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 پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزارت يآموزش محترم معاون پيام

 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 اقوواما   سورلوحه  و تووونن  پزشویی  علووم  آموزش در نوآوری و تحول های بسته قالب در که سالمت عالی آموزش نظام تحول برنامه شروع از

 بوا  ها دانشگاه در مو  انن در .گذرد می سال ۵ حوود، است گرفته قرار کشور سراسر در پزشیی علوم های دانشگاه و یآموزش معاونت ای توسعه

 مبوانی  انتشوار  و توليوو  در آکادميو   توان بسيج با کشور سطح در ها بسته استقرار مرحله، تحقق برای بالقوه هایتوانانی و ها ظرفيت شناسانی

 نتوانج  پانش و مرتبط های فعاليت مونرنت کار و ساز .است نافته انجام قو  به ها بسته ااهواف هب رسيون برای عملی راهیارهای توونن و نظری

، بهواشوت  وزار  مجموعوه  که ای جانبه همه های حمانت بر تیيه با است انتظار اکنون .است نافته بهبود و توسعه، دوره انن سنگ گران تجربه با

، اسوت  گرفتوه  شویل  منواقق  کوالن  در هوا  دانشوگاه  همیواری  از کوه  هوانی  ظرفيوت  با و آورد می عمل  به برنامه انن از پزشیی آموزش و درمان

 شویل  کشوور  های دانشگاه ميان در مشترک های مامورنت حول نزدن  همیاری و سازی شبیهو شود گذاشته اشتراک به قرح انن دستاوردهای

 .بگيرد

 تبوادل ، انونشی هم امیان  تا می دهو قرار منوان عالقه و نظران صاحب اختيار در مناسب مجالی و جانگاه پزشیی علوم آموزش کشوری همانش

 اسوتقبال  بوه  توجوه  بوا  قرفی از .گردد فراهم مشیال  انن حل و ها حل راه نافتن برای هاتالش افزانی هم، مشترک مشیال  شناسانی، تجارب

 بوه  وموی توانو   کوه  گوردد  بول المللی بين و ای منطقه های رانزنی برای محلی به نشهما انن است اميو المللی بين و ای منطقه کننوگان شرکت

 .نمانو شانانی کم  جهان و منطقه در علمی مرجعيت کسب

 و ارزنوابی ، عرضه برای را مناسبی بستر، نوآورانه های انوه دانشجونی جشنواره سومين و مطهری شهيو کشوری جشنواره چهاردهمين اميووارم

 مويهن  در پزشویی  علووم  آموزش کيفيت ارتقای گروه در دل که باشو عزنزی دانشجونان و علمی هيا  محترم اعضای های تالش به نهادن ارج

 .دارنو عزنزمان

 .نمانم می قوردانی و تشیر همانش دبيرخانه در انورکاران دست و همیاران همه تالش از

 

 

 دوست حق اکبر علی دکتر

 مطهری شهید یآموزش جشنواره هاردهمینچ و همایش  دومین و بیست رئیس
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 پيام دبير همایش

 

انن سه موج اصوالحا  منجور بوه     .( تاکنون است۱۹۸۰پزشیی نونن در جهان حاصل سه موج اصالحا  از زمان آبراهام فلیسنر )دهه  آموزش

ی و تاکيو بر نقش توليتی پزشیان در قبال سالمت آموزشتغيير در روش ها و جانگاه ، علوم پزشیی آموزشرونیرد سيستماتي  و نظام منو در 

 .( اسوت  Plan of Academic Development)  در حال حاضر نیی از موضوعا  مورد توجه قرح توسعه دانشگاه هوا  .مردم گردنوه است

هیار موورری نيسوت و مرجعيوت    صاحبنظران بر انن باور هستنو که تمرکز بر روی توليو مقاال  به تنهانی را، برای دستيابی به مرجعيت علمی

علمی حاصل تحوال  رنشه ای تر و درازمو  تر است که کليه سطوح ن  دانشگاه از زنربنای فلسفی تا توليت را به قوور جووی موونظر قورار     

 .دهو

ت نقاط قو  و برقرف نقاط قو  و ضعف بارز و مشهودی وجود دارد که می توان با تقون، به نظر می رسو که گاهی اوقا  در ارکان آکادمي  ما

 .مزنت های رقابتی دانشگاه ها را بهبود بخشيو، نمودن نقاط ضعف

ی آموزشو عالوه بر فناوری و پژوهش در حوزه های ، دستيابی به جانگاه مرجعيت علمی مستلزم آن است که دانشگاه ها و مراکز آکادمي  کشور

انشگاه های علوم پزشیی الزم است که با درک ضرور  ن  تحول اساسی و بنيادنن د، در انن راستا .و نظرنه پردازی نيز پيشرو و سرآمو باشنو

پزشیی و قرح  آموزشبه قور فعال به سمت فرهنگ سازی و ظرفيت سازی علمی در جامعه گام بردارنو که افزانش فعاليت انن مراکز در حوزه 

توسعه گفتمان مرجعيت و تلقيح آن به کالن منواقق  ، های مقاقع توونن سنو راهبردی رشته، بنيادی تر مباحث مهمی ماننو آمانش سرزمين

امسال پس از چنونن دوره برگزاری ستادی هموانش کشووری    .نشان از افزانش کيفيت و کميت تحقيق و توسعه در انن حوزه می باشو، کشور

ای علوم پزشیی کشور و انن بار بوه دانشوگاه   به دانشگاه ه ۱۴۰۰علوم پزشیی مقرر شو که برگزاری اولين همانش قرن جونو در سال  آموزش

بتوانو منجر به ارائه ونژگی منحصر ، اميو است حاصل تمرکز زدانی انن همانش و برگزاری آن به شیل کنونی .علوم پزشیی شيراز واگذار گردد

ی آموزشو مانت هميشگی معاونت محترم بونن وسيله از ح .به فرد و رقابتی هر ن  از دانشگاه های علوم پزشیی و مراکز آکادمي  کشور گردد

تشیر و قوردانی می نمانم و همچنين از همیواران پورتالش دانشوگاه    ، دوست جناب آقای دکتر حق، پزشیی آموزشدرمان و ، وزار  بهواشت

، ه گرفتنوو وليت برگوزاری انون هموانش را برعهوو    ئپزشیی مس آموزشعلوم پزشیی شيراز که برای سومين بار در تارنخ همانش های کشوری 

برگوزاری  ، در انون راسوتا   .پزشیی در جهان است آموزشنیی از کشورهای پيشرو در حيطه علم ، بی ش  جمهوری اسالمی انران .سپاسگزارم

 آموزشبستری مناسب جهت گسترش چشمگير علم ، ی شهيو مطهریآموزشعلوم پزشیی و در کنار آن جشنواره  آموزشهمانش های ساليانه 

 .ی کشور و درنهانت دستيابی به مرجعيت علمی را فراهم خواهو آوردآموزشجربيا  و تحقيقا  و نوآوری های تبادل ت، پزشیی

 

 

 دکتر شهرام یزدانی

 دبیر بیست و دومین همایش
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 پيام دبير علمي همایش

 

رای سومين بار در تارنخ هموانش هوای   ب، مهو فرهنگ و تمون چنونن هزارساله، در شهر شيراز، خواونو متعال را شاکرم که در سرزمين فارس

 .علوم پزشیی ميزبان شما عزنزان هستيم آموزشکشوری 

علوم پزشیی به عنوان نیی از مهمترنن رسالتهای دانشگاه های علوم پزشیی کشور نقش عموه ای در تعالی کشور و دستيابی به توسعه  آموزش

همواره کوشيوه انو که از ، انونشمنوان کشور عزنزمان .و دانشجونان انن مرز و بوم استتالش سترگ اساتيو ، ناد دادن و ناد گرفتن .پانوار دارد

 .زمانهای کهن نام انران به گسترش علم و دانش در سطح جهان شناخته شود

دانوش  پزشیی آموختم که در پشت مسيری کوه   آموزشسال گذشته فعاليت در مرکز مطالعا  و توسعه  ۱۵به عنوان ن  متخصص بالينی در 

تالشی بس سوترگ و مجموعوه بزرگوی از تعلويم و تعلوم       ، کننو  آموختگان رشته های علوم پزشیی برای کسب صالحيت حرفه ای سپری می

 .نهفته است

رعانت حقوق بيموار و رعانوت   ، برخورد حرفه ای، مهارتهای ارتباقی با بيمار، آموزشی توجه هرچه بيشتر به اصول علمی آموزشدر چنين نظام 

رشته های علوم پزشیی در کشور جمهوری اسالمی انران در چنو دهه اخير  آموزش .ن اساتيو ودانشجونان علوم پزشیی الزم و ضروری استشأ

اميووارم بيست و دوموين   .پزشیی ملی بوده است آموزشپيشرفت چشمگيری داشته است که نیی از عوامل انن پيشرفت برگزاری کنگره های 

 آمووزش ی در سطح کشور و جهان را فراهم کرده و به ارتقاء کيفيوت  آموزشزشیی نيز بتوانو زمينه ارائه نوآوری های پ آموزشهمانش کشوری 

 .پزشیی بيش از پيش کم  کنو

پزشیی  آموزشمونر محترم مرکز مطالعا  و توسعه ، ی وزار آموزشمعاونت محترم ، الزم می دانم از حمانت های بی درنغ مقام محترم وزار 

اعضای محترم کميته های علموی و اجرانوی   ، دبير محترم اجرانی، ی دانشگاه علوم پزشیی شيرازآموزشرناست محترم و معاونت محترم ،  وزار

 .همانش و تمام کسانی که در برگزاری هرچه بهتر همانش تالش می کننو تشیر و قوردانی نمانم

 

 

 

 دکتر جواد کجوری

دبیر علمی بیست و دومین همایش      
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 پزشکی علوم آموزش کشوری همایش دومین و بیست ارکان

 مطهری شهید کشوری جشنواره چهاردهمین و

 یآموزش نوآورانه های ایده دانشجویی جشنواره سومین و
 نوآورانه های انوه جشنواره و مطهری شهيو جشنواره، همانش رئيس  :حق دوست اکبر علی

 مهرزاد لطفی : مشاور عالی رئيس همانش

 نوآورانه های انوه جشنواره و مطهری شهيو جشنواره، همانش دبير  :نزدانی شهرام

 مشاور عالی دبير همانش :محسن مقومی 

 همانش علمی دبير  :جواد کجوری

 همانش اجرانی دبير  :ميترا امينی

 نوآورانه های انوه جشنواره علمی دبير: حسين فاقميان

 

 علوم پزشکی آموزشی اعضای کمیته علمی بیست و دومین همایش کشور

 )به ترتيب حروف الفبا(

 سلیمان احمدی

 امیر احمد اخوان

رضوی امامی  سیدحسن  

 میترا امینی

 محمد هادی ایمانیه

 فؤاد ایرانمنش

 کامران باقری لنکرانی

 سنور بایزیدی

 لیال بذرافکن

 الهام بوشهری

 شعله بیگدلی

 محمد جباری

 امیرحسین جهانشیر

 طاهره چنگیز

ینیسید جلیل حس  

 ربابه زروج حسینی

 فخرالسادات حسینی

 فریبا حقانی

 علی اصغر حیات

 آبتین حیدرزاده

 عبداهلل خرمی مارکانی

 محمود رضا دهقانی

 ریتا رضایی

 سولماز زارع

 یداهلل زارع زاده

 سید کامران سلطانی عربشاهی

 فرشاد شاه کرمی

 فروزان شکوه

 فرنگیس شوقی شفق آریا

 محبوبه طباطبایی چهر

علیزاده نایینیمهوش   

 مهستی علیزاده

 مریم علیزاده

 احمد علینقی لنگری

علی اکبر فقیهیسید   

 عزیز کامران

 جواد کجوری

 محمد رحیم کدیور

 حسین کریمی مونقی

 رقیه گندمکار

 مهرزاد لطفی

 ریتا مجتهدزاده

 نوید محمدی

 محسن مقدمی

 نادر ممتازمنش

میرحسینی فخرالسادات  

دهاعظیم میرزاز  

پور مهشید نقاش  

 وجیهه وفامهر

 زریچهر وکیلی

 مهرداد هروی

 شهرام یزدانی

 نیکو یمانی
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علوم پزشکی آموزشداوران خالصه مقاالت فارسی و انگلیسی بیست و دومین همایش کشوری   

 )به ترتيب حروف الفبا(

 مریم قائمی امیری عاطفه ذبیحی اطهر امید

 علی اصغر قربانی حبیب اهلل رضایی مریم اعال

 نسترن قطبی ریتا رضایی ز اکبرزادهفریبر

 جواد کجوری قباد رمضانی سمیه اکبری فارمد

 زهرا کریمیان سولماز زارع میترا امینی

 شهناز کریمی آفاق زارعی کاوه اسالمی

 محمدحسن کشاورزی سکینه سبزواری پور معصومه ایمانی

 کشمیری فاطمه ساره خاتون شاکریان رستمی پیوند باستانی

 محمود کهن ماریا شاطر جاللی بذرافکنلیال 

 پور رضا الری علی اصغر حیات محمد مهدی پرویزی

 مانوش مهرابی مهسا شکور منصوره تقوی نیا

 الهه محمدی مریم شهابی سارا حیدری

 مژگان محمدی مهر نرگس صالح سلیمه خلیلی ازاندهی

 نژاد لیال مصلی نژاد افشین صرافی معصومه خیرخواه

 کامران میرزایی ماهدخت طاهری ادگرانایده د

 زهره سادات میرمقتدایی ناهید ظریف صنایعی سعیده دریازاده

 فتانه میکائیلی سمیره عابدینی مرضیه دشتی رحمت آبادی

 پور صدیقه نجفی محمدرضا عبدالملکی سمیه دالوری

 لیال نعیمی نواز عمادی سجاد دالوری

 زهرا نهاردانی سیده رضا غفاری محمود رضا دهقانی

 زریچهر وکیلی پور آرزو فرج افسانه دهناد

 

 ی شهید مطهریآموزشچهاردهمین جشنواره  داوران کمیته های تخصصی               
 )به ترتيب حروف الفبا(

 

 

 کوهستانی حمیدرضا بیدکی زارع مجید احمدی سلیمان

 کهن نوشین زاده زارع یداهلل امینی میترا

 گندمکار رقیه واد سرآبادانیج بذرافکن لیال

 مجتهدزاده ریتا شکوه فروزان بوشهری الهام

 محمدی آیین صادقی امیر بیگدلی شعله

 ممتازمنش نادر علیزاده مهستی جلیلی محمد

 منصوریان محمدرضا علیزاده مریم زاده حسن غالمرضا

 میرچراغی فرزین سید غفاری رضا زاده حسین محمد

 میرحسینی فخرالسادات فر فاریغ سعیده حقانی فریبا

 یمانی نیکو فیضی آرام نژاد مافی خباز محبوبه

  کجوری جواد رضا دهنویه
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 ی شهید مطهریآموزشهیئت داوران چهاردهمین جشنواره 
 )به ترتيب حروف الفبا(

یجواد سرآبادان سید حسن امامی رضوی  محسن مقدمی 

 عباس مکارم محمدرضا شکیبی میترا امینی

لهام بوشهریا  سید فرزین میرچراغی فرنگیس شوقی شفق آریا 

 اردکانی سید مجتبی یاسینی آیین محمدی محمدرضا دهنویه

 شهرام یزدانی نوید محمدی عبداهلل رفیعی

 

یآموزش نوآورانه ایده های دانشجویی جشنواره داوران سومین  
 )به ترتيب حروف الفبا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 کیپزش آموزش های نامه پایان داوران هیئت
 )به ترتيب حروف الفبا(

 کارشناسي ارشد دکترا
 الهام بوشهری محمو جليلی

 نوشين کهن جواد حاتمی

 رقيه گنومیار مسعود فالحی

 آنين محموی مصطفی قادری

  نونو محموی

 
 
 
 
 

 آونژگان مرنم

 مرنم اخوتی

 یاقبال بتول

 الکه اکبری مرنم

 فرنبرز اکبرزاده

 انورواژ محمورضا

 فاقمه رنجبر

 حسينی زروج ربابه

 جمشيونان سپيوه

 مرنم حسينی ابرده

 حيا  اصغر علی

 حيورپور پيغام

 نسرنن خواجه علی

 زهره خوش گفتار

 دالوری سميه

 پور روانی مرنم

 رضانی اهلل حبيب

 عيسی رضانی

 جمع یساناز زرگر باال

 یمحمو یيحن

 سپاهی وانو

 چهر ینمحبوبه قباقبا

 یعسگر بانفر

 فرخ فال جهنخو

 هیيعلی اکبر فق ويس

 قشالقی آذر مينس

 کرباسی مطلق منمر

 هنمهرناز گرانما

 یکنار یمحمو هنحور

 نوابی نننسر

 زهره وفادار

 فرد زدانخواهن رضامحمو

 فروش ها خنافسانه 
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 نوآورانه ایده های دانشجویی و مطهری شهید جشنواره های، همایش برگزاری کمیته اجرایی و
ف الفبا()به ترتيب حرو  

 

 

 

 
 

آفرید مهرداد  

 پرویزآقایی

اخوان احمد امیر  

استوارفر مارال  

 الهه اسدپور

زاده اسماعیل زهره  

فر امیدی نوید  

نیا امیری مریم  

 میترا امینی

 آرین اوالدزاده

بذرافکن لیال  

برزگر شهره  

برزگر مرضیه  

حقیقی بمانی نیره  

 فاطمه بنان زاده

بوشهری الهام  

بهادری شراره  

بهروزی شهاب  

 حمید بهمنیاری

 مهرداد بیعتی

پایدار شهرام  

 منیره پروانه

چین تراش مریم  

توکلی علی  

تهمتنی ترانه  

جعفری لیال  

جعفری محمد  

جاللی کتایون  

جاللی نژاد ماریا  

 ایمان جهانیان

حبیبی آتنه  

حالوتی ایمان  

حیات اصغر علی  

 حماسه خلیلی

خلیلی رویا  

دالوری سمیه  

بزرگیان ده مرضیه  

رضایی اله حبیب  

رضایی ریتا  

 پروین رضوان دزفولی

رنجبر صغری  

رئیسی عاطفه  

زارع سولماز  

 معصومه زارعی

واری سبزه سمیرا  

فرد زاده سراج کاظم سید  

سعیدیان معصومه  

 محمد شریف

شوقی شفق آریا فرنگیس  

شیعه هاجر  

صفاری زهرا  

صفرپور رضا علی  

طلوع مرجان  

صنایعی ظریف ناهید  

عباسی کریم  

هیعبدالل زهره  

زاده عرب اله رحمت  

 احمد علینقی

عمادی نواز  

فاطمیان حسین  

فخرزاد مریم  

فرخی رضا مجید  

فقیهی اکبر علی سید  

فهیمی نوید  

 سینا فیلی

 مریم کاویان

کجوری جواد  

کریمیان زهرا  

کریمی شهناز  

 محمدحسن کشاورزی

 حسنا کلهری

کمالی فرحناز  

کمالی مریم  

لطافتی محسن  

محیط علیرضا  

رپورمختا صدیقه  

نژاد لیلی مصلی  

معصومی رحیم  

معلمی مریم  

 محسن مقدمی

 محمدرضا منصوریان

 پریناز موسوی

 ساناز موسوی

مهرابی مانوش  

میر فاطمه  

 کامران میرزایی

نبیئی پریسا  

پور نجفی صدیقه  

 پویا نوابی

هادیان زهرا  

 زهرا یاوری

 یزدانی شهرام
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 فهرست
 27 .............................................................................................................................................................. کوتاه سخنرانيهاي

 2۸ ....................................................................................................................................................................................................................... یعلم ا يه و دوره یابيارزش

 کرمانشواه  یپزشوی  علووم  دانشوگاه  انندانشوجو  وگاهنو د از ۱۹- ونو کوو هنگاموه  در یمجواز  یکالسوها  موورد  در آن با مرتبط عوامل و وياسات یابيارزش

 2۸ ................................................................................................................................................................................................................................................ ۱3۹۹سال

 2۸ ...................................................................................................................... انندانشجو وگاهند از بخش ارر سنتور یها یژگنو بر  يآکادم ال يتحص ريتار

 2۹ ................................................ مشهو یاسالم آزاد دانشگاه یپزشی انندانشجو نظر از ینيبال زودرس مواجهه اهواف به یابيدست و تياهم زانيم یبررس

 3۰ ..................................................................................................... یفرد  شرفتيپ  یستگنشا  پرورش به توجه منظر از یعموم  یپزشی  یريادگن طيمح ليتحل

 ...ا هيو بق یپزشی دانشیوه یاجتماع یپزشی دپارتمان یعموم یپزشی دوره در( WFME)یپزشی آموزش یجهان ونيفوراس یاستانواردها قتحق یبررس

 3۱ .......................................................................................................................................................................................................................................................... (عج)

 32 ............................................................................. آزاد هوف روش به رازيش یپزشی علوم دانشگاه در کودکان یتخصص ارانيدست یآموزش برنامه یابيارزش

 32 .............................................................................................................. یمقطع یفيتوص مطالعه  ن: ینيبال یريادگن طيمح از یپرستار انندانشجو ادراکا 

 33 ............. ۱3۹۹ سال در زنتبر یپزشی علوم دانشگاه یپزشی یرسان اقالع و تنرنمو دانشیوه وياسات یابيارزش نونفرآ در انندانشجو مشارکت یارتقا

 یريو گ ميتصوم  و انوش د بور  برمشویل  یومبتن فهيوظ بر یمبتن وهيش به کودکان یپرستار در خون انتقال قب کاربرد آموزش ريتار یا سهنمقا یبررس

 3۴ ................................................................................................................................................... ۱3۹۸ النيگ یپزشی علوم دانشگاه یپرستار انندانشجو ینيبال

 علوم شیوهدان یليتیم ال يتحص انندانشجو یپژوهش عملیرد و مهار  شنافزا و ليتحص به اقياشت بر پژوهش با زودرس مواجهه یآموزش برنامه ريتار

 3۵ ............................................................................................................................................................................ تهران یپزشی علوم دانشگاه یشناس منرژ و هنتغذ

 36 ................................ ۱۹ ونکوو یپانوم در زنان یها یماريب یدرکارورز یآموزش یمجاز  ينيکل پروتیل مورد در نیماما انندانشجو و وياسات وگاهند

 37 ........................................................................................................................................................................................................................................ یدرس یزنر برنامه

 37 . نيبال هنپا یليتیم ال يتحص ارانيدست و انندانشجو یبرا یمجاز صور  به همزمان ینيبال و هنپا یقيتلف آموزش یابيارزش و یريکارگ به، یقراح

 37 .............................................. مناسب یاستيس یها هيتوص ارائه و سالمت حوزه در یا رشته انيم یها دانش توسعه یراهبردها و ها شاخص نیشناسا

 ادکوار  موول  اسواس  بور  انندانشوجو  یريادگن و تنرضا بر یکالس سنتور در یعموم بهواشت یکارشناس اننجودانش مشارکت یابيارزش و اجرا، یقراح

ADKAR Model ................................................................................................................................................................................................................................. 3۸ 

 مورتبط  یقاتيتحق یها نامه اننپا یاحقر در یمولیول یپزشی رشته یتخصص یدکتر انندانشجو یتوانمنوساز جهت محور مساله روش کردن یاتيعمل

 3۹ ...................................................................................................................................................................................................................................................... نيبال با

 ۴۰ .................................................................................................................. کارکف مول براساس یتوانبخش انندانشجو یارتباق یمهارتها یابنارز ابزار یقراح

 بوه  یپزشوی  علووم  انندانشوجو  یبورا  یپزشوی   نزيف مشترک مباحث آموزش یبرا( RLO) مجود استفاده قابل یها یمحتو یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۴۰ .......................................................................................................................................................................................................... شوه لنتعو وارونه سنتور روش

 ۴۱ ........................................................................................................... یومند روش به نورانماز یپزشی علوم وياسات ییيالیترون یريادگن یآموزش یازسنجين

 ۴2 ........................... مشهو یپزشی علوم دانشگاه یعلم ا يه یاعضا یتوانمنوساز یها تيفعال یپارچهن سامانه یاجرا و یساز ادهيپ، یازسنجين، ليتحل

 ۴3 ....... وارنپا و مورر یريادگن یراستا در یعموم بهواشت دانشجونان عرصه در یکارآموز دوره آموزشی راهبر خود اپليیيشن ارزشيابی و اجرا، قراحی

 ۴۴ ............... ۱3۹7- کردستان یپزشی علوم دانشگاه یپزشی یها تنفور انننشجودا در( فيتیل)پروژه یبرمبنا یريادگن روش یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۴۴ ........................................................................................................ آن در ونويپ و اهوا مباحث گنجانون جهت یپزشی علوم یها رشته سرفصل در یبازنگر

 ۴۵ .................................................................................................... یپزشی انندانشجو یريادگن در یشناس انگل درس ینيبال و هنپا مباحث ادغام برنامه ريتار

file:///C:/Users/EDC-safari/Desktop/کتابچه%20خلاصه%20صفاری%20با%20حذفیات%20دکتر%20شوقی%20مقالات%20بیست%20و%20دومین%20همایش%20آموزش%20پزشکی%20.%20شیراز%20اردیبهشت%201400.docx%23_Toc73183558
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 ۴6 ......................... راننا یپزشی علوم دانشگاه یراننا قب دانشیوه در( evidence based) شواهو بر یمبتن یکالبها ژورنال یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۴7 ...................................................................................... یپزشی علوم انندانشجو جهت ادياعت مبحث یآموزش(  شنيیيفيميگ) یساز یباز یقراح: عنوان

 ۴7 ....................................................................... یفيک مطالعه  ن: یاجتماع یمودکار یدکترا برنامه مجود ننتوو و یبازنگر منظور به یآموزش یازسنجين

 و بهواشوت  آمووزش  نوه يزم در بهوورزان  یهوا  یتوانمنوو  شنافوزا  بور  مواخلوه  ینگوار  نقشه یردنرو اساس بر یآموزش مواخله یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۴۸ ................................................................................................................................................................................................................................................... ارتباقا 

 یشونهاد يپ یهوا  سرفصول  ارائوه  و یپزشوی  علووم  یها دانشگاه در سالمت حوزه مباحث به یردنرو با یاسالم معارف دروس ارائه یرنپذ امیان یبررس

 ۴۸ ........................................................................................................................................................................................................................................... محور سالمت

 ۴۹ ............................................................................................... کرونا بحران در یپزشی آموزش توسعه و مطالعا  مرکز در وياسات آموزش یها تناولو نييتع

 ۵۰ ................................................................................ نیماما انندانشجو مهار  و دانش ارتقا جهت نيجن قلب نوار ريتفس یآموزش افزار نرم یابنارز و ويتول

 ئوت يه یاعضوا  یتوانمنوسواز  جهوت  رو پويش  چالشهای و ۱۹ -کونو های تازه خصوص در، ونکو وناستود در یمجاز آموزش یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۵۱ ........................................................................................................................................................ (ع) رضا امام یودرمان یمرکزآموزش ینيبال ارانيدست و یعلم

 ۵2 ........................................... یفيک مطالعه  ن: ۱۹ ونيکو دوران در یمجاز آموزش برنامه یابيارزش و اجرا، یقراح یها وفرصت چالشها، تجارب نييتب

 یپزشوی  کارورزان بهواشت یدرس برنامه در سالمت بر مورر یاجتماع عوامل بر ويتأک با یاعاجتم یسننو نسخه یآموزش برنامه یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۵2 ................................................................................................................................................................................................................. دزفول یپزشی علوم دانشگاه

 و نورولووژی  یهوا  گوروه  ارانيدسوت  نيبو  در ناسوی  CT تجوونز  گانووالنن  آمووزش  یبورا  لنو موبا بور  یمبتنو  کاربردی برنامه یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۵3 ................................................................................................................................................................................................. تجربی نيمه مطالعه ن : نوروسرجری

 ۵۴ ............................................................................................................. وياسات ژهنو یپزشی علوم آموزش در ییيالیترون یريادگن مقوما  یولومنکور یقراح

 آمووزش  توسوعه  و رانيو فراگ یريادگن یارتقا جهت در یگام یوارساز یباز بر یمبتن یجراح یها ست ومانيچ آموزش وهيش یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۵۵ ......................................................................................................................................................................................................................... کرونا یپانوم در یمجاز

 یروانپزشوی  ارانيدسوت  ۀژنو و ؛۱۹_ونو کوو بحوران  از یناشو  داغووار  یهوا  خوانواده  یبورا  یفورد  سوگ ۀمواخل ننآنال یندرما _ یآموزش ۀبرنام یابنارز

 ۵6 .................................................................................................................................................................................................................. یراز یروانپزشی مارستانيب

 ADDIE............ ۵6 مول کرونابراساس دوران در عمل با همراه آموزش و یمجاز منتور کم  با انندانشجو یتوانمنوساز برنامه یابيارزش و اجرا یقراح

 Webside teaching .................................................. ۵7  وهيش به زنر درون غود یهانماريب ینيبال سنتور جهت SAID مول یابيارزش و اجرا، یقراح

 COVID-۱۹ ...... 6۴ یپانوم طنشرا در یپزشی رشته زنر درون غود یولوژنزيف درس کالس در آن یاجرا و ابتند دور راه از آموزش شنيیياپل یقراح

 انندانشجو در آن رشنپذ زانيم و یآموزش محصول تيفيک یبررس و ارتودنسی در سفالومتری لترال یآناليزها آموزشی یانمو یمولت ننتوو و قراحی

 ۵۸ .............................................................................................................................................................................................................................................. یدنوانپزشی

 ۵۹ .......................................................... یمجاز آموزش در استفاده جهت صور  و ف ، دهان یپاتولوژ رنتصاو تاليجند نگاشت افزار نرم یابنارز و یقراح

 در ینيبوال  یهوا  سيکو  بور  یمبتنو  متقواقع  کلموا  (  یسواز  یبواز )  ميگ قالب در نیماما یها تنفور درس یآموزش برنامه یابنارز و توسعه، یقراح

 ۵۹ .............................................................................................................................. ۱3۹۸و ۱3۹7 سال در جهرم واحو یاسالم آزاد دانشگاه نیماما انندانشجو

 6۰ ................... ۱۹ ونکوو یپانوم دوران در یتوانبخش علوم یها رشته انندانشجو یبرا یمجاز ینيع افتهن ساختار ینيبال آزمون نياول یاجرا و یقراح

 6۱ ............................................................................................................................................................... پنهان یلومندرکر یپرستار انندانشجو یبان تنهو نونفرا

 6۱ ................ یداروساز و دارو حوزه کالن مسائل با انندانشجو شون آشنا یبرا یراه سالمت؛ نظام با نیآشنا و نیدارو یاستراتژ آموزش یمقومات دوره

 62 ............................................................... (AHP) یمراتب سلسله ليتحل نونفرا اساس بر آنها یبنو تناولو و یدنوانپزشی حرفه نرم یها مهار  نیشناسا

 یمعنوو  نوگ نمنتور یسوتگ نشا و یمعنوو  سوالمت  بر ای رسانه چنو روش با سليم قلب یبرالگو مبتنی معنوی توانمنوسازی برنامه ارربخشی و یقراح

 63 ........................................................................................................................................................................................................................................................ وياسات
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 6۴ ................................................ یا رشته چنو متخصصان پنل در هيگان یآموزش یقراح یالگو اساس بر یتنروا یپزشی یآموزش برنامه چارچوب ننتوو

 روش بوا  آن سوه نمقا و  (Reality Augmented) افوزوده  تيو واقع از اسوتفاده  بوا  یپزشوی  انندانشوجو  به مغز MRI مقاقع یآناتوم آموزش یقراح

 6۴ ............................................................................................................................................................................. تنرضا و یريادگن زانيم نظر از یحضور آموزش

 66 ............................................................................................................................................................... قبابت یاجتماع آداب درس یاجرا و ننتوو، یسنج ازين

 67 ........................................................................................................................................................................................................................................................... تنرنمو

 67 .................................................................................................................................. انگلستان و راننا در یپزشی آموزش یساز یالملل نيب یا سهنمقا یبررس

 COVID-۱۹ ............................................................... 67 یومياپ در یپزشی علوم یها دانشیوه یآموزش راننمو منظر از ینيبال آموزش تنرنمو یچالشها

 6۸ ........................ ۱3۹۸لسادر دشهرکر پزشیی معلو هنشگادا در کيفی مطالعه ن : شیزموآ هیوپژ نشدا از علمی  هيا یعضاا درک و هنوگاد تبيين

 6۸ .............................................................................................................................................. یپزشی آموزش رهبران یا حرفه توسعه یالگوها زنستماتايس مرور

 6۹ ................................................ ۱3۹۹ -حلها راه ارائه و یپزشی آموزش و درمان، بهواشت وزار  یآموزش معاونت در یگذار استيس یها چالش احصاء

 7۰ ........................................................................................... )یشناس وارنپو مطالعه  ن)  یپزشی مواوم آموزش یتنرنمو یها چالش و ها بيآس نیشناسا

 7۰ ...................... یفيک یمحتوا ليتحل  ن: یعلم تيمرجع به لين ريمس در یپزشی علوم یدانشگاهها  يآکادم یرقابت یها تنمز یها شاخص نييتب

 7۱ ............................................................................................. یفيک مطالعه  ن: یپزشی علوم یها دانشگاه یآموزش راننمو یانوپ یتوانمنوساز یالگو ارائه

 7۱ ..................................................................................................................................................................................... جهان در یعال آموزش یمحور یها استيس

 72 ...................................................................... سالمت اقالعا  آوری فن رشته در پاسخگو آموزش قراحی جهت جامعه و سالمت نظام نيازهای شناسانی

 73 ........................................................................................................................................................ یپزشی آموزش در ینوآور و تحول یها بسته یشناس بيآس

 7۴ ........................................................................................................................................................................................................................ نیدانشجو تنحما و مشاوره

 7۴ ............ رازيش پزشیی علوم دانشگاه ینيبال مقطع یپزشی دانشیوه انندانشجو ميان در آن با مرتبط عوامل و فردی بين ارتباقی یها مهار  ارزنابی

 7۵ ................................................................... ۱3۹۸ هموان نیماما و یپرستار دانشیوه آموزش واحو و مشاور وياسات تنحما از انندانشجو وگاهند یبررس

 بهينسو  نیماموا  و یپرستار انشیوهد در پيمنتورش قرح از انندانشجو تجربه نييتب: اريهم انندانشجو کم  با الورود ونجو انندانشجو به مشاوره ارائه

 7۵ ......................................................................................................................................................................................................................................................... یسار
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 ۱۴۱ ..............................................................................................................................................یپزشی علوم یها دانشگاه در یعلم ا يه یاعضا یتهايفراصالح

 ۱۴2 ............. ۹۸ سال در سمنان استان یپزشی علوم دانشگاه در یمجاز یساز توانمنو یکارگاهها در کننوه شرکت یعلم ا يه یاعضا نظرا  یابنارز

 ۱۴2 ........................................کرمانشاه یپزشی علوم دانشگاه در کرونا یومياپ نيح و قبل رانيفراگ وگاهند از یعلم ا يه یاعضا یابيارزش بر کرونا ريتار

 ۱۴3 ............................................................................... پيس یابيارزش یالگو از استفاده با یپرستار انندانشجو ینيبال آموزش اهواف تحقق زانيم یابيارزش

 ۱۴3 ..................................................................  ۹۸   سال   در   CIPP  یالگو   اساس  بر   هرمزگان   یپزشی   علوم   دانشگاه   اقفال   یاريدست   یآموزش   برنامه   یابيارزش

 مطالعوه   نو :النيگ یپزشی علوم دانشگاه یپرستار انندانشجو در یمشارکت یردنازرو استفاده با یپرستار در خون انتقال قب آموزش یارربخش یبررس

 ۱۴۴ ................................................................................................................................................................................................................................................... یبيترک
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 ۱۴۵ ............. انندانشجو وگاهند از کاشان یپزشی علوم دانشگاه در یپزشی هنپا علوم یعلم ا يه اعضا توسط آموزش در یاخالق یکوها تنرعا یبررس

 ۱۴۵ ............................................................................. یعلم أ يه یضااع یآموزش یتوانمنوساز یها دوره در یسازمان یساز تيظرف نونفرآ بر مؤرر عوامل

 ۱۴6 ........................................................ لياردب یپزشی علوم دانشگاه یعلم أ يه یاعضا شوه ارائه( آزمون مشخصا  جوول)  نتنبلوپر یساختار یابنارز

 یکارشناسو  انندانشوجو  یليتحصو  یفرسوودگ  و یمراقبت یرفتارها، یانتقاد تفیر به شنگرا، یا حرفه تعهو بر عرصه در پينترنشنا نامهبر ريتار یبررس

 ۱۴6 ................................................................................................................................................................................................................................................ یپرستار

 ۱۴7 .............................................................  ۱3۹۹-رازيش یپزشی علوم گاهدانش  یکارورز و یکارآموز مقاقع در یپزشی انندانشجو یآموزش طيمح یبررس

 ۱۴۸ ..................................................................................................... دانشگاه یعلم ئتيه یاعضا یشناخت روان یتوانمنوساز بر یگريمرب روش ريتأر یبررس

 DREEM ....................................................................................................... ۱۴۸ پرسشنامه براساس یآموزش طيمح خصوص در یپرستار انندانشجو وگاهند

 ۱۵۰ ............................................................................................................................................................................................................................................ دانشجو یابنارز

 یپزشوی  علووم  دانشوگاه  یعمووم  یپزشوی  انندانشوجو  کول  معوول  و یکوارورز  شيپ نمرا  با ینيبال تيصالح آزمون نمرا  یهمبستگ زانيم یبررس

 ۱۵۰ ................................................................................................................................................................................................................................................. مازنوران

 ۱۵۰ .................................... (یآسی) ینيع افتهن ساختار ینيبال آزمون وهيش به یپرستار نونفرا یريبیارگ یابيارزش از یپرستار انندانشجو تجارب نييتب

 ۱۵۱ ......................................... یحضور یها آزمون با آن سهنمقا و ۱3۹۹ سال در مازنوران یپزشی علوم دانشگاه ییيالیترون یها آزمون تيفيک یبررس

یکوارورز  شيپو  آزموون  نمره و ینيبال یها بخش در شوه کسب معول و نمرا  با شهرکرد یپزشی انندانشجو ینيبال تيصالح یآزمونها جننتا سهنمقا

 ................................................................................................................................................................................................................................................................ ۱۵2 

 ۱۵3 .. کرونا یپانوم در یشهر داروخانه عرصه در یکارآموز درس یابنارز یسامانوه و یقراح در یرحضوريغ  يالیترون یها آزمون از استفاده توسعه

 ۱۵۴ ................................................................................................................. یجهان ا يتجرب مرور: دانشگاه در دانشجو رشنپذ و تيصالح سنجش یها روش

 ۱۵۴ ......................................................................... انطباق و ینوآور، ۱۹ ونکوو یماريب یريگ همه         خاص طنشرا در ینيبال تيصالح آزمون یبرگزار

 ۱۵۵ ....... ۹۸-۹۹ سال شيراز مامانی پرستاری دانشجونان و اساتيو دنو از( س)فاقمه حضر  نیماما یپرستار دانشیوه یآزمونها بودن منصفانه تبيين

 ۱۵6 ................................................................................... یتعامل سب  به کودکان یپرستار آموزش در دختر و پسر انندانشجو یکالس یها تيفعال یابنارز

 ۱۵6 ....................................................................................... یتيجنس نقش بر ويتاک با کودکان یپرستار ینيبال و ینظر واحو دوره اننپا یها آزمون یابنارز

 علووم  دانشوگاه  یآموزشو  یها مارستانيب یشگاههانزا به کننوه مراجعه مادران حقوق منشور تنرعا در آنها عملیرد از نیماما دانشجونان خودارزشيابی

 ۱۵7 ....................................................................................................................................................................................................................................... مشهو یپزشی

 در( بووک  لووگ )ینيبوال  یمهارتها ربت ی کتابچه از استفاده روش به یابيارزش و( جنرا)یسنت یابيارزش روش دو از انندانشجو و انيمرب تنرضا سهنمقا

 ۱۵۸ ................................................................................................................................................................. یعموم بهواشت رشته انندانشجو عرصه در یکارآموز

 دانشوگاه  یپزشوی  هنو پا علووم  یهوا  رشوته  یليتیم ال يتحص مقاقع انندانشجو در   روش به Real time-PCR  يتین آموزش نننو وهيش یابيارزش

 ۱۵۹ ................................................................................................................................................................................................................................. بابل یپزشی علوم

 ۱۵۹ ....................................................................................................................... یقلب ماساژ کننوه ليتسه از استفاده با انننشجودا یقلب ماساژ تيفيک یابنارز

 ۱6۰ ................................................................................................................ نیغذا عنصنا انندانشجو یکارآموز یارربخش یارتقا در( کارپوشه) ويپورتفول نقش

 ۱62 ..................................................................................................................................................................................................................................... یدرس یزنر برنامه

 ۱62 .............................................................................................................................. زماننا ونجو مول اساس بر نیماما یرهبر یآموزش دوره یاجرا و یقراح

 آزاد دانشوگاه  پزشویی  دانشوجونان  وگاهند از SPICES استراتژی برپانه( ECE)بيمار با زودرس تماس اهواف به یابيدست تيقابل و تياهم زانيم یبررس

 ۱62 .................................................................................................................................................................... آنان یليتحص عملیرد با آن سهنمقا و مشهو اسالمی

 ۱6۴ .................................................................................................................. مشهو یپزشی علوم دانشگاه یجار یعموم یپزشی آموزش برنامه بهبود و توسعه
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 ۱6۴ ................................ کرونا یپانوم دوران در یپزشی انندانشجو ینيبال استوالل یها مهار  یارتقا منظور به ینيبال مواجهه ساز هيشب سامانه یقراح

 ۱6۵ ..................................................... مختلف علوم یموضوع یمجاز یها شگاهنآزما ويتول جهت یمجاز شگاهنآزما استانوارد پلتفورم یانواز راه و یقراح

 یپزشوی  علوم دانشگاه وردالو ونجو ارانيدست یتوانمنوساز جهت ADDIE یآموزش یقراح مول براساس RCM یمجاز دوره یابيارزش و اجرا، یقراح

 ۱6۵ ................................................................................................................................................................................................................................................. مازنوران

 ۱66 ...................................................................................................................... یمجاز بستر در دانشجو-استاد تعامل تنرنمو یآموزش برنامه یابنارز و ننتوو

 ۱67 .......... انندانشجو یميتنظ خود و یراهبر خود  یها شاخص بر ان ريتأر و ترکيبی نادگيری مول اساس بر اخالق درس موردی مطالعه جامع برنامه

 ۱67 .................................................... نو؟دار ازين نیها یتوانمنو چه سالمت بر مورر یاجتماع و یطيمح عوامل تنرنمو یبرا طيمح بهواشت کارشناسان

آن بوا  مورتبط  رانهيشگيپ یرفتارها و COVID-۱۹ روسنو از البرز یپزشی علوم دانشگاه یدنوانپزشی انندانشجو اقالعا  زانيم شنافزا یراهها یبررس

 ................................................................................................................................................................................................................................................................ ۱6۸ 

 WFME ....................................................................................................................... ۱6۹ یبااستانواردها یهوشبر یکارشناس رشته یابيارزش ننوتوو یقراح

 یربردکوا  یسولول  علووم  و بافت یمهنوس یها رشته یتخصص یدکتر انندانشجو یتوانمنوساز منظور به افتهنرييتغ محور مساله روش یاجرا و یقراح

 ۱6۹ ..................................................................................................................................................................... نيبال با مرتبط یقاتيتحق یها نامه اننپا یقراح در

 ۱7۱ ........................................................................................................................................................................................................................................................ تنرنمو

 ۱7۱ .................. کرونا یومياپ بحران دوران در یتنفس حاد یها عفونت یبرا  يوتيب یآنت یمنطق زنتجو و صيتشخ آموزش ارن ميتصم ستميس یقراح

 ۱72 .......................................................................................................................................... یعال آموزش در یآموزش عوالت یسو به حرکت یبرا الزم اقواما 

 SWOT .......................................................................................................... ۱72 ابزار از استفاده با راننا در یداروساز یعموم یردکت آموزش تيوضع یبررس

 ۱73 ........................................................................................................... یداروساز انندانشجو یها یتوانمنو یارتقا جهت در نو یروش ؛یراهبرد یوهانبازد

 ۱7۴ ....................................................................................................... یعلم یها نقشه ميترس با یپزشی آموزش در یرهبر حوزه مطالعا  یواژگان هم ليحلت

 ۱7۴ ..................................................................................................................... ۱۹-ونکوو یپانوم در انندانشجو توسط یبهواشت اقالعا  کسب منابع یبررس

 ۱7۵ ................................................................................................ کشور یشنآما  ن منطقه کالن پزشیی علوم آموزش در نوآوری و تحول های بسته ارزنابی

 ۱76 .................................................................................................. ۱3۹۹سال در مازنوران یپزشی علوم دانشگاه یداروساز یعموم یدکتر دوره یاعتباربخش

 ۱77 ................................................ یدنوانپزشی انندانشجو انتخاب در نرم یها مهار  یابنارز به نسبت انندانشجو و یعلم ئتيه یاعضا وگاهند یبررس

 از اسوتفاده  بوا : دانشوگاه  یليتیم ال يتحص دار تناولو یها برنامه یاجرا و ننتوو در ها هدانشیو مشارکت جلب جهت مورر یسازوکار یاجرا و یقراح

 ۱77 ...................................................................................................................................... مستمر بهبود و بازخورد چرخه بر یمبتن عملیرد شنپا و ربت سامانه

 ۱7۹ ..................................................................................................................................................................................................................... نیدانشجو تنحما و مشاوره

 ۱7۹ .............................................................................................. انندانشجو در "مراقبت در ضيتبع عوم" موضوع نمودن نهننهاد در یپرستار نيمورس نقش

 ۱7۹ ......................................................................... یتجرب مهين العهمط  ن: یپزشی انندانشجو یپزشی آداب برنامه در یهمول مهار  آموزش ريتأر یبررس

 ۱۸۰ ........................ ۱3۹۹ سال در رازيش یپزشی علوم دانشگاه در ۱۹ ونيکو وعيش زمان در، یراننا یپزشی انندانشجو در نشاط و یشاد زانيم یبررس

 ۱۸۱ .....................................................................................................................۱۹ ونکو یپانوم دوره در یپزشی انندانشجو و مشاور وياسات نيب تعامل یارتقا

 ۱۸۱ .............................................................. بهتر مراقبت و آموزش جهت در یگام ن؛يبال انندانشجو در آن ونيخشیان و یهمول عوم یها شهنر نیشناسا

 ۱۸2 ........................ جهرم یپزشی علوم دانشگاه هنپا علوم یپزشی انندانشجو وگاهنازد مشاور و دهنوه آموزش عنوان به همتا برنامه یاجرا ريتار یبررس

 ۱۸3 ........................................................................................................................................................................................................................................... یسيانگ مقاال 

 ۱۸۴ ............................................................................................................. پژوهش طهيح در زنتبر یپزشی علوم دانشگاه یعلم ا يه اعضا آموزش یسنج ازين
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 ۱۸۴ ....................................................................................................شآموز سطح یارتقا و یتمنونرضا زانيم در یداخل کارورزان  يکش ساعا  رييتغ ريتأر

 ۱۸۵ ................................................................................................... یمجاز آموزش یها روش یريبیارگ با رابطه در یراپزشیيپ انندانشجو حا يترج یبررس

 ۱۸6 ..................................................................................................................................................................................................................................... آموزش در پژوهش

 ۱۸6 ............................................................................................................................................................................................... نیماما آموزش برنامه یاجمال یبررس

 ۱۸6 ......................................................................................................................  يستماتيس مرور:  يالیترون آموزش به راننا یپرشی علوم انندانشجو نگرش

 ۱۸7 .............................................................................................................................................................. یپزشی علوم آموزش یفيک توسعه یها مولفه نیشناسا

 ۱۸۸ ...................................................... یوارشناسنپو مطالعه  ن:  یا حرفه نيب یهانهمیار قنومصاد ها ازمولفه عمل اتاق کارکنان ستهنز تجارب نييتب

 ۱۸۸ ................................................................................................................................................... یپزشی کارآموزان در یليتحص عملیرد با یمعنو هوش ارتباط

 ۱۸۸ ............................................................ (۱3۹۸، کرمانشاه) یپزشی دانشجونان در یمعنو سالمت و یليتحص اخالق رابطه یساختار معادال  یابن مول

 ۱۸۹ ..................................... انهيخاورم در یاجتماع یها ربا  بر یمبتن یدانشگاه یآموز زبان یساز یمحل در ینگار مردم خود یرنپذ کاربست یبررس

 ۱۹۰ ..........................................................................................یتخصص یدکترا دوره در بخش ارر سنتور ارهدرب یپزشی آموزش یدکترا وياسات درک نييتب

 ۱۹۰ ................ یفيک مطالعه  ن - راننا یدرمان یآموزش مراکز در یا رشته نيب آموزش کردن نهننهاد ی نهيزم در یپزشی ینيبال وياسات تجارب نييتب

 ۱۹۱ ................................................................................. یا رشته نيب یردنرو با یا تجربه: یپزشی علوم دانشگاه در یننکارآفر و ررو  خلق یآموزش کارگاه

 ۱۹۱ ............................................................................................. اصفهان یپزشی علوم دانشگاه یپرستار وياسات وگاهند از یپرستار در یا حرفه اخالق مفهوم

 ۱۹2 ............................. یپرستار خوما  از مارانيب یتمنونرضا زانيم و الرستان( ع) رضا امام مارستانيب پرستاران ینيبال یستگنشا نيب ارتباط یبررس

۱3۹7 سوال  در آمووزش  یارربخشو  یابنارز با آن رابطه و خومت ضمن یمجاز یآموزشها به نسبت بوشهر یپزشی علوم دانشگاه کارکنان نگرش نييتع

 ................................................................................................................................................................................................................................................................ ۱۹3 

 یپزشوی  علووم  دانشوگاه  یراپزشوی يپ دانشویوه  در یدهو  خودنظم و یريدگان تجارب تيفيک به توجه با یليتحص زشيانگ نيتخم یبرا یفاز مول ارائه

 ۱۹۴ ................................................................................................................................................................................................................................................. مازنوران

 ۱۹۵ .................................................................................یپزشی انندانشجو وگاهند از یهمول و یشنبازانو، یارتباق یمهارتها بهبود در یتنروا یپزشی نقش

 ۱۹6 .......................................................................................................................................... یفيک پژوهش  ن: یآموزش ضيتبع از یپرستار انندانشجو تجارب

 ۱۹6 .........................................................................................یفيک مطالعه  ن: یپرستار انندانشجو یليتحص زشيانگ ارتقاء یبرا یراهیار ارربخش سنتور

 ۱۹7 ............................................ ۱3۹۸-رازيش یپزشی علوم دانشگاه انندانشجو در دوم زبان یريادگن یميخودتنظ یراهبردها سنجش ابزار یسنج روان

 ۱۹۸ .................................................................................................................................................... فتهان نظام مرور: سالمت حرف آموزش در نیبازخوردجو رفتار

 ۱۹۸ ..................................... پزش  و ماريب تجارب اساس بر رازيش یپزشی علوم دانشگاه در ماريوب پزش  نهيبه ارتباط یريگ شیل بر مورر عوامل نييتب

-رازيشو  یپزشوی  علووم  دانشگاه ینيبال مقطع یپزشی انندانشجو نيب در  یاجتماع یها رسانه از استفاده یالگو پرسشنامه یروانسنج یهايژگنو یبررس

۱3۹۹  ..................................................................................................................................................................................................................................................... ۱۹۹ 

 2۰۰ ...................................................................................................................... یپزشی انندانشجو در یليتحص یاهمالیار زانيم بر یخودکارآمو ريتار یبررس

 سوال  در یشومال  خراسوان  یپزشوی  علووم  دانشوگاه  نیماما و یپرستار انندانشجو در کالس در تمرکز زانيم و یريادگن یها سب  نيب ارتباط یبررس

۱3۹۸ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2۰۱ 

 2۰۱ .......................................................................................... کيفی مطالعه ن : پرستاری فراننو اجرای بر مورر عوامل مورد در پرستاران دانشجونان دنوگاه

 2۰3 ..................................................................................................................................................................................................................................... یريادگن و یاددهن

 2۰3 ........................................................................................................... انندانشجو یتمنونورضا دانش ارتقا جهت flipped class سنتور روش یريبیارگ
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 2۰3 .......... یسنت سنتور روش با آن سهنمقا و ميت بر یمبتن یريادگن سنتور روش در انندانشجو تنورضا مشارکت، یليتحص شرفتيپ زانيم یبررس

 2۰۴ ....................................................................................... یپزشی انندانشجو یدرس وهيچيپ ميمفاه یريادگن بر یسخنران و ميت بر یمبتن آموزش سهنمقا

 2۰۵ .................................................... کازرون واحو یاسالم آزاد گاهدانش یپرستار انندانشجو در خودراهبر یريادگن و یريادگن یها سب  ارتباط یبررس

 2۰6 .. مرسوم سنتور روش با ی سهنمقا در ینظر مطالب سنتور با همزمان متمرکز یگروه بحث روش به یعمل یشناس بافت سنتور سنجی رضانت

 2۰7 ........................................ آبادان یپزشی علوم دانشیوه در یولوژنزيف درس مورر یريادگن بر دانشجو و استاد ارتباط حيصح یها مهار  ريتار یبررس

 2۰۸ ............................................................ رازيش یپزشی علوم دانشگاه در مرسوم آموزش و کوتاه داستان روش دو به یپزشی اخالق اصول آموزش سهنمقا

 2۰۸ ........................................................................................................................ یپرستار انندانشجو در مسئله حل راهبرد و هوف یريگ جهت رابطه یبررس

 2۰۹ ................... یپژوه اقوام مطالعه  ن: یپزشی انندانشجو وگاهند از آن یريادگن در یآناتوم یعمل و یتئور یتوامح همزمان ۀارائ راهبرد از استفاده

 2۱۰ ...................................................................مشهو یاسالم آزاد دانشگاه در یمجاز آموزش به یپرستار انندانشجو نگرش و یريادگن یها سب  یبررس

 2۱۱ ..................................................................................................................... رازيش یپزشی علوم دانشگاه وياسات سنتور یبخش ارر در گذار ريتار یفاکتورها

 2۱۱ ....................................................... یشناس پرتو یتینولوژ رشته اننودانشج یريادگن زانيم در یمجاز آموزش با یحضور آموزش وهيش ريتأر سهنمقا

 2۱2 .............................................................. یشگاهنآزما علوم انندانشجو دروس یريادگن زانيم در یمجاز آموزش با یحضور آموزش وهيش ريتأر سهنمقا

 2۱3 ................................................. یدرمان و یبهواشت خوما  تنرنمو انندانشجو یشنبازانو مهار  بر یشنبازانو بر یمبتن یآموزش مواخله ريتأر نييتع

 2۱3 .......... ۱3۹۹ سال در راننا یپزشی علوم یها دانشگاه یدنوانپزشی یتخصص ارانيدست وگاهند از آن با مرتبط عوامل و ارربخش سنتور یها یژگنو

 2۱۴ ........................................................................................................................................... یليالتحص فارغ از بعو یريادگن و یاددهن تواوم در تجارب اشتراک

 2۱۵ ......................................................... انندانشجو یريادگن بر یکارگروه بر یمبتن کلما  جوول حل و یراحق ی خالقانه روش یريبیارگ ريتار یبررس

 و کوارآموزان  یليتحصو  زشيو انگ بور  روش دو ننو ا ريتوأر  سوه نمقا و یبيترک و یسخنران روش دو با "یوميپيل سند درمان و صيتشخ" مبحث سنتور

 2۱6 .................................................................................................................................................................................................................................. یزشیپ کارورزان

 2۱6 ................................................................................................................................................................................ وارونه سب  به کالب ژورنال یاجرا و یقراح

 اننو پا آزمون با سهنمقا در ینيبال تيصالح آزمون سامانه از هاستفاد با ترم انيم آزمون یبرگزار از یپرستار 3 و2 ترم انندانشجو تنرضا زانيم سهنمقا

 2۱6 .................................................................................................................................................................. هرمزگان یپزشی علوم دانشگاه ساز آزمون سامانه ترم

 مطالعوه   نو  - سوالم  یآموزشو  جو در رانيفراگ یگر یا حرفه جهت در یگام – ینيبال آموزش در یميکارت از ینيبال یعلم ا يه یاعضا تجارب نييتب

 2۱7 ...................................................................................................................................................................................................................................................... یفيک

 2۱۸ ................................................................. دهو؟ یم ارتقاء را پرستاری دانشجونان( ماريب به آموزش) یآموزش عملیرد، نقش یفانا یالگو از استفاده انآ

 مطالعوه   نو : کرونوا  یپانوم دوران در یپرستار در اقالعا  یفناور درس یقيتلف آموزش از یپرستار انندانشجو یتمنونرضا و یريادگن زانيم یبررس

 2۱۹ .......................................................................................................................................................................................................................................... یپژوه اقوام

 یبهواشوت  خووما   و یپزشوی  علووم  دانشوگاه  در یمجواز  یسواز  توانمنو یکارگاهها در کننوه شرکت یعلم ا يه یاعضا وگاهند از نيمورس با تعامل

 22۰ .......................................................................................................................................................................................................................... سمنان استان یدرمان

 راننو ا یپزشی علوم دانشگاه عمل اتاق یتینولوژ انننشجودا نگرش و عملیرد زانيم بر یساز هيشب ی وهيش به یالپاراسیوپ یجراح اصول آموزش ريتار

 22۱ ................................................................................................................................................................................................................................ ۱3۹6-۹7سال در

 22۱ ..................................................................................................................................... یفيک مطالعه  ن: بودن الگو نقش از ینيبال یعلم ا يه یاعضا درک

ینوروسورجر  و ینورولوژ یها درگروه یت یس درخواست زانيم رييتغ بر ارانيدست به کوتاه اميپ قنقر از اسین یت یس درخواست زانيم بازخورد ريارت

 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 222 

 222 ..............................................................................................................................کالم با همراه تفیر روش با مطالعه  ن: پزشیان در ینيبال استوالل نونفرا
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 223 ..................................................... کرونر حاد سنورم مارانيب از مراقبت در پرستاران ینيبال یخودکارآمو بر یسخنران و مارنمايب روش دو ريتأر یبررس

 22۴ .......................................................................... ننقزو یپزشی علوم دانشگاه ارانيدست و کارورزان در ینيبال استوالل و یانتقاد تفیر نيب ارتباط یبررس

 22۴ .............................................................................................................................. یفيک مطالعه  ن: ینيبال  یريگ ميتصم از یپزشی ارانيدست تجارب نييتب

 22۵ ............................. انندانشجو یا حرفه یارتقا و ینيبال یخطاها کاهش جهت در ییردنرو : (error board reporting)خطا یگزارش خود برد

 22۵ ...................................... شاغل پرستاران اخالقی تیامل سطح بر یرستانمايب یها بخش در پرستاری دانشجونان حضور و بالينی آموزش تارير بررسی

 226 ................................................................................................................................... ینيبال ارانيدست تجارب یبرمبنا خوب ینيبال استاد یها یژگنو نييتب

 227 ............................................................................................................ یمجاز صور  به یاجتماع یدنوانپزشی شواهو بر یمبتن زشآمو برنامه ريتار یبررس

 22۸ ..................................................................................................................................................................................... یپرستار در ینيبال آموزش تيفيک یابنارز

یآموزشو  یپژوه دانش مطالعه :یپزشی چشم ارانيدست در ینيبال ینيع افتهن ساختار و ماريب مشیل تنرنمو یابنارز یآزمونها نونفرآ یاجرا و یقراح

 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 22۸ 

 22۹ ............ یفيک مطالعه  ن: ینيبال یها طيمح در دانشجو-استاد روابط بر (Balint Group)نتيبال گروه در مشارکت ريتأر از ینيبال وياسات تجارب

 22۹ ............ ینيبال یتخصص دانشنامه آزمون در مشهو یپزشی علوم دانشگاه ینيبال یپزشی یتخصص ارانيدست تيموفق عوم ان تيموفق یشناس بيآس

 23۰ .......................................................................................... یپزشی کارورزان به یدرمان یبهواشت مراکز در نیسرپا مارانيب درمان تنرنمو آموزش یابنارز

 23۱ ...................................................... یرستارپ انندانشجو در شواهو بر یمبتن مراقبت یشانستگ کسب بر یحمانت- یآموزش ساله دو برنامه یاجرا تارير

 23۱ .......................................................................... ینيبال آموزش عملیرد یابنارز یبرا استنفورد یتمنآ 2۵ پرسشنامه یفارس ورژن نیانپا و نیروا یبررس

 232 ......................................................................... ۱3۹7 فسا یپزشی علوم دانشگاه ینيبال انندانشجو وگاهند از ینيبال آموزش طيمح در یرنپذ تيمسئول

 233 ......................................................................................................................... یفيک مطالعه  ن:  یپرستار انندانشجو در ینيبال تجارب بر تامل یاموهايپ

 23۴ ............................................................................................................. یفيک مطالعه  ن: یانیولوژ بخش در ینيبال آموزش از یپرستار انندانشجو وگاهند

 236 ....................................................... درجه 36۰ یابيارزش از استفاده با ماننزا و بريل در مادران از یعاقف تنحما در نیماما انندانشجو عملیرد یبررس

 237 ............................................جهرم یپزشی علوم دانشگاه در یمجاز روش به وارونه کالس بر یمبتن یعموم یجراح بخش ینيبال آموزش یساز هيشب

 23۸ .................................................................................................................... "یدنوانپزشی جامع درمان " واحو آموزش در یآموزش ونجو یالگو  ن یمعرف

 23۹ .................................................................................................................................................................................................................................. ییيالیترون یريادگن

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  در پزشیی آموزش مجازی کارگاههای در کننوه شرکت اساتيو دنوگاه از، نظر مورد اهواف به دستيابی ميزان و آگاهی افزانش

 23۹ ........................................................................................................................................................................................................................................ سمنان استان

 23۹ ................................................................... مشهو یپزشی علوم دانشگاه تجربه: ۱۹-ونکوو یپانوم دوران در یپزشی آموزش انطباق در یفناور کاربست

 2۴۰ ........................................................................................... دور راه از آموزش روش از یشناس نیشنوا کارشناسی دانشجونان یمنو تنرضا زانيم یبررس

 2۴۰ .............. ۱۹ ونکوو یومياپ یق یليتحص مسالين نيولا در وننو یمجاز آموزش سامانه از دراستفاده یراپزشیيپ دانشیوه انندانشجو تجربه بررسی

 2۴۱ ............................. یپزشی چشم دوم سال یونتهانرز به سمياستراب درس آموزش در  يالیترون بصور  یرقابت و یميت یساز یباز روش از استفاده

 2۴2 ... یپزشی علوم انندانشجو آموزش جهت یبارگذار تيقابل با یآموزش یمحتوا از استفاده و( ناريوب) ننآنال یها کالس یبرگزار یا سهنمقا یبررس

 2۴3 ......................................................... یپرستار انندانشجو یکارآموز در همراه تلفن نترنتنا قنرق از جستجو و یگروه بحث روش از همزمان استفاده

 2۴3 ................ اسوجن یپزشی علوم دانشگاه در یصوت فيتیال از استفاده با یشناس انگل درس در یپزشی انندانشجو یمجاز آموزش در یريادگن ارتقاء

-۱3۹۹، مازنووران  یپزشوی  علووم  دانشوگاه  نیماموا  و یپرستار انندانشجو در یليتحص یخودکارآمو و ییيالیترون یريادگن یآمادگ نيب رابطه یبررس

۱3۹۸ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2۴۵ 
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 2۴۵ ............................................................................................................... کرونا یپانوم در یپزشی علوم انندانشجو به ینظر دانش انتقال در یمجاز آموزش

 و کرونوا  وعيشو  دوران در دکتورا  ی رسواله  یاجرا در، دور راه از آموزش متو با یداروساز انندانشجو یانتقاد و ینگرش، یمهارت، یعلم یتوانمنو یارتقا

 2۴6 ................................................................................................................................................................................................................................................کرونا پسا

 2۴7 ...........................................................................................................................یپرستار انندانشجو یساز توانمنو بر لنموبا بر یمبتن آموزش ريتار یبررس

 2۴7 ...................................................................................................................................................................... یريادگن بستر در یا حرفه عملیرد و اخالق نييتب

 2۴۸ ................................................................................ ۱۹ ونکوو بحران دوران در یمجاز آموزش مورد در یراپزشیيپ دانشیوه یعلم أ يه یاعضا وگاهند

 2۴۸ ........................................................................................................................ یپرستار نقش عملیرد از انندانشجو درک یبررس ابزار یسنج روان و یقراح

 2۴۹ ................................................................................................. یپزشی یها گروه یبرا ابتند یمجاز آموزش یها شنيیياپل و ها ماژول ننتوو و یقراح

 251 .................................................................................................................................................................. کيتمات پوستر

 2۵۱ .................................................................................................................................................................................................................... یعلم ا يه و دوره یابيارزش

 2۵2 ........................... دانشجو وگاهند از ینيبال وياسات سنجش جهت یابزار، اهواز شاپور یجنو دانشگاه یپزشی انندانشجو توسط ینيبال وياسات یابنارز

 2۵2 ......................ناريوب بستر در یا چنورسانه صور  به مشهو یدنوانپزشی دانشیوه یشناس بيآس انندانشجو یکارآموز دوره اننپا یابيزشار یبررس

 2۵3 .......................................... مازنوران یپزشی علوم شگاهدان در یداروساز و یپزشی انندانشجو وگاهند از استاد سنتور یا حرفه اخالق یابنارز: عنوان

 2۵3 .. ۱۹-ونکوو یپانوم دوران در یمجاز دفاع جلسا  یبرگزار از اهواز یتوانبخش علوم دانشیوه یليتیم ال يتحص انندانشجو و وياسات یتمنونرضا

 درسوال  النيگو  یپزشوی  علووم  دانشوگاه  یدنوانپزشی ششم و پنجم یها سال انندانشجو وگاهنازد ینيبال یها ازبخش  ندرهر آموزش تيفيک یابنارز

۱3۹۹ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2۵۴ 

 2۵۵ ..................................................................................................................زنتبر نیماما و یپرستار دانشیوه اننشجودان وگاهند از مشاور استاد نظام یابنارز

 2۵6 ................................................................................................................... سبزوار یپزشی علوم دانشگاه یعلم ا يه یاعضا یها درس قرح تيفيک یابنارز

 2۵7 ........................................................................ یپزشی ارانيدست وگاهند از مازنوران یپزشی علوم دانشگاه ینيبال وياسات یفهاحر اخالق تيوضع یبررس

 سوال  در انمازنوور  یپزشی علوم دانشگاه یپزشی رشته کارورزان و کارآموزان وگاهند از یدرمانگاه آموزش و یصبحگاه گزارش یبرگزار تيفيک یبررس

۱3۹۸ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2۵7 

 2۵۸ ......................................................................... اننهمتا یابنارز روش از استفاده با سنتور خصوص در یعلم ا يه یاعضا زهيانگ و یتمنونرضا یبررس

 2۵۹ ...... رازيش یپزشی علوم دانشگاه در یمجاز وياسات یتوانمنوساز دوره نياول در کننوه شرکت یعلم ا يه یاعضا یريدگان و تنرضا زانيم یبررس

 و دانشوجو  ، اسوتاد  وگاهنو د از بووک  الگ بور  یمبتن کودکان یها یماريب یپرستار و سالم کودک یپرستار یکارآموز یابنارز جننتا یهمبستگ یبررس

 26۰ .............................................................................................................................................................................................................................................. همتا گروه

 26۱ ................................................................................................................... استاد یابيارزش وهنپو مورد در رازيش یپزشی علوم دانشگاه وياسات تجارب نييتب

 DREEM ...................................................................................... 26۱ مول اساس بر انندانشجو وگاهند از سبزوار یپزشی علوم دانشگاه یآموزش جو یابنارز

 262 .................................................................................................................................... ینيبال یعلم أ يه یاعضا یآموزش یها تيفعال تيفيک یابيارزش ابزار

 263 ........................................................................................ یعموم یپزشی دوره در ینظام قب یوپاتولوژنزيف آموزش دوره نياول یابنارز و عملیرد یبررس

 26۴ ............... کرونا یماريب یريگ مهه طنشرا در آن تيفيک و محتوا، یمجاز آموزش یها روش       با رابطه در یراپزشیيپ انندانشجو نگرش یبررس

 26۴ ...................................................... یفيک مطالعه  ن-زنتبر یپزشی علوم دانشگاه در یتوانمنوساز یها برنامه خصوص در یعلم ئتيه یاعضا تجارب

 26۵ .............................................................................................  نپاتر کرک مول براساس عمل اتاق ارشو یکارشناس یآموزش دوره یارربخش انزيم یبررس
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 از یعمووم  پزشویان  نووه نآ یشوغل  یازهاين با( یکارورز و یکارآموز مقاقع)یپزشی رشته یروانپزشی بخش یدرس برنامه یمحتوا انطباق زانيم یبررس

 266 ....................................................................................................................................................................................................................... یعموم پزشیان وگاهند

 267 .................... ننقزو یپزشی علوم دانشگاه یپزشی انندانشجو به یپاتولوژ آموزش در، مسئله بر یمبتن افتهن ادغام آموزش برنامه  ن نیکارا یبررس

 26۸ ............................................................................................................................................................................................................................................ دانشجو یابنارز

 یسوالها  در کاشوان  یپزشوی  علووم  دانشگاه یپزشی انندانشجو ماننزا و زنان درس یمجاز یابيارزش روش با یحضور یابيارزش از حاصل جننتا سهنمقا

۱3۹۹- ۱3۹۸ ...................................................................................................................................................................................................................................... 26۸ 

 26۹ .............................................................(P-MEX)یا حرفه یابنارز ینيم ننتمر ابزار با ینيبال طيمح در یپرستار انندانشجو یا حرفه رفتار یابيارزش

 27۰ ...........................................................................................................................................یپزشی یاتهنفور انندانشجو در OSCE یابيارزش و اجرا و یقراح

 27۰ .................. ۱۹-ونکوو یپانوم دوران در زنتبر یپزشی علوم دانشگاه یاجتماع یپزشی گروه در ییيالیترون کارپوشه از کارورزان یتمنونرضا یبررس

 272 ..................................................................................................................................................................................................................................... یدرس یزنر برنامه
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 علمی هیات و دوره ارزشیابی

 کالسهای مورد در آن با مرتبط عوامل و اساتید یابیارزش

 دانشدجویان  دیددگاه  از ۱۹- کووید هنگامه در مجازی

 ۱3۹۹سال کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه
دانشوگاه ع .پ   -، منصوور رضوانی   کرمانشاه .پ .ع دانشگاه - سپاهی ونوا

 -دانشووگاه ع .پ کرمانشوواه، احمووو خشووای  -کرمانشوواه، فرهوواد سوواالری 
 .نشگاه ع .پ کرمانشاهدا

 یآموزشو  فراننوهای در مهم ابزارهای از نیی استادان ارزشيابی مقدمه : 

 از نظرخووواهی جملووه از مختلووف هووای روش از اسووتفاده بووا کووه اسووت

، بيمواری  شويوع  بحوران  و زموانی  برهه انن در .گيرد می انجام دانشجونان

 دربواره  را تووجهی  قابول  های نگرانی وتربيت تعليم آنالنن حرکت پياموهای

 .موی کنوو   انجاد مؤسسا  از بسياری مربيان از دانشجونان سنتی ارزنابی

 بوا  اساسوی  هوای  تفواو   کوه  شوونو  ارزنوابی  هوانی  کوالس  در مربيان اگر

 غيرمنصوفانه  اسوت  ممیون ، باشنو داشته آنها شوه رنزی برنامه های کالس

 از اول جوه در در کوه  دهويم  انجوام  محيطوی  در را ها ارزنابی انن که باشو

 اسوتفاده  و رسومی  مونرنت می شود توصيه اگرچه .است خارج آنها عهوه

 اسوت  مهم دانشجونان برای اما، بيفتو تعونق به دانشجونان های ارزنابی از

 بوه ، دور راه از جونوو  محويط  در خود نادگيری تجربه مورد در بتواننو که

می  دانشجونان توسط استاد مقوماتی ارزنابی .دهنو بازخورد خود مربيان

 مطالعوه  انون  .باشو مفيو بسيار جونو محيط در آموزش بهبود برای وتوان

 در مجوازی  آمووزش  در اساتيو ارزشيابی بر مؤرر عوامل شناسانی هوف با

 کرمانشواه  پزشویی  علووم  دانشگاه دانشجونان روی بر ۱۹- کوونو هنگامه

  .شو انجام ۹۹ سال در

 جامعوه  و بووده  تحليلی-توصيفی عنو از مقطعی مطالعه انن :اجرا  روش

 دانشوگاه  بواالتر  و دوم تورم  تحصويل  بوه  مشغول دانشجونان مطالعه مورد

، دنوانپزشویی ، داروسوازی ، پزشیی های دانشیوه) کرمانشاه پزشیی علوم

 مختلوف  مقواقع  در( تغذنوه  و بهواشوت ، پيراپزشویی ، ماموانی -پرستاری

 بوا  و ۰ ، ۰۵ دقوت  و درصوو  ۹۵ اقمينوان  با نمونه حجم .بودنو تحصيلی

 حوواقل ، ارزشيابی بر عوامل تأرير به نسبت مثبت نگرش درصو ۸۸ فرض

 بور  موؤرر  عوامول  از دانشوجونان  دنوگاه ارزنابی برای .شو برآورد نفر ۱63

 پرسشونامه  .شوو  اسوتفاده  سواخته  محقوق  پرسشنامه از اساتيو ارزشيابی

 از "کوم  يلیخ تا زناد خيلی" از ليیر  مقياس با که بود سؤال ۱۸ شامل

 یآموزشو  مهارتهوای  حيطه سه شامل سؤاال  .شو امتيازبنوی پنج تا ن 

 و، (سوؤال  ۵) موورس  اخالقوی  و شخصوی  خصوصيا ، (سؤال ۸) مورس

 بوه  پرسشونامه  روانوی  .اسوت ( سوؤال  ۵) یآموزشو  قوانين و اصول رعانت

 علووم  آموزش توسعه و مطالعا  مرکز ارزشيابی کميته کارشناسان وسيله

 دست به ۰ ، ۹6 کرونباخ آلفای آزمون قرنق از آن پانانی و نيوتا پزشیی

 مؤرر عوامل و دموگرافي  مشخصا  قسمت دو شامل که پرسشنامه .آمو

 از آن لينو   و قراحوی  google form توسوط ، بود اساتيو ارزشيابی بر

 سووپس .گرفووت قوورار دانشووجونان اختيوار  در واتسوواپ هووای گووروه قرنوق 

 اقالعوا   .شو SPSS افزار نرم وارد اقالعا  و شو کوبنوی ها پرسشنامه

   .شو استفاده تحليلی و توصيفی آمار های روش توسط نياز مورد

 فراوانوی  بوا  موورس  یآموزشو  مهار  حيطه که داد نشان نتانج :ها یافته

 ، 6) فراوانوی  بوا  موورس  اخالقوی  و شخصوی  خصوصيا ، ۱۱7(۵۴٪ ، ۹)

 بوه  ۹2(٪۴3 ، 2) فراوانی با یآموزش قوانين و اصول رعانت و، ۱۱2(۵6٪

 از دانشوجونان  ارزشيابی بر عوامل اررترنن  کم تا مؤررترنن عنوان به ترتيب

 بور  توأرير  بيشوترنن  که داد نشان نتانج همچنين .آننو می شمار به اساتيو

 و بيوان  قور ) ن  مؤلفه به مربوط دانشجونان دنوگاه از استاد ارزشيابی

 آمووزش  هوای  مهوار   حيطوه  از( محتووا  قالانت و ارتباط برقراری توانانی

 را تأرير کمترنن که درحالی .باشو می 3 ، ۸3∓۱ ، 37 ميانگين با مورس

 خصوصويا   حيطوه  از دانشجونان داشتن نگه فعال در استاد توانانی مؤلفه

 بقيوه  و دارد را 2 ، ۴۸∓۱ ، 3۰ ميوانگين  بوا  موورس  اخالقوی  و شخصی

 توأرير  دهنوه نشان که دارنو قرار يانگينم دو انن بين ارزشيابی های مؤلفه

 البتوه  .اسوت  دانشوجونان  دنوگاه از اساتيو ارزشيابی بر ها مؤلفه انن باالی

 انون  و بوود  متفواو   مذکور عوامل درباره پسر و دختر دانشجونان دنوگاه

 نتيجوه  انن همچنين .(P<۰ ، ۰۰۱) داد نشان را معناداری ارتباط تفاو 

 اساتيو از دانشجونان ارزشيابی های حيطه عوامل تأرير بين که آمو بوست

 وجود معناداری تفاو  نيز مختلف مقاقع و مختلف های دانشیوه در خود

  .(P<۰ ، ۰۰۱) دارد

 چنوو  فراننووی ، اسواتيو  از دانشوجونان  ارزشويابی  :گيري نتيجه و بحث

، مطالعوه  انون  در کوه  اسوت  متعوودی  عناصور  و عوامول  از متأرر و بعوی

 انتقوال  و ارتبواط  برقوراری  توانانی و بيان قور  ماننو باال تأرير با عواملی

 مشواوره ، مجوازی  فضوای  در ای حرفوه  و اخالقوی  اصوول  رعانوت ، محتوا

 عوواملی  همچنين و مشخص نادگيری مشیال  حل به کم  و راهنمانی

 در اسوتاد  توانوانی ، دانشجونان سؤاال  به پاسخگونی ماننو پانين تأرير با

 تعواملی  آمووزش  محتووای  از اسوتفاده  و، دانشوجونان  نداشوت  نگوه  فعال

 البتوه  .اسوت  اهميوت  حائز اساتيو سوی از آنها به توجه لذا .شو شناسانی

 در موؤرر  عوامول  و هوا  مؤلفوه  سوانر  توأرير  و نقوش  نافی هانی نافته چنين

 هوا  آن از نو   هور  توسعه و بهبود برای توجه ضرور  و اساتيو ارزشيابی

 از دانشوجونان  ارزنوابی  کوه  انون  بوه  توجوه  بوا  دمی شوو  پيشنهاد .نيست

 تیورار  بوا ، موی باشوو   آنهوا  ادراک و ها عالقه، ها نگرش از متأرر اساتيوشان

 ارزشويابی  بر مورر عوامل همه، دانشگاهی تر وسيع های حوزه در مطالعاتی

 بوا  توا  شوود  شناسوانی  مجوازی  کالسهای در دانشجونان دنوگاه از اساتيو

 .گردد توونن ارزنابی های فرم بيشتری اقمينان

 بخش اثر تدریس های ویژگی بر آکادمیک تحصیالت تاثیر

 دانشجویان دیدگاه از

 .ع دانشوگاه  - کوش  زحمت ررنا، بوشهر .پ .ع دانشگاه - ميرزانی کامران
 .بوشهر .پ .ع دانشگاه - باغبانی سميه، شيراز  .پ

 بور  دانشوجو  و استاد متقابل رفتار و تعامل حاصل مورر تورنس مقدمه : 

 انجواد  هووف  بوا  اسوتاد  هوفمنوو  و منظم شوه قراحی برنامه ن  اساس
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 .اسوت  شووه  تعيوين  پويش  از اهواف به دستيابی و فراگير رفتار در تغيير

 از اروربخش  توورنس  هوای  ونژگوی  تورنن  مهوم  مقانسه مطالعه انن هوف

 علووم  دانشوگاه  آخور  سوال  دانشوجونان  و جونوالورود دانشجونان دنوگاه

 .بود بوشهر پزشیی

 2۸2، ۱3۹۸ سووال در تحليلووی توصوويفی مطالعووه نوو  در :اجرررا روش

 بوشوهر  پزشیی علوم دانشگاه آخر سال دانشجوی 2۴3 و ورود دانشجوی

 .نمودنوو  شورکت ، بودنو شوه انتخاب تصادفی های قبقه صور  به که هر

 مشخصووا  شووامل انفووا خووود پرسشوونامه از، هووا داده گووردآوری جهووت

 هوای  شواخص  مهمترنن خصوص در سوال 22 و وناندانشج دموگرافي 

          تووورنس روش، (سوووال ۹) فووردی خصوصوويا  شووامل ارووربخش تووورنس

( سووال  ۵) دانشجو با ارتباط قور  و، (سوال 3) پژوهی دانش، (سوال ۵) 

 در ای چنوگزننوه  هوای  پاسوخ  بوا  و بسوته  صور  به سواال  شو استفاده

   .بود( کم ياربس تا زناد ازبسيار) ليیر  مقياس

 از جونووالورود  دانشوجونان  در فوردی  خصوصويا   هوای  مولفوه  : نتایج

                بووود برخوووردار آخوور سووال دانشووجونان بووه نسووبت بوواالتری اهميووت

 (۰۰۱ ، ۰>P ) ،دانشوجونان  دنووگاه  از توورنس  روش های مولفه ليین 

       یهوا  مولفوه  اهميوت  بوين  .( P<۰ ، ۰۰۱) بوود  تور  اهميوت  با آخر سال

 تفواو   دانشجونان از گروه دو در دانشجو با ارتباط قور  و پژوهی دانش

 دنوووگاه از .( P=  ۰ ، ۴67 و P=  ۰ ، 6۱2 ترتيووب بووه)  نشووو دنوووه ای

 خصوصويا   حيطوه  در ترتيوب  بوه  آخور  سوال  و جونووالورود  دانشجونان

، توورنس  روش حيطه در، گروه دو هر در دانشجو به احترام مولفه، فردی

 هوای  مولفه، پژوهی دانش حيطه در، مطالب سازمانوهی و نظم های لفهمو

 بوا  ارتبواط  قوور   ی حيطوه  در و مطالوب  وازه انتقال و موضوع بر تسلط

 کسوب  را امتيوازا   بواالترنن  گوروه  دو هر در ارزشيابی در دانشجوعوالت

 مهمتورنن  ارزشويابی  در عووالت  گوروه  دو دانشوجونان  دنووگاه  از .نمودنو

  .بود بخش ارر تورنس ن  مولفه

 سوانر  در، ارزشويابی  در عووالت  رعانت مولفه بجز : گيري نتيجهبحث و 

 سوالهای  قوی  دانشوجونان  دنووگاه ، موورر  توورنس  روش هوای  ها حيطه

 هووای مولفوه  از هوا  حيطوه  اهميووت و کورده  تغييور  دانشوگاه  در تحصويل 

 روش هوای  مولفوه  سومت  بوه  موورس  پژوهوی  دانش و فردی خصوصيا 

 .دهو می ماهيت تغيير دانشجو با ارتباط ر قو و تورنس

 

 مواجهده  اهددا   بده  دسدتیابی  و اهمیت میزان بررسی

 آزاد دانشگاه پزشکی دانشجویان نظر از بالینی زودرس

 مشهد اسالمی

 - پووور فوورج آرزو، اسووالمی آزاد .پ .ع دانشووگاه - مقوووم سووروقو سوومانه
قيقوا  آمووزش   مرکوز تح  - بوذرافین  لويال ، اسوالمی  آزاد .پ .ع دانشگاه
 سوروقو  سمانه - مجوی امير مختاری الهام، شيراز .پ .ع دانشگاه ، بالينی
 . اسالمی آزاد .پ .ع دانشگاه - مقوم

   در دانشوجونان  نوادگيری  توانوو  موی  بوالينی  زودرس مواجهوه  مقدمه : 

 شخصيت تیونن و حرفه با شون اجتماعی، شناختی و عاقفی های حوزه

 عنووان  به توانو می حتی امر انن دهو افزانش را پروفشناليسم و ای حرفه

 از توری  درسوت  تصوونر ، اننووه  حرفه شناختن برای مناسب موقعيت ن 

 از بسوياری  در کوه  چيوزی ، دهو قرار دانشجونان اختيار در پزشیی حرفه

 ميوزان  بررسی، پژوهش انن هوف لذا .نيست پذنر امیان دنگر های رشته

 از( ECE)بيموار  بوا  زودرس تمواس  فاهووا  بوه  دستيابی قابليت و اهميت

        آنووان تحصوويلی عملیوورد بووا آن مقانسووه و پزشوویی دانشووجونان دنوووگاه

   .باشو می

 بوه  پزشویی  دانشوجوی  ۹3، مقطعوی  توصيفی مطالعه انن در :کار روش

 قوی  سواعت  3۴ حووود  کارگاهی آموزش ارانه از پس، سرشماری صور 

        رفتووار و اخووالق صووولا، پزشوویی رشووته ماهيووت زمينووه در اول توورم دو

 هوای  رده وظوانف  شورح  و مراتوب  سلسوله ، بيمواران  بوا  ارتباط، ای حرفه

 و پزشویی  خطاهوای  بوا  برخوورد  و کيفيوت  بهبوود  سازوکارهای، مختلف

 در را خوود  هوای  آموختوه  و نافتنوو  حضوور  بيمارسوتان  در، بيمار انمنی

 تاکيوو  ردموو  کوه  موواردی  جمله از نمودنو تمرنن و تجربه بالينی محيط

 بوا  آشونانی ، پزشویی  ای حرفوه  پوشوش  اصوول  اجرای: شامل گرفت قرار

 مراتووب سلسووله بووا آشوونانی، بيمارسووتانی بخشووهای و فيزنیووی سوواختار

 و بيمواران  بوا  اوليوه  ارتبواط  انجاد، مختلف های رده تعامل و بيمارستانی

 و محوويط در ای حرفووه تعووامال  و ارتباقوا   مشوواهوه، آنهووا بووا هموولی 

، ICU، اورژانوس  مثول  هوانی  بخوش  در ای حرفوه  های واقعيت اب آشنانی

 و بيمواران  در پانوه  علووم  کواربرد ، دسوت  شستشووی  انجوام  و همودناليز

 اهوواف  بوه  دسوتيابی  ميوزان ، بررسوی  منظوور  به بود؛ غيره و پاراکليني 

 با زودرس تماس پرسشنامه از، دانشجونان منظر از برنامه اهميت و برنامه

    درک، علمووی مهارتهووای، پزشوویی اخووالق)  اصوولی حيطووه ۸ در بيمووار

 بوا  آشونانی ، محوور  بيموار  مراقبت، ارتباقی مهارتهای، اوليه های مراقبت

 بورای  انگيوزه  انجواد  و بوالينی  و پانوه  علووم  ادغوام ، بوالينی  آموزش نحوه

 انون  از دانشوجو  هور  که ای نمره حواقل .شو استفاده( پانه علوم نادگيری

 پرسشونامه  انون  .باشوو  می ۱۱۰ حواکثر و 22 کنو می کسب پرسشنامه

 بوا  زودرس برخوورد  های دوره ارزنابی جهت همیاران و ادنبی مطالعه در

        تانی پنج ليیر  مقياس دو قالب در و است گردنوه توونن بالينی محيط

 توا  نيسوت  دستيابی قابل اصال= ۱ از و مهم بسيار= ۵ تا اهميت بی= ۱ از)

 انوون محتووانی  و صووری  روانووی، (اسوت  تيابیدسو  قابوول سوادگی  بوه = ۵

 الفوای  قرنوق  از نيز پانانی و گرفت قرار متخصصان تانيو مورد پرسشنامه

 کوه  شوو  نوادآوری  دانشوجونان  بوه  .است گردنوه محاسبه . ، ۸2 کرونباخ

 ارزشويابی  رونو در تاريری و قرح اهواف جهت در صرفا تحقيق انن نتانج

 بوه ، دانشوجونان  از آگاهانوه  رضوانت  کسوب  از پوس  هوا  پرسشنامه، نوارد

 نموره )دانشجونان تحصيلی عملیرد متغيير .شو آوری جمع نام بی صور 

 .گرفوت  قورار  بررسوی  مووررد  مقيواس  دو هر با رابطه در( قبل ترم معول

 از استفاده با و 2۱ ی نسخه SPSS افزار نرم بوسيله ها داده تحليل و تجزنه

  .شو انجام مستقل تی زمونآ و پيرسون همبستگی ضرنب های آزمون
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 را خوود  پرسشونامه  نفور  ۹3، مطالعوه  موورد  دانشجوی ۱۰۰ از :ها یافته

 تعوواد  انون  از .باشو می% ۹3 پاسخوهی ميزان و نمودنو تحونل و تیميل

 مجورد  موابقی  و متاهول % ۸ ، 6(۸)، مونث% 7۱( 66) و مذکر% 2۹( 27)

 ۱ ، 36 سنی ينميانگ و سال 26-2۰ کننوگان شرکت سنی دامنه .بودنو

 اهوواف  اهميت مقياس در دانشجونان نمره ميانگين .بود سال 2۱ ، ±3۴

 ، 7۵، اهوواف  بوه  دسوتيابی  قابليت مقياس در و ۹۹ ، 3۱±۸ ، ۵۹، برنامه

 کوه  انون  رغوم  علوی  دهوو  موی  نشوان  کوه  آموو  دسوت  به ۸۱ ، ۱3±62

 تمواس  یآموزشو  برناموه  اهوواف  بورای  بواالنی  بسويار  اهميت دانشجونان

 بوان دستيابی امیان که بودنو باور انن بر ولی بودنو قائل بيمار با زودرس

 شوو  مشوخص  آمواری  هوای  نافته بررسی در .نيست آسان چنوان اهواف

 دانشوجونان  تحصيلی عملیرد با دوره یآموزش اهواف اهميت ميزان ميان

(۰۰۰۱ ، ۰=P ۰ ، 37۱ و=r )دانشوجونان  جنسويت  با و دار معنی ارتباط 

(۴77 ، ۰-=M ۰.۵۵۹ و=t )۰ ، 367) دانشوووجونان سووون و=P ۰۹۵ و ، 

۰=r )آمواری  هوای  نافته همچنين .نوارد وجود داری معنی آماری ارتباط 

 تحصويلی  عملیورد  بوا  اهواف به دستيابی قابليت ميان که است آن مبين

 جنسويت  بوا  و دار معنوی  ارتبواط ( r=۰ ، 2۹3 و P=۰ ، ۰۰۴) دانشجونان

(۴2۹ ، ۰=P ۰ ، 7۹۰ و=t )سن و (۰ ، ۹7۴=P ۰ ، ۰۰3 و- =r ) ارتبواط 

   .نشو نافت داری معنی آماری

 قوور  هموين  و اهميوت  ميزان از باالنی ارزنابی دانشجونان :گيري نتيجه

 .داشووتنو بووالينی زودرس مواجهووه برنامووه اهووواف بووه دسووتيابی قابليووت

 قابليوت  و اهميت سانرنن از بيش داری معنی قور به تر موفق دانشجونان

 قور به ولی کننو می ارزنابی را بالينی زودرس تماس اهواف به دسترسی

 آنهوا  بوه  دسوتيابی  قابليت شوه تعيين اهواف باالی اهميت رغم علی کلی

 قراحوی  و رنوزی  برناموه  نيازمنوو ، برنامه جنبه انن لذا و نمانو نمی آسان

 .باشو می بيشتری یآموزش

 

 بده  توجده  منظر از عمومی پزشکی  یادگیری  تحلیل محیط

 فردی پیشرفت  شایستگی  پرورش 
 کرنموی  حسين ،مشهو .پ .ع دانشگاه - ) نونسنوه مسئول( ناوری مهری
 مشهو.. پ. ع دانشگاه -کرمی  مرتضی مشهو، . پ. ع دانشگاه -  مونقی

، عموومی   پزشویی   درسوی    برنامه مهم الزاما  از نیی :پژوهش ضرورت

 اسوت  فوردی  پيشورفت  تگیشانس ازجمله محوری  شانستگی  هفت  پرورش

 موی کنوو   کمو   دانشجونان به غيررسمی و رسمی های فعاليت قرنق از که

  کنتورل ، خودآگاهی ماننو ای حرفه و  فردی  زنوگی در مورر های توانمنوی

  دانوش  و رنوزی  برناموه  و  گوذاری  هووف ، زموان  موونرنت ، اسوترس  و  خشم

 شانسوتگی   انون  پورورش  در موفقيت .ببنونو کار به و بواننو را انفورماتي 

 نوادگيری   محويط  .دارد هوا  آن  نوادگيری   محويط  نووع  بوه  زنوادی  بستگی

، افووراد روحيووا  و اخووالق، درسووی برنامووه و موسسووه بوور حوواکم فرهنووگ

 همچنوين  و نیونگر با افراد  ارتباط چگونگی، یآموزش فضاهای های ونژگی

 تسوهيل  بورای  را یآموزشو  محويط  نوو موی توان  مورسوان  کوه  هوانی  شيوه

، شووه  انجوام  تحقيقا  قبق .می شود شامل را کننو سازمانوهی نادگيری 

 موردنياز های شانستگی تقونت و پرورش در عالی آموزش درسی های برنامه

 و هزننه اتالف موجب و نبوده برخوردار چنوانی توفيق از آموختگان دانش

، مسواله  انون  اصولی  موانوع  از نیوی  و می شود ها آموزش ارربخشی کاهش

 اهميووت بووه باتوجووه .اسووت نووادگيری هووای محوويط از ناکووافی ناختشوو

، آموختگوان  دانوش  ای حرفوه  های نقش انفای برای فردی پيشرفت شانستگی

 منظور  از عمومی پزشیی رشته نادگيری محيط تحليل حاضر پژوهش هوف

   .است شانستگی انن پرورش به توجه

 .شوو  جوام ان مووردی  مطالعوه  روش و رونیردکيفوی  بوا  پژوهش انن :روش

 بوه  باتوجوه  مطالعوه  انجوام  میان و مشهو پزشیی دانشیوه پژوهش محيط

 بوود؛  آمووزش  واقعوی  های عرصه، اقالعا  آوری جمع های روش و ها ونژگی

  برگوزاری   هوای  سوالن ، بوالينی  هوای  مرکزمهار ، درس های کالس ازجمله

 کوه  یآموزشو   هوای  بيمارسوتان  بوالينی   بخشوهای  و  یآموزشو   های کارگاه

 آمووزش  از بخشوی  آنها از  هرن  و باشنو می  پزشیی  دانشیوه نرمجموعهز

 شوامل  کننووگان  مشارکت .دارهستنو عهوه را بالينی مقطع در دانشجونان

، (نفور  3)پزشویی  آموزش متخصصان، (نفر 6) عمومی پزشیی دوره اساتيو

   دانشوگاه  و دانشویوه  یآموزشو  موونران ، (نفر ۴)یآموزش های گروه مونران

 اسواس  بور  و داشوته  مشوارکت  عموومی  پزشویی  آمووزش  در  کوه ( نفر 2)

 نظور  صاحب عمومی پزشیی ملی درسی برنامه زمينه در پژوهش تيم شناخت

 پزشویی  دانشوجونان  همچنوين  و داشوتنو  را حوزه انن به عالقه نا و بوده

 آوری جموع  .شونو انتخاب هوفمنو گيری نمونه روش به که بودنو( نفر 3۴)

 گروهوی  بحوث  2، سواختارمنو  نيموه  مصاحبه۱۵ باانجام پژوهش اقالعا 

 برناموه  سونو  مورور  و مختلوف  یآموزشو   فضاهای در مشاهوه ۴، متمرکز

 .نافوت   اداموه  هوا  داده اشوباع  بوه   تارسويون  عموومی   پزشویی   ملی  درسی 

  موونرنت  MAXQDA-۱۰ افوزار  نورم  از اسوتفاده  با آموه  دست به اقالعا 

 والنوومن  گرنهوانم  الگووی  براسواس  کيفوی   ایمحتوو   تحليل  روش با و شو

 قابليوت  افوزانش  بورای  اقواماتی کارگيری به با مطالعه دقّت .گردنوتحليل 

 و اعتموواد قابليووت، پووذنری تعموويم، مقبوليووت شووامل هووا داده اقمينووان

 .شو تقونت گوباولينیلن های توصيه بر مبتنی، تأنيوپذنری

 انجواد  بوا  و خالصه معنانی  ایواحوه به شوه آوری جمع اقالعا  :ها یافته

 زنور  33 بوه  آنهوا  سيسوتماتي   بنووی  دسوته  و مقانسوه  و اوليه کو 3۰2

 از بعضوی  در فوردی   پيشورفت   شانسوتگی  به بهانوادن .شو تبونل مضمون

 دربرناموه  شانسوتگی  انون  با مرتبط  دروس حذف، عمومی  پزشیی  مقاقع

، نظوری  محتووای  ابو  درسوی  برناموه  حوو  از  بيش شون  فربه، فعلی  درسی 

 فناورنهوای  از اسوتفاده  عوم، شانستگی  پرورش برای مشخص مول فقوان

 ارزشويابی  و محيطی محوودنتهای، نامناسب محتوای و ها استراتژی، نونن

 .بوود  اقالعا  تحليل از آموه دست به های زنرمضمون ازمهمترنن نامناسب

 ۵، اصولی  موتن  بوا  و نیوونگر  بوا  هوا  زنرمضمون ی مقانسه ازقرنق "نهانتا

، نوادگيری  تجوارب ، درسوی  برناموه  هوای  پوارادوکس "شامل اصلی مضمون

 .شوو  اسوتخراج  "اسواتيو  توانمنووی  و اصويل  ارزشويابی ، توزنع در توازن

 هفت اهميت بر درسی رنزان برنامه تاکيو رغم علی داد نشان ها نافته تحليل

 بووه آموختگووان دانووش هووای سوونوتوانمنوی الصوواق و محوووری شانسووتگی 
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موی  ن برخووردار  نیسوانی  وزن از هوا  شانسوتگی  انن به توجه، درسی رنامهب

 و وظيفوه  بر مبتنی راهبردهای از براستفاده تاکيو باوجود همچنين .باشو

 متعوودی  دالنول  بوه ، محووری  هوای  شانسوتگی  پورورش  بورای  محور مساله

 تعوواد ، فيزنیوی  محيط محوودنتهای، تئوری مباحث زناد حجم همچون

 انون  سوازی  پيواده ، یآموزشو  هوای  عرصوه  و کالسوها  در ندانشجونا زناد

 در دسوت  ازانون  متعوودی  تناقضوا   و روبرواست جوی موانع با راهبردها

 و صوحيح  درک هنووز  دنگور  ازقورف  .موی شوود   مشاهوه نادگيری محيط

 پزشیی  رشته در آن اهميت و فردی  پيشرفت  شانستگی مفهوم از دقيقی

 آنوان  اکثور  دليول  هموين  بوه  .است  موهنيا بوجود علمی  هيا   اعضای بين

 .داننوو  نموی  را شانسوتگی  پورورش  برای نادگيری محيط خاص های ونژگی

 کسوب  بورای  خوود  یآموزشو   نيازهوای  نيوزاز  دانشجونان مساله  انن  تبع به

 از اسوتاد  نه معيوب چرخه ن  در و ماننو می  غافل مربوقه های توانمنوی

  خوالء  متوجوه  دانشجو نه و دارد همقول انن در مشخصی انتظارا  دانشجو

 محويط  در موجوود   مشیال  .شود می ها توانمنوی انن آموزش در موجود

 مهارتهوای   خورده  نوادگيری  بوه  قوادر  دانشجو که می شود باعث یآموزش

 محويط  در نظموی  بوی  .نباشوو  آنهوا  کارگيری  به  و  تمرنن، فردی  پيشرفت 

 تعوواد ، هوا  بخوش  در نشوجونان دا بورای  امیانا  کمبود، بالينی  های بخش 

 و دسوتياران  آمووزش  بر بالينی های محيط در اساتيو تمرکز، دانشجو زناد

 بووودن منفعوول، کووارورزی مقطووع در دانشووجونان زنوواد هووای کشووي 

 فوردی  شخصويت  بوه  احترام از نگرانی، یآموزش های برنامه در دانشجونان

 آموزش ظامن ضعف و مهارتها خرده تئورن  نادگيری، یآموزش محيط در

 ورود از قبول ) آمووزان  دانش اجتماعی روانی مسائل به توجه در متوسطه

 انون  در نادگيری محيط مشیال  عنوان به که بودنو مواردی( دانشگاه به

 فوردی  پيشورفت  توانمنووی  های مولفه به توجهی بی .شونو مطرح مطالعه

 شوجونان دان به مناسب و مستمر بازخورد ارائه عوم و ها آزمون قراحی در

 پوژوهش  های نافته دنگر از، فردی های صالحيت زمينه در اساتيو سوی از

 شورانط  در کوه  اسوت  آن مطالعه از آموه بوست نتانج مهمترنن از نیی .بود

 الزم فوردی  صوالحيتهای  واجوو  خودشان پزشیی اساتيو از بسياری فعلی

  .نيستنو

 هوانی  ونژگوی  با پزشیی دانشیوه در کنونی نادگيری محيط :گيري نتيجه

موی  ن دانشوجونان  در فوردی  پيشورفت   شانسوتگی   پرورش به قادر دارد که

 آن در یآموزش قراحی که است آشوبناکی محيط بيانگر مساله انن .باشو

 بوه  مناسب رونیرد اتخاذ با است الزم بنابرانن .است مانوه باقی فروگذارده

  .نمود اقوام ارربخش نادگيری محيط قراحی

، فووردی پيشوورفت  شانسووتگی، عمووومی پزشوویی :يکليررد هرراي واژه

 نادگيری محيط

 

 آمدوزش  جهانی فدراسیون استانداردهای تحقق بررسی

 دپارتمدان  عمدومی  پزشکی دوره در( WFME)پزشکی

 (عج) ...ا بقیه پزشکی دانشکده اجتماعی پزشکی

...، ا بقيوه . پ. ع دانشوگاه  مرکوز تحقيقوا  علووم اعصواب،    – بووری  قالب
 حسوون ، ..ا. بقيووه. پ. ع گووروه جراحووی ، دانشووگاه – زاده رئوويس محموو 
 جالل صوقی ازاده...، ا بقيه. پ. ع گروه قب اورژانس، دانشگاه – گودرزی

 ....ا بقيه .پ .ع دانشگاه دفتر توسعه پزشیی،–

 بخش در خوماتی عملیرد بر عالوه کشور پزشیی آموزش نظام مقدمه : 

 نيوز  خوود  پژوهشوی  و یشو آموز عملیردهای عرصه در درمان؛ و بهواشت

، جهوانی  و ای منطقوه  رتبوه  کسوب  و پوذنری  رقابوت ، مانون روز به برای

 نشان جهانی های سازمان های گزارش و آمار .است کيفی ارتقای نيازمنو

 را درموان  و بهواشوت  اسوتانواردهای  اکثر، کمی نظر از انران که دهو می

 کيفيوت  بهبوود  .باشو می منطقه پيشرو کشورهای جزو و آورده دست به

 نیوی  و است کشور پزشیی آموزش نظام اصلی مسائل از پزشیی آموزش

 موجوود  وضعيت ارزنابی پزشیی آموزش کيفيت ارتقای برای استراتژنها از

 جهوت  تالش و بررسی، منظور همين به .باشو می ضعف نقاط شناسانی و

 در با، کشور پزشیی علوم های دانشگاه در پزشیی آموزش کيفيت ارتقای

 نوابی  دسوت  جهت لذا .دارد اهميت المللی بين استانواردهای گرفتن نظر

 از اسوتفاده  .باشو می راه موررترنن درونی ارزنابی انجام مطلوب کيفيت به

 سوابقه  از کشورها سانر در عالی آموزش کيفيت بهبود برای درونی ارزنابی

 یزشو آمو نهادهای می شود موجب درونی ارزنابی .است برخوردار قوالنی

 لوزوم  صوور   در و شونو آگاه وظانف انجام قبال در خود عملیرد نتانج از

  .دهنو انجام را الزم اصالحا 

 گوروه  در ۱3۹۸ سوال  در مقطعوی  - توصيفی نوع از مطالعه :اجرا  روش

 ليسوت  چو   اقالعوا   آوری جموع  ابوزار  .گرفت انجام اجتماعی پزشیی

 نتوانج  .بود حوزه 7 در WFME جهانی استانواردهای اساس بر شوه تهيه

 های مصاحبه و گروه مستنوا  بررسی، پرسشنامه از استفاده با ارزنابی و

  .آمو بوست گرفته صور 

 اجتمواعی  پزشویی  گروه در جهانی استانواردهای تحقق ميزان :ها یافته

 برناموه  حووزه ، %۱۰۰ یآموزش منابع و دانشجو، اهواف و رسالت حوزه در

 و عوالی  موونرنت  حوزه، % ۵ ، 62علمی هيئت حوزه، % ۴۴ ، ۹۴یآموزش

   .است بوده% ۹۱ ارزشيابی حوزه و%  2۵ اجرائی

 هوای  حووزه  کيفيوت  ارتقوای  لوزوم  و اهميوت  بوه  توجه با :گيري نتيجه

 در جهوانی  استانواردهای با منطبق پزشیی آموزش استانواردهای مختلف

 نتموونر  هوای  حووزه  در کيفيوت  سطح است الزم، یآموزش دپارتمانهای

 و نافتوه  افوزانش  اجتماعی پزشیی گروه در علمی هيئت و اجرائی و عالی

 .شود کسب% ۸۰ از باالتر مطلوب حو
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 در کودکان تخصصی دستیاران یآموزش برنامه ارزشیابی

 آزاد هد  روش به شیراز پزشکی علوم دانشگاه

مرکوز تحقيقوا     - بوذرافین  لويال ، شويراز  .پ .ع دانشگاه - کجوری جواد
 .پ .ع دانشوگاه  - صوفاری  زهورا ، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، بالينیآموزش 
 دانشوگاه  - نيوا  اميوری  مرنم، شيراز .پ .ع دانشگاه - عباسی کرنم، شيراز
، موورنم کمووالی، شوويراز .پ .ع دانشووگاه -مووارال اسووتوارفر ، شوويراز .پ .ع

 .شيراز.پ.دانشگاه ع

 اجتناب مگامیه و دنيا در علوم تصاعوی و افزون روز پيشرفت مقدمه : 

 در تغييورا   لوزوم  توا  اسوت  شوه موجب، رونو انن با پزشیی علوم ناپذنر

 .گوردد  احساس پيش از پيش تخصصی آموزش های دوره یآموزش برنامه

 پرسونل  و پزشویان  تربيوت  و تعليم پزشیی علوم های دانشگاه مسئوليت

 یا حرفوه  وظانف انجام با بتواننو آموختگی دانش از پس که است درمانی

 راه در کنوو  موی  انجواد  حرفوه  انون  کوه  موونی اصول به پانبنوی و خود

 مهمتورنن  از نیوی  موؤرر  ارزشويابی  .کننوو  توالش  جامعه سالمت ارتقای

 نوا  پياموو  از اقمينوان  حصوول  برای، یآموزش فرآننوهای اساسی مباحث

 و کننووه  توليوو  نهواد  عنووان  بوه  هوا  دانشگاه .است یآموزش برنامه بازده

 وظيفوه  جامعوه  در متخصوص  انسانی نيروی تامين و دانش هدهنو انتقال

 تحليول  با و پرداخته خود موجود وضعيت بررسی به مستمر قور به دارنو

 .نابنوو  دسوت  آمووزش  کيفيوت  ارتقواء  بورای  عملی راهیارهای به مسائل

 جامعه نياز راستای در ۱3۸7 سال در نيز کودکان تخصصی درسی برنامه

 اکنوون  و گردنوو  ابوالغ  پزشیی های  دانشیوه به و شو تصونب و بازنگری

 هوای   برناموه  روزرسوانی  بوه  ضورور   بوه  توجه با ولی .است اجرا حال در

 ظهوور  شوامل  دالنلوی  بوه  کودکان تخصصی درسی برنامه جمله از درسی

 تغييورا   و بيولوژن  علوم در پيشرفت، دموگرافي  تغييرا ، جونو علوم

 اموری  درسوی  برناموه  بوازنگری ، متسال خوما  ارانه سيستم در بنيادنن

 بوازنگری  و ارزشويابی  منظوور  به رو انن از .باشو می ناپذنر اجتناب و مهم

 ذننفع و درگير های گروه های دنوگاه و نظرا  نقطه بررسی، درسی برنامه

 موی  که است ضروری جامعه و دانشجونان، اساتيو شامل درسی برنامه در

   .باشو یآموزش رنزان برنامه راهنمانی برای مناسبی مرجع توانو

 محتووا  تحليل رونیرد با کيفی ی  مطالعه نوع از مطالعه انن :اجرا  روش

، مطالعوه  از بخوش  انون  در .اسوت  اسگرنون آزاد هوف الگوی از استفاده با

 شويراز  پزشویی  علووم  دانشوگاه ، کودکان دستياران شامل پژوهش جامعه

 بوه  کننووگان  شوارکت م .هستنو تخصص دوره گذرانون حال در که است

 از تنوع حواکثر با کودکان دستياران ميان از هوفمنو گيری نمونه صور 

 مصواحبه  آنها از و انتخاب پژوهش انجام جهت تحصيلی سال و رشته نظر

، درابتووا  هوا  داده آوری جموع  اصولی  روش مطالعوه  درانون  .آموو  عمول  به

 ضوبط  کامول  قور به ها مصاحبه بود ساختارمنو نيمه فردی های مصاحبه

 2۰ بوين  مصواحبه  هر .شو نيز برداری نادداشت کليوی و مهم موارد از و

 حوين  در ابهوام  دارای هوای  پاسوخ  .انجاميو قول به دقيقه ۴۵ الی دقيقه

 پرسوش  موورد  موضووع  سوازی  روشن جهت تر عميق قور به ها مصاحبه

 بوه  بوردن  پوی  و کاغوذ  روی مصاحبه کردن پياده از بعو نا و گرفتنو قرار

 سوازی  روشن جهت نظردر مورد کننوه شرکت با مجودا، مبهم ضوعا مو

 دسوتياران  شوامل  پوژوهش  شووجامعه  انجام مصاحبه موضوع کردن باز و

 .هسوتنو  تحصويل  حال در که بودنو شيراز پزشیی علوم دانشگاه کودکان

 اول سوال  دسوتياران  از نفر ۹ را پژوهش انن در مطالعه مورد آماری نمونه

 شويراز  پزشویی  علووم  دانشوگاه  کودکوان  گوروه  اساتيو از نفر 2 و سوم تا

 کننووگان  مشوارکت  از که بود مصاحبه دادها گرداوری ابزار .دادنو تشیيل

 سوپس  .بپردازنوو  یآموزشو  برنامه اجرای چگونگی توصيف به شو خواسته

 و ترکيووب بووا سووپس رمزهووا ابتوووا هووا مصوواحبه میوورر موورور بووا محقووق

( مقولوه ) بنووی  دسوته  از کمتوری  شمار به را آنها، ها زنرمقوله دهی سازمان

 نوا  هوا  مقوله انن بنوی جمع حاصل که کلی مفهوم، عبارتی به .شو تبونل

   .گردنو حاصل ها تم

 ۱۱، کوو  ۹۴، هوا  داده تحليل و ها  مصاحبه سازی پياده از پس :ها یافته

 قبقوا   زنور  با نافته نظاممنو ساختار شامل اصلی قبقه 2 و فرعی قبقه

 و آموزش چگونگی، بهتر نادگيری برای تجارب تیرار، موون برنامه وجود)

 تحقوق  و پنهوان  برناموه  قرنق از یآموزش راهبردهای، دستياران با تعامل

 فرصوت  کواهش ، برناموه  گرانباری) برنامه اجرانی های چالش و( انتظارا 

 در شویاف ، دستياران رشته انتخاب در انگيزشی شیاف، دستياران مطالعه

 منوابع  و ارزشويابی  های شيوه اصالح لزوم، دستياران عملیرد نشپا نظام

   .شو استخراج( محوود

 اجورا  در، کودکان قب برنامه، پژوهش انن های نافته قبق :گيري نتيجه

 آمووزش  کننووگان -مشوارکت  تجوارب  بيوان  بوه  که داشته هانی موفقيت

 تیورار ، مووون  برناموه  وجوود  قبقوا   زنور  .اسوت  گرفته نظاممنو ساختار

، دسوتياران  بوا  تعامول  و آمووزش  چگوونگی ، بهتور  نوادگيری  برای تجارب

 نظم که بونو انتظارا  تحقق و پنهان برنامه قرنق از یآموزش راهبردهای

 انون  قبقوا   زنور  .دادنوو  توضيح قبقه انن در را آموزش صحيح ساختار

 کاهش، برنامه گرانباری در برنامه انن اجرانی های چالش همچنين قبقه

، دسوتياران  رشوته  انتخواب  در انگيزشوی  شیاف، دستياران العهمط فرصت

 ارزشيابی های شيوه اصالح لزوم، دستياران عملیرد پانش نظام در شیاف

 را کودکوان  دستياری یآموزش برنامه جوی موانع که بونو .محوود منابع و

 .کنو می تهونو

 

: بالینی یادگیری محیط از پرستاری دانشجویان ادراکات

 مقطعی توصیفی مطالعه یک

 .پ .ع دانشوگاه  - نوژاد  ني  رنحانه، اصفهان .پ .ع دانشگاه - باقری مرنم
 .پ .ع دانشووگاه - خيرالهووی نوورگس، هاشوومی السووادا  موورنم، اصووفهان
 - اکبوری  محموو  اصوفهان،  . پ. ع دانشوگاه  - پور قنوا  آفرنن ، اصفهان
   اصفهان.. پ. ع دانشگاه

 موفقيوت  زمينوه  در شوه شناخته دابعا مهمترنن از نیی :هدف و زمينه

 آمووزش  محويط  .است نادگيری های محيط، پرستاری یآموزش های برنامه
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 پوی  روی بور  کوه  هسوتنو  نيروهوا  از پيچيووه  و متقابول  ای شبیه بالينی

 بوين  تمواس  نقطوه  .باشوو  موی  مورر دانشجونان بالينی نادگيری آموهای

 کوه  اسوت  شووه  درک نادگيری محيط، بالينی نادگيری محيط و دانشجو

 دانشوجونان  ادراک بررسوی  .کنو می ترسيم حوزه دو انن بين را ارتباقی

 محيطهوای  در آمووزش  قوو   و ضوعف  نقواط  توانوو  موی  بالينی محيط از

 ارتقوای  و یآموزشو  رنزنهای برنامه در و نمانو روشنتر را بالينی نادگيری

 در شووه  انجوام  مطالعوا   عليورغم  .باشوو  مؤرر پرستاری آموزش کيفيت

 توجوه  با، کشور سراسر در بالينی آموزش مسائل و مشیال  بررسی زمينه

 هر در بالينی یآموزش محيطهای و دانشجونان، مورسين بودن متفاو  به

 مرکوز  هور  در آنهوا  ارتباقوا   و ونژگيهوا  انون  بررسوی ، دانشوگاهی  واحو

 موی  نظر به ضروری بسيار کوتاه زمانی فواصل در و مجزا قور به یآموزش

 ذننفعوان  تورنن  اصلی از نیی عنوان به دانشجونان اننیه به توجه اب .رسو

 هوای  محيط از آنان ادراکا  بررسی، رونو می شمار به یآموزش فرآننو در

 ادراکوا   بررسی هوف با مطالعه انن لذا .دارد توجه جای بالينی نادگيری

 انون : روش .شوو  انجوام  بوالينی  نوادگيری  محيط از پرستاری دانشجونان

 دوم نيمسوال  در کوه  باشوو  موی  مقطعوی  توصويفی  پوژوهش  ن  همطالع

 .شوو  انجام سرشماری صور  به گيری نمونه .شو انجام ۹7-۹۸ تحصيلی

 و دختوور دانشووجوی ۸۱)  ازدانشووجونان نفوور۱6۵ تعووواد مجموووع در

 از پوس  پژوهشوگر  .داشوتنو  شورکت  مطالعوه  انون  در( پسر دانشجوی۸۴

 از اسوامی  فهرسوت  بوه  توجوه  با و یآموزش معاونت از نامه معرفی درنافت

 مطالعه انن در .شو انجام گيری نمونه ۸ تا۴ تحصيلی ترمهای دانشجونان

 بوه  داشوتنو  بوالينی  حضور از محوودی تجربه از که3 تا۱ ترم دانشجونان

 پرسشونامه  شوامل  پژوهش انن در استفاده مورد ابزار .نشونو وارد مطالعه

 شووه  هنجارنوابی  سوی فار نسوخه  ادراکوا   سونجش  بخش و دموگرافي 

 قورار  بررسوی  موورد  را بعوو  6 ابزار انن .بود بالينی نادگيری محيط سياهه

 رضوانت ، دانشجونان فردی های تفاو  به توجه از انو عبار  که دهو می

 هووای فعاليووت در دانشووجونان مشووارکت، بووالينی آموووزش از دانشووجونان

 شوجونان دان وظانف شرح بودن مشخص، دانشجونان سازی فردی، بالينی

 مقيواس  بوا  کوه  بالينی آموزش در نوآوری از استفاده، بالينی دوره قی در

 مووافقم  کامالً صور  به مخالف کامالً تا موافق کامالً از ای نقطه ۵ ليیر 

 مطالعوه  انون  .شوود  موی  دهوی  نمره، ۵ نمره با مخالفم کامالً تا ۱ نمره با

 انووه  و کنوو  یمو  بررسی را نادگيری محيط از دانشجونان ادراکا  بخش

 ضورنب  .موی دهوو   نشان را بالينی نادگيری محيط از آنها انتظار مورد ال

 ادراکوا   بخش در پرسشنامه علمی اعتماد نشانگر ۰ ، ۸۰ کرونباخ آلفای

 .شوو  انجوام  SPSS آمواری  افزار نرم ۱6 نسخه با ها داده تحليل .است آن

 ۱۴۰ ، ۱6 الينیبو  نادگيری محيط از ادراکا  کل نمره ميانگين: ها نافته

 مربووط  نمره بيشترنن ابعاد بين از .آمو دست به ۱۴ ، 63 معيار انحراف با

 انون  در .بوود  ۴ ، 36 معيوار  انحراف و 2۵ ، ۱2 ميانگين با رضانت بعو به

 از ادراکوا   و سوازی  فوردی ، نووآوری  ابعواد  و تحصويلی  تورم  بين مطالعه

 و نووآوری  یوه قورن بوه  داشوت  وجوود  معنواداری  ارتباط نادگيری محيط

 مشوخص  ابعواد  ولوی  نافتوه  کواهش  تحصيلی ترم افزانش با سازی فردی

 دانشجونان مشارکت و بالينی دوره قی در دانشجونان وظانف شرح بودن

 افوزانش  معنواداری  قور به تحصيلی ترم افزانش با بالينی های فعاليت در

 حويط م از ادراکوا   دنگور  ابعواد  بوا  بعو هر ارتباط بررسی در .است داشته

 رضوانت  ابعواد  نموره  افزانش که است آن از حاکی نتانج، بالينی نادگيری

 بور  بوالينی  آمووزش  در نووآوری  از استفاده و بالينی آموزش از دانشجونان

 در نووآوری  از اسوتفاده  بعوو  مطالعوه  انون  در .اسوت  گذار تارير ابعاد سانر

  .داشت معناداری ارتباط دانشجونان جنسبت با بالينی آموزش

 ادراکوا   بوا  محيطوی  عوامل کنو می پيشنهاد مطالعه انن :گيري يجهنت

 در نووادگيری از دانشووجونان رضووانت و نووادگيری محوويط از دانشووجونان

 مشوخص  از دانشجونان درک قورنیه به .است مرتبط بالينی های محيط

 بوالينی  آموزش در نوآوری از استفاده و بالينی دوره در وظانف شرح بودن

 از ادراکوا   ابعواد  .دهوو  موی  نشوان  را تغييراتوی  تحصويلی  ترم افزانش با

 دوره در بوالينی  آمووزش  هوای  برناموه  تووونن  در بالينی نادگيری محيط

 .باشو توجه مورد بانستی پرستاری کارشناسی

 

در فرآیند ارزشیابی اسداتید   دانشجویان مشارکت ارتقای

دانشگاه علدوم   پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده

 ۱3۹۹بریز در سال پزشکی ت

 - اهوری  محبووب  عليرضوا   - نوژاد  نصر  شيرنن - نيیجو غالمزاده رعنا
 .فرشته وروق زاده، تبرنز .پ .ع دانشگاه - پرتوی نگانه - دمنابی شهال

 بوه  رسويون  در اساتيو موفقيت ميزان نوعی به اساتيو ارزشيابی مقدمه : 

 موضووع  انن هميتا به توجه با که دهو می نشان را خود یآموزش اهواف

، ضوعف  نقواط  اصوالح  و قو  نقاط تقونت ضمن توانو می ارزشيابی نتانج

 کوه  شود یآموزش های رنزی برنامه و ها گيری تصميم از بسياری مبنای

   .سازد فراهم را دانشگاه علمی سطخ ارتقای موجبا 

 مشوارکت  ميوزان  متموادی  هوای  سوال  قوی  در اننیوه  به توجه با :هدف

 تبرنوز  پزشیی علوم دانشگاه رسانی اقالع و مونرنت وهدانشی دانشجونان

 جهوت  مطالعوه  انون ، بوود  انتظار حو از تر پانين اساتيو ارزشيابی نظام در

 اساتيودر ارزشيابی نظام در دانشیوه دانشجونان مشارکت وضعيت ارتقای

   .است پذنرفته انجام ۹۸-۱3۹۹ سال تحصيلی نيمسال دو قی

 Action) پژوهووی اقوووام مطالعووه نوو  حاضوور مطالعووه: اجرررا  روش

Research )آموزش توسعه دفتر، یآموزش معاونت مشارکت با که است ،

 7۰)رسوانی  اقوالع  و موونرنت  دانشویوه  دانشجونان و یآموزش گروههای

 دانشوویوه در ۱3۹۸-۱3۹۹ تحصوويلی سووال دوم و اول نيمسووال در(نفوور

 .گرفوت  نجاما تبرنز پزشیی علوم دانشگاه پزشیی رسانی اقالع و مونرنت

 متوون  بررسوی  اسواس  بور  کوه  بود ای پرسشنامه ها داده آوری جمع ابزار

 اسواتيو  از نفر ۱۰ اختيار در محتوانی روانی تعيين وجهت گردنو قراحی

، سوالمت  سياسوتگذاری ، درموانی  بهواشوتی  خووما   موونرنت  گروههای

 از پووس و گرفووت قوورار سووالمت اقالعووا  و فنوواوری، بهواشووت اقتصوواد

 کيفی سوال 2 و کمی سوال ۱7 شامل پرسشنامه .گردنو تانيو اصالحاتی
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 مشوارکت  نوا  مشوارکت  عووم  هوای  چالش و مشیال  اول مرحله در .بود

 وضوعيت  ارتقوای  جهوت  آنهوا  پيشنهادی راهیارهای و دانشجونان ناکافی

 صواحبان  با گروهی بحث قالب در متعود جلسا  سپس .گردنو شناسانی

 و یآموزشو  معواون ، دانشویوه  گوروه  ونرانم نعنی ارزشيابی فرآننو اصلی

 شوو  برگوزار  EDO و ارزشيابی نظام مسئولين و دانشیوه رئيس، پژوهشی

 افوراد  انون  دنوو  از دانشوجونان  مشوارکت  ارتقای راهیارهای و مشیال  و

 بوه ، اجورا  و رنوزی  برنامه نعنی پژوهی اقوام دوم مرحله قی .گردنو احصا

 قوی ، ارزشويابی  در مشوارکت  عووم  مشیال  و موانع بردن بين از منظور

 راهیارهوای  دانشیوه یآموزش مسئولين و گروه مونران نا متعود جلسا 

 در .گردنوو  اجورا  دانشوجونان  حوواکثری  مشوارکت  افزانش جهت مواخله

 مشووارکت ميووزان راهیارهووا و مووواخال  اجوورای از بعووو آخوور مرحلووه

   .شو سنجيوه ارزشيابی در دانشجونان

 دانشویوه  دانشوجونان  مشارکت متوسط پژوهی اقوام انجام از قبل :یافته

 بوين  در اسواتيو  ارزشويابی  فرآننوو  در پزشویی  رسوانی  اقوالع  و مونرنت

 .اسوت  بووده  درصوو  ۴7، ۹۸-۹۹ اول نيمسوال  در دانشگاه های دانشیوه

 فورم  سواختار  بوه  مربووط  مشویال   شوامل  حيطه سه به مشیال  و علل

 تقسويم  اساتيو به مربوط عوامل و ارزشيابی فرآننو اجرانی رونو، ارزشيابی

 به و شوه استخراج راهیارها، مشیال  از کوام هر با متناظر .گردنو بنوی

 دانشوجونان  مشوارکت  ميوزان  راهیارها اجرای از پس .آمو در اجرا مرحله

 بوه  اصوالحی  موواخال   از قبول  درصوو  ۴7 از اساتيو ارزشيابی فرآننو در

   .رسيو درصو ۵۵.۱2

 مشوارکت  ميوزان  بخوش  ارور  اموا  ساده مواخال  جرایا با :گيري نتيجه

 رفوع  و مشویال   شناسانی .کرد پيوا ارتقا اساتيو ارزشيابی در دانشجونان

 و یآموزشو  فرآننوو  تیامول  در مثبوت  تارير ارزشيابی فرآننو در گلوگاهها

   .داشت خواهو اساتيو و دانشجو ارتباط

 پژوهی اماقو، فرآننو، ارزشيابی نظام، ارزشيابی : کليدواژه

 

 خون انتقال طب کاربرد آموزش تاثیر ای مقایسه بررسی

 ومبتندی  وظیفده  بر مبتنی شیوه به کودکان پرستاری در

 دانشدجویان  بدالینی  گیدری  تصمیم و دانش بر برمشکل

 ۱3۹8 گیالن پزشکی علوم دانشگاه پرستاری

 مهشويو  -رفيعوی   صوغری  -گويالن  .پ .ع دانشگاه - ازبرمی قاهری زهرا
    .نژاد کاظم احسان - یميرزان

     در متووواول بسوويار اجرانووی رونیردهووای از خووون تزرنووق مقدمرره : 

 و دانوش  بانوو  ای حرفوه  پرسوتاران  ، درسراسوردنيا  .اسوت  هوا  بيمارستان

 هوای  واکونش  بور  نظوار   و خونی محصوال  مونرنت برای کافی مهار 

 انتقال نجيرهز در مراحل از نيمی از بيش .باشنو راداشته آن بالقوه جانبی

 نتوانج  کوه  درحوالی ، دارد پرسوتاران  مهوار   و آگواهی  بوه  وابسوته  خون

 خوون  انتقوال  درزمينه مناسب دانش فقوان دهنوه نشان متعود مطالعا 

 در کوافی  آمووزش  ، باشوو  می شاغل وپرستاران پرستاری دانشجونان بين

 خطاهوای  کواهش  و بيمار امنيت ارتقای به منجر خون انتقال قب حيطه

 دانشوجونان  تربيوت  به توان می که راههانی از نیی، شود می خون تقالان

 است نادگيری فعال های روش از استفاده، نمود اقوام کار محيط در فعال

 .اسوت  وظيفوه  بور  مبتنوی  نوادگيری ، فعوال  نادگيری های روش وازجمله

 رونیورد  وبوا  محوربووده  دانشوجو  ،  توورنس  روش، نوادگيری  نووع  درانن

 .شوونو  موی  آشنا واقعی دنيای های موقعيت با دانشجونان فعال نادگيری

 خوون  انتقال قب کاربرد آموزش دوره قراحی با محقق مطالعه انن در لذا

 مبتنوی  باشيوه آن ومقانسه بروظيفه مبتنی شيوه به کودکان درپرستاری

 آگواهی  برميوزان  یآموزش دوشيوه انن اررا  ارزنابی به اقوام ،  مشیل بر

   .نمود پرستاری دانشجونان بالينی گيری وتصميم

 دانشوجوی  ۸2، یآموزشو  بوالينی  کارآزموانی  مطالعه انن در :اجرا  روش

 دو در پرسوتاری  وششوم  پونجم  هوای  ترم در تحصيل به شاغل پرستاری

 آمووزش  نفردرگوروه ۴۰و وظيفوه  بر مبتنی آموزش درگروه نفر۴2 ،  گروه

 دانوش  نجشسو  جهوت . گرفتنوو  قورار  مطالعوه  موورد ، مشویل  بر مبتنی

 قوب  کواربرد  خصووص  در پرسوتاری  دانشوجونان  بوالينی  گيری وتصميم

 جهوت .خواهوگردنوو  اسوتفاده  سواخته  محقوق  ازپرسشونامه  خوون  انتقال

 روانوی  .گوردد  می استفاده خطی تبونل ازروش خام نمرا  استانوارسازی

 بوه  ابوزار  پانوانی  و (CVR ، CVI) محتووی  روانوی  سونجش  ازقرنق ابزار

 آمووزش  مواخلوه  گوروه  در ..قرارگرفوت  سونجش  موورد  ارزی هوم  قرنقه

 مبتنوی  آمووزش  کنتورل  گوروه  در و مرحلوه  پونج  قوی  وظيفه بر مبتنی

 موورد  ابزارهوای  هموان  بوا  آزموون  پس .قرارگرفت استفاده مورد برمشیل

 سونجيوه  مواخلوه  بعواز بالفاصله زمانی درفاصله آزمون پيش در استفاده

 هوای  آزموون  و spss آماری افزار منر از ها داده وتحليل تجزنه جهت.شو

   .گردنو استفاده(  p<۰۵ ، ۰) چنوگانه وارنانس آناليز ونتانج ونتنی من

 بر مبتنی یآموزش گروه در مواخله از بعو در دانش کل نمره :نتایج

 یآموزش گروه به نسبت 7۴ ، 6 ميانه با، 6۹ ، ۸ ± ۱7 ، ۵ با برابر وظيفه

 ، 7 ميانه با 6۱ ، 2 ± ۱6 ، 7 معيار حرافان و ميانگين با مشیل بر مبتنی

 من آزمون اساس بر آماری لحاظ از اختالف انن و است بوده بيشتر 62

 .(P= ۰.۰۰۵ )است بوده دار معنی نو ونتنی

 خصووص  در پرستاری دانشجونان در بالينی گيری تصميم نمره همچنين

 گوروه  در همواخلو  از قبول  کودکوان  پرستاری در خون انتقال قب کاربرد

 بووده  نیسان گروه دو مواخله از قبل نمره، داد نشان وکنترل آزمون های

 لحواظ  از( p < ۰.۰۰۱)  مواخلوه  از بعوو  نموره  اما .( p = ۰.۹۸۱)  است

 از بعوو  نموره  از وظيفوه  بور  مبتنی یآموزش گروه و است دار معنی آماری

 ميانوه  و ميوانگين  آمواری  شاخص اساس بر آماری لحاظ از باالتری آزمون

 نيووز( MANCOVA) چنوگانوه  آناليزکووارنوانس  نتوانج . اسوت  برخووردار 

 نموره  و مواخله از قبل گيری تصميم نمره)  متغير دو کنترل با داد نشان
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 به نسبت وظيفه بر مبتنی یآموزش روش همچنان( مواخله از قبل آگاهی

 > p)  مواخلوه  از بعو بالينی گيری تصميم بر هم مشیل بر مبتنی روش

 دار معنوی ( p = ۰.۰۰2)        مواخلوه  از بعوو  آگواهی  بر هم و( ۰.۰۰۱

 مبتنوی  یآموزشو  روش ازارربخشوی  حاکی مطالعه نتانج درکل .است بوده

 خوون  انتقوال  قوب  کواربرد  یآموزشو  محتووای  توورنس  جهت وظيفه بر

   .بود کودکان درپرستاری

، ناندردانشوجو  نوادگيری  شويوه  انون  ارربخشی به توجه با :گيري نتيجه

 بووازنگری و آموووزش نوووآوری در اسووتفاده مووورد روش و حاضوور محتوووای

 پرسوتاری  و پزشویی  آمووزش  انوورکاران  دسوت  بوه  پرستاری کورنیولوم

  .گردد پيشنهاد

 ، برمشویل  مبتنوی  آمووزش  ، بروظيفوه  مبتنوی  آمووزش  :کليدي کلمات

 .بالينی گيری تصميم ، دانش ، خون انتقال قب ، پرستاری

 

 بدر  پدژوهش  بدا  زودرس مواجهه یآموزش برنامه تاثیر

 پژوهشدی  عملکدرد  و مهارت افزایش و تحصیل به اشتیاق

 رژیم و تغذیه علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 تهران پزشکی علوم دانشگاه شناسی

 .ع دانشوگاه  - مقووم  کردستانی آزاده، تهران .پ .ليال آزادبخت دانشگاه ع
 اسوماعيل  احموو ، تهوران  .پ .ع نشوگاه دا - عسیری محمورضا، تهران .پ
 .زاده

 آمووزش  در ضوروری  اجوزای  از نیوی  پوژوهش  انجوام  توانمنوی مقدمه:

 پزشویی  علووم  دانشجونان مشارکت .است تیميلی تحصيال  دانشجونان

 هوای  مهوار   در آنهوا  بوه ، مو  قوالنی در آن نتانج بر عالوه پژوهش در

 می کم  شون مستقل گيرفرا و انونشيون بهتر، زمان مونرنت، ارتباقی

 در تحليول  و تجزنوه  و نقادانوه  تفیر مهار  ارتقاء موجب همچنين و کنو

 جملوه  از مختلوف  دالنول  به پزشیی علوم های دانشگاه در .گردد می آنها

 کوه  شووه  باعوث  موذکور  هوای  رشته( کورنیولوم) درسی برنامه فشردگی

 زا بسوياری  و پوژوهش  مختلوف  هوای  روش آمووزش  بورای  کوافی  فرصت

 کمو   نيوز  دانشجونان تحصيلی عملیرد ارتقاء به که مرتبط های مهار 

 شویل  و زموان  در پوژوهش  هوای  روش آمووزش  و نگردد فراهم کنو می

 یآموزشو  برناموه  توارير  بررسی هوف با مطالعه انن .نگيرد صور  مناسب

    ارتقوواء و تحصوويل بووه اشووتياق افووزانش بوور پووژوهش بووا زودرس مواجهووه

 صوور   تیميلوی  تحصويال   دانشوجونان  پژوهشوی  دعملیور  و ها مهار 

   .گرفت

-موورد  مطالعوه  انون  در تیميلوی  تحصويال   دانشجوی 6۸ :اجرا  روش

 دانشوجوی  6 و ارشوو  کارشناسوی  دانشجوی 2۸) نمودنو شرکت شاهوی

 عملیرد و مهار ، تحصيل به اشتياق ميزان .(مطالعه از گروه هر در دکترا

 بصووور  پانووا و روا سوواخته قووقمح پرسشوونامه قرنووق از آنووان پژوهشووی

 در پوژوهش  بوا  زودرس مواجهه یآموزش برنامه از بعو و قبل خوداظهاری

 دانشوجونان  رضوانتمنوی  همچنوين  .شوو  بررسوی  شاهو و مورد گروه دو

 در پانوا  و روا سواخته  محقوق  پرسشنامه قرنق از برنامه در کننوه شرکت

 از نو   هور  رایبو  برناموه  زموان  .شوو  گيری انوازه تانی ۵ ليیر  مقياس

 های آزمون از .شو گرفته نظر در تحصيلی نيمسال دو حواقل دانشجونان

 اسوتفاده  هوا  ميوانگين  مقانسه جهت T-test و Paired T-test آماری

 دانشجو نياز مورد پژوهشی مهارتهای آموزش بر عالوه، برنامه انن در .شو

 مشخصوی  شیپژوه های پروژه به دانشجونان ابتوا همان از، اساتيو توسط

 آمووزش  مهارتهوای  عملی بصور  باشنو داشته را امیان انن تا شونو وارد

 بوود  شووه  قراحوی  ای گونه به یآموزش برنامه انن .نماننو تمرنن را دنوه

 پژوهشوی  مهارتهوای ( نامه پانان رونو از جوای) مسير قی در دانشجو که

 بصوور   ،اسواتيو  توسوط  نيواز  موورد  مهارتهوای  آموزش .گيرد فرا را الزم

 موذکور  هوای  آمووزش  .گرفوت  موی  صور  فردی بصور  گاها و گروهی

 .گيرنوو  موی  صوور   شووه  تعيوين  پويش  از ساعا  در و هفتگی بصور 

        انووواع بووا وآشوونانی آموووزش شووامل برنامووه انوون در یآموزشوو مهارتهووای

 و سيسوتماتي   مرور انجام نحوه آموزش، عملی بطور پژوهش های روش

 مختلوف  روشهای، مهم اقالعاتی های پانگاه    در جستجو نحوه، متاآناليز

      چوو ، مقوواال  نگووارش و SPSS افووزار نوورم از اسووتفاده، آموواری آنوواليز

 نحووه ، End Note، مطالعوا   انوواع  بررسی و نقو استانوارد های ليست

 و پژوهشوی  هوای  قورح  داوری و ارزنابی و مقاله با متناسب مجله انتخاب

   .وباش می علمی مقاال 

 هورم  اساس بر پژوهشی زودرس مواجهه یآموزش برنامه ارزشيابی :نتایج

 از درصوو  7۸:واکونش  .گرفوت  صوور   آن سووم  سوطح  تا پاترن  کرن 

 شورکت  دکتورا  دانشوجونان  از درصو 6۱.۸ و ارشو کارشناسی دانشجونان

 ذکور  زنواد  خيلوی  و زنواد  را برنامه از خود رضانت ميزان، برنامه در کننوه

 دو در دانشوجونان  تحصويل  بوه  اشوتياق  ميزان بررسی:  ادگيرین .نمودنو

 .شوو  بررسی خوداظهاری قرنق از برنامه از پس و قبل شاهو و مورد گروه

 حضور جهت دانشجو اشتياق، مطالعه انن در تحصيل به اشتياق از منظور

 کنفورانس ، سخنرانی قبيل از یآموزش های فعاليت سانر و کالس در فعال

 .باشوو  موی  خوود  یآموزشو  مشویال   حول  جهوت  تالش همچنين و .. و

 موورد  گوروه  در ارشوو  کارشناسوی  دانشجونان تحصيل به اشتياق افزانش

 .بوود  دار معنوی ( P-vale= ۰.۰۰۱) برنامه از قبل به نسبت برنامه از پس

 =P-vale) ارشوو  کارشناسی دانشجونان در پژوهشی های مهار  ارتقاء

 موورد  گوروه  در دار معنوی  بصور ( P-value=۰.۰3۴) دکترا و( ۰.۰۰۱

 پژوهشوی  عملیورد : رفتوار  . اسوت  داشوته  افوزانش  شواهو  گوروه  از بيش

 در آمووزش ، مقالوه  چواپ ) مووارد  برخوی  در ارشو کارشناسی دانشجونان

 مجوال   در مقاال  داوری تجربه، کالس نا کارگاه قالب در پژوهش زمينه

 مقالوه  ارائوه  ،دانشوجونی  های پژوهش مرکز در عضونت، همانش نا علمی

 از گرانوت  جوذب  و ... و علموی  سمينارهای در پوستر نا سخنرانی بصور 

 .بوود  نمووده  پيووا  افوزانش  دار معنوی  بصوور  ( دانشویوه  از خارج منابع

 در، موورد  گوروه  در مطالعوه  در کننوه شرکت دکتری دانشجونان عملیرد

-P) کووالس نووا کارگوواه قالووب در پووژوهش زمينووه در آموووزش آنووتم
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value=۰,۰۴6 ) پيووا  افوزانش  شواهو  گوروه  به نسبت دار معنی بصور 

   .بود نموده

 افوزانش  بور  عوالوه  توانوو  موی  پژوهش با زودرس مواجهه :گيري نتيجه

 در را تحصويل  بوه  اشوتياق ، دانشوجونان  پژوهشوی  عملیورد  و هوا  مهار 

 هوای  مهوار   آمووزش  ميرسوو  نظور  بوه  ، لوذا  .دهوو  افزانش دانشجونان

 های ترم در تیميلی تحصيال  دانشجونان بونژه، دانشجونان به پژوهشی

 اسواتيو  و مسوئولين  موونظر  بانسوت  موی  ضورور   ن  عنوان به نخست

 .شود گرفته درنظر ها دانشگاه

 

 پروتکدل  مدورد  در مامایی دانشجویان و اساتید دیدگاه

 زندان  های بیماری درکارورزی یآموزش مجازی کلینیک

 ۱۹ کووید پاندمی در
     - احموشوويروانی مرجووان  ،مازنوووران. پ. ع شووگاهدان - گنجووی ژنووال

. پ. ع دانشووگاه -مطهووری سووادا  نوورگس، مازنوووران. پ. ع دانشووگاه
 - مورادی  سوياوش  ،مازنووران . پ. ع دانشوگاه  - قيبی قاهره   ،مازنوران
  ،مازنوووران. پ. ع دانشووگاه -عليجوانی   مازنوووران، فاقمووه. پ. ع دانشوگاه 
 دانشوگاه  - گوازنوه غالمعلی ،مازنوران .پ .ع دانشگاه - انورواژ محمورضا

 پووربرار  فاقموه   ،مازنوران. پ. ع دانشگاه - خانی صغری، مازنوران .پ .ع
 مازنوران.. پ. ع دانشگاه - اميو محبوبه ،مازنوران. پ. ع دانشگاه -

 گسوترش  وقووع  پوی  در دانشگاهها تعطيلی گذشته ماه چنو در مقدمه : 

 شووه  مجوازی  آمووزش  و آنالنون  نادگيری به اوردن روی باعث۱۹-کوونو

 از پزشویی  گروههوای  دانشوجونان  بوالينی  آمووزش  شورانط  انن در .است

 معورض  در را آنوان  درموانی  -بهواشتی مراکز در مامانی دانشجونان جمله

 کمتور  مراجعوه  سوونی  از .دهو می قرار انتشاربيماری افزانش وامیان ابتال

 شووه  باعوث ، ونوروس  بوا  آلودگی از ترس بخاقر درمانی مراکز به بيماران

 لوذا  .شوونو  مواجه ها بيماری موارد از کمتری تنوع و تعواد با دانشجونان

 وقفوه  از توا  اسوت  ضوروری  حضووری  آمووزش  میمل روشهای از استفاده

 اساتيو دنوگاه تبيين هوف با مطالعه انن .گردد ممانعت بالينی آموزشدر

 یآموزشوو مجووازی نيوو کلي پروتیوول مووورد در مامووانی دانشووجونان و

   .شو انجام ۱۹ کوونو پانومی در زنان های بيماری درکارورزی

 دردانشوویوه( آنوواليزمحتوا) کيفووی روش بووه مطالعووه انوون :اجرررا  روش

 انجوام  ۱3۹۹ سوال  در تحصويلی  نيمسوال  دو در ساری مامانی پرستاری

 کننووه  شورکت  اسواتيو  از نفور  7 و دانشوجو  ۹ کننووگان  مشوارکت  .شو

 در پروتیول  .شوونو  مطالعه وارد اقالعا  اشباع براساس که وبودن درقرح

 انون  .شوو  انجوام  Addie درسوی  رنوزی  برناموه  الگوی با مطابق گام پنج

 دانشوجونان  مهوارتی  و یآموزشو  نيازهای تحليل( ۱از بودنو عبار  گامها

 3 قوی  مجوازی  کلينيو   پروتیول  ساختارمنو الگوی قراحی( 2، مامانی

 تووارک : توسوعه ( 3 و، افیوار  بارش انجام و پگرو فوکوس روش به جلسه

 شوامل  اجرا( ۴، ها فعاليت درباره گيری تصميم و نياز مورد یآموزش مواد

 قورح  و مجوازی  بيماران اقالعا  بازگذاری، وبينار برگزاری، آزمون پيش

 پاسوخ  بارگوذاری ، هوا  پاسوخ  بررسوی ، نونو سامانه در مرحله ۴ قی سوال

 آوری جموع  ارزشويابی  بخوش  در .يابیارزشو ( ۵ و آزموون  پوس  و صحيح

 نظور  کوه  شوو  منظورسوال انن به .شو بازانجام مصاحبه ازقرنق اقالعا 

 مجوازی  کلينيو   روش به زنان بيمارنهای کارورزی آموزش مورد در شما

   .شو استفاده محتوا آناليز از اقالعا  تحليل و تجزنه برای چيست؟

 شوامل  گردنوو  استخراج رعیف تم ۱۰و اصلی تم ۴ محتوا آناليزدر :نتایج

 در آمووزش  تسوهيل ، نوادگيری  توسوعه ، نوادگيری  توواوم ) قو  نقاط( ۱

 چالشوهای ، یآموزشو  ابعواد  برخوی  محووودنت ) ضوعف  نقواط ( 2 ؛(بحران

              ؛(اسوواتيو چالشووهای، سوواختها زنوور مشوویل) موانووع( 3 ؛(ارزشوويابی

 ارتقوای ، ازهاپيشوني  توارک، الیترونيیی فناوری تقونت) گرها تسهيل( ۴

   .(هاآموزش

 ميرسوو  بنظور  دانشوجونان  و اسواتيو  از سونجی  نظور  بوه  توجوه  با :بحث

 اهوواف  بوه  رسويون  بورای  توانوو  موی  مجازی کليني  آموزش از استفاده

 معاننوا   انجوام  امیوان  عووم  روش انن ضعف نقطه .نمانو کم  یآموزش

 ارتبواط  مهارتهای مثل گری ای حرفه مختلف های جنبه ارتقای و بالينی

 موی  درموانی  مراکوز  در بوالينی  آموزش با ادغام قرنق از که است بيمار با

 بيشوتر  تنووع  بوا  رسوو  موی  بنظور  ضومناً  .نموود  رفوع  را مشیل انن توان

 مرکوز  در آمووزش  مثول  روشوها  سوانر  کوردن  اضافه و بالينی سنارنوهای

 شورانط  در و بخشويو  ارتقوا  را روش انون  بتووان  بالينی مهارتهای آموزش

 .نمود استفاده بالينی آموزش کيفيت افزانش برای نيز عادی
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 درسی ریزی برنامه

 و پایده  تلفیقی آموزش ارزشیابی و کارگیری به، طراحی

 و دانشدجویان  بدرای  مجدازی  صورت به همزمان بالینی

 بالین پایه تکمیلی تحصیالت دستیاران

 .پ .ع دانشوگاه  - نووربخش  ميتورا ، انوران  .پ .ع دانشوگاه  - نوربخش مونا
 .انران

 علووم  آمووزش  زمينوه  در کوه  ابوواعاتی  و هوا  پيشورفت  از نیی مقدمه : 

 کورنیولووم  تغييور  اسوت  آورده بوار  بوه  مثبتی نتانج و شوه انجام پزشیی

 و پانه علوم گوناگون مباحث ادغام و بعوی ت  و سنتی حالت از یآموزش

 هوای  شویل  به دنيا فمختل های دانشگاه در که بوده بالين و پانه علوم نا

 مباحوث  پزشویی  علوم به وابسته های رشته در .است شوه انجام گوناگون

 و درموان ، درنهانت و بروز علت نادگيری و بيماری به و شوه شروع پانه از

 بوه  بوالين  و پانوه  مطالب ارائه دليل همين به .انجامو می آن از پيشگيری

 در حاضور  حوال  در هاگرچو  .اسوت  بووده  آميز موفقيت نافته ادغام صور 

 در ولوی ، شود می انجام ها دانشگاه بعضی در integration روش انران

 بورای  همزموانی  و دهنوو  می درس جواگانه بطور اساتيو عموماً روش انن

 ميوان  عمومواً  نافته ادغام مباحث اننیه بر مضاف .نوارد وجود مطالب فهم

    برقورار  بوالين  و پانوه  ميوان  ارتبواط  همچنان و بوده پانه علوم های رشته

 دانشووجونان مووورد در خصوووص بووه تلفيقووی آموووزش انوون .گووردد نمووی

 فووق  و تخصصوی  دسوتياران  نا و پانه علوم های رشته تیميلی تحصيال 

     عملیورد  بهبوود  باعوث  توانوو  موی  کوه  اسوت  مانوه مغفول اغلب تخصص

 رضوانتمنوی  بررسوی  تحقيوق  انون  انجوام  از هووف  .شوود  آنان ای حرفه

 و بيوشويمی  تخصصوی  دکتورای  تیميلوی  تحصويال   مقواقع  اندانشجون

 بوالين  و پانوه  تلفيقی صور  به درس ارائه از تخصص دستياران همچنين

   .بود همزمان و مجازی صور  به

 درس آمووزش ، فراننوو  گيوری  کار به شروع از پيش ابتوا در :اجرا روش 

 بوه  بيوشويمی  تخصصوی  دکتورای  دانشوجونان  بورای  ۱ بوالينی  بيوشيمی

 خصووص  در سونجی  نظور  و شوو  انجوام  حضووری  و تلفيقوی  غير صور 

، بعوو  فواز  در .گرفوت  صوور   تلفيقوی  روش ارائوه  بوه  دانشجونان ترجيح

 دو هور  که ای گونه به گرفت صور  تلفيقی صور  به درس ارائه قراحی

 بوه  کوه  باشو ای گونه به ارائه مول و باشنو حاضر کالس در هم با مورس

 عالوه .گردد ارائه مورسين از ن  هر سوی از طلبم ممتو و کوتاه فواصل

 آن از هوانی  سووال  کوه  شوو  گنجانووه  ارائوه  در بالينی های کيس انن بر

 شروع در .باشو دانشجونان با مورس دو هر تعامل نيازمنو که شود مطرح

 درس .گردنوو  تووونن  مجوازی  قالوب  صور  به درس قراحی، درس ارائه

 دکتورای  دانشوجونان  از بودنو عبار  که شو ارائه مختلف های دوره برای

، (بوالينی  بيوشويمی  درس مباحث از هورمون بيوشيمی) بالينی بيوشيمی

 غوود  تخصوص  فووق  دسوتياران ، (غود درس) کودکان تخصص دستياران

 بورای  ارائوه  موول  انن، انن بر عالوه .(آدرنال های هورمون درس) کودکان

 بوه  .شو گرفته نظر در نيز تخصص و عمومی پزشیان مواوم آموزش دوره

 و گردنوو  قراحوی  ای پرسشونامه  دانشجونان رضانتمنوی ارزنابی منظور

 فرمووول از اسووتفاده بووا و اسوواتيو از توون ۵ داوری بووا آن پانووانی و روانووی

CVR=(ne-N ، 2) ، (N ، 2) نماننووه  بوه  هوا  فرم .گردنو نهانی و تأنيو 

 از پوس  و گوردد  توزنوع  دانشوجونان  ميان که شو داده تحونل دانشجونان

 بوه  توا  شوو  داده تحونول  دانشوجونان  نماننوه به نام بی صور  به تیميل

 تلفيوق  و ارائوه  روش پيرامون که اصلی سؤاال  .گردد منتقل درس استاد

 بوه  البتوه  .است شوه داده نشان ۱ پيوست در بود شوه مطرح بالين و پانه

 هوا  جنبه نرسا از افراد رضانت کننوگان شرکت کلی نظر از آگاهی منظور

 ارائوه  افوزار  نورم  بوا  کوار  و انگليسی زبان با آشنانی، اننترنت سرعت نظير

 پرسشونامه  در نيوز  سوواال   انن LMS سيستم و مجازی صور  به درس

 قورار  مختلوف  عوامول  تأرير تحت کننوگان شرکت رضانت تا شو گنجانوه

 ور صو  بوه  مجوازی  ارائه که نمودنو اعالم دانشجونان از%  ۸7 ، ۵ .نگيرد

 بوه  زنواد  و زنواد  خيلوی ) بوود  بخوش  لوذ   آنان برای بالين و پانه تلفيقی

 سوب   انون  کوه  نمودنو اعالم دانشجونان همه .%( ۱2 ، ۵ و%  7۵ ترتيب

 آنوان  نوادگيری  افوزانش  باعث و بود مفيو آنان نادگيری برای کالس ارائه

 خيلوی % 7۵) نموود  انجواد  هوا  آن در موضووع  به نسبت بهتری دنو و شو

 کوه  نمودنوو  اعالم دانشجونان از% ۸7 .(مورد سه هر در زناد%  2۵ و دزنا

 خسوته  کمتور  برانشان مرسوم های روش به نسبت کالس ارائه سب  انن

 بوه  درس ارائوه  کوه  نمودنوو  اعالم کننوگان شرکت از% 62 نهانت در .بود

 کوه  دهنوو  می ترجيح موارد سانر از را مجازی صور  به و تلفيقی صور 

   .بود دار معنی مقانسه در

 سوب   از فراگيران رضانت که می دهو نشان فراننو انن نتانجیافته ها : 

 انون  توان می و باالست مجازی صور  به بالين و پانه تلفيقی دروس ارائه

 امیوان  آن بور  عوالوه  .بسوت  کوار  به بخشی ارر از اقمينان با را ارائه روش

 .دارد وجود نيز ختلفم دروس و مقاقع سانر به ناددهی روش انن تعميم

 

 میان های دانش توسعه راهبردهای و ها شاخص شناسایی

 سیاسدتی  هدای  توصیه ارائه و سالمت حوزه در ای رشته

 مناسب

 .دانشوگاه ع  – شغلی عليرضا، مازنوران .پ .ع دانشگاه - پول خزائی مرنم
 .ع دانشوگاه  - عابوی قاسم، انران .پ .ع دانشگاه - زرقانی مرنم، پ زنجان

 .پ مازنوران .دانشگاه ع -زاده مل  رونا، مازنوران .پ

 و رهبوری  معظوم  مقام تاکيوا  از ای رشته ميان دانش توسعه مقدمه : 

 سياسوت  تعيوين  .است انران در سالمت نظام ابالغی و کلی سياستهای از

 حيطوه  بور  تاکيوو  با نونن های دانش توسعه های حيطه و ها شاخص، ها

 علووم  در نونن های فناوری و علوم بر تمرکز و ای رشته ميان دانش های

 در موجوود  هوای  توانمنووی  از منووی  بهوره  و شناسوانی  سوبب ، پزشیی

 راسوتای  در هوا  توانمنووی  انون  دادن سووق  و پزشیی علوم های دانشگاه

 عوالی  آمووزش  هوای  برناموه  گورای  مامورنت و هوفمنو، راهبردی توسعه

 .اسوت  سوالمت  نظام در گوپاسخ آموزش رونیرد سازی نهادننه و سالمت
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    کوه  نافوت  کشوور  داخول  اسوناد  در تووان  می را زنادی شاخصهای امروزه

 و علوم  جانگواه  و ای رشوته  ميوان  دانوش  گسوترش  راستای در توانو می

 هووف:  .باشو پزشیی علوم آموزش حيطه سياستگذارن راهگشای فناوری

 ای هرشوت  ميوان  دانش توسعه راهبردهای و ها شاخص تعيين و شناسانی

 انون  دادن سووق  منظوور  بوه  سياسوتی  توصويه  ارائوه  و سوالمت  حوزه در

 گورای  مامورنوت  و هوفمنوو ، راهبوردی  توسوعه  راسوتای  در ها توانمنوی

 آمووزش  رونیورد  سوازی  نهادننوه  و سوالمت  عوالی  آمووزش  هوای  برنامه

   .سالمت نظام در پاسخگو

 مورور ) ترکيبوی  رونیورد  بوا  ای توسعه قرح ن  مطالعه انن: اجرا روش 

 ۱3۹۸ سوال  در که بود( قياسی رونیرد با کيفی محتوی تحليل و نظامنو

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  ای رشته ميان های دانش توسعه کارگروه توسط

 پانگواه ، منوابع  منوو  نظوام  مورور : اول گام .شو انجام مرحله ۴ قی زنجان

 رشته ميان دانش توسعه درخصوص شوه منتشر مقاال  و اقالعاتی های

 راهبوردی  و قوانونی  اسناد و شواهو بررسی: دوم گام، جهان و انران در ای

 سوازمانهای  در ای رشوته  ميوان  آمووزش  زمينه در شوه منتشر باالدستی

 منظوور  بوه  نظوران  صواحب  و خبرگان با مصاحبه: سوم گام، کشور داخل

: چهوارم  گوام  و ای رشته ميان دانش توسعۀ در شوه کسب تجارب توصيف

( هوا  داده تلفيوق  و سازی نیپارچه) مستنوا  جامع ارائه و ها داده تفسير

 درخصووص  سياستی های توصيه و راهیارها، ها شاخص نهانتا .شو انجام

 و هوا  دانشوگاه  .گردنو توونن سالمت حوزه در ای رشته ميان های دانش

 شووه  توليوو  اسناد، ملی و جهانی سطح در موفق عالی آموزش های نظام

 نظور  صواحب  افراد و خبرگان و ها تشیل، ادهانه، جهانی و ملی سطح در

 پژوهشویوه  و پزشویی  علوم علمی هيا  اعضای  .محلی و ملی سطح در

، دانشوووجونان، بهواشوووت وزار  موووونران، کشوووور فرهنگوووی مطالعوووا 

 رشوته  ميوان  محقوق ، فرهنگی مطالعا  پژوهشیوه اساتيو و انونشمنوان

 از نفور  ۵۰ ودحوو   .بنيوان  دانوش  هوای  شورکت  از نیوی  عامل مونر، ای

 بررسوی  شوامل  اول گوام  .آمووزش  حيطوه  موونران  و علمی هيا  اعضای

 های پانگاه در کليوی واژگان از استفاده با کشور از خارج و داخل مقاال 

 سوانت  بررسوی  و خوارجی  و داخلوی  منوابع  و کتابها بررسی، مختلف داده

 بررسوی  شامل دوم گام.بود جهان و انران در ای رشته ميان با مربوط های

 علموی  جوامع  ۱۴۰۴ انوواز  چشوم  سنو جمله از باالدستی اسناد و شواهو

 کلوی  هوای  سياسوت ، رهبوری  سوی از ابالغيه کالن های سياست، کشور

 سونو  و ششوم  توسعه ی برنامه در فناوری و علم بخش و مقاومتی اقتصاد

 بوا  سواختارمنو  نيموه  مصواحبه  شوامل  سوم گام .بود سالمت علمی جامع

   .بود ها داده تماتي  محتوی تحليل مانهمز و خبرگان

 گوام  در خوارجی  و داخلوی  منابع از حاصل مطالب بنوی جمع یافته ها:

 و هوا  مصاحبه سازی پياده، نقادانه مرور متولوژی از استفاده با دوم و اول

 MAXQDA افوزار  نورم  از اسوتفاده  بوا  تماتيو   محتوای تحليل و تجزنه

 و سوازی  نیپارچوه ) مسوتنوا   جوامع  هارائ و ها داده وتفسير سوم درگام

 سياسوتی  هوای  توصويه  و راهبردهوا  ، هوا  شاخص تعيين، (ها داده تلفيق

 چهوارم  گوام  در پزشویی  علوم در ای رشته ميان دانش توسعه درخصوص

، فرعوی  قبقوه  73 و اصولی  قبقه ۴شامل اول مرحله نتانج .گرفت صور 

 راهبوردکالن  قالب در معنانی واحو ۱7 و قبقه ۸ شامل دوم مرحله نتانج

 فرعوی  قبقه ۹۸ و اصلی قبقه ۹ شامل سوم مرحله نتانج، ملی اقوام ۴ و

 جوامع  بنووی  قبقوه  ن  در کالن راهیارهای و ها شاخص نهانت در .بود

 راهیارتووونن  هور  بوا  مورتبط  سياسوتی  توصيه ۱26 همراه به بعو ۱۰ در

   .گردنو

 سياسوتی  یهوا  توصويه  و راهیارهوا ، هوا  شاخص تعيين با نتيجه گيري:

 توسوعه  مسوير ، پزشویی  علووم  در ای رشته ميان دانش توسعه با دررابطه

 سوالمت  عوالی  آمووزش  هوای  برنامه گرای مامورنت و هوفمنو، راهبردی

 بور  تاکيوو  بوا  نونن دانشهای توسعه به منجر نهانت در که ميگردد تقونت

 سالمت نظام در پاسخگو آموزشرونیرد سازی نهادننه، رشته ميان حيطه

، نوونن  فناورنهوای  از منووی  بهوره  برای می توان آن اساس بر و ی شودم

 سوالمت  عوالی  آمووزش  نظوام  در سوازی  شوبیه ، بنيان دانش ررو  خلق

   .کرد استفاده جهانی و ای منطقه یآموزش های درعرصه وحضور

 بسته، سياستی توصيه، شاخص، راهبرد، ای رشته ميان : کلمات کليدي

 پزشیی آموزش، ونوآوری تحول های

 

 دانشددجویان مشددارکت ارزشددیابی و اجددرا، طراحددی

 رضایت بر کالسی تدریس در عمومی بهداشت کارشناسی

 ADKAR ادکدار  مدل اساس بر دانشجویان یادگیری و

Model 
دانشوویوه   - سوولطانی فرنبووا - سوولطانی ) نونسوونوه مسووئول (   راحلووه
 .اراک .پ .ع دانشگاه بهواشت،

 هيوأ   اعضوای  کوانونی  فعاليوت  و اصولی  عناصر از نیی تورنسمقدمه : 

 موجوب  کوه  اسوت  آمووزش  در وفراننوی است دانشگاهها یآموزش علمی

 اسوت  تورنسی مؤرر تورنس .شود می فراگيران به مهارتها و دانش انتقال

 موورر  توورنس  اموروزه  .شوود  منجور  فراگيران در نادگيری حواکثر به که

 تا هستنو تالش در آنان و باشو می مورسان و یآموزش مراکز توجه مورد

 از بتواننوو  کوه  نماننو معرفی و شناسانی ارربخش، تورنس برای هانی راه

 وامیانوا   شرانط نيازمنو مؤرر تورنس .بیاهنو یآموزش های هزننه اتالف

 از نیوی  .باشو می یآموزش محيط و فراگير، استاد جمله از است متعودی

 شوود  موؤرر  نوادگيری  بوه  منجور  توانوو  موی  که یآموزش فنون مؤررترنن

 هووف  بوا  حاضر مطالعه .است تورنس در دانشجونان مشارکت از استفاده

       بور  کالسوی  توورنس  در عمومی بهواشت کارشناسی دانشجونان مشارکت

   .گرفت انجام دانشجونان نادگيری و منوی رضانت

 علوم دانشگاه بهواشت دانشیوه در که بوده توصيفی مطالعه اجرا :روش 

 درس در(  توورم 3) سووال نوويم سووه در ۹7 اول نيمسووال از راکا پزشوویی

 کليوه  آمواری  جامعوه  .گردنو انجام (واحو2) ارتباقا  و بهواشت آموزش

 نفور  ۵۸ جمعاً عمومی بهواشت ناپيوسته و پيوسته کارشناسی دانشجونان
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 ارزشويابی  و ادکوار  موول  مرحلوه  ۵ براساس اجرا و قراحی مراحل .بودنو

 اول جلسوه  .گرفوت  انجوام  پاترنو   کرک مول ساسا بر دوم و اول سطح

 رفورنس ، مصووب  درسوی  برنامه اساس بر شوه تنظيم درس قرح مورس

 نحووه  زمينوه  در کتبوی  بصوور   دانشوجونان  هموه  از سنجی نظر، درس

 .رسيو می توافق به آنان با را تورنس قوانين و نحوه، کالس جو و تورنس

 مراجعوه  بوا  کوام هر یبعو جلسه جهت شو می درخواست دانشجونان از

 آمووزش  زمينوه  در کتواب  سوه  الیترونيیوی  و چواپی  منابع و کتابخانه به

 صوفحه  نو   در را کتاب مباحث خالصه و مطالعه را ارتباقا  و بهواشت

 جلسوه  .کننو معرفی دانشجونان سانر به را منابع و نماننو ارانه کالس سر

 بنووی  تقسيم، اندانشجون توسط مباحث خالصه و منابع ارانه شامل دوم

 تنظويم ، هرگوروه  موضووع  انتخاب، نفره سه دونا های گروه در دانشجونان

 و( کننوووگان ارانووه اسووم و موضوووع، جلسووه زمووان شووامل) ارانووه جوووول

 جلسوه  ۵ مباحوث  .بوود  دانشوجونان  همه اختيار در بنوی گروه قراردادن

 بهواشوت  آمووزش  کليوا   و مبوانی  درزمينوه  کوه  مورس توسط یآموزش

     توورنس  موورس  توسوط  ...و ارزشويابی  و نوادگيری  هوای  حيطه و اهواف

 قوول  در و شوو  موی  توورنس  دانشوجونان  توسوط  جلسوه  ۱۰ و شو می

 سوواال   بوه  بوازخورد  و گوری  تسوهيل  و راهنموانی  نقش مورس تورنس

 جهوت  ادکوار  موول  پونجم  گوام  اسواس  بور  .داشت برعهوه را دانشجونان

 گرفتوه  نظور  در تیاليف انجام و سیکال ارانه به نمره ۵ دانشجونان تشونق

، (نادگيری و واکنش) پاترن  کرک دوم و اول سطح ارزشيابی جهت .شو

 درليیور   سووال  ۱۰ شامل که ساخته محقق پرسشنامه بوسيله اقالعا 

 خوود  بصور  دانشجونان توسط که(  زناد بسيار تا بسيارکم) ای گزننه ۵

 نورم  کمو   بوه ، آوری جموع  از پس ها داده .گردنو تیميل دهی گزارش

   .شونو تحليل و تجزنه، (SPSS۱6) افزار

 ۸.6 و دختر دانشجونان( نفر ۵3)درصو ۹۱.۴ حاضر مطالعه در :ها یافته

 مباحوث  از کلی نادگيری و منوی رضانت ميزان .بودنو پسر( نفر۵)درصو

 انتخواب  را زنواد  و بسويارزناد  گزننوه  دانشجونان%  ۹2 و%  ۹۵ ترتيب به

 توورنس  در مشوارکت  بوه  دانشوجونان  منووی  عالقوه  ميوزان  .بودنو کرده

 افوزانش ، درصوو  ۸3 تجربيوا   افوزانش  .گردنو گزارش درصو۹2 کالسی

 درصو ۸6 مطالب فهم و درک قور  افزانش، درصو ۸۱ در عملی مهار 

   .انو نموده بيان دانشجونان

 حاضوراکثرنت  پوژوهش  هوای  نافتوه  بوه  توجوه  با :گيري نتيجه و بحث

 کالسوی  هوای  فعاليت و کالسی تورنس در مشارکت اجرای زا دانشجونان

 ماننو فعال تورنس های روش شود می توصيه بنابرانن .انو داشته رضانت

 اسوت  همراه دانشجونان رضانت با که تورنس امر در دانشجونان مشارکت

 .شود گرفته بیار

 مشارکت،  تورنس ، دانشجو :کلمات کليدي 

 

 توانمندسدازی  جهدت  رمحو مساله روش کردن عملیاتی

 در مولکدولی  پزشکی رشته تخصصی دکتری دانشجویان

 بالین با مرتبط تحقیقاتی های نامه پایان طراحی

 .پ .ع دانشوگاه  - عرب سمانه، شهرکرد .پ .ع دانشگاه - اصغرزاده سميرا
 . سمنان

 کوه  اسوت  پزشویی  نوونن  هوای  حيطه ازجمله مولیولی پزشیی مقدمه:

 نيوروی  تربيوت  المللوی  بوين  سوطح  در رشوته  انون  وجود علت و ضرور 

 تحقيقوا   بتوانوو  کوه ، اسوت ( PhD) تخصصوی  دکترای سطح در انسانی

 آزمانشوگاهی  و مولیوولی ، سولولی  سوطح  در را پزشویی  رشوته  به مربوط

 رشوته  رسوالت  موجود های گزننه بهترنن از نیی، نمانو هوانت و قراحی

 و هوا  بيماری رسیبر راتسای در پژوهشی و یآموزش عرصه ساختن فراهم

 هوای  ناموه  پانوان  قرفوی  از .است مولیولی سطوح در کننوه انجاد عوامل

 سيسوتم  در موجوود  های گزننه بهترنن از نیی دانشجونان انن تحقيقاتی

 و تشوخيص  در نوونن  هوای  روش ابوواع  جهوت  درموانی  و بهواشتی های

  .شود می محسوب پزشیی خوما  ارتقا و ها بيماری درمان

 تحصيل به مشغول دکتری مقطع دانشجونان، مطالعه انن در :اجرا روش

 .شوونو  تقسيم گروه دو به که داشتنو مشارکت مولیولی پزشیی رشته در

      روی و بيمارسووتانی و درمووانی مراکووز در کووه دانشووجونانی اول گووروه

 عنووان  بوه  متخصص چنو نا ن  همیاری و مشاوره با بيماران های نمونه

 راهنموا  اسوتاد  عنوان به پانه علوم متخصص چنو و اورمش نا راهنما استاد

 بوا  خواص  هوای  بيمواری  درمانی و تشخيص مشیال  بررسی به مشاور نا

 قراحوی  را خوود  ناموه  پانان موضوع تشخيصی مولیولی روشهای قراحی

 اجورا  بيمارسوتان  نوا  و درموانی  مرکوز  در را ناموه  پانان از بخشی و کردنو

 هوای  پانگواه  از اسوتفاده  بوا  جسوتجو  نجوام ا بوا  صورفاً  دوم گوروه  .نمودنو

 به پانه علوم اساتيو از نفر چنو همیاری و مشاوره با و مقاال  و اقالعاتی

 و کردنوو  قراحوی  را خود نامه پانان موضوع مشاور نا راهنما استاد عنوان

 در نتانج .نمودنو اجرا تحقيقاتی آزمانشگاه محيط در را آن بخشهای تمام

 انگيوزه  و رضوانتمنوی  ميوزان ، پرسشنامه روش با طالعهم انن انجام پانان

 همچنوين  و انتخوابی  موضووعا   بوه  آنهوا  منووی  عالقه نيز و دانشجونان

 نو   معرفوی  عنووان  بوه  منتخوب  ها نامه پانان موضوعا  بودن کاربردی

 بررسوی  .گرفت قرار بررسی مورد بيماران در تشخيصی نا و درمانی راهیار

 و بيمواران  عينوی  مشویل  بوا  مواجه در که نانیدانشجو، داد نشان ها داده

 ی ناموه  پانوان  موضووع  انتخاب به پانه علوم و بالين متخصصان با مشاوره

 توانسوته  آنهوا  ناموه  پانان نتانج اننیه به توجه با بودنو کرده مبادر  خود

، کنوو  انجواد  درموانی  و بهواشتی مشیل ن  حل در اميوی ی زنهور بود

 اجورای  پانوان  در باالتری منوی عالقه نيز و يزهانگ و منوی رضانت ميزان

 بوا  آنهوا  همچنوين  و داشوتنو  مقابول  گروه به نسبت خود های نامه پانان

 آنهوا ، بودنوو  کرده اجرا و ارانه را تری کاربردی موضوع محور مساله روش

 هموان  در خوود  تعهووا   قورح  گذرانوون  در همیاری به تمانل همچنين

 .داشتنو درمانی مرکز
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 پانوان  موضووع  انتخواب ، حاصله نتانج به توجه با : گيري نتيجه و بحث 

 مشواوره  و بيمارسوتان  و درموانی  مراکوز  در مشویل  لمس بر تیيه با نامه

 رضوانت  افوزانش  باعوث  توانسوت  پانوه  علوم و بالينی متخصصين همزمان

      بوا  دانشوجونان  واقوع  در .گوردد  ناموه  پانوان  اجرانوی  رد ترغيوب  و منوی

 توانسوتنو  بوالينی  علووم  و پانه علوم تلفيق با خود  تجربيا از گيری بهره

 و اسوت  رشوته  انن رسالت بزرگترنن که شونو پزشیی خوما  ارتقا باعث

 بهتوری  شوغلی  فرصوت  خووماتی  و درموانی  فضای در نامه پانان اجرای با

 تحقيقواتی  هوای  نامه پانان قرفی از .آورنو دست به مقابل گروه به نسبت

 هوای  سيسوتم  در موجوود  هوای  گزننوه  بهتورنن  از ینیو  دانشجونان انن

 درموان  و تشوخيص  در نوونن  هوای  روش ابوواع  جهت درمانی وبهواشت 

 .شود می محسوب بالين با مرتبط های پژوهش سطح ارتقاء و ها بيماری

 

 دانشدجویان  ارتبداطی  مهارتهای ارزیابی ابزار طراحی

 کارکف مدل براساس توانبخشی
سوويو مهوووی  ،  انووران .پ .ع دانشووگاه - زاده شوورنعت سووادا  نفيسووه

 .حميواهلل بهادر -قباقبانی

 در آنهوا  نقوش  و توانبخشوی  علووم  عرصوه  در ارتباقی مهارتهای :مقدمه

 از نیوی  هوا  مهوار   انون .دارد ارربخشی و محوری عملیرد بيماران درمان

 و همیواری  باعوث  رودکوه  می شمار به بالينی صالحيتهای اساسی اجزای

 درموان  برآن عالوه .گردد می مورر درمانی اقواما  از اربيم بيشتر رضانت

 رونوانی  به نياز عمل در که ، دارد دنبال به را مو  دراز پروسه توانبخشی

 معمووالً  کوه  اسوت  ازآن حواکی  شوواهو .دارد وبيموار  درموانگر  توان، میرر

        برقوورار ارتبوواط بيمارانشووان بووا مفيوووی قووور بووه مووانگران در از بسووياری

 سونجش  و است ضروری بسيار مهارتها انن آموزش حاليیه در ننوک نمی

 قابول  اسوت  برخووردار  کيفوی  هوای  مولفوه  از آنیوه  دليل به، مهارتها انن

 اتخواذ  دنبوال  بوه ، نظران صاحب و کارشناسان بنابرانن، باشو نمی ارزنابی

 در مقانسوه  قابول  و کموی  بيوان  در، مهارتها انن ارزنابی برای هانی روش

 مهارتهوای  ارزنوابی  ابزار قراحی اننژوهش هوف، بودنو ختلفم گروههای

   .بود کارکف مول براساس توانبخشی دانشجونان ارتباقی

 همبستگی نوع از و تحليلی -توصيفی شيوه به پژوهش انن  روش اجرا :

 سوال  در تهران شهر توانبخشی های دانشیوه دانشجونان در که باشو می

 دسوترس  شويوه  بوه  و احتمالی غير گيری نمونه روش با۹2-۹۱ تحصيلی

 هوای  فورم  صووری  و محتووانی  روانوی  بررسوی  برای .گرفت انجام(آسان)

 دو، ارزنوابی  فرم پانانی بررسی برای .گردنو استفاده دلفی روش از ارزنابی

 صوور   به همزمان قور به را دانشجونان از نفر 3۰ مجزا صور  به ارزناب

 محاسوبه  .نظرراپرکردنوو  موورد  فورم  نمودهوو  بررسوی  مسوتقيم  مشواهوه 

 بورای  همچنين، شو انجام ابزار پانانی تعيين برای گروهی بين همبستگی

 نموره  همبسوتگی  و کول  نموره  با حيطه هر نمره همبستگی ميزان تعيين

 همبسوتگی  نیوونگراز  بوا  کوارکف  موول  گانوه  چهار های حيطه از هرن 

 وسووطت دانشووجو ۱6۵ تعوواد  دوم مرحلووه در .گردنوو  اسووتفاده اسوپيرمن 

 عوواملی تحليوول روش بووا ای سووازه گردنونووووروانی ارزنووابی اساتيوشووان

 spss۱۸ افوزار  نورم  هوااز  داده تحليول  جهوت  .گردنوو  محاسبه اکتشافی

   .گردنو استفاده

، %۵ ، ۸7 ارزنوابی  فورم  کول  بورای  محتووانی  روانوی  ميوانگين  :ها یافته

 خکرونبوا  آلفوای  وضورنب %2۵ ، ۸7 فورم  کل برای صوری روانی ميانگين

 و کل نمره با حيطه هر نمره بين داری معنی همبستگی .آمو بوست۹2%

 بوسوت  درصوو  نو   خطوای  سوطح  با دنگر حيطه نمره با حيطه هر نمره

 چهوار  از کوه  گردنوو  مشوخص  دوم مرحلوه  در عواملی  تحليول  نتانج .آمو

 را الزم اعتبوار  عامول  نوا  حيطه سه تنها کارکف مول( عامل چهار) حيطه

 .است نموده کسب

 روانوی  از کوارکف  موول  براسواس  شوه توونن ارزنابی ابزار :گيري تيجهن

       و اسوت  برخووردار  بواالنی  بسويار  وپانوانی  ای سوازه  و وصووری  محتوانی

 علووم  هوای  رشوته  در ارتبواقی  مهارتهای ارزنابی ابزار عنوان به توانو می

  .گيرد قرار استفاده مورد انران در توانبخشی

 دانشووجونان، ارتبوواقی مهارتهووای، ارزنووابی رابووزا :کليرردي هرراي واژه

 کارکف مول، توانبخشی

 

 اسدتفاده  قابدل  های محتوی ارزشیابی و اجرا، طراحی

 فیزیدک  مشدتر   مباحد   آموزش برای( RLO) مجدد

 تددریس  روش به پزشکی علوم دانشجویان برای پزشکی

 شده تعدیل وارونه

 .پ .ع دانشوگاه  - فور  غفواری  سعيوه، تبرنز .پ .ع دانشگاه - خضرلو داود
  . زاده رمضان زهرا  - قاضيانی فاضل منا - قربانيان ناصر ، تبرنز

 پزشویی  علووم  های رشته برای پزشیی فيزن  دروس محتوی مقدمه : 

 باعوث  ونژگی انن که ، باشو می مسئله حل و تحليلی مباحث بر مشتمل

 کالس از اعم تورنس رانج روشهای با مباحث انن نادگيری امر است شوه

 انن همچنين .بوهو رخ کمتر روتين وارونه کالس حتی و محور سخنرانی

 روش از قورح  انون  باشونودر  می مشابه های رشته اغلب برای ها محتوی

 مشارکتی نادگيری بر مبتنی که وارونه تورنس روش چشمگير قابليتهای

 در پزشوویی فيزنوو  بووا موورتبط دروس نووادگيری افووزانش بوورای اسووت

 تقونوت  منظوور  بوه  .شوو  اسوتفاده  پزشویی  علووم  های رشته دانشجونان

 حول  بور  مبتنوی  وارونوه  کوالس ، مسوئله  حل و تحليل قور  و نادگيری

 بور  غلبوه  بورای  مطالعوه  انن در لذا .شو تعونل مستمر ارزشيابی و مسئله

 جلسوه  هور  محتووی  اوال، رانج وارونه کالس روش احتمالی چالشهای انن

 اسوالنوها  شوامل ( RLO) مجوود  ادهاسوتف  قابل الیترونيیی فانل بصور 

 جلسوه  در( رفرنس روی از درسی مطالب پرننت بهمراه)  شوه صواگذاری

 فراگيران ترغيب منظور به رانبا . شود می داده قرار فراگير اختيار در قبل

 ارزشويابی  نظوام  از بعوو  جلسوه  برای آن کردن آماده و محتوی مطالعه به
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 جلسه هر پانان در و گروهی ليتفعا حين در، جلسه هر شروع در مستمر

 ميوزان  همچنوين  و فراگيوران  در نوادگيری  ميوزان  انتهوا  در .شو استفاده

 بررسوی ( ماه 6 از بعو)  مو  بلنو در مسائل حل در ها آموخته بیارگيری

   .شود می

 بور  مبتنوی  دروس بورای  شووه  تعوونل  وارونه تورنس روش روش اجرا :

 بوه  .شوو  دنوالی  اختصاصی هوف 6 قرح انن در .شو اجرا پزشیی فيزن 

، گروهوی  کار مهار  افزانش شامل اختصاصی هوف چهر ارزشيابی منظور

 افوزانش ، همتانوان  بوه  آموزش مهار  انجاد، همتانان از نادگيری تسهيل

 همچنوين  و دانشوجونان  از سونجی  نظور  فرم از، مستمر ارزشيابی فرصت

 ميوزان  اصوی اختص هوف ارزشيابی منظور به .شو استفاده مورس قضاو 

 وارونوه  کوالس  بصوور   دروس از کووام  هور  سرفصولهای  نصوف  نادگيری

 و شووه  ارائوه  سوخنرانی  سونتی  کالس روش به دنگر نصف و شوه تعونل

 بیوارگيری  ميوزان  و .شوو  بررسوی  توورنس  روش دو پانوانی  آزمون نتانج

 . ها آموخته

، گروهوی  کوار  مهوار   بوه  مربووط  اهوواف  نتانج زمينه در: بحث و نتایج

 افوزانش ، همتانوان  بوه  آموزش مهار  انجاد، همتانان از نادگيری هيلتس

        فراگيووران از% 67 ميووانگين بطووور، نظرسوونجی در ارزشوويابی فرصووت

 توورنس  روش .کردنوو  انتخواب  را " زنواد  خيلوی " و "زنواد " های گزننه

 نموره  ۸ ، ۱ انوازه به دانشجونان نمره ميانگين افزانش باعث وارونه کالس

 ارتقوا  )  .شوود  موی  سوخنرانی  توورنس  بوه  نسوبت  ترم پانان ونآزم در

 ارتقوا  باعوث  شووه  تعوونل  وارونوه  توورنس  روش( موو   کوتواه  نادگيری

 کوالس  توورنس  روش .شود می پانين نمره دانشجونان گروه در نادگيری

 ۵ ، ۴ انووازه  به دانشجونان نمره ميانگين افزانش باعث شوه تعونل وارونه

 سوخنرانی  تورنس به نسبت( ترم پانان از بعو ماه 6 ) دوم آزمون در نمره

 ءارتقوا  باعوث  شووه  تعوونل  وارونوه  تورنس روش، مو  بلنو در .شود می

 .شود می باال نمره گروه در نادگيری

 

 علدوم  اسداتید  الکترونیکی یادگیری یآموزش نیازسنجی

 دیکوم روش به مازندران پزشکی

 دانشوگاه  - انورواژ محمورضا، نمازنورا .پ .ع دانشگاه - قربانی اصغر علی
 کلثووم  سويوه ، مازنوران .پ .ع دانشگاه - جالهی حسين، مازنوران .پ .ع

 دانشوگاه  - زاده حسام علی - گوران اله نصر  - زليیانی پرنسا - هاشمی
 .مازنوران .پ .ع دانشگاه - مرادی سياوش، مازنوران .پ .ع

 عووم  و ۹۸ سوال  نوانی پا های ماه در کرونا بيماری گيری همه مقدمه : 

 تحصويلی  سوال  دوم نيمسال در ها دانشگاه در دانشجونان اجباری حضور

 هوای  دانشوگاه  ناچوار  به، آنان به کيفيت با آموزش ارائه به نياز و ۹۸-۹۹

 ارائوه  ولويین  داد سووق  الیترونيیوی  آمووزش  سومت  بوه  را پزشیی علوم

 الزاموا   از کوه  دارد خبره اساتيوی به نياز، کيفيت با الیترونيیی آموزش

   .باشنو مسلط آن بر و داشته آگاهی آن

 هيوا   اعضواء  اصلی وظيفه مهمترنن تشرنح دنبال به مطالعه انن :هدف

 و فرعوی  وظانف تبيين و آن تعرنف و الیترونيیی آموزش زمينه در علمی

   .است بوده آن انجام برای الزم های مهار  و ها نگرش، ها دانش

 (Develop a Curriculum مخفوف  DACUM) دنیووم  :اجرا روش

 آشووونانی  (۱ گوام 7 دارای روش انن به نيازسنجی کلی قور به .باشو می

، بررسوی  مورد شغل شناسانی و تعرنف(2، دنیوم فرآننو با خبره کارکنان

 هوای  فعاليوت  شناسوانی  (۴، اصولی  وظوانف  و ها مسئوليت شناسانی (3

 تیاليف و وظانف پاالنش و بازبينی (۵، اصلووی وظيفه هر با مرتبط کاری

 هوای  مهوار   و هوا  نگورش ، هوا  دانوش  شناسووانی(7، شوووه اسووتخراج

 و فراوانوی ، اهميوت  ميوووزان  تعيوين (7 و تیليوف  هر انجام برای موردنياز

 گوام  در، بنابرانووون ( 2) .باشوو  موی  تیليوووف  هر انجام نادگيری سووطح

 دانشویوه  از هخبر علمی هيا  اعضاء از نفر شش هوفمنو بطووور نخست

 کارگاه در Expert Panel عنوان به مازنوران پزشیی علوم مختلف های

 بهواشوتی  هوای  پروتیول  رعانوت  جهوت  بوه  .شونو داده شوورکت دنیوم

 اعضوای  آشونانی  خصووص  در یآموزش فيلم کرونا از جلوگيری به مربوط

 شوبیه  در کارگروه تشیيل وضمن شو تهيه دنیوم کارگاه با پنل اکسپر 

 بوه  و داده قورار  گوروه  اختيار در کارگاه شروع از قبل هفته ن  اعیاجتم

 نیوروزه  کارگاه پانان در .شو داده پاسخ خصوص انن در آنها اوليه سواال 

 وظوانف  و شو تعرنف آنان دنو از الیترونيیی تورنس، اعضاء همه توافق با

 و هوا  نگورش ، هوا  دانوش ، علموی  هيوا   اعضوای  تیاليف و فرعی و اصلی

 آمووزش  و توورنس  زمينه در تیليف هر انجام برای نياز مورد های مهار 

   .شو شناسووانی الیترونيیی

 آمووزش  زمينوه  در علموی  هيا  اعضاء اصلی وظيفه مهمترنن :ها یافته

 ": از اسوت  عبوار   آن تعرنوف  و بووده  الیترونيیوی  توورنس ، الیترونيیی

 فراگيور  بوه ( تاداسو ) دهنوه ناد از تجربيا  و مهار ، نگرش، دانش انتقال

 صووور  بووه کمتوور زمووان و وقووت در و توور سوواده شوویل بووه( دانشووجو)

 مسوتمر  راهنموانی  بوا  همراه، فراگير سطح بر مبتنی مجازی، الیترونيیی

 ".باشوو  ارزشويابی  بوا  هموراه  و قرفوه  دو تعامول  دارای، (تسهيلگر) استاد

 اجورای  بورای  الزم هوای  مهوار   و هوا  نگورش ، هوا  دانوش ، فرعی وظائف

 اکسوپر   دنوو  از الیترونيیی آموزش و تورنس کيفيت با و آميز يتموفق

 وظيفوه  الیترونيیوی  توورنس : اصلی وظيفه .بود ذنل جوول شرح به پنل

 انن به مربوط های دانش( الف مناسب الیترونيیی رسانه انتخاب( ۱فرعی

 ادوبوی ، نونوو  سوامانه  هوای  محوودنت و امیانا  با آشنانی: شامل وظيفه

 انون  بوه  مربووط  هوای  نگرش( ب ...محتوا توليو، اجتماعی شبیه، کانیت

: شامل وظيفه انن به مربوط های مهار ( ج ....منوی عالقه: شامل وظيفه

 نورم  و اجتماعی های شبیه، کانیت ادوبی، نونو سامانه از استفاده مهار 

 مناسووب محتوووای تهيووه( 2 فرعووی وظيفووه ...محتوووا توليووو افزارهووای

 ، دوره قورح  اجوزای  بوا  آشنانی، مفاهيم درک: ها شدان( الف الیترونيیی

: هوا  نگورش ( ب ...دنجيتوال  کتابخانوه  و اننترنت در جستجو دانش، درس

 مهوار  : مهارتهوا ( ج ....رنوزی  برناموه  و کورنیولووم  به شون قائل اهميت

، اننترنووت در جسووتجو مهووار ، درس و دوره قوورح تیميوول و نوشووتن

 مناسووب ارائووه روش انتخوواب( 3 فرعووی وظيفووه ...دنجيتووال کتابخانووه
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، فويلم  تهيوه ، پاورپوننوت  تهيوه  بوا  آشونانی : هوا  دانوش ( الف الیترونيیی

، ...و گروهوی  بحوث  موونرنت ، صووتی  هوای  فانول  تهيه، آنالنن سخنرانی

               ....(سيموليشووون) سوووازها شوووبيه، یآموزشووو هوووای بوووازی از اسوووتفاده

 در متنوووع و مختلووف هووای روش از اسووتفاده اهميووت: هووا نگوورش( ب

 سوخنرانی ، فيلم، پاورپوننت، از استفاده و ساخت: ها مهار ( ج ...تورنس

( سيموليشون ) ها ساز شبيه یآموزش های بازی، صوتی های فانل، آنالنن

 انتشووار( ۴فرعووی وظيفووه ...آنالنوون بسووتر در گروهووی تووورنس مهووار  و

 بسووتر در محتوووا انتشووار دانووش: هووا دانووش( الووف الیترونيیووی محتوووای

       ... تواليف  حوق  بورای  شوون  قائول  اهميوت : هوا  نگرش( ب ... الیترونيیی

 فرعی وظيفه ... و الیترونيیی بستر در محتوا انتشار مهار : ها مهار ( ج

 مهارتهوای  خصووص  در دانوش  کسب: ها دانش( الف دانشجو با تعامل( ۵

( ب ...زموان  موونرنت  و خشوم  کنتورل ، (کالموی  غيور  و کالمی) ارتباقی

 بورای  شوون  قائول  اهميوت ، دنگوران  بورای  شوون  قائل اهميت: ها نگرش

 و کالموی )ارتبواقی  های مهار  بیارگيری: ها مهار ( ج ...مناسب ارتباط

 ارزشويابی  (6 فرعوی  وظيفوه  ...زمان مونرنت و خشم کنترل، (کالمی غير

 سوامانه  هوای  محووودنت  و امیانا  با آشنانی: ها دانش( الف الیترونيیی

( ب ...نهوانی  ارزشويابی  در فرادنو سامانه و تیوننی های ابیارزشي در نونو

( ج ...انتظوار  موورد  هوای  صوالحيت  بورای  شوون  قائول  اهميت: ها نگرش

 اسوتفاده  مهوار   و هوا  آزمون برای سوال انواع قراحی مهار : ها مهار 

  ...فرادنو و نونو سامانه در آزمون ازامیانا 

 آن دادن قورار  اسواس  و بواال  هوای  نافته به توجه :گيري نتيجهبحث و 

 راهگشوای  توانو می اساتيو سازی توانمنو برای الزم کورنیولوم تهيه برای

 ارتقواء  و دانشوجونان  بوه  الزم الیترونيیوی  آموزش مناسب و مطلوب ارائه

 .باشو ها دانشگاه اجتماعی پاسخگوئی

 

 یکپارچده  سامانه اجرای و سازی پیاده، نیازسنجی، تحلیل

 دانشدگاه  علمی هیات اعضای نمندسازیتوا های فعالیت

 مشهد پزشکی علوم

         - (نونسووونوه مسوووئول ) زاده حووواجی محبوبوووه - زاده رجوووب سوووميه
 .مشهو .پ .ع دانشگاه - مرادی احسان

 فرآننووهای  از تووجهی  قابول  بخوش  حذف و سازی ساده، بهبود :مقدمه

 یآموزشو  هوای  دوره سووابق  از ارزشومنو  اقالعوا   بانو   انجاد و وقتگير

 و تورنن  پونوا  از نیوی  علموی  هيوا   اعضای شگاهدان علمی هيا  اعضای

 حوواکثر  از گيوری  بهره برای و .است هاست دانشگاه منابع ترنن گسترده

 حمانوت  موورد  بانو دانشگاه برای هم و خودشان برای هم آنها بالقوه توان

 هيوا   اعضوای  های مهار  افزانش آموزش از هوف .بگيرنو قرار توسعه و

 .اسوت  وظوانف  شورح  در عملیورد  بهبوود  و وظانف انجام جهت در علمی

 و بررسووی، (فووردی، گروهووی، مووونرنتی) نيازسوونجی فرآننووو انجووام

 و نوام  ربوت ، رسوانی  اقالع، شوه اعالم نيازهای خصوص در گيری تصميم

 هموه  از و مختلوف  هوای  ناموه  گوواهی  صوور، یآموزش های دوره برگزاری

 پويش  کوه  اسوت  چالشوهانی  جملوه  از ها دوره ارربخشی و ارزنابی، مهمتر

 هيوا   اموور  درموونرنت  علموی  هيوا   اعضوای  توانمنوسوازی  واحو روی

 سامانه .دارد قرار سازی توانمنو های دوره برگزاری متولی عنوان به، علمی

 توانمنوو  و کواربردی  افزاری نرم، مروارنو سازی توانمنو های دوره مونرنت

 موونرنت  مجورب  کارشناسوان  و موونران  نظورا   از گيری بهره با که است

، مربوقوه  واحوو  اهوواف  و نيازهوا  بور  منطبق، فناوری و علمی هيا  امور

 فرآننووهای  تمامی، کارآمو ای شيوه به و است شوه سازی پياده و قراحی

 موونرنت  و بخشوو  موی  سورعت ، کنوو  موی  سواده  را حوزه انن در موجود

 کواربردی  افوزاری  نورم ، توانمنوسوازی  های دوره مونرنت سامانه .نمانو می

 مونرنت توانمنوسازی واحو در افزاری نرم خال پوشش منظور به که ستا

 پوشوش  .اسوت  شووه  سوازی  پيواده  و قراحوی  دانشگاه علمی هيا  امور

 اعووالم زمووان از مربوقووه واحووو در موجووود فرآننوووهای و نيازهووا تمووامی

 صووور  نهانوت  در و زمانبنووی  و رنزی برنامه، برنامه اجرای تا نيازسنجی

   .باشو می سامانه انن اهواف ازجمله دوره رزنابیا و گواهينامه

 بوه  علموی  هيوا   اموور  موونرنت  کارشناسوان  اول مرحله در :اجرا روش

 بوا  سوپس  و دادنوو  انجام بالنوگی و رشو واحو در نيازها تحليل و بررسی

 بوه  خوارجی  و داخلوی  هوای  دانشگاه دنگر در الزم تحقيقا  و ها بررسی

 و مونران با میرر جلسا  تشیيل با .شو پرداخته نيازها ليست چ  تهيه

 و تیميول  و تحليل کامالً نيازها ليست چ  فناوری کارشناسان همچنين

 ۹6 سوال  در سوامانه  انون  تهيوه  جهوت  .گردنوو  آماده سامانه توليو جهت

 شرکت مناقصه انن در معتبر شرکت چنونن که گردنو برگزار ای مناقصه

 اعوالم  مناقصوه  انون  برنوه روارنوم ساز سامانه شرکت نتيجه در که کردنو

 بطوور  فنواوری  و علمی هيا  امور کارشناسان تيم ۹6 سال اواخر در .شو

 سوال  در کوه  نمودنو آغاز مروارنو شرکت تيم با را خودشان همیاری جو

 در یآموزشو  دوره عنووان  ۱۰ از بويش  برگوزاری  با سامانه مرحله ن  ۹7

 قورار  آزمانش مورد میعل هيا  اعضای توانمنوسازی مختلف های حيطه

 سوال  اوانول  توا  کوه  گردنو مشخص بررسی و اصالح جهت مواردی گرفت

 یآموزشو  هوای  دوره تموامی  ۹۸ خورداد  از و گردنوو  تیميول  سامانه ۹۸

 دوره اقالعوا   تمام همچنين گيرد می انجام سامانه انن در توانمنوسازی

 شووه  يوآرش شيرپونت در که ۹7 تا ۸۹ سال از اساتيو شوه گذرانوه های

   .شو بارگزاری جونو سامانه در بود

( فوردی ، گروهوی ، سازمانی) ای دوره نيازسنجيهای تعرنف امیان.۱ :نتایج

 سوطح  در یآموزشو  نيازهوای  آوری جموع  و نيواز  موورد  زموانی  فواصل در

 و علموی  هيوا  ، موونران  بوه  رسوانی  اقوالع .2 هوا  بيمارسوتان  و دانشگاه

، نيازسونجيها  در مشوارکت  صخصوو  در خوود  کاربری صفحه در فراگيران

 بور  شووه  اعوالم  نيازهای سنجش و آناليز.3 ...و نام ربت، ها دوره اقالعا 

، کننووگان  درخواسوت ، درخواسوت  نووع ، شوه اعالم درخواستهای حسب

 جونوو   دوره تعرنف.۴ آنها خصوص در گيری تصميم . ...و هوف های گروه

، برگوزاری  محول  و زموان  تعيين) جلسا  مصوبا  نا سنجی نياز از منتج

 اساس بر و نياز درصور  هزننه تعيين، دوره ظرفيت و نام ربت زمان بازه

 نو   بورای  هوا  دوره تعيين امیان.۵( مورسان، فراگيران) هوف های گروه
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 از مشخصوی  گوروه  نا و خاص رشته ن  نا یآموزش گروه ن  نا دانشیوه

 خصوصواً ، ها ورهد در افراد گروه نام ربت امیان.6 فراگيران نا علمی هيا 

 و دوره رنوزی  برنامه.7 هستنو آن گذرانون به ملزم افراد که هانی دوره در

 ربوت  امیوان  و کننوگان ارائه و مجرنان، برگزاری روزهای نا و روز تعيين

 گروهوی  بصور  افراد برای نامه گواهی صوور امیان.۸ افراد غياب و حضور

 انجوام .۹ خوونش  کاربری صفحه در و افراد توسط نا و سامانه مونر توسط

 ليسوتهای  چو   اسواس  بور  و کننووگان  شرکت توسط دوره کلی ارزنابی

 ميوزان  بررسوی  و دوره ارربخشوی  ارزنوابی .۱۰ الیتروني  بصور  ارزنابی

   نمودار و جوولی گزارشا  بصور  نظر مورد اهواف به دستيابی

 یآموزشو  هوای  دوره اقالعوا   از جامع ای سامانه :گيري نتيجهبحث و 

 فراننوو  جهوت  تووان  موی  سامانه انن از شوکه انجاد اساتيو شوه رانوهگذ

 بررسوی  و اسواتيو  های فعاليت ميزان رصو و قرارداد تمونو و ترفيع، ارتقا

 .کرد استفاده اساتيو توانمنونهای ارزنابی و یآموزش نيازهای

 

 یآموزش راهبر خود اپلیکیشن ارزشیابی و اجرا، طراحی

 عمدومی  بهداشت دانشجویان عرصه در کارآموزی دوره

 پایدار و موثر یادگیری راستای در

 - قواهرپور  معصوومه  بجنوورد، . پ. ع دانشگاه - حیاک محوث حميورضا
، بجنوورد  .پ .ع دانشگاه - چهر قباقبانی محبوبهبجنورد، . پ. ع دانشگاه
 . بجنورد .پ .ع دانشگاه - عليزاده کرنم

 پانوومي  ) جهان در آموه شپي کنونی شرانط و حاضر حال در مقدمه : 

 دانشوجونان  کوه  موی باشوو   شیلی به دانشگاهها یآموزش سيستم، (کرونا

 دانشوجونان  لذا، نوارنو را اساتيو به حضوری و هميشگی دسترسی قابليت

، دارنوو  را خواص  هوای  زمينه در نادگيری به نياز که زمان هر نومی توانن

 از .آورنوو  دسوت  بوه  را خونش سؤاال  پاسخ نا و گرفته قرار آموزش مورد

 که است هانی مجموعه زنر و اجزا دارای آموزش نهاد کشور هر در قرفی

 .است یآموزش نظام انن های مجموعه زنر مهمترنن از نیی عالی آموزش

 ارتقوای  و انجواد ، عوالی  آمووزش  مهوم  اهوواف  از نیی، اساس همين بر و

 سوطحی  بوه  اندانشجون رود می انتظار بطورنیه است خودراهبر نادگيری

 نظوام  نو   در گورفتن  قورار  بووون  کوه  برسونو  فوردی  های توانمنوی از

 جهوت  ودر بووده  خوود  یآموزشو  نيازهای شناسانی به قادر، ونژه یآموزش

 .دهنوو  قورار  ارزشيابی مورد را خود نادگيری نهانت در و بیوشنو آن رفع

 فرآننووی  عنووان  به( Self-Directed Learning)راهبر خود نادگيری

 شناسوانی  به، دنگران کم  بوون نا کم  با نادگيرنوگان آن در که است

 خوود  نادگيری نتانج ارزشيابی و اجرا، رنزی برنامه، خود یآموزش نيازهای

 جهوت  کارآموو  ای وسويله  عنووان  بوه ( موبانول ) همراه تلفن .پردازنو می

 توانسوته ، دانشوجونان  سوی از مختلف های برنامه نا اپليیيشن از استفاده

 در دانشگاه اساتيو به، نادگيری از حمانت جهت در ابزاری عنوان به تاس

 در نمانوو  کم  نادگيری اهواف به نيل برای موبانل وسانل کاربرد بهبود

 اشواره  تووان  موی  Mobile App موبانول  هوای  اپليیيشن به، راستا انن

 ارائوه  درسی واحوهای ارزشيابی و اجرا، قراحی مطالعه انن از هوف .نمود

 شويوه  بوه ، تغذنوه  و عمومی بهواشت رشته دانشجونان کارآموزی در هشو

 ارتقوای  و توسوعه  سواز  زمينوه  و موبانول  هوای  اپليیيشن توليو با نوآورانه

 و تور  بويش  وری ه بهر با است اميو .باشو می پزشیی علوم آموزش کيفی

 توسوعه  راسوتای  در گوامی ، یآموزشو  هوای  هزننوه  بودن صرفه به مقرون

  شود تهبرداش، آموزش

 ۵ در و( تحليلوی -توصيفی)ای مواخله صور  به پژوهش انن :اجرا روش

 انجواد  منظوور  به(افیار بارش)  جلسه تشیيل: اول گام در . شو انجام گام

 دوره یآموزشو  کورنیورلووم  بررسوی ، اداموه  در .بود تخصصی های کميته

 و نقوانص  استخراج ضمن تا گرفت انجام عمومی بهواشت رشته کارآموزی

 آن از حاصول  نتوانج  از، پوانلو   بصور  اپليیشن اجرای از بعو، شیال م

 فهرسوتی ، بعووی  گام در .نمود وری بهره یآموزش کورنیولوم بازنگری در

 .شوو  تهيه علمی هيأ  اعضای و دانشجونان موجود نيازهای و امیانا  از

 بوه  و شووه  انجوام  های سنجی نياز اساس بر اپليیيشن، گام چهارمين در

 بررسوی  و نقوو  و ارزشويابی ، آخور  گوام  در و گردنو قراحی وآورانهن شیل

 و علموی  هئيوت  اعضوای ، متخصصوين  حضوور  با، شوه قراحی اپليیشين

 آن از هووف  کوه  گرفوت  انجام هوفمنو گيری نمونه صور  به دانشجونان

  .بود اصالحی راهیارهای و پيشنهادا  ارائه

، راهبور  خوود  نادگيری در دانشجونان توانمنوی بر عالوه قرح انن :بحث

 جهوت  مناسب بستری عنوان به ضعف و قو  نقاط شناسانی در توانو می

 رونیورد  بوا  (آراد) شووه  قراحوی  اپليیيشون  عملیرد ارتقاء و رنزی برنامه

 بوا  قرفوی  از .گردد استفاده مجازی - یآموزش محصوال  توليو و قراحی

 مجوازی  یبرگوزار ) فرصوت  بوه ( کرونوا  پانومي )  تهونوها نمودن تبونل

 و هوا  دانشوگاه  یآموزش اهواف به دستيابی موجب( پزشیی آموزش علوم

  .گردد می عالی آموزش مراکز

 سوطح  کواربران %  ۹۵ کوه  داد نشوان  آمووه  دسوت  بوه  های نافته :نتایج

% ۹2، علموی  سوطح  ارتقاء% ۱۰۰، (آراد) اپليیيشن مطالب بودن کاربردی

% ۱۰۰، بوودن  نوآورانوه  سوطح % 7۹، اپليیيشن امیانا  و ها قابليت سطح

 پوس  یآموزشو  اهواف به دانشجو رسيون سطح%  62مطالب انتقال قور 

 خيلوی  و زنواد  را افوزار  نورم  قراحی سطح% 22 و اپليیيشن از استفاده از

 را اپليیيشون  از استفاده دانشجونان%  ۸3 همچنين.انو نموده ارزنابی زناد

   .انو نموده پيشنهاد خود دوستان به

، کوارآموزی ، خوودراهبر ، اپليیيشون  قراحی، دانشجونان :کليدي کلمات

 عمومی بهواشت
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 برمبندای  یدادگیری  روش ارزشدیابی  و اجدرا ، طراحی

 پزشدکی  هدای  فوریدت  دانشدجویان  در( تکلیف)پروژه

 ۱3۹7- کردستان پزشکی علوم دانشگاه

 .کردستان .پ .ع دانشگاه - زارعی فرزانه

 در تحوول  بووون  پزشیی روهگ دانشجونان آموزش کيفيت ارتقاء :مقدمه

، توورنس  مفيو روشهای از نیی .نيست پذنر امیان تورنس فنون و روشها

 جهوت  در فراگيور  روش انون  در .اسوت ( پروژه) تیليف برمبنای نادگيری

 بيشتر، منفعل نادگيرنوه به نسبت و شود می فعال پروژه اجرای و تیميل

 ارتبواط  .شوود  می وفنوه و انگيزه با هانش فعاليت و گيرد می ناد بهتر و

 صعبی بسيار شرانط، همراهانش و دنوه حادره با بحرانی شرانط در رودرو

 خووود کووه انگيوزه  بووا پزشویی  فورنووت تینسووين کوه  آورد مووی بوجوود  را

 بوه  روز بوه  مهارتهوای  و اقالعوا   تامين برای را خود نادگيری مسئوليت

 توا  شوونم  برآن پژوهش انن در لذا .بود خواهو تر موفق قطعا گرفته عهوه

 مسووئوليت و انگيووزه، اختصاصووی دروس تووورنس روش در تغييوور بووا

  .شود انجاد پزشیی فورنتهای دانشجونان در را خودنادگيری

 اقوووام روش از( ۹7-۹6 تحصوويلی سووال) مطالعووه انوون در :اجرررا روش 

 کوه  کارپنتر و اسپيزنال استروبر  گانه پنج مراحل و .شو استفاده پژوهی

 آن هوای  گوام  .گردنوو  اجورا ، است شوه پذنرفته پزشیی علوم آموزش در

 تعيوين ، رنزی برنامه، ها داده آوری جمع، انوه ن  قرح و تبيين:  شامل

 تورم  دانشوجونان  کننووگان  شورکت  .است برنامه به عمل نا اجرا و اهواف

 انجوام  اقواما  ارزنابی ابزار و بودنو کاردانی مقطع پزشیی فورنتهای سوم

 اهميووت موورد  در، تحصويلی  تورم  هوور ابتووای  در .ودبو  پرسشونامه  شووه 

 اهوواف  بوه  دسترسوی  در دانشوجونان  خوود  عالقمنووی  و فعال مشارکت

 بعوواز  نهانت در اننیه مورد در نيز دانشجونان و شو می صحبت یآموزش

 در دانشوجو  و موورس  انتظوار  و برسونو  بانوو  ونژگيهانی چه به ترم پانان

 .شوو  موی  داده پاسوخ  سوواال   بوه  و شوو  می بحث بود خواهو چه نهانت

 بورای  بانوو  حلوی  راه که رسيونم می اجماع ن  به جلسه پانان در تقرنباً

 عالقمنوو  و فعوال  مشوارکت  وآن باشوو  داشته وجود مهم بسيار هوف انن

 عنواونن  بنابرانن .است مورس دائمی همیاری و حضور و دانشجونان خود

 دانشجو هر و شو می هخوانو دانشجونان اسامی و ها پروژه، شوه مشخص

 نيوز  ترم پانان در .شو می ها پروژه نا موارد انن از نیی پيگيری به موظف

 از را پزشویی  فورنتهوای  گوروه  و موورس ، پرسشونامه  توسوط  دانشجونان

 آگواه ، آن اجورای  از رضوانتمنوی  و نادگيرنشان در روش انن تارير ميزان

   .کردنو می

 مجورد  همگوی  .بودنوو  سوال  3۰ توا  2۱سونين  بين دانشجونان :ها یافته

 از درصووو ۸۴ ، 6۱ در .داشووتنو کووار سووابقه درصووو ۱2 ، ۵ و بودنووو

 .اسوت  گردنووه  عملی مهار  افزانش و تجربيا  افزانش باعث دانشجونان

 76 ، ۹2در و شووه  انگيزه افزانش باعث دانشجونان از درصو ۹2 ، 3۰ در

 از رصووود ۸۴ .اسووت شوووه انتقووادی تفیوور انجوواد باعووث آنهووا از درصووو

 و درک قوور   افوزانش  باعوث  روش انون  که انو نموده   بيان دانشجونان

 انون  اجورای  از دانشوجونان  از درصوو ۱۰۰ .است شوه آنها در مطالب فهم

 در دانشوجونان  فعاليوت  .بودنوو  راضوی (زنواد  و زناد خيلی) تورنس روش

 محقوق  محووری  دانشوجو  هووف  واقوع  در و شوو  بيشوتر  نادگيری فراننو

 ارتقواء  ،  دانشوجونان  بوا  مصواحبه  و ها پرسشنامه تحليل اسبراس .گردنو

 نوادگيری  مسوئوليت  گورفتن  عهووه  به در دانشجونان توانمنوی و انگيزه

 بيشووتر مواجهووه موجووب روش انوون همچنووين .گردنووو محقووق، خووود

   .است شوه آنها یآموزش تجارب وافزانش بيماران با دانشجونان

 تقونوت  باعوث  پوروژه  مبنوای  بر نادگيری روش از استفاده :گيري نتيجه

 فهوم  عموق  افوزانش  و دانشوجونان  در خودارزنوابی  فراننو و انتقادی تفیر

 دليول  به .شو محقق نيز محوری دانشجو مهم بسيار هوف .گردنو مطالب

 بوا  ارتبواط  و بوالينی  محيطهوای  در دانشوجو  حضوور  بيشوتر  افزانش لزوم

 بووون  البتوه  و کنوو  موی  مشوخص  دانشجو خود که زمانهانی در) بيماران

 ارتقواء  زمينوه  لوذا  و بيشوتر  بوالينی  همیاران با تعامل( است مربی حضور

 همیواران  .گردنوو  فوراهم  همیاران هم و فراگير برای هم نيز علمی سطح

 بوا  لوذا  .شوونو  آشونا  بيشوتر  پزشویی  های فورنت نوظهور رشته با بالينی

         صوويهتو پووروژه برمبنووای نووادگيری روش از اسووتفاده، نتووانج بووه توجووه

  .گردد می

، پزشویی  فورنتهوای  دانشوجوی  ،پوروژه  مبنای بر نادگيری :ها هژکليدوا

 پژوهی اقوام

 

 جهدت  پزشدکی  علدوم  هدای  رشته سرفصل در بازنگری

 آن در پیوند و اهدا مباح  گنجاندن

 شوهيو  .پ .ع دانشگاه - زاده نجفی کتانون- لطيفی مرضيه - قبادی اميو
 . بهشتی

 آن در کوه  اسوت  ای برناموه  یآموزشو  کورنیولووم  نا درسی برنامه : مقدمه

 و عموومی  نيازهوای  بنووی  اولونوت  و تعيوين  از پس، یآموزش رنزان برنامه

، کننوو  موی  تووونن  را نوادگيری  اهوواف  آن اسواس  بور ، فراگيران نيازهای

 هوای  شويوه  و ها روش و نماننو می تهيه  را مرتبط یآموزش محتوای سپس

 هزننوه  همچنوين  .نماننوو  موی  انتخواب  ار بوازخورد  و ارزشويابی  ی؛آموزش

 را هوا  برنامه سازی عملياتی و اجرا برای الزم تسهيال  و تجهيزا ، بودجه

 مورد( ... و مورسان، فراگيران) انسانی نيروی و کننو می تعيين و محاسبه

 از اعضوا  پيونوو  .کننو می مونرنت نيز را ها برنامه سازی عملياتی در نياز

 بوه  مبوتال  افوراد  سوالم  عضوو  آن در کوه  است ای همقول مغزی مرگ افراد

 باعث شون سپرده خاک به بجای افراد انن خانواده رضانت با مغزی مرگ

 اعضوای  انن مانون باقی و ارگانها انن نيازمنو بيماران به بخشيون زنوگی

 اسوت  شووه  رابوت  مختلف مطالعا  در .گردد می خاکی کره در ارزشمنو

 نيازمنووان  دست به اعضا انن رسيون در وهکنن تعيين عامل مهمترنن که

 در کوه  چورا  .اسوت  درموانی  هوای  تويم  مناسوب  عملیرد و آگاهی، دانش

 دادن عضوو  اهوای و مغزی  مرگ مقوله از درمان کادر اقالع عوم صور 
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 مورگ  مووارد  از صوحيح  مراقبوت  توانوانی  عوم و خانواده به غلط اقالعا 

 قبول  مغوزی  مرگ مورد بیقل انست و خانواده رضانت عوم موجب مغزی

 عضوو  اهووای  زمينوه  در دنيوا  پيشورفته  کشوورهای  در .گردد می اهوا از

 حتوی  و درموانی  هوای  تيم دروس جزو عضو اهوای و مغزی مرگ مبحث

 آشونا  مقولوه  انون  با کرده تحصيل قشر از کسی کمتر و بوده درمانی غير

 و ییپزشو  علووم  هوای  رشوته  یآموزشو  های برنامه در بازنگری لذا .نيست

 موو   بلنو پروژه ن  عنوان به آن در اعضا پيونو و اهوا مباحث گنجانون

 تفواهم  قوی  ۱3۹6 سوال  از که انرانيان عضو اهوای انجمن کار دستور در

 کشوور  درموانی  هوای  تيم آموزش وظيفه بهواشت وزار  قرف از ای نامه

 از بتووان  توا  گرفوت  قورار  اسوت  گرفتوه  عهووه  به را عضو اهوای زمينه در

 برای پزشیی علوم های گروه سانر همچنين و پزشیی دانشجونان فيتظر

 هور به از جلوگيری و پزشیی علوم جامعه در عضو اهوای فرهنگ ارتقای

 آگواه  متخصص نيروهای تربيت و مغزی مرگ افراد ارزشمنو اعضای رفتن

 انون  بوه  انموان  خصووص  در آنهوا  آگاهی افزانش و عضو اهوای فراننو به

موی  ن زنووگی  بوه  برگشوت  قابل و است مرده مغزی مرگ فرد که موضوع

 خوانواده  بوا  مواجهوه  و مغوزی  مورگ  تشوخيص  های روش و اصول و باشو

 .برد کامل استفاده

 سوانت  از پزشیی علوم های رشته ليست استخراج: اول فاز :اجرا  روش 

 بخوش  به مراجعه با فاز انن در: پزشیی یآموزش و درمان، بهواشت وزار 

 ، hcmep.behdasht.gov.ir http:  ،وزار  یآموزشوووو معاونووووت 

 مصووب  پزشیی علوم های رشته ليست پزشیی آموزش و درمان بهواشت

: دوم فوواز .شووو اسووتخراج پزشوویی آموووزش و درمووان و بهواشووت وزار 

 وزار  سووانت از یآموزشوو هووای کورنیولوووم نسووخه آخوورنن اسووتخراج

 هووای بخووش بووه ورود از پووس: پزشوویی آموووزش و درمووان، بهواشووت

 های برنامه کليه عمومی پزشیی همچنين و ارشو کارشناسی، کارشناسی

 یآموزشو  هوای  کورنیولووم  کليوه  مطالعه: سوم فاز .شو استخراج یآموزش

 پيونو و اهوا مباحث می توان که هانی درس استخراج و مرتبط های رشته

 هور  بورای  نيواز  موورد  هوای  سرفصول  تعيين: چهارم فاز .داد قرار آن در را

 هور  بورای  جوزء  به جزء صور  به ها سرفصل تمامی مرحله انن در: شتهر

 .شوو  تهيه و مشخص درس هر یآموزش محتوای سپس، شو نوشته رشته

 هوای  دبيرخانوه  برای یآموزش برنامه بازنگری درخواست توونن: پنجم فاز

 آن درسوی  برناموه  بوه  الحواقی  مبحوث  جزنيا  بيان و رشته هر تخصصی

 تخصصوی  هوای  دبيرخانوه  اعضوای  بوا  جلسوا   اریبرگز: ششم فاز رشته

 فواز  عمل اتاق و هوشبری، مودکاری، پرستاری، تخصص، عمومی پزشیی

 و انجمون  درخواسوتی  یآموزشو  برناموه  بازنگری درخواست بررسی: هفتم

 عووم  نوا  و شووه  داده پيشونهاد  موضووع  گورفتن  قورار  بوا  موافقت)  پاسخ

   .(موافقت

 موافقوت  ناموه  عموومی  پزشویی  رشته رد مراحل انن انجام از پس :نتایج

 توارنخ  در ۸ شوماره  بنوو  در عضوو  اهووای  بوا  مرتبط مباحث گرفتن قرار

 اهووای  انجمون  به د ، ۵۱۸ ، 762 شماره با ای نامه در و 2۵ ، 6 ، ۱3۹۸

 کارشناسوی  و کارشناسوی  های رشته همچنين .گردنو ارسال انرانيان عضو

 موضووع  کليوت  بوا  نيز( ریمودکا) توانبخشی و پرستاری، هوشبری ارشو

 هوای  رشوته  مباحوث  .اسوت  انجوام  حوال  در آن فرآننوو  و نموده موافقت

 قووب، بيهوشووی، داخلووی، نوروسوورجری، نورولوووژی) پزشوویی تخصصووی

 تخصصوی  هوای  دبيرخانوه  بوه  ارسال آماده نيز( قانونی پزشیی و اورژانس

   .باشو می آنها

 با شونوه مواجهه هگرو اولين عنوان به درمان کادر :گيري نتيجهبحث و 

 موضووع  انون  مورد در وصحيحی بروز اقالعا  دارنو نياز مغزی مرگ فرد

 را خوود  نقوش  عضو اهوای فراننو در مورر عوامل عنوان به و باشنو داشته

 یآموزشو  محتووای  در تغيير مهم امر انن به توجه با .نماننو انفا خوبی به

 موضووعا   نوون گنجا و پيراپزشویی  و پزشیی مختلف های رشته دروس

   .باشو می اساسی و مهم بسيار انها دروس در عضو اهوای به مربوط

 کورنیولوم.مغزی مرگ، عضو اهوای کلمات کليدي :

 

 شناسی انگل درس بالینی و پایه مباح  ادغام برنامه تاثیر

 پزشکی دانشجویان یادگیری در

تحقيقوا   مرکوز   - امينوی  ميتورا ، شيراز .پ .ع دانشگاه - ميیائيلی فتانه 
 .پ .ع دانشوگاه  - هنجنوی  فرهواد ، شويراز  .پ .ع دانشگاه ، آموزش بالينی

 دانشوگاه  - عسوگری  قاسوم ، شيراز .پ .ع دانشگاه - حاتم غالمرضا، شيراز
 . شيراز .پ .ع

Background: The medical parasitology course is one 
of the basic science courses in the educational 
curriculum for medical students at Shiraz University 
of Medical Sciences. Currently, basic and clinical 
parasitology are taught separately. In many courses, 
the integration of basic and clinical sciences has 
helped students better understand the basic science 
course content.  

