداي  ا از و ـا 

م داده بازخورد عف

شايستگي ارزيابي :ه
اهم داراي آنها نش

دسـتي براي زشكي
انـد كوشـيده  النـه 

و گذرد مي يستگاه
و دهد انجام را في

پــيش از ليســت 
ار بـا  رابطه در كه 

باليني عملكرد جزاء
يـك  ارزشـيابي  ن 
اگرچ روش اين .ده

قرا ارزشيابي مورد
واقعيت در كه ندي

بو دليل همين به د
نوين ارزيابي شهاي

طول به دقيقه 2
تكرار بيمار يك از 
ودرما تشخيصي ح
م ارزيابي باليني بي

 خصوصيات است 
و همزمـان  زخورد 

،)دقيقـه  15 تـا 20
آموزشي برنامه يك

توسط جديد يماران
شـد مـي  خواسـته 

خ دسـتياران  از س
اساتيد از تن سه ر

تشخي طـرح  و نده
در مربوطه زمان ن
داده بازخورد خود 

م هاي حيطه مرات
اجرائ چگونگي ورد

گرفــت مــي ــورت
بـ بـاال  بسيار روش

ك پرسشنامه اخر ل
اختصاص گويه ين

هـا چـرخش  همـه 
ضع و قوت نقاط و 

مقدمه: مقاله متن
دان ميزان سنجش
پز آموزش ارزيابان
عاد و پايـا  معتبر،

اي چند از داوطلب
وظايف كه شود مي
چــك كمــك بــه

مشكلي مهمترين
اج ارزشيابي فقدان

ايـن در. باشـد  مي
شد داده فراگيران
م را دستيار باليني
فراين و شده صرف

رسيد نمي نظر به
Dops روش وساير

0-25 مواجهه هر
شود مي خواسته
طرح و كند معاينه
درارزياب مهم نكته

مستقيم مشاهده
بـاز و باليني هاي

0( كوتـاه  مشاهده
ي از بخشي بعنوان

بي ماه هر پايان در
خ آنها از و شد مي

سپس. كنند مطالعه
حضور در منتخب
نكن معاينه گرفته،
پايان از پس. دهند
عملكرد به نسبت
نم ،اتاق از مربوطه

مو در و شده ارائه
صـ نظــر تبــادل و

ر اين از دستياران
سوال شد خواسته
اي به را 8-9نمرات
ه در اگر كه بودند

مشكالت اينگونه

 پزشكي

 استفاده با
 مشـخص
 طراحـي 

 CSR ك
 آزمون دو

 ورداشـته
 مـورد  در
. گرفت ي

 و موقـع 
 اسـت  قاء
 ارزيــابي ي
. باشـد  ي
 شروع مه

 بـاال  سـيار
 كـه  ـنامه

 ختصـاص
 و هـا  خش
 ضـعف  و

 نظـر  طـي
 رضـايت 
 تحصيلي

 ارزيـابي  ن
 تـاثير  بـه
 نشـانگر  

 مي نتظار
 آزمـون  و
 ميـزان  ه

 مي توجه
 بهتر راي
 گـروه  در

_____

 ارتوپدي ه
  تبريز

  وپدي

پ علوم آموزش ري

با بايد گيرنده مون
م دهي نمره سجور
خـوب  CSR هي

تيپيك آزمون يك و
د يا يك كه است ي
حضو اي دقيقـه  6
د و شـده  ارائـه  يار
مي صورت نظر ادل
بـه  خورانـد  پـس
ارتق و تشويق صالح،

دســتياري مــوزش
مـي آن ارتقاء و ود
پرسشنام چهار الب

بس روش ايـن  از ن
پرسشـ اخر سوال

اخ گويـه  ايـن  بـه 
چرخش همه در اگر
قـوت  نقاط و الت

طـ. باشـد  توانست
آزمون از ستياران
سال در بار چندين

يـنا از بخشـي  ون
ب بود مربوط ديگر

خود واقع در كه قا
انت دستياران ضايت

د ايـن  نمـرات  ين
كـه داد نشـان  ـي
ت قابل كه است ده
بر زمينه ايجاد و ن

سـاله  همـه  زمون
  .گردد زار

___________

گروه   Dopsمون
ت پزشكي دانشكده

ارتو دستياران ،ملي

كشور همايش همين

آزم. كند مي رسش
پروس و شده تدوين

شـفا آزمـون  يـك 
و دقيقه 10 تا5 ده
صورتي در اين. شد
60 تـا  30 مجزاي 

دسـتي ونمرات شده
وتبا بحث آن سازي

پ ارزيابي نوع اين ش
اصال هدف نيز مورد
آم راســتاي در يــد
موجو آموزشي هاي

قا در تبريز زشكي
دستياران يتمندي

شد خواسته كه ه
را 8-9نمرات ران

كه بودند معتقد ن
مشكال اينگونه ري

مي سازنده بسيار 
دس% 97 آزمون از د

چن آزمون اين كرار
آزمـو ايـن  تـاثير  
بخشي و دستيار 

ارتقا نمرات فزايش
رض به توجه با .ست

بي مثبتي و ستقيم
تحليلـ هاي بررسي

بود625/0 آزمون و
دستياران رضايت ه
آز اين شد مقرر رد

برگز تبريز پزشكي
____________

  جو

آزم اجراي و طراحي
د آموزشي سيستم 

   يگانه پور ي

وعمل علمي ارتهاي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

پر است كرده ست
ت خوب پروتكل ك
ي در. دهد نمره رد
دپرون هر بررسي ،ه

كش مي طول ساعت
هرجلسه براي نده
ش داده وفيدبك ند
س يكسان و اجرا ه
بخش مهمترين: ج

م اين در. است سب
مفي قــدمهاي از ي

ه كوريكولوم خشي
پز دانشكده در كار

رضا ميزان: است ه
جلسه هر پايان در

دستيا كند بيان1-
دستياران برخي. د

دستيا رهدو بتداي
شد مي داده خورد
بعد شده انجام جي
تك خواستار%95 ته
از رضايت% 93 .د

رضايت ميزان وطه
اف در آزمون اين ت
اس آموزشي رفتار ير
مس همبستگي كه ت
بر و .باشد داشته ود

دو اين بين ستگي
به توجه با :بحث .د
بور آزمون نتايج ن

پ دانشكده پزشكي
___________

1096  

دانشج ارزشيابي: طه
ط تاثير بررسي: ن

پشتيباني و دايت
علي فاطمه: سندگان

مها آزمون: ها دواژه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

خواس
يك از
فر به

شده
دوس
گيرن
باشن
نحوه

تايجن
مناس
يكــي
اثربخ
اين
شده
.بود
-9از

دادند
ب ا از

بازخ
سنج
داشت
بودند
مربو

مثبت
تغيير
رفت
وجو

همبس
باشد
شدن
روانپ
___
__
:كد

حيط
عنوا

هد با
نويس
كليد
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 آزمـون  گـروه 
 ابتـداي  در ف
 رابطه در) يقه

 مـي  ارائـه  را 
 هـر  در.داد ي

 جراحـي  مل
 درمان بخش 

 بر انتظار ورد
 آموزشي شيوه

 به دستياران 
. رسـاندند  ان

 عمـل  درمـان 
 دسـت  مـچ  ر 

 در شـنامه رس
 سـال  نشـجو 

 پرسشــنامه ي
 حـذف  سوالي
 بيشـتر  فهـم 

 SPSS افزار 

 در/) 050(  ي 
 برونـدادهاي  

 آزمـون  ـيش 
 از. شـد  يسـه 
 و آزمون گروه
 گـروه  دو ـي 
 هاي نمونه ه،

 تفـاوت . مانـد 
 معنـادار  هدشا

 ).p=05/0(ـود
 معنادار شاهد

 عملـي  اصـل  
 توجـه  مورد 
 15( كوتـاه  ي
 صـرف  بـا  و ه 

 بـا . باشـد  ـد 
 ارائه،آموزشـي 

 راه توانـد  ـي 

________

گ يـك  صـورت  به 
الف گروه در. بودند 

دقي15(  كوتاه اي
ترميم جراحي مل

مي پاسخ دستياران
عم درمان با مرتبط
جلسه 10 مجموع
مو آموزشي سرفصل

ش اين ولي. شد ده
اين و نشد انجام 

پايا به را بخش مل
د بخـش  اساتيد ز
فلكسـور سـطح  ده 

پر پايـايي  همچنين
دا نفر ده با مجدد 

ــاخ ي ــراي كرونب ب
س هيچ اوليه يلوت

 جهـت  به براي ت
بانرم آماري يلحل

معنـاداري وسـطح  
يـا  محصـول  و جرا
پـ روش از فرايند ن
مقاي شـاهد  گـروه  

گ در نفر 20 حاضر
همگنـ جهت كه د
دوگروه هر آزمون 

م بـاقي  نفـر  16 وه 
ش گروه در آزمون 

ــون ــادار م ــ معن ب
ش گروه و آزمون وه

در كـه  دروسـي   
دستياران حصيلي

هاي بحث مچنينه
هزينـه كم ساده، ي
مفيـ آنان آگاهي ح

آ روش اين گزاري
مـ روشـها  ايـن  ام 
  .باشد گروهها ر

____________

دوره هر كه. ودند
)ب(شاهد گروه ر

ها بحث درس ستاد
عم درمان آموزشي

د واالتس به بحث 
م سرفصل سه و ن
م در ترتيب بدين 

س 30 تمامي و يم
داد پوشش ريكولوم

ب گروه ديگر، روه
عم اين درمان ي ه
ا تن سه بررسي با

شـد قطـع  دونهاي
ه. شد تاييد تبريز 
آزمون روش به و 

ــا ضــريب شــد آلف
پا از پس).آمد ست
سواالت از بعضي ن

وتح تجزيه. شد داده
T  پذيرفت انجام
اج پيامدهاي: تايج
اين پيامدهاي سي
با سپس و شد ده

ح مطالعه در كننده
كردند شركت شاهد
پيش آزمون نتايج
گـرو هـر  در و دند
پس و آزمون يش

ــا  ــروه در ام آزم گ
گر نمرات ميانگين

نظـري آموزش:ث
تح دوره تمامي در ت

ه. بگيرد قرار زشي
آموزشي روش يك
سطح افزايش در ند

برگ و طراحي طالعه،
وانجـا بـوده  مؤثر ،
ديگر در آموزش د

___________

بو مختلف دوره دو
ديگر گروه و) الف(

اس جلسات، شروع
آ هاي فصل سر با

انتهاي در و نمود
درما بخش جلسه

شد؛ داده آموزش
ترمي جراحي عمل
وكور كتاب اساس
گر اراندستي براي

دوره سنتي روشي
ب پرسشنامه روايي

تاند ترميم جراحي
پزشكي دانشكده

اوليه مطالعه يك
ش ســنجيده آخــر

دس به درصد7/92
لحن تنها و نگرديد

د تغيير دستياران
test آزمون و 14

نت. شد گرفته نظر
بررس جهت: فرآيند
استفاد آزمون پس
ك ركتش نمونه40
ش گروه در نفر 20

ن اساس بر مطالعه
شد حذف ناهمگن
پي نمرات ميانگين
ــود ).p=13/0(نب

م تفاوت همچنين
بحث ).p=05/0(بود

است بهتر هستند
آموز هاي سيستم
ي عنوان به) دقيقه
توان مي كم زماني
مط نتايج به توجه

،الزم هاي مشاوره
بهبو براي گشايي

___________

 پزشكي

 از بعـد  ده
 تكـرار  تار

 از ضـايت
 دسـتيار 
 افـزايش 

 بـا  .است
 فضـاي  و

 مبستگي
 و .باشـد  ه
 دو ايـن  

 بـا  :گيري
 نتـايج  دن

 رتوپـدي
  

_____

 مدت اه
 حي
 شروع از

 عـدم  از ي
 براي افي

 ارتوپدي 
 ارتوپـدي
 مطالعـات

 گـاه  ـين
 را هـا  تي
 توانـد  ـي
 شـود،  ت
 درمـان  ت

 دست مچ
 هـاي  ش
. اسـت  ه

 دانشـكده
 از خـر آ ل

پ علوم آموزش ري

شـد انجـام  ـنجي
خواسـتا%94داشته

رض% 92 بودنـدو  ي
رضايت ميزان طه
در آزمـون  ايـن  ت

آموزشي رفتار يير
و ارزيـابي  حيطه ن
هم كه رفت مي ظار

داشـته وجود مون
بـين  همبستگي ن

گ نتيجه .باشد مي
شـد بهتـر  براي ه

ار گـروه  در سـاله 
.گردد برگزار الزم

___________

كوتا هاي نظر ادل
جراح عمل درمان س

قبل دست مچ ور
  تبريز ي

  آموزش ،وپدي

حـاكي داخلـي  ت
كا مهارت كسب ر

به مربوط امور در
ا آمـوزش  در جود
م بلكـه  شـده  ـاره
بـ ايـن  در انـد،  ده

نارضـايت از سـياري
مـ آموزشي هاي ه
رضايت افزايش و ي
اسـت دستياران ز
م فلكسور سطح ده

روش مـورد  در لفـي
شـد انجام آن زش
د در پـژوهش  ـيط
سـال ارتوپدي ران

كشور همايش همين

سـ نظـر  طـي . شد
د رضايت آزمون از 
تحصـيلي سال در 
مربوط ارزيابي اين ز
مثبت تاثير به بود 
تغي نشانگر خود ع

بودن مشابه و ياران
انتظ ارتقا آزمون با
آزم دو اين نمرات 

ميزان كه داد شان
م توجه قابل كه ت

زمينه ايجاد و ياران
همـه  آزمـون  اين 
دفعات تعداد به ز

____________

  ريس

تبا و بحث از تفاده
تدريس در ثربخش

فلكسو سطح شده 
ارتوپدي دستياران

    يگانه پور ي

ارتو دستياران،تگو
مطالعات: اهميت ن

در ارتوپدي ستياران
كافي تخصص و ها
موج هاي نارضايتي 

اشـ آنهـا  بـه  اخلي
ردكـ  اشـاره  آنهـا  ه
بس تواند مي ساده 
برنامه اجراي در ير
ارتوپدي آموزشي ت

ا بسياري نظر ورد
شد قطع اندونهاي

مختل مطالعـات  ت 
آموز بهبود كارهاي

محـ و پژوهـي  دام
دستيار كليه ها ونه

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

باش توانست مي نده
دستياران% 96ون

بار چندين آزمون
از شيبخ .آزمون ن

مربوط ديگر خشي
واقع در كه ارتقا ت
دستي رضايت به ه
ب متمركز كتبي ون

بين مثبتي و تقيم
نش تحليلي هاي سي
است بوده625/0 ون
دستي رضايت به ه
 شد قررم بورد ون

تبريز پزشكي شكده
___________

1097  

تدر هاي روش: طه
است اجراو تأثير: ن
اثر آوري نو يك ان
قطع تاندونهاي يم
د بين در جراحي ل

علي فاطمه: سندگان
وگفت بحث: ها دواژه

بيان :مقدمه: مقاله ن
دس از بسياري يت
پروسيجرها كليه م
و مشكالت اين. ت

دا مطالعات در نها
به نيز ديگر ورهاي
راهكار يك از فاده
تغيي مثال. دهد ش
وضعيت بهبود به جر

مو كه مواردي جمله
تا ترميم جراحي ل
علـت همـين  بـه  ت،

راهك و جديد زشي
اقد مطالعه اجراء ش

نمو. بود تبريز كي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

سازن
آزمو
اين

زمان
بخ و

نمرات
توجه
آزمو
مست
بررس
آزمو
توجه
آزمو
دانش
___

__
:كد

حيط
عنوا
بعنو
ترمي
عمل
نويس
كليد
متن
رضاي
انجام
است

تن نه
كشو
استف

كاهش
منجر

ج از
عمل
است
آموز
روش
پزشك
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 بيشـتري  ري 
 سـه  نظـام  ر

 موجبـاب  ـد 
 مدرسـان . رد
 سه هفته 11

 مـدرس  شد 
 و باشد روبرو

 دانشجويان ي
 كاركنـان  ري 

 دانشـجويان  د 
 سـه  در واحـد 
. گرفت خواهد

 ترمـي  دو يـا  
 توانـد  مـي  ه

 مختلـف  سي
 يـا  ثمـر  مـر 

________

 گيري

 شناختي، ي
 

 مـؤثر  عامل ن
 اين. است شده

 ارزيـابي . يردگ
 بـا  مطالعـه  ن 

 يــادگيري اي
 سـال  در دان 

 يـك  حاضـر، 
 بـه  گيـري  ـه 
 19(نفر 33 ها

 مربيـان  همراه
 دو هـر  در ـي 

 يبايسـت  ربـي 
 بـه  ممكـن  ن 

مانـدگار پيوسـته  ت 
د دروس در تنوع 

توانـ مـي  خـود  ـه 
آو فـراهم  را جويان

 ساعته، 2 هفته 1
دخواه موجب ضوع
ر بيشتر ساعت ولي

آموزشي و حصيلي
كـار فعاليـت  ـزان 

واحـد انتخـاب  و ن 
و 38 به) واحد 19

خ صورت تري وازن
ترمـي  سه موزشي
كه استفاده معايبي

درس هاي كورس و 
مثم دانشـگاهها  شي

____________

ياد پيامدهاي بر ي

 

يادگيري باليني، ش
. پرستاري جويان

ترين مهم عنوان ه
ش شناخته آموزش
گ مي صورت هايي

ايـن. بگيرد صورت
پيامــدها بــر فاهي
آبـاد پزشـكي  لـوم 
ح مطالعـه : كار وش
نمونـ باشد، مي بي
ه نمونه تعداد. فت
ه به و بودند) ترل

مربـ هـر . گذراندند
مر مداخله، گروه ر

زمـان تـرين  ديـك 

بصـورت و مـدت   
عدم سويي از. شد
نوبـ بـه  ترم طول ه
دانشج استرس و ي

16 بجاي ترمي سه
موض اين. نمايند ي

و كمتر كالس داد
تح روند بر بيشتري 
ميـ. باشـند  داشته 

امتحـان تشـريفات 
9 ترم هر( ترم دو ر

متو توزيع با) واحد
آم نظام تجويز ري
م و مزايا داراي يلي

دانشگاهي مختلف
آموزش هاي تانسيل

___________

  دانشجو

شفاهي بازخورد ير
  ري

  زيارت منادي ثه
آموزش شفاهي، رد

دانشج باليني، هاي
به ارزيابي مفهوم: ه

آ در فراگيران يري
نه و تكويني رزيابي

بازخورد ارائه با ه
شــف بــازخورد أثير

عل دانشـكده  تاري، 
رو. گرفت انجام13
تجرب نيمه نوع از ي

گرف انجام دسترس
كنت گروه نفر 14 و
گ اطفال بخش در 
در. داشت حضور ي
نزد در و روز در ت 

كوتـاه در آموزش
باش داشته دتوان مي

بوده كوتاه و ترمي
خستگي و كسالت

س سناريوي در نيز
مي تدريس ساعته

تعد با ترم طول در
تمركز و شناخت

ترم يك طول در
ت جمله از آموزش

در واحد 38 براي
و 13 ترم هر( ترم

گير نتيجه و بحث
تحصي سال هر در

م هاي رشته براي
پتا و فراخور هب بنا
 . باشد فايده بي

___________
__ 
  1103: كد

د ارزشيابي: حيطه
تأثي بررسي: عنوان

پرستا دانشجويان
حديث: نويسندگان

بازخو: ها كليدواژه
ه مهارت يادگيري

مقدمه: مقاله متن
يادگي چگونگي در

ار قالب در فرآيند
همرا بايد تكويني
تــأ تعيــين هــدف

پرسـت دانشجويان
392 -93تحصيلي
اي مداخله مطالعه
د در و آسان شيوه
مداخله گروه نفر

را خود كارآموزي
آموزشي روش نوع

نوبـت يـك  حداقل

 پزشكي

 نقاط

 نوروزي ز

 بـر  تكيـه
 هـاي  ش
 انجــام. ود
 فراهم را

 طراحـي 
 تعمق و ت

. شـود  ي
 مقطــع ي
 عملـي  حد

 در زشـي
 انجام يلي
 دوره در

 آموزشـي
 دو اريوي
ــرم  در و ت
 لحـاظ  ـه

 سـناريو؛ 
 روز هـر  ر
 هـر  در ش
 11/ 2 ي
 دو هـر  در

 آن از س
 آمـوزش 
 روزهـاي 

 روز؛ 46 
 و بـوده  ر
 صـرفا  يو

 در. دهـد
 سـاعت  ن

 و ـجويان
 همچنـين

پ علوم آموزش ري

:پرستاري رشته ر

انگيز روح  ،آراسته

  تحصيلي

ت يـا  درسـي  ريزي
روش از استفاده و ي

نمــو خواهــد ــدود
امكان اين زشكي
را تـرم  سـه  سـال،

كيفيت با كمتر ي
طي تحصيلي ترم ر

درســي ريــزي مــه
واحد 11 نظري، حد
آموز كوريكولـوم  ق

تحصي سال هر در
دقيقـا  ترمـي  سه
آ پتانسيلهاي از ده

سـنا در بنـابراين 
ــب در ـاله، تـ 8 قال
بـ. شد گرفته نظر

دو هـر  در هفتـه،
در ليـت فعا ـاعات
آمـوزش هاي هفته

ترمـي سه سناريوي
د دانشـجويان  ش

پـس. بـود  سـاعت  5
كاركنـان  و رسـان

تعـداد  مجمـوع  ر
و 7 ،9 ترتيب به ؛
كمتـر ترمي سه ي

سـناري دو هـر  در
د مـي  اختصـاص  

ميزان و كمتر سي
دانشـ تعمـق  و كـز
ه. باشـد  مـي  راهم

كشور همايش همين

  بري

در تحصيلي سال ن

طيبي مهدي  ،رآقا

ترم ريزي، برنامه 
ر برنامه به توجه م

بررسي فرصت نتي؛
محــ را آموزشــي ي

پز علوم هاي نشگاه
سـ در تحصيلي رم
درسي واحدهاي ود

هر طول در كمتري
برنام مطالعــه؛ يــن
واح 86 براي تاري

مطابق كارورزي و 
ترمي سه و ترمي 
سناريوي مطالعه 

استفاد بدون و مي
.است افتاده اتفاق

ــار دوره ر ــا چه س
در ترم 12 قالب ر
ه هـر  در آموزش ي

سـ و روز پـنج  تـه 
ه تعداد. شد گرفته
س در و 16/ 5 رمي
آمـوزش سـاعت  سـط 

5 حـدود  و سـاوي 
مدر ،دانشجويان ي

در هـا  يافتـه . فـت 
ترمي؛ بين طيالت

سناريوي به نسبت 
دانشجويان ستقيم
خـود بـه  را سـال 
درس واحدهاي عداد
تمرك احتمال و تر،

فـر آموزشـي  وس

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

1100  

رهبر و مديريت: طه
شدن ترمي سه: ن
  قوت و ف

پور بهروز: سندگان
  زيبايي محمد

پرستاري،: ها دواژه
عدم مقدمه: مقاله ن
سن الگوهاي و ها ش

ريــزي برنامــه تلــف
دانش براي كه اي لعه
تر دو جاي به كه د
شو موجب شايد د؛
ك زمان مدت و تر؛
اي قالــب در كــار ش

پرست رشته شناسي
كارآموزي واحد 3
دو سناريوي دو ب

اين در. شد قايسه
ترم دو سناريوي ي
ا تابستان طيالتتع

ــد 136 ــي در واح
در ترمي سه ريوي
زماني ظرفيت سبه
هفت هـر  كاري هاي
گ نظر در ساعت ت
تر دو سناريوي در

متوس لـيكن  باشد
مس روز هر در و ريو
براي آن معايب و ا
گرف قـرار  مطالعه د

تعط امتحانات، زش،
ترمي دو سناريوي
مس آموزش مجموع
س روزهاي از درصد
تع ترمي، سه ريوي
بيشت واحد هر زش

درو به بيشتر سين

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

__
:كد

حيط
عنوا

ضعف
نويس
م  ،نيا

كليد
متن
روش
مختل
مطال
سازد
كنند
بيشت
روش
كارش

39 و
قالب

مق و
زماني

تع در
ــ ترم
سنار
محاس
روزه
هشت
ترم
مي

سنار
مزايا
مورد
آموز
س در
م در
50

سنار
آموز
مدرس
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 بخش در هي
 بـه  بخـش  ن 

 بخـش  بـا  ك
 در پزشكي ن
 نارضـايتي  ود 
 جهــت ونيــز 
 كـار  دوره در 
. دهيم انجام ي

 دو بـه  عفوني
 وبصـورت  تـه 

 يـك  طراحـي 
 بـود  شـده  ـه 
 از عفـوني  ش 

 و ميكردنـد  ل 
 كـرده  جربـه 

 دانشـجوي  3
 پسر%5/44و ر

 معتقـد  جويان
 عفـوني  ـاران 
 دليل رابه وني

 .ميدانسـتند  
 بمطال درك
 مشـترك  گ
 اكثـر .كنـد  ي

 عفوني صاصي
ــتر ــتاد ـ  اسـ

 جوياندانشـ %
. بودنـد  وافـق 

 مشـترك  گ 
 داخلي باحث

 كـاهش  عـث 
ــوني وزش  عف

 داليـل  بـه  ي 
 بـه  بيشتر جه

 بخـش  موزش

________

صبحگاه گزارش ئه
ايـن در آمـوزش  ي

شتركم بصورت شي
اموزا ازكار رسنجي

ووجـو عفـوني  رت 
مشــكل رفــع هــت

را عفـوني  بخش ه
ارزيابي مورد اين ر

ع بخش صبحگاهي
درهفت روز سـه  ي 
ط بـا  شدسپس گزار
تهيـ پزشـكي  زش

بخـش صـبحگاهي  ش 
تحصـيل دوره يك
راتج واختصاصي ك
36 مطالعه اين در 
دختر5/55.كردنذ 

دانشج%50.داشتند
بيمـ فهـم  بـه  ترك 

عفو مورنينگ در ت
ها بحث در خود ت
در موثر را مطالب 
مورنينگ در شركت 
مي فراهم بيشتر را 
اختص مورنينگ در 

ــجو بيشـ تعامل،ـ
%2/86 كلي بطور.د

مو عفـوني  صاصـي 
مورنينـگ برگـزاري  
مب اساتيدبه بيشتر 

باع مشـترك  ينـگ 
ــت ــوآ كيفيــت ف م

اختصاصـي رنينـگ 
توج تمركزدانشجو،

آم ارتقا باعث گيري

____________

ارائ. ميشود شناخته
هاي پايه مهمترين 
آموزش برنامه اين ها

نظر اساس بر. شود
ريپـور مورنينگ ي

جه مورنينــگ يــه
كه دانشجوياني ش
در ات شديم بران د
ص گزارش يكسال ي

بـرا داخلـي  بخش
برگ عفوني بخش ر

آمو كارشناس سط
گـزارش برنامـه  ش 
ي در كه كاراموز ي
مشترك ريپورت گ
:نتايج. آمد بعمل 
شركت كاراموزي 

د 17 تا15 بين دل
مشـت مورنينگ در
شركت داشجويان%

مشاركت باعث يان
بودن اختصاصي ا
كه بودند معتقد5%
متنوع مشكالت ن
شركت كه بودند د

ــتر ري دانشـ بيشـ
ميشود جلسه نظم 
اختص صـبحگاهي  ش

مطالعـه  اين ساس
توجه و داخلي يار

مورني در نشجويان
اف نتيجــه ودر يان

مور برگزاري ساس
وت توجه افزايش،ن

يادگي ميزان فزايش
 

___________

ش كيفيت تضمين
از نيزيكي عفوني
ساله.ميايد حساب
ميش برگزار داخلي
برگزاري روند مورد

رو از دانشــجويان
آموزش ارتقاكيفيت

گذرانند مي اموزي
درطي:اجراء روش
ب با مشترك شكل

روزدر سه مستقل
توس كه پرسشنامه
نگـرش بـا  دررابطه

پزشكي دانشجويان
مورنينگ نوع دو هر

سنجي نظر بودند
مقطع در پزشكي
معد% 9/38.بودند
د شركت كه بودن
%90.ميكند كمك

دانشجوي بودن كم
انها%80 همچنين

50دانستنداما مي
شدن مطرح باعث

معتقد دانشجويان
ــث ــادگير باعـ يـ

ودانشجووافزايش
گزارش برگزاري با

اس بر:گيري نتيجه
حضوردستي بدليل
دان بودن زياد ونيز

ــز دانشــجوي تمرك
اس همين بر.ميشود

زمان بهتر مديريت
اف و عفوني مسائل
. شود مي عفوني

___________
__ 
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 پزشكي

 گـردآوري
 شــركت ت

 شـناختي
 تكميـل  ن
 حيطـه  ر

 مربيـان 
 هـاي  ـون
 در: هـا  ه

ــادگيري  ي
  داري نــي

 يادگيري
 حيطـه  در

 با مقايسه
 نتيجـه ).

 شـناختي
. گــردد ي
 بـاليني  ش

_____

 مشترك
 ي

 ومهـارت 
 ـبحگاهي

 بـه  كـه  ت
 شـده  جـام

 تشـكيل 
 مسـتقل  ر
 معمـوال  ه
 اقدامات ه
 بـه  آن ن

 دانش قاء
 ميشـود  ه

 بـراي  اي

پ علوم آموزش ري

گ ابزار. نمود مي ه
مشخصــات حــاوي
ش يـادگيري  حيطـه

يـرانفراگ توسـط 
در بـاليني  هـاي  ت

توسـط  كـارآموزي
آزمـ اسـتفاده  بـا  ه

يافته. گرديد ررسي
يـ حيطــه در ــران

معنـ طــور بــه ن
ي نمرات ميانگين ل

د). p=0/001(ـود
م در مداخله گروه

)p=0/001(داشـت
ش يادگيري ارتقاء ب

پرســتاري شــجويان
آمـوزش برنامه در

___________

مش صبحگاهي ارش
پزشكي علوم نشگاه

  عفوني

دانـش  كسب كي
صـب گـزارش .يباشد
است آموزشي هاي
انج اقدامات و شده
قبلـي  كشـيك  در
طور به آموزشي ي
كـه كننـد  مـي  زار
درباره و داشته ضور

ضـمن را آموزشـي
ارتق باعث بحگاهي
مسئله حل مهارت
ا وسـيله  و باليني

كشور همايش همين

ارائه را شفاهي ورد
ــرم ــاتي ف ح اطالع
ح در ايفاء خود مه
كـارآموزي  روز ن 
مهـارت يادگيري ت
ك روز آخرين در ه
مربوطه هاي داده 
بر كاي مجذور و ي

ــف نمــرات گين راگي
آزمــون پــيش ــه
تفاضل همچنين). 

بـ دار معنـي  ماري
گ در نمرات يانگين

د داري معني ماري
موجب تواند مي ي

ــاليني هــاي دانش ب
آموزشي روش ين
 . د

____________

  ريس

گزا درموردبرنامه ش
دان وليعصر ارستان

   كار

 ،آموزش  ،بحگاهي
پزشك آموزش از ف

ميب بيماران از قبت
ه بيمارستان در شي
ش بستري بيماران 
د بيمارسـتان  در ر

هاي گروه بيشتر ول
برگز را خود گاهي

حض جلسات در وه
آ مطالـب  و كـرده  
صب گزارش. كنند ي

م افتراقي، تشخيص
خدمات ارزيابي ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

بازخو دانشجو، كرد
ــا  ف) 1: شــامل ه

پرسشنام) 2. دگان
آخـرين و اولـين  در
ليست چك) 3. يد
كه باليني هاي يت
سپس. گرديد يل
ويتني -من تي، ي
ــانگ گــروه، دو مي

بـ نســبت ناختي
)p=0/001(وديافت

آ نظر از گروه، دو
مي باليني، هاي رت
آما تفاوت كنترل ه
شفاهي بازخورد: ي

ه مهــارت ـادگيري
اي از شود مي نهاد
شود استفاده گيران

___________

1111  

تدر هاي روش: طه
نگرش سنجش: ن
دربيما داخلي -ني
  جند

آذرك زهره: سندگان
صب گزارش:ها دواژه

هدف:مقدمه: مقاله ن
مراق براي الزم رش

آموزش جلسات از ي
از گزارش ارايه ظور
مستقر پزشكان ط

معمو طور به. شود
صبحگ گزارش سات
گرو نظر صاحب يد
نظر اظهار شده م

مي منتقل شجويان
تش طرح هارتهايم ،

براي ابزاري عنوان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

عملك
داده
كنند
د كه

گردي
فعالي
تكمي
آماري
هــر
شــن
بهبو
بين
مهار
گروه
گيري

ــا و ي
پيشن
فراگي
___

__
:كد

حيط
عنوا
عفون
بيرج
نويس
كليد
متن
ونگر
يكي
منظو
توسط

ش مي
جلس
اساتي
انجام
دانش
پايه،

به و
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 طراحـي  الت
.) دارد خـوبي 

 افـزايش  ـبب 
 ميـزان ( 16ل 

ــا)گــردد اظ  ب
 خـاص  جويان 

 كـه  باشـد  ي 
 بصـورت  را ي 

 تعيين هداف
 ايده و مطلوب

 هاي آموخته 
 اوسـت،  صيت

 و آمـوزش  از 
 جهـت  در ري 
 روشن و باز ه

 تحصـيلي  فت 
 تحصـيلي  ت 
 عنـوان  بـه  ن

 و مـدرس  ـرد 
 در دانشجو ه
 توانــد مــي ن
 . آورد م

________

  موزش

 

 الكترونيكي ه
ــوب ــي حس  م

 كارپوشـه  ملـه 
ــر ــاختن گ  س

 شـغلي  ابزار ك
 اكتسـابي  اي 

 است تصاصي
 و سـنجش  و

ــعه  و ري،توس
 العمـر  مـادام   

Pv‹، سواال(2 سوال
خ تطـابق  آنهـا  يس 
سـ تشريحي -ستي
041/0=p.(، سـوال

لحــا تــرم پايــان ه
دانشـج بـه  اسـتاد  
مـي ).p=012/0( ـا 
ارزشـيابي: گيـري  

ا اساس بر راگيران
م ارزشيابي در تر ق

از ناشي كه ختلف
شخص حتي و هارت
نهـايي  هـدف  يـرا 

يـادگير – اددهي 
ديدگاه با و اخالق 

پيشـرف در وزشـي 
موفقيـت و يشـرفت 

آ از كه يابد مي ي
عملكـ حاصـل  عـا 
ديدگا شناخت ت،
آن اجرايــي هــاي ش

فراهم موجود الت
____________

آم فرايند در ونيكي

 آموزش ادگيري،
كارپوشه از ستفاده

ــيابي و ش مح ارزش
جمل از اسـت  شـده 
ــا،جلوه دادن گ كاره

يك ايجاد و اگيري
هـا قابليـت  و ارت 
اخت افزاري نرم كي
و دانشـجويان  رفت

ــتعدادهاي فكر اس
يـادگيري و گاهي 

0.0001› با.)است 

تـدري محتوي با د
تس امتحان( 13 ل
1( بـا )شـود  مي ن

نمــره بايــددر ويان
مثبت نظر( 17 ل
بـ)شـود  يم آنها ه

نتيجه. دارد وجود
فر آموزشي شرفت

دقيق بعبارت. اند 
مخ جهات از نشجو
مه نگرش، در حول
زي. گيـرد  قـرار  جـه 
يـا فرآيند ارتقاي و
با و توانمند عالم، 

وآم اهـداف  بـه  دن
پي و كنـد  مي پيدا
تجلي آنها رفتار يير

مجموع كـه  شـود  ي 
است دانشجويان رف

روش و صــيليتح 
مشكال اصالح براي 

___________

  تدريس 

الكترو كارپوشه ش
   عباسي 

يا الكترونيكي، شه
اس امروزه :هدف و ه

ــاي وش ــوزش ه آم
ش كارپوشه از گوني
ــراي ــه د نشــان ب

فرا ادامه عنوان به 
كارها،گواهي،مهـا  
الكترونيك كارپوشه 

پيشر:مانند وناگون
ــرفت ــي و ش ا ترق

آموزشـگ ،ارتباطات

كافي دانشجويان
اساتيد توسط شده

)055/0=p.(، سوا
من نفس به اعتماد

دانشــجو فعاليــت
)03/0=p.( سوال و

نمر افزايش سبب
و داري معنا رابطه

پيش ميزان سنجش
كرده تعريف شده
دان رفتار تغيير آل
تح راستاي در و او

توج مورد بايستي
و اصالح ارزشيابي

انسان يك تربيت
رسيد مالك. است

پ نمود دانشجويان
تغي در دانشجويان
مـي ياد ارزشيابي
طر از آن بازخورد
ارزشــيابي مــورد

مفيدي راهنمايي
___________

__ 
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هاي روش: حيطه
نقش بررسي: عنوان

كريم: نويسندگان
كارپوش: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
ــدترين از رو جدي

گوناگ تعاريف.شود
ــ اســت روشــي ك

معلومات،فعاليتي
نمونـه شـامل  كه

كلي طور به.است
گو اهداف براي كه

ــابي آنان،پيش ارزي
آموزشي پيشرفت

 پزشكي

 عادالنه
-94 يلي

  ان

 مباحـث  
 يكسان ي

 نداشـتن 
 آمـوزش 

 شـكل  را
 ديـدگاه  ي

 شـجويان
 مطالعـه  ن

 رزشـيابي
 اسـتفاده 

 از نفر 34
 از نفـر  3
 از بعـد  و
 و تجزيه 
 مونـث  3
ــاكن%  س

 كــل ــدل
 در و 49

ــرد  و جــ
 سـال، % 2

 هـاي  ـد
 در شـده 
 بـه  ـرات

 نظر از بي
 نشان شد

 باشد،كه
 در جويان

 و 70/2 
 لتعـدا  ه

 بـاالتري 
 ه دوم و ل

 تحصــيلي

پ علوم آموزش ري

ع ارزشيابي صوص
تحصي سال در اين

دانشجويا  ،عدالت  
ترين پرچالش از ي
اجراي بوده، توجه 
برتـري  و افـراد  ه

نحـوه  و رزشـيابي
دانشـجويان  غدغه

بررسـي فرآينـد  ن
دانش عادالنـه  صـيلي
ايـن در: كـار  وش
ار در عـدالت  سـي
آن پايـايي  و يـي

4 اختيار در 9-92
39 اختيار در 93-

و گرفـت  قـرار  ومي
مورد spss افزار م

2/38% ه،مطالع ين
ــل،26/ %8/58متاه

معــ ميــانگين ــال،
شـده  گذرانـده  ي
ــذكر،2 مج% 80 مــ

20,35 سني گين
واحـ ميـانگين  و%
كسـب  عدالت مره

نمـ ميـانگين  رچه
ارزشيابي بودن تر ه
باش نزديكتر 5 به ت
مي دانشجويان ظر
دانشـج ديـدگاه  از
دوم گـروه  در و 0

نمـره نظـر  از ـروه
عدالت نمره دوم ه

اول گــروه در .مــده
ت ارزشــيابي بــراي

كشور همايش همين

 

خص در دانشجويان 
اسفرا پزشكي علوم

   رحمي ل

،تحصيلي  ،عادالنه 
يكي آموزشي دالت

كانون اخير هاي ل
همـه بـراي  زشـي 

ار شـيوه  ديگـر  ي
دغ بيشترين كه ت

اين توجه مورد ئله
تحصـ ارزشـيابي  ص

رو. باشد مي فراين
بررس " پرسشـنامه  

رواي كـه  " ـجويان 
93 اول نيمسال ي
94 اول نيمسال و
عمـو بهداشـت  و 
نرم توسط ها داده 

اي اول گروه در ::يج
ــرد 73/ /5% و مج

ســ 31/22 ســني
هـاي واحد ميانگين

25,6% و مونــــث
ميانگ و خوابگاه كن

%16,26 نشـجويان
نم حداقل و. باشد 
هر كه باشد مي 5 

عادالنه دهنده شان
نمرات ميانگين رچه
نظ از ارزشيابي دن

عـدالت  نمره گين
/41 معيـار  حـراف 

گـ دو بين است ده
گروه و دارد وجود 
آم بدســت نتــايج 

ب تــرم پايــان مــون

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

 برنامه ارزيابي: طه
ديدگاه بررسي: ن

ع دانشكده شجويان
 

دل سميه: سندگان
ارزشيابي: ها دواژه

عد :مقدمه: مقاله ن
سال در كه موزش

آموز مقـررات  و ين
دانشجوي بر شجويي

است مباحثي از يد
مسئ رو اين از.دهد

خصوص در شجويان
اسف پرستاري شكده
از مقطعـي  -يفي
دانشـ ديدگاه از سي
طي رد پرسشنامه. ه

و پرستاري شجويان
پرسـتاري  شجويان

،ها پرسشنامه يل
نتاي گرفت قرار يل
ــذكر، 8/61 /5% م

س ميــانگين و بگــاه
مي و55/16 شجويان

م 74,4% دوم ــروه
ساك%68,8متاهل،%

دان كل معدل گين
مي 37 شده انده
حداكثر و 1 سوال

نش باشد تر نزديك
هر و است شجويان

بود تر ناعادالنه ده
ميانگ حاضر مطالعه

انح بـا  48/2 اول ه
بود38/0 معيار راف
 آمار دار معنا الف
.).p=18/0( بــا ـد

آزم( 1 ســوال ــب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

حيط
عنوا
دانش
92

نويس
كليد
متن
آ در

قواني
دانش
اساتي
مي
دانش
دانش
توصي
درس
شده
دانش
دانش
تكمي
تحلي

8% و
خواب
دانش
ــ گــ
20%

ميانگ
گذرا
س هر
يك
دانش
دهند

م در
گروه
انحر
اختال
دارنـ
ترتيــ
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 بندي طبقه ه
 هـاي  توصـيه 

P 

________

 هيات ضاء
 علوم ه

  ،نصيرياني ه

 پايه وم

 بـراي  ايشفـز 
 بهداشـت  در 
 اعتيـاد . باشد 
 صـفحه  بـا  طه
 اخـتالل  اين.

 مشـكالت  كه
 فــرد زنــدگي 

 گرفتـه  نظـر  
 مـواد  به تياد
 هـدف  بـا  ضر
 علوم علمي ت

 شـهيد  شـكي 
 مطالعــه ايـن  

 و پزشـكي  ـه 
 يـزد  صـدوقي 

 پرسشـنامه  ز
 بـه  كـه  شده 

 گرديـده  ميل
 SPSS ماري
 ايـن  از اصـل 
 پژوهش مورد
 مـذكور  لمي
 شـاغل  مامايي
 كـاربر  عنـوان 

 .باشند مي ت

نحوه درمورد جويان
ت و رشـد  پـايش  ،

P( شد مشاهده خله

____________

اعض ميان در نترنت
دانشگاه مامايي و ي

خديجه  ،ميرجليلي 
   سليمي هره

علو  ،علمي هيات ء

اف بـه  رو تقاضاي ل
آمـده  وجود به ت
مي توجه قابل ط

رابطه آن واجد فراد
.دانند مي روزمره 
ك كه كرد تعريف ت
در شــغلي يــا و ي

در هم اينترنت ان
اعت همانند ينترنت
حاض پژوهش ساس

هيات اعضاء ميان ر
پزش علـوم  انشـگاه 

:بررسـي  روش .ت 
پايـ علوم علمي ت

ص شـهيد  پزشـكي 
از استفاده با العات
انجام گويه بيست

تكم مذكور علمي ت
آم افزار درنرم صيفي
حا نتـايج  :هـا  تـه 

م واحدهاي سني ن
عل اعضاءهيات از د

م و پرستاري شكده
ع بـه  ژوهشپ مورد
اينترنت به اعتياد ض

دانشج آگاهي مره
دارويـي  دستور ي،

مداخ و شاهد گروه
___________

  تدريس ي

اين به اعتياد ضعيت
پرستاري و زشكي
  يزد دوقي

محسن  ،نظميه مه
طاه  ،خداياريان هسا
اعضا  ،اينترنت به د
  مامايي  ،ي

دنبال به :هدف و ه
مشكالت ،رايانه و ت

ارتباط اين در ماعي
اف كه است اختالل

زندگي واقعيت از 
اينترنت از استفاده 

درســي ،جتمــاعي
كاربرا براي معتاد 
اي به اعتياد هاي نه
سا اين بر.باشد مي 

در اينترنت به تياد
د مامايي و ستاري
اسـت گرفتــه ـورت 

هيات اعضاء روي بر
علـوم  نشـگاه دا ي
اطال آوري جمع .ت
ب بر مشتمل يانگ 

هيات اعضاء توسط
آمارتوص از ستفاده
يافت. اسـت  گرديـده 

ميانگين كه است ن
درصد 71,4. است 

دانش در بقيه و كي
م واحدهاي درصد 

معرض در درصد ,6

نم بين داري معني
بيماري تشخيص  ،

گ دو در اي تغذيه
___________

__ 
  1125: كد

هاي روش: حيطه
وض بررسي: عنوان
پز پايه علوم علمي

صد شهيد پزشكي
فاطم: نويسندگان

مه  ،زندي هنگامه
اعتياد: ها كليدواژه
پرستاري  ،پزشكي

مقدمه: مقاله متن
اينترنت از استفاده

اجتم روابط و روان
ا نوعي اينترنت به

تر جذاب را رايانه
نوعي انتو مي را

اج ،شــناختي روان
واژه.كند ايجادمي

نشان زيرا شود مي
....و سيگار ،مخدر
اعت وضعيت تعيين
پرس و پزشكي پايه

صـ يـزد  صـدوقي 
ب مقطعي توصيفي
مامايي و پرستاري
است گرفته صورت
اينترنت به اعتياد
تو ايفا خود صورت
بااس اطالعات .است

گ وتحليـل  تجزيه
آن بيانگر پژوهش
بوده سال 42,39

پزشك دانشكده در
93,9 .باشند مي

1, و بوده معمولي

 پزشكي

 صورت ت
 شي،نقش
 كارپوشـه

 ايـن  از ه
 مطالعـه  ن

 روش. ـت
 در سـتجو

CINAH ،  
 كشـف  ع
 از حاكي 

 اسـتفاده 
 هـا  شـگاه

_____

 نا
 در

 نرجس  ،

  ،دانش

 مهمتـرين
 ارائه فيت
 كـه  نطور

 كودكـان
 جهـاني  
 طـرح  ال
 ايـن  در ما

 بـا  تبـاط
 بررسـي 

 افـراد  .شد
 كـارورزان

 مطالعـه  
 وزشـهاي
 موزشهاي

 آماري ت

پ علوم آموزش ري

تحقيقات بررسي با
آموزش الكترونيكي

ك فردي،نوع توسعه
استفاده جهت گيزه

ايـن هـدف .دهـد  ي
اسـت آمـوزش  رايند
جسـ گرفت،با نجام

MEDLINE، HL

موضوع با مرتبط ت
بررسي اين نتايج:ي

و بوده آموزش ند
دانش در آموزشـي  

___________

ن يافته ادغام تهاي
پزشكي نشجويان

  ودكان

،خليلي منيژه  ،تيغ

د  ،اطفال هاي شي

م از كودكان المت
كيف نشانگرهاي ن
همـان باشـد  مـي  ه

ك ميـر  و مـرگ  ش
سازمان توسط شده

سـا 5 زيـر  ودكان
ما. است) مانا( فال
ارت در را يديكل ي
مانـا  آموزشهاي ز

باش مي اي مداخله
ازك نفـره  19 و 18
مـورد  متـوالي  هه
آمو مورد اطفال ش
آم بر عالوه دوم وه

تفاوت: نتايج. ديدند

كشور همايش همين

مطالعه اين.گيرد 
كارپوشه از ستفاده
ت و العمر مادام يري

انگ ايجاد در وثرم ل
مـي قـرار  ارزيـابي 

فر در الكترونيكي 
ان مروري شيوه به 
E اطالعـــــــاتي 

تحقيقات و االتمق 
گيري نتيجه. رفت

فراين در كترونيكي
مـديران و ـجويان 

____________

  رسي

مراقبت دستورالعمل
دان مهارت و گاهي
كو شكايات عترين
جهانت مژگان  ،ياني

ناخوش يافته ادغام ي
  زشكي

سال شاخصهاي قاء
بارزترين از و سالمت

جامعه يك در اني
كـاهش سـوم  هزاره 

شد توصيه موثر اي
كو ومير مرگ هش

اطف هاي ناخوشي 
مهارتهاي و دانش ا

از بعد و قبل دكان
م مطالعه يك ما ه

8 گـروه  دو از ودند
ماه سه دوره دو طي
بخش ماه سه طي ل

گرو اما. گرفتند رار
د آموزش نيز را مانا

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مي قرار استفاده د
اس در جهان در ته

يادگي در را وسيله
عوامل و استفاده د

ا مورد آموزشي له
كارپوشه نقش سي
كه مطالعه اين در

هـــــــاي ــــــك
DA، SCOPUS

گر قرار بررسي ورد
الك كارپوشه موثر ش
دانشـ اساتيد، به ن
 . شود مي يه

___________

1124  

در ريزي برنامه: طه
د آموزش تاثير: ن
برآگ اطفال هاي شي
شايع مديريت با ط

كي فاطمه: سندگان
   يگلزاي

مراقبتهاي: ها دواژه
پز دانشجويان  ،رت
ارتق: مقدمه: مقاله ن

س وضعيت گرهاي
درما بهداشتي مات

توسعه اهداف از ي
راهكارها از يكي. ت

كاه منظور به شت
يافته ادغام بتهاي

تا كرديم سعي يق
كو شكايات عترين

مطالعه: ها روش .م
بو عبارت مطالعه د
طي در كه اطفال ش

اول گروه. تندگرف
قر اطفال بخش ين
م دستورالعمل ،ين

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مورد
گرفت
اين

مورد
وسيل
بررس
د:كار

بانـــ
RE

مو و
نقش

آن از
توصي
___

__
:كد

حيط
عنوا
خوش
ارتبا
نويس
سرگ
كليد
مهار
متن
نشانگ
خدم
يكي
است
بهدا
مراقب
تحقي
شايع
كنيم
مورد
بخش
قرار

روتين
روتين
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 زمينــه ) در4
 ) و±4,58,0

 هـا  سـخنراني 
 هـاي  يافتـه  س 
 در گروهـي  ث 

 اثـربخش  س 
 ليتفعا ،يابي

. گردد لحاظ 
 درصــد 84,2 

. دانســتند ــب
 درزمينه پسر

 بـه  :گيـري  ه 
 مناسـبتر  ئـه 
 آموزشـي  ـاي 
 تـا  گـردد  هم 

 بيشـتر  ـتاري 

________

 گروههاي 
 علمي هيئت 

 تالش بري،

 مــديران ــري
 اعضـاي  ـاعف 

 عضو صادقي 
 آزاده سـيده   

 آمـوزش،  ش 
 علـوم  نشـگاه 

 واحـدهاي  ي 
 مياينـد  ساب
 گروههاي ش
 آنها مندي ره
 علمي هيئت 

 از برخي تايج

51,±0,68(مــومي
56(تخصصي يسي

س طـي  بـرداري  ت 
براسـاس مچنـين 

بحـث بودند معتقد
تـدريس شـيوه  يـك 

درارزشي كه اشتند
آخرترم امتحان ره

هفتــه در كــالس
مناســ را درهفتــه 

پ و دختر شجويان
نتيجـه. نشـد  اهده 

وارا شـده  تعيـين  
نيازهـ علمـي  سـي 

فـراه اي زمينـه  ي 
پرسـ دانشـجويان  

____________

مديران رهبري ك
اعضاي مضاعف ش

   صفوي ه

رهب بخشي اثر وه،

رهبــ ســبك كننــده
مضـ تـالش  و بري

امير دكتر همدان 
دكتـر همـدان  كي 

گـرايش درسـي  ـزي 
دا پزشـكي  علـوم  

آموزشـي گروههـاي 
حس به عالي موزش

اثربخش عملكرد تابع
بهر گرو در موزشي

اعضاي كه است ي
نت. ميدهند نشان د

عمـ مكالمــه بــه ي
انگلي متون خواندن

يادداشـت نوشـتن، 
هم. شد داده خيص

م دانشجويان از صد
توانـد  مـي  يسـي 
باورد درصد 56,1

نمر همراه به ترم ن
ك برگــزاري دفعــات
جلســه دو گــزاري

دانش بين معناداري 
مشـا انگليسي زبان
آموزشي اهداف ه
بررس فراگيـران  ياز
بايسـتي لذا.رسد ي
انگليسـي  زبـان  ي

  .گيرد

___________

  رهبري 

سبك كننده بيني ش
تالش و رهبري شي
  همدان شكي

ازاده سيده ،صادقي
گر مدير رهبري، ك

ك بينـي  پــيش ش
رهبر اثربخشي بر ي

پزشكي علوم شگاه
پزشـك علـوم  شـگاه 

ريـ برنامـه  خصصي
آمـوزش  توسـعه  

گ:هـدف  و مقدمـه 
آ موسسات و گاهها

ت موسسات اين از 
آم گروههاي وفقيت

مضاعفي تالش و ش
خود از گروه هداف

گفتــاري درزمينــه
خ ،خواندن مهارت

مهـارت  زمينهدر
) تشخ0,9±3,81(

درص 73,7 تحقيق
انگلي زبان آموزش

و باشد دردانشگاه
ميان كالسي هاي

د تعــداد درمــورد
برگ ازدانشــجويان

اختالف همچنين
ز مهارتي نيازهاي
به دستيابي منظور
ني براساس مطالب
مي نظر به ضروري
هاي مهارت كسب
گ قرار توجه مورد

___________
__ 
  1132: كد

و مديريت: حيطه
پيش نقش: عنوان

اثربخش بر آموزشي
پزش علوم دانشگاه

ص امير: نويسندگان
سبك: ها كليدواژه
  مضاعف

نقــش: مقالــه مـتن 
آموزشي گروههاي

دانش علمي هيئت
دانش علمي هيئت

تخ دكتري ويصف
و مطالعـات  مركز

م همـدان  پزشكي
دانشگا در محوري

يك هر وموفقيت
مو. است شيآموز

اثربخش مديران از
اه تحقق جهت در

 پزشكي

 اينترنـت
 بـه  صـله

 و رستاري
 ريـزي  ـه
 خــود در

 از قوالنـه

_____

 رشته

 ،ي

 رطراحـي
 بـين  اف
 اولين،يـز

 اين.داست
 رشــته ن

 پزشـكي 
 مطالعـه  
 رشـته  5و
 پزشــكي 
 منظـور  ه
 قسمت 2
 شـامل  مه

 نيـز  دوم
 نيازهــاي
 مهـارت 
 و) وشــتن

. است وده
 آن پايايي
 بـا  شـده 
 spss ــزار

 ميـانگين
 نيـاز  رين

0±4,21 (

پ علوم آموزش ري

ا بـه  معتـاد  عنوان
حاص نتايج به توجه

پر پزشكي، پايه وم
برنامـ بـا  يزد دوقي
ــه ــاد اينترنــت ب
معقو اسـتفاده  ـولي

___________

دانشجويان ليسي
 1393 درسال ن

   يرحجتي

انگليسي زبان اري،

در مهم عامل يك
شـكا وتشـخيص  ف

ني علمـي  لحاظ به
افراد آموزشي هاي

دانشــجويان وزشــي
ومعلـ  دانشـگاه  ر

درايـن : روش سـت
و4 هـاي  تـرم  يان
علــوم دانشــگاه) 

بـه. شدند انتخاب
2 املش ساخته قق

پرسشنام اول خش
بخـش  و اسـت  ه

راســتاي در ســش
چهـار  كـارگيري 
نو و نتاري،خواند

بو ارزشيابي شيوه
پ و متخصصان سط

ش آوري جمع العات
ــق ــرم ازطري ــ ن اف

م بـه  توجـه  بـا : ـا
بيشتر اصلي، هارت

0,9( بحث مورد ب

كشور همايش همين

ع به پژوهش مورد 
ت با:گيري نتيجه و 
علو علمي هيات ء

صد شهيد پزشكي
اعتيـ ايجــاد از في

معمـو كـاربر  عنوان

____________

  ريس

انگل زبان مهارتي ي
گيالن پزشكي علوم
مي انسيه سيده ،الح

پرستا دانشجوي ،ي

عنوان به زسنجي
اهـداف تعيين،ـب 

.است شده تعيين
نيازه تعيين،وزشي
آمو نيازهــاي ــين

در انگليسـي  زبـان 
اسـ گرفتـه  صـورت 

دانشـجوي از نفـر  5
نفردختــر 34و ــر

سرشماري گيري 
محق اي پرسشنامه

بخ .قرارگرفت دگان
بـوده دانشجويان ك

پرس 23 از تشــكل
به زمينه در تاري

شــنيداري،گفت( ي
،تدريس نوع ،وره
توس پرسشنامه يي
اطال. تاييدگرديد خ

واســتنباطي يفي
هـ يافتـه . رارگرفت

مه چهار زمينه در
مطالب درك داري،

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

واحدهاي از يك چ
بحث. نشدند خته
اعضا كه رسد مي
پ علوم انشگاهد يي

كــا توجــه و ســب
ع به و كرده گيري
 . اند داشته رنت

___________

1128  

تدر هاي روش: طه
نيازهاي بررسي: ن

ع دردانشگاه تاري
فال صديقه: سندگان

نيازسنجي: ها دواژه
  رت

نياز :مقدمه: مقاله ن
مطالـ مناسـب  وين
ت واهداف فعلي گاه

آمو ريزي دربرنامه
ــ درصــدد لعــه تعي
ز آمـوزش  به تاري

ص2014 درسال الن
57 ،مقطعـي  يفي

نفرپســ 23( ــتاري
نمونه روش به الن
پ اطالعات آوري ع

كنند شركت ختيار
دموگرافيك خصات

مت قســمت دو مل
پرست رشته شجويان

ــان لي انگليســي زب
د نوع ازقبيل التي
محتواي و صوري ي

كرونباخ آلفاي ريق
آمارتوصــي از تفاده

قر وتحليل دتجزيه
د آمده دست به ت

شنيد مهارت زمينه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

هيچ
شناخ
نظر
ماماي
مناس
جلوگ
اينتر
___

__
:كد

حيط
عنوا
پرست
نويس
كليد
مهار
متن
وتدو
جايگ
گام
مطال
پرست
گيال
توصي
پرســ
گيال
جمع
دراخ
مشخ
شــام
دانش
اصــل
سواال
روايي
ازطر
اســت
مورد

نمرات
ز در
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 ترغيـب  زانـه، 
 پاداش عطاي

 آنهـا  ترغيـب 
 بـدنبال  را مي

 . ميشود 

________

 ديدگاه از 

   ز

  گذار تاثير 

 يبـالين  دوره
ــر از فاده  تفك

 روزرسـاني  ـه 
 از.دارد گيري 

 حضـوردر  ت 
 مـي  فـراهم  ش 
 گيرنـده  بـر  ر
 نمـي  نشان را
 دانشـجويان  ت

 شـده  گرفتـه 
 دانشـجويان  

 در آنـان  يمي 
 پزشـكي  يان 
 اصـفهان  ـكي 

 حاضـر  طالعه
 مـورد  جويان
 بـر  هـا  مونـه 

( بـاال  معدل ا
 بـا  نشـجويان 

 داده آوري رد
 اسـت  شـده  ه 

 و شده ستفاده
. گرفـت  انجام

 بــا مصــاحبه 
 تجزيـه  ايـان 

 گـذار  تـاثير  ل 

پرواز بلنـد  اهداف 
اع گروه، فعاليتهاي 
ت و تشويق و گروه 
علم هيئت اعضاي 
دانشكده و گروه ف

____________

يادگيري در ظيمي

چنگيز طاهره  ،قاني
عوامل  ،يادگيري 
د خـاص  شـرايط  ل

ــتف يري معنادار،اس
وبـ شـده  انجـام  ي 

يـاد در ودتنظيمي 
وجـذابيت دوره يـن 

آمـوزش رابـراي  ي
در بيشـتر  كمـي   
ر موجود واقعيت ق

تجربيات واقعي ك
گ بكـار  كيفـي  هش
ديـدگاه  تبيـين  ف

خـودتنظي بـر  ـذار 
دانشـجو پـژوهش 
پزشـ علوم دانشگاه
مط در. است گرفته
دانشج انتخاب براي

نم در تنوع شترين
با دانشجويان گروه
ودان)16-14(وسط

گر براي. ديدندگر 
اسـتفاده يافتـه  تار 
اس محتوا تحليل ش

MAXQD 201

21بــه مربــوط ــي
پا در.گرفـت  نجـام 

عوامـل بعنـوان  ي 

تدوين كه دارد ن
در مشاركت به ي

اعضاي به مناسب
بيشتر تالش رانه،
اهداف بيشتر حقق

___________

  تدريس ي

خودتنظ بر گذار ير
  ي

حق فريبا  ،جوهري 
در خودتنيمي  ،جو

بدليل پزشكي جوي
ــا ــار، ب ــادگي بيم ي
هـاي فعاليت در بي

خـو كليدي مهارت
اي دانشـجودر  تهاي

ومتنوعي متفاوت ط
هـاي پـژوهش  ـه 

وعمق هستند ودي
درك منطور به هش
پژوه رويكرد ظيمي
هدف با اضرح طالعه

گـ تـاثير  عوامـل  ه 
پ جامعـه . است ده
درد تحصيل به ول

گانجام 1393 سال
ب هدف بر مبتني ي
بيش داشتن براي. ت
گ آموزش از شده ه

متو معدل با جويان
مطالعه وارد)  14 

سـاخت نيمه ضوري
روش از ها داده يل
10 افزار نرم با ات

كيفــ اطالعــات ــل
ان پزشـكي  5و4 ل
اصـلي طبقـه  شش 

آن از حكايت نتايج
علمي هيت اعضاي

م عملكرد قبال در
نوآور فعاليتهاي به

تح موجب و داشته
___________

__ 
  1136: كد

هاي روش :حيطه
تاثي عوامل: عنوان

پزشكي دانشجويان
زهرا: نويسندگان

دانشج: ها كليدواژه
دانشج: مقاله متن

ــد ــورد مانن ب برخ
خودارزيابي،انتقادي
م به نياز اطالعات
فعاليت تنوع طرفي
شرايط بيمار بالين
كـ آنجايي از .آورد

محدو متغييرهاي
پژوه اين در دهند

خودتنظ زمينه در
مط اين بنابر.است

زمينـه در پزشكي
شد انجام يادگيري

مشغو باليني دوره
س در مطالعه.بودند
گيري ونهنم روش

گرفت قرار استفاده
تهيه ليست اساس

دانشج،) باال به 16
زير( پايين معدل

حض مصاحبه از ها
وتحلي تجزيه براي

اطالعا سازماندهي
تحليــ مجمــوع در
سال در دانشجو19

اطالعات وتحليل

 پزشكي

 و مـديران
 حاضـر  عه

 آموزشـي
 مضـاغف 

 مطالعه ن
 روههـاي

 روش بـه 
 قـرار  ـي
 بس بري

 و ررسـي
 مـديران :

 و عملگـرا
 تحول ري
 آفـرين،  ل
ــاني ذ  آرم

 اسـتفاده 
 روههـاي
 اقتضـايي
. ميكردنـد

 تحـول  ي
 گـام  بـه  

 هـاي  فـه
 عملگـرا  ك

) R2 .در 
β ) پـيش 

 اين يانگر
 تحـول  ي

% 71 گــرا
 ميكننـد 

)β=.6 (
 استفاده د
 توسـط  را

 نتايج اما
 جهـت  ن
 كمك له
 متغيـر  ـه

 مـديران 
. اسـت  ي

پ علوم آموزش ري

م اثربخشـي  بـر  ي
لعهمطا. است علمي
آ گروههـاي  ديران
تـالش  و آنهـا  ـي
اين در: كار روش. ت

گر علمـي  هيئـت 
همـدان  پزشـكي 
بررسـ مورد نسبتي

رهب عاملي چند مه
بر مقـدماتي  طالعه

:هـا  يافتـه . آمـد  ت
ع آفـرين،  تحول ي
رهبر سبك بين ن

تحول رهبري بك
 SD=.8(ــوذ و نف

مـورد  هـا  مولفـه 
گر مـديران . رفتنـد
ا پـاداش  از ملگـرا،
م استفاده ها مولفه

رهبـري تئـوري  در
گـام  همتغيـر  چند

مولف از فوذآرمـاني
سبك هاي مولفه 

)70=.ميكنند يين
β.=36) شـده  دارد

بي رگرسيون زمون
رهبـري سـبك  اي
عملگ رهبــري ــاي

تبيـين  را علمـي 
شـده  استاندارد ي

هرچند: گيري جه
عملگـر و آفـرين  ل

ميرسد بنظر لوب
بهمـين. دارد صـله

فاصل اين كاهش به
كـ بـود  ايـن  يانگر

اثربخشـي  براي ي
علمـي هيئـت  ضـاي

كشور همايش همين

رهبـري سـبك  ثير 
ع هيئت اعضاي ف
مد رهبري سبك ط
اثربخشـ با همدان 

است گرفته صورت
اعضـاي  از نفـر  1
 علـوم  دانشـگاه  ي
ن نوع از اي طبقه -
پرسشنام ها داده ي

مط انجام با سشنامه
بدسـت. 92 آن ي 

سبكهاي از تركيبي
اين در كه ميكردند

سب هاي مولفه از. د
M=2.61، 84( ش

سـاير  از بيشتر)  
ميگر قـرار  وزشـي 

عم سـبك  هـاي  ه 
م ساير از بيشتر)  

د شـده  اعـالم  نرم
چ رگرسيون آزمون
نف و ذهنـي  حريـك 
از اقتضايي پاداش
تبي را رهبري خشي
اسـتاند بتاي با هني

آز نتايج همچنين .
هـا مولفه از بخش
هــ مولفــه از ضــايي
هيئت اعضاي عف

بتاي با بخش الهام 
نتيج و بحث. بود ب
تحـول رهبـري  ي 

مطل حدي تا زشي
فاص بخـش  اثر بران

به ميتواند رهبري ن
بي رگرسيون زمون
مناسبي كننده يني

اعض مضاغف تالش

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ازتـاث حـاكي  لعات
مضاعف تالش چنين
ارتباط بررسي ظور
پزشكي علوم شگاه
ص علمي هيئت اي

10 تحليلـي -يفي
هاي دانشكده زشي

-تصادفي گيري نه
گردآوري ابزار. تند
پرس پايايي. بود ليو
درونـي همساني يب

ت زا آموزشي ههاي
م استفاده مداخله 
بود غالب سبك ن

ــام ــزش ــش اله بخ
M=2.، SD=.77

آمو گروههـاي  ران
مولفـه بين از زشي

M=2.4، SD=.82

ن از كمتر حاصل ج
آ نتايج. ميباشد ن
تح كـه  بود اين گر
پ و آفرين تحول ك
بخش اثر واريانس از%

ذهن تحريك زمينه
.بود غالب كننده ي

ب الهام انگيزش كه
افتض پــاداش و ين

مضاع تالش ندگي
R2= .) (انگيزش

غالب كننده بيني ش
رفتارهـاي از ركيبي

آموز گروههاي ران
رهب ميانگين با صله
نوين سبكهاي زش

آ از حاصل نتايج.
بين پيش رهبري ك

ت و آموزشي ههاي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مطال
همچ
بمنظ
دانش
اعضا
توصي
آموز
نمونه
گرفت

اول و
ضريب
گروه
عدم

آفرين
انگيـ

)58

رمدي
آموز

)46

نتايج
آفرين
بيانگ
سبك

70%
اين

بيني
ك بود
آفــر
پراكن

=.71

پيش
تر از

مدير
حاص
آموز
.كند

سبك
گروه
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16 via Chi

mentioned 
trial،  but j

Medical Sc
Beheshti U
have done 
students’ 
University 
Kashan Un
(P= 0.002)

lecturers’ 
University 
Kashan Un
(P = 0.1). C

of this pro
was in a hi
of Medical
University 
informing 
out of p
satisfying o

________

 رستاران

   اسلمي م

 عوامل  ،وني

 القــاي در هــم
 كـاري  حـيط 

. اسـت  شـده  
 ايـن  شـغلي، 

 شـغلي  يـزش 
. شـد  انجـام  

 در شـاغل  ن 
 قــرار بررســي
 بـر  كـه  ئوالي

 مـورد  بـود،  ه 
. گرفـت  قـرار 

 قـرار  تحليـل 
 عوامـل  تاران 
 شـغلي  گيـزه 

-square test،  ul

students have
ust 10 person

ciences’ teache
University of M

so. The mean
view was es
of Medical 

niversity of Me
. Also،  the mea

view was es
of Medical 

niversity of M
Conclusion: to

gram in studen
gh state. But th
l Sciences was 

of Medical 
of this plan in

possible probl
of students and

____________

پر بين در شغلي ش
  اهواز 

مريم  ،احمدي طمه
درو عوامل  ،شغلي 

مه زارهــاياب از ــي
مح خلـق  و كارآمـد 

بينـي  پيش هاي 
ش انگيـزش  بيروني 

انگي ايجـاد  در وثر 
اهـواز  شـاپور  دي

پرسـتارا از ـدادي 
ب مــورد)نفــر300(

سئ 40 اي سشنامه
گرديـده طراحـي   

ق تاكيـد  مورد بزار
و تجزيـه  مـورد  دو
پرسـت درصـد  75 

انگ ايجـاد  بـر  را ني

ltimately. Resu

e participated i
ns of Kashan 

ers and 15 pers
Medical Scien
n and standard
stimated (Sha
Sciences (110

edical Sciences
an and standar

stimated (Sha
Sciences (83 
edical Science

otally،  the rate 

nts’ view and 
he rate of Kash
lower than Sh
Sciences. C

n the Universit
lems could 

d lecturers . 
___________

  تدريس ي

انگيزش ايجاد بر ر
شاپور جندي شكي
فاط  ،علي خواجه ن
رضايت  ،شغلي ش

  

يكــ انگيــزش: مــه
ك و موثر نتيجه يد

برنامه آميز وفقيت
و دروني عوامل ي

مـو عوامـل  تعيـين 
جند پزشكي علوم 

تعـ توصـيفي،  لعـه 
(اهــواز آموزشــي ي
پرس ها داده آوري 
هرزبـرگ عـاملي  
ا پايايي و روايي. ت
د كـاي  آزمون از ه

كه داد نشان تايج
درون عوامل آنها صد

ults: all of the 

in the current 
University of 

sons of Shahid 
nces’ teachers 
d deviation of 
ahid Beheshti
0± 22.8) and 
s (101 ± 24.7)) 
d deviation of 

ahid Beheshti 
± 15.5) and 

es (72 ± 16.6) 
of welcoming 

teachers’ one 
han University 
hahid Beheshti 
odifying and 
ty and wiping 
promote the 

___________
__ 
  1141: كد

هاي روش: حيطه
موثر عوامل: عنوان

پزش علوم دانشگاه
نسرين: نويسندگان

انگيزش: ها كليدواژه
پرستاران  ،بيروني
مقد: مقالــه مــتن

تولي براي كاركنان
مو اجراي و مثبت

شناسايي جهت لذا
ت هـدف  با مطالعه

دانشگاه پرستاران
مطال يك در:روش

هــاي بيمارســتان
جمع ابزار.گرفتند
دو تئـوري  اساس
رفتگ قرار بررسي

استفاده با ها داده
نت: ها يافته. گرفت
درص 68 و بيروني

 پزشكي

 دو بـا  ده
 دو با يان
 بقـه ط ن
 هـاي  گي
 نقـش  وه
 دوزيـر  با

 جتمـاعي،
 بـه  وجـه

 بـر  گـذار 
 در ظيمي
 هـر  بـت

 كـاهش  

_____

 علمي 
 ههاي

 Keywo

Backgro
also a c
One of 
commun
common
lecturer

might n
students
order to
integrat
Evaluat
faculty 
universi
antibiot
material
describi
Kashan 
persons
Science
infectio

pharma
polls in
question

پ علوم آموزش ري

خـانواد طبقه: از ند
همتا طبقه خانواده

همتايـان ازدارنـده
وويژگ اساتيد صيتي

گـرو زيـر  دو بـا  ي
ب)  فرد خود(نشجو

اج طبقـه  فـردي  ه
تو بـا  جامعه هاي

گتـاثر  عوامـل  از ن
خــودتنظ مهـارت  ئ

مثب اثـرات  از شرايط
ويـا  رفـع  جهـت  ر

___________

هيئت واعضاي كي
دانشگاه در وتيكها

ords: Evaluatio

ound: integrati
complicated c
the most impo
nication betw
n programs 

rs might be a

not in their own
s of related file
o integration. B
tion must be
tion of viewep

member of 
ity of medical 
tics in educat
ls: the curren
ing trial. Med

n University o
s of Shahid B
es) that have s
on ward,  an

acology and i
n the questionn
nnaires were a

كشور همايش همين

بودن عبارت طبقات
خ حمايت ونقش ي
با ونقـش  همتايان 

شخص هاي ويژگي
آموزشـي محـيط  ه 

دان طبقه بازدارنده
كننده تسهيل امل

توجذابي نتظارات
دانشـجويان درك و

ارتقـائ بمنظـور  ي 
وشر مورد حسب بر
ودر گرفته كمك ه

  .شود مقدا

____________

  رسي

پزشك دانشجويان 
بيو آنتي ماكولوژي

  بهشتي شهيد و

    ماني

on of viewepoin

ion is an impor
conception in 
ortant points in
ween teacher 

(in different 
agreeing with 

n view. Polling
ed is seemed t
Becouse of ant
e done in cu
point of medi
Kashan and 
siences about 

tion curriculum
nt study is a 
dical students 
of Medical Sc

Beheshti Unive
spent pharmaco
nd also th

infection ward
naire. The obta
analyzed by S

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ط اين .گرديدند رح
نظارتي نقش گروه
مثبت نقش گروه
و زيرگروه دو با يد

طبقـه اساتيد زشي
ب ونقش كننده هيل
وعوا فردي موانع ه

انت گروه زير با نگي
و بيان از حاصل ج

بايسـتي دتنظيمي 
ب دانشجويان گيري

شده ياد عوامل از
اق يك هر منفي ت

___________

1139  

در ريزي برنامه: طه
ديدگاه بررسي: ن

فارم درس خصوص
و كاشان پزشكي م

سليم زهرا: سندگان
nt,  antibiotics 
rtant strategy a
medical traini
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subjects). T
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cross section
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ciences and 1
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ology course a

he teachers 

d recorded th
ained data of 

SPSS software

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مطر
گ زير
گ زير

اساتي
آموز
تسهي
گروه
فرهن
نتايج
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يادگ
يك

اثرات
___
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 و شـنايي آ ان 
 سـواالت  يـه 
 سـال  در هـواز 
 ارزشـيابي  شي

 در و ادگيري 
. شـود  مـي  ي

 بـر  عـالوه  ود 
 هاي فعاليت 

 تهيه و آزمون
. باشـد  مـي  س

 آشـنايي  ظـور 
 سـواالت  و ون 

 شاپور جندي
 گرديـده  گـزار 
 بـا  كـافي  هي 

 شـرايط  اننـد 
 بنـابراين . يند
 توانـايي  و هي 

 مطالعـه  يـن 
 غيـر  علمـي  ت

. گرفـت  قـرار 
 توسـط  آن ي 

 كرونباخ لفاي
SPSS-18 و 

 نمـره  مجموع
 اي گزينـه  د 

 آگـاهي  يـزان 
 9 حـداكثر  ز
 تفكيك به يد
). 05/0p( ارد

 اعضـاي  اهي 
 سـواالت  هيـه 
 شهايرو از ن

. نداشتند افي
 نقـش  و يـت 

 هـا  آزمـون  ت 
 برگـزاري  نـه 

________

ميـزا بررسـي  دف 
تهي اصـول  بـا  بـاط 

اه شـاپور  جنـدي  
آموزش ريزي رنامه
يـا ميـزان  آن ـيله 
گيري اندازه شيوز

شـو اجرا و طراحي
ارزيابي در نيز سان

آ طراحي مدرسان 
تدريس فرايند ياني

منظ بـه  گاههـايي 
آزمـو طراحـي  ول 
ج پزشكي علوم گاه

برگ "سـوال  طرح 
آگـاه يعلمـ  يـات 
وبتوا باشـند  شـته 
نماي فراهم را ندارد

آگـاه ميـزان  مهم 
ا در: كـار  روش. ت

هيات اعضاي انش
ق بررسـي  مورد ون
روايـي كـه  بـود  ي
آ ضريب محاسبه 

 افـزار  نـرم  از فاده 
م ميانگين: ها يافته
چنـد سـواالت  هيـه 

مي" نمـره  مجمـوع 
ا 02/4 اي گزينه 

اساتي "آشنايي زان
دا وجـود  آماري ر

آگـا و آشـنايي  زان 
ته و آزمـون  حـي 
مدرسين اكثر و شد

كا اطالع امتحاني 
اهمي بـه  توجـه  بـا 

كيفيـت ارتقـاي  و 
زمين ايـن  در موثر 

  .يابد ستمرار

____________

هـد بـا  حاضـر  العه
ارتب در علمـي  ـات 
پزشـكي  علوم گاه
بر اركان از يكي. ت
وسـ بـه  كه است ي

آمو اهداف به تيابي
ط درستي به جويان

مدرس به شجويان،
وظايف اهم از. ند
پاي بخش عنوان به

كارگ پزشـكي  علـوم 
اصـو و روشها با مي
دانشگ در. گردد مي

و دانشجو ارزيابي 
هي اعضاي كه رود 

دا آزمـون  طراحـي 
استان و مطلوب ون
اين تحقق براي ل
است سازي آزمون 

د و آشنايي انميز
آزمو طراحي صول

اي پرسشـنامه  ها ده
با نيز آن پايايي و 
اسـتف با ها داده. د

ي. شد آناليز حليلي
ته اصول با "ساتيد

م ميـانگين  و 24 ر
چند سواالت تهيه

ميز" بين كه ادد ن
دا معني تفاوت مي
ميـز داد نشـان  ج

طرا اصـول  و ـاني 
باش نمي مطلوب گاه

سواالت تهيه لمي
ب دشو مي پيشنهاد

دانشـجويان  شيابي
و مرتبط عوامل ر
سا اساتيد جهت ي

___________

مطا منظور همين
هيـا اعضاي دانش

دانشگ در امتحاني
گرفت انجام 1393

تحصيلي پيشرفت
دست ميزان نهايت

دانشج ارزيابي اگر
دانش انگيزه افزايش

كن مي كمك خود
ب امتحاني سواالت

ع دانشگاههاي در
علمي هيات اعضاي

م برگزار امتحاني،
كارگاه" نيز اهواز
مي انتظار و است

ط اصـول  و روشها
آزمو يك برگزاري
عامل ترين اساسي

قواعد با مدرسين
م مقطعي توصيفي
اص زمينه در باليني
داد گردآوري ابزار

تاييد كارشناسان
شد تعيين 725/0
تح و توصيفي آمار

اس آشنايي ميزان"
حداكثر از 62/17

ت اصول با "اساتيد
نشان t آزمون. بود

علمي رتبه و جنس
نتايج: گيري نتيجه
مبـ با علمي هيات

دانشگ در امتحاني
عل اصول و ارزيابي

پ منظور همين به
ارزش در ها آزمون
تاثير بررسي ضمن
آموزشي هاي دوره

___________

 پزشكي

 اهميـت، 
 در و ـغلي

 دستمزد،
 داشـته  را

 در ـتاران
 بيشـتر  ي

 در عامل

_____

 يالنحص

. 

 از اي ـده
 شـغلي  ه

 ويـژه  جه
 كيفيـت  ي

 پزشـكي 
 نـوع  از ه
 ابـزار . ود

 خراسـاني
 كرونبـاخ

ــد ــا  تأيي
 ميـانگين

_____

 تهيه ل
  هواز

  آگاهي  

 علمـي  ت
 اندركاران

 بـه . كـرد

پ علوم آموزش ري

ترتيـب  بـه  رونـي
شـغ موفقيـت  و لي
و حقوق هاي مل

ر نقـش  يشـترين
پرسـت نظـر  از ونـي
شـغلي انگيـزه  جاد

ترين مهم. ندارد ت
 

___________

التح فارغ ديد از ي
 1393 شيراز كي

   سجدي

.كيفيت تحصيالن،
عمـد بخـش  رپايي

آينـده بـا  نزديـك 
توج مورد ارجاع تم
بررسـي مطالعـه  ن

دانشـكده  صـيالن
مطالعـه: هـا  روش
بـو رنفـ  90 ـدگان

خ آقـاي  مطالعـه  ي
ك آلفـاي  بـا  پايايي

ــوايي و ــ آن محت ب
م: نتـايج . گرديـد  ه

___________

اصول با علمي يات
اه شاپور جندي كي

   ،شكورنيا

،دانش  ،علمي يات
هيات اعضاي مهارت

ا دست به توان مي
ك كمـك  دانشـگاه 

كشور همايش همين

در عوامـل  بـين  در
شـغل پيشرفت راد،

عام اهميت، ترتيب 
بي ديگران با رتباط
بيرو عامـل  هميـت 

ايج در)انگيزش( ي
مطابقت هرزبرگ 
.است بوده حقوق 

____________

  ريس

درمانگاهي آموزش 
پزشك علوم دانشگاه

مس منصور  ،آور شاط
التح فارغ رمانگاهي،

سـر طـب  آمـوزش 
ارتبـاط  نظـر  از و
سيست و خانواده ك

ايـن انجـام  از دف 
التحص فارغ ديدگاه 
.باشـد  مي شيراز 

كننـ شركت تعداد
پاياي و روا سشنامه

پ كه بود مازندران 
ــي  ــاهري رواي ظ
تهيـه سـوال  22 ا

 . بود ±25

____________

  جو

هي اعضاي دانش و 
پزشك علوم انشگاه

ش عبدالحسين  ،مي
هي اعضاي  ،متحاني
مه و آگاهي بررسي
م امتحاني سواالت

در ها آزمون فيت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

د. دانسـتند  مـي  ر
افر قدرداني و خت

به بيروني عوامل
ا نحوه و شغلي ت

اه: گيـري  نتيجـه 
ونيدر عوامل با سه

نظرات با كه باشد
شغلي، انگيزش د

___________
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تدر هاي روش: طه
كيفيت بررسي: ن
د پزشكي رشته يد

نش راضيه: سندگان
در آموزش: ها دواژه

آ :مقدمـه : مقالـه  ن
و بوده پزشكي زش
پزشك ايجاد و كان

هـد.. اسـت  گرفته
از درمانگاهي زش
پزشكي علوم شگاه
ت و مقطعي - يفي
پرس از برگرفته يق
پزشكي علوم شگاه
ــد 92 الي و درص

با آموزشي شناسان
±7/2 دانشجويان ي

___________
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دانشج ارزشيابي: طه
آشنايي ميزان: ن

دا در امتحاني الت
اسلم مريم: سندگان

ام سواالت: ها دواژه
ب با: مقدمه: مقاله ن

س تهيه اصول به ت
كيف ارتقاي و هبود

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

موثر
شناخ
بين

امنيت
.اند

مقايس
مي

ايجاد
___

__
:كد

حيط
عنوا
جدي
نويس
كليد
متن
آموز
پزشك
قرار
آموز
دانش
توصي
تحقي
دانش
ــاال ب
كارش
سني
___

__
:كد

حيط
عنوا
سواال
نويس
كليد
متن

نسبت
به در
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 هيـات  ضـاي 
 در جغرافيايي

 پژوهشـي  ـه 
 مشـاهده  وت 
 به لينيبا مي

 در تكميلـي  ت 

________

 شجويان

  ،مرادي

  مانشاه

 براي برابر وق
 ،عـدالت  مهـم 

 معنـاي  بـه  ش 
 كه ،است يان

 مـي  شـامل  ا
 عملكـرد  ـطح 
 ،تحصــيلي ي

 اهميـت  بـه  ه 
 ايـن  ،زشـكي 

 ديــدگاه از ــي
 و مـواد . ديـد 

 كـه  ،باشـد  ي 
 در. شـد  جـام 
 كرمانشـاه  كي 
 از اســتفاده ــا

 محتوايي ايي
 افـزار  نـرم  از 
 كروسـكال  و 
 واحـد  اكثـر  
. دادنـد  مـي  

 ميـانگين . ـود 
/24±53/48 

 آموزشـي  لت 

اعض اجرائـي  و زشي
ج وقت تمام غير و 
حيطـ در حاليكـه  ر

تفـاو. گرديد شاهده
علم هيات اعضاي ه

تحصـيالت شجويان
 . باشند مي ي

____________

دانش ديدگاه از شي
  1393 سال

م ميالد  ،اميريان ن
   ي

كرما ،اساتيد ،ويان
حقو ،احقاق را لت

م هـاي  جنبـه  از  
آمـوزش در عـدالت 
دانشجو براي برابر

ر دانشـجويان  بـا  
سـ ارتقـاي  باعـث  

هــا زمينــه در وت
توجـه بـا  لـذا . تند
پز آموزش در آن ه
آموزشــ عــدالت ت

گر انجـام  رمانشـاه 
مـي مقطعي – يفي
انج اي طبقـه  ـري 

پيراپزشـك نشـكده 
بــ نيــاز مــورد ــات

رو و يپاياي تاييد ز
اسـتفاده  بـا  هـا  ه

مسـتقل  تـي  ـاي 
:هـا  يافتـه . رفتند
تشكيل مونث يان

بـ 1/65±20/69  
15 آموزشـي  الت 
عـدال پرسشنامه از

آموز عملكرد بين ه
وقت تمام باليني و

در ندارد، وجود ي
مش گروه دو بين ي
كه بوده نكته اين ه

دانشج نبود و رماني
كمتري فعاليت راي

___________

  رهبري 

آموز عدالت ضعيت
س در نشاهكرما كي
پيمان  ،جاللوندي ر

ويسي پوريا  ،حيدنيا
دانشجو ،آموزشي ت
عدا كلي طور به: ه
يكـي .دانند مي ه

ع. باشـد  مـي  زش
آموزشي هاي صت

اساتيد رخوردهاي
تواند مي عدالت ز

تفــاو داراي كــه ود
هست اجتماعي و ي

ويژه جايگاه و زشي
وضــعيت بررســي ف

كر پيراپزشكي كده
توصي نوع از حاضر

گيـ نمونه روش با 
دانش دانشـجويان  از 

اطالعــ. شــدند اري
از پس و آموزشي 

داده سـپس . گرديد
هـ آزمون و 21خه
گر قرار تحليل و يه
دانشجوي را% )  6/7

پـژوهش هـاي  حد
عـد پرسشـنامه  ز
ا شده كسب نمره 

آمده بدست نتايج
و پايه علوم علمي
تفاوتي دانشگاه اين

داري معني تفاوت
دهنده نشان شده
در امور انجام علت
دار پژوهشي حوزه

___________
__ 
  1162: كد

و مديريت: حيطه
وض ارزيابي: عنوان

پيراپزشك دانشكده
مازيار: نويسندگان

توح رسول محمد
عدالت: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
جامعه افراد تمامي
آمو امر در عدالت
فرص آوردن فراهم
بر در برابري اغلب
از شكل اين. شود

شــو دانشــجوياني
اقتصادي ،فرهنگي

آموز عدالت مقوله
هــدف بــا مطالعــه

دانشك دانشجويان
ح مطالعه :ها روش

و 1393 سال در
نفر 201 مجموع
همكــا بــه حاضــر

عدالت پرسشنامه
گ آوري جمع ،آن

نسخ SPSS آماري
تجزي مورد واليس
64( پژوهش هاي

واح سني ميانگين
ا شده كسب نمره
ميانگين بين. بود

 پزشكي

 هيات ي
 

 ملكرد

 باليني و
 بـه  ـدمت

 وظـايف 
 موزشــي،
 و ماينـد،
 بـا  حاضـر

 هيـأت  اء
 غيـر  ـت

 ارزشيابي
 يك در: ها
 و پايـه  ي
 علـوم  گاه
 وقـت  مه
 بـر  هـا  ده

 ها نشكده
 جمـع  د،
 واحـد  در
 افـزار  ـرم
 از: هـا  فته
) درصـد  
 تقلمس ي

ــي  اجرايـ
 حاليكه ر

 مطالعـه 
 بــر گــروه

 تفـاوت  ن
 ميانگين

)97/15 (
 تمـام  يـر

 بـه  وجـه

پ علوم آموزش ري

اعضاي اجرائي و شي
خدمات و پزشكي

  ارزشيابي ت

عم باليني، و پايه م
  رائي

پايه صورت دو به
خـد ارائـه  مشـعول
شـرح  بـه  توجـه 

آم هــاي حيطــه در
نم وظيفه انجام تي
ح تحقيق. گردند ي
اعضـا اجرائـي  و ي

وقـ تمـام  و فيـايي
امتيازات اساس ر

ها وروش مواد. ست
علمـي هيأت ضاي

دانشـگ در 1393
نيم يا تمام و فيايي

داد. شـدند  تخـاب
دانش ترفيع كميته ط

بـود شده ارائه شگاه
د مطالعـه  تحـت  د

نـ بـا  پزشـكي  ش
يافت. گرديد مقايسه

51( 51 مطالعه ن
تي آماري آزمون . د
ا و) P=0.191( ي
در نداد، نشان را ي

مورد گروه دو ين
گ دو عملكــرد ســه
مردان و زنان بين

آموزشي حيطه در
( جغرافيـايي  قـت
غيـ و وقت تمام ي

تو بـا : گيـري  تيجه

كشور همايش همين

  جو

پژوهش آموزشي، د
پ علوم دانشگاه ايه
امتيازات اساس بر ز

   بائي

علوم علمي هيأت 
اجر عملكرد هشي،
علمي هيأت ضاي

م غيرجغرافيـايي  و
اب. باشند مي شكي
د بايــد علمــي ــأت
مديريت-اجرائي و ي
مي ارزشيابي ها ت
پژوهشي آموزشي، 
جغراف وقـت  امتمـ  

بر البرز پزشكي وم
اس گرفته انجام 13
اعض از نفر 100 عي
و 1392 هـاي  ل 
جغراف وقت تمام ت
انت بودنـد،  كار به ل
توسط كه ساليانه ع
دانش علمي هيات 

افراد شيابيارز مره
آمـوزش توسعه و ت
T- م هم با مستقل

اين در كننده ركت
بودند زن نفر) صد

ــازات ــي يـ آموزشـ
داري معني تفاوت 

بي داري معني اوت
P=0.00 .(مقايس در
مستقل تي آماري

د). P=0.046( داد
وق تمـام  پايه علمي

باليني علمي هيات 
ونتي بحث). 13/12

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي
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دانشج ارزشيابي: طه
عملكرد مقايسه: ن
پا علوم و باليني ي

البرز درماني شتي
زيب مدمح: سندگان

ارزشيابي،: ها دواژه
پژوه عملكرد زشي،

اعض: مقدمه: مقاله ن
و جغرافيائي وقت م

پزش علوم شگاههاي
هيــ اعضــاي جــود،
فردي توسعه هشي،
فعاليت همين ساس

عملكرد مقايسه ف
بـاليني  و پايـه  ي

علو دانشگاه رافيايي
393 و 1392 سال
مقطع-توصيفي لعه
سـا طي در كه ني
صورت به البرز كي

مشغول جغرافيائي
ترفيع هاي فرم س
امور اداره به و يل
نم سپس گرديد، ي

مطالعا مركز شيابي
SP آزمون و -test

شر افراد نفر 100
در 49( 49 و مرد
ــانگين ين امتي ميـ

P=0.94 (گروه دو
تفا پژوهشي حيطه
05 ( گرديــد ــاهده

آ آزمون جنس، س
د نشان را داري ي
ع هيأت اعضاي ت
اعضاي از بيش كي
3( بود جغرافيايي ت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

__
:كد

حيط
عنوا

علمي
بهدا
نويس
كليد
آموز
متن
تمام
دانش
موج
پژوه

اس بر
هدف
علمي
جغر
س در

مطال
باليني

زشكپ
غير

اساس
تكمي
آوري
ارزش

PSS

بين
م نفر
ــي بـ

)42

ح در
مشــ

اساس
معني
نمرات
اندكي
وقت
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 در همچنين 
 مـورد  دو هـر 

 50 از كمتـر 
 در شاخص ن

 نتيجـه : يـري 
 نظـردر  مـورد 

 بـوك  الگ د
 تـدوين  هـاي 

 بـوك  الگ ز
 و يـادگيري  د 

 در محــيط ت

________

 بر
 فيلد( محيط 

 تحصيلي هاي

  ،عازميان ه
 محمدي 

 . كارآموزي

 دانشكده خي
 مـورد  ـاليني 

 بـه  آخر سال 
 در دانشـكده  
. دارد عهـده   

 در كـارآموزي 
 محـيط  شـت 

 سـال  در ـهر 
 آخـر  سـال  ن 

 مقايسـه  يـق 
 ديـدگاه  از پ

 توصيفي طالعه
 برابر 92 سال
 و بوشهر شهر

 بهداشـتي  ـز 

3

.بود موافق يا وافق
ه در 92 درسـال  ب

ك ناپيوسـته  جويان 
اين حاليكه در ودند
گي نتيجه. يافت ش
م معيارهـاي  و هـا 
داد نشـان ) 92 سال

معياره و آموزشي 
ا استفاده شود مي

آينـدفر در سـهيل 
بهداشــت شــجويان

____________

ب مبتني آموزش مه
اشتبهد عرصه در

ساله طي فراگيران

آزاده  ،پور رواني يم
مسعود  ،دوبرادران

ك  پرسپتورشيپ،  ط،
برخ در سپتورشيپ

بـ هـاي  رشـته  در 
دانشجوي هر دل،
علمـي  هيـأت  ضو
بـر را عملي و ري
ك درس بـراي  ـيپ 
بهداش پيوسـته  سي
بوشـ بهداشـت  كده

دانشـجويان جهت 
تحقي ايـن  از هدف
پرسپتورشيپ بر ني
مط يك تحقيق ن
س در مطالعه مورد 

ش يدرمان بهداشتي
مركـ مربـي  5 و وه 

وم كامال ديدگاه ي
آب شـيميايي  اري

دانشـج معيارهـا،  و 
بو موافق كامال گاه

افزايش درصد80 از 
ه فعاليت اغلب در 

س( قبل سال با سه
محتواي كفايت ي
م توصيه لذا. باشد 

تس منظور به كفايت
دانش در نگــرش ــاء

 . يابد دامه

___________

  نامه

برنام ارزشيابي ايج
د كارآموزي درس 

ف ديدگاه از) رماني

مري  ،پور رواني ومه
د سينا  ،آبادي كيل

محيط بهداشت ش،
پرس مدل: اهداف و 
بيشـتر  ازكشور ج
مد اين در. است ته
عض يك و شود مي 

تئو بين شكاف دن
پرسپتورشـ بـر  ني
كارشناس آخر سال 

دانشك در بار ولين
مجددا نيز 93 ال
ه. شد انجام تهرش 

مبتن آموزشي رنامه
اين: بررسي روش. د
دانشجويان تعداد 
ب مركز مربي 6 و ه
گـرو 5 در نفر 26 

داراي درصد 80 از
بردا نمونه فعاليت
فعاليـت  محتواي
ديدگ داراي درصد
بيش به 93 سال
شده كسب رباالت
مقايس در 93 سال

داراي شده طراحي
مي مناسبي شده

ك با ابزاري بعنوان
ــ و ارزشــيابي ارتق

اد نيز آتي سالهاي
___________

__ 
  1164: كد

برن ارزيابي: حيطه
نتا مقايسه: عنوان

در پرسپتورشيپ
در بهداشتي مراكز

  93و92

معصو: نويسندگان
وك رنجبر داريوش
   باغماليي

آموزش: ها كليدواژه
سابقه: مقاله متن
خارج و داخل هاي

گرفت قرار استفاده
سپرده مربي يك

كرد پر رابط نقش
مبتن آموزش مدل
دانشجويان عرصه
ا براي 89 ورودي

سا در و انجام 92
همان 90 ورودي
بر ارزشيابي نتايج

باشد مي فراگيران
.باشد مي تحليلي

گروه 6 در نفر 25
برابر 93 سال در

 پزشكي

_____

 در شده

 ده

 الگ زي،

 جهــت ي
 كننـده  ل

 برنامه وز،
 دنبــال ــه
 ايـن . دد
 ورودي و
 محيط ت
 عرصـه  در

 روش. شـد
 جمـع  و

 شـجويان
 تحصيلي

 در طالعه
 93 سـال

 مـورد  ن
 و يوسـته

 محتـواي
 فعاليـت  ر

 مقيـاس 
 ،3=ـدارم

 نتـايج  و ت
 قـرار  ري

 شــجويان
 در و سـته

 و يوســته
ــل ا  تكمي

 معيـار  ي
 بيش 93

پ علوم آموزش ري

 .شد يافت ي

___________

ش طراحي بوك گ
  محيط داشت

آزاد  ،پور رواني ريم

كارآموز  ،نشجويان

روشــي بعنــوان وك
تسهيل استراتژي ك

امرو دنياي در. ارد
بــ و داشــته پويــا 

گـرد اصـالح  و ري
دو آخـر  سـال  يان
بهداشت ناپيوسته و

د كارآموزي درس
شـ انجـام  بـوك  گ
بـوده  تحليلـي  في

دانش توسـط  شـنامه
ت سال دو مهرماه م

مط مورد دانشجويان
س در و ناپيوسـته، 

دانشـجويان. بـود  ه
پيو گـروه  دو هـر  ر

م كفايـت  بررسـي 
هـر براي آن شده

.گرفـت  صورت ها
نـ نظـري  ،4=وافقم
نمرات نهايتا. شدند

آمـار آنـاليز  مـورد
دانش%2/65 ،)92 ـر

سناپيو كارشناسي
پي كارشناســي يان
را پرسشــنامه ــته

محتواي و ها عاليت
3 سال در رحاليكه

كشور همايش همين

معناداري تفاوت تر
____________

  جو

الگ بخشي اثر اي ه
بهد مهندسي رصه
مر دكتر  ،پور رواني

دا  ،محيط هداشت

بــو الگ: اهــداف و
يك عنوان به نيز و
دا اهميت خالق ر

ماهيــت بايــد وب
بـازنگر مرتب بطور 

دانشجوي ديدگاه سه
و پيوسته رشناسي

د در شده طراحي ك
الگ هاي معيار و وا
توصـيفي مطالعه ك

پرسش تكميـل  س 
ترم پايان در حيط

د تعداد. گرفت ت
نفر 19 و پيوسته 
ناپيوسـته نفر 19 و

در متفاوت، ورودي
بخـش  دو در ابي

تدوين معيارهاي 
ه پرسشنامه آناليز 

مـو ،نمـره  5=فقم
ش تعيين 1= خالفم

م ارزشيابي مختلف
ــر(اول ســال در مه
دانشجوي% 4/68
دانشــجوي3/92% ،

ــ رشناســي ناپيوس
فع محتواي مورد ر
د بود درصد 50 ز

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دخت و پسر شجويان
___________

1163  

دانشج ارزشيابي: طه
مقايسه بررسي: ن
عر در كارآموزي س

ر معصومه: سندگان
   ميان

به  ،آموزش: ها دواژه
 . ك

و ســابقه: مقالــه ن
و ها آموزش شيابي
تفكر بازخوردي ند
مطلــو آموزشــي ي

محيطي خوردهاي
قايسم هدف با يق
كار گروه دو از وت

بوك الگ خصوص
محتو كفايت به ت
يك تحقيق اين: سي
اسـا بـر  ها داده ي

مح بهداشت شناسي
صور 93 و 92 لي
نفر 23 برابر 92 ل
و پيوسته نفر 23 ر

و دو به مربوط لعه
ارزشيا. بودند وسته
و) فعاليت 6(زشي
با بوك الگ با بق
موا مالكا ترتيب ه

مخ كامال و ،2=لفم
م هاي بخش از صل
ــه. ــت ــا يافت د:: ه

4 و پيوسته شناسي
)93 مهــر( دوم ل
كار دانشــجوي% 6

در آنها ديدگاه. دند
از بيش 92 سال در

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

دانش
___

__
:كد

حيط
واعن

درس
نويس
عازم
كليد
بوك
مــتن
ارزش
فرآين
هــاي
بازخ
تحقي
متفا
خ در

نسبت
بررس
يآور

كارش
متوال
سال
برابر
مطال
ناپيو
آموز
مطاب
به ها

مخال
حاص
ــ گرف
كارش
ســال

2/8
نمود
د ها
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 اجرا، ديريت
 و اري

 ارائه ي،

 بـه  مخربي ر
 به توجه با ود

 پـرورش  هـا، 
 فراگيـران  و  

 الگوهـاي  راي 
 آينده براي ن

 الگـوي  در ده 
 ايـن  در موفق 

 دانشـجويان  
 علـل  از صـيل 

 و نظـارتي  ي 
 بـه  عنايـت  ا 
 در كليـدي  ل 
 اجـراي  بـه  رر 

 حـوزه  دمات
 پرسـتاري  ش

 هـدف  بـا  را 
 دانشــجويان ي
 بيمارســتان، ش
: اجـرا  روش .م
 پزشكي هاي 

 اطالعات بت
 نويسـي  ندارد 

 فارغ ستارانر
. گرديد اجرا ه

 آزمـون  سـي 
 سـپس  آمـد   
 داده آموزش ي

 فراگيـران  ـط 
 هـر  توسـط  ه

 جمـع .( ديـد 
 از بعـد  هفته 

مد و پرستاري رش
پرستا آخر سال ان
  مدرس هيد

ارزيابي پرستاري، ش

ناپايدارآثار زشيمو
شو مي آموزش ن
آنه نظارت تحت ي
مـديران سـازان،  م 

اجـر و ارائـه  مينـه 
فراگيران ذهني يت
شـد ارائـه  هـاي  ـه 

نـام روشـهاي  ـوان 
سـازي  آگاه صورت
صالتح فـارغ  تاران 
هـاي سيسـتم  جـود 

بـا لذا. شد خواهد 
عامـل عنوان به ني
مكـر تاكيـدات  ـه 

خد و آموزشي هاي
گزارش استاندارد وي

بـازخورد  ارائـه  و  
ــراي نويســي ش ب

درهــربخش صــيل
دهيم انجام مدرس

پرونده از پرستار 3
ثب اعتبارفرم تعيين

اسـتان آموزشـي  ي 
پر و پرستاري ويان
گانه جدا بطور خش

نويس گزارش تاندارد
عمـل بـه  رستاران

پرستاري گزارش ح
توسـط شـده  وشـته 

شده ثبت پرستاري
گرد ثبت ارزيابي ت
يك آموزش، از ل

گزا استاندارد گوي
دانشجويا در خورد

شه درماني موزشي
  بهزادپور س

گزارش استاندارد، ي
  پرستاري يان

آ الگوهاي وجود :ه
كشيد چالش به ث
آموزشي موسسات و

تصـميم اي حرفـه 
زم در اساسـي  قش
ظرفي افزايش جهت
مولفـ تعيـين  با ن
تـ مـي  پرسـتاري  

ص در اين بنابر. رد
پرسـت و تحصـيل  ن
وج و خطاهـا  آن ه 
كاسته آنها وقوع ن

انسان نيروي تربيت
بـ توجـه  با و رماني

نداردهاستا رعايت و
الگو طريق از تا يم

ارزيـابي موزشـي، 
ــتاندارد  ــزارش اس گ

التحص فــارغ ــتاران
م درماني و موزشي
3 پرستاري رشات
و وطراحي سنجي

كالسـهاي رسـتاري 
دانشجو كليه براي 

بخ هر در )پرستار
است آموزشي كالس
پر از استاندارد ش
صحيح نگارش حوه
نو زارشاتگ به الس

پ گزارشات سپس 
ليست چك در گانه

قبل دوره سه طي ر

الگ آموزش: عنوان
بازخ ارائه و ارزيابي

آم مركز پرستاران
اقدس: نويسندگان

الگوي: ها كليدواژه
دانشجوي بازخورد،

مقدمه: مقاله متن
باعث و دارد همراه
و دانشگاهها اينكه
ح و فكـري  دهنده
نق بايستي هستند
ج پايدار، آموزشي

بنابراين. نمايند ايفا
گزارش استاندارد

كر اصالح را زمينه
زمان در پرستاري
بـه منجـر  وعوامل

ميزان از مديريتي
ت در آموزش نقش
در آموزشي مراكز

و باليني حاكميت
شدي برآن سالمت

آ برنامـه  اجراي و
ــوزش الگــوي آم

پرســ و پرســتاري
مآ _ مركزپزشكي

گزار بررسي از بعد
نيازس وانجام بيمار

پر نويسي گزارش
پرستاري گزارش

 420(  التحصيل
ك برگزاري از قبل
گزارش نوشتن نحوه
نح آموزشي برنامه
كال پايان ودر شد

شد داده بازخورد
جداگ بطور پرستار
در اطالعات آوري

 پزشكي

 نظـر  ورد
. شـد  جـام
 جمـع . ت
 نيـز  و ت

 زشـيابي
 كـه  مـي
 درج ـايي

 و مراكـز 
 درج ركـز

 حضـور  ا
Simu بــا 

 صورت ي
 مختلــف 

 ،سـال  دو
ــايي ي  توان

 را اي نـه
Simulat 
 طالعـات
 طالعـات
 اطالعـات

% 8/3 و ط
 ايتمندي
 تحصيلي

 و بوده ط
 93 سال

 سـطح %
 سـال  دو
. شـد  صل
 نمرات ي

 به نسبت
 مربيـان  

 باشـد  ـي
 بيشـتر  ي

 بـه  سبت

_____

پ علوم آموزش ري

مـو معيارهـاي  بـه
انج پرسپتورشيپ

گرفـت صورت ايي
ليست چك كمك ا

ارز و درس هنمـاي
علم ارزشيابي از صل

نهـ نمـره  مچنـين
مربيـان  توسط كه

مرك هر مربي وسط
بـا نهـايي  شـيابي
Case  و ulation

درماني بهداشتي كز
هــاي بخــش از ل

د هـر  در: ها يافته
ــه ــاي ن علمــي ه

گزينـ چهـار  صـورت
Case ana و tion

اط داراي ويانشـج 
ا% 4 و متوسط ت
ا داراي% 2/19 ب

متوسـط طالعـات
رضا ميزان 92 سال
ت ترم طول در خود
متوسط% 7/8 و وب
در نتيجه اين.تند
%4/15 ،خـوب  و ي

د هـر  در. نداشتند
حاص درصد صفر ر

باالي ميانگين و دي
نس 93 سال در وري
از اسـتفاده  با دوره

مـ بمناس محيط
آشـنايي از حـاكي

نس تجربه كسب ال

___________

كشور همايش همين

ب توجـه  بـا  مربيان
مدل اساس بر ش

نها و تكويني روش
با تكويني رزشيابي

راه اسـتاد  توسـط  
حاص نمره ميانگين

هم و بود ترم پايان
ك ها بوك الگ بي

تو دانشجو كارورزي
ارز دوم بخـش . يد
analysis متــد ي

مرك محيط در و ن
حاصــل نتــايج و ت

.گرفت قرار آماري
زمين در نشــجويان

بصـ شـده  مطـرح  
alysis آزمـون  يج 

دانش از% 16 حدود 
اطالعات% 20 خوب،
ترتيـب بـه  93 سـال 

ا% 2/23 خـوب،  ت
س در همچنين. ند
خ رآموزيكا دوره 
خو و عالي سطح ر

نداشت نظري) ويان
عـالي سـطح  در ي 
نظري كل از% 3/
برابر ضعيف سطح ر
رضايتمند درصد ن

تئو و عملي آزمون
د اين برگزاري هد

بهداشت شجويان
ح ابـزار،  كارآمـدي  
بدنبا ارزشيابي و ش

____________

 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

م سپس. بودند اني
آموزش فرآيند و خاب

ر دو به مدل شيابي
ار جهت ها داده ي

ترم طول در هده
م محاسبه با نيز ي

پ كتبي آزمون رت
ارزشيابي بخش در ه

ك روز آخرين پايان
گرديد محاسبه شد

اجــراي و شــجويان
مربيان از نفر دو ور
نمــرات نهايتــا. ــت

آ آناليز مورد شيابي
دان از نيمــي از ش

سواالت به خگويي
نتـاي آنـاليز  و ـتند

92 سال در داد ن
خ اطالعات% 60 ي،

س در كـه  بوده يف
اطالعات% 8/53 ي،

هستن ضعيف العات
وضعيت از شجويان

در% 5/69 تقريبا ز
دانشجو% 8/21( ي
رضـايتمندي% 8/80

8 تنها و بوده سط
در يتمنديرضا ن
بودن باال: گيري جه
آ بخش در شده ب
ده مي نشان قبل ل

دانش به دانش نتقال
بر عالوه تواند مي
آموزش شيوه با يان
 . باشد قبل ل

___________

1169  

 برنامه ارزيابي: طه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

درما
انتخا
ارزش
آوري
مشاه
نهايي
بصور
شده
پا در
مي
دانش
حضو
گرفــ
ارزش

ــيش ب
پاسخ
داشـ
نشان
عالي
ضعي
عالي
اطال
دانش
پائيز

مابقي
8 به

متوس
ميزان
نتيج
كسب
سال
ان در
م كه

مربيا
سال
___

__
:كد

حيط



  
 

 

 237 از 135

ــر توســعه م  ب
 ســپرده وشــي
 علمــي يئــت
 عمــده احبان

 انعكـاس  ظـور 
 و درمــان ت،

 تحـول  طـرح 
ــه مطالعــه ن  ب

ــي ــد، مـ  باشـ
ــورت مه  بصـ
ــي ــت  و علم

 انجــام 1394
 شــد، گردانــده
ــي(ــهاي  خيل

 و تجزيــه) 4=
 كرونبـاخ  ـاي 
 و علمــي ـت
ــنامه ب   پرسش

 بــه كننــدگان
 كشـور  المت 

 نـدي ب ولويـت 
 كـاهش  جـب 

 موجـــب -%2 
 فضــاي يجــاد

ــت و رام  كرام
ــه گ  اي حرف

 مــردم ــدگي
 مــــي معــــه
 جامعــه ومي
ــين در ــاط  ب

ــاري ــردم ت  م
ــه ــن  مطالعـ
ــور ت  در كش

 بـا . شـد  دي 
 سـاير  و ـكان 
 دانشــگاه مت
ــه در ن  جامع

 كشــور ـالمت

چهــارم برنامــه از 
فرامو بــه آن ــراي

هي محتــرم عضــاي
صــا كشــور شــكان

بمنظـ حاضـر  لعـه 
ــوزه ن ــت ح بهداش

بـا  رابطـه  در ريـز 
ايــن كــار روش. ت

ــي ــوع م پيمايشـ
ــنا 100 ق پرسشـ

ــا ــين ــ ياعض هيئ
 ســال در تبريــز 

برگ و تكميــل نامه
ــرت  ــ و ليك مقياس
=مــوافقم خيلــي ،3

آلفـا آزمـون  سـاس 
هيئــ اعضــاي ت
ــز ي ــب در تبري قال
ك شــركت. شــد ي
سـال نظـام  تحـول  

او و درصـد  صـورت 
موج -1: آمدنـد  ت 
%79,5ميشـــود ـه 
اي موجــب -%3 7
ــب -4 ــر موج احت
ــالح ب ــگ اص فرهن
زنـ ســبك اصــالح 
جام ســــالمت و 
عمــو فرهنــگ ي
ــه ــاد ــ و روحي نش

گرفت و درد ــاهش
ــري ــه ــ در گيـ ايـ
ــام ـول ــالمت نظ س
بنـد اولويـت  و سـي 

پزشـ علمـي،  يئـت 
ــان ت، ســال و درم

ــه ــاي ين ــان ه درم
ســ نظــام تحــول 

كــه طرحــي. نــد
اجــ و بــود شــده د

ــه يــت اع اينكــه ب
پزش و پزشــكي ـوم

مطا هسـتند  المت 
ــت ــدركاران دس ان

تبر پزشـكي  علـوم 
اســت شــده جــام

ــي  نــ از و تحليلـ
ــات ــق از العـ طريـ

ــوري و  ــ در حض ب
پزشــكي علــوم اه

پرسشــنا 68 عــداد
روش وSPSS ــه
3=مــوافقم ،2=لفم

براس مطالعـه  يـائي 
نظــرا نتــايج. ـد
ــوم گاه ــكي عل پزش
بررســي ســوالي نــه
طـرح  خصـوص  ر
بص دادهـا  بـرون . د 
بدسـت 4 مقيـاس  

جامعــه در رمـــان
2ميشــود جامعــه

ــود ــه 4% 71ميش
ــب -%5 69,5 موج
بموجــ -%6 69

درمــــان شــــت،
ارتقــاي موجــب -
ــب -%8  ــ موج ايج
كـ موجــب -%9 6
ــث%  ــ و بحـ نتيجـ

ــا ــرح يه ــ ط تح
بررس تبريـز  شـكي 
هي اعضـاي  اههاي 

بهداشــت حــوزه ن
ــز ــاهش بري هز ك

طــرح مثبــت يت

كن كــم حــرف در
تاكيــد آن كـاهش 
ــود شــده باعناي. ب

علــو دانشــگاههاي
سـال نظـام  فرآيند

ــدگاه ــا دي د يه
ع دانشگاه سالمت
انج ســالمت نظــام
ــيفي روش توصـ

ــع اطال آوري جمـ
ــادفي ــاده تص س
دانشــگا پزشــكان
تع بــه كــه گرفتــه

ــا داده ــا ه ــ ب برنام
،مخــال1=مخــالفم
پاي. شـدند  تحليل
باشــ مــي 0,778

ــكان ــگ پزش دانش
ن اي گزينــه چهــار

در كه سواالت اين
دادنـد پاسخ بودند

از زيـر  تفسـير  به
در هـــاي هزينــه 
ــود ج ســالمت بهب
ــاد جامعـ در اعتم
ــردم ــود م 5ميش

ميشــود پزشــكي
بهداش حــــوزه در

-7% 68,75شــود
ــود %67,25 ميش
ــردم ــود م 67ميش

ــود %58,75ميشـ
ــرين ويژگيه مهمت

پزش علـوم  دانشگاه
ديـدگا بـه  عنايت
ــدركاران دســت ان
ــوم تب پزشــكي عل

خصوصــي بعنــوان

 پزشكي

 فرمهـا  ت
 جهـت  و

 از كمـي 
 5674وع
 2236 تار
 مـورد  72
 2712و ش

 بـازخورد
 مـوارد  ش

 بـه  وزش
 .) قبـل …

 نيازهـاي
(  سـتاري

 داري ني
 و سـتاري

 خـورد  از
 پرستاران

 بهبـود  ث
 يشـنهاد
 رسـتاري

 صـورت  ه
 اي دوره ي

_____

 دانشگاه ن
 در كشور

 حبيب  

 هيئت ي

 اسـت  ده
 مرحلــه ه
 حـوزه  در
 اســـت ار

 نــه و مــل

پ علوم آموزش ري

اطالعـات) گرفـت  ت
و گرفـت  قـرار  ـابي
كهـاي  متغيير راي

مجمـو از: ها يافته
پرسـتا 420 ـتاري
26شآموز از قبل
آمـوزش حـين  ورد
ب و آمـوزش  از س
گـزارش ثبـت  در ي

آمـو بيمـار،  هبـود
… ،IV،  NGT(مار

ن ثبـت . داد نشـان
پرس گـزارش  مـتن

معن تفاوت آموزش
پرس ـتاندارگزارش

با و فعال نظارت ر،
پ و پرستاري جويان
باعـث و دارد ـتاري

پي بنـابراين . شد ن
پر ويسـي ن گـزارش

بـه گيـرد  انجـام  ن
هـاي ارزيـابي  و ي

___________

پزشكان و علمي ت
سالمت نظام حول

 ،نادرفام شاپور  ،ي

اعضاي يدگاههاي
 آوري معج رهاي
شـد اعـالم  هـا  انه

بــه انتظــار هـا  ــدت
د اميـد  و تـدبير  ت

قـــر طـــرح يـــن
عم در مــردم يــب

كشور همايش همين

صورت آموزش از 
SPSS ارزيـا مورد
وبر دو كاي آزمون

.گرديد استفاده ت
پرسـ گزارشـات  از

اطالعات ثبت هاي
وبازخو نظارت فته
پس اطالعات ثبت ي

پرسـتاري گـزارش 
به روند و سالمت ت

بيم اتصاالت ويسي،
ن را داري معنـي  ت

م خـاص،  روههاي
آ از بعد و قبل...) ن

اسـ آموزشـي  رنامه
مستمر آموزش ق

دانشج سازي نمند
پرسـ نويسـي  رش 
آنان در پرستاري ي

گ اسـتاندارد  صـول 
بيمارسـتان مختلف

آموزشي ازفرايند ي
 . گيرد قرار

____________

  بري

يئته اعضاي ههاي
تح طرح خصوص ر

سيدنظري نير  ،المي

د  ،سالمت نظام ل
ابزار  ،تحليلي صيفي

رسـا از انطوريكـه
مــ از بعــد سـالمت 

دولـت جـدي  گـام 
اي. شـــد برداشـــته

جي از را درمــان ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

بعد ماه يك و زش
S16.5 افزار نرم ط

آ از كيفي هاي يير
تست تي آماري ون
ا بررسـي  مورد ده
فرمه به مربوط ده
هف يك دوره به وط
فرمهاي به مربوط د

گ اسـتاندار  رعايت
وضعيت بررسي ص،
نو گزارش توالي ر،
تفاوت آموزش از د

دا تزريق يولوژيك،
انسولين بيوتيك، ي

بر: نتايج. نداد شان
طريق از برنامه يتر

درتوان توجهي قابل
گـزار صـحيح  حوه
نويسي گزارش عيت
اص تدوين كه شود
م بخشهاي با سب
بخشي عنوان به ين

ق پرستاري شجويان
___________

1170  

رهبر و مديريت: طه
ديدگاه بررسي: ن
در تبريز پزشكي م
  1394 ل

سال حسن: سندگان
   ،قمي

تحول طرح: ها دواژه
توصي  ،پزشكان و ي
هما مقدمه: مقاله ن

س نظــام تحــول ح
گ اولـين  و رسـيد  

ب ودرمـــان شـــت
پرداختــي هــاي نــه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

آموز
توسط
متغي
آزمو
پروند
پروند
مربو
مورد
.بود

خاص
بيمار

بعد و
فيزيو
آنتي

نش را
مدير
ق اثر
نح در

وضع
مي
متنا

روتين
دانش
___

__
:كد

حيط
عنوا
علوم
سال
نويس
ق اله

كليد
علمي
متن

طـرح
اجرا
بهدا
هزين
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 كارآموزان روه
 در و باشـد  ي 

 زنـان  بخـش 
 بـين  آمـده  ت 

 و9±94/110
 و 47±45/74

 كلـي  ارزيابي 
 كـارآموزان  ه 
 ديـدگاه  از. د 

 و زنـان  گـروه 
 با:گيري تيجه

 در اسـاتيد  و 
 ارتقـاء  ،براي
 جهت مكانات
ــمنا ــت ض  جه
 ژورنال از شتر

________

 مورد در يك
  شوري

  بوشهري

 كارورزي ش

 ارتقـاي  ظـور 
 درمـان  گزاف

 ارائـه  رمـاني 
 آنجاييكـه  از 
 دانشـجويان  

 كـه  سـد ر مي
 تـاثير  نيـز  كي 

 نظـام  تحـول  
 دانشـجويان  

 هرمزگــان ني
 تحليـل  يفـي 

 يافته ساختار
 سه كارورزي 

گر در كالب ورنال
مـي جراحـي  خـش 
ب از جراحـي  خـش 
بدسـت معيـار  راف
ــب ـه 15/9 ترتيـ
ــال و ي 90/7 اطفـ

در.نگرديد شاهده
بـه نسـبت  رورزان 

ميداننـد مطلوبتر را
گ ميـانگين  بين ل
نت و بحث. گرديد 

دسـتياران  ـوزش 
ميگيرد انجام آن ر
ام ابتدا با بابستي ي
ــراهم يد ض،گردد ف

بيش چه هر ستفاده

____________

پزشك دستياران و ن
كش سالمت نظام ل
الهام ،پرور نيك ه
آموزش  ،كشوري ت

منظ بـه  كشـور  مت 
گ هاي هزينه از دم
در خـدمات  به ران

.باشـد  مـي  اجـرا  
آمـوزش  اصـلي  تر
م نظر به است، صي
پزشـكي آمـوزش  ت 

طـرح  اجـراي  ت 
بـاليني  دوران كي 
درمــان بهداشــتي ت

كي روش بـه  طالعـه 
س نيمه مصاحبه يق

و دستياري مقطع

ژو در مطلوب عيت
بخ به نسبت زنان 
بخ وضعيت اساتيد 

انحر و ميانگين.شد
ــي ــان و ـ ــ زنـ بـ

ــارورز ــي وكـ داخلـ
مش دار معني تفاوت

كـا گـروه  دو هر ر
ر كالب ژورنال در 

ستقلم t آزمون س
مشاهده داري عني

آمـ نقـش  و حاصـله 
در آموزش% 60 كه
مي كالب ژورنال ه

ــران ــاتي و راگي اس
اس جهت آنان،گيران
 . گيرد .يند

___________

  رهبري 

كارورزان نظرات طه
تحول طرح اجراي

مرضيه  ،ناصريان ت
سالمت نظام تحول 

  باليني دستيار

سـالم نظـام  تحول
محافظتمرد رماني،

بيمار دسترسي در 
حـال  در سال ك

بستر كشور شگاهي
تخصص و عمومي ع
كيفيـت و كميت بر
تـاثيرا مطالعـه  ين
پزشـك آمـوزش  ت 

خــدمات و زشــكي
مط اين: روش. ست
طري از اطالعات. د
م دو در داوطلب ن

وضع ميزان دهنده
بخش كارورزان و

و دستياران گروه
باش مي تر مطلوب

ــارآموز جراحــ كـ
و 30/56±72/67
ت 67/41±90/40

در گرديد مشاهده
آموزشي وضعيت
اساس بر نيز اساتيد
مع تفاوت جراحي
ح نتـايج  به توجه

ك ماژور گروههاي
حيطه در آموزشي

ــر تفادهاســ فر بهت
فراگ توانمندسازي

نماي تشويق كالب
___________

__ 
  1173: كد

و مديريت: حيطه
نقط تبيين: عنوان

ا آموزشي تاثيرات
بهجت: نويسندگان

طرح: ها كليدواژه
د آموزش  ،پزشكي

ت طرح: مقاله متن
د دماتخ كيفيت

عدالت برقراري و
يك به قريب و شده

دانش بيمارستانهاي
مقاطع در پزشكي
ب طرح اين اجراي
اي در. است داشته

وضـعيت بر سالمت
پز علــوم دانشــگاه
اس گرديده بررسي
گرديد انجام محتوا

كنندگان شركت با

 پزشكي

ــين ــا ن  ب
 اجـراي  ر

ــرين  متـ
 توجــه  د
 كشــور ت

_____

 ديدگاه 
 علوم

  ،يان

 طلوب،

 آن در كــه
 مهـارت  ب
 كسـب  ي

 كننـد  ـي
 بـا  كـالب

 هـاي  ش
 ايـن  در:ي

 سال دوم
 و زنـان  ي
 در كـه  ت

 10 و يار
 سشـنامه

 قـرار  ـران
 سشـنامه
 فراگيران
 اطالعـات

 مـورد  هـا
 آمـده  ت
 ترتيـب  

 ـــــــش
ــب ه  ترتي

 نشـان  ـه

پ علوم آموزش ري

ــاص همچن داد، ص
تـاثير نظرسـنجي 

ــردم ي كم داراي مـ
مــورد بررســي ج

ســالمت نظــام ــول

___________

از كالب ژورنال در
دانشگاه زنان و ي

رينو عباسعلي دكتر

مط وضعيت ليني،

كـ اســت فرآينــدي
كسـب بـه  عملـي 

نطقـيم هاي دالل
مـي آماده بيماران ن

ك ژورنـال  موزشـي
بخـش در اسـاتيد  و

بررسـي روش جان
نيمه در كه رزاني

هـاي بخـش  در ر
گرفـت قرار بررسي

دسـتي از نفر 27 و
پرس اطالعـات  وري
نظـر صـاحب  نظـر

پرس،شد تأييـد  و ي
آموزشي فعاليت ا
ا آوري جمـع  از د
ه عـات،داده اطال د

بدست نتايج:ها افته
به) اساتيد و ياران

ـــــــــــــــــــ
ــاتيد و ن ــه) اس ب
كـ نـد داد كـالب  ل

كشور همايش همين

ــه را  ــود ب اختص خ
در كننـدگان  كت 

ــاري و درد  گرفتـ
نتــايج اســت  يــد

تحــ طــرح نــدگان

____________

  ريس

د باليني آموزش ت
جراحي هاي بخش 

د  ،زاده مظلوم يده

با آموزش راگيران،
  زنان ،

ف بــاليني آمــوزش
كارهـاي  انجـام  ـا 
استد و تجربيات از
درمان انجام براي 

آم وضـعيت  ررسي
و فراگيـران  يـدگاه 

زنج پزشكي علوم ه
كارور و كارآموزان 
ماژور هاي بخش و

ب مورد را بودند دار
و كارآموز نفر 27 ز
آو جمع ابزار شد، 
ن مورد آن روايي ه
بررسـي مـورد  آن/. 

با رابطه در كه بود
بعـد،بود شـده  حـي 
ورود و هـا  داده دي 
يا. گرفتند قرار في
دستي،كارورزان،زان
بخـــــــــــ ودر

ــتياران،كارورزان دس
ژورنـال بـه  را يتاز

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ــانگين ــترين مي
شـرك نظـرات  به ه

ــاهش در ـرح كـ
امي. اســت  ـانگين
برگزاركنن و ــئولين
 . بگيرند

___________
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تدر هاي روش: طه
وضعيت بررسي: ن

در اساتيد و گيران
  زنجان كي

سعي دكتر: سندگان
   آربوني با

فر اساتيد، :ها دواژه
،جراحي كالب، ال
آ:مقدمــه: مقالــه ن

بـ تـدريج  به گيران
ا استفاده با و خته

را خود اساتيد از ه
بر مطالعه اين از ف

دي از مطلـوب  عيت
دانشگا زنان و حي
كليه توصيفي لعه

دو در 90-91صيلي
برخود آموزش حي
كارورز نفر 32 موع
شامل را اساتيد از

كه بود ساخته خود
/83 بـا  وپايايي ت
ب آيتم 4 حاوي كور

طراح كالب ژورنال
وكدبنـد آمـده  ت
توصيف تحليل و يه

كارآموز( زنان خش
و% 40،49%،51%،%

ــي ك،كارآموزان(ح
امي% 78،60%،36%

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بيشـ
توجه
ــ طـ
ميــ
مســ
قرار

___
__
:كد

حيط
عنوا
فراگي
پزشك
نويس
فريبا
كليد
ژورنا
مــتن
فراگي
پرداخ
شده
هدف
وضع
جراح
مطال
تحص
جراح
مجم
ا نفر
خ اي

گرفت
مذكو

ژ در
بدست
تجزي
دربخ
38%

جراح
8%،6
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Bo (ــاهش  وك
 اجتمـاعي  ت 
 توانبخشي وه
 هـر  بهبـود  ه

 سامانه به يب
 زنـدگي  ـاوت 

 است پزشك 
 نيـاز  كـه  ست
 نيل منظور ه

 آمـوزش  ـنل 
 مـي  ضـرورت 

 رشته چند ي
Interdiscip 

 مـدل  دو كـه  
ــا ــد ي  در. دارن
 طـور  به ها ته
 مدل در اما د

 و ارزيـابي  ـه 
 بسيار شواهد

 روي بهتر جاي
 درمـان  هاي 
 صـورت  بـه  ا 

 مسـتلزم  ـود 
 و متقابـل  رام
 يـك  هر. ست

 آن، در جـود 
 سـاير  از يري 

 اجـزاي  كه د
 مناسـب  سـيم 

 و همـاهنگي  
 عـدم . باشـد  

 ديگـران،  اي 
 در اعضا تالف

 هاينقشـ  بـه  
 ناكـافي،  يالت 
 سـوي  از شـار 

 كـار  شكست 
 اعتمـاد،  يگـر 

ody Structure 

مشـاركت افزايش و 
گرو در مختلف هاي

به خود به مربوط) 
آسي باعث ناتواني. 
متفـ هاي جنبه ي
يك يا فرد يك ي
اينجاس و نمايد هم
به بنابراين. يابد مي

پرسـ نيازمنـد  شـي 
ض توانبخشـي  اب ط

مدلهاي تيمي خشي
plinary((اي رشته

Trans باشند مي
ــوني ــي دني در كن
رشته از يك هر اي

پردازند مي جويان
بـ هـم  كنـار  در ي 

ش اساس بر كه رزند
نتا باعث اي رشته 
هزينه كاهش و م
هـا برنامـه  اجراي 
خـ ايـن  كه باشد ي

احتر و حمايت گر،
اس توانبخشي تيم ر

موج هـاي  ـدوديت 
يـادگي آمـاده  و ته 
شود مي مطرح ين

تقس دانـش،  مـاد، 
بيني، خوش و ي

مـي  اعضـا  از ـك 
نقشـها بـا  شـنايي 
اخت تيم، اهمگوني

نسبت تدافعي ت
تسـهي اعضـا،  مـه 
فش و حمايت مبود
گاها و مشكل جاد

دي سـوي  از. سـت 

and Body F

)Activity( ليتها
ه رشته كه است) 

)Paradigm( يني
نمايند مي كمك 
روي منفي تاثير و ي

توانمندي فراي اين
فراه را مددجو نياز 

م بيشتري نمود ي
توانبخش در وسيع 

مرتبط وسايل و الت
توانبخ در شايع يار

Multid  (ر بين و
)s disciplinary

توانبخشــ در ــتري
اعضا اي رشته چند
مدد مداخالت و ي

توانبخشـي تيم ضاي
ور مي مبادرت شي
بين مدل كه ست

تيم اعضاي بيشتر 
تيمي، كار يك ت

مي مددجو شكالت
يكديگ به نسبت يم
در نديگرا و خود 
محـ و خود رشته د

شـناخت را شخصـي 
همچني. باشد خشي

اعتم مـوثر  تيمـي  د
همكاري روحيه ثر،و
يـ هـر  سـوي  از ب

آ عدم تيم، در خود
نا نقشها، تضاد يا و
حالت دادن نشان ها،

هم نبـودن  دسترس
كم تيمي، كار در ك
ايج عوامل جمله ز
اس شده شناخته شي

ــدني Function(ب

فعال در محدوديت
)Participation(
بي جهان اساس بر

بخشها اين از يك
بدني مختلف هاي
ا و گردد مي افراد
مورد خدمات كه
تيمي توانبخشي به
درماني اهداف به

تسهيال نيز و ديده
بسي مدل سه. يابد
disciplinary(اي

((اي رشته ودرون
ــاربرد اول بيشــ ك

چ مدل توانبخشي
ارزيابي به جداگانه

اعض اي رشته بين
توانبخش مداخالت

اس شده داده نشان
رضايت مراجعين،

ملزمات از. شود مي
مش حول يكپارچه
تي اعضاي وفاداري
نقشهاي از آگاهي

بايد تيم اعضاي از
ش هاي محدوديت

توانبخ تيم اعضاي
عملكرد براي الزم

مو ارتباط وظايف،
مناسب كاري تعهد

خ نقش با آشنايي
و پوشاني هم گاها
ه رشته مرز و حد
د در تيم، در خود

اندك كاري تجربه
ا سازماني ساختار
توانبخش در تيمي

 پزشكي

 شـهر  ان
 از پـس  ن
 كليـه . ـد
 شـده  زي

 مصـاحبه
 هـر  ليـل
. بـود  گذار
 كـدها  س
 كـد . دند

 بـازبيني 
 تم 3 ليد
 از شده ج

 غيـر  مات
 " از دنـد
 حـق  بـا 
 زمان هم
 درمان طه

 هــاي تان
 در شـكي

 ادامـه  ـه
 مارسـتان

 بـر  طـرح
 طـرح  شي

 و مختلف
 توانـد  ي

_____

 در ي

 هـاي  دي
 افزايش ت

 بـين  دي
 افـراد  در

 كردهـاي

پ علوم آموزش ري

كودكـا و زايمـان 
دستياران در ها ده

شـ حاصـل  صـاحبه
سـاز پيـاده  مـتن 

م هـر .شد تاييد و ه
تحل نتـايج  و ديـد
گ تاثير بعدي هاي

سپس شد، گذاري د
شد ادغام يكديگر 
مـورد  خارجي ظر
تولي به منجر ها حبه
استخراج هاي تم ر
اقداما بار افزايش "

بود عبـارت  تياران
وظـايف  تناسـب 

توجه لزوم بر روه
حيط در سالمت م

بيمارســت نجاييكــه
پزش دانشـجويان  ش

كـ رسـد  مـي  ظـر
بيم محوريـت  بـا  ت

ط ايـن  تـاثيرات  ـه
آموزشي بسته تهيه
م هاي دانشگاه ات

مـي آنهـا،  موزشـي

___________

توانبخشي شجويان

  شي

توانمنـد افـزايش  
نهايت در و ناتواني
بنـد طبقـه  عريـف

I (درمـاني  هدف
كارك و ساختارها ه

كشور همايش همين

و زنـان  عمـومي،  
داد اشباع. گرديد ي

مصـ 4 از عـد ب رزان
.شـد  سـازي  يـاده 

بازگردانيده وندگان
گرد تحليل بعدي ه
ه مصاحبه مشي ط
كد پژوهشگر دو ط
با اصلي هاي تم ر

ناظ يك توسط شده
مصاحب محتواي يل
زير ترين شايع. يد
" از بود عبارت زان

دسـت هـاي  صاحبه
عـدم  " ،"موزشي

گر دو هر مجموع ر
نظام تحول طرح ت

آنج از: بحــث. شــتند
آموزش اصلي هاي 

نظ بـه  اسـت،  صصي
سـالمت نظام حول

بـ زمـان  هم توجه 
در كه است مسلم

نظرا نقطه داشتن 
آم شرايط در وجود

____________

  رسي

دانش به تيمي كار ش

    ري

توانبخش تيمي، كار
توانبخشـي  سـنل 
داراي افراد ماعي
تع اسـاس  بـر . ست
CF(ناتواني و مت

به مربوط آسيبهاي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دانشگاهي رستان
آوري جمع رعباس
كارور در و صاحبه
پي و ضبط ها حبه
شو مصاحبه به ددا
مصاحبه انجام از ش

خط تعيين در حبه
توسط ها مصاحبه ن
زير و ها تم ايجاد ي
ش حاصل هاي تم 

تحلي: نتايج. گرقت
گردي تم زير 6 و ي
كارورز مصاحبات ن

مص متن از و "زشي
آم هاي فرصت يش
در. "دستياري حمه
اتتبع به باليني يد

داش تاكيــد ــوزش
بستر از يكي زشي
تخص و عمومي طع

تح طرح آميز قيت
گرو در آموزشي ي

م. است باليني زش
نظر در سالمت ل

مو هاي تفاوت رك
 . گردد واقع د

___________

1176  

در ريزي برنامه: طه
آموزش اهميت: ن
  ن

قنبر سحر: سندگان
ك آموزش،: ها دواژه

پرس هـدف : مقالـه  ن
اجتم رواني و كردي
اس آنان زندگي يت
سال كاركرد، از لي
آ كاهش ناتواني ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بيمار
بندر

مص 5
مصاح
مجد
پيش
مصاح
متن
براي
و ها

قرارگ
اصلي
متن
آموز

افزايش
الزح
اساتي

آمــ و
آموز
مقاط
موفق
هاي
آموز

تحول
در با

مفيد
___

__
:كد

حيط
عنوا
ايران
نويس
كليد
متن
كارك
كيفي
الملل

داراي
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ــوزش ش  آمـــ
 معنـاداري  ت
 آمــوزش و ي

: گيـري  يجـه 
 بايد همتايان

 مداخلـه  يك 
 شخصـيت  ـر 

 و نباشد ازگار
 آموزش صرف

 سـوي  از. يـد 
 با يا و سازگار

________

 اجراي از 
 شبيه روش ه

 شهره  ،رمي

 شبيه روش 

 و اسـت  وادث 
 باليا ريزي مه
 بطـور  كه ژي
 START تم

 بررسي هدف
 تريـاژ  مـوزش 

 تجربـي  شبه 
 پزشـكي  يـت 

 1393-94 ي 
ST مشـاركت 

 غيـر  حوادث 
 دانشجويان ه

 توسـط  زشي
 كليــه: تــايج
 تمايل و بودند

 موضـوعات  ير 

8

ــه ــبت روش بـــ
تفاو. داشتند شتري

تلفيقــي آمــوزش ش
p=،  t=-2.96 .(نتي
ه آموزش نظير س

همتايان از گيري
اگـ است پزشكي م
سا هم با گروه هم 
ص باليني مربي به ت

نماي ايجـاد  لختال
ناس دانشجويان بيق
  . است از

____________

پزشكي فوريت ته
به START ستاني

جهر پيماي باديه 

به آموزش  ،ملياتي

حـو مـديريت  ـاي 
برنام در پزشكي ت
ترياژ هاي سيتم ز
سيست است گرفته 

ه با مطالعه اين. شد
آم عمليـاتي  روش

مطالعه اين: كار ش
فوري) نفـر  24( ني 

تحصـيلي اول سال
ART تريـاژ  زش 

با شده سازي بيه
به مجدد تمرين ت
آموز روش اين از ن

نت). p=0.78(شــد
ب راضي ترياژ ياتي

سـاي در آموزشـي  

) نســــ1±49/17
بيش ) نمرات0/16

ــا جويان روش دو ب
)،  =0.005 df=40

تدريس نوين هاي ش
ياد و آموزش چند

علوم دانشجويان ي
دانشجويان گيري

نسبت را كمتري ت
ا يادگيري روند در
تطب براي قبلي اي

نيا مورد تر ضعيف
___________

  تدريس ي

رشت دانشجويان ي
بيمارس پيش ترياژ

زهره  ،سعادتمند د

عم آموزش  ،جويان
STAR  

بنـ سـنگ  ترياژ،: ه
فوريت هاي كنسين
ا يكي. دارد هميت

قرار استفاده و ش
باش مي) سريع قال

ر جـراي ا از جويان
روش. است گرديده

كـاردا دانشـجويان 
نيمس در جهرم شكي

آمـو روزه يـك  تي 
شب محيط در عملي

فرصت و مشاركت ت
دانشجويان تمندي

ش ارزيــابي پايــا و
عملي آموزش ) از٪

هـاي  كارگـاه  ين 

ــداول 56/1(متـــ
5±45/1(تلفيقي

دانشــج نمــرات در
(شد ديده متداول

روش از استفاده در
هرچ داشت نظر رد

براي مؤثر آموزشي
يادگ هاي سبك يا
وقت دانشجويان يا

د تواند مي نمايند
ها استراتژي ديگر

ض يادگيري توانايي
___________

__ 
  1178: كد

هاي روش: حيطه
رضايتمندي: عنوان
ت آموزش يعمليات
  شده سازي

وحيد: نويسندگان
   جوادپور

دانشج: ها كليدواژه
RT  ، ترياژ  ،سازي

مقدمه: مقاله متن
تك به ترياژ آموزش

اه بسيار حوادث و
پذيرش مورد وسيع

انتق و آسان ترياژ(
دانشج رضايتمندي

START گ انجام
د كليـه  كـه  است

پزش علوم دانشگاه
عمليـات كارگاه در

ع آموزش. نمودند
قابليت با و مترقبه

رضايت. گرديد اجرا
و روا پرسشــنامه
٪100(دانشجويان

چنـي ايـن  داشتند

 پزشكي

 كافي، ربه
 بـه  تـيم،

 گذشته ت
 كليـه  در

 همچنـين
 مورد در

 ديــدترين
 و تيمـي 

 ايران در
 در و ست

 وانبخشي

_____

 درس ر
 وم

 وحيد  ،بر

 ش

 معاينـه  م
. اسـت  ده

 مـوثر  ري
 موضوع ن
 مقايسـه  

 در ـداول
 مطالعـه 

 پزشكي ت
 پزشـكي 

 بـه  يكـي
ــيلم از   ف

 شـجويان،
 بـا  فيقـي

 آمـوزش 
) مدرس ط
 آموزش ش

پ علوم آموزش ري

تجر و دانش نگي،
تـ اعضـاي  ساير به
مطالعات. است شده
اي رشـته  بـين  ي

ه. اسـت  بـوده  يـز
كافي آموزش روپا

جد امــا دارد جــود
كـار  در را سـيعي

اما. اند نموده وان
اس اي رشته چند ت
تو دانشجويان به ي

___________

د متداول و لفيقي
علو دانشگاه جويان

اكب اسالمي رسول 

آموزش  ،تلفيقي ش

انجـام مهـارت  دار
بـود پزشكي وزش

يـادگير بـه  ـتيابي
اين با مرتبط روس

هـدف  بـا  حاضر ش
متـ و تلفيقـي  زش
ايـن : هـا  روش. ت
فوريت دوم ترم ان
علـوم  دانشـگاه  ر

فيزي معاينه درس
ــان ــتفاده و تاي اس

دانشـ يـادگيري  ي
تلف آمـوزش  بـا  عـه
روش با تدريس ه

توسط معاينات حوه
روش با دانشجويان

كشور همايش همين

هنهما يافته، رشد 
تعهد احساس و ف
ش شناخته آن در 

رويكردهـاي ـوزش 
برانگي چـالش  كي 

ار كشورهاي همه ر
وج توانبخشــي ــاي

وس مشكالت شورها
عنو توانبخشي ويان

صورت به انبخشي
تيمي كار آموزش 
 . شود 

____________

  ريس

تل آموزش روش دو
دانشج يادگيري ان

،جهرمي پيماي ه

آموزش  ،دانشجويان 

پايـد و مؤثر دگيري
آمو برنامه اصلي ف

دسـ در هـا  چـالش 
در در فيزيكي ينه
پژوهش. است طرح

آمـوز روش دو در 
تاس گرديده انجام 

دانشجويا از نفر 15
د 1392-93 ـيلي 
در دانشجويان ليه
ــوزش( ـي همتا آم
ارزيـابي جهـت . نـد 

مطالعـ ايـن  جويان
كه) نفر 20(قبل ل

نح آموزش و نراني
د: ها يافته. گرديد 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

و يافته سازمان طه
وظايف مناسب يم
موفقيت عوامل ن
آمـو كه دهد مي ن
پزشـك علوم هاي ه
در كه شود مي رح

هــ رشــته از يــك
كش همين در لعات
دانشجو به آن زش
توا خدمات ارائه ده

اهميت به مطالعه
مي پرداخته يران

___________

1177  

تدر هاي روش: طه
د تأثير مقايسه: ن
ميزا بر فيزيكي نه
  جهرم كي

باديه زهره: سندگان
   ،دتمند

 ،يادگيري: ها دواژه
  اول

ياد: مقدمه: مقاله ن
اهداف جمله از يكي
چ برخـي  ميان ين
معاي انجام هاي رت

مط پزشكي موزش
دانشـجويان  گيري

فيزيكي معاينه س
5 روي بر تجربي 

تحصـي اول يمسال
كل. گرفت انجام رم
ــوزش ش ــ آم تلفيق

كردن شركت) زشي
دانشج ترم پايان ت
سال دانشجويان ت
سخن تدريس( اول

مقايسه بود شده 

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

رابطه
تقسي
عنوا
نشان
رشته
مطر
هــر
مطال
آموز
عمد
اين
اي در

___
__
:كد

حيط
عنوا
معاين
پزشك
نويس
سعاد
كليد
متدا
متن
فيزيك

اي در
مهار
آ در

يادگ
درس
شبه
ني در

جهر
روش
آموز

نمرات
نمرات
متدا
ارائه
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 نشـد  يافـت  ا
 تحصـيلي  ـته 
 يافته: گيري ه

 يك شجويان
 فـردي  بـين  ي 

 كرمانشـاه  كي 
 دانشـكده  يان 
 ســطح در اط
 در ويـژه  شـي 
 . گيرد قرار جه

________

 اجـرا ،طراحي 
 در حركـت  :ي

  

 الكترونيكــي 
 شــاهد قبــل 
 دانش زيرا .ت

 دانـش  فـزون 
 تكنولوژي يع

 از يكـي  سـت 
 از بعضـي  ش 

 يـك  كوئسـت 
 و دانـش  ـعه 
 كـه  تحقيق ن
 انجام رواني ي

. ديدنــد وزش
 دانشـجويان  

 ،مسـاله  وص 
ــي ــده عرف  ش

 جسـتجوي  و
 ويژگـي  از ي 
 يـادگيري  مي

 مـورد  نهايي
 جهت مستقل

آنها بين معنادراي 
رشـ بـا  دانشجويان

P= .(نتيجه و بحث
دانش تحصيلي رشته

ارتبـاطي هـاي  ت 
پزشـك علوم نشگاه

دانشـجوي هـاي  دي 
ارتبــا برقــراري ي

آموزش هـاي  دوره 
توج مورد بايد يان

____________

:يادگيري و وزش
تيمي يادگيري با ن

  سالمت ظام

كوئست وب ،مي
ــادگيري توســعه ي

ســال صــدها از ــه
است يافته شگرفي

اف روز گسترش با 
ريس تغييرات و ني

كوئس وب. باشـند  
آمـوزش در كـه  سـت 

ك وب. گيـرد  مي ر
توسـ در را گيـران 

اين در :كار روش. 
هاي بيماري واحد 
امــو كوئســت وب 
سـپس  و مطرح س
خصـو در تحقيـق  

ــر ـايتهاي مع معتب
و تـاپ  لـپ  و لـت 
گروهـي بحث سپس
تنظيم خود و بري

تن به محور مساله ي
م تي و زوجي تي ،

اختالف كه ،بود 3
د نمره نگينميا ن

0/01=( شد يافت

ر ،كه داد نشان ضر
مهـارت سـطح  بر ثر

دان پيراپزشكي كده
توانمنـد سـطح  ي 

هــا مهــارت مينــه
برگـزاري  لذا ،شت
دانشجو ارتباطي ح

___________

  كترونيك

امو در تكنولوژي ت
ان مقايسه و وست

نظ تحول طرح در 
   نزاد مصلي 

تنظيم خود ،اهبري
ــا امــروزه :دمــه ت ب
كــ يــادگيري و ش
تحوالت است وده
خود تطبيق به در
بالين محيط هاي ي

جامعه علمي هاي
اسـ آموزشـي  هـاي 

قرار استفاده مورد 
فراگ كه است محور

يدنما مي درگير د
داراي پرستاري ن
روش طريــق از ن
درس موضوع با ط

بـه  گروهي سپس
ــتجو و ــ در جس س

تبل ،موبايـل  از فاده 
س و درس كالس ر

خوراهب بر روش ير
تيمي روش با شجو
،توصيفي امار از. ت

11/64±114/32
)P=0/45 .(بين اما

ي معناداري ارتباط
حاض پژوهش هاي

مؤث مهم عوامل از
دانشك دانشجويان

طرفـي از. باشد مي
زم در پيراپزشــكي

داش قرار متوسطي
سطح بهبود جهت

___________
__ 
  1187: دك

الك آموزش: حيطه
مثبت نقش: عنوان

كو وب ارزشيابي و
پاسخگويي مسير

ليلي: نويسندگان
خودر: ها كليدواژه

ــه مــتن مقد: مقال
آمــوزش هــاي روش

بو اندكي تغييرات
قاد بايد آموختگان
پيچيدگي پزشكي،

نيازه بر آن تاثير و
ه تكنولـوژي  انواع

درسي موضوعات
م فراگير استراتژي

جديد معاني ايجاد
دانشجويان روي بر

دانشــجويان،گرفت
ارتبا در اي مساله

س و فردي قالب در
ــث ــي بح و گروه

اسـتف.ميپرداختند
در همزمان انالين
تاثي .بود روش اين
دانش نهايي نمره و

گرفت رقرا مقايسه

 پزشكي

 نظير ردي
 بـراي  زم
 تريـاژ  ـتر
 اذعـان  ن

 نقـايص 
: گيــري ه
 زمـان  ص

 بـه  وانـد
 و تئـوري

_____

 با رتبط
1393  

 ل

، 

 در كننده
 روابـط  در
 ارتبـاط  ي

 بيمـار  ان
 بـين  وابط
 هـاي  رت

 دانشـكده
 انجـام  1
 تعـداد  ي،
 گيـري  ـه
 از هـا  دهدا

 كـه  ـردي
. گرديـد  
 SPSS ي
 صـورت  س

 شـجويان
 در بـاطي

 نمـره  ين
 و112/78

پ علوم آموزش ري

موار با دانشجويان
الز آمـادگي  ايجاد

بيشـت يادگيري راي
دانشـجويان ٪ 94/
هـا  روش سـاير  ز

نتيجـه. گـردد  مـي
اختصـاص و مـوزش
تو مي واقعي حيط

ت دانـش  سـطح  ـا

___________

مر عوامل و فردي
سال در كرمانشاه

محمدرسول  ،يريان

،پيراپزشكي ،جويان

ك كمك رفتارهايي 
د اهـداف  بـه  يدن

برقـراري از هـدف 
درمـا يـا  و حمايت

رو در ها مهارت ن
مهـار بررسـي  دف
د دانشجويان در ن

393 سال در شاه
مقطعي -توصيفي

نمونـ روش با شكي
د آوري جمـع  راي

فـر بـين  ارتبـاطي 
اسـتفاده  ،بـود  ـد
آمـاري بسـته  از ده

والـيس كروسـكال
دانش را%) 64/3( ش
ارتب هاي مهارت ح
ميـانگي. بـود  1/74

ــب 2±13/38 رتيـ

كشور همايش همين

 ٪8/95. شود رار
دانشجو، باليني ي
بر انگيزه افزايش و

8 نهمچني. بودند
ا بيش آموزشي، ش
م مشــخص تريـاژ  

آم عملـي  و فعـال 
مح با مواجهه و ملي

ارتقـ به نهايت در و
   . نمايد ك

____________

  رسي

بين ارتباطي هاي
پيراپزشكي شكده

امي پيمان  ،اللوندي
   ياوري رسول  

دانشج ،ارتباطي ي

ارتباطي هاي هارت
رسي و ها نيازمندي

پزشـكي  علوم در 
ح اطالعات، آوري ع
اين ويژه جايگاه به 

هـد بـا  مطالعـه  ين
آن با مرتبط واملع 

كرمانش پزشكي لوم
پژوهش اين در: ها
پيراپزش دانشكده ن
بر. شدند مطالعه رد

هاي مهارت زمون
تاييـ مـورد  آن ايي 

استفاد با ها داده ل
ك و مستقل تي ي

پـژوهش واحـدهاي
سطح نمره ميانگين

113±12/31 عـه 
ــر و  ــه دختـ تر بـ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

تكر ها فوريت زشي
گيري تصميم به ك
و واقعي محيط در
ب موافق كامال و ق
روش اين با كه دند

عملكـرد  در شـجو
ف هاي روش گيري

عم تمرين براي تر
و رضايتمندي يش
كمك دانشجويان ي

___________

1180  

در ريزي برنامه: طه
ه مهارت ارزيابي: ن
دانش دانشجويان در
جال مازيار: دگانسن

،نعمتي علي ،يدنيا
هاي مهارت: ها دواژه
  انشاه

مها: مقدمه: مقاله ن
ن و عواطف بيان ت
.باشند مي افراد ن

جمع بيمار، به زش
توجه با لذا. باشد

اي ،درمان كادر و ر
و فردي بين طي

عل دانشگاه پزشكي
ه روش و مواد. يد
دانشجويان از نفر 1

وار اي خوشه دفي
آ استاندارد شنامه

پايـا و محتوايي ي
تحليل و تجزيه س
ها آزمون و 21 خه
و اكثر: ها يافته. ت
م. دادند تشكيل تر

مطالع مورد شجويان
ــجويان ــر شـ پسـ

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

آموز
كمك
 كار

موافق
نمود
دانش
بكارگ
بيشت

افزايش
عملي
___

__
:كد

حيط
عنوا
د آن

نويس
توحي
كليد
كرما
متن

جهت
ميان
آموز
مي

بيمار
ارتبا
پيراپ
گردي
196
تصاد
پرسش
روايي
سپس
نسخ

گرفت
دخت
دانش
دانش
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 سپس. شد ل
 سپس. شد ه
 بـه  شوك سي

 شرايط جويان
 ارجـرا  ايشـي 

 دانشجويان :ج
 خالقيـت  -9%
ــتفاده -  از اس
 گيــري بكــار 
% 90 مهـارت  

 واقعـي  حـيط 
 دانشـجو  كـه 

 چشـمگيري  ن 
 شـبيه  هـاي  

 باعـث  يتوانـد 
 محـيط  در ن 

 و واقعـي  يط

________

Quiz

 برگزاري ينان

 دتقي

 برگزاري  ،ن

ــت ظ  و ماهي
 تـرين  نجـالي 
 اجـرا  ـحيحي 

 را آموزشي ف
 هـاي  گـام  ي، 
 لحـاظ  به ت

 و اسـت  گيـر 
 يـك  عنـوان  
 برخوردها و ي

 افـراد،  صـيت 

تكميل عوارض و ده
داد حتوضي مدل ز

ديس دستگاه با كار
دانشج خود كه تند

نما صـورت  بـه  را 
نتايج. مينمود سازي

90 مسـاله  حـل  ي 
ــي يط -% 40 واقع

-% 40 اســترس 
و يادگيري قويت

مح سـازي  شـبيه  
كحـالتي  به نسبت

ميـزان از ميكـرد  
شـيوه  از سـتفاده 

مي واقعي شده زي
دانشـجويان ملكـرد 

محي در بيشتر وري
 . نمود د

____________

 z( سؤاالت صادفي

مياط ضريب زايش

محمد ،صالحي دي
   زاده محسني 

اطمينان ضريب  ،ت

ــيابي، ــه ش ــا ب لح
جنج و تـرين  دهـتر 
صـ نحـو  به كه تي

ضعف و قوت نقاط 
آموزشـي نظـام  در 

Chea (امتحانا در
فرا و عمـومي  سبتاً

بـه  تقلـب،  كـه  ت 
اجتماعي انوادگي،

شخص مـذهبي،  ات 

استفاد منع،ستفاده
ساز شبيه دستگاه 

ك تمرين با شجويان
پرداخت محيطي در
اسـترس  پـر  و ـي 
س شبيه را واقعي 

ارتقـاي در را شـيوه 
ــطراب ــي در ض مح

بــدون محــيط در 
تق و% 70 باليني ط

به توجه با مچنين
ن دانشجويان در اهب

كـار  سـازي  شـبيه 
اس :نهايي گيري جه
ساز شبيه محيط ر

عم بهبـود  و گيري 
و بهره جهت را ينه

خواهد فراهم گري
___________

  كترونيك

تص چيدمان افزار م
افز جهت در گامي 

هد ،سروري دهادي
سيدمصطفي  ،گرد
سؤاالت تصادفي مان

ــدف و ـابقه ارزش: ه
گسـ از خـود،  ـاص 

صورت در و است ي
آن، نتايج اساس ر
تحـول  ايجـاد  در 

ating( تقلب مسأله

نس موضوعي وامع،
اسـت اين از حاكي 

خا تربيت در ريشه
گرايشـا از و دارد ع

اس موارد،الكتريكي
با ها اريتمي انواع

دانش مرحله اين از
د سناريوها تمرين

طبيعـ محيط يك
محيط و ميكردند
ش ايـن  از استفاده

ــاهش -30% اض ك
قبلــي تجربيــات
محيط در تجربيات

هم. نمودند ذكر را
اشتب بروز احتمال

ش محـيط  در تنها
نتيج. بود برخوردار

در تمرين و سازي
يـادگ توان افزايش

زمين و شده لينيبا
گ اي حرفه ارتقاي

___________
__ 
  1193: كد

الك آموزش: حيطه
نرم طراحي: عنوان

Randomizer:(
  ها آزمون

محمد: نويسندگان
دشتگ علي ،صالحي
چيدم: ها كليدواژه
  آزمون

ــتن ــه م ــ: مقال س
خـ هاي پيچيدگي
آموزشي موضوعات

بر توان مي گردد،
و نمـود  مشخص
م. برداشت مثبتي
جو غالب در شيوع
ها پژوهش نتايج

ر آموزشي، مشكل
جوامع مناسبات و

 پزشكي

 خود كه
 خـود  و ي
 مسـاله  ي

 تالفاخـ 
 خــود و ي

 در يريتي
 از محـور

 نتايج به 
 در توانـد

. باشـد  ته
 بـا  توانـد

 نشجويان

_____

 درمان و
 زي

  سالمت

 هـاي  وش
 عنـوان  ـه

 از سـتفاده
 ادگيرنده

 يـا  هزينـه
 از سـتفاده

 اعتمـاد  ش
 حـدوديت

 بـا  هـا  ي
 تحقيـق 
 و ـخيص

 شـبيه  بـا
 در :كار ش

-10 ـداد
 مـورد  در

 بـا  و شـد
 شـوك  ع

پ علوم آموزش ري

داد نشان نتايج :ج
مـديريتي خود -ي
تيمـي روش در و ش

.بـود  داري معنـا 
مــديريتي خــود ص
مـدي خود كه اي ه

م مساله تيمي وش
توجه با :نهايي ري

ميت دانشـجو  يـري
داشـت بسـزايي  ثير

ميت نيـز  يـادگيري
دانش در يادگيري ي

___________

تشخيص در گيري
ساز شبيه با ريكي
س نظام تغيير و يي

  اريتمي ،جو

رو انـواع  از يكـي 
بـه مـيالدي  1900

اس. است گرفته رار
يا براي كه شوند ي

ه بـدون  خطر، ون
اس مزايـاي  از. نـد

افـزايش اضطراب،
مح و فشـارها  از ن

سـازي شبيه محيط
اين لذا. دارد صله
تشـ در گيـري  ميم

بـ الكتريكـي  شـوك
روش. شد برگزار ه
تعـ بـه  اينترن و ن
د عـروق  و قلب ص
ش داده توضيح وري
انـواع،الكتريكي ك

كشور همايش همين

نتايج شد گرفته ره
كنترلي خود(  ان ي
افـزايش كوست ب

و افـزايش  ظيمي
شــاخص دو ــانگين
بگونه. داشت وجود
رو در تنظيمي خود

گير نتيجه. رداربود
رگيد با محور ساله

تاثي دانشجو ظيمي
ي و امـوزش  امر در
راهبري بر موثري ش

____________

  بري

گي تصميم سرعت و
الكتر شوك بوسيله

پاسخگوي مسير در 
   ،نزاد لي

دانشج، عملكرد ،ي
هـا  سـازي  شـبيه 
0 هـاي  سـال  وايل

قر استفاده مورد ي
مي استفاده منظور
بدو يادگيري جارب
كنن فـراهم  را عـي 

كاهش به ميتوان 
كاستن نايي توا سب
م اما. كرد اشاره ي
فاص باليني واقعي ط
تصـم سـرعت  و ت 

ش بوسـيله  شـنده 
ازمايشگاه محيط ر

اكسترن دانشجويان
متخصص توسط تدا

تئو بصورت طرناك
شوك دستگاه مورد 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

بهر ها شاخص سه
هاي شاخص و بري

وب روش در ختگي
تنظ خود شاخص ور

ميــ بــين داري ــي
و گروه دو در يمي

خ و كوئست وب ش
برخور بيشتري دير
مس روشهاي از فاده

تنظ خود و دراهبري
د تكنولوژي از فاده
نقش دانشجو وريت

 . باشد ته

___________

1188  

رهبر و مديريت: طه
و دقت افزايش: ن

ب كشنده هاي مي
حركت: واقعي يط

مصل ليلي: سندگان
سازي شبيه: ها دواژه

ش :مقدمـه : مقالـه  ن
او از كه است زشي
آموزي كار براي ي
م بدين ها سازي ه
تج به دسترسي ن

واقع زنـدگي  يدگي
سازي شبيه هاي
كسب تسهيل و فس

باليني هاي محيط ي
حيطم با نزديكي ود

دقـت افـزايش  دف
كش هاي آريتمي ان
د واقعي محيط ي

د ،قلب بخش دوره
ابت .داشتند شركت

خط قلبي هاي مي
در تكميلي يحات

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مقايس
ارهبر
انگيخ
محو
معنــ
تنظي
روش
مقاد
استف
خود
استف
محو
داشت
___

__
:كد

حيط
عنوا
آريتم
محيط
نويس
كليد
متن
آموز

روشي
شبيه
امكان
پيچي
روشه

نف به
هاي
وجو

هد با
درما

سازي
د هر
12

اريتم
توضي



  
 

 

 237 از 141

 آزمـون  ـزاري 
 در تقلــب كل
 توجـه  بـا  ين

 سـخت  نـات 
 از استفاده ار،

 بـراي  ستفاده
 امكانـات  زي 
 گرفتن قرار و

________

  باليني شي

    ظهيري ه

 آموزشـي  يا 
 متينــي،آزاده 

 علـوم  شـگاه 
 نيـروي  ربيت

 انجـام  جهـت 
 برنامه اجراي 

 بـه .باشـند  ته 
 ذي ديـدگاه  
 دانش نظرات 

. بپردازيم ني
 نظـرات  ـاس 

 از التحصيلي 
 از هـا  داده ي

 مشــتمل نامه
 گروههـاي  در
 زياد، بسيار ت
 پرسشـنامه  ر 
 هـر  مـورد  در
 بـا  SPSS زار

 كلـي  رضايت 
 گـوش >)60

) 49(تمـــاعي
 جراحــــــي>

برگـ اعتبار و ينان
مشــك و داده زايش
همچني. دهد هش
امكا حداقل به گان
افزا نرم ي ساده ر
اس قابليت رايگان الً

سـا فعال با چنين
و سواالت هاي نك

____________

آموزش هاي گروه ت
آزاده  ،متيني حسن

  ،اينترن

هـا گـروه  ضـعيت 
حســن وي،دكتــر

دانش پزشـكي،  ـكده 
تر دانشگاه اصلي ت

ج دانشـگاهها .سـت 
و دوينت شكالت،

داشـت پيگير وشش
از موجود وضعيت

بررسي به تا شديم
بالين دوران در زش
براسـ 93 سـال  در
فارغ ودرشرف وره

گردآوري.شد انجام 
پرسشــن.گرفــت ت

د آمـوزش  ضـعيت 
صورت به نشجويان

نفـر17گرديدفقط 
د رضـايتمندي  ره
افز نرم به ورود از 
ميزان: ها يافته. د

(اطفـال >)70( ني
اجت پزشـــكي)50(
>)45(چشــــــم)

اطمي ضريب وانسته
افــز چشــمگيري ت
كا زيادي حد تا را
كنندگ استفاده زار،

بسيا يطمح. ستند
كامال صورت به و ه

همچ. دارد را آزمون
بان به اتصال هاي ت
 . باشد مي ا

___________

  نامه

وضعيت از ها نترن
ح ،هروي مومن وره
باليني، آموزش ت،
و از هـا  اينتـرن  ت

هرو مــومن صــوره
دانشـ آمـوزش  سعه
رسالت: وهدف ابقه

اس جامعه نياز مورد 
مش شناخت رزمينه

وكو تالش آنها الح
و بايد آموزش فيت
ش آن بر ما لذا.ردد

آموز وضعيت صوص
 توصيفي مطالعه 

دو پايان در كه يي
بودند كاشان شكي

صــورت پرسشــنامه
وض بـه  مربـوط  نـه 
دان رضايتمندي ن
تعيين كم بسيار و

نمر.ماكزيمم لذا ند
پس ها داده.شد ه

رديدگ بيان وصيفي
عفوني بترتيب زشي

(واورولـــوژي) 51(
)46( وداخلــــــي

تو افزار نرم اين از
صــورت بــه را هــا

ر امتحاني جلسات
افز نرم ساختار به

هس نيازمند افزاري
نموده راحت را آن

آ طراحان ي كليه
قابليت آن ي ويزه
دار را وب روي بر

___________
__ 
  1198: كد

برن ارزيابي: حيطه
اين رضايت: عنوان

منصو: نويسندگان
رضايت: ها كليدواژه

رضايت: مقاله متن
منص دكتــر بــاليني
توس دفتر ظهيري
سا كاشان پزشكي
متخصص انساني

د بايد رسالت اين
اصال درنهايت و ها

كيف ارتقاي منظور
گر مشخص نفعان

خص در آموختگان
ناي: بررسي روش

اينترنهاي از تن 26
پزش علوم دانشگاه
پ تكميــل طريــق

زمين در برسواالتي
ميزا. بود موزشيآ

و زياد،متوسط،كم
پركرد كامل را ها

محاسبه 85 گزينه
تو آمار از استفاده

آموز ي ها گروه از
(وبينـــي وحلـــق

و روانپزشــــــكي

 پزشكي

 عـرف  ن،
. پـذيرد  ي

 كه ثيري
 لحـاظ  ـه
 سـهل  ب

 اهميـت 
 مؤسسـه 
 مراقبـت،
 ساسـيت

 پـيش  را
 الزم ـوع،
 امـر  يـن

 منظـور  ه
 فرآينـد  ن

 سـؤاالت 
 نيـروي  و

 افـزار  ـرم
 آيتم مامي
 تـاريخ  ن،

 هـر  بـارم
 چندگزينه

 قابليـت  
 بـا  ـازگار

 نوشـتن 
 ـوندگان،

 افراد داد
 بـه  كنـد 
 بــه شــبيه

 يـدمان چ
 اجـراي : ا

 تحصـيلي
 اسـاتيد  ط

 كـه  فـت
 نظرات. ت
 طـرح  ن
 اسـت  ته

 را ها مون
 اسـتفاده 

پ علوم آموزش ري

امتحـان اهميـت  ن
مـي تـأثير  متحـان
تأث بر عالوه وزشي،
بـ همـواره  داشـت،

موجب امتحان، در ب
ئزحـا  شـد،  واهـد
يـك  در هـا  ظمي
م سـطح  ماننـد  ي
حس دادن نشان و ت
مداخالتي توان ي

موضـ بـودن  عـدي
اي در آنهـا  يندگان

بـه همچنين و وق
اين مجريان ها، ون

تصـادفي  يـدمان
هزينه و وقت رين

نـ ابتدا در: ها روش
Quiz Ra (تما كه

آزمـون نـام  جملـه
ب و سـواالت  بـه  ي
چ( سؤال نوع و تاد
با) كردني جور ط،
سـ كـه  گرديد حي
از بعد سپس. شد

شـ آزمـون  تعداد ن
تعد به افزار نرم يت
مـي  چيـدمان  في

ش اي شــونده مــون
چ ايـن  اي، گزينـه

هـا يافتـه . گيرد ي
ت سال دوم يمسال

توسـط متعـددي  
گر قـرار  اسـتفاده 

گرفت قرار آنها الي
ايـن بـا  ارتباط در ه
توانسـت افزار نرم ن

آزم اجراي طمينان
:گيري نتيجه. هد

كشور همايش همين

ميـزان جـنس،  ن، 
ام از مراقبـت  ـطح 

آمو مؤسسات در ه
د خواهـد  ها شيابي

تقلب به عادت كه 
خو نيز كار در قلب
نظ بي با جانبه همه
مـواردي در امـا  ت، 
اطالعات تبادل وع

مي ها، آزمون زاري
بع نـد چ لحـاظ  به

نما حداقل يا رايند
فو موارد به توجه ا

آزمو برگزاري ينان
چي افـزار  نـرم  حـي 

Q(، كمتر صرف با
ر و مواد. آيند نايل
andomizer( الت

ج از آزمون طراحي
پاسـخگويي زمـان  
است پيام دهنده، خ

غلط و صحيح كوتاه،
طراح شده، نجانده

با مي ويندوز عامل
كردن وارد و افزار 
نهاي در. شود مي ي
تصـادف صـورت  به

آزم دو هــيچ االت
گ چند سؤاالت در 

مي انجام نيز ها ينه
ني از افزار نرم اين 
هـاي آزمون در و 

مورد قاين مامايي
باال رضايت و خوب

كه مراقبي شناسان
اين از استفاده كه د
اط ضريب و اعتبار 
ده كاهش را تقلب 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

سـن اخالقـي،  الت
سـ و شيآموز سسه
مسأله اين به ختن
ارزش كيفيت هبود
موضوع اين از ني
تق و زندگي در ري
ه مقابله هرچند. ت

نيسـت مقـدور  زشي
وقو امكان از گيري
برگز اعتبار به سسه

ب ضرورتاً كه كرد ي
فر صاحبان همه ت

با لذا. نمايند ركت
اطمي و كيفيت اي
طراح با تا شدند ن

Quiz Randomiz

نا فوق هدف به ني
سؤاال تصادفي دمان

ط جهت نياز مورد ي
مدت آزمون، زاري
پاسخ مشخصات ل،

ك پاسخ تشريحي،
گن آن در متن يش
ع هاي سيستم مي
نرم در آزمون الت

گيري گزارش به م
ب را سؤاالت شده، 

ســؤ ترتيــب يكــه
حتي و نبوده ديگر
گزين داخل در دفي
از استفاده و طرح

گرديد شروع 92-
م و پرستاري شكده

خ بسيار استقبال د
كارش و اساتيد ي ه
بود آن از حاكي د

چشمگيري صورت
معضل و داده يش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

تمايال
مؤس

پرداخ
به در

نگران
انگار
است
آموز
پيشگ
مؤس
بيني
است
مشار
ارتقا
آن بر
)zer

انسان
چيد
هاي
برگز
سؤال
اي،
ويراي
تمام
سؤاال
اقدام
وارد
طور
همد
تصاد
اين
93-
دانش
مورد
كليه
بودند

ص به
افزايش
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 بـراي  جويان 
 و راهنمـايي  

 را مهمـي  ش
 بـدون . باشـد 
 دانشـجو  ـس 
 به باتوجه. شد

 پشـتيباني  و  
 فعاليـت  روع

 ايـن  اجراي ز
 هـاي  عاليـت 

 دانشـجويان  
 اسـاتيد  بـه  ع 

 تحصـيلي  ت
 اسـاتيد  سـط 

 اساتيد نقش 
 امور ان زمي ي،

 مـورد  يكسان
 دانشــجويان ي

 قـرار  مقايسه
 انتشـار ( شـي 

 بـا  مقايسـه  ر
 انـد  نبـوده  ور 
 دانشـجويان  ت

 را تـوجهي  ل 
 از و داشتند 
 در شـركت  ن 
 تحــت كــه ي
 قابـل  بطـور  د 

 مشاور ساتيد
 اهميـت  قابل 

 جهـت  گاهها 
 پژوهشي-مي
 امـور  بـه  يان
 آمــوزش و ان

 ديـد  بـا  ـاني 
 تحصـيلي  ت 

 اسـتاد  نقـش 
 فراينـد  ايـن  

دانشـج و باشـند  ي 
دريافـت  بـه  نيـاز  

نقش دانشگاهها لمي
ب مـي . ميكننـد  ي
نفـ بـه  اعتمـاد  بته

ميباش مشاور ستاد
راهنمـايي ـدايت، 

شر انگيزه ژوهشي،
از هدف بنابراين. د

فع ميـزان  بـر  شـاور 
:اجـراء  روش. شـد 
مقطـع ،ورود سال

وضعيت شناخت و م
توس پژوهشـي  يـت 
بررسي راستاي در

پژوهشي هاي ليت
ي دروس آرايش با 

پژوهشــي يتهــاي
م و آماري تحليل و

پژوهش فعاليت زان
در داشـتند  مشاور 

مشـاو اساتيد ستي
شركت ميزان كه د

قابـل اختالف رسي
مشاور استاد كه ي
ميـزان ميگرفتنـد   

دانشــجوياني بــه ت
بودنـد نگرفتـه  رار
اس نقش بنابراين: ج

كامال پزشكي يان
دانشـگ در مشـاور  د 

علم ارتقاي راستاي
دانشجوي كردن ند
درمــا بهداشــت ت

درمـ خدمات فيت
پيشـرفت در مهمي 
 بـاالي  اهميـت  ل

استمرار نشجويان

نمـي مجزا مهم ين
تحقيق وو علم ي
عل هيئت اعضاي. د

بازي دانشجويان ور
الب و تحقيق و يري

ا با دانشجو رتباط
هـ در مشـاور  ستاد

پژ اهداف به ستيابي
باشد مي موثر سيار

مشـ اسـاتيد  نقـش 
ميباش پزشـكي  يان

س جنسيت، تفكيك
مداوم ارزيابي و دند
فعالي زمينه در يان
د فرآيند اين در. ت

افعالي هدفمند دايت
پزشكي رشته يان
فعالي ميــزان و نــد
و تجزيه مورد و ي
ميز كه داد نشان ج
تاداس كه پزشكي 

سرپرس تحت كه ي
داد نشان همچنان

برر مورد گروه دو ر
دانشجوياني در يكه

كمـك آنـان  ستي
نســبت آنهــا اخلــي

قر راهنما اساتيد و 
استنتاج. دادند شان

دانشجوي پژوهشي 
اسـاتيد حضـور . د 
ر در دانشجويان ي

من عالقه و ژوهشي
وزارت سياســتهاي 
يفك افزايش باعث ،
بسيار تغييرات و 
دليل به و مينمايد 

دا پژوهشي- علمي

ا از نيز دانشگاهها
هاي قله به رسيدن

باشند مي اورهمش
مشا استاد بعنوان
يادگير انگيزه شك
ا برقراري از ناشي
اس مسئوليت اينكه

دس در دانشجويان
بس تحقيقاتي هاي

ن بررسـي  مطالعه،
دانشجوي پژوهشي

ت به پزشكي رشته
شد معرفي مشاور

دانشجوي هدايت و
گرفت انجام مشاور
هد روي بر مشاور

دانشجوي پژوهشي
قرارگرفتن بررســي
آوري جمع پزشكي
نتايج نتايج. گرفت
دانشجويان مقاله

پزشكي دانشجويان
ه نتايج. بود بيشتر

در نيز همايش در
بطوري دادند نشان

سرپرس و راهنمايي
دا هــاي همــايش
مشاور سرپرستي

نش افزايش توجهي
فعاليت ميزان در
باشـد مـي  توجه و

راهنمايي و هدايت
پژ مشكالت رفع و

از كــه پژوهشــي
باشد، مي پزشكي
شده ش پژوهشي

ايجاد دانشجويان
ع ارتقاء در مشاور

 پزشكي

 ــــرجري
 ضايتر ن
 زنـان  ـب
 وحلـق  ش

) 29(وژي
 ي ها روه
 وزنـان  ي
 كلـي  يت
ــوني ب  عف

ــق  وحلــ
) 54(اعي

 يترضـا 
ــوني ب  عف

 حلــــــق
 >)53(ي
 جراحــي>
 :گيـري  ه
 گروههـا  

 اين زشي
 آموزشي

 مـي  فيـد

_____

 ي

 مقاله،

 آموزشي
 و ديگـر  

 و شـاوره
 اسـت  ب
 طرفـي  ز
 زنــدگي ي
 مسـأله  ن
 شـك  ن

پ علوم آموزش ري

نروســ)38(ـــــان
ميزان..بود)14( ژي
بترتيـب آموزشـي  ي

،گـوش)53(شـكي
ونورولو) 34( خلي
گر صبحگاهي رش

وجراحي داخلي>)5
رضـاي ميزان.بود) 3

ــي ــب موزش بترتي
ــوش>)63( و گــ
اجتمـا پزشـكي  و
ميـزان .بـود ) 24(

ــجو ــب دانش بترتي
وح گــــــوش>)64
اجتمـاعي پزشكي>
>)35(پوســت>)4

ونتيجـه بحث. بود
سـاير  از واطفـال 

آموز هاي روش از
هاي سايرگروه ن
مف بـاليني  دوران 

___________

پژوهشي هاي ليت

م دانشجويان، شي،

هاي سيستم كلي
نسـل بـه  نسـل  ك
مش ميـان  اين در ت
مطلـوب تغييـرات  د
ا. دارد عهـده  بـه  

كيفــي ارتقــاء ــت
ايـن بـه  توجه و ي
بـدون. باشـد  مـي  ا

كشور همايش همين

زنـ).39( وپـــــدي
راديولوژ>)15(شي

ي هـا  گـروه  مانگاه
روانپزش>)57( فوني

داخ) 38(جراحي) 4
درگزار آموزش از ي
58(اطفال>)68(ي
31(نورولوژي و ،)4

ــروه در ــاي گ آم ه
ــي ــال حــ اطفــ

روانپزشـكي  >)5
(راديولوژي) 33( ي

ــورد ـرز ــا برخ د ب
4( واطفــــــال ي
>)54( چشم >)5

ــوژي و ن 41(نورول
ب) 21(راديولوژي>
عفوني درگروه ش

واستفاده گروهها 
بين در رقابت نگيزه

آموزش كيفيت قاء

____________

  رسي

فعال ميزان بر شاور
  پزشكي لوم

    مرقنديان

پژوهش فعاليت شاور،
  ي

ك هدف مسئله يان
يك از انسانها العات

است بشر درافراد ب
ايجـاد بـه  كمك ن

هـا  پيشـرفت  يـن 
جهــ صــحيح، و ق
ريزي برنامه اين ابر
دارا را بسـزايي  ت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ارتو>)42(ســـــت
بيهوش>)24(ولوژي

درم در آموزش از 
عف>)60(اطفال>)
44( چشم) 51(ي

كلي رضايت ميزان
عفوني بترتيب زشي

49(روانپزشكي>)5
ــوه ــيابي ح د ارزش

ــان>)7 وجراح زنــ
6(داخلي>)59(ي
نورولوژي>)50( م
ــالق از ي ــ اخ وط
روانپزشــــــكي>)7

6(داخلي>)57(ي
ــي ــان >)48( ل زن

>) 23(بيهوشي>)

آموزش از رضايت ن
اين تشويق. بود ر
ان ايجاد جهت ها ه

ارتقا و بهبود نظور
 . د

___________

1200  

در ريزي برنامه: طه
مش اساتيد نقش: ن

عل دانشگاه شجويان
سم سعيد: سندگان

مش اسانيد: ها دواژه
پزشكي علوم يش،

بي و مقدمه: مقاله ن
اطال و معلومات ل
مطلوب پيشرفت د

آن هدف كه نمايي
اي درتحقق مهم ي

دقيــق مشــاوره ـين
بنا. است ارضروري

اهميت دانشجويان ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

وپوس
ونور
كلي

)66(
وبيني

م.بود
آموز

)52
نح از
)71

وبيني
چشم
ــي كل

)74
وبيني
داخل

)25
ميزان
باالتر
گروه

من به
باشد
___

__
:كد

حيط
عنوا
دانش
نويس
كليد
هماي
متن

تبادل
ايجاد
راهنم
نقشي
همــ
بسيا
براي
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 12 سشـنامه 
 بـود  شـده  ـه 
 بـا  مشـاوره  ـا 

 مطالعـه  يـك 
 هـا  رسشـنامه 

 پـس  و شد ع
. شـد  آوري ع 

 حـول  در ـدتاً 
 نگـرش  وژي، 
 پزشـكي  ينده

 اسـتفاده  و ـا 
 كـالس  ـزاري 

 شـيوه  و بود 
( نمـره  خـالفم 

 و) 4( نمـره   
 هميشـه  كـه 

 و مثبت نظر 
 و منفـي  ظـر 

 قـرار  نظـر  رد 
 شـد  خواسـته 

 دهنـد  نمـره  
 نتـايج  و فاده

 و ميـانگين  ج 
 كـل  در بتـي 

________

  ري

Keywords:

Anatomy c

Backgroun
education 
competenc
care. Nursi
to develop 
student to 

well. Basic
scientific 

پر يـك  توسـط  س،
تهيـه درس مدرس

بـ پرسشـنامه  يـي 
ي در پرسشنامه يي
پر تـرم،  پايـان  در
توزيع پرستاري ان

جمـع هـا  سشـنامه 
عمـ كـه  گرديـد  ي 
فيزيولـو درس بـه  

آي براي ضروري س
آنهـ گيري ياد دن

برگـ شـرايط  جنين
اي درجه پنج رت
مخ كـامالً : دبو رت

مـوافقم ،)3( مـره 
بطوريك. ميشد شته
دهنده نشان زينه

نظ دهنـده  نشـان  3
مـور سـوال  آن ـه 
خ دانشـجويان  از ه

10 تـا  0 از درس
استفSPSS افزار م

نتـايج رديـد گ ارائه
مثبت نظـر  دهنـده   

 باليني يزيولوژي
____________

پرستار دانشجويان
 

 Nursing educa

course . 
nd and Aim: 

is to ensu
ies and to enh
ing education 
program outc
practice as a 

c sciences are 
underpinning 

درس ايـن  ارائـه  ره 
م توسط كه ساخته

رواي نظرسـنجي  از 
پاياي و فيزيولوژي 

.گرفـت  قـرار  ييد
دانشجويا تمام ين
پرس تماميĤنهـا،  يل
طرراحـي طوري ه

دانشجويان مندي
درس يك عنوان به 

كر عميق و و ستاد
همج و مدت والني
ليكر مقياس شنامه،
صور اين به سواالت

نم ندارم نظري ،)2
داش منظور را). 5( ه

گز هر براي 3 از تر
3 از كمتـر  يـانگين 

بـ نسـبت  شـجويان 
پرسشنامه پاياني ش
د ايـن  ارائـه  از را د 

نرم از ها داده حليل
ا معيار انحراف و ن
نشـان پرسشنامه 
في درس ارائه به ت

___________

  درسي ي

د براي آناتومي س
  وارطانوسيان ن

ation,  Basic sc

The purpose
ure professio

hance the quali
programs are n
omes that wou
health care pr

important top
for nursing 

دربـار دانشجويان
س پژوهشگر سؤالي
قبل گرفت انجام

و آموزشي اساتيد
تأي و ارزيابي مورد

بي كالس درانتهاي
تكمي و شدن پر از

پرسشنامه سؤاالت
م عالقه محورهاي

درس اين به آنها
اس تدريس نحوه و

طو براي يادگيري
پرسش مقياس. بود

س براي دهي نمره
(نمره مخالفم ،)1

نمره موافقم كامالً
باالت نمره ميانگين
ميـ و بـودن  راضي

دانش بودن راضينا
بخش در. ميگرفت
خـود كلي رضايت
تح و تجزيه جهت

ميانگين صورت به
كل معيار انحراف

نسبت ،دانشجويان
___________

__ 
  1206: كد

ريزي برنامه: حيطه
در اهميت: عنوان

اكلينژ: نويسندگان
iences,  

e of nursing 
onal clinical 
ity of nursing 
now expected 
uld enable the 
rofessional,  as 

pics providing 
care. While, 

 پزشكي

_____

 رائه
 هاي

 بـويژه  و
 كـه  ست
 علـوم  س

 بـه  يـادي
 اوليـه  ول

 بنـابراين 
 پزشـكي 

 پـر  شـكي
 ات نظـر 

 بـاليني  ي
 شـجويان

 درس اي
 يـك  عـه
 -91 اول
. شد نجام
 بـراي  كـه

 و گرديـد
 هــر ــداي
 بيـان  صـر

 مي شروع
 مطالب تر

Ca  و هـا 
 تجربـه  ه

 لـب مطا
 شـايع  م

 بررسـي 
 پزشـكاني

 در و دنــد
 نظـرات 

پ علوم آموزش ري

___________

ار با درارتباط تاري
ها فعاليت با آن ط

  پايه پرستاري،

پزشـكي  پايـه  لوم
ا شده شناخته هم
دروس يـادگيري  ن
زيـ كمـك  ديگـر  ف

اصو و مفاهيم فهم
.كند مي آينده در

فيزيولـوژي  بويژه
پزش علـوم  ـجويان

بررسـي  مطالعه، ن
ژيفيزيولـو  درس ه

دانش ات نظر ررسي
بجـا بـاليني  ـوژي

مطالع ايـن : اجـراء 
ا نيمسال در كه ت
ان پزشكي علوم گاه

ك اسـت  پايـه  علوم
گ ارائـه  بـاليني  ي
ابتــ در كـه  بــود ل

مختصـ بطـور  ـردد
ش انساني يزيولوژي

بيشت تفهيم از پس
ase و بـاليني  هـا  

بـه توجـه  بـا . شـد
ميـان  از كـه  بـود

هم كه شدند تخاب
و مـرور  را يولوژي

پز راهنمـايي  و ربه
po  بود فيزيولـوژي
.شـد  اسـتفاده  يـز

كشور همايش همين

 . سد

____________

  ريس

پرست دانشجويان ت
ارتباط و باليني وش

   مرقنديان

پ بالين، فيزيولوژي،
علو روسد بين باط
مه يك بالين و كي

بـودن كوتاه و القگي
طرف از همجنين و
در تردانشجويان 

د ها بيماري رمان
ب پايه علوم دروس 

دانشـ كـاري  ينده
اين اجراي از هدف
ارائـه خصـوص  در
بر مطالعه، اين اي

فيزيولـ درس ارائه 
روش. ميباشـد  ـه 

است اصيل ژوهشي
دانشگ مامايي-اري
ع درس يك – ني
فيزيولـوژ درس ك

شــكل بـدين  ــالس
گـ ارائـه  اسـت  رار 

فيز مفاهيم مرور با 
پس و مطالب آن رائه

مطالـب بـه  ردي،
ش مـي  پرداختـه  ط 
ب ايـن  بـر  سـعي  ، 
انت هايي بيماري و 

فيزي اصول آن لب
تجر از ها اين بر وه

Ph. ويــا ost-doc

ني بودند ركا به ول

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

رس مي نظر به وري
___________

1205  

تدر هاي روش: طه
ات نظر بررسي: ن
رو به فيزيولوژي س
  ني

سم سعيد: سندگان
ف تدريس،: ها دواژه

ارتب:مقدمه: مقاله ن
پزشك فيزيولوژي س
عال بي از طرف ك

و كرده جلوگيري
دقيق و بهتر گيري

د و شخيصت و ني
اين واضح شمندي

وآ باليني تشخيص
ه بنابراين. است ح

د پرستاري شجويان
اجرا از هدف لذا. ت

خصوص در تاري
پايـه فيزيولوژي ري
وپژ تحقيقياتي لعه
پرستا دانشكده در
انساني فيزيولوژي س
يك صورت به بار ن
كــ در تــدريس وه

قـر كـه  سه،مطالبي
مطالب اين رديد،

ار حين ادامه در و
كاربر ديد با يولوژي

مـرتبط بـاليني  لب
هـا دوره در هشگر
ها، Case نهادي

قا در بتوان هم و 
عالو. گيرد انجام ل

D مـدرك  داراي

مشغو فيزيولوژي ه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ضرو
___

__
:كد

حيط
عنوا

درس
باليني
نويس
كليد
متن
درس

يك از
پايه
يادگ

باليني
ارزش
تش در

واضح
دانش
است
پرست
تئور
مطال
90

درس
اولين
شـيو
جلس
ميگر
شد

فيزيو
مطال
پژوه
پيشن
بوده
كامل
كـه 
گروه
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 اعضـاي  ـامي 
 علـوم  شـگاه 

 در گيـري  ـه 
 تمـام  صـورت 

ــد30   از درص
 بـا  اطالعـات  
 تحليل مورد 

 75/5 بـا  شـي 
 درصــد73/6 

 نسـبتا ( صـد 
 نيروهـاي  ،)ب 

 بـا  زمايشـگاه 
 نسـبتا ( صـد 
) مطلوب سبتا

 نتيجـه . بـود  
 مـورد  زشـي 
 اتكـا  با يشود
 هيئـت  عضاي

 خـدمات  يـت 

________

 ان تاثير 
  ان

 فت

 ان تاثير و كار
 حركـت  :يان 

 ايـن  از يكـي  
 بـه  كـه . ست

 بين حمايت 
 روش اين در 
 نيز خودشان 

 حقيقــت در. 
 و آموزنـد  ـي 

 مطالعـه  اين 

تمـ پـژوهش  ايـن 
دانش اي هسـته  كي 
نمونـ ي شـيوه . ود
ص بـه  دسـترس  در

ــي ــداقل و علم ح
هـا،  داده آوري ع 
MATLAB و 1

آموزش كيفيـت  ي، 
بــا دانشــجويان ي

درص 67/7 بـا  لمـي 
مطلـوب وضـعيت (
آز واحـد  ،)مطلوب 

درص 64 با كامپيوتر
نس( درصد 67/4 با

)نامطلوب وضعيت
آمو روههـاي گ مـه 
مي پيشنهاد. است ه
اع انگيزش تقويت 

كيفي بهبـود  بـراي 
 . گيرد قرار ويت

____________

و همكار به زديك
دانشجويا عملكردي

پيشر ، عملكرد ،ر

همك به نزديك ش
دانشـجو عملكردي

:مقدمـه  سالمت م
اس نزديك همتايان 

و فعال كمك ريق
.شود مي تعريف 

و بگيرند ياد مايند
گيرنــد مــي يــاد د

مـ يكديگر از ايند،
هدف .گيرند مي 

در آمـاري  ي معه
پزشـك و اديولـوژي 

بو 1393 سال در 
 گيـري نمونـه  ـوع 

ــاي ــت عض ع-هيئ
جمـع از بعـد .بـود   

8نسخه SPSS زار
ارزيـابي اين در: ها 
ارزيــابي ،)مطلــوب 
عل هيأت ارزيابي ،)

( درصـد  78 با روه
نسبتا( درصد 6/4
ك واحد ،)مطلوب تا

ب پزشكي تجهيزات
و( درصد50/5 با ي
برنام در پژوهش ه
گرفته قرار توجه د

و دانشجويان لقوه
ب كـاربردي  هشهاي

اولو در دانشگاه شي
___________

  درسي ي

نز اموزش برنامه ك
ع و تحصيلي رفت

   ،نزاد مصلي 

همكا به نزديك ش
  ي

اموزش برنامه يك ي
عم و تحصيلي رفت
نظام در بيشتر يي

طريق از اموزش 
طر از مهارت و ش
مختلف سطوح در

نم مي كمك ديگر
خــود دســتان يــر
نما مي مشاركت ه
عهده بر را خود ي

جام. گرفت صورت
را گـروه  با مرتبط
كرمانشاه پزشكي

نـ از پژوهش، اين
ــماري ــراي ش اع ب

گـروه دانشجويان
افز منر از استفاده

يافته. گرفت قرار
وضــعيت( درصــد

)مطلوب وضعيت(
گر مدير ،)مطلوب

66 با ديگر انيانس
نسبت( درصد65/7

ت كارگاه ،)مطلوب
دزيمتري كارگاه و

مؤلفه نقش: گيري
مورد كمتر مطالعه

بال توانمنديهاي به
پژوه انجام علمي،

پژوهشي و آموزشي
___________

__ 
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ريزي برنامه: حيطه
يك طراحي: عنوان

پيشر هاي برمولفه
ليلي: نويسندگان

اموزش: ها كليدواژه
يادگيري ،تحصيلي

طراحي: مقاله متن
پيشر هاي برمولفه

پاسخگوي سمت به
يادگيري ها روش

دانش توسعه صورت
د و رشته هم افراد

يكد به دانشجويان
ز بــه آمــوزش بــا

فعاالنه دانشجويان
يادگيري مسئوليت

 پزشكي
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 برنامه ارزيابي: طه
دروني ارزيابي: ن

د پيراپزشكي شكده
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در ارزيابي: ها دواژه
  آموزشي لت

هد و زمينه: مقاله ن
تحقق ميزان ررسي

پژوهش. نمايد مي ك
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 دانشگاه تاري
 سـاير  بـه  بت 
 بر را خود ري

 اخالقـي  هـاي 
 مدرسـين  ـر 
 و پرسـتاري  ن

 از يكـي  رتبط 
 در ايـن . ـود 

 مهـارت  يـابي 
 آن بر موثر ل
 دانشــجويان ي

 پزشـكي  لـوم 
 ايـن  از ـدف 

 دوره موزشــي
 استدالل ارت
 تحليلـي  يفي

. است گرفته 
 سـناريوهايي 

 شايع اخالقي
. گرديدنـد  ـه 

 كـه  شـد  حي
 بررسـي  مورد
 و صــفر ــنامه

 به سوم ترم ن
 بـر  حضـور  ه

 مقطع شجوي
 52 داشـتند  

 داده. گرفتنـد 
: هـا  يافتـه . د 

14,75  +2,4 
 دختـران  در 

 اخالقي تدالل
 يكـديگر  بـا  ي

 اسـتدالل  بي 
ــياخال دالل  ق
 كه مهارت ن

 ميـانگين  كـه 
 تغييـري  والي 

پرست دانشجويان ي
نسـبت پرستاران: مه

كار شيفت از تري
ه چـالش  بـا  ـدام 

نظـ نقطـه  از لـذا . 
دانشجويان خالقي

مـر هـاي  چـالش  
شـ مي محسوب ي
ارزي خصـوص  در د

عوامل تعيين و شته
اخالقــي ســتدالل

عل اهدانشـگ  در لي 
هـ. اسـت  گرفته ار
آم برنامــه فعلــي ي
مها بر آن تاثير و ي

توصي مطالعه اين: 
انجام 94-1393 ي
س و پرسشـنامه  از ن
ا چالش چهار با ن

Kohlberg مواجـ
طراح پژوهشگران 

م نهايي هاي نسخه
پرسشــ در كســب 

دانشجويان بر تمل
تجربه و كارورزي س
دانش نفر 150بين ز

را مطالعه در ركت
گ قـرار  رسشـگري 

گرديـد آنـاليز  17 
5 دانشـجويان  قي

اخالقي استدالل ت
است. نداشت دار عنا

پرستاري دوره هارم
ارزيـا ضمن طالعه

ــنامه ــتد پرسش اس
اين ارزيابي ابزار واع

آنجاييك از. اسـت  ه 
متـو سـال  دو در ن

اخالقي استدالل ي
مقدم 1393 مزگان

بيشت زمان مدت ي
مـ طور به و ذرانند

.هسـتند  روبرو رفه
اخ استدالل مهارت 
بـا  تعامل جهت ن
پرستاري آموزش مه

موجود هاي وهش
رش اين دانشجويان

اس پــژوهش ايــن ر
تحصـيل مختلف ي

قر مقايسه مورد و 
محتــواي تكــافوي

اي حرفه اخالق طه
:كار روش. است ن
حصيليت سال در 

دانشجويان خالقي
دانشجويان ها آن ر

g مـدل  اسـاس  بـر 

توسط آن هاي مه
ن طراحي در نيز ها

قابــل نمــره داقل
مشت پژوهش جامعه
درس حداقل راندن

از. شد گرفته نظر 
شر شرايط كه شته
پر مورد ساده دفي

نسـخه  SPSS زار
اخالق استدالل رت

مهارت نمره نگين
مع تفاوت دانشجو 

چه و سوم هاي ل
مط اين: بحث. شت
ــتاري، ويان پ پرس

انو از يكي عنوان ه
نمـوده معرفي،ـده 

دانشجويان خالقي

ارزيابي: مقاله متن
هرمز پزشكي علوم
پزشكي علوم حرف
گذ مي بيمار بالين

حر اين در موجود
تقويت پرستاري،

ايشان سازي آماده
برنام اصلي اهداف
پژو كه است حالي

د اخالقي استدالل
در. نيســت كــافي

هاي سال پرستاري
بررسي هرمزگان
ت تعيــين مطالعــه
حيط در پرستاري
دانشجويان اخالقي

مقطعي صورت به
اخ استدالل مهارت
د كه شد استفاده
ب پرسـتاري  حرفه

پرسنام و سناريوها
آنه اياييپ و روايي
حــد. گرفــت قــرار

ج. بود 20حداكثر
گذر دليل به( بعد

در) بيماران بالين
رش اين كارشناسي

تصا صورت به نفر
افز نرم جمع هاي

مها نمره ميانگين
ميا. گرديد برآورد

پسران با دانشجو
سا در دانشجويان

ندا معنادار تفاوت
ــي دانشــجو اخالق
به نيز را كوهلبرگ

شـ شـناخته  كمتر
اخ استدالل مهارت

 پزشكي

 برمولفـه 
 :كـار  ش

 دانشـگاه 
 گـروه  در

 شـجويان
 تخصـص
 درمـاني 

 سطوح ي
 و درمــاني
 – دگيري

 بـر  ان ير
ــه  هــاي م
 داده وري

 مصاحبه و
 آموزشـي
 و وزشـي

 نفـس  بـه
 رضـايت 

ــاليني د  ب
 نشجويان

 و كــرده س
 شـجويان
 ننشجويا

 نتيجـه  د
 شـاركت

 هايي ش
 پـرورش 
 نزديـك 

 قـرار  نظر

_____

 شگاه

 شيما  ،ي

پ علوم آموزش ري

ب ان تـاثير  و مكـار
روش اسـت  شجويان
اكسـترن  و ينترن

د پيلـوت  صورت ه
دانش روش ايـن  در
مت اصـلي  رانـد  از

برنامـه  خصـوص 
درماني فرايند. دند
د هــاي گيــري م
يـاد ميـزان  بـر  ـه
تـاثي سـپس  و طرف

برنامـ در دانشــجو
گـرداو ابـزار . گرفت
و دانشجويي مركز

آ برنامـه  كـه  داد ن
امو هـاي  مولفـه  ي

بـ اعتمـاد  ارتقـاي 
جلب ضمن رنامه

عملكــرد ارتقــاي ث
دان .گرديد كارورز و

احســاس را شــتري
دانش .ميدادنـد  ـان
دان تجربيات از ري
بودند برخوردار ني
مش كـه  ميرسـد  ظـر
روش از استفاده و ي
زمينـه  ،اسـتاد  ـه
همتايان طريق از

مـدن پزشكي وزش

___________

دانش پرستاري ويان

ذاكري مريم  ،ختريان

   اخالق  

كشور همايش همين

هم به نزديك وزش
دانش عملكردي و ي

اي دانشجويان روي
به مطالعه .شد جام
.شـد  شـروع  انـه 

قبـل  و اكسـترن  
در بيماران ررسي

ميكر اقدام بخش 
ــا يخچــه تصــميم ت
برنامـ تـاثير . گرفت

طر يك از بيمار و و
عملكــرد و ــارايي
گر قرار بررسي ورد
تمم گروههاي با ار

نشـان نتـايج :نتايج
ارتقـاي بـر  سـزايي 

و اضـطراب  اهش 
بر اين همچنين. شد

باعــث ،نشــجويان
و كاراموز مختلف 

بيش مســئوليت ــه
نشـ بـاالتري  سـطح 
گير بهره ضمن نيز
بالين محيط در ري

نظـ بـه  ،نتـايج  بـه  
يادگيري و ياددهي 

بـه دانشـجو  سـتگي 
ادگيريي و ديشي

امو هاي برنامه در 

____________

  ريس

دانشجو اخالقي ل
  1393 ن

اخت منصوره  ،پور ل
   خرمي فريد  ،

،پرستاري  ،خالقي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

امو برنامه يك حي
تحصيلي پيشرفت ي

ر بر كه مطالعه ين
انج جهرم پزشكي م
داوطلبا صورت به 

دانشـجويان  با رن
بر ضمن و شده گام

راند بيماربه قعيت
تاريخ نگــارش تلــف
ميگ بر در را خيصي

دانشجو مندي يت
ــاليني، تدالل ــ ب ك
مو درماني و خيصي

كا و فردي مصاحبه
ن. بود مرتبط ساتيد
بس تاثير ميتواند كور

كـا سـپس  و گيري
باشد داشته شجويان

دان و بيمــاران دي
سطوح در شجويان

برنامــ ايــن در ــرن
س در را خـود  كرد
ن استيودنت و ترن
بهتر عملكرد از رن
توجه با :نهايي ي

فرايند در شجويان
وابس ايجاد جاي به

بازاند توانايي ،قالل
ميبايست سازد هم
 . د

___________

1219  

تدر هاي روش: طه
استدالل ارزيابي: ن
هرمزگان پزشكي م

زينل ساناز: سندگان
،بوشهري الهام  ،لي

ا استدالل: ها دواژه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

طراح
هاي
اي در

علوم
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وموق
مختل
تشخ
رضاي
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تشخ
م ها
اس با
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ــد من
دانش
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___
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 كـرده  پيـدا  ش 

________

 براي ونگاري

   ،ي

  ،نگاري و

 پـيش  مـامي 
 شـرايط  و ازد 

 آنهـا  بـه  ـين 
 نظر در هايي

 60 دهـه  در 
 نامهـاي  با ل
 خــاص واژه. د

 جـان  وسـط 
 كار به نگاري
 وقـوع  حتمـال 

 مي برجاي م
 شـگفتي  بـا  ي 

 ايـن  درك.ـد 
 تحـول  و نده

 روش بررسـي 
 و سـالمت  م 

 كشـور  شـكي 
 و بـالقوه  هاي
 :تحقيق روش

 بـه  سـخگويي 
 دوم مرحلـه  
 سالمت نظام 

 شـگفتي  سـي 
 آموزش ينده

 شناسـايي  -
 سناريو شيوه

 سيسـتم  در ك 
 شـگفتي  يش

افـزايش سـاليانه  ت

____________

سناريو لزوم و المت

ضيايي محسن امير 
سناريو آينده يزي

تم دادرويـ  يـك  وع
سـا مـي  تغييـر  ش 
پيشـ احتماالت در 

رويداد چنين قوع
مفهـوم اين. شود 

شل شركت ونويسي
شــد بــرده كــار ــه

تو 1999 سـال  در 
سناريون مطالعات ر

احت اگرچـه  كه ست
نظام يك در زيادي

آتـي دهه در كه د
شـ خـواهيم  روبرو

آين در ما سخگويي
ب پژوهش اين دف

نظـا در سـازها  ي 
پزش آموزش آينده 

چالشه براي مادگي
ر. گردد مي شنهاد

پاس بـراي  اسنادي 
.اسـت  تحليلي -ي
در سازها شگفتي 
بررس بـراي : نتايج 

آ براي نگاري اريو
1 شـود  مـي  ـنهاد 
ش به خصوص به هي
كـداميك اينكـه  و
پاي -3.گذارترند ير

نمرات ميانگين كه

___________

  يرهبر 

سال نظام در زها ا
  شكي

سيد  ،طباطبايي ا
ر برنامه ،سازها تي

  سالمت سيستم

وقوع اوقات گاهي :ه
دسـتخوش را ينـده 
كمتر كه آورد مي

و از حاصل شگفتي
مي مبدل ساز تي
سناريو و دهآين ات
بــ " اخــتالالت " ن
بـار  اولـين  براي "
در نيز بعد به آن ز
اس رخدادي ساز ي
ز بسيار تاثير ولي د

دهد مي نشان ندها
ر سالمت حوزه در 

پاس توان افزايش ي
هد :هدف. است تي

شـگفتي ارزيـابي  و 
براي سناريونگاري

آم جهت هكارهايي
پيش حيطه دو اين ر

روش هب اول رحله
رويكردتوصيفي با ي
بررسي مناسب ي
.گردد مي تببين 

سنا منظور به المت
پيشـن اصلي مرحله

پژوهي آينده الزمه 
سازها شگفتي لتر

تاثي پزشكي موزش

كشد مشاهده شده
 .است

___________
__ 
  1239: كد

و مديريت: حيطه
سا شگفتي: عنوان
پزش آموزش آينده

شيما: نويسندگان
شگفتي: ها كليدواژه
س  ،پزشكي آموزش

مقدمه: مقاله متن
آي از ما هاي بيني

م پديد را جديدي
ش. ايم كرده توجه

شگفت عوامل به ما
مطالعا در ميالدي
همچــون ديگــري

" سازها شگفتي"

از و مطرح پترسن
شگفتي. شد گرفته
دارد يينيپا بسيار
رون بررسي. گذارد

بيشتري سازهاي
براي سازها شگفتي

حيات سالمت نظام
شناسايي مناسب
س مزاياي بر تاكيد
راه نهايت در.است

در آينده احتمالي
درمر پژوهش اين

پژوهشي سئواالت
الگوي پژوهش اين
پزشكي آموزش و

سال نظام سارهاي
م 4 وركش پزشكي
كه سازها شگفتي
فيل -2است نگاري
آم آينده و سالمت

 پزشكي

 مهم اين

_____

 سال ر

 ارزيــابي م
 بـا  كـه  د

 در زيـابي
 هـاي  ـار

 دانشـجو 
 لـذا  اشد

 زشـيابي
 رزشـيابي
 آمـوزش 

 ايـن  در ن
 و تبريـز 

 تـازگي  ه
 يـك  ديم
 براي پايه

  . دهـيم 
 طالعـات

 دانشگاه ن
 اي زينـه
 549 ين
 بـراي  ال
 ارتقـاء  ن
 نتـايج  ل
 بـا  تـا  ـد

 سال  تايج
 آيـا  كـه 

 ميـدانيم 
 در بـاالتر
 نمره طح
 انجام هاي

پ علوم آموزش ري

ارتقا براي مناسب

___________

چهار در دستياران
   1393 ريز

  فراگير ،شيابي

دانــيم مــي كــه ور
باشـد مي آموزش 

ارز  ايـن  اگـر  و ود
معيـ تمـامي  داراي

فراگيري هك اين ن
با داشته را اربردي

ارز هـاي  فرآينـد  ز
ار ،مسائل ساير بي

اتقاء در هم سزايي
آزمون تحليل فزار
پزشـكي  علـوم  اه
به  كه دانشنامه و ي

شد آن بر است ده
پ يك كه ها ونزم

انجـام  ،شد خواهد
اط كـه  ميباشـد  ـي
آزمون تحليل فزار

گز چنـد  نـوع  از ها
بي در امتحان 22 د
سوا 150 تعداد  به

امتحـان عنـوان  بـا 
تحليـل از بعـد   .ـت
گرديـ تفكيـك  انه
نت اين بنابر ،گيرد 

،گرفت قرار آناليز
كـه  همانگونـه  ؟ 
بـ هـاي  سـال  به ت

سط افزايش آيا نيم
ها بررسي از  :نتايج

كشور همايش همين

م مداخالت انجام م
 . سد

____________

  جو

د ارتقاء هاي زمون
تبر پزشكي علوم ه

    رفام

ارزش ،آزمون حليل
همــانطو  :هــدف و 
چرخه اهميت با ن
شـو مـي  تكميـل  

د همچنـين  و شـي 
عين در تواند مي 
كا آموزشي هاي م
از يكـي  آزمـون  ت

ارزشياب با توام  واند
س به نقش و نمايد

اف  نرم اندازي راه به
دانشگا در 1388 ل

دستياري ارتقاء ن
شد محول پزشكي 

آ اين كيفيت رسي
خ آتي هاي سال ر

تحليلـ نوع از طالعه
اف نرم داده پايگاه ز

ه آزمون  اين البته
تعداد به دانشگاه ح

ب آموزشي گروه 21
گـروه  يك براي ل
اسـ شـده  برگـزار  
اجداگ رشته هر ي

انجام مقايسه شان
مورد و استخراج 
نـه  يـا  اند كرده ج

نسبت كمتري مره
ببين ميخواستيم ت
ن نه؟ يا افتد  مي ق

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

لزوم است، نداده ن
رس مي نظر به وري

___________

1224  

دانشج ارزشيابي: طه
آز نتايج بررسي: ن
دانشگاه تحصيل ت

ناد شاپور: سندگان
تح ،ارزيابي: ها دواژه

مقدمــه: مقالــه ن
اركان از يكي گيران

آموزش روند آن م
آموزش اهـداف  تاي
باشد استاندارد ون
پيام خود سنجد  ي
كميت و كيفيت يل

ميتو كه است زشي
نم تكميل را برنامه

ب توجه با ،باشد ته
سال اواخر در شگاه

آزمو اهميت چنين
علوم هاي انشگاه

برر براي جامع يل
در ها آزمون اين اء
مط اين  :پژوهش ش
از آن در استفاده د
ا كه .است شده ته

سطح در كه باشند
1 براي ،كننده كت

سوال 200 و گروه
93 سال در تياري

هاي آخري سال ون
ش قبل هاي سال ج
مذكور افراد قبل ي

نتايج سطح در يري
نم اول سال  ارتقاء ي

نهايت در .ميگيرند
اتفاق بعدي سالهاي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نشان
ضرو

___
__
:كد

حيط
عنوا
مدت
نويس
كليد

تنمــ
فراگي
انجام
راست
آزمو

مي را
تحلي
آموز
يك
داشت
دانش
همچ

د به
تحلي

ارتقا 
روش
مورد
گرفت
مي
شرك
20
دست
آزمو
نتايج
هاي
تغيير
براي
نظر
س در
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 شرايط حيطه
: گيـري  تيجه

 نامناسـب  س
 زمـان  مدت ن
 ديگـر  هـاي   
 هـاي  كالس 

________

 نظام در

 برنامه  ،زشكي
 عملي رهاي

 و رشـد  براي 
 جامعـه  براي 
 .اسـت  الهـي  

ـ   بـا  و انيمهرب
 باعـث  هايـت 
 تببـين  ،قيـق 
 پزشكي وزش
 بهـره  به جهت

 و سـالمت  ت
 به تحقيق ين

ــي ــا پژوهش  ب
 مـرور  و ـامع 
 پرداختـه  ضوع

 در متمركـز  
 ي هـا  آموزه 

 پزشـكي  زش 
 داعيـه  ـالمي 

 جامعـه  از ـد 
 با ما هاي خبه

 انتقـال  خـود 
ــاتيد ــايي  اس

 كارشناسـاني 

ح تاثير مورد در و 
نت. داشتند مخالف 

تدريس روش ئوري،
بودن طوالني چنين

كـالس از ناشي ي
از پزشكي شجويان

____________

د عترت و قران ي

   ،طباطبايي 

پز آموزش  ،قرآن ي
راهكا  ،اي حرفه ي

جامع راهنمايي ي
ها آموزه اين از ي

امانـت  يـك  بيمار
م بـا  بتوانند شكان

نه در و نمـوده  ورد 
تحق ايـن  هـدف : ف 

آمو ’ارتقا در عترت
ج راهكارهايي ايت

مراقبت هاي برنامه 
اين :مطالعه روش. د
ــه ي ــئواالت ب پژ س

جـ مطالعـه  با بتدا
موضو با مرتبط يات
بحـث  و كيفـي  وه

از مندي بهره ملي
آمـوز و سـالمت  ت

اسـ ايـران  مـا  شور
بايـ بنـابراين  دارد 
نخب و كرده شروع ي
خ فراگيـران  بـه  را 

ــنهادي ــ ش گردهم
ك و تخصصي وزشي

نداشتند نظري تاد
نظر كالس گزاري

تئ هاي كالس انم
همچ و روز به الب
خستگي و پايين ي
دانش غيبت ميزان 

 . باشند شته

___________

  رهبري 

هاي آموزه از مندي 
  يران

شيما ،فروش سيم 
هاي آموزه  ،عترت 

زشكيپ اخالق  ،مت

ديني هاي آموزه: ه
گيري بهره.است سان
ب كه چرا دارد دي
پزش تا كند مي مك
برخـو بيماران با ي

اهـداف .شوند وند
ع و قرآن هاي موزه

نها در.است زشكي
در عترت و قران 

شود مي ارائه كشور
ــخگويي ــراي پاس

ا در. است تحليلي
روايا و آيات آوري 

شيو به تحقيق خر
عم راهكارهاي رائه

مراقبت هاي برنامه
كش :گيري نتيجه و 

را دينـي  هـاي  وزه 
پزشكي علوم صوص
مفاهيم اين و شند

ــاي ــي ره پيش عمل
آمو هاي گروه در 

است تدريس روش
برگ مكاني و زماني

زم نكردن مديريت
مطا نكردن ارايه و

بازدهي و ها كالس
بر سزايي به تاثير
دا تواند مي درس

___________
__ 
  1248: كد

و مديريت: حيطه
بهره لزوم: عنوان

اي پزشكي آموزش
ناصر: نويسندگان

 ،قران: ها كليدواژه
سالم مراقبت هاي
  قرآن نشر

مقدمه: مقاله متن
انسا مطلوب كمال

كليد نقش پزشكي
كم معنوي نگرش

بيشتري مسئوليت
خدا رضايت جلب

آم نقش و اهميت
پز اخالق توسعه و

هاي آموزه مندي
ك پزشكي آموزش
ــنادي روش ــ اس ب

 -رويكردتوصيفي
گرد به ،مند نظام
آخ بخش. شود مي
ار به خبرگان پانل
ب در عترت و قران
بحث. انجامد مي

آمـو در پيشگامي
خص به دانشگاهي

باش آشنا علوم اين
ــد راهكار از ..بدهن

پزشكي متخصص

 پزشكي

. اسـت  ت
 فراگيري

 حـوزه  ان
 ضـرورت 

 بـا  و ريو
 آينـده  ي

 تر نجيده

_____

 در ه
 پزشكي

 ،فيعي
   ،معيني

 . تئوري

 مي الس
 شـجويان

 اخير هاي
 بـر  مـؤثر

 علـوم  ـع
 مطالعــه ن

 مورد آن
 كرونبـاخ

 8/59( ـر
 نيمسال ي
-1391 ل
. گرفـت  ر
 را نامـه  
 آنهـا  ادـد
 عـدم  بـر 
 شـامل  ب
  )48/0 
 شـرايط  

 انشجويان
 بـا  كـالس

 و علمـي 

پ علوم آموزش ري

خالقيـت نيازمنـد  ه
و سازها شگفتي 

محققـا براي ينده
يـك  سـالمت  اي

سـنار پايه بر شكي
بـراي زيـادي  حـد 

سن و بود خواهيم 

___________

پايه علوم مقطع كي
پ دانشكده) نظري(
9 -93  

رفي علي  ،االسالم ه
ليال  ،دشتي شهال 

هاي كالس حضور،
كال در حضور گذار

دانش غيبـت . كـرد  
ه سال افزايش به
م عوامـل  بررسي ه،
مقطـ دانشجويان د
ايــن در: مطالعــه ش

روايي كه ساخته
ك آلفـاي  ضـريب  ا

نفـ 125 تعداد ات
ورودي دو پايه وم
سـال) نفـر  89( ه
قرار بررسي مورد ؛

پرسـش كـه  پايه
تعـ بيشـترين  كـه 

مـوثر  حيطـه  4 ن
ترتيـب بـه  تئوري 

كالس در دانشجو
)،3 ± 58/0( ـتاد

دا كه بود )8/2 ±
دركـ دانشجو ركت
تـوان  حيطـه  ورد

كشور همايش همين

كه اقدام هاي زينه
شناسايي ،امروز ي
آ نگاري سناريو با 

هـا سيسـتم  يريت
پزش آموزش آينده 
تـا  باشـد  سازها ي

آماده ،آنها با مالي
 . نمود

____________

  بري

پزشك دانشجويان 
( تئوري هاي الس

92 سال در شيراز 
ثقه عاطفه  ،سجدي

ش  ،آور نشاط راضيه  
حض عدم پزشكي، ن

تاثير و مهم فوايد
اشـاره اطالعات و 

رو آموزشي كالت
مطالعه اين هدف 

ديد از نظري درس
روش. باشــد مــي 

محقق نامه رسش
با آن پايايي و شي

نظرا. شد استفاده 
علو دانشجويان نفر

مـا بهمن و) نفر 1
نمودند؛ تكميل را 
علوم دانشجويان ن

ك) بود86/1( ± 1
ميـانگين. بودنـد ) 
درس هاي كالس 
مشاركت )،4 ± 0

اسـ تـدريس  روش
± 68/0(  كالس ي

مشار و كالس ريت
مـو در و بودند فق

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

گز طراحي -4و ها
دنياي در :گيري جه

تركيب در روشها
مدير و پزشكي زش
ريزي برنامه اگر. ت

شگفتي گرفتن ظر
احتم مواجهه و لوم
نم خواهيم ريزي مه

___________

1244  

رهبر و مديريت: طه
ديدگاه بررسي: ن
كال از غيبت علل د

پزشكي علوم شگاه
مس منصور: سندگان

  ،زادگان عزت رخ
دانشجويان: ها دواژه

ف از: مقدمه: قالهم ن
انديشه تبادل به ن
مشك ترين مهم از ي

.است بوده ها شگاه
د هاي دركالس ت
پزشــكي رشــته ه

پر از مقطعي، يفي
آموزش متخصصان د
بود، صد در 90 ي
ن 209 كل تعداد ز

120( مهرماه صيلي
نامه پرسش كه13
سن ميانگين: ها ه

68/9 نمودند؛ يل
)درصد 41/57( ث
در دانشجويان ور

59/0( كالس ريت
ر و علمـي  توان )،4

برگزاري مكاني و ي
مدير حيطه دو ثير

مواف ميانگين ترين

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

سازه
نتيج
اين
آموز
است
نظ در

نامعل
برنام
___

__
:كد

حيط
عنوا
مورد
دانش
نويس

شاهر 
كليد
متن
توان
يكي
دانش

غيبت
پايــه
توصي
تاييد
باالي

از%) 
تحص
390
يافته
تكمي
مونث
حضو
مدير

± 4
زماني

تاث با
بيشت
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 محتـوايي  و ي 
 بـا  كارگـاهي  

 نـرم  از ستفاده
 254 از داد ن 
 بـه  مربـوط  د 

 بهداشـت  ده 
 43) درصد 1

 نمره كل گين
 13 بـين  در 

 اطالعـات  ي 
 نمـره  تـرين  ن 
 بنـدي  طبقه 

 آمادگي ) و1
. ) بـود 28/1 

 اعضـاي  دوره
 قرار قبولي ل

 براسـاس  ري
 دانشـجويان  ز

 راسـتا  اين در
 و رفتـاري  ف 

 ارتقــاء جهــت
 موجـود  هاي 

________

 علوم شگاه

  ،يان

 كـه  هسـتند  
 جامعـه  در ت
 در كـارايي  ر 

 كالسـهاي  ـه 
 محيطهـاي  ر

 كيفيت بهبود
. گيـرد  قرار ي

صـوري روايـي . ت
در و درسـي  ـزي 
اس با ها داده حليل

نشـان هـا  يافته: ها
مـورد 78) درصد3
دانشـكد مـورد  73 

8/16( و يراپزشكي
ميانگ. بود مامايي و

و نمـره  39 از 31
هـا مولفه به ربوط

پـايين ) و91/2 ±
)،78/1±796/0(ي

/81 ±814/0( ي
±39/1(كالس در

د طـرح  كلـي  مـره 
قابل سطح در يالم

رفتا اهداف طراحي
نياز مورد آمادگي 
د كه داشت وجود 
اهـداف نگـارش  بـا  

ج درس و دوره رح
كاستي رفع و گاه

____________

دانش زنان آموزشي 
  دستياران و ن

دانشجوي  ، باليني د

دانشـجوياني  يت
بهداشت ارتقاء و ان
حـداكثر داشتن ور

بـ را نيازشـان  مورد
در تجربـه  و مـرين 

ب براي. كنند مي ز
ارزشيابي مورد واره

گرفت قرار ارزيابي د
ريـ برنامه كميته ط
تح و تجزيه. شد يد
ه يافته. گرفت جام

7/30( شده ررسي
)درصـد  5/28( ي، 
پي دانشكده مورد 6

و پرستاري نشكده
/99 ±11/5 هـا  ه
مر نمره باالترين ي
±466/0( درس بع 

رفتاري اهداف هاي
يادگيري هاي حيطه
د حضور جهت يان
نم داد نشـان  ها ته

ا پزشكي علوم گاه
ط مانند ها، مولفه 
و يادگيري هاي ه

هايي كاستي الس،
آشنايي ارگاههاي

طــر تــدوين و حــي
دانشگ علمي هيات 
 . د

___________

  دانشجو

گروه اساتيد وزش
دانشجويان ديدگاه 
   داناصفهاني 

اساتيد  ،آموزش  ،ت
 

تربي به موظف اهها
درما،گيري پيش ي

منظو به دانشجويان
م دانش و طالعات

تم طريـق  از و وده 
احراز را الزم عملي

همو آن وضعيت د

مورد) 3-0 ترتيب
توسط ليست چك

تايي اساتيد حضور
انج spss.16 افزار
بر دوره طرح مورد

پزشـكي دانشكده
60) درصد 4/23(

دا به مربوط مورد
دوره طرح ارزيابي
بررسي مورد مولفه
منـاب و درس كلي

ه مولفه به مربوط
ح اساس بر اهداف
جودانش نياز مورد
يافت: گيري نتيجه
دانشگ علمي هيات
برخي در اما دارد
حيطه بندي طبقه
كال به ورود جهت

مستمركا برگزاري
طراح بــا آشــنايي
اعضاي توانمندي
گردد مي پيشنهاد

___________
__ 
  1255: كد

د ارزشيابي: حيطه
آمو كيفيت: عنوان

از قزوين پزشكي
زهره: نويسندگان

كيفيت: ها كليدواژه
 زنان  ،دستياران

دانشگا: مقاله متن
براي كافي توانايي

د. باشند داشته را
اط نظري كالسهاي

نمـو كسب تئوري
ع توانمندي باليني
بايد باليني آموزش

 پزشكي

 هسـتند  ن
 برنامـه  ت
 امـور  در 

-1: ملـي
 در لسالم
 ها ظرفيت

 با انس ي
 جامعـه  ي

 اهـل  ـيره
 سـتياران

 سـاير  و ي
 –4 مــاني

 پزشـكي 
ــاي ش  ه

 برگزاري –
 عتـرت ،ن

 خصصـي
 فضـاي  در

_____

 ي

 علوم ت،

 فراينـد  ر
 هـاي  ـت

 و زنگري
 ايـن  دف
 علمـي  ت
 روش. دو

 دوره ـرح
 ايالم كي

 ليسـت  ك
 دوره ـرح

 بـه  متياز

پ علوم آموزش ري

سخن صاحب ،يت
جهـت در فكـري  م

را قرآن هاي موزه
عم پيشـنهادات . رد
ال عليه بيت اهل ه

ظ از استفاده براي
سازي فرهنگ تاي
اعضاي بين در الم

سـ و كـريم  قـرآن
دس يان،دانشـجو  از

علمـي هيئـت  ضاي
درم بهداشــتي كــز

تخصصـي  علمي ي
ــعه ي ــژوهش توس پ
–6 يپزشك علوم 

قرآن زمينه در مللي
تخ علمـي  هاي گره
د حضـور  –7 مت

___________

علمي هيات عضاي
  93-92 صيلي

كيفيت ارزيابي مي،

در عوامل همترين
فعاليـت همـاهنگي 

بـاز ارزشـيابي،  جام
هد. بخشد مي هيل
هيـات اعضـاي  ـاي

بـو 93-92 صـيلي
طـ مـورد  254 وي

پزشك علوم دانشگاه
چـك تحقيق ابزار
طـ هاي مولفه يت

ام با خوب و توسط،

كشور همايش همين

بي اهل فرمايشات و
هـا،هم نشسـت  ن
آم توان مي چگونه 

بـر كـار  بـه  مـاني 
سيره و سنت و ني

ب سازي زمينه -2 
راست در پزشكي عه
السال عليهم بيت ل

ق حضور جهت زي
اعم فراگيران بين
اعض و اساتيد صي،
مراك در نيــز و كي
هاي انجمن با ري
ــه ــازي ين ــراي س ب