Objectives: Considering the importance of the 
integration of basic and clinical sciences, the current 
study aimed to determine the effect of integration of 
basic and clinical aspects of a specific topic in a 
parasitology course on medical students learning. 
Methods: A randomized controlled trial was 

conducted on ۱۱۰ undergraduate fifth-semester 

medical students from April to July 2۰۱۸ at Shiraz 

Medical School, Shiraz University of Medical 
Sciences, Shiraz, Iran. The students were randomly 
divided into two groups: intervention and control 
groups. The topic selected for this study from the 
parasitology course was "cutaneous leishmaniasis." 
At the beginning of the program, a dermatologist 
presented the clinical aspects of the topic to the 
intervention group. Then, a parasitologist delivered a 
traditional lecture about the basic aspects of the 
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topic to both groups. The students' scores on 
questions related to cutaneous leishmaniasis in the 
final exam were used as a measure of learning and 
teaching outcomes. A questionnaire was used based 
on the objectives of the randomized controlled trial. 
Results: Based on the result of the final exam, there 
was no significant difference in the learning rate of 
students between intervention and control groups 

(P.value≥۰.۰۵). According to students' comments, 

the teaching of clinical science alongside basic 
science increased the importance of the topic and 
the students' interest in basic science. However, the 
negative points of the program were 
incomprehensive clinical terms used in the clinical 
presentation and repetition of basic parasitological 
information after listening to the clinical lecture. 
Conclusions: Many medical students believe that the 
content of many basic science courses are forgotten 
in the future. Therefore, basic science education 
alongside clinical science presentations are 
suggested. In this study, the clinical science 
presentation was done before the basic science 
training which was innovative and nonconventional. 

 

 بدر  مبتندی  کالبهدای  ژورنال ارزشیابی و اجرا، طراحی

 ایراندی  طب دانشکده در( evidence based) شواهد

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

پ  .آنووا اصوغری دانشوگاه ع   ، انوران  .پ .ع دانشگاه - دباغيان هاشم فتانه
 .انران

 در شوواهو  بهتورنن  از استفاده( EBM)شواهو بر مبتنی قبابت مقدمه : 

 بوالين  در روش بهتورنن  انتخواب  برای بيمار ترجيح و پزش  تجارب کنار

 آمووزش  روشوهای  از نیوی  شواهو بر مبتنی کالب ژورنال .باشو می بيمار

EBM قوب  دانشویوه  دانشوجونان  و اساتيو از که کيفی بررسی در .است 

 و بوود  انووک  بسويار  زمينوه  انون  در آنها اقالعا ، شو انجام انران سنتی

 شوونم  آن بر لذا بودنو مشیل دچار نقادانه ارزنابی در ندانشجونا خصوصا

 عملیورد  و دانوش ، شوواهو  بر مبتنی کالبهای ژورنال برگزاری قرنق از تا

  .دهيم ارتقا زمينه انن در را دانشجونان

 مبتنی کالب ژورنال استانواردهای اساس بر مواخله قراحی :اجرا  روش

 اسوت  شوه ارانه ۹۴ سال در درمان و بهواشت وزار  توسط که شواهو بر

 فراننو و بالينی کار در آن اهميت و EBM مورد در جلسه ن  .شو انجام

 بهموراه  دانشوجونان  اسوامی  از ليسوتی  .شوو  صوحبت  کلی مفاهيم و اجرا

 نو   دانشوجو  هر به .شو رسانی اقالع و پيشنهاد بحث مورد کلی موضوع

 جسوتجوی  و بوالينی  سووال  قراحوی  در توا  شو داده اختصاص استاد نفر

 از قبول  هفتوه  دو نظور  مورد مقاله .کننو راهنمانی را دانشجو برتر شواهو

 مطالعوه  توا  شو ارسال دانشجونان و اساتيو همه برای شوه مشخص تارنخ

 و جسوتجو  روش، بالينی سوال دانشجو ابتوا کالب ژورنال جلسه در .کننو

 مقالوه  سوه جل در حاضر اساتيو و دانشجونان و کرده مطرح را مقاله سپس

، آموار ، نگوارش  نحووه  نظور  از مقالوه  مختلوف  قسمتهای .کردنو می نقو را

 موی  نقو گيری نتيجه و بحث و گزارش نحوه، خطاها و تورشها، متوولوژی

 مقالوه  آن بورای  CASP tool نقادانوه  ارزنوابی  ليسوت  چو   سوپس  .شو

 مقالوه  انتخواب  در .شوو  موی  داده پاسوخ  بالينی سوال نهانت در و تیميل

 مفواهيم  و خطاهوا  انوواع ، آمواری  روشوهای ، متوولوژنها انواع تا شو تالش

 انون  بوه  کوالب  ژورنوال  جلسوه  6 .گيرد قرار بررسی مورد EBM مختلف

 و شوو  برگوزار ( سواعتی  2 جلسوه  ۵) کارگواهی  سپس .شو برگزار ترتيب

 کوالب  ژورنوال  جلسه 3 نيز کارگاه از بعو .شو داده آموزشEBM مفاهيم

 مفواهيم  از بيشوتر  آگواهی  بوا  آن نقوو  و مقاله رانتخاببا انن و شو برگزار

EBM دانشوجونان  توسوط  برناموه  ارزشويابی  نيز کار انتهای در .شو انجام 

 سووال  2۸ شامل ای پرسشنامه ارزشيابی ابزار .شو انجام کننوگان شرکت

 يواز تام با ليیر  پاسخهای با) EBM مورد در دانشجونان آگاهی مورد در

 بيوان  و آنهوا  پيشونهادا   و کلوی  نظور  ارانوه  برای ازب سوال ن  و( ۵ تا۱

 .بوود  انوران  سونتی  قوب  رشوته  در EBM گيری بیار موانع و محوودنتها

، EBM مورد در اقالعاتی دانشجونان، جلسا  برگزاری از قبل :ها یافته

 CASP ليسوتهای  چو   و مطالعوا   نقوو  نحووه ، EBM اقالعواتی  منابع

 فعاليتهوای  مجموع که شو مشخص کار اجرای از بعو ارزنابی در .نواشتنو

 درموورد  و نابو افزانش EBM مورد در آنها آگاهی تا شو سبب شوه انجام

 EBM منابع، مقاال  نقو ليستهای چ ، effect size، آماری معناداری

 ,Mean score± SD= ۴.66±۰.۵۱) نماننوو  کسوب  مفيوی اقالعا 

۴±۰.63, 3.۸3±۰.7۵, 3.۸3±۰.7۵, ۴.۱6±۰.۴, respectively )اما 

 توانوانی  و، مقواال   نتوانج  کامول  تفسوير ، تنهوانی  بوه  مقواال   نقو جهت

 =Mean score± SD) نبوود  کوافی  بيموار  بوالين  در نتوانج  از استفاده

3.۱6±۱.۱, 3.66±۰.۸۱, 3.۸3±۰.7۵, respectively). همچنووين 

 بوه  نيواز  ولوی  پسنونو می EBM نادگيری برای را روش انن که شو بيان

 جهوت  کوه  شوو  مشخص اساتيو توسط ارزنابی در .دارنو بيشتر نادگيری

 قالوب  در آموزش انن است بهتر EBM یآموزش جلسا  بهتر سازمانوهی

 دانشوجونان  هموه  توا  شود ارانه سنتی قب دانشجونان برای درسی واحو

 توالش  برای محرکی ترم پانان امتحان و شونو جلسا  در شرکت به ملزم

 بعلوت  دانشجونان همه حضور عوم .باشو بهتر نادگيری نهانت در و بيشتر

 انن مناسب ارانه موانع از درمانگاه نا کالسها با کالبها ژورنال زمان تواخل

 و EBM موورد  در سونتی  قب متخصصين و دانشجونان نگرش .بود دوره

 شوواهو  بر مبتی عملیرد ميزان همچنين و زمينه انن در تبحر انجاد لزوم

 آشونانی  عووم  .دارد بيشوتر  بررسی به نياز بالينی پزشیان از گروه انن در

 بانوو  کوه  است کمبودهانی از نيز EBM مفاهيم با رشته انن اساتيو کافی

 انون  مشیال  دنگر از مناسب level با شواهو بودن کم .کرد توجه آن به

   .شو معرفی EBM حيطه در رشته

 بوه  کوالب  ژورنوال  قالب در EBM، مطالعه انن در :گيري نتيجهبحث و 

 مشوخص  شوه انجام ارزنابی در و شو داده آموزش سنتی قب دانشجونان
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 شووه  EBM مورد در آنها آگاهی افزانش سبب حوی تا دوره انن که شو

 نبود . کافی ولی

 

 یآموزشد (  گیمیفیکیشدن ) سازی بازی طراحی: عنوان

 پزشکی علوم دانشجویان جهت اعتیاد مبح 

مرکز آموزش مجوازی، دانشوگاه    گروه آموزش پزشیی، - نژاد مصلی ليلی
گوروه آمووزش پزشویی، دانشوگاه ع.پ      – منصووری  عرفوان ،  ع.پ جهرم

 . جهرم

 و جسوم   عووارض  کوه  است «اجتماعی بيمارى» نوو  اعتياد مقدمه : 

 درموان ، نشوود  توجوه  آن بوه  گورانش  علول  بوه که زمان  تا و دارد روان 

 و دانش داشتن .دبو خواهو بخش  نتيجه موت  براى فقط روان  و جسم 

 جامعوه  در آن بروز از پيشگيری راه بهترنن اعتياد مورد در کافی اقالعا 

 درس در سوازی  بازی آموزش توسعه و قراحی به نيز حاضر مطالعه .است

 اسوت  پرداختوه  پوانلو   کار ن  البق در نادگيری بر ان تاريرا  و اعتياد

   .است پرداخته

 و قراحی در فنی و یآموزش معيار از سازی بازی قراحی در :اجرا  روش

 بوازی  قراحوی  شامل یآموزش معيارهای .شو استفاده سازی بازی توسعه

 بور  منطبوق  و مشوارکتی ، مفورح ، انگيزشوی  مواخلوه  ن  عنوان به سازی

 سوازی  شوبيه  قالوب  در را نوادداری  و نوادگيری  که است فردی تفاوتهای

 سواخت  تینولوژی بر منطبق فنی معيارهای در و نمانو تقونت ها موقيت

 بوا  سوازی  بوازی  دنناميو   و هوا  ميیانيسم، پونانی نهایالما اساس بر اپ

 انون  .شوو  اسوتقاده  microsaft Asp net Core تینولوژی از استفاده

 در سوازی  بوازی  .باشوو  می دسترسی قابل addiplay.ir آدرس در بازی

 واحوو  در بهواشوت  و سالمت روانشناسی)  پزشیی دانشجونان از گروه دو

 ابوزار  .شوو  انجام سرشماری روش با و اسان صور  به اعتياد و رواننشاسی

 اختصواص  خود به حيطه ۸ در ای گزننه ۴2 پرسشنامه ها داده گرداوری

 انون  .کنوو  می بررسی گيم از استفاده در را انگيزش و رضانتمنوی دادکه

   توسووط و سوواخته 2۰۰7 همیوواران و Fong-Ling توسووط پرسشوونامه

   .شو گرفته بیار انرانی کاربران در همیاران و نژاد مصلی

 انون  کوه  داد نشوان  دانشوجونان  از گوروه  دو روی بور  کار نتانج: ها یافته

 هموراه  مختلوف  گروههوای  دانشوجونان  درصوی ۹۰ رضانتمنوی با روش

 بور  ان های مولفه و انگيزش بر سازی بازی که داد نشان دنگر نتانج .است

 نوادگيری  و آمووزش  در را جذاب محيطی نوتوا می و دارد تارير نادگيری

   .(انگيزشی های مولفه ميانگين بودن باال)  نمانو انجاد دانشجونان

 نوادگيری  و آمووزش  نوونن  هوای  روش از استفاده :گيري نتيجهبحث و 

 کالسوهای  نوا  میتووب  راهنموای  هوای  کتابچه جای به سازی بازی ماننو

 اهواف تامين به توانو می میمل و ترکيبی نا و جانگزنن صور  به سنتی

 انگيزشوی  و مفورح  محويط  ن  را نادگيری وامیان نموده کم  یآموزش

 آموزش در نواورانه و تینولوژی بر تنیمب روشهای از استفاده .سازد فراهم

 می شود پيشنهاد پزشیی علوم دروس

 

 و تددوین مجددد   بازنگری ه منظورب یآموزش نیازسنجی

 کیفی مطالعه یک: یاجتماع مددکاری دکترای برنامه

 .ع دانشوگاه  راهوب  غنچه، بهزنستی .پ .ع دانشگاه - ونو معارف معصومه
 عادليوان  حميوه،  بهزنستی .پ .ع دانشگاه - شیوه فروزان، بهزنستی .پ

 .دانشگاه ع -مرنم ذبيحی پور سعادتی ، دانشگاه عالمه قباقبانی– راسی
    .علوم بهزنستی و توانبخشی .پ

 بوه  ۱3۸2 سوال  در اجتماعی مودکاری دکترای یموزشآ برنامه : مقدمه

 توانبخشوی  و بهزنسوتی  علووم  دانشوگاه  ۱3۸۵ سوال  در و رسويو  تصونب

 زموان  از موذکور  یآموزشو  برنامه .نمود پذنرش را دکترا دانشجونان اولين

 گسوترده  تغييورا   بوه  توجوه  بوا  .است نگرفته قرار بازنگری مورد تصونب

 نيوز  و اجتمواعی  سوالمت  حووزه  در صخصوو  به ها سال انن در اجتماعی

 دکتوورای یآموزشوو برنامووه انووران در اجتموواعی هووای سياسووت در تغييوور

 و جامعووه هووای نيوواز پاسووخگوی کووافی انوووازه بووه اجتموواعی مووودکاری

 در نفعوان  ذی نظورا   دارد ضورور   منظوور  همين به .نيست دانشجونان

 .گيرد قرار تحليل مورد برنامه بازنگری با رابطه

 .شوو  انجوام  دار جهوت  محتووا  تحليول  روش به پژوهش انن : اجرا روش

 دکتورای  آموختگوان  دانوش  و دانشوجونان ، اساتيو) کننوه شرکت دوازده

 مطالعوه  وارد هوفمنوو  گيوری  نمونوه  روش به( اجتماعی مودکاری رشته

   .شو مصاحبه آنها با و شوه

 بورای  را متنووعی  وظانف و اهواف پژوهش در کننوگان شرکت :ها یافته

 کردنووو پيشوونهاد اجتموواعی مووودکاری دکتوورای آموختگووان دانووش

، پوردازی  نظرنوه  و هوا  نظرنوه  نقوو ، رنزی برنامه و رهبری، سياستگذاری)

 فوارغ  .(بوالينی  موواخال   و پوژوهش ، سرپرستی و عملی و نظری آموزش

 و اجتمواعی  مودکاری ارشو کارشناسی و کارشناسی مقاقع در التحصيلی

 پوذنرش  معيارهوای  مهمتورنن  عنووان  بوه  کوار  سوابقه  داشوتن  همچنين

 دروس بينوی  پويش  ضورور   بر کننوگان شرکت .شو معرفی دانشجونان

   .نمودنو تأکيو نظری واحوهای بر عالوه کارورزی و کارآموزی، عملی

    و رهبوری ، سياسوتگذاری  شوود  موی  پيشونهاد  :گيرري  نتيجره  و بحث

 و عملوی  و ظوری ن آمووزش ، پوردازی  نظرنوه  و ها نظرنه نقو، رنزی برنامه

 دانوش  اصولی  وظوانف  عنووان  بوه  بوالينی  مواخال  و پژوهش، سرپرستی

 دکترای آموزش برنامه بازنگری در اجتماعی مودکاری دکترای آموختگان

 افورادی  بانوو  اسواس  همين بر .گيرنو قرار توجه مورد اجتماعی مودکاری

 یبورا  مناسب شغلی و تحصيلی سوابق از که شونو پذنرش دکترا دوره در

 گورفتن  نظور  در حوال  عوين  در .باشونو  برخووردار  دوره انن کردن سپری

 و کوارآموزی ، عملوی  دروس بينوی  پويش  و یآموزشو  متناسب های روش
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 ضوروری  اجتمواعی  موودکاری  دکترای درسی برنامه بازنگری در کارورزی

 .رسو می نظر به

 

 اسداس  بدر  یآموزش مداخله ارزشیابی و اجرا، طراحی

 هدای  توانمنددی  افزایش بر داخلهم نگاری نقشه رویکرد

 ارتباطات و بهداشت آموزش زمینه در بهورزان

 تربوت  .پ .ع دانشوگاه  - حشومتی  هاشم - صادقی رونا - شیيبازاده الهام
 .حيورنه

 نظوام  کارکنوان  توانمنووی  موجوود  شوواهو  اسواس  بور  :هردف  و زمينه

 و سوالمت  آمووزش  ارائوه  در بهوورزان  جملوه  از کشوور  درموان  و بهواشت

 آموزش علم از استفاده عوم رسو می نظر به، است نامطلوب خوب رتباطا

 از درموان  و بهواشوت  سيستم انسانی نيروهای از برخی تربيت در پزشیی

 .اسوت  کارکنوان  مطلووب  توانمنوی عوم مهم علل از نیی، بهورزان جمله

 تعيووين، سووالمت آموووزش هووای کننوووه تسووهيل و موانووع شناسووانی لووذا

 ابزار توونن، خومت ارائه سطح در سالمت دهنوه شآموز های شانستگی

 کارکنوان  توانمنوسازی جهت جامع برنامه ن  قراحی و نيازسنجی جهت

 حاضور  مطالعوه  بنابرانن .رسو می نظر به ضروری بهورزان ونژه به سالمت

 نقشوه  رونیرد اساس بر یآموزش مواخله ارزشيابی و اجرا، قراحی هوف با

 آمووزش  زمينوه  در بهوورزان  هوای  توانمنووی  افوزانش  بور  مواخله نگاری

   .شو اجرا و قراحی ارتباقا  و بهواشت

 اسوت ( کموی  و کيفی) متوالی ترکيبی نوع از حاضر پژوهش :ااجر روش 

، اول مطالعوه  زنور  در .شوو  انجوام  مطالعوه  زنور  ۴ قوی  و فواز  سوه  در که

 در بهواشوت  حووزه  در بهواشوت  آمووزش  جهوت  اصولی  هوای  شانستگی

 و کننووه  مشوارکت  3۱ بوا  مصواحبه  قرنوق  از کيفوی  روش بوه ، بهورزان

 مطالعوه  ن  قالب در سپس و شو تعيين علمی متون بر مروری همچنين

 همچنوين  .گرفوت  صور  اجماع اصلی های شانستگی خصوص در، دلفی

 بهواشتی سيستم در بهواشت آموزش زمينه در ها کننوه تسهيل و موانع

 سووطوح در کننوووه ارکتمشوو 2۱ بوا  مصوواحبه قرنووق از کيفووی روش بوه 

 گروهی بحث و( بهواشت خانه تا بهواشت وزار  از) سالمت نظام مختلف

 زنور  هوای  نافتوه  اسواس  بر، دوم مطالعه زنر در .شونو تبيين بهورز 26 با

 بهورزان ارتباقی های مهار  سنجش جهت اوليه پرسشنامه، اول مطالعه

 تأنيوو  و بررسوی  از پوس  و شو قراحی اول اولونت با شانستگی عنوان به

 موورد  پرسشونامه  پانوانی ، پرسشونامه  سوازه  روانوی  و محتوا، شیل روانی

 در شووه  استانوارد ابزار با، سوم مطالعه زنر در .گرفت قرار تأنيو و بررسی

 هوای  مهوار   بررسوی  منظوور  بوه  مقطعوی  مطالعوه  ن ، دوم مطالعه زنر

 بور  مواخله یقراح از پس .شو انجام بهورزان از نفر 2۹۹ روی بر ارتباقی

 یآموزشو  مواخلوه  تأرير چهارم مطالعه زنر در، مواخله نگاری نقشه اساس

 بهوورزان  هوای  توانمنوی افزانش بر مواخله نگاری نقشه رونیرد اساس بر

 تصوادفی  کارآزموانی  مطالعوه  ن  قالب در ارتباقی های مهار  زمينه در

 6۸ و واخلوه م گوروه  نفر 6۸) بهورزان از نفر ۱36 روی بر دار کنترل شوه

 موردم  منوی رضانت همچنين .گرفت قرار بررسی مورد( کنترل گروه نفر

   .گردنو استخراج سيب سامانه از مواخله از بعو و قبل بهورزان از

 شانسوتگی  و شوو  اسوتخراج  اصولی  شانسوتگی  ۱۵ مجموع در :ها یافته

 تحليول  و تجزنه از .شو انتخاب اول اولونت عنوان به ارتباقی های مهار 

 بوين ، فوردی  هوای  کننووه  تسهيل و موانع شامل مانه درون پنج ها ادهد

 ای زمينوه  های کننوه تسهيل و موانع همچنين و جامعه، سازمانی، فردی

 های گونه CVIوCVR، پرسشنامه سنجی اعتبار با رابطه در .شو استخراج

 ، ۹۱۸پرسشنامه کل کرونباخ آلفای ضرنب .بود ۱ تا ۰ ، ۸ بين پرسشنامه

 قورار  قبوول  قابول  محوووده  در مول برازش های شاخص همچنين .بود ۰

 نموره  ميوانگين  کمتورنن  ترتيوب  بوه ، مقطعی مطالعه با رابطه در .گرفتنو

 ، ۹۸) انتزاعووی هنجارهووای و( ۴۱ ، ۱7±2۴ ، 6۱) موانووع بووه مربوووط

، خودکارآمووی ، مهوار  ، آگواهی  های سازه همچنين .بود( 66 ، 3۰±73

 بهوورزان  ارتباقی رفتار های کننوه پيشگونی، یانتزاع هنجارهای و موانع

 ميوانگين ، دار کنتورل  شووه  تصادفی کارآزمانی مطالعه با رابطه در .بودنو

 از بعوو  مواه  6 مواخلوه  گروه در رفتار و رفتاری های کننوه تعيين نمرا 

 انون  کنتورل  گوروه  در کوه  حوالی  در داشوت  داری معنوی  تغييور  مواخله

 ميوانگين ، مواخله از بعو ماه ۴ قول در چنينهم .نبود دار معنی تغييرا 

 داری معنوی  قور به مواخله گروه در بهورزان از مردم رضانت عوم نمرا 

 .نواشوت  داری معنوی  تغييور  کنتورل  گوروه  در که حالی در، نافت کاهش

 درهوم  و بودن سطحی چنو، بودن بعوی چنو به عنانت با :گيري نتيجه

 بانوو ، مختلف ابعاد و سطوح در تسالم آموزش مشیال  و موانع تنيوگی

 را موانوع  و نموود  توجوه  موضوع انن به جانبه همه و نگر جامع دنو ن  با

 قراحوی  پرسشنامه همچنين .نمود برقرف مختلف های النه و سطوح در

 را ارزشومنوی  پتانسويل  که است برخوردار مناسب پانانی و روانی از شوه

 موواخال   انجوام  و کشوور  بهوورزان  ارتبواقی  هوای  مهوار   ارزنابی برای

 مواخلوه  بواالی  موفقيت همچنين .است نموده فراهم گروه انن در مناسب

 بسويار  الگووی ، موردم  منووی  رضوانت  و بهوورزان  رفتار بر حاضر یآموزش

 در مشوابه  موواخال   در پزشویی  آمووزش  علوم  کواربرد  برای ارزشمنوی

 نافتوه  از دهاستفا لذا و دهو می قرار گذاران سياست و پژوهشگران اختيار

 و سالمت نظام در پزشیی آموزش جانگاه ارتقای برای حاضر مطالعه های

 .شود می پيشنهاد جامعه سالمت ارتقای آن تبع به

 

 بدا  اسدالمی  معدار   دروس ارائه پذیری امکان بررسی

 علدوم  هدای  دانشگاه در سالمت حوزه مباح  به رویکرد

 سالمت محور پیشنهادی های سرفصل ارائه و پزشکی

 موورنم - مووومنی اهلل قووور ، اصووفهان .پ .ع دانشووگاه - انوووبی محمووود
 - غالمی علی - آکوچیيان عبوالحميو، اصفهان .پ .ع دانشگاه - آونژگان
 . زاده موسوی اهلل روح - قالقانی رضا حميو
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 دروس یآموزشو  متوون  و محتووا  توونن در که است آن واقعيت : مقدمه

 نشووه  فراگيوران  تحصيلی رشته و تخصص به کافی توجه، اسالمی معارف

 دروس از بسوياری  بورای  ظرفيوت  انون  رسو می نظر به که حالی در است

، تجربوی  علووم  دنگور  بوا  توری  قوی ارتباط که دارد وجود اسالمی معارف

 .باشوونو داشووته فراگيووران تحصوويلی رشووته و ای حرفووه هووای تخصووص

 ای زهحوو  در ای حرفوه  صوور   بوه  پزشویی  علوم های دانشگاه دانشجونان

 بوا  و تجربوی  و( practical) کواربردی  کوامالً  کوه  نموود  خواهنو فعاليت

 محتووای  کوه  است منطقی .است مرتبط مردم زنوگی و سالمتی واقعيا 

 بور  و ونوژه  شیلی به دانشجونان انن برای اسالمی معارف دروس یآموزش

 نيواز  گووی  پاسوخ  توا  گردد تورنس و توونن ای حرفه های ضرور  اساس

 ارائوه  امیوان  آنوا  کوه  اسوت  پرسوش  انن به پاسخ پژوهش انن .وباش آنان

 و دارد؟ وجوود  سوالمت  حوزه مباحث به رونیرد با اسالمی معارف دروس

 و منظور  از را دروس انون  محتووای  و آموزهوا  بخوواهيم  اگر دنگر بيان به

 بوازخوانی  پيراپزشیی و پزشیی های رشته برای و محور سالمت رونیردی

 انون  پاسوخ  بوه  نوابی  دسوت  باشوو؟  می پذنر امیان آنا، کنيم بازنونسی و

 و هوا  گورانش  تعوودد  بوه  توجوه  با .است پژوهش انن اصلی هوف، پرسش

 اسوت  الزم، اسوالمی  معوارف  دروس مجموعوه  از گرانشی هر دروس تعودد

 بررسوی  سوالمت  حووزه  مباحث به رونیرد با درس آن ارائه پذنری امیان

 درسوی  هور  بورای ، تحقيوق  کلی هوف و اصلی پرسش اساس انن بر .شود

   .است مطرح

 هووف  با که است کاربردی-بنيادی مطالعه انن در قرح نوع :  روش اجرا

 حووزه  مباحوث  بوه  رونیورد  بوا  اسوالمی  معارف دروس ارائه سنجی امیان

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  در ۹۸-۹۹ تحصويلی  سال در و قراحی سالمت

 – تحليلی - توصيفی شپژوه انن در مطالعه نوع .است شوه اجرا اصفهان

 .اسوت  دلفی و اسمی گروه روش دو بر مبتنی و( کيفی ، کمی) پيمانشی

 بوا  کوه  اسوت  خووما   کيفيوت  ارتقوای  مطالعا  نيز مطالعه قراحی نوع

 جامعوه  .اسوت  گرفتوه  شیل محتوا توسعه دغوغه با و نيازمحورانه نگرشی

 انشوگاه د در اسالمی معارف دروس مورسان از نفر 3۵ پژوهش انن آماری

 نفوور 7، موووعو و علمووی هيئووت اسوواتيو از اعووم اصووفهان؛ پزشوویی علوووم

 حووزه  متخصوص  اسواتيو  از نفور  ۱۱ و اسالمی معارف حوزه ازکارشناسان

 صوور   بوه  کوه  هستنو اسالمی معارف حوزه مباحث به آشنای و سالمت

 در حضووری  تلفيوق  بوا  پوژوهش  انجوام  روش .گردنونوو  انتخاب هوفمنو

 بصور  و اسمی گروه بصور  کارشناسی و خصصیت های کميته جلسا 

 معوارف  دروس تخصصوی  هوای  کميتوه  .بوود  دلفی روش با حضوری غير

 گورانش  هموان  اسواتيو  حضوور  با ترم هر در گرانشی هر برای که اسالمی

 بورای  بوود  مغتنموی  فرصوت  گردد می برگزار موعو و علمی هيئت از اعم

 ابوزار  .باشنو تواننو می قرح انن مجرنان خود که اساتيوی از سنجی نظر

 بوه  سووال  ۴ کوه  بووده  بواز  سووال  6 با ساخته محقق پرسشنامه، پژوهش

 حسوب  بوه  امیوان ، درس اهوواف  حسوب  بوه  امیوان ) امیوان  ابعاد حسب

 بوه  امیوان ، سالمت گانه چهار ابعاد حسب به امیان، مصوب های سرفصل

 درونیور  انون  ضرور  و بودن مفيو پيرامون پنجم سوال، (پيشينه حسب

 سرفصوول درخواسووت ششووم سوووال و پزشوویی علوووم دانشووجونان بوورای

 روانوی  جهوت  از پرسشونامه  .اسوت  رونیورد  انون  بوا  متناسب پيشنهادی

 علوووم دانشووگاه اسوالمی  معووارف گووروه در کارشناسوان  توسووط محتووانی 

 و سوالمت  حووزه  در متخصص اساتيو توسط آن پانانی و اصفهان پزشیی

 امیوان  نتوانج :  ۹ جووول  هوا  نافتوه  .دنوگر تانيو اسالمی معارف با آشنای

 بوه  ارائوه  امیوان  محوور  سوالمت  رونیرد با اسالمی معارف دروس سنجی

 اهوواف  حسوب  بوه  ارائه امیان معتقونو افراد% ۱۰۰ دروس اهواف حسب

 بوا  ارائه%  7۱ ، ۸3 ها فصل سر حسب به ارائه امیان .است ممین دروس

 ابعواد  حسوب  بوه  ارائه نامیا .دانستنو می ممین را موجود های سرفصل

 دانسوتنو  ممین سالمت بُعو ۴ در را رونیرد انن ارائه افراد% ۱۰۰ سالمت

 وجوود  بوا  را رونیورد  انن با ارائه%  ۹7 ، 37 پيشينه حسب به ارائه امیان

           ممیوون اخووالق و تووارنخ، تفسووير درس سووه در رونیوورد انوون پيشووينه

 ارائوه  معتقونو%  ۹7 ، ۵۸ ردرونی انن بودن ضروری و مفيو .دانستنو می

   .است ضروری و مفيو رونیرد انن

 هوای  گورانش  تموامی  در محوور  سالمت رونیرد گيري : نتيجهبحث و 

     ، اهوواف  جهوت  از پزشویی  علووم  دانشجونان برای اسالمی معارف دروس

 ضوروری  و مفيو عالوه و ممین امری سالمت ابعاد و پيشينه، ها سرفصل

، تحوول  انجواد  بورای  اساس و پانه رونیرد انن پذنری امیان .باشو می نيز

 و هووا سرفصوول ارائووه و اسووت دروس انوون بيشووتر کارآموووی و نوووآوری

 زمينوه  مطالعوه  انون  در کننوگان مشارکت جانب از پيشنهادی موضوعا 

 .نمانو می فراهم دروس انن بازنگری برای را مناسبی

 

 و مطالعدات  مرکز در اساتید آموزش های اولویت تعیین

 کرونا بحران در پزشکی آموزش توسعه

، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     - خليلی رونا
، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - نبيئی پرنسا
، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - حبيبی آتنه
، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، لينیمرکز تحقيقوا  آمووزش بوا    - شيعه هاجر
 .پ شيراز.دانشگاه ع، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی . مختارپور صونقه

 بوه  را هوا  دانشگاه از بسياری، 2۰2۰ سال پانان در کرونا پانومی : مقدمه

 .شوو  آنها عالی آموزش سيستم در جوی تغييرا  باعث نا کشانو تعطيلی

 در را تغييراتوی ، شورانط  انون  بوا  همزمان نيز شيراز پزشیی علوم دانشگاه

 انون  بوا  هوا  بخوش  سوانر  از بيشوتر  کوه  آموزش بخصوص ها حوزه تمامی

 توسوعه  مراکز، بخش انن پيشتازان از نیی .کرد انجاد است روبرو وضعيت

 بوه  خوود  هوای  برناموه  اجرای و سياستگذاری با که است( EDC)یآموزش

 توانمنوسوازی  یشو آموز دوره .آوردنوو  بوجود را تغييراتی، مجازی صور 

   سوانر  ماننوو ، ۱۹ کوونوو  پانوومی  بوا  همزموان  شيراز علمی هيأ  اعضای

 مجوازی  بصوور   برگوزاری  سومت  بوه  ناچوار  به دنگر یآموزش های دوره

 آمووزش  هوای  اولونوت  تعيوين  بررسوی  هووف  با مطالعه انن .کرد حرکت

 کرونوا  بحوران  در پزشویی  آمووزش  توسوعه  و مطالعوا   مرکوز  در اساتيو

   .است شوه انجام جازیم بصور 
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 جلسوه  اول رانوو  در .گرفوت  انجام کيفی بصور  مطالعه انن :اجرا  روش

 یآموزش صاحبنظران و اساتيو حضور با اسمی گروه تیني  صور  به ای

 مطالعوا   و گذشوته  کارگاههای نتانج اساس بر و شو برگزار مرکز انن در

 مباحوث  شوو  خواسوته  پزشیی آموزش اساتيو از و مطرح عناوننی جونو

 آمووزش  در گنجانوون  بورای  کرونوا  شرانط در کننوگان شرکت نياز مورد

 بحوث  موورد  دقيق بصور  آنتم هر، بعو مرحله در .نماننو اعالم را اساتيو

 در و حوذف  را تیوراری  موضووعا   اعضاء سپس .گرفت قرار نظر تبادل و

 در .نمودنوو  بنووی  اولونت یآموزش صاحبنظران امتياز براساس عنوان 6۸

 فرستاده دانشگاه در نظر صاحب افراد از نفر ۵۰ برای ها اولونت، دوم رانو

 ضوروری ، موضوع اهميت های شاخص اساس بر که شو خواسته آنان از و

 رانوو  .کننوو  دهوی  نمره ۵ تا ۱ از، بودن شفاف و موضوع کاربرد، آن بودن

 در شووه  داده های پاسخ اساس بر و برگزار گرد ميز صور  به دلفی سوم

   .شو بنوی جمع ها اولونت، دوم رانو

 پرسشونامه  هوای  گونوه  روی بور  اجمواع  ،  دلفوی  رانو دو قی :یافته ها 

، نهوانی  پرسشونامه  در متخصصوين  پانول  اعضا توافق درصو و شو حاصل

 اولونوت  در .رسويو  پانول  اعضوای  تصوونب  به و آمو بوست 7۴ ، ۴3 نمره

( ۱6) کوول نمووره از ۱2 از بوواالتر اهميووت نمووره ميووانگين همگووی، بنوووی

 ميوانگين ، کننووگان  شورکت  توسوط  پرسشونامه  ازتیميول  پوس  .داشتنو

، 6 ، ۸ نموره  ميوانگين  درسوی  رنوزی  برناموه  مختلوف  های حيطه نمرا 

 .آموو  بوسوت  ۱۵ ، 6۸ رسانه و ۱۰ ، ۸ آموزش روش، ۱2 ، ۹6 ارزشيابی

 ۱6 از 2 ، ۴۸ بوا  درسی رنزی برنامه حيطه در دهی پاسخ ميزان کمترنن

 ۱۵ ، 6۸ نموره  بوا  یآموزشو  هوای  رسانه حيطه در پاسخگونی بيشترنن و

   .باشو می

 کوه  رسويو  موی  نظر به، مطالعه از حاصل نتانج به توجه با :گيري نتيجه

 دوران در مجوازی  آمووزش  ضورور   دليول  به یآموزش های رسانه حيطه

 نمووده  کسوب  کننووگان  شورکت  سووی  از را امتياز باالترنن کرونا بحران

     بور  مشوتمل  هوا  دوره آمووزش  کيفيوت  افوزانش  جهوت  همچنوين  .است

 مراحول  انجوام ، پانل متخصصين اغلب نظر احتساب با، متعود های حيطه

 آمووزش  بورای  معتبر و جامع مباحثی غالب در، اساتيو توسط روانسنجی

 هوای  چوالش  و ضوعف  نقواط  شناسوانی  از پس و شو تهيه اساتيو مجازی

 آننوووه هوای  دوره برگوزاری  جهوت  یآموزشو  پيشورفته  مباحوث ، موجوود 

   .گردنو مشخص

 کرونا بحران، اساتيو توانمنوسازی، مجازی آموزش کلمات کليدي :

 جنین قلب نوار تفسیر یآموزش افزار نرم ارزیابی و تولید

 مامایی دانشجویان مهارت و دانش ارتقا جهت

 .بنورعباس .پ .ع دانشگاه - درده محمو - عبوی فاقمه - روزبه نسيبه

 ارزنوابی  بارداری دوران های مراقبت فرآننو اساسی اجزاء از نیی مقدمه:

 معورض  در هوای  جنين تشخيص آن از هوف که باشو می جنين سالمت

 نووزادی  و جنينوی  ميور  و مورگ  خصوصواً  و عووارض  از جلوگيری و خطر

 نو   ارائوه  مامانی دانشجونان آموزش در بزرگ های چالش از نیی .است

 در بتواننوو  کوه  باشوو  می ماهر دانشجونان تربيت ظورمن به مورر آموزش

 افوزار  نورم  بیوارگيری  .دهنوو  ارائوه  خووما   موورری  نحو به بالين محيط

 و کشووف بوورای الزم و مناسووب راه نووادگيری هووای محوويط در یآموزشوو

 بورای  فراگيرنووگان  سوازی  آمواده  جهوت  در اقالعاتی منابع به دسترسی

 نرم از مستمر و مناسب گيری هرهب به آموزش کيفيت .است آننوه زنوگی

 نورم  جنبه ترنن کاربردی .دارد بستگی درس کالس در یآموزش افزارهای

 بوا  .اسوت  محتووا  بوه  فراگير آسان دسترسی و سهولت، یآموزش افزارهای

 پزشویی  علووم  آموزش مهم و اساسی بخش بالينی آموزش اننیه به توجه

 و خوود  مربوی  بوا  مول تعا در دانشوجو  که است آموزش نوع انن در و است

 هوای  مهوار   صوور   بوه  را خوود  تئوری اقالعا  و مفاهيم بالين محيط

 بوارداری  دوران در جنين سالمت اننیه به توجه با .بنود می کار به عملی

 و یآموزش کتاب زناد حجم آنجانيیه از و است برخوردار زنادی اهميت از

 ماموا  توسوط  ار جنوين  قلب نوار تفسير زمان هر در آن نبودن دردسترس

 و توليوو  فرآننوو  انون  انجوام  از هووف  بنوابرانن  می دهوو  قرار تارير تحت

 و دانوش  ارتقوا  جهوت  جنوين  قلوب  نووار  تفسير یآموزش افزار نرم ارزنابی

 هوای  روش از نیوی  شووه  اجورا  فراننوو  .بوود  ماموانی  دانشجونان مهار 

 مهور  در که بود جنين نوارقلب تفسير افزار نرم از استفاده با نونن آموزش

 علوم دانشگاه در بنورعباس مامانی پرستاری دانشیوه در ۱3۹7 سال ماه

   .شو اجرا هرمزگان پزشیی

 آنوان  از و شو داده توضيح دانشجونان برای فراننو برگزاری از قبل :هدف

 قبول  .کننو کار آن با و کرده توجه افزار نرم های آنتم به که شو خواسته

 فراننوو  و آموو  بعمول  دانشوجونان  از یسووال  2۰ تسوت  پره ن  اجرای از

 .شوونو  آشونا  سوالمت  هوای  تست و جنين قلب نوار مبحث با دانشجونان

 و توليوو  .شوو  انجوام  7 تورم  در مامانی دانشجوی 37 روی بر مطالعه انن

 محصوول  قراحوی : ۱: شوامل  کوه  شوو  انجوام  مرحلوه  ۴ در برنامه اجرای

 موول  قراحوی ) حصوول م و تهيوه : 2( توليوو  پروانه درنافت و نيازسنجی)

       محصووول اجورای : 3( ارزنوابی  و اجورا ، فيزنیوی  موول  قراحوی ، مفهوومی 

، آزموون  پوس  و آزمون پيش ليست چ  از استفاده با محصول ارزنابی: ۴

 نسوخه  SPSS افوزار  نرم با ها داده آناليز.شو آوری جمع های داده رضانت

 فراننوو  ایاجور  بورای  .گرفوت  قورار  تحليول  و تجزنه مورد t آزمون و 2۱

 هوای  نیته و نموده مطالعه را مربوقه کتاب از نظر مورد فصل نيز مورس

 گوروه  2 به دانشجونان .شو داده نمانش دانشجونان برای کاربردی و مهم

 پواور  روش اسواس  بر تورنس دانشجونان از گروه ن  برای .شونو تقسيم

 نوين ج قلوب  نووار  تفسير آموزش دنگر گروه ن  برای و شو انجام پوننت

 دانشوجونان  از کوالس  اتموام  از بعوو  .شوو  انجوام  افوزار  نورم  از استفاده با

 پاسوخ  .دهنو پاسخ استاد شوه مطرح تست پست سواال  به شو خواسته

 نموره  ميانگين و بود ۱6.۵۵ تست پره نمره ميانگين .شو ربت دانشجونان

 گوروه  در و ۱7.67 پاورپوننوت  با آموزش گروه در دانشجونان تست پست

 هموه  کننوه شرکت دانشجوی 37 بين در .بود ۱۹.۱۰ افزار نرم با زشآمو

 گيور  در آنهوا  هموه  و داشته فعال مشارکت فراننو در%( ۱۰۰) دانشجونان

 شوو  مشوخص  سونجی  نظور  های فرم بررسی از پس .شونو فراننو اجرای
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 گرفتوه  نتيجوه  پوس  .داشوتنو  زناد رضانت افزار نرم از دانشجونان%  ۱۰۰

 شووه  دانشجونان رضانت افزانش باعث تورنس روش نوع انن که شود می

 نورم  توسط آموزش نوع انن که بونو کرده گزارش دانشجونان% ۱۰۰.است

 زموان  هور  در تر مهم همه از و شوه دانشجونان مهار  افزانش باعث افزار

   .است دسترسی قابل براحتی میانی و

 بورای  نتیسو  روشوهای  کنوار  در چنانچوه  داد نشوان  مطالعوه  انن:  نتایج

 سوطح  افوزانش  در گوردد  اسوتفاده  یآموزش افزارهای نرم از بالينی مباحث

 هوانی  نقوص  از بسوياری  و و است مورر بسيار دانشجونان مهار  و دانش

 و سوالمت  ارتقوا  باعوث  انن و شوه برقرف دارد وجود سنتی روش در که

 .شو خواهو کودک و مادر زنوگی کيفيت

 

 اسدتودیو  در مجازی آموزش ارزشیابی و اجرا، طراحی

 پدیش  چالشهای و ۱۹ -کوید های تازه خصوص در، کوید

 دسدتیاران  و علمدی  هیئت اعضای توانمندسازی جهت رو

 (ع) رضا امام ودرمانی یآموزشمرکز بالینی

 نگانوه  فاقمه  -هادی هميشه کار - یور دننه مسعود - سليمانپور حسن
 .تبرنز .پ .ع دانشگاه - احموی الهام -

 و داد تغييور  را فوردی  و اجتمواعی  زنوگی کونو بيماری فاجعه مقدمه : 

 نگواهی  بوه  نياز، مجازی آموزش رواج با و .کرد درگير را آکادمي  مجامع

 سونتی  هوای  آمووزش  از فراتر که .بخشيو آموزش فراننو به کاربردی و نو

 حضوور  بوه  نياز بوون را آموزش تا کرد رهبری ای گونه به را شرانط و بود

 و پوذنرش  در رضوا  اموام  بودن مرجع و کرونا ظهور .بخشو تواوم فيزنیی

 اشتراک جهت مرکز در کونو استودنو تاسيس انوه، کونو بيماران بستری

 دسووتياران مرکزتربيووت اصوولی رسووالت .بوجووودآورد تحقيووق هووای نافتووه

 موا  همبستگی احساس. می باشو متعهو و پذنر مسئوليت، خالق، توانمنو

 کرونا با مرتبط علمی منابع گذاری اشتراک و رهيختهف اساتيو حضور با را

 درگيوری  مختلوف  زوانوای ، علموی  محتووای  با برنامه توليو و داد افزانش

 اقالعوا  ، نيازهوا  هوفگيری با استودنو های برنامه .منجرشو کونو درمان

 بوه  منجور  .داد ارائه یآموزش، درمانی های مراقبت زمينه در معتبر علمی

 و ۱۹ -کونوو  هوای  توازه  در مجوازی  آمووزش  زشويابی ار و اجورا ، قراحی

 شو اساتيو توانمنوسازی جهت رو پيش چالشهای

 مهارتهوای  افوزانش  و نگرش بهبود ای حرفه دانش ارتقاء و حفظ : هدف 

 دانوش  شوون  روز بوه  ، کونوو  تغييور  حال در بهترنيازهای درک ای حرفه

 عقانوو  و فیوار ا تبادل و دنوار وتجونو موجود معلوما  مجود سازمانوهی

 کونوو  در پزشیی جامعه ظرفيتهای و توانانيها، قابليتها وبهبود همیاران با

   داشت بهمراه را

: داشوتيم  را برنامه پخش و ضبط و اجرا، رنزی برنامه فاز سه :اجرا  روش

 مرکوز  اننسوتاگرام  و آپارا  مجازی های شبیه آنالنن صور  به ها برنامه

 صوور   بوه  بيينووگان  تعوواد  ارزنوابی  .دبوو  فراگيوران  برای دسترس قابل

 .رسويو  نفور 7۸۵مورز  وتوا  بيننووگان  استقبال نماناننگر هفته هر تصاعوی

 نيازهای شناسانی برنامه کيفی و کمی توسعه زمينه در مهمی وچالشهای

 فعاليتهوای ، ارزشويابی  روشوهای  شناسوانی  نوادگيری  اهوواف  بوا  یآموزش

، بهبوود  قابول  و قوو   نقواط  شناسوانی ، الیترونيیوی  محتواهای، نادگيری

 موونر  تعيوين  ،  نادگيری ميزان ارزنابی کننوگان شرکت نظرا  استخراج

 بوا  نهوانی  همواهنگی ، مجوزبوازآموزی  و برنامه وبروشور بنر تنظيم، برنامه

 بخشوهای  در آمووزش  ارزشيابی و سخنرانی عنوان و زمان مورد در اساتيو

 تووارکا   همواهنگی  وگانکنن شرکت از غياب و حضور و نام ربت، بالينی

 اسوت  آن بور  پوژوهش  انن پژوهشگران تالش .نافت انجام بصری سمعی و

 .سوازد  ميسور  را هووف  انون  به دستيابی که نماننو پيشنهاد را الگونی که

 در تعليم متخصصان و درسی رنزان برنامه راهنمای آن از مفهومی الگوی

 .بوود  خواهوو  آمووزش در فناورنهوا  انن تلفيق چگونگی و یآموزش قراحی

 براسواس ، فعاليوت  انن گرفتنوو بهره هاردن اساسی نقش هشت از اساتيو

 قراحوی  در جوامع  و سيسوتمی  مولی که ADDIE یآموزش قراحی مول

      را قابليوت  انون  .موی باشوو   ترکيبوی  و الیترونيیوی ، حضووری  های دوره

 ارزشويابی  .نماننوو  رنوزی  پی را بخشتر ارر و اصوليتر یآموزش تا می دهو

 قراحوی  فراننوو  سرتاسور  در و آغواز  تحليول  مرحلوه  از مسوتمر  فرآننوی

 ابعواد  هموه  از یآموزشو  قورح  ارزشويابی  مرحلوه  در، دارد اداموه  یآموزش

، هوا  روش و هوا  رسوانه ، فراگيوران  عملیورد  از ارزشيابی) شود می بررسی

 هووای آزمووون اجوورای همچنووين .( اصووالح و بووازبينی، یآموزشوو فرآننووو

 ارزشويابی  و یآموزشو  معيارهوای  کسب از اقمينان برای الزم الیترونيیی

 از برناموه  اعتبوار  بررسوی  و یآموزشو  ی دوره برونواد سنجش برای پانانی

 و فراگيوران ، دوره بخوش  سه در تحليل .باشو می مرحله انن های فعاليت

 مصواحبه  قرنوق  از فراگيوران  تحليل بود دوره الیترونيیی ارائه بسترهای

 جهوت  آنوان  ترجيحوا   و انجوام  اسواتيو  از نفور  ۱۸ ابو  ساختارنافته نيمه

 هوای  نمونوه  t آزموون  گردنوو  اسوتخراج  ترکيبی توانمنوسازی دورههای

 افووزانش آموواری لحوواظ از .شووو انجووام نووادگيری ارزنووابی بوورای وابسووته

 حاضور  ترکيبوی  دوره آزمون پانانی و آزمون پيش از، نمرا  در معنيواری

 در دادههووا آنوواليز .مووی باشووو ارانودسووتي اسووتادان نووادگيری ميووزان بوور

 تفسويری  تحليول  بوا  کيفوی  در و spss ۱6 افوزار  نورم  بوا  کمی بخشهای

 بوا  دوره از فراگيوران  و.شوو  انجوام  عرفوی  رونیرد براساس کيفی محتوای

 اسوتقبال  هموراه  تلفون  در پخوش  قابليوت  و نياز بر مبتنی، جذاب محتوا

 در روش انون  خواسوتار  و نمودنو کسب باال امتياز سرفصلها تمامی.کردنو

 تصواعوی  صوور   بوه  بيينووگان  تعوواد .بودنوو  بستری بخشهای، درمانگاه

  .بود نانآ استقبال نماناننگر

 موفقيت کليو محتوا هوشمنوانه توونن و قراحی :بحث و نتيجه گيري 

 .دارد دهوی  انگيوزه  نقوش  تیووننی  ارزشويابی .اسوت  الیترونيیی نادگيری

 دنبال به آنها فراتوانانيهای تقونت و تياراندس توانمنوی بر مثبت تاريرا 

 مهار  و دانش و توانمنونها تقونت و توسعه برای مجازی روش از .داشت

 و تيموی  فعاليتهای وتقونت کونو های تازه پرچالش مباحث در دستياران

 بور  زنووه  سوخنرانی  توارير  ارربخشوی  .شوونم  موی  منو بهره رشتهای بين
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 بووده  مثبت درمان رونو در دستياران انترض، عملیرد، نگرش، ارتقادانش

 و تعميم قابليت ازلحاظ.می کنو بيشتر را موفقيت رسانه چنو از واستفاده

 سوطح  در تخصصوی  بيمارنهوای  دنگور  بورای  را روش انون  می تووان  اجرا

 الگووی  بصوور   .نافوت  دسوت  معتبرتوری  نتوانج  بوه  و نموود  اجرا وزار 

 .شو پيشنهاد کشوری

 

 و اجدرا ، طراحدی  هدای  وفرصت اچالشه، تجارب تبیین

: ۱۹ کوییدد  دوران در مجدازی  آموزش برنامه ارزشیابی

 کیفی مطالعه یک

. پ. ع دانشوگاه  - شورنفی  پورونن ، کرمان .پ .ع دانشگاه - نوحی عصمت
 کرمان.

 کوالس  دراکولووژی  ناگهانی تغيير موجب کرونا ونروس پانومی مقدمه : 

 بطورنیوه   .گردنو ما کشور جمله از جهان سراسر یآموزش مراکز در درس

 مجوازی  تعامول  و آمووزش  بوه  را درس کوالس  در حضوری آموزش اغلب

 انون  .اسوت  نمووده  محووود  کواامپيوتر  و تواپ  لوب ، موبانول  شيشه پشت

 بورای  راهیارهوانی  و مجوازی  آموزش چالشهای تبيين منظور به پژوهش

 .است گرفته شیل ریينادگ و آموزش فراننو کيفيت سطح بهبود

 تحليول  روش از اسوتفاده  بوا  کيفوی  پژوهش نوع از مطالعه جرا: ا روش 

 کرموان  پزشویی  علووم  دانشوگاه  اسواتيو  پژوهش جامعه .شو انچام محتوا

 کيفوی  محتووای  تحليول  روش اسوتفاده  بوا  هوا  داده تحليل فراننو .بودنو

 گيوری  نمونوه  و Graneheim and Lundman رونیورد  بوا ، متعارف

 مصواحبه  انجوام  از پوس  کوه  ترتيب انن به .گرفت صور  هوف بر مبتنی

 کلموه  به کلمه بصور  ها مصاحبه متن ابتوا اساتيو با نافته ساختار نيمه

، هوا  مصواحبه  موتن  از کامول  درک بوه  نابی دست برای سپس شوه تانپ

 موتن  از معنوانی  واحووهای  .شوو  خوانووه  و شونيوه  مصاحبه هر بار چنو

 MAXQDA افوزار  منور  از اسوتفاده  بوا  سوپس  شوو  استخراج ها مصاحبه

 و گرفتوه  شویل  کووها  و شووه  گوذاری  عنوان معنانی واحوهای۱۰ نسخه

 و گرفوت  شویل  قبقا  و قبقا  زنر، کوها مواوم مقانسه براساس سپس

        صووحت از اقمينووان و اقالعووا  کاموول پوشووش بوورای شووو گووذاری نووام

 بوا  مجوازی  گروهوی  تعامول  پانول  بور  عوالوه  شووه  آوری جمع های نافته

 در پزشویی  علوم دانشگاه علمی هيئت عضو 2۸ با فردی مصاحبه ،اساتيو

 اشباع حو به رسيون از پس و، شو انجام مختلف های حوزه    و ها رشته

   .نافت خاتمه مصاحبه ها داده سازی نیسان در

 درون 2۵، اوليوه  کوو  3۰2 هوا  داده تحليول  از پژوهش انن در :ها یافته

 رونیورد ، رنوزی  برناموه  هوای  هحووز  در اصولی  مفهووم  ۱۰ و، فرعوی  مانه

 درس کووالس مووونرنت و ارزشوويابی، یآموزشوو محتوووای توليووو، تووورنس

 سوازمانوهی  و توليوو ، درسوی  برنامه مهنوسی وباز قراحی، شو استخراج

 و دانشوجونان  کوارتيمی ، تعاملی و فعال تورنس روش، یآموزش ی محتوا

 ایمحتووو، کووالس مووونرنت و وغيوواب حضووور، دقيووق ارزشوويابی، اسوواتيو

 نورم  اخوتالال  ، رانانهوای  دانوش  و مهار ، بالينی های مهار  الیتروني 

 اساتيو که داد نشان نتانج شو تبيين، اننترنت به دسترسی ميزان، افزاری

 نموده تلقی فرصت ن  عنوان به را اوری فن از استفاده و مجازی آموزش

 ارهوای راهی دنبوال  بوه  آن در شون درگير و خود توانمنونهای توسعه با و

 جملوه  از .کننوو  موی  توالش  یآموزشو  نووع  انون  بهبوود  جهوت  در عملی

، یآموزش گذاری سياست و دستورالعملهای توونن: پيشنهادی راهیارهای

 سيسوتمهای  کاراموی بهبود، درسی برنامه در اقالعا  فناوری از استفاده

 دانشجونان و اساتيو سازی توانمنو، الیترونيیی افزاری نر و افزاری سخت

 توليوو  از حمانوت ، اوری فون  کواربرد  و تعواملی  رونیردهوای  کاربسوت  رد

 در خصوصوا  یآموزشو  محتووای  بان  توارک، یآموزش استانوارد محتوای

 ..و محتوا توليو در افرننی کار ظرفيتهای از استفاده ، بالينی آموزش

 آمووزش  در سورنع  گسوترش  بوا  مجوازی  آموزش :گيري نتيجهبحث و 

 صور  ر د .است ساخته متحول را یآموزش جو و نموده رسوخ دانشگاهی

 و ارزشوويابی و محتوووا توليووو در وخالقيووت حمانووت بووا و مشوویال  رفووع

 در ترکيبوی  ظرفيوت  نو   عنووان  بوه  اساتيو و دانشجونان فعال مشارکت

 درا اسواتيو  یآموزشو  قابليتهوای  و شوود  موی  پيشونهاد  کرونوا  پسا دوران

 .داد خواهو افزانش

 

 نویسدی  نسخه یآموزش برنامه یابیارزش و اجرا، طراحی

 در سدالمت  بر موثر اجتماعی عوامل بر تأکید با اجتماعی

 علدوم  دانشگاه پزشکی کارورزان بهداشت درسی برنامه

 دزفول پزشکی

 .ع دانشوگاه  - زاده خرموی  مورنم ، دزفول .پ .ع دانشگاه - مظاهری مرنم
 .دزفول .پ .ع دانشگاه - مردسلطانی ميثم، دزفول .پ

 درموانی  هوای  مراقبوت  اول خط در عمومی پزشیان که آنجا از :  مقدمه

 در اجتمواعی  نونسوی  نسوخه  شوون  گنجانووه  ضرور ، هستنو بهواشتی

 اجتمواعی  راسوتای  در پزشیی دانشجونان کارورزی درسی برنامه سرفصل

 و آشونانی  منظوور  بوه  حاضر مطالعه بنابرانن .شو احساس، سالمت کردن

 و ارجواع  شويوه  بوا  آشونا  و نگور  جامعه و SDH دنوگاه با پزشیانی تربيت

 و آموزی مهار  منظور به جامعه در( LWs) رابط کارمنوان وظانف شرح

 غيور  درمانهوای  و بيماران اجتماعی بستر شناخت جهت در سازی توانمنو

 بوا  مطالعوه  روش .شوو  انجوام  اجتمواعی  نونسوی  نسوخه  اصوول  و دارونی

 اننترنوی  مقطوع  بهواشوت  فيلوو  در ای مواخلوه ، لوونن  الگووی  از استفاده

 پانوان  توا  ۹7-۹۸ دوم نيمسال از) نيمسال سه بمو  پزشیی دانشجونان

 چهوار  در دانشوجونان  از( نفور  3۸) گوروه  ۱۵ برای( ۹۸-۹۹ دوم نيمسال

 پوس  .گرفوت  صور ( بازانونشی و بررسی، اجرا، رنزی برنامه) الگو مرحله

 خووما   جامع مراکز در افیار بارش و گروهی بحث جلسا  از استفاده از

 اجتماعی عوامل لحاظ از و انتخاب اجتماعی کيس ن ، (۱مرحله)سالمت

 اجتمواعی  نسخه ن  نهانت در و گرفته قرار بررسی مورد، سالمت بر مورر
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، داوقلبوان  و خيورنن  نظيور  ذنربطان جانبه همه مشارکت جلب منظور به

 وسوط ت 3 مرحلوه  در .(2مرحلوه )شوو  نگارش، کيس آن مشیل رفع برای

 اجرانوی  قابليوت  لحواظ  از شوه تجونز نسخه دانشجونان بعوی های گروه

 کول  نهانوت  در .گردنو مشخص قو  و ضعف نقاط ۴ مرحله در و بررسی

   .شو ارزشيابی ترن  پا کرک الگوی توسط قرح

 شووه  بينوی  پويش  اهوواف  تموام  به دستيابی مطالعه انن در :اجرا روش

، روسوتا  بسوتر  موورد  در نشوجونان دا افزانوی  دانوش ، برنامه قراحی شامل

 برناموه  انجام و سالمت بر مورر اجتماعی عوامل، جانبه همه حمانت جلب

 سوطح  ۴ در آموه بوست های نافته .گردنو ميسر اجتماعی نونسی  نسخه

 در کوه  داد نشوان ( نتوانج  و رفتار، نادگيری، واکنش)پاترن  کرک الگوی

 بودن کاربردی با( درصو 63 ، ۱۴) دانشجونان از نيمی از بيش اول سطح

 درصوو  6۸ ، ۴2 همچنوين  بودنوو؛  موافوق  اجتماعی نونسی نسخه تیليف

 آن کواری  آننووه  بورای  توانو می برنامه انن که داشتنو عقيوه دانشجونان

 بوا  پزشو   آشونانی  بوا  دانشوجونان  اتفاق به قرنب اکثرنت .باشو مفيو ها

 ۹7 ، 36) بودنوو  فوق موا دهنووه  ارتبواط  کارمنوان و بيمار و جامعه بستر

 و سوالمت  بور  موورر  اجتمواعی  عوامول  بررسی و شناخت مورد در( درصو

 موضووع  انون  با دهنوگان پاسخ از درصو 7۸ ، ۹3 اجتماعی نونسی نسخه

 case جلسووا  برگووزاری قرنووق از کووه دوم سووطح در .بودنووو موافووق

presentation در شووه  ربت نمره ميانگين .گرفت قرار ارزشيابی مورد 

 کول  نموره  درصوو  ۹۰ از بويش  داد نشوان  اجتماعی نونسی نسخه يفتیل

 عووم  دالنول  بوه  پياموو  و رفتوار  سوطح  در ارزشويابی  .اسوت  شووه  کسب

 کوار  بوه  اشوتغال  نوا  و التحصويلی  فوارغ  عووم  و هووف  گروه به دسترسی

 دانشوجونان  عالقمنوانه رفتارهای البته .نگردنو ميسر، دانشجونان اکثرنت

 مشاهوه 3 سطح در نيازمنو افراد اجتماعی  مشیال حل و پيگيری برای

 زنووگی  شورانط  تورميم  بورای  که مواردی زنوگی بهبود و توانمنوسازی و

 .بوود  توجوه  قابول  ۴ سطح در بود شوه تجونز اجتماعی نسخه آنها ناسالم

 و پيگيوری  بوا  نيز خود، اجتماعی نسخه تجونز از بعو دانشجونان از برخی

 ونزنوت  نموودن  رانگان، زانی اشتغال با نستنوتوا، آن موارد نمودن اجرانی

، اجتمواعی  اورژانوس  بوه  معرفوی ، موالی  کمو   آوری جموع ، متخصصين

 آنها زنوگی بهبود مقوما ، دست انن از مواردی و دستی صنانع بازارنابی

 .آورنو فراهم را

 فيلوو  درسوی  سرفصول  در قرح انن کردن اضافه :گيري نتيجه بحث و 

 بيمواران  معرفوی  بوا  توا  ساخت خواهو قادر را پزشیان، کارورزی بهواشت

 حل برای را زمينه، نگر جامعه دنو با و( LWs) به اجتماعی مشیل دارای

 و داروهوای  تجوونز  از و سواخته  فراهم ای رنشه صور  به مردم مشیال 

 پزشیی خوما  نتيجه در و نماننو خودداری اضافی پاراکلينيیی خوما 

 مطالعوه  انون  .شوود  داده قورار ، دارنو آن به يازن واقعاً که افرادی اختيار در

 و آنهوا  بوه  مردم مراجعه بار کاهش برای نيز پزشیی دانشجونان داد نشان

 آشونانی  به و بوده موافق داروها اضافی تجونز دليل به آسيب از پيشگيری

   .دارنو نياز سالمت بر مورر اجتماعی عوامل با

، سوالمت  بور  موورر  تمواعی اج عوامول ، اجتماعی نونسی نسخه :کليدواژه

 .رابط کارمنوان، پزشیی دانشجونان

 

 بدر  مبتندی  کداربردی  برنامه ارزشیابی و اجرا، طراحی

 بدین  در اسکن CT تجویز گایدالین آموزش برای موبایل

 یدک : نوروسدرجری  و نورولدوژی  های گروه دستیاران

 تجربی نیمه مطالعه

 .ع دانشوگاه  - يوانیم زهرا کاشان،. پ. ع دانشگاه - قمصری مبارک زهره
 - نبوووتی احسوان ، کاشووان .پ .ع دانشوگاه  - عطوووف فاقموه ، کاشوان  .پ

 ابوراهيم ، کاشوان  .پ .ع دانشوگاه  - دانشوور  رضوا ، کاشوان  .پ .ع دانشگاه
 .پ .ع دانشوگاه  - فخارنوان  اسوماعيل ، کاشوان  .پ .ع دانشوگاه  - کوچیی
 مسوعود  علوی ، کاشان .پ .ع دانشگاه - ميرحسينی فخرالسادا  ،  کاشان

، کاشوان  .پ .ع دانشوگاه  - نيیفرجوام  عليمحمو ، کاشان .پ .ع دانشگاه -

 Felix holl, research associate at the -  هوال  فلويیس 

digihealth institute  at neu-ulm university of 
applied sciences, Germany. 

 از نیوی (  Mobile app:Apps) هموراه  تلفون  هوای  برناموه  : مقدمره 

 شوامل  یآموزشو  موواد  به پزشیان دسترسی ابزار ترنن سهل و ترننسرنع

 محسووب  بالينی های گانوالنن و دارونی اقالعا ، الیتروني  های کتاب

 بسيار عينی شواهو دهو می نشان مطالعا  اهميت انن عليرغم .شود می

 Mobile) هموراه  تلفون  هوای  برناموه  از اسوتفاده  قصوو  موورد  در کمی

app:Apps  )وجوود  سالمت مراقبت متخصصان سانر و پزشیان بين در 

 ارانوه  بوالينی  فراننووهای  بهبوود  در ابوزار  انن از استفاده ارربخشی و دارد

 HCP: Health) درموانی  بهواشوتی  مراقبوت  متخصصوان  توسوط  شووه 

care provider )غالووب، مطالعووا  اسوواس بوور .نيسووت مشووخص      

 نگورش  بررسی به HCP بين در apps از استفاده به مربوط های پژوهش

 چوالش  انن حل برای .است مانوه محوود همراه تلفن ابزار از آنان درک و

 بیوارگيری  و قراحوی ( ۱: اسوت  شووه  قراحی هوف دو با مطالعه انن، ها

 تی سی منطقی درخواست آموزش برای موبانل بر مبتنی کاربردی برنامه

 Head CT appropriateness criteria) سوووور اسووووین

application(HAC app 2 )کواربردی  برناموه  توأرير  بررسی HAC در 

 .دستياران سر تی سی درخواست برای رفتار

 و نورولووژی  دسوتياران  هموه  روی بر تجربی نيمه مطالعه انن :کار روش

 نوو  در( Neurology & Neurosurgery (N&N)) نوروسوورجری

 پزشویی  علووم  دانشگاه در تختخواب ۵۱۰ با عمومی یآموزش بيمارستان

 هوای  گوروه  بوالينی  اسواتيو  بوا  نشسوت  جلسا  پی در .شو انجام کاشان

N&N سر اسین تی سی گانوالنن Care Core National  لحواظ  بوه 

 منتخوب  گانووالنن  عنوان به بالينی تیست کتب محتوی به بودن نزدن 

 منطقوی  تجوونز  آموزش برای موبانل بر مبتنی کاربردی برنامه تهيه برای
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 سی منطقی تجونز روی HAC برنامه تارير .شو تعيين سر اسین تی سی

 بعوو  و مواخله حين، مواخله از قبل دوره سه در ماه هفت برای اسین تی

 .شوو  بررسوی ( post cessation of intervention) مواخلوه  ازقطع

 بسوتری  بيمواران  پزشویی  های پرونوه از ليست چ  ن  بوسيله ها داده

 آموار  از اسوتفاده  بوا  سوپس  و شوو  اسوتخراج  مطالعه مورد های بخش در

 قورار  تحليول  و تجزنوه  موورد  فيشور  و اسیور کای های آزمون و توصيفی

   .گرفت

 ۹2۰، ماه 7 برای شوه درخواست سر اسین تی سی موارد کل :یافته ها 

 در بيموار  هور  ازای بوه  شوه درخواست سر اسین تی سی ميانه .بود مورد

 فواز  در، (۴=سووم  ارکچو  و ۱=اول چوارک ) تی سی 2 مواخله از قبل فاز

 از بعوو  فواز  در و( 2= سووم  چوارک ، ۱=اول چوارک ) توی  سوی  2 مواخله

 ميوزان  بوين  .بوود ( 2=سووم  چوارک ، ۱=اول چوارک )  توی  سی 2 مواخله

 مواخلوه  حوين  و مواخلوه  از قبول  دوره در سور  اسین تی سی درخواست

 و مواخلوه  دوره در اموا  .(p=۰.۰27) شوو  مشوادهو  آماری معنادار تفاو 

 دستياران توسط اسین تی سی درخواست ميزان بين مواخله قطع زا بعو

   .(P=۰.۰7۵) نواشت وجود آماری معنادار تفاو  مواخله اجرای و

 دسوتياران  رفتار روی ابزارموبانل قرنق از آموزش :گيري نتيجه و بحث

 موقوت  توارير  بوه  توجوه  با اما داشت؛ تارير اسین تی سی درخواست برای

 آمووزش  توارير  بوين  معلوولی  و علوت  مستقيم رابطه ریبرقرا، مواخله انن

 پزشویان  رفتوار  تغييور  و موبانول  بور  مبتنوی  کاربردی های برنامه بوسيله

 تجربوی  نيموه  هوای  پوژوهش  شوود  موی  توصويه  لوذا  .نيسوت  پذنر امیان

 هموراه  تلفون  هوای  سيسوتم  با پزشیان واقعی تعامل بر تاکيو با بيشتری

 اجورای  و ابزار انن از استفاده بر مورر لعوام شناسانی امیان تا شود انجام

 .گردد فراهم مراقبتی تيم بين در مورر مواخال 

 

 در الکترونیکدی  یدادگیری  مقدمات کوریکولوم طراحی

 اساتید ویژه پزشکی علوم آموزش

 .ع دانشگاه - مرادی سياوش، مازنوران .پ .ع دانشگاه - انورواژ محمورضا
 .مازنوران .پ

 های روش از استفاده و عموم بطور نادگيری و موزشآ به توجه مقدمه : 

 با .باشو می پيشرو های دانشگاه های رسالت از اخص بطور نونن یآموزش

 آمووزش  سووی  بوه  حرکت، اقالعا  فناوری تینولوژی گسترش به توجه

، زمووانی و میووانی فراخووور و تناسووب بووه و گردنووو آغوواز نيووز الیترونيیووی

 شويوع  و گيوری  هموه  زمان در .گردنو همفرا ها دانشگاه در آن بسترهای

 آموزش سمت به حرکت، آن از پيشگيری لزوم به توجه با و کرونا بيماری

 پيش، اساتيو توانمنوسازی ش  بوون .نافت بيشتری سرعت الیترونيیی

   .باشو می الیترونيیی آموزش پرشتاب حرکت نياز

 نيواز -۱ .باشوو  موی  ذنول  پرسش دو به پاسخ دنبال به مطالعه انن: هدف

 الیترونيیوی  آمووزش  زمينوه  در مازنووران  پزشویی  علوم اساتيو یآموزش

   کوامست؟ اساتيو توانمنوسازی برای مناسب کورنیولوم-2 کوامست؟

 درسوی  رنوزی  برناموه  گام ده از سواال  به پاسخگوئی جهت :اجرا  روش

 تعيوين ( 2، سونجی  نيواز ( ۱ .شوو  اسوتفاده  ذنل شرح به هاردن پروفسور

 تعيين( ۵، محتوا سازمانوهی( ۴، محتوا روی بر توافق( 3، دگيرینا پيامو

 روش تعيين( 7، یآموزش فنون و ها روش تعيين( 6، یآموزش راهبردهای

 تعيين( ۱۰ و یآموزش محيط تعيين( ۹، ارتباط برقراری( ۸، ارزنابی های

 بوا  هوفمنوو  بطوووور  سنجی نياز، گام اولين در .کورنیولوم مونرنت نحوه

 مختلوف  هوای  دانشویوه  از خبوره  علموی  هيا  اعضاء از نفر شش حضور

 نيمسوال  در توجوه  قابول  و مستمر فعاليت معيار با مازنوران پزشیی علوم

 عالقوه ، نونوو  سوامانه  از گوزارش  آخر هفته آمارهای اساس بر ۹۸-۹۹دوم

 مختلوف  هوای  روش از اسوتفاده  در تنووع ، الیترونيیوی  آموزش به منوی

 تجربيوا   گذاشتن اختيار در به تمانل و تحصيلی رشته در تنوع، تورنس

 گردنو استخراج یآموزش نيازهای و شو انجام Expert Panel عنوان به

  .شو برداشته کورنیولوم توونن های گام سانر ادامه در و

 به زنر های نافته مذکور گانه ده های گام از ن  هر با متناسب :ها یافته

 تهيوه ، مناسوب  الیترونيیوی  رسوانه  بانتخا: یآموزش نيازهای .آمو دست

، الیترونيیوی  مناسوب  ارائوه  روش انتخواب ، الیترونيیوی  مناسب محتوای

 الیترونيیوی  ارزشويابی  و دانشوجو  بوا  تعامول ، الیترونيیی محتوای انتشار

 بور  توافوق  فووق  هوای  حوزه در اساتيو توانمنوسازی: نادگيری پياموهای

 محتووای ، پياموو  هور  صوی اختصا و کلوی  اهواف به توجه با: محتوی روی

 .گرفوت  صوور   ذنل شرح به: محتوی سازمانوهی .گردنو تهيه نظر مورد

 الیترونيیوی  رسانه انتخاب( ۱: ساعت ميزان و واحو نوع، تعواد، درس نام

 سواعت  2۵، عملی و تئوری واحو۱، الیترونيیی آموزش ارائه برای مناسب

، عملی و تئوری وواح 2، الیترونيیی آموزش در مناسب محتوای تهيه( 2

 آموووزش در محتوووا مناسووب انتشووار و ارائووه هووای روش( 3 سوواعت ۵۱

 در تعامول  و ارتبواط ( ۴ سواعت  ۵۱، عملوی  و تئوری واحو 2، الیترونيیی

 در ارزشويابی ( ۵ سواعت  2۵، عملی و تئوری واحو۱، الیترونيیی آموزش

 راهبردهووای سوواعت 2۵، عملووی و تئوووری واحووو۱، الیترونيیووی آموووزش

 حول  بور  مبتنوی  نوادگيری ، محووری  استاد و دانشجو از تلفيقی: یآموزش

 شوواهو  بور  مبتنوی  نوادگيری ، (Problem based learning) مسئله

(evidence-based learning )خووودراهبر نووادگيری راهبردهووای و ،

 آمووزش  های تیني  نظير: یآموزش فنون و ها روش مشارکتی و تعاملی

، وبينوار ، گفتگو تاالر، مجازی کالس ماننو همزمان غير و همزمان مجازی

     بووا فراگيووران: ارزنووابی هووای روش .... و سووازی شووبيه، کنفوورانس ونوووئو

 کارپوشوه  ارزنابی، ای رانانه تعامل آزمون، عملی، کتبی ارزنابی های روش

(e-portfolio) ،بوا  هموراه  آن نظوانر  و کوار  انجام گواهی Reflection 

 ارزنوابی  نهوانی  و ای دوره، مستمر صور  هب استادان بازخورد و فراگيران

 یآموزشو  برناموه  تووونن  بوا  فراگيران با ارتباط: ارتباط برقراری .شونو می

 جهوت  و بووده  نظور  موو  مطالعوه  راهنموای  آن دنبال به و شفاف و کامل

 .شوود  موی  اسوتفاده  اداری میاتبوا   و دانشوگاه  سانت از ارتباط برقراری
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 محويط  شووه  قراحوی  کورنیولووم  ماهيوت  بوه  توجوه  با: یآموزش محيط

 کوالس  ماننوو  همزموان  غيور  و همزموان  مجوازی  محويط  شامل یآموزش

 کوه  بووده  .... و سوازی  شبيه، کنفرانس ونوئو، وبينار، گفتگو تاالر، مجازی

 و اجورا  شامل: برنامه مونرنت .دارد دنبال به را خاصی یآموزش عوائو خود

 از پوس  برناموه  انون  و بووده  نآ در الزم تغييرا  اعمال و برنامه ارزشيابی

 تصوميم  نوا  و فنواوری  فواحش  تغييرا ، دوره اجرای از دوره ن  گذشت

 و برناموه  درگيور  علمی هيئت از سنجی نظر شيوه به، اصلی سياستگزاران

 از اسووتفاده نيووز و شوووه توووونن قبوول از هووای پرسشوونامه بووا فراگيووران

 متوولی  و وشو  خواهوو  انجوام  ارزشويابی  واحوو  در موجود های پرسشنامه

 پزشویی  آموزش توسعه و مطالعا  مرکز ارزشيابی واحو، برنامه ارزشيابی

   .باشو می مازنوران پزشیی علوم دانشگاه

 نظوام  روش بوه  مذکور کورنیولوم قراحی به توجه :گيري نتيجهبحث و 

 مطلووب  ارائوه  به توانو می اساتيو سازی توانمنو جهت در آن اجرای، منو

 موجب و نمانو شانانی کم  دانشجونان به ونيییالیتر آموزش مناسب و

 .گردد ها دانشگاه اجتماعی پاسخگوئی ارتقاء

 

          چیددمان  آمدوزش  شدیوه  ارزشدیابی  و اجرا، طراحی

 جهت در گامی وارسازی بازی بر مبتنی جراحی های ست

 در مجدازی  آمدوزش  توسعه و فراگیران یادگیری ارتقای

 کرونا پاندمی

)نونسونوه   زهورا سوادا  منظوری   ، مشهو .پ .ع دانشیوه - گازرانی ماکر
 - حسوينی  معصووميان  تیوتم  سويوه ،  مشوهو  .پ .ع دانشگاه -مسئول( 
 روحوانی  مهورداد ، پ نيشوابور  .ع –اعظم گازرانی ، مجازی .پ .ع دانشگاه
 .نيشابور .پ .ع دانشیوه - نسب

 در شوما  عملوی  مهوار   در ميزانی چه به بازی شیل به آموزش : مقدمه

 چيوومان  آموزش ادامه به تمانل انوازه چه به بود؟ خواهو مورر بيمارستان

   دارنو؟ سازی وار بازی روش با جراحی ميز

 و نوادگيری  عمول  اتواق  دانشوجونان  مهوم  هوای  مهوار   از نیوی  :هدف

 شوانانی  کمو   که است ابزار چيومان نحوه و عمل اتاق ابزارهای شناخت

 عووارض  کواهش ، عمول  زمان مو  کردن کوتاه و عمل سرنع پيشبرد در

 از نیوی ، وارسوازی  بازی .گردد می جراح رضانت موجب و نموده بيهوشی

 بورانگيختن  بوا  سوازی  وار بوازی  سيسوتم  .است فعال نادگيری های روش

 را آنهوا  انگيوزش  و درگيوری  سطح، فراگيران برای چالش انجاد و هيجان

 آمووزش  شويوه  بیارزشويا  و اجرا، باقراحی حاضر فراننو .دهو می افزانش

 ارتقوای  جهت در وارسازنگامی بازی بر مبتنی جراحی های ست چيومان

 در کرونووا پانووومی در مجووازی آموووزش توسووعه و فراگيووران نووادگيری

 ناشوی  اجتمواعی  گذاری فاصله زمان در نيشابور پزشیی علوم دانشجونان

   .گردنو انجام عمل اتاق دانشجونان در کرونا پانومی از

 کواربرد  و ميوز  چيومان نحوه آزمون پيش اخذ جهت ابتوا در روش اجرا:

 و شوو  تعرنف افالنن صور  به درس عنوان به نونو سامانه در آزمون ابزار

 بوه  آزموون  قورنیوه  بوه  .شو گرفته دانشجونان از وب بر مبتنی صور  به

، شوه برگزار روم اسیای محيط در دانشجو و استاد توسط انفرادی صور 

 اسوتاد  حضور در دانشجو و داده قرار کننوه ارائه نقش در را دانشجو استاد

 آنالنون  صوور   بوه  را شووه  بارگوذاری  نونو سامانه در که را ميز چيومان

 دانشوجو  نمره که است گردنوه قراحی صورتی به آزمون و دهو می انجام

 در ابوزار  هور  دادن قورار  درصوور   قورنیوه  بوه  . گردد می اعالم انتها در

 چيوومان  ساز بازنوار زمانی بازه .کرد می درنافت نمره ن  صحيح جانگاه

 در و گردنوو  تعيوين  مواه  نويم  و ن  مو  به نونو سامانه در جراحی ميز

 پيوام  قرنق از پژوهشگر مو  انن قی در همچنين بود دانشجوها اختيار

 دانشوجونان  سوئواال   به بود ارتباط در آنها با گروهی صور  به که رسان

 دوره پانوان  از پوس  .بوود  ارتبواط  در اشیاال  و استفاده نحوه با رابطه در

 و وب بور  مبتنوی  صور  به آزمون پيش هماننو نيز آزمون پس، یآموزش

   .گردنو انجام آنالنن

 انون  از( درصوو ۸۵) دانشجونان اکثرنت داد نشان فراننو نتانج : ها یافته

 رد روش انون  اداموه  بوه  تمانل درصو۹6و انو داشته رضانت آموزش روش

 انون  کردنو بيان( درصو۹۵اکثرنت)  داشتنو جراحی ميز چيومان آموزش

 کردنوو  گوزارش (درصوو ۸۹)است شوه آنها نادگيری در انگيزه باعث روش

 پس نمره ميانگين .است مورر بيمارستان در آنها عملی مهار  افزانش در

 دهنووه  نشوان  کوه  نافته افزانش داری معنی قور به بازی روش در آزمون

   .است داشته مثبتی تارير نادگيری بر روش انن است آن

 بوه  تارير یآموزش های بازی از استفاده با آموزش : گيري نتيجهبحث و 

 هووای بووازی قراحووی .دارد دانشووجونان نووادگيری و انگيووزش در سووزانی

 .گيورد  قرار استفاده مورد یآموزش کم  ابزار عنوان به توانو می یآموزش

 و عمول  اتواق  در جراحوی  تینولوژنسوتهای  بالينی مهار  اهميت توجه با

 موی  یآموزشو  کم  ابزارهای قراحی جراحی زمان و پروسه در آن تارير

 تمانول  و تینولووژی  پيشرفت به توجه با .باشو رمر مثمر امر انن در توانو

 بوا  نوادگيری  و نواددهی ، آمووزش  در تینولووژی  از استفاد به جونو نسل

 مورر بيشتر توانو می باشو فراگير نقعال با مطابق که روشهانی از استفاده

 روشهای ترونج و ۱۹ کونيو بيماری شيوع به توجه با همچنين .شود واقع

 یآموزشو  های بازی و افزارها نرم قراحی، وب بر مبتنی و مجازی تورنس

 .باشو مورر آموزش کيفيت ارتقای در توانو می

 هوای  سوت  چيوومان ، آموزش، ارزشيابی، اجرا، قراحی : کليدي کلمات 

 کرونا پانومی، مجازی آموزش توسعه، نادگيری، وارسازی بازی، جراحی
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 سوگ مداخلۀ آنالین درمانی _ یآموزش برنامۀارزیابی 

 بحدران  از ناشدی  داغددار  هدای  خدانواده  برای فردی

 بیمارسدتان  روانپزشدکی  دسدتیاران  ویدژ   ؛۱۹_کووید

 رازی روانپزشکی

توانبخشوی و سوالمت    .ع شوگاه دان - ) نونسونوه مسوئول(  رحمنی آناهيتا
،  توانبخشوی و سوالمت اجتمواعی   . ع دانشوگاه  - سوعيو  فهيمه، اجتماعی

 . توانبخشی و سالمت اجتماعی. ع دانشگاه - موسوی الهوی بنت

و اتخوواذ توووابيری   ۱۹_در نتيجووه ی شويوع پانووومی کوونوو   مقدمره: 

همچون فاصله گذاری اجتمواعی و قرنطينوه سوازی بورای پيشوگيری از      

، سيستم های آموزشی و بهواشتی نيز بوا   ۹۸وع بيماری در زمستان شي

چالش های جوی مواجه شونو. امیوان برگوزاری کالسوهای حضووری و     

سيستم آمووزش روانوورمانی   تواوم شيوه های آموزشی قبلی ميسر نبود. 

دستياران روانورمانی نيز ازنن امور مسوتثنی نبوود و بوه تبوع آن، دچوار       

از سوی دنگر به دليل کشنوگی بواالی  گردنو .  چالشهای جونو و جوی

بوه روال  بيماری کوونو و عوم امیان انجام مراسما  ترحيم و سووگواری  

در و ،  ۱۹سابق توسط بازمانووگان متوفيوان مبوتال بوه ونوروس کوونوو       

، ، اجتماعی و سنتی بورای بازمانووگان  کاهش حمانت های عاقفینتيجه 

      اهميوت ونوژه ای نافتوه اسوت کوه      خانواده هوای داغووار   واریسوگرونو 

توانو به سمت سوگ پاتولوژن  نا افسردگی نا سانر اختالال  روانوی   می

برای غلبه بر انون وضوعيت در گوروه آمووزش روانوورمانی       پيشرفت کنو.

بيمارستان روانپزشیی رازی ،ن  برناموه ی آموزشوی و درموانی آنالنون     

نيز باشو. ما بر آن شوونم  قراحی شو که همزمان پاسخگوی نياز جامعه 

قراحی مول جونو آمووزش آنالنون کوه آمووزش رو در رو و همينطوور      

مواجهه با بيمارواقعی در  شرانط واقعی را فوراهم کنوو را موو نظور قورار      

 دهيم.

آموووزش آنالنوون  ۹۸در مرحلووه اول در اسووفنو موواه سووال  روش اجرررا:

وگ، بوورای روانووورمانی حمووانتی بووا تمرکووز بوور مشوواوره و مواخلووه ی سوو

دستياران روانپزشیی دوره روانورمانی که داوقلب شرکت در برنامه بودنو 

جلسهی ن  و نيم ساعته بصور  دو بار در هفته انجوام شوو. در    7، قی 

 ۱۹مرحله ی دوم، انجام مواخله برای  افراد داغوار ناشی از بحران کوونوو  

از دسوت   هفته ی اخير نیی از بسوتگان درجوه ی اول خوود را    ۸که قی 

داده انو به صور  آنالنن و توسط  دستياران آموزش دنوه مرحله اول کوه  

در آزمووون دانووش سوونجی و سوونجش کيفووی عملیوورد از قوورف اسووتاد   

روانووورمانگر مووورد تانيووو قوورار گرفتووه بودنووو، انجووام گردنووو .دسووتياران 

روانپزشوویی حووين انجووام مواخلووه تحووت نظووار  اسوواتيو روانووورمانگر،   

گرفتنو. حين انجام برنامه ميزان رضوانت از دوره، دانوش و   سوپرونژن می 

مهار  کسب شووه توسوط دسوتياران و بهبوود کيفوی و تسوهيل فراننوو        

سوگواری مواخله گيرنوگان از قرنق پرسشونامه کموی و مصواحبه هوای     

 شود. کيفی سنجيوه می

همزمان با شروع  ۹۸قرح اوليه دوره در اسفنوماه  بحث و نتيجه گيري:

شروع شوو سپس بونبال پيشرفت کار بوازبينی   ۱۹ناشی از کوونو بحران 

دسوتيار   23شو که فرم نهوائی آن ارائوه گشوت. قوی انون موو  حووود        

درصوشوان رضوانتمنوی    ۹۱روانپزشیی وارد دوره آموزشی شوه انو کوه  

فرد داغوار ناشوی از بحوران    ۵۱باال از دوره را ذکر کرده انو .در انن مو  

رنامه خاص غربالگری به دستياران روانپزشیی معرفی که قی ب ۱۹کوونو 

شونو ، وارد برنامه مواخلوه سووگ شوونو .بور اسواس گزارشوا  مسوتنو        

حاصل از پرسشونامه هوای کموی و مصواحبه هوای کيفوی  از دسوتياران        

درموانی بسويار   _روانپزشیی و مواخله گيرنوگان، جلسا  آنالنن آموزشی 

يفيت مواخله دستياران روانپزشیی و مورر بوده و پيشرفت معناداری در ک

تسهيل قی کردن فراننو سوگواری در بازمانوگان داشته است .انون دوره  

همچنان در حال اجراست و نتانج مربوط بوه موراجعين و ارزنوابی بوالينی     

 .دستياران در حال جمع آوری است

 

 دانشجویان توانمندسازی برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی

 دوران در عمل با همراه آموزش و ازیمج منتور کمک با

 ADDIE مدل کرونابراساس
   .وکيليان کتانون ، فرزانگان زهرا، اراک .پ .ع دانشگاه - شیور مهسا

 دنگور  همچوون  را تربيوت  و تعلويم  ۱۹-کوونوو  ناگهوانی  شيوع مقدمه : 

 پزشویی  علوم های دانشگاه در .است داده قرار خود تأرير تحت موضوعا 

 نوادگيری  از اسوتفاده  بوه  ملوزم  پزشویی  علووم  های دانشگاه ، مرور به نيز

 افزارهوای  نورم  از وسويعی  مجموعوه  بور  مجوازی  آمووزش  .شوونو  مجازی

 و ارتباقوا   و اقالعوا   فنواوری  بر مبتنی آموزش های شيوه و کاربردی

 مبنوای  بور  نوادگيری  و ارتباقی و الیترونيیی های فناوری راه از آموزش

 سيسوتم  و هوشومنو  نواددهی  های سيستم ، نتاننتر ماننو هانی فناوری

 بوا  کوه  اسوت  اسوتوار ، هوا  ای رسوانه  چنو و رانانه بر مبتنی آموزش های

 نادگيری و آموزش، منتی و منتور ارتباط امیان، آموزش فراننو در تحول

 نیوی  .سوازد  می فراهم میان و زمان هر در ، زمينه هر در فرد هر برای را

 مطلووب  عملیورد  بوه  رسويون  ان در کوه  آمووزش  نوونن  های سيستم از

 موورد  اخير های سال در که است منتورشيپ روش، است مونظر یآموزش

 فعلوی  شورانط  در و اسوت  گرفتوه  قورار  پزشویی  علوم های دانشگاه توجه

 قرفوه  دو تعامول  منتورننگ .باشو مناسبی راهیار ومی توان مجازی منتور

 هوانی  واژه الوب ق در و شوود  موی  منجور  رشوو  و نادگيری به که است ای

 رفتارهوای  اتخاذ ، جونو های مهار  آموزش قی راهنمانی و کم  ماننو
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 انون  .اسوت  شوه تعرنف بازخورد ارائه نا جونو های دنوگاه کسب ، جونو

 عنووان  بوا  دانشوجونان  یآموزشو  برناموه  ارربخشی ارزنابی هوف با مطالعه

   .شو انجام عمل با همراه و مجازی منتور کم  با «تحقيق روش»

 ارزشويابی  و اجرا، قراحی ADDIE مول کم  با برنامه انن :اجرا  روش

 پوژوهش  آمووزش  برناموه  در شورکت  داوقلوب  دانشجونان، ها منتی .شو

 نفور 2۰.بودنو کرده انتخاب دانشجونان که بودنو استادانی منتورها و بودنو

 نيازهوای  تحليول  ابتووا  .کردنوو  شرکت برنامه در گروه۵ در دانشجونان از

 اعضوای  دنووگاه  و دانشوجونان  دنووگاه  از دانشوجونان  پژوهشی یوزشآم

 برناموه  اجورای  نحووه  و ناموه  شيوه قراحی سپس .شو انجام علمی هيا 

 صوور   بوه  یآموزش برنامه اجرای برای دانشجونان فردی ارتقای یآموزش

 جهوت  نهانوت  در .شوو  انجوام  مجوازی  منتوور  کمو   بوا  و عمل با همراه

 تهيوه  سونجی  رضوانت  و نوادگيری  ارزنوابی  خود هپرسشنام دو، ارزشيابی

 بوا  آن محتووای  روانوی  سوپس  و شوو  تهيه محققين کم  با ها فرم .شو

 ها پرسشنامه .شو بررسی پزشیی آموزش و روانسنجی متخصصين کم 

 و رضوانت  ميوزان  و شوو  تهيوه  پاترنو   کرک الگوی اول گام دو براساس

   .شو رزنابیا برنامه های منتی بعنوان دانشجونان نادگيری

 در نوادگيری  سوطوح  براساس نادگيری ميزان و رضانت ميزان :یافته ها 

 پاترنو   کورک  الگووی  در حرکتوی  روانوی  و عاقفی، شناختی حيطه سه

 نتوانج  براسواس  .شوو  ارزنابی شوه قراحی قبل از های پرسشنامه باکم 

 زنواد  و زناد بسيار برنامه انن در شرکت از فراگيران رضانت ميزان، ارزنابی

 کننوگان شرکت درصو 7۵ از بيشتر شناختی حيطه نادگيری ميزان .بود

 خوود  نتوانج  براسواس  نيوز  عاقفی حيطه در .بود سه و دو تاکسونومی در

 را عواقفی  حيطوه  نوادگيری  بواالی  سطوح، افراد درصو ۵۰ باالی ارزنابی

   .دادنو نشان

 اههمور  آمووزش  و مجوازی  منتور کم  با آموزش :گيري نتيجهبحث و 

 عواقفی  و شوناختی  حوزه در نادگيری افزانش به منجر ومی توان   باعمل

 بوه  باتوجه و باشو داشته همراه به نيز باالنی رضانت ميزان همچنين شود

 کم  به آموزش، نيست حضوری آموزش امیان که فعلی کرونانی شرانط

 .باشو مناسب یآموزش روش ن  توانو می مجازی منتور

 

 تددریس  جهدت  SAID مدل شیابیارز و اجرا، طراحی

 Webside  شدیوه  بده  ریز درون غدد بیماریهای بالینی

teaching 
 ع. دانشوگاه  – دادگران انوهگيالن ،. پ دانشگاه ع. - مهرداد مجتبی سيو
 - عسگری گيالن،  فرنبا. پ. ع دانشگاه - ازبرمی قاهری زهرا، گيالن .پ

 لويال ، ، گويالن  .پ .ع دانشوگاه  - قاهری ماهوخت، گيالن. پ. ع دانشگاه
 گيالن.. پ دانشگاه ع. -اخونوزاده

 فاصوله  درخصووص  سوختگيرانه  قووانين  ونوروس  کرونوا  باشيوع مقدمه : 

 آمووزش  در تصوميم  انون  نتيجه، گردنو اخذ دنيا درکل اجتماعی گذاری

 آمووزش  فعاليتهوای  کليه در اختالل وباعث گذاشته منفی اررا  ، پزشیی

 شرانط بوليل ۱۹ کوونو از بعو و حين دوران در .شو دربيمارستان بالينی

 بور  بوالينی  آمووزش  وب تحوت  یآموزشو  روش بیارگيری ضرور  موجود

 توورنس  روش انن تا شونم آن بر دليل همين به و .گردنو مسجل اساتيو

 انون  در .نمانيم اجرا گام به گام و قراحی بالينی آموزش مول قالب در را

 بور  مبتنوی  بالينی تورنس معنای به webside teaching واژه، فرآننو

 بور  توورنس  نوا  bedside teaching واژه نوآورانوه  معوادل  بعنوان وب

   .است شوه گرفته نظر در و معرفی بيمار بستر

 SoTL  رونیوورد بووا و بوووده ای توسووعه فرآننووو انوون :اجرررا  روش

(Scholarship of Teaching & Learning) بوالينی  تورنس جهت 

 اجرای جهت .است شوه انجام داخلی دستياران رنز درون غود بيمارنهای

webside teaching  ای چهارمرحلووه مووول SAID (Study-

Action-Interaction-Decision making)  صووواحبان توسوووط 

 جهوت  یآموزشو  منابع: مطالعه-۱ مرحله در .گردنو اجرا و قراحی فرآننو

 از مشوخص  هایفصل ی مطالعه مختلف اشیال به بالينی کيسهای مطالعه

 وبسوانتهای ، مووردی  و موروری  مقالوه ، هارنسون کتاب الیترونيیی نسخه

 و موونا  موولتی  بخوش  از اسوتفاده  و accessmedicine نظير یآموزش

 ... و داخلوی  تخصصوی  بوورد  هوای  کويس  مرور، آنالنن یآموزش کليپهای

 را نظور  مورد مبحث تا شو درخواست داخلی دستياران از و گردنو معرفی

 .نماننوو  مطالعوه  استاد توسط باال شوه معرفی منبع چنو نا ن  ساسا بر

 پيچيووگی  بوه  توجوه  بوا  کافی نبود. مطالعه جهت شوه تعيين زمان مو 

 گرفتوه  نظور  در روز ۴ متوسوط  بطوور ، بخش کاری بار و شرانط و موضوع

 را شووه  مطورح  موضوع با مرتبط سواال  استاد: فعاليت-2 مرحله در .شو

 توسوط  شووه  مطورح  سوواال   بوه  مستقل بطور دستيارانو نموده قراحی

 تسووتهای، فيزنیووی معاننووه، حووال شوورح گوورفتن هووای زمينووه در اسووتاد

 .دادنووو پاسووخ اخالقووی مسوواائل و درمووان، تصوواونر تفسووير، آزمانشوگاهی 

 سوواال   اسوتانواردهای  مبنوای  بور  یآموزش های تست قراحی همچنين

 جملوه  از نيوز  بوورد  و ارتقوا  هوای آزمون بورای  آموادگی  کسوب  جهت بورد

 ,PMP سوواال   انوواع  از مرحلوه  انون  در .بوود  مرحلوه  انون  فعاليتهوای 

KF,MCQ,SAQ شرانط و استاد صالحونو به بنا مرحله انن.شو استفاده 

 اسوتاد : تعامول  -3 مرحلوه  در .شوو  اجرا  (LMS) آفالنن و آنالنن بطرنق

 real و face to face ارتبواط  نیوونگر  بوا  آنالنون  بطرنوق  ودستياران

time ودسوتياران  استاد و داده پاسخ سواال  به ودستياران نموده برقرار 

 شووه  مطورح  اقالعا  و نمودنو بحث شوه مطرح سوال و کيس مورد در

 نیوونگر  بوا  را، تصوونربرداری  و آزمانشوگاهی  هوای  داده ، بيمار زمينه در

 .گرفوت  صور  نظر تبادل درمان نحوه و تشخيص مورد در و نموده ادغام

 و face to face و آنالنون  بصور  ارتباط: گيری تصميم -۴  مرحله در

real time  و هوا  نافته با را شوه آموخته موارد کاربرد دستياران و بوده 

 مطرح و شناسانی را واقعی و مشابه کيسهای و گرفته ناد مشابه کيسهای

 بررسوی  و ارزشويابی  جهوت  .نمودنوو  گيری تصميم آنها مورد در و نموده

 پاترنو   کورک  ارزشيابی چارچوب اول مرحله از شوه اجرا فراننو کيفيت
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 بواز  سوال ۴) سوال ۸ بر مشتمل ای پرسشنامه منظور بونن .شو استفاده

   .گرفت قرار دستياران از نفر ۱۱ اختيار در و قراحی( بسته سوال ۴ و

 نتوانج  و کموی  آناليز بسته سواال  از حاصل نتانج :نتيجه گيريبحث و 

 دسوتياران  درصوو  ۱۰۰ .شوو  کيفی محتوای تحليل باز سواال  از لحاص

 معتقوو  آنان درصو ۹ ، ۹۰، است نواورانه شوه اجرا روش که بودنو معتقو

 نوادگيری  بوه  نسوبت  را شوان  توجوه  و عالقه توانست روش انن که بودنو

 و بودنوو  تورنس شيوه انن ادامه با موافق آنان درصو ۹ ، ۹۰، نمانو بيشتر

 مرسووم  روش بوه  نسوبت  شويوه  انون  بودنوو  معتقوو  آنوان  درصو ۸ ، ۸۱

 تحليول  جهت .دهو افزانش آنان در را خالقيت و استوالل قور  توانست

 پوس  کوه  شو استخراج کو ۱۰2 اول مرحله در باز سواال  کيفی محتوای

 تحليول  از شوه استخراج های تم .نافت تقليل کو ۴۰ به نهانتاً بازنگری از

، ”صورفه  بوه  نوادگيری “، ”آزاد آمووزی  علوم “ از بود عبار  کيفی محتوای

   ”خالق فیر“ و ”آرامش با توام نادگيری“، ”امن نادگيری“

 رضوانت  بيوانگر ، فووق  کيفی و کمی تحليل نتانج :گيري نتيجهبحث و 

 موی  روش انن اجرای ادامه به آنان تمانل و شيوه انن اجرای از دستياران

 کوه  یآموزشو توابير اتخواذ ، ۱۹ نوکوو بحران قی بالينی آموزشدر .باشو

 ناپوذنر  اجتنواب ، باشو انمنی وحفظ دور ازراه بابيمار درگيرشون به منجر

 بالينی آموزش در دستياران درگيری که داد نشان فرآننو انن نتانج .است

 کوواهش منجربووه ،  نووادگيری فرصووت بوورحفظ عووالوه مجووازی روش بووه

 حفاظوت  تجهيزا  ودر شوه بيمارستانی های عفونت وانتقال خطرمواجهه

  .شود می جونی صرفه نيز فردی

 

 لترال آنالیزهای یآموزش مدیای مولتی تدوین و طراحی

 محصدول  کیفیدت  بررسدی  و ارتودنسدی  در سفالومتری

  دندانپزشکی دانشجویان در آن پذیرش میزان و یآموزش
 زنجان .پ .ع دانشگاه - نورنان آذنن

 تنهوانی  بوه  آمووزش  سونتی  های روش، اقالعا  فناوری رشو با :مقدمه

 و نيسوتنو  دانشجونان جونو نسل یآموزش نيازهای کردن برآورده به قادر

 توأرير  تحوت  را تربيوت  و تعليم حوزه، ۱۹-کوونو ناگهانی شيوع همچنين

، موا  کشوور  در جمله از کشورها از بسياری در راستا انن در .داد قرار خود

 هوا  دانشوگاه  در ضووری ح هوای  آموزش کرونا ونروس شيوع کاهش برای

 بوه  آموزش ماننو آموزش نونن های روش از استفاده بنابرانن .شو تعطيل

 از اسوتفاده  مووارد  انن جمله از .است ضروری الیترونيیی محتوای وسيله

، متن ماننو مختلف های رسانه از استفاده .است شوه پيشنهاد مونا مولتی

 جهوت  نیوونگر  کنوار  در انيميشون ، ونوئو، صوا، عیس، گرافي ، قراحی

 مطالعوه  بنابرانن .گوننو می( ای چنورسانه)مونا مولتی را پيام بهتر انتقال

 لتورال  آناليزهوای  یآموزشو  مونای مولتی توونن و قراحی هوف با حاضر

 ميوزان  و یآموزشو  محصوول  کيفيوت  بررسوی  و ارتودنسی در سفالومتری

 زنجوان  پزشویی  علووم  دانشوگاه  دنوانپزشویی  دانشوجونان  در آن پذنرش

  .شو انجام

 یآموزشو  قراحوی  موول  از یآموزش محتوای قراحی جهت :اجرا روش 

ADDIE  بوازی  قسومت  سوه  حواوی  موونا  موولتی  محتوای .شو استفاده 

 و انيميشون ، گرافيیوی  قراحوی  و بوود  سواال  و یآموزش فيلم، یآموزش

 ، ۵ نسوخه  النون  استوری آرتيیوليت افزار نرم توسط دوبعوی سازی شبيه

 از نفور  3۱ اختيوار  در پوانلو   بصوور   شووه  تهيوه  محتوای .شو مانجا 3

 بوه  عملوی  ۴ ارتودنسوی  دانشوجونان  از نفر 2۱ و ۱ ارتودنسی دانشجونان

 ارائه .شو ارائه نمودنو شرکت داوقلبانه که دسترس در های نمونه صور 

 سوامانه  در بارگوذاری  قالب در مجازی و حضوری ترکيب صور  به محتوا

 محصوول  کيفيوت  سونجش  جهوت  .شوو  انجوام  هفتوه   نو  مو  به نونو

 ارزنووابی ليسووت چوو  پانووای و روا اسووتانوارد ی پرسشوونامه از یآموزشوو

 کوامالً  از گانوه  ۵ ليیر  قيف با گونه 2۰ دارای کاپالن یآموزش محصول

 نوادگيری  پوذنرش  بررسوی  بورای  و شوو  استفاده موافقم کامالً تا مخالفم

 مول از برگرفته پانا و روا استانوارد پرسشنامه از، دانشجونان الیترونيیی

TAM توا  مخالفم کامالً از گانه 7 ليیر  قيف با حيطه ۸ در گونه 26 با 

  استفاده  SPSSافزار نرم از آماری تحليل جهت .شو استفاده موافقم کامالً

 منوزل ، خوابگاه) سیونت محل، (زن، مرد) جنسيت تفیي  به دانشجونان

 عملی ۴ و ۱ ارتو گروه دو هر در( متاهل ،مجرد)تاهل وضعيت و( شخصی

 رضوانت  ميوزان  ميوانگين  کواپالن  پرسشونامه  اسواس  بور  .نواشوت  وجود

 7۱ ، ۹% یآموزش محصول کيفيت از عملی ۱ ارتودنسی واحو دانشجونان

 بوورای و آمووو بوسووت 3 ، ۸3 ± ۰ ، 67 معيووار انحووراف و ميووانگين بووا

 کيفيووت از کلووی رضووانت ميوزان  عملووی ۴ ارتودنسووی واحووو دانشوجونان 

 ۴ ، ۱۸ ± ۰ ، ۵۸ معيوار  انحوراف  و ميانگين و ۸3 ، 6% یآموزش محصول

 مختلووف هووای حيطووه در الیترونيیووی نووادگيری پووذنرش ميووزان .بووود

، عملوی  ۱ ارتودنسوی  واحوو  دانشوجونان  در ترتيوب  به TAM پرسشنامه

 درک، ۹۱ ، 2%شوووه درک رضووانت، ۸۰ ، 6%شوووه ادراک خودکاراموووی

 نوادگيری  هوای  سيستم کيفيت، ۹۱ ، 3%رفتاری وممفه، %۹۸سودمنوی

 ارربخشووی، ۸7 ، 6%تعوواملی نووادگيری هووای فعاليووت، %7۰الیترونيیووی

 و بوود % ۸۴ برابور  ای چنورسانه دستورالعمل و% ۸۸الیترونيیی نادگيری

 ادراک خودکارامووی  حيطوه  در عملوی  ۴ ارتودنسوی  واحو دانشجونان در

، ۹6 ، ۸% سوودمنوی  درک ،۹۱ ، 6% شووه  درک رضوانت ، ۸7 ، 2% شوه

 ، ۴% الیترونيیوی  نوادگيری  های سيستم کيفيت، ۹۰ ، 2% رفتاری مفهوم

 نووادگيری ارربخشووی، 7۸ ، 6% تعوواملی نووادگيری هووای فعاليووت، 72

  .بود ۸7 ، 3% برابر ای چنورسانه دستورالعمل و ۸۸ ، ۸% الیترونيیی

 ۴ و ۱ یارتودنسو  واحوو  گروه دو هر در کلی بطور :گيري نتيجهبحث و 

 و ميوانگين  بوا  یآموزشو  محصوول  کيفيوت  از دانشجونان 77 ، 7% عملی

 حوو  از بواالتر  ميوزان  انون  کوه  داشوتنو  رضانت ۴ ±۰ ، 62 معيار انحراف

 محصوول  کيفيت از دانشجونان باالی رضانت دهنوه نشان و بوده متوسط

 الیترونيیوی  نادگيری پذنرش کلی ميزان ميانگين همچنين .بود یآموزش

 و ميوانگين  با  TAM %۹ ،۸۵ ی پرسشنامه در گروه دو هر در وناندانشج

 پوذنرش  باالی ميزان دهنوه نشان بودکه ۵ ، 3۹ ± ۰ ، ۹۵ معيار انحراف
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   بخووبی  حاضور  موونای  موولتی  از استفاده اساس انن بر .است دانشجونان

 بحوران  ماننوو  بحرانی شرانط در حتی و سنتی آموزش با همراه توانو می

  .شود استفاده آن جانگزنن بعنوان۱۹-وونوک پانومی

  سفالومتری، آناليز، مونا مولتی، آموزش :کليدي کلمات

 

 تصداویر  دیجیتدال  نگاشدت  افزار نرم ارزیابی و طراحی

 آمدوزش  در استفاده جهت صورت و فک، دهان پاتولوژی

 مجازی
     - زاده رجووب سووميه - گنجعلووی هانيووه - قاضووی نوورگس - اسوووی رضووا
 .مشهو .پ .ع دانشگاه - زارعی انیرب سمانه

 و پواتولوژی -تله در مجازی های ميیروسیوپ از استفاده، امروزه مقدمه : 

 مقوواقع در خصوصوواً پوواتولوژی ، هيسووتولوژی آموووزش در همچنووين

undergraduate و postgraduate  روش انون  .انوو  نافتوه  کواربرد 

 را blended نوا  و مجازی صور  به مو   کوتاه های دوره برگزاری امیان

 ارزنوابی  و قراحی هوف با حاضر مطالعه .کنو می فراهم دانشجونان برای

 جهوت  صوور   و فو  ، دهوان  پواتولوژی  تصاونر دنجيتال نگاشت افزار نرم

   .گرفت صور  مجازی آموزش ارتقا

 3۰ روی که بود کاربردی مقطعی مطالعه ن  حاضر مطالعه :اجرا روش 

 مشوهو  پزشویی  علوم دانشگاه انپزشییدنو چهارم و سوم سال دانشجوی

 نگاشت افزار نرم، ابتوا .گرفت صور  ۱3۹۹-۱3۹۸ تحصيلی سال قی در

 تموام  از صوور   و فو  ، دهان پاتولوژی تصاونر کليه از متشیل دنجيتال

 ارزنوابی  جهوت ، سوپس  .شوو  قراحوی  متفواو   هوای  نمانی بزگ با و زوانا

 نفور  3۰ اختيوار  در و یقراحو  پرسشنامه ن ، نظر مورد افزار نرم کيفيت

 دارای کوه  چهوارم  و سووم  سوال  در بوالينی  مقطع دنوانپزشیی دانشجوی

   .گرفت قرار، بودنو بالينی شناسی آسيب درس

% ۸2 و%۵۸، %۵۱ ، آموووه بوسووت هووای نافتووه اسوواس بوور :هررا یافترره

 آسوان  را افزار نرم کاربری، خوب خيلی را افزار نرم کلی عملیرد دانشجونان

، همچنوين  .انوو  نمووده  ارزنوابی  بخوش  رضوانت  را افزار نرم ریکارب تجربه و

 افوزار  نورم  بوا  کوار  زمينوه  را خوود  انگيزشوی  وضوعيت  دانشجونان اکثرنت

 ، 6) افوزار  نورم  وضوح و%( ۸6) خوانانی، %(72) پونانی همچنين و، %(7۵)

 صووفحا  وضوووح، دانشووجونان اکثرنووت .کردنووو ارزنووابی مثبووت%( ۹6

 هوای  پيام هماهنگی، %(۹6) افزار نرم اصطالحا  یهماهنگ، %(۸2)افزار نرم

  تناسوب ، %(۸6) کوارانی ، %(62) افوزار  نرم های پيام  تناسب%( ۸6) افزار نرم

 قابليوت  و%( 7۹) تصواونر  بوارگزاری  سورعت ، %(7۵) افوزار  نورم  دسوتورا  

 درس نمورا   مقانسوه  .دادنوو  قرار تانيو مورد را%( 7۵) افزار نرم اقمينان

 ميوانگين  بوا  افوزاری  نورم  روش با سنجش مورد نشجوناندا شناسی آسيب

( حضووری  روش بوه  قبول  سنوا  دنوانپزشیی دانشجونان) آماری جامعه

  .(P>۰.۰۵) بود انها بين دار معنی اختالف عوم از حاکی

 اسوالنوهای  و دنجيتال نگاشت افزار نرم از استفاده :گيري تيجهنبحث و 

 کوه  اسوت  آمووزش  در توجوه  قابل پيشرفت ن  شناسی آسيب در مجازی

 .دارد دنبال به را دانشجونان بهتر نادگيری و خاقر رضانت

 

 فوریدت  درس یآموزش برنامه ارزیابی و توسعه، طراحی

 متقداط   کلمات(  سازی بازی)  گیم قالب در مامایی های

 دانشگاه مامایی دانشجویان در بالینی های کیس بر مبتنی

  ۱3۹8و ۱3۹7 سال در جهرم واحد اسالمی آزاد
گوروه آمووزش    - نوژاد  مصولی  ليلی، شيراز .پ .ع دانشگاه - کاتبی سميرا

   - بوذرافین  لويال  ، پزشیی، مرکز آمووزش مجوازی، دانشوگاه ع.پ جهورم    
 .شيراز .پ .ع دانشگاه ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی

 مراکوز  در نووزاد  و موادر  بوا  تمواس  در فورد  اولوين  عنوان به ماما مقدمه:

 زانموان  و بوارداری  زودرس تشخيص، برتوانانی عالوه، درمانی و بهواشتی

 بروز زمان در و بوده اورژانس مواقع در گيری تصميم به قادر بانو، پرخطر

 انجوام  بوه  را الزم مراقبتوی  اقوواما   کوافی  مهوار   و دانوش  با ها فورنت

 یآموزشو  برناموه  ارزنوابی  و توسوعه ، قراحوی  هووف  با مطالعه انن .رسانو

 کلموا   گويم  قالب در(  آن اهميت به توجه با) مامانی های نتفور درس

 آزاد دانشوگاه  ماموانی  دانشجونان در بالينی های کيس بر مبتنی متقاقع

   .پذنرفت انجام ۱3۹۸ و ۱3۹7 سال در جهرم واحو اسالمی

 انجوام  مراحول  باشوکه می تجربی شبه نوع از حاضر پژوهش :اجرا روش

 از سونارنوها  و قورح  کيفوی  قراحوی  حلهمر دو در ترکيبی صور  به آن

 عنوووان بووه پزشوویی آموووزش و مامووانی و زنووان متخصصووين هووای گووروه

 و ارورا   بررسوی  دوم مرحلوه  در و سواال  روانی جهت خبره متخصصين

 گرفت انجام آسان صور  به دانشجونان از گروه ن  روی بر آن ارزشيابی

 تقرنبوی  تعواد با رسدست در های نمونه از) آسان صور  به گيری نمونه .

 جهورم  واحوو  اسوالمی  آزاد دانشگاه مامانی های گروه از نیی از(  نفر ۴۰

 بوا  عملیرد و دانش سطح دو در دانشجونان نادگيری ميزان و شو انتخاب

 در .گرفوت  قورار  مقانسه مورد مشابه شرانط با قبل سال ورودی گروه ن 

 سونجش  جهوت  .شوو  اسوتفاده  تحليلی و توصيفی آمار از ها داده تحليل

 آن نتوانج  و اسوتفاده  باز پرسش و هوف گروه با مصاحبه از منوی رضانت

 اسوتفاده  2۴ ورژن اس اس پوی  اس از هوا  داده تحليل در . گردنو تحليل

   .شو

 کوه  داد نشان مواخله و سنتی گروه دو بين عملی نمره مقانسه :ها یافته

 ، ۴) بوه  مطالعوه  از قبول ( ۸3 ، ۵) از سونتی  گوروه  در عملی نمره متوسط

 آمواری  نظور  از کواهش  ميوزان  انون  کوه  نافت کاهش مواخله از بعو( ۸۴

 نموره  متوسوط  نيوز  مواخلوه  گوروه  در .(p-value <۰ ، ۰۵) بود معنادار

 افوزانش  مواخلوه  از بعوو ( ۰3 ، ۸) بوه  مطالعوه  از قبول ( ۹۵ ، ۵) از عملی

 .(p-value<۰ ، ۰۵) بوود  معنوادار  آمواری  لحاظ از افزانش انن که نافت

 اپ نموره  متوسوط  مواخله گروه در داد نشان وارنانس تحليل آزمون نتانج
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-p>۰ ، ۰۵) اسووت نیسووان( خوووب و متوسووط، ضووعيف) گووروه سووه در

value). در مواخلوه  گوروه  نمورا   ميوانگين  کوه  اسوت  انون  مبين نتانج 

 برخووردار  افزانشوی  رونو از سنتی گروه نسبت به خوب و متوسط سطوح

 یآموزشو  گويم  از اسوتفاده  در خووبی  منوی رضانت از دانشجونان . است

 چوون  دانسوته  گذار تاری و عميق، مفرح نادگيری را آن و بودنو برخوردار

  .کنو تقونت انشان در توانست می را مورر نادگيری و تسلط حس

 اسوتفاده  حاضر مطالعه از حاصل نتانج به توجه با : گيري نتيجهبحث و 

 را زمينه توانو می، بودن دسترس در ضمن موبانل تحت پازل های اپ  از

 محويط  تغييور  و نوادگيری  امور  در تینولووژی  موورر  گيوری  کار به جهت

 فنوی  اسوتانواردهای  از پيوروی  صوور   در امر انن . سازد فراهم نادگيری

 و جوذاب  و مفرح نادگيری با توانو می متعود مقاال  اساس بر و یآموزش

 آموزش بهتر نتانج تحقق زمينه و شوه همراه نادداری و نادگيری بر تارير

 اسوت  پزشویی  علووم  آمووزش  گوذاران  سياست همه دغوغه امروزه که را

 مواخلوه  گوروه  هردو آموه دست به نتانج براساس همچنين .سازد برآورده

 را معنواداری  آمواری  تفواو   مواخلوه  از بعو تئوری نمره لحاظ از سنتی و

 انون  اموا  اسوت  بووده  کرده پيوا بهبود گروه هردو نمره و بودنو داده نشان

 مواخلوه  گوروه  در عملی نمره لحاظ از .بود بيشتر مواخله گروه در تفاو 

 توارير  که انم بوده دانشجونان نمره افزانش در توجهی قابل افزانش شاهو

 عملوی  بعوو  در متقواقع  کلما  قالب در گيم قرنق از بازی مالحظه قابل

 هوای  بوازی  از اسوتفاده  لوذا  مانوو ن موی  محرز ما برای را مامانی رشته در

  .شود می توصيه پزشیی علوم های گروه آموزش در یآموزش

 علوم آموزش، مامانی های فورنت، گيم، آموزش، مامانی: کليدي کلمات

 عملیرد، نادگيری، تینولوژی، پزشیی

 

 عینی یافته ساختار بالینی آزمون اولین اجرای و طراحی

 در توانبخشدی  علوم های رشته دانشجویان برای مجازی

 ۱۹ کووید پاندمی دوران
 درسوا ، دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهوواز    - بيوختی حسينی معصومه 

دانشوگاه ع.   - مورادی  نگين ،دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز - حاموی
دانشوگاه ع. پ. جنووی شواپور     - مقتوور  مائووه ، پ. جنوی شاپور اهواز  

، دانشوگاه ع. پ. جنووی شواپور اهوواز      -نوزدی  شواقرزاده  محمو، اهواز  
 اميوری  مرضويه دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز ،  - زاده انحق بهنوش

دانشوگاه ع. پ.   -رپوو  جوادی شيوا ، دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز  -
دانشوگاه ع. پ. جنووی شواپور     - بهوارونووان  اموين  جنوی شاپور اهواز ،

 فور  اورکی نوا . پ. جنوی شاپور اهواز، دانشگاه ع - سعاد  مرنم ، اهواز 
دانشگاه ع. پ. جنوی  - دلفی مرنم، دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز  -

 .شاپور اهواز  

 روش نو   عنووان  به (OSCE) عينی نافته ساختار بالينی آزمون :مقدمه

 و پيراپزشویی ، پزشویی  علووم  دانشوجونان  بوالينی  ارزشيابی در استانوارد

 انون  کوه  دادنوو  نشوان  گذشوته  مطالعوا   .است شوه هشناخت توانبخشی

 پانوومی  بوروز  با .دارد را مجازی صور  به و دور راه از اجرا قابليت آزمون

 در پزشویی  علووم  هوای  رشوته  در مجازی ارزشيابی و آموزش، ۱۹ کوونو

 بوالينی  ارزشويابی  آن دنبوال  بوه  و بوالينی  آمووزش  .نافت گسترش انران

 نوونن  هوای  سيسوتم  و دور راه از هوای  زشآموو  سووی  به نيز دانشجونان

 توانبخشی علوم های رشته دانشجونان برایOSCE آزمون .شو داده سوق

 شواپور  جنووی  پرشیی علوم دانشگاه در مستمر صور  به ۱3۹۴ سال از

 مطالعوا   براسواس  و پانوومی  شورانط  بوه  توجه با .است شوه برگزار اهواز

 آزموون  توا  شوو  بورآن  بخشیتوان دانشیوه بالينی آموزش شورای، موجود

OSCEدانشوجونان  در بوار  نخسوتين  برای دور راه از و آنالنن صور  به را 

 اجوراو ، قراحوی  هووف  بوا  مطالعوه  انون  .نمانو اجرا توانبخشی های رشته

 علووم  هوای  رشوته  دانشوجونان  بورای  مجوازی OSCE  آزموون  ارزشويابی 

   .شو انجام توانبخشی

 دانشوجونان ، مقطعی نوع از ليلیتح توصيفی مطالعه انن در :اجرا  روش

 مقطوع  گفتاردرمانی و کاردرمانی، فيزنوتراپی، شناسی شنوانی های رشته

 بوه  اخوالق  کوو  دارای مطالعوه  انن .داشتنو شرکت هشتم ترم کارشناسی

 مرداد در OSCE آزمون .باشو میIR.AJUMS.REC.۱3۹۹.7۴۰ شماره

 علووم  هوای  ازرشوته  نو   هور  بورای  مختلوف  روز ۴ در، ۱3۹۹ سوال  ماه

 برگوزار  ای گزننوه  چهوار  صوور   بوه  و فرادنو سامانه بستر در، توانبخشی

 سونارنوی  بر مبتنی سواال  از، آزمون های انستگاه قراحی جهت .گردنو

 مختلوف  اخوتالال   درمان نا و ارزنابی بر مبتنی های فيلم، تصاونر، کيس

 اختصواص  زموان  موو   .شوو  اسوتفاده  توانبخشی های رشته از هرن  در

 توا  ۴۵ بوين  سووال  محتوای اساس بر سوال هر به دهی پاسخ جهت نافته

 نظر در ۴ مبنا نمره و شو قراحی انستگاه ۸ رشته هر برای .بود رانيه ۹۰

 جهوت  .شوو  تعيين 2 نمره با برابر آزمون در قبولی نصاب حو .شو گرفته

 هموانگی  بوا ، سوواال   قوراح  علموی  هيوا   اعضوای ، آزمون شون اجرانی

 بالينی حاکميت و آموزشمونر سپس و گروه هر در بالينی وزشآم معاون

 فرادنوو  سوامانه  در آزمون روز از قبل ساعت 2۴ را خود سواال  دانشیوه

 قبول  روز آزمون برگزاری و فرادنو سامانه با کار ی نحوه .نمودنو بارگذاری

 اختيووار در توضوويحا  بووا همووراه عملووی صووور  بووه آزمووون برگووزاری از

      تنهوا  دانشوجو  هور  امنيوت  سوطح  ارتقوا  جهوت  .شو داده ارقر دانشجونان

 گشوت  باز امیان همچنين و، شو سامانه وارد مشخص IP ن  با توانو می

      دانشوجو  مشویل  گونوه  هور  بوروز  صور  در .نواشت وجود قبلی سوال به

 مرکوزی  سوتاد  در مسوتقر  آزموون  پشوتيبانی  و تمواس  مرکز با توانو می

 پانان از پس .کنو حاصل تماس اهواز شاپور نویج پزشیی علوم دانشگاه

 آزموون  برگزاری از دانشجونان منوی رضانت ميزان بررسی جهت آزمون

OSCEدانشوجونان  توسوط  منووی  رضانت الیتروني  پرسشنامه، مجازی 

 در سوواالتی  شوامل  دانشوجونان  منووی  رضوانت  پرسشونامه  .شو تیميل

   .بوود  آزموون  گوزاری بر بسوتر ، آزموون  قمان، سواال  از رضانت خصوص

   .شونو تحليل SPSS2۱ افزار نرم در ها داده

 ۱۱، فيزنووتراپی  دانشوجوی  ۱۵، شناسی شنوانی دانشجوی۱۴ :ها یافته

 شورکت  مطالعه انن در گفتاردرمانی دانشجوی ۱6 و کاردرمانی دانشجوی



61 
 

 شونانی  شونوانی  دانشجونان برای، ۴ مبنای بر کل نمره ميانگين .نمودنو

، 77 ، 2 بوا  برابور  کاردرموانی ، 3۸ ، 2 بوا  برابور  فيزنوتراپی، 26  ،2با برابر

 بوه  دهوی  پاسوخ  درصوو  ميوانگين  .باشوو  موی  3 ، 3 با برابر گفتاردرمانی

 پاسوخ  درصوو  ميوانگين ، ۱7 ، ۵2 برابر کيس سنارنوی بر مبتنی سواال 

 دهی پاسخ درصو ميانگين و ۱6 ، 77 برابر تصونر بر مبتنی سواال  دهی

 از رضوانتمنوی  .باشوو  موی  ۹7 ، 76 برابور  صوا و فيلم مبتنی سواال  به

 نسبت رضانتمنوی درحاليیه .شو گزارش خوب سطح در آزمون برگزاری

 قورار  متوسوط  سوطح  در انسوتگاه  هور  بوه  نافتوه  اختصاص زمان مو  به

 .داشت

 روش توانوو  موی  مجوازی  OSCE آزمون برگزاری :گيري نتيجهبحث و 

 علووم  هوای  رشته دانشجونان بالينی های  مهار ارزشيابی جهت مناسبی

 و فويلم  بور  مبتنوی  سوواال   رسو می نظر به که هرچنو .باشو توانبخشی

 در بانست می امر انن و باشو داشته تری مناسب عينيت توانو می تصونر

  .گيرد قرار توجه مورد آزمون های انستگاه سواال  قراحی

  ۱۹ ونوکو، توانبخشی، OSCE، ارزشيابی :کليدي کلمات

 

 پنهان درکریکلوم پرستاری دانشجویان یابی هویت فرایند

 - نوژاد  بهرام فاقمه، دانشگاه ع. پ. شهيوصووقی نزد - کشميری فاقمه
 ، بهشوتی  شوهيو  .پ .ع دانشوگاه  - شويری  محموود ، تهران. پ. ع دانشگاه
 .تهران .پ .ع دانشگاه - عسگری پروانه

 سيسوتم  در فراگيوران  نادگيری رب تاريرگذار های جنبه از نیی مقدمه : 

 درسوی  برناموه  بوا  مووازی  بطوور  کوه  است "پنهان درسی برنامه"یآموزش

 هوا  نوادگيری  از ای مجموعوه ، پنهان درسی برنامه .است جرنان در آشیار

 بورای  هوا  دانشوگاه  و یآموزشو  محيط بر حاکم فرهنگ بستر در که است

 مراکز اجتماعی جو و ضمنی های پيام از متشیل و شود حاصل فراگيران

 نواد  و احسواس  فراگيران توسط ولی، نشوه رنزی برنامه که است یآموزش

 ارزشها قلبانه فرصت انتقال پنهان درسی برنامه بستر در .شود می گرفته

 حرفوه  بوا  رابطوه  در هوانی  پيوام  و افتو می اتفاق فرهنگی های نگرش و

    نتقول م دانشوجونان  بوه  را غيررسومی  هوای  نقوش ، رفتاری منش، گرانی

 دانشوگاه  در سوازی  اجتمواعی  جرنوان  از بخشوی ، عبوارتی  به که کنو می

 و پنهوان  کرنیولوم با رابطه در بيشتری مطالعا  است الزم بنابرانن .است

       کووه شووون اجتموواعی و نووابی هونووت فراننووو چگووونگی در مووورر عواموول

 مطالعوه  لوذا  .شوود  انجوام ، اسوت  فراگيوران  هونت گيری شیل ساز بستر

 عوامول  و شوون  اجتمواعی  فراننو تبيين هوف با و کيفی رونیرد با ضرحا

 پزشویی  علووم  هوای  دانشگاه در پرستاری دانشجونان بين در آن بر مورر

   .شو انجام تهران شهر

 فاصوله  در تئووری  گرنود نوع از کيفی پژوهش حاضر مطالعه :اجرا روش

 تحقيوق  نانو  در کننوگان مشارکت .شو انجام 2۰۱۹ اکتبر تا 2۰۱۸ می

 هوای  دانشوگاه  در تحصويل  حوال  در پرستاری کارشناسی دانشجونان 3۵

( دانشوگاه  چهوار )پزشویی  آمووزش  و درموان  و بهواشوت  وزار  به وابسته

 شوورکت سووانر .شووونو انتخوواب هوفمنووو بصووور  اول نمونووه ۱۰ .بودنووو

 هوا  داده انواليز  از حاصول  های نافته براساس تئورتيیال بصور  کننوگان

 .شوو  مصواحبه  نیبوار  از بيش کننوگان شرکت از برخی با .شونو انتخاب

 در و دانشوگاه  ۴ هر دانشجونان، شو سعی تنوع حواکثر به دستيابی برای

 مطالعوه  وارد( پرستاری هشتم ترم تا سه ترم دانشجونان) مختلف سالهای

 مشواهوه  و سواختارمنو  نيمه عميق های مصاحبه کم  با ها داده .شونو

 بوا  هوا  داده اوری جموع  با همزمان ها داده آناليز .وشون اوری جمع عرصه

 بوار  چنوونن  مصواحبه  هور  .شوو  انجوام 2۰۰۸ کوربين و اشتروس رونیرد

 انتخواب  بواز  کووهای  سوپس  و .شوو  داده گوش بار چنونن و شو مطالعه

 سوه  نهانوت  در که شو مصاحبه پرستاری دانشجوی 3۵ با ها نافته .شونو

 تحوت  ای حرفوه  نابی هونت فراننو .شو ظاهر زنرقبقه ۱2 و اصلی قبقه

 نوابی  هونوت  تزلزل مطالعه انن در مرکزی قبقه نا پنهان کرنیولوم تارير

 و sequential سووه شووامل فراننووو انوون .بووود پرسووتاری حرفووه در

overlapping  در انگيزگوی  بوی  و ابهام شامل اصلی قبقه سه .بود فاز 

 بواسطه انگيزگی بی ترونج و آميز تبعيض فرهنگ حیمرانی، منوی حرفه

       بوورای متزلووزل فراننووو نوو  گيووری شوویل بووه منجوور ناکارامووو الگوهووای

 در هوم  بوا  تواننو می با نيز قبقا  انن اننیه ضمن .شونو می نابی هونت

 کننوو  موی  هووانت  تزلوزل  سمت به را فراننو حال عين در، باشنو ارتباط

       ناولووي کووه بووزرگ هووای دانشووگاه در حاضوور مطالعووه :گيررري نتيجرره

 رغوم  علوی  .شو انجام، کردنو تاسيس را کشور در پرستاری های دانشیوه

 موجوب  پنهوان  کرنیوولم  داد نشوان  نتوانج ، دانشیوهها انن قبلی پيشينه

 .شو پرستاری دانشجونان نابی هونت فراننو برای متزلزل بستر ن  انجاد

 و دانشوویوه در آميووز تبعوويض فرهنووگ چتوور شووامل چالشووی بعووو سووه

، دانشویوه  اساتيو و رفتاری الگوهای ناکاراموی، یآموزش های نبيمارستا

    بورای  آنوان  انگيزگوی  بوی  و آميوز  ابهوام  محويط  با فراگيران شون مواجه

 پرسوتاری  دانشوجونان  نوابی  هونوت  فراننوو  در بزرگوی  مانع منوی حرفه

  .است کرده انجاد

 

 بدا  آشدنایی  و دارویی استراتژی آموزش مقدماتی دوره

 مسائل با دانشجویان شدن آشنا برای راهی سالمت؛ نظام

 داروسازی و دارو حوزه کالن
مرکز مطالعا  راهبردی دارونی، دانشگاه علوم پزشیی   -حسين عباسی 

مرکز مطالعا  راهبردی دارونی،  -شيراز، صورا نونمی پرشیوهی 
مرکز مطالعا    -دانشگاه علوم پزشیی شيراز، سيو محمو انمان معزی 

رونی، کميته تحقيقا  دانشجونی، دانشگاه علوم پزشیی راهبردی دا
مرکز مطالعا  راهبردی دارونی، دانشگاه علوم   -شيراز، نونو روان
 پزشیی شيراز .

در دنيای پيچيووه اموروز، بشور بورای حول مشویال  پويش رو،        مقدمه: 

            نيازمنووو دنوووگاه هووای جووامع اسووت. در انوون ميووان، فقووط مطالعووا     
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ی است که موجب می شود محيط پيرامون افراد، به خصووص  بين رشته ا

محيط دانشگاهی و مطالعوا  متخصصوان انسوجامی خواص پيووا کنوو و       

باعث پونانی نظام آموزشی و در نتيجه، رشو و اصالح فرهنگ شود. عالوه 

بر آن، تواخل در محتوا، روش های پژوهش، اصول و نظرنه ها، مرزبنووی  

در نظام سالمت اهميت علوم بوين رشوته    ه است.رانج علوم را از ميان برد

ای بيش از پيش احساس می شود. به عالوه، آموزش در قالب بين رشوته  

در ای در درازمو  سبب ارتقای کيفی خوما  نظام سوالمت موی شوود.    

دوره مقووماتی  "دوره ای تحوت عنووان   شووه،   نواد اهوواف   تحقوق  جهت

بورای دانشوجونان    "آموزش اسوتراتژی دارونوی و تحليول نظوام سوالمت     

 و.گردن جونوالورود دانشیوه داروسازی شيراز قراحی و برگزار

از اهواف برگزاری انن دوره، آموزش مقوما  مطالعا  استراتژن ، پيش  

مواجهه با چالش های حوزه دارونوی و سوالمت کشوور و انجواد انگيوزه و      

دوره، آمادگی برای شرکت در دوره های آموزش پيشرفته تر بود. در انون  

بوه صوور     عناونن ذنل توسط اسواتيو، فوارغ التحصويالن و دانشوجونان    

( معرفی نظام سوالمت و نظوام   2( تفیر سيستمی ۱ارائه گردنو:  کارگاهی

        ( حوول مسووئله و  ۴( مقوووما  سياسووت گووذاری سووالمت    3دارونووی 

( مقوما  روش تحقيق در 6( فلسفه علم و آننوه پژوهی ۵تصميم گيری 

( معرفی دفتر مطالعوا   ۸( چالش های نظام دارونی کشور 7ی علوم دارون

 در آن. راهبردی دارونی و کارگروه های فعال

در قراحی و برگزاری انن دوره از مول آموزش فعاالنوه بهوره   روش اجرا: 

گرفته شو و فعاليت ها در قالب کار تيمی به گونوه ای انجوام گرفوت کوه     

دوره دخيول باشونو. گوروه هوا     شرکت کننوگان در تعيين فرم و محتوای 

می توانستنو تقاضای برگزاری ن  کارگواه نوا جلسوه ونوژه متناسوب بوا       

نيازهانی که حس می کننو، ارائه دهنوو. همچنوين، بوه منظوور آشونانی      

شرکت کننوگان با مراکز مهم در حوزه دارونی و پيش مواجهه با مسوائل  

ر شوهر شويراز فوراهم    استراتژی دارونی ، بازدنو از ن  مرکز توليو دارو د

آموخته های دانشجونان نيز در قالوب انجوام پوروژه هوای مطالعواتی       شو.

کوچ  در زمينه نقش نهادهای مختلف در نظام سالمت و ارائوه شوفاهی   

 آن ها سنجيوه شو.

در  شويراز  دانشویوه داروسوازی   ۱3۹۸نفر از دانشجونان ورودی مهر  2۵

قبول و  شرکت کورده و  ره ساعت( در انن دو ۸قی چهار جلسه )مجموعا 

بوه   post testو  pre testبعو از ارائه هر محتووای آموزشوی در قالوب    

ساخت مربوقوه پاسوخ دادنوو. در نهانوت نتوانج      سواال  پرسشنامه محقق

بر اسواس   حاصل و ميزان تارير آموزش های انن دوره بر روی دانشجونان،

ورد ارزنوابی  مو  در سه سطح واکنش، نادگيری و رفتوار  پاترن  متو کرک

 قرار گرفت.  

تانج حاصل از انون ارزنوابی بيوان موی کنوو کوه       نبحث و نتيجه گيري: 

محتوای ارائه شوه در انن دوره باعث آشنانی بيشتر دانشوجونان بوا نظوام    

سالمت و نظام دارونی کشور شوه است؛ آگاهی شرکت کننووگان نسوبت   

يت پذنری به چالش های حوزه دارونی سبب انجاد حس دغوغه و مسئول

از آننووه نظوام سوالمت شووه اسوت.      عضووی  بيشتر در آن ها به عنووان  

همچنين نتانج انن ارزنابی بيان می کنو که شناخت و عالقه دانشوجونان  

بووه حوووزه علوووم بووين رشووته ای بسوويار بيشووتر از گذشووته شوووه اسووت.  

دانشجونان بيان کردنو که عالقه و احساس نياز به کوار گروهوی در آنوان    

دنوگاه آنان نسبت به چالش ها کامل تر و چنو بعوی شووه   وشوه بيشتر 

است. شرکت کننوگان کاربردی بوودن محتووا و نحووه ارائوه آن را اصولی      

ترنن نقاط قو  دوره عنوان کردنو. در مجمووع، بوه نظور موی رسوو کوه       

برگووزاری چنووين دوره هووانی موجووب آشوونانی و دغوغووه منوووی بيشووتر  

الن دارو و داروسازی می شود که انن خود دانشجونان نسبت به مسائل ک

 ای کارآموتر و دارای نگاهی عميق تر می شود.باعث تربيت نيروی انسانی

 

 اولویدت  و دندانپزشکی حرفه نرم های مهارت شناسایی

 (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند اساس بر آنها بندی
 نيلوی  رضوا  محمو  -دار لياقت جواد محمو  -غياری  خواجه پور ولی رقيه

 . مازنوران. پ. ع دانشگاه - شيرازی مانوانا -

 وکيفيوت  موفقيوت  کليووی  هوای  شواخص  از نورم  های مهار  مقدمه : 

 انون ، باشو می دنوانپزشیی حرفه جمله از مختلف های حرفه در عملیرد

 حرفوه ، اجتماعی مشارکت، اجتماعی صالحيت، نفس به اعتماد ها مهار 

 انورژی  و افزانش زنادی حو تا را بينی خوش و دوستی، هماهنگی، گرانی

 بوه  توجوه  با .نمانو می فراهم ای حرفه و شخصی موفقيت برای را مثبتی

 بنوی اولونت و شناسانی به گردنو سعی حاضر مطالعه در موضوع اهميت

 راسوتای  در گوامی  توا ، شوود  پرداخته دنوانپزشیی حرفه نرم های مهار 

 دنوانپزشویی  خووما   کيفيوت  نشافوزا  و هوا  مهار  انن آموزش توسعه

  .شود برداشته

 در اسوت؛  اکتشوافی  نووع  از ترکيبوی  حاضور  پوژوهش  روش :اجرا  روش

 حرفوه  نورم  هوای  مهوار   نافته ساختار نيمه مصاحبه ابزار با کيفی بخش

 دسته و شناسانی دانشجونان و علمی هيئت اعضاء دنوگاه از دنوانپزشیی

 سلسوله  تحليول  فراننوو  روش از استفاده با کمی بخش در و گردنو بنوی

 .گردنو بنوی اولونت شوه شناسانی نرم های مهار  (AHP) مراتبی

 مهوار   بور  عوالوه  دنوانپزشویی  حرفه، داد نشان مطالعه نتانج :ها یافته

 مهوار  ، ای حرفوه  اخوالق  حيطوه؛  شش در نرم های مهار  به تخصصی

 و موونرنتی  مهار ، فردی بين و ارتباقی مهار ، شناختی مهار ، هنری

 اخوالق  در علموی  هيئوت  اعضوای  دنوگاه از .دارد نياز فردی های ونژگی

 موونرنتی؛  هوای  مهوار   در، پوذنری  مسئوليت و کاری وجوان ای؛ حرفه

 هوای  گوی  ونوژ  در، دست های هنر هنری؛ های مهار  در، زمان مونرنت

 شوناختی؛  هوای  مهوار   در، نفوس  بوه  اعتمواد ، اسوترس  مونرنت فردی؛

 هووای مهووار  در و تجسوومی تفیوور، گيووری تصووميم توانووانی و اسووتوالل

 از حوصوله  و صوبر  و( دادن گووش  و کالموی  غير، کالمی)ارتباط ارتباقی؛

   .باشنو می دنوانپزشیی حرفه در اولونت دارای نرم های مهار 
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 و جامعوه  بوه  پاسخگونی جهت دنوانپزشیی حرفه :گيري نتيجهبحث و 

 نيواز  نورم  های مهار  از باالنی سطح به تخصصی عملیرد کيفيت افزانش

 علووم  آمووزش  رنوزان  برناموه  .گردنو شناسانی حاضر پژوهش در که دارد

 نورم  هوای  مهوار   توسوعه  بورای  پژوهش انن نتانج از توانو می   پزشیی

   .نماننو استفاده دنوانپزشیی درحرفه

 تحليول  فراننوو ، دنوانپزشویی  حرفوه ، نورم  های مهار  :کلمات کليدي 

  یمراتب سلسله

 

 مبتندی  معندوی  توانمندسازی برنامه اثربخشی و طراحی

 سدالمت  بدر  ای رسدانه  چند روش با سلیم قلب برالگوی

  اساتید معنوی منتورینگ شایستگی و معنوی
 .پ .ع دانشوگاه  - اسووزنوی  مينوو ، ...ا بقيه .پ .ع دانشگاه - لطفيان ليال
 ....ا بقيه

 معنوی تربيت و فرهنگی اجمته با مقابله جهت، دانشگاه اساتيو مقدمه : 

 درمووان، معنوووی توانمنوسووازی، مراقبتووی خووود نيازمنووو دانشووجونان

 نارضانتی، خوا به ظن سوء، خوا رحمت از اميوی نا) معنوی دنسترسهای

 تجسوس  از بوور، معنوی منتورننگ شانستگی ارزنابی خود، (سرنوشت از

 و قراحوی -:شوو  انجوام  زنور  هوف سه با مطالعه انن .هستنو دننواری در

 و قراحوی  - ،  اساتيو معنوی منتورننگ شانستگی پرسشنامه روانسنجی

 ارربخشوی  تعيوين -، دانشجونان معنوی توانمنوسازی الگوی بخشی اعتبار

 و سوالمت  بور  سوليم  قلوب  الگووی  بور  مبتنی معنوی توانمنوسازی برنامه

   .اساتيو معنوی منتورننگ شانستگی

 موول  مفهوم تحليل روش به ابزار تساخ ترکيبی مطالعه در :اجرا  روش

 ، وعلموی  دننوی  شواهو نظری مرور: -مرحله سه در کيم و شوارتز هيبرنو

، متمرکوز  هوای  گروه در بحث و عميق انفرادی مصاحبه با عرصه در کار -

، (دادی قورار  محتووای  تحليول  روش اسواس  بور ) هوا  داده نهانی تحليل -

 پرسشونامه  اعتبار .شو ووننت گونه 73 قالب در پرسشنامه ابتوانی نسخه

 روانوی  ( CVI و CVR ) کموی  و کيفوی  محتوانی، صوری روانی تعيين با

 و ربوا   تعيين، (کرونباخ آلفای)درونی همسانی بررسی با، پانانی و، سازه

 تحليول  رونیورد ، فلسفی جستار روش با سپس .شو انجام انزار حساسيت

 و موورس  مفهووم  قتلفيو  بور  مبتنی کيفی – شوه مشتق نظرنه و مفاهيم

 سوطح  -، اصلی پونوه معرف مفاهيم تعيين-: مرحله شش قی، همیاران

 مفهووم  جزئيوا   تشورنح -، مفواهيم  بين ارتباط - ، مفهوم نافتگی تیامل

 فرمولوه  -، مفاهيم بين ارتباقا  تعيين جهت مفاهيم تشرنح - ، مرکزی

 قراحوی  دانشوجونان  معنووی  توانمنوسوازی  الگوی، مفهومی مول نمودن

، هوا  نافتوه  منطقی و روشن درک امیان، بودن کامل، دقت، استحیام .شو

 فرهنگسوتان  معنووی  سالمت گروه تخصصی پنل توسط دلفی رانو درسه

، تهوران  شوهر  در شوه تصادفی، دار شاهو بالينی ازمانی کار در .شو تانيو

 تصوادفی  روش بوه  و انتخواب  شورانط  واجوو  داوقلوب  اساتيو از نفر ۱۰۰

 گوروه  بورای  مواخلوه  .شوونو  تقسويم  کنترل و آزمون گروه دو به گروهی

 بوا ، انگيزش، ارتباقا  توسعه، افزانی دانش، اعتماد جلب: هوف با، آزمون

 موو   به، مجازی شبیه در ها آموزش پيگيری و یآموزش افزار نرم اهوای

 و قبول  .نیردنوو  درنافوت  ای مواخلوه ، کنتورل  گوروه  .شوو  اجرا هفته ۱6

 و آليسوون  و پولووتزنن  معنوی سالمت پرسشنامه، واخلهم از بعو بالفاصله

 تیميل گروه دو هر توسط اساتيو معنوی منتورننگ شانستگی پرسشنامه

 هووای آزموون  شوامل  تحليلوی  و توصويفی  آمووار بوا  اقالعوا   آنواليز  .شوو 

 و فيشور  دقيوق  آزموون  و مربوع  کوای  آزموون ، ونتنوی  مون  و ونلیاکسون

 منظوور  بوه  (ANCOVA) کووارنانس آناليز از .شو انجام خطی رگرسيون

 ارور  کنتورل  بوا  مواخلوه  از پوس  گوروه  دو نموره  ميانگين اختالف مقانسه

  .شو استفاده پانه مقادنر

 منتورننوگ  شانسوتگی  پرسشونامه  گونوه  67در CVRامتيواز  :هرا  یافته

 امتيواز  فاقوو  گونوه  ۵ .بوود  بزرگتر( ۰ ، 33) الوشه جوول عود از، معنوی

 نموره  هوا  گونوه  تموامی  داد نشوان  CVI محاسبه نتانج .شونو حذف الزم

 موول  وجوود  اکتشافی عاملی تحليل نتانج .کردنو کسب را۰ ، 7۹ از باالتر

، نفوس  کرامت، حيا، حیمت، مهروزی، شجاعت، معنونت الگوی) عاملی 7

 درونووی همسووانی . داد نشووان هووا گونووه درسوواختار را( خووواهی عوووالت

 پرسشونامه  ی هوا  گونوه  داد نشوان (  ۰ ، ۹ کرونبواخ  آلفای با) پرسشنامه

 درنافوت  از پوس  همچنوين  .(p<۰>P سطح در و دارنو باالنی همبستگی

 سوالمت  شواخص  نظر از، مطالعه مورد گروه دو اختالف نظر مورد مواخله

 ، ۹۹-۱2 ، 7۹) معنووی  سوالمت  و ۱۱ ، ۹7( ۱۱ ، ۱۱-۱2 ، ۸3) مذهبی

 معيووار انحووراف و ميووانگين .(P>۰ ، ۰۰۱) بووود دار معنووی ۱۱ ، ۹۰( ۱۰

 معنا اختالف مواخله از قبل گروه دو اساتيو معنوی منتورننگ شانستگی

 ، ۰ و کنتوورل  گووروه  در 2۵۴ ، ۵۴±۱3 ، ۸2 بووا برابوور ) نواشووت داری

 معنوی  اخوتالف ، مواخلوه  اتمام از بعو .(  مواخله گروه در 2۵7 ، ۱۱±۵۹

 .(P>۰ ، ۰۰۱شو ) دنوه مواخله گروه در شاخص انن نظر از آماری داری

 .بوود  266 ، ۴۵±۱۹ ، ۹ بوا  برابر کنترل گروه در معيار انحراف و ميانگين

 ، ۱2±6۸ ، ۵۱ بوه  افوزانش  واحوو  ۱۰6 بوا  مواخلوه  گروه در که حالی در

 منتورننوگ  شانسوتگی  بوين   (r)همبسوتگی  ضورنب  مقووار  .رسويو  363

  P>۰ ، ۰۰۱ مقووار  و ۰ ، 76 بوا  برابر آليسون معنوی سالمت - معنوی

 . بود

 در تربيتوی  و فرهنگوی  چالشوهای  بوه  توجوه  بوا  :گيرري  نتيجهبحث و 

 در اسواتيو  نقوش ، دانشوجونان  معنوی تربيت ضرور ، انران دانشگاههای

 و موول  از استفاده، معنوی توانمنوسازی برنامه تارير و محور الگو آموزش

 .گردد می  پيشنهاد اساتيو در معنونت تعميق جهت یآموزش افزار نرم
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 اساس بر روایتی پزشکی یآموزش برنامه چوبچار تدوین

 چندد  متخصصدان  پنل در گانیه یآموزش طراحی الگوی

 ای رشته
 .پ .ع دانشوگاه  - ادنبی پيمان، اصفهان .پ .ع دانشگاه - درنازاده سعيوه
 . اصفهان. پ. ع دانشگاه نمانی نيیو،  اصفهان

 بور  کوز تمر بوا  کوه  اسوت  محور بيمار رونیردی روانتی پزشیی  مقدمه : 

، توجوه " شوامل  و گيورد  می شیل خودآگاهی و روانتی های مهار  رشو

 روانتوی  توانمنووی  کسب .است بالينی مواجها  در "وابستگی و بازنمانی

 بورای  تووان  موی  هوا  روانوت  از و اسوت  ضروری بالينی عملیرد ارتقا برای

 ای حرفه توسعه و ای رشته بين آموزش، همولی، ای حرفه منش آموزش

 یآموزشو  برناموه  چوارچوب  تووونن  منظوور  بوه  مطالعه انن .کرد استفاده

 شووه  انجوام  ای رشوته  چنوو  متخصصان پنل در قرنق از روانتی پزشیی

   .است

 دانشوگاه  در ۱3۹6-۹۸ سوال  در تخصصوی  پنول  مطالعه انن :اجرا روش

 و چارچوب توونن: بود مرحله دو شامل و شو انجام اصفهان پزشیی علوم

 اعتبوار  تأنيوو  منظوور  بوه  ای رشوته  چنوو  نمتخصصوي  پنول  ن  تشیيل

 بور  مرحلوه  3 شوامل  روانوی  پزشویی  یآموزش برنامه چارچوب .چارچوب

 سوپس  و گردنوو  تووونن  گانيوه  یآموزشو  قراحی الگوی رونواد ۹ اساس

 رشته چنو تخصصی پانل ن  در چارچوب سنجی اعتبار برای چیليستی

 در اجمواع  .وشو  درنافوت  انميول  قرنوق  از اول دور نظورا   .شو تهيه ای

 انجواد  بورای  حضووری  جلسوا   برگوزاری  قرنوق  از سووم  و دوم دورهای

  .آمو دست به کارشناسان بين در گفتگو و تعامال 

 موافقوت  و شوو  تأنيوو  چوارچوب  روانوی  بورای  شاخص شانزده :ها یافته

، ۹ حوواکثر  از ۹-7 محووده در متوسط مقادنر با) متخصصان بين ۱۰۰٪

 روانتوی  پزشویی  یآموزشو  برناموه  چوارچوب  و شو حاصل( اختالف بوون

   .شو تأنيو متخصص هيئت توسط

 توانو می روانتی پزشیی یآموزش برنامه چارچوب :گيري نتيجهبحث و 

 یآموزشو  هوای  گوروه  در یآموزشو  برناموه  انن ارائه در استفاده منظور به

 نيوز  شوه توونن ليست چ  از و شود استفاده پزشیی علوم های دانشگاه

 راهنموای  نو   عنووان  بوه  روانتی پزشیی های برنامه ارزنابی رد توان می

 موادام  نوادگيری  ارتقوا  و آمووزش  ارربخشوی  بهبود برای کاربردی و ساده

  .کرد استفاده العمر

 

 آن اجرای و دیابت دور راه از آموزش اپلیکیشن طراحی

 پزشدکی  رشته ریز درون غدد فیزیولوژی درس کالس در

  COVID-۱۹ پاندمی شرایط در
قواهری) نونسونوه    زننوب  سيوه، آبادان. پ. ع دانشگاه - رادمنش عصمت
. پ. ع دانشوگاه  - نوژاد  حزبوه  عليرضوا  آبادان، . پ. دانشگاه ع – مسئول(
 آبادان.. پ. ع دانشگاه - مقصودی فاقمه، آبادان

        و معلوم  نو   کوه  افتوو  موی  اتفواق  زموانی  دور راه از آمووزش  مقدمه : 

 کوردن  پور  برای فناوری از و شونو جوا هم از فيزنیی هفاصل با آموز دانش

 فناوری های گزننه از ای گسترده قيف. شود می استفاده آموزش شیاف

 هوای  اپليیيشون  از اسوتفاده  جمله از است دور راه از مربيان دسترس در

 کمو   بورای  را مناسبی آموزشی محيط واقع در موبانل فناوری. آموزشی

      فوراهم  کوالس  از خوارج  در چوه  و داخول  در هچو  نادگيری فعاليتهای به

 بوه  توجوه  بووون  را نادگيری مطالب به دسترسی موبانل فناوری. کنو می

. دهوو  می ارائه را آموزشی لحظه ن  از بردن لذ  توانانی و زمان و میان

 آموزشوی  محتووای  نوادگيری  ميوزان  بررسوی  موا  مطالعه از هوف :هدف

 پزشویی  دانشوجونان  در هموراه  تلفن ریفناو با اپليیيشن قرنق از دنابت

 . بود covid-۱۹ پانومی شرانط در

 برناموه  زبوان  بوا  جوواپ  ساز شبيه توسط اپليیيشن قراحی :روش اجرا 

 شوامل  اپليیيشون  انن. شو انجام انورونو عامل سيستم برای جاوا نونسی

 محققوين  ساخت آموزشی ونوئوهای همچنين و زنر اقالعاتی های ماژول

 تحصويلی  اول نيمسوال  در کوه  پزشیی علوم دانشجونان برای همطالع انن

 را رنوز  درون غوود  فيزنولووژی  درس (covid-۱۹ پانومی) ۱3۹۸-۱۴۰۰

 تارنخچوه  پانیراس غوه ساختار. گردنو قراحی داشتنو مجازی صور  به

 خطور، عووارض   عوامول ، دنابوت  دنابوت، انوواع   بيمواری  با دنابت، آشنانی

 ورزش، زنوگی سب  و مصرفی، دنابت الریک، درمان و بيماری، تشخيص

  اپليیيشن لين . )باشو می، دنابت و

http:  ،  ،email.myket.ir  ،c  ،

eJw۱jTsOwyAQBU۹jSgRrbENBYSvxPRazMav۴J۰yTnD۴

۰kZ۵G۰۴xe۹C۴۴a۱CwBwVKA۴BybQdGaummTruun62

en۹NjnBqj۹s-

biuQskl_ARkstvXqzoAPoVdQBNSKRikQoNp۹Kue6mH

RuY6_۵tVbyuSs۴SA۰Y۸ZGQMVOgW2X- 

JDwxrwkSZh6F-rjvyJpdz_wFEsTRk(  

 در اول بخوش  کوه  شوو  تهيوه  بخوش  سه شامل ساخته محقق پرسشنامه

 دوم بخوش  باشوو  موی  پرسشونامه  تیميل ه نحو و قرح انجام هوف مورد

 ۱۰ شوامل  سووم  بخوش  و برگرفته در را دانشجونان دموگرافي  اقالعا 

 اپليیيشون  قرنوق  از بوت دنا آموزشوی  محتووای  نوادگيری  مورد در سوال

 رشته رنز درون غود فيزنولوژی درس کالس در آموزشی ونوِوهای حاوی

 صوور   بوه  ليیور   ای نقطه پنج ای رتبه مقياس با که باشو می پزشیی
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 شووه  ارائوه ( مخوالفم  نوارم، مخالفم، کوامالً  موافقم، موافقم، نظری کامالً)

 محتوووا اعتبووار روش از پرسشوونامه پانووانی و روانووی تعيووين بوورای. اسووت

 انجوام  آن علموی، روانوی   هيوا   اسواتيو  از نفر ۱۰ توسط که شو استفاده

، هفتوه  2 فاصوله  به نوبت دو پرسشنامه، در پانانی گيری انوازه جهت. شو

 بووه دنابووت دور راه از آموووزش اپليیيشوون اجوورای و قراحووی پرسشوونامه

 شونامه پرس. آموو  دست به ۰،  ۸۸۱ کرونباخ آلفای و شو داده دانشجونان

 نفور  ۵3 اختيوار  در پرسشونامه  لينو   و شوو  قراحی آنالنن صور  به ها

 فيزنولووژی  درس ۱۴۰۰-۱3۹۹ اول نيمسوال  در کوه  پزشیی دانشجونان

         . دادنوو  پاسوخ  هوا  پرسشونامه  بوه  نفور  32 کوه  گرفوت  قورار  داشتنو غود

 در    مسواله  انون  و بوود  اختيواری  دانشوجونان  بورای  پرسشونامه  کوردن  پر

 جموع  از پوس . بوود  توارير  بوی  دانشجونان از آموه عمل به های يابیارزش

 نورم  به آماری تحليل برای ها، اقالعا  آن دهی سازمان و اقالعا  آوری

 از اسوتفاده  بوا  هوا  داده تحليل و تجزنه. شو منتقل 2۱ نسخهspss افزار 

 .  شو انجام توصيفی آمار

 دانشویوه  نشوجونان دا از نفر 32 حاضر مطالعه در :بحث و نتيجه گيري

 توا ۱۹ سونی  محوووده  در دانشوجونان . کردنو شرکت آبادان پزشیی علوم

 اغلوب . بودنوو  سال 2۱،  6۵±3،  ۸6 معيار انحراف و ميانگين با سال 3۵

 شورکت %  ۴3.7۵و بودنوو  مونوث ( نفور  ۱۸%،  ۵6،  3) کننووگان  شرکت

 نوادگيری  مزانوای  خصووص  در آمووه  دسوت  بوه  نتوانج . موذکر  کننوگان

 بوه  آموزشوی  ونوِوهای حاوی اپليیيشن قرنق از دنابت آموزشی یمحتوا

 در و راحوت  آمووزش : بوود  زنور  شورح  به امتياز بيشترنن اساس بر ترتيب

نوادگيری،   سورعت  نادگيری، افوزانش  در خالقيت پرورش، بودن دسترس

 بوه  بيشوتر  نوادگيری، اشوتياق   بيشتر نادگيری، مانوگاری بودن کاربردی

 در نفوس  بوه  اعتمواد  حوس  نوادگيری، افوزانش   ودنب تر نادگيری،  دقيق

. اسوتاد  به دانشجو وابستگی کاهش گيری، و ناد بيشتر دانشجو،  جذابيت

بودن،  دسترس در و راحت به توجه با همراه تلفن قرنق از آموزش: بحث

 و خالقيوت  رشوو  بوه  منجور  توانوو  می دارد آن از استفاده که جذابيتی و

 همچوون  دروسوی  بوه  دانشوجو  اشوتياق  ميوزان  و شوود  مانوگار نادگيری

 ميوزان  کوه  اسوت  هوانی  روش ازجملوه  و کنوو  بيشوتر  را غود فيزنولوژی

 . کنو می کم را استاد به وابستگی

 

 دانشجویان به مغز MRI مقاط  آناتومی آموزش طراحی

 Reality) افدزوده  واقعیدت  از اسدتفاده  بدا  پزشدکی 

Augmented)  حضوری آموزش روش با آن مقایسه و 

 رضایت و یادگیری میزان نظر از
 - محمووی  آنوين ، تهوران  .پ .ع دانشگاه - مجتهوزاده رنتا، فاتحی فرزاد

 . تهران .پ .ع دانشگاه

 تصوونر  به آن در که شود می گفته هانی روش به افزوده واقعيت :مقدمه

 نوا  تصوونر  صوور   به بيشتری های ونژگی و اقالعا ، ما پيرامون دنيای

 سورعت  و درک و شوناخت  افوزانش  باعث که کنو می اضافه مجازی متن

 نوادگيری ، نورولووژی  بوالينی  بخوش  در .شوود  می محيط آن در ما عمل

MRI  آمووزش  انون  .اسوت  پزشیی دانشجونان برای کليوی موارد از مغز 

 در لوذا  و گيورد  موی  صوور   پراکنوه صور  به و بيماران بالين بر معموال

 MRI بور  مغوز  آناتومی از سبیمنا درک دانشجونان اکثرنت، بخش پانان

 ميوزان  تعيوين  و یآموزشو  قراحوی  مطالعوه  انون  انجوام  از هووف  .نوارنو

 بووه مغووز MRI مقوواقع آنوواتومی آموووزش روش از رضووانت و نووادگيری

 بوا  آن مقانسوه  و (AR) افوزوده  واقعيوت  از استفاده با پزشیی دانشجونان

   .بود حضوری آموزش روش

 Non equivalent نووع  از یتجربو  نيموه  مطالعوه  روش :اجرا  روش

control group pre-post test quasi experimental   اسوت. 

 مقواقع  آمووزش  ADDIE یآموزشو  قراحوی  موول  از اسوتفاده  با ابتوا در

 قراحوی  باشوو  مناسوب  پزشیی دانشجونان برای که مغز آناتومی مختلف

 صوورتی  بوه  شو چاپ پوستر ن  روی بر نظر مورد مقاقع آن از پس .شو

 موورد  یآموزشو  فويلم  مقطع هر مقابل در موبانل دادن قرار هنگام در که

 غيور  روش بوه  دانشوجونان  انتخواب  .شوو  موی  اجورا  موبانول  روی بر نظر

 و حضووری  سوخنرانی  روتوين  روش بوا  کنترل گروه به ابتوا .بود تصادفی

 از .شوو  داده آمووزش  افوزوده  واقعيت از استفاده با مواخله گروه به سپس

 .شوو  گرفتوه  آزموون  پوس  نيوز  پانان در و آزمون پيش ن  واابت گروه هر

 از روش انوون از دانشووجونان رضووانت ميووزان بررسووی بوورای همچنووين

   .شو استفاده پانا و روا ساخته محقق پرسشنامه

 ۱2 و افوزوده  واقعيوت  گوروه  در دانشوجو  ۱۵ مطالعوه  انون  در: ها یافته

 از پويش  .تنوو گرف قورار  مطالعوه  موورد  حضوری آموزش گروه در دانشجو

 گوروه  در) نواشوت  دار معنی تفاو  گروه دو در آزمون نمره مطالعه شروع

 برابور  حضووری  آمووزش  گروه در و ۱۵( ۱3.۵-۱۹) با برابر افزوده واقعيت

 از پوس  افوزوده  واقعيوت  گوروه  در (=Pvalu ۰.۱3) و ۱7.۵( ۱7-2۸) با

               داشووووت افووووزانش 2۹( 3۰-2۹) بووووه آزمووووون نمووووره مطالعووووه

(۰.۰۰۰7= Pvalue). مطالعوه  از پوس ، نيوز  حضووری  آمووزش  گروه در 

 .( =۰.۰۰2Pvalue) داشووت افووزانش 2۹( 2۸.۸-3۰) بووه آزمووون نمووره

 در بوود % 76.۵( ۵۸.3-۱۰7.7) بوا  برابور  AR گوروه  در یآموزش ارربخشی

 =۰.۰۸3) بود% 62.7( ۴۵.۵-7۰.6) با برابر حضوری آموزش در که حالی

 Pvalue). ( ۸.۵-۹) یآموزشو  روش انون  در نيز دانشجونان کلی رضانت

 .(=Pvalue ۰.۱۸)   بود بيشتر 7.۵( 6.۸-۱۰) حضوری آموزش از ۹

 ماننوو  موواردی  در افوزوده  واقعيوت  از اسوتفاده  :گيرري  نتيجهبحث و 

 توانوو  موی  جوذابيت  بور  عوالوه  پزشیی دانشجونان در مغز MRI آموزش

 آن توارير  اننیوه  بوه  توجوه  با و شود نادگيری در توجه قابل بهبود موجب

 بخوش  در کوه  مواردی در خصوص به، است حضوری روش مشابه حواقل

 موی ، حضووری  آموزش کنار در، شود می صرف وقت کمتر یآموزش های

  .کنو جبران را دانشجونان نادگيری نقانص توانو
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 طبابت اجتماعی آداب درس اجرای و تدوین، سنجی نیاز
، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، آمووزش بوالينی   مرکز تحقيقا  - امينی ميترا 

 .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  - فقيهی اکبر علی سيو
 - موسووی  مهسوا  - حقيقی رحمانيان رضا محمو - انزدی فرحناز، شيراز
 کارکن مينو، شيراز .پ .ع دانشگاه - لنیرانی باقری کامران - هنرور بهنام
 .شيراز .پ .ع دانشگاه - آور نشاط يهراض، شيراز .پ .ع دانشگاه -

 تور ¬پيچيووه  بوا  و پزشویی  علووم  در عظيم تحوال  به توجه با مقدمه : 

 دسووتخوش دانشوجونان  بووه اقالعوا   انتقووال فراننوو ، آن مباحووث شوون 

 توجوه  به منجر پزشیی آموزش در دگرگونی به نياز و شوه بسيار تحوال 

 گردنووه  دانشگاهی و یمل سطح در آموزش خوما  کيفی و کمی ارتقا به

 سوال  دوم نيموه  از شويراز  پزشویی  علووم  دانشوگاه  در ادغام برنامه .است

 ی برناموه  ی کميتوه  .شوو  شوروع  پانوه  علوم دروس افقی ادغام با ۱3۸7

 و درس مسوئول  نظور ، دانشوجونان  ارزنوابی  اسواس  بور  دانشیوه یآموزش

 موی  هماهنوگ  را کميتوه  اعضوای ، فردی تحقيقا  و حاصله نتانج برآورد

 سوال  از قبابوت  ابعواد  انون  بوا  پزشیی دانشجونان آشنانی منظور به .کنو

 واحوو  نو   در قبابوت  اجتمواعی  آداب عنووان  بوا  اختياری درس گذشته

 نيازهای تعيين مطالعه انن هوف .گردنو ارائه و پيشنهاد مرکز انن توسط

، یآموزشو  هوای  راهبرد، درسی برنامه محتوای، یآموزش اهواف، یآموزش

 در .اسوت  آمووزش  ی پروسوه  در دانشوجونان  فعوال  مشوارکت  از دهاستفا

 دروس پزشویی  دانشوجونان  کارنیولوم در فوق مباحث گنجانون راستای

 آداب ۱ پزشوویی آداب: گردنووو قراحووی ملووی برنامووه در پزشوویی آداب

 و بازانونشوی  کارگواه  " و" تيموی  و گروهی کار کارگاه" شامل: 2 پزشیی

 کارگاه " شامل: 3 پزشیی آداب .است شوه رنزی برنامه " تجارب تحليل

 زودرس مواجهووه کارگوواه " و "پزشوویی خطاهووای و شووناختی خطاهووای

 روش کارگواه  "شوامل : ۴ پزشویی  آداب .اسوت  شوه رنزی برنامه "بالينی

 فون  و سوخنرانی  اصول کارگاه" و " خشم کنترل و استرس با مقابله های

 ۱7) کارگواهی  عملوی  واحو . ، ۵ ها آداب .است شوه ربزی برنامه " بيان

 برناموه  در ای حرفوه  آداب قوولی  توم  از بخشوی  عنوان به و دارد( ساعت

 قبابوت  با مرتبط دروس برخی که آنجانی از .است عمومی پزشیی درسی

 در شيراز پزشیی علوم دانشگاه بود شوه گرفته نظر در ۴ آداب دروس در

 نگورش  انجواد  هوف با قبابت اجتماعی آداب عنوان با درسی ۱3۹۸ سال

 دانشوجونان  جهوت  قبابوت  و سالمت با مرتبط اجتماعی عوامل به نسبت

   .شو انوازی راه پزشیی

، درسوی  رنوزی  برناموه  و یآموزش ی دوره قراحی منظور به :اجرا  روش

 پزشو   و بيموار  ارتباط شامل مباحث و درسی رنزی برنامه گام ده روش

، حمانوت ، احتورام ) احتورام  پزشو   و بيموار  ارتبواط  فعوال  انجواد  مراحل

 بيمواران  با رفتارپزشیان سوء( مشارکت، پذنری اعتماد، راهنمانی، تشونق

 هوا  بيمواری  رنشوه  بيماران مشارکت و مراقبتی خود پزشیان با بيماران و

( 2) سالمت بر مورر اجتماعی عوامل( ۱) سالمت بر مورر اجتماعی عوامل

، دوره پانوان  تحوان ام برگوزاری  زموان  و تحصويلی  تورم  هور  پانان در .بود

 مربوقوه  اسوتاد  هماهنگی با دانشجونان اختيار در سنجی نظر پرسشنامه

 تیميول  جهوت  .شوو  تحليول  spss افوزار  نورم  در هوا  داده و گرفوت  قرار

 دسوته  شوه مطرح مباحث و شو انجام ساختارمنو نيم مصاحبه ارزشيابی

 تیواليف  .شوو  داده بازخورد مربوقه استاد به شوه ارائه مهم نیا  و بنوی

 ميوزان  و شوو  بررسی استاد توسط پروژه قالب در دانشجونان به شوه ارائه

 انون  نتيجه بعو های ترم در درس ارائه در و بود نظر مو دانشجو نادگيری

   .شو گرفته نظر در نادگيری و ارزشيابی

 هوای  گوروه  در عملوی  کوار  عنوان به شوه ارائه های ساعت از :یافته ها 

 سوامانه  در اسوالنو  قالوب  در شووه  ارائوه  مباحث از و%  ۸۴ باالی کوچ 

 .داشوتنو  رضوانت %  ۹۰ بواالی ، مطالب به آسان دسترسی منظور به نونو

 تفهويم  قوور   دانشجونان از%  73 ، 6۸، مباحث ارائه کيفيت%  6۸ ، ۴2

 ارائوه %  ۵۵ ، 26 اسوتاد  تورنس نحوه%  7۱ ، ۰۵، درس مفاهيم انتقال و

 ۴۵ ، ۹۵، مطالوب  بودن کاربردی دانشجونان زا% ۵2 ، 63 جونو اقالعا 

 کموو  وسووانل از اسووتفاده%  3۹ ، ۴7، آنووان در جونووو نگوورش انجوواد% 

 ، 2۱، درس انون  بوه  شوان  عالقه ميزان%  ۵۵ ، 26، استاد توسط یآموزش

 نحووه %  ۸۴ ، 2۱، درس انون  بوا  رابطوه  در ماخوذ  و منوابع  معرفی%  3۴

 تورم  پانوان  امتحان برگزاری نحوه زا .کردنو ارزنابی خوب را استاد برخورد

 ۸۰ بواالی  تورم  پانان در دانشیوه توسط استاد ارزشيابی از و%  ۹۰ باالی

 مطلوووبی رضووانت آن برگووزاری سوواعت و امتحووان برگووزاری فضووای از% 

 دروس انون  ارائوه  و شود تر کوتاه کالس ساعت داشتنو پيشنهاد .داشتنو

   .باشو دار هادام دانشجونان سانر جهت بعوی های ترم در

 بورای  اساسوی  هوای  شيوه از نیی درس ارزشيابی: گيري نتيجه و بحث

 پيشونهادا   ارائه و تورنس کيفيت از بازخورد ارائه، آموزش کيفيت بهبود

 نا و حفظ های راه مورد در گيری تصميم و یآموزش عملیرد اصالح برای

 و بيمواران  بهبوود  در گوذاری  تارير برای قبابت مهار  .است برنامه تغيير

 هوای  مهوار   ای حرفوه  اخالق با همراه بانو الجرم جامعه سالمت ارتقای

 بيمواری  هوای  رنشوه    و بيماران اجتماعی شناخت آن از فراتر و ارتباقی

 و معرفوی  کشور کل های دانشگاه برای درس انن شود می پيشنهاد .باشو

  .گردد قراحی نياز صور  در

 قبابت، یآموزش محتوای، یآموزشنياز، اجتماعی آداب :کلمات کليدي
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 مدیریت

 در پزشدکی  آموزش سازی المللی بین ای مقایسهبررسی 

 انگلستان و ایران
 شهسووواری معصووومه،  کرمووان .پ .ع دانشووگاه - ربوواقی کرمووی فاقمووه
 وحيوو ، کرموان  .پ .ع دانشوگاه  - احموی عاقفه - کرمان .پ .ع دانشگاه
 حوق  اکبور  علوی  ، سولمان باشوزر   - اميرحيوری باقر ، آبادی فيض نزدی
 . دوست

 و پزشویی  علووم  حووزه  در عوالی  آمووزش  سوازی  المللوی  بين مقدمه : 

 خووما   روزافوزون  تقاضواهای  .اسوت  شوه شگرفی تحوال  دچار سالمت

 گوذار ، سوالمت  پيچيووه  فنآورنهوای  در نووآوری ، موردم  سووی  از سالمت

 رونیورد  در رتهوا مها و دانوش  به نياز و شناختی جمعيت و اپيوميولوژن 

 بوا  را سوالمت  نظامهای، سالمت خوما  ارائه برای تيمی و ای رشته چنو

 متغيور  و روزافوزون  نيازهوای ، بنابرانن .است کرده مواجه جوی چالشهای

 اصوالح  و نووآوری  بوا  هموراه  فناوری و دانش پيشرفت و نیسو از کشورها

 کوه  نوو نما موی  انجواب ، دنگور  سووی  از دنيا پزشیی آموزش در ها شيوه

 .بردارنو گام تغييرا  انن با متناسب ما کشور پزشیی آموزش های برنامه

 آمووزش  سوازی  المللوی  بوين  حوزه تطبيقی مقانسه، حاضر مطالعه هوف

  .بود انگليس و انران پزشیی

 بررسوی  بوه  ۱3۹۹ سال در حاضر تطبيقی-توصيفی مطالعه :اجرا  روش

 عنوان به کرمان پزشیی علوم دانشگاه در پزشیی آموزش نظام ونژگيهای

 رتبوه  برحسوب  انگلويس  برتر دانشگاههای و انران از منتخب دانشگاه ن 

 .پرداخوت ( لنوون  امپرنوال  و آکسوفورد ، کمبرنج) تانمز المللی بين بنوی

 بينوالمللی  محولوه  مأمورنوت  بوا  مورتبط  کشورهای از نیی انگليس کشور

 .اسوت  کشووری  آموانش  هشوت  منطقوه  قطوب  عنوان به کرمان به سازی

 ن  تأسيس سازوکار، رشتهها تنوع و تعواد) متغيرها درباره الزم اقالعا 

 و آنهوا  ونژگيهوای  و تحصويلی  مقاقع، عالی آموزش نظام در جونو رشته

 قرنوق  از( دورههوا  بوه  ورود شورانط  و پزشویی  علووم  دانشوجونان  تعواد

       انگلوويس غيردانشووگاهی و دانشووگاهی رسوومی وبسووانتهای بووه مراجعووه

 از نيوز  کرموان  پزشویی  علووم  دانشگاه با مرتبط اقالعا  .شو آوری جمع

  .شو درنافت دانشگاه انن فرابر سيستم

 انعطواف  المللوی  بوين  پزشیی آموزش در، انگليس دانشگاههای :ها یافته

 تحصويلی  های درجه و ها رشته تعواد در که تنوعی .دارنو زنادی پذنری

 را بيشوتری  دانشوجونان  صويل تح اداموه  و جوذب  امیوان ، دارد وجود آنها

، اصولی  هوای  دانشیوه از نیی در ارائه بر عالوه رشته ن  .کنو می فراهم

 .شوود  ارائوه  نيوز  دانشوگاه  آن بوه  وابسوته  مؤسسه چنونن در است ممین

 افوراد  از بسوياری  بورای  را مطالعوه  امیان شوه ارائه های دوره قول تغيير

 اداموه  برای وقت نيمه های هدور از نومی توان شاغل افراد .کنو می فراهم

 اداموه  امیوان  و اسوت  بواال  آنهوا  سون  کوه  افرادی .کننو استفاده تحصيل

 امیانوا   از نوو موی توان  نوارنوو  را دانشوگاهها  عادی دورههای در تحصيل

 اداموه  برای مناسبی شرانط دانشگاهها انن .کننو استفاده بالغ دانشجونان

 بوه  آسووده  خيوال  بوا  آنهوا  تا انو کرده فراهم فرزنو دارای مادران تحصيل

 بوه  مانل تحصيل قول از زمانی هر در دانشجو اگر .بپردازنو تحصيل ادامه

 شورانط  بوه  توجوه  بوا  و دهوو  انصوراف  ومی توان، باشو تحصيل از انصراف

 بعضوی  در حتوی  .کنو درنافت تحصيلی مورک ن  ومی توان شوه تعرنف

، بعوو  زمانهوای  در انصورافی  دانشوجوی  انون  تحصويل  اداموه  بورای  موارد

 دانشوگاههای  در دانشوجو  پوذنرش  .اسوت  شووه  گرفتوه  نظور  در شرانطی

 در اگور  کوه  قوری به .است کشور انن پذنرش ظرفيت به توجه با انگليس

 انگلويس  در خواص  رشوته  نو   التحصويالن  فارغ پذنرش امیان سال ن 

        دانشووجو رشووته آن بوورای دانشووگاه سووال آن در، باشووو نواشووته وجووود

می  مشخص رشته هر ظرفيتهای، دانشجونان نام ربت از قبل .ذنردپ نمی

 .نووارد  وجوود  اضوافی  دانشجونان پذنرش امیان نام ربت تیميل با و شود

 شورانط  از جووای  شوفاف  قوور  بوه  خوارجی  دانشوجونان  پوذنرش  شرانط

 شووه  ذکور  انگلويس  دانشگاههای وبسانتهای در بومی دانشجونان پذنرش

 دانشوجونان  پوذنرش  بورای  مناسبی فيزنیی انا امی دانشگاهها انن .است

 انتخواب  از قبول  دانشجونان همچنين .گيرنو می نظر در غيربومی و بومی

 دانشوگاه  از کامل بازدنو ن  تواننو می تحصيل ادامه برای دانشگاهها انن

   .شونو آشنا دانشگاه میانهای و شرانط همه با و باشنو داشته

 بوا  انگلويس  دانشوگاههای  داد نشوان  همطالع نتانج :گيري نتيجهبحث و 

 عوامول  بوه  فراگيوران  نيازهوای  بر مبتنی و متنوع یآموزش فرصتهای ارائه

 نظور  بوه  .انوو  نمووده  توجوه  المللی بين آموزش حوزه در موفقيت بر مؤرر

 پزشویی  عوالی  آمووزش  بازار در رقابت برای نيز انران دانشگاههای ميرسو

 و دهنوو  قورار  مونظر بيشتر را زیسا المللی بين موضوع است بهتر جهان

 آمووزش  حووزه  در المللوی  بوين  دانشوجونان  جذب بر تأريرگذار عوامل به

  .نماننو توجه پزشیی

 

 مددیران  منظدر  از بدالینی  آمدوزش  مدیریت چالشهای

 اپیددمی  در پزشدکی  علدوم  هدای  دانشکده یآموزش

COVID-۱۹ 
 - غيوواری فاقموه  سوويوه، تهوران  .پ .ع دانشوگاه  - پووور انموانی  معصوومه 
 ،  زنجان .پ .ع دانشگاه

 علووم  های دانشگاه در را  دانشجونان آموزش ۱۹-کوونو اپيومی : مقدمه

 بورای  راهیواری  عنوان به مجازی آموزش و کرد مواجه اختالل با پزشیی

 ناگهوانی  شووه  حوادث  شورانط  موونرنت  .شوو  انتخاب آموزش توقف عوم

 و جونوو  الشوهای چ بوا  را پزشویی  علووم  هوای  دانشوگاه  یآموزشو  مونران

 های چالش تبيين حاضر مطالعه هوف .کرد رو روبه خاصی های پيچيوگی

 .بوود  ۱۹-کوونو اپيومی دوران در یآموزش مونران فراروی بالينی آموزش

 محتووای  تحليول  رونیورد  از اسوتفاده  بوا  کيفی مطالعه انن  اجرا : روش

 و یزشو آمو هوای  گروه مونران شامل پژوهش جامعه .شو انجام قراردادی

 بوالينی  آمووزش  با مرتبط یآموزش مونران سانر و رؤسا، یآموزش معاونان
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 .شوو  انجوام  هوا  داده اشباع زمان تا و هوفمنو صور  به گيری نمونه .بود

 سواختارمنو  نيموه  عميوق  هوای  مصواحبه  از هوا  داده آوری جموع  جهوت 

 MAXQDA افزار م نر از استفاده با کيفی های داده مونرنت .شو استفاده

 قوراردادی  محتوای تحليل رونیرد از استفاده با ها داده تحليل و تجزنه و

 از کيفوی  هوای  داده علموی  اعتمواد  و اعتبوار  به دستيابی برای .شو انجام

 و تجزنوه  هوا  نافتوه  .شوو  اسوتفاده  لينیولن و گوبا بودن مورق های معيار

 روی پويش  اصولی  هوای  چوالش  کوه  داد نشوان  متنوی  های داده تحليل

 و سوالمت  حفوظ "، "شرانط ربا  عوم مونرنت " از بودنو بار ع مونران

 ."زنرسواختها  و شرانط سازی آماده" و "هاآموزش کيفيت حفظ"، "انمنی

 در پزشویی  علووم  هوای  دانشیوه یآموزش مونران شو مشخص همچنين

 نيازمنووو و نواشووته کووافی دانووش و تجربووه، بحووران مووونرنت زمينووه

  .هستنو خصوص انن در توانمنوسازی

 در یآموزشو  موونران  هوای  چوالش  بوه  عنانت با  : گيري نتيجه و بحث

 سوطوح  یآموزشو  رنوزان  برناموه  و مونران است الزم بالينی آموزش حوزه

 کوه  بالينی آموزش رونیردهای و روشها انواع توسعه جهت در ميانی و باال

 برناموه ، نمانوو  حفوظ  را هاآموزشو  کيفيت و داشته کاربرد شرانطی هر در

 بوورای اسووت ضووروری همچنووين .باشوونو داشووته نگرانووه نوووهآن رنووزی

 توووابيری بحووران مووونرنت زمينووه در یآموزشوو مووونران توانمنوسووازی

 .شود انونشيوه

 ۱۹ کوونو، بالينی آموزش، یآموزش مونرنت کلمات کليدي: 

 

 هیوپژ نشدا از علمی تهیا یعضاا در  و هیدگاد تبیین

 پزشکی معلو هنشگادا در کیفی مطالعه یک: شیزموآ

 ۱3۹8لسادر دشهرکر
دانشوگاه   –احمووی   سليمان، شهرکرد. پ. ع دانشگاه - وانانی انازی زهرا

 مرضويه ، شوهرکرد  .پ .ع دانشوگاه  - مسوعودی  رضاع.پ. شهيو بهشتی، 
 .شهرکرد .پ .ع دانشگاه - فرهادخانی

 "نبنيا نشدا نقر"که، نیم و بيست نقردر عالی زشموآ نقش مقدمرره :

 .ستا ناپذنر رنیاا هارتوسعهکشودر نشدا شاعها و توليودر ، هشو هناميو

 علمی أ هي ءعضاا شور به توجه و نشگاههادا در زشموآ کيفيت به توجه

 هميتا از ، رآکا نسانیا وینير تربيت و زشموآ کيفيت ءتقاار یستارا در

 در و گرفته ارقر نابیارز ردمو نهاآ یفعاليتها که ستا رداربرخو دیناز

 نشدا”.نابنو ءتقاار ، مربوقه زا متياا و ها انستگیش کسب ر صو

 یگيردبانا زشموآ لتصاا و زشموآ توسعه ایبر هیرا ”شیزموآ هیوپژ

، تووورنس) شیزموآ یها فعاليت یها زهحواز ن  هر در نوامیتو که ستا

 نابیارز، شیزموآ مونرنت، ورهمشا و هنمانیرا شیزموآ ینزر برنامه

   .باشو انگيرافر

م مرسوای تحليل محتوبه روش هش کيفی ونن پژدر ا روش اجرا:

پزشیی م علوه نشگاداعلمی   هياءعضاودرک انوگاههادباتمرکزبرتبيين 

آوری داده جمع  پرداختيم.شی زموآهی ونش پژع دابه موضو د،شهرکر

نفرازاعضاءهيأ  علمی ۱۹بانافته رنيمه ساختاومصاحبه عميق ازها

ه های پزشیی،پرستاری ومامانی، گروههای علوم پانه وبالينی دانشیو

  الاسوبهواشت،پيراپزشیی،دنوانپزشیی وفناوری های نونن دانشگاه با

 .شوده ستفاه ابه چهره چهرادی ونفرز،ابا

سوال   ۱6دارای ميانگين سابقه توورنس، اساتيو مورد مطالعه ،   یافته ها:

درصووو مووذکر بودنو.باتجزنووه وتحليوول بووه روش  ۵2درصووو مؤنووث و ۴۸و

مووواوم داده ها،نافتووه هووا درسووه درون مانووه اصوولی مطوورح     مقانسووه 

گردنو:دردرون مانه مفاهيم دانش پژوهی آموزشی سه قبقوه مطورح کوه    

هرکوام دارای واحوهای معنانی نا کوهانی بود که از سوی اساتيو با نقول  

اول:قبقه شناخت دانش پژوهی،دوم قبقه ؛ قولهای متفاو  مطرح گردنو

موجودوسوووم قبقووه ضوورور  ارتقاءبووادانش  آشوونانی بوواآنين نامووه هووای

پژوهی.همچنين دردرون مانه ساختار دانش پژوهی آموزشوی نيزقبقوا    

انگيزه اعضاء هيأ  علمی وقبقه شفاف سازی اهواف دانش پژوهی قورح  

شو.دردرون مانه فرآننواجرای دانش پژوهی آموزشی هم باقرح دوقبقوه  

اهميوت دانوش پژوهوی    بسترسازی مناسب وعوامل مونرنتی وسوازمانی بر 

 آموزشی تأکيو نمودنو.

اهميووت روزافووزون انوون امربوورای اسوواتيو    بحررث و نتيجرره گيررري: 

ودانشگاههاواضح می باشوکه پياده سازی مطلوب دانش پژوهی آموزشوی  

نيازمنوفراهم سازی زمينه هاوزنرساخت های متعودی است و به موونران  

ه های پژوهش بورای  آموزشی دانشگاهی و کشوری توصيه می شود:از نافت

جهوت بهينوه    در شناخت ضعفها ونارسانيهای موجود اسوتفاده نمووده توا   

 سوطح فعاليوت علموی و    ارتقاء ارربخشی دانش پژوهی آموزشی و سازی و

 دانشجونان گام برداشت.   و عملی اساتيو

 هيوآ   عضوو ، یآموزشو  پژوهوی  دانوش ، درک ، دنوگاه :کليدي واژگان

 شهرکرد پزشیی علوم، علمی

 

 رهبدران  ای حرفده  توسدعه  الگوهدای  سیستماتایز رورم

 پزشکی آموزش
 .پ .ع دانشوگاه  - سوهرابی  زهوره  -گيالن  .پ .ع دانشگاه - جوان  مانوانا
   .بجنورد .پ .ع دانشگاه - عليزاده سميه -انران 

Introduction: Most academic leaders practice 
management through trial and error, which is costly 
and risky. There have been sporadic and limited 
efforts to develop managers' careers throughout the 
medical education chain too. Given the 
multidimensional role of medical education 
managers, their professional development can have 
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a significant impact on improving the quality of the 
entire medical education system and can be 
considered as an effective tool to meet the 
challenges facing the medical education system in 
the future. This study seeks to systematically review 
studies on activities and professional development 
programs of faculty members in medical education 
leadership 

 Methods: In this study, existing studies related to 
professional development models of management 
and leadership in medical education and higher 
education in Persian and English between ۱۹۸۰ and 

2۰2۰ were examined using a systematized review 

method. The keywords used in this study were: 
professional development, faculty development, 
manager empowerment, leader empowerment, 
faculty empowerment and databases, publications 
and search engines included Cochrane Database of 
Systematic Reviews, ERIC, Pub Med, Science Direct, 
SAGE, Wiley, Pro Quest, Taylor& Francis, Academic 
Medicine, Medical Education, Google Scholar, 
Magiran, Iran Medex, and SID. In the initial search 

۱۹۱۸ articles were found. After screening and 

qualitative evaluation of the studies, the final 

synthesis were performed on 2۱ studies. The data 

was analyzed using framework analysis. Results: 
Synthesis of the articles entered in the study, 
identified the components and factors affecting on 
the faculty development process in seven themes 
including Preparation, Planning, Execution, 
Evaluation& Feedback, Dimensions of Development 

(including clinical ،Professional, Educational, 

Organizational, Research. Personal, and Leadership) 
,Resources of Development(including Networking, 
Workshops& Conferences, Communities of Practice, 
Mentoring, Reflection and Evaluation) and Effective 
Factors (including Encouragement& Inspiration, 
effective communication and Paying Attention to the 
levels of Development.  

Conclusion: Considering the seven themes derived 
from this systematized review can be used to 
develop a model for faculty development in medical 
education leadership.  

keywords: Professional Development, Faculty 
Member, Leadership, Systematized Review  

 

 یآموزشد  معاونت در گذاری سیاست های چالش احصاء

 راه ارائده  و پزشدکی  آموزش و درمان، بهداشت وزارت

 ۱3۹۹ -حلها
 .ع دانشگاه - انورواژ محمورضا، مازنوران .پ .ع دانشگاه - جالهی حسين

 پوور  ولوی  رقيوه  ، مازنووران  .پ .ع دانشوگاه  - نعمتوی  مرنم، مازنوران .پ
نسوويم ، مرتضووی دارابوی نيووا ، مازنوووران .پ .ع دانشوگاه  - غيوواری هخواجو 
   .قهرانی

 است آشیاری غير نا آشیار انفرادی نا گروهی تصميم ، سياست :مقدمه 

 کُنو نا شروع، آننوه تصميما  هوانت برای ها رهنمود از ای مجموعه که

 همفورا  را قبلوی  تصميما  مورد در اجرانی راهنمانی نا، اقوام ن  نمودن

 هوي   و انسانهاسوت  همه نيازهای ترنن اساسی از نیی، سالمت .آورد می

 سياسوت  بنوابرانن  .دانسوت  نيواز  بی آن از توان نمی را جامعه افراد از ن 

 هوای  حووزه  همه در زنادی اهميت از رنزی برنامه اول گام بعنوان گذاری

 ربرخوردا یآموزش معاونت بونژه پزشیی آموزش و درمان، بهواشت وزار 

 در آن اجورای  بور  مسوتمر  نظوار   و مطلووب  هوای  سياست توونن .است

 سوالمت  حووزه  آموختگان دانش کيفيت توانو می وزار  یآموزش معاونت

 بوا  مطالعه انن .کنو تضمين، شوه تعيين اجتماعی های نقش اساس بر را

، بهواشوت  وزار  یآموزش معاونت در گذاری سياست فراننو تبيين هوف

   .است شوه قراحی زشییپ آموزش و درمان

 از و کواربردی  تحقيقا  نوع از هوف لحاظ به حاضر تحقيق :اجرا  روش 

 روش بوا  متناسوب  .است کيفی پژوهش ن ، ها داده گردآوری روش نظر

 استخراج را ها داده که منو ساختار نيمه باز ی مصاحبه از کيفی پژوهش

 رتبه وگانشون مصاحبه مشخصا  -۱ جوول .است شوه استفاده کنو می

 -سوال  بوه  مونرنت سابقه تعواد -اجرانی و ستادی مونران تعواد - علمی

 از بيشوتر  7 -اجرانی 6 - ستادی ۴ -استادنار ۵ -دانشيار ۴ -استاد تعواد

 هوای  چالش از بخشی: ها نافته 3- سال ۵-۱۰ 7 - سال ۱۵-۱۰ 3 - ۱۵

 هشوو  فهرسوت  ذنول  شورح  به مطالعه انن در آموه بوست های حل راه و

 در ولوی  اسوت  رسومی  و شوورانی ، ظاهر برحسب سياستگذاری -۱: است

 در -2 .گيورد  موی  شویل  محووودی  گوروه  سالئق و عالئق اساس بر عمل

، سالمت علمی جامع نقشه، ۱۴۰۴ انواز چشم به کمتر ها سياست توونن

 کلوی  هوای  سياسوت ، سالمت حوزه توسعه ساله پنج برنامه های سياست

 آمووزش  موسسوا   و دانشوگاهها  مونرنت جامع نامه آئين و سالمت نظام

، ذننفعوان  مشوارکت ، گوذاری  سياست فراننو در -3 .شود می توجه عالی

 جهت -۴ .است ضعيف ای حرفه های انجمن حضور و پژوهشی موسسا 

 بنووی  اولونوت  و گزننوه  چنو انتخاب بجای سالمت حوزه در مشیل حل

     انتخواب  سياسوتی  ی گزننوه  نو   مووارد  اکثور  در، معيارها اساس بر آنها

 موونران  برای قبلی مونران های سياست اجرای در ضمانتی -۵ .شود می

 سياسوی  و اقتصوادی ، اجتمواعی ، فرهنگوی  ابعواد  -6 .نووارد  وجود بعوی

 مورتبط  خبرگان توسط سياست هر توونن در( ها دانشگاه)مختلف مناقق

  .گيرد نمی قرار واکاوی مورد
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 گوذاری  سياست فراننو در پژوهش انن ی نتيجه :بحث و نتيجه گيري 

 بوه  جووی  توجه کننوگان مشارکت نظر از .باشو می اصل سه و گام هفت

 اجورای  ضمانت: اول اصل .است مهم بسيار، تصميمی هر از قبل، اصل سه

: دوم اصول  .شوود  دنووه  جاری قوانين در بعوی مونران توسط ها سياست

         انتخوواب  در ذننفعووان و خبرگووان  ی گسووترده مشووارکت  بیووارگيری

 هوای  گوروه : سووم  اصول  .گردد لحاظ فراننو کل در سياستی های گزننه

 شورح  به گام هفت .شونو حذف گذاری سياست فراننو در غيرفنی و فشار

 و بررسوی ، دوم گوام  مسوئله  تبيوين  و تعرنف، نخست گام: باشو می ذنل

 ی حووزه  در موفوق  های کشور و کشور در حال و گذشته وضعيت تحليل

 بنووی  اولونوت  و سياستی ی گزننه چنو انتخاب، سوم گام .است آموزش

 سووه در محوووود و آزمانشووی بصووور  سياسووت بهتوورنن اجوورای و آنهووا

 ارزنوابی  شووه  اجرانوی  سياسوت  ارورا  ، چهارم گام .دانشگاهی( تيپ)نوع

 کشوور  کول  به، شوه اجرا سياست در موفقيت صور  در، پنجم گام .شود

 ی فاصوله  بوا  ای دوره بصوور   ارزنوابی ، ششوم  گوام  در .شود داده تسری

 شوه اجرانی سياست و مرتفع نواقص و اشیاال  تا نابو ادامه معين زمانی

 ، میتوب علل نا علت، سياست شیست صور  در، هفتم گام .نابو استقرار

  .شود انتخاب بعوی ی گزننه و شروع فراننو ی چرخه

 وزار  یآموزشوو معاونووت -گووذاری سياسووت فراننووو: کليرردي کلمررات 

  پزش  آموزش و درمان، بهواشت

 

 مداوم آموزش مدیریتی های چالش و ها آسیب شناسایی

 )شناسی پدیدار مطالعه یک)  پزشکی
 .تبرنز .پ .ع دانشگاه - امين زاده جليل بهرام

 در موونرنت  متخصصوان  تجربوه  تبيوين  هووف  بوا  پوژوهش  انن مقدمه :

 .شوو  انجوام  پزشویی  وممووا  آمووزش  هوای  چوالش  و ها آسيب شناسانی

 بوا  شناسوانه  پونووار  نوع از، کيفی رونیرد با ۱3۹۹ سال در حاضر مطالعۀ

 از نفور  ۱۹ بوا  نافته ساختار نيمه عميق مصاحبۀ با و هوفمنو گيری نمونه

 انجوام  درسوی  رنوزی  برناموه  متخصصوان  و پزشیی مواوم آموزش اساتيو

   .گرفت

 بوه  گيوری  نمونوه  و کواربردی  هووف  حيث از پژوهش روش:  روش اجرا

 بوه  منجور  و نافوت  اداموه  اشباع حو به دادها رسيون تا و هوفمنو صور 

 رنزی برنامه متخصصان و پزشیی مواوم آموزش اساتيو از نفر ۱۹ انتخاب

، بواز  کوگوذاری  روش با ها مصاحبه متن تحليل و تجزنه نيز و.شو درسی

 بوا  هوا  هداد بوه  اعتباربخشوی  راهبردهوای  .شوو  انجوام  انتخابی و محوری

 و اعضوا  بوازبينی ، سازی سونه چنو، بيرونی مميزی های روش از استفاده

 کلوی  قور .شو انجام مصاحبه جرنان در پژوهشگر مو  قوالنی درگيری

 اصلی مضمونهای که شوه استخراج فرعی مضمون ۱2 و اصلی مضمون ۵

 از اسوتفاده  عووم  ، پزشویی  موواوم  آمووزش  اصلی های چالش از عبارتنو

 چوالش  ، گروهوی  و فوردی  پژوهوی  کونش  عووم  ، تورنس ناسبم الگوی

 و پزشویی  آمووزش  در تخصصوی  دانوش  دواز انون   گيری بهره و ، جانيی

، آمووزش  صوحيح  اجورای  بور  نظوار   عوم از عبارتنو فرعی های مضمون

 واقعوی  سونجی  نيواز  عووم ، واقعوی  نوادگيری  از ارزشويابی  سيستم فقوان

 ارور  مونرنت عوم، آموزان مهار  برای رنزی برنامه عوم، آموزش محتوای

، توورنس  فعوال  های روش بیارگيری فقوان، پزشیان برای آموزش بخش

 پزشیان زنسته تجربيا  انتقال فقوان، نادگيری به پزشیان انگيزش عوم

 موواوم  آمووزش  نظوام  سواختاری  مشیال ، پژوهی آموزش الزام، عمومی

 از گيوری  بهوره    ،الیترونيیوی  نوادگيری  بورای  الزم بستر انجاد، پزشیی

   .مونسن تله دانش

 آموزش کيفيت بخش در، پژوهش نتانج با مطابق بحث و نتيجه گيري :

 موورد  جووی  و صحيحی نظار  بانو عمومی پزشیان برای پزشیی مواوم

 قراحوی  جوامع  سيسوتم  هوا  نادگيری از ارزشيابی برای و قرارگيرد مواقه

 دنگور  سووی  کورداز  نرپوذ  سنجش بتوان را واقعی نادگيری ميزان تا کرد

 توا  کورد  فوراهم  مناسوبی  بسوتر  پزشیان زنسته تجربيا  انتقال برای بانو

 موورری  گوام  تخصصوی  دانوش  ارتقا و نیونگر به افزانی مهار  در بتواننو

 را الیترونيیوی  نوادگيری  مناسوب  تجهيورا   و امیانا  وهمچنين بردارنو

 و زمان ودکمب مشیال  رفع جهت پزشیی مواوم آموزش سيستم در بانو

  . بیننو انوازی راه را ساختاری مشیال  سانر

 

 آکادمیدک  رقدابتی  هدای  مزیدت  هدای  شاخص تبیین

: علمی مرجعیت به نیل مسیر در پزشکی علوم دانشگاههای

 کیفی محتوای تحلیل یک

 - زارعوی  صوادق  رونوا ، دانشوگاهی  وابسوتگی  بوون - ابرده حسينی مرنم
 شووهيو. پ. ع دانشووگاه -نزدانووی شووهرام، بهشووتی شووهيو .پ .ع دانشووگاه
 . بهشتی

 شوتاب  وتحووال   تغييورا   رونوو  که برنم می بسر جهانی در ما مقدمه :

 محويط  در سوازمانها  بقوای  حفوظ  و( ۱) اسوت  گرفتوه  بخوود  چشمگيری

        آنهابواقی  بورای  رقوابتی  مزنوت  کسوب  جوز  راهوی ، اموروز  دنيوای  رقابتی

 مبتنوی  هوای  مزنوت  انو ه داد نشان اخير دهه دو پژوهشهای .گذارد نمی

 نوو موی توان  محيطوی  فرصوتهای  از بهتور  سوازمانها  درونوی  های برقابليت

 بورای  توری  مطموئن  مبنوای  و کننوو  تعيوين  را سازمانها رقابتی موقعيت

 مناسوب  حلقوه  نو   و هماهنگی به نابی دست( 2) .هستنو رقابتی مزنت

 زاموا  ال از، اسوتراتژی  مختلوف  سطوح و سازمان ن  محيط بين ارتباقی

 رنوزان  برنامه و گوذاران سياسوت( 3).است رقابتی محيط ن  در موفقيت

، وسيسوتمی  راهبوردی  تفیر، رنزی برنامه با کشور علمی کالن های حوزه

 اررگووذار  عواموول  بسوياری  وکنتورل  کشور ومعنوی مادی امیانا  بسيج

 بوه  و افوزانش  را رقابتی توان و دهنو می کاهش را موجوود ی هوا فاصوله

 بوا  عزنزموان  کشوور  اننیه برای( ۴)کننوو می حرکت رقابتی مزنت سمت

 پويش  از بويش  نقوش  و جانگواه  بتوانو اسالمی جمهوری نظام و محورنت
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 جوذب  خوود  بوه  را جهانيان و دهو نشان جهانيان به عرضه انن در را خود

 کوه  آنسوت  نيازمنوو ، گردآور اسالمی نظام قورتمنو حلقه دور در و نمانو

 و علموی  مختلوف  هوای  عرصوه  در را خوونش  رقابتی های نتمز و برتری

       تعيووين رو انوون از(۱) .بنمانانووو جهانيووان بووه اجتموواعی و اقتصووادی

 برخوورداد  ای ونوژه  اهميت از ها دانشگاه رقابتی های مزنت های شاخص

 رقوابتی  هوای  مزنوت  هوای  شواخص  تبيين مطالعه ازانن هوف .باشو می

 از علموی  مرجعيوت  به نيل مسير در شییپز علوم دانشگاههای آکادمي 

 مطالعوه  انون : مطالعوه  روش .باشوو  موی  حووزه  انن نظران صاحب دنوگاه

 حوووزه در نظوور صوواحب ۵ مشووارکت بووا و محتوووا تحليوول نوووع از، کيفووی

 و سومت  تنووع  بوا  و هوفمنو گيری نمونه روش با که بود علمی مرجعيت

 بووون  و عميوق  صاحبهم از استفاده با اقالعا  و شونو انتخاب انان رشته

 هوا  داده اوری جمع با همزمان ها داده تحليل .گردنو آوری جمع ساختار

 تحليول  و تجزنوه  منظور به .نافت ادامه اشباع به رسيون تا و گردنو انجام

 جهوت  .شوو  اسوتفاده  اسوتقرانی  رونیورد  با محتوا تحليل شيوه از ها داده

، آنهوا  همزموان  تحليول  از هوا  داده مقبوليت نا باورپذنری و اعتبار افزانش

 از واسوتفاده  خبرگوان  انتخواب ، تحقيوق  موضوع با مو  قوالنی درگيری

 حواکثر کننوگان مشارکت انتخاب در همچنين .شو استفاده، آنها نظرا 

 .گردنوو  مورور  پژوهشگر سه توسط میررا ها داده .گردنو رعانت گوناگونی

 بوا  کوه  بوود  شوه سازی پياده های مصاحبه متن، شامل تحقيق های داده

 نهانتوا  و شوونو  شیسوته  قبقوا  ، کووها  بوه  اسوتقرانی  شويوه  از استفاده

   .گردنو انتزاع انها از نهانی های تم نا اصلی قبقا 

( ۱) شوامل  چهوارتم ، کوو  ۱۸۱ شوامل  پوژوهش  انن های نافته :ها یافته

، (دانوش  توليوو ) پوژوهش ، قبقوا   درای که دانشی برجسته های فعاليت

( دانوش  کاربست)خوما ، دانش وترجمان مونرنت، (دانش انتقال)آموزش

 آفرننی نقش قبقا  که پيرامونی درمحيط ودسترسی اقوام گسترش( 2)

 درمحوويط کليووی  آفرننووی نقوش ، خوومت  ،  صوونعت درمحويط  کليووی 

 آفرننوی  نقش، (جامعه)اجتماعی درمحيط کليوی آفرننی نقش، سياستی

 جامعه درمحيط کليوی آفرننی نقش، ملی علمی جامعه درمحيط کليوی

 بنيوادنن  تاريرگوذاری ( 3) المللوی  بين علمی ونهادهای المللی بين علمی

 نظوری  مبوانی  وتوسوعه  پوردازی  نظرنوه ، قبقه دارای دنسيپلين درسطح

، data base، علموی  هيوا   قبقا  دارای ساخت وزنر منابع( ۴) رشته

   .گردنو انتزاع ساخت زنر

 هوای  دانشوگاه  رقوابتی  هوای  زنوت م تعيين الزمه: گيري نتيجه و بحث

 انون  سازی عينی و گيری انوازه جهت هانی شاخص تعيين پزشیی علوم

 نظورا   بوه  توجوه  بوا  ها شاخص انن حاضر مطالعه در .باشو می ها مزنت

 حووزه  در اتوی  مطالعوا   در و گردنوو  تبيوين  حووزه  انون  نظوران  صاحب

 .گرفت قرار استفاده مورد علمی مرجعيت

 

 یآموزشد  مددیران  پویدای  نمندسدازی توا الگوی ارائه

 کیفی مطالعه یک: پزشکی علوم های دانشگاه
 . مازنوران .پ .ع دانشگاه - باقری مهوی - جوکار فرنبا - شانان شهرام

 یآموزشو  های سازمان بعنوان پزشیی علوم دانشگاههای مونران :مقدمه

 توسوعه  بوه  توجوه  آن تبوع  به و سالمت نظام انسانی نيروی کننوه تأمين

 علووم  آموزش کيفيت بهبود در تأريرگذاری نقش توانو می آنان ای حرفه

 قوور  بوه  آن هووف  کوه  ای حرفوه  توانمنوی توسعه .باشو داشته پزشیی

 اهميوت  باشوو  پزشویی  علووم  آموزش در رهبری و مونرنت متوجه خاص

       بوورای راهنمووانی توانووو مووی پونووا توانمنوسووازی مووول و دارد ای ونووژه

 و موونران  تربيوت  زمينوه  در آننووه  و حوال  ای حرفوه  سعهتو های برنامه

 پونوای  توانمنوسوازی  الگووی  ارائوه  هوف با مطالعه انن .دهو ارائه رهبران

 پوژوهش  انون : بررسوی  روش .شوو  انجوام  پزشویی  علووم  آموزش مونران

 علووم  دانشوگاههای  در محتووا  تحليل روش به که است کيفی ای مطالعه

 پزشویی  علووم  آمووزش  مونران از نفر 2۵ با ۱3۹۹ سال در انران پزشیی

 و شوو  آوری جمع نافته ساختار نيمه مصاحبه قرنق از ها داده .شو انجام

   .گرفت قرار بررسی مورد قراردادی کيفی محتوای تحليل روش به

 مجمووع  در کوه  گرفوت  قرار مفهومی کو ۵۹ در اوليه کو 723 :ها یافته

 .شوو  تقسويم  مونران پونای یتوانمنوساز اصلی بعو 7 و مؤلفه زنر 2۱ در

 هوای  مهوار   توسوعه ، (مؤلفوه  زنور ۴) سوازمانی  عوامل توسعه اصلی ابعاد

 مهارتهوای  و عوامل، (مؤلفه زنر۱) اقالعا  و فناوری، (مؤلفه زنر۴) فردی

 محيطوی  عوامول ، (مؤلفوه  زنر ۵) یآموزش رهبری، (مؤلفه زنر۴) مونرنتی

   .بودنو( مؤلفه زنر2)یآموزش هوانت و( مؤلفه زنر ۱)

 موونران  پونوای  توانمنوسوازی  گانوه  هفوت  ابعواد  :گيري نتيجهبحث و 

 هوای  برناموه  بورای  الگونی عنوان به پژوهش انن در پزشیی علوم آموزش

 موی ، پزشویی  علووم  هوای  دانشوگاه  در یآموزش مونران ای حرفه توسعه

 داشوته  پزشویی  آمووزش  کيفيوت  ارتقاء جهت در مثبتی پياموهای توانو

 رهبوری  مهارتهوای  توسوعه  بوه  مربوط شوه اشاره کوهای ننبيشتر .باشو

 کوه  توانمنوسازی های دوره برگزاری که دهو می نشان انن، بود یآموزش

 اهميوت ، باشوو  موؤرر  یآموزشو  مونران رهبری مهارتهای ارتقاء در بتوانو

  .داشت خواهو بيشتری

 

  در جهان عالی آموزش محوری های سیاست
 .پ شهيو بهشتی .دانشگاه ع – سرشار ميترا

 موفوق  تجربيا  از آموختن و تجربيا  گذاشووتن اشووتراک به  :مقدمه 

 ميوزان  سوووادلر  قوول  بوه  .اسوت  مواوم بهبود ضرورنا  از بخشی دنگران

 امووری  آمووختن  حوو  توا  خوارجی  یآموزش نظامهای مطالعه از اسووتفاده

 تازیپيشو  کشوورمان  اننیه به توجه با.باشنو داشته عملی ارزش که است

 ازاننورو  .اسوت  داده قورار  سورلوحه  را منطقوه  در فنواوری  و علم حوزه در
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 آمووزش  نافته توسوووعه نظامهای، موفق تجارب و حرکت مسير شناسانی

 عملیورد  هوای  حووزه  از بسوياری  در برتر های رتبه دارای که جهان عالی

، نخبگوان  کواربرد  و پرورش، دانشگاه صنعت رابطه، نوآوری) عالی آموزش

 الگووی  ومی توانو ، است( ... و همه برای عالی آموزش کامل پوشش مينتأ

 شناسوانی :  پژوهش هوف .باشو کشورمان در عالی آموزش برای مناسبی

 تووونن  و منتخوب  کشوورهای  در عوالی  آمووزش  نظامهوای  های سياست

 .عالی آموزش نظام های سياست جامع تاکسونومی

 عوالی  آمووزش  سياستهای عجام تاکسونومی مطالعه انن در :روش اجرا  

 یآموزشو  سياستهای تاکسونومی توونن:  الف:  آمو بوست مرحله دو قی

 نوا  چوارچوب  بر مبتنی روش با جهان مختلف های قاره و سانرکشورها در

 Framework – based"چووارچوب مبنووای بوور شووواهو ترکيووب

synthesis"  نو   در آمووه  بوسوت  اقالعوا   متو انن در .گردنو انجام 

 .گوردد  موی  اضوافه  قبلوی  پژوهشهای از آموه بوست اقالعا  به پژوهش

 تووان  می نهانت در و نموده تر غنی را قبلی مطالعا ، متو انن از استفاده

 Framework داربسوت  .نافوت  دست تری نافته توسعه و بهتر نتانج به

 پژوهشوی  از کوه  اصولی  تمهای نا محوری سياستهای شامل ، مطالعه انن

 " سوالمت  عوالی  آمووزش  محووری  سياستهای به تيابیدس " مورد در که

 سوابقه  و سواختار  مثول  مورتبط  اقالعا  کليه و یآموزش سياستهای .بود

 و قواره  پونج  از کشوورها  گردنو آوری جمع کشور ۱7 برای، عالی آموزش

 نهانتواً .گردنو انتخاب قاره هر در عالی آموزش در پيشرو کشورهای عموماً

 دسوته ، مختلف کشورهای از آموه بوست سياستهای، فوق چارچوب قبق

 اقالعوا   قبوق  عوالی  آمووزش  سياسوتهای  اوليه تاکسونومی.شونو بنوی

 توافوق  و دلفوی  انجوام :  ب .گردنوو  تووونن  مرحلوه  انون  در آمووه  بوست

 آمووزش  جوامع  تاکسوونومی  به دستيابی جهت صاحبنظران و متخصصين

 از نفوور ۱۵ نظوورا  از اسووتفاده بووا و رانووو دو قووی دلفووی فراننووو عووالی

 ،  نهانووت در:  هووا نافتووه گردنووو انجووام پزشوویی آموووزش سياسووتگذاران

 مطالعوه  انون  چوارچوب  بعنووان  کوه  محووری  سياسوتی  عنوان 6 مجموعا

 انون  در سياستی عنوان زنر۱۸3 و سياستی کلی عنوان ۴۱و شو استفاده

 مورد Framework بعنوان که محوری سياستهای . آمو بوست پژوهش

 هوای  سياسوت  توسعه-۱: باشو می ذنل موارد شامل، گرفت قرار استفاده

 در سياستها با عمليا  همراستانی تضمين -2 پزشیی علوم آموزش نظام

 بوه  مورتبط  هوای  سياسوت -3(  حاکميوت  تحیويم ) پزشیی آموزش نظام

 -۵ پزشویی  علوم آموزش در ارزشمواری -۴ پزشیی علوم آموزش توسعه

، پوژوهش  توسوعه -6 پزشیی موزشآ نظام تعامال  توسعه و سازی شبیه

 عوالی  آمووزش  سياستهای پزشیی علوم آموزش دانش ترجمان و مونرنت

 دسوته ، فووق  محووری  سياستهای قبق منتخب کشورهای از آموه بوست

 بوسوت  نتانح .گردنو توونن عالی آموزش اوليه تاکسونومی و شونو بنوی

 را نظو  اخوذ  و دلفوی  انجوام  از پوس  پوژوهش  انون  اول مرحلوه  در آمووه 

 بوه  عوالی  آمووزش  در سياسوتی  عنووان  زنور  ۵۱ رانو دو قی متخصصين

 سياسوتهای  جوامع  تاکسوونومی  و گردنوو  اضوافه  آموه بوست تاکسونومی

 .آمو بوست عالی آموزش

 کشوورها  سوانر  در یآموزشو  سياسوتهای  مطالعه : گيري نتيجهبحث و  

 از موا  کوه  کنوو  موی  کمو   عوالی  آمووزش  در موفوق  کشورهای خصوصا

 سياسوتهای  و نموده استفاده سياستگذاری در پيشرو کشورهای  تجربيا

 فوق سياستی تاکسونومی از توان می لذا.دهيم تغيير نا و اصالح را کنونی

 اصوالح  و شووه  کمتوری  توجوه  کوه  هوانی  حوزه در سياستها توسعه برای

 بووون  و انووازه  از بويش  کوه  عوالی  آمووزش  از هانی حوزه برای سياستها

  .کرد استفاده شوه داختهپر آنها به منطق

 

 طراحدی  جهدت  جامعه و سالمت نظام نیازهای شناسایی

  سالمت اطالعات آوری فن رشته در پاسخگو آموزش
 .ع دانشوگاه  - پوور  فرزنووی  مهرداد، کاشان .پ .ع دانشگاه - ميوانی زهرا
 مبوارک  زهوره ، کاشوان  .پ .ع دانشوگاه  - جووی  رنگرز فاقمه، کاشان .پ

 ،  کاشان .پ .ع دانشگاه - زارع سحر، کاشان .پ .ع دانشگاه - قمصری

 یآموزشوو نيازهووای تعيووين و درسووی برنامووه توووونن امووروزه  :مقدمرره

 راسوتای  در نفعوان  ذی و جامعوه  نيازهوای  شوناخت  مسوتلزم  دانشجونان

 :Social accountable medical education) پاسوخگو  آمووزش 

SAME)  ای مسئله پاسخگو آموزش های اولونت و نيازها شناخت .است 

 هرچوووه وتوانمنوسوووازی الزم هوووای آمووووزش فراگيوووری در مهوووم

 خووما   وارانوه  جامعوه  واقعی نيازهای به درپاسخگونی بيشتردانشجونان

 اهميوت  انون  عليورغم  .است ها دانشگاه توسط باکيفيت درمانی بهواشتی

 هوای  جانگواه  کوه  اسوت  مطلوب  انون  مونوو  انران در شوه انجام مطالعا 

 هوای  مهوار   از بسياری و است نشوه مشخص خوبی بهHIT رشته شغلی

 سالمت نظام نياز مورد ای حرفه صالحيتهای با دانشجونان شوه فراگرفته

 تووونن  ابتووا  در جامعه اولونت و نيازها است ضروری لذا .نوارد همخوانی

 برناموه  و شوغلی  هوای  جانگواه  انتظوارا   و نيازهوا  انن راستای در تا شود

  .گردد قراحی سالمت اقالعا  ناوریف متخصصان درسی

 رونیردهوای  از اسوتفاده  با و متو ميیس روش به مطالعه انن: اجرا روش

 Focus) گروهوی  بحث روش از استفاده با ابتوا .شو انجام کيفی و کمی

Group discussion )  فون  رشته اصلی های حوزه در جامعه نيازهای 

 سوپس  و ها صالحيت يينتع برای و شو استخراج سالمت اقالعا  آوری

 جلسوه  دو .شوو  استفاده متمرکز گروه روش از سرفصل محتوی و عناونن

 خبرگوان  تويم  اعضوای  مشخصا  شامل خبرگان تيم حضور با ساعته سه

 آموار ، پزشویی  انفورماتيو  ، سوالمت  اقالعا  مونرنت متخصصان شامل

 کارشناسوان ، اجتمواعی  توامين  بيموه  کارشناسوان ، اپيووميولوژی ، حياتی

 آوری فن، درمانی بهواشتی خوما  مونرنت، یآموزش عمومی يمارستانب

 درمووان معاونووت و بهواشووتی معاونووت، پرسووتاران و پزشوویان، اقالعووا 

 تماتيو   تحليول  بصوور   گروهوی  های بحث نتانج .شو تشیيل دانشگاه

 های توانمنوی های حوزه بنوی اولونت برای سپس .شو ارزنابی و تحليل

 از بعوو  .شوو  اسوتفاده  معيواره  چنو گيری تصميم وشر از رشته انن اصلی

 پرسشونامه  قالب در جامعه نيازهای کليه، نيازها بنوی اولونت و شناسانی
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 دارای اقالعوا   آوری فون  متخصصوان  خبرگوان  اختيار در و شو قراحی

 روی بور  اجمواع  و تحليول  بورای  .گرفوت  قورار  بواالتر  و کارشناسی مورک

 و دلفوی  تینيو   از سوالمت  قالعوا  ا آوری فن رشته اصلی های حيطه

 .شوو  اسوتفاده ( امتيوازا   مجمووع  و فراوانوی ) آمارتوصويفی  های شاخص

 موورد  بود بيشتر نا درصو 7۵ آنان با خبرگان توفق ميزان که هانی حيطه

 موی  حوذف  درصو ۵۰ توافق ميزان با هانی حيطه گرفتنو؛ می قرار قبول

 مجوود  خوواهی  نظور  به درصو 7۵-۵۰ توافق ميزان با هانی حيطه .شونو

 .گردد حاصل اجماع تا شونو می گذاشته

 ، ۵) نفور  ۴3 زنان را مطالعه انن در کننوگان شرکت بيشترنن : یافته ها 

 و پزشیی موارک رشته التحصيل فارغ متخصصان بيشترنن و( درصو 7۰

 6۵ ، 6) نفور  ۴۰ سوالمت  اقالعوا   مونرنت و سالمت اقالعا  آوری فن

 انون  در کننووه  شورکت  افوراد  سمت بيشترنن .داد می تشیيل را( درصو

 اعضوای  و سوالمت  اقالعوا   آوری فون  هوای  بخوش  مسئولين را مطالعه

 توافوق  بيشوترنن  .داد موی  تشویيل ( درصو 32 ، ۸) نفر 2۰ علمی هيا 

 سوالمت  اقالعا  آوری فن حوزه در جامعه نيازهای خصوص در خبرگان

 ، 3) نفور  ۴۹ بيمارسوتانی  کسوورا   و بيمه اقالعا  مونرنت به ترتيب به

، (درصو 72 ، ۱) نفر ۴۴ بيمارستانی اقالعا  و آمار مونرنت، (درصو ۸۰

 ، 2) نفور  ۴۱ سالمت اقالعا  آوری فن و کاربردی های برنامه و کامپيوتر

 جامعوه  شووه  شناسانی نيازهای هفت بين از .داشت اختصاص( درصو 67

 گرفتنوو  قرار خبرگان يوتان مورد پنج سالمت اقالعا  آوری فن حوزه در

 و آموار  موونرنت  و سورپانی  بيمواران  کووننگ  و بنووی  قبقوه  مورد دو و

 نمره کسب با( سالمنوی و پيشگيری) عمومی بهواشت حوزه در اقالعا 

 .شونو حذف های اولونت ليست از درصو 7۵ زنر

 کليوه  هوانت قرنق از پاسخگو آموزش نقين بطور :گيري نتيجه بحث و

 بوين  مفقووده  حلقوه  توانو می خوماتی و پژوهشی، یوزشآم های فعاليت

 سوالمت  اقالعوا   آوری فون  رشوته  در را جامعه و سالمت نظام، دانشگاه

 شامل جامعه نياز با مرتبط های حيطه سانر است ضروری لذا نمانو انجاد

 در اقالعوا   و آموار  موونرنت  و سورپانی  بيمواران  کوننگ و بنوی قبقه

 مقواقع  سوانر  در( سالمنوی سالمت و يریپيشگ) عمومی بهواشت حوزه

 .گيرد قرار نظر مو رشته انن

 

 آمدوزش  در ندوآوری  و تحول های بسته شناسی آسیب

  پزشکی
 حسوين  - آراسوته  حميورضوا ، قزونن .پ .ع دانشگاه - قربانووست راضيه

  . آبادی زنن رضا حسن  - عباسيان

 و اسوت  سالمت نظام زنربنانی های حوزه از نیی آموزش حوزه  مقدمه :

، شوود  متحول سالمت انسانی نيروی تربيت بانو حوزه انن در تحول برای

 حووزه  انوورکاران  دسوت  بورای  اسوتثنانی  فرصوتی  نووآوری  و تحول سنو

 آمووزش  ارتقوای  زمينه در بتواننو تا است ها دانشگاه مسئولين و آموزش

      که ماتیاقوا توورنن مهووم از نیی .بردارنووو گووام کشووور پزشوویی علوووم

 سيبآ .هنود می منجاا دخو رربخشیا یتقاار ایبر موفق یها نمازسا

 مسانل از موونران  شوود  می منجر که باشو می قعمو به و صحيح شناسی

 یجلوگير آن نشو دحا از توا  شونو مطلع دخو نمازسا ریجا  مشیال و

 موجوود  وضوعيت  هوای  آسيب شناسانی منظور به حاضر پژوهش .نماننو

 علووم  هوای  دانشوگاه  در پزشویی  آمووزش  در آورینو و تحول های بسته

 تحليل نووع  از کيفی مطالعه ننا: هوا  روش .گرفوت  انجوام  کشوور  پزشیی

 افراد و کليوی مطلعين، نظران صاحب کليه آماری جامعه .است موضوعی

 بوا  که بود پزشیی آموزش در نوآوری و تحول های بسته اجرای در درگير

 بوه  نفور  2۴برفوی  گلولوه  تیني  با وهوفمن گيری نمونه روش از استفاده

 نرم با ها داده تحليل .شونو انتخاب پژوهش در کننوگان مشارکت عنوان

 و اعتبوار  آوردن بوسوت  بورای  .شوو  انجام( Maxqda) کيودا میس افزار

 غيرشورکت  خبرگان مرر و کننوه مشارکت بازبينی روش از ها داده روانی

   .شو استفاده پژوهش در کننوه

 اصولی  قبقوه  ۹ کيفوی  مطالعوه  از آمووه  بوست نتانج براساس :ها یافته

، موونرنتی ، محيطوی ، سياسوتی ، سواختاری ، اجرانوی  هوای  آسويب  نعنی

 .شوو  شناسوانی  هوا  بسوته  فرهنگوی ، شوغل  و ها توانانی تطابق، انگيزشی

 بوه  مربووط  کننووگان  مشوارکت  توسط شوه اشاره ی ها آسيب بيشترنن

 انگيزشوی  هوای  آسيب و منطقه کالن، دانشگاه سطح در اجرانی مشیال 

   .است مونرنتی های آسيب به مربوط شوه اشاره ها آسيب کمترنن بود

 اجورای  در موجود مشیال  و ها آسيب شناسانی :گيري نتيجهبحث و 

 در مثبتوی  پياموهای توانو می، ها دانشگاه در نوآوری و تحول های بسته

 اشواره  کوهای ننبيشتر .باشو داشته پزشیی آموزش کيفيت ارتقاء جهت

، بوود  هوا  دانشوگاه  در ها بسته اجرای چگونگی در مشیال  به مربوط شوه

 هوای  بسوته  از علموی  هيوا   اعضوای  آگواهی  عوم که دهو می نشان انن

     سوازی  پيواده  در، هوا  بسوته  اجورای  در دانشوجونان  نبودن درگير و تحول

 زانرنو  برناموه  و گوذاران  سياسوت  داشوتو  خواهوو  زنادی اهميت ها بسته

 هوای  بسوته  اجرانوی  هوای  آسيب شناسانی با تواننو می پزشیی آموزش

 جهوت  موورری  اجرانی راهیارهای و پرداخته موجود نواقص رفع به تحول

، نووآوری ، تحوول : هوا  کليووواژه  .نماننوو  ارائوه  ها بسته بهينه سازی پياده

 شناسی آسيب، پزشیی آموزش

 

 

 
 

 

 



74 
 

 دانشجویی حمایت و مشاوره
 

 با مرتبط عوامل و فردی بین ارتباطی های تمهار ارزیابی

 بدالینی  مقط  پزشکی دانشکده دانشجویان میان در آن

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه
 ، دانشگاه ع. پ. شيراز ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی - حيا  اصغر علی

، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - زارع سولماز
 .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  - کشاورزی محموحسن

 دانشگاه   ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی - فقيهی اکبر علی سيو، شيراز
 .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی - صفاری زهرا ، شيراز .پ .ع
 ، مرکووز تحقيقووا  آموووزش بووالينی - زاده عوورب الووه رحمووت، شوويراز .پ

موارال  ، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  - نيوا  اميوری  مرنم ، دانشگاه ع. پ. شيراز
 .شيراز .پ .ع دانشگاه - استوارفر

 همچنوين  و ارتباط برقراری در پزشیی علوم دانشجونان توانانی مقدمه : 

 بور  تأريرگوذار  عوامول  مهمتورنن  از ارتباقی های  ازمهار  مناسب استفاده

 هوای   محويط  در آنهوا  عملیرد ارتقای موجب و بوده آنان نادگيری کيفيت

 تموامی  بورای  فوردی  بوين  ارتباقی های مهار  همچنين .گردد می بالينی

 منظوور  بوه  درموانی  بهواشوتی  هوای   تويم  در موؤرر  افراد خصوص به افراد

 موجوب  و بووده  نيواز  موورد  بيمواران  و همیواران  بوا  مؤرر ارتباط برقراری

 .شوود  موی  جامعوه  افراد سانر با فرد ارتباقا  استحیام و برقراری تسهيل

 توارير  از نشوان  بيموار  بوا  پزش  مورر ارتباط با رابطه در مطالعا  بررسی

 تشوونق ، بيموار  توقعوا  ، احساسا ، تفیرا  به توجه نتيجه در آن مثبت

 سووال  پرسويون  برای بيماران به دادن اجازه و سوال پرسيون برای ها آن

 رفوع ، درد تسویين ، روانوی  پرنشوانی ، اضطراب کاهش در اررا  انن .دارد

 نشوان  همچنوين  .دارد نقش خون فشار کاهش و خو و خلق بهبود، عالئم

، بيمواران  از رضانتمنوی افزانش باعث ارتباقا  بهبود که است شوه داده

 هوا  مسین مصرف در کاهش، درمان مو  قول کاهش، بيماران همیاری

 علووم  دانشوجونان  .موی شوود   بيمارستان در بستری زمان مو  کاهش و

 بهواشوتی  و درموانی  کوادر  نقوش  در آننوه در که انن به وجهت با پزشیی

 هوای  مهوار   انون  کسوب  بوه  جووی  نياز، شو خواهنو فعاليت به مشغول

 پزشویی  علووم  دانشجونان های   آموزش از بخشی قرفی از .دارنو ارتباقی

 بوا  کوه  اسوت  الزم لوذا ، گيرد می انجام بالينی های  محيط و بيمارستان در

 همچنوين  و همیواران  و درموانی  تويم  بوا  هوفمنو و ررمؤ ارتباط برقراری

 .شوود  پيگيوری  ممیون  نحوو  بهترنن به یآموزش و درمانی اهواف بيماران

 بوا  مورتبط  عوامل و فردی بين ارتباقی های مهار  ارزنابی به مطالعه انن

 علووم  دانشوگاه  پزشویی  دانشویوه  تحصويل  بوه  شاغل دانشجونان در آن

   .است اختهپرد ۱3۹۸ سال در شيراز پزشیی

، اسوتيودنت  بوالينی  علووم  مقاقع پزشیی دانشجونان جامعه :اجرا روش

 فرموول  از اسوتفاده  بوا  .باشونو  موی  نفور  7۵۰ تعواد به اننترن و اکسترن

 از اننیوه  بورای  .شوونو  انتخواب  نمونوه  عنووان  به نفر 27۰ تعواد کوکران

 گيری نمونه روش از دانشجونان گردد انتخاب ما نمونه مقاقع انن تمامی

 دانشوجونان  تمانول  پژوهش به ورود معيار .شونو انتخاب نسبی ای قبقه

 رضانت عوم خروج معيار و باشو می استيودنت و اکسترن، اننترن مقاقع

 .شوو  گرفته نظر در دانشجونان نشوه تیميل های پرسشنامه و دانشجونان

 نرموال  .بوود  دام کوونين  اسوتانوارد  پرسشونامه  اقالعا  آوری جمع ابزار

 آزموون  از و اسوميرنف  – کولمووگروف  آزموون  از استفاده با ها داده بودن

 گوردآوری  از بعوو  .شوو  اسوتفاده  تحليل و تجزنه جهت واليس–کروسیال

 پرسشونامه  هور  از حاصول  نموره  و دموگرافيو   هوای  داده، ها پرسشنامه

 و هوا  داده آناليز جهت .گردنو SPSS ۱6 افزار نرم وارد و گردنو استخراج

 براسواس  هوا  نمونوه ، مطالعه مورد دانشجونان ارتباقی های ار مه سطح

 با ارتباقی های مهار  های کالس در حضور و تحصيلی مقطع، جنسيت

 آزموون  از هوا  داده بوودن  نرموال  بررسوی  منظوور  بوه  .شوونو  مقانسه هم

 کسوب  نموره  آزموون  انون  براساس .شو استفاده اسميرنف – کولموگروف

 توزنوع  از فوردی  بوين  ارتبواقی  مهارتهوای  پرسشنامه از دانشجونان شوه

 هوای  آزمون از علت همين به که(  = ۰p ، ۰۱۹) بود برخوردار غيرنرمال

 آزموون  .شوو  اسوتفاده  متغيرهوا  ميوان  ارتبواط  تعيوين  جهوت  ناپارامتری

        والوويس–کروسوویال آزمووون مطالعووه انوون در شوووه اسووتفاده ناپووارامتری

   .باشو می

 فووردی بووين ارتبوواقی مهووار  بووا تبوواطار در :نتيجرره گيررريبحررث و 

 مقطووع دانشووجونان نموورا  ميووانگين، تحصوويلی مقطووع بووا دانشووجونان

 ± ۱۰ ، 2۱ اکسترنی مقطع دانشجونان، 7۸ ، ۹7 ± ۱۱ ، 62 استيودنتی

 .باشوو  موی  ۱۰۱ ، 3۴ ± ۸ ، ۱3 اننترنوی  مقطوع  دانشجونان و ۸7 ، ۱6

 دار معنوی  آماری لحاظ از دانشجونان نمره و تحصيلی مقطع ميان ارتباط

 در فوردی  بوين  ارتبواط  نموره  ميوانگين  .(P value=۰.۰۴2) باشوو  موی 

 ۱۵ ، ۱۹ موردان  نمره ميانگين که صور  انن به بود؛ زنان از کمتر مردان

 و جنسيت بين ارتباط .باشو می ۹2 ، ۵7 ± ۱۱ ، ۰۴ زنان و ۸۵ ، ۹۵ ±

 اسوت  معنوادار  آمواری  لحواظ  از فوردی  بوين  ارتبواقی  هوای  مهار  نمره

(P.Value=۰.۰3۹)  هوا  کوالس  در کننووه  شورکت  افراد نمره ميانگين 

 ۱3 ، 3۹ نیردنوو  شورکت  ها کالس در که افرادی و ۹7 ، ۴۰ ± ۱2 ، ۸6

 شرکت و فردی ميان ارتباقی مهار  نمره ميان ارتباط .است ۸۸ ، ۰3 ±

 موی  دار معنوی  آمواری  لحواظ  از ارتبواقی  هوای  مهوار   هوای  کالس در

 . (Pvalue=۰.۰۴7)باشو

 هوای  کالس در شرکت و تحصيلی مقطع، جنسيت :گيري نتيجه و بحث

 هوای  مهوار   سوطح  با معناداری ارتباط که بودنو عواملی ارتباقی مهار 

، زنوان  .داشوتنو  پوژوهش  انون  در کننوه شرکت دانشجونان بين ارتباقی

 بهتوری  ارتبواقی  هوای  مهوار   کالس در کننوه شرکت افراد و ها اننترن

 ارتبواقی  های مهار  که موضوع انن به توجه با .داشتنو انرننس به نسبت

 همچنوين  و هوا  آن آمووزش  در توانوو  موی  پزشویی  دانشوجونان  در بهتر

 حضوور  کوه  جا آن از می شود  پيشنهاد باشو مورر بيماران با بهتر برخورد

 سوانر  بورای  داشوت  معنواداری  توارير  ارتباقی های مهار  بر ها کالس در

 انن می شود  پيشنهاد همچنين .شود برگزار ها کالس ننا نيز دانشجونان

  .شود انجام نيز غيربالينی دانشجونان روی بر پژوهش
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 دانشوجوی ، ارتبواقی  مهوار  ، پزشویی  علووم  دانشوگاه  :کلمات کليدي

  پزشیی

 

 و مشداور  اسداتید  حمایت از دانشجویان دیدگاه بررسی

 ۱3۹8 همدان مامایی و پرستاری دانشکده آموزش واحد

 خووانار  - معصوومی قاضوی نووری    زهورا  سويوه  - قهرانوی  حسن قيبه 
 .ع دانشگاه - صادقی نرگس -زاده آب آب زهره - سراج مليحه -عشونوی

 .هموان .پ .ع دانشگاه - قهرانی حسن فرناز هموان .پ

 پورورش  و آمووزش ، تربيوت  در خطيوری  مسووليت  ها دانشگاه  مقدمه :

 راهنموانی  و مشواوره  ارائوه ، هوف انن به رسيون برای و دارنو دانشجونان

 ضورور   ن  دانشجونان به یآموزش کارکنان و اساتيو قرنق از تحصيلی

 در را دانشوجونان  توانوو  موی  نامناسب و ناکافی مشاوره و راهنمانی .است

 در .نمانوو  اخوتالل  و دچارمشیل ای حرفه و یآموزش اهواف به دستيابی

 بوه  منجر توانو می، صالحيت با مراجع قرف از، مناسب مشاوره که حالی

 تغييور  و رشوو  بورای  هوانی  فرصت حتی و شوه دانشجونان مشیال  حل

 روان هوای  مراقبوت  و تحصويلی  مشواوره  .نمانو فراهم آنان رفتاری الگوی

 و بووده  موورر  دانشوجونان  تحصيلی عملیرد بهبود بر کلی بطور، شناختی

 بووده  بيشوتر ، داشتنو بهتر تحصيلی پيشينه که دانشجونانی برای تاريرآن

 اسواتيو  حمانت از دانشجونان دنوگاه بررسی هوف با مطاله انن لذا .است

 سوال  در همووان  ماموانی  و پرسوتاری  دانشیوه در آموزش واحو و مشاور

 ارائوه  ارتقوای  راسوتای  در حاصول  نتوانج  ارائوه  بوا  توا  گرفت انجام ۱3۹۸

 گوامی  جوناندانشو  مشیال  و مسائل رفع در راهنمانی و مشاوره خوما 

  .شود برداشته

 سال در که است مقطعی -توصيفی مطالعه ن ، پژوهش انن :اجرا روش

، همووان  پزشویی  علووم  دانشوگاه  ماموانی  و پرستاری دانشیوه در ۱3۹۸

 مشوغول  ماموانی  و پرسوتاری  دانشجونان شامل پژوهش جامعه .شو انجام

 و پرستاری دانشجوی ۱22 .بودنو مامانی و پرستاری دانشیوه تحصيل به

 روش بوه  انوی  قبقوه  گيری نمونه از استفاده با مختلف مقاقع در مامانی

 بخوش  بود قسمت سه شامل داده آوری جمع ابزار .شونو انتخاب تصادفی

 تورم ، تحصويلی  مقطوع ، جونس ، سون ) دانشجو دموگرافي  اقالعا ، اول

 اسواتيو  عملیورد  مربووط  سوؤاال   دوم بخوش ، (تحصيلی رشته، تحصيلی

 دانشوجونان  دنوگاه با ارتباط در سوال ۸ شامل پرسشنامه انن .دبو مشاور

 عملیورد  مربووط  سؤاال  سوم بخش.بود مشاور استاد حمانت با رابطه در

 بوا  ارتبواط  در سووال  ۸ شوامل  پرسشنامه انن .بود آموزش واحو کارکنان

 دو هر در .بود آموزش واد کارکنان حمانت با رابطه در دانشجونان دنوگاه

 ۴ عوالی  ۵) ليیور   انوی  درجوه  ۵ معيوار  از دهوی  نمره جهت هپرسشنام

 دو هور  در .شوو  اسوتفاده (  نووارم  نظوری  ۱ و ضوعيف  2 متوسط 3 خوب

 .شووو گرفتووه نظوور در ۴۰ نمووره حووواکثر و ۰ نمووره حووواقل پرسشوونامه

 قراحوی  هوا  ناموه  آنوين  و مشوابه  مطالعوا   بررسی از پس ها پرسشنامه

 مربوقوه  رشته متخصصان ظرا ن از روانی بررسی جهت سپس و گرددنو

 براسواس  و مقووماتی  مطالعوه  نو   در نيز پرسشنامه پانانی ..شو استفاده

 پژوهشوگران .گردنوو  محاسبه( =α ۰ ، ۹2)  کرونباخ آلفای ضرنب فرمول

 در را هوا  پرسشنامه، دانشجونان رضانت جلب و مطالعه محل در حضور با

 افوزار  نورم  از اسوتفاده  بوا  هوا  داده .نماننو تیميل تا داده قرار آنان اختيار

 و ميوانگين ، فراوانوی  توزنوع ) توصويفی  آمواری  های روش باSPSS آماری

 ضورنب  هوای  آزموون   از اسوتفاده  بوا  هوا  گوروه  ومقانسوه ( معيوار  انحراف

: هوا  نافته .گرفت قرار تحليل مورد وارنانس آناليز و تست تی و همبستگی

 ، 3۰ پوژوهش  مورد ناندانشجو سنی ميانگين داد نشان آموه بوست نتانج

 رابطوه  در . بودنو مرد درصو ۵6، 6 و زن درصو ۴3 ، 2 .بود 2۵ ، 3۹ ۱±

 بوه  مربووط  3 ، 7۹ ±۱ ، ۴۰ درصوو  بيشوترنن ، مشواور  اساتيو حمانت با

 کمتورنن  و( دانشوجو  بوا  مشاور استاد برخورد بودن آميز احترام) ۴ سوال

 بوه  توجوه ) ۸ شوماره  سووال  بوه  مربووط  حمانت 3 ، 22 ±۱ ، ۵۱ درصو

 .بوود ( مشواوره  مرکوز  بوه  ارجواع  نيواز  صوور   در و دانشجو های استرس

 آمووزش  واحوو  حمانت زمينه در دانشجونان دنوگاه با رابطه در همچنين

 بوه  دسترسوی  ميزان) ۴ سوال به مربوط۴ ، 2۱ ±۰ ، ۸7 درصو بيشترنن

 مربووط  حمانوت  3 ، ۹6 ±۱ ، ۱۴ درصو کمترنن و(  آموزش کارشناسان

 .بوود ( شووه  مطورح  مشویال   رفع در همیاری ميزان) ۸ شماره لسوا به

 آمووزش  واحو حمانت و تحصيلی مقطع بين داری معنی ارتباط همچنين

 بوين  همچنوين  .(>۰p ، ۰۱)داشت وجود تحصيلی رشته و دانشجونان از

 دار معنوی  ارتباط مشاور اساتيو حمانت زمينه در مشاور استاد فرد و سن

 سووانر در ارتبوواط همچنووين .( >۰p ، ۰۱)   داشووت وجووود مسووتقيم و

  .نبود دار معنی حمانت و دموگرافي  اقالعا 

 وضوعيت  دانشوجونان  داد نشوان  مطالعوه  نتوانج  :گيرري  نتيجره بحث و

 آنهوا  حمانوت  بوا  ارتبواط  در را آمووزش  کارکنان و مشاور اساتيو عملیرد

 ودشو  موی  پيشونهاد  مطالعه نتانج به توجه با.کردنو گزارش مطلوب نسبتا

 زموان  اختصواص  بورای  الزم هوای  مشوق آموزش کارکنان و اساتيو برای

 مشوارکت  جهوت  در را هوانی  راهیوار  همچنين .شود گرفته نظر در کافی

 بوودن  جونس  هوم  لحواظ  از مشواور  اساتيو انتخاب در دانشجونان بيشتر

 ابوزار  شوود  موی  پيشونهاد  لذا .شود گرفته نظر در دانشجو و مشاور استاد

 بررسوی  زمينوه  در پزشویی  علووم  های ه دانشگا تمامی رایب استانواردی

 دانشجونان منوی رضانت و حمانت ميزان

 

 کمدک  بدا  الدورود  جدیدد  دانشجویان به مشاوره ارائه

 طدر   از دانشدجویان  تجربده  تبیین: همیار دانشجویان

 ساری نسیبه مامایی و پرستاری دانشکده در منتورشیپ
 فرشوته  - نعقووبی  قواهره ، مازنووران  .پ .ع دانشوگاه  - انورواژ محمورضا
 .مازنوران .پ .ع دانشگاه - زاده حسام علی - مجرد عراقيان

 نيوز  و، دانشویوه  قوانين با الورود جونو دانشجونان آشنانی عوم : مقدمه

 در اسوترس  و اضطراب بروز سبب سیونت محل و خانواده محيط از دوری
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 بوه  توا  کنوو  موی  کمو   مشاور استاد به هميار دانشجوی. .گردد می آنها

 و کنوو  عمول  راهنمانيش تحت دانشجونان مورد در خود یآموزش وظانف

       کموو  جونوووالورود دانشووجوی- مشوواور اسووتاد رابطووه گيووری شوویل بوه 

 جونوو  دانشوجونان  تجربيوا   تبيوين  منظوور  به راستای انن در .کنو می

 یشو آموز محويط  بوا  شون آشنا در هميار دانشجونان با برخورد در الورود

 هميوار  دانشوجونان  تجربوه  تبوين  همچنين و نام ربت مراحل و دانشیوه

   .شو قراحی کيفی رونیرد با ای مطالعه

 محتووای  تحليل روش از استفاده با کيفی نوع از مطالعه انن :اجرا  روش

 تجارب هوفمنو گيری نمونه قرنق از .شو انجام ۱3۹۸ سال در قراردادی

 خصووص  در مازنووران  پزشویی  علووم  دانشگاه جونوالورود دانشجوی ۱6

 بررسوی  منتورشويپ  الگووی  نو   عنووان  بوه  نار هم دانشجوی از استفاده

 بوودن  دارا، مطالعوه  در شورکت  جهت تمانل شامل ورود معيارهای .شونو

 بورای  سوليس  و روان شويوه  بوه  کوردن  صحبت توانانی و نام ربت شرانط

 نو   حواقل ذرانونگ هميار دانشجونان برای .بود جونوالورود دانشجونان

 ورود معيار عنوان به مطالعه در شرکت تمانل و دانشیوه در تحصيلی ترم

 مشواهوه ، ساختارمنو نيمه فردی مصاحبه قرنق از ها داده .شونو انتخاب

 محتووا  آناليز روش به و تانپ و ضبط شوه آوری جمع برداری نادداشت و

 انتقوال  و تانيوو ، با ر، اعتبار معيارهای .گردنو تحليل و تجزنه قراردادی

 دانشوجونان  و همیواران  نظور  از اسوتفاده  با داده استحیام و صحت جهت

 .شو گرفته کار به کننوه شرکت

 6 و جونوووالورود دانشووجوی ۱۰ شووامل کننوووه مشووارکت :هررا یافترره

 شورکت  مطالعوه  انون  در سوال  2۱ توا  ۱۸سونی  دامنه با هميار دانشجوی

 و «اضوطراب  کواهش » قبقوه  رچهوا  هوا  داده تحليول  و تجزنوه  از .کردنو

 ارتقوای » و جونووالورود  دانشوجونان  نظور  از، «کارآمو اقالعا  درنافت»

 .شو همياراستخراج دانشجونان نظر از «سودمنوی حس» و «نفس عز 

 بوه  هميوار  دانشوجوی  قرح از ها دانشیوه حمانت: گيري نتيجهبحث و

 رشوو  و ارتقوا  در تسوهيل  باعوث  توانوو  موی  منتورشيپ الگوی ن  عنوان

 انون  از و گوردد  هميار دانشجونان نيز و جونوالورود دانشجونان ای حرفه

 .شود الورود جونو دانشجونان با مشاور استاد ارتباط بهبود باعث قرنق

 

 در تعداملی  یادگیری با تحصیلی سرزندگی رابطه بررسی

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، نیمرکز تحقيقوا  آمووزش بوالي    - نبيئی پرنسا
، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - امينی ميترا
 .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقا  آمووزش بوالينی   - دزفولی رضوان پرونن
 .پ .ع دانشوگاه  ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     - شيعه هاجر، شيراز
 .پ شيراز.دانشگاه ع ،ر مرکز تحقيقا  آموزش بالينیمي فاقمه، شيراز

 انگيوزه  در مهوم  هوای  شواخص  از نشواط  و سورزنوگی  احساس : مقدمه

 ميوزان  از تووان  می را دانشجونان تحصيلی موفقيت تراز .است دانشجونان

 خصووص  بوه  موضووع  انن .سنجيو یآموزش فضای در آنها حضور استمرار

 مجوازی  صوور   بوه  هوا  کوالس  برگوزاری  لوزوم  و کرونا بيماری درشرانط

 انون ، موضووع  انون  اهميوت  گورفتن  نظور  در با لذا .باشو می تر راهميتپ

 تعواملی  تورنس با دانشجونان تحصيلی سرزنوگی رابطه بررسی به مطالعه

   .است پرداخته شيراز پزشیی علوم دانشگاه در اساتيو

 نووع  از و تحليلوی  -توصويفی  مطالعوه  نو  ، حاضور  پوژوهش  :اجرا روش

 پزشویی  دانشوجونان  کليوه  شوامل  هشپژو آماری جامعه .بود همبستگی

 روش بوا  کوه  بوود  شويراز  پزشیی علوم دانشگاه ۱3۹۴-۹۵ تحصيلی سال

 عنووان  بوه  کوکران فرمول براساس نفر ۱۵۰ تعواد، ای قبقه گيری نمونه

 هوای  پرسشونامه  از، اقالعوا   آوری جمع منظور به .شونو انتخاب نمونه

 ۵ ليیور   دهوی  تيازام قيف با گونه ۴۱در( ۱3۹۱) زاده دهقان و چاری

 روانوی  و% 7۰ کروباخ آلفای قرنق از آن پانانی که شو استفاده ای گزننه

 ها داده .گرفت قرار تائيو مورد، بود پزشیی آموزش اساتيو تائيو مورد آن

 آموار  هوای  شواخص  و SPSS۱۸ افزار نرم از استفاده با آوری جمع از پس

   .رفتنوگ قرار تحليل و تجزنه مورد استنباقی و توصيفی

 بوا  مورد  نفور  ۵۴ و زن نفور  ۹6 مطالعوه  انن های نافته براساس یافته ها:

 نموره ) ۱76 ، 3+ 2 ، ۴7 دانشوجونان  تحصويلی  سورزنوگی  نمره ميانگين

 ضورنب  براسواس  همچنين .شو ارزنابی خوب سطح در که بود( 2۰۵ کل

 بوا  تحصويلی  سرزنوگی بين معناداری و مثبت رابطه، بيرسون همبستگی

 رغبووت و مووونرنتی خووود، کنترلووی خووود) آن ابعوواد و تعوواملی نووادگيری

 .(=p( )۴6 ، ۰r >۰ ، ۰۵) داشت وجود( نادگيری

 معنوادار  رابطوه  و پوژوهش  هوای  نافته به توجه با : گيري نتيجهبحث و 

 رسوو  موی  نظر به، دانشجونان تعاملی نادگيری و تحصيلی سرزنوگی بين

 را تعاملی آموزش فضای، واساتي خصوص به، دانشگاه مسئولين است بهتر

 نهانوت  در توا  نماننوو  فراهم تورنس فراننو در دانشجونان مشارکت جهت

 بهتور  آموزش و مجازی تحصيلی موقعيت در تحصيلی بيشتر انگيزه باعث

 .گردد دانشجونان

 سرزنوگی، پزشیی دانشجونان، تعاملی آموزش، آموزش : کلمات کليدي

  تحصيلی

 

 در آن بدا  مرتبط عوامل و شغلی استرس وضعیت بررسی

 ۱3۹8 سال در کرمان پزشکی علوم دانشگاه دستیاران
 .ع دانشوگاه  - سواالری  الهوه ، کرمان .پ .ع دانشگاه - پور احموی حبيبه
   .کرمان .پ
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 عوامول  از بعضوی  که شود می انجاد شرانطی در شغلی استرس مقدمه : 

 در اختالل بسب نیونگر با تعامل در کاری محيط در عوامل از ترکيبی نا

 بوه  بوالينی  هوای  محيط .گردد می فرد اجتماعی روانی و جسمی عملیرد

 دسوتياران  در اسوترس  انجواد  منوابع  از نیوی  خوود  خواص  ماهيوت  علت

 اسوترس  وضوعيت  بررسوی  هووف  بوا  حاضور  مطالعه .گردنو می محسوب

 کرموان  پزشویی  علووم  دانشگاه دستياران در آن با مرتبط عوامل و شغلی

   .گردنو امانج ۱3۹۸ درسال

 مقطعوی  نوع از تحليلی توصيفی مطالعه ن  حاضر پژوهش :  روش اجرا

 در کرمان پزشیی علوم دانشگاه بالينی دستياران تمامی آماری جمعيت و

 آسوان  احتموالی  غيور  روش دسوتياران  از نفر ۱۵۰تعواد .بود ۱3۹۸ سال

 موان کر پزشیی علوم دانشگاه در تحصيل، ورود معيار . شونو مطالعه وارد

، خروج معيار و پژوهش در شرکت جهت تمانل و بالينی دستيار عنوان به

 پاسوخ  بووون  پرسشنامه سواال %  ۱۰ از بيش)  پرسشنامه ناقص تیميل

 دو دهوی  گوزارش  خوود  ناموه  پرسش، ها داده آوری جمع ابزار .بود( باشو

، جنسيت، سن: شامل دموگرافي  اقالعا  آن اول بخش که بود قسمتی

 و دسوتياری  مقطوع ، دسوتياری  رشته، فرد درآمو وضعيت، هلتا وضعيت

 اولوونبرگ  شوغلی  فرسوودگی  ناموه  پرسوش  فارسی نسخه آن دوم بخش

(Oldenburg Burnout Inventory (OLBI))  پرسشونامه  انن .بود 

 انگيووزه عوووم مقيوواس خوورده:دارد مقيوواس خوورده دو بووا سوووال ۱6

(disengagement) : از گورفتن  صلهفا به که است سوال هشت شامل 

 فورد  شوغل  بوا  رابطه در بوبينانه و منفی نگرشهای و رفتارها با همراه، کار

 هشوت  شوامل  : (exhaustion) فرسوودگی  مقيواس  خورده .دارد اشواره 

 گيوری  انوازه را شناختی و عاقفی، جسمی شونو استرس که است سوال

 دهوی  امتيواز  نحوه( مطالعه در شوه گيری انوازه شغلی استرس) .کنو می

 امتيوازدهی  صوور   انون  به که است ليیر  ای گزننه پنج معيار قالب در

)  ۵ نموره (  موافوق  کوامالً  و)  نو   نموره ) مخالف کامالً برای شودکه می

 ۴۰ توا  ۸ بوين  مقياس خرده هر امتياز حواقل .شو خواهو داده اختصاص

، جسومی  اسوترس  و بواالتر  انگيوزه  عووم  دهنووه  نشوان  باالتر نمره .است

 پرسشونامه  فارسوی  نسخه پانانی و روانی .است بيشتر عاقفی و شناختی

 کوار  توانوانی  که شود می خواسته دستياران از همچنين. است تائيو مورد

 ۱۰ توا  صوفر  بوين  (Work Ability Index) معيار ن  قرنق از را خود

 دهنووه  نشوان  ۱۰ و کوار  توانوانی  عووم  دهنوه نشان صفر .نماننو گزارش

 و اخوالق  کوو  اخوذ  از پوس  .است کاری دوره بهترنن رد کار انجام توانانی

 دانشوگاه  یآموزشو  هوای  بيمارسوتان  به پژوهشگر، الزم های مجوز کسب

 در را موذکور  هوای  ی ناموه  پرسوش  و نموده مراجعه کرمان پزشیی علوم

 افوزار  نورم  توسوط  مطالعوه  هوای  داده .نمود توزنع کننوگان شرکت ميان

 تحليل، مستقل تی اماری هایآزمون زا استفاده با و 2۰ نسخه SPSS های

   .گرفت قرار تحليل و تجزنه مورد پيرسون و وارنانس

 ۱۱۰، زن(  درصوو  ۵۵ ، 3) نفور  ۸3، دسوتيار  ۱۵۰ مجموع از : یافته ها

 سوال  3۰ ، ۵3 ±2 ، ۹ سونی  ميوانگين  بوا  متاهول (  درصوو  73 ، 3) نفر

 بوه  سوودگی فر و انگيوزه  و تعهوو  عوم مقياس خرده نمره ميانگين . بودنو

 خرده نمره ميانگين .بود 22 ، 63 ± 7 ، ۰۵ و 2۰ ، ۹7 ± 7 ، ۰۱ ترتيب

 بواالتر  مونوث  دسوتياران  در دار معنی بصور  انگيزه و تعهو عوم مقياس

 در دار معنووی بصووور  مقيوواس خوورده دو هوور ميووانگين(P=۰ ، ۰3).بووود

 ياسمق خرده دو هر ميانگين .( <۰P ، ۰۵) بود باالتر اول سال دستياران

 انون  اموا ، بوود  بواالتر  جراحوی  های رشته دستياران در دار معنی بصور 

 نموره  ميوانگين  بوين  .( >۰P ، ۰۵)  نبود دار معنی آماری نظر از اختالف

 و مسوتقيم  ارتبواط  انگيوزه  و تعهوو  عووم  و فرسودگی های مقياس خرده

 معنوی  و معیووس  ارتباط (r ،۰۰۱ ، ۰=P=۰ ، 7۸) .دارد وجود دار معنی

 دسوتيار  کوردن  کوار  توانانی نمره با فرسودگی مقياس خرده نمره بين دار

 بوين  دار معنوی  و معیوس ارتباط (r ،۰۰۱ ، ۰=P=-۰ ، ۵) .داشت وجود

 دسوتيار  کوردن  کار توانانی نمره با انگيزه و تعهو عوم مقياس خرده نمره

 ( =۰r= ،۰۰۱ ، ۰P ، ۵3) .داشت وجود

 خورده  ميوانگين  کوه  داد نشوان  حاضور  مطالعوه  : گيرري  نتيجهبحث و 

 و اسوت  بواالتر  اول سال و زن دستياران در شغلی فرسودگی های مقياس

 دسوتياران  کوردن  کوار  توانانی نابو می افزانش ها ميانگين انن که چه هر

 کيفيوت  بوا  سوالمت  خووما   ارائوه  اهميوت  بوه  توجه با . نابو می کاهش

 سيسوتم  اسوت  نيواز ، یآموزشو  بوالينی  هوای  محويط  در دستياران توسط

، دسووتياران روان سووالمت وضووعيت ای دوره ارزنووابی ضوومن یآموزشوو

 همچنوين  و آنهوا  حمانت و مشاوره جهت در موقع به و مناسب مواخال 

 مورد را بالينی های محيط در شغلی استرس مونرنت ماننو هانی آموزش

  .دهو قرار بيشتری توجه

 يطمحو ، دسوتياران ، شوغلی  فرسوودگی ، شوغلی  استرس :کليدي کلمات

  بالينی

 

 کنیم؟ مدیریت و شناسایی را دار مشکل فراگیر چگونه
 ، ميترا امينوی ، احموی سليمان، فسا .پ .ع دانشگاه - علی خواجه نسرنن

 کالنترنوون  معصومه  -پ شيراز.دانشگاه ع، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی
 .بهشتی شهيو .پ .ع دانشگاه -

 سوانر  و علموی  هيوا   ااعضو  معمووالً  یآموزشو  های محيط در مقدمه : 

 فراگيرانوی  با باشنو می مرتبط یآموزش های فراننو با نوعی به که افرادی

 .باشونو  می مشیل دچار خود "تحصيلی پيشرفت" با که شونو می مواجه

 انون  .نامنوو  موی  دار "مشویل "فراگيوران  اصطالحا را فراگيران از نوع انن

 انون  موونرنت  های راه و دار مشیل دانشجونان شناسانی هوف با مطالعه

   .است شوه انجام یآموزش کارشناسان دنوگاه از دانشجونان

 هوا  داده آوری جموع  و شو استفاده هوفمنو گيری نمونه از :  روش اجرا

 بوا  هوا  داده تحليول  و تجزنوه  .داشوت  اداموه  هوا  داده اشباع به رسيون تا

 امانجو  گرننهوام  رونیورد  اساس بر محتوا تحليل و تجزنه روش از استفاده

 مشویل  دانشوجونان " بوا  برخورد سابقه که یآموزش کارشناس ۱2 با .شو

   .شو مصاحبه داشتنو را "دار
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 ۱6۴ و قبقه 2۹ و اصلی تم ۹، ها داده تحليل و تجزنه از پس :یافته ها

:  دار مشویل  دانشوجوی  بوه  دانشوجونان  تغييور  دالنول  .شو استخراج کو

 انگيوزش  فقووان ، يمیخوودتنظ  های مهار  فقوان، مطالعه مهار  فقوان

 شیسوت ، کورنیولوم نارسانی، النه چنو تعامال ، خواب اختالل، تحصيلی

 و شناسوانی  سياسوت ، یآموزشو  کارهوای  و سواز  و ساختار، درسی برنامه

   .حمانتی های راهیار

 عليورغم  کوه  بوود  انون  از حواکی  تحقيوق  انن نتانج :گيري نتيجه بحث

 استانوارسازی سمت به که ایه گام و کورنیولوم در شوه انجام اصالحا 

 فراگيور  موونرنت  و شناسوانی  همچنوان  اموا  شوود  می برداشته ها آزمون

 در ارتبواط  و سوازمانوهی  عووم  و اسوت  کاسوتی  و نقش دچار دار مشیل

 وجوود  دار مشویل  دانشجوی به خوما  ارائه واحوهای بين یآموزش نظام

 دانشوجونان  و دارنوو  مطالوب  حجم افزانش همچنان ها کورنیولوم و دارد

 آننووه  شوغلی  نياز و کورنیولوم در موجود مطالب بين منطقی ارتباط نيز

 ارزشويابی  و توورنس  روش در اسواتيو  از برخی و انو نیرده درک را اشان

 اسواتيو  و دانشوجونان  رضوانت  عووم  سبب اننها همه که نيستنو توانمنو

، اتيواسو  توانمنوسوازی  بوا  که است انن بر حاضر مطالعه تاکيو .است شوه

 آزمون       ارتقاء، مشاوره مراکز تقونت با، علمی هيا  جذب در بازنگری

 بوا  را مشویل  فراگيوران  بتووانيم  ورود بووو  در دانشوجونان  غربوالگری ، ها

 .کنيم مونرنت و شناسانی رونیرد بهترنن

 آمووزش ، پزشویی  دانشوجوی ، دار مشویل  دانشوجونان  :کليدي کلمات

  پزشیی

 

 ارتقدا  جهدت  راهی: مجازی کسب به دانشجویی حمایت

  پزشکی علوم دانشجویان در یادگیری و واکنش
    ، شويروانی  نيوا  غوالم  زننوب ، بابول  .پ .ع دانشوگاه  - بابوازاده  زهورا  سيوه
     - موورادی زهوورا، بابوول .پ .ع دانشووگاه - مطلووق حسووينی زننووب سوويوه
 .بابل .پ .ع دانشگاه

 تخصصوی  حمانت از باالنی سطح اغلب پزشیی علوم دانشجونان :مقدمه

 حمانوت  .دارنوو  نياز تحصيلی موفقيت تسهيل منظور به فردی و سازمانی

 و دانشجونان تحصيلی موفقيت در مهم عوامل از نیی معنوی و آکادمي 

 علموی  هيئوت  اعضوای  وظوانف  از نیوی  .است آنان مثبت تجربه به منجر

 وناندانشوج  مشواوره  و راهنموانی ، پژوهش و آموزش بر عالوه ها دانشگاه

 حول  بوه  توانوو  موی  شود انجام درستی به ها راهنمانی انن اگر .باشو می

 در تحصويلی  افوت  از موانع  و کرده کم  دانشجونان مشیال  از بسياری

 اسوتادان  و دانشوجونان  بوين  شخصوی  روابط که آنجانی از .گردد دانشگاه

 الزم آنوان  فوردی  و تحصيلی موفقيت و جونان دانش نادگيری ارتقا برای

 اسواتيو  و دانشوجونان  بوين  ارتبواط  برای جونو های روش پرورش، است

 شويوع  از قبول  دانشوجونی  حمانوت  نظوام  بوه  مربووط  امور .است ضروری

 مراکوز  و مشواور  اساتيو به دانشجو حضوری مراجعه صور  به ۱۹-کوونو

 پيووانش  بوا  ولوی  گرفوت  موی  صوور   هوا  حمانت درنافت جهت مربوقه

 ماننو هانی بحران در دانشجونان جازیم حمانت لزوم، آموه پيش شرانط

 اهميوت  بوه  توجوه  بوا  .گوردد  موی  احسواس  پيش از بيش، بيماری شيوع

 تحصوويلی و فووردی رشووو بوور آن تووارير و دانشووجونی مشوواوره و حمانووت

 عوم و بيماری شيوع کنونی شرانط به توجه با و پزشیی علوم دانشجونان

 موورر  نقوش  همچنين و دانشجو به حضوری حمانت و مشاوره ارائه امیان

 در داخلوی  مطالعوا   کمبوود  و حموانتی  سيستم ارتقا در مجازی حمانت

 مشواوره  ارزشيابی و اجرا، قراحی هوف با حاضر پژوهی دانش، زمينه انن

 بابول  پزشویی  علووم  دانشوگاه  دانشجونان در مجازی دانشجونی حمانت و

   .است شوه اجرا

 روی بور  کنوون  توا  ۱3۹۸ سوال  از پژوهی دانش فعاليت انن :روش اجرا

 اجورا  حوال  در توانبخشی و پيراپزشیی، دنوانپزشیی، پزشیی دانشجونان

، هوا  رسان پيام و اجتماعی های شبیه در مجازی حمانت و مشاوره .است

 هوای  حمانوت  و یآموزشو  جوذاب  هوای  کليوپ  تهيوه  نعنی بخش دو در

 یآموزشو  های کليپ .گرفت صور  رفتاری و انگيزشی-روحی ای مشاوره

 اجتمواعی  شوبیه  در شناسوی  بافوت  درس مباحوث  جهوت  شووه  حیقرا

 در دانشوجونان  سوواال   بوه ، بيشوتر  تعامل جهت به و گردنونو بارگذاری

   هوای  حمانوت  در .شوو  داده پاسوخ  تصوونری  و صووتی  هوای  فانول  قالب

 پيام و شبیه در دانشجونان انگيزشی و رفتاری، فردی مسائل، ای مشاوره

 و پرسوش  موضووعا   انون  پيراموون  و نوو گرد می مطرح اجتماعی رسان

 در سولولی  بيولووژی  ای رشته بين مباحث همچنين .شو می انجام پاسخ

 هوای  کتاب قالب در مورس توسط انسانی و سلولی رفتار و تفیرا  زمينه

 بارگوذاری  مجوازی  فضوای  در و قراحوی  جوذاب  های کليپ و الیتروني 

 بهتور  را بوونمان  یهوا  بافوت "الیترونيو   هوای  کتاب انن عناونن .گردنو

 انگشوت  ارر تو"و "کننو می فیر چگونه بونمان های سلول "، "بشناسيم

 از، مجوازی  حمانوت  و مشواوره  توارير  ارزشويابی  منظور به .بودنو "خوانی

 اول سوطح  در .گردنو استفاده پاترن  کرک مونفيه هرم دوم و اول سطح

 موورد  ،حمانت و مشاوره سب  انن خصوص در فراگير احساس و واکنش

 بوه  واکونش : اسوت  سوطح  زنور  سه دارای سطح انن .گيرد می قرار سوال

 قضاو  عنوان به واکنش، سب  انن به نسبت عاقفی احساس ن  عنوان

 توسوط  سوطح  انون  .موورد  دو هور  از ترکيبوی  و سب  کارآموی مورد در

، دانوش  سوطح  کوه  هورم  دوم سوطح  در .شوو  ارزنوابی  مربوقه پرسشنامه

 هوای  آزموون  توسط دانشجونان نادگيری ميزان و است تجربه و نادگيری

 هوا  داده تحليول  و تجزنوه  .گردنو سنجيوه شناسی بافت درس ترم پانان

، فراوانوی ، درصوو ) توصويفی  آمار از استفاده با و SPSS2۱ افزار نرم توسط

   .شو اجرا( پراکنوگی و مرکزی شاخص

 ۱2۱، مجوازی  حمانوت  و مشواوره  از رضانتمنوی ارزشيابی در :ها یافته

 6.3±2۱.۴ .2۱ معيار انحراف ± سنی ميانگين با پزشیی علوم دانشجوی

 تحصويل  پزشویی  رشوته  در%  3۴و بودنو مونث% 6۱.2 که کردنو شرکت

 و مسوائل  رفوع  بوه  مجوازی  حمانوت  و مشاوره کم " سوال .نمودنو می

 و( ۱.۱6±3.۸3) معيوار  انحوراف  ±ميانگين بيشترنن "اجتماعی مشیال 

( ۱.۱۹±2.۴۹) معيوار  انحوراف  ±ميوانگين  کمترنن "شرو ترجيح" سوال
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 پاسوخ  هوای  گزننوه  بررسوی  در .دادنوو  اختصاص خود به را( امتياز ۵ از)

 بوودن  بخوش  لوذ   و جوذاب " سووال ، قسومتی  ۵ ليیور   قيف بصور 

 در%( 23.۱) رضووانت درصووو بيشووترنن "مجووازی حمانووت و مشوواوره

 در%( ۵.۸) درصوو  کمتورنن "روش تورجيح " سووال  و "زناد خيلی"قبقه

، یآموزشو  مشاوره زمينه در .دادنو اختصاص خود به را "زناد خيلی" رتبه

 شناسوووی بافوووت درس نموووره معيوووار انحوووراف ±ميوووانگين بيشوووترنن

 کمتورنن  و سونجی  شونوانی  رشته دانشجونان به مربوط( ۱۸.۰۵±۱.۱۸)

 شناسوی  بافت درس در پزشیی رشته به مربوط( 3.۱6±۱۴.36) ميانگين

  .بود قعرو و قلب سيستم

 مشواوره  و حمانوت  خووب  توارير  پژوهی دانش انن :گيري نتيجهبحث و

 کوه  داد نشوان  پزشویی  علوم دانشجونان نادگيری و واکنش بر را مجازی

 حمانوت  نظوام  ارتقوا  بوه  منجور ، حضوری تعامل عوم شرانط در توانو می

 .گردد دانشجونی

 

 اضدطراب  بدر  لیمدو  علف اسانس با درمانی رایحه تاثیر

 پزشکی دانشجویان امتحان
 فورج  آرزواسالمی،  آزاد. پ. ع دانشگاه - السادا  رئيس علی محمو سيو
 .اسالمی آزاد .پ .ع دانشگاه - پور

 از پويش  اضوطراب  بور  ليموو  علف اسانس با درمانی رانحه تارير مقدمه : 

 از پويش  اضطراب: هوف و سابقه چیيوه پزشیی علوم دانشجونان امتحان

-۵ کواهش  موجوب  تنهوا  نوه  کوه  می باشوو  شانع دانشجونان در امتحان

 جلسوه  سور  رفوتن  از است ممین حتی و گردد می انان نمرا  درصوی7

 و آنهوا  توسوط  دارو رونوه  بی استفاده به گزنر نا نا نماننو خوداری امتحان

 کواهش  بور  مورر درمانی شناسانی بنابرانن گردد آن از ناشی عوارض بروز

 بررسوی  مطالعوه  انون  از هووف ، تاسو  ضروری امری دانشجونان اضطراب

 امتحوان  از پويش  اضوطراب  بور  ليموو  علوف  اسانس با درمانی رانحه تارير

   .می باشو پزشیی دانشجونان

 مطالعوه  وارد دانشجو 66 ، تصادفی بالينی کارآزمانی انن در  :اجراروش 

 گوروه  دو بوه  تصوادفی  اعوواد  اساس بر تصادفی قور به دانشجونان .شونو

 قورار  ای جواگانوه  امتحوان  سوالن  در گوروه  هور  سوپس  و .شوونو  تقسيم

 بوارنج  شرکت در شوه توليو ليمو علف اسانس از مواخله گروه در .گرفتنو

 روش بوه  تهوران  دانشوگاه  دانشوگاهی  جهواد  ازمانشگاه توسط که اسانس

 انون  در شوو  استفاده، بود گرفته قرار تحليل و تجزنه مورد کروماتوگرافی

 از قطوره  سوه  جذب غيرقابل دستمال روی چیان قطره از استفاده با گروه

 2۰ بموو   شوو  توصيه و متصل بيمار نقه به و چیانوه شوه گفته اسانس

 ای مواخله هي  شاهو گروه در .کننو استشمام را آن عادی قور به دقيقه

 و آشویار  اضوطراب  پرسشونامه  اسواس  بور  اضطراب سپس نگرفت صور 

 سوالن  بوه  ورود بووو  در نوی نع مرحلوه  دو در  STAIبرگور  اشوپيل  پنهان

 و شواهو  گوروه  دو هور  توسوط  امتحان شروع از قبل دقيقه پنج و امتحان

 برگور  اشوپيل  پنهوان  و آشویار  اضوطراب  پرسشنامه .شو تیميل مواخله

(STAI) عمووومی اضووطراب و( اشوویار) پاسووخگونی زمووان در اضووطراب 

 نانو  .دهوو  موی  قرار سنجش مورد سوالی بيست فرم دو در را( پنهان)فرد

 بصوور   توانوو  موی  و شووه  قراحی اجرانی خود استفاده برای پرسشنامه

 موی  زمان دقيقه شش حواکثر و گيرد قرار استفاده مورد گروهی و فردی

  .برد

 نیوونگر  بوا  مشوابه  دمووگرافيیی  مشخصوا   لحاظ از گروه دو :ها یافته

 نواشوت  وجوود  سون ، جنس لحاظ از نهاآ بين داری معنی تفاو  و بودنو

 گووروه در و ۸۹.۰۹ مواخلووه گووروه در کوول اضووطرابی نمووره متوسووط

 نيوز  و .نواشوت  داری معنی تفاو  . ، ۴6 مساوی P با و بود ۸۸.۴۸شاهو

 مواخلوه  انجوام  از قبول  شواهو  و مواخلوه  گوروه  در اشویار  اضوطراب  نمره

 ولوی  نواشوتنو  هوم  بوا  داری معنوی  تفاو  که بود ۵۰.۴ و ۵2.۴ بترتيب

 مواخلوه  گوروه  در ترتيوب  بوه  مواخلوه  از بعوو  کل اضطرابی نمره متوسط

 مواخلوه  گوروه  در اشیار اضطرابی نمره .بود ۸۹.۸شاهو گروه در و 7۴.67

 شوو  داده نشوان P=۰.۰۱3  بوه  توجه با بود ۵۰.۹ و۴3.۵ بترتيب شاهو و

 توانسوته  ليموو  علوف  اسوانس ، گروه دو در دار معنی تفاو  به توجه با که

 امتحوان  زموان  در اشویار  بیاضوطرا  نموره  دار معنوی  کاهش موجب است

  .گردد

 علوف  اسوانس  بوا  درمانی رانحه، ما نتانج اساس بر :گيري نتيجهبحث و 

 گردنووه  پزشیی دانشجونان امتحان از پيش اضطراب کاهش موجب ليمو

 امتحوان  از قبول  اضطراب کاهش برای مناسبی جانگزنن توانو می و است

 .باشنو نواشته ار الرژن  بيمارنهای سابقه که بشرقی باشو انان

 

 از بدالینی  پدیش  پزشدکی  دانشجویان حمایتی انتظارات

  بالینی اساتید
    ،اسووالمی آزاد. پ. ع دانشووگاه - حسووينی ) نونسوونوه مسووئول(  آرنووان 

 . اسالمی آزاد .پ .ع دانشگاه - ضيائی سهيال

، محويط  انون  در شووه  ارائوه  حمانت نوع و بالينی تجارب ماهيت :مقدمه

 و بووده  مورر دانشجونان ای حرفه فرهنگی سازگاری بر، يرینادگ بر عالوه

 انون ، اسواس  انون  بر .کنو می تضمين را پزشیی یآموزش برنامه موفقيت

 بوالينی  پيش پزشیی دانشجونان حمانت انتظارا  تعيين هوف با مطالعه

  . است شوه اجرا و قراحی خود بالينی اساتيو از

 نمونوه  .اسوت  شناسوی  پونووار  رونیورد  بوا  کيفی مطالعه انن روش اجرا:

 اسوالمی  آزاد دانشوگاه  بالينی پيش پزشیی دانشجونان از نفر 2۵ تحقيق

 قاعووه  اسواس  بور  و هوفمنوو  گيری نمونه روش به که بوده کازرون واحو

 امیوان  عووم  و کرونوا  شورانط  بوه  توجوه  بوا  .شوونو  انتخواب  نظری اشباع

 بورای  پآ واتوس  قرنوق  از هووف  بوه  معطوف سواال ، حضوری مصاحبه

 کوه  شوو  خواسوته  آنهوا  از و شوو  ارسوال  بالينی پيش پزشیی دانشجونان
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 از ونوس  صوور   به نا میتوب را بالينی محيط در خود حمانتی انتظارا 

 و مطالعوه  دفعوا   بوه  نظورا   تو   تو   .نماننوو  ارسال آپ واتس قرنق

 برگيرنووه  در جموال   و عبوارا   نعنوی  معنوانی  هوای  واحو .شو بررسی

 معنانی واحوهای سپس .گردنو مشخص، اصلی مفهوم فمختل های جنبه

 را قبقوا   و شووه  بنوی دسته و خالصه کوها .شو تبونل کو به و فشرده

 هوا  مانوه  درون شونوه تیرار نظم دارای قبقا ، نهانت در .آوردنو وجود به

  . دادنو تشیيل را

 .ددا نشوان  را فرعوی  مانه درون 7 و اصلی مانه درون سه، نتانج :ها یافته

 تحليول  و یآموزشو  تثبيوت )  فرعوی  مانوه  درون دو بوا  اقالعاتی حمانت

 کواهش ، اسوتقالل  تقونوت ) مانوه  درون 3 بوا  ابوزاری  حمانت، (ها اموخته

 حفوظ  و نظار )  مانه درون 2 با عاقفی حمانت و( تجربه فرصت و تنش

 .بودنوو  بررسوی  از حاصول  فرعی و اصلی های مانه درون(  انسانی کرامت

 از تحقيقواتی  پوروژه  و، پاسوخگونی ، یآموزشو  متو، تیرار های مانه درون

 و یآموزشو  تثبيوت  مانوه  درون در گرفتوه  شویل  فرعوی  های مانه درون

 شویل  فرعوی  هوای  مانوه  درون از دانشوجو  جانگاه تثبيت و درک، تعامل

 و اقالعواتی  حمانوت  انتظارا  از ترتيب به انسانی کرامت حفظ در گرفته

  .بود دانشجونان عاقفی

       ، بالينی پيش پزشیی دانشجونان نظرا  اساس بر : گيري نتيجهحث و ب

 اسواتيو  حمانوت  .کورد  تعرنوف  اننگونوه  را بالينی اساتيو حمانت می توان

 و صالحيت کسب، یآموزش تثبيت جهت، اقالعاتی است حمانتی، بالينی

 . بوالينی  و نظوری  آموزش بين شیاف رفع و ها اموخته تحليل شانستگیِ

 بوا  و بالينی محيط استرسهای تشونو بوون بتوان آن بطن در که تیحمان

 در و رسويو؛  ای حرفوه  اسوتقالل  به، تجربه های فرصت تمامی از استفاده

 بوی  بالينی ضروری شرانط در اساتيو نظار  از، انسانی کرمت حفظ حين

 بورای  مناسوبی  توم ، درموان  اول خط عنوان به دانشجو پذنرش .نبود بهره

 اسوالمی  آزاد دانشگاه پزشیی دانشجونان حمانتی انتظارا  هب دهی پاسخ

 خووما   بهتر ارائه، حمانت نوع انن حاصل که آنجا از .است کازرون واحو

 جهوت  توالش  گونوه  هر از نبانو اساتيو و مسئولين لذا است مردم عامه به

  .کننو کوتاهی حمانتی بالينی محيط چنين انجاد

 

 در مشاور دانشجوی بر مبتنی یآموزش مدیریت بخشی اثر

 بده  نگرش تغییر و داروسازی دانشجویان تحصیلی ارتقای

 تیمی یادگیری و همکاری
   .کرمانشاه .پ .ع دانشگاه - ميرزانی شهال

 اسوتراتژی  نووعی  (Education Peer) همتانان گروه آموزش مقدمه : 

 و فعال کم  قرنق از مهار  و دانش توسعه صور  به که است یآموزش

 از نیی و شود می اجرا و تعرنف گروه ن  در سطح هم افراد بين حمانت

 عنووان  بوه  وموی توانو   که است فراگيران آموزش بر مؤرر و مهم های روش

 پزشویی  دانشوجونان  بالينی های مهار  آموزش در کننوه کم  فراننوی

، نفوس  به اعتماد افزانش به ميتوان روش انن اهواف و مزانا از .رود کار به

 ارائوه  مهار  افزانش، شناختی و حرکتی-روانی مهارتهای ادگيرین بهبود

 هوای  مهوار   توسوعه ، پوذنری  مسئوليت، گيری تصميم، تيمی کار، مطلب

 هزننوه  تحميول  عووم  و دانشجونان امتحانی نمرا  بهبود و انتقادی تفیر

   .کرد اشاره یآموزش مؤسسه برای اضافی

 یآموزشوو قووایارت جهووت تووا اسووت شوووه سووعی فراننووو انوون در :هرردف

 پتانسيل از استفاده با، مشاور استاد قرح با میمل صور  به و دانشجونان

 انون  بوه  .آنوو  بوسوت ، شووه  ذکر اهواف، درسی برتر دانشجونان یآموزش

 و سوورگروه دانشووجوی بعنوووان ۱۵ بوواالی معووول بووا دانشووجونان منظووور

 در مشاوره تحت دانشجونان بعنوان ۱3 زنر معول و مشروقی دانشجونان

 از استفاده با نا حضوری بصور  شوه تشیيل های گروه .شونو گرفته نظر

 پيواده  هفتگوی  بصوور   را خوود  یآموزش های برنامه اجتماعی های شبیه

 مجوری  بوه  آمووه  بوسوت  نتانج از کلی گزارش ترم هر پانان در و .کردنو

 گسوترش  جهوت ، قورح  ارزنوه نتانج به توجه با ادامه در .شو ارسال قرح

 قورح  در نوام  ربت و مشارکت جهت فراخوان دانشیوه سانت رنقق از آن

   .گرفت قرار استقبال مورد که شو داده

 اول بخوش  در .شوو  تقسيم اصلی بخش چنو به فعاليت انن :اجرا روش 

 و مسوير ، اهواف ی درباره دانشجونان و شو تشیيل مشاوره هسته، فعاليت

 توسوط  ضووری ح غيور  و حضووری  ی جلسوه  چنو در قرح اجرای ی نحوه

 ذکور  فعاليوت  اجورای  بوه  دوم بخش در .شونو توجيه فراننو اصلی مجری

 دروس شناسوانی  و ارزنوابی  ابتووا  کوه  صوور   انون  به شو پرداخته شوه

 بوا  ضوعيفتر  دانشوجونان  فراخوان با ها سرگروه سپس گرفت صور  هسته

 انجواد  و تيموی  کوار  ن  به قبلی بخش در شوه آموخته های روش ی ارانه

 و مجوری  بوه  گوزارش  ی ارانه با نهانت در .پرداختنو گروه انن در شانگيز

 کسب های موفقيت به توجه با فعاليت سوم بخش در، اوليه ارزنابی از پس

 ی دانشویوه  سوانت  در انن فعاليت گسترش جهت عمومی فراخوان، شوه

 ربوت  جهت دانشجونان از که صور  انن به شو انجام کرمانشاه داروسازی

 در: فراننوو  ارزشويابی  .شوو  دعوو   همیواری  اعوالم  و فعاليوت  انن در نام

 نتانج و شيوه از دانشجونان نگرش سنجش پرسشنامه از استفاده با نهانت

 همچنوين  و فراننوو  ضوعف  و قو  نقاط سنجش به، مشاور دانشجوی کار

 دنگوور دانشووجونان و فراننووو گروههووای در دانشووجونان نموورا  مقانسووه

 درنافوت  عووم ) کنتورل  گوروه  ی دسوته  دو هبو  دانشوجونان  .شو پرداخته

 فراننوو  بر منطبق آموزش درنافت) آزمون و( شوه ذکر ی شيوه با آموزش

 از رضوانت  ميوزان  و تحصويلی  تورم  معوول  ميوانگين  و تقسيم( شوه ذکر

 افوزار  نورم  از اسوتفاده  بوا  آموه دست به نتانج .شو مقانسه آنها در فراننو

SPSS  شو آماری تحليل.   

 موورد  آزموون  از آمووه  دست به نتانج به توجه با  جه گيري :بحث و نتي

 گوروه  بوين  دانشوجونان  نمورا   ارتقوای  ميزان در داری معنی تفاو  نظر

 ی کننووه  درنافوت  و مشواور  دانشوجوی  اجورای  ی شيوه ی کننوه درنافت

 سونجش  از آمووه  دسوت  بوه  نتانج .داشت وجود مرسوم یآموزش ی شيوه

 پونج  هوای  پرسوش  با مشاوره شيوه به نسبت دانشجونان از نفر 2۵ نگرش
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 توسوط  ۱ توا  ۵ نمورا   بوا  مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از ليیرتی قيفی

 پونج  در و دوره کول  در بواال  به متوسط رضانت از نشان مشاور دانشجوی

 به ترتيب به مثبت نگرش و رضانت نمرا  باالترنن .داشت مختلف حيطه

 انجواد ، (3.6۴) تيموی  کوار  انجام، (3.6۸) آموزش سطح ارتقای های حوزه

 ارتقوای  نهانوت  در و( 3.6۰) مطالوب  ارائوه  توانوانی  بهبود، (3.6۰) انگيزه

 در رضوانت  ميوزان  انون  .داشت تعلق دانشجونان( 3.2۸) فردی توانمنوی

 نشوان  را داری معنوی  تفواو   کنتورل  و آزموون  گوروه  بين در حيطه پنج

 می تووان    شوه کسب نتانج به هتوج با نهانت در .( =۰P ، ۰۰۰۱) دادنو

 بور  مبتنوی  یآموزشو  و همتانوان  گوروه  آمووزش  فراننوو  که گرفت نتيجه

 ميوزان  بوه  داروسوازی  دانشوجونان  تحصويلی  ارتقای در مشاور دانشجوی

 به را بزرگی یآموزش مثبت اهواف ومی توان و بوده گذار تارير داری معنی

  .باشو داشته دنبال

 

 گونه توسعه می یابد؟ارتباط استاد و دانشجو چ

دانشوگاه   - شهرزاد غيارونوونان ، تهران .پ .دانشگاه ع -هومن شهسواری 
 -زهوورا زارع ، تهووران .پ .دانشووگاه ع -پگوواه مطوووری پووور  ع. پ. تهوران، 
 ،  تهران .پ .دانشگاه ع

پرستاری  آموزشارتباط استاد و دانشجوی پرستاری زنرساخت   مقدمه :

ن منوافع بيشوماری را نصويب اسوتاد و     است که در صور  اروربخش بوود  

ی رسومی را در کنوار اهوواف    آموزشو دانشجو نموده و دستيابی به اهواف 

اگرچه اهميت ارتباط موورد تأکيوو    .ی غير رسمی مقوور می سازدآموزش

همگان است اما فرآننو توسعه آن ميوان اسواتيو و دانشوجونان پرسوتاری     

آن به دليل زمينوه متفواو    کمتر مورد توجه قرار گرفته است و توجه به 

پرستاری و نيز حساسيت ارتباط استاد و دانشجوی پرسوتاری در   آموزش

 .فرآننو حرفه ای شون و جامعه پذنری دانشوجونان ضورور  بسويار دارد   

بنابرانن هوف از پژوهش حاضر تبيين فرآننو توسعه ارتباط ميان استاد و 

 .دانشجوی پرستاری می باشو

از قرنوق روش هوای   ، ده از رونوه نظرنوه زمينوه ای   با استفا :اجرا  روش

نو  پرسوتار و نو     ، دانشجو ۱۱، استاد ۹نمونه گيری هوفمنو و نظری 

جموع آوری داده هوای    .دانش آموز پيش دانشگاهی به مطالعه وارد شونو

مربوط به تعامال  و ارتباقا  استاد و دانشوجو از قرنوق مصواحبه هوای     

داده های جموع آوری  ، در نهانت .گرفتنيمه ساختارمنو رو در رو صور  

  .( تجزنه و تحليل شونو 2۰۰۸شوه با روش کوربين و اشتراوس ) 

درونمانوه   ۴قبقه مرکوزی و   ۱، داده ها پس از تجزنه و تحليل یافته ها:

نتوانج پوژوهش    .زنر دسوته بودنوو   ۱۱پونوار شونو که خود در بر دارنوه 

ميوان اسوتاد و دانشوجوی     حاضر نشوان داد کوه فرآننوو توسوعه ارتبواط     

فرآننو همراهی آن هوا بورای خوودپروری حرفوه ای اجتمواعی      ، پرستاری

زنوور دسووته  2درونمانووه خووودپروری حرفووه ای اجتموواعی شووامل  .اسووت

فرازمنوی و گرنز از خواری بوود و بور نيوروی برانگيزنووه فرآننوو توسوعه       

ود کوه بوه   چرخه سه عاملی تعامل ب، درونمانه دنگر .داللت داشت، ارتباط

توجوه  ، به عنوان هسته توسعه ارتبواط ، ساختار و چگونگی عملیرد تعامل

ابراز هوفمنو و ، داشته و شامل سه زنر دسته تحليل چنو وجهی موقعيت

شوامل  ، گذر تثبيت گرا در بستر اجبار، درونمانه سوم .اررپذنری فعال بود

د کوه گوذر   دنيای تردنو و دنيای تثبيت بوو ، سه زنر دسته مرحله اجباری

 .زمانی ارتباط از تردنوو بوه تثبيوت را درون بسوتر اجبوار نشوان موی داد       

بود که بر رونو توسعه ارتباط تمرکوز داشوته و   ، همراهی، درونمانه چهارم

همراهی کم گرا و همراهی خنثی ، شامل سه زنر دسته همراهی بيش گرا

  .بود

وی پرسوتاری  فرآننو توسعه ارتباط استاد و دانشج بحث و نتيجه گيري:

فرآننوی پونا و پيچيوه است که متارر و تعيين حوود شوه توسط عوامول  

آنچه فرد از موقعيت تعاملی  .بين فردی و فرا فردی است، گوناگون فردی

، برداشت می کنوو نتيجوه تحليول او بور داده هوای مربووط بوه خوودش        

برآورده شوون انتظوار     .حضار موقعيت و عوامل محيطی است، شرنیش

ی و به تصونر کشويون ابرازهوای سوازنوه موی توانوو هووانت کننووه        فرد

انون نووع همراهوی اسوتاد      .تعامال  به سمت همراهوی بويش گورا شوود    

نتوانج پوژوهش    .پرستاری را به ن  الگوی نقش مثبت تبوونل موی کنوو   

حاضر نشوان داد کوه فرآننوو توسوعه ارتبواط ميوان اسوتاد و دانشوجوی         

بورای خوودپروری حرفوه ای اجتمواعی      فرآننو همراهی آن هوا ، پرستاری

نظرنه ارائه شوه در انن پژوهش می توانو به اسواتيو و دانشوجونان    .است

پرستاری توسعه ارتباط سازنوه کم  نمانو و همچنين موی توانوو بورای    

پژوهش های متمرکز بر ارتباط استاد و دانشجوی پرستاری به عنوان ن  

 .چارچوب نظری مورد استفاده قرار گيرد

 

بررسی اثر بخشی طر  منتورشدیپ دانشدجویی جهدت    

ارتقای کیفیت مشاوره دانشجویان جدید الورود پزشدکی  

 ۱3۹8در دانشگاه علوم پزشکی همدا ن در سال 
 .پ .دانشوگاه ع  -راموين منصووری   ، هموان .پ .دانشگاه ع -ساارا عليپور 

 ،  هموان .پ .دانشگاه ع -الهام خانلرزاده ، هموان

مشاور نا منتور با هوف رفع مشیال  دانشوجو در مقواقع    استاد :مقدمه 

مختلف و راهنموانی و مشواوره تحصويلی دانشوجونان نیوی از مهمتورنن       

ی در دانشگاه و از آموزشی و غيرآموزشراهبردهای پيشگيری از مشیال  

   ی جهت پرورانوون و بالفعول کوردن اسوتعواد هوا و     آموزشبرترنن تجارب 

از انجا که اجرای قرح استاد مشاور تحصويلی   .انوه های دانشجونان است

در اکثر دانشگاهها بوا مشویال  فراوانوی هموراه اسوت اسوتفاده از قورح        

ی و آموزشو و منجور بوه افوزانش کيفيوت     می توانو منتورشيپ دانشجونی 

همچنوين انون قورح باعوث توسوعه و       .کاهش هزننه برای دانشگاه گردد

افوزانش  ، ی دانشوجونان کسب موقعيت های مختلوف بورا   ، ارتقای شغلی 

اعتماد به نفس و مسؤوليت پذنری ، بهبود صالحيت بالينی، تفیر انتقادی

لوذا   .رسانو  شود و دانشجو را به تورنج به استقالل می در دانشجونان می

انجام انن مطالعه با هوف بررسوی ارور بخشوی قورح منتورشويپ جهوت       
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در دانشگاه علووم  ارتقای کيفيت مشاوره دانشجونان جونو الورود پزشیی 

 .پزشیی هموان انجام گرفت

انن مطالعه به صور  مواخله ای در دانشگاه علووم پزشویی    روش اجرا :

     و در دانشوویوه ی پزشوویی انجووام گرفووت کليووه    ۹۸هموووان در سووال  

وارد مطالعه شوونو و بوه قوور تصوادفی در دو گوروه      ۹۸ورودی های مهر 

تحصيلی ( و گروه شاهو )اسوتاد   مواخله )منتور دانشجونی و استاد مشاور

پوس از فراخووان دانشوجونان     .قرار گرفتنوو   ( مشاور تحصيلی به تنهانی

ممتاز و عالقمنو جهت جذب منتور و بررسی فرم هوا ی تیميول شووه از    

منتورواجوو الشورانط بوا وضوعيت      ۸تعوواد  ، سوابق دانشجونان و مصاحبه

هوت انجوام تحقيوق    تحصيلی خوب و ارتباط اجتمواعی بواال انتخواب و ج   

توجيه شونو و برای کسب مهار  های اوليوه الزم در کارگواه اغواز قورح     

دانشجونان گروه مواخله بين منتوور هوا تقسويم شوونو و      .شرکت کردنو

منتور ها در قوول تورم   . دانشجو ن  هميار در نظر گرفته شو 6برای هر 

     در جلسووا  حضوووری و مجووا ز ی متعووود بووه راهنمووانی و مشوواوره ی   

جهوت جموع آوری اقالعوا  دموگرافيو  و      .منتی های خود پرداختنوو 

زمينه ای از چ  ليست های محقق سواخته مبتنوی بور اهوواف و بورای      

آنوين    بررسی وضعيت مشاوره از پرسشنامه ی قراحی شووه بور اسواس    

نامه ی استاد مشواور و و اعتبوار سونجی شووه توسوط مرکوز توسوعه ی        

لوم پزشیی هموان استفاده گردنوو سوپس   دانشیوه ی پزشیی دانشگاه ع

موورد تجزنوه و تحليول امواری      ۱6ورژن  SPSS داده ها توسط نرم افوزار 

  قرارگرفت

دانشجو ی ورودی جونو رشته ی پزشویی   ۹6در انن مطالعه  : یافته ها

در دو گروه مواخله )منتور دانشجونی همراه با اسوتاد مشواور    ۹۸در سال 

مشاور تحصيلی (مورد مطالعه قرار گرفتنوو   وگروه شاهو )استاد(تحصيلی 

 .نها بومی بودنوو  آدرصو  7 ، ۴۱ ، درصو دانشجونان پسر بودنو  ۸ ، ۴۵ .

 .بوود   ۱6 ، 2۱سوال و گوروه شواهو     ۸ ، ۱۹ميانگين سنی گروه مواخله 

وضعيت تحصيلی دانشجونان از نظر معول در گروه مواخله به قور معنوی  

 p value و 63 ، ۱۵در برابور   ۵۴ ، ۱6)داری بهتر از گوروه شواهو بوود    

و هم چنين درصو دانشجونان با درس های افتاده و مشوروقی  (۰.۰۰۵=

درصوو در گوروه    2 ، ۱۸در گروه مواخله به قور معنی داری بوا اخوتالف   

درصو دانشجونان نياز به منتور را زناد و بسيار زناد  6۸.مواخله کمتر بود 

درصوو بسويار زنواد و زنواد      ۸۰نتور باالی ابراز داشتنو و رضانتمنوی از م

بررسی سوابق ، پيگيری پيشرفت تحصيلی ، ميزان مراجعه به منتور  .بود 

مشواوره ی روش صوحيح   ، نظار  بر رونو پيشورفت تحصويلی   ، ی آموزش

تشونق و راهنمانی بورای شورکت    ، احساس راحتی ، برنامه رنزیِ، مطالعه

مووارد ارجواعی در گوروه مواخلوه      در برنامه های فوق برناموه و پيگيوری  

 . (p value=۰.۰۰۱)بيشتر از گروه شاهو بود

با توجه به نتانج مثبوت قورح وجوود نو  منتوور       نتيجه گيري:بحث و 

توانمنو و متعهو که بتوانو با منتی های خوود رابطوه ی هموالنوه برقورار     

 کنو فعاالنه به انها گوش دهو نياز هانشان را شناسوانی نمانوو و حمانوت   

، انجواد انگيوزه  ، عاقفی و علمی دانشجونان را بر عهوه گيرد باعث تشونق

      پيشونهاد  .موی شوود  تقونت وضعيت تحصيلی و ارتقوای حرفوه ای گوری    

دانشگاهها از دانشجونان عالقمنو و توانمنو بوه عنووان هميواران     می شود

هوای کوافی و الزم بوه آنهوا از انون       آمووزش مشاور بهره گيرنو و پوس از  

 تباط داوقلبانه و سودمنو دو جانبه در جهت ارتقای توانمنونهایار

 

ارتقای همدلی دانشجویان پرستاری با استفاده از رویداد 

 نگاری تاملی: یک مطالعه نیمه تجربی
 -اکورم محمووی   ، نيوره ناصوری  ، ناصوفها  .پ .دانشوگاه ع  -مرنم باقری 
  اصفهان .پ .دانشگاه ع -الهه آشوری   ، اصفهان .پ .دانشگاه ع

بيمار و ابزار قورتمنووی   -همولی جزء اساسی در ارتباط پرستار :مقدمه 

بر کيفيت مراقبوت   و کنو است که به تشخيص مشیال  بيمار کم  می

 آمووزش ، اسوت  توسعه قابل همولی مهار  اننیه به نظر .گذارد تارير می

 شناسوانی  بوا  توا  رسوو  دانشجونان در انن زمينوه ضوروری بوه نظور موی     

نا  خود و بيمار در حفظ سالمت روان بيمار نقوش موورری داشوته    هيجا

لذا مطالعه حاضر با هوف تعيوين توارير رونوواد نگواری تواملی بور        .باشنو

  .ارتقای همولی دانشجونان پرستاری در بخش سرقان انجام شو

 -۹۹تحصويل  اول نيمسوال  در تجربوی  نيموه  مطالعوه  انون   اجرا: روش

دانشجوی پرسوتاری   6۵ .مامانی انجام شو دانشیوه پرستاری و در ۱3۹۸

 ترم پنجم که واحو کارآموزی سرقان را اخذ نموده بودنو به روش نمونوه 

ابوزار موورد اسوتفاده     .وه مواخلوه قورار گرفتنوو   گور  در سرشوماری  گيری

پرسشنامه هموولی بوا بيموار جفرسوون      و فردی مشخصا  ای پرسشنامه

مواخلوه شوامل    .یميول شوو  بود کوه در روز اول کوارآموزی و روز آخور ت   

ترغيب دانشجونان به رونوادنگاری تاملی بود به انن صور  کوه در پانوان   

آن روز و به  وقانع مورد در که شو هر روز به دانشجونان فرصتی داده می

سوپس هور روز انون     .ونژه احساسا  خوود و ارتبواط بوا بيموار بنونسونو     

 موورد  در دانشجونان هب و گردنو رونوادها توسط استاد بالينی بررسی می

 .شوو  برقراری ارتباط و همولی با بيماران سرقان بوازخورد داده موی   نحو

تحليل داده ها بوا اسوتفاده از اموار توصويفی و تحليلوی در نورم        و تجزنه

   .انجام شو 22نسخه  SPSSافزار

 .بوود   ۴.۱7±23.۵  هوا  نمونوه  سون  معيوار  انحراف و ميانگين :ها یافته

 هوا  درصو از نمونوه  73.۸بود و   ۰.73±۱6.۸۱ نه ها ميانگين معول نمو

تی زوجی نشان داد که ميوانگين   آزمون .درصو مذکر بودنو 26.2 و مونث

 داری نمره کل همولی و ابعاد آن قبل و بعوو از مواخلوه اخوتالف معنوی    

اگر چه ميانگين نمره همولی در بعو دنوگاه گيوری   (>۰p ، ۰۵ ) نواشت

   گذاشوتن کموی افوزانش نافتوه بوود اموا اخوتالف         و خود را به جای بيمار

داد بوين نموره کول     نشوان  نيز پيرسون همبستگی ضرنب .نبود دار معنی

 .نواشوت  وجوود  داری همولی و ابعاد آن با سون و معوول ارتبواط معنوی    

تی مستقل نشان داد نمره کل همولی و ابعاد آن در بين آقانوان و   آزمون

نواشوت اموا ميوانگين نموره در بعوو       خانم ها اختالف معنی داری وجوود 

  .بود ها دنوگاه گيری در آقانان بيشتر از خانم
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بودن  توسعه قابل پيشين مطالعا  در وجودنیه با :گيري نتيجهبحث و 

 در داری مهار  همولی گزارش شو اموا در انون مطالعوه اخوتالف معنوی     

بوه   .دانشجونان قبل و بعو از مواخله بوسوت نياموو   همولی نمره ميانگين

عوالوه بور نادداشوت نگواری بانوو از       هموولی  آمووزش  برای رسو نظر می

از قرفی چوون قوول دوره کوارآموزی     .راهیارهای دنگر نيز استفاده شود

در بخش سرقان کم است بانو انون مواخلوه موو  زموان بيشوتری و در      

عواقفی و   های درگيری بتوان شانو .شود گرفته کار به نيز ها سانر بخش

جای همولی دانشجونان بوا درد و رنوج و مشویال  بيمواران      هموردی به

مبتال به سرقان را از دنگر عوامول موورر بور ارور بخوش نبوودن مواخلوه        

 .دانست
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 آموزشپژوهش در 
 

سنجش مهارت های ارتباط بین حرفه ای و همکاری تیمی 

پرستاری( در راسدتای  ، شکدر میان کارکنان سالمت )پز

 ارتقای کیفیت مراقبت

 دانشووجوی دکتووری دانشووگاه تربيووت مووورس تهووران،     سووعيوه جعفوورزاده
 دانشيار دانشگاه تربيت مورس گروه پرستاری. – فاقمه الحانی

ارتباط تعاملی بين حواقل دو انسان می باشوو کوه حاصول آن      مقدمه :

 .توا هووفی بورآورده گوردد     پيامی است که فرستاده و درنافت موی گوردد  

ارتباط بين پزش  و پرستار شامل تعامل متقابل بين پزش  و پرستار در 

بوا   .امر مراقبت از بيمار برای دستيابی به ن  هوف مشترک درمانی است

توجه به ضرور  وجود ارتباط و همیاری ميوان پزشویان و پرسوتاران در    

بوه منظوور سونجش     انون مطالعوه  ، جهت ارتقاء کيفيت مراقبت از بيموار 

مهار  های ارتباط بين حرفوه ای و همیواری تيموی در ميوان کارکنوان      

 .پرستار( در راستای ارتقای کيفيت مراقبت انجام گردنو، سالمت )پزش 

جامعوه   .مقطعوی بوود   -پژوهش حاضر ن  مطالعه تحليلی   روش اجرا :

ل مورد بررسی در انن پژوهش کليه کارشناسان پرستاری و پزشیان شواغ 

 .در بيمارستان شهر شيراز بود که سابقه کار حواقل ن  سوال را داشوتنو  

نفر از پزشویان تمانول    ۵۰نفر از پرسنل پرستاری و  6۰از بين آنها تعواد 

بررسوی دنووگاه   "سوپس پرسشونامه   .به همیاری با پژوهشگر را داشوتنو  

توزنوع و پوس از    "پرستاران و پزشیان در مورد ارتباقا  بوين حرفوه ای  

پرسشنامه شامل دو قسمت بود که قسومت   .ميل جمع آوری گردنونوتی

اول متغيرهای فردی و اجتماعی را مورد بررسوی قورار داد و قسومت دوم    

شامل پرسشنامه تعيين دنوگاه پزشیان و پرسوتاران در موورد ارتباقوا     

سووال و پرسشونامه    22پرسشونامه پزشویان حواوی     .بين حرفه ای بوود 

گزننه ای نمره  ۵ال می باشو که با الگوی ليیر  سو 2۵پرستاران حاوی 

و بوورای  ۱۱۰-22قيووف نموورا  بوورای پزشوویان   .گووذاری گردنوووه بووود

ارتباط حرفه ای پزش  و پرستار بوه سوه قيوف     .بود ۱2۵-2۵پرستاران 

 (۱۱۰-۸۱) ( و ارتباط خوب۸۰-۵2ارتباط متوسط )، (۵۱-22ارتباط بو )

ر پرسشونامه بوا اسوتفاده از    همبستگی درونوی هو   .تقسيم بنوی شوه بود

 ۹۵ضرنب آلفا کرونباخ تعيين شو که انن ضرنب برای پرسشنامه پرستار 

سوپس داده هوای جموع آوری شووه      .محاسبه گردنو % ۹۴% و پزشیان 

شو که با اسوتفاده از آموار توصويفی واسوتنباقی      SPSS22 وارد نرم افزار

  .تجزنه و تحليل گردنو

% 6۵اد که در بين پرسوتاران شورکت کننووه    نافته ها نشان د یافته ها :

% در ۵3.3، % دارای موووورک کارشناسوووی۸۸.3، متاهووول %۵6.7، زن

سوال   2۰توا   ۱۰دارای سابقه کواری   %۵۵سال و  ۴۰-3۱محووده سنی 

% ۵6 ، % متاهول ۵۴ ، مورد  %6۴در بين پزشویان شورکت کننووه     .بودنو

 %۵۴سوال و   ۴۰-3۱%در محوووده سونی   ۵6، دارای موورک تخصصوی  

در رابطه با دنووگاه پرسوتاران و    .سال بودنو 2۰تا  ۱۰دارای سابقه کاری 

کيفيوت  (p.6) تعواد زنادی از پزشیان، پزشیان در مورد ارتباط حرفه ای

ارتباقا  حرفه ای خود را با پرستاران در حو متوسط موی دانسوتنو اموا    

 % از پرستاران کيفيت ارتباقا  حرفه ای خود با پزشیان را ضوعيف ۵۰.۸

از پزشویان معتقوو بوه نظور       %3۵.3از قورف دنگرتنهوا    .گزارش کردنوو 

% از پزشویان  ۵6.۹ .خواهی از پرستاران در انجام اقواما  درموانی بودنوو  

کوم گوزارش   ، نيز مشارکت پرستاران در امر تصميم گيری های بوالينی را 

% نيز بيان کردنو که در انجام اقواما  درمانی از پرسوتاران  ۱۱.۸کردنو و 

% از پرسوتاران برقوراری تعامول و    ۵همچنين تنهوا   .ظرخواهی می کننون

% از پرسوتاران  ۵۸.3 .صحبت با پزشیان را رضانت بخش گوزارش کردنوو  

بيان نمودنو که پزشیان در رابطه با وضعيت بيماران بوا آنهوا خيلوی کوم     

% گزارش کردنوو کوه پزشویان    ۵۰همچنين  .بحث و تبادل نظر می کننو

% ۹۰گيری برای بيمار از آنهوا نظرخوواهی نموی کننوو     در مواقع تصميم 

دسوتور   -پرستاران نيز تعامل خود بوا پزشویان را رابطوه دسوتور دهنووه     

% نيوز معتقوو   ۴6.۸گيرنوه )پزش  غالب پرستار مغلوب( می دانسوتنو و  

بودنو که پزشیان به نقش های اختصاصوی حرفوه پرسوتاری بسويار کوم      

شوتباها   بيان کردنو که نمی تواننو ا درصو نيز ۴6.7 .احترام می گذارنو

 .وپزشیان را به آنها بگونن

به قور کلی پرستاران از ارتباط خود بوا پزشویان    نتيجه گيري : بحث و

ناراضی بودنو که عوم نظر خواهی پزشیان از پرسوتاران مهمتورنن عامول    

همچنوين   .انجاد کننوه اختالل در ارتباط بين حرفه ای آنان بووده اسوت  

مهمترنن علل استرس در حرفه پرستاری عوم وجود روابط حسنه نیی از 

بوه ونوژه   ، کاری و تنش در روابط حرفه ای پرسوتاران بوا سوانر همیواران    

      بنوابرانن بهبوود ارتبواط بوين پزشو  و پرسوتار       .پزشیان گزارش گردنوو 

      می توانو نتوانج بسوياری مثبتوی بورای پزشویان و پرسوتاران و کيفيوت       

لذا پيشنهاد می شود تا برنامه رنزان نظوام   .آنان داشته باشومراقبت های 

ی بوا در نظور گورفتن عوامول     آموزشی در دانشگاه ها و بالين آموزشهای 

و به کارگيری نظرنوه هوای    آموزش ;بين حرفه ای شامل آموزشمورر بر 

ارتقواء  ، بوين حرفوه ای   آمووزش روش های تورنس متناسب با ، نادگيری

بهينوه سوازی محويط هوای نوادگيری و انجواد       ، تيوآمادگی و نگرش اسا

بوين حرفوه ای آن در    آمووزش فرصت ها و رفع چالش هوای پويش روی   

جهت فراهم آوردن شرانط الزم بورای پيواده سوازی آن حرکوت کورده و      

 گامی مثبت در راستای اهواف نظام سالمت  

 

تبیین و ارائه مدل فرایند توسعه حرفه ای دستیاران رشته 

ی در اتاق عمل های کشدور ایدران: یدک    جراحی عموم

 تحلیل موقعیت 

 شوهيو . پ. ع دانشوگاه  -شهرام نزدانی، البرز .پ .دانشگاه ع -ليال ساداتی 
 .پيغام حيورپور،  بهشتی

در رشته های تحصيلی همچون رشته جراحی عموومی بووليل     مقدمه :

نقوش  ، درگيری رزنونت های جراحی در عرصه ها و گوروه هوای مختلوف   
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اجتمواعی و در  ، و شویل گيوری هونوت فوردی     آمووزش ه عملی در جامع

، مطالعوا  نشوان موی دهنوو     .نهانت توسوعه حرفوه ای چشومگير اسوت     

پذنرش افراد تازه وارد در ن  جوامع عملی با تغيير هونوت قبلوی آنهوا و    

   انون تطوابق و  .کسب هونت جونوو در انون جامعوه عملوی هموراه اسوت       

جونو بعضی مواقع بسيار دشواربوده و  نیسان سازی هونت قبلی با هونت

با ارزنابی مجود و میرر هونت های قبلی در ن  فراننوو پونوا و از قرنوق    

توسوعه حرفوه ای دسوتياران جراحوی در      .اجتماعی شون بوست می آنو

اتاق عمل به پشتوانه کسب صالحيت های اختصاصی در حوزه جراحوی و  

لذا ضروری اسوت   .می افتو تحت تارير فاکتورهای فردی و سازمانی اتفاق

تا تمامی عناصر و مولفه های اررگذار بر رونو کسب صالحيت رزنونت هوا  

 .در انن محيط نادگيری شناسانی شوه و روابوط بوين آنهوا آشویار گوردد     

مطالعه حاضور بوا هووف تبيوين و ارائوه موول فراننوو توسوعه حرفوه ای          

 .ران انجام شودستياران رشته جراحی عمومی در اتاق عمل های کشور ان

ن  مطالعه گرانود تئوری مبتنی بور رونیورد   ، مطالعه حاضر : روش اجرا

پست پوزنتونست و سواختارگرانانه اسوت کوه تحليول داده هوا در آن بوا       

کوالرک در انون    .استفاده از متوولوژی تحليل موقعيت کالرک انجام شو 

        ، نقشووه هووای جهووانی ، روش تحليوول از ترسوويم نقشووه هووای موووقعيتی 

     عرصوه هووای اجتموواعی و در نهانووت نقشوه پوزنشوونال در مسووير تحليوول   

در نقشه مووقعيتی بوونبال شناسوانی     .داده های مطالعه استفاده می کنو

عناصور انسوانی   ، عناصر انسانی و غير انسوانی بوه عنووان بوازنگران اصولی     

عناصر زمانی و میانی و گفتموان هوای   ، سياست ها و پروتیل ها، خاموش

، نقشوه هوای دنيوای اجتمواعی     .ری و تارنخی موجود در پونوه اسوت  جا

عناصور کليووی غيور انسوانی و عرصوه تعهوو و       ، بازنگران جمعوی ، عرصه

 .تفسوير موی کنوو   ، گفتمان را که در آن تجمعوا  در حوال انجوام اسوت    

کالرک بعو از ترسيم دو نقشه موقعيتی و ارتباقی و اقمينان از به اشباع 

ا توجه به دنوگاه کشف عناصر قوور  و گفتموان هوای    ب، رسيون داده ها

و در  .رانج سعی در کشف مفهوم محوری در زمينه مورد بررسی می کنوو 

نهانت با ترسيم نقشه ی پوزنشنال به تحليل ساختار قور  در انن نقشوه  

 .و کشف مفهوم محوری در بين مفاهيم شناسانی شوه می پردازد

اده های انن مطالعه منوتج بوه ترسويم    نتانج حاصل از تحليل د :یافته ها

نقشه مونرنت شوه موقعيتی که بيوانگر پيچيووگی محويط     .سه نقشه شو

مولفوه هوای    ، نادگيری اتاق عمل با حضور عناصر انسانی و غيور انسوانی   

نقشوه عرصوه هوای     .اجتماعی و فضوانی بوود  ، تارنخی، سياسی، فرهنگی

که دستياران جراحی  اجتماعی که مونو وجود جوامع عملی متعودی بود

با نقش های قورتی مختلفی در انهوا حضوور داشوتنو و در نهانوت نقشوه      

، روابط بين هونوت روانشوناختی  ، پوزنشنال که با تاکيو بر گفتمان قور 

انون   .هونت اجتماعی و صالحيت در مسير توسعه حرفوه ای را نشوان داد  

تواق عمول   نقشه در قالب مول توسعه حرفه ای رزنونت های جراحی در ا

 نمانش داده شوه است

از آنجا که توسعه حرفه ای رزنونت های جراحوی  : نتيجه گيري بحث و

هونوت اجتمواعی و کسوب    ، وابسته به شیل گيوری هونوت روانشوناختی   

الزم است با اهميت دهی بوه نقوش جواموع عملوی در     ، صالحيت آنهاست

، حيتی مبتنی بر صوال آموزشبا ن  برنامه ، رزنونت های جراحی آموزش

 .آنها را در مسير توسعه حرفه ای هوانت نمود

 

ی آموزشد رعایت استانداردهای ژورنال کالب در گدروه  

 پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ،  تبرنز .پ .دانشگاه ع -مرنم برادران بی نظير 

ی اسوت کوه بوا حضوور اسواتيو و      آموزشو ژورنال کالب جلسوه    مقدمه :

ردد ودر قی آن به مرور محتووا و روش شناسوی   دانشجونان برگزار می گ

آگواهی از جونووترنن   .چنو مقاله از مجوال  معتبور پرداختوه موی شوود     

ومهمترنن دستاورد های علمی و همچنوين ارتقوا مهوار  هوای ارزنوابی      

 .وجلسا  ژورنال کالب محسوب می شوون  نقادانه مقاال  دو هوف اصلی

، رد قورح هوای پژوهشوی   سانر اهواف انن جلسا  افزانش آگاهی در موو 

ومول های تصميم گيوری بوالينی موی    ، اپيوميولوژی بالينی، آمار حياتی

در ژورنووال کووالب مطووابق بووا  آموووزشلووذا بووا توجووه بووه اهميووت  ..باشووو

 آمووزش استانواردها بورای دانشوجونان پزشویی وتووونن اسوتانواردهای      

زان بالينی توسط وزار  بهواشت در سالهای اخيورو دانوش ناکوافی از ميو    

ی دانشیوه پزشیی دانشوگاه  آموزشرعانت انن استانواردها در بخش های 

در انوون مطالعووه بووه بررسووی وضووعيت رعانووت    ، علوووم پزشوویی تبرنووز 

استانواردهای جلسا  ژورنال کوالب در بخوش پزشویی اجتمواعی بورای      

  .دانشجونان کارورزی پزشیی پرداختيم

ی باشو که در سوال  مقطعی م -مطالعه حاضر از نوع توصيفی ا:روش اجر

نفردانشوجوی پزشویی کوه در    7۸، جمعيت هووف مطالعوه   .انجام شو ۹۹

حال گذارانون چورخش پزشویی اجتماعی)سوه دوره متووالی( و اسواتيو      

بااسوتفاده از   .بخش پزشیی اجتماعی دانشگاه علوم پزشیی تبرنوز بودنوو  

ی وزار  آموزشو بالينی که توسوط معاونوت    آموزشکتابچه استانواردهای 

چو  ليسوت بررسوی وضوعيت     ، منتشرشووه اسوت  ۱3۹۴واشت پوانيز  به

در ژورنوال   آموزشگونه از بانوهای استانوارد ۵کالب ها که شامل  ژورنال

تهيوه گردنوو ودراختيوار شورکت کننووگان در مطالعوه قورار        ، کالب بود

شووه و موورد   SPSS-۱6 داده های جمع آوری شوه وارد نرم افوزار .گرفت

 .آناليز قرار گرفت

نفور   ۱۰نفر از دانشجونان پزشویی و   7۸چ  ليست ها توسط  ه ها:یافت

نافته ها نشوان  . .ی پزشیی اجتماعی تیميل گردنوآموزشاز اساتيو بخش 

درصو( از استانواردهای ژورنوال کوالب بطوور کامول از     ۴۰ )مورد2داد که

دنوگاه هيئت علمی و دانشوجو مطوابق بااسوتانواردهای وزار  بهواشوت     

فراوانی ودرصو پاسخ مثبت به گونه هوای چو  ليسوت     .اعمال نمی شود

در  ..در ژورنال کالب در جوول ن  نمانش داده شووه اسوت   آموزشهای 

امتيواز بواالتری بوه ژورنوال     ، اکثر موارد اساتيو در مقانسه بوا دانشوجونان  

کالب داده بودنو نتيجه گيری: مطالعه حاضر نشان داد که از نظور هيئوت   

استانواردهای ژورنال کالب تعرنف شوه از سووی   علمی ودانشجو برخی از
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که با توجه بوه   .بطور کامل و صوردصو رعانت نمی گردد، وزار  بهواشت

می بانست برای ارتقا و بهبود وضعيت تمهيوواتی انونشويوه    ، اهميت آنها

  .شود

اسوتانواردهای  ، بخش پزشویی اجتمواعی  ، ژورنال کالب :کلمات کليدي

فراوانی ودرصو پاسوخ مثبوت    -واشت جوول ن بالينی وزار  به آموزش

در ژورنوال کوالب گونوه کوارورز      آمووزش به گونه های چ  ليست هوای  

فراوانی)درصو( اسوتاد فراوانی)درصوو( جلسوا  ژورنوال کوالب بوا هووف        

 (۱۰۰)۱۰ (۱۰۰)7۸کوارآموزان و کوارورزان برگزارموی شوونو      آمووزش 

 (۱۰۰)7۸گوردد   جلسا  ژورنال کالب حواقل نیبوار در مواه برگزارموی   

حواقل ن  سواعت بوه هور جلسوه ژورنوال کوالب محتووانی          (۱۰۰)۱۰

هموه دسوتياران بخوش در جلسوا       (7۰)7 (6۰)۴7اختصاص داده شود 

هموه   (۸۰)۸ (6۱)۴۸حضوور پيووا ميیننوو     "ژورنال کوالب محتووانی  "

 "ژورنال کالب مبتنی بر شواهو "دستياران و کارورزان بخش در جلسا  

دو موول اصولی بورای جلسوا       * (7۰)7 (6۰)۴7ننوو  حضور پيوا می ک

جلسا  مرور مقاال  بوا تاکيوو بور محتووی      ..۱ :مرور مقاال  وجود دارد

جلسوا  مورور مقواال  بوا تاکيوو بور       .2مقاال  )ژورنال کالب محتووانی(  

 .مهارتهای ارزنابی نقادانه )ژورنال کالب مبتنی بر شواهو

 

م پزشکی البرز از تبیین چالش ها و تجارب دانشجویان علو

 ۱۹مجازی در دوران بحران کوید  آموزش

 .پ .دانشوگاه ع  -لويال سواداتی   دانشگاه ع. پ. انران،  -زهرا نوری خانقاه 
 - مرجوان حواج فيوروز آبوادی    ، البورز  .پ .دانشوگاه ع  -رعنا آبجوار  ، البرز

   .دانشگاه ع. پ. انران

هوای   آمووزش  منجور بوه تغييور   ، بحران پانومی بيماری کرونوا   مقدمه :

حضوری دانشگاهها به شويوه ی غيور حضووری و برگوزاری کوالس هوای       

ی بوه شویل غيور    آموزشو برگزاری کالس های .مجازی در دنيا شوه است 

ضمن برخورداری از مزانوای متعوود از   ، حضوری و بر بستر فضای مجازی

معوانبی  ، عوم محوودنت زمانی در مطالعه، جمله دردسترس بودن محتوا

ن ارتباط رو در رو و تعامل با استاد و همیالسوی هوا و عووم    همچون فقوا

جسومی و  ، دسترسی به شبیه اننترنتی دارد که در کنار مشیال  روانوی 

می توانو آرار زنان بواری بور ارربخشوی     ۱۹اقتصادی ناشی از بحران کونو 

درک انن تجارب و چالش ها از قرف دانشوجونان   .برجای بگذارد آموزش

ی کم  کنو تا بوا  آموزشهر دانشگاه می توانو به مسئولين در بافتار ونژه 

ارائه ی راهیارهای مناسب بخشی از مشیال  را حل نمووده و نوا تعوونل    

لذا مطالعه حاضر با هوف تبيين چالش ها و تجارب دانشجونان از .نماننو 

  .انجام گرفت ۱۹-مجازی در دوران بحران کونو آموزش

کيفی به روش تحليل محتوا در سال  پژوهش حاضر به شيوه :روش اجرا

جهت جموع آوری داده هوا از نمونوه گيوری هوفمنوو       .انجام شو ۹۸-۹۹

جموع آوری         داده ها از قرنق مصاحبه های ساختارمنو  .استفاده شو

شو که سواال  از قرنق شبیه های پيام رسوان در رشوته هوای مختلوف     

نفوور از 3۴اد تحصوويلی در گووروه هووای دانشووجونی ارسووال شووو کووه تعووو

دانشجونان از رشته های مختلف در مقطع کارشناسی پيوسته و ناپيوسته 

به سواال  پاسخ داده و برگردانونو و در صور  وجود ابهوام و نوا نيواز بوه     

از قرنق تماس تلفنی با دانشوجو  ، واکاوی بيشتر در پاسخهای ارسال شوه

بوه روش   درنهانوت موتن مصواحبه هوا     .اقالعا  تیميلی درنافت می شو

        تحليل محتووا موورد تحليول قورار گرفوت و بوه منظوور تسوهيل تحليول         

جهت تانيوو   .استفاده شو MaxQDA2داده های انن مطالعه از نرم افزار 

 member check از روش، در مرحله کوگذاری اوليوه ، صحت داده ها

بونن ترتيب کوه کووها و تفاسوير حاصول از تحليول برخوی        .استفاده شو

به عوالوه از مورور نواظرنن هوم      .ها با شرکت کننوگان چ  شو مصاحبه

  .جهت تانيو صحت کوگذاری استفاده شو

نتانج حاصل از تحليل محتووای کيفوی بوه روش     بحث و نتيجه گيري :

مجوازی   آموزشدر ارتباط با بررسی چالش های دانشجونان در ، قراردادی

         ونو کووهدر دوران کرونووا در چهووار قبقووه ی اصوولی دسووته بنوووی شوو   

تاريرا   ، موانع فردی دارای زنر قبقا : ونژگی های شخصی -۱قبقه ی

ناکارآمو دارای زنر  آموزشقبقه ی  -2 .محيط خانواده و امیانا  و منابع

قبقوه ی   -3 .ارزشيابی، نظم ارائه محتوا، قبقا : کميت و کيفيت محتوا

تعوارض  ، روانی تنش، پياموها ی منفی دارای زنر قبقا : هونت گم شوه

قبقوه ی پيامووهای مثبوت     -۴دراستفاده از فضای مجوازی و در نهانوت   

کواهش هزننوه هوا و حوذف     ، محتووای در دسوترس   :دارای زنور قبقوا   

هم چنين برخی از کو های اوليه استخراج .معزال  حضور در کالس است

زنر  -2.ونژگی شخصی: بی برنامه گی و بی انگيزگی-۱شوه در زنر قبقه 

، همزمان چنوو نفور در خوانواده    آموزشی تاريرا  محيط خانواده: قبقه 

سور و صووا عامول عووم تمرکوزدر      ، تغيير در نقوش هوا و توقوع خوانواده    

لوب تواپ و   ، زنر قبقه ی امیانا  و منابع: نواشتن اننترنوت  -3نادگيری 

زنر قبقه ی کميت و کيفيت محتوا: حجوم بواالی محتووا و     -۴.کامپيوتر

زنر قبقه ی نظم ارائوه محتووا:    -۵.رمت های حجم پانينتوليو محتوا با ف

محوود کردن زمان دسترسی به فانل ، بارگذاری چنو جلسه در ن  زمان

زنور  -7نامنصفانه آزمون، زنر قبقه ی ارزشيابی: تیاليف بوون بازخورد-6.

 -۸.نواشتن حس دانشجونی و سردرگمی در نقشها :قبقه هونت گم شوه

زنور   -۹.افلگيری و ترس ناشی از ابتالء به بيماریزنر قبقه تنش روانی: غ

خسته ، اعتياد به فضای مجازی :قبقه تعارض دراستفاده از فضای مجازی

زنر قبقه محتوای در دسترس: در دسوترس   -۱۰.شون از فضای مجازی 

زنرقبقه کاهش  -۱۱.بودن محتواها و امیان گوش کردن میرر به فانل ها

آموو و کوم شوون هزننوه خرنوو کتواب و       هزننه ها: حذف هزننه رفت و 

      زنوور قبقووه حووذف معووزال  حضووور در کووالس: خسووتگی    -۱2.تغذنووه

   غيرمفيو بودن کوالس هوای حضووری عموومی    ، کالس های پشت سرهم

  .می باشو

 بر اساس نتانج حاصل از انن مطالعوه دانشوجونان   نتيجه گيري:بحث و 

ی مواجوه هسوتنو   زشو آموبا چالش های جوی در محيط خانواده و مراکز 

که ضروری است در هر دانشگاه بوه قوور ونوژه و متناسوب بوا بافتوار آن       

انن موارد استخراج و راهیارهای مورری در جهوت تعوونل و حول    ، محيط
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 آمووزش آنها ارائه شود تا ضمن حفوظ سوالمت دانشوجونان از ارربخشوی     

 .های ارائه شوه نيز اقمينان حاصل گردد

 

ی و ارتباط بین رشدته ای بدا   چالش های پیشبرد همگرای

تمرکز بر حوزه علوم پزشکی کشور: مرور نظدام مندد و   

 متاسنتز

 -سويو ميوثم موسووی    ، کرموان  .پ .دانشوگاه ع  -سميه نووری حیموت   
عطيوه  ، کرموان  .پ .دانشوگاه ع  -سوميرا عموادی   ، کرمان .پ .دانشگاه ع

 .ع دانشوگاه  -هوی رمضانی فور  ، کرمان .پ .دانشگاه ع -بيجه کشاورزی 
  . رضا دهنونه، کرمان .پ .دانشگاه ع -زهرا سرابنوی ، کرمان .پ

رونیردها و فنواوری هوا از زمينوه هوای     ، همگرانی ادغام انوه ها  :مقدمه

ن  اسوتراتژی اساسوی   ، بسيار متنوع دانش در سطح باالنی از نیپارچگی

، ای اسوت  برای حل مشیال  پيچيوه و پرداختن به سواال  عقلی پيچيوه

همگرائوی   .زمينه های اصلی رشته های نوظهور را تشویيل موی دهوو   که 

پژوهشوی و درموانی در علووم    ، یآموزشو علوم پزشیی ن  زمينوه جونوو   

پزشیی است که دارای ظرفيت عظيم در تحول آننوه در پزشیی هوم در  

از انون رو انون    .های بالينی خواهو داشوت  بخش پژوهش و هم درمراقبت

و تحليل چالش ها و موانع پيشبرد همگرانوی و  با هوف شناسانی ، مطالعه

انجوام شووه   ، ارتباط بين رشته ای و با تمرکز بر حوزه علوم پزشیی کشور

  .است

بورای   .ن  مرور نظام منو و متاسنتز موی باشوو  ، انن مطالعه :اجراروش 

 ،  PubMed ، Scopus از منوابع اقالعواتی  ، شناسانی مطالعا  مورتبط 

ScienceDirect  ، Embase  ، Iranmedex ،IranDoc ،SID 

در نظر گرفته نشووه  ، محوودنت زمانی برای انجام جستجوها .استفاده شو

بوه   .و کليه مطالعا  به زبان فارسی و انگليسی مورد بررسی قورار گرفوت  

اسوتفاده  ، تيم مطالعه از فرم مخصوص استخراج، منظور استخراج داده ها

تحليول داده هوا بوا روش    ، قياسوی همچنين با بهره گيری از منطق  .نمود

  .تحليل مضمون صور  گرفت

شناسوانی و وارد  ، مطالعه 2۴، براساس معيارهای ورود و خروج یافته ها:

، یآموزشوومضووامين اصوولی در قالووب پوونج دسووته اصوولی  .مطالعووه شووونو

زنرقبقوا  اصولی    .شناسانی شوونو ، مالی و فرهنگی، مونرنتی، ساختاری

از: دشوواری تلفيوق دنووگاهها و وابسوتگی      ی عبارتنوو آموزشچالش های 

تجربه و مهار  کم محققان برای کار بين ، افراد به رشته تخصصی؛ دانش

رشته ای؛ کمبود منابع مستقل بين رشته ای؛ محوودنت انتشار مطالعا  

عميق و همه جانبه بين رشوته ای و فوراهم نبوودن زمينوه هوای عملوی       

هوای سواختاری عبارتنوو از:    زنرقبقوا  چوالش    .فعاليت بوين رشوته ای  

فقوان ساختار استانوارد دسته بنووی رشوته   ، قوالنی شون فراننو مطالعه

ها؛ کمبود اسواتيو در دروس بوين رشوته ای؛ مخوووش شوون اسوتقالل       

محققين؛ تعواد کم موسسا  پژوهشوی مورتبط؛ عووم اتصوال تخصصوی      

ودن ميان رشته ای؛ و ناشوناخته بو   آموزشمقاقع تحصيلی؛ فقوان الگوی 

چووالش هووای  .فلسووفه وجووودی و متوووولوژی مطالعووا  ميووان رشووته ای

مشغله زناد مونران بوا  ، مونرنتی عبارتنو از: تارير منفی تغييرا  مونرنتی

انحصارقلبی؛ پيچيووگی رهبوری بوين رشوته ای؛ شوفافيت      ، امور روزمره

     .ضووعيف سياسووتهای مووونرنتی در فرآننووو توووونن رشووته هووای جونووو  

عبارتنو از: هزننه بر بودن و فقوان سازوکار تأمين مالی؛  چالش های مالی

و پژوهش ميان رشوته ای؛ رنسو  بواال و بوی      آموزشمنابع مالی ناکافی 

اران خصوصی و دولتی؛ و محوودنت استخوام دولتی ذورمانهگوسعالقگی 

برای محصلين ميان رشته ای و به دنبال آن بحران مالی متخصصين انون  

الش هوای فرهنگوی عبارتنوو از: ضوعف روحيوه کوار       در نهانت چو   .حوزه

ای در سازمان ها و گوروه هوای    تهوشتفیر ت  رلط وتس، گروهی و جمعی

 .جزء نگری نسبت بوه مسوائل  ، انحصارقلبی و مشارکت گرنزی، یآموزش

انون مطالعوه نشوان داد کوه چوالش هوا و موانوع         نتيجه گيري:بحث و 

ط بين رشته ای در حوزه علوم متعودی بر سر راه همگرانی و تقونت ارتبا

مونران ارشوو  ، برای برون رفت از چالش های مذکور .پزشیی مطرح باشو

می بانستی نقشه راهی بورای  ، علوم پزشیی آموزشو سياستگذاران حوزه 

فائق آمون بر چالش ها توونن کرده و به اجرای راهیارهوای سياسوتی از   

  .بپردازنو، قرنق انجام مطالعا  متقن

 انران  ، علوم پزشیی، ارتباط بين رشته ای، همگرانی کليدي: کلمات

 

طراحی و ساخت نرم افزار رتبه بنددی کیفدی عملکدرد    

اجرایی و فرهنگی اعضای هیدات علمدی بدا    ، یآموزش

 استفاده از ترکیب روش دلفی و آنالیز سلسله مراتبی

 .عدانشوگاه   -منصور رنجبور  ، مازنوران .پ .دانشگاه ع -آرمين اهلل وردی 
 .مازنوران .پ

 و ارزشومنوترنن  هوا  از آنجا که اعضای هيئوت علموی دانشوگاه     مقدمه:

اقووام  ، بنوابرانن ، شووونو  موی محسووب دانشوگاه هور منابع ترنن اساسی

به منظور شناسانی و انتخواب استادان نمونه بورای تقوونر و الگووگيری از    

عوالی به انون   شآموزتوان علمی و رفتاری آنها نشان دهنوه توجه نظوام 

در انن مطالعه با توجه بوه انون موضووع کوه انتخواب       .حوزه حساس است

     استاد نمونوه نو  انتخواب تو  بعووی نموب باشوو کوه بتووان براسواس          

امتيوواز نظرسوونجی ، ی ماننووو تعووواد دروسآموزشووفعاليووت هووای کمووی 

بووا ترکيووب ابعوواد و ، دانشووجونان و دنگوور مقووادنر کمووی بووه آن پرداخووت

اجرانوی و فرهنگوی بوه    ، یآموزشو مختلف ماننو فعاليوت هوای    معيارهای

همچوين از   .به رتبه بنوی اعضای هيا  علموی پورداختيم  ، صور  کيفی

آنجانی که قصو بر انن است که انن رتبه بنوی با کمترنن خطای ممیون  

استفاده از ن  نرم افزار قطعی که براساس محاسوبا  رناضوی   ، انجام شود

اهوواف: سواختاربنوی نو  معادلوه      .ی می باشودقيق عمل می کنو حيات

رناضی قطعی برای رتبه بنوی کيفيت عملیردی اعضای هيوا  علموی و   

 قراحی نرم افزار تعيين استاد نمونه  
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در انن مطالعه از ترکيب روش دلفی و آناليز سلسوله مراتبوی    :اجراروش 

 .عمول نموودنم   ۱برای انن کار قبق فلوچار  شیل  .استفاده شوه است

فلوچووار  اجوورای مطالعووه در اولووين قوووم مووی بانسووت تمووام   .۱شوویل 

 .معيارهای مورد نظر افراد خبره برای انتخاب استاد نمونوه انتخواب شوود   

معيارهوای   .۱ :برای انن کار سه دسته معيار در نظر گرفتوه خواهوو شوو   

، معيارهوای فرهنگوی در انون معيارهوا     .3معيارهای اجرانوی   .2ی آموزش

در نظر گرفته نشوو چورا کوه اسوتاد پژوهشوی نمونوه بوه        معيار پژوهشی 

لذا از وارد نمودن معيارهوای پژوهشوی در   ، صور  مجزا انتخاب می گردد

بوه جموع آوری   ، پس از تبيين نوع معيارها .انن مطالعه خودداری نمودنم

بورای انتخواب زنور معيارهوا از دو راه مجوزا اقووام        .زنر معيارها پرداختيم

ارهووای موجووود در متووون ب( معيارهووای مووورد نظوور الووف( معي .نموودنم 

بورای جموع آوری    آمووزش همیاران هيا  علمی و افراد خبره در حووزه  

، آمووزش معيارهای مورد نظر همیاران هيا  علمی و افراد خبره در حوزه 

 آمووزش نفر از مونران حوزه  ۱۵ن  پنل تخصصی از افراد خبره با تعواد 

وعيارها را به شویل  ، معيارهای مورد نظربنوی  پس از جمع .انجاد گردنو

مجزا در اختيار همان پانل تخصصی قرار دادنم و در خواست نمودنم کوه  

تخصويص دهنوو و در    ۱۰توا   ۱برای هر ن  از انن معيارها امتيازی بين 

  .نهانت امتيازا  هر معيار به صور  مجزا تعيين گردنو

، ضر در پانول تخصصوی  پس از جمعبنوی نظرا  افراد خبره حا یافته ها:

شواخص و بورای    ۸برای معيوار اجرانوی   ، شاخص ۱6ی آموزشبرای معيار 

سپس انن شاخص ها به افراد  .شاخص تعيين گردنو 6معيار فرهنگی نيز 

، یآموزشو خبره بازگردانيوه شو و در ابتوا از آنها خواسته شوو معيارهوای   

و سپس امتيواز   اجرانی و فرهنگی را نسبت به نیونگر امتياز دهی نماننو

 ۱معيارها نسبت به مقوار ن  نرمال گردنوو و نتوانج بوه صوور  جووول      

امتيوواز معيارهووا مختلووف و ميووزان  .۱جوووول  .نمووانش داده شوووه اسووت

ی معيار فرهنگی معيوار  آموزشاررگذاری آنها در تعيين استاد نمونه معيار 

انول  از متخصصوين در پ ، در مرحله بعووی  ۰.2۵ ۰.2۵ ۰.۵اجرانی امتياز 

خواستيم که به هر ن  از شاخص های موجود در هور معيوار نيوز امتيواز     

دهی نماننو و در نهانت امتيازا  شاخص های موجود در هور معيوار نيوز    

در نهانت ميانگين وزنوار شاخص هوای هور    .به مقوار ن  نرماليزه گردنو

معيار به صور  مجزا محاسبه شوه و سپس امتيازا  معيارها نيوز در وزن  

  .ر معيار ضرب شوه و در نهانت امتياز هر استاد محاسبه گردنوه

با توجه به ضرانب به دست آمووه از نظورا  افوراد     بحث و نتيجه گيري:

ی آموزشو مشاهوه گردنو که معيوار  ، خبره و اعضای هيا  علمی برگزنوه

بيشترنن اهميت را در تعيين کيفيوت عملیوردی اعضوای هيوا  علموی      

همچنين نورم   .يارهای فرهنگی و اجرانی اهميت داردداشته و دو برابر مع

در دانشوگاه علووم پزشویی مازنووران بوه       ۱3۹۸افزار ارائه شوه در سوال  

  .جهت تعيين استاد نمونه استفاده شو

 

مدداوم   آمدوزش تجارب پزشکان خانواده از دوره های 

 پزشکی ؛ یک مطالعه کیفی

اسینور ، فرنبرز روشنگر، یرضا غفار، تبرنز .پ .دانشگاه ع -ربابه امروزی 
   .تبرنز .پ .دانشگاه ع -فرنبا سال  رنجبرزاده  - فتحی آذر

پزشیان خوانواده در انوران فوارغ التحصويالن پزشویان عموومی       : مقدمه 

های اختصاصی برای بجا آوردن نقش های گسترده انن  آموزشهستنو و 

هوا در فيلوو   مواوم پزشیی اغلب تنها راه تطبيق آن آموزش .شغل را نوارنو

عملیورد پزشویان در برناموه     .پرچالش و پيچيوه پزشو  خوانواده اسوت   

های مواوم  آموزشپزش  خانواده انران با چالش های جوی روبروست و 

رغوم مشوارکت    یعلو  .پزشیان خانواده نيازمنوو بوازنگری و بهبوود اسوت    

گسترده پزشیان خانواده در دوره های حضوری و مجازی بررسوی کيفوی   

چالشها و بازتابهای انون دوره هوا بورای انون گوروه      ، انگيزه هادر خصوص 

تجربيا  زنسته پزشیان خانواده موی توانوو    .هوف مهم انجام نشوه است

موواوم و   آمووزش نقش بسزانی در غنوی سوازی اقالعوا  برناموه رنوزان      

پژوهش حاضر با هوف تبيوين   .مونران برنامه پزش  خانواده داشته باشو

   هوای موواوم پزشویی جهوت تعيوين       آمووزش اده از تجارب پزشیان خانو

  .خالء های واقعی و اتخاذ راهیارهای مبتنی بر شواهو انجام گرفت

مطالعه حاضر ن  پژوهش کيفی بوا رونیورد پونوارشناسوی     :اروش اجر

مشارکت کننوگان نوازده نفور از پزشویان خوانواده دارای      .تفسيری است

غورب   ز سالمت اسوتان هوای شومال   سابقه کار سه تا پانزده سال در مراک

 .انران بودنو که بوا روش مبتنوی برهووف و گلولوه برفوی انتخواب شوونو       

از قرنق مصاحبه های نيمه ساختارمنو  2۰۱۹تا  2۰۱۸اقالعا  از سال 

 .تجزنه و تحليول شوو   ، به روش حضوری انجام و به روش تحليل محتوا 

پونج درونمانوه    تحليل تجربيا  مصاحبه هوا منجور بوه شناسوانی     :یافته

با توم هوای ارتبواقی محورک هوای      "برانگيزاننوه ها"درونمانه .اصلی شو

بوا توم هوای     "بازدارانووه هوا   "درونی و محرک های بيرونوی و درونمانوه  

تم های ارتبواقی   .ارتباقی موانع شخصی و موانع سازمانی مشخص شونو

نارضوانتی و  ، پزش  عمومی و فيلو پزشو  خوانواده   آموزشمثل شیاف 

، را تشوویيل دادنووو  "چووالش هووای زمينووه ای   "درونمانووه ، عارضووا ت

 آمووزش از تم هوای ارتبواقی    "یآموزشنارسانی در فرآننوهای "درونمانه

ارزنابی نامناسب و جوی نبودن ، الگوهای تورنس ناکارآمو، نامبتنی برنياز

از توم هوای    " آمووزش بازتاب های "اهواف علمی حاصل شو و درونمانه 

تغييرا  روانی فردی و کاربردهوای عملوی محووود    ، اء دانشارتباقی ارتق

  .شیل گرفت

      نتووانج مطالعووه حاضوور نشووان داد شوورکت در بحررث ونتيجرره گيررري:

های مواوم پزشیی برای پزشیان خانواده تقاضای درسوت شویل    آموزش

موواوم سوانر رشوته هوا و      آمووزش نگرفته انست که در بين برنامه هوای  

دسوتيابی بوه    .سخ نه چنوان جوی برانش هسوتنو تخصص ها به دنبال پا

هوای موواوم پزشویی نيازمنوو      آمووزش رونیرد فعال پزشیان خانواده در 

توجه جوی به تعارضا  و مشیال  زمينوه ای برناموه پزشو  خوانواده و     

 آمووزش قراحوی برناموه اختصاصوی     .انگيزه های درونی آنهاست  ترغيب
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ی و تعوونل  آموزشو سوتانوارهای  مواوم پزشیان خانواده مبتنی براصول و ا

ها همراه با تقونت نقش فراگيران  آموزشنارسانی های اجرانی در فرآننو 

 .درنادگيری برای بهبود عملیرد پزشیان خانواده ضروری به نظر ميرسو

 

بومی سازی و روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش 

 (UCEEM)ی آموزشمحیط بالینی 

، دانشگاه ع. پ. شيراز ،   آموزش بالينیمرکز تحقيقا -علی اصغر حيا  
سيو ، دانشگاه ع. پ. شيراز ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی -ميترا امينی 

 .شيراز .پ .دانشگاه ع -کاظم سراج زاده فرد 

، روانوی ، محيط نادگيری شامل کليه شرانط و امیانا  فيزنیوی   مقدمه :

توسوعه نادگيرنووه   عوامل فرهنگی و اجتماعی است که بر رشو و ، عاقفی

محيط نواددهی نوادگيری نو      .گذارد ی تأرير میآموزشدر ن  موسسه 

پيش نياز مهم جهت درک و اجرای موفق برنامه درسوی و عامول تعيوين    

رفتوار فراگيوران و انجواد انگيوزه     ، پيشورفت ، مهار ، دانش، کننوه نگرش

دانشوجونان بوه عنووان درنافوت کننووگان خووما         .برای نادگيری است

بوالينی   آمووزش بهترنن منبع برای شناسانی مشویال  محويط   ، یوزشآم

از  .هستنو زنرا حضور و تعاملی مستقيم و بی واسطه با انن فرآننو دارنوو 

بالينی به قور وسيعی به عنووان محيطوی کليووی     آموزشقرفی محيط 

     دانشجونان پزشیی پذنرفته شوه اسوت و بوه آنوان کمو      آموزشجهت 

 .دهنوو  پيونوو  بوالين  در عملیورد  بوا  را تئوری آموزش وبتوانن تا کنو می

بنابرانن از آنجا که شناخت محيط نادگيری برای دانشوجونانی کوه ارانوه    

از اهميوت ونوژه ای برخووردار اسوت لوذا      ، کننوه خوما  سالمت هستنو

روانسنجی و بعبارتی تعيوين روانوی و پانوانی نسوخه فراسوی پرسشونامه       

روری بوه نظور موی رسوو چورا کوه بوا        ی ضآموزشسنجش محيط بالينی 

استفاده از نسخه روا و پانا شوه می توان محيط بالينی بخشهای مختلوف  

  .را مورد سنجش و بررسی قرار داد

تحليلی مقطعی می باشوو   -انن مطالعه ن  مطالعه توصيفی :اجرا روش

که به منظور روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش محويط بوالينی   

دانشجونان پزشیی دانشویوه پزشویی)مقطع اکسوترن و     ی بر رویآموزش

انون ابوزار جهوت     .اننترن( دانشگاه علوم پزشیی شويراز صوور  پوذنرفت   

بررسی نگرش دانشجونان در خصوص محويط بوالينی و ابعواد آن تووونن     

نفر دانشجوی مقطوع بوالينی بودنوو     36۸جامعه آماری شامل  .شوه است

نمونه با استفاده از فرموول کووکران و    نفر به عنوان ۱۹۴، که از انن تعواد

« ابزار پژوهش پرسشونامه  .به صور  تصادفی سيستماتي  انتخاب شونو

بوود کوه توسوط اسوترنو در      » UCEEM یآموزشسنجش محيط بالينی 

 ۴گونوه اسوت و    2۵انن مقيواس شوامل    .قراحی شوه است 2۰۱۰سال 

ی انون  روانوی محتووانی نسوخه انگليسو     .مولفه در مقياس ليیور  اسوت  

 ۰ ، ۹پرسشنامه توسط نونسنوگان آن در سوطح بواال و الفوای کرونبواخ     

توسوط دو   UCEEMابتوا پرسشونامه  ، در انن مطالعه .گزارش شوه است

، نفر متخصص موضوعی و مسلط به زبان انگليسی به فارسی ترجموه شوو  

ترجمه معیوس توسط دو نفور متورجم زبوان    ، سپس جهت تضمين روانی

فوت و مووارد عووم توافوق توسوط پانول صواحبنظران        انگليسی صور  گر

در تحقيوق   .برقرف شو و ن  ترجمه فارسوی موورد قبوول ارائوه گردنوو     

حاضر با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی بوه روش تحليول مولفوه هوای     

و تحليل عاملی تانيو با استفاده از نرم  SPSS اصلی با استفاده از نرم افزار

  .صور  گرفت PLS3 افزار

ميانگين و انحراف معيوار نموره مولفوه هوای الگوهوای تعواملی        یافته ها:

 کيفيت، 3 ، ۰2±۰ ، ۸7۵آمادگی هنگام ورود دانشجو ، 3 ، ۰7 ± ، ۹۴2

 ، ۹32 نوادگيری  هایفرصوت ، 3 ، ۰±۸۸ ، 7۰۰ بوالينی  محويط  بور  نظار 

 ، ۴67بوالينی   آموزشسنجش  پرسشنامه کلی نمره ميانگين و 2 ، ۰±7۴

پرسشونامه توسوط    محتووانی  و صوری روانی، اول گام در .ودب 3 ، ۰±۱7

و بارتلوت   KMO آزموون ابتووا نتوانج    .متخصصان مورد تانيو قرار گرفوت 

کفانت نمونه گيری را تانيو کرد و سپس نتانج تحليل عاملی اکتشوافی و  

نمودار اسیری پال  استخراج چهار مولفه عمووه )وارنوانس تبيوين شووه     

در گام دوم نتانج تحليل عواملی تانيوو نشوان داد     .د( را نشان دا7۸ ، ۸3

( ۰ ، ۸۸( و پانانی ترکيبوی) ۰ ، ۸۴که پانانی ابزار به روش آلفای کرنباخ)

بعالوه بارهای عاملی گونه ها بر روی متغيرهای مینوون  ، مورد قبول است

همچنين روانی همگرانوی بوا اسوتفاده از     .متناظرشان در حو مطلوب بود

رانی با استفاده از شاخص فرنل الرکر و بار عرضی نيز و واگ AVE شاخص

 .مورد تانيو قرار گرفت 

نسخه فارسی پرسشنامه سونجش محويط بوالينی     بحث و نتيجه گيري:

ن  ابزار با پانانی و روانی بسيار باال و قابول اعتمواد    (UCEEM) یآموزش

     برای سنجش محيط بالينی بورای کوارآموزان و کواروزان رشوته پزشویی     

بالينی را از جنبه هوای   آموزشمحيط ، انن پرسشنامه به خوبی .می باشو

بنوابرانن اسوتفاده از نسوخه فارسوی      .دهو مختلف مورد سنجش قرار می

بوالينی بورای    آمووزش را بورای ارزنوابی و سونجش     UCEEM پرسشنامه

 .کارآموزان و کارورزان رشته پزشیی پيشنهاد می شود
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 یاددهی و یادگیری
 

دانشجویان علدوم پزشدکی در دوران پانددمی     آموزش

درس هدایی بدرای آیندده: یدک مدرور      ، ۱۹-کووید

 سیستماتیک
 .دانشوگاه ع  -مليیا فلسوفی  ، بنورعباس .پ .دانشگاه ع -سارا قاضی زاده 

عليرضوا ملو    ،  بنورعباس .پ .دانشگاه ع -مهتاب نيازی ، بنورعباس .پ
 .دانشوگاه ع  -خرالسادا  حسوينی  ف، سبنورعبا .پ .دانشگاه ع -التجاری 

علوی سوليمی   ، بنوورعباس  .پ .دانشوگاه ع  -آمنه رهنموا  ، بنورعباس .پ
 .پ .دانشووگاه ع -فووردوس سووعونن ، سبنووورعبا .پ .دانشووگاه ع -اصوول 

   ، بنووورعباس .پ .دانشووگاه ع -زهوورا شووفيعی سروسووتانی  ، بنووورعباس
 ،  ورعباسبن .پ .دانشگاه ع -فرحناز کمالی ، شقانق کرمانی نژاد

دچووار  ۱۹-پزشوویی پووس از بووروز پانووومی کوونووو  آموووزش  مقدمرره :

رغوم تفواو  در    های علووم پزشویی علوی    دانشگاه .های بنيادی شو چالش

عوالی بوه    آمووزش تالش کردنو همگام با سانر مراکز ، ماهيت دروس خود

 آموزشهای نونن  ی و استفاده از شيوهآموزشهای  تورنج با تغيير در روش

 .هوا بيافزاننوو   آمووزش خود را با انن شرانط وفق داده و به بوازده  ، مجازی

گشوا   عيب نبود ولی در بسياری موارد راه هرچنو انن تغيير چنوان هم بی

منو مطالعا  انجام شوه در  هوف ما از انن پژوهش بررسی نظام .واقع شو

های جونو ارائه دروس علوم پزشیی در قوول موو  پانوومی     زمينه روش

هوای دنگور دنيوا مفيوو      و برای کسب تجارب از دانشگاهمی توان که، است

  .باشو

بورای انون    .نن مطالعه به روش مرور سيستماتي  انجام شو اجرا : روش

پزشیی و چنو نفور دانشوجوی    آموزشمنظور تيمی متشیل از متخصص 

 آمووزش هوای   سوال اصلی انون بوود کوه روش    .علوم پزشیی تشیيل شو

های علوم پزشیی در دوران پانوومی   وه در دانشگاهمجازی به کار گرفته ش

ها و مزانای انن روش هوا چيسوت؟ بورای     چه خصوصياتی دارنو؟ و چالش

، مجوازی  آمووزش هوای   پاسخ به انن سوال ابتوا بوا جسوتجوی کليوو واژه   

های آنها و ترکيبشان با اسوتفاده   معادل، ۱۹-کوونو، علوم پزشیی آموزش

 های ها و خالصه مقاال  موجود در پانگاه از جستجوی پيشرفته در عنوان

Pubmed ، Medline  ، Google scholar ،Eric ،Scopus وSID 

مقواال  بوه    .بوود  ۱3۹۹تارنخ جستجو بين اردنبهشت تا آبوان   .انجام شو

خالصه مقاال  و متن کامول  ، دست آموه قی سه مرحله با مطالعۀ عنوان

ی در دانشوگاه علووم   آموزشو با توجه به معيارهوای ورود )وجوود مواخلوه    

بررسی ارربخشی آن در هرکوام از سطوح هرم کورک پاترنو  و   ، پزشیی

و امیان دسترسی به مقاال  کامول( و ارزشويابی   ، زبان انگليسی نا فارسی

های مقاال  بور اسواس فورم تهيوه شووۀ       سپس داده .مقاال  غربال شونو

های  ل توسط تيممراح، برای افزانش دقت .استخراج شونو، استخراج داده

سپس نتوانج موورد تجزنوه و تحليول      .دو نفره به صور  موازی انجام شو

  .قرارگرفتنو و نهانتا اقالعا  جمع بنوی و گزارش شو

مقالوه دارای   ۴2مقالوه بوه دسوت آمووه تعوواد       27۴۰از بوين   :ها یافته

اغلب مطالعا  بر روی دانشجونان رشوته   .های ورود به مطالعه بودنو معيار

جونوو   کوامالً % موواخال   62 .شیی و از قاره آمرنیوا انجوام شووه بوود    پز

در بخش کلينيیوال سوه    .تئوری بودنو %3۴% آنها کلينيیال و 66 .بودنو

جلسوا  بحوث   ، (Simulation)شامل شبيه سازی ، آموزششيوه اصلی 

در بخوش   .هوا بودنوو   و ونووئو کنفورانس   (Case discussion) مووردی 

تورنن آنهوا بوه انون      متنوعی نافت شو که متواولهای بسيار  تئوری روش

ژورنوال  -3ونووئوهای کوتواه آفالنون    -2هوا   ونوئو کنفرانس-۱ترتيب بود: 

 .MOCC ونووئوهای -۵هوای خواص    اسوتفاده از اپليیيشون  -۴هوا   کالب

ی و جلسووا  آموزشووهووای کوچوو   همچنووين در برخووی مطالعووا  گووروه

اجتمواعی گوزارش   هوای   در شوبیه  (reflection sessions) بازانونشی

قابليت تعامول بوين اسوتاد و دانشوجو و همچنوين بحوث بوين         .شوه بود

ها از قبل  آموزشاغلب موارد  .مطالعا  ذکر شوه بود %6۰دانشجونان در 

تیواليف فوردی   ، % موواخال  73در  .برنامه رنزی و هماهنگ شوه بودنوو 

ارد برای دانشجونان در نظر گرفته شوه و قول مو  تورنس در بيشتر مو

در بيشتر مطالعا  فراگيران از مواخال  انجام شووه   .دقيقه بود 6۰حوود 

ها و بسترهای مجازی  در مطالعا  بررسی شوه اپليیيشن .رضانت داشتنو

و بعوو از   Zoom متعودی استفاده شوه بود که بيشتر از همه اپليیيشون 

 .هووای گوگوول و ماکروسووافت قوورار داشووت آن بووه ترتيووب بسووتر کووالس

ی اصلی گزارش شوه عبار  بودنو از: تعامول کوم بوين اسوتاد و     ها چالش

محووودنت در  ، هوا  هوا و بيمارسوتان   عوم دسترسی به آزمانشگاه، دانشجو

عوم وجوود  ، آشنانی کم دانشجونان با شيوه نونن، معاننه فيزنیی بيماران

  .مجازی در برخی کشورها آموزشزنرساخت مناسب 

برناموه  ، نشان داد در اغلب مووارد  بررسی مقاال   و نتيجه گيري: بحث

دليول عووم آشونانی     مشخص بود که انون موورد بوه    کامالًتورنس از قبل 

دانشجونان بوا فضوای مجوازی بسويار ضوروری اسوت و باعوث پوذنرش و         

اغلب موواخال  بوه    .گردد سازگاری سرنع تر و رضانت بيشتر دانشجو می

اصلی به مواخال  انن ونژگی ن  مزنت  .بودنو  صور  برخط برگزار شوه

داده که قابليت تعامل بيشتر بين استاد و دانشجو و بحث بين دانشجونان 

هوای   انن مزنت و جلسا  بازانونشی در بستر شوبیه  .فراهم گردنوه است

اجتماعی و سانر مزانای موجود باعث تامين رضانت فراگيران شووه اسوت   

 .موی باشوو  توجوه   که به عنوان اولين سطح از هرم کورک پاترنو  قابول   

استفاده از ظرفيت بواالی کوالس هوا بورای حضوور      ، ها کاهش زناد هزننه

دانشجونان و همچنين دسترسی به محتوای ارائوه شووه در هور زموان از     

و بعوو از  موی توانو  مجوازی   آموزش، جمله مزانانی است که باتوجه به آنها

الی باتوجه بوه کيفيوت بوا    .دوران پانومی نيز بسيار کاربردی و مفيو باشو

بوالينی   آمووزش در بخوش  ، های توسعه نافته مواخال  در برخی از کشور

دانشجونان و اساتيو به دالنلی مثل دنبوال کوردن   ، برخالف تصور موجود

مجوازی را   آمووزش های بوالينی بوا رضوانت نسوبتا بواالنی       تر کيس راحت

  .دادنو ترجيح می
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 آمووزش ز ها موجوود در اسوتفاده ا   عليرغم چالش :نتيجه گيريبحث و 

 می تووان های ذکر شوه در مطالعا   کارگيری برخی نوآوری با به، مجازی

 .اقوام کرد آموزشبرای رفع مشیال  موجود در عرصه 

 

ی نمدایش عملدی زندده و    آموزشمقایسه تاثیر دو روش 

مولتی مدیا برتدراش کسدت دنددانی در دانشدجویان     

 دندانپزشکی

محموو مسوعود   ، فی شويخی مصوط ، زنجوان  .پ .دانشگاه ع -آذنن نورنان 
 .عليزاده عليرضا، وکيلی

حوزه تعليم و تربيت را تحت ، ۱۹-شيوع ناگهانی پانومی کوونو  مقدمه :

تأرير خود قرار داده است و در انن راستا در بسياری از کشوورها از جملوه   

هوای   آمووزش برای کاهش شيوع ونروس کرونوا بسوياری از   ، در کشور ما

بنابرانن استفاده از روش هوای نوونن    .طيل شوحضوری در دانشگاه ها تع

 .به وسيله محتوای الیترونيیی امری ضروری اسوت  آموزشماننو  آموزش

از جمله انن موارد استفاده از مولتی موناها به عنوان محتوای الیترونيیی 

ی آموزشو انن مطالعه با هوف مقانسه توارير دو روش   .پيشنهاد شوه است

مونا برتوراش کسوت دنووانی در دانشوجونان      نمانش عملی زنوه و مولتی

  .دنوانپزشیی انجام شو

دانشوجوی دنوانپزشویی    ۴۴ ، در انن مطالعه نيموه تجربوی  اجرا : روش 

را انتخاب کورده   ۱دانشگاه علوم پزشیی زنجان که واحو ارتودنسی عملی 

بودنو با روش سرشماری وارد مطالعه و بر حسب روز زوج و فورد ورود بوه   

 23) نفور( و مواخلوه   2۱) صيص تصادفی به دو گوروه کنتورل  بخش با تخ

با موولتی موونا و در گوروه     آموزشدر گروه مواخله از  .نفر( تقسيم شونو

جهت سونجش دانوش    .نمانش عملی زنوه استفاده شو آموزشمواخله از 

 .پرسشنامه محقق ساخت استفاده شو آزمونو پس  آزمونبصور  پيش 

اد صواحب نظور توزنوع و بوا نظور متخصصوين       نفر از افر ۵پرسشنامه بين 

جهت انوازه گيری پانانی  (˃CVR ۰.۹۹ ) .ون تعيين شروانی محتوانی آ

 .بوست آموو  ۰ ، ۸۸پرسشنامه شاخص آلفای کرونباخ در مطالعه پانلو  

هووای تووراش داده شوووه توسووط   کسووت، جهووت ارزنووابی مهووار  عملووی 

ر گرفتوه از الگ  آنتموی بو   2۰دانشجونان با استفاده از ن  چو  ليسوت   

توسوط نو  نفور از    ، بوک که روانی آن توسط خبرگوان تانيوو شووه بوود    

اساتيو بخش ارتودنسی که اقالعی از نحوه تخصيص دانشجونان نواشوت  

و حوالقل نموره قبوولی    2۰حواکثر نمره قبولی  .بررسی و امتياز دهی شو

مه از پرسشونا  .نمره پانان تورم دانشوجونان بوا هوم مقانسوه شوو       .بود ۱2

جهت سونجش رضوانتمنوی دانشوجونان از      IDEAاستانوارد روا و پانای 

 جهت تجزنه و تحليل داده هوا از نورم افوزار    .ی استفاده شوآموزشروش 

SPSS  استفاده شو.  

از نظر دانش دو گروه قبل از مواخلوه همسوان بودنوو و نتوانج      یافته ها:

 آزموون بوا پويش    در مقانسوه  آزموننشان داد در هر گروه بين نتانج پس 

ی خووبی بوسوت آمووه    آموزشو اختالف معناداری وجود دارد و پيشورفت  

دو گروه در مقانسه با نیوونگر تفواو  معنوی     آزموناست اما نمرا  پس 

از نظر مهوار  عملوی در ميوانگين و     .داری نواشتنو و با هم مشابه بودنو

شواهوه  انحراف معيار نمرا  دو گروه در پانان دوره اخوتالف معنواداری م  

از نظر رضانتمنوی دانشجونان هم در هور پونج حيطوه ی توورنس      .نشو

دشواری درس و قضاو  ، یآموزشنگرش به دوره ، آموزشمحتوای ، استاد

  .نهانی دانشجونان اختالف معناداری مشاهوه نشو

تمامی دانشجونان انن درس را با موفقيوت کامول    نتيجه گيري:بحث و 

نموانش   آمووزش شوجونان در هور دو روش   دانش و مهوار  دان  .گذرانونو

عملی زنوه و مولتی مونا ارتقا نافت و نيز ميوزان رضوانت دانشوجونان در    

محتووای  ، ی در هور پونج حيطوه ی توورنس اسوتاد     آموزشو هر دو روش 

دشووواری درس و قضوواو  نهووانی  ، یآموزشوونگوورش بووه دوره ، آموووزش

بوا   آمووزش ن بنوابران  .دانشجونان مشابه هم و باالتر از حوو متوسوط بوود   

سنتی)شويوه   آمووزش استفاده از مولتی مونا بخوبی می توانوو هموراه بوا    

نمانش عملوی زنووه( و حتوی در شورانط بحرانوی ماننوو بحوران پانوومی         

 .بعنوان جانگزنن آن استفاده شود۱۹-کوونو

 

تعاملی به شیوه قصده گدویی بدر میدزان      آموزشتاثیر 

یم اولیده  رضایتمندی دانشجویان پزشکی در انتقال مفداه 

 پزشکی آموزش
 

 .دانشگاه ع -سعيوه غفاری فر ، دانشگاه ع. پ. آزاد اسالمی -شالله آقائی 
 .شهيو بهشتی .پ .دانشگاه ع -مهرناز محمودآبادی ، تبرنز .پ

    ی اسوت کوه در   آموزشو قصه گوونی از روشوهای فعوال و موورر       مقدمه :

م ابتووانی از آن  اقتصواد و علوو  ، ی از جمله توارنخ آموزشرده های مختلف 

 آمووزش معموالً ، کنيم وقتی به داستان سرانی فیر می .می شوداستفاده 

انون در حوالی   ، موی کنوو  پزشیی آن چيزی نيست که به ذهن ما خطور 

           ی در علووم پزشویی   آموزشو است که قصه گوونی از مهمتورنن ابزارهوای    

ر انتقوادی  ی موجب نادگيری عميق و تفیو آموزشانن شيوه  .(۱)می باشو

بووا صووحبت در خصوووص ، در داسووتانگونی .(2)مووی شوووددر دانشووجونان 

، فراگير نگرش مناسبی پيوا کورده ، اختصاصيت و شرانط محيط حرفه ای

و برای کوار در محويط    می دهورفتارهای خود را هم جهت با آن تطبيق 

سورعت شوتابنوه ی توليوو اقالعوا       .(3)می شودحرفه ای آننوه آماده 

نياز به تربيت نيروی ، ترش روزافزون رشته های علوم پزشییعلمی و گس

با عنانت به هموين   .را افزانش داده است آموزشانسانی کارآمو در زمينه 

بووه  ۱373پزشوویی در سووال  آموووزشدوره کارشناسووی ارشووو ، ضوورور 

اساتيو آننووه  ، دانشجونان .تصونب شورای عالی برنامه رنزی رسيوه است

 آمووزش دانشجونان نيز بانوو بوا مبوانی    ، وه بر اساتيوهستنو؛ بنابرانن عال

پزشیی آشنا باشنو و در جرنان تحصيل از انن مفواهيم بورای سوامانوهی    
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با توجه به اهميوت آشونانی    .(۴فرآننوهای نادگيری خود استفاده نماننو)

پزشویی و ضورور  اسوتفاده از روشوهای      آمووزش دانشجونان بوا مبوانی   

تعواملی بوه    آموزشر با هوف بررسی تارير پژوهش حاض، یآموزشتعاملی 

شيوه قصه گونی بر ميوزان رضوانتمنوی دانشوجونان پزشویی در انتقوال      

  .پزشیی انجام شو آموزشمفاهيم اوليه 

-۱3۹۸در سال تحصويلی   آموزشانن مطالعه از نوع توسعه   اجرا:روش 

در دانشیوه علوم پزشیی دانشگاه آزاد اسالمی واحو تبرنوز انجوام    ۱3۹۹

نفره بوه   ۱۵دانشجوی پزشیی عالقمنو به صور  دو گروه  3۰تعواد  .شو

 آمووزش ساعت در قول دو ترم تحصيلی متوالی در کارگاه مبانی  ۴مو  

ی آموزشو کتابچه ای به شويوه   .پزشیی به شيوه قصه گونی شرکت کردنو

پزشیی توسط تويم دانوش    آموزشداستانگونی در خصوص مفاهيم اوليه 

و بورای پويش مطالعوه در اختيوار دانشوجونان قورار        پژوهی توونن گشت

دانشوجونان بوه بحوث و    ، در قول کارگاه با تسهيل گوری موورس   .گرفت

 .تبادل نظر در خصوص محتونا  کتابچه و تجارب مشابه خود پرداختنوو 

ميوزان رضوانت آنهوا و ميوزان     ، ارزنابی واکنش دانشجونان شرکت کننوه

ده از پرسشونامه محقوق سواخته انجوام     دستيابی به اهواف کارگاه با استفا

سونجيوه   ۰.۸6پانانی پرسشنامه با محاسبه ضرنب آلفوای کرونبواخ    .شو

 SPSS 22 تجزنه و تحليل داده ها با آماره های توصيفی و نرم افزار .شو

  .انجام شو

نفور مورد    ۱2%( و 6۰نفور زن )  ۱۸، از ميان شرکت کننووگان  یافته ها:

ميوزان   .سوال بوود   22.6شرکت کننووگان   %( بودنو و ميانگين سنی۴۰)

رضانتمنوی شرکت کننوگان در هر ن  از حيطه های زنر بسويار زنواد و   

، %76.7زناد گزارش شو: ميزان تناسب محتونوا  بوا نيازهوای فراگيوران     

موورر بوودن بحثهوای گروهوی     ، %63.3امیان شرکت در بحثهای گروهی 

ميووزان کلووی ، %۸6.7ی آموواده شوووه آموزشووکيفيووت محتونووا  ، 76.7%

% ۸6.7% و ميزان رضانت کلوی  7۰نادگيری از نظر خود شرکت کننوگان 

ی مونظر بوه ترتيوب   آموزشميزان دستيابی فراگيران به اهواف  .بوده است

ی آموزشو در نادگيری مفاهيم برنامه رنزی و اجزای مختلوف نو  برناموه    

، %۸6.7ی آموزشمفاهيم برنامه رنزی و اجزای مختلف ن  برنامه ، 76.6%

انوواع روشوهای ارزشويابی    ، %۸6.7انواع روشوهای ارزشويابی دانشوجونان    

محوور و هنجوار   -هوای موالک  آزمونها و تفواو   آزمونانواع ، %۸3.3اساتيو 

اهميوت برناموه هوای مواجوه     ، %۸3.3مفاهيم روانی و پانانی ، %۸۰محور 

 .% بوده است۸۰% و ونژگيهای استاد خوب ۸3.3زودرس بالينی 

ی موورر در  آموزششيوه ، شيوه تعاملی داستانگونی ه گيري:نتيجبحث و 

 موی دهوو  نتانج نشوان  ، عليرغم محوودنتهای موجود .علوم پزشیی است

% شرکت کننوگان ميوزان نوادگيری را خيلوی زنواد و زنواد اعوالم       7۰که 

ی آموزشو % نيز رضانتمنوی خيلی زناد و زناد از انن شويوه  ۸6.7کردنو و 

اساتيو بيش از پويش از انون شويوه در انتقوال      دمی شوپيشنهاد  .داشتنو

همچنين آشنانی دانشجونان  .مفاهيم دشوار علوم پزشیی استفاده نماننو

؛ موی شوود  پزشیی موجوب افوزانش ميوزان دانوش آنهوا       آموزشبا مبانی 

، بطورنیه خواهنو توانست با بهره منوی از اقالعوا  جونوو کسوب شووه    

، و بعنووان نيوروی کوار آننووه     فرآننوهای نادگيری خود را جهوت دهنوو  

  .دانش خود را در جهت کسب توانمنونهای حرفه ای الزم بیار گيرنو

 

روند گرایش به تفکر انتقدادی دردانشدجویان پزشدکی    

  ۱3۹۹دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 

قيبه فاضولی  ، دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز   -عبوالحسين شیورنيا 
 .فسا .پ .دانشگاه ع -نن خواجه علی نسر، نيا

از ، تفیر انتقادی به عنوان نیی از رسالت های اصلی دانشگاهها  مقدمه :

جمله مهار  هانی است که توسط نونسیو برای انسان قرن بيست و نیوم  

دانشوجونان   آمووزش به عنواان ن  ضرور  تعيين شوه و توجه به آن در 

پزشیی  آموزشانجمن جهانی  .ه استدر دانشگاهها مورد تاکيو قرار گرفت

پزشویی بور    آمووزش نيز مهار  های تفیر انتقادی را جزو اسوتانواردهای  

شمرده است و اعالم داشته اسوت کوه انون مهوار  بانوو بوه دانشوجونان        

چرا که توانمنوی دانشجونان را در حل مسواله   .داده شود آموزشپزشیی 

تقونوو مهوار  تفیور    صاحب نظران مع .و مشیل گشانی افزانش می دهو

انتقادی در پزشیان نقش کليووی در ارائوه خووما  درموانی بوه بيموار و       

تفیور انتقوادی الزموه کوار     ، بنوابرانن  .اتخاذ تصميما  پيچيوه نقش دارد

پزشیی است و به عنوان ن  مولفه مهم در برناموه درسوی دانشوجونان و    

انتقوادی  تفیر  .تربيت پزشیان تحليل گر و با صالحيت محسوب می شود

ی بوه قبقوه   آموزشو باالترنن سطح تفیر است و در قبقوه بنووی اهوواف    

انن نوع تفیر شامل دو جنبه مهوار    .تحليل و ارزشيابی مربوط می شود

جنبه مهار  بر راهبردهای شوناختی   .و گرانش به تفیر انتقادی می باشو

 بر اجزای نگرشی تفیر و انگيزه پانوار درونوی بورای حول   ، و جنبه گرانش

 .مسائل تاکيو دارد

انن مطالعه با هووف بررسوی رونوو گورانش بوه تفیور انتقوادی         : اهداف 

دانشجونان پزشیی در دانشگاه علوم پزشیی جنوی شاپور اهواز در سوال  

  انجام شو ۱3۹۹

مقطعوی جامعوه موورد بررسوی      -ر انن مطالعوه توصويفی  د اجرا : روش 

وم پزشویی جنووی   دانشجونان پزشیی شاغل به تحصيل در دانشوگاه علو  

نفر بودنو که بوا   ۱7۴۰به تعواد  ۱3۹۸-۹۹شاپور اهواز در سال تحصيلی 

نفور از انون دانشوجونان بوه شویل       3۱۵استفاده از جوول مورگان تعواد 

ابوزار گوردآوری    .نمونه گيری خوشه ای به صور  تصادفی انتخاب شوونو 

انون   .ودداده ها پرسشنامه استانوارد گرانش به تفیر انتقوادی رنیوتس بو   

درجوه ای ليیور  انووازه     ۵سوال است که با مقياس  33پرسشنامه دارای

می باشو که نمورا  بواالتر    ۱6۵تا  33محووده نمرا  از  .گيری می شود

روانوی و پانوانی انون ابوزار در مطالعوا        .نشان دهنوه گرانش باالتر است

انی روانوی و پانو   .زنادی مورد بررسی قرار گرفتوه و تانيوو گردنووه اسوت    

نسخه فارسی انن پرسشنامه نيز در انران بررسی و تأنيو شووه اسوت کوه    

داده ها  .بوست آمو ۰ ، ۸2برابر با  آزمونضرنب آلفای کرونباخ برای کل 
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و آنووا تحليول شوو و سوطح      t آزموون و  SPSS-۱6 با استفاده از نرم افزار

  .در نظر گرفته شو p<۰.۰۵ معنی داری

حراف معيار گرانش به تفیر انتقادی دانشوجونان  ميانگين و ان  یافته ها :

 ميوانگين  بين که داد نشان آنوا آزمون .بود ۱2۱ ، ۸۵ ±۱۱ ، 32پزشیی 

گرانش به تفیر انتقادی و سنوا  تحصويل تفواو  معنوی داری     کل نمره

همبسوتگی پيرسوون نيوز     آزمون (=F ،7۴ ، ۰ p =۰ ، ۵۹۰).وجود نوارد

انتقادی با معول تحصويلی دانشوجونان    نشان داد که بين گرانش به تفیر

ميوانگين   (r ،۸۹ ، ۰= p =۰ ، ۰۰7ارتباقی معنوی داری وجوود نووارد )   

و  ۱22 .۸3 ± ۴۴.۱۱نمره گرانش به تفیر انتقادی در دانشوجونان پسور   

مقانسوه ميوانگين نمورا      .بود ۱2۱ .23 ± ۱۱. 23در دانشجونان دختر 

مستقل تفواو  معنوی    t آزمون کل گرانش به تفیر انتقادی با استفاده از

 ۰ ، 22)داری را بين گرانش به تفیر انتقادی به تفیي  جنس نشان نواد

p=)  

نتانج مطالعه حاضر نشان داد که سوطح گورانش    : تيجه گيريبحث و ن

و بوين ميوزان    .به تفیر انتقادی دانشجونان پزشیی باالتر از متوسط است

دانشوجونان رابطوه آمواری    گرانش به تفیر انتقوادی و سونوا  تحصويلی    

دانشوجونان از   آمووزش بر انن اساس الزم است در  .معناداری وجود نوارد

تینيیها و روشهای مناسب جهت بهبود گرانش به تفیرانتقادی که بورای  

پيشونهاد موی گوردد     . .استفاده شود، ارائه مراقبت باکيفيت ضروری است

شویی بوا در نظور    که تحقيقا  جامعتری در سوانر دانشوگاههای علووم پز   

گرفتن سانر متغيور هوای مورتبط بوا گورانش بوه تفیور انتقوادی جهوت          

شناسانی عوامل و متغيرهای پيش بينی کننوه ضوعف گورانش بوه تفیور     

 .انتقادی در دانشجونان صور  گيرد

 

مجدازی در   آموزشتبیین مفهوم یادگیری خودراهبر در

از دیدددگاه دانشددجویان  COVID۱۹ دوران بحددران

 ۱3۹۹ی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال دندانپزشک

 .پ .دانشوگاه ع  -شويرنن مووبرنيا    -مليیوا قاسومی پوور     - انوه دادگران
 .گيالن

پزشویی   آمووزش انون مطالعوه تحوت نظوار  مرکوز تحقيقوا         مقدمه :

پزشیی هنری است مبتنی ، دانشگاه علوم پزشیی گيالن انجام شوه است

هنرمنوانوه بوه کوار    ، ورر واقوع شوون  بر علم و علمی است که بانو برای م

 .انن علم نيز نمی توانو از انن قاعوه مستثنی باشوو  آموزشگرفته شود و 

خود راهبر به عنوان نیی از مهم ترنن جنبه های  آموزشدر دنيای امروز 

نواددهی و  ، ی محسوب می گردد و باعث بهبوود شورانط نوادگيری   آموزش

( ۱).روانی بيشوتر موی شوود    همچنين باعث امیان انجاد آسانش روحی و

 Self-directed)نوادگيری خوود راهبور    ((Knowles در ارر اصلی نولز

learning)  فراننوووی اسووت کووه در آن افووراد بوورای شناسووانی نيازهووای

شناسوانی منوابع و مطالوب موورد     ، تعيين اهواف نادگيری، نادگيری خود

ری و انتخواب و اجورای راهبردهوای مناسوب نوادگي     ، نياز برای نوادگيری 

ارزنابی برآننوهای نادگيری خود بوون کم  دنگوران وارد عمول شووه و    

( بوا توجوه بوه ضورور  آموادگی      2ابتیار عمل را در دسوت موی گيرنوو)   

نوادگيری خوود راهبور بوه     ، دانشجونان پزشیی برای نادگيری مادام العمر

 .می شودپزشیی به عنوان ن  الزام مطرح  آموزشقور روز افزون در 

و عووم   COVID۱۹ جاری بوه دليول رخ دادن هموه گيوری     در سال( 3)

 آمووزش نقوش  ، ی به صوور  حضووری  آموزشامیان برگزاری کالس های 

دنوانپزشیی نيز با توجه بوه نيواز    آموزشمجازی پررنگ تر شوه است در 

مجوازی در انون دوره پررنوگ تور گشوته       آموزشنقش ، بصری آموزشبه 

 .است

رای قورح مبتنوی بور روش اجورای     در انن مطالعه روش اج : روش اجرا

روش  .تحقيقا  کيفی با رونیرد تحليول محتووای کيفوی قوراردادی بوود     

در  .گرداوری داده هوا مبتنوی بور روش مصواحبه نيموه سواختارمنو بوود       

 .ابتوای مصاحبه پيرامون اهواف و روش مطالعه توصيفا  الزم ارائوه شوو  

فورض اوليوه توسوط     برای انجام مصاحبه ها ابتوا سواالتی به عنوان پيش

انن سواال  کلی بود و مصاحبه شوونوه را   .محققان در نظر گرفته می شو

به بيان تجربيا  خونش سوق می داد و با توجه به رونو مصاحبه سواال  

 پس از تانوپ و پيواده سوازی موتن مصواحبه در فانول       .مطرح می شونو

Word 2۰۱۰     بوا اسوتفاده از نورم افوزار MAXQDA2۰۱۰    فانول موتن

  .صاحبه مورد تجزنه و تحليل قرار گرفتم

نفر از دانشجونان سال آخر دنوان پزشویی   2۱در انن مطالعه  :یافته ها 

ميانگين سن افراد  .دانشگاه علوم پزشیی گيالن مورد بررسی قرار گرفتنو

 مطالعوه  اوليوه  هوای  کوو  تعواد .بود 2۵ ±۱شرکت کننوه در انن مطالعه 

تم اصولی اسوتخراج    .کو تقليل نافت 2۸۰ه ب نهانت در که بود مورد ۴۴3

، که شامل زنر تم های مزانا، بود "همه گيری تاريرگذاری"شوه از کو ها 

  .خصوصيا  و زنرساخت بود، معانب

مجووازی خووودراهبر از علوول رشووو  آموووزش : تيجرره گيررريبحررث و ن

در  موی شوود  کوه توصويه    موی شوود  دانشجونان دنوان پزشیی شوناخته  

هوا بانوو بوه صوور       انون برناموه   .ن پزشیی اجرا شوونو های دنوا دانشیوه

انتخواب صوحيح    .هوفمنو برگزار شوه و همواره مورد ارزشيابی قرار گيرنو

و در موفقيوت  می توانپشتيبانی و زنرساخت مناسب ، ها آن آموزش، منابع

  .ن  برنامه مؤرر باشو

 

نسخه نویسی به روش کدالس   آموزشبررسی اثر بخشی 

جویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی وارونه به دانش

 تبریز

 .تبرنز .پ .دانشگاه ع - نوا ناسمينه -کتانون کاتبی 
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تجونز منطقی داروها و نسخه نونسی صحيح نیی از مهارتهوای    مقدمه :

مهمتورنن و رانوج تورنن داروهوای      .اساسی مورد نياز دنوانپزشیان اسوت 

و و تجونز نادرسوت آنتوی   تجونزی دنوانپزشیان آنتی بيوتي  ها می باشن

بيوتي  ها عوالوه بور انجواد مقاوموت ميیروبوی در سوطح جامعوه باعوث         

 .تحميل هزننه های سنگين بر بيموار و نظوام سوالمت کشوور موی شوود      

تجونز منطقی دارو هوا و رعانوت اصوول نسوخه نونسوی نیوی از        آموزش

      "درد و داروشناسووی در دنوانپزشوویی "ی واحووو درسووی آموزشوواهووواف 

ی از قبول بوه   آموزشو کالس وارونوه محتووای    آموزشدر روش  .ی باشوم

       صووور  مجووازی در اختيووار دانشووجونان قوورار داده مووی شووود و دانشووجو 

می توانو در هر میان و هر زمان و هر چنو بار که بخواهوو آن را مطالعوه   

لذا کالس درس به محلی بورای نوادگيری عميوق تور مفواهيم و بوه        .کنو

نش تبونل می شود و انن بر خوالف روش سوخنرانی مرسووم    کارگيری دا

است که سطوح پانين مهار  ها در کالس و سطوح باالتر آن درخوارج از  

 ..کالس و بوون نظار  استاد اتفاق می افتو

نسوخه نونسوی بوه     آموزشهوف از انن مطالعه بررسی ارر بخشی  هدف :

عموومی در   روش کالس وارونه بوه دانشوجونان تورم هفوت دنوانپزشویی     

 .دانشگاه علوم پزشیی تبرنز می باشو

انوون مطالعووه بوور روی دو ورودی متوووالی از دانشووجونان   :اجرررا  روش 

به کليه دانشوجونان   ۹۸به انن صور  که در سال  .دنوانپزشیی انجام شو

نفر( مبانی نسخه نونسی بوه روش سوخنرانی در کوالس     ۹۰ن  ورودی )

عووی تمورنن عملوی نسوخه     درس تورنس شوو و سوپس در دو جلسوه ب   

به انن صور  کوه مووارد بوالينی     .نفره انجام شو ۱۰نونسی در گروه های 

بيماری های شانع دهان و دنوان مطرح شوو و از دانشوجونان     مختلفی از

خواسته شو که برای بيمار مطرح شوه نسخه بنونسنو سوپس نسوخه هوا    

بوه   ۹۹در سال  .در گروه ها بررسی شو و به دانشجونان بازخورد داده شو

نفر( همان اسالنوهای قبلی به صور  صووا   ۸7دانشجونان ورودی دنگر )

مجوازی   آمووزش در سوامانه   i spring suite ۹ گذاری شوه با نرم افزار

نونو قرار داده شوونو و بوه دانشوجونان نو  هفتوه فرصوت داده شوو توا         

 آنالنوون آموووزشسووپس دو جلسووه  .ی را مطالعووه کننوووآموزشوومحتوووای 

 ۱۰توا   ۸برای گروه های  Adobe connect ان از قرنق نرم افزارهمزم

ی از مطالووب آزموووننفووره دانشووجونان تشوویيل شووو و در ابتوووای جلسووه 

ی از دانشجونان گرفته شوو البتوه نموره آن تواريری در     آموزشمحتواهای 

سپس تمرنن عملی به همان شيوه مطورح   .نمره نهانی دانشجونان نواشت

نجام شو و از دانشجونان خواسوته شوو نسوخه هوای     کردن موارد بالينی ا

خود را به اشتراک بگذارنو و نسخه ها در گروه بررسی شوه و دانشوجونان  

به تبادل نظر پرداختنو و در نهانت هم جمع بنوی مطالب توسوط اسوتاد   

ی آموزشو در هر دو نيمسال ن  ماه بعوو از آخورنن جلسوه     .انجام گردنو

و و ميوانگين نمورا  دانشوجونان در دو    امتحان نسخه نونسی برگوزار شو  

 توی مسوتقل و بوا اسوتفاده از نورم افوزار آمواری        آزموون گروه از قرنوق  

SPSS۱7    مقانسه شونو و سوطح معنوی داری p<۰.۰۵    در نظور گرفتوه

همچنين اقالعا  کيفی از قرنق بحوث گروهوی بوا دانشوجونان در      .شو

  .جمع آوری گردنوی آموزشرابطه با ميزان رضانت آنان از انن دو شيوه 

ميوانگين نمورا  گوروه اول )سوخنرانی در     ، در بررسوی کموی   : یافته ها

          ( و نموورا  گووروه دوم ۵) نمووره از  3 ، ۰.۸7±۴۰  آزمووونکووالس( در 

تفاو  آمواری معنوی داری بوين دو     .بود 3 ، ۹۵ ±۰.۴۵) کالس واروونه(

شوو   در بررسوی کيفوی مشوخص    .(=p  ۰ ، ۰7۱) گوروه وجوود نواشوت   

ائوه  دانشجونان از کالس وارونوه رضوانت بيشوتری داشوتنو و خواسوتار ار     

 .ودروس بيشتری به انن شيوه شون

به روش کالس وارونوه   آموزشبا توجه به مزانای  :و نتيجه گيري  بحث 

انوون مطالعووه بوورای ارتقووا نووادگيری مبحووث مهووم نسووخه نونسووی بوورای  

کالسي  کالس وارونوه   البته در شیل .دانشجونان دنوانپزشیی انجام شو

جلسه دوم به صور  حضوری برگزار می گردد اما در انن مطالعه به دليل 

جلسوه چهوره بوه چهوره بوه      ، ۱۹شرانط پيش آموه از همه گيری کوونو 

صور  مجازی برگزار گردنو و علی رغم اننیه نتانج تفاو  آمواری معنوی   

يشوتر بوود و   ميانگين نمورا  در گوروه کوالس وارونوه ب    ، داری نشان نواد

دانشجونانی که در کالس وارونه شورکت کورده بودنوو رضوانت بيشوتری      

موی تووان بورای بواال بوردن انگيوزه        آموزشبنابرانن از انن شيوه  .داشتنو

دانشجونان برای نادگيری و افزانش جذابيت کال س هوا اسوتفاده کورد و    

ا دانشوجونان موی تواننوو بو    ، بعو از موتی نيز در صور  فراموشی مطالوب 

 .ی مطالب را مرور کننوآموزشاستفاده از محتوای 

 

راهکداری  ، تاسیس داروخانه داروهای گیاهی و طبیعدی 

برای افزایش یادگیری علم فارماکوگنوزی و فیتوتراپی در 

 محیط واقعی کار 
 

مصطفی پيرعلی  -عباس حاجی آخونوی -سعيو گودرزی -زهرا توفيقی
 -آونشن فرزانه -ری مقوممهناز مي -سيو محمو مهوی امام -هموانی

 -فرنو دباغيان -افسانه حسين ساالری -سيو سعيو ميرحسينيان
دانشگاه ع. پ.  -مهناز خانوی -محمو شرنف زاده -محمورضا روئينی

 تهران.