سالمت عرصه در 
المل بين و ملي هاي
كنگ در مشاركت و

سـالم و عتـرت ،ن

____________

 

ا هاي دوره طرح ت
تحص سال در ايالم 

   يرزايي

علم هيات اعضاي ه

مه از تدريس راحي
و هدفمنـدي  عـث 

انج و شده شجويان
تسه را برنامه وص
هـ دوره طـرح  يت

تحص سال در ايالم 
رو بـر  تحليلي في

د توسعه و مطالعات
.گرفت انجام 93-

كيفي آن از ستفاده
متو ضعيف، ندارد، 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

و قرآن با رابطه در
اين از هدف و باشد

اينكه زمينه در ي
درم و آموزشي تلف
قرآ مفاهيم از فاده
جامعه متسال ائ

جامع هاي انمندي
اهل سيره و كريم ن

ساز زمينه –3 كي
درب السالم عليهم 

تخصص فوق و صصي
پزشــك جامعــه ــاي
همكار و تعامل ط،

ــكي زمي –5 راپزش
سالمت و عترت،ن

ها كنگره و ها يش
و حضور سالمت و

قرآ زمينـه  در تلف
  اي رسانه و زي

___________

1253  

 مهبرنا ارزيابي: طه
كيفيت ارزيابي: ن

پزشكي علوم شگاه
مي عليرضا: سندگان

دوره طرح: ها دواژه
  ايالم كي

طر: مقدمه: مقاله ن
باع كـه  اسـت  زش
دانش و اساتيد زشي
خصو در گيري ميم
كيفي ارزشيابي لعه
پزشكي علوم شگاه
توصيف مطالعه اين
مط مركز به شده ل

-92 تحصيلي سال
اس با كه بود سوالي
وجود( سطح چهار

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

د كه
مي

ريزي
مختل
استف
ارتقا

توا و
قرآن
پزشك
بيت
تخص
اعضــ
ارتبا
وپير
قرآن
هماي

)ع(
مختل
مجاز
___

__
:كد

حيط
عنوا
دانش
نويس
كليد
پزشك
متن
آموز
آموز
تصم
مطال
دانش
:كار
ارسا
س در
13
چ در
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________

 يادگيري
 دانشجويان در

 شجويان

 يادگيري و ه
 دانشجويان در

 اهــداف ــرين
 و متخصـص  
 نيازهـاي  بـا  

 ارتقـاي  هـت 
 نظـام  كه دند

 بهـره  ضـمن 
 جامعـه  هـاي 

 سيستم در س
 ايــن در شــكي
 آگـاهي  سطح

 آموزشـي  كـز 
 در آمـده  مل

 پزشـكي  لـوم 
 ويژيالنس همو

 بـر  لذا گرديد
 و مباحثه شيوه
 مقايسـه  و س

 نيمـه  طالعـه 
 مركــز ســتاري

 گـروه  دو بـه 
 و سـخنراني  
 گروههـاي  ـه 

 هر براي) رس
 آموزش مورد
 سـطح  از هي 

 بـه  آزمـون  ش 
 بـه  آزمـون  س 

____________

ي و مباحثه روش ه
د سخنراني با النس

 

دانش  ،مشاركتي رت
  ژيالنس

مباحثه روش به ش
د سخنراني با النس
مهمتـ: مقدمــه ري

انسـاني  نيـروي  ت 
متناسـب  درمـاني 

جه در موجـود  يط 
معتقد پزشكي، ش
ض بتواند كه يابد عه
نيازه با جهان، مي

هموويژالنس يستم
پزش آمــوزش و ن
س ارتقاي جهت ني

مراك و كشور شكي
عم به بررسي طي 

عل دانشـگاه (  رس 
هم دانش و طالعات
گ احساس رستاري

ش از استفاده با س
هموويژالنس مهارت

مط ايـن  در: كـار  ش
پرسـ رشــته صــيل

تصـادفي  صـورت 
روش بـه  كنتـرل  

بـ فراگيـران  سـيم 
مدر(  علمي هيئت
م ) شده ارائه نمونه
آگـاه منظور به س
پـيش فراگيـران  از

پـس نيـز  آموزشـي 

___________

  تدريس ي

به آموزش ارگيري
همويژال مهارت بر 
 پرستاري هرشت ن
   ،چگيني 

مهار  ،سخنراني  ،ثه
هموويژ  ،پرستاري 
آموزش بكارگيري ه
همويژال مهارت بر 

پرســتار رشــته الن
تربيـت پزشـكي  وم 

د بهداشـتي  دمات 
شـراي و امكانـات  ه 

آموزش گذاران است
توسع جهتي در ايد
علم دستاوردهاي ن
سي اجراي لزوم به 

درما،بهداشــت رت
گوناگوني آموزشي ي

پزش علوم شگاههاي
.است شده برگزار 

مـدر شـهيد  مـاني 
اط انتقال و اجرا وم

پر حصيالنالت فارغ
هموويژالنس موزش

م رشد بر مبتني ي
روش. بپردازيم راني
التحص فــارغ و ــجو
ص بـه  مدرس شهيد
گروه. شدند تخاب

تقس( مشـاركتي  ش
ه توسط واقعي ونه

ن زمينه در راگيران
كالس هر برگزاري ز

ا هموويژالنس، ينه
آ كالس برگزاري ز

___________
__ 
  1257: كد

هاي روش: حيطه
بكا مقايسه: عنوان

مبتني مشاركتي
التحصيالن فارغ و

ازيتا: نويسندگان
مباحث: ها كليدواژه

التحصيالن وفارغ
مقايسه: مقاله متن

مبتني مشاركتي
لتحصــيالا فــارغ و

علـو هاي دانشگاه
خـد ارائه و كارآمد
بـه توجه و جامعه
سيا. است سالمت

با پزشكي شآموز
ترين تازه از گيري
نظر .باشد سازگار

وزار اعتباربخشــي
كالسهاي خصوص

دانش كليه در افراد
آنها تابعه درماني
درم آموزشي مركز
لزو) بهشتي شهيد

ف و دانشجويان در
آ به كه شديم آن

مشاركتي يادگيري
سخنر روش با آن

دانشــ 52 تجربــي
ش درماني زشيآمو

انت كنترل و هدف
روش به هدف گروه

نمو ارائه و كوچك
فر مباحثه و گروه
از قبل. گرفتند قرا

زمي در پايه دانش
از بعد و آمد عمل

 پزشكي

 اهميـت  و
 لينيبا ش

 دستياران
 قـزوين  ي

 در را نهـا
 در لعـات

 آمــوزش 
 حيـث  از
 بـه  كـه  ت
 30 بـر  ل

 در علمـي
 آموزشــي

 ايـن .ديد
 در اليني

 - گويـه  5
 پايـايي  و

 گـروه  ان
 محاســبه

 0->1 ز
->5 و ب

 و رآموزان
 مـي  هش
 زمـان  در
 گـروه  ين
 ارزيابي رد
 نظــر از د

 40 ياران
. دارنـد  رار

 در تيـب
 علمـي  ت

 نظـر  گين
 مهـارت  ،
 رفتـار  و)
 و رفتـار  
 نظـرات  ن

پ علوم آموزش ري

و آمـوزش  فرآينـد
آموزش كيفي سطح
د و دانشجويان رات
پزشـكي علـوم  گاه

آن تواند مي اساتيد
مطالع كه چرا دهد

وضــعيت ارتقــاء ر
ا حاضـر  تحقيق: ش

اسـت مقطعـي  عـه
مشتمل اي سشنامه

ع هيئـت  اعضاي ي
آگروههــاي ــنجي
گرد تهيه شده جام

بـا آموزش–گويه 8
5 در تدريس فيت

و روايـي  دتايي از س
دسـتيارا و ـجويان
75/8 آن رونبــاخ
امتيـا هـا  گزينـه 

خـوب 3->4،وسط
ــارورز ــار و انك ك
پـژوه ايـن  آمـاري

د دسـتيار  نفـر  14
اي در ميباشد 92-
مور را زنان گروه د

داد نشــان تحقيــق
دستي نظر از ولي ن
قر خوب خيلي و 
ترت بـه  زنان گروه 
تمهـار  و بـاليني  ش

ميـانگي و ميباشـد 
)42/3(اسـتاد  ظـم
83/2( تـدريس  ت

و تـدريس  يفيـت
بـين داري عنـي م

كشور همايش همين

ف در فراگيران رات
س ارتقاء براي وجود
نظر بررسي به ارد
دانشگ زنان گروه يد

ا به مطالعات گونه
ياري خود قوت و 

در توانــد مــي حات
روش. باشد موثر ن
مطالعـ يك روش ر

پرس. گيرد مي جام
ارزشيابي رسشنامه

ســ اعتيــار فــرم ت
انج مطالعات و تون
8 در استاد نظم ي
كيف – گويه 3 در 
پس كه باشد مي ه
دانشـ اختيـار  در ي

كر آلفــاي ضــريب
بـه  نظرات بررسي
متو 2->3 ،ضعيف

ــد داده  ــه. ش كلي
آ جامعـه  زنـان  شي

4و نفركارآموز 28 
93 سال دوم سال

اساتيد از نفر 5و د
ــايج :هــا ــن نت تح اي
زنان گروه اساتيد د

خوب سطح در ان
مورداساتيد در ان

آمـوزش و ـدريس 
)62/3(استاد نظم

نظ هـاي  حيطـه  ر
كيفيـت ،)20/3( ي 
كي هـاي  حيطه در
تفـاوت  آمـاري  ـر 
  .داشت وجود ن

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نظر اهميت به وجه
مو مشكالت سايي

د نظر در پژوهش
اساتيد آموزش مورد
اينگ نتايج ارائه. ازد

ضعف نقاط سايي
حاصــال ايجــاد تره

دستياران و شجويان
نظر واز كاربردي ف

انج شماري سر رت
پر از استفاده با ال
وســواالت رتقــاءا ن

مت بررسي و تخانه،
ي حيطه 5 در الت
علمي مهارت-ويه
گويه 5 در استاد ر
حضوري صورت به
.شــد داده قــرار ن
ب سهولت براي. يد
ض 1->2،ضعيف ي

ــي ــوب يل وزن خ
آموزش گروه تياران

،كارورز نفر 14.ند
نيمس كه پژوهش م

بودند ش آموز حال
ــد ر ــه. دادن ه يافت

درصد 100شجويان
زنا گروه اساتيد صد

دانشجويا نظر گين
تـ كيفيـت  هاي طه
ن،)64/3(رفتار ،)3/

در ترتيب به تياران
بـاليني وآموزش ي
د. ميباشد)72/2(د

نظـ از بـاليني  زش
دانشجويان و تياران

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

تو با
شناس
اين
م در

بپرد
شناس
ســيت
دانش
هدف
صور
سئو
زمــا
وزارت
سواال

گو 9
رفتار
ب آن

زنــان
گردي
خيلي

خي4
دست
باشن
انجام

ح در
ــرا ق
دانش
درص
ميانگ
حيط

)66/
دست

علمي
استا
آموز
دست
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 ارتقـاء  بـراي  
 بررسـي  بـه  د

 گـروه  سـاتيد 
 اينگونـه  ـايج 
 و ضـعف  ـاط 

 اصـالحات  اد 
 مـوثر  ـتياران 

 روش نظـر  از
 مـي  انجـام  ي 
ــتفاده ـا  از اس

 وسـواالت  قاء
 و متـون  رسي
 نظـم  ي يطه

 3 در علمـي  
 مـي  گويـه  5 
 در حضـوري  
 ضـريب .شـد  

 بررسـي  ولت 
 ،ضـعيف  1->
. شـد  داده زن

 اطفـال  زشـي 
 28 ،كــارورز ر
 نيمسـال  كـه  

 بودنـد  ش ـوز 
 يافتـه . دادنـد 

 اساتيد درصد 
 در اطفـال  وه 

 در انشجويان
 رفتار هاي طه
 ،نظـم )49/3(

 نظــر  ـانگين 
ــارت ،)4/3  مه

 و)08/3(يس 
 رفتـار  و يس

ــتياران   و دس

________

موجـود  مشكالت
دارد نظـر  در هش

اس آمـوزش  مـورد  ر
نتـ ارائـه . بپـردازد  
نقـ شناسـايي  در را

ايجـا سيتره در ت
دسـ و دانشجويان 
و كـاربردي  هدف 

شـماري سـر  ـورت 
ــئوال 30 ــر ــ س ب

ارتق زمان در علمي
برر و وزارتخانه، ي
حي 5 در سواالت ن
مهـارت -گويه 9 ر
در استاد رفتار - 
صـورت  بـه  آن ي
داده قـرار  اطفال ه

سـهو يبـرا . رديـد 
>2،ضـعيف  خيلـي 

وز خـوب  خيلي4-
آموز گـروه  ـتياران 

نفــر 14.باشــند ي
پژوهش مانجا ان

آمـو حـال  در گـروه 
د قـرار  ارزيابي ورد
80دانشجويان ظر

گـرو اساتيد درصد 
دا نظر ميانگين. د
حيط در ترتيب به 
(تـدريس  كيفيت ،
ميــ و ميباشــد) 3
ــاي  ــم ه 45( نظ
تـدر كيفيـت  ،)3/
تدر كيفيت هاي ه

ــين ري ــرات ب نظ

____________

م شناسايي اهميت
پژوه اين باليني ش
در دسـتياران  و ن 
قزوين پزشكي وم
ر آنهـا  تواند مي د

مطالعا كه چرا هد
آموزش وضعيت ء

حيث از حاضر يق
صـ به كه است عي
ــتمل اي مه ــ مش ب
ع هيئت اعضاي بي
آموزشي گروههاي 

اين.گرديد تهيه ده
در باليني آموزش–

گويه 5 در دريس
پايايي و روايي اييد

گروه دستياران و ن
گر محاسبه 75/8 ن
خ 0->1 امتيـاز  ها
->5 و خوب 3->
دسـ و كـارآموزان  

مــي پــژوهش يــن
زما در دستياران ر
گ اين در ميباشد 
مو را اطفال گروه د

نظ از داد نشان قيق
60 دستياران ظر
دارند قرار خوب لي

5 امتياز از اطفال 
،)52/3(علمي رت
37/3( بــاليني  ش

ــب ــه در رتي حيط
/24( بـاليني  وزش 

حيطه در.ميباشد)3
ــاوت ــي تف دار معن

 .داشت 

___________

ا و آموزش فرآيند
آموزش كيفي سطح
دانشـجويا نظرات
علو دانشگاه اطفال

اساتيد به مطالعات
د ياري خود قوت
ارتقاء در تواند مي

تحقي: روش. باشد
مقطع مطالعه يك

ــرد ــنام. گي پرسش
ارزشياب پرسشنامه

سنجي اعتيار فرم
شد انجام مطالعات

–گويه 8 در استاد

تد كيفيت – گويه
تا از پس كه باشد

دانشجويان اختيار
آن كرونباخ آلفاي
ه گزينه به نظرات

>4،متوسط 2->3

و كـارورزان  كليه
اي آمــاري جامعــه

نفر14و نفركارآموز
92-93 سال دوم

اساتيد از نفر 10و
تحقي اين نتايج :ها

نظ از و اطفال گروه
خيل و خوب سطح

گروه مورداساتيد
مها ،)58/3(استاد

آمــوزش و) 47/3(
ــتياران ــه دس تر ب

،آمـو)26/3(علمي
05/3(استاد رفتار

ــر از ــاري نظ ت آم
وجود دانشجويان

___________
__ 
  1262: كد

 پزشكي

 از بعـد  اه
 ميـانگين
 آموزشـي
 از حاصـل

 T Test 
 تحليـل  و

 يادگيري
 بـه  مرات
 روش ـين
 داري نـي

 يـادگيري
 با ماه ش
 نمرات ن

 بـه  زشـي
ــاي ژي  ه

 و حمايـت
 روشـهاي 
 تـدريس 

 تـداوم  و 
 جديـد  ي
 حـل  اي

_____

 ل
  ياران

 دستياران

ــت ه  تربي
 و درمـان 

 منظـور  ه
 مورد ش

 و تمـرين
 مـي  حـراز

 همـواره 
 در گيـران

پ علوم آموزش ري

مـا شـش  و يـك 
م آموزشـي  دوره م

آ روش تاثير نتايج
ح نمـرات  .گرفـت 

آمـاري آزمونهاي
و تجزيـه  مـورد  ن

و مباحثه موزشي
نم ميانگين ژالنس،

همـ در و بـود  اني
معنـ بطـور  مـاه  ش

ي و مباحثه يموزش
شش و ماه يك رات
ميانگين مقايسه. اد

آموز گـروه  در دار
ــري ــتراتژ: گي اس

ح بـا  گروهـي  ـاي
ر تـرين  كارآمـد  و

روش بـه  آموزش
تسـريع بـه  منجر

روشـهاي اساتيد كه
روشـها از سـتفاده

 . هند

___________

اطفال آموزشي گروه
دستي و ندانشجويا

د  ،دانشجويان  ،يني

ــه موظــف گاهها ب
،گيري پـيش  راي
بـه دانشـجويان . د

دانش و اطالعات ري
تم طريـق  از و موده

اح را الزم عملـي 
آن وضعيت بايد ي

فراگ نظـرات  ميت

كشور همايش همين

يادگيري عمق بي
اتمـام از پس شد ه

ن عنوان به آزمونها،
قـرار  ارزيـابي  ورد
و SPSS 16.5 ار

پيرسـون مبسـتگي
آم روش در: ها فته
هموويژ مهارت شد
سـخنرا روش از تر 
شـش و يـك  در ي،
آمو گروه در. بود ي

نمر ميانگين) پاري
ندا نشان را دار ني

معني تفاوت مون
ــان ــه. داد ش نتيج
هـا فعاليـت  در دن
مـوثرترين  از يكي
آ طرفي از. است ي
تواند مي محور جو

ك گردد مي شنهاد
اس و گروهـي  هاي 

ده قرار خود وزش
____________

 

گ اساتيد آموزش ت
د ديدگاه از قزوين 

   ،صفهاني

بالي اساتيد، موزش

ــداف و  دانشــگ :اه
بـر كافي توانايي كه

ندباش داشته را معه
نظر كالسهاي در ي
نم كسب تئوري ي

توانمنـدي  ـاليني 
باليني آموزش يت
اهم به توجه با. يرد

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ارزياب براي و آمد ل
گرفته آزمون گيران
آ از شده كسب ت

مو يادگيري فرايند
افزا نرم توسط ونها
هم ضريب و دو ي
ياف. گرفتند قرار ي

رش بر مبتني ركتي
بـاالتر دار معنـي  ز

يادگيري عمق زشي
سخنراني روش از ر

يادسپ عمق( ركتي
معن تفاوت آزمون 
آزم پس با ماه 6 و
ــخنراني ش نش را س

شد درگير و ركتي
ي علمي، هيات يت

يادگيري براي زشي
دانشج و گروهي ث

پيش لذا. گردد گيري
بحث جمله از شز

آمو برنامه در را ئله
___________
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 برنامه ارزيابي: طه
كيفيت ارزيابي: ن

پزشكي علوم شگاه
داناص زهره: سندگان

آم  ،كيفيت: ها دواژه
  ل

ــه ن ــه: مقال زمين
كه هستند شجوياني

جام در بهداشت اء
كارايي حداكثر تن
كالسهاي به را شان
بـ محيطهاي در به
كيفي بهبود براي. د
گي قرار يابيارزش د

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

عمل
فراگي
نمرات

ف در
آزمو

كا و
ريآما

مشار
طـر
آموز
باالتر
مشار
پس
يك

روش
مشار
هداي
آموز
بحث
يادگ
آموز
مسئ

___
__
:كد

حيط
عنوا
دانش
نويس
كليد

طفاا
ــتن م
دانش
ارتقا
داشت
نيازش
تجرب
كنند
مورد
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 مـورد  را حـي 
 نظـر  از داد ن 

 87 سـتياران 
 قـرار  خـوب   

 از داخلـي  وه 
 يفيـت ك ،)6/3

 نظـم ،،)59/3
 اسـاتيد  ـورد 

 امـوزش  ،)3/
ــار و)3/3  رفت

 هـيچ  در يان
 وجــود داري 
 دانشـجويان،  

 ،بـاليني  وزش 
 بنـدي  رده ح 

 دهنـده  شـان 
 سـه  هـر  در 
 اســت الزم. د

 نظر از داخلي
 مختلـف  هـاي 

 در اساتيد تا 
 سـطح  به عف

 ارتقـا  گيـران 

________

 بهداشت ه

 جمال

  محيط شت

 وظايف نجام
 درمـاني  شـتي 
 توقعات يازها،

 دوره. سـازند  
 ي رشته با ن

 و شـوند  شـنا 

جراح گروه اساتيد 
نشـان تحقيـق  يـن 

دس نظر از و داخلي
خيلـي و خـوب  ح 
گـرو مورداسـاتيد  
68(اسـتاد  رفتـار   
(علمي مهارت) 3/
رمـ د دسـتياران  ر

/45(علمـي  هـارت 
ــت ــدريس ي 4(ت

انشجود و ستياران
ــاوت ي ــي تف معن
و دسـتياران  نظر 

آمـو ،نظـم  ي طـه 
سـطح در استاد تار

نش دارندكـه  قـرار  م 
دانشـجويان  وزش 

ميباشــد ســتياري
د گروه اساتيد شي
ه حيطـه  در مجـزا 

شود داده اساتيد 
ضع نقاط بردن ين
فرا همه نظر از و ا

____________

رشته اساتيد و يان

سيدج  ،فر يعقوبي ي

بهدا اساتيد، ويان،
ا براي محيط شت

بهداش خـدمات  ـه 
ني بتوانند تا هستند
بـرآورده  را ـالمت 

دانشجويان اوال تا ت
آش بهتـر  آينـده  در

از نفر 18 و بودند
اي نتايج :ها يافته. 

اد گروه اساتيد صد
سـطح در داخلي وه
در دانشـجويان  ظر
هـاي حيطـه  در ب

/60( باليني موزش
نظر ميانگين و شد
مه هـاي  حيطـه  ر

ــم كيفي ،)37/3( ظ
دس نظرات بين. شد
ــا ــاري نظــر از ه آم

P از: گيري نتيجه
حيط پنج هر در ي

رفت و تدريس فيت
هـم بـه  نزديـك  ن

آمـو بـه  داخلي روه
دس و كــارورزي،ي

آموز ازكيفيت داوم
م صورت به تياران

خود به نيز آن ورد
بي از و قوت نقاط ت
ها زمينه همه در ي

___________

  دانشجو

دانشجوي يدگاههاي
  كارآموزي ه

محمدعلي  ،قدرتي 

دانشجو كارآموزي، 
بهداش دانشجويان: ه
ارائـ هـاي  عرصـه  

هس خاص هاي ارت
سـ هاي سيستم و

است مناسبي رصت
د خود شغلي هاي 

 ش آموز حال در
دادند قرار ارزيابي

درص 88دانشجويان
گرو اساتيد درصد
نظ ميانگين. دارند
ترتيب به 5 امتياز

آم) 64/3(تدريس
ميبا) 58/3(استاد
د ترتيـب  به خود

ــاليني ،نظ)39/3(ب
ميباش)33/3(استاد
ــك ه حيطــه از ي

P>0/05(.)نداشت

داخلي گروه اساتيد
كيف علمي، مهارت
ميانگين با و خوب

گر اساتيد اهميت
كارآموزي مقطــع
مد هاي ارزشيابي

دست و دانشجويان
وبازخو شود انجام

تقويت و شناسايي
باالتري بندي رده

 . يابند

___________
__ 
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د ارزشيابي: حيطه
يدد مقايسه: عنوان
دور درباره محيط

اكرم: نويسندگان
   ،ميرموسوي

كدوره: ها كليدواژه
مقدمه: مقاله متن
در خود اي حرفه

مها كسب نيازمند
و مردم انتظارات و

فر كارآموزي هاي
زمينه و تحصيلي

 پزشكي

 علوم گاه

 كيفيـت 
ــي  از يك
 اين .ست
 در وزش
 بـه  جويان

 و العـات
 طريق از 
 احراز را م

 و مـوزش
 آموزش ي

 و ـجويان
 علـوم  گاه

 مـي  اتيد
 چـرا  هـد

 وضعيت ء
 از حاضر
 كـه  سـت
 بـر  ـتمل

 علمـي  ت
 آموزشـي 

 ايـن .ديد
 در اليني

 - گويـه  5
 پايـايي  و

 گـروه  ان
 محاسـبه 

 0->1 ز
->5 و ب

 و رآموزان
 مـي  هش
 زمـان  در
 گـروه  ين

پ علوم آموزش ري

دانشگ داخلي زشي
  دستياران

  ،دانشجويان، يني

ارتقـاي  كردهـاي
ــاتيد ي ــت اس .اس

ا دانشجويان وسط
آمـو كيفيت نجش

دانشـج انشـگاهها
اطال نظـري  يسـها
و نموده كسب ري

الزم عملي نمندي
آم فرآيند در گيران
كيفي سطح ارتقاء
دانشـ نظـرات  سـي
دانشـگا داخلـي  وه
اسا به مطالعات نه

ده ياري خود قوت
ارتقاء در تواند مي
تحقيق: روش. شد

اس مقطعي مطالعه
مشـت اي رسشنامه

هيئت اعضاي شيابي
آگروههـاي  ـنجي
گرد تهيه شده جام

بـا آموزش–گويه 8
5 در تدريس فيت

و روايـي  تاييد از س
دسـتيارا و ـجويان
م 75/8 آن رونبـاخ
امتيـا هـا  گزينـه 

خـوب 3->4،وسط
ــارورزان ــ و ك ارك

پـژوه ايـن  آمـاري
د دستياران نفر 21
اي در ميباشد 92-

كشور همايش همين

 

آموز گروه اساتيد ش
د و دانشجويان گاه

   صفهاني

بالي اساتيد ،موزش

رويك از يكـي  :هداف
ــرد ــي عملك آموزش

تو موثر ارزشيابي ا
سن اساسي كردهاي

دا در. رود مي شمار
كالس در كـارايي  ثر 
تئور دركالسهاي را

توا باليني حيطهاي
فراگ نظرات هميت
براي موجود كالت

بررس به دارد نظر ر
گـرو اسـاتيد  وزش

اينگو نتايج ارائه. د
ق و ضعف نقاط يي
م اصالحات ايجاد ه
باش موثر دستياران 

يك روش نظر واز
پر. گيرد مي انجام 
ارزش پرسشنامه از 

سـ اعتيـار  فـرم  ت
انج مطالعات و تون
8 در استاد نظم ي
كيف – گويه 3 در 
پس كه باشد مي ه
دانشـ اختيـار  در ي

كر آلفـاي  ضـريب 
بـه  نظرات بررسي
متو 2->3 ،ضعيف

ــد داده  ــه. ش كلي
آ جامعه داخلي شي

1و نفركارآموز 16 
93 سال دوم سال

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

 هبرنام ارزيابي: طه
آموزش كيفيت: ن

ديدگ از قزوين كي
داناص زهره: سندگان

آم  ،كيفيت: ها دواژه
  داخلي  ،تياران

اه و زمينه: مقاله ن
ــيابي وزش ع ارزش

روشها اين اولترين
رويك از يكي شيابي

شم به دانشگاهها ح
حـداكث داشتن ظور
ر نيازشان مورد ش
مح در تجربه و ين

اه به توجه با.كنند
مشك شناسايي يت
در پژوهش اين ني

آمو مورد در تياران
بپردازد قزوين كي

شناساي در را آنها د
سيتره در مطالعات

و دانشجويان زش
و كاربردي هدف ث

شماري سر صورت
استفاده با سئوال
سواالتو ارتقاء زمان

مت بررسي و تخانه،
ي حيطه 5 در الت
علمي مهارت-ويه
گويه 5 در استاد ر
حضوري صورت به
.شـد  داده قرار لي
ب سهولت براي. يد
ض 1->2،ضعيف ي

ــي ــوب يل وزن خ
آموزش گروه تياران

،كارورز نفر 32.ند
نيمس كه پژوهش م

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

حيط
عنوا
پزشك
نويس
كليد
دست
متن
ــو آم
متدا
ارزش
سطح
منظو
دانش
تمري
كمي
اهمي

باليني
دست
پزشك
تواند
م كه

آموز
حيث

ص به
30
ز در

وزارت
سواال

گو 9
رفتار
ب آن

داخل
گردي
خيلي

خي4
دست
باشن
انجام
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 دوره زشـهاي 
0 =S62/2و =

 هــاي مــوزش
 5/0(كنترلـي  
=M (متفــاوت 

 مسـاعدي  ظـر 
 تنهـا  و شـتند 

 درصد7/52 ز
 كـارآموزي  ي

 نتيجـه  .ـتند 
 ميانگين. دارد

 

________

 نشجويان

Keywords:
student, RC
Objective: 
skills train
medical st
follow up
Sciences 
randomized
communica
workshop 
tool for 
communica
standardize
communica
4.36 score
interventio
follow up
follow up،  
________

 اساتيد و ن

S(،  آموز همخـواني
/33(جامعـه  هـاي 

=S 66/2و=M(، آم
و نظـارتي  هاي ه

69/0 =S64/2 و=
نظ دانشجويان صد

نداش كـارآموزي  ي 
از بيش همچنين. 
هاي فعاليت و ها مه

داشـ مطلـوبي  ظـر 
د تفاوت نشجويان

 متوس از باالتر ا
____________

دان در ارتباطي اي

 Communicati
CT  standardize
To measure th

ning through r
tudents after i
p. Method: S

were analyz
d study. 
ation skills tr
with a total o

assessment 
ation skills 
ed patient. Re
ation skills in 
es higher than
n and 3.7 scor
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____________
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1/0=S57/2 = M

نيازه بـا  محـيط  ت
=42/0( دوره ايــان

S7/2و=M(، برنامه
(اداري اقــدامات و

درص95/77 از بيش
هـاي فعاليـت  و هـا 
.داشتند مطلوبي ر

برنام به نسبت دي
نظ اسـاتيد  درصد 4

دا با اساتيد و بيان
آيتمها همه در ريبا

___________

  تدريس ي

مهارتها آموزش ير

    پيردهقان
on skills traini
ed patient  
he effect of co
role playing e
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zed in this 
The interve
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was interp
checklist 

esults: The m
the interventio
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res higher after
his difference
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___________

  دانشجو

استاد ارزيابي در ر
  قزوين پزشكي

    داناصفهاني 

5( سـازماندهي  و
بهداشت كارآموزي

M(، پا ارزشــيابي
= 59/0(مقدماتي

=S 99/2 و=M (و
ب كلي طور به. بود

ه برنامه به نسبت
نظر درصد 21/21

مساعد نظر اساتيد
15/40 و نداشتند
مرب نظرات: گيري
تقر اساتيد نظرات

___________
__ 
  1268: كد

هاي روش: حيطه
تاثي بررسي: عنوان

  پزشكي

پي آذر: دگاننويسن
ng,  Medical 

ommunication 
experience of 

and 3 months 
of Medical 
single-blind 

ention was 
a three day 

training. The 
personal and 
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mean score of 
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l group after 
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e reduced in 
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___________
__ 
  1271: كد

د ارزشيابي: حيطه
موثر عوامل: عنوان

پ علوم دانشگاه در
زهره: نويسندگان

 پزشكي

 خـود  ـته
 بـه  موزي
 هـاي  صـه
 هـاي  ـي

 وضـعيت
 علـوم  گاه
 ارايه و ت
 برنامـه  ن

 شـجويان
 تحليلـي 

 انجـام  يد
 دوره ويان
 شـامل  يد
 نمونـه  ش
 محقـق  ه

 در وجـود
 دروس ـه

 كـه  يـده
 تــوا،مح ،

 اليتهـاي
. باشـد  ي
 طريـق  ز

 سشـنامه
 مـورد  يان
 كننده ت

. انـد  بوده
 بـوده ) 6

 ـارآموزي
 نتايج. شد

 بـا  موزي
( زماندهي
 ــارآموزي

0/2 =M(، 
ــاي ش  هــ

ــارتي  و ــ
= 61/0(ي
 تناسـب  ي

 طراحـي 

پ علوم آموزش ري

رشـت بـا  ارتبـاط  در
كـارآم مشـكالت  ت

عرصـ در شـجويان
ويژگـ ايجاد جهت
و خـت  شـنا  هـدف

دانشـگ اسـاتيد  و ن
مشكالت شناسايي

تدوين و آموزش ت
دانش آتـي  شـغلي  ي

توصـيفي  ـژوهش
اسـاتيد و شـجويان

دانشـجو شـامل  ن
اسـاتيد آمـاري  معه
روش. باشـد  مـي  ط

پرسشـنامه ژوهش
مو اي كتابخانـه  ع

برنامـه و هـا  رفصل
گرد تـدوين  صـص

اهــداف شــامل ي
فعا نـوع  نيز و يابي
مـي كارورزيهـا  يـا 
از نيـز  پايـايي  و د

پرس دو. شـد  زارش
دانشـجويا بـراي  ي
شركت دانشجوي 3
ب)5/68( زن نفر 2
8/2(بـومي  غيـر  ر

كـ هـاي  دوره ـان
ش نيزسوال پژوهش
كارآم دروس ناسب

ســـاز و طراحـــي
ــ دوره زشـــهاي كـ

04وS= 53/0(عــه
2=M(، ــوزش آمــ

ــه ــاي مــ نظـ هــ
ــدامات اداري اقــــ

آيتمهـاي بـه  ـبت
0=S 38/2و=M(،

كشور همايش همين

د روز هاي نولوژي
شـناخت اينكه به 

دانش آمـوزش  هـاي 
در بلند گامي و ه

ه بـا  اضرح مطالعه
دانشـجويان يدگاه

امكان تا گرديد ي
كيفيت ارتقاي براي
نيازهـاي بـا  ناسب
پـ ايـن  اجراي ش
دانش گـروه  دو روي

دانشـجويان مـاري 
جام و 8 ترم حيط

محـيط بهداشت ته
پـژ ابـزار . اسـت  ده 
منابع بررسي از س

سر نيز و ارزشيابي
متخص اسـاتيد  با ه
كــارآموزي هــاي ــه
ارزشي نحوه و ارائه 
كـارآموزي  زمان 

شد تاييد تخصصان
گز 74/0 كرونباخ 

يكـي و داسـاتي  ي 
35 مجموع از :تايج
4 و) 5/31(مرد فر
نفر 22 و)1/37( ي
مربيـ و اسـاتيد  از 

پژ انجام زماني قطع
تن آيتمهاي به بت

0=S 29/2و=M(،
آموز همخـــواني ،
جامع نيازهــاي ــا
26و S=6/0( دوره 
S58/1و=M(، برنام

S 22/2 و=M (ا و
نسـ اساتيد نظرات
39/0( نظري روس

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

تكن و ها برنامه با ا
توجه با. شوند گام
ه روش توسعه و ود

نموده كمك موزي
م باشد، مي اي فه
د از كارآموزي جود
طراحي سبزوار كي

ب كاربردي نهادات
متن كارآموزي وب
رو: روش. دگرد هم
ر بر پژوهش اين. ت
آم جامعـه . اسـت  ه

مح بهداشت شناسي
رشت كارآموزي يان
بـود سرشماري ي
پس كه است اي خته
ا و درسي برنامه زه

مصاحبه با و موزي
برنامــ بررســي مل

روشهاي ماندهي،
در شده ارائه زشي

مت توسط محتوا ي
آلفاي ضريب سبه
بـرا يكي مشابه يبا

نت. گرفت قرار فاده
نفر 11 پژوهش ين

بومي نفر 13 چنين
نفر10از همچنين

مق در محيط شت
نسب دانشجويان ت
41/0( نظـــري س
0=S 16/2و =M(،

بــ محــيط شــت
ــ ــان يابيشــ پايــ

ــدماتي S= 63/0(ـ

ــي S= 57/0(رلــــ

99/1=M (ن بانتايج
در با كارآموزي س

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

دوما
همگ
بهبو
كارآم
ف حر
موج
پزشك
پيشن
مطلو
فراهم
است
شده
كارش
مربيا
يگير
ساخ
حوز
كارآم
شــام
سازم
آموز
روايي
محاس
تقريب
استف
اي در

همچ
.اند
دابه

نظرا
دروس

44/
بهدا
ارزش
مقــ
كنتر

S9و
دروس
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 بودن مودب و
 در اسـاتيد  ر
 نظـر  واز " ي

 :گيري نتيجه
 عوامـل  مـورد 

 كمـك  به بي
 در شـدو با يد
 تحقيقـات  و 

 رونـد  و شنامه
 و ارزشيابي م
 بـه  توجـه  بـا 

 بـه  شـجويان 
 ايـن  به توجه
 مـنعكس  انـد 
 دانشـگاه  ـتي 
 از هبهينـ  فاده 
 و اساتيد دگاه

 اسـاتيد  بـه  ب

________

 ژاله  ،شايگان

 يكـي  و اي ه 
 رابـه  القيـات 

 وارد درمــاني 
 دارد توجـه  ن 

 سروكار سانها
 اخـالق  سـي 

 مقالـه  ايـن :  
 صورت ترنت

 ساني،مشـاغل 
 اصـل 4.دآمـد 
 آسـيب  عـدم 

 بعثــت عــالي 

و صميمي" ي ويه
نظر از..دارد استاد ي

ارزشيابي اجراي ان
ن .است بوده "يابي

م در دانشجويان و 
ارزشياب پس است 
اساتي عملكرد از ي

تحقيـق  ايـن  ـايج 
پرسش تدوين جهت

سيستم اشكاالت ح
ب اسـت  بهتر.نمايد
دانش و اسـاتيد  نظـر 

تو با. يابد ختصاص
توا مـي  اسـاتيد  ه

بايسـ باشد دريس
اسـتفا و اسـتاد  بي
ديد گرفتن نظر در
مناسب بازخورد ن
 . ايد

____________

  اسالم گان

پورش نوشين ،فرجي

  اسالم 

رشـته ميان دانشي
اخال دارد سعي كه 
وكــادر پزشــكان 
انسـان ابعاد تمام ه

انس وكراهت خصيت
برر مقاله ازاين ف

موادوروشـها. سـت 
دراينت موجود االت
انس اجتماعـات  كيل

پديد اخـالق  رپايه
وع رسـاني  نفـع  ي،
ازاهــداف يكــي)ص

گو دانشجويان نظر
ارزشيابي در التري

زما " ارزشيابي جام
ارزشي سواالت فيت
اساتيد نظر داد ن

مشابه استاد شيابي
شاخصي بعنوان واند
نتـ بـه  توجه با. تد

ج در حاصل نتايج
اصالح در تواند مي 

ن شاياني كمك آن
ن از دار يـت اولو ي 
ا بيشتري ضريب ر
به ارزشيابي نتايج د
تد در آنان ضعف و 

ارزشياب كيفيت طح
د و ريزينمايد رنامه
نمود فراهم با يت

نما كمك آموزشي
___________

  تدريس ي

بزرگ دگاهازدي شكي
ف الهام  ،دادفريان ز

بزرگان  پزشكي، ق
د پزشكي اخالق: ه

است اي حرفه ق
عمــل درحيطــه ي

وبه بوده جانبه مه
وشخ باسالمت كه ي

هد.است نمانده ور
اس اسـالم  بزرگـان  
ومقا منابع،ازكتب ه
تشكي ازابتداي: ها ه
بر انسانها ودرمان ي

رازداري دمختـاري، 
ص( راســالمپيامب 

ن از و بوده "استاد
باال تاثير از "استاد
انج كيفيت حيطه

شفاف" دانشجويان
نشان تحقيق نتايج
ارزش بر گذار تاثير

تو مي دانشجويان
افت موثر آن بهبود
از استفاده،مشابه
ها ارزيابي اجراي

آ نمودن استاندارد
هـاي حيطـه  نتايج

باالتر هاي اولويت
بازخورد كه مساله
قوت نقاط كننده
سط افزايش جهت
بر ارزشيابي نتايج

نها در دانشجويانو
آ كيفيت بهبود به

___________
__ 
  1274: كد

هاي روش: حيطه
پزش اخالق: عنوان

بهروز: نويسندگان
   منش دزفولي

اخالق: ها كليدواژه
مقدمه: مقاله متن

اخال هاي ازشاخه
ديكــاربر صــورت

هم دين اسالم.كند
پزشكي اخالق لذا

دو داردازنظراسالم
ازديدگاه پزشكي
وبااستفاده مروري
يافته. است گرفته
سالمتي به مربوط
خود :اخالقي مهم

.ميباشــد رســاني

 پزشكي

 وم

 نظـام  لي
 توسط له
 نظـرات  ه

 ايـن  قـان
 اساتيد و 
 بررسـي  د
 و قـوت  ط

 و صـالح
 – صـيفي

 و متون ر
 8 در ـوال

 هيئـت  ي
 در صـادفي
 از ستفاده
 هـا  داده

. گرديـد  
 رونـد  از ن

 گزينه را
 شـجويان
 متحانـات
 شـجويان
 س،رفتار
 ي،كيفيت

 داري نـا
 داري عنـا

 شـجويان
 ،تــدريس

 مهمتـر  ل
ــاتيد  و س

 تفهـيم  ر
 دانــش و

 در ،"ـجو
 نمـره  ـوه

 رانمـدي 
 شخصــيت

 اخـالق  و

پ علوم آموزش ري

علو دانشگاه  ،علمي

اصـل اركـان  از ـي
جمل از مختلف، ي

بـه توجـه  فراينـد 
محقق.باشـد  مـي  م

دانشجويان ديدگاه
اسـتاد ارزشـيابي  

نقـاط بـا  را ريزان
ا امكـان  و نانموده

توص مطالعه اين در
مرور از آمده دست
سـو 35 با اي نامه
اعضاي آماري مونه

تصـ – اي خوشه ش
اس با ها داده .گرديد

توصيف منظور به
تفادهاسـ  معيـار  ف
قـزوين پزشـكي  م
دانشجويان فقط و

دانش اسـاتيدو . ننـد
ام ازشـروع  قبـل  و

دانش نظر از داد ان
تـدريس كيفيـت  ين
ارزشـيابي زمـان  ر
معن رابطـه  استاد ي

معن رابطه استاد بي
دانش اساتيدو نظر ز

ت كيفيــت اســتاد،
عامـل چهار تفاوت

ــر از. يباشــد اس نظ
در اسـتاد  توانـايي

علمــي نــوان" ــه
دانشـ بـا  حترمانـه

نحـ از اطـالع " ي
استفاده " ي گويه

ش حيطــه در.دارد 
و حوصـله  صـبرو "

كشور همايش همين

ع هيئت اعضاي  ،ن
  استاد ابي

يكـ عنـوان  به اتيد
هاي روش به و ستمر

ايـن  در. شوند يم
مهـم) اساتيد( ابي

د مختلف وجوه تا 
مورد در را قزوين 
برنامه توان مي ي
آشـن دانشـگاه  در 

د:روشها .كرد راهم
بد شاخصهاي از ده

پرسشن مشابه رجي
نم براي پرسشنامه

روش به كه جويان
گ ارسال شدند اب
ب و شد تحليل و ه
انحراف و ميانگين ي

علـوم دانشگاه لمي
و ندارند رضايت يد

نميدان اسـاتيد  ابي 
و ترم طول در را ي

نشا تحقيق اين يج
بي قزوين پزشكي م

د اد،رفتاردانشـجو
ارزشيابي با شيابي

ارزشيابي و استاد لم
از .است مستقيم ه

علــم قــزوين كي
ت اندكي با استاد ار

ــيابي ــتاد زش مي اس
ت" تدريس كيفيت 

گويــ علمــي يفيــت
مح رفتـار "استاد ار
ي گويه ارزشيابي در

گ ارزشيابي زخورد
بيشـتري اهميــت

" اسـاتيد  نظـر  از ه 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دانشجويان: ها دواژه
ارزشيا  ،قزوين كي

اسا :مقدمه: مقاله ن
مس بطور عالي زش

م ارزشيابي شجويان
ارزشيا اصلي تريان
دارند نظر در هش
پزشكي علوم شگاه

بررسي اين با لذا. د
استاد ارزشيابي ف
فر را آن كيفيت ود

استفاد با ابتدا طعي
خار و داخلي لعات

پ .گرديد تنظيم طه
دانشج و دانشگاه ي
انتخا ها دانشگده ه

تجزيه SPSS افزار
آماري هاي شاخص

عل هيئت اعضاي:ج
اساتيد ارزشيابي ني

ارزشـيا بـراي  سبي
ارزشيابي زمان رين
نتاي. ندميدان ترم ن

علوم دانشگاه ساتيد
استا شخصـيت  د،

ارز بازخورد ،شيابي
عل بين اما ندارد ود
رابطه اين و دارد ود

پزشــك علــوم شــگاه
رفتا و استاد صيت

ــر ثر ارز اجــراي ب
كطهحي در شجويان

كيف حيطــه در،" س
رفتا حيطه در ،"د
د دانشجو رفتار طه

باز وحيطه "استاد
ا "ارزشــيابي تـايج

گويـه مهمترين د

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كليد
پزشك
متن
آموز
دانش
مشت
پژوه
دانش
كنند
ضعف
بهبو
مقط
مطال
حيط
علمي
همه
نرم
ش از

نتايج
كنون
مناس
بهتر
پايان

اس و
استا
ارزش
وجو
وجو
دانش

شخص
ــوث م
دانش
درس
استا
حيط
دان
نتـ از

استا
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. گرديـد  خص
 درنظـر  بـا  و 

 هـاي  ورفتـار 
 آمـوزش  هـت 
 و بحث. رديد
 در كـه  سـت 

 ديـده  غالبـاً  ي 
 كيفيـت  ـيدن 

 كـه  زمـاني  ـا 
 نشده حساس

 انـد،  نشده اده
 نمي در وزشي

 فاقـد  وزشـي، 

________

 علوم 

 علوم 

 اعضـاي  كه ه
 ،دانشـگاهي   

 ايتوانمنـديه 
 هاي عرصه ر

 دوران در ـوال 
 آن در عاليـت 

 هـاي  نيـاز  ن 
 در قـزوين  كي 

 هيـأت  عضـاء 
 91 شورسـال 

 معرفتـي  و ي 
 بـا  ابتـدا  عـي 
 و متـون  رور 

 طـرح  نامـه  ن
 تنظـيم  ـنامه 
 دانشگاه لمي

مشخ آموزشي ههاي
وظـايف  تكرار و ي
و كار انجام جهت 

جه آموزشـي  امـه 
گر تهيه شيراز كي
سالهاس آموزشـي  ن
ولـي اسـت،  شـده  

بخشـ بهبود نه ده
تـ كه كرد نشان طر
اح جامعه در آن ت

دا تشخيص رستي
آمو نظام خدمت ه

آمو ي برنامـه  گونه

____________

دانشگاه علمي أت

دانشگاه  ،علمي ت
  

داده نشان متعدد ي
كـار ادامـه  و ـروع 
ت سـاير  به خود ي

در مديريت و وهش
معمـ كـه  زمندنـد 

فع و مطالعـه  صـت 
تعيـين حاضـر  لعـه 
زشـكپ علـوم  ـگاه 

اع سـازي  توانمند 
كش پژوهشـي  و شي

مهـارتي هـاي  دوره
مقطع – توصيفي ه
مـر نظرسـنجي  از  
آيين دستورالعمل 
پرسشـ 91 سـال   
عل هيئت اعضاي ي

گروه مديران هاو 
دشواري اهميت، به

نياز مورد هارتهاي
برنا شد اشاره آنها 

پزشك علوم دانشگاه
مديران تربيت به م

مرسـوم  موزشـي 
بو هدف اقدام ناي
خاط بايد رو، اين ز
اهميت و آموزش در 

در به آموزشي يران
به كار اين مناسب 

هرگ متعاقباٌ كه فت
 . بود

___________

  درسي ي

هيأ اعضاي موزشي
  93 رسال

   هانيداناصف 

هيئت اعضاي  ،نجي
آموزشي لويتهاي

هاي سنجي نياز :ه
شـ مختلـف  راحل

تخصصي رشته در ي
پژو ،آموزش ادامه 

نيا نيـز  است، كي
فرص و زمينـه  گاهي 

مطال هـدف . انـد  ه 
دانشـ علمـي  هيئت
و افزايي دانش رح
آموزش مؤسسات و

د بـر  مشـتمل  امه
مطالعه اين در:شها
مـدهآ بدست هاي

و مشابه خارجي و
علمـي هيئـت  اي
آماري نمونه براي ه

دانشكده آموزشي
ب توجه با سپس و

مه و دانش گرفتن
به كه شغلي ويژه

د آموزشي مديران
اقدا: گيري نتيجه
آ هاي نظام اغلب
 خود كه شود مي

از.آموزشي شرايط
مديريت ضرورت
مدي وظايف است،

و شايسته افراد و
گف توان مي آيند،

ب خواهد اثربخشي
___________

__ 
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ريزي برنامه: حيطه
آم نيازهاي: عنوان

در قزوين پزشكي
زهره: نويسندگان

نيازسن: ها كليدواژه
او  ،قزوين پزشكي

مقدمه: مقاله متن
مر در علمي هيأت
توانمندي بر عالوه
كه اي رشته بين

پزشك علوم مختلف
دانشـگ تحصيالت

نيافتـه را ها حوزه
ه اعضاي آموزشي
طر اجراي راستاي
و دانشگاهها علمي

نا آيين اين در كه
روش. ميباشد ،است

شاخصه از استفاده
و داخلي مطالعات

اعضا افزايي دانش
پرسشنامه .گرديد

 پزشكي

 مكــارِِمَ م
 اسـت  ت

 يمارانشان
 مجهـز  ده
 داراي ان

 وكرامـت 
 نهاكرامت

 كند خورد
 مـي )ص(
 بايســتي 
) جديـد  
ــج ه  نهــ

ــواي  تقــ
 پزشــك ت
 وقـرآن  ل
 ازجمله،ي

_____

 شي
  آنان راي

 وزشي،

 روش از ه
 مــديران ي

 معــاونين
 علـوم  گاه
 برنامـه  ل،
 روزه دو ه

 و وظيفـه
 9 ،زشـي

 16هـاو  ه
 يافته. ديد

 و وظايف
 تفكيك ه

 معـاونين

پ علوم آموزش ري

ــي ــت نِّ ــاُتَمم بعثْ ل
عبـارت اسـالم  دگاه
بي و راباهمديگر ن
پسـنديد رسـوم و 
انسـا ازنظراسـالم .

حرمـت  ايـن  فـظ
انسـان بـه  خداونـد

برخو اي گونه ماربه
( پيامبراسـالم . ـد

كنــد مــي ــادرت
فراگيرعلـوم (شـگر

ــه ب معتبرازجملــ
ــل5 ــم اصــ ت:مهــ

واجــرت طالعــات
كامـل دينـي  ـالم
انسـاني هـاي  جنبـه

___________

آموزش مديران غلي
بر الزم آموزشي مه

آمو برنامه شغلي، ل

اسـتفاده بـا  وهش
شـغلي تحليـل  و 

و آموزشــي انهاي
دانشگا) آموزشي ي

حاصل نتايج ساس
كارگـاه سه: ررسي

و 6شناسـايي  بـه  ر
آموز يمارسـتانهاي

دانشـكده موزشـي
گرد آموزشي ههاي

و پرتكرارترين و ن
به شيراز پزشكي م

م و آموزشـي  نهاي

كشور همايش همين

ِّ(اخــالق مكــارم  ا
ازديد پزشكي خالق
ورفتارپزشكان سلوك
راباعادات خود ايد
نماينـد تبعيـت  م

وحفـ ميباشـد  دي 
خ.نظرميرسـد  بـه  ي 
بابيم نبايد طبيب 
باشـ داشـته  فـات ا
مبــ درمــان امــر ــه
وتالش)خيرخواه(نده
ــب)ع( ــي دركتــ

ــه غررالحكم 5 بــ
ــودن ـص،به اط روزب
اسـ: گيـري  ونتيجه

ج تمـام  به درآن ه
 . است شده

____________

  رسي

شغ تحليل و زشي
برنام ارائه و شيراز 

  ئي

تحليل آموزشي، ي

پـژو ايـن  در: ـدف 
آموزشـي  سـنجي 
بيمارســتا موزشــي

گروههاي مديران و
براس سپس و شد ه
بر روش. گرديد يه
منجر خبره فرادا ز

بي آموزشـي  اونين 
آم معـاونين  بـراي  

گروهه مديران راي
ترين دشوار مترين،
علوم دانشگاه وزشي

بيمارسـتانه وزشـي 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ســاختن دراكامــل
اخ. نمود بيان)الق

سل كه اعدوقوانيني
با پزشكان.ميكند ن

اسالم اخالقي گوي
خـدادا وكرامـت  ت

ضـروري رشرايطي
بنابراين.است شيده

اومنا الهي باكرامت
بــ كــه كســي:يــد

كنند ترس،نصيحت
ــد ــام.ــ علـــ امــ

ــه،بحاراالنوار،غ غــ
ك،رازداري،تخصــص

و بحث. است خته
است،كه هدايت ب
ش توجه پزشكي الق

___________
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در ريزي برنامه: طه
آموز نيازسنجي: ن

پزشكي علوم شگاه
نبيئ پريسا: سندگان

نيازسنجي : ها دواژه
  آموزشي ران

هـ و سابقه: مقاله ن
DACU  س نيـاز  بـه
آم معــاونين(زشــي
و ها دانشكده زشي
پرداخته شيراز كي
تهي آنان براي زشي

DACU از متشكل
معـا بـراي  فعاليت

فعاليـت  81 و فه
بر فعاليت 98 و فه
مهم تحقيق اين در

آمو مديران يتهاي
آمو معـاونين  گروه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

خود
اْالَخْال
ازقوا
بيان
وازالگ
عزت
درهر
بخش
ب كه

فرما
خدات
باشـ
البال

پزشك
پرداخ
كتاب
اخال

___
__
:كد

حيط
عنوا
دانش
نويس
كليد
مدير
متن
UM

آموز
آموز
پزشك
آموز
UM

51
وظيف
وظيف

د: ها
فعالي
گ سه
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  ،ايران تي
  ،الگو  ،صي

 آمـوزش  نـده 
 حاضـر  مانز 
 در خصـوص  

 و دقيـق  ـزي 
 از را آينـده  ت 
 كمبودهـادر  
 و دور هـاي  ه

 تـاثيرتغييرات 
 فـوق  و صـي 
 نـوع  از طالعـه 

 و متـون  از ه
 فاكتورهاي: ج

 پزشــكي زش
. هسـتند  ـوثر 
 طـور  بـه  هـا 

. گـوييم  مـي  
 هـاي  ژوهش

 اهميـت .. ـد 
 ريزي برنامه ي

 آ در مطلـوب 
 را آن بـه  ،دن 
 سـال  20 ول 

 در مهاجرت 
 ،توسـعه  حـال 

. اسـت  ـهري 
 شـدن  مسـن 

 و زنـدگي  بـه 
 برابر دو لمند
. نماينـد  مـي 
 ،نشـيني  شـهر 

 مرضـي  چـاقي 
 و ايــدز نظيــر

 در: گيـري  ـه 
 بـر  جمعيتـي 

. دارد صصـي 

جمعيت بافتار  ،يتي
تخصص فوق و صي

آينـ بـراي  ريـزي  ه 
از اعتماد قابل ت
آيندهبه نيازهاي 

ريـ برنامـه  ضرورت
مشـكالت صـورت  

وقـوع  بـه  و داريم
آينده كالتمش از ي

ت دادن نشـان  راي 
تخصص پزشـكي  ش
مط ايـن  :كـار  وش

استفاده ابتدا مدل 
نتايج. پذيرفت جام
آمــو توســعه هاي
مـ آينـده  سال 20
فاكتوره ايـن  از ـي 
روند فرا آنها به ه

پژ فراواني جمعيت،
دهـ مـي  نشـان  را 

اقتصادي و جتماعي
م وضعيت طراحي 

رسـيد كـه  سـايلي 
طـو در جمعيتـي  ر
تاثير. است بيني ش
ح در كشورهاي در

شـ منـاطق  بـه  يي 
حال در دنيا هاي

ب تمايـل  مـردم  و 
افرادسا ها گزارش
اسـتفاده  خصصـي 

ش رشـد  بـا  و ايـد 
چ و سـرطان  ظيـر 

ن عفــوني اريهــاي
نتيجـه. اسـت  ايش

ج تغييـرات  مؤلفـه 
تخص فـوق  و صصـي 

جمعي تغييرات  ،يت
تخصص پزشكي زش

برنامـه گمان بي :ه
اطالعا و آمار جود
از بيني پيش تايج

ض ،تخصصي فوق و
غيراين در .هاست

د مجسم چشم ش
گيري پيش براي. 
بـر مناسـبي  مدل 

آموز توسعه بر وثر
رو و هـدف . گـردد 

ارائه جهت. است 
انج گسترده طور ه

انــداز چشــم مــل
 طول در خصصي

بعضـ كـه  اصـلي  ي 
كه هستند بيني ش
ج بيني پيش ه حوز
خصـوص  ايـن  در
اج ريزي برنامه در
و تجسم پيش، از 

وس و هـا  راه ساختن
بافتار تغييرات كال

پيش قابل الحظات
د ولي است تفاوت

روسـتاي منـاطق  از
كشوره اكثر مانند 

شده تر سالم جهان
گ اساس وبر. دارند 

تخ پزشكي خدمات
نما مي رشد معيت

نظ دار واگير غير ي
بيما همچنــين .ــد

افزا به رو نيز فسي
م را تأثير بيشترين

تخص پزشـكي  وزش 

جمعي: ها كليدواژه
آموز  ،تقاضا  ،آينده
  مدل

مقدمه: مقاله متن
و نيازمند پزشكي

نت در دقت و است
و تخصصي سطوح
ه آن كامل اجراي

پيش بايد اكنون هم
.كنيم يقين آينده

است الزم نزديك
مو مهم متغيرهاي
گ تدوين تخصصي
توصيفي مطالعات
به مرتبط مطالعات
تكام بــر متعــددي
تخ فوق و تخصصي

هـاي گيري جهت
پيش قابل مستدلي

ح در ادبيات مرور
د رسـيده  انجام به

د شناسي جمعيت
انديشيدن" يعني
سا و يافتن و ينده
اشك. " كند فراهم
مال بعضي با آينده

مت مختلف مناطق
ا مهـاجرت  بيشتر

نيز ايران جمعيت
ج جمعيت  ، است
تري طوالني عمر
خ از سن كم افراد
جم كه طور همان
هاي بيماري شيوع

ــ مــي افــزايش باب
تنف حاد بيمارهاي

ب پيشنهادي، مدل
آمـو توسعه آينده

 پزشكي

 انتخـاب  ا
 افـزار  رم
 هـاي  طـه
 حيطـه  :ب

 مقـاالت 
 فـردي  عه

 و گرامـر
 منـابع  ي
 و ارتباط 

 و جرايـي
 بـا  شـنايي

 هــاي وره
 و علمـي 

 هيئـت  ي
 توسـعه  ه

 رگاههــاي
 در ـوزش

 حيطـه  ي
 و بحـث .د

 به قزوين
 و طالعات
 گذرانـدن

. دارنـد  ـا
 اسـاتيد  

 مـديريت،
 پيشـنهاد 
 بطوريكـه

 هـا  حيطه
 فـراهم  اه

 از تواننـد
 

_____

 زش

 سيم اصر

پ علوم آموزش ري

هـا دانشـگده  مـه
نـر از اسـتفاده  بـا 

حيط:نتـايج  .شـد  
ترتيـب بـه  هـارتي

چـاپ  و توليـد  ي
توسـعه حيطـه ،مي

گ ،خـارجي  و خلي
جستجوي گويه ت
برقراري گويه شكي

اج حيطـه ،تدريس
آش گويـه  رد ـيابي

دو در و .ميباشــد ن
اخـالق  و آموزش

اعضـاي. باشد مي 
حيطـه كارگاههـاي

كار از تعــدادي و
آمـو ولـي  گذراننـد

كارگاههـاي از ادي
گـردد برگـزار  ري
ق پزشكي علوم گاه

اط آوري فن ،وهش
گ بـه  زيـادي  مايل
هـ حيطـه  ايـن  در
سازي توانمند هاي

م و اجرايـي  هـاي 
پ اسـت  نبـوده  جه
ب شـود  سازي سان
ح بقيه شدن ميت

دانشـگا در جـازي
بت دغدغـه  نبدو و

.ببرند بهره ضوري
___________

آموز توسعه آينده

نا  ،ضيايي محسن

كشور همايش همين

هم در تصادفي – ي
ها داده .گرديد ل
تحليـل و تجزيه ت
مه هـاي  دوره در 

هـاي شيوه با شنايي
علم متون نگارش ،
دا علمي مكاتبات 
اطالعا آوري فن ه

پزشك آموزش حيطه
فنـون  و روشها و 

ارزشـ و زمان ريت
دانشــجويان ــيابي

آ در اخالق موزشي
علمي هيئت ضاي
ك كـه  دارنـد  ايـل 

عــاتاطال نــĤوري
بگ حضوري صورت

تعـدا و فرهنگي و 
حضـور غير صورت
دانشگ علمي هيئت

پژو،فردي توسعه ي
تم و دارند يشتري

د حضوري صورت 
ها كارگاه ولويتهاي

حيطـه  اهميـت  ه 
توج مورد خيلي لي
يكس حيطه هفت م
اهم كم باعث ها طه

مج آموزش جهيزات
و راحتي به علمي 

حض نيمه يا حضوري
____________

  بري

بر ايران جمعيتي
  تخصصي وق

رامي سيد  ،اطبايي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

اي خوشه روش به
ارسا) نفر 140( د

SP ليكرت روش و
آموزشـي  نياز تلف
آش هاي گويه هش
،ISI مجالت در ي
انجام نحوه هاي ه

حيطه،انگليسي مه
ح ،SPSS با شنايي
دانشجويان با وره
مدير گويه در ريت

ارزشــ نــوين ــهاي
آم كارگاههاي فتي
اعض نياز مورد اي ه
تما دانشگاه اين ي

فن و پــژوهش ،دي
ص به را پزشكي زش
ارزشيابي هاي طه
ص به مديريت و يي
ه اعضاي :گيري جه

هاي حيطه در زش
بي نياز پزشكي زش

به آموزشي هاي ه
او در ميگردد نهاد
بـه توجه با .گيرد
و فرهنگي و شيابي
تمام ات امتياز ردد
حيط بعضي در يت
تج و ساختها زير.د
هيئت اعضاي تا د

حض غير آموزش اي
___________
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رهبر و مديريت: طه
ج تغييرات تاثير: ن

فو و تخصصي كي
طبا شيما: سندگان

   ش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ب كه
شدند
PSS

مختل
پژوه
علمي
گويه
مكالم

آش و
مشاو
مدير
روشــ
معرف
حرفه
علمي
فــرد
آموز
حيط
اجرا
نتيج
آموز
آموز
دوره
پيشن
قرار
ارزش
ميگر
اهمي
نشود
گردد
مزايا
___

__
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس

فروش
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 هـم  بهـار -يز 
 تفاوت چنين،

 بعـد  مطلب ي
ــاهده ــد ش  ش

 نسـبت  ثبتي
 نشـان  نتـايج 

ــادگيري ري  ي
 مشـاركتي  ون 
 ارزش، بـا  بي 
 التحصيالني غ

 هـاي  راقبـت 

________

 رشناسي
 پزشكي علوم 

 غمهن، ستاك

 ايـران  در ـل 
 بـا  شـجويان 

 جراحـي  در ي
 بـه  كمـك  و
ـ  مطالعـه  ن   اب
 تحصـيلي  ته
 مراكـز  در ش 
 تحصـيلي  ته
-بهداشـتي  ت 
 صـورت  بـه  ه

 دانشـگاه  مل
 مـاه  دي در ن 

 صـاحب  ييـد 
 28 شـامل  ور 

 انتخــاب طــه
 ميزان و رشته

 ماهيـت  بـه  ط 

پـايي نيمسـال  در ل
P=0.001 .) (همچ

ماندگاري جهت ون
ــرل ــه كنت مش هفت
مث ديدگاه شجويان

ن: گيـري   نتيجـه . د 
ــزايش  ــدگار اف مان
آزمـو. باشـد  مـي  ي 
ارزيـاب روش يك و
فارغ كردن آماده ت
مر هاي محيط در 

____________

كار دانشجويان يت
دانشگاه در خود ي

رس شهرام ، ضيائيها

  تحصيلي يت

عمـ اتاق پيوسته ي
دانش دوره ايـن  طي 
جراحي نوين هاي 
و مراقبـت  و شده ا
ايـن.آموزنـد  مي ل
رشت وضعيت از يان
نقـش ايفاي نحوه ها

رشت از رضايت زان
وخـدمات پزشكي 

مطالعه اين :كار ش
عم اتاق كارشناسي 
قـزوين درمـاني  و 
تاي مورد و ساخته 

مـذكو پرسشـنامه 
ــ حيط در آگــاهي اب
ر انتخاب در موثر 
مـرتبط پرسـش  ه

كنترل و مداخله ه
1شد ديده عناداري

آزمو نمرات يانگين
ــه ــروه ك و مداخل

دانش از% 98كلي، ر
داشـتند آموزشـي 
و تســتي ملكــرد

سـنتي روش بـه  ت
و فعال يادگيري ك
جهت پرستاري سان
تفكرنقادانه و شكل
 .  كند

___________

  يستدر ي

رضاي و آگاهي زان
تحصيلي رشته از ل

1  

ض معصومه  ،كاربرد 

رضاي، آگاهي ،عمل
كارشناسي رشته :ه
كه است پزشكي 
تكنولوژي و عمل 

آشنا تخصصي فوق
عمل بعد و حين و 
دانشجوي آگاهي طه
عملكرده و وظايف 
ميز با ،) آموزشي ي

علوم دانشگاه عمل
روش. است شده جام

مقطع دانشجويان
بهداشـتي  ـدمات 

محقق پرسشنامه 
پ. اسـت  شده نجام

ب مــرتبط پرســش
عوامل با مرتبط ش

يازده ،تحصيل طول

گروه دو در نمرات
مع آماري اختالف

ميا در چشمگيري
ــه 4 از گـ در هفت

P=0.001 .((بطو
آ استراتژي اين به

عم ارتقــاء دهنــده
نسبت دانشجويان

تكنيك يك بعنوان
مدرس به تواند مي
مش حل توانايي با

ك كمك بهداشتي
___________

__ 
  1290: كد

هاي روش: حيطه
ميز بررسي: عنوان

عمل اتاق پيوسته
393 سال قزوين

اصغر: نويسندگان
   نصيري

ع اتاق: ها كليدواژه
همقدم :مقاله متن

علوم از اي شاخه
اتاق جديد اصول
ف و تخصصي هاي
قبل را بيمار اداره
رابط بررسي هدف

با آشنايي شامل(
روندهاي و درماني

عم اتاق كارشناسي
انج قزوين درماني
د بين از و مقطعي

خـ و پزشكي علوم
وسيله به ،1393
ان ،آموزشي نظران

پ هفــت( پرســش
پرسش چهار،رشته
ط در مندي عالقه

 پزشكي

 تـوان  ـي
 محيطـي

 فـــوق و ي
 نسبيي ت
 وتوسـعه  

 مـي  رت
 تخصصي

 توانمند ت
 هزينه ان

_____

  ري

  رستاري

 بـه  قادر ه
 همـه  الت

 هداشـتي
 تـاثير  ين

ــب  در طل
. گرفـت  

 مـي  ربـي
 بهـار ( لي

 را 2 حــي
 39 ـامل
 راديانفـ 

 طي و ،جو
ــون م  آزم
 قبـل  از ي

 يـا  گاري
 هـر  بعـد،
 شد، گزار

 در كننـده
 ميـانگين

 بـين  اري
ــرادي  -نف
 ميـانگين

پ علوم آموزش ري

مـ پـژوهش،  هاي
م شـرايط  و ـاختها
تخصصـــي شـــكي

مزيت يي شناسا ،ت
متخصص نيروي ه

صـور سـالمت  ـف
ت هاي بخش در ص

خدمت كننده رائه
زما هم و ء ارتقا عه

___________

پرستار آموزش در

پر آموزش مطلب، 
كه متخصص اراني
مشـكال حل جهت

به مـراقبين  ساير ا
تعيـين ،هـدف  بـا  ش
ــدگاري و ي مط مان

انجـام شـيراز  كي
تجر نيمـه  طالعـه

تحصـيل نيمسـال  
جراح -داخلــي س

شـ كنتـرل  گـروه 
يا سنتي شيوه به
دانشجو 45 شامل 

ــه و دي دوم مرحل
تصـادفي بصـورت 

مانـدگ بررسـي  ـور
Re  (ب هفته چهار

برگ انفرادي شيوه ه
ك شـركت  شجوي

م بـا  مرد) نفر%33(
معنـادا اختالف ش

ــه ــون( داخل ان آزم
P=0.001 .( م بـين

كشور همايش همين

يافته و گرفته رت
زيرسـ براسـاس  و 

پزش آمـــوزش ـــد
جمعيت هاي قاضا

به كشور كالن و د
مختلـ هاي ه وزح 
خصوص به پزشكي 

ار هاي نيروي و تر
جاممع سالمت طح
. يافت خواهد ش

____________

  ريس

موثر راهبردي ي،
  واز

ماندگاري شاركتي،
پرستا به نياز روزه،

ج در باليني هاي ط
با مشاركت و روهي
پـژوهش اين .ست

ــرد ــتي رعملك تس
پزشك علوم دانشگاه

مط يك حاضر هش
دو در كـه  دانشجو

درس)  1392-93 ز
.شـد  انجـام  دنـد، 

كه اول ترم ميان 
مداخله گروه. ردند
ــون ول ــراد آزم انف

 كـه  نفـره  5 هـاي 
بمنظـ. كردنـد  كت 

etention of Cou

به كه دوم ترم يان
دانش 84 مجموع از 
%3/39 و زن) نفر 
پژوهش هاي يافته. د
ــ ــروه در ونم مد گ
1(داد نشان پاييز ل

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

صور مطالعات ساس
را شـده  تعيين ي

رشـ.نمـــود زنگري
تق با صصي،متناسب

خرد ي نيازها آورد
در آموزش رافيايي

آموزش هرچه. رد
ت قوي تخصصي ق

سط باشند كارآمد
كاهش نيز سالمت ي

___________

1281  

تدر هاي روش: طه
مشاركتي آزمون: ن

ريو گانمژ: سندگان
مش آزمون: ها دواژه

امر: مقدمه: مقاله ن
محيط در دانش رد
گر كار ،بيماران به
اس افزايش به رو ،ند

ــاركتي ــون بر مش
د پرستاري شجويان

پژوو: كار وشر و 
د 84 روي بر كه د

پــاييز و 13-1391
بود كرده واحد خاب
امتحان در و ،شجو
كر شركت ،شد زار

ــه، ــه مرحل او مرحل
گروههـ در و ركتي

شـرك بود، شده ين
urse( مطلب اري

مي امتحان در گروه
،:نتايج. كردند كت

51%(60،پژوهش
بودند 21 ±5/1 ي

ــرات انگين آزم نم
نيمسال در) ركتي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

براس
الگوي
بـــاز
تخص

برآ و
جغر
پذير

فو و
و تر

هاي
___

__
:كد

حيط
عنوا
نويس
كليد
متن
كاربر
جانب
باشن
ــ آزم
دانش
مواد
باشد
392
انتخا
دانش
برگز
م دو

مشار
تعيين
يادد
گ دو

شرك
اين

سني
ــا مي
مشار
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 عالقمنـد  تيد 
 ارزيـابي  هـت 
 و نظرات سته

 بررسـي  مـورد 
 ديـد  از كـه  د 

 كيفيـت  حث،
 ميـزان  ـداف، 

 بـودن  ربـدي 
 بـوده  بخـو  

 كارگـاه،  ـزي 
 و كارگـاه  ني 

 و بحـث . سـت 
 سـطح  در ني 

 اسـتاد ( حاضر
 رو، پـيش  ئل

 هـاي  انشـگاه 
 ايـن  اجـراي 

________

 زنان مي

  آموزشي ستان

 از رخـورداري 
 و رشـد  سـوي 

 بـراي  نيـز  مي 
 در. اسـت  عي 
 بـه  عمـده  ور 
 ديگر، سوي ز
 تـوان  نمـي  ه
 ايـن  متـون   
 برنامـه  و آن 
 مثبـت  آن ي 
 سـرمايه  ي ه 

 هــاي رســتان
: بررسـي  وش

اسـا تمامي از مي
جه. شـد  دعـوت  ،

بس و باز سؤاالت ت
م آن اجـراي  حـوه 

بـود آن از حـاكي  
مباح ارائه كيفيت ،

اهـ بـا  كـارگروهي 
كار و جديـد  طالـب 
بسيار حد در اهي
ريـ برنامـه  و يريت 
زمـان ريـزي  رنامـه 

اس بوده مناسب و 
مـدو مطالعـه  نون 
ح طرح رتقاا و بود

مسائ در انشجويان
دا موفـق  نتايج به 

 دانشـگاه،  اين يد
 . باشد ي

____________

آنوم احساس با عي
  شيراز شهر 

بيمارس آنومي، س
بر تنهـا  كـه  ذيريم 

س بـه  را جوامـع  ه
سـوم ركـن  بايـد  
اجتمـاع سـرمايه  ن

طـو بـه  اول منبـع 
از. دارد بستگي عي

كه اند كرده معرفي
بيشـتر در گرچـه  
شناخت صورت در
يجـه نت نهايـت  در

رابطـه تعيـين  ش، 
بيمار در شــاغل ن

رو. باشـد  مي جايي

عمو فراخوان با س
دوره اين در ركت
ليست چك از تفاده

نح و دوره خصوص
حاصـله  نتايج: ها 

برنامه، اين در نده
ك بـودن  مـرتبط  ي،
مط ارائـه  ميزان ف،
كارگا دوره اين در 
مـدي آنـان  نظـر  ز
بر آموزشي، كمك 

خوب حد در رگاه
تـاكن رسد مي ظر
بهب چگونگي ي نه
د هدايت افزايش 
باتوجه بنابراين ت؛

اساتي گسترده قبال
مي ضروري سترده

___________

  رهبري 

اجتماع سرمايه طه
آموزشي هاي تان
   ،نبيئي ا

احسا اجتماعي، يه
بپـذ راگـ : هدف و 

نتوانسته انساني ي
دهـد  مـي  سـوق  
آن و شويم قائل ه

دو كـارايي  و شي
اجتماع سرمايه از ي

م اجتماعي سرمايه
.منفي يا دارد بت

د اما رود؛ مي كار 
د توانـد  مي آن ش

پـژوهش ايـن  صـلي 
زنــان آنــومي ســاس
رج و چمران وزشي

سپس. آمد عمل به
شر جهت دانشگاه،

است با مذكور دوره
درخ اساتيد ديدگاه

يافته. گرفت قرار
كنن شركت اساتيد
گروهي هاي بحث

اهداف به دستيابي
شده ارائه مطالب
ا همچنـين . است

وسائل بكارگيري
كار فيزيكي فضاي
نظ به: گيري نتيجه

زمين در دانشگاهي
هاي راه و) مشاور
است نگرفته انجام
استق و المللي بين

گس سطح در برنامه
___________

__ 
  1305: كد

و مديريت: حيطه
رابط بررسي: عنوان
بيمارست در شاغل

پريسا: نويسندگان
سرماي: ها كليدواژه

سابقه: مقاله متن
نيرو و مالي منابع
اجتمـاعي  توسعه

توسعه به دستيابي
اثربخش ميزان واقع

رداريبرخو ميزان
س كمبود را آنومي

مثب بار كه برد پي
به منفي اصطالح

كاهش جهت ريزي
اص هـدف  لذا. باشد

احس بــا اجتمـاعي 
غيرآمو و آموزشي

 پزشكي

. باشـد  ي
 آنـاليز  و ر

 ميـزان  ـه
 بـا  كه ده
 ميزان،آن
 نقــش و ي
 نتيجــه و

 از جويان
 در دروس

 نقـش  ،ي
 ايـن  كـه

 وضعيت
 رگـزاري

 و رشـته 
 و ســترها
 شـجويان
 بردهـاي

 دوره اول
   . ود

_____

 در شيپ

 ارتبـاط  ك
 دو هـر  ي

 داراي ـرد
 كه نجايي
 تنها شور

 ايـن  در ف
 جديـد  ي

 مطالعـه 
 مدل با ت
 روش. ــت
 اسـاتيد  ز
 دعـوت  ه،

پ علوم آموزش ري

مـي)  مسـئولين  ـا
S  تفسـير ،تحليـل

كـ است آن بيانگر
بود% 67 رشته از ت
آ بر موثر عوامل و
تحصــيلي رشــته 
)p≤0/05 (بحــث

دانشـج آگاهي يزان
د ارائـه  نحوه چنين

تحصـيلي رشـته  ـه
ك هرچنـد .اسـت  ته
بهبود جهت در ما

بر چـون  هكارهـايي
ماهيـت  بـا  ـنايي
ــه ــع و هي پوس توزي
دانش آگاهي و العات

راهب« و دانشـگاه  ه
سـال  در»  صـيلي

شو مي پيشنهاد ن
___________

منتورش دلم قالب

  كارگاهي موزش

يـك تـوان  مـي  را
بـراي سـودمند  و 
فـ ،)منتور( آگاه و
آنج از. كرد تعريف ،
كش پزشكي علوم ي

مختلف هاي وهش
هاي مدل اجراي ت،

ايـن  لذا. رسد مي
مدت كوتاه هاي گاه

گرفــ انجــام شــگاه
از نفـر  چنـد  از ي،
دوره مدرسـين  ن

كشور همايش همين

بـ مرتبط پرسش ش
SPSS16 افزار رم

ب شده انجام هاي ي
رضايت ميزان و% 8

تحصيلي رشته ب
ماهيت،تحصــيل ل

. (دارد داري عنــي
مي،آمده دست به ج
چ هم و تخصصي 
بـه نسـبت  افراد ش
داشـته آگـاهي  ش

ام ،نيست دار معني
راهك ارائـه  ،ـجويان 

آشـ« خصوص در 
ــاق  ته ،» عمــل ات

اطال افزودن جهت
بـه ورود بـدو  رد د
تحص پيشـرفت  و ء 
فراگيران يادگيري 

____________

  ريس

در مشاور استاد م
  شيراز 

   ئي

آم مشاور، استاد گ،
منتورينـگ : ـدف 

داوطلبانـه مدت، 
بهتجر با فرد يك 

كند، مي حمايت) 
هاي دانشگاه در ره
پژو نتايج و شده را

است مذكور برنامه
م نظر به ضروري ،

كارگ قالب در اتيد
دانش ســطح در جــرا
كارگـاهي دوره اين
عنوا به مشاوره ث

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

شش ،عمل اتاق ه
نر از استفاده با ها 
بررسي:ها يافته. د
88 دانشجويان هي
انتخاب جمله از ملي
طــول در آنهــا قــه

مع ارتبــاط ،ــئولين
نتايج به باتوجه :ي
و پايه ،عمومي س
بينش تغيير و ترم ل

افزايش جهت در ايي
م آماري نظر از ط
دانشـ رضايت و هي
سمينارهايي يا گاه

كارشناســان ـايف
ج آموزشي شورهاي

خود تحصيلي شته
ارتقـاء بـراي  زشي
اعتالي براي صيلي

___________

1297  

تدر هاي روش: طه
سيستم طراحي: ن

پزشكي علوم شگاه
نبيئ پريسا: سندگان

منتورينگ: ها دواژه
هـ و سابقه: مقاله ن
طوالني اغلب اي ه
آن در كه است ف
)منتي( را كمتر به
مشاو بحث در ون
اجر مشاور استاد ح
ب ضعف از نشان نه

دانشگاه در ورينگ
اسا آشناسازي دف

اج جهــت ورينــگ
ا اجراي جهت: سي
بحث در دانشگاه رب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

رشته
داده

شدند
آگاه
عوام
عالقـ
مســ

گيري
دروس
طول
بسزا
ارتبا
آگاه
كارگ
وظــ
بروش

رش از
انگيز
تحص
___

__
:كد

حيط
عنوا
دانش
نويس
كليد
متن
حرفه
طرف
تجرب
تاكنو
طرح
زمين
منتو

هد با
منتو
بررس
مجر
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 رشـته  خـاب 
 ليكرت بندي 
 آزمونهاي از ه
 انتخاب در ل

 بـاالتر  قـاطع 
 ادامـه  جهـت 

 رشـته  آينده 
 نقـش  ،%)6/8
 مـدرك  ،%)2/

 محيطـي  مـل 
: گيـري  تيجه
 مربوط صيلي

 انگيزه توان ي
 رشـته  بـاالتر  

________

  زش

 ميترا  ،

 هيـات  ضـاي 
 توليـد .است ي

 جملـه  از عي 
 را علمي هيات
 اعضـاي  هـاي 

 توجـه  مورد 
 مفـاهيمي  از 

 دانـش  فهوم
 بـا .اسـت  شـي 
 اعضـاي  رتبه
 ضـروري  زاي

 مرحلـه  وارد 
 دانـش  بـرت 

 شـكلهاي  بـه  
 اند نموده يف

 آنهـا  نتايج و 

انتخ در مـوثر  امـل 
طبقه اساس بر ت
استفاده با ها يافته 
عامل بيشترين: ها ه

مق در تحصـيل  مـه 
ج مـالي  توانـايي  دم 

،%)83/2( تحصيل
68( خـانواده  يالت 
/63( تحصيلي شته

عوام نقش و%) 4/8
نت. داشتند قرار دي

تحص رشته انتخاب 
مي باشد، مي االتر

مقاطع توسعه با ي

____________

آمو در آن كاربرد 
كجوري جواد  ،يي

  علمي يات

اعض هـاي  نقـش  ي 
عالي آموزش دهاي

اجتمـاع توسـعه  و 
ه اعضاي هاي ش

ه نقـش  به توجه ر
ها دانشگاه عملكرد

يكـي  بطوريكه.ت
مف،شـده  انشـگاهي 

آموزش پژوهـي  ش
مر ارتقاي نامه ئين

اجز از يكي عنوان 
مساله اين به وجه

روب و هـانس :ژوهي
دانـش  بـديل ت ـا 

تعري بديع اي شيوه
گيرد قرار همگنان

عو حيطه در سوال
سواالت. كردند ميل

سپس. شد داده خ
يافته. گرديد حليل
ادام امكان به ربوط

عـد به مربوط آن 
ت محل دانشگاه. ود
تحصـي سـطح  ،%)

رش از قبلي آگاهي 
48( جتماعيا سائل
بعد هاي رده در ب

در عامل بيشترين
با مقاطع در حصيل

اي حرفه پيشرفت
 . داد ايش

___________

  دانشجو

و پژوهي دانش وم
صفا مرضيه  ،ريواز 
    دهقاني 

پژوهي،آموزش،هي 
قلمـروي: هـدف  و ه

كاركرد از برخاسته
دانـش  كـاربرد ،ش
نقش كه است ها گاه
اخير هاي دهه در
ع كيفيت بر آن ير
است گرفته قرار ري
دا عرصـه  وارد يـر 

scho (دانش بويژه و
آئ يك ماده در هوم

به آن گرفتن نظر 
تو،آكادميك رتقاي

پژ دانش مفهوم. ت
يـ دانـش  مرزهـاي 

ش به و خالق هني
ه گروه توسط ابي

س 10 شامل كه را
تكم بود، تحصيلي

پاسخ اي گزينه 5
تح و تجزيه آماري
مر تحصيلي رشته

كمترين و%) 84(
بو%) 44( تحصيل

72/8( كار بازار و
،%)64/8( اساتيد
مس ،%)52( گرايي

ترتيب به%) 44/8(
ب اينكه به توجه با
تح ادامه امكان به

در را دانشجويان
افزا تحصيلي هاي

___________
__ 
  1326: كد

د ارزشيابي: حيطه
مفهو بسط: عنوان

سارا: نويسندگان
محمدرضا  ،اميني

دانش: ها كليدواژه
مقدمه: مقاله متن

ب و گسترده،علمي
دانش انتقال دانش،
دانشگ هاي رسالت

.ردگي دربرمي نيز
تاثي و علمي هيات

بسيار صاحبنظران
اخي دهه دو در كه

olarship( پژوهي

مفه اين گنجاندن
در و علمي هيات
ار و پيشرفت براي

است شده جديدي
م توسعه را پژوهي

ذ توسط كاربردي
ارزيا مورد بايد كه

 پزشكي

 هـاي  س
 مقيـاس  
 صوري ت

 بـراي  هـا
 هــاي تان

 بـه  دادن
 وسـيله  ه
 نتـايج : ـا
 سرمايه ن

 همچنـين
 منفـي  ي

 بـا  ـاطي
. نداشـت 

 سـرمايه  
 هاي من
 باعـث  ـه

 كـارايي 
 كارگـاه  ي

 و ـرورت
 سـوي  از

_____

 

  ،رشته

 شـجويان
 تأثير في
 تـرين  هم
 رشـته  ب

 سـالمت 
 در لذا. ود

 در صــيلي
 از نفــر 5

 اي شـنامه

پ علوم آموزش ري

مقيـاس شـامل  فاده
دو ايـن  پايايي كه

صورت به آن روايي
ه مقياس كفايت د

بيمارســت كاركنــان
د پاسخ براي ساده

به ها داده سپس. د
هـ يافتـه . گرفتنـد
بين معنادار منفي

ه. اسـت  يمارستان
ي بطهرا اجتماعي ه

ارتبـ اجتمـاعي  ايه
وجـود  ها آن بين
ارتقـاي  آمـده  ـت
انجم در شركت و ي

كـ شـيراز،  وزشـي
و اثربخشـي  زايش
اجـراي و ريزي مه

ضـ جايگـاه،  هـوم،
دانشگاهف مجرب

 . 

___________

دانشجويان صيلي

انتخاب  ،هوشبري

دانش تحصـيلي  ـته
مختلف عوامل از ني
مه از يكي عنوان ه

انتخـاب. است طرح
با كه پزشكي لوم

شو انجام بيشتري
تحص رشــته خــاب

ــار روش. ـد 52: ك
پرسش زنجـان  كي

كشور همايش همين

اسـتف مورد ابزار ي
ك بود آنومي حساس

ر و% 87 كرونباخ 
موارد تمام در كه د

ك از نفــر 224. ــد
تصادفي صورت ه

شدند انتخاب نامه
گ قـرار  تحليـل  و ه
ي رابطه وجود گر

بيم دو اين در نومي
سرمايه ابعاد با مي
سرما بعد جز به ت،

ب معناداري ي بطه
دسـ بـه  نتـايج  به 

گروهي هاي مكاري
آمو هاي يمارستان

افـز نهايـت  در و ي
برنا لذا است؛ وري

مفه بـا  آنان شنايي
م اساتيد توسط عي
.شود واقع مؤثر يار

____________

  رسي

تحص رشته انتخاب ر
 

   بي

ه كارشناس  ،صيلي

رشـ انتخـاب  ينـد 
مكان و زماني رايط

به شغل و تحصيلي
مط او زندگي طول 

عل هاي شتهر صوصاً
 دقت با بايد اشد،
انتخ در مــوثر مــل
ــه ري ــ پرداخت ش

پزشك علوم دانشگاه

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مقطعي پژوهش ين
اح و اجتماعي مايه
آلفاي ضريب طريق

شد بررسي) توايي
گرديــ محــرز تفاده
به شيراز شهر زشي
سشنپر دو اين الت

SPSS تجزيه مورد
نشانگ آزمون از صل

آن احساس و ماعي
آنوم احساس ابعاد
داشت وجود داري

راب كه جنسيتي ي
توجه با: گيري جه

همك طريق از ماعي
بي كارمندان در مي
آنومي احساس ش
ضرو شود، مي مان

آش جهت آموزشي ي
اجتماع سرمايه رد

بسي اندتو مي ؤلين
___________

1323  

در ريزي برنامه: طه
در موثر عوامل: ن

 هوشبري شناسي
نقيبي ترانه: سندگان

تحص رشته: ها دواژه
  موثر مل

فرا: مقدمه: مقاله ن
شر به توجه با تواند
ت رشته انتخاب. رد

در فرد هر ميمات
خصو و دانشگاهي ي

با مي مرتبط ها ن
ــه مطالعــه ن عوام ب

ــجويان ــبر ش هوش
د هوشبري شجويان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

اي در
سرم
ط از
محت(

اســت
آموز
سواال

S ي

حاص
اجتم
بين
معنا

آنومي
نتيج
اجتم
رسم

كاهش
سازم
هاي
كاربر
مسؤ
___

__
:كد

حيط
عنوا
كارش
نويس
كليد
عوام
متن
تو مي
پذير
تصم
هاي

انسان
ــن اي
دانش
دانش
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 برحل ي
  يكار ي

 مدارك 

 داشـتن  ظـور 
 را خود آينده

 دسـتيابي  در 
 مـي  ايفـا  ـي 

 در كارآموزي
 تاكيد كه ست

 شـغلي  هـاي 
 بـا . باشـد  ـي 
 بـر  مبتني ش
 خصـوص  در 
 آنـان  كـاري  
 دانشـجويان  

 پزشـكي  ـوم 
 ايـن  در و تـه 

 حـل  مهـارت 
 روش:كـار  ش

 شـامل  وهش 
 در پزشـكي  

 حد،حصـيالت 
 مراكـز  شـكي 

 پرسشـنامه  ها
 پاتريك كريك
 ارســال ــورت

. است بوده ن
 مسـئله  حـل  

 در حصـيالن 
 عليـرغم  دصـ 
 هـاي  يافته .د

 در مسئله حل
 روش ايـن  ز

 از كمـك  بـه 

مبتني آموزش ش
هاي محيط در شكل

 ،كارآموزي  ،مسئله

منظ بـه  پزشـكي  م
آ حرفه براي الزم 

عرصـه  در راموزي 
اساسـ نقـش  اي ه 
ك برنامه خصوص در

اس داده نشان شكي
نياز بـه  توجـه  بـا  

مـ هرشـت  ايـن  زي
آموزش روش است 
دانشـجويان  بـه  ك 
هاي محيط در ياز

درعرصـه  رآموزي 
علـ دانشـگاه  در ي 
يافت اختصـاص  ئله 
م بكـارگيري  بـر  ي 
روش .اسـت  شده ته

پـژو جامعـه  و وده 
مـدارك ناپيوسته 
تح اتمـام  از پـس  ه

پزش مـدارك  هـاي 
ه داده گردآوري ر

كر ارزيابي هاي مه
بصــ هــا داده وري
التحصيال فارغ كي

شيوه كاربرد وص
التح فارغ درصد 60

درص 10 و انـد  ـوده 
اند نداشته را آن م

ح روش از ستفاده
ا كـه  افـرادي  ـين 

ب مربـوط  سـتفاده 

  تدريس ي

رو با كارآموزي ير
مش حل مهارت ي
   ،دمنابي ال

م حل بر مبتني ش

علوم دانشجويان: ه
مهارت و دانش يد

كـار خصـوص  يـن 
حرفـه هاي نمندي
د يافته انجام يقات

پزش مدارك رشته 
كـاربردي  هـاي  ل

كارآموز ضعف قاط
داده نشان حقيقات

كمـك منظـور  به ي
ني مورد مهارت و ش

كـا برنامـه  از شـي 
پزشـكي مدارك سته
مسـئ حـل  بر تني
آموزشـي روش اين

پرداخت كاري هاي 
بـو مقطعـي  صيفي
اسيكارشن مقطع

كه است بوده 139
بخـش  در كار قه
ابزار. اند داشته را ي
پرسشنا نمونه از ه

گــردآ روش. ســت
الكترونيك پست س
خصو در پژوهش ي
0 كه است داده ان

نمـ استفاده روش 
انجام فرصت و مان
ا نحوه خصوص در
بـ از كـه  است داده

ا روش بيشترين ،د

  1328: كد

هاي روش: حيطه
تاثي بررسي: عنوان
بكارگيري بر مسئله

شهال: نويسندگان
آموزش: ها كليدواژه
  پزشكي

مقدمه: مقاله متن
باي كارايي حداكثر
اي در. كنند كسب

توان به دانشجويان
تحقيق نتايج. نمايد
كارشناسي عرصه
سرفصل بر نكردن

نق جزو دانشجويان
تح اينكه به توجه
روشي مسئله حل

دانش به دستيابي
بخش لذا باشد، مي

ناپيوس كارشناسي
مبت روش به تبريز
ا تاثير نتايج مقاله

محيط در مسئله
توص نوع از پژوهش
م آموختگان دانش
90-91 هاي سال
سابق سال يك اقل

درماني و آموزشي
استفاده با كه بوده

اس گرديــده تهيــه
آدرس به پرسشنامه

هاي يافته:ها يافته
نشا كار محيط در

اين از كار محيط
زم ،انجام به تمايل
د اختصاصي هدف
د كارنشان محيط
اند نموده استفاده

 پزشكي

 پژوهـي 
. باشد مانه
 آن بـه  وم

 قـرار  ابي
 دانـش  م
 كميت ظ
 كيفـي  ي

 بـه  امـان
 عرصـه  ـه
 آمـوزش  

 حاسـبات
 و دوره ح
 ،جديـد  ه
 پرونـده  ،

 شناسـان
 دانش ته

 و طالعات
 پرونـده  ر

 بررسـي 
 شد داده
 لـوم وريكو

 اهنمـاي
 روشـها  ي

ــد  الگ:ــ
...) و ـيك

 كـه  داد ن
 اسـاتيد  ز
 اين كه ت

 روشهاي
 اسـاتيد  ت

 بيشـتري
 و كولـوم

 بيشـتر  ي
 بـدان  يـد
 بدان نون
 نظـر  در

_____

پ علوم آموزش ري

دانـش  فعـاليتي  ب
عالما رويكرد بر ني
عمـو دسترسـي  ن
ارزيا مورد همگن ن

مفهـوم تعريـف  در
لحاظ به هم نشگاه

رهـايمعيا بـودن  ا
تؤا توجـه  حاصـل 

همـ در كيفـي  اي
توسـعه و طالعـات
مح جـدول  اسـاس 

ـ  و ي طـرح ازنگريب
رشته يك آموزشي

باشد، مي... و زشي
كارش پيگيـري  بـا  ي

كميت در ماهانه رت
مط مركز رئيس و ه

در مناسـب  امتياز
بـا : ها يافته. گردد
نشان تاكنون 88
كو تـدوين :پايـه  ي

درس،را طرح،دوره
سازي پياده و حي

ــران ماننــ( اگيـــ
گالسـ حي،تـدوين

نشان يجنتا: گيري
تمركـز و ريكولـوم

است فراگيران يابي
بر تاكيد اهميت ه
اسـت بهتـر  پايه م
ب پژوهـي  دانـش  ت

كوريك تـدوين  ورت
باليني اساتيد است
باي كـه  آنچه ركلي

تاكن كه آنچه از ش
اسـتاد  ارتقا و ابي

___________

كشور همايش همين

ترتيـب بـدين .شود
ومبتن نوآورانه ،ديع

امكـان كـه  باشـد  
خبرگان گروه سط

و يادشـده  بنـدي  
دا كاركردهاي بر م

دارا لحـاظ  بـه  هـم 
برآينـدي  پژوهي 
معيارها برداشتن ر
مط مركـز  در:كار ش
بر شيراز پزشكي 
طراحي شامل كه ي
آ ي برنامه اجراي 
آموز و ارزشيابي ن

بـاليني و پايـه  اي 
صور به سپس و ده
كميته ثابت ضايع

و گردد مي ررسي
گ مي درج علمي ت

8سال از پژوهي ش
اكثرگروههاي در ي
د طرح بازنگري و 

طرا:باليني وههاي
ــابي ين فرا ارزيـــ
جراح الكترونيك ت

گ نتيجه. اند داشته
كور بـر  بيشـتر  يـه 
آموزشي،ارزشي اي
به باتوجه ليكن شد
علوم عملي دروس 

فعاليـت نيـز  ـوص 
ضـرو به باتوجه ي
ا الزم،آموزشي هاي

بطور. ورزند هتمام
بيش بايد تدريس كه

ارزشيا سيستمهاي

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ش منتشر عمومي ر
بد- :كه شود سوب

يافته انتشار عينو
توس-. باشد شده هم
جمع در. باشد ته
اهتمام و توجه هي
هـ و كـاركردي  وع
دانش و دارد ورت

در و كمي شگذاري
روش. است دانش ي

علوم دانشگاه كي
پژوهي دانش ازات

و طراحي ،درس ح
نوين هاي روش ي
هـا گـروه  اساتيد ي

گرديد تكميل وطه
اع نظارت تحت هي
بر ها دانشكده ست

هيات اعضاي رتقاء
دانش پرونده300 ود

علمي هيات عضاي
درسي،طراحي امه

گر اكثر ودر لعاتي
ــاي ــوي رهـــ نـــ

آسكي،ثبت،ك،داپس
د پژوهي دانش يت
پاي علوم اساتيد كز
روشها بر بيشتر ني

باش مي قبول قابل
در ارزشيابي،زشي

خصـ اين رد پايه م
طرفي از و باشند ته

گروهها در نداردها
اه اينچنيني باحث

ك است اين كرد ره
س در،شده داده يت
 . شود ته

___________

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بطور
محس

به-
فراهم
گرفت
پژوه

تنو و
ضرو
ارزش
هاي
پزشك
امتيا
طرح
اجرا
هاي
مربو
پژوه
رياس
ار ي

حدو
ا كه

وبرنا
مطال
وابزار
بوك
فعالي
تمرك

باليني
ق امر

آموز
علوم
داشت
استا
مب به

اشار
اهمي
گرفت
___

__
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 ايـن . دارنـد  
 بـه  كننـده -ه
 بيمـار  حقوق 

 نفـر  150 ـي 
ــان و   دو زايم

 گيـري نمونـه 
 رعايـت  يامه 
JPP ( ارزيـابي 

 اول بخـش  :د 
 ارزيابي جهت

 بـا  هـا داده. ت 
 بـا  و ارامتري 

 تحليـل  و يـه 
 نگـرش  كـه  
 سـني  هـاي ه 

 مختلـف  ـاي 
 معنـادار  اهـ ت 

گـروه  در مـار 
 هـاي گـروه  ر
 هـا تفـاوت  ت 

 برخـي  يـانگر 
 بـه  نسـبت  ـه 

 يپرسشـنامه 
 نتيجـه  و حـث 
 مختلـف  هـاي 

 حقـوق  بـه  م 
 هاييسياست

 مختلـف  هـاي 
 آن ضـرورت   

 و اصـالح  و د 
 اخالق به شتر

 ايـن  كـردن  ا 

________

مختلف هايجنبه
مراجعه بيماران ش
به احترام و تعاي
مقطعـ ـ توصيفي ي

ــايخــش ــان ه زن
نم روش به كه »س
پرسشـنا كمـك  ه 

PR( بيمـاران  گاه 

باشـدمـي  قسـمت 
ج سؤال سي شامل

اسـت اهميـت  و د 
ناپـا و پارامتري ي
تجزي مـورد  21 ي
دهـد مي نشان ش

گـروه در عملكـرد 
هـگـروه  در امـا . د
تفـاوت سـكونت،  ل 

بيم حقـوق  بـه  لي
د امـا  نبـوده  نادار

سـكونت محـل  و ل 
بي پـژوهش  هـاي ه 

مطالعـ وردمـ  هـاي 
 هـاي زيرمقيـاس  

بح. اسـت  بـوده  د 
هگـروه  نگـرش  ن 
احتـرا و رعايـت  ه 

س اتخاذ دارد، وجود
هگـروه  نگـرش  ن 

كـه اسـت  نيـازي 
خـود حقوق از ران
بيش توجه طريق ز
پيـد تحقـق  براي 

 

____________

  ها چالش و

ج از حقوق رعايت و
نگرش بررسي به تا 
ر مورد در زايمان 
يمطالعه اين در: ر

ــه ــدهع ــه كنن بخ ب
س«زينب حضرت و 

بـه بودنـد،  شده ب
ديـد از آن هميـت 
ق دو شـامل  شـنامه 
ش دوم بخش و يك
عملكـر بعـد  دو ر

هايآزمون و وصيفي
نسخه SPSS ري

پژوهش هاييافته: ج
ع بعد در بيمار قوق
دار معنـاداري  وت 
محـل و شـغل  سب

كل نگرش نيز ميت
معن تفاوت داراي ي
شـغل حسـب  بر و 
يافتـه همچنـين . ت
هـبيمارسـتان  در ر

بـه  و بيمـار  قـوق 
عملكـر و اهميت 
ميـا كـه  تفـاوتي  
بـه نسبت بيماران 

و يتاهم و عملكرد
ميـا فاصـله  شـدن 

شـود،  بيمـاران  ي 
بيمار آگاهي ارتقاء 

ا بيمار حقوق ايت
تواندمي كه است 

 .شود گذاشته جرا
___________

  رهبري 

و ها فرصت: زشكي
    قنواتي ين

و خدمات دريافت
دارد قصد مطالعه
و زنان هايبخش

كار روش. بپردازد
ــاران از مراجع بيم

حافظ بيمارستان
انتخاب دسترس در

اه و بيمـار  حقوق
پرسش ايـن . شدند

دموگرافي اطالعات
د بيمـاران  نگرش

تو آمار از استفاده
آما افزارنرم ككم
نتايج. گرفتند قرار
حق به نسبت كلي
تفـاو مطالعه مورد

حس بر و تحصيلي
اهم بعد در. نيست
سني مختلف هاي

تحصيلي مختلف
است بوده معنادار
معنادار هايتفاوت
حق به كلي نگرش
JPPR بعد دو در
به توجه با: گيري

شغلي و تحصيلي
ع بعد دو در بيمار
ش كمتـر  سبب كه

شـغلي و تحصيلي
.شودمي احساس
رعا شرايط ارتقاي
يتدابير ايحرفه

اج مورد به ديدگاه
___________

__ 
  1332: كد

و مديريت: حيطه
پز در زنان: عنوان

شيرين: نويسندگان

 پزشكي

 دانـش  د
 از.انـد  ده

 بـه  رصـد
 درصـد  3

 خصـوص
 و حمايـت

 دوره در 
 روش ري
 ايـن  گان

 دستيابي
 روش ص
 مربيـان  ز

 شناســايي
 را تغييـر 
 . نمايند

_____

 زنان 
 به سبت

   ،مي

 زنان ش

 و افـراد  
 صـاحب  
 درمـاني  

 پزشـكي،
 احتـرام  و
 سيستم ر
 تعريـف  ي

 هداشـتي
مـي  يـاد
 ويـژه  جه

 يهسـته 
 عـاطفي 

 آن از ـس
 بـه  ـتري

پ علوم آموزش ري

درصـد 30 .اسـت  
ننمـود اسـتفاده  ش
در42 بـا  مـوارد  ن

38 بـا  كـاري  جـم
خ در افـراد  ايـن  د
ح مهـارت،  ايـن  ز

بيشـتر  تمرين به
گيـر بكـار : گيـري

آموختگ دانش ندي
د منظور به اما. ست

خصـوص در بيشـتر 
از اسـتفاده  بـا  زي
ــر عــالوه گــان ش ب
انجـام  نحـوه  ارت

منتقل كار حيطم
___________

هايبخش به ننده
نسب شيراز پزشكي

ابراهيم صديقه  ،ني
بخش نگرش، بيمار،

سـالمت  ارتقاي و
و متخصصـان  جـه
نظـام  يـك  همم ن

پز تسـهيالت  و ات
و شـأن  حقوق، ظ
در امروزه. است ي
حقـوقي بيمـاران  

به خـدمات  ـدگان
ي بيمـار  حقـوق  ور

توج مورد حق حقاق
اساسـي  ركـن  ن
تربيـت  و فرزند ر،

پـس حتـي  و ايمـان
بيشـ نيـاز  الجرم 

كشور همايش همين

ـ  درصـد ) صد ودهب
روش ايـن  از كـاري 
بيشترين شده طرح

حج بـودن  بـاال  و ت
درصد60 همچنين 

از اسـتفاده  به روع
نياز درصد22 و ل

گ نتيجـه . انـد  ـوده 
توانمند در ،مسئله 
اس داشته همراه به

تمرينـات  انجـام   
كـارآموز مرحله در
آموختگ دانــش ــه

مهـا بايستي ،غيير
م به را خود دانش 

____________

  بري

كنمراجعه بيماران 
علوم دانشگاه به ه
  بيمار ق

آسمان اميد  ،ريظنف
حقوق منشور مار،

حفظ امروز به تا 
توج مورد آن بر ذار
اين به يابيدست ي
خـدما يارائـه  بـه  

حفظ با همراه اسب
درماني مراكز به ان

براي دنيا، شورهاي
دهنـارائـه  سـوي  ز
منشو عنوان تحت 

اح نظر از بايد كه 
عنـوان بـه  زنان. ند

همسر آرامش عث
زا بـارداري،  دوران

شوند،مي متحمل 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

درص40( بخش ئول
ك محيط در ختگان

مط استفاده عدم ل
مديريت حمايت ن

.است يافته صاص
شر جهت الزم مات

اشتغال محل يباني
نمـو ذكـر  را موزي
برحل مبتني زشي

ب مثبتي تاثيرات ه
بـه نياز بهتر، تايج
د مسئله حل بر ني

بطوريكــ .دارد ــرب
تغ به عالقه و كالت

بتوانند و نموده ب
___________

1331  

رهبر و مديريت: طه
نگرش بررسي: ن

وابسته هايرستان
حقوق به احترام ت

غظ شبنم: سندگان
بيم حقوق: ها دواژه
  يمان

گذشته از ::مقاله ن
تأثيرگذ عوامل سي
براي. است بوده ن
موظف موفق، و م

منا درماني و شتي
كنندگامراجعه و ر

كش از بسياري مت
از آن رعايـت  كه ه

آن از و است وري
افرادي جمله از. د

هستن زنان گيرند،
با كه جامعه ينده
د در هسـتند،  دان
را بيشماري كالت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مسئ
آموخ
داليل
فقدا
اختص
اقدام
پشتي
كارآم
آموز
رشته

نت به
مبتن
مجــ
مشك
كسب
___

__
:كد

حيط
عنوا
بيمار

رعايت
نويس
كليد

زاي و
متن
بررس
نظرا
سالم
بهدا
بيمار
سالم
شده
ضرو
گردد
قرار
سازن
فرزند
مشك



  
 

 

 237 از 161

 توزيـع  از پس
 نـرم  در و ري
 هـاي  داده ل 

 توصـيفي  ري 
 يافتـه : اه فته

 بـه  اسخگويي
 موضـوع  اين 
 در نادرسـت   

 مسـلم  كـه  ه 
 و خود اقشار 

 بـه  توانـد  ـي 
 و اشـتغال  به 
 قـرار  توجـه  

 بايسـتي  معـه 
 فرزنـد  مثل 
 و تحصـيلي  ر

 نظـر  در ولين 

________

 حيطه در ياد
 پزشكي 

 

 هـدف  با اهي
 بنيه تقويت و

 هـاي  حيطـه 
 در. اسـت  ني
 بـر  مبتني ي
 كـالس  در اد 

 بـا  هـا  كـالس 
 و مجرب تيد

 فرضـيه  ارائه 
 لتبـاد  و ـث 
 شـركت  دوره

پ پرسشنامه. است 
آور جمـع  صـحيح  

تحليـل و تجزيـه  ت 
آمـار هـاي  تسـت  

ياف. است شده رده
پا در پاسخگويان ر

و دارند خود تغال
فرهنگـي و قـالبي 

همانگونـه: گيري ه
همه جانبه همه ت

نمـ هايشـان  نـايي 
مربوط مسائل به 

مـورد جدي صورت
جام در زن زشكان

خانواده در شان ف
برابر هاي فرصت و
مسـئو سـوي  از ن 

____________

المپي آمادگي هاي
علوم دانشگاه يان

حيطه ،المپياد ،د

دانشگا علمي هاي
و نوآوري و خالقيت

ح شـامل  لمپيادهـا 
باليني حيطه ها آن 

پزشكي آموزش عف
المپيـا در مـادگي 

ك ايـن . كنند ركت
اسا حضور با و گاه

با و گذشته هاي ل
بحـ و دانشجويان ه

د درايـن . شـوند  ي 

شده محاسبه%  8
تكميـل  نظر مورد

جهـت .گردد مي د
از آمـاري  مشـاور  

بر بهره آنوا و تست
اكثر كه داد نشان 

اشت به نسبت منفي
ق باورهـاي  از اشي
نتيجه. دانست زنان

شاركتم بدون اي 
توان و استعدادها ي

توجه لذا. يابد سعه
ص به بايستي ها ن

پز كارگيري به هت
وظايف و جنس با ط

و شود توجه زندان
آنـان ارتقـاء  و رفت

___________

  دانشجو

سه كال برگزاري ير
دانشجوي شده سب

   مرادي الن

شواهد بر مبتني ي
  شجويان

المپياده برگزاري: ه
خ ايجاد باعث كي،

ال ايـن . شـد  واهـد 
مهمترين از يكي 

مضاع نقش به وجه
آم جهت ستيباي ن
شر اصلي آزمون ز

دانشگ درخشان داد
سال آور مدال يان

به مختلفي فرضي 
مـي تشـكيل  هـا،  

86 نباخكرو آلفاي
م نمونه در محقق
وارد spss14 افزار

مشورت با آماري
تي نظير تحليلي

پژوهش اين هاي
م نگرش ها، گويه

نا قالباً توان مي را
ز اشتغال خصوص

جامعه هيچ است
تمامي كارگيري به

توس و كامل شكل
آن شغلي پيشرفت

جه بنابراين. گيرد
مرتبط نيازهاي به

فرز تربيت و آوري
پيشر جهت شغلي
 . شود گرفته

___________
__ 
  1333: كد

د ارزشيابي: حيطه
تاثي بررسي: عنوان
كس نتايج بر باليني
  شيراز

ارسال: نويسندگان
پزشكي: ها كليدواژه
دانش، اساتيد،باليني
مقدمه: مقاله متن
پزشك دانش ارتقاء
خو دانشگاه علمي

كه است مختلفي
تو با باليني حيطه
دانشجويان شواهد،

ا قبل باليني هاي
استعد مركز تالش

دانشجوي همچنين
هاي سناريو و ها

زمينه اين در نظر

 پزشكي

 نقـش  اع
. دارنـد  و
 توسـعه . ت

 سازي ستر
 عدادهاي

 بهـره  مرد
 مهمـي  ي
 فعاليـت  ر

 بـه  نظـر 
 هـاي  ال

 را دختـر
 هـاي  ش

 بـه  زيـرا 
 بـر  را عـه
 اسـت  يي
 دارندو) ي

 و حصـيلي
 روش. نــد
 مقطعي ت
 مقطع ي
 شـيراز  ي

 از نفر 10
ـ  ـده . دان
 جهت. ت
 شـده  اده
 تهيه قبلي

 طالعـات
 ماهيانـه 

 بـه  سـبت
 نسـيتي،

 خود، اي
 در شـان

 طيـف  .د
 طيـف  س

 در حبنظر
 از نفر 20
 آزمـون  و

پ علوم آموزش ري

  تفرص ،

اجتمـا پيكـره  از ي
داشـته  جوامـع  ه

اسـت وابسته ساني
بس ضمن ها دولت

اسـتع شـكوفايي  و
م و زن از اعم دي
هاي شاخص از كي

در زنـان  مشاركت
و فـوق  مـوارد  به
درسـا پزشـكي  ته

د دانشـجويان  دگاه
چـالش و مشـكالت 

شـويم  جويـا  نـان
امعج سـالمت  و ت
هاي مسئوليت بر وه
مادري و همسري 

تحص فعلـي  ضـعيت
نماينـ تشــريح و ن

صورت به و تحليلي
پزشكي دانشجويان

پزشكي علوم نشگاه
00 تعداد آماري رم

شـ انتخـاب  نمونـه
است بوده تصادفي د

اسـتفا ساخته حقق
قب مطالعات و متون
اط شـامل  كلـي  مت

درآمـد  توسـط م 
نس زنـان  ديـدگاه  ص

جن تبعيض ضعيت
حرفه آينده هاي

نظرش و آينـده  در ن
باشـد مي)  آينده ر

براسـاس رسشـنامه
صاح اساتيد توسط

0 در پرسشنامه يع
و) آمـاري  محتـرم

كشور همايش همين

چالش، شغلي، يت
نيمـي عنوان به ن
توسعه و سازي نگ
انس منابع توسعه ه
د كه است آن به ط
و رشد تجه الزم 