انسان از دنرباز با نگاه بوه محويط پيراموونش پيوسوته در حوال       مقدمه :

، با عوامل درونینادگيری بوده و انن نادگيری حاصل شناخت و تعامل او 

ی کوه  آموزشو انجواد نو  محويط     .بيرونی و تجزنه و تحليل آن ها اسوت 

فراگيرنوه را پيوسته از لحاظ فيزنیی و روانی تحت تارير قرار دهو سوبب  

   .در فراگيرنوووگان مووی شووود  آموووزشمانوووگاری و تاريرگووذاری بيشووتر  

 مبتنوی بور  ، هوا  آمووزش درصوو   6۰بررسی ها نشان می دهو که بيش از 

در محيط واقعی کار و با اسوتفاده از   آموزش .های حين کار است آموزش

 .باعث انجواد انگيوزه هوای نوادگيری موی شوود      ، آموزشابزارهای واقعی 

کوه  ، داروخانه به عنوان نیی از در دسترس ترنن نهادهای سالمت محوور 

اکثر دانشجونان فارغ التحصيل رشته داروسازی در آننوه در انون محويط   

می توانو محيط تعاملی مناسبی بين بيماران ، ه کار خواهنو شومشغول ب

بوا  ، از قورف دنگور   .و نيازهای درمانی جامعه با کادر درموان انجواد کنوو   

فيتووتراپی و توجوه بوه    ، مبتنی بور پياموو و توانمنووی    آموزشتمرکز بر 
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عوووارض و تووواخال  داروهووای گيوواهی و قبيعووی نیووی از عرصووه هووای  

   .گنوزی می باشوکاربردی علم فارماکو

حضور دانشجونان داروسازی و دستياران فارمواکوگنوزی در   روش اجرا :

و ، سبب ترونج مصرف صحيح داروهای گياهی و قبيعی، محيط داروخانه

همچنين افزانش ميزان اقالعا  دانشجونان داروسازی در انن حيطه می 

لوب و   اسیيل، فيتوتراپی در محيط کالس آموزش، برای انن منظور .شود

سپس در محيط داروخانه برای دانشجونان سوال چهوارم دوره داروسوازی    

در مرحلووه اول  .عمووومی دانشووگاه علوووم پزشوویی تهووران انجووام گرفووت 

بوه  ، فيتوتراپی در کالس به روش های مبتنی بر مساله و در اسویيل لوب  

 آزموون داده شو و سپس پويش   آموزشروش بحث در گروه های کوچ  

تیميلی در محيط داروخانه زنر نظر  آموزشمرحله دوم در  .برگزار گردنو

اساتيو و دستياران گروه فارماکوگنوزی و در تعامل مسوتقيم بوا بيمواران    

ميوزان ارربخشوی    .برگزار شوو  آزمونپس ، انجام گرفت و در انتهای دوره

در محيط و تثبيت اقالعا  برای دانشجونان با توجه بوه سوطوح    آموزش

)هوورم کوورک پاترنوو ( و بررسووی   آموووزششووی مختلووف ارزنووابی ارربخ

و  آزموون )پويش   آزموون پارامترهای ضرنب سختی و ضرنب تميوز در دو  

 .( مورد تجزنه و تحليل قرار گرفتآزمونپس 

نتانج حاصل از بررسی ضرنب سختی سواال  مورد مطالعه در  یافته ها :

 افوزانش نافتوه   آزموندرصو نسبت به پيش 23 ، 33به ميزان  آزمونپس 

است که نشان دهنووه آسوان تور شوون سوواال  پوس از برگوزاری دوره        

همچنوين ضورنب تميوز در پوس      .در محيط داروخانه بوده اسوت  آموزش

درصو افزانش داشوته اسوت؛ در واقوع پوس از حضوور       ۸به ميزان  آزمون

دانشوجونان گوروه بواال و پوانين     ، فعال دانشوجونان در محويط داروخانوه   

به قبل از برگزاری کالس هوا در داروخانوه    درصو بيشتر نسبت ۸، کالس

در هورم کورک پاترنو  در سوطح اول و      آموزشارربخشی .تفیي  شونو

از قرف دنگور   .دوم و مخصوصا سوم با رونیردی بسيار مثبت ارزنابی شو

 آموزشنتانج حاصل از مطالعه به وضوح افزانش ميزان نادگيری و تثبيت 

   .در محيط را نشان می دهو

ارتقوا سوطح علموی دسوتياران فارمواکوگنوزی و       جه گيري :بحث و نتي

      ارائووه ، دانشووجونان داروسووازی عمووومی در زمينووه داروهووای قبيعووی    

دروس هووای فارموواکوگنوزی بوورای دانشووجونان داروسووازی عمووومی و    

مبتنی  آموزشدستياران فارماکوگنوزی با هوف خومت رسانی به جامعه )

وزی در عرصه خوما  داروخانوه و توليوو   توسعه علم فارماکوگن، بر پيامو(

      و مشوواوره مصوورف صووحيح  آموووزشداروهووای خوواص و جالينوسووی و  

     فراورده های سالمت محور قبيعی و گياهی از پياموهای دنگر انن قورح  

مطالعه حاضر نشوان داد دانشوجونان بوا قرارگيوری در جانگواه        .می باشو

با احسواس  ، مشاغل اصلی انن رشتهداروساز در داروخانه به عنوان نیی از 

دقت و عالقوه فزاننووه تور در    ، مسئوليت بيشتر نسبت به سالمت بيماران

عوارض و احتياقا  مصرف داروهای گيواهی بوا موردم    ، بررسی تواخال 

همچنين نگاه به اهواف و توجوه بوه پيامووهای حاصول از      .برخورد کردنو

عرصوه از علوم را بورای    نادگيری مباحث مختلف انن ، علم فارماکوگنوزی

 .دانشجونان راحت تر نموده است

 

همساالن: راهدی جهدت    آموزشسناریو نویسی به سبک 

 ارتقای استدالل بالینی در دانشجویان پزشکی

دانشوگاه   -سيوه زننب حسينی مطلق ، بابل .پ .دانشگاه ع -رقيه اکبری 
 .بابل .پ .ع

شو  را بوه برداشوتن    رونو تفیری است که پز، استوالل بالينی  مقدمه :

     قوم هوای عاقالنوه و هوفمنوو در تشوخيص و درموان بيمواران رهنموون        

از مراحول اوليوه گورفتن شورح     ، می سازد و در تمام مراحل ارزنابی بيمار

عووم توفيوق    .آن حضور دارد، حال تا کامل کردن درمان بيمار و پيگيری

ای درموانی  در حل درست مسائل بالينی به اشتباها  تشخيصی و خطا ه

، درحوال حاضور   .غير قابل جبران و حتی مورگ بيموار منجور موی شوود     

مهارتهای استوالل بالينی را بوه قورغيررسومی در  ، بسياری از دانشجونان

در پانوومی کرونوا   .گيرنوو  چرخش بالينی با کيفيت های متنووع نواد موی   

 .کشورهای زنادی در جهان از جمله انران متارر شووه انوو  ، ونروس جونو

های بوالينی دانشوجونان   آموزشو ر حال حاضر انن پانومی سوبب توقوف   د

گروه پزشیی شو و از انن رو دانشیوه ها بوه روش هوای جوانگزنن بورای     

با توجوه بوه کواهش تعوواد بيمواران در       .دانشجونان روی آوردنو آموزش

بخش ارولوژی و همچنين کاهش مواجهه دانشجونان با بيماران و محوود 

دسترسووی ، نبووود پروسوويجرها و موووارد بووالينی  ،شووون سوواعا  کوواری 

ناکوافی   .دانشجونان را به رنج وسيعی از موارد بوالينی کواهش داده اسوت   

بودن انن تجربيا  بالينی در قول تحوصيل ممین اسوت باعوث افوزانش    

ترس از ناتوانی انجام کارهای بالينی و در نتيجه کوواهش  ، سطح اضطراب

در انون مطالعوه بوا هووف      .ه دنبال داردميوزان نوادگيری دانشجونان را ب

استوالل بالينی دانشجونان پزشویی و   آموزشافزانش کيفيت و ارربخشی 

و نوادگيری فعوال از جملوه     آمووزش با بهره گيری از تلفيوق روش هوای   

در گروه های کوچ  و از قرنوق همسواالن و کوالس وارونوه بوه       آموزش

دانشوجونان کوارآموز و    استوالل بالينی به روش سنارنونونسی بور  آموزش

  .کارورز پزشیی در روتيشن بخش داخلی پرداختيم

ابتوا از قرنق روش نادگيری فعوال کوالس   ، طالعهبرای اجران :اجراروش 

بونن صور  که قبل  .وارونه در مورد بيماری اقالعا  کلی داده می شود

از کالس )روز گذشته و نا صوبح قبول از کوالس( نو  کنفورانس توسوط       

ا در مورد بيماری مورد نظر برگزار گردنو و مباحث سوخت تور را   استاجره

دادنو و بعو در کوالس دانشوجو هوا را را     آموزشرززنونت ها به استاجرها 

در واقوع   .نفره تقسيم نمودنم)دو استاجر و ن  رزنوونت(  3به گروه های 

استاجر نمودنم و خوود اسوتاجر هوا را     آموزشرزنونت و اننترن را درگير 

سپس کارگاه سنارنونونسی برگوزار شوو و بعوو از     .د رقابت کردنم هم وار

بوا هوم نو  سونارنو را براسواس فيزنوپواتولوژی       ، سنارنو نونسوی  آموزش

ارزشوويابی پانووان دوره دانشووجونان بووونن صووور  اسووت کووه از  .نوشووتنو
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       دانشووجونان خواسووته شووو کووه سوونارنو نوو  بيمووار را کووه شووامل شوورح  

تظواهرا   ، اقالعوا  بيموار  ، وشوتن شورح حوال   روش های ن، حال گيری

تشخيص افتراقوی و درموان را بنونسونو و سونارنو     ، فيزنوپاتولوژی، بالينی

تهيه شوه هم از نظر محتوا واصول شرح حال نونسی و پرونووه نونسوی و   

موورد بررسوی قورار گرفوت و     ، هم خود بيماری و فيزنوپاتولوژی و درموان 

به منظور ارزشيابی تارير کواربرد   .رائه شوبازخورد های الزم به دانشجوها ا

از سووطح اول و دوم هوورم ، سنارنونونسووی در تووورنس اسووتوالل بووالينی 

در سوطح اول واکونش و احسواس     .مونفيه کرک پاترن  استفاده گردنوو 

توسوط پرسشونامه روا و   ، نادگيری-فراگير در خصوص انن روش ناددهی

ميووزان نووادگيری ، رمدر سووطح دوم هوو .پانووا مووورد ارزنووابی قوورار گرفووت

تجزنه و تحليل  .دانشجونان توسط نمره های پانان بخش سنجيوه گردنو

، و با استفاده از آموار توصويفی )درصوو    SPSS2۱ داده ها توسط نرم افزار

نتانج انون مطالعوه    .شاخص مرکزی و پراکنوگی( صور  پذنرفت، فراوانی

و هوم بوا   هم به صور  کيفی در نظر سنجی انتهوای بخوش دانشوجونان    

قراحی پرسشنامه ای سطح رضانت و نادگيری دانشوجونان )سوطوح اول   

و دوم هوورم کوورک پاترنوو ( و همچنووين گووزارش نموورا  پانووان بخووش  

  .دانشجونان بررسی شو

در سواال  مورد بررسوی در قسومت رضوانت سونجی از روش      :یافته ها

 ±نافزانش مهار  برای آننوه ی کاری( بيشترنن ميوانگي )سوال ، تورنس

 .امتيواز( بوه خوود اختصواص داد     ۵ از( )۴ ، ۸۹±۰ ، 323) معيار انحراف

 ±66 ، ۰۵پرسشونامه   کول  سونجی  رضانت نمره معيار انحراف ±ميانگين

معيوار   انحوراف  ±همچنوين ميوانگين   .امتياز( بوست آموو  3۰)از  2۸ ، 2

 گوزارش ( نموره  2۰ از) ۱۸ ، 22 ±۱ ، 62نمره پانان بخوش دانشوجونان   

 .است شوه

نتانج مطالعه حاضر نشان داد که در دوره اپيومی  : نتيجه گيريحث و ب

و به دنبوال آن کواهش مووارد بيمارهوای بسوتری در بخوش و        ۱۹-کونو

سونارنو نونسوی در   ، کاهش مواجهه دانشجونان با مووارد بيمواری جونوو   

گروه های کوچ  باعث مشارکت فعال دانشجو در امر نادگيری می شوود  

نمورا  و نوادگيری دانشوجونان    ، ارتقای ميزان رضانتو می توانو موجب 

   ی بوا سنارنونونسوی   آموزشو به عبار  دنگر تیورار مطالوب    .پزشیی گردد

را پر کنوو  ، ۱۹-ی به وجود آموه در دوران کونوآموزشمی توانو خال های 

و در کنار سانر روش های تورنس می توانو زمينه هوای انجواد نوادگيری    

و همچنين به عنوان تمرننی موورر بورای    .اهم نمانوفعال را در دانشجو فر

 باشو. آمادگی در محيط کار آننوه می توانو مورر

 

 آموزشبا فعالیت تاملی در  انهتوسعه گرایش به تفکر نقاد

 بالینی دانشجویان هوشبری 

 .پ .دانشوگاه ع  -نورگس معنووی   ، اصوفهان  .پ .دانشگاه ع -مرنم باقری 
 .اصفهان .پ .نشگاه عدا -اکرم محموی  ، اصفهان

ای نيازمنوو اسوتفاده از    هوای حرفوه   برناموه  آمووزش مورسان در  :مقدمه 

های نوظهوور   رونیردهانی هستنو که دانشجونان را برای مواجهه با چالش

تأمل از عناصر کليوی در فراننو انتقادی بوودن   .ها آماده کننو در موقعيت

منجوور بووه افووزانش درگيرشووون در فراننووو نووادگيری تووأملی  .مووی باشووو

     افزانش حساسويت بوه محويط و تغييور در دنووگاه مفهوومی      ، خودآگاهی

شووه جهوت افوزانش      هوای اسوتفاده   نوشتن تأملی از اسوتراتژی  .می شود

تأمل بور تجربيوا    ، در انن زمينه .درک و توانانی استوالل و تحليل است

از خوود و  درک ، هوای تفیور انتقوادی    و بر توسوعه توانوانی  می توانبالينی 

اگرچوه مطالعواتی بوه بررسوی توارير       .سازگاری با شرانط تأريرگذار باشوو 

ی بور مهارتهوای تفیور    آموزشو فعاليت های تاملی به عنوان ن  استراتژی 

نقاد پرداختنو اما مطالعا  محوودی در زمينه تارير فعاليت هوای تواملی   

سوت کوه   انون درحالي  .بر گرانش به تفیر انتقادی و ابعواد آن وجوود دارد  

هوای شخصوی    گرانش به تفیر انتقادی که در برگيرنوه تمانال  و انگيوزه 

برای تفیر انتقادی است می توانو بیارگيری مهار  های تفیر نقواد را در  

با توجه به اهميت و جانگواه تفیور انتقوادی و     .عمل تحت تارير قرار دهو

توجووه بووه ، هووای مراقبووت سووالمت گوورانش بووه تفیوور انتقووادی در حرفووه

هوانی   شووه در توسوعه چنوين مهوار      ی بیار گرفتهآموزشهای  استراتژی

کمبود شواهو تجربوی بورای    .ی موردتوجه استآموزشعنوان پياموهای  به

ارربخشی مواخال  نوشتاری تأملی در ارتقای گرانش بوه تفیور انتقوادی    

عنووان نو  اسوتراتژی     نياز به بررسی انن فعاليت تاملی را به، دانشجونان

هووف از   .موی کنوو  جهت توسعه گرانش به تفیر انتقادی مطرح  یآموزش

انن مطالعه بررسی تارير نوشتن تأملی بر توسعه گرانش به تفیر انتقوادی  

بووالينی در  آموووزشدر دانشووجونان کارشناسووی هوشووبری قووی دوره   

  .های جراحی بود بخش

 -آزمووون ای دو گروهووی بووا پوويش مطالعووه حاضوور مواخلووه :اجرررا  روش

ای در واحوو بوالينی    هفتوه  انن مطالعه در ن  دوره شوش  .بود آزمون پس

پس از درنافوت کوواخالق و مجووز از واحووپژوهش     ، کارآموزی پرستاری

در  ۴تورم   دانشوجونان هوشوبری  ، پوژوهش  های نمونه .دانشگاه انجام شو

نفور در گوروه    ۱7نفر ) 3۴بودنو که تعواد  ۹۸-۹7نيمسال اول تحصيلی 

فورم   .ه کنتورل( در انون مطالعوه شورکت داشوتنو     نفر در گرو ۱7مورد و 

 .رضانت آگاهانه شورکت در مطالعوه توسوط دانشوجونان تیميول گردنوو      

معيارهای ورود شامل اخذ واحو بالينی کواراموزی پرسوتاری و گذرانوون    

معيوار خوروج    .های پرستاری و کار در اتاق عمل( بود واحو نظری )مهار 

 .ننوهای تاملی توسط دانشجونان بودقبلی در مورد فرا آموزش، از مطالعه

داده  آمووزش دانشجونان در گروه کنترل به روش تورنس بالينی متواول 

گزارش عملیرد و درنافت بوازخورد  ، های بالينی شونو که شامل کنفرانس

در گروه مورد از رونیرد نوشتن توأملی بوا اسوتفاده از     .از استاد بالينی بود

نان گوروه مواخلوه در موورد عملیورد     دانشجو .چرخه گيبس استفاده شو

های تأملی در جلسا  گروهی با تسوهيل گوری    خود با توجه به نادداشت

در انن مطالعه  .مورس بازخورد گرفتنو و به اصالح عملیرد می پرداختنو

قبول و  ، منظور بررسی تفاو  ميزان گرانش به تفیر انتقادی و ابعواد آن  به

 .ی تفیر انتقادی رنیوتس اسوتفاده شوو   ها مهار  آزموناز ، بعو از مواخله

بالنووگی و نووآوری   ، سوأل دارد و شامل سه بعو تعهو 33انن پرسشنامه 
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در انران از روانوی و پانوانی قابول قبوولی برخووردار       آزمونانن  .می باشو

 آزموون  .انجام گرفت spss ۱۸ افزار نرم از استفاده با ها تحليل داده .است

د که ميانگين گرانش به تفیور انتقوادی و   اسميرنوف نشان دا-کلموگروف

 اقالعا  تحليل جهت بنابرانن .کردنو ابعاد آن از توزنع نرمال پيروی می

 .زوجی استفاده شو t مستقل و t پارامتری های آزمون از

 گورانش  کول  نمره ميانگين دهو می نشان حاضر مطالعه نتانج :ها یافته

قوور معنواداری بيشوتر از     رد بهانتقادی و بعو نوآوری در گروه مو تفیر به

ميوانگين نموره   ، همچنين در گوروه موورد   (> P ۰ ، ۰۵گروه کنترل بود )

قوور   کل گورانش بوه تفیور انتقوادی و بعوو نووآوری پوس از مواخلوه بوه         

انن درحاليسوت کوه    (> P ۰ ، ۰۵معناداری بيشتر از قبل از مواخله بود )

، ر انتقوادی و ابعواد آن  ميانگين نمره کل گرانش به تفیو ، در گروه کنترل

 .(P > ۰ ، ۰۵) قبل و بعو از مواخله اختالف معنادار نواشت

مطالعه حاضر پيشنهاد موی کنوو کوه بیوارگيری      نتيجه گيري:بحث و 

فعاليت تاملی نوشتاری با چوارچوب گيوبس بوه عنووان نیوی از تیواليف       

د نادگيری دانشجونان در محيط نادگيری بالينی همراه با درنافت بوازخور 

از مورس بالينی با توسعه گرانش به تفیر انتقادی به ونژه در بعو نووآوری  

  .همراه است

 

تبیین تجارب زیسته دانشجویان پزشکی عمومی دانشدگاه  

بالینی در ایدام   آموزشعلوم پزشکی مازندران از کیفیت 

 کرونا

 عاقفوه ذبيحوی  ، مازنووران  .پ .دانشوگاه ع  -پرستو کرنمی علوی ابوادی   
دانشوگاه ع. پ. مازنووران،     - انورج ملیوی  ، انوران  .پ .انشوگاه ع د - ززولی

 - دانشوگاه ع. پ. مازنووران، شوهاب الوونن سوروی      - مهرنووش سوهراب  
     دانشووگاه ع. پ. مازنوووران،  -دانشووگاه ع. پ. مازنوووران،  فتانووه عموووئی  

 .پ .دانشوگاه ع - نفيسوه راضوی   ن،دانشگاه ع. پ. مازنوورا  - اکرم حبيبی
 .مازنوران

عالوووی جهانوووی    آمووزش چشووم انواز ۱۹قی بيماری کوونو   قدمه :م

شووونوا دسووتخوش تغييوور شوووه اسووت و همواره انن سوؤال مطورح   

می باشو در شرانطی مشابه شرانط کنونی کوه بوا بيمواری هوای نوپونوو      

ی آموزشی چيست؟ سيستم های آموزشروبرو هستيم نقش سيستم های 

از فرمت حضوری بوه سومت مجوازی شويفت پيووا      در پاسخ به انن تغيير 

را بوا   آمووزش ، کرده است و عوم آمادگی دانشگاه ها برای چنين شرانطی

بوه نظور    .چالشهای مختلف به خصوص در محيط بالين مواجه کرده است

بوه برناموه رنوزی    ، پزشویی  آمووزش رسو شناسانی انن چالشوهای در   می

م  خواهو کرد و هووف از  ک آموزشاصالحی و بهبود دستيابی به اهواف 

مطالعه جاری تبيين تجربيا  دانشجونان بالينی در خصوص مشویال  و  

 .تبوده اس ۱۹از کوونو ی ناشی آموزشچالش های 

انن پژوهش به صور  ن  مطالعوه بوا رونیوردی کيفوی بور       :اجرا روش 

مبنای روش پونوار شناسی بوه جموع آوری و تحليول تجربيوا  زنسوته      

دانشگاه علوم پزشیی مازنوران در انام کرونا پرداختوه  دانشجونان پزشیی 

انتخوواب دانشووجونان بووه صووور  نمونووه گيووری هوفمنووو از بووين   .اسووت

معيوار   .دانشجونانی بوده است که تجربه حضور در محيط بالين را داشتنو

حواقل در سه بخش بالينی بود و دانشوجونان مهموان   ، ورود تجربه حضور

بونن منظوور جهوت    .خارج شونو، عه نواشتنوو کسانی که تمانل به مطال

 .سواختاردار اسوتفاده شوو    از مصواحبه نيموه  ، رسيون به هووف پوژوهش  

مصاحبه به دو صور  مجازی در واتس آپ و حضوری و با رعانت پروتیل 

بهواشتی در میان آرام و در سواعتی مناسوب بوا همواهنگی قبلوی انجوام       

قبول از   .دقيقه بود ۴۰ تا 3۰متوسط زمان جهت هر مصاحبه  .خواهو شو

 .کننووگان قورار گرفوت    شروع مصاحبه اقالعا  مربوقه در اختيار شرکت

 .سواال  مصاحبه به صور  باز پاسخ و با مشور  مشاور آگاه قراحی شوو 

به قور کامل ضبط و به ، هر مصاحبه پس از کسب اجازه از شرکت کننوه

    در خاتمووه .قووور همزمووان از موووارد مهووم آنهووا نادداشووت بوورداری شووو 

به شورکت کننووه ارجواع و پوس از     ، مصاحبه ها به صور  میتوب نوشته

مصاحبه از شرکت کننوگان تا اخذ کليوه   .تانيو و مورد تحليل قرار گرفت

    جهوت تجزنوه و تحليول     .نظرا  و عوم کسب نافتوه جونوو اداموه نافوت    

 سوؤاال  مصواحبه   .داده ها نيز از هفت گام روش کالنوزی اسوتفاده شوو   

در محويط   آمووزش تجربيوا  خوود را در زمينوه     "لطفا .۱ :عبار  بود از

چه چالش هانی در بخش های تجربه  .2بالين در انام کرونا بيان نمانيو؟ 

چه راهیارهانی در بخش ها برای غلبه بور انون چوالش هوا      .3کرده انو ؟ 

تجربه کرده انو؟ همچنين از سواال  ژرف کاو نظير مووارد زنور اسوتفاده    

 :وش

در انوام کرونوا دارنوو؟     آموزشچه پيشنهادهانی برای ارتقای کيفيت  ( ۱

  .لطفا بيشتر توضيح دهيو (3مثال بزنيو؟  "لطفا( 2

مطوابق تجربيوا     .مصاحبه اشباع حاصل شو 2۰در مجموع با  :یافته ها

 آمووزش توم )  ۵ی در آموزشو هوای   شورکت کننووگان در مطالعوه چوالش    

تغييور معيارهوای   ، یآموزشو رانووهای  ، بخش هوای جراحوی  ، درمانگاهی

هووای  ارزشوويابی و عوووم آگوواهی دانشووجو و مشوویال  اسووتفاده از کووالس

الوف(   :کننوگان در مطالعوه  نمونه بيانا  شرکت .مجازی( قبقه بنوی شو

در مورد کيس هوا بوه دانشوجونان توضويحاتی داده موی شوو اموا سوانر         

هور روز فقوط سوه    همچنين مقرر شوو   ...ی نبودآموزشها چنوان  درمانگاه

دانشجو به درمانگاه برود و انون باعوث شوو هور سوه روز نیبوار درمانگواه        

دانشوجونان در   ...ب( کوارآموزان در مورنينوگ حضوور نواشوتنو     ...بورونم 

های دو نا سه نفره برای درمانگاه تقسيم شوونو و از آنجوا کوه توانم      گروه

تونستنو کالس  میکسانی که درمانگاه بودنو ن...درمانگاه و کالس نیی بود

کنفرانس برگزار ميشو و بورای جلووگيری    ۸ها ساعت  ج( دوشنبه ...برونو

کردنوکوه   کارآموزان بوه صوور  مجوازی شورکت موی     ، از ازدحام جمعيت

همچنوين    ...متاسفانه صوای واضحی از سالن کنفورانس شونيوه نميشوو   

ده از افزانش اسوتفا  :عموه راهیارهای پيشنهادی دانشجونان عبار  بود از

، هوا کوچو    استفاده از گروه، مبتنی بر کيس ها آموزش، مجازی آموزش
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تعرنف مجوود وظوانف دانشوجو بوا     ، ی مشخصآموزشقراحی ن  برنامه 

فووراهم کووردن فرصووت بحووث مبتنووی بوور کوويس بوورای ، توجووه بووه کرونووا

هوای   برگزاری مورنينگ رنپوور  ، استفاده از راهنمای مطالعه، دانشجونان

  ... و آنالنن

کرونوا در کنوار   ، به عنانت به نتانج مطالعه جاری:  يجه گيرينتحث و ب

 .گيری تجربيا  متعوودی شووه اسوت    منجر به شیل، های مختلف چالش

و می توانو انو که کرونا  سرگزی و همیاران نيز قی مطالعه خود بيان کرده

های زنرسواختی در انون    کمبودها و نقص، ها فرصتی برای شناسانی ضعف

های موورد نيواز در    مانان ساختن عوم توازن در توزنع زنرساختزمينه و ن

ی آموزشو های  ها و فرصت سليمی و فردنن نيز چالش .بخش اننترنت باشو

بنووی کردنوو و موواردی     ميانی و خرد قبقوه ، کرونا را در سه سطح کالن

گوذاری   رنوزان؛ سياسوت   نظير نواشتن تفیور راهبوردی موونران و برناموه    

ی و مونرنت ناکارآمو نمونه انن چالش هوا  آموزشوری ضعف فنا، نامطلوب

هوای چنوين    با کنار هم قرار دادن نافتوه  می شودلذا پيشنهاد  .بوده است

هوا در سوطح    رنزی مناسبی بوه تفیيو  بخوش    مطالعاتی نسبت به برنامه

  .ها اقوام شود دانشگاه

 

بررسی تاثیر نقش شبیه سازهای با دقت متوسط تا بداال در  

ی دانشجویان مقط  کارشناسی پرستاری و اتاق آماده ساز

 عمل جهت کار در بالین

مرکز تحقيقوا    -ليال بذرافین ،  دانشگاه ع. پ. شيراز -فرنوه نزدان پناه 
مرکوز تحقيقوا     -عزنزاله دهقوان  ، دانشگاه ع. پ. شيراز ، آموزش بالينی

 فسا .پ .دانشگاه ع بيمارنهای غير واگير/ 

بر استفاده از شبيه سوازها عبوار  اسوت از هور      مبتنی آموزش  مقدمه :

ی که در آن از شبيه سوازی سونارنوهای بوالينی بورای     آموزشنوع فعاليت 

محيط های شوبيه   .افزانش آگاهی و مهار  دانشجونان استفاده می شود

بووون  ، قادر به انجاد میانی برای دانشوجونان هسوتنو توا بتواننوو    ، سازی

توانمنووی هوای خوود را در زمينوه     ، ارانانجاد هيچگونه خطری برای بيم

در شبيه سازی تالش بر انون   .مهار  های تخصصی رشته گسترش دهنو

است که شرانط نادگيری آنقور به شرانط واقعی نزدن  شود که مفواهيم  

 .آموخته شوه قابل انتقال به جهان واقعی گردد

بوا  بررسی تارير نقوش شوبيه سوازهای    ، هوف از انجام انن مطالعه هدف:

دقوت متوسوط تووا بواال در آمواده سووازی دانشوجونان مقطوع کارشناسووی       

، پرستاری و اتاق عمل جهت کار در بالين بوود کوه در انون راسوتا دانوش     

  .مهار  و نگرش دانشجونان سنجيوه شو

انن پژوهش از نوع شبه تجربی موی باشوو کوه در دانشویوه      :اجرا روش 

دانشجونان رشته ، پژوهش جامعه آماری .علوم پزشیی الرستان انجام شو

 .پرستاری و اتاق عمل می باشنو که از قرنق سرشوماری انتخواب شوونو   

شرانط ورود به مطالعه شامل گذرانون واحو تئوری اصول و مهار  هوای  

پرستاری جهت دانشجونان رشته پرستاری و گذرانون واحو تئوری اصول 

دانشوجونان   .و فنون مهار  های بالينی جهت دانشجونان اتاق عمل بوود 

رضوانت کتبوی    .شونو زمينه و روش تحقيق مطلع ، بطور شفاهی از هوف

، از هور رشوته   .آگاهانه از داوقلبان برای شرکت در تحقيوق بوسوت آموو   

دانشجونان دو ورودی بعنوان گروه کنترل و دانشوجونان دو ورودی دنگور   

انون  دانشجو در  ۱۹2در مجموع  .در نظر گرفته شونو آزمونبعنوان گروه 

دانشوجو نيوز    ۹6دانشجو در گروه کنتورل و   ۹6مطالعه شرکت کردنو که 

در ابتوای مطالعه دانشجونان هر دو گوروه   .حضور داشتنو آزموندر گروه 

شوورکت نمودنووو کووه شووامل تیميوول فوورم مشخصووا    آزموووندر پوويش 

دموگرافي  و پاسخ به پرسشنامه سواال  نگرشی و پرسشونامه سونجش   

بالينی ساختارمنو عينی )آسیی( جهت سنجش  ونآزم، سپس .دانش بود

هوا از روز   آمووزش  .انستگاه بود ۵مهار  دانشجونان برگزار شو که شامل 

 ۸هوا   آمووزش شروع شو و در نهانوت کول   ، آزمونبعو از برگزاری پيش 

مهار  های بالينی رشوته   آموزش، در گروه کنترل .هفته به قول انجاميو

تی و بووا ارائووه سووخنرانی و نمووانش پرسوتاری و اتوواق عموول بصووور  سوون 

پاورپوننت و با استفاده از چنو مانین بسيار ساده با قابليت پانين کوه بوه   

 آمووزش ، آزموندر گروه  .صور  گرفت، دانشجو هي  بازخوردی نمی داد

مهار  های بالينی رشته پرسوتاری و اتواق عمول عوالوه بور سوخنرانی و       

ی بووالينی و بووا اسووتفاده از در محوول مرکووز مهارتهووا، نمووانش پاورپوننووت

، موالژهای با قابليت متوسط تا باال که قابليت دادن بازخورد نيوز داشوتنو  

گرفتوه   آزموون از هر دو گروه پس ، ها آموزشپس از اتمام  .صور  گرفت

ابزار جهت گوردآوری اقالعوا  اسوتفاده شوو کوه شوامل فورم         ۴از  .شو

، گورش دانشوجونان  پرسشنامه ای جهت ارزنابی ن، مشخصا  دموگرافي 

 آزموون و چ  ليست انستگاه های ، پرسشنامه سنجش دانش دانشجونان

در نهانت نمره کسب شوه از  .آسیی جهت ارزنابی مهار  دانشجونان بود

آسیی با هم جموع   آزمونپرسشنامه سنجش دانش و نمره کسب شوه از 

 زارجهت تجزنه و تحليل داده ها از نرم افو  .آورده شو 2۰شو و بر مبنای 

SPSS  هوای   آزموون وIndependent sample t test و Paired 

sample t test و Chi-square و Analyze of Covariance 

 .استفاده شو

نسوبت بوه گوروه     آزموون نتانج نشوان داد دانشوجونان گوروه      یافته ها :

، کنترل به قور معنی داری به سواال  حيطه دانش پاسخ بهتری داده انو

در  .(P<۰.۰۰۱) آسیی داشوته انوو   آزمونیرد بهتری در و همچنين عمل

ميانگين کل نمره نگرش دانشجونان نسبت به نقش شوبيه  ، حيطه نگرش

باالتر از گروه کنتورل بوود و در خصووص انمنوی و      آزمونسازها در گروه 

 باال بردن احساس اعتماد بوه نفوس دانشوجو   ، (P= ۰.۰۱۴) امنيت بيمار

(P= ۰.۰۴۱) ، داده شوووه در  آموووزشين موضوووعا  ارتبوواط دادن بوو

و همچنين در ، رابطه آماری معنی دار شو (P= ۰.۰2۴) واحوهای نظری

ن  تجربوه نوادگيری   ، دنون با موالژهای با قابليت پانين آموزشرابطه با 

  .نيز رابطه آماری معنی دار شو، (P= ۰.۰۰۴) قابل اعتماد نيست

ا اسووتفاده از ی شوبيه سوازی بو   آموزشو روش  :و نتيجره گيرري    بحرث 

نادگيری بهتور موی باشوو     -آموزشروشی مورر برای ، موالژهای پيشرفته
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که مزنت های فراوانی دارد و موی توانوو باعوث افوزانش دانوش و بهبوود       

بواال بوردن   ، صالحيت بالينی شود و در باال بوردن انمنوی و امنيوت بيموار    

 آمووزش ارتبواط دادن بوين موضووعا     ، احساس اعتماد به نفس دانشوجو 

  .روشی بی نظير می باشو، داده شوه در واحوهای نظری

 

بررسی ارتباط بین یادگیری فعال و رضدایتمندی از روش  

های نوین تدریس دردانشجویان کارشناسدی ارشدد در   

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

۱3۹8 

 .رمانک .پ .دانشگاه ع -سیينه سبزواری  -فاقمه دربان  - الهه کاظم

نادگيری نو  متغيور پيچيووه ای اسوت کوه متوارر از عوامول          :مقدمه 

 .نیی از انن عوامول روش توورنس اسواتيو موی باشوو      .متعودی می باشو

روش های تورنس در گذر زمان تغييرا  بسيار زنادی داشته انو به گونوه  

ای که روش های سنتی تورنس عموما مبتنوی بور الگووی اسوتاد محوور      

بوه  ، جونان به ميزان کمتری در تعامول و مشوارکت داشوتنو   بودنو و دانش

اموا در   .همين دليل رضانمنوی دانشجونان و نادگيری آن ها نيز کم بوود 

اغلوب  ، روش های نونن توورنس کوه اساسوا دانشوجو محوور موی باشونو       

دانشجونان نيوز در کوالس درس مشوارکت دارنوو و انون امور منجور بوه         

نوادگيری و  ، آمووزش ه اهميت موضووع  با توجه ب .نادگيری فعال می شود

رضوانتمنوی دانشووجونان و همچنوين کمبووود مطالعوا  موورتبط در انوون    

مطالعه حاضر با هوف تعيين ارتباط بیوارگيری روش هوای نوونن    ، زمينه

تووورنس توسووط اسوواتيو بووا نووادگيری فعووال و رضووانتمنوی دانشووجونان 

وم پزشویی  کارشناسی ارشو در دانشیوه پرستاری و مامانی دانشوگاه علو  

 انجام شو۱3۹۸کرمان در سال 

انن پژوهش ن  مطالعوه مقطعوی از نووع توصويفی تحليلوی       : ااجر روش

نفوور از دانشووجونان کارشناسووی ارشووو دانشوویوه ۱۱7اسووت کووه بوور روی 

پرستاری و مامانی کرمان صور  گرفت و همچنين اساتيو انن دانشویوه  

ابزار جموع آوری   .نوبا استفاده از روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفت

اقالعا  برای سنجش ميزان استفاده اساتيو از روش های نوونن توورنس   

( بود که ميزان آگواهی  ۱3۹۱گونه ای رضوی و همیاران ) 3۱پرسشنامه 

روش تورنس توسط اساتيو را بررسی می کنو و روانی و  3۱و بیارگيری 

ال و پرسشونامه مربوووط بووه نووادگيری فعوو  .پانوانی آن تانيووو شوووه اسووت 

محقق ساخته می باشو که در بخوش نوادگيری   ، رضانتمنوی دانشجونان

گونه می باشوو و   2۴گونه و در بخش رضانتمنوی شامل  ۱۸فعال شامل 

روانی آن توسط اساتيو دانشیوه و پانانی آن با استفاده از روش همسوانی  

هوای   آزمونداده ها با استفاده از  .درونی سنجيوه شوه و تانيو شوه است

هوای   آزموون فراوانی و درصوو( و  ، انحراف معيار، ماری توصيفی)ميانگينآ

 SPSS تحليلی )ضرنب همبستگی پيرسوون و رگرسويون( در نورم افوزار    

  .تجزنه و تحليل شونو

 مونوث  هوا  آن همگی که بود سال ۴۰±7ميانگين سنی اساتيو  : ها یافته

ار و موورک  مرتبه علمی اسوتادن ، ها دارای تحصيال  پرستاری آن اکثر و

 سوال  3۰±7همچنين ميانگين سنی دانشجونان  .تحصيلی دکتری بودنو

نافته ها  .تحصيلی پرستاری و بومی بودنو رشته، مونث ها آن اکثر که بود

 ، ۵±۱3نشان داد ميزان بیارگيری روش های نونن تورنس توسط اساتيو 

ورد بيشترنن ميوزان آگواهی اسواتيو در مو     .( بود۱2۰تا  ۴)در دامنه  72

، "اسووتفاده از الگ بوووک"روش هووای تووورنس مربوووط بووه روش هووای  

ميزان نوادگيری فعوال دانشوجونان     .بود "مقاله خوانی"و  "مطالعه مورد"

( بود که ميزان آن در نمونه پوژوهش  72تا  ۱۸)در دامنه  ۵3 ، 7 3± ، ۱

همچنين ميزان رضانتمنوی دانشجونان از روش های نوونن   .باال می باشو

( بووود و بووين رضووانتمنوی ۹6تووا  2۴)در دامنووه  72 ، ۹±۹ ، ۵تووورنس 

دانشجونان و استفاده اساتيو از روش های نونن تورنس رابطه مسوتقيم و  

به ازای ، همچنين نتانج رگرسيون خطی نشان داد.معنی داری وجود دارد

نموره نوادگيری   ، افزانش هر ن  نمره در ميزان رضوانتمنوی دانشوجونان  

  .% افزانش می نابو۵۱فعال به ميزان 

نتوانج نشوان داد بیوارگيری روش هوای نوونن       : گيرري  بحث و نتيجره 

تورنس توسط اساتيو به ميوزان بواالنی صوور  گرفتوه بوود و همچنوين       

ميووزان نووادگيری فعووال و رضووانتمنوی دانشووجونان از روش هووای نووونن 

    لوذا موی تووان نتيجوه گرفوت کوه بیوارگيری         .تورنس مقوار باالنی بوود 

های نونن تورنس توسوط اسواتيو توانسوته اسوت موجوب افوزانش        روش

  .نادگيری فعال و رضانتمنوی آن ها از نحوه تورنس شود

 

رعایدت مصدادیق   : ارتقای اخالق حرفه ای در اتاق عمل

تعیددین شددده اخددالق حرفدده ای در طددی کددارآموزی 

 ۹۹-۹8دانشجویان کارشناسی هوشبری در نیمسال دوم 

 فخرالسوادا  ميرحسوينی  ، کاشوان  .پ .شگاه عدان -فاقمه حسن شيری 
 -مهورداد مهوونان     -زهرا رحيموی مقووم  ، کاشان .پ .دانشگاه ع - رنانی

 .کاشان .پ .دانشگاه ع

نیی از اهواف برنامه درسی دوره کارشناسی هوشوبری مصووب     مقدمه :

وزار  بهواشت و درمان تربيت دانش آموختگانی متصف به اخالق حرفوه  

ر انن راستا در برناموه درسوی انون دوره در برخوی دروس     د .ای می باشو

رفتار و اخالق حرفه ای موو نظور قورار گرفتوه؛ توورنس و       آموزش، نظری

اخالق حرفه ای نوعی تعهو اخالقوی و وجووان کواری     .ارزشيابی می شود

اصول ، وظيفه و مسئوليت است که بر قبق معيارها، نسبت به هر نوع کار

ونژگووی هووای اخووالق حرفووه ای  .مووی شووود و حقوووق سووازمانها تعرنووف

کارشناسان هوشبری موارد متعودی را شامل می شوود کوه از آن جملوه    

ارتبواط  ، جلب اعتماد، امانت، نظم، خيرخواهی، تالش، می توان به مهار 

رعانوت  ، رازداری، مهربانی و رسيوگی بوه بيمواران  ، شفقت، بصير ، مورر

ا توجوه بوه اهميوت رعانوت     بو  .صرفه جونی و عووالت اشواره کورد   ، حرنم

؛ آمووزش اخالقيا  در حرفه و در راستای پاسوخگونی بوه برناموه تحوول     
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تعيووين مهمتوورنن مصووادنق اخووالق حرفووه ای در ، هوووف از انوون پووروژه

 .کارآموزی دانشجونان هوشبری و عملياتی سازی آن در قوول دوره بوود  

       در راسووتای اجوورای بسووته اعووتالی اخووالق حرفووه ای از    :اجرررا روش 

گروه هوشبری دانشیوه پيراپزشیی بور اسواس   ، آموزشبسته های تحول 

قی جلساتی به بررسی اخالق حرفه ای منورج در ، EMEE 6۱راهنمای 

کورنیولوم درسی دوره کارشناسی هوشبری پرداخته و با توجه به رعانوت  

آن در دروس اخووالق حرفووه ای و در ارزشوويابی هووای کووارآموزی هووای   

جلسوه ای بوا حضوور نماننووه     ، ر جهت اعتالی انن هووف دانشجونان و د

 آمووزش بسته اعتالی اخالق حرفه ای معرفی شوه از سوی مرکز توسوعه  

قی انن جلسه مصوادنق   .دانشگاه و مربيان عرصه های بالينی تشیيل داد

اخالقی مهم مرتبط با کار در اتاق عمل و حوزه بيهوشی به بوارش فیوری   

تیرارترنن مووارد اخالقوی در حووزه بيهوشوی     سه مورد از پر .گذاشته شو

در مرحلوه   .تعيين و در جلسه تصونب گردنو، پس از دو دور بارش فیری

بعو به اقوالع دانشوجونان رسويوه و در دفترچوه الگ بووک و ارزشويابی       

مربيان و دانشوجونان در موورد نحووه اجورا و      .کارآموزی آنها گنجانوه شو

بوه انون ترتيوب کوه از      .افت کردنوو پياده سازی آن توضيحا  کاملی درن

انتقواد  ، حفظ حرنم شخصی"دانشجونان خواسته شو سه مصواق اخالقی 

جلووگيری از آسويب بوه تجهيوزا  )وسوانل مانيتورننوگ       ، سازنوه مثبت

را در اتاق عمل رعانت کرده و گزارشا  خود را با تانيو مربی بوه   "بيمار( 

بوه گوروه   ، لیورد خوود  صور  داده های متنوی و عبوارا  توصويفی از عم   

در قول دوره کارآموزی نيز توسط کارشناس گوروه   .هوشبری ارائه نماننو

  پيگيری الزم صور  گرفتوه و رعانوت انون مووارد بوه دانشوجو و مربيوان       

  .عرصه ها نادآوری شو

در ، و عرصوه  ۴دانشوجو در قوی دوره کوارآموزی     3۰تعوواد   : یافته ها

اخالقی در اتاق عمل میلف شووه   به رعانت مصادنق ۹۹-۹۸نيمسال دوم 

داده هوای متنوی انون     .و گزارشا  خود را در پانوان دوره تحونول دادنوو   

کوو از گزارشوا  در قالوب سوه      ۴۹6گزارشا  دسته بنوی شونو و تعواد 

حفوظ  "مصواق تعيين شوه به دست آمو که بيشترنن تیورار رفتارهوا در   

انتقاد سوازنوه  "پس و س "محافظت از وسانل و تجهيزا "و  "حرنم بيمار

تحليل داده های به دست آمووه بورای اسوتخراج شوانعترنن      .بود "مثبت

، اقواما  انجام شوه در ذنل هر مصواق و مقانسه با اقواما  مغفول مانووه 

نيز مو نظر قرار گرفت تا در برنامه رنزی و تمرننا  بعوی موورد اسوتفاده   

  .قرار گيرد

خصوص سه مصواق رفتوار حرفوه   دانشجونان در  : بحث و نتيجه گيري

ای انجام شوه فعاليتهانی را انجام دادنو و بوا درج آن در گوزارش و تانيوو    

تحليول شوواهو    .توسط مربی شواهو واقعی از آن را به گوروه ارائوه دادنوو   

و تاکيو بور فعاليوت هوای مغفوول      آموزشامیان برنامه رنزی در خصوص 

  .فراهم نمود، مانوه را نيز

 

ی مبتنی بر مدل بزنف بر پایبندی به آموزشه مداخل تاثیر

: یک مطالعه درمان پس از جراحی بای پس عروق کرونر

 کارآزمایی بالینی

 .پ .دانشوگاه ع  -عاقفه ترک نوژاد  ، اصفهان .پ .دانشگاه ع -سيما بابانی 
 ،  اصفهان

BACKGROUND: Coronary artery bypass graft (CABG) 
surgery is the most effective treatment for 
cardiovascular disease (CVD). Adherence to 
treatment after CABG surgery is very important. One 
of the educational models used in this regard is the 
BASNEF (Belief, Attitudes, Subjective Norms, and 
Enabling Factors) model. The present study aimed to 
assess the effect of an educational intervention 
based on BASNEF model on adherence to treatment 
in patients after CABG surgery.  

METHODS: The present study was a randomized 
clinical trial. In this study, 72 patients who had 

undergone CABG surgery participated in the two 
intervention and control groups. Patients in the 
intervention group took part in ۴ ۴۰-minute 

educational sessions based on BASNEF model after 
discharge. The patients in both groups completed 
the Modanloo Adherence to Treatment 
Questionnaire (MATQ) and a researcher-made 
BASNEF model questionnaire before the 
intervention, after the educational intervention, and 

at the 3-month follow-up. Data were analyzed using 

independent t-test, chi-square test, Man-Whitney 
test, and repeated measures analysis of variance 
(ANOVA). Mauchly’s sphericity test was used for 
testing sphericity and the Greenhouse-Geisser 
correction was used in the case of lack of sphericity. 
All P-values of less than ۰.۰۵ were considered 

significant.  

RESULTS: The total score of the MATQ and its 
subscales had significantly improved in the 
intervention group after the intervention compared 
with the control group (P < ۰.۰۵). In addition, the 

mean scores of the model constructs (knowledge, 
attitude, behavior intention, subjective norms, and 
enabling factors) had significantly improved after the 
intervention in the intervention group in comparison 

with the control group (P < ۰.۰۵). 

CONCLUSION: The educational intervention based 
on BASNEF model improved adherence to treatment 
in patients after CABG surgery. Moreover, the model 
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constructs improved in the intervention group in 
comparison with the control group after the 
intervention  

 

 آموزشبالینی و عوامل موثر بر  آموزشبررسی وضعیت 

بدالینی اثددربخش از دیدددگاه دانشددجویان کارشناسددی  

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز 

مرکووز  –دانشووگاه ع. پ. البوورز، موورنم آقووابراری   -مهسووا خووومتی زارع 
روح دانشوگاه ع. پ. البورز،    تحقيقا  عوامل اجتماعی موورر بور سوالمت،   

 مرکوز تحقيقوا  عوامول اجتمواعی موورر بور سوالمت        -زی نيا انگيز نورو
کميتوه تحقيقوا  دانشوجونی،     – مائوه موسوی پوور ، البرز .پ .دانشگاه ع

 دانشگاه ع.پ البرز.

حرفوه ی   آمووزش مهوم تورنن بخوش و قلوب     ، بوالينی  آموزش  مقدمه :

بوالينی فرصوتی را بورای دانشوجو      آمووزش  .پرستاری را تشیيل می دهو

روانی و حرکتوی  ، ازد تا دانش نظری را به مهار  های ذهنیفراهم می س

        در  .تبووونل کنووو، متنوووعی کووه بوورای مراقبووت از بيمووار ضووروری اسووت 

بووالينی ارووربخش مووورد توجووه بسووياری از   آموووزش، سووال هووای اخيوور

پژوهشووگران رشووته هووای مراقبتووی قوورار گرفتووه اسووت؛ چراکووه هوووانت  

مستلزم شناسانی و بوه  ، رد نظر بالينیدانشجونان در رسيون به اهواف مو

برقورف کوردن    .بالينی است آموزشکار گيری رفتار ها و عوامل مورر در 

در گوروی تعيوين   ، بوالينی  آموزشکاستی های موجود و ارتقای وضعيت 

بالينی ارربخش  آموزشبالينی و شناسانی عوامل مورر بر  آموزشوضعيت 

با توجه بوه متفواو    ، ه در انرانبه رغم انجام تحقيق های مشاب .می باشو

ی در آموزشو و از همه مهم تر نظام و امیانا  ، دانشجونان، بودن مورسان

هر واحو دانشگاهی و از قرف دنگر بوا توجوه بوه کواربردی بوودن رشوته       

بالينی مسوتلزم بررسوی    آموزشپرستاری و اننیه بهبود و ارتقای کيفيت 

قو  و اصالح نقاط ضوعف   مستمر وضعيت موجود و تعيين و تقونت نقاط

      درنافووت و بررسووی نقطووه نظوورا  دانشووجونان در هوور دانشووگاهی ، اسووت

مطالعوه  ، از انون رو  .می توانو راهگشای برنامه های آننوه مسووالن باشوو 

 آمووزش بالينی و عوامول موورر بور     آموزشحاضر با هوف تعيين وضعيت 

اه علووم پزشویی   بالينی ارربخش از دنوگاه دانشوجونان پرسوتاری دانشوگ   

  .انجام شو ۱3۹۸-۱3۹۹البرز در سال 

مقطعوی اسوت کوه در قوی     _پژوهش حاضر از نوع توصيفی اجرا :روش 

در دانشیوه پرستاری دانشوگاه   ۱3۹۸-۱3۹۹نيمسال دوم سال تحصيلی 

جمع آوری داده هوا بوه روش سرشوماری از     .علوم پزشیی البرز انجام شو

ی دانشگاه علوم پزشویی البورز انجوام    پرستار ۸تا  3کليه دانشجونان ترم 

معيارهووای ورود بووه مطالعووه شووامل گذرانووون حووواقل نوو  واحووو  .شووو

دنوون در محويط بوالين و     آمووزش کارآموزی حضوری و داشوتن تجربوه   

، ابزار گرداوری داده هوا در انون پوژوهش    .تمانل به شرکت در مطالعه بود

شوونامه بررسووی از دو پرس، متناسووب بووا اهووواف مطالعووه .پرسشوونامه بووود

، بالينی اروربخش  آموزشو بررسی عوامل مورر بر ، بالينی آموزشوضعيت 

محقووق پووس از کسووب  .بووه همووراه اقالعووا  دموگرافيوو  اسووتفاده شووو

، (۸تووا  3از قرنووق ليسووت دانشووجونان هوور دوره )توورم ، مجوزهووای الزم

پرسشنامه ها را در اختيار دانشجونان واجو شرانط ورود بوه مطالعوه قورار    

     و  26نسوخه   SPSS اقالعوا  جموع آوری شووه توسوط نورم افوزار       .ددا

  .های آماری توصيفی مورد تجزنه تحليل قرار گرفت آزمون

 ۱۵۵، ۸-3دانشجوی مقطع کارشناسی پرسوتاری تورم    ۱7۰از : نافته ها

بور   .% بوود ۹۱.۱7نفر پرسشنامه را تیميل کردنوو و ميوزان پاسوخ دهوی     

، بوالينی  آمووزش سشنامه بررسوی وضوعيت   اساس نافته های حاصل از پر

در سوطح   (۰.7۴±3.3۰)ی بوا ميوانگين   آموزشو حيطه اهوواف و برناموه   

برخورد ، خوب سطح در( 3.6۵±۰.7۵عملیرد مربی با ميانگين )، متوسط

ی آموزشو محويط  ، ( در سطح متوسط2.۹2±۰.۸۸با دانشجو با ميانگين )

 بووا ارزشويابی  و نظووار  و متوسوط  سووطح در( 2.7۵±۰.۸۸بوا ميوانگين )  

        بوور اسوواس  .در سووطح متوسووط قوورار گرفووت  (۰.۹۸±3.۱3) ميووانگين

بوالينی   آمووزش نافته های حاصل از پرسشنامه بررسی عوامول موورر بور    

ميانگين نمرا  کسب شوه در حيطه خصوصيا  فردی فراگيور  ، ارربخش

شورانط  ، (۰.۹2±3.۵۹) بالينی مورس فردی خصوصيا ، (۰.۸۴±3.67)

 و( 3.26±۱.۰2) یآموزشوو رنووزی برنامووه، (3.۰6±۱.۰2نی )محوويط بووالي

 ارربخشی از حاکی، حاضر های نافته .بود( 3.۰۵±۱.۰2بالينی ) ارزشيابی

 خصوصيا  فردی فراگير از دنوگاه دانشجونان است حيطه بيشتر

نشوان داد کوه کيفيوت    ، نافته های مطالعه حاضر  :بحث و نتيجه گيري

دانشجونان مورد مطالعه در سوطح متوسوط   بالينی از دنوگاه  آموزشکلی 

عملیرد مربی و نظار  و ، یآموزشاگرچه حيطه های اهواف و برنامه  .بود

ارزشيابی در سطح متوسط و خوب بود؛ اما حيطه های برخورد با دانشجو 

همچنوين از   .ی در سطح متوسط و ضعيف ارزنابی شوونو آموزشو محيط 

دو حيطووه ، لينی ارووربخشبووا آموووزشميووان عواموول پنجگانووه مووورر بوور 

ارور بخشوی   ، خصوصيا  فردی فراگير و خصوصيا  فردی مورس بوالينی 

تعهوو و مسوئوليت   ، بوه عبوار  دنگور    .بالينی داشتنو آموزشبيشتری بر 

احسواس  ، اسوتعواد در نوادگيری بوالينی   ، بالينی آموزشعالقه به ، پذنری

برای تجربوه   فراهم نمودن فرصت، نياز به سهيم بودن در فرآننو ارزشيابی

رعانوت زموان و وقوت    ، عالقوه بوه رشوته   ، انگيزش درونوی ، عملی دانشجو

از مهم ، ی بالينآموزشابتیار عمل و آگاهی دانشجونان از اهواف ، شناسی

در راسوتای بهبوود و ارتقواء     .ترنن عوامل تاريرگذار در انن مطالعه بودنوو 

تناسوب بوين    اقواماتی نظير انجاد، ی در محيط های بالينیآموزششرانط 

ی و آموزشو فراهم نمودن امیانوا   ، یآموزشتعواد بيمار با کادر درمانی و 

پذنرش دانشجو بر اساس استانوارد های محويط  ، رفاهی برای دانشجونان

تعيين شورح وظوانف مربيوان و دانشوجونان در بيمارسوتان هوای       ، بالينی

 بوالينی  آمووزش ی به قوور دقيوق و اسوتفاده از روش هوای نوونن      آموزش

  .هماننو قابليت های بيمارستان مجازی پيشنهاد می شود
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 پروسدیجرال بررسی عوامل موثر بر یادگیری مهارت های 

ی آموزشد ی دستیاران تخصصی کودکدان مرکدز   رضرو

 از دیدگاه اساتید و رزیدنت های کودکان پزشکی مفید

 -) نونسونوه مسوئول(  بهواره آبشواری   - اموين حبيبوی   -سليمان احموی
 .شهيو بهشتی .پ .دانشگاه ع

و تربيوت پزشو  بوه     آمووزش بالينی بخشی اساسی در  آموزش مقدمه :

گوری کوه    از انن رو بررسی و شناخت هرنوع عامول مواخلوه   .رود شمار می

 آمووزش رنوزی   دربرناموه ، سبب کاهش نادگيری عملی دانشوجونان شوود  

 انن امر مستلزم شناخت نقاط قوو  و اصوالح   .بالينی اهميت فراوانی دارد

بوه  ، هوای دانشوجونان   نقاط ضعف است که در انن رابطوه نظورا  و انووه   

  .گشای برنامه آننوه باشو و راهمی توان، یآموزشعنوان عنصر 

در انن مطالعه با ارزنوابی برناموه   ، با توجه به اهميت موضوع روش اجرا :

ی مهار  های بالينی دستياران کودکان در دانشگاه علووم پزشویی   آموزش

نقاط قو  و ضعف برنامه ها و فاصله آنها با اسوتانواردهای  ، یشهيو بهشت

پزشوویی و  آموووزشدردبيرخانووه شووورای  ۹۴ ، ۱۱ ، 2۰مصوووب مووورخ 

پزشویی تعيوين و بررسوی     آمووزش درموان و  ، تخصصی وزار  بهواشوت 

 -گيری از رونیرد کموی  گردنو انن مطالعه از نوع ارزشيابی برنامه و با بهره

در بخش کمی  .انجام شوه است ۹۹-۹۸ال های س   کيفی در دو مرحله 

 33)شامل سه بخوش( و براسواس    ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته

جهوت   ۱ISMی مهارتهای بالينی ضروری و روش کيفی آموزشاستانوارد 

  .بوست آوردن عوامل مورر برنادگيری مهار  بالينی بود

رشوته   دسوتيار تخصصوی   ۱۱۵در مرحلوه ی کموی مطالعوه     یافته ها :

درمانی ، یآموزشکودکان دانشگاه علوم پزشیی شهيو بهشتی که در مرکز

پرسشونامه بوه    .۱۵۵بودنو؛ شرکت داشوتنو  آموزشکودکان مفيو درحال 

 32% زن بوا ميوانگين سونی     ۵۸%مورد و  ۴2قور کامل تیميل گردنوکه 

به منظور بررسی وضعيت  .سال از دستياران درانن مطالعه شرکت نمودنو

 آزموون انجام با کمو  و انجوام مسوتقل کوه بوا      ، زمنظرمشاهوهی اآموزش

درنتيجوه   .محاسوبه گردنوو   (P-Value < ۰.۰۰۱)فرنوومن  ای مقانسوه 

 وبوار بواالترنن    ۱۴گيری خون شرنانی بوا ميوانگين   -تعواد مشاهوه نمونه

از ، بار کمترنن رتبوه  6احيا با ميانگين  پيشرفته های روش مشاهوه تعواد

با ميوانگين   PPD تعواد انجام با کم  مهار  بالينی، منظر انجام با کم 

آميوزی گورم و    تهيه اسمير و رنگ بار بيشترنن و تعواد انجام با کم  ۱7

 انجوام  تعوواد  بررسوی  بوا  وکمترنن رتبه ، بار ۸گيمسا گيمسا با ميانگين 

انتوباسيون راه هووانی   مستقل انجام گردنو مشاهوه مهار  هر در مستقل

باالترنن و انجام مستقل مهار  ميیروسویوپي  آزموانش    ۱۸با ميانگين 

بامقانسووه  .کمتوورنن رتبووه را کسووب نمووود ۹معمووولی ادرار بووا ميووانگين 

ميانگين انجوام  ، ميانگين انجام هر پروسيجرال با استانوارد های مورد نظر

بوه جوزء   ، با استانواردها مطابقت داشوته ، تمامی مهار  ها از هرسه روش

عضوووالنی و ، مهوووار  تزرنوووق زنووور جلووووی   در انجوووام مسوووتقل  

 ۱۰بار و ميانگين انجام در ارزنابی انن پوژوهش  2۴ورنوی)دراستانواردها 

بار و ميانگين انجوام در   ۱۵بار( و مهار  کار با ونتيالتور )در استانوارد ها 

 بوه منظوور بررسوی وضوعيت مهوار       .بار ( نشان می دهو۱۰انن مطالعه 

 فرنوومن  آزمونبا ، خوداظهاری نمره زا دستياران توسط شوه کسب های

(P-Value < ۰.۰۴۵) مهوار    :داد نشوان  هوا  مهوار   بنوی نتانج رتبه 

 راه انتوپاسويون  و کامول  خوون  تعوونض ، ورنووی  خون گيری نمونه های

مهوار  بوالينی   ، NG tube باالترنن رتبه و بوه مهوار  گذاشوتن    هوانی

نی و ورنوووی عضووال، داخوول جلوووی، تلقوويح واکسوون و تزرنووق زنرجلوووی

انن بخش از مطالعوه لوزوم بوازبينی در     جنتان .کمترنن رتبه را کسب نمود

ی مهار  های عملی ضروری دستياران کودکان از نظرتعواد آموزشبرنامه 

بار و نحوه انجام مهار  های فوق الذکر جهوت بواال بوردن سوطح مهوار       

        کسووب شوووه در پروسوويجرهای مووورد نظوور توسووط دسووتياران را نشووان  

از  آمووزش به منظور بررسی ميزان وابستگی هر مهوار  و نووع    .می دهو

انجام با کم  و انجام مستقل از ضرنب اسپيرمن اسوتفاده  ، لحاظ مشاهوه

 همبسوتگی ، مهوار   ميزان، داد نشان ها شوه که نتانج در تمامی مهار 

لوزوم توجوه ونوژه بوه انجوام مسوتقل        .مسوتقل دارد  انجام با داری معنی

درکنوار تعيوين    .دهو دستياران را نشان می یآموزش برنامه در ها ر مها

در مرحله ی کيفوی مطالعوه بوا روش کيفوی مولسوازی      ، وضعيت موجود

 ISM (Interpretative Stractural سووواختاری تفسووويری 

Modelling )  معيوار بوه    ۸عوامل مورر برتوسعه مهار  پروسيجرال رابا

پس از تعيوين قوور     .بررسی گردنو عنوان معيارهای اصلی انتخاب شوه

معيوار موورد بررسوی     ۸هر ن  از ، محرک ) اررگذاری( و قور  وابستگی

معيارهوای   .قرارگرفوت  مواترنس  روش چهارگانوه  هوای  در نیی از خوشه

آمووادگی علمووی دانشووجو و ، عالقوه منوووی دانشووجو بووه رشووته تحصوويلی 

معيارهوای   ،همیاری پرسنل با دانشجو دوره دستياری در گوروه پيونووی  

معيار ، انگيزه مربی و اعتماد به نفس دانشجو جزو عناصر اررپذنر و وابسته

بالينی در دسته خودمختار و معيارهای امیانوا  و   آموزشنظم و مقررا  

تجهيزا  در دسوترس و ميوزان مهوار  بوالينی مربوی در ناحيوه خوشوه        

   .اررگذار قرار گرفته انو

ه معيارهوای امیانوا  و تجهيوزا     در انن مطالعو :  بحث و نتيجه گيري

عالقه منوی دانشوجو بوه   ، ميزان مهار  بالينی مربی، موجود در دسترس

آمادگی علمی دانشجو و همیاری پرسنل با دانشجو دوره ، رشته تحصيلی

اگرچه از نظر دستياران شرکت کننووه   .دستياری معيارهای کليوی بودنو

اموا   .کلی مفيو و موورر اسوت  ی فعلی به قورآموزشبرنامه ، در انن مطالعه

که انتظار موی رود در برناموه    ، موانع ومحوودنت هانی را نيز ذکر نموده 

 .ی لحاظ گرددآموزش
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بالینی دانشجویان پزشکی بدا   آموزشمقایسه فرایندهای 

استانداردهای ارسالی وزارت بهداشت در دانشگاه علدوم  

 پزشکی جهرم )مطالعه مقطعی(

 -صوونقه نجفووی پووور  ، مجووازی تهووران .پ .عدانشوگاه   -مجيوو کووورری  
ابوواذر ، شوويراز .پ .دانشووگاه ع -فرهوواد لطفووی  ،  جهوورم .پ .دانشووگاه ع
 ،  جهرم .پ .دانشگاه ع -روستازاده 

در دوره پزشویی   آمووزش بخش اساسی و مهوم  ، بالينی آموزش :مقدمه 

می باشو که بوون آن تربيوت پزشویان کارآموو مشویل و نوا غيورممین       

مستلزم کسب تجربوه بوالينی از   ، نادگيری قابليت های بالينی .خواهو بود

    انجوام   ، مشوارکت ، سوی دانشجو و تمرنن مهار  ها بوا مشواهوه کوردن   

 .تحوت نظوار  مربوی اسوت    ، اسوتنتاج و اداره بيمواران  ، رونه های بالينی

استانواردها و معيارهای موون و میتوبی برای توصويف کيفيوت مطلووب    

انجوام ارزشويابی    .رنق فراننو اعتباربخشی وجود داردپزشیی از ق آموزش

بووالينی در  آموووزشی بووه ونووژه ارزشوويابی آموزشووجووامع برنامووه هووای 

ی آموزشو در نقشه جامع علمی بيمارستان های  آموزشراهبردهای حوزه 

، از اهميت ونژه ای برخوردار است و با انجام مسوتمر و صوحيح ارزشويابی   

بوا   .يری و ارتقاء آنها استفاده خواهو شوپياموهای آن به منظور تصميم گ

، بالينی در پزشیی و ارتقوا کيفيوت و کميوت آن    آموزشتوجه به اهميت 

را بصووور  برنامووه ای  "بوالينی  آموووزشاسووتانواردهای "وزار  بهواشوت  

 .در اختيار دانشوگاههاقرار داده اسوت  ۱3۹۴توونن نموده و درسال ، موون

بوالينی   آمووزش وجود فرآننو های هوف از انن مطالعه مقانسه وضعيت م

گرانوو   ، یآموزشو رانوو  ، گزارش صبحگاهی، در کليني  سرپانی آموزش)

رانو( در دانشگاه علوم پزشیی جهورم بوا اسوتانواردهای ارسوالی از وزار      

کوارورز و   ، انن مقانسه ازدنوگاه دانشجونان کوارآموز   .بهواشت می باشو

 .استيودنت انجام گرفت

دانشوجونان  .مقطعی بوود  -مطالعه ای توصيفی، پژوهشانن : راروش اج 

کارورز وکارآموز واستيودنت بعنووان جامعوه آمواری بصوور  سرشوماری      

ابوزار سونجش پرسشونامه ای روا و پانوای      .جهت مطالعه انتخواب شوونو  

بوالينی   آمووزش اسوتانواردهای  ، محقق ساخته بود که مبنای تووونن آن 

نوون پرسشوونامه مشووتمل  ا .وزار  بهواشووت بووود  ۱3۹۴مصوووب سووال  

در کلينيوو   آموووزشبرسووواالتی درحوووزه اسووتانوارد هووای فراننوووهای  

اسوتانواردهای رانوو   ، سووال( ۱۱ی)آموزشو گرانو رانو ، سوال( ۱۸سرپانی)

سووال   ۱3واستانواردهای گزارش صوبحگاهی شوامل    (سوال۱3ی)آموزش

يوين  روانی محتوانی با استفاده از نظر خبرگوان و پانوانی آنهوا بوا تع     .بود

هوای پرسشونامه    گونوه  .الفای کرونباخ در ن  مطالعه پانلو  بررسی شوو 

 "خيور "و  "بلوه "مورد استفاده به صور  بسته و با استفاده از گزننه های 

نموره نو  و در   ، هر پاسخی که مطابق با اسوتانوارد بوود   .تعرنف شوه بود

   بورای توصويف    .صور  عوم انطباق با استانوارد نموره صوفر تعرنوف شوو    

دامنوه ميوان   ، ميانوه ، انحوراف معيوار  ، ميانگين، داده ها از فراوانی ودرصو

درصوو   ۹۵دقت برآوردها داده ها در فاصله اقمينان  .چارکی استفاده شو

توی  ، والويس -کروسویال ، های آماری تحليلی وارنانسآزموناز  .بررسی شو

خه نسو   spssتست نيز استفاده شو تمامی آناليزها تحت نرم افزار آمواری 

آغارکننووه  ، اخذ رضانت آگاهانه از تمامی شرکت کننوه ها .انجام شو 2۱

و اجورای مطالعوه بعوو از درنافوت تانيوو کميتوه اخوالق انجوام          .کار بوود 

  .پذنرفت

آماری نشان داد که بوين دانشوجونان از لحواظ     آزموننتيجه   یافته ها :

ارش گووز، هووای سوورپانی امتيوواز داده شوووه بووه اسووتانواردهای کلينيوو  

  ۰.۰۵دار وجود دارد ) ی تفاو  معنیآموزشگرانو رانو و رانو ، صبحگاهی

Pvalue>).  توسط ه بوووه کلينيووو  سووورپانی   شوز داده متيااميانگين

نتوانج   .( باالتر از سانر دانشجونان بووده اسوت  27.۵6دانشجونان کاراموز )

ه توکی نشان داد که بوين امتيواز داد   آزمونمقانسا  چنوگانه تعقيبی با 

شوه به کليني  سورپانی توسوط دانشوجونان اسوتيودنت بوا دانشوجونان       

و بين دانشجونان استيودنت بوا دانشوجونان    (= Pvalue ۰.۰3۹کارورز )

 <۰.۰۵دار وجووود دارد ) تفوواو  معنووی (Pvalue= ۰.۰۰۱)کووارآموز 

Pvalue).  توسط ه بوووه گوووزارش صوووبحگاهی   شوز داده متيااميانگين

 .بواالتر از سوانر دانشوجونان بووده اسوت      (22.۵) دانشوجونان اسوتيودنت  

توووکی نشووان داد کووه تنهووا بووين امتيوواز داده شوووه بووه گووزارش   آزمووون

صبحگاهی توسط دانشجونان اسوتيودنت بوا دانشوجونان کوارآموز تفواو       

ه بووه شوز داده متيااميانگين  (=Pvalue ۰.۰۰6دار وجووود دارد ) معنووی

بواالتر از سوانر دانشوجونان     (۱۴.۵) دانشجونان کوارورز توسط گرانو رانو 

تووکی نشوان داد کوه تنهوا بوين امتيواز داده شووه بوه          آزمون .بوده است

 گزارش صبحگاهی توسط دانشجونان اسوتيودنت بوا دانشوجونان کوارورز    

(Pvalue=۰.۰۰۱)        و بين دانشوجونان کوارآموز بوا دانشوجونان کوارورز

(Pvalue= ۰.۰۱۸)    تفواو  معنوی  ( ۰.۰۵دار وجوود دارد Pvalue>). 

( 23دانشجونان کوارورز ) توسط ی آموزشه به رانو شوز داده متيااميانگين 

توکی نشان داد که تنهوا بوين    آزمون .باالتر از سانر دانشجونان بوده است

امتياز داده شوه بوه گوزارش صوبحگاهی توسوط دانشوجونان اننتورن بوا        

بوا  و بين دانشوجونان اسوتيودنت    (=Pvalue  ۰.۰2دانشجونان کاراموز )

 ۰.۰۵دار وجود دارد ) تفاو  معنی (=۰.۰۰۱Pvalueدانشجونان کارورز )

Pvalue>).   گانوه  ۴از نظر دانشجونان استيودنت در بين اسوتانواردهای ،

 36.7ن  از استانواردها امتياز بهينه را کسب نیردنو و گرانو رانو بوا   هي 

رآموز در از نظور دانشوجونان کوا    .ترنن امتياز را کسب کردنوو  درصو پانين

درصوو بيشوترنن    72.۵کلينيو  سورپانی بوا    ، گانه ۴بين استانواردهای 

تورنن امتيواز را کسوب     درصوو پوانين   3۹.۱امتياز و گزارش صبحگاهی با 

  .کردنو

دنووگاه کلوی درموورد وضوعيت موجوود اجورای         :تيجه گيريبحث و ن

 بالينی منفوی بووده و آنواليز نافتوه هوای      آموزشاستانوارهای فراننوهای 

کوارآموزو اسوتيودنت    ، مطالعه حاضر نشان می دهو که از دنوگاه کوارورز 

بالينی در دانشوگاه علووم پزشویی     آموزشنسبت نه اجرای استانواردهای 

 .جهرم نسبی بود 
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دیدددگاه دانشددجویان کددارآموز و کددارورز جراحددی و 

 غیرجراحی در خصوص نحوه برگزاری گزارش صبحگاهی

دانشوگاه   -بيژن رضواخانيها   ،. پ. ارتشدانشگاه ع -سهيال سيروس بخت 
         دانشوووگاه ع. پ. آزاد اسوووالمی،  -صوووورا رضووواخانيها   ،ارتوووش .پ .ع

 .ارتش .پ .دانشگاه ع -عليرضا شهرناری محموی 

 و هوا  گسوترش دانشوگاه  ، از الزاما  رشو و توسعه هور کشووری   مقدمه :

دانوش  است و حاصل آن رشو قابول تووجهی از    آن آموزش کيفيت بهبود

 در .باشوو  ای مختلف علمی و نيز توليوا  علمی میه آموختگان در دوره

دشوواری اسوت کوه     و پيچيوه های حرفه از نیی پزشیی رشته ميان انن

بوه انون    دسوتيابی  و، نمانوو  نقش مهمی در ارتقاء سالمت جامعه انفا می

 دوران قووی  در شووووه  تووربيت  های هوف نيوازمنوو آن است کووه نيرو

دانش و مهار  الزم را بورای حرفوه آننووه خوود     ، حواکثر کارانی آموزش

دسوتياران و   آمووزش بوالينی مهوم تورنن قسومت      آمووزش  .کسب کننوو 

ی هاروش جمله از صبحگاهی ارش گزدانشجونان پزشیی می باشو و نيز 

 .دمی شوب نيا محسودسطح در ، بالينیزش موآشمنو و ارزمفيو ، نجرا

ر  اسووتانوارد و مطووابق دسووتورالعملهای بووه صووو، انوون روشهنگامی که 

ی در نقش مؤررتر، ددگرا جرپزشویی ا  آمووزش درموان و  ، وزار  بهواشت

نحووه  ، ولی با وجود انن مهوم نفا می نمانو اپزشیی ن نشجونای داگيردنا

در دانشوگاههای مختلوف علووم پزشویی     ، برگزاری گزارشهای صبحگاهی

ف تبيين لعه حاضر با هوطام .کشور به شيوه های متفاوتی اجرا می گردد

ارش گزدنوگاه دانشجونان پزشویی از نحووه برگوزاری جلسوا  مشوترک     

 آموووزشو رعانووت دسووتورالعملهای وزار  بهواشووت درمووان و صبحگاهی 

  .شوم نجاپزشیی ا

رورز و کا ۱۰۰ه نوگادن  مطالعه توصيفی مقطعی در  :روش اجررررررا

سط پرسشنامه تو ۱3۹۸لغانووت  ۱3۹۵تحصيلی ل خر ساآمقطع ز مورآکا

و تجزنه ر به منظو .گرفتار سی قرربررد پانا موروا و اخته وووووووومحقق س

ده ستفااتوصيفی ر مای آهان موو آز SPSS ارفزم انراز ، هاداده تحليل 

دانشووجو در گووروه  6۱دانشووجو (  ۱۰۰نتووانج در انوون مطالعووه از )  .شو

ی دانشوجو در گوروه غيور جراحو     3۹کارورز( و  2۵کارآموز و  36جراحی)

کوارآموز و   26)ارولوژی .اورتوپوی. اعصاب. چشم و گوش حلق و بينی( )

فراگيوران بوه کليوه      %۹۹کارورز( نظرسنجی انجام گرفت که بيش از  ۱3

 %۵2.۹، % کووارآموزان6۰.7اغلووب دانشووجونان ) .سووواال  پاسووخ دادنووو

% دانشوجونان غيور جراحوی (    ۵2.7% دانشجونان جراحی و 6۱، کارورزان

برگزاری گزارش صوبحگاهی بوه صوور  ترکيبوی از حضوور      مخالف نحوه 

، کوارآموزان  %66.۱ .کليه فراگيران )مشترک جراحی و غيرجراحی( بودنو

% دانشوجونان غيور   ۵۸.3دانشجونان جراحی و  %7۰.۵، % کارورزان6۵.7

جراحی نيز موافق برگزاری گزارش صبحگاهی به صوور  جواگانوه و نيوز    

 .گزارش صبحگاهی بودنو آموزشاری رعانت استانواردهای صحيح برگز

بووا توجوه بووه مخوالف بووودن حووود دوسوووم     : ث و نتيجرره گيرري بحر 

، دانشجونان پزشیی با نحوه برگزاری جلسا  مشترک گزارش صبحگاهی

به نظر می رسوو برگوزاری جلسوا  جواگانوه گوزارش صوبحگاهی بورای        

هتور و  کارآموزان و کارورزان جراحی و غيرجراحی و نيز برگزاری هر چه ب

با اصول آکادمي  مشخص که در دستورالعمل هوای وزار  بهواشوت بوه    

شورکت فعوال و   ، آنها اشاره گردنوه است منجور بوه رضوانتمنوی بيشوتر    

موونرنت و  ، مهوار  ، کسوب دانوش  ، تعاملی بيشتر در بحث های گروهوی 

نحوه برخورد با بيموار و رفوع مشویال  وی بسويار آموزنووه و کوار گشوا        

جود اننیه برگزاری گزارش صبحگاهی به صور  مشوترک  با و .خواهو بود

باعث افزانش انووخته های علمی و آشنانی با مشیال  غيرجراحوی موی   

گردد ولی برگزاری اننگونه گزارش هوای صوبحگاهی بوه دليول شوناخت      

، بوی حوصولگی  ، باعوث عووم تمرکوز   ، ناکافی دانشجونان و برخی اسواتيو 

برپووانی جلسووا  خواهووو  اضووطراب دانشووجونان و بووی نظمووی در رونووو 

نن در اشی زموی آهاس تشیيل کالضوورور   ، و انوون اموور  .(۹گردنووو)

 .ن را نشان می دهونشجونادان و داستاای ابرص خصو

 

آیا می توان برای ارزیابی مهارت ارائه خبر بد به بیمدار  

در فلوهای انکولدوژی در محدیط واقعدی )درمانگداه     

سدتاندارد  سرپایی( به جای ارزیاب متخصص از بیمدار ا 

 استفاده کرد؟

- امير حسين امامی امامی ،  قزونن .پ .دانشگاه ع -افسانه نخ فروش ها 
 .مانوانا شيرازی  

به عنووان نو  روش روا و پانوا     (SP)استفاده از بيمار استانوارد  مقدمه :

خبور بوو انیولوژنسوت هوا هوم در محويط       -جهت ارزنابی مهار  ارتباقی

( و هم در محيط واقعی )ارزنابی در محل آسیی آزمونشبيه سازی شوه )

 SP دررابطه با ميزان پاپانی و توافق بين ارزنوابی  .کار( گزارش شوه است

تعووادی از مطالعوا  نشوان     .و استاد بررسی های زنادی انجام شوه است

داده انو بين نظرا  بيمار استانوارد شووه و نظورا  اسوتادان همبسوتگی     

طالعا  هوم انون همبسوتگی را کوم و نوا      معناداری وجود دارد و برخی م

حال سوال انن است که آنا موی تووان از بيموار     .ضعيف گزارش نموده انو

استانوارد شوه به عنوان جانگزنن اسوتاد بورای ارزنوابی عملیورد مهوار       

خبر بو فلوهای انیولوژی در درمانگواه سورپانی اسوتفاده     -ارتباط با بيمار

ارزنوابی انجوام شووه توسوط بيموار       نمود؟ لذا هوف انن پژوهش مقانسوه 

استانوارد با ارزنابی اساتيو درباره نحوه عملیرد فلوهای انیولوژی در ارائوه  

خبر بو به بيمار است روش مطالعوه: مطالعوه مقطعوی و توصويفی جهوت      

ارزنابی عملیرد فلوهای انیولوژی در ارائه خبر بوو بوه بيموار در درمانگواه     

تهران از دو ارزناب شامل استاد انیولوژی سرپانی بيمارستان امام خمينی 

بيمار اسوتانوارد شووه( بوه     ۸استاد انیولوژی( و بيمار استانوارد شوه ) ۴)

بوه   SP بونن صور  که در هنگوام مراجعوه   .قور همزمان استفاده گردنو

اسوتاد کوه عملیورد فلوو را در     ، عنوان بيمار مبتال به سرقان در درمانگواه 

رار می داد به صور  محرمانه عملیرد وی را نيوز  درمانگاه مورد مشاهوه ق

عملیورد فلوو را   ، هم بالفاصله بعو از تورک درمانگواه   .SPارزنابی می نمود

توسط چ  ليست ارزنابی مورد ارزنوابی قورار موی داد بنوابرانن عملیورد      
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      موورد ارزنوابی قورار    (SP اسوتاد و ) فلوهای انیولووژی توسوط دو ارزنواب   

ذکور اسوت کوه فلوهوای انیولووژی دربواره ارزنوابی        الزم بوه   .می گرفوت 

و در موورد نقوش بيموار     .اقالعی نواشتنو، واستاد SP عملیردشان توسط

استانوارد هم به عنوان بيمار شبيه سازی شوه و همچنين ارزناب اقالعی 

)قبول از   .جهت استانوارد سازی ارزنابی مراحل زنور انجوام شوو    .نواشتنو

ر مورد ارزنابی عملیرد آنها اقالع رسانی شوه بود انجام مطالعه به فلوها د

استانواردسوازی محتووا:    - (اما درباره زمان و نوع ارزنابی اقالعی نواشتنو

توونن و ارزنابی روانی محتووانی و صووری چهوار سونارنو کوه شوامل دو       

سرقان معووه توسوط   ، سرقان رنه، (CML ,CLL) شیل از سرقان خون

 SP توسط نقش انفای ی¬ارد کردن نحوهو استانو آموزش -متخصصين 

 ی و استانواردسوازی نحووه   آمووزش  - (SP دقت و پانوانی انفوای نقوش   )

 روانی و پانانی تیميل چ  ليست توسوط ) SP توسط پرسشنامه تیميل

(SP   تیميول  ی و استانواردسازی نحووه  آموزش-به عنوان اولين ارزناب 

ارزنواب جهوت تحليول     انیولوژنست ها به عنوان دومين توسط پرسشنامه

و برای بررسی ميزان توافوق بوين دو ارزنواب از     spss داده ها از نرم افزار

نافته ها: از تعواد کول   .همبستگی و نمودار بلنو التمن استفاده شو آزمون

ميوانگين  ، نفور زن  6نفر آنها مورد و  2شرکت کننوه در تحقيق  SP نفر ۸

به عنوان ازناب هور   کننوه کتشر اساتيو بين از .بود ۴6 ، ۵±۹سنی آنها 

در   SP و اسواتيو  بوين  توافوق  ميوزان  ۴6±2نفر مرد و ميانگين سونی   ۴

نمره دهی عملیرد فلوهوای انیولووژی بور اسواس نموودار بلنوو آلوتمن و        

با  :بحث و نتيجه گيری .گزارش گردنو (r=۰.۸7)  ضرنب همبستگی باال

موی تووان از   ، ی موورر آموزشو استانوارد سازی فراننو ارزنابی و دوره های 

بيمار استانوارد به عنوان ارزناب روا و پانا جهت ارزنابی عملیورد فلوهوای   

  .انیولوژی در محيط واقعی استفاده نمود

 عملیرد ، خبر بو، بيمار استانوارد :کلمات کليدي 

 

مقایسه تاثیرگذاری مورنینگ ریپورت مبتنی بر شواهد بدا  

درافدزایش  ، رایدج مورنینگ ریپورت مبتنی بر روشهای 

انگیزه و ارتقاء دانش دستیاران گروههای بدالینی مرکدز   

 ی ودرمانی امام رضا)ع( تبریز آموزش

 -فاقموه نگانوه   ، تبرنوز  .پ .دانشوگاه ع  -الهام احمووی   - نوا رحمت ونو
 .تبرنز .پ .دانشگاه ع

لوذا  ، دانشجونان پزشیی نقش مهمی در سوالمت جامعوه دارنوو    : مقدمه

مهمترنن روشها گزارش  .ی اهميت بسياری داردآموزشهای توونن برنامه 

بوه   .پزشویی اسوت   آمووزش و از روش های کالسي  می باشوصبحگاهی 

، ارزنابی انتقوادی  آموزشدر ، یآموزشدليل انعطاف و تطابق آن با اهواف 

اهوواف گوزارش    .ی استفاده نمودآموزشمفاهيم ، پزشیی مبتنی بر شواهو

شناسوانی و گوزارش   ، رزنابی کيفيت خوما ا، آموزش : صبحگاهی شامل

 . موی باشوو  موضوعا  غيرپزشیی و تعامال  اجتمواعی  ، وقانع نامطلوب

مبتنی بر  آموزشی گزارشهای صبحگاهی دامنه وسيعی از : آموزشاهواف 

تقونوت مهوار    ، برنامه رنزی برای مونرنت ن  بيماری، ن  بيمار خاص

 آمووزش تصوميم گيوری و   تقونوت مهوار  هوای    ، های سخنرانی و ارائوه 

 .کنو  موضوعا  اخالقی را دنبال می

آموار و روش   آمووزش ، تفیور نقواد   آمووزش به عنوان روشی بورای   هدف:

و نيوز تشوونق بوه اسوتفاده از پزشویی مبتنوی بور        ، اپيوميولوژی، تحقيق

شواهو در اقواما  بالينی روزمره جهوت افوزانش انگيوزه و ارتقواء دانوش      

  .دستياران بهیار ميرود

مطالعه مواخله ای و مقطعی حاضر براساس رونیرد تحليول   :اجرا  روش

شوامل   ۱3۹۸جامعوه آمواری پوژوهش در سوال      .محتوا انجام شوه اسوت 

نفراز اساتيو مجرب گروههای مختلوف بوا بويش از پونج سوال تجربوه       2۵

ی ودرموانی  آموزشو ( مرکز  32۵باالتر ) بالينی همه دستياران سال دوم و

ورنينگ رنپور  به هور دو شويوه نوونن و رانوج شورکت      امام رضا که در م

آخورنن مقواال  و   ، در روش مبتنی بر شواهو استاد مربوقوه  .کرده بودنو

از قرنق اننترنوت آمواده موی کردنوو و بوا تلفيوق       ، دستاوردهای علمی را

روز بعو به روش مبتنی بر شوواهو  ، اقالعا  خود با آخرنن شواهو موجود

متخصوص پزشویی    .موونرنت موی کردنوو   جلسه گوزارش صوبحگاهی را   

اجتماعی با حضور روزانه خود در مورنينگهای مرکز مارا در انن امر نواری  

جلسا  متعود هماهنگی جهت اجرای مورنينگ رنپوور  مبتنوی   .نمودنو

 Whats App بر مسئله با حضور او برگزار گردنو ون  گروه مجازی در

تياران واسواتيو ارسوال   ی به دسآموزششیل گرفت وروزانه مطالب جونو و

وکارگاههانی با معرفی مورنينگ رنپور  مبتنی بر شواهو برگزار .ميگردنو

مقانسوه بوا   ، شو سی وچها ر جلسه مورنينگ رنپور  مبتنوی بور مسوئله   

همان پرسشونامه هوا   ، ونژگی های استانوارد ن  ژورنال مبتنی بر شواهو

با نمرا  قبلوی   توسط شرکت کننوگان و اساتيو مربوقه تیميل و نمرا 

مورنينگ رنپور  ها بر اسواس چو  ليسوتی کوه روانوی و      .مقانسه شونو

وسواال  مربوط به انون قسومت بوا اسوتفاده از     ، پانانی آن تائيو شوه بود

درجه ای ليیر  انوازه گيوری شووه    ۵جوول درجه بنوی شوه با مقياس 

وه وارزنابی شوه و همچنين بر اساس انن چ  ليسوتها مقالوه نقوو گردنو    

پرسشونامه توسوط   .ی مقانسوه شوونو  آموزشو قبل و بعو از اقواما  نوونن  

تیميول    EBMبوه روش روتوين و مبتنوی بور     آمووزش دستياران بعوو از  

 .پرسشنامه های تیميل شوه با پيگيری موواوم جموع آوری شوو    .گردنو

اقالعوا  از قرنوق تجزنوه و تحليول     ، وپس از جمع آوری پرسشنامه هوا 

و ضورنب همبسوتگی   ۱۸نسخه  SPSS با استفاده ازگردنو و ترسيم ارقام 

های آمواری ترتيوب اخوتالف ميوانگين هوا و       آزمون t-test اسپيرمن به

بوه   .روابط بين متغيرهای مختلف در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفوت 

منظور مقانسه ميانگين نظرا  رزنونت ها در مورد برگزاری گزارش هوای  

مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت و  EBM صبحگاهی به دو روش روتين و

در نظر گرفته شوونافته هوا: در گوروه مواخلوه      p< ، ۰۵حو معنی داری 

نسبت به روش رانج تفاو  آماری معنی داری بين نمره هر سوؤال وجوود   

، مهمترنن تأرير انجاد انگيزه در انن روش تاريردر عملیرد بوالينی  .داشت

انگيووزه بيشووتر در ، برنامووهنگوورش مثبووت بووه ، انجوواد مهووار  اسووتانوارد

عالقمنوی به شورکت در مورنينوگ رنپوور  بعووی و     ، پژوهشهای بعوی
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به صور  معنوی  ، آزموننمرا  کلی آگاهی در پس .تشونق دستياران بود

افوزانش نافوت؛ اموا افوزانش در سوطح       آزموون دار آماری نسبت به پيش 

معنوی  ولوی رابطوه بووون     .نگرش با در نظر گرفتن سطح معنی دار نبوود 

پس از مواخلوه معنوی   ، آماری بين سطح آگاهی و نگرش در قبل مواخله

مشخص  Spearmanدار گشت همچنين ضرنب همبستگی همبستگی 

، کرد که هرچه تعواد دفعا  شورکت در مورنينوگ رنپوور  بيشوتر شوو     

سطح آگاهی افراد افزانش نافوت و خواسوتار برگوزاری جلسوا  بيشوتری      

 .بودنو

انون روش در افوزانش سوطح آگواهی دسوتياران       : نتيجه گيريبحث و 

مورر بوده به منظور بهبوود جلسوا  گوزارش صوبحگاهی بانوو بور مووارد        

مشارکت و تعامل ، مربوط به ساختار و محتوی جلسا  ماننو ارائه فيوب 

هوای دانشوجونان    چنين موارد مربوط به ارتقای توانمنوی حاضرنن و هم

  .تاکيو بيشتری گردد
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 ترونیکییادگیری الک
 

تبیین چالش ها و تجارب اساتید دانشگاه علدوم پزشدکی   

 COVID-۱۹ مجازی در دوران بحران آموزشالبرز از 

 .دانشوگاه ع  -لويال سواداتی    ، البرز .پ .دانشگاه ع -روح انگيز نوروزی نيا 
 -زهورا نووری خانقواه    ، البورز  .پ .دانشوگاه ع  -عنوا آب جوار   ر ، البرز .پ

 .انران .پ .دانشگاه ع

مجازی در ساليان اخير تارير شگرفی در رشوو و   آموزشتوسعه  مقدمه :

ی در نقواط مختلوف جهوان    آموزشو گستره عوالت  آموزشاعتالی سطح 

ورود انن تینولوژی نوونن  ، وليین هماننو سانر تینولوژی ها.داشته است 

و انجاد محيطی قابل پذنرش برای ارائوه   آموزش ، نيز نياز به بستر سازی

بوی شو  فهوم     .تفاده از امیانا  و قابليت هوای بوی شومار آن دارد   و اس

معانب و ضعفها در بیارگيری هر نو  از انون فون آوری هوا متناسوب بوا       

رشو و بالنوگی مجموعه کمو   ، به اصالح ، بافتار مورد استفاده می توانو

بیارگيری انن فناوری هوا در شورانط بحرانوی اخيور و بووون آمواده        .کنو

       ی را بوا  آموزشو سيستم هوای مختلوف   ، انی وضعيت موجودسازی و شناس

چالش هانی مواجه می نمانو که گاها منجر به ابتیارا  و خالقيت هوانی  

مطالعووه انوون تجوارب و شناسووانی تجووارب   .در جهوت رفووع موانووع گوردد  

می توانو به اصوالح و آموادگی بيشوتر در مسوير     ، همیاران در انن دوران

  لذا مطالعه حاضر با هوف تبيين  .جازی بيانجامو م آموزشرشو و اعتالی 

چالش ها و تجارب دانشوجونان اسواتيو دانشوگاه علووم پزشویی البورز از       

  . انجام شوCOVID-۱۹ مجازی در دوران بحران آموزش

پژوهش حاضر به شويوه کيفوی بوه روش تحليول محتووا در       :روش اجرا 

نمونووه گيووری جهووت جمووع آوری داده هووا از  .انجووام شووو ۹۹-۹۸سووال 

هوفمنو استفاده شو و نمونه گيری تا زمانی ادامه نافوت کوه دنگور هوي      

داده هوا   .قبقه نا موضوع جونوی در ارتباط بامفهوم موردنظر پونوار نشو

مصاحبه عميق فردی  ۱۱از قرنق مصاحبه های نيمه ساختارمنو در قی 

هور  سوپس موتن    .از اساتيو دانشگاه علوم پزشیی البرز جموع آوری شوو  

مصاحبه پس از تیميل توسوط محقوق چنوونن بوار بوازخوانی شوو و در       

صور  وجود مورد مبهم و نا نياز بوه قورح سوواال  و واکواوی از قرنوق      

مووارد  ، نیی از شبیه های پيام رسان با پرسش و پاسخ از مصاحبه شونوه

روشن و تیميل شو و درنهانت متن مصاحبه ها بوه روش تحليول محتووا    

ار گرفت و به منظور تسهيل تحليل داده های انن مطالعوه  مورد تحليل قر

در ، جهوت تانيوو صوحت داده هوا     .استفاده شو MaxQDA2 از نرم افزار

بوونن   .استفاده شو  member checkاز روش ، مرحله کوگذاری اوليه

     ترتيووب کووه کوووها و تفاسووير حاصوول از تحليوول برخووی مصوواحبه هووا بووا  

ه از مورور نواظرنن هوم جهوت تانيوو      به عوالو  .شرکت کننوگان چ  شو

 .صحت کوگذاری استفاده شو

نفور از اسواتيو دانشوگاه علووم      ۱۱، در مطالعوه کيفوی حاضور    یافته ها:

 .نفور زن بودنوو   7نفور از آنهوا مورد و     ۴پزشیی البرز شرکت نمودنو کوه  

و ميانگين سابقه ی کاری آنها در نقش مورس  ۴۵.2۱ميانگين سنی آنها 

، انج حاصل از تحليل محتوای کيفوی بوه روش قوراردادی   نت .سال بود 6.7

مجوازی در دوران   آمووزش در ارتباط با بررسوی چوالش هوای اسواتيو در     

مجازی با  آموزشموانع فردی در کارآموی  -۱کرونا در دو قبقه ی اصلی

قبقوه ی موونرنت   -2عوامول خوانوادگی  ، زنر قبقا : ونژگوی شخصويتی  

و  آمووزش ، موونرنت و رهبوری  ، ساختسازمانی با زنر قبقا : تامين زنر 

اخالق و قانون و ارزشيابی دسته بنوی شو که برخوی از کووهای   ، نظار 

ونژگووی  -۱اوليووه ی اسووتخراج شوووه از انوون زنوور قبثووا  شووامل:       

، نگرانووی ناشووی از بحووران بيموواری، شخصوويتی:مقاومت در مقابوول تغييوور

-2.جوازی م آمووزش نامانوسی با تینولوژی و باور ناپوذنری بوه ارربخشوی    

، تغييور در توقعوا  خوانواده   ، عوامل خانوادگی: حضور در محيطی شولوغ 

تامين زنور سواخت: پهنوای بانوو و سورعت      -3.تحميل فشارروانی خانواده

موونرنت و   -۴اننترنت رانگان و نيواز بوه امیانوا  توليوو محتووا     ، اننترنت

ارزشويابی بور   ، توونن دسوتورالعمل هوای شوفاف   ، رهبری:مونرنت بحران

و  آموووزش-۵.یآموزشووعملیوورد اسوواتيو وآموواده سووازی بسووتر   اسوواس

نظوار   ، کم  در توليو محتووا  ، نظار :آماده سازی اعضای هيا  علمی

اخوالق و قانون:مالیيوت فیوری و     -6.برفراننو تورنس و پانش ارزشويابی 

ارزشويابی: حجوم   -7.قانون کپی بردارنوو رازداری و حورنم فوردی   ، معنوی

 .غير واقعی وارزشيابی تیوننی می باشو ارزشيابی ، باالی تیاليف

بحوران  ، بر اسواس نتوانج حاصول از انون مطالعوه      نتيجه گيري:بحث و 

اساتيو دانشگاه را با چالش هوای  ، به شيوه مجازی آموزشو الزام  ۱۹کونو

ی مواجه ساخته اسوت کوه بوا    آموزشجوی در محيط خانواده و موسسا  

ضروری است در هر دانشوگاه   ، عالی آموزشتوجه به تواوم انن بحران در 

انون مووارد اسوتخراج و     ، به قور ونوژه و متناسوب بوا بافتوار آن محويط     

راهیارهای مورری در جهت تعونل و حل آنها ارائه شود توا ضومن حفوظ    

هوای ارائوه شووه نيوز      آمووزش سالمت اساتيو و دانشجونان از ارربخشوی  

 .اقمينان حاصل گردد

 اساتيو دانشگاه  ، ۱۹کونو ، رانبح، مجازی آموزش کلما  کليوی :

 

مجدازی   آمدوزش دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت بده  

در دانشدکده پزشدکی     (E– Learning)دوره بدالینی 

 گرگان

 .نفيسه عبوالهی ، گلستان .پ .دانشگاه ع -محمورضا نوسفی 

مجوازی اسوتفاده از منوابع نورم      آمووزش ساس سيسوتم هوای   ا  مقدمه :

   آکادميوو  در تمووامی  آموووزشچهووارچوب  افووزاری مناسووب بوورای تهيووه

و ، ی است که با فراهم نمودن امیان دسترسوی نیسوان  آموزشبرنامه های 

ی نینواخوت بورای فراگيوران مختلوف در هرنقطوه و      آموزشو انجاد فضای 
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بهينه سازی شيوه های ارانه مطالب درسی به منظور نادگيری عميق تور؛  

اغلوب  ، درحوال حاضور   .موی شوود   آمووزش موجب افزانش کارانی فرآننو 

در حال تالش برای افزانش ارربخشی فن ، دانشگاه ها بوليل پانومی کرونا

ی خوود هسوتنو   آموزشمجازی درفعاليت های  آموزشآوری های نوظهور 

های علوم پزشیی خصوصا در بخش هوای    مجازی در دانشگاه آموزشاما 

عيت لوذا انون پوژوهش بوا هووف بررسوی وضو        .بالينی موضوعی نوپا است

از دنووگاه دانشوجونان    (E– Learning) مجوازی دوره بوالينی   آمووزش 

    .پزشیی در دانشیوه پزشیی گرگان انجام شوه است

مطالعه حاضر توصيفی و از نوع مقطعی اسوت کوه در سوال     روش اجرا :

جامعوه   .دربيمارستان شهيو صياد شيرازی گرگان انجام شوه است ۱3۹۹

، شویی در چهواربخش بوالينی قلوب    پژوهش شوامل کليوه دانشوجونان پز   

نفر بوده که به روش سرشوماری   7۹زنان وعفونی باحجم نمونه ، نورولوژی

هووا پرسشوونامه محقووق سوواخته  ابووزار گووردآوری داده  .انووو انتخوواب شوووه 

سووال در سوه    2۰ضعيف با ، متوسط، بامقياس ليیر  درسه قيف خوب

، سووال  ۵بوا  مجوازی   آمووزش زنر سواخت برناموه   ، مؤلفه)متغير مستقل(

مجوازی در   آمووزش سووال و شويوه هوای     ۸ارزنابی عملیورد اسواتيو بوا    

پانوانی پرسوش ناموه نيوز بوا اسوتفاده از        .بود، سوال 7فيلوهای بالينی با 

قرار گرفت و با پانانی قابل قبول  آزمونروش ضرنب آلفای کرونباخ مورد 

کيفيوت  روانی صوری و محتوانی سؤاال  از نظر .به دست آمو ۰.۸۵7عود

وکميت پرسش نامه از نظر و مطالعه متخصصان مربوقه موورد بررسوی و   

ها به صور  ميووانی گوردآوری شووه و بوه       داده .مورد تأنيو قرار گرفت 

 افوزار   از شاخص های آمار توصويفی نورم  ، منظور تجزنه و تحليل داده ها

SPSS استفاده گردنو.  

مورد پژوهش زنور سواخت   درصو افراد  7۱.۱2به صور  کلی   یافته ها :

درصوو   7۱.37درصو عملیورد اسواتيو و    7۰.62مجازی و  آموزشبرنامه 

 .مجازی در فيلوهای بوالينی را خووب ارزنوابی کردنوو     آموزششيوه های 

کيفيت فانل هوای  ، مجازی آموزشها در خصوص زنر ساخت برنامه  نافته 

ی اسوتاد  وقوت شناسو   نظم و، صواگذاری شوه ودر ارزنابی عملیرد اساتيو

مجازی در  آموزشهای  ونيزپاسخگونی به سئواال  دانشجونان ودر شيوه 

نادگيری در نسخه نونسی و نيزدرمانگاه رضانت منووی   ، فيلوهای بالينی

ميزان عالقوه  ، همچنين در ارزنابی عملیرد اساتيو.دهو  کمتری نشان می

ی از مجازی از نظر دانشجونان در بعضو  آموزشمنوی وتسلط استاد برای 

  .ی کمتر بوده استآموزشگروه های 

مجوازی   آموزشبررسی مطالعه نشان می دهو که : بحث و نتيجه گيري

در ، آکادمي  در بخوش هوای بوالينی در شورانط کنوونی پانوومی کرونوا       

صور  فراهم بودن بستر مناسب زنر ساخت هوا و عالقوه منووی وتسولط     

است کوه بوا توجوه    سيستم موفق و کارآموی ، مجازی آموزشاستاد برای 

می توانوو پاسوخگو وبورون رفوت از     ، آموزشبه هزننه های پانين انن نوع 

 .انن شرانط پانومی کرونا باشو

 دوره بالينی  ، دانشجونان پزشیی ، مجازی آموزش کلمات کليدي:

 آموزشو تاثیر  آنالینهنجاریابی پرسشنامه خودتنظیمی 

ندا در  مجازی بر مولفه های خود تنظیمی در بحران کرو

دانشجویان استفاده کنندده از سیسدتم هدای مددیریت     

 بومی آنالینیادگیری 

گوروه آمووزش    -يلی مصولی نوژاد   ، ل دانشگاه ع. پ. جهرم -رحيم پنوار 
 -نوادر شورنفی  ،  پزشیی، مرکوز آمووزش مجوازی، دانشوگاه ع.پ جهورم     

بنفشه عليوزاده   دانشگاه ع. پ. جهرم، -زهرا رضانیدانشگاه ع. پ. جهرم، 
 دتنشگاه ع.پ ناسوج. –

نو  فراننوو فعوال و سوازنوه بورای      ، نوادگيری خوود تنظيموی    مقدمه :

فراگيری دانوش اسوت کوه قوی آن نادگيرنووه بوا درگيوری خالقانوه در         

، رفتاری و شناختی و بوون تیيوه بوه معلوم و دنگوران     ، های فیری تالش

 برای خود هوف تعيين می کنو و بوا ، تالشهای خود را شخصا شروع کرده

تنظويم و   ، توجه به اهواف و شرانط موجود در محويط سوعی در ارزنوابی   

هووف انون    .انگيوزه ای و رفتواری اش دارد   ، کنترل فراننوهای شوناختی 

در دانشجونان اسوتفاده   آنالننمطالعه هنجارنابی پرسشنامه خودتنظيمی 

بومی در کاربران انرانوی و   آنالننکننوه از سيستم های مونرنت نادگيری 

 .سی ان در استبرر

در انوون روش از پرسشوونامه نووادگيری خووودتنظيمی     اجرررا :روش 

 ۵آنتموی بوا قالوب پاسوخ ليیور        2۴کوه نو  مقيواس    (OSLQ)آنالنن

، پرسشونامه از شوش حيطوه سواختار محويط      .امتيازی بود اسوتفاده شوو  

استراتژی هوای تیواليف و   ، کم  به جستجو، مونرنت زمان، تعيين هوف

ابتووا پرسشونامه ترجموه و بواز ترجموه و       .ه استخودارزنابی تشیيل شو

سپس روانی آن از دنوگاه دانشوجونان و اسواتيو تانيوو و تحليول عواملی      

تانيوی با هوف بررسی روانی پرسشنامه انجوام و پانوانی آن مشوتمل بور     

دانشوجوی کواربر سوامانه     ۱۴۰بررسی انسجام درونی پرسشنامه بور روی  

نی هر ن  از مولفه های خود تنظيموی  در مرحله نها .نونو بررسی گردنو

 آمووزش در دانشجونان کوابر نونوو در بحوران کرونوا و بیوارگيری       آنالنن

بارتلوت ومحاسوبه شواخص     آزموون از  .مجازی مورد بررسی قورار گرفوت  

KMO    استفاه شو تا کفانت نمونه ها تانيو گردد و سوپس تحليول عواملی

  .تانيوی برروی گروه انجام گردنو

درنافت ، ۱7 ، ۴۸تان  نشان داد که حيطه اهواف با ميانگين ن :یافته ها 

و ۱3 ، ۹2خووود ارزنووابی بووا ميووانگين   ، ۱۴ ، ۱۵حمانووت بووا ميووانگين  

 آنالنوونبووه ترتيووب در خووود تنظيمووی   ۱۰ ، ۵۱اسووتراتژی تیليووف بووا  

بين ميانگين نمره خود تنظيموی و جونس و    .دانشجونان نقش داشته انو

يلی ارتبواط معنوا داری وجوود نواشوت     سپس خود تنظيمی و رشته تحص

(p>۰.۰۵).  استراتژی تیاليف، حيطه اهواف ۴پرسشنامه هنجار شوه با ،

درنافت حمانت و خود ارزنابی استخراج و پانانی آن با استفاده از بررسوی  

 .تانيو شو . ، ۸2انسجام درونی سواال  با 

 22ه و حيط ۴با  آنالننپرسشنامه خود تنظيمی  :گيري  بحث و نتيجه

و در جامعه انرانی به عنووان نو  پرسشونامه    می توانسواال  هنجار شوه 
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درنافت حمانت در  ، دنبال کردن هوف .مورد استفاده محققين قرار گيرد

توونن تیاليف و بوازخورد نقوش   ، توان خود ارزنابی، های مجازی آموزش

جو دارنو که الزم است موورس و دانشو   آنالننارزنوه ای در خود تنظيمی 

ی در آموزشو در تقونت مولفه های مذکور بوه منظوور احصواء پيامووهای     

 .های مجازی مو نظر داشته باشنو آموزش

 آمووزش  -انوران  – هنجارنوابی  – آنالنون خود تنظيمی  کلمات کليدي :

   مجازی

 

مجازی از دیددگاه   آموزششناسایی و رتبه بندی موان  

بیل در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارد

 ۱3۹۹سال 

 -ناشووار زوار  -مهوووی رهبوور ، اردبيوول .پ .دانشووگاه ع -فاقموه کرنمووی  
 - هليوا حسون زاد مجووی     -ق حقوان  رنوا متوين  ، اردبيل .پ .دانشگاه ع
 .لاردبي .پ .دانشگاه ع

اکنون فضای مجازی به عنوان میمول نوادگيری و نواددهی در      مقدمه :

از راه دور بوه   آمووزش ر کالس های سنتی و ن  وسويله مهوم و مفيوو د   

 آمووزش دهنوگان و فراگيران معتقو هسوتنو کوه    آموزش .شمار می رود

مجازی برای دانشجونان و متخصصان سالمت مورر بووده و نواد گيوری را    

بوا رشوو سورنع فضوای مجوازی و اسووتفاده از آن در       .بهبوود موی بخشوو   

ث و همچنين شويوع بيمواری کرونوا کوه باعو      آنالننبرگزاری کالس های 

بور آن  ، حضوری در هر مقطع تحصيلی شوو  آموزشتعطيلی کالس های 

مجووازی از نظوور دانشووجونان  آموووزششوونم تووا در انوون پووژوهش موانوع   

 .دانشیوه دنوانپزشیی اردبيل را شناسانی و رتبه بنوی کنيم

جامعه هوف در انن مطالعه کول دانشوجونان دنوانپزشویی      روش اجرا :

ر حوال تحصويل در نويم سوال اول سوال      دانشگاه علوم پزشیی اردبيول د 

نفر بود که بور اسواس جووول مورگوان حجوم       33۰نعنی ، ۱3۹۹-۱۴۰۰

برای تعيين نمونه از روش قبقه ای استفاده  .نفر محاسبه شو ۱۸۰نمونه 

در ابتووای   .گرفوت  قورار  اسوتفاده  موورد  ساخته محقق ی پرسشنامه .شو

ن ورود به دانشویوه  گونه برای تعيين جنسيت و تعيين زما 2، پرسشنامه

 آمووزش گونه به ابعاد مختلف موانع  2۱در نظر گرفته شو و بعو از آن در 

، موانوع اخالقوی  ، موانع مهارتی، مجازی پرداخته شو که شامل؛ موانع فنی

 2۱هرکووام از انون    .موانع فرهنگی و موانع انگيزشی بود، موانع محتوانی

نظر دانشجونان شامل پونج  مجازی از  آموزشگونه برای رتبه بنوی موانع 

 بورای  .بودنوو  زنواد  و خيلوی ، زنواد ، متوسوط ، کوم ، کوم  خيلوی  ی گزننه

روانوی صووری توسوط پنول خبرگوان       تانيوو  شووه  قراحی ی پرسشنامه

 ۰.۸7صور  گرفت و پانانی آن از روش بورآورد ضورنب آلفوای کرونبواخ     

در اختيوار جمعيوت    آنالنون پرسشنامه ها بوه صوور     .تعيين و تانيو شو

برای تجزنه و تحليل داده های بوسوت آمووه از    .مورد مطالعه قرار گرفت

معنوی دار در   ۰.۰۵کمتور از   P value استفاده شوو و  SPSS ۱۸ برنامه

  .نظر گرفته شو

درصوو(   ۵۰نفور )  ۹۰نفر شرکت کننوه انن پوژوهش   ۱۸۰از  یافته ها :

از بر حسب مو  زموان گذشوته شووه     .درصو( زن بود ۵۰نفر ) ۹۰مرد و

نفور   32ورود به دانشیوه به ترتيب برای سال های اول توا ششوم شوامل    

نفور   37، درصوو(  2۰.۰نفور )  36، درصوو(  ۱۴.۴نفر ) 26، درصو( ۱7.۸)

 .درصووو( بووود ۱2.۸نفوور ) 23درصووو( و  ۱۴.۴نفوور ) 26، درصووو( 2۰.6)

مجازی از دنوگاه دانشجونان بر اساس اهميوت آنهوا    آموزشترتيب موانع 

 ، ۱6) فرهنگوی  موانوع ، (۱.۰7±3.۹۰بود؛ موانع انگيزشوی )  به انن صور 

، (۱.۱۴±3.۵۴) فنووی موانووع، (۱.۱7±3.۵۵موانووع مهووارتی )، (3 ، ۱±6۵

در زنور   .(2 ، 7۰±۱ ، 27)اخالقوی  موانوع ، (۱.۱۰±3.۵2محتوانی ) موانع

بر اسواس ميوانگين از پور اهميوت     ، آنتم های مربوط به هر حوزه از موانع

نرم افزار های  موانع فنی: ضعف :انو ترنن مرتب شوهترنن به کم اهميت 

ضوعف زنور سواخت هوای      -عوم ارتباط چهره به چهره -ی مجازیآموزش

ضعف نرم افزار های امنيتی موانوع مهوارتی: متناسوب نبوودن      -مخابراتی

دشواری ارزشيابی کيفيوت   - ی مجازیآموزششيوه ارزشيابی با دوره های 

 -مجوازی   آمووزش با سواختار و فنواوری   عوم آشنانی -مباحث فراگيران 

مقاومت مورسان در برابر توورنس بوه روش نوونن     -سواد رسانه ای پانين

عووم آگواهی و   -مجازی آموزشموانع اخالقی: سوگيری در تهيه محتوای 

مجوازی موانوع    آمووزش امیوان تقلوب در    -رعانت نیردن مسائل اخالقوی 

 -ی و مجوال  الیترونيیوی  محتوانی: عوم امیان انجاد پانگاه های اقالعات

عوم امیوان توليوو محتووای     -عوم امیان انجاد کتابخانه های الیترونيیی

عوالی   آمووزش الیترونيیی مناسب موانع فرهنگی: عوم آگاهی مسوئولين  

مفيوو   آموزشعوم امیان اقالع رسانی و  -مجازی آموزشنسبت به نظام 

 آمووزش قرار عوم حمانوت موونران ارشوو دانشوگاه از اسوت     -به دانشجونان

عوم انگيوزش   -مجازی موانع انگيزشی: کم شون انگيزه در غياب مورسان

عووم توانوانی اتموام کوار بوا وجوود        -الزم برای دستيابی به اهواف علمی

 .اختالال  شبیه 

عوم انگيوزش  "مهمترنن آنتم از نظر دانشجونان  نتيجه گيري :بحث و 

و کم اهميت ترنن  3.۹3 با ميانگين "الزم برای دستيابی به اهواف علمی

 .شناسانی شو 2.۵۹با ميانگين  "مجازی آموزشامیان تقلب در "آنتم 

 

تبیین تجارب دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشدگاه  

هدای   آزمونعلوم پزشکی مازندران از فرایند برگزاری 

 مجازی 

. ع دانشگاه - گوازنوه غالمعلی، مازنوران. پ. ع دانشگاه - پوراصغر مهوی
 مورادی  ، سوياوش  مازنوران. پ. ع دانشگاه  - رنجبر مازنوران، منصور. پ
مازنوووران، . پ. ع دانشووگاه - عموووئی فتانووه،  مازنوووران. پ. ع دانشووگاه -

   انران.. پ. ع دانشگاه - ذبيحی عاقفه



110 
 

روبرو هسوتيم   ۱۹در شرانط کنونی که با بيماری نوپونو کوونو  مقدمه :

 آمووزش انو نياز بوه   ت تارير قرار گرفتهی تحآموزشهای  و قی آن سيستم

الیترونيیی و در راستای آن سونجش الیترونيیوی جهوت توامين انمنوی      

هوای بهواشوتی بويش از هور زموان دنگوری        فراگيران و رعانوت پروتیول  

سنجش الیترونيیی بوه هور نووع از فنواوری دنجيتوال       .می شوداحساس 

اقووام   .موی شوود  ام اشاره دارد که با هوف سنجش تیوننی نا تراکمی انج

بانست در چارچوبی علمی انجام شوود توا از    برای سنجش الیترونيیی می

ی آموزشو ارربخشی الزم برخوردار گردد و توونن اهواف در نظام ارزشيابی 

لوذا نيواز    ، به خصوص در محيط الیترونيیی ن  کارکرد مونرنتی اسوت 

 آنالنون ای ه آزموناست تا رونیردی مناسب و ساختارمنو جهت برگزاری 

هوای پانوان تورم کليوه      آزموون با توجه بوه برگوزاری    .در نظر گرفته شود

بوه شويوه    ۱3۹۹دروس تئوری دانشگاه علوم پزشیی مازنووران در سوال   

پژوهش حاضر با هوف تبيين تجارب دانشوجونان و  ، آنالننالیترونيیی و 

 .صوور  پوذنرفت   آنالنون هوای   آزموون اعضای هيئت علمی در برگزاری 

 .پژوهش حاضر پژوهش کيفوی از نووع تحليول محتووا اسوت      :جراا روش

اسواتيو و کارشناسوان   ، جامعه پژوهش دانشوجونان رشوته هوای مختلوف    

نمونوه هوا بوه صوور       .ی دانشگاه علووم پزشویی مازنووران بودنوو    آموزش

  بورای جموع آوری    .هوفمنو تصادفی از بين دانشوجونان انتخواب گردنوو   

     ابوزار جموع آوری   .هوی اسوتفاده گردنوو   داده ها از مصاحبه فوردی و گرو 

ابتوا به مشوارکت کننووگان علوت    .داده ها سواال  نيمه ساختار نافته بود

انجام پژوهش توضيح داده شوه و سپس در میانی آرام و کم رفت و آموو  

سوپس بوا روش    .ی( مصاحبه ها صوور  گرفوت  آموزش)اتاق فیر معاونت 

 (Conventional Content Analysis)تحليول قوراردادی محتووا    

، پوس از آنواليز داده هوا و خالصوه نونسوی      .تجزنه و تحليل انجام گرفوت 

پوس از هور    .استخراج شوونو  (categories) کوگذاری صور  و قبقا 

مصاحبه ضمن گوش دادن به محتوای صوتی ضبط شوه و نيوز نادداشوت   

جهوت اربوا  صوحت و     .برداری های تسهيل گور جلسوه صوور  گرفوت    

فتوه هوای مطالعوه از معيارهوای پيشونهادی گوبوا و ليونیلن        استحیام نا

  .استفاده شو

ها دو قبقه شامل  در انن مطالعه بر اساس تشابه و تناسب داده یافته ها:

 .کو شناسانی گردنو ۱۸مشیال  اجرای فراننو و مزانای اجرای فراننو با 

مشیال  اجرانی از دنوگاه مشارکت کننوگان شوامل؛ وجوود اسوترس در    

نگرانی اساتيو از ، استرس در دانشجونان، یآموزشسئولين و کارشناسان م

، مشویال  قطعوی اننترنوت   ، و به اشتراک گذاری پاسخ هوا  آزمونامنيت 

گوشوی موبانول و غيوره( توسوط     ، )اننترنوت  عوم دسترسوی بوه امیانوا    

توسوط تعووادی از    آنالنون  آزموون عووم پوذنرش   ، تعوادی از دانشجونان

جوم کواری کارشناسوان بوود و مزانوای اجورای فراننوو        افزانش ح، اساتيو

برگوزاری  ، هوا  آزموون شامل؛ وجود نظار  مسئولين دانشگاه در برگزاری 

وجووود تعاموول بووين  ، دوره هووای توانمنوسووازی اسوواتيو و دانشووجونان  

، پاسوخگو بوودن دانشویوه هوا و کارشناسوان     ، دانشجونان و دانشیوه هوا 

، و انجواد تجربوه قبلوی    موون آزاجرای پانلو  جهت شبيه سازی محويط  

وجوود شويوه ناموه    ، همیاری خوب تيم پشتيبانی با اساتيو و دانشوجونان 

بواال بوودن کيفيوت    ، آزموون سازمانوهی و مونرنت خوب اجورای  ، آزمون

و بازخورد به اسواتيو و   آزمونتحليل ، اعالم نتانج سرنع به اساتيو، آزمون

 .ودب آزمونمجود جهت غائبين موجه  آزمونبرگزاری 

مجوازی   آزموون در انن مطالعه مزانا و مشویال     :نتيجه گيريبحث و 

های مجازی؛ تشیيل کميتوه   آزمونجهت ارتقای کيفيت  ، شناسانی شو

شناسوانی راهیارهوای مختلوف تخلوف و توالش       ، های راهبردی و علمی

، بالفاصوله بعوو اتموام آن    آزمونامیان بازخورد ، جهت حذف و کاهش آن

ارتقای ، ها جهت سنجش تیوننی آزمونت اجرای انن نوع رنزی جه برنامه

هوای توانمنوسوازی بورای اسواتيو      و برگزاری دوره آزمونکيفيت سؤاال  

 .پيشنهاد می گردد

 

 آمدوزش ارزیابی صدالحیت و آمدادگی بدرای انجدام     

الکترونیکی در بین اعضای هیئت علمی دانشدکده علدوم   

 پزشکی آبادان

 .دانشیوه ع -احالم آل منيع  ، . پ. آباداندانشیوه ع -مهشيو نقاش پور 
 .آبادان .پ .دانشیوه ع -شيما سنيسل بچاری ، آبادان .پ

Background: With the outbreak of the corona 
pandemic and its threat to the health of students 
and faculties, distance education inevitably replaced 
face-to-face education. However, this trend had 
begun in previous years, and in recent years the shift 
to e-learning has expanded widely. Although e-
learning was the solution, implementing this method 
without a plan and knowing the level of readiness 
and ability of faculties and students incurred a lot of 
financial and time costs to the system. This method 
has put a lot of load work, stress, and responsibility 
on the faculties. However, they do not deny the 
benefits and advantages of this method, and even 
after moving to corona, this teaching method may 
become part of the training. In addition to have 
technical knowledge, other factors such as planning 
to implement an e-learning program are very 
important for success in e-learning. Technological 
readiness, economic readiness, content readiness, 
and educational readiness are factors that need to 
be considered. Faculties must be able to design a 
course that enhances the student's level of learning, 
and an organization must help the faculties to raise 
the level of their abilities, and this goal cannot be 
achieved unless a good program is designed. 
Designing this program requires knowing the ability 
of faculties to be designed following their level of 
readiness, otherwise, it will waste the cost and time 
of the system and the employee.  
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Aim: The purpose of this study was to investigate 
the level of readiness and ability of the faculty 
members of Abadan Faculty of Medical Sciences to 
implement e-learning.  

Methods: The level of readiness of faculty members 
to implement the e-learning method was measured 
by the translated version of the Archambault & 
Crippen questionnaire. This questionnaire is based 
on TPACK (Technological Pedagogical Content 
Knowledge) model, in four domain of pedagogical 
knowledge, technological knowledge, content 
knowledge, and ability to integrate the pedagogical 
knowledge, technological knowledge, content 

knowledge, which includes 2۴ items and graded on a 

۵-point Likert scale (Poor = ۰ and excellent = ۵). 

Friedman test was used to rank the knowledge of 
faculty in different fields.  

Results: The Friedman test shows the knowledge of 
faculty members in the field of content knowledge 
was the most and in the field of technology was the 
least (P<۰.۰۵). Also, the bivariate analysis showed 

that technology content knowledge (r=۰.۸,P≤۰.۰۰۱) 

and technological pedagogical knowledge (r=۰.۸73, 

P≤۰.۰۰۱) have a positive strong relationship with 

technological pedagogical content knowledge. 
Moreover, technological knowledge have a positive 
weak relationship with pedagogical knowledge 

(r=۰.3, P<۰.۰۵) and pedagogical content knowledge 

(r=۰.۴, P<۰.۰۵).  

Conclusion: The findings of this study show that 
educational programs should be done to improve 
the level of faculty members, especially in the field 
of technological knowledge. Also, improving 
technological knowledge may be related to increase 
the pedagogical knowledge, content knowledge, and 
pedagogical content knowledge of faculty members. 
These findings also encourage faculty members' 
growth and development programs to focus on 
improving their technological knowledge and help 
the university to know in which areas it should spend 
more time and cost to strengthen the faculty 
members.  

 

منش حرفده ای:   آموزشیادگیری الکترونیکی و  ;کرونا

 ممکن یا ناممکن

   .دانشگاه ع. پ. شهيوصووقی نزد -سارا حيوری 

شروع به سازگاری با پانومی کوونوو  ، دانشگاه های علوم پزشیی  :مقدمه

هوا و   آمووزش انو؛ کوه از جملوه آنهوا ارائوه خووما  از راه دور و       کرده ۱۹

از دست رفتن فرصت نادگيری مراقبوت هوای    .های از راه دور است آزمون

ضورور  توواوم تربيوت نيوروی     ، واقعی و عينی سوالمت جامعوه و بوالين   

لوزوم توجوه بوه اهوواف عواقفی در نوادگيری       ، شورانط متخصص در هور  

را بسيار ، الیترونيیی که تماس رو در رو بين استاد و دانشجو وجود نوارد

بانو توجه داشت رسالت اصلی دانشگاه های علووم   .حائز اهميت می نمانو

پزشیی تربيت افراد متعهو و متخصوص اسوت کوه دارای توانمنووی الزم     

 آمووزش اموروزه   .و درمان بوه جامعوه باشونو    جهت ارائه خوما  بهواشت

علوم پزشیی در سرتاسر جهوان تمرکوز زنوادی روی اهوواف شوناختی و      

روانی حرکتی دارد و دانشگاهها فارغ التحصيلی دانشوجونان را منووط بوه    

دستيابی آنان به دانش کافی و مهارتهای عملی برای انجام وظوانف خوود   

بانوو از نگورش هوا و    ، وه بور اننهوا  اما ن  پرستار حرفه ای عال .می داننو

، ارتبواط مناسوب  ، محبوت ، امانتوواری ، رفتارنهانی چوون ازخودگذشوتگی  

لوذا ضوروری   ، تعالی و رهبری برخووردار باشوو  ، مسؤوليت پذنری، احترام

       اسووت در جهووت ارتقوواء و توانمنوسووازی انوون سوورمانه هووای بووالينی بووا   

بررسی ، انجام انن پژوهش هوف از .روش های ارربخش برنامه رنزی نمود

راهیارهای مناسب جهت ارتقواء مونش حرفوه ای از دنووگاه دانشوجونان      

به فرصوتی قالنوی    آموزشتهونو تعطيلی ، در دوران کرونا .پرستاری بود

 .مجوازی تبوونل شووه اسوت     آمووزش برای نادگيری و پيشرفت بر بستر 

قواالتی بوه   مطالعا  مختلفی ارربخشی نادگيری الیترونيیی و از قرفی م

چالشوهای   (۱3۹3) کيوان  ..مجوازی پرداختوه انوو    آمووزش چالش هوای  

، مجوازی در دانشوگاههای انوران را در سوه محوور اصولی تربيوت        آموزش

مهونان و همیاران در ارزنوابی اهوواف    .خالقيت و روابط قور  نشان داد

ی کاشان به انن نتيجه رسيونو که بخوش عمووه اهوواف    آموزشگروههای 

هووف از مطالعوه    .در حيطه شناختی و در سطح دانوش بوود  توونن شوه 

موونش حرفووه ای در نووادگيری    آموووزشبررسووی راهیارهووای  ، حاضوور

 .الیترونيیی در دوران کرونا از دنوگاه دانشجونان پرستاری می باشو

 .انوون مطالعووه بووه روش کيفووی قراحووی و اجوورا گردنووو   اجرررا :روش 

نفوور از  ۱7شووامل  کننوووگان گيووری مبتنووی بوور هوووف و مشووارکت نمونووه

دانشجونان پرستاری آگاه به مفهووم مونش حرفوه ای و مؤلفوه هوای آن      

هوای نيمووه سوواختارمنو   آوری اقالعوا  از قرنووق مصوواحبه  جمووع .بودنوو 

کننووگان ضوبط و سوپس     ها با اجازه مشارکت مصاحبه .انفرادی انجام شو

 افووزار هووا بووا اسووتفاده از نوورم   تجزنووه و تحليوول داده  .پيوواده گردنووو 

(MAXQDA۱۰)  و به روش تحليل محتوای کيفی انجام شو. 

پوس از حوذف    .کو اوليه استخراج شوو  ۱7۴در مجموع تعواد :  یافته ها

کو استخراج شوو کوه    62کوهای تیراری و ادغام کوهای مشابه در نهانت

قبقا  و زنور قبقوا     .قبقه فرعی قرار داده شونو 6قبقه اصلی و  3در 

ی آموزشو قراحوی   ، رسانه های ارائه محتوا(  ،شامل: محتوا)قراحی محتوا

ترکيبی بودن دوره( و ارزشويابی فراگيور)روش    ، )شخصی سازی نادگيری

  .( بودآزمونامنيت ، ارزشيابی
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تمامی دانشجونان شرکت کننوه در مطالعه بوه اهميوت انتخواب و    : بحث

، استفاده از محتواهای چنورسوانه ای ماننوو فويلم   ، قراحی صحيح محتوا

 .را راهیووار مناسووبی مووی دانسووتنو  ....ونوئوموشوون و، گرافيوو  موشوون

دانشجونان از اساتيو انتظوار خالقيوت و نووآوری در قراحوی محتواهوای      

از قرفی توجه به نادگيرنوه شامل تحرن  انگيوزش وی   .ی داشتنوآموزش

انجواد احسواس رضوانت و     ، داسوتان  ، با استفاده از مثالهای دنيای واقعی

توجه به شرانط فردی دانشجو و درواقوع   ، بازخورد مناسبدادن  ، اعتماد

شخصووی سووازی نووادگيری نيووز از دنگوور انتظووارا  بيووان شوووه توسووط   

پرتیرارتورنن کوو و کارآمووترنن     آموزشترکيبی نمودن  .دانشجونان بود

راهیار از نظر دانشجونان بود که صاحبنظران نيز مؤرر بودن انون روش را  

 .وش های الیترونيیی صرف گزارش نموده انوو در دوران کرونا نسبت به ر

در دوره هوای  ، هوای مجوازی   آموزشدانشجونان تمانل داشتنو عالوه بر 

اسواتيو بيشوتر   ، کارآموزی که در بخشهای انمن بيمارستان می گذراننوو 

در محويط واقعوی و در بسوتر     آمووزش حضور داشته و بخش بيشوتری از  

توجوه بوه   ، شوه توسط دانشوجونان ازدنگر راهیارهای ارائه  .بيماران باشو

استفاده از روشهای ارزشيابی که ارزنابی منش حرفه ای در آن بوه نووعی   

ماننو تیميل سنارنو هواو فيلمهوای واقعوی و از قرفوی     ، مستتر می باشو

مونظر قوراردادن روشوهای جلووگيری از تقلوب و کپوی بورداری در انون        

 .ه ت  ت  فراگيران بودارزشيابيها و ارائه بازخوردهای فردی و مناسب ب

حول جوامعی اسوت کوه      الیترونيیوی راه  آمووزش  :نتيجه گيريبحث و 

برای دانشگاههانی که خواهان حرکوت در مسوير   ، باتوجه به پانومی کرونا

امیوان  ، ی خوود هسوتنو  آموزشهای  ها و محيط فناوری روز و تغيير روش

هور رونیورد   نمانوو اموا    ی را فراهم موی آموزشهای نونن  دستيابی به شيوه

 .در صورتی نتانج ارربخش دارد که درست قراحوی و جواری شوود   ، علمی

راهیارهای استخراج شوه می توانو پيشنهادا  مناسبی برای پرداختن به 

منش حرفه ای در حوزه نادگيری الیترونيیی علووم پزشویی بوه     آموزش

 .ی ارائه نمانوآموزشمورسين و قراحان 

 

الکترونیدک:   آزمونز سنجش رضایت مندی دانشجویان ا

ی رفسنجان در پاندمی پزشک علوم دانشگاه در ای مطالعه

 ۱۹کووید 
فوؤاد   رفسونجان  .پ .دانشوگاه ع  -مهونوه آذنون   ، مصطفی هوادوی نوژاد  

   اميری افسانه، جالل حسن شاهی،  حميو استادابراهيمی، انرانمنش

ی آموزشو پانومی کرونا باعث انجاد تغييراتوی مهوم در سيسوتم     : مقدمه

 و هوا  دانشگاه شون تعطيل با جمله از شو؛ جهان های بسياری از دانشگاه

الیترونيو    آمووزش ضرور  کاربسوت  ، حضوری آموزش ارائۀ امیان عوم

نظر به اننیه در هر انجاد تغييوری در   .احساس گردنو آموزشبرای تواوم 

ی دانشوگاه از  آموزشو ضوروری اسوت موونرنت    ، ی دانشگاهآموزشسيستم 

       ارزنووابی  و کوواوش بووا توووان مووی، گووذاری آن مطلووع گوورددوضووعيت ارر

 اقوالع  سيسوتم  آن ضوعف  و قوو   نقاط برخی از دانشجونان های نگرش

، الیترونيو   آمووزش هم از انن رو و نيز از آنجا که در پوس   .نمود حاصل

 ضورور   و الیترونيو   آزمون، نمانو نیی از موضوعا  مهمی که رخ می

      هوای  مانوه  مطالعۀ حاضر برای شناسانی دست، است آن مطلوب برگزاری

علوم پزشیی رفسونجان از شورکت در    دانشگاه دانشجونان منوی رضانت

الیتروني  پس از اولين دورۀ برگزاری آن متعاقوب بحوران کوونوو     آزمون

    ی پرداخته و به اتیوای  آموزشبه کاوش تجارب آنها دربارۀ انن پونوۀ ، ۱۹

سنجش رضوانت   برای ای پرسشنامه اعتبارنابی و قراحی از پس، ها نافته

   .تپيمانشی را ترتيب داده اس، روني الیت آزموندانشجونان از 

انن مطالعۀ آميختۀ اکتشافی دو فواز کيفوی )پونوارشناسوی      روش اجرا:

دانشجونان دانشوگاه  ، جامعه آماری .هرمنوتي ( و کمی )پيمانش( داشت

نفور بودنوو کوه در فواز      2۰۰۰بوی  علوم پزشیی رفسنجان به تعوواد تقرن 

نفور از آنهوا بوا     ۱۵، بيشوينۀ تنووع   و نووعی  گيوری  نخست با روش نمونه

رعانت قاعوۀ نيل به اشباع نظری انتخاب و بوا آنهوا مصواحبۀ بواز تلفنوی      

مطوابق تجربوۀ   »پرسش اصلی پروتیل مصاحبه از انن قرار بود:  .انجام شو

 موجوب رضوانت   تواننو لی میچه عوام، الیتروني  دانشگاه آزمونشما از 

دنیلمن و  رونیرد قبق ها داده تحليل .«شونو؟ ارتباط انن در شما منوی

 به اتیای نافته، در فاز دوم .انجام شو Maxqda افزار همیارانش و با نرم

 ۵7 بوا  ليیر  ای گزننه 7يف ق بر مبتنی ای پرسشنامه، نخست فاز های

خبوره بوه   ۱۰تووا وفوق نظور    نتيجۀ شاخص روانی مح .توونن گردنو گونه

 پرسشونامۀ توزنوع   ۰ ، ۹۸۴ضرنب آلفای کرونبواخ  .گونه انجاميو 6حذف 

بر سوازگاری درونوی   ، نفری از جامعۀ آماری 3۵ مقوماتی نمونۀ ميان شوه

به استناد جووول کرجسوی و مورگوان      .نمود باالی پرسشنامه داللت می

تصووادفی و  پرسشوونامه 3۵۰، نفوور بوورآورد 322نمونووۀ آموواری ، (۱۹7۰)

بوه   .پرسشنامۀ کامل گوردآوری شوو   32۴الیتروني  توزنع و دست آخر 

 بوا  اکتشافی عاملی تحليل، خود سازنوۀ ابعاد به ها منظور فروکاست گونه

 ۴۰۰پرسشنامه در اختيار ، در مرحلۀ بعو .روش چرخش متعامو اجرا شو

از دانشجو قرار گرفت و از آنهوا خواسوته شوو توا ميوزان رضوانت خوود را        

 ابوراز  ليیور   ای گزننوه  7الیترونيو  برگزارشووه مطوابق قيوف      آزمون

   .نماننو

 Smart PLS افوزار  نورم  در شووه  گردآوری پرسشنامۀ 326  یافته ها :

همزموان  ، به منظور ارزنابی سازگاری درونی سنجه و ابعاد آن .تحليل شو

بی؛ بورای  آلفای کرونباخ و پانانی ترکي، از ضرانب استانوارد بارهای عاملی

از ميانگين وارنانس اسوتخراجی؛ و بوا   ، ارزنابی روانی همگرا و ابعاد سنجه

هوف ارزنابی روانوی واگورای متغيرهوای پنهوان از روش بارهوای عواملی       

 ۸3نتووانج در فرآننوو کوگوذاری در فواز نخسووت     .متقابول اسوتفاده شوو   

ان تقليل نافتنو و به عنوو  تر جامع  ن مضمو ۵7حاصل شو که به   مضمون

مقووار  ، از فواز دوم  نخست مرحلۀ در .شونو انتخاب پرسشنامه های گونه

در  ۰ ، ۹77و  ۱۸۰22 ، ۴۴۱بوه ترتيوب    KMO کرونت بارتلت و آزمون

 بورای  هوا  درصو بودنو که اولی بر مناسب بوودن داده  ۹۹سطح اقمينان 

ساختار عاملی و دومی بر کفانت حجم نمونه برای انجام تحليول   شناسانی

 ۵نتيجۀ چورخش متعاموو بوه شناسوانی      .اکتشافی داللت داشتنوعاملی 

تناسوب  »درصو وارنانس تبيين پونوۀ موردمطالعه منجر شو:  7۱عامل با 
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اسووتفادۀ »، «و ارائووۀ نموورا  آزمووون برگووزاری نحوووۀ»، «گووونی و پاسووخ

کاهش امیوان  »و « آزمون استرس کاهش»، «آزمون افزار کارکردی از نرم

 ها با توجه به اننیه بارهای عاملی گونه، ر مرحلۀ دومد .«استفاده از تقلب

و پانوانی  ، ۰ ، 72۹آلفوای کرونبواخ ابعواد     ضورانب ، ۰ ، 6۵۴ از تر بزرگ

، نوو بود موالک  مقادنر از تر و همگی بزرگ ۰ ، ۸3۱ترکيبی آنها بيش از 

 ميوانگين  مقوادنر  بوودن  تور  بوزرگ  .پانانی همسنگ پرسشنامه تأنيو شو

مؤنوو روانوی همگورای     (۰.۵27<) از مقووار موالک  اسوتخراجی   وارنانس

 هوا  از آنجا که همبستگی هي  نو  از شواخص  ، همچنين .پرسشنامه بود

 روانوی ، نبوود  شوان  همبستگی آنها با متغيرهای از بيش، متغيرها دنگر با

 .يرهای پنهان سنجه نيز تأنيو شومتغ واگرای

 آزموون  از هاسوتفاد  بوا  کوه  شوود  اگرچه ادعا می و نتيجه گيري :بحث  

، سنتی را حول کورد   آزمونمشیال  رانج  از بسياری توان می الیتروني 

 دانشوجونان  منووی  از جملوه بانسوتگی رضوانت   ، نبانو از وجه انسانی آن

اوی کو  کوه بوا تجربوه   - پوژوهش  انون  نتانج، ارتباط همين در .نمود غفلت

 ۵۱ یا به توونن و اعتبانوابی پرسشونامه  ، فراگيران در بستر مورد مطالعه

نگرشوی   پونووۀ  انون  بورای  بعوو  ۵ شناسوانی  به -ورزنو مبادر  ای گونه

 و آزموون  برگزاری نحوۀ»، گونه 2۱ با «گونی تناسب و پاسخ»منجر شو: 

 ۸ا بو  «آزموون  افوزار  استفادۀ کارکردی از نورم »، گونه ۱۵با « ارائۀ نمرا 

کواهش امیوان اسوتفاده از    »گونوه و   ۴با « آزمونکاهش استرس »، گونه

نتيجوۀ کاربسوت انون سونجه بورای پيموانش رضوانت         .گونه 3با « قلبت

 .الیتروني  در آزموندانشجونان قلمرو میانی پژوهش از 

 

تاثیر داروخانده نمدادین مجدازی و حضدوری در درس     

رضایتمندی و یدادگیری  ، داروشناسی بالینی بر آمادگی

 دانشجویان پرستاری

 .پ .دانشوگاه ع  -نوودار  زهورا د ، کرموان  .پ .دانشوگاه ع  -عصمت نوحی 
 .کرمان

اجرای دستورا  دارونی نیوی از حسواس تورنن وظوانف نو         مقدمه :

بروز اشتباه وبی دقتی در آن پياموو هوای نوامطلوبی رابورای      .پرستاراست

و مواجهوه   ۱۹با توجه به شرانط شونو کونيوو   .مودجونان انجاد می کنو

رآموزی مجووازی وضوورور  تغييوورا  در درس کووا   آموووزشسوورنع بووا  

انون   .فارماکولوژی بالينی و اهميت انجاد آمادگی در دانشجونان پرستاری

مطالعووه بووا هوووف تعيووين تووارير داروخانووه نمووادنن مجووازی در درس    

داروشناسی بالينی بر نادگيری وآموادگی و رضوانت کواراموزان پرسوتاری     

 .انجام شو ۹۹سال

تجربی بواروش  انن پژوهش ازنوع تحقيقا  مواخله ای نيمه  :روش اجرا 

است ودرمو  زمان دونيمه ترم تحصيلی انجوام   آزمونوپس  آزمونپيش 

جامعه آماری شامل کليه دانشجونان پرستاری دانشوگاه علووم    .شوه است

که واحوو کوار آمووزی بوالينی راداشوتنو       ۹۸-۹۹پزشیی کرمان در سال 

نفربود که به روش نمونه گيوری سرشوماری    ۸6نمونه پژوهش .بوده است 

رد مطالعه شونو وبا تخصيص تصادفی در گروههای مواخله وکنترل هور  وا

گروه کنترل قبق معمول ترمهای گذشته ببه .نفر تقسيم شونو  3۴گروه 

صور  گروههای کوچ  حضوری با حفظ فاصوله اجتمواعی در داروخانوه    

دنونو و گروه مواخلوه در نيموه دوم    آموزشدر نيمه اول  آموزشنمادنن 

ی حضور در داروخانه نمادنن محتووای دنوو ئوو هوای     موزشآترم عالوه بر 

داده هوا در دو   .مجازی بر خوط درنافوت کردنوو    آموزشبالينی به صور  

رضوانت   ، بوا اسوتفاده از پرسشونامه اموادگی     آموزشمرحله قبل و بعو از 

شوو   آزموون سنج جمع آوری و در پانان تورم نيوز نوادگيری دانشوجونان     

 .تجزنه وتحليل شوspss۱۹افزاروداده ها بااستفاده ازنرم 

 سوال  2۰±2 ، 3ميانگين سن دانشجونان تحصويال  تیميلوی    یافته ها:

 .بومی بودنو %7۴و  آنان مجرد درصو 3 ، 6۱دختر و آنها درصو ۵۵ .، بود

 بوه  ۴2±76 ، 2پانوان مواخلوه از    ميانگين وانحراف معيارنمره آمادگی در

 نظرآماری معنوی دار  نن تفاو  ازا بوده است و نافته ارتقا ۸ ، ±7۵ ۹ ، ۴

اختالف ميانگين نمره پانانی گروه مواخلوه نسوبت بوه     و (<۰p ، ۰۵) بود

همچنين از نظر رضانت منووی   .(p=۰.۰۰۱)گروه کنترل نيزمعنی داربود

و لوی از نظور    . نيز درگروه مواخله افزانش معنی دار آماری مشاهوه شوو 

فوواو  معنووی داری آموواری تپانووانی نووادگيری دانشووجونان  آزموووننمووره 

 .ومشاهوه نش

نتانج بيانگرتارير به کارگيری داروخانه نمادنن بوا   نتيجه گيري:بحث و  

بووه صووور  ترکيبووی برافووزانش آمووادگی بووالينی کووار آموووزان    آموووزش

داروشناسووی بووالينی و وبوواالتربودن ميووزان رضووانت دانشووجونان ازروش   

ترکيبوی   آموزشه از روش انن مطالعه استفاد.تورنس ارائه شوه بوده است

در کووار آموووزی دانشووجونان بووه منظووور افووزانش مهووار  دانشووجونان و  

پيشگيری از خطاهای دارونی را بوه عنووان نو  ظرفيوت در دوران پسوا      

کرونا پيشنهاد نموده و بر نقش مورر آن درارتقاسطح آمادگی دانشوجونان  

  . تاکيو دارد

  

 پرستاری آموزشیادگیری سیار در 

 ،  بابل .پ .دانشگاه ع -وابی نسرنن ن

نادگيری سويار نوا نوادگيری مبتنوی بور موبانول شويوه جونوو          مقدمه :

نوادگيری سويار بوا     .ی از قرنق موبانل اسوت آموزشدسترسی به محتوای 

هووف از   .دسترسی به فرآننو نادگيری را تسهيل می کنو ، کم  موبانل

موبانل بر انگيزش پرستاری مبتنی بر  آموزشانن مطالعه بررسی تأريرا  

مطالعه حاضر ن  تحقيق مواخلوه ای   .نادگيری دانشجونان پرستاری بود

دانشجوی پرستاری با استفاده از دستگاه هموراه در   72در مجموع  .است 

انن مطالعه شرکت کردنو و آنها به قور تصادفی در نو  گوروه آزمانشوی    

نوه هوا در گوروه    نمو .نفر( قرار گرفتنوو  36نفر( نا ن  گروه کنترل ) 36)

مواخله فيلمی راکه از قرنق مربی با برنامه واتس آپ درگروه ارسال شوه 

فيلم مهوار  هوای   ، گرفته بودنو ن  هفته قبل از شروع کار آموزی ، بود
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تزرنق ورنوی را از قرنق دستگاه های تلفن همراه خود بارگيری و تماشوا  

ر فويلم را تماشوا   نمونه ها در گروه کنترل فقط در کوالس نو  بوا    .کردنو

فويلم نيوز   ، پس از اتموام مطالعوه   .آنها قادر به بارگيری آن نبودنو .کردنو

قبل و بعو از مواخله انگيزه نوادگيری بوا اسوتفاده از     .برای آنها توزنع شو

رضوانت از نوادگيری    .ی انوازه گيری شوآموزشنظرسنجی انگيزشی مواد 

برای تجزنوه و تحليول    .ی شوانوازه گير ۱۰تا  ۰نيز با استفاده از مقياس 

مستقل و زوجی استفاده  t آزمونداده ها از ضرنب همبستگی پيرسون و 

   .شو

قبل از مواخله تفاو  معنی داری در خصوصيا   : نتيجه گيريبحث و 

گروه مواخلوه پوس    .عمومی و انگيزه نادگيری بين دو گروه وجود نواشت

 -3، 62۹يری نشان داد )از مواخله افزانش قابل توجهی در انگيزش نادگ

 t= ،۰۰۱ ، ۰ p=)  گوروه آزمانشوی    .اگرچه گروه کنترل انن کار را نیورد

( و مهوار   ۱۰از  ۸ ، ۱7درنافتنو که فيلم موبانول بورای بهبوود دانوش )    

همچنين رضوانت از نوادگيری    .( تزرنق ورنوی مفيو است۱۰از  7 ، 6۹)

د تماشوای فويلم   نالينی برای تمورنن تزرنوق ورنووی بوا تعووا      آموزشدر 

بحوث در انوران    .(= r = ،۰۱7 ، ۰ p  ۰ ، 3۹6) ارتبواط مثبوت داشوت   

بخصوص دردوران پانومي  کرونا واررا   ، سيار آغاز شوه  آموزشاجرای 

مثبت ان در انجاد انگيزه وافزانش نادگيری درمقاال  تحقيقوا  مجوال    

  .ی توسط معلمين مشاهوه شوه استآموزش

 

الکترونیکدی در دوران پانددمی    بررسی ابعاد یادگیری

 کرونا از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 .پ .دانشوگاه ع  - * زهرا کریميان،  زدانشگاه ع. پ. شيرا -الله خجسته 
دانشوگاه   -الهام نصيری  ،شيراز .پ .دانشگاه ع -مجيو رضا فرخی ، شيراز

   . یی شيرازدانشگاه علوم پزش -ع.پ شيراز، صونقه شرنف زاده 

مجوازی در دهوه هوای اخيور      آمووزش نادگيری الیترونيیوی و    مقدمه :

علووم پزشویی در در    آموزشتوسعه زنادی نافته است اما کاربست آن در 

ميالدی و همزمان با شيوع پانومی کرونا رشو بی سوابقه   2۰2۰آغاز سال 

ب و ای داشت و در واقع نه ن  انتخاب بلیه ن  گزننه غيور قابول اجتنوا   

در کالسوهای درس از   آمووزش تنها استراتژی جهانی بورای برپوا داشوتن    

، اگرچه بحران های متعودی چوون زلزلوه   .سطح موارس تا دانشگاهها بود

جنگ و نا حتی بيماری های واگير در سالهای گذشوته نيوز   ، آتش سوزی

گاهی مناقق محوودی از دنيا را با تعطيلوی موقوت مواجوه کورده بوود و      

زی در انن بحرانها نیی از استراتژی های مواجهوه بوا بحوران    مجا آموزش

شيوه ، بود اما ونژگی های ماهيتی بيماری کرونا نظير ميزان خطر بيماری

 آمووزش و گستره شيوع بيماری از قرنق مواجهه فيزنیی باعث گردنو توا  

های حضووری در   آموزشنوپونو مجازی انن بار به عنوان جانگزننی برای 

دانشجونان تجربوه  ، به دنبال انن تغيير .ن  سال قرار گيرد موتی بيش از

تحقيق حاضر بوه بررسوی ارربخشوی     .های جونوی از نادگيری را آزمودنو

مجازی در دوران پانوومی کرونوا از دنووگاه دانشوجونان دانشوگاه       آموزش

 .علوم پزشیی شيراز می پردازد

ه آمواری  توصيفی پيمانشوی اسوت و جامعو   ، رونیرد تحقيق :اجرا  روش

پزوهش را همه دانشجونان شاغل به تحصيل در دانشوگاه علووم پزشویی    

ابوزار   .شيراز در ترم همزمان با شويوع پانوومی کرونوا تشویيل موی دهوو      

سووال در   26تحقيق پرسشنامه محقق ساخته مشوتمل بور شوش بعوو و     

 آموووزش، سوووال( ۴پشووتيبانی)، سوووال( ۵ابعوواد امیانووا  و تجهيووزا ) 

 3محتوای الیترونيیی)، سوال( ۴غير همزمان) آموزش، سوال( ۴همزمان)

پرسشونامه در مقيواس    .بوود ، سووال(  6دانشوجو) -و تعامل اسوتاد ، (سوال

گزننه ای از بسيار موافقم تا بسويار مخوالفم قراحوی شوو و بوه       6ليیر  

 .شيوه الیترونيیی قراحی و لين  آن در گروههای دانشجونی قرار گرفت

روانوی صووری و نيوز     .بوود  ۵ ، 3حواقل انتظوار  و  6تا  ۱بازه نمرا  بين 

متخصص از رشته هوای مختلوف    ۱۰روانی محتوانی پرسشنامه از دنوگاه 

 پزشیی و نادگيری الیترونيیی با اسوتفاده از شواخص   آموزشو آشنا به 

CVR و CVI  دانشجو بوه سوواال  بوه صوور       ۵۰7مجموعا  .بررسی شو

توی  ، توی تو  نمونوه ای    آزموون از داده ها با استفاده  .کامل پاسخ دادنو

  .آنوا و مانوا تحليل شو، گروه های مستقل

%( 67.7نفور مورد و)   ۱6۴%(33.3از نظر ونژگی های جمعيتوی )   یافته :

%( ۱۵.6نفور )  7۹، %( کارشناسی پيوسته۴۰نفر) 2۰7، نفر زن بودنو 3۴3

%( 2.۴نفور)  ۱2، %( دکتری حرفه ای3۸.۱نفر) ۱۹3، کارشناسی ناپيوسته

ميوانگين سوونی   .پوی ا  دی بودنوو   (%3.2)نفور  ۱6رشناسوی ارشوو و   کا

%(به کامپيوتر و لوپ تواپ   72.6نفر ) 36۸ .سال بود 27دانشجونان حوود 

نتوانج   .%( تنها به موبانول دسترسوی داشوتنو   27.۴نفر ) ۱3۹و موبانل و 

     نموره ميوانگين بقيوه    ، هوای همزموان   آمووزش نشان داد بوه جوز حيطوه    

 .(P=۰.۰۰۱) ( بود3.۵معناداری بيش از حواقل انتظار)حيطه ها در حو 

مجازی بوه تفیيو  جنسويت رابطوه معنواداری       آموزشنمره حيطه های 

در اغلوب حيطوه هوا بوه جوز      ، نشان نوارد اما در مقانسه گروه های سنی

های همزمان و امیانا  و تجهيزا  گروه های سونی بواالتر نموره     آموزش

همچنوين نموره ميوانگين     (P<۰.۰۵). وميانگين بواالتری را نشوان دادنو   

دنوگاه دانشجونانی که به لپ تاپ نا کامپيوتر شخصی دسترسی داشوتنو  

در مقانسووه بووا افوورادی کووه تنهووا موبانوول در اختيووار داشووتنو بوواالتر     

موانوا در بررسوی توارير عامول دانشویوه بور        آزموون نتانج  (P<۰.۰۱).بود

ان داد بيشوترنن توارير   مجازی نشو  آموزشارتباط درونی ابعاد شش گانه 

  (P<۰.۰۱).دانشجو بوده است -مربوط به متغير ارتباط استاد

بر اساس نتوانج بوسوت آمووه کمتورنن ميوانگين       نتيجه گيري:بحث و 

از آنجا که کالسهای مجازی نيازمنوو   .های همزمان بود آموزشمربوط به 

اتصال همزمان استاد و دانشجونان در ن  زمان مشخص اسوت اشویاال    

زنرساختی و نيز امیانا  و تجهيزا  و سرعت اننترنت بر انون بُعوو توارير    

چنانیه مقانسه ميزان برخورداری دانشجونان از امیانوا  و   .بيشتری دارد

 .تجهيزا  کامپيوتر و لپ تاپ نيز بر نمره ميانگين آنها تارير داشته اسوت 

دنگور   با انن وجود به نظر می رسو مهمترنن عامول توارير گوذار بور روی    
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عوامل ارتباط استاد دانشجو است و انن ارتبواط بوه شويوه هوای مختلوف      

هوا و نيوز ارتبواط     آزموون خود، نظير تمرنن و فعاليت های نادگيری مورر

همزمان با دانشجو می توانو بر ارربخشی دنگر حيطه ها نيوز توارير گوذار    

ا  و در مجموع با توجه به شرانط متفاو  دانشجونان از نظور امیانو   .باشو

تجهيزا  و دسترسی به ابزارهای الیترونيیی و نيز تجربه های گروه های 

توجه به نادگيری ترکيبوی و بهوره گيوری از شويوه هوای       ، سنی مختلف

 آموووزشمختلووف همزمووان و غيوور همزمووان و ارتقووای زنرسوواختهای     

همچنين  .مجازی اهميت زنادی دارد آموزشالیترونيیی در تسهيل رونو 

ی حمانتی در تامين ابزارهای الیترونيیی و نيوز سوازگاری   اتخاذ سياستها

شيوه های نادگيری الیترونيیی با روشوهای مبتنوی بور موبانول اهميوت      

 .زنادی دارد

 

، مجازی آموزشد یادگیری مبتنی بر حل مسئله در رویکر

 راهبرد چالش فعالیت و مشارکت دانشجویان 

 -يان آنوا رحمان، کرمان .پ .دانشگاه ع -عصمت نوحی 

با رونیرد نادگيری فعال از  آموزشتشیيل گروههای کوچ  و   مقدمه :

 Problem-Based) مبتنی بر حل مسئله آموزشاساسی ترنن عناصر 

Learning) قراحی و اجورای مراحول نوادگيری مبتنوی بور حول        .است

مسئه با تشیيل گروههای کوچو  مجوازی اسواس مشوارکت و فعاليوت      

ی بوده و زمينه ساز ارزنابی تیوننی در قوول  مجاز آموزشدانشجونان در 

 PBLیآموزشو مطالعه حاضر بوا هووف تعيوين توارير رونیورد       .ترم است

های کوچ  مجازی بور موفقيوت درسوی و مشوارکت دانشوجونان       باگروه

مامانی دانشگاه آزاد واحوجهرم در درس بيماری های داخلوی و جراحوی   

 .در زنان انجام شو

دانشوجوی ماموانی    ۵۰يموه تجربوی بور روی    انن مطالعوه ن  :روش اجرا 

انجام شو که در زمان مطالعوه   ۱3۹۸دانشگاه آزاد اسالمی جهرم در سال 

در حوال گذرانوون دوره بيمارنهوای داخلوی و جراحوی در زنوان بصووور        

و انن دانشجونان از قرنق تخصيص تصادفی بوه د  .مجازی و بر خط بودنو

ی درگوروه  آموزشو محتووای   ابتووا  .وگروه مواخله و کنترل تقسويم شوون  

کنترل قی سه هفته به صور  الیترونيو  بور خوط بوه روش سوخنرانی      

 ۵تعونل شوه  PBL راهبرد نادگيری گروه تجربی به روش .برگزار گردنو

بوا   Modifide Problem Based Learning (MPBLمرحلوه ای  

به صور  الیتروني  بر خط در بازه زمانی مشابه سه هفته انجوام   آموزش

تشیيل گروه های کوچ  در شبیه مجازی با موونرنت اسوتاد انجوام    .وش

گروه مواخله به سه گوروه کوچو  هفوت نفوره مجوازی مبتنوی بور        .شو 

اسوتاد بوه عنووان     MPBL در اجورای  .اننترنت )واتسواپ( تقسويم شوونو   

ابوزار گوردآوری داده هوا    .تسهيل کننوه در کنار دانشجونان قورار گرفوت   

س ميزان موفقيت تحصيلی و پرسشنامه نوادگيری  پانانی در آزموننتانج 

 active and collaborative learning (ACL)فعوال و مشوارکتی   

=  ۱درجوه ای ليیور  )   ۵سوال بر اساس قيف ليیر  از  7بود که شامل

( اسووتفاده  3۵تووا  7= خيلووی کووم( بووا دامنووه نمووره از )  ۵، خيلووی زنوواد

ونتنوی و ونلیاکسوون در    هوای مون   آزمونتجزنه و تحليل داده ها با .شو

 .انجام شو 2۰نسخه  SPSS نرم افزار

نتانج نشان داد که ميانگين نمره رتبه موفقيت تحصيلی گوروه   یافته ها:

افزانش معنی دار ۱۴ به قور معناداری نسبت به گروه کنترل  ۱۸مواخله 

بعو مواخله از نظور نوادگيری فعوال و     آزموننمره گروه ، همچنين .داشت

 بوه  نسوبت  ۸3 ، 3۱ ±۹۴ ، 2ميوانگين ، 3۵ز حوواکثر امتيواز   مشارکتی ا

دار ی نسوبت بوه گوروه کنتورل      معنوی  بطور، 2۴، 3±6 ، 3 کنترل گروه

و نشان دهنووه وضوعيت    .(<۰P ، ۰ ۵باالتر از سطح متوسط قرار داشت)

  .از نظر انن شاخص بوده است PBL مناسب دانشجونان با مواخله

بوا   PBL بوه روش  آمووزش شان داد کوه  نافته ها ن نتيجه گيري:بحث و 

، بهره گيری از گروههای کوچو  مجوازی عوالوه بور موفقيوت تحصويلی      

  لوذا از انون تینولووژی     .برنادگيری مشارکتی دانشجونان مورر بوده اسوت 

ی از جملوه مشوارکت و تعامول در گوروه هوای      آموزشمی توان در مقاصو 

همچنوين   .موود مبتنی بر حل مسئله اسوتفاده ن  آموزشکوچ  در روش 

نوادگيری  ، اساتيو می تواننو از مزانای انن راهبرد درتقونت جستجو گری

مجوازی بهوره منوو شوونووچالش      آموزشدر  ، مستقل و فعاليت گروهی 

مجازی را بوه حوواقل    آموزشفعاليت و مشارکت دانشجونان و ارزنابی در 

 .برساننو

 

مجازی آریتمی های  آموزشاجرا و ارزشیابی ، طراحی

 بی با اسفاده از مدل بازخورد پندلتونقل

) نونسونوه  مصطفی بيژنی ،دانشگاه ع. پ. فسا -پرنسا رابت سروستانی  -
 .فسا .پ .دانشگاه ع -شهناز کرنمی  ،دانشگاه ع. پ. فسا -مسئول(

ی و گسوترش  آموزشهمه گيری کرونا ونروس موجب رونسانس  مقدمه :

با توجه به انون کوه    .تهای پرستاری شوه اس آموزشمجازی در  آموزش

 آنالنون بيشتر دروس انن رشته به صور  آفالنن و فقط برخی به صوور   

مجوازی   آمووزش تورنس می شود و هم چنين با توجوه بوه انون کوه در     

آفالنن الزم اسوت شورانط مناسوبی بورای بررسوی نوادگيری و بوازخورد        

ی اجورا و ارزشوياب  ، انن مطالعه بوا هووف قراحوی   ، دانشجونان فراهم شود

مجازی مبحث آرنتمی های قلبوی بوا اسوتفاده از موول بوازخورد       آموزش

 .پنولتون انجام گردنوه است

 دو آزموون  پوس  – آزموون در انن مطالعه نيمه تجربی پيش  اجرا :روش 

نفور از   ۵۴، اجرا و ارزشيابی انجام شوو ، قراحی مرحله سه در که گروهی

کوه قبوق   ، فسوا  دانشگاه علووم پزشویی   ۹6دانشجونان پرستاری ورودی 

ی واحو درسی اصول مراقبت هوای ونوژه را در نيمسوال اول    آموزشبرنامه 

انتخاب کرده بودنو به روش نمونه گيری تصوادفی سواده بوه دوگوروه      ۹۹

 آمووزش به منظور ارزنابی ارربخشی  .نفره تقسيم و وارد مطالعه شونو 27

ضوانت  مجازی از سطح اول و دوم مول پاترن  که شامل بررسی ميوزان ر 
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جهوت   .ی بوود اسوتفاده گردنوو   آموزشمنوی و ميزان دستيابی به اهواف 

همچنين  .سنجش ميزان رضانت فرم رضانت سنجی تورنس استفاده شو

برای سنجش ميزان نادگيری دانشجونان در شناخت آرنتمی هوای قلبوی   

ابتووا بور اسواس مورور      .از سواال  بالينی در قالب سنارنو استفاده گردنوو 

د در زمينه مول بازخورد پنوولتون سوواال  مراحول مختلوف     متون موجو

مجازی آرنتمی های قلبی  آموزش .مشخص و در قالب فانل ورد تهيه شو

قی شش جلسه به شيوه بازخورد پنولتون در سامانه نونو انجام شو و در 

مجازی آرنتمی های قلبوی بووون اسوتفاده از موول      آموزشگروه کنترل 

داده ها بوا اسوتفاده از روش هوای آمواری      .گرفتبازخورد پنولتون انجام 

توصيفی )ميانگين و انحراف معيار( و آمار اسوتنباقی توی مسوتقل و توی     

 .زوجی تجزنه و تحليل شونو

 .نفور پسور بودنوو    2۴نفور از دانشوجونان دختور و     3۰تعوواد    :یافته ها

 نموره  ميوانگين  .بوود  ۸6 ، 2۱±6۹ ، ۱ميانگين سنی مشارکت کننوگان 

که در سوطح خووبی قورار     بود ۸۴ ، ۴۸±۱6 ، ۱ مواخله گروه در رضانت

 ۴6 ، 2۸ ± ۱ ، 7۴درصورتيیه ميانگين رضانت در گوروه کنتورل   .داشت

ميانگين نمره نادگيری دانشجونان در  .بود که درسطح متوسط بوده است

 ، ۱۴±3۸ ، ۱تشخيص آرنتمی های قلبی در گروه کنترل قبل از مواخله 

 ميوانگين  اخوتالف  انون  کوه  بوود  3۸ ، ۱۴±۹۴ ، ۱لوه  مواخ از بعو و ۱۵

مواخله ميانگين نمره نوادگيری دانشوجونان    گروه در .است نبوده معنادار

 بعوو  و ۴6 ، ۱۴±۵6 ، ۱در تشخيص آرنتمی های قلبی قبول از مواخلوه   

 . (p≤۰.۰۰۱)است بوده معنادار که بود ۴۸ ، ۱۸± 7۴ ، ۱ازمواخله

زی آرنتمی های قلبی بوا اسوتفاده از   مجا آموزش  :نتيجه گيريبحث و 

موجووب افووزانش ميووزان نووادگيری و رضووانت  ، مووول بووازخورد پنووولتون

لذا پيشنهاد موی شوود در توورنس مجوازی سوانر       .دانشجونان می گردد

دروس دانشجونان پرستاری و سانر رشته های علوم پزشیی از انن موول  

 .استفاده گردد

 

تجدویز   آمدوزش  بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بدر 

منطقی آنتی بیوتیک در دانشجویان پزشکی: یک تجربده  

  ۱۹-مجازی در بحران همه گیری کووید آموزش

 -حميورضووا بنفشووه، کاشووان .پ .دانشووگاه ع -نوورجس صوويادی رهقووی 
        ، کاشوووان .پ .دانشوووگاه ع -رضوووا عباسوووی ، کاشوووان .پ .دانشوووگاه ع
 .کاشان .پ .دانشگاه ع -احسان نبوتی 

ارائوه   .آنتی بيوتي  ها از جمله داروهوای پرتجوونز موی باشونو     : مقدمه

ی برای تجونز آنتی بيوتيو  بورای دانشوجونان پزشویی     آموزشمواخال  

پيامووهای   کواهش  و داروهوا  از دسته انن منطقی تجونز باعث توانو¬می

و عووم امیوان    ۱۹-باتوجوه بوه هموه گيوری کوونوو      .ناخواسته آنها شوود 

در هموه دانشوگاه هوا از    ، ۱3۹۹ان از اسوفنو  حضووری دانشوجون   آموزش

حضووری اسوتفاده    آموزشنادگيری الیترونيیی به عنوان روش جانگزنن 

تعيين تارير نادگيری الیترونيیی بور  ، هوف از انجام انن مطالعه .می شود

دانش تجونز منطقی آنتی بيوتي  در دانشجونان پزشیی و ارزنابی ميزان 

  .از انن شيوه بود رضانت آنها نسبت به استفاده

انوون مطالعووه نيمووه تجربووی بوورای دانشووجونان مقطووع     اجرررا :روش 

فيزنوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشیی کاشان در دو نيمسال تحصويلی اول  

بوه شويوه    آموزشدانشجونان در دو گروه  .انجام شو ۱3۹۸-۱3۹۹و دوم 

حضووری )گوروه کنتورل( و قورار      آمووزش الیترونيیی )گروه مواخلوه( و  

ميانگين نمورا  دانشوجونان دو   ، پس از انجام امتحان پانان دوره .رفتنوگ

همچنوين بوا اسوتفاده از نو  پرسشونامه       .گروه با نیونگر مقانسوه شوو  

ميزان رضوانت دانشوجونان گوروه مواخلوه از شويوه نوادگيری       ، استانوارد

 SPSSتحليل داده هوا بوا اسوتفاده از نورم افوزار      .الیترونيیی ارزنابی شو

-T هوای آمواری   آزموون و محاسبه آمار توصيفی و همچنين  22 ونرانش

Test و ANOVA  نفور در گوروه    ۸۵نتوانج: در انون مطالعوه     .انجام شوو

ميانگين و انحراف معيوار   .نفر در گروه مواخله شرکت کردنو ۴7کنترل و 

نمره دانش افراد نسبت به آنتی بيوتي  ها در گروه نادگيری الیترونيیوی  

نموره   ۱۹ از( ۱6 ، ۱7±۹3 ، ۱) حضوری گروه در و( ۰۸ ، ۱۸ 26± ، ۱)

 .(P=۰.۰۰۴) به دست آمو که از نظر آماری دارای اختالف معنی دار بود

همچنين نمره کلی رضانت دانشجونان در گروه نوادگيری الیترونيیوی از   

 .نمووره )سووطح متوسووط( بووود  ۱3۰از   ۸۵ ، ۰۸±۴۸ ، 23انوون شوويوه 

ن با جنسيت آنهوا ارتبواط معنوی داری    همچنين ميزان رضانت دانشجونا

  (=P ۰.۰۰۹) داشت

نتانج انن مطالعه نشان داد نوادگيری الیترونيیوی    نتيجه گيري:بحث و 

دانشجونان برای تجوونز منطقوی آنتوی بيوتيو       آموزشدر بهبود فراننو 

ی آموزشو ی موی توانوو بوه عنووان نو  شويوه       آموزشانن روش  .مورر بود

حضووری بوه خصووص در شورانط بحرانوی       آموزش، جانگزنن و نا میمل

  .مورد استفاده قرار گيرد ۱۹-ماننو همه گيری کوونو

، نوادگيری الیترونيیوی  ، تجوونز منطقوی   ، : آنتی بيوتي کليديکلمات 

   ۱۹-کوونو، رضانتمنوی

 

طراحی و روانسجی پرسشنامه ارزشیابی کیفیدت ارائده   

 مجازی  آموزشخدمات به دانشجویان در مراکز 

 .پ .دانشوگاه ع  -رنتا مجتهووزاده  ، تهران .پ .ع دانشگاه - مویمح آنين
   .مازنوران .پ .دانشگاه ع -محسن محموزاده  ، تهران

دنوگاه دانشجونان در بهبود کيفيت خوما  دانشگاه هوا نقوش     مقدمه :

مهمی دارد و تعيين ميزان اختالف بين وضوع موجوود و موورد انتظوار از     

هوای ارتقوای کيفيوت خووما       ن برناموه منظر دانشوجونان زمينوه تووون   

هوانی کوه در ارزشويابی کيفيوت      نیوی ازروش  .آورد ی را فراهم میآموزش

در انون   .عالی مورد استفاده قرارگرفته است الگوی سروکوال است آموزش

پژوهش سعی کردنم تا با اسوتفاده از انون الگوو ابوزار ارزشويابی کيفيوت       



117 
 

 .قراحی و روانسنجی کنويم  مجازی را آموزشی در مراکز آموزشخوما  

ابتوا بوا جسوتجوی نظوام     .انن پژوهش از نوع روانسنجی بود :اجراروش 

مجموعه ابزارهوای موجوود بورای ارزشويابی     ، منو در بان  های اقالعاتی

ی جمع آوری شوه و سواال  هموه  آموزشکيفيت خوما  در محيط های 

گردنو و همه سپس سواال  مشابه در هم ادغام  .آنها روی هم رنخته شو

 .سواال  با استفاده از نظر متخصصان برای فضای مجازی بازنونسوی شوو  

نفور از   ۵بررسی روانی صووری انون پرسشونامه توسوط خبرگوان شوامل       

نوادگيری الیترونيیوی و    ، پزشیی آموزشاعضای هيا  علمی متخصص 

سال تورنس مجازی داشته باشونو   2نا مورسانی که دارای حواقل سابقه 

انجام شوو و نظورا     ۴و  3از دانشجونان رشته های مجازی سال  نفر 7و 

بوورای بررسووی روانووی محتوووانی   .آوری شووو آنهووا بوورای اصووالح جمووع 

 Content Validityو  Content Validity Ratio (CVR)از

Index (CVI) پرسشنامه  ، با توجه به نتانج روانی محتوانی .استفاده شو

بوه   .گونه قراحی شو 2۰مجازی با  شآموزاختصاصی برای مراکز ، نهانی

نفوری از   ۱۱۰منظور تعيين ميزان روانی سازه و پانانی ابزار از ن  نمونه 

دانشجونان دانشیوه مجازی دانشگاه علوم پزشیی تهران کوه بوه صوور     

     در انوون دانشوویوه کليووه  .اسووتفاده شووو، سرشووماری وارد مطالعووه شووونو

ه صور  مجازی و ترکيبوی ارائوه   رشته ها در مقاقع تحصيال  تیميلی ب

از تحليل عاملی اکتشافی استفاده ، برای بررسی روانی ساختاری .می شود

و بورای بررسوی    آزمونبواز -آزموون برای بررسی پانوانی ابوزار نيوز از     .شو

کليوه آناليزهوا    .همسانی درونی آن از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شو

  .انجام شو SPSS 22 در

بورای انون     Kaiser Mayer Olkin (KMO)خص شوا  یافتره هرا:  

به دست آمو کوه نشوان دهنووه کفانوت حجوم       ۰.773پرسشنامه مقوار 

 Bartlett's Test of Sphericity آزموووننتووانج  .نمونووه اسووت

(chi2=6۹۵.۸۹, P-value=۰.۰۰۰)     نيز مناسب بودن نمونه هوا بورای

 .فاده شوو از شويوه چورخش وارنمواکس اسوت     .تحليل عاملی را نشوان داد 

، هموولی ، تضومين ، اقمينوان ، عامول )پاسوخگونی   ۵پرسشنامه نهانی با 

بورای   ۰.۹2۱و پانوانی   ۰.۸2۴گونه بوا همسوانی درونوی     2۰فيزنیی( با 

 .مجوازی قراحوی شوو    آموزشی در مراکز آموزشارزنابی کيفيت خوما  

 .درصو از وارنانس را تبيين می کنو 67.۱7انن ابزار 

 کيفيوت  ارزنوابی  پرسشونامه ، پوژوهش  انون  در :گيرري  تيجهبحث و ن

انن پرسشنامه از نظورا    .مجازی قراحی شو آموزش مراکز برای خوما 

نتوانج بوه    .دانشجونان برای ارزشيابی کيفيت خوما  اسوتفاده موی کنوو   

، مجووازی آموووزشدسووت آموووه در ارزنووابی کيفيووت خوووما  در مراکووز  

ارکنوان آنهوا توا از    اعضای هيا  علموی و ک ، راهنمانی است برای مونرنت

نقاط ضعف و قو  خوما  مطلع شوه و با برقرف کوردن نقواط ضوعف و    

 .ی را بهبود بخشنوآموزشکيفيت خوما  ، بهبود نقاط قو 

کيفيوت   ، مجوازی  آمووزش مراکوز  ، مجوازی  آمووزش  :کلمات کليردي  

 خوما   

 

مجدازی بده صدورت     آمدوزش بررسی تاثیر استفاده از 

رضایت کارورزان پزشدکی  چندرسانه ای بر روی دانش و 

 در زمینه بیماری های قلب و عروق

 .پ .دانشوگاه ع  -رنتوا مجتهووزاده   ، تهران .پ .دانشگاه ع -مرنم مهرپونا 
 .تهران .پ .دانشگاه ع -آنين محموی ، تهران

مجوازی بوه    آموزشهوف بررسی حاضر ارزنابی تارير استفاده از  مقدمه :

انت کارورزان پزشیی در زمينوه  صور  چنورسانه ای بر روی دانش و رض

 .بيماری های قلب و عروق است

 non equivalent control) نووع مطالعوه بوه صوور      :روش اجرا 

group)  در اولين مرحله محتوای چنو رسانه ای با استفاده از مول  .بود

 CD بسوته نهوانی شوامل نو      .قراحی شوو  ADDIE یآموزشقر احی 

هم کاردنولوژی بود کوه دانشوجونان   سر فصل مهم از مباحث م ۱۰حاوی 

بورای هور سرفصول نو  محتووای       .بانو در دوره کارورزی قلب بياموزنوو 

کوه بوا نورم    ، الیترونيیی صوای همزمان شووه بوا اسوالنو وجوود داشوت     

، در انوون قوورح.افزارهووای کامتازنووا و اسووتوری النوون تهيووه شوووه اسووت 

زی قلوب وارد  هفته برای گذرانون دوره کوارور  2دانشجونانی که به مو  

به صور  غير تصوادفی بوه   ، شونو بخش قلب بيمارستان امام خمينی می

های معمول قلوب   آموزش (A) به گروه اول .تقسيم شونو، Bو Aدو گروه 

از هموه انون    .و الیتروکاردنوگرافی بوه صوور  روتوين بخوش ارائوه شوو      

 .گرفتوه شوو   آزموون و در پانان پس  آزموندانشجونان در بوو ورود پيش 

روتين بخش عبارتست از: شرکت حضوری در گزارش صوبحگاهی   موزشآ

حضوور در  ، ونزنت بيمواران بوه هموراه دسوتيار و اسوتاد مربوقوه      ، روزانه

در  .درمانگاه و ونزنت بيماران به همراه دستيار و استاد حاضر در درمانگاه

         Cardinal ) تظواهرا  اصولی بيمواری هوای قلبوی     ، قوول انون دوره  

manifestations) ،  به صور  حضوری در کالس درس توسط نیوی از

 آمووزش عالوه بر  (B ) به گروه دوم  .اساتيو قلب به انن گروه تورنس شو

از انون   .چنوو رسوانه ای ارائوه شوو     CD با استفاده از آموزش، های روتين

 .گرفتوه شوو   آزموون و پس  آزمونپيش ، گروه نيز در شروع و پانان دوره

مه رضانت محقق ساخته روا و پانا در انتهوا بوه هور    همچنين ن  پرسشنا

روانوی انون پرسشونامه از قرنوق مورور متخصصوان و        .دو گروه داده شو

  .همسانی درونی آن با آلفای کرونباخ بررسی شو

( در آزموون قبل از اجرای مطالعه )پويش   آزمونميانگين نمره  :یافته ها 

 تفواو   کوه  بوود  ( ۱2.3 ±3.۵و در گروه دوم )  (۱2.۱ ±3.۸)گروه اول 

بررسوی مقانسوه ميوانگين نموره      .(=Pvalue ۰.۸۸) نواشوت  دار معنوی 

، (آزموون و پوس   آزموون )پيش  آموزشدر گروه اول قبل و پس از  آزمون

 ۰.۰۰۰بووا  ۱۴.۱در مقابوول  ۱2.۱)  .اخووتالف معنووی داری را نشووان داد

=Pvalue) .  پوس  در گروه دوم نيز قبول و   آزمونمقانسه ميانگين نمره

اختالف معنوی داری را نشوان داد   ، (آزمونو پس  آزمون)پيش  آموزشاز 

پس  آزمونميانگين نمره  .(=Pvalue ۰.۰۰۰با  ۱6.۰۵در مقابل  ۱2.3)

و در گروه دوم  (۱۴.۱ ±۴.۱)( در گروه اول آزموناز اجرای مطالعه )پس 
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 .(=Pvalue ۰.۰۴۹بوود کوه تفواو  معنوی دار دارد )      (۱6.۰۵ ۱.7±)

روتين به همراه مولتی مونا  آموزش) آموزشدر صورتی که نوع  همچنين

را  آزموننتانج پس ، حضوری روتين( را به عنوان متغير مستقل آموزشو 

را بوه عنووان کوارنوانس وارد     آزمونبه عنوان متغير وابسته و نتانج پيش 

کنويم تفواو  معنوی داری بوين دو      (ANCOVA) مول آناليز کووارنانس

  ۱۰.۰۹۹و  =Pvalue ۰.۰۰3و کنترل مشاهوه می شود )گروه مواخله 

F=)      همچنين ميزان رضانت از روش روتين بوه هموراه محتواهوای چنوو

  .(Pvalue= ۰.۰۴۱) رسانه ای از روش روتين به تنهانی بيشتر بود

بوه   آمووزش نتيجه انن مطالعه مونو آن است که  :و نتيجه گيري  بحث

نو رسانه ای( بورای کوارورزان از نظور    شيوه جونو ) استفاده از محتوای چ

ميزان نادگيری موررتر از روش روتين به تنهانی است و همچنين رضانت 

  .باالتری را برای دانشجونان در پی دارد

، رضوانت ، دانوش ، نوادگيری الیترونيیوی  ، چنورسانه ای کلمات کليدي:

 بيماری های قلب و عروق، دانشجوی کارورزی پزشیی

 

لی دانشجویان با پیشدرفت تحصدیلی و   یا درگیری تحصیآ

 الکترونیک ارتباط دارد؟  آموزشرضایت انها از 

     -پوورونن رضووانی گزکووی  ، بنووورعباس .پ .دانشووگاه ع -آمنووه رهنمووا  
، بنورعباس .پ .دانشگاه ع -علی سليمی اصل ، بنورعباس .پ .دانشگاه ع

 -نی سويوه مائووه حسوي   ، بنورعباس .پ .دانشگاه ع -مهشيو عباس زاده 
 .بنورعباس .پ .دانشگاه ع

 بوا  مورتبط  مفهووم  تورنن  پيشرفت تحصيلی به عنووان اساسوی    مقدمه :

 .اسوت  برخوردار پزشیی آموزش مطالعا  در ای ونژه اهميت از نادگيری

 در، اموورنادگيری  بوه  منوو  بيش از سه دهه از زمانی که محققوان عالقوه  

ا عملیوورد و عوامووول مورتبط بوو  شناسووانی  بووورای خوود  گسووترده توالش 

 engagement) مفهوووم درگيووری تحصوويلی ، پيشوورفت تحصوويلی

academic) ،  درگيوری تحصويلی نو      . گوذرد  را معرفی کردنوو مووی

، اصطالح پيچيوه است که بر رونیردهای مختلف دانشجونان در انگيوزش 

و رفتووار تأکيووو داردو بيووانگر ميووزان درگيووری فيزنیووی و     ، شووناخت

محققوان بوه گسوترش مفهووم      .يل اسوت روانشناختی نادگيرنوه در تحص

 بينوی  پيش، سازه انن باورنوکه انن بر زنرا منونو درگيری تحصيلی عالقه

عوا درگيوری   واق انوا  اموا  اسوت  فراگيوران  تحصويلی  موفقيوت  مهوم  کننوه

تحصيلی با پيشرفت تحصيلی ارتباط دارد؟ انن ارتباط در دوران نادگيری 

، شووه  انجوام  مطالعوا   نتوانج  کنوو؟  الیتروني  از چه الگونی تبعيت می

 با مرتبط مفاهيم ترنن رضانت تحصيلی نيز نیی از اساسی .است متفاو 

ای  جانگواه ونوژه  ، یآموزشو ستر تحقيقا  در ب که است مثبت روانشناسی

انا درگيری تحصيلی دانشجونان با رضانت تحصيلی انها از نادگيری  .دارد

پورداختن بوه انون دو     الیتروني  ارتباقی دارد؟ پژوهش حاضر بوا هووف  

در بين دانشجونان دانشگاه علووم پزشویی بنوورعباس و در دوران    ، سوال

  .نادگيری الیتروني  انجام گرفت

تحليلوی از نووع   -ش توصويفی پوژوه  نو  ، حاضر ی مطالعه  اجرا :روش 

نفر از دانشوجونان دانشوگاه علووم پزشویی      3۰2مقطعی است که بر روی 

نه مورد مطالعوه بوه صوور  در دسوترس و     نمو .بنورعباس به انجام رسيو

پرسشونامه مشوغوليت   ، ابوزار گورداوری دادهوا    .گلوله برفی انتخاب شونو

انن پرسشنامه شوامل   .( بود2۰۱2، سالمالووآرو و آپادانوا، SEI) تحصيلی

احساس تعهو و شيفتگی را در تحصويل اسوت   ، سوال و سه بعو: انرژی 7

انون ابوزار در انوران     .(6)هميشوه  ( تا۰از هرگز )، ت درجه ای)ليیر  هف

هنجارنابی شوه و ضرنب همسانی درونی کلی و زنرمقياسوهای ان بواالی   

برای سنجش پيشرفت تحصويلی از نموره معوول     .گزارش شوه است ۰.۸

الیترونيو  از پرسشونامه    آمووزش کل و برای سنجش رضانت تحصيلی از

 .شو وریآ عجم الیتروني  صور  به ها داده .شو استفاده ساخته محقق

برای تحليل داده ها از ضرنب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی گوام  

مقواقع   و جنسوی  هوای  گوروه  در همبستگی .شو استفاده ها به گام داده

 ناليز داده ها با استفاده از نورم افوزار  آ .مختلف تحصيلی نيز سنجيوه شو

SPSS 22  در نظور گرفتوه   ۰.۰۵برابر  داری صور  گرفت و سطح معنی 

 کننووه  نتانج ميانگين نمره کل درگيری تحصيلی دانشجونان شرکت .شو

و  ۰ بووود )حووواقل نمووره کسووب شوووه:  (۹.۵6±۱۸.2) مطالعووه انوون در

 ۱.۸۵الیترونيو    آمووزش ( و ميانگين نمره رضوانت انهوا از    ۵۰حواکثر:

اگور چوه   ، بر اسواس نتوانج انون مطالعوه     .بود ۱6.۸۸نها آمعول تحصيلی 

اداری بين درگيری تحصويلی و پيشورفت تحصويلی    همبستگی خطی معن

( r=۰.۱6۸)وجود دارد اما انن همبستگی از نظر مقوار بسيار ناچيز است 

 =r :ای دکتورای حرفوه   (P<۰ xss=removed r=۰.3۵>۰.۰۵ )  و

 =r) ؛ و دانشوجونان کارشناسوی  r= ۰.۴۴۱  ؛ کارشناسوی ارشوو  ۰.۱۹۸

 نتوانج ، تحصويل  از انترضو  با تحصيلی درگيری ی در مورد رابطه (۰.۱۵

 مثبوت و معنوادار ميوان انون دو متغيور نشوان داد       رابطوه  حاضر مطالعه

(r=۰.6۰7) و در  6۱۰۰.ميوزان همبسوتگی در دختوران    ، در انن مقانسه

  .(P<۰.۰۵) بوود  دار و تمامی انون ضورانب معنوی    627۰.پسران برابر با 

ط به بيشترنن ضرنب همبستگی مربو، همچنين به تفي  مقطع تحصيلی

( و سپس دانشجونان مقطوع دکتورای   ۰.۹۱دانشجونان کارشناسی ارشو )

 هوا  تمام رابطه .( بود۰.۵۹۱دانشجونان کارشناسی ) و( ۰.6۴۵) ای حرفه

بر اساس نتانج مول رگرسيون خطی )گوام   .معنادار بودنو ۰.۰۱ح سط در

% از تغييورا  ميوزان   ۴۰ابعاد درگيری تحصيلی مجموعاً حووود  ، به گام(

 براساس ضورنب تعيوين   .کنو الیتروني  را تبيين می آموزشنت از رضا

(R2) ، بينی موی  % از انن تغييرا  را پيش37دلبستگی به تنهانی حوود 

 .کنو

انون مطالعوه رابطوه معنواداری را بوين رضوانت        : يرري گ نتيجه بحث و

همچنوين بيشوترنن بعووی کوه      .تحصيلی و درگيری تحصيلی نشوان داد 

دلبسوتگی بوود کوه     بعو، کرد می بينی يلی را پيشتغييرا  رضانت تحص

هوای  -که بوه نووعی از سوازه   ، انن نتانج با توجه به تشابه جنس دو متغير

 .اسوت  تبيوين  قابول ، ننوو آ روانشناسی مثبت در نادگيری به حساب می

رابطه قابول تووجهی را بوين پيشورفت تحصويلی و      ، همچنين انن مطالعه

 در سوگيری از ناشی توانو نن امر میدليل ا .درگيری تحصيلی نشان نواد

باشو که به دليل بار ارزشوی مثبوت معوول در     گذشته ترم معول گزارش
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دور از انتظوار نيسوت اگرچوه لوزوم توجوه بوه گمنوامی        ، بين دانشوجونان 

پاسخگو از نظر اصوول اخالقوی از نو  سوو و لوزوم غلبوه بور محووودنت         

 از ای پرسشونامه  های مشارکت کم دانشجونان در پاسخگونی به پژوهش

 پرسويوه  خودگزارشوی  صوور   بوه  معول که کرد انجاب می ، دنگر سوی

  .شود

 

بررسی رابطه درگیری تحصیلی بدا خودکدار آمددی در    

دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس: تجربه ای در دوران 

 الکترونیک آموزش

 -پورونن رضوانی گزکوی    ، بنوورعباس  .پ .دانشوگاه ع  -دارنوش هوشيار 
 .بنورعباس .پ .عدانشگاه 

ودکارآموی وعوامل مورربرآن موتهاست که موورد توجوه واقوع      مقدمه :

 حووزه  مفواهيم  تورنن  خودکاراموی تحصويلی نیوی از اصولی    .شوه است

( وارد حوووزه ۱۹77هووای بنوووورا ) سووط فعاليووتتو کووه اسووت ، نووادگيری

        خووود کارآموووی تحصوويلی بووه قابليووت درک فوورد از     .نووادگيری شووو 

الزم برای رسيون به اهوواف تحصويلی    وظانف درانجام خود های  یتوانان

باورهای خودکارآموی ازمنابع مختلفی تاريرمی پوذنرد   .تعرنف شوه است

  بنوابرانن بوه نظور     .نها می توان به تجارب فراگير اشاره کورد آکه از جمله 

فعاليوت و درگيوری دانشوجو در    ، می رسو که همه انچوه کوه بوا تجوارب    

مرتبط است می توانوو بوا خودکارامووی ارتبواط داشوته باشوو       ، نادگيری

درگيری تحصيلی نيز بوه عنووان مفهوومی کوه بوه صوور  تعلوق خواقر         

تووالش و ، شورکت و توجوه در کوالس   ، دانشوجونان بوه محويط نوادگيری    

تعامول بوين نواددهی و نوادگيری      و نوادگيری  جهوت  در گوذاری  سرمانه

 هوای  رد حووزه پوژوهش  بيش از سه دهه اسوت کوه وا  ، تعرنف شوه است

 در کوه  آمووزانی  دانوش  انوو  داده نشوان  هوا  پوژوهش  .است شوه آموزش

 انوو  هستنو بيشتر به دنبال نادگيری تحصيلی درگيری از باالنی سطوش

درگيری تحصيلی و خودکارآمووی هور    برنو می بهره بيشتر نادگيری از و

انون   دو ازجمله عوامل مرتبط با نادگيری به شمار می رونوو حوال سووال   

نوا درگيوری تحصويلی دانشوجونان در محويط الیترونيو  بوا        آاست کوه  

خودکاراموووی انهووا ارتبوواط دارد؟ هوووف از مطالعووه حاضوورتعيين رابطووه  

خودکارآموی تحصيلی با درگيری تحصيلی درميان دانشوجونان دانشوگاه   

 .علوم پزشیی بنورعباس بود

ز نووع  تحليلوی ا -نو  پوژوهش توصويفی    ، مطالعه ی حاضر : اجراروش 

نفر از دانشوجونان دانشوگاه علووم پزشویی      3۰2مقطعی است که بر روی 

نمونه مورد مطالعوه بوه صوور  در دسوترس و      .بنورعباس به انجام رسيو

پرسشونامه مشوووغوليت   ، ابزار گرداوری دادهوا  .گلوله برفی انتخاب شونو

 انون پرسشونامه   .( بوود 2۰۱2، سالمال وو آرو و آپادانووا، SEI) تحصوويلی

احساس تعهو و شيفتگی را در تحصويل  ، سوال و سه بعو: انرژی 7شامل 

انون ابوزار در    .((6)( تا هميشه ۰از هرگز )، است )ليیر  هفت درجه ای

انران هنجارنابی شوه است و مقوار ضرنب همسانی درونی عامل کلووی و  

بوورای سوونجش  .اسووت شوووه گووزارش ۰.۸ بوواالی ان هووای زنرمقيوواس

از مقيوواس خودکارآموووی تحصوويلی مجموعووه   خودکاراموووی تحصوويلی

 ،  )ميووگلی و همیواران  ، (PALS)  های الگوهای نادگيری سازگار مقياس

مقياس است کوه در   26انن مجموعه مقياس دارای  .( استفاده شو2۰۰۰

انون   .پژوهش حاضر از مقياس خودکارآموی تحصويلی آن اسوتفاده شوو   

( ۱نادرسوت )  کوامالً  از، ای گونه است )ليیر  پنج درجه ۵مقياس دارای 

( پانوانی انون خورده    2۰۰۰ميووگلی و همیواران )   .(۵) درسوت  کوامالً تا 

داده هووا بووه صووور  پرسشوونامه  .گووزارش شوووه اسووت ۰ ، 7۸، مقيوواس

برای تحليل داده هوا   .شو وریآ مجازی جمع آموزشالیتروني  در زمان 

 هوا  از ضرنب همبستگی پيرسون و رگرسويون خطوی گوام بوه گوام داده     

 مقطوع  اسواس  بر و جنسی مختلف های گروه در همبستگی .شو ستفادها

 SPSS 22 افزار نرم از استفاده با ها ناليز دادهآ.نيز سنجيوه شو تحصيلی

 .شو گرفته نظر در ۰.۰۵ برانر داری صور  گرفت و سطح معنی

 بووين معنوواداری و مثبووت ی رابطووه، نتووانج انوون مطالعووه  یافترره هررا:

 (P<۰.۰۵ و r=۰.63۹) را نشوان داد  تحصويلی  درگيری و خودکارآموی

و در مردان برابور بوا    ۰.63۵ميزان انن همبستگی در زنان شرکت کننوه 

همچنين ميزان انن همبستگی در مقاقع تحصويلی مختلوف    .شو ۰.6۵۵

، و کارشناسوی ارشوو   6۹3۰.، نيز متفاو  بود و بورای دکتوری حرفوه ای   

 هووای تمووام رابطووه .شووومحاسووبه  ۰.63، و در مووورد کارشناسووی ۰.733

تحليول موول    .باشونو  موی  معنادار ۰.۰۱ سطح در شوه انجام همبستگی

رگرسيون خطی به روش گام به گام نشان داد که ابعاد درگيری تحصيلی 

% از تغييرا  خودکارآمووی  ۴3تعهو و دلبستگی( مجموعاً حوود ، )انرژی

که بعوو  نشان داد  (R2 ) همچنين ضرنب تعيين .را پيش بينی می کننو

 .کنو می بينی % از انن تغييرا  را پيش36انرژی به تنهانی حوود 

بين خودکارآموی و ، بر اساس نتانج انن مطالعه  :گيري نتيجهبحث و  

در تببوين انون    .معناداری وجود دارد و مثبت ی درگيری تحصيلی رابطه

 ذهنوی  ای نتيجه می توان گفت که اگرچه باورخودکارموی ماهيتوا سوازه  

فراگير است و به همين دليول   قبلی تجارب از ناشی ان از بخشی اما است

درگيوری   .می توانو با درگيوری تحصويلی دانشوجو ارتبواط داشوته باشوو      

 نظوام  در گرانانوه  اصوالح  هوای  توالش  بورای  اساسوی  عنووان تحصيلی به 

     عامل بسيار مهموی در رسويون بوه تجربوه نوادگيری اسوت کوه        ، آموزش

 ارتبواط  مسوتقيم  ت تحصيلی دانشجونان به شیل غيور می توانو با موفقي

  .باشو داشته
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 ها حیطه سایر
 

 پرسددتاران و دسددتیاران دیدددگاه از ای حرفدده ارتبدداط

  کاشان بهشتی شهید بیمارستان
 .پ .ع دانشووگاه -)نونسوونوه مسووئول و ارائووه دهنوووه(  درنووازاده سووعيوه
 ، اردکوانی  تقووی  عبواس ، کاشوان  .پ .ع دانشوگاه  - ناوری مرنم، اصفهان

 . آزادچهر محموجواد، خيرخواه داوود - شرنف محمورضا

 منظوور  به آنها بين متقابل تعامل شامل پرستار و دستيار ارتباط  مقدمه :

 .اسوت  بيموار  وضعيت ارتقای نعنی درمانی مشترک هوف ن  به دستيابی

 در شواغل  افوراد  برای الزم ونژگی مهمترنن عنوان به صحيح ارتباط انجاد

 تعيوين  هووف  با مطالعه انن .است شوه توصيف اوليه بهواشتی های مراقبت

  .شو انجام، ای حرفه ارتباط به نسبت پرستاران و دستياران دنوگاه

 انجوام ، ۱3۹۸ سال در و تحليلی-توصيفی روش به مطالعه انن اجرا: روش

 از نفور  2۰۰ شوامل  و دسترس در کننوگان مشارکت از گيری  نمونه .شو

 .شووو انجووام درمووانی یآموزشوو بيمارسووتان نوو  دسووتياران و پرسووتاران

 دنووگاه  از ای حرفوه  ارتباط  پرسشنامه دو شامل اقالعا  آوری ابزارجمع

 توزنوع ) توصويفی  آموار  از اسوتفاده  بوا  ها داده تحليل .بود پزش  و پرستار

 و توی  هوای  آزمون) استنباقی آمار و( معيار انحراف و ميانگين و فراوانی

ANOVA)  ۱6 افزار نرم و SPSSشو انجام.   

 اقوالع  موورد  در ای حرفوه  ارتبواط  ميوزان ، پرسوتاران  دنووگاه  از :ها یافته

 بوا ، بيموار  مراقبوت  بوا  مورتبط  مسائل مورد در دستياران به موقع به رسانی

 خووب  ای حرفه ارتباط نميزا تارير، دستياران دنوگاه از و ۴ ، 62 ميانگين

 از بيشوتر  ۴ ، 72 ميوانگين  بوا ، بيمواران  وضوعيت  ارتقوای  بور  پرستاران با

 دسوتياران  درصوو  ۸3 و پرسوتاران  درصوو  7۰.اسوت  بووده  دنگر های گونه

 ميوان  .اسوت  خووب  سوطح  در آنهوا  ای حرفوه  ارتبواط  کوه  انو داشته اذعان

  دنووگاه  و( =۰p ، ۰۴6) مختلوف  اسوتخوامی  وضعيت با پرستاران دنوگاه

 تفواو   ای حرفوه  ارتبواط  زمينوه  در مختلوف  یآموزش های گروه دستياران

 .(=۰p ، ۰۰۱) .دارد وجود معناداری

 و دسوتياران  دنووگاه  از ای حرفوه  ارتباط مجموع در :گيري نتيجهبحث و 

 افوزانش  منظوور  بوه  ولوی  .دارد قورار  مناسوب  و خوب سطح در، پرستاران

 و درموانی  سيستم کارآنی ارتقای و متسال مراقبت خوما  ارائه ارربخشی

 ارتبواط  برقوراری  مهوار   نوادگيری  توارير  بوا  افراد همه آشنانی همچنين

 و ای حرفووه بووين هووای آموووزش ماننووو تمهيووواتی اسووت الزم، ای حرفووه

 .شود گرفته نظر در، درمان تيم برای ارتباقی مهارتهای

 در دانشدجویان  علمدی  صدداقت  بدر  موثر عوامل تعیین

 در عوامدل  این اولویت شناسایی و مجازی ایه آموزش

 تهران پزشکی علوم دانشگاه
پ  .دانشوگاه ع  -ميتورا ذوالفقواری  ، تهوران  .پ .ع دانشوگاه  - فتحوی  پرتو
 .مجازی .پ .ع دانشگاه - رضانی عيسی، تهران

 از کوه  اسوت  جامعه هر بقای برای اساسی ارکان از نیی آموزش :مقدمه 

 بشور  پيشورفت  نتيجوه  در و داشوته  وجود سانان با همراه و همگام دنرباز

 از اسوتفاده  کرونوا  ونوروس  انتشار و ظهور است؛ شوه تغييراتی دستخوش

 آمووزش  و تعلويم  توا  بخشويو  سورعت  دنيا تمام در را الیترونيیی آموزش

 اسوتفاده  برای راهی دنبال به یآموزش مراکز تمامی بنابرانن نشود متوقف

 آن هوای  چوالش  رسوانون  حوواقل  بوه  و آمووزش  انون  از تور  مورر و بهتر

 علموی  صوواقت  نیوردن  رعانت و اخالقی مسائل به پانبنوی عوم .هستنو

 موی  مجوازی  آمووزش  از اسوتفاده  خصووص  در اصلی های نگرانی از نیی

 زنواد  و کوم  صوور   به دانشگاهی و یآموزش مراکز تمامی تقرنبا که باشو

 عوامول  شناسانی به که کردنم تالش پژوهش انن در هستنو مواجه آن با

 تهوران  پزشیی علوم دانشگاه در را آنها اولونت و بپردازنم امر انن در مورر

 زمينوه  در عوامول  انون  بررسوی  بوه  که ای مطالعه تاکنون .کنيم مشخص

   .نواشت وجود کشوربپردازد در مجازی آموزش

 سوال  در پيمانشوی -توصويفی  روش بوا  که کمی مطالعه انن :اجرا  روش

 در علموی  صوواقت  بور  موورر  عوامول  شناسوانی  منظور هب و شو انجام ۹۹

 سوپس  شوو  پرداختوه  زمينه انن در متون بررسی به مجازی های آموزش

 هوای  رشوته  در کشووری  نظوران  صواحب  از نفر 2۰ اختيار در عوامل انن

 فضوای  در پزشویی  اخوالق  گروه و الیترونيیی نادگيری، پزشیی آموزش

 نهوانی  پرسشونامه  های گونه سنجی نظر انجام از پس گرفت قرار مجازی

 پرسشونامه  قالوب  در روانوی  تعيوين  منظوور  بوه  سوپس  و شونو استخراج

 الیترونيیی نادگيری حوزه نظران صاحب از تن ۱۰ اختيار در الیترونيیی

 نسوبی  ضرنب از محتوانی روانی بررسی جهت منظور انن به شو داده قرار

 بور  و شوو  فادهاسوت  (CVI) محتووا  روانوی  شاخص و (CVR) محتوا روانی

 شوو  تانيوو  آن روانوی  و گرفوت  قرار اصالح مورد شوه داده نظرا  اساس

 .شوو  اسوتفاده  کرونبواخ  آلفوای  از درونوی  ربوا   بررسوی  برای همچنين

(α=۰.۸7)  ، اسواتيو  و دانشوجونان  اختيوار  در نهوانی  پرسشونامه  سپس 

 از نفور  2۴۰ روی بور  مطالعوه  و شو داده قرار تهران پژشیی علوم دانشگاه

 تحليول  و تجزنوه  منظوور  بوه  .گرفت انجام( استاد ۸۵ و دانشجو۱۵۵) آنها

 آزموون  از ها عامل بنوی اولونت برای و اکتشافی عاملی تحليل از ها داده

  .شو استفاده فرنومن

 بور  موورر  عوامول  از عامول  پونج  اکتشوافی  عاملی تحليل نتانج : ها یافته

 کووه داد نشووان را مجوازی  هووای آموووزش در دانشوجونان  علمووی صوواقت 

 انون  .کنو می تبيين را پرسشنامه کل وارنانس از درصو 66 ، ۵3 مجموعاً

، (۸ ، ۸۸)فراشووناختی، (26 ، 3۰) فرهنگووی عاموول: از عبارتنووو عواموول

 چنوين  هوم  .(۵ ، 27) یآموزشو  و( 6 ، ۰7) انگيزشوی ، (7 ، ۱2) شخصی
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 ولونوت ا ترتيب به علمی هيا  منظر از که داد نشان فرنومن آزمون نتانج

 ميوانگين ) اجتمواعی -فرهنگی، (3 ، ۵۸:رتبه ميانگين) فراشناختی عوامل

 ميووانگين) انگيزشووی، (3 ، 3۴:رتبووه ميووانگين) یآموزشوو، (3 ، ۵7:رتبووه

 در را نقووش مهمتوورنن( ۱ ، 3۸: رتبووه ميووانگين) فووردی و(3 ، ۱3:رتبووه

 از و داشوتنو  تهوران  پزشویی  علووم  دانشگاه دانشجونان در علمی صواقت

 ، ۸7: رتبوه  ميوانگين ) یآموزشو  عوامل اولونت ترتيب به دانشجونان منظر

، (3 ، ۴۱:رتبه ميانگين) فراشناختی، (3 ، ۴3:رتبه ميانگين) انگيزشی، (3

( ۱ ، ۴۸:رتبه ميانگين) فردی و(2 ، ۸۱:رتبه ميانگين) اجنماعی-فرهنگی

 پزشویی  علوم دانشگاه دانشجونان در علمی صواقت در را نقش مهمترنن

 و اعتمواد  دهنوه نشان کرونباخ آلفای ضرانب، انن بر عالوه داشتنو انتهر

 .(α=۰.۸7) است فوق نتانج پانانی

 علموی  هيوا   نظور  از داد نشوان  پوژوهش  نتوانج  :گيري نتيجهبحث و 

 و نفوس  بوه  اعتمواد ، درونوی  کنتورل  های مولفه شامل فراشناختی عوامل

 بوه  نسوبت  دانشجو شنگر، درس به مثبت دنو نا عالقه، مثبت خودانگاره

 و همسواالن  تارير، خودتنظيمی و فراشناختی های مهار ، علمی صواقت

 عوامول  دانشوجونان  نظور  از و موذهبی  و دننوی  عقانو و باورها و دوستان

 یآموزشو  قراحوی  و( ارزشيابی و ها فعاليت، اهواف بين تناسب) یآموزش

 ودارنوو شوووه شووناخته مووورر عواموول ميووان در را نقووش مهمتوورنن دروس

 سوبب  دانشوجو  نيواز  با منطبق یآموزش مطالب ارائه با است الزم بنابرانن

 و مناسوب  تورنس شيوه با همچنين شو دانشجو در نادگيری انگيزه ارتقا

 عالقوه  و تقونت دانشجو در را نفس به اعتماد مطالب فراگيری از اقمينان

 و دانشوجو  نگرش بهبود سبب توانو می که نمود انجاد وی در را درس به

   .شود علمی صواقت عوم کاهش

 سورقت ، تقلوب ، علموی  صوواقت ، الیترونيیوی  نادگيری :کليدي کلمات

 .مجازی آموزش، علمی

 

مقایسه تاثیردوروش مولتی مددیا و کتابهده آموزشدی    

بردانش ازنحوه مراقبت از کود  دیابتی در دانشجویان 

 پرستاری
 فائزه جهانپور - محبوبه امينی 

رنز اسوت و آمووزش    های غود درون ترنن بيماری انعدنابت از ش  مقدمه :

ست. پرستاران در زمينوه   های مهم مونرنت انن بيماری در دنابت از جنبه

رود دانوش، آگواهی و    مراقبت از دنابت نقش کليووی داشوته، انتظوار موی    

هوای پرسوتاری    مهار  کافی داشته باشنو. در انن ميان وظيفه دانشویوه 

وان ارائووه خوووما  بووالينی را براسوواس  سووت کووه توو  تربيووت پرسووتارانی

های علمی روز داشته باشنو. هوف از انن مطالعه بررسی مقانسه  پيشرفت

موونا بور دانوش نحووه      تأرير دو روش آموزش کتابچوه آموزشوی و موولتی   

مراقبت از کودک دنابتی در دانشجونان پرستاری دانشگاه علووم پزشویی   

 .می باشو ۱3۹۸ -۹۹بوشهر در سال 

نفر از دانشوجونان تورم    ۵۸انن مطالعه نيمه تجربی بر روی   ا :روش اجر

نفر، گروه مولتی موونا وگوروه کتابچوه     2۹چهار پرستاری که به دو گروه 

آموزشی تقسيم شونو، انجام شو. ازپرسشنامه اسوتانوارد سونجش دانوش    

استفاده شو که روانی و پانانی آن از قبل تائيو شوه اسوت. پويش آزموون    

خله وپس آزمون بالفاصله بعوازمواخله از دوگروه اخوذ گردنوو.   قبل از موا

جهت بررسی اررآموزش، پس آزمون مجود با فاصوله نو  مواه بعوو اخوذ      

( و 22)نسوخه   spss ها با نرم افزار ها کو گذاری وتحليل داده گردنو. داده

هوای تیورار    با آزمون تی مستقل، تی زوجی، آناليز کوارنانس و مول انوازه

  .شوانجام 

ميانگين نمره دانش دانشجونان بعو از مواخله در گروه کتابچوه   ها: یافته

 تحليوول. بووود) 77،2 ±62،6و در گووروه مووولتی مووونا )  (۰3،6±۴۸،2)

میرر نشان داد، تغييرا  ميانگين نمرا  دانوش دانشوجونان،    گيری انوازه

اخوتالف  قبل، بالفاصله بعو و نیماه بعو از مواخله در گروه کتابچه، دارای 

و همچنين تغييورا  ميوانگين نمورا      (P=۰۴3،۰)آماری معنی دار بود 

دانش قبل، بالفاصله بعو و نیمواه بعوو از مواخلوه درگوروه موولتی موونا،       

در مقانسه بين دو گروه بالفاصله بعوو   (P<۰۰۱،۰اختالف معنی دار بود )

  .(P=۰۵۱،۰) و ن  ماه بعواز مواخله، دارای تفاو  آماری معنادار نبود

نتوانج نشوان داد ارربخشوی آمووزش هوردو روش       نتيجه گيري:بحث و 

کتابچه و مولتی مونا درارتقا ميوانگين نمورا  دانوش موؤرر بووده کوه بوا        

اختالف ناچيزی روش مولتی مونا تأرير بيشتری داشته که به علوت عووم   

اختالف آماری معنادار، دال بر برتری روش مولتی مونا درمقانسه با روش 

بچه نمی باشو. بنابرانن تحقق مواردی چوون فرهنوگ سوازی، تورونج     کتا

های سنتی و...دراستفاده مناسب از  های نونن آموزشی در کنار روش روش

  .های آموزشی مختلط توصيه می شود شيوه

 

 بدر  مبتندی  یدادگیری " یآموزش مداخالت تاثیر بررسی

 مددیریت  دانشجویان اخالقی استدالل مهارت بر "مورد

 درمانی و بهداشتی خدمات
 اميرحسووين، دانشووگاه ع. پ. شهيوصووووقی نووزد  - کشووميری فاقمووه
دانشوگاه ع.   - شوفيعی  ميالد ، دانشگاه ع. پ. شهيوصووقی نزد -رستمی

 .پ. شهيوصووقی نزد

 مختلفوی  دالنول  بوه  اخيور  ی دهوه  در، ای حرفه تعهو و اخالق : مقدمه

 ظهوور  جملوه  از نآ بوا  مورتبط  های چالش و دانش و علم پيشرفت ماننو

 توجهوا   موورد ، بوالينی  شورانط  شوون  تور  پيچيووه  و نونن های فناوری

 موواخال   ارور  ميوزان  تعيين هوف با مطالعه انن .است گرفته قرار خاصی

 اخالقوی  اسوتوالل  مهار  بر "مورد بر مبتنی نادگيری" براساس یآموزش

   .شو انجام درمانی و بهواشتی خوما  مونرنت دانشجونان
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 بعوو  و قبل صور  به ای مواخله ی مطالعه ن  مطالعه انن :ا اجر روش

 دانشوجونان  پوژوهش  جامعوه  .شو انجام ۹7-۹۸ تحصيلی سال در که بود

 خووما   و پزشویی  علووم  دانشوگاه  درموانی  و بهواشتی خوما  مونرنت

 گذرانووه  را 2 کوارآموزی  کوه  بودنوو  نزد صووقی شهيو درمانی بهواشتی

 فواز  دو در مطالعوه  .شوونو  وارد مطالعوه  در شماری تمام بصور  و باشنو

 پانوانی  و روانوی ، ابزارهوا  ی ترجموه  از پوس ، اول فواز  در، گرفوت  صور 

 ی مواخلوه  دوم فواز  در سوپس  .شوو  انجام استفاده مورد های پرسشنامه

 مبوانی ، ای حرفوه  تعهوو  اصول شامل یآموزش محتوای .شو اجرا یآموزش

، تعواملی  سوخنرانی  شوامل  يوز ن یآموزش های روش .بود اخالقی استوالل

 هوای  پرسشونامه  توسط فراگيران ارزنابی .بودنو مورد بر مبتنی نادگيری

 یآموزشو  ی مواخلوه  از پوس  ماه۱ و هفته۱، اظهاری خود بصور  مذکور

 ۱2 و خوانم  نفر 2۱، کننوه شرکت نفر 33 مجموع از نتانج .گرفت صور 

 پويش  اخالقی اللاستو پرسشنامه P Score نمره .داشتنو حضور آقا نفر

 ، 72 و 6۵ ، ۵۱، 3۸ ، ۰3 ترتيوب  بوه  بعو ماه ن  و هفته ن ، مواخله از

 P Score مجمووع  تغييورا   بوودن  معنوادار  دهنووه  نشوان  کوه  بود 76

 کوه  (=P-Valu ۰ ، ۰۰۰) بود زمان قول در اخالقی استوالل پرسشنامه

 Eta  ۰ ، 76۹)اسوت  داشوته  هموراه  بوه  را بواالنی  بسويار  یآموزشو  ارور 

Square=).  

 یآموزشو  مواخلوه  پوژوهش  انن نتانج به توجه با  و نتيجه گيري : بحث

 دانشوجونان  اخالقوی  اسوتوالل  مهار  توسعه روی مثبتی و معنادار تارير

 معماهوای  شووه  سوازی  شبيه شرانط در افراد گرفتن قرار که است داشته

 عوه مطال انون  در .اسوت  داشته زنادی تارير آن در گيری تصميم و اخالقی

 بوه ، "اخالقوی  معماهوای  دربواره  گروهی بحث" روش از یآموزش مواخله

 کارآمووتر  روشوها  سوانر  از آمووزش  بورای  شو استفاده اصلی روش عنوان

 مسوائل  جانگاه به توجه پژوهش انن نتانج به استناد با گيری نتيجه .است

 از اسوتفاده  .اسوت  مهوم  مونرنت دانشجونان درسی کورنیولوم در اخالقی

 در گروهوی  بحوث  و موورد  بور  مبتنوی  نوادگيری  ماننوو  مورن یها روش

   .شونو می توصيه مفاهيم انن آموزش

 نوادگيری  ، اخالقوی  اسوتوالل  ، ای حرفه تعهو و اخالق :کليدي کلمات

 یآموزش مواخله، مورد بر مبتنی

 

 پزشدکی  علوم دانشگاه علمی هیات اعضای شغلی رضایت

 گیالن
 .ع دانشوگاه  - مهرابيوان  فردنن، يالنگ .پ .ع دانشگاه - قاهری ماهوخت

 عشووری  آسويه  - کاشی سمانه - گهراز عظيمی خونجه سيوه، گيالن .پ
  .همتی حسين -

، باشوو  موی  اهميوت  دارای همه از بيش چه آن امروز جهان در  مقدمه :

 منبوع  و سورمانه  تورنن  ارزش بوا  انسوانی  نيوروی  و اسوت  انسوانی  نيروی

 عملیورد  اصولی  عناصور  از نیی غلیش رضانت .شود می محسوب سازمانی

 احسواس  و وری بهوره  افوزانش  وموجوب  بووده  کارکنان ای حرفه و شغلی

 بوه  رسيون و پونانی جهت سازمان هر مونران .شود می فرد رضانتمنوی

 ارائوه  کارکنوان  شوغلی  رضوانت  از تور  جوامع  تصونری بانو آرمانی اهواف

 هيوا   اعضوای  شوغلی  رضوانت  ميوزان  بررسی مطالعه انن از هوف .دهنو

   .بود گيالن پزشیی علوم دانشگاه علمی

 روی بور  مقطعوی  – توصويفی  مطالعوه  نو   حاضور  پوژوهش  :اجرا روش

 هوای -دانشویوه  در( نفور  2۱2) بوالينی  و پانوه  علووم  علمی هيا  اعضای

 و پيراپزشوویی، مامووانی-پرسووتاری، داروسووازی، دنوانپزشوویی، پزشوویی

 ابوزار  .شو انجام گيالن ییپزش علوم دانشگاه در ۹7-۹۸ سال در بهواشت

 هوالين  و کنووال  ، اسوميت  شوغلی  رضوانت  استانوارد پرسشنامه پژوهش

: حيطه 6 در سوال ۴۴ با ای پرسشنامه و فردی اقالعا : بخش دو شامل

 و سرپرسوتی  نحووه ، فوردی  رشوو  و ارتقواء  هوای  فرصوت ، مزانوا  و حقوق

 .بود کار يتماه و فيزنیی شرانط، شغلی امنيت و روانی شرانط، ارتباقا 

 و ميوانگين ، (درصوو ) فراوانوی  آمواری  هوای  شاخص از استفاده با ها داده

 کروسوویال، اسووميرونوف-کولموووگروف هووای آزمووون از و معيووار انحووراف

 قرنوق  از و خطوی  رگرسويون  موول  و پيرسون همبستگی ضرنب، واليس

   .شونو تحليل و تجزنه SPSSآماری افزار نرم

 هوای  حيطوه  شووه  کسب ی نمره ميانگين که داد نشان نتانج :ها یافته

 ی نحووه ، موونرنت ، (3 ، ۹±۰ ، ۸) کار ماهيت در، شغلی رضانت مختلف

 ، ۸) کوار  محويط  و فيزنیی شرانط، (3 ، 3±۰ ، 7) ارتباقا  و سرپرستی

 و ارتقواء  فرصوت ، (3 ، ۱±۰ ، ۹) شغلی امنيت و روانی شرانط، (3 ، ۰±۱

 تموام  در .بوود ( 2 ، ۸±۰ ، ۸) امزان و حقوق و( 3 ، ۰±۰ ، 7) فردی رشو

 از رضوانت  ی حيطوه  در تنهوا  و متوسوط  حوو  در رضوانتمنوی  ها حيطه

 همبسوتگی  آزموون  نتوانج  .بوود  مطلووب  حو در رضانتمنوی، کار ماهيت

 قووی ، مختلف های حيطه و رضانتمنوی سطح بين که داد نشان پيرسون

 شورانط  هوای  حيطوه  بوه  اسوت  مربووط  ترتيب به مثبت همبستگی ترنن

، (ارتباقوا   و سرپرستی نحوه)شغل مونرنتی جنبه، شغلی امنيت و روانی

 کار ماهيت، کار محيط و فيزنیی شرانط، فردی رشو و ارتقاء های فرصت

 اسوتخوام  نوع، کاری سنوا ، سن مشخصا  کلی قور به .مزانا و حقوق و

 نموورا  وارنووانس ی کننوووه تبيووين علمووی هيووا  یآموزشوو گووروه و

 .بودنو مختلف های طهحي در رضانتمنوی

 خوبی نسبتاً شغلی رضانت از علمی هيأ  اعضای :گيري نتيجه بحث و 

 رضوانت  نيوز  مزانوا  و حقووق  نظر از بتوان که صورتی در و بودنو برخوردار

 نتوانج  بوه  توجه با .داد افزانش را یآموزش بازده توان می برد باال را ها آن

 توانوو  می مزانا و حقوق به توجه که رسو می نظر به چنين آموه دست به

   .بخشو بهبود را موجود شرانط

  پزشیی علوم، علمی هيا  اعضای، شغلی رضانت :کلمات کليدي 
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 کدالس  روش به آموزش در بلوم یادگیری سطو  بررسی

 و یدادگیری  راهنمدای  از استفاده همراه به وارونه درس

 طب مبانی دوره پزشکی دانشجویان برای تعاملی تکالیف

 یبالین
        -خوووادادگی محمووود  - قوسووی نصوويری محسوون  -عليووزاده موورنم
 .پ .ع دانشوگاه  - عليخوانی  رنحانوه  - لونيان اجل زهره  -ارمنوئی مهوی
 ،  ارتش

Context Little is known about changes in the level of 
learning based on the Bloom's taxonomy in a flipped 
classroom utilizing study guide and interactive 
assignment. Our aims were determining the 
student’s views about effect of using study guide on 
advance preparation in a flipped class setting and 
testing the effect of flipped class on higher cognition. 

 Method The study was conducted at Tehran 
University of Medical Sciences. Using a quasi-
experimental design, one batch was thought using 

flipped classroom and another batch by lecture in 3 

sessions. The student’s views were assessed using a 
researcher made questionnaire and effect of flipped 
class on levels of higher cognition based on Bloom's 
taxonomy were measured using two tests in two 

time intervals ۱ and ۴ months after the intervention.  

Results Seventy-two subjects (7۴%) believed that 

study guide helped them to devote their time to 
study before attending the flipped class and ۵۸ (6۰%) 

preferred study guide to text book. Sixty-nine 
subjects (7۱.6%) were agreed and strongly agreed 

that algorithms and illustrations in the study guide 

motivate them for deep learning, 6۸ (7۰.۱%) believed 

study guide made the self-paced learning process 

easier. Fifty-six subjects (۵۸.۱%) said self-assessment 

tests, concept maps and graphs in the study guide 

helped them learn in an effective way, ۵۸ (۵۹.۵%) 

mentioned if I did not use a study guide, I wouldn’t 
study for the flipped class. Data did not support our 
hypothesis that flipped class could result in higher 
cognition one month and four months after the 

intervention T=-۰.7۵ df=۱۹7 P=۰.۴۵ in knowledge 

Questions, T=-۱.۰۸ df=۱۹7 P=۰.2۸ in comprehensive 

questions, T=-۰.3۰ df=۱۹7 P=۰.76 in application and 

T=-۰.۹۱ df=۱۹7 P=۰.36 in analytical questions. 

 Conclusion We found that Study guides could be 
effective tools to get students to interact with pre-

assigned readings and to prepare appropriate in a 
flipped class context. Our hypothesis that flipped 
class could result in higher cognition was not 
supported. 
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 مقاالت انگیسی
 

الکترونیکدی بدرای    آمدوزش طراحی الگوی مفهدومی  

 دانشگاه های علوم پزشکی ایران

دانشوگاه آزاد   –عباس خورشيوی ، سمنان .پ .دانشگاه ع -رقيه ساجوی 
دانشوگاه آزاد اسوالمی     -فاقمه حميووی فور   ، اسالمی اسالمشهر تهران 

اميور   ،و بهشتیدانشگاه ع. پ شهي – حميو مقوسیواحو تهران مرکزی، 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحو تهران مرکزی.  -حسين محمودی

Background: Over the last number of decades there 
has been a shift in medical education practice from 
traditional forms of teaching to other media which 
employ online, distance or electronic learning. E-
learning can provide students with easier and more 
effective access to a wider variety and greater 
quantity of information.  

Objectives: The present study aimed to design a 
conceptual pattern of e- learning for Iran’s 
universities of Medical Sciences.  

Methods: This study was applied in terms of 
objective and qualitative in terms of data collection. 
The population of the study was the e-learning 
experts and faculty members of Universities who 

sampled purposefully, after 3۰ interviews, saturation 

was achieved. A semi-structured questionnaire was 
used to interview. The qualitative data was analyzed 
using three- stage codings.  

Results: the electronic learning pattern of Iran’s 
uuniversities of Medical Sciences was categorized in 
the following dimensions, including: " academic 
dimension" including components of synergogy and 
instructional design, human resources, 
infrastructure, management, organization, financial 
resources, ethics & culture, support, monitoring & 
coordination, and legal factor; The " spatial planning 
regions dimension" includes the components of the 
educational activities, research and information 
technology- related activities; the " national –macro 
dimension" includes the government’s structural and 
managerial supports, the government’s cultural and 
social supports, the government’s economic 
supports, the government’s scientific and technical 
supports, supports from the higher medical 
education, and supports from the private sector; the 
" regional – international dimension" including 
scientific and educational interactions, cultural and 

social interactions, political, and economic 
interactions.  

Conclusions: This study suggested that policy-
makers, top managers of higher medical education, 
and those in charge of e-learning exploit the pattern 
proposed in this study for developing policies and 

programs for creating  ، developing e-learning 

centers, and sufficiently address the dimensions, 
categories, and indicators mentioned here, so that 
the long-term effects of operationalizing each 
category of the pattern can be demonstrated more 
optimally and quickly. In this way, costs can be 
reduced, repeat work can be avoided (especially in 
the face of environmental crises), and Iranian 
universities can progress in line with world 
universities and thereby take a big step towards the 
successful implementation of e-learning in Iran. 

 

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عملکدرد  

 مبتنی بر شواهد برای پرستاران

مرکوز تحقيقوا     - ميترا امينی، شيراز .پ .دانشگاه ع -منصور سخنوانی 
 .پ شيراز.دانشگاه ع، آموزش بالينی

Background: Evidence-based practice (EBP) 
education or training are considered fundamental to 
building and strengthening an EBP culture, as well as 
to encouraging evidence-based academic and clinical 
practice in the nursing community. However, few 
valid and reliable instruments are available for the 
assessment of EBP teaching and learning in clinical 
nurses in Iran. Translation, reliability, and validity 
testing of the English Evidence-Based Practice 
Questionnaire (EBPQ), which has strong 
psychometric properties, may encourage evaluation 
and promote the implementation of EBP in Iran. 

 Methods: Based on established guidelines for the 
development of questionnaires, the English EBPQ 
was translated and cross-culturally adapted. The 
Persian version of the EBPQ was validated using a 

sample of ۴۸۰ nurses and help nurses. Structural 

validity was evaluated through exploratory factor 
analysis and confirmatory factor analysis, and the 
questionnaire was tested for convergent and 
criterion validity. The internal consistency and test-
retest reliability were also evaluated.  

Results: The content validity index demonstrated 
good content validity (≥۰.۸۸). A three-factor 
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structure was obtained in the exploratory factor 
analysis, and verified by a three-order factor model 
from the confirmatory factor analysis (RMSEA = 

۰.۰7۱; CFI=۰.۹7, GFI=۰.۹۴, AGFI=۰.۹۱, NFI=۰.۹6 , and 

NNFI=۰.۹6). The Spearman’s correlation coefficient 

of the EBPQ showed no significant relationship 
between individuals' practice and attitude. But it 
showed significant relationship between practice 
and knowledge (۰.۰۰۰), and attitude and knowledge 

(۰.۰۰۰) of participants. Both the overall Cronbach’s α 

and the Cronbach’s α for the domains exceeded 

۰.7۰. The intra class correlation coefficients for the 

domains ranged between ۰.۸۸ and ۰.۹۸, indicating 

satisfactory repeatability.  

Conclusions: The EBPQ provided evidence of validity 
and reliability. Therefore, it can be applied in EBP 
education or training assessment in Iran. 

 

 آمدوزش دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی در خصدوص  

 ۱۹-در دوران همه گیری کووید آنالین

 .پ .دانشوگاه ع  -عسل بهیوار  ، آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع -شالله آقائی 
دانشگاه  - مژگان ميرغفورونو ،تبرنز .پ .دانشگاه ع -تقی پور  رعنا، تبرنز

 .ع. پ. تبرنز

Background: COVID-۱۹ pandemic has had a major 

effect on medical education due to the mandatory 
lockdown and social distancing. After the 
administration of lockdown, hospitals started to limit 
attendance of medical students at ward rounds and 
clinics, and universities were no longer able to use 
traditional forms of teaching and assessment. 
Postponing wasn’t an available choice because no 
exact date could be estimated for the end of this 
crisis. All these led us to the fact that virtual learning 
and using technology for educational purposes are 
the best solution at hand to minimize the disruption 
to teaching and assessment and ensure the 
development of necessary skills in future medical 
graduates. The limited time for switching all courses 
to online formats and establishing new platforms has 
led to appearance of some limitations and 
challenges. 

 Methods: In the first stage, professors of basic 
sciences and clinical sciences were surveyed 
regarding virtual education in the fields of medical 
sciences. Due to quarantine conditions and in order 
to comply with health protocols, we made voice calls 

with faculty members to ask our prepared          
open-ended questions. The questions were about    
e-learning, advantages and disadvantages of              
e-learning, existing limitation and faculty members’ 
attitudes toward virtual learning. In the second part, 
a cross-sectional descriptive study was conducted to 
examine the views of students about online 
education system. The research population included 
medical students who have used online systems for 
their courses. The data collection tool was a 
researcher-made questionnaire including 

demographic questions and 22 questions about 

virtual education with emphasis on e-assessment. 
The reliability and validity of the questionnaire were 
confirmed by experts and professors of the 
University of Medical Sciences after applying some 
required changes. Questionnaire forms were 
distributed in groups and channels in the format of 
Google Forms. The data were analyzed using SPSS 

Software version 22. Cronbach’s alpha coefficient 

was calculated to be ۰.۸۴۸.  

Results: Most faculty members (۸۵%) were 

dissatisfied with the evaluation methods in online 
education and could not rely on students' scores in 

online examinations. From all the participators 3۱.۵% 

were basic sciences students, ۵۹% were 

physiopathology students and the rest were stagers. 
All students used NAVID system for online learning 
and SEJAB system for online examination. The most 
commonly used formats for instructional content 
were PowerPoints, audio PowerPoints, PDFs, videos, 
and online classes, respectively. Commonly used 
assessment methods were multiple choice 
questions, long assay and short assay questions. 

Only 2۱.۹% of the students received instant feedback 

from their professors after the examination. Only 

23.3% of the students believed that the grades were 

reported within a reasonable period of time after 
the exam. Only 2۱.۹% of students had easy access to 

the system. The use of different evaluation methods 
in the system, the appropriateness of assessment 
questions with existing programs, the relevance of 
the assessment process to the content provided and 
the interactivity of the system for exchanging 
opinions and personal experiences were reported 
low and very low. Only 2.۸% of students are highly 

satisfied with the way of training in the virtual 
system and 3۹.7% of students reported moderate and 

3۵.6% of students reported low satisfaction. 
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Regarding the satisfaction level with the way of 

evaluation in the virtual system, ۴.۵% high, 3۱.۱% 

moderate, 3۱.۵% low and 32.۹% very low satisfaction 

level were reported.  

Conclusion: It is concluded that despite the 
advantages of virtual learning, there are still several 
gaps in education, assessment and evaluation of 
medical students in online systems. Measures should 
be taken to avoid unnecessary complications and 
improve students’ learning experiences in virtual 
world. 

 

ود فناوری و محتوایی بدرای بهبد  ، یآموزشراه حل های 

آمادگی یادگیری الکترونیکی: دیددگاه اعضدای هیئدت    

 علمی

      -احووالم آل منيووع   ، دانشوویوه ع. پ. آبووادان  -مهشوويو نقوواش پووور   
 .دانشیوه ع. پ. آبادان -دانشیوه ع. پ. آبادان، شيما سنيسل بچاری 

Background: With the onset of the corona 
pandemic, universities have inevitably turned to e-
learning to keep education from closing. In the 
meantime, many universities have taken steps to 
integrate this method of teaching into traditional 
education in previous years, and others were in the 
early stages. Although this method has put a lot of 
pressure on faculty members, there are still 
concerns about how successful this method has 
been in effectively teaching students and raising 
concerns about what strategies can be used to 
improve e-learning.  

Method: This qualitative study was conducted on ۴۰ 

Faculty members of Abadan faculty of Medical 
Sciences. Through a web-based questionnaire, each 
faculty member underwent a semi-structured 
interview about their suggestion to improve their e-

learning readiness. The questionnaire consisted of ۴ 

open-ended questions as follows: ۱) “what 

pedagogical solutions do you suggest to improve the 

e-learning readiness?” 2) “what technological 

solutions do you suggest to improve the e-learning 

readiness?” 3) what content solutions do you 

suggest to improve the e-learning competence?” 
and ۴) “what are your suggestions to integrate e-

learning in the teaching?”. All of the answers were 
collected in a web-based written form. Also, 
participants were free to respond the questions. The 

method of subjective interpretation of qualitative 
data content with a systematic classification and 
coding process was used to analyze the answers 
obtained from the interview. We used conventional 
type to extract the themes. In the other words, we 
did not use preconceived categories. We read the 
text repeatedly to understand the text and 
determine meaning units. Then, we integrated the 
meaning units to specify the codes and neglect 
meaningless unite. These codes were categorized as 
۸ themes according to their similarities. The results 

of subjective interpretation of qualitative data 
content were used to determine educational, 
technical, and specialized knowledge solutions to 
improve the e-learning readiness of faculty 
members. Eight themes extracted from the code 
were repeated in all questions, but their 
repeatability was different and fewer themes were 
extracted from some questions. Themes were 
categorized into domains including revising 
curriculum planning, teaching-learning, 
empowerment of faculty members, student 
assessment, faculty members evaluation, 
educational platform development, development of 
educational resources, and leadership and 
educational management.  

Finding: One hundred fifty-one initial meaning units 

and 72 codes were obtained from the answer to four 

questions. In question ۱, the focus primarily was on 

the teaching-learning domain and secondary in 
revising curriculum planning. Examples of extracted 
codes related to the teaching-learning domain were 
using images in content presentation and design 
analytical homework, quizzes, and forums. Also, 
deduction of semester units and transparency of 
educational context and expression of educational 
goals were the examples of codes extracted related 
to the revising curriculum planning domain. In 

question 2, the focus primarily was on the leadership 

and educational management domain. Examples of 
extracted codes related to this domain were using 
the experiences of other universities and creating 
the financial incentives and privileges in various 

regulations for faculty members. In question 3, the 

concentration primarily was in the development of 
educational resources domain. Examples of 
extracted codes related to this domain were 
providing the e-learning training booklets and 
introducing e-books to the students and giving them 
access to the electronic library systems. In question 

۴, the concentration in leadership and educational 
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management, revising curriculum planning, and 
development of educational resources were equal. 
The example of extracted codes related to this 
domain were creating a virtual education unit and 
hiring virtual education specialists, adapting lesson 
plans based on the principles of e-learning, and using 
the integrated system. Discussion and  

conclusion: The results showed that leadership and 
educational management was the most frequent 
domain among all questions and student evaluation 
was the least repetitive domain. Also, the 
improvement of teaching-learning process and the 
revising of curriculum planning are the most 
important pedagogical solutions to improve e-
learning readiness of faculty members. Moreover, 
technological readiness of faculty members may 
improve by leadership and educational management 
solutions. Besides, the content solutions for 
improving the e-learning readiness may be focused 
on the development of educational resources. In 
addition, the concentration in leadership and 
educational management, revising curriculum 
planning, and the development of educational 
resources may the best solution to integrate e-
learning in the teaching process. In this site of view, 
the challenge of the shift to e-learning can be 
handled through the planning and perform the 
professional development program and this cannot 
be achieved without effective leadership. 

 

نقش اساتید در توسعه اخالق حرفه ای دانشجویان رشدته  

از طریق برنامه درسی پنهان: یدک  ، های پزشکی ایرانی

 مطالعه کیفی 

 .پ .دانشوگاه ع  -علوی رحموانی   ، ...بقيوه ا  .پ .دانشگاه ع -ميالد رضائيه 
 ، ...بقيه ا

Introduction: The concept of professional ethics 
includes all the issues that the employees of any 
profession must adhere to them. The conversion of 
educational and medical environments based on the 
values of professional ethics in medical sciences is so 
essential. The hidden curriculum is a program that 
includes all the knowledge, especially informal and 
sometimes unwanted attitudes, as well as the values 
and beliefs that are part of the learning process in 
educational centers and classrooms. Therefore, this 
study aimed to explore the roles of the hidden 

curriculum in the development of professional 
ethics.  

Method: Qualitative design, using the content 
analysis approach has been used to collect and 
analyze data. In-depth and semi-structured 
interviews were conducted with ten Medical 
University professors. Sampling was started by 
purposive sampling and continued until data 
saturation was achieved. The process of data 
analysis was based on the Landman and Grenheim 

method with the aid of MAXQDA (۱۰) software. 

Lincoln and Guba's criteria were followed to ensure 
the trustworthiness of the study findings.  

Results: During the data analysis, "Efforts of 
educational centers to activate the hidden 
curriculum in the development of professional 
ethics", "Dynamic mentoring and apprenticeship by 
competent professors as the best strategy for 
developing professional ethics" and "Mentor's 
ethical behavior and performance in clinical 
education and in relationships with students, 
colleagues, and patients ensuring the development 
of professional ethics", were developed as three 
main themes. 

 Conclusion: Interactions between Mentor and 
Mentee based on ethical values are much broader 
than the formal and obvious curriculum and is one of 
the main strategies to play the role of the mentoring 
process in the development of professional ethics. 
According to the results of this study, the type of 
behavior and ethical practices of the professor while 
teaching students, during the care and treatment 
process is so important, especially while interacting 
with colleagues, patients, and their families. 

 

سنجش رفتار حرفه ای در میان اعضای هیدأت علمدی در   

 نقش استاد

اميرهوشوونگ ، دانشووگاه ع. پ. شهيوصووووقی نووزد  -فاقمووه کشووميری 
 .دانشگاه ع. پ. شهيوصووقی نزد - مهرپرور

Introduction; The aim of this study was to 
investigate the professional behavior of faculty 
members from the viewpoints of various 
stakeholders including learners, peers and 
educational officials at two levels (senior managers 
and middle managers) in the educational 
departments.  
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Methods: The present study is a descriptive -
analytical study was conducted in two phases. In the 
first phase, a questionnaire was developed to assess 
the professional behavior of faculty members. Delphi 
technique was used to evaluate the content and face 
validity of the initial version of the questionnaire. 
Internal consistency and reproducibility was 
performed to assess the reliability of the instrument. 
In the second phase, the evaluation of teachers' 
professional behavior was done from the viewpoint 
of various stakeholders, including learners, middle 
and senior education managers and peers. The 
subjects were clinical and basic sciences faculty 
members from ۱۰ schools who were enrolled in the 

study by census (n = ۴27). To extract the factors that 

constitute professional behavior in faculty members, 
exploratory factor analysis was used. The factor 
score for each domain was calculated by summing 

the mean response of each item (the range was ۰-۵) 

that were weighted by factor loading and each 
person received an individual factor score for each 
identified domain. Factor scores were then 
categorized into two groups based on the mean of 

factor score (۰) and used as the outcome variable. 

Chi-square test was used to assess the associations 
between variables (disciplinary category, gender and 
academic degree) and factor group.  

Results: In the first phase, the questionnaire with ۱۱ 

items was developed. The face and content validity 
of the questionnaire was confirmed by the 
agreement of all participants. The reliability of the 

tool was confirmed by Cronbach’s alpha = ۰.۹۴ and 

ICC = ۰.۹3. The mean score of adherence to 

professional behavior of faculty members was 

۴.۵۴±۰.3۴. The results showed the professional 

behavior was categorized in two dimensions; 
accountability to professional duties and adherence 
to professional values. The dimensions expressed 
77.۴% of data scattering. Fifty percent of the 

participants followed the adherence to professional 

values (P = ۰.22), but less than ۵۰% of the individuals 

followed the adherence to professional duties 

significantly (P=۰.۰۰2). Faculties of basic sciences had 

better adherence to professional duties and 
clinicians were better in terms of adherence to 

professional values. Feedback seeking ،acceptance of 

feedback and effective communication had the 
lowest scores and accountability and altruism had 
the highest scores among faculty members.  

Conclusion: The results of the present study showed 
that the professional behavior of faculty members 
was categorized into two dimensions of 
accountability to professional duties and adherence 
to values. Assessment of individuals' adherence in 
these two dimensions showed that faculty members’ 
compliance in the dimension of accountability to 
professional duties was significantly lower. 

تجارب شبیه سازی شده بالینی مجدازی بدرای ارتقدای    

: بارویکرد پژوهش ۱۹-بالینی در پاندمی کووید آموزش

 ترکیبی
  .ناصر سيم فروش، شهيو بهشتی .پ .دانشگاه ع -شيما قباقبانی 

Background and aim: The ability to reflect and adapt 
is central to maintaining and improving medical 

education during the COVID-۱۹ crisis. During this 

pandemic, the medical educators are facing the 
same challenges. Education for senior residents, 
however, heavily focuses on direct patient contact. 
Although Clinical encounters are not easily delivered 
online, the Patient video cases are already 
successfully used in specialty disciplines. They can 
increase learner exposure to a wider variety of 
patients and provide opportunities to practice 
clinical reasoning skills. The study was conducted to 
examine the effectiveness of interactive virtual case 
in the simulated clinical experience to gain new 
clinical knowledge and competency during the 

COVID-۱۹ pandemic.  

Method: A concurrent mixed-method approach was 

used. The participants were urology residents (n=27) 

in a university hospital initially receive a weekly set 
of interactive online cases to simulate a clinical 
placement. The residents review a patient’s history, 
their physical examination findings, investigation 
results, and management plan on an online 
platform. The material is subsequently discussed at a 
webinar with the specialty clinician, during which 
residents can ask and answer questions using an 
interactive cloud-based tool. In the quantitative 
approach, The participants’ knowledge regarding the 
content of simulated clinical experiences and related 
webinar was assessed with multiple-choice. These 
were queried directly before and after the simulated 
clinical placement in the online surveys. The 
residents received an electronic link to an 
anonymous online survey in which the respective 
virtual learning experience- webinar-was embedded 
including the pre-and post-assessment. McNemar-
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test was used to compare residents’ pre- and post-
assessment answers. In the qualitative approach, 
thematic content analysis was done on the learners 
open answers. Our thematic analysis developed in 
an inductive manner without a complete set of a 
priori themes to guide data extraction from the 
outset. Two researchers were involved in coding. 
The coding frame was revised several times.. 
Subsequently, themes were identified, reviewed, 
defined and named. To ensure the Trustworthiness, 
the Lincoln and Guba criteria (four components of 
Credibility, Dependability, Transferability, and 
Confirmability) were considered.  

Results: 27 residents completed the assessments. 

Students' clinical post assessment scores improved 
significantly from beginning to end of study (P < 

۰.۰۰۱). In simulated clinical placement it confirmed 

that new knowledge was gained. Our qualitative 
analysis revealed important themes what residents 
gained in this simulated experience were presented 

in ۴ main themes, • Ensure fair and effective clinical 

training during this COVID-۱۹ crisis • Develop 

authentic learning experiences • Facilitate residents 
discussion • Communicate clear expectations and 
demonstrations • Flexible learning within structure 
What the learners want and suggest in the midst of 

the pandemic were presented in 3 main themes, • 

asynchronous instruction • Focus on core curriculum 
( what is most important to learn) in depth 
education . • Using formative assessment to provide 
constructive, effective feedback to residents .  

Conclusions: This investigation examined 
effectiveness of virtually simulated clinical 
experience and related webinar as an educational 

tool for urology residents in the COVID-۱۹ 

pandemic.In circumstances where conventional 
clinical care education is no longer feasible, 
simulation- based education appears as valuable 
opportunity to disseminate new knowledge . These 
results suggest that more opportunities to practice 
clinical skills during simulated virtual experiences 
and clinical placement resulting in greater 
improvement in clinical competency. This real-time 
digital interaction simulates bedside teaching and 
can be supplemented with patient video cases if 
available. The “virtual simulated clinical experience” 
uses easily available technology to simulate difficult 
to reach patients. It is one potential solution for the 
temporary loss of student access to patients. 

 

اثربخشی یادگیری موبایل مبتنی بر گوشی های هوشدمند  

 آمدوزش در مقابل یادگیری مبتنی بر سدخنرانی بدرای   

 شناسایی لندمار  های سفالومتریک

 .پ .دانشوگاه ع  -اموين گلشواه    - محموو مسولم انموانی    - فاقمه دهوار
 کرمانشاه

Background Considering the increasing popularity of 
electronic learning, particularly smartphone-based 
mobile learning, and its reportedly optimal efficacy 
for instruction of complicated topics, this study 
aimed to compare the efficacy of smartphone-based 
mobile learning versus lecture-based learning for 
instruction of cephalometric landmark identification.  

Methods This quasi-experimental interventional 

study evaluated ۵3 dental students (۴th year) in two 

groups of intervention (n = 27; smartphone 

instruction using an application) and control (n = 26, 

traditional lecture-based instruction). Two weeks 
after the instructions, dental students were asked to 
identify four landmarks namely the posterior nasal 
spine (PNS), orbitale (Or), articulare (Ar) and gonion 
(Go) on lateral cephalograms. The mean coordinates 
of each landmark identified by orthodontists served 
as the reference point, and the mean distance from 
each identified point to the reference point was 
reported as the mean consistency while the 
standard deviation of this mean was reported as the 
precision of measurement. Data were analyzed using 
SPSS version ۱۸ via independent sample t-test.  

Results No significant difference was noted between 
the two groups in identification of PNS, Ar or Go 

(P > ۰.۰۵). However, the mean error rate in 

identification of Or was significantly lower in 
smartphone group compared with the traditional 

learning group (P = ۰.۰2۰). Conclusions Smartphone-

based mobile learning had a comparable, and even 
slightly superior, efficacy to lecture-based learning 
for instruction of cephalometric landmark 
identification, and may be considered, at least as an 
adjunct, to enhance the instruction of complicated 
topics. 
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A qualitative study on the surgical 
residents' challenges with the acquisition 
of surgical skills in operating rooms  

 .دانشوگاه ع  -ليال ساداتی ، شهيو بهشتی .پ .دانشگاه ع -پيغام حيورپور 
  . بهشتی شهيو. پ. ع دانشگاه -شهرام نزدانی، البرز .پ

Introduction: Surgical residents often experience a 
tense environment in training arenas . Their training 
in operating rooms faces several challenges, 
including declining in academic records compared to 
the last century, demographic changes, economic 
constraints, and changes in attitudes toward surgery 
training, with an emphasis on patient safety. The 
number of open surgical procedures is declining, and 
they are abandoned in some cases, so the residents' 
opportunity to gain experience and practice has 
reduced or removed. On the other hand, the number 
of complex endoscopic and laparoscopic 
interventions is increasing. The introduction of less 
invasive technologies and, consequently, the 
possibility of different endoscopic interventions over 
the past two decades has challenged the training 
and evaluation of surgical residents. Research 
studies also show that some surgical residency 
graduates do not have the necessary qualifications. 
Researchers believe that traditional surgery training 

with senior  ، junior hierarchy in relationships cannot 

meet the need for learning complex technical skills 
in today's operating room, in a constrained period of 
residency training This study aims at the qualitative 
explanation of how the surgical residents acquire the 
surgical skills in operating rooms. 

Methodology: This qualitative study was conducted 

in 2۰۱۹-2۰2۰ using the conventional content analysis 

method. Participants were selected utilizing 
purposive sampling. Data were collected through 2۵ 

semi-structured deep interviews. Then the interview 

transcriptions were analyzed in MaxQDA2 software 

using the content analysis method. 

 Results: The data were classified into two main 

categories, namely, challenges  ، obstacles and 

strategies for dealing with the challenges. The data 
in the first category were further classified into four 
subcategories, including burnout, confusion in 
technique selection, unequal learning opportunities, 
ignorance, and responsibility misassignment. 
Similarly, four subcategories of establishing 
communication channels with chief residents and 
faculty members, learning by the non-surgeon 
pathway, covert progress in the learning path, and 

taking advantage of force from a position of power 
in the learning path were considered for the second 
category.  

Conclusion: Based on the findings of the study, 
surgical residents face serious challenges and 
obstacles in their training course. To address these 
challenges, the curriculum of the surgical course 
needs to be improved with the emphasis on the 
balanced responsibility assignment and enhanced 
human communication. 

 

چالش های یادگیری دانشجویان پرستاری از کار با پرسنل 

 پرستاری

خونجوه   - حاموو رضواخانی  ، خلخال .پ .دانشیوه ع -وحيوه آقامحموی 
 .خلخال .پ .دانشیوه ع -نصيری 

Introduction : Purpose Nursing is a practice-based 
discipline. Clinical education is one of the most 
important parts of nursing education, nurses play an 
important role in the learning of nursing students. 
This study was carried out to unveil the challenges of 
nursing students' learning through working with 
nurses.  

Methods A qualitative design was used to conduct 
the study in city of Khalkhal, Ardabil province, Iran. 
In order to collect data, through purposive sampling 
twenty students were interviewed using in-depth 
semi-structured individual technique. Data analysis 

implemented content analysis using MAXODA ۱2. 

 Results challenges of nursing students' learning 
were generally categorized into three main themes 
including inappropriate social norms, inadequate 
organizational atmosphere, and inadequate sources. 
Conclusion It seems that inappropriate 
organizational culture in the clinical setting and 
wrong distribution of resources will lead to 
disruption of student-nurse relationships and 
ultimately disruption of clinical education. 

 

 

_____________________________________ 
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 علمی هیات و دوره ارزشیابی
 

 از پزشدکی  آموختگدان  داندش  و دانشدجویان  ارزیابی

 دانشدگاه  در پایده  علوم دوره در آناتومی واحد تدریس

 البرز پزشکی علوم

   ،  البرز .پ .ع دانشگاه - کرمانيان فاقمه  - قيبی زهرا

 دروس از نیوی  و پانه علوم دوره درسی برنامه از بخشی آناتومی مقدمه :

 در نظور  تجونوو  یآموزشو  های سيستم وظانف از نیی .است پزشیی نهپا

 .اسوت  نوادگيری  در نوونن  و فعال روشهای از استفاده و تورنس روشهای

 سونتی  روشوهای  از درستی ارزنابی ابتوا است الزم هوف انن به نيل برای

 در توا  باشويم  داشته پزشیان شغلی آننوه در آنها کارآنی ميزان و تورنس

 روشوهای  بوا  بتوورنج  یآموزشو  اهوواف  با روشها انن نبودن همسو صور 

 و پروپووزال  ربوت  از پوس  مطالعوه  انون  در .گردنو جانگزنن تورنس نونن

 دو روانسونجی  و البورز  پزشیی علوم دانشگاه از مجوز و اخالق کو درنافت

 بوه  مربووط  دنگوری  و پزشویی  دانشوجونان  بوه  مربووط  نیوی  پرسشنامه

 جامعوه  از نظور  موورد  های نمونه، شاغل و التحصيل فارغ عمومی پزشیان

 و شووه  انتخواب  بواال  به چهار سال پزشیی دانشجونان و آموختگان دانش

 را نظور  موورد  پرسشونامه ، مطالعوه  در شورکت  رضوانتنامه  تیميل از پس

 و درمووانی بخشووهای در شوواغل ازپزشوویان نظرسوونجی .نمودنووو تیميوول

 داشوته  ارتباط پزش  یردعمل با آناتومی مطالعه که داد نشان دانشجونان

 آنواتومی  دانوش  همچنوين  .است مورر آناتومی تورنس در جسو تشرنح و

 فراوانوی  اهميوت  بوالينی  دوره به ورود برای پانه علوم دوره در شوه کسب

 ابوزار  بهتورنن  را تشورنح %  33.3 آناتومی تورنس ابزارهای مورد در .دارد

 کامپيوتری های برنامه و آناتومی های اقلس%  ۱6.7 حاليیه در دانستنو

 پزشویان  صوو  در 7۸ همچنوين  .دانسوتنو  موی  مفيو مساوی نسبت به را

 را جوراح  درصو ۱2 و آناتوميست را آناتومی تورنس برای تخصص بهترنن

 .دانستنو می بهتر

 

 علدوم  هدای  دانشدگاه  اعتباربخشی ضعف نقاط بررسی

 در اردبیدل  علمدی  هیات اعضای دیدگاه کشوراز پزشکی

 ۱3۹۹ سال

         ، اسوووالمی آزاد. پ. ع دانشوووگاه - صفری)نونسووونوه مسوووئول( فاقموووه
 داداشوی  سوعيو ،  اسالمی آزاد. پ. ع دانشگاه - ناران گوگجه داداشی ليال

 دانشوگاه  - داداشوی  توحيو،   اسالمی آزاد. پ. ع دانشگاه - ناران گوگجه
 . اسالمی آزاد. پ. ع

 بهبوود  راسوتای  در و زشيابیار علم رونیردهای از بخشی اعتبار  مقدمه :

 از هوووف . کشوراسووت پزشویی  علوووم هووای دانشوگاه  کيفيووت تضومين  و

 و عملوی  دانوش  حوواقلهای  تضومين ، یآموزشو  هوای  برنامه اعتباربخشی

 علووم  آمووزش  در کيفيوت  تضومين  اهميت .است التحصيالن فارغ نظری

 یآموزشو  هوای  نظام در مناسب استانواردهای توونن به نيازمنو، پزشیی

       اعتباربخشووی ضووعف نقوواط تعيووين پووژوهش انوون از باشوووهوف یموو

 اردبيول  علموی  هيوا   اعضای دنوگاه کشوراز پزشیی علوم ی ها دانشگاه

 .است

 بورای  عميوق  مصواحبه  از .بود کيفی شيوه به حاضر تحقيق :اجرا  روش 

 اعضوای  از نفور  ده بررسی مورد های نمونه .شو استفاده ها داده گردآوری

 هوا  مصواحبه  تموامی  .شوونو  انتخواب  منو هوف روش به که علمی هيا 

 بوين  ها مصاحبه زمان مو  .شو نوشته کاغذ روی بر سپس و شوه ضبط

 بور  پوژوهش  انون  در هوا  داده تحليول  روش .بود متغير دقيقه 6۰ الی 3۰

   .بود موضوعی تحليل روش مبنای

 ۴شووه  انجام موضوعی چارچوبی تحليل اساس بر، پژوهش انن :ها یافته

 عبارتنوو  اصلی موضوع سه انن .آمو بوست اصلی موضوع 3 و موضوع زنر

 وضعيت باتوجه استانوارد وتوونن استانواردها شون اضافه، دهی امتياز: از

 تغييور  کموی  به کيفی از بانو هرحوزه های استانوارد) دهی امتياز ، کشور

 . شوود  می انجام ارزنابان نظر براساس دهی امتياز حاضر حال در پيواکنو

 هور  بورای  اسوت  الزم . است وابسته آن وتجربه شخصيت به ارزناب نظر و

 ونینواخوت  مشخص صور  به ارزنابی و شوه تهيه ليست چ  استانوارد

 موی  باعوث  مسوتمر  بهبود استانوارد) استانواردها شون اضافه.(.شود انجام

 بوه  را خوود  ضوعف  نقواط  کنوو  درونوی  ارزنوابی  را خود دانشیوه که شود

 وارزنوابی  کوردن  قورف  بور  از پوس  فرستاده وزرا  اعتباربخشی خانهدبير

 باعوث  اسوتانوارد  انن . شود ارسال بخشی اعتبار خانه دبر به نتيجه مجود

 خوود  ضوعف  نقواط  واز کرده ارزنابی خود منظم قور به دانشیوه شود می

 وتوسوعه  اسوتانواردفعاليت  .شوود  اضافه بانو که دنگر استانوارد شود؛ آگاه

 توسوعه  بوه  امتياز کسب برای دانشیوه استانوارد باانن باشو می وهدانشی

 و دهوو  توسوعه  را پژوهشوی  ، یآموزش مراکز و ورزد می اهتمام دانشیوه

 خواسوته  توأمين  استانوارد.شود اضافه بانو که بعوی استانوارد.نمانو مجهز

 کوردن  برقورف  در سوعی  دانشیوه استانوارد انن با باشو می جامعه های

 جامعوه  واقعی شرانط با منطبق استانواردها اهواف(  .کنو می امعهج نياز

 دنگور  کشورهای های استانوارد از برگرفته واستانواردها.باشو کشورمان و

  .دارد فرق نیونگر با جوامع نياز چراکه.نباشو

 اعتباربخشوی  ضوعف  نقواط  پوژوهش  انون  نتوانج  :گيرري  نتيجهبحث و 

 منظوور  بوه  اسواس  انون  بور  .دهوو  می رانشان پزشیی علوم های دانشگاه

 ضوعف  نقاط بانستی پزشیی علوم های دانشگاه اعتباربخشی فرآننو بهبود

 اعتباربخشی های استانوارد واهواف ها استانوارد توونن ،  دهی امتيار در

 .شود بررسی

 هيوا   اعضوای  ، پزشویی  علووم  دانشگاه، بخشی اعتبار :کلمات کليدي 

 علمی
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 کارشناسدی  مقط  دانشجویان رضایتمندی سطح ارزیابی

 در تغذیده  کدارآموزی  درسدی  واحدد  از تغذیده  علوم

 بیمارستان

. پ. ع دانشوگاه  - غرنبوی  فرنو ،  سمنان .پ .ع دانشگاه - اصحابی عاقفه
 سمنان.

         عرصووه در حيوواتی بوالينی  هووای حووزه  از نیووی تغذنوه  علوووم : مقدمره  

 بوروز  از پيشوگيری  در ای ارزنووه  نقوش  کوه  باشوو  می سالمت های نظام

 هوای  مهوار   کسوب ، اسواس  انن بر .دارد ها آن مورر درمان و ها بيماری

 درموان  و ارزنوابی ، تشوخيص  در تغذنوه  علوم دانشجونان توسط نياز مورد

 جهوت  در شووه  کسوب  هوای  مهار  مورر گيری کار به و بيماران مناسب

 بوا  .اسوت  ای ونوژه  اهميت حائز خومت گيرنوگان به کارآمو خوما  ارائه

 یآموزشو  های سيستم اصلی نفعان ذی از نیی دانشجونان اننیه به توجه

 در موردنيواز  های شانستگی و های قابليت کسب از اقمينان و باشنو می

 آمووزش  نظوام  اصولی  رسالت عنوان به مهار  و نگرش، دانش نظر از آنان

 مختلوف  ابعواد  از آنوان  رضوانت  سوطح  سونجش  لذا باشو می مطرح عالی

، اسواس  انون  بور  .باشوو  اهميوت  حائز توانو می شوه درنافت ایه آموزش

 کارشناسوی  مقطع دانشجونان رضانت سطح بررسی هوف با حاضر مطالعه

 کوارآموزی  درسوی  واحوو  از سومنان  پزشیی علوم دانشگاه در تغذنه علوم

  .آمو در اجرا مورد به و قراحی بيمارستان در تغذنه

 در کوه  باشوو  موی  مقطعوی -يفیتوصو  نوع از حاضر مطالعه :  اجرا روش

 مقطووع دانشووجونان از نفوور ۱۴ مشووارکت بووا ۱3۹۹ سووال موواه خوورداد

 دانشوگاه  غوذانی  صنانع و تغذنه علوم دانشیوه در تغذنه علوم کارشناسی

، مطالعوه  در اسوتفاده  موورد  ابوزار  .رسويو  انجوام  بوه  سمنان پزشیی علوم

 فراننوو  بنوای م بر آن اوليه های داده که بود ای ساخته محقق پرسشنامه

 اخوذ  نيوز  و صاحبنظران با مصاحبه، متون بررسی از منو بهره با و آموزش

 شووه  تووونن  اوليوه  پرسشنامه، ادامه در .آمو دست به دانشجونان دنوگاه

 امتيواز  کسوب  بوا  خبرگوان  از نفر ۱۵ مشارکت با و تخصصی پنل ن  در

 و بررسوی  موورد  CVI و CVR های شاخص برای ترتيب به ۰.۹۴ و ۰.۹۱

 سووال  3۰ بور  مشوتمل  آموه دست به نهانی پرسشنامه .گرفت قرار تانيو

 هوای  حووزه  در آمووزش  فراننوو  مختلوف  ابعواد  با رابطه در کننوه ارزنابی

، یآموزشو  محتواهای تهيه و تعيين، یآموزش رنزی برنامه نعنی آن اصلی

 بوه  هوا  داده .باشو می یآموزش ارزشيابی و، ناددهی-نادگيری فراننوهای

 کول  و اصولی  ابعاد، سواال  نیان  برای و گردنو بررسی توصيفی  صور

 و محاسوبه ( معيوار  انحوراف ) ميوانگين  صور  به نهانی امتياز، پرسشنامه

   .گردنو گزارش

 کلوی  رضوانت  ميوزان  کوه  است آن از حاکی مطالعه های نافته :ها یافته

 هرابطو  در یآموزشو  سيستم عملیرد از تغذنه علوم کارشناسی دانشجونان

 در کوه  باشوو  می درصو 63.۸ با برابر آنان شوه گذرانوه های کارآموزی با

 بُعوو  و، درصوو  7۸.۱ امتيواز  کسوب  بوا  یآموزش محتواهای تعيين بُعو آن

 و بواالترنن  حوائز  ترتيب به درصو ۵2.۵ امتياز کسب با یآموزش ارزشيابی

 انون  بور  .شوونو  دانشوجونان  دنووگاه  از منووی  رضانت سطح ترنن پانين

 صوور   محاسوبا   در شووه  تعيين آماری برش نقاط به توجه با و اساس

 ابعواد  از بررسوی  موورد  دانشوجونان  رضانت کلی وضعيت توان می گرفته

 ارزنوابی  خووب  سطح در را آنان شوه گذرانوه عرصه در کارآموزی مختلف

 اسواس  بر یآموزش ارزشيابی نظير ارزنابی ابعاد از برخی که چنو هر .نمود

 منووی  رضوانت  متوسط سطح در دانشجونان دنوگاه از شوه کسب امتياز

 قبوول  قابول  از حواکی  مختلوف  ابعواد  در شوه کسب نمرا  اما دارنو قرار

 .باشو می رابطه انن در کلی وضعيت

 دانشوجونان  منووی  رضانت سطح اننیه رغم علی :گيري نتيجه بحث و

  صوور  بوه  شووه  سوپری  های کارآموزی از تغذنه علوم کارشناسی مقطع

 در تواملی  قابول  هوای  کاسوتی  اموا  داد قورار  مناسوبی  وضوعيت  در نسبی

، تردنوو  بی .است مشاهوه قابل شوه بررسی های مولفه و ابعاد از بسياری

 دانشوجونان  کوارآموزی  کيفيوت  بهبود جهت در اصالحی مواخال  انجام

 بهبوود  متعاقباً و یآموزش ارربخشی سطح ارتقای به منجر توانو می تغذنه

 .گردد دانشجونان منوی رضانت و ها قابليت

 منووی  رضوانت ، عرصوه  در کوارآموزی ، تغذنوه  علووم  :کليردي  کلمات

 یآموزش

 

 در "بیمارسدتان  در تغذیه کارآموزی" اثربخشی بررسی

 تغذیه علوم رشته کارشناسی مقط  دانشجویان

          ، سووومنان. پ. ع دانشوووگاه -) نونسووونوه مسوووئول(  اصوووحابی عاقفوووه
 سمنان.. پ. ع دانشگاه - غرنبی فرنو

 

 دانشجونان در موردنياز های توانمنوی انجاد از اقمينان کسب  مقدمه :

 تموامی  نموودن  کواربردی  متعاقبواً  و مهوارتی  و نگرشوی ، دانشوی  ابعاد در

 تورنن  اصلی، مختلف هوف های گروه به خومت ارائه زمان در ها آموخته

 موی  پزشویی  علوم های دانشگاه ونژه به عالی آموزش های نظام مامورنت

 مختلوف  یآموزشو  اهواف به دستيابی ميزان بررسی لزوم به توجه با .باشو

 انون  نتانج از استفاده نيز و دانشجونان به شوه ارائه یآموزش های دوره در

 در ونوژه  به شوه ارائه های آموزش کيفيت مستمر بهبود جهت در بررسی

 ارربخشوی  ميوزان  یبررسو  هوف با حاضر مطالعه، عملی درسی واحوهای

 علووم  کارشناسوی  مقطوه  در بيمارستان در بالينی کارآموزی درسی واحو

  .آمو در اجرا مورد به تغذنه

 در کوه  باشوو  موی  مقطعوی -توصويفی  نووع  از حاضر مطالعه :اجرا  روش

 کارشناسوی  مقطوع  دانشوجونان  از نفر ۱۴ مشارکت با ۱3۹۹ سال تيرماه

 علووم  دانشوگاه  غوذانی  صونانع  و تغذنوه  علووم  دانشویوه  در تغذنوه  علوم

 هووف  بوا  انون  در نيواز  موورد  هوای  داده .رسويو  انجام به سمنان پزشیی

 پانوان  از پس بالفاصله( Recall Bias) نادآوری تورش وقوع از جلوگيری
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 نيووز داده گووردآوری ابووزار .گردنووو گووردآوری تحصوويلی نيمسووال نووافتن

 یآموزشو  يسوتم س انتظارا  اساس بر که بود ای ساخته محقق پرسشنامه

 بوا  اداموه  در و گردنوو  قراحوی  دانشوجونان  در کارآموزی دستاوردهای از

 بورای  ترتيب به ۰.۹2 و ۰.۸۹ امتياز کسب و خبرگان از نفر ۱۴ مشارکت

 هوای  داده .گرفوت  قورار  تانيوو  و بررسی مورد CVI و CVR های شاخص

 تووونن  غوذانی  هوای  رژنوم  کيفی و کمی بررسی با نيز مطالعه نياز مورد

 و تعيين مختلف های بيماری دارای بيماران برای دانشجونان توسط شوه

 صوور   بوه  SPSS۱۹ افوزار  نورم  از اسوتفاده  بوا  ها داده .گردنو گردآوری

 کوول و اصوولی ابعوواد، سووواال  نیانوو  بوورای و گردنووو بررسووی توصوويفی

 و محاسوبه ( معيوار  انحوراف ) ميوانگين  صور  به نهانی امتياز، پرسشنامه

   .گردنو گزارش

 کوه  دهوو  موی  نشوان  حاضور  مطالعوه  از آمووه  دسوت  به نتانج :ها یافته

 موورد  و شووه  تعرنوف  مووارد  از درصوو  7۴.6 در بررسی مورد دانشجونان

 بور  هوا  آن صوحيح  اجرای و نياز مورد های مهار  کسب به موفق، انتظار

 نظر از شوه برگزار کارآموزی دوره کلی ارربخشی لذا .انو شوه بيمار بالين

 و ای زمينوه  اقالعا  بررسی) اوليه تشخيص و ارزنابی نعنی مختلف دابعا

 محاسوبه  نحووه ) مناسوب  درمانی اقواما  ارائه، (فرد در بيماری تارنخچه

 اقوواما   بوه  توجوه  نيوز  و، (ها مغذی درشت و ها مغذی رنز نظر از رژنم

 بورش  نقواط  اسواس  بور  را( نيواز  موورد  مشاوره و آموزش ارائه) پيشگيرانه

 گوزارش  و ارزنابی، مناسب سطح در توان می( Cut-off points) آماری

 هوای  بيماری    برای شوه ارائه درمانی های رژنم بررسی همچنين .نمود

 می ها آن بودن متناسب و قبول قابل از حاکی دانشجونان توسط مختلف

 .باشو

 بيانگر حاضر مطالعه در آموه عمل به های بررسی :گيري نتيجه بحث و

 بوورای شوووه ارائووه کووارآموزی هووای دوره ارربخشووی نسووبی تمطلوبيوو

  ، وجوود  انون  بوا  .باشوو  موی  تغذنوه  رشوته  کارشناسوی  مقطع دانشجونان

 موی  مشواهوه  قابول  شوه بررسی های جنبه از برخی در نيز هانی کاستی

 مسوتمر  بهبوود  جهوت  در را ارتقوانی  مورر مواخال  اجرای لزوم که باشو

 .نمانو می نادآوری آنان اتيواس و یآموزش مونران به وضعيت

 عرصه در کارآموزی، تغذنه علوم، یآموزش ارربخشی :کليدي کلمات

 

 درسدی  منداب   از دانشدجویان  اسدتفاده  میزان بررسی

 و درسدی  ریدزی  برنامه عالی شورای توسط شده معرفی

 آن بر مؤثر عوامل

. ع دانشوگاه  - رضوانی  الوه  حبيب، ناسوج .پ .ع دانشگاه - عبيوی حسن
   .ناسوج .پ .ع دانشگاه - ذوالعول محمو ناسوج، .پ

 و تحصيلی پيشرفت، یآموزش های نظام اهواف ترنن مهم از نیی مقدمه :

 از نیووی .اسوت  جامعوه  نيازهوای  بووه پاسوخگو  کارآموو  نيروهوای  پورورش 

 یآموزش منابع از استفاده، اهواف انن به دستيابی بر مؤرر موارد ترنن مهم

 مرجوع  بواالترنن  عنووان  بوه  درسوی  رنوزی  برنامه عالی شورای .است معتبر

 هانی کتاب، درس هر بهينه ارائه برای، پزشیی علوم آموزش گيری تصميم

 با حاضر مطالعه .است نموده تعيين مربوقه واحو درسی منابع عنوان به را

 توسوط  شووه  معرفوی  منوابع  از دانشوجونان  اسوتفاده  ميوزان  تعيين هوف

   .شو انجام آن بر مؤرر عوامل و درسی رنزی برنامه عالی شورای

 روی بور  ۱3۹۸ سال در که مقطعی توصيفی مطالعه انن در روش اجرا :

، گرفووووت انجووووام ناسووووج  پزشوووویی علووووم  دانشووووگاه دانشووجونان 

 بوور مشووتمل سوواخته پژوهشووگر نامووه پرسووش، هووا داده ابوووزارگردآوری

 اسووتفاده ميووزان زمينوووه در سووؤال۴۰ و شووناختی جمعيووت مشخصووا 

، درسوی  رنوزی  برناموه  عالی شورای توسط شوه معرفی منابع از شجوناندان

 و هوا  محووودنت  و منوابع  انن از استفاده برای تشونقی عوامل و ها مزنت

 محتووانی  روانی .بود دانشجونان دنوگاه از آنها از استفاده بازدارنوه عوامل

 و تأنيوو  پزشویی  آمووزش  متخصوص  ۵ توسوط  پرسشونامه  انن صوری و

 نامووه  پرسووش  .آموو بوسوت ۰ ، ۸6 کرونبواخ آلفای ضرنب با نآ پانانی

 شووه  توونن الیترونيیی فرم قالب در گوگل نگار فرم از استفاده با مذکور

 چگوونگی  زمينه در توضيح و مطالعه اهواف بيان با همراه مربوقه لين  و

 پيوام  بسوتر  بور  دانشوجونی  رسمی های گروه به آن ارسال نحوه و تیميل

 از نفور  ۱۰۴، ها داده آوری جمع زمانی بازه در .شو ارسوال تساپوا رسان

 نفوور 7۱، تعووواد انوون از و نموووده مشوواهوه را نامووه پرسووش، دانشووجونان

 بخوش  از ارسالی های فرم اقالعا  .نمودنو ارسال و تیميل را پرسشنامه

 انتقوال  از پوس  و درنافوت  اکسول  فانل قالب در گوگل نگار فرم پاسخهای

  .گرفوت  قرار تحليل و تجزنه مورد 2۱ نسخه SPSS افزار نرم هبو هوا داده

 7۱ ، درصوو  6۸ ، 3 پاسوخوهی  ميوانگين  بوا  تحقيوق  انون  در یافته ها :

، (درصووو  7۱ ، ۸) کارشناسی مقطع در دانشجو ۵۱ بور مشوتمل دانشجو

 در دانشوجو  7 و( درصوو  ۱۸ ، 3) ای حرفه دکتری مقطع در دانشجو ۱3

 ، ۵±۵ ، ۱ سوونی  ميوانگين  بوا ( درصوو  ۹ ، ۹) یتیميل تحصيال  مقاقع

 نفور  27جنسويت  کوه  داشوته  شرکت۱6 ، ۹±۱ ، 7 کل معول و سوال23

 .اسووت  بووده مؤنوث دنگور( درصوو 62) نفر ۴۴ و مذکر آنها( درصو 3۸)

 و مجورد ، مطالعه در کننوه شرکت دانشجونان از( درصو ۸3 ، ۱) نفر ۵۹

 دانشوگاه  بوه  آنهوا  ورود سهميه که هبود متأهل( درصو۱6، ۹) آنها نفر ۱2

 23 ، ۹) نفور  ۱7، سوه  منطقوه ( درصوو  ۵7 ، 7)نفور  ۴۱ نزولوی  ترتيب به

 ۴ ، 3) نفور  3 و نو   منطقوه ( درصوو  ۱۴ ، ۱) نفر ۱۰، دو منطقه( درصو

 منوابع  از دانشوجونان  کلوی  اسوتفاده  ميوزان  .است بوده انثارگران( درصو

 نزولوی  ترتيوب  بوه  سوی در رنوزی  برناموه  عالی شورای توسط شوه معرفی

 ، 3)اوقوا   اغلوب ، (درصو 3۱)اوقا  گاهی، (درصو ۴7 ، ۹)نور  به شامل

 اسووتفاده فراوانووی .اسووت بوووده( درصووو 2 ، ۸) هميشووه و( درصووو۱۸

 6۰ ، 6) عموومی  دروس در نزولوی  ترتيوب  بوه  منوابع  انون  از دانشجونان

 ۱۸ ، 3)پانووه علوووم دروس و( درصووو 2۹ ، 6) تخصصووی دروس، (درصووو

 در بيشوتر  موفقيوت  احتموال ، دانشوجونان  درصوو  62 .است بوده( درصو

 علموی  اعتبوار ، درصوو  ۴7 ، ۹، رقوابتی  و باالدسوتی  سراسری های آزمون

 هوای  توانمنووی  افزانش، درصو ۴6 ، ۵، درصو ۴۵ ، ۱، منبع کتب بيشتر
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 6۰ ، 6، فعووال نووادگيری و خالقيووت افووزانش، درصووو ۴3 ، 7، ای حرفووه

، درصوو  ۵۰ ، 7، انفورادی  نوادگيری  ميوزان  افزانش و خود به اتیا، درصو

 کواهش  و علموی  تسولط  احسواس ، درصوو  ۴3 ، 7، انتقادی تفیر افزانش

 نوشوتن  برای کافی مهار  عوم با مقابله، درصو ۴7 ، ۹، امتحان اضطراب

 تجربيوا   بيوان  و اسواتيو  توصويه ، درصوو  62 و درس کوالس  در مطالب

 منوابع  از اسوتفاده  برای تشونقی املعو و مزانا از را موفق آموختگان دانش

 از .انوو  برشومرده  درسوی  رنوزی  برناموه  عوالی  شورای توسط شوه معرفی

 ۸3 ، ۱) قيموت  گرانوی ، مطالعوه  انن در کننوه شرکت دانشجونان دنوگاه

 زبوان  بوه ، (درصوو  ۵6 ، 3) مشویل  ونقول  حمول  و بوودن  حجيم، (درصو

 بوا  غيرمتناسوب  و زائو مطالب ارائه، (درصو ۵3 ، ۵) منابع بودن انگليسی

 نبودن مشخص، (درصو 73 ، 2) جامعه نيازهای و تحصيلی مقطع -رشته

 بوا  کوافی  آشونانی  عووم ، (درصو ۴2 ، 3) ها آزمون برای منابع مرز و حو

 صوحيح  های شيوه، شناختی راهبردهای و ها مهار  از بهينه استفاده نحوه

 محووودنت  نوا  اقوالع  عووم  و( درصوو  ۴7 ، ۹) بورداری  خالصوه  و مطالعه

 هوای  برنامه و ای رانانه افزارهای نرم بستر بر شوه معرفی منابع به دسترسی

 جهوانی  تارنموای  شوبیه  الیترونيیی های کتابخانه و همراه تلفن کاربردی

 اسووتفاده بازدارنوووه عواموول و هووا محوووودنت جملووه از، (درصووو ۴7 ، ۹)

 درسوی  رنوزی  برنامه عالی شورای توسط شوه معرفی منابع از دانشجونان

   .باشنو می

 پاسخگو آموزش رونیرد با، موجود منابع بازنگریبحث و نتيجه گيري : 

 مقطوع  -رشوته  هور  بوا  متناسوب  درسی منابع توونن و جامعه نيازهای به

 افزارهوای  نورم  بسوتر  بور  منوابع  استقرار همچنين .است ضروری، تحصيلی

 بور  دانشجونان تسلط افزانش و همراه تلفن کاربردی های برنامه و ای رانانه

 هوای  شويوه ، شوناختی  راهبردهوای  و ها مهار  با آشنانی و انگليسی زبان

 از دانشوجونان  بيشتر استفاده در توانو می برداری خالصه و مطالعه صحيح

   .باشنو تأريرگذار، معتبر درسی منابع

 .درسی رنزی برنامه عالی شورای، دانشجو، منبع کتاب کلمات کليدي :

 

 فیزیوتراپی کارشناسی مقط  دانشجویان گاهدید بررسی

 ارزشدیابی  از اهدواز  شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه

 بازخورد بر مبتنی لیست چک از استفاده با بالینی عملکرد

 - مورادی  نگوين ، دانشوگاه ع. پ. جنووی شواپور اهوواز       - فور  اورکی نوا
ع. پ. جنوی  دانشگاه - مفتح راضيه، دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز  

 .شاپور اهواز  

 رشوته  در یآموزشو  های بخش مهمترنن از نیی بالينی آموزش مقدمه :

 هوای  برنامه از ای عموه سهم که است توانبخشی علوم و پيراپزشیی های

 و کوارآموزی  واحووهای  صوور   به را دانشجونان تحصيل دوران یآموزش

 و مهوم  سوائل ازم نیوی  ميوان  انن در دهو می اختصاص خود به کارورزی

       ارزشوويابی و سونجش  شوويوه مسوأله ، بوالينی  آموووزش در برانگيوز  چوالش 

 تفسوير  و تحليول ، آوری جموع  برای منو نظام فراننو ارزشيابی .باشو می

 بوه  کوه  بووده  یآموزشو  برناموه  هر در الننف  و مهم اجزای از و اقالعا 

   زشآموو  جانبوه  هموه  سوودمنوی  و اررگذاری، برآورد، توصيف، شناسانی

 عملیورد ، باشوو  اسوتانوارد  و قرفانه بی، شفاف بانو رزشيابی . پردازد می

 مسوتمر ، کنو ارزنابی شوه تعيين یآموزش اهواف بر مبتنی را دانشجونان

 در ارزشويابی  رو انون  از. نمانوو  ارائوه  را الزم بوازخورد  دانشوجو  به و بوده

 ننیوه ا بور  مبنوی  شوواهوی  آن بوون و است ساز سرنوشت بالينی محيط

 عملیورد  واقعوی  محيط در بتوانو تا کرده کسب را الزم شانستگی دانشجو

 کوه  دهوو  موی  نشوان  تحقيقوا   . نيست پذنر امیان، باشو داشته مناسب

 نارضوانتی  بوا  تووام  اغلوب  بالينی های بخش در دانشجونان ارزشيابی رونو

 بوه  و خوود  مشاهوا  اساس بر بالينی اساتيو اغلب، معمول قور به .است

 .دهنو می انجام را دانشجو بالينی وضعيت ارزشيابی سنتی و ذهنی شرو

 قورار  مربوی  سوليقه  توارير  تحوت  بعضا و جانبوارانه است ممین روش انن

 و اسووت برخوووردار دانشووجونان ارزشوويابی بوورای کمووی دقووت از و گيوورد

 . دارد وجوود  مهوم  نیوا   از برخی به توجه گرفتن نادنوه خطر همچنين

 کوه  استانواری ليست چ  براساس بالينی رزشيابیا روش سازی همسان

 عينوی  دانشوجو  ارزشويابی  شود می سبب، باشو یآموزش گروه تانيو مورد

 قورار  ارزنوابی  موورد  مشوخص  معيارهوای  اسواس  بر دانشجو مهار ، باشو

 اختيوار  در بوا  فراگير نهانت در و گردد مشخص ضعف و قو  نقاط، گيرد

 ارزنوابی  اساس آن بر نيز را خود ردعملی توانو می ليست چ  انن داشتن

 بالينی عملیرد نا رفتار بررسی برای ليست چ  از توان می بنابرانن. کنو

 بوا  مواجهوه  حوين  و درموانی  فضوای  در دانشجونان سوی از شوه مشاهوه

 بالينی عملیرد ارزشيابی روش بودن سنتی به توجه با .کرد استفاده بيمار

 هوای  سوال  در اهوواز  توانبخشوی  لووم ع دانشویوه  فيزنوتراپی دانشجونان

 نظور  موورد  نیوا   و مربوی  سليقه اساس بر و ذهنی صور  به که گذشته

 بوا  بوالينی  ارزشويابی  روش شوون  اجرانی با همچنين و شو می انجام وی

 کليوه  در ارزشويابی  شيوه سازی همسان منظور به ليست چ  از استفاده

 مطالعوه  انجام از فهو، دانشیوه انن نظر تحت درمانی–یآموزش مراکز ی

 انون  ارائوه  از فيزنووتراپی  دانشجونان منوی رضانت ميزان سنجش، حاضر

   .باشو می شيوه

 کارشناسوی  دانشجوی ۴3 مقطعی-توصيفی مطالعه انن در  روش اجرا :

 تحصيلی سال دوم سال نيم در که( چهارم و سوم سال) فيزنوتراپی رشته

 اسوتفاده  با ها داده .نوداشت شرکت، بودنو تحصيل به مشغول ۹۸-۱3۹7

 کوارآموزی  دوره اتموام  از پوس  «منووی  رضوانت  سنجش»  پرسشنامه از

 ۹۵ آن نموره  حوواکثر  و حيطوه  ۸ شوامل  پرسشنامه انن .شو آوری جمع

 ليسووت چوو  از فيزنوووتراپی دانشووجونان منوووی رضووانت ميووانگين .بووود

 حسوب  بور  حيطوه  هور  نموره  ميانگين .بود ۵۸ ، ۱۱ ± 2۰ ، ۱2ارزشيابی

 حيطه به مربوط درصو کمترنن که داد نشان آن نمره حواکثر از ویدرص

 ارتقوای  حيطوه  بوه  مربووط  درصوو  بيشوترنن  و%(  ۵7 ، 6) بودن مناسب

 از بواالتر  نموره  ميوانگين  هوا  حيطه همه در و بود%(  6۴ ، ۴۵) ها مهار 

 .آمو بوست درصو ۵۰
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 نسوبی  رضوانت  نشوانگر  آمووه  بوسوت  نتوانج  :و نتيجره گيرري    بحث 

 نسوبی  منووی  رضوانت  همچنوين  .بوود  ارزشيابی روش انن از نشجوناندا

 موفقيوت  بيوانگر ، نتوانج  انن .شو مشاهوه ها حيطه تمامی در دانشجونان

 برای هانی زمينه چنو هر و باشو می بالينی ارزشيابی بهبود در شيوه انن

 نظور  بوه  اموا  دارد وجوود  عوالی  شورانط  به رسيون برای روش انن توسعه

، بوودن  منصفانه غير قبيل از قبلی روش نقانص، قبولی قابل وح تا ميرسو

 مرتفوع  جونو روش انن در یآموزش اهواف با مطابقت عوم و نبودن عينی

 قوول  در میورر  بازخوردهای درنافت با دانشجونان آنیه مهمتر و انو شوه

 از اسوتفاده  .دهنوو  ارتقا را خود مهارتهای تواننو می تحصيلی نيمسال هر

 دوره شوروع  از قبول  دانشجونان به آن دادن قرار اختيار در و ليست چ 

 هوای  شواخص  بوه  دانشوجونان  دهی جهت و دادن توجه باعث، کارآموزی

 از و شووه  دوره قوول  در دهوی  نمره و ارزنابی در بالينی اساتيو موردنظر

 دانشجو بالينی عملیرد به دهی نمره شيوه شون تر منصفانه سبب رو انن

 کول  فيزنوتراپی جامعه به تعميم قابل چنو هر مطالعه انن نتانج شود می

 از شووه  قراحوی  ليست چ  مناسب پوشش به توجه با اما، نيست کشور

 دانشوجونان  نسوبی  منوی رضانت به توجه با و آموزش مورد مباحث کليه

 ليسوت  چو   از استفاده روش که رسو می نظر به، ارزشيابی روش انن از

 .باشو دانشجونان بالينی عملیرد شيابیارز جهت مناسب ابزاری بتوانو

 

 بدا  مدرتبط  دانش سطح بر آموزشی برنامه تأثیر بررسی

 اساتید در مراقبتی خود های روش با آشنایی و ۱۹ کووید

 اهواز توانبخشی علوم دانشکده دانشجویان و

   اهواز. پ. ع دانشگاه - مرادی نگين، اهواز. پ. ع دانشگاه - فر اورکی نوا

 آموزش منظور به که پيراپزشیی و پزشیی دانشجونان و تيواسا مقدمه :

 علووم  دانشوگاههای  بوه  وابسته بيمارستانهای در کاراموزی دوره در بالينی

 سالمت، با مرتبط مشاغل دنگر هماننو هستنو خومت به مشغول پزشیی

 آنهوا  زنورا . دارنوو  قورار  عفونی بيمارنهای به ابتال خطر معرض در هميشه

 گيرنوو  موی  قورار  مبتال افراد با نزدن  تماس در که هستنو افرادی اولين

 بووون  افوراد  از حتی توانو می ۱۹ کوونو اننیه به توجه با حاضر حال در.

 در. است نافته افزانش برابر چنونن خطر احتمال شود، منتقل نيز عالمت

 درصو 2۹ سالمت مراقبين به۱۹ کوونو بيماری انتقال ميزان مطالعه ن 

 و بهواشوت  سيسوتم  توانوانی  و ظرفيوت ، حقيقوت  در.  است شوه گزارش

. دارد بسوتگی  اعضوا  انون  سالمت به بالينی مراقبتهای تأمين برای درمان

 بوه  نوارنوو  کوافی  تجربوه  کوه  حوال  عوين  در دانشجونان آنیه، دنگر نیته

 از همچنوين  آنهوا . کننوو  موی  زنوگی خوابگاهها در آزاد و مستقل صور 

 مشوارکت  و نقوش  بوه  توجوه  بوا  بنوابرانن .  هسوتنو  جامعوه  فعال اعضای

 باالی پذنری انتقال دنگر سوی از و بيماران مراقبت تأمين در دانشجونان

 معورض  در را گوروه  انون  اسوت،  شوه پانومی باعث که ۱۹ کوونو بيماری

 از آنها درک رو انن از. است داده قرار بيماری انتقال و ابتال برای باال خطر

 گسوترش  بر عميقی ارر توانو می پيشگيرانه رهایرفتا اتخاذ نحوه و خطر

 انن با مرتبط صحيح اقالعا  فقوان که است بونهی. باشو داشته پانومی

 برگوزاری  به توجه با. کنو بوتر را شرانط توانو می جمعيت انن در بيماری

 و اسواتيو  مواجهوه  نتيجوه  در و حضووری  صوور   به کاراموزی واحوهای

 در مختلووف بيموواران بووا اهووواز وانبخشوویت علوووم دانشوویوه دانشووجونان

 توارير  بررسوی  مطالعوه  انون  از هووف  دانشوگاه،  بوه  وابسته بيمارستانهای

 بوا  آشونانی  و ۱۹ کوونو با مرتبط دانش سطح بر آموزشی وبينار برگزاری

 علوووم دانشوویوه دانشووجونان و اسوواتيو در مراقبتووی خووود هووای روش

 .  باشو می اهواز توانبخشی

 سوال  اول نيمسوال  در مقطعوی  مطالعوه  نو   ژوهشپو  انن اجرا : روش

 ن  کاراموزنها، دوره شروع از قبل روز ن . است ۱۴۰۰-۱3۹۹ تحصيلی

 سوال  دانشوجونان  بورای  کانیوت  ادوب بسوتر  در روزه ن  آموزشی وبينار

 آنهوا  اسواتيو  و اهوواز  توانبخشوی  علوم دانشیوه کارشناسی مقطع چهارم

 وبينوار  از بعوو  و قبول  برخط ختهسا محقق پرسشنامه ن  از و شو برگزار

 شو. استفاده

 از بعوو  و قبل مراقبتی خود روشهای با دانشجونان آشنانی ميزان :یافته 

 mean)  داد نشووان را ای مالحظووه قابوول تفوواو  وبينووار برگووزاری

difference = ۱.۴۸ p= ۰.۰۰۱ .) حيطوه  نموره  ميوانگين  همچنوين 

 قوور  به وبينار برگزاری از قبل مراقبتی خود های روش با اساتيو آشنانی

 دانشوجونان  از درصو p=۰.۰۱3).) 6۸بود  دانشجونان از بيشتر معناداری

 برناموه  انون  برگوزاری  از را بواالنی  منووی  رضوانت  اساتيو از درصو ۴7 و

 درصوو  ۵۱ و دانشجونان از درصو۵6 آن، بر عالوه. کردنو گزارش آموزشی

 آموزشوی  هوای  برناموه  ينچنو  برگوزاری  برای را زنادی ضرور  اساتيو از

 . داشتنو اعالم

 روزه نو   آموزشی وبينار داد نشان مطالعه نتانج :گيري  بحث و نتيجه

 کارشناسوی  مقطوع  دانشوجونان  آشونانی  افوزانش  بر ای مالحظه قابل ارر

 اسواس  بور . دارد مراقبتوی  خود روشهای با اهواز توانبخشی علوم دانشیوه

 خطور  وقوع و پيشگيرانه رفتارهای ينب منفی ارتباط قبلی، مطالعا  نتانج

 وقووع  احتموال  نابوو  افوزانش  پيشوگيرانه  رفتارهای هنگاميیه. دارد وجود

 آمووزش  بانست خطرمی وقوع کاهش برای بنابرانن. نابو می کاهش خطر

 کلوی  قوور  بوه . نابو افزانش سالمت مراقبين بين در پيشگيرانه رفتارهای

 خطور  کوه  زمانی تا است، اقصن ۱۹ -کوونو مورد در فعلی اقالعا  چون

 راه تنهوا  و کننوو  دنبوال  را خوود  از مراقبوت  بانو افراد نيابو کاهش انتقال

 روشوهای  اتخاذ و بهواشتی نیا  رعانت بيماری انن از پيشگيری در مورر

 سوازی  توانمنوو  رسوو  می نظر به رو انن از. باشو می مراقبتی خود دقيق

 و ۱۹ کوونو بيماری شناخت با طمرتب آموزشی های برنامه قرنق از افراد

 بسويار  پيشوگيرانه  روشوهای  دربواره  دقيوق  اقالعا  دادن قرار اختيار در

 آشونانی  ميوزان  در تفواو   حاضور،  مطالعوه  نتوانج  دنگر از. باشو ضروری

 اسواس  بور . باشوو  موی  مراقبتوی  خوود  روشوهای  بوا  دانشوجونان  و اساتيو

 نگورش  سطح در ذارگ ارر عوامل از تحصيلی مقطع و سن قبلی، مطالعا 

 آشونانی  ميوزان  بواالبودن  بنابرانن. است پيشگيرانه رفتارهای درباره افراد

 مراقبتوی  خوود  روشهای با کارشناسی مقطع دانشجونان به نسبت اساتيو
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 در اقالعواتی  منوابع  بيشوترنن  قبلی مطالعا  اساس بر. است انتظار قابل

 و اننترنوت  ۱۹ وکوونو  دربواره  دانشوجونان  برای استفاده مورد و دسترس

 و اختصاصوی  سوانتهای  وب نهانوت  در و جمعوی  هوای  رسوانه  آن از پس

 نسوبت  کارشناسوی  مقطوع  دانشجونان همچنين،. باشو می علمی مقاال 

 علموی  سوانتهای  از کمتوری  ميوزان  بوه  تیميلی تحصيال  دانشجونان به

 دادن قورار  اختيوار  در رسوو  موی  نظور  بوه  رو انون  از. کننوو  موی  استفاده

 خوودمراقبتی  روشوهای  بوا  آشنانی بخصوص و بيماری با مرتبط اقالعا 

 باشو ضروری بسيار کارشناسی مقطع دانشجونان برای

 

 اسدتانداردهای  اسداس  بدر  بالینی راند وضعیت ارزیابی

 بالینی آموزش

. پ. ع دانشوگاه  - نواوری  مرنم، اصفهان .پ .ع دانشگاه - درنازاده سعيوه
 -جعفوری  مورنم  - آزادچهور  وادمحمووج  - شورنف  محمورضا -،  کاشان
 دانشگاه ع.پ اصفهان   – خادميان زهره

 در که می باشو پزشیی آموزش حساس مقاقع از بالينی آموزش : مقدمه

 فرصوتی  و دارد ای عموه نقش فراگيران ای حرفه های توانمنوی دهی شیل

 .موی کنوو   فراهم عملی صور  به دانشجونان نظری دانش بیارگيری برای

 مووازا   بوه  کوه  اسوت  بوالينی  آمووزش  نووع  بوارزترنن  عنووان  به رانوبالينی

 بيمارستان های بخش در بيمار از مراقبت و درمان، تشخيصی فرآننوهای

 وضوعيت  ارزشويابی  هووف  بوا  مطالعوه  انون  .گيورد  می انجام یآموزش های

   .شو انجام کاشان بهشتی شهيو بيمارستان در رانوبالينی

 در، ۱3۹۸ سوال  در تحليلوی  توصيفی صور  به پژوهش انن  اجرا : روش

 تووونن  بوالينی  آمووزش  استانواردهای اساس بر ابتوا .شو انجام مرحله دو

 ۵ ليیور   مقيواس  بوا  رانووبالينی  پرسشونامه ، بهواشوت  وزار  توسط شوه

 تانيوو  پرسشونامه  پانوانی  و محتووا  و صووری  روانوی  .شوو  تووونن ، درجه

 وضوعيت ، ابوزار  انون  از هاسوتفاد  بوا  بعووی  مرحلوه  در=( ۰r ، ۹۵۵).گردنو

 نو   وکارآموزان کارورزان، دستياران، پزشیان، اساتيو دنوگاه از رانوبالينی

 ها داده .شو ارزشيابی، مختلف یآموزش گروههای در یآموزش بيمارستان

 ، ۰۵)  شوونو  تحليول ( توی  آزمون) استنباقی و توصيفی آمار از استفاده با

۰≤ P). 

 از بوالينی  رانوو  وضعيت  .بودنو نفر 3۰2 شامل کننوگان شرکت :ها یافته

 کننووگان  مشارکت های پاسخ .داشت قرار متوسط حو از باالتر آنها دنوگاه

 مطلووب  و مطلووب  بسويار  هوای  گزننه بر بالينی رانو یآموزش وضعيت به

، داخلوی  هوای  گوروه  دنووگاه  از بالينی رانو وضعيت ميانگين .بود متمرکز

 متوسوط  حوو  از باالتر معناداری قور به، ییروانپزش و عفونی، زنان، اقفال

 .(p >۰ ، ۰۰۱) داشت قرار

 گوزارش  مطلووب ، مجمووع  در بالينی رانو وضعيت :گيري نتيجهبحث و 

 رانوو  عرصه در یآموزش استانواردهای از اساتيو آگاهی رسو می نظر به .شو

 فراگيوران  بالينی صالحيت بهبود نهانت در و آن کيفيت ارتقای در بالينی

 .است مورر، درمانی خوما  ارائه و

 

 فراگیران دیدگاه از( OSCE) عینی یافته ساختار آزمون

 پزشکی

. ع دانشوگاه  - شرنف محمورضا، اصفهان .پ .ع دانشگاه - درنازاده سعيوه
 شهاب محمو،  اصفهان. پ. ع دانشگاه - آزادچهر محموجواد، اصفهان. پ

 اصفهان.. پ. ع دانشگاه - اخوان

 بوالينی  هوای  بخش بيشتر در نهانی ارزشيابی های روش از نیی : مقدمه

 عينووی نافتووه سوواختار آزمووون از اسووتفاده، پزشوویی علوووم دانشووگاههای

(OSCE )بالينی مهارتهای مختلف ابعاد سنجش اهميت به توجه با .است 

 فراگيوران  دنووگاه  بررسوی  هووف  بوا  مطالعوه  انن، پزشیی دانشجونان در

 بوه  نسبت، کاشان پزشیی علوم دانشگاه یبهشت شهيو بيمارستان پزشیی

   .شو انجام ۱3۹7 سال در آزمون انن

 نفور  ۱۰3 مشارکت با مقطعی توصيفی صور  به مطالعه انن :اراج روش

 انجوام  کوارآموزی  و کوارورزی  و دسوتياری  مقاقع در پزشیی فراگيران از

 ابوزار  .بودنوو  کورده  شورکت  آزمون در بار ن  حواقل دانشجونان انن .شو

 مقيواس  در پرسوش  23 شامل پانا و روا ای پرسشنامه، ها داده دآوریگر

 برگزاری نحوه، کلی ساختار مورد در فراگيران دنوگاه تعيين برای ليیر 

 هوای  آزموون  و spss۱6 افوزار  نرم از استفاده با ها داده .بود آزمون کل و

 (  P ≥۰ ، ۰۵) .شو تحليل و تجزنه آماری

 ، OSCE (۸ آزمون کل به نسبت دانشجونان راکث موافقت ميزان :ها یافته

 در .بوود  متوسوط  سطح در و ۵۹ ، 6±۱۰ ، ۱ نمره ميانگين با( درصو 7۴

 آن کلی ساختار و OSCE آزمون کل به نسبت دانشجونان موافقت ميزان

 معنواداری  اخوتالف  دسوتياری  سوال  و تحصويلی  مقطع، جنس حسب بر

 آزمووون برگووزاری نحوووه بوا  ارتبوواط در امووا( p >۰ ، ۰۵) نواشووت وجوود 

OSCE ،و کارورزان از بيشتر معناداری قور- به کارآموزان موافقت ميزان 

 آزمون فراگيران بيشتر دنوگاه از مجموع در .(=۰p ، ۰22) بود دستياران

OSCE شود می برگزار متوسطی سطح در.  

 شوهيو  بيمارسوتان  پزشویی  فراگيوران  مجمووع  در :گيري نتيجهبحث و 

 .داشوتنو  OSCE آزموون  برگزاری به نسبت مثبتی نوگاهد کاشان بهشتی

 نظور  از آن کيفيوت  و نافتوه  تغيير بانو آزمون برگزاری نحوه و ساختار اما

 و نابوو  بهبوود  شووه  استانوارد بيمار و ممتحن حضور، انستگاهها محتوای

 بيمارسوتان  یآموزش های دپارتمان در ارزشيابی ابزار ن  عنوان به بتوانو

 .شود استفاده
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 درمانگداه  در درمانگاهی یآموزش محیط کیفیت بررسی

 از رضدا  امدام  بیمارسدتان  تخصصی فوق و تخصصی های

 نامده  پرسدش  اساس بر کارورزان و کارآموزان دیدگاه
ACLEEM 

 دانشوگاه  - زاده مسلمی زننب ،مشهو. پ. ع دانشگاه - نيا ارحامی حونثه
 . مشهو .پ .ع دانشگاه - گشانشی الدن، مشهو .پ .ع

 پزشویی  آمووزش  هوای  بخوش  مهمترنن از درمانگاهی آموزش  مقدمه :

 . دارد فراگيوران  ای حرفوه  هوای  توانمنوی ارتقا در بسزانی تارير که بوده

 بالينی آموزش الگوی تغيير و پزشیی آموزش های رونیرد تغيير با امروزه

      اهميوت  هوا  درمانگواه  سورپانی؛  هوای  بخوش  بوه  بسوتری  های بخش در

 جانگواه  و اهميوت  بوه  توجوه  بوا  . انو نافته گسترش و کرده پيوا یا ونژه

 هوای  فرآننوو  بوازنگری  لوزوم  و پزشیی آموزش در سرپانی های درمانگاه

 آمووزش  کيفيوت  بررسوی  هووف  بوا  مطالعوه  انن، سرپانی بيماران ونزنت

 درمانگواه  در مشوهو  پزشویی  علووم  دانشگاه کارورز و کارآموز دانشجونان

   .شو انجام( ع) ضار امام بيمارستان

 سوال  در مقطعی روش به حاضر توصيفی – تحليلی مطالعه : روش اجرا

 . گردنوو  انجوام  مشهو پزشیی علوم دانشگاه در ۱3۹۹ - ۱۴۰۰ تحصيلی

 کوارورزی  و کوارآموزی  دوره دانشوجونان  از نفور  ۵۰ مطالعوه  مورد جامعه

، هوا  داده آوری جموع  ابوزار  .شوونو  انتخواب  سرشماری روش به که بودنو

 ACLEEM ( Ambulatory Clinical Learningپرسشوونامه

Educational Environment Measure  )در سووؤال ۵۰ حوواوی 

 و امیانوا   و عملوی  بوالينی  آمووزش ، نظوری  بوالينی  آمووزش  حيطه سه

 Content) محتوا روانی تأنيو روش به پرسشنامه روائی . بود پشتيبانی

validity )و بوالينی  آمووزش  بوا  آشونا  و نظور  صواحب  افراد تانيو توسط 

 کنتورل (  α =۰.۹77)  کرونبواخ  آلفوای  ضورنب  از اسوتفاده  با آن پانانی

 افوزار  نورم  از هوا  داده آنواليز  منظوور  به پژوهش انن در همچنين . گردنو

SPSS گردنو استفاده 26 نسخه .  

 آموو  دسوت  به 2۰۰ از  ۱۱۹.6۴ ± ۱.۱۵ پرسشنامه کلی نمره : ها یافته

 موورد  جامعه در سرپانی آموزش محيط مطلوب وضعيت وهدهن نشان که

 ± ۰.۹۹ نظوری  بوالينی  آمووزش  ی حيطوه  کلوی  نموره  .باشو می مطالعه

 و امیانووا  و ۸۸ از ۵۵.6۴±۱.۰۴ عملووی بووالينی آموووزش، 6۴ از ۴2.۴6

 در امتيازا  ميانگين بين . آمو دست به ۴۸ از 2۱.۵۴ ± ۱.3۱ پشتيبانی

(  p≤۰.۰۰۱) کوارورزی  و کارآموزی زشآمو دوره اساس بر حيطه سه هر

 .داشت وجود معنادار تفاو 

 کوه  داد نشوان  پوژوهش  انون  نتوانج  کلی قور به : تيجه گيرين بحث و 

 بووده  مثبوت  درمانگواهی  آمووزش  محيط از کارورزان و کارآموزان ارزنابی

 نظوری  بوالينی  آمووزش  حيطوه  در دانشوجونان  رضوانت  بيشترنن . است

 بيمارسووتان امیانووا  و پشووتيبانی حيطووه در رضووانت کمتوورنن و( 66٪)

 بهواشوتی  سورونس  و کموو ، اننترنوت  به کافی دسترسی قبيل از(  ۴۵٪)

 فضواو  انجواد  جهت در انورکاران دست رود می انتظار بنابرانن . باشو می

 انون  در فراگيران بهتر هرچه نادگيری منظور به مناسب یآموزش امیانا 

 .ورزنو اهتمام ها محيط

 

 عمومی پزشکی اعتباربخشی ارزیابی مناب  شناسایی

 دانشوگاه  - مهوووی  عبوالوه ، اردبيل .پ .ع دانشگاه - زاده عرب احمو امير
  - کامران عزنز، اردبيل .پ .ع دانشگاه - آرمون عسگر، اردبيل .پ .ع

، عموومی  پزشویی  رشوته  در که هانی زمينه از اخير سالهای در :مقدمه 

 جلوب  خوود  بوه  کشوور  پزشیی آموزش میعل محافل در را فراوانی توجه

 اعتباربخشوی  .باشوو  موی  (Accreditation) اعتباربخشوی ، است نموده

 موسسوا  ، بيرونوی  نظوارتی  نهادهوای  آن موجوب  بوه  کوه  است فراننوی

 ارزنابی شوه تنظيم های رونه و استانواردها، معيارها اساس بر را یآموزش

 پزشویی  وهدانشوی  آنوا  شوود  موی  مشوخص  اسواس  انون  بور  و کننوو  می

 رعانوت  را عمومی پزشیی یآموزش دوره المللی بين و ملی استانواردهای

 اسوتانواردهای  اجورای  رونوو  دقيوق  ارزنوابی  جهوت  خيور؟  نوا  است کرده

 از دارد ضورور  ، دانشوگاه  و دانشویوه  در عموومی  پزشویی  اعتباربخشی

 با پژوهش انن، راستا انن در .نمود گيری بهره مختلف های حوزه و منابع

 .نافوت  انجوام  عموومی  پزشیی اعتباربخشی ارزنابی منابع شناسانی وفه

 اکتشوافی  نووع  از کيفی روش به ۱3۹۹ سال در مطالعه انن :اجرا  روش

 هوای  دانشگاه علمی هيأ  اعضای تمامی شامل آماری جامعه .نافت انجام

 هوفمنوو  روش به تحقيق نمونه .بود 2 آمانشی منطقه کالن پزشیی علوم

 مطلوع  افوراد  از نفر ۱۴ شامل و گردنو انتخاب کننوگان ارکتمش ميان از

 اعتباربخشوی  هوای  حووزه  مسوئولين ، خبوره  علمی هيأ  اعضای) آگاه و

 سوابقه  کوه  بودنوو ( آمووزش  حووزه  برجسوته  محققوين ، عموومی  پزشیی

 انتخواب  جهوت  .داشتنو را حوزه انن در مطالعاتی نا مونرنتی، مسئوليتی

 از، هوا  شواخص  شناسوانی  و هوا  مصواحبه  امانجو  بورای  آگاه و مطلع افراد

 هوای  داده .شوو  اسوتفاده ( برفوی  گلولوه ) ای زنجيوره  گيوری  نمونه الگوی

 مشوارکت  بوا  نافتوه  سواختار  نيموه  عميق های مصاحبه قرنق از پژوهش

 اشباع تا اقالعا  گردآوری و شو آوری جمع انفرادی صور  به کننوگان

 تحليول  روش بوه  حاصول  های داده تحليل و تجزنه .نافت ادامه اقالعا 

 کوگوذاری  و محووری  کوگوذاری ، باز کوگذاری بر تیيه با کيفی محتوای

 مبوانی  از حاصول  اقالعا  با آموه دست به نتانج و گردنو انجام، گزننشی

   .شو داده تطبيق تحقيقاتی و نظری

 ارزنوابی  منوابع ، مطالعوه  انون  از حاصول  هوای  نافتوه  مطوابق  :هرا  یافته

 ۱۰ بووا) داخلووی منووابع منبووع؛ ۴ شووامل عمووومی پزشوویی اعتباربخشووی

، دانشویوه  و دانشگاه یآموزش معاونت، اعتباربخشی مسئولين: زنرشاخص

 شوورای ، دانشوگاه  یآموزشو  موونرنت ، آمووزش  توسوعه  و مطالعوا   مرکز

 موونران ، هوا  بيمارسوتان  یآموزشو  معاونوت ، دانشگاه و دانشیوه یآموزش

، (دانشوجونان  و آمووزش  عهتوس دفاتر، بخشها رؤسای، یآموزش گروههای

 منطقوه  کوالن  اعتباربخشوی  مسوئولين : زنرشاخص ۴ با) ای منطقه منابع
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 از اعتباربخشوووی ارزنابوووان، دانشوووگاهها یآموزشووو معاونوووت، آمانشوووی

 ای منطقوه  ارزنوابی  و پوانش  های کميته و ای منطقه کالن دانشگاههای

 یپزشوی  آمووزش  نخبگوان : زنرشاخص 6 با) ملی منابع، (عمومی پزشیی

 وزار  یآموزشوو معاونووت، عمووومی پزشوویی وزارتووی ارزنابووان، کشوووری

 در تحوول  و بوازنگری  رابطوين ، عموومی  پزشیی آموزش شورای، بهواشت

 بوين  منوابع  و( وزار  آمووزش  توسوعه  و مطالعوا   مرکز، عمومی پزشیی

 سوازمان ، پزشویی  آمووزش  المللوی  بوين  نخبگان: زنرشاخص 6 با) المللی

 پزشویی  رشوته  اعتباربخشوی  ارزنوابی  کارگروه و کميته، جهانی بهواشت

 اعتباربخشوی ، پزشیی آموزش جهانی فوراسيون، دنيا معتبر دانشگاههای

( عموومی  پزشیی اعتباربخشی المللی بين مشاوران و پزشیی های انجمن

 سوانر  بوه  نسوبت  و بووده  فراوانوی  بيشوترنن  دارای ترتيب به که می باشو

 پزشویی  علووم  آمووزش  در محور عوالت و پاسخگو آموزش در ها شاخص

   .دارنو بيشتری اهميت

 منووابع، کووه اسووت آن نشووانگر حاصوول نتووانج :گيررري نتيجررهبحررث و 

 المللی بين و ملی، ای منطقه، داخلی منابع، عمومی پزشیی اعتباربخشی

 اعتباربخشوی  استانواردهای اجرای ارزنابی در موجود منابع ترنن اصلی از

 چهوار  از نو   هور  بوه  توجه لزوم بيانگر امر انن و هستنو عمومی پزشیی

 عموومی  پزشویی  اعتباربخشوی  اسوتانواردهای  بررسی جهت مذکور منبع

 یآموزشو  هوای  کارگواه  و جلسوا   برگوزاری  زمينوه  هموين  در .باشو می

 پزشویی  اعتباربخشوی  در تأريرگوذار  و دخيول  افوراد  تموامی  برای مرتبط

 اعتباربخشی المللی بين و ملی، ای منطقه، داخلی منابع تبيين و عمومی

 تورنن  عمووه  از .باشوو  موی  ضوروری  منوابع  انون  از ن  هر های مؤلفه و

 در خارجی و داخلی تحقيقاتی کار بودن کم، پژوهش انن های محوودنت

   .باشو می عمومی پزشیی اعتباربخشی ارزنابی منابع شناسانی زمينه

 .عمومی پزشیی، استانواردها، اعتباربخشی :کلمات کليدي 

 

        از پزشددکی دانشددجویان رضددایتمندی میددزان یبررسدد

 در قلدب  فیزیولدوژی  درس مجازی ارزشیابی های روش

 Covid ۱۹ پاندمی ایام

)نونسونوه   رادمونش  عصومت ، آبادان .پ .ع هدانشگا - قاهری زننب سيوه
 ،آبادان. پ. ع دانشگاه - مقصودی ، فاقمهآبادان .پ .ع هدانشگا -مسئول(
 آبادان.. پ. ع هدانشگا - مبارک سارا

 از بسوياری ، جهوان  سرتاسور  در COVID-۱۹ ونوروس  شيوع با  مقدمه :

 و مجوازی  آموزش ضرور  و کرده لغو را حضوری های کالس ها دانشگاه

 از نیوی ، خوود  ماهيوت  علوت  بوه  ارزشويابی  .دارد وجود مجازی ارزشيابی

 اصلی هوف که باشو می نادگيری و آموزش فراننو مباحث ترنن گسترده

 هوای  فعاليوت  ارزنابی در مورس به و است توسعه و نادگيری افزانش، نآ

 ارزشويابی  از دانشوجونان  رضوانت  با رابطه در .کنو می شانانی کم  خود

 .دارد وجوود ( نارضوانتی ، رضوانتمنوی ) متناقض و انوک مطالعا  مجازی

 هور  مهم و اصلی عناصر از نیی عنوان به ارزشيابی اننیه به توجه با: هوف

 نيوز  الیترونيیوی  آمووزش  نظوام  در و شوود  موی  شوناخته  یآموزشو  منظا

 توجوه  بوا  و است برخوردار باالنی اهميت از ارزشيابی ابزارهای و ارزشيابی

 فيزنولووژی  درس بواالی  اهميوت  و دشواری همچنين و موجود شرانط به

 ميوزان  توا  شوو  خواهو سعی پژوهش انن در، پزشیی پانه علوم دوران در

 درس مجووازی ارزشوويابی روش از پزشوویی شووجوناندان منوووی رضووانت

  .شود بررسی فيزنولوژی

 معيوار  .باشوو  موی  مقطعی توصيفی مطالعه ن  مطالعه انن :اجرا  روش

 کوه  آبادان پزشیی علوم دانشیوه پانه علوم دوره پزشیی دانشجونان ورود

 را قلوب  فيزنولوژی درس( COVID-۱۹ پانومی) ۹۹-۹۸ دوم نيمسال در

 مشویلی  آمووزش  اداره لحواظ  از و بودنوو  کرده انتخاب زیمجا صور  به

 کوه  افورادی  برناموه  از خروج معيار .نواشتنو درس انن واحو انتخاب برای

 سوه  ساخته محقق آنالنن پرسشنامه ن  .کردنو حذف را نظر مورد درس

 دوم بخوش  باشوو  موی  قورح  انجوام  هوف مورد در اول بخش که قسمتی

 و برگرفتووه در را دانشووجونان گرافيوو دمو اقالعووا  مووورد در سووواالتی

 انوواع  از دانشوجونان  رضانت ميزان مورد در سوال ۱7 شامل سوم قسمت

 تیووننی  ارزشويابی ) تورم  قوول  در دانشوجو  ارزنوابی  بورای  کوه  روشهانی

 بوه ( مجوازی  تراکموی  نوا  مجازی پانانی ارزشيابی)ترم پانان در و( مجازی

 بوه  ليیور   ای نقطوه  پونج  یا رتبه مقياس با که باشو می شوه برده کار

 ارائوه ( مخوالفم  کامالً، مخالفم، نوارم نظری، موافقم، موافقم کامالً) صور 

 اعموال  و بررسوی  توسوط  پرسشنامه روانی دوم بخش سواال  .است شوه

 روش بوه  آن پانوانی  و شو تامين( نفر 2۰) باتجربه اساتيو نفر از چنو نظر

 از پوس  .شوو  بررسوی ( ۰.7) باخکرون آلفای روش به و شو تانيو بازآزمانی

 آمواری  تحليل برای اقالعا ، ها آن دهی سازمان و اقالعا  آوری جمع

 بوا  هوا  داده تحليول  و تجزنوه  .شوو  منتقول  2۱ نسوخه spss افوزار  نرم به

 .شو انجام توصيفی آمار از استفاده

 پزشیی علوم دانشیوه دانشجونان از نفر ۴2 حاضر مطالعه در  یافته ها :

 بوا  سوال 32 توا ۱۸ سونی  محوووده  در دانشوجونان  .کردنوو  کتشر آبادان

 از% ۴۰.۴7 .بودنووو سووال 2۱ ، ۰۴±2 ، ۸۰ معيووار انحووراف و ميووانگين

% 76 .بودنوو  مونث کننوگان شرکت از% ۵۹.۵2 و مذکر کننوگان شرکت

 مجازی تیوننی ارشيابی به مربوط نمره از بيشتری درصو که بودن موافق

 پانوانی  ارزشويابی  در اسوترس  ميوزان  کوه  داشوتنو  اعتقواد %  7۹ و باشوو 

% ۹3 حووود  .باشوو  می بيشتر مجازی تیوننی ارزشيابی به نسبت مجازی

 و باشوو  چهوارجوابی  نووع  از پانوانی  ارزشيابی سواال  کل که بودن موافق

 نگوران % 7۴ .بودنوو  تشورنحی  نوع از پانانی ارزشيابی موافق%  2.3   فقط

 آنالنون  آزموون  زموان  در ننترنوت ا قطعوی  نا و اننترنت به دسترسی عوم

 سوال هر برای دقيقه ن  از کمتر زمان با بودنو معتقو% ۹۰ .بودنو پانانی

 اعتقواد  کننوگان شرکت از% ۸۸ و .شونو می استرس افزانش دچار تستی

      کمتور  اسوترس  تسوتی  سووال  هور  بورای  دقيقوه  2 الی ۱ زمان با داشتنو

   .شود می
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 مجوازی  تیوننی ارزشيابی حاضر نتانج به توجه با :و نتيجه گيري  بحث

 کواهش  بوه  و دارد ای شووه  پذنرفتوه  جانگواه ، قلوب  فيزنولوژی درس در

 و .کنوو  موی  کم  درس انن در بيشتر نادگيری و دانشجونان در استرس

 دهنوو  موی  تورجيح  دانشجونان قلب فيزنولوژی درس دشواری به توجه با

 هور  ازای بوه  هوم  زمان و اشوب تستی نوع از پانانی ارزشيابی سواال  اکثر

 بورای  دقيقه 2 الی۱ مابين زمان و .نباشو دقيقه ن  از کمتر تستی سوال

 .باشو می مناسبتر تستی سوال هر

 

 اعضدا  توسط آموزش در اخالقی کدهای رعایت بررسی

 پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی بالینی علوم علمی هیات

 دانشجویان دیدگاه از کاشان

 - هوروی  مومن منصوره - صابر علی، کاشان .پ .ع نشگاهدا - ناوری مرنم
 .کاشان .پ .ع دانشگاه

 پزشویی  اخوالق  در عناونن مطرحترنن از نیی گرانی ای حرفه  مقدمه :

 در سوزانی  بوه  نقوش  اسواتيو  نوا  دهنوگان ش آموز ميان انن در که است

 رعانوت  بررسوی ، مطالعه انن از هوف .کننو می انفا آن سنجش و آموزش

 پزشویی  بالينی علوم علمی هيا  اعضا توسط آموزش در اخالقی یکوها

   .بود دانشجونان دنوگاه از کاشان پزشیی علوم دانشگاه در

 یآموزشو  بيمارسوتان  در مقطعوی  -توصيفی مطالعه ن  در اجرا : روش

 دوره کوارورز ۱22 تعوواد ، کاشوان  پزشویی  علووم  دانشوگاه  بهشتی شهيو

 .شوونو  انتخاب نمونه عنوان به ساده تصادفی قور به ۹۵ سال در پزشیی

 را آن کوارورزان  کوه  بوود  ساخته محقق پرسشنامه با اقالعا  آوری جمع

 بوه  و .SPSS افوزار  م نور  بوا  ها داده .کردنو می تیميل خودانفا صور  به

 قرار تحليل و تجزنه مورد، معيار وانحراف ميانگين، فراوانی جواول صور 

   .گرفت

 رعانوت  در فراوانوی  ميزان باالترنن ،  شوه انجام سنجی نظر در :ها یافته

% ۱۰۰ – ۸۰ بوازه  در بوالينی  علموی  هيآ  در آموزش در اخالق های کو

 موورد  هوای  حيطوه  ميوان  در کوه ، است خوب بسيار حو در که باشو می

 خووود رابووه ميووزان بيشووترنن %(7۵.۹ تواضووع حيطووه در رعانووت بررسووی

 هوای  کوو  رعانت و جنسيت بين داری معنا ارتباط . است داده اختصاص

 . داشوت  وجود قناعت حيطه در بالينی علمی هيا  در آموزش در اخالق

 اخوالق  های کو رعانت رعانت ميزان مرد شونوگان ارزنابی در که بطوری

 ارزنوابی  از بيشوتر  قناعوت  حيطوه  در بوالينی  علموی  هيا  در آموزش در

 داری معنا طارتبا، همچنين.(P value = ۰.۰2) است بوده زن شونوگان

 اخالقوی  هوای  کوو  رعانت درصو ميانگين و دهنوگان پاسخ جنسيت بين

)                 نواشوت  وجوود  بوالينی  علووم  علموی  هيوا   در آموزش در

Pvalue > ۰.۰۵ ). 

 حرفوه  اخوالق  کوهای رعانت حاضر مطالعه نتانج :گيري نتيجهبحث و 

 بوا . داد نشوان  زناد بسيار بازه در بالينی علمی هيا  ی اعضا توسط را ای

 کليوه  موورد  در بالينی های محيط در ای حرفه اخالق اهميت، وجود انن

 قورار  مونظر گری ای وحرفه آموزش امر در بالينی اساتيو توسط فراگيران

 هيوا   ی اعضوا  بوه  ای حرفوه  مستمراخالق آموزش راستا انن در و گيرد

   .ورس می نظر به ضروری ،  پزشیی فراگيران و بالينی علمی

 کوو  ، بوالينی  علموی  هيوا   اعضوای ، ای حرفه اخالق  کلمات کليدي :

 اخالق

 

 از  هوشبری کارشناسی دوره التدرس بیانیه متن ارزیابی

 کاشان پزشکی علوم دانشگاه هوشبری دانشجویان دیدگاه

 .پ .ع دانشوگاه  - پور نخع اکرم، کاشان .پ .ع دانشگاه - عسگری حسين
، کاشوان  .پ .ع دانشوگاه  - ميرحسينی لسادا فخرا- عابوی هانيه، کاشان
 دانشوگاه  - شويری  حسن فاقمه، کاشان .پ .ع دانشگاه - مهونان مهرداد

 .کاشان .پ .ع دانشگاه - ورکانی شبانی محمو، کاشان .پ .ع

      پيراپزشویی  هوای  شواخه  از نیوی  هوشوبری  کارشناسوی  رشته  مقدمه :

 و بيهوشوی  انواع تحت ارانبيم از مراقبت، آن اصلی موضوعا  و می باشو

 بوه  توجوه  .می باشو جراحی اعمال از بعو و حين، قبل مراحل در بيحسی

-بهواشوتی  خووما   انجوام  و اداره جهوت  انسوانی  نيروی تربيت چگونگی

 رسوالت  بوه  توجوه  منظوور  بونن .است برخوردار ای ونژه اهميت از درمانی

 را دانشوجو  وگاهدنو  و انواز چشم ومی توان تخصصی فعاليت آغاز در رشته

 کوه  آنجوانی  از بعوالوه  .کنوو  روشن کرد خواهو انفا آننوه در که نقشی به

 هوای  دانشوگاه  سمت به اخير ی دهه چنو قی در عالی مراکز و ها دانشگاه

 کوه  گردد می حس پيش از بيش نياز انن حرکتنو؛ در چهارم و سوم نسل

 علووم  هوای  رشوته  از نو   هور  رسوالت  بورای  شووه  موون متن بانست می

 قورار  بازنونسی و بازنگری مورد نيز راهبردی اهواف انن با منطبق پزشیی

 دانشگاه هوشبری دانشجونان نظرا  بررسی هوف با حاضر مطالعه .گيرنو

 بور  هوشوبری  گوروه  در شووه  توونن رسالت مورد در کاشان پزشیی علوم

 وزار  مصوووب هوشووبری کارشناسووی دوره درسووی کورنیولوووم اسوواس

   .می باشو ماندر و بهواشت

 دانشوجوی  7۰ نظورا   مقطعوی  -توصويفی  مطالعوه  انن در :اجرا  روش

 هوشوبری  رشوته  ارشو کارشناسی و کارشناسی دوره مختلف های ورودی

 در رشوته  درسوی  کورنیولووم  بوا  مرتبط هوشبری رشته رسالت زمينه در

 کوه  صوور   بوونن  .گرفوت  قورار  ارزنابی مورد الیتروني  پرسشنامه قالب

 در .بوود  بواز  سووال  نو   و ای چهارگزننوه  سووال  6 از متشیل پرسشنامه

 پاسووخ .بووود شوووه توووونن رشووته رسووالت مووتن پرسشوونامه اول صووفحه

   .شو تحليل و آور جمع هفته دو قی در دانشجونان
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 در کننووه  شرکت دانشجو 7۰ ميان از که می دهو نشان ها نافته :ها یافته

 رشته رسالت متن از اقالعی هيچیوام هوشبری رشته رسالت نظرسنجی

 رشوته  رسوالت  مانوه  درون کوه  بودنو معتقو دانشجونان انن همه .نواشتنو

 و توانمنوو  بعووی  چنو دانشجونان تربيت بانست می هوشبری کارشناسی

 بودنوو  معتقوو  دانشجونان از درصو 7۴ همچنين .باشو خالق و کارآفرنن

 رنوزی  برناموه  های دوره قول در رشته رسالت در موجود اهواف از بسياری

 نبوود  و مناسوب  رنوزی  برناموه  عوم نيز را آن علت که نابو نمی تحقق شوه

 مطالعوه  انون  همچنين .دانستنو می اهواف شون برآورده در کافی نظار 

 آمووزش  رشته ارشو دانشجونان و کارآموز و کارورز دانشجونان  داد نشان

   .انو نبوده آشنا گری ای حرفه مفهوم با هوشبری

 کوه  اسوت  انون  گونوای  آمووه  بوسوت  هوای  نافته :يجه گيري و نت بحث

 تبيوين  دانشوجونان  ميوان  در هوشبری رشته رسالت متن ابتوا بانست می

 را رشوته  رسوالت  بوه  رسيون های راهبرد مذکور گروه اساتيو سپس، شود

 هوای  گوروه  در را رسوالت  انون  بوه  دسوتيابی  ميوزان  بعالوه و نماننو بازگو

می  موجود شواهو به توجه با البته ٬دهنو قرار ابیارزن مورد التحصيل فارغ

 و ای حرفوه  اخالق مثل واحوهانی و دروس در گروه اساتيو که گفت توان

 توجوه  رشوته  رسالت در موجود موضوعا  به بالينی واحوهای درس قرح

 ارائوه  مناسب فرض پيش انجاد بوون که گرفت نظر در بانو اما ٬دارنو ونژه

 بورای  بانوو  بعوالوه  .بود خواهنو برخوردار کمتری یاررگذار از اهواف انن

 انون  در را ها آن و نمود تشرنح را گری ای حرفه مثل مفاهيمی دانشجونان

 گسوترش  حوال  در هوا  دانشوگاه  سووم  نسل که آنجا از .نمود تقونت زمينه

 دانشوجونان  کوه  شود توونن رشته رسالت در کاری و ساز است الزم است

   .نمانو پونا و انمنوتو نيز زمينه انن در را

 توونن، هوشبری کارشناسی دوره، رشته رسالت  کلمات کليدي :

 

 علوم های دانشگاه در علمی هیات اعضای فراصالحیتهای

 پزشکی

 - عليووسوت  سوعيوه ، دانشوگاهی  وابسوتگی  بووون  - ابرده حسينی مرنم
. پ. ع دانشوگاه  -نزدانوی  شوهرام ، انوران  .پ .ع دانشوگاه  - فروغوی  زننب
 . بهشتی شهيو

 علووم  هوای  دانشوگاه  در علموی  هيوا   اعضوای  فراصوالحيتهای  مقدمه :

 بوه  پژوهشوی  و یآموزشو  مراکز اساسی رکن علمی هيأ  اعضای پزشیی

 انسوانی  سورمانه  بوه  توجه منزله به، جانگاه انن به توجه و رونو می شمار

 بوه  و ها سازمان رسالت مهم انن به توجه صور  در و است ها سازمان در

( ۱).رسويو  خواهوو  انجام به تر باکيفيت بسيار یآموزش های سازمان هونژ

 نوی  ها چالش با پزشیی علوم های دانشگاه در علمی هيا  اعضای، امروز

 محويط  انون  در بقوا  برای و هستنو رو روبه خود ای وظيفه های حوزه در

( 2).هسووتنو هووای صووالحيت از ای گسووترده مجموعووه نيازمنووو متغيوور

 بوه  کوه  شود می تعرنف فرد ن  اساسی ونژگی ن " عنوان به صالحيت

 موقعيوت  نوا  شغل ن  در فرد برتر نا، و مورر عملیرد به مربوط علی قور

 انجوام  بوه  منظوور  بوه  علمی هيا  اعضای، ها صالحيت بر عالوه(3).است

 هوا  فراصوالحيت  از ای مجموعه نيازمنو خود وظانف بهتر جه هر رسانون

 که هستنو جامعی و فراگير هانی صالحيت ،ها فراصالحيت .باشنو نيزمی

 بوه  را کيفوی  صوفا   و اسوت  ای حرفوه  عملیورد  بواالی  سطوح به مربوط

      شناسووانی مطالعووه انوون از هوووف( ۴) .کنووو مووی موورتبط عملیوورد

 هوای  نقوش  اجورای  در علموی  هيوا   اعضای برای الزم های فراصالحيت

   .باشو می پزشیی علوم های دانشگاه در خود

 مورور  و منو نظام مرور مطالعه دو از متشیل حاضر مطالعه  :اجرا  روش

 شناسووانی هوووف بووا اول مطالعووه .بووود(  scoping review) جووامع

 و هوا  مول، علمی هيا  اعضای برای شوه گرفته نظر در های فرصالحيت

 هوای  دانشوگاه  علموی  هيوا   اعضوای  ارزشيابی و توسعه، ارتقا های نظام

 هوای  واژه کليوو  .گرفوت  قورار  بررسوی  مورد دنيا سراسر در پزشیی علوم

 PubMed ،google scholar ،Web ای داده هوای  پانگاه در مرتبط

of Science ،Embaseو Scopus اول مرحووه در و شووو جسووتجو 

 موتن  مطابقوت  بر مبتنی دوم مرحله ودر اسناد چیيوه و عنوان غربالگری

 مطالعوه  وارد سونو  ۴۰ تعوواد ، مطالعوه  خروج و ورود معيارهای با مقاال 

 the Mixed ابووزار از مقوواال  کيفيووت ارزنووابی منظووور بووه .شووونو

Methods Appraisal Tool  (MMAT  )بوورای کووه ۱۸ نسووخه 

 بانوو  پژوهشوگر  آن در و رود موی  کوار  به ترکيبی مطالعا  منو مرورنظام

 نتوانج  .شوو  استفاده، دهو قرار ارزنابی مورد را مختلفی اجرای های روش

 مطالعواتی  بوه  و رفت کار به مطالعا  نتانج تفسير در تنها تکيفي ارزنابی

 داه اختصواص  بيشتری وزن کردنو کسب کيفيت نظر از باالتری امتياز که

 محقوق  ی داده اسوتخراج  فورم  از ها داده تحليل و استخراج مظور به .شو

 بوا  مورتبط  هوای  فراصوالحيت  مرحلوه  انون  خروجی .شو استفاده ساخته

 دوم ی مرحلوه  در .نموود  مشخص را علمی هيا  اعضای مختلف نقشهای

 مورور  از نقش هر با مرتبط های فراصالحيت تر دقيق شناسانی منظور به

 بوه  نقوش  هور  مختص های واژه کليو از مرحله انن در .شو استفاده جانع

 Medical و meta competency, Role هوای  واژه کليوو  هموراه 

faculty شناسوانی  نقوش  هور  صمخوت  های فراصالحيت تا شو استفاده 

  .گردد

 شوامل  مطالعوه  انون  در شووه  شناسوانی  هوای  فراصوالحيت  :هرا  یافته

 تفیور ( 3، راهبور  خوود  نادگيری( 2، مواوم نادگيری پژوهش و آموزش(۱

 بوين  محويط  در فعاليوت  توانوانی (6، رهبوری (۵، ای حرفوه  رفتار( ۴ عالی

، خطوا  موونرنت (۹، خطور  موونرنت (۸، سيستم در اوری تاب(7 ای رشته

 و عملیوورد بوور مبتنووی نووادگيری(۱۱، سيسووتم بوور مبتنووی عملیوورد(۱۰

 فراصوالحيت  از ن  هر سپس .شو شناسانی ارزش بر مبتنی عملیرد(۱2

   .گردنو مشخص نقش هر تفیي  به ها

 در علموی  هيوا   اعضوای  نقش اهميت به توجه با :گيري نتيجه و بحث

 چوه  هور  هبودب سبب که انچه رسو می نظر به پزشیی علوم های دانشگاه

 بوه  انهوا  هوای  صوالحيت ، گوردد  موی  علمی هيا  اعضای عملیرد بيشتر
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 ان همراهوی  و هوا  صالحيت از ای مجموعه بودن دارا بلیه، نيست تنهانی

 سواختن  متمانز و انها عملیرد بهبود سبب ها فراصالحيت با ها صالحيت

 هوا  فراصوالحيت  شناسوانی  قرنوق  از نيز و گردد می علمی هيا  اعضای

 را علموی  هيوا   اعضای توسعه کيفيت با و ارربخش های دوره توانيم می

 معيارهوای  و نموانيم  انجاد دانشگاه های مامورنت به دستيابی راستای در

 .نمانيم تعيين انها عملیرد ارزنابی جهت را تری مناسب ارزشيابی

 

 در کنندده  شدرکت  علمدی  هیات اعضای نظرات ارزیابی

 علدوم  دانشدگاه  در یمجداز  سازی توانمند کارگاههای

 ۹8 سال در سمنان استان پزشکی

          - بخشوووائی مليحوووه ،سووومنان. پ. ع دانشوووگاه - زاده فتووواحی ليووووا
 سعيو سيو،  سمنان. پ. ع دانشگاه -انزدی سمنان، فرنوه. پ. ع دانشگاه
 .سمنان .پ .ع دانشگاه - کسائيان

 عضوای ا سوازی  توانمنوو  جهوت  مسوتمر  مجازی آموزش امروزه:  مقدمه

 ضورور   نو   بعنووان  یآموزشو  هوای  سيستم در دانشگاهها علمی هيا 

 بهوره  راسوتا  انون  در . اسوت  مطرح و جهان در صرفه به مقرون و مناسب

 مجوازی  کارگاههوای  در کننووگان  شورکت  دنوگاههای و نظرا  از منوی

 توانمنوو  جهوت  یآموزشو  کارگاههوای  ارتقواء  و اجرا نحوه، استمرار جهت

 در یآموزشو  رنزی برنامه و مونرنت جهت شانانی سيارب کم  آنان سازی

  . کرد خواهو یآموزش مراکز

 بورای  و اسوت  تحليلوی  توصيفی مطالعه ن  حاضر پژوهش : روش اجرا 

 از گروهوی ، بوودن  ضوروری  بوه  توجوه  بوا ، پوژوهش  اهوواف  بوه  دستيابی

 علووم  دانشوگاه  در ۱3۹۸ سوال  شووه  برگزار مجازی یآموزش کارگاههای

 ارتقواء  و علموی  هيا  اعضای سازی توانمنو جهت سمنان ناستا پزشیی

 اعضوای  دنووگاههای  . گرفوت  قورار  بررسوی  مورد دانشگاه یآموزش برنامه

 قورار  بررسی مورد استانوارد پرسشنامه ن  براساس دانشگاه علمی هيا 

  . شو تحليل و تجزنه spss افزار نرم با ها داده سپس و .گرفت

 محتووای  و اسوالنوها ، مطالوب  کيفيوت  داد نشوان  هوا  بررسی : یافته ها

 رسوانه  انن بیارگيری با، %77 مجازی آموزش روش در، %۴ ، ۸۴ یآموزش

 انتقوال  در، %۸۰ مورسين توسط کارکاه کنترل و هوانت با، %۸7 یآموزش

 شوورکت بووه موقووع بووه و مناسووب پاسووخگونی همچنووين و% ۸6 مفوواهيم

 کننووگان  شورکت % 7۹ انتظوار  مورد اهواف، %۸۴ کارگاهها در کننوگان

 در اخووالق، ای حرفووه اخووالق . سووازی توانمنووو کارگاههووای در شوورکت

 - lesson plan کارگواه  آمووزش  در ارزشيابی روشهای کارگاه. آموزش

Course plan- شو تامين تورنس روشهای کارگاه و .  

 شورکت  علموی  هيوا   اعضوای  نظورا   از آگاهی : گيري نتيجه و بحث

 جنبوه  وهمچنوين  روش موورد  در مجوازی  یآموزش های برنامه در کننوه

 رنوزان  برناموه ، مجوازی  بصوور   شووه  ارائوه  یآموزش برنامه مختلف های

 ارتقواء  ضومن  توا  نموود  خواهوو  ناری را پزشیی علوم دانشگاهها یآموزش

 و، علموی  هيوا   اعضوای  سوازی  توانمنوو  جهوت  هوا  برناموه  کيفی، کمی

 نیپارچوه  و امنوو نظ مجوازی  یآموزشو  سيسوتم  نو   انجواد  بوا  همچنين

 آمووزش  و درموان  بهواشوت  وزار  یآموزش سياستگزاران توسط کشوری

 بسوترهای ، دانشوگاهها  علموی  هيا  اعضای سازی توانمنو جهت پزشیی

 علووم  آمووزش  توسوعه  مسوير  در حرکوت  بورای  صورفه  بوه  مقرون و الزم

 .گردد فراهم پيش از بيش پزشیی

 

 دیددگاه  از علمدی  هیات اعضای ارزشیابی بر کرونا تاثیر

 علدوم  دانشدگاه  در کروندا  اپیدمی حین و قبل فراگیران

 کرمانشاه پزشکی

    - نظور  مورادی  مهووی ، کرمانشواه  .پ .ع دانشوگاه  - محمووی  گل فرزانه
 . هوکری سارا ، کرمانشاه .پ .ع دانشگاه - مطاعی قيبه

 دارای که ستا جامعه دیبنيا یها منظا جمله از عالی زشموآ  مقدمه :

 یها نماآر با طتباار به انتومووووی جمله آن از باشو می هنژو یاه سالتر

 اشواره  کشور نياز مورد متخصص وینير تربيت و آن شیارز منظا و جامعه

 هنژو حساسيت و هميتا از پزشیی معلو یها هنشگادا، ستارا ننا در .کرد

 بيتتور  و تعلويم  و مسوئوليت  پزشویی  علوم های دانشگاه .نورداربرخو ای

 منجاا با ننوابتو موختگیآ نشدا از پس که نودار هعهو به ار پزشیانی

 بنجاا حرفه ننا که مشخصی لصوا به یپانبنو و دخو ای حرفه ظانفو

 ایبر تقاضا وزهمرا .نماننو شتال جامعه سالمت یتقاار راه در، نمانو یوووم

، باشنو جتماعیا یها بتازبا ی هبرگيرنو در تنها نه که ستا هانی برنامه

        عجتماا مستمر هید شیل در ادفرا کترمشا ایبر زیمجو بلیه

 ربتجا و ها، هازنيا، عالنق، ها شنگر هنگيزا به توجه رو ننا از .نوآور

 وریضر سیدر ینزر برنامه ننوافر در ساسیا عامل انعنو به، ننشجونادا

 اعضوای  ارزشويابی  بور  کرونا تارير تعيين مطالعه انن در ما هوف لذا .ستا

   .باشو می پزشیی علوم دانشگاه فراگيران دنوگاه از یعلم هيا 

 دوره سوال  چهوار  با همراه قولی مطالعه ن  حاضر پژوهش روش اجرا :

 منظوربررسوی  بوه  که باشو می سال هر در ارزنابی مرحله چهار و پيگيری

 .گردنوو  انجوام  دانشجونان دنوگاه از اساتيو برعملیرد کرونا اپيومی تارير

 کرمانشواه  پزشیی علوم دانشگاه اساتيو کليه شامل هشپژو آماری جامعه

 حوال  در موذکور  دانشوگاه  در ۱3۹6-۱3۹۹ سالهای قی در که باشو می

 دانشوجونان  توسوط  ارزشويابی  فرم تیميل با مطالعه اجرای .بودنو خومت

 اپيوومی  از قبول  سوالهای  در موذکور  فرم تیميل فراننو که گرفت صور 

 کرونوا  اپيومی زمان در و کاغذی فرم از هاستفاد با( ۱3۹6-۹7-۹۸) کرونا

 در ارزشويابی  فورم  .گرفوت  صوور   آن انالنون  فورم  از استفاده با( ۱3۹۹)

 انون  بوه  و گرفوت  قرار دانشجونان اختيار در سال هر سوم ماهه سه پانان

 نگواه  از دانشوگاه  اسواتيو  از نفور  ۱۵7 عملیورد  ارزشيابی اقالعا  ترتيب

 جهت .گردنو ربت و آوری جمع ۱3۹6 -۹۹ سالهای قول در دانشجونان

 از ۱3۹6-۹۹ سوالهای  فاصوله  در اسواتيو  عملیورد  نموره  ميانگين مقانسه
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 آمواری  افوزار  نورم  کمو   به آناليزها تمامی .گردنو استفادهmixed مول

SPSS2۰ گرفت صور  ۰.۰۵ داری معنی سطح در و.   

 رتيوب ت به ۹6-۹7-۹۸-۹۹ سالهای در اساتيو ارزشيابی نمره  یافته ها :

 نشوان  اعواد انن که شو گزارش 3.۵۸و3.۵6و3.6۵و3.72 های ميانگين با

 سوالهای  در ترتيب به فراگيران نظر از اساتيو ارزشيابی نمره که دهنو می

 نتوانج  همچنوين  .اسوت  شووه  گزارش باالتری ميانگين با ۹۹. ۹7،۹6،۹۸

 هوای  زموان  در، دانشجونان نظر از اساتيو ارزشيابی نمره ميانگين مقانسه

 کرونوا  اپيوومی  حوين  همچنوين  و( ۱3۹6-۹7-۹۸) کرونا اپيومی از قبل

 نموره  ميانگين( ۱3۹۹ سال) کرونا اپيومی زمان در که داد نشان( ۱3۹۹)

     سوالهای  از نو   هور  در آنهوا  نمورا   ميوانگين  بيشوتراز  اساتيو ارزشيابی

 موول  معنواداری  بور  دال بيشوتر  هوای  بررسوی  .باشو می ۹۸-۹7-۱3۹6

mixed ودبوو(p=۰.۰۴7<۰.۰۵). نمووره ميووانگين کووه داد نشووان نيووز 

 از( ۰.۱۵7) معنواداری  ميزان به، (3.72) ۱3۹۹ سال در اساتيو ارزشيابی

                بيشوووتر( 3.۵6) ۱3۹7 سوووال در آنهوووا ارزشووويابی نموووره ميوووانگين

 نموره  ميوانگين  مقانسوه  نتوانج : ۱ جووول  .(P=۰.۰2۸<۰.۰۵)باشوو  می

 سووطح کرونووا اپيووومی از بعووو و قبوول هووای مووانز در اسوواتيو ارزشوويابی

 انحوراف  زموانی  نقواط  اساتيو ارزشيابی نمره ها ميانگين تفاو  معناداری

 ۴-〖time〗_۱ ۰.۰۴۱_〖time〗 ۰.۱33 ۰.۱۱6 ميوانگين  معيوار 

3.۵۸ ۱3۹6 〖time〗_۱ ۰.۰2۸ 〖۰.۱۵7〗^* 〖time〗

_۴-〖time〗_2 ۰.۰3۴ 3.۵6 ۱3۹7 〖time〗_2 ۰.۸۵6 

۰.۰6۹ 〖time〗_۴-〖time〗_3 ۰.۰۴2 3.6۵ ۱3۹۸ 〖

time〗_3 ۰.۰۴۸ 3.72 ۱3۹۹ 〖time〗_۴  خطوای  سوطح  در 

 .باشو معنادارمی ۰.۰۵ از کمتر

 علمی هيا ، فراگيران، ارزشيابی، کروناکلمات کليدي : 

 

 دانشجویان بالینی آموزش اهدا  تحقق میزان ارزشیابی

 سیپ ارزشیابی الگوی از استفاده با پرستاری

 .پ .ع دانشوگاه  - دشوتگرد  علوی ، بيرجنو .پ .ع گاهدانش - احموی مرنم
  ،   بيرجنو

 یآموزش ارزشيابی .است یآموزش نظام هر اصلی جوهره آموزش مقدمه :

 مهوار   ارزشويابی ، است یآموزش اهواف تحقق جهت در شاخص بهترنن

 نيازهای و ای حرفه توسعه های حيطه تعيين جهت پرستاری دانشجونان

 از را آمووزش  شود می منجر ارزشيابی .است تیحيا و مهم امری یآموزش

 بووالينی هووای مهووار  ارزشوويابی .آورد در پونووا فرآننووو بووه انسووتا حالووت

 مهمتورنن  از نیوی  و اهميوت  حائز، مهم بسيار امری پرستاری دانشجونان

 ارزشويابی  شيوه کاربرد امروزه .است پرستاری مربيان وظانف و ها رسالت

 ارزشويابی  مختلوف  الگوهوای  جهت انن از و باشو نمی مورر چنوان سنتی

 ارزشيابی الگوهای کارآموترنن و بهترنن از نیی .است شوه توونن و تهيه

 بوه  نوابی  دسوت  ميزان تعيين مطالعه انن هوف لذا .باشو می سيپ مول

 پرستاری دانشجونان بنيادنن و پانه های مهار  در بالينی آموزش اهواف

   .است سيپ الگوی از استفاده با

 بور  تحليلوی  و توصويفی  بصور  پژوهش انن( methods)  اجرا: وشر

 سوال  در قوائن  ماموائی  و پرستاری دانشیوه پرستاری دانشجوی ۵۴ روی

 بخوش  در سرشوماری  و هوفمنوو  صوور   بوه  هوا  نمونه .شو انجام ۱3۹6

 اسواس  بور  شووه  تهيوه  هوای  ليست        چ  اساس بر و انتخاب اقفال

 .گرفتنوو  قورار  ارزشويابی  موورد  ارزناب همشاهو بوسيله پرستاری سرفصل

   .شونو تحليل و تجزنه SPSS۱۸ افزار نرم از استفاده با ها داده

 اجورای  در پرسوتاری  دانشوجونان  که داد نشان ها نافته نتانج  یافته ها :

 در بودنوو  ضوعيف  توا  خووب  خيلی از مختلف سطوح در پانه های مهار 

 ساکشن در و خوب خيلی حسط در گيری رگ، حياتی عالئم های مهار 

 و سووونواژ ماننووو هووانی مهووار  در و .بودنووو%( 7۴ ، ۰7) ضووعيف کووردن

   .بودنو آموزش نيازمنو لی و داشته کمتری مشیل نيز پانسمان

 از بعضوی  در پرسوتاری  دانشوجونان  مطالعه درانن:  يگيربحث و نتيجه

 هپانو  های مهار  پرورش اهميت دليل به و هستنو نقص دچار ها مهار 

 بيشوتری  نوادگيری  هوای  فرصت گردد می پيشنهاد پرستاری دانشجونان

 الگوهوای  از اسوتفاده  و .گردد برقرف ضعف نقاط تا مهيا دانشجونان برای

  .بیننو شانانی کم  تواننو می یآموزش

 آمووزش ، سيپ ارزشيابی الگوی، پانه مهار ، ارزشيابی :  يکليد تکلما

 پرستاری، بالينی

 

  علوم   دانشگاه   اطفال   دستیاری   یآموزش   مهبرنا   ارزشیابی

  ۹8   سال   در   CIPP  الگوی   اساس  بر   هرمزگان   پزشکی 

، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، مرکز تحقيقا  آمووزش بوالينی   - بذرافین ليال
مرکوز تحقيقوا     - شويعه  هواجر ، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  - برزگور  شهره

 .ع دانشوگاه  - فورد  مرادی معصومه، شيراز .پ .ع دانشگاه ، آموزش بالينی
، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  - نيوا  اميوری  مورنم  - مير فاقمه، بنورعباس .پ

 .زشيرا .پ .ع دانشگاه -مارال استوارفر

 مقاقع تمام در آموزش فرآننو در یآموزش های برنامه ارزشيابی  مقدمه :

 برناموه  زشويابی ار هوف با حاضر تحقيق .است برخوردار بسزانی اهميت از

 الگووی  از اسوتفاده  با بنورعباس پزشیی دانشیوه کودکان گروه دستياری

CIPP صوور   تخصصوی  درسوی  هوای  برناموه  ارتقواء  بوه  کم  منظور به 

   .پذنرفت

 قراحوی  لحواظ  از و برناموه  ارزشويابی  نووع  از مطالعوه  انون   اجرا : روش

 ۱3۹۸ سوال  در مقطعوی  صوور   بوه  وکيفوی  کمی مرحله دو در ترکيبی

 پزشویی  اسواتيو  و دسوتياران  حاضور  پژوهش در آماری جامعه .شو انجام

 روش بوه  کوه  بودنوو  بنوورعباس  پزشویی  علوم دانشگاه در کودکان گروه
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 و روانوی  ای پرسشونامه  هوا  داده آوری جمع ابراز .شونو انتخاب سرشماری

 اسوت ( ۵ توا  ۱) ليیر  امتيازی قيف بر مبتنی سوال ۱۰3 شامل پانانی

 کيفوی  مرحلوه  .اسوت  گرفته قرار استفاده مورد قبلی های شپژوه در که

 رنوزان  برناموه  و اسواتيو  مشارکت با متمرکز گروه در کار وسيله به مطالعه

 های روش تحليل و تجزنه .گرفت صور  بنورعباس پزشیی علوم دانشگاه

 .شوو  انجوام  SPSS آماری افزار نرم 22 نسخه با تحليلی -توصيفی آماری

 دسوتياری  یآموزشو  برناموه  از پاسوخگونان  کلی ارزنابی انميز :یافته ها 

 ميوان  CIPP الگووی  براسواس  هرمزگوان  پزشویی  علووم  دانشگاه کودکان

 تفواو   محصوول  و فرآننوو  درونوواد ، زمينوه  مورد در دستياران و اساتيو

 داد نشان توصيفی آمارههای به مراجعه p ميزان، دارد داری معنی آماری

 موی باشوو   (p=2.۵7) دستياران نمره و( p=3.۱۵) اساتيو نمرۀ ميانگين

 از بهتوری  ارزنوابی  گوروه  اسواتيو  داشوت  اظهار توان می اساس انن بر که

 در.انو آورده عمل به دستياران به نسبت کودکان دستياری یآموزش برنامه

 دسوتياران  و اسواتيو  دنوگاه برونواد و فرآننو، درونواد، زمينه بعو بررسی

 راهیارهوای  و هوا  چوالش  مطالعوه  انن در .بود مطلوب نسبتاً کودکان گروه

 قورار  بررسوی  موورد  نيز کيفی صور  به کودکان دستياری آموزش برنامه

 و علموی  هيئت اعضای آگاهی ميزان، داد نشان زمينه بعو بررسی .گرفت

 در .دارد مطلووبی  نسوبتاً  وضوعيت  هوا  گوروه  رسالت و اهواف از دستياران

 گوروه  در نيمسوال  هور  بورای  یآموزشو  هوای  هبرنام، داد درون بعو بررسی

 توورنس  در، فرآننوو  بعو بررسی در .داشت وجود ضمنی قور به یآموزش

   .شود می توجه نسبتاً نيز دانشجونان قبلی اقالعا  به

 گوروه  یآموزشو  برناموه ، گرفته صور  ارزشيابی در :گيري نتيجه و بحث

 نسوبتاً  دستياران و اساتيو دنوگاه از بنورعباس پزشیی دانشیوه کودکان

 کوه  دارد وجوود  آموزش کيفيت بهبود تا زنادی راه بنابرانن ، بود مطلوب

 آمووزش  مختلوف  هوای  حوزه در ها کاستی و نواقص رفع واسطه به امر انن

 گوروه  ومی توان ارزشيابی ای دوره انجام اساس برهمين .شو خواهو محقق

 آمووزش  تقوای ار راسوتای  در بلنوموو   اهوواف  به رسيون در را کودکان

   .کنو کم 

 CIPP الگوی، یآموزش برنامه، ارزشيابی :کلمات کليدي 

 

 با پرستاری در خون انتقال طب آموزش اثربخشی بررسی

 پرسدتاری  شدجویان در دان مشدارکتی  ازرویکرد استفاده

 ترکیبی مطالعه یک:گیالن پزشکی علوم دانشگاه

  ،   گيالن .پ .ع دانشگاه - ازبرمی قاهری زهرا - جعفرآقانی فاقمه

 کواربرد  نوادگيری  از اقمينان پرستاری مورسان وظانف از نیی  : مقدمه

      درموانی  درمراکوز  پرسوتاری  دانشوجونان  توسوط  آن هوای  وفورآوره  خون

 بوه  وابسوته  خوون  انتقوال  زنجيوره  در مراحل از نيمی از بيش ،  باشو می

 جوانبی  رضبروزعووا ، کوم  بوروز  وجوود  با . دارد پرستاران مهار  و آگاهی

، باشوو  کننووه  تهونوو  بيماران زنوگی برای توانو می خون انتقال درحوزه

 انون  بالفاصله ،  باشنو قادر بانو ای حرفه پرستاران و دانشجونان بنابرانن

 ارتبواط  وبوا  کننوو  اجورا  را مناسب مواخال . دهنو تشخيص هارا واکنش

 در درموانی  وبمطلو  نتوانج  از سالمتی های مراقبت دهنوگان ارائه با مورر

         ضووروری، عملیوورد بوورای کووافی دانووش .کننووو حاصوول اقمينووان، بيمووار

 دهوو  موی  نشوان  موجوددرانران برمطالعا  مروری که درحالی، باشو می

 پزشویی  دراکثرگروههوای  خوون  انتقوال  بوا  مورتبط  اختصاصوی  دانش که

 خصوووص درانوون وعملووی نظووری مناسووب ودانووش نيسووت مطلوووب

 بوه  اشواره  اغلوب  مشوارکتی  توورنس .گردد نمی ارائه انران دردانشگاههای

، شوود  موی  گفتوه  مشوترک  قوور  بوه  مورسان از بيشتر نا نفر دو تورنس

 نوادگيری  افوزانش  و مورسوان  خوود  دنووگاههای  رشوو  و ارتقوا  به کم 

 موی  محسووب  آمووزش  نوع انن فوانو از آنها های قابليت رشو و فراگيران

 آوردن دست به جهت حاضر قيقدرتح موضوع اهميت به توجه با لذا.شود

 در وقضواو   شووه  قراحی یآموزش دوره در شرکت از دانشجونان تجارب

 مشارکتی تورنس ارربخشی، زمان هم ترکيبی شيوه به آن فوانو خصوص

 کموی  دورونیورد  بوا  پرسوتاری  در خون انتقال قب کاربرد آموزش جهت

   .گردنو اجرا وکيفی

 دوره در پنجم ترم پرستاری ویدانشج 3۸ حاضر مطالعه در :اجرا  روش

 .قرارگرفتنو آموه عمل به های سنجی نياز براساس شوه قراحی یآموزش

 نیی که پرستاری دومورس کم  با توونن از پس آموزش مورد محتوای

 ساعت سه قی مشارکتی شيوه به راداشت خون کاردرانتقال سابقه آنها از

 دربوين  اسوتراحت  موان ز بوادادن  وپاورپوننوت  وعیوس  فيلم از استفاده با

 بوا  کوچ  گروههای قالب در دانشجونان سپس.شو انجام تورنس ساعا 

 مواجوه  مورتبط  پرسوتاری  هوای  ومراقبت خون تزرنق متعود سنارنوهای

 هوای  پاسوخ  به حضورمورسان با گروهها نماننوگان جلسه درپانان .شونو

 توسوط  بنوی جمع درنهانت و پرداختنو سنارنوها خصوص در دانشجونان

 تو   تجربوی  نيمه مطالعه ن  مطالعه کمی بخش.گرفت صور  مورسان

 دنووگاه  کيفوی  ودربخوش  بوود  مواخلوه  در شورکت  از بعو و قبل گروهی

 موردبررسوی  محتووی  تحليل قرنقه به دردوره کننوه شرکت دانشجونان

 کوه  بود دانش سنجش ابزار کمی بخش در استفاده مورد ابزار .گرفت قرار

 هوم  قرنقوه  بوه  آن وپانوانی ( CVR ، CVI)حتووانی م قرنقه به آن روانی

 نيموه  مصواحبه  از کيفوی  بخوش  در.بوود  گرفتوه  قرار سنجش مورد ارزی

 تجزنوه  جهوت .شوو  اسوتفاده  هوا  داده آوردن دست به جهت ساختارنافته

 زوجوی  t آزمونو SPSS آماری افزار نرم از کمی بخش های داده وتحليل

   .گردنو دهاستفا MAXQDA افزار نرم از کيفی بخش ودر

 از حواکی  نتوانج  کموی  دربخوش  هوا  داده آوری جموع  از پس یافته ها :

 بوود  شووه  توورنس  محتووای  درخصووص  دانشجونان دانش نمره افزانش

 رضوانت  سونجش  جهوت  کيفوی  بخوش  در .(P< ۰.۰۵ ، زوجیT آزمون)

 از برخوی  بوا  عميق های مصاحبه ،  مشارکتی آموزش روش از دانشجونان

 دانشوجونان  بوين  از هوفمنوو  صوور   به کننوگان شرکت .شو انجام آنها

 نفور  ۸ شوامل  متمرکوز  گوروه  نو   .شوو  انتخاب کالس در کننوه شرکت

 شورکت  بحوث  در دانشوجونان  هموه  .شوو  تشیيل پسر و دختر دانشجوی

 و یآموزشو  روش انون  قو  و ضعف نقاط شو خواسته آنها از و شونو داده
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 بوه  شووه  ذکور  موارد .نوکن بيان را بعوی اجراهای برای پيشنهادی نیا 

 اسوتخراج  اصولی  توم  دو آنهوا  بوين  از و شوو  تنظويم  اوليه قبقا  صور 

 دو حضوور : قوو   نقواط  . یآموزشو  برنامه ضعف نقاط و قو  نقاط: گردنو

 سور  در موورس  دو حضوور  جوذابيت ، مختلف تجارب و پيشينه با مورس

 بورای  فرصتی و کوچ  گروههای در کار ،  روتين آموزش جای به کالس

 مووارد  ارائوه  بورای  کوافی  فرصوت  عووم : ضوعف  نقاط . ها آموخته تمرنن

 توضويح  عوم، یآموزش ونونوی قرنق از موارد تمام آموزش نيز و بيماری

 بوه  وتمانول  بوودن  گير وقت، درس قرح در مورس دو حضور خصوص در

  .سنتی آموزش

 دانوش  افوزانش  بعوو  از برنامه ارربخشی به توجه با :گيري نتيجهبحث و 

 مطوابق  شوه کارگرفته به یآموزش رونیرد وضعف قو  ونقاط انشجوناند

 واجورای  درقراحی شوه بيان قو  نقط به توجه با ، دانشجونان دنوگاه با

 تعيوين  ازپويش  رنوزی  برنامه وبا جست سود شيوه انن از درس واحوهای

   .نمود ذکرشوه های چالش رفع به اقوام شوه

 قوب ، پرسوتاری  دانشوجونان ، تیمشارک آموزش رونیرد: کليدي کلمات

 .خون انتقال

 

 اعضدا  توسط آموزش در اخالقی کدهای رعایت بررسی

 پزشدکی  علوم دانشگاه در پزشکی پایه علوم علمی هیات

 دانشجویان دیدگاه از کاشان

. ع دانشوگاه  - صوابر  علوی کاشان، . پ. ع دانشگاه  - هروی مومن منصوره
 -حسووين اکبووری ، کاشووان. پ. ع دانشووگاه - نوواوری موورنم کاشووان، . پ

 کاشان.. پ. ع دانشگاه -، هاتف نوبرانی کاشان. پ. ع دانشگاه

 پزشویی  اخوالق  در عنواونن  مطرحترنن از نیی گرانی ای حرفه :مقدمه 

 در سوزانی  بوه  نقوش  اسواتيو  نوا  دهنوگان ش آموز ميان انن در که است

 انوت رع بررسوی ، مطالعه انن از هوف..کننو می انفا آن سنجش و آموزش

 در پزشویی  پانه علوم علمی هيا  اعضا توسط آموزش در اخالقی کوهای

  .بود دانشجونان دنوگاه از کاشان پزشیی علوم دانشگاه

 پزشویی  دانشویوه  در مقطعوی  -توصويفی  مطالعوه  نو   در :اجرا  روش

 سوال  در پزشویی  دوره دانشوجو 26۵ تعواد، کاشان پزشیی علوم دانشگاه

 آوری جموع  .شوونو  انتخواب  نمونوه  عنووان  بوه  ساده تصادفی قور به ۹۵

 صوور   بوه  را آن دانشجونان که بود ساخته محقق پرسشنامه با اقالعا 

 صوور   بوه  و .SPSS افوزار  م نور  بوا  هوا  داده .کردنوو  می تیميل خودانفا

   .گرفت قرار تحليل و تجزنه مورد، معيار وانحراف ميانگين، فراوانی جواول

    رعانوت  در فراوانوی  ميوزان  باالترنن،  وهش انجام سنجی نظر در :ها یافته

 – ۸۰ بوازه  در پانوه  علووم  علموی  هيوآ   در آمووزش  در اخوالق  های کو

 هوای  حيطوه  ميوان  در کوه ، است خوب بسيار حو در که باشو می% ۱۰۰

 خوود  رابوه  ميوزان  بيشترنن%(76.2 تواضع حيطه در رعانت بررسی مورد

 هوای  کوو  رعانت و سيتجن بين داری معنا ارتباط . است داده اختصاص

 قناعوت  حيطوه  در پزشویی  پانوه  علووم  علمی هيا  در آموزش در اخالق

 رعانوت  رعانوت  ميزان مرد شونوگان ارزنابی در که بطوری . داشت وجود

 حيطوه  در پزشویی  پانوه  علوم علمی هيا  در آموزش در اخالق های کو

 .(P value = ۰.۰2) اسوت  بووده  زن شوونوگان  ارزنوابی  از بيشتر قناعت

 ميوانگين  و دهنووگان  پاسوخ  جنسويت  بوين  داری معنا ارتباط، همچنين

 پانوه  علووم  علموی  هيوا   در آمووزش  در اخالقوی  های کو رعانت درصو

 .(  P value > ۰.۰۵)  .نواشت وجود پزشیی

 حرفوه  اخوالق  کوهای رعانت حاضر مطالعه نتانج :گيري نتيجهبحث و 

 زنواد  بسويار  بوازه  در شویی پز پانه علوم علمی هيا  ی اعضا توسط را ای

 در پزشویی  رشوته  در ای حرفوه  اخوالق  اهميوت ، وجود انن با . داد نشان

 موونظر  گری ای وحرفه آموزش امر در اساتيو توسط فراگيران کليه مورد

 هيوا   اعضای به ای حرفه مستمراخالق آموزش راستا انن در و گيرد قرار

   .رسو می  نظر به یضرور ،  پزشیی فراگيران و پزشیی پانه علوم علمی

 پانوه  علووم  علموی  هيوا   اعضوای  ، ای حرفوه  اخوالق   کلمات کليدي:

 اخالق کو ،  پزشیی

 

        در سدازمانی  سدازی  ظرفیدت  فرآیندد  بر مؤثر عوامل

 علمی هیأت اعضای یآموزش توانمندسازی های دوره

. پ. ع دانشوگاه  - کوار  گنووم  رقيه کرمان،. پ. ع دانشگاه - سالجقه مهال
 .تهران .پ .ع دانشگاه - ميرزازاده عظيم، انتهر

 هيوأ   اعضوای  توانمنوسوازی  هوای  برنامه بالقوه نقش عليرغم  مقدمه :

 اکثور  تمرکز، نقش انن بررسی بر متون تأکيو و سازمانی توسعه در علمی

 نتوانج  و فوردی  سوطح  در یآموزش مواخال  انن ارزشيابی بر ها پژوهش

 برناموه  هور  تأريرا  از نیی عنوان به سازی ظرفيت .باشو می مو  کوتاه

 از علموی  هيوأ   اعضوای  توانمنوسوازی  هوای  برناموه  جمله از ای توسعه

 اننیوه  به توجه با .شود می سازمانی توسعه به منجر که است فرآننوهانی

 کوارانی  افزانش، علمی هيأ  اعضای توانمنوسازی های دوره نهانی هوف

 سوازی  ظرفيت بررسی، است انیسازم مثبت تغييرا  انجاد و ارربخشی و

   .است ضروری ها دوره انن از حاصل سازمانی

 از نفور   22 بوا  سواختارمنو  نيمه های مصاحبه از استفاده با روش اجرا :

 سوازی  ظرفيوت  فرآننوو  بور  موؤرر  عوامول  تعيوين  به علمی هيا  اعضای

 انون  ارتباط، علمی هيأ  اعضای یآموزش توانمنوسازی دوره در سازمانی

   .شو پرداخته ای زمينه عوامل با و هم با عوامل

 پاسوخ  از نفور  22 بوا  سواختارمنو  نيموه  مصاحبه انجام از پس یافته ها :

 شامل اصلی قبقه 6، کيفی های داده تحليل و ها پرسشنامه به دهنوگان
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 نگورش  توسعه، ای حرفه منش ارتقای، نادگيری و ناددهی فرآننو توسعه

 بور  موؤرر  عوامول  ، علموی  هيوأ   ضوای اع توانمنوسوازی  توسعه، یآموزش

 اعضوای  توانمنوسوازی  های برنامه کيفيت و یآموزش عملیرد در تغييرا 

   .شونو استخراج علمی هيأ 

 هوای  دوره از حاصول  سوازمانی  سوازی  ظرفيوت بحث و نتيجه گيري : 

 توانوانی  ارتقوای  دهنووه  نشان علمی هيأ  اعضای یآموزش توانمنوسازی

 بوه  دسوتيابی  ، منوابع  از موؤرر  اسوتفاده  هوت ج در سازمانی و فردی های

 هوای  ظرفيوت  .است سازمان عملیرد بهبود و شوه تعيين پيش از اهواف

 سواختارها  بهبود و دانش، ها مهار ، ها توانانی تقونت موجب شوه انجاد

 .شونو می سازمانی فرآننوهای و

کلما  کليوی : توانمنوسازی اعضای هيا  علمی، ظرفيت سازی، توسعه 

 مانی.ساز

 

( آزمدون  مشخصات جدول)  بلوپرینت ساختاری ارزیابی

 پزشدکی  علدوم  دانشدگاه  علمی هیأت اعضای شده ارائه

 اردبیل
 .پ .ع دانشوگاه  - محمووی  مرضويه  - کوامران  عزنوز  - مهرنووش  نسرنن
 . اردبيل

 تفسوير  و تحليل، گردآوری منو نظام فراننو از عبار  ارزشيابی  مقدمه :

 از نیوی  ارزشويابی  .باشوو  موی  قضواو   و گذاری زشار منظور به ها داده

، آموزش اهواف با متناسب مورس آن در باشوکه می آموزش مهم مراحل

 معمووالً  ارزشويابی  .کنو می نظار  شوه تعيين پيش از اهواف حصول بر

 بوا  مطالعه انن.شود می انجام دوره پانان در نيز و یآموزش برنامه قول در

 اعضوای ( آزموون  مشخصوا   جووول )  رننوت بلوپ ساختاری ارزنابی هوف

   .گرفت انجام اردبيل پزشیی علوم دانشگاه علمی هيئت

 آن در کوه  باشوو  موی  مقطعوی  توصيفی نوع از مطالعه انن :انجام  روش

 در اردبيول  پزشویی  علوم دانشگاه اساتيو توسط شوه ارائه بلوپرننت ۱۰۰

 کوار  انن برای .گرفت قرار ارزنابی مورد ۱3۹۸ تحصيلی سال دوم نيمسال

 ی حيطوه  6شوامل  کوه  سواخته  محقوق  سواختاری  ارزنابی ليست چ  از

 ارزنوابی  ليست چ  .شو استفاده، بود ساختاری ليست چ  در بلوپرننت

 نرم از استفاده با ها داده .گردنو تیميل EDC کارشناس توسط ساختاری

   .شو تحليل و تجزنه توصيفی آمار و SPSS افزار

 هوای  درس قورح ، بررسی مورد های دانشیوه پرننتبلو بين از :ها یافته

 بررسوی  موورد  هوای  حيطوه  رعانت لحاظ از% ( ۸۵) بهواشت ی دانشیوه

، بررسوی  مورد های حيطه بين از، مجموع در .داشتنو مطلوبتری وضعيت

 نووع  بودن مشخص%( ۹۰) درسی فصل سر در بحث عنوان بودن مشخص

 دارای%(  ۸۵) موون آز کول  در سووال  وزن بوودن  مشخص و%( ۸7) سوال

 مشخص و سوال تاکسونومی بودن مشخص های حيطه و وضعيت بهترنن

 و% 6۹در فقوط  ترتيوب  بوه  کوه  بودنو نمره ترنن پانين دارای، سوال بودن

   .بود شوه رعانت ها درس قرح% ۵2

 سواختاری  کيفيوت ، پوژوهش  نتوانج  بوه  توجوه  با :گيري نتيجهبحث و 

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  علموی  هيوأ   اعضوای  شووه  ارائه های بلوپرننت

 و ضعف دارای حال عين در ولی، گردنو ارزنابی قبول قابل حو در اردبيل

 رنوزی  برناموه  ن  که می شود پيشنهاد بنابرانن باشو می نيز کاستيهانی

 بوه  علموی  هيئوت  اعضای بلوپرننت ارزشيابی و بازنگری مورد در هوفمنو

 نظور  در، پزشیی آموزش ی توسعه و مطالعا  مرکز توسط ساالنه صور 

 .شود گرفته

 

، ای حرفه تعهد بر عرصه در اینترنشیپ برنامه تاثیر بررسی

 فرسدودگی  و مراقبتی رفتارهای، انتقادی تفکر به گرایش

 پرستاری کارشناسی دانشجویان تحصیلی

 لقوا  موه  -  پوور  مهووی  رقيه، کرمان .پ .ع دانشگاه - زادنان فرخ جميله
، افشوار  پرنوو  پيموان  - اللهی نعمت منيرالسادا  - باقرنان بهناز - دهقان
   .معاذاللهی محبوبه

 از مراقبووت در ميوورود انتظووار پرسووتاری آموختگووان دانووش از  مقدمرره :

 انون  بوه  دستيابی جهت .باشنو داشته را کافی انگيزه و صالحيت، بيماران

 پرسوتاری  آمووزش  قلوب  و رکون  عنووان  بوه  بالينی آموزش به بانو، هوف

 ماننو ای حرفه های توانمنوی بالينی آموزش قی در .شود ونژه ای توجه

 دانشووجونان در انتقووادی تفیوور و مراقبتووی رفتارهووای، ای حرفووه تعهووو

 بوه ، پرستاری کارشناسی دوره چهارم سال .گردد می رنزی پانه پرستاری

 کسوب  عرصوه  در کوارورزی  از هووف  .دارد اختصواص  عرصه در کارورزی

 و عمل در انها علمی های آموخته کاربرد و یا حرفه مناسب های مهار 

 ارتقوا ، انتقوادی  تفیور  توسوعه ، اسوتقالل  افزانش، بالينی مهارتهای توسعه

 از دوره انون  همچنين .است بالينی گيری تصميم و مسئله حل مهارتهای

 تحصويلی  فرسوودگی  که شود رنزی برنامه ای گونه به بانو بالينی آموزش

 از بانوو  پرسوتاری  مورسوان  بنوابرانن  .برسوانو  حواقل به را دانشجونان در

 .کننوو  استفاده بالينی آموزش در اننترنشيپ برنامه ماننو نونن های روش

 نبوود  و انوران  در پرسوتاری  اننترنشويپ  برناموه  بوودن  جونوو  به توجه با

، پرستاری بالينی آموزش در برنامه انن ارربخشی زمينه در کافی مطالعا 

 تعهوو  بور  پرسوتاری  اننترنشويپ  برناموه  توارير  نتعيي هوف با مطالعه انن

 فرسوودگی  و مراقبتوی  رفتارهوای ، انتقوادی  تفیور  بوه  گورانش ، ای حرفه

 انجووام ۱3۹۸-۹۹سووال در پرسووتاری کارشناسووی دانشووجونان تحصوويلی

   .گرفت

 پس و آزمون پيش قرح با تجربی نيمه نوع از حاضر مطالعه :اجرا  روش

 کليوه  را پوژوهش  جامعوه  مطالعوه  نانو  در .بود کنترل گروه بوون آزمون

 ماموانی  پرستاری دانشیوه در=( N ۵7) چهارم سال پرستاری دانشجونان
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 دانشوجونان  بورای  عرصوه  در کواروزی  برناموه  .دادنو تشیيل کرمان رازی

 .گرفوت  قورار  ارزشويابی  موورد  و قراحوی  اننترنشويپ  شويوه  به پرستاری

 بيمارسوتان  در هشوو  تعيوين  های بخش در موون برنامه قبق دانشجونان

 پرسشونامه  .شوونو  کارورزی مشغول سرپرستاران نظار  تحت پور افضلی

 و انتقوادی  تفیور  بوه  گورانش ، مراقبتوی  رفتارهوای ، ای حرفوه  تعهو های

 ششوم  مواه  انتهوای  در، کوارورزی  اول مواه  ابتوای در تحصيلی فرسودگی

 یميول ت اظهواری  خود از استفاده با کارورزی برنامه انتهای در و کارورزی

 اسوتفاده  2۱ نسخه SPSS افزار نرم از ها داده تحليل و تجزنه جهت .شو

   .شو

 پوس  مرحلوه  دانشوجو  ۱۱، الشورانط  واجوو  دانشوجوی  ۵7 از  یافته ها :

 کامول  را مطالعوه  دانشجو ۴6 بنابرانن .نیردنو کامل را گيری پی و آزمون

 23.۵۵ ±۴.۹دانشجونان سن ميانگين .(درصو ۸۰.7۰ پاسخ رنت) کردنو

 از%  ۵۸.7 حوووود .بووود ۱6.۰7±۴.۹ آنووان تحصوويلی معووول ميووانگين و

 .داشوتنو  دانشوجونی  کوار  تجربه% 3۹.۱ و متاهل% 6۹.6، زن دانشجونان

( ششوم  مواه  انتهوای ) دوم فواز  در اننترنشيب برنامه داد نشان مطالعه انن

 دانشوجونان  انتقوادی  تفیور  بوه  گورانش  کول  نموره  بور  داری معنی تارير

 فواز  بوه  نسوبت  انتقوادی  تفیر به گرانش سوم فاز در اما شتنوا پرستاری

 در پرستاری دانشجونان ای حرفه تعهو .کرد پيوا داری معنی کاهش دوم

 تغييور  اننترنشيپ برنامه اول فاز به نسبت( دوره پانان) سوم فاز و دوم فاز

 فواز  به نسبت دوم فاز در مراقبتی رفتارهای کل نمره .نواشت داری معنی

 بوه  نسبت سوم فاز در اما داشت داری معنی افزانش اننترشيپ نامهبر اول

 فرسووودگی کوول نمووره نهانووت در .داشووت داری معنووی کوواهش دوم فوواز

 دار معنوی  افزانش انن اما نافت افزانش برنامه سوم و دوم فاز در تحصيلی

 .نبود

 اجورای  از بعوو  دوم فواز  در فقط اننیه به توجه با : گيري نتيجه بحث و

 پيووا  داری معنوی  افوزانش  مراقبتی رفتارهای پرستاری اننترنشيپ برنامه

 قوولی  و ترکيبوی  هوای  قرح با بيشتری مطالعا  شود می پيشنهاد، کرد

 تفیور  بوه  گورانش  ، ای حرفوه  تعهو بر گذار تارير های فاکتور بررسی برای

 اننترنشويپ  برناموه  در تحصويلی  فرسودگی و مراقبتی رفتارهای، انتقادی

موی   پيشونهاد  همچنين .شود انجام مختلف های بيمارستان در پرستاری

 بورای ، انوران  در پرسوتاری  ی رشوته  سياسوتگذاران  و نظران صاحب شود

 تحقيوق  به عملياتی راهبردهای ارائه و موانع و محوودنتهای کردن مرتفع

 شويوه  و اهوواف ، رسوالت  در مجوود  بوازنگری  موورد  در اقواما  ارزنابی و

 قوو   و ضوعف  نقواط  گرفتن نظر در وبا بپردازنو يپاننترنش برنامه اجرای

 .کننوو  توالش  مووون  کوامالً  برناموه  نو   اجورای  و تووونن  جهوت  برنامه

 بوه  بخشوی  انگيزه و تحصيلی فرسودگی کاهش جهت در تالش همچنين

 مزانوا  و حقووق  دادن و خوومتی  جبران با اننترنشيپ ی دوره دانشجونان

 تقونوت  بوه  توانوو  موی  رسونل پ معوادل  رفواهی  خووما   و امیانا  از اعم

 .کنو کم  آن مثبت پياموهای

 مقداط   در پزشدکی  دانشجویان یآموزش محیط بررسی

-شدیراز  پزشدکی  علوم دانشگاه  کارورزی و کارآموزی

۱3۹۹  

، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - زارع سولماز
، ع. پ. شويراز دانشوگاه   ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - امينی ميترا
 . محموی عزنز پرستو - فوالد محسن

 نوادگيری  ی توسوعه  و تقونت در بسزانی تارير یآموزش محيط  مقدمه :

 و دانشوجو  ميوان  تعواملی  ، نادگيری و آموزش عبارتی به .دارد دانشجونان

 در پانووار  و دائموی  رفتواری  تغييورا   بوه  منجر که است یآموزش محيط

 بوا  مطالعوه  انون  می شود نگرش و مهار  دانش ی حيطه  سه در دانشجو

 پزشویی  دانشوجونان   دنووگاه  از یآموزشو  محويط  کيفيوت  بررسوی  هوف

 انجوام  کواراموزی  و کوارورزی  مقطوع  دو در شويراز  پزشیی علوم دانشگاه

 دانشوجونان  روی بور  مقطعوی -توصويفی  روش به مطالعه  انن .شو خواهو

 ی کواراموز   نیبوالي  مقطوع  دو در شويراز  پزشویی  علووم  دانشگاه پزشیی

   شو خواهو انجام ۱3۹۹ درسال وکارورزی

 دانشوجونان  روی بور  مقطعوی -توصيفی روش به مطالعه انن :اجرا  روش

 و اسوتيودنت  بوالينی  مقطوع   دو در شويراز  پزشویی  علوم دانشگاه پزشیی

 روش دانشوجونان  از گيوری  نمونه روش .شو انجام ۱3۹۹ پانيز در اننترن

 هوای  معيوار  اسواس  بور  دانشوجونان   انتخاب بود دسترس در گيری نمونه

 اقالعوا   شوامل  کوه  بوود  پرسشونامه  اقالعوا    گردآوری ابزار .بود ورود

    بررسوی  بورای  .موی باشوو    درنويم  اسوتانوارد  ی پرسشنامه و دموگرافي 

 معيوار  انحوراف  و ميوانگين  و فراوانوی  درصوو  محاسبه توصيفی های داده

 مسوتقل  توی  آزموون  از اسوتفاده  با همطالع انن در نتانج و گردنو محاسبه

 22 ی نسوخه   SPSS  افزار نرم توسط ها داده همچنين .شونو می بررسی

  . شو بررسی و تحليل

 دنووگاه  از یآموزشو  محويط  کيفيوت  ميوانگين  کلوی  بطوور   یافته هرا : 

 اسوتيودنت   دانشوجونان  در و 23.2۱   ±   7۸.23 با برابر اننترن دانشجونان

 محويط  در زنواد  مشویال   از حواکی  کوه  اسوت  23.37   ±   ۸۹.۱۹ با برابر

 دختور  دانشجونان در  درنيم ی پرسشنامه نمرا  ميانگين .است یآموزش

 دانشووجونان نموورا  ميووانگين .نواشووتنو هووم بووا چنوووانی تفوواو  پسوور و

 دانشوجونان  از مجموعوه   زنور  هور  در جزئوی  و کلوی  صور  به استيودنت

 و شوغلی  فرسوودگی  ی دهنووه  ننشوا  وموی توانو   کوه  بوود  بيشتر اننترن

    .باشو بالينی آموزش محيط در تحصيلی

 درنويم  ی پرسشونامه  ی نموره  مطالعوه  انون  در : گيرري  ونتيجه بحث

 ، 7۸ برابور  شويراز  پزشیی علوم دانشگاه اننترن مقطع پزشیی دانشجونان

 دانشوجونان  درنويم  ی پرسشونامه  ی نموره  همچنوين  و شوو  محاسبه  2

 شوو   محاسوبه  2 ، ۸۹ برابر شيراز پزشیی علوم گاهدانش استيودنت مقطع

 دار اشویال  یآموزشو  محويط  نو   ی دهنووه  نشان نمرا  انن دو هر که

 بوه  را نموره  کمترنن هم با همراستا اننترن  و استيودنت دانشجونان .است
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 دانشووجونان .کردنووو اقووالق اسوواتيو یآموزشوو کيفيووت از هووا آن درک

 شوان  یآموزشو  محويط  نوادگيری  يوت کيف به را  نمره بيشترنن استيودنت

 از خوود  درک بوه  را نموره  بيشوترنن  اننتورن  دانشوجونان  و دادنوو  نسبت

 جنسوويتی بررسووی مووورد در همچنووين  .دادنووو  اجتماعيشووان جانگوواه

 درنويم  ی پرسشونامه  به را 6 ، ۸۴ ی نمره کلی قور به دختر دانشجونان

 نتوانج  دادنو نامهپرسش انن به را 2 ، ۸7 ی نمره پسر دانشجونان  و دادنو

 نشوان  اننترن دانشجونان هم و استيودنت دانشجونان مورد در هم مطالعه

 دانشوجونان  درک اموا  .بوود   دار اشویال  یآموزشو  محويط  نو   ی دهنوه

 کوه  بوود  تور  مثبت اننترن دانشجونان از يشانآموزش محيط از استيودنت

    قوی  در شوغلی  و تحصويلی  فرسوودگی   وجوود  ی دهنووه  نشان ومی توان

 محويط  کوه  جوانی  آن از   .باشوو  پزشیی دانشجونان برای بالينی ی دوره

 انون  از ميگوذارد  تارير دانشجونان موفقيت و رضانتمنوی بر قونا یآموزش

 ی دربواره  دانشوجونان  از مسوتمر  بوازخورد   درنافوت  برای رنزی برنامه رو

، مطالعوه  انون  نتوانج  اساس بر .است مهم یآموزش محيط از آنان برداشت

 شويراز  پزشویی  علوم دانشگاه در پزشیی ی رشته بالينی  یآموزش محيط

 الگووی  از اسوتفاده  بوا  اموا  .شو ارزنابی جوی مشیال  دارای و اشیال پر

 و مناسوب  یآموزشو  تغييورا   بورای  می تووان  درنيم ی پرسشنامه  نتانج

 پوژوهش  انون  نتوانج  ی مطالعه .کرد اقوام دانشگاهی محيط کردن بهينه

 بسويار  یآموزشو  محويط  بهبوود  برای علمی و کاربردی رنزی مهبرنا برای 

 انون  کوه  بوود  انون  مطالعوه  انون  هوای  محوودنت از  .بود خواهو سودمنو

 شويراز   پزشویی  دانشجونان در مقطعی صور  به و بار اولين برای مطالعه

 دانشوگاهی  مرکوز  انون  در گذشته های سال با مقانسه امیان و شو انجام

 را بالينی مقطع پزشیی  دانشجونان از برش ن  طالعهم انن و نوارد وجود

 مجوودا  آننووه  ساليان در می شود پيشنهاد   .است داده قرار بررسی مورد

 پزشویی  علوم دانشگاه پزشیی دانشجونان بر درنيم ابزار توسط ی مطالعه

 مشویال   و گوردد  رصوو  یآموزشو  محيط بهبود رونو تا شود انجام  شيراز

 .گردنو برقرف و کشف تری شیافانهمو صور  به احتمالی

 

 روان توانمندسدازی  بدر  مربیگدری  روش تدأثیر  بررسی

 دانشگاه علمی هیئت اعضای شناختی

   ،  انران .پ .ع دانشگاه - نهاردانی زهرا سيوه

 و اجتمواعی ، اقتصوادی  توسعه در عالی آموزش نقش که آنجا از مقدمه :

 بخشوهای  موورد  ازنون  انسانی نيروی و است کننوه تعيين کشور فرهنگی

 بخوش  انون  توسوعه  و تقونوت ، می شوود  تربيت بخش انن توسط مختلف

 علموی  هيئوت  اعضوای  ميوان  انون  در .بخشهاسوت  سوانر  توسعه زنربنای

 آن هوا  توانمنوی و ميرونو شمار به یآموزش نظام اصلی عوامل از دانشگاه

 هووف  بوا  حاضور  پوژوهش  .دارد مسوتقيم  تأرير یآموزش نظام عملیرد بر

 هيئت اعضای شناختی روان توانمنوسازی بر مربيگری روش تأرير رسیبر

 جهوت  از شووه  ناد ارر .است شوه انجام انران پزشیی علوم دانشگاه علمی

 نيموه ، پوژوهش  قورح  حيوث  از و کواربردی  هوف جهت از، کمی رونیرد

 ی جامعوه  .باشو می( کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پيش) آزمانشی

 و داوقلوب  افوراد  از کوه  نمونوه  حجوم  و نفور  چهول  بر لغبا تحقيق آماری

 کوه  باشوو  می( خانم ۱۱ و آقا ۱7) نفر 2۸ انم نموده استفاده دردسترس

 بوه  ابزار .گرفتنو قرار آزمانش و گواه نفره ۱۴ گروه دو در تصادفی قور به

 بوا  اسوپرنتزر  شوناختی  روان توانمنوسوازی  ناموه  پرسوش  شامل رفته کار

 گوروه  بوا  ارتباط قرنق از پروژه انن مربيگری .است .۰ ، ۸۱ پانانی ضرنب

 مواه  سوه  موو   به حضوری غير و حضوری یآموزش بسته ارانه و آزمانش

 شوامل  کوه  توصويفی  آموار  قرنوق  از هوا  داده تحليل و تجزنه .شو اعمال

، مسوتقل  توی  آزموون ، آماراسوتنباقی  و معيوار  انحراف و ميانگين جوول

 داد نشوان  پوژوهش  نتيجوه  .شو انجام زاراف نرم کم  با کوارنانس تحليل

 گوروه  آزمون پس در آن ابعاد اکثر و شناختی روان توانمنوسازی ميانگين

 مربيگوری  بنوابرانن  .اسوت  داشته آزمون پيش با معناداری تفاو  آزمانش

 گردنووه  دانشوگاه  علمی هيئت اعضای شناختی روان توانمنوسازی سبب

 .است

 

 یآموزش محیط خصوص در پرستاری دانشجویان دیدگاه

 DREEM پرسشنامه براساس

 .تهران .پ .ع دانشگاه - حيوری ميثم - افروز رخ دارنوش

Background and purpose: Students' perception of 
the educational environment are very fundamental 
in evaluating the quality of education and helping to 
improving them, especially in the field of clinical 
education. Therefore, this study was conducted to 
seek the perceptions of nursing students in Ahvaz 
Jondishapur School of Nursing regarding the 
educational environment. 

Material and Method: This is a descriptive cross-

sectional study in which 3rd and ۴th year nursing 

students are included in the study by purposive 
sampling. Data collection tools included the standard 
DREEM questionnaire, which classified into five 
levels from very unfavorable to very desirable. Data 
were analyzed by descriptive and inferential 
statistics using spss 2۱ software. Result: The results 

showed that the mean age of the participants was 

(2۱±۱), and the overall score obtained from the 

educational environment was (۱۰۵±22). The lowest 

mean related to students’ social self-perceptions 
subscale (۱۴ ± ۴), and the highest was related to 

students’ perceptions of learning (2۴.۰3±6). ۵۹.2% of 

students' perceptions of the educational 
environment were more positive than negative. 
There was a statistically significant relationship 
between gender with Students' academic self-



149 
 

perception and Students' social self-perception 

(P<۰.۰۵).  

Conclusion: This study showed that students' scores 
from the educational environment are somewhat 
favorable. Therefore, it is suggested that students' 
perceptions of the educational environment be 
measured regularly, for example, at the end of each 
academic year, to create a healthy and effective 
environment for learning in the educational 
environment. Also, the management style of the 

faculty officials should pay more attention.  

Keywords: Medical Education, Educational 
environment, DREEM, Nursing Students. 
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 دانشجو ارزیابی
 

 با بالینی صالحیت آزمون نمرات همبستگی میزان بررسی

 پزشدکی  دانشدجویان  کل معدل و کارورزی پیش نمرات

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه عمومی

 هموانی غفاری محمومهوی، مازنوران. پ. ع دانشگاه - پور رضوی مهران
. پ. ع دانشووگاه - محموووعليزاده پژمووان، مازنوووران. پ. ع دانشووگاه -

 - محمووودی الهووه، مازنوووران. پ. ع دانشووگاه - عموووئی فتانووه، مازنوووران
. پ. ع دانشوگاه  - غيواری  خواجوه  پوور  ولی رقيه ،مازنوران .پ .ع دانشگاه
 .مازنوران

 کسوب  عمومی پزشیی دکترای دوره در بالينی آموزش از هوف  مقدمه :

 راسوتای  در، باشو می آموختگان دانش از انتظار مورد های مهار  حواقل

 نيازهوای  بوه  پاسوخگو  و پوذنر  مسئوليت، توانمنو آموختگانی دانش تربيت

 پانوان  در، بالينی های بخش پانان های ارزنابی و امتحانا  بر عالوه هجامع

 بور  .رسوو  موی  نظور  به ضروری بالينی صالحيت ارزنابی، کارورزی مرحله

 اسوت  الزم بهواشوت  وزار  عمومی پزشیی آموزش شورای دستور اساس

 مرحلوه  پانان در، بالينی های بخش پانان های ارزنابی و امتحانا  بر عالوه

 بور  هوا  آزموون  انون  در .گيورد  صور  بالينی های مهار  آزمون رزیکارو

 و حوال  شورح  اخوذ  بور  مبتنی بالينی گيری تصميم، ارتباقی های مهار 

 تأکيوو  درموانی  و تشخيصوی ، عملوی  های مهار  انجام و فيزنیی معاننه

، جراحوی ، داخلوی  هوای  بيمواری  همچوون  مختلفی های حيطه در و شوه

 دانشوجونان  هوای  مهوار   اجتماعی پزشیی و روانپزشیی، زنان، کودکان

 و کول  معوول  بوين  انوازه چه تا که است انن سوال حال .گردد می ارزنابی

 .دارد وجود ارتباط بالينی صالحيت آزمون با کارورزی پيش آزمون نمرا 

 صوالحيت  آزموون  نمورا   همبسوتگی  بررسی هوف با حاضر پژوهش، لذا

 عموومی  پزشویی  دانشجونان کل معول و کارورزی پيش نمرا  با بالينی

   .گردنو انجام مازنوران پزشیی علوم دانشگاه

 اسوت  همبستگی نوع از توصيفی مطالعه ن  حاضر پژوهش :روش اجرا 

، مطالعوه  انون  در .اسوت  شوه انجام مازنوران پزشیی علوم دانشگاه در که

 هوای  صوالحيت  آزموون  در ۹۸ و ۹7 هوای  سال در که دانشجونانی کليه

 بوه  ورود معيارهوای  .شوونو  انتخاب نمونه عنوان به نمودنو رکتش بالينی

 و اسفنوماه در پزشیی دانشجونان کارورزی پيش امتحانی نمرا ، مطالعه

 عموومی  پزشویی  دوره پانوان  بالينی صالحيت آزمون نمرا ، ماه شهرنور

 در فقوط  کوه  مهموان  دانشوجونان  خروج معيارهای دانشجونان کل معول

 اننترنوی  دوران که دانشجونانی و کننو می شرکت نیبالي صالحيت آزمون

 اجورای  برای .نبودنو مازنوران پزشیی علوم دانشگاه در کامل صور  به را

 امتحوان  ۹۸ و ۹7 هوای  سوال  در کوه  دانشوجونانی  نمورا   ابتوا پژوهش

 کوارورزی  دوره و کارورزی پيش امتحان و کردنو شرکت بالينی صالحيت

 نمورا   جوامع  سيسوتم  از انو گذرانوه اریس پزشیی دانشیوه در را خود

 شوو  آوری جمع اعتماد مورد یآموزش کارشناس توسط پزشیی دانشیوه

 دانشووجونان از هرنوو  کوول معووول و کووارورزی پوويش نموورا  سووپس و

 توزنوع ) توصويفی  آموار  از هوا  داده تحليل و تجزنه برای .گردنو گردآوری

 .گردنوو  اسوتفاده  اقیاسوتنب  آموار  و(  معيوار  انحوراف  و ميانگين، فراوانی

 آزموون  بورای  ۰ ، ۰۵ داری معنوی  سوطح  در درصوو  ۹۵ اقمينان ضرنب

 آزمون نمرا  همبستگی بررسی جهت .شو گرفته نظر در استنباقی های

 ضورنب  روش از بوالينی  صوالحيت  آزموون  بوا  کل معول و کارورزی پيش

 افوزار  نرم توسط ها داده تحليل و تجزنه .شو استفاده پيرسون همبستگی

SPSS قرارگرفت بررسی مورد 2۰ نسخه.   

 نموره  بوا  دانشوجونان  کوارورزی  پيش نمره بين، داد نشان نتانج :ها یافته

 دانشووجونان و( ۱7 ، ۰3 ± ۰ ، ۹) بووالينی صووالحيت آزمووون در قبووولی

 .دارد وجوود  داری معنوی  ميانگين اختالف( ۱۵ ، ۹۵ ± ۰ ، 7۵) مردودی

 در قبوولی  نموره  بوا  انشوجونان د کل معول نمره در اختالف انن همچنين

 ± ۰ ، 6۹) موردودی  دانشجونان و( ۱۵ ، ۹۹ ± ۰ ، ۹۵) صالحيت آزمون

 ، 7۱۸) مسوتقيمی  و قووی  دار معنوی  ارتبواط  .بوود  دار معنی نيز( ۱۵ ، ۰7

۰=ρ )پزشویی  دانشوجونان  کل معول نمرا  با کارورزی پيش نمرا  بين 

، بوود  بواالتر  انشجود کارورزی پيش نمره چه هر که قوری به داشت وجود

 .شوو  مشواهوه  بواالتر  نيز وی شوه کسب کل معول نمره نسبت همان به

 مورد  و زن گروه دو در پزشیی دانشجونان بالينی صالحيت نمره ميانگين

 ميوانگين  با دختر دانشجونان قوری به بود دار معنی آماری اختالف دارای

 بوا  پسر انشجوناند به نسبت باالتری نمره دارای ۱77 ، 7 ± ۱2 ، ۵ نمره

 نموره  و کوارورزی  پيش نمره ميانگين همچنين .بودنو ۱7۰ ، ۵ ± ۱۵ ، ۹

 بوه  نسوبت  بواالتری  نموره  دارای دختور  دانشجونان بين در نيز کل معول

   .شو مشاهوه دار معنی اختالف با پسر دانشجونان

 صوالحيت  نمورا   بوين  داد نشوان  مطالعوه  نتوانج  :گيري نتيجهبحث و 

 ارتبواط  پزشویی  دانشوجونان  کول  معول و کارورزی پيش  نمرا با بالينی

 هوای  روش کوارگيری  بوه ، لوذا ، داشوت  وجوود  مسوتقيمی  و ضعيف نسبتاً

 در) یآموزشو  اسوتانواردهای  رعانت و اجرا حسن، ارزشيابی نونن مختلف

 بهتر رابطه انجاد برای( بالينی های دوره در دانشجو عملیرد دقيق ارزنابی

 نموورا  بووا پزشوویی دانشووجونان بووالينی تصووالحي نموورا  تووری قوووی و

  .گردد می پيشنهاد پزشیی دانشجونان کارورزی پيش

 دانشوجونان ، کل معول، کارورزی پيش، بالينی صالحيت :کليدي کلمات

 پزشیی

 

 بکارگیری ارزشیابی از پرستاری دانشجویان تجارب تبیین

 عینی یافته ساختار بالینی آزمون شیوه به پرستاری فرایند

 (یآسک)

 - بابوانی  سويما  اصفهان،. پ. ع دانشگاه - ) نونسنوه مسئول( باقری مرنم
    - ) ارائووه دهنوووه( موسوووی سووادا  اصووفهان، معصووومه. پ. ع دانشووگاه
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     ، اصووفهان .پ .ع دانشووگاه - صووبوحی فخووری ،اصووفهان . پ. ع دانشووگاه
 .اصفهان. پ. ع دانشگاه - رضانی موسی امير

 فراننوو  بیوارگيری  توانانی، پرستاران مهم ایه صالحيت از نیی :مقدمه 

 بوه  دانشجونان بالينی صالحيت ارزشيابی اما .باشو می بالين در پرستاری

 و علموی  هيوأ   اعضوای  وظوانف  ترنن مشیل از نیی، حوزه انن در ونژه

 بوالينی  آزموون  .اسوت  پرسوتاری  آمووزش  هوای  برنامه دهنوگان آموزش

 در صالحيت سنجش حوزه در ای ونژه جانگاه( آسیی) عينی ساختارمنو

 حول  و بوالينی  قضواو  ، نقادانوه  تفیور  توانوو  می و دارد پرستاری و بالين

 بوه  توجوه  با .دهو قرار ارزنابی مورد دانشجو در را شواهو اساس بر مسئله

 کووار بورای  عملوی  اسووتانوارد عنووان  بوه  پرسووتاری فرآننوو  وافور  اهميوت 

، اصوفهان  پزشیی علوم انشگاهد مامانی و پرستاری دانشیوه در، پرستاران

، بوالينی  عرصوه  به ورود در پرستاری دانشجونان صالحيت سنجش جهت

 انجوام  آسویی  شويوه  بوه  پرستاری فراننو بیارگيری صالحيت از سنجشی

 دانشوجونان  که هانی انوه و تجارب عميق شناخت راستا درانن .گردد می

 و موجوود  ال مشوی  و مسائل تر دقيق بررسی به دهنو می ارائه پرستاری

 بوه  توجوه  بوا  لوذا  .نموود  خواهوو  کمو   کارآموتر ارزشيابی برنامه توونن

 علووم  آمووزش  در نوآوری و تحول جهت در بهواشت وزار  های سياست

 علووم  هوای  آزموون  و ارزنوابی  نظوام  ارتقوای  بسوته  راستای در و پزشیی

 ارزشويابی ، فراگيوران  تجربوۀ  و درک نظور  نقطوه  از، پژوهش انن، پزشیی

  .داد قرار بررسی مورد را آسیی شيوه به پرستاری فرآننو رگيریبیا

     محتووا  تحليول  رونیورد  بوا  کيفوی  پوژوهش  ن  مطالعه انن :اجرا  روش

 فراننوو  ارزشويابی  جهوت  آسویی  آزموون  برگوزاری  دنبال به که باشو می

 انجوام  ۹۸-۹۹ اول نيمسال و ۹7-۹۸ تحصيلی دوم نيمسال در پرستاری

 دانشوجونان  آن قی که بود دقيقه 2۰ پرستاری فراننو انستگاه مو  .شو

 معاننوه ، گيوری  حوال  شورح  بوه  شووه  قراحی پيش از سنارنو به توجه با

 بور  مبتنوی  اقووام  و مراقبتوی  برناموه  ارائوه  و آزمانشوا   تفسوير ، فيزنیی

 انون  در .پردازنوو  موی  بيمارنموا  بورای  دار الونوت  پرستاری های تشخيص

 جموع  .داشوتنو  شورکت  پرستاری 6 ترم دانشجوی 36 مجموع در مطالعه

 face to روش بوا  نافتوه  سواختار  نيموه  های مصاحبه با اقالعا  آوری

face بوا  ها نمونه .شو انجام هوفمنو گيری نمونه با متمرکز گروه بحث و 

 .شوونو  انتخاب آسیی آزمون در شوه کسب نمره به توجه با تنوع حواکثر

 بوه  رسيون تا گيری نمونه .بود هدقيق 6۰ تا 3۰ بين ها مصاحبه مو  قول

 تجربوه  بور  متمرکوز  مصواحبه  اصولی  سوؤال  .نافوت  اداموه  اقالعا  اشباع

 انون  در .بوود  آسویی  شويوه  بوه  پرسوتاری  فراننو ارزشيابی از دانشجونان

 تحليوول و مووونرنت جهووت( ۱۰ نسووخه) MaxQDA افووزار نوورم مطالعووه

   .شو استفاده اقالعا 

 فراننوو  ارزشويابی  از پرسوتاری  وناندانشوج  تجوارب  تحليول  با یافته ها :

 تجربه: »نافتنو ظهور زنر شرح به اصلی تم پنج، آسیی شيوه به پرستاری

 مشویل  حول  بورای  شووه  سوازی  شوبيه  موقعيوت  انجاد با مورر نادگيری

 « بالين عرصه در پرستاری فراننو بیارگيری جهت انگيزه ارتقای»،«بيمار

 مراقبووت ارائووه رد شووناختی هووای مهووار  توسووعه ضوورور  درک»، 

 محويط  در پرسوتاری  فراننوو  بیارگيری برای آمادگی به نياز»، «پرستاری

 انسوتگاه  های ناشناخته از ناخوشاننو استرس تجربه» و «بالينی نادگيری

 .«پرستاری فراننو

 عنووان  بوه  پرسوتاری  فراننوو  بیوارگيری  بوه  نيواز  :گيري نتيجه بحث و

 آموادگی  جهوت  پرسوتاری  کارشناسوی  یآموزشو  دوره در عمل استانوارد

 تجوارب  در توجوه  مورد موضوعا  از بالينی عرصه به ورود در دانشجونان

 کوه  کردنوو  درک پرستاری فراننو انستگاه در دانشجونان .بود دانشجونان

 حول ، انتقوادی  تفیور  مهارتهای کسب نيازمنو پرستاری فراننو بیارگيری

 بیوارگيری  تصوالحي  ارزشويابی  همچنوين  .است بالينی قضاو  و مسئله

      ابتووانی  هوای  تورم  از دانشوجونان  آموادگی  متضومن  را پرسوتاری  فراننو

 .گيرد قرار ارزنابی مورد ارزشيابی برنامه در مورری قور به تا دانستنو می

 فراننوو  آمووزش  در اسواتيو  توانمنوسوازی  نيازمنو را مهم انن دانشجونان

 .کردنوو  ارائه وناندانشج شناختی های مهار  توسعه به توجه و پرستاری

 مبتنوی  دانوش  به نياز دليل به پرستاری فراننو ارزشيابی حال عين در اما

 استرس دانشجونان دنوگاه از، بالينی قضاو  و تحليل توانانی و شواهو بر

 دانشوجونان  برخوی  مناسب عملیرد از مانع استرس انن و شو می تلقی زا

 واقعوی  عملیرد حيتصال سنجش عوم قورنیه به .بود ارزشيابی زمان در

 توجوه  موورد  دانشوجونان  برخی در نامطلوب استرس دليل به دانشجونان

 بیوارگيری  ارزشويابی  کوه  کنوو  موی  پيشنهاد مطالعه انن .بود گرفته قرار

 بوالينی  هوای  صوالحيت  سونجش  جهوت  آسیی شيوه به پرستاری فراننو

 بسوزانی  اهميوت  از، دانشوجونان  شناختی های مهار  توسعه و پرستاری

 .است برخوردار بالينی عرصه به ورود در دانشجونان آمادگی جهت

 

 علدوم  دانشدگاه  الکترونیکی های آزمون کیفیت بررسی

 آزمدون  با آن مقایسه و ۱3۹۹ سال در مازندران پزشکی

 حضوری های

. ع دانشگاه - گوازنوه غالمعلی، مازنوران .پ .ع دانشگاه - پوراصغر مهوی
  - رنجبور  منصور.  مازنوران. پ. ع دانشگاه - مرادی سياوش مازنوران،. پ

 عاقفوه ، مازنووران . پ. ع دانشگاه - عموئی فتانه، مازنوران. پ. ع دانشگاه
   .انران .پ .ع دانشگاه - ذبيحی

 نوادگيری ، ای چنورسوانه  هوای  فنواوری  و اننترنوت  از اسوتفاده   مقدمه :

 امور  انون  کوه  اسوت  داده سووق  الیترونيیوی  نادگيری سمت به را سنتی

 اجتنواب  فراگيوران  سونجش  جهت را ارزشيابی نونن های روش از استفاده

 اشواره  دنجيتال فناوری از نوع هر به الیترونيیی سنجش .می کنو ناپذنر

 شورانط  در .شوود  موی  انجوام  تراکمی نا تیوننی سنجش هوف با که دارد

 آن قووی و هسووتيم روبوورو ۱۹ کوونووو نوپونووو بيموواری بووا کووه کنووونی

 سوونجش بووه نيوواز انووو گرفتووه قوورار تووارير تحووت یموزشووآ هووای سيسووتم

 هوای  پروتیول  رعانوت  و فراگيوران  انمنوی  توامين  راستای در الیترونيیی

 کوارگيری  بوه  .موی شوود   احسواس  دنگوری  زموان  هور  از بيش بهواشتی

 مزانوای  از نیوی  .دارد مختلفوی  مزانای الیترونيیی های آزمون و سنجش
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 آمارهوا  انون  .اسوت  آزموون  از یآموار  اقالعا  ساده بسيار آوری جمع آن

، نماننوو  مشوخص  را کالس در دانشجونان پيشرفت نومی توان آنیه ضمن

 مشوخص  نيز را سؤال نوع نا و خاص سؤال ن  در را کالس کلی عملیرد

 هوای آزمون بوه  نسوبت ، تفسوير  و تصوحيح  زموان  در خصوص به .می کنو

 از مازنووران  یپزشوی  علوم دانشگاه .می باشو تر صرفه به و معقوالنه سنتی

 الیترونيیوی  صوور   بوه  را تورم  پانوان  هوای  آزمون از برخی ۱3۹7 سال

 را خوود  تورم  پانان تئوری های آزمون کليه ۱3۹۹ سال در و کرده برگزار

، حاضور  پوزوهش  هوف، منظر همين از، نمود برگزار غيرحضوری شيوه به

 بوا  آن مقانسوه  و دانشوگاه  انون  حضووری  غير های آزمون کيفيت بررسی

   .باشو می حضوری های آزمون

 در کوه  اسوت  تحليلوی  توصويفی  مطالعه ن  حاضر پژوهش :اجرا  روش

 کليوه ، مطالعوه  انون  در .اسوت  شووه  انجام مازنوران پزشیی علوم دانشگاه

 پانوان  آزموون  در ۹۸-۹۹ تحصويلی  سال دوم نيمسال در که دانشجونانی

 .شوونو  خواب انت نمونوه  عنوان به نمودنو شرکت غيرحضوری شيوه به ترم

 فرادنوو  آزموون  سوامانه  از دروس تموامی  نمورا  ، پوژوهش  اجورای  بورای 

 هوا  دانشویوه  تموامی  در نمرا  تميز ضرنب و دشواری ضرنب و استخراج

، رنووم  صوور   بوه  هوا  دانشیوه تمامی در بعو مرحله در، گردنو محاسبه

 در دروس هموان  بوا  شووه  انتخاب دروس در دانشجونان از ن  هر نمرا 

 تجزنوه  برای، شو استخراج نمرا  جامع سيستم از متناظر قبلی های ترم

 درصوو  ۹۵ اقمينان ضرنب .گردنو استفاده تی آزمون از ها داده تحليل و

 گرفتوه  نظور  در استنباقی های آزمون برای ۰ ، ۰۵ داری معنی سطح در

 موورد  2۰ نسوخه  SPSS افوزار  نورم  توسوط  هوا  داده تحليل و تجزنه .شو

 266۸۴ بوا  حضووری  غيور  آزمون ۹۴7 تعواد: ها نافته .قرارگرفت بررسی

 انحوراف ، (۱۸.۰۱)ميانوه ، (3.۰7)معيوار  انحوراف ، (۱۴.۴۱) ميانگين با نفر

 ضوورنب ميووانگين و( ۰ ، 7۱)دشووواری ضوورنب ميووانگين، (3.۴2)چووارکی

 نشوان  دشواری ضرنب نظر از سؤاال  بررسی .گردنو برگزار( ۰ ، 2۹)تميز

 .اسوت  بووده  نامناسب% ۱۴ و مناسب% 2۴، آسان% 62 مجموع در که داد

، %2۰ داروسووازی، %۱۵دنوانپزشوویی، %23 پزشوویی هووای؛ دانشوویوه در

، %2۸ رامسور  پوردنس ، %32 سواری  ماموانی  پرسوتاری ، %2۰ پيراپزشیی

 و% ۴2 بهشوووهر، %27 آموول  پيراپزشووویی و پرسووتاری ، %2۵ بهواشووت 

   .است بوده مناسب سواال % 3۹ پزشیی نونن فناورنهای

 کوه  داد نشوان  متناظر ترم دو در نمرا  ميانگين بررسی نتانج ا :یافته ه

، هوا  دانشویوه  بقيوه  در رامسور  پردنس پزشیی و ساری پزشیی از غير به

 وجوود  متناظر ترم دو در نمرا  ميانگين بين آماری برجسته تفاو  موارد

 دار معنوی  ای گونه به پزشیی دانشجونان نمرا  ميانگين واقع در .نواشت

 انون  .اسوت  داشوته  افوزانش  ۹72 بوه  نسوبت  ۹۸2 نيمسال در تهبرجس و

 می دنوه نيز داروسازی و دنوانپزشیی دانشجونان مورد در اگرچه افزانش

 و پرسووتاری دانشوویوه در .نيسووت برجسووته آموواری منظوور از امووا شووود

 هووای دانشویوه  در .اسوت  داشوته  نامحسوووس افوزانش  آمول  پيراپزشویی 

 و نوونن  هوای  فنواوری ، سواری  مامانی -پرستاری نيز و ساری پيراپزشیی

 دانشویوه  در .اسوت  بووده  هموراه  ميوانگين  کواهش  بوا  بهشوهر  پرستاری

 شوود  موی  دنووه  ميانگين دار معنی افزانش بر دال شواهوی نيز بهواشت

 .باشو نمی برجسته خيلی اگرچه

 دانشویوه ، بهشوهر  پرسوتاری  دانشویوه  سوؤاال   :گيري نتيجه بحث و 

 مناسوب  نظور  از سواری  ماموانی  و پرستاری شیوهدان و نونن های فناوری

 ميوانگين  مقانسه .بود ها دانشیوه سانر به نسبت بهتری وضعيت در بودن

 نشوان  ۹7-۹۸ در آن متناظر نيمسال با ۹۸-۹۹ دوم نيمسال های آزمون

 هوای  آزموون  به نسبت باالتری ميانگين حضوری غير های آزمون که داد

 تشویيل ، تحصويلی  ترم پانان های آزمون ارتقای جهت .داشتنو حضوری

 باتجربوه  و متخصوص  افوراد  مشوارکت  بوا  علمی و راهبردی های کارگروه

 .شود می پيشنهاد عملی راهیارهای ارائه و گيری تصميم جهت

 

 دانشدجویان  بدالینی  صدالحیت  هایآزمون نتایج مقایسه

 بخدش  در شدده  کسب معدل و نمرات با شهرکرد پزشکی

 کارورزی پیش آزمون نمره و بالینی های

 .پ .ع دانشوگاه  - شوفيعی  اکبور ، شوهرکرد  .پ .ع دانشگاه - اوالدیمرنم 
  ،  .شهرکرد .پ .ع دانشگاه - عالی سعيو، شهرکرد

 هوای  نگرش سنجش نتانج و ها آزمون انواع نمرا  روی بررسی مقدمه :

 بوالينی  های بخش آموزش در مشیل وجود از حاکی اساتيو و دانشجونان

 کوه  داد موی  نشوان  نيوز  بوالينی  صوالحيت  هوای  آزمون نجنتا .است بوده

 و نيسوتنو  برخوردار پزشیی خوما  ارائه برای الزم آزمودگی از فراگيران

 برابور  کوه  عموومی  پزشویی  دکتورای  دوره در بالينی آموزش از هوف لذا

 آموختگوان  دانوش  انتظوار  مورد های مهار  حواقل کسب، ها کورنیولوم

 قراحوی  بوا  کوه  بوالينی  صالحيت آزمون قعوا در .است نشوه محقق است

 هوای  حوواقل  ارزنوابی  جهوت  ابزاری عنوان به، وزارتخانه قرف از سؤاال 

 توانمنووی  کوه  داده نشوان  شوه قراحی مهارتی ابعاد در ونژه به نادگيری

 و نشووه  حاصل پزشیی کارورزی و کارآموزی دوره در دانشجونان در الزم

 احسواس  بوالينی  هوای  مهوار   آموزش هزمين در تحوالتی و تغيير به نياز

   .شود می

 آزمووون در کننوووگان شوورکت از نفوور 6۹ اول مرحلووه در  اجرررا : روش

( ۱3۹7 سووال در دوره 2 و ۱3۹6 سووال در دوره 2) بووالينی صووالحيت

 و( تئووری  نوه ) کوارآموزی  دروس نو   نو   نمرا  سپس .شونو انتخاب

، هرنو   بوالينی  صالحيت آزمون های انستگاه نمرا  ن  ن  و کارورزی

 آزموون  نموره  همچنين و ها آزمون و مراحل انن از هرن  معول با همراه

 بعوو  مرحلوه  در .شو ربت و استخراج آنان تمام برای کارورزی پيش جامع

 Tآماری های آزمون از استفاده با و، اس اس پی اس آماری بسته قالب در

 بررسوی  بورای  پيرسوون  همبسوتگی  آزموون  و، هوا  ميانگين مقانسه برای

 بورای  کنووال  و فرنوومن  هوای  آزموون  و، متغيرها بين همبستگی ميزان

 حاصوله  ارقوام  و اعواد و گردنو پردازش ها داده، هماهنگی ضرنب بررسی

 ارتبواط  و همبستگی ميزان بررسی، ها ميانگين مقانسه، درصو صور  به
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 سووم  مرحله در .گرفتنو قرار تحليل و تجزنه مورد متغيرها بين معناداری

 آزمون در کننوگان شرکت از اخير های دوره های نظرسنجی مجموعه از

 ارزنابوان  و اسواتيو  با که آزمون جلسا  پانان های بنوی جمع، صالحيت

 بوه  کوارورزان  و بوالينی  دانشوجونان  با که هانی مصاحبه و شو می برگزار

     و نمورا   در تغييورا   توانوو  موی  کوه  عوواملی  مجموعوه  بوود  آموه عمل

 آخور  مرحلوه  در و شوو  اسوتخراج  دهوو  توضويح  را هوا  آزمون ایه معول

 .گردنو ارائه مشیل رفع راهیارهای

 بوودن  نرموال  احوراز  از پس:  ها معول و نمرا  مقانسه نتانج  یافته ها :

 سوطح  بوه  توجوه  بوا ، اسوميرنوف  وو  گولمووگراف  آزمون قرنق از ها داده

 آزموون ، نپيرسوو  همبسوتگی ، تست تی های آزمون از، متغيرها سنجش

 دوره معوول  .شوو  استفاده ميانگين مقانسه آزمون برای کنوال و فرنومن

 صوالحيت  آزموون  معوول  ۱7.۱6 کارورزی دوره معول ۱۵.۵۵ کارآموزی

( 2۰از نموره  براسواس )۱3.۴۱ کوارورزی  پيش آزمون نمره ۱۵.۸3 بالينی

 و کووارورزی و کوارآموزی  معووول بورای  همبسوتگی  ضوورنب .آموو  بوسوت 

 قووی  از حاکی بالينی صالحيت آزمون معول و ارآموزیک معول همچنين

 نموودار  در خطوی  تحليول  .متغيرهاسوت  انون  بوين  ارتبواط  نسوبی  بودن

 کوارآموزی  دوره معوول  بوا  کوارورزی  پيش آزمون نمرا  ميان پراکنوگی

 بورآورد  برای X 7۱۴ ، ۱= Y -۱2 ، ۵7 فرمول از توان می دهو می نشان

 اسووتفاده افووراد کووارآموزی نمووره روی از کووارورزی پوويش آزمووون نمووره

 کوه  قلوب  و زنان، اقفال، عمومی جراحی، داخلی بخش ۵ برای کردوقتی

      مقانسووه انووو بوووده آنهووا در نمووره دارای موووارد تمووام در نفوور 6۹ همووه

 در نمرا  ميانگين اختالف که شو مشخص هم باز شو مطرح ها ميانگين

 مشوخص  و هوا  رتبوه  ينميانگ مقانسه برای .است دار معنی ها بخش انن

 و شوو  اجورا  آزموون  نوامبرده  بخوش  ۵ برای هماهنگی کلی ضرنب شون

 و کوارورزی ، کوارآموزی  هوای  دوره در هوا  رتبوه  ميانگين گردنو مشخص

 .دارد معنادار تفاو ، بخش آن با مرتبط انستگاه در بالينی صالحيت نمره

 نموره  يارمع با که، برتر دانشجونان درصو 36 در دهو می نشان ها بررسی

 جووزو کووارورزی پوويش و پانووه علوووم جووامع هووای آزمووون و هووا بخووش

 آزموون  از انسوتگاه  ۱2 از انسوتگاه  3 توا  هسوتنو  درخشوان  استعوادهای

 .انو گذرانوه نمره کمترنن با را بالينی صالحيت

 هوای  آمووزش  بين فاصله وجود از حاکی امر انن :گيري نتيجه بحث و  

 فرآننوو  بودن متیی توان می مچنينه .است عملی های مهار  و تئوری

 ارج کوم  عوامول  از را تئورنو   محتووای  با های آزمون به دستيار پذنرش

 عووم  انگيوزه  و عموومی  پزشویی  های دوره در عملی مهار  کسب بودن

 .نمود فرض ها کشي  عملی های برنامه در فراگيران حضور

 

 در غیرحضوری الکترونیک های آزمون از استفاده توسعه

 عرصه در کارآموزی درس ارزیابی ساماندهی و طراحی

 کرونا پاندمی در شهری داروخانه

 - امينوی  سوارا رسوول   -احمووی  فاقموه  -آزادی امير - پرهيزکار ناز الهه
 محموحسوين  - زرشوناس  محمومهووی  -  عليپور شهره - اشرافی هاجر
،  صوادقپور  حسوين  -سواختمان   اميرحسوين  -قشوون  محموباقر - مرو 

 شيراز.. پ. ع روسازی،  دانشگاهدانشیوه دا

 بوه  دارو ارائه از داروسازی رشته به نگاه مفهوم اخير سالهای در  مقدمه :

 درموانی  اهوواف  به دستيابی جهت در دارونی خوما  ارائه سمت به بيمار

 کمتورنن  با درمانی بخشهای سانر کنار در، جامعه نياز به پاسخگو و بهينه

 از بعوو  داروسوازی  دانشوجونان  غالوب  که نجاآ از .است نافته تغيير هزننه

 کوار  بوه  مشوغول  بيمارستانی نا و شهری های داروخانه در، تحصيل اتمام

 دوران در بانوو  در مناسوب  دارونوی  خووما   ارائه توانانی لذا، شو خواهنو

 عرصوه  در کوارآموزی  درس .شوود  داده آمووزش  دانشوجونان  بوه  تحصيل

، علموی  توانمنووی  کيفيوت  انشافوز  منظوور  به همين با شهری داروخانه

 گنجانووه  یآموزشو  چرخوه  در دانشوجونان  اجتماعی و اخالقی، ای حرفه

 حضوور  در محووودنت  انجواد  علوت  بوه ، کرونا پانومی شيوع با .است شوه

 در کوارآموزی  درس آزموون  برگوزاری  جهت محوود فضای در دانشجونان

     اربرگوز  آسویی  شوبه  صوور   بوه  انون  از پيش که شهری داروخانه عرصه

 دانشیوه در غيرحضوری و الیتروني  شيوه به درس انن ارزنابی، شو می

   .گرفت قرار نظر مو شيراز داروسازی

 سووی  از مصووب  هوای  ناموه  آنوين ، برناموه  انن اجرای برای :اجرا روش

 اسواس  بر و گرفت قرار بررسی مورد داروسازی تخصصی شورای دبيرخانه

 انجوام  زنر ترتيب به درس انن اجرای فراننو، نامه آنين در منورج مصوب

 آنين اساس بر شهری داروخانه عرصه در کارآموزی درس ارزش: شود می

         واحووو 6 ميووزان بووه داروسووازی ای حرفووه دکتوورای دوره یآموزشوو نامووه

 3۰6 بانوو  دانشوجو ، داروسوازی  مصووب  کورنیلووم  براساس که باشو می

 عرصوه  در حضوور  بور  تملمش که بگذرانو حيطه انن در کارآموزی ساعت

 و دارو و غوذا  معاونوت  هوای  کارگاه گذرانون و کتبی امتحانا  و داروخانه

    کارگواه  گذارنوون  و هوا  شويفت  دوره اتموام  از پوس  .باشوو  موی  بهواشت

 و علمی مهار  که( آسیی شبه) کتبی آزمون ن  در دانشجو، ها معاونت

 نموره  حوواقل  که کنو می شرکت می شود سنجيوه وی دارونی اقالعا 

 در( کوارآموزی  هوای  درس برای یآموزش مقررا  نامه آنين قبق) قبولی

 صوور   بوه  کرونوا  پانوومی  در آزموون  انون  .اسوت  2۰ از ۱۴ آزموون  انن

 2۰ سوواال   بوه  تشورنحی  پاسخ شامل آزمون .شود می انجام الیتروني 

، ارزنووابی در کووه .اسووت الیترونيوو  صووور  بووه دانشووجو توسووط نسووخه

 به مصرف های توصيه، دارونی تواخال ، دارونی عوارض، خهنس بازنونسی

   قورار  بررسوی  موورد  ... و دارونوی  مختلوف  اشیال و دوز، تجاری نام، بيمار

 هوای  دسوته  تموامی ، نسخه تعواد انن که است توضيح به الزم .گيرد می

، داخلوی  ماننوو  درموانی  مختلوف  هوای  تخصوص  و دارونی فارماکولوژن 

    پوشوش  را ....و اعصواب ، چشوم ، گووارش ، درموانی  شويمی ، زنان، کودکان
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 همزموان  و شوود  می برگزار فرادنو سامانه در الیتروني  آزمون .می دهو

 و تصوونری  صوور   بوه  کوچ  های گروه در اساتيو توسط آزمون صحت

 دانشوگاه ( وسوتا  اس ام ال) الیترونيو   نوادگيری  سامانه قرنق از صوتی

 وبیوم  بانست می دانشجو .گيرد می رقرا بررسی مورد شيراز پزشیی علوم

 سوواال   بوه  فرادنوو  سامانه در که همزمان و کرده روشن را خود سيستم

  .شود کنترل ناظر توسط، می دهو پاسخ

 علموی  مهوار   آنیوه  بر عالوه برنامه انن اجرای با :گيري نتيجهبحث و 

 غيرحضووری  آزموون  برای نونن روشی، ميگيرد قرار ارزنابی مورد دانشجو

 بوا  مشوابه  شورانطی  در آن از می توان که است شوه انجاد نيز لیتروني ا

 .برد بیار آن از غير زمانهای در حتی و کرونا پانومی شرانط

 

 در دانشدجو  پدذیرش  و صدالحیت  سدنجش  های روش

 جهانی تجربیات مرور: دانشگاه

 - حیمووت نوووری سووميه، کرمووان .پ .ع دانشووگاه - درونشووزاده حونثووه
 رضوا ، کرموان  .پ .ع دانشگاه - موسوی ميثم سيو، کرمان .پ .ع دانشگاه
 . دهنونه

 بوه  نسوبت  حساسويت  و دروس محتووای  کوه  انووازه  هموان  به  مقدمه :

 و صوالحيت  سنجش امر، باشو می اهميت با علمی هيا  اعضای گزننش

      عوالی  آمووزش  توجوه  خوور  در و مهوم  موضووعا   از نيز دانشجو پذنرش

، جهوان  در مختلوف  های دانشگاه، عالی موزشآ حيا  قول در .می باشو

 رو انون  از .انو کرده استفاده دانشجو پذنرش برای را گوناگونی های شيوه

 از، هوا  آن سونجش  و گوزننش  فراننوو  و دانشجو پذنرش چگونگی مطالعه

 موونران  به جوی کمیی توانو می و بوده یآموزش های  نظام اصلی مباحث

 تجربيوا   مورور  بوه  مطالعه انن در .دهو هارائ انران در آموزش حوزه ارشو

 در دانشجو پذنرش و سنجش های روش بررسی و دنيا مختلف کشورهای

   .شو پرداخته کشورها انن

 بوه  .باشوو  موی  منوو  نظوام  موروری  مطالعه ن ، مطالعه انن :اجرا  روش

 اقالعوواتی هووای پانگوواه از، موورتبط مطالعووا  کليووه شناسووانی منظووور

Magiran, SID, PubMed, Web of Science بورای  .شو استفاده 

 بوه  مطالعا  کليه و نشو گرفته نظر در زمانی محوودنت، جستجوها انجام

 نيز ها داده تحليل برای .گرفتنو قرار بررسی مورد انگليسی و فارسی زبان

 .شو استفاده، قياسی منطق از الهام با و مضمون تحليل روش از

 و حوائز  مطالعوه  23 مجمووع  در ،منوابع  مورور  و بررسوی  بوا  :هرا  یافته 

 نشوان  هوا  نافتوه  .شونو مطالعه وارد و شوه داده تشخيص ورود معيارهای

 وجوود  دنيا های دانشگاه در دانشجو پذنرش و سنجش شيوه ۵ عموتاً داد

 بور  کوه  باشو می متوسطه دوره پانان امتحانا  معول نمره، اول نوع .دارد

 در و شوود  می محاسبه متوسطه دوره پانان امتحانا  از نمره چنو نا ن 

 کشوورهای ، گردد می برگزار دولت توسط عموما و ای منطقه نا ملی سطح

 بورای  متوسوطه  دوره پانان ملی آزمون نتانج از فقط مصر و انرلنو، اترنش

 دانشوگاه  ورودی هوای  آزموون ، دوم نوع .کننو می استفاده دانشجو پذنرش

 و سونجيوه  را دبيرسوتان  دوره دروس در داوقلبوان  دانوش  سطح که بود

 گوردد  موی  برگزار دولت توسط ای منطقه نا ملی سطح در متمرکز بصور 

 پوذنرش  بورای  آن نتوانج  از وگرجسوتان  چوين  ماننوو  کشورها برخی ودر

 کوه  باشوو  موی  استانوارد شانستگی های آزمون، سوم نوع .شو می استفاده

 در فورد  توانوانی  تخموين  و عموومی  شوناختی  هوای  مهوار   سونجش  به

 .گوردد  موی  برگوزار  مسوتقل  هوای  سوازمان  توسوط  و پردازد می نادگيری

 تحصويلی  اسوتعواد  آزمون در متحوه اناال  و سوئو در دانشگاه داوقلبان

 از تلفيقوی  کوه  بووده  چنوگانوه  هوای  آزموون ، چهارم نوع .کننو می شرکت

 نوا  ن  نتانج همراه به ورودی امتحانا  نا متوسطه پانان امتحانا  نمرا 

 در پوذنرش  .موی شوود   استفاده آن در عمومی های صالحيت تحانام دو

 پانوان  آزموون  چنوو  نوا  نو   نمورا   بور  مبتنوی  هنووستان های دانشگاه

 از و بووده  امتحوان  بووون  نيوز  پونجم  نوع .است ورودی آزمون نا متوسطه

، داوقلبووان صووالحيت ارزنووابی بوورای متوسووطه دوران تحصوويلی عملیوورد

 بخوش  در امتحوان  بور  غيرمبتنوی  نرشپوذ  هوای  روش .می شود استفاده

 و کانوادا ، آمرنیا متحوه اناال  در ونژه به، مختلف کشورهای در خصوصی

  .شو می دنوه نروژ

 کوه  درنافوت  تووان  موی  مطالعوه  هوای  نافتوه  از :گيرري  نتيجهبحث و 

، اقتصوادی ، جمعيتوی  مقتضويا   حسوب  بور  دنيوا  در مختلوف  کشورهای

 بوورای را متنوووعی و مختلووف هووای روش از، خووود فرهنگووی و اجتموواعی

 معانوب  و مزانا، روشها انواع از هرکوام .کننو می استفاده دانشجو پذنرش

 عمول  مورد های مول و انواع از هيچي  توان نمی و داشته را خود خاص

 ارجحيوت  هوا  روش دنگور  بوه  دانشجو پذنرش برای را مختلف کشورهای

 موی  ارشوو  ونرانمو  کوه  است انن است فراوان اهميت حائز که آنچه .داد

 سياسوتهای  قراحوی  در و پرداختوه  تجوارب  انون  از گيری بهره با بانستی

 و داوقلبوان  مناسوبترنن  انتخاب به، پذنرش و سنجش با مرتبط یآموزش

 توجوه  عوالی  آمووزش  امیانا  از داوقلبان برخورداری در عوالت رعانت با

   .دارنو مبذول جوی

 جهانی تجربيا ، رشپذن و سنجش، سراسری کنیور :کلمات کليدي 

 

         خداص  شدرایط  در بدالینی  صدالحیت  آزمون برگزاری

 انطباق و نوآوری، ۱۹ کووید بیماری گیری همه

 - نياکوام  سوحر  - منبری سهيال - وارقی نرگس - نانينی عليزاده مهوش 
 .شيراز .پ .ع دانشگاه

Introduction: Competence assurance is an obligation 
in competency-based medical education (CBME) to 
ensure fulfilling the patients' needs in the society by 
medical graduates. Performance assessment of 
medical graduate through a high stake method 
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“objective structured clinical examination (OSCE)” 

has received more attention during last 2۰ years ago, 

in Iran. At the same way, since ۱3۹۴, OSCE is 

implemented in educational program as national 
clinical competence assessment for graduation. 