اقتصا فعال معيت
يك. نمايند بخش ر
م ميزان گردد، مي 

توجه با. است عي
رشـت در دختر يان

ديـد بـوديم  بـرآن 
و كنوني وضعيت 

آنـ شغلي و حصيلي
بهداشت بار از يمي

عالو موضوع اين و
روابط( خانوادگي 

وض تواننـد  مي بهتر
تبيــين آينــده در را
تح – وصيفيت نوع 
كليه را مطالعه ن

دان پزشكي نشكده
محتر مشاور نظر ا
ن عنوان به ساده ي

اعداد جدول ساس
مح اي پرسشنامه 

م بر مروري اساس
قسم دو بر مشتمل

تاهـل،  وضعيت ن،
خصـوص در سئوال
و آينده، هاي ليت

فعاليت خصوص ر
اشـان احتمـالي  ي 
در تيمديري هاي 

پر دوم بخـش  الت 
ت پرسشنامه اين ي

توزي با نيز آن يايي
م مشـاور  نظـر  به ه

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

رضاي زنان،: ها دواژه
زنا: مقدمه: مقاله ن

فرهن جريان در مي
به جوامع پايدار عه
منوط نيز انساني ع

فضاي ايجاد و سب
جم كل توان از ني،
اثر را توان آن و ته
انساني توسعه جز
اجتماع ،اقتصادي ي

دانشجوي تعداد يش
ب مطالعـه  اين در ر

شغلي آينده به ت
تح پيشرفت در جود
ني آينده در آنان ،ي
و كشيد خواهند ش
مسائل با رابطه در
ب آنان كه است هي
ر خــود شــغلي ــع
از مطالعه اين: سي
اين آماري جامعه. ت

دان اكسترني و رني
با كه دهد مي كيل

تصادفي صورت به 
براس گيري نمونه ش
از ها داده آوري ع

برا پرسشنامه اين
م پرسشنامه. بود ه

سن( نظير گرافيك
سئ 20 و... ) .و واده
مسئول پزشكي، فه
در دانشجويان شي
دسـتياري رشته ين

پست تصدي وص
سـئواال بـه  خگويي

روايي. باشد مي رت
پاي و پزشكي شكده
توجه با(  هدف عه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كليد
متن

مهمي
توسع
منابع
مناس
انسان
جست
ج كه

هاي
ايشافز

اخير
نسبت
موج
نوعي
دوش

د كه
بديه
موانــ
بررس
است
اينتر
تشك
آنان
روش
جمع
.بود
شده
دموگ
خانو

حرف(
نگرش
تعيين
خصو
پاسخ
ليكر
دانش
جامع
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 كنـار  در پازل
 موفقيـت  و د 
 در مربوطــه ن 

 و توجـه  ـت، 
 را ايشـان  در 

________

 پزشكي

 مـؤثر  نقـش  
 مراقبـت  در ك 
 كسـب  بـه  ز 
 از پزشـكي  ر

 بررسـي  حاضر
 سـه  شـيرازدر 

 كـار  انجام ست
 آمـاري  معـه 
 ،83 مهر ودي

 زنـان –طفـال 
 پزشـكي  شته

 آنـان  نفـراز  1
 پرسشـنامه  ز
 در كـه  بـود  ن

 بخش(ها ش
 در و كـرده  ي 

 ومعاينـه  حال
 ميــاني دايــره

 بـر  مبتنـي  ي 
 تصـميمات  ذ 
 همچنـين . د 
 هميشه كه د

 و پـذيري  يت 
 داده پاسـخ  ه 

 ارتقـاي  جهـت 

پ يك مانند به جود
باشـند داشـته  ري 
مسـئولين دارد جـا 

باحمايـ نيـز  ـاليني 
موفقيـت  كسـب  
  انگي و علمي 

____________

پ دانشكده ارورزانك

  وانمندي

و پزشـكي  حرفـه  
پزشـك. نيست يده

نيـا نسـاني، ا درك
د بـاليني  آمـوزش 

ح پژوهش هدف. ت
ش پزشكي علوم ده
درست فرد متوسط ر

جا: كـار  روش. ـد 
شيرازورو پزشكي 

اط–جراحـي –خلـي 
ررش آخ ترم سه در
00 تعـداد  كـه  د 

ا ها داده گردآوري
آن از حـاكي  تـايج 
بخش در را خود هاي
ارزيـابي متوسـط ) 

ح ذشرحاخ( بخش
د حيطــه در. ردنــد

پزشـكي زمينـه  در
اتخـاذ زمينـه  در ي 

كردنـد ارزيابي سب
بودند معتقد ورزان

مسـئولي زمينـه  در
هميشـه گويه به%  
جه تالش پزشكان 

موج شواهد از ات،
تـر صـحيح  گيـري 

ج بنــابراين. كننـد  
بـ هـاي  بخـش  در

زمينـه  نشـجويان 
سطح ارتقاي اعث

___________

  دانشجو

ك توانمندي ضعيت
  داندي دل

   نبيئي ا

تو ارزيابي، داندي، 
اهميت و ارزش: ه
پوشي كس هيچ بر 
د و علمـي  دانـش  

آ بنابراين. دارد هم
است برخوردار اي ه
دانشكد كارورزان ي

كار انجام – رست
باشـ مـي  رست،د د

علوم دانشگاه رزان
داخ هـاي  دربخـش  

د و بوده فعاليت به
باشـند مـي  تحصيل
گ منظور به. گرفتند

نتـ: ها يافته. شد ه
مهارته كارورزان ي

زنـان بخش خلي،
ب در و ضعيف) ها ش

كر ارزيــابي خــوب
آموزشي تعليمات

آموزشـي تعليمـات 
مناس را باليني هاي

كار از% 57پزشكي
د. اند كرده رعايت 

22 و% 12 رتيب
وظايف از يكي: ي

اطالعا آوري جمع
گ تصميم ،يكديگر

كسـب  بيشـتري 
د خصوصا دانشگاه
دان بيشـتر  تشويق
با و نمايند تقويت

___________
__ 
  1337: كد

د ارزشيابي: حيطه
وض ارزيابي: عنوان
مد اساس بر شيراز

پريسا: نويسندگان
مدل: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
جامعه در پزشك

بر عالوه بيمار، از
ه عملي مهارتهاي
العاده فوق اهميت
توانمندي وضعيت
كاردر انجام حيطه
فرد توسط درست

كارور موردمطالعه
بودندكه 85 ،84

ب مشغول واتفاقات
تح ادامه به مشغول

قرارگ مطالعهمورد
استفاد سوالي 12

دروني دايره حيطه
داخ بخش جراحي،
بخش ساير(بخش

خ خيلــي) بــاليني
ت كفايت كارورزان
ت وكفايـت  شواهد
ه مراقبت و باليني

پ اخالق زمينه در
را پزشكي اخالق
تر به علمي ارتقاي
گيري نتيجه. بودند

 پزشكي

 درسـين،
 امر اين ه

. گردد مي
 حيطـه  ي

 در ـاليني
 از مطالعـه

 شـجويان
 بـدين . ند
 توسط ني
 ايـن . ـد

 همچنـين
 بدين و د
 دوره عرو
 دوره، واي

 سشـنامه
 بـود،  سـي
 طريـق  از

/. 80 يان
 درون حان
 مرحله به
 كالس در
. بودنـد  ل

 رضـايت 
ــود اهد . ب

 برگـزاري
 شـجويان
ــات  از ربي

 نشـان  يج
 هـاي  س
 مـدال  ن
 كسـب . د
 تمـامي  ل

 رسد مي
 پزشكي ص
 اسـاتيد  ر

 برگزار ري
. شـود  ي
 صحيح ي

پ علوم آموزش ري

مد تـدريس  و ويش
كه و دهند مي رائه
م آنان در گيري م

هـاي السكـ  زاري
بـا دانشجويان گي

مط ايـن : كـار  روش
دانش تمـامي  را ري
دهن مي تشكيل ه،

باليني حيطه در مند
آمـ عمـل  به نام ت

ه و دانشـگاه  ـاتيد
آورد عمل دعوتبه 

شـر از قبـل . گرديد
محتـو خصـوص  ر
پرس ايـن . گرفـت  ر

درس و موگرافيـك
ا نيـز  آن پايايي و
دانشـجو از نفر 18

امتح مذكور، زشي
 و شدند انتخاب ه
د كننده شركت ي

سال 24 سني گين
از حـاكي  موزشي،

ــر مبتنــي  شــوا ب
بر مسؤلين بيشتر ي

دانش بيشـتر  امـش
ــين ــال ن تجر انتق
نتـاي ديگـر . بودند
كـالس تعـداد  بـين 
دانشجويان از ربيات
دارد وجـود  جويان
مدال كسب و شور
نظر به:گيري يجه
خصوص وبه اليني
حضـور بـا  هـا  الس
بيشتر فرضي هاي

مـي تقويـت  يشـتر
هاي روش گيري ر

كشور همايش همين

خـو هـاي  دانسـته 
ار شواهد براساس 

تصميم و مساله حل
برگـز تـاثير  تعيين

آماد در شواهد بر 
ر. است بوده شده 

آمـار جامعـه . ست
حيطه اين در ننده

م عالقه انشجويان
ثبت دانشگاه خشان
اسـ از هـا،  كـالس 

گذشته، هاي سال
گر برگزار منظم ور
در اي پرسشـنامه  

قـرار كنندگان، كت
دم سواالت بخش و

دوره اساتيد طريق
8 در يآزمايش زيع

آموز دوره برگزاري
حيطه اين از نفر ه
دانشجوي 23 از: ج
ميانگ با مرد باقي و
آم دوره ارزيابي سه
آموزشــي هــاي س

هماهنگي خواستار
آر جهـت  در يني،
ــا ـالس همچن و ه
گذشته هاي سال
داري معني و بت

تجر انتقال و جرب
دانشـج موفقيت با 

كش در ذكورم حيطه
نتي. است مطلب ن
با آموزشي هاي س
كـال اين و باشد تر

ه موقعيت با متنوع
بي دانشـجويان  ساله
كار به با توانند مي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

د به توجه با دگان
تري صحيح خيص

ح قدرت افزايش ث
ت مطالعه اين هدف

مبتني پزشكي ني
كسب نتايج بر ياد

اس آموزشي مداخله
كن نام ثبت مند قه
د تمامي از كه رت
درخ استعدادهاي ز
ك برگزاري جهت ز

س آور مدال شجويان
طو به ها كالس ب

آن، از پس و زشي
شركت تمامي ختيار

دو در سؤال 15 ل
ط از سواالت روايي

توز با و كرونباخ ي
ب از پس. آمد ست

سه و برگزار شگاهي
نتايج. يافت راه وري
و زن نفر 17 تعداد

جلس در بازخورد ج
كــالس از شــجويان
خ همچنين شجويان

بالي هاي بخش با ه
ــور ي ــال در حض ك

س آور مدال شجويان
مثب رابطه كه دهد
مج اساتيد شده، زار

گذشته هاي سال
ح در گروهي اول م

همين مويد شجويان
كالس تعداد چه هر
بيشت شواهد بر ني
م سناريوهاي و رب
مس حل واناييت د؛

م دانشجويان چنين

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كنند
تشخ
باعث
ه لذا

باليني
المپي
نوع

عالقه
صور
مركز
مركز
دانش

ترتيب
آموز
اخ در

شامل
ر كه

آلفاي
د به

دانش
كشو
ت ،ها

نتايج
دانش
دانش
دوره

ــراي ب
دانش
مي
برگز
س آور

مقام
دانش
ه كه

مبتن
مجر
گردد
همچ
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________

 فارغ نظر از ي
 از جهرم و 

  ويان

 گذشـته  سـال 
 سـطح  انـد  ه

 دهد مي شان
 قبـولي  قابل 

 وجـود  ـددي 
 ايـن .اسـت  ه 
 از عمـومي  ي

 و فسـا  شـيراز، 
 توصـيفي  ـوع 

 التحصـيالن  
 فــارغ كليــه ي

 دانشـگاه  سـه 
 215 تعـداد (
 التحصـيالن  غ 
 بـا  و اسـت  ه 
 آمـار  هـاي  ص 

 و تجزيـه  ـات 
. بــود درصــد 

 نظر از كه شد
 ارتبـاط  در. ت 
 شاخص اين ن
 فـارغ  نظـر  از
 كيفيـت  و ـد 
 فـارغ  نظـر  ز

 مباحـث  غـام 
 التحصـيالن  

 سـاليانه  يابي
 امـه برن نگري 

 اسـتاندارد  و 

____________

عمومي پزشكي شي
فسا شيراز، زشكي

دانشجو عمومي، ي
سـ چنـد  در عـالي  
كرد تالش آنها و ه

نش ها بررسي. هند
و مطلوب سطح ر
متعـ مشـكالت  و ل 
شـد آنهـا  كيفيت 

پزشكي آموزشي مه
شـ پزشكي علوم ي
نـ از مطالعـه  ايـن  

فـارغ  كليـه  شـامل 
سرشــماري روش 

س از 1392 تـا  139
شدند مطالعه وارد

فـارغ مهپرسشـنا  ز
شـد اسـتفاده  كـا 

شـاخص از سـتفاده 
 ANOVA طالعـ
97 پرشســنامه ت
ش بررسي شاخص 5

اسـت شـده  يـابي 
بين از.است شده ي

ا پزشـكي  رآموزي 
شـ ارزيـابي  طلـوب 

ا شـده  كسـب  كي 
ادغ اسـت  بوده يف
فـارغ  نظـر  از يـاز 

ارزشي يك اندازي 
بـاز و ايـران  در ي 
پزشكي جهاني ي
 . رسد ي

___________

  نامه

آموزش برنامه فيت
پز علوم شگاههاي

  1392 ل

   شهيدي مه

زشكيپ ارزيابي، ت،
آموزش كيفيت: ه

گرفته قرار كشورها
د بهبود را خود ي
د كيفي نظر از هها
مسـائل آنها راه سر

سطح آمدن پايين
برنام كيفيت رزيابي
دانشگاههاي در الن

:كـار  روش. است 
ش آمـاري  جامعـه 

ــا. اســت بــوده ي ب
90 سـالهاي  در ي
و جهرم و فسا و راز

از اطالعـات  آوري 
آمريك پزشـكي  هاي
اس وSPSS 11 زار 

و) معيـار  نحـراف 
برگشــت نــرخ: ايج
5 باليني پيش ات
ارز متوسط حد در
بررسي شاخص نج
كـا كيفيـت  و طي 

مط حـد  در نشگاه
تكنولـوژيك تمهـار 

ضعي حد در نشگاه
ني مورد باليني يات

راه: گيري نتيجه. 
عمـومي پزشـكي  ن

پيشرفتهاي با مطابق
مي نظر به ضروري

___________
__ 
  1346: كد

برن ارزيابي: حيطه
كيف ارزيابي: عنوان

دانش در التحصيالن
سال تا 1390 سال

فاطم: نويسندگان
كيفيت: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
ك اكثر توجه مورد
عالي آموزش كيفي

دانشگاه ايران، در
س بر و تهنداش قرار
پ منجربه كه دارد

ار هدف با مطالعه
التحصيال فارغ نظر

شده انجام جهرم
.باشد مي مقطعي
عمــومي پزشــكي

پزشكي التحصيالن
شير پزشكي علوم
جمع جهت). نفر

ه دانشكده انجمن
افـز نرم از استفاده
ان درصد،(توصيفي
نتــا. شــد تحليــل
تجربيا با درارتباط

د التحصيالن فارغ
پن باليني تجربيات

ارتبـاط مهـارت  ها
دا سه التحصيالن

م و باليني تجارب
دا سه التحصيالن

تجربي با پايه علوم
.است بوده ضعيف

التحصيالن فارغ از
مط عمومي پزشكي

ض المللي بين هاي

 پزشكي

 افزايش ي
 آموزش و

 مـي  كـم 
 چه آن با

 بنـابراين 
 استفاده ن

_____

 آن ستگي

  

 ايسـتگي
 و شـخيص

 هـاي  يوه
 ايـن  در
 .ايـم  رده

 SCT و 
MCQ در 
 نفر 100
 بود سان

ــي   داخل
 سـخت  ن

MCQ را 
 در جويان
. بـود  مـره
0,6-0,4 

 ميـزان  و
 حاصل ج
 MCQ و
 آزمـون  ه
M  ميـزان 
 ميـزان  و

 بخش در
 باليني ل

پ علوم آموزش ري

هاي راه از يكي. شد
و اينترنت مانند وز

آمـوزش  نوع اين
روش اين در يري
باشـد،  مـي  كسان

كارورزان آموزش ر

___________

SC همبس بررسي و
  داخلي

M، باليني استدالل
شا تـرين  مهم از ي

تش در مهمـي  سيار
شي از يكي. دارد ن

SCT  باشـد  مـي.
كر استفاده پزشكي

سـايكومتريك  ـاد
Q روتـين  آزمـون

 مطالعه اين در: ر
SCT و MCQ يكس

ــگي ــش در ش بخ
ميـزان روايـي،  مـا

Q و SCT آزمـــون

دانشـج نمـره  گين
نم 20 از 14,32 ا

آزمون دو بستگي
S  0,71 بـا  برابـر

نتايج: گيري نتيجه
و SCT ميان تگي
كـه كنـد  مـي  يـد

MCQ و مشـكل  

و همبستگي وايي،
شيوه اين از تفاده
استدالل هاي زمون

كشور همايش همين

باش مي خود علمي
رو هاي تكنولوژي 
هزينه كه آنجا از 

يادگي ميزان اي عه
يكس شود مي وخته

در بيشتر وهشي ين

____________

  جو

CT سايكومتريك 

د بخش انشجويان
    نواتي

SC، آزمون MCQ

يكي باليني تدالل
بس نقش توانايي ن
پزشكان توسط ها 

T پزشـكي  در يني 

پز داخلي گروه در 
ابعـ بررسـي  العـه، 

آ و آزمـون  اين يان
كار روش. باشد مي

T آزمون محتواي 

هميش MCQ از س
م مطالعـه  اين در. 

آ ميـــان بســـتگي
ميـانگ مطالعـه،  ين
بـا برابر MCQ در
همب و 03.-0,8 ها

SCT آزمـون  روايي

ن. بود 0,82 با برابر
همبست كه دهد ي
كيتا نتيجه اين. شد

حل در دانشجويان
رو نتايج. سنجد مي
استف كه دهد مي ن
آز ساير و MCQ ز

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ع و فردي هاي رت
از استفاده مهارت
.باشد مي رونيكي

مطالع برااساس و د
آمو ها سخنراني در

اي از شود مي نهاد
 . د

___________
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دانشج ارزشيابي: طه
عوامل بررسي: ن

دا در MCQ زمون
قن شيرين: سندگان

CT آزمون: ها دواژه

است: مقدمه :مقاله ن
اين. است پزشكي ي
بيماري مديريت ه
بـالي استدالل در ي

SCT يوهش از لعه

مطا اين انجام از ف
ميا بستگي هم ش
م داخلي پزشكي ه

.كردند شركت رن
ــون ــس SCT م پ
.شد برگزار رستان

همب و مـــوارد دن
اي در: نتايج. جيديم

SCT 1 د و 20 از
ه گويه دشواري ن

ر ميزان. آمد ست
ب MCQ آزمون ي
مي نشان مطالعه ن
باش مي متسط حد
S د توانايي ميزان
مي را دانشجويان ش

نشان ها گويه واري
از بهتر است ممكن

 . د

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مهار
اين

الكتر
باشد
د كه

پيشن
شود
___

__
:كد

حيط
عنوا

آز با
نويس
كليد
متن
هاي
نحوه
اصلي
مطال
هدف

نمايش
گروه
اينتر

آزم و
بيمار
بـــود
سنج
1.2

ميزان
د به

روايي
اين از
ح در

CT

دانش
دشو
م ها

باشد
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 را اسـت  شـده 
 شـد  داده يـل 

 ســپس ردنــد
SP 20 ورژن 
 برگـزاري  كـه 

 مقالـه  تخاب
 گروهها عضي

 بيشـتر  در ـه 
 و بحث چگونه

 .شـود  نمـي  
 و شــده ارائــه
 بر عالوه .ارند

 پيـدميولوژي 
 در مقـاالت  ي
 درصـد  70 از

 و درك رتهاي
 درصد 75 از 

 مهارتهاي سب
 از دسـتياران  

ــوده تبخش  ب
 دسـتيارن  ـد 

 شـده  كسـب 
 كليـه  كسب 
 رضايتبخش و

 يـي  مهارتهـا 

________

 علوم نشگاه
Q2 engag ( 

  وزشي

 عملكـرد  ـابي 
 شـان  حفـظ  
 اثـر  مديريت 
 و مطالعـات  ز 
 جـامع  هاي م

ش استفاده رفتهگ م
تحويـ تكميـل  هت
كر تكميـل  را ـنامه

PSS بابرنامـه  آن ج 

ك شـد  مشـخص  ي 
انت و بوده سنتي ت
بع در و باشد مي ي
مقالـ ارائـه  روش.ند
هيچ .باشد مي سي

آن مختلـف  تهاي 
ا مقــاالت بايگــاني

د جلسه از قبل له
ا و حيـاتي  آمـار  د 
جستجوي مهارت 
ا دربيشتر كالب ل

مهار.باشد مي خش
بيشتر در كالب ل

كسب .باشد مي خش
درصـد  75 از ـتر 

ــعيف ــايت و ض رض
درصـ 60 تقريبـا  ر

ك كالبها ژورنال يق
كه دهد مي شان

و ضعيف حد در ي
م ارتقاء براي بعدي

  .باشد مي ت

____________

دا اساتيد پژوهي ش
e( مدل كارگيري 

آمو پژوهي دانش ي،
ارزيـ نـوين  هـاي  ش
ضـمن  كـه  اي نه
اعمال و دانشگاه ت

مركـز كاري لويت
سيستم از يكي بود،

انجام توراكس حي
نفرجه 70 تعداد به
پرسشــن نفــر 58 د 

نتـايج و آوري مـع 
بررسـي ايـن  در :ها

بصورت انشگاهد ين
مشخصي هدف ون
ندارن نقشي مقاله 

درس مطالب موزش
قسـمت و مقاله نوع 

ب بــراي تمايــل ان
مقال گرفتن قرار ار

دهنـد مـي  ترجيح
كسب .شود داده ش

نالژور طريق از تي
رضايتبخ و ضعيف 

ژورنال جلسات يق
رضايتبخ و ضعيف 

بيشـ نظـر  از رماني
ــالب  ــد در ك ض ح

نظر از مطالعه دات
طري از رضايتبخش

نش پژوهش نتايج :ي
سنتي كالب ژورنال

ب مداخالت انجام ه
است كالب ژورنال ي

___________

  دانشجو

دانش هاي فعاليت
به با اه آن رتقاي

    نبيئي ا

پژوهي دانش يابي،
روش بكـارگيري : ه

گون به علمي هيات
رسالت تحقق ضمن

او در پيش مدتها 
ب گرفته قرار شكي

جراح تخصص فوق
ب دستياران كل به

تعـداد ايــن از كـه 
جم هـا  پرسشنامه

ه يافته .شد آناليز
ا در كالب ژورنال
بدو دستيار توسط
انتخاب در اساتيد
آم بصورت گروهها

مورد در نقدي يا
دســتيار اكثريــت
اختيا در همچنين

ت آنها اكثريت اين
آموزش نيز باليني

اطالعات پايگاههاي
حد در دستياران

طر از مقاالت نقد
حد در دستياران

در روشهاي بهبود
ــق ــالژور طري ن

عا مهارتهاي.است
ر و ضعيف حد در

گيري نتيجه .است
ژ طريق از مهارتها

به نياز و اشدب مي
اصلي اهداف از كه

___________
__ 
  1348: كد

د ارزشيابي: حيطه
ف ارزشيابي: عنوان

ار و شيراز پزشكي
پريسا: نويسندگان

ارزشي: ها كليدواژه
مقدمه: مقاله متن

ه اعضاي آموزشي
متض ايشان، واالي
از باشد نيز بخش
پزش آموزش توسعه

 پزشكي

_____

 ي
 شكي

  ،كبيـري 
 مجيـد   ،ي

    ،بيبي

 ژورنـال  ز
 .شـود  ـي
 بـراي  بي
 .كـرد  ده

 و لمكمـ 
 بر .باشد 

 سـتياران
 بـه  و مي
 مطالعـه  ك
 اينتـرن  4

 در ـركت
 نقـد  ارت

 بـا .نبـود 
 و البك 

 بـه  ـالب
 ايـن  تيار

 شود مي 
 70 روي 

 – اطفال
 شركت) د

 مـي  ـزار
 توسـط  ت
 يـك  و ـد
 نحـوه  به
 كسب ن

 – ضـعيف
 در و و ـد

 سـتياران

پ علوم آموزش ري

___________

گروههاي دستياران
پزش علوم شگاهدان

مجيـد   ،زمـاني  ي
بيگـي علي محمد

حب افسانه  ،معزي 
  كي

از كـه  اسـت  سـال
مـي اسـتفاده  شـكي

چـارچوب عنـوان  ه
اسـتفا پزشـكي  ت
م بخـش  كـالب  ل

مي اساتيد و ياران
دس بيشـتر  از كاران

علم مقاالت نقد و 
يـك در اند دانسته
44 روي بـر  كـاران

شـ بـدنبال  داري ي
مهـا كـه  چنـد  هـر
دار معنـي  ولـي  ه
ژورنال برگزاري وه

كـ ژورنـال  جلسات
دسـت داراي وزشـي

احساس مورد اين
بــر توصــيفي ش

– داخلي( دستيار

شهركرد پزشكي م
برگـ هفتگـي  ورت

جلسـات رزشـيابي
شـ مي تكميل ت

مربوط اول سمت
ميزان شامل دوم ت

ض(  قسـمتي  پنج
باشـ مـي )  عـالي 

دس روي بر تهران ي

كشور همايش همين

____________

  ريس

كالبهاي ژورنال ت
زنان و بيهوشي ل،

علـي محمد  ،وسوي
م فرامرز  ،افضلي هللا
معصومه  ،تهراني ر

پزشكي دستيار  ،الب
س صد از بيش :دف

پزش آموزش براي 
به روش اين از سلر
تحقيقات آخرين رد

ژورنـا معتبر مراكز
دستي اي مطالعه ت
همك و akhund ه
درك ارتقاء در را 

د مفيد جديد لمي
همك و linzer سط

معنـي شـكل  بـه  
هـ بود يافته بهبود 
يافته بهبود اندكي 
نحو مورد در كه ي

ج در مختلف تهاي
آمو گروههاي در ن

ا بررسي به نياز ود
ــه مطالعــه  روش ب
د داراي گانه پنج 

علوم دانشگاه وشي
بصـو كه كالب نال
ار لسـيت  چـك  ك 
جلسا در حضور ن

قس و بوده دوقسمت
قسمت و باشد مي 
ليكرت بصورت كه
و خـوب  خيلي –

پزشكي علوم ههاي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

___________
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تدر هاي روش: طه
وضعيت بررسي: ن
اطفال جراحي،،لي

  ركرد

مو محمد: سندگان
اهللا لطف  ،شبانيان دا

ملكپور افسانه  ،اني
كال ژورنال: ها دواژه

هد و هزمين: مقاله ن
روشي عنوان به ب
اس ويليامز سر بار ن
مور در مطالعه و ث
م از بسياري در زه
عادات در مهمي ار
مقاله هاي يافته س

كالب ژورنال زاري
علم مطالب با بودن

وست باليني آزمايي
آنها اي مطالعه ت

كالب ژورنال سات
آنها در مقاالت ي
كمي اطالعات به ه

مهارت يادگيري يت
اكنون كه سنتي ش

شو مي برگزار شگاه
ــي ش ايــن :بررس

بخشهاي دستياران
بيهو – زنان – حي
ژور جلسات در ده
يـك. شـد  انجـام  د

ضمن EDO شناس
د شامل كه شنامه
كالب ژورنال زاري
ك را مختلف رتهاي

– خوب – يتبخش

دانشگاه در كه سي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

___
__
:كد

حيط
عنوا
داخل
شهر
نويس
شيد
شير
كليد
متن

كالب
اولين
بحث
امرو
بسيا

اساس
بركز
روز
آ كار

عادات
جلس
علمي
توجه
كيفي
روش
دانش
روش
نفرد
جراح
كنند
گردد
كارش
پرسش
برگز
مهار
رضاي
بررس



  
 

 

 237 از 165

 از بـيش  نون 
 پرونـده  200
 نتيجـه . سـت 
 ســطح دو هــر

 مشـابه  كـه  ت 
 تـامين  ،هـي 
 ارزيـابي  ملـه 
 انجـام  را مـي 
 توسـعه  و ت 
 توسـعه  و ـات 
 بـا  مـرتبط  ي 
. كنند ايفا را 

________

 به وشبري

 مي

 شو والتر وسط
 ســال در .ــود
  FOCUS حل
 Focus .نــد

 شـفاف  و هي 
 انتخاب سپس
 در دادن جام

 برطـرف  و ـد 
 عمـل  اتـاق  ر

 بـه  و ـزايش 
 فاصـله  را نياز

 آنجائيكـه  از. 
 خصـوص  بـه 

 ردرگيـ  عمـل 
ــين ـراي  تعي
 آگـاهي  و زش 

 مـديريت  بـه  
. كند تسهيل 

تـاكن كـه  است كر
 از بـيش  بررسـي 

اس گرديـده  برگزار 
ه در آموزشــي ــي

اسـت هـايي  ـاخت 
د آمـوزش  بـه  وط 

جم از فـرد  وزشـي 
علم هيـات  عضو ط

مطالعـا مراكـز  ي، 
مطالعـا مراكـز  ،كي 

واحـدهاي و مـوزش 
ها نقش اين وانند

____________

هو دانشجويان به ي

قائم دكتركاظم  ،ي
Focus PDC  

تو 1930 سال در 
نمــ تكميــل را آن 

مراح افزودن با يكا
آوردن وجــود بــه را
سـازمانده تعيـين  
س و فرايند نقشه ن
انج و كردن ريزي ه

فراينـ ضـعف  و ت 
در فراينـد  تثبيـت 

افـ را كيفيـت  ـوان 
ن كافمن راجرز طه

.دانـد  مـي  طلـوب 
ب و هسـتند  كشـور 

ع اتـاق  در زيـادي 
Focus PDC ــ ب

آمـوز پس. است ي
توانـد  مـي  آن از 
را عمل اتاق در ار

ذ به الزم. باشد ي
با آموزشي مميزه

دانشگاه، علمي ت
پژوهــ دانــش رويج
زيرسـا به نياز ري،
مربـو وظايف وانند

آمو هاي گرانت ب
توسط شده ارائه ك

پزشـكي علوم ههاي
پزشـك علـوم  هـاي 

آم توسـعه  دفـاتر   
تو مي يعلم هيات

___________

  درسي ي

هوشبري رآيندهاي
Focus  

آبادي حاجي رضا د
CA ،دانشجويان ،د

PDCA چرخه: ه

دمينــگ دكتــر و 
آمري هاي مارستان

FOCUS PDC ر
ـ  است بزاري رايب

كردن مشخص و ن
برنامه آن اجراي ي
قـو نقـاط  كـردن  

ت و ارزشيابي هايت
تـ مـي  روش ايـن  

رابط اين در. رسانيد
مط وضـعيت  بـا  ـي 

ك واقعـي  سـازان  ه 
ز فرايندهاي با ري

ــناخت CA روش ش

ضروري و الزم مل
اسـتفاده  و روش 

كا و بينجامد عمل

مي دانشگاه رياست
م هيات جلسه 70

هيات اعضاي ارتقاء
تــر بــراي: گيــري

كشور و دانشگاهي
بتو پژوهشي حوزه
قالب در مالي منابع

مدارك و مستندات
دانشگاه در. دهند

ه دانشگاه آموزش
دانشـگاه، آموزش

ه اعضاي ارزشيابي
  وجود

___________
__ 
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ريزي برنامه: حيطه
فر آموزش: عنوان
PDCA –  روش

محمد: نويسندگان
فرآيند: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
شــده ابــداع ارت

بيم انجمن ،1989
CA روش ،آن بــه

PDCA ا و روش
فهميدن و ساختن

براي و مجموعه در
چك و عمل اتاق

نه در و انها نمودن
با اينبر بنا. است

ر مطلوب وضعيت
واقعـ وضعيت بين

آينـده دانشجويان
هوشبر دانشجويان
ــتند، ــذا هس ش ل
عم اتاق فرايندهاي
اين از دانشجويان

ع اتاق در فرايندها

 پزشكي

 مطابق و 
 قـرار  اده
 دانـش  ف
 معنـاي  ه

 و كيفيـت
 حيطــه ر
 ميزان مي
 هـاي  ش

 و وهشـي
 كيفي، ي

 و هــا روه
 بكس ت

 بهـره  بـا 
ــش ر  بخ
 علمـي  ت

 از برخـي
 دانشـگاه،

 دفـاتر  و 
 هـاي  يـت
 نــوين اي

 -موزشـي
 ايـن  در ش

 از گيـري
 از اعـم  ش،

 هـا  شكده
 از پـس . د
 مميزه ت
 هيـات  ن
 بهبـود  و
 دعـوت  ـا
 دستور با

 نيـز  ـات
 و ابـالغ  
. دارنـد  ه

 رياسـت 
 مـدير  اه،

 آموزشـي
 انتخاب با

پ علوم آموزش ري

دنيا دانشگاههاي 
اسـتفا كشـورمورد

اهـداف بـر  مبتنـي 
بـه اول Q سيسـتم

ك يـا  Quality اي
د مــؤثر تعامــل ــا

كم ارزيابي يجهت
گـزارش ،ها نفرانس

پژو هـاي  فعاليت د
ارزشيابي بخش در

گــر مــديران ويان،
نمرات مجموع ساس
و مشـخص  ـرايب

ــي ت ــرد م د و گي
هيات عضو هر عامل
ب. گيرد مي قرار ي

د وزشـي آم اونـت
مطالعـات مراكـز  
فعالي انجـام  -هـا  ه
هــا روش انــدازي ه

آم مـدياي  مـالتي 
آمـوزش با مرتبط

گ بهـره  با منظور ن
آموزش امر در نظر
دانش آموزشي هاي
شـد اندازي راه ت
هيات نامه آئين و ها

ايـن فعاليـت  ويـت
علمـي  هيات ضاي

بـ جلسـات  شـكيل
ب و ميان در هفته 
هيـ اين مصوبات. د

مختلف هاي شكده
عهـد بـه  را صوبات
از عبارتنـد  زشـي

دانشـگا علمـي  ت
آ معاونين و زشكي
با صاحبنظر علمي

كشور همايش همين

برترين در موجود 
ك ايـن  انشگاههاي

و Q2 engage م
س ايـن  در. باشـد   
 ، Q معنـا بـه  دوم
 engagement يــ

كمي بخش در: جرا
كن ،راندها در علمي

تعداد همچنين و ا
.دارد قرار نظر مد 
دانشــجو ديــد از ي
براس و گرفته  قرار 
ضـ احتساب با ها 
ــامان ر ــورت س ص
تع ميزان قسمت ن

بررسي مورد انشگاه
معا بـا  همكاري :از
بـا همكـاري  -ها 

دانشكده و ها ستان
راه – پژوهــي ــش

تهيه در همكاري 
هاي فعاليت كليه

بدين: نتايج. شود 
صاحبن علمي هيات
معاونت هاي حوزه

هيات اين پزشكي، ش
ها فعاليت عناوين 
اولو آرا اتفاق با و د

اعض ارتقاء در وزش
تش. گرديد تعيين 

يك صورت به گاه
گيرد مي صورت ه،
دانش به دانشگاه ي

مص پيگيري شناس
آموز مميـزه  هيات
هيات امور مدير شي،
پز علوم آموزش عه
هيات اعضاي از ر

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

وضعيت بررسي با
د اختصاصي شرايط

تمسيسـ  اسـت،  ته
مـي  آموزشـي  هي

Quant كميـت، يا
enga معنــاي بــه
ا روش است، زشي
ع هيات اعضاي ور

كارگاهها و حگاهي
حيطه اين در يي
علمــي هيــات ــاي
بررسي مورد كاران

ارزشيابي اين در ه
ــرم از ـري ــزار ن اف

engagem اين در
دا و آموزشي جامعه

ا عبارتند تعامالت
دانشكده و رستان

بيمارس آموزشي عه
دانــ يــا والرشــيپ

-ارزشيابي و زشي
ك و دانشجويان وره
مي دهي نمره مت
هي اعضاي هاي گاه
درح باال سابقه با د

آموزش احبنظران
مقدماتي هاي ست
گرديد تعيين زشي
آمو امر به ويژه جه

»دانشجويان صيلي
دانشگ آموزشي ونت
دانشگاه رياست سه
آموزشي معاونت ط
كارش يك و هيات ر

ه هيات اعضاي يب
آموزش اونمع شگاه،

توسع و مطالعات ز
نفر چند و ها شكده

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ب كه
شر با

گرفت
پژوه
tity

age

آموز
حضو
صبح
اجرا
اعضــ
همك
شده
ــر گي

ment

جا با
اين

بيمار
توسع
اسكو
آموز
مشاو
قسم
ديدگ
افراد

صا و
نشس
آموز

توج«
تحص
معاو
جلس

توسط
دبير
تركي
دانش
مركز
دانش
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 ارتقا ون

  يار

 اهميـت  از ـا 
 هـاي  جنبـه  

 هـاي  گـام  ي 
 شـاخص  نـد 
 پزشـكي  صـي 

. باشـد  مـي  9
 مربـوط  االت 

 روان زنان، ي،
. گرفت قرار ي
 بـا  سـواالت   

 محاسـبه  تي 
 افتراق ضريب

 بين دشواري 
SPSS  و شـد 

 پيرسـون  گي 
 طمربوسوال 3
 ميـانگين  ،)ل 
 27/0 ،92 ل 

 كـل  ميانگين 
 كـاهش  93 ل 
 هـاي  سال در
0/0، 24/0 ± 

 افتـراق  ضريب
. نداشـت  بـل 

0/0، 30/0 ± 
 32/0 كل ين
 نسـبت  بـه  9
 )001/0<P .(

 سـمت  بـه  ت 
 ،يافتـه  زايش 
 نتيجـه  تـوان 
 افتـراق  ريب 

________

آزمو سواالت يفيت

   عالمي 

دستي  ،ارتقا سواالت
ارتقـ آزمون سواالت

تقويـت  بـا  شـود  
آموزشـي نظـام  الح 

رو تحليل تحقيق 
تخصص دسـتياري  
93 تـا  91 هاي ل
سـو كليه تحليلي 

داخلي بيهوشي، ل،
بررسي مورد زشكي

افتـراق ضـريب  و 
دسـت صورت به في
ض و 1 تا 0 بين ت

ضريب. شد گرفته
S v.19 افزار نرم د

همبسـتگ ضـريب  ز
3150 بين از داد ن

سـال هـر  رد سـوال 
سـا در ،60/0 ± 0
مجموع در و 5/0
سـال در دشـواري  
د سواالت افتراق ب

09/0، 25/0 ± 7
ض. بود 08/0 ± 0/

قب هـاي  سـال  بت 
7 ± 26/0ترتيـب 

ميانگي و 93 تا91 
3 سال در منفي ت
بـود كـرده  پيـدا  ي 

سـواالت كه اين غم
افـز منفـي  سـواالت 

ت مي لذا. است شته
ضـر در لزوما ها ص
 . د

____________

  دانشجو

كي هاي شاخص د
9 ( 

عباس  ،درخشان 
س  ،كيفيت هاي ص
س تحليل: فهد و 

مي موجب و ست
اصـال در هـا  سـايي 
اين از هدف. شود
ارتقـا  آزمـون  الت
سال در قزوين شكي

-توصيفي مطالعه
فالاط دستياري ي

پز دانشكده جراحي
دشواري ضريب ه
منف سواالت تعداد 

تغييرا دامنه با ري
گ نظر در+ 1 تا -1
وارد اطالعات. بود 

از استفاده با ها ص
نشان نتايج: ها فته

س 1050( 93 تـا  
29/0 ،91 سـال  ر
56 ± 27/0 ،93 ل

ضريب. آمد دست
P .(ضريب ميانگين

ــب  ± 29/0 ترتي
/26 كل ميانگين ع
نسـب به 93 سال ر

ت بـه  منفـي  واالت
هاي سال در 17/0
سواالت تعداد. دآم

معنـاداري فـزايش 
عليرغ داد نشان ج
س تعداد و رفته ش

نداش تغييري االت
شاخص اين در جزئي

بود نخواهد ثيرگذار
___________

د ارزشيابي: حيطه
روند تحليل: عنوان

1- 93( دستياري
فريبا: نويسندگان

شاخص: ها كليدواژه
سابقه: مقاله متن

اس برخوردار بااليي
نارس رفـع  و مثبت

 برداشته مناسبي
سواال كيفيت هاي

پزش علوم دانشگاه
در: بررسي روش

تخصصي رشته7 به
ج و قلب شناسي،
به مربوط اطالعات

و افزار نرم كمك
دشوار ضريب. شد
 تغييرات منهدا با
مناسب 3/0-7/0

شاخص بين ارتباط
ياف. گرديد بررسي

91 هـاي  سال به
د دشواري ضريب

سال در و 58/0 ±
بد 58/0 ± 28/0

P=04/0(بود يافته

ــا 91 ــه 93 ت ت ب
مجموع در و08/0

د معناداري تغيير
سو تعداد ميانگين

10/0، 37/0 ± 7
آ بدست 11/0 ±

اف قبـل  هاي سال
نتايج: گيري نتيجه
پيش شدن تر ساده

سوا افتراق ضريب
ج تغييرات گرفت

تاث آزمون سواالت
___________

 پزشكي

 انتخاب ي
 آمـوزش  
 از پـس . د
 جاري و ي
 ليسـت  را

 هـر  ـراي
Focus 

 رونـد  يـه
 صورت ر

 بـا  جويان
 عمـل  ق
 بوجـود  ل
 شـامل  ند
 تا عمل ق
 گــرفتن ت

 عمل، اق
 فرايند ي،
 هفتگـي  ي

 پـذيرش 
 فراينـد  ر،

 از بيمـار 
 اتاق صرفي

 فراينــد ،
 بخش در
 عمـل،  ق
 برنامـه  ـد

Focus P 
Foc  يـك 

 عملكــرد
 كـه  دارد

 امـروزه  و
 اتـاق  ص

 شـجويان
Focus P 
 پزشـكي 

_____

پ علوم آموزش ري

هوشبري ومس سال
Focus P آنـان به
شـد داده توضـيح

ساري فرايندهاي 
ر فراينـد  يكصـد  د

بـر و شدند تقسيم
روش بـه  را يندها
كلي و كننـد  حليـل
در و اجرا آنرا عمل
شجدان آشنايي: ايج
اتا فرايندهاي تقاء
عمل اتاق در را يت
فرايند 20 تعداد مل
اتاق پذيرش به مار
جهــت بيمــار ازي

اتا پرونده تشكيل 
جراحي شروع تا ل

شستشـوي راينـد
فرايند ن،يمارستا

بيمـار هـوايي  راه
تحويـل  فراينـد  ،
مصر تجهيزات و رو

،)واشــينگ( مــل
د بيماران بستري د
اتـاق بـه  بخش از ر

فراينـد عمـل،  تـاق
PDCA روش بـه

cus PDCA وش

ارتقــاء بــراي بري
مـديريتي  مرتبط
و كننـد  مـي  يريت
خصـوص به و ستانها

دانش آنجائيكـه  از. د
PDCA روش يس

علـوم  هـاي  شـته

___________

كشور همايش همين

س دانشجويان از فر
PDCA روش عت

ت آنـان  همه براي ر
تمام شد خواسته 
تعـداد كـه  كنند ت

گروه پنج به ويان
فراين اين تا شد ين
تح و تجزيـه  آنرا ه
ع اتاق در و نمايند 
نتا. نمايند تثبيت 
ارت و تعيين براي ي

كيفي جامع ديريت
عم اتاق در فرايند 
بيم ورود لحظه از ي

ســا آمــاده فراينــد
و بيماران اوليه ش
عمل اتاق در بيمار 

فر ريكاوري، به مل
بي در بيماران خيص

ارزيـابي  فراينـد  ،
ريكـاوري بـه  عمل
دار درخواست ايند

عم اتــاق تشــوي
فرايند عمل، اتاق ل
بيمار انتقال فرايند 

ات اسكجول يماران
ب عمـل،  اتـاق  ـنل 
رو گيـري  نتيجه و
كــارب و منســجم و

و كامل ابزار جعبه
مـدير سيسـتم  بـر  

بيمارس در مشكالت
باشد مي روش ين

تـدري لـذا  هستند،
رش تمام براي رسي

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نف 25 تعداد: كار ش
ساع 8 مدت در. د
كار اهميت و شد 

دانشجويان از زش
ليست را عمل تاق
دانشجو سپس. دند
تعيي فرايند چهار ه

PDC مرحله 9 طي
رسم را فرايند ئي
را مذكور فرايند اء

علمي جديد روش
مد توانند مي آن با
يكصد تعداد از. د

جراحي عمل ونگي
ف ي،ريكــاور از روج
پذيرش فرايند ،وشي
پذيرش از كلي ند
عم اتاق از بيمار ل

ترخي فرايند عمل،
بيمارستان در ران
عم اتاق از بيمار يل

فرا بخش، به وري
شست فراينــد ـل،

وسايل يريلزاسيون
 جراحي، عمل از 

بي بندي اولويت ند
پرسـ آنكـال  و گي
و بحث. شد داده اء
و جــامع علمــي، ش

ج يك و بوده ندها
فرايندها آن جراي
م و چالشها از اري

اي با آشنايي عدم ل
ه مملكت سازان ده

در واحد يك عنوان
  شود مي نهاد

___________

1352  
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 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

روش
شدند
داده
آموز
ات در

نمود
گروه
CA

اجرا
ارتقا
يك
ب كه

آورند
چگو
خــر
بيهو
فراين
انتقا
اتاق
بيمار
تحوي
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ارتقا
شرو
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اج با
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عمل
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 تـا  شـد  وزيع
 هـــاي حـــوزه
 جمـع  العـات 
. گرديـد  جـام 

 سـن  ـانگين 
 و زن)نفــر61(

 و مجــرد يهــا
ــداد   5/70تع
 توصــيفك ب
 تعـداد  فـوق  

 را نشـجويان 
 از حاصـل  يج
 زنـدگي  بـر  ي 

 ارتقــاي.(دنــد
 درصد 58 اد

 خيلـي  را يان
 مبناي بر لي

ـ  را كلـي   رايب
 علمـي  و ري

 پايـه  علـوم  د 
 و جذاب هاي

________

 ميزان ا
 از مانشاه

 صيامي، دي
  گانآفرن فرح

  ،پزشكي ن

 رضــايت ــزان
 آن تحصـيلي 

 مهـارت  و ـت 
 پزشكي پايه م

 انجـام  1392
-توصـيفي ( ي 

تو درس كالسهاي
ح در شـــده جـــام

اطال سـپس .شـود  
sp  انج آنـاليز  و شـد
ميـ كـه  داد نشان 
% (3/69 تعــداد ن
آزمودني% 2/85 داد
ــايج ــه حاصــل نت
ــي يان خــوب راخيل
جدول از حاصل ج

دا هـاي  ارزش بـر 
نتاي به توجه با) گي

گـذاري تـأثير  ـزان 
كرد توصــيف ــوب

تعد فوق جدول از
دانشجوي تربيتي ف
كل گيري نتيجه) ي
ك دسـتورالعمل  سه
رفتار،اخالقي هاي 
اسـاتيد تدريس در

كالسه موجود، زات

____________

با آن ارتباط و لعه
كر داروسازي و ي

شا ،فيروزآبادي يه
ف حصاري، مهوش 

دانشجويان  ،مطالعه

ميــ و مطالعــه ارت
ت پيشرفت بر ثبتي
كميـ ارزيـابي  ظـور 
علوم دانشجويان ت

2 سـال  در ودشـان 
مقطعـي نـوع  از ضر

ك در بخشي اثر ارد
انج فراينـــد خشـــي

تعيين اجتماعي و
pssافزارآمـاري  رم

پژوهش اين هاي 
ايــن از. بــود ســال 

تعــد. بودنــد مــرد
ــد ــه .ودن ــ باتوج ب

ــات نشــجويدا طالع
نتايج به توجه با)ي
ب گـذاري  تـأثير  ن

فرهنگ ارتقاي.(دند
ميـ درصـد  58 اد 
خــ خيلــي را انوي
ا حاصل نتايج به ه

وظايف به نسبت تاد
تربيتي وظايف.(دند

س توان مي مراحل 
حيطه در اساتيد ي

د زيباشناختي كرد
تجهيز و امكانات ه

 . رينند

___________

  تدريس ي

مطا مهارت و ميت
پزشكي پايه علوم ن
)1392 ( 

هانيشكيبايي،  ش
رضايي، منصور ي،
م كميت  ،مطالعه ت

  سازي

مهــا: هــدف و بقه
مث تأثير خود لكرد

منظـ بـه  حاضـر  ق
رضايت ميزان با آن

خو ديدگاه از نشاه
حاض مطالعه: ها ش

استاندا پرسشنامه
بخش ثـــر ا ميـــزان
و فرهنگي،اخالقي
نر وارد شده آوري
يافته نتايج: نتايج

3/21 آزمودنيهــا
م)نفــر%27 (7/30
ــل% 5/12 بو متاه

اط درصــدافزايش
علمي ارتقاي.(ردند

ميزان درصد 4/53
كرد توصيف خوب
تعـد فـوق  جدول

دانشــجو شخصــي
توجه با) اجتماعي

است دغدغه ميزان
كرد توصيف خوب
اين نتايج تحليل
بخشي اثر افزايش

كارك بر تاكيد با را
همه با بايست مي

بيافر را عملكردي
___________

__ 
  1371: كد

هاي وشر: حيطه
كم ارزيابي: عنوان
دانشجويان رضايت
( خودشان ديدگاه

داريو: نويسندگان
معمارافتخاري ليدا

مهارت: ها كليدواژه
داروس دانشجويان

ســا: مقالــه مــتن
عمل از دانشجويان

تحقيق لذا. دارد ها
آ رتباطا و مطالعه

كرمان داروسازي و
روش و مواد. گرفت

 پزشكي

 ارتقا

  وزشي

 ارتقـا  در
 پزشـكي 
– ميـري

 نشـان  ـي
 مطلـوب  

 روش ي
 بـه  سـت

 گـذاري  ر
 مخاطـب

 اصـول  و
 آموزشـي
 پزشـكي 
 آيندهاي

 در ناختي
 بـه  يـا  و
 برخـي،  و
 اما .اند ه

 هـر  هنـر 
 هـاي  ـت
 قواعـد  و
 وتبيـين  ي

-ب   ـجو
 اخالقـي 
 رافـزايش

 كـاركرد  ن
 ايـن : جرا
 شــامل ك
 1389 ي

 ي ابتـدا 
 از يسـتي

 علـم  با ا
 تـرم  ـاي

پ علوم آموزش ري

در استاد تدريس

آمو ارتقا ،اشناختي
تـدريس  در ختي

پ علـوم  دانشـگاه  ن
م رضـا  محمـود  تر

آموزشـ هاي ررسي
ارتبـاط بـه  ستگي
دنيا ،آموزش حوزه
بايس مي پس. است
تـاثير حـداكثر  ـور
م جـان  و ذهن در
 مباني اسالميت ي

آ نظـام  يـك  ازش
آمـوزش  حـوزه  ر
فرآ يا آثار از اي عه
زيباشـنا هـاي  بـه
انسـاني  هـوش  و
رو اين از. شوند مي

دانسته هنر را زيبا
ه: اسـت  آورده هنـر

برداشـ بـر  مبتني
و تخيـل  نيـروي  ز
آشـنايي-الـف   : ي
دانشـ تربيت و ملي
آداب ارتقـا  در تاد

بر اسـتاد  شناختانه
ميزان تعيين -د   
اج روش دانشجو ي
تثوريــك دروس ان

ورودي دانشــجويان
پـژوهش،  ايـن  ام

لي چـك  كـه  ينـد
تا دش سعي گرديد

انتهـ در ..يابـد  مـه

كشور همايش همين

  ريس

زيباشناختي تاثير
  پايه علوم ويان

   ميرلطفي ا

زيبا پزشكي، وزش
زيباشـنا تاثير زان

دانشجويان خالقي
دكت -لطفي مير ضا

بر و مطالعات :يده
بس تدريسشده هيم

ح در امروز دنياي. 
ا تدريس عرصه در

منظـو بـه  موزشـي 
آموزشي و رفتاري

سازي برجسته ستا
پـردا نخسـتين  ي

در وانساني سالمي
موعمج هنر هست 
جنب از استفاده با ه

 احساسـات  اطف،
مي خلق مفهوم يا نا

آثار خلق در خيل
ه تعريف در سخن،

و مادي سود به ف
ا استفاده با طبيعت

اختصاصي اهداف. 
تعلي زيباشناختي ر

اسـتا زيباشناختانه
زيباش كاركرد ميزان

دانشجو واجتماعي
تحصيلي پيشرفت ر

دانشــجويا از گــروه
و) نفــر43( 139
انجـا بـراي . رآمـد 

فرا انجـام  ابـزار  ن
گ تنظيم استادي ن

ادام و آغـاز  دريس 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

1359  

تدر هاي روش: طه
ت ميزان بررسي: ن
دانشجو اخالقي ي

رضا پرويز: سندگان
آمو ،استاد: ها دواژه

ميز بررسي: مقاله ن
ا و اجتماعي ،زشي
رض پرويز دكتر دان
چكي بنجار ميري م

مفاه درك كه دهد
..دارد دانشجو با د
د نوين هاي قالب 
آم هـاي  قالب و ها

ر،اخالقي يربخشي
راس اين در. نمود ه

زيرسازهاي كه زشي
ا هاي آموزه بر ني

پذير نا انكار ورتي
كه است انسان خت
عوا بر اثرگذاري ت
معنا يك انتقال ظور

تخ و توانايي از فاده
س فارسي نامه نگ

غيرمعطوف فعاليت
ط و محيط از صي
.است شناختي يي
د استاد ونقش گاه
ز كاركرد ميزان ين

م تعيين -ج   شجو
و رفتاري منديهاي
در استاد شناختانه

گ دو روي بــر لعــه
0 ورودي شــجويان

د اجـراء  بـه ) نفر 4
اولين تحصيلي سال
شوون و رفتار ديق

تـد كار مصاديق ن

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

__
:كد

حيط
عنوا

علمي
سنوي

كليد
متن
آموز
زاهد
مريم
د مي
استا
و ها

روشه
وتاثي
توجه
آموز
مبتن
ضرو
ساخ

جهت
منظو
استف
فرهن
نوع

شخص
زيباي
جايگ

تعيين
دانش
توانم
زيباش

طالم
دانش

)45
نيمس
مصاد

آن به
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 بـر  پرسـنل  و
 عالي و خوب 

 خـون  يشـگاه 
 مشخصـات  ش،
 به آزمايش ي
 نظـر  در.بـود  
 رضـايتمندي  

 شناسـي  ـون 
 و دانشـجو  ي 

 خـون  شـگاه 

________

 در بيمار قوق
1  

  بيمار ق

 يـك  از خيـر 
 ديگـر  طـرف 

 گرفتـه  قرار 
 در درمـاني  ز 

 رعايت بيمار،
 معقـولي  و وع 

 تبلـور  رمـاني 
 مـي  آن يـت 
 و جسمي وان
 حيطه در مهم
 مهمتـر  آن از
 قابـل  غيـر  و

 علـوم  اههاي 
 و اساسـي  ش 

 بررسـي  ظـور 
 شـهداي  تان 
: كـار  روش. ت

 پزشـكي  ويان 
 سرشـماري  ت
 قـبال  كـه  اي 

و دانشجو يتمندي
،متوسط ،ضعيف ت
آزماي آزمايش 39 
روش نـام  شـامل  ه 
اجراي روش ،يازن د

نرمـال  طيف عيين
ميـزان  نمره گين
خـ آزمايشـگاه  هاي

رضـايتمندي گيـري 
آزمايش هـاي  مايش

  . د

____________

حق از پزشكي يني
393 سال در شهر

حقو منشور ليني،
اخ دهه دو طي مار

ط از و بيمـار  مندي
زيادي توجه مورد 

مركـز يك كه يفي
ب حقوق رعايت گ
مشـرو اجتمـاعي  

در مقرارات و انين
رعا و اجـراء  بـه  ف
تو و ظرفيت از ده
مه فرايندي الزم ي
ا و بيمـار  حقوق ه
و الزم درمـان  تيم 
دانشـگا آموزشـي  
نقـش متخصص و د
منظ بـه  پـژوهش  ن 

بيمارسـت در شـكي 
است گرفته صورت

دانشـجو كليـه  ـي، 
بصورت بوشهر كي

پرسشـنامه  وسط

رضاي ميزان و شد 
ليكرت قسمتي هار
دستورالعمل: ها ته
كـه شـد  طراحي ي

مور تجهيزات و ل
تعي مرحله، به رحله
ميانگ پرسنل و شجو

ه آزمايش ورالعمل
گونتيجـه  بحـث . د
آز دستورالعمل از 
بود بااليي حد در ي

___________

  درسي ي

بالي دانشجويان هي
بوش فارس خليج ي
     عازميان 

با دانشجو بيمار، ق
بيم حقوق مسئله: ه

نيازم و پذيري يب
المللي بين جوامع

تكالي از عبارتست ر
ديگ بيان به. دارد ه
و معنـوي  روانـي،  
قوا و ها استاندارد 
فموظـ  و مسئول ن

استفا و بيمار ختيار
هاي گيري تصميم 

به توجه. است يمار
اعضاي تمامي بر 
نظـام و سيستم و
متعهد افراد تربيت 

ايـن رو ايـن  از. رد
پزش باليني شجويان

ص بيمار حقوق از هر
تحليلـ – وصـيفي 
پزشك علوم دانشگاه

تو ها داده. گرفتند 

طراحي ومولكولي
چه مقياس اساس

يافت. شد سنجيده
ومولكولي شناسي
وسايل ، مواد ،نمونه
مر و كامل صورت
دانش 38از سنجي

دستو از ازاستفاده
بود 6/3 ومولكولي

هازاستفاد پرسنل
ومولكولي شناسي

___________
__ 
  1384: كد

ريزي برنامه: حيطه
آگاه ميزان: عنوان

شهداي بيمارستان
آزاده: ويسندگانن

حقوق: ها كليدواژه
مقدمه: مقاله متن
آسي دليل به طرف
ج افزون روز توجه

بيمار حقوق. ستا
برعهده بيمار قبال

جسمي، نيازهاي
قالب در كه است
درمان تيم و يافته
اخ به احترام.باشد

براي بيمار روحي
بي حقوق و طبابت
حقوق اين رعايت

اينر از .است نكارا
در كشور پزشكي

دار برعهده را مهم
دانش آگاهي ميزان
بوشه فارس خليج

تو پژوهش يك در
د در باليني مقطع
قرار بررسي مورد

 پزشكي

 و پزشكي
 ابـزار . ـت

: قسـمت  
 در طالعـه

 هـاي  اده
 و تجزيـه

 شـجويان
 كمتـرين 
 ادداشـت

 از حـاكي
 شـجويان

493/0=R 
 كـه  داد 

 بـا . دارد
 و حصيلي
 در طالعـه

 تأكيد با

_____

 خون ه

 ي

  ي

 تحـت  را
 آن ـدنبال
 و صـحيح

 عملكـرد 
 كامـل  ي
 روش ،ات

 و كيفيـت
 فـوق  ـب
 خون شگاه

 و معتبـر
 شـگاهي
 شناســي

پ علوم آموزش ري

پ رشته پايه علوم ن
گرفـ ورتصـ  ترس
3بـر  مشـتمل  پايا
مط هـاي  مهارت ،

دا. بـود  نشـجويان
SPSS-16 ت مورد

دانش از درصد9/10
.داشتند قرار طلوب

يا هـاي  حيطـه  در
ح نتـايج  همچنـين

دانش گذشته ترم ل
ــايت ــان ضـ 3( آنـ
نشـان هـا  يافتـه 
تقويـت  بـه  نيـاز 
تح موفقيت ميزان
مط رتمهـا  ارتقـا 

ها مهارت اين يت
 . گردد

___________

آزمايشگاه هاي ش

علي رضا محمد  ،ب

مولكولي، شناسي ن
آزمايشـها  نتـايج 

بــد و متغيرهــا ــن
ص تفسـير  جهـت  ي
.ميباشد ضروري 

آگـاهي بـا  جـز  هها
تجهيــزا صــحيح د
ك تضـمين  هـاي  ه
مطالـ بـه  توجـه  ـا

آزمايش هاي مايش
م منـابع  از ستفاده
آزمايش علـوم  گـروه

ــگاه ــون زمايش خ

كشور همايش همين

دانشجويان از نفر 
دست در گيري ونه

پ و روا اي سشنامه
مطالعه، كميت و ك
دان رضايت ميزان و

 افزار نرم از تفاده
مجموع در: ها فته

مط سطح در طالعه
د دانشـجويان  سط

ه. بـود  امتحانات ي
معد با مطالعه رت

=P (ــزان و رض ميـ
:گيـري  نتيجه و ث

بررسي مورد ويان
و مطالعه مهارت 

دانشـجويان،  ايت 
تقوي و رسيد نظر ه
گر مي پيشنهاد تر 

____________

  ريس

آزمايش براي رالعمل

نسب هاشمي اكبر 
   ضيائيها عصومه

خون ،آزمايش ،مل
مختلفـي  غيرهاي

ايــ شناســايي لــذا 
آزمايشـگاهي هاي

آزمايشگاهي هاي 
آزمايشـگاه بـراي  

كــاربرد ،آزمايشــها
برنامه با آشنايي ،ا

بـ. .گردد نمي يسر
آزم براي تورالعمل

ا با: كار روش. ديم
گ علمـي  هيـأت  رم 

ــايش ــاي آزم آز ه

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

148 روي بر) يلي
نمو شيوه به سازي
پرس اطالعات آوري
دموگرافيك خصات

و مربوطه حيطه ش
است با شده آوري ع

يافت. گرفت قرار يل
مط هاي مهارت ظر

توس شده اخذ ازات
براي آمادگي و ري
مهار بين مثبت ط
2/0=R 001/0 و=
0/0=P (بحث. بود
دانشجو مطالعه رت
مثبت ارتباط به ه

رضـا ميـزان  چنين
به ضروري شجويان
ضعيف هاي حيطه

___________

1380  

تدر هاي روش: طه
دستور طراحي: ن

  ومولكولي سي

علي سيد: دگانسن
مع  ،ساروخاني رزاده
دستورالعم: ها دواژه

متغ :مقدمه: مقاله ن
ميدهنــد قــرار ير

روشه ودننم ندارد
داده از بهينه فاده
قبـول  قابـل  و يح

آ اهميــت از كنــان
آزمايشها انجام يح
مي سازي، مستند م

دست طراحي به مام
كرد ومولكولي سي
محتـر اعضـاي  ت

ــراي ــتورالعمل آ ب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

تحلي
دارو
گردآ
مشخ
شش
جمع
تحلي

نظ از
امتيا
بردار
ارتبا

)69
01و

مهار
توجه
همچ
دانش
ح بر

___
__
:كد

حيط
عنوا

شناس
نويس
اكبر
كليد
متن
تــأثي
استا
استف
صحي
كارك
صحي
لزوم
اهتم
شناس
نظرا
ــ دس
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 از حـد  از ش
 در را شـكالتي 

 و فـردي  گي 
 بررسـي  ـدف 

 دانشـجويان  
. اسـت  شـده  

 بـه  شـجويان 
 تصـادفي  ـكل 

 علـوم  شـگاه 
 يـك  مطالعـه 

 سـوالي  20 ه 
 كيفيـت  نامه 
 سـالمت  طـه 

 ،اجتمـاعي  ط 
 كيفيـت  و ت 

 روايـي  تاييـد 
 افــزار نــرم ك

ANOو Chi-

 داد نشــان يج
 3/13. بودنـد 

 عـادي  كاربر 

________

 و استرس ا
 بوشهر شكي

 ،رتباطي
   ،پزشكي لوم

 استرس با بله
 بوشهر زشكي
 دانشگاه علمي

 اتاق رشناسي
 رضـا  بوشـهر  

 تحقيقـات  ـه 
 هاي گروه مره

بيش ي استفاده يا ت
مش خـود  كه شود 
زنـدگ در اخـتالل  د

هـ بـا  مطالعـه  يـن 
در زنـدگي  يفيـت 

انجـام  1393 ـال 
دانش از نفـر  2351 
شـ بـه  وسـپس  ب

دانش از 93-94 يلي 
م ابـزار . گرفتنـد  ر 

پرسشـنامه و يـك، 
پرسشـن و ينترنـت 

حيط(حيطـه  4 ـب 
روابـط حيطـه  ،ختي

سـالمت وضـعيت  ي 
ت از بعد،شـده  ذاري

كمــك بــه هــا داده 
OVA رگرسـيون،  

ــه.  ــا يافت ــاي: ه نت
)22±2( سني ين

% 7/86 و ينترنت

____________

با مقابله هاي هبرد
پيراپزش دانشكده ن

ار هاي مهارت ،س
عل دانشجويان ،رس
مقاب هاي راهبرد ز
پيراپز دانشكده ان

ع هيئت عضو هنما
كار دانشجوي تمي

پزشـكي  علـوم  اه 
كميتـ عضو عمل ق
درزم دانشجويان: ه

اينترنت به اعتياد :ه
مي رواني بستگي

ندتوا مي نتيجه در
اي لـذا .. آورد وجود

وكي اينترنـت  بـه  
سـ در قـزوين  شكي

مقطعـي  مطالعـه  
متناسب اي طبقه ي
تحصـي سـال  اول ل 

قـرا بررسـي  ـورد 
دموگرافي اطالعات 

اي بـه  اعتيـاد  خيص 
قالـ در سـوال  26 
روانشناخ حيطه ،)

ارزيـابي براي)  گي
گذ نمره ليكرت ش
ســپس. گرديــد ه

هاي آزمون از ده
ــل و ــد تحلي گردي
باميانگي مرد% 7/26

اي به اعتياد معرض

___________

  رهبري 

راه از استفاده باط
دانشجويان در طي

    حاتمي رضا د

پراسترس شرايط با ه
استر پر شرايط با 
ا استفاده ارتباط ي

دانشجويا در باطي
راه استاد عضدي ز

اتح رضا حميد هر
دانشـگا تحقيقات 

اتاق كارشناسي ي
مقدمه بوشهر شكي

مقدمه: مقاله متن
واب نوعي سبب آن
د داشت خواهد بر

و به فرد اجتماعي
اعتياد بين ارتباط
پژش علوم دانشگاه
اين در: كار روش
گيري نمونه روش
نيمسـال در ساده

مـ قـزوين  پزشكي
شامل پرسشنامه

تشـخ بـراي  يانگ
اب) QOL(زندگي

)فيزيكي(جسماني
زندگ محيط حيطه
روش به كه زندگي

اســتفاده وپايــايي
SPSS16 ااستفاب
Squareــه و تجزي

7 و زن% 3/73كه
م در دانشجويان% 

 . بودند اينترنت

___________
__ 
  1387: كد

و مديريت: حيطه
ارتب بررسي: عنوان
ارتباط هاي مهارت
  1393 سال

حميد: نويسندگان
مقابله: ها كليدواژه

مقابله هاي مولفه
بررسي: مقاله متن

ارتب هاي مهارت و
پرويز 1393 سال
بوشه پزشكي علوم
كميته عضو عمل
دانشجو پور خادم

پزش علوم دانشگاه

 پزشكي

 جمـع  ت
 شخصــات

 كـه  مـار
 حقوق شور

 رضـايت 
 ،)ســوال 6

 اطالعات
 از سـتفاده
 قرار حليل

 و زن% 6
 در كه دن
 مطلـع  ر
 از خـود  د

 محتـوي 
 مـوثر  مـار

 از% 9/85
 دوره در را

 اطالعـات
 معتقـد %
 حقـوق  د
 مـورد  در
 بيشــتر).
 و% 0/89

 بـه  توجـه
 آموزش م
 خدمات ز

 بـالين  به
 زمينـه  ن
 ايـران  در

_____

 در گي

 برزاده
   ،ضيائيها 

  ن

پ علوم آموزش ري

اسـت گرديـده  ييد
ــود بخــش 2 مش: ب

بيم حقـوق  از ويان
منشو اصلي حيطه

حيطه ،)سوال4(ت
6( گيــري صــميم

ماندن محرمانه طه
اسـ با پژوهش هاي

تح و تجزيه مورد 
3/60 كننـده  ركت

نمودن بيان%) 9/67
بيمـار حقوق نشور

اسـاتيد بوسـيله  ه
نمودنـد  بيان% 4

بيمـ حقـوق  زمينه
9. دادنـد  منفـي  خ

ر بيمـــار حقـــوق
ا% 17/85 مچنـين

%4/71و دانستند ي
گذراننـد مـي  را ود

د دانشـجويان  هي
ــود ــكي %)9/85(ب
4 بودند بيمار قوق

تو بـا : گيـري  يجـه
ومعل گروه شجويان
از قسمتي و باشند
ورود از قبل است

ايـن در كارگاههـاي
د بيمـار  حقوق شور

___________

زندگ وكيفيت ترنت
 1393 سال در ن
اكب علي مژگان  ،ب
معصومه  ،كاربرد ر

دانشجويان، زندگي

كشور همايش همين

تا مشابه مطالعات 
2املشــ رسشــنامه

دانشـجو آگـاهي  ت 
5 در و اي گزينه 

خدمات به سترسي
تص در آزادي حيطــه

حيط و) السو 6(ن
ه داده .)گويه 29 
SPSS افزار نرم ه

شـر دانشـجوي  28
9( دانشجويان شتر

من از خود رآموزي
كـه كردنـد  بيـان % 

4/6. اند شده طلع
ز در شان آگاهي ء
پاسـخ سـوال  اين ه
ح از دانشـــجويان ي
همچ. داننـد  مـي  ي
مي ناكافي بيمار ق
خـو كارآموزي كه
آگـاه بيشـترين . ود 

ــدام ــرات پزشــ اق
حقو به متوسط هي
نتي. بودند ضعيف ي

دانش اينكه به توجه
ب مي بيمار با تقيم

ا الزم دهند مي ئه
ك طريق از بالين ه
منش و شوند آشنا 
   

____________

  نيك

اينت به اعتياد بين 
قزوين پژشكي لوم

نسب هاشمي اكبر 
اصغر  ، آقا حاجي ر

ز كيفيت ،اينترنت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

در آن پايايي و ي
پر. اســت شــده ي

سـواالت و گرافيك
چهار سواالت رت
دس حيطه: شامل ر

ح ،)ســوال 8(هانــه
درمان از آگاهي طه

( باشد مي) سوال
بوسيله و توصيفي

8 بين از :نتايج. ت
بيش. بودند مرد% 3
كا دوره از قبل يا
%25 فقط و. اند ه
مط بيمار حقوق شور
ارتقا در آموزشي ه
به% 6/53 و است 

آگـــاهي شــجويان 
ضروري خود موزي

حقوق زمينه در را د
ك بيمارستاني در د
شـو نمي يترعا ر

خطـ از بيمــار هي
آگاه داراي شجويان

آگاهي داراي% 10
ت با فوق پژوهش ج

مست تماس در كي
ارائ بيمار به را مت
دوره شروع در يا ر
بيمار حقوق به ت
.گردد تدريس نها

___________

1385  

الكترون آموزش: طه
ارتباط بررسي: ن

عل دانشگاه شجويان
علي سيد: سندگان
پاكپور ميرا  ،وخاني
ا به اعتياد: ها دواژه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

روايي
آوري
دموگ
بصور
بيمار
آگاه
حيط

 )5
آمار

گرفت
3/9

آغاز
نشد
منش
دوره
بوده
دانش
كارآم
خود
بودند
بيمار
آگــا
دانش
96/

نتايج
پزشك
سالم
بيمار
نسبت

آن به
___

__
:كد

حيط
عنوا
دانش
نويس
سارو
كليد
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 تحصيلي ت
1393  

 اكبرزاده ي
 معصومه

  شجويان

 اسـتفاده  اما ت
 از. دارد نبـال 

 اي مالحظه 
 دنيـاي  در را 

 صـدمه  مـال 
 خواهـد  جود

 بـه  اعتيـاد  ن 
 پژشكي علوم

 مطالعـه  اين 
 اي طبقـه  ي 
 سـال  اول ال 

 بررسـي  ـورد 
ــ مل  اتاطالع
 كـه  يانـگ  ي
 بــه اعتيــاد ص

 ها داده سپس
 رگرسـيون،  ي 

 نتايج: ها فته
ــني گين ( سـ

 و اينترنـت  ه
 ارتبـاط  رنـت 

ــيالت ،  تحص
 17/0(ـكونت 

β (،  وضـعيت 
)19/0- =β (، 

)01/0- =β  (
 اسـتنباط  ين 
 تحصيالت ان

 هبودوضـعيت 
 دانشــجويان ر

پيشرفت و اينترنت 
3 سال در قزوين ي
علي مژگان  ،نسب 
م  ،كاربرد اصغر  ،آقا 

دانش، تحصيلي رفت
است ضرر بي زاري

د بـه  را اعتيـاد  ـر 
قابل افزايش جازي
افـراد  روابـط  هش 
احتم صورت اين در
و فرد تحصيلي ت

بـين ارتبـاط  رسـي 
ع دانشگاه شجويان

در: كار روش. ست
گيـر نمونه روش ه
نيمسـا در سـاده  ي 

مـ قـزوين  زشـكي 
شــام پرسشــنامه ك

سوالي 20 رسشنامه
تشــخيص ــده،براي

س. گرديد استفاده 
هـاي آزمون از فاده

ياف. گرديد تحليل و
ــرد% 2 ــانگ مـ باميـ
به اعتياد معرض در

اينتر بـه  وابستگي
ــن ) β= 05/0( س

/0 =β (، سـ محل
β= -009/0(پـدر  

( دانشـجو  شـتغال 
قبل ترم دو معدل

چنـي نتـايج  از :ري 
ميز و سن افزايش

به و پـدر  حصـيالت 
در اينترنــت بــه ي

  كترونيك

به اعتياد بين باط
پژشكي علوم شگاه

هاشمي اكبر علي 
حاجي پاكپور مير

پيشر اينترنت، به د
ابز خود اينترنت :ه

خطـ آن از درسـت 
مج فضاي در افراد 
كـاه آن عطبـ  به 

د كه داشت، خواهد
پيشرفت و آموزشي 

برر هـدف  بـا  طالعه
دانش در تحصيلي ت

اس شده انجام 139
به دانشجويان از ر
تصـادفي شـكل  به
پز علوم دانشگاه از 

يــك مطالعــه ــزار
پر و اخير ترم 2 ل
شــ گــذاري نمــره 

وپايايي روايي ييد
بااستفا SPSS16 ر

Chi-Squو تجزيه
7/26 و زن% 3/73

د دانشجويان%  13
.بودند اينترنت دي

س ،) β= 3/0(ــنس
06(هلتأ وضعيت 

تحصـيالت  بـا  في
 =β (،  اش وضـعيت
م و)  β= -06/0(ل

گيـر نتيجـه  و حث
ا با اينترنت به گي

تح ميـزان  فـزايش 
وابســتگي و شــده 

  1389: كد

الك آموزش: حيطه
ارتب بررسي: عنوان

دانش دانشجويان در
سيد: نويسندگان
ام امير  ،ساروخاني
   ضيائيها

اعتياد: ها كليدواژه
مقدمه: مقاله متن
ناد و حـد  از بيش

روابط كه آنجايي
دهد، مي نشان را

خ دنبال به واقعي
عملكرد در ديدن
مط اين لذا. داشت

پيشرفت و اينترنت
93 سال در نقزوي

نفر 2351 مقطعي
ب وسپس متناسب
93-94 تحصيلي

ــرار ــ. گرفتنــد ق اب
معدل دموگرافيك،

ليكــرت روش بــه
تاي از بعد اينترنت

افزار نرم كمك به
ANOVAو uare

ــان ــه داد نشـ كـ
3/3. )بودند2±22
عاد كاربر%  7/86

ــتقيم ــا مس ــ ب ج
،) β= 29/0(مادر

=β  (منف ارتباط و
-01/0( اقتصادي

قبل ترم يك معدل
بح .داشت دانشجو
ابستگو كه ميگردد

اف وبـا  بيشتر مادر
كمتــر اقتصــادي

 پزشكي

 رمعـرض
 زنـدگي 

 هـاي  ـار
 همـين  ر

 و زا رس
 ها ان از
 هـاي  ضـا
 شـيوه  ل،

 كنار يرند
 را هـا  روه
 يـا  ها يط
 خـود  ص

 فرهنكـي
 از حاضـر،

 اسـتفاده 
 در بــاطي

 ســال ـهر
 بـوده  ب

 اسـترس 
 رسشــنامه

 سـوال 19
 و زشـكي
 ها، شنامه

 آمـاري  س
 نفـر  90 

 كـه  دنـد
 62,2 داد
 سـني  ن
 طمربـو  ز

 ميـانگين
 23: رتيب

 ي مولفـه
 اجتنـاب 

 بـين  طي
 هاي رت
 بـوده  61

 .است

_____

پ علوم آموزش ري

در دانشـجويي،  گي
بافضاي را خود يد
هنجـ بـا  انطبـاق  م

بـر و اسـت  جديـد
اسـتر عامـل  نـوان
معين هاي وقعيت

تقاض با بايد گروه ن
شـغل مثـل  سائلي

بگي تصميم ها ست
گـر سـاير  و سـتان

محي با را مهمي ي
خاص ارزشي هاي م
ف و خـانواده  تاثير 

ح مطالعـه : هـا  ش
ارتباط تعيين دف

ارتب هــاي مهــارت
ــ پرســتاري و بوش
ترتيـب اين به ها ده
پـر  شـرايط  بـا  ـه

پر و اســت ســوال
9 داراي كـه  زاده ي

پز پيـرا  دانشـكده 
پرسش آوري جمع

كارشـناس توسـط 
پـژوهش  در ننـده
بود عمل اتاق و ري
تعـد ايـن  از انـد  ه
ميـانگين) نفـر  34(

امتياز ميانگين بود
م اسـت  شده اسبه

تر به استرس پر ط
م بـه  مربوط 19,4
مقابلـه  ي مولفـه
ارتباط هاي مهارت

مهار به مربوط هاي
26, ميـانگين  ـن

داشته وجود دار 
___________

كشور همايش همين

زندگ انتقالي هيت
باي زيرا گيرند مي 

مسـتلزم كـه  ننـد 
ج هـاي  دوسـتي  ي
عن بـه  رويداد يك 

مو در كه اي قابله
اين. ميگيرد قرار ر

مس براي آن در بايد
وسياس مذهب واده،
دوس معلمـان،  اده،

عاطفي هاي پيوند ن
نظام و ميكند رقرار

تحت موارد اغلب 
روش و اهداف. دارند

هد با كه باشد مي 
م و اســترس بــا ــه
ــرا ه و پزشــكي پي

داد گرداوري روش
مقابلـ هاي سشنامه

س 21 يدارار كــه ن
منجمي فردي بين

د اخـر  سـال  جويان 
از پس ،است داده

SPSS افـزار  م ر

كن شـركت  افـراد  
پرستار هاي رشته

شـده پـژوهش  رد
(مـرد  دصد 37,8 
22,58 پژوهش ر

محا 59,5 سترس
شرايط با مقابله ي 

4 مدار، مسئله قابله
م بـه  مربوط 17,08

به مربوط تيازام ن
امتيازه ميانگين. ت

ايـ درآقايان و 55,6
معني ارتباط گين

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ما دليل به كه تند
قرار از استرس مل

كن سـازگار  شجويي
برقراي و تازه ماعي

از ها ان ادراك س
مق هاي راهبرد خاب

تاثير تحت گيرند، ه
ب كه جهاني افزون
خانو دوستان، گي،
خانوا وانتظارات ند
ابراينبن سازند رده
بر خانواده از غير د

در كه ميكند جاد
د تعلق آن به كه ت

تحليلي-توصيفي
مقابلــ هــاي هبــرد

دانشــكد شــجويان
ر. است پرداخته13
پژوهشگرپرس كه ت

همكــاران و بيــك
ب ارتباطي هاي رت
اختياردانشـج در ت

د قرار بوشهر تاري
نر از استفاده با ها 

:يافتـه . گرديد يل
ر آخر سال شجويان

وار سرشماري وش
و) نفر 56( زن صد
در كننده شركت د

پراس شرايط با قابله
مولفه سه هاي از
مقا ي مولفه به وط
8 مدار، هيجان له
ميانگين. اند بوده ر

است بوده 57,7 ي
6 ها خانم در طي

ميانگ اين بين كه ت
___________

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

هست
عوام
دانش
اجتم
اساس
انتخا
بهره
روز
زندگ
بياين
براور
افراد

ايج را
است
نوع
را از

دانش
393
است
كالزب
مهار
است
پرست
داده
تحلي
دانش
رو به

درص
افراد
مق به

امتيا
مربو
مقابل
مدار

فردي
ارتبا
است
___

__
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p .( همچنـين 
 و درخشـان   

 بعـد  دو در ط 
 معني باهم ي
 و تكـانش  رل 
 درخشـان  داد 
 دانشــجويان ر

ــان ــه داد ش  ك
 اسـتقالل  و ش 

 دراين. شتند
 قابليـت  ايـن  

 قابليـت  ورش 
 و خوديـار  ي

________

 ن
 عادي و 

 ،هوشي

 انگيزتـرين  ث 
 غيرشـناختي  
 و اجتمـاعي  

 موفقيـت  راي
 آن بـر  رو اين
 در هوشي يب

 عادي و دولتي
 نــوع از طالعــه

 هــاي رســتان
 صــورت بــه ه

. شـدند  خـاب 
 پيشـرونده  ي 
 افـزار  نرم از ده
 بـراي  و زوج ي
. شد استفاده 

p=038/0( بـود  دار

اسـتعداد شـجويان 
فقـط دانشـجويان  
0/0 p=آماري نظر از

كنتـر قـدرت  شان
غيراسـتعد ـجويان 
در هيجــاني هــوش
ــان عداد نش درخش

تكـانش كنتـرل  ت 
دا درخشان ستعداد

به كه شود مي د
پـرو امر در آنها از 
گروههاي بصورت ن

 . نمايند

____________

بين در هوشي ريب
دولتي نمونه و شان

   

ه ضريب ،هوشبهر 

بحـث از يكي هوش
هـاي  جنبـه  ـروزه 
و شخصيتي جاني،
بر فرد توانايي يني
ا از. گيرند  قرار جه
ضري و هيجاني ش

د نمونه و زهوشان
مط ايــن :كــار وش

ــش ــوزان ان دبير آم
كــه پســرانه، و نــه

انتخ تصـادفي  ـاس 
ماتريسـهاي آزمـون 

استفاد با ها داده. د
تي و آناليزواريانس

پيرسون مبستگي

د معنـي  آمـاري  ر
دانش در هيجاني ش

كه داد نشان شان
05تكانش وكنترل 

درخش داستعدا يان
دانشـ بـه  نسـبت  
ه ابعــاد مقايســه :

ــر و ــان ــتع غي اس
قـدرت درخشان داد

غيراس اندانشجوي 
دانشگاههاپيشنها 
و توجه استعداد با
دانشجويان ساير ي
ن گذاري سرمايه و

___________

  تدريس ي

ضر و هيجاني وش
تيزهوش هاي ستان

 

طاهري خاتون س
، هيجاني هوش ،
 

ه مبحث :هدف و ه
امـ. اسـت  امروز ي

هيج عاطفي، يهاي
بي پيش در هوش ي

توج مورد نيز دگي
هوش مقايسه هدف 
تيز هاي دبيرستان 
رو. دهــيم انجــام 

د. باشــد مــي ــي
دخترا دولتــي نــه

اسـ بر عادي ستان
آ و شـات  هيجاني

نمودند تكميل الن
آ آماري آزمون و 1

هم آزمون از غيرها

نظر از ها دانشكده
هوش ابعاد مقايسه

درخش استعداد غير
p=02/0استقالل

دانشجوي و بود دار
بـاالتري  استقالل
::نتيجــه. داشــتند
ــتعداد ــ اس درخش

استعد دانشجويان
به نسبت باالتري
مسئولين به مورد
ب دانشجويان هاي
هيجاني هوش هاي

و استفاده حمايتي
___________

__ 
  1391: كد

هاي روش: حيطه
هو مقايسه: عنوان
دبيرس آموزان دانش

 قاين شهرستان
نرجس: نويسندگان

هوش: ها كليدواژه
 عادي -هوشتيز
مقدمه: مقاله متن

روانشناسي مباحث
توانايي يعني هوش
شناختي هاي جنبه

زند در سازگاري و
با پژوهشي شديم
آموزان دانش بين

قــاين شهرســتان
ــ -توصــيفي تحليل

نمون و تيزهوشــان
دبيرس و سرشماري
 هوش پرسشنامه

بزرگساال فرم ريون
ssps 14 نسخه با

متغ ارتباط بررسي

 پزشكي

 بـا . است
 ديـده  ان

_____

 درخشان

 هما  ،

 و جانـات
 جهـت  را
 حيطـه  ر

 مديريتي،
 تفكر، ت،
. گرددمي

 در زشكي
 و وزشـي

 ايـن  نـي
 اسـتعداد

 روش. ت
 در كـه  ت

 اسـتعداد 
 دانشـگاه 

 سـال  در
 شامل اي

-بار سؤالي
 ـتنباطي

 آنـاليز  و
: نتايج. شد

49,34± 
 هيجـاني 
ــترين  يش
ــتاري  و س

7±342,1 
 ميـانگين 

 بـين  ـاني

پ علوم آموزش ري

كمتر شاغل ويان
دانشـجويا در يلي

___________

د هاي استعداد ن
  اردبيل ي

،شفايي يوسف  ،انه
   پور ك

  درخشان عداد

هيج از اي مجموعـه
ر شـخص  وكنترل
د مناسـب  عملكرد
م خود ،رابطه يريت
موفقيت مقابله، لي،
م نفس عزت و اري
پز علوم نخبگان و
آمو هيآگا تاثير و ر

روان و جسمي الت
ا دانشـجويان  ـاني

گرفـت انجـام  1393
اسـت تحليلي يفي
انشـجويان د از ـر

درخشـان  ـتعداد
)همسـان  رشـته 
ا پرسشنامه مطالعه

سؤ 90 پرسشنامه 
اسـ و توصـيفي  مار
تسـت  تـي  دو، ي

شد انجام 16 نسخه
 دانشـجويان  ـاني
هوش تغييرات نه
ــكي و بي دندانپزش

ــكده ــاي ش پرس ه
71,13 و ±342,5

تـرين  پـايين  28
يجـه هـوش  ـرات

كشور همايش همين

دانشجو و بيشتر هر
تحصـي افت نترنت

____________

  ريس

دانشجويان هيجاني 
پزشكي علوم شگاه
فرزا اسماعيل  ،ري

ملك عظيم  ،موحد 
استع جاني،دانشجو،

مج هيجـاني  هـوش 
مقابله قدرت كه 

ع سبب و برده باال
مدير اجتماعي، هي
تحصيل پيشرفت ت،

مختا خود سازماني،
برتر استعدادهاي 

كشور سالمت و ت
معضال دركاهش ني

هيجـ هـوش  يسـه 
3 سـال  در جويان

توصي ي مطالعه ك
نفـ 30 تصادفي ي

غيراسـ دانشجويان 
و تحصيلي ترم( ا

مط ابزار. گرفتند رار
و اجتماعي و ردي

آم از داده تحليل و
كـاي ن آزمـو  گين، 

نس SPSS افزار نرم 
هيجـ هوش انگين

دامن. بود) 39-239
ــرين ت )66( كمت
ــجويان  دانش دانش

ــب ±39,60 ترتيـ

83,7±39,04 بـا  
نمـ آنـاليز  و شـتند 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

شه ساكن متأهل،،
اين به وابستگي يش
 . شود

___________

1390  

تدر هاي روش: طه
 هوش مقايسه: ن
دانش دانشجويان اير

تذكر زهرا: سندگان
صادقي بافري  ،زاده

هيج هوش: ها دواژه
ه: مقدمـه : مقالـه  ن

است يي ها مندي
ب مشكالت با رويي

اهآگ آگاهي، خود ي
خالقيت سالمت، ز

سا سازگاري گيري،
مهم نقش به وجه
بهداشت ناوگان يت
هيجان هوش از تي
مقاي هـدف  بـا  لعه

دانشج ساير و خشان
يك حاضر پژوهش
گيري نمونه بصورت
از نفر 30 و خشان

با اردبيل پزشكي م
قر بررسي مورد 13

فر اطالعات قسمت
و هتجزي جهت. ود
ميـانگ فراوانـي،  ل

از استفاده با انس
ميا داد، نشان ها ه

96( دامنه و 322
بهداشــت شــجويان

ــد دارا را) 15 .بودن
ــكي ــه نپزشـ ت بـ

پيراپزشكي و رين
داش را هيجـاني  ش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

،مرد
افزايش

مي
___

__
:كد

حيط
عنوا

سا و
نويس
عليز
كليد
متن
توانم
رويار
هاي

نيز و
يادگ

تو با
هداي
تربيت
مطال
درخ
:كار
ب آن

درخ
علوم
393
ق دو
بو ان

شامل
واريا
يافته
,88
دانش

)52
دندا
باالتر
هوش
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 سازمان ش
 گروه ويان

-93 حصيلي

 زاده، خار

 روش  ، هنده
 تربت زشكي

 هسـتند  قيده
 نـوعي  وبـه  د 

 و گيـري  يـاد 
 زايشي گيري
 محيط ويكرد

 نظريـه  ايـن .د
 مناسـب  خـاب 

 بـراي  صـوص 
 يـك  مطالعـه 
 4 ترم جويان

 نظـام  در ژي 
 جلسـه  6 در 
 شـد  انجام ي

 ارائـه  بـا  يس
 گـزارش  ونـه 

 ،متخصـص  ن 
 در دهـي  رش 
 هـاي  داده ي
 روايـي  با خته

 جهـت  رسـي 
 از اسـتفاده  ا 

 بـراي  ويتنـي 
 در 50 و ختر

 بودنـد  نظـر  
 نسـبت  آن ـر 
 تـر،  عميـق  ي 

 منـابع  از نـه 
 مـي  طالعـات 

 بـه  زايشـي  ي 

پيش الگوي اساس 
دانشجو در زايشي 
حت سال-  حيدريه ت

فخا عزيزي، حسن 
ده سازمان پيش ي
پز علوم دانشگاه  ،ن

عق اين بر آموزشي
افتـد مـي  اتفـاق  ه 

ي هاي محيط حي
گ ياد نظريه. است 
رو دو از استفاده با 
دارد بهتر آموزش 

انتخ با همراه ختي
خص به محور يرنده
م ايـن  :روش و واد

دانشج آماري جامعه
اكولـوژ آموزشي ث

تـدريس .شد راحي
سخنراني روش دهو
تدري تركيبي، روش

نمو چنـد  حيطـي، 
ميهمـان از دعـوت 

گـزار و علمـي  ـد 
آوري جمـع  ابزار..شد
ساخ محقق نامه ش

در جلسـه  آخـرين 
بـا ها داده.شد داده
و من آزمون از و د
دخ صد در 50 :ها 
اين بر كنندگان ت
بـ مبتني تركيبي ش
گيـري يـاد  ،فعال 

بهين اسـتفاده  ،شي
اط گـذاري  رمـز  و  

الگـوي رادر معلـم 

  تدريس ي

بر گيري ياد جارب
الگوي و و خنراني

تربت پزشكي علوم 

حسين  ،حسيني 
الگوي  ،گيري ياد ب
دانشجويان  ،زايشي 

آ طراحان امروزه: ه
گيرنـده يـاد  درون

طرا با آموزشي ي
ارتباط در شناختي

آن اساس بر شده
در سعي گيري اد

شناخ رشد و دانش 
گي باد صورت به ي

مو. باشد مي جويان
ج ان در كه بود بي

مباحث ودندوب مومي
طر ساعته دو لسه
دهند سازمان يش

ر و زايشي الگوي 
مح زيست حفاظت 
د ،الين آن محيط 

نقـ و وحـش  حيـات 
ش انجام يادگيري 
پرسش دانشجويان 
درآ كـه  بـود 80% 
د قرار دانشجويان 

شد تحليل و تجزيه
يافته. شد استفاده

شركت صد در 98 
وشر و زايشي وي
مشاركت موجب ي
آموزش فعايت انجام 
دريافـت فراينـد  ل

م نقش دانشجويان

هاي روش: حيطه
تج مقايسه: عنوان
سخ روش و دهنده

دانشگاه بهداشت
92  

زهره: نويسندگان
تجارب: ها كليدواژه
الگوي  ،سخنراني
  حيدريه

مقدمه: مقاله متن
د در گيري ياد كه

ها محيط طراحي
ش هاي فرايند نوع
ش طراحي الگوي و

يا دروني و بيروني
ساخت بر مبتني

آموزشي فعاليتهاي
دانشج هدف گروه

تجرب نيمه مطالعه
عمو بهداشت گروه

جل 12 در سالمت
ازپي استفاده با اول
اساس بر سپس و

مختلف هاي الگو
از ادهاستف ،پايش
ح مـوزه  از بازديد

كوچك گروههاي
گيري ياد تجارب

ضريب با پايايي و
اختيار در لتكمي
spss ت 19 نسخه

ا امتيازات مقايسه
.بودند پسر د صد
الگو از استفاده كه
سخنراني روش به

در دقت و تمركز
تسهيل و آموزشي

د صد در 78.گردد

 پزشكي

 ميـانگين
 دارد جــود

 تفـاوت  ها
 واريانس ز
 مهارت د
0=P(، در 
ــه ت  رابط
. نـدارد  ود

 بـر  جـاني
 نـدارد  ود

 بـه  وجـه
 هيجـاني 

 كارگاه و س
 توانـايي  ز

_____

 يادگيري
 ايـن .نـد
 ادغـام  ن
 هـر  از ده

 حـد  فـي
 روههـاي

 و ضبط ها
 خود با ط
 موافـق  ي

 امـا .شـت
 نتيجـه . د

 در ساسـي
 در يشـتر

_____

پ علوم آموزش ري

م داد نشـان  طرفـه
وج داري معنــي ت
ه دبيرستان تا 3 ر

آناليز آزمون نتايج
بعد در EQابعاد ره

/439( دمــديريتي
ــد در  ــديريت بع م
وجـو داري معني ت

هيج هـوش  ـانگين
وجـو داري معني ي

تو كنـار  در دارس
هوش جنبه به ها
دروس گنجاندن با

از بخش اين وفايي

___________

  م

ي به كمك كه رسي
ميگوين ادغام،مايـد

مخـالفين و وافقين
دنماينـ  شـش  يفي

كيف مطالعـات  در ه
گر نماينـده  بـا .بود

ها مصاحبه از ريك
ارتباط در موافقين

همگـي اجـرا  در ـا
داش خواهـد  اساسي

بودنـد مخـالف  ـام
اسا تفاوتهـاي  غـام،
يشب مطالعـات  و يها

___________

كشور همايش همين

ط يك واريانس ليز
تفــاوت هــا يرســتان

در EQ نمره نگين
).P=509/0( شت
نمر ميانگين كه اد
=P (، خود بعــد در

و) P=347/0( عي
تفاوت ها دبيرستان

ميـ داد نشـان  قل 
آماري تفاوت موزان
مـد مسئوالن :يري

درسه بر تمركز و ي
با و باشند داشته ه

شكو و رشد زمينه
. سازند محقق يز

____________

  رسي

ادغام مخالفين و ن
    ماني

  مخالفين، فقين

در برنامه در يرات
نم مي مطلوبتر يت

مـو ديدگاه تعيين 
كي مطالعه دراين:ر
كه چرا بود كافي 
ب كافي تعداد اين 

هر و شد انجام حبه
نظر:ها يافته. شد 
امـ ميكـرد  تفاوت 
ا تفاوتهايي،اجرا كز
ادغـا مفهـوم  بـا  ـا 
ادغـ موافقين نظر ه

بررسي انجام كه،شده
 . د

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

آنال آزمون نتايج :ج
دبي تــا 3 در IQ ره
0/0<P(، ميا ولي
نداش وجود داري ي

دا نشان نيز طرفه
=583/0( دآگــاهي

ــاهي د ــاع آگ اجتم
2/0=P (د تا 3 در
مسـتق تي آزمون ج
آم دانش جنس ب
95/0=P .(گي نتيجه
شناختي هوش يل
توجه نيز آموزان ش
ز اين در آموزشي ي
ني را آموزان دانش ي

___________

1395  

در ريزي برنامه: طه
موافقين ديدگاه: ن

سليم زهرا: سندگان
مواف، ادغام: ها دواژه

تغيي:مقدمه: مقاله ن
كيفي با مهارت جام
هدف با كيفي لعه
كار روش. گرفت م
شد،تعداد تعيين ه
با كه است الزم ع
مصاح مخالف و ق
خالصه و بندي ته
يگريكد با ادغام ي
مرك به بسته كه د

اساسـ همگي لفين
به توجه با حتي:ي
شد ديده مختلف كز
طلبد مي را ادغام د

___________

1400  

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نتايج
نمــر

)01
معني
يك
خود
ــد بع

)63
نتايج
حسب

)59
مساي
دانش
هاي
هاي
___

__
:كد

حيط
عنوا
نويس
كليد
متن

انج و
مطال
انجام
گروه
اشباع
موافق
دست

معني
بودند
مخال

گيري
مراك
مورد
___

__
:كد



  
 

 

 237 از 173

 هـاي  محيط
 باليني ستياران

 ايشـان  بـه  ام 
 ،دسـتياران  د
 اي حرفـه  و ي 

 بـاليني  ساتيد
 دادن و اي فه

 عملكـرد  يني
 مثبـت  ديدگاه

 از مثبـت  ابي 

________

 در سالمت 

 اطالعات 

 گامهـاي  از ي 
 سـالمت  ظـام 
 دانشـگاه،  ـي 

 قرارمـي  ـابي 
 مورد آموزشي

 و ريـزي  امهن
 كـردن  رتفـع 

 گـروه  ضـعيت 
 دانشـگاه  ـكي 
: بررسي روش

 هـاي  ليسـت 
 جايگـاه  و ف 
 وغيردرسي، ي

 امكانات دهي،
 مطالعـاتي،  ي 

 وضعيت ايسه
 بـاالترين : ها 

 كمتـرين  و% 
 بـا  گـروه  شي

م در علمي هيات ضا
دس نظر براساس .د

احتـرا و بيمار قوق
درصد 85 حدود ل

اخالقـي ،جتمـاعي 
اس مطالعه اين در :

حرفه اخالق موازين
بالي دستياران به ن
د گيري شكل به ر

ارزيـا و بـاليني  ي

____________

اطالعات فناوري ي

  

آوري فن  ،آموزش 

يكـي بعنوان دروني
نظ تحـول  طـرح  ي 

آموزشـ گـروه  ـاي 
ارزيـ مـورد  آنرا رد

آ گروه هاي چالش
بر با مطلوب آينده
مر بـه  آموزش يت

وض تعيـين  هـدف  
پزشـ مـدارك  و ت 

ر. گرفت صورت13
ل چـك  زا سـتفاده 

اهـدا و رسـالت  ل 
درسي هاي برنامه 

يادد و يادگيري ي
هـاي فرصـت  و هـا 

مقا با ها داده. شد 
يافته. شدند حليل
67 بـا  علمي يئت

آموزش تجهيزات و 

اعض اي حرفه الق
شد ارزيابي 99/18
حق رعايت زمينه ر
دركل و آمد دست ه
اج مناسب الگوي ن

:گيري نتيجه و ث
م رعايت زمينه در 

بيماران اداره و يري
منجر عامل اين كه
علمي هيات اعضا به
  .شود ي

___________

  نامه

آموزشي گروه وني
  مازندران شكي

  محلي صادقي ن
كيفيت  ،دروني ي
  

د ارزيابي: هدف و 
راسـتاي در ـوزش 

اعضـ درآن كـه  ود 
وعملكر كرده عيين

چ دروني ارزيابي ن
آ راه در سپس فته

كيفي بهبود رجهت
بـا  حاضـر  مطالعه

سـالمت اطالعـات  
393 سال در دران
اس بـا  مقطعـي  وش
عامـل هشـت : ـامل 
آموزشي، هاي وره

راهبردهاي شجويان،
ه نامـه  پايـان  شي،

انجام انآموختگ ش
تح و تجزيه طلوب

هي عامل به مربوط 
امكانات به مربوط 

اخال موازين رعايت
9±75/0 آموزشي
در اساتيد عملكرد

به 33/1±56/18
عنوان به را اساتيد
بحث. كردند معرفي

پزشكي دانشكده
يگ تصميم فرصت
ك داشتند مطلوبي

ب نسبت دستياران
مي ايشان عملكرد

___________
__ 
  1402: كد

برن ارزيابي: حيطه
در ارزيابي: انعنو

پزش علوم دانشگاه
فروزا: نويسندگان

ارزيابي: ها كليدواژه
مازندران  ،سالمت

زمينه: مقاله متن
آمـ كيفيـت  ءارتقا

شـو مـي  محسوب
راتع گروه هدفهاي
پايان از پس دهند،

گرف قرار شناسايي
د راهكارها اجراي

م. پردازند مي آنها
آوري فن آموزش

مازند پزشكي علوم
رو بـه  مطالعه اين

شـ دروني ارزيابي
دو گروه، سازماني

دانش علمي، هيأت
آموزش تجهيزات و

دانش و سمينارها
مط وضعيت موجود

مطلوبيت صد در
مطلوبيت صد در

 پزشكي

 ميانگين
± 84/0 

 5 خنراني
 ميـان  ني
00/0=P 

 بـا  :گيري
 بـه  ظـري

 حرفـه  در
 زايشـي  ي

 مـي  نـده

_____

 كده
 ستياران

 اخالق ،

 بعنـوان  ن
 آمـوزش 

 تربيـت  ر
 اعضـا  ش

 راه چـراغ
 دستياران

 1393 ل
 كـه  سـت

 سـتياران
 كه بود مه
 و شـد  ـد

 كرونبـاخ
 اختيــار ر

 شده وري
 قـرار  يـل
 از :هـا  ـه
 تصـميم  
 زمينـه  در

پ علوم آموزش ري

.كردند آورد بر ي
0/0 7 زايشـي  ي

سـخ روش بر بتني
ويتن من اپارامتري

 1( الگـو  ود در ي
گ نتيجه .داشت ود

نظ دروس تدريس
د بردي كار صورت
الگـوي مهـم  هـاي

گيرنـ يـاد  يختگـي
   . دارد دانش

___________

دانشك باليني ساتيد
دست ياخالق و اي ه

    ن

،باليني دستياران ،

پزشـكان و ـاليني
موسسات و مراكز

د اي گسـترده  ش
آمـوزش و عملكرد ت
چ مـوثر  الگـوي  ك
د ديدگاه مطالعه ن

سال در باليني لمي
اس مقطعي مطالعه
دس مطالعـه  درايـن

پرسشنامه اطالعات
تائيـد مربوطه صين

ك آلفـاي  محاسـبه
د حضـوري  ــورت

گردآو پرسشنامه 4
تحلي و تجزيـه  ورد

يافتـ .شـد  گـزارش
فرصـت دستياران
د اسـاتيد  عملكـرد

كشور همايش همين

آموزشي تسهيلگر و 
الگـوي بر مبتني ي

مب گيري ياد جارب
نا آزمون از ستفاده
گيـري يـاد  جـارب 

وجو آماري دار ني
روند آموزشي ين
ص به توان مي را ها
هـ راهيرد از.كرد ح

انگي خـود  و ظيمي
ساختن در كننده 

____________

  ريس

اس آموزشي ملكرد
حرفه ،اجتماعي اه

دهقان هاجر ،حيمي
،ارزشيابي ،موزشي

بـ علمـي  هيات ضا
م علمي ارتقاء در ي
نقـش آن تبـع  بـه  و

كيفيت .دارند ليني
يـك بعنـوان  يتوانـد 
اين در .باشد شكان
عل هيات اعضا شي

م يك مطالعه اين :
د هـدف  گروه. شد

ا آوري جمع ابزار 
ازمتخصص سنجي ر

م و درونـي  نيمسـا 
صــ بـه  هــا شـنامه 

450 تعداد ،گرفت 
مـو SPSS 18 ار 
گ 93/0 كرونبـاخ  
د به ،اساتيد درصد 
ع و دادنـد  مـي  را 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

رهبر ،هدايتگر ن
گيري ياد تجارب از

تج امتياز ميانگين
اس با. بود 54/0 ±

تج امتيـازات  نگين
معن تفاوت)  46/4
نو روشهاي از فاده
آنه و يافته تغيير ي

مطرح اجتماع حيط
تنظ خود كنترلي، د
كتعيين نقش كه د

___________

1401  

تدر هاي روش: طه
عم تاثير بررسي: ن

جايگا ارتقا در كي
  1393 سال

رح فاطمه: سندگان
آم عملكرد: ها دواژه

  اي ه

اعض: مقدمه: مقاله ن
انساني منابع مترين

و ستنده مطرح ي
بال ودستياران كان
مي باليني علمي ت

پزش و باليني تياران
آموزش عملكرد مورد
:كار روش. شد ابي
ش انجام 1393 سال

.بوند باليني ههاي
نظر طريق از آن ي
هم روش به آن ي

پرسش. گرديــد ـابي
گقرار باليني تياران
افـز نـرم  از ستفاده

آلفـاي  ضـريب .ت
79 دستياران گاه
بيماران اداره و ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

عنوا
امتيا
.بود
0/0

ميـان
4=Z

استف
نوعي

مح و
خود
باشد
___

__
:كد

حيط
عنوا
پزشك

س در
نويس
كليد
حرفه
متن
مهمت
علمي
پزشك
هيات
دست
م در

ارزيا
س در

گروه
روايي
پايايي
ارزيـ
دست

اس با
گرفت
ديدگ
گيري
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 صورت به شي
. گرديـد  رسال

. شـد  انجـام  
 مـورد  ـدهاي 

 افـزار  نرم از ده
: هـا  يافتـه . ت 

 و 62/2 عيــار
 17 حـداكثر   

 پـژوهش  ـورد 
 -29/3( داد ن
 گـذر  شامل ي
 اگـر . اسـت  ت 
 دتم بلند ظه
 بايد مدت، د

 لـذا . داد قـرار 
 مـي  تثبيـت   
 نمود گيري ه
 هيات اعضاء ي

 دارنـد،  مـداوم 

________

 اجرايي و شي
 نظرات ساس

  ه

 و وزشي
  ي

 و موقعيـت  ن 
 موضـوع  .نـد 

 بـا  تنگاتنـگ  
 آمـوزش  در ي 
 ورود علـت  ن 

 صـورت  ويان 
 سياست سعه
 رفـع  و خألهـا 
 ها برنامه هينه

آموزش پيام هر و ده
ار علمي هيات ضاي
يكديگر از هفته و

واحـ زا آزمـون  ـس 
استفاد با آمده ست

گرفـت قـرار  حليـل 
ــا 0/9 مع انحــراف ب

مبنـاي بـر ( 58/3
مـ واحـدهاي  رات 
نشان را آزمون پس
سپاري ياد به: يري

مـدت بلنـد  حافظـه 
حافظ به شوند نادار
بلند حافظه در عات

ق اسـتفاده  مـورد  
حافظـه در دآوري 

نتيجه توان مي ش
سازي توانمند هت

م تمرين و تكرار ه

____________

آموزش ريزي رنامه
اس بر مرتبط رهاي
 )  في

واله عزيزي، فاطمه 
آمو ريزي نامه بر  ،

علمي نظران صاحب
بهتـرين وتربيـت  م 

كن مـي  فراهم سان
ارتبـاط  خـود  و ت 
معنـوي سالمت به
همـين بـه .اسـت  ب
دانشـجو آموزشـي  

تو راستاي در يفي
خ شـناخت  قـران، 
به طراحي در ردها

نمود تقسيم كوتاه 
اعضا براي روز هر ر
د فاصله به مقطع 

پـ دوم، دوره تمـام 
دس به اطالعات. يد

تح و تجزيه مورد 2
07 آزمــون پــيش 
8 معيـار  انحـراف  ا

نمـر نگينميـا  سـه 
پ و آزمون پيش ين
گي نتيجه و بحث. 
ح به مدت كوتاه ه
معنا مدت كوتاه ظه
اطالع ذخيره براي 
و كرده تمرين و ر

يـاد و تمرين كرار،
پژوهش اين هاي فته

جه توان مي وتاهك 
به نياز كه مباحثي 

___________

  رهبري 

بر سياستگذاري، ي
راهكار و انشجويان

كيف تحقيق يك( ي
حسين  ،حسيني 
گذاري سياست  ،ش

ص  ،دانشجويان  ،ران
تعلـيم يها حوزه:ه

انس در معنويت لور
اسـت تربيتي وعي
ب توجه .دارد ذهبي

مناسب آموزشي ي
هـاي  برنامـه  در ي 
كي بررسي راستا ن

ق با انس هاي نامه
دستاور بكارگيري 

قسمت شصت به
در كوتاه پيام يك
دو در فرآيند اين
ات از پس هفته دو

گردي اخذ پژوهش
SPSS 21 نسخه

نمــرات ميــانگين
با3/11 آزمون پس

مقايس. بـود ) نمـره 
بي معنادار اختالف

 =t 003 و = ./p.(
حافظه از اطالعات
حافظ در اطالعات
.شوند مي منتقل

تكرار مداوم را آنها
تك با تنها يادگيري

ياف اساس بر. شود
پيام سامانه از كه

در ويژه به علمي
 . جست بهره

___________
__ 
  1406: كد

و مديريت: حيطه
هاي چالش: عنوان
دا در قران با انس

علمي صاحبنظران
زهره: نويسندگان

چالش: ها كليدواژه
قر با انس  ،اجرايي

مقدمه :مقاله متن
تبل براي را فرصت

موضو ذاتاً معنويت
مذ و ديني مسائل

ريزي نيازمندبرنامه
قرانـي يها آموزه
اين در.است گرفته

برن اجراي براي ها
و موجود نيازهاي

 پزشكي

 :ترتيـب  
 برنامـه  و

 ،%44 جو
 آموزشـي

 و% 34 ها
 تحليـل  

 كه دهد
 علـوم  گاه

 و كانـات
 عضـو  ب
 تعامـل  ت

_____

 پيام
  ي

 سميه

  ،زي

 همتـرين
 اين با ان

 از سـياري
ــوردار  رخ

 سـامانه  ي
. گرديـد  ي

 قبل وهي
 علمـي  ت

 هـاي  مونه
 ابـزار . نـد
 شــامل ل

 دوم ـمت
 و آزمــون 

 نحـوه  بـا 
 حـداكثر 

 مــورد اي
 را محتـوا 

پ علوم آموزش ري

بـه  گـروه  ملهـاي
و آموزشـي  هـاي  ه

دانشـج ،%67 علمي
آ تجهيـزات  و انات

سـميناره و عـاتي
به توجه با: گيري

مي نشان كل ايج
دانشـگ پزشكي ك
امك ارتقاي دارد؛ رار
وجـذ تكميلـي  ت
جهـت مناسـب  يط
 . رسد مي ي

___________

سامانه طريق از ي
عيني هاي آزمون ي

س  ،پيشگويي سين

سا توانمند  ،آزمون

مه از يكـي  نشـجو
استادا كلي، بطور
بس متاسـفانه  امـا 

ــت ــوب في بر مطل
بكـارگيري تـاثير  ن
طراحـي علمـي  ت
گرو يك تجربي مه

هيات اعضاي طالعه
نمو روش از ستفاده
كردن شـركت  لعـه

اول قســمت. بــود ت
قسـ و شناسـي  يت
آپــيش انجــام هــت

ارتبـاط  در سـوال
و امتيـاز  1 داراي

واحــدها از ابتــدا.
پـژوهش  گروه مه

كشور همايش همين

عام در مطلوبيـت  د
دوره ،%65 گـروه  

ع هيئت ،%42 سي
امكا ،%41 ياددهي
مطالع هـاي  رصـت 

نتيجه. باشد مي% 
نتا دروني ارزيابي 
مدارك و سالمت ت

قر مطلوب وضعيت
تحصـيالت اندازي ه
شـراي كردن ادايج 

ضروري نظر به گان
____________

  نيك

علمي هيات اعضاء 
طراحي سازي دارد
حس امير سيد  ،اري

آ طراحي  ،كوتاه م

دان ارزيـابي : هـدف 
.روبروست آن با د

كننـد  مي رخورد
ــابي و ي كيف از ارزي

تعيـين هدف با رح
هيـات اعضاء سازي
نيم روش به مطالعه
مط اين آماري امعه

اس با كه بودند آجا 
مطال در نفـر  30 ت 

قســمت دو شــامل
جمعي اطالعات خذ

جه ســاخته حقــق
س 17 شـامل  شنامه

د سـوال  هـر . بود 
.گرديــد تعيــين 1

ادام در .گرديد خذ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

صد در. باشد مي%
اهداف و رسالت ل
درس غير و درسي ي

ي/يادگيري بردهاي
فر ها، نامه پايان ،%
%36 آموختگان ش

كم به موجود عيت
اطالعات آوري فن ه

و در مازندران كي
راه آموزشي، يزات

و جديد علمي ت
آموختگ دانش با تر

___________

1404  

الكترون آموزش: طه
سازي توانمند: ن
استاند زمينه در ه

عليا شهال: سندگان
   مي

پيا سامانه: ها دواژه
  علمي هيات اء

ه و سـابقه : مقاله ن
استاد كه است يفي
بر جدي كامال مهم

ــاي ش ــاني ه امتح
طر اين لذا. باشند 
توانمندس در كوتاه 
م اين: ها روش و 
جا. گرديد انجام د

پزشكي علوم شگاه
نهايـت در دسترس
ش اطالعــات دآوري
خا جهت اي شنامه

مح پرسشــنامه مل
پرسش. بود آزمون 

عيني سواالت حي
7 پرسشــنامه ــاز
اخ مونآز پيش هش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

29%
عامل
هاي
راهبر

29%
دانش
وضع
گروه
پزشك
تجهي
هيئت
بيشت
___

__
:كد

حيط
عنوا
كوتا
نويس
آزرم
كليد
اعضا
متن
وظاي
م امر

روش
نمي
پيام
مواد

بعد و
دانش
د در

گــرد
پرسش
شــام
پس
طراح
امتيــ
پژوه
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 علوم شگاه

 سمانه  ،قاني

 بررسي 

 كس يچه بر ه
 موقـع  بـه  ي 
 بـه  قادر ونيز 

 بنـابراين . ـد 
 ميــزان بــر ــه

 اهميـت  سـت، 
 بـاليني  ـوزش 

 هـاي  مدل از 
 ارزيـابي  در ن

 دانـدي  هـاي 
 دايره ونيست،

 انجام براي ك
 در پزشك ك

 نظـارت  يـك  
 در.شـود  مـي  

 كيفـت  ـدل، 
 شيراز زشكي
 .كنيم بررسي

 100 عملكرد 
 85، 86، 87 
 پرسشـنامه  ق 
 توسـط  آن ي 
 ايـن .اسـت  ه 
 دانشـجويان   

 كـار  انجـام  –
 فـرد  توسـط  
 12 ايـن  از ش 

 دانشـجو  هـاي 
 در حـال  شـرح 
 داده قرار سي

 بـا  ارتبـاطي  

دانش در پزشكي ي
  داندي اي يره

دهق محمدرضا  ،يل

داندي، دايرهاي ه
  ز

جامعه در پزشك ر
كـارگيري بـه  نـايي 
كرده كسب را مي
باشـ بيمـاران  و ران 

كــ پزشــكي جويان
اس گـذار  تـاثير  ان

آمـ ارزيـابي  ازمند
يكي. باشد مي آن
آن از تـوان  مـي  كه
دايره سـه  مـدل  ،

بيرو و مياني روني
پزشك يك كه ست
يك وظايف عنوان به
نشـانه  واقـع  در ، 
وظايف تر درست 

مـ ايـن  از سـتفاده 
پز علوم دانشگاه ن

بر را آن قوت و عف
مقطعي – صيفي
ــاي ورودي كي ه
طريـق از ،1393 ل
پايـايي و روايي و ي

گرفتـه قـرار  رسـي 
عملكـرد آن طي 
–) دروني دايره( ت

درسـت  كـار  جام
پرسـش 7. اسـت  ه 
ه توانـايي  ديگـر  ت 
ش اخـذ  و بـاليني  ت 

برر مورد را تفاقات
مهارتهـاي  بـا  يي

  نامه

باليني آموزش فيت
دا سه مدل اساس

تكمي فرناز  ،اميني 

سه مدل باليني، ش
شيرا پزشكي علوم

مؤثر نقش ارزش :ه
توان بايد پزشك ك
علم هاي  مهارت و 

همكـار بـا  ناسـب 
دردانشــج بــاليني 
شغليشا ي آينده ر

نيا آن ارتقاي و ته
آ قدرت و ضعف ط

ك بازخورد بر بتني
كرد استفاده ليني

د دايره سه شامل 
اس باليني هاي رت
به آنچه. دارد نياز ن

شـود مي ياد وني،
هرچه انجام وجب

اس بـا  كـه  شـديم  ن
كارورزان به شده ئه
ضع نقاط و داده رار
توص پژوهش اين در

ــاليني يان ــك ب پزش
سال در شيراز شكي
طراحي داندي مدل
برر مورد،شـده  ـت 

كه بوده سوال 12 
كاردرست انجام طه
انج و)مياني دايره( ت

شـده بررسي) وني
عبـارت به ويا وني

معاينـات ،سـيجرها 
ات و داخلي،زنان،ي
آشنا لزوم بخش ن

برن ارزيابي: حيطه
كيف بررسي: عنوان

بر شيراز پزشكي
ميترا: نويسندگان

   عبيري

آموزش: ها كليدواژه
ع دانشگاه كيفيت،

مقدمه: مقاله متن
يك. نيست پوشيده
تئوريك معلومات
من ارتباط برقراري
آمــوزش كيفيــت
در آنان ي توانمند

داشت اي العاده فوق
نقاط كشف و فعلي
مب آموزشي معتبر

بال آموزش كيفيت
مدل اين ميباشد
مها شامل دروني،
آن به خود وظايف
بيرو و مياني دايره
مو كه بوده دروني

آن بر پژوهش اين
ارائ باليني آموزش

قر بررسي مورد را
د: ها روش و مواد
ــر ــ از نف جويدانش

پزش علوم دانشگاه
م مبناي بر كه اي

ثابـ نظران صاحب
شامل پرسشنامه

حيط سه در لينيبا
درست فرد توسط
بيرو دايره( درست
درو حيطه پرسش
پروس انجـام  جهت
جراحي هاي بخش

اين در همچنين و

 پزشكي

 يـك  مـي
 ارسـال  ه
 بـا  انس ت

 و علمـي 
 هداشـتي

 8 تا 6 ي
 مشــاركت
 ســتگذاران

 تربـت  ي
 حــوزه ،،

 حراسـت
ــث ي  بح

 الشـهاي
 و گــذاري

 بـا  انس 
 سطح در

 مدرسـين
. بـود  نتي

 سر ،سلط
 آمـوزه  ـه
 فضـاي  د
 دعـوت  ،

 فرهنگي
 طالعـاتي

 هـاي  واره
 تفسـير  و

 ي ـــكلها
 دانشـگاه،

 يهسـرما 
 شيوه بود

. شد نوان
 آشـنايي 
 حاكميـت

 قراني اي
 توان و ي

_____

پ علوم آموزش ري

علم شـواهد  بـر  ي
كـه بـود  كيفـي  ـه

تحقيقات مورد در
متون بر مرور با د

به معاونـت  محـل 
گروههاي در افكار ش
م.دهنــد ارائــه را د
سياس و اجرايــي، ،

پزشـكي علوم شگاه
،قرانــي آمــوزش
ح مسـئول ،پزشكي
ــد ــاي ه داد. بودن ه
چا ،قـران  بـا  نـس

كدگ آوري، جمــع
ها نامه بر اجراي ي

قراني حوزه وهش
م كمبود،هـا  انواده
سـن روش به راني

مس اساتيد گيري ار
عرصـ در پژوهش

وجود ،دانشجويان
،دانشـگاهها  قراني

و تربيتي هاي ينه
اط بانك وجود گاه،

جشـنو مسـتمر  ي
و قرائـت  هـاي  وره
تشـ قالـــب در و و
د سطح در قراني 
قراني، امور هاي 
بهب،دانشگاهها در ن

عن ائمه اسوه و يره
گسترش و شگاهها
ح با مستقيم رابطه

ها آموزه آموزش .د
آمدي كار خود يش

 . گردد ي

___________

كشور همايش همين

مبتنـي و نيـاز  با ب
مطالعـه نوع :ررسي
كوتاه مقدمه ردن

شد خواسته نظران
در مشخصي اريخ

بارش روش از دهفا
خــود مركزنظــرات

علمــي، احبنظران
دانش ،حيدريه تربت
مركــز ،نــور ـام
علـوم  دانشـگاه  ي

ــجويان گان بو دانش
ان ميـزان  بـا  رتبط 
مــرتبط هــاي كــار

چالشهاي همترين
پژو بودن كم شامل
خـا معنويـت  ـدن 

قر مباحث تدريس 
كا به شامل نهادي

به دانشجويان يق
براي قراني لسات
كانونهاي در سب

زمين در آگاه شاوران
دانشگ در اسالمي ب

گـزاري بر ،شگاهها
دو گـزاري  بر،اهها

دانشـــجو متايـــان
معلمين مداري گو
بودجه رفتن هدر 

قران آموزش و وره
سي اساس بر ها ده

دانش قرآني ارتقاي
ر آن معارف و جيد
دارد انشگاهد حيط

افزاي موجب مرتبط
مي زمينه اين در ن

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

متناسب خدمات ئه
بر روش .است ورت
كر ضميمه با تنامه

صاحبن از و انجام ن
تا در .موجود بيات
استف با و كرده ماع

متم گروهــي حــث
صــا شــامل ــدگان

ت دانشگاه زمانهاي
پيــ دانشــگاه،دريه
فرهنگي نتمعاو،يه

ــگاه، ــدگ و ش نماين
مـر عوامـل  خصوص

كـ راه و ســتگذاري
مه:ها يافته. شد يل
ش دانشجويان در ن

شـ رنـگ  كم ،شگاه
،قراني علوم به ط
پيشن هاي كار راه

تشو براي گذاري 
جل استمرار قراني ي

مناس امكانات و يكي
مش و متخصص راد

طب احياء دانشگاه،
دانش در قراني سين

دانشگا سطح در ي
هم جمـــع در ـــي

الگ به توجه،شجويي
از گيري جلو به ه

مشاو بخش در ري
خانواد در عملكرد ي
ا :گيري نتيجه و ث

مج قرآن با شجويان
درمح معنوي و القي
م گاههاي كار قالب

دانشجويان سازي
___________
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 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ارا و
ضرو
دعوت
قران
تجرب
اجتم
بح بــا

كننــ
ازسا
حيد
علمي
دانش
درخ
سياس
تحلي
قران
دانش

مسلط
اهم
مايه
هاي
فيزيك
ازافر
د در

مدرس
قراني
قرانـ
دانش
توجه
گذار
هاي
بحث
دانش
اخال
ق در

مند
___

__
:كد
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: كـار  انجام ش
 مطالعـه  ـدف 

 مطالعـه،  اين 
 علـوم  نشـگاه 

 4 فرصـت  ك 
 در همكـاري  

. بـود  سـاخته 
 بـا  ان پايـايي 
 نظـر  از گويان 
 نرم در ها اده
 توصـيفي  امار
 استفاده شافي

 عامل ثرترين
 امـد  و رفـت  
 عامـل،  اين ل

 خوانـدن  رس
ــدم  ــال ع  اقب

 خوابگـاه  ـيط 
). درصـد  9/1
 8 اند، داده د

 بـراي  طالعـه 
 اكتشــافي ملي
: اول گروه: شد
 و اينترنـت  د

 محـيط  فايت
 چهـارم  گـروه 

 و ناكـافي  اي 
 اينكـه  يـرغم 

 كتابخانـه  از 
 عوامـل  ايـن  

 مـديريتي  كل 
 اموزشي حيط

________

  .دمات

روش. است شده م
هـ حيـث  از و ـي 
در بررسي مورد ه

دان ياصـل  تابخانـه 
يـك طـول  در كـه  

بـه  حاضـر  و ـرده 
س محقـق  سشـنامه 

پ و صـوري  روايـي 
پاسـخگ بـه . شـد  

دا. شد داده مينان
ا از. گرفتند قرار ل

اكتش عاملي تحليل
موث دهنده، پاسخ ن

مشـكل  كتابخانـه، 
دليل دومين عنوان

در حوصـله  عمـدتا 
ــه ــاملي ــراي ك ب

محـ كفايت ،است 
( اسـت  بـوده  انـه 
پيشنها كتابخانه ر
مط ايـن  در. است ه
عــامل تحليــل از ــه
ش ايجاد گروه 5 ز،
وجو دوم گروه خانه

كف سوم گروه تابي
گ مطالعه براي يي

فضـا پـنجم  گـروه 
علي: گيـري  نتيجه 

دانشجويان ستقبال
بيشترين اما باشد

مشـك چنـدان  نـه  
مح در را نشجويان

____________

خد كفايت و يفيت
   گزكي رضايي 

انجا دانشگاه زشي
مقطعـ كمي مطالعه

جامعه. است بوده ي
كت دو بـه  كننده عه
بوده) نفر145(  س

كـ مراجعه تابخانه
پرس يـك  بررسي ار

ر از استفاده با نامه
سـنجيده  خكرونبا

اطم اطالعات، و ت
تحليل و تجزيه ورد

ت نيز و همبستگي 
دانشجويان نظرات

ك بـه  دانشـجويان  
ع به). درصد 60( 
ع دانشـجويان  كـه  

ــد ــرين). ص ــ كمت ع
شده عنوان ابخانه

كتابخا بـه  نيـاز  دم
كار براي كاربران ه
بوده ساعت 24 ان

كتابخانــ از ســتفاده
اناليز نتايج اساس ر
كتابخ از استفاده ن

كت هاي رفرنس دن
تنها به درسي هاي

گ دانشجو سوي از 
مطالعه براي شجو
اس به مربوط وامل
 مي اساسي تدابير
مداخله با كه ست
دان حضور تواند مي

   .خشد

___________

  تدريس ي

كي دانشگاهي، هاي
پروين ،سبحاني ضا

اموز هاي كتابخانه
م يك مطالعه اين

تحليلي -توصيفي
مراجع دانشجويان

بندرعباس پزشكي
كت دو اين به ماهه
ابزا. اند شده طرح
پرسشنا اين روايي

ك الفاي از استفاده
هويت ماندن مخفي
مو spss 16 افزار

هاي ازمون نيز و
ن ازبين: نتايج. شد
كمتر رجوع براي

است شده دانسته
اسـت  شده گفته

ــد درص 34( ندارن
كتا به دانشجويان

عد و مطالعه براي
كه ساعاتي حداقل
ا حداكثر و ساعت

اس موانــع تحليــل
بر كه شد استفاده
زمان بودن ناكافي
نبود استفاده قابل

ه جزوه و خوابگاه
نياز احساس عدم
دانش ناكارامد خلق

عو از برخي اصالح
ت تدارك به منوط
اس موانعي از ناشي
م و بوده حل قابل

بخ بهبود كتابخانه
___________

__ 
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هاي روش: حيطه
ه كتابخانه: عنوان

عليرض: نويسندگان

 پزشكي

 خـدمات 
 دو وسـط

 اتخــاذ ــه
 قـرار  سـي
 در كـه  د
 ميـزان  و

 – مكـاران
. گرفتنـد

 برنامـه  رد
 واريـانس

 درونـي  ره
 انـد  شـته

 از بخـش
 از ـتفاده

 در. انـد  ه
 بـر  بتنـي

 ناكـافي  ا
 صـميمات

 ناكـافي  
 كـه  ودند

_____

 شي،

  ي

 هشد وف
 شـمار  ـه

 هـــ ابخان
 از دهتفاـــ

 معد علل
 صـورتي  ر
 توسـط  ه

 اسـتفاده
 ايــن. ــيد

 از ـجويان

پ علوم آموزش ري

ارتقاي براي روز 
تو ميـاني  دايـره .ت

ــ در موزشــي زمين
بررس مـورد  شـواهد

بـود بيروني دايره ه
و پزشـكي  اخـالق 
همك ساير - يماران

گ قـرار  كـاووش  رد
وار شـده  آوري ـع
و تحليل قبيل از ي
دايـر در: نتـايج . د

داش حال حشر اخذ
ب ايـن  در را خـود 
اسـ با% 49. بودند
بـوده موافق خود،
مبت پزشـكي  زمينه

را هـا  آمـوزش  ـن
تص اتخـاذ  زمينـه  

را آن% 33و سـب
بو معتقد كارورزان

 . ند

___________

اموزش هاي تابخانه

    گزكي ضايي

پزشكي علوم، نشجو
ورـمع تتباطاار و ت
بـ اطالعـات  اين ه
كتا ايرـــ ب را هدـ 

ـسا انزـــمي ننيد
ع هــ ب دنرـب يـپ 
در. تعاملنـد  در هم

كتابخانـه از ـتفاده
ا رضـايت  موانـع، 

بخشــ بهبــود را ــه
دانشـج ناكـافي  بال

كشور همايش همين

هاي تكنولوژي از 
اسـت گرفتـه  قـرار 
ــت آم عليمــاتت فاي
ش بر مبتني شكي

به مربوط پرسش 
ا رعايـت  قبيـل  از 

بي مورد در شجويان
مـور بيمـاران  ـوال 

جمـ هـاي  سشنامه
آماري هاي تست ز
شـد گرفته بهره زم

ا زمينه در را رايي
توانمنـدي  آنـان  

كرده ارزيابي خوب
علمي ارتقاي هت
ز در آموزشي مات
ايـ،%34و كرده اب
در آموزش% 52 ه
مناس را،بهداشـتي  ي 
از%  57 بيروني ه
ان كرده رعايت را ي

____________

  بري

كت از دانشجويان ي
  ه

رض پروين  ،سبحاني
دانش، كتابخانه، وانع

تطالعاا عصر به ر
ارائه مكان ترين ي
ـــعم ةــظيفو هـ
انـــسر كثرادـــح ه

ه،كنند دهستفاا ت
ه با وظيفه سه ين
اسـ موانـع  كـه  داد
ان رفـع  با توان ي

كتابخانــ از ســتفاده
اسـتقب داليل از ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

استفاده نيز و ران
ق پرسش مورد مت
ــورد در ــش كفا م

پز و باليني ميمات
سه نهايت در و ته

موضوعاتي بخش
دانش پذيري ئوليت

احـ در اقتصد ت
پرس از حاصله العات
از و شد SPSS ي

الز موارد در طرفه
كا بهترين شجويان
از% 71 كـه  طوري

خ خيلي دروني طه
جه روز هاي ولوژي

تعليم% 54 مياني ه
زياار مناسب را هد
عالوه به بودند، سته
هـاي مراقبت و ني
دايره در. بودند سته
پزشكي اخالق شه

___________
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رهبر و مديريت: طه
ناكافي استقبال: ن
پديد چرايي به هي

س عليرضا: سندگان
مو، اموزش: ها دواژه

حاضر عصر: همقال ن
اصلي ها كتابخانه. ت

ــس  رگسـب. روند
به: ردشما برمي اـ

ضايتر تأمين ،خانه
اي. كتابخانه از دهفا

د تشـخيص  بتـوان
مي چيست شجويان
اس ميــزان و ــدگان

اگاهي منظور به لعه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بيمار
سالم
پرسـ
تصم
گرفت
اين
مسئ

رعايت
اطال

آماري
ط يك
دانش
ط به

حيط
تكنو
دايره
شواه
دانس

باليني
دانس

هميش
___

__
:كد

حيط
عنوا
نگاه
نويس
كليد
متن

ستا
مي
ــــه

كتابخ
ستفا

ب كه
دانش
كننــ
مطال
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 بـوده  86/1 د 
 محـل  يـك  ن
 بـا "انفـرادي  

 رضـايت  طح
 ترغيـب  كـه  
 انحـراف  و 5/ 

 نمره ميانگين
 رابطـه  متغيـر 
 رضـايت  جش 
 ارتقا مهم مل
 عوامـل  از ـي 
 امـا  باشـد  ي 
 مداخله با كه

ـ   حضـور  دتوان
   شد

________

 ) فردي ن
 از ساري

 

 مركز اركنان

 بـراي  اصلي ل
. باشـد  مـي  ي 

 درماني اشتي
 بهداشتي راكز

 تعيـين  طالعـه 
 مركـز  فنـي  
 كننـدگان  عه
 روش. بـود  ن 

 بـا  و گـرا  ـته 
 ايـن  بـه  فتـه 

 كـه  نفـر  30 
 در كنندگان ه

 داده آوري ع 
 اسـتاندارد  ي

اسـتاندارد نحـراف 
عنوان به كتابخانه 
فعاليتهـاي  براي 

سط كمترين و 9/1
كتابخانـه  در سبي

/31 ميـانگين  بـا  
م و جنس بين وت،
م دو ايـن  بـين  ل، 

سـنج: گيـري  يجـه 
عوا از يكي ابخانه،
برخـ اصـالح  نكـه 

مـي اساسـي  ـدابير 
ك است عواملي از ي

ت مـي  و بـوده  حـل 
بخش بهبود تابخانه

____________

بين ارتباط( اي فه
س شهر17 شماره ي

  شش

  ،نيا احمدي طمه
كا فردي، بين باط

عوامل از يكي موثر
بهداشـتي مناسب 
بهدا خدمات ارائه 
مر كاركنان مفيد و

مط ايـن  هـدف . ت 
پرسـنل  plot دي 

مراجع گاهن از ساري
آنـان بـه  آمـوزش  ر

گذشـ –يـابي  ينـه 
هف يـك  رمدت د ه

تحقيق اين نمونه
مراجعه بين از زانه
جمـع روش. شد ب
اي حرفـه  مهارت ته

ان و 46/6 نمره ين
بعد از رضايت طح

ارام فضايي وجود"
0 استاندارد حراف

مناس فضاي وجود"
"باشـد  يـادگيري  

تفاو عليرغم. است 
كـوال اليب كيفيت

نتيج (P>0.5). شـد 
كتا فعاليتهاي يتف
اين عليـرغم  .است ن

تـ تـدارك  بـه  ـوط 
ناشي انان رضايتي

ح قابـل  مديريتي 
كت اموزشي محيط

___________

  تدريس ي

حرف مهارتهاي زان
درماني بهداشتي كز

پوش تحت نندگان
فاط  ،ساداتي زهرا ه

ارتب اي، حرفه هاي
  

م ارتباط: هدف و ه
رفتارهاي ايجاد و
در بايد كه اصلي 

و موثر ارتباط گيرد
اسـت كننـدگان  عه
فـرد بـين  ارتبـاط  
س شهر 17 شماره 
در 1393 سـال  ن

زمي صورت به حاضر
كه افرادي از نفر 1

ن .باشد مي نمودند
روز بصورت و ساده
انتخاب بهداشت ي

ساخت محقق شنامه

باميانگي "ارمد نياز
سط بيشترين.است

" گزينه به مربوط

انح و 61/6ميانگين
" گزينه به مربوط

و مطالعـه  كننده
بوده 2 استاندارد

ك گانه سه ابعاد در
نش ديده معناداري

كيف از دانشجويان
انان اموزش سطح

منـ انان نارضايتي
نا داليل بيشترين

مشكل چندان نه
در را دانشجويان

___________
__ 
  1415: كد

هاي روش: حيطه
ميز بررسي: عنوان
Plotمرك كاركنان

كن مراجعه ديدگاه
سيده: نويسندگان

مهارته: ها كليدواژه
درماني بهداشتي

مقدمه: مقاله متن
و آگاهي و آموزش
مهمترين ينبنابرا
گ قرار توجه مورد

مراجع با درماني و
مهارتهـاي  ميزان

درماني بهداشتي
بهمن در مركز اين

ح مطالعه: مطالعه
80 حدود جامعه

ن مراجعه درمانگاه
س تصادفي بصورت

كارآموز دوره طي
پرسش طريق از ها

 پزشكي

 -شكي

 امـوزش  ا
 قاعـده  ن
 يندافر بع

 به ؛كنند
 و يقو ني
ــن .دبو  اي
 علـوم  گاه
 ريـزي  ه

 پيمايشي
 هشوپژ ه

 باشـد  ـي
 مراجعـه 

 اربزا. انـد 
 تطالعاا

LibQUA 
 .شـد  ظيم

 نشا
 ،كيفيت ل

 و العــات
 سشـنامه

 ان پايايي
 ها داده. ت
  يمركز ي

 .شد حليل
 هـا،  خانـه

 و 70/6 _
+_ 89/5 

 نيـز  حـل
 سـطح  ن

 بـا  "رنـد
 رضـايت 
 كاركنـان

. اسـت  ده
 سـايتي  ب

 ميـانگين 
 كه ونيكي

پ علوم آموزش ري

پزش علوم - دانشجو

با كتابخانه و كتاب
ايـن از نيـز  زشـكي

بـالتبع و پزشـكي  ش
مي يفاا را ايياتي

ــالع كزامر سانير اط
ب هدانخو پذير نكا

دانشـگ هـاي  خانـه
برنامه در لحاظ هت
پ مطالعه يك هش
جامعه. باشـد  مي

مـ هرمزگان زشكي
دانشـگاه  اصـلي  ه

اداشـته  ار ـژوهش
ا اول قسمت: بود ش
AL ايمؤلفه 22 

تنظ) ) 9تـا 1 از( ت
نشا 9 هنمر و تدما
الكو اليب در .ــود

اطال ـدمات،كنترل
پرس ايـن  روايي. ند
پ و شده سنجيده ا

ــت هشد به اســــ
يها شاخص از دها

تح ،طرفه يك نس
كتابخ وضـعيت  از
_+55/1ميانگين با

+47/1نمـره  انگين
مح يـك  عنـوان  ـه
بيشترين خدمات د

دار مودبانـه  رفتار
سطح كمترين و 
ك سـوي  از ربرانـا

بـود 88/1ستاندارد
وب وجـود " گزينه
بـا  "كنـد  كمـك
الكترو منابع وجود

كشور همايش همين

-پزشكي اموزش 

ك نام علم، پيدايش
پز امـوزش . است ه

امـوزش در خانهها
حي نقش جامعه ت

م دجوو ونبد ــرد
مكا اي توسعه نين
كتابخ كيفيـت  سي
جه دانشجويان يد

هوپژ ينا ركاروش 
تحليلي -توصيفي

پز علوم دانشگاه ن
كتابخانـه دو به هه

پـ ايـن  در مكـاري 
بخش دو شامل ي
پرسشــنامه دوم ت
تليكر سمقيا سا

خد كيفيت قلاحد
ــ تخدما ت بــــــ

خــ تــأثير بعد سه
شون مي يابيارز ل

امحتو رعتباا روش
محاسب 97/0 خنباو

SPSS.V ستفاا با و
يانوار ناليزآ و t ون

دانشـجويان  ـايت 
با خدمات سطح عد
ميـا بـا  كنتـرل  ـد 

بـ كتابخانه از ضايت
بعد در. است شده 

كه كارمنداني جود
80/1استاندارد ف
كـ تـك  تـك  به جه

اس انحراف و 08/6
گ به مربوط نمره ن

ك كتابهـا  مكان تن
و" گزينه به مربوط

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

-كتابخانه :ها دواژه
  خدمات -يت

پ ابتداي از: مقاله ن
بوده همراه دگيري
كتابخ. نيسـت  تثني
سالمت پايدار ي عه

ــه كـ عااد انتو يك
چن به ستيابيد ،بر
بررس منظور به لعه
د از هرمزگان كي
.اسـت  شـده  نجام

ت هدف، نظر از و ي
ننشجويادا كليه ل

ماه 4 فاصله دريك
هم بـه  تمايـل  و ه

ايپرسشنامه آوري
قســمت و فيكاگر

ساا بر مولفـه  هـر 
ح ههندد ننشا 1 ه
كيفيت كثراحد هد
س در كتابخانه تما

محل عنوان به خانه
ر با مشابه مطالعات

وكر لفاآ ضريب ط
V.15 رافزا منر ط

ازمـــــو و كندگيا
رضـ مورد در: ها ه

بعد از رضايت ترين
بعـ از رضايت رين
رضا است شده رش
گزارش 28/6_+1

وج" به مربوط يت
انحرا و 09/7 گين
توج" گزينه به وط

 ميانگين با "خانه
كمترين كنترل عد

يافت در كه كتابخانه
م ان بيشترين و 4

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كليد
كيفي
متن

ياد و
مست
توسع
رطو

معتب
مطال
پزشك

ان ها
كمي
شامل

د كه
كرده
دآگر
موگد

.بود
هنمر
هندد

خدم
كتابخ

م در
توسط
توسط

پر و
يافته
بيشت
كمتر
گزار
51/

رضاي
ميانگ
مربو

كتابخ
بع در
ك در
97/
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 زمينـه  در 2
 بـا  مقالـه  21
 آنهـا  هـاي  ش 

 اسـاتيد  ـراي 
 هـوش  و ـاني 

 قابليـــت: از د
 نتـايج .پذيري

 دوره انـدازه  ه
 نتـايج . سـت 

 يـك  اجـراي  
 در كـه  هـايي 
 مـرتبط  ـاتيد 
 تمايل ،آنالين

 زشـي،توانايي 
 هـاي  دوره ي 

 و مـنظم  باني 
  .تدريس در ه

________

 از وعي

 گيري

 سـنتي  ـوزش 
 فراگيـران  اي 
 پيشرفت عت

 كه نشجوياني
 تـر  ساده الب

 وقـت  تواننـد 
 درمقايسـه  مر
 فراگيـران  ي 

 بـا  كـه  سـت 
 جملــه، از جي

 2000 ســال 
 در مـؤثري  ش

 فهـم  و تفكـر 

012 تـا 2000سـال 
1كه شد يافت قاله

پـژوهش ونتـايج  ه 
بـ اينترنـت  مزايـاي 

تعاملي،بايگـ طـات 
عباتنـــد مزايـــا ن
پ انطباق و پذيري 
به اينترنتي مداوم 
اس مـؤثر  مانـدني  و 
و تـدوين  بـراي  ي 
فاكتوره.هستند ياز
اسـ الكترونيكي ري

آ تدريس روشهاي
آموز مواد عهتوس و 

ارزيـابي ،كترونيكـي 
پشـتيبا و طالعـات 
چندگانه يكردهاي

____________

نو عنوان به ونيكي

 ميرزايي

يادگ الكترونيكي، ش

آمـ بـه  نسبت كي
بـرا را امكان اين ه

سرع خود، ادگيري
دان آموزش شيوه ن

مطا توانند مي رند،
ت يمـ  ضـعيفتر  ن 

ام اين. كنند طالب
نگرانـي و اضطراب ش

ا مـروري  اي مقاله
خــارج ومنــابع ــي

E، Elsevierاز... و
نقش الكترونيك ش

ت بـراي  بيشـتر  نـه 

سـ از كشـور  خارج
مق53شد انجام سي
داشـته ارتبـاط  سي
م: نتـايج . گرديد ي

ارتباط دائمـي،  شدن
ايـــن يادگيرنـــده ي
شخصي،انعطاف ل
آموزش كه دادند 
فوري يادگيري ي

پـداگوژي قيتهـاي 
ني مورد كترونيكي

يادگير با و هستند
ر و اصول با شنايي
آموزش در ولوژي

الك يـادگيري  ـراي 
اط سـازي  آمـاده  با
روي و الكترونيك ي

___________

  ترونيكك

الكترو آموزش يب
 

م عليرضا  ،شكري ه
آموزش پزشكي، ش
   

الكترونيك آموزش: ه
كه باشد مي اي ده
يا توان با متناسب 

اين در. كنند عيين
برخوردار باالتري ي

دانشـجويان و اننـد 
مط همان يادگيري 

كاهش موجب ري
م حاضر مطالعه :را
داخلــ مجــالت و ع

Sco، Ovid، Eric

آموزش: بحث. رديد
زمين ايجاد گيران،

وخ داخل اطالعاتي
بررس مورد موضوع
بررس مورد موضوع

بررسي و استخراج
شد بروز از عبارتند
بـــراي و.جمعـــي

دسترسي،استقالل
نشان مطالعه اين
براي حضوري هاي
خالق كه داد نشان
الك يادگيري برنامه

ه موجود پداگوژي
آش:از هستندعباتند

تكنو از استفاده به
بـ محتـوا  طراحي
ب آشنايي آنالين،و

روشهاي بكارگيري
___________

__ 
  1423: كد

الك آموزش: حيطه
معا و مزايا: عنوان

 مجازي آموزش
طيبه: نويسندگان

آموزش: ها كليدواژه
انگيزه مشاركتي،

مقدمه: مقاله متن
عمد مزاياي داراي
تا كند مي فراهم
تع را درسي برنامه

اطالعاتي سطح از
بگذر سرعت به را

صرف را بيشتري
حضو كالسهاي با

اجر روش. ميگردد
منــابع جســتجوي
Springer، opus

گر انجام 2013 تا
فراگ انگيزه افزايش

 پزشكي

) plot ي
SPSS و 
: هـا  افتـه
 هـاي  ت
 شـهر  17
 هـاي  ت

 و توســط
 ضـعيف  د

 سـخگويان
 از بعد و 
 مهـارت  "

 كاركنـان
 خود گان

 و اقبتهـا
 افـراد  يان
 عفضـ  و
 پـا  وبر ي
 بهـره  و ي

 بـين  اط

_____

  اساتيد ي

 وزش

 زيادي ي
 ولوژيهـاي

 ايـن .كنـد
) نطبـاقي
 ـادگيري
 كترونيك

ــوري ش  تئ
 عنوان به

 يـادگيري
 ي طالعـه

 يگاههـاي

پ علوم آموزش ري

اختصاري باواژه فتن
S افـزار  نرم از فاده

يا. گرفـت  قـرار  ل
مهارت مجموعه از ن

7 شماره بهداشت
مهـارت اين درصد 3

مت حــد در را دگان
درحـد را ميـزان  ن

پاس توسـط  ضـعيف
دارد قرار راس در

"سـپس  و فراواني

ك ارتبـاط  ميزان ي
كنندگ مراجعه با ي

مرا امـر  در مطلوب
ميا هدفمند رتباط

قـوت  نقاط به جه
كافي هزينه و وقت

آموزشـي مناسـب
ارتبـا مهارتهاي طح

___________

الكترونيكي دگيري

آمو خالقيت، يكي،

پژوهشي فرصتهاي
تكنو در خالقيـت 

ميك اشـاره  مـوزش
انط يادگيري(فردي

يـ(ديگـران  بـا  گيـر
الك يادگيري ادغام.

ــذيرش بهســمت پ
ب ديگر اساتيد ئيكه
يـ گر تسهيل عنوان

مط: روشـها . بـود  د
پاي در منابع تجوي

كشور همايش همين

گف و دادن گوش ،
استف با آوري جمع

تحليـل و تجزيه رد
پاسخگويان از رصد
مركز درماني شتي

34,7 حدود در و 
ــد مراجعــه ــا كنن
ايـن نيـز  درصد 6

ضـ گزينـه  نتخـاب 
فراواني درصد 50
درصد 40 با "دن
فراواني رصدد 10 د
ساري 17 شماره ي

م نتايج: گيري جه
ار يك متعاقب اني

توج با بخش دراين
صرف با مركزبايد

م كالسـهاي  و ارها
سط ارتباطي، هاي

 . دهيم ا

____________

  نيك

ياد بر موثر اگوژي
   ،كري

الكترونيك يادگيري 

الكترونيك دگيري
.ميكند فراهم لمي

آم در انقالبـي  بـه  
يادگيري تا دهند

فراگي تعـامالت  قـاء 
.استاد نقش كردن

ــد  ــر ميتوان ب تغيي
جائي كند تسهيل را

عن به بيشتر و ستند
خواهنـد فراگيران 
جست با كه است ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

،كردن سوال ،يدن
ج از پس ها داده. ت

مور آماري هاي ون
در58,7دهد مي ن

بهداش پرسنل طي
خوب حد در را ي

ــان ــاطي ــ كاركن ب
7, حدود در چنين

ان ميـزان . كردند م
 با "گفتن" هارت

كرد سوال مهارت"
حدود با " دادن ش
درماني بهداشتي ز
نتيج و بحث. ارد د

درما بهداشتي مات
د لذا.پذيرد مي رت
م در فردي بين ط
سمينا كارگاهها ن
مهارته و علوم از ي
ارتقا را كاركنان ي

___________

1422  

الكترون آموزش: طه
پد فاكتورهايي: ن

شك طيبه: سندگان
پداگوژي،: ها دواژه
  كي

ياد: مقدمه: مقاله ن
علم هيئت اعضاي ي

الكترونيـك  گيري
ميد اجازه ها ولوژي

ارتقـ باشـد،  اجـرا  ل
ك متفاوت و) ركتي

ــوزش پزشــكي م
ر بزرگساالت گيري

نيس محتوا دهنده 
صالحيتهاي زياب

مروري اي مقاله ضر

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

شني(
است
آزمو
نشان
ارتبا

ساري
ارتبــ
همچ
اعالم
درمه
" آن

گوش
مركز
قرار
خدم
صور
ارتبا

كردن
گيري
فردي
___

__
:كد

حيط
عنوا
نويس
كليد
پزشك
متن
براي
يادگ
تكنو
قابل
مشار

آ در
يادگ
ارائه

ارز و
حاض
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 پنج ماهيت ت
 ،اموزشـي  اف 

 راهنمـايي  و 
 زيـرا . شـود   

 وعـه مجم كه
. شـوند  حـول 
 اموزشــي نين
 آموزشـي  ـان 
 بـه  جلسه هر

 صـورت  هاي
 بـه  وسـپس  
 را مـتن  ابتدا 

 باشـند؛  شـته 
 فراينـد  و يـد 
 و شـباهت  س

 آنها بين تباط
 و طبقـات  ـل 

 هـاي  روش از 
 مطالعه، هداف

 آنهـا،  صـحت  
 سي مطالعه ن

 ،نادنپزشـكي 
) تغذيـه  علـوم 

 محتـوي  و ف
 در رزشـيابي 

 هـاي  برنامه ي
 در حاضـر  اي 
 ،فراگيـران  در
 چگـونگي  و س 
 به توجه با: ي

 وتحـول  گري 
 آن نمايانگر ر
 وارزشـيابي  ش
 بـودن  پايدار 

 و واســاتيد ن
 قـوانين  ضـع 

________

است شده سعي و 
اهـد را درسي هاي

ارزشـيابي  زشـي، 
تبيـين و تحليل ن

ك است پذير امكان
متح و بررسـي  نـد 

معــاون را متمركــز 
كارشناسـ و العـات 

ه .شدند انتخاب ي
ه بحث و انجاميد ل

گرديـد  گذاري كد
محققين .گرديد ل

داش آن از كلـي  تي 
نماي كدگـذاري  تـا 

اساس بر كدها. افت
ارت نحوه و شده ي

تكميـ و اسـتخراج  
هـا  داده صـحت  ش
اه روشن توضيح ،

بررسي جهت گان
اين در :نتايج. شد 

دن ،پزشـكي ( هـاي 
ع و بهداشت ،ريت

افاهـد  در بـازنگري 
ا و در وبـازنگري  ل

هاي واستراتژي س
هـا چـالش  .دارد ر 
د انگيـزش  ايجـاد  

تـدريس در ركتي
گيري نتيجه و حث

بـازنگ كلـي  بطور ي
امر اين و شده خته

اموزش هاي شيوه 
ميزان و تغييرات 

فراگيــرا در يــزش
وض و دانشـگاه  در ي

____________

شد انجام راند سه
ها برنامه كليدي ي
آمو هـاي  تجربـه  
كنندگان شركت اه
ا زماني آموزشي م

من نظـام  هـا  ليـت 
هــاي گــروه در ن

مطا دفـاتر  ـئولين 
سرشماري روش به 
طول به ساعت 3 ا
ك و يادداشت ها وه

تحليل مرسوم وي
دريـافت تا نموده ور
ت خوانـد  كلمه به ه

يا ادامه كدها ذاري
بند دسته مختلف 
تـا  كدگـذاري . يد

افزايش براي. يافت
كافي، زمان صيص

كنندگ مشاركت به
استفاده ناظرين ط

ه دانشـكده  از ران 
مدير ،توانبخشي ،ي
ب ضرورت كه يج تا

اول درجـه  در شـي 
تدريس روشهاي و ت
قـرار اهميت اخر ه

نحوه به به نيز سي
مشا ايه روش از 

بح .است درسي ي
درسي هاي برنامه 

شناخ ضروري سي
و محتوي،اهداف ر
اين تاثير چه اگر 

انگي ايجــاد بــه ــاز
كافي اجرايي هاي 
 . دارد ه

___________

س در متمركز گروه
هاي سازه از عنصر

،آموزشي محتوي
نگا از دانشجويان،

نظا يك در تحول
فعا سازنده عناصر

كننــدگان شــركت
مسـ ،هـا  دانشكده
كه دادند تشكيل
تا 1 متوسط طول
گرو اين در گرفته
محتو تحليل روش

مرو مرتبه چندين
كلمه را آن سپس

گذ نام تا استخراج
طبقات در تفاوت

گرديد مشخص نيز
يا ادامه زيرطبقات
تخص چون مختلفي
ب كدها اندنبرگرد
توسط كردن چك
نظـر صاحب از تن

مامايي و پرستاري
نت .نمودند شركت
آموزش هاي برنامه
اهميت دوم درجه

درجه در آموزشي
درس برنامه حيطه

استفاده چگونگي
ها برنامه مديريت

در بازنگري اهيت
درس هاي برنامه در

در تغيير كه است
.است پذير كانام

نيــ بــازنگري ايــن
ضمانت همچنين

زمينه اين در الزم
___________

__ 

 پزشكي

 ـادگيري،
 و مــوزش

 جملــه از
 عـدم . ت
 وقـت  ي،
 مـالي  و 

 است يي
. اسـت  ده
 يـاد  تا ند

 آمـوزش 
 مطالـب  ه

_____

 در رسي
: كز

 ميترا  ،ي

 هاي ه

 جوامـع  ،
 .هسـتند 

 نسـل  يان
 ـهروندان

 در حـول
 بيـنش  و

 هـاي  مـه
 در تغييـر
 غيـر  يبـا
 و هـا  ش
 هـاي  مـه
 هـاي  روه

 بـا  كيفـي
Conve  (

 حـوزه  در
 از ـتفاده

پ علوم آموزش ري

يـ امـر  در فراگيـر 
ــادگيري راي آم و ي

بـازخورد  سـريع  
اسـت گرديده مطرح

گروهـي ارتباطـات 
فنـي  مشكالت ها،

يتهايمحدود جمله
گرديـد ذكر ختلف
ميكن كمك گيران

در بخصـوص  يـد
بـه سـريع  سـتيابي

 . د

___________

در هاي برنامه ختار
متمرك هاي گروه س

دهقاني محمدرضا  ،

برنامه ساختار دها،

آوري، فـن  و علـوم
گـوني  دگـر  و وع،

دانشـجوي سـازي  
شـ مسـتقل،  كـران
تح امـا . شـود  حـول

و درنگـرش  تحـول
برنام در بـازنگري، 

ت آموزشي، نظام ار
تقري جوان نسل ي

چـالش تعيين طالعه
برنام سـاختار  در ل
كـر اسـاس  بـر  راز

ك تحقيقـي  وهش،
entional appro

د وكارشناسـان  ران
اسـ بـا  ،كيفـي  عـه

كشور همايش همين

اسـتقالل  و محتوا
ــر مكــاني و ــاني ب

ارائــه و ارزيـابي  و 
م مختلف، طالعات

ا نداشتن و چهره ه
ه برنامه تهيه ودن
از ها برنامه جراي
مخ درمنابع رونيكي

فرا به الكترونيكي 
جد هـاي  فنـاوري 

دس بـه  نيـاز  و ـب 
ابندي دست مكان و

____________

  رسي

ساخ در وتحول ي
اساس بر شيراز كي

  

،كجوري جواد ،كن
   عباسي ريم

رويكرد و ها چالش
  شيراز پزشكي

عل تحـول  بـا  :هداف
تنـو حـال  در اي ه

آمـاده  فراينـد  لي، 
متفك عنـوان  به ي،
متحـ بايـد  آينده ن

تح نيازمنـد  تربيتـي 
درسـي،  هاي امه
ساختا عناصر حول

سازي آماده فرايند 
مط اين انجام از ف
وتحـول بـازنگري  
شير پزشكي ومعل 

پـژو ايـن  :كـار  ش
oach( مرسـوم  اي 

مـدير تجربيـات  ن 
مطالع اين. است ده

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

م انتخاب حق لب،
زمــ محــدوديت م

يمشـاركت  گيري
مط در كه است ايي
به چهره ارتباط ن

بو پرهزينه و بودن
اج و تهيه در يباني
الكتر آموزش براي
آموزش: گيري جه
ف به چگونه كه رند
مطالـ تنـوع  با كي
و زمان هر در زشي

___________

1434  

در ريزي برنامه: طه
بازنگري ضرورت: ن

پزشك علوم دانشگاه
رويكردها و ها ش

بذرافك ليال: سندگان
كر ،تكميل فرناز  ،ي

چ ،بازنگري: ها دواژه
 علوم دانشگاه ،سي
واهد مقدمه: مقاله ن

فزاينده طور به صر
تحـولي چنين با مگا
زندگي ،كار براي ن
رهبران و مولد، و د
تر هـاي  فعاليت ند

برنا مجريان و حان
تح بدون.است شي
و تربيتي هاي يت
هد. بود خواهد كن

ضرورت و كردهاي
دانشگاه در در سي
رو .باشـد  مي ركز
محتـوا تحليل كرد
تبيـين جهت كه ت

شد انجام مهدرسي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

مطال
عــد
يـادگ
مزايا

امكان
گير
پشتي
ب كه

نتيج
بگير
پزشك
آموز
___

__
:كد

حيط
عنوا
د در

چالش
نويس
اميني
كليد
درس
متن
معاص
همگ
جوان
مفيد
فراين
طراح
اموزش
فعالي
ممك
رويك
درس
متمر
رويك
است
برنام
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 عوامـل  و ـي 
 مـؤثر  عوامل 

________

 تدوين رورت
 

 صحيح صول

 تجـويز  نـاي 
 بــه توجــه بــا
 و نويسـي  خه

 در گروههـاي 
 زيـادي  ميـت 

 تـأمين  نظـور 
 هـدف  بـا  ـي 

 يـك  طراحـي 
 راحيط اين ر
 چهارم سال ر

 را پايـه  دهاي 
 نظـر  كه بود 

 جداگانـه  سـي 
 هـر  نيـاز  ورد 
 آموزشــهاي ت،

 نسـخه  در ت 
 نـرم  در آوري

. آمـد  دسـت  
 دانشجويان د
 در نويسـي  ه 
 كلـي  اصول ا

 مختلـف  شكال
 كه داروهايي 
 الزم را تجويز 

 آن بـراي  ـان 
 اكثريـت  العه

 كـاقي  دانش 

آموزشـ محـيط  ،گر
:كليدي كلمات .د

____________

ضر درزمينه امايي
 نويسي نسخه يح
 هروي مومن 

اص ،دارو منطقي ويز

معن بـه  منطقـي  ي 
ب بيمــاري يــك ي

نسخ صحيح اصول 
گ بـا  كـه  مامـايي  

اهم شوند  مي اجه
من به آموزشي هاي

پژوهشـ شـوند  مي 
ط لـزوم  ضـرورت  ز
در: كار روش. شد 

در كه مامايي ويان
واحـد همـه  و نـد 

پرسشننامه مطالعه
درس برنامـه  يك ي
مـو مالحظات و ي

احتياطــات( جــويز
اشـتباها و داخالت 

آ جمع از پس عات
بـه  فراوانـي  داول 

درصد 98 كه بود ن
نسـخه سرفصـل  با 
با آشنايي اهداف با
اش نويسي، نسخه 
بر مبتني دارويي 

موقع در الزم شي
زمـ بهتـرين  را تم
مطا اين نتايج اس

و مهارت تحصيل 

گ آموزش با مرتبط
شود بيشتري توجه

  دانشجويان-

___________

  درسي ي

ما دانشجويان رات
صحي اصول موزشي

منصوره ،سرافراز د
تجو ،مامايي جويان

نويسـي نسـخه : مـه 
بــراي دارو تــرين لم
آموزش باشدو  مي
كارشناسـان  در رو

موا باردار انزن نند
ه برنامه كه اين به
طراحي فراگيران 

از مامايي شجويان
انجام زمينه اين ر

دانشجو كليه صيفي
كرد  مـي  تحصـيل 

مط ابزار. شدند رسي
طراحي لزوم زمينه
ويسين نسخه صحيح
تج موقــع در مــايي

تـد دارو تعـويض   
اطالع. نمود  مي ي
S جـد و شده وارد

آن از حاكي مطالعه
درسي برنامه يك

ب را مجاز داروهاي 
در اشتباهات حيح،

تداخالت با شنايي
آموزش نكات و ارند

هفت ترم ابتداي و د
اسا بر: گيري تيجه

آخر سالهاي در ي

م عوامل آموزشي،
تو فراگير با مرتبط

- تحصيلي افت -
___________

__ 
  1451: كد

ريزي برنامه: حيطه
نظر بررسي: عنوان

آم برنامه اجراي و
ناهيد: نويسندگان

دانشج: ها كليدواژه
  نويسي نسخه

مقدم: مقالـه  متن
ســالم و مــؤثرترين
م بيمار ويژگيهاي

دار منطقي تجويز
مان خطري معرض
ب توجه با لذا .دارد

آموزشي نيازهاي
دانش نظرات بررسي
در آموزشي برنامه

توص مطالعه يك با
ت كارشناسي دوره

برر بودند گذرانده
در را دانشجويان

ص اصول بر مبتني
مام مجــاز ي دارو

يـا خـتم  مصـرف 
بررسي)  ..و نويسي
SPSS آماري افزار

م اين نتايج: نتايج
ي اجراي و طراحي
بر مبتني مامايي
صح نويسي نسخه

آش مجاز، داروهاي
د كاربرد بالين در
دانستند ضروري و

نت .نمودند تعييين
مامايي دانشجويان

 پزشكي

 ن

 ناهيد
   ائيها

 مشـكالت
 افـت  ـان
 بـا  را شگاه

 منظـور  ه
 شـجويان

. اسـت  ده
 بـه  جويان

 تصـادفي 
 علـوم  گاه
 يـك  عـه

 در جويان
 عوامــل(ه

 گـر،  زش
) موزشـي

 گرفته رار
 تا زياد ي

 افـت  بـر 
 افـزار  ـرم

A و تجزيه 
% 3/63 و

 مؤثر مل
 آمـوزش 
 حـــــيط
ــ  لعوامــ

 ± 67/0(ي
ــا وادگي  ب
 و گر زش

ــع و  مقط
 داري نــي
 كـه  گردد

 محتـواي

پ علوم آموزش ري

دانشجويان ديدگاه

آن  ،نسب هاشمي ر
ضيا معصومه  ،ربرد

  دانشجويان- 

مش تـرين  عمـده  از
ميـ ايـن  در اسـت 

دانشگ و بيماران عه،
بـه حاضـر  مطالعه

دانش گاهديـد  از ي،
شـد انجـام  1393

دانشـج از نفـر  23
شـكل  بـه  سـپس

دانشـگ از 94-93
مطالع ابـزار  .رفتنـد

دانشـج ديـدگاه  و
حيطــه 6 در صــيلي

آمـو بـا  مرتبط مل
آم محتـواي  زشـي،

قر تأييد مورد آن ي
خيلي از اي نقطه 5

مـؤثر  عوامـل  بـا 
نـ كمـك  بـه  هـا  ه

ANOVA سيون،

زن% 7/36كـه  اد
عوا ترين مهم. دند
محتواي ترتيب ه
مح )، 82/3 ± 5/0
ع )، 66/3 ± 5/0(ر

اجتمـاعي -صـادي
خــانو عوامــل طــه

آموز ،)p= 03/0( ت
p 002/0 و =p  (و
=p (معنـ اخــتالف

ميگر استنباط نين
م بـه  كـه  نماينـد  ذ

كشور همايش همين

  جو

د از تحصيلي، افت 
  قزوين 

اكبر علي سيد ،يمي
كار اصغر  ،آقا اجي

تحصيلي افت - ثر
يكـي  تحصيلي ت

ا كشـور  عـالي  ش
جامع پزشكي علوم

م رو اين از. نمايد ي
تحصـيلي افـت  بـر  
سـال  در قـزوين  

351 مقطعـي  لعـه 
وس متناسب اي قه
 تحصـيلي  سـال  ل
گر قـرار  بررسـي  د 

دموگرافيـك  عات
تحصـ افــت بــر ؤثر
عوامل فراگير، با بط

آموز محيط ماعي،
پايايي و روايي لعه
5 ليكرت مقياس ت

دانشـجويان  قـت 
داده سپس .كرد ي
رگرس هاي آزمون ز
د نشـان  نتـايج : ها

)بود76/2±15/21
به دانشجويان دگاه

9(گـــــر ــــوزش
ــر )، 71/3 فراگيــ

اقتص عوامـل  )، 3/
درحيط انشــجويان

سكونت محل با ير
ــن ــا p= 01/0( س

01/0 =p 02/0 و
چن نتايج از :گيري 

اتخـاذ را سياسـتي 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

1447  

دانشج يارزشياب: طه
بر مؤثر عوامل: ن

پزشكي علوم شگاه
نجيم آرش: سندگان

حا پاكپور امير  ،تي
مؤث عوامل: ها دواژه

افت :مقدمه: مقاله ن
آموزش مراكز روي ش

ع دانشجويان صيلي
مي رو به رو ضالتي
مـؤثر  عوامـل  سي
پزشكي علوم شگاه
مطال اين در: كار ش
طبق گيري نمونه ش
اول نيمسـال  در ه

مـورد قـزوين  كي
اطالع شامل شنامه
مــؤ عوامــل ــوص
مرتب عوامل وادگي،

اجتم -اقتصادي مل
مطال انجام از پيش

صورت به سؤاالت
موافق ميزان كم، ي

مي بررسي را صيلي
SPSS از بااستفاده

ه يافته. گرديد لي
6( سني باميانگين

ديد از تحصيلي فت
آمــ،) 07/4 ± 0/

ــوزش 1 ± 49/0(ـ
/39 ± 7/0(وادگي
ــود د ديــدگاه. ) ب

)02/0 =p (، فراگي
ــواي ــوزش ت ــ آم ب
1( دانشــجو صــيلي

نتيجه و بحث. ت
س بايد آموزش ران

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

:كد
حيط
عنوا
دانش
نويس
نعمت
كليد

نمت
پيش
تحص
معض
بررس
دانش
روش
روش
ساده
پزشك
پرسش
خصــ
خانو
عوام
پ كه
.بود

خيلي
تحص
S16

تحلي
مرد
اف بر
)63

آمـــ
خانو

3/3(
(سن
محتـ
تحص

داشت
مدير
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 ارتقـا  و تفكر 
 افزايش ستي

 مشـاغل  در م
 حـل  قـدرت  

 برخـوردار  ب 
 ناشـي  دهاي
 بيشـتر  ـاعي 

 بـه  توجـه  ـا 
 همچنـين  و ي

 علـوم  نشـگاه 
 آن بـر  يـزد  ي 

 تعيـين  آنـان 
 بـوده  مقطعي
ــيل  دوره در ص

 از شـادكامي 
 پرسشـنامه  ن 
 نمـره  3 تـا 0 

 50 تـا  26 ف، 
 مــي حســوب

 ،خـود  رمـت 
. اسـت  شده ص

ــرام از اده  نــ
 يافتـه . رفـت 

 حيطه پنج وع
 بـا  مثبت خلق
 بـا  فـاعلي  ي 

 در شـادكامي 
 شـادكامي  ان

 زنـدگي  ضايت
 آمـاري  نظـر  

 ايـن  در اصله
 را عالي كامي

 خوب ادكامي

________

قدرت افزايش مله
دو نوع احساس ت

شادكام افراد. كنند
و داده انجـام  هتـر 

مناسـب شـادكامي  
پيامد و اضطراب ي،
اجتمـ نابهنجار ايه

بـ. برخوردارنـد  ري
پزشكي دانشجويان

دان پزشـكي  جويان 
صـدوقي شـهيد  ي 
آ در كـارآموزي  طع

م روش به و صيفي
ــال در كي تحص ح
ش ميـزان  تعيـين  ت

ايـن.است شده اده
از ترتيب به كه ت
ضـعيف 25 تـا  0 ي 
ــا  مح عــالي 100 ت

حر ،زندگي رضايت
مشخص مثبت لق
ــا ي ــتفا بــ اســ
گر قرار تحليل و يه

مجمو در شادكامي
خ حيطه به مربوط

بهزيسـتي حيطـه  ه
ش نمره ميانگين عه
ميز رابطه.امد ست
رض حيطه در و س
از خوابگاه غير و ه
حا نتايج حسب بر

شادك ميزان چكس
شا ميزان آماري عه

____________

  سالمت ظامن ل

جم از اثربخش و ت
حالت اين در. است 

ك مي كمك كديگر
به را خـود  وظايف

از كـه  افرادي.رند
افسردگي به مبتال ر

رفتاره و اعتياد نها
كمتر زندگي به يد

د اجتماعي-صادي
دانشـج بين در اني

درمـاني بهداشتي ت
مقط در را كاميشاد
توص پژوهش اين:شها

ــجويان ــك ش پزش
جهت. است گرفته 

استفا آكسفورد مي
است اي چهارگزينه

شـادكامي نمـره . د 
76 و خــوب 75 

ر مولفه پنج در مه
خل و خاطر رضايت

ــع از س اور جمــ
تجزي مورد و آناليز

ش ميزان كه است ن
م آن بيشترين كه 

به مربوط ان مترين
مطالع اين در.است 
دس به 9±52,240

جنس حسب بر ثبت
خوابگاه در سكونت

:گيري نتيجه. ت
هيچ كلي شادكامي 

جامع از درصد 64

___________

  رهبري 

تحول طرح در ش

مثبت اثرات داراي
ارتباطات كيفيت
يك به افراد و يافته
و ترند، موفق خود

دا بيشتري مساله
بيشتر باشند نمي

آن در و بوده آن از
امي از و شده ديده

اقتص خاص شراايط
روا مسائل اهميت
خدمات و پزشكي
شا ميزان تا شديم
روشه و مواد. كنيم
ــه ــر ك دانش روي ب

صورت كارآموزي
شادكام پرسشنامه

چ سوال 29 شامل
شـود مـي  گذاري

ــا 51 متوســط، ت
پرسشنا اين.گردد

ر ،فاعلي بهزيستي
ــا داده ــس هــ پــ

آSPSSافزارآماري
آن بيانگر نتايج:ها

بوده درصد 60,3
كم و درصد 65,2
بوده درصد 53,3

353, دانشجويان
مث خلق حيطه در
س محل تفكيك به

است بوده دار معني
زمينه در مطالعه
8, و نكرده كسب

 . اند بوده دارا را

___________
__ 
  1463: كد

و مديريت: حيطه
آموزش نقش: عنوان

 پزشكي

 ارزيـابي 
 بـه  وجـه

 بيمـاران 
 . شود ه

_____

 . 1392 ل

 يدري

 الت

 هدايت ر
 ژوهشـي
 شــجويان

 بررسـي  ا
 علـوم  گاه
 مــي كيل
 بـر  اي ـه
 شـركت  ر

 كارامـدي
 عيارسـن

 نمـره  ين
 بـا  برابر ت

_____

 شگاه
 در يزد

   ،ليمي

 شـادكامي
 بـر  غلبـه 

 شـادكامي

پ علوم آموزش ري

و آموزش ارايه ي،
تو بـا  و ندارنـد  را ز
تـر  هزينـه  كـم  و

ارائه مامايي جويان
___________

 دانشجويان هشي
سال در مازندران ي

حي مراد علي دكتر

تحصيال ،پژوهشي ي
  ن

د مهم عوامل از ي
پژ خودكارآمـدي  ،

دانش بــين را هشــي
را مازنـدران  شـكي

دانشـگ تكميلـي  ت
تشــك را پــژوهش ن

طبقـ تصـادفي  ري
نفر 234 پژوهش

خودك پرسشـنامه  ز
مع انحـراف  و نگين

ميـانگي.بـود 52/24
است پژوهشي دي

___________

دانش پزشكي موزان
ي صدوقي شهيد ي

سل طاهره  ،حسيني
  پزشكي

ش انسـان  خصـيتي
غ زمينـه  در يتوانـد

ش. رسـاند  مـدد  او

كشور همايش همين

دارويي تداخالت ي،
مجـاز داروهاي يز

و منطقـي  درمـان  
دانشج يراي برنامه 

____________

  ريس

پژوه خودكارآمدي
پزشكي علوم نشگاه

د، گرجي حيدري 

خودكارآمدي:يدي
مازندران پزشكي م

يكي اينكه به توجه
آن، انجـام  بـراي  ه

پژوه خودكارآمــدي
پزش علـوم  انشـگاه 
تحصـيالت شجويان

ايــن آمــاري معــه
گيـر نمونـه  سـاس 
اين در .شد حاسبه

از اطالعـات  آوري 
ميـان: نتـايج  .رديم 
2 ±4/2 مطالعه ين
خودكارآمد معرف ه

 .بود 12/36 يار

____________

  ريس

كارآم در شادكامي
درماني بهداشتي ت

ح فاطمه  ،احمدي 
كارآموزان  ،دكامي

شخ گيهايويژ از ي
ميت هـا  مولفـه  ـاير 

به زندگي مختلف

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نويسي نسخه نهزمي
تجو طي در الزم ي

در نكـات  اين يت
اين شود  مي نهاد

___________

1453  

تدر هاي روش: طه
خ ميزان بررسي: ن

دانش تكميلي صيالت
مراد علي: سندگان

   جي،

كلي كلمات: ها دواژه
علوم دانشگاه يلي،

ت با: مقدمه: مقاله ن
انگيزه ايجاد و هش
خ،پژوهش ايــن ت

دا تكميلـي  صيالت
دانش: كار روش. دن

جام،مازندران ــكي
براس نمونه حجم.د
مح ها دانشكده س
آجمـع  بـراي . نـد

كـر اسـتفاده  هشي
اي در كنندگان كت
كه پرسشنامه اين

معي انحراف و 182
___________

1457  

تدر هاي روش: طه
ش ميزان بررسي: ن
خدمات و پزشكي م
  1392 ل

اسماعيل: سندگان
شاد ميزان: ها دواژه

يكي:مقدمه: مقاله ن
سـ همـراه  به كه ت

م فشارهاي و رسها

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ز در
هاي
اهمي
پيشن
___

__
:كد

حيط
عنوا
تحص
نويس
گرج
كليد

كميت
متن
پژوه

اســت
تحص
ميكن
پزشــ
دهند
اساس
كردن

ژوهپ
شرك
كل
95/

___
__
:كد

حيط
عنوا
علوم
سال
نويس
كليد
متن
است
استر
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 براي ملي مي
 ميدهـد  شـان 
 نيازهاي گوي

 و ارتقـاء  ،ـظ 
 تقويـت  بـه  ه 

 مرزهـاي  ش
 بـر  تمركـز  ت، 

 و جهـاني  راز
 كشـور  ـالمت 

 هارت
  ودكان

   ،رجبي به

 -دانش كاربرد

 علوم دوره در
 ارائـه  بـر  كـز 
 چنين در ين
 تنهـا  نـه  راني 
 سـختي  كـار 
 مطالعـات . رد
 دروس در ري
 تشـويق  بـا  ه 

 خـارج  شنونده
 مـي  TBL ش

 خـاص  چوب 
 بـر  تكيـه  بـا  

 روش بـه  س 
 روش دارد، ـز 
 ايـن . اسـت  

 بـه  دسـتيابي 
 در فـردي  ش 
: اجـرا  روش ه
 توجيهي اي ه

 برگـزار  وجـود 
 از قبـل (ـود؟ 

علم ابعمن و مناسب
نش پـژوهش  هاي ه

پاسخگ بتواند المت
حفـ جهـت  آن ـي 
توجـه جملـه  از.شد
گسترش براي يابي ف

سـالمت اي رشـته 
تر در دانش توليد ي

سـ دانـش  و عـات 

مه و دانش كاربرد 
كو انكولوژي گروه 
نصيب ،پاداش ليال ،ي
ك ارتقاء-) تيم بر ي

د پزشكي رشته يج
متمرك صـرفا  كـه  ه

بنابراي. است مرتبط
سـخنر مثـل  نتي 
ك دانشـجو  براي ت

دار بـدنبال  را گـي 
يادگير امر در شجو

كـه است يادگيري 
شن و منفعل حالت 

روش يمشـاركت  ي 
چـار و اسـتراتژي  

دانشـجويان  يري 
تـدريس بـرخالف  ـع 
تمركـز "مطالـب  ش 
تمركزم تعاملي ي

د در دانشـجويان   
دانـش كـارگيري  ه
خالصه .شد انجام 

جلسه تدريس، ش
مو مراحـل  و حات 
شـ مـي  اجرا گونه

من محتواي فقدان-
يافته: گيري نتيجه

سال محورهاي در ش
بخشـ اثر باشد معه
ش خواهد بيشتر ت
ژرف و فنگري ژر ،

ر بين هاي مكاري
براي داخل به ارج
اطالع مـديريت  ظام
 . پژوهش ي

  تدريس ي

ارتقاء سوي به مي
پزشكي نشجويان

ميربهبهاني بيگم س
T )مبتني يادگيري
  ي

راي دروس :وهدف 
شده تشكيل جزايي
نام و مستقل روس
سـن روشهاي از اده

موضوعات بين تباط
انگيزگ بـي  و قگـي 

دانش فعال مشاركت
روشهاي بهترين 
از را او دركالس، 

يـادگيري هـاي  ش
يـك  تيم بر بتني
يـادگي عمـق  سـعه 
واقـ در. بـود  خواهد

پوشـش" بـر  كـه  م 
محيطي در "دانش 
مهـارت افـزايش  ،

به با شناختي گيري
)مشاركتي دگيري
روش اين با ها كالس

اصـطالح با آشنايي
چگ تيم بر مبتني س

-7پزشكي آموزش
نت. سالمت آموزش

آموزش چه هر كه
جام كيفي و كمي
سالمت نظام تحول
سالمت، پايه علوم
هم توسعه و دانش
خا از دانش انتقال
نظ ظرفيت توسعه
تعالي مراكز توسعه

__ 
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هاي روش: حيطه
؛گام TBL: عنوان

دا تيمي يادگيري
نرگس: نويسندگان

TBL: ها كليدواژه

پزشكي دانشجويان
زمينه: مقاله متن
مج قطعات از پايه

در بصورت مطالب
استفا با ساختاري

ارت و مطالب درك
عالق بي لكهب است
م است داده نشان
از يكي پايه، علوم

حضور به دانشجو
روش از يكي..ميكند
مب يادگيري. باشد

توس براي آموزشي،
خ تيمي يادگيري
مرسـوم سخنراني

TBL كاريرد" بر
،هـدف  با پزوهش
يادگ باالي سطوح
ياد( تيم يك قالب
ك برگزاري از قبل
آ دانشجويان براي

كالس يك. گرديد

 پزشكي

  مت

 زمينــه در
 و خـانواده

 امتمـ  ي
 از سـطح 
ــه  اي ديع

 ما همه و
 مهـم  گـي

 ديگـر  و ت
 در ـترده

 آموزشـي
 آموزشــي
 پرداخــت
 لـوگيري
 و رســتان
 را كيفيت

 ستماتيك
ــه ســت  ك

Google 

 Develo

 بررسي رد
ــه  اي خان

. اسـت  ده
 آمـوزش 

 شـده  ـي
 سـبب  ـه
 گيـري  ل
 آمـوزش  
 بخشـي  ر

 آمـوزش 
 ژن، از ـم

 آمـوزش 
 درمـان  ر

 در شـكي
 زمينـه  ر

-5 سـتاني
 بخـش  ي

پ علوم آموزش ري

سالم نظام تحول ح
د اطالعــات ارائــه

خ فـرد،  سـازي  ند
دسـتيابي اميـد  و ت

ايـن  حفـظ  و تي
ــه ود ســالمت: دم

و داشته ارزاني ما ه
ويژگ دو سـالمت 

اسـت ممـرد  سـي
گسـ تغييـرات .شد
آ هـاي  سـازمان  ز

آ رويكردهــاي رين
كـاهش  موجبـات

جل مارستانها،بي در
بيمار خــارج بــه...
ك و قيمت لحاظ از
سيس مرور نوع از ه

ــالمت شــي اس س
scholar-SID-s

hea، opment of 

 e مور و استخراج
ــتي وي وكتابخ دس
شـد اسـتفاده  وعي

اهميـت  درمـورد 
بررسـ و بيـان  نيز

بـ پزشـكي  علوم ش
شـكل وسيع گستره

سـاير  به نسبت م،
اثـر و اهميـت . ت

آمحتـواي  و ـداف
اعـم سالمت معيت

هـاي  چـالش . ـد
بـر يآموزشـ  ـواي
پزش اخـالق  ـوزش
د سـالمت  موزش

بيمارسـ آموزش بر
فنـاوري مـديريت 

كشور همايش همين

   ،رئيسي ش

طرح  ،سالمت ظام
بــه مطالعــه ايــن 

توانمند جهت زشي
سالمت ارتقاء و فظ
سـالمت از سـطح  ن 

ــردازد اوم مقد. ميپ
به خداوند كه گاني

.داريـم  عهـده  بر ا
اساس حقوق و يازها
باش مي سريع والت

ا بسياري گرديده 
مــؤثرتر اتخــاذ ــدد

م آمـوزش  طريــق 
د شده بستري ران
.و دارو خريــد راي
كشور پزشكي زات
مطالعه اين: ها وش
آموزش مناســب ـاي

 science لمـي ع 

 alth systems  ،ي 

health، education

ــين ــتجو از ن جس
موضـو صاحبنظران

بحث از پس حاضر
آموزشي هاي لش
آموزش :آموزش ي

گ در يادگيري نوع
مردم بيماري و مت
اسـت برخـوردار  صي
اهـ كه كند مي يدا
جا بر تمركز به رد
كنـ تغيير اجتماع و

محتـ انـدازه  از ش 
آمـ جـدي  جايگـاه 
آم فقدان-3 سالمت

 تمركز-4 انساني 
ضعف-6 سالمت 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

بخش رحيم: سندگان
نظ  ،آموزش: ها دواژه

:اهــداف: مقالــه ن
آموز مناسب هاي ش
حف تامين براي عه
تـرين مطلوب به م

ــوزش ــق ــدا آم م
همگ و حقي،دادي
را آن صيانت وليت

ني از آنكه نخست ،
وتحو تغيير عرصه ه
سبب سالمت ي زه
درصــ ســالمت، وم

از بتـوان  كـه .نـد
بيمار جيب از تقيم
بــر بيمــاران جــاع
تجهيز بازار اندهي

رو و مواد. كنند هم
ــه ــوط ــ روش ب ه

پايگاهاي ستجودر
dirواژهـاي كليد با

health syste، h 

ــد ار همچن. گرفتن
ازص پرسش مچنين

ح العهمط در: ها ه
چال،بخش اثر وزش

بخشي اثر و اهميت
متن هاي عرصه به
سالم با مرتبط يل
خاص هاي ويژگي ز

پي نمود زماني زش
فر بر تمركز از كي

و جامعه خانواده، 
بـيش تمركز-1 :مت
ج فقدان-2 ها ري
س آموزشي هاي مه
و اجتماعي علوم ي
آموزشي ناكافي نه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نويس
كليد
مــتن
روش
جامع
مردم
طريـ
خداد
مسو
دارد
آنكه
حوز
علــو
برآين
مست
ار از

ساما
فراهم
ــ مرب
باجس
rect

ems

ــرا ق
وهمچ
يافته
وآمو
.اند
نياز
مساي
از ها

آموز
پزشك
فرد،
سالم
بيمار
برنام
هاي
سران
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 افـراد  ستجوي
 دانشـگاهي  ف

 در توانـد  مـي 
 كننـده  مـك 

 پرسـتاري  ن 
 رشته انتخاب 

 مطالعه حاضر،
 دانشـكده  ود 

 سـنندج  المي 
 نمونــه روش 
 مطالعـه  در ر

 هـا،  داده ري 
 بخــش در. ود

 سـن،  قبيـل  
 تأهل، ضعيت

 در تحصيل ه
 عوامـل  به ط

 بررسـي  ـورد 
 تـأثير  بـي  از 
 پرسشـنامه  ن

 هـاي  فرمول
 يافته. گرفتند

 لتكميـ  مـل 
 مـورد  هـاي  

 مورد هاي ونه
 غير بقيه و ي

 سـئواالت  ـه 
 بـا ( رشته مي

 بـا ) مارسـتان 
 سئواالت به ق
 يـا  بيمـاري   

 از قبـل  مـاني 
 غير يا بومي ت

 رشـته  خـاب 
 فردي عوامل 
 در تحصـيل  

 رشــته خــاب
 در بـاليني  ط 

3

جس به فراواني گي
مختلف هاي رشته 
مـ پرستاري رشته 
كم رشـته  ايـن  بـه  

دانشـجويا دگاهديـ 
بر موثر عوامل رد
ح پژوهش: كار ش

الـورو جديـد  جويان 
اسـال آزاد دانشگاه
.شــود مــي شــامل

نفر 83 مجموع در 
گـردآور ابزار. رفتند

بــو بخــش دو بــر 
از دانشـجويان  ي
وض بودن، بومي غير

ادامه و آن در كار ه
مربو سئوال 21 مه
مـ دانشـجويان  سط
اي درجه 4 اسقي
اين از حاصل هاي 

SPS ف و 21 نسخه
گ قرار تحليل و زيه

كام صـورت  بـه  را  
نمونـه  سـني  گين 

نمو%) 6/69( نفر 5
بومي آنها%) 19( فر
بـ مربـوط  شـده  ب
علم ،محتواي)5/3

بيما( خـدمت  حـل 
متعلق شده كسب 
قبلـي ،سـابقه )1/2
درم كـار  تجربه و) 
وضعيت بين. بود 1

انتخ بـر  مـوثر  طـي 
و رشته انتخاب از 
ادامـه  بـه  تمايـل  
ــوثر اي ه ــر م خانت ب

محـيط در نشجويي

بستگ نيز آن يفيت
زمينه در طالعات

انتخاب بر موثر ل
ورود هاي انگيزه 
د تعيـين  هدف با 

مور در سنندج مي
روش. گرديد اجرا و 

دانشـج تمامي كه
د پرستاري رشته ي

ش را 1393 و 139
كه بود سرشماري

گر قرار سئوال ورد
مشــتمل ســتاندارد

فردي مشخصات ت
غ يا بومي والدين، 

به تمايل و ستاري
پرسشنام دوم خش
توس پرستاري شته

مق داراي سئواالت
داده. باشند مي د
SS افزار نرم با و ه

تجز مورد توصيفي 
هـا پرسشنامه%) 9

ميـانگ. دادند حويل
55. بود سال 2/22
نف 15. بودند مرد 

كسب ميانگين رين
1 نميانگي با( ردم

مح داشتن دوست 
نمره كمترين. دند
11( ها رشته ساير

)94/1( بيمارستان
90/1 ميانگين با ل

محيط عوامـل  و جو 
قبل درماني كار ه

،)p=0/02( شـته 
ــه عوامــل و ي حرف

دان كار به بودن ول

كي و گرفت خواهد
اط آوردن بدست و

عوامل بررسي. دارد
تقويت و شناخت

مطالعه اين. باشد
اسالم آزاد دانشگاه

طراحي پرستاري
ك است مقطعي اي

مامايي و پرستاري
2 يهــا ســال در

س صورت به گيري
مو و كرده شركت

اس اي پرسشــنامه
سئواال آن نخست
تحصيالت ،جنس
پرس رشته به عالقه
بخ در و رشته اين
رش انتخاب بر موثر
س اين. گرفتند قرار
زياد تأثير داراي تا
شده وارد رايانه در

و استنباطي آمار
2/95( نفر 79: ها

تح را آنها و نموده
24±28/2 بررسي
بقيه و زن بررسي
بيشتر. بودند بومي
مر به كمك عالقه

و) 44/3 ميانگين
بود 25/3 ميانگين

س در موفقيت عدم
ب در بودن بستري
تحصيل به اشتغال
دانشـج بودن بومي

)p=0/04(، سابقه
رش انتخاب بر موثر

پرســتاري رشــته
)p=0/01(، مشغو

 پزشكي

 تيمي، گي
 درس از 

 شـود،  زار
 كولـوژي
 پزشـكي 

 نظـر،  رد
 تا شد ده

. نـد گرد
 وارد بلـي

 امتحـان  ه
 نمـي  گي

 نداشـتن 
 حـين  در

 آمـادگي 
 ارزيـابي 

 ارزيابي ي
 نشجويان

 نظـر  يان
 اظهار ان
 انجـام  س
 جلسـه  ه
 كـامال  و ق

 جلسـات
. داشـتند 
 آموزشـي 

 العمـر  م
 شـاهدي 

 نـوين  ـرد

_____

 سنندج

   شگاه

 بـا  كـه  ت
 رارقـ  فـي

پ علوم آموزش ري

آمادگي آزمون ردي،
مبـاحثي  ابتـداي،
برگـز TBL ـورت

انك(درسـي  واحـد  
پ دانشـجويان  ـراي
مـور جلسـه  از بـل

داد دانشجويان به 
حاضـر  كـالس  در

قبل مطالعـه  با حتما
جلسه ابتداي در ن

آمـادگ بـدون  شـد،
و باشـند  داشـته 

د. باشـد  مـي  مره
آزمـون :گرديـد  را

آزمـون  تصـحيح 
App، تيمي تكليف

دان%  62 حدود ده
دانشـجوي عميـق  ي
دانشجويا از% 76 د

كالس درون كوچك
اداره نحـوه  مـورد 

افـقمو نظـر  و نـد
ج در سـؤاالت  رائـه
موافـق  كـامال  ظر

آ نوين هاي ه شيو
مـادا و شـونده  ت

عنـوان  به ميتواند
رويكـر كـاربرد  بـه 

___________

اسالمي آزاد شگاه
  رستاري

   وهابي بشري  ،ي
دانش دانشجو، دگاه،
اسـت فرايندي لي،
مختلفـ عوامـل  ثير

كشور همايش همين

فر آمادگي آزمون 
ا در) تيمـي  ليـف 

صـ بـه  بـود  قـرار   
5/0 شـامل  مبحث
بـر كودكـان  تئوري

قبـ هفتـه  يك آن ر
مربوطه رفرنس وه
د قبلـي  آمـادگي  ا

ح كه شد تاكيد ن
آنان از اينكه بر الوه
ش خواهد گرفته ي
فعـال  مشـاركت  ي
نم ادند دست از له
اجـر زيـر  مراحل ب
و بازخورد تيمي، 

peal form(تيناف

شد انجام ارزشيابي
يادگيري براي سبي

حدود و. اند داشته
ك هاي گروه در كه

در. كـرد  تسـهيل 
كردن ارزيابي اسب

ار " دانشـجويان  ز
نظ "بود درس واي

اهميت به توجه ا
هدايت خود كه تيم 
م اي شيوه ينچن 

مدرسـين  رغيـب 
  .باشد داشته ي

____________

  ريس

دانش پرستاري ويان
پر رشته انتخاب ر

وهابي احمد  ،طيفي
ديد پرستاري، شته،
تحصيل رشته خاب

تأث تحت زماني و ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

كالس، حين و س
تكل بازخورد، يناف،

كـه را كودكان ري
م اين. گرديد خص
ت واحد 5 از)  كان
بر عالوه.. بود ترن

عالو به مبحث و خ
با ها رفرنس طالعه
دانشجويان به چنين

عال چون شوند س
انفراد صورت به ي
تيمي آزمون در ند

منزل به فعال ركت
ترتيب به درس س
آمادگي آزمون ي،
است فرم تكميل ي،

ا در :ها يافته ايان
TBL مناس روش را
د موافق كامال و ق

ك بحثهايي كه تند
ت را آنان يادگيري 

TBL 83 منا را آن
از% 95. داشتند ق
T، محتو با مناسب
با :گيري ونتيجه ث
بر مبتني شيوه د

اجراي واينكه .تند
تر و آشـنائي  در ي

سزائي به نقش يس
___________

1480  

تدر هاي روش: طه
دانشجو ديدگاه: ن

بر موثر عوامل مورد
لط شيالن: سندگان

رش انتخاب: ها دواژه
انتخ: مقدمه: مقاله ن
مكاني شرايط به ه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كالس
استي
تئور
مشخ
كودك
اكست
تاريخ

مط با
همچ

كالس
كتبي
توانن
مشار
كالس
فردي
تيمي
همتا

" L

موافق
داشت
شد،
3%

موافق
BL

بحث
مانند
هست
عملي
تدري

___
__
:كد

حيط
عنوا
م در

نويس
كليد
متن
توجه
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 نظـر  بنابر. ت
 ،%)63( ـتياق 

 دانشـجو  بـا  د
 بـا  همـراه  ني 

 دانشجو ضايت
 اسـتفاده  ـايي 

________

 در مردن ت
 در پرستار و 

 خصص

 وزارت كلــي ت
 اسـت  مهم ف

 يسـتانداردها 
 قـرار  كـار  تور 

 تربيــت وزادان
 و مستقل طور

 و حفـظ  هـت 
 همكـاران  بـا  

 كـه  شـود  ي 
 را اسـت  مـار 

 پرســتاران و ن
 الگو معرفي د

 در پرسـتاري 
 ميـر  و مـرگ 
 مـورد  گزارش

 در پرسـتاري 
 فـوق  پزشك"

 تيمـي  دركـار 
 مضـامين  با 

 تعـويض  ،بت
 ،بيمـار  بالين 

 ،پرسـتار  ويق 

اشتند وجود آماري
اشـ افـزايش  باعث 
استاد بهتر ارتباط 
سـخنران آمـوزش  ش

رض و يادگيري يش
مامـ دانشـجويان  ي 

____________

جرات نوزادي هيج ن
پزشك تيمي كار 

تخ فوق ،نوزاد مير 
  د

سياســت راســتاي
تكليف يك نوزادان

اس بـه  حصـول  راي 
دسـت در را نوزادان

نــو تخصصــي ــوق
ط به نوزادان هاي 

جه در پزشـكي  يم 
ارتبـاط .نماينـد  ه 

ريـزي برنامـه  حوي
بيم از مراقبـت  و ت 

پزشــكان بــين اط
مورد گزارش طالعه

تـيم  با نوزادان ص
م كـاهش  به منجر

گ :كار روش .باشد 
پ تـيم  بـا  كودكـان 

"مطالعه اين اصلي

د نـو  بدعت " ،" ن
بود نوزدادن مير و

مراقب استاندارد ين
بر پزشك حضور 
تشـو و حمايـت  ر،

آ معنادار اختالف 
تلفيقي آموزشي 

و ن%) 96( ضايت
روش: گيري نتيجه
افزاي و دروني گيزه
بـاليني دروس س

___________

  تدريس ي

نوزادان تخصص ق
يك از مورد زارش

   ،سفلي قزل 

و مرگ :كليدي ت
مورد گزارش ،تاري
ر در :هــدف و نــه

ومير مرگ ميزان
بـر درمان و داشت
ن ومير مرگ اهش

فــ رشــته آمــوزش
بيماري درزمينه ه
تـي يك از جزئي ن

بهينـه استفاده معه
نح به بايد پزشكي 

سـالمت شـامل  كه
ارتبــا ميــان ايــن ر
مط اين از هدف. رد

خصصت فوق زشك
م كه گنبد مارستان

مي است شده ش
ك تخصـص  فوق ك

ا مضمون :ها يافته
پرستاران دنكر ص
و مرگ كاهش "و 
تدوي ،پرستار به ن

،خواستن سئوليت
بيمار حال شدن م

سخنراني گروه به
روش دانشجويان،

رض و%) 43( انگيزه
ن. شود مي%) 96(

case انگ تقويت با
يستدر در تواند مي
 . شود

___________
__ 
  1490: كد

هاي روش: حيطه
فوق ورود با: عنوان
گز :ندارد را بخش
  نوزادان بخش

هرهز: نويسندگان
كلمات: ها كليدواژه
پرست تيم ،نوزادان
زمين: مقالــه مــتن

م كاهش بهداشت،
بهد كادر ي وهمه
كا بايد المللي بين

آ از هــدف. دهنــد
كه است پزشكاني
عنوان به همچنين

جام سالمت ارتقاء
گروه در اي حرفه
ك طب اصلي هدف

در و كنــد تــأمين
دار خاص اهميتي

پز يك مراقبتي ي
بيم نوزادان بخش

بخش ان در نوزادان
پزشك يك معرفي

ي گنبد بيمارستان
ومتخصص تخصص
"پرستار و پزشك

داد آموزش فرعي
مس ،مراقبت اختيار

وخيم از پيشگيري

 پزشكي

p=0/00 (
 انتخـاب  

 معني ري
 اينكـه  ـه
 ديگـر  ـل
 بر افراد ه

 مسير مه
 بـراي  ـي
 انتخـاب  ح
 انتخاب ر

_____

 با مراه

 ان

 بـراي  ني
 اهميت يز

 آموزشـي 
 بـا  طالعه
 بـا  مـراه

 ميـزان  ي
 از نفـر  45
 دو بـه  س
 ميـزان  ر

 سـنجش
 يـك  صله
 بـراي . ـد

 بـا  سـاخته
 افـزار  نـرم
: جنتــاي. ت

 بـه  نراني
 همـراه  ي
ــرات ن  نم

c  نسـبت 

پ علوم آموزش ري

02( رشـته  تخـاب

بـر  مـوثر  گانه سه
آمار رابطه بررسي
بـ توجـه  بـا : گيري

عوامـ نسـبت  بـه  ه
كه دارد وجود راني
ادام در و نكرده اب

آموزشـ كالسـهاي 
صـحيح نحوه مينه

منظور به انشگاهي
. شود مي توصيه

___________

هم سخنراني و راني
  مامايي جويان

دانشجويا سخنراني،

بالين دروس موزش
ني رشته اين ريس
هـاي  شـيوه  گيري
مط اين. بخشند تقا
هم سـخنراني  و ني

بررسـي نـين همچ
5 تجربي، نيمه عه
تـدريس و كـرده  ب

بـر case بـا  مـراه
س جهـت . شد نجام

فاص به. شد گرفته ن
شـ برگـزار  آزمـون
سـ محقق رسشنامه

نـ بـا  هـا  داده حليل
t-te گرفــت انجــام
سـخن گـروه  در ن
سـخنراني درگروه و

ــود 4/15 ــين. ب ب
ase با همراه راني

كشور همايش همين

انت بر موثر فردي ل
س عوامل بين. بود ر
مورد متغيرهاي ر

p>0/05 .(گ نتيجه
مطالعـه ايـن  در ي 
نگر اين حدودي تا
انتخا را رشته اين 

كبرگـزاري  لذا وند؛
زم در دبيرستان خر
دا هاي رشته با ها
آنها، عاليق با مراه

____________

  ريس

سخنر آموزش يها
دانشج رضايت و ري
   ،دهكردي سي

سخ ،case با همراه 
  ايت

آم اهميت به توجه
تد هاي روش يي،
كـارگي بـه  با تا شند

ارت را دانشجويان ر
سـخنران روش دو 

دانشـجويان  گيري 
مطالع اين در: ها ش
انتخـاب را عرصـه  

هم سـخنراني  و ني 
ان مامايي نشجويان

آزمون پيش كي ن
آ پـس  آموزشي، ه
پر از تجربي گروه 
تح و تجزيه. شد ه

est آمــاري آزمــون

آزمـون پس و زمون
و 38/17±36/2و 

case 409±37/2 و
سخنر گروه در ون

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

عوامل و تحصيل ن
دار معني آماري طه
ساير و پرستاري ه
5( نشد مشاهده ي

محيطـي عوامـل  ش
ت باشد مي تر سته
شخصي عاليق س

شو مواجه شكالتي
آخر سال آموزان ش
آنه نمودن آگاه و ه
هم و درست اي ه

___________

1481  

تدر هاي روش: طه
ه روش مقايسه: ن
c يادگير ميزان بر

رئيسي زيبا: سندگان
سخنراني: ها دواژه
رضا يادگيري، يي،

ت با: مقدمه: مقاله ن
ماماي رشته جويانش

تالش در مدرسين. 
مؤثر يادگيري سب،
تأثير بررسي هدف

c يـادگي ميـزان  بر
روش. شد انجام يت

در مامايي شجويان
سـخنران آموزش ه

دانش رضايت و گيري
دانشجويان از العات
جلسه پايان از پس
رضايت ميزان سي
استفاد ليكرت س

sp آ از اســتفاده بــا
آز پيش نمره گين
16/11±46/2 ب

e 66/2±46/10

آزمو پس و آزمون ش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

زمان
رابطه
رشته
داري
نقش
برجس
اساس

مش با
نشدا

رشته
رشته
___

__
:كد

حيط
عنوا
ase

نويس
كليد
ماماي
متن
دانش
دارد
مناس
ه دو

ase

رضاي
دانش
شيو
يادگ
اطال
پ ماه

بررس
مقيا
pss

ميانگ
ترتيب

ــا ب
پيش
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. دارد فعـال  ش
 دارد تاكيد ن

Immed (و " 
Sc (روش اند 
 امكـان  و ـده 
 و كارگاهها ر
. داديـم  قـرار  

 و هـاي  رگـاه 
 باليني هاي ت

 و كـارآموز  ن 
 نشـان  نتايج ه

 كمرنــگ رضــو
 كارگاههاي ر
. رسـيد  مي ن

 ايـن  در ـري 
 گـروه . مايـد 

 4 كـه  شـد  ر 
 كارگاههـاي  

. يابـد  تصـاص 
 از كالســها و 

 آن نمـره  كـه 
 مهـارت  و ـي 
 در جديـد  ن 

 و قـوانين  ضـع 
 از قبـل  بـا  ـا 
 نهـايي  رهنم 

 :هـا  يافته. يد
 و قبل جويان

ــان ي ه  كودك
 كـوچكترين  

 و خـورد مـي 

________

 جواهري، شته

نقش گيرنده ياد: ب
آن روي اسكينر چه

diacy of Rein

hedules of rein

شـ ارائـه  هكارهـاي 
د مشاركت ميزان 

توجـه  مـورد  را ي 
كار كودكـان  ليني 

مهارت و صبحگاهي
دانشـجويا بـاليني 

شده انجام ها رسي
حض بــا پيــاپي ـور 
در فاصله علت به ن
ميزان حداقل به ن

تغييـ توانست نمي
نم ايجـاد  شـجويان 

مقـرر گـروه  جلسه
در حضـور  بـه ) ن

اختص شـايع  باحـث 
كارگــاهي مــوزش

ك گردد برگزار وني
عملـ توانـايي  نـوان 

قـوانين و تغييـرات  
وض از بعـد .گرديـد 
هـ دوره در ـجويان 
آن بر عالوه. گرفت

گردي بررسي نيز ن
دانشج غياب و ضور

ــوك الگ ز دوره ب
بـا ) الـف . گرديـد  

م محـك  موضـوع  
  .گرديد مي خود

____________

  يادگيري ل

فرش طهران، حمري
 انصاري كبري 

)small steps (ب
آنچ. است فوري رد،
forcement( " ت

nforcement( "ت

راه عملـي  ررسـي 
و غياب و حضور ي
صـبحگاهي شـايع  

بـال دوره بـه  روزان
ص شايع مباحث ن

ب و تئـوري  رتهـاي 
برر از بعد. گرديد 
بطـ كارگــاه نوبــت 
همچنين. شد مي 

كارورزان حضور دوم
ن نيز تنهايي به اب

دانش توجـه  ميـزان  
ج در مشكل اين ل

كودكان بخش عملي
مب كالسـهاي  و ني 
آم هــاي دوره ــان

آزمو روز همان در 
log book،  عن بـا

.گردد جمع نمره 
گ يادآوري شجويان

دانشـ حضـور  يزان
گ قرار بررسي ورد

آنان فعال مشاركت 
حض فرم از نيز طالعه
ــه ،انون از اي نمون

استفاده اساتيد ت
آن در نشجودا عي
خ هاي كاستي و م

___________

  تدريس ي

مدل در فراگير و ه
احم هدي ،  آبديني

پور، عابديني كرم

.(گيرد مي صورت
بازخور دريافت: ج
تقويــت فوريــت "

تقويت هاي برنامه
بر منظـور  به: اجرا

درراستاي مداخله
مباحث كالسهاي

ارك آمادگي جهت
عنوان با كالسهايي

مهار ارتقاي جهت
مي برگزار كارورز

چنــدين كـه  داد
دنبال دانشجويان

د روز در روزه، دو
غيا و حضور حتي
يا كمرنگ حضور

حل جهت كودكان
عم نمره ده از نمره

بـالين هاي مهارت
ــين ــ در همچن پاي

شده ارائه مباحث
k در درج بر عالوه

4ميزان به باليني
دانش حضور ابتداي
مي جديد، مقررات
مو قوانين تغييرات

ميزان بعلت آنان
مط اين ارزيابي در

ــد ــا وضــع از بع ق
نظرات از همچنين
واقع دانش آموزش
كم متوجه دانشجو

___________
__ 
  1506: كد

هاي روش: حيطه
فراده توالي: عنوان

زهرا : نويسندگان
اك، ويموس صديقه

 پزشكي

 رسـتاران
 ايـن  ـدن

 رسـاندن 
 و نگيزش

 و مرگ ش
 ايـن  بـر  ن

_____

 ب
 ورود و

 ي

 -رآموزان

 پزشـكي 
 فعـال  ت
 غيـر  ضـور
 ايشـان  ي
 ي دوره 
 تئـوري  ي
 خاصـه . د
 قضاوت ظ

 به يشان
 حضـور  ر

 مـوثر  ت
 تغييرات
 غييراتـي
 و ساخته
 بـه  روري

 حضور بط
 حضـور  ض

 يـادگيري
 مهـم  ـدتا

program 
 كوچـك 

پ علوم آموزش ري

پر نفس به اعتماد 
شـد پياده با داد ن

ر بـاور  بـه  بـر  الوه
انگ روحيه ،نوزاد ي

گزارش هيج تيجه
پرسـتاران.اسـت  ه

  .دهند مي جام

___________

مطلوب اجتماعي و
بدو هاي كالس در

فوالدي مهناز  ،زي
   جبي

كار- رفتارمطلوب 

آمـوزش  در ها غه
مشـاركت و تئـوري 

حضـ يـا  كالسـها  ز
يـادگيري بـه  هم ،

يابتـدا  در جويان
كالسهاي در تري 
يابـد مـي  كاهش ت

لحاظ به رشدي ل
پابندي براحتي و

در كـه  شـدن  ـگ
مثبـت تقويت نبود

كردن لحاظ با. شد
تغ انجام كالس در
خارج انعطاف ابل

ضـر سـازد  همراه 
ضوابط در تغييراتي

تحـريض بـه  منجـر
يـ نظريـه  از مهـم  

عمـد كينراسـ  ريـه
mmed instructi

كهـاي  گـام  بـا  ت

كشور همايش همين

افزايش ،بيمار دي
نشا مطالعه اين يج
عـال ،پرستاري و ك

بهبودي در انها شدن
نت در و نمود زنده 
نشده ديده كنون ا
انجا كار متخصص 

____________

  ريس

و تحصيلي تارهاي
د اسكينر نظريه از 

  رآموزي

رادگودرز دگودرزي
ر نصيبه  ،پاداش ال

دهي شكل - كينر

دغدغ جمله از :دف
كالسهاي در ويان

از ايشـان  غيبـت . 
شده اساتيد نجش

دانشـج رسـد  مـي  
بيش حضور و كت

مشاركت و حضور 
مراحل و سني حاظ
و برند مي بسر صي
كمرنـ احتمالي لل
همانا كه است يل

باش مي كالس در 
حضور قواعد به ن
قا غير حالت از را 
تري بيش منفعت 
اعمال با ا شديم ن

من كـه  نماييم يجاد
اين در. گردد رس

نظر درون از. شـود 
on آمـوزش  امـر  

پيشـرفت: الـف . ست

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

بهبود به بودن وار د
نتايج :گيري نتيجه

پزشك تيمي كار ي
ش سهيم در ران تا
انها در را كار به قه

تا بخش ان در دي
يك همانند كه ند

___________

1501  

تدر هاي روش: طه
رفت دهي شكل: ن

استفاده با شجويان
كار و كارورزي وره

راد محمد: سندگان
ليال  ،زائري حسين ،

اسك نظريه: ها دواژه
  ورزان

وهد زمينه: مقاله ن
دانشجو حضور غه
است كالس در ن

رن موجب هم شان
بنظـر . زنـد  مي ه

مشارك پزشكي زش
اين بتدريج اما ته
لح به دانشجويان ه

خاص مرحله در القي
عل .كند مي كم ين
دخي دانشجويان ي

ايشان حضور فتار
دانشجويان نگاه وع
آنها كه ضوابط ين
با را كالس در رو

برآن لذا. رسد مي
اي تئوري كالسهاي

در كالسهاي در ن
ش جستيم بهره ينر
در راهبردهـايي  ن

اس) اي برنامه وزش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

اميد
.بود

الگوي
پرست
عالقه
نوزاد
باورن

___
__
:كد

حيط
عنوا
دانش
د به

نويس
،نژاد
كليد
كارو
متن
دغد
ايشا

فعالش
لطمه
آموز
داشت
اينكه
اخال
قواني

بعدي
رف بر
نو در
اي در

حضو
نظر
ك در

ايشا
اسكي
ترين

آمو(
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 ريوي، لبي

 انتخـاب  و ب 
 برگــزاري ايـ

 تعيين" حاضر
 يـادگيري  بـر  

 "پرسـتاري  ن 
 1392 سال ر

 تـرم  رستاري
 ها نمونه. ودند

 آمـوزش  و ي
) نفـر  35(ملي

 قلبـي  يحيـا 
 نـرم  توسط م
 بطـور  گـروه  
 پس گروه دو 

 اوليـه  هـاي  ت 
 ليست چك 
. آمـد  عمـل  ه 
 از اسـتفاده  ـا 

 يافته. شد يل
 ميـزان  ) به1
 )بـــود±57/12

 معنـاداري  ي 
)056/0=P(، 
P (ــاژ و  ماســ

 حاضـر  وهش 
 اي رسـانه  نـد 

 روش از ـيش 
 حركتـي  واني
 و عينـي  ـاي 

 احيـا  عمليات

________

 و اصول س
 شگاههاي

قل احيا اي، رسانه 

مجـرب مدرسـين  ، 
هــ چــالش از كــي

ح مطالعه از هدف 
اي رسـانه  چنـد  ي 

دانشـجويان در وي
در كه است تجربي

پر دانشجوي 70 ل
بو كرج واحد سالمي

سخنراني گروه دو ه
عم آموزش و اي ه
اح عمليـات  پايـه  ل 

دوم گروه در و راني
دو هـر  عملي ش
هر از. شد انجام ن

مهـارت پرسشـنامه 
اساس بر عملي ون

بـه عينـي  ختارمند 
SPS بـ 18ويرايش

تحلي يو ويتني من 
20/6±02/2(خله

±60/2( كنتـــرل 

آمـاري تفاوت لكرد،
بيمـار ارزيابي دي

ــنفس P=13/0( ــ

پـژو نتايج: گيري ه
چن افـزار  نـرم  ورت 

بـ پرسـتاري  جويان
رو عملكرد بهبود ر

هـ روش از سـتفاده 
ع حركتي وانير ي

____________

درس يادگيري زان
دانش پرستاري يان

چند افزار نرم ش،
  پرستاري ويان

امكانـات كمبـود :ف
يك هميشــه ناســب

.ميباشد ريوي بي
آموزشـي افـزار  رم
ريو-قلبي احياي ت
ت نيمه مطالعه يك 

شامل مطالعه دمور
اسال آزاد دانشگاه از 
به بلوكه تصادفي ش

رسانه چند آموزش
اصـول تئوري وزش

سخنر صورت به ل
آموز. شد انجام ي
مانكن برروي كار ه
پ توسـط  تئوري ن
آزمو هفته دو از س

سـاخ بـاليني  ـيابي 
SS آماري افزار رم

اسكوئر كاي تقل،
مدا گروه در دانش

گـــروه از بـــاالتر
عمل حيطه بررسي
عملكرد هاي حيطه

ــوايي تـ دادن و ــ
نتيجه. نيامد دست

صـو بـه  محتـوي  
دانشج دانش زايش

در اما شود، سازي 
اس لـذا . باشـد  نمي
مهارتهاي تقويت ي
 . گردد مي ه

___________

  تدريس ي

ميز با تفكر هاي ك
دانشجو بين در ي

آموزش : ها كليدواژه
دانشجو سخنراني،

اهداف: مقاله متن
من آمــوزش روش
قلب احيا هاي دوره
نر از استفاده تاثير
عمليات پايه اصول
اين:ها روش. بود

م جامعه.شد انجام
شش و پنج هاي

روش از استفاده با
آ و) نفر 35(عملي
آمو. شدند تقسيم
اول گروه در ريوي
اي رسانه چند افزار

جلسه 2 با يكسان
آزمون هفته يك از

پس و حيات حفظ
ارزشـي و استاندارد
نر توسط اطالعات
مست تي آزمونهاي

د نمره ميانگين:ها
تـــوجهي بـــلقا
)001/0<P .(ب در

ح در گروه دو بين
ــازكردن هـ راه بــ

بد) P=36/0(قلبي
ارائه كه داد نشان
افز سبب تواند مي

شبيه و سخنراني
ن موثر دانشجويان

برا باليني آموزش
توصيه ريوي قلبي

___________
__ 
  1532: كد

هاي روش: حيطه
سبك رابطه: عنوان

پرستاري مهارتهاي

 پزشكي

 نيكهـاي
 بـه  توجه

 اهميـت  
 مانـدگار،
 آمـوزش 
 و آگاهي

 مرحله در
 دو وسـط

 احيـا  نـه
 آخـر  ـال
 در را ري

 4 شـامل
 آمـوزش 

 سال يان
 بررســي ت

 شـجويان
 ردتجزيـه
 اطالعات

 باشـد  ـي
 بـه  وزش
 و زمـون

 عنــاداري
 سـوم  ـال
 گـروه  در

 مداخلـه 
 مهـارت 

 مـي  هده
 آمــوزش 

 يـوده  وثر

_____

 ر
 جويان

پ علوم آموزش ري

  يا

تكن آمـوزش  جهـت
تو با.است گرفته رار
و ريـوي  قلبي حيا

م و عميـق  دگيري
نـوين  روش تـاثير

سطح ارتقاء بر ي
د. شد انجام قم ي

تو آخـر  سـال  يان
زمين در كار سابقه

سـ دانشـجويان  از
پرسـتار سـوم  سـال

ش آموزشي جلسات
شـروع  از قبـل . د
دانشجوي مهارت و 
ليسـت چــك و مه

دانش دانـش  و ـارت
مور سپس و شد ه

پرسشنامه شامل
مـي پيشـرفته  و ايه
آمـو از قبل سوم ل
آ گـروه  دو داد ان

مع اخــتالف وزش
سـ دانشـجويان  ت
د نـوين  روش بـه  
از قبـل  آزمون وه
نمـرات  بـين . شد
شاهم معناداري ف

از بعــد نشــجويان
مـو بسـيار  دگيري

___________

بر وسخنراني يكي
دانشج در ريوي ي

كشور همايش همين

احي ،يادگيري ،گير
ج مناسب روش ي

قر تاكيد مورد خير
اح از آگاهي به ري

ياد جهت آموزشي 
تـ بررسـي  تعيـين  

پرستاري انشجويان
مامايي پرستاري ده
دانشجوي به ريوي ي

 داراي و ويژه ري
نفـر  15 سـپس  
س دانشـجوي  35 
ج. داشتند عهده به

بـود هفتـه  4 طول
آگاهي انشجويان،

پرسشـنام توســط 
مهـا نيـز  آموزش ز

سنجيده ليست ك
استفاده وردم بزار

پا احياي مهارتهاي
سال دانشجويان ت

نشا كنترل و زمون
آمــو از بعــد اهي
مهارت مقايسه و ن

ريـوي قلبي احياء
گرو مهارت يانگين

باش مي 85/170 له
اختالف آموزش از د

دانش مهــارت و اهي
يـاد ارتقـاء  در وش

____________

  نيك

الكتروني آموزش ش
قلبي احياي مليات

   حرابي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

فراگ ،فراده: ها دواژه
كارگيري به: مقاله ن

اخ هاي دهه در ني
پرستار دانشجويان

موثر روش از فاده
هدف با حاضر ند
د به ريوي قلبي ء

دانشكد در آنان رت
قلبي احيا آموزش
پرستا ارشد شناس

.شد انجام ورژانس
بـه  آموزش ئوليت
ب نفري 2-3 ههاي

ط در ساعته نيم سه
د به ريوي قلبي ء
CPR مـورد  در ر

از پس هفته 2. يد
چك و پرسشنامه ط

اب. گرفت قرار حليل
م ليست چك و ي

مهارت و آگاهي سه
آز گروه در نوين ش

آگــا نظــر از اهد
تعيين). P>05/0(د
ا آموزش از بعد و 

مي كه داد نشان ون
مداخل از بعد و 60
بعد و قبل آزمون ه
آگــا). P>05/0(ود

رو اين و يافته يش
 . ت

___________

1514  

الكترون آموزش: طه
روش دو مقايسه: ن

عم پايه ولاص گيري
  تاري

مح حميرا: سندگان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كليد
متن

باليني
نياز
استف
فرآين
احيا
مهار
اول

كارش
او در

مسئ
گروه
جلس
احيا
آخـر
گردي

توسط
تح و

فردي
مقايس
روش
شــا
دارند
قبل
آزمو
77/

گروه
شــو

افزايش
است
___

__
:كد

حيط
عنوا
يادگ
پرست
نويس



  
 

 

 237 از 187

 انجـام  گرگـان 
 تجربي شبه 

 آزمـون  پـس 
 گروه نفر 20

 يـادگيري  و  
 و مطالعـه  ي 
 و مطالعــه اي
 معـدل  از لي 
SP  بـا  و شـد 
 درصـد  65: ـا 
 دانشـجويان  ي 

 و مطالعه هاي
 40 نمـره  كثر 
 اضطراب ترل

 و 27 طالعـه 
 دانشـجويان  ي 

. نداشـت  جـود 
 نگـرش  و عـه 

ــاهي ــزان  آگ
ــود دار ي  وج

________

 self( شـونده 

ــراي رآموزي  ب
 و ميلـر  شـي 

 شـيوه  رتقـاء 
 سال از بالين 

 ليال  ،يوسفي

  ارآموزي

 آمـوزش  كـه  
 مهـارت،  لـي، 

 بـراي  اسـت  
 آموزشـي  آمد

 معلـو  هـاي ه 

گ بويه آل مامايي 
روش به و اي خله

پ و آزمـون  پيش ي
و آزمايش گروه ر

مطالعـه هبردهـاي 
هبردهـايرا شـنامه 
راهبردهــا بــا ويان

تحصـيل عملكـرد  ن
PSS21 افزار نرم 

هـا يافتـه . شـد  ـل 
سـني ميـانگين . د 

راهبرده نمرات هم
حـداك كـه  مـذكور 
كنت ،25 وقت ترل

مط راهنمـاي  ،31 ت 
يـادگيري و طالعـه 

وج دار معنـي  الف 
مطالع راهبردهـاي 

ــدين، ت ــا وال ميـ ب
ــاط ــه ــي ارتب معن

____________

ش هـدايت  خـود  ي 
ــان حــان ــار پاي ك

بيهوش مرجع كتاب 
ار جهـت  در نـدي 
در عملي و علمي

ي زهرا  ،جعفري ب

كا  ،راهبر-خود ري
هـاي حرفـه  جزء 
عمل هـاي فعاليت و
موظـف  دانشـگاه  
كارآ و نوين هايوه
گـروه آموزشـي  ي

و پرستاري شكده
مداخ پژوهش اين: 
اجراي و گواه و ش
نفر 20 شامل ها ه

راه آزمـايش،  ـروه 
پرسش از استفاده با 
دانشــجو آشــنايي 
تعيين جهت. شد ه
وارد ها داده. شد ه
تحليـ توصـيفي  ي
بودنـد پسر بقيه و 
پنجاه صدك. بود ل