Pandemic Covid-۱۹ has caused significant restrictions 

in clinical education and examination, so requires 
safer OSCE programing. In spite of its exaggerated 
inevitable technical limitations, in Shiraz University 
of Medical Sciences (SUMS), OSCE was conducted in 
a different plan of performance. Modified 
examination was carried out in a way to minimize 
the risk of contamination, considering the 
examination quality. 

 Objective: This study was designed to compare this 
type of OSCE with previous ones.  

Material and Method: Prior to pandemic COVID-۱۹, 

proportionate to the number of graduates, OSCEs 
were carried in a day with twice serial round and 
multiple stations. They were held in simultaneous 
parallel manner in multiple floors of an out-patients 
department (OPD). Considering all hygienic 
standards, for each groups of graduates, the 
modified COVID-۱۹ OSCEs were set up in two 

separate sessions with one month time interval. In 
each turn, the students participated in minimal 
standard stations. General technical aspects of two 
types of OSCEs such as limitations and obstacles, 
number of personnel and spent time by moderators 
for each student, cost, securities aspects of exam, 
and graduates’ satisfaction were assessed by 
interview. The graduates' scores were analyzed 

through SPSS-۱۸ and compared. Result: In 

comparison between usual and Covid-۱۹ OSCE, the 

number of staff and costs in Covid-۱۹ OSCE 

decreased, but there was little change per student. 
The spent time for each student increases. In a 
conducted survey of staffs, they were less tired in 
Covid-۱۹ OSCE than in usual. Besides, students were 

satisfied with how the exam was conducted. Mean, 
standard deviation and P-value of total, procedural 
and problem solving scores in usual and covid-۱۹ 

OSCE were (۱۴.7۵±۱.3۸, ۱3.۹۴±۱.۵۴ P<۰.۰۵), 

(۱۵.۵7±۱.۴۹, ۱6.67±۱.77, P<۰.۰۵), (۱۱.۵۱±2.36, 

۱۱.۹۹±۱.7۸, P<۰.۰۵) respectively. Mean total score 

was higher in usual OSCE because of procedural 
number stations. 

 Conclusions: By carrying out the exam during covid-

۱۹, the minimum standards were observed in terms 

of stations number, content validity and reliability. 
As compared with usual OSCE, due to less station, 

students in covid-۱۹ type exam met less educational 

goals and effect and less fair. Take home massages: 
Despite the inevitable obstacles, OSCE could be 
applied in medical graduates’ assessment plan with 
more efforts and experiences in critical conditions 
such as pandemic crisis.  

Key words: OSCE, covid-۱۹, Competence, medical 

student  

 

 مامایی پرستاری دانشکده هایآزمون بودن منصفانه تبیین

 پرستاری دانشجویان و اساتید دید از( س)فاطمه حضرت

 ۹8-۹۹ سال شیراز مامایی

 .پ .ع دانشوگاه  - نبيئوی  پرنسوا ، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  - آصوفی  هوتسا
 - بزرگيووان ده مرضوويه، شوويراز .پ .ع دانشووگاه - بووذرافین لوويال، شوويراز
 اسماعيل زهره، شيراز .پ .ع دانشگاه - برزگر شهره، شيراز .پ .ع دانشگاه
، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  - نيوا  اميوری  مورنم ، شيراز .پ .ع دانشگاه - زاده

  ،  شيراز .پ .ع دانشگاه -مارال استوارفر 

 در آن اهميوت  وجوود  بوا  کوه  هاآزمون ارزنابی های جنبه از نیی مقدمه :

 منصوفانه  ميوزان  ارزنوابی  شووه  بررسوی  کمتور  سنجش مول ن  قراحی

 ماننوو  موواردی  بوه  شووه  ارانوه  رونیردهوای  تمامی در .هاستآزمون بودن

 بوودن  دسوترس  قابول ، ها تصميم و نتانج در سوگيری نبود، آزمون روانی

 اشواره ( توورنس  بر مثبت تارير) آزمون پياموهای و صحيح اجرای، آزمون

 ماموانی  پرسوتاری  ناندانشجو و اساتيو دنوگاه به قرح انن در.است شوه

 شووه  پرداخته هاآزمون بودن منصفانه درمورد شيراز پزشیی علوم دانشگاه

 .است

 درموورد ، محتوا تحليل رونیرد با، کيفی روش به مطالعه انن :اجرا  روش

 ماموانی  پرستاری دانشیوه در ۹۹- ۹۸ سال دوم و اول نيمسال هایآزمون

 سوال  آذرمواه  توا  ماه خرداد یزمان فاصله در، شيراز پزشیی علوم دانشگاه

 7 از هوفمنوو  بصور  کننوگان شرکت انتخاب .گرفت انجام انران، ۱3۹۹

 و داشوتنو  را توورنس  سابقه سال ن  حوأقل که علمی هيا  اعضا از تن

 گذرانووه  را تورم  ۴ حوواقل  کوه  ماموانی  پرسوتاری  دانشوجونان  از تن 2۱

 از پوس  پوژوهش  در شورکت  بوه  منوی عالقه اساس بر . شو انجام، بودنو

 از اقمينوان ، آن انجوام  نحووه  و پوژوهش  هووف  توضيح، نامه معرفی ارائه

 رضوانت  کسوب  و گيوری  کنواره  حوق  داشوتن ، اقالعوا   مانون محرمانه

 سواختار  نيموه  مصواحبه  هوا  داده گوردآوری  جهت .شونو انتخاب آگاهانه

 شويوه  بوه  و فوردی  بصوور  ، هوا  داده اشوباع  حوو  بوه  رسويون  تا و نافته

 تحليول  روش بوه  نتوانج  تحليول  روش .گرفوت  صوور   آنالنن و حضوری
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 از آمووه  بوسوت  هوای  نافتوه  تحليول  بورای . بود قراردادی کيفی محتوای

 رونیورد  انون  معيارهوای .شوو  اسوتفاده  منصوفانه  ارزنابی در کنان رونیرد

 بوودن  دسوترس  قابول ، ها تصميم و نتانج در سوگيری نبود، آزمون روانی

( توورنس  بور  مثبوت  توارير ) آزموون  وهایپيامو  و صوحيح  اجورای ، آزمون

  .ميباشنو

 کوو  ۹۸۱ ، کننووگان  مشارکت های توصيف تحليل و تجزنه از :ها یافته

 براسواس  و سوازی  خالصوه  مرور بار چنو از پس کوها .شو استخراج اوليه

 درون .گردنوو  فرعوی  قبقوه  ۱7و اصلی قبقه 3صور  به تناسب و تشابه

 هوای  راهیوار  و کواذب  ارزشيابی، شیارز ارزشيابی شامل اصلی های مانه

  .بود منصفانه آزمون ارتقاء

 سوطح  در سيسوتمی  تجهيوزا   و امیانوا   کمبود: گيري نتيجهبحث و 

 کوونوو  گيری همه به توجه با ۹۸ -۹۹ تحصيلی سال در کشوری و کالن

 بيانوا   در .داد قورار  توارير  تحت را تحصيلی مقاقع تمام در آموزش، ۱۹

 هوای آزمون بوودن  منصوفانه  از شيراز مامانی پرستاری اساتيو و دانشجونان

 و فرعوی  هوای  مانوه  درون تحليل به توجه با، ۹۸-۹۹ سال در شوه انجام

، محتووا  رعانوت  زمينوه  در شووه  انجوام  هوای آزمون، آمووه  بوست های تم

 قابول ، گيوری  تصميم و نتانج در سوگيری نبود های زمينه در و منصفانه

 غيور  شووه  انجوام  هوای آزمون، پيامووها  و صوحيح  اجورای ، بوودن  دسترس

   .انو بوده منصفانه

 هوای  شوبیه  متوون  جسوتجوی  بورای  کليووی  کلموا   :کلمات کليدي 

 test)، آزمووون بوودن  منصووفانه، آزمووون ارزشويابی  اننترنتووی اقالعواتی 

fairness,fairness of eamination)از زمووانی محوووودنت بوووون 

 .انو بوده google scholar – SID اقالعاتی پانگاههای

 

 در دختدر  و پسر دانشجویان کالسی های فعالیت ارزیابی

 تعاملی سبک به کودکان پرستاری آموزش

 - سروسوتانی  رابوت  پرنسوا ، فسوا . پ. ع دانشگاه - نيیروز ) مسئول( ليال
 - مورادی  زهورا ، فسوا  .پ .ع دانشگاه - کرنمی شهناز، فسا. پ. ع دانشگاه
 محمومهووی ،  فسوا . پ. ع دانشگاه - بيژنی مصطفی، فسا. پ. ع دانشگاه
 فسا.. پ. ع فرنوونی دانشگاه ژنال، فسا. پ. ع دانشگاه - زاده نقی

 منظوور  بوه  دانشوجونان  مشوارکت  و کالسوی  فعاليوت  بر تمرکز  مقدمه :

 .اسوت  یآموزشو  رنزان برنامه اگثر قبول مورد، آموزش کيفيت از اقمينان

 در دختور  و پسر دانشجونان مشارکت و کالسی فعاليت مطالعه انن در لذا

   .گرفت قرار ارزنابی مورد تعاملی سب  به کودکان پرستاری آموزش

 و دختور  2۱)  نفر ۴۴ روی بر تحليلی توصيفی مطالعه انن :اجرا   روش

 واحووهای ، یآموزشو  برناموه  قبوق  که پرستاری دانشجونان از(  پسر 23

 انتخواب  را انکودک های بيماری پرستاری و سالم کودک پرستاری تئوری

 پزشویی  علوم دانشگاه در ۹۵ سال در شماری تمام صور  به بودنو کرده

 روش از توورنس  در تعواملی  سوب   بیوارگيری  منظوور  به .شو انجام فسا

 توسوط  سووال  قراحوی  نيوز  و یآموزشو  مطالوب  ارائه، گروهی بحث های

 ميوزان  از کالسوی  هوای  فعاليت ارزشيابی جهت .شو استفاده دانشجونان

 توسوط  مطالوب  ارائوه  و سووال  قراحوی ، گروهوی  های بحث در تمشارک

 تورم  پانوان  آزموون  نمورا   و کوالس  در فعوال  حضوور  ميزان، دانشجونان

، spss 22 افوزار  نورم  از هوا  داده تحليول  و تجزنوه  جهت .گردنو استفاده

 ضورنب  و مسوتقل  توی  آمواری  هوای  آزموون  و توصويفی  آمار های روش

   .شو استفاده پيرسون همسبتگی

 در دختور  دانشوجونان  مهوار   نمره ميانگين ها نافته اساس بر :ها فتهیا

 مطالووب ارائووه در هووا آن خالقيووت و( ۰.۸۱±۰.2۹) سوووال قراحووی

( ۱.۰۸±۰.6۰ و ۰.67±۰.۴7)پسور  دانشجونان از( ۱.2۸±۰.33)یآموزش

 قرفوی  از .(p≥۰.۰۰۱) نشوو  مشواهوه  معنواداری  ارتبواط  اموا  بوود  باالتر

 از بيشوتر ( ۰.۴7±۰.3۵)گروهوی  های بحث رد پسر دانشجونان مشارکت

 مشواهوه  نيوز  معنواداری  ارتبواط  کوه  بود(۰.۴6±۰.2۰) دختر دانشجونان

 دانشوووجونان فعوووال حضوووور ميوووزان همچنوووين .(p≥۰.۰۰۱)نشوووو

 ارتبوواط کووه بووود بيشووتر=( ±2.7۴±۱.۱۰)پسوور از( 2.۹۰±۱.۰۴)دختوور

 کالسوی  هوای  فعاليوت  مجمووع  در .(p≥۰.۰۰۱)نشوو  مشاهوه معناداری

 آزموون  نموره  ميوانگين  ارتقوا  بوه  منجر( ۱3.۵۵±۱.۰۰)دختر انشجوناند

 بوين  و اسوت  شووه ( ۱2.۴2±۱.۴۴)پسور  دانشجونان به نسبت ترم پانان

 داشوت  وجوود  معنواداری  ارتبواط  پسور  و دختور  تورم  پانان نمره ميانگين

(p≤۰.۰۰۱ )نيوز  تحصويلی  تورم  در دانشجو کل معول بر موضوع انن که 

   .است داشته مثبت تارير

 ابراز زمينه، آموزش در تعاملی سب  کارگيری به : گيري نتيجهبحث و 

 توانووو مووی و کنووو مووی مهيوا  فراگيوور بوورای را نووادگيری بهبووود و وجوود 

 نتوانج  بوه  توجوه  بوا  .باشوو  داشوته  دنبال به را مثبتی یآموزش پياموهای

 دانشوجونان  تحصويلی  ترم معول و ترم پانان نمرا  بودن پانين و مطالعه

 و شناسوانی  منظوور  بوه  بيشتر های پژوهش انجام، کودکان درس در پسر

 .گردد می پيشنهاد موجود های چالش رفع

 

 بدالینی  و نظدری  واحد دوره پایان های آزمون ارزیابی

 جنسیتی نقش بر تاکید با کودکان پرستاری

)نونسونوه   نيیوروز  لويال ،  فسوا . پ. ع دانشوگاه  - سروسوتانی  رابت پرنسا
 -زاده نقوی  محمومهووی  ،فسوا . پ. ع دانشوگاه  - رادیمو  زهرا -مسئول(
 بيژنوی  مصطفی، فسا. پ. ع دانشگاه - کرنمی شهناز،  فسا. پ. ع دانشگاه

 فسا.. پ. ع دانشگاه - فرنوونی ژنال،  فسا. پ. ع دانشگاه -

 بوالينی  و نظری حيطه در پرستاری آموزش ارزشيابی بر تمرکز  مقدمه :

 رنوزان  برناموه  اکثور  قبوول  موورد ، مووزش آ کيفيوت  از اقمينان منظور به

 دوره پانوان  هوای  آزموون  ارزنوابی  هووف  با مطالعه انن لذا .است یآموزش
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 انجوام  جنسويتی  نقش بر تاکيو با کودکان پرستاری تئوری و نظری واحو

   .شو

 و دختور  2۸)  نفر ۴۴ روی بر تحليلی توصيفی مطالعه انن :اجرا   روش

 واحووهای ، یآموزشو  برناموه  قبوق  که پرستاری دانشجونان از(  پسر ۱6

 و کودکووان هووای بيموواری پرسووتاری و سووالم کووودک پرسووتاری تئوووری

 بيمواری  پرسوتاری  و سوالم  کوودک  پرستاری کارآموزی بالينی واحوهای

 در را کودکوان  های بيماری پرستاری عرصه در کارآموزی و کودکان های

 در ریشوما  تموام  صوور   بوه  بودنوو  کورده  انتخواب  ۱3۹۴ دوم نيمسال

 تورم  پانوان  نمورا   وسيله به ها داده .شو انجام فسا پزشیی علوم دانشگاه

 هوای  مهوار   ربوت  دفترچه از شوه کسب نمرا  همچنين تئوری دروس

 و تجزنوه  جهوت  .شوو  اوری جمع بخش پانان آزمون و بالينی رانو، بالينی

      و توصوويفی آمووار هووای روش، spss 22 افووزار نوورم از هووا داده تحليوول

 .شو استفاده پيرسون همسبتگی ضرنب و مستقل تی آماری های مونآز

      دختور  دانشوجونان  نمورا   بوين  مطالعوه  هوای  نافته اساس بر :ها یافته 

 تئووری  درس در(  ۱۱.۰۴± ۱.2۹) پسور  دانشجونان و( ۱.۸2±۱3.۵۱) 

 نموورا  بووين ولووی .(P≤ ۰.۰۰۱)بووود دار معنووی اخووتالف سووالم کووودک

 ± ۱.66)  پسوور دانشووجونان بووا(  ۱۵.2۵± 2.۱۹) دختوور دانشووجونان

 مشوواهوه دار معنووی اخووتالف بيمووار کووودک تئوووری درس در( ۱2.73

 دانشوجونان  در اقفال بخش کاراموزی نمرا  همچنين .(P= ۰.۱۱2)نشو

)  پسور  دانشوجونان  از بواالتر  داری معنی قور به(  ۱6.۱۹± ۱.7۸) دختر

 ±۱.3۰) دختر شجوناندان نمرا  اما .(P ≤۰.۰۰۱)بود(  ۱۴.۱7 ± ۱.۴7

 عرصوه  در کوارآموزی  در( ۱۴.2۹ ±۱.37)  پسور  دانشوجونان  با( ۱6.3۰

  .( P= ۰.76۰) نواشتنو دار معنی اختالف اقفال بخش

 بور  سوالم  کوودک  تئووری  درس اننیوه  به توجه با :گيري نتيجهبحث و 

، شوناختی ، جسمی مختلف ابعاد در سالمت ارتقاء و تیامل و رشو مراحل

 بوورای اسووت ممیوون بنووابرانن دارد تاکيووو معنوووی و تموواعیاج – روانووی

 توجه با بيمار کودک تئوری درس در ولی نباشو ملموس پسر دانشجونان

 انون  مختلوف  هوای  بيماری در کودک از مراقبت و شناخت بر بر تاکيو به

 نظور  به، مطالعه انن نتانج به توجه با همچنين .باشو می تر عميق ارتباط

 در دختور  و پسور  دوجونس  بوين  تجربه کسب و انزم گذشت با رسو می

 مسائل انن لذا .باشو شوه کمرنگ ها آن نمرا  بين اختالف اقفال بخش

 نگاه بين تطابق و تعادل برای کرنیولوم محتوی بازنگری و بازبينی به نياز

 .دارد پرستاری آموزش در ای حرفه های نقش و جنسيتی

 

 در آنهدا  ردعملکد  از مامایی دانشجویان خودارزشیابی

 بده  کنندده  مراجعده  مدادران  حقدوق  منشدور  رعایت

 علدوم  دانشدگاه  یآموزشد  های بیمارستان زایشگاههای

 مشهد پزشکی

 مرکز تحقيقا  مراقبت هوای پرسوتاری و ماموانی،    - کرنمی زهرا فاقمه
مرکوز تحقيقوا  مراقبوت هوای      - مورنم مورادی  ،  دانشگاه ع. پ. مشوهو 
    - ، صوونقه شورنعت مغوانی    . مشوهو دانشوگاه ع. پ  پرستاری و ماموانی، 

،   دانشوگاه ع. پ. مشوهو   مرکز تحقيقا  مراقبت های پرستاری و مامانی،
 مرکز تحقيقا  مراقبت های پرستاری و مامانی، - ميری حيورنان حميو

مرکز تحقيقوا  مراقبوت هوای     - خونوزاده ، قلعت دانشگاه ع. پ. مشهو
  .دانشگاه ع. پ. مشهو پرستاری و مامانی،

 مامانی آموزش در مهم ارکان از نیی عنوان به بالينی ارزشيابی  مقدمه :

 بووليل  .نمانوو  گيوری  انووازه  را افراد انن های توانمنوی و شانستگی بانو

 توجوه  ناشوی  درموانی  بهواشوتی  خووما   مشیال  از بسياری منشأ آنیه

 خوود ( 2 ، ۱) باشوو  موی  دهنوو  انجوام  بانوو  موی  آنچه کيفيت به ناکافی

 وابسوتگی  بوون خود عملیرد بهبود و رشو مسئوليت پذنرش به شيابیارز

 عهووه  بور  را زنوان  سالمت از مراقبت وظيفه ماماها .دارد اشاره دنگران به

 .رسوو  موی  نظور  بوه  ضوروری  حيطوه  انن در زنان حقوق به توجه و دارنو

 خووما   اسوتانواردهای  تعرنوف  در اساسی محورهای از نیی بيمار حقوق

 بوه  المللوی  بوين  جواموع  توجه اخير سالهای قی .رود می مارش به بالينی

 نيز بيمار حقوق مفهوم گردنوه موجب امر انن و نافته افزانش بشر حقوق

 انن در نيز پزشیی علوم دانشگاههای .گيرد قرار توجه مورد پيش از بيش

 در اخالقوی  اصوول  کوردن  نهادننه .دارنو عهوه بر مهمی مسئوليت حيطه

 بخوش ، آننووه  ای حرفوه  زنووگی  برای آنها نمودن آگاه و دانشجونان بين

 هوووف بووا حاضوور مطالعووه .هاسووت دانشووگاه هووای مسووئوليت از مهمووی

 رعانووت در آنهوا  عملیورد  از آخرماموانی  سوال  دانشوجونان  خودارزشويابی 

 هوای  بيمارسوتان  زانشوگاههای  بوه  کننووه  مراجعه مادران حقوق منشور

   .گردنو انجام۱3۹7 الس در مشهو پزشیی علوم دانشگاه یآموزش

 سرشوماری  روش بوا ، تحليلوی  -توصويفی  مطالعوه  انون  در  اجرا : روش

 پرسوتاری  دانشیوه مامانی کارشناسی مقطع آخر سال دانشجونان تمامی

 ابوزار  .گرفتنوو  قورار  مطالعوه  مورد مشهو پزشیی علوم دانشگاه، مامانی و

 و فوردی  مشخصوا   شوامل  سواخته  پژوهشوگر  پرسشونامه  استفاده مورد

 و ليبور  در موادران  حقووق  منشوور  رعانت به مربوط پرسشنامه و سازمانی

 هوا  داده تحليل و تجزنه .گرفت قرار تائيو ابزار پانانی و روانی .بود زانمان

 صوور   اسوتنباقی  و توصويفی  آموار  و SPSS ۱6 افوزار  نرم از استفاده با

 ، ۰۵ داری معنوی  سطح و%  ۹۵ اقمينان ضرنب ها آزمون تمام در .گرفت

   .بود ۰

 23 ، ۰۹ ± ۱ ، ۴ دانشوجونان  سونی  ميوانگين  مطالعوه  انن در :ها یافته

 نظور  از دانشوجونان  خودارزنوابی  کول  نمره معيار انحراف و ميانگين . بود

 ميوانگين  و ۱3.۱7±۱۵۰.۰6 زانمان و ليبر در مادر حقوق منشور رعانت
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 ،۴.76±۵۹.۸3عوواقفی حمانووت ابعوواد در دانشووجونان عملیوورد نموورا 

 موادر  از فيزنیوی  حمانوت  و ۵.73±۴6.۵۸، مشاوره و اقالعاتی پشتيبانی

 نموره  بيشوترنن  کوه  داد نشان نتانج .بود 3.63±3۹.2۹ زانمان و ليبر در

  .بود عاقفی حمانت حيطه به مربوط

 درنافووت  راههوای  از نیی عنوان به خودارزشيابی:  گيري نتيجهبحث و 

 زمينووه  در را مفيوووی  بازتوواب  توانووو  مووی  نادگيرنوووگان  از بوازخورد

 مطالعوه  نتوانج  اسواس  بر .دهو ارائه یآموزش های برناموه موفقيت ميوزان

 و اقالعاتی پشتيبانی و فيزنیی حمانت ابعاد به بيشتری توجه بانو حاضر

 آنیه بوليل .شود معطوف، زانمان و ليبر در مادران حقوق منشور، مشاوره

 مويتوانووو  موادران  حقووق  منشوور  ترعانو  در دانشجونان عملیرد تقونت

 و ليبور  در موادران  بوه  مراقبتوی  خوووما   ارائوه کيفيوت بهبوود موجوب

  .شود زانمان

 مادران حقوق منشور، ارزشيابی خود، دانشجونان: کليدي کلمات

 

 ارزشیابی روش دو از دانشجویان و مربیان رضایت مقایسه

 ی بهده کتا از استفاده روش به ارزشیابی و( رایج)سنتی

 عرصه در کارآموزی در( بو  لوگ)بالینی مهارتهای ثبت

 عمومی بهداشت رشته دانشجویان

 - نيوا  صوالح  حميوو ، بيرجنوو  .پ .ع دانشوگاه  - معاشوری  نورگس  بی بی
 - ميووری محمورضووا، بيرجنووو .پ .ع دانشووگاه - زاده شوورنف غالمرضووا
    بيرجنو.. پ. ع دانشگاه

 هوای  برناموه  کوردن  دنبوال  آموزش رنزان برنامه وظانف از نیی مقدمه :

 بوورای بهينووه نووادگيری فرصووت انجوواد و مسووتمر ارتقووای هوووف بووا پونووا

 مورتبط  فاکتورهوای  ترنن مهم از دانشجونان ارزشيابی .است نادگيرنوگان

 نحوووه از دانشووجونان و مربيووان رضووانت همچنووين، اسووت نووادگيری بووا

 بوا  حاضور  طالعوه م لذا .می شود بهتر نادگيری به منجر ها دوره ارزشيابی

 و سونتی  ارزشيابی روش دو از دانشجونان و مربيان رضانت مقانسه هوف

( بوک الگ)بالينی مهارتهای ربت ی کتابچه از استفاده روش به ارزشيابی

   .گرفت صور  عمومی بهواشت عرصه در کارآموزی در

 رشوته  دانشوجونان  از نفور  2۰ تحليلوی  ی مطالعوه  انون  در اجرا : روش

 سوال  بيرجنودر بهواشت دانشیوه عمومی بهواشت ی وستهپي کارشناسی

 از نفور  ۱2و کردنوو  سپری را 2 عرصه در کارآموزی که ۹7-۹۸ تحصيلی

 دانشوجونان  رضوانت  سواال  شامل پرسشنامه .شونو مطالعه وارد مربيان

 و( بودنوو  گذرانيوه ۱ عرصه در کارآموزی در که)سنتی ارزشيابی روش از

 گذرانيووه  2 عرصوه  در کوارآموزی  در کوه )کبوو  الگ کمو   با ارزشيابی

 دو در روش 2 هموين  بوا  کوه  مربيوانی  رضانت سواال  همچنين و( بودنو

 کوو  از پوس  هوا  داده.بوود  ،  کردنوو  ارزشيابی را دانشجونان ،  متوالی ترم

 آمواری  هوای  آزموون  و spss ۱۹ افزار نرم کم  با و کامپيوتر وارد بنوی

 . گردنو وتحليل تجزنه α%=۵ داری معنی سطح در زوجی تی

 سونی  ميوانگين ، سوال 2۱.۹±۰.6 دانشوجونان  سونی  ميانگين یافته ها :

 .بوود  سوال  ۱۴.۹±7.۴ مربيوان  کوار  سابقه ميانگين و 3۹.6±۸.۴ مربيان

 ی نموره  ميوانگين  بوين  داری معنوی  اخوتالف  هيچگونوه  داد نشان نتانج

 بووک  الگ از استفاده روش و سنتی ارزشيابی روش از دانشجونان رضانت

 ميوزان  و رشوته  به عالقمنوی سطح بين همچنين( .6P=۰)  نوارد وجود

 بوا  ارزشويابی ، سونتی  ارزشويابی )ارزشويابی  روش2 از دانشوجونان  رضانت

 معنوی  اخوتالف  اموا ، نشوو  دنوه داری معنی ارتباط(بوک الگ از استفاده

 از استفاده با ارزشيابی روش از مربيان رضانت ی نمره ميانگين بين داری

 بيشتری تمانل مربيان بطورنیه داشت وجود سنتی ارزشيابی و بوک گال

 نشوووان بووووک الگ کمووو  بوووا ارزشووويابی روش از اسوووتفاده بوووه

 اهوواف  با مطابق، بودن منصفانه " های حيطه در مربيان(P=۰.۰۱)دادنو

 از بيشوتری  رضانت، "مهارتها ارتقاء و بودن عينی، بودن مناسب، یآموزش

 اموا ، داده نشوان  سنتی روش به نسبت بوک گال کم  با ارزشيابی روش

 روش از رضوانت  ی نمره، "روش بیارگيری در منوی عالقه" ی درحيطه

  .بود بيشتر مربيان در سنتی

 در که شود می پيشنهاد پژوهش نتانج به توجه با: گيري نتيجهبحث و 

 کمو   بوا  ارزشويابی  مثل نونن روشهای، سنتی ارزشيابی های روش کنار

 و اسواتيو  توسوط  تلفيقوی  بصوور   و شوود  داده آموزش يشترب بوگ الگ

 انجوام  زمينه انن در بيشتری مطالعا  همچنين ، شود گرفته بیار مربيان

   .پذنرد

، سونتی  ارزشويابی ، دانشوجونان  رضوانت ، مربيان رضانت :کليدي کلمات

 .بالينی مهارتهای ربت ی کتابچه

 

 میزان بر داپس شیوه به بالینی های مهارت ارزشیابی تاثیر

 پرستاری چهارم سال دانشجویان بالینی عملکرد

 . هموان. پ. ع دانشگاه - نورالوننی احمو - شاهرودی محوره

 بوا  توانمنووی  بور  مبتنوی  عملوی  و بالينی های مهار  سنجش  مقدمه :

 روش. اسوت  مهم بسيار واقعی بيماران روی بر فراگيران مستقيم مشاهوه

 و پروسويجر  ن  انجام حين در راگيرانف مستقيم مشاهوه مستلزم داپس

 پوژوهش  انون  انجوام  از هووف . اسوت  پرسشونامه  بوسيله همزمان ارزنابی

 ميوزان  بور  داپوس  شويوه  بوه  بوالينی  هوای  مهار  ارزسيابی تارير بررسی

 .  است پرستاری دانشجونان بالينی عملیرد

 در و اسوت  تجربوی  نيموه  ارزشويابی  نووع  از حاضور  پژوهش :روش اجرا 

 روی آبوادان  پزشویی  علوم دانشگاه در ۱3۹2 تحصيلی سال اول نيمسال

 اقالعا ، گردآوری برای. شو انجام پرستاری 7 ترم دانشجونان از نفر 3۵

 بوا  ابتووا  ها داده تحليل و تجزنه. شو استفاده ساخته محقق پرسشنامه از
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    بیووارگيری بووا سوپس . شووو انجوام  توصوويفی اموار  هووای روش از اسوتفاده 

 مقانسوه  نظر مورد نمرا  ونتنی، من و ونلیاکسون اپارامترین های آزمون

 از مطالعوه  مورد متغيرهای بين ارتباط بررسی منظور به ضمن در. گردنو

. گردنو استفاده کاپا آزمون از آنتم هر برای و اسپيرمن همبستگی ضرنب

 بوسوت  ۰،۵ حاصوله  همبسوتگی  ضرنب و ۰،6 آموه بوست کاپای ضرنب

 . آمو

 قورار  کنتورل  و آزمون گروه در کننوه شرکت آزمون در نفر 3۵ :ها یافته

 کنترل گروه و داپس روش به بار 3 آزمون گروه کننوگان شرکت. داشتنو

 گوروه  دانشوجونان  نمورا   ميوانگين . شونو بررسی متواول روش به بار ۱

 چشمگيری تفاو  داپس ۱ آزمون به نسبت 3 و 2 های آزمون در آزمون

 گوروه  در ولوی (. P<۰،۰۰۱) بود باالتر نسبت به ها رتبه ميانگين و داشت

 بوالينی  عملیورد  در پيشورفتی  و نواشوت  تغييوری  ميوانگين  انون  کنترل

 .  نشو دنوه دانشجونان

 دانشجونان بالينی عملیرد مستقيم مشاهوه روش :گيري بحث و نتيجه

 بوه  دانوش  اتصوال  برای مفيوی روش شود، اجرا درستی به که صورتی در

 پروسوويجرهای اجوورای در ماهرانووه و ای حرفووه رفتووار عهتوسوو و عملیوورد

 علموی  هيئوت  اعضای شود می پيشنهاد و بود خواهو پرستاری تخصصی

 و ارزشويابی  ی شويوه  انون  روی بيشوتر  تمرکز با پرستاری های دانشیوه

 ای حرفوه  و مواوم آموزش ی توسعه برای را زمينه نونن، های روش سانر

 .نمانو فراهم ساختارنافته و

 

 Real time-PCR تکنیک آموزش نوین شیوه ارزشیابی

 تکمیلی تحصیالت مقاط  دانشجویان در OSPE  روش به

 بابل پزشکی علوم دانشگاه پزشکی پایه علوم های رشته

   بابل .پ .ع دانشگاه - صادقی فرزنن، بابل .پ .ع دانشگاه - اوالدی سميه

ی از ارکان در سال های اخير آموزش آزمانشگاه محور نی :مقدمه 

اساسی تحول در مونرنت ناددهی و نادگيری دانشجونان رشته های 

علوم آزمانشگاهی و علوم پانه پزشیی بوده و باعث تقونت تفیر نقادانه و 

 Real time-PCRتیني استوالل انتقادی در انن دانشجونان می شود. 

نیی از مهمترنن و پرکابردترنن مهار  های عملی در مقاقع تحصيال  

ه آموزش انن تیني  ب تیميلی علوم پانه پزشیی محسوب می شود.

صور  عملی از ضرورنا  برنامه درسی و مهار  های عملی مورد انتظار 

دانشجونان مقاقع کارشناسی ارشو و دکتری تخصصی رشته های علوم 

. متاسفانه انن مهار  عملی در دوره آموزشی می باشو پانه پزشیی 

و  شيوه مناسب تورنس نمی گرددميلی به دانشجونان تحصيال  تی

دانشجونان در حيطه های شناختی و مهارتی از تسلط کافی برخوردار 

نيستنو. در انن مطالعه، برای آموزش انن تیني  در دانشجونان 

تحصيال  تیميلی رشته های علوم پانه پزشیی، ن  کارگاه آموزشی با 

قراحی کرده و  (Blended Learning)نادگيری ترکيبی شيوه نونن

برای ارزشيابی مهار  های عملی فراگرفته شوه در کارگاه از آزمون 

بهره برده انم و اررا  به کارگيری انن روش ها در  OSPEاستانوارد 

 . نادگيری دانشجونان را بررسی نمودنم

نفر  ا  دانجریای ت صیالر تک صلی ورر وارد      18در این پژوهش، روش اجرا :

 ن پس ا  ثبت ن م و صلی ل رض یت ن مه ورود بره مط لعره،   مط لعه شدند. داوطوب
به صارک صال دفر ب  اس س شی ره ثبت ن م در دو گ وه مداخوره و نترر ق ار ار    

آمرا   ص ن برر را بره     ،گ فرتد. اف اد گ وه مداخوه عتوه ب  شر نت در ن رگر ه  
دری فرت نیادنرد. ا  دانجریای ت در     Storylineصارک میررا  اللر ون لرر   

 م ثبت ن م در ن رگ ه پس ا  اخذ رض یت آگ ه نه، یک پ ش آ مات به عیرل  هتگ
رو  ب گزار شد نه در رو  اوق مب حث نظ   و شت خرر  3آمد. ن رگ ه آما شر در 

صلت ک به صارک رو  سخت انر ب ا  هر  دو گر وه آمرا   داده شرد. در رو      
عیوررر و دوم ن رگرر ه، ا  رو  صرردریس نی یجررر برر ا  آمررا   فع ل ررت هرر   

. در رو  صدریس نی یجرر مار رک هر   ضر ور      گ دیدآ م یجگ هر اسرف ده 
، سر خت  RNA، شر مل اسررخ ا    PCR-Real timeب ا  انی م آ مر یش  

cDNA  صرارک عیورر   ه و صا ه مخواط وانتش ابردا صاسط مدرس م باطه بر
 OSPEانی م داده شد. پس ا  پ ی ت رو  دوم ن رگ ه و ابل ا  ب گزار  آ مرات  

در نا یرت در رو  سرام بر      ک پس آ مات ا  هیه ش نت نتتردگ ت اخرذ شرد.   ی
عیول د دانجیای ت در انی م مار رک هر   عیورر و     OSPEاسرف ده ا  آ مات 

 . گ دیدآ م یجگ هر ار ی بر 

در حيطه نمرا  پيش آزمون و پس آزمون گروه مواخله هم  :ها یافته

کنترل گزارش شوه بيشتر از گروه و هم در حيطه مهارتی  شناختی 

ميانگين نمرا  پيش آزمون در گروه کنترل در حيطه شناختی است. 

 آزمون پس می باشو و نمرا  ۵/3 ±۹/۱مواخله گروه در و ۱/2 ± ۴/۱

. در باشو می۵/6 ±۵/۰ مواخله گروه در و ۱/6 ± ۹/۰ کنترل گروه در

حيطه مهارتی )آزمون آسپی( ميانگين نمرا  پيش آزمون در گروه 

باشو و همچنين  می 3/۱ ± 6/۱ مواخله گروه در و ۱ ± 3/۱ل کنتر

 در و 7/3 ± ۹7/۰ کنترل گروه در آزمون حيطه مهارتی پس نمرا 

  .گزارش شوه است مواخله 6/۴ ± 7/۰گروه

اسرف ده ا  آما   ص ن بر به هی اه ار ش  بر  :گيري يجهتنبحث و 

م در ح طه ما رصر هم در ح طه شت خرر و ه OSPEس خر رمتد ع تر و عیور 
دانجیای ت ص ث   مثبرر دارد و اسرف ده ا  این رو  سبب افزایش ما رک ه   

 .مر شاد PCR-Real timeآ م یجگ هر دانجیای ت در صلت ک 

 

 از اسدتفاده  بدا  دانشدجویان  قلبی ماساژ کیفیت ارزیابی

 قلبی ماساژ کننده تسهیل
      –مووونقی  کرنمووی حسووين، مشووهو. پ. ع دانشووگاه - گووازرانی اکوورم

          ،نيشووابور .پ .ع دانشوویوه - گووازرانی اعظووم دانشووگاه ع.پ مشووهو،  
 بيرجنو.. پ. ع دانشگاه - زاده محسنی مصطفی سيو
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 امووادگران  قلبوی  دهنوه ماساژ کننوه تسهيل به دسترسی عوم مقدمه :

 برای اموادگر زناد نيروی به نياز، بيمارستانها از بسياری خارج و داخل در

 قووالنی  قلبوی  ماسواژ  انجوام  زموان  در زودهنگوام  خستگی و ماساژ انجام

 در قلبی ماساژ وتعواد سرعت بر کنترل عوم، کمیی ابزار از استفاده بوون

 بوا  نيورو  ميوزان  از آگواهی  عوم، گر امواد توسط دستی ماساژ انجام زمان

 در قلبووی ماسوواژ کننوووه تسووهيل ابووزار وجووود، مناسووب دقووت و صووحت

 و پيچيووه  افزار نرم و افزار سخت از استفاده، باال هزننه با گردن کشورهای

 و جابجوانی  در محووودنت  باعوث  کوه  موجوود  شووه  سواخته  ابوزار  بزرگ

 سواختمان  داشتن با قرح انن در شوه ساخته ابزار .گردد می آنها استفوه

 امووادگران  از بسوياری  دسوترس  در راحتی به توانو می کم هزننه و ساده

 .گيورد  قورار  اسوتفاده  موورد  بيمارسوتان  از خارج و داخل یقلب احيای در

 مزانوای  از و نيوروی  و ماساژ تعواد نمانش قابليت ابزار انن اننیه بر عالوه

 مشوابه  ابزارهوای  با مقانسه در آن بودن هزننه کم به: توان می وسيله انن

 و افوزار  سوخت  از استفاده، قلبی های دهنوه ماساژ زمينه در شوه ساخته

 نيوروی  کاهش، پيچيوه های نمونه مقابل در دسترس در و ساده افزار نرم

 زودهنگوام  خسوتگی  از جلووگيری  و قلبوی  ماساژ انجام برای اموادگر زناد

 سورعت  کنترل امیان، رنوی و قلبی احيای کيفيت ارتقاء نتيجه در و آنها

 امووادگر  بوه  وسويله  انن توسط رنوی قلبی احيای زمان در ماساژ تعواد و

 .کنووو پيوووا آگوواهی الزم ماسوواژ تعووواد از کووه داد خواهووو را امیووان انوون

 بوه  امووادگر  توسوط  وارده نيوروی  ميوزان  است قادر وسيله انن همچنين

 فشوار  ميزان و نموده مشاهوه را شوه نصب نمانشگر توسط را سينه قفسه

 امیوان  .نمود اشاره، نمانو تنظيم استانوارد فشار ميزان به توجه با را وارده

 از توا  داشوته  را سوينه  قفسوه  بوه  امووادگر  توسط شوه وارد نيروی يتروئ

 .نمانوو  جلوگيری شوه وارد نيروی و تعواد تناسب عوم از ناشی مشیال 

 اسوتفاده  بوا  دانشجونان قلبی ماساژ کيفيت ارزنابی هوف با حاضر مطالعه

   .باشو می قلبی ماساژ کننوه تسهيل از

 واحووهای  نیسوان  جنسويت  هشپوژو  انن ورود معيارهای :روش اجرا  

 واحووهای ، شوو  خواهو انتخاب آقا دانشجونان از قرح انن در که پژوهش

 از پوس  .دارنوو  قورار  نیسوانی  تقرنبوا  رنوج  در جسوه  و قو نظر از پژوهش

 تیميول  را فوردی  مشخصا  فرم دانشجونان، ابزار پانانی تعيين و ساخت

)  صوحيح  قلبوی  ماسواژ  مورد در الزم توضيحا  پژوهشگر توسط و نموده

 ماسواژ  صوحيح  انجوام  نحووه  و تعوواد ، دسوتها  صحيح گيری قرار وضعيت

 قلبی ماساژ شود می خواسته دانشجونان از سپس .شو خواهو داده( قلبی

 روی بور  شووه  قراحی ابزار از استفاده بوون ای دقيقه ۵ سيیل ن  در را

 بوت ر را ماسواژ  تعوواد  پژوهشوگر  و داده انجوام  رنووی  قلبی احيای موالژ

 دوبواره  شود می خواسته دانشجونان از استراحت دقيقه ۱۰ از پس، نموده

 بور  را ماسواژ  شووه  قراحوی  ابزار از استفاده با ای دقيقه ۵ سيیل ن  در

، سورعت ، تعوواد  هوای  شاخص و داده انجام رنوی قلبی احيای موالژ روی

 همرحل با و ربت دستگاه روی در موجود مانيتور قرنق از شوه وارد نيروی

 دانشجونان خستگی ميزان.شو خواهو مقانسه( ابزار از استفاده بوون) اول

 بررسوی  ابوزار  انون  از اسوتفاده  عوم با مقانسه در ابزار از استفاده زمان در

   .شو خواهو

 عموق  انجواد  در را ابوزار  انون  توارير  بيشوترنن  دانشجونان اکثر :ها یافته

 ماساژ سرعت و%( 2۰)خستگی کاهش، %(۵۰) ماساژ تسهيل، %(۸۰)مورر

 بوا  کوه  کردنوو  موی  بيوان  دانشوجونان  اکثرنوت  .کردنو ذکر%( 3۰)  قلب

 و شووه  سوازی  نیسوان  ماسواژ  سورعت  و عمق، تعواد ابزار انن از استفاده

 ابوزار  انون  اننیوه  به توجه با .انو داشته تری کيفيت با و مورر قلبی ماساژ

 دانشوجونان  دارد را موورر  نيوروی  ميزان و تعواد ی مشاهوه قابليت دارای

   .شونو آگاه مورر ماساژ انجام چگونگی از تواننو می بهتر

 ابوزار  انون  دانشوجونان  دنوگاه از اننیه به توجه با : گيري نتيجهبحث و 

 داشوته ، موورر  رنووی  و قلبی احياء درنتيجه و ماساژ انجام در زنادی تارير

 ماسواژ  گاهدسوت  توسط ماساژ تعواد و نيرو ميزان که انن اساس بر و است

 انجوام  CPR مطلووبتری  عملیورد  و دقوت  بوا ، شود می داده نمانش قلبی

 در پروسويجر  انون  آمووزش  زموان  در ابوزار  انون  از توان می و شو خواهو

  .نمود استفاده نيز دنگر دانشجونان

 کننوه تسهيل، دانشجونان، قلبی ماساژ کيفيت ، ارزنابی :کليديکلمات 

 قلبی ماساژ

 

 کارآموزی اثربخشی ارتقای در( ارپوشهک) پورتفولیو نقش

 غذایی صنای  دانشجویان

. پ. ع دانشوگاه  - عبوالشواهی  سمنان، آنوا . پ. ع دانشگاه - غرنبی فرنو 
 نسوويم، سوومنان .پ .ع دانشووگاه - اصوولی نوسووفی مجتبوویسوومنان ، 
 .سمنان .پ .ع دانشگاه - خورشيونان

 و کيفوی  کنترل گرانش با غذانی صنانع و علوم تحصيلی رشته  مقدمه :

 صنعت و پزشیی علوم ميان مشترک علمی های عرصه از نیی، بهواشتی

 غوذانی  موواد  انمنوی  و سوالمت  توامين  در ای ارزنووه  نقوش  که باشو می

 عمليواتی  و کواربردی  ماهيت به نظر .نمانو می انفا جامعه توسط مصرفی

 توسووط نيوواز مووورد هووای مهووار  کسووب لووزوم و غووذانی صوونانع رشووته

 ارربخشوی  و کيفيوت  ارتقوای ، خوود  تحصويلی  دوره قوول  در ندانشجونا

 بور  .داشوت  خواهوو  مضاعف اهميتی کارآموزی با مرتبط درسی واحوهای

 بوا  مورتبط  دروس ارربخشوی  ارتقوای  هووف  بوا  حاضر مطالعه، اساس انن

( کارپوشوه ) پورتفوليوو  از اسوتفاده  بوا  غذانی صنانع دانشجونان کارآموزی

  .موآ در اجرا مورد به و قراحی

 بوود ( Mixed-Methods) تلفيقوی  نووع  از حاضر مطالعه :اجرا  روش

 بوه  دسوتيابی  جهوت  پژوهشوی  های روش و رونیردها تلفيق از آن در که

 تجوارب  شناسوانی  منظور به، اساس انن بر .گردنو استفاده مطالعه اهواف

 اقالعواتی  هوای  پانگاه بررسی از علمی معتبر اسناد در شوه معرفی موفق

 صواحبنظر  اسواتيو  دنووگاه ، اداموه  در .گردنوو  اسوتفاده  خارجی و داخلی

 کيفووی رونیردهووای از منوووی بهووره بووا غووذانی صوونانع حوووزه در کشووور

 در همچنوين  .گرفت قرار کنیاش مورد( متمرکز گروهی بحث و مصاحبه)



161 
 

 بررسوی  هوف با( Feasibility Study) سنجی امیان مطالعه ن ، پانان

 در شوون  اجرانوی  جهوت  شووه  شناسانی مختلف های روش های قابليت

 موونران  نظورا   نقطوه  اخوذ  با پزشیی علوم عرصه ونژه به و کشور بافتار

 بوه  کيفی-کمی صور  به دانشجونان نيز و علمی هيا  اعضای، یآموزش

  .رسيو انجام

 از حواکی  گرفتوه  صوور   هوای  بررسوی  از آموه دست به نتانج :ها یافته

 ارربخشوی  ارتقای جهت اجرانی ایه روش از ای گسترده قيف شناسانی

 نظيور  هزننوه  کوم  از موواخال   از غوذانی  صونانع  دانشوجونان  کارآموزی

 توووارک ماننوو  پرهزننوه  موواخال   توا  "یآموزشو  هوای  کليوپ  نموانش "

 صوور   رانونوه  هوای  بررسوی  ليین .باشو می "یآموزش علمی سفرهای"

 تقواء ار روش بهتورنن  شناسوانی  و ها روش انن بنوی اولونت جهت گرفته

، جامعيوت ، استمرار، دسترسی، مقبوليت، هزننه نظير معيارهانی اساس بر

 بیووارگيری و قراحووی" روش کووه داد نشووان ارربخشووی و گرانووی بووومی

 صونانع  دانشجونان کارآموزی ارتقای جهت روش ترنن کارآمو "پورتفوليو

 دانشوجونان  بورای  پورتفوليوو  قراحوی  شويوه ، اداموه  در .باشو می غذانی

 بررسوی  قرنوق  از آن در تعبيه جهت مناسب محتوای نيز و انیغذ صنانع

 .گرفت قرار پژوهشی تيم کار دستور در جهانی و ملی تجربيا 

 نيوز  و ارائه شيوه در بنيادنن تحول انجاد ضرور  :گيري نتيجه بحث و 

 غوذانی  صونانع  دانشجونان برای کارآموزی درسی واحو یآموزش محتوای

 از اسووتفاده روش انتخوواب متعاقبوواً و رحاضوو مطالعووه قراحووی بووه منجوور

، تردنوو  بوی  .گردنوو  موواخالتی  رونیورد  کارآمووترنن  عنوان به پورتفوليو

 ارتقوای  و اصولی  نفعوان  ذی دنوگاه اخذ با پورتفوليو از استفاده ارزشيابی

 در بانسوت  می ارزشيابی نتانج اساس بر آن های قابليت و عمیلرد مستمر

 .گيرد قرار تحصيلی رشته انن آموزش متوليان کار دستور
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 درسی ریزی برنامه
 

 اساس بر مامایی رهبری یآموزش دوره ایاج و طراحی

 ایزمان جدید مدل

 ،  مشوهو  .پ .ع دانشوگاه  گروه آمووزش پزشویی،   – رضوی شماعيا نازنين
 دانشگاه ع.پ تربت حيورنه. – عباسپور صونقه

 انزموان  جونو مول اساس بر مامانی رهبری یآموزش دوره راحقمقدمه : 

 رهبوری  اهميوت  .اسوت  تيموی  همیواری  بور  مبتنی مامانی حرفه مقومه

 بينوی  پيش غيرقابل شرانط با همراه که اورژانس موارد در ونژه به مامانی

 نوا  تيموی  رهبوری  .اسوت  اهميوت  حوانز  بسويار ، است زمانی محوودنت و

 و نووزادی  ميور  و مورگ  و نامطلوب عوارض با مامانی های تيم در مطلوب

 بهبوود  در سوعی  ماماهوا ، متموادی  های ده قی .است بوده همراه مادری

 کيفيوت  بوا  بوارداری  خووما   ارائه جهت خود رهبری مونرنتی مهارتهای

 از( ۱(RCM) ماماهوا  سلطنتی کالج، ۱۹6۴ سال در .انو داشته زنان برای

 هوای  دوره کوه  کنوو  می وصيهتRCMٍ .کرد حمانت مامانی رهبری نقش

 را آنهوا  توا  شوود  قراحوی  ماماها برای خاص قور به بانو رهبری یآموزش

 انون  که دهو می      نشان شواهو اما، کنو آماده رهبری های نقش برای

 نگرانوی  متوون  بررسوی  در و، اسوت  نشوه اجرا کامل قور به هرگز توصيه

 بوه  توجوه  با .دارد دوجو مامانی رهبری نقش به توجه عوم مورد در هانی

 انون ، نووزادان  و موادران  سوالمت  ارتقوای  در مامانی رهبری نقش اهميت

 ماماهوای  جهوت  ماموانی  رهبوری  یآموزشو  دوره قراحی هوف با مطالعه

 قراحوی  موول  اسواس  بور ، ماموانی  هوای  کليني  و زانشگاهها در شاغل

   .است شوه انجام انزمان یآموزش

  ۴۵ بورای  .باشوو  می بعو – قبل ازیکو نوع از پژوهش انن  اجرا : روش 

 شهرسوتان  ماموانی  هوای  کلينيو   و زانشگاهها در شاغل ماماهای از نفر

 بوه  ورود از قبول ، بودنوو  مطالعوه  بوه  ورود شرانط واجو که حيورنه تربت

 در ماماهوا  اقالعوا   ارزنابی جهت موقعيتی قضاو  آزمون، یآموزش دوره

 بور  یآموزشو  موول  راحوی ق سپس .گردنو برگزار مامانی رهبری خصوص

 در ماماهوا  سونجی  نياز - .شو انجام زنر شرح به انزمان جونو مول اساس

 انجوام ، پانا و روا ساخته محقق پرسشنامه اساس بر مامانی رهبری حيطه

 .گردنوو  تهيه، شوه انجام سنجی نياز اساس بر یآموزش محتوای - .گردنو

 - .بوود  ماماهوا  هاینياز اساس بر مناسب محتوای تعيين مرحله انن هوف

 یآموزشو  هوای  روش - .شوو  تعيين پژوهش تيم کم  با یآموزش اهواف

 جملوه  از یآموزشو  رسوانه  - .شوو  رنزی برنامه یآموزش اهواف با متناسب

 - .گردنوو  معرفوی  وب بور  مبتنوی  آمووزش  و کامپيوتر بر مبتنی آموزش

 قضواو   آزموون - - .شوو  انجوام  مورسوين  توسوط  یآموزشو  های فعاليت

 برای یآموزش دوره اتمام از بعو هفته سه، اوليه آزمون با ارز هم تیموقعي

 درنافوت  ماماهوا  از بازخورد - .گردنو اجرا و قراحی یآموزش دوره ارزنابی

 تويم  توسوط  شوه درنافت بازخورد اساس بر یآموزش دوره بازنگری - .شو

   .شو انجام پژوهش

 و آزموون  پيش رهنم بين داد نشان پژوهش نتانج :بحث و نتيجه گيري 

 بوودن  اروربخش  از حواکی  کوه  دارد وجوود  داری معنی تفاو  آزمون پس

 RCM= Royal College of .باشوو  موی   شووه  قراحی یآموزش دوره

Midwives 

 

 تمداس  اهدا  به دستیابی قابلیت و اهمیت میزان بررسی

 از SPICES اسدتراتژی  برپایده ( ECE)بیمدار  با زودرس

 و مشهد اسالمی آزاد انشگاهد پزشکی دانشجویان دیدگاه

 آنان تحصیلی عملکرد با آن مقایسه

، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، مرکز تحقيقا  آمووزش بوالينی   - بذرافین ليال
 سوروقو  سمانه - مختارپور صونقه، شيراز .پ .ع دانشگاه - جعفری محمو
 ،  مرنم کمالی، اسالمی آزاد .پ .ع دانشگاه - مقوم

 برناموه  از مهموی  جوزء  عنووان  به بيمار با رسزود تماس امروزه  مقدمه :

     از نیوی  .شوود  موی  گرفتوه  نظور  در دنيوا  پيشورفته  هوای  کشور یآموزش

 کلوی  مفهووم  نبوودن  ملمووس  پزشویی  دانشوجونان  آمووزش  های چالش

 زودرس مواجهوه  رونیورد  است بيمار بالين و پانه علوم دروس بين ارتباط

 آمووزش  و نوادگيری  لشچوا  حول  جهت پيشنهادی راهیارهای از بالينی

 ارتبواط  کلوی  مفهووم  نبودن ملموس و پانه علوم دوره پزشیی دانشجونان

 از پانوه  علووم  دانشوجونان  بودن دور و بيمار بالين و پانه علوم دروس بين

   .است شون پزش  مسير در حرکت حس

 انون  آمواری  جامعه است مقطعی توصيفی نوع از مطالعه انن اجرا : روش

 اسواس  بور  آنهوا  تعوواد  که بود ۹6 و ۹۵ سال ورودی دانشجونان پژوهش

 آمواری  جامعوه  بودن محوود علت به آماری نمونه .بود نفر ۱۰۰ آمار اداره

 و دسوتيابی  ميوزان  یآموزشو  دوره اجرای از پس.بود سرشماری صور  به

 قرنوق  از دانشوجونان  دنووگاه  از بيموار  با با زودرس تماس برنامه اهميت

 بور  پژوهش انن در تحصيلی عملیرد .گرفت ارقر سنجش مورد پرسشنامه

 پوژوهش  انون  در انووازه  ابوزار .بوود  دانشجونان قبل ترم معول نمره اساس

 برخوورد  هوای  دوره ارزنوابی  جهوت  کوه  بود همیاران و ادنبی پرسشنامه

 آن محتوانی و صوری روانی است گردنوه توونن بالينی محيط با زودرس

 کرونبواخ  الفوای  قرنوق  از نيوز  انانیپ و گرفت قرار متخصصان تانيو مورد

 از نفور  ۹3 تعوواد  پوژوهش  انن در: ها نافته .است گردنوه محاسبه . ، ۸2

 مقانسوه  .نمودنو مشارکت مشهو اسالمی آزاد دانشگاه پزشیی دانشجونان

 نشوان  مقيواس  دو در مشهو اسالمی آزاد دانشگاه دانشجونان نمرا  ميانه

 بوه  دسوتيابی  قابليوت  ميوزان  از یتور  ضوعيف  ارزنابی دانشجونان که داد

 ميوزان  مقيواس  بوه  نسوبت  بيمار با زودرس تماس یآموزش برنامه اهواف

 آورده عمول  بوه  بيموار  بوا  زودرس تمواس  یآموزشو  برنامه اهواف اهميت

 آزاد دانشوگاه  دانشوجونان  ارزنوابی  که داد نشان پژوهش انن نتانج .بودنو

   .دارنو نیونگر با واریمعني و مثبت همبستگی مقياس دو انن از اسالمی
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 انون  بوه  مطالعوه  انون  در پژوهشگران کلی قور به :گيري ونتيجه بحث

 هموين  و اهميوت  ميزان از باالنی ارزنابی دانشجونان که رسيونو ¬نتيجه

 بيموواران بووا زودرس تموواس برنامووه اهووواف بووه دسووتيابی قابليووت قووور

 اهوواف  يوت اهم مقيواس  نمرا  اهميت رفتن باال موازا  به و انو¬داشته

 قابليوت  ميوزان  مقيواس  نمورا  ، دانشوجونان  دنووگاه  از یآموزشو  برناموه 

 ميرفت باال نيز اهواف انن به دستيابی

 ارتقدای  و بهداشدت  آمدوزش  دانشجویان توانمندسازی

 جهدت  دیجیتدال  سالمت خدمات ارائه و تهیه در سالمت

 ۱۹ کووید پاندمی دوران در مردم به آموزش

. پ. ع دانشوگاه  - پوور  حواجی  آزاده، البورز . پ. ع دانشگاه - جو ژاله نغمه
 . البرز. پ. ع دانشگاه - سبزمیان ليال،  البرز

 تینولووژی  از استفاده به الیتروني  سالمت نا دنجيتال سالمت  مقدمه :

 ارائوه  به منجر که فراننوهانی و خوما  الیتروني ، ارتباط ابزار اقالعا ،

 دنجيتوال  سوالمت . شوود  می گفته گردد می بهواشتی های مراقبت بهتر

 کواهش  را هوا  هزننوه  بخشوو،  می بهبود را بهواشتی خوما  به دسترسی

 مهموی  نقش و دهو می افزانش را بهواشتی مراقبتهای کيفيت و دهو می

 دنجيتوال  سوالمت . کنوو  موی  بوازی  بهواشوتی  های سيستم تقونت در را

 پيشوگيری  آن هوای  حوزه از نیی که گيرد می بر در را مختلفی حوزهای

 Mobile)هموراه  تلفون  سوالمت  شوامل  متنووعی  فيلووهای  و باشو می

Health)، دور راه از سووالمت مراقبووت(Telehealth)، هووا پوشوويونی 

Wearables انون  از هووف . دهوو  موی  پوشش را دنجيتال های بازی و 

 در بهواشوت  آمووزش  ارشوو  کارشناسوی  دانشجونان توانمنوسازی مطالعه

 در دنجيتوال  سوالمت  خووما   ارائوه  و تهيوه  در کواربردی  فناوری درس

 .  بود ۱۹-کوونو زمينه

 در کوه  باشوو  موی ( آموزشی نوآورانه) ای توسعه مطالعه انن :اجرا  روش

 مقطووع دانشووجونان بوور ۱3۹۹ سووال دوم و اول تحصوويلی نيمسووال دو

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  سوالمت  ارتقای و آموزش رشته ارشو کارشناسی

 ارتقوای  و بهواشوت  آمووزش  در کاربردی فناوری درس. گرفت انجام البرز

 واحوو  نو  ) 2 فنواوری  واحوو  دو و ۱ فنواوری  واحو دو بصور  سالمت،

 بوه  سووم  و دوم تحصيلی های ترم در ترتيب به( عملی واحو ن  و نظری

 بوا  نظوری  واحوو  در ابتوا دانشجونان. شود می ارائه رشته انن دانشجونان

 همچنوين  و آموزشوی  هوای  روش و هوا  رسوانه  آموزشی، قراحی مفاهيم

 در الزم مهارتهای و شونو آشنا آن مختلف های حوزه و دنجيتال سالمت

 تهيوه  بوه  موظف درس عملی واحو در سپس و کردنو کسب را زمينه انن

 -کونوو  زمينوه  در مختلوف  هوف گروههای برای الیترونيیی محتوای ن 

 ننوووما اجتموواعی هووای رسووانه در بانسووت مووی دانشووجو هوور. شووونو ۱۹

 نوام  بوه  گروه ن  واتساپ ماننو الیترونيیی های رسان پيام نا اننستاگرام

 از نفوور ۱۰۰ حووواقل و کوورد مووی انجوواد " ۱۹کونووو مووورد در آموووزش"

 دارای کوه  ميانسواالنی  دانشوجونان،  آموزان، دانش ماننو عمومی جمعيت

 بوه  تمانول  و بودنوو  اننترنوت  و تبلت نا همراه تلفن ماننو ارتباقی وسانل

 آمووزش  آنوان  به و کرده گروه انن عضو را داشتنو رانگان آموزش رنافتد

 گروههای به آن ارائه و الیترونيیی محتواهای تهيه با دانشجونان. داد می

 نمودنو می کسب را فناوری درس عملی واحو نمره هوف،

 سوالمت  مختلوف  فيلووهای  در شوونو  توانمنوو  دانشوجونان  :یافته هرا  

 m) هموراه  سوالمت  فيلوو  در. نماننوو  ارائه تنوعیم های برنامه دنجيتال

health)، در الیترونيیوی  محتووای  تهيوه  دانشوجونان  توليووا   از نیی 

 رفتارهوای  و انتقوال  راههوای ، عالئم ،۱۹ -کوونو بيماری با آشنانی زمينه

 افسوردگی  از پيشگيری راههای و استرس کنترل آن، از کننوه پيشگيری

 قراحوی  الیترونيیوی  محتواهای انن شجوناندان. بود ۱۹-کوونو با مرتبط

 هووف  های گروه اختيار در "۱۹ -کونو آموزش" مجازی گروه در را شوه

 آموزشی، های فيلم همچنين. دادنو می پاسخ آنان سواال  به و داده قرار

 صوحيح  شسوتن  نحووه  مورد در آموزشی های پمفلت نا ها ای رسانه چنو

 مجوازی  آمووزش  گوروه  در شووه  تهيوه  زدن ماسو   صحيح نحوه دست،

 و ۱۹-کوونوو  زمينه در رسانی اقالع های پيام. گرفت می قرار ۱۹-کوونو

 رعانت دستها، صحيح شستن ماس ، زدن جهت کننوه ترغيب های پيام

 در کوتواه  فيلم نا انميشن عیس، متن، بصور  قرنطينه و اجتماعی فاصله

 دور اهر از سووالمت مراقبووت حوووزه در. گرفووت مووی قوورار مجووازی گووروه

(Telehealth )اننسوتاگرام  مجوازی  های رسانه از استفاده با دانشجونان 

( live) زنوه صور  به اسیانپ چون افزارهای نرم و واتساپ رسان پيام نا

 مراقبتوی  خوود  رفتارهوای . بودنو ۱۹ -کوونو زمينه در آموزش به موظف

 گوروه  هب نيز صحيح تغذنه و فيزنیی فعاليت ارتقای استرس، کنترل ماننو

 اختيوار  در Telehealthو m Health بصوور   کرونوا  دوران در هووف 

 موظوف  همچنوين  دانشوجونان . گرفوت  موی  قرار مختلف هوف گروههای

 هووف  گروههوای  بوه  را سوالمت  بوا  مورتبط  wearable ابزارهای بودنو

 خوود  سالمت ارتقای جهت آنها از بتواننو کرونا دوران در تا نماننو معرفی

 قوم های اپليیيشن نصب نا پوومتر از استفاده مثال بطور نماننو استفاده

 بوا  مورتبط  رفتارهوای  پوانش  و همراه تلفن روی بر استرس کنترل سنج،

 بوه  ترغيوب  را هووف  گوروه  بانوو  دانشوجونان  کوه  بود وظانفی از سالمت

 .  کردنو می آن نصب نا استفاده

 ۱۹ -کوونوو  دار واگير بيماری پانومی به توجه با : گيري  نتيجه و بحث

، ارتباقوا   و اقالعوا   فناوری توسعه همچنين و آموزش بودن مجازی و

 بانوو  جامعوه  نيواز  و وضوعيت  بوا  متناسوب  نيوز  سالمت حوزه در آموزش

، کرونوا  دوران در بنوابرانن . شوود  ارائوه  هوف گروههای به مجازی بصور 

 اهوواف  تحقوق  و مردم سالمت ارتقای در را مهمی نقش دنجيتال سالمت

 در دنجيتووال سووالمت دروس ارانووه لووذا. کنووو مووی بووازی پانوووار هتوسووع

 ارائووه جهووت بهواشووت و پزشوویی گروههووای دانشووجونان کورنیولوووم

 .رسو می نظر به ضروری مردم به بهواشتی مراقبتهای
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پزشدکی عمدومی جداری     آموزشتوسعه و بهبود برنامه 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشوهو  . پ. ع دانشوگاه  یوه پزشویی، اداره آمووزش، دانشو   – گرنوانی آتنا
 .ع دانشوگاه  - مونقی کرنمی حسيندانشگاه آزاد نيشابور، – صادقی تورج
. ع دانشوگاه  اداره آموزش، دانشیوه پزشویی،   -سنامه محيطی، مشهو .پ
 مشهو.. پ

 ارتقواء  و هوا  مهوار   کسوب  منظوور  بوه  پزشویی  آموزش برنامه  مقدمه :

 هوای  فرصوت  هوای  ضورور   از یپزشوی  علووم  دانشجونان بالينی وظانف

 آمووزش  برنامه بهبود و توسعه تحقيق هوف با مطالعه انن .است یآموزش

 .اسوت  شووه  انجوام  مشوهو  پزشویی  علوم دانشگاه جاری عمومی پزشیی

 ای مرحلوه  پونج  موول  براسواس  یآموزشو  برناموه  قراحوی  :اجرا   روش

ADDIE فوت ه در و ارزشويابی  و اجورا ، توسعه، قراحی، تحليل شامل که 

  . گردنو رنزی برنامه و قراحی گام

 بصوور   دروس، بوازنگری  شويوه  در، شوه اجرا برنامه مطابق  یافته ها : 

 بوارز  نتوانج  از تووان  می همچنين .گردنو ارائه نيمسال ۴در و نافته ادغام

 7 بوه  نسوبت  کوه  سال 6.۵ در عمومی پزشیی ارائه یآموزش قراحی انن

 پانوه  علووم ، پزشویی  سونتی  شويوه  در نعنوی  نموود  اشاره کالسي  سال

 خواهوو  ارائه نيمسال ۴ در شوه بازنگری شيوه در و نيمسال۵ در پزشیی

   .شو

، جونوو  اتفاقا  و وقانع بروز و تینولوژی پيشرفت :گيري نتيجهبحث و 

 و اصوالح  بوا  کوه  قلبوو  موی  جهوت  بوونن  را یآموزشو  الگوهای در تغيير

 گذشوته  از پيشوتر  را شآمووز  فراننوو  بتووان ، گذشته های روش بازنگری

 نوادگيری  ميزان افزانش باعث بازنگری انن .نمود تر ارربخش و تر کارآمو

 حسوب  بر توانو می برنامه انن همچنين . ، شو دانشجونان نادسپاری به و

 قورار  اسوتفاده  موورد  کشوور  پزشیی علوم دانشگاههای تمامی توسط نياز

 .بگيرد

 

 ارتقدای  منظور به بالینی مواجهه ساز شبیه سامانه طراحی

 دوران در پزشکی دانشجویان بالینی استدالل های مهارت

 کرونا پاندمی

 موافی  شواهين  - شویرنان  زهرا، بجنورد .پ .ع دانشگاه - روحانی محبوبه
  ،  بجنورد .پ .ع دانشگاه - فروزانيان سعيو -شاکری سادا  حبيبه - نژاد

 هوای  پروتیول  ،جهوان  سراسور  در ۱۹-کوونوو  اپيوومی  شروع با مقدمه :

 در راسوتا  انون  در .کردنو تأکيو اجتماعی گذاری فاصله رعانت بر بهواشتی

 ونوروس  شويوع  کاهش منظور به، ما کشور در جمله از کشورها از بسياری

 به پزشیی رشته در .شو تعطيل ها دانشگاه در حضوری های آموزش کرونا

 کسوب  لوزوم  و دانشوجونان  در بوالينی  استوالل مهار  ارتقا اهميت دليل

 هوای  فانول  و غيرفعوال  آمووزش  شويوه  بوه  صورفاً  می توانن، عملی تجربه

 تربيوت  بنوابرانن  .کورد  اکتفوا  مجوازی  آمووزش  سوامانه  در شوه بارگذاری

 انون ، بوالينی  مقاقع پزشیی دانشجونان فعال نادگيری و کارآمو پزشیان

 در کووارورزی و کووارآموزی مقوواقع دانشووجونان حضووور بوورای را الووزام

 مراجعوه  کواهش ، کرونوا  گيری همه به توجه با .کرد می انجاد ها تانبيمارس

 و برخورد احتمال دانشجونان که هانی بيماری تنوع و غيرکرونانی بيماران

 کمتور  دانشوجونان  برای تجربه کسب امیان، دارنو را ها آن فعال نادگيری

، کشوور  مطورح  پزشویی  علووم  هوای  دانشگاه از بسياری در همچنين .شو

 دسوتياران  وجوود  علوت  بوه  بيمواران  بوا  هوا  اننترن مستقل برخورد امیان

 عنووان  بوه  نه بيماران با ها اننترن عمالً .نواشته وجود باالتر سال تخصصی

 توسوط  شووه  حل پيش از معماهای بلیه کردن حل برای جونو معماهای

 سوير  ارزنوابی  بوه  بيشوتر  و شونو می مواجه اورژانس پزشیان نا دستياران

 مسوتقل  ارزنوابی  جهوت  کمتوری  فرصت لذا .پردازنو می بخش در بيماران

 آمووزش  بور  ناپوذنری  جبوران  عواقوب  ومی توانو  مساله انن .دارنو بيماران

 عموومی  پزشویان  و ها اننترن نفس به اعتماد و بالينی ظن، کشور پزشیی

 و تمورنن  جهوت  بسوتری  لوذا  .بگوذارد  جونو بيماران با برخورد در آننوه

      حوال  عوين  در کوه  بسوتری  اسوت؛  الزم شوجونان دان بورای  تجربوه  کسب

، کنوو  سوازی  شوبيه  دانشوجونان  برای را بيمارستانی های کشي  ومی توان

 اسوتفاده  امیوان  .باشوو  محور تجربه و کاربردی، پونا، بوده صرفه به مقرون

 بوا  متناسوب  و باشوو  داشوته  را دانشوجونان  ابهاموا   و اشیال رفع، میرر

 کوه  بستری .بوهو ها آن به را مناسب بازخورد، اه آن اقواما  و اشتباها 

 را هوا  بيمارسوتان  و بخوش  در هوا  آن فيزنیوی  حضور به نياز زنادی حو تا

 کنوونی  حسواس  شرانط در ها آن سالمت افتادن خطر به از تا دهو کاهش

 آمووزش  مزانوای  بوه  توجوه  بوا  .کنوو  اجتنواب  امیان حو تا کرونا اپيومی

 و سوالمت  تحوول  قورح  بور  تاکيو، باال در شوه عنوان موارد و الیتروني 

 بهواشوت  وزار  تاکيوو ، کنونی حساس شرانط در آموزش نونن های شيوه

 بسوتری  بوه  نيواز  احسواس  بوه  توجوه  با و آموزش در نوآورانه های قرح بر

 بورای  ای سوامانه  بوه  نيواز ، کاربردی و محور تجربه حال عين در و مجازی

 در .شووو احسوواس ندانشووجونا بوورای یآموزشوو شوویاف انوون پوشووش

 مناسوب  مجازی هانی سامانه نافتن خصوص در که جامعی وجوهای جست

 افوزار  نورم  صوور   بوه  چوه  مختلفوی  های سامانه، شو انجام فوق اهواف با

 نقواط  کووام  هر که شو نافت موبانل اپليیيشن صور  به چه و وب تحت

 هوا  چالش حل راه بانو که آنگونه ن  هي  اما داشتنو ضعفی نقاط و قو 

 انورونووو اپليیيشوون، مثووال بوورای .نواشووتنو را شوووه مطوورح مشوویال  و

FullCode سووانت وب قرنووق از وب تحووت صووور  بووه کووه https: ، 

app.full-code.com ، Player ، Player.html دسترسی قابل نيز 

 سوطح  دقيوق  بنوی قبقه عوم اما بود نزدن  ما اهواف به حوی تا ، است

 عوم، کارآموز و کارورز دانشجونان مناسب ردموا جواسازی عوم ، سواال 

 نو   قراحوی  بوه  نياز تا شو موجب ، دنگر مواردی و فارسی زبان پوشش

 عووم  و انرانی مشابه مورد نبود به توجه با لذا .شود احساس جونو سامانه

 اسوتفاده  باالی هزننه همچنين و ما نيازهای به خارجی موارد کامل پاسخ

 و افوزار  نورم  سوازی  بومی لزوم، دانشجونان برای اه آن یآموزش های دوره از

 بوا  بوومی  سونارنوهای  تووونن  و سوواال   و سونارنوها  مناسب بنوی سطح
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 تحت افزار نرم قراحی به اقوام، منطقه در ها بيماری شيوع ميزان به توجه

 دانشووجونان در بووالينی آموووزش ارتقووای بوورای( Meduca) مووووکا وب

 شوروع  ابتووای  از .کوردنم  شومالی  سانخرا پزشیی علوم دانشگاه پزشیی

 افوزاری  نورم  ساخت بر مبنی ۹۸۰222 کو شماره با قرحی، کرونا پانومی

 رشوو  مرکوز  بوه  را وب تحوت  صور  به بالينی مواجهه ساز شبيه یآموزش

 در کوه  کردنم ارائه شمالی خراسان پزشیی علوم دانشگاه سالمت فناوری

 سوپس  گرفوت  قورار  محترم شورای تانيو مورد و شو بررسی و نقو جلسه

 شوماره  بوا  و گردنوو  مطورح  پوژوهش  در اخوالق  کميتوه  موذکوردر  قرح

IR.NKUMS.REC.۱3۹۹.۰33 تحوت  افزار نرم سازنوه تيم .شو تصونب 

 و کردنوو  شوروع  را خوود  کوار  سورعت  به سنارنوها قراح علمی تيم و وب

 مختلوف  سونارنوهای  قراحوی  و افوزار  نرم ساخت برای کونونسی به اقوام

 موورد ، افزار نرم داده پانگاه در کردن وارد از پيش سنارنوها .کردنو یعلم

 اوليوه  نسوخه  سوپس  .گرفوت  قورار  اسواتيو  سوانر  توسط بازبينی و داوری

 اختيوار  در علموی  سونارنوهای  و کواربری  رابوط  بررسی منظور به افزار نرم

 خراسان پزشیی علوم دانشگاه علمی هيا  اساتيو از جمعی و دانشجونان

 شوو  اخذ مختلف جلسه چنونن قی الزم بازخوردهای .گرفت قرار یشمال

 مجوود  بازبينی و ونرانش مورد نوبت چنو قی اوليه نسخه آن اساس بر و

 قرنوق  از رانگوان  صوور   به افزار نرم نهانی نسخه، نهانت در و گرفت قرار

 اسوتاجری  مقاقع دانشجونان اختيار در www.meduca.ir سانت وب

 .گرفت قرار شمالی خراسان پزشیی علوم اهدانشگ اننترنی و

 

 آزمایشدگاه  اسدتاندارد  پلتفدورم  اندازی راه و طراحی

 موضدوعی  مجدازی  های آزمایشگاه تولید جهت مجازی

 مختلف علوم

 .پ .ع دانشوگاه  - زاده رجوب  سوميه  - زارعوی  ربوانی  سمانه - اسوی رضا
 .مشهو

 و آموووزش در الزامووی و مهووم بخووش آزمانشووگاه آنجانيیووه از مقدمرره :

 ن  از بخشی عنوان به آزمانشگاه ن  کنترل به دسترسی است نادگيری

 از بسوياری  اننیوه  بوه  توجوه  بوا  .اسوت  ضوروری  مجازی آموزش نا سانت

 تجهيووزا  گووزاف هووای هزننووه پرداخووت بووه قووادر یآموزشوو مؤسسووا 

 بورای  کوار  بوودن  راحت بر عالوه مجازی آموزش در نيستنو آزمانشگاهی

 .گوردد  می تأمين نيز مربوط امنيت و شوه کاسته ها ننههز از دانشجونان

 گوران  و آزمانشگاهی تجهيزا  به دسترسی به قادر دور راه از دانشجونان

       انجووام را عملووی آزمانشووهای همووان و هسووتنو خطرنوواک گاهووا و قيمووت

 همچنوين  .دهوو  موی  انجوام  دانشوگاه  هوای  آزمانشوگاه  در کوه  دهنو می

 قابليوت  گور  ارائوه  کوه  شووه  داده توسعه را ننآنال همیاری های میانيزم

       .اسووت زمووان نوو  در اسوواتيو و دانشووجونان دنگوور بووا ارتبوواط برقووراری

 ميوزان  بوه  دانشوجونان  که دهو می نشان پژوهشی های نافته یافته ها :

       سوود  نوادگيری  کوچو   هوای  گوروه  در خوود  مشوارکت  از توجهی فابل

 دانشجونان و اساتيو به دسترسی برای موجود زمان ما چارچوب .برنو می

 بوا  همیواری  بوا  دانشوجونان  توا  دهنوو  می اجازه و دهنو می  گسترش را

 از چگونوه  کوه  بگيرنوو  نواد  مجوازی  آزمانشوگاهی  هوای  درگوروه  نیونگر

 نو   دهنووه  نشان نتاج.کننو استفاده مؤرر قور به آزمانشگاهی تجهيزا 

، زموان  دهنووه  اتصوال  های فعاليت بر تیيه با مؤررتر آزمانشگاهی محيط

 آزموانش  توسوط  شوه اعمال امنيت، مالی نگرانی کاهش، کار نيروی، فضا

 هووف  .شوونو  منوو  بهوره  خود های .است واقعی های آزمانشگاه      های

 مجوازی  آزمانشوگاه  استانوارد پلتفورم انوازی راه و قراحی پژوهش اصلی

 اهواف و است فمختل علوم موضوعی مجازی های آزمانشگاه توليو جهت

 توسووط یآموزشوو محوويط سووازی شووبيه: شووامل پووژوهش انوون کوواربردی

 انجواد  مجوازی  بوه  فيزنیوی  آزمانشوگاههای  برخی جانگزننی و کامپيوتر

 کليوه  بوا  هموراه  تعواملی  قابليوت  بوا  بعووی  سه مجازی آزمانشگاه فضای

 انون  یآموزشو  هوای  هزننوه  کواهش  مختلوف  علوم برای مرتبط ابزارهای

 پروسوه  نو   از مجازی محيط انجاد جهت .است اربردیک نوع از پژوهش

 آزمانشوگاه  اجزای و ها نيازمنوی، اهواف، اول مرحله در است الزم، واقعی

، مناسوب  کوامپيوتری  تجهيوزا   شوامل  کوه  گوردد  مشخص مجازی های

 تويم  و هوا  آزمانشوگاه  برناموه ، مناسوب  افوزار  سخت، ارتباقی های شبیه

 هوای  آزمانشوگاه  فنوی  هوای  يچيووگی پ بوه  توجه با .باشو می پشتيبانی

 شوبيه  قابليوت  با قوی نونسی برنامه محيط انتخاب با تا است الزم مجازی

 موورد  هوای  پارامتر با منطبق و مناسب گرافيیی محيط ن ، قوی سازی

 تحوت  نظوار   و اقالعوا   انتقوال  هوای  روش بوه  توجه با .کرد انجاد نياز

 اسووتانوارد تفووورمپل مجووازی محوويط، انووو شوووه انتخوواب کووه ای شووبیه

، مجوازی  آزمانشوگاه  کاربری رابط و شوه نونسی برنامه مجازی آزمانشگاه

 تسوت  اوليه افزار نرم و قراحی نياز مورد داده های پانگاه .شود می انجاد

، احتموالی  خطاهوای  و مشویال   نموودن  برقرف زمان تا سپس .شود می

 سطح در دهگستر بصور  نهانت در .شو خواهو اجرا پانلو  بصور  قرح

 راه مختلوف  مجوازی  های آزمانشگاه توليو و کاربر جذب برای ها دانشگاه

 .شود می      انوازی

 

 براسداس  RCM مجازی دوره ارزشیابی و اجرا، طراحی

 توانمندسدازی  جهدت  ADDIE یآموزشد  طراحی مدل

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه الوورد جدید دستیاران
 

 - انورج ملیوی   شوگاه ع. پ. مازنووران،  دان -پرسوتو کرنموی علوی ابوادی     
 ،مازنووران . پ. ع دانشوگاه  - گوازنووه  غالمعلوی دانشگاه ع. پ. مازنوران، 

. پ. ع دانشوگاه  - بهوار  عادله، انران. پ. ع دانشگاه -ززولی ذبيحی عاقفه
 - جالهوی  مازنووران ، حسوين  . پ. ع دانشگاه - مرادی سياوش ،مازنوران
    دانشووگاه ع. پ. مازنوووران، -وليمووی  محمووو ،مازنوووران. پ. ع دانشووگاه
دانشوگاه       – صوادقی  آناهيتوا دانشوگاه ع. پ. مازنووران،     - قاسومی  احمو
 مازنوران.. پ. ع
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، انجاد جهت موقعيت بهترنن عنوان به تیميلی تحصيال  دوره  مقدمه :

 کوه  شوود  موی  قلموواد  کشوور  آننووه  نيروی های توانمنوی ارتقای و رشو

، جامعوه  و فراگيوران  نيواز  بر مبتنی یآموزش های دوره زاریبرگ با توان می

 در .برداشوت  گوام  آنوان  مورر نقش انفای و اهواف تحقق در پيش از بيش

 سوازی  آمواده  جهوت  ورود بووو  یآموزشو  برنامه اجرای و توونن راستا انن

      انوون اسووت داده نشووان نيووز مطالعووا  آنیووه ضوومن .دارد بسووزانی نقووش

 موورر  توانوو  موی  نيوز  تحصيلی افت از پيشگيری در دورو بوو های برنامه

 فراننو بر مبتنی و نظاممنو رنزی برنامه مستلزم مهم امر انن اجرای .باشو

 ارزشويابی  و اجورا ، قراحوی  بوه  نسبت، نيازسنجی ضمن آن قی که است

  .شود اقوام یآموزش برنامه

 بیوارگيری  بوا  مقطعوی -توصويفی  روش بوه  جواری  مطالعوه  :اجرا  روش

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  دسوتياران  کليوه  جهوت  ADDIE موول  حول مرا

 از میتووب  نظرسونجی  از نو   گام در که صور  بونن .شو اجرا مازنوران

 نيواز  موورد  یآموزش عناونن تعيين و نيازسنجی برای یآموزش های گروه

 صوور   بوونن  بود ترکيبی صور  به سه و دو گام .شو استفاده دستياران

 عنواونن  EDC و پزشیی دانشیوه EDO با شیانون هم جلسه ن  قی که

 بوا  آن براسواس  و گردنوو  تووونن  مربوقوه  دوره قرح و( ۱ جوول) نهانی

 صوور   بوه  آمووزش  برناموه  انتقوال  روش کرونوا  از ناشی شرانط به توجه

 پيشنهاد براساس تورنس تيم اعضای و گردنو تعيين الیترونيیی آموزش

 سونجش  روش تعيين ضمن و گردنونو انتخاب مربوقه تخصص و ها گروه

 نموره  مجمووع  .شوو  انجوام  آزموون  و برنامه اجرای زمانبنوی، ارزشيابی و

 تعيين باال به 3۵ متخصصان نظر براساس آزمون قبولی نمره و 6۰ آزمون

، بورداری  فويلم  دوربين نظير امیاناتی تورنس روش به توجه با سپس .شو

 تعوواد  بوه   DVD، يواسوات  تواپ  لپ روی بر نصب جهت کامتازنا افزار نرم

-: دسوتياران  آمووزش  عموومی  عنواونن  .شو گرفته نظر در... و دستياران

 ارتبواط  مهوار  - همووونژالنس - پيشورفته  و پانوه  اصوول - بيموار  احيای

-بوالينی  آمووزش  استانواردهای بر مروری- بو خبر دادن- بيمار و پزش 

- ای بيموه   الزاموا  و مالی قوانين- کالب ژورنال- درمانگاه-رانو-مورنينگ

 اقوواما  - انضوباقی  ناموه  آنوين -بالينی محيط در ای حرفه پوشش اصول

 گوواهی  صووور  مجوز- بالينی های مهار  ارزنابی-شواهو بر مبتنی بالينی

- پرونووه  مستنوسوازی  اصوول - پزشیی در قصور و رضانت، برائت -فو 

 پوژوهش  قووانين - بوالينی  استوالل- ای حرفه تعهو- الیتروني  بوک الگ

 منطقی اصول- منابع جستجوی-نونسی پروپوزال-سيا  سامانه با شنانیآ

 پانوومی  بوه  نگاهی) فردی مراقبت اصول- آبشاری آموزش- نونسی نسخه

 بيموار  از مراقبوت  اصول: دستياران آموزش اختصاصی عناونن( ۱۹ کوونو

 در بيمووار از مراقبووت اصووول) اعصوواب و مغووز گووروه ونووژه)اورژانووس در

 ونوژه )اورژانس در بيمار از مراقبت اصول( عروق و قلب وهگر ونژه)اورژانس

 اصوول ( داخلی گروه ونژه)اورژانس در بيمار از مراقبت اصول( عفونی گروه

 از مراقبوت  اصوول ( زانموان  و زنان گروه ونژه)اورژانس در بيمار از مراقبت

 و گردنوو  اجورا  برنامه چهارم گام در( جراحی گروه ونژه)اورژانس در بيمار

، تسووتی سوووال ۴ همووراه بووه اسوواتيو از کوووام هوور الیترونيیووی ایمحتووو

 دسوتياران  تعوواد  بوه  DVD روی بر محتوا و شو بنوی دسته و آوری جمع

 در و شوو  ارسوال  هوا  بيمارسوتان  در مسوقر  یآموزش های گروه به و تیثير

 دسوتياران  از شووه  اعالم زمان مطابق سپس .گرفت قرار دستياران اختيار

 ارزشويابی  جهوت  سوپس  .شو گرفته فرادنو سامانه در یالیترونيی آزمون

 سواخته  محقق پرسشنامه براساس دستياران از النن پرس قرنق از، برنامه

 همچنوين .شوو  نظرسونجی ، بوود  شووه  تانيو "قبال آن پانانی و روانی که

 اصوالحی  اقووام ، نیردنوو  کسوب  را قبولی نصاب حو که دستيارانی جهت

   .گرفت صور 

 دو در آزموون  .کردنو شرکت دوره در دستيار ۱۴۰ جموعم در یافته ها :

 تخصصوی  سوواال   .بوود ( سوال ۵) تخصصی و( سوال 6۰) عمومی بخش

 و ۵2 نموره  بيشوترنن  .گردنوو  قورح  گوروه  هور  پيشنهادی اساتيو توسط

 .کردنو کسب را قبولی نمره کننوگان شرکت از% ۸۸.۵7 .بود 26 کمترنن

 رضوانت  مربوقه دوره از که داد اننش دستياران نظرا  بررسی مجموع در

 ازکيفيوت  رضوانتمنوی ) .بود ۵ از ۴ دوره کلی رضانت ميانگين و داشتنو

 از رضوانتمنوی -%7۰: انتظوارا   شوون  براورده از رضانتمنوی-%۸۰:دوره

 اقوالع  نحووه  از رضوانتمنوی -%6۸: آمووزش  بورای  نافتوه  اختصاص زمان

: برناموه  اجورای  در یهمواهنگ  و نظوم  از رضانتمنوی-%6۵: کارگاه رسانی

6۸  )% 

 نظور  از دوره انن بودن مورر از حاکی مطالعه نتانج :گيري نتيجه و بحث

 دادنوو  نشوان  خوود  مطالعوه  در اشورفی  و محمودی .است بوده دستياران

 دانشوجونان  تحصويلی  افوت  از پيشگيری بر ورود بوو آموزش دوره اجرای

 دنوانپزشویی  یوهدانشو  تهوران  پزشویی  علووم  واحو اسالمی آزاد دانشگاه

 خود مطالعه قی ۱3۹7 سال در همیاران و نامواری .است بوده تاريرگذار

 سوازی  آمواده  و آمووزش  کيفيوت  تضمين از افراد درک عنوان به مؤلفه 6

، مسوتمر  بهبوود  و پانش از بود عبار  که کردنو شناسانی دانشجومعلمان

، سوتانواردها ا و اهوواف  روزرسوانی  بوه ، اسوتانواردها  و اهوواف  به دستيابی

 موی شوود   پيشونهاد  لوذا  .پاسوخگونی  و نتانج، معلمی ای حرفه شانستگی

 قراحوی  اصوول  براساس ورود بوو توانمنوسازی های دوره چنين برگزاری

  .شود اجرا نيز دانشجونی های گروه سانر جهت یآموزش

 

-استاد تعامل مدیریت یآموزش برنامه ارزیابی و تدوین

 مجازی بستر در دانشجو
علوووم پزشوویی ، دانشوویوه گووروه انفورماتيوو  پزشوویی،  – مسوور  امالهوو

 زننوب ، تهوران ، تربيوت موورس   .دانشوگاه ، دانشگاه تربيت مورس تهوران 

 ، زاهووان  .پ.ع دانشوگاه  -کيخوا  لويال  ، تبرنوز  .پ.ع دانشوگاه  -محموزاده

 . تبرنز .پ.ع دانشگاه -افشاری سمانه، حصيرچی فرزانه

 سوه  هور  تعامول  حاصول  می توان را ني الیترو نادگيری فراننو : مقدمه

 در تعوامال   ميوزان  چوه  هور .گرفت نظر در محتوا و دانشجو، استاد عنصر

 بيشوتری  مسوئوليت  احسواس  دانشوچو  باشوو  بيشوتر  الیتروني  آموزش

 در.ميفتوو  اتفواق  معنوادار  نوادگيری  کنوو می شوه ارائه مطالب به نسبت
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 بوه  الیترونيو   دوره کميوت  و کيفيوت  و دانشوجونان  موفقيت عامل کل

 فراننوو  در، بحث و تعامل تأرير رو انن از .دارد بستگی آن در تعامل ميزان

 تووونن  منظور به پژوهش انن .می باشو انیار غيرقابل الیتروني  نادگيری

، عملیورد  و دانوش  بر آن تأرير ارزنابی و تعامل محورنت با یآموزش برنامه

   .است شوه انجام دانشجونان دنوگاه از

موی   تجربی نيمه و کاربردی نوع از هوف نظر از پژوهش انن :اجرا روش 

 گوروه )۹۵ ورودی دانشوجونان  از نفور  ۱6 پژوهش انن آماری نمونه .باشو

 سوالمت  اقالعوا   فنواوری  ۹۴ ورودی دانشوجونان  از نفور  ۱2 و( مواخله

 .انوو  شووه  انتخواب  بودن دسترس در روش به که می باشو( کنترل گروه)

 .گردنوو  اجرا و قراحی حيطه ۸ در تعامل محورنت با یزشآمو بسته ابتوا

 بور  مشتمل، آزمون پس -آزمون پيش سؤاال  مجموعه داده گردآوری ابزار

 از پرسشونامه ، دانشجونان دنوگاه از عملیرد ارزنابی جهت و کلی محور ۵

، اسوتاد ، محتووا  بوا  دانشوجو  تعامل عامل ۴ بر مشتمل شوه قراحی پيش

 تجزنوه  جهت .می باشو گونه ۵2 و یآموزش ستياراند و دانشجونان سانر

 وزنی ميانگين محاسبه و مستقل تی، زوجی تی های آزمون از داده تحليل

   .است شوه استفاده

 آمواری  اخوتالف  کوه  اسوت  آن از حواکی  پوژوهش  هوای  نافتوه  :ها یافته

 برناموه  بنابرانن دارد؛ وجود آزمون پس و آزمون پيش نمرا  در داری معنی

 بور  اما است داشته دانشجونان دانش بر توجهی قابل تأرير، تعامل مونرنت

 اخوتالف  همچنوين  .اسوت  بووده  توأرير  بی، دانشجونان دنوگاه از، عملیرد

 کنتوورل و مواخلووه گووروه دو بووين عملیوورد نتووانج در داری معنووی آموواری

 ارزنوابی  مطلووب  نسوبتاً  سوطح  در را تعامول  گروه دو هر و نشوه مشاهوه

   .انو کرده

 -اسوتاد  تعامول  موونرنت  برناموه  توارير  به توجه با :گيري نتيجه و ثبح

 ميگوردد  پيشونهاد  دانشوجونان  دانوش  روی بور  مجوازی  بستر در دانشجو

 الیترونيو   حووزه  در تعامول  بوا  دانشوچونان  آشونانی  جهت هانی کالس

 تعامول  موونرنت  یآموزشو  بسوته  نواشوتن  تارير دليل به و ،  کردد برگزار

 بوا  می شوود پيشونهاد  دانشوجونان  ازدنووگاه  ملیورد ع بور  دانشوجو -استاد

   .بسنجنو را الیتروني  تعامل عملیرددر بيشتر فاکتورهای

 آمووزش  در تعاملی دانش، الیتروني  آموزش در تعامل : کليديکلمات 

  الیتروني  تعامل در نگرش ، الیتروني  تعامل عملیرددر، الیتروني 

 

 مددل  اساس رب اخالق درس موردی مطالعه جام  برنامه

 و راهبری خود  های شاخص بر ان تأثیر و ترکیبی یادگیری

 دانشجویان تنظیمی خود
گروه آموزش پزشیی، مرکز آموزش مجوازی، دانشوگاه    - نژاد مصلی ليلی

 لوويال، جهوورم. پ. ع دانشووگاه - جهرمووی زاده کوورم عاقفووه،  ع.پ جهوورم
 .شيراز .پ .ع دانشگاه ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی - بذرافین

 هوای  مهوار   و پزشویی  آموزش بر عالوه بانو پزشیان تربيت در مقدمه :

 انون  .شوود   ونوژه  توجوه  نيز انسانی حقوق و شأن، عوالت رعانت به بالينی

 جوامع  برناموه  مطالعوه  انون  از هوف .است پزشیی اخالق نهانی هوف امر

 ان توأرير  و ترکيبوی  نادگيری  مول اساس بر اخالق درس موردی مطالعه

    .می باشو فعال نادگيری های شاخص بر

 7۰ روی بور  کوه  اسوت  تجربوی  نيمه ای مواخله پژوهش انن :اجرا  روش

 اخوالق  درس  واحوو  کوه  فيزنوپواتولوژی  مقطع پزشیی دانشجونان از نفر

 برناموه  .شوو  انجوام  سرشوماری  صوور   بوه  بودنوو  کورده  اخوذ  را پزشیی

 بحوث ، پزشویی  القاخو  نظری  مباحث تورنس شامل دانشجونان یآموزش

 گفتگوو  و بحوث  سوپس  و بالينی استوالل و اخالقی موردهای خصوص در

 تیميول  و اس ام ال سوامانه  در فوردی  تیواليف   و گفتگوو  تاالر محيط در

 قراحوی  بوه  توجوه  بوا  مطالعوه  انن در .داد اختصاص خود به را پورتفوليو

 و راهبووری خووود بوور مواخلووه تووأرير ،  نووادگيری و آموووزش  فعووال روش

، هووا داده گووردآوری ابووزار .گرفووت قوورار بررسووی مووورد خووودتنظيمی

 خوودتنظيمی  و    (۱۹7۸) گواگليمينو    خوودراهبری    آمادگی  های پرسشنامه

 پاسوخ  را هوا  آن مواخلوه  از بعوو  و قبل دانشجونان که بود( ۱۹۹۵) بوفارد

 و بررسوی  مواخلوه  از بعوو  و قبول  مرحلوه  دو در هوا  مولفه ميانگين.دادنو 

 دو در  spss  افوزار  نورم  از اسوتفاده  با ها داده وتحليل تجزنه . گردنو تحليل

    .شو انجام استنباقی آمار و توصيفی آمار سطح

 مواخلوه  از بعوو  دانشجونان خودراهبری بين که داد نشان نتانج: ها یافته

 اموا (  p =۰ .۰۰۵)   داشوت  وجوود  دار معنی تفاو  مواخله از قبل به نسبت

 از قبول  بوه  نسبت مواخله از بعو افزانش عليرغم نشجوناندا خودتنظيمی

    .( p =۰ ، ۱۴۹) نبود دار معنی مواخله

 موی شوود   پيشونهاد  پژوهش های نافته به توجه با : گيري نتيجهبحث و 

 مطالعوه   بور  مبتنوی  محوور  دانشوجو  یآموزشو  رونیردهای به توجه ضمن

 نوونن  یردهوای رون از، دانشوجونان  نيواز  موورد  دانوش  سواخت  در موردها

 دروس در ترکيبوی   نوادگيری  قالوب  در تینولووژی  از اسوتفاده  بوا  آموزش

 وموی توانو   موضووع  انن . شود استفاده پزشیی اخالق درس در و پزشیی

 خوود  ارتقوا  زمينوه  در دانشوجونان   هوای  مهوار   ارتقوای  بر مناسبی تأرير

      باشو داشته راهبری خود و تنظيمی

، خووودراهبری، پزشوویی اخووالق، پزشوویی آموووزش :کليرردي کلمررات

 مطالعوه  ، فلیوس  موول ، ترکيبوی  نادگيری . فعال نادگيری، خودتنظيمی

 گری ای حرفه، موردها بر مبتنی

 

 محیطی عوامل مدیریت برای محیط بهداشت کارشناسان

  دارند؟ نیاز هایی توانمندی چه سالمت بر موثر اجتماعی و
 عقووک  پژمان - پورزمانی احميورض، اصفهان .پ .ع دانشگاه - اميو اقهر
 اصفهان.. پ. ع دانشگاه  -نمانی نيیو - سپيانی فاقمه -



168 
 

 بتواننوو  بانوو  التحصيلی فارغ از پس محيط بهواشت کارشناسان مقدمه :

 محيط بهواشت حوزه با متناسب اجتماعی و محيطی کارعوامل محيط در

 هوای  یتوانمنوو  کسوب  برای بانو آنان یآموزش اهواف و نماننو کنترل را

 تعيووين هوووف بووا مطالعووه انوون .باشووو متناسووب منظووور انوون بوورای الزم

 کنتورل  جهوت  محويط  بهواشوت  کارشناسوان  بورای  الزم هوای  توانمنوی

   .شو انجام سالمت بر مورر اجتماعی و محيطی های کننوه تعيين

 تینيو   بوا  کوه  بوود  مقطعوی  توصيفی نوع از، پژوهش انن  اجرا : روش

 صواحبنظران  و کارشناسوان  از برهوف مبتنی يریگ نمونه .شو انجام دلفی

 ابتووا  .بودنوو  سالمت بر مورر اجتماعی عوامل و محيط بهواشت زمينه در

 ابتووا  .شوو  انجوام  رانوو  سوه  در دلفوی  تینيو   و شوو  انجوام  متون مرور

 نتوانج  براسواس  سپس و دادنو پاسخ باز سوال ن  نبه کننوگان مشارکت

 بسويار  تانی پنج مقياس با که گردنو قراحی حيطه ۸ با ای پرسشنامه آن

 ها پرسشنامه روائی .شو می بنوی رتبه کم بسيار و کم، متوسط، زناد، زناد

 آن پانانی و تانيو پزشیی آموزش متخصص و هوف گروه از نفر ۸ بوسيله

      از اسووتفاده بووا هوا  داده تحليوول .شووو محاسوبه % ۹۱) کرونبوواخ آلفووای بوا 

 رانوو  در .شو انجام ميانگين، فراوانی يلیتحل و توصيفی آماری های روش

 .شو نهانی .(درصو 7۰ از بيش) کننوگان مشارکت بين توافق سوم

 توانمنووی  حيطوه  ۸ .بوود  نفور  ۵۰ کننووگان  مشارکت تعواد : ها یافته 

 عملیورد ، قلبوی  حمانت، رنزی برنامه و استوالل، تخصصی دانش، شامل

 و فووردی مهووار ، شآموووز مهووار ، پروفشناليسووم، سيسووتم بوور مبتنووی

 حيطوه  اول اولونوت  سوه  .شوو  اسوتخراج  پوژوهش  و تحقيوق  و اجتماعی

 معيوار  انحوراف  و ميوانگين  بوا  تخصصوی  دانوش ، نيواز  موورد  توانمنونهای

 قلبوووووی حمانوووووت و( ۰.6۴±۴.۴2) پروفشناليسوووووم، (۴.۴6±۰.۵۵)

   .بود( ۴.32±۰.77)

 دانوش  ومانن توانمنونهانی حيطه اننیه به توجه با :گيري نتيجهبحث و 

 محيط بهواشت کارشناسان برای قلبی حمانت و پروفشناليسم، تخصصی

 بازنگری، است مورر سالمت بر مورر محيطی و اجتماعی عوامل کنترل در

  .می شود پيشنهاد موارد انن بر مبتنی رشته انن درسی برنامه قراحی و

 

 دانشدجویان  اطالعدات  میدزان  افزایش راههای بررسی

 ویدروس  از البدرز  پزشدکی  علوم هدانشگا دندانپزشکی

COVID-۱۹ آن با مرتبط پیشگیرانه رفتارهای و  
. ع دانشوگاه  - اسومعيلی  معصومه، البرز .پ .ع دانشگاه - محمونان منيژه
 . البرز. پ. ع دانشگاه -جهانگيری مرنم، البرز. پ

 چوين  ووهان شهر از2۰۱۹ سال در COVID-۱۹ ونروس شيوع مقدمه :

 تبوونل  جهوانی  خطرنواک  وضعيت و پانومی ن  به سرعت به و شو شروع

 خط در، پزشیی ی جامعه از عضوی عنوان به دنوانپزشیی دانشجونان .شو

 دانشوجونان  آگواهی  و دانش ميزان .دارنو قرار ونروس انن با مواجه مقوم

 همچنوين  و COVID-۱۹ بيمواری  شويوع  و ونوروس  انون  انتقال نحوه از

 اضطراب و استرس در ومی توان، آن لکنتر و پيشگيری روشهای از اقالع

 موضووع  انون  .نمانو انفا را مهمی نقش بيماری انن به ابتالء از دانشجونان

 آنوان  نادگيری ميزان و دنوانپزشیی دانشجونان عملی و علمی آموزش در

، بررسوی ، بنوابرانن  .اسوت  اهميت حائز بسيار کلينيیی بخشهای در بونژه

 از دانشوجونان  آگواهی  ميوزان  فوزانش ا بر مورر عوامل گسترش و شناخت

 شويوع  کواهش  بر عالوه، پيشگيرانه رفتارهای از آنان درک و ونروس انن

COVID-۱۹ انون  شويوع  از ناشی اضطراب کاهش در، دانشجونان بين در 

 تأريرگوذار  آنوان  نوادگيری  رانوومان  افزانش و دانشجونان بين در بيماری

 .بود خواهو

 دانشوجونان  آگواهی  ميوزان  سونجش  هووف  با پژوهش انن  روش اجرا :

 انون  بوروز  از پيشوگيری  ی نحوه و ونروس انن مورد در البرز دنوانپزشیی

 بوين  در آنالنون  ی پرسشونامه  نو   کمو   بوه ، آنان خطر درک و بيماری

  .شو انجام البرز دنوانپزشیی دانشیوه ۹3-۹6 ورودی دانشجونان

، مختلوف  هوای  رودیو ميوان  از که داد نشان تحقيق انن نتانج یافته ها :

 آگواهی  کمترنن ۹6 ورودی دانشجونان و باالترنن ۹3 ورودی دانشجونان

 کسوب  راه تورنن  عمووه  کوه  داشوتنو  را پيشوگيری  های روش از اقالع و

 رسانی اقالع های  شبیه، COVID-۱۹ ونروس مورد در آگاهی و اقالعا 

، (WHO) بهواشوت  جهوانی  سازمان سانت، آن از پس .است بوده مجازی

  .بود اقالعا  کسب عموه های  راه ترتيب به تلونزنون و مقاال 

 کلوی  دانوش  ميوزان  کوه  داد نشوان  تحقيق نتانج بحث و نتيجه گيري :

 قابول  و خووب ، COVID-۱۹ ونوروس  موورد  در دنوانپزشویی  دانشجونان

 اموا ، اسوت  مطلووب  اگرچه پيشگيری روشهای از اقالع ميزان .است قبول

 تخصصوی  هوای   زمينوه  در الخصووص  علوی ، شوتر بي کار و آموزش نيازمنو

 احتموال  حوواقلی  کواهش  جهوت  فضا سازی مناسب و دنوانپزشیی رشته

 ميوان  در پيشوگيری  از اقوالع  و آگواهی  ميوزان  .می باشوو  انتقال و ابتال

 نظوام  آمووزش  ضورور   کوه  است سانرنن از کمتر ۹6 ورودی دانشجونان

 اقالعوا   از دانشوجونان  یباال آگاهی به باتوجه .می کنو نادآوری را منو

، آنهوا  میورر  تیورار  بجوای  موی شوود   پيشونهاد ، پرتیورار  نیا  و عمومی

 دانشوجونان  اختيوار  در و تهيه بروشور و پوستر قالب در عملی پروتیلهای

 موراجعين  و عموم سازی آگاه هوفشان که پوسترهانی کنار در .گيرد قرار

 بوا  پوسوترهانی  نصوب  و تهيه، است دنوانپزشیی کلينيیهای و ها مطب به

 هوای   انووه  و کوار  حوين  دنوانپزشو   شخصوی  حفاظت روشهای محورنت

 آگواهی  بواالبردن  در توانوو  موی  شورانط  انن در مطب محيط سازی آماده

 از جلسوه  نو   دادن اختصاص مسئله انن کنار در .باشو مورر دانشجونان

 سوازمان  و بهواشوت  وزار  هوای   گانوالنن آموزش به عفونت کنترل واحو

   .باشو مفيو بسيار ومی توان دانشجونان به بهواشت جهانی

 رفتارهووای، آگوواهی، شوويوع، کرونوواونروس، آموووزش :کليررديکلمررات 

  پيشگيرانه
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 هوشدبری  کارشناسدی  رشته ارزشیابی وتدوین طراحی

 WFME بااستانداردهای
بيرجنوو،  . پ. ع دانشوگاه  - ) نونسنوه مسوئول(   آبادی حاجی محمورضا
. پ. ع دانشوگاه  - انزدی قاهره، بيرجنو .پ .ع دانشگاه - سلطانی منصور
   بيرجنو.. پ. ع دانشگاه - ملیانه محمو بيرجنو،

 آمووزش  در المللوی  بوين  معتبر سازمان ن  عنوان به WFME مقدمه :

 اقووام  اجتمواعی  و اقتصوادی  شرانط و فرهنگ گرفتن درنظر با و پزشیی

، عمومی پزشیی:  حيطه سه در Trilogy WFME عنوان تحت گوناگون

 مووواوم ای حرفووه ارتقوواء و التحصوويلی فووارغ از بعووو پزشوویی آموووزش

 داده قورار  پزشویی  جهوانی  جامعوه  اختيوار  در و توونن را استانواردهانی

 موی  معطوف موضوع انن به پزشیی المللی بين جوامع توجه اکنون .است

 ربو  عوالوه  شود می التحصيل فارغ امروز که پزش  وپيرا پزش  که باشو

 بتوانوو ، باشوو  جامعوه  در سوالمت  مراقبت خوما  ارائه به قادر بانو اننیه

 گونواگون  شورانط  بوه  توجوه  بوا  بيموار  موورد  در مووبدر  ای گيرنوه تصميم

 مؤرر مونری و ارتباط برقراری در ماهر و اقتصادی و اجتماعی، جغرافيانی

 ولذابرخوردارباشو  جامعه در الزم وازمهار  سالمت گروههای در کارآمو و

 نظامهوای  هميشه که است هانی دغوغه جمله از پژوهشی یآموزشکيفيت

 کيفيوت  مسوتمر  ارتقای .کننو می تالش آن به دستيابی برای دانشگاهی

 در تووجهی  قابول  کوششهای .است یآموزش ارزنابی مستلزم عالی آموزش

 هووف  بوه  دسوتيابی  و عوالی  آموزش کيفيت ارتقای جهت اخير دههه دو

 اسوت  آمووه  عمول  بوه  کشوورها  از بسوياری  در دانشگاهی های نظام های

 وضوروی  الزم wfme الگووی  اساس بر هوشبری رشته ارزشيابی.بنابرانن

   .است

 بوا  بيرونوی  و درونوی  ارزشويابی  از اسوتفاده  با روش انن در :اجرا   روش

 عواموول (Brain Storming)، افیووار بووارش روش از اسووتفاده رونیوورد

 تهيوه  و قراحوی WFME الگووی  اساس بر یهوشبر رشته درونی ارزنابی

 و شوو  تعيين مالک و نشانگر ارزنابی مورد عوامل از هرن  برای و گردنو

 هوشوبری  رشوته  یآموزشو  اهوواف  بوه  دسوتيابی  در موؤرر  عوامول  سپس

 توصويفی  نوع از و مقطعی مطالعه انن .گردنو تعيين پيراپزشیی دانشیوه

 چو   و سواخته  محقوق  هپرسشونام  هوا  داده گوردآوری  ابوزار  و تحليلی و

، خووب ، عوالی ) گوورمن  بنووی  قبقه مقياس از استفاده با که بوده ليست

 تجهيوزا   و فيزنیوی  فضوای  بعوو  در و( ضوعيف  خيلی و ضعيف، متوسط

 بوا  برخوی  در و مطلووب  غيور  و مطلوب، مطلوب کامالً مقياس با یآموزش

 و موالک  کمو   بوه  و بود شوه امتيازدهی خير و بلی ای رتبه دو مقياس

 مجموعوه  روی از و شوو  انجوام  نشوانگر  تعووادی  کمو   به مالک ارزنابی

 قضواو  ، مالکها روی از سپس و گرفت قرار ارزنابی مورد مالک، نشانگرها

، اقالعوا   آوری جموع  از پس .پذنرفت انجام حوزه هر ارزشيابی مورد در

 هور  .گردنوو  شروع نشانگر نعنی، آن بخش ترنن جزئی از، نتانج استخراج

 هور  و نوامطلوب  و مطلووب  نسوبتاً ، مطلوب کيفی سطح سه دارای رنشانگ

 مجمووع  ابتووا  .باشوو  موی  3 و 2 و ۱ کموی  امتياز دارای ترتيب به سطح

 قسمت خارج از سپس و شود می محاسبه مالک هر نشانگرهای امتيازا 

     محاسوبه  موالک  امتيواز  نشوانگرها  تعوواد  بور  نشوانگرها  امتيازا  مجموع

   .شود می

، شوامل  یآموزشو  حووزه  ۹ بورای  WFME الگووی  اسواس  بور  : ها یافته

 منوابع ، علموی  هيوأ  ، یآموزشو  هوای  برناموه ، یآموزشو  اهوواف ، رسالت

 و اسوتخراج  آموختگوان  دانش و ارزشيابی و سنجش، پژوهشی و یآموزش

 -۱ شوماره  جووول  .اسوت  شووه  قراحی ذنل نمونه اساس بر جوول ۹ در

 یآموزشو  اهوواف  و رسالت حوزه مالکهای یآموزش اهواف و رسالت حوزه

 ۱ مووون  صوور   بوه  یآموزش گروه رسالت نوشتن -۱ اکتسابی نمره وزن

 توجه -3 ۱ ۱ گروه یآموزش اهواف و رسالت در بازنگری امیان -2 ۰.7۴

 بوه  توجوه  -۴ ۰.76 ۱ گوروه  یآموزش اهواف توونن در جامعه نيازهای به

 توجه -۵ ۱ ۱ گروه یآموزش اهواف و رسالت توونن در فراگيران نيازهای

 -6 ۱ ۱ موجوود  شورانط  بوه  توجوه  با یآموزش اهواف به رسيون امیان به

 اهوواف  نوشوتن  -7 ۱ ۱ مووون  صوور   بوه  گروه یآموزش اهواف نوشتن

 ۱ ۱ نوادگيری  هوای  حيطه در نونسی هوف قواعو براساس گروه یآموزش

 و گوروه  یآموزشو  اهوواف  و رسالت توونن در نظران صاحب مشارکت -۸

  7.۵ ۸ جمع ۱ ۱ جونو پيشنهادا  از بالاستق

 گوروه  وضوعيت  کوه  سوازمانوهی  و مونرنت حوزه : گيري نتيجهبحث و 

 ميوزان  و اعضواء  توسوعه  برناموه  قسومت  دو در، باشوو  موی  مطلووب  نيمه

 در بيشوتری  استقالل گروه مونر به بانو و دارد وجود ضعف گروه استقالل

 هوای  برناموه  همچنوين  .شوود  داده اعضواء  تنبيوه  و تشوونق  و نيرو جذب

 انگيوزه  انجواد  و گذاشوته  گروه اعضاء یآموزش توان افزانش جهت موونی

    مطلووب  نيموه  وضوعيت  در ۱۰ نموره  کسوب  بوا  علمی هيأ  حوزه .شود

 ضورنب  .باشوو  موی  کوم  علموی  هيوأ   سورانه  قسومت  انون  در .باشو می

 در علموی  هيوأ   پسوت  تعوواد  .است پانين علمی هيأ  اعضاء مانوگاری

 نسوبت  علمی هيأ  محترم اعضاء ارتقاء زمينه و است کم استخوام زمجو

 مووارد  سوانر  و اسوتان  بوودن  محوروم  علت به کشور دانشگاههای سانر به

 اسوت  دار خوور  بر مطلوب وضعيت از مواردارزشيابی دربقيه .نيست فراهم

 رشوته  آمووزش  گروهوای  همه به روش انن وعملیرد آموزش ارتقا  برای

  .شود می پيشنهاد اعتباربخشی عنوان به یهوشبر کارشناسی

  WFME استانواردهای، هوشبری، ارزشيابی :کلمات کليدي

 

 منظدور  به تغییریافته محور مساله روش اجرای و طراحی

 هدای  رشدته  تخصصی دکتری دانشجویان توانمندسازی

 پایان طراحی در کاربردی سلولی علوم و بافت مهندسی

 بالین با مرتبط تحقیقاتی های نامه
 - آبوادی  نووش  تقوونری  زهرا - زمانی زهرا - آبادی نوش تقونری وجيهه
 .سمنان .پ .ع دانشگاه
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      تخصصووی دکتووری دانشووجونان تحقيقوواتی هووای نامووه پانووان  مقدمرره :

 سيسوتم  در موجوود  های گزننه بهترنن از نیی، پزشیی علوم های رشته

 و تشوخيص  در نننوو  هوای  روش ابواع منظور به درمانی و بهواشتی های

 موی  قلموواد  بوالين  بوا  مرتبط پژوهشهای سطح ارتقاء و ها بيماری درمان

 بازسواختی  قوب  و درمانی سلول، پزشیی نونن های حيطه ازجمله .گردد

 امور  بوه  توانوو  موی  رانوج  قوب  کنوار  در توانمنو بازوی عنوان به که است

 روش زا اسوتفاده  .رسانو ناری العالج صعب و مختلف های بيماری درمان

 و منووی  عالقه افزانش و انگيزش انجاد منظور به تغييرنافته محور مساله

 علوم و بافت مهنوسی های رشته تخصصی دکتری دانشجونان در رضانت

 و بالين با مرتبط های نامه پانان کيفی سطح ارتقاء نيز و کاربردی سلولی

   .گرفت قرار ارزنابی مورد، بار نخستين برای جامعه نيازهای

 در در تحصويل  بوه  شواغل  دانشجونان از نفر 6، روش انن در :اجرا وشر

 تقسويم  گوروه  دو بوه  کواربردی  سولولی  علوم و بافت مهنوسی های رشته

 و درموانی  مراکوز  در حضور از پس دانشجونان، اول گروه در .شونو بنوی

 درموانی  مختلوف  های روش و العالج صعب بيماران بررسی و بيمارستانی

 پانوان  قراحوی  جهوت  انووه  ارائه و تحقيقاتی منابع در وجستج به موجود

 در .شوونو  راهنموانی ، رانوج  درمانی های روش نواقص رفع منظور به نامه

 مطالعوه  و تحقيقواتی  منوابع  در جسوتجو  انجوام  با تنها دوم گروه حاليیه

 بوه  خود تحقيقاتی های انوه ارانه جهت، درمانی نونن های انوه و مقاال 

   .شونو هوانت، نامه پانان ووننت و قراحی منظور

 و رضوانت  ميوزان ، سونجی  نظر و مطالعه انن اجرای پانان در :یافته ها  

 و انتخووابی موضوووعا  بووه آنهووا منوووی عالقووه نيووز و دانشووجونان انگيووزه

 بررسوی  موورد  ها نامه پانان پيشنهادی های انوه بودن کاربردی همچنين

 روش بوا  کوه  دانشوجونانی ، ددا نشان آموه دست به های داده .گرفت قرار

 مبوادر   خوود  تحقيقواتی  هوای  انووه  انتخاب به نافته تغيير محور مساله

 انجام جهت باالتری منوی عالقه نيز و انگيزه و رضانت ميزان بودنو کرده

    بررسوی  همچنوين  .داشوتنو  مقابول  گوروه  بوه  نسبت خود های نامه پانان

 کواربردی  های انوه نافته رتغيي محور مساله روش گروه داد نشان ها انوه

 .بودنو کرده ارانه تری

 روش از اسوتفاده ، آمووه  بوسوت  نتانج به توجه با :گيري نتيجه و بحث 

 نامووه پانووان هووای انوووه انتخوواب و ارانووه در نافتووه تغييوور محووور مسوواله

 کواربردی  سولولی  علووم  و بافوت  مهنوسوی  تخصصوی  دکتری دانشجونان

 گوردد  موی  دانشوجونان  در انگيوزه  و رضوانت ، منوی عالقه افزانش باعث

 کيفيوت  بور  مسوتقيم  صوور   بوه  کواربردی  های انوه افزانش با همچنين

 ارتقواء  جهوت  در تحقيقواتی  هوای  ناموه  پانوان  اجورای  و مطالعوا   انجام

   .بود خواهو اررگذار، درمانی های روش بهبود نهانت در و پژوهش

       ، یمنووو رضووانت، نافتووه تغييوور محووور مسوواله روش: کليرردي کلمررات

 تخصصی دکتری های نامه پانان

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 مدیریت
 

 عوامدل  و کشور پزشکی علوم دانشجویان زمان مدیریت

 آن بر موثر
 - محمووی  دنون  محمورضوا ، زنجوان . پ. ع دانشوگاه  - نقيلو محموجواد
 زنجان.. پ. ع دانشگاه

 را انشوجو د تحصويلی  موفقيوت  کوه  است مهارتی زمان مونرنت  مقدمه :

 بوين  در زموان  مونرنت وضعيت تعيين مطالعه انن هوف. نمانو می متارر

 .  باشو می آن بر مورر عوامل و کشور پزشیی علوم دانشجونان

 کميتوه  تانيونوه  اخوذ  از پس تحليلی -توصيفی مطالعه انن :روش اجرا 

 علووم  دانشوجوی  ۹۵7 روی بور   (IR.ZUMS.REC. ۱3۹۹.3۱۰) اخالق

 پزشویی  علووم  هوای  دانشوگاه  در مختلوف  مقواقع  و هوا  رشته از پزشیی

 پرسشونامه  ارسوال  بوا  پوژوهش  هوای  داده. است شوه انجام کشور سراسر

 هوای  شوبیه  قرنوق  از الیترونيیوی  قالب در تسر و برنتون زمان مونرنت

 ضورنب  آزموون  و مناسب توصيفی های آمار با و گردآوری رانج اجتماعی

 .  گرفت قرار لتحلي و تجزنه مورد پيرسون همبستگی

 انحوراف  و ۴۵.6 ميانگين با دانشجونان زمان مونرنت کل نمره :ها یافته

 روز شبانه در دانشجو مطالعه مو  با زمان مونرنت نمره. بود ۸.۴۵ معيار

 توورم و مجووازی فضووای در دانشووجو حضووور مووو  بووا و مسووتقيم ارتبوواط

 همچنووين. داشووت دار معنووی و معیوووس همبسووتگی دانشووجو تحصوويلی

. داشوتنو  بهتری زمان مونرنت نمره بومی دانشجونان و دختر شجوناندان

 دانشوجو  زموان  موونرنت  نموره  بوا  دانشوجو  اشوتغال  و تاهل وضعيت بين

 .نشو نافت داری معنی ارتباط

 علووم  دانشوجونان  بوين  در زمان مونرنت وضعيت :گيري نتيجه بحث و

 هجملوو از عواموول برخووی. دارد مطلوووبی نسووبتا وضووعيت کشووور پزشوویی

 بوه  دانشوجونان  افزون روز وابستگی و خوابگاه در سیونت بودن، غيربومی

      مواجوه  مشویل  بوا  را آنهوا  زموان  موونرنت  اجتمواعی،  مجازی های شبیه

 را عوامول  انون  توارير  توانوو  موی  زمان مونرنت مهار  آموزش. نمانو می

 .  نمانو تعونل

 موورر،  لعوامو  پزشویی،  علووم  دانشوجو،  زمان، مونرنت  کلمات کليدي:

  اجتماعی های شبیه

 

 تجدویز  و تشدخیص  آمدوزش  یار تصمیم سیستم طراحی

 در تنفسدی  حداد  های عفونت برای بیوتیک آنتی منطقی

 کرونا اپیدمی بحران دوران
 - فرهووی راضوويه سوويوه، کاشووان .پ .ع دانشووگاه - جوووی رنگوورز فاقموه 
 ،  کاشان .پ .ع دانشگاه - هروی مومن منصوره، کاشان .پ .ع دانشگاه

 همه در که را یآموزش نظام، ۱3۹۸اوانل از کرونا ونروس شيوع  مقدمه :

 اموا  .کشويو  چوالش  بوه ، اسوت  حضوری آموزش بر مبتنی غالباً دنيا جای

، جووان  نسول  ذائقوه  با بيشتر هماهنگی، خود جذابيت با اقالعا  فناوری

 افوزانش  و هزننوه  کواهش ، کواربران  و مخاقبان تعواد در محوودنت عوم

 بخوش ۱۹کوونوو  شيوع با .کرد کم  چالش انن شون رنگ کم به سرعت

 پوذنرش  اولونوت  در درموانی  های بخش سانر به نسبت بيمارستان عفونی

 انون  در پزشویی  کوارورزان  حضووری  آمووزش  و داشوت  قرار بيماران انن

 مواجوه  مشویل  بوا  آنهوا  بورای  جسومانی  سوالمت  خطر دليل به را بخش

 کوه  شورانطی  در پزشویی  کوارورزان  آمووزش  تواوم منظور به لذا .ساخت

 بوه  تصميم نبود پذنر امیان بخش در بالينی آموزش و واقعی بيمار ونزنت

 بورای  بيوتي  آنتی تجونز و تشخيص آموزش نار تصميم سيستم قراحی

   .شو گرفته تنفسی حاد های عفونت

 نوار  تصوميم  سيسوتم  .باشو می ای توسعه نوع از مطالعه انن :اجرا روش

 بيوتيو   آنتی منطقی تجونز و تنفسی حاد های عفونت تشخيص آموزش

 قراحوی  بورای  .شوو  قراحوی  اننترنوی  دوره در پزشویی  دانشجونان برای

 درموان  و تشوخيص  بالينی قبابت راهیارهای و ها گانوالنن ابتوا سيستم

، نظور  اجمواع  از پوس  عفوونی  متخصصوين  .شوو  جسوتجو  ها بيماری انن

 سيسوتم  نيواز  موورد  هوای  قابليوت  .نمودنوو  انتخواب  را گانوالنن بهترنن

 سونارنوی  7 بيمواری  هور  برای .شو تعيين متخصصين توسط نار تصميم

 نوشوته  عفوونی  متخصص پزشیان نظر و پزشیی متون اساس بر یآموزش

 سينوزنت، سرماخوردگی بيماری هشت برای شوه نوشته سنارنوهای .شو

 ۱۹کوونوو  و موونا  اتيت و حاد برونشيت، آنفلوانزا، پنومونی، فارنژنت، حاد

 .شو قرارداده سيستم در

 آنتوی  منطقوی  تجوونز  و تشخيص آموزش نار تصميم سيستم :ها یافته 

 قابليوت  و متخصصوين  توسوط  شووه  نوشته سنارنوهای اساس بر بيوتي 

: از عبارتنوو  بخش شش انن .شو قراحی بخش شش در شوه تعيين های

 تشوخيص  فوع ن بوه  کوه  هوانی  نشوانه  و عالئوم  انتخاب، بيماری تشخيص

، مناسوب  بيوتيو   آنتوی  انتخاب، تشخيصی پاراکليني  اقواما ، هستنو

 بوه  سونارنو  مطالعوه  از پوس  دانشوجو  .بيموار  بوه  آمووزش  و نونسی نسخه

 بوه  سيستم سواال  به پاسخ از پس و داده پاسخ بخش شش انن سواال 

 بالينی گانوالنن محتوی و پاسخ بودن غلط و صحيح خصوص در دانشجو

 فويلم ، بيموار  بوه  آمووزش  بخش در .دهو می بازخورد بخش آن با مرتبط

 بوه  مربووط  بوالينی  گانووالنن  پانوان  در و شوود  می داده نمانش یآموزش

 همتانوان  بين نمره و بخش هر سواال  به پاسخ در دانشجو نمره، بيماری

 .شود می داده نمانش دانشجو به
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 توانوو  می تمسيس انن از مواوم و صحيح استفاده :گيري نتيجه بحث و 

 آمووزش  امیوان  کوه  زموانی  در ونژه به بالينی آموزش در میَمل عنوان به

 تقونوت  در توانوو  موی  سيسوتم  انون  و باشوو  موورر ، نوارد وجود حضوری

 دانشوجونان  بوالينی  گيوری  وتصميم قضاو ، بالينی استوالل های مهار 

 بوازخورد  درنافوت  با شود می توصيه لذا .باشو کننوه کم  بسيار پزشیی

 نوار  تصوميم  سيستم از مورر استفاده به آن مشیال  رفع و دانشجونان از

  .کرد کم  آموزش

 تجوونزآنتی ، آمووزش ، نوار  تصوميم  سيسوتم ، قراحوی  :کليردي  کلمات

 . تنفسی حاد عفونت، بيوتي 

 

 در یآموزشد  عدالت سوی به حرکت برای الزم اقدامات

  عالی آموزش
 رحموت  دشوتی  مرضويه ،  شوتی به شوهيو . پ. ع دانشگاه - شهرام نزدانی

. ع دانشگاه -سليمان احموی، ليال افشار   ، مشهو .پ .ع دانشگاه - آبادی
 .اکبر درخشان، ،  بهشتی شهيو. پ

 از را "یآموزشو  عووالت " نونسنوگان از ن  هر علمی متون در  مقدمه :

 تعرنوف  آن بورای  شاخصوهانی  و دادهانو قرار بررسی مورد مختلف زوانای

 گيورد  قورار  دقيوق  موشویافی  مورد شاخصها انن است الزم لذا .انو نموده

 موورد  در ، دنووگاهها  بررسوی  و علمی متون بازبينی هوف با مطالعه انن.

   .شو انجام عالی آموزش سطح در یآموزش عوالت

 Synthesis of) علموی  متوون  تحليول  با که مطالعه انن  اجرا : روش

Quantitative Literature)  پژوهوی  سونتز  زموره  در گرفتوه  صور 

(Synthetic research) هوف به دستيابی برای .شود می بنوی قبقه 

 بوا  و محتووا  تحليول  روش بوا  و کيفوی  مطالعا  به استناد با پژوهش انن

 سووی  بوه  حرکوت  بورای  الزم اقوواما  ، جمال  کوگذاری و بنوی دسته

 .است شوه معرفی یآموزش عوالت

 سوه  در یآموزشو  عووالت  سووی  به حرکت برای الزم اقواما   یافته ها :

 آمووزش  بوه  ورود از قبل اقواما  -۱: است گردنوه معرفی زنر کلی دسته

 ای موسسه مواخال  و اقواما  -2(  بنيادنن اقوام زنر ۵ معرفی با) عالی

 (  مجزا اقوام زنر ۴ معرفی با کوام هر)ملی مواخال  و اقواما  -3 و

 موسسا  و ها دانشگاه در تعوال تحقق منظور به :گيري نتيجهبحث و 

 و اوليوه  اقوواما   بوه  توجوه  بور  عوالوه  که است الزم، کشور عالی آموزش

 پوذنرد  صوور   یآموزشو  عوالت تحقق برای تیميلی اقواما ، ای موسسه

 شووامل اقووواما  انوون .اسووت برخوووردار بوواالنی اهميووت از کوووام هوور کووه

 تخواذ ا بوا  توا  پوذنرد  صوور   ملوی  سوطح  در بانسوتی  که است تمهيواتی

 زمينوه  توا  گوردد  بينوی  پويش  کوار  بوازار  نيازهوای ، مناسب های سياست

 جامعوه  در التحصويالن  فوارغ  توسوط  شوه آموخته های مهار  بیارگيری

  .گردد فراهم

 . آموزش، عالی آموزش، یآموزش عوالت :کليديکلمات 

 

 در داروسدازی  عمدومی  دکتری آموزش وضعیت بررسی

 SWOT ابزار از استفاده با ایران
مرکز مطالعا  راهبردی دارونی، دانشگاه علوم   - صورا نونمی پرشیوهی

مرکز مطالعا  راهبردی  -پزشیی شيراز ،سيو محمو انمان معزی 

دارونی، کميته تحقيقا  دانشجونی، دانشگاه علوم پزشیی شيراز،  

مرکز مطالعا  راهبردی دارونی، دانشگاه علوم پزشیی   -حسين عباسی 

مرکز مطالعا  راهبردی دارونی، دانشگاه علوم  -ان شيراز،  نونو رو

مرکز مطالعا  راهبردی  -پزشیی شيراز، اميرحسين جاجرمی زاده 

دارونی، دانشگاه علوم پزشیی شيراز، گروه علوم مونرنت و اقتصاد 

مهرداد  بهواشت، دانشیوه بهواشت، دانشگاه علوم پزشیی تهران،

داروسازی، دانشگاه علوم گروه فارماسيوتيیس، دانشیوه  -حميوی 

مرکز تحقيقا  علوم دارونی،   -پزشیی زنجان،  عبوالعلی محقق زاده

گروه فارماسيوتيیس،   -دانشگاه علوم پزشیی شيراز، هاجر اشرافی 

مرکز  -دانشیوه داروسازی، دانشگاه علوم پزشیی شيراز، امير آزادی 

 تحقيقا  علوم دارونی، دانشگاه علوم پزشیی شيراز.

    حرفه داروسازی از دنرباز به عنوان نیی از اجزای کليوی :  مهمقد

نظام های سالمت شناخته شوه و نقش داروسازان در ابعاد مختلف 

مراقبت های سالمت، اعم از توليو، توزنع و نظار  بر مصرف منطقی دارو 

توسط بيمار، از اهميت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به انتظارا  

ی و پانين دستی از داروسازان در راستای ارتقای شاخصهای باالدست

سالمت جامعه، تربيت نيروی انسانی کارآمو، از جمله مهمترنن اهواف 

 رود.  متوليان آموزش انن حرفه به شمار می

از  ۱۹۹7(، قی بيانيه ای در سال WHOسازمان بهواشت جهانی )

روی انسانی توانمنو ، در راستای تربيت ني"داروساز هفت ستاره"اصطالح 

به عنوان هوف اصلی کورنیولوم های آموزشی نام برده و تاکيو مواوم بر 

اهميت روزآمو نمودن برنامه های آموزشی داروسازان مطابق با نياز های 

از نظر  آلانوه جامعه و بيماران داشته است. هفت ونژگی ن  داروساز

، تصميم گيرنوه، روابط مراقبت کننوه سازمان جهانی بهواشت عبارتنو از:

 .معلمو  عمومی مناسب، رهبر، مونر، فراگير مادام العمر

های آموزش در حوزه علوم پزشیی روش رشو سرنع تغييرا  به با توجه 

برنامه آموزشی داروسازی "به قور عام و رشته داروسازی بطور خاص، 

نيز از گذشته تا به امروز در برهه های زمانی مختلف،  "عمومی

و در زمان کنونی نيز صاحب نظران انن  است خوش تغيير شوهدست
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با انن  گذارنو. حرفه بر لزوم پوست انوازی مجود کورنیولوم صحه می

حال اعمال تغييرا  کالن در آموزش، امری خطير است که می توانو در 

صور  اقواما  غيرعلمی و مستول، موجب تضعيف آموزش گردد؛ چه 

آموزش داروسازی بعضا از چنين اقواماتی ضربه  اننیه شانو تا امروز نيز

خورده است. به همين منظور، الزم است تا پيش از هرگونه اقوام 

اصالحی و مواخله، از وضعيت حال حاضر آموزش داروسازی و نگاه 

تمامی ذی نفعان به کيفيت و جزئيا  آموزش داروسازی، اقالع جامعی 

شناخت صحيح از وضعيت کسب شود. نگاه جامع باعث می شود تا با 

فعلی و درک تمام نقاط قو  و ضعف، اقواما  بعوی صور  گيرد و نظر 

 ذی نفعان آموزش داروسازی در اصالحا  و مواخال  لحاظ گردد.

روش رسم از بررسی وضعيت آموزش داروسازی به منظور  روش اجرا :

و  . در راستای جمع آوری اقالعا  تیميلیاستفاده شو SWOT نمودار

، فرصت ها و تهونوهای کورنیولوم فعلی و ضعف و ناسانی نقاط قو ش

، نخست ونژه دانشجونان ساختمحقق دو سری پرسشنامه آنالنن

توسط داروسازی و دوم ونژه فارغ التحصيالن و متخصصين داروسازی، 

در فضای مجازی روانی و پانانی  پس از تانيو تهيه شوه وخبرگان 

بانست به هر ن   ر انن پرسشنامه ها میشرکت کننوگان د شو.منتشر 

از نقاط قو ، ضعف، فرصت ها و تهونوهای احتمالی ذکر شوه امتياز 

 کردنو.  داده و نظرا  تیميلی خود را در انن خصوص ارائه می

قبقه بنوی نقاط قو  و ضعف در پرسشنامه به قور پيش فرض شامل 

جامعه آموزشی،  دروس و کالسها، کارآموزی و کارورزی، ارتباط اعضای

آننوه شغلی و مهار  های نرم بود. قبقه بنوی پيش فرض فرصتها و 

تهونوهای قرح شوه در پرسشنامه نيز شامل مقوله های تعرنف کننوه 

شو که عبارتنو از: عوامل محيطی، تینولوژن ،  فرصت و تهونو می

 اجتماعی، اقتصادی، سياسی و قانونی. 

تن ۹7داروسازی در پرسشنامه نخست و تن از دانشجونان ۱۱۰یافته ها: 

از فارغ التحصيالن، شامل شاغلين حرف مختلف داروسازی، اعضای 

و مسئولين و مونران حوزه هيئت علمی دانشیوه های داروسازی 

تحليل و قبقه بنوی داده ها  در پرسشنامه دوم شرکت کردنو. داروسازی

ه صور  گرفت. به روش قياسی و براساس قبقه بنوی اوليه در پرسشنام

نقطه قو  شامل وجود  ۴2پس از غربال نتانج پرسشنامه ها، مجموعا 

اساتيو مجرب، کتب مرجع ترجمه شوه، تنوع در کارآموزی ها و نگاه 

نقطه ضعف از جمله دنو بالينی ضعيف، 7۱چنوبعوی به دست آمو. 

روشهای تورنس قونمی، حجم باالی پذنرش دانشجو و کم بودن تعواد 

 ۵۰فرصت و  3۵ياری توسط شرکت کننوگان مطرح شو. دروس اخت

تهونو نيز توسط شرکت کننوگان مطرح شو که اهم فرصت های ذکر 

شوه گسترش صنانع دارونی کشور، گردش مالی باالی صنانع داروسازی 

و تحقيقا  نوآورانه و مهمترنن تهونوها، عوم شناخت صحيح داروساز در 

وخانه ها و امنيت شغلی پانين جامعه، قوانين نامناسب تاسيس دار

 داروسازان بودنو.

پس از بررسی نقطه نظرا  شرکت کننوگان و بحث و نتيجه گيري: 

، وزن دهی و نمره دهی به هر زنر به روش قياسی قبقه بنوی نتانج

 نمودارمقوله از قرنق جلسا  متعود با خبرگان صور  گرفت؛ در نهانت 

SWOT شور رسم شو که حاکی وضعيت آموزش داروسازی عمومی ک

بود. با توجه به نتانج فوق، به  ضعف و تهونواز قرارگيری آن در موقعيت 

رسو نياز به اجرای اقواما  اصالحی از آنچه که در ابتوای امر به  نظر می

      تر است. ذی نفعان متعود حرفه داروسازی و  رسيو حياتی نظر می

نست توجه بيشتری به با الخصوص متوليان آموزش انن رشته میعلی

موضوع مذکور نشان داده و آن را در ليست اولونتهای جاری خود قرار 

 دهنو. 

  

   ارتقدای  جهدت  در ندو  روشدی  راهبدردی؛  بازدیدهای

 داروسازی دانشجویان های توانمندی
مرکز مطالعا  راهبردی دارونی، دانشگاه علووم پزشویی     -علی پورابتهاج

طالعا  راهبوردی دارونوی، دانشوگاه علووم     مرکز م -شيراز، رنحانه چينی 
مرکز مطالعا  راهبوردی دارونوی، دانشوگاه      -پزشیی شيراز،  سارا باقری

مرکز مطالعوا  راهبوردی    -علوم پزشیی شيراز، سيو محمو انمان معزی 
دارونوی، کميتوه تحقيقووا  دانشوجونی، دانشوگاه علوووم پزشویی شوويراز،          

راهبردی دارونی، دانشگاه علووم   مرکز مطالعا  -صورا نونمی پرشیوهی 
مرکوز مطالعوا  راهبوردی دارونوی، دانشوگاه       -پزشیی شيراز، نونو روان 

مرکوز مطالعوا  راهبوردی دارونوی،      -علوم پزشیی شيراز، حسين عباسی
 دانشگاه علوم پزشیی شيراز.

نظرنا  نونن حيطه آموزش پزشیی بيان می دارنو که تجربه  مقدمه :

قول تحصيل و همراهی و هم صحبتی با بزرگان و فضای آتی فعاليت در 

صاحبنظران آن رشته، در تربيت ن  نيروی انسانی کارآمو، دغوغه منو و 

دارای نگرش صحيح و همه جانبه بسيار تاريرگذار است. بی ش  نیی از 

عملی ترنن راه های اعمال چنين نظرناتی، بوون نياز به تغييرا  کالن، 

هانی است که موجب قرارگيری دانشجونان در برگزاری بازدنوها و اردو

فضای فعاليت حرفه ای و مواجهه مستقيم با چالش ها و نيازهای آن فضا 

می شود. فارغ التحصيالن رشته داروسازی می تواننو فضاهای کاری 

متنوعی را، اعم از داروخانه، صنانع داروسازی، بيمارستان ها، مراکز 

گذاری تجربه کننو. انن مهم، نياز به  تحقيقاتی، مراکز نظارتی و سياست

برگزاری چنين بازدنوهانی را بيش از پيش روشن می کنو؛ چه انن که 

تجربه فضای کاری بسياری از انن موارد در برنامه آموزش داروسازی 

عمومی لحاظ نشوه است. در همين راستا و به دنبال نياز دانشجونان به 

نهادهای سياست گذار و مراکز  آشنانی بيشتر با فضای صنانع دارونی،

 تحقيقاتی بازدنوهانی برنامه رنزی و برگزار گردنو.

در انن بازدنوها دانشجونان به قور عموه از سه گروه از روش اجرا: 

نهادهای مرتبط با حوزه دارو بازدنو کردنو و با متوليان و بزرگان هر ن  

است گذار .نهادهای سي2.صنانع دارونی ۱صحبت کرده و آشنا شونو: 
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.مراکز تحقيقاتی. در بازدنو از صنانع دارونی دانشجونان به قور 3

ملموس و از نزدن  با اصول و مراحل تامين، توليو، بسته بنوی، 

نگهواری و پخش داروها آشنا شونو. حضور دانشجونان در نهادهای 

سياست گذاری دارو، موجب آشنانی متقابل مسئولين و دانشجونان با 

نيازها و مسئوليت های نیونگر شو. بازدنو از مراکز تحقيقاتی دغوغه ها، 

 نيز، موجب آشنا شون دانشجونان با رونوهای پژوهش کاربردی گردنو. 

در پانان بازدنوها، پرسشنامه ای به فرمت گوگل فرم در اختيار 

دانشجونان شرکت کننوه قرار گرفت تا بر اساس مقياس ليیر ، فرصت 

ص هانی همچون اهميت بازدنوهای راهبردی در ها و چالش ها با شاخ

آموزش و پژوهش، آننوه شغلی داروساز، میان و زمان بازدنو، محتوای 

بازدنو و دستاوردها از منظر دانشجونان حاضر در بازدنوها )گروه اول با 

نفر( با دانشجونانی که در انن بازدنوها شرکت نیردنو  2۰جامعه آماری 

 نفر(، مورد ارزنابی و مقانسه قرار گيرد.  ۱3۰ری )گروه دوم با جامعه آما

بر اساس تحليل های انجام شوه، موافقت در نقش بازدنوها در یافته ها: 

% بيش از 3افزانش توانمنوی و نگرش آموزشی و پژوهشی در گروه اول 

گروه دوم بود. انن اختالف برای موافقين بازدنو از نهادهای سياست گذار 

واحو 2%، موافقين گذرانون 6۱.6زدنو از صنانع دارونی%، موافقين با۱.۵

% و موافقين برگزاری ۴۱.۵مرتبط درسی پيش از شرکت در بازدنوها 

% ۱۱.۸% بود. به عیس، 6.۹چنين بازدنوهانی در ترم های اول تحصيل 

موافقت بيشتر نسبت به انجاد انگيزه و آشنانی با فرصت های شغلی در 

% از افراد گروه 63.۵ل وجود داشت. همچنين گروه دوم نسبت به گروه او

 دوم بيش از افراد گروه اول موافق بازدنو از مراکز فرهنگی بودنو.

در مجموع می توان بازدنوهای راهبردی را امری بحث و نتيجه گيري:  

مهم و مفيو در فرآننو آموزش دانشجونان داروسازی تلقی کرد که 

ارزشمنو آموزشی و پژوهشی، موجب انجاد انگيزه بيشتر، فرصت های 

گردد. تمام  نگرش مثبت، دنوگاه های نو و پيش زمينه سازی عينی می

انن ها در کنار هم، موجب پيشرفت دانشجونان و تبونل شون آنان به 

داروسازانی مطلع، هوفمنو و حرفه ای با نگرشی صحيح به مسائل 

ازدنوهانی، داروسازی شوه و به همين منظور حمانت از برگزاری چنين ب

از قرف دانشگاه ها و نهادهای ذی ربط با برنامه رنزی دقيق و اصولی 

 پيشنهاد می شود.

 

 آمدوزش  در رهبدری  حوزه مطالعات واژگانی هم تحلیل

  علمی های نقشه ترسیم با پزشکی
 - کشواورزی  بيجوه  عطيوه ، کرموان . پ. ع دانشوگاه  - فور  رمضوانی  هوی

 سوميرا ، کرموان . پ. ع دانشوگاه  - سورابنوی  زهورا ، کرمان. پ. ع دانشگاه
 .پ .ع دانشوگاه  - حیموت  نووری  سوميه ، کرمان. پ. ع دانشگاه - عمادی
 - دهنونوه  رضوا ، کرموان  .پ .ع دانشوگاه  - موسووی  ميوثم  سويو ، کرمان
 کرمان.. پ. ع دانشگاه

 موی تووان  ، واژگوان  رخوادی هم تحليل و تجزنه روش براساس  مقدمه :

 از، مستقيم صور  به را ها آن ميان رتباطا و استخراج را علمی موضوعا 

 و ارتبواط  بيشترنن که هانی حوزه بررسی با .کرد کشف موضوعی محتوای

 همگورا  موضووعا   شناسانی جهت در می توان، دارنو نیونگر با را تعامل

، واژگوانی  هم روش از گيری بهره با، شو سعی مطالعه انن در .برداشت گام

 چوه  از، پزشیی آموزش در رهبری حيطه هک شود پرداخته موضوع انن به

 نیوونگر  بوا  هوا  زنرحوزه انن ارتباط و شوه تشیيل موضوعی های زنرحوزه

   .است چگونه

 علوم  رونیورد  بوا  کواربردی  مطالعوا   نوع از حاضر پژوهش  اجرا : روش

 واژگان رخوادی هم تحليل از، ها داده تحليل و تجزنه برای .است سنجی

 جامعوه  .شوو  استفاده اجتماعی شبیه تحليل و علمی های نقشه ترسيم و

 آمووزش  در رهبوری  حووزه  در علموی  توليوا  کليه شامل مطالعه آماری

 بووون  و Web of Science اسوتنادی  پانگواه  در شووه  نمانوه ، پزشیی

 نيوز  VOS viewer افوزار  نورم  از همچنوين  .بود زمانی محوودنت اجرای

 .گردنوو  اسوتفاده  علموی  هوای  نقشوه  ترسويم  و نقشه سازی بصری برای

 موورک  ۱32۵، مجمووع  در، شووه  انجوام  جستجوی از استفاده با: ها نافته

 موورد  مووارک  تحليل از شوه حاصل های نقشه اساس بر .شو نافت علمی

 برناموه ، آمووزش ، پزشویی  آمووزش ، رهبوری : قبيول  از مفاهيمی، مطالعه

 حووزه  در موضووعا   پرکواربردترنن  جملوه  از درموان  و مراقبوت  و درسی

 برخوی  .رونو می شمار به المللی بين سطح در پزشیی آموزش در رهبری

 تموامی  در درموان  و مراقبوت ، پزشویی  آموزش و آموزش ماننو، ها واژه از

 ماننوو  دنگور  برخوی  کوه  درحوالی  دارنوو؛  حضوور ، مطالعه مورد های سال

 .است شوه تر پررنگ حضورشان زمان گذشت با مونرنت و رهبری

 در رهبوری  علموی  توليووا   موضووعی  سواختار  :گيري نتيجه بحث و 

 بور  پونا صورتی به و نافته تغيير حوودی تا زمان قول در پزشیی آموزش

 قورار  توارير  تحوت  نيوز  مطالعوا   رونیرد، جونو مشیال  و مسائل اساس

 بوه  حووزه  انون  داغ مباحوث  و هوا  پوژوهش  رونوو  بوا  آشنانی .است گرفته

 و هوا  پوژوهش  انجوام  در تور به گيوری  تصوميم  در سياستگذاران و محققان

 انون  پژوهشوگران  .موی کنوو   کم  حوزه انن در تر مناسب گذاری سرمانه

 تبيوين  بوه ، شووه  شناسانی تأريرگذار های حوزه اساس بر نومی توان حوزه

   .بپردازنو حوزه انن آننوه مطالعا  رونو

، پزشویی  آمووزش ، واژگوانی  هوم  تحليول ، علمی نقشه  کلمات کليدي :

  رهبری

 

 دانشجویان توسط بهداشتی اطالعات کسب مناب  بررسی

 ۱۹-کووید پاندمی در
 .پ .ع دانشوگاه  - قبادی اکرم، تهران .پ .ع دانشگاه - پور انمانی معصومه
 .تهران .پ .ع دانشگاه - شهماری مهربان، تهران
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 بوه  فووری  و مبورم  نيواز ، عموومی  بهواشت های بحران قول در  مقدمه :

 منوابع  انتخواب  .می شود انجاد مردم بين در بهواشت و سالمتی اقالعا 

 بور  خود نوبه به و بوده تأريرگذار افراد دانش بر ومی توان مناسب اقالعاتی

 دانشوجونان  .گوذارد  توأرير  آنهوا  احتيواقی  اقوواما   و بهواشتی اعتقادا 

 آنهوا  رفتار و اقالعا  نوع که آنجا از، کشور  فرهيخته و جوان قشر بعنوان

 زنوادی  اهميوت  از، بگوذارد  توأرير  نيوز  جامعوه  بقيوه  توار رف بور  توانوو  می

 اقالعوا   کسوب  منوابع  بررسوی  هووف  بوا  حاضر پژوهش لذا .برخوردارنو

 عظويم  بحوران  نو   عنووان  به ۱۹کوونو پانومی در دانشجونان بهواشتی

   .شو انجام عمومی سالمت

 دانشوجو  3۹۱ روی بور  تحليلی توصيفی مقطعی مطالعه انن :روش اجرا 

 جهوت  .شوو  انجام کشور سراسر مختلف های دانشگاه و تحصيلی مقاقع از

 .شوو  اسوتفاده  آنالنون  ساخته محقق پرسشنامه ن  از ها داده آوری جمع

 از اسوتفاده  بوا  و spss23 افوزار  نورم  قرنوق  از آری جموع  از پوس   ها داده

   .گرفت قرار تحليل و تجزنه مورد تحليلی و توصيفی آماری های آزمون

 بوه  دانشوجونان  در بهواشتی اقالعا  کسب منابع ترنن نعشا  یافته ها :

%( 37.6۰) خوارجی  اجتمواعی  هوای  شوبیه  و هوا  رسوان  پيوام ( الف ترتيب

 علموی  معتبور  سانتهای( ج%( 2۹.۹۰) داخلی علمی معتبر های سانت(ب

 انون  در همچنين .بودنو%( 27.۱) سالمت کارکنان( د%( 27.۹۰) خارجی

 مشوخص  دانشوجونان  منظور  از یزشو آمو محتواهوای  ارجوح  نووع  مطالعه

   .گردنو

 اقالعوا   کسوب  منوابع  تورنن  شوانع  از آگواهی  :گيرري  نتيجره بحث و 

 دسووت و رنوزان  برناموه  بوه  ۱۹-کوونوو  پانوومی  در دانشوجونان  بهواشوتی 

 آمووزش  برای تا کرد خواهو کم  سياستگزاران و سالمت نظام انورکاران

 اقبوال  و اسوتفاده  دموور  بالفعول  منوابع  بوه  بهواشوتی  رفتارهوای  توسعه و

 محتواهای و ها رسانه نوع انن پتانسيل از و کرده بيشتر توجه دانشجونان

  .بیننو را برداری بهره بيشترنن یآموزش

 ۱۹-کوونو پانومی، دانشجونان، اقالعاتی منابع کلمات کليدي :

 

 علدوم  آمدوزش  در ندوآوری  و تحول های بسته ارزیابی

 رکشو آمایشی یک منطقه کالن پزشکی
. ع دانشوگاه  - عابووی  قاسوم ، مازنوران. پ. ع دانشگاه - گوازنوه غالمعلی

               ، مازنوووووران .پ .ع دانشووووگاه - زاده ملوووو  رونووووا، مازنوووووران. پ
     - رنجبوور منصووور، مازنوووران. پ. ع دانشووگاه - پوراصووغرعربی مهوووی
 .مازنوران .پ .ع دانشگاه

 منظووور بووه سووالمت نظووام زنيووا مووورد انسووانی نيووروی تووامين :مقدمرره 

 علووم  آموزش حوزه اصلی مامورنت جامعه سالمت نيازهای به پاسخگونی

 علووم  آمووزش  در نووآوری  و تحول برنامه اساس انن بر .باشو می پزشیی

 جمهووری  سالمت آموزش حوزه راهبردی های سياست عنوان به پزشیی

 از ینیو  .اسوت  شووه  تووونن  عمليواتی  بسوته  ۱2 قالوب  در انران اسالمی

 اسوت  سوازمانی  هوای  برناموه  صوحيح  اجرای تضمين واقع در که مواردی

 هوا  بسوته  ارزنوابی  و پانش برنامه .است ها برنامه متناسب و منظم ارزنابی

     سوالمت  عوالی  آمووزش  جوامع  برناموه  گانوه  دوازده های سياست به ناظر

 پيواده  و قراحی .شو خواهو شامل را رنزی برنامه سطوح کليه و باشو می

 فعاليوت  بور  نظوار   و ارزنوابی  سوامانه  و نافتوه  ادغام و جامع مول سازی

 سياسوت  جملوه  از گانه دوازده های سياست تحقق راستای در ها دانشگاه

 علووم  دانشوگاههای  در گرانوی  مامورنوت  روحيوه  تقونوت  .بود برنامه های

 هووای قطووب و دانشووگاهها هووای ظرفيووت همسوسووازی، کشووور پزشوویی

      ارائووه، کشووور شووییزپ یآموزشوو کووالن وافاهوو جهووت در دانشووگاهی

 داده بانو   انجواد ، دانشگاهها عملیرد ارتقاء جهت هنگام به های بازخورد

 علووم  هوای  دانشگاه در آموزش به منتهی رخوادهای مجموعه از متمرکز

            زنوور در موجووود هووای داده بانوو  بووه آن اتصووال و کشووور پزشوویی

 داشوبورد  انجواد ، پزشویی  آموزش و اندرم بهواشت وزار  های مجموعه

 خوط  بر رصو برای وزارتی ستاد و دانشگاهی ارشو مونران برای اقالعاتی

 ارزنوابی  لوذا  .باشوو  می بسته انن اهواف از دانشگاه یآموزش های فعاليت

 نو   منطقوه  کوالن  پزشویی  علوم آموزش در نوآوری و تحول های بسته

  .شو انجام ۱3۹۹-۱3۹۵ سال از کشور آمانشی

 بررسوی  بوه  و بوود  تحليلوی  توصويفی  نووع  از حاضر مطالعه  اجرا : روش

 از ن  منطقه کالن آموزش نوآوری و تحول عملياتی برنامه انطباق ميزان

 کشوور  پزشیی علوم های دانشگاه کليه .پرداخت ۱3۹۹لغانت ۱3۹۵سال

 آمووزش  نووآوری  و تحوول  هوای  بسته از هرن  در عملياتی برنامه دارای

 هوای  فعاليوت  نو   منطقه کالن پزشیی علوم های دانشگاه سسپ .بودنو

 عمليوواتی برنامووه سووامانه در شوووه تعيووين زمووانی بووازه در را خووود

 نو   منطقوه  کوالن  دبيرخانوه  سپس و نمودنو بارگذاری  (HOP)سالمت

 .نمود اقوام انتظار مورد اهواف با آن انطباق و ها فعاليت بررسی به نسبت

 در پزشویی  علووم  آمووزش  در نوآوری و تحول های بسته ارزنابی و پانش

 آموار  اسواس  بور  اقالعوا   وتحليول  تجزنوه  .شوو  اجورا  بسته دوازده قالب

 انجوام  قرفه ن  وارنانس آناليز و مستقل تی آماری های آزمون و توصيفی

   .گرفت

 و تحوول  هوای  بسوته  بين معناداری تفاو  که داد نشان نتانج :ها یافته

 کوالن  کلوی  امتيواز  .(p<۰.۰۵)دارد وجود رااج مرحله در آموزش نوآوری

 بسوته  بوين  در .بوود %( ۹۴) آموزش نوآوری و تحول برنامه در ن  منطقه

 کمتورنن  و بيشوترنن  ترتيب به آموزش نوآوری و تحول گانه دوازده های

 علووم  آمووزش  های زنرساخت ارتقای و توسعه های بسته به مربوط امتياز

 و( ۹۸ ، ۴)پزشویی  علووم  های آزمون و ارزنابی نظام ارتقاء، %(۹۹)پزشیی

 ، 7)پزشویی  علووم  در مجازی آموزش توسعه های بسته در امتياز کمترنن

  .بود %( 7۹

 نووآوری  و تحوول  برناموه  اجورای  وضوعيت  گرچوه  :گيري نتيجهبحث و 

 بوين  معنواداری  تفواو   ولوی  .باشو می مطلوب ن  منطقه کالن آموزش

 جونوو  شورانط  به توجه با .دارد وجود آموزش نوآوری و تحول های بسته



176 
 

 توجوه  ضورور  ، ۱۹ کوونوو  شويوع  دليل به کشور آموزش در شوه انجاد

 منوابع  در محووودنت  .شوود  موی  توصيه مجازی آموزش به پيش از بيش

 و افوزاری  نرم های زنرساخت در ضعف، مالی منابع در محوودنت، انسانی

 کوالن  بوه  تفوونض  از پوس  هوا  دسوتورالعمل  برخی اجرای شيوه در ابهام

 راسوتای  در .باشوو  موی  برناموه  اجرای های محوودنت دنگر از نيز مناقق

 پيگيوری  بور  عوالوه ، سالمت علوم آموزش در نوآوری و تحول قرح تواوم

      کوه  برناموه  هوای  چوالش ، تحوول  هوای  بسوته  بوه  مرتبط عملياتی برنامه

، اموه برن های چالش از نیی .گيرنو قرار توجه مورد پس انن از بانستی می

 توامين  بور  عالوه .باشو می مالی منابع هوفمنو و پانوار تخصيص و تامين

 ميزان و شوه واسپاری وظانف با متناسب و هوفمنو توزنع به پانوار منابع

  .گيرد صور  جوی توجه ها برنامه پيشرفت

 منطقه کالن، ارزنابی، پانش، آموزش نوآوری و تحول  کلمات کليدي :

 

 دانشدگاه  داروسدازی  عمومی تریدک دوره اعتباربخشی

 ۱3۹۹سال در مازندران پزشکی علوم
. پ. ع دانشوگاه  - عابووی  قاسم ،مازنوران. پ. ع دانشگاه - زاده مل  رونا

 پوراصووغر مهوووی، مازنوووران. پ. ع دانشووگاه - رنجبوور منصووور، مازنوووران
 .پ .ع دانشووگاه - گوازنوووه غالمعلووی، مازنوووران .پ .ع دانشووگاه -عربووی
 .مازنوران

 گذشوته  دهوه  دو در کشور عالی آموزش نظام تحوال  به نگاهی :مقدمه 

 بوه  کوافی  توجوه  عووم  و دانشوجوئی  جمعيوت  نظر از کمی رشو از حاکی

 کيفيوت  ميوان  انون  در .باشو می آن ارتقای و بهبود و ها دانشگاه کيفيت

 نيوروی  تربيوت  مسوئوليت  کوه  پزشویی  علووم  آموزش موسسا  عملیرد

 اهميوت  از، دارنوو  عهوه به را جامعه سالمتی حفظ و تأمين جهت انسانی

 در پوژوهش  و آمووزش  کيفيت به پرداختن برای .است برخوردار ای¬ونژه

 ميوان  انون  در و شوود  می استفاده گوناگونی کارهای و ساز از ها دانشگاه

 دنيوا  معتبور  های دانشگاه در ای شوه شناخته ابزار عنوان به اعتباربخشی

 و کنتورل  ابوزار  توانمنوترنن اعتباربخشی . است رفتهگ قرار استفاده مورد

 باشوو  می مذکور اهواف به دستيابی منظور به یآموزش نظام در ارزشيابی

 تعيوين  پويش  از استانواردهای به سازمان ن  دستيابی تانيو قرنق از که

 سوازمانی  سوطح  هموان  از مسوتقل  بيرونوی  ارزنواب  گوروه  وسيله به شوه

 خواهوو  سوازمان  به را اقمينان انن امور سازی شفاف با و شود می تعرنف

 .رونوو  موی  پويش  شوه تعيين پيش از های معيار با منطبق برنامه که داد

 صوحيح  آمووزش  ارائه تضمين برای مناسب بسيار ای وسيله، اعتباربخشی

 ارائوه ، نهانت در و پزشیی علوم تحصيلی مختلف مقاقع در دانشجونان به

 بررسوی  هوف با پژوهش انن .شود می محسوب جامعه به مناسب خوما 

 مازنوران پزشیی علوم دانشگاه عمومی داروسازی دوره اعتباربخشی نتانج

  .شو انجام

 در سرشوماری  صوور   به حاضر تحليلی و توصيفی پژوهش روش اجرا :

 انجوام  ۱3۹۹ سال در مازنوران پزشیی علوم دانشگاه داروسازی دانشیوه

 داروسوازی  دوره اعتباربخشی ليست چ  شامل داده آوری ابزارجمع .شو

 زنور  37 ، حوزه۸ شامل پزشیی آموزش و درمان، بهواشت وزار  عمومی

( ترجيحوی  استانوارد 3۵ و الزامی استانوارد ۱37)  استانوارد ۱72با حوزه

 و موونرنت  حوزه، استانوارد ۱6 با رسالت حوزه استانواردها انن از که بود

 3۱بوا ( کورنیولووم )یآموزش برنامه حوزه، رداستانوا 2۹ با سازمانی ساختار

 2۱ بوا  دانشجونان حوزه، استانوارد ۱۵ با دانشجو ارزنابی حوزه، استانوارد

 اعضوای  و انسوانی  نيوروی  حووزه ، اسوتانوارد  27 با منابع حوزه، استانوارد

 موورد  اسوتانوارد  ۱۰ بوا  پوژوهش  حووزه  و اسوتانوارد  23 بوا  علمی هيا 

 متخصصوين  از متشویل  تويم  نو   توسوط  ارزنوابی  .گرفوت  قرار سنجش

 یآموزشو  معاونوت  پزشویی  آمووزش  و درمانی بهواشتی خوما  مونرنت

 صوور   بوه  استانوارد هر ارزنابی .شو انجام داروسازی دانشیوه از دانشگاه

 انطبواق ، 2نمره انطباق ازای به .بود انطباق عوم و مشروط انطباق، انطباق

 وتحليول  تجزنوه  .گردنوو  حاسبهم صفر نمره انطباق عوم و ۱نمره مشروط

 آنواليز  و مسوتقل  تی آماری های آزمون و توصيفی آمار اساس بر اقالعا 

  .شو استفاده SPSS22 افزار نرم از استفاده با قرفه ن  وارنانس

 داروسوازی  عموومی  دکتوری  دوره اعتباربخشوی  نمره ميانگين :ها یافته

 ی نموووره .بوووود( ۱ ، ۸3±۰ ، ۸۹)مازنووووران پزشووویی علووووم دانشوووگاه

 ، 7۵±۰ ، ۸۹) رسوالت  هوای  حيطوه  در ترتيب به شوه کسب اعتباربخشی

 برناموووووه، (۱ ، ۸2±۰ ، ۹۱) سوووووازمانی سووووواختار و موووووونرنت، (۱

 ، ۸6±۰ ، 7۹) دانشوجو  ارزنوابی ، (۱ ، ۸7±۰ ، ۸۱( )کورنیولووم )یآموزش

 انسوانی  نيروی، (۱ ، 7۴±۰ ، ۸2) منابع، (۱ ، ۸±۰ ، 7۸) دانشجونان، (۱

 .بود( 2±۰ ، ۸6)پژوهش و( ۱ ، ۸6±۰ ، ۹3) علمی هيا  اعضای و

 عموومی  داروسوازی  دوره اعتباربخشوی  نتوانج  :گيرري  نتيجره  بحث و 

 هوای  اسوتانوارد  بهبوود  بوه  آن اجورای  استمرار با و تواوم با و بود مطلوب

 انجواد  اعتباربخشوی  مورر اجرای جهت .شونم نزدنیتر داروسازی یآموزش

 موی  توصيه کارکنان توانمنوسازی و ارشو نرانمو تعهو، سازمانی فرهنگ

 و آمووزش  کيفيوت  زمينوه  در متعوود  مشویال   وجوود  بوه  توجه با .شود

 اعتباربخشی برنامه اجرای، حيطه انن در الزم انسانی و مالی منابع کمبود

 بخوش  انون  در موجود فراوان معضال  کاهش موجب توانو می، کشور در

 .گوردد  هوا  آن رضوانت  افوزانش  و گيرانفرا به تر باکيفيت خوما  ارائه و

 مشوارکت ، مناسب سازمانی فرهنگ انجاد اعتباربخشی مورر اجرای جهت

 قورف  از .شوود  می توصيه کارکنان سازی توانمنو و ارشو مونران تعهو و

 باشوو  موی  بر زمان و پيوسته و آهسته فراننوی، اعتباربخشی فراننو دنگر

 و مسوتمر  نظوار   و پوانش ، اجرا، یرنز برنامه با زمينه انن در موفقيت و

  .شود می حاصل مغانر  و انحراف صور  در اصالحی اقوام

 مازنوران، استانوارد، عمومی داروسازی، اعتباربخشی :کليدي کلمات

 



177 
 

 به نسبت دانشجویان و علمی هیئت اعضای دیدگاه بررسی

 دانشدجویان  انتخداب  در ندرم  هدای  مهدارت  ارزیابی

 دندانپزشکی
 نيلوی  رضوا  محمو  -دار لياقت جواد محمو  -غياری  خواجه رپو ولی رقيه
   .مازنوران .پ .ع دانشگاه - شيرازی مانوانا -

 نورم  هوای  مهوار   ارزنابی سالمت مراقبت های حرفه در امروزه :مقدمه 

 در ولوی  اسوت  گرفتوه  قرار ونژه توجه مورد دانشجونان پذنرش فراننو در

 موی  صور  علمی های معيار ساسا بر صرفا دانشجونان پذنرش ما جامعه

 بوا  لوذا  .اسوت  شووه  واقوع  مغفول آنها انتخاب در نرم های مهار  و گيرد

 و دنوانپزشویی  حرفه عملیرد کيفيت در نرم های مهار  اهميت به توجه

 منظوور  بوه  مطالعوه  انون ، دانشجونان پذنرش فراننو در آنها به توجه عوم

 ضورور   بوه  نسوبت  دانشوجونان  و علموی  هيئوت  اعضای دنوگاه بررسی

   .گردنو انجام دنوانپزشیی دانشجونان پذنرش در نرم های مهار  ارزنابی

 آمواری  جامعوه  .شوو  انجوام  کيفوی  روش بوه  حاضر پژوهش :اجرا  روش

 و اصوفهان  دانشوگاه  دنوانپزشیی دانشجونان و علمی هيئت اعضای شامل

 هوای  هنافتو  .شونو انتخاب هوفمنو گيری نمونه روش به که بود مازنوران

 توا  هوا  مصاحبه و آوری جمع نافته ساختار نيمه مصاحبه قرنق از مطالعه

 روش از هوا  داده تحليول  و تجزنوه  برای .نافت ادامه ها داده اشباع مرحله

   .گردنو استفاده کيفی تحليل

 دانشوجونان  و علمی هيئت اعضای اکثر داد نشان مطالعه نتانج :ها یافته

 در نورم  هوای  مهوار   ارزنوابی  لزوم به تنسب موافقی دنوگاه دنوانپزشیی

 بوه  زمينوه  انون  در آنهوا  البتوه  .داشوتنو  دنوانپزشیی دانشجونان پذنرش

 افوزانش ، دانشوجونان  پوذنرش  در عووالت  کواهش  قبيول؛  از هانی چالش

 آمووزش  عووم ، نورم  های مهار  ارزنابی دشواری، پذنرش در بازی پارتی

 ارزنوابی  صوالحيت  و گاهدانشو  از قبول  یآموزش دوران در نرم های مهار 

  .داشتنو اشاره کننوگان

        پيشونهاد  مطالعوه  انون  هوای  نافتوه  اسواس  بور   :گيرري  نتيجهبحث و 

     اجوورای و قراحووی بووا دنوانپزشوویی آموووزش رنووزان برنامووه، گووردد مووی

 و پرداختوه  موضووع  انن مختلف های جنبه بررسی به جامع های پژوهش

 هوای  مهار  ارزنابی برای سنجش زمانسا هماهنگی با را الزم های بستر

 .نماننو فراهم دنوانپزشیی دانشجونان پذنرش در نرم

  دنوانپزشیی حرفه، دانشجونان پذنرش، نرم مهار   کلمات کليدي:

 

 مشدارکت  جلب جهت موثر سازوکاری اجرای و طراحی

 دار اولویدت  های برنامه اجرای و تدوین در ها دانشکده

 و ثبدت  سدامانه  از استفاده با: دانشگاه تکمیلی تحصیالت

  مستمر بهبود و بازخورد چرخه بر مبتنی عملکرد پایش
. پ. ع دانشوگاه  - فرد اشرفی مشهو،  حورا. پ. ع دانشگاه - عظيمی علی
 - آزاد دادگور  محيادانشگاه ع.پ مشهو،  – راد خواجوی ابوالفضل،  تهران
 .مشهو .پ .ع دانشگاه

 و اسوتراتژن   اهوواف  از تیميلی ال تحصي کمی و کيفی توسعه مقدمه:

 ابالغوی  های سياست و کشوری توسعه های برنامه باالدستی، موکو اسناد

 موونرنت  لوذا  باشوو.  موی  پزشویی  و آمووزش  درموان  بهواشوت،  وزار 

 بورای  ،۱3۹۴سوال   در مشوهو  پزشویی  علوم دانشگاه تیميلی تحصيال 

 توسوعه  هوای  برنامه باالدستی، اسناد از منوی بهره با کشور، در بار اولين

 خوارج  و داخول  تیميلوی  تحصويال   توسعه موفق های مول و نيز کشور

 چهارچوب در دانشگاه نظران صاحب از مشور  استفاده همچنين و کشور

 در تخصصوی  و مستمر کارشناسی جلسا  قی و شوه بنوی زمان برنامه

 ارزشويابی توسوعه   شواخص  7۹ تووونن  به اقوام ۱3۹۱-۱3۹۴ های سال

 هوای  شواخص  کتابچوه  درقالوب  تیميلوی  تحصويال   کموی  و کيفوی 

 و تحوول  هوای  بسته ابالغ از بعو نمود.  دانشگاه تیميلی ارزنابيتحصيال 

 در بوازنگری  ،متبووع  وزار  قورف  از ۱3۹۴سوال   در آموزش در نوآوری

 میوانيزمی  ارائوه  در نتيجه .بود ناپذنر اجتناب امری مذکور های شاخص

 و در دسترس موجود امیانا  و کشور خلیدا سياستهای بر مبتنی جامع

حووزه   در اقالعوا   مستنوسوازی  بعوو  هوم  و نظارتی بعو هم که دانشگاه

 ميرسويو. از  نظور  بوه  ضروری نمانو، تقونت را دانشگاه تیميلی تحصيال 

 برناموه  تووونن  بورای  پونا میانيزمی تا شوه دانشگاه تالش انن در رو انن

 تیميلی تحصيال  حوزه ها در یوهدانش وضعيت مستمر پانش و عملياتی

 .شود انجاد

-PDCA (Plan  دمينوگ  چرخه به باتوجه منظور انن برای :روش اجرا 

Do-Check-Act،) هوای  شواخص  تصوونب  و آوری، تووونن  جمع ابتوا 

 هوای مربوقوه   شواخص  براسواس  و انجام دانشگاه انن تیميلی تحصيال 

 کارشناسوان  مونران، مشارکت با تیميلی تحصيال  حوزه عملياتی برنامه

 شوورای  در و تووونن  رنوزی  برناموه  و تیميلی تحصيال  نظران و صاحب

 ای سوامانه  (. سوپس، Planشوو )  دانشوگاه تصوونب   تیميلوی  تحصيال 

 و هوا  بور شواخص   منطبوق  ها دانشیوه وضعيت بررسی برای ساختارمنو

فرآننوو   آزمانش و دانشگاه تیميلی تحصيال  شورای در مصوب ی برنامه

 مصوب های شاخص بارگذاری از پس و ادامه در (. Doد شوه است )انجا

 موو   به فرآننو نواقص، و مشیال  شناسانی منظور مذکور، به سامانه در

 (. درCheckشو ) اجرا پانلو  صور  به ۱3۹7 سال زمستان در ماه سه

 تووونن  هوا،  بوازبينی شواخص   برای مشورتی های کميته و جلسا  ادامه

 برگوزار  ها فعاليت به امتيازدهی عملياتی، برنامه سامانه تیميل نامه شيوه

 .بود خواهو اجرا در متوالی و مستمر صور  به چرخه (. اننActشو )
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 دانشویوه  اجرانی های فعاليت ماهانه و مواوم ارزنابی به باتوجه یافته ها:

 وضوعيت  دانشوگاه،  تیميلی تحصيال  شورای در های فصلی گزارش و ها

 و قوو   نقواط  و شووه  یوه ها به صور  مسوتمر مونعیس  دانش در موجود

 نقاط تقونت بر عالوه صور  انن به. شونو می محرز وضوح به ضعف نقاط

 الزم جهوت  پيشونهادا   و ارائوه موواخال    و ضوعف  نقاط قو ، شناسانی

مهوم موجوب ميشوود توا      انون  در نهانت. شود ميسر می آن رفع و بهبود

دانشویوه هوا بور اسواس وضوعيت       درپانان هر سال دو هوف رتبه بنووی 

تحصوويال  تیميلووی و ارتقووا، اصووالح و بووازبينی شوواخص هووای مصوووب  

تحصيال  تیميلی انن دانشگاه محقق گردد. وضوعيت تیميول سوامانه از    

توسووط دانشوویوه هووای پزشوویی، داروسووازی،   ۹۸تووا آبووان  ۹7دی موواه 

 پرستاری و مامانی، دنوانپزشیی، پيراپزشویی، بهواشوت و قوب انرانوی و    

میمل نشان دهنوه بهبود و ارتقا مستنوسازی و توسوعه اهوواف کموی و    

کيفی دانشگاه بود. انن اهواف بوه قوور خالصوه شوامل: اعوتالی اخوالق        

حرفه ای، توسوعه راهبوردی، هوفمنوو و مامورنوت گورای فعاليوت هوای        

آموزش سالمت، توسعه آموزش علوم پزشویی پاسوخگو و عووالت محوور،     

خت های آموزش علوم پزشیی، ارتقا نظوام ارزنوابی   توسعه و ارتقای زنرسا

و آزمون های علوم پزشیی، آننوه نگاری و ظرفيوت سوازی بورای کسوب     

مرجعيت علمی در علوم پزشیی، بوين المللوی سوازی در آمووزش علووم      

پزشیی، توسعه کارآفرننی در بستر دانشگاه هوای نسول سووم، توسوعه و     

 ودنو.  ارتقای زنرساخت های آموزش علوم پزشیی ب

 به منجر ها دانشیوه عملياتی برنامه پانش سامانهبحث و نتيجه گيري:  

در  و اقالعوا   بوه  سورنع  و آسوان  مستنوسازی، دسترسوی  فرآننو بهبود

وزارتوی شوو. از    عمليواتی  برنامه سامانه تر جامع و تر ساده تیميل نتيجه

آن  قرفی امیان بررسی وضعيت دانشیوه ها و دانشگاه و الگوی تغييورا  

در تمامی بازه های زمانی ممین خواهو بود. در نتيجه با توجه به اهميوت  

نظام آموزشی در مقاقع تحصويال  تیميلوی، نظوار  بور حسون اجورای       

مستمر انن سامانه در سال هوای متووالی، ميتوانوو منجور بوه بو  بانو         

اقالعاتی کامل و جامع در خصووص وضوعيت شواخص هوای تحصويال       

 و دانشگاه شود.تیميلی دانشیوه ها 
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 مشاوره و حمایت دانشجویی
 

عدم "نقش مدرسین پرستاری در نهادینه نمودن موضوع 

 در دانشجویان  "تبعیض در مراقبت
 .پ .دانشوگاه ع  -تابنوه صوادقی  ، رفسنجان .پ .دانشگاه ع -رونا صادقی 
 ،  رفسنجان

عووم  "نهادننوه نموودن موضووع     نقش مورسوين پرسوتاری در   مقدمه : 

در دانشووجونان مقومووه و هوووف تبعوويض در ارائووه  "تبعوويض در مراقبووت

مراقبت به عنوان نیی از چالشهای اخالقی در سيستمهای ارائوه خووما    

سالمتی مطرح می باشو و پياموهای گسوترده منفوی بور سيسوتم هوای      

ترنن منبوع  به عنوان بزرگ ، دانشجونان پرستاری .سالمت و بيماران دارد

، انسانی سوازمانهای ارائوه مراقبتهوای سوالمتی پوس از فوارغ التحصويلی       

انون   آمووزش اهميت زنادی در ارتقای سالمت جامعه دارنوو و توجوه بوه    

پرسوتاری   آمووزش هووف از   .دانشجونان از اهميت باالنی برخوردار اسوت 

تاکيو ، بلیه در انن عرصه، مهار  های ذهنی و عملی نيست آموزشتنها 

معنوی و ارزشوهای ارتبواقی بورای خوومت بوه      ، يشتر بر ارتقای اخالقیب

مورسين پرستاری نقش بسزانی در شیل گيوری و التوزام بوه     .مردم است

تعهو نسبت به انن ارزشها در دانشجونان دارنو لوذا بوا توجوه بوه اهميوت      

، ارزشهای حرفه ای آموزشموضوع تبعيض و نقش مورسين پرستاری در 

هوف توصيف تجربه و دنوگاه دانشجونان نسوبت بوه نقوش     انن مطالعه با

عووم تبعويض در ارائوه    "مورسين پرستاری در نهادننوه نموودن موضووع    

  .در دانشجونان انجام شو "مراقبت

دختور و   ۴دانشجوی پرسوتاری )  ۱3، در انن مطالعه کيفی  اجرا :روش 

 3بحث گروهی که در هور بحوث گروهوی     2پرستاری و  ۵-۸ترم ، پسر 3

نفر شرکت داشتنو( که تجربه چنونن ترم حضور در محيط بوالينی را دارا  

بودنو و جهت شرکت در مطالعه تمانول داشوتنو مشوارکت کننووگان در     

مشارکت کننوگان به صور  هوفمنو انتخواب و   .مطالعه را تشیيل دادنو

بر اساس اهواف پژوهش مصاحبه با آنوان در زمينوه موضووع تبعويض در     

اس راهنمای مصاحبه صور  گرفت و داده های الزم جموع  مراقبت بر اس

نظر شما نسبت به موضوع تبعويض در   -۱ :نمونه ای از سواال  .آوری شو

به نظر شما چگونه موی تووان انون موضووع را در      -2امر مراقبت چيست؟ 

نقش نو  موورس پرسوتاری در توجوه بوه انون        -3لحاظ کرد ؟  آموزش

نوو انجوام مصواحبه هوا و تجزنوه و      موضوع در دانشجونان چيسوت؟ فرآن 

مصاحبه ها ضبط و بوه فانلهوای    .تحليل به صور  همزمان صور  گرفت

کتبی تبونل و با روش تحليل محتوای کيفی)روش پيشنهادی گرانهيم و 

  .النومن( مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت

 آمووزش "نتانج تجزنه و تحليل داده ها منجر به ظهور قبقا   یافته ها :

الگووی نقوش   "، "عوم تبعيض توسط مورسوين در تئووری و عمول     اصل

توجه به موضوع تبعويض در کورنیولووم درس   "و "بودن مورس پرستاری

دانشجونان اظهار نمودنو مربی به عنوان الگووی   .گردنو "اخالق پرستاری

دانشجونان است و نحوه رفتار و گفتار مربی با بيمار در شیل گيری رفتار 

هانالنوت کوردن موضووع عووم تبعويض در       .نوادی دارد دانشجو اهميت ز

مراقبت از بيماران و توجه به کوهای اخالقوی و رعانوت حقووق بيموار در     

هنگام ارائه دروس تئوری و به ونژه کاراموزی و محيط بالينی در نهادننوه  

دانشوجونان   .شون موضوع عوم تبعيض در ارائه مراقبت نقش مهمی دارد

به عنوان مثوال نیوی از    .موضوع اشاره داشتنو در بحثهای گروهی به انن

ما رعانت اصول و مسئله عووم تبعويض رو از   " :دانشجونان پسر می گونو

   مربی و حاال هم که کاراموزی در عرصه هسوتيم از رفتوار پرسوتاران نواد    

به نظر من انن نیا  بانو تو همون ترمهای اول توسط اسواتيو   .می گيرنم

 کوامالً ر موردش کارگاه گذاشته بشه تا دانشجو مرتب تیرار بشه و حتی د

نیوی   ."متوجه موضوع بشه و بعوا که سرکار رفت هم مو نظر داشته باشه

به نظور مون رفتوار خوود مربوی      " :دنگر از دانشجونان نيز اظهار می دارد

بيشترنن تارير رو داره و گفتن فانوه نواره اگر دانشوجو ببينوه کوه مربوی     

برای مرنض سفارش شوه ميوزاره هموون وقوت     همون وقت و زمان رو که

ها رو ميووه خوب   آموزشو رو برای مرنض غير سفارشی هم ميزاره و همون 

نیوی   .اونها هم الگو برداری می کننو و ممینه توکار هم بعوا رعانت کننو

موا درس اخوالق و    " :از دانشوجونان در جوای دنگوری اظهوار موی دارد     

اده بشه تا انن فرد نه خودش موورد  د آموزشمقررا  دارنم که اونجا بانو 

دانشوجو بانوو   ، تبعيض قرار بگيره و نه مرنض رو مورد تبعويض قورار بووه   

شوه بوی    بوونه که تو چه کاری مقصر شوناخته ميشوه و چوه کواری موی     

مباالتی و چه کاری ميشه تقصير و چه گونه بانو از خودش دفاع کنه کوه  

خووب اسوت   " :می گونوو و دانشجوی دنگری  ."متاسفانه بيان نمی کنيم

کووه در درس اخووالق پرسووتاری بووه انوون موضوووع اشوواره بشووه و حتووی از 

در موردش بحث کننوو و حتوی خواقره    ، دانشجونان خواست مقاله بيارنو

اننطوری بوه نظور موضووع جوا موی      ، تعرنف کننو و نظراتشون بيان کننو

 "افته

هنموا در  نتانج انن مطالعه می توانو بوه عنووان را    :تيجه گيريبحث و ن

اختيار مورسين پرستاری و مسئولين امر در حوزه پرستاری قرار گيرد توا  

به نهادننه نمودن انن موضوع در دانشجونان پرستاری که سهم عمووه ای  

  .از مراقبين سالمت در آننوه را به عهوه دارنو کم  نماننو

 

مهدارت همددلی در برنامده آداب     آموزشبررسی تأثیر 

 شکی: یک مطالعه نیمه تجربیپزشکی دانشجویان پز
، مرنم بوارانی  ، محمود منياتی ،  فسا .پ .دانشگاه ع -نسرنن خواجه علی 
 ،  دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز   -عبوالحسين شیورنيا 

همولی بالينی پانه و اساس ن  رابطه خوب بيموار و پزشو  و     مقدمه :

عناصور اصولی   همولی نیوی از   .پزشیی است آموزشن  مسئله مهم در 

پزشویانی کوه سوطح هموولی بواالتری       .حرفه ای بودن در پزشیی اسوت 

صالحيت بالينی بيشتری داشته و انن ارتباقوا  هموالنوه پزشو     ، دارنو

در دانشیوه پزشیی بانستی  .نتانج بهتری را برای بيمار به وجود می آورد
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برنامه های درسی فرصتی فوراهم گوردد توا دانشوجونان      آموزشاز قرنق 

بتواننو مهار  انجاد همولی و ونژگی های مرتبط ماننو هوش هيجوانی و  

اخيرا در انران به منظور افزانش مهوار  هموولی    .عز  نفس را فرا گيرنو

( که در دوره علوم پانه بوه دانشوجونان پزشویی    3در درس آداب پزشیی)

 .ساعت به مبحث همولی اختصواص داده شووه اسوت    ۴تورنس می شود 

ساعته مهار  هموولی در برناموه آداب    ۴که آنا با تورنس سوال انن است

 .داد آموزشپزشیی می توان مهار  همولی را به دانشجونان پزشیی 

با توجه به اهميت موضوع همولی در فرآننو مراقبوت از بيمواران    :اهداف

انون مطالعوه بوا هووف     ، بودن انن توانمنوی به دانشجونان آموزشو قابل 

      همووولی در درس آداب پزشوویی بوور افووزانش    آموووزشارزنووابی تووأرير  

مهار  های همولی دانشجونان پزشیی دانشوگاه علووم پزشویی جنووی     

  .انجام شو ۱3۹۸-۹۹شاپور اهواز در سال تحصيلی 

انن پژوهش ن  مطالعه نيمه تجربی نو  گروهوی بصوور      اجرا :روش 

یی در دانشیوه پزش ۹۹-۱3۹۸قبل و بعو می باشو که در سال تحصيلی 

جامعوه آمواری    .دانشگاه علوم پزشیی جنوی شاپور اهواز انجام شوه است

 ۱3۹۸نفور دانشوجوی پزشویی ورودی سوال      ۸۰در انن مطالعه تموامی  

مبحث همولی به عنووان   .را انتخاب کردنوه بودنو 3بودنو که درس آداب 

جزنی از برناموه آداب پزشویی موی باشوو کوه در مقطوع علووم پانوه بوه          

سواعت   ۴ی قی آموزشدر انن دوره  .شیی تورنس می شوددانشجونان پز

ارتبوواط هموالنووه و ، سوواعته( در مووورد مفوواهيم همووولی  2) دو جلسووه 

راهیارهای انجاد همولی با اسوتفاده از روش سوخنرانی و بحوث گروهوی     

جهت انوازه گيوری مهوار  هموولی از پرسشونامه      .مطالبی ارائه می شود

 2۰انن پرسشونامه دارای  .ستفاده شوا  (Jefferson)استانوارد جفرسون

 .درجوه ای ليیور  انووازه گيوری موی شوود       7سوال است که با مقيواس  

می باشو کوه نمورا  بواالتر نشوان دهنووه       ۱۴۰تا  2۰محووده نمرا  از 

روانی و پانانی انن ابوزار در مطالعوا  زنوادی موورد      .همولی بيشتر است

و پانانی نسخه فارسی انن  روانی .بررسی قرار گرفته و تانيو گردنوه است

پرسشنامه در جامعه انرانی در مطالعه تأنيو شوه است که ضورنب آلفوای   

پرسشنامه موذکور در   .بوست آمو ۰ ، 7۱برابر با  آزمونکرونباخ برای کل 

 .دو مرحله قبل و بالفاصله بعو از مواخله توسط دانشوجونان تیميول شوو   

تحليل شو و سطح معنی  t آزمونو  SPSS داده ها با استفاده از نرم افزار

 در نظر گرفته شو p<۰.۰۵ داری

زوجی نشان داد که ميانگين نمره کل مهار  همولی t آزمون  یافته ها :

نسوبت بوه قبول از     (۱۰۴ ، ±۵۵ 2۰ ، ۱۰)دانشوجونان بعوو از مواخلوه    

اما انون اخوتالف از لحواظ     .افزانش نافت (۱۰3 ، ±۴۱ ۱۴ ، 7۵مواخله )

مستقل نشوان داد  t آزمونهمچنين  .(=p  ۰ ، 6۸نبود ) آماری معنی دار

 ، ۱3)کووه ميووانگين نمووره کوول مهووار  همووولی بووين دانشووجونان دختوور 

 تفاو  معنواداری نواشوت  ( ۱۰2 ، 2۵±۱۵ ، 2۱)و پسر ( ۱۰۴ ، ۱۸±۸۹

(23 ، p=۰).  

ی آموزشو نتانج انن مطالعوه نشوان داد کوه دوره      :نتيجه گيريبحث و 

زشوویی بووه روش سووخنرانی و بحووث گروهووی   همووولی در درس آداب پ

نتوانست بر ارتقای نمره مهار  همولی در دانشجونان پزشیی تارير گوذار  

با توجه به اننیه همولی ن  ونژگوی حرفوه ای بسويار مطلووب در      .باشو

الزم است ضمن بوازنگری و اصوالح    .حرفه پزشیی است و بانو ارتقاء نابو

با انوازه گيری مسوتمر  ، پزشییآن در درس آداب  آموزشمحتوا و شيوه 

ميزان مهار  همولی دانشجونان پزشیی ميزان تارير اجورای انون برناموه    

در بهبود مهار  هموولی در دانوش آموختگوان دانشویوه پزشویی موورد       

ی در آموزشو ارربخشوی انون روش    موی شوود  پيشنهاد  .ارزنابی قرار گيرد

 .قورار گيورد   دانشجونان پزشیی در سوانر دانشوگاهها نيوز موورد بررسوی     

مهار  همولی به دانشوجونان پزشویی کوه در     آموزشهمچنين توجه به 

از قرنق پيشنهاد اختصاص ن  واحوو  ، ارتباط مستقيم با بيماران هستنو

 .نبانو نادنوه گرفته شود، درسی در انن زمينه

 

بررسی میزان شادی و نشداط در دانشدجویان پزشدکی    

گاه علوم پزشکی در دانش ۱۹ید در زمان شیوع کو، ایرانی

 ۱3۹۹شیراز در سال 
دانشوگاه   -مارال اسوتوارفر  دانشگاه ع.پ شيراز،   - محمو رسول درنجانی

 .دانشوگاه ع  ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  -ليال بذرافین ، شيراز .پ .ع
 -فاقمووه ميوور، شوويراز .پ .دانشووگاه ع -مرضوويه ده بزرگيووان ، شوويراز .پ

مهرنواز   ،شويراز  .پ .دانشوگاه ع  -سوی  کورنم عبا  - شويراز  .پ .دانشگاه ع
 . شيراز .پ .ع دانشگاه -مرنم اميری نيا دانشگاه ع.پ اصفهان،   -شجاعی

در دانشوگاه علووم    ۱3۹۹انن مطالعه بصور  مقطعوی در سوال    مقدمه :

پزشیی شيراز با هوف بررسی ميزان شادی و نشاط دانشوجونان پزشویی   

امی آکسوفورد و در زموان   در دانشگاه مذکور بر اسواس پرسشونامه شوادک   

 .شيوع ونروس کرونا صور  گرفت

تحليلی و مقطعی است -پژوهش حاضر ن  مطالعه توصيفی :اجرا  روش

نفر از دانشوجونان   32۴نمونه انن مطالعه  .انجام گرفت ۱3۹۹که در سال 

پزشیی در مقاقع تحصويلی مختلوف در دانشوگاه علووم پزشویی شويراز       

ابوزار موورد    .دسترس انتخواب شووه انوو   هستنو که به روش قبقه ای در 

پرسشونامه  ، استفاده جهوت سونجش ميوزان شوادکامی در انون پوژوهش      

 T هوای آزمونو  Spss2۵ داده ها توسط نرم افزار .شادکامی آکسفورد بود

سوون موورد تجزنوه و    و ضرنب همبستگی پير LSD و ANOVA، مستقل

 .تتحليل قرار گرف

اسبه شوه برای دانشجونان در انون  ميانگين نمره شادکامی مح یافته ها :

نمره ممین بوسوت آموو    ۱۴۵از  ۱2.۸7با انحراف معيار  ۸۴.۴۸پژوهش 

همچنين مشخص شو که اکثر دانشجونان مورد پوژوهش از شوادی قابول    

در انن مطالعه جنسيت تارير معناداری بر نمره  .قبولی برخوردار نبوده انو

نفی و معناداری بور نموره   شادی نواشت اما سن و مقطع تحصيلی تارير م

  .شادکامی داشتنو
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به نظر می رسو با توجه به شرانط خاص ناشوی از   نتيجه گيري:بحث و 

همه گيری بيماری کرونا الزم است درموورد شوادی و سوانر جنبوه هوای      

سالمت روان به خصوص بين دانشجونان پزشیی که در مواجهه مسوتقيم  

ر  گيورد توا اقالعوا  الزم    با انن بيماری هستنو مطالعا  بيشتری صوو 

جهت مواخله نهادهای مربوط برای به حواقل رسانون تبعا  روانی هموه  

 .جمع آوری شود، گيری انن بيماری

 

ارتقای تعامل بین اساتید مشاور و دانشجویان پزشکی در 

 ۱۹دوره پاندمی کوید 
 . زتبرن .پ .دانشگاه ع -نيلوفر افشين ، تبرنز .پ .دانشگاه ع ز مهنتیپرننا

مواجه با شورانط جونوو تحصويل دانشوجونان بووون حضوور در       مقدمه : 

را دسوتخوش تغييور    آمووزش دانشگاه وبصور  مجازی تمام جنبوه هوای   

وتحول نموده است که از جمله آنها مالقا  دانشجونان با اسواتيو مشواور   

جهت مشاوره در امور تحصيلی ونا مسائل ومشیال  زنووگی دانشوجونی   

با توجه به اننیه نافتن راهیار برای حول هور    .می باشو در دوران تحصيل

مشیل هر دو گروه اسواتيو مشواور ودانشوجونان را جهوت اداموه ارتبواط       

وتعامل مورر کم  خواهو کرد؛ فلوذا در انون فرآننوو توالش گردنووه توا       

ضمن بررسی وامیان سنجی در مورد انوواع وسوانل در دسوترس ارتبواط     

دسترسوی آسوان بوه    ، ارور بخشوی  ، معانوب ، چنو رسانه ای در مورد مزانا

بررسی ودرمورد اجرای وعملیرد وسويله انتخواب شووه از هوردو     ، هرکوام

ابتووا قراحوی سووال     .گروه اساتيو مشاوره دانشجو نظرخواهی می نمانيم

که برای نافتن وسيله مناسب ارتباط مجازی بين اساتيو مشاور و دانشجو 

ه ارتبواقی رانوج و موورد اسوتفاده     وسويل  6در انون فراننوو    .کارآمو باشو

انتخاب و از دو گروه دانشجونان و اساتيو مشاور در انن مورد نظرسونجی  

برای اساتيو مشاور گوروه واتسواپی توسوط مسوئول اسواتيو مشواور        .شو

بورای درنافوت    .دانشیوه تشیيل شو و سواال  در آنجا بارگذاری گردنوو 

         و بووا توجووه بووه  نظوورا  دانشووجونان صووفحه اننسووتاگرام تشوویيل شووو  

دانشجونان مطالب را خوانووه و   2۰۰اقالع رسانی قبلی به تعواد بيش از 

در مرحله بعوی مشیال  موجوود در   .ارتباط و پاسخوهی درنافت گردنو

هر ن  از وسانل ارتبواط مجوازی بررسوی و بصوور  سووال مشوترک در       

 ۵ر انون فراننوو   د .اختيار دو گروه دانشجونان و اساتيو مشاور قرار گرفت

سوال در مورد چالش های ارتباط های مجازی مورد استفاده انتخواب و از  

اتنخاب اول  .دو گروه دانشجونان و اساتيو مشاور در انن مورد پرسش شو

درصوو   ۱7و  .درصو دانشجونان به ترتيب واتساپ و تلگرام است 33و 3۰

و پيامو  را   درصوو تلفون   ۵درصو انميل و  ۱۰دانشجونان اننستاگرام و 

درصو واتسواپ   ۱۰۰در حاليیه انتخاب اول اساتيو مشاور  .انتخاب کردنو

درصو دانشجونان به ترتيب تلگرام و واتسواپ   ۵۰و  ۴۵است اتنخاب دوم 

درصو پيام  را انتخاب نمودنو و صفردرصوو تلفون و انميول و     ۵و  .است

 ۴۰مشواور   در حاليیوه انتخواب دوم اسواتيو    .اننستاگرام را انتخاب کردنو

اتنخواب سووم    .درصو تلگرام است 2۰درصو پيام  و  ۴۰درصو انميل و 

درصو دانشجونان به ترتيب پيام  و واتسواپ   3۰و 2۰درصو تلفن و  33

درصووو تلگوورام را انتخوواب نمودنووو و صفردرصووو انميوول و    ۱7و  .اسووت

 ۴۰در حاليیه انتخاب سووم اسواتيو مشواور     .اننستاگرام را انتخاب کردنو

 .درصو تلگرام است 3۰درصو تلفن و  3۰و پيام  و درص

 

شناسایی ریشه های عدم همددلی و خشدکانیدن آن در   

 و مراقبت بهتر آموزشدانشجویان بالین؛ گامی در جهت 
 .پ .دانشوگاه ع  -قبواد رمضوانی   دانشوگاه ع. پ. انوران،    -اسحاق مرادی 

 محمووپور نوسف  دانشگاه ع. پ اروميه،  – محمونوسف رحيم پور، انران

 - ليال آليلوو  دانشگاه ع. پ اروميه، - علی شیيبی ،دانشگاه ع. پ اروميه -
 .انران .پ .دانشگاه ع -قونر پوربانراميان ،  دانشگاه ع. پ اروميه

نظير در برقراری ارتباط بوا دنگوران    همولی به عنوان توانانی بی  :مقدمه 

زادی و کوودکی توا   داشته و بوه قوور افزانشوی از نوو      از هنگام تولو وجود

و راه گشووانی بوورای بهبووود روابووط  مووی توانوونوجوووانی متحووول شوووه و 

هموولی   .(Hanania.H.C 2۰۰۰)دانشجونان بوالينی بوا بيمواران باشوو    

دادن خووود بووه جووای دنگووران و از انوون قرنووق درک بهتوور   توانوانی قوورار 

علووم   آمووزش انجمون  ، (Hojat 2۰۰7)احساسا  و تجربيا  آنها اسوت 

نیا معتقو است کوه شواغلين حرفوه هوای علووم پزشویی در       پزشیی آمر

انون انجمون هموولی را نو      ، مراقبت بيماران بانو همول و دلسوز باشنو

ضرور  از اهواف نادگيری می دانو که توأرير قابول تووجهی بور رضوانت      

نتوانج بوالينی و رضوانت شوغلی     ، پانبنوی به توصيه های پزشویی ، بيمار

با بيمار است که هم بور تشوخيص و هوم بور     همولی جزئی از رابطه  .دارد

شناسانی رنشه هوای  ، هوف از انجام انن مطالعه .مراقبت بيمار مؤرر است

  .و مراقبت بهتر است آموزشعوم همولی و خشیانيون آن در جهت 

انن مطالعه به شيوه توصيفی و کيفی و با بررسوی و تحليول    :اجرا  روش

نی) از جوزء بوه کول( صوور      محتوای کيفی و بوا روش اسوتنتاج اسوتقرا   

  .قبقه بنوی و بررسی گردنو، محتوای تحليل شوه .گرفت

نافته ها نشان داد که عواملی همچوون تیيوه زنواد بور رقابوت        :یافته ها

قلبی و نورچشمی بودن در اوان کودکی و نوجوانی)زمانی کوه شخصويت   

عوووم ، در درون خووانواده و موووارس، فوورد در حووال شوویل گيووری اسووت(

های خوانواده و نظوام   آموزشو ضوعف در  ، ت پوذنری زنواد در افوراد   مسولي

داشوتن توجيوه   ، ی در جهت ارتقای همولی و مراقبت از همنوعوان آموزش

فردگرانی و دوری از کارهای گروهی در ، برای عوم همولی در اکثر مواقع

عوم ن  ضومانت اجرانوی قووی    ، دوران قبل از وارد شون به محيط بالين

ردن همولی در محيطهای بالين توسط دانشجونان نا در صور  رعانت نی

، برعیس عوم وجود محرکهوای انگيوزه بخوش در صوور  انجوام هموولی      

موی        بعنوان عواملی هستنو که باعث   ...ماهيت کيفی بودن همولی و

شونو دانشجوی بالينی در محويط هوای بيمارسوتانی رغبوت کمتوری بوه       

    .انجام همولی داشته باشو
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با شناسانی عوامل ناد شووه موی تووان از قرنوق       :يجه گيريبحث و نت

پوذنری   آمووزش ی اقوام بوه  آموزشتعليم و تربيت های خانوادگی و نظام 

کوارتيمی و  ، بوا تشوونق افوراد بوه همنووعی      .افراد در سنين پانينتر نمود

های عملی موورر   آموزشانجام ، عضو جامعه بودن، نوع دوستی، مشارکتی

نوادگيری مبتنوی   ، Role Model، مثل انفای نقشی آموزشدر سيستم 

می توان توا    ...ی وآموزشپرهيز از رقابت قلبی در خانواده و نظام ، بر تيم

 .حو زنادی افراد را به سوی همولی و مراقبت بيشتر ترغيب نمود

 

دهنده  آموزشبررسی تاثیر اجرای برنامه همتا به عنوان 

وم پایه دانشگاه و مشاور ازدیدگاه دانشجویان پزشکی عل

 علوم پزشکی جهرم
زهورا   - پرنسوا پوور عبواس   ، جهورم  .پ .دانشوگاه ع  -صونقه نجفی پوور  

 اسماعيل رعيت دوست - نيما دادگر - بنيامين اميو مختارلو - دهوشتی

 -عاقفه کورم زاده جهرموی   ، جهرم .پ .دانشگاه ع -عليرضا صورنشين  -
 ،  جهرم .پ .دانشگاه ع

دانشجونان پزشیی نسوبت بوه نوادگيری بعضوی از     های  دغوغه  مقدمه :

 آزموون دروس مقطع علوم پانه و نگرانی آنان نسبت به کسب موفقيت در 

مرکوز مطالعوا  توسوعه پوروژه      ۱3۹7علوم پانه سوبب شوو توا در سوال     

همتانان با تاکيو برمشوارکت دانشوجو در فراننوو     آموزشانوازی مرکز  راه

و بونن ترتيب  .شجو را مطرح نمانوو حمانت علمی دانشجو از دان آموزش

همتانوان بوه عنووان زنور کميتووه      آمووزش ضورور  شویل گيوری مرکوز     

جهووت دانشووجونان پزشوویی  ۹7از مهوور  آموووزشدانشووجونی در توسووعه 

 ۹۸و دانشوجونان   ۹7شروع شو سپس برای ورودی بهمن ۹7ورودی مهر 

 انون برناموه اداموه خواهوو     ۹۹انجام شو و هم اکنون جهت ورودی هوای  

هوف انن مطالعه بررسی تارير اجرای برنامه همتا به عنووان حوامی   .داشت

علمی و مشاوره ای از دنوگاه دانشجونان مشارکت کننوه در انون برناموه   

   .می باشو

 .مطالعه ای مقطعی توصيفی به روش سرشماری انجام شوو   اجرا :روش 

 ۱3۹7سوال  انن مطالعه به منظور بررسی تارير اقوام پژوهی انجام شوه از 

 .در دانشگاه علوم پزشیی جهرم از دنوگاه دانشجونان ذننفوع انجوام شوو   

تعووا دانشوجونان    .باشونو   جامعه مورد مطالعه دانشوجونان پزشویی موی   

ابوزار جموع آوری فورم     .نفور بودنوو    2۰مشارکت کننوه در انن مطالعوه  

سوال باز بود که از قرنوق واتوس اپ نظورا  دانشوجونان      6پرسشنامه با 

در انون مطالعوه در    .سبت به اجرای برنامه مرکوز همتانوان بررسوی شوو    ن

همتوا و   آموزشخصوص تارير اجرای ن  اقوام پژوهی تحت عنوان برنامه 

همتا به عنوان حامی علمی و مشاوره ای همتا بررسی انجام شوو و نقوش   

دانشووجونان سووال بوواال بووه همتووای حووامی از دانشووجونان سووال پووانين   

بوه بعوو پزشویی     ۹۹تا  ۹7دانشجونان پزشیی ورودی از  .نظرخواهی شو

شوانان ذکور اسوتور    .به روش سرشماری در انن مطالعه مشارکت نمودنو 

برنامه ای که دانشوجونان   .انن مطالعه تارير ن  اقوام پژوهی بررسی شو 

نفوری   ۹الوی   ۸استعواد درخشان به عنوان سر گروه مسوليت گروه هوای 

هوا بصوور  مجوزا در سواعا  آزاد بوا       گروه سر.در هر کالس را پذنرفتنو 

همتانان جلسا  حضوری نا در کرونوا غيور حضووری و در واتوس آپ بوا      

در اداموه بوه    .ی داشتنوآموزشدانشجونان سال پانين تر تعامل و حمانت 

منظووور حمانووت علمووی از دانشووجونان جلسووا  رفووع اشوویال در دروس  

و تعيين اولونوت هوای   مختلف برگزار گردنوه است و بر اساس نيازسنجی 

 آزموندانشجونان علوم پانه کالس هانی انجاد آمادگی نحوه مشارکت در 

علوم پانه و کالس های کمیی دروس تخصصی علوم پانه برگزار شوو لوذا   

 در انن مطالعه تارير انن اجرای برنامه همتا بررسی شوه است

ه دور آمووز  دانشجونان جونو الورود که قی دوران کرونوا از را  : یافته ها

همتا بيان داشوتنو : دانشوجونان    آموزشدنوه انو درخصوص تارير برنامه 

سر در گم نبودنو و می فهميونو برای هور درس چوه کواری بانوو انجوام      

       و خطوا در مسوير درس خوانوون نواشوتنو چوون      آزموون نيواز بوه   ، دهنو

می دانستنو ن  نفور پشوتيبان هسوت در هور زموان کوه انوان نيواز بوه          

همتانان نا همان دانشجونان ، ی داشتنوآموزشمشاوره و کم  ، اهنمانیر

بيوان   ۹۸تا  ۹7سنيور حمانت می نمانو مشارکت کننوگان ورودی های 

داشتنو دانشوجونان احسواس امنيوت و اعتمواد بونفس بيشوتری کسوب        

نمودنو و فرصت تعامل بين دانشجونان سال باالنی و پانينی جهت انتقال 

کار در تيم فراهم شو و دانشوجونان سوال پوانينی نو       تجربيا  موفق و

       .الگوووی موفووق در تحصوويل و دانشووگاه را الگوووی خووونش مووی دانسووتنو 

واحو های پژوهش بيان داشتنو انان ناد گرفتنو در زمان بوروز مشویال    

چگونه برای حل مشیل خونش با همیاری و مشارکت همتا اقووام نمانوو   

ا نادگيری عميق تر برای خود سر گروهها بوه  همت آموزشو اجرای برنامه 

همراه داشت و همچنين سبب شیل گيری و اختصاص فضوای مناسوب و   

همتانوان در دانشوگاه    آمووزش مستقل به دانشجونان تحت عنووان مرکوز   

 .شو آموزشتحت نظار  مرکز توسعه و کميته دانشجونی در توسعه 

حامی علمی و مشاوره  تارير برنامه همتا به عنوان نتيجه گيري : بحث و

انجواد فرصوت   ، ای شامل رشو مهار  ارتباقی و کار تيمی در دانشجونان

نادگيری عميق و احساس ارامش و اقمينان می باشو و معرفی همتانوان  

به منبع حمانتی علمی و مشاوره ای قوی و قابل دسترس دردوران علووم  

 .پانه و قی بحران کرونا و تعطيلی دانشگاه می باشو
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بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت های اخالقدی  

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 بوشهر
دانشوگاه   -صونقه خيرانوونش    ،دانشگاه ع. پ. بوشهر -مرضيه محمودی
 .دانشگاه ع. پ. بوشهر -پرنيا بنانی ،ع. پ. بوشهر

     جوانی و  مطالعوه حاضور بوا هووف تعيوين ارتبواط بوين هووش هي         هدف:

مهار  های اخالقوی دانشوجونان دانشویوه دنوانپزشویی دانشوگاه علووم       

  .انجام شوه است ۱3۹۱ ۹۹پزشیی بوشهر در سال 

      مطالعوه حاضور نو  مطالعوه مقطعوی و توصويفی تحليلوی        :روش اجرا 

نفر از دانشجونان رشوته دنوانپزشویی دانشوگاه     ۱6۱می باشو که بر روی 

انجوام شووه اسوت. بورای جموع       ۱3۹۱ ۹۹سوال   علوم پزشیی بوشهر در

آوری اقالعا  از پرسشنامه استفاده شوه اسوت کوه شوامل سوه قسومت      

مشخصا  دموگرافي  (سن، جونس، وضوعيت تأهول، تحصويال  پوور و      

مادر، سال ورود به دانشگاه و سابقه شرکت در دوره های آموزشی مهوار   

. تجزنوه و تحليول   اخالقی) هوش هيجانی و مهار  های اخالقی می باشو

 ۵۱ .انجام شوه اسوت  ۱2نسخه  SPSS2۰ داده ها با استفاده از نرم افزار

 ، 2± ۸۹و ميانگين نمره ،

 کول  نموره  ميوانگين  کوه  داد نشوان  بررسی نتانج :بحث و نتيجه گيري 

بود. بين نمره کل هووش هيجوانی و نموره کول      32۹ ۸۹ اخالقی مهار 

آماری مستقيم و  ،2 3 جانیهي هوش، 3±۹۸مهار  اخالقی همبستگی ،

نتيجوه گيوری    (. =p-value 2۴و  ،r= 2 22معنی داری مشاهوه شو ( 

نهانی: با توجه به اننیه هوش هيجانی با مهوار  اخالقوی ارتبواط آمواری     

بنابرانن نياز به برنامه هوای مواخلوه ای بورای افوزانش      .معنی داری دارد

 .سوسطح هوش هيجانی دانشجونان ضروری به نظر می ر
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 مقاالت انگیسی
 

اعضا هیات علمدی دانشدگاه علدوم     آموزشنیاز سنجی 

 پزشکی تبریز در حیطه پژوهش
 .تبرنز .پ .دانشگاه ع -تيمور حضرتيان 

Background: Research and research skills of faculty 
members are essential for the development of 
higher education and sustainable development. 
Therefore, this study was conducted to develop 
needs assessment of faculty members in research at 
the Tabriz University of Medical Sciences.  

Methods: This cross-sectional study was conducted 
in 2۰۱۸. Of ۸۴۸ faculty members at the Tabriz 

University of Medical Sciences, 262 members 

participated in the study, determined based on 
Morgan’s table. A researcher-created questionnaire 

with ۵-point Likert-type closed-ended questions was 

used for collecting data. Validity and reliability were 
determined with content and construct validity and 
Cronbach’s alpha, respectively. Data were analyzed 
with Pearson’s chi-square and one-way ANOVA using 

SPSS 22. Results: Factor analysis showed that the 

educational needs of the faculty members in 
research at the Tabriz University of Medical Sciences 
can be classified into eight topics that were not 
different in terms of the academic rank, but there 
was a significant difference in terms of gender and 
faculties. Faculty members in the pharmacy, 
dentistry and nursing faculties reported higher 
educational needs than the faculty in medicine and 
other faculties.  

Conclusion: The results showed that women 
reported higher educational needs, differing across 
faculties. It is suggested that research management 
training courses be prioritized, and key reasons or 
factors influencing the research in the faculties of 
dentistry, pharmacy and nursing be investigated. 

 

 

تأثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلدی در میدزان   

 آموزشرضایتمندی و ارتقای سطح 

دانشوگاه ع.   -ابو القاسم الهيواری   دانشگاه ع. پ. مشهو، -مينا اکبری راد 
 –ميتورا احووی     دانشوگاه ع. پ. مشوهو،   -زهرا رضائی نزدی پ. مشهو،

 .دانشگاه ع. پ. مشهوعلی بهاری،    دانشگاه ع. پ. مشهو،

Introduction: Numerous studies have shown that 
prolonged duty shifts reduces the quality of rest, 
decreases the quality of responsiveness, decrease 
the response time and dramatically increases the 
rate of medical errors. The purpose of this study was 
to investigate the changes in internal medicine 

intern duty hours through a 3-month period and to 

examine its effects on different individual, 
behavioral, and educational aspects of medical 
interns.  

Materials & Methods: This was a Quasi-
Experimental Study. Two groups of medical interns 
were selected as control and intervention groups. 
The control group will normally run their ward(they 
had 2۴-hour shift). The case group will pass their 

course by having the regular working hours but the 

shifts were separated into 2 (for example, a 2۴-hour 

shift split into two ۱2-hour shifts). At the end of the 

course, they fill in a questionnaire form containing 
several questions about different educational, 
behavioral, and other parameters.  

Results: The total number of interns participating in 
this study was ۸3. Independent t-test results 

indicated that the subscales of individual, 
educational, and behavioral response scales 

increased after shifts (P <۰.۰۰۱), with a significant 

difference (P<۰.۰۰۱), with satisfaction From the 

changed status, it was significantly decreased (P 

<۰.۰۰۱).  

Conclusion: The results of this study have shown 
that despite the positive effect of changing and 
correcting the working hours, interns do not have 
personal satisfaction with it. The reason for this can 
be attributed to the freshness and incompleteness of 
this change, the resistance to the change, as well as 
the .commuting problems for both resident and 
dorm interns. 
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بررسی ترجیحات دانشجویان پیراپزشکی در رابطده بدا   

 مجازی آموزشبکارگیری روش های 

 .دانشوگاه ع  -مينا شانسوته فور    ،سمنان .پ .دانشگاه ع -صفاری محوره 
 دانشگاه ع. پ. سمنان - ) نونسنوه مسئول( ، سيف اهلل عالئی سمنان .پ

Introduction: The pandemic of Covid ۱۹ disease has 

caused extensive changes in the economic, social 
and even lifestyle of different societies. In this 
conditions, most educational organizations, 
including medical universities, prefer to replace 
virtual education with face to face education as 
much as possible. In order to improve the quality of 
education, it's processes should be evaluated from 
different aspects and the existing challenges should 
be identified and resolved. Therefore, this study was 
conducted to survey the preferences of paramedical 

students about use of virtual education in 2۰2۰. 

Materials and Methods: This cross-sectional study 
was performed on students of Semnan University of 

Medical Sciences. In this process 2۰2 students of 

Paramedical Sciences Faculty were selected by 
available sampling method. After receiving the ethics 
code from ethic committee, a researcher-made 
questionnaire containing demographic information 
and student performance section in relation to class 
attendance and how to use educational resources, 
was used to data collection. The collected data 

analysed by using SPSS.23 with descriptive and 

inferential statistical methods.  

Results: The mentioned students were studying in 
the fields of operating room, anesthesia, emergency 
medicine, radiology and health information 
technology fields of Study. Of the mentioned 
students, the majority of them (۵۹.۴%) were girls and 

most of them (6۵.۸%) were studying in bachelor's 

degree. The findings of study show that mobile 

phones were the most used by 62.۴% of them to 

attend online classes and ۵۹.۹% of them it to access 

e-learning resources. The findings also show that the 
paramedical students' skills for participating in 
online classes and the skill of using the related 
software were (respectively ۴۹% and ۴۰.6%) and in 

fact at a moderate level. Also, there was a significant 

relationship (P <۰.۰۵) between the variable of the 

field of study with the type of virtual education 
method and the maximum use of different parts of 
software system.  

Conclusion: The findings of several studies have 
indicated the high rate of mobile smartphone use 
and its associated psychological and physical risks. 
Although using a phone for virtual education is 
useful and positive behaviour, but planning for the 
use of other hardware should also be considered. 
Meanwhile increasing students' awareness and skills 
on how to participate in online classes and the use of 
educational software's, can be useful in the 
effectiveness of virtual education. 
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 آموزشپژوهش در 
 

 مامایی آموزشبررسی اجمالی برنامه 

 -زننوب السوادا  هجرتوی    ، آزاد اسوالمی  .پ .دانشگاه ع -سهيال ضيائی 
 .دانشگاه ع. پ. آزاد اسالمی

ی بوه دليول سونت و    آموزشهمه فرصت های نادگيری که نظام  :مقدمه 

ول را برناموه درسوی مغفو   ، غفلت از ارائه آن به نادگيرنوگان باز موی مانوو  

بررسی فوق به هوف تعيين برنامه های درسی مغفوول   . می دهوتشیيل 

ماموانی از دنووگاه اسواتيو ماموانی دانشوگاه هوای آزاد        آموزشدر برنامه 

  .اسالمی استان فارس قراحی و اجرا شوه است

انن مطالعه با رونیورد کيفوی و روش پونوارشناسوی انجوام      : اجرا روش

اسواتيو ماموانی دانشوگاه هوای آزاد اسوالمی       نفر از۱2نمونه تحقيق  .شو

استان فارس بودنو که به روش نمونه گيری هوفمنو و بور اسواس قاعووه    

اقالعووا  بووا اسووتفاده از مصوواحبه نيمووه  .اشووباع نظووری انتخوواب شووونو

ساختارنافته جمع آوری و با استفاده از گام های هفت گانه دنیلمن مورد 

 . بررسی دقيق قرار گرفت

 .درون مانه فرعی را نشان داد ۹سه درون مانه اصلی و ، نتانج: یافته ها 

انچه برنامه بوه دانشوجو    "هونت حرفه ای با دو درون مانه ) هونت ذهنی

نقوش هوای   ، ("می کنو   انجه محيط القا  "و هونت عينی "القا می کنو

، یآموزشو ، مراقبتوی ، مواخلوه ای  -تشخيصوی )درون مانوه   6حرفه ای با 

و عملیرد حرفه ای بوا دو درون مانوه )    (وره ای و مونرنتیمشا، پژوهشی

آنچه انجام ميوهنو و آنچه بانو انجوام دهنوو( درون مانوه هوای اصولی و      

  .فرعی حاصل از بررسی بودنو

 آموزشاکثرنت عناونن دروس تخصصی در برنامه  نتيجه گيري:بحث و 

را کوه شوما    مامانی هونت حرفه ای مامانی را القا نمی کنو و انن ذهنيت

تئوری و عملی برنامه  آموزشکمبود های  .ماما هستيو را انجاد نمی کنو

و برناموه رنوزان    .مامانی با توجه به پيشرفت ها در نقش ماما کم نيسوتنو 

نتوانسته انو عناونن ، مامانی در آخرنن ونرانش خود از انن برنامه آموزش

اجباری آنهوا   وزشآمدروس جونو تخصصی مامانی را به خوبی در برنامه 

بوترنن نتيجه بازنگری آنها کواهش از تعوواد واحووهای نظوری      .جا دهنو

اختيواری   .درس بسيار تخصصی مامانی نعنی بارداری و زانمان بوده است

، کردن برخی دروس و محووود کوردن دانشوجونان در انتخواب آنهوا نيوز      

فاده اسوت  .واحو تخصصی محروم کرده است 22دانشجونان را از نادگيری 

بهتر از واحو های عمومی و پانه و ادغام نا جانگزننی آنها با برخوی واحوو   

هووای تخصصووی امیووان اسووتفاده بهتوور از زمووان در ارائووه بيشووتر مطالووب 

مثال ادغام عمودی دروس پانه چون انواتومی   .تخصصی را فراهم می آورد

 نوا ، فيزنولوژی با درس فيزنوپواتولوژی و بيمارنهوای داخلوی و جراحوی     -

جانگزننی درس تخصصی نقش ورزش در مامانی به جای واحوو عموومی   

تفاو  بين آنچه در عمل ناد می گيرنو با آنچه بعوا از آنها انتظار   .ورزش

است که انجام دهنو نيز نادگيری دانشجونان را بوا اخوتالل هموراه کورده     

ی برنامه مامانی نياز به تحولی اساس، در کل از نظر مورسين مامانی .است

هم در عناونن و رئوس مطالب دروس تخصصی و هم در تعواد واحووهای  

از کهنگوی و  ، درسی تخصصی و پانه دارد تا عالوه بر تحقق بهتور اهوواف  

 .روزمرگی خارج گردد 

 

 آمدوزش  بده  ایدران  پرشدکی  نگرش دانشجویان علوم

 سیستماتیک مرور: الکترونیک

 .بوشهر .پ .دانشگاه ع -نونس سليمی کوچی  -فاقمه رستمی

، درموانی بوه موردم    _خووما  نهواشوتی   ارائه بر پزشیی عالوه  مقدمه :

 هوای  وظيفه مهم تربيت نيروی انسانی ماهر و متخصص مورد نياز بخوش 

 آمووزش  کوه  کنوو  که انن امر انجاب موی  .دارد عهوه بر را جامعه مختلف

نیوی   .در صود ارتفای آن باشيم و شوه بازنگری مواوم صور  به پزشیی

پزشویی رونوو رو بوه رشوو      آمووزش عوامل مهم تاريرگوذار در فرآننوو   از 

 آموووزش .باشوو  مووی الیترونيو   نووادگيری و یآموزشو  هووای تینولووژی 

 و ناددهنووه  بوين  کوه  اسوت  نوونن  آمورش های الیتروني  نیی از روش

نادگيرنوه فاصله فيزنیی اسوت و آنهوا توسوط ابزارهوانی کوه فنواوری در       

بواقی  ارت هوای  ظهور شوبیه  .یونگر ارتباط دارنواختيارشان قرار داده با ن

      ی پيشوورفته باعووث تحووول در آموزشووماننووو اننترنووت در کنووار امیانووا  

بوه   2۰۱۹قرفی شيوع بيمواری کرونوا    از .است شوه یآموزش های روش

 توا  کوه  الیتروني  در سراسر دنيا دامن زد با انون  آموزشتوسعه اجباری 

الیترونيو  وجوود    آمووزش  زمينوه  در ای تجربوه  گونوه  هوي   آن از قبل

 لذا انن مطالعوه بوا هووف موروری بور نگورش دانشوجونان علووم         .نواشت

  .شو انجام الیتروني  آموزش به نسبت پزشیی

 بوا  کوه  باشوو  موی  سيستماتي  نوع از و مروری مطالعه انن اجرا : روش

 علووم ، دانشوجونان ، مجوازی  آمووزش ، الیترونيو   آموزش های کليوواژه

در  electronic education و e-learning ،Atitude ، پزشویی 

 و Pubmed ،Iranmedex ،googlescholar  اقالعواتی  های پانگا

SID  مقاله اسوتفاده شوو   ۱۵انجام شوو از  2۰2۰تا  2۰۱۰در بازه زمانی. 

معيارهای ورود مطالعا  انجام شوه بور روی نگورش دانشوجونان تموامی     

معيارهوای خوروج    و بوود  پزشویی  علووم  تحصويلی  هوای  مقاقع و رشته

الیترونيو    آمووزش مطالعاتی که در آنها بوه بررسوی نگورش نسوبت بوه      

، نا اسواتيو ، پزشیی نپرداخته بودنو و نا جامعه آماری دانشجونان غيرعلوم

 محتووا  نظور  از مقواال   تموامی  .بودنو آموزان کارمنوان و دانش، معلمان

پرداخته شو و مطالعوا    و مقاالتی که در آن به برسی نگرش شو بررسی

 .منتخب وارد سانر مراحل فرآننو سيستماتي  شو

، پرسوتاری  دانشوجونان  روی بور  شووه  انجوام  مطالعوا   بيشتر :ها یافته

بهواشت و سانر ، مامانی بود و کمترنن بر دانشجونان اتاق عمل و پزشیی

% دانشجونان زن بودنو و بيشتر آنها 6۵حوود  .پيراپزشیی بود های رشته

سون و سوانر متغيرهوای    ، بين جنسويت  .ومی و از نظر تاهل مجرد بودنوب
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 الیترونيو   آمووزش  بوه  نگرش .نشو نافت ای دموگرافي  با نگرش رابطه

و بين نگرش و استفاده از کوامپيوتر و   است بوده مثبت مطالعا  اغلب در

 کوه  قووری  به بود داری ابزارهای فناوری ماننو تلفن همراه ارتباط معنی

مهار  در اسوتفاده از آن بواالتر   ، ه از کامپيوتراستفاد ساعت ميزان هرچه

همچنوين بوين    .الیترونيو  داشوتنو   آموزشبود نگرش بهتری نسبت به 

مشواهوه   داری الیترونيو  و نگورش رابطوه معنوی     آموزشداشتن تجربه 

 نگورش  بور  موورر  عوامل از دانشجونان مطالعا  بيشتر در حال با انن، شو

د سيستم و کاهش سرعت اننترنوت و اضوطراب ناشوی از    منفی آنها کمبو

 .استفاده از روش الیتروني  را ذکر کردنو

 بسويار  نگورش  کشوور  پزشویی  علووم  دانشجونان :گيري حث و نتيجهب

 مثبتوی  نقطوه  توانو الیتروني  دارنو که خود می آموزش به نسبت خوبی

 نوونن  هوای  پزشویی و اسوتفاده از روش   آمووزش  نظوام  در تحوول  جهت

اما هموانطور کوه انون روش دارای نقواط      .باشو آموزش ارتقای و یآموزش

انون روش   همچنوان ، باشوو  قوتی نظير کاهش هزننه و اتوالف وقوت موی   

کمبوود   به توان می آنها از که باشو می نيز ضعفی نقاط و ها دچار چالش

 و اننترنوت  پوانين  سورعت ، دانشوگاهی  هوای  امیانا  و مشیال  سيستم

ر زمينه استفاده از کامپيوتر اسواتيو و دانشوجونان اشواره    ناکافی د مهار 

 توصوعه  جهوت  در گوامی  مشویال   انون  رفوع  با شود توصيه می ذال .کرد

  .بردارنم آموزش ارتقا و پزشیی آموزش

 

 علوم پزشکی آموزششناسایی مولفه های توسعه کیفی 

) نونسونوه   نسويم قهرانوی   -دانشوگاه ع. پ. مازنووران،    -سياوش مرادی 
دانشوگاه ع. پ.   - ابوراهيم صوالحی  ، مازنووران  .پ .دانشوگاه ع  - مسئول(
 .دانشگاه ع. پ. مازنوران -- عمران صمو انزدی مازنوران، 

به معنای تطابق بوا اسوتانواردهای   ، یآموزشکيفيدت در سيستم   مقدمه :

اقوواما  بورای    از ای مجموعوه ، از قبل تعرنف شوه و دستيابی به اهوواف 

 نيازهای معين جامعه و عرضه خووما  موورد نيواز جامعوه     پاسخگونی به 

عووالی شووامل منظوور  آموووزشنظوور از کيفيووت در م سووه .(۱) باشووو مووی

در منظور   .منظر اجتماعی و منظر فردی تبيوين کورده اسوت   ، شانستگی

کيفيت دانشگاه بر اساس انطباق بوا هنجارهوا و اسوتانواردها و    ، شانستگی

عووالی  آموووزشجهووانی در  و ملّووی، تخصصووی، پژوهشووی هووای شوواخص

 آکادميو   هوای  شاخص و استانواردها، فرآننو انن در .شود ارزشيابی می

کيفيوت  ، اجتمواعی  منظور  در .شونو می برده کار به مرجع گروه عنوان به

بر اساس ميزانی که دانشگاه در قبال جامعه متعهو شوه و اقوام به توامين  

منظر  در .گيرد می قرار ابیارزن مورد کنو نيازهای مهم جامعه و افراد می

کيفيت دانشگاه بر اساس ميزان مشارکت و فوراهم آوردن تجوارب   ، فردی

 اعضوای  و دانشجونان شخصی رشو در دانشگاه هایعالی نادگيری و کمی

 مرجعی، فرد نادگيری ميزان، منظر انن در .شود ارزنابی می علمی هيئت

 منظرهوای  تموامی  بوه  توجه با توان می .کيفيت است درباره قضاو  برای

عالی و دانشوگاه را تضومين کورد     آموزش پانوار و متوازن توسعه، کيفيت

تغييراتی در سواختار   آموزشدر دهه هفتاد در جهت ارتقای کيفيت  .(2)

 علووم  هوای  پزشیی و دانشگاه آموزشدرمان و ، سازمانی وزار  بهواشت

 آمووزش  ی توسوعه  و مطالعا  مراکز تاسيس بر عالوه .شو انجاد پزشیی

در اکثور   (EDC)پزشویی  آمووزش و تاسيس مراکز توسعه  ۱376در سال 

نسوبت بوه تشویيل دبيرخانوه شوورای پزشویی عموومی و        ، هوا  دانشوگاه 

، پزشویی  علووم  علموی  هوای  دبيرخانه و شوورای عوالی قطوب   ، تخصصی

 هوای  تشیيل کميتوه ، پزشیی گروه انسانی نيروی مطالعا  واحو تشیيل

رفاهی اعضای هيئت  ستاد انجاد، دستياری های مهبرنا ارزشيابی و توونن

بعضوی از   بررسوی  عليورغم  کوه  از آنجانی .(3اقوام شوه است) ...علمی و 

پزشویی   آمووزش مولفه های توسعه کيفی در اسناد باالدسوتی در حووزه   

 یآموزشو  بنووی  رتبه، علوم پزشیی آموزش)سنو راهبردی توسعه کيفی 

در تعرنوف   (نقشه جامعه علمی سالمتپزشیی )راد( و  علوم های دانشگاه

علووم پزشویی اتفواق نظور وجوود       آمووزش در حووزه   کيفوی  هوای  مولفه

( و متخصصين بازنگری در انن مولفه ها را ضروری موی داننوو   6-۴نوارد)

لذا الزم است انن مولفه ها به قور اجمالی جمع بنوی و شناسوانی شوونو   

شواخص هوا را مشوخص    زنرا بوون شناسانی مولفه های اصلی نمی تووان  

علووم پزشویی    آمووزش نمود و آننوه ای مطلوب را برای افزانش کيفيوت  

  .ترسيم نمود

 در باالدستی اسناد مطالعه و آوری در انن پژوهش به جمع  اجرا : روش

جهت دستيابی به مفواهيم و مولفوه هوای توسوعه     ، پزشیی آموزش حوزه

 از ها ص مولفهعلوم پزشیی پرداخته شو و سپس در خصو آموزشکيفی 

شواغل در مراکوز توسوعه     عوالی  آمووزش  و پزشویی  آموزش صاحبنظران

مورد مطالعوه(   جامعه عنوان به)، انران پزشیی علوم های دانشگاه آموزش

 شورکت  .شوو  آوری جموع  نظور  مورد های داده، با استفاده از روش دلفی

 آمووزش  خبرگوان  و نظوران  نفور از صواحب   ۱۰، کننوگان در روش دلفی

، نگويال ، مازنووران  پزشیی علوم های عالی در دانشگاه آموزش و پزشیی

 از بنوابرانن  .انوو  کردستان بوده، تبرنز، تهران، شهيوبهشتی، بابل، گلستان

 پزشویی  علووم  آمووزش  کيفوی  توسعه های مولفه شناسانی به قرنق انن

دو مرحله انجوام شووه اسوت زنورا      در دلفی پژوهش انن در .شو پرداخته

، موجوود در پوژوهش   هوای  عبيرها و جلوگيری از کاسوتی جهت رفع سوت

دوم بوه   مرحله در، مجود بيشتر توضيح و بازنگری جهت ها متن مصاحبه

 شوون  اشوباع  از پوس  و شوو  بنووی  جموع  ها خبرگان ارسال شو و پاسخ

 آمووزش  کيفوی  توسوعه  زمينه در نهانی های مولفه نظران صاحب نظرا 

  .شونو شناسانی پزشیی علوم

 مفواهيم  کوگوذاری  و پوژوهش  کيفوی  هوای  از تحليول داده  ا:یافته هر 

علووم   آمووزش در توسوعه کيفوی   ، ج شوه از اسناد و مصواحبه هوا  استخرا

مولفه اصلی حاصل شوو   ۱3مولفه فرعی و  37مفهوم کلی و  ۸۴، پزشیی

شوامل مووارد   ، پزشویی  آمووزش  کيفی مولفه اصلی در توسعه ۱3که انن 

پزشویی   آمووزش وسوعه و مطالعوا    ی مراکوز ت آموزشرهبری  :ذنل است

، علموی  ی اعضای هيئوت آموزشتوانمنوسازی  و افزانی دانش، ها دانشگاه

، یآموزشو  پژوهوی  دانش، پنهان درسی برنامه، درسی برنامه کيفی توسعه

، اعضوای هيئوت علموی    جامع ارزشيابی، آموزش در پژوهش کيفی توسعه
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رونیرد  با آموزش، کارآفرننی تسهيل، کالن گذاری سياست، اعتباربخشی

 و هووا و همووانش، پزشوویی پاسووخگو آموووزش، اجتموواعی شووون سووالمت

  .یآموزش های جشنواره

اکنون با بازنگری و جمع بنوی جامع مولفه هوای   نتيجه گيري:بحث و 

توسعه کيفی می توان به معرفی شاخص های هر ن  از آن ها پرداخت و 

و شناسانی سونارنوها و   انجام مطالعا  آننوه پژوهی ، در ترسيم نقشه راه

علوم پزشیی قوم هوای موورری    آموزشآننوه های مطلوب توسعه کيفی 

 .برداشت

 

تبیین تجارب زیسته کارکنان اتداق عمدل ازمولفده هدا     

ومصادیق همکاریهدای بدین حرفده ای : یدک مطالعده      

 پدیدارشناسی

 .پ .دانشوگاه ع  -هوی احمری قهوران  ، قم .پ .دانشگاه ع -ميترا امينی 
 .سليمان احموی ،قم

همیاری بين حرفه ای بعنوان نیی از اجزای مهم تامين انمنی   مقدمه :

هوای بوين    با توجه به ضورور  شوناخت مؤلفوه    .بيمار شناخته شوه است

پژوهش حاضر با هوف تبيوين تجوارب زنسوته کارکنوان اتواق      ، حرفه ای

  .عمل از مولفه ها و مصادنق همیارنهای بين حرفه ای انجام شو

تحقيق حاضر از نوع کيفی پونوار شناسی به شيوه کالنوزی   : اجراش رو

به منظوور   .از قرنق مصاحبه نيمه ساختارمنو عميق مبتنی بر هوف بود 

شورکت کننووگان    .مقبوليت داده ها از شيوه گوبا و لينین اسوتفاده شوو  

نافتوه   .دوارده نفر ازکارکنان حرف مختلف شاغل در اتاق عمل قوم بودنوو  

 2۰درون مانوه اصولی و   6گونه ها منجر بوه اسوتخراج    نه و تحليلها: تجز

 ، )هوف گذاری و منابع مشترک("سازمانوهی"درون مانه فرعی که شامل:

هم افزانی ونقش و مسوئوليت   ، احترام متقابل ، )تعهو "هونت حرفه ای"

اشووتراک گووذاری اقالعووا    ، اعتموواد  ، )همیوواری "ارتباقووا " ، هووا(

مشارکت جوونی   ، تجربه  ، ژگی تيم)انعطاف پذنری ون"ومونرنت تعارض

)رهبوری در اتواق   "رهبری و مونرنت" ، گری( و عملیرد تيمی وحرفه ای

 ، (جو و شورانط کواری وظرفيوت سوازی      ، ساختار سلسله مراتب  ، عمل 

  .)برنامه رنزی( بوست آمو"هماهنگی"

ری بوين  نافته ها نشان دادنو که مولفه های همیا نتيجه گيري:بحث و 

آن نیی از گام های اساسی در راستای تحقق انمنووی   آموزشحرفه ای و 

 آمووزش نتانج انن پژوهش می توانو به متوليوان  .بيموارمحسوب می شود

ی مشوترک بوين حرفوه ای    آموزشو در ارتقا و اصالح کيفيت برنامه هوای  

  .ناری رسانو

رکنوان  کا ، پونووار شناسوی    ، همیاری بين حرفوه ای   : کليديکلمات 

 اتاق عمل 

ارتباط هوش معنوی با عملکرد تحصیلی در کدارآموزان  

 پزشکی 

دانشوگاه ع. پ.   -مرنم نواوری  ، اصفهان .پ .دانشگاه ع -سعيوه درنازاده 
 محمو جواد آزادچهر - محمورضا شرنف - عباس تقوی اردکانی -کاشان، 

 . رونا باقری -

فورد نقوش اساسوی در    هوش معنوی به عنوان زنربنای باورهای  مقدمه :

زمينه های گوناگون زنوگی انسان به ونژه پيشورفت وعملیورد تحصويلی    

هوف انن مطالعه تعيين ارتباط هوش معنوی با عملیرد  .دانشجونان دارد

تحصيلی کارآموزان پزشویی بيمارسوتان شوهيو بهشوتی دانشوگاه علووم       

  .پزشیی کاشان بود

نفور از کوارآموزان    ۱۰۰درانون مطالعوه توصويفی مقطعوی       روش اجرا :

ابوزار گورد آوری    .شرکت کردنو ۹۸پزشیی به روش در دسترس در سال 

داده ها پرسشنامه روا و پانای هوش معنوی بود و معول کارآموزان بورای  

هوای   آزموون داده ها با استفاده از  .سنجش عملیرد تحصيلی بررسی شو

نتوانج:   .وتحليل شو  SPSS۱6 همبستگی پيرسون و نرم افزار آزمونتی و 

 ارتباط کارآموزان تحصيلی عملیرد و( هانش ميان هوش معنوی )و مؤلفه

عشوق و  ، ميانگين مؤلفه خودآگاهی .(<۰p ، ۰۵معناداری وجود نواشت )

 از بيشتر معناداری قور به( ۴۴ ، ۱۵±۱۰ ، 2۸در کارآموزان مرد )، عالقه

بوووين در  .(=۰p ، ۰۰۹بوووود ) (62 ، 22 ، ± ۴ ، 6۸) زن کوووارآموزان

عشوق و عالقوه و   ، ارتباط معناداری بين مؤلفه خودآگاهی، کارآموزان مرد

ميانگين مؤلفه پرداختن به  .(p=۰ ، ۰2۵) عملیرد تحصيلی وجود داشت

 قور¬سجانای اخالقی و هوش معنوی )نمره کل( در کارآموزان متأهل به

همچنوين در بوين    .(<۰p ، ۰۵) بود مجرد کارآموزان از بيشتر معناداری

ارتباط معناداری بين مؤلفه تفیر کلی و بعو اعتقوادی و  ، کارآموزان مجرد

  (p=۰ ، ۰۴۰) عملیرد تحصيلی وجود داشت

 عالقوه  و عشوق ، خودآگواهی  مؤلفه نمره افزانش با: گيري نتيجهبحث و 

مرد و با افزانش نمره مؤلفه تفیر کلی و بعوو اعتقوادی    کارآموزان بين در

يزان عملیرد تحصيلی آنها افوزانش معنواداری   م، در بين کارآموزان مجرد

هوای مناسوب و مسوتمر در     آمووزش  کوه  رسوو  می نظر به .کنو پيوا می

    ی در جهوت تقونوت   آموزشو زمينه هووش معنووی و برناموه رنوزی هوای      

در ارتقای عملیورد تحصويلی دانشوجونان    ، ارزش های معنوی دانشجونان

  .مورر باشو

 

و طه اخدالق تحصدیلی   یابی معادالت ساختاری راب مدل

 (۱3۹8، کرمانشاه)ی سالمت معنوی در دانشجویان پزشک
 ، کرمانشواه  .پ .دانشوگاه ع کميته تحقيقا  دانشجونی  –مرضيه مرادی 

 .پ .دانشووگاه ع کميتووه تحقيقووا  دانشووجونی  -محمووو امووين رضووائی  
 .کرمانشاه
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سالمت معنوی جونوترنن بعو سوالمت و نيرونوی منحصور بوه       مقدمه :

روانوی و  ، ست که بين دنگر ابعاد سوالمتی انسوان از قبيول جسومی    فرد ا

اخوالق تحصويلی بوه ارزش هوانی نظيور       .می کنواجتماعی ارتباط برقرار 

، عووم سوو اسوتفاده از زحموا  دنگوران     ، تیيه بر تالش شخصی، صواقت

لوذا از   .رفتار نوعووستانه و رعانوت منزلوت و احتورام دنگوران اشواره دارد     

ونان در دوران تحصيل بوه دالنول گونواگون در معورض     آنجانی که دانشج

توجه بوه توارير نقوش سوالمت معنووی از      ، لغزش های اخالقی قرار دارنو

 .حيث ممانعت از رفتار های بومنشوانه دانشوجونان حوائز اهميوت اسوت     

روش تحقيووق همبسووتگی و از نوووع موووليابی معووادال     :اجرررا   روش

هوای اول توا    طع علوم پانه )ترمساختاری بوود کوه بر روی دانشجونان مق

-۹۸چهارم( پزشیی دانشگاه علوم پزشیی کرمانشواه در سوال تحصويلی    

گيری در دسترس تعوواد   در نهانت بر اساس روش نمونه .انجام شو ۱3۹7

 3تعوواد  ، هوا  آوری داده پوس از جموع   .نفر در مطالعه شورکت کردنوو   ۹6

ده از پرسشونامه  هووا بووا اسووتفا    داده .پرسشنامه نواقص حوذف گردنونوو   

گووردآوری  پولوتزنن و اليسون پرور و سالمت معنوی  اخالق تحصيلی گل

 26نسووخه   SPSS هوای  تجزنوه و تحليول داده هوا بوا نورم افوزار  .شوونو

  .صوور  گرفوت 3نسخه  Smart_PLSو

هوا دختور    درصو از آن ۵7درصو از دانشجونان پسر و  ۴3 هررا: یافترره

          هوووای سووالمت معنوووی نحوووراف معيوووار متغيووورميانگيووون و ا .بودنووو

 ذکووور  شووورح  بوووه  2۸/3۰± 7۵/۱3تحصيلی اخالق و ۱۵/2۸±7۴/۸۰

هوا از ضورنب    ت بررسوی رابطوه  جهو  همچنوين  .گردنوو  محاسووبه شوووه

   هوا نشوان موی دهوو بوين نموره        نافتوه  .همبستگی اسپيرمن استفاده شو

  ود داردوووستگی مثبت وجره سالمت معنوی همبواخالق تحصيلی و نم

   (rs : /۰7۱۵)  که با افوزانش ميوزان    می دهوجهت مثبت رابطه نشان

همچنيوون نتوانج    .نابو ميزان اخالق تحصيلی افزانش می، سالمت معنوی

، β=۰.72۱) معووادال  سوواختاری نشووان داد کووه سووالمت معنوووی بووا  

t_value=۱۵.33۱) بوقوه  قادر به پيشبينی مول مر، با اخالق تحصيلی

  .است

سالمت معنووی سوبب افوزانش ميوزان اخوالق       گيرري: نتيجرهبحث و 

وضوعيت  ، های مطالعه حاضر با توجه به نافته .تحصيلی در دانشجونان شو

 .سالمت معنوی و اخالق تحصيلی در ميووان دانشووجونان متوسوط بووود    

بنابرانن با توجوه بوه نقوش مهوم سوالمت معنووی در پيشوبينی اخوالق         

هوای   ادننه سازی معنونت و تقونت نگرش مذهبی در محويط نه، تحصيلی

 .آکادمي  توصيه می شود

  .دانشجو، اخالق، سالمت معنوی :کلمات کليدي 

 

بررسی کاربست پذیری خود مردم نگاری در محلی سازی 

زبان آموزی دانشگاهی مبتنی بر ربات های اجتماعی در 

 خاورمیانه

  ،   سعيو خزائی ، اصفهان .پ .عدانشگاه  -محمو ستاری ، اصغر احتشامی

، فناوری، ی علوم آموزی دانشگاهی با اتصال به حلقه امروزه زبان  مقدمه :

گيوری گسوترده از ابزارهوای متنووع      هنر و رناضويا  بوه بهوره   ، مهنوسی

، از سووی دنگور   .دارد نادگيری گام برموی -برای تسهيل ناددهی، یآموزش

آموزی نوونن در دنيوا از    های زبان تتنوع در قراحی و توليو محتوا و فعالي

ای که برخوی جواموع در اصوالح در     گونه به، توازن نیسان برخوردار نيست

ی دنگور  آموزشو روز مانون به کاربرد ابواعا   حال توسعه ناگزنرنو برای به

راهبرد خود مردم نگاری با تحليل از نيازهای جامعوه   .کشورها روی آورنو

آموزی را منطبق با انن نيازها فراهم   زبان های امیان محلی کردن فناوری

عوالی پزشویی بوا     آمووزش های زبانی در  ارتباط مستقيم مهار  .سازد می

لووزوم ، درمووانی جوامووع-توووانش در مرتفووع کووردن نيازهووای بهواشووتی  

موی  آمووزی را در بووو کواربرد پررنوگ       سازی ابزارهای فناوری زبان بهينه

هوای   ی کواربرد ربوا    گسوتره ، Covid-۱۹ در زمان شيوع ونوروس  .کنو

هوای درموان افوزانش     آموزی پزشیی به عرصه های زبان  اجتماعی از بافت

  .نافت

نگاری در محلوی    پذنری خود مردم به منظور بررسی کاربست روش اجرا:

 آمووزش های اجتمواعی در   آموزی مبتنی بر ربا  های زبان  کردن پودمان

انون  ، ختارگرانی اجتمواعی ی سوا  در چوارچوب نظرنوه  ، هوای درک  مهار 

هوای   های اول و دوم سال پژوهش قولی با قرح تبينی متوالی در نيمسال

در بين دانشجونان پسر و دختور فارسوی زبوان و     ۱3۹۹-۱3۹۸تحصيلی 

غير فارسی زبان کارشناسی علوم پزشیی جنووی شواپور اهوواز در بسوتر     

حضووری انجوام   افزار ونژه نادگيری دانشگاهی (نونو( و بوه شویل دور    نرم

هوای   نفور از بوين دانشوجونان رشوته     ۵۰۱کننووگان از بوين    شورکت  .شو

و  ( n=۱۰۹) اتوواق عموول، ( n=63) مامووانی، ( n=2۰3)پرسووتاری 

که درس انگليسی با اهوواف پزشویی را اخوذ کورده      ( n=۱26) هوشبری

ی  % و حاشويه ۹۹ها در سوطح اقمينوان    بودنو با استفاده از قرح آزمانش

، ( n=۴۱۱) کننووگان فارسوی   زبان اول شرکت .خاب شونو% انت۱خطای 

 ، 66 =)ميوانگين  22-۱۹ی سونی   از رده ( n=22) و اردو ( n=6۸) عربی

بوا برگوزاری نو  پوژوهش      .( سوال بودنوو  ۱ ، ۰۹و انحوراف معيوار=    2۰

با اسوتفاده از خوود موردم نگواری     ، آزمانشی قبل از فازهای کمی و کيفی

پوس از سونجش سوطح درک     .ی انجام شوهای اجتماع سازی ربا  محلی

ی  اسوتانوه  آزموون کننووگان بوا اسوتفاده از     خوانواری و شنيواری شرکت

هوای کوچو  چهوار     قور تصوادفی بوه گوروه    کننوگان به شرکت، بسنوگی

کننوگان بوه   فاز کمی با انجام پيمانش نگرش شرکت .نفری تقسيم شونو

تمورنن   .آغواز شوو   آمووزی پزشویی   های اجتمواعی در زبوان    کاربرد ربا 

سوازی   های چهار نفوری بوا ربوا  محلوی     کننوگان در گروه تعاملی شرکت

خوانواری و -های معیوس قبل امیان برگزاری کالس، آموزششوه قبل از 

جلسوه   ۱۸تمرنن مبتنی بر ربا  با ، ترتيب به انن .شنيواری را فراهم کرد
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 2۰-۰ری از ربت نمرا  درک خوانووا  .و ارزنابی برخط همراه شو آموزش

کالس معیوس امیوان سونجش مسوتمر پيشورفت مهوار         در هر جلسه

ی انجام انن فاز کمی و به منظور سنجش  در ادامه .درک را فراهم ساخت

هووای درک خوانووواری و  مهووار ، کننوووگان توووانش بينووا بووافتی شوورکت

ی تخصصوی از   ها هر سه جلسه نیبار از سوی اساتيو رشوته  شنيواری آن

، در پانان .ی عملیرد سنجش شو بالينی کوتاه در قالب نمره آزمونقرنق 

تورنن   کننووگان بوا بواالترنن و پوانين     از بين شرکت، برای انجام فاز کيفی

ی  نامه در مصاحبه هشت نفر با تیميل رضانت، ی پيشرفت و عملیرد نمره

هوای معیووس    متمرکز تلفنی شرکت کردنو تا برداشت خونش از کوالس 

هوای   تحليول داده  .نوازی شووه را بيوان کننوو     ای محلوی ه مبتنی بر ربا 

ی توصيفی و استنباقی با مول ارورا    گردآوری شوه از فاز کمی به شيوه

کننوگان منتخب به مصواحبه در فواز    های شرکت پاسخ .آميخته انجام شو

  .محور تحليل شو-ی مضمون کيفی به شيوه

ری در فراننوو  پوذنری خوود موردم نگوا     هوا از کاربسوت   نافتوه یافته هرا:  

مهوار  درک انگليسوی بوا     آمووزش های اجتماعی برای  سازی ربا  محلی

راستا با برداشت  کننوگان هم نگرش شرکت .اهواف پزشیی حیانت داشت

آفرننی فعال هنگوام تعامول جمعوی بوا ربوا  بور        ها برای نقش مساعو آن

های معیوس مبتنی بر ربا  محلوی سوازی    ساختارگرانی اجتماعی کالس

 .صحه گذاشت شوه

خوود موردم نگواری در محلوی سوازی کوردن        نتيجره گيرري:  بحث و 

های زبوان بوا اهوواف     های و خرده مهار  های اجتماعی برای مهار  ربا 

استفاده از امیان دور حضووری در  ، در انن بين .می شودپزشیی پيشنهاد 

هوای   پوذنری ربوا    و کاربسوت  موی توانو  نوادگيری بينوا بوافتی    -ناددهی

درمانی جامعه و ارتقوای  -در خطاب قرار دادن نيازهای بهواشتیاجتماعی 

  .سطح سالمت مردمان را تسهيل کنو

 

پزشدکی دربداره    آمدوزش تبیین در  اساتید دکتدرای  

 تدریس اثر بخش در دوره دکترای تخصصی

 .پ .دانشوگاه ع  -هنگامه حبيبی ، انران .پ .دانشگاه ع -حیيمه حضرتی 
 . انران .پ .اه عدانشگ -شعله بيگولی ، ارتش

انتظار دارنم دانشجونان دوره دکتورا چگونوه آموورش ببيننوو؟       مقدمه :

مفهوم تورنس ارربخش در انن دوره چيست؟ برای پاسخ به انون سوواال    

پزشویی در موورد    آمووزش هوف انن مطالعه بررسی دنوگاه های اسواتيو  

 تورنس ارربخش در دوره دکترای تخصصی می باشوو و مهمتورنن سووال   

  .مصاحبه ونژگی های تورنس ارربخش در انن دوره می باشو

داده هوا از قرنوق مصواحبه نيموه     ، در انون مطالعوه کيفوی    اجرا :روش 

پزشویی دانشوگاه علووم پزشویی انوران و       آموزشساختار نافته با اساتيو 

شهيو بهشتی جمع آوری و به روش تحليل محتوای قوراردادی )مرسووم(   

  .تحليل گردنو

قبقه کلی؛ فلسوفه دوره دکتورا    6براساس تحليل مصاحبه ها؛  :یافته ها 

تربيوت پژوهشوگر   "، "علت وجودی دوره دکترای تخصصی"ی تخصصی)

ونژگی های دوره دکتورای تخصصوی)   ، ("رسيون به فضيلت علمی، نوآور

فراگيران بوا بلووغ فیوری و    "، "انجاد جو پرورش تفیر علمی و پژوهشی"

اروووربخش در دوره دکتووورای  مفهووووم توووورنس  ، ("تجربوووه علموووی 

مبتنوی   آموزش"، "یآموزشتربيت افراد صاحب نظر در رشته "تخصصی)

پويش نيازهوای   "عوامل تسهيل کننوه تورنس ارر بخش )، ("بر توانمنوی

ی متعهووو بووه رسووالت دکتوورای  آموزشووسيسووتم "، "تووورنس ارووربخش

، ("دکتورای تخصصوی   پژوهشی –ی آموزشدانشجو متعهو "و  "تخصصی

، "ناهنجووار آموووزشسيسووتم "دارنوووه تووورنس اروور بخووش ) عواموول باز

اسوتاد نامتعهوو بوه شورافت     "و  "دانشجوی دکتورای تخصصوی خواقی   "

توجوه بوه   "( و قراحی تورنس مناسب دوره دکترای تخصصوی) "یآموزش

قراحوی شويوه هوای     " ، "عوامل تارير گوذار در انتخواب شويوه توورنس    

  ( "تورنس تعاملی

 آمووزش حليول دنووگاه هوای اسواتيو     براسواس ت  نتيجه گيري:بحث و 

پزشیی برای تورنس ارربخش در دوره دکترای تخصصی ابتوا بانو اساتيو 

با فلسفه و ونزگوی هوای انون دوره آشونا باشونو توا بتواننوو دانشوجونان         

ی با زمينوه  آموزشسيستم  .توانمنو مورد انتظار انن دوره را تربيت نماننو

را را در اسواتيو دوره دکتورا   سازی مناسب موی توانوو رسوالت دوره دکتو    

 .نهادننه کنو

 

 نهادینده  ی تبیین تجارب اساتید بالینی پزشکی در زمینده 

ی درمدانی  آموزشدر مراکز  ای رشته بین آموزش کردن

 یک مطالعه کیفی -ایران 

 .پ .دانشوگاه ع  -شوعله بيگوولی   ، انران .پ .دانشگاه ع -حیيمه حضرتی 
   .مژگان بهشيو، انران

و پاسوخگوی  موی توانو  ه است که ن  تخصص به تنهوانی ن گشت مقدمه :

هوای مختلوف    بلیه بانستی تيمی از حرفوه ، مونرنت درمان بيمارنها باشو

پيوسته و سازمان دهی شوه ابعاد مختلف ، علوم سالمت با ارتباقاتی مؤرر

هوف از انجام انن مطالعه تبيوين تجوارب    .درمان بيمار را پيگيری نماننو

ی آموزشو ای در مراکوز   رشوته  بوين  آموزشنهادننه کردن  اساتيو بالينی از

 .می باشودرمانی انران در ن  مطالعه کيفی 

درک اسواتيو  ، : در انن مطالعه کيفی با رونیرد تحليل محتووا  اجرا روش

 –ی آموزشو ای در مراکز  رشته بين آموزشبالينی پزشیی از نهادننه کردن 

الينی و دانشجونان پزشویی از  داده ها از مورسين ب .گردنو تبيين درمانی

قرنق مصاحبه نيمه ساختار نافته جموع آوری گردنوو و توا رسويون بوه      

، هوا بوه روش تحليول محتووانی     مصواحبه   .اشباع داده ها ادامه پيوا کورد 

برای مونرنت داده ها و تحليل  MaxQDA۱۰ از نرم افزار .تحليل گردنو

 .ها استفاده گردنو اوليه مصاحبه
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نفر از اساتيو بالينی و مونران مراکز مطالعا  دانشگاههای  ۱۵ ا :یافته ه

نفر از دانشجونان علووم پزشویی در مصواحبه هوا      ۵علوم پزشیی انران و 

نهادننوه کوردن    "داده ها سه قبقه اصلی ؛  بعو از تحليل  .شرکت کردنو

، "ای  رشووته بووين آموووزشموانووع  " ،  "ای رشووته بووين آموووزشفرهنووگ 

  .استخراج گردنو "انیگر پياموهای تخصص"

مشیال  مربوط بوه  ، رسو موانع نگرشی به نظر می بحث و نتيجه گيري:

گرانی در کشور انران رنشه دوانوه است بطورنیوه   کار تيمی و فرهنگ فرد

نقش اعضای تيم درمان و جانگاه هرنو  مشوخص نيسوت و هور نو  از      

ماننوو   اعضا با نقش و اهميوت نیوونگر در پروسوه درموان آشونا نبووده و      

های گسيخته زنجير هر کوام گوشه ای از اقووما  درموانی را انجوام     حلقه

قراحی موقعيتهانی در کورنیولوم و عرصه هوای بوالينی بورای     .می دهنو

می توانو به عنووان  ، تبادل نظر با اساتيو و دانشجونان رشته های مختلف

اد زبوان و درک مشوترک و انجو   ، گامی برای رسيون به ن  مفهوم ارزشی

ها و درک و شناخت بيشتر درمورد وظانف  نوعی وفاق وهمولی بين رشته

 .ها باشو ای سانررشته حرفه

اسواتيو   -ی درموانی آموزشو مراکوز  ، ای رشته بين آموزش کلمات کليدي:

 .مطالعه کيفی  -بالينی

 

ی خلق ثروت و کدارآفرینی در دانشدگاه   آموزشکارگاه 

 شته ایعلوم پزشکی: تجربه ای با رویکرد بین ر

 .پ .دانشوگاه ع  -قبواد رمضوانی   دانشوگاه ع. پ. انوران،    -اسحاق مرادی 
 نوسف محمووپور  دانشگاه ع. پ اروميه، – محمونوسف رحيم پور ، انران

 ليال آليلو  ،انران .پ .دانشگاه ع -اعظم نوروزی  دانشگاه ع. پ اروميه ، -

 .انران .پ .دانشگاه ع -قونر پوربانراميان  دانشگاه ع. پ اروميه، -

آفرننی دانشگاه در  امروزه انن اعتقاد وجود دارد که منابع ررو   مقدمه :

دانش و مهار  خاص فارغ التحصيالن آن وجود دارد و تناسب انن دانش 

آفرننوی دانشوگاه    تأرير ررو  .و مهار  با نياز بازار در نظر گرفته می شود

های خاص نا دانوش    ناشی از انن واقعيت است که فارغ التحصيالن مهار

هووف   .موی کنوو  آورنو که ارزش بازار را هوانت  ای به دست می تخصصی

آشوونانی دانشووجونان مقوواقع تحصوويال  ، کلووی از برگووزاری انوون کارگوواه

کارآفرننی و رورو  آفرننوی بوه    ، تیميلی علوم پزشیی با مفاهيم خالقيت

  .باشو ی با رونیرد بين رشته ای میآموزشروش کارگاه 

ی خلق ررو  و کارآفرننی ونژه ی دانشوجونان  آموزشکارگاه  ا :اجرروش 

نفوور از  6۴تحصوويال  تیميلووی در سووه روز متوووالی بووا حضووور مجموعووا 

دانشجونان کارشناسی ارشو و دکترای تخصصی رشته های مختلف علووم  

 ی بوه روشوهای  آموزشو شويوه برگوزاری کارگواه     .پزشیی برگوزار گردنوو  

Interactive Lecturing ،Flipped Classroom و Team 

based learning ی و آموزشو در انن راستا تيم تخصصی موونرنت   .بود

خالقيوت و  ، پزشیی با بيان و معرفی مفاهيمی چوون کوارآفرننی   آموزش

خالقيت و راه های افوزانش  ، فراننو کارآفرننی و شناسانی فرصت، نوآوری

قالوب کوار    در .آن و بيوان مفهووم رورو  آفرننوی در دانشوگاه پرداختنوو      

، دانشووجونان بووه تموورنن فرصووت شناسووی، نفووره( ۸گروهی)گووروه هووای 

تمرنن مهوار  هوای الزم جهوت    ، کاربست روش های ارتقای هوش مالی

سپس کارگاه ارزشيابی شوه و نتانج و نافتوه هوای    .خلق ررو  پرداختنو

  .تحليل گردنو، حاصل

درصوو   ۵۰ش از ی مورد ارزشيابی قرار گرفت: بوي آموزشکارگاه  :یافته ها

شرکت کننوگان عنوان کردنو که نحوه رفتار و تعامل با شرکت کننووگان  

و تخصص و تسلط بر موضووع در مقانسوه بوا سوانر گونوه هوای شواخص        

 6۰نیته قابل تامل اننیه بويش از   .کيفيت مطالب خيلی خوب بوده است

گونه شاخص کيفيوت   ۱۱درصو شرکت کننوگان در سه روز کارگاه همه 

تخصيص زمان مناسوب  ، یآموزشو ارائه شامل کيفيت اسالنوهای  مطالب

نحوه رفتار و تعامل با شورکت  ، پیپارچگی مطالب ارائه شوه، به موضوعا 

پاسوخ دهوی   ، قور  انتقال مفاهيم، تخصص و تسلط بر موضوع، کننوگان

توانوانی در جموع   ، قبقه بنوی ونظم در ارائه مطالوب ، مناسب به سواال 

گيری و رضانت کلوی از موورس را خووب و خيلوی خووب      بنوی و نتيجه 

درصوو شورکت کننووگان ارزنوابی عموومی       ۹۰بيش از  .قلمواد کرده انو

درصوو آنوان از    ۸۵برنامه را خوب و خيلی خوب توصيف کردنو و بيش از 

  .برنامه رضانت کلی داشتنو

ضروری اسوت  ، عنانت به نتانج مثبت انن تجربه : بانتيجه گيريبحث و 

انوون  .و آگوواه سووازی در انوون زمينووه در اولونووت قرارگيوورد  موووزشآکووه 

موضوعا  جوذاب بووده و موی توانوو موورد اسوتقبال گروههوای زنوادی         

قرارگيرد و بيشتر مقاومت می توانو ناشی از عوم آگواهی در انون زمينوه    

رونیرد بين رشته ای بانو جانگاه خوود را در  ، انن مطالعه نشان داد .باشو

م پزشیی بازنابو و بسياری از مفاهيم الزم اسوت در انون   دانشگاههای علو

با مونظر داشتن انن مهم که دانشگاههای علووم   .داده شونو آموزشقالب 

پزشیی ما در حال حرکت به سمت دانشگاه نسول سووم و ارزش آفرننوی    

انوواع مفواهيم    آمووزش رونیرد بوين رشوته ای بورای توورنس و     ، هستنو

 .ضروری بنظر می رسو

 

اخالق حرفه ای در پرستاری از دیددگاه اسداتید    مفهوم

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه ع. پ. اصوفهان،   - )نونسنوه مسئول و ارائه دهنوه( زهرا آموزشی
 .پ .دانشوگاه ع  -آرش نجيموی  دانشوگاه ع. پ. اصوفهان،     - نيیو نموانی 

 .بيرجنو .پ .دانشگاه ع، اصفهان

  اخالقی در محيط های مراقبتی و بهواشتی بوا  امروزه معضال  مقدمه :

توجه به تغييرا  سرنع در تینولوژی و درگيوری هوای در حوال افوزانش     

حرفه ای و سازمانی پيچيوه شوه و دارای رشوو  ، بين ارزش های شخصی

در معوورض چنووين  دانشووجونان پرسووتاری معموووالً .فزاننوووه ای هسووتنو

ی خوود قورار   آموزشو رنیولووم  معضالتی در تجربيا  بالينی مربوط بوه کو 
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مربيان پرستاری با چالش تسهيل توسوعه هونوت حرفوه    ، در نتيجه .دارنو

ای و نيز تضمين رفاه دانشجو و بيموار در قوول حول و فصول مناقشوا       

بنابرانن مسائل اخالقی بانو بوه عنووان نو  نيواز اساسوی       .مواجه هستنو

آننوو کوه هوي     از قرفی نيز تحقيقا  مختلوف بيوانگر    .جوی گرفته شود

در  .اخالق حرفه ای وجوود نووارد   آموزشتوافقی در مورد تعرنف و هوف 

در قووم اول نيواز بوه ارائوه تعرنوف      ، اخوالق حرفوه ای   آموزشواقع برای 

بيشوترنن  ، از سووی دنگور   .جامعی از مفهوم اخالق حرفه ای وجوود دارد 

یورد  رون، رونیرد جامع و کامل برای دستيابی به مفهوم اخوالق حرفوه ای  

کيفی است که در آن شرکت کننووگان تجربيوا  و دنووگاه خوود را بوه      

اشتراک می گذارنو چنين اقالعاتی به مونران کم  می کنو توا اخوالق   

انن پوژوهش کيفوی بوا هووف شناسوانی مفهووم        .حرفه ای را ارتقا دهنو

اخالق حرفه ای در پرستاری از دنوگاه اسواتيو پرسوتاری دانشوگاه علووم     

 انجام شو ۱3۹6ن در سال پزشیی اصفها

استاد پرستاری  ۸مشارکت کننوگان) ، در انن مطالعه کيفی :اجرا  وشر

داوقلب شرکت در انن مطالعه( به روش نمونوه گيوری هوفمنوو انتخواب     

داده ها با استفاده از مصاحبه ی رو در رو و عميق و نيمه سواختار   .شونو

حين تجزنه و تحليول و   مصاحبه ها تا زمانی که در .نافته گردآوری شونو

برای دقوت   .اقالعا  جونوی وجود نواشت ادامه نافت، کوگذاری داده ها

، ( شوامل مقبوليوت  ۱۹۸۵موالک ليونیلن و گوبوا )    ۴، ها و استحیام داده

تجزنوه   .تصونق پذنری و انتقال پذنری مو نظر قرارگرفتنو، اعتمادپذنری

 ل و نورم افوزار  و تحليل داده های کيفی با روش تحليول محتووای معموو   

MAXQDA ۱۰  انجام شو. 

قبقه فرعوی مفهووم    7نافته های مطالعه منجر به دستيابی به  یافته ها :

احتورام  ، مسئوليت پوذنری ، ارتباط با بيمار و سانر افراد"اخالق حرفه ای 

 "حقووق بيموار و آگواهی بخشوی    ، رازداری، از خود گذشتگی، به دنگران

 .گردنو

ناسوانی مولفوه هوای اخوالق حرفوه ای در      بوا ش  نتيجه گيرري: بحث و 

پرستاری می توان زمينه را جهت برناموه رنوزی و تووارک موواخال  ارور      

بخش به منظور ارتقاء اخالق حرفه ای پرستاری در محويط هوای بوالينی    

  .فراهم آورد

 اساتيو، تحليل مفهوم، پرستاری، اخالق حرفه ای کلمات کليدي :

 

بدر میدزان رعایدت     CME ارزیابی تاثیر آموزش مداوم

 اخالق و شایستگی حرفه ای توسط پرستاران

دانشوگاه ع. پ.   -دانشگاه ع. پ. شويراز، عليرضوا کلهوری     -ليال بذرافین 
دانشوگاه   -دانشگاه ع. پ. شيراز، کرنم عباسی  -کرمانشاه، حسنا کلهری 

  ،ع. پ. شيراز

دارد، ای که به قور مستقيم بوا اربواب رجووع برخوورد      هر حرفه :مقدمه 

نيازمنو اخالق می باشو. هرچنو اخالق در همه مشاغل ضروری است، اما 

در حرفه پرستاری انن عامول ضورور  بيشوتری دارد. هووف از پوژوهش      

بور ميوزان رعانوت اخوالق و      CME حاضر بررسوی توارير آمووزش موواوم    

توسط پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم شانستگی حرفه ای 

  .بود ۹3-۹۸پزشیی کرمانشاه قی سالهای 

انن پژوهش از نظر هوف کاربردی و از نظر نحووۀ گوردآوری    اجرا :روش 

اقالعا ، پژوهشی توصيفی از نوع پيمانشی بود. جامعه آمواری پوژوهش   

سته به دانشوگاه  حاضر شامل کليه پرستاران شاغل در بيمارستان های واب

علوم پزشیی کرمانشاه تشیيل دادنو که حواقل در نیوی از کارگواه هوای    

( شرکت کرده بودنو. بوا اسوتفاده از   ۹۸-۱3۹3مربوط به اخالق حرفه ای)

نفر از آنان بعنوان نمونوه مطالعوه    2۹6روش تصادفی سيستماتي  تعواد 

بوود کوه   انتخاب شونو. ابزار اصلی تحقيق ن  پرسشنامه محقوق سواخته   

،. تعيين شو. جهت تجزنه و تحليول  ۸3ميزان پانانی آن با آلفای کرونباخ 

 spss داده ها از روش های آمار توصيفی و استنباقی به کم  نرم افوزار 

 .استفاده شو ۱6نسخه 

نتانج آزمون فرضيا  انن مطالعوه نشوان داد کوه آمووزش داده      یافته ها:

شانسوتگی حرفوه ای توسوط    شوه مرکز آموزش مواوم بر ميوزان رعانوت   

،.(. همچنين ميزان رعانت شانستگی حرفوه ای  ۵37پرستاران تأرير دارد.)

توسط پرسوتاران در مراکوز آموزشوی درموانی اسوتان کرمانشواه در بُعوو        

پرستار و جامعه، پرسوتار و آمووزش و پوژوهش بعوو از اجورای محتووای       

. اموا در  آموزش داده شوه مرکز آموزش مواوم کمتر از حو مطلوب اسوت 

بُعو پرستار و تعهو حرفه ای، پرستار و ارائه خوما  بالينی، و بُعو پرسوتار  

و همیاران تيم درمان بعو از اجورای محتووای آمووزش داده شووه مرکوز      

 .آموزش مواوم بيشتر از حو مطلوب است

رعانت معيارهای اخالقی در فعاليوت پرسوتاری از    نتيجه گيري:بحث و 

تر می باشو. ماهيت ذاتی پرسوتاری   تر و مهم حساسسانر موارد مراقبتی، 

احترام به حقوق انسان از جمله حقوق فرهنگی، حوق زنووگی و انتخواب،    

احترام به شأن و رفتار توأم با احترام است. نياز است توا در پرتوو آمووزش    

مواوم و نا سانر آموزش هوای حوين خوومت، اخوالق و شانسوتگی هوای       

قاء داد توا در عملیورد و ارائوه مراقبوت بهتور      حرفه ای را در پرستاران ارت

 .بتواننو خومت نماننو

 

بررسی ارتباط بین شایستگی بالینی پرستاران بیمارستان 

الرستان و میزان رضدایتمندی بیمداران از    (ع)امام رضا 

 خدمات پرستاری

مرکووز  -رونووا خليلووی ، الرسووتان .پ .دانشوویوه ع -محمورضووا شووفيعی 
مرکوز   -آتنوه حبيبوی   ، شويراز  .پ .دانشوگاه ع   ،تحقيقا  آموزش بالينی
مرکوز   -لويال بوذرافین   ، دانشگاه ع. پ. شويراز  ، تحقيقا  آموزش بالينی
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دانشگاه  -کتانون جاللی ، دانشگاه ع. پ. شيراز ، تحقيقا  آموزش بالينی
دانشوگاه   ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  -مرنم اميری نيا ، شيراز .پ .ع

   ،  شيراز .پ .ع دانشگاه -استوارفر مارال، ع. پ. شيراز

شانستگی بالينی مفهومی پيچيوه و مبهم است که در سوالهای    مقدمه :

گذشته از ابعاد و دنوگاههای گوناگون موردبحوث و بررسوی قورار گرفتوه     

نتانج پژوهشی که در رابطه با فعاليتهای بالينی پرستاران در تهوران   .است

درصوو در سوطح خووب     33پرستاران درصو  7نشان داد فقط ، انجام شو

مورد پوژوهش در اجورای   ، مروری بر متون موجود بيانگر آن .قرار داشتنو

است کوه تربيوت پرسوتاران شانسوته و      3نقش مراقبتی در سطح عالی و 

درنتيجه حفظ سالمتی افراد جامعه هموواره نیوی از اصوليترنن هووفهای     

انن زمينه انجامشووه  پرستاری بوده و پژوهشهای متعودی نيز در  آموزش

بونهی است اولين قوم جهت انجواد تغييور و تحوول و رسويون بوه       .است

ارزنابی و بررسی وضع موجوود اسوت توا ضومن شوناخت      ، شرانط مطلوب

شرانط و موقعيتهوای فعلوی عوامول و متغيرهوای تأريرگوذار بور کيفيوت        

 مراقبتهای پرستاری مشخص شونو و برنامههای الزم برای انجاد اصوالح و 

در انوران نيوز ضورور  توجوه بوه       .رسيون به وضع مطلوب توونن گوردد 

موضوع شانستگی بالينی پرستاران در سالهای اخير بيشوازپيش احسواس   

دهنوه خوما  بهواشتی بوه دليول افوزانش     زنرا سازمانهای ارائه می شود

نواگزنر  ، آگاهی و انتظار جامعه در مورد درنافت خوما  باکيفيت مناسوب 

 .انو ارربخشی منابع انسانی خود گردنوهبه افزانش 

منظور بررسی ارتباط بين شانستگی بالينی پرسوتاران و   به اجرا : روش 

تحقيوق حاضور بوا رونیوردی     ، رضانتمنوی بيماران از خووما  پرسوتاری  

ابوزار موورد اسوتفاده     .تحليلی انجامشوه اسوت  -کمی و به روش توصيفی

پرسشنامه  .يت پرستاران استپرسشنامه رضانت بيمار و پرسشنامه صالح

 3گونوه و   32رضانت بيماران توسط حاجی نژاد به فارسی ترجمه شوه و 

 .بوه بيموار) دارد   آموزشاعتماد و ، حرفهای -مراقبت فنی مقياس فرعی (

نسوخه اوليوه ابوزار صوالحيت پرسوتاران را       3۰۰2ليو و همیاران در سال 

گونوه قراحوی    22ری بوا  مورد اعتبارسنجی قرار دادنوو و در نهانوت ابوزا   

جامعه آمواری انون پوژوهش را پرسوتارانی تشویيل ميوهنوو کوه         .کردنو

 )ع(موواه در نیووی از بخشووهای بووالينی بيمارسووتان امووام رضووا  3حووواقل 

کارشناسوی  ، الرستان مشغول به کار بوده و دارای نیی از موارک کاردانی

خشوهای  و کارشناسی ارشو پرستاری بوده و حواقل ن  شيفت کامل در ب

روز از  3همچنين بيمارانی کوه حوواقل   ، وظيفه نموده باشنو بالينی انجام

قوادر  ، سال سن داشوته  7۰تا  ۵2خوما  پرستاری بهرهمنو شوه و بين 

 به برقراری ارتباط کالمی بوده و در آستانه ترخيص بووده و پرسوتار ارائوه   

و بوه  گيری بهصوور  تصوادفی    نمونه .دهنوه مراقبت از خود را بشناسنو

پرسوتار بورای سونجش ميوزان      ۵۰۰تعوواد   .روش در دسترس انجام شو

بيموار وی   3مراقبت پرسوتاری مشوخص گردنوو و بوه ازای هور پرسوتار       

هوای  آزمونبوا اسوتفاده از   ، پس از جمعآوری پرسشونامه  .انتخاب گردنونو

 تجزنوه  .به تحليل دادههوا پرداختوه شوو    Spss مناسب به کم  نرمافزار

توصويفی اسوت و در دو    - انن پژوهش از نووع تحليلوی   وتحليل دادههای

  .سطح آمار توصيفی و استنباقی انجام شو

درصوو   2۰ .سال بوود  77و بيماران  3۰ميانگين سن پرستاران  یافته ها:

 2۵درصوو از پرسوتاران و    ۵۰درصو از بيماران مؤنث و  73از پرستاران و 

ای موورک کارشناسوی   هموه پرسوتاران دار   .درصو از بيماران مذکر بودنو

درصوو بواال    3۵، درصوو از  ۵3درصو از بيماران دارای موورک   33بوده و 

دنپلم به ، ۵، درصو از پرستاران پانين ۵2، 7درصو متوسط و  ۵2، 3 .بود

 آزموون  .راضوی بودنوو   کوامالً درصو  2۵ ۵شانستگی بالينی  .پانين بودنو

بيمواران از   ،7درصوو توا حووودی راضوی و      32، پيرسون رابطه معنيووار 

و مستقيمی بين شانستگی بالينی پرسوتاران   ۵، خوما  پرستاری ناراضی

کوای   آزموون و  .و رضانتمنوی بيماران از خوما  پرسوتاری را نشوان داد  

، شغل، سن بيمار، اسیوئر و آناليز وارنانس نشان دادنو بين جنسيت بيمار

وجوود   بخش بستری با رضانتمنوی رابطوه معنوی دار  ، مو  زمان بستری

، تحصويال  ، سن پرسوتاران ، دارد و بين جنسيت پرستاران وضعيت تاهل

وضعيت استخوام و سوابقه کوار پرسوتاران و رضوانتمنوی     ، محل سیونت

 آزموون و همچنوين   .بيماران از خوما  پرستاری رابطهوای وجوود نووارد   

درصووو از  2۵رگرسوويون نشووان داد کووه شاخصووهای شانسووتگی بووالينی  

 .کنو تمنوی بيماران را تبيين میتغييرا  متغير رضان

هوای انون تحقيوق نشوان داد بوا افوزانش        نافتوه  نتيجه گيري:بحث و 

نافته و انن  کيفيت خوما  پرستاری افزانش، شانستگی بالينی پرستاران

بنابرانن تربيت پرسوتاران شانسوته    .منجر به افزانش رضانت بيماران شوه

تيمهووای مراقبووت  و توجووه بووه سووطح شانسووتگی پرسووتاران در قراحووی

پرستاری و چينش آنان در بخشها و نوبتهای کاری مختلف برای افوزانش  

 .تبع آن کيفيت مراقبتها ضروری است رضانتمنوی بيماران و به

 

تعیین نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت 

های مجازی ضمن خدمت و رابطه آن با ارزیابی آموزشبه 

 ۱3۹7در سال  آموزشاثربخشی 

دانشوگاه   -ناهيو ظرنف صونانعی  ، بوشهر .پ .دانشگاه ع -آسيه شبانیاره 
دانشوگاه ع.   ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  -ميترا امينی ، شيراز .پ .ع

دانشوگاه   –وحيوو نزدانوی  ، شيراز .پ .دانشگاه ع -پرنناز تبری ، پ. شيراز
 .شيراز .پ.ع

ضور در سوازمانها   نیی از مهمترنن چالشهای موونران عصور حا    مقدمه :

تووان ذهنوی و ظرفيوت هوای بوالقوه      ، عوم استفاده کافی از منابع فیوری 

در اغلوب سوازمانها از توانوانی هوای کارکنوان       .منابع انسانی موجود است

استفاده بهينه نمی شود و مونران قادر نيستنو ظرفيت بالقوه آنان را بیار 

جهانی اننترنوت در  به کارگيری فناوری اقالعا  و خصوصاً شبیه  .گيرنو

هوای مناسوب بورای رفوع مشویال  موجوود در        نیی از راه حول ، آموزش

به دليل پيشرفت سرنع اننترنت بوه خصووص در    .رود به شمار می آموزش

نادگيری و ناددهی را افوزانش   آموزشانن نوع ، سيستم بهواشت و درمان

  .داده است
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 بوه  کوه  دبوو  تحليلوی  –مطالعه حاضور پژوهشوی توصويفی      اجرا: روش

کارکنان دانشوگاه علووم پزشویی بوشوهر      نگرش تعيين به مقطعی صور 

های مجازی ضومن خوومت و ارزنوابی ارربخشوی آن از      آموزشنسبت به 

ی آماری پژوهش مشتمل بر  جامعه .پرداخت ۹7دنوگاه کارکنان در سال 

نفور بوا    2۱۹ی کارکنان دانشگاه علوم پزشیی بوشهر بود کوه تعوواد    کليه

هوا از دو   بوه منظوور گوردآوری داده    .از سرشماری انتخاب گردنو استفاده

مجوازی و پرسشونامه ارزنوابی ارربخشوی      آمووزش پرسشنامه نگورش بوه   

در انن پوژوهش روانوی صووری پرسشونامه توسوط       .ی استفاده شوآموزش

پزشویی موورد تانيوو قورار گرفوت       آمووزش اعضای هيئوت علموی گوروه    

 .محاسوبه گردنووو  ۰.۸۱کرونبوواخ همچنيوين پانوانی آن از قرنووق الفوای    

، هوای توی مسوتقل    آزموون تحليل آماری های انن پژوهش با استفاده از 

  .همبستگی پيرسون و تحليل وارنانس نیطرفه انجام گردنو

همبسوتگی بورای تعيوين رابطوه ميوان       آزمونتانج حاصل از ن یافته ها :

هوای مجوازی و ارزنوابی ارربخشوی      آمووزش نگرش کارکنوان نسوبت بوه    

      نشووان داد کووه ميووانگين نگوورش کارکنووان شوورکت کننوووه در    موووزشآ

مجوازی در انون    آمووزش ی ضومن خوومت نسوبت بوه     آموزشدوره های 

 ارزنوابی  خود نمره ميانگين .باشو می ۱۰۰ از 62.۸6±6.۱۴مقياس برابر 

مجوووازی نيوووز  آمووووزشميوووزان ارربخشوووی دوره هوووای   از کارکنوووان

، توجه به ميزان ضورنب همبسوتگی  با  .است بوده ۱7۵ از 26.7۵±۱۱۵.۴

مجوازی ضومن خوومت و     آمووزش ميان متغير نگرش کارکنان نسبت به 

رابطه همبستگی مثبوت و   (p=۰.۰۰3 و r=۰.2) مجازی آموزشارزنابی 

به عبارتی با افزانش نمره نگرش کارکنان نسبت بوه   .معناداری وجود دارد

نيوز افوزانش    مجوازی  آمووزش ارزنابی آنان از ارربخشوی  ، مجازی آموزش

  .نابو می

ه قور کلی نتانج انن مطالعوه نشوان داد اگرچوه    ب :نتيجه گيريبحث و 

مجوازی تاحووودی    آمووزش نگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشیی بوشهر به 

مجوازی بووده اسوت ولوی بوه       آموزشجنبی و متوجه کارکردهای ضمنی 

ز مجوازی ا  آمووزش قور کلی آنان نگرش مثبتی در خصووص اسوتفاده از   

  .خود نشان دادنو

 

ارائه مدل فازی برای تخمین انگیزش تحصیلی با توجه به 

خودنظم دهدی در دانشدکده    کیفیت تجارب یادگیری و

 پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 .دانشوگاه ع  -منصور رنجبور  ، مازنوران .پ .دانشگاه ع -آرمين اهلل وردی 
 ،  مازنوران .پ

از درون بوه فعاليوت    را فورد  کوه  درونی است ای پونوه انگيزه مقدمه : 

انگيزه نقوش بسويار مهموی را در     .واداشته و منبعث از نيازهای فرد است

پيش بينی ارورا  کارهوا و هوووانت رفتووار در     ، جهت توضيح علت رفتار

 و داده انورژی  نادگيرنووه  به و کنو جهت دستيابی بوه هووف انووفاء موی

 از نیوی  .شود می رفتار پرورش سبب و کونو می هوانت را او های فعالی

متغيرهای مهم اررگذار بر انگيوزش تحصويلی کيفيوت تجوارب نوادگيری      

کيفيوت تجوارب    .است که در انن مطالعه قصو دارنم به ارور آن بپوردازنم  

نادگيری به ادراک دانشجونان از درون دادهوای مسوتقيم و غيرمسوتقيم    

خود  .ل خود کسب می کننومحل تحصي و دانشیوه از که شود گفته می

نظم دهی نیی دنگر از موارد مهم و ضروری بورای نوادگيری دانشوجونان    

خودنظم دهی تحصيلی به استفاده بهينه از راهبردهای شوناختی و    .است

فراشناختی و مونرنت منابع برای بيشينه کوردن نوادگيری اقوالق شووه      

  .است

سوازمانوهی و  تعيوين روابوط موابين مشخصوا  مربووط بوه خود       اهداف:

ی با انگيزش تحصيلی بوا اسوتفاده از نو  سيسوتم     آموزشکيفيت تجارب 

تصميم گير فازی به نحوی که بوا اسوتفاده از انون موول بتووان بوه نو         

سيستم تخمين گر نا پيش بينی کننوه دست نافوت کوه در صوور  هور     

ی و آموزشو گونه تغيير در هر ن  از پارامترهای مربوط به کيفيت تجارب 

پيش بينی نمانو که چه تغييری در انگيزش تحصويلی  ، زمان دهیخودسا

  .دانشجونان رخ خواهو داد

در انن مطالعه ابتوا با استفاده از سوه پرسشونامه اسوتانوارد     اجرا : روش 

تجارب نادگيری نيومن کوه  ، سوال 2۸انگيزش تحصيلی والرانو که شامل 

، سوال اسوت  33سوال و خودنظم دهی هانگ و اونل که شامل  ۱2شامل 

تجارب نادگيری و خوودنظم دهوی در بوين    ، معيارهای انگيزش تحصيلی

دانشجو از دانشجونان دانشیوه پيراپزشیی محاسبه گردنوو و بورای    ۱۰۰

سوپس دو معيوار    .هر معيوار مقوادنر ميوانگين و وارنوانس محاسوبه شوو      

خودنظم دهوی و تجوارب نوادگيری بوه عنووان ورودی و معيوار انگيوزش        

در نظر  Sugeno ه عنوان خروجی ن  سيستم فازی با منطقتحصيلی ب

در  .داده شوو  آمووزش انن سيستم ، گرفته شو و با استفاده از انن داده ها

انن سيستم فازی سه تابع عضونت برای هر ورودی در نظر گرفوت کوه از   

نوع گوسين بوده و همچنين غيرفازی ساز آن نيز از نوع مرکز رقول بووده   

 .است

هور کووام از داده   ، در اولين قوم مقوار ميانگين و انحراف معيار یافته ها:

خود نظم دهوی و تجوارب نوادگيری را محاسوبه     ، های انگيزش تحصيلی

نمودنم تا وضعيت فعلی دانشیوه مشخص گردد که انن مقادنر در جوول 

مقادنر ميانگين و انحراف معيوار داده   .۱جوول  .نمانش داده شوه است ۱

خوود   ۱۴.۹۵ 77.2۴ين انجراف معيار انگيوزش تحصويلی   ها معيار ميانگ

در مرحلوه بعوو    7.7۵ 36.6۱تجارب نوادگيری   ۱6.3۹ ۹2.6۱نظم دهی 

داده شو و نتوانج قواعوو فوازی محاسوبه شووه بوه        آموزشسيستم فازی 

رابطوه فوازی بوين     .۱شویل   .صور  ن  سطح فوازی نموانش داده شوو   

 .ریانگيزش تحصيلی و خودنظم دهی و تجارب نادگي

از نتانج به دست آموه با استفاده از مول فازی که  بحث و نتيجه گيري:

نمانش داده شوه اسوت موی تووان چنوو موضووع را برداشوت        ۱در شیل 

اولين موضوع نشوان موی دهوو کوه بوا افوزانش تجوارب نوادگيری          .نمود

مثبوت و موورر    کوامالً انگيزش تحصيلی می توانو افزانش نابو که انن ارور  
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ی موی بانسوت منوابع را بوه نحووی      آموزشو بنابرانن موسسا  ، خواهو بود

مونرنت نماننو که انگيزش تحصيلی دانشجونان به حواکثر ميوزان خوود   

ارور  ، دومين موضوع که کمی متفاو  از پيش بينی ها بووده اسوت   .برسو

    معیوس خود نظم دهوی بور روی انگيوزش تحصويلی موی باشوو و دنووه        

ميوزان انگيوزش تحصويلی    ، ظوم دهوی  می شوود کوه بوا افوزانش خوود ن     

دانشجونان کاهش نافته و به نظر می رسو که در حال حاضر دانشوجونان  

با نظم باال و خوود جهوت دهوی شووه متمانول بوه خوروج از تحصويل و         

سومين موردی که در انن نموودار دنووه    .دستيابی به اهواف دنگر هستنو

موضووع موی توانوو     نوسانا  در انن نمودار است که بيانگر انون ، می شود

باشو کوه کوه معيارهوای مهوم دنگوری نيوز در انجواد و تغييور انگيوزش          

 .تحصيلی وجود دارنو که می بانست در نظر گرفته شونو

 

تر  تحصیل از دیدگاه دانشجویان پرستاری ایران: یدک  

 تحقیق کیفی

دانشوگاه ع.   -منصوره اشفلی فراهانی دانشگاه ع. پ. بابل، فاقمه غفواری  
 .پ. بابل

ترک تحصيل نیی از چالش های مهم رشته ی پرستاری اسوت   : مقدمه

کووه هزننووه زنووادی را بوور سيسووتم هووای آموزشووی، بهواشووتی و درمووانی 

کشورهای مختلف تحميل موی کنوو و موی توانوو توارير نوامطلوبی را بور        

کيفيت و کميت خوما  بهواشوتی ارا ئوه شووه بوه موودجونان و نهانتوا       

هوف تبيين دنوگاه دانشجونان پرسوتاری از   .دسالمت افراد جامعه بگذار

 عوامل مورر در ترک تحصيل 

روش پوژوهش انون مطالعوه قسومتی از مطالعوه کيفوی بوا         روش اجرا :

رونیرد گرانود تئوری است که به روش تحليل محتوی انجام شوو. تعوواد   

دانشجوی پرستاری که ترک تحصويل داشوته و نوا تمانول بوه تورک        ۱۹

روش نمونه گيری مبتنی بر هوف و گلولوه برفوی وارد   تحصيل داشتنو به 

مطالعه شونو. داده هوا از قرنوق مصواحبه هوای رودررو و بوا اسوتفاده از       

راهنمای مصاحبه، مصاحبه گروه های متمرکز و مشاهوه جمع اوری شو. 

  .داده ها با استفاده از رونیرد اناليز محتوی قراردادی تحليل شو

اه دانشجونان عوامل مختلفی در تورک تحصويل   نتانج از دنوگ یافته ها :

آنان دخيل بوده که در دو تم به ترتيب تحت عنوان عوامل قبل از ورود و 

عوامل بعوو از ورود بوه دانشوگاه جوای گرفتنوو. عوامول قبول از ورود بوه         

دانشگاه شامل تم های اجبار در انتخاب)اجبار قوانونی، اجبوار فرهنگوی(،    

پرستاری و عوامل بعو از ورود به دانشوگاه   عوم شناخت، ونژگيهای رشته

شامل تم های سيستم آموزش نظری)مونرنت ناکارامو و جو آموزشوی( و  

سيستم آموزش بالينی)تناقض بين انتظوارا  و تجوارب، توارير پوذنری از     

دنگران، آموزش در کنار نیونگر، هونت اجتماعی آسيب دنوه، مورد سوء 

 .ستااستفاده قرار گرفتن 

نافته ها نشان داد که عوامل قبول از ورود و بعوو    : تيجه گيرينبحث و 

از ورود به دانشگاه در ترک تحصويل دانشوجونان پرسوتاری موورر اسوت.      

تواننو از انن نافته هوا در   می درمانی –متوليان نظام آموزشی و بهواشتی 

بهبود کيفيت آموزش نظوری و بوالينی و حفوظ دانشوجونان پرسوتاری از      

اقالعا  جامعه در باره هونوت حرفوه پرسوتاری، موونرنت     قرنق افزانش 

کارامو در تامين نيرو و نظار  و کنترل دقيق بر فعاليت های هردو حوزه 

همچنين سانر پرسوتاران محقوق    .آموزش نظری و بالينی استفاده نماننو

ميتواننودر تحقيقا  خود با تمرکوز بور انگيوزه هوای حفوظ دانشوجونان       

          ی موجووود در محوويط آموزشووی و فراننووو   پرسووتاری، منووابع حمووانت  

  .جامعه پذنری حرفه ای به حفظ دانشجونان پرستاری کم  نماننو

 

، نقش پزشکی روایتدی در بهبدود مهارتهدای ارتبداطی    

 بازاندیشی و همدلی از دیدگاه دانشجویان پزشکی

 .پ .دانشوگاه ع  -پيمان ادنبی ، دانشگاه ع. پ. اصفهان -سعيوه درنازاده 
   .دانشگاه ع. پ. اصفهان - نيیو نمانی ،صفهانا

پزشیی ميوان رشوته    آموزش: پزشیی روانتی به عنوان ن  رونیرد هدف

ای می توانو درک و تعامال  بين پزشیان با بيماران و سوانر متخصصوان   

انون مطالعوه بورای تعيوين درک      .مراقبت های بهواشتی را افزانش دهوو 

 روانتی انجام شوه است دانشجونان پزشیی از برنامه پزشیی

از ن  پرسشنامه بورای تعيوين درک   ، در انن مطالعه کمی :اجرا روش  

روانوی صووری و    .کارآموزان پزشیی از پزشویی روانتوی اسوتفاده کوردنم    

سوه متخصوص    .محتوانی و پانانی پرسشنامه به زبان فارسوی تأنيوو شوو   

با سوازگاری  پزشیی روانی پرسشنامه را تأنيو کردنو و پانانی آن  آموزش

کوارآموز   6۹ .درونی و انوازه گيوری ضورنب آلفوای کرونبواخ تأنيوو شوو      

بوه  ، بازانونشوی و هموولی  ، پزشیی با هوف بهبود مهار  هوای ارتبواقی  

 t آزموون از  .مو  دو ماه در برنامه هفتگی پزشیی روانت شرکت کردنوو 

مستقل برای مقانسه اختالف نمرا  کل دانشجونان با توجه بوه جنسويت   

تجزنه و تحليل داده هوا بوا اسوتفاده از نورم      .وضعيت تأهل استفاده شوو 

در نظور   > p ۰.۰۵انجوام شوو و معنيوواری آمواری در       23SPSSافوزار  

  .گرفته شو

ضورنب آلفوای    .درصو بوود  ۹۵ ، 6۵ميزان پاسخ به پرسشنامه  یافته ها:

وگاه نتانج نشان داد که دنو  .انوازه گيری شو ۰ ، ۸7۹کرونباخ پرسشنامه 

ی پزشیی روانتوی در مجمووع   آموزشدانشجونان پزشیی نسبت به برنامه 

نمرا  ادراک دانشوجونان از پزشویی روانتوی تفواو      ، بعالوه .مثبت است

اما از نظر وضعيت تأهل معنوادار  ، معنی داری را از نظر جنسيت نشان داد

  .نبود

گاه با توجه به نتانج مثبوت گوزارش شووه از دنوو     نتيجه گيري:بحث و 

ی پزشویی روانتوی بوه منظوور بهبوود      آموزشدانشجونان نسبت به برنامه 

مهارتهای ارتباقی و همولی بوا  ، تعامل انسانی، انگيزه شخصی، بازانونشی
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گنجانون پزشیی روانتی در برنامه درسی رسومی دوره پزشویی   ، بيماران

  .عمومی توصيه می شود

 

 ی: یدک آموزشد تجارب دانشجویان پرستاری از تبعیض 

 پژوهش کیفی

 ،  اصفهان .پ .دانشگاه ع -زهرا هادنان جزی 

محيط نادگيری زمينه ای است که چگونگی آن می توانو کم و   مقدمه :

کيف نادگيری افراد را تحت تارير قرار دهو؛ زمانی محيط برای نوادگيری  

افراد مهيا است که انسانيت فراگيران به رسوميت شوناخته شوود و هموه     

که انسانيت افراد را تهونو می کنو از محويط نوادگيری   عوامل و شرانطی 

ی آموزشو نیی از انن عوامل وجوود عووالت در محويط هوای      .حذف شود

تحوت الشوعاع قورار    ، است؛ به قورنیه اغلب فعاليتهای بشر با بی عووالتی 

ی و بوه ونوژه در دانشوگاه هوا وجوود      آموزشو گرفته است؛ در محيط های 

قواعو عوالت موی توانوو از قرنوق انتقوال     شرانط عادالنه و رونت اصول و 

ی آموزشو آنها را بوه رفتارهوای موونی    ، احساس ارزشمنوی به دانشجونان

تردنووها و نگرانوی هوای    ، درک وجود عوالت، عالوه بر انن .متمانل نمانو

لوذا عووالت    .افراد را در باب تضعيع حقوق و آزادی آنها برقرف می کنوو 

ی از ضورورنا  ارتقواء کيفيوت    وزشو آممحور شون در سواختار و فرآننوو   

بوا توجوه بوه اهميوت     ، شانو اگر مازلو در قيو حيوا  بوود   .ی استآموزش

از آن به عنوان ن  نياز آغازنن در تئووری سلسوله   ، عوالت در عصر حاضر

لذا مسواله عووالت و نقطوه مقابول آن      .مراتب نيازهای انسان ناد می کرد

اری در دنسويپلين هوای   از مفاهيمی هستنو کوه سواليان بيشوم   ، تبعيض

تحقيقوا   ، بوا وجوود انون    .مختلف مورد بحث و بررسی قورار داشوته انوو   

مختلف نشان داده انو که دانشجونان پرستاری اغلوب بوه وجوود تبعويض     

انن در حالی است کوه   .ی اشاره داشته انوآموزشی در محيط های آموزش

ی آموزشو فراننو اجتماعی شون دانشجونان پرستاری در تعامل با محويط  

ی امنيوت  آموزشاگر محيط  .دوران تحصيل شیل گرفته و توسعه می نابو

روانی الزم را برای دانشجونان فراهم نینو قبيعتاً نه تنها نادگيری آن هوا  

بلیه فراننو اجتماعی شون آن ها نيز دچار چوالش هوانی موی شوود کوه      

مقولوه   .ممین است هرگز فرصت رفوع و بهبوود آن وجوود نواشوته باشوو     

ی در سالهای اخير کانون توجه بوده و از جنبه های مختلف آموزشوالت ع

مورد بررسی قرار گرفته اسوت و پيراموون مسواله بوی عووالتی و تبعويض       

ی بيشترنن موارد در خصوص تامين و تخصيص منوابع و نوابرابری   آموزش

ی بوده است اموا در عرصوه علووم    آموزشجنسی در برخی از سيستم های 

لوذا هووف از انون     .ی کمتر به آن پرداختوه شووه اسوت   پزشیی و پرستار

 .ی می باشوآموزشتحقيق بررسی تجارب دانشجونان پرستاری از تبعيض 

از آنجا که هوف از پژوهش حاضور تبيوين درک و تجوارب     :اجرا  روش 

پونووه ای  ، ی اسوت و انون پونووه   آموزشدانشجونان پرستاری از تبعيض 

بسته به زمينه شیل گيری خوود اسوت   با ابعاد نامشخص بوده و وا، ذهنی

از انوون رو بوورای ، شووفاف سووازی آن نيازمنووو درک عميووق خواهووو بووود 

پاسخوهی بهتر به پرسش مورد نظر روش شناسوی کيفوی و از آن ميوان    

دانشجوی پرسوتاری دانشوگاه علووم     ۱2 .روش تحليل محتوا استفاده شو

ی اقمينوان  پزشیی شهرکرد از رشته ها و ترم های تحصيلی مختلف )برا

نمونوه گيوری از دانشوجونان سوال دوم توا چهوارم       ، از داشتن تجربه الزم

و از بين دانشجونان دختر و پسور بوا   ، کارشناسی پرستاری صور  گرفت(

روش نمونه گيری مبتنی بر هوف )متناسب با پژوهش کيفوی( انتخواب و   

کليوه مصواحبه هوا    .مورد مصاحبه های نيمه ساختار نافتوه قورار گرفتنوو   

طووابق روش تحليوول محتوووا آنوواليز شووو و بووا اسووتفاده از نوورم افووزار     م

 .تحليل گردنو MAXQDA (version ۱۰)کمیی

 ۱2قبقوه اصولی و و    ۴، کوو  2۸۰قی تحليل داده ها از بوين   یافته ها:

نقوش نامناسوب   "( ۱قبقا  استخراج شووه شوامل:    .زنرقبقه پونوار شو

ض آميوز از سووی اسواتيو    زنر قبقه )برخورد تبعي 3با  "اساتيو پرستاری

عوم اعتماد به نفس کافی در اساتيو پرستاری و انتقوال آن بوه   ، پرستاری

قووانين  "(2تارير مربی در انجاد انگيزه و نا از بين بردن انگيوزه(؛  ، دانشجو

زنر قبقه )عوم نیسوان بوودن رسويوگی و نظوار  بور       3با  "سختگيرانه

تفاو  در ميزان رعانوت  ، اجرای قوانين در دانشجونان رشته های مختلف

زنور ذره بوين بوودن    ، قوانين و مقرار  در دانشجونان رشته های مختلف

زنور قبقوه )نواشوتن     ۴بوا   "نواشتن اسوتقالل حرفوه ای  "(3پرستاری(؛ 

نواشوتن جانگوواه  ، عوووم حمانوت پرسوتاران از نیووونگر  ، اتورنتوه و اقتووار  

  بواالی  اتورنتوه و قوور  ، اجتماعی مناسوب رشوته پرسوتاری در جامعوه    

 2بوا   "نواشوتن حوق اعتوراض   "(۴پزشیان نسبت به سوانر رشوته هوا( و    

عوم اعتراض پرسوتار بوه   ، زنرقبقه )نواشتن روحيه انتقادپذنری در استاد

  .کار پزش ( بود

عووم تبعويض   ، یآموزشو در صورتيیه در محويط   نتيجه گيري:بحث و 

    اهم زمينه بورای رشوو و شویوفانی اسوتعوادهای افوراد فور      ، احساس شود

می شود و افراد انگيزه کافی برای تالش و تیاپو در راسوتای رسويون بوه    

هوف که همانا در پرستاری تربيوت پرسوتاران حرفوه ای و دسوتيابی بوه      

بنوابرانن بانوو    .را خواهنو داشت، باالترنن کيفيت مراقبت از بيماران است

جواد  ی از قرنق توجه بوه از بوين بوردن تبعويض و ان    آموزشاصالح محيط 

  .ی قرار گيردآموزشعوالت مو نظر دست انورکاران 

 

تدریس اثربخش راهکاری برای ارتقاء انگیزش تحصدیلی  

 دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی

 ،  ساوه .پ .دانشیوه ع -مرنم سعيوی 

انگيوزش نیوی از مهمتورنن عوامول تعيوين کننووه موفقيوت         : مقدمره 

پرسوتاری   آموزشزنادی در انگيزش تحصيلی اهميت  .(۱تحصيلی است)

زنرا ارائه کيفيت باالی خوما  پرستاری نيواز بوه دانشوجونانی دارد    ، دارد

که برای کسب حجوم وسويعی از اقالعوا  و مهوار  هوا انگيوزه داشوته        

، نیی از مهمترنن عوامل مورر بر انگيزش تحصيلی دانشوجونان  .(2)باشنو

ضور تبيوين   هووف پوژوهش حا  ، بر انون اسواس   .(3کيفيت تورنس است)
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ونژگی های تورنس اروربخش در ارتقواء انگيوزش تحصويلی دانشوجونان      

  .پرستاری است

انن مطالعه ن  پژوهش کيفی به روش تحليل محتوا است   اجرا : روش

داده ها با استفاده از مصواحبه   .انجام شو ۹۹-۹۸که در نيمسال اول سال 

نشووجونان نفوور از دا 3۵هووای نيمووه سوواختار نافتووه گروهووی متمرکووز بووا 

پرستاری دانشیوه پرستاری ساوه که به روش مبتنوی بور هووف انتخواب     

 .مصاحبه گروهی متمرکوز انجوام شوو    ۴در مجموع  .گردآوری شو، شونو

تعواد مشارکت کننوگان در هر ن  از مصاحبه های گروهی متمرکز بين 

بووه منظووور غنووای اقالعووا  از مشووارکت کننوووگان   .نفوور بووود ۱۰تووا  ۸

معول و سنين متفاو  و از هور دو  ، ونان ترم های مختلفمتفاو )دانشج

دقيقوه   ۹۰مو  زمان مصاحبه ها به قوور ميوانگين   ، جنس( استفاده شو

محقق اهواف پژوهش را بوه مشوارکت کننووگان    ، در شروع مصاحبه .بود

بازگو کرده و به آنها اقمينان می داد که صوحبت هوای آنهوا بوه صوور       

 .نا اجاره ضوبط صووا از آنهوا گرفتوه شوو     ضم .محرمانه تحليل خواهو شو

مصاحبه با ن  سوال باز و کلی شروع و سپس در جرنان انجوام مصواحبه   

ها تعونل شو؛ به عنوان نمونه سواالتی که از دانشجونان پرسيوه شوو: بوه   

نظر شما ن  استاد برای انجاد اشتياق و انگيزه نوادگيری در دانشوجونان   

س اسوتاد چگونوه موی توانوو موجوب      پرستاری چه بانو کنو؟ روش توورن 

انجاد اشتياق و عالقه در دانشجونان برای درس خوانون شوود؟ تجزنوه و   

همزمان با جموع آوری داده هوا و بوه روش    ، تحليل داده ها به قور مواوم

  .تحليل محتوای قراردادی انجام گردنو

 3زنرقبقوه و   ۱۵، پس از تحليل محتووای داده هوای کيفوی     یافته ها :

محتووای  ، شوامل ونژگوی هوای مورتبط بوا کيفيوت روش توورنس        قبقه

ونژگوی هوای مورتبط بوا      .قبقه بنوی شونو، تورنس و کيفيت ارزشيابی

انجواد عالقوه و نيواز بوه     "زنرقبقوه بوود:    7کيفيت روش تورنس شوامل  

، "گرفتن بازخورد از دانشجونان حين تورنس"، "نادگيری در دانشجونان

اسوتفاده از  "، "ه موقعيوت هوای بوالينی    ارتباط دادن مطالب درسی بو  "

، "یآموزشو استفاده از امیانا  کم  "، "روش های تورنس دانشجومحور

 آموووزشاسووتفاده از امیانووا  "و  "انجوواد جووذابيت و تنوووع در تووورنس"

ونژگی های مرتبط بوا   ."مجازی برای تبادال  علمی بين استاد و دانشجو

ز محتووای توورنس بور    تمرکو " :زنرقبقوه بوود   ۵محتوای تورنس شامل 

، "تمرکز محتوای تورنس بر مراقبت هوای پرسوتاری  "، "مطالب کاربردی

 "استفاده بهينه از اسوالنو "، "محتوای تورنس به زبان ساده و قابل فهم"

معرفی کتاب به عنوان منبع تورنس و عوم وابسوتگی دانشوجونان بوه    "و 

قبقوه بوود:   زنر 3ونژگی های مربوط به کيفيت ارزشيابی شوامل   ."جزوه

رعانت عوالت در "، "تاکيو بر ارزشيابی تیوننی به جای ارزشيابی پانانی"

بور   ."استفاده از روش هوای ارزشويابی چنوگانوه   "، "ارزشيابی دانشجونان

فعوال  ، توورنس کواربردی و قابول فهوم    ، اساس نظرا  مشارکت کننوگان

ورنس انجاد آمادگی در دانشجونان قبول از تو  ، کردن دانشجو در نادگيری

، و جذاب کردن نادگيری برای دانشجونان موجب انجاد نوادگيری عميوق  

 .پانوار و معنی دار در دانشجونان و ارتقاء انگيزش تحصيلی آنها می شوود 

ارزشويابی  ، از قرف دنگر محوود نیردن ارزشيابی به امتحوان پانوان تورم   

 ی از بی انگيزگوی دانشوجونان موی   چنوگانه و عادالنه نيز موجب پيشگير

 .دشو

، از نظر دانشجونان مشارکت کننوه در انن پژهش نتيجه گيري:بحث و 

کيفيوت توورنس    ، نیی از عوامل مهم بر انگيوزش تحصويلی دانشوجونان   

تورنس خوب موجوب جوذب دانشوجو بوه درس و انجواد       .استاد می باشو

توجوه   ، بر اساس نتانج انن پژوهش .عالقه برای پيگيری مطالب می شود

و محتووای توورنس و ارزشويابی در انجواد انگيوزش در       به کيفيوت روش 

توانمنوسازی و تشوونق  ، بنابرانن .دانشجونان پرستاری حائز اهميت است

اساتيو در رابطه با بهبود کيفيت تورنس می توانو موجب ارتقاء انگيوزش  

  تحصيلی دانشجونان پرستاری شود

 

روان سنجی ابدزار سدنجش راهبردهدای خدودتنظیمی     

بان دوم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یادگیری ز

 ۱3۹8-شیراز

   ،دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     -زهرا صفاری
، شويراز  .پ .دانشوگاه ع  ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     -رنتا رضوانی 

، شويراز  .پ .دانشوگاه ع  ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  -نسرنن شیرپور
 ، شويراز  .پ .دانشگاه ع ، کز تحقيقا  آموزش بالينیمر -صونقه مختارپور
 .پ .دانشوگاه ع  ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    -زاده رحمت اله عرب

دانشوگاه ع.   ، مرکز تحقيقا  آمووزش بوالينی   -مرضيه ده بزرگيان، شيراز
 -مارنوا جاللوی نوژاد     ، شويراز  .پ .دانشگاه ع -محمو جعفری ، پ. شيراز
 .شيراز.پ  .دانشگاه ع  –سمانه فرجی  ،  شيراز .پ .دانشگاه ع

نادگيری خود تنظيمی به عنوان نیی از راهبردهوای غيرذاتوی     مقدمه :

انگيزشووی و ، باعووث مووی شووود دانشووجونان از نظوور باورهووای فراشووناختی

نووادگيری  .نووادگيری و شووناخت خووود را سووازمانوهی کننووو  ، رفتوواری

، خود موونرنتی رفتارهوا   خودتنظيمی شامل توانانی فرد در سازمانوهی و

 .احساسا  و توانانی ها جهت رسيون بوه اهوواف نوادگيری موفوق اسوت     

بنابرانن هووف از انون مطالعوه روان سونجی ابوزار سونجش راهبردهوای        

خودتنظيمی در نادگيری زبان دوم در دانشجونان علووم پزشویی شويراز    

 . می باشو

کوه   .سوت تحليلوی ا  -انون مطالعوه نو  مطالعوه توصويفی      :اجرا روش 

جامعوه   .را موورد بررسوی قورار داد    (SRFLLSQ)روانسونجی پرسشونامه   

تعوواد نمونوه بوا     .بودنو ۹۸پژوهش دانشجونان دانشیوه پزشیی در سال 

 .نفوووور تخمووووين زده شووووو  2۵2اسووووتفاده از فرمووووول کوووووکران  

بعو موی باشوو انون ابعواد      6سوال در  3۴شامل  (SRFLLSQ)پرسشنامه

تعامول اجتمواعی و   ، فورا عواقفی  ، عواقفی ، فراشناختی، شناختی(شامل 

جهوت تعيوين    .(اجتمواعی و فرهنگوی موی باشونو     – فرا تعامل، فرهنگی

تحليل عاملی ، روانی پرسشنامه در انن پژوهش از تحليل عاملی اکتشافی
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تانيوی و روانوی سوازه اسوتفاده شوو و بورای پانوانی نوا قابليوت اعتمواد          

 .شو پرسشنامه از روش؛ آلفای کرونباخ استفاده

تحليل عاملی تانيووی نشوان داد    آزموننتانج حاصل از اجرای  یافته ها:

 23سوال از مجمووع سوواال  مقووماتی بجوز گونوه       3۴بار عاملی تمامی 

 بوار  مقوادنر  داد نشوان  همچنوين  پوژوهش  نتوانج  .انو بوده ۰ ، ۵باالتر از 

 t مقووار  و .باشونو  نيز مطلووب موی  ، مرتبه دوم عاملی تحليل در عاملی

( در سوطح  2 ، ۵۸متناظر با هر بار عواملی بيشوتر از مقووار بحرانوی آن )    

کوه   می باشو ۰ ، ۹۵7مقوار پانانی مرکب برابر با  .معنادار است ۰ ، ۰۰۱

 AVE همچنوين مقووار    .خود بيانگر همسانی درونی باالی متغيرها است

يجه بيشتر بوده و در نت ۰ ، ۵۰گزارش شوه که از ميزان  ۰ ، ۵۰۸برابر با 

 .می شودروانی همگرای مول نيز تانيو 

به قور خالصه نتوانج تحليول عواملی در مطالعوه      نتيجه گيري:بحث و 

انن مقياس از روانی کافی برخوردار و با شش عامول  ، حاضر مشخص کرد

نسخه فارسی پرسشنامه سنجش راهبردهوای نوادگيری    .اشباع شوه است

و روانوی بسويار بواال و قابول     خود تنظيمی زبان دوم ن  ابوزار بوا پانوانی    

اعتماد برای سنجش راهبردهوای نوادگيری خوود تنظيموی زبوان دوم در      

          دانشووجونان و کليووه کسووانی اسووت کووه بووا اموور      ، ميووان دسووتياران 

  .نادگيری زبان دوم ارتباط دارنو -ناددهی

نوادگيری زبوان   ، راهبردهای خودتنظيمی، روان سنجی کلمات کليدي :

 دوم 

 

حر  سدالمت: مدرور    آموزشبازخوردجویی در  رفتار

 نظام یافته

       -رقيووه گنوووم کووار ، تهووران .پ .دانشووگاه ع -امووين حسووينی شوواوون  
   .تهران .پ .دانشگاه ع

پزشیی بر فراگيران بوه   آموزشزمينه تحقيقا  ، در دهه گذشته مقدمه :

ز عنوان جوننوگان فعال بازخورد به جای درنافت کننوگان منفعل متمرک

انن مطالعه با هوف مرور نظام نافتوه رفتوار بوازخوردجونی در     .شوه است

 .حرف سالمت انجام شوه است آموزشفراگيران 

هوای   مقاال  منتشر شوه در بان ، نافته در انن مطالعه نظام  :اجرا   روش

 و PubMed ،Scopus ،Web of Science (WOS)اقالعوواتی 

EMBASE ،   یهوا  بوا اسوتفاده از کليوو واژه “feedback-seeking”, 

“Seek* feedback” “feedback request” and “sought 

feedback”  مورد جسوتجو و ارزنوابی کيفوی     2۰۱۹از ابتوا تا سپتامبر

 .قرار گرفتنو

مقالوه و بوا درنظور گورفتن معيارهوای       ۱۸۰۹پس از غربالگری  ها:  یافته

طالعوا  خوارج از   ورود )مقاال  منتشر شوه به زبان انگليسی( و خروج )م

 .مطالعه انتخاب و مورد بررسی قورار گرفوت   ۱6در نهانت ، حرف سالمت(

مطالعوه   ۸مطالعوه کموی و    ۵، مطالعه به روش ترکيبوی  3مقاال  شامل 

هفوت توم مشوترک را نشوان داد:     ، تجزنه و تحليل موضوعی .کيفی بودنو

ر پياموووهای رفتووا (2)، ( عواموول تأريرگووذار بوور رفتووار بووازخوردجونی۱)

 (۴)، هووای رفتووار بووازخوردجونی ( اهووواف و انگيووزه3)، بووازخوردجونی

( منووابع رفتووار ۵)، هووای رفتووار بووازخوردجونی )کسووب اقالعووا (  روش

هووای  ( باورهووا و نگوورش7( فرهنووگ بووازخوردجونی و )6)، بووازخوردجونی

 .فراگيران نسبت به بازخورجونی

گيوران موجوب   ارتقای رفتار بوازخوردجونی در فرا  گيري:  نتيجهبحث و 

اقمينان از مراقبت با کيفيت باال ، انمنی بيماران، بهبود عملیرد تحصيلی

انن مطالعه ضمن ارائه تصوونری   .شود  ای آنان می  و توسعه مهار  حرفه

توانوو   حرف سالمت موی   آموزشجامع از وضعيت رفتار بازخوردجونی در 

قوای رفتوار   ی بورای ارت آموزشبه عنوان راهنمانی جهت قراحی مواخال  

  .بازخوردجونی در فراگيران حرف سالمت مفيو باشو

 

تبیین عوامل موثر بر شکل گیری ارتبداط بهینده پزشدک    

وبیمار در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس تجدارب  

 پزشک بیمار و

دانشوگاه ع. پ.   ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  -محموحسن کشاورزی 
دانشوگاه   ، کز تحقيقا  آموزش بوالينی مر -سيو علی اکبر فقيهی ، شيراز
 .شيراز .پ .دانشگاه ع -سعيوه صفانی سيمیانی  ، شيراز .پ .ع

ارتباط در جهان امروز کليوو و رموز موفقيوت در ارائوه خووما        مقدمه :

موی  مردم شانو نتواننو ميزان سواد پزشویان را حووس بزننوو اموا      .است

انوو بوين پزشو  و بيموار     ب .نو عواقف و احساسا  آنها را درک کننوتوان

انن نیا  رعانت شود تا از انجاد عوم اعتماد احتمالی جلووگيری شوود و   

در نتيجه قبابت موفقی برای پزش  و بهبودی و رضوانت بورای بيموار را    

رابطه انوه آل بين پزش  و بيمار کليو اصولی درموان    .در پی داشته باشو

عليم های درموانی  چرا که بيشتر تشخيص های پزشیی و ت، بيماری است

براساس اقالعا  بوست آموه از مصاحبه است و اساس مصاحبه پزشویی  

مطالعا  مختصری به تبيين عوامل مورر بر ارتباط پزش  و  .ارتباط است

بيمارپرداخته انو؛ لذا انن مطالعه با هوف شوفاف سوازی عوامول موورر در     

العا  انجام شوه با استناد به مط .ارتباط بهينه پزش  وبيمارانجام ميگيرد

، و نقش مورر برقراری ارتباط در تشخيص و درمان و رضانتمنوی بيماران

 -می توان بر اهميت تبحر دانشجونان پزشیی در زمينوه ارتبواط پزشو    

بيمار و نادگيری مهارتهای ارتباقی پی برد و نيوز از آنجائيیوه تحقيقواتی    

بسيار انوک ، است در انران انجام شوه بيمار–که در زمينه ارتباط پزش  

بر آن شونم توا عوامول موورر بور     ، بوده و بيشتر به صور  کمی می باشو

شیل گيری ارتباط بهينه پزش  و بيمار را از قرنق بررسی پونووه هوای   

  .ذهنی و تجارب پزشیان و بيماران تبيين کنيم
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با رونیرد کيفی بوا روش تحليول محتووا انجوام     ، انن مطالعه :اجرا  روش

کوه از نظور   ، جمع آوری از قرنق مصاحبه نيمه سواختارمنو  روش .گرفت

اسوتفاده  ، انعطاف پذنری و عميق بودن مناسب پژوهش های کيفی اسوت 

جامعه منتخب انن مطالعوه بوا توجوه بوه هووف      ، براساس موارد فوق .شو

بيمواران و همراهوان بيموار در درمانگواه اموام رضوا و       ، پزشیان، اصلی آن

حجم نمونه در مطالعا  کيفوی قبول از شوروع     .مطهری شيراز می باشنو

نمونوه گيوری   ، مطالعه قابل محاسبه نيست و تا زمانی که اشباع رخ دهوو 

هوا در انون مطالعوه بورگ راهنموای       ابوزار گوردآوری داده   .ادامه می نابوو 

مصاحبه نيمه  .مصاحبه نيمه ساختارمنو و نادداشت برداری در عرصه بود

ز سواال  ژرف کاو در ارتباط با ن  موضووع  ساختار نافته نياز به ليستی ا

    مصواحبه عميوق معموواًل رانوج تورنن منبوع جموع آوری         .مشخص دارد 

، همچنوين از مشواهوه  ، در مطالعه حاضور  .داده ها در مطالعه کيفی است

منابع الیترونيیی و کتابخانه ای برای درنافت اقالعوا  موورد نيواز بورای     

مطالعه تهيه راهنموای مصواحبه انجوام    روش اجرای  .مطالعه استفاده شو

مصاحبه نيمه ساختارمنو با صاحب نظوران و ذننفعوان توا مرحلوه اشوباع      

بورای   .داده ها پياده سازی مصاحبه و تحليول محتووا اسوتخراج قبقوا      

تجزنه و تحليل داده ها از روش تحليل محتوا با متو گِراهيِم استفاده شوو  

وه ای قاعووه منوو بوه واحووهای     متن به شوي ، در تحليل محتوای کيفی .

، تحليلی تقسيم شو و با دنبال کردن سوال اصلی نا همان مسئله پژوهش

تیونن نافوت و از قرنوق حلقوه    ، مقوله ها براساس جنبه های نظری ونژه

تطابق مقوله ها در رابطوه بوا نظرنوه و    ، های بازخورد و بازنگری های الزم

  .تضمين شو، شيوه های تحليل

هوا   درون مانوه اصولی از داده  3 ، درقی فرآننو تحليول داده هوا   ها: یافته

 " ، "رفتوار توواوم بخوش     "، برخورد آغوازنن  "بوست آمو که عبارتنو از

که شوامل   "برخورد آغازنن"اولين درون مانه به نام  ."بازدارنوه ارتباقی 

روحيوه فوردی    ، ارتباط غير کالمی با بيموار  ، معاشر  با بيمار ، قبقه 3

 3دومين درون مانه رفتار تواوم بخوش شوامل    .راشامل می شود ، پزش 

هموولی  ، استمرار ارتباط در قول معاننوه ، قبقه پيروی از الگوی ارتباقی

های ارتباقی است کوه   درون مانه سوم بازدارنوه .پزش  با بيمار می باشو

، برخوورد غيرحرفوه ای پزشو     ، قبقه تصورا  ذهنی از پزش   7شامل

ضوعف  ، احسواس برتوری پزشویان   ، برارتبواط پزشو  وبيموار    تأرير موالی 

مشویال  فوردی پزشویان و ضوعف چتور حموانتی در       ، فرهنگی بيماران

 .می باشوسيستم درمان 

با توجه به اننیه کيفيت فراننو ارتباط بين پزشو    تيجه گيري:بحث و 

ارورا   ، و بيمار زمينه ساز پياموهای زنوادی از قبيول نارضوانتی بيمواران    

عوم درموان  ، کاهش همولی بين پزش  و بيمار، وب در افیار جامعهنامطل

؛ لذا بنابر اهميوت  می باشومطلوب و در نهانت افزانش شیانت از پزشیان 

سياسوتگزاران   آمووزش مهار  ارتباقی و به منظور ن  قرفه نبودن انون  

رسوانه هوای      بانو با بهره گيوری از پتانسويل شوبیه هوای اجتمواعی و      

   .ارتباط پزش  و بيمار را در جامعه فرهنگ سازی نماننوجمعی مهار  

 روابط مورر ، موانع ارتباقی، ارتباط پزش  وبيمار :کلمات کليدي

بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه الگوی استفاده از 

در بین دانشجویان پزشدکی مقطد     رسانه های اجتماعی 

  ۱3۹۹-بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    -رع سولماز زا
دانشوگاه ع. پ.   ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  -محموحسن کشاورزی 

  . پرستو عزنز محموی - محسن فوالد، شيراز

شبیه های اجتماعی امروزه جوزء جووانی ناپوذنر زنووگی اکثور       مقدمه :

مزانوانی کوه در    با وجود  و   افراد جامعه علی الخصوص دانشجونان هستنو

فعاليت و آگاهی بخشی اجتماعی دارنو اما موی تواننوو   ، آموزشزمينه ی 

پزشیی که در تعامال  بوالينی   باعث انجاد وابستگی شونو در دانشجونان 

از انن شبیه ها سود می برنو شونو از قرفوی وابسوتگی بوه رسوانه هوای      

 .کوز در آن هوا شوود   تحصويلی و عووم تمر   و باعث افوت  می تواناجتماعی 

بسيار ضروری است که الگو و فراوانی استفاده از رسانه های اجتمواعی در  

بررسی شود و با توجه به نتوانج حاصول از تحقيقوا      دانشجونان پزشیی 

اسوتفاده ی صوحيح از    آمووزش بستر درستی برای انجاد فرهنگ سازی و 

   .فوراهم گوردد  های اجتماعی برای انن گوروه تاريرگوذار از جامعوه     رسانه 

در انن مطالعوه ی مقطعوی بوه روان سونجی پرسشونامه از       : اجراروش 

ترجموه و انجوام     .صوری و محتوا پرداخته شو، لحاظ پانانی و روانی سازه

امور مربوط به تطابق فرهنگی پرسشنامه انجام شو و پس از تانيو توسوط  

ت مشوارک  .هووف توزنوع گردنوو    پرسشونامه در گوروه   ، گروه متخصصوان 

نفر از دانشجونان پزشیی مقطع بالينی بودنو که به  23۰کننوگان شامل 

ساده و بر اساس معيار های ورود و بور اسواس    روش نمونه گيری تصادفی 

پرسشونامه از لحواظ    2۰۵رضانت شخصی در مطالعوه شورکت کردنوو و    

تجزنه و تحليل داده ها بوا اسوتفاده از نورم افوزار      .بررسی بود آماری قابل 

 spss   و  22نسخه LISREL     انجام شو ۸.۸نسخه.   

فراننو تجزنه و تحليول داده هوا نشوان داد کوه افوراد شورکت        :یافته ها 

روز را در  ساعت از شوبانه   ۴تا  2کننوه در مطالعه در باالترنن درصو بين 

در انون ميوان نزدنو  بوه نيموی از       .شبیه های اجتماعی سپری ميیننو

درس از رسوانه هوای    قه هنگوام شورکت در کوالس    دقي ۱۵دانشجونان تا 

اجتماعی استفاده ميیننوو در حين درس خوانون رسانه هوای اجتمواعی   

به رسانه هوای اجتمواعی اعتيواد     کننو و احساس ميیننو که  را چ  می

در انن پژوهش روانی و پانانی پرسشنامه از کيفيوت بواالنی   .پيوا کرده انو

    .برخوردار بودنو

نفور   23۰جامعه ی مورد مطالعه در انن پوژوهش   گيري : بحث ونتيجه

از دانشجونان پزشیی مقطع بالينی در دانشگاه علووم پزشویی شويراز در    

پرسشونامه ی تیميول شووه تعوواد      23۰بودنو که از انن  ۱3۹۹تابستان  

ميوانگين    .بودنوو  پرسشنامه از نظر مطالعاتی کارامو و قابول بررسوی    2۰۵

و  ۱۴بوود و کمتورنن نموره     ۰۴ ، ۱   ±   6۵ ، ۱6ان نمرا  معول دانشجون

 هوای ¬بيشترنن فراوانوی متغيور گوروه     .به ربت رسيو 2۰بيشترنن معول 

، درصوو( اسوت  63 ، ۹) نفر ۱3۱ فروانی با سال 2۵ تا 23 به مربوط سنی
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 ۱26فراوانی متغير جنسيت مربوط به زنان با فراوانوی   همچنين بيشترنن 

شترنن فراوانی وضعيت تاهل مربوط بوه مجورد بوا    بي، درصو( 6۱ ، ۵نفر )

بيشترنن مقطوع تحصويلی مربووط بوه     ، درصو( 7۱ ، 7نفر ) ۱۴7  فراوانی 

دانشوجونان   نفر  2۰۵و تمامی  درصو( 66 ، ۸نفر ) ۱37اننترن با فراوانی 

بورای بررسوی نسوبت روانوی       .کردنو اجتماعی استفاده می های از رسانه

سشنامه را بوه لحواظ ميوزان ضورور  بررسوی      محتوا هرن  از سواال  پر

آنهوا بيشوتر از     CVR الوشه عباراتی کوه مقووار    کردنو و بر اساس جوول 

  .( و آن سوال حفوظ شوو  p-value<  ۰.۰۵ بود معنادار تلقی شو ) ۰ ، 62

در مورد مرتبط بودن هرن  از سواال  بورای   ( CVI )شاخص روانی محتوا

   .شود اده میمحاسبه شاخص روانی محتوا استف

دارای شواخص   سوواال   تموامی  کوه  داد نشوان  بررسوی  نتانج یافته ها :

انن ميزان نشان دهنوه آن است که سوواال    .است ۰ ، 7۹روانی باالتر از 

  .پرسشنامه به بهترنن نحوه جهت انوازه گيری محتووا قراحوی شووه انوو     

آموو کوه   پانانی پرسشنامه با استفاده از ضورنب آلفوای کرونبواخ بوسوت     

نشوان دهنووه    اسوت کوه    ۰ ، ۸23ضرنب آلفای کلی پرسشنامه برابور بوا   

نسوخه فارسوی ابزار)پرسشونامه( ارزنوابی       .پانانی مناسب پرسشنامه است

الگوی استفاده از رسانه های اجتماعی ابوزاری روا و پانوا جهوت سونجش     

 انون   .شبیه های مجازی است استفاده دانشجونان پزشیی از ابعاد مختلف 

     مطالعووه تالشووی بوورای کموو  بووه درک مووا ازاسووتفاده ی دانشووجونان    

رسوانه هوای     .دانشگاه هوا از رسوانه هوای اجتمواعی و تواريرا  آن اسوت      

اجتماعی در ميان شرکت کننوگان انن مطالعه محبوبيوت زنوادی دارد و   

از شوبیه هوای اجتمواعی     تمام دانشجونان مورد مطالعه حواقل در نیوی  

اسویانپ و واتسواپ بوه ترتيوب بيشوترنن       .کننو اليت میعضو بوده و فع

عموومی در ميوان دانشوجونان     ميزان استفاده را برای نادگيری و اهوواف  

بر اساس نتانج پرسشنامه ی انن مطالعوه مهوم تورنن     .مورد مطالعه دارنو

بوه روز بوودن دربواره ی    ، اجتماعی سرگرم شون کارکرد های شبیه های 

    .افراد است اخبار روز و معاشر  با

نتانج انون مطالعوه نشوان از اسوتفاده ی زنواد از       بحث و نتيجه گيري :

    بووه  بوا توجوه    .شوبیه هوای اجتموواعی در بوين دانشوجونان پزشوویی دارد    

تهونو ها و فرصت هانی که رسانه های اجتماعی در زمينه ی تحصويال   

      دن رد کوور کننووو بانووو بووه جووای امتنوواع کووردن و  انجوواد مووی    آکادميوو 

شبیه های اجتماعی بر اسواس محويط و رفتوار کواربر بهتورنن سياسوت       

   .استفاده را ترونج دهيم

 

بررسی تاثیر خودکارآمدی بر میزان اهمالکاری تحصیلی 

 در دانشجویان پزشکی

، دانشگاه ع. پ. شيراز ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی -علی اصغر حيا  
دانشوگاه ع. پ.   ، آموزش بوالينی مرکز تحقيقا   -محموحسن کشاورزی 

   .نعيمه کهولت، شيراز

همالیاری پونوه ای شانع است که بور جنبوه هوای بسوياری از      مقدمه : 

اهمالیواری تحصويلی    .زنوگی شخصی و تحصيلی افوراد تاريرگوذار اسوت   

بعنوان ن  رفتار غيرمنطقی و غالبا مضر است که شيوع زناد و رونوی رو 

شوامل  ، انون پونووه   .خصوص در دانشوجونان دارد ب، به رشو در بين افراد

تاخير و به عقب انواختن انجام تیاليف دانشگاهی اسوت کوه   ، قفره رفتن

بنوابرانن شناسوانی    .پياموهای ناخوشاننوی را برای فورد بوه هموراه دارد   

، عوامل مورر بر اهمالیاری در بين دانشجونان بسيار مهم و ضروری اسوت 

ا هووف بررسوی توارير خودکارامووی بور      بر همين اساس پژوهش حاضر ب

 .اهمالیاری تحصيلی در بين دانشجونان پزشیی انجام گرفته است

 .: تحقيق حاضر ن  قرح تحقيوق توصويفی همبسوتگ اسوت    اراجروش  

جامعه تحقيق شامل دانشجونان پزشیی دانشگاه علوم پزشیی شيراز بوود  

ترس دانشجوی پزشیی)از سوال اول توا هفوت( بصوور  در دسو      32۰که 

( 2۰۱۴انتخاب نمونه ها بر اساس فرمول هيور و همیواران)   .انتخاب شونو

 و، (٪۸۰)آزموون  قوور  ، (٪۹۹)اقمينوان  سطح، (٪۰۱و بر اساس آلفای)

 Power Sample با استفاده از نرم افزار نمونه گيری (۰ ، ۰6)ارر انوازه

 27۱، سوورانجام بعووو از حووذف پرسشوونامه هووای نوواقص .انتخوواب شووونو

     بوه منظوور جموع آوری     .معتبر مبنوای تحليول قورار گرفتنوو     پرسشنامه

( 2۰۱۱، داده ها از پرسشونامه خودکارآمووی عموومی )چون و همیواران     

 .گونه در مقياس ليیور  اسوت   ۸انن پرسشنامه دربرگيرنوه  .استفاده شو

، پرسشونامه دوم  .پانانی و روانی انن پرسشنامه در انران تأنيو شوه اسوت 

گونوه در مقيواس    ۵( بود کوه شوامل   2۰۰3یاری والترز )پرسشنامه اهمال

پانانی و روانی انن پرسشنامه در مطالعا  قبلی تأنيو شووه   .ليیر  است

واگرا( و پانانی)الفوای  ، همگرا، روانی )صوری و محتوانی، عالوه بر انن .بود

کرونباخ و پانانی ترکيبی( هر دو پرسشنامه با اسوتفاده از تحليول عواملی    

تجزنه و تحليل داده ها با استفاده از نورم   .رسی و تانيو قرار گرفتمورد بر

  .صور  گرفت SPSS 2۱ , Smart PLS3 افزار

 ، 7درصو شرکت کننووگان مورد و    ۴۸ ، 3نتانج نشان داد که  :یافته ها 

نافته ها حاکی از آن بود که خودکارآموی با اهموال   .درصو زن بودنو ۵۱

 ≥۰۱ ،۰) (r = -۰، 37) معنوی داری دارد کاری تحصيلی رابطه منفوی و  

p).   همچنين نتانج تحليل مسير با رونیرد بو  استراپينگ نشان داد کوه

 ، β = ۰.۱)خودکاراموی تارير منفی و معنادار بر اهمالیاری تحصيلی دارد

p <۰.۰۱)). رابطه خودکارآموی با اهمالیاری تحصيلی متغييور   .۱جوول

ا بووو  اسووتراپ همبسووتگی اهمالیوواری ميووانگين انحووراف اسووتانوارد بتوو

 ، ۹۸خودکارآمووی   -۰ ، 37 2 ، 2۸ -۰ ، ۱۴۵ ۰ ، ۸۸ 2 ، ۸۸تحصويلی  

2 ۸3 ، ۰   

قبق نظرنه خودکارآموی باور افوراد در رابطوه بوا     بحث و نتيجه گيري:

سطح تالش و نحووه عملیورد   ، توانانی هانشان به شو  بر انتخاب وظيفه

می توان نتيجه گرفت که خودکاراموی بواال  بنابرانن  .آنها تأرير می گذارد

در دانشجونان پزشیی می توانوو موجوب کواهش رفتارهوای اهمالیارانوه      

  .تحصيلی آنها شود
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تمرکز در  میزان و یادگیری های بررسی ارتباط بین سبک

کالس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علدوم  

 ۱3۹8پزشکی خراسان شمالی در سال 

دانشوگاه   -سيو مسعود حسينی  ، دانشگاه ع. پ. بجنورد -ی زهره گرنوان
 -محمورضا آرموا   ، مشهو .پ .دانشگاه ع -علی عمادزاده ، مشهو .پ .ع

 .بجنورد .پ .دانشگاه ع

ترنن مشویال  نظوام    عوم تمرکز در کالس درس نیی از شانع  مقدمه :

ی مو ی و از عوامل افت تحصيلی و بعضاً مشروط شون دانشوجونان  آموزش

شناسانی عوامل موورر  ، یآموزشبنابرانن جهت افزانش کيفيت نظام  .باشو

دو فواکتور   .رسو نظر می بر ميزان تمرکز در کالس درس ضروری و مهم به

سب  نادگيری و ميزان تمرکز در کالس درس بر روی پيشرفت تحصيلی 

انون دو متغيور در مطالعوا  متعوود      .دانشجونان تارير قابل توجهی دارنو

ولوی کمتور   ، انوو  جانبوه موورد بررسوی قورار گرفتوه      صور  مجزا و نو   به

بنوابرانن   .انوو  ای به بررسی ارتباط انن دو متغير بانیونگر پرداختوه  مطالعه

ما برآن شونم تا در انن پژوهش ارتبواط بوين سوب  نوادگيری و ميوزان      

تمرکووز در کووالس را در دانشووجونان پرسووتاری و مامووانی دانشووگاه علوووم 

  .ورد مورد بررسی قرار دهيمپزشیی بجن

نمونوه   ۱۴۴تعوواد  ، پژوهش حاضر ن  مطالعه مقطعی است اجرا:روش 

صور  تصادفی از بين کليوه دانشوجونان پرسوتاری و ماموانی مشوغول       به

 .تحصوويل در دانشوویوه پرسووتاری و مامووانی بجنووورد انتخوواب گردنووو بووه

پرسشونامه   ،آوری اقالعا  با استفاده از فرم اقالعوا  دموگرافيو    جمع

بوا   .استانوارد کلب و پرسشنامه تمرکز دانشوگاه کاليفرنيوا صوور  گرفوت    

سوب  نوادگيری دانشوجونان    ، استفاده از پرسشنامه سب  نادگيری کلب

کننوووه و  جوذب ، واگورا ، تعيوين گردنوو کوه شوامل چهووار سوب  همگورا      

نابنوه است و برای تعيين نمره تمرکز دانشجونان نيز از پرسشنامه  انطباق

پرسشونامه تمرکوز    .اسوتفاده گردنوو  ، مرکز بعو از تانيو روانی و پانوانی ت

بوه   .پاسخ داده شود "خير"و  "بله"که بانو با  می باشوعبار   2۰شامل 

 "بلوه "هوای   جموع امتيواز پاسوخ    .می شودن  نمره داده  "بله"هر پاسخ 

که دانشوجو   می باشوبيانگر انن  ۰-6نمره  .می باشونمره تمرکز دانشجو 

بونن معنی اسوت کوه دانشوجو تمرکوز      7-۱3مرکز خوب و نمره تمرکز ت

نشان از تمرکز پانين دانشوجو سورکالس    ۱۴-2۰اما نمره  .متوسطی دارد

 .موی باشوو  هانی جهت افزانش تمرکز  درس بوده و نيازمنو گذرانون دوره

گردنو و برای تحليل اهوواف   SPSS ۱6 افزار درنهانت نيز داده ها وارد نرم

 One-Way ANOVAآزمونآناليز وارنانس دوقرفه و  آزموناز  مطالعه

سطح اقمينوان   .و نا معادل ناپارامترن  آن کروسیال واليس استفاده شو

۹۵٪(۵٪α=) های آماری انن پژوهش لحاظ گردنو آزموندر. 

 ، 2۱کننوه در انون پوژوهش    ميانگين سنی دانشجونان شرکت :یافته ها 

در  .موی باشوو   ۱2 ، ۸شجونان مورد مطالعهو ميانگين نمره تمرکز دان ۰۱

درصوو( آنوان   ۴ ، 6۹نفور) ۱۰۰بين افراد مورد پوژوهش از نظور جنسويت    

بيشترنن آنهوا  ، همچنين از نظر سب  نادگيری .مونث و بقيه مذکر بودنو

کننووه داشوتنو و بقيوه     درصو( سوب  نوادگيری جوذب   6 ، 3۰نفر نا ۴۴)

، درصووو(۹ ، 2۹نفور نوا   ۴3ترتيووب عبوار  بودنوو از: واگوورا)   هوا بوه   سوب  

 .درصوو( ۱ ، ۱۱نفور نوا   ۱6نابنوه) درصو( و انطباق۵ ، 2۸نفر نا ۴۱همگرا)

نتانج بوست آموه نشان داد که بين سب  نوادگيری و ميوزان تمرکوز در    

همچنووين ارتبوواط  .(P>۰۵ ، ۰کووالس رابطووه معنوواداری وجووود نوووارد )

مينوه ای  معناداری بين سب  نادگيری و ميوزان تمرکوز بوا متغيرهوای ز    

فقوط در   .جنسيت و رشته تحصويلی وجوود نواشوت   ، نظير سال تحصيلی

کننووه   افرادی که دارای سب  نادگيری جوذب ، بين دانشجونان سال دوم

 .های درس داشتنو تری سرکالس تمرکز بيش، بودنو

قبق نتوانج انون مطالعوه بوين سوب  نوادگيری و        گيري: يجهبحث و نت

انون نافتوه بوا نتوانج      .داری وجود نواردميزان تمرکز در کالس رابطه معنا

حوال   با انون  .چنو مطالعه مشابه در داخل و خارج از کشور همخوانی دارد

تعواد مطالعا  مشابه در داخل کشور خيلی محوود و با ابوزاری متفواو    

تیواليف  ، آمووزش شانو عوامل دنگری نظير نوع محتوای موورد   .می باشو

 .بر ميزان تمرکز دانشجونان مورر باشوو مورد انتظار و نيز محيط نادگيری 

ی همچنان بوه شناسوانی   آموزشلذا ضرور  دارد که مورسين و مسئولين 

يشنهاد پ.و بررسی عوامل مورر بر تمرکز در کالس در دانشجونان بپردازنو

توا بوا مقانسوه    ، مشابه انن مطالعه در سانر مراکز صوور  گيورد   می شود

د ارتبواط انون دو متغيور بوا نیوونگر      تری در موور  مطالعا  به نتانج دقيق

 .دست نابيم

 دانشجونان پرستاری و مامانی  ، سب  نادگيری، تمرکز کلمات کليدي:

 

دیدگاه دانشجویان پرستاران در مورد عوامل مدوثر بدر   

 اجرای فرایند پرستاری: یک مطالعه کیفی

        قواهره مقووس  ، آزاد اسوالمی واحوو تنیوابن    دانشوگاه   -مرنم صوواقتی  
 .آزاد اسالمی واحو تنیابندانشگاه  -) نونسنوه مسئول( 

فرآننو پرستاری به عنوان استانوارد عملوی بورای کارپرسوتاران      مقدمه :

انن مول چارچوبی سيستماتي  برای ارزنوابی نيازهوای    .به شمار می رود

، مطالعوا  نشوان داده انوو    .بيماران برای انجاد تصميم گيری بالينی است

     راقبت های پرسوتاری بور مبنوای فرآننوو پرسوتاری شویل      هنگامی که م

کيفيت مراقبت های ارائه شوه و تأرير آنها بيشتر و زمان ارائوه  ، می گيرنو

با وجود اننیه منابع متعود به مزانا و منافع انون   .خوما  کاهش می نابو

آن در دروس پرستاری وجوود دارد؛ ولوی    آموزشروش اشاره نموده انو و 

در سطح تئوری باقيمانوه است و کماکان فعاليت های پرستاری  متأسفانه

براساس اقالعا  موجود و پژوهش هوای   .به صور  سنتی انجام می شود

به عمل آموه انن روش سيستماتي  در کشور انران به ميزان محوودی و 

کوه عوالوه بور    ، شواهو نشان می دهوو  .به قور نامناسب در حال اجراست

کامل فراننو پرسوتاری توسوط پرسوتاران شواغل در     عوم اجرای صحيح و 

اجورای انون شويوه مراقبتوی بورای دانشوجونان و مربيوان        ، بيمارستان ها

امروزه فرآننو  .ی عالی نيز ناشناخته استآموزشپرستاری شاغل در مراکز 
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به دانشجونان و ارانه خووما    آموزشپرستاری به صور  گسترده ای در 

موی   می گيرد اموا تجربوه پژوهشوگران نشوان     مراقبتی مورد استفاده قرار

دهو که دانشجونان با چالش های فراوانی در ارتباط با فرآننوو پرسوتاری   

پژوهشگران برآن شونو تا  ، باتوجه به اهميت انن موضوع  .مواجه هستنو

به بررسی تجارب دانشجونان پرستاری در مورد عوامول موورر بور اجورای     

  .فرآننو پرستاری بپردازنو

نفور از   ۱۵شورکت کننووگان    .انن مطالعه از نوع کيفی بوود  :اجرا  شرو

بودنو که به روش نمونه گيوری   ۸تا  6دانشجونان پرستاری ترم تحصيلی 

پژوهشوگر پوس از    .هوفمنو مورد مصاحبه نيمه ساختار نافته قرار گرفتنو

، هماهنگ کردن تلفنی ساعت و میان مصاحبه بوا دانشوجونان پرسوتاری   

نهای محل کارآموزی آن ها جهت مصاحبه دراتواق اسوتراحت   دربيمارستا

قبول از شوروع مصواحبه     .پرستاران در بخش محل کارآنان حضوور نافوت  

محرمانوه  ، مشوارکت داوقلبانوه  ، علت ضبط صوا، راجع به اهواف پژوهش

توضيح داده شو و از شورکت  ، مانون اقالعا  و هونت مصاحبه شونوگان

مصاحبه بوا سوئوال    .بط صوا اخذ گردنوکننوگان اجازه شفاهی وکتبی ض

هموه   .شوروع شوو  ، باز چه تجربوه ای از اجورای فراننوو پرسوتاری دارنوو     

سوپس   .مصاحبه ها به کم  ن  دستگاه دنجيتالی ضبط صوا ضبط شو 

مصاحبه های ضبط شوه برروی کاغذ کلمه بوه کلموه منتقول گردنووه و     

جهوت   .ج گردنوو واحو های معنانی و کو های اوليه از موتن هوا اسوتخرا   

تحليوول داده هووای کيفووی حاصوول از مصوواحبه روش تحليوول محتوووای   

 MAXQDA قراردادی با متو گران هيم و النوومن بوا کمو  نورم افوزار     

  .استفاده شو

سوه قبقوه اصولی )آگواهی     ، بر اساس تجزنه و تحليل داده ها یافته ها :

مووونرنتی و بازتوواب هووای فراننووو   -عواموول فووردی، ازفراننووو پرسووتاری

برای قبقه آگاهی از فراننو پرستاری زنر گروه هوای   .پرستاری( انجاد شو

هووف نونسوی و   ، تشوخيص پرسوتاری  ، توجه به مرحله بررسی و شناخت

زنر گوروه هوای   ، مونرنتی -برای قبقه عوامل فردی .ارزشيابی آشیار شو

عوامل فردی بيماران و عوامل موونرنتی ظهوور   ، عوامل فردی دانشجونان

ی قبقوه بازتواب هوای فراننوو پرسوتاری دو زنرگوروه عملیورد        برا .نافت

 .سيستمي  بر اساس فراننو پرستاری و افزانش تفیر خالق انجاد شو

نیوی از مهمتورنن   ، با توجه به نافته های تحقيوق  نتيجه گيري:بحث و 

به قووری کوه   ، کمبود نيروی پرستار است، موانع اجرای فرآننو پرستاری

ی استفاده و اجرای انن رونیورد سيسوتماتي  را   پرستاران وقت کافی برا

عوم اعتقاد مسئولين بيمارستان هوا بوه فراننوو پرسوتاری و عووم       .نوارنو

حمانت از اجرای فراننوپرستاری نيز از موانع مونرنت محسوب موی شوود   

که می توانو به دليل عوم آگواهی آنهوا از اهميوت و توأرير انون روش در      

از آنجائيیوه   .يت مراقبت های بهواشوتی باشوو  بهبود بيماران و بهبود کيف

عوامل مؤرر بر اجرای فراننو پرسوتاری از دنووگاه دانشوجونان پرسوتاری     

مربيان پرستاری بانو توالش کننوو توا موانوع را برقورف      ، متفاو  هستنو

در  .کرده و تسهيالتی را برای ارتقاء اجرای فراننو پرستاری فوراهم کننوو  

پرسووتاری در سووطح وزارتخانووه و روسووای  آموووزشنهانووت برنامووه رنووزان 

دانشگاه های علوم پزشیی و دانشیوه های پرستاری که هوف اصلی آنهوا  

  صورفه جوونی در هزننوه هوای     ، بهبوود وضوعيت بيمواران   ، ارتقا سوالمت 

مراقبت های بهواشتی و جلوگيری از بستری قووالنی موو  در بيمواران    

  .کننواست می تواننو از نتانج انن تحقيق استفاده 

 تحقيق کيفی ، فراننو پرستاری، دانشجونان پرستاری ي :کليدکلمات 
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 یاددهی و یادگیری
 

جهدت ارتقدا    flipped class بکارگیری روش تدریس

 دانش ورضایتمندی دانشجویان

 ، قم .پ .دانشگاه ع -علی ابرازه ، قم .پ .دانشگاه ع -محمورضا خاکسار 

  .قم .پ .دانشگاه ع -ائی پور روح اهلل صف

روش مبتنی بر سخنرانی ازدنرباز توسط مورس به عنوان روش   مقدمه :

 .پزشیی برای نادگيری دانشوجونان مطورح بووده اسوت     آموزشمرسوم در

ی دردانشوگاه  آموزشو البته هنوز هم سخنرانيهای سنتی اصلی ترنن روش 

 آمووزش تخصصوان  در حاليیه مورد انتقاد بسياری ازم، می شودمحسوب 

در انوون روش توجووه دانشووجونان بووه تووورنج کوواهش نافتووه و از    .اسووت

، در روش معمول سخنرانی روشوی سواده   .می شودمشوارکت آنان کاسته 

سرنع و ارزان بورای ارائوه موضووعا  گسوترده در بسوياری از گروههوای       

نادگيرنوه است اما نافته ها حاکی از آن است که چنانچوه دانشوجونان از   

عالوه بر اننیوه  ، انش تعامل با همساالن در قول ترم بهره منو شوه انوافز

ميزان نادگيری آنها افوزانش موی نابوو بلیوه رضوانت تحصويلی در خوور        

پس عوم تعامل دانشجونان بوا اسوتاد و سوانر     .توجهی نيز پيوا می کننو

برقراری ارتباط نو   ، سخنرانی های قوالنی خسته کننوه، هم کالسی ها

فراموش کردن سورنع مطالوب از معانوب روش توورنس معموول      قرفه و 

ن  رونیرد ونژه برای افزانش ارر فعاليتهانی که به قوور سونتی در    .است

بووه اشووتراک گذاشووتن محتوووای دانووش بوورای ، کووالس انجووام مووی شووود

بوه   .دانشجونان قبل از شرکت در کالس جهت نادگيری اوليه موی باشوو  

نقش نواظر و هووانت کننووه بحوث را     دنبال آن ودر جلسه تورنس استاد 

بعهوووه داشووته و دانشووجو از حالووت غيرفعووال و کسوول کننوووه در روش   

به حالت فعوال در ميآنوو و مهوار  خوود را در جهوت      ، سخنرانی مرسوم

بنوابرانن   .درنافت و انتقال مفاهيم از سانر فرا گيرنوگان نيز ارتقا ميبخشو

ی دارای استقبال آموزشی کالس درس وارونه انوه ای است که در رونوها

گسترده ای بوده اسوت وسوبب افوزانش دامنوه پوشوش دانوش علموی و        

   .رضانت دانشجو از ميزان نادگيری می گردد

در انن روش که بوه صوور  مواخلوه ای ونادگيرنووه محوور       اجرا :روش 

مهنوسوی بهواشوت حرفوه ای دانشوگاه      6دانشجونان ترم ، قراحوی شوو

روه مواخلوه )گوروه کوالس وارونوه( و گوروه      گو 2علوم پزشیی قم شوامل  

مقانسه )برگوزاری کوالس بووه روش معموول( بوه صوور  تصوادفی وارد      

به منظور تورنس کالس وارونه درس سوم شناسوی شوغلی     .مطالعه شونو

     ، به عنوان درسی مشویل انتخواب گردنوو کوه اگور خووب تفهويم نگوردد        

ه به خوبی ارائه گوردد  می توانو موجب دلسردی دانشجونان گردد وچنانچ

برای اعضای  .می توانو سبب عالقه منوی دانشجو به انن مبحث می شود

قبل از شروع روش برای افزانش رغبت دانشوجونان جلسوه   ، گروه مواخله

در ضومن   .توجيهی برای آنها برگزار شو و هوف روش برای آنها بيان شوو 

ترونيو  بوه   منابع الزم مطالعاتی بوه صوور  معرفوی ونوا بوه صوور  الی      

دانشجونان گروه مواخله داده شو تا قبل از کالس درس مشاهوه کننوو و  

، جهت فراهم کردن زمينه اجرای روش .اشیاال  خود را نادداشت نماننو

مونر گروه بهواشت حرفوه ای در جرنوان اهوواف پوژوهش ونتوانج موورد       

انتظار تحقيق توسط استاد قرار گرفوت و بعوو موضووع درگوروه مطورح و      

همچنوين موافقوت مرکوز مطالعوا  و توسوعه      ، ن اخذ موافقت گوروه ضم

در روز تورنس استاد مطوابق   .علوم پزشیی دانشگاه نيزگرفته شو آموزش

روش ارائه کليا  را با ن  سوخنرانی کوتواه انجوام داد وپوس از آن رفوع      

البتوه قبول از   .اشیال و پاسخ به سواال  افراد شورکت کننووه انجوام شوو    

  امتحان کوتاه شامل سواال  چنو گزننه ای از مبحث برگزاری کالس ن

بورای   .درسی از آنها به عمل آمو که نمره آن در پانان ترم محاسوبه شوو  

ارزنابی انن روش از پرسشنامه رضوانت سوونجی محقووق سواخته شوامل     

بوورای سوونجش ميووزان نوادگيری و   آزمونسووئواال  پووس ، سوال۱۰

 ۱۸نگيزش تحصيلی محقووق سواخته شوامل    پرسش نامه ارزنابی ميزان ا

 .سئوال استفاده شو

نوادگيری دانشوجونان را   ، نتانج مطالعه نشان داد که انون روش  :افته های

نسبت به برناموه هوای توورنس معموول افوزانش موی دهوو بوه قورنیوه          

نشوان   (Post Test) گرفتوه شووه در پانوان دوره    آزمونميانگين نمرا  

مواخله نا روش کالس وارونه به قور معنوی   داد شرکت کننوگان در گروه

از قرفوی هوم ميوانگين     .(P≤ ۰.۰۵)داری بيش از گوروه مقانسوه بودنوو   

رضانت ازبرگزاری دوره به قوور معنوی داری در گوروه مواخلوه بيشوتر از      

  .(P≤ ۰.۰۰۱)گروه مقانسه بود

ی را بسيار موررتر می آموزشدانشجونان انن روش : نتيجه گيريبحث و 

و بطورنیه نه تنها باعث ارتقا سطح دانش آنها شوه بلیه در انگيوزه  دانستن

 .آنان برای ادامه انن درس و سانر درسها در قول تورم موورر بووده اسوت    

دانشجونان گروه مواخله به قور معنی داری بيشتر از دانشجونانی که بوه  

دنوه بودنو احساس راحتی و آمادگی بيشوتر بورای    آموزشروش معمول 

کاهش ميزان صرف وقت جهت مطالعه بورای امتحوان    .را داشتنو هاآزمون

نهانی توسط دانشجونان کالس وارونه وتوانوانی برقوراری ارتبواط وتعامول     

  .سازنوه با نیونگرنيز از نتانج انن مطالعه قلمواد می گردد

سوم  ، رضوانتمنوی ، نوادگيری فعوال  ، کوالس وارونوه    کلمات کليردي : 

 شناسی شغلی  

 

مشدارکت ورضدایت   ، پیشدرفت تحصدیلی  بررسی میزان 

دانشجویان در روش تدریس یادگیری مبتنی بدر تدیم و   

 مقایسه آن با روش تدریس سنتی

 .دانشوگاه ع  -ذبيح اله قارلی پور ، قم .پ .دانشگاه ع -محمورضا خاکسار 
 .قم .پ .دانشگاه ع -روح اهلل صفائی پور ، قم .پ

       وجووه بووه ابزارهووا و  پيشوورفت و تغييوورا  سووازنوه مسووتلزم ت  مقدمرره :

ی بیار گرفته شوه می باشو کوه موی توانوو دارای    آموزشروش های نونن 
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مهوار  هوای    نتانج قابل توجهی در زمينه رشو رو به افزانش دانش هوا و 

ی در دانشگاههای سراسر جهان به سومت  آموزشامروزه رونو  .علمی باشو

تهوای تووام اسوتاد و    استفاده از شيوه های تورنسی متمانل است که فعالي

 (Teacher centered)دانشجو را شامل شود نعنی هوم اسوتاد محوور   

      انوون  زنیووی ا .(Student Centered)باشووو و هووم دانشووجومحور  

بوه عنووان نو      (TBL)اسوتفاده از نوادگيری مبتنوی بور تويم     ، روش هوا 

نو   ، نادگيری مبتنی بر تويم  .ی خاص استآموزشاستراتژی و چارچوب 

نووادگيری مشووترک اسووت کووه بوورای ترغيووب دانشووجونان بووه اسووتراتژی 

ترسويم  ، نادگيرنوه فعال و نه اننیه گيرنوه هوای منفعول اقالعوا  باشوو    

استراتژی های نادگيری مشارکتی عمومواً بور پانوه انون اصول       .شوه است

   استوار است که دانشجونانی که به عنوان ن  تويم منسوجم بوا هوم کوار      

بنوابرانن   .به سطح باالتری از نادگيری هسوتنو می کننو قادر به دستيابی 

مشوارکت ورضوانت   ، انن مطالعه با هوف بررسی ميزان پيشرفت تحصيلی

دانشجونان در روش تورنس نوادگيری مبتنوی بور تويم و مقانسوه آن بوا       

 .تورنس سنتی انجام شو

انن مطالعه به صور  نيمه تجربی در دو گروه ازدانشوجونان   :اجرا روش 

ی عموومی کارشناسوی پيوسوته علووم آزمانشوگاهی در      درس سم شناسو 

گوروه بوه    2 .دانشیوه پيراپزشیی دانشگاه علوم پزشویی قوم انجوام شوو    

در مرحله بعو در جلسه ای با مونر گروه علوم  .قورتصادفی انتخاب شونو

آزمانشگاهی انن موضوع و اهواف آن مطرح گردنو و بعو در جلسه گوروه  

 آمووزش سپس مرکز مطالعا  و توسوعه   .علوم آزمانشگاهی مطرح گردنو

در مرحله  .ی قرارگرفتآموزشعلوم پزشیی نيز در جرنان انجام انن روش 

نفره تقسيم شوونو وهموراه بوا آن     ۵نا  ۴اجرانی دانشجونان به گروه های

همينطور منابع الزم برای مطالعوه   .هر گروه اسمی برای خودانتخاب نمود

ر قوول برگوزاری کوالس مسوتنوا  الزم     د .در اختيار آنها قرار داده شوو 

توسط مجری آماده شو و در آغاز کالس به هر ن  از دبيران گروه هوا در  

فردی تسوتی ودر   آزموندر قول جلسه  .قالب ن  پوشه تحونل داده شو

به صور  گروهی اجرا شوو و تو  تو  اعضوای      آزمونمرحله بعو همان 

را کوه موورد توافوق     تيم روی سئواال  بحث و گفتگو کردنو و ن  پاسوخ 

سپس هر گروه بوه   .همه اعضا بود به عنوان پاسخ تيم خود انتخاب کردنو

البتوه   .صور  همزمان با سانر گروه ها پاسخ خوورد را اعوالم موی کردنوو    

ازگروه تورنس مرسوم سنتی نيز توسط همان سئواال  و بوا هموان سواز    

ث انجوام  سپس اسوتاد درس متناسوب بوا مباحو     .به عمل آمو آزمونوکار 

نا پوشش داده نشوه را توضيح داد و بحث تیميلی ، شوه قسمتهای مبهم

در انتهای جلسه تورنس دانشجونان بوه ارزنوابی اعضوای تويم      .انجام شو

ميووزان  .خووود بووا اسووتفاده از پرسشوونامه ارزشوويابی همتانووان پرداختنووو 

سوئوال   ۱2مشارکت در بحث های گروهی توسط ن  پرسشونامه شوامل   

سپس پرسشنامه قراحی شوه رضانت سونجی شوامل ده گونوه    .انجام شو

تیميل گردنو که هردو از حيث روانی و پانانی دارای تأنيونوه ی توسوط   

ميزان پيشرفت تحصيلی نيوز بوا مقانسوه نموره پانوان تورم        .خبرگان بود

 .دانشجونان انجام شو

ز مقانسه نمرا  حاصله از ارزنابی پانان تورم دانشوجونانی کوه ا    یافته ها:

آنهوا اسوتفاده شوو بوا دانشوجونانی کوه از روش        آموزشبرای  TBLروش 

نشوان داد کوه نتوانج حواوی     ، معمول سخنرانی برای آنهوا اسوتفاده شووه   

ميوانگين نموره    .(P ≤ ۰.۰۰۱تفاو  معنی دار بين نمرا  گوروه هوا بوود   

با دانشجونان گوروه توورنس اخوتالف     TBL رضانتمنوی دانشجونان گروه

البته دانشجونان با معوول پوانين    .(P ≤ ۰.۰۵) داشت معنی داری وجود

نتانج حاصل  .نيز در انن روش پيشرفت چشمگيری را از خود نشان دادنو

ازپرسش نامه ارزنابی ميزان مشارکت دانشجونان در خصووص معيارهوای   

کيفيت نادگيری مبتنی بر تيم نيوز نشوان داد کوه درصوو قابول تووجهی       

 .دنوموافق و نا موافق بو کامالً

نتووانج پووژوهش نشووان داد اسووتفاده از روش  نتيجرره گيررري:بحررث و 

در مقانسوه بوا روش معموول موفقيوت بيشوتری در توأمين        TBLتورنس

رضانتمنوی دانشجونان برخوردار است و ميوزان نوادگيری حاصوله از آن    

پانوان تورم بيشوتر     آزموون گروهی و -فردی  آزموننيز با توجه به نمرا  

ش باعوث افوزانش مشوارکت دانشوجونان در کوالس      همچنين انن رو .بود

بور  ، درس شوه و شانو به علت تعامالتی که بين دانشجونان انجاد ميینوو 

 .ارتقای مهارتهای ارتباقی دانشجونان مؤرر باشو

، نووادگيری مشووارکتی ، نووادگيری مبتنووی بوورتيم  کلمررات کليرردي: 

  .پيشرفت تحصيلی، رضانتمنوی

 

خنرانی بدر یدادگیری   مبتنی بر تیم و سد  آموزشمقایسه 

 مفاهیم پیهیده درسی دانشجویان پزشکی

 .دانشوگاه ع  -ررنا زحمت کوش   ،دانشگاه ع. پ. بوشهر -کامران ميرزانی 
 .شيراز .پ

 Team Based Learning ( TBL) نادگيری مبتنی بر تويم  مقدمه :

ی است که با هووف افوزانش مهوار  دانشوجونان در     آموزشنوعی راهبرد 

ح باالتر نادگيری شناختی از قرنق به کوارگيری دانوش   دستيابی به سطو

نادگيری بوه صوور    ، در انن روش .فردی در قالب ن  تيم اجرا می شود

تعامول  ، فعال و مشارکتی از قرنق تقونت توان پاسخگونی فردی و تيمی

 .گيورد  گروهی و افزانش انگيزش مشارکت در بحثهای گروهی صور  می

يزان نادگيری دانشجونان پزشویی در درس  هوف از انن مطالعه مقانسه م

        .و شوويوه سوونتی سووخنرانی بووود TBL اصووول اپيوووميولوژی بووه روش

کليوه دانشوجونان   ، در ن  مطالعوه بوه روش نيموه تجربوی     :اجرا روش 

پزشیی ) دو گروه ( کوه درس اصوول اپيووميولوژی را در تورم دوم سوال      

 ۴۴ونو ) هور گوروه   شرکت داده ش، اخذ نموده بودنو ۱3۹7-۹۸تحصيلی

ی سخنرانی و گوروه  آموزشدانشجونان بصور  تصادفی در دو گروه  .نفر ( 

جهوت گوروه اول    .سخنرانی بعالوه نادگيری مبتنی بر تيم تقسيم شوونو  

ی مباحث بهواشت نو  بوه صوور  سوخنرانی و جهوت      آموزشجلسه  ۱6

هشت جلسه اول مباحث بهواشت ن  به صوور  سوخنرانی و   ، گروه دوم

هر دو گروه بور   آموزش .تورنس شو TBL جلسه باقيمانوه به روش هشت
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جهت ارزنابی ميزان نوادگيری   .مبنای سر فصل های واحو صور  گرفت 

و  MCQبوه روش   آزموون ، یآموزشدانشجونان در ميان ترم وپانان دوره 

داده هوا بوا    .سئواال  تشرنحی ) مساله ( مشابه و همزمان برگزار گردنوو 

 .مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت SPSS م افزاراستفاده از نر

ميانگين نمورا  ميوان تورم )هشوت جلسوه اول ( در دو گوروه        یافته ها:

( ± ۱ ، 3۵)  و ۱۸ ، 6۸( ± ۱ ، ۱2و سخنرانی به ترتيوب )   TBL آموزش

 > ۰ ، ۰۵تفاو  معنی داری نشان نوواد )   آماری نظر از که بود ۱۸ ، ۴۸

P value ) .  نهانی ) هشوت جلسوه دوم ( در    آزموننمره ليین ميانگين

ی سوخنرانی  آموزشبصور  معنی داری باالتر از گروه  TBL یآموزشگروه 

 ۰ ، ۰3، ۱6 ، 2۴( ± 2 ، ۴6)  و ۱۸ ، 7۸(  ± ۱ ، 26بود ) به ترتيوب )  

= p value ).       همچنين نموره ارزشويابی موورس از دنووگاه دانشوجونان

ی سوخنرانی  آموزشو بواالتر گوروه   بصور  معنی داری  TBL یآموزشروه "

بين نموره کول دانشوجونان و جنسويت آنوان       .( =p value ۰ ، ۰۴بود )

  .( P value<۰.۰۵) رابطه ای مشاهوه نشو

 آمووزش نتانج بيانگر موررتر بودن بیارگيری روش  بحث و نتيجه گيري:

مشارکتی در تورنس دانشجونان و باالتر بودن ميزان رضوانت دانشوجو از   

انون   .نس ارائه شوه در مقانسه با روش سونتی سوخنرانی اسوت   روش تور

نافته بر تمانل دانشجونان به نادگيری مشوارکتی و فعوال در مقانسوه بوا     

 .روشهای منفعل و نیسونه سنتی تاکيو نمود

  

بررسی ارتباط سبک های یادگیری و یادگیری خودراهبر 

در دانشجویان پرستاری دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد    

 نکازرو

دانشوگاه ع. پ.  دانشوجوی دکتوری آمووزش پزشویی،      –کتانون جاللوی  
 واحووو کووازرون،  دانشووگاه ع. پ. آزاد اسووالمی -محمووو صووواقت ، شوويراز

    فاقموه ،  واحوو کرموان   آزاد اسوالمی  .پ .دانشوگاه ع  -فاقمه اسوفنومز  
                     ، واحووووو کرمووووان  دانشووووگاه ع. پ. آزاد اسووووالمی  - برفووووی زاده

مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی ،      - ا رضوانی ) نونسونوه مسوئول(    رنت
 .شيراز .پ .دانشگاه ع

وجود دانش. مهار  و نگرش صحيح نیی از اصول بسويار مهوم    مقدمه :

آمادگی فراگير برای نادگيری خودراهبر  .دانش پرستاری است آموزشدر 

ی هوای  به عنوان ميزان برخورداری از نگرش. توانانی های فوردی و ونژگو  

 .شخصوويتی الزم جهووت خووود راهبووری و نووادگيری تعرنووف شوووه اسووت 

  نوادگيری خوودراهبر فراننووی اسوت کوه درآن نادگيرنووگان مسوئوليت        

برنامه رنزی. اجراو ارزشويابی نوادگيری خوود را برعهووه دارنوو و از آنهوا       

انتظار می رود که به قور مستقل به منظور نيول بوه اهوواف نوادگيری از     

افراد موضوعا  جونوو را باسورعت و    .شوه کار و فعاليت کننوقبل تعيين 

سطح دشواری متفاوتی ناد می گيرنو و نیی از تئوری هانی که اغلب بوه  

نظرنوه سوب  هوای نوادگيری     ، کنو بهبود ارر بخشی نادگيری کم  می

سب  های نادگيری از عوامل مربوط بوه خصوصويا  نادگيرنووه و     .است

نافتی افوراد اسوت و نیوی از عوامول موورر در      عادا  پردازش اقالعا  در

ی در آموزشو با توجه به متفاو  بودن شرانط محيط هوای   .نادگيری است

دانشگاه های مختلف و تارير آن تفاو  ها بر ونژگوی هوای دانشوجونان از    

جمله سب  نادگيری و آمادگی نادگيری خود راهبر و اهميت دوچنووان  

بهواشوتی کشوور و نقوش    -راقبتوی کادر پرستاری و مامانی در سيسوتم م 

     انون پوژوهش باهووف تعيوين ارتبواط     ، در زمينه انون رشوته هوا    آموزش

سب  های نادگيری با آموادگی خوود راهبور در نوادگيری در داشوجونان      

پرستاری مقطع کارشناسوی دانشویوه پرسوتاری و ماموانی دانشوگاه آزاد      

  .اسالمی واحو کازرون انجام گردنو

ن  مطالعه ی توصيفی تحليلی است کوه   ، ی حاضر مطالعه :اجرا روش 

نفر از دانشوجونان پرسوتاری دانشویوه پرسوتاری و ماموانی       6۱با شرکت 

 ۹۸-۹۹دانشگاه آزاد اسوالمی واحوو کوازرون در نيمسوال اول تحصويلی      

جهوت  ، دانشجونان پرستاری که ترم اول را گذرانوه بودنوو  .صور  گرفت

زموان مناسوب کوه دانشوجونان      در .شرکت در انن پژوهش دعو  شوونو 

کارآموزی و کارورزی نواشتنو به دانشجونان مراجعه شو و پس از ، کالس

معرفی خود ارائه توضيحا  الزم در مورد علت انجام پژوهش و تاکيوو بور   

پرسشنامه ها بين دانشوجونان توزنوع گردنوو و     ، محرمانه بودن اقالعا 

سوپس  ، ا داده شوو توضيحاتی در موورد نحووه پور کوردن پرسشونامه هو      

برای گوردآوری   .پرسشنامه ها همان روز از دانشجونان جمع آوری گردنو

از پرسشنامه های سب  هوای نوادگيری کلوب و آموادگی بورای      ، داده ها

برای تحليل داده ها از روش هوای   .نادگيری خودراهبر فيشر استفاده شو

کای دو ، تهای تی تس آزمونو ، آمار توصيفی )ميانگين و انحراف معيار(

  .و ضرنب همبستگی استفاده شو

   ۵2دانشجوی شورکت کننووه در انون پوژوهش      6۱از مجموع  :یافته ها

 ، 3۵%( مرد بودنو که با ميانگين سونی ۱۴ ، ۸نفر ) ۹و  (%۸۵ ، 2) نفر زن

 .تصادفی در انن مطالعه شرکت کرده بودنوو  صور  به سال 2۰ ، ۸6 ± 2

 ۱3  نوادگيری تو  وجهووی و   درصوو( سووب 7۸ ، 7نفور)  ۴۸در مجمووع  

درصو( سب  های نادگيری چنو وجهوی را بوه عنووان سوب      2۱ ، 3نفر)

از بوين دانشوجونانی کوه سوب  نوادگيری تو         .دادنوو  غالب ترجيح می

، درصو( دارای سب  شونيواری ۴۴ ، 3نفر)27، وجهی را ترجيح می دادنو

 درصو( سوب  ۱3 ، ۱نفر)۸، درصو( سب  خوانون و نوشتن2۱ ، 3نفر)۱3

حرکتی و نافته ای مبنی بر تمانل دانشجونان به سب  دنوواری  -جنبشی

 ، ۴نفور) ۱۰، از بوين دانشوجونان چنوو وجهوی     .ت  وجهی مشواهوه نشوو  

 ، ۹نفوور) 3، (Bi-modal)درصووو( دارای سووب  نووادگيری دو وجهووی۱6

نموره    .بودنوو  (Tri-modal)درصو( دارای سب  نادگيری سه وجهوی ۴

اظ اولونت بنوی سب  های نادگيری معنی کل نادگيری خودراهبر از لح

  .(p-value>۰.۰۵) دار نبود

نتانج نشان دادنو در انن مطالعه بيشوترنن سوب     بحث و نتيجه گيري:

همچنوين نتوانج    .نادگيری در بين انن دانشجونان سب  شنيواری اسوت 

موه از انن پژوهش حاکی از عووم وجوود رابطوه ی معنوادار بوين      آبوست 
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آمووادگی بوورای نووادگيری خووودراهبر در دانشووجونان سووب  نووادگيری و 

به بيان دنگر نوادگيری   .پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحو کازرون است

دانشجونان با سب  های نوادگيری متفواو  در آموادگی بورای نوادگيری      

از آنجا که سب  های نادگيری لزوموا رابوت    .خود راهبر آنها تاريری نوارد

بنوابرانن اسوتادان و قراحوان    ، نط تغيير می کننوو نبوده و با توجه به شرا

پرستاری بانو به انن نیته توجوه کننوو کوه بوه      آموزشی در نظام آموزش

موضووعا  درسوی و   ، از جمله تغيير در محيط نادگيری ، دالنل گوناگون

سب  های نادگيری دانشجونان هم تغييرموی   ، بونژه سب  های تورنس

ميوزان خوودراهبری دانشوجونان رشوته     عالوه بور انون از آنجوا کوه      .کنو

پرستاری و مامانی از حو مطلوب فاصله دارد و با نظر بوه انون کوه الزموه     

موفقيت در انن رشته ها به روز بوودن دانوش و مهوار  هوا و خوودراهبر      

بوا توجوه بوه    ، کارآموو  آموزشلذا به منظور برنامه رنزی و ، بودن آنهاست

دادن برنامه هوا و کارگواه هوای     مونظر قرار، حساسيت های رشته و حرفه

  .خودراهبری در انن رشته ها توصيه می شود آموزش

دانشوجونان  ، های نوادگيری سب  ، نادگيری خود راهبر کلمات کليدي:

 پرستاری  

 

رضایت سنجی تدریس بافت شناسی عملی به روش بحد   

گروهی متمرکز همزمان با تددریس مطالدب نظدری در    

 وممقایسه ی با روش تدریس مرس

محموو زموانی   ، دانشوگاه ع. پ. شهيوصوووقی نوزد    -مجيو پورانتظواری  
فرحنواز    - فرنووش سوادا  رضووی   ، بنوورعباس  .پ .دانشوگاه ع  -رارانی 
 -زنن العابونن شورنفيان دسوتجردی   ، بنورعباس .پ .دانشگاه ع -کمالی 

 .بنورعباس .پ .دانشگاه ع

دوره هوای  رضوانت دانشوجونان از اولوين شاخصوهای موفقيوت       مقدمه :

به روش دانشجو محور بتوانوو   آموزشبه نظر می رسو  .ی می باشوآموزش

تسوورنع در اموور ، منجوور بووه افووزانش ميووزان رضووانت منوووی دانشووجونان

انجاد مهار  های حل مسأله و تواوم نادگيری و تفیر انتقوادی  ، نادگيری

ی دانشوجومحور  آموزشنیی از روش های ، تورنس به روش مباحثه .گردد

ی آموزشو فراگيوران در فعاليوت هوای    ، با استفاده از شويوه مباحثوه   .است

فعاالنه شرکت می کننو و مسؤوليت نادگيری را به عهوه می گيرنو و بوه  

آنان فرصت داده می شود تا نظرا  و عقانو و تجربيا  خود را با دنگوران  

درس بافوت شناسوی از دروس پانوه پزشویی زنربنوای       .در ميان بگذارنوو 

با توجوه بوه بهوره وری پوانين      .م پاتولوژی در بالين می باشودرک مفاهي

تورنس کالسي  بافت شناسی که مبتنوی بور توورنس مجوزای مفواهيم      

اسوت کوه    آمووزش تئوری و عملی و عوم مشارکت فعوال دانشوجونان در   

نمود خود را در عوم تشوخيص الم هوای آسويب شناسوی در دوره هوای      

برآن بود تا بوا روش توورنس همزموان    انن مطالعه ، باالتر نشان داده است

مفاهيم تئوری و عملی بافت شناسی با اسوتفاده از مشوارکت دانشوجونان    

الم های بافت شناسی بوه افوزانش رانوومان و فهوم مفواهيم       در تشخيص

  .بافت شناسی بپردازد

نفور   ۵۰انن مطالعه ن  مطالعه مواخله ای بود که بور روی   اجرا :روش 

انجام پوذنرفت کوه هور دو روش     ۹7ورودی بهمن از دانشجونان پزشیی 

مرسوم و روش تورنس همزمان مباحث نظری و عملی بوا اسوتفاده روش   

در روش مرسووم نو  هفتوه بعوو از      .بحث گروهی متمرکز را گذرانوه انو

کالس نظری کالس عملی برگزار می شوود و ابتووا الم بافوت موورد نظور      

ضويح داده موی شوو و پوس     برروی ميیروسیوپ مانيتورننگ نمانش و تو

ازآن الم های مشابه بين دانشجونان توزنع می گردنوو و از آنهوا خواسوته    

می شو تا پارامترهای ذکر شووه در ميیروسویوپ مرجوع را در الم خوود     

ابتوا مبحث بافت شناسی بوه  ، در روش تورنس مشارکتی همزمان .بيابنو

ختلوف از بافوت   صور  تئوری تورنس شوه و بالفاصله الم های متنوع و م

دقيقوه   3۰مرتبط با آن مبحث بين دانشجونان توزنع می گردد و به آنهوا  

زمان داده می شود تا با استفاده از مطالب ارانه شوه و تصاونر اقلس و بوا  

الزم .استفاده از روش بحث گروهی متمرکز به شناسوانی الم هوا بپردازنوو   

الوت خطوی بوه    به ذکر است که در انن روش چينش ميیروسویوپها از ح 

موور تغيير پيوا کرده تا دانشجونان بهتر با نیوونگر بوه تبوادل اقالعوا      

جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه رضوانت سونجی بوا شويوه      .بپردازنو

بوورای تعيووين رضووانتمنوی   .ی توسووط فراگيووران اسووتفاده شووو آموزشوو

دانشجونان از شيوه تورنس از ن  پرسشنامه پژوهشگرساخته بور اسواس   

سووؤال از دو روش تووورنس ۱۰شووامل ، س پوونج گزننووه ای ليیوور مقيووا

و همیواران تهيوه شووه و     El-seyed انن پرسشنامه توسط .استفاده شو

قسومت   .روانی و پانانی )روش آلفای کرونباخ( آن تعيوين گردنووه اسوت   

، سون ، اول پرسشنامه دربرگيرنوه اقالعا  دموگرافي  شوامل: جنسويت  

 2۱ونورانش   SPSS ه هوا وارد نورم افوزار   داد.محل سویونت و بوود  ، تعواد

     .گردنو و تجزنه و تحليل های آمواری زنور نظور مشواور آموار انجوام شوو       

داده های حاصل از انن پژوهش با استفاده از آمار توصويفی و اسوتنباقی   

 .مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت

 نفور بودنووو از انون    ۴2تعواد شرکت کننوگان در انن پژوهش  :یافته ها

سوال   2۴و  ۱۹ميان کم ترنن وبيش ترنن سن در ميان شرکت کننوگان 

%( آقوا  ۴۰.۵نفور)  ۱7%( و ۵۹.۵نفر از شورکت کننووگان خوانم )    2۵ .بود

%( 77نفوور) 32%( غيوور خوابگوواهی و 23نفوور) ۱۰از انوون تعووواد  .بودنووو

ميانگين رضانتمنوی دانشجونان برای تورنس بوه روش    .خوابگاهی بودنو

 از کوه  بوود  2۵.6±۴.۸مبتنی بور مباحثوه    روش برای و ۱۸±3.2مرسوم 

نتوانج حاصول از پرسشونامه نشوان     .(P=۰.۰۴)بود دار معنی آماری لحاظ

سوهولت  ، یآموزشو شوفافيت مفواهيم   ، داد که زمان الزم بورای نوادگيری  

انجواد انگيوزه ناشوی از    ، در دسترس بودن موورس ، درنافت پاسخ سواال 

گرفته شوه و برآورده شون انتظارا  کيفيت مطالب فرا، یآموزششيوه ی 

نادگيری به قرز معنی داری در گروه تورنس مبتنوی بور بحوث گروهوی     

متمرکز باالتر است ولی در ميزان انورژی و زموان صورف شووه معنوی دار      

مرسووم و   آمووزش نمورا  پانوانترم دانشوجونان در دو گوروه      .نمی باشوو 
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گوروه مبتنوی بور     مباحثه ای نشان داد کوه ميوزان نوادگيری در    آموزش

  .مباحثه به قور معنی داری نسبت به روش تورنس مرسوم بيشتر بود

نافته های انن تحقيق با نافته هوای پوژوهش صوفری و همیواران      :بحث

اسالونن نشان داد که نادگيری هوای مشوارکتی و موول     .مشابهت داشت

 هوووای ترکيبوووی توووأرير بيشوووتری بووور نوووادگيری مخاقبوووان دارنوووو  

.Bourgeoisمووه درسووی مبتنووی بوور گووروه هووای کوچوو  را باعووث  برنا

رعانت مووارد  ، انجام اقواما  پزشیی، ارربخشی زناد بر تعامال  با بيماران

  .اخالقی گزارش کردنو

همزمان مطالب تئوری  آموزشبه نظر دانشجونان  :نتيجه گيريبحث و 

وعملی همراه بوا بحوث گروهوی متمرکوز در بخوش عملوی باعوث بهبوود         

 .جاد عالقه نسبت به درس بافت شناسی می گرددنادگيری و ان

 

بررسی تاثیر مهارت های صحیح ارتباط استاد و دانشجو بر 

یادگیری موثر درس فیزیولوژی در دانشکده علوم پزشکی 

 آبادان

 .پ .ه عگادانشو  -محسون   یه ع. پ. آبادان، هوگادانش -عصمت رادمنش 
 -ساجوه موسووی اصول    ،ه ع. پ. آبادانگادانش - فاقمه مقصودی، آبادان
 .آبادان .پ .ه عگادانش

مهار  های ارتباقی معلمی نقش مهمی در موفقيت تحصويلی    مقدمه :

بنابرانن الزم است که ن  معلم مهار  های ارتبواقی   .دانش آموزان دارد

معلم خوب به معلمی  .خوبی را هنگام تورنس به دانش آموزان اتخاذ کنو

ش آموزان برای تعيين اهوافشان و ارائوه  دان آموزشگفته می شود که در 

نقش تسهيل گر را داشوته باشوو توا    ، آموزشقطب نمای از ارزشها بهمراه 

خوب بانو تشونق شود و  آموزش .آنها را به سمت هوفشان راهنمانی کنو

 .معلم پزشیی فقط ن  مربی نا استاد وظيفوه نيسوت   .گرامی داشته شود

، نقشوهای مختلوف جوای موی گيورد     او ن  مودکار و راهنما است که در 

 .از انن رو نقش ن  معلم پزشیی فوق العواده اسوت   .همگی در ن  زمان

   نو  معلوم پزشویی     .راهنموا و مربوی اسوت   ، محرم، وکيل، او ن  دوست

  .معلمی است که تأرير مانوگاری بر جای بگذارد، انوه آل

ط هوف از انن مطالعه بررسی توارير مهوار  هوای صوحيح ارتبوا       :هدف

استاد و دانشجو بر نوادگيری موورر درس فيزنولووژی در دانشویوه علووم      

انن مطالعه جهت آگواهی بخشوی بوه اسواتيو در امور       .پزشیی آبادان بود

  .ارتباط مورر بر نادگيری مورر درس مفيو می باشو

جامعوه   .مقطعوی بوود    -انن پژوهش ن  مطالعوه توصويفی   :اجرا  روش

از دانشوجونان دانشویوه علووم پزشویی     نفر  2۰۰پژوهش در انن مطالعه 

 ۹۹-۹۸آبادان بودنو که دربرنامه درسی خود در نيم سوال اول تحصويلی   

پرسشونامه محقوق   ، ابزار گورد آوری داده هوا   .درس فيزنولوژی را داشتنو

ساخته شامل سه بخش تهيه شو کوه بخوش اول در موورد هووف انجوام      

قالعووا  قوورح و نحووو ه تیميوول پرسشوونامه مووی باشووو بخووش دوم ا   

سووال در   23دموگرافي  دانشجونان را در برگرفته و بخش سووم شوامل   

مورد عوامل مورر دربرقراری ارتباط دانشجو بوا اسوتاد موی باشوو کوه بوا       

، مووافقم ، مووافقم  کوامالً مقياس رتبه ای پنج نقطه ای ليیر  به صور  )

روانوی  برای تعيوين   .مخالفم ( ارائه شوه است کامالً، مخالفم، نظری نوارم

نفور   2۰و پانانی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شو که توسوط  

جهوت انووازه گيوری پانوانی      .روانی آن انجام شوو ، از اساتيو هيا  علمی

پرسشنامه ميزان مهوار  هوای   ، هفته 2در دو نوبت به فاصله ، پرسشنامه

نبواخ  صحيح ارتباط استاد با دانشجو به دانشجونان داده شو و آلفوای کرو 

همچنوين پور    .پخش می شود آنالننپرسشنامه ها  .به دست آمو ۰ ، 7۹

    کووردن پرسشوونامه بوورای دانشووجونان اختيوواری بووود و انوون مسوواله در  

ارزشيابی های به عمل آموه از دانشوجونان بوی توارير موی باشوو پوس از       

اقالعا  برای تحليل آمواری  ، جمع آوری اقالعا  و سازمان دهی آن ها

تجزنه و تحليول داده هوا بوا اسوتفاده از      .شو 2۱نسخه spss زاربه نرم اف

  .آمار توصيفی انجام شو

نفر از دانشجونان دانشیوه علوم پزشویی    6۹در مطالعه حاضر :یافته ها 

سوال بوا    ۴۴توا  ۱۸دانشوجونان در محوووده سونی     .آبادان شرکت کردنو

 شورکت  اغلوب  .بودنوو  سوال  2۱ ، ۸2±3 ، 7۴ميانگين و انحوراف معيوار   

نتوانج بوه دسوت آمووه در      .بودنوو  مونوث ( نفور  ۴2، 6۰ ، ۹)% کننووگان 

خصوص مهار  های صحيح ارتباط استاد و دانشجو که در نادگيری بهتر 

بوه ترتيوب مووارد زنور     ، درس فيزنولوژی بيشترنن تاريرگذاری را داشتنو

م احترا، نحوه ی بيان استاد، باالترنن امتياز را داشتنو: تسلط علمی استاد

انعطواف پوذنری   ، به روز بوودن اسوتاد   ، به شخصيت دانشجو توسط استاد

اعتمواد  ، مونرنت مناسب کالس توسط اسوتاد ، متانت رفتار استاد ، استاد

عالقمنوو  ، خوشورونی اسوتاد   ، صوبور بوودن اسوتاد    ، به نفس باالی استاد

شوخ قبعی استاد و کمترنن امتياز به ترتيوب) از   ، بودن استاد به تورنس

سخت گيری ، م به زناد( به انن گزننه ها تعلق گرفت: لجباز بودن استادک

  .استاد و جوی بودن استاد

بوا توجوه بوه اننیوه از دنوو دانشوجونان درس        :و نتيجه گيرري   بحث

       فيزنولوووژی درس دشووواری مووی باشووو پووس بهتوور اسووت کووه اسوواتيو    

ر نوادگيری  مهار  های صحيح ارتباط با دانشجو را جهوت تاريرگوذاری بو   

از جملوه مووارد    .بهتر درس فيزنولوژی سورلوحه کوار خوونش قراردهنوو    

نحووه ی بيوان    ، مطالعه شوه در انن تحقيق شامل: تسولط علموی اسوتاد   

، بوه روز بوودن اسوتاد    ، احترام به شخصيت دانشجو توسط اسوتاد  ، استاد

مونرنت مناسب کالس توسوط   ، متانت رفتار استاد، انعطاف پذنری استاد

خوشورونی   ، صوبور بوودن اسوتاد    ، اعتماد به نفوس بواالی اسوتاد    ، ستادا

درضومن از   .عالقمنو بودن استاد به تورنس و شوخ قبعوی اسوتاد  ، استاد

لجاجت و جوی بودن بيش از حو در کالس درس  ، رفتارهای سختگيرانه

 فيزنولوژی پرهيز شود
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اصول اخالق پزشکی به دو روش داستان  آموزشمقایسه 

 مرسوم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز  آموزشه و کوتا

مرکز تحقيقا   -رونا خليلی ، شيراز .پ .دانشگاه ع -حوری موسوی نژاد 
)نونسونوه مسوئول و    پرنسا نبيئی ، دانشگاه ع. پ. شيراز ، آموزش بالينی
، شويراز  .پ .دانشوگاه ع  ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - ارائه دهنوه(

 .پ .دانشوگاه ع  - مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی   لی پرونن رضوان دزفو
 .شيراز

اخووالق در محوويط دانشووگاهی از اهميووت ونووژه ای   آموووزش  مقدمرره :

، به قوری که سال ها جهت انتخواب نو  روش کارآموو    ، برخوردار است

به روش داسوتان کوتواه و قورح     آموزش .چالش های زنادی موجود است

بوه شومار    آمووزش روشی نونن در  ، چالش های اخالقی در قالب داستان

می رود به گونه ای که می توانو راهیاری مناسب جهت تسهيل موفقيوت  

بوا توجوه بوه     .در انن چالش ها را در دانشجونان پزشویی بوه وجوود آورد   

اصول اخوالق   آموزشانن مطالعه به بررسی مقانسه  ، اهميت انن موضوع

در دانشوگاه علووم   مرسووم   آمووزش پزشیی به دو روش داستان کوتواه و  

  .پزشیی شيراز پرداخته است

 ۱۴۰انن مطالعه تجربی با نمونه گيری تصادفی با همیواری   :اجرا روش 

نفور( و گوروه    7۰دانشجوی پزشیی در دو گروه کالس درسوی مواخلوه )  

داده هوا براسواس    .به روش مرسوم انجام شوو  آموزشنفر( با  7۰کنترل )

جموع آوری گشوت کوه بخوش اول     ابزار سه بخشی پژوهشگری آمواده و  

بخش دوم مقياس انوازه گيری  ، مربوط به اقالعا  دموگرافي  نمونه ها

 .مهار  دانشجونان و بخش آخر بررسی رضانت نادگيری دانشجونان بوود 

و بوا اسوتفاده از    SPSS۱۸ تجزنه و تحليل داده ها بوه وسويله نورم افوزار    

  .های آماری توصيفی و استنباقی انجام گشت آزمون

ميوانگين نموره مهوار      ، براسواس نافتوه هوای بوسوت آمووه      : یافته ها

براساس روش داسوتان کوتواه    ، آموزشتشخيص اخالق پزشیی در گروه 

 آمووزش قبول و بعوو از    آزموون همچنين نتانج  .بيشتر از گروه کنترل بود

از دنگور نتوانج انون     .(P<۰.۰۰۵)برای هر دو گروه تفاو  معنادار داشوت 

داسوتان   آمووزش از روش   (%۸۴)انت بيشوتر گوروه مواخلوه    رض، مطالعه

  .کوتاه نسبت به گروه کنترل بود

براساس نتانج به دست آموه روش داستان کوتواه   نتيجه گيري :بحث و 

به نحو مورری بر نحوه نادگيری و رعانت اصول اخالق پزشیی تارير گوذار  

 .انوت نمودنوو  به قور جووی حم  ، یآموزشبود و دانشجونان از انن شيوه 

، یآموزشو بنابرانن به نظر می رسو بوا توجوه بوه نتوانج موورر انون شويوه        

ی دنگور  آموزشو استفاده از آن در موضوعا  دنگور درسوی و گوروه هوای     

  .توسط اساتيو دانشگاه کارا و ضروری است

 

بررسی رابطه جهت گیری هد  و راهبرد حل مسدئله در  

 دانشجویان پرستاری

، شويراز  .پ .دانشوگاه ع  ، قيقوا  آمووزش بوالينی   مرکوز تح  -رنتا رضانی 
دانشوگاه   -ليال برفوی زاده  ، آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع -فاقمه اسفنومز 

   ،آزاد اسووالمی .پ .دانشووگاه ع -محمووو صووواقت  ، آزاد اسووالمی .پ .ع
 .شيراز .پ .دانشگاه ع ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی -کتانون جاللی 

هوای حول مسوئله در بواالترنن سوطح شوناختی       امروزه مهار   مقدمه :

ی بوه حسواب   آموزشانسان قرار دارنو و از ارزشمنو ترنن اهواف تربيتی و 

مهوار  هوای حول مسوئله و      آموزشفراگيران با بهره جستن از  .می آنو

مراحل آن نیا  مهم مربوط به نحوه برخورد با مشیل از جملوه تعموق و   

در نظر گرفتن راه ، ازشناسی مشیلب، تعرنف مشیل، تامل پيرامون مساله

 .حل های مختلوف و متعوود و انتخواب بهتورنن راه حول را موی آموزنوو       

مهار  حل مسئله به عنوان فرآننوی تعرنف می شود که در آن فورد بوه   

دنبال غلبه بر موانعی است که هنگام توالش بورای حول مشویال  نوا در      

عا  نشان موی دهوو   مطال .با آنها روبرو می شود، جهت دستيابی به هوف

هرچوه   .که اهواف و انگيزه ها جزء ضروری مهوار  حول مسوئله هسوتنو    

وقوت بيشوتری را صورف حول موورر مسوئله       ، انگيزه فراگيران باالتر باشو

نیی از موضوعا  مهم در حوزه انگيوزش و نوادگيری نقوش     .خواهنو کرد

جهوت گيوری هووف از     .جهت گيوری هووف نوا اهوواف پيشورفت اسوت      

نیردهوا در انگيوزش اسوت و تلونحوا  انگيزشوی مهموی در       مؤررترنن رو

شيوه ناخودآگاه برخورد فورد  ، جهت گيری هوف .نادگيری وعملیرد دارد

، الگوونی نیپارچوه از باورهوا    .با ن  تیليف نادگيری شناخته شووه اسوت  

اسناد و عواقف فرد که سوبب موی شوود او بوه شويوه هوای مختلوف بوه         

آن زمينوه بوه فعاليوت بپوردازد و نهانتواً      در ، موقعيت ها گرانش پيوا کنو

از آنجوا کوه دانشوجونان پرسوتاری بوا تونش هوا و         .پاسخی را ارائه دهوو 

مشیال  بسياری روبرو هستنو که عوم سازگاری با انن تنش هوا ممیون   

است منجر به عوم موفقيت و ناکامی و نا انصراف از تحصيل شود و بطوور  

ری را تحت تأرير قرار موی دهوو؛   قطع انن پياموها کميت و کيفيت پرستا

اداره کوردن خوود و دنگوران و کنتورل محويط      ، رونارونی با انن تنش ها

ونژگی های شخصويتی و  ، بستگی به انگيزه، بالينی آموزشبسيار پيچيوه 

مشویال  بيمواران   ، در بالين .توانانی آنها در مهار  های حل مسأله دارد

ياری از دانشوجونان پرسوتاری   در حالی که بسو ، به قور رابت وجود دارنو

بوون انن که بتواننوو مشویل را بشناسونو و    ، وارد محيط بالين می شونو

به دليل اهميت جهوت گيوری هووف در     .قرح رنزی کننو، برای حل آن

انگيزه و پيشرفت علموی و عملوی دانشوجونان و همچنوين لوزوم کسوب       

سوی رابطوه   انن مطالعه به برر، مهار  حل مسئله در دانشجونان پرستاری

ی بين جهت گيری هوف با مهار  حل مسئله در دانشوجونان پرسوتاری   

  .می پردازد

جامعه انون   .از نوع توصيفی و تحليلی است ، پژوهش حاضر :اجرا  روش 

با توجه بوه   .نفر از دانشجونان پرستاری توشیيل داده انو 232پژوهش را 

ی کرونوا در  قوانين فاصله گذاری اجتمواعی در زموان هموه گيوری بيموار     
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جهوت نمونه گيری پرسشنامه هوا در سوامانه اننترنتوی پرسوالنن     ، کشور

بارگزاری گردنو و بين دانشجونان به صور  اننترنتی به اشتراک گذاشوته  

دانشجو به انن پرسشونامه مراجعوه کردنوو کوه در بوين       ۴۹۸تعواد  .شو

ر دانشجو به صور  تصادفی به انن پرسشنامه توا مرحلوه آخو    232تعواد 

پاسخ داده و و درصو پاسخگونی نهانی براساس معيار های سامانه موذکور  

در انن پژوهش از دو پرسشنامه بوه عنووان ابوزار پوژوهش      .درصو بود 7۰

پرسشونامه هووف گرانووی تحصويلی کوه توسوط بوفووارد و      ، اسوتفاده شوو  

تهيه شووه و نووع هووفی کوه فورد در موقعيوت هوای         (۱۹۹۸) همیاران

ر موی گزننوو را ارزنوابی موی کنوو و پرسشونامه       تحيصلی بورای خوود بو   

توونن شوه  (۱۹۹6) راهبردهای حل مسأله که توسط کسيوی همیارش

تجزنه و تحليل داده های  .و راهبردهای مختلف حل مسئله را می سنجو

در دو  SPSS-2۴ حاصل از انن پژوهش بوا اسوتفاده از نورم افوزار آمواری     

  .سطح آمار توصيفی و استنباقی انجام شو

دانشووجو بووا ميووانگين سوونی   232پووژوهش نشووان داد از  :یافترره هررا 

 3 ، 2۹) 6۸درصوو( زن و   7 ، 7۰نفر) ۱6۴، (۴.۰۸)انحراف معيار:23.67

ميانگين و انحراف معيار نمره ی هوف گرانی تحصيلی  .درصو( مرد بودنو

 .بووود (7۵ ، ۱۴±3) مسووئله حوول راهبردهووای و( ۸۵ ، ۸۵±6۸ ، ۱۰)

ارتبواط معنوی داری را بوين نموره     ، ستگی پيرسوون همچنين ضرنب همب

-p) هوووف گرانووی تحصوويلی و راهبردهووای حوول مسووئله نشووان داد    

value<۰.۰۵).  