م حيطه نه در يان
كنت ،27 انگيزش ،3

اطالعـات ـردازش 
مط راهبردهـاي . ود
اخـتال تحصـيلي  ف 

ر مقيـاس  در هتري
تحصــيالت و شــغل

ــاي مطالعـ هبرده
 

___________

  دانشجو

يـادگيري مـديريت 
امتح مســتمر زاري
از هوشبري ناسي

فرآين آن؛ از گرفتـه 
هاي توانمندي ش
 

يعقو سيد  ،بخشا ه

يادگير  ،آموزشي ي
پزشكي علوم هاي

و تئوريك علوم از 
.گيردمي بر در را 

شيو از توانا ختگان
ريزيبرنامه و ديريت

دانش در دانشجويان
بررسي شرو. شد
آزمايش گروه دو در

نمونه. گرفت انجام
گـ بـه . بودند گواه

.شد داده آموزش
ميــزان يــادگيري
سنجيده يادگيري

استفاده ترم پايان
آمارهاي و t آزمون

دختر دانشجويان
سال 8/20 6/1±

دانشجوي يادگيري
32 نگرش داشت،

پـ ،28 تمركز ،30
بو 25 خودآزمايي

مختلـف هـاي  ترم
به نمرات دختران
ــتند ــين. داش ش ب

ــجويان را از دانش
).p=05/0(داشت

___________
__ 
  1544: كد

د ارزشيابي: حيطه
م اجـراي : عنـوان 
direct (ــا ــز ب برگ

كارشن دانشجويان
برگ كليـدي  نكات

افزايش و ارزشيابي
 كنون تا 1389

فوزيه: نويسندگان
   پاداش

ارزيابي: ها كليدواژه
هرشته: مقاله متن
اييمجموعه ها آن

تجربه و خالقيت
آموخ دانش تربيت

مد. نمايد استفاده

 پزشكي

 علي ،ري

 ي

 هـاي  ك
 باشـد  ـي

 ي رشـته
 كـه  شـد
 شامل فر

 از سـتفاده
ـ  دند  زاراب

 و ترنبرگ
 پرسـتاري

% 81 و% 7
 از ســتفاده

 گذرانه ن
 پرستاري

 مثبتـي  ي
) r=20(د

 يـادگيري

_____

 ده
 و ي

 آل تاري

 بـا  گيري،
 مـي  بـود

 مـداخالت
 هبردهاي
 تحصـيلي

 حيطـه  ز
 ـادگيري

پ علوم آموزش ري

غفار رضا ،آذر تحي

مهارتهاي و اصول

سـبك ي رابطـه  سي
مـ پرسـتاري  هـاي

ر اول سال شجويان
باش مـي  اردبيل تان

نف 120تعداد گيري
اسـ بـا  پسـر  ـجوي

شـد انتخاب اي له
تفكراسـت هاي بك
پر مهارتهـاي  و ول
76 ترتيب به ذكور
اس بــا هــا داده ــل
قانون تفكر كسب ه

مهارتهاي و صول
همبسـتگي نيز يي
دارد پرسـتاري  اي

يـ ميـزان  بـا  منفي
)r=-18 .( 

___________

دانشكد انشجويان
فردي هاي ويژگي 

پرست دانشكده ري،

يـادگ و مطالعـه  ي
بهبـ را دانشـجويان

مـ بـراي  اساسـي  ي
راه تعيين هدف با

تح و فـردي  خصـات
ا يـك  هر در ويان
يـ و مطالعـه  هـاي

كشور همايش همين

  ردبيل

فت اسكندر  ،حمدي

يادگيري، تفكر، ي

بررس حاضر ژوهش
مهارته و اصـول  ي 

دانشج تمامي را ش
است پزشكي علوم ي

گ نمونه براي. ودند
دانشـج نفر 60 و تر

مرحله چند اي شه
سبك پرسشنامه مل

اصـو درس سـاخته 
مذ هاي رسشنامه

تحليــ و پــژوهش 
كه داد نشان نتايج 
اص درس يادگيري ا
قضاي تفكر سبك ن
مهارتها و اصول س
م ي رابطه داراي ز
(است پرستاري ي

____________

  ريس

د يادگيري و طالعه
با آن ارتباط و گان

    ري

يادگير و مطالعه ي
  حصيلي

راهبردهـاي: هـداف 
د تحصـيلي  ملكـرد 

گـامي راهبردهـا،  
ژوهشپ اين. اشد

مشخ بـا  آن رتباط
دانشجو نمره ميانه
راهبرده شده نجار

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ار استان پزشكي م
مح مرضيه: سندگان

    زاده عبداله ر

هاي سبك: ها دواژه
  تاري

پژ از هدف: مقاله ن
يـادگيري ميزان ربا
هشپژو آماري ي عه

دانشگاههاي تاري
بو نفر 280 آنها د

دخت دانشجوي نفر
خو گيري نمونه ش

شام اطالعات آوري
س پژوهشگر شنامه

پر پايايي ضريب كه
اجــراي از پــس. د

گام به گام سيون
با همبستگي ترين

 )r=26 (همچنين
درس يادگيري يزان
نيز اجرايي تفكر ك
ايمهارته و اصول س

___________

1540  

تدر هاي روش: طه
مط راهبردهاي: ن

گرگ بويه آل تاري
  تحصيلي بق

نور مليحه: سندگان
هبردهايرا :ها دواژه

تح سوابق گرگان، 
اه و سابقه: مقاله ن

عم يـادگيري،  هيل
ايـن  شـناخت . شد

با مي مناسب زشي
ار و يادگيري و لعه

م مقايسه و شجويان
هن منحني با فوق ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

علوم
سنوي

اكبر
كليد
پرست
متن
تفكر
جامع
پرست
تعدا
ن 60

روش
گردآ
پرسش
بودك
بــود
رگرس
بيشت
دارد

مي با
سبك
درس
___

__
:كد

حيط
عنوا
پرست
سواب
نويس
كليد
بويه
متن
تسهي
بخش
آموز
مطال
دانش
هاي
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 ايـن  ـارگيري 
 و دانسـتند  ر 
 بـراي  ميلـر  ع 

 و بودنـد  فـق 
 مهارتهـاي  ب 
 در هوشـبري  
 از پـس  امـا  د 

 انگينميـ  رات
 تكـراري  هاي
 نمره به سبت

________

ــوي ت  در معن
 كارپوشه در ف

  ش

 بـه  آموزشـي 
 بـراي  دگاهي

 بيمـاران  ـوي 
 بـراي  زامـاتي 

 بـاز  رسـتاري 
 دانشـجويان  ز
 در معنويت ش
 ايـن  :كـار  ش

 در آموزشـي  
 طـولي  زشـي 

 فراينـد  ايـن  
 در و شـده  ده
 با اشنايي اي
 بـه  ورود به ي
 اخـالق  بيان 

 تـرم  در جويان 
 نـاظر  اسـتاد  

 و تلفـن  ،يـل 
. نماينـد  مـي 

8

بكـ و post test ن 
مـؤثر شان علمي ت

مرجـع كتـاب  عـه 
مواف بـالين  در فس

كسـب بـراي  ـوري 
پيوسـته  شناسـي 

داشـتند كمتري ت
تغيير ها كارآموزي

ه اندازه با واريانس 
نس را بررسي مورد 
  اد.د 

____________

ــرورش  مراقبــت پ
تكليف گنجاندن ق

آموزش ،پرستاري ،و
آ هـاي  برنامـه  ثـر 

ديد كه است شده 
معنـ نيازهاي رفع 

الز پرسـتاري  وزش 
پر دانشجويان به ي

از اندكي تعداد هد
آموزش در و هستند

روش .است شده ش
دوره 5 در معنوي

آموز مطالعـه  يـك 
اجراي براي جويان
داد انهـا  بـه  نسخه
برا .باشد مي وجود
اشنايي كارگاه يك

بر عالوه انجا در و 
دانشـج از معنوي 
بـا  دوره طول در 

ايمي طريـق  از رنـد 
م مراجعه معنوي ت

آزمـون برگـزاري % 
اطالعات افزايش ر
مطالع ضـرورت  بـا  
نف به اعتماد و يمل

تئـ مطالب دگيري
كارش دانشجويان. د

نمرات ميانگين ون
ك طول در شده ين

آناليز. يافت يشي
هاي زمان نمرات 

نشان معنادار العه
___________

  درسي ي

ــدفر آموزشــي اين
طريق از پرستاري 

    جويباري

دانشجو ،معنوي ت
اكث در :هـدف  و ـه 
توجه نگر كلي ري
و بررسي جهت ن

آمـو در اسـت  الزم
پرستاري در عنويت
ده مي نشان العات
ه آشنا معنوي بت
گزارش متون در خالء

م مراقبت به سيدن
ي شود مي اجرا ري
دانشج فعاليت حوه

ن يك شد گنجانده
مو پوشه كار شكده

ي آموزي كار اول ه
است شده ذاشته

مراقبت نمونه از ي
دانشجويان. شود 

گذار مـي  ميان در
مراقبت ارائه و شتن

% 88/72 بررسـي 
د را ارزيابي روش

دانشجويان%  98
عم مهارت افزايش

يا لزوم با%  6/77
بودند موافق عملي
آزمو گزاري بر بدو

تعيي برنامه اجراي
افزا روندي نمرات

ميانگين تغييرات
مطا اجراي ابتداي

___________
__ 
  1553: كد

ريزي برنامه: حيطه
ــوان ــوان: عن ف :عن

عرصه دانشجويان
  دانشجويان

ج ليال: نويسندگان
مراقبت :ها كليدواژه

زمينـ: مقالـه  متن
پرستار چهارچوب

دانشجويان آموزش
ال لذا .كنند فراهم
مع آموزش جايگاه
مطا كه چرا. نمود

مراقب و معنويت با
خ وجود پرستاري

رس براي كه فرايند
پرستار هشت ترم

نح است نگر آينده
گ انها پوشه كار در

دانش EDO سايت
هفته در روش اين

گذ انها براي عرصه
بخشي و اي حرفه

مي بازگو گذاشته
 را محوله تكاليف
نوش براي حضوري

 پزشكي

 حركتي -
 از خـوردار
 بـه  سـته
 در ربيات
 و مطالب

 سـوي  از
 قــرار ريت
 هـر  شـجو
 بـا  سـت

 ــارآموزي
 مرجـع  ب

 در ملـي
. بخشـد ي
 ادغـام  و

 كارآموزي
 فرآيندي
 پزشـكي 

 اين: جرا
 بـه  ـاغل

 دانشـگاه 
 تعيـين  ي

 تشـكيل 
 رويكـرد  

 تكـويني 
 پايـان  و
 كتـاب  از
 مفـاد  و ا
 "عنوان ت
 و شـده  ن

 بـر  هـايي
 مشـخص

 و مرتـب 
 همتايان،

 وسـيله  ن
 در نهايت
post  (و 
 در: تـايج
 مـورد  اي

پ علوم آموزش ري

- ذهني هايهارت
برخـ و راهبر خود 

وابس شـدت  بـه  مر
تجر و آرا تبادل. ت

م بهتر درك و كرد
مـداوم  صـورت  ه
مــدير و هــدايت ،

دانش كـه  گـردد ـي
ا بـديهي . باشـد ي

كــ هــر پايــان يلي
كتـاب مختلـف  ل

عم امتحان و پاسخ
مـي تحقق را اليني

ليعم مهارت و ي
كا محيط و شرايط

تدوين و تدارك ر
علوم دانشگاه ري
ا روش. گرديد مال
شـ هوشـبري  ويان
پيراپزشـكي  شكده
بـراي جلسـاتي  ـدا
گـروه  توسط آن

و گرفـت  صورت ي
ارزيـابي  روش از 

دوره طول در حور
استفاده و بالين ر

هـا كارآموزي يابي
تحت اي كتابچه. د

تـدوين گروه وسط
هفصـل  سـر . ديـد
م كـارآموزي  نـوع 
بطـور  دوره طـول

ه ديگر و بيهوشي 
ايـن به. دهند قرار

ن در و شده هدايت
test( تسـت  سـت

نت. گرفتنـد  قـرار  
هـا سـال  و ها وره

كشور همايش همين

مه به را نظري ش
آموز، خود را ويان
ام اين. آورد بار وت
است نظارتي و ريت

عملك ارزيابي براي 
بـه دانشجويان كه 
ارزيــابي، مــورد ده
مـ كارآمد فضايي 
مـي خود ارتقاء و ش
تحصــي مســتمر ي

فصـو مجدد طالعه
و پرسش با همراه
با عملي كار با ري

تئوري دانش بردن 
ش از گيريبهره با ن
بر مبني مديريتي 
هوشبر گروه طرف 
اعم ها كارآموزي ه

دانشـجو تمـام  وي
دانش در كنون تا 1
ابتـ. گرديـد  اجـرا  
ارتقائ هاي حل ه

سنجي نياز نيز يان
استفاده و طراحي 
مح فراگير آموزش 

در كاربردي كليدي
ارزيا جزييات. رديد
گرديد قيد زيرآمو

تو "ميلر كتاب از ه
گرد تحويل شجويان

هر اساس بر ميلر 
ط در بودنـد  موظف
متخصصين و يني
وكنكاش بحث رد
ه و ارزيابي بالين ر

پس امتحـان  بـا  زي
سـنجش مـورد  ي 
دو كل در كننده ت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دانش بتواند بايد كي
دانشجو و نمايد يل
قضاو و استقالل ت
مدير هايروش رد

مشترك موقعيت
محيطي در گيري

دهنــد آمــوزش وه
ايجاد باعث گيرند،

آموزش دنبال به ظه
هــايزمــونآ ــزاري

مط به وادار شجويان
ه و شده ميلر وشي
تئور ادغام هدف ن،

باال منظور به راين
بالين محيط در دو

اييبرنامه شجويان،
از ارزشيابي و رتي
برنامه طي در ستان
رو بـر  شيآموز ند

1389 سال از صيل
گلستان پزشكي م

راه و آموزشي هاي
دانشجويا از سپس

ها، كارآموزي ابي
نقش و مربيان ط
ك نكات بر تأكيد با
گر اجرايي ميلر جع
كار دفترچه در ون
گرفته بر كليدي ت

دانش به ترم بتداي
مرجع كتاب از ته
م دانشجويان و يد
بالي مربيان با نگه

مور را آموزشي لب
در مستمراً شجويان

كارآموز دوره هر ن
بـاليني عملكرد ابي
شركت افراد از موع

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پزشك
تبدي

قدرت
كاربر
يك

قرارگ
گــرو
گ مي
لحظ
برگــ
دانش
بيهو
بالين
بنابر
اين
دانش
نظار
گلست
فرآين
تحص
علوم
نيازه
شد
ارزيا

توسط
ب آن

مرج
آزمو
نكات

اب در
گرفت
گردي
هماه
مطال
دانش
پايان
ارزيا
مجم
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 از بيمـار  زش
 آمـوزش  روزه

 مـدل  اسـاس 
 آمـوزش  ينـد 
. داد مي شش
 بيمـار  -سـتار 

 سـطح  بـر  اه 
 چهـار  سـوال 

 بـا  ارتبـاطي  
 قرار سنجش 
 آمـار  هـاي  ص 

 حاصـل  يفـي 
: ها يافته. شد

 كـل  در دهد 
 درصـد  24,3

 بررسـي  با ن
ــاطفي عي،  ،ع
 بـه  آموزش از

: گيـري  جـه 
 پرسـتار  باطي

 بـه  مـؤثرتر  ش 

________

 آموزشي
 اسالمي 

 آرزو ، مقدم د

 ديدگاه  ،شي

 بهتـرين  شـي 
 آينـده  اي فـه 
 رايطشـ . آورد
 طـي  كـه  ـود 

 پيـدا  توسعه 
 بـراي  كامـل  

آموز با مرتبط ستار
ر دو كارگـاه  يـك  
 بـر  كارگـاه . شـد  
فراي مرحلـه  چهار 
پوش را ارزشيابي و ا
پرس ارتباطي هاي ت

كارگـا تاثير به وط
س بيست بر مشتمل

هـاي  مهـارت  ـاي 
مورد فرضي ريوي

شـاخص از اول ش 
كي هاي داده نجش

ش استفاده محتوا ل
مي نشان آزمون س
32كارگـاه  از پـس  
پرستاران ارتباطي ي

ــكي، ــاع زش اجتم
ا پس ها آن كه شد

نتيج. انـد  كرده فاده
ارتبا هاي مهارت و
آمـوزش ارائه براي 

____________

آ محيط مورد در ي
D آزاد دانشگاه در

سروقد سمانه ،دات
  وي

آموزش محيط يابي

آموزش مثبـت  و ل
حرف زنـدگي  ـراي 

آ مي فراهم شان ي
ميشـ فـراهم  اي ه
روحي جسمي، ي،
و جـامع  صورت ه

پرس 28 مشاركت ا
در بوشـهر  سـتان 
انجام 1393 سال
كه شد طراحي ور
اجرا ريزي، برنامه 
مهارت جداگانه ل
مربو هاي داده. شد
م آزمون پس -نمو

هـ داده. شـد  وري
سنار يك با بعد و 
بخـش هـاي  داده ل
 SPSS سن براي و

تحليل روش از طي
پس – آزمون يش

پرستاران صحيح 
هاي مهارت بخش 
ــه  ــوزه حيط پز ح

ش شناسايي يندي
استف ها مهارت ين

و محور بيمار مدل 
را پرستاران انايي

 . د

___________

  درسي ي

پرستاري شجويان
DREEM الگوي س

الساد رئيس علي د
مصطفو زهرا  ،مامه

ارزي  ،dreem شنامه
  ري

آ ايـده  محـيط  :ـه 
بـ را دانشجويان ي
شغلي جايگاه در ن
گونه به يادگيري و

فكري نظر از نشجو
به را الزم اي حرفه

با گه است تجربي
اس هاي بيمارستان

س ماه آذر در بيمار
محو بيمار مراقبت
نيازسنجي،: بيمار

ماژو يك عالوه به
ش داده آموزش نيز

آزم پيش با دانش
آو جمع اي گزينه

قبل هاي ديالوگ
تحليل براي. گرفت

افزار نرم توصيفي
ارتباط ايمهارته از

پي از حاصل نتايج
هاي پاسخ درصد
در. يافت افزايش

ــناريوها ــنج س پ
فرا و روانشناختي

اي از بهتري ميزان
اساس بر آموزش
تو تواند مي بيمار
بخشد بهبود بيمار
___________

__ 
  1560: كد

ريزي برنامه: حيطه
دانش ديدگاه: عنوان

اساس بر دانشكده
  مشهد

محمد: نويسندگان
ه مهران  ،پور فرج

پرسش: ها كليدواژه
پرستا دانشجويان

مقدمـ: مقاله متن
سازي آماده شرايط
گرفتن قرار و شان

و ياددهي محيطي
دان تحصيل دوران
ح مهارتهاي كرده،

 پزشكي

 تايـپ  را
 ارائـه  اي

 در و هنـد
 شـجويان

 هم شيابي
 سـنتي  ي
 قبيـل  از
 روش از ـا

 ت جربيــا
 معنوي ت

 ايـن  نكـه
 متوسـط 

 300 دود
 حسـاس

 اوري مـع
 كه عنوي
 بـه  جويان
 ايـن  ـايج

 خاصـي  
 شخبصي

 در تبـاط
 اتخـاذ  ف

 مراقبـت 

_____

 ش
 ارتباطي

 وقي

 – رستار

 بـه  اي ه
. اسـت  ه
 سـطح  ـر
 هـاي  رت
 شـبه  وع

پ علوم آموزش ري

معنوي مراقبت هك
بـرا دهنـد  مـي  ل

ده ارائـه  را ان هي
دانش ارزشـيابي  ـوه
ارزش نحوه بلكه شد
ارزشيابي شيوه رت

مختلـف  رزشيابي
هـا مهارت بررسي

تج بررســي بــراي.
مراقبت فعاليت وي
اينك به توجه با :ها
طور به دوره هر و

حـد در دارنـد  ضور
اح بـرانگيختن  .نـد
جم ،دانشـجويان  ر

مع مراقبت بعنوان
دانشـج ترغيب و .

نتـ :گيـري  نتيجـه
فرايند يك طي ن

تش هاي روش يري
ارت برقـراري  نحـوه
مختلف هاي روش

رساند سرانجام به

___________

دانش سطح بر يمار
هاي مهارت و مار

صدو زينب  ،نژاد ي
پر ارتباطي هاي ت
  ر

گسـترد طـور  به ر
شـده شـناخته  ري
بـ بيمـار  آموزش ه

مهـار و بيمـار  زش
نـو از حاضـر  طالعـه

كشور همايش همين

اينك بر عالوه ويان
تحويل استاد به ص
شـفاه و حضوري د

نحـ.كنند مي يافت
نش ختم پيگيري و

مهار به رسيدن اي
ار شيوه از استفاده

براي كتبي، ارائه 
.شــد اســتفاده كي

بررو آموزشي اليت
يافته .گرفت ورت

و است شده اجرا ه
حض عرصه در وزي

ا داشته مشاركت 
در معنـوي  راقبـت 

بالين در شجويان
.كرد چاپ زمينه ن

ن و بحـث . بـود  هـا 
دانشجويان كه داد ن

بكارگي.دهند مي ام
ن ،معنـوي  راقبـت 

،شده معنوي شاني
به پي ان با انان كه
  .ودب ردند

____________

  ريس

بي آموزش كارگاه ت
بيم آموزش فرايند 

گوهري سليمه  ،مل
مهارت بيمار، وزش
پرستا بيمار، وزش
بيمار آموزش: دف
پرسـتار فرايند دي
كارگاه تاثيرات سي

آموز فرايند صوص
مطا: روش. باشـد  

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دانشجو ارزشيابي ه
مخصوص فرمت در ه

هستند موظف يف
دري هم بازخورد ن
و آموزش روش به
برا هك چرا يافت ير

ا بنابراين نبود سب
بازخود و شفاهي 

اســك نــوين شــيابي
فعا اين از ن شجويا

صو محتوي تحليل
دوره 5 مدت به ند

امو كار در دانشجو
فرايند اين در شجو
رم انجـام  براي وي

دانش كار از اي موعه
اين در كتابي توان

انه عادت و انساني
نشان آموزشي يت
انجا را معنوي بت

مر بـه  بيمـار  نياز ي
پريش دچار كه ري
ك هايي نشانه ،نياز
بر مي بيمار از وي

___________

1556  

تدر هاي روش: طه
تاثيرات ارزيابي: ن

خصوص در تاران
  

ازم محمد : سندگان
آمو كارگاه: ها دواژه

آمو دانش سطح ر،
هد و زمينه: مقاله ن

كليد بخش يك ن
بررس مطالعه اين ف
خص در ستارانپر ش

مي پرستاران طي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

نحوه
شده
تكالي
ضمن
تنها

تغيير
مناس
ارائه
ارزش
دانش
انها

فراين
25
دانش
معنو
مجم
مي
 كار

فعالي
مراقب
براي
بيمار
رفع
معنو
___

__
:كد

حيط
عنوا
پرست
آنان
نويس
كليد
بيمار
متن
عنوا
هدف
دانش
ارتبا
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 بخش اثر ي

 سمانه  ،ت

  ،بالغين ش

 اصـول  از ـي 
 دهـد  مـي  ن 

 موجــب و ــي
 بـا  لـذا .شـود 
 خدمات فيت

 هـاي  ـرانس 
 بـا  و ماهانـه  ي 

 ايـن  در. شـد 
 اساس بر و ي
 پژوهشــگر مه

ــه صــاحبه  نيم
 كنفـرانس  ت

 ارزيــابي خــوب
 دار معني ست
 تحليـل  در.ت 
 حرفـه  بـين  ي
 در اي حرفــه 
 مطالعه اين ت
 عدم و برنامه 

 رده و اي رفـه 
 تيمهـاي  لـب 
 بهبـود  و يني 

ــديتي  و موربي
 مي توصيه ي

________

 اتاق شجويان
 بهداشتي

راهكاري مورتاليتي 

السادات رئيس لي
   محمدي هه

آموزش  ،مورتاليتي 
  پزشكي 

يكـ پزشـكي  نـش 
نشـان مطالعـات . د 

اثربخشــ فاقــد راني
ش مـي  كنندگان ت
كيف ارتقا هدف با و

كنفـ خطاها، از ري
بـازآموزي هاي ره
ش اجـرا  و ريـزي  ـه 
مورتاليتي كميته ظر
پرسشــنام ژوهش پ 

مص و تســت ســت
جذابيت،كننده ركت

خــ و وبخــ بســيار
تس پست و تست ه

اسـت فراگيـران  ش
مهارتهاي طبقه سه
ــين آمــوزش و  ب

مثبت نتايج به وجه
جذابيت نظر از ن

حر مختلـف  هـاي 
قال در درماني–تي
بـالي حاكميـت  ـام 
م كنفرانســهاي ي

پزشكي حرف موزي

____________

دانشج ديدگاه از ني
خدمات و پزشكي

   اتي

و موربيديتي هاي
  پزشكي ه

عل محمد  ،پور فرج 
اله  ،پور عيسي عود
و موربيديتي نس
خطاي  ،بيمار مني

دا رسـاني  روز به و
باشـد مي پزشكي 
ســخنر و ســنتي 
شركت نارضايتي و ي

بالغين آموزش ل
يادگير بيمارو مني

دو قالب در تاليتي
برنامـ اي حرفه ين
نظ مواردبا طرح ي

ابــزار. شــد نجــام
ــره  پس و تســت پ

شر نفر202 از% 96
ب را موربيــديتي و 

پره نمرات ميانگين
دانش افزايش مبين 
س در ارتقا كيفي ي

ــر نــي سيســتم ب
تو با. شد داده يص

كنندگان شركت% 9
گروهه بـين  مندي

مراقبت خدمات رايه
نظـ اسـتقرار  بـه  ه
ــاني، ــز اجــرا درم
بازآم هاي برنامه ب

___________

  تدريس ي

بالين آموزش ضعيت
پ علوم دانشگاه در

ساد ليال ، فروزش 

ه كنفرانس: عنوان
گروه بازآموزي در

آرزو: نويسندگان
مسع  ،مقدم سروقد

كنفران :ها كليدواژه
ايم  ،مداوم آموزش

و ارتقا: مقاله متن
علوم در اي حرفه

روشــهاي اجــراي
خستگي دلزدگي،

اصول نمودن لحاظ
ايم افزايش باليني،

مورت و موربيديتي
بي آموزش رويكرد
تجربي شبه مطالعه
ان SBAR فرمــت

ــاخته، ــون س آزم
6. بود ساختارمند

مورتــاليتي هــاي
م اختالف. نمودند

)0001/0 p =(و
هاي داده محتواي

مبتن عملكــرد اي،
تشخي ها مصاحبه

95 رضايتمندي و
رضايتم در اختالف

ار نيز و سني هاي
توجه وبا اي حرفه
ــ ــ در تكيفي مراك

قالب در مورتاليتي
 . شود

___________
__ 
  1568: كد

هاي روش: حيطه
وض بررسي: عنوان
د هوشبري و عمل

  البرز درماني

رباب: نويسندگان

 پزشكي

 جهـت  ه
 داردهاي

 كه قطعي
 گـروه  ـي

. شـد  جام
 سشـنامه

 50 ـاوي
 برنامـه  ت

ــنج در  پ
 ،خـود  ي

 كـل  رات
 تفسير س

 كـه  سـت
 و است ي
 منفـي  ي

 كـه  ـايي
 هـاي  اده
 ايـن  در:ا
 2±22 ي
. نمودنــد 
 مولفين ير

 در ـالقوه
 يـادگيري

 ادراك ــه
 فضــاي ه
 شـرايط  ز
 اينكـه  با 
 مبـين  و
 نظـر  در 

 كـه  شـي
 در سـتي

 انجـام  و 
 آمـوزش 

 رفـع  و ي
 . يرد

_____

پ علوم آموزش ري

مطالعه اين لذا مايد
اسـتاند بـا  آن صـله

مق-توصيفي طالعه
آموزشـي محـيط  از

انج مشهد آزاد شگاه
پرس تصـادفي  طـور
حـ پرسشنامه اين
جهـت آن هـاي  ده
ــد د ــواالت. ش س
علمـي توانـايي  از و

نمر دامنه.باشد مي
اساس بر. است 1-5

اس ايـن  نشاندهنده
منفي هاي ازجنبه

هـاي جنبـه  كه ست
هـ حيطه. است ت

د. ميباشند تعديل
ها يافته. شد حليل
سـني ميـانگين  بـا
راپــر پرسشــنامه 

تفسير بقط كه بود
بـ مشـكالت  جـود
يـ حيطـه  در جويان

ــ در ،2±6,8 حيط
حيطــه در ،1±4,6
از دانشـجو  دراكا

توجه با :گيري جه
باشـد  مـي  100-

بـا  لـذا  اسـت  شـي
آموزش كوريكولـوم 

بايس ميباشـد  سـتا
گيـرد قـرار  نظـر 

در نـوين  ردهـاي
پرسـتاري آمـوزش 

گي قرار كار برنامه ر
___________

كشور همايش همين

نم مي كسب ماعي
فاص و پرسـتاري  ي

مط اين در:كار روش
ا پرسـتاري  جويان 
دانش پزشكي شكده

ط بـه  پرسـتاري  ي
نمودند كميلت را
داد از كـه  است ت

ــتفاده ــد اس خواه
دانشـجو ادراك ،د

م اجتماعي ش،روابط
1 بين ميانگين و 2

ن باالتر و 3,5 گين
بيش آموزشي يط

اس آن نشاندهنده 
مثبت هاي جنبه از 

ت به نيازمند يكنند
SPSS تح و تجزيه
ب پرسـتاري  ـجوي 

مــذكر نفــر 56و ث
ب 25±90 سشنامه

وج مبين 50-100 
دانشج امتياز گين
ــاتيد ــه 0,68 اس

4,8 خــود علمــي
حيطـه  در ،±6,8
نتيج. ميباشد ±4

-50 بـين  سشنامه
آموزش محـيط  در 

در محـوري  شـجو 
را همـين  در هـم  

مـد  كوريكولوم ي
رويكر و سـتانداردها

سيسـتم  ارتقـا  ت 
در مذكور هاي طه

____________

  ريس

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

اجتم مسؤوليت ن
آموزشي محيط ابي
ر .گرفت انجام جود

دانشـج درك نظور
دانش در واقع تاري

دانشجوي نفر136د
ر DREEM ندارد

ليكرت مقياس در ل
ــاي ــي ه ا آموزش

اساتيد يادگيري،:طه
آموزش عمومي ي

200-0بين شنامه
ميانگ پرسشنامه، ف
محي مثبت هاي ه

2 وكمتراز 2 گين
بيش آموزشي يط

مي كسب3 و2گين
S20افزار نرم با صل

دانشـ نفر 136 لعه
مونــث نفــر 80مل

پرس كل نمره گين
بين امتياز شنامه

استميانگ آموزشي م
حيطـ ،در20±6,5

ــايي از شــجو ع توان
±21 آموزشـي  مي

12,65 خود ماعي
پرس كل امتياز گين

بالقوه مشكالت ود
دانش استراتژي تن
پـژوهش  ايـن  ي

ارزشيابيهاي و گريها
اسـ با مطابق الحات

جهـت در پزشكي م
حيط در موجود ص

___________

1564  

تدر هاي روش: طه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

تأمين
ارزيا
موج
من به

پرست
تعدا
استا
سوال
ريزيه
حيط

فضاي
پرسش
مولف
جنبه
ميانگ

محيط
ميانگ
حاص
مطال
شــام
ميانگ
پرسش
نظام
,33
دانش
عموم
اجتم
ميانگ
وجو
داشت
اجرا
بازنگ
اصال
علوم

نواقص
___

__
:كد

حيط
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 سـهولت  يـل 
 بـزرگ،  هـاي 

 بـه  پزشـكي  ش 
 و ارتقـا  زمون

 برخـوردار  ي 
 و تمـايز  خص 
 دسـتياري  قـا 

. باشـد  مـي  9
 تخصصي شته

 روان قلــب، ن، 
 مورد 93تا 91

 درك دانش، 
 خـوب،  گـروه 

 5 در شـواري 
 دشـوار  هعـاد 

SPSS   شـد .
 زوجـي  كـاي  
 گرفته درنظر 

. گرفـت  قـرار 
ــد25 ك،  درص
ــود ســه مي . ب
 مجمــوع از. د
) درصـد  63(
ــؤال 1 ــا س  ب

 ايزتمـ  ـاخص 
 سـواالت  مايز
 يـادآوري  مي 

 داراي كـاربرد 
 و اكسـونومي 

= 001/0(ـت 
) درصــد 3/39

 دشواري رجه
 بـه  نزديك و 
 تاكسـونومي  

 كـه  ايـن  بـه 
 وجـود  تمـايز 
 بهبـود  باعـث 

دلي بـه  اي نـه دگزي
ه مقيـاس  در وصـا 
آمـوزش مهـم  هاي
آز سؤاالت دقيق ي
بـااليي اهميـت  از د 

شـاخ بـين  رتبـاط 
ارتق آزمـون  ـواالت 

93 تـا  91 هاي ل
رش 7 در دستياري 

زنـان جراحـي،  ي، 
1 هاي سال در ين

سطح سه در الت
گ چهـار  در تمـايز 

دش درجـه . شد فته
الع فـوق  و دشـوار  
v.19 افـزار  نـرم  د

آزمـون  از تغيرهـا 
دار معني آماري ظر
ق بررسـي  مورد ل
ــونوميتاك ــك س ي

تاكســونوم ســطح
آمــد بدســت 08/0

سـوال  756يـك، 
ــت ف 950 از. داش
شـ) درصـد  8/46(

تم شاخص و ونومي
تاكسـونوم بـا  االت 

ك و درك كسونومي
تا بين همچنين). 
داشـ وجـود  دار ـي 
3( دشــوار العــاده 

در با سواالت يشتر
بودند دو سونومي

)درصد 8/46( وار
ب توجـه  بـا  داد ان

تم شـاخص  و ؤاالت 
توانـد  مـي  ؤاالت 

چند هاي آزمون: ه
خصو سـواالت  حيح
ها آزمون در اي ژه
طراحي لذا باشند ي
اسـتاندارد اصول با
ار بررسي طالعهم ن
سـ تاكسـونومي  ـا 

سال در قزوين شكي
ارتقا آزمون ؤاالت

داخلـي بيهوشـي،  ، 
قزوي پزشكي علوم 
سؤاال تاكسونومي. ت

ت شـاخص . گرديـد 
گرف نظر در منفي و

خيلي دشوار، سط،
وارد اطالعـات . يد
مت بـين  ارتباط ود

نظ از 05/0 از متر
سؤا 3150 مجموع
ــطح در ـواالت ت س

 در درصــد9/36 و
8 ±26/0 تمــايز ص

ي تاكسونومي سطح
ــي  ــعيف و منف ض

(سـوال  913 سـه، 
تاكسو بين. داشتند
سـوا. داشت وجود

تاك با سواالت و تر
)p= 000/0(بود تر

معنـ ارتباط واالت
فــوق و ســاده الت

بي همچنين داشتند
تاكس سطح در) صد

دشو خيلي و دشوار
نشا نتايج: گيري ه
سـؤ تاكسونومي ن
سـؤ تاكسونومي ح

  دستيار  ،ارتقا

مقدمه: مقاله متن
تصح و اجرا نسبي
ويژ امتيازات واجد
مي دستياري ويژه

ب سؤاالت مطابقت
اين از هدف. است
بـ دشـواري  درجه

پزش علوم دانشگاه
سؤ كليه: ها  روش

اطفـال،( پزشـكي 
دانشگاه) شناسي
گرفت قرار مطالعه

گ تعيـين  كاربرد و
و ضعيف متوسط،

متوس ساده، سطح
گرد بندي تقسيم
وجو بررسي جهت

كم P. شد استفاده
درم: ها يافته. شد

ــد1/38 ــو درص س
و دو تاكســونومي

شــاخص ميــانگين
س در سؤال 1200

ــاخص ــايز ش تم
س و دو تاكسونومي

د خوب و متوسط
و دار معني ارتباط
كمت تمايز شاخص
باالت تمايز شاخص
سو دشواري درجه

p .(ســواال بيشــتر
د يك تاكسونومي

درص 7/23(متوسط
د سواالت از نيمي
نتيجه. داشتند سه

بين معنادار ارتباط
سطح افزايش دارد،

 پزشكي

 عمل، تاق

 بـاليني،  ش
 تقويت و 

 شـجويان
. باشندمي

 ديـدگاه  ز
 خدمات

: كـار  ش
-89 سال
 انجام برز

 و عمـل  ق
 قـرار  سـي
 بـود  خته
 بـا  هـا ده
 تحليـل  و

مطلـوب 
 مربو عمل

 شـجويان
 را سـطح
 بـا  عمـل 
 و طلـوب
 را باليني

 لـزوم  بـه
 اتـاق  سي

 بـه  وجـه
 وجـه ت ـز
 شكل به

 تـا  شـود
 تخصصي

_____

 با ي

 زمون

پ علوم آموزش ري

ات دانشجوي دگاه،

امـوزش كيفيـت  ي
ضعف و قوت قاط

دانش و شـوند مـي  ب
م زمينه اين در الزم

از بـاليني  مـوزش
و پزشكي علوم گاه

روش. پـذيرفت  نجام
س در كه بود طعي

الب درماني هداشتي
اتـاق گـروه  وسـته
بررس مـورد  ـاليني
ساخ محقق ايزينه

داد. شـد  تكميـل  ن
و تجزيـه  آمـاري  ي

كه داد نشان طالعه
عم اتاق وياندانشج
دانش نظـر  از حاليكه
س بـاالترين  موزشي
اتاق رشته جويان
مط را بـاليني  وزش

ب آموزش وضعيت 
ب توجـه  بـا  گيـري
كارشناس چون صي
تو كنـار  در تا ست
نيـ بـاليني  هـاي ط

بايد عملي موزش
ش فـراهم  نظـري  ي
يزمينه در الزم ي

___________

دشواري درجه و ز
  ي

   ،مي

آز  ،دشواري درجه

كشور همايش همين

ديد باليني، آموزش
 

ارتقاي جهت: دمه
نق كشف موجود، ت
محسـوب اساسي 

ال اطالعات به سي
آ وضـعيت  تعيـين 

دانشگ هوشبري و 
ان 1389 سال در ز

مقط-توصيفي طالعه
به وخدمات زشكي

پيو كارشناسي يان
بـ آمـوزش  ضـعيت 

گز 35 ايسشنامه
دانشجويان توسط 

SPS هـاي روش و
مطا اين از آمده ت
د ديدگاه از باليني 
ح در بود دانشجو ا
آم برنامه و اهداف 
دانشج مجموع، در 
آمـو وضعيت 100 

53 امتياز با شبري
گ نتيجه. نمودند ف
تخصص هايرشته در
اس الزم رسدمي ظر
محيط وضعيت به ،

آم محيط ديگر، ت
هـايآمـوزش  داف 

هايتوانمندي به د
 . گردند نائل 

____________

  جو

تمايز شاخص بين 
دستياري ارتقا زمون
عالمي عباس  ،خشان

 ،تمايز شاخص  ،ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

آ وضعيت،: ها دواژه
 هوشبري شجوي

مقد چكيده: مقاله ن
وضعيت مستمر سي

اركان از آنها صالح
دسترس منبع مترين

ت هدف با پژوهش
عمل اتاق شجويان
البرز درماني شتي
مط يك حاضر هش
پز علوم دانشگاه در
دانشجويا نظرات و

وض مـورد  در شبري
پر بررسي ارابز. ت
خودايفا صورت به

SSافزار نرم از فاده

بدست نتايج: نتايج
آموزش وضعيت ن
با برخورد حيطه ه
حيطه هوشبري ه

.داد اختصاص خود
از 74 امتياز گين

هوش هرشت شجويان
توصيف مطلوب "تا
د باليني مهارت ب
نظ به هوشبري، و ل

تئوري آموزش ئل
عبارت به. شود تري
اهـد بـا  همراستا ي

باشند قادر شجويان
هوشبري و عمل

___________

1575  

دانشج ارزشيابي :طه
ارتباط بررسي: ن

آز سواالت سونومي
درخ فريبا: سندگان

تاكسونومي: ها دواژه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كليد
دانش
متن
بررس

اص يا
مهمت
اين
دانش
بهدا
پژوه
د90
شد
هوش

گرفت
ب كه

استف
.شد

ترين
به ط

رشته
خ به

ميانگ
دانش
نسبت
كسب
عمل
مسائ
بيشت
علمي
دانش
اتاق

___
__
:كد

حيط
عنوا
تاكس
نويس
كليد
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 بـه  ايشـان  ت 
 جراحـي  هاي

 از و تصادفي ر
 تقسيم شاهد 

 هـاي  رسـتان 
 از يــك هــر ي
 كـارآموزي  ن
 آمـاده  ميز از 
 يـك  يطـ  طه
 اشـكاالت  يـا  

 بـه  اقـدام  ده 
 كـار  يك هد

 در كمتـري  ي 
 گـروه  زمـون 

 پراتيـك  حـد 
 بـه  كـار  دف 

 شـاهد  گـروه 
 مـورد  گـروه   

 سـرعت  و رت 
 هـاي  ميـز  ن 

 در مورد، گروه
 عمـومي  حـي 
 جراحــي ميــز

 سـت ( بيني 
 جراحـي  ميـز 
 بـه  قادر شاهد

 راهنمـايي  و 
 گـروه  از ترباال
 مقابـل  در قـه 
 ميـز  10 از ش 

 كـه  شـرايطي 
 . بچينند يز

________

 از ترم پايان 
  1393 ل

اشـتباهات اصـالح  
ه ميز صحيح دمان

بطور دانشجويان ،
و مورد گروه دو ه
بيمار عمـل  اتاق ر

عملــي تكليــف ان
آن در كـه  هـايي  ل 

عكس تهيه و حي
مربوط دانشجوي ي

و چيـدمان  ي وه 
شـد داده تـذكر  رد 
شا گروه. نمود مي

كنجكـاوي تا ودند
آز روز شـد  ررمقـ  

واح در شده ترجمه
هـد مورد، گروه بي

گ دانشـجويان  از و 
بـا مقايسـه  جهـت 

مهـار دانـش،  ـزان 
چيـدمان در شـاهد 

گ در % افراد100 
جراح ميـز ) ـزارين 

م و) هرينــورافي ي،
و حلق و گوش ت
م كامل و صحيح ر

ش گروه در شجويان
تـذكر  بـدون  و يح 

با مورد گروه جويان
دقيقـ 9. (بـود  ـابه 

بـيش بودنـد  قادر د
ش در بچيننـد  را ف 
مي 4 متوسط بطور 

____________

آزمونهاي كيفيت 
سال در كردستان 

منظـور  بـه  راحـي 
چيد در آنها گيري

پژوهش اين در: ر
به غياب و حضور ت

در مورد گروه ويان
عنــو بــه شــد ــت
عمـل اتاق نوع س
جراح ميز يك يدن
عكسبرداري هر ام

نحـو درستي از اي 
مـوار اصـالح  بـا  و 

م عكس تهيه و ميز
نمو دريافت تكليف

و باشند داشته ورد
تر مطالب تحويل ت

ارزياب از بعد آزمون
شد داده توضيح ن
ج "صـرفا  و نمره ب
ميـ نهايـت  در. دم

ش و مـورد  گروه دو
• :نتايج. شد يسه

سـ( زنـان  جراحي 
آپانــدكتومي ومي،
ست) كوچك توپدي

بطور و نداشتند هي
دانش% 40 تنها كه
صـحي شـيوه  به ي

دانشج عمل سرعت
مشـ هـاي  سـت  ن 

مورد گروه شجويان
مختلـف گروهـاي  ز
بودند قادر تنها د

___________

  دانشجو

ارتفاء بر موثر امل
پزشكي علوم شگاه
    ساعدپناه بي

جر ميز چيدن بار
يادگ ميزان بررسي

كا روش. پرداخت
ليست شماره روي
دانشجو زا و شدند

درخواســ مختلــف
اسا بر دانشجويان

چي به اقدام دارند،
انجا از بعد. نمايند
دقيقه 15 جلسه
شده آگاه موجود

م صحيح چيدمان
ت عنوان به ترجمه
مو گروه كار مورد
جهت همگي مورد

آ روز. يابند حضور
دانشجويان تمامي

احتساب بدون نيز
آم عمل به ارزيابي
د دانشجويان عمل

مقا هم با جراحي
ميز يك چيدمان

سيســتكتو كولــه(
ارتو ست( ديارتوپ
اشتباهي هيچ) لوزه
درحاليك. چيدند را

جراحي ميز چيدن
س •. بودند مدرس
چيـدمان در شاهد

دانش •)  دقيقه14
از متنـوع  جراحي
شاهد گروه اعضاي

___________
__ 
  1581: كد

د ارزشيابي: حيطه
عوا بررسي: عنوان
دانش اساتيد ديگاه

مجتب: نويسندگان

 پزشكي

 بـين  ري
 وميكسـون 
 بـه  سـبت

 سؤاالت ه
 اسـت  ارد
 در را اتيد

 هنمـايي

_____

 در
 ميزان ر

  ي

 و يـداري
 آنهـا  ويق
 هـاي  رت

 پراتيـك 
 و تنـوع  ن
 اتاق در ت

 و ـاددهي
 اسـكراب 

 عمـل،  ق
 و جراحي
 بـه  نقـش
 از وگيري

 رساند ي
. گردد ي

 و مـوزش
 بـه  طرح
 كه ودموج
 مراكـز  در
 روتـين  س
. گيرنـد  

 فيـدبك 
 اولـين  از

پ علوم آموزش ري

بهتر افتراق رنتيجه
تاكس بـا  سـواالت  ـر

نس بهتـري  فتـراق
كه اين به توجه با
اسـتاندا حد از متر
اسـا آموزشـي  ـاي

را ارتقـا،  آزمـون  ر

___________

جراحي ميز حيح
بر ديداري فيدبك

ديداري فيدبك اب
ديـ منـابع  صـحيح

تشو و آموزان انش
مهـار آمـوزش  در
واحد در كار و س

لـيكن و يابند مي
متفاوت بيماران ن

يـا فراينـد  در موثر
فـرد  عملكـرد  و ل
اتـاق در اسـكراب  د

ج ميز روي بر حي
نق جـراح  كـار  از ل

جلـو و شـده  جـاد
مي نظرش مورد اف
مي نيز بيماران راي
آم فرآينـد  در ـاني

اين مهم، اين در 
م رايج و روتين ش
د چـرخش  با ترم 
اسـاس بر و شده نا

مي ياد را جراحي
ارائـه  ابتكـاري  و

بعـد  شـده  گرفته

كشور همايش همين

در و گردد آزمون 
ديگـ عبـارتي  به. رد
ا قـدرت  داراي) 3
.هستند تر پايين 

كم سه، و دو نومي
هـا دوره برگـزاري

در بـاالتر  ميسونو

____________

  ريس

صح چيدمان موزش
ف روش به جراحي 

  عمل تاق

   ساداتي ليال ،ر

اسكرا جراحي، ميز
ص كـاربرد  طوركلي 

دا كنجكاوي يختن
چنـد  هر. است ثر

عكس و فيلم از فاده
دست نسبي هاي 

بالين بر و واقعي يط
م هاي روش از ري

اصـول چون صاصي
فرد هاي فعاليت ن
جراح ابزار صحيح ن

حاصـل نتايج بهبود
ايج عمـل  سـرعت  
اهدا به ريعترس را 

بر باال سالمتي يت
انسـ مختلـف  واس 
بينايي حس مگير،
آموزش فرايند صالح
5 الي 4 طي ويان

آشنا جراحي هاي 
ميز روي بر ابزار 
نـوين  روش بـا  ق 
گ عكس طريق از ن

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

سؤاالت تمايز خص
پذير صورت تياران

3و2 تاكسونومي( ر
تاكسونومي با الت
تاكسون با شده حي
ب بـا  گردد مي نهاد
تاكس با سؤاالت حي

. 

___________

1580  

تدر هاي روش: طه
آم تاثير بررسي: ن

مختلف سيجرهاي
ا دانشجويان گيري

نفر رانمه: سندگان
م چيدمان: ها دواژه

به: مقدمه: مقاله ن
انگيخ بر براي داري

موثر بسيار راگيران
استف اب عملي و ني

مهارت به شجويان
محي در كار يدگي

گير بهره نيازمند ل
اختص دروس گيري

مهمترين از يكي. 
چيدمان و كردن ه

ب در كه است مايو
با كه چرا دارد يي

جراح ابزار، ندگي
امني حصول به نجر
حـو تـاثير  بـه  وجه

چشم تاثير و گيري
اص تاثير بررسي ظور
دانشجو مرور به ن
ميز با مختلف اني

چيدن نحوه مركز،
محقـق مطالعـه  ين

دانشجويان به الحي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

شاخ
دست
باالتر
سواال
طراح
پيشن
طراح
.كرد

___
__
:كد

حيط
عنوا
پروس
يادگ
نويس
كليد
متن
شنيد

فر به
باليني
دانش
پيچي
عمل
يادگ
دارد
آماد
ميز
سزاي
پراكن

من و
تو با

يادگ
منظو

آ در
درما
م آن
اي در

اصال
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 افـزار  نـرم  و  
 اسـاتيد  از ـد 

 پزشـكي  لوم
 طراحـي  با د
 بـه  توجـه  ـا 
 بـا  اسـاتيد  ي 

 شـود  مـي  هاد 
 و طـرح  ـگاه 
 و EDC سط
 و بگيـرد  قـرار 
 . يابد تمرار

________

 منفي ت

  دستيار

 ارتقـا  آزمـون  
 و بـاال  ونومي 

 در اهميـت  ز 
 جـزء  كـه  ي 

 منفي سؤاالت
 تعداد با ومي
 قـزوين  شكي
 آزمـون  ؤاالت 

 بيهوشـي،  ل، 
) عـروق  و ـب 

 مطالعـه  مورد
 و دانـش ) ك 

. گرديـد  يـين 
 درنظـر  منفـي 
 جهـت . رديـد 
 اسـتفاده  جـي 

. شـد  گرفتـه  
 هـر  بـه  ـوط 

 سـطح  در ت 
 سـطح  در صد

آزمـون تحليـل  ته
صـ در 80 از ـيش 

عل آموزش توسعه و
اساتيد شدن آشنا ت

بـ: نتيجـه  و بحـث 
آشـنايي ضـرورت  و

پيشـنها سـتاندارد 
دانشـ آزمـون  ليـل 
توس شده انجام هاي

ق بيشـتر  بررسي د
است اقدامات اين د

____________

سواالت تعداد با مي

   ،عالمي 

د  ،ارتقا آزمون  ،في
سواالت ساختار ي

تاكسـو بـا  سـواالت 
حـائز اردمـو  جملـه 

مـواردي از يكـي . ت
س طراحي باشد مي

تاكسونو بين رتباط
پزش علوم دانشگاه ي

سـؤ كليه: ها  روش
اطفـال( پزشـكي  ي 

قلـ زايمـان،  و ـان 
م 93تا 91 هاي سال

يـك(سـطح  سـه  در 
تعي قضاوت و اربرد

من سـوال  عنـوان  ه 
گر SPSS v.19 ر 
زوج كـاي  آزمون ز
درنظـر  ارد معني 
مربـ سـوال  1050 
سـواالت درصـد 38/

درص9/36 و دو مي

بست از استفاده ين
بـ مجمـوع  در. دند
و مطالعات مركز ت

جهت گذشته سال
.بودنـد  موافق ،رد
و) پاياني( دانشجو 

ا آزمونهـاي  راحي
تحل كميتـه  در ش 
فعاليته ضعف و ت

مورد خصوص اين 
اساتيد باالي مندي

___________

  دانشجو

تاكسونوم بين باط
  اري

عباس  ،درخشان 
منف سواالت  ،ونومي

طراحي در توجه: ه
س. اسـت  برخوردار
ج از كـم  ـاختاري 

است دستياري رتقا
م آزمون سؤاالت ي
ار بررسي مطالعه ن

دستياري ارتقا مون
ر. باشد مي 93 تا 
تخصصـي رشته 7 ر
زنـ شناسـي،  روان 

س طي قزوين شكي
سـؤاالت  سـونومي 

كا) سه( و فهم و ك
بـه بود منفي تنه ي

افـزار نـرم  وارد ـات 
از متغيرها بين اط
آماري نظر از 0/0
(سـؤال  3150 ع
/1. گرفـت  قـرار  ي

تاكسونوم درصد25

همچني و دانشكده
MCQ بود موافق
اقدامات با دانشگاه
س چند در دانشگاه

استاندار آزمونهاي
ارزشيابي اهميت
طر و سازي آزمون
پـزوهش ايـن  نتايج

قو نقاط همچنين
در را ها دهدانشك

رضايتم به توجه با
___________

__ 
  1582: كد

د ارزشيابي: حيطه
ارتب بررسي: عنوان
يادست ارتقا آزمون

فريبا: نويسندگان
تاكسو: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
ب زيادي اهميت از

سـ اشكاالت تعداد
ار سواالت طراحي
ساختاري اشكاالت

اين از هدف. است
آزم منفي سواالت

91 هاي سال در
در دستياري ارتقا

داخلـي،  جراحي،
پزش علوم دانشگاه

تاكس. گرفـت  قرار
درك) دو( ي،آگاه

داراي كه سواالتي
اطالعـ. شد گرفته
ارتبا وجود بررسي

5 از كمتر P. شد
درمجموع: ها يافته
بررسي مورد) سال

5 يك، تاكسونومي

 پزشكي

 هـاي  يت
 ايـن  در. ت

 هـاي  ازده
 در را آنان

 بــا يعنــي
ــادگيري  ي

 وارسـي  را
 آموزش. د

 اسـتادي 
 آمـوختن 

 او ـردوش
 چنـدان  ن
 گيـري  م

 و ادگيري
 امكان بي

 مـؤثرترين
 توسـعه  و

 آشـنا  ت
 رگـزاري
 و نـدازي

 آزمـون  ل
 هـر  ـورد

 نظـرات  ه
 پايـان  ي

 بصـورت 
 45 شـامل

 تصـادفي 
 كيفيت ء
 بـا  هـا  ه

 افـزار  ـرم
: هـا  فتـه

 از سـاتيد
 و. شـتند

 وجـود  و
 بازخورد 
. بودنـد  ق
 و گـروه  ر

پ علوم آموزش ري

  يفيت

فعالي از حلقه خرين
اوست هاي فعاليت
بـا مختلـف  فنـون

آ توفيق ميزان و د،
ي. نمايــد مــي يــين

ــازده از ه ي هــاي ب
ر خـود  آموزشـي 

بكوشد آنها رفع در
.اسـت  ناكامياب و

بـراي  را درس رد
بـر اي وظيفـه  ـون

آن پيامـدهاي  به و
تصميم هرگونه ركز

ــادار ــودن عن ــا ب ي
ارزشيابي با جز يس
مـ ارزشـيابي  است
و مطالعـات  مركـز
جهـت گذشـته  سال
بر بـه  اقـدام  رداندا

ان راه آزمون، حليل
تحليـل كميتـه  يل

مـ در دانشـجويان 
مطالعـه ايـن  در. ت
آزمونهاي كيفيت قاء

مطالعه اين: طالعه
ش پـژوهش  ايـن  ي

ت روش بـه  كـه  ـد
ارتقاء بر موثر وامل

داده.گرفتند قرار ي
نـ از استفاده با و د
ياف. شـد  تحليل و 

اس از درصـد  88,4
داش رضـايت  هـا  ـاه
آموزشـي  بسـته  ي

با اساتيد درصد 8
موافـق آزمون الت

در آزمـون  تحليـل

كشور همايش همين

كيف ارتقاء، زشيابي،
آخ ارزشيابي: هداف
فع ساير كننده ميل
ف و ها روش از فاده
كند مي سنجش را

تعي آموزشــي هــاي
ــه ج آمــد دســت ب

طرح قبلي مراحل
د و دهد، تشخيص

و عقيم امري خورد،
نـدار ياعتقـاد  ي، 
چـ بلكه كند، نمي

و دهد مي انجام را
مر و جانمايه يابي،
مع از اطمينــان ــي

تدر درست انجام 
معتقد تايلر رو ن
م راسـتا  ايـن  در. ت 
س چند در دانشگاه 
اسـتا آزمونهـاي  ي

تح بسته تهيه زي،
تشـكيل آزمـون،  ل 

نظرات از استفاده
است كرده شده، ر

ارتق بر فوق عوامل
مط روش. است شده
هاي نمونه. باشد ي

بودنـ دانشگاه علمي
عو خصوص در را ن

بررسي مورد نشگاه
گرديد آوري جمع 

تجزيه توصيفي ار
4 كـه  داد نشـان  ـا 

كارگـ مناسب توي
محتـوي كيفيت و
1,4.بودند موافق ه

سواال كيفيت از يان
ت مثبـت  تاثير با د

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ارز آزمون،: ها دواژه
ها و زمينه: مقاله ن

تكم و مدرس زشي
استف با مدرس حله،

ر دانشجويان گيري
ه هــدف بــه ــتيابي

نتــايج از گيــري ه ر
م تواند مي شجويان

ت را كار اشكاالت ،
بازخ و ارزشيابي ن
ارزشـيابي جايگاه به

ن بيان و ارائه گيران
ر آن است، شده ه
ارزشي اما. انديشد 

ــ اســت؛ زشــي يعن
و فراگيران گيختن

اين از: بود نخواهد ر
اسـت يادگيري له
پزشكي علوم زش
طراحي با اساتيد ن
سا آزمون هاي گاه
تحليـل افـزار  نرم ب

ا و دانشگاه و شكده
برگزا آزمونهاي از
ع تاثير وردم در يد

ش بررسي دانشگاه
مي مقطعي و يفي

عل هيئت اعضاي از
آنان ديدگاه و خاب،

دا ترم پايان ونهاي
پرسشنامه از فاده
SP آما و 21 ورژن
مـ هـاي  بررسي ج

محت و تعداد ،زاري
و تهيه با صد در 7
دانشگاه تحليل ته

دانشجوي از خواهي
اساتيد از صد در 8

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

كليد
متن
آموز
مرح
يادگ
دســ
بهــر
دانش
كند،
بدون
ب كه

فراگي
نهاده
نمي
آموز
گبران

پذير
وسيل
آموز
شدن
كارگ
نصب
دانش
يك
اساتي
ترم

توصي
ا نفر

انتخا
آزمو
استف
PSS

نتايج
برگز

76,2
كميت
نظرخ
3,5
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: اختصاصـي  ف 
 در داتشــجو ب
 انـدازي  راه -
 در دانشـجو  ب 

 كشور پزشكي
 فوريت رداني

 مجـوز  اخـذ  
 بـا  كشورو كي
 سرپرســت ي
 با والدت با ن
 انـدازي  راه و 

 از دانشجو ب
 در دانشـكده  
 پارتيشـن  و  

-91 اول ـال 
 كالس 3 ازي
 ثبـت  -3 90
 نيمسـال  راي 
 و خوابگــاه داد
 اساتيد و يان

 بـا  همـاهنگي 
 دروس دريس 

 برگـزاري  -6 
 وزيـر  معاون 
 برگـزاري  -7

 و اول ـالهاي 
ــالن ـدازي  س

 ههزينـ  بـا ) ج
 سـال  موزش

 بيمارسـتان   
 افتتـاح  و مان

 شدن موزشي
ــارت ـويب  چ

 شهيد شنواره
 مسـئول  و گاه 

 شـهيد  ـنواره 
 شـديد  مبـود 
 از پـس  ـكده 

اهـداف و كلـي  ف 
جــذب و انــدازي ه

-1: اختصاصـي  ف
جـذب -2 سـدآباد 

پ علوم انشگاههاي
كار و بهداشت سي

از پـس  اسـدآباد  ي
پزشك علوم گاههاي
بــرا همــدان شــكي
همزمان متعال وند

افتتاح رسما 7/90
جدب و اندازي راه ت

محـل  كـردن  اده 
اسـدآباد شهرستان
نيمسـ در موزشـي 

اندا راه جهت زشي
-91 تحصيلي سال
بـر دانشـجويان  ـي 
قــرارد انعقــاد -4 
دانشجو ذهاب و ب

هم -5 90-91 يلي
تـد جهـت  داشـت 

90-91 تحصـيلي 
حضور با كالسها ع

7 دانشـگاهي  و ري 
نيمسـ در ممكـن  ل
ــاخت  ــ راه و س ان
عج( قائم حضرت ن

آم هفته با همزمان
مطالعـه سالن و ه
توما ميليون 15 ود
آم پيگيري -10 9
ــوعمت  ــ -11 ب تص
جش برگزاري -12 ع
دانشـگا آموزشي ن

جشـ دبير و نشگاه
كم و جديـد  جويان 

دانشـ جابجـايي  ـه 

هـدف. شـويم  بديل
راه و تشــكيل نــد
اهدا اسدآباد شكي

اس پزشـكي  علوم ه
د گسترش شوراي

كارشناس پرستاري، 
پزشكي علوم شكده

دانشگ گسترش ي
پزشـ علــوم نشــگاه
خدا درگاه از عانت

16/7 تاريخ در) ع
جهت اختصار به ر

آمـا -1: شـد  نجام
ش بهداشت مركز م
آ كالسهاي سازي 

آموز تجهيزات ريد
س دوم و اول مسال

آموزشـ كالسهاي 
90-91 تحصــيلي

اياب سرويس و غذا
تحصي سال دوم و 

بهد و پزشـكي  هاي
ت سال دوم و اول ل

شروع و دانشجويان
كشـور مسئولين و
شكل بهترين به ت

-8 90-91 ـيلي
بيمارستان مطهري
 آن وافتتاح يليون

كتابخانه اندازي راه
حدو اي هزينه با) 
1 سال آموزش ته
ــج(م وزارت از) ع
متبوع وزارت از ده
معاون حضور با كده
دان در رهبري عظم
دانشـج جـذب  ـت 

بـ اقـدام  ،اداري و 

تب 1 تيپ دانشگاه
فراين :كلــي هــدف

پزش علوم دانشكده
دانشكد كالسهاي

ش مصوبه اي رشته
كارشناسي شامل
دانش پزشكي هاي
شوراي از الزم هاي

دان رياســت ابــالغ
استع با و دانشكده
ع(رضا امام سعادت
زير مراحل. گرديد
ان سراسري كنكور
دوم طبقه از نيمي
آماده و آن بندي

خر و تهيه -2 90
نيم براي آموزشي

ريزي برنامه و نام
ت ســال دوم و اول

غ و سرويس سلف
اول نيمسال براي

ه دانشكده اساتيد
نيمسال براي پايه

د احيهافتت مراسم
و تحقيقات و علوم

امتحانات و كالسها
ــال دوم ــ س تحص

م شهيد اجتماعات
مي 25 از بيش اي
ر و ساخت -9 91

)عج( قائم حضرت
هفت با همزمان آن

ــتان ــائم بيمارس ق
دانشكد تشكيالتي
دانشك در مطهري

مع مقام نهاد دفتر
بعلـ -13 مطهري
آموزشي فضاهاي

 پزشكي

 درصـد  1
 بـه  منفـي

ــال در  سـ
 بيشترين

 كـم  و) د
 و هوشـي

 سـال  در
 بـود  ـرده
 معني اط
 يـك،  مي
 789 ـوع

ــا ســوال  ب
. بـود  ـده
 افزايش ل

 ،91سال
 و 92 اي
 نتيجـه . د

 يـك  ومي
 سـواالت

 توانـد  مـي
 منفـي  ت

) 3و2 مي
 گـردد  ـي
 منفـي  ت

_____

  اسدآباد 

 بـراي  سب
Pos در را 
 هـاي  ـته
 اسدآباد ر

 اسـتفاده 
 ميتوانـد 

 بـه  هايت

پ علوم آموزش ري

8/11 و مثبـت  الت
من سواالت تعداد ن
د 17/0 ± 37/0 ،

.آمد بدست 11/0
درصـد 6/25( لـب
بيه هـاي  گـروه  ـه
منفـي  سواالت اد

كـر پيـدا  عنـاداري
ارتبا تاكسونومي و

تاكسونومي با سؤال
مجمـ از. بـود  شده
س 1161 از و نفــي
شـ طراحـي  نفـي

سال سه طي در ي
در). p= 001/0(د

ها سال در كه بود
آمـد بدسـت  رصـد

تاكسـونو منفـي  ت
س طراحـي  روند يق

مـ سـؤاالت  ـونومي
واالتسـ  زمينـه  در
تاكسـونوم( بـاالتر  
مـ پيشـنهاد  لـذا  د

سواالت باالتر، ومي

___________

پزشكي علوم كده

  

مناس فرصتي ماري
st graduate اي

رشـ و داده سـترش
در دانشگاه اقماري

سبب ميتواند نكه
بلكـه ،گردد شگاه
نه در و شده نشگاه

كشور همايش همين

سـواال درصد 2/88
ينميانگ. بود شده 
0، 30/0 ± 10/0،

1 ± 32/0 كل گين
قل گـروه  به مربوط

بـ مـروبط  منفـي  ت 
تعدا موعمج در. د
مع افـزايش  قبل ي
و منفي سواالت داد
/0 =p .(1200 از
ش طراحي منفي) د
من) درصــد 4/9(و

من) درصـد  6( سوال
منفي سواالت عداد
بود دار معني ايش
شده طراحي نفي

در 4/17 و درصـد 
سـواالت بيشـتر  د
تحقي اين در كه ن
تاكسـو سطح لذا ت

د سـواالت  ختاري
تاكسـونومي  بـا  ت 
نمايد مي طلب را 
تاكسونو با سؤاالت 

____________

  بري

دانشك اندازي راه و 
   ني

دانشكده ،اندازي ه
اقم هاي دانشكده 
هــا رشــته بتوانــد 

گسـ) همـدان ( گاه 
هاي دانشكده به 

براين عالوه امر ين
دانش آموزشي ضاهاي
دان پژوهشي و لمي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

2. بود سه سونومي
طراحي منفي الت

ــب /07 ± 26/0ـ
ميانگي و 93 تا91 ي

م منفي سواالت صد
سـواالت درصـد  ن

بود) درصد 6/7(لي
هاي سال نسبت به
0/0<P .(تعد بين

001(داشت وجود
درصد1/19(سوال2

د وميتاكســون وال
سو 70 سه سونومي

تع داد نشان ها سي
افز اين كه است ه

من سواالت درصد
د 6/10 ترتيـب  به
دا نشـان  نتايج: ي

اين به توجه با. تند
است شده بيشتر ي
سا اشكال بهبود ث
سـواالت طراحي. د
بيشتري زمان و ت

طراحي ضمن يد
 . ندهند زايش

___________
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رهبر و يتمدير: طه
تشكيل فرايند: ن

ايمن بهزاد: سندگان
راه، فرايند: ها دواژه

اندازي راه: مقاله ن
تــا ميباشــد شــگاه

دانشـگ مركزي سي
under gradu را

ا. كند منتقل اوند
فض و امكانات از نه
علم سطح ارتقاي ب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

تاكس
سواال
ترتيـ
هاي
درص
ترين
داخل
93

)01
و دار

229
ســو
تاكس
بررس
يافته

5/7
93

گيري
داشت
منفي
باعث
گردد
دقت
اساتي

افز را
___

__
:كد

حيط
عنوا
نويس
كليد
متن
دانش
پردي

uate

نها و
بهينه
سبب
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 بـه  بسرعت و
 طب خصصين

 سـه  در كـه  د
 ارايـه  در سي
 نياز كنار در ت

 دانشـي  ،شـي 
 -Under(مي 

 ايـن  بـه  ويـژه 
 تربيـت  سـاله 

 بـراي  ناسـبي 
 بـه  ورود از ل 

 مـورد  در ري 
 دوره در و ـت 
 اورژانـس  ـي 
 طي ضمن ان
 در ضـمني  ور 
 آمـوزش  از ف

 پزشـكاني  ت 
 خـدمات  يـه 
 برخـوردار  الزم
 خالصـه  زير ر

 و داده خيص 
 الزم موارد ح
 را پزشـكي  ي

 نمـودن  يـدار 
. دنماينـ  قدام
 اورژانـس  وره
 دانشـكده  ش 
 و اسـاتيد  اي 

 بـارتر  پـر  و ر 

________

 باليني ش

 دانشجويان 

و شد استفاده ستان
متخ تربيت شروع 

يدهندم نشان ارها
اساس نقش داراي ن
واقعيت اين. بود ند
نگرشـ ابعـاد  همـه  

عمـوم پزشكان يت
و طـور  بـه  تـا  كند

س هفـت  دوره در ه 
من بينـي  پـيش  جه
قبـل تـا  كه طوري 

نظـر آمـوزش  ـجم 
اسـت نشـده  گرفته 

عملـ آمـوزش  رزي
كارورز و كارآموزان

طـو بـه  بـاليني  ي
هدف بپذيريم اگر. 
تربيـت عمـدتا  مـا  ت
اولي دهنـده  ارايـه  

Pr (ال قابليتهاي از
محور دو در آنان ش

تشـخ بخـوبي  را ـج 
صحيح غربالگري ام
اورژانسهاي بتوانند 
پاي بـراي  ومهارت 
اق پيشگيري قابل گ

دو اندازي راه ميت
آمـوز مسـئولين  ي

راهنماييهـا و بيات
مفيـدتر چـه  هر ر

____________

mentors آموز در
  مدان

m ،باليني آموزش،

انگلس در بار اولين 
عليرغم .كرد پيدا 

آما ،كشور گاههاي
همچنان عمومي ن

خواهن بيمارستاني
در پزشـكي  ـهاي 

تربي در پايه اصل ن
gra( ك مي ايجاب

متاسـفانه. شـود  ه
وج هيچ به ايران ر
به است نگرفته ت
منسـ دوره گونـه  چ 

نظر در پزشكي ي
كارور و كارآموزي 
ك كه است هايي ك
بخشهاي ساير در ي
.شوند مي حاضر ز
u سالمت نظام در
يـك عنـوان  بـه  ه

rimary care pr

آموزش از نتظارات
يـرا بيماريهـاي  ـد 
باانجا و نمايند مان

-2. نمايند ارجاع 
سرعت با و داده ص
مرگ و عوارض از 

اهم و انگيزه به وان
سوي از كارورزي ي

تجربي كه است ميد
در كارورزان خود ت

  .ثيرگذارباشد

___________

  تدريس ي

ship الگوي شيابي

هم پيراپزشكي كده
   ايمني 

mentorship، يابي

روش اين از.دهد
نفوذ دنيا سرتاسر
دانشگ در اورژانس

پزشكان آينده دهه
ب اورژانس خدمات

اورژانسـ تعلـيم  به
عنوان به ورفتاري

aduate training

دا بهـا  ها آموزش
در عمومي پزشك

صورت موضوع اين
هـيچ باليني دوره

رژانسهاياو مباحث
بر مشتمل باليني
كشيك به منحصر

آموزشي هاي دوره
نيز اورژانس بخش

under-graduate

عرصه در كه باشد
rovider( پزشكي

ان مهمترين باشند
بتواننـ -1: ميشود
درم را ساده موارد

صحيح طور يه را
تشخيص خوبي به

جلوگيري و بيمار
ميتو مقدمه اين با
آموزشي مقطع در

ام. برد پي پزشكي
مشاركت و نظرات
تأث دوره اين شدن

___________
__ 
  1590: كد

هاي روش: حيطه
ارزش و اجرا: عنوان

دانشك دانشجويان
بهزاد: نويسندگان

ارزشي: ها كليدواژه

 پزشكي

 بهداشـت
 آمـاده  و 
 91-92 ل

 نامـه  مه
 سيسـتم 
 مشـورتي

 بـا  هـا  اه
 و علمـي 

 نشــجويي

_____

 روزانه ي
 فوق

 هاي

 .دارد جود
 در. اشـد

 بعـد  و د
 كـه  شود
 ايـن  بـه 

Logboo 
 محسـوب
 ـادگيري

 نامـه  زش
 طـي  الق
 بـه  و ـرد
 خـود  گي
ــتند   مس
 چهـار  ن
 فراهم ف
 نامـه  ش

 بـر  ـالوه
 آموزشي

 تشـكيل  

پ علوم آموزش ري

ب شبكه محل به ن
نقاشـي  و تعميـر 

اول نيمسـال  ـراي
بيم و دانشجويان يه
انـدازي  راه -19 
م-1:هاي كميته ل
خوابگا مشورتي -2

كميتـه  -3هـا  ـاه
دان بســيج واحــد ي

 .عترت و قرآن ن
___________

تحصيلي پيشرفت
فو بيمارستان ژانس

logbook ،ينترنها

وج آموزش زشيابي
ميبا هـدف  بر تني
ميگردد تعيين شي
داده نشان تا آيد
رسـيدن  جهـت .د

ok( هـا  نامه وزش

م عملكـردي  هـاي
ـ  و وزشـي يـ ازدهب

آمـوز. ميرونـد  كـار
خـال تفكـر  و وردي
ميگيـ قـرار  اسـتاد

شايستگ يا دانش ر
ــش و ــود دان را خ

فراگيـران براي كه
مختلف آموزشي ي

آموزش بعبارتي.شود
عـ سـند  ايـن  در ه
رسمي تجارب از 

را عملكـرد  جموعه

كشور همايش همين

شهرستان و استاني
-14 دانشـكده  يد
بـ دانشـكده  در س 

كليه جهت حوادث 
پرسـتاري  ـجويان 
تشكيل -20) كزي

2كالسها مايندگان
خوابگـ در شجويان

انــدازي راه -21 ي
كانون اندازي راه -2

____________

  ريس

دفترچه اجراي و 
lo (اورژ اينترنهاي
  ن

   ني

،تحصيلي يشرفت

ارز جهت گوناگوني
مبتن ارزشيابي كرد

آموزش فعاليت يك 
مي عمل به شش

انـد يافتـه  تحقق ه
آمو چون ارزيابي ي
آزمونه هـا  نامـه  ش

آمو اهـداف  ـنجش 
بكـ حركتي – اني
بـازخو فرآينـد  يل

ا و دانشجو ستفاده
در موجود خالء تا 

ــامه،قوت ط و ارته
است اي ساده يله
فعاليتها ثبت و هي

ميش زمان در جويي
كـه اسـت  محور ر

گزارشي،شده هده
مج از بخشي تواند

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ا مسولين با هنگي
جدي محل" رستان

كـالس 6 حداقل ي
نامه بيمه صدور -

دانشـ تجه ئوليت
مرك دبيرخانه( گون

نم حضور با شجويي
دانش نمايندگان ور

دانشــجويي يقــات
22 برادران و هران

___________

1589  

تدر هاي روش: طه
طراحي فرايند: ن

ogbook( نامه زش

همدان بعثت صصي
ايمن بهزاد: ندگانس

پي دفترچه: ها دواژه
  انس

گ روشهاي: مقاله ن
رويك روشها اين از ي

مقاصد ابتدا روش
كوش ارزشيابي در ن

اندازه چه تا مقاصد
ابزارهاي از بايد ظور

آموزش. نمود ستفاده
سـ بـراي  كـه  شوند
رو و شناختي حوزه
تسهي استراتژي ان
اس مورد باليني زش
ميكند كمك شجو

ــف ــاط،نموده ش نق
وسي نامه آموزش.د
سازمانده جهت ي
ج صرفه باعث و ند

فراگير ثبت وسيله
مشاه اردمو از ستي

ميت درواقع. دارد ود

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

هماه
شهر

سازي
18-
مسئ
چارگ
دانش
حضو
تحقي
خواه
___

__
:كد

حيط
عنوا
آموز
تخص
نويس
كليد
اورژا
متن
يكي
اين
آن از
م آن

منظو
است) 

ميش
درح
بعنو
آموز
دانش

كش را
سازد
چوبي
ميكن
يك

فهرس
وجو
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 برنامـه  اليني 
 بـاليني  هـاي 

 آموزشـهاي  ر
. اسـت  بـه جر

 و اجــرا ،حـي 
 دانشــجويان ي

 اهـداف  ـدان 
 بـاليني  وزش 
 راپزشــكيل،پي

ــاليني وزش  ب
 پيراپزشــكي ه

ــاليني وزش  ب
 پيراپزشــكي ه

________

 ر

 نگيزش

 محـور  معلـم  
 و نبـوده  ـال 

 ايـن . ندارنـد  
 آمـوزش  هـاي 

 دانشـجويان  ي
 شـهركردانجام 

 40 روي بـر  
 بـه  تـدريس  

 انجـام  خنراني 
 سـه  و زمـون 

 امتيازدهي ي
 اسـتفاده  ـك 

 killerگيــزش
 نـرم  با ها اده

 براي ستقلم 
 گروه دو در ي

بـا آموزشـهاي  ـاز 
مهارته كارورزي رة

در شيوه اين براين
تج قابل كارورزان ه
طرا :كلــي هـدف  
بــاليني آمــوزش ر
همـ پيراپزشكي ده

mentorsh آمـو در
عمل اتــاق و ــبري

mentors ــو در آم
عمل،دانشــكده اق

mentorsh آمــو در
عمل،دانشــكده اق

____________

بر سخنراني و كتي
  مامايي ويان

  

ان، ياددهي، خنراني

نتي،سـ  آمـوزش  
فعـ روش ايـن  در 

را مشـكل  يـا  ـوع 
ه روش تـأثير  اي 

يادداري و ادگيري
ش پزشـكي  علـوم  
كـه  است تجربي 

.گرفـت  انجـام  يي 
سـخ شـيوة  بـه  س 

آز پـيش  و العـات 
براي. آمد عمل به ن
يـ و صفر نمرات از 

انگ نيزپرسشــنامه 
د. بود شده تاييد 

و زوج تي مونهاي
يادگيري ميزان :ها

آغـ در كـه  جوياني
دور در اند كرده ت

بناب. اند داده نشان
به دستياران توسط
:اختصاصـي  ــداف

در mentorship ي
دانشكد عمل، اتاق 

hip الگـوي  راحي

هوشــ رشــته جويان
ــوي راي ship الگ

اتــا و هوشــبري ته
hip الگــوي ــيابي

اتــا و هوشــبري ته

___________

  تدريس ي

مشارك يادگيري ثير
دانشجو انگيزش و 

 دهكردي رئيسي
سخ ،مشاركتي ري

هـاي  روش در: ـه 
فراگيران ولي ست،
موضـ پيرامـون  ـق 

مقايسـه  تعيـين  ر 
يا برميزان گروهي 

گاهدانش در زايمان
مطالعه يك ژوهش

مامـاي ناپيوسته و ه
تـدريس و شـاركتي 

اطال فرم درس لسه
دانشجويان از مون

نامه پرسش به ي
انگيــزش ســنجش

آنها پايايي و روايي
آزم و تجزيه، 18 ش

ه يافته. شد ستفاده

دانشج كه است آن
شركت شيب منتور
ن خود از را بهتري

ت باليني مهارتهاي
اهــ و كلـي  هـدف 

الگــوي ارزشــيابي
و هوشبري رشته

طر -1: اختصاصي
دانشــج دانشــكده
ــدان ــر -2 هم اج

رشــت دانشــجويان
ارزشــ -3 همــدان

رشــت دانشــجويان
  .همدان

___________
__ 
  1607: كد

هاي روش: حيطه
تاث مقايسه: عنوان

يادگيري،ياددهي
ر زيبا: نويسندگان

يادگير: ها كليدواژه
  دانشجويان

مقدمـ: مقاله متن
اس آموزش اساسي
عميـ تفكر فرصت
منظـور به تحقيق

بحث و سخنراني
ز بارداري دردرس

پژ اين :روش. شد
پيوسته دانشجوي

مش يادگيري شيوة
جل اول در گرفت،
آز پس بعد، هفته

ياددهي و يادگيري
س جهــت گرديــدو
ر كه شد ااستفاده

ويرايش spss افزار
اس گروهها مقايسه

 پزشكي

 و رشـد  ر
 حتـي  و ر

ــده يل  ش
 تحـت  تر

 نشـگاهي
 و روحي و

 از ستقيماً
 زنـدگي 
 سـالهاي 
 سرپرستي

 بـاالتر  ال
 سـه  تا دو
 تـازه  ـرد
 انـدرز،  ه،

 تحصـيلي
 بـه  شـكي

 پـژوهش 
 اجـرا  هها
 پايـان  يه

 بـا  و تـور
 ميگيرند

 هايي ژگي
 ـادگيري
 و منتـور 
 از منتـور

 گـرفتن  
 دو بـين 
 را كـردن

 -باشد ت
 لحـاظ  ـه
 درسي شد

 بـا  مقابلـه
 بـه  ورود

 برنامـه  -
 پايـان  تـا
 خــويش ه
 گويـاي  ف

پ علوم آموزش ري

در مهمي عنصر به
ديگر مشاغل از ي
ــتاري  ــدي پرس تب
جـوانت افـراد  بـا  نه
دان دروس مورد در

و اجتماعي هنگي،
مس دانشجويان كه

در كمتـري  جربه
 در لحـاظ  ايـن  ه
س آمريكايي،طرح و

سـا دانشجويان ط
د معموالً(است ري

فـ بـا  صـميمي  و 
مشـاوره ورمنظـ  ه
تح پيشرفت براي ب

پزش گـروه  شجويان
طـرح  نگـارش  از

دانشـگاه از برخي
تهيه براي پزشكي 

منت گام به گام يي
قرار گيري صميم

ويژگ چه از مؤثر پ
يـ -يـاددهي  آينـد

بـراي  جانبـه  دو 
م. ميبرنـد  نفـع  ف
يـاد از منتـي  و زد

دوسـتي  و هـدايت
ك زنـدگي  و رهبري

باصالحيت و آگاه ي
بـ باصـالحيت  و ي
رش و پيشرفت بر ه

م يبرا راهي نوان
درهنگـام  ـجويان
-7. ميشود يشنهاد

ت مداوم آموزش -ي
نوبــه بــه) منتــي(

مختلـف مطالعـات

كشور همايش همين

ب منتورينگ اخير ي
برخي و تجاري هي،

ــاني روان ي و درم
دوستان و ارگانيك 
د تنها نه و ميكند 

فره مشكالت و غل
ك آنجايي از. ميدهد

تج و شوند مي وارد 
به دارند، نياز شتري

و اروپايي شگاههاي
توسط پايين سال ن

باالتر سال نشجوي
مناسـب ارتبـاط  ك 

بـه) خـود  حمايـت 
مناسب بازخور و ت
دانشج براي شيپ ر

پژوهشـي  ـدهاي 
در نويسي، گزارش

گروه دانشجويان ه
راهنماي و نظارت ت
تص از فرآيندي در و،

منتورشيپ. يگذارند
فرآ يـك  نتورينگ

رابطه يك -2. ست
طرف هردو آن در ه

مياندوز تجربه دن
هـ رابطه يك شيپ

ر مديريت، مهارت
فردي بايد منتور -4

پژوهشي و آموزشي
رابطه اين -5. روان

عن به منتورينگ -6
دانشـ روانـي  و حي
پي باالتر مقطع يك
ارزيابي -آموزش د
شــونده هــدايت 
م. شوند ديگر انوي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

  لعم

سالهاي در: مقاله ن
دانشگاه شغلي، عه
ــاي از ــي مراقبته

رابطه يك منتور.ت
برقرار خود رستي

مشاغ خصوص در ه
م ياري را ايشان ي

دانشگاه به رستان
بيش راهنمايي به د
دانش از برخي در ر

دانشجويان هنمايي
دانش منتور. ميشود 
يـك كـه ) بـاالتر  ل
ح تحت دانشجوي(

اطالعات ارائه و يت
منتور. ميكند رقرار
فرآينـ فراگيري ظور

گ و اجرا تا )پوزال
كه حون اين به. شود

تحت خويش هاي
او تجربيات از فاده
مي سر پشت را وانع

من -1 است؟ وردار
اس منتي و منتور ي
كه ميشود برقرار ي

كرد هدايت و دادن
منتورش -3. گام به
م و دميكن برقرار ف

4. كند مي تقويت
آ مسائل لحاظ به 

ر سالمت و صيتي
6. دارد تمركز ري
روح مشكالت و ها

ي به ورود يا و شگاه
فرآيند يك ورشيپ

افــراد -8. اســت ه
دانشجو منتور وانند

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

اتاق
متن
توسع
بعضـ
است
سرپر
بلكه
رواني
دبير
دارند
راخي
راه و

اجرا
سال
وارد
حما
بر او،

منظو
پرو(

ميش
نامه
استف

مو و
برخو
براي
منتي
د ياد
گام

طرف
ت نيز
آگاه

شخص
كا و

تنشه
دانش
منتو
دوره
ميتو
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 مشــــاركتي 
 blended(ي

 مشـاهده  از ي
 تشخيص، حوه

 ايـن  در: كـار 
 كليـه  ضـويت 

 كـارورزان  و 
 و جالـب  ـاي 
 اقـدامات  ـايج 
 بحث در ويان
 غير هاي يام

 اسـاتيد  پس 
 فيـدبك  و وده
 كـيس  ارايه ن

 كامنـت  ـداد 
 وي فوليـوي  
 پرسشــنامه ي

 social pres

 35 شـجويان 
 1,9±23 ني 

 بخـش  نمـره 
 (كـل  7 57±
 ،20 نمــره ين

: نمره (كل ±3
 44 نمره رين

 همبسـتگي . د
 مشـاركتي  ي 
 )P:0.0001 (
 از دانشـجو  ك
 رضايتمندي 
 بـه  توجـه . د
 فرصـت  از ـه 
 زمينـه  ايـن  ر

 يـادگيري  در

________

so(،  م يــــادگيري
ــيتلف ـادگيري يق

يادگيري فرصت قا
نح و ها بخش ساير

ك روش. شـد  جـرا 
عض بـا  وايبـري  شي

شد تشكيل جراحي
هـ كـيس  هسـتند  
نتـ ،عكـس  حـال،  

دانشجو ساير و يند
پي ارسال. بگذارند ا
سـپ. شـد  ممنـوع  

نمو بررسي را ويان
چون مواردي ضمن
تعـ و كامنـت  شتن

پـورت  در نشـجو 
جراحــي آمــوزش ه

CLSS(co، sence 

دانش تعداد: ها يافته
سـن ميـانگين  بـا  ر

 كمتـرين  كـه  خت 
7نمـره  ميـانگين  و

كمتــري مشــاركتي
±28,5 بخش اين

بيشتر ،21 نمره ين
آمد دست به) 55 

يـادگيري و تمـاعي 
ــايتمندي و  رضـ
درك مبـين  حاضر 

و اجتماعي حضور
دهد مي نشان وايبر

بهينـ اسـتفاده  و ي 
در آموزشـي  راحان
د را اجتمـاعي  الت 

____________

ocial presenc

collaborat (ــ و ي
ارتق هدف با طالعه
س در آموزشي هاي

ا و انجـام  بيماران 
آموزش گروه يك ي
ج بخش اساتيد و 
كـه  بخشـي  هـر  
شرح از استفاده ا
نماي مطرح گروه ر

ر خود هاي كامنت
جراحـي موزشـي 

دانشجو هاي پست
ض در و نمودند مي
گذاش و ها بحث در
دا توسط درست ي

ماهــه دو دوره ــان
ollaborative lea

an (ي. شد استفاده
مذكر% 32 و مونث

سـاخت مشـخص  ها
و 69 بيشترين ،38

م يــادگيري خــش
ا نمره ميانگين و 3

كمتري رضايتمندي
:نمره (كل 6 34±
اجت حضـور  بـين  ر

ــور ــاعي ضـ اجتمـ
مطالعه: گيري جه
ح با ارتباط در را ي
و تماعياج رسانه 

يـادگيري ارتقا جب
طر بنابراين شود ي

تعـامال و مشـاركت 
 . نمايند لحاظ

___________

  تدريس ي

ce( اجتمــــاعي 

)tive learning

learning (مط اين
ه كيس و بيماران
مديريت و درمان
اي مداخله مطالعه

جراحي كارورزان
در بودنـد  موظف

با را خود آموزشي
د.... و پاراكلينيك

ك و نموده شركت
آ گـروه  به مرتبط
پ شب هر مربوطه

م اريه را الزم هاي
د شركت گروه، در
هاي تشخيص هاو

درپايــ. شــد ثبــت
arning استاندارد

nd satisfaction

م% 68 كه بود نفر
ه داده تحليل. بود

8 اجتماعي حضور
بخ در و) 85:نمــره

33 نمره بيشترين
ر بخش در و) 40
4 نمره ميانگين و

دار معني و مثبت
)P:0.001 (حض و

نتيج. شد مشخص
مشاركتي يادگيري

از استفاده با كلي
موج ها بخش اين
مي يادگيري هاي
م هاي فرصت بايد
ل دانشجويان موثر

___________
__ 
  1618: كد

هاي روش: حيطه

 پزشكي

 معنـي  ش
 گـروه  از

 بـود،  شـتر
 يـادگيري
 ســخنراني
 اموزشــي

p . نتيجـه 
 آموزشـي

 و عميق ر
 ريـزان  ه

 بيشـتري

_____

 مشاركتي
 دانشگاه

 مانه

  ،ركتي

 تلفـن  ي
 خـود  دود
 مـي  ـاب

 اسـتفاده 
 راجع كه
 داشـته  ي

 گروهـي 
 ارتبـاط  ي
. سـازد  ي

 داراي يان
 معرفـي  ي

 قـرار  فاده
 آزاد شـگاه

 و شوند ي
 و عمل ق
 حضـور  ي

پ علوم آموزش ري

افـزايش مشـاركتي 
سـخنراني  گـروه 

بيش داري معنـي  ر
يـ شـيوة  يـه  ريس
ــا قايســه س روش ب
ــروه در گيــزش گ
p=003/0. داشت

آ روش يـك  نـوان
تفكر مهارتهاي ش
برنامـه و مدرسان 
بي مطالعات است م

___________

م يادگيري و ماعي
د در وايبر آموزشي

سم  ،پور فرج آرزو  ،
   شمي

مشار يرييادگ  ،ي

هـاي گوشـي  داراي
محـد بودجه به جه

انتخـ را ديتا دالت
ردمـو  و باشـد  ان

كدارند نياز شجويان
تعـامالتي نيـز  س

هـاي  بحـث  ـراي
برقـراري امكـان  ـا

مـي مهيا را انرژي
دانشجويا% 100 كه

بـراي وايبـري  شي
اسـتفا مـورد  شـكي

دانش در جراحـي  ش
مي تقسيم شهر ف
اتاق بستري، هاي ش

هـاي تئوري بناي

كشور همايش همين

م يـادگيري  و نراني
در يـادگيري  ـزان 

طـور بـه  مشاركتي
تـد در ييـاددار  ن 

مق در داري معنــي
ــين ــزان چن انگ مي
داري معني زايش

عن بـه  مشـاركتي  
افزايش و دانشجو، ن
به دانشجو ذهن ر
الزم و شود، مي هاد
 . رد

____________

  نيك

اجتم حضور مندي،
آ گروه در جراحي 

،السادات رئيس ي
هاش حسن  ،اهللا ض
اجتماعي حضور  ،ي

  شكي

د دانشـجويان  لـب 
توج با و هستند د

تباد افزار نرم و خود
رايگـا و آسـان  آن
دانش ديگر طرف ز

كـال از خـارج  خود
بـ زمـان  گـاهي  ته 
افزارهـ نـرم  اين ن
و هزينه فصر و ي

اينكه به توجه با ي
آموزش گروه شكيل

پزش كارورزان در ي
بخش كارورزان كه
مختلف نقاط در تان

بخش در كارورزان
مب بر بنابراين. شوند

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

سخنر شيوه به يس
ميـ و بـود  يافته ي

مش يادگيري به يس
0/0=p ميـزان ولي

م افــزايش ــاركتي
همچ p=03/0. ــت
افز مشاركتي گيري

يادگيري شيوه :ي
كردن فعال جهت ر
د مطالب كردن ار

پيشنها مامايي زش
گير صورت باره ين

___________

1612  

الكترون آموزش: طه
يتمرضا بررسي: ن

كارورزان يادگيري
  مشهد اسالمي

علي محمد: سندگان
فيض امير  ،مقدم وقد

رضايتمند: ها دواژه
پزشك دانشجويان  ،ر
اغل امـروزه : مقاله ن

اندرويد نوع از شمند
خ همراه تلفن تگاه
آ از استفاده كه ند
از باشد؛ نيز افراد ب

خ آكادميك سايل
گذشـت اين از و ند
بنابراين و است دود
حضوري مالقات ن

آموزشي طراحي ين
تش بودند وايبر افزار
جراحي بخش ران
اينك به توجه با. ت
بيمارست سه در هد
ك نيز بيمارستان هر

ش مي تقسيم انگاه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
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 انترنـي  دوره 
 كـه  داشـت   

EC  بـا  ليـدي 
 قسـمتي 10 ت 

 پاسـخ  يسـت 
 ريـتم %  3/83

%  66/56.دند
 ( RBBB را 
 Step by وند

 بحـث . بـود  ه 
 و دانشــجويان

 به اتفاق به كه
 مـوارد  الخص 

 آنجـايي  از. ت
 فريبنـده  ـيار 
 قلـب  نـوار  ي
 مانـدگاري  ث 
 step(قلب ار

 امـوزش  ـنتي 
 مـورد  در ـود 

 يـا  ميوكـارد  
 كـه  زمـاني  ـا 
 دارد بخاطر ال
 تروماباشدو ش

 خواهد مشكل
 لـذابا . اسـت  
 دانشـجويان  ر
 تفسير روش 

________

 وظايف از هر

 شاوره

 جبـران  و لي 

پايـان osceتحـان 
وجـود ايستگاه 12
CG 12 يـك  ما.ت

ليسـت چـك . تيم 
لي چـك  اسـاس  ر
34 انترن نفر 30 
كرد تفسير درست 
ــر 5 % 66/16( نف
رو دانشجويان از م

نكـرده رعايـت  ـل 
ــدي ـادي د توانمن
ك است شده رسي
بـاال قلب نوار فسير

M است شده اشاره
بسـي گـاه  و داشـته 

يادگيري جهت دي
باعـث كـه  جالب ار
نو سيستماتيك و 
سـ روش در. است 

ميشـ بحـث  مـاري 
انفاركتوس بحث 
تـا.ميشـود  اشاره م
كامال را نكات اين،د

بخش در يا جراحي
م دچار قلب نوار ر
آموختـه  بيماري 

در قلـب  نـوار  سـير 
ازجمله اموزشي د

____________

بوشه پزشكي علوم
  مقطعي عه

مش  ،عملكرد  ،راهنما

تحصـيل مشكالت ي

امت نتـايج  سـاس ا 
2 امتحان اين در.ت

داشت اختصاص لب
R،  Ant MIگذاشـت
بر امتحان پايان از 
از: نتايج. يدگرد ي
راST-T تغييرات 

ــد ــط و كردن 5 فق
هيچكدا. گذاشتند

كامـ رابطـور  قلـب  
ــات در  ــ مطالع زي

بر قلب نوار تفسير
تف در دستياران و 

MI و قلبي هاي مي

E د وسـيعي  طيف
جديد هاي روش ز
بسيا هاي متد از ي
پلكاني تفسير ،ود

by step ECG (
يمب يـك  وقتـي  ،ي 
در مثال شود مي ه

هم ان قلب نوار ت
ميبرد سر به قلب 
ج مثال ديگر هاي ش
تفسير در شود مي 

پايه بر را قلب نوار
تفس توانـايي  زايش 

جديد روشهاي به ه
  .مينماييم

___________

  درسي ي

ع دانشگاه شجويان
مطالع يك - راهنما 

  ،ميرزايي ن

ر استاد وظايف  ،اه

شناسايي: هدف و 

بر مطالعه اين:كار
است شده طراحي

قلب به ايستگاه يك
RBBB تشخيص

وپس شد طراحي
ارزيابي دانشجويان

% 66/71 ،ريت و
ــه ــاره MI ب ك اش

گ صحيح تشخيص
Step نوار تفسير

ــ ــري هونتيج :گي
ت نظر از دستياران

دانشجويان ضعف
آريتم مانند مهمي

ECG تغييرات كه

از است الزم ،است
يكي. شود استفاده
ميشو آن يادگيري

interpretation

بيمـاري بر مبتني
اشاره آن تغييرات

تغييرا پريكارديت
بخش در دانشجو

بخش در وقتي اما
التحصيل فارغ يا

ن تفسير چون شد
افـز لزوم به توجه

توصيه ما پزشكي،
Step by Step م

___________
__ 
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ريزي برنامه: حيطه
دانش ديدگاه: عنوان

اساتيد عملكرد و
كامرا: نويسندگان

ديدگا: ها كليدواژه
  يليتحص

زمينه: مقاله متن
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an effective 

ered.  
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  جديد ي

انترن جديد، وزشي
هـاي بيمـاري  الي

قلـب نـوار  تفسـير 
ح شرح گرفتن از 
ما لذا.گيرد قرار ه

كـردي بررسـي  خر

كشور همايش همين

ه غير و همتايان ش
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n, student, Peer 
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ing which is 
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  ريس
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   ظمي

امو قلب،روشهاي ر
باال شيوع به توجه
اهميت ،قلبي حاد
بعد قلب حاد وس
توجه مورد بايد آن

اخ سال دانشجويان 
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ي
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(  مشـكالت  
 تحصـيلي  يت
 بـه  توجـه  با:ي

 بـا  مشاوره مر
 يـا  و ندارند را
 منظـور  بـه  ذا 
 مشـاوره  بـه   
 ايـن  و شود ه

 را الزم علمـي 

________

 دانشگاه 

  ديدگاه  ،اي

 موفقيـت  جـاد 
 شناسـايي  ط 
 را مـدرس  ،ب
 اهـداف  بـا  س

 ايـن  از هـدف 
 پزشـكي  لـوم 

 روش باشـد  ي 
 طـي  مقطعـي 
 علـوم  ختلـف 

 اسـتاد  هـاي  
 آوري جمــع ر
 يـك  هـاي  ي 

 يارزشـياب  ي 
 داده.است ته
-Chi هاي ن

ANOVA (

 مهمتـرين : ـا 
 ،مطالعه مورد 
 حيطـه  آن از 

 و% 80 تيـب 
 آموزشـي  ين 

بـروز از يشـگيري 
مستمروضعي رسي

 =p (گيري نتيجه
درام درگير اساتيد 

ر الزم آشنايي وره،
لـذ. نميكننـد  مـل 

اسـت الزم مـايي، 
توجه دارد آموزش 

ع صـالحيتهاي  ـه 

____________

دانشجويان ديدگاه

ا حرفه هاي يژگي
ايج در عامـل  رين 
ارتبـاط اين در .ست
خوب استاد يك ت

تدريس هاي عاليت
ه كنـد  مي هنمايي
عل دانشگاه پزشكي

مـي خوب استاد ك
م روش به تحليلي 

مخ هـاي  رشـته  ي 
ويژگي مورد در،هر

ابــزار .گرفــت ــرار
ويژگـي مهمتـرين  

هـاي فـرم  و سـاتيد 
گرفت قرار تائيد ورد

version 1 آزمو و
 :post hoc ) و

هـ يافتـه  .گرفت ر
دانشجويان يدگاه

پس و%) 8/92(د
ترت بـه (  فـردي  ن 
قـواني به مربوط ت

پي براي مشاوره كز
 031/0 =p  (بر و
018/0 ،%4/48 و 

ميرسد نظر به ده
مشاو جايگاه و نما

عم خـوبي  به خود 
راهنم و مشـاوره  ت
هب نياز كه علمي 

كـ شـود  محول ني
  .د

___________

  تدريس ي

د از خوب استاد ي
  هر

    ميرزايي ن

و  ،خوب استاد  ،جو
تـر اساسي استاد: ه
اس آموزشي اهداف 
مشخصا درمورد ن
فع مناسب تنظيم و
راه نتايج بهترين ل

پ دانشجويان يدگاه
يك هاي ويژگي با 

– توصيفي طالعه

دانشـجوي 400 ت 
بوشه پزشكي علوم

قــ ارزيــابي مــورد 
از برگرفته اي مه
اس سنجي نظر اس
مو آن پايايي و يي
SPSS 19افزار رم

Independent  و
قرار تحليل و جزيه
يد از توانمند ستاد
استا تدريس روش
بـين ارتبـاط  و دي

اهميت نظر از حيطه

مراك به ارجاع ،نياز
،%4/55 و% 6/86

%1/99(  دانشجو
آمد دست به نتايج

راهن استاد وظايف
وظايف به اساتيد
خدمات ارائه بهبود

موضوعي بهعنوان
كسان به مسئوليت

باشند كرده كسب
___________

__ 
  1626: كد

هاي روش: حيطه
هاي ويژگي: عنوان
بوشه پزشكي علوم

راكام: نويسندگان
دانشج: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
تحقق در مطلوب
دانشجويان ديدگاه

و انطباق جهت در
حصول و آموزشي
ديد بررسي مطالعه
ارتباط در بوشهر
مط يك در: مطالعه

نظـرا،1393 لسا
ع دانشگاه پزشكي
بايكــديگر خــوب

پرسشنا ،اطالعات
اسا بر خوب استاد
روا كه بود اساتيد

نر از استفاده با ها
square، t test

Tuckey(تج مورد
ا يك هاي ويژگي
ر حيطه به مربوط
فر شخصيت هاي
ح كمترين و%)70

 پزشكي

 شـجويان
 حـل  ـف
 بـراي  هم

 و ازدهي
 افـت  هش

 شگاههاي
 عالقـه  ي

 از كـافي 
 بـا  طالعـه
 از وشـهر

 انـان  اي
 شـجويان

 علـوم  گاه
 آوري مـع
 راهنمـا  د

 آن يـايي
 ديـدگاه 

 رعايت ن
 پاسـخ  بـا

 دانشـجو 
 راهنمـا  د
 عبـارت  ب

 موزشـي،
 و رزيـابي

 ،3/24 و
 در نشجو

 و تعدادها
(  آن قـي
ــه الزم  ب

 ،%3/55 و
 هـاي  ت
0/0 =P(، 

 در مـايي
 ســازي م
 اعـالم  ي

ــجو  در ش
0/0 =p (، 
 صـورت  ر

پ علوم آموزش ري

دانش ارجـاع  جويان،
مختلـ مراحـل  در 

مه عامل ويك شاور
بـا آنهـا،  حرفـه  ت
كـاه و پيشـرفت  ش

دانش در راهنما تاد
بـي الزم، تخصص 

وقـت  اختصـاص 
مط اين .است ورده
بو پزشـكي  علوم اه

مشـاوره  هاي يت
دانش ديـدگاه  ،طعـي

دانشـگ 91-1390
جم ايفـا  خـود  اي
اسـاتيد وظـايف  ح

پاي و روايـي  و حي
بخـش  دو بـر  مل
ميزان و نماراه تيد
بـ بسته سئواالت ت

300 مطالعـه  يـن
استاد گانه 11 ايف

ترتيـب به حيطه ر
آم ضـوابط  و قررات

، 002/0  =p (، ار
%4/87(  گذشـته
دان تحصيلي شرفت

=p(، تاس شناخت
منطق شـكوفايي  ـه

ــايي ــاي راهنم ه
و% 7/99(  حصــيل

مسـئوليت پـذيرش 
01 ،%2/31 و% 9
راهنم و كمك و جو
00/0 =P (، ــراهم ف

هـا برنامـه  از ـارج
ــايي ،) دانش راهنم
022 ،%3/55و% 87
در و تحصيلي و ي

كشور همايش همين

دانشـج درسـي  و ي
همكـاري و شاوره

مش اساتيد اصلي ف
صـالحيت و ـجويان 

افـزايش آموزشي، 
است نظام .باشد مي
فقدان آموزشي، ي

وعـدم  دانشجويان
نياو بار به يرخشان

دانشگا دانشجويان
فعالي ارائه نحوي و 
مقط مطالعه يك ر
1 تحصـيلي  سـال  

ا پرسشنامه از فاده
شـرح بر مبتني مه

طراح بهداشت زارت
مشـتم سـئواالت  .
اسا وظايف شرح ص

بصورت و خود شاور
ايـ در: هـا  يافته .ود

وظا شرح به موافق
هر در مشاور ستاد
مق با دانشجو نايي

،%0/56 و% 6/93 
گ در دانشـجو  صيلي

پيش پيگيري و نقد 
=000/0 ،3/26 و% 

بـه كمـك  و شـجو 
0/0 =p (، ــه ر ارائ

ــغل ــه و ش تح ادام
براي دانشجو زي

6/93(  تحصـيالت  
دانشج تحصيلي ت

01 ،%7/34 و% 99
خـ اي مشاوره اي
55 %، 009/0 =P

7/7(  شــيآموز ر
خانوادگي ،محيطي 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

تحصيلي هاي سايي
مش مراكز به دار كل
وظايف جمله از كل
دانشـ آمـوزش  اي

نظام بيشتر مدي
م دانشجويان صيلي

گرفتاري دليل به ن
د مشكالت رفع به
در نتايج ،اساتيد ي
د ديدگاه ارزيابي ف

مشاور اساتيد يف
در: ها روش .شد م
در تحصـيل  به ل

استف با بوشهر كي
پرسشنام سئواالت

وز نامه برآئين طبق
گرفت قرار تاييد د

درخصوص شجويان
مش اساتيد سوي ز

بو اي گزينه 5 رت
م پاسخ.نمودند كت

اس سوي از آن عايت
اشن حيطه در :از د

( انضباطي و هشي
تحص وضعيت خت

0/0 =p(، ارزيابي، 
%1/99(  تحصيل ل

دانش بالقوه هاي يي
00 ،%4/21 و% 8

ــه در شــجو ش زمين
0/0 =p(، سا آماده
 اتمـام  از پـس  ي
افت علل پيگيري و

8/9(  آن رفــع ــت
ها برنامه اجراي ن
7/5 و% 7/88(  ده
غيــر مشــكالت نــه
هاي استرس به ه
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 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي
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 در ترجيحـي  
 الويـت  تيـب 

 واگـرا % 6/7 ه 
 شـده  ذيرفتـه 

< p  ( ـ  يكنل
 در پـذيرش  د 
> p  .(نتيجــه 

 ميگـردد  نهاد 
 دانشجويان ي

 و بهتـر  گيري 

________

 آن بكارگيري
 كارآزمايي ك
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مـورد گزارش يك
م از داده گردآوري
دانشگا كاردرماني
ر خــود يــادگيري

مص. بگويند 1393
درويكر از استفاده
مو ها داده تحليل
آنان، هاي خانواده

چ به را دانشجويان
نم بــاز آنــان روي

 پزشكي

question
professo

evidenc
Medicin
the leve
and sou
elevated

signific
that the
medicin
p= 0.00

training
toward 
used in 
enhance
literatur
ability 

especial
training

_____

 ي

Keywor
students
Backgro
professo
who ha
and ad
educatio
to deter
educatio
in stude

the new
divided 
educatio
group 
counsel
review 
educatio
conduct
advice a
success 
Results
educatio
control 
students

پ علوم آموزش ري

nnaire) that 
ors of Medica

ce-based med
ne specialist. R
el of students' f
urces used in 
d (p=0.000). A

ant increasing
eir ability to ru
ne after interve
00,  respectively

g of medical 
epidemiologic
the discussion

e their abilit
re that they stu

to adoption 

lly in the form
g . 
___________

تحصيلي پيشرفت ر

rds: providing 
s  
ound: counsel
ors can be an 

ave problems. 
dvice can be 
onal goals. Th
rmine of effec
onal counselin
ents Methods: 

w public hea
d into two grou
onal counselin

(intervention
ling program w

process (be
on) and prob
ted. The attitu
and guidance o
 at the end 2
: The rate 
onal counselin

group (p= 0
s about،  regul

كشور همايش همين

its validated 
al Education،  H

dicine team a
Results: The re
familiarity with

evidence-base
Also In this stu

g in students' 
un application
ention were se
y) Conclusion: 

students in 
cal concepts a
n of evidence-b
ty to critical

udied with goal
properly cli

m of worksho

____________

  ريس

بر فعال راهنمايي 

   تكش
advice, guidan

ing services b
effective role 
Provided insu
difficult poss

is study was a
ct the interven
ng services in a

In a quasi-exp

alth field stu
ups. For a grou
ng method an
n) actively 
with the aim co
efore and du
blems during 
ude of student
on education an
2.5-year study

of student 
ng significantly
0.03). level of
lations and ru

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

by a team 
Health Educati

and Commun
sults showed t
h the terminolo
ed medicine w
udy،  a statistica

knowledge a
s evidence bas
en (p= 0.000 a
It seems requi

clinical cour
and terms wh
based medicine
lly analyze 
l to enhance th
inical decisio

ops and practi

___________
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 بـه  دعـوت  ل 
 و شـادي  از د

 تمـام  در بـاز 
 عميـق  براي 

 بالفاصـله  بط، 
 مـورد  مرسوم

 و پسـر  4 مل
 اصـلي  ضمون
 ارتقـاء " رعي

. شـد  ـتخراج 
. يدنـد د مـي  

 اسـتقالل،  ها،
 از جديـد،  ي 

 بـوده  نـدگان 
 بـه  عالقـه  م
 مشـاركت  ب
 بـود  آن از ي
 اميدبخشي و 

 در را خــود ور 
 كسـب  داد، ي 

 قـرار  ديـد  ـق 
 عوامـل  از ل، 

 بـوده  جويان 

________

 رفتار"

   

 تحليل

 هـاي  محـيط 
 خطـر  بـه  و م 

 جـو  رفتارهـا 
 توجه ها آن ه

 بررسي طالعه
 روش. اسـت  

متعامـل و سـاختار 
خود تجربيات از د

ب سـوال  سـه  داقل
بكرات نيز كاوشي

ضـب ها مصاحبه ي
م كيفي محتواي ل

شام يك ترم شجوي
مض ها داده اناليز ز
فر مضمون سه و "

اسـ "خـانواده  كيل
آينده مسير در را 

ارزوه تحقق و وشن
هـا سـرگرمي  و د

كنن مشـاركت  راي
عد غيربومي، ويان
تجار از بخشي وان

حاكي مطالعه نتايج
آور نشاط ماهيت 

كنكـو ســد از گـذر 
مـي پيونـد  اينـده 

افـ در خانواده كيل
اسـتقالل دانشـگاه، 

دانشـج بـراي  يـدي 

____________

" از پرستاران يات

ثناگو اكرم  ،زداني
ت ،پرستاران ،كار ط

م در نامحترمانـه  ي
شـرم ايجـاد  بـه  ر
ايـن . گردد مي ن
به كه صورتي در و
مط اين از هدف. رد
بـوده  رانپرسـتا  ي

س نيمه هاي صاحبه
شد خواسته جويان
حد. نمايند صحبت

ك سواالت از و شد 
تمامي. گرديد فاده
تحليل رويكرد طابق

دانشج 12: ها يافته 
ا. كردند شركت ه
اينده سوي به اي 
تشك درآمد، كسب 
خود دانشگاه به د

رو آينده تصور يد،
اساتيد با ارتباط يد،

بر اميدبخش و اور 
دانشجو براي نواده

عنو هب نيز نااميدي
ن: گيري نتيجه. ت
از شدن دانشجو و
گـ بــا دانشـجويان  
ا بـه  را انهـا  كـه  د
تشك شغل، كسب 

د جو اساتيد، ستان،
امي روزنه دانشگاه 

___________

  تدريس ي

تجربي تبيين: بالين 
  كاري حيط

بز شهرام  ،جويباري
محيط ،نامحترمانه 

رفتارهاي: هدف و 
منجر و باشند مي 

بيماران و پرستاران
و اندازند مي خطر 

دار بسياري شايند
كاري محيط در "ه

مص براي ،)دانشگاه
دانشج از. آمد عمل
ص دانشگاه در اميد

تكرار ها مصاحبه
استف ها داده شدن
مط و نويس دست
.گرفت قرار اناليز

مطالعه در دختر 8
پنجره دانشگاه "

و شغل تحصيلي،
ورود با دانشجويان

جدي محيط تجربه
جدي هاي دوستي

نشاط رويدادهاي
خا از دوري. است
نا احساس و رشته

است بوده كنندگان
و دانشگاه به ورود

.اســت برخـوردار 
ديدند مي مسيري
تحصيلي، درجات
دوس وجود. داشت
.بود برانگيز شعف
 . است

___________
__ 
  1645: كد

هاي روش: حيطه
در اخالق: عنوان

مح در "نامحترمانه
ج ليال: نويسندگان

رفتار: ها كليدواژه
  كيفي محتواي

زمينه: مقاله متن
آميز تهديد كاري

پ سالمت انداختن
به نيز را سازماني

ناخو عواقب نشود
نامحترمانه رفتار"

 پزشكي

 برداشـت 
 از پـس  ن

 آن از كي
 مـي  ران

 با ديدند
 تعـداد  ت
 بيمـاري  

 كالسـي 
 آنـان  ري

 جربيـات
 نتـايج : ي
 تـوان  مي

 شـجويان
 در داون م

 تـالش  از
 كالس ق

_____

 ه،

 بموجـ  ،
 در. شـود

 شـكوفا  ي
 بـه  وجـه

 چنين كه
. نماينــد ي

 شوند، ي
 خود، يت

 در عنـوي
 و ـگاهي

 ايـن  در
 علـوم  گاه

 در وجـود

پ علوم آموزش ري

ب و تجربيـات  ويـد
داون سندرم با ران
حاك كنندگان كت

بيمـار بـه  يستيك
همايش در كه ي
مالقـات. داشـت  ق

بـا و بودنـد  شـحال
درسهاي از درس

كار آينده يادگيري
تج اين از بتوانند ند

گيري نتيجه. مايند
م ها همايش از كه

دانش نگرش رتقاي
سندرم با بيماران 
قـويتر  مراتب به 

طريق از دانشجويان

___________

 يك ترم شجويان
  دانشگاه در 

دانشگاه دانشجو، د،

دانشـگاه، در دابي
ش مـي  دانشجو يك
وي اسـتعداد  و ويا

تو شادي، بر موثر
ك كساني. است ها
زنــدگي شــادتر ت

مي محسوب جامعه
شخصي و ذات در ي

مع و تحصـيلي  ون
دانشـ تحصيلي ران
:كـار  روش. داد ـد

دانشـگ كاردرمـاني
مو دوره تنهـا  و ي

كشور همايش همين

مو "استعداد و ايي
بيمار از انشجويان

مشارك تجربيات. ت
هالي نگاه به سنتي 
چيزهايي دداشتن ار
فرق خيلي كردند ي
خوشـ و اميدوار يار

يك همانند بودند
يا براي اي ذخيره 

نمايند مي تصور كه
نم استفاده شان تي
ك است آن مويد ي

ا براي درس زرگ
و خانواده با واقعي

اثرگذاري مردمي 
د در نگرشي تغيير
 . شت

____________

  ريس

دانش تجربيات و گاه
اميدوار و نشاط با 

   موسوي رام

اميد شادي، :يدي
  كيفي حتواي

شـا و نشـاط : دف
ي وجودي ابعاد همه
گو او زبان پويا، ان
عوامل تمام به جه
ه شايستگي و ها ي
نســتتوا خواهنــد ،
ج اقشار ترين مهم 
حقيقي شادي، از 
شـئو تمامي در را 

دور طي از پس ي
خواهنـ افـزايش  ر
ك دانشـجوي  17 ي
كاردرمـاني گروه ين

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

توانا" ،"هنر و طفه
د جديد و سنتي ي

است همايش در ور
نگاه از خروج ورت

اظها دانشجويان. د
مي فكر قبال كه ي
بسي كه خانواده ي

بو آمده كنار دشان
و است بوده رگذار

ك طوري به بود هد
آت مراجعين براي د

كيفي بررسي خرده
بز كالس يك عنوان
و مواجه. نمود فاده

و آموزشي محيط
ت گونه هر براي يد
داش خواهد تئوري ي

___________
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كلي كلمات: ها دواژه
مح تحليل درماني،

هد و زمينه: مقاله ن
هم در شكوفايي و د

انسا ذهن شاد، يط
توج واقع در. گردد

خوبي ها، ارزش مي
بشناســند، را ملي

از دانشگاه شجويان
برخورداري صورت
خود موفقيت مال

حتي و دانشجويي ن
كا هب اشتغال زمان
تمامي از كيفي لعه
اولي( مازندران كي
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عاط"
هاي
حضو
ضرو
باشد
چيز

زيادي
فرزند
تاثير
خواه
خود
اين
عن به

استف
يك
اساتي
هاي
___

__
:كد
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كارد
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كليد
كارد
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رشد

محيط
مي
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دانش
ص در

احتم
زمان
ز در
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: كار روش. ود
 التحصـيالن  

 آموزشـي  واي 
 اكثـر  اينكـه  

 زمينـه  ـكده، 
 هـاي  عرصه ر

 دوره ناولي ل
 تحصـيلي  ـال 
 و تحقيق وش

 اعمـال  روان 
 هيئـت  عضـاء 

 روانشناســي ،
 آمـوزش  سـان 

 كــارورزي و ي
 كـه . شـد  زار

 روش كارگـاه 
 روان هداشـت 

 حـوزه  ايـن  ر
 بـه  مراجعـه  
 در. نمودنـد   

 لمراح مشاور
 دانشـجويي  ت

 تائيديـه  خـذ 
 اسـتخراج  ور
 ايـن  مـدت  ز

 به آنها شتغال
 فرآينـد  اين ت
 دستورالعمل 

 بعـد  بطوريكه
 اجرا دردست 
 هـاي  فيلـد  ر
 ارائـه  و بـه  ال 
 اقـدامات  اين 

 -2.باشـد  ـي 
 از آنـان  گاهي

. يافـت  ارتقاء 
 اجتمـاعي  ي 
 . باشد 

________

بو جامعه روان مت
فـارغ  اي حرفـه  ت 
محتـو و درمـاني  ي

بـه  نظـر  و رشـته 
دانشـ آموزشـي  ن 
در فعاليت سابقه و
تحصيل به شروع از 

سـ در آموزشي ي
رو آموزش اوليه ت

بهداشـت  و امعـه 
اع حضـور  بـا  ـمي 

جامعــه، بهداشــت 
كارشناس همچنـين 
درمــاني هداشــتي

برگز دانشجويان ن
ك دو شده برگزار ت
به و 1390 سال ر

در تحقيـق  با ويان
بـا  مند عالقه يان
ارائـه را خـود  شي

م و راهنما اساتيد 
تحقيقات كميته در

اخ و هـا  طـرح  مام
مشا و راهنما ستاد

دراز نتـايج : هـا  ـه 
اش و دانشجويان ن

مدت كوتاه رزيابي
از آنان آگاهي شده
ب. يافت ارتقاء% 57
اجرا، زمينه اين ر

در تحقيـق  بـا  ويان
مبـتال مسـائل  ايي 

از بعد بطوريكه. د
مـ اجرا دردست را،

آگ شده انجام جي
%57 خدمات رائه
روانـي معضالت ص

مي انجام دردست
____________

سالم رويكرد با ري
انتظـارات بين ي ه
بهداشتي خدمات 

اين آموزشي ولوم
كارشناسـان و مـي 

و داشته پرستاري 
پس. دارند را مت
ها نياز بررسي ري
مقدمات. گرفت قرار

جا بهداشـت  هاي 
رسـ جلسه سه ستا

پرســتاري هــاي 
ه و جراحي داخلي
به سيســتم در ــت

نمايندگان و بودند 
جلسات مصوبات د
د عهجام بهداشت 

دانشجو و شد رگزار
دانشجوي بعدي گام
پژوهش هاي طرح ي

به مراجعه با شجو
د را طرح تصويب و

اتم از پس و. مودند
اس هماهنگي با ايج
يافتـ گرديد ارائه ي
اين التحصيلي فارغ 

ا در ولي گردد سي
ش انجام سنجي ظر
7 خدمات ارائه ظام

در تحقيقاتي طرح 
دانشجو -1: گيري

شناسـا منظـور  به 
شدند توانمند قاتي

اجر زمينه اين در 
سنج نظر نتايج تناد

ار نظام در موجود 
خصوص در ميداني ق
د و انجام درمان و 

___________

پرستار كارشناسي
فاصله به عنايت با

نظام در پرستاري
كوريكو در موجود
علم هيئـت  اعضاي
رشته در تحصيل
سالم نظام مختلف

پرستار كارشناسي
ق نظر مد 92-91

حوزه در پژوهش
راس اين در. گرديد
گــرايش و علمــي
د پرستاري،باليني
فعاليــ تجربــه كــه

دارا را دانشجويان
استناد با نهايت در

رويكرد با تحقيق
بر 1391 سال در

گ در و شدند آشنا
هاي عنوان اساتيد
دانش هر بعد مرحله
و پروپوزال تنظيم

نم اجرا گام به گام
نتا و مربوطه هاي

علمي مجامع در و
از بعد بايد برنامه
پرستاربررس عنوان

نظ نتايج استناد به
نظ در موجود هاي

6 اقدامات اين از
گ نتيجه. باشد مي

درماني بهداشتي
تحقيق پيشنهادات

تحقيقاتي طرح 6
است به اندانشجوي

هاي دستورالعمل
تحقيق 6 انجام-3
بهداشت حوزه در

___________

 پزشكي

 روش بـا 
 در شـاغل
 بـه  ختار
 شـد  وال
 به را يطي
 نوار روي

 رويكـرد 
 قـرار  يـل

 و حقيـر "
 مـورد " ،
ــرفتن   گ

 در "ـدن
 پزشـك، 
 تعريـف، 

 صداي با"
 تمسخر،
 اساسـي 

 شـده  ـام
 خفيـف  و

 و سـواد 
 ايـن  واند

ــار   و بيم

_____

 نشگاه

 عباس

 بايسـتي 
 اي پيشــه
 در ستاري

 ژوهشــي،
 خواهنـد 
 نشجويان

پ علوم آموزش ري

است شده انجام ي
ش پرسـتاران  از فـر
سا نيمه مصاحبه 

سـو كننـدگان  كت
شرايط چه كار حيط

ها مكالمه تمام "
با و شد نويس ت
تحلي و تجزيـه  ورد
" مضـامين  بـا  نـه

،"كالمي غير المي،
ــدن ــده" ،"ش نادي

شـ شمرده مقصر"
مافوق، همكاران،

ايـن  پايه بر. شد
" قبيل از تارهايي

لفظي، حمالت ع،
بي شايعات شيدن،

انجـ كار انجام از ر
و خـوار  دهنـده،  ر

بـه  اعتمـادي  بـي
تو مي كه كاري ط

پزشــك، وپروايزر،
 . شد

___________

 دانشجويان شي
دان در جامعه روان

ع دكتر مانيان، مير

 پژوهشي -وزشي
پرسـتاري  ختگـان

پ چنــد صــورت ه
پرس آموختگان ش

پژ آموزشــي، هــاي
عهـده  بر درمان و

دا پژوهشي وزشي

كشور همايش همين

كيفي رويكرد با كه
نفـ 30 بـا  هـدف،  ر

گلستان استان ني
مشـارك از بـاز  وال

مح در نامحترمانه ر
"نمائيد بازگو من ي

دست كلمه به كلمه 
مـو مرسوم نوع از 
نامحترمان رفتـار  م
كال پرخاشگري" ،
ــرزنش" ،"ن شـ س

 ،"نشدن داده كت
با تعامل در آميز ن

تبيين خدماتي در
رفت بروز از است ت
جمع در كردن ش

كش فرياد خشونت،
بيشتر اعتباري ست

آزار لحن خوردن، 
بـ نشـدن،  داده يت

محيط در "رمنطقي
ــتار، ، ــو سرپرس س
باشد خدماتي كادر 

____________

  رسي

پژوهش -  آموزشي ي
ر سالمت رويكرد با
  93 سال در 

ام دكتر ،رئيسون ضا

آمو نديتوانم وان،
آموخ دانـش : ـدف 

بــه را الزم هــاي ي
دانش. نمايند كسب 
ه شنقــ جامعــه در

و بهداشت سيستم
آمو توانمندي رتقاء

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ك پژوهش اين در
بر مبتني گيري نه
درمان و آموزشي كز
سو يك طي. آمد ل

رفتار گويم مي تي
براي آوريد؟ مي طر
كسپس و ضبط ي
كيفي محتواي يل
مفهوم: ها يافته. ت
"شدن شمرده يف

ــد ــع ي ــدن واق ش
مشارك" ،"ها مندي

توهين رفتارهاي ب
كاد همراهان، ران،

عبارت نامحترمانه ر
سرزنش زدن، حرف 
خ كردن، جدل و ث

درخواس كردن، ست
را قوقح و حق د،
اهمي دهني، بد ن،
غير تقاضاهاي رت،
ــا ــان، از ره همتاي
يا و بيماران راهان

___________
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در ريزي برنامه: طه
توانمندي ارتقاء: ن

با پرستاري شناسي
بيرجند پزشكي م

محمدرضا: سندگان
 سپور

رو سالمت: ها دواژه
هـ و زمينه: مقاله ن

توانمنــدي و العــات
multidisciplin

د خــود آينــده ــه
س در اجرائي و بتي
ار فرايند هدف .ت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

:كار
نمونه
مراك
عمل

وقت"
خاط

صوتي
تحلي

گرفت
ضعي
تهدي
توانم
قالب
بيمار
رفتار
بلند
بحث
درس
دارند
كردن
مهار
رفتار
همر

___
__
:كد

حيط
عنوا
كارش
علوم
نويس
عباس
كليد
متن
اطال
ary

حرفــ
مراقب
داشت
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 پژوهشـي  بـه 
 دانشـجويان  ي 

 شـده  يـاد  ند
 بـه  مقطعـي   

 انجـام  جهـت 
 جمـع  جهـت 

 پژوهشـي  بـه 
SPSS)ســطح 

 94 از%) 74(ر
 ميـانگين، . ـد 
 فراينـدهاي  ز
ــه ه  ترتيــب ب

ــانگين. ـود  مي
 سـن،  حسب

. نبودنـد  وردار 
 فراوانـي  صـد 
%) 48,6(  مـه 
%) 71,4( هش

 زمـان  مـدت  
 نتيجه. بود%) 
 تكميلــي الت

 و مقـدماتي  ح 
 و بررسـي  ود 

 علـوم  هـاي   
 صـورت  شـده 

________

 كردهاي
  جان

Keywords:

learning،  le
Students . 
Backgroun
the import
that leanin
study was 

تجرب در كننده ين
رضـايتمندي سـي 

فراين دو از اريس ي
توصـيفي پژوهش 
ج كننده مراجعه ن

ج. بـود  91-92يل 
تجرب پرسشـنامه  ز
S 19 افــزار نــرم 

نفر هفتاد: ها يافته
نمودنـ تكميـل  را 

از رضـايتمندي  ـل 
ــان ســتي ــه پاي نام

ــو21-7( 3,45  ) ب
بر شده بندي بقه
برخـو داري معنا ت

درص بيشـترين  وق، 
نام پايان موضوع ي

پژوه موضوع زمينه
بـه  مربـوط  مندي 
%21,4( راهنما تاد

تحصــيال شــجويان
طـرح تصـويب  اي 

شـو مـي  پيشـنهاد 
دانشـگاه در اي ـه 

ش يكسـان  و مـداوم 

____________

رويك و العمر مادام
رفسنج پزشكي وم

  Keywords: D

earning approac

nd & objective:
tant objectives
ng approaches
designed to de

تعيي نقشي راهنما 
بررس بـه  مطالعـه  ن 
پزشكي دانشكده ي
اين گيري نمونه 
دانشجويان بين از 
تحصـي سـال  طي ر

از هـا  داده تحليـل 
و يلــيتكم صــيالت

p  (ي. شد استفاده
پرسشنامه كننده 

كـ نمـره  محـدوده 
ــدماتي سرپرس و مق

±17,37 ) و15-5

طب هاي گروه بين
تفاوت از تحصيلي 

فـو فراينـدهاي  ـب 
براي راهنمايي به ع
ز در راهنما استاد 
رضـايتم فراوانـي  د 
است به دسترسي و 

دانش بيشــتر ضــايت
فراينـدها از ساري 

پي. اسـت  بـاال  امـه 
نامـ پايـان  ژوهش

م صـورت  بـه  شور

___________

  تدريس ي

م يادگيري بين طه
علو دانشگاه جويان

    شهرآبادي 

Deep learning،  S
ches،  Lifelong 

: Lifelong learn
s of universit
 can be effec
etermine of th

استاد توسط نامه
ايـن. دارد دانشجو

تكميلي تحصيالت
:روش. پردازد مي

دسترس در روش
در نامه پايان امور
ت و تجزيه و آوري

تحصـ دانشــجويان
0.05 >معناداري

شركت دانشجوي
م و معيـار  انحراف

م طــرح تصــويب
3,10±10,70 )5
 در شده ياد هاي

مقطع و جنسيت
ترتيـب به همچنين

راجع رضايتمندي
مهارت و دانش و
درصـد كمترين و

%)34,3( تصويب
رض ســطح: گيــري

پزشكي دانشكده
نا پايان سرپرستي
پژ تجربه ارزشيابي
كش سراسر پزشكي
 . گيرد

___________
__ 
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هاي روش: حيطه
رابط يبررس: عنوان

دانشج در يادگيري
عفت: نويسندگان

Surface 

learning،  

ning is one of 
ties education 
ctive it. This 

he relationship 

 پزشكي

 كميت
 س

 سلطاني ن

 بر 

 بـه  ـراي
 علمي ت
 قابـل  و ه

 مطالعـه 
 علمي ت
 بـراي  لي
 خاص گاه

 و روايـي 
 علمـي  ت
 از بعـد . ت

 نيمـه  ي
 هيـات  ي

 هـا  حبه
 تكميـل 

 تحليـل  و
 جلسه ك

 سيسـتم 

_____

 از ميلـي
 دانشـكده

 ربه

 پايـان  يت

پ علوم آموزش ري

ارزيابي سيستم"
اساس بر پزشكي ده

كامران  ،محمدي ن
  ده

مبتني مديريت  ،ي

بـ جهـاني  تمايـل 
هيات اعضاي هاي ت

عادالنـه ارزشيابي
اين در. است بوده

هيا اعضاي هاي ت
مـدل دارد، كـاربري

ديدگ اساس بر مي
2014 سـال  در:

هيـات اعضـاي  اي
گرفـت قـرار  سـي
هـاي مصـاحبه  جـود

اعضـاي از رزشيابي،
مصـا ايـن  نتـايج 
علمي هيات ضاي
و ها مصاحبه كيفي

يك در آمده دست 
س پايـايي  و روايي: 
=P .بود ( 

___________

تكم تحصـيالت  ان
د در نامـه  پايان ي

تجر نامه، پايان تي

هـدايت و مقدماتي 

كشور همايش همين

 

فراارزشيابي بر ني
دانشكد علمي هيات

آيين  ،وليان شاورز
مجتهدزاد ريتا  ،لي

فراارزشيابي  ،ملكرد

يـك  امـروزه : دف
فعاليت ارزشيابي ي

سيستم استقرار. 
ب برانگيز شچال ي
فعاليت ارزشيابي م

ك و اسـتقرار  ـابقه 
علم هيات اعضاي 

:اجـرا  روش. سـت 
هـا فعاليـت  گيري

برس مـورد  تهـران  ي 
موجـ سيستم يايي

فراار ستانداردهاي
بـه  توجه با و شده
اعض توسط و شد ي
ك محتواي تحليل 

به مدل. شد خراج
نتايج. شد نهايي ،
=0,05( 0,99 و 0

____________

  ريس

دانشـجويا تمندي 
راهنمايي و مقدماتي
 91-92 حصيلي
    ادملو

سرپرست تكميلي، ت

طرح تصويب: دف

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي
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 برنامه ارزيابي: طه
مبتن مدل ارائه: ن
ه اعضاي هاي يت

  "داظهاري

كش حسين: سندگان
جليل محمد  ،شاهي
عم ارزيابي: اه دواژه
  مدل  ،كرد

هد و زمينه: مقاله ن
هاي سيستم گيري
دارد وجود ها شگاه
موضوعي همواره ماد
سيستم ارزشيابي را
سـ سال 5 مدت به

هاي فعاليت شيابي
اس شـده  طراحي ن
گ اندازه سيستم ي

پزشـكي علوم شگاه
پاي و روايي از ينان

ا اساس بر ختارمند
ش انجام دانشگاه ي

طراحي هاي شنامه
با مدل اجزاي. يد
استخ پرسشنامه ي
كوچك، گروه در ث

95, ترتيب به جود
___________

1658  

تدر هاي روش: طه
رضـايت بررسـي : ن
مق طرح تصويب ند

تح سال ساري كي
خا محمد: سندگان

تحصيالت: ها دواژه
   هشي

هد و زمينه: مقاله ن

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

__
:كد

حيط
عنوا
فعالي
خود
نويس
عربش
كليد
عملك
متن
كارگ
دانش
اعتم

فر با
ب كه

ارزش
ايشا
اييپاي

دانش
اطمي
ساخ

علمي
پرسش
گردي

عاملي
بحث
موج

___
__
:كد

حيط
عنوا
فراين
پزشك
نويس
دكلي

پژوه
متن
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 آمـوزش  سـاز 
 اجـرا  مايشي

 كـه  پزشـكي 
 دوره پايـان  ر

 ارزشـيابي  ـدا 
 اجرا) سنتي( 

 سـواالت  از ده 
 ديـدگاه  سـي 
 رصــدد 80ــه
 اسـتدالل  الت

. بخشـد  مـي  
 قضـاوت  رش

 نحـوه  ـوزش 
 آموزش در د
 از اسـتفاده  ش 

 ايـن  شجويان
 در بيمـاري  م 

 تايجن به وجه
 پيشـرفت  ابي 
 بـه  منجـر  ي 
 بايـد  كـه  ـت 
 درمانگـاهي  ش

 دهنـده  ورش 
 سـواالت  از يز
 بــه منــوط ــر

 ايـن  بـه  ـاتيد 

________

 براي پزشكي

 حسين دكتر

  ،باط

 از يكــي شــي
 ميتـوان  كـه  

س زمينه تواند، مي
آز نيمه صورت به 
پ دانشـجويان  از فر

د. داشـتند  شـركت 
ابتـ مـاه  6 طـي  ر
اي گزينه چهار ت

اسـتفاد بـا  رزيـابي 
بررس نتـايج : ها فته
ــ داد نشــان وش ك
سواال بوسيله زيابي

بهبود بيماري با ه
پرور بر موثر را وش
آمـ در را ارزيابي ش
درصد 86 بيماري، 
آمـوزش در درصد 
دانش درصد 97 از ش

عالئـم از بـالني  ده 
تو به: گيري نتيجه 

ارزشـيا گـردد،  مي
ارزيـابي چراكـه  شود

اسـ مهارتي باليني
آموزش برنامه شود

پـرو كـه  مـدلي  ن 
ني ارزشيابي در و د

امــ ايــن البتــه كــه
ed، اسـ آموزش در

____________

دندانپ التحصيالن 

د، نجات حسين ير

ارتب حفظ  ،انگيزه ي

آموزش ريــزي رنامــه
گروهي مهمترين 

م اصولي و صحيح 
پژوهش اين: هش
نف 30 پژوهش ين
شـ گذراندنـد  مي ا
د دانشجويان به ي
سواالت صورت به ي

ار ايـن  هفتـه  ـك 
ياف. پذيرفت صورت

ــراي از س رو دو اج
ارز كه بودند باور ن

مواجهه در را افراد
رو اين دانشجويان

روش اين درصد 95
با واجههم در حيح
96 و بيماري الئم
بيش و عمل در ي
اسـتفاد آمـوزش  ر

.دانستند موثر ص
م پيشنهاد باليني ل

ش داده سوق سمت
ب واستدالل شد هد
ش مي پيشنهاد راين

snapps  عنـوا بـه
شود ارائه باشد؛ ي

ك گــردد اســتفاده
dcي ساز توانمند 

 

___________

  تدريس ي

فارغ در انگيزه جاد
  

امي دكتر ،اكبري د

هاي راه  ،التحصيل

بر چرخــه در: مــه
و است بازخورد ،

ارزيابي كه چراكه
پژوه. باشد درست
اي در.است گرديده
را عفوني درمانگاه
گاهيدرمان آموزش
تحصيلي پيشرفت
يـ از پس و گرديد

ص باليني استدالل
پــس دانشــجويان
اين بر دانشجويان

ا توانمندي باليني
درصد 78 حدود
5. دانستند باليني
صح گيري تصميم

عال با برخورد طرز
نظري هاي آموخته
د را ارزيابي شيوه

تشخيص به رسيدن
استدالل گير چشم

س اين به تحصيلي
خواه فرايند بهبود

بنابر شود آموخته
s مـدل  اسـاس  بر

مي باليني استدالل
ا بــاليني اســتالل

واحد گيري جهت
. باشد مي سمت

___________
__ 
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هاي روش: يطهح
ايج هايراه: عنوان
دانشگاه با ارتباط

مجيد: نويسندگان
   مونقي كريمي

ا فارغ: ها كليدواژه
  دندانپزشكي

مقد: مقالــه مــتن
قسمتها مهمترين

 پزشكي
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the stu
sciences
cross-se
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and stud
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were u
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regressi
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surface 
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_____

 شيوه

 باليني

 وانمنـدي
 درسـت 

 منجـر  ي
 حـال  در

. برواسـت
 آمــوزش

 آن، گيري
 وانمنـدي
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n lifelong learn
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___________

به ارزيابي اثرات ه

   ،زاده ابراهيم

ب استدالل ،رزيابي

تو مهمتـرين  ليني
حـل  در توفيـق  م

درمـاني خطاهـاي 
د اسـت  جبـران  ل

روب بسـياري  هاي
ــاليني تدالل در ب
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تو بر تمركز با يابي
پـرورش دانشـجويان

كشور همايش همين
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ds: This analy

ed in 2013. Th
entistry،  nursin

nts were selec
athering tool w

LLQ) and revis
naire (R-SPQ-2
ade point avera

nt). Data analy
and inferen
samples t te
and Multi

lt: In this stu
46 and Lifelo

Deep learning a
ositive correlat
e approach a

ve and reve
eep learning a
dict variance 
 study represe
ch cause incre

cause decre
approach incre
ong learning w

___________
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ديدگاه بررسي: ن

تحليلي باليني دالل
خيرالنسا: سندگان

دان ديدگاه: ها دواژه
  يلي

ه و مقدمه: مقاله ن
پزشك شالوده كه ت

اشتبا به باليني ئل
بسياري در كه شود

استدالل آموزش ضر
ــه توجــه اهميــت ب
و پزشكي شجويان
دارد قصد مطالعه

ت ايـن  باليني دالل
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 زشكي
 93  

   ي

  شكي

 و سـريع  رات 
 نيازبـه  زشكي

 از كـه  شـود  
 و بـاليني  بـه 

 بررسـي  وهش 
 مي شواهد ر

 پيمايشـي  وع 
ــاي دوره ن  ه
 اسـاس  بـر  ـه 
 بـه  و نفـر  39

 داده ردآوري
 پزشكي شگاه

 پايـايي  و مـد 
 هـا  داده.فـت 

 نشـان  نتـايج 
 شـواهد  بـر  ي

 شـواهد  بر ي
 دنبـال  بـه  ن

 آشـنا  چنـدان 
 عليـرغم  كـه 

 از هد،بسياري
 كـم  يـا  و الع 
 به شواهد ين
 تصـميم  در وه 

 و تغييرات،ات
 بيشـتر  توجه

 احسـاس  مي 

________

 ديابت هاي
  ي

  ،دزاده

پز با پزشكي جويان
سال در ايران كي
ازاندهي خليلي مه
پزش دانشجويان  ،هد
تغييـر و اطالعات ر
پز حوزه در بويژه ي

مـي  احسـاس  ان 
تجرب بـا )شـواهد (  
پـژو ايـن  قصـد :: ف 
بر ميتني پزشكي با

نـو از توصـيفي  ـق 
ــجويان وهش، دانش
نمونـ حجم .باشند
90 تعداد به مذكور

گر ابزار .است شده 
دانش گايدالين ساس

آم دست به سشنامه
گرف قرار تاييد مورد
ن: هـا  يافتـه . شدند

مبتني پزشكي با ،
مبتني پزشكي بردن

آنان رايب را بهتري 
چ آن كاربسـت  وه

ك داد نشـان  رسـي 
شواه بر مبتني كي
اطـال بـي  شـواهد  ر
اي كاربرد چگونگي 

گـرو ايـن  هميـت 
انتظــارا بــه خگويي

ت به مبرمي نياز ني
عمـو پزشـكي  ـي 

____________

ه تازه مورد در تاران
آموزشي كتابچه و ي
مجتهد ريتا  ،قريب 

دانشج آشنايي زان
پزشك علوم دانشگاه

سليم  ،قرباني اصغر 
شواه بر مبتني  ،ش
انفجار به توجه با  :

علمي مختلف هاي
پزشـكا براي شترك

موجـود دانـش  ن 
هـدف. گيـرد  هره

ب پزشكي شجويان
تحقيـ روش :هـا  ش

ــاري ــن م ــژو اي پ
ب مي1393 سال ر
مذ دانشجويان بين 
انتخاب تصادفي ي

اس بر و ساخته حقق
پرس پايايي و وايي
م% 75 حدود خنبا
ش تحليل و تجزيه 

دانشجويان، از صد
بر كار به كه عتقدند
باليني نتايج اران،
شيو با ازآنها درصد
بر اين نتايج ::يري
پزشك با پزشكي ن
بر مبتني تخصصي 

از نيز آنها از رخي
اه دليل به. نيستند

پاســخ لــزوم و ني
كنون جامعه شتاب

آموزشـ كوريكولـوم 

___________

  كترونيك

پرست دانش دداري
اينترنتي مداوم ش
ميترا  ،ذوالفقاري 

ميز بررسي: عنوان
د شواهد بر مبتني

علي: نويسندگان
آموزش: ها كليدواژه

:زمينه: مقاله متن
ه حوزه در شتابان
مشت و علمي زباني
بهتـرين بين تلفيق
به بيمار هاي ارزش
دانش آشنايي ميزان
روش و مواد .باشد

ــت ــه .اس آم جامع
در اينترن،اكسترن
از مورگان جدول
گيري نمونه روش

مح پرسشنامه ،ها
رو. باشد مي سوئد
كرون آلفاي با ابزار

SPSSافزار نرم با

در95 كه دهد مي
ومع دارند آشنايي

بيما از مراقبت در
د 5 حدود اما.دارد

گي نتيجه. نيستند
دانشجويان آشنايي

هاي ازسايت آنان
بر و هستند اطالع
ن مطلع كامل طور

بــالين هــاي گيــري
ش پر هاي پيشرفت

ك در مقوله اين به
  .شود مي

___________
__ 
  1668: كد

الك آموزش: حيطه
ياد مقايسه: عنوان

آموزش روش دو در
ميترا: نويسندگان

 پزشكي

 آنهــا رات
 وجـود  م

 با ارتباط
 راه كشـف

 پزشـكي
 ايـن  در:

 حصيالن
 شـركت 

 بـا  تبـاط
 توسـط  ي

 فـارغ  9
 كاغذ وي
 بدسـت  ها

 كنندگان
 يـا  و ودن
 فـارغ  فق
: نتـايج . د
 مسـائل  ي
 داخـل  ر

 و شـغلي
 فارغ گروه

 گذاشـتن
 امتحان ط
 آگاهي ا،

 امكانـات
 و ريحـي
 از بيشـتر

 نـوين،  ي
 پرس و ت

 فارغ بين
 توجـه  با

 متفـاوت 
 برقـراري

 تفـاوت  و

_____

پ علوم آموزش ري

نظــر و اطالعــات ز
عـدم بـه  توجـه  با

 حفظ در حصيالن
ك منظـور  به طالعه
دندانپ رشـته  صيالن
:روش و مـواد . فت
التح فارغ از يك هر
)گـروه  2( سال سه

ارت برقـراري  هـاي 
گروهي بحث لسات

الـي  7 حضـور  بـا
رو بر كامل صورت
آنه از ليستي چك
ك شركت از يك هر

بـو موافـق  تـا  فت
تواف ميزان. نمايند 
گرديـد خصمشـ  د
هـاي حيطـه  در ن

د تحصـيل  ادامـه 
ش و اداري مسـائل 
گ در توافق ميزان

گ اشـتراك  بـه  بـا 
شرايط از اطالع ي،

ها بازآموزي اخبار
ا از اسـتفاده  كاري،

تفر هـاي  تور از الع
ب التحصـيالن  ـارغ

وتكنولوژي دنداني د
ايمپلنت و ازآموزي

بي در را توافق ترين
التحصيالن فارغ ه
اسـت  گذشـته  هـا

ب براي التحصيالن
و آنهـا  هـاي  گيـزه

   . گردد ل

___________

كشور همايش همين

از آموزشــي تهــاي
.هستند تحصيالن

التح فارغ هاي يزه
مط اين التحصيلي،

التحصي فارغ در ها 
گرف صورت مشهد 
ه از متمركز گروه 4

سه از باالتر و) گروه
انگيـزه  مـورد  در 

جل طي التحصيلي
ب جلسـات  اين.ديد

به مكالمات سپس
چ مفاهيم، گذاري د

ه اختيار در ليست
گرف قرار لتحصيلي

مشخص مورد هر 
درصد صورت به رد
التحصيالن فارغ وه
كشـور،  داخل در 

كشـور،  خـارج  در
بيشترين. بود هي
ارتباط در سال سه
علمي هاي كنگره ز
از اطالع مربوطه، 

كا شرايط با رتباط
اطال خاطرات، وري
فـ گروه در كه الي

مواد مورد در جو و
با هاي دوره در ت

بيشت مطب مناسب
انگيزه: گيري تيجه
آنه التحصيلي فارغ

فارغ جذب جريان
انگ بـه  بايستي كده

لمبذو كافي توجه
____________

  ريس

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

فعاليت بــازخورد ي
الت فارغ نمود، فاده
انگي روي بر اي لعه

ا فارغ از پس شكده
انگيزه اين ايجاد ي

پزشكي علوم شگاه
4 كمي-كيفي لعه
گ 2( سال سه از ر

آنهـا  نظـرات . دند
ا فارغ از پس شكده

گرد ضبط صوت ط
س. شد انجام حصيل

كد از پس و شد ه
ل چك اين سپس
ا فارغ سال فكيك

در را خود توافق 
مور هر در حصيالن

گرو دو هر هاي زه
تحصيل ادامه ني،
د تحصيل ادامه ور،
رفا و اجتماعي ئل

س از كمتر حصيالن
از اطالع باليني، د

هاي رشته و صص
ا در ديگران جارب

يادآو دانشكده، هي
حا در. بود يابي سر

و پرس موارد سال
شركت درماني، ورت

م مكان مورد در و
نت. داشتند حصيالن
ف زمان از كه ماني
ج در بنابراين. اشد
دانشك با مجدد ط
ت زمينه اين در جود

___________
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تدر هاي روش: طه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

بــراي
استف
مطال
دانش
هاي
دانش
مطال
كمتر
نمود
دانش
ضبط
التحص

دهپيا
.آمد
تف به

عدم
التحص
انگيز

باليني
كشو
مسائ

التحص
موارد
تخص

تج از
رفاه
همس
 سه
مشو

جو و
التحص

زم به
با مي
ارتبا
موج

___
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:كد

حيط
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 كشـور  هر يط
 سال در نيز ن

 فعاليـت  يري
 و علمـي  ـات 

 عينـي  طـور  
 عملكـرد  يي 
 دوره يك طي

 تـا  كـرديم  ش 
 بـا  هـا  سيستم

 ابـزار : اجرا ش
 سـوال  13( ل 

. بـود ) ـدگان 
 اي جداگانـه  

 آلفـاي  از فاده 
 درصـد  66,08

 بـراي  0( رت
 پيمـايش  ك 

 در نفـر  488
 كردنــد يــل
. بودند زن قيه

ــد  از% 48. دن
 هم عامل شش

Accuracy(، 
S(، ــب  تناســ

Con ( در كـه 
. گرفتنـد  ـرار 
 ،3,2±0,73 ت
 و 3,0±0,62ب

 هيـات  عضـاي 
 كميت شيابي
 تفـاوت  فافيت 
 و مـرد  لمـي 

0,0P  .(=بين 
 سيسـتم  ورد 

 هـم  عوامـل  
 مـي  نظر به: 

 عوامـل  مـورد 
 قبـول  قابـل  

شرايط با متناسب ي
تهران پزشكي علوم
گي اندازه سيستم ك

هيـ عضـو  هـر  ثير 
بـه  دانشگاه هاي 
شناسـا يـا  شـعاع  
ط در تا شد موفق ،
تـالش طـرح  ايـن  
س اين مورد در را 
روش. كنيم بررسي 
سـوال 46 شامل ه

كننـ شركت خصات
تحقيـق  در ـنامه 

اسـتف بـا  رسشنامه
8 عـاملي  تحليل ر

ليكر طيف با شنامه
يـك صـورت  بـه ) ار 

8. گرفـت  قرار لمي
تكمي را رسشــنامه

Resp بق و مرد آنها
بو اســتاديار% 59 

ش. داشتند اخير ل
Mission(، دقت )y

Satisfaction( ت

)nstructiveness

قـ بررسـي  مـورد  
دقــت ،0,88±2,4

تناســب ،0,7±3,3
اع نظـرات  بـين . د 
ارزش سيستم مورد 

شـف عامـل  در هـا 
عل هيات اعضاي ت
024(دارد وجود ت
مـو در بـاليني  و يه
در علمي هيات ي
بحث. دارد وجود ت

م در علمـي  هيات
و مثبـت  هـا  اليت

متنوعي عملكرد بي
ع دانشگاه. شد زي
يك ايجاد با تا رفت

تـا ميزان علمي، ت
رسالت پيشبرد در

عنـوان  با سيستم
آن، عيني گذاري ش
در. شود مستقر و 

دانشگاه علمي ات
پايا و روا سشنامه

پرسشنامه يك ات
مشخ و اي زمينه 

پرسشـ ايـن  روايـي 
پر دروني همساني 
در و آمده دست ه
پرسش. كرد مي ين
مقـد بيشـترين  ي 
عل ياته اعضاي ر
پر ســال 74 تــا 

ponse rate =). 7

و دانشــيار% 29,9
سال دو در مديريت

n Alignment( ت

Expli(، ــايت رضــ
App (سازندگي و 
بودنـد  آمده دست
8 رســالت بــا تايي

74 رضــايت ،±2,9
آمـد دست به 1,7
در مديريتي سابقه
تنه علمي هيات ي
0,P  .(=نظرات بين
تفاوت شفافيت مل
پاي علوم علمي ات

اعضاي هاي فعاليت
تفاوت شفافيت و ت

ه اعضاي نظرات وع
فعا كميت ارزيابي 

ارزياب هاي سيستم
انداز راه و طراحي
گر تصميم 1385
هيات اعضاي هاي
د را آموزشي گروه

س اين. كند بررسي
ارزش و آكادميك

طراحي ساله، دو
هيا اياعض نظرات
پر يك از استفاده

اطالعا آوري جمع
سواالت به مربوط
ر و پايـايي  ميزان
.بود شده بررسي
به 0,924 كرونباخ

تبيي را واريانس از
بـراي 4 و كمترين
اختيا در اينترنتي

30 ســني رنــج
)70,93%70.1%

9 اســتاد،% 11,1
م سابقه نيز ايشان

رسالت با راستايي
ــفافيت icit( شــ

)propriateness

د به عاملي تحليل
راســت هــم: نتــايج

±0,61 شــفافيت

±0,74 سازندگي

س بدون و با علمي
اعضا هاي فعاليت
021,( دارد وجود
عا در تنها نيز زن

هيا اعضاي نظرات
ف كميت ارزشيابي
رسالت با راستايي

مجمو در كه رسد
با مرتبط مختلف

 پزشكي

 موزشي،

 باعـث  كه
 شود مي ث

 هـدف  بـا
 هاي تازه "
 ايـن  در: ي
 و غـدد  ش

 بـه  هـران،
 43( بچه
 گـروه . ند
 سـامانه  ط
 كنتـرل  ه

 قبـل،  ن
 بـراي . ـد
 تحليـل  و

 هـاي  ـون
 مـورد  وج
 پـس  فته
 سـطح  ي

_____

 ابي

 ورز

 هيات 

 هـاي كده
 امپيوتري

 و كـرده  ه
رسـالت  ز
 خدمات ه
 كننـد،  ي
 و كــرده م

پ علوم آموزش ري

آم كتابچه رونيكي،

ك آموزشي هاي وش
باعث شوند ستاران

ب مطالعـه  ايـن . ـد
"كتابچه" و "يكي

بررسي روش. شد م
بخـش پرسـتاران  ن

تهـ پزشـكي  علـوم 
كتاب گروه سه به و
شدن تقسيم) نفر 4

توسـط لكترونيكي
گـروه در. ديدنـد  

رستاراپ دانش روه
شـ گيـري  انـدازه  ه

و تجزيـه . شـد  اده
آزمـ از اسـتفاده  با
زو تـي  و فريـدمن  
هف هشت و چهار ك،

ارتقـاي در كتابچـه

___________

ارزشيا مورد در مي
  ي

كشاو حسين  ،زاده
   جليلي د

اعضاي  ،عملكرد ي

دانشك انجمن كه 1
كـا علـوم  كمپـاني

ارائـه را رسـالت  بر
از يـك  هر براي ي

ارائه و مديريت ن،
Metrics (احـيطر

اقــدام امــر ايــن ي

كشور همايش همين

الكتر آموزش ستار،
  وم

رو از استفاده: دف
پرس براي تر بادوام 

يابـ افـزايش  ـاران 
الكتروني" آموزش 
انجام پرستاران ش

ميـان از  نمونه 12
ع دانشگاه منتخب  

انتخاب دسترس 
42( كنترل و) نفر 
ا گروه و آموزشي 
آموزش) CME( ي
گر سه هر در. نشد 

مداخلـه از بعد ته
اسـتفا پرسشـنامه

ب و SPSS افزار رم
فيشـر، دو، كـاي  ، 

يك: ها يافته. گرفت
ك و الكترونيكـي  ش

  .بودند
____________

  جو

علم هيات اعضاي 
اظهاري خود از فاده

مجتهد ريتا  ،مدي
محمد  ،عربشاهي ي
ارزيابي  ،پيمايش  ،ي

998 سال از: دف
AA (ك همكاري با

ب مبتني مديريت) 
پزشكي هاينشكده

درمان پژوهش، ش،
s( عملكـرد  گيـري 

بــراي معتبــر هــاي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

   بديعي مود

پرس دانش،: ها دواژه
مداو آموزش اري،

هد و زمينه: مقاله ن
و بهتر يادگيري د

بيمـ از مراقبت يت
روش دو تأثير سه
دانش يادداري بر ت
3 تجربي نيمه لعه
 بيمارستان سه لي
در يريگنمونه رت
38( الكترونيكي ،

كتابچه توسط چه
پزشكي مداوم زش

انجام ايمداخله چ
هفت هشت و چهار ،

پ از اطالعات آوري
نر از استفاده با ها 

واريـانس آناليز ي
گ قرار تحليل و يه

روش دو هـر  داخله
ب موثر پرستاران ش

___________

1673  

دانشج ارزشيابي: طه
نظرات بررسي: ن

استفا با ايشان كرد
محم آيين: سندگان

سلطاني كامران  ،ن
نظرسنجي: ها دواژه

  ي

هد و زمينه: مقاله ن
AMC( آمريكا كي

CSC healthca(
دان كه كردند نهاد

آموزش از اعم خود ي
گ انـدازه  سيسـتم 

هدانشــگاه از ياري

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

حمم
كليد
يادد
متن
ايجاد
كيفي
مقايس
ديابت
مطال
داخل
صور
،)نفر

كتابچ
آموز
هيچ
يك،
گردآ
داده

آماري
تجزي

مد از
دانش
___

__
:كد

حيط
عنوا
عملك
نويس
وليان
كليد
علمي
متن
كپزش

)are

پيشن
هاي
يك
بســي
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 خانواده ك

 ريشـه  ما شور
 توانـايي  از ي

 نظـران  احب 
 مهارتهـاي  ـد 

 ايـن  در. دارند
 خـانواده  شك
 و بـوده  روري 

 هاي سايت در 
google sc و 

 در: هـا  يافتـه 
 ارزيـابي  راي 

 نقـش  بيمـار  
 اهميـت  يمـار 

 و دارد فـردي 
 هـاي  سـنجي 

 در. اسـت  ـده 
 مهارتهـاي  د 
 ايـن  اسـت  ه 

 مـورد  در ورد 
 كـه  صورتي ر
 آنـان  رفتـار  ر
 افـزايش  بـه  

 شـود  مـي  ن 
 خـانواده  ـك 
 بـه  آتـي  ـاي 
 . گيرد ر

________

 داوم
  هران

 آيين ر

پزشك سيستم در 

  سالمت نظام 

كش در خانواده شك
اي مجموعـه  تبـاط، 

صـا از بسـياري  اد
چنـ هـر  شـود  ـي 

د آموختن و وزش
پزش سيستم در مار

مـر نـوع  از حاضـر 
بيمار و پزشك ط

cholar جستجوي

ي. شـد  انجام ستجو
بـر مختلـف  هـاي  
و پزشـك  رابطـه  

بي تجربـه . دارد ده 
ف بـين  و ارتبـاطي  

نظرس. شـود  جانده
شـ انجـام  پزشك 
مـوارد بـا  درمان از 

شـد تبـديل  يـتم 
بـازخو ارائـه  منظور
در سازد مي دشوار

تغيير و پزشكان ي
منجر خانواده شك

بيمـارا ضايتمندي
پزشـ ي برنامـه  در
هـ ريـزي  برنامـه  

قرار مدنظر امر اين
____________

مد آموزش هاي مه
ته پزشكي علوم گاه

دكتر  ،كهن نوشين  

  رهبري 

بيمار و پزشك ط
  سالمت ظام

   روانشاد

  خانواده، پزشك   ،
پزش تفكر: هدف و 
ارت. دارد اسـالمي  
اعتقا به كه است ن
مـ محسـوب  پايه ي

آمو قابليت هستند،
بيم و پزشك روابط

ح مطالعه: روش. ت
ارتباط و خانواده ك

 scienc،  ج موتور و
جس اي كتابخانه ت

اسـتراتژي  از واده
.شـود  مي ستفاده

خـانواد پزشـك  ي 
مهارتهاي ارزيابي

گنج جامع ارزيابي م
با بيمار تعامل با ط

رضايت هاي آيتم
آ يـك  به و ميخته
م به را ابزارها ربرد
د پزشكان پايه طي
يادگيري در تواند ي
پزش برنامه: گيري 

رض افزايش و رماني
د كليدي نقش مار

و ها گذاري ياست
ا درسي هاي رنامه

___________

  كترونيك

برنا ارزشيابي و جرا
دانشگ مجازي كده

،مجتهدزاده ريتا 

  1678: كد

و مديريت: حيطه
روابط بهبود: عنوان
نظ ارتقا براي راهي

ر لداي: نويسندگان
بيمار،: ها كليدواژه

زمينه: مقاله متن
ايراني فرهنگ در

آموختن قابل هاي
باليني مهارت يك

ه پيچيده ارتباطي
ر بهبود به بررسي
است شده پرداخته
پزشك برنامه جهت
sid.ir، ce direct

مطالعات همچنين
خانو پزشك برنامه
اس پزشكان مهارت
برنامه در كليدي
ا هنگام در حياتي

هرسيستم در بايد
ارتباط در بسياري
آ موارد از بسياري
آم هم در ارتباطي
كار اغلب اشكاالت
ارتباط هاي توانايي

مي بازخوردها اين
نتيجه باشد مفيد

د خدمات كارآيي
بيم و پزشك رابطه
سي در بايد و دارد

بر تدوين خصوص
___________

__ 
  1681: كد

الك آموزش: حيطه
اج طراحي: عنوان

دانشك در اينترنتي
دكتر: نويسندگان

 پزشكي

_____

 چهـار  و
 ميزان با 

 دانشـگاه

   ،پور ب

 از سـتفاده
 مجـازي 

 حتي و ن
 محـدود 

 بـه  جويان
 پيشـرفت
 و سـترس

 ميـان  ط
 بـا  ـيمي
 را) ربوطه

 حصـيلي
 دو و يــك

 اختيــار ر
 بـا  تا شد
 ويـژه  تياز

 در جويان
 بـا  آن ط
 از دو و ك
 نشـان  ـا
 تـاالر  اي
 هـاي  ون

 كــه يكــه
 و 15-18

 20 و صد
 معنـي  ـه

_____

پ علوم آموزش ري

___________

سـه  هـاي  تـرم  ن
ميبيوشي مجازي

د در دو و يـك  ني

رجب علي  ،بيدكي
  بيوشيمي يلي،

اس افـزايش  و وژي
گفتگو تاالرهاي ،

دانشجويان تصاصي
زمـان  در كـه  ـي

دانشـج بـا  تاالرهـا
پ بـا  بقمطـا  جويان
دس در راحتـي،  بـه
ارتبـاط تـا  شديم ن

بيوشـ گفتگـو  ازي
مر درس در ترم ن

تح هـاي  ترم شروع
ي بــاليني وشــيمي

در الكتريكــي وزش
ش داده فرصت آنها
متيا فعاليت هر جام
دانشج مشاركت ان
ارتبـاط سـپس  و د

يـك بـاليني  ـيمي
مـ نتايج. گرفت رار

هـا فعاليـت  مـامي
آزمـو در 18 ـاالي
حالي در انــد، كــرده

5 بـازه  در وسـطي
درص 60 ميزان به ب
رابطـه بنـابراين . ـد
 .يد

___________

كشور همايش همين

____________

  نيك

دانشجويان شاركت
گفتگو تاالر در هي

بالين بيوشيمي وس
   

زارع مجيد  ،وشيار
تحصي پيشرفت گو،
تكنولـو پيشـرفت  

ها دانشگاه در شي
اخت و عمومي سواد

علمـ مباحـث  از ي 
تا طريـق  از باشد ي
دانشج طرفي از و 

ب را روز علـم  از ده
ان بر بنابراين. يرند
مجا تاالر در جويان

پايان نمره( آنها لي
ش در. دهيم ارائه ي

بيو دروس بــا تبط
آمــو پرتــال طريــق

به ترم پايان تا و ه
انج براي. دهند سخ
ميزا ترم پايان در 

گرديد ارزيابي روس
بيوشـ دروس در ـا 
قر بررسي مورد ي

تمـ به كه يانيشجو
بـ نمـره  اند داده خ

كـ دريافــت ربوطــه
متو تـرم  پايـان  ت 

ترتيب به اند داشته
انـ داشـته  شركت 

گرد مشاهده طالعه
____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

 . ت

___________

1674  

الكترون آموزش: طه
مش ميزان رابطه: ن
آزمايشگاهي علوم ه

درو تحصيلي رفت
بيرجند پزشكي م

هو ريحانه: سندگان
گفتگ تاالر: ها دواژه

به توجه با: مقاله ن
آموزش نوين يها ش
س ارتقا در مهمي ش

بسـياري. دارنـد  يد
نمي ارائه قابل سي
شده گذاشته راك

استفاد نحوه ولوژي
گي مي فرا سريع ار
دانشج مشاركت ن
تحصيل پيشرفت ح
توصيفي مطالعه ين

مــرت فعاليــت دين
ط از و شــده حــي

گرفته قرار شجويان
پاس ها فعاليت به ت
.شد گرفته نظر در
در برخي مجازي ر

آنهـ تـرم  پايان ت
آماري هاي روش ق
دانش درصد 90 كه
پاسخ بيوشيمي گو
مر دروس تــرم ان

نمـرات كه شجوياني
د 14 زير نمره يف
گفتگو تاالر در صد
مط گروههاي در ي

___________

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

است
___

__
:كد

حيط
عنوا
رشته
پيشر
علوم
نويس
كليد
متن
روش
نقش
اساتي
كالس
اشتر
تكنو
بسيا

ميزان
سطح

اي در
چنــد
طراح
دانش
دقت
د اي

تاالر
نمرات
طريق

ك داد
گفنگ
پايــا
دانش
ضعي
درص
داري
___

__
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 سواالت به ط
 دريافـت  من 

. دهـد  مـي  ه
 الكترونيكـي  

 مطالعه جهت
 و تـدوين  اي 

 در كـه  رنامه
 تكميل و گيرد
 آمـوزش  تيـاز 
 طـول  در: يج 

 بسـته  دو و ي 
 ارزشـيابي  ت 
 تـا  5 دهـي  ه
. بـود  انايشـ  
 روشـهاي  از ه 

 بخشـد،  مـي 
 هـاي  برنامه 

 بيشتري عات
 هـاي  برنامـه 

________

 به مندي قه
 پزشكي علوم

  محيط اشت

 بهداشـت  سي
 خود تحصيل 

 روش كـاربرد 
 بـراي  گـردد، 
 و اوليـه  عـات 

 بـه  شـجويان 
 درس اين به 

 و شـوند،  مـي 
 در مشـكل  و 

 از زيـادي  داد 

غلط پاسخ دادن با ب
ضـم يادگيرنـده  و  

ادامه صحيح گزينه
يادگيري سامانه ق
ج انتهر پزشكي وم
هـا برنامه نهايت ر

بر ارزشيابي ي امه
ميگ قرار كاربران ر
امت كسـب  بـراي  ن
نتـا. گرفـت  قـرار  
اينترنتـي مـداوم  ش 

نمـرات ميانگين يد
نمره با حالته5 رت

بـراي  روش ايـن  
اسـتفاده اينكـه  ـه 

م بهبـود  را بـاليني 
ارائه و طراحي يان
مطالع اما. كند مك

ب ايـن  يـادگيري  ي 

____________

عالق و آگاهي بر ي
ع دانشكده محيط ت

بهدا پروژه، آگاهي،
كارشناس موختگان
دوره در را وهشي

ك مثـل  درسـي  اي 
گ مـي  ارائـه  آنان ي

اطالع محـيط  شـت 
دانش اسـت  داده شان
چنداني عالقه ژه،

م مواجـه  مشـكل  
سـختي  بـا  پروژه 

تعـد تحصـيل  ـاس 

ترتيب بدين. مايند
رسـد نمـي  تمـام 

گ انتخاب تا خود ه
طريق از آموزشي ي

علو دانشگاه ترنتي
در و گرفت قرار ن

پرسشنا از استفاده 
اختيار در برنامه ي

آن سـئواالت  مـام 
ارزشيابي مورد ت
آمـوزش برنامـه  ت 

گرد طراحي زشي
ليكر طيف در واها،
مقبوليـت  از حاكي
بـ توجـه  بـا : يـري 

ب خـدمات  كيفيت 
متولي به تواند مي 

كم ايران در ترنتي
امـدهايپي شـيابي 

 .گيرد

___________

  درسي ي

آموزشي كارگاه ري
بهداشت نشجويان

    دژان بديعي د

آ مندي، عالقه ش،
آم دانش: هدف و ه

پژو توانمندي از ي
واحـدها منظور ن
براي تحقيقاتي وژه

بهداش دانشـجويان 
نش ها بررسي دارد

پرو كيف و كم با 
با پروژه مختلف ل
درس به نسبت ها
اسـ بـراين  اسـت،  

نم اتخاذ را درست
ا به برنامه مطالعه
مطالعه به بازخورد
هاي برنامه سپس
اينت مداوم آموزش

مخاطبا اختيار در
با شده بارگذاري

علمي مطالعه پايان
تم به پاسخگويي و

است ارياجب مداوم
بيسـت 1393 سال

آمو مدياي مولتي
محتو از مخاطبان

ح كه بود56/4 ،1
گي نتيجـه  و بحث

مناسب، آموزشي
مطالعه اين نتايج

اينت مداوم آموزش
ارزش مـورد  در بايد

گ صورت آموزشي
___________

__ 
  1682: كد

ريزي برنامه: حيطه
برگزا تاثير: عنوان
دان در پروژه درس

  بهبهان

احمد: نويسندگان
آموزش: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
حداقلي بايد محيط
بدين. نمايند كسب
وپر و ي آمار هاي
 واحدي دو پروژه
ند وجود اي زمينه
آشنايي عدم علت

مراحل در و ندارند
آنه ذهني شناخت

شـده  همراه اجرا

 پزشكي

  حمديان

 مجازي ه

 پزشـكي  
 بـه  دور ز

. كند ايفا
 بـه  شـتر

) فشـرده 
 هاي امه
 همـين  ر

 تهران كي
 شـده  عي
. شـود  اظ

 رزشـيابي
 مـولتي  ته
 قابـل  و ع

 ارائـه  كي
 رزشـيابي

 علوم گاه
 ابتـدا : ـد

 آمـوزش 
 سـپس . د

 ازسـنجي
 منظـور  ه

 از محتـوا
 تورالعمل

 شـكل  ـه
 ـديريت،

 طي رنده
 نمـودار، 

. گيـرد  ي
 كوچكتر

 مطـرح  ي
 ايشـان  ه

 انفــرادي
 بـه  سـته
 آن طـي 

 تصـميم  س

پ علوم آموزش ري

اح سانا  ،لفقاريذوا
دانشكده - ينترنتي

جامعـه مداوم زش
ا يـادگيري  و زش

مهمي نقش آن در
بيش پزشـكي  امعـه

لـوح  و كتـاب  مل
برنا پيشرفته رهاي

بـر. كننـد  مـي  يفا
پزشكي علوم انشگاه

سع مزبور سايت ر
لحـا الكترونيكـي 

ار و اجرا طراحي، 
بسـته دو و تعـاملي

جـامع مـدلي  از ده
پزشك جامعه ترنتي

ار و اجـرا  طراحـي،
دانشگ در پزشكي ه

بودنـ عبـارت  كـه 
سايت در زسنجي

آمـد عمل به هران
نيا هـاي  سشـنامه
به. گرديد ستخراج
م تدوين و طراحي

دسـت ارائـه  و ـاوره
بـه محتواهـا  ايـن 
مـ سير و شده روع
گيرياد با گام به ام

عكس، باشد الزم
مـي قرار يادگيرنده
اجزاي به ادگيري

اي چهارگزينه شي
بـه سـوال  بـه  گان

مســيرهاي ــناريو
بس يادگيرنـدگان  و

در تـا  شوند اصي
سـپس و شـوند  د

كشور همايش همين

ميترا دكتر  ،قريب
اي مداوم آموزش ي
  تهران 

آموز رسد مي نظر 
آمـوز كـه  اسـت  ي

د تواند مي رونيكي
جا مـداوم  مـوزش 

شـام( خودآمـوز  ضا
كشور در كه صورتي

اي خصوص اين در 
دا نترنتياي مداوم 
د رسيد، برداري ه

يادگيري داردهاي
تجربه كه است ن

تع اينترنتـي  مـداوم 
استفاد با 1393 ل
اينت مداوم آموزش 

ط تجربـه  مـرور  ـه 
جامعه مداوم وزش

اسـت  مرحلـه  نـد 
نياز هاي رسشنامه

ته پزشكي علوم اه
پرس از حاصل هاي 
اس پزشكي جامعه م

براي علمي هيات
مشـ آموزشي، رگاه
.شـد  اسـتفاده  توا

شر بيمار يك عرفي
گا شكل به را ماري

كه هرجا برنامه ر
ي اختيار در فراخور

يا اهداف اساس بر
پرسش مرحله هر در
يادگيرنـدگ پاسـخ  

ــد در. شــود ســ رون
اسـت  شـده  ينـي 
خا مسير وارد ست
خـود درماني يا صي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ق ميترا دكتر  ،مدي
هاي برنامه: ها دواژه
پزشكي علوم شگاه

به: مقدمه: مقاله ن
هايي حوزه ترين هم

الكتر آموزش وص
آم هاي برنامه يران
بعض و حضوري رت
صو در. شود مي زار
اي عمده سهم ط
آموزش سايت س،
بهره به 1385 سال

استاند و اصول تا ت
برآ سعي مقاله ين
م آمـوزش  هاي مه
سال در آموزش اي
هاي برنامه براي 
مقالـ اين: روشها. د

آمو خط بر هاي مه
چن در تهـران  كي

پر اساس بر سنجي
دانشگا اينترنتي وم

داده تحليل ساس
مداوم آموزش هاي

ه اياعض مندسازي
كار برگزاري شيوه

محت تدوين گام به
مع با تعاملي ريوي
بيما درمان و خيص
مسير طي در. كند

ف به فايلها انواع و م
ب محتوا سناريو ين
د و) SCO( شده د

ساسـا  بـر  و شود
ش مــي داده خورد
بين پـيش  نيز گيري
اس ممكن خود كرد
تشخيص اشتباه جه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

محم
كليد
دانش
متن

مه از
خصو

اي در
صور
برگز

برخط
اساس

س در
است
اي در

برنام
مديا
اجرا
شود
برنام
پزشك
نيازس
مداو
اس بر

نيازه
توانم
 سه
گام
سنار
تشخ
كمي
فيلم
اي در

خرد
مي

ــازخ ب
يادگ
عملك
متوج
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 هاي سبك مه
 دانشـجويان  
 ،مسـتقل  t و،
. است شده ده
 ها خانواده ب
 نفـس  بـه  ـاد 
 منسـجم  تي
 و مثبـت  طـه 
 بـه  اعتمـاد  ا

 رابطـه  جويان 
 نفس به تماد

 داري معنـي  
 تحصـيلي  ت 

 نداشــت جــود
 كـرد  اداعتم 

 تـا  كنيد اهم
 خود ناييهاي

 خـويش  هـاي 

________

 دانشجو - د
 پزشكي لوم

  محور تاد

 آمـوزش  رايند
 مـوثرترين . ند
 عالقـه  و تـر  
 از تلفيقـي  ـد 
 فراينـد  ايـن   

 و ارتقــاء هــت
 عمـل  اتـاق   

 .گرفـت  جـام 
 دانشـجويان  ز

 درسـي  واحـد 
 تــرم دو در د

شنامپرس دو از ون
معـدل  همچنـين  
دو كـاي  آزمـون  ز
استفاد يكطرفه س
غالب استفاده مورد 

اعتمـ و اسـت  گوي 
تربيت سبك بين ين

رابط تحصيلي رفت
با طردكننده و فته

دانشـج تحصـيلي  ت 
اعت ميزان بين نين
تفـاوت  پسر و ختر
پيشـرفت و نفـس  ه 

وج تفــاوت صــيلي
بايد نوجوانان هاي

فر را فرصت آنها ه
توان و ها ضعف به 

تواناييه تقويـت  بـا 
   

____________

استاد تلفيقي وزش
عل دانشگاه عمل ق

است رويكرد  ،محور
فر در كاربردي و ل
شون مي محسوب 
كارآمد ،ماندگارتر 

بخشـد بهبـود  ـران 
باشـد، مـي  مـدار  –
جه در و موجــود ط
گـروه دانشجويان 

انج گلستان پزشكي
از نفـر  60 تعداد ي

و كه) نفره 30 روه
نمودنــد اخــذ را ني

آزمو براي شدند،كه
و نفس به اعتماد 
ا تحليل و تجزيه ي

واريانس تحليل و ن
سبك كه، داد شان
پاسـخگ و يميصـم 

همچنين و باالست 
پيشر و نفس به ماد

آشف مستبد، ربيتي
پيشـرفت تحصيلي

 )05/0<p .(همچن
دخ دانشجويان لي
بـه اعتمـاد  نمره ن

تحص رشــته ســاس
تواناييه به: گيري ه
به هايي مسئوليت 

گروهي و فردي ي
ب و بپذيرنـد  را ها 

.كنند كسب را زم
___________

  تدريس ي

آمو رويكرد با ريس
اتاق دانشجويان ري
13  

   بهادر س

م دانشجو ،استاد رد
فعال تدريس هاي 

آموزش روش رين
رييادگي بتواند كه

فراگيـ در را حقيـق 
– فراگيـر  و مـدار 

شــرايط بهبــود ف
يادگيري - يادهي

پ علوم دانشگاه كي
آموزشي فرايند ين
گر دو در( عمل ق

ضــدعفون و ســيون

ش انتخاب اي طبقه
و خانواده تربيتي
براي. شد استفاده

پيرسو همبستگي
نش نتايج: ها يافته
ص منسجم، سبك
آنها آموزان دانش

اعتما با صميمي و
تر هاي سبك بين
ت پيشرفت و نفس
دارد دوجو منفي

تحصيل پيشرفت و
بين اما. دارد وجود

اس بــر دانشــجويان
)p>0/05 .(نتيجه
كردن واگذار با و
فعاليتهاي طريق از

ضعف و ببرند پي
ال نفس به اعتماد

___________
__ 
  1692: دك

هاي روش: حيطه
تدر فرايند: عنوان

يادگير در محوري
392- 93 گلستان

الياس: نويسندگان
رويكر: ها كليدواژه

روش: مقاله متن
كارآمدتر عنوان به

كه تدريس رويكرد
تح و يـادگيري  به

م – معلـم  رويكرد
هــد بــا آموزشــي
ي فرايند اثربخشي
راپزشكپي دانشكده

دراي: بررسي روش
اتا رشته سوم ترم

استريليزاس اصــول

 پزشكي

 در. است
 تاثير يين
 پـروژه  س

 در بهـان
 ايـن  در

 اپيوسـته
 شدند، عه

 سـنجش
 سـپس  د

 روپـوزال
 آزمـون  س

 مـورد  وج
 انتخـاب 

 مـي  رائه
 از پـروژه

 رشناسـي
 صـحيح  خ
 گرفتـه  ر
 كـه  داد ن

 مداخلـــه
 و بــود ــد

_____

 و س

 پيشرفت

 به پا دمي
 را شـدن 

 خانواده ي
 ايهـ  ك

 پيشـرفت
 تحليلـي –

 پـژوهش
ــادفي،  تص

پ علوم آموزش ري

شده منجر يوسته
تعي به اقدام جويان،

درس بـه  مندي القه
بهبه پزشكي علوم ه

:هـا  روش و مـواد
نا كارشناسـي  92

مطالع وارد شماري
س سوال 13 در خته

شـد انجـام  پـروژه
پر و تحقيـق  روش
پـس كارگـاه،  اري
زو تـي  آمـاري  ون

بـراي  انشـجويان
ار دانشجويان سوي

پ واحـد  بـه  سـبت
كار دانشـجويان  ي

پاسـخ براي آگاهي
نظـر در صـفر  مرة
نشـان نتـايج  شـد

م از قبـــل گـــاهي
درصــ 13±77/64/
 .د

___________

نفس به اعتماد با 
  پزشكي علوم

    ي

پ نفس، به اعتماد

آد كه است جايي
واجتمـاعي  ديشي
اعضاي ساير همراه
سـبك رابطـه  رسـي
پي و نفـس  بـه  مـاد

– توصيفي ژوهش

پ مورد نمونه. ودند
ــر ــه ،) ت تص روش ب

كشور همايش همين

ناپي كارشناسي جم
دانشج ضعف نقاط 

عال و آگاهي بر شي
دانشكده محيط ت

م. اسـت  شده 139
مهر ورودي جويان
سرش صورت به حيط
ساخ پژوهشگر امه

پ درس بـه  نسبت 
ر كارگاه( آموزشي 

برگزا از بعد شدند،
آزمـو از اسـتفاده   

د مراجعـه . گرفـت 
س از كه موضوعاتي

نس منـدي  عالقـه  و
ارزيـابي بر موثر ني

آ تسؤاال در: تايج
نم دانم نمي يا غلط
ش تبـديل  درصد به
آگ نمـــره معيـــار ف
/27 مداخلــه از ـد
بود دار معني يمار

____________

  ريس

تربيتي هاي سبك
ع دانشگاه شجويان

محمدي يحيي ،ظمي
ه،خانواد تربيتي ي

اولين خانواده:دف
اند وهم تعامل و د
ه به و آموزد مي ر
برر مطالعـه  ايـن  ف

اعتم بـا  يرجنـدي
پژ روش: روش .بود

بو دانشجويان سي
ــر  دخت 200 و پس

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

پنج ترم به شجويان
 بررسي با مطالعه

آموزش كارگاه زاري
بهداشت دانشجويان

93 و 1392 هاي ل
دانشج تجربي، لعه

مح بهداشت دسي
پرسشنا با اوليه ون
مندي عالقه و هي

كارگاه در شجويان
ش داده شركت )سي
بـا ها داده. شد ته
گ قرار تحليل و يه
م تنوع و پروژه ضوع
و آگـاهي  ميزان و

ميداني عوامل مترين
نت. بود محيط شت

غ هاي پاسخ و 1 ه
ب انتها در نمرات و

انحـــراف و ــانگين
بعــد و 14±54/54
آم نظر از نمره يش

___________

1687  

تدر هاي روش: طه
س رابطه بررسي: ن

دانش تحصيلي رفت
كاظ سيما: سندگان

هاي سبك: ها دواژه
  صيلي

هد و زمينه: مقاله ن
گذارد مي وجود صه

مادر دامن از و نجا
هدف. يابد مي رش
بي هاي خانواده تي

بو دانشجويان صيلي
برر مورد جامعه .ت
ــجو 3 164( دانش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

دانش
اين
برگز
د در

سال
مطال
مهند
آزمو
آگاه
دانش
نويس
گرفت
تجزي
موض
شد

مهمت
بهدا
نمره
شد
ميـــ
44/

افزايش
___

__
:كد

حيط
عنوا
پيشر
نويس
كليد
تحص
متن
عرص
آ در

پرور
تربيت
تحص
است
364
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 تشـكيل  يـل 
 آمـاري،  سـاده 

 به هاي داده 
 SPSS فـزار 

 دانشجويان ه
 موقـع  بـه  ئـه 

 وجـود %) 96(
 روز بـه  و%) 7
 رضـايت %) 8

 سيسـتم  ربرد 
 سازماني سعه

 اجـرا  و يباني 
 ارشـد  ديريت 

 خصوص به. د
 هاي تخصص

 ايـن  در. رنـد 
 ادهپيـ  راينـد 
 مـديريت  هاي

________

 سالمت ت
 فرايند تحول

 آزاده  ،رجي

 شخصي، مت

 فنـاوري  يك 
 تـا  سـازد  ـي 
 گـردآوري،  را
 همراه يار، يم

 مصـرف  ـراي 
 در فعـال  رـو 

 ايـن  از هـدف 
 بـر  مبتنـي  ي 
 خودمراقبتي 

اردبي پزشـكي  علوم
س تصـادفي  گيري
.شدند انتخاب لعه
ا نرم كمك با و ل
مطالعه اين نتايج س
ارائ هـاي  زمينـه  ر

(خطـا  نبـود  و ـات 
74(عـات اطال ئيت

81(سيسـتم  يريت 
كـار و سـازي  ياده

توس و تحول ساز ه
پشـتي حمايت، رت

مـد و سيستم ينده
نمايد مي طلب را 

ت با افراد كه وزشي
دار فعاليـت  ختلـف 

فر در جانبـه  همه 
ه سيستم موفقيت

  

____________

اطالعات مديريت 
ت در موثر ابزاري: ل

ار گلي  ،كيخا ليال  

سال اطالعات ريت

شخصي سالمت ت
مـ فـراهم  را مكان

ر خـود  سـالمت  ـا 
تصمي سيستم يك 

بـ را غيـره  و ـذايي 
طـ يـه  فـرد  كـه  د 

ه. كنـد  مشـاركت 
شخصـي اطالعـات  
فرايند تحول در ثر

ع دانشگاه پزشكي 
گ نمونه روش از ده
مطال نمونه عنوان ه

مستقل t آزمون يق
اساس بر: نتايج. شد

در آموزشـي  دمات 
اطالعـ ارائـه  دقـت 

روئ جهت مناسب 
مـد توسط سيستم

پي: گيري نتيجه. د
زمينه بايد را آن ت

ضرور سيستم اين 
آي كاربران انه،راي ن

پروژه سيستم يك
آمو سازمانهاي نند
مخ تخصصـي  هاي
هاي حمايت با شد
م در كليدي نقش 

.باشند داشته مان
___________

  كترونيك

الكترونيك سامانه 
موبايل تكنولوژي ر

،سعيدي قاضي ن
   سرت

مدير الكترونيك، ه
  خودمراقبتي ،

اطالعات مديريت ه
ا اين تنها نه است 
بـ مـرتيط  هـاي  ه
نقش بلكه كند، ت

غـ رژيـم  شـگيري، 
شـود مـي  باعـث  و
خـود  سالمتي با 

الكترونيك سامانه
موث ابزاري بعنوان 

دانشكده پزشكي
استفاد با. دهد مي

به نفر 180 تعداد
طري از آمده تدس

ش تحليل و تجزيه
خـد ارائـه  نحوه از

د ،%)86(اطالعات
سرعت با اينترنت
س اطالعات رساني
دادند نشان را خود

مديريت و اطالعات
واقع در. برشمرد
كارشناسان توسط

ي قالب در سازمان
مان سازمانهايي در

ه گرايش و متنوع
ارش مديران زمينه
توانند مي سازي،

سازم در اطالعاتي
___________

__ 
  1703: كد

الك آموزش: حيطه
بر مروري: عنوان

بر مبتني شخصي
  خودمراقبتي

مرجا: نويسندگان
مس الهام  ،گوديني
سامانه: ها كليدواژه
موبايل، تكنولوژي

سامانه: مقاله متن
سالمت طالعاتا

داد كننده مصرف
ومديريت يكپارچه

پيش هاي توصيه با
و دارد نيـز  كننده

مرتبط فعاليتهاي
س بر مروري مقاله،

موبايل تكنولوژي

 پزشكي

 انجام شي
ــور  در و ح

 - دانشجو
 بـه  اي نه

 ترم ميان
 دو در يان
 تـرم  يان

 رويكـرد 
 بيشـتر  ر

 مـورد  رد
 رويكـرد 

 هـاي  ش
 مـي  شـان
 اتاق ويان

_____

 انشگاه

 . دانشجو

 داده ديل
 ارزشمند
 و حمايـت
 سـازمانها،
 اهميـت 

 افزايش ت
 ـراجعين

 بـه  ـاتي
 و ـجويان

 بررسـي 
 پزشـكي

 ارائـه  از ن
 روش. ت
 مطالعه ار

 20 ـاوي
 رشته ان

پ علوم آموزش ري

موزشآ رويكرد. دند
ــتاد ورت مح - اس

د و محور - استاد 
گزين چهار سواالت

م مقطع دو در وس
دانشـجويا نمـرات 

مي گرفته صورت ي
در دانشـجويان  ت

محـور استاد سنتي
ررويكـ  از مندي ت

ايـن  از نشـجويان
روش نسـبت  را وزش

نشـ نتـايج  بررسـي
دانشجو آموزش د

___________

د) سما(اطالعات ت

د  آموزش، طالعات،
تبـد هـدف  بـا  ات
ا آثار. شوند مي ي

ح جهـت  الزم ـات
س در راستا، همين

جهـت  به موزشي
جهت كارآمد عاتي

مـ رضـايتمندي  يز
اطالعـ هـاي  يستم

دانشـ بـه  موزشـي
حوريـت م بـا  لعـه

پ علـوم  دانشـگاه )
دانشجويان مندي
اسـت گرديده انجام
ابزا شد، انجام شي
حـ كـه  ليكـرت  ف

دانشجويا پژوهش

كشور همايش همين

كرد شركت فرآيند
ــروه ن ــو اول گ بص
از تلفيقي بصورت 

س از دانشجويان بي
درو سرفصل به جه
نتايج: ها يافته شد
هاي آزمون اساس 
نمرات ميانگين كه 
س روش به نسبت ر

رضايت ميزان زيابي
دان از% 85 ،ـوزش 

آمـو شـيوه  اين و 
ب: گيري نتيجه. ند
فرايند در رويكرد ن
  

____________

  رسي

مديريت  سيستم ت
 

   مون

اط مديريت سيستم
اطالعـا هاي يستم

طرحريزي دانش، و 
اطالعـ ارائه و وليد
ه در. است ها داده

آم هاي سازمان و ز
اطالع هاي سيستم 

ني و خدمات يفيت
سي آموزشي مراكز 
آ خـدمات  ارائـه  ر
مطالع ايـن : هدف. 

)سما(اطالعات يت
رضايت ميزان سي

ا فناوري اين طريق
پيمايش -توصيفي ش

طيـف اساس بر خته
اين آماري جامعه 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ف در ،مختلف صيلي
ــجويان در ده دانش

دوم گروه شجويان
ارزياب جهت. بود ور
توج با سوال 30 د

ش استفاده ترم يان
بر پژوهش مورد ه

داد نشان ترم يان
محور دانشجو - د
ارز در همچنين و 

آمـ فراينـد  در فاده
داشتند رضايت ار
دهن مي ترجيح ي
اين از استفاده كه د
.است بوده موثر ل

___________

1694  

در ريزي برنامه: طه
وضعيت بررسي: ن
 اردبيل پزشكي م

آرم عسگر: سندگان
س  فناوري،: ها دواژه

سي: مقدمه: مقاله ن
اطالعات به خام ي

تو ها، سيستم نوع
د مديريت از يباني

مراكز در خصوص
بكارگيري آن، ان
كي و اثربخشي يي،
در. باشد مي وري
در گـر  تسـهيل  ن
كنند مي عمل يد

مديري سيستم عيت
بررس هدف با و يل

ط از آموزشي مات
روش با مطالعه ين

ساخ محقق شنامه
.باشد مي است ل

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

تحص
ــد ش
دانش
محو
تعدا

پاي و
گروه

پاي و
استا
بوده
استف
اظها

سنتي
دهد
عمل
___

__
:كد

حيط
عنوا
علوم
نويس
كليد
متن
هاي
اين

پشتي
به و

فراوا
كاراي
ضرو
عنوا
اساتي
وضع
اردبي
خدام

ا: ها
پرسش
سوال
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 آزمون انجام ز
 انجـام  كيفـي 

 هـاي  آزمـون 
 مـي  هـا  مـون 

 بـه  كـه  سـت 
 آزمـون  32 ل 

 و تجزيـه  ورد 
 طريق از دهي

 هيگان افزاري م
 علـوم  نشـگاه 

 سطح پايايي، 
 بررسـي  مـورد 

 7/0 تا 3/0 ن
. نبـود  ـوردار 

 13 تعداد. ند
. بـود  مناسـب 
 كيفيت داراي

 بـراي  الزم ي 

________

 دانشگاه 

  الميك باط

 هـاي  هـارت 
 از يكـي  چنين

 - بهداشـتي  ب 
 ارتبـاطي  ـاي 
 هاي مهارت ح

 دانشـكده  يان 
 ايـن  در: هـا  ش
 دانشـجويان  

 سـال  در ـاده 
 پرسشـنامه  ها

 كـه  بود سؤال
. گرفـت  قـرار  

از بعد. نمود عايت
ك و كمي لحاظ از 
آ تحليـل  و تجزيه 
آزمـ كيفيت بهبود 

اس ارزشـيابي  وهش
شـامل كه آزمون 4

مـو بـود  1392 ل 
د نمره و تصحيح ز

نرم برنامه توسط) 
دان پزشـكي  ـوزش 

نظر از ها آزمون. 
م انحرافـي  هـاي  
بين ها آزمون اكثر 

برخـ مناسـبي  ايي 
هستن منفي تميز ب

نام انحرافـي  زينـه 
د درسي مختلف ي
توانـايي مربوطـه  يد 
 

____________

پزشكي انشجويان

ارتب  ،دانشجويان  ،ي
مه كسـب  مهـم  ش 

همچ و بيمار ضايت
مطلـوب رسـاني  ت 

هـ مهارت با شنايي
سطح تعيين اضرح

دانشـجوي) ازخورد 
روش. باشـد  مي ل

از نفـر  320 تعداد
سـا تصـادفي  ـري 

ه داده آوري جمع ر
س 40 داراي و رت

تاييـد  و سـنجش 

)Milliman (ر را
آزمون سؤاالت يل

مطالعه اين انجام 
جهت ياسوج شكي
پژو يك پژوهش ن

48 جمعاً. شد جام
سـا در آزمون 16 
از پس ها آزمون. ت

)O. P. Scan( ان
آمـ توسـعه  و عـات 
.شد تحليل و جزيه
گزينه و دادن ميز

دشواري ضريب: ج
ايـاپ از آزمون%) 2

ضريب داراي زمون
گز يـك  حاوي قل
واحدهاي در ها ون
اسـاتي بيشـتر  و ـد 

. ندارند را مناسب
___________

  تدريس ي

د ارتباطي ارتهاي
  يل

   آرمون ر

ارتباطي مهارت ط،
نقـش بـه  توجه با: ه
رض جلب و درمان 

خـدمات بـراي  يـاز 
آش پزشكي شجويان

ح پژوهش از هدف 
بـا شنود، كالمي،(

اردبيل پزشكي علوم
ت مقطعي، توصيفي

گيـ  نمونه طريق از 
ابزار. شدند مطالعه
ليكر مقياس اساس
س مـورد  نامـه  سش

ميلمن اصول بايد
تحلي و تجزيه بايد
از هدف لذا. شود

پزش علوم دانشگاه
اين: ها روش. باشد

انج مقطعي صورت
و 1391 سال در

گرفت قرار تحليل
خوا مارك ماشين

مطالع مديريت در
تج ياسوج پزشكي

تم قدرت دشواري،
نتايج. گرفتند قرار
5( 12 تعداد. بود

آز%) 14( 7 تعداد
حدا آزمون%)27(

آزمو: گيري نتيجه
باشـ مـي  متفاوت
م التسوا طراحي

___________
__ 
  1707: كد

هاي روش: حيطه
مها بررسي: عنوان
اردبي پزشكي علوم

عسگر: نويسندگان
ارتباط : ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
شيوه در ارتباطي
نيـ مـورد  ابزارهاي
دانش براي درماني

:هدف. است موثر
فردي بين ارتباط
ع دانشگاه پزشكي
ت روش با پژوهش
پزشكي دانشكده

م و انتخاب 1392
ا بر ساخته محقق
پرس روايي و پايايي

 پزشكي

 نيافتـه  ر
 طالعـاتي

 مـرتبط  و
 بـر  شـتر

 گـرفتن  ر
 يها مقاله

 عنــوان، ر
: گيـري  ه

 در محور
 كـه  اوري
 كنـد  مت
 يكي صي

 طالعـات
 قابليـت  

 اثـر  المتي
 انگيـزه  د
. شـود  ي
 كنتـرل  ر

 قابـل  ـل
 بهداشتي

 هـم  را ي
 مـي  يـل

 تصـميم  ي
 حــذف ن،
 وسســاتم

 فشارهاي
 گيـري  ـي

_____

 له

 تـرين  ول
 اي گزينـه

پ علوم آموزش ري

سـاختار مروري وع
اط پايگاههـاي  از ن

و مشـخص  هـاي 
بيش گزارشـات  و ت
نظـر در بـدون  ـه
مق كيفيت بررسي ر

نظــر از ينيمقــاالت
نتيجـه و بحـث . د

بيمار يه محور ك
فنـا بـه  فزاينـده  ز
خـدم داشـتي به ي

شخص سالمت العات
ا مـديريت  بـراي  

روي بـر  تنهـا  نـه 
سـال و بهداشـتي 

ايجا و كارآيي بود
مـي بهداشـتي  هاي

بـر عـالوه  همـراه 
قبيـ از ديگـري  مار
ب خدمات براي متر

كمتـري هاي هزينه
تحمي بهداشـتي  و

براي اطالعات ردن
زمــان در جــويي ه

م و آزمايشـگاهها 
ف از بسياري نتيجه

پـي روي بر بيشتر ن

___________

 ياسوج پزشكي م
ا حبيب  ،موسوي 

تميز، ضريب ري،

متـداو اي، گزينـه
چندگز تسؤاال حي

كشور همايش همين

نو از كه مقاله اين 
متن تمام گزارش و

كليـذواژه  ارز فاده
مقـاالت انتخـاب  ار 
مطالعـ هدف با نها
منظور به سپس. ت

بازبين بــه هشــگران
پرداختنـد منـابع  و

پزشك مدل از المت
نيـاز دليـل  همـين 
مراقيتهـاي نندگان

اطال مديريت وري
افـراد توانـايي  ش 

كـه  اسـت  دشـان 
مراقبتهاي كارآيي
بهب ،قيمتها كاهش

مراقبته دهندگان ه
تلفـن  روي بر مت

شـم بـي  مزايـاي  
كم تقاضاي و جا ه
هز بيماران بالطبع 

مراقبيـت  مانهاي 
كر فراهم به قادر 
صــرفه ايـن،  بــر وه

پزشـكان،  بـا  وري 
ن در و داشت واهد

تمركزشان و شود 
  .شد خواهد ود

____________

  جو

علوم اهدانشگ هاي
اسداله  ،فر راسيابي

دشوار ضريب يايي،
  سوج

چندگ هـاي  زمـون 
طراح براي. باشند 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

در :وروشها مواد.ت
و همقال است،) يتي
استف با انگليسي بر

معيـا. گرديد خراج
آ ارتباط ميزان ب

است زماني دوديت
پژوه شــده، دآوري
و بحث ،نتايج يده،

سال مراقبت ريهاي
ه به. است تحول ل

كن مصرف يه تقيما
فناو. شود مي ساس

افـزايش براي ناوريها
خود شخصـي  مت

ك و كيفيت، ،ترسي
ك باعث بلكه گذارد

ارائه و بيماران ين
سالم مديريت ستم
بيمـاري،  ايـن  رتر

همه در بودن ترس
و دارد همراه به يز

سـازم يه هم و خود
كه دليل اين به. د

عــالو. هســتند ري
ضـرو غيـر  قاتهـاي

خو دنبال به را اي ه
مي كم بيماران ي
خو از مراقبت و ان

___________

1704  

دانشج ارزشيابي: طه
ه آزمون تحليل: ن

افر ادشير: سندگان
   يي

پاي آزمون،: ها دواژه
يا انحرافي، هاي نه
آز: مقدمـه : مقاله ن

مي عيني هاي ون

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

است
رواي(

معتب
استخ
حسب
محد
گــرد
چكي
فناور
حال
مست
احس

فن از
سالم
دست
مي
بي در

سيس
موثر
دست
ني را
خ يه

كنند
گيـر
مالقا
بيمه
رواني
درما

___
__
:كد

حيط
عنوا
نويس
رضاي
كليد
گزين
متن
آزمو
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 امـر  ايـن  در 
 اندركاران ست
 پاسـخگو  كي 

 محتـوا  حليـل 
 تعيين پيش ز
 اسـت  ذكـر  
 بـا  مقـاالتي  

 سـهم  مقاالت
 بـين  از سـتا 

 31رسـيدند  پ 
 گرفـت  قرار ي
 ها پژوهش ،ت

 گرفتـه  شـكل 
 ،تهديـدها  و ا 
 و پاسـخگو  ي 

 مقولـه  در. ـد 
 مشـكالت  و ف 

 آشــنايي ــزان
 زيـر  :ريـزي  

 ارائـه  ،جامعـه 
 ايفـاي  :ـارات 

 كاركنـان  ،ـي 
 مقولـه  در ؛ ه 
 ،پژوهشـي  و 
 بـه  توجه با: 

 آمـوزش  ـود 
 برنامه با بايد 

 همـت  رنامـه 
 رفـع  جهـت  

 آموزشـي  ين 
 و آسـاتيد  تر 
 و همايشـها  ي 
 جامعـه  بـه  ي 
 سـطح  ارتقـا  

________

را آنهـا  تـدابير  و ت
دس رويكرد بررسي

پزشـك آمـوزش  مه
تح نوع از كيفي عه
از نظري مباني س
به الزم:ها يافته. د
يـا  و زمينـه  اين ر
م عناوين ساير به ت
راس اين در داشتند 

چـاپ كشوربه ردر
بررسي مورد سخگو
دست ازاين قاالتي
ش پاسـخگو  زشـكي 

هـا فرصت :اصلي 
پزشـكي برنامه راي
شـ بنـدي  دسته ه

ضـعف و قـوت  اط 
ــ ،پاســخگو كي مي

برنامه مقوله در ؛ 
ج به پاسخگويي ت
انتظـ مقولـه  در ؛ و 

علمـي هيـات  ضـاي 
زمينـه ايـن  رد هها 

آموزشي وندادهاي
گيري نتيجه و حث

موجـ وضـعيت  در 
نگر جامعه پزشكي

بر ايـن  ارتقاي راي
مفيـد  ژوهشـهاي 

مسـئولي شـود  مـي 
بيشـت چـه  هـر  هي 
برگـزاري نظيـر  ي 
پاسـخگويي مثبت 

همانـا  كـه  ـالمت 
 . يابد قق

____________

جهت اين در يزي
ب هدف با تحقيق ن
برنا خصوص در ها
مطالع:كار روش. ت
اساس بر ها مقوله ي

شد مشخص قرايي
در رسيده چاپ به 
نسبت جامعه به ي
پزشكي آموزش ت
اخير سال5 طول ر

پاس پزشكي موزش
مق و مقاالت اين در

پز آموزش مختلف
مقوله 4 در ژوهش
اجر امكانات ،ارات

مقوله زير در نيز ت
نقـا مقوالت زير :ها
پزشــك آمــوزش ــه
ضوع مو اين با تيد

محوريت با وريكلوم
پاسـخگو پزشـكي  

اعض و توسعه و عات
دانشـگاه هداشـتي 

برو و دروندادها ت
بح. گرديد ستخراج

تغييـر  ايجـاد  ظور
پ آموزش سمت به
بر مدت بلند و دت

پژ انجـام  بـراي  را 
م پيشـنهاد . نمـود 

آگـاه و آشنايي ت
اقـداماتي زمينـه  ن 
اثرات تبيين و شي
سـ نظام اصلي دف
تحق است جامعه ت

___________

  دانشجو

ر برنامه به نسبت
اين. دارد مي بيان

دانشگاهه آموزشي
است گرديده انجام
بندي طبقه كه بود
استق روش به شده
مقاالت تعداد كه

پاسخگويي موضوع
مجالت در را كمي
در كه مجالت اين

آم موضوع با مقاله
د شد مشاهده كه

م ابعاد محور حول
پژ هاي يافته. بود

انتظا ،ريزي برنامه
مقوالت از كدام هر

تهديدها و فرصتها
ــ در موجــود برنام

اسات و جوياندانش
كو تدوين مقوالت
با مرتبط مباحث
مطالع مراكز نقش
به و درماني مراكز

زيرمقوالت: امكانات
اس آموزشي فضاي
منظ به ،فوق نتايج

ب وحركت پزشكي
مد وتاهك ريزيهاي
زمينـه  و گماشت
ن فـراهم  مشكالت
جهت در دانشگاهها
ايـن در دانشجويان

آموزش رگاههايكا
هد تا نمايند اقدام

بهداشت و سالمت
___________

__ 
  1720: كد

د ارزشيابي: حيطه

 پزشكي

t مستقل 
 نـرم  ـيله
 300 ــوع
 دختـر  ي

 هـاي  رت
 معناداري

 و پسـر  ن
 06/8 ف

 از شـكده
 مـي  ردار

 در طلـوب
 طريــق از

 بـه  صـيل

_____

 هاي

 ،سبكيان

 فرهنگـي،
 علـم  ين
 علـوم  كـه
 نگـرش  و

 را آن وان
 آمـوزش  
 خـود  تي
 ارايـه  ـام
 هـاي  ش
 فعاليت و
 ارتقـاي  
 راسـتا  ـن
 شـده  ـرا
 مجـالت  

. بـود  هـد
 را ـگاهها

پ علوم آموزش ري

آماري هاي آزمون
وسـ هب و يكطرفه

ــايج. د مجمــ در: نت
دانشجوي ها نمونه
مهـا سـطح  نمـره

م ارتباط كه بود 9
دانشـجويان نمـره 

اختالف t آزمون كه
دانش دختر شجويان

برخـو پسـران  به 
مط رسـاني  ـدمات

ا ارتبــاطي هــاي ت
تحص حـين  و ورود

___________

جنبه به كشور ي
  كيفي مطالعه

اس بهاره  ،موعودي ن

  كيفي ،سخگو

فر اقتصـادي،  امـل
بنـابرا اسـت،  ديك
بلكـ نميشـود  ـدود
و فلسفه اين. شود

ميتـو كه گرديد ب
C (واقـع در ناميد؛

عملياتي هاي حيطه
نظـ. گيرد مي نظر

چالش با هنوز ختلفي
و باشد مي رو روبه

در وزشآمـ  ئولين
درايـن. رسـد  مـي  ر

اجـ فراينـدهاي  و
در آموزشي كاران

خواه موضوع اين ن
دانشـ آموزشـي  ن

كشور همايش همين

آ از استفاده با شده
واريانس و يرسون

شــدند تحليــل و 
%2/61. شد حليل

ن ميانگين. بودند ر
93/6 مطالعه ورد

ن يانگينم. داشت ن
ك بود 64/102 و 9
دانش: گيري نتيجه 

نسبت باالتري طي
خـ جهت دارد رت

ــاني،  مهــارت درم
و بـدو  در خصصي

 . شود ده

____________

  بري

پزشكي علوم ههاي
م يك ؛ پاسخگو ي
سيمين  ،اميري مي
 ابراهيمي مريم  ،ي

پاس پزشكي موزش
عوا با انسانها المت
نزد ارتباط در طي
محـ پزشـكي  سـت 
ميش شامل نيز را ي

طب عالم در گاهي
Community-Or

ح تمام در پاسخگو 
ن در را كشور شتي
مخت داليل به )خگو

ر آن سازي پياده ت
مسئ و علمي هيأت

نظر به ضروري گو
هـا  پـژوهش  بـه  

اندرك دست و علمي
تبيين معيارهاي از
ولينمسـئ  رويكرد ي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ش آوري جمع هاي 
پي همبستگي ريب

ــه SPSS ار تجزي
تح و تكميل شنامه

پسر دانشجوي 37/
مو دانشجويان طي

دانشجويان جنسيت
23/1 ترتيب به تر
.داد نشان آنها ين
ارتباط مهارتهاي ح
ضرور همچنين. ند

و هداشــتيب ســتم
تخ كارگاههاي زاري

داد آموزش شجويان
___________

1715  

رهبر و مديريت: طه
دانشگاه رويكرد: ن

پزشكي زشآمو تلف
قائم مريم: سندگان

اميري شامخي دثه
آم  ،رويكرد: ها دواژه

سال :مقدمه: مقاله ن
محيط و اداري سي،
زيس علـوم  بـه  كي

روانشناختي و ماعي
ديدگ پيدايش به جر

riented Medici

يا نگر عهجام كي
بهداش مشكالت يت
پاسخ آموزش( مات
جهت در زيادي ار
ه اعضاي نوآورانه ي

پاسخگ آموزش يت
مربوط مقاالت سي
ع هيات اعضاي ط
ا يكي پزشكي زش

حدودي تا مقاالت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

داده
ضر و

ــزا اف
پرسش

/8 و
ارتبا

جن با
دخت
بين را

سطح
باشن
سيس
برگز
دانش
___

__
:كد

حيط
عنوا
مختل
نويس

محد 
كليد
متن
سياس
پزشك
اجتم
منجر

)ine

پزشك
اولوي
خدم
بسيا
هاي
كيفي
بررس

توسط
آموز
اين
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 راهبر، خود ي

   ،جويباري

 تفكر هبر،

 آمـوزش  بـود 
 نظـام  در ساله
 بـا  مسـتعد  ن
 بـا  حاضـر  ي 

 شـركت  تان،
 نظـام  ـديريت 

 30 روي بر ي
 بـراي  مـادگي 

 يدانشـجويان 
 با. اند داشته 

 هـا  مصـاحبه 
 و تجزيـه  ورد 

 ايـن  در شده 
 كـالس  در ت 
 رشـته  بـين  

 ،"علمــي ــك
ـ  "لمـي   ودهب

 اي حرفـه  و 
 بـراي  مـادگي 

 و فعـال  شـوند 
 مطالـب  ـري 

________

 با مرتبط مل
 دانشگاه ت

 

 يـك  عنـوان  
ــورد  توجــه م

يادگيري ارتقاي ي

ج مهستي ليال  ،رآور
خودراه يادگيري، 

بهب هـاي  روش از 
مس گروهي حل و 

اندانشجوي براي ي
مطالعـه . باشـد  ي 

گلست پزشكي علوم
مـ ي حيطه در ي

كيفي نوع از مطالعه
آم ي تجربـه  كـه  

كشوري يـا  و شگاهي
را 1393 تا 1390
م. آمد عمل به ختار

مـو محتـوا  تحليل 
استخراج اصلي ن

شـركت از كنندگان
ارتباط": شامل ت

كوچــ هــاي گــروه
عل جسارت" و "انه
فردي رشد به مي

آم طـي  در جويان 
ش مـي  تبـديل  ـر 
فراگيـ بـه  علمي ك

____________

عوام برخي و ساتيد
بهداشت و راپزشكي

 اساتيد ان،شجوي
بـه  اسـاتيد  ـيابي 

ــت م آموزشــي يفي

  تدريس ي

براي رويكردي: مي
  علمي سارت

مهر فاطمه  ،ثناگو 
دانشجو، علمي، د

  علمي

يكـي : هـدف  و ـه 
خالق تفكر قويت
كشوري هاي مسابقه

مـي علمي هاي ياد
ع دانشجويان ربيات

پزشكي علوم علمي 
م اين: كار روش. ت

نگلسـتا  پزشـكي 
دانش درون علمي 
0هاي سال طي ور
ساخ نيمه هاي حبه

روش به و گذاري 
مضامين: ها يافته. ت
ك مشاركت تجارب 

است بوده علمي ياد
گقالــب در تيمــي 

نقادا تفكر" ،"اهبر
علم هاي المپياد: ي
دانشـج. كنـد  مـي  

راهبـ خـود  نـدگان 
كوچك هاي تيم ب
 . پردازند مي 

___________

  تدريس ي

اس علمي توان سي
پير هاي دانشكده ن

  ستان

   بيكي 

دانش ديدگاه علمي،
ارزشـ: هـدف  و مـه 

ــراي  ــاي ب كي ارتق

هاي روش: حيطه
علم المپياد: عنوان
جس و نقادانه تفكر

اكرم: نويسندگان
المپيا: ها كليدواژه
ع جسارت نقادانه،

مقدمـ: مقاله متن
تق هدف با پزشكي
مس طراحي سالمت

المپي از الگوگيري
تجر بررسي هدف
المپياد در كننده
است بوده سالمت

پ علـوم  دانشجوي
المپياد در شركت
كشو پزشكي علوم

مصاحب دانشجويان
كد نويس، دست
رفتگ قرار تحليل
بيانگر كه مطالعه
المپي آمادگي هاي
يــادگيري" ،"اي
را خود يادگيري"

گيري نتيجه. است
كمك دانشجويان

يادگيرن به المپياد
قالب در خودجوش

المپياد به مرتبط
___________

__ 
  1724: كد

هاي روش: حيطه
برر :عنوان: عنوان

دانشجويان در آن
گلس پزشكي علوم

فريبا: نويسندگان
ع توان: ها كليدواژه

مقدم: مقالـه  متن
مهــم اســتراتژي

 پزشكي

 كميلي

 كميلي،

 تكليـف  
 تحقيـق  

 از شـاري
 خودآگـاه

 ايـن  از ف
 نامـه  ـان

 نشــجوي
 از سـتفاده

 ترم شته،
 هـا  داده

 شامل زبا
 ذهـن  ـه

 سـواالت
 تـا  يـري
 هـا  احبه

 "مرسـوم
 ـادگيري

. اسـت  ده
 نشـان  ـه
 زاويه ين
. باشـد  ف
 همـه  ي

 بـا ". سـت
 بـه  را هـا
 لمـس  ت
 نتيجـه . 

 كـه  سـاله
 در منفعل

 خـود  ري
 از عميـق

_____

پ علوم آموزش ري

تك تحصيالت نجويا
  جه

تكم تحصيالت جوي

يـك  دانشـجويي  
انجام و ضوعمو ب

سرش منابع با واجهه
ناخ تكليـف  ايـن  ام

هدف. نمايند كسب
پايـ دوره در گيري
ــي دان).1391( كيف

اس بـا  گلسـتان  كي
رش جنسيت،( تنوع

گـرداوري  ابـزار . د
ب سوال يك حداقل

بـ چيـزي  نامه يان
س سـاير . شـد  كـرار
گي نمونـه . انـد  وده

مصـا. يافت ادامه ا
م محتـواي  حليـل

يـ" مطالعـه  اين ي
بـود "هـم  بـا  توام

نامـه پايان گذران ه
اي كه گيرند مي اد

مختلـف موضـوعات
يـادگيري بـر  عـالوه

اس اصيل و واقعي 
ه اندوخته متايان،

تدسـ  بـا  گـرفتن، 
اسـت فرعي امين

رس انجـام  مسـير  ر
من پوسته از شود ي

يادگير" هاي نيزم
ع و دار معنـي  ري

___________

كشور همايش همين

دانشج يادگيري ت
درج 360 يادگيري

   تحي

دانشج يادگيري، ،

نامـه  پايـان : ـدف 
انتخاب با انشجويان

مو را آنها كه يرند
انجا براي شجويان

ك را دانش و وانايي
يـادگ از دانشجويان

ــن ر ــژوهش اي ك پ
پزشـكي علوم شگاه

ت حداكثر و هدف ر
شـدند مطالعـه  رد

ح. است بوده اختار
پاي مرحله در يري
تك هـا  مصاحبه مي
بـو "بزنيـد  مثـال  
ها داده) پذيري رار
حت" روش مطـابق  و
اصلي مضمون دو: ا
ت مهارت و دانش ب
دوره از كنندگان ت

يا چيز مختلف اي
م هـم  و باشـد  ـف 

ع بودنـد  بـاور  اين 
شان يادگيري نيز 

هم از يادگيري تن،
يـاد  جديـد  زهاي
مضا از "كار به دن

در دانشجويان داد 
مي محسوب وزشي

مكان از استفاده با و
يـادگير براي را ود
 . نمايند مي ل

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

تجربيات: عنوان: ن
يا: نامه پايان مقطع

فت محسن: سندگان
نامه، پايان: ها دواژه
   محتوا يل

هـ و زمينه: مقاله ن
دا كه باشد مي سي

گي مي قرار مسيري
دانش. كند مي گيري

تو يكسري بايست
د تجربه تبيين لعه
ــار وشر. ت در: ك

دانش تكميلي صيالت
بر مبتني گيري نه

وار) قوميـت  صيلي،
سا نيمه هاي حبه
يادگي گويم مي تي
تمام در "آيد مي 

چگونه، چرا،" شي
تكر( اشباع به دن
و نـويس  دست ط،
ها يافته. شدند يل

كسب" و "درجه 3
مشاركت تجربه ن

زوايا از دانشجويان
مختلـف ادافـر  تواند
بر كنندگان ركت
كيفيت نظر از به،
گرفت ياد خطا و ن

چيز دادن، ياد ران
كرد پيدا احاطه ن،
نشان ها يافته: ي
آمو فعاليت ترين ي

و شده خارج گيري
خو توان تمامي "بر
تبديل بالفعل به وه

___________

1722  

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

عنوا
م در

نويس
كليد
تحلي
متن
درس
م در

يادگ
مي
مطال

اســت
تحص
نمونه
تحص
مصاح

وقت"
شما
كاوش
رسيد
ضبط
تحلي
360

تبيين
د داد
مي

مشار
جانب

ازمون
ديگر
كردن
گيري
عالي
يادگ
راهبر
بالقو
___

__
:كد



  
 

 

 237 از 216

 و است ردمي
 تعـداد  مـا  شور
 كـه  شـده  ته 
 اثبـات  بـه  ـه 
 طـب  ارزش ا 

 ايـران  ميانـه 
 هـر  بـومي  ـه 
 1384 سال ز

 پزشـكي  ـوم 
 مردم عاميانه
 علـوم  ـجويان 

 در هستند قه
 دانشـجويي  ت

 جمع حققين
 تدوين به نجر

 در نشــجويان
 تحقيقات يته

 سـاماندهي  و 
 يـك  شـجويان 

 و اجـرا  .سـت 
 روش ايـن  ي 

 و بحـث  .ست
 امـر  در جويان 

 در اما. بود هرا
 دانشـجويان  ن 

 اسـتاد  وسـط 

________

 پرستاري ن

 سميه  ،ور

 عوامل  ،ستاري

 حرفـه  كالت 
 اسـت  عضـلي 

مر ادبيات مچونه
كش در است، ميانه
شـناخت درماني ي
تجربـ اثر بر بلكه ه

بـا آثـار  اين توانيم
عام طـب  ثبت يند

كـ گلسـتان  شـكي 
از فرايند اوليه يده

علـ دانشـگاه  بـه  ت 
ع طب يگراف اتنو ن

دانشـ توسـط  ـون 
منطق بومي كه تان
تحقيقات كميته ي
مح توسط درس با ط

من كنون تا موزشي
دا گروهــي كــار ز
كمي تصويب مورد 

تـدوين  از حاصـل 
دانش توسـط  هـا  ش

اس شـده  چـاپ  يي 
اجـراي .تحقيقـاتي 

اس شده دانشگاه در
دانشـج بيشتر يت
همر دانشجويان ب
نداشـتن آشنايي" 

تو مناسب داخالت

____________

دانشجويا يمتصم ر

جوادپو شهره  ،رمي

پرست دانشجويان  ،ه

مشـك تـرين  ـزرگ 
مع پرسـتار  جهاني 

ه مردمي طب .ست
عام ادبيات همچون
هاي روش و دارويي
نشده تجربه يشگاه

ت مي ان آوري جمع
فرآ اين هدف.مائيم
پزش علـوم  ن شجويا

ا :كار روش. است 
بهداشـت وزارات از 

عنوان با طرح يك
كنـ تـا  و شـد  روع
گلست پزشكي علوم

دانشجويي حقيقاتي
مرتبط كالسي يف
آم فرايند اين :تايج

از حاصــل قيقــاتي
طرح كه شده شته

ح نتايج .باشد مي 
همايش در مقاله ه

دانشـجو.حقيقـات 
ت طـرح  قالب در ج

د محقق انشجويان
فعالي باعث فرآيند 

جانب از انگيزه رين
قبيل از هايي ش
مد اجراي با كه بود
 . ديد

___________

  دانشجو

بر مؤثر عوامل خي
  خود رفه

جهر پيماي باديه 
   كارگر 

حرفه در ماندن يم،

بـ از حرفـه  ترك: ه
كمبود كه حالي ر

اس ضروري عاميانه
ه نيز عاميانه طب

 گياهان از زيادي
آزما در اينها همه

ج با. است رسيده
نما ثبت را يانهعام

دانش توسط زمين
باشند مي منطقه

رسمي صورت به
ي قالب در گلستان
شر گلستان استان

ع دانشگاه پزشكي
تح هاي طرح قالب

تكالي قالب در يا و
نت .شود مي آوري

تحق طــرح هشــت
گذاش سال چندين

اجراء مرحله در و
ارائه به منجر طرح
تح مجلـه  رد مقاله

طرج اين ارزشيابي
د تربيت به كمك
اين :گيري نتيجه
بيشتر .شد تحقيق
چالش فرايند اجراي

ب مصاحبه شيوه با
گرد مرتفع راهنما

___________
__ 
  1730: كد

د ارزشيابي: حيطه
برخ بررسي: عنوان
حر در ماندن براي

زهره: نويسندگان
مرضيه  ،رمضانلي
تصميم: ها كليدواژه

  مؤثر

مقدمه: مقاله متن
در است پرستاري

 پزشكي

 اساتيد ط
 بـر  سـتاد

 علمـي  ط
 درگيـر  ،

 تأثير جو
 هدف با ر

 در ـرتبط
 روش. شــد

 در حليلـي
 روا شـنامه

 شـماري 
SPSS ، 

 مورد س
 از اساتيد
 بـا  لمـي

 شــركت=)
 شيوا يان
 مثبـت  ي
 ديـدگاه  ز

ــاداري  عن
 از سـاتيد

 ارتبـاط  ه
 منظـور  ه

 در گيـران
 علمـي  ن

_____

 تلفيق ي

  في

 ستهد آن
 سينه به ه
 اطالعات 
 يـاري  را 

 طـب  در

پ علوم آموزش ري

تسلط ارزشيابي در
اس تسـلط  شـجويان

تسـلط.شـود  مـي  ب
،كـالس  مـديريت 

دانشج و استاد رايي
حاضر مطالعه ضوع

مـ عوامـل  برخـي 
شـ انجــام هداشــت

تح – توصـيفي  د
پرسش 928شد، ام
سـر  روش بـه  ان
16آمـاري  افـزار  م

واريانس آناليز و رمن
تسلط نمره نگين
عل تسـلط  بين .بود

0، r =000/0 p =
، r=000/0p(=بي و

r =00 (=همبستگي
از اسـاتيد  تسـلط 
ــاوت صــيلي مع تف

اس تسـلط :گيـري  ه
بـه توجه با.باشد ي

بـه شـود  مـي  نهاد
فراگ مشاركت يش
تـوان ،مطالـب  قـال

___________

براي رويكردي " ن

گرا اتنو تحقيق، ،ه
آ به فولكلور يا يانه
سينه نقل دليل به
عنوان به عاميانه ي

طبـي مكاتب يگر
مطالعـه  گذشـته 

كشور همايش همين

مهم هاي معيار ز
دانش ديدگاه از في
محسوب اولويت ن
نوآوري، نشاط، ه،

كار افزايش دريس،
موض اهميت به جه

بـا  اسـتاد  علمـي  
به و پيراپزشــكي ه

رويكـر بـا  قطعـي 
انجا 92-93 صيلي

دانشـجويا توسـط  
نـرم از اسـتفاده  ـا 
اسپير همستگي ب

ميان:ها يافته. گرفت
ب )±93/84 62/10
779/0( كــالس ي

794/0( نظر بادل
p 00/0 ،879/0( ب

نمـره  ميانگين.شت
ــاي ــف ه تحص مختل

F= 903 .(=نتيجـه
مي بيمطلو سطح 

پيشن مرتبط، وامل
افزاي،كالس رهبري
انتق قـدرت  فزايش

 

____________

  رسي

ايران پزشكي گرافي
  نوين شكي

   ،گو

عاميانه طب :يدي
عامي پزشكي: هدف
ب تنها كه شود مي

پزشكي. گيرد مي 
د تواند مي علمي ي

پزشـكي  علـوم  ي 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

از يكي شگاههاست؛
طرف از.است وضوع

مهمترين درس ضوع
انگيزه ارتقاي در د
تد در فراگيران دن
توج با لذا. دارد ايي
تـوان  ارتبـاط  سي

انشــكدهد شــجويان
مق مطالعـه  اين:سي
تحص سال اول سال
شـده  تكميل ياي
بـ هـا  داده.شد خاب
ضريب آماري هايون
گ قرار تحليل و يه
2( دانشجويان گاه
رهبــري و اداره رت

تب و بحث در گيران
مطالب انتقال درت

داش وجود عناداري
ه رشــته شــجويان

3/0P ،258/0(شـت

در دانشجويان گاه
عو با علمي تسلط

ر و قدرت سطح اء
اف و نظر تبادل و ث

. يابد افزايش يد
___________

1727  

در ريزي برنامه: طه
گ اتنو ": عنوان: ن

پزشك با خانگي كي
ثناگو اكرم: سندگان

كلي كلمات: ها دواژه
ه و مقدمه: مقاله ن

م گفته طبابت شيوه
قرار استفاده مورد
بررسي صورت در

احيـاي جهـت  در. د

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

دانش
مو بر

موض
استا
نمود
بسزا
بررس
دانش
بررس
نيمس

پاي و
انتخا
آزمو
تجزي
ديدگ
قــدر
فراگي

قد و
مع و

دانش
نداش
ديدگ
بين
ارتقا
بحث
اساتي
___

__
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس
كليد
متن

ش از
م آن
خام
دهد
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 "عملكـرد  ـار، 
 تعيـين  از ده 
. شـد  تاييـد  
 و درصـد  و ي 

 و تجزيـه  ورد
 علمي هيات 

 11 مدرسـان 
 ديـدگاه  از ار 
 هنجارهـاي  ه 
 ميـانگين  و 6

 دانشـگاه  مـي 
 نشـان  طالعـه 

 بـر  علمـي  ت 

________

 بر موثر 

  ،ميرزايي ضا

 يـادگيري،  ف
 موسسـه  ـك 

 درسـي  هـاي 
 از مهمتر سيار
 انگيـزه  به جه

 اصـلي  شـرايط 
 مطالعـه : هـا  

 منـابع  تجوي 
Sp، Scopus،  

. گرديـد  نجام
 مطالعـات  در 

 مـوثر  ـجويان 
 لـزوم  خصي،
 و لـذت  داش، 

 هــاي فرصــت
 و. كـرد  شـاره 

رفتـا قصـد  كننـده، 
اسـتفاد با آن ايايي

و گرديـد  تعيـين  
مركـزي شـاخص  ز

مو تست تي و كوئر
عضو 75 سني ين
م تـدريس  هـاي  ل
رفتـا بـه  نسبت ش
نمـر ميـانگين  و 8

5/6 ±7/26 علمـي 
علم هيئـت  ضـاي 

مط اين هاي يافته: 
هيئـت اعضـاي  گاه 

 . است بوده 

____________

ملعوا شناخت با 

عليرض  ،زاده كاوري

  نگرش

اهداف به دستيابي ي
يـ كـارايي  و خشي

ه برنامـه  عمـده  ف 
بس كه است جويان
توج لذا. است شغلي
ش از مخاطبان هاي
روش. اسـت  يسـ 

جسـت بـا  سـتجوي 
pringer...جملـه  ز

ا 2014 تا2000 ل
كـه  عـواملي  ملـه 

دانشـ در آن ـداوم 
شخ عالئق وجود ن،

پـاد دريافـت  و اي 
ف بــه آســان ســي
اش جامعـه  بـه  مات 

ك قـادر  عوامـل  ي،
پا و محتوايي وايي

كرونبـاخ  آلفـاي  ي
از اسـتفاده  بـا  ها 
اسك كاي آزمون ده
ميانگي: ها يافته. ند
سال تعداد گينميان

نگرش نمره ميانگين
3/8 ± 3/28 مـي 

ع هيئـت  اعضـاي  
اعض ديدگاه از كننده
:گيري نتيجه. ست
ديـدگ از درس ـرح 

مطلوبي سطح در 
___________

  تدريس ي

درسي برنامه فيت
  

ك فروزان    ،شكري ه
 فرد قي

ن كيفيت، درسي، ه
وچگونگي ميزان: ه

اثربخ تعيين يارهاي
اهـداف از يكـي  و ت
دانشج شخصيتي د

ش و شناختي،علمي
ويژگيه و نيازها ت
درس برنامه كيفيت 
جس بـا  كه است ي
از خـارجي  منابع و

 O، ERIC،  سال از
جم از شـده،  انجام
وتـ يادگيري نگيزه

چون مواردي به ان
حرفه اي،ارتقاء ه
دستر يــادگيري، ز
خـدم ارائه ي برا ت

انتزاعي هنجارهاي
رو كه شد استفاده
همبستگي ضريب
داده. شد استفاده
استفاد با و صدك
گرفتن قرار تحليل
م و 6/41 دانشگاه

م. است بوده سال
علم هيئـت  اعضاي
ديدگاه از انتزاعي

قادرك عوامل نمره
اس بوده 4/7±5/2

طـ كارآيي كه داد
بزنف مدل اساس

___________
__ 
  1734: كد

هاي روش: حيطه
كيف ارتقاي: عنوان
دانشجويان انگيزه

طيبه: نويسندگان
صادق جميل دكتر

برنامه: ها كليدواژه
مقدمه: مقاله متن

معي ترين اصلي از
است عالي آموزش
رشد عالي، آموزش
ش مهارتهاي كسب

شناخت و يادگيري
ارتقاي و موفقيت
مروري مقاله حاضر

و داخلي ومجالت
Elsevier، Ovid 

ا بررسي در: نتايج
ا ايجاد بر مختلف

تو مي است، بوده
حرفه مدرك حفظ

از ناشــي آرامــش
فرصت و يادگيري

 پزشكي

. سـاخت 
 حرفـه  ن

 بـر  مـؤثر
. باشد مي
 روش ـه

 رسـتاري
 سشـنامه

 NR ( كـه 
8/0 p  .(=

 هـاي  مون
. شـد  ـام
 در كـار  ه

 شـجويان
 حـالي  در
 رشـته  ـه

_____

 هيئت
 

 اطمه

  

 كيفيـت 
 عـدم  از ي

 ـارچوبي
 اينكـه  ـه
 انجـام  و
 مطالعه ن

cours (از 
 در سـتان

 مطالعـه  ن
 تصـادفي

 گلستان ي
 آوري مع

 60 داراي
 پيامــد، ي

پ علوم آموزش ري

خواهـد  مواجه كل
اين در آنها موفقيت

م عوامـل  بررسي ه
مي خود حرفه در ن

بـ 1392 سـال  در
پر چهـارم  سـال  ن

پرس از. شـد  نجـام
Nurse Reten، RI

80(شـد  اسـتفاده
SPSS v آزمو با و

انجـ معيـار  نحراف
سـابقه سـن،  ـيل،
دانش تصميم با اري

)P>0.05 ( د ايـن
بـ عالقـه  داشـتن 

___________

اعضاي ديدگاه از
بزنف مدل اساس

فا  ،جويباري ليال  ،

 علمي هيئت ضاي
ارتقـا  در ناپـذير  ر
ناشـي مشـكالت  د

چهـ تـدوين  فـراد،
بـه توجـه  بـا . سازد
درس طـرح  شـتن

اين. است رخوردار
se plan( دوره س

گلس پزشـكي  لـوم
ايـن در: كـار  روش

ت صورت به گيري
پزشكي علوم شگاه

جم براي. شدند عه
د بزنـف  مدل ساي

ارزشــيابي فتــاري،

كشور همايش همين

مشكل با را سالمت 
م و پرستاري ويان

مطالعه اين هدف. 
ماندن براي ستاري

مقطعي توصيفي 
دانشجويان از نفر 9
ا شـيراز  و جهـرم  

ntion Inventory

ا اسـت  گرديده يد
v.16 افزار نرم با ها

ا و ميانگين راواني،
تحصـ محل كه داد

آما دار معني تباط
(ندارنـد  پرسـتاري

r=0، p=0.006 (و

____________

  رسي

دوره درس طرح 
بر گلستان زشكي
،ثناگو اكرم  ،رجايي

   ي

اعض درس، طرح ف،
انكار هاي راه از ي

وجود. است سدر 
اف وظـايف  بـا  زش 

س مي ضروري را س
داش پزشـكي  وزش 

بر زيادي اهميت ز
درس طـرح  راييكـا 

عل دانشـگاه  علمي 
ر. اسـت  شده جام
نمونه روش با عي
دانش علمي هيات ي

مطالع وارد پايه وم
اس بر ساخته محقق
رف باورهــاي" ـمت

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

نظام آينده هداف
دانشجو ماندن راين

است مهم اولويت
پرس دانشجويان ميم
مطالعه اين: كار ش

98 روي بر شماري
پزشكي علوم شگاه
y( پرستاري در ن

تايي آن پايايي و ي
ه داده تحليل و يه

فر مانند توصيفي
د نشان ها يافته: ج

ارت معدل و رستان
پ حرفه در ماندن ي
0.27(جـنس  كه ت

   .تاري

___________

1731  

در ريزي برنامه: طه
كارآيي بررسي: ن
پز علوم دانشگاه ي

ر سيامك: سندگان
جمالي مرسده  ،آور

بزنف مدل: ها دواژه
يكي: مقدمه: مقاله ن

طرح داشتن زش،
آمـو محتـواي  سب

درس هر براي خص
آمـو سـطح  ارتقا ي

ا آن اساس بر يس
ك بررسـي  منظـور 

هيئت اعضاي گاه
انج 1393-1392 ل

مقطع تحليلي يفي
اعضاي از نفر 75 ه

علو و باليني عمقاط
م پرسشنامه از ها 

قســ شــش در وال

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ا كه
بنابر
يك
تصم
روش
سرش
دانش
ماند

روايي
تجزي
آمار
نتايج
بيمار
براي
است
پرست
___

__
:كد

حيط
عنوا
ميعل

نويس
مهرآ
كليد
متن
آموز
تناس
مشخ
براي
تدري
م بـه 

ديدگ
سال
توصي
ساده
م در

داده
ســو
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 از كمـي  ـابي 
 طريـق  از ـي 

 محتـوا  حليـل 
 گـروه  شـكل  
 مطالـب  بهتر 
 بـين  ارتبـاط  
 دانشـجويان،  

 محـيط  داوم 
 اين نتايج از ي
 از اثربخشـي  

 آن؛ نتـايج  ـه 
 44/88 مــؤثر

 درصـد،  5/91
 45/92 مـؤثر 
 تعامـل  تقـاي 
: گيــري يجــه

 وجـود  ابتـدا  
 هـا  مقاومـت 

 صـرف  تفكر د
 محـور  معلـم 

 هـرم  سـاالن، 
 مادام دگيري
 اسـت  ـديهي 

 و پرسـنل  ده، 

________

 وره

  بي

 بـراي  عملـي  
 بهبـود  و شي
 آموزشـي  ظـام 
 تشكيل را رم
 بتوانـد  تـا  دد 

 سـازي  شـبيه 

ارزيـ. آمد بعمل ي
كيفـ ارزيـابي  و ـد 

تح سـپس  و جويان 
بـه  نيـز  شـجويان 

فهم: نتايج. شد ل
ارتقـاء  نفـس،  به 
بين سالم رقابت ي

تـد ايجـاد  تعـاملي، 
تحصيلي افت هش
مالكهاي مورد در

كـ گرديد رسنجي
ــادگيري رصــد، م ي

55 رمـؤث  شيوه د،
م ارزشـيابي  رصـد، 

ارت و درصد 54/96
نتي و بحــث. ســت

در دانشـجويان  ـا 
م اين فرايند ايجر
منتقد همكاران ت
م شيوه به رجعت ه
بزرگس يـادگيري  ل 

ياد يادگيري، يهاي
بـ. شـد  برطـرف  ن 

يادگيرنـد نـوع  ـي، 
 . نمايد مي ص

____________

دو پايان و نيانتر ه
  86 و85 

ارزشياب آسكي، ون
و تئـوري  اسـت  ي

آموزش اهداف تحقق
نظ در كليدي اصر

تر طول در شجويان
گـرد طراحـي  اي 

ش يا واقعي هاي ط

ارزيابي كيفي و كمي
شـ اجـرا  ليكـرت  ه 

دانشـج با ختارمند
انشد و كارشناسان 

تحليل و آوري جمع
اعتماد افزايش ي،

براي مناسب بستر 
ت و تـر  فعال گيري

كاه و توجه ميزان 
د كمي ارزيابي. ست
نظر دانشجويان از 
در 37/94 درس ي

درصد 22/92 ارتها
در 31/75 شجويان

4 دانشجويان فعال
ا بــوده درصــد 90

يـ و همكاران طرف
اج در همه دادن ت

مقاومت اصلي داليل
به ميل و آنها رفتار

قبيـل از اصـولي  ح 
استراتژي و تئوريها 

دانشـجويان مـرات 
آموزشـ اتمسفر ها،
مشخص را موفقيت ن

___________

  دانشجو

پره آسكي مونهاي
،84 ،82ورودي ي
   حسيني 

آزمو پزشكي، جويان
فرآيندي ارزيابي: ه

ت تعيين جهت ات
عنا از ارزيابي شيوه
دانش يادگيري وش
گونـه  بـه  بايد بي

محيط در انشجويان

كم شكل به مذكور
پرسشـنامه طريق

ساخ نيمه مصاحبه
اساتيد، از. گرديد
ج ها داده متمركز

درسي موضوعات و
ايجاد گروه، افراد
يادگ نمودن فراهم

افزايش دگيري،يا
است بوده مداخالت

پرسشنامه، طريق
محتــواي پوشــش
مها ارتقاي درصد،
دانش مثبت نگرش
ف مشاركت درصد،

42/0 دانشــجويان
ط از هايي مقاومت
شركت با كه داشت

د. گرديد مديريت
ر بر حاكم معلمي

توضـيح بـا  كه بود
سبكها، يادگيري،

نم تحليـل  و العمر
ه توانايي امكانات،
ميزان اجرا شرايط

___________
__ 
  1756: كد

د ارزشيابي: حيطه
آزم مقايسه: عنوان

پزشكي دانشجويان
مريم: نويسندگان

دانشج: ها كليدواژه
مقدمه: مقاله متن
اطالعا آوري جمع

ش. آموزش كيفيت
رو نوعي به و بوده
ارزيا لذا. دهد مي

دا هاي شايستگي

 پزشكي

 شـجويان
 يـادگيري

 جملـه،  ز
 كيفيـت  ن

 متناسـب
 شكل به

 از مانعـت
 اي گونـه

 اگـاهي  با
 هـاي  مـه
 خـود  ـي

_____

 بر گيري

 اسما 

 كتي،

 مفـاد  الح
 آموزش،
 سـخگوئي

 نظر مد د
 تـيم،  س

 آمـوزش 
 ترونيكـي

 بــه جويان
 روههـاي

 انجـام  ـه
 و شـدند 

 تئـوري  ي
 يـادگيري

 طبق. شد
 اسـاس  ر
 كـار  و يد
 فراينـد  ي

پ علوم آموزش ري

دانش يادگيري در ه
ي در كننـده  حـدود

ا مـواردي  تـوان  ي
فقـدان فـرد،  نياز

م ادگيرييـ  هاي ت
يادشده عوامل: ي
مم يـا  افـزايش  ب

گ بـه  بايـد  محتـوا 
با دهندگان موزش

برنامـ واجـراي  حـي
آموزشـ فرايندهاي

___________

يادگ طريق از السي

ا  ،رجبي مهرداد  ،ي

مشارك يادگيري ي،

اصـال پيامـد،  بر ي
مداوم يفيتك اي
پاس بـا  ارتبـاط  در
بايد پايه علوم قطع

اسـاس بـر  ـادگيري
در همكالسـي  ك
الكت محتـواي : جـرا

دانشــج. شــد زيــع
گر عنـوان  تحـت  و
جلسـ دو طـي  را م
ش تركيـب  هـم  بـا  
كالسهاي. گرديد ر
يـ و تـيم  اسـاس  ر

ش شروع همكالسي
بـر آن، پايـان  تـا  م
اساتيد سخنراني. د
بخشـي اثـر  از. ـد

كشور همايش همين

كننده محدود نوان
مح عوامل نوعي ه
مـي شـوند،  مـي  ب 

با مرتبط يادگيري
فرصت فقدان ري،
گيري نتيجه. برد ام
موجب ديگر، عوامل 
لـذا . گردنـد  مي 
وآم آموزشي ريزان 

طراح در آنها يري
ف از بيشتري خشي

____________

  ريس

همكال كمك به ي
  مشاركتي 

روزبهي امراله  ،سي

همكالسي كمك به
  م

مبتني آموزش قاي
ارتقا از حمايت و ي
جهـاني  اجمـاع  ه
مق در كه هستند 
يـ تركيبـي  روش ي 

كمـك بـه  يادگيري
اج شرو آناتومي و
توز دانشــجويان ن

و گرديدنـد  تقسيم
تـيم اساس بر يري

دو بـه  دو گروهها،
برگزار جلسه دو ي

بر يادگيري مراحل
ه كمك به دگيري
تـرم زمـان  مـابقي 
گرديد اجرا مكالسي

گرديـ اجرا برنامه ق

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

بعن كه عواملي مله
به و بود گرديده رح
محسـوب العمـر  م

يا هاي فرصت شتن
يادگير هاي فعاليت
نا را يادگيري سبك
بر تاثير با ويا تقل

مخاطبان در گيري
برنامه تا شود خاب
گي بكار و قفو وارد
بخ اثر بتوانند ،زشي
  .نمايند ب

___________

1751  

تدر هاي روش: طه
يادگيري تسهيل: ن
گيريياد و تيم س

الماس سحر: سندگان
   ،ر

ب يادگيري: ها دواژه
تيم اساس بر گيري

ارتق: مقدمه: مقاله ن
آموزشي نداردهاي

حيطه ده از حيطه
پزشكي هاي شكده

اجـراي: هـدف . ند
ي و مشاركتي گيري
و شناسي بافت س

بــين و تهيــه زشــي
ت نفر 6 تا 5 ههاي

يادگي فعاليتهاي ه،
گ بعد مرحله در. د

طي تيمشارك گيري
م پايان از پس ملي

يا همراه به ركتي،
م دوره طرح بندي
همك كمك به گيري

طبق نيز زمايشگاه

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

زجما
مطر
مادام
نداش
ف در
سب با

مست
يادگ
انتخا

مو از
آموز

كسب
___

__
:كد

حيط
عنوا

اساس
نويس
بازيا
كليد
يادگ
متن
استا
 سه
دانش
باشن
يادگ

دروس
آموز
گروه
اوليه
دادند
يادگ

عم و
مشار
زمانب
يادگ
آ در
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 را خـود  يران
 دانـش  كـه  د 

 ايفـاي  بـراي 
 . اند ده

________

 :سالمت ظام
 تحت جامعه

   ،مسرت لهام

  

 كـه  اسـت  ي 
 مصـرف  شتي،
 درمـان  و ـت 

 چنـين  قـراي 
 سـالمت  ـول 

 بكـارگيري  ي 
 مي سالمت م

. باشـد  مـي  ي 
 و اسـكوالر  د، 

 و لكترونيكـي 
 هـاي  سـاخت 

 آمـوزش  يتي 
 سـاخت  زيـر  
 سـاخت  رزيـ  

 امنيتـي  خت
 هـا  رسـاخت 

 هـاي  سـاخت 
 پـيش  از يكي

 مستمر تعامل
 موجـود  زشي

 را سـالمت  م 
 و مراكز ساير

 هـاي  بسـته  
 بـدون  صصـين 

 ذينفعـان  راي

فراگي تاٌييد سئوليت
دهنـد مـي  مينـان 

ب را الزم اخالقـي  و
كر كسب داشت، 

____________

نظ تحول ملي شبكه
ج مستمر آموزش و

ال  ،كيخواه ليال  ،ني
سالمت نظام ي،ك
فراينـدي سالمت م

بهداش مراقبت صين
بهداشـ امـر  در ـان 
برق بـراي  كارآمد و

تحـ برنامـه  پيشبرد
هـاي زيرساخت ي

نظام مستمر تحول
مـروري مطالعات ع
مـد پـاب  پايگـاه  ن 
ال آمـوزش  شبكه، 
زيرس مطالعه اين ر

مـديري و سـازماني 
افـزاري،  نـرم  و ي 
شـبكه،  اندازي اه
سا زير نهايتا و ها 
زير از كـدام  هـر  عه

زيرس بررسـي : ـري 
ي سالمت نظام ول

ت. باشد مي تحول 
آموز هاي كنولوژي

نظـام تحـول  نامـه 
س تجارب از ستفاده

.سـازد  مي پذير ن
متخص با خط بر ت

بر را مستمر وزش

مس آزمونها، نتايج 
اطم جامعـه  به و د

و علمـي  صـالحيت 
خواهند برعهده كه

___________

  رهبري 

ش هاي زيرساخت 
و تعامل راستاي ر

گودين آزاده ،مسرت
الكترونيك آموزش ه،
نظام تحول طرح: ه

متخصصي بين ستمر
ذينفعـ ساير و ران

و موثر هاي ولوژي
پ استاير در زشي

معرفي مطالعه اين ز
ت جهت در ملي ي
نوع از مقاله اين: ها
چـون هايي پايگاه 

چون كليدي ژگان
در: نتايج. گرفت م

س سـاختار  رساخت
افـزاري سـخت  خت 
ر براي نظر مورد ه
نامه آيين بررسي 
مجموع زير.گرفت 
گيـ نتيجه. گرفت 

تحو ملي شبكه زي
برنامه مطلوب زي

تك طريق از برنامه 
بر مستمر ارتقا ان

اس امكان ملي شبكه
امكان را آموزشي ت
مكاتبات و شبكه در
آمو امكان مكاني و 

 

اعتبار به حقيقت
گيرند مي عهده بر

ص آنها، آموختگان
ك خطيري رسالت

___________
__ 
  1758: كد

و مديريت: حيطه
بر مروري: عنوان
د نو اندازي چشم

  برنامه پوشش

م الهه: نويسندگان
شبكه: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
مس تعامل نيازمند

گر بيمه كنندگان،
تكنو از يكي. است

آموز شبكه تعاملي
از هدف. باشد مي
آموزشي شبكه يك
روشه و مواد. باشد

طريق از جستجو
واژ با و وساسكوپ
انجام سالمت نظام
زير منجمله شبكه

سـاخ زير مجازي،
بودجه و اقتصادي

و استانداردسازي
قرار بررسي مورد
قرار ارزيابي مورد
انداز راه براي الزم

ساز پياده نيازهاي
ذينفعان آگاهي و

امكا شبكه اين در
ش. آورد مي فراهم

اطالعات مشاركت
د موجود آموزشي

زماني محدوديت
. سازد مي فراهم

 پزشكي

 بـاليني  د
 عملـي  ي
 و روايي و

ــيابي  رزش
 رايج يران
 ششم سال
 دوره يـان

 ميباشـد، 
 رزشيابي

 و ترنــيان 
 86 و85 ،
 و بـوده  ي

 86 و85
 آزمـون  ر

 20 يا19
 سـنجش 

 سـطوح  ل
 .اسـت  ده
 اخـذ  ش،

 و تفسـير
 تنفسي، 
 بـدين . د
 بــاليني ـر
 ينتعيـ  ت
ــاري   آمـ

 شــد خص
 تعيـين  ت

 گرديـده 
 spss زارـ 
 آزمـون  ره
 مي 86 و8

 دوره شـي
 نشجويان

 مـي  ترني
 خشـهاي

 زمينـه  و
 خشـهاي

 در شـكي

پ علوم آموزش ري

ساختارمند و عيني
مهارتهـاي رحيطـه

و بودن عيني جمله
ار در آن از ــتفاده
اي همچنين و دنيا
س دانشجويان كليه

پاي در ديگـر  بـار  و
ايشـان  عمومي  ي

ار مورد باليني حيت
پــره آســكي هــاي
،84،82ورودي كي

تحليلـي –توصيفي
،84،82ورودي ي،
در) انترتـي  پـره  و

9 در و اند ندهكرد
مـورد  باليني هاي

شـامل هـا  زمـون
بـود حركتـي  – ي
همراهش و بيمار با
تف بـدن،  مختلـف  ي

قلبي احياي وژي،
گرفتنـد قـرار  سـي
تبحــر كــافي، ســبتاً
جهـت ابتدا در. ت

ــده ــون از شـ آزمـ
مشــخ و گرديــد ده
جهـت بنـابراين  ه

اسـتفاده  يرسـون
افـ نـرم  بـا  ها داده
نمـر بـين  داري ي

85 ،82،84ورودي
آموزش هاي برنامه: 

دانش مهارتهاي سطح
انت پره آسكي زمون
بخ بـه  مناسـب  ورد
باشـد  اينترنـي  ره
بخ بيشـتر  ارتقاي و

پزش علـوم  ـگاهاي

كشور همايش همين

ع آزمون. دهد قرار 
در نـوين   رزشـيابي 

ج    از آزمون اين دد
ــده ب ــت  ش ــ اس اس
در اخير سالهاي ر
ك شيراز،  شكيپز م
و كـارورزي  دوره ه
پزشكي دوره  پايان 

صالح نظر از سكي
آزمونه مقايســه: ف

پزشـــــك ـــجويان
ت مطالعه يك هش

پزشـكي انشجويان
و دوره پايـان (حلـه 

شركت) آسكي( ي
ه شايستگي نظر ز
آ اين در سنجش 
روانـي و نگرشـي  ي، 
ارتباط برقراري وه

هـاي قسـمت  نـه 
راديولو و ايشگاهي

بررس مورد... و يني
نس اعتبــار بــا هــا 

است داده قرار رسي
ش آوري جمـــع ي

kolmogo اســتفاد
بـود نرمال دوره 4

پي پارامتريك تست
د تحليل و تجزيه ز

معنـي ارتبـاط  يانگر
و 4 هر در دوره ان

گيري ونتيجه حث
س افزايش در همي

آز و دارد تحصيلي
بـازخو ارائـه  بـراي 
دور در ريزي برنامه

و ضعيف بخشهاي 
دانشـ و اسـاتيد  .ود 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

سنجش مورد را ه
ار روشهاي از) كي
متعد محاسن. شد
ــاال ايي ــب ب موج

در پزشكي شجويان
علوم دانشگاه در. د

به ورود از قبل كي
با مقارن كه ورزي
آس آزمون در شركت

هــدف. ميگيرنــد ر
دانشـــ دوره ــــان

پژوه اين: مطالعه ش
دا مطالعه مورد عه
مرح دو در كه اند 
عيني ساختار با ني

از اي دقيقه 5 تگاه
اهداف. اند گرفته

شـناختي حيطه ي
نحو نظر از شجويان

عاينم انجام حال، ح
آزما هاي يافته سي

بالي قضاوت و خيص
آزمــون ايــن ــب

برر مورد را شجويان
ــاليتي ــاي داده ـ هـ

orove – smirn

4 هر در ها داده ع
تس از همبستگي يب
از پس: ها يافته. ت
بيا حاضر مطالعه ج
پايا و انترني پره كي
بح) p≤ 0/005. ( د

مه بسيار نقش رني
الت فارغ از قبل كي

ب مناسـبي  روش د
ب جهت باليني تلف

در آموزشي الحات
شـو موجب را وب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

شده
آسك(

ميبا
ــا پاي
دانش
گردد
پزشك
كارو

شر با
قــرار
پايــ
روش
جامع
بوده

باليني
ايست
قرار

باالي
دانش
شرح
بررس
تشخ
ترتيــ
دانش
نرمــ
nov

توزيع
ضريب
است
نتايج
آسك
باشد
اينتر
پزشك
تواند
مختل
اصال
مطلو
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 بـراي  را ها ش
 و رتبه ارتقاي

 خـدمت  در ، 
 بـه  بنـا  زشـي 
 و بـوده  دقيـق 
 ممكـن  درت، 

 غالباً، نابراين،
 ايـن  براي الزم

 بـه  پزشـكي،  
 اسـت  الزم ـه 
 وظـايف  تـا  د
 درك. برسد م
 در تواند مي ي،

 . اشد

________

 نمندسازي
 دانشگاه 

   ل

  عملي اي

 آمـوزش  بين 
. باشـد  مـي  ن

 ازجملـه  يـاز 
 درمــان و صــي
 كـارگيري  بـه 

 در هـا  هـارت 
 نگرفته قرار ر
 رد عمـومي  ك 
 در كـه  شـود  

 مطالعـات . ت
 تمـام  گيرنـده 

 حيطـه  هبـود 
 تـرخيص،  و ي 
 مطالعـه  ايـن  
 كارورزاني به 

 و كنـيم  گـزار 

پاداش از انواعي شي،
ا به ديگر، طرف از 

مسـتقيم، غيـر  ـور 
آموز هـاي  فعاليـت 

د گيـري  اندازه و 
نـد بـه  آموزشـي،  ي

بن. گردد ايشان تبه
ال انگيزش و گرفته

علوم هاي دانشگاه
كـ رسـد  مـي  نظـر 

شود اتخاذ دانشگاه
انجام به مناسب، و

علمي هيأت عضاي
با ثيرگذارتأ علمي،

____________

توان كارگاه رگزاري
در شاهد گروه با 

فاضل محمدرضا  ،ي
ها مهارت دسازي،

مـا پلـي  پزشـكي  
بيماران درمان اي
ني مـورد  هـاي  ش 
تشخيصـ هــاي ش

ب جهت الزم هاي 
مه اينگونـه  ـوزش 
مدنظر كشور شكي

پزشـك آمـوزش  م 
مي فراواني كالت
گذاشت خواهد نفي

برگ در كـارورزي  ش
به براي و باشد مي

بسـتري فرآينـد  ـا 
در. شـود  انجـام   
الزم هاي مهارت 
برگـ كننـد،  شروع 

پژوهش هاي فعاليت
و دارند دنبال به 

طـ بـه  و شده نجر
ف. گيرند مي قرار ي

سنجش قابل ختي
هاي فعاليت از الزم
رت ارتقاي يا و پايه

گ قرار بعدي هاي ت
د باليني علمي يأت

نظ بـه  رو، همين از 
د سوي از مناسب 

نحو به علمي هيأت
اع انگيزش موضوع

ع هيأت اعضاي ري
___________

  درسي ي

بر كارايي اي ايسه
دوره آغاز از پيش 

  هان

اردكاني پيري درضا
توانمند كارگاه زان،

كارورزي دوران: ه
راستا در ها آن برد
دانـش بـا  آشـنايي  ر 

ــاليني، ئــمعال رو ب
مهارت به نياز زان
آمـ متاسفانه كه ند

پزش علوم هاي شگاه
نظـام مفقوده حلقه

مشك ايجاد باعث ه
من اثر بيماران رمان
پيش آزمون كه ند
نم كارورزي دوره ي

بـ يآشناي و ها رت
تـري وسـيع  هاي

آموزش جهت را ي
را دوره اين واهند

ف ين،همچن. است
علمي هيأت عضو
من فرد پايه ترفيع

وي عايدي افزايش
سخ به آن، ماهيت

ال نمره كسب عدم
پ ترفيع مانع است

اولويت در آموزش
هي اعضاي در امر،

.خورد نمي چشم
انگيزشي اقدامات
ه اعضاي آموزشي
م به نسبت صحيح

نگهدار و استخدام
___________

__ 
  1771: كد

ريزي برنامه: حيطه
مقا بررسي: عنوان

پزشكي كارورزان
اصفه پزشكي علوم

محمد: نويسندگان
كارورز: ها كليدواژه

مقدمه: مقاله متن
كارب و نظري هاي

بـر عـالوه  بنابراين
ع فيزيوپــاتولوژي،

كارورز ها، بيماري
دارن را خود دانش
دانش درسي برنامه
ح نوعي به و است
كه باشد مي كشور
در روند در نهايت
ان داده نشان قبلي

براي الزم نيازهاي
مهار بخصوص ها،
ه ريزي برنامه بايد

كارگاهي تا برآنيم
ميخو تازگي به كه

 پزشكي

_____

 علوم

 لوم

 آمـوزش 
 بــراي مند
 بلكـه  كي،

 فعاليـت  و
. است نان
 دارد ورت
 اختيـار  ر

 كنـد  س
 در و شـود

 نظريــات
 الزم شكي

 مختلفـي
 واقـع  ـؤثر
 را خود د
 پزشـكي  

 در شـكي
 و موزشـي

 هيـأت  ي
 و يمـاران

 مقاطع ر
 اعضـاي  ي
 علمـي  ت

 -1: دارنــد
 آموزشـي 

 اجرايـي  ،
 وظـايف  ه

 در تخـاب
 و شخيصي

 عضـو  ك
 رخـوردار

پ علوم آموزش ري

___________

ع هاي دانشگاه ني

عل دانشگاه باليني،

در محوري نقشي
ارزشـم منـابعي  ن
پزشـك آمـوزش  هـا
و سـو  يك از آن ي

آن نقش ايفاي گرو
ضـرو گـردد،  ايفا

در را الزم انمنـدي
حـس خود در را يت
ش مـي  گفتـه  زش

و گرفتــه صــورت
پزش هاي دانشكده 
م راهكارهـاي  نيز و

مـؤ بـاليني،  علمـي
اساتيد بالقوه رفيت
دانشـجويان وزش
پزش دسـتياران  ش

آم هـاي  مارسـتان
اعضاي. گيرد مي ت
بي بـه  رسـيدگي  ر

در پزشكي راگيران
ايارتقـ  نامـه  آيين
هيـأت اعضـاي  كي،
د عهــده بــر را يــر
هـاي  فعاليت -2

علمـي، هاي عاليت
بـه عنايـت  بـا  مي،

انتخ از نـوعي  عمـال
تش فرايندهاي جام

پزشك درآمد ميزان
بر كـافي  جـذابيت

كشور همايش همين

____________

  ريس

بالين علمي هيأت ي
  آموزشي هاي

   حيدري

علمي هيأت عضو
  موزشي

باليني، علمي أت
آنـان. دارنـد  شـكي 

تنهـ نـه  كـه  شوند 
روزآمدسازي و كي
گ در ديگر، سوي ز
مطلوبي طور به ي

توا اينكـه  بـر  الوه 
فعالي براي آمادگي 

انگيـز آن به يريت،
ص بســياري هــاي ش
كنندگان اداره. شد
و نظري بعد در ش
ع هيأت اعضاي ش

ظر بتوانند تا اشند
آمو از اي عمده ش
آمـوزش همـه  و مي
بيم در تخصصي، ق

صورت باليني علمي
كنار در كه هستند

فر و دانشجويان ش
اساس بر. پردازند

پزشـك علـوم  هـاي 
زي اصــلي وظــايف 
اجتماعي تربيتي، 

فع -4 فناوري شي،
لمع هيأت عضو) 1

اع از نـاگزير  ويش، 
انج. است شده ريف
با مستقيمي باط

ج از خـود،  خـودي 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

___________

1766  

تدر هاي روش: طه
اعضاي انگيزش: ن

ه فعاليت جهت كي
ح مرتضي: سندگان

ع انگيزش،: ها دواژه
آم بيمارستان كي،

هيأ اعضاي: مقاله ن
پزش دانشـجويان  ثر

مي بمحسو شگاه
پزشك علوم در هش

ا درمان حوزه در ر
نقشي چنين آنكه ي
عـال علمـي  هيأت و

آ و تمايل باشد، ته
مدي دانش زبان در

پــژوهش آن، ــوص
باش مي مطرح تلفي

انگيزش مفاهيم با ت
انگيزش در تواند مي
با داشته آشنايي د،

بخش. برسانند عليت
عمو دكتري مقطع

فوق و تخصصي طع
ع هيأت اعضاي ط
ه افرادي باليني، ي

آموزش به آنان، واي
پ مي تحصيلي، تلف
ه دانشگاه علمي ت

آموزشــي، سســات
فرهنگي، هاي يت

پژوهش هاي فعاليت
1391 ارتقا، نامه ن

خـو متنوع و دگانه
تعر هاي فعاليت م

ارتب كه آنجا از اني،
خ به دارد، علمي ت

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

___
__
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس
كليد
پزشك
متن
مـؤث
دانش
پژوه
مؤثر
براي
عضو
داشت
د كه

خصــ
مختل
است
م كه

شود
فع به
م در

مقاط
توسط
علمي
مداو
مختل
هيأت
مؤس
فعالي

ف -3
آيين(

چند
انجام
درما

هيأت
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 اصـول  سـبون، 
 دروس رفصل

 ،)دستمزد و ق
 انسـاني  ـروي 

 بيـان  عـالوه   
 پاسـخگويي  و

 آنهـا  از امعـه 
 معنـي  به يك

 هـاي  موريـت 
 جمله از شگاه

 گــزينش در ي
 در عمـل  دي
 معيارهـا  وضع
 و علمـي  الت 

. باشـد  اشـته 
 آمـدن  پديد 
 حـاكميتي  د 
 هـاي  مـدل  ـه 
 مســؤوليت، ع

 و داخلـي  ـان 
 عضـو  ورهاي

 8 در و عضـو  
 بـين  در شـي 

 هـا،  دانشـگاه  
 در را خـود  ت

 بپردازند منابع
 اهداف تحقق 

 را خـود  هـاي 
 هيـأت  ضـاي 

 كاركنـان  مزد 
 تعيـين  را ود 
 خودگرداني د

 بـين  و خشـي 
. دارد اشـاره  

 بـه  نيـز  شـور 
ــي ـوان  از يك

 گرفتـه  قرار د
 بـه  حقيقـاتي 

ليسـ اعالميـه  طبق
سر( آكادميك الل
حقوق نظام و ريزي

نيـ اسـتقالل  و) اه 
بـه ليسـبون  الميه

و خودمختـاري  بـا 
جا كه تغييراتي به
آكادمي اي علمي الل
مأ و وظايف با بطه

دانش گوناگون هاي ت
آزادي آكادميــك، 

آزاد پژوهشـي،  ـاي 
و در عمل آزادي ،
تعـامال تنظـيم  در ي

د وجـود  بايد مي،
باعث پاسخگويي، 
خـو زا تغييـر  از ي
بـ دانشـمندان  از ي

ــازتوزيع آنهــا، در ب
نفعـ ذي بـين  در ي 

كشو در دانشگاهي
كشـور  14 در هـا 
پيمايش كه معني ين
آيـا  شـود  معلوم ا

تجهيزات و ها ختمان
م استقراض به ياز،
جهت در را ها جه
ه دوره محتواي و ي

اعض اخـراج  و گيري 
دسـتم و حقـوق . 6

خـو دانشـجوي  ش 
كنند تعيين را خود

بخ درون اجمـاع  ق 
عالي آموزش سسه
كش علمي جامع شه

ــگاه ــا ش ــه ه ــ ب عن
تأكيد مورد مكررا ي

تح مراكـز  و هـا  گاه

ط مالي استقالل - 
استقال شامل شگاهي

ر بودجه( مالي الل
دانشـگا سـاختار ( 

اعال). ارتقا و گيري
قدرتمنـد  هاي گاه
ب سرعت، به بود ند

استقال. دهند اسخ
راب در دانشگاه ري

فعاليت در آزادي ن
هــاي اســتراتژي 
قراردادهـ تنظيم ر
درسي و آموزشي 
آزادي ارزيـابي،  ي
علم مدارك ارائه و 
لزوم آن، تبع به و

حاكي كه است شده
اي بسـته  جامعه ن

 كــه اســت ميــت
گيـري تصـميم  رت 

د حاكميت بررسي 
ه دانشـگاه  ستقالل

بدي. گرفت قرار سي
تا گرفت صورت ده
ساخ تملك. 1: تا 

ني صورت در. 2 ند
بودج دانند مي الزم

آموزشي ساختار. 4
كـارگ به و جذب ر
6 باشـند  داشته ل
پـذيرش ميزان. 7 د

خ دانشجويان هريه
طريـق از حاكميت

مؤس يك درون مي
نقش و كشور وسعه

ــي ي دانش در علم
عالي آموزش صلي
دانشگ به قانوني ات

سازماني استقالل
دانش خودمختاري

استقال ،)پژوهش و
نيسازما استقالل

كارگ به مسؤوليت(
دانشگ كه كند مي

خواهن قادر بيشتر
پا كند، مي مطالبه
گير تصميم توانايي
اين. باشد مي خود

تعيــين در آزادي
در آزادي دانشجو،
هاي هبرنام تدوين

هاي روش تعيين و
طراحي در آزادي
و استقالل افزايش
ش زيادي تغييرات

ميان در دانشگاهي
حاكم از جديــدي

قـدر و پاسخگويي
در. است خارجي

OECD، اس حدود
بررس مورد حيطه،

شد ياد كشورهاي
دارند عمل آزادي
باشن داشته اختيار

ال كه نحو ره به. 3
4 برند كار به خود

در. 5 كنند تعيين
عمل آزادي علمي،
كنند تعين را خود
شه ميزان. 8 كنند

ح به كه دانشگاهي
علم جوامع بخشي

تو پنجم برنامه در
ــتقالل آزادي و اس

ا هاي گيري جهت
اختيارا واگذاري و

 پزشكي

 رفـع  ـت
 مطالعـه 

 88 مهــر
 از را خـود
 ايـن  طـي
 شـرفته، ي

 اسـتريل،
 بخيـه  ي
 خــون الم

 رديوگرام،
 برگه سير
 پرونـده  ل
 اصـول  ه،
 نسـخه  ي،

 و ستياران
 بـه  رگـاه

 كمـك  ه
 كـارورز  

 وارد اهد
 ميـزان  ي
 وســيله ه

 واسـاتيد 
 ايـن  از ل

_____

 علوم اي

 

 و توليد ت
 و ها برنامه

 اسـتقالل 
 آنهـا،  رين

 ديـن  از 
 قابل زير

 - تخدامي

پ علوم آموزش ري

جهـ در را هـايي  ه
ايـن  در: اجـرا  ش
ورودي كــارورز 1

خـ كـارورزي  وران
طـ كـه  گرديـد  زار
پي و پايـه  ريـوي -ي
ا سـونداژ  نحـوه  و
هـاي روش انواع و 

ال تهيــه نحــوه ي،
الكتروكـار تفسـير

تفس اصول آنها، يح
اصـول و پزشـكي  

پرونـد در پزشـك
صبحگاهي گزارش

دس علمي، هيئت ي
كار در حاضر افراد

بـه عملـي  هـاي  ت
105 تعداد چنين

شـا گروه عنوان به
كـارورزي دوران ن
ــه ازكــارورزان وه ب
هـا  بخـش  در ضـر
حاصـل نتـايج : ايج
 . گرديد د

___________

ها دانشگاه شگاهي

علمي آزادي ،منا
موضوعات در رجي

بر اجراي و طراحي
.شـود  مي ناميده
تـر مهـم  كـه  سـت

اسـتقالل و جـاري
شرح به ي،نشگاه
اسـتخ و اداري قالل

كشور همايش همين

كارگـاه چنين اري
روش. نماييم بررسي

105 آمــادگي ــت
دو كـه  اصـفهان  ي 
برگـز كنند مي غاز
قلبـي احيـاي : لـه 
ادراري كـاتتر  واع

پانسمان استريك،
وريــد-شــرياني ي
ت اصـول  ادراري، ت 
صحي يريكارگ به و

هاي پرونده با ايي
پ دستورات نگارش
گ ارائه نحوه ماري،
اعضاي توسط رايج
ا ،اين بر عالوه. يد

مهـارت شده، سيم
همچ. گرديد تثبيت

ب بودند، نكرده كت
كـردن سـپري  از س

گــرو دو ايــن كــرد
حاض دستياران سط

نتـا. شود مي يسه
خواهد ارائه آتي ي

____________

  بري

دانش استقالل در نا

   حيدري

ا هيات ،دانشگاهي
خار كنترل از شگاه
ط در دانشجويان ت
دانشگاه استقالل 

اس تصور قابل تلف،
تج بخـش  از تقالل

دان استقالل بعد ار
استق - علمي قالل

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

برگزا كارايي چنين
ب الذكر، فوق تكال

جهــ دوروزه گــاهي
پزشـكي علـوم  شگاه
آغ 1394 ماه ردين
جمل از مباحثي گاه

انو هوايي، راه ريت
نازوگا لوله تعبيه ه
خــونگيري نحــوه ن،

نشسـت تـه  و يطي
و سرم انواع با ايي

شرياني،آشنا خون
ن صحيح نحوه ،سي

بيم سير برگه تاري
ر هاي نسخه و سي
گرد تدريس انورز
تقس كوچكتر هاي ه
ت و تمرين هايي ت
شرك كارگاه اين در
پس ماه3.شدند لعه
برعملك كارگــاه ير

توسط كه اي شنامه
مقاي گردد، مي يل
ها گزارش در هش

___________

1779  

رهبر و مديريت: طه
امن هيات نقش: ن

  كي

ح مرتضي: سندگان
د استقالل: ها دواژه

دانش آزادي: مقاله ن
اركتمش و دانش ع

دانشگاه، هاي ست
مخت زواياي از شگاه
استق دولت، از قالل

چها مبنا، اين بر. ت
استق -: باشند مي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

همچ
مشك
كارگ
دانش
فرور
كارگ
مدير
نحوه
زدن

محيط
آشنا
 گاز

نويس
نوشت
نويس
كارو
گروه
ماكت

د كه
مطال
ــاثي ت
پرسش
تكمي
پژوه
___

__
:كد

حيط
عنوا
پزشك
نويس
كليد
متن

توزيع
سياس
دانش
استق
است
ذكر
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 افـراد % 2/68 
 شـركت % 63
. داشـتند  يت 

 طـرح  اصـلي  
 جامعـه  فـراد 
 پزشكان فقط

 كننـدگان  ت 
 خـدمات  ـت 
 خـدمات  ـت 

 طـرح  جـراي 
 هـاي  يافتـه  

 باشـد  مي راه
 طرف بر با ان

 مـاني در ـتي 
 بيشـتري  يت

 هـاي  نمونـه  

________

 در همدلي

 امين
   طهران ي

 هيات ضاي

 بزرگتـرين  ن 
 كــاري ــدگي
ــوزش ــه را م  ب
ــين ــدف  تعي

ــدلي ن  در هم
 روش و مــواد 

 هيـات  عضـو 
 بـه  قـم  ـكي 

ــك  و موگرافي
 بـراي  مـدلي 

 توصـيفي،  ـار 
ــل ــراي  تحلي

حدود. بودند داده
/8 و داشـتند  ـرح 
رضـاي مـابقي  و ضي

ذينفعان كه بودند
اف همـه  كه داشتند

ف كه بودند باور ين
شـركت% 8/44 دود 
كيفيـ بهبود بر وبي

كيفيـ ارتقـاء  بر را 
ا از افـراد %  62 ع 
:گيـري  نتيجه و ث
ر ابتداي در اگرچه 

پزشكا رضايت و ن
بهداشـ كاركنان ير
موفقي تواند مي ده

و بيشـتر  حقيقات

____________

ه انميز با كاري ي

 ،تهراني دادخواه 
احمري هدي ،ضوي
اعض همدلي، ي هره

عنـوان بـه  علمـي   
زنـ كيفيــت از ايــد

ــد ــرين وانن آم بهت
ــر ش ــا حاض ــ ب ه

ــاري ــا ك ــزان ب مي
.گرفـت  انجـام  ـم 
ع 76 از تحليلـي -ي 

پزشـ علـوم  نشـگاه 
ــات ــرم دم اطالع

هم ي بهـره  ،كـاري 
آمـ هـاي شـاخص  

ــون ــي زم ــ زوج ت ب

د تشكيل بيمار را 
طـ بـاره  در خـوبي 

ناراض طرح اجراي 
بو معتقد كنندگان 
د اعتقاد% 7/39 ،ن
اي بر نيز افراد% 6/8

حـد. باشند مي رح
خو تاثير فوق طرح

طرح تاثير نيز% 5
مجمـوع در.ندنسـت 
بحث. داشتند ضايت
فوق طرح كه هد

بيماران بودن ذينفع
ساي رضايت جلب و

آيند در مالي منابع
تح بهتر ارزيابي هت

 . باشد 

___________

  رهبري 

زندگي كيفيت باط
  قم پزشكي لوم

تهمينه ،كچويي د
رض شماعيان نازنين

به كاري، زندگي ت

هيـات اعضـاي : ـه 
با آموزشــي دمات

ــ دار ــا ندباش بتو ت
ــد ـه ــژوهش.نماين پ

ــت ــدگي يفي ك زن
قـ پزشـكي  علـوم  
توصـيفي مطالعـه  

دانش هـاي  انشـكده 
ــع ي فـ و آوريجم

ك زنـدگي  كيفيـت 
.شـد  اسـتفاده  هـا 
آز و پيرســون گي

)نفر %30(85/25
خ نسـبتĤً  اطالعات
نحوه از كنندگان

شركت از% 7/51
بيماران و پزشكان
6 و هستند ذينفع

طر اصلي ذينفعان
ط كه بودند معتقد
2/5و است داشته

ميدان كـم  سالمت
رضا% 38 و ناراض
ميد نشان مطالعه

ذ به عنايت با ولي
و اشكاالت نمودن

م تامين صورت در
جهت و باشد داشته

مي الزم بيشتري
___________

__ 
  1792: كد

و مديريت: حيطه
ارتب بررسي: عنوان
عل دانشگاه اساتيد

احمد : نويسندگان
ن ،شاوون حسيني
كيفيت: ها كليدواژه

  علمي

مقدمـ: مقاله متن
خــد دهنــده ارائــه

ــوبي ــورد مطل برخ
ــجويان ــ دانش ارائ

ــاط ــين ارتب كي ب
دانشـگاه  اسـاتيد 

ايـن  هايداده: ها
د در شاغل علمي
ــماري روش سرش

ك سنجش مقياس
هداده آوري جمع

همبســتگ ضــريب

 پزشكي

 و رآمـدي
 انـدازي  راه
 توسعه در
 بـا . رود ي

 پزشـكي، 
 انتظـار  د
 حاضـر،  ل

 كه هستند

_____

 در ران

 طرح

 هـدف  بـا
 و طراحـي

 مقايسـه 
 طــرح ص

 مطالعـه 
 آن طالعه

 مارسـتان
 دهنـد  ي
 طريـق  ز
 شــامل ن
ــركت   ش
. گرديد ي

 از آن يي
 مـورد  ي

 سشـنامه
 مارهـاي

 و تجزيه د
% 4/47 ه

 همچنـين
 ،پزشــك

 و ديگـر  ن

پ علوم آموزش ري

كار افـزايش  هـا،  ه
ر ريـزي،  برنامه در

د اصلي راهبردهاي
مـي شـمار  بـه  ـالي
علـوم  هـاي  شگاه

مورد و آنها شأن ور
حال در رسد مي ظر

هس اختياراتي و سي

___________

بيمار و پزشكان و
  ران

   موسوي هللا

طر،بيماران زشكان،

بـ ايران در سالمت
ط جامعـه  مختلف

تعيـين  هـدف  بـا
خصــوص در يمــاران
:كار روش و مواد
مط مورد جامعه كه
بيم بـه  ننـدگان ك

مـي تشـكيل  سـوج
از هـا  داده.شدند ب

آن اول بخــش كــه
ــامل م ــدگاه ش دي

آوري جمع بود، ت
پاياي و تاييد مورد
هـا نمونـه . گرديـد
پرس سـالمت  نظـام
آم طريـق  از شـده 

مورد پراكندگي و
كـه داد نشـان  لعه
هم. بودنـد  زن) فـر
پ را مطالعــه در ن
كاركنـان را) نفـر 2

كشور همايش همين

برنامـه اجـراي  در 
د ويژه به ها فعاليت

ر از دانشجو و لمي
عـ آمـوزش  ديريت

دانش امناي هيأت م
درخو كه آنچه با ر
نظ به و دارند ياد

اساس وظايف كردن
 . ت

____________

  بري

درماني كاركنان ه
اير در سالمت ظام

اسداهللا  ،فر فراسيابي
پز درماني، اركنان

س تحول طرح: هدف
م آحاد به سالمت ت
بـ حاضـر  مطالعـه  

بي و ماني،پزشــكان
.است گرديده جام

ك است اي مقايسه 
مراجعـه  و زشكان

ياس پزشكي علوم اه
انتخاب تصادفي ش

ك قســمتي دو نجي
ــمت و ك دوم قس

سالمت تحول طرح 
مجدد آزمون ريق

گر تعيـين %) 79(  
ن تحول طرح جراي
آوري جمـع  هاي

مركز به متمايل ي
مطال نتايج: ها افته
نف 61%(6/52 و رد 

كننــدگان شــركت
28% (15/24 ستار،

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

انعطـاف  ايجاد ظور
ف سازي روان و هيل
علم هيأت جذب ه،

مد و ها گذاري ست
مهم نقش ايفاي ود

تأثيرگذار نهادهاي
زيا فاصله است، ها
ك تمرين حال در فاً

است شده داده نها
___________

1790  

رهبر و مديريت: طه
ديدگاه مقايسه: ن
نظ تحول طرح با طه

افر اردشير: سندگان
كا ديدگاه،: ها دواژه

  سالمت ل

ه و مقدمه: مقاله ن
خدمات ارتقاء و ود
.باشد مي اجرا حال
درم كاركنــان دگاه
انج سالمت نظام ل
توصيفي نوع از ضر

پز ،درماني اركنان
دانشگا به وابسته ي
روش به نفر 115 د

ســنج نظــر شــنامه
ــات ــك الع دموگرافي
خصوص در دگان

طر از پرسشنامه ي
كرونبـاخ آلفاي ق
اج خصوص در لعه

ه داده.نمودند ميل
هاي شاخص ،يفي
يا. گرفتند قرار يل

مـر هـا  نمونه) نفر5
ش از) نفــر%16(1
پرس را) نفر%42(3

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

منظو
تسهي
رشته
سياس
وجو
اين
آنه از

صرف
آن به

___
__
:كد

حيط
عنوا

رابطه
نويس
كليد
تحول
متن
بهبو
درح
ديـد
تحول
حاض

كا را
هاي
تعدا

پرسش
اطال
گنند
روايي
طريق
مطال
راتكم
توصي
تحلي

)55
8/3
2/36
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 جهـت  عـاتي 
 ترجمـه  كتـب 

 شـده  رجمـه 
 كتـب  از%)95

 معيـار  حـراف 
) 9/62( نيـز  ا

 سپس و خصي
 مـي  ترجيح ش
 خــود گيــزهان 
 ،كتابخانـه  از  

 بـه  سترسـي 
. نگرديـد  هده 

 در مختلـف   
 جزوات از دتاً
 كتابهـاي  از و

 خـود  سـاتيد 
 در حاصـله  ج

 نتظـار ا عـاتي 
 در را ـجويان 

 از كمتـر  فاده 

________

 دانشگاه ن

 

  شكي

 و خـود  ميـل 
 قـوا،  تجديد ف

 شخصـي  هاي
 نحـوه  رسـي 

 از اطـالع  ـول 
 ديگـر،  سـوي 
 فراغت اوقات
 گذراندن ظور
. بود خواهد ثر

3

مطالع منبـع  ولويت
ك همـراه  بـه  السي

تر كتـب  تنهـا % 12
7/5( آنـان  اكثر ت
انح و ميـانگين  .ـد 
ها نمونه اكثريت و
شخ اطاق% 4/51.

خويش مطالعه راي
عنــوان بــه را ــاال

اسـتفاده ميـزان  ـا 
دس بـراي  كتابخانه 

مشـاه داري معنـي 
هـاي رشـته  ويان
عمد كه بود آن ين
و. نماينـد  مي فاده

ا آموزشي جزوات 
نتايج و پژوهش اي
مطالع منـابع  در ود

دانشـ صحيح وزش
اسـتف و انگليسـي  

____________

دانشجويان فراغت ت

سيما  ،مومني هيم

پزش علوم دانشگاه 
م بـه  افراد كه ستند
صرف جامعه و واده

ها قابليت افزايش 
بر. كننـد  مـي  عي 
حصـ منظـور  به ن

س از و ضـعف  قـاط 
ا گذراندن چگونگي

منظ به مناسب ري
موث دانشگاه محيط

او ترتيب به كه ود
كال جزوات%) 3/44
9/2اسـتاد،  جـزوه  

است ذكر به الزم.ند
كردنـ نمـي  ستفاده

و 17/2± 6/0 روز 
داشتند مطالعه ت

بر را عمومي هاي 
بــ مقــاطع در ــولي
بـا تحصـيلي  شـته 
محل بودن ناسب

م ارتبـاط  كتابخانـه 
دانشجو نظرات سي
مبي اطالعاتي منابع
استف اينترنت و ده

به و نكرده ستفاده
ها يافته به توجه ا
موجو ضعف نقاط و
آمو با نيز گرامي د
و مرجـع  كتابهاي 

  نمايند رغيب

___________

  تدريس ي

اوقات گذراندن وه
  وج

ابراه  ،مقيمي دعلي
   مقيمي سعود

دانشجو، فراغت، 
هس ايامي فراغت، 

وخان كار، به مربوط
آگاهي، گسترش ،

اجتمـاع عاليتهـاي 
دانشجويان به راغت

نق و ها محدوديت 
چ زمينه در جويان

گذار سرمايه و فيد
م در فراغت اوقات

بو آن دهنده نشان
3(اكثريت،مطالعه
تنها% 1/17شده،

نمودن مي استفاده
اس انگليسي مرجع
در مطالعه ساعت
امتحانات موقع تنها

كتابخانه%  4/21
قبــ% 7/35.دادنــد

رش بـين .برشمردند
من موردي، مطالعه
ك امكانـات  منابع،
بررس: گيري نتيجه
م از استفاده نحوه

شد ترجمه منابع و
اس مرجع انگليسي

با.نمايند مي اكتفا
و مشكالت تعيين

اساتيد كه رود مي
از بيشتر استفاده
تر كالسي جزوات

___________
__ 
  1799: كد

هاي روش: حيطه
نحو بررسي: عنوان
ياسو پزشكي علوم

محمد: نويسندگان
مس  ،محمدحسيني

اوقات: ها كليدواژه
اوقات: مقاله متن
م تعهدات از درور
سرگرمي و تفريح

فع در شـركت  يا و
فر اوقات گذراندن

دريافت و امر اين
جدانش نظر دريافت

مف ريزي برنامه در
از بخشي حداقل

 پزشكي

 در و فاده
 گرفتـه  ـر
 علمــي ت
)5/60 (%

 پـژوهش
 خـوردار ر
 ي بهــره 

 داري نــي
ــا،افتــه  ه
 ي ي،بهره

 همــدلي ر
 مهــارت ت

_____

 شگاه

، ئيني

 يشـرفت
 در تـالش

 مهـم  ت
 اي ويـژه 

 طالعـاتي،
 شـناخت

 فـراهم  را
 نشجويان

 روش و د
 اين هاي

 دانشـگاه 
 دو هشـنام 

 نيـز  و ش
 آمـاري  ن
 آزمون از
 سـطح  ر

 پـژوهش 

پ علوم آموزش ري

SPSS 16 اســتف
نظـ در 05/0 از ـر

هيــات اعضــاي ــت
اســـــتاديار و%)

پ مـورد  هـاي  ونـه
بر متوسـطي  ـدلي

ــا كــاري نــدگي ب
معنـ آمــاري تبــاط
ــر: ري يا اســاس ب
ــدگي ـت ــاري زن ك
تــاثير بـه  توجــه ا

تقويــت و آمــوزش

___________

دانش دانشجويان ي

گائ مينا ،كچويي د
 پور

  قم ،دانشجويان

پي در عمـده  وامـل
ت جهـت  همـين  ه

اماتاقد از يكي عاتي
و توجـه  آموزشي ن

مط الگـوي  از سـت
ش با تا باشند مطلع
ر آموزشـي  برنامـه
دانش مطالعاتي گوي

مـواد. شـد  انجام 1
نمونه.بود قطعي و

مختلـف  هـاي  ته
پرسش يـك  هـا  ده

پـژوهش مـورد  هاي
آزمون و توصيفي ر
ها داده تحليل و 

د SPSSV18 زار
هـاي  يافتـه : ها ه

كشور همايش همين

آمــاري افــزار ـرم
كمتـ معنـاداري  ح 

ــ حاضــر عــه اكثري
%2/84( تاهـــــل

نمو اكثريـت  داد ن 
همـ ي بهـره  ،ري 

ــين ه زن كيفيــت ب
ارتب فــردي بــين ي

<P .(ــرنتيجــه گي
ــژوهش كيفيــت از پ
بــا.بودنـد  رخــوردار
آ بــه توجــه كــاري

 . است 

____________

 

مطالعاتي الگوهاي و

احمد   ،طهران مري
عليپ محمد اعظم ،

د مطالعاتي، وهاي
عو از مطالعـه : دف

بـه  اسـت،  موزشي
مطالع منابع و العه

ريزان برنامه. آيد ي
الزمس و دارند گيري
دانشجويان تفاده

ب تغييـر  الگوهـا  ن 
الگ تعيين هدف با ر
1391 سال در قم 
و توصيفي مطالعه 
رشت دانشجويان از 

داد آوري گـرد  بزار
ه نمونه فردي صات

آمار از .بود طالعاتي
تجزيه براي.گرديد

افـز نـرم  و تنباطي 
يافته .شد استفاده 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ــ محــيط در هــا ن
سـطح هـا آزمـون  م
مطالع در: نتــايج. د

مت،% )4/68( ـــرد
نشـان هـا  يافتـه .د

كـا زنـدگي  يفيت
رابطــه ايــن در.ــد

بخشــودگي و ـدلي
05/0( شــد ــاهده
ــه ــاي ن ــورد ه پ م

بر متوســطي دلي
ك زنــدگي كيفيــت

ضروري امري دلي
___________
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 برنامه ارزيابي: طه
و منابع ارزيابي: ن
  قم پزشكي م

احم هدي : سندگان
مطلق، قديري تبي
الگو ،منابع: ها دواژه

هد و سابقه: مقاله ن
آ هاي نظام و هش
مطا وضع بهبود ت

مي حساب به زشي
يادگ بر مؤثر عوامل
است مورد منابع ت،
ايـن ضعف و قوت ط

حاضر پژوهش. ند
پزشكي علوم شگاه

يك حاضر مطالعه
نفر 70شامل هش

اب.بود قم پزشكي م
مشخص شامل متي
مط منابع و الگو ين
گ استفاده مجذور ي

اسـت و توصيفي ي
p>05/0 داري ي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

داده
تمام
شــد
مـــ
بودند

كي از
ــ بودن
همــ
مشــ
نمونـ
همـد

ك بــر
همد
___

__
:كد

حيط
عنوا
علوم
نويس
مجتب
كليد
متن
پژوه
جهت
آموز
عو به

عادات
نقاط
نماين
دانش
م: ها

پژوه
علوم
قسم

تعيين
كاي

آماري
معني
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 آموزشـي  جي 
 40. باشـد ـي 
 و مداخلـه  وه 
 بعـد ). بيمار 
 سـه  طي در ه

ــاي ابي  نيازه
 هـاي حيطه ر

 -3 ودمراقبتي
. شـد  انجـام  ن 

 بـا  و16 رايش 
 )X2 (مـن  و

 ميـانگين  الف 
 و) P=67/0( ي 

نمـي  دارنـي 
 در آموزشـي  

 شـد  شـاهده 
 آزمــونپــس 
 آمـاري  نظـر  

 بـودن  ابسـته 
 شـناخت  ـي، 

 و پرسـتاري  
 هـاي فعاليـت 

 تحـول  نظام 

________

 

 

 

 

 

 

4

نيازسـنج ـناختي، 
مـ) خودكارآمـدي 

گـرو دو در و خـاب 
20 شامل گروه هر

شده طراحي قبتي
ــا -1. شــد ـرا ارزي

در مداخله -2 العه
خــو نيازهــاي عي

آزمـونپـس  سپس
يـر و SPSSافزار م

اسـكوئر  كـاي  قل،
اخـتال كـه  داد ـان 

خـودمراقبتي ينـه 
معن آزمـون، پـيش  
نيازسـنجي  بعـد  
مش گروه دو بين ي

مرحلــه در آمــدي
از تفـاوت  ايـن  مـا 

وا به توجه با: يري
مراقبتـ خـدمات  ت 

تئوريهـاي  سـاس 
ف افـزايش  و يمـار 
راستاي در ها ينه

____________

شـ جمعيـت  خصات
 سـطح  تعيين و م

انتخ هـدف  بر تني
ه( گرفتند قرار عه
خودمراق برنامه ون،

ــه ــروه ــ مداخل اج
مطا مورد احدهاي

ــي  اجتمــاع و روان
س ز،رو 35 مدت به

نرم توسط طالعات
مستق tآماري هاي

نشـ نتايج: هايافته 
زمي در آموزشـي  ي 
8/0=P (مرحله در
در آزمـون پـس  له
داريمعني تفاوت ي
خودكارآ ســطح ــر
ام. شد مشاهده وه
31/0=P .(گينتيجه

دريافـت در ودياليز
ا بـر  بيمـاران  بتي
بي سـازگاري  به تي
هز كاهش نتيجه 

 . كرد واهد

___________

  

مشخص: (پرسشنامه
اورم مدل براساس

مبت روش به بيمار
مطالع مورد كنترل

آزموپيش انجام از
ــه ــراي مرحل ــ ب گ

و در خودمراقبتي
روحــي جســمي،
به بيماران پيگيري
اط تحليل و تجزيه

هآزمون از استفاده
.شد انجام ويتني
نيازسـنجي نمرات
85( رآمديخودكا
مرحل در اما. باشد
خودمراقبتي زمينه

)03/0=P .(نظــ از
گرو دو بين تفاوت
15( نشد دارمعني

همو تحت بيماران
خودمراقب نيازهاي
مراقبت ريزيبرنامه

در و خودمراقبتي
خو كمك سالمت

___________
__ 

  

 پزشكي

 فراغـت  ت
. شـد  جام

 بـه  كـه  ت
 جامعه. شد
 انتخاب ي
 آوري مع

 و تجزيـه
 شـجويان

 اين از. ود
 شـاغل  ير
% 12 ددو

 را نترنـت
 بـا % 14
 بحـث . ـد

 يشـترين
 همـراه  ن

 موسـيقي
 تـر  قيـق

 فراغـت  ت
 . است

_____

 ت
 علوم

  ورم

 بـه  فـرد 
. اسـت  ص
برنامـه  و

 از گيـري
 ايـن  مدي
 تعيين ف
 تحـت  ن

 ايطالعـه
 كنتـرل  -
 شــامل ت

پ علوم آموزش ري

اوقـات گذرانـدن  ه
انج1391سال در ج
اسـت توصـيفي  ه
شد انجام 9-1391

تصادفي صورت به
جم اطالعات بود، ه

ت مـورد  spss فـزار
دانش سـن  كه داد 

بو سال 18 – 25
غي% 88حدود دند،
حد خود وقت ندن

اين از اسـتفاده  و ه
،)درسـي  غير و ي

پرداختنـ مـي  ري
بي كـه  اسـت  آن گر
تلفن كند مي پر را
مو به دادن گوش ن

دق و بيشـتر  توجـه
اوقـات گذرانـدن  ه

ضروري بسيار هم
___________

تحت بيماران در ي
عل دانشگاه به بسته

ا خودمراقبتي دل
يـك  اعتقـاد  ناي
خـاص وضـعيت  ك

هموديـاليز  تحـت
گبهـره . است خوردار

خودكارآمد ارتقاء در
هدف با فعلي طالعه

بيمـارا دكارآمـدي
مط حاضـر،  ژوهش

- مداخلـه  نـوع  از
اطالعــات ــردآوري

كشور همايش همين

نحـوه بررسـي  ظور
ياسوج پزشكي لوم

مطالعه يك ژوهش
2 تحصيلي سال م

كه بودند شجويان
پرسشنامه ها داده
اف نـرم  و ماريآ ي
نشان نتايج: ها فته

سنين بين مطالعه
بود مذكر% 26 و ث
گذران نحوه مورد ر

همـرا تلفن از فاده
درسي( مطالعه به% 

ديگـر كارهـاي  بـه 
بيـانگر اخير مطالعه
ر شجوياندان راغت

آن از پس و بوده و
تو لـذا . اسـت  ويان

نحوه به اجرايي و 
مه امر اين به دادن

____________

  ريس

خودمراقبتي موزش
وابس آموزشي تانهاي

    مي

مد همودياليز، دي،
معن به ودكارآمدي،

يـك در شـدن  فـق 
تح بيماران كارآمدي
برخ خاصي هميت

د اورم، ئوريت يژه
مط رو اين از. باشد 

خود سطح بر بتي
پـژ: هاروش و مواد

Quasi experim(
ــزار. باشــد ـي ــ اب گ

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

منظ به مطالعه ين
عل دانشگاه شجويان

پژ اين :ها روش و 
نيم در مقطعي رت
دانش از نفر 350 ي
د گردآوري ابزار. د
آزمونهاي طريق از ه

يافت. گرفت قرار يل
مط اين در شده خاب

مونث% 74 شجويان
در. بودند شاغل يه

استف% 57 و رزش
%10.دادند مي يح
ب بقيه و بودن ستان
م نتايج: گيري جه
فر اوقات كه اي له

و اينترنت از ستفاده
دانشجو ديگر گرمي
ريزي برنامه ئولين

د اهميت و شجويان
___________

1818  

تدر هاي روش: طه
آم تاثير بررسي: ن

بيمارستا در ودياليز
  كردستان كي

رحيم فواد: سندگان
خودكارآمد: ها دواژه

خو :مقدمه: مقاله ن
موف جهت خود يي

خودك توان گيختن
اه از آن براساس ي

بوي پرستاري ريهاي
موثر تواندمي ران

خودمراقب آموزش ر
م. شد انجام ودياليز

mental( تجربي ه

Case-Contr (ــ م

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

ا لذا
دانش
مواد
صور

آماري
شدند
شده
تحلي
انتخا
دانش

بقي و
ور به

ترجي
دوس

ونتيج
وسيل

اس و
سرگ
مسئ
دانش
___
__
:كد

حيط
عنوا
همو
پزشك
نويس
كليد
متن
تواناي
برانگ
ريزي
تئور
بيمار
تاثير
همو
نيمه

)rol



  

 دانشگاه 

 گوي

  ك دانشجو
اه علوم 

مهارت 

( 

 مقطع 

 عرصه 

مهارت ز 

كه سازي 

ISO 900 

ي، رواني و 

مي توسط 

شيپ 
  هجم

ت در 
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معه براي دستياران 

وره پزشكي عمومي

جازي و مبتني بر الگ

ي پزشكي به پزشك
طب اورژانس دانشگا

ثربخش در ارتقاي م

 Q2)كارگيري مدل

م پزشكي تهران در

شيابي كارآموزي در

  Objectiveي

حوه آموزش در مركز
  وزش باليني

ور؛ تجربه اي از شبك

Version 200 -01

ش موضوعات اخالقي

 دوره پزشكي عمومي

  خيه زدن
فلوش –حي پالستيك 

شن از جراحي جمج
ديولوژي فك و صورت

 

5

   مطهري

 رواني مبتني بر جام

ن مقطع علوم پايه دو

 كمردرد به روش مج

راي تبديل دانشجوي
شواهد در دپارتمان ط

ش هيجاني؛ تلفيقي اث

 ارتقاي آن ها با به ك

مومي دانشگاه علوم

(Logدر ارائه و ارزش

يني ساختارمند عيني
عملي ) متناسب با نح
د و ارتقاء كيفيت آمو
ن علوم پزشكي كشو

 08هاي بين المللي

نر و رسانه در آموزش

يازهاي پس از پايان
(S   

خوزش رگ گيري و ب
ي به دستياران جراح
 شامل فيلم و انيميش
جيتال در آموزش راد

شنواره شهيد

ره آموزش بازتواني

براي دانشجويان "ه
  تاندارد شده

ي تشخيص و درمان

كمك فيلم؛ راهي بر
ي طبابت مبتني بر ش

تجو و كاربست هوش

ساتيد اين دانشگاه و

 بازنگري پزشكي عم

(book&Dopsكرد

شجويان ( آزمون بالي
Strنشانه شناسي ع

هد در راستاي بهبود
اد علمي دانشجويان

 مبتني بر استاندارد
  ي

موزشي با رويكرد هن

ر مورد فرآيندها و ني
residen-Student

ست انسان براي آمو
جمه در پالژيوسفالي
يري بسته آموزشي
جه از راديوگرافي دي

  هواز

جش پزشكي و

شيابي كوريكولوم دور

همراه"شيابي برنامه
ن در محيط هاي است
شيابي دوره آموزشي

  پزشكان عمومي
خيص بيماري ها به ك
ورنال كالب با الگوي

  شتي
آموزش بر پايه جست

  ن هزاره نوين
اي دانش پژوهي اس

 به پيامدهاي برنامه

ر عملكيابي مبتني ب
  سي هوشبر

ختار ارزشيابي دانش
ructured Clinica

ه علوم پزشكي مشه
ي تاالر گفتمان المپيا

  جو
زي مديريت كيفيت

زشكي شهيد بهشتي
شيابي برنامه هاي آم

  ان پزشكيوي
هنمايي كارورزان در
nt mentorship p

 بكار گيري مانكن د
ش جديد جراحي جمج
ك و صورت با بكارگي
 نوين جهت استفاده
كي جندي شاپور اه

 پزشكي

وزش علوم پ

  عنوان فرايند

وين، اجرا و ارزشتد
  روانپزشكي

طراحي، اجرا و ارزش
علوم پزشكي تهران
طراحي، اجرا و ارزش

(ADDIE) جهت پ
آموزش مهارت تشخ

جلسات ژوبرگزاري
پزشكي شهيد بهش
راهبرد مشاركتي، آ
يادگيري دانشجويان
ارزشيابي فعاليت ها

Engage) 
ارزشيابي دستيابي

  علوم پايه
تلفيق روشهاي ارزي
دانشجويان كارشناس
استانداردسازي ساخ
al Exam OSCE 

هاي باليني دانشگاه
طراحي و راه اندازي
بين نخبگان دانشج

ده سازطراحي و پيا
در دانشكده دندانپز
طراحي، اجرا و ارزش
اجتماعي به دانشجو
برنامه مشاوره و راه

(programدستيار

ساخت و-طراحي
آموزش عملي روش

فك ،جراحي جمجمه
پياده سازي روشي

دانشگاه علوم پزشك

پ علوم آموزش ري

ن همايش آمو

  كد فرايند

34 

227 

16 

67 
259 

237 

108 

229 

58 

234 

12 

274 

199 

83 

216 
265 

225 

كشور همايش همين

شانزدهمينر 

  رتبه

1 

2 

3 

1 
 2  تي

3 

1 

2 

3 

4 

1 

 2  تي

1 

2 

1 
 2  تي

3 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ايندهاي برتر

  دانشگاه

  كاشان  نگري

  تهران

  اصفهان

  شيراز نيك
شهيد بهشت

  مشهد

  شيراز

  تهران

  كاشان

  مشهد

  كرمان

شهيد بهشت

  تهران

  تبريز

  اصفهان
شهيد بهشت

  اهواز

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

فرا
  

  شگاه
  حيطه

تدوين وبازن

روش و تكن

سنجش و
  ارزشيابي

مرجعيت و
  رهبري

مشاوره و
  راهنمايي

محصوالت
  آموزشي

تيپ
دانش

1 



  

ي 

زي 
ش 

وزي 

B
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در عرصه كارشناسي
زشي،پژوهشي 

وه ادغام عمودي با 

ساز ي به روش شبيه
 علوم پزشكي ارتش

ن يك تكنيك 

اي باليني در كارآمو

  س
 BARSمايي به روش

  )درجه 

ه يك سامانه تيوب 

سته دانشگاه علوم 

ي): گامي در جهت 

ان دانشگاه علوم 
  د كيفيت يادگيري

 

6

لوم دوره كارآموزي د
 توانمندي هاي آموز

  يتهاي پزشكي
اشت مدارس به شيو

  نظام سالمت
ي در حمالت شيميايي
ن پرستاري دانشگاه

عنوا ا فنّاوري باال به

عه و بهبود مهارت ها

تاكيد بر ابعاد تدريس
ويان پرستاري و مام

360لگوي (بازخور 

 راه اندازي و توسعه

ع كارشناسي ناپيوس

ه همراه خودآزمايي

دانشجويا ي شناسي
انيه، گامي در بهبود

 آموزشي و كوريكولو
نظور افزايش تطابق

  جامعه
 باليني كارداني فوري
فيت ارائه درس بهدا
ي در راستاي تحول ن
موزش خود حفاظتي
مايش در دانشجويان

سازي با فاده از شبيه

راهبردي براي توسع

 تدريس اساتيد با تا
رد مديريتي دانشجو

  )ر
ين باليني براساس ا

اي علوم پزشكي با ه

فوريت پزشكي مقطع
  رن

به) ECG ش نوار قلب
 (mobi  
  ياموزيم

رونيكي درس باكتري
 طراحي آموزشي گا

  رايند

سعه و اجراي برنامه
مي به منداشت عمو

ن با نيازهاي واقعي ج
تانداردهاي آموزش
 طراحي و ارتقاء كيف
وزش پاسخگو: گامي
جراي شيوه نوين آم
قايسه آن با روش نم

  سالمي ايران
يابي همتايان با استف

دگيري الكترونيكي ر
  جامعه پرستاري

ابي كيفيترم ارزشي
را و ارزشيابي عملكر
به اي سنجش رفتار
الق حرفه اي مدرسي

حتواهاي چند رسانه
 اي فرا دانشگاهي ه

رس آناتومي رشته ف
ل كرناباد براساس مد

م افزار موبايل آموزش
(le learningوبايل

كودكان را با ياديار بي
جراي محتواي الكتر
تش بر اساس الگوي

 پزشكي

عنوان فر  ايند

تدوين، توس
پيوسته بهد
دانشجويان
طراحي است
نوآوري در

رد آمورويك
طراحي و اج
نظامي و مق
جمهوري اس
كاربرد ارزي
  آموزشي

آموزش ياد
بهداشت ج

ازنگري فرب
تدوين، اجر

مقياس رتب(
رزيابي اخالا

مديريت مح
چند رسانه

بازنگري در
پزشگي گنا

طراحي نرم
يادگيري مو
پرستاري ك
طراحي و اج
پزشكي ارت

پ علوم آموزش ري

كد فرا  تبه

 239  

 173  
 90  

 22  

 105  

 116  

 246  
 147  

247 

 150  

 222  

 126  

 135  
 11  

كشور همايش همين

رتب  شگاه

1  ورد

2  ن
2  ت حيدريه

1  ش

2  جند

3  ز

1  وار
2  شهر

 3  ورد

1  جند

1  اد

1  ه

2  ز
3  ش

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

دانش  طه

ين
  گري

بجنو

قزوين
تربت

ش و
  يك

ارتش

بيرج

البرز

جش و
  شيابي

سبزو
ايرانش

بجنو

عيت و 
  ري

بيرج

وره و
  مايي

گنابا

صوالت 
  زشي

ساوه

البرز
ارتش

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

پ
  نشگاه

حيط

2  
تدوين
وبازنگ

روش
تكني

سنج
ارزش

عمرج
رهبر
مشاو
راهنم
محص
آموز

  

  

  

  

تيپ
دا

2
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  ري

 دانشگاه
 همدان
 اروميه

 يزد
 زاهدان
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ه شهيد مطهر

د
ه رستاري: 

با روش 

ا ب در تلفن 

ي د نوين درباره 
ي دانشگاه 

ز ريهاي عفوني 
 ي

ي و جشنواره

ق حرفه اي در پر
خالق پرستاري ب

شناسي قابل نصب
 ي

الگوي استاندارد
شجويان مامايي

ظام مراقبت بيمار
فوني و گرمسيري

 علوم پزشكي

قفي آموزش اخال
شيابي آموزش اخ

 (PBL) ه

 آموزشي انگل ش
روه علوم پزشكي
الق حرفه اي با ا

ز بيماران در دانش
 قي يزد

لهاي كشوري نظ
ان بيماريهاي عف

 پزشكي

يش آموزش

 ايند
آيند: توسعه كيف
راحي، اجرا و ارز
مبتني بر مسئله
 اجراي نرم افزار
ي دانشجويان گر
رويج فرهنگ اخال
ت نامه آگاهانه ا
شكي شهيدصدوق
خرين دستورالعمل

دستيار MPH ي

پ علوم آموزش ري

زدهمين هماي

عنوان فرا
عنوان فرآ
فرايند طر
يادگيري م
طراحي و

همراه براي
فرآيند تر

اخذ رضايت
علوم پزش
تلفيق آخر
در دوره ي

كشور همايش همين

شانز ل تقدير

  ه
 ه و راهنمايي

 والت آموزشي

 ه و راهنمايي

 و بازنگري
 هاي آموزشي

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

قابلايندهاي 

حيطه   فرايند
مشاوره 1 

محصو 1 

مشاوره

تدوين
ه برنامه

 

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

  

فرا

كد
160

115

87

40

  



  
 

 

 237 از 228

________

 حفـاظتي  د
 مقايسـه  و ي

 علـوم  اهشگ

 محمــد ــر
 دكتــر عــي،

 دكترسـيد 
 حسـين  مد

________

 فـيلم؛  مك
  دانشجو 

8

____________

  آموزشي

خود آموزش وين
نظامي سازي بيه
دانش پرستاري ن
  ايران ي

  داغي قره

دكتــ ،خبــاري
ربيع ه،دكترزهـرا 

مجد، افشـين  ك 
محم دكتر وكيلي،

____________

  آموزشي

كم به ها بيماري ص
پزشك به شكي

 

___________

آ هاي تكنيك و 

نو شيوه اجراي و
شب روش به يايي
دانشجويان در ش

اسالمي جمهوري

قر زهرا ساعي، ن

ا مرضــيه تــر
زاده فيــروزي ي 

سـيامك دكتـر  ، 
و زريچهر دكتر ،

  ملكوتي ظم

 

___________

آ هاي تكنيك و 

تشخيص مهارت 
پزش دانشجوي ل

 اول رتبه: رتبه

___________
_ 

  22: كد

ها روش: حيطه

و طراحي: عنوان
شيمي حمالت در
نمايش روش با آن

ج ارتش پزشكي

رضوان عصاريان،

دكت: همكــاران
منـايي،دكترعلي

اميـدي، عبداله
مروجي، عليرضا
كا دكتر اعرابي،

 اول رتبه: رتبه

___________
_ 

  67: كد

ها شرو: حيطه

آموزش: عنوان
تبديل براي راهي

 پزشكي

 علمـي 
 سازي ه

 سـميه
 مجيـد  
 ،افشار ي
 دكتــر ي،

 ـفيعان،

______

 مـوزش آ
  پزشكي

 خـاني،  ر
 دكتـر  

 رفاطمـه

پ علوم آموزش ري

  آموزشي

المپيـاد  فتمـان
شبكه از اي جربه

س دكتر زاده، شيخ
دكتـر  ،الـديني

آقايي عباس كتر
بصــيري حســن
شـ هـاجر  ،يعتي

  زارعيان رمين

___________

  آموزشي ي

آ دوره ريكولـوم
روانپ دستياران ي

طـاهر حميـد  ر
مـنش، سپهر را
دكتر قريشـي،  ت

كشور همايش همين

مديريت و هبري

گف تاالر اندازي ه
تج كشور؛ زشكي

  و

  دهنويه

ش رضا -دهنويه 
ا سـيف  رسـتم  

دك بهاالديني، يز
مح دكتــر ،نجري

وديع الهدي بنت 
 

  ي

آر فر، شريفي اج

____________

هاي برنامه گري

كور ارزشيابي و 
براي جامعه بر ي

وند،دكتر احمد ن
زهر هروي،دكتر 
سـادات فاطمه ر

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

12  

ره مرجعيت،: طه

راه و طراحي: وان
پز علوم شجويان

دانشجو نخبگان 

د رضا دكتر: حب

رضا دكتر: كاران
دكتر حكمت، ي

كامبي دكتر ،يحي
ســن مژگــان تــر

دهقاني، مودرضا
 خزائلي پيام تر

عبادي منيره: حب

تا سيمين: كاران

  اول رتبه: ه

___________

34  

بازنگ و تدوين: طه

اجرا تدوين،: وان
مبتني رواني واني

افشين دكتر: حب
مومن منصوره تر
دكتر عكاشه، درز

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

  

:كد

حيط

عنو
دانش
بين

صاح

همك
نوري
فصي
دكتـ
محم
دكتر

صاح

همك

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
بازتو

صاح
دكتر
گود
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 به) ECG ب
 موبايـل  ي 

________

 بـا  پزشكي
 فـرا  اي ـانه 

 عابـدي،  د 
 حميـد  دس
 سـجاد  اده،

________

قلب نوار آموزش 
يـادگير جهـت  

 

  رضايي ش

____________

  آموزشي ريت

پ علوم اي رسانه 
رسـ چنـد  تيوب 

  ي

فرشـيد دكتـر  ي،
مهند زاده، قاضي
زا مهـدي  گانـه 

____________

  آموزشي ت

موبايل افزار نرم
در گـامي ): ايي 

(mob 

 كوهستاني ضا

كورش - اغچقي

 

___________

مدير و يرهبر ت،

چند محتواهاي 
سامانه يك سعه

بيدكي زارع جيد

صنعتي پور رجب
ق مهدي مهندس 

يگ عرفـاني،  هيال 

 

___________

محصوالت: حيطه

ن طراحي: نعنوا
خودآزمـا همراه

bile learning) 

حميدرض: صاحب

با نيره: همكاران

 اول رتبه: رتبه

___________
_ 

  150: كد

مرجعيت: حيطه

مديريت: عنوان
توس و اندازي راه

  دانشگاهي

 

مج دكتر: صاحب

 

ر علي: همكاران
محمدي، يحيي
سـه پور، حسين
  نيا صدري

 

 اول رتبه: رتبه

___________
_ 

 پزشكي

/ جـوري
 دكتر/ ن
 ميتـرا  ر

 اسالمي

______

 ايـن  يد
 (Q2 En 

 ميدرضـا
 دكتر ي،

 مدرضـا
 فرنـاز  ر
 رئـيس  

 فاطمـه 

______

پ علوم آموزش ري

كج جـواد  دكتر/
دهقانيان اميررضا

دكتـر/  تقـوي  ا
ا اسما/ زهي شم
  مي

___________

  آموزشي شي

اسـاتي پژوهـي  ش
 (ngageمدل ري

حمي دكتـر  ـالم،
اميني ميترا دكتر
محم دكتـر  اقب،
دكتـر نبيئي، سا

ليال صابر، حبوبه
ف ،دهقـان،  ـاجر

___________

كشور همايش همين

  فيلي

ايمانيه هادي مد
ا دكتر/ حقيقي ي

عليرضا سيد كتر
هاش اله ذبيح/ تي
كريم حسين/ دم

____________

بخش اثر و شيابي

شدان هاي عاليت
كارگير به با ها ن

  كجوري 

االسـ ثقـه  طفـه 
د ايمانيه، هادي د
ثا مهدي محمد ر

پريس ،عزيزي، ش
مح دكتر ذرافكن،

هـ ،ريواز، سارا ه،
  طين

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

ف امين دكتر: حب

محم دكتر: كاران
برهاني افشين تر

دك/  عليزاده وش
قنوات شيرين/ ني
مقد حسيني رش

  اول رتبه: ه

___________

108  

ارزش سنجش،: طه

فع ارزشيابي: وان
آن ارتقاي و شگاه

كجواد دكتر: حب

عاط دكتـر : كاران
محمد دكتر شير،
دكتر نجابت، مود
كوروش دكتر قاني،
بذ ليال دكتر ميل،
شيعه هاجر ديان،
يقط نرجس يمي،

  اول رتبه: ه

___________

126  

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

صاح

همك
دكتر
مهو
امين

آر/ 

 

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
دانش

صاح

همك
پاكش
محم
دهق
تكم
نژاد
رحي

رتبه

___
_ 

:كد
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 مقطع شكي
 براساس باد

  محمدي يم

________

 

 و آموزشــي
 پيوسـته  ي 

 هـاي  ـدي 
  جامعه 

 دكترحميد
-برزگر اهللا
 عليـزاده  ي 

 علـي  -ـور 

________

  

پزش فوريت رشته
گناب پزشگي لوم

مريم دكتر -وريان

____________

 آموزشي هاي

ــراي ــه ج آ برنام
كارشناسـي عرصه
توانمنـ تطابق ش
واقعي نيازهاي با

د- حجازي علي ر
عبد-شكردوست

هـادي -زاده ـب 
پـ بهنـام  ناصر ر

____________

آموزشي بخشي 

ر آناتومي درس 
عل دانشگاه وسته

  محمدي شبنم

منصو محمدرضا 

 

___________

برنامه بازنگري 

ــعه ين، اج و توس
ع در كارآموزي ه
افزايش منظور به ي

ب دانشجويان شي

  حسيني ميد

دكتر -حشمتي 
لش حسين - اك
رجـ رضـوان -وي 

دكتر -پور احمد 
 

 

___________

اثر و ارزشيابي 

بازنگري: عنوان
ناپيو كارشناسي

  كرن مدل

ش دكتر: صاحب

دكتر: همكاران

 اول رتبه: رتبه

___________
_ 

  239: كد

و تدوين: حيطه

ــوان ــدوي: عن ت
دوره كوريكولوم
عمومي بهداشت

آموزشي،پژوهش

حم سيد: صاحب

هاشم: همكاران
حكا محدث رضا
نبـو حميد سيد

محمد -سيوكي
 جيحوني خاني

 اول رتبه: رتبه

___________
_ 

  246: كد

سنجش،: حيطه

 پزشكي

 امـور  و ي

 بـا  شـي
 و رواني

 ـرزازاده،

______

 انسـان 

  ي

______

 امـور  و ي

پ علوم آموزش ري

فرهنگـي هاي ت

آموزش هـاي  نامه
اخالقي، ضوعات

ميـ عظـيم  دكتر
  بزاز لي

___________

دست مانكن ري
  ن

يماني نيكو دكتر

___________

فرهنگـي هاي ت

كشور همايش همين

فعاليت و هنمايي
 

برن ارزشيابي و را
موض آموزش در ه

  پزشكي ويان

  كديور ه

د نژاد، مافي خباز
توكلي جواد دكتر 

____________

  موزشي

گير بكار و ساخت
زدن بخيه و يري

 صالحي حسين

د ،دادگسترنيا مد

____________

فعاليت و هنمايي
 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

199  

راه و مشاوره: طه
 اجتماعي و يتي

اجر طراحي،: وان
رسانه و هنر كرد

دانشجو به ماعي

مليحه دكتر: حب

خ محبوبه: كاران
اصغري، فريبا تر

  اول رتبه: ه

___________

216  

آم تمحصوال: طه

سا - طراحي: وان
گي رگ آموزش ي

اميرح دكتر: حب

محم دكتر: كاران

  اول رتبه: ه

___________

222  

راه و مشاوره: طه
 اجتماعي و يتي

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

:كد

حيط
تربي

عنو
رويك
اجتم

صاح

همك
دكتر

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
براي

صاح

همك

رتبه

___
_ 

:كد

حيط
تربي
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________

 بـر  مبتنـي  
 ISO 900در 

 – ستجردي
 دكتر -مند

 هـاي  خش
 هيزگار،سايه

 لو،آقـاي  ي 
 تاري،خانم ي

 مــريم خانم
 خـانم  ري، 

 حسـين  ي 
 اعراز،آقــاي

 مينـا  خانم 
 پرسـتو  نم

 يـاض،دكتر 
 مــدحا كتــر

 الدن ي،دكتر
 ميـر  سـن 

ــودابه ر  سـ

  هرمزي ر

____________

  آموزشي ريت

كيفيـت  ديريت
01- Version 2

  هشتي

دس وحيد الهه كتر
ظفرم عبدالحميد

  زاده معزي

بخ در كيفيت ريت
پرهي كريمي،فرح

دميرچـي صـوره 
علي برزاده،آقاي

،اصــغرمحمودي
تيمـو سكينه م
آقـاي خـدايي،  ـا 

ا نيلــوفر ،خــانم
شـاكري،خ الـه  ب
اشرفي،خا ليال م

فيـ علي اله،دكتر
دك ،نصــيبي دي
ــاني ن زرعكـــ

حس سـيد  ي،دكتر 
ــار،دكتر  افتخـ

كالنتر بدالجليل

 

___________

مدير و رهبري ت،

مد سازي پياده و
 2008المللي ين

به شهيد پزشكي

دك – دااليي ظم
ع دكتر -خليقي ا

م مريم دكتر -ده

مدير واحد دگان
كحديث خانم( ده

منص خـانم  ميني،
اكبر مرجان خانم 

ا محســني،آقاي
خانم،گلي حسن ي

ينـم ادپور،خانم 
مهربان، مرتضــي

حبيب راني،آقاي
ابراهيمي،خانم ي
مالاسدا فاطمه تر

مهــد يانــت،دكتر
ــومن دكتر هـــ
احمـدي ابن آرزو

ــيما ي،خانم سـ

عب دكتر: صاحب

  - :همكاران

 دوم رتبه: رتبه

___________
_ 

  274: كد

مرجعيت: حيطه

و طراحي: عنوان
بي ياستانداردها
دندانپز دانشكده

كا دكتر: صاحب
رضا حميد دكتر
كدخدازاد مهدي

نمايند: همكاران
دانشكد تلفمخ

ا داوري،شاهرخ
فرهادي، حميد

م غفــور پــروين
آقاي،شاطرملك
شـهرز منصوره

م زينعلي،آقـاي 
عمر علي رمضان

پري خدايي،خانم
زيرك،دكتر زارع

ديا اميــد ســيد
ــوي،د مرتضـــ
اسالميان،دكترآ
ــادقي محمدصـ

 پزشكي

 بـا  تيد

 -مـدي

 سـماعيل

______

 طبابـت 
 علـوم  ه

  ن

______

 در جمـه
 وشـيپ
 موزشـي

پ علوم آموزش ري

اسـا تدريس ت

محم مـريم  كتـر

اس -امينـي  شه

___________

  زشي

الگـوي  بـا  الب
دانشگاه ورژانس

  مقدم

كريمان كترحميد

___________

جمج جراحـي  د
فلو – السـتيك
آم ستهب ارگيري
  جمجمه

كشور همايش همين

كيفيت ارزشيابي م
  س

دك -هاشميان مه
  

عايش -محمدي نم

____________

آموز هاي كنيك

كـال ژورنال سات
او طب دپارتمان ر

  تي

م علوي مصطفي

دك-علمداري رام

____________

  موزشي

جديـد روش ـي 
پال جراحي تياران

بكا با صورت و ك
جم جراحي از شن

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

فرم بازنگري: وان
تدريس ابعاد بر يد

معصوم دكتر: حب
مسلم عليرضا تر

شبن دكتر: كاران
  حي

  اول رتبه: ه

___________

259  

تك و ها روش: طه

جلس برگزاري: وان
در شواهد بر ني
بهشت شهيد شكي

م دكتر آقاي: حب

شهر دكتر: كاران

  دوم رتبه: ه

___________

265  

آم محصوالت: طه

عملـ آموزش: وان
دست به ژيوسفالي

فك ،جمجمه حي
انيميش و فيلم مل

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

عنو
تاكي

صاح
دكتر

همك
احفت

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
مبتن
پزش

صاح

كهم

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
پالژ
جرا
شام
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 پورحسـن،  
 لهـه ا كتـر 

 عليرضـا  د 
 محمـد  كتـر 

 سـليمان  د 
 خـانم  بچه، 
 هـادي  كتر
 فاطمـه  تـر 

 نادريـان،  ا 

________

  

 نگريبـاز  ه 
 مقطـع  در ن 

 مهـرداد،  ن
 دكتـر  خش، 

 جمشـيد  ـر 
 دكتـر  اش،

________

2

سـعيد  دكتـر  ،
دك اشـرفي،  گـاه 
سـيد دكتـر  هي، 
دك شـريفي،  رع
سـعيد دكتر مزم،

شـيرب كـامران  ر
دك زاده، عبدالعلي
دكت زاده، محمـد 
محمدرضـا دكتر

____________

آموزشي بخشي 

برنامـه يامـدهاي 
تهـران پزشـكي 

رامين دكتر زاده،
پاسـبخ پريچهر 

دكتـ مهر، ماعي
خيلتا آزيتا دكتر
  هابي

____________

ميرزازاده عظيم 
آگ دكتر زاده، تح

پيشـگاه قاسـم  
زار شـيرين  دكتر

زم عليرضا دكتر 
دكتر شفيعي، را

ع پريا دكتر يان،
م نـرجس  دكتـر 
د مقبولي، سترن

  پور ي

 

___________

اثر و ارزشيابي 

پي به دستيابي ي
پ علوم دانشگاه 

  كار گندم قيه

ز حسن غالمرضا 
دكتر هجري، ض

اجتم شهرام دكتر
د د،فرهمن شروين

شه مريم خانم ه،

 

___________

دكتر: همكاران
ابولفت نويد دكتر

دكتـر  بهاروند،
د خانم حسيني،

نژاد، زارع جواد
زهر دكتر جاهي،
طبيبي الناز دكتر

د ن،مبـي  كريمي
نس دكتر مقدسي،

نعمتي ليال دكتر

 دوم رتبه: رتبه

___________
_ 

  229: كد

سنجش،: حيطه

ارزشيابي: عنوان
عمومي پزشكي
  پايه علوم

رق دكتر: صاحب

دكتر: همكاران
مرتاض سارا دكتر

د فقيهي، مهديه
ش دكتر حاجتي،
ميرزازاده عظيم

 دوم رتبه: رتبه

___________
_ 

 پزشكي

 ن،دكتر
 اثنــي د

 سشـم 
 صـومعه
 ـديريت
  رامين

______

 ـارداني

 شـهرام 

______

 بـراي  "
 دانشگاه

 

پ علوم آموزش ري

وليـان اعظـم  تر
محمــد ابي،دكتر

ش سـادات  عفـت
ص منتظـر  ناديـا
مـ مشـاوره  كت

ر كسري هندسي

___________

  آموزشي ي

كـ بـاليني  وزش

ش يزداني، شهرام

___________

  آموزشي ي

"همـراه " نامـه

د عمومي زشكي
شده استاندارد

كشور همايش همين

دكت خانم،راواثق،
ــريم ــر ترشــا م

ع گرانمايـه،خانم
ن خـانم  خمينـي،

شرك و) مهريزي ه
مه عامل مديريت

____________

هاي برنامه گري

آمـو تانداردهاي
 

  يائيها

دكتر محمدي، د

____________

هاي برنامه گري

برن ارزشيابي و را
پز دوره پايه علوم

هاي محيط در ن

  نژاد مافي از

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

زهر گلزايي،دكتر
ــ ـورنا وهبي،دكت

گ بابك شري،آقاي
خ رسول م،ناهيد

مرضيه يي،خانم
م با ايوازمهر يت

  دوم رتبه: ه

___________

173  

بازنگ و تدوين: طه

اسـت طراحي :وان
 پزشكي يتهاي

ضي معصومه: حب

نويد دكتر: كاران
  تاك

  دوم رتبه: ه

___________

227  

بازنگ و تدوين: طه

اجر ،طراحي: وان
ع مقطع شجويان

تهران پزشكي م

خبا محبوبه: حب

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

سرگ
ســو
عشر
عالم
سرا
كيفي

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
فوري

صاح

همك
رست

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
دانش
علو

صاح
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 آمـوزش  رد
 

 

 رضـا  حمـد 

________

 بـا  سازي يه

________

 امـور  و گـي 

 مـورد  در ن 
 عمـومي  ي 

 (Student

 

3

رويكر با عمودي 
 سالمت نظام ل

 سيوكي عليزاده

مح كبيـر،  جواد د

____________

  آموزشي

شبي از استفاده با
  آموزشي ك

  سيني

____________

فرهنگ هاي اليت

كـارورزان مـايي 
پزشـكي دوره ان 

t-resident me

 شيشوان ظمي

ادغام شيوه به س
تحول راستاي در

ع هادي حشمتي،

محمد پور، بهنام

 

___________

آ هاي تكنيك و 

ب همتايان رزيابي
تكنيك يك نوان

حس محمدرضا سيد

  مقرب ه

 

___________

فعا و راهنمايي و
  عي

راهنم و مشـاوره 
پايـا از پس هاي
 entorshipيار

كاظ تالسادا ريم

مدارس بهداشت
د گامي: پاسخگو

ح هاشم: صاحب

ب ناصر: همكاران
  قنبري

 دوم رتبه: رتبه

___________
_ 

  105: كد

ها روش: حيطه

ار كاربرد: عنوان
عن به باال فنّاوري

س دكتر: صاحب

مرضيه: همكاران

 دوم رتبه: رتبه

___________
_ 

  83: كد

و مشاوره: حيطه
اجتماع و تربيتي

م برنامـه : عنوان
نيازه و فرآيندها
ــط ــتي توس دس

program)  

مر دكتر: صاحب

 پزشكي

______

 ــديريتي
 رتبه اس

 بابـايي 

 كـوهي،
 ايرج كتر

______

 درس ه

پ علوم آموزش ري

  بياموزيم ر

  ي

___________

  آموزشي شي

مــ عملكــرد بي
مقيا) BARSوش

محمـد  محمـد،

فيروزك حمدرضـا
دك بيدمشكي، ي

___________

  آموزشي ي

ارائـه كيفيـت  اء

كشور همايش همين

  موزشي

ياديار با را ودكان

آقابراري مريم و ي

  حمدپور

____________

بخش اثر و شيابي

ارزشــياب و جــرا
رو به مامايي و ي
 

م عبـدالهي  غني

مح دكتـر  رالهي،
اسدي الهه نژاد، ي

  پور في

____________

هاي برنامه گري

ارتقـا و طراحـي 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

135  

آم محصوالت: طه

كو پرستاري: وان

شيري مريم: حب

مح فهيمه: كاران

  دوم رتبه: ه

___________

147  

ارزش سنجش،: طه

اج تــدوين،: ــوان
پرستاري شجويان
 (رفتار سنجش

عبدالغ دكتر: حب
  ديوشلي

امر فاطمه: كاران
مسينايي اهللا رت

شريف حسن ربان،

  دوم رتبه: ه

___________

90  

بازنگ و تدوين: طه

ط در نوآوري: وان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

:كد

حيط

عنو

صاح

همك

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنــ
دانش
س اي

صاح
پورد

همك
نصر
ضار

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
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 نـژاد،  تمـد 
 مـريم  ـابي، 

 رحيمـي،  هللا 
 محمدرضـا  

 رجبـي،  دي 
 مهـدي  ري، 

________

 

 و تشخيص 
 (ADDIE) ي

 بهـادراني،  
  يماني

________

 توسعه براي
 جامعـه  ـت 

4

معت اميـر  رزاده، 
قصـ مليحـه  ي،

ماشـااهللا پرويـز، 
مهـديان،  وچهر
مهـد زاده،رضوي

حيـدر عيدس ي،

____________

 آموزشي هاي

آموزشي دوره ي
الگوي بر مبتني و

  فقيهي 

مهنـاز  دكتـر  ي، 
سلي بهاره هقاني،

____________

  آموزشي

بر راهبردي كيني
بهداشـ كارآموزي

اصـغر علـي  كبر
سلماني حسن ان،
پ شهره غالمي، م
منو قنبري، ليال 

ر محمدرضا ائي،
چايچي علي سوي،

  

___________

برنامه بازنگري 

ارزشيابي و اجرا 
و مجازي روش به

  عمومي

عطيه يماني، كو

متقـي پيمـان  ر 
ده زهرا شاهزاده،

  

___________

آ هاي تكنيك و 

الكترون يادگيري 
ك در باليني هاي 

ا علي: همكاران
چياخامه مرضيه
مريم بيگي،علي

تجليان، مسعود
رضا رضا ايزدي،

موس سيدمهدي
  .عبداللهي

سوم رتبه: رتبه

___________
_ 

  16: كد

و تدوين: حيطه

طراحي،: عنوان
ب كمردرد درمان
ع پزشكان جهت

نيك دكتر: صاحب

دكتـر: همكاران
ميرش دكترناهيد

سوم رتبه: رتبه

___________
_ 

  116: كد

ها روش: حيطه

آموزش: عنوان
مهارت بهبود و

  پرستاري

 پزشكي

 - ـميه

______

 باكتري
 اساس ر

 كيفيـت

  خزايي

______

ــر ــي  بـ
 رآموزي

 زهرا ني،
 مهـرداد

پ علوم آموزش ري

قاسـ مهرانگيـز  –

___________

درس كترونيكي
بر ارتش پزشكي

كي بهبـود  در مي

خ مريم نجومي، د

___________

  شيآموز شي

ــابي ــ زيـ مبتنـ
كار ارزشيابي و ه

  وشبري

ميرحسين سادات
م سـيدي،  رضـا

كشور همايش همين

– عليـزاده  ستي

  نظير بي

____________

  موزشي

الك محتواي جراي
پ معلو دانشگاه ن

گـام گانيـه،  شي

 مهر محمدي ن

فرشاد دكتر دي،

____________

بخش اثر و شيابي

ــهاي ق ارز روشـ
(Logbooارائه در

هو كارشناسي ن

فخرالس شيري،ن
حميد بيگدلي، ه
  .فاضل 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مهس دكتر: كاران
ب برادران مريم تر

  دوم رتبه: ه

___________

11  

آم محصوالت: طه

اج و طراحي: وان
دانشجويان سي
آموزش طراحي وي

  گيري

مژگان دكتر: حب

مراد رحيم: كاران

  سوم رتبه: ه

___________

58  

ارزش سنجش،: طه

ــوان تلفيـــق: ـ
(ok&Dopsلكرد

دانشجويان عرصه

حسن فاطمه: حب
شعله مقدم، يمي
محمدرضا ديان،

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

همك
دكتر

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

 

عنو
شنا
الگو
يادگ

صاح

همك

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنـ
عمل
ع در

صاح
رحي
مهد
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________

 و جسـتجو 
 مهارت قاي

 -چوبـدار  ا 
ــرم ويان  3ت

 دسـتياران 

________

  

(  شـجويان 
 Objective

 بـا  متناسب 
 علـوم  ـگاه 

 آمـوزش  ت 

 ،قنبرزاده ضا

5

____________

  آموزشي

ج پايـه  بـر  وزش 
ارتق در اثربخش 
  ن

نـد دكتـر  -يان
ــجو -ـكي دانش
د -پزشكي ورزان

____________

آموزشي بخشي 

دانش ارزشـيابي  ر 
e Structured 

) عملي شناسي
دانشـ باليني اي
كيفيـت ارتقاء و د

محمدرض دكتر ،ب

  

___________

آ هاي تكنيك و 

آمـو مشـاركتي، 
تلفيقي هيجاني؛

نوين هزاره جويان

  جراحي دا

عرفاني مجيدرضا 
ــ 5و4ــرم پزش

كارو و كارآموزان
  ي

  

___________

اثر و ارزشيابي 

سـاختار ردسازي
عيني ساختارمند
Clinical ش نشانه

ها مهارت مركز ر
بهبود راستاي در

طلب رضايي ريبا
  رويش

سوم رتبه: رتبه

___________
_ 

  237: كد

ها روش: حيطه

م راهبرد: عنوان
ه هوش كاربست
دانشج يادگيري

ليد دكتر: صاحب

دكتر: كارانهم
ــجويان تـ دانش
ك -دندانپزشكي

اجتماعي پزشكي

سوم رتبه: رتبه

___________
_ 

  234: كد

سنجش،: حيطه

استاندار: عنوان
س باليني آزمون

Exam OSCE 

در آموزش نحوه
د مشهد پزشكي
  باليني

فر دكتر :صاحب
در كرماني طوبي

 پزشكي

______

 زا ــتفاده
 صـورت

 دكتـر  ،

 آرمـان 

______

 راسـاس

 - ضـوي
 صديقه -

پ علوم آموزش ري

___________

اســ جهــت وين
ص و فك ديولوژي

  اهواز اپور

،افتخـار  بهـروز 

سـيد  دكتر ،ني

___________

  آموزشي شي

بر بـاليني  رسين

مرتض حامد دكتر
- نشاط مدي يم

كشور همايش همين

  نوده ي

  رآقا

____________

  موزشي

نــو روشــي ــازي
راد آموزش در ل

شا جندي زشكي

دكتـر  ،دبـاغي  
 

ثان كميلي حسين

____________

بخش اثر و شيابي

مدر اي حرفه الق
  (درجه 

  گلمكاني م

د -چهر طباطبايي
مري -گنجي رضا 

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

حسيني زهرا: حب

پور بهروز: كاران

  سوم رتبه: ه

___________

225  

آم محصوالت: طه

ســ پيــاده: ــوان
ديجيتال يوگرافي
پز علوم دانشگاه

 آرش دكتر: حب
 كاوسي مدامين

ح مهندس: كاران
  ققي

  سوم رتبه: ه

___________

247  

ارزش سنجش،: طه

اخال ارزيابي: وان
360 بازخور( وي

ابراهيم دكتر: حب

ط محبوبه: كاران
دكتر -آرين ديه
  ري

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

صاح

همك

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنــ
رادي
د در

صاح
محم

همك
محق

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
الگو

صاح

همك
مهد
داور
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 سـعيده  -ي 

________

 شناسـي  ل 
 علـوم  ـروه 

 -حضـرتي  
 -خشـاوه  ال 
 - حسـيني  

________

 امور و گي

 آمـوزش  ي
  (PBL) ئله

6

 

عباسـي محمود 
  مدل

____________

انگـل آموزشي ار
گـ دانشـجويان  ي 

  ن

خسـرو  دكتـر  
شـهال -پور مين

سـجاد  -ثـاني  

____________

فرهنگ هاي اليت

ارزشيابي و اجرا ،
مسئ بر مبتني ي

  زد

 خدا فرج همينه

دكتر -بكائي يد
رحيم مهين -وي

  ر

___________

  آموزشي ت

افزا نرم راياج و
بـراي همراه لفن

وطن خادم شهرام

-باغ قره جباري
ام آرش دكتر -با
كميلي حسين -
 

  ر

___________

فعا و راهنمايي و
عي

طراحي، فرايند: 
يادگيري روش با ي

يز شهيدصدوقي

ته دكتر: صاحب

مهشي: همكاران
علو زهرا -نجفي

تقدير قابل: رتبه

___________
_ 

  115: كد

محصوالت: حيطه

و طراحي: عنوان
تل در نصب قابل

  پزشكي

ش دكتر: صاحب

ج داود: همكاران
ديب كامبيز دكتر
-معزز امير سيد
 عبيدي نحس

تقدير قابل: رتبه

___________
_ 

  160: كد

و مشاوره: حيطه
اجتماع و تربيتي

پرستاري در اي
تاريپرس اخالق

 پزشكي

-خويي
- روانـه

______

 نظـام  ي
 سـتياران

 صالحي،

______

 امـور  و ي

 الگـوي 
 يمـاران
 شـــكي

 حرفـه  ق

پ علوم آموزش ري

دكترعليرضا-ي
پر رضـا  دكتـر  -

  مقدم ريان

___________

  آموزشي ي

كشـوري ملهاي
دس MPH ي ره

ص مسعود ي،دكتر

___________

فرهنگـي هاي ت

بـا  اي حرفـه  ق
بي از آگاهانه نامه
پزش علـــوم ــگاه

اخـالق آموزش 

كشور همايش همين

رضوي اعتضاد مد
-چوبدار ندا كتر
دلير عصمت- وي

 

____________

هاي برنامه گري

دسـتورالعم ـرين 
دور در عفـوني  ي 
  گرمسيري 

  سرگلزايي س

حقيقي دهقان يد

____________

فعاليت و هنمايي
 

اخالق فرهنگ ج
ن رضايت اخذ ره

دانشـــ امـــايي

كيفي توسعه: ند

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

محم دكتر: كاران
دك-بهاري علي تر
هرو اميرزاده ديه

 چهارم رتبه: ه

___________

40  

بازنگ و تدوين: طه

آخـ تلفيـق : وان
بيماريهـاي قبت

و عفوني اريهاي

نرجس دكتر: حب

جاوي دكتر: كاران
  فرزاد زهرا تر

  تقدير قابل: ه

___________

87  

راه و مشاوره: طه
 اجتماعي و يتي

ترويج فرآيند: وان
دربا نوين اندارد

ما وياندانشـــج

فرآين عنوان: وان

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

همك
دكتر
شاد

رتبه

___
_ 

:كد

حيط

عنو
مراق
بيما

صاح

همك
دكتر

رتبه

___
_ 

:كد

حيط
تربي

عنو
استا
د در

  

عنو
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 پزشكي

 فشـين

______

پ علوم آموزش ري

اف دكتـر  ،الحـان

___________

كشور همايش همين

  خطيبان 

فال نيره سيده ،ي
 سلطانيان رضا

____________

زدهشان                    ران
وزش پزشكي

ي

مهناز دكتر: حب

اميني رويا: كاران
علير دكتر ،هانچي

  تقدير قابل: ه

___________

 جمهوري اسالمي اير       
 وزارت بهداشت، درمان و آمو
 معاونت آموزشي

صاح

همك
فره

رتبه

___
_ 

 