نتانج انن پژوهش نشان داد که بين هوف گرانوی  تيجه گيري: بحث و ن

تحصيلی و راهبردهای حل مسوئله دانشوجونان پرسوتاری موورد مطالعوه      

ا توجوه ماهيوت مسوئله محوور رشوته      ارتباط معناداری وجود دارد؛ لذا بو 

پرستاری و نياز مواوم به ارتقا و افزانش سطح علمی و با وجود تحقيقوا   

انوکی که در زمينه ارتباط جهت گيری اهواف و راهبردهای حل مسوئله  

، و عوامل مورر بر آن در دانشجونان پرستاری در انران انجام گرفتوه اسوت  

نن زمينه احساس می شود تا بوا در  نياز به انجام پژوهش های بيشتر در ا

نظر گرفتن انن مهار  ها در ارزشيابی و برنامه رنزی های درسوی گوامی   

 .مهم در انن زمينه برداشته شود

دانشوجونان   ، راهبورد حول مسوئله    ، جهت گيری هوف کلمات کليدي:

 پرستاری  

 

استفاده از راهبرد ارائۀ همزمان محتوای تئوری و عملدی  

یری آن از دیدگاه دانشجویان پزشدکی:  آناتومی در یادگ

 یک مطالعه اقدام پژوهی

ساناز هوادی زاده عصوار   ، دانشگاه ع. پ. بنورعباس -مهرنوش شيبانی فر 
 .بنورعباس .پ .دانشگاه ع -فرحناز کمالی  ،دانشگاه ع. پ. بنورعباس -

آناتومی)علوم تشرنحی( نیی از پيچيوه ترنن دروس علووم پانوه    مقدمه :

علووم   آزمون)قبل از  است که دانشجونان از ترم اول تا چهارمی پزشیی 

و چالشوهای خواص آن روبورو     آمووزش پانه( بطور گسترده و مسوتمر بوا   

از آنجا که انن درس شوامل دو بخوش تئووری و عملوی اسوت و       .هستنو

عملی نقش مهمی در فراننو نادگيری و تثبيت نیا  کليووی در   آموزش

مجووازی  آموووزشچالشووها و محوووودنتهای در کنووار ، ذهوون فراگيوور دارد

فرصتی فراهم شو تا برای اولين بار دانشجونان پزشیی نوادگيری انون دو   

بخش را به صور  همزمان تجربوه کننوو کوه خوود نیوی از نقواط قوو         

انتظار ميورود راهبورد کواهش فاصولۀ      .مجازی محسوب می شود آموزش

در ارتقوای سوطح    زمانی بين ارائۀ مطالب تئوری و عملوی توأرير بسوزانی   

هوف از انن مطالعه کاربرد انن راهبورد و   .ی انن درس داشته باشوآموزش

  .سنجش تارير آن از نظر دانشجونان بود

پژوهی بوود کوه در دو گوروه از     انن پژوهش ن  مطالعه اقوام اجرا : روش

بوا توجوه بوه سوابقه      .دانشجونان دانشیوه پزشیی بنورعباس انجوام شوو  

بورای رشوته پزشویی و مشویال       ، س علوم تشورنحی پژوهشگر در تورن

نادگيری دانشجونان در انن درس به دليول پيچيووه بوودن و فورار بوودن      

و با توجه به بروز پانومی کرونا و عوم امیان توورنس حضووری و    ، محتوا

گوروه تحقيوق تصوميم    ، یآموزشو کاربرد موالژها و سوانر وسوانل کمو     

جهوت کليوۀ دانشوجونان پزشویی      لوذا  .گرفتنو مواخله ای انجوام دهنوو  

محتوووای تئوووری و عملووی دو درس علوووم تشوورنحی  ۹۸ورودی مهرموواه 

، (تحتوانی  انووام ) عضوالنی  –اسویلتی   تشرنحی علوم و تناسلی –ادراری 

سوپس   .سامانه نونو بارگذاری شو در همزمان بطور بار اولين برای و تهيه

پرسشونامه  ، وهبرای سنجش نگرش و ميزان رضانت دانشجونان هر دو گر

گونه بود کوه   ۱۰انن پرسشنامه مشتمل بر  .ای استفاده شو محقق ساخته

برای سونجش نظورا     .ابعاد مختلف نادگيری را مورد بررسی قرار می داد

توا   2۱، 2۰توا   ۰سطحی شوامل   ۴و نگرش دانشجونان از مقياس ليیر  

با مورور  ، پرسشنامه اوليه .درصو استفاده شو ۱۰۰تا  ۸۱و  ۸۰تا  ۵۱، ۵۰

برای توامين  ، پزشیی توونن شو آموزشمتون و نظر متخصص آناتومی و 

 و  CVR، پزشویی  آموزشبا استفاده از نظر متخصصان  ، روانی محتوانی

CVI  ميانگين .محاسبه شو CVI شو که چون بواالتر از   ۰.۹۴ها  کل گونه

هوا   هموه گونوه   .بود روانی محتوانی مقياس مورد تانيوو قرارگرفوت   ۰.7۹

، پانانی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ .مناسب بودنو CVR دارای

در پانوان دوره پرسشونامه   ، هوا  برای گوردآورری داده  .محاسبه شو  ۰.۸۸

هوا   پس از تیميل پرسشنامه داده .در اختيار دانشجونان قرار گرفت آنالنن

ر موورد ارزنوابی و تحليول قورا     spss 2۵جمع بنوی و توسوط نورم افوزار    

  .گرفتنو

نتانج حاصل از مطالعه نشان داد کوه از بوين کليوه دانشوجونان     : ها یافته

 ۹7و فور سوواال  پرسشونامه را پاسوخ دادنو     ن ۱۰۸، حاضر در دو کوالس 

بوده و برای اولين  ۱3۹۸-۱3۹۹درصو دانشجونان ورودی سال تحصيلی 

رصو د ۸۰در انن مطالعه بيش از  .بار انن واحوهای درسی را گرفته بودنو

بر اسواس اهوواف درس انجوام     کامالًدانشجونان معتقو بودنو که تورنس 

انن روش می توانوو   ، درصو دانشجونان 67از دنوگاه بيش از  .شوه است

درصو راحتتر نمانوو و در بويش    ۱۰۰تا  ۸۰درک و تحليل مطالب را بين 

همچنين از  .ی را افزانش دهوآموزشدرصو موارد رسيون به اهواف  ۵6از 
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انون راهبورد باعوث ارتقوای سوطح       ، درصوو دانشوجونان   6۱ظر بيش از ن

درصو دانشجونان معتقوو بودنوو کوه انون      62می گردد و  ، نادگيری آنها

روش تورنس باعث کم  به تثبيت نیا  کاربردی در ذهون دانشوجونان   

درصوو دانشوجونان اعتقواد     37انون درحاليسوت کوه کمتور از      .می شود

 ۵۱از نظور   .سته است در آنها انجاد انگيزه نمانوداشتنو که انن روش توان

درصو دانشجونان انن روش باعث انجاد انسوجام در نوادگيری آنوان موی     

هوای حفظوی    درصو دانشجونان اعتقاد داشتنو که جنبه ۴2 تقرنباً .گردد

انن درس کاهش نافته و بر ماهيت تفهيمی و اسوتواللی آن تاکيوو شووه    

عتقو بودنو که استفاده از انن راهبرد باعث درصو آنها م ۵3بيش از  .است

درصووو  3۵ولووی کمتوور از ، مانوووگاری مطالووب بوورای آنهووا شوووه اسووت 

دانشجونان معتقو بودنوو کوه باعوث کواهش نگرانوی و اسوترس ناشوی از        

  .مجازی می گردد آموزششرانط خاص 

نتانج مواخله انجام شوه در انن چرخه از مطالعوه   : بحث و نتيجه گيري

نشان داد همزمانی ارائه ی مباحث تئووری و عملوی از نظور    ، ژوهیاقوام پ

و به بسياری از جنبه هوای نوادگيری از قبيول    می توانتقرنبا ، دانشجونان

تثبيووت نیووا   ، یآموزشوورسوويون بووه اهووواف ، درک و تحليوول مطالووب

ولويین بووه انگيووزه   .کواربردی و مانوووگاری بيشوتر مطالووب کمو  نمانووو   

کمو    آزموون انشوجونان بورای شورکت در    نادگيری و کاهش اسوترس د 

برای تامين انن دو هووف   ، کمتری می نمانو لذا ضروری به نظر می رسو

از راهبردهای دنگوری از قبيول نوادگيری مشوارکتی و دانشوجو محوور و       

 .پژوهی استفاده گردد های بعوی اقوام های تیوننی در چرخه ارزنابی

 

پرستاری بررسی سبک های یادگیری و نگرش دانشجویان 

 مجازی در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد آموزشبه 

 -آرزو فورج پوور   ، مشوهو  .پ .دانشوگاه ع  -سيوه سارا رضوازاده شوجاعی   
 .پ .دانشووگاه ع -نلوووا ارمووری سووعوآباد  ، آزاد اسووالمی .پ .دانشووگاه ع

   .آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع -فاقمه سادا  فتاحی معصوم  ، مشهو

سوب   ، ترنن عوامل مؤرر بر نوادگيری دانشوجونان   نیی از مهم   مقدمه :

پرسوتاری اهميوت    آموزشتوجه به سب  نادگيری در  .نادگيری آنهاست

تربيت پرسوتاران   ، پرستاری آموزشبسياری دارد؛ چراکه مأمورنت اصلی 

نگورش و مهوار  الزم را بورای     ، توانمنو و شانسته ای اسوت کوه دانوش   

  .ارتقای سالمت جامعه داشته باشنو

تحليلوی اسوت و بوا     -انن مطالعه نو  پوژوهش توصويفی     اجرا :  روش

دانشجوی رشته ی پرستاری دانشگاه آزاد اسوالمی مشوهو در    ۹6شرکت 

دانشوجونانی کوه از    .انجوام شوو    ۱3۹۹-۱۴۰۰نيم سوال اول تحصويلی   

مجازی استفاده نمی کردنو نوا مرخصوی گرفتوه بودنوو از نمونوه       آموزش

های پژوهش بطور تصوادفی سواده انتخواب و    نمونه  .پژوهش حذف شونو

اقالعا  نمونه ها با استفاده از پرسشنامه هوای   .مورد مطالعه قرار گرفتنو

 پرسشوونامه اسووتانوارد سووب  هووای نووادگيری ، اقالعووا  دموگرافيوو 

«VARK»  جموع آوری گردنوو   ، مجوازی  آموزشو پرسشنامه نگرش به. 

بورای   .تلف تانيو شوه اسوت روانی و پانانی پرسشنامه ها در مطالعا  مخ

و روشهای آماری توصيفی )ميوانگين و   SPSS 26تحليل نتانج از نرم افزار

تحليول وارنوانس( اسوتفاده    ، مسوتقل  t آزموون انحراف معيار( و تحليلی )

مقانسوه ميوانگين و    -۱جوول .(p<۰ p=۰.۸ t=۰.23).>۰.۰۵گردنو و 

ونان پرسوتاری  انحراف معيار انواع سوب  هوای نوادگيری از نظور دانشوج     

 ۱ ، 2۱±۹ ، ۱۴سب  نادگيری ميانگين و انحراف معيار درصو دنوواری  

 ، ۱6نوشووتنی  -خوانووونی ۵ ، 2۰ ۵ ، ۱۹±۹ ، ۱2شوونيواری  23 ، 22

 ۵7 ، ۱2 ۹۴ ، ۱۱±6 ، 7 حرکتووی –جنبشووی 36 ، 2۱ 2۹ ، ۸±2۰

همچنين نتانج مطالعه نشان داد که  3۴ ، 23 ۱۸ ، 22 ±3 ، ۱۰ترکيبی 

( از دانشجونان ميزان نادگيری ۵۹% ) ۱ ، 6۱مجازی دانشگاه  آموزشدر 

( از دانشووجونان نگوورش 63% ) 6 ، 6۵% مووی باشووو و  ۵۰آنهووا کمتوور از 

مجازی به عنوان شيوه کامل توورنس   آموزشمثبتی نسبت به استفاده از 

( از دانشجونان سرعت نامناسب اننترنت و قطع و 6۸% ) ۸ ، 7۰ .نواشتنو

همچنوين   .مجوازی موی دانسوتنو    آموزشرا از معانب وصل شون کالس 

 .مجازی بررسی شوو  آموزشدرانن مطالعه نظرا  دانشجونان درباره بهبود

 جانگزنن کردن سامانه دنگری بوه جوای   (23) %23، ۹۵، دانشجو ۹۵از 

adobe connect ،۱2.۵(۱2)       اسوتفاده از فانول و ونووئو توورنس بوه

برقرف کردن مشیال  اننترنتوی  دانشجو  (2۰) %۸ ، 2۰، صور  افالنن

نظير افزانش بانو و تخصيص اننترنوت رانگوان بوا سورعت مناسوب بورای       

و پرسش و پاسوخ   آزمون( دانشجو برگزاری 2۵% ) ۰۴ ، 26دانشجونان و 

همچنين بين  .مجازی مناسب دانستنو آموزشدر هر جلسه را برای ارتقا 

ط معناداری وجوود  مجازی ارتبا آموزشتاهل و شهر سیونت و رضانت از 

%  6 ، 66از دانشوجونان متاهول و    (۵) % ۴ ، ۴۵و  (P< ۰.۰۵) داشوت 

( از دانشجونان غير بومی مشهو عالقه منو به برگوزاری کوالس هوا بوه     ۴)

 .صور  مجازی بودنو

آگاهی از ماهيت سوب  نوادگيری فراگيوران بوه      نتيجه گيري :بحث و 

مجوازی   آمووزش  ی خوود را در آموزشو مورسين کم  می کنو روشوهای  

متناسب با سب  نادگيری دانشجونان تغيير داده و موجب افزانش بوازده  

بر اساس آنیه سب  غالب نادگيری در دانشجونان موورد   .ی گردنوآموزش

شونيواری و   ، نوشوتنی -خوانوونی  ، دنوواری  ، مطالعه به ترتيب ترکيبوی 

انتخواب روش توورنس و نواددهی بوه فراگيوران       ، حرکتوی بوود  -جنبشی

تناسب با سب  نادگيری آنان می توانو در پيشورفت تحصويلی آنهوا در    م

 .مجازی تأريرگذار باشو آموزش

دانشوجونان   ، پرسشونامه وارک  ، سوبیهای نوادگيری   کلمات کليردي : 

  .مجازی آموزشرضانت از  ، پرستاری
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فاکتورهای تاثیر گذار در اثدر بخشدی تددریس اسداتید     

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 .دانشوگاه ع  -پرنسوا نبيئوی   ، شيراز .پ .دانشگاه ع -وسوی نژاد حوری م
دانشوگاه ع. پ.   ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  -ميترا امينی ، شيراز .پ

 ،  شيراز

ارربخشووی از ده هووای گذشووته بووه عنوووان نیووی از   آموووزش  مقدمرره :

دانشگاهی و به صوور  اختصاصوی    آموزشموضوعا  پر اهميت در حوزه 

شیی به دليل فضای تورنس و اهميت آن در تربيت نيوروی  پز آموزشدر 

بنوابرانن انون    .انسانی کارآمو و پزشیان متعهو موورد توجوه بووده اسوت    

مطالعه به بررسی فاکتورهای ارر گذار در کيفيت تورنس اساتيو پرداختوه  

  .است

انن مطالعه از نوع کمی و به صوور  مقطعوی و توصويفی و     :اجرا روش 

عه موورد پوژوهش در انون مطالعوه دانشوجونان پزشویی       جام تحليلی بود

، عمومی دانشگاه بود که به روش تصادفی و براساس ليست اعواد تصادفی

نفر از آنها جهت ورود به مطالعه انتخاب  ۱۰۰با نظر مشاور محترم آماری 

پرسشونامه آراسوته و   ، پرسشنامه موورد اسوتفاده در انون مطالعوه     .شونو

متغير در قيف ليیر  بود که پانوانی درونوی آن    2۸( با ۱2۸2همیاران )

 آمووزش و روانی آن توسط اساتيو گروه  ۰ ، 7۵۱براساس آلفای کرونباخ 

پرسشنامه ها با توجه به شرانط موجود بوه   .پزشیی مورد تائيو قرار گرفت

صور  پست الیتروني  به شرکت کننوگان ارسال گردنو و پس از انجوام  

و آمارهوای توصويفی و    SPSS۱۸ نورم افوزار  بوا اسوتفاده از   ، جموع آوری 

  .تحليلی عاملی مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت

نفور   ۵7نافته های بوست آموه از مطالعه حاکی از آن بود کوه   یافته ها :

 .بوود  23.۴3نفر مرد و ميانگين سنی افوراد   ۴3از شرکت کننوگان زن و 

ه هفوت مولفوه   %( در مطالعو ۸7.۵براساس نظرا  اغلب شرکت کننوگان )

، ارتبواط اهوواف درسوی    ، نحوه کنترل جلسوه توورنس  ، )فضای نادگيری

مهوار  هوای تخصصوی خوود محوور و بوازخورد(       ، ارزنابی، سازمان دهی

 .اساتيو مورر بودنو آموزشبرکيفيت ارر بخشی 

با توجه به نافته های پژوهش به نظور موی رسوو     : تيجه گيريبحث و ن

در ارربخشوی کيفيوت توورنس اسواتيو     ی اساتيو آموزشبررسی چارچوب 

بنابرانن پيشنهاد می شود اسواتيو دانشوگاه عوالوه بور دانوش       .مورر است

بانستی با مهار  های تورنس کوه از نتوانج انون مطالعوه     ، تخصصی خود

ی آموزشو حاصل شو نيز تسلط داشته باشنو کوه برگوزاری کارگواه هوای     

اسواتيو مفيوو بوه     و توسعه جهت توانمنوسوازی  آموزشاساتيو در مراکز 

 .نظر می رسو

 

مجازی در  آموزشحضوری با  آموزشمقایسه تأثیر شیوه 

 میزان یادگیری دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی 

 -سوميه صوادقی    ،دانشوگاه ع. پ. کاشوان   -معصومه کوچیی نصورابادی  
اکبر علوی   ن،دانشگاه ع. پ. کاشا -دانشگاه ع. پ. کاشان، مهرداد مهونان 

 .پ .دانشوگاه ع  -فاقمه رنگورز جووی    دانشگاه ع. پ. کاشان،  -زادهاصغر
زننووب  ،دانشووگاه ع .پ کاشووان   – زهوورا عصووارنان نياسووری  ، کاشووان

 .دانشگاه ع. پ. کاشان-وررآمحمو پ دانشگاه ع. پ. کاشان، -ظهيرهاشمی

مجازی در ميزان  آموزشحضوری با  آموزشمقانسه تأرير شيوه  دمه :مق

ان رشته تینولوژی پرتوو شناسوی سوابقه و هووف : در     نادگيری دانشجون

 ، یآموزشو دنيای پيچيووه اموروزی بوا تغييور ماهيوت دانوش و نيازهوای        

تقاضای فزاننوه جهوت برخوورداری ازفرصوتهای     ، گسترش علم و فناوری

ی انعطاف پذنر به علوت عووم امیوان حضوور مونظم در کالسوهای       آموزش

هوای   ی بوه نیوی از دغوغوه   آموزشو گسترش فرصتهای  ، فيزنیی و سنتی

فضوای مجوازی بوا امیانوا  و      .اصلی کشورها و دولتها تبونل شوه اسوت 

بوی میوانی و تعواملی     ، هانی از جمله بوی زموانی   منابع وسيع و با ونژگی

بودن قابليتهای زنادی را در که در زمينه کسوب علوم و دانوش دراختيوار     

عوال و هوشومنوی   نادگيری ف، مجازی آموزش .می دهوکاربران خود قرار 

در ، است که ضمن تحول در فراننو ناددهی و نادگيری و مونرنت دانوانی 

تعميق و پانوار نمودن فرهنگی فنواوری اقالعوا  و ارتباقوا     ، گسترش

نقش اساسی و محوری دارد و پيوسته به عنوان جوانگزنن و راهوی بورای    

-ونوو با توجه به اپيومی ک .مطرح است آموزشهای سنتی  تقونت رهيافت

بررسی نحوه ، ی در دانشگاههاآموزشو آغاز استفاده از انن روش مورن ۱۹

لوذا انون    .ای برخوردار است نادگيری و عملیرد دانشجونان از اهميت ونژه

مجوازی و حضووری بور     آمووزش مطالعه با هوف مقانسوه توأرير دو روش   

ميووزان نووادگيری دانشووجونان رشووته تینولوووژی پرتوشناسووی دانشوویوه  

  .انجام شو ۹۸-۹۹ی کاشان در نيمسال دوم سال تحصيلی پيراپزشی

نفر از دانشجونان مقطع  ۵۹انن مطالعه نيمه تجربی در بين  روش اجرا :

با فرض اننیه نمره اکتسوابی   .کارشناسی تینولوژی پرتوشناسی انجام شو

، و نماننووه ميوزان نوادگيری دانشوجو در آن درس باشوو     می تواندانشجو 

طالعه ميوانگين نمورا  اکتسوابی دانشوجونان در دروس     برای انجام انن م

زنسوت  ، فيزنو  پرتوشناسوی تشخيصوی   ، اختصاصی اصطالحا  پزشیی

و بهواشت عمومی در قوی   ۱آناتومی، آمار، ربت و نمانش تصاونر، سلولی

 آمووزش ) ۹۸حضووری( وسوال   آمووزش ) ۹7و۹6سه نيمسال دوم متوالی 

آنواليز   آزمونو Excel  و  SPSSاز نرم افزار .مجازی( با هم مقانسه گردنو

 P .های تعقيبی برای تحليل داده ها استفاده شوآزمونوارنانس نیطرفه و 

   .معنی دار تلقی گردنو ۰ ، ۰۵ کمتر از

%( ۴2 ، ۴نفر مرد ) 2۵نفر دانشجونان مورد بررسی  ۵۹از ميان  :ها افتهی

آنهووا %( بودنووو و ميوانگين و انحووراف معيوار سوونی   ۵7 ، 6نفور زن )  3۴و 

مقانسوه   .سوال( بوود   2۴توا   ۱۹با محووده سونی  ) سال ۱.3۴۸±2۱.۱۰

نشوان داد   ۹۸و ۹7، ۹6ميانگين نمرا  دانشجونان در قی سوه نيمسوال   

بوين ميوانگين    (p.663) که به جز درس فيزن  پرتوشناسوی تشخيصوی  
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های پانانی بقيه دروس ارائه شووه در سوالهای   آزموننمرا  کسب شوه در 

دردروس اصووطالحا   .ری معنووا داری وجووود داردمختلووف تفوواو  آمووا 

و بهواشوت   ۱آناتومی، آمار، ربت و نمانش تصاونر، زنست سلولی، پزشیی

مجازی( نسبت به سوالهای   آموزش)  ۹۸عمومی ميانگين نمرا  در سال 

ميوانگين   .حضوری( تفاو  آماری معنوی داری داشوت   آموزش)  ۹7و ۹6

توشناسووی در قووی سووه نموورا  دروس اختصاصووی رشووته تینولوووژی پر

 ۹6نوام درس ميوانگين نمورا  سوال      .نيمسال متوالی به شرح ذنل است

اصوطالحا    P value ۹۸ميانگين نمرا  سوال   ۹7ميانگين نمرا  سال 

 P value >.۰۰۱ ۱.۹۰±۱7.6 3.32±۱3.۵2 3.۱7±۱2.۴2پزشویی  

 3.۸۸±۱2.۸3 ۱.۹۹±۱3.۴3فيزنووووو  پرتوشناسوووووی تشخيصوووووی  

۱3.6۱±2.3۴ P value .663   2.۱2±۱2.۸زنسوووت سووولولی 

۱۱.۸3±۱.73 ۱3.6۸±2.2۸ P value .۰3۰     ربوت و نموانش تصواونر

۱3.7۹±۱.۸7 ۱۰.63±2.2۱ ۱۵.3۱±3.۱6 P value >.۰۰۱  آمووار

۱6.۱±2.۵۹ ۱۴.۴3±2.76 ۱7.۱۱±3.۵۰ P value .۰۵۵  ۱آنواتومی 

۱3.۹۴±3.33 ۱3.۱±2.۸2 ۱۵.۵3±2.۵2 P value .۰33  بهواشووت

  P value >.۰۰۱ ۱.32±۱۸.۴3 ۱.۸3±۱۴.۵۹ 2.۵±۱3.۵7عمومی 

از روش  موی تووان  کوه   موی دهوو  نتوانج نشوان     :تيجه گيريبحث و ن

مجوازی بوه عنووان جوانگزنن نسوبتًا مطمئنوی بورای کالسوهای          آموزش

بوا توجوه بوه آغواز اسوتفاده از انون روش موورن         .حضوری استفاده نموود 

توسوعه و   ،فراهم نمودن بستر مناسب برای انجواد ، ی در دانشگاههاآموزش

الیترونيیی و ضرور  تالش در جهوت بواالبردن    آموزشاستفاده بهينه از 

سطح دانش اساتيو و دانشجونان و فرهنگ سازی در انن زمينه بر اسواس  

  .نيازها و خواسته های آنان احساس می گردد

 

مجازی در  آموزشحضوری با  آموزشمقایسه تأثیر شیوه 

 م آزمایشگاهی میزان یادگیری دروس دانشجویان علو

 .دانشگاه ع -مهرداد مهونان ، کاشان .پ .دانشگاه ع -فاقمه رنگرز جوی 
زهوورا عصووارنان ، کاشووان .پ .دانشووگاه ع -سووميه صووادقی ، کاشووان .پ

معصوومه کووچیی    -اکبر علوی اصوغرزاده   -زننب ظهيرهاشمی - نياسرری
 ،  کاشان .پ .دانشگاه ع -نصرابادی 

مجازی در ميزان  آموزشحضوری با  وزشآممقانسه تأرير شيوه  مقدمه :

نادگيری دروس دانشجونان علوم آزمانشگاهی سابقه و هوف: با رشوو روز  

افزون فناوری اقالعا  و ارتباقا  و نفوذ وسانل ارتباط جمعی از راه دور 

نيوز متحوول شووه و نيواز بوه       آمووزش ابزارها و روشهای ، به عمق جامعه

 .ی انتقال دانش بيشتر احساس موی شوود  استفاده از ابزارهای جونوتر برا

مجازی نیی از روشهای رانج در کشورهای مختلوف جهوان اسوت     آموزش

که افزانش امیانوا  و دسترسوی بوه اننترنوت در رشوو انون روش نقوش        

عليورغم اسوتفاده محووود از انون روش در سوالهای       .مؤرری داشته اسوت 

سوتفاده از  فرصوتی را فوراهم آورد کوه ا    ۱۹همه گيوری کوونوو   ، گذشته

های مجازی ضورورتا رشوو فزاننووه ای    آزمونمجازی و به تبع آن  آموزش

بررسوی نحووه نوادگيری و عملیورد      ، با توجه بوه نوپوانی انون روش    .نابو

لوذا انون مطالعوه بوا هووف       .ای برخوردار است دانشجونان از اهميت ونژه

مجوازی و حضووری بور ميوزان نوادگيری       آمووزش مقانسه تأرير دو روش 

شجونان رشته علوم آزمانشگاهی دانشیوه پيراپزشویی دانشوگاه علووم    دان

  .انجام شو ۹۸ ، ۹۹پزشیی کاشان در نيمسال دوم سال تحصيلی 

نفور از دانشوجونان    ۸7انون مطالعوه نيموه تجربوی در بوين       روش اجرا :

بوا فورض اننیوه نموره      .مقطع کارشناسی علووم آزمانشوگاهی انجوام شوو    

نماننوه ميزان نوادگيری دانشوجو در آن درس    ومی تواناکتسابی دانشجو 

 ۵برای انجام انن مطالعه ميانگين نمورا  اکتسوابی دانشوجونان در    ، باشو

، فيزنوو  عمووومی، زبووان انگليسووی عمووومی ، درس بيوشوويمی عمووومی

 ۹7و۹6فيزنولوژی و ميیروب شناسی در قی سوه نيمسوال دوم متووالی    

از  .مقانسوه گردنوو   مجازی( با هوم  آموزش) ۹۸حضوری( و سال آموزش)

هوای  آزمونآنواليز وارنوانس نیطرفوه و     آزمونو  Excelو  SPSS نرم افزار

معنوی دار   ۰ ، ۰۵کمتور از  P .تعقيبی برای تحليل داده ها اسوتفاده شوو  

  .تلقی گردنو

%( 66 ، 7نفر زن ) ۵۸نفر دانشجونان مورد بررسی  ۸7از ميان  ها : یافته

 سوال  22±2 ، ۵2ميانگين سونی آنهوا   %( بودنو و 33 ، 3نفر مرد ) 2۹و 

و  ۹7، ۹6نمرا  دانشجونان در قوی سوه نيمسوال     ميانگين مقانسه .بود

بوين   (pvalue.۴36) نشان داد که به جوز درس بيوشويمی عموومی    ۹۸

های پانانی بقيه دروس ارائه شووه در  آزمونميانگين نمرا  کسب شوه در 

در درس فيزنو    .سالهای مختلف تفاو  آمواری معنوا داری وجوود دارد   

مجوازی( بطوور    آزموون و  آمووزش ) ۹۸ميانگين نمره دانشجونان در سال 

    .حضووری( بوود   آزموون و  آموزش) ۹7و  ۹6معنی داری کمتر از سالهای 

 بورای  ۱۵ ، ۵±2 ، ۰۱ و ۱۵ ، ۴ ±2.27و  ۱3 ، ۹ ±2.72) بوه ترتيوب   

ی حوالی بوود کوه بورای درس فيزنولووژ      در انن .(۹7 و ۹6 و ۹۸ سالهای

 در( ۱3 ، 2±۱.۸6)  ۹۸عليرغم باالتر بودن ميانگين دانشجونان در سال 

تفوواو   فقووط( ۱۱ ، ۸±۱.۹6)  ۹7 و( ۱2 ، 2.۱3±۹) ۹6 بووا مقانسووه

تفوواو  ميووانگين در درس  .معنووی دار بووود ۹۸و  ۹7ميووانگين سووالهای 

ميیروب شناسی نيوز از الگووی درس فيزنولووژی پيوروی موی نموود در       

مره در درس زبان انگليسی بيشتر بود و ميانگين نمره حاليیه پراکنوگی ن

بووووه  ۹۸و  ۹7، ۹6دانشووووجونان در انوووون درس در سووووال هووووای   

 و بوووود ۱۵ ، ۴۱ ±2.32و ۱۴ ،  ۴۸ ±2.۹6 ،  ۱۸ ، 3۰±۱.۱2ترتيوووب

 .با سانر سالها معنی دار بود ۹6تفاو  ميانگين نمره سال 

هوم   ۹۸دوم  هر چنو در انن بررسی در نيمسال  : نتيجه گيريبحث و 

ای جونوو   بصور  مجازی برگزار گردنو و انن تجربوه  آزمونتورنس و هم 

های حضوری و مجوازی و  آزمونمحسوب می شو با علم به تفاوتهای عموه 

که هم اعضوا هيئوت    ۹۸بونژه در نيمسال دوم  ، به تبع آن نمره اکتسابی

 نآزموو علمی و هم دانشجونان احاقه کمتری با سوامانه هوای توورنس و    

با توجه به نمرا  اکتسابی دانشجونان در اکثر دروس می تووان   ، داشتنو

      مجوازی را  آزموون بطور کلی چنوين نتيجوه گرفوت کوه روش توورنس و      
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می توان به نحو مورری بورای ارانوه دروس و ارزشويابی دانشوجونان بیوار      

  .گرفت

 

ی مبتنی بدر بازاندیشدی بدر    آموزشتعیین تأثیر مداخله 

ندیشی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی مهارت بازا

 و درمانی

 ن رستمیحسيامير، دانشگاه ع. پ. شهيوصووقی نزد -فاقمه کشميری 

  ميالد شفيعی ، 

بوين عمول و انونشوه و    ، یآموزشبازانونشی به عنوان ن  روش  :مقدمه 

منجر به تسهيل ، ارتباط انجاد می کنو، تجربيا  گذشته و موقعيت فعلی

نابی اقالعا  و ارتقای فعاليت های حرفوه ای موی شوود و بوه     فرآننو ارز

انون   .تصميم گيری در وضعيت های پيچيوه و متعارض را کم  می کنو

مطالعه با هوف تعيين ميزان تأرير الگوی بر مهار  بازنونشی دانشوجونان  

  .مونرنت خوما  بهواشتی و درمانی انجام شو

خله ای به صور  قبل و بعوو  انن مطالعه ن  مطالعه ی موا  روش اجرا:

جامعه پوژوهش دانشوجونان    .انجام شو  ۹7-۹۸بود که در سال تحصيلی 

مونرنت خوما  بهواشتی و درموانی دانشوگاه علووم پزشویی و خووما       

را گذرانووه   2بهواشتی درمانی شهيو صووقی نزد بودنوو کوه کوارآموزی    

ا مواخلوه  ابتوو  .صوور  تموام شوماری در مطالعوه وارد شوونو       باشنو و به

بوا اسوتفاده از    .ی براسواس الگووی بازانونشوی گيوبس انجوام شوو      آموزش

پرسشنامه مهار  بازانونشی فراگيران قبل و بعو از مواخله مورد ارزنوابی  

سووال   23شوامل   (GRAS) بازانونشی توانانی ی پرسشنامه .قرار گرفتنو

 جملووه؛ از شووود مووی شووامل را بازانونشووی ی اسووت کووه سووه حيطووه 

 ."بازانونشوانه  ، ارتباط تاملی"و  "نونشی هم دالنهبازا"، "نونشیخودبازا"

 انن پرسشنامه پاسخگونی در انن پرسشنامه به صور  ليیر  پنج گزننوه 

 کوامالً  ، موافوق  ، نووارم  نظوری  ، مخوالف ، مخوالف  کامالً شامل ، است ای

 .(2۹متغيور اسوت)   ۱۱۵توا   23امتياز به دست آموه از انن ابزار از  .موافق

قبل و ن  هفته و ن  مواه   ،   خود اظهاریبصور مذکور های سشنامهپر

  .شو تیميل یآموزش ی پس از مواخله

نفور   ۱2نفر خانم و  2۱، نفر شرکت کننوه 33نتانج از مجموع  یافته ها :

نو   ، توانانی بازانونشی دانشوجونان پويش از مواخلوه    .آقا حضور داشتنو

و  ۸3 ، 2۴، ۸۱ ، 2۴نمورا    هفته و ن  ماه پس از مواخلوه بوه ترتيوب   

بود که تغييرا  مجموع امتيازا  پرسشنامه توانوانی بازانونشوی    ۸۵ ، ۹7

ی بواالنی  آموزشو ارر  ( P-Val=۰.۰۰۱) در قول زمان معنادار بوده است

بحث با توجه به نتانج انون پوژوهش    .(Eta Square = ۰ ، 2۰3) داشته

توسوعه توانوانی بازانونشوی    ی تارير معنادار و مثبتوی روی  آموزشمواخله 

دانشجونان داشته است که قرار گرفتن افوراد در شورانط تمورنن و تیورار     

  .بازانونشی و تصميم گيری در آن تارير زنادی داشته است

با استناد به نتانج انن پژوهش فراننوو بازانونشوی    : نتيجه گيريبحث و 

هم کنوو  بورای نوادگيری موورر افوراد فورا      را مناسوبی  فرصوت  توانوو  می

 فراننوو  انون  شوود  باعث موی  بازانونشی فراننو بودن ای همچنين چرخه

نوادگيری را تسوهيل    و آموزش مستمر و پونا قور به و باشو داشته تواوم

  .کنو

مواخلوه   ، الگوی بازانونشوی گيوبس   ، توانانی بازانونشی :کلمات کليدي

 ی  آموزش

 

های تدریس اثربخش و عوامل مدرتبط بدا آن از    ویژگی

هدای   یدگاه دستیاران تخصصی دندانپزشکی دانشدگاه د

 ۱3۹۹علوم پزشکی ایران در سال 

دانشوگاه   -نازنين بشردوست دانشگاه ع. پ. گيالن،  -نسترن ميرفرهادی 
 - سامان معروفی زاده، گيالن .پ .دانشگاه ع -فرناز رضوان ، گيالن .پ .ع

 .گيالن .پ .دانشگاه ع -مرنم خوشبخت پيشخانی 

، عوالی  آمووزش هوای   ترنن عوامل در نظام ترنن و اساسی از مهم  مقدمه :

بخشوی آن   های ارر پونوه تورنس و مؤلفه .روش های تورنس اساتيو است

از گذشووته تووا بووه امووروز جووزو دغوغووه هووای اساسووی پژوهشووگران و     

لذا مطالعه حاضر با هوف نعيوين   .پردازان تعليم و تربيت بوده است نظرنه

ربخش از دنووگاه دسوتياران تخصصوی دانشویوه     های توورنس ارو   ونژگی

انجوام   ۱3۹۹هوای علووم پزشویی کشوور در سوال       دنوانپزشیی دانشگاه 

  .گرفت

نفر از دستياران  ۱۹۱تحليلی حاضر بر روی -مطالعه مقطعی :روش اجرا 

هوای علووم پزشویی     های دنوانپزشیی دانشوگاه  در حال تحصيل دانشیوه

اقالعا  پرسشنامه تحوت وب)دنجوی   ابزار جمع آوری  .کشورانجام گرفت

اجتماعی و پرسشنامه ونژگی های تورنس -سروی( شامل اقالعا  فردی

هووای  گونووه درحيطووه 33ارووربخش )سوويومجيوی و همیوواران( شووامل  

قور  ارتباط با دستيارو خصوصيا  فردی ، روش تورنس، پژوهشی دانش

نوورم  اقالعووا  وارد .روانووی و پانووانی آن مووورد بررسووی قرارگرفووت .بووود

در آنوواليز آموواری از آمووار توصوويفی و آمووار    .گردنووو SPSS ۱6افووزار

کروسویال   آزموون ، ونتنی-من آزمون، ای نمونه استنباقی)ونلیاکسون ت 

 .فرنومن و ضرنب همبسوتگی اسوپيرمن( اسوتفاده گردنوو     آزمون، واليس

  .در نظر گرفته شو ۰ ، ۰۵داری  سطح معنی

، 2۹ ، ۴2± 2 ، 7۹سونی دسوتياران   نتانج نشان داد ميوانگين   : ها یافته

مهوم توورنن   .درصوو( بودنووو  ۵۸ ، 6زن) ۱۱2درصووو( و  ۴۱ ، ۴)مورد  7۹

ونژگی استاد از نظر دستياران در حيطه دانش پژوهی تسولط بور موضووع    

در حيطه روش تورنس انتقال شفاف و واضوح  ، درصو( 73 ، 3تورنس با )

تبواط صوميمی و   در حيطه قور  ارتبواط بادسوتيار ار  ، درصو(۴۴مطالب)

درصو(ودر حيطه خصوصيا  فردی انتقادپذنر  3۸ ، 2دوستانه با دستيار)

بيشووترنن  .درصووو( بووود۴۵درصووو( و لحوون احتوورام آميووز) ۴7 ، ۱بووودن)
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  های خصوصويا  فوردی و کمتورنن ميوانگين     ها مربوط به حيطه ميانگين

همبسوتگيهای مثبوت معنيوواری     .های روش تورنس بود مربوط به حيطه

های تورنس اروربخش از دنووگاه    های پرسشنامه ونژگی مامی حيطهبين ت

هوای   هوای پرسشونامه ونژگوی    نمرا  تمامی حيطه .دستياران وجود دارد

 ، ۰۰۱)دار بواالتر از حوو متوسوط بوود      تورنس ارربخش به صورتی معنوی 

۰p<) پژوهی و روش تورنس در دستياران مجرد  های دانش نمرا  حيطه

 =۰P ، ۰۴۵، هل بود )به ترتيبمتأاالتر از دستياران دار ب به صورتی معنی

  .(=P، ۰3۸، و 

انون مطالعوه نشوان داد کوه مهوم تورنن ونژگوی         : نتيجه گيريبحث و 

تورنس ارربخش داشتن تسلط بر موضوع تورنس وآگواهی ازآن و انتقوال   

همچنين خصوصويا  فوردی اسواتيو ازجملوه      .شفاف و واضح مطالب بود

حوون احتوورام آميووز درونژگووی هووای تووورنس اسوواتيو انتقادپووذنربودن و ل

 .مورراست

 

بررسی تاثیر آموزش به روش شبیه سدازی بدر داندش و    

 عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه دارو دادن

 .دانشگاه ع. پ. انران -دانشگاه ع. پ. انران، مينا پهلوان  - آليس خاچيان

است اما خطا در انن  دارو دادن ابزاری قورتمنو در فرآننو درمان :مقدمه

امر مهم می توانو منجر به ضررهای جانی و حتی مورگ شوود، خطاهوای    

دارونی که از چالش های مهم تهونو کننووه نظوام سوالمت هسوتنو، در     

پرستاران و دانشجونان پرستاری شوانع بووده و نیوی از مسوائل مهوم در      

ی از کارآموزی دانشجونان پرستاری می باشنو. سطح دانش پرستاران نیو 

عوامل انجاد کننوه ی خطوای دارونوی بووده و آمووزش بوه روش شوبيه       

سازی به عنوان ن  استراتژی مورر در توسعه مهار  هوا و دانوش، باعوث    

فعال تر شون فراگيران در امر آموزش شوه و منجور بوه بهبوود و ارتقوای     

دانش و عملیرد آنان می شود. انن مطالعه با هووف تعيوين توارير شوبيه     

دانوش و عملیورد دانشوجونان پرسوتاری در زمينوه دارو دادن       سازی بور 

 .صور  گرفت

پوس آزموون بوا گوروه      -انن پژوهش به روش پويش آزموون   :اجرا  روش

دانشجوی مقطع کارشناسی پرسوتاری دانشوگاه علووم     6۰کنترل بر روی 

کوه بوه روش تموام شوماری انتخواب شووه        2۰۱۸پزشیی انران در سال 

ابتوا دو کالس ترم شش به روش پرتاب سویه بوه   بودنو، انجام گرفت. در 

نفر( تقسويم شوونو.    3۰نفر( و کنترل )تعواد  3۰دو گروه مواخله )تعواد 

هر دو گروه در حال گذرانون کارآموزی ها بوده و آموزش های رانج را در 

حين کارآموزی درنافت می کردنوو. بوه گوروه مواخلوه آمووزش بوا روش       

نشجونان قبل، بالفاصله بعو و ن  ماه پس شبيه سازی داده شو. دانش دا

از مواخله در دو گروه بررسی و مقانسوه گردنوو. جموع آوری داده هوا بوا      

پرسشنامه سنجش دانش خود پژوهشگر سواخته و چو  ليسوت تعوونل     

شوه سنجش عملیورد از کتواب چو  ليسوت اسوتانوارد هوای خووما         

ن تی مستقل، آناليز پرستاری انجام شو. تحليل داده ها با استفاده از آزمو

وارنانس با انوازه های تیراری، تی زوجی، آزمون کای دو و آزموون دقيوق   

  .انجام گرفت ۱6نسخه  SPSS فيشر در نرم افزار

بر اساس نتانج در مقانسه با گروه کنترل، دانش دانشجونان در  یافته ها:

 و همچنوين  (>۰۰۱،۰pگروه مواخله، در زمان بالفاصله پس از مواخلوه ) 

افوزانش معنوی دار آمواری داشوت. در      (>۰۰۱،۰pن  مواه پوس از آن )  

مقانسه با گروه کنترل، عملیورد کلوی دانشوجونان در گوروه مواخلوه در      

و همچنين ن  ماه پوس   (>۰۰۱،۰p)زمان های بالفاصله پس از مواخله 

افووزانش معنووی دار آموواری داشووت. نمووره دانووش      (>۰۰۱،۰pاز آن )

ز آموزش به روش شبيه سازی نسبت بوه قبول   دانشجونان بالفاصله پس ا

افووزانش معنووی دار آموواری داشووته و همچنووين  (>۰۰۱،۰pاز مواخلووه )

بوه   (>۰۰۱،۰pميانگين ن  ماه بعو از مواخله نسبت به قبل از مواخلوه ) 

قور معنی داری افزانش داشوته اسوت، اموا ميوانگين نموره کسوب شووه        

عالوه  .(=۹۹۹،۰p)نواشتنو بالفاصله و ن  ماه بعو از لحاظ آماری تفاو 

بر آن، نمره عملیرد کلی بالفاصله بعو از مواخله با ن  ماه بعو از مواخله 

(۰۰۱،۰p<)     اختالف معنی دار داشت. به انن صور  کوه ميوانگين نموره

عملیرد کلی دانشجونان ن  ماه بعو از مواخله نسبت به بالفاصله بعوو از  

  .مواخله افزانش داشت

دارو دادن به روش شبيه سازی موی توانوو باعوث     ري:تيجه گيبحث و ن

افزانش دانش و نمره عملیرد دانشوجونان پرسوتاری در زمينوه دارو دادن    

شود. به نظر می رسو بر اساس نتوانج انون مطالعوه گنجانوون دوره هوای      

متعود آموزش دارو دادن با استفاده از روش شوبيه سوازی بورای تموامی     

ان شاغل در بيمارستان ها ضروری بوه نظور   دانشجونان پرستاری و پرستار

می رسو همچنين، تمرکز بيشوتر بور سوطح دانوش در انون آمووزش هوا        

 .ضروری به نظر می رسو

 

اشترا  تجارب در تداوم یاددهی و یادگیری بعد از فارغ 

 التحصیلی

 -سوهيال ضويائی    ،دانشوگاه ع. پ. آزاد اسوالمی   -زننت السادا  هجرتی 
دانشووگاه ع. پ. آزاد  -عارفووه اسووواللهی   ،سووالمیآزاد ا .پ .دانشووگاه ع
 .اسالمی

های نظوری و عملوی ارائوه شووه در     آموزشو صورفنظر از کيفيوت    مقدمه:

ها قادر نخواهو بود تمامی شرانطی را که آموزشی. انن آموزشمحيط های 

از  .دانشجو پس از فارغ التحصيلی پيش رو خواهو داشوت را در بور گيورد   

گاها اجوازه مشواوره   ، ری از فرد به عنوان پزش قرفی انتظارا  محيط کا

وجود گروهی از اساتيو و همیواران  ، انشان با همیاران نا آشنا را می گيرد

انون  ، که با فرد و محيط نادگيری قبلی او اشونانی کامول داشوته باشونو    

که فرد تجارب نا مسائل حادث شووه در محويط    می کنوامیان را فراهم 

ا دوسوتان و اسواتيو خوود در ميوان گذاشوته و      کاری خود را به راحتی بو 

و در انون   .تصميم اتخاذ کرده در درموان و مراقبوت را بوه چوالش بیشوو     

هم خود نادگيرد و هم نوادگيری را بورای سوانر دوسوتان فوراهم      ، چالش
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بر انن منبای فیری و بوا توجوه بوه بازخوردهوای درنافوت شووه از        .نمانو

سوالمی واحوو کوازرون و و محول     سوی فوارغ التحصويالن دانشوگاه آزاد ا   

بوه   ۹۸در سوال   "تجربوه هوای قورح مون    "گروه واتس آپ ، خومت آنان

تن از اعضای هيوا  علموی در    ۵پيشنهاد رناست دانشیوه و به همیاری 

نفور از   ۱۰زنان و با حضور ، اقفال، داخلی، جراحی، گروه های روانپزشیی

تحصويالن و هووف   فارغ التحصيالن با هوف کلی حمانت علمی از فوارغ ال 

ی بعوو از فوارغ التحصويلی    اختصاصی کم  به تواوم نواددهی و نوادگير  

 .شیل گرفت

 "تجربه های قرح من" ارزشيابی فعاليت گروه، انن مطالعهروش اجرا : 

ارزشيابی برنامه در راستای اهواف با آنواليز   .بعو از ن  سال فعاليت است 

ابطه با مورر بوودن گوروه   کمی و کيفی محتوای و نظر سنجی از اعضا در ر

در ارزشيابی کمی به ميزان افزانش اعضاء غير هيا  عملی  .صور  گرفت

و هيا  عملی و ميزان خروج از گروه و ميزان تجارب و پاسخ هوای ارائوه   

، متخصصوين گوروه  ، در ارزشويابی کيفوی   .شوه به هر تجربوه توجوه شوو   

ی را از نظور  تجارب و سواال  مطرح شوه از سوی اعضاء غير هيوا  علمو  

کامل و جامع بودن اقالعا  ارائه شوه در سوال نا تجربه برای رسيون به 

تحليلی و اسوتواللی  ، و محتوای پاسخها را از نظر مستنو بودن، تشخيص

نظر اعضاء نيز از قرنوق پرسشونامه محقوق     .بودن مورد بررسی قرار دادنو

  .رتبه ای ليیر  جمع آوری و بررسی شو ۵ساخته 

نشوان   "تجربوه هوای قورح مون    "بررسی کمی فعاليت گروه  : ا یافته ه

بووون  ، نفور  6۵نفور بوه    ۱۰دهنوه افزانش تعواد فارغ التحصيالن عضو از

و اجازه عضوونت بوه دانشوجونان پزشویی دوره     ، هي  مورد خروج از گروه

تجربوه در   ۴-3تعواد تجارب ارسالی در گروه حووود   .بالينی در گروه بود

پاسخ به هر تجربوه قوی سوال گذشوته      ۵تا3بين ، خ هاهفته و تعواد پاس

که ميزان پاسخ دهی مسوتنو   می دهونشان ، آناليز محتوای پاسخ ها .بود

مورد و ميزان  ۵تا۴مورد به  2تا۱) با رفرنس( اعضا ) غير هيا  علمی( از 

 2توا ۱پاسخ دهی تحليلی اعضاء )غير هيا  علمی ( به تجربه ارائه شوه از 

% اعضواء موافوق   ۸6در نهانوت   .موورد افوزانش نافتوه اسوت     3تا2مورد به 

افوزانش  ، هستنو که گروه موجب ارتقاء دانش آنها در حل مسائل بوالينی 

اراده خوما  بر اساس مسوتنوا  و  ، قور  تحليل در شرانط حادث شوه

  . کمیی به تواوم نادگيری آنها بوده است

هوای اجتمواعی    گروه های شیل گرفته در رسانه : نتيجه گيريبحث و 

    ن آبسوته بوه وسوعت عملیورد اعضواء در       "تجربه های قورح مون  "ماننو 

می تواننو راهی برای تواوم ناددهی و نادگيری فارغ التحصيالن پزشویی  

عمومی و بهبود تجارب بالينی آنها باشو؛ و در صورتی که اجوازه عضوونت   

بوالينی حوين   کمبود تجارب  می توان، به دانشجونان بالينی نيز داده شود

 .تحصيل آنها را نيز جبران کرد

 

بررسی تاثیر بکارگیری روش خالقانه ی طراحی و حدل  

جدول کلمدات مبتندی بدر کدارگروهی بدر یدادگیری       

 دانشجویان

دانشوگاه ع.   -دانشگاه ع. پ. مشهو، حسين کرنمی مونقی -اکرم گازرانی 
ظوم  اع، بيرجنوو  .پ .دانشوگاه ع  -سيو مصطفی محسونی زاده  پ مشهو، 
دانشوگاه ع.پ شوهيو    -منيره مشهوی  ،نيشابور .پ .دانشیوه ع -گازرانی 

   .صووقی نزد

، به رغم آگاهی فزاننووه در موورد اهميوت و ضورور  نوادگيری      : مقدمه

       اشوویال آن و رونووه هووانی کووه نووادگيری را در افووراد تشووونق  ، چگووونگی

روش  ، یووننی مطالعه حاضر با هوف تارير بیارگيری ارزشيابی ت .می کنو

خالقانه ی قراحی و حل جوول کلما  متقواقع بور نوادگيری تحصويلی     

 .دانشجونان انجام شو

مطالعه حاضر در دانشگاه علوم پزشیی خراسان شمالی در   روش اجرا : 

در درس خون شناسوی دانشوجونان رشوته کارشناسوی اتواق       ۱3۹7سال 

ر ن  گروه حول  نفر( که د۵6دانشجونان ) .عمل در دو نيمسال انجام شو

مباحث تورنس به دو بخش   .جوول و گروه پرسش و پاسخ تقسيم شونو

در  .جلسه حل جوول تقسويم شوو   7جلسه به روش پرسش و پاسخ و  7

هر جلسه پس از ارائه تورنس برای جلسه بعو گروه حول جووول مطالوب    

کليوی تورنس شوه را به صور  جوول افقی کلما  قراحی نمودنو و بوا  

روز قبل از کالس بوه   ، رمانه بودن جوول برای سانر دانشجونانرعانت مح

مورس تحونل دادنو و پس از تغييراتی توسوط موورس در جلسوه بعووی     

در گوروه دوم نيوز ارزنوابی بوه      .کالس جوول توسط دانشجونان حل شوو 

پوس از اتموام    .جلسه بعووی انجوام گردنوو   7روش پرسش و پاسخ در هر 

ش ارزنوووابی از پرسشووونامه  جلسوووه توووورنس جهوووت بررسوووی رو  ۱۴

همچنين از مباحث ارزنابی شوه بوه هور    .پژوهشگرساخته ای استفاده شو

داده هوا پوس از جموع آوری     .کلوی گرفتوه شوو    آزموندو روش در آخر 

  .زوجی انجام گردنو t های آماریآزمونو  spss2۱ توسط نرم افزار

در نفور از شورکت کننووگان     ۴۰نتوانج پوژوهش نشوان داد     یافته هرا : 

 نمورا   ميوانگين  .بوود  2۱±۱و ميوانگين سونی    % 7۱.۴پژوهش مونث 

 بوه  نسوبت  کلوی  آزموون  در( ۱۹±۰.7جووول)  حول  گروه در دانشجونان

اکثرنووت  .بيشووتر بووود (۱7.3±۱.۵)پاسووخ و پرسووش گووروه دانشووجونان

رضانت باالنی از ارائه روش قراحوی و حول جووول     % (۹2.۵دانشجونان)

دانشوجونان   %7۱.۴ .موورر دانسوتنو   امالًکو داشتنو و درارتقاء نوادگيری  

 .را گزارش کردنو آزمون% کاهش اضطراب 7۵کاهش استرس 

نتانج پژوهش حاضر روش قراحی و حل جووول   نتيجه گيري :بحث و 

در ارزشوويابی دانشووجونان در جهووت ارتقووای نووادگيری مووورر بوووده و     

راضوی بودنوو و باعوث کواهش اسوترس و       کوامالً دانشجونان از انن روش 

 .اضطراب شو

 جوول  ، دانشجونان، ارزشيابی تیوننی کلمات کليدي :
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بدا دو   "تشخیص و درمان دیس لیپیدمی"تدریس مبح  

روش سخنرانی و ترکیبی و مقایسه تأثیر این دو روش بدر  

 انگیزش تحصیلی کارآموزان و کارورزان پزشکی

ن اميرحسي، بيرجنو .پ .دانشگاه ع -مجيو زارع بيوکی  - نحيی محموی
 .پ .دانشوگاه ع  -قوبی کاظمی  - نسرنن اميرآبادی زاده - غالمی منظری

 .بيرجنو

انگيزش تحصيلی در خصوص دانشوجونان و جوننووگان علوم از     :مقدمه 

اهميت باالنی برخوردار است و نیوی از منوابع انجواد انگيوزش و افوزانش      

انون مطالعوه بوا هووف بررسوی توورنس        .نادگيری نحوه ی تورنس است

تشخيص و درمان دنس ليپيومی با دو روش سخنرانی و ترکيبوی  مبحث 

و مقانسه تأرير انن دو روش بر انگيزش و پيشرفت تحصيلی کوارآموزان و  

 .کارورزان پزشیی انجام شو

 پوس  – آزموون روش پژوهش قرح شبه تجربی از نوع پيش  روش اجرا:

 .ودتحقيق پرسشنامه محقق ساخته انگيزش تحصويلی بو   ابزار .بود آزمون

برای تحليل داده ها از آمار توصيفی )ميانگين و انحراف استانوارد( و آموار  

 مسوتقل در سوطح معنواداری    T زوجوی و  T ، استنباقی )کوای اسویوئر  

P≤۰.۰۵ )  استفاده شو نافته ها:بين ميزان انگيزش کاراموزان و کوارورزان

در روش ترکيبوی در مقانسوه بوا روش سوخنرانی تفواو        آزموندر پس 

  ( P=۰.۰۰۰۱).اداری وجود داشتمعن

ميزان انگيزش دانشجونان در روش ترکيبی بيشتر  نتيجه گيري:بحث و

بنوابرانن روش ترکيبوی موی توانوو همپوای روش       .از روش سخنرانی بود

 خصوصواً  .سخنرانی به عنوان ن  روش تورنس مورد استفاده قورار گيورد  

 .رخوردار بودنواننیه فراگيران در روش ترکيبی از انگيزش بيشتری ب

 

 طراحی و اجرای ژورنال کالب به سبک وارونه 

   ، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     -رنتا رضانی 
 .شيراز .پ .دانشگاه ع -رامين روانگرد 

های دوران آموزشووکووالب بعنوووان بخشووی حيوواتی در  لژورنووا مقدمرره :

اساسوی در افوزانش   و نقشوی  می توانو تحصيال  تیميلی مطرح است که 

توانمنوی دانشجونان در ارزنوابی نقادانوه مقواال  و بررسوی مسوتنوا  و      

الشهای متعودی در قراحی ن  ژورنال کالب مورر چ .شواهو داشته باشو

بخصوص در شرانط کنونی که مجازی و نا بوه نووعی الیترونيیوی شوون     

بوه   ی را در مقواقع مختلوف  آموزشها بخش عموه ای از فعاليتهای آموزش

انون مطالعوه بوا هووف ارتقوا توتنمنووی        .خود اختصاص داده وجود دارد

ارزنابی نقادانه و بهره گيری از استراتژنهای دانشجو محور قراحی و اجورا  

  .گردنوه است

دانشوجوی تحصويال  تیميلوی     ۱۵انن مطالعه با مشارکت  اجرا :روش 

هوه  و موونرنت اقالعوا  در نو  دوره سوه ما     آمووزش ارشوو و دکتورای   

بود که بصوور  دو هفتوه ای    آنالنناجرای برنامه بصور   .قراحی گردنو

به منظور درگير کردن مورر دانشجونان برنامه به انن  .شو نیبار انجام می

شیل قراحی شو که در هر جلسه ن  موضووع اختصاصوی متناسوب بوا     

ی دوره سمينار تحقيق انتخواب و مقواال  مورتبط بوا آن از     آموزشاهواف 

هر گوروه   .شو بیه های اجتماعی در اختيار گروهها قرار داده میقرنق ش

 .شامل حواقل پنج نفر بودنو که موظف به بحث در گوروه کوچو  بودنوو   

ن  عضوو هيوا     .انن تغييرا  برگرفته از مول کالسی فيليپو بوده است 

علمی بعنوان هماهنگ کننوه و تسهيل گر با همه گروهها در ارتباط بوده 

ه در پانان هر دو هفته نیی از موضوع های انتخواب شووه و   است بطورنی

تانيو شوه توسط استاد در گوروه بوزرگ بوه بحوث گذاشوته ميشوو و بوا        

 .مورد ارزنوابی قورار ميگرفوت    (CASP, PRISMA) شاخصهای نقو مقاله

در پانان نيز هر گروه ن  خالصه و جمع بنووی از مطالوب هور جلسوه را     

ارزنابی برنامه توسط مشارکت  .کرد سال میتهيه و بصور  الیترونيیی ار

 .سووالی صوور  گرفتوه اسوت     ۱۰کننوگان با استفاده از ن  پرسشونامه  

 آمووزش روانی محتوانی ابزار مورد استفاده بوه تانيوو سوه نفور از اسواتيو      

 .پزشیی رسيوه است

با توجه به اننیه کليوه مشوارکت کننووگان تجربوه حضوور در      : یافته ها

سونتی را داشوتنو نتوانج انون مطالعوه نشوان داد کوه         ژورنال کالب های

%( را در سوطح  ۹3استفاده از انن مول توانسته بوود رضوانت اکثرنوت را )   

از مزانوای ذکور شووه توسوط مشوارکت کننووگان        .خوبی برآورده نمانوو 

احساس راحتی برای مشارکت ، افزانش تعامال  اجتماعی با همیالسی ها

دانشجونان اظهار داشتنو کوه زموانی    .تدر بحث ها و قرح سوال بوده اس

 .که برای انن روش را صرف کرده انو ارزش وقت گذاری را داشته است

انن روش توانست احسواس رضوانت و توانمنووی     نتيجه گيري:بحث و  

دانشجونان را در مو  کوتاهی افزانش داده و انجاد انگيزه برای مشارکت 

  .ی را باال ببردآموزش آنالنندر روشهای 

 

پرسدتاری از   3و 2مقایسه میزان رضایت دانشجویان ترم 

 آزمدون میان ترم با استفاده از سدامانه   آزمونبرگزاری 

پایان تدرم سدامانه    آزمونصالحیت بالینی در مقایسه با 

 ساز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  آزمون

دانشوگاه   - زهرا رونوانی ، دانشگاه ع. پ. بنورعباس  -معصومه مهووی فر 
 .بنورعباس .پ .دانشگاه ع - جواد گليجگرگان، . پ. ع

عالی است که با حيوا    آموزشپرستاری بخشی از نظام  آموزش مقدمه :

انسانها سوروکار دارد و اگور سوالمت جامعوه را در گورو کيفيوت خووما         

بهواشت و درموان بووانيم نقوش مهوم گوروه       آموزش، پيشگيری، درمانی

ارانوه خووما  اجتمواعی و ارتقوای      پرستاری به عنووان عضووی موورر در   

سالمت جامعه به خوبی روشن می شود نیی از اجزا مهوم نوادگيری هور    

در ن  نگواه ارزشويابی عبوار  از فراننوو      .ارزشيابی است، یآموزشبرنامه 
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ی از قرنوق نو  انووازه گيوری     آموزشقضاو  در مورد مورر بودن تجارب 

يوری دقيوق دانوش و    انووازه گ ، به عبوار  دنگور ارزشويابی    .صحيح است

مهارتهانی است که در چارچوب اهواف ن  مواده درسوی و نوا کول دوره     

 در حسواس  و مهم های نیی از مؤلفه، ارزشيابی عملیرد بالينی .قرار دارد

، قووور فعاليتهووا و امووور مختلووف هوور .اسووت نووادگيری - نوواددهی فرآننووو

ا نيز بانو ارزشيابی آنه، حساسيت و تأرير بيشتری بر سالمت داشته باشنو

بوه هموين    .دقيق تر و بر پانه اصول و معيارهای منطقی تری انجام گيورد 

 جانگواه  و حساسيت لحاظ به پزشیی های دليل مقوله ارزشيابی در رشته

نیوی از   .از اهميت ونژهوای برخووردار اسوت   ، آنها در سالمت آحاد جامعه

است بالينی  آموزش، ی گروه پزشییها رشته آموزش در مهم های جنبه

و عموتاً از روشهای مختلفی جهت سنجش عملیورد و صوالحيت بوالينی    

به علوت شويوع کرونوا و خطور      .دانشجونان در انن دوره استفاده می شود

حضور دانشجونان در محيط های بالينی الزم است که راهی صحيح برای 

هوای   آزموون .ارزنابی دروس تئوری و عملوی دانشوجونان صوور  پوذنرد    

دانشگاه هوا بوه ارزنوابی دانشوجونان در      آزمونرنق سامانه که از ق آنالنن

حيطه های دروسی که ماهيت عملی دارنو می پردازنوو دارای نواقصوی از   

عوم امیان تخصيص زموان اختصاصوی   ، قبيل: عوم امیان استيشن بنوی

 .است...عوم امیان قرار دادن تصونر در سوال و، پاسخگونی برای هر سوال

محققوين بور   ، بالينی آموزشدر حيطه  آنالنن آزمونبا توجه به مشیال  

آن شونوتا سامانه ای را با هوف شبيه سازی محيط بالين قراحی نماننوو  

لذا   .که در ارزنابی دروس با ماهيت عملی دارای کاربرد تخصصی تر باشو

رشوته  3و 2انن مطالعه به بررسی ميزان رضانت دانشجونان پرستاری تورم 

واحوو درس بررسوی وضوعيت فيزنیوی بوا       آزموون پرستاری از برگوزاری  

 آزموون صالحيت بوالينی در مقانسوه بوا سوامانه      آزموناستفاده از سامانه 

 .دانشگاه علوم پزشیی هرمزگان می باشو

همبسوتگی  -مطالعه حاضر پژوهشی مقطعی از نوع توصيفی  :اجرا روش 

 67در مجمووع  .نمونوه گيوری بوه شويوه سرشوماری انجوام گردنوو        .است

در مطالعوه حاضور از دو    .وارد مطالعه شونو 3و 2جوی پرستاری ترم دانش

پرسشنامه مطالعا  دموگرافي  وپرسشنامه سنجش رضانت دانشوجونان  

 ۱6آناليز با استفاده از نرم افزار  .ساز استفاده گردنو آزموناز سامانه های 

SPSS        و جهت تجزنوه و تحليول داده هوا از آموار توصويفی و اسوتنباقی

 .ه شواستفاد

کولمووگروف اسوميرنوف موورد     آزموون داده ها بوا اسوتفاده از    یافته ها :

جهوت مقانسوه ميوانگين رضوانت دانشوجونان از دو      .بررسی قرار گرفوت  

ميوانگين و  ، اسوتفاده شوو کوه نتوانج نشوان داد      t-test آزمونسامانه از 

صووالحيت  آزمووونانحووراف معيووار رضووانت دانشووجونان از سووامانه ی    

و ميانگين و انحوراف معيوار رضوانت دانشوجونان از      ۸.3۸±۵۰.۱۹بالينی

بوود کوه    ۴۱.37 ۱۰.۱۴ ± دانشگاه علوم پزشیی هرمزگان آزمونسامانه 

 .( p<  ۰.۰۰۱)انن اختالف ميانگين از نظر آماری معناداری بود

مطالعه حاضر نشان داد که ميزان رضوانت منووی    بحث و نتيجه گيري:

لينی در سوطح بسويار خووب اسوت و     دانشجونان از سوامانه صوالحيت بوا   

استفاده از چنين سوامانه هوای موی توانوو نتوانج بهتوری بورای سونجش         

عملیرد بوالينی دانشوجو داشوته باشوو و دانشوجونان احسواس خووبی از        

با توجه به نافته های مطالعوه  . هانی خواهنو داشت آزمونبرگزاری چنين 

سامانه های نظير حاضر پيشنهاد می گردد برای دروس تئوری و عملی از 

سامانه صالحيت بالينی استفاده گردد تا از دانشجونان سنجش دقيوق تور   

  .و باکاراموی بيشتر و با رضانت باالتری صور  پذنرد

 

تبیین تجارب اعضای هیات علمی بالینی از کدارتیمی در  

 فراگیدران  گری ای حرفه جهت در گامی –بالینی  آموزش

 کیفی یک مطالعه -سالم  یآموزش جو در

 .پ .دانشوگاه ع  -شوعله بيگوولی   ، انران .پ .دانشگاه ع -حیيمه حضرتی 
  . مژگان بهشيو ، انران

کوار تيموی عنصور اصولی تضومين کيفيوت ارائوه مراقبتهوای           مقدمه :

هووف از انجوام    .درمانی و افزانش انمنی بيمارستان می باشوو  -بهواشتی 

ی از کوارتيمی در  انن مطالعه تبيين تجوارب اعضوای هيوا  علموی بوالين     

 یآموزشو  جوو  در فراگيران گری ای حرفه جهت در گامی –بالينی  آموزش

 . می باشودر ن  مطالعه کيفی  سالم

داده هوا از قرنوق مصواحبه نيموه       فوی  يدر نو  مطالعوه ک   :اجراروش 

دانشوجونان پزشویی و کوادر     ساختارنافته با اعضای هيأ  علموی بوالينی  

تحليول   .رسيون به اشباع داده ادامه نافوت درمانی جمع آوری گردنو و تا 

  .مصاحبه ها به روش تحليل محتوانی متعارف انجام گرفت

نفور دانشوجوی    ۸، نفور از اعضوای هيوأ  علموی بوالينی      2۰ :یافته ها 

از تحليول نتوانج   .نفر از کادر درمان در مطالعه شرکت کردنوو  ۵پزشیی و 

، "تيموی  تجلی کوار  بالينی عرصه آموزش " :سه قبقه اصلی تحت عناونن

 "ای ارتقا مهارتهوای حرفوه   "و  " تيمی موفق مهارتهای ارتباقی قلب کار"

 .استخراج گردنو

تربيوت فراگيرانوی بوا توانمنووی فعاليوت در تويم        بحث و نتيجه گيري:

ی درموانی  آموزشو در نهانوت مراکوز    منجر به تربيت فراگيران پاسوخگو و 

کننوو   احساس مسوئوليت موی   پاسخگو خواهو بود که همه در قبال بيمار

برای ارزش سازی کار تيموی   .ون  هوف واحو نعنی درمان بيمار را دارنو

باشونو   ها می ای علوم پزشیی اساتيو دانشگاه با ارزشترنن سرمانه در رشته

برای اننیه ارزشها و فرهنگها بيشتر از قرنق الگووی نقوش و کورنیولووم    

بور فرهنوگ    موی تووان  اسواتيو  بوا توانمنوسوازی    .نابوو  پنهان انتقال موی 

ی نيوز بانسوتی   آموزشو رنزان  برنامه .کرد گرانی غلبه گرانی وتخصص فردنت

های مختلوف دانشوجونی در رشوته علووم      اهواف متناسب با همیاری رده

کننوو و روحيوه    سازنو تا فراگيران انن وابستگی را احسواس  پزشیی فراهم

  .کار تيمی را در خود نهادننه کننو
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ایسه ای محیط آموزشی دانشکده پزشدکی و  ارزیابی مق

های آموزشی دانشگاه  بخش های بالینی ماژور بیمارستان

ازدیددگاه   ۱3۹5علوم پزشکی خراسان شمالی در سدال  

دانشجویان مقاط  علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کدارورز و  

 DREEM کارآموز پزشکی عمومی براساس مدل

دانشوگاه ع. پ.   -يوان  مهوران وقنچ  - رضوا گنجوی   - محمورضا صفوری
 .دانشگاه ع. پ. بجنورد -بجنورد، زهره گرنوانی 

امروزه آموزش پزشیی به دليل تامين نيروهای گرداننووه نظوام     مقدمه :

سالمت جامعه موورد توجوه ونوژه قورار گرفتوه اسوت و ارزنوابی کيفيوت         

خوما  آموزشی نیی از مهم ترنن اقوواما  در راسوتای ارتقوای کيفيوت     

می باشو. برنامه های آموزشی در هر سوطح و مقطوع توالش     انن خوما 

می کننو تا خود را به اسوتانواردهای مطلووب و تعرنوف شووه بورای هور       

فعاليت ناددهی و نادگيری نزدن  کننو. آمووزش در رشوته پزشویی بوه     

صور  مستمر از علوم پانه تا دوره فيزنوپاتولوژی و ورود بوه بخوش هوای    

نون دروس تئوری پيش زمينه ای جهت فهم بهتر بالينی ادامه دارد. گذرا

    مطالووب بووالينی و عملیوورد بهتوور در بووالين موورنض مووی باشووو. ارزنووابی  

       مقانسه ای انن دو محويط آموزشوی در نو  دانشوگاه فرصوتی را فوراهم       

می آورد تا درک دانشوجو از اسوتادان، فهوم، محويط آموزشوی در دوران      

سی قرار دهيم. از آنجوا کوه هور موسسوه     دروس تئوری و بالينی مورد برر

آموزشی، محيط آموزشی خود را داراسوت، لوذا صورف نظور از تحقيقوا       

موجود، هر موسسه بانو محيط آموزشی و نادگيری خود را ارزنابی کورده  

و برمبنای آن تغييورا  و تصوحيح الزم را اعموال نماننوو. بورانن اسواس       

آموزشوی دانشویوه    پژوهش فووق بوا هووف ارزنوابی مقانسوه ای محويط      

پزشیی و بخش های بالينی ماژور بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم 

از دنوگاه دانشجونان مقاقع علووم   ۱3۹۵پزشیی خراسان شمالی در سال

 پانه، فيزنوپاتولوژی، کارورزی و کارآموز پزشیی عموومی براسواس موول   

DREEM قراحی و اجرا شو.  

 cross) - صوويفی مقطعوویانوون پووژوهش از نوووع تو  :اجرررا روش 

sectional)   با استفاده از ابوزار اسوتانواردDREEM     انجوام شوو. جامعوه

مورد مطالعه شامل دانشجونان شاغل به تحصيل رشوته پزشویی درتموام    

 )رده هووای تحصوويلی (علوووم پانووه، فيزنوپوواتولوژی، کووارآموز و کووارورز 

ری دردانشگاه علوم پزشیی خراسان شومالی موی باشونو . روش جموع آو    

داده ها سرشماری می باشو. پرسش نامه ها بوون نام توسوط دانشوجونان   

تیميل شو و دانشجونانی که تمانول بوه شورکت در مطالعوه نواشوتنو از      

سوال به صور  فهرست درجوه   ۵۰پرسشنامه واجو  .مطالعه خارج شونو

بنوی شوه پنج گزننوه ای در مقيواس ليیهور  در پونج حيطوه نگورش       

، اساتيو، ادراک دانشجو از توانانی خود، جوو آموزشوی  نسبت به نادگيری، 

ادارک دانشجو از شرانط اجتماعی خود است. هر ن  از حيطه های پونج  

دارای حوواقل و حوواکثر امتيواز مبتنوی بور       DREEM گانه پرسش نامه

موی   ۱۰۰تعواد سواال  هر حيطه می باشو. حواکثر امتياز انن پرسشنامه

وه آل محوويط آموزشووی از دنوووگاه باشوووکه نشووان دهنوووه وضووعيت انوو 

 .دانشجونان است

نتوانج حاصول از بررسوی نمورا  نشوان داد کوه دانشوجونان         :یافته ها 

 ۹۴کمتوورنن رضووانت و دانشووجونان علوووم پانووه    ۹2فيزنوپووا  ورودی 

بيشترنن رضانت را از محيط آموزشی اعالم کردنو. بررسی نتانج براسواس  

در حيطه نگرش، دانشوجونان  در پنج حيطه نشان داد که  DREEM مول

کمترنن رضانت و دانشجونان دوره علوم پانوه ورودی   ۹۱کارآموز ورودی 

بيشووترنن رضووانت، در حيطووه توووان نوواددهی اسووتادان، دانشووجونان  ۹۴

کمترنن رضانت و دانشجونان دوره علوم پانه ورودی ۹2فيزنوپا  ورودی 

علموی خوود،   بيشترنن رضانت، در حيطوه ادراک دانشوجو از توانوانی     ۹3

کمترنن رضانت و دانشجونان دوره علووم   ۸۸دانشجونان کارورزی ورودی 

بيشووترنن رضووانت، در حيطووه درک دانشووجو از فضووای  ۹3پانووه ورودی 

کمترنن رضانت و دانشوجونان   ۹۱آموزشی، دانشجونان کارآموزی ورودی 

بيشترنن رضانت و در نهانوت در حيطوه درک    ۹۴دوره علوم پانه ورودی 

کمتوورنن  ۸۹از شوورانط اجتموواعی، دانشووجونان کووارورز ورودی  دانشووجو

بيشترنن رضانت را اعالم  ۹۴رضانت و دانشجونان دوره علوم پانه ورودی 

  .کرده انو

در انن پژوهش ميوانگين نمورا  بوسوت امووه از      نتيجه گيري:بحث و 

بررسی پرسشنامه نشان داد که وضعيت آموزشوی در حوو مطلووبی قورار     

حالی است که از نظر کلی و از نظر حيطوه هوای پونج گانوه،      دارد. انن در

نمرا  دانشجونان علوم پانوه از نمورا  دانشوجونان بخوش هوای بوالينی       

از دالنول مهوم    .باالتر می باشو، هرچنوو اخوتالف معنوی دار نموی باشوو     

رضانت بيشتر دانشجونان علوم پانه نسبت به بالين موی تووان بوه موورن     

ی در بخش علوم پانوه نسوبت بوه بوالين، توواخل      بودن برنامه های آموزش

برنامه های بهواشتی درمانی با برناموه هوای آموزشوی در محويط بوالين،      

کمبود تعواد هيئت علمی در فضاهای بالينی، آشنا نبودن بوه روش هوای   

توونن و ارزشيابی نونن، مشاهوه فاصله بين روش های سونتی آمووزش و   

در امر آموزش به کار گرفته می شود  آنچه در دنيا در کشورهای پيشرفته

توسط دانشجو اشاره کرد. همچنين قوالنی بودن دوره تحصيل در رشوته  

پزشیی عموومی و خسوتگی انجواد شووه نیوی از دالنول کواهش سوطح         

  .رضانت، با گذشت سال های تحصيل مطرح می باشو

 

ی آموزشد عملکدرد  ، آیا استفاده از الگوی ایفای نقدش 

         انشدجویان پرسدتاری را ارتقداء    بده بیمدار( د   آموزش)

 می دهد؟

             ، بيرجنوووو .پ .دانشوووگاه ع - ) ارائوووه دهنووووه( منيوووژه نصووويری زاده
 .بيرجنو .پ .دانشگاه ع - ) نونسنوه مسئول( یآموزشزهرا 

بوه   آمووزش نیی از اساسی ترنن نقش های هر پرستار توجه به   مقدمه :

و  آمووزش وليت دانشیوه های پرستاری در مسئ، در انن راستا .بيمار است
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با اجرای صحيح واحو درسی فراننوو   .اجرای انن نقش بسيار اساسی است

 ۹3 ، 2 ، 27 موورخ  جونوو  درسوی  رنزی به بيمار براساس برنامه آموزش

 اجورای  و نقوش  انفوای  شيوه بر تأکيو با رنزی برنامه عالی شورای مصوب

 پرسوتاران  یآموزشو  عملیرد توان می، بالينی محيط در عملی های پروژه

، الگووی توورنس انفوای نقوش     .بخشويو  بهبود را( بيمار به آموزش) آننوه

هم چنين دو نظرنه نادگيری تجربوه  ، بيشتر بر اصول نادگيری بزرگساالن

، الگووی توورنس   انن .باشو می منطبق بنوورا اجتماعی –ای و شناختی 

   بازانونشوی و حول مسوأله    ، تفیور انتقوادی  ، سبب ارتقای فرآننو نادگيری

همچنين منجر به درک بيشتر و همولی با ارزش های متفواو    .می شود

افووراد در قووی تعاموول و ارتباقووا  آنهووا بووا نیووونگر و تقونووت مووونرنت  

لوذا انون پوژوهش در     .احساسا  فراگيوران توسوط خودشوان موی گوردد     

عملیورد  ، آنا استفاده از الگوی انفای نقوش  "راستای پاسخگونی به سوال 

 "به بيمار( دانشوجونان پرسوتاری را ارتقواء موی دهوو؟      آموزشی )آموزش

  .انجام شو

انن پژوهش ن  مطالعه پيش تجربی با قراحی ن  گروهی  :اجرا روش 

جامعه پژوهش دانشجونان ترم دوم پرسوتاری   .بود آزموناز نوع تنها پس 

شوناختی   ميوزان نوادگيری   .نفر( بودنو۴۰دانشگاه علوم پزشیی بيرجنو )

سووال در سوه    2۰ی شوامل آزمونتوسط  آموزشدانشجونان قبل و بعو از 

سوووال( مووورد  ۴سوووال( و کواربرد )  ۱۱درک )، سووال(  ۵حيطوه دانووش ) 

بوه روش روانوی صووری و محتووا و      آزمونروانی انن  .ارزنابی قرار گرفت

ترم بعوو در واحوو    .تانيو شو r=۰.۵۱ مجود با آزمونپانانی آن به روش 

ی آموزشووعملیوورد ، وزی پرسووتاری بزرگسوواالن )بخووش داخلووی( کووارآم

چهوار بوار مشواهوه و    ، دانشجونان توسط چ  ليسوت مشواهوه عملیورد   

روانی انن چ  ليست به روش روانی صوری و محتوا  .نتيجه آن ربت شو

تانيوو   r=۰.۸۰ )کيفی( و پانانی آن به روش توافق بين مشاهوه گران بوا 

)ونورانش   SPSS افوزار  بوا اسوتفاده از نورم    داده ها پس از جمع آوری .شو

های توی زوجوی و ضورنب همبسوتگی پيرسوون در سوطح        آزمون( و ۱6

  .تجزنه و تحليل گردنو p<۰.۰۵ داری معنی

ميانگين نمره نادگيری شناختی در کول و در سوه حيطوه ی      :یافته ها

واحو عملی فرآننو نادگيری و  آموزشدرک و کاربرد قبل و بعو از ، دانش

به مودجو با الگوی انفای نقش تفاو  آمواری معنوی داری    آموزشصول ا

 ۵۰به بيموار آنهوا )از    آموزشميانگين نمره عملیرد  .(p=۰.۰۰۰) داشت

در کول و عملیورد    شوناختی  نوادگيری  نمره بين .بود ۴۰.۱±۵.۹2نمره( 

 ترتبوواط آموواری معنووی داری وجووود نواشوو   ی دانشووجونان اآموزشوو

(p=۰.۴6۴).  

واحوو عملوی فرآننوو     آموزشبه نظر می رسو که ه گيري: نتيجبحث و 

به مودجو با الگوی انفای نقش می توانو ميوزان   آموزشنادگيری و اصول 

درک و ، نادگيری شناختی دانشجونان را در کل و در سه حيطه ی دانش

البتوه   .ی دانشجونان پرستاری را ارتقواء دهوو  آموزشکاربرد و نيز عملیرد 

طعی و تعميم نتانج نياز به قراحوی و انجوام مطالعوه    برای نتيجه گيری ق

 .ای با گروه گواه و تصادفی سازی می باشو

بررسی میدزان یدادگیری و رضدایتمندی دانشدجویان     

تلفیقی درس فنداوری اطالعدات در    آموزشپرستاری از 

پرستاری در دوران پاندمی کرونا: یدک مطالعده اقددام    

 پژوهی

، دانشوگاه ع. پ. شويراز   ، زش بوالينی مرکوز تحقيقوا  آموو    -رنتا رضانی 
 .پ .دانشووگاه ع گووروه نووادگيری الیترونيوو ،  –ناهيووو ظرنووف صوونانعی 

دانشوگاه ع. پ.   ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     -ميترا امينی  ،شيراز
 .دانشوگاه ع  ، جوی دکتری آموزش پزشویی شدان  -حسنا کلهری ، شيراز
 .شيراز .پ

پروتیول هوای   ، در سراسور جهوان   ۱۹-با شيوع پانوومی کونيوو    :مقدمه

 از بسوياری  در و کردنوو  تاکيو اجتماعی گذاری بهواشتی بر رعانت فاصله

از حالوت سونتی    آمووزش ، ونوروس کرونوا   گسترش کاهش برای کشورها

سوازمان   .خارج شوه و عموتا به صور  تلفيقی در فضای مجازی ارائه شو

مورنوت اصولی   ما3 دانشوگاهها  بورای ، نونسویو  متحو للم فرهنگی علمی

ارزش  تورنن  اساسوی  .انتقال و گسترش دانش درنظر گرفتوه اسوت  ، توليو

بوورای  .بهبووود کيفيووت نوواددهی و نووادگيری اسووت، نهادهووای دانشووگاهی

گوذاری   دانشوجونان در قوول دوره فاصوله    آمووزش جلوگيری از وقفوه در  

راهیارهای مختلفوی  ، قور مطلوب های درسی به اجتماعی و اجرای برنامه

 آمووزش  بوا  محور سخنرانی آموزشجانگزننی ، شو که از جمله آنانارائه 

پووژوهش تعيووين ميووزان نووادگيری و  انوون از هوووف لووذا .اسووت تلفيقووی

 تلفيقوی  آمووزش از  کرمانشواه  دانشوگاه  پرستاری رضانتمنوی دانشجونان

 ۱3۹۹-۱۴۰۰ سوال  در کرونا پانومی در پرستاری اقالعا  فناوری درس

  .بود

-۱۴۰۰ اول نيمسوال  در پژوهوی  وهش به روش اقوامانن پژ روش اجرا :

 3جمعيت مورد مطالعوه تموامی دانشوجونان تورم       انجام پذنرفت ۱3۹۹

دانشوگاه آزاد اسوالمی کرمانشواه     پرستاری دانشیوه پرستاری کارشناسی

معيار ورود بوه مطالعوه دانشوجونانی     .بودنو B و A گروه 2نفر( در  ۱۰۱)

، اخذ کرده و معيار خوروج  را پرستاری در اقالعا  یبودنو که واحو فناور

تصوادفی سوازی    .حذف درس و نا عوم تمانل به همیاری در مطالعه بوود 

 (A گروه)در مرحله انتخاب گروهها و توزنع دانشجونان در گروه مواخله 

کوه بوه روش    (B گروه) دنونو و گروه کنترل آموزشکه به روش تلفيقی 

 تعواد دانشجونان گوروه  .انجام شودنونو  آموزشمتواول سخنرانی محور 

A ۵۰ نفر و تعواد دانشجونان گروه B۵۱ نفر از مطالعوه خوارج    ۵ .نفر بود

پرسشوونامه ، ابووزار سوونجش ميووزان رضووانتمنوی دانشووجونان    .شووونو

 آموووزش، بووا فوويلم آموووزشمحووور 3گونووه در  23پژوهشووگرنونس دارای 

 ای درجوه  ۵ی در مقياس ليیور   آموزشهمتانان و رضانتمنوی از روش 

پرسشنامه توسط متخصصين و پانانی آن با آلفوای کرونبواخ    روانی .است

جهت سنجش ميزان نادگيری دانشوجونان از   .مورد تانيو قرارگرفت۰ ، ۹

 مجوزهوای  ازکسب پس .شو گروه استفاده 2با محتوای نیسان در  آزمون

پوژوهش انجوام وکالسوها در قالوب     ، رضانت دانشجونان و اقالع و اخالقی

ادوب کانیت و فلش پلير بور اسواس سرفصول هوای درس     ، نرم افزار وانادا
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قبل از هور جلسوه بوا     A دانشجونان گروه .ساعته برگزار شو 2جلسه  ۱3

مطالعه محتوا )کتاب نوا فويلم( بورای حضوور در کوالس آموادگی کسوب        

 آمووزش بوازخورد و  ، به ارائه تیميلی درس آنالننسپس کالس  .ميیردنو

بوه   آنالنون نيوز بوه صوور      B  در گوروه  آموزش .ص نافتهمتانان اختصا

 SPSS به وسيله نرم افوزار  ها داده .روش سخنرانی محور صور  پذنرفت

 تجزنوه  مستقل و استفاده از آمار توصيفی و استنباقی نظير تی ۱6ورژن 

  .شو تحليل و

 ، ۸نفور دانشوجو    ۹6هوای پوژوهش نشوان دادنوو کوه از       نافته : یافته ها

درصوو دانشوجونان در   7۸ ، ۸ .درصوو مورد بودنوو   3۱ ، 2ن و درصو ز6۸

 2۰ميانگين نمرا  امتحان دانشوجونان از   .سال بودنو 2۰-2۵گروه سنی 

بووه روش  آموووزشدر گووروه  و۱7 ، 66 تلفيقووی آموووزشنمووره در گووروه 

نتانج نشان داد که دانشجونان گروهی که  .بوست آمو ۱۴ ، ۱7سخنرانی 

 در بهتوری  عملیورد  معنواداری  صوور   و بهدنون آموزشبه روش تلفيقی 

 دنونوو  آمووزش  محوور  گروهی کوه بوه روش سوخنرانی    به نسبت، آزمون

تلفيقی به قوور معنواداری    آموزشدر  دانشجونان نادگيری ميزان و بودنو

اموا ميوزان    (P-value= ۰.۰۴6 ).سوخنرانی محوور بوود     آموزشبهتر از 

-P ). نواداری نواشوت  نادگيری دانشجونان بوا جنسويت آنوان ارتبواط مع    

value= ۰.۱76)    3۰دانشجونان دختر  آزمونبطورنیه ميانگين نمرا ، 

نتوانج نشوان    .بود ۱۵ ، 63دانشجونان پسر  آزمونو ميانگين نمرا    ۱6

 بوه  نسوبت  تلفيقوی  آمووزش دنووه بوه روش    آمووزش داد که دانشجونان 

قوور   دنونوو بوه   آمووزش متواول ساده سخنرانی  روش به که دانشجونانی

 بيوان  دانشوجونان  قورنیوه  معناداری رضانتمنوی بيشوتری داشوتنو بوه   

همتانوان در روش   آمووزش  و یآموزشو  محتووای ، فويلم  نقوش  که کردنو

 مفواهيم  ارتبواط  ، نوادگيری  مفاهيم شون تر ملموس در تلفيقی آموزش

افزانش انگيزه و مسئوليت پذنری در انجام فعاليوت هوای   ، نظری و عملی

-P ). سووترس آنووان زنوواد و بسوويار زنوواد اسووت   کالسووی و کوواهش ا 

value=۰.۰2۸)  

 گوری  تسوهيل  از اسوتفاده  و تلفيقوی  آمووزش  :گيرري  بحث و نتيجره 

، عملوی  های ی و انجام پروژهآموزش محتواهای و همتانان توسط یآموزش

رضانت و انگيوزه آنهوا    افزانش موجب، دانشجونان نادگيری افزانش ضمن

تاريرا  مثبت روش  بيانگر پژوهش انن ایه نافته .رددگ در نادگيری می

بور   محوور  سوخنرانی  متوواول  آموزش روش با مقانسه در تلفيقی آموزش

لوذا   .روی رضانتمنوی و نادگيری دانشجونان در دوران پانومی کرونا بوود 

 درسوی  رنوزان  برناموه  و یآموزشو  قراحوان  کوه  رسو ضروری به نظر می

م و آن را حمانت نماننوو و در  فيقی را فراهتل های آموزشامیان برگزاری 

توانمنوسازی مورسوين در نوادگيری و اجورای انون روش نقوش موورری       

 بوا  مورتبط  هوای  همچنين برگوزاری سيسوتماتي  کارگواه    .داشته باشنو

  .گردد توصيه می مورسين به الزم های مهار  و دانش نادگيری

 دانشوجونان ، رمحوو  سوخنرانی  آمووزش ، تلفيقی آموزش :کليديکلمات 

 نادگيری و رضانتمنوی، رستاریپ

 

تعامل با مدرسین از دیدگاه اعضای هیات علمی شدرکت  

کننده در کارگاههای توانمند سازی مجازی در دانشدگاه  

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 دانشوگاه  - ، فرنوه انزدی رابوت  دانشگاه ع. پ. سمنان -ليوا فتاحی زاده 
سويو سوعيو    ،دانشوگاه ع. پ. سومنان   -ه بخشوائی  ، مليحسمنان . پ. ع

   .سمنان .پ .دانشگاه ع -کسائيان 

با پيشرفت فناوری و شرانط جامعه از جملوه  ، های اخير در سال  مقدمه :

اسوتفاده   .... کاهش هزننوه هوا و  ، اپيومی بيمارنهای واگير مونرنت زمان

زی نيوز  نوادگيری مجوا   -نواددهی   .مرسوم شوه اسوت ، از راه دور آموزش

و نادگيری است که در آن تعامل نادگيرنوه بوا ابزارهوا و    آموزششیلی از 

همتانوان و  ، و نوادگيری  آمووزش فناورنهای اقالعا  و موواد و محتووای   

در انون   .می شوود برقرار ، گر به واسطه فناوری اقالعا  و ارتباقا آموزش

تر  پيچيوهتر و  گر هم بسيار غنیآموزشخصوص نيز تعامال  بين فراگير و 

و برای کم  به پونوانی  می توانلذا در انن راستا تعامل مورر  .شو ه است 

داشوته   آمووزش نقش بسيار مؤرری در ، و تحقق اهواف مورد نظر آموزش

  . باشو

در دانشوگاه   ۹۸انن مطالعه توصيفی مقطعی کوه در سوال     روش اجرا :

نفور از   ۱32جمعيت مورد مطالعه تعوواد   .علوم پزشیی سمنان انجام شو

اعضای هيا  علمی دانشگاه علوم پزشیی اسوتان سومنان بودنوو کوه در     

علووم پزشویی    آمووزش کارگاههای توانمنو سازی مرکز مطالعه و توسوعه  

روش .شورکت داشوتنو  ، برگزار شوه بود ۱3۹۸دانشگاه که در شهرنور ماه 

نمونه گيری سرشماری و ابزارجمع آوری داده ها پرسشونامه معتبور بوود    

پس از برگزاری کارگاههای توسط شرکت کننوگان تیميل و ارائه شو  که

 .تجزنه و تحليل شو spss داده ها توسط نرم افزار

بررسوی هوا نشوان داد ميوزان تعامول بوا مورسوين ورفتوار          یافته هرا :  

بوا شورکت کننووه در کارگاههوای      آمووزش پاسخگونی مناسب مجرنوان  

موی شورکت کننووه جهوت     ی مجازی از دنووگاه اعضواء هيوا  عل   آموزش

، بطوری که در کارگاه اخوالق حرفوه ای   . توانمنو سازی آنان متفاو  بود

%( . کارگاه آشونانی بوا مقوررا  هيوا  علموی )      ۱۰۰) آموزشاخالق در 

 ،  %۸ ، ۹3کارگاه آشونانی بوا سوامانه نورم افوزار نونوو       ، % 6 ، ۹7ارتقاء( 

 - lesson plan )کارگواه ، % ۸۹ آمووزش کارگاه روشهای ارزشيابی در 

Course plan) ۸7 ، ۴% -   بود  %۸6و کارگاه روشهای تورنس. 

 آموزشتعامل نقش اساسی و مهمی در فراننو  :  بحث و نتيجه گيري  

گيوری از   نادگيری مجازی بوا بهوره  ، یآموزشبسته به نوع و محتوای ، دارد

 های نونن نیی از عوواملی اسوت کوه متخصصوان و برناموه رنوزان       فناوری

خصوصا بحوث تعامول در محويط     .ی را با چالش روبرو ساخته استآموزش

چورا کوه    .سونتی اسوت    آمووزش مجازی که بسيار پيچيوه تر از  آموزش

بوون تعامل نه تنها ناد گيرنووگان انگيوزه ای بورای اداموه دوره در خوود      

در انون راسوتا تحقيوق و     .نمی بيننو بلیه نادگيری صور   نموی گيورد   

ی برگوزار شووه و توجوه بوه     آموزشو به دنگر کارگاههوای   بررسی محققين
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دنگر اشیال تعامل نعنی مشارکت و تعامل بيشتر فراگيران باهم با محتووا  

جهت ارائه راهیارهای مناسب و مورر بور افوزانش تعامول در محويط      ...و 

از راه  آمووزش تارير بسزانی در افوزانش و ارتقواء   ، ی تحت وبآموزشهای 

  . تدور را خواهو داش

 

اصول جراحی الپاراسکوپی به شیوه ی شبیه  آموزشتاثیر 

سازی بر میزان عملکرد و نگرش دانشجویان تکنولدوژی  

 ۱3۹6-۹7اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال

گروه اتاق عمول دانشوگاه    – )نونسنوه مسئول( رضا محبی حوض سرخی
 .انران .پ .نشگاه عداع.پ تربت حيورنه، صونقه حنانی، گروه اتاق عمل، 

اتاق عمل نیی از حساس ترنن بخش های بيمارستان است کوه   مقدمه :

افزانش چشمگير در  .ی استآموزشنيازمنو توجه ونژه ای در فراننو های 

تعواد و نوع اعمال جراحی همراه با پيشرفت سرنع تینولوژی جراحی بوه  

ز لووزوم اسووتفاده ا، خصوووص در زمينووه ی جراحووی هووای کووم تهوواجمی 

ی جونوی را برای هم سطح شوون تینولوژنسوت هوای    آموزشفراننوهای 

از جملوه برناموه هوای     .جراحی با نقش ها و وظانف جونو مطرح می کنو

بوه کورنیولووم اصوول جراحوی      موی تووان  ی معتبردر انون زمينوه   آموزش

اصوول   آمووزش لذا هوف از انون پوژوهش توارير     .الپاراسیوپی اشاره کرد

عملیورد و نگورش دانشوجونان تینولووژی     ، بر ميزانجراحی الپاراسیوپی 

 .می باشو ۱3۹6-۹7اتاق عمل دانشگاه علوم پزشیی انران در سال

نفور از   2۸از نوع نيمه تجربی بود که بور روی  ، : مطالعه حاضرروش اجرا 

کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشیی انران انجوام   ۸دانشجونان ترم 

نابيیيفيوت عملیورد از مهارتهوای هووانت     در انن پوژوهش بورای ارز   .شو

 .برش الگو و انتقال قطعا  در محيط شبيه سوازی اسوتفاده شوو   ، دوربين

در مرکوز تحقيقوا  جراحوی هوای کوم تهواجمی        آمووزش انن ارزنابی و 

همچنين برای ارزنابی نگرش قبول   .بيمارستان رسول اکرم)ص( انجام شو

انتخواب  ، صوالحيت  درک، حيطوه هوای عالقوه منووی    ،  آموزشو بعو از 

    بورای   .معقول و تنش و فشوار )برقبوق پرسشونامه( در نظور گرفتوه شوو      

جمع آوری اقالعوا  در زمينوه نگورش از پرسشونامه ارزنوابی نگورش و       

 time(TCT) و در زمينه عملیرد از معيوار اسوتانوارد   (IMI)انگيزه ذاتی

Task compeletion  هوا بوا نورم افوزار     داده .استفاده شوو R  ه و تجزنو

  .تحليل شو

نمرا  نگرش دانشجونان در چهار حيطه مورد بررسوی قبول از    یافته ها:

درک صالحيت بوه  ، 67 ، 2۹۱مواخله در حيطه ی عالقه منوی به ميزان

و در حيطوه ی تونش و    ۵۹ ، 3۵2انتخاب معقول به ميوزان  ، 2۸۰ميزان 

جونان بود که بعو از مواخله نمرا  نگرش دانشو  ۵7 ، 37۸فشار به ميزان 

 7۱ ، 33۰ ،  ۵2 ، ۴۹۸، ۴6 ، ۴۸۸ ،  ۸6 ، ۴۹2بوه ترتيوب بوه مقوادنر     

برای ارزنابی عملیورد دانشوجونان در مهوار  هووانت     TCT نمرا  .رسيو

در مهوار  بورش   ، ۱۴ ، ۹2دوربين در اولين بار انجام مهوار  بوه ميوزان    

لوه  اما بعو از مواخ .بود ۰3 ، ۹3و در مهار  انتقال قطعا  ۰7 ، ۱۸6الگو 

بوه ترتيوب دردهموين بوار نوه       TCT و تمرنن مهار  هوا نموره   آموزشو 

 ۱۰ ، ۵۴و  2۱ ، ۱۱۸، ۴2 ، ۵6ترتيب برای انجام هر مهوار  بوه ميوزان    

 .رسيو 

نتانج مطالعه ی حاضر نشوان داد کوه اسوتفاده از     : نتيجه گيريبحث و 

ی اصول جراحی الپاراسیوپی بور چگوونگی نگورش و سوطح     آموزشبرنامه 

احسواس  ، عالقوه منووی   .و عملیرد دانشجونان توارير مثبوت دارد   مهار 

ارجحيت باالتر جراحی الپاراسیوپی و تونش و اضوطراب   ، صالحيت بيشتر

کمتر بعو از مواخلوه نشوان دهنووه ی تواريرا  مثبوت انون مواخلوه ی        

همچنين در زمينه ی عملیرد ميوانگين زموان الزم بورای     .ی استآموزش

نشوجونان در دفعوا  اول و ششوم و دهوم بوه      انجام هر مهار  توسوط دا 

تورنج کاهش پيوا کرده اسوت کوه نشوان دهنووه بهبوود سوطح مهوار         

بعو از مواخله با درک فضای سه بعوی  .دانشجونان در پانان مطالعه است

با تمرنن و انجام مهار  ها به صور  میورر در  ، و شناخت شرانط فيزنیی

م مهوار  هوا بوه صوور      محيط شبيه سازی ميزان دقت و سورعت انجوا  

در دوره ی زمانی کوم و نبوودن    آموزشبا وجود  .پلیانی افزانش پيوا کرد

بررسی نتانج نشوان موی دهوو    ، امیان انجام تیني  ها بر روی بيمار زنوه

بوا   .ی در تموام حيطوه هوا باالسوت    آموزشکه ميزان ارر بخشی انن برنامه 

ی رشوته ی اتواق   شو آموزی بوه کورنیولووم   آموزشو اضافه شون انن برنامه 

عمل موی تووان انتظوار داشوت کوه دانشوجونان در تموام ابعواد جراحوی          

الپاراسیوپی رشو کننو و دانش و مهار  کوافی را بورای حضوور موورر در     

 .بالين کسب نماننو

 

در  اعضای هیات علمی بالینی از نقش الگو بودن: تبیین 

 یک مطالعه کیفی

 .پ .دانشوگاه ع  -م ميورزازاده  عظوي دانشگاه ع. پ. تهران،  -الهه محموی 
 -اميرعلوی سوهراب پوور    ، تهران .پ .دانشگاه ع -هومن شهسواری ،تهران

 .تهران .پ .دانشگاه ع

 بورای  پزشویی  آمووزش  در زنوادی  ی عالقوه  اخيور   ی در دهوه : مقدمه

 بوا  بوالينی  ی دوره در دانشوجونان  .شود دنوه می الگونی نقش از استفاده

هوای الزم را   دهنوگان بالينی مهار  آموزش نميا در کردن کار و مشاهوه

با توجه به لزوم بررسی  .گيرد فرا گرفته و هونت حرفه ای آن ها شیل می

همه جانبه درک اعضای هيا  علمی از نقش الگو بودن هوف موا تبيوين   

درک اعضای هيا  علمی بالينی به عنوان نقوش الگوو بورای دانشوجونان     

  .می باشوپزشیی با استفاده از روش کيفی 

هوای   نفر از اعضای هيا  علمی بالينی از تخصوص  ۱۵تعواد  :اجرا روش 

مختلف دانشگاه علوم پزشویی تهوران بوه صوور  هوفمنوو وارد مطالعوه       

، معيار ورود افراد انون بوود کوه همزموان بوا ارئوه خووما  بوالينی         .شونو

 اننترن ها و دانشجونان در بيمارستان نيز مشوارکت ، دستياران آموزشدر

هوای توانمنوسوازی مربووط بوه      همچنوين قوبال در برناموه   ، داشته باشونو 
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از بازانونشی نوشوتاری بوه عنووان     .بازانونشی شرکت کرده باشنو آموزش

ابزاری جهت تبيين درک افراد از نقش الگوو بوودن اسوتفاده شوو و بورای      

 .آناليز داده ها از روش تحليل محتوای قراردادی استفاده گردنو

نتانج حاصل از فراننو تحليل محتوای کيفی منجر به تشویيل   یافته ها :

، "پوورورش ابعوواد مختلووف دانشووجو"، "اررگووذاری بوور دنگووران"قبقووه  ۵

 .شو "تالش مستمر"و "خودآگاهی موقيعتی"، "بازخورد"

الگونی و آگواهی   تبيين درک افراد از پونوه نقش  :نتيجه گيريبحث و 

تاريرا  مثبوت و منفوی خوود در     نقش الگوها با .از آن حائز اهميت است

هوا نقوش اساسوی انفوا      ای آن پرورش فراگيران و شیل گيری رفتار حرفوه 

های  بر اساس نافته های انن مطالعه برای برگزاری موررتر برنامه .کننو می

توانمنو سازی اعضای هيا  علمی می توان بور اهميوت نقوش الگوونی و     

رد و خود کنترلوی در اعضوای   های ارائه بازخو مهار  آموزش، تاريرا  آن

موونرنت زموان و مهوار      آمووزش همچنوين   .هيا  علمی تاکيوو نموود  

و به کاهش چالش های نقش الگونی اعضوای هيوا    می توانخودتنظيمی 

  .علمی و ارتقای آن ها کم  کنو

 

تاثیر بازخورد میزان درخواست سی تی اسکن از طریدق  

خواست سی تی پیام کوتاه به دستیاران بر تغییر میزان در

 درگروه های نورولوژی و نوروسرجری

 .دانشوگاه ع  -سيوه افسانه موسوی  ، کاشان .پ .دانشگاه ع -زهرا ميوانی 
   ،  کاشوان  .پ .دانشوگاه ع  -احسوان نبووتی   ، حسوين اکبوری  ، کاشوان  .پ

 .پ .دانشوگاه ع  -اسماعيل فخارنوان  ، کاشان .پ .دانشگاه ع -رضا دانشور 
دانشوگاه   -سوحر زارع  ، کاشان .پ .دانشگاه ع -ود علی مسعسيو ، کاشان

 ، کاشووان .پ .دانشووگاه ع -زهوورا نوواظمی بيوووگلی    ، نکاشووا .پ .ع

 ، فخرالسادا  حسينی

قابليت دسترسی در هر میوان و  ، پيام کوتاه به دليل هزننه کم  مقدمه :

ارسوال و درنافوت سورنع    ، ارسال همزمان پيام به گروهوی از افوراد  ، زمان

نوان نیی از ابزارهوای نوادآور موورر بورای تغييور رفتوار پزشویان        بع، پيام

در انون زمينوه مطالعوا  نشوان داده انوو کوه ارسوال         .محسوب می شود

بازخورد در قالب پيام کوتاه و با هوف اگاهی پزشیان در خصووص ميوزان   

مصرف خوما  شامل آزمانش و سی تی اسین می توانوو باعوث کواهش    

چه برخی مطالعا  نشان داده انو انون گونوه   اگر .درخواست پزشیان شود

لذا با توجوه بوه نتوانج     .مواخال  تاريری در کاهش تصونربرداری ها نوارد

در ، متناقض در خصوص ارربخشی بازخورد عملیرد از قرنوق پيوام کوتواه   

انن مطالعه تارير بازخورد عملیرد از قرنق پيام کوتاه بر ميزان درخواست 

ن سر توسط دستياران بخش های نورولووژی  )تعواد مصرف( سی تی اسی

  .بيمارستان شهيو بهشتی کاشان ارزنابی شو، و نوروسرجری

مواه )دو مواه    ۴انن مطالعه بصور  نيمه تجربی و به موو    :اجرا روش 

قبل از اجرای مواخله ( و )دوماه بعو از اجرای مواخله( در بين دسوتياران  

ی آموزشو تورنن بيمارسوتان   گروه های نورولووژی و نوروسورجری در بزرگ  

برای اجرای مواخله ميزان سی توی اسوین    .دانشگاه علوم کاشان اجرا شو

سپس پيامیی حواوی  ، های درخواستی دستياران هر دو هفته ارزنابی شو

دوز اشعه درنافتی بيمار ، اقالعا  مربوط به تعواد و هزننه سی تی اسین

کوتاه برای دسوتياران   در قول دوره مواخله در قالب پيام آموزشو نیا  

سپس نسبت سی تی اسین درخواست شوه به ازای هر بيموار   .ارسال شو

هوای   آزموون در دو فاز مطالعه با استفاده از آمار توصيفی و با اسوتفاده از  

  .مستقل تحليل شو  tزوجی و   chi-square ،Exact ،t آماری

 ، ۱واخلوه  نسبت درخواست سی تی اسین سر در فاز قبول از م  یافته ها:

 آنهوا  تفواو   که بود ۴۵ ، ۱±7۴ ، ۱فاز بعو از مواخله  در و ۰۹ ، ۹۸±۱

همچنوين نتوانج نشوان داد     (p=۰.۱۰6) ظور آمواری معنوی دار نبوود    ن از

نسبت درخواست سی تی اسین مغز توسط دستياران در دو فواز مطالعوه   

از  (p=۰.۵6۴)و نوروسورجری   ،  (p=۰.۰7۴) در بخش هوای نورولووژی  

  .ماری تفاو  معنادار نواشته استنظر آ

بازخورد مبتنی بر پيام کوتواه در خصووص ميوزان     بحث و نتيجه گيري:

مصرف سی تی اسین باعث کاهش مصرف دستياران می شوود ولوی انون    

عوم معنا دار بوودن تفواو  را موی     .تفاو  از نظر آماری معنی دار نيست

 COVID-۱۹يوری  توان به کم بودن قول دوره مواخله به دليول هموه گ  

در حاليیوه در مطالعوا  مشوابه بور تیورار و توواوم ارائوه         .مرتبط دانست

لوذا توصويه موی شوود      .بازخورد در قول مو  قوالنی تاکيو شوه اسوت 

مطالعا  مشابهی در انن زمينه با قول مو  مواخلوه قووالنی تور انجوام     

همراه در از مزانای بالقوه تلفن های ، شود تا در صور  ارربخشی انن ابزار

 .علوم پزشیی بهره برداری شود آموزش

 

فرایند استدالل بالینی در پزشکان: یک مطالعه بدا روش  

 تفکر همراه با کالم

 دانشوگاه  -شهرام نزدانی، بوون وابستگی دانشگاهی -مرنم حسينی ابرده 
  .بهشتی شهيو. پ. ع

و بوه عنووان    (۱)اسوتوالل بوالينی فراننووی شوناختی اسوت       مقدمره : 

والزموه مراقبوت    (2)نمنوی اصلی پزشیان در نظر گرفتوه شووه اسوت   توا

و نوعی استوالل مبتنی بر عمل است که نيواز بوه    (3) انمن از بيمار است

دانش علمی پيش زمينه ای دارد که بوا اسوتفاده از شوواهو بوالينی ارائوه      

با توجه بوه اهميوت انون      (۴).شوه برای ن  بيمار خاص اعمال می شود

هووف از مطالعوه   ، ناسانی نحووه رخ داد ان در ذهون پزشویان   فراننو و ش

حاضر شناسانی فراننو استوالل بوالينی در پزشویان بوا اسوتفاده از روش     

  .تفیر همراه با کالم می باشو

در پژوهش حاضر به منظور شفاف سوازی فراننوو اسوتوالل     :اجرا  روش

انون روش   .نوبالينی در پزشیان از روش تفیر همراه با کالم استفاده گرد

رنشه در پژوهش های روانشناسی دارد و شامل جمع آوری پروتیل هوای  
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در انون روش   .تفیر همراه با کالم افراد و تحليل پروتیول هوا موی باشوو    

پروتیل ها به عنوان داده های خوام بورای بررسوی فراننووهای شوناختی      

استفاده می شونو و پروتیل ها در حين حل ن  نوا چنوو مسواله توسوط     

راد ) در حاليیه از انها خواسته می شود که بگوننو که به چه فیور موی   اف

( هماننو سانر روش هوانی کوه داده هوای    ۵).کننو( جمع اوری می شونو

انن روش نيز به دنبال نافتن داده هوانی عميوق و   ، کننو کيفی توليو می

پزشو  داخلوی    ۱6( در انن مطالعه 6).غنی از نمونه ای کوچ  می باشو

بوه منظوور    .دستيار و هيا  علمی مشارکت داشوتنو ، اننترن، حسط 3در 

جمع اوری داده ها از مصاحبه ساختارمنو استفاده شو و پوس از توضويح   

نو  سونارنوی از   ، اهواف و روش اجرای مطالعه برای مشارکت کننووگان 

 پيش تعيين شوه که توسط محققين بر مبنای ن  مورد واقعی در مجله

NEW England of Medicine ،  توونن شوه بود در اختيار مشوارکت

کننوگان قرار گرفت و به انها فرصوتی بورای مطالعوه سونارنو داده شوو و      

بوه   .سپس سواال  مصاحبه از انها پرسيوه شو و پاسخ هوا ضوبط گردنوو   

پژوهشوگران بوه قوور مسوتمر     ، منظور تامين اعتبار و مقبوليوت داده هوا  

و مصواحبه هوای پيواده سوازی      درگير جمع اوری و تحليل داده ها بودنو

 .شوه برای مصاحبه شونوگان ارسال و نظرا  اصالحی انوان درنافوت شوو   

، مصواحبه هوا بوا اننتورن هوا     ، به منظوور توامين قابليوت انتقوال داده هوا     

پياده ، صواهای ضبط شوه .دستياران و اعضای هيا  علمی صور  گرفت

ل محتووای  سازی شو و داده ها توسط هور دو پژوهشوگر بوه روش تحليو    

مصاحبه ها به کوها و قبقا  شیسته شوو و در   .استقرانی تحليل گردنو

  .نهانت تم های اصلی از انان انتزاع گردنو

        .توم اصولی بوود    3قبقوه و   ۱3، کوو  ۱3۴۰انن مطالعه شامل  یافته ها:

( مسويرهای  3، ( بازنموانی دانشوی  2، (بازنمانی مشیل بيمار۱تم ها شامل

( صوحت ادراک  ۱بقا  تم بازنمانی مشیل بيموار شوامل :   ق .استعالم بود

قبقوا    .( نوع اقالعا  بوود ۴محتوای داده ها و  (3( ارتباط با داده ها 2

( نووع کوگوذاری دانوش    2اعتبوار دانوش   ( ۱تم بازنموانی دانشوی شوامل    

قبقا  تم مسويرهای   .( ساختار دانش بود۵( ترکيب دانش و ۴(ارتباط 3

( توضيح 3( اقواما  مبتنی بر فرضيا  2سازی  ( فرضيه۱استعالم شامل 

 .( انتخاب از ميان گزننه های تشخيصی بود۴علت انتخاب اقواما  و 

نتانج انن مطالعه نشوان دهنووه تفواو  هوانی در      بحث و نتيجه گيري:

دسوتيار و  ، فراننو استوالل بوالينی پزشویان در سوطوح مختلوف اننتورن     

در هور سوه سوطح متشویل از سوه      هيا  علمی بود اما استوالل بوالينی  

( مسويرهای  3)، بازنموانی دانشوی  ( 2)، ( بازنمانی مشویل بيموار  ۱بخش)

، با توجه بوه اهميوت اسوتوالل بوالينی در قبابوت پزشویان       .استعالم بود

ی و ارزنووابی انوون آموزشووشناسووانی انوون فراننووو بووه تعيووين روش هووای 

    ان توانمنوی مهم در پزشیان کمو  موی کنوو و بوه موجوب ان موی توو       

روش های نوننی بورای توورنس انون فراننوو بوه دانشوجونان پزشویی و        

 .ارزنابی ان در انان ارائه نمود

 

بررسددی تددأثیر دو روش بیمارنمددا و سددخنرانی بددر   

خودکارآمدی بالینی پرستاران در مراقبدت از بیمداران   

 سندرم حاد کرونر 

جبور  حميوو رضوا رن  ، شويراز  .پ .دانشوگاه ع  -مهوی کرنم نوار جهرموی   
   .جهرمی

بورای بهبوود خوود کارامووی پرسوتاران در مراقبوت از بيمواران         مقدمه :

سوخنرانی بوه    .بهره برد آموزشمی توان از روش های ، سنورم حاد کرونر

 .ی اسوت آموزشو هنووز رانوج تورنن روش    ، عنوان ن  روش معلوم محوور  

 نیی از روش های نوونن ، به روش بيمارنما نا بيمار استانوارد شوه آموزش

در انون   .نادگيری است که بر اساس اصول نادگيری بزرگساالن بنوا شووه  

نادگيرنوه در میانی بسيار شبيه به بخش های بالينی قرار گرفته و ، روش

پژوهش حاضر با هووف بررسوی و مقانسوه     .از بيمارنما بازخورد می گيرد

تأرير روش های بيمارنما و سخنرانی بر خودکارآموی در عملیورد بوالينی   

رستاران در مراقبت از بيمواران مبوتال بوه سونورم حواد کرونور در سوال        پ

 .اجرا شو ۱3۹۵

جمعيوت موورد مطالعوه     .ن  مطالعه نيمه تجربی بوود ، انن : روش اجرا

شامل پرستاران بخش مراقبت ونژه قلبی بيمارستان های دانشوگاه علووم   

در  معيارهای ورود به مطالعه شامل؛ تمانل به شورکت  .پزشیی جهرم بود

مواه در بخوش    3دارای حواقل مورک ليسانس و سابقه بويش از  ، مطالعه

نفر از انان بوا روش نمونوه گيوری آسوان      62مراقبت ونژه قلبی بودنو که 

به دو گوروه سوخنرانی و بيمارنموا تقسويم     ، انتخاب و با تخصيص تصادفی

پرسوتاران  ، بوه روش بيموار اسوتانوارد شووه     آمووزش حوين ارائوه    .شونو

 .فعال داشته و بر اساس دانش و تجربه خود بازخورد می دادنوو مشارکت 

پرسشونامه خودکارامووی در عملیورد بوالينی     ، جهت جمع آوری داده ها

انون پرسشونامه در سوال     .قبل و بعو از مواخلوه تیميول شوو   ، پرستاران

 37حيطوه و   ۴توسط چراغی و همیواران تووونن شووه و شوامل      ۱3۸7

تشوخيص پرسوتاری و   "، "بررسی بيمار"؛ حيطه ها شامل .گونه می باشو

 "ارزشويابی برناموه مراقبتوی   "و  "اجرای برنامه مراقبتوی "، "برنامه رنزی

هوای   آزموون و  ۱6نسوخه   SPSS از نرم افزار، جهت تحليل داده ها .است

  .آماری تی زوج و تی مستقل استفاده شو

کت نفوری شور   3۱در دو گوروه  ، پرسوتار  62، در انن مطالعوه  یافته ها :

مراقبت از بيماران مبتال به سنورم حواد   آموزشمواخله به صور   .کردنو

از مجمووع   .کرونر به دو روش سخنرانی و بيمارنما در دو گروه انجام شوو 

ميانگين)انحراف معيار( سنی  .درصو( زن بودنو 77 ، ۴نفر) ۴۸، پرستاران

اران درصو( پرسوت  ۹۰ ، 3بيشتر) .بود 32 ، 27(7 ، ۴۰شرکت کننوگان )

 .درصوو اسوتخوام رسومی بودنوو     ۵۸ ، ۱دارای مورک کارشناسی بوده و 

ميانگين)انحراف معيار( سابقه کل و سابقه حضور در بخش مرلقبت ونوژه  

اخوتالف آمواری    .بوود  6 ، 3۰(۵ ، 6۹و ) ۹ ، 62(7 ، ۸۴قلبی به ترتيب )

معنووی داری بووين پرسووتاران دو گووروه سووخنرانی و بيمارنمووا از نظوور     

، (=۰P Value ، 22۰)جونس ، (=۰P Value ، ۴3۵)سون خصوصويا   
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 (=۰P Value ، 3۹۴)مورک تحصيلی، (=۰P Value ، 23۹)سابقه کار

بين ميانگين نمره  .مشاهوه نگردنو (=۰P Value ، 76۸)و نوع استخوام

، خودکارآموی قبول و بعوو از مواخلوه در دو گوروه سوخنرانی و بيمارنموا      

  (P<۰>۰.۰۵ ) تاختالف آماری معنی داری وجود داش

نافته هوای انون مطالعوه نشوان داد کوه در روش       نتيجه گيري:بحث و 

خودکارآموی پرستاران افزانش ، به قور معنی داری، نيمار استانوارد شوه

ی بيموار  آموزشو روش  .بيشتری نسبت بوه روش سوخنرانی داشوته اسوت    

 .نو  نوادگيری فعوال اسوت    ، بور خوالف روش سوخنرانی   ، استانوارد شوه

موفقيوت آميوز   ، ده از روش های فعال نادگيری در مطالعا  مختلفاستفا

، نوادگيری فعوال و مشوارکتی در مقانسوه بوا روش سوخنرانی       .بوده است

حفظ قوالنی تر اقالعا  و لذ  بيشتر دانشوجو  ، موجب نادگيری بيشتر

  .از کالس می شود

، مراقبوت پرسوتاری  ، خود کارآموی، سخنرانی، : بيمارنما کلمات کليدي

 .سنورم حاد کرونر 

 

بررسی ارتباط بین تفکر انتقادی و اسدتدالل بدالینی در   

 کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

دانشوگاه ع.   -محمو رضا بينا، قزونن .پ .دانشگاه ع -افسانه نخ فروش ها 
 .دانشگاه ع. پ. قزونن - منير السادا  ميرزاده پ. قزونن، 

اهميوت توانمنووی دانشوجونان پزشویی در زمينوه      با توجه بوه   : مقدمه

مطالعوه حاضور بوا هووف انووازه      ، مهار  استوالل بالينی و تفیر انتقوادی 

گيری و بررسی رابطه بين تفیر انتقادی و استوالل بالينی بور روی نمونوه   

ای از کارورزان و دستياران دانشیوه پزشیی دانشگاه علوم پزشیی قزونن 

  .انجام شو

تحليلوی بوود کوه بوه      -ژوهش حاضر ن  مطالعوه توصويفی  پ روش اجرا:

کارورز و دستيار سوال اول و دوم شواغل در    2۰۵صور  مقطعی بر روی 

در انن مطالعوه از   .بيمارستان های دانشگاه علوم پزشیی قزونن انجام شو

سوالی تفیر انتقوادی کاليفرنيوا )فورم     3۴دو پرسشنامه شامل پرسشنامه 

 Diagnostic Thinking)سوتوالل بوالينی   ب( و همچنين پرسشنامه ا

inventory)  تانی بوود اسوتفاده    6سوال با مقياس ليیر   ۴۱که دارای

ونژگی های روان سنجی پرسشنامه ها ی مذکور در مطاال  قبلی با  .شو

جهت بررسی ارتباط بين تفیر انتقوادی   .نتانج قابل قبول ارزنابی شوه بود

تموامی   .گی پيرسوون اسوتفاده شوو   و استوالل بالينی از ضورنب همبسوت  

 و بوا اسوتفاده از نورم افوزار     ۰.۰۵های آماری در سطح معنوی دار   آزمون

SPSS  انجام شونو 2۱.۰نسخه.  

 ، ۱ .دسوتيار انجوام شوو    ۸3کوارورز و   ۱22انن مطالعه بر روی  یافته ها:

% دسووتياران زن بودنووو ميووانگين نمووره تفیوور ۵6 ، 6کووارورزان و  63%

 ، ۴±۴ ، ۰ و ۱3 ، ۰±3 ، ۴رورزان و دسوتياران بوه ترتيوب    انتقادی در کا

داری در نموره تفیور انتقوادی کول بوين دو گوروه       معنا اختالف و بود ۱3

ميووانگين نمووره  .(P-value>۰.۰۵)کووارورز و دسووتيار مشوواهوه نشووو  

 ، ۸ ±۱۴ ، ۵استوالل بالينی نيز در دو گروه کارورز و دستيار بوه ترتيوب   

بوالينی نيوز    اسوتوالل  کول  نمره در .شو گزارش۱۴3 ، 2 ±۱3 ، ۰ و۱۴2

بررسی ارتبواط   .اختالف معناداری در دو گروه کارورز و دستيار نشان نواد

بين تفیر انتقادی و استوالل بالينی نيز نشان داد که ارتباقی بين انن دو 

-P و -۰ ، ۰3۴ضووورنب همبسوووتگی=   ) مهوووار  وجوووود نووووارد  

value=۰.62۵).  

افته های انن مطالعه نشان می دهوو کوه هور دو    ننتيجه گيري: بحث و 

مهار  تفیر انتقادی و استوالل بالينی در کارورزان و دسوتياران دانشوگاه   

علوم پزشیی قزونن در سطح پانينی بوده و الزم است که توجه بيشوتری  

انون   ءی ونوژه ای بورای ارتقوا   آموزشو در انن راستا صور  گرفته و برنامه 

 .پزشیی قراحی گردد آموزشمهار  ها در ضمن 

 

بالینی: یک   گیری تبیین تجارب دستیاران پزشکی از تصمیم

 مطالعه کیفی

دانشوگاه ع.پ   – رضا غفاری زنجان، .پ .ه عگادانش –مينا هاشمی پرست 
 .زنجان 

گيری بالينی ن  جزء اصلی عملیورد بوالينی اسوت کوه      تصميم مقدمه :

ر عاملی بر کيفيت ارائوه  باشو و بيش از ه پيامو قضاو  بالينی صحيح می

انفجار دانش پزشیی و لوزوم اسوتقالل    .گذارد خوما  به بيماران تارير می

گيری بالينی در شورانط دشووار را بورای آنوان      تصميم، عملیرد دستياران

تر نموده است؛ لذا انن مطالعه با هوف تبيوين تجوارب دسوتياران     پيچيوه

  .گيری بالينی انجام شوه است پزشیی از تصميم

بررسی پژوهش حاضر ن  مطالعه کيفی با رونیورد تحليول    اجرا :روش 

دستياران پزشویی سوال اول   ، مشارکت کننوگان .محتوای قراردادی است

ی وابسوته بوه دانشوگاه علووم     آموزشو هوای   تا چهارم شاغل در بيمارستان

گيری هوفمنو بوا   پزشیی تبرنز بودنو که برای انتخاب آنان از روش نمونه

هوای   ها از قرنوق مصواحبه   داده .گرفتن حواکثر تنوع استفاده شودر نظر 

برای  .آوری و به قور همزمان تحليل شو نيمه ساختار نافته انفرادی جمع

 .استفاده شوو  ۱۰نسخه  MAXQDA ها از نرم افزار مونرنت تحليل داده

نادگيری -ناددهی"قبقه اصلی شامل  ۵، ها نافته ها بر اساس تحليل داده

مغوانر    "، "سردرگمی و تردنو در رونوو تشوخيص بوالينی    "، "وناکارآم

انگيزگی و افزانش فشوار   بی"، "شرانط حاکم بر عرصه بالين با استانواردها

هوای   بوه عنووان موانوع و چوالش     "ای فقووان حمانوت حرفوه    "و  "کاری

  .گيری بالينی حاصل شو تصميم

مول گونواگون بوا    گيری بالينی متأرر از عوا تصميم  :نتيجه گيريبحث و 

انون پونووه در سواختاری متشویل از شورانط       .های متفاو  است ماهيت

روابوط  ، امیانا  و تجهيزا  موجوود و در دسوترس  ، حاکم بر عرصه بالين

ای در محيط کاری و مشویال  موجوود در رونوو تشوخيص بوالينی       حرفه
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، یآموزشو هوای گونواگون در ابعواد مختلوف      گيرد؛ لذا استراتژی شیل می

و در اتخواذ تصوميما    موی توانو  ساختاری و بهبود روابط انسانی ، ینگرش

بر انون   .مناسب و مبتنی بر شواهو علمی و حل مسأله بيمار راهگشا باشو

ی و حرفوه ای  آموزشو ، ها مستلزم بسترسازی فرهنگوی  رفع چالش، اساس

  .باشو می

 

 : (error board reporting)برد خود گزارشی خطا

   خطاهدای بدالینی و ارتقدای     رویکردی در جهت کاهش

 حرفه ای دانشجویان

               –حسووووين مووووونقی  ،مشووووهو .پ .دانشووووگاه ع -اکوووورم گووووازرانی 
دانشووویوه ع. پ. نيشوووابور،  -اعظوووم گوووازرانی  دانشوووگاه ع.پ مشوووهو،

 -فوورنن تاتوواری  دانشووگاه ع.پ بيرجنووو، – سيومصووطفی محسوونی زاده
   .رنيشابو .پ .دانشیوه ع

ی پزشیی و پرستاری نیی که مهمتورنن تهونوو انمنوی    خطاها  مقدمه:

پژهش حاضربا هوف قراحوی بورد خوود گزارشوی     .برای بيماران می باشو

رونیووردی در جهووت کوواهش  : (error board reporting)خطووا

روش  .خطاهای بالينی و ارتقای اخالق حرفوه ای دانشوجونان انجوام شوو    

ان کارشناسی اتاق عمول  نفراز دانشجون ۵۰مطالعه بر روی    اجرا :روش 

پس از قراحی در رابطه با نحوه ی اسوتفاده   .به صور  تصادفی انجام شو

انجام شو و  آموزشتوضيحا  کافی در رابطه با روش ، از برد گزارش خطا

برد ربت خطا در اتواق عملهوای مختلوف نصوب      .ی گرفته شوآزمونپيش 

صووور  گردنووو و دانشووجونان پووس از پانووان هوور عموول خطاهووا را بووه   

ی در آزموون در آخرنن روز کوارآموزی پوس    .خودگزارشی ربت می کردنو

 .رابطه با اعمال جراحی و نیا  نادگرفته شوه از دانشوجونان گرفتوه شوو   

به منظورجمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته برای سنجش 

و  SPSS ۱۹تجزنه تحليل داده ها بوا نورم افوزار    .رضانتمنوی استفاده شو

مجذور کوای دو   آزمون ، تست  t آزمون، های تحليلی کو وارنانس ونآزم

 .و رگرنسون انجام گردنو

 و ۱۴±2.۱۵بوا ميوانگين    آزموون نتانج نشان داد نموره پويش    : یافته ها

 و نوادگيری  افوزانش  دهنووه  نشوان  کوه  بود ۱7± 2.6۴ آزمون پس نمره

بوود و   رابطه بوا تینيو  هوا و نیوا  ربوت شووه       در دانشجونان اقالعا 

، %۹۴رضوانت منووی   ،  % ۸6همچنين انن روش در کاهش ميزان خطا 

افزانش روحيه انتقواد   ، %۸۰تفیر نقادانه، %72اعتالی روحيه مثبت نگری

نتيجوه گيوری: نتوانج نشوان داد      .(P<۰.۰۵)مورر بوده است %76پذنری

اسووتفاده از بوورد گووزارش خطووا در کوواهش خطووا و افووزانش نووادگيری    

  .استدانشجونان مورر 

 .وناندانشج، خطای بالينی، گزارش خطا کلمات کليدي :

 

بالینی و حضور دانشجویان پرستاری  آموزشبررسی تاثیر 

در بخش های بیمارستانی بدر سدطح تکامدل اخالقدی     

 پرستاران شاغل

 .دانشوگاه ع  -آرزو فورج پوور   ، آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع -الهه کاراژنان 
 .موسوی  ناصر سنجر، آزاد اسالمی .پ

انتظار می رود که مرور اصول اخالقی و تاکيو و توجوه بور ابعواد     مقدمه :

بالينی دانشجونان موجب ارتقوا سوطح    آموزشاخالقی و پروفشناليسم در 

تیاملی اخالقوی پرسوتاران و عملیورد آنوان گوردد و بوه صوور  متقابول         

و عملیرد اخالقی پرستاران در غالب کورنیولوم پنهان موجوب نوادگيری   

( مطالعوا   ۱۱).الگوبرداری دانشجونان در محويط نوادگيری آنوان گوردد    

انجام شوه در حيطه ی اخالق پرستاری اغلب بوه مروراسوتوالل اخالقوی    

پرستاران پرداختوه انوو و فواکتور هوای موورر بور رونیورد هوای اخالقوی          

پرستاران و نيزبه ضرور  توجه به ابعاد اخالقی درانن رشته پرداختوه انوو   

به وضعيت تیامل اخالقی پرستاران و عملیرد اخالقی آنان توجوه   و کمتر

  .شوه و مطالعا  معوودی در انن زمينه موجود است

بالينی دانشجونان بور   آموزشلذا انن مطالعه با هوف بررسی تارير  هدف:

ی به عنووان الگووی   آموزشسطح تیامل اخالقی پرستاران بيمارستان های 

ه آن بوا بيمارسوتان هوای خصوصوی شوهر      حرفه ای دانشجونان و مقانسو 

تحليلوی در   -روش کار: انون مطالعوه توصويفی    .مشهو قراحی و اجرا شو

 ۱3۹7ی شوهر مشوهو در سوال    آموزشسطح چهار بيمارستان خصوصی و 

پرسوتار پوس از کسوب رضوانت      ۱۹۸به روش نمونه گيری آسان بر روی 

روانوی و پانوانی    .شو آگاهانه و با استفاده از ابزار استانوارد کولبرگ انجام

(انوون ۸. ۵) .انوون مطالعووه در مطالعووا  متعووود بووه تانيووو رسوويوه اسووت 

قسمت اول مشخصا  دموگرافيو   .پرسشنامه شامل دو قسمت می باشو 

معمای پرستاری است که برای انووازه گيوری سوطح     آزمونوقسمت دوم 

تیامل اخالقی پرستاران و بر مبنوای نظرنوه ی تیامول اخالقوی کلبورگ      

       شووامل شووش سوونارنو ی نوووزاد دارای   آزمووون .حووی شوووه اسووت  قرا

، تقاضوای بوالغين نسوبت بوه مورگ     ، اجبوار داروی ، آنومالی هوای شوونو  

در .مراحل اخر بيماری می باشوو ، اشتباه دارونی، آشناسازی پرستار جونو

به دنبال هر سنارنو دو سوال اصلی مطرح ميگوردد کوه پاسوخ     آزمونانن 

سووال اول از فورد ميخواهوو کوه      .ن ها جوواب دهنوو   دهنوگان بانو به آ

انتخاب نمانو که اگر در موقعيت انن سنارنو قرار گيرد چه اقووامی انجوام   

توا دليول    موی شوود  در سوال دو از پاسوخ دهنووگان خواسوته     .می دهو

در انن قسمت شش بيانيوه رانوج کوه بيوانگر      .انتخاب خودرا ذکر نماننو 

م شوه هستنو که پاسوخ دهنووه بانسوتی بوه     علل موجود برای اقوام انجا

داده هوا بوا اسوتفاده از نورم      .ترتيب اولونت انن گزننه ها را مرتب نمانوو  

 2۱۰در انون مطالعوه    .مورد تجزنه و تحليل آماری قرار گرفت spss افزار

پرسشونامه تیميول و عوود      2۰2پرسشنامه بين پرستاران توزنع شو و 

ر پرسشنامه به دليل ناقص بودن حوذف  قی تجزنه و تحليل نيز چها، شو

پرسشنامه مورد تجزنه و تحليل قرار گرفوت و لوذا    ۱۹۸شو و در مجموع 

 ۱۹۸در انون مطالعوه    .درصو و قابل قبول است ۹۴.2۸ميزان پاسخ دهی 
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 و 7.۸۰±3۵.۸6سوال و ميوانگين سونی     6۵-23پرستار با دامنوه سونی   

شورکت   7.۰3±۱۰.73 کواری  سوابقه  ميوانگين  و سوال  2۸-۱ کار سابقه

بوه تفیيو  سونارنو     آزمونپاسخ شرکت کننوگان به قسمت اول  .نمودنو

در جوول دو دنوه می شود با اننیه اغلب تصوميم اخالقوی صوحيحی در    

زمينه سنارنوهای ذکر شوه اتخاذ نموده انو ولی تعواد قابل تووجهی نيوز   

د در پرسوتاران موور   NP دامنوه نموره   .تصميما  مناسبی اخذ نیرده انوو 

در بررسوی   .موی باشوو   6.۸۴±۴۵.2۹و ميانگين آن  ۵۸-26مطالعه بين 

ی و آموزشو بر حسب عوامل دموگرافي  و نيز بيمارستان هوای   NP نمره

خصوصی اختالف آماری معناداری مشاهوه نشو تنهوا در آنواليز وارنوانس    

در بخش هوای جراحوی    NP مشخص شو که اختالف معنی دار بين نمره

در  CP دامنوه نموره   .(P value=۰.۰۰3)ود داردو بخش های ونوژه وجو  

       3.۹۱±2۰.۰۹و ميووانگين آن  3۱-۱2پرسووتاران مووورد مطالعووه بووين   

بور حسوب عوامول دموو گرافيو  و نيوز        CP در بررسوی نموره   .می باشو

ی و خصوصی اختالف آمواری معنواداری مشواهوه    آموزشبيمارستان های 

را با عوامل دموگرافي   CP و NP جوول شماره چهار ارتباط نمرا  .نشو

 .می دهو نشان

با توجه به نتانج به دست آموه مشخص شوو کوه     :نتيجه گيريبحث و 

نمره سطح تیامل اخالقی ازميوانگين نموره بواالتر اسوت ولوی توا سوطح        

   اغلب پرسوتاران در سوطوح عرفوی و پوس عرفوی      ، مطلوب نيز فاصله دارد

بوا   .پويش عرفوی هسوتنو   می باشنو اما شمار قابل توجهی هم در سوطح  

توجه به تارير متقابل محيط و عملیرد حرفه ای پرستاران بور الگوپوذنری   

انتظار می رود ارتقا بعو اخالقی عملیرد حرفه ای ، و نادگيری دانشجونان

ی در اولونت برناموه هوای   آموزشپرستاران به خصوص در بيمارستان های 

اخالقوی پرسوتاران بوه     توانمنوسازی کادر پرستاری قرار گيرد و عملیورد 

عنوان الگوهای حرفه ای به خصووص در موورد نظوار  و ارزشويابی قورار      

بوالينی   آمووزش گيرد و از قرف دنگر تاکيو و توجه بوه بعوو اخالقوی در    

       دانشووجونان پرسووتاری موجووب آگوواهی و حساسوويت پرسووتاران شوواغل   

ر تاکيوو  گران بالينی همواره بانوو نسوبت بوه انون امو     آموزشمی گردد لذا 

  .نماننو

 

تبیین ویژگی های استاد بالینی خوب برمبندای تجدارب   

 دستیاران بالینی

 - سوليمان احمووی  ،  دانشوگاه ع. پ. شوهيو بهشوتی    -حیيموه سوابقی   
دانشوگاه ع.پ بيرجنوو،    – سومانه باقرنوان  ،  دانشگاه ع. پ. شهيو بهشتی

 .دانشگاه ع. پ. شهيو بهشتی - مولود رضوانی

اسوتاد نقوش   ، ننو تبونل ن  دانشجو به پزشیی کارآموو در فرآ  مقدمه :

 مورد های نگرش و مهار ، دانش، ن  استاد توانمنو .مهمی برعهوه دارد

 هسوتنو  حرفوه  انون  ی که صواحبان آننووه   پزشیی دانشجونان به را نياز

قيقت استاد خلق کننوه فضانی است که دانشوجو  ح در .نمانو  می منتقل

را شوناخته و رشوو    خوود  بالقوه استعوادهای، کنو در آن بصير  پيوا می

بهتورنن   بوه  خوود  شخصوی  و ای حرفوه  های توانانی جهت در و دهو می

 حيطوه  دو هور  در بانسوتی  بوالينی  اسواتيو  بنابرانن .دارد شيوه گام برمی

نگرش و مهار  خود را در هور  ، پزشیی و آموزش متخصص بوده و دانش

 اسوتاد  هوای  ونژگوی  کوه  نوو معنقو نظران صاحب .دو حوزه توسعه دهنو

، شوود  آموزشی و نادگيری دانشجو می اهواف به دستيابی باعث که است

توجه بسوياری از محققوين    مورد ارربخش مورس های ونژگی لحاظ بونن

آموزش بوالينی در قلوب    اننیه به توجه با دنگر قرف از .باشو در دنيا می

ينی و اسوتاد  توجوه بوه کارآمووی توورنس بوال     ، آموزش پزشیی قرار دارد

 در خووب  بوالينی  اسوتاد  .باشوو  بالينی خوب نيز بسيار حائز اهميوت موی  

 و کنوو  بيشتر مواقع دو نقش آموزشی و درمانی را بطور همزمان انفا موی 

   رسوت را انجوام   د کوار  اننیوه  بور  عالوه که باشو توانمنو قوری به بانستی

اده و توضويح  انجام آن را برای دانشجونان نيز نشوان د  چگونگی، دهو می

از آنجا که نقش استاد در فرآننو آموزش و تورنس مهوم و غيرقابول    .دهو

شناخت ونژگيهای مطلوب ن  موورس دارای اهميوت بواالنی    ، انیار است

تاد اسو  نو   شانستگی تعييين های ترنن روش متواول از نیی .باشو می

 نظرخواهی از دانشجونان است؛ زنرا دانشجونان بطوور مسوتقيم در  ، خوب

تعامول دارنوو؛ بنوابرانن     اسواتيو  بوا  و داشوته  قورار  آموزشی های موقعيت

 توانوو  خووب موی   اسوتاد  هوای  نظرا  و تجربيا  آنان در رابطه با ونژگی

راسوتا   انون  در مطالعاتی گذشته های سال قی .باشو کم  کننوه بسيار

صور  گرفته است و دنوگاه دانشجونان در خصوص معيارهای ن  استاد 

با توجوه بوه اننیووه اکثور مطالعوا        .بررسی قرار گرفته استخوب مورد 

انجام شوه در انن زمينه در ارتباط با دروس تئورن  و بيشتر بوه صوور    

 پزشویی  علوم های کمی و با استفاده از ابزار ترجمه شوه و در سانر رشته

لذا پژوهشگران برآن شونو تا با انجوام نو    ، پرستاری بوده است جمله از

 خووب  اسوتاد  نو  هوای فی و با قرح انن سوؤال کوه ونژگویتحقيق کي

بوالينی پاسووخ    دسوتياران  تجووارب  تبيووين  قرنووق  از چيوست؟ بالينی

  .مناسب به انن سوال ارانه نماننو

انن مطالعه ن  تحقيق کيفی بوا رونیورد تحليول محتووای      اجرا : روش

 آموزشوی  هوای  دستيار تخصصی از نیی از بيمارستان۱۴ .قراردادی است

، ماه داشوتنو  ۱۰به مو  حواقل  بالين در حضور سابقه ی که مشهو شهر

آنهووا مصواحبه نيموه     بووا  و شوونو  انتخاب هوفمنو گيری به شيوه نمونه

 کوگذاری و تحليل داده ها با نرم افوزار  .ساختارنافته و عميق انجوام شوو

MAXQDA2۰۱2 انجام گرفت. 

 اوليوه  کو 2۵۴ ها و چرخشی داده در تجزنه و تحليل مستمر یافته ها : 

 نهانوت  در آنهوا  ادغوام  و پوشانی در نظر گرفتن هم با که گردنو استخراج

بور انون    .قبقه اصلی قرار گرفت 3زنرقبقه و  ۱۰ در و شو حاصل کو 6۰

خصوصويا   « مربیِ خردمنو»و « الگوی اخالق»، «حامی و مرشو»اساس 

     سووتياران بووالينی اصوولی نوو  اسووتاد بووالينی خوووب بوور اسوواس تجووارب د

  .بودنو حاضر مطالعه در کننوه شرکت

نتوانج پوژوهش حاضور نشوان داد کوه از منظور        : نتيجه گيريبحث و 

، ن  اسوتاد بوالينی خووب بانوو حوامی و مرشوو      ، دستياران مورد مطالعه
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محققان در حرفه های بالينی اعوم از   .الگوی اخالق و مربیِ خردمنو باشو

ونژگی های مختلفی را برای اسوتاد بوالينی موؤرر    داخل و خارج از کشور 

روابوط بوين    کيفيوت  بوه  می توان خصوصيا  انن جمله از .انو بيان کرده

توانمنووی علموی و   ، مهوار  برقوراری ارتبواط   ، دانش و معلوموا  ، فردی

، جذاب کوردن محويط نوادگيری   ، اخالق حسنه، مونرنت آموزشی، عملی

 فوردی  هوای  ينی و نيوز ونوژ گوی   شانستگی بال، خلق تجارب بالينی مفيو

 ژرفوای  بوا  خوب بالينی استاد ن  های پژوهش ونژگی انن در .کرد اشاره

، با دقت و عنانوت بوه نتوانج مطالعوه     .گرفت قرار شناسانی مورد بيشتری

 ونژگوی هوا   انون  کسب برای جامعی رنزی برنامه تواننو اساتيو بالينی می

ارتقوای آمووزش بوالينی و    بوه  ، داشته باشنو و ضمن توانمنو نمودن خود

  .سالمت جامعه کم  نماننو

  

بررسی تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر شواهد دندانپزشکی 

 اجتماعی به صورت مجازی 

 .تبرنز .پ .دانشگاه ع -زهرا آقازاده  ،دانشگاه ع. پ. تبرنز -کتانون کاتبی 

ن قبابت با رونیرد مبتنی بر شواهو بوه پزشویان و دنوانپزشویا    مقدمه :

اجازه می دهو تا به روز ترنن و مستنو ترنن تصميم های بالينی را بورای  

درمان بيمارانشوان بگيرنوو و درمانهوای مناسوب دنوانپزشویی را پوس از       

اقمينان از کارآنی کامل آنها انجام دهنو تا از درمانهای بی ارر جلووگيری  

ه بور  از قرفی تمرکز بر مسائل و مشیال  شانع سالمت جامعه عالو .شود

تشونق دانشجونان به نادگيری منجر به ارتقا کيفيوت ارائوه خووما  موی     

بهره گيری از سيستم های مجازی است ، منظور از آموزش مجازی .گردد

که با هوف کاستن از رفت و آموها و صرفه جونی در وقوت و هزننوه و در   

آمووزش مجوازی امیوان فراگيوری      .ضمن نادگيری بهتر صور  می گيرد

تحوال  اخيور جهوانی و هموه     .زمان و میان را فراهم می آورد مستقل از

آموزش را با چالشی اساسی مواجه سواخته کوه تنهوا بوا      ۱۹گيری کوونو 

انجاد توانمنونهای .بهره گيری از آموزش مجازی می توان بر آن فائق آمو

مربوط به ارتقاء سالمت جامعه و اقواما  پيشگيرانه از بيمارنهای دهان و 

به عنوان نیی از اهواف اصلی آموزش دنوانپزشیی اجتمواعی موی   دنوان 

  .باشو

با توجه به اهميت روز افوزون دنوانپزشویی مبتنوی بور شوواهو و       هدف :

اهميت ونژه آن در دنوانپزشیی اجتماعی و به دليل شرانط پيش آموه از 

هوف از انن مطالعوه بررسوی توارير روش آمووزش      ۱۹همه گيری کوونو 

مبتنی بر شواهو بصور  مجازی در گوروه سوالمت دهوان و    دنوانپزشیی 

  .دنوانپزشیی اجتماعی بود

کليووه دانشووجونان واحووو هووای درسووی دنوانپزشوویی      :اجرررا روش 

پونج   .نفور وارد مطالعوه شوونو    ۴2و 6۵بوه ترتيوب شوامل     3و2اجتماعی

اهميوت پزشویی   ، محتوای آموزشی شامل موضوعا  آشنانی بوا کووکران  

آشونانی  ، راحل اجرای دنوانپزشیی مبتنی بور شوواهو  م، مبتنی بر شواهو

با پابمو و اصول جستجوی منابع در نرم افزار ونوژه نوادگيری دانشوگاهی    

و به دانشجونان ن  هفته فرصوت بورای مطالعوه آن     .)نونو( بارگزاری شو

سوواال    .ها و رفع اشیال به صور  مجوازی در هموان سوامانه داده شوو    

قراحوی   (PICO) نپزشیی اجتماعی براسواس مربوط به مسائل شانع دنوا

نفره سووال   ۱2تا۱۰شو و با گروه بنوی دانشجونان در گروه های کوچ  

از دانشوجونان   .هر گروه به صور  تیليوف در سوامانه نونوو قورار گرفوت     

خواسته شو بر اساس آموزشهای قبلی مقاال  متناسب با موضوع خوود را  

 .ه را بوه اسوتاد خوود بفرسوتنو    در پانگاههای منابع جستجو کننو و نتيج

سپس هر استاد مقاال  ارسالی هر گروه را بررسی کرده و به دانشوجونان  

بازخورد ارانه کرد و سپس از دانشوجونان خواسوته شوو مطالوب مقواال       

تانيو شوه توسط اساتيو را جمع بنوی کننوو ومجوودا بورای ارزنوابی بوه      

نوی شوه توسط اسوتاد و  بعو از تانيو مطالب جمع ب .استاد خود بفرستنو

ارانه فيوب  از دانشجونان خواسته شو مطالب نهانی را به صور  پمفلوت  

در نيمسوال   .آموزشی برای گروه هوف دنوانپزشیی اجتماعی ارائه دهنوو 

قبل نيز دانشجونان پمفلتهانی با موضوعاتی مشابه تهيه کورده بودنوو اموا    

بورای بررسوی   .دنوو آموزشهای جستجوی مقاله و شواهو علموی نونووه بو  

ميزان ارر بخشی انن شيوه آموزشی ميانگين نمرا  دانشوجونان ازقرنوق   

 .آزمون تی مستقل با نمورا  دانشوجونان نيمسوال قبول مقانسوه شوونو      

همچنين اقالعا  کيفی از قرنق بحث گروهی با دانشجونان در رابطه بوا  

  .ميزان رضانت آنان از انن شيوه آموزشی جمع آوری گردنو

نمرا  دانشجونان در هر ن  از واحو دنوانپزشیی اجتماعی با  ها : یافته

نموورا  همووان واحووو در نيمسووال قبوول مقانسووه شووو در هوور دو واحووو   

نمرا  افزانش داشتنو البته انن افزانش فقوط   3و2دنوانپزشیی اجتماعی 

در بررسوی   .(P=۰.۰3۴) معنی دار بود 3در واحو دنوانپزشیی اجتماعی 

 .نشجونان انن شيوه آموزشی را مورر ارزنابی کردنودرصو دا76، کيفی

در قورح حاضور کليوه آموزشوها و تعوامال  بوا        :و نتيجه گيرري   بحث

دانشجونان از قرنق سامانه نونو انجوام شووه اسوت و عوالوه بور آمووزش       

با مطرح کردن سواال  آموزشی بورای هور   ، دنوانپزشیی مبتنی بر شواهو

ش از قرنق حل مسئله ن  سوال بوالينی  گروه با استفاده از تیني  آموز

مرتبط با دنوانپزشویی اجتمواعی بررسوی شووه اسوت و کليوه تعوامال         

دانشووجونان بووا اسوواتيو کووه شووامل فيوووب  هووای اسووتادان و راهنمووانی  

مطالعوه ای کوه   .دانشجونان می باشو بصور  مجازی صور  گرفته است 

، م شووه اسوت  در دانشگاه علوم پزشیی شهيو بهشتی انجا ۱3۹2در سال 

با هوف قراحی قرح درسی دنوانپزشیی عمومی مبتنی بر شواهو انجوام  

شوه است نشان داد که دنوانپزشویی مبتنوی بور شوواهو قابول ادغوام در       

نتانج حاصل از انون قورح    .برنامه آموزشی دنوانپزشیی عمومی می باشو

نشان داد که آموزش مباحث دنوانپزشیی اجتماعی به شويوه مبتنوی بور    

هو ميزان نادگيری دانشجونان را افزانش داده و رضوانت آنوان را نيوز    شوا

  .جلب کرده است

آمووزش از قرنوق حول    ، دنوانپزشیی مبتنی بر شوواهو  کلمات کليدي:

 نادگيری  -ناددهی، آموزش مجازی، مسئله
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 ارزیابی کیفیت آموزش بالینی در پرستاری

 .ردشهرک .پ .دانشگاه ع -سارا شهبازی  - سليمان احموی

آموزش بالينی مهمتورنن بخوش آمووزش پرسوتاری اسوت کوه         مقدمه :

انجاد تغييرا  رفتاری قابل انوازه گيری در دانشجونان بورای  ، هوف از آن

انون در حاليسوت کوه دانشوجونان      .انجام وظانف مراقبتی در آننوه است

در محويط هوای   ، پرستاری عليرغم دارا بودن دانوش نظوری قابول قبوول    

می       ، نیی از علل انن مسئله .عمل نمی کننو، مهار  کافیبا ، بالينی

هووف از انون مطالعوه    ، لوذا  .توانو چگونگی کيفيت آموزش بوالينی باشوو  

  .ارزشيابی کيفيت آموزش بالينی در پرستاری می باشو

انون مطالعوه ترکيبوی ارزشويابی بوا اسوتفاده از روش هوای         :اجرا  روش

حث گروهی متمرکز و استفاده از جعبه برگزاری ب، مشاهوه غير مشارکتی

فورم  ، ابزاری مشتمل بر چ  ليسوت مشواهوه مسوتقيم توورنس بوالينی     

، نظرسنجی دانشجونان در خصوص توورنس دوره بوالينی گذرانووه شووه    

پرسشنامه ارزشويابی  ، ابزار صالحيت آموزش بالينی برای مربيان پرستاری

در نو  دوره  ، Cleveland آموزش بالينی و ابزار کيفيت تورنس بوالينی 

تحت آموزش مربوی عضوو   ، در بخش داخلی، جلسه ۸کارآموزی به مو  

 .انجوام گردنوو  ، هيئت علمی کارشناسی ارشو پرستاری داخلی و جراحوی 

و اقالعوا    spss اقالعا  گردآوری شوه کمی با اسوتفاده از نورم افوزار   

يل لغت به لغت پياده سازی و به روش تحل، کيفی حاصل از بحث گروهی

  .مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت، محتوا

نشانوهنوه سطح متوسوط آمووزش   ، نتانج حاصل از انن مطالعه :یافته ها

بالينی انجام شوه بوود کوه نيازمنوو اصوالحاتی اساسوی در زمينوه هوای        

نیته قابل توجه اننسوت کوه نتوانج حاصول از تیميول       .مختلف می باشو

با نتانج ارزنابی دانشوجونان و  ، چ  ليست مشاهوه ای توسط مشاهوه گر

کمتورنن امتيواز بوا     .ابزارهای متعود اسوتفاده شووه همراسوتا موی باشوو     

ارائوه   عووم  و دانشوجونان  ارزنوابی  بحوث  بوه  مربووط ( ۰.۰۵± ۱.7۸نمره)

 ۰.۰۱۵±۴.7۹) فيوب  به آنان و بيشترنن امتياز مربوط به وقت شناسی

آمووزش  ، های ارزنابی بيشترنن ضعف در بخش، از نگاه دانشجونان .بود (

آموزش مهار  های بالينی و اختصاص زمان قابل توجوه بوه   ، پروفشناليزم

قبقوه علول    3نتانج تحليل محتوا در  .آموزش تئوری در بالين بوده است

علل مربوط به استاد و علول مربووط بوه برناموه رنوزی آمووزش       ، سازمانی

  .تعيين گردنو

نشوانوهنوه کيفيوت متوسوط    نتانج انون مطالعوه    بحث و نتيجه گيري:

آموزش بالينی و وجود فاکتورهای متعود در انجاد افت کيفيوت آمووزش   

مسوتلزم  ، بوون تردنو شناخت مشیال  آموزش بوالينی  .بالينی می باشو

شناخت نقاط قو  و اصالح نقاط ضعف و ، بررسی مستمر وضعيت موجود

توا  ، باشوو مقانسه وضعيت آموزشی بالينی با استانوارد های موجوود موی   

بوه قوور موورر گوام     ، بتوان در جهت ارتقای آموزش بالينی در پرسوتاری 

 .برداشت

 

طراحی و اجرای فرآیند آزمونهای ارزیدابی مددیریت   

مشکل بیمار و ساختار یافته عینی بدالینی در دسدتیاران   

 مطالعه دانش پژوهی آموزشی :چشم پزشکی

 .البرز .پ .دانشگاه ع -حميورضا حسن  

ارزنوابی  ( PMP حوی و اجورای آزموون الیترونيو  آنالنون     قرا مقدمره: 

) بوالينی سواختارنافته عينوی( در    OSCEمونرنت مشیل بيمار) و آزمون 

بين دستياران سال اول تا چهارم چشم پزشویی در قالوب دانوش پژوهوی     

  .آموزشی و قبق معيارهای شش گانه گالسي 

تنظيم نموده سنارنو های خود را  OSCE ابتوا جهت آزمون  اجرا: روش

بيماران شوبيه سوازی شووه را تمورنن     ، و در قالب نازده سوال انستگاهی

را در قالب نوازده سووال دو    PMP داده و سپس آزمون الیتروني  آنالنن

در ساتيو زی انمنوسااتور به منظو .تووا چهووار صووفحه ای تنظوويم نمووودنم 

 شیزموه آگارن  کاو ساتيو اشی جهت زموههوووای آ گارکا، الحی سواقر

ار برگزن همزمار بطوچشووووم پزشوووویی  تخصصی وه گرران ستيادجهت 

کوه  نو دتصونب گرن پانل خبرگوان  موآزکميته نمره هر گزننه در  .دنوگر

پوس از اجورای آزمونهوا نموره دهوی       .متغير بود ۱۵تا مثبت  ۱2از منفی 

 اختيووار در بصوری  –انجوام شووو و نتوانج آن بصووور  میتووب و سوومعی    

 .رفتگ قرار آموزشی گروههای

بيست و چهار دستيار سوال اول توا چهوارم چشوم پزشویی در       یافته ها:

ميوانگين نموره آزموون     .قرح شوه شرکت کردنو PMPو  OSCE آزمون

و  (۱2.۴۰±۴۸.۰۱) الیتروني  آنالنون ارزنوابی موونرنت مشویل بيموار     

 .بوود ( ۱7.۱۱±6۵.3۴ميانگين نمرا  آزمون بالينی ساختارنافته عينوی ) 

 versus ۱2.32±۵۹.۱۵) بترتيووب موورد و زن دسووتياران نموورا 

نتوانج   .بود که از نظر آماری تفاو  معنوی داری نواشوت   (۸3.۰۱±۴.۹۵

بصوور  گزارشوی از   ، ابتوا در نیی از جلسا  گروه چشم پزشیی دانشگاه

 PMP اجرای انن امتحان ارائه شو و سپس با برگزاری کارگواه آموزشوی  

دانشگاه علووم پزشویی بقيوه اهلل    در سانر دانشگاههای علوم پزشیی نظير 

)عج( و گروه آموزش پزشیی دانشوگاه علووم پزشویی شوهيو بهشوتی در      

قالب دانش پژوهی آموزشی انتشار نافت و جهت آشونانی سوانر ذننفعوان    

ن  فويلم از  ، نظر به لزوم گسترش موضوع .به نقو و بررسی آن پرداختيم

نر همیاران عالقمنو قورار  اجرای آزمونها تهيه نموده و آن را در اختيار سا

قيق دسی ربرر تخصصی به منظووه گردر ن  جلسه همچنوووين  .دادنوووم

ار برگزن موای آزجراز اضعف پس   و قو  نیا، هیز دمتياا، اجره انحو

می توانو بعنووان روشوی    OSCE و PMP آزمونهای :نتيجه گيری .نودگر

 .ر رودمورر و معتبر در سنجش و ارزنوابی دسوتياران چشوم پزشویی بیوا     

در آزمونهای پانوانی نظيور بوورد     PMPهمچنين استفاده از روش آزمون 

تخصصی می توانو در تعيين صالحيت استوالل بالينی دسوتياران چشوم   

  .پزشیی بیار رود
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تجددارب اسدداتید بددالینی از تددأثیر مشددارکت در گددروه 

دانشدجو در  -بر روابط استاد (Balint Group)بالینت

 طالعه کیفیمحیط های بالینی: یک م

     -فرنبووا حقووانی ، بوشووهر .پ .دانشووگاه ع -محمورضووا نزدانخووواه فوورد  
 .اصفهان .پ .دانشگاه ع -اقهر اميو  ، دانشگاه ع. پ. اصفهان

گوروه بالينوت روشوی اسوت گروهوی کوه بورای تسوهيل فهوم          مقدمه :  

های ارتباقی حرف وابسته به سالمت و بيمارانشوان موورد اسوتفاده     جنبه

مشارکت کننوگان در گروه هوای کوچو  بوه اتفواق نو        .يردقرار می گ

کننوو توا در موورد تجربيوا       رهبر اقوام به تشیيل جلسواتی مونظم موی   

بورای   ۱۹۵۰انن روش اولين بوار در سوال    .مشیل ساز خود بحث نماننو

تواکنون در   .بيمار موورد اسوتفاده قورار گرفوت    -بهبود درک روابط پزش 

-بالينوت و روابوط اسوتاد     ز آن بور گوروه  ای که تمور کو   سطح دنيا مطالعه

توصويف و  ، بنوابرانن هووف از مطالعوه حاضور     .دانشجو باشو وجود نووارد 

تحليل تجارب اساتيو بالينی از مشارکت در گروه بالينوت و توأرير آن بور    

  .های بالينی می باشو دانشجو در محيط-روابط استاد

يول محتووی انجوام    در انن مطالعه کيفی که با رونیورد تحل  :اجرا   روش

نفر از اسواتيو بوالينی    ۱۰عميقی با   ساختارنافته های نيمه مصاحبه .گرفت

پزشویی اصوفهان انجوام      بالينت از دانشگاه علوم  مشارکت کننوه در گروه

هوا   مصواحبه  .گيری هوفمنو انتخواب شوونو   کننوگان با نمونه شرکت .شو

قابليوت  ، ورپوذنری با .بازنونسی و تجزنه و تحليل کيفی انجام شوو ، ضبط

  .تائيوپذنری و انتقال پذنری داده ها انجام و تائيو شو، اعتماد

ای  بالينوت وسويله   هوای   های ما اشاره به انن داردکه گروه نافته :یافته ها 

زنورا انون روش بور    ، دانشوجو اسوت   -برای بهبود و مونرنت روابط اسوتاد 

اده از تجوارب و  اساس بازانونشی بر روی مواجهه با شرانط سخت و اسوتف 

ها موجوب پيووانش    تجزنه و تحليل .احساسا  نااميوکننوه بنا شوه است

، "هوووای گروهوووی چوووالش"، "رهبوووری اروووربخش"چهوووار درونمانوووه 

کوه   بوه قووری  ، گردنوو  "پلیان نادگيری نامحسووس "و ، "آفرننی ارزش"

  .موجب افزانش رضانتمنوی اساتيو بالينی شو

بالينوت محيطوی     دهوو کوه گوروه    تانج نشان مین: نتيجه گيريبحث و 

بالينی جهت بيان احساسا  و بازانونشوی    انمن و محرمانه را برای اساتيو

ای کووه  بووه گونووه  مووی کنووو در روابطشووان بووا دانشووجونان فووراهم    

بالينت موی توانوو راهوی بورای افوزانش        گذاری تجارب در گروه اشتراک به

ممیون اسوت    .ان باشوو بالينی در مواجه هموالنه با دانشجون  درک اساتيو

هوای   بالينی مناسوب نباشوو و بانوو راه     بالينت برای همه اساتيو های  گروه

 .دانشجو ارائه نمود-دنگری را نيز برای بهبود روابط استاد

 

آسیب شناسی موفقیت یا عدم موفقیت دستیاران تخصصی 

پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشدهد در آزمدون   

 دانشنامه تخصصی بالینی

دانشوگاه ع. پ.   -علی عظيموی  ، مشهو .پ .دانشگاه ع -محيا دادگر آزاد 
دانشوگاه   - وحيو قوامی ،تهران .پ .دانشگاه ع -حورا اشرفی فرد  ، مشهو

 عيوی بانگیحسن  دانشگاه ع.پ مشهو، - جمشيو جمالی، ع. پ. مشهو

 ،         دانشووگاه ع. پ. مشووهو  - موویزهوورا کرن ،دانشووگاه ع. پ. مشووهو  -
دانشوگاه ع. پ.   - الهه موسی زاده ،دانشگاه ع. پ. مشهو - يه ساالریسم

دانشوگاه ع.   - سارا حق بين، دانشگاه ع. پ. مشهو - سحر دباغيان، مشهو
 دانشگاه ع.پ مشهو. -غالمرضا کيارزم ، پ. مشهو

تحصويل و بواالخص    قول موفقيت دانشجونان در وفقيت نا عومممقومه: 

آموزشوی هور دانشوگاه     تورنن مسوائل نظوام    مهای کشوری از مه در آزمون

دهنووه موفقيوت    نووعی نشوان    که انون موضووع بوه    محسوب ميشود، چرا

 تحصوويلی  کنتوورل افووت  بووود و عوووم  آموزشووی آن دانشووگاه خواهووو نظووام

علموی دانشوگاه     آموون سوطح   دانشجونان منجر به افت کيفيوت و پوانين  

سوبب    پزشویی بوه    یبالين  تخصصی  قرفی، دوره دستياریز شو. ا خواهو

. اسوت  اهميوت  حائز های نقش آن در توسعه سالمت کشور، نیی از دوره

آزموون   درون بخشوی،  ارزنوابی  ی وسيله به  مقطع انن در آموزشی ارزنابی

 تخصصی انجام موی  دانشنامه و گواهينامه آزمون با پانان در و ارتقاء های

 مهار  هوای  و آگاهی ها سنجش هوف با تخصصی دانشنامه آزمون. شود

 دانشوگاه هوای   پزشویی  بالينی تخصصی دستياری دوره دانش آموختگان

 وجوود  بوا . موی شوود   برگوزار  کشووری  سوطح  در هرسواله  پزشویی  علووم 

 وضوعيت  بررسوی  اننیوه  بوه  بوا عنانوت   و زمينوه  انن در متعود تحقيقا 

 جهووت مناسووب راهیارهووای شناسووانی منجربووه مووی توانووو دانشووجونان

 موفقيوت  عوم  از جلوگيری و دانشجونان برای  مشیال بروز از پيشگيری

 مشوهو  پزشویی  علووم  دانشوگاه  در تواکنون  گوردد،  تحصويل  درقول آنان

 بوالينی  پزشیی  تخصصی  دستياران عملیرد ارزنابی برای جامع مطالعه ای

 در هوا  موفقيوت آن   موفقيوت/ عووم   بور  تأريرگوذار  علل شناسانی ازمنظر

 .  بود هنشو انجام تخصصی دانشنامه آزمون

در  مورتبط،  مقواال   و مطالعا  بررسی ضمن اول  مرحله در روش اجرا :

 دسوتياران  کليوه  موفقيوت   عووم  نوا  موفقيت مطالعه ای مقطعی، وضعيت

سال  بالينی تخصصی  دانشنامه آزمون در که دانشگاه انن تخصصی بالينی 

آوری و  جموع  توسوط تويم پژوهشوی موا     بودنو  شرکت کرده ۹۹-۹۰ های

 .  قرار داده شوبررسی  وردسپس م

 بعوی، نسبت به شناسانی عوامول موورر بور موفقيوت نوا عووم        در مرحله

. بورای انون   شوو موفقيت دستياران تخصصوی در آزموون مربوقوه اقووام      

های مختلف بوالينی   نظران رشته نفر از اساتيو و صاحب ۱۰منظور، ابتوا با 

 در تخصصوی  دانشونامه  آزموون  برتر نفرا  جز ها دانشگاه که برخی از آن

قبق نتوانج   شو.  ساختارمنو مصاحبه انو، به روش نيمه لی بودهقب های سال

انن مصاحبه و مورور مطالعوا  قبلوی، بورای شناسوانی عوامول موورر بور         
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موفقيت دستياران در آزمون دانشنامه از دنوگاه اساتيو و   موفقيت نا عوم

تخصصوی و   فووق  پرسشونامه جهوت اسواتيو و دسوتياران     دانشجونان، دو

بنوی )بسته بوه نووع    تخصصی متشیل از سواال  با مقياس رتبه دستياران

دنبوال آن    شوو( و بوه    ای اسوتفاده  درجوه  ۵نوا   3هوای   سواال  از مقياس

تحصويلی،   پاسخ در چهار حيطه مشخصا  دموگرافي ، سوابق سواال  باز

ورر تحصويل و شناسوانی سوانر عوامول مو      رضانت از رشته و دانشگاه محل

گونوه اقالعوا  دموگرافيو  و سووابق جهوت اسواتيو و       2۴شوو )  قراحی

گونه رضوانت از   22تخصص/  گونه دستياران 2۱تخصص و  دستياران فوق

تخصوص و   رشته و دانشگاه و سانر عوامل جهت اساتيو و دسوتياران فووق  

 محتووانی، از دو ضورنب    برای ارزنابی روانی .تخصص( گونه دستياران 2۰

CVR و CVI نظور حووزه    نفور از اسواتيو صواحب    ۱۰ا استفاده از نظورا   ب

 3۰کرونبواخ بوا اسوتفاده از     شو. ارزنابی پانانی نيز با روش آلفوای   استفاده

نفور از   2۰هوا توسوط    پرسشونامه  سوپس  شوو.  نفر از جامعه هوف بررسی

التحصويالن   نفور از دانشوجونان و فوارغ    ۴۰علمی و  اساتيو و اعضای هيا 

صووور   خصصووی بووالينی انوون دانشووگاه کووه بووه     ت مقطووع دسووتياری 

هوای آموزشوی دانور در دانشوگاه انتخواب       شوه از تمامی گروه بنوی خوشه

 تیميل شو. بودنو، شوه

 سال هوای  بالينی تخصصی  بررسی نتانج آزمون های دانشنامه یافته ها :

در سووالهای متوووالی، اکثرنووت دسووتياران دانشووگاه    نشووان داد  ۹۰-۹۹

های برتر در آزمون دانشنامه قورار   رتبه %۵بين ر که دپزشیی مشهو  علوم

زانموان    و  اورژانس، زنان کودکان، قب های بيمارنهای بودنو، از رشته  گرفته

. هرچنو که تعواد دانشجونانِ بيشتر در برخی  انو داخلی بوده و بيمارنهای

صوو  حال در ها هم موضوعی مورر در تعواد نفرا  برتر بوده، با انن از رشته

های دانر در دانشوگاه در   شوگان، غانبين و مردودننِ آزمون در رشته قبول

هوای جالوب    است. از دنگور نافتوه   شیل سينوسی بوده  تقرنبا به انن سالها

دسوتياران رشوته پوسوت درتموامی انون سوالها        %۱۰۰انن مطالعه قبولی 

انون    بر  بوون وجود حتی ن  نفر رتبه برتر در آزمون مربوقه است، عالوه

هوای   ها که اتفاقا هرساله دارای رتبوه  کننوگان برخی رشته بين شرکت در

در ادامه، شود.  غيبت مشاهوه مینا  % مردودی۵۰انو، حوود  برتر نيز بوده

نشان داد عوامل فردی نظير وضعيت  تحليل پرسشنامه های تیميل شوه

 تحصويلی دسوتيار شوامل دانشوگاه     تاهل و سن در زمان تحصيل و سوابق

تحصيلی و سهميه   تحصيل در مقطع قبلی، معول مقطع قبلی، وقفه محل

ورود به دوره جوز عوامول فوردی مورتبط بوا موفقيوت انشوان در آزموون         

آموزشوی و    رنوزی توسوط گوروه    ميباشو. همچنين موواردی نظيور برناموه   

دانشگاه برای تخصويص زموان کوافی و آمووزش الزم جهوت آموادگی در       

و اساتيو حائز رتبه برتر در گوروه، وجوود اسواتيو    آزمون، وجود دستياران 

عنووان   بوورد رشوته در گوروه آموزشوی و جوذب دانشوجو بوه         عضو هيا 

علمی ازجمله عوامل انگيزشی برای موفقيت و البته کسب رتبه برتر  هيا 

 .  می باشنودر آزمون مذکور 

آسويب شناسوی موفقيوت نوا      انن پژوهش جهت بحث و نتيجه گيري :

ت دستياران تخصصی پزشیی بالينی دانشوگاه علووم پزشویی    عوم موفقي

و برای اولين بار در سطح انون   مشهو در آزمون دانشنامه تخصصی بالينی

دانشگاه انجام شو. نتانج انن پژوهش ضمن نمانش وضوعيت گوروه هوای    

آموزشی از لحاظ قبولی دستياران در انن آزمون و البتوه تغييورا  تعوواد    

وه آموزشی در سال های متوالی، به کمو  مشوور    % برتر هر گر۵نفرا  

با صاحب نظران و تیميل پرسشنامه مرتبط، منجر بوه شناسوانی عوامول    

مورر در بهبود وضعيت دستياران در آرموون دانشونامه تخصصوی بوالينی     

و برناموه   نظران مربوقوه  مشور  با صاحبشو. لذا اميو است بتوان ضمن 

قوو  و بهبوود نقواط ضوعف دانشوگاه و       با تیيه بر ارتقا نقاط رنزی دقيق

    بوا ارائوه راهیارهوای     گروه هوای آموزشوی و البتوه پورورش دانشوجونان،     

و تقونت تعامال  ستادی و گروه های آموزشی  ررمو و مناسب ای مواخله

به بهبود وضوعيت تحصويلی دسوتياران بوالينی و      مربوقه با نیونگر منجر

 .بالينی شو در حوزه پزشییکيفيت آموزشی دانشگاه  درنهانت ارتقا

 

ارزیابی آموزش مدیریت درمدان بیمداران سدرپایی در    

 مراکز بهداشتی درمانی به کارورزان پزشکی 

 .پ .دانشوگاه ع  -فورزاد نووربخش   ، شهرکرد .پ .دانشگاه ع -سعيو عالی 
 -مواهرخ شواهرخ   ، شوهرکرد  .پ .دانشوگاه ع  -فوروزان گنجوی   ، شهرکرد
 .شهرکرد .پ .دانشگاه ع

از مهوم تور نن وظوا نف پزشویان که بوه عنووان پزشو  قورح      دمه :مق

مونرنت ارائوه خووما  بهواشتی درموانی   .کننو اقوام به انجام وظيفه می

در برناموه کارورزی پزشوویی   .و مورنت درمان بيماران سرپانی می باشوو

اجتماعی آموزش مونرنت درموان بيمواران بوا آمووزش موونرنت دارو در      

بوه نظور    .واشتی درمانی و تشخيص و نسخه نونسی همراه اسوت مراکز به

ميرسو انتظاراتی کووه کوارورزان از انون بخوش دارنوو بهبوود مهارتهوای        

تشخيص و درمان بيماران در شرانط بوون دسترسوی بوه امیانوا  جوامع     

انن مطالعه به بررسی نتانج آموزش های مونرنت دارو و درمان  .می باشو

 .ویی اجتماعی پرداخته استدر فيلو کارورزی پزش

نفور از اننترنهوای    ۴6مقطعوی   -در انون مطالعوه توصويفی     :اجرا روش 

وارد مطالعوه   ۹۸ -۹7پزشویی بووه روش آسوان و در دسوترس در سوال      

آموزشهووووای -۱نظوورا  افووراد مووورد مطالعوووه در سووه محووووور   .شووونو

موضووعا   -3، سوؤال(  ۸نسخه نونسوی) -2، سوووال( 6تشخيص بيماری )

مووور د ارزنووابی قوورار    ، سووال(  2ونرنت بيماران اورژانسی در مراکوز ) م

توسووط محققووين ، روش جموووع آوری اقالعوووا  پرسشووونامه  .گرفوووت

قراحی شوه و پس از ارزنوابی که با توجوه بوه خوووما  مووورد انتظووار    

آزمون مجوود  ، بصور  آزمون =r ۰.7درمانی دارای روانی محتوا و پانانی 

، سوواال  بر اساس مقياس پنج قسمتی ليیور  )بسويار کوم    .بوست آمو

پووس از جمووع    .خيلوی زنواد( قراحوی شووه بووود ، زنواد، متوسوط، کم

داده هووا وارد کووامپيوتر شووو و    ، آوری پرسشونامه هوای تیميول شووه

 test T و Square-Chi آنواليز بوا اسوتفاده از تسووت هووا ی آموواری      

Student يوری نوورم افووزار آموواری   و با به کوا ر گ SPSS   انجوام شوو. 

سوال   3۰تا  2۴در انن مطالعه دامنه سونی اننترنهای پزشیی  : یافته ها
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در خصووص   .درصوو دختور و بيسوت نفور پسور بودنوو       ۵6.۵نفر  26 .بود

 ۸.7نفور  ۴کوم  ، درصوو  ۴.3نفر  2آموزشهای تشخيص بيماری بسيار کم 

خيلووی زنوواد مووردی    ، و نفردرص 26 ۱2زنواد ، نفر 26متوسوط ، درصو

 6.۵نفور   3کوم  ، درصوو  ۴.3نفور   2نسخه نونسی بسيار کم ، گزارش نشو

 ۱3نفور   6خيلوی زنواد ، درصو ۵۰نفر  ۱3زنواد ، نفر 22متوسوط ، درصو

نفور   2درصو و موضوعا  مونرنت بيماران اورژانسی در مراکز بسويار کوم   

زنوواد  ، درصوو  ۴3.۴نفور   2۰متوسوط ، درصو 6.۵نفر  3کم ، درصو ۴.3

 .درصو ابراز رضوانت نمودنوو   ۱7.3نفر  ۸خيلوی زنواد ، درصو ۵۰نفر ۱3

توجه بيشتر به آموزشهای مونرنت بيمار سورپانی   نتيجه گيري:بحث و 

  .گردد در دوره کارورزی پزشیی اجتماعی توصيه می

 

حمایتی بر کسدب  -تاثیر اجرای برنامه دو ساله آموزشی 

بدر شدواهد در دانشدجویان     شایستگی مراقبت مبتندی 

 پرستاری 

سويو حميوو    - نوشين موسی زاده - فاقمه حاجی حسينی -رقيه نظری 
 .مازنوران .پ .دانشگاه ع ،شرنف نيا

   عملیورد مبتنوی بور شوواهو نو  روش حول مسوئله در ارائوه          مقدمه :

مراقبت های بهواشتی و درمانی می باشو کوه منجور بوه تصوميم گيوری      

، ارائه مراقبت ها به صور  تیراری و نظور شخصوی افوراد   اجتناب از ، مورر

توانمنوی کارکنان بهواشت و درمان در ارتقا و حفوظ سوالمت بيمواران و    

لوذا ضوروری بوه نظور موی رسوو کوه         .ارائه مراقبت با کيفيت موی شوود  

دانشجونان پرستاری مهارتهای بیارگيری نافته های تحقيق در عمول نوا   

لويین نوادگيری    .ر شوواهو را نواد بگيرنوو   همان اجرای عملیرد مبتنی بو 

مراقبت مبتنی بر شواهو بورای بسوياری از دانشوجونان نو  امور چوالش       

مطالعا  زنادی روش های آموزشی متنووعی را در آمووزش    .برانگيز است

انن رونیرد توصيه کرده انوو کوه نمونوه هوانی از آن هوا شوامل آمووزش        

آموزش با رونیورد تيموی    آموزش مبتنی بر حل مسئله و، مبتنی بر بازی

لذا با توجه به نتانج متون مورد بررسی که توصويه بوه کواربرد     .می باشنو

رونیردهای نادگيری متنوع برای آموزش عملیرد مبتنی بر شواهو داشته 

بر آن شونم تا انن مطالعه را با هوف بررسی تارير اجورای دو سوال   ، است

تگی مراقبوت مبتنوی بور    حمانتی بر کسب شانس-برنامه مواخله آموزشی 

  .انجام دهيم، شواهو در دانشجونان کارشناسی پرستاری

مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربی نو  گروهوی قبول و بعوو     :  روش اجرا

است که در آن شانستگی دانشوجونان پرسوتاری در مراقبوت مبتنوی بور      

مشوارکت   .شواهو قبل و بعو از ن  دوره دو سواله سونجيوه شووه اسوت    

دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی ن  سوال تحصويلی    62کننوگان 

-مواخلووه آموزشووی .بودنوو کووه بصووور  سرشووماری وارد مطالعووه شووونو 

 :    شامل موراد زنر بوود ، حمانتی که از ترم پنجم تا هشتم ادامه داشت

    برگزاری کارگاه مراقبت مبتنی بر شواهو بورای کليوه مربيوان بوالينی     -۱

      بوت مبتنوی بور شوواهو بورای کليوه دانشوجونان       برگزاری کارگاه مراق -2

اسوتفاده از کارپوشوه بوه عنووان نو  روش آموزشوی و ارزشويابی در         -3

اسوتفاده از   -۴بوا حضوور مربوی آمووزش دنووه       6و  ۵ترمهای تحصويلی  

و 7کارپوشه به عنوان ن  روش آموزشی و ارزشيابی در ترمهای تحصيلی 

حمانت اعضا هيا  علموی   -۵(  بصور  ترکيبی)با و بوون حضور مربی ۸

ميوزان کسوب شانسوتگی مراقبوت      .گروه از دانشجونان قی دوره مواخله

تحصيلی و قبول از فراغوت از    ۸مبتنی بر شواهو دانشجونان در پانان ترم 

انن نموره بوا نموره     .سنجيوه شو OSCE تحصيل بود که به کم  آزمون

مقانسوه قورار    موورد ، پيش آزمون وی که در ترم پنجم کسب کورده بوود  

  .گرفت

درصو( از دانشوجونان   ۵۱ ، 6۱نفر ) 32نافته ها نشان داد که  یافته ها :

ميوانگين سونی دانشوجونان     .درصو( مرد بوده انوو ۴۸ ، 3۹ )نفر3۰زن و 

مقانسوه نموره    .( بوده است۰ ، ۹2) انحراف معيار 2۰ ، ۴6شرکت کننوه 

     نووه افووزانش  مهوار  مراقبوت مبتنووی بور شوواهو دانشووجونان نشوان ده     

 .(P<۰.۰۰۰۱)معنی دار آن هم در نمره کل و هم در ابعاد مختلف بوود  

درصو( از دانشوجونان در  77 ، ۴2نفر)۴۸همچنين بر اساس نافته های ما 

انستگاه مراقبت مبتنی بر شواهو )پانان دوره( نمره خوب و خيلوی خووب   

 2و فقوط  ( ۱۸-2۹ ، ۹۹درصو( نمره متوسط) ۱۹ ، 3۵نفر)۱2، (۴2-3۰)

  .درصو( نمره ضعيف کسب کرده انو 3 ، 23نفر )

آموزشوی کوه بورای دانشوجونان      -برنامه حمانتی :نتيجه گيريبحث و 

پرستاری مقطع کارشناسی در انن مطالعه قراحوی شوو برناموه ای موؤرر     

 .شانسوتگی هوا و ارتقواء رضوانتمنوی آنوان بوود      ، برای بهبود مهار  هوا 

-از انون برناموه قراحوی شووه آموزشوی      بنابرانن پيشنهاد می شوود کوه  

حمانتی در دانشجونان کارشناسی قبل از وارد شوون بوه محويط بوالينی     

استفاده گردد و در نهانت دانشوجونان جهوت انجوام مراقبوت مبتنوی بور       

بوا توجوه بوه آن کوه آمووزش      .شواهو در بالين مورد حمانت قورار گيرنوو  

رزشومنوی بورای ارتقوا    منبع ا، دستورالعمل های بالينی مبتنی بر شواهو

بورای حفوظ و توسوعه    ، بنابرانن، کيفيت خوما  بالينی پرستاری هستنو

الزم است که توجه دقيقتری بر رونیردهای آموزشی مراقبت مبتنوی  ، آن

بر شواهو در حرفه پرستاری صور  گيرد؛ چرا که دانشوجونان بوه عنووان    

نون امور مهوم    پرستاران آننوه می تواننو نقش مهمی در توسعه و اجرای ا

البته محوودنت مطالعه ما انن بوده کوه امیوان اسوتفاده از     .داشته باشنو

شوانو بوا همیواری بوين چنوو مرکوز و        .گروه کنترل وجود نواشته اسوت 

  .قراحی قرح های مشترک بتوان انن محوودنت را بر قرف کرد

 

 25بررسی روایی و پایدایی ورژن فارسدی پرسشدنامه    

 زیابی عملکرد آموزش بالینیآیتمی استنفورد برای ار

)  نگين قهرموانی ،  زدانشگاه ع. پ. شيرا) نونسنوه مسئول ( مينو کارکن 
مرکوز تحقيقوا     -ميتورا امينوی  دانشوگاه ع. پ. شويراز،    - وه(دهنو ارائه 

دانشوگاه ع. پ.   -علی اصغر حيا  ، دانشگاه ع. پ. شيراز ، آموزش بالينی
 از.دانشگاه ع.پ شير – مهسا موسوی، شيراز 
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آموزش بالينی فراننوی پونا می باشو کوه قوی آن دانشوجونان      مقدمه :

 در .کننوو  تجربياتی کسب می، به صور  تورنجی با حضور بر بالين بيمار

پژوهشوگران   از بسياری موردتوجه، ارربخش بالينی آموزش، اخير سالهای

بووون تردنوو شوناخت مشویال       .رشته های مراقبتوی قرارگرفتوه اسوت   

اموروزه   .الينی اولين گام در جهت بهبود کيفی آموزش می باشوآموزش ب

 .اسوت  گرفتوه  صوور   بوالينی  ارزشويابی  هوای  تغييرا  زنادی در شويوه 

آموزش پزشیی و داشتن ابزاری دقيق برای انن  عملیرد زمينه در ارزنابی

مطالعه حاضر با هوف بررسی روانی  .نمانو مهم بيش از پيش ضروری می

آنتمووی اسووتنفورد بوورای ارزنووابی  2۵ارسووی پرسشوونامه و پانووانی ورژن ف

  .عملیرد آموزش بالينی انجام شو

نفور از دانشوجونان پزشویی     2۹۰در انون مطالعوه مقطعوی     :اجرا روش 

داده ها با اسوتفاده از پرسشونامه    .مقاقع بالينی مورد ارزنابی قرار گرفتنو

د آنتمووی اسووتنفورد در خصوووص ارزنووابی عملیوور 2۵نسووخه ی فارسووی 

همچنين سوواالتی   .جمع آوری شو، مولفه بود 7آموزش بالينی که دارای 

وضعيت تاهل و معول نيز به انن ، مقطع تحصيلی، جنسيت، در مورد سن

بورای بررسوی روانوی و     .پرسشنامه اضافه شو و اقالعا  جمع آوری شوو 

 و 2۱نسوخه   SPSSپانانی داده ها تمامی آناليز ها با استفاده از نرم افزار 

AMOS  انجام شو از ضرنب آلفای کرونباخ برای پانای داده ها  26نسخه

و از آزمون تحليل عاملی اکتشوافی بورای بررسوی روانوی سوازه اسوتفاده       

 .شونو

 ۱2۰ .بوود  سال 23 ، ۱۸ ±2 ، 2۱ميانگين سنی دانشجونان  : یافته ها

 2۴7 .درصوو( دختور بودنوو    ۵۸ ، 6نفور)  ۱7۰درصو( پسر و  ۴۱ ، ۴نفر )

بورای   .درصو( متاهول بودنوو   ۱۴ ، ۸نفر ) ۴3درصو( مجرد و  ۸۵ ، 2)نفر

بررسی پانانی انن پرسشنامه از شاخص ضرنب آلفوای کرونبواخ اسوتفاده    

 .محاسوبه گردنوو   ۰ ، ۹۵۴شو که مقادنر انن ضرانب برای کول آزموون   

همچنين مقادنر ضرنب آلفای کرونباخ نيز برای تمامی مولفه ها محاسوبه  

، ۰ ، ۸۱لفه ها شامل انجاد محويط نوادگيری کوه برابور بوا      شو که انن مو

، ۰ ، ۹۰7ارتبواط اهوواف کوه برابور بوا      ، ۰ ، 7۱۴کنترل جلسه کوه برابور  

، ۰ ، ۹۰ارزنوابی کوه برابور بوا    ، ۰ ، 763تسهيل درک و حفظ که برابر بوا  

 ۰ ، ۸۹۸و برای ارتقواء نوادگير کوه برابور بوا       ۰ ، ۸۴۸بازخورد که برابر با 

و ۰ ، ۹3برابور بوا مقووار     (CFI)شواخص بورازش تطبيقوی     .محاسبه شوو 

برابور بوا    (RMSEA)شاخص رنشه دوم ميآنگين مربعوا  خطوای بورآورد   

که نماننوه برازش مقتصو می باشو نشان دهنوه تناسوب   ۰ ، ۰73مقوار 

نيیونی برازش( که نماننووه بورازش        ) شاخص GFI مول برازش است

  .برای مول نشان می دهنو را ۰ ، ۸۴مطلق می باشنو برابر 

مطالعووه حاضوور نشووان داد کووه ورژن فارسووی  بحررث و نتيجرره گيررري:

 .آنتمی استنفورد از سازگاری داخلی باالنی برخوردار است 2۵پرسشنامه 

نتانج مطالعه نشوان  .ساختار عاملی انن پرسشنامه در آناليز ما تأنيو شو و 

 .خ داده شوه اسوت درصو دانشجونان پاس۹۰داد هر سوال توسط بيش از 

نتانج حاصل از تحليل عاملی اکتشافی ما نشان می دهو که الگوی موالفه 

اگرچه ممیون   .ها به قرز شگفت آور مطابق با ابعاد ارائه شوه در ابتوا بود

اما توجه به انون نیتوه   ، است در نگاه اول انن نتانج متناقض به نظر برسو

دنووگاه هوای میمول در    ، مهم است که تحليل عاملی تأنيوی و اکتشافی

همچنين نتانج انن مطالعوه نشوان داد کوه     .مورد داده ها را ارائه می دهو

انن پرسشنامه برای ارزنابی عملیرد آموزش بالينی دارای پانانی مطلووب  

  .می باشو

تحليول  ، پانوانی ، روانوی ، ارزنابی عملیرد آموزش بالينی :يکليدکلمات 

 فی  تحليل عاملی اکتشا، عاملی تأنيوی

 

مسئولیت پذیری در محیط آمدوزش بدالینی از دیددگاه    

 ۱3۹7دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 .دانشوگاه ع  -فاقمه محب پور ، جهرم .پ .دانشگاه ع -صونقه نجفی پور 
 -فاقموه نجفوی پوور    ، فسا .پ .دانشگاه ع -سهراب نجفی پور ، شيراز .پ

 .فسا .پ .دانشگاه ع - سيمين محب پور، شيراز .پ .دانشگاه ع

 بوالينی  دوران در بخصووص  ای¬اهميوت رعانوت تعهوو حرفوه      : مقدمه

نهادننه شون آن در دانشوگاه سوبب شوو توا      و پزشیی دانشجونان توسط

مطالعوه بوا هووف بررسوی مسوئوليت       .انن مطالعه قراحی و اجورا گوردد  

پذنری در محيط بوالينی از دنووگاه دانشوجونان پزشویی دانشوگاه علووم       

زشیی فسا با استفاده از پرسشنامه تعهو حرفه ای و تعوادی سواال  بواز  پ

 .انجام شو  ۱3۹7در سال 

دانشوجوی مقطوع    ۱66انن مطالعه توصيفی مقطعی بر روی  :اجرا روش

جامعوه پوژوهش    .بالينی پزشیی دانشگاه علوم پزشویی فسوا انجوام شوو    

رنوی بخوش   اکسوترنی و اننت ، شامل دانشجونان بالينی مقطع اسوتيودنتی 

 .های بالينی بود که به روش نمونوه گيوری آسوان در مطالعوه وارد شوونو     

گونوه ای مسوئوليت پوذنری برگرفتوه      ۱۱ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 

شوه از پرسشنامه روا و پانای اصول تعهو حرفه ای دانشگاه علوم پزشیی 

تهران و تعوادی سواال  باز مرتبط به مسوليت پوذنری موی باشوو گونوه     

 ای پرسشنامه مسئوليت پذنری شامل رعانت قووانين و مقوررا  حرفوه   ه

، احسواس مسوئوليت نسوبت بوه وقوت بيمواران و همیواران       ، پزشیی ای

از ، نقطوه ای ليیور    ۵که بور اسواس مقيواس     ..گزارش خطای پزشیی و

 ۱تا اصالً رعانوت نموی شوود بوا امتيواز       ۵کامالً رعانت می شود با امتياز 

جمع آوری داده ها بونن ترتيب بود که با مراجعوه   روش .تنظيم شوه بود

به دفتر آموزش بالينی ليست دانشجونان بالينی بخوش هوای بيمارسوتان    

 .در قی بازه زمانی نو  مواه داده هوا جموع اوری شوو     .وليعصر تهيه شو 

پوس از معرفوی و بيوان هووف     ، پژوهشگر با مراجعه به بخش هوا بوالينی  

 ۱۱به شرکت در مطالعه پرسشونامه   پژوهش در صور  تمانل دانشجونان

سوالی مسئوليت پذنری در اختيوار انوان قورار موی داد توا بصوور  خوود        

گووزارش دهووی پرسشوونامه را تیميوول نماننووو پووس از تیميوول توسووط    

دانشجونان ان را جمع آوری می نمود درادامه بوه منظورکسوب اقالعوا     

ز مشوارکت  بيشتر و افزانش کيفيت نظرسنجی بطور رانوووم از تعووادی ا  

کننوگان با استفاده از سواال  باز در حوزه مسئوليت پوذنری پرسشوگری   



233 
 

انجام شو کوه سوواال  بواز) برداشوت شوما از تعهوو حرفوه ای چيسوت؟         

مسئوليت پذنری تا جه حو از جانب شما و در محيط بوالينی بيمارسوتان   

زار تجزنه و تحليل داده ها با اسوتفاده از نورم افو    .(..فسا رعانت می شود و

(SPSS) انجام شو.  

نفر( از کل جامعه پژوهشوی   6۸درصو )  ۴۱نافته ها نشان داد  :ها یافته

درصو آنها دانشجوی دختر بودنوو   6۸در انن مطالعه مشارکت نمودنو که 

درصووو از دانشووجونان بووالينی در مقطووع اننترنووی بودنووو و مووابقی    ۴۹

در زمينوه   خوود گوزارش دهوی دانشوجونان     .استيودنت و اکسترن بودنوو 

 36ميزان رعانت اصول تعهو حرفه ای مسئوليت پوذنری نشوان داد کوه    

پذنری را در بخوش هوای   -درصو دانشجونان بالينی کامالً اصل مسئوليت

گوزارش   درصوو  7، نماننو می رعانت درصو ۵7، نماننو بالينی رعانت می

اما هي  گزارشی در زمينوه عووم رعانوت     نماننو نمودنو نسبتاً رعانت می

اصل تعهو حرفه ای مسئوليت پذنری نا رعانت تا حوودی آن در محويط  

 ۱۰تحليل سواال  باز .بالينی توسط دانشجونان مورد مطالعه گزارش نشو

دانشجوی عالقمنو به ادامه پرسشگری در حوزه مسئوليت پوذنری نشوان   

عمول کوردن بوه مسووليت سوخت       :داد اکثرنت دانشجونان ذکر کردنوو  

کنيم و به دوش دنگوری واگوذار    سوليت خونش عمل میاما ما به م، است

اگر مسوليت ها ی خونش را انجوام نووهيم توسوط مسوولين     ، نمی کنيم

از انجانی که پزشیان بوا جوان بيمواران    ، آموزش به ما تذکر داده می شود

مسووليت  ، سرو کار دارنو لذا تعهو به شغل و مسوليت خونش مهم هست

یی خوب آموزش ببينو و توانمنو شوود  پذنری نعنی اننیه دانشجوی پزش

، مسوليت پذنری نعنی درک شرانط بيموار  .تا بتوانو بيماران را نجا  دهو

مسوليت پذنری نعنی تعامول رده هوای   ، نعنی پيگيری رونو درمان بيمار

مختلف دانشجوی بالينی جهوت پوی گيوری درموان بيمواران و مسووليت       

توسط پزش  و هوم بيموار    پذنری نعنی اقالع از وظانف و هم رعانت آن

  .می باشو

 پوذنری  هرچنو اصل مسئوليت، با توجه به نتانج : بحث و نتيجه گيري

گوری توسوط دانشوجونان پزشویی در      ای حرفوه  اصوول  از نیی عنوان به

محيط بالينی به ميزان قابل قبولی رعانت می گردد اموا بنظور موی رسوو     

گوردد نيواز اسوت در     برای اننیه انن توانمنووی در دانشوجونان نهادننوه   

کورنیولوم اجراشووه و نقوش الگوونی     .آموزش دوران تحصيل لحاظ گردد

اساتيو در شویل گيوری رفتوار هوای حرفوه ای و نهادننوه شوون اصوول         

مسئوليت مورر استلذا بنظر ميرسو بررسی ميزان رعانت اصول مسوئوليت   

  .پذنری در دنگر رشته های بالينی نياز به مطالعه بيشتر دارد

مسوئوليت   .تعهوو حرفوه ای   .دانشجونان بالينی پزشیی ات کليدي:کلم

 وظيفه شناسی   .پذنری

 

پیامدهای تامل بر تجارب بالینی در دانشجویان پرستاری : 

 یک مطالعه کیفی

دانشگاه ع.پ اصوفهان،   - نيیو نمانی، فسا .پ .دانشگاه ع -شهناز کرنمی 
 دانشگاه ع.پ اصفهان. – فرنبا حقانی

ل بر تجوارب بوالينی توسوط دانشوجونان پرسوتاری در قوی       تام مقدمه :

بوا   .نادگيری بالينی نقش مهموی در توسوعه توانوانی هوای دانشوجو دارد     

شفاف سازی تامول بور تجوارب بوالينی در آمووزش پرسوتاری موی تووان         

پياموهای آن را نمانان نمود و در جهت تقونت تامول در مراکوز آمووزش    

ه به اهميت تامول در پرسوتاری بوالينی    لذا با توج .پرستاری گام برداشت

انن مطالعه با هوف تبيين پياموهای بازانونشی دانشوجونان پرسوتاری در   

محيط نادگيری بالينی در انران با رونیورد کيفوی انجوام شووه اسوت توا       

           بوننوسووويله تصوووونر شوووفاف توووری از پيامووووهای بازانونشوووی بووورای  

سوت گوذاران عرصوه آمووزش     فوراروی سيا ، برنامه رنوزی هوای اروربخش   

 :پرستاری کشور قرار داده شود

انن مقاله حاصول بخشوی از نو  مطالعوه گرانوود تئووری         روش اجرا : 

تحت عنوان فراننو بازانونشی دانشجونان پرسوتاری در محويط نوادگيری    

انن بخش از مطالعه در پی پاسخ به انن سوال است کوه   .بالينی بوده است

بر تجوارب محويط نوادگيری چوه پيامووهانی       تامل دانشجونان پرستاری

 .جامعه مورد مطالعه شامل دانشجونان ترم دوم الوی هشوتم بودنوو    .دارد؟

دانشجونان تورم اول بووليل نواشوتن برناموه کوارآموزی بوه مطالعوه وارد        

مصاحبه با دانشجونان ترم دوم به منظور برخوورداری از مواجهوه    .نشونو 

انون   .از سيزده هفته کارآموزی انجام شوبالينی میرر در انتهای ترم پس 

مشارکت کننوه متمرکز می باشوو کوه مجموعوا     22مطالعه بر پاسخ تنها 

روش جمع آوری داده هوا مصواحبه    .مصاحبه با آنها بعمل آموه است 2۵

جهوت تجزنوه و تحليول داده هوا از      .نيمه ساختار نافته بوده است، عميق

 .وه استاستفاده ش ۹۸رونیرد اشتراوس کوربين 

نفر از مشوارکت کننووگان موذکر و بقيوه مونوث       ۸در مجموع  یافته ها:

در ، سوال  2۵توا   ۱۹دانشجونان در انن مطالعه در محوووده سونی    .بودنو

ترم های تحصيلی دوم الوی هشوتم دوره کارشناسوی پرسوتاری و سوابقه      

کارآموزی در بخش های مختلف بيمارستانهای وابسوته بوه دانشوگاههای    

تحليول داده هوا منجور بوه      .یی فسا و شويراز شورکت داشوتنو   علوم پزش

و انجوام  ، توانمنووی بوا زنور قبقوا  مراقبوت آگاهانوه      "استخراج قبقا  

  .با زنر قبقا  رضانت منوی و آرامش شو "عز  نفس"و  "درست کار

تحليول نافتوه هوای مطالعوه نشوان داد تامول بور         نتيجه گيري:بحث و 

فردی زمينه را برای تغييورا  درونوی   تجارب توسط دانشجونان در سطح 

فرد و شیل گيری برخی منش ها و سوازه هوای شخصويتی و احساسوا      

آراموش و خودبواوری و در سوطح حرفوه ای     ، مثبت ماننو رضانت منووی 

نتوانج انون    .زمينه توانمنوی در مراقبت آگاهانه در وی فوراهم موی آورد  

نوادگيری بوالينی    مطالعه برای توسعه مواخال  آموزشی به منظور بهبود

  .دانشجونان کاربرد دارد
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در  دانشجویان پرستاری از کارآموزی در همه گیدری  

 کرونا : یک مطالعه کیفی

دانشوگاه ع. پ.   -فاقموه برزوئوی    - علی اصوغر جسومی   - محبوبه محبی
 .دانشگاه ع. پ. سبزوار -سبزوار، نرجس حشمتی فر 

 آمووزش  پرسوتاری،  آمووزش  قسومت  مهم ترنن و ترنن اساسی  مقدمه :

شوود زنورا    بالينی قلب آموزش پرستاری خوانوه می آموزش. است بالينی

بيش از نيمی از دوره های آموزش رشته پرستاری را بوه خوود اختصواص    

هوای   آموزش پرسوتاری بوا چوالش    ،۱۹ کوونو گيری همه در اما دهو می

زناد و منحصر به فوردی روبورو شووه اسوت. بوا توجوه بوه اننیوه فراننوو          

ارزشيابی برنامه آموزش بالينی پرسوتاری در شورانط هموه گيوری کرونوا      

کمتر مورد بررسی علمی قرار گرفته است، انن مطالعوه بوه بررسوی درک    

دانشووجونان پرسووتاری از کووارآموزی در همووه گيووری کرونووا در عرصووه   

 پرستاری پرداخته است

موی باشوو کوه بوا       پوژوهش حاضور، نو  مطالعوه کيفوی        اجرا :روش 

نفر از دانشجونان کارشناسی پرستاری انجام شو. داده هوا از   ۱7رکت مشا

قرنق مصاحبه باز جمع آوری و با استفاده از روش تحليل محتووا مطوابق   

 .با رونیرد قراردادی مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت

قبقه نقواط قوو  کوارآموزی و نقواط      2داده های پژوهش در  یافته ها: 

پرستاری در هموه گيوری کرونوا قورار گرفوت.      ضعف کارآموزی در عرصه 

مشارکت کننوگان شرانط ونژه و منحصر به فرد انن کارآموزی را بسوتری  

مناسب در جهت رشو و استقالل دانشجو، کسب تجوارب جونوو، کواربرد    

آموخته ها در موقعيت بحوران معرفوی کردنوو. موو  زموان کوتواه دوره،       

موزی بوه عنووان نقواط ضوعف     کمبود امیانا ، و ناکاراموی مونرنت کوارا 

نتيجه گيری: عالوه بور وجوود نقواط     .توسط مشارکت کننوگان بيان شو

قو  بارزی در کارورزی در عرصه در شرانط کرونا، نقاط ضعفی هم وجود 

ها با توابيری چون برنامه رنزی و اجرای صحيح، تامين  دارد که بيشتر آن

و نظار  بيشتر بر فراننوو   کارگيری مربيان توانمنو امیانا  محافظتی و به

  .آموزش بالين دانشجونان پرستاری قابل اصالح است

 

دیدگاه دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی در بخدش  

 انکولوژی: یک مطالعه کیفی
 .پ .دانشوگاه ع  -الهوه آشووری   ، اصوفهان  .پ .دانشوگاه ع  -مرنم بواقری  

 .اصفهان .پ .دانشگاه ع -اکرم محموی ، اصفهان

محيط بالينی بخش مهمی از آمووزش پرسوتاری اسوت کوه بور       : مقدمه

بخوش   .باشوو  درک و کسب تجارب مثبت نا منفی دانشجونان موورر موی  

 از مراقبوت  .اسوت  پرسوتاری  بالينی آموزش های انیولوژی نیی از محيط

مبتال به سرقان موجب بروز هيجانا  و افیار مختلفی می شود کوه   بيمار

 .و عملیرد حرفه ای دانشجونان تاريرگذار باشوو  نگرش، می توانو بر رفتار

آرام سوازی بيموار در   ، حمانوت ، نقش دانشجونان پرستاری ارائه مراقبوت 

مرحله ی پانان زنوگی و کم  بوه بيموار بورای مورگ هموراه بوا شوان و        

اما دنسترس های اکتسابی دانشجونان از انن محيط بوالينی  ، منزلت است

آمووزش در زمينوه    .تحت توارير قورار دهوو    می توانو ارائه انن نقش ها را

مراقبت تسیينی از بيمار مبتال بوه سورقان بورای توانوانی مواجوه شوون       

نحووه ی برقوراری ارتبواط درموانی و     ، دانشجونان پرستاری با انن بيماران

اموا اقالعوا  محووودی در     .مراقبت از بيمار در حال مرگ ضورور  دارد 

هوای ونوژه ای ماننوو واحووهای      مورد فرآننو نادگيری بالينی در بخوش 

انن درحاليست که برنامه های آمووزش بوالين   ، سرقان و خون وجود دارد

بانو بر مبنای اهواف مشخص با آگاهی از نگرش انجاد تغييور در رفتوار و   

کشف تجارب و دنوگاه دانشجونان پرستاری نسبت  .عملیرد توونن شونو

ت آگواهی از فراننوو   به محيط آموزش بالين در بخش سرقان فرصتی جه

امادگی آنها برای توسوعه حرفوه ای الزم در مراقبوت مطلووب از بيمواران      

 .مبتال به سرقان در قول مرحله ی بيماری و تسیينی فراهم می نمانوو 

لذا انون مطالعوه بوا هووف شناسوانی دنووگاه هوا و تجوارب دانشوجونان          

 پرسووتاری از حضووور در بخووش انیولوووژی بووا تحليوول تیوواليف نووادگيری 

  .نوشتاری دانشجونان صور  گرفت

-۹۸ تحصويلی  دوم نيمسوال  در کيفوی  روش به مطالعه انن روش اجرا :

دانشجوی کارشناسی پرسوتاری   ۴۰شرکت کننوگان شامل .شو انجام ۹7

 .دانشیوه پرستاری و مامانی دانشگاه علوم پزشیی اصوفهان بودنوو   ۵ترم 

از عملیورد در بخوش    داده ها از ارائه تجارب و دنووگاه هوای دانشوجونان   

انیولوژی جهت تیليف نادگيری نوشتاری روزانه دانشوجونان جموع آوری   

به انن صوور  کوه از دانشوجونان در خواسوت شووه بوود توا تجربوه         ، شو

نادگيری خود از موضوعا  و رونوادها در بخش بالينی سورقان را روزانوه   

نادگيری بوه   در پانان هر روز کاراموزی نادداشت کننو و به عنوان فعاليت

تجوارب دانشوجونان    .مورس بالينی تحونل دهنو و بازخورد درنافت کننو

در قالب تیاليف نوشتاری با استفاده از تحليول محتووای کيفوی گرانهوانم     

 اصولی  تم 3 قالب در دانشجونان تجارب: ها¬نافته .( تحليل شونو2۰۰۴)

قبقا  دردناک در بخش سرقان با زنر  های مواجهه -۱: شو سازمانوهی

، چوالش در ارائوه مراقبوت روانوی    ، همزاد پنواری با بيمار مبتال به سرقان

نيواز بوه    -2رنجش حرفه ای در ارائه مراقبت پرستاری سورقان؛  ، مذهبی

، آمادگی برای حضور در بخش سرقان با زنر قبقا  محيط نادگيری امن

توسعه ی حرفه ای  -3کاهش اضطراب و توسعه ی مهار  های ارتباقی؛ 

ر کاراموزی بخش سرقان با زنر قبقا  درک ضرور  مراقبت پرستاری د

درک نياز به دانش تخصصی در ارائوه مراقبوت   ، هموالنه در بخش سرقان

 .پرستاری سرقان و ارتقای مسئوليت حرفه ای

 از سورقان  هوای  بخش در بالينی نادگيری محيط :گيري نتيجه بحث و

دانشجونان با همزاد  .ی استبرانگيز برای آموزش بالين چالش های محيط

در  .پنواری با رنج و غم بيماران احساسوا  بيمواران را درک موی کردنوو    

ارائه مراقبت به بيمارانی که از تشخيص خود آگاهی نواشوتنو بوا تورس و    

چالش آسيب به بيمار مواجه می شوونو و در بورآورده سواختن نيازهوای     

رنیوه ارائوه مراقبوت    بوه قو ، متفاو  هر بيمار احسواس نواتوانی داشوتنو   

لوذا حضوور در    .روانی از موضوعا  مورد توجوه دانشوجونان بوود   -مذهبی
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بخش سرقان به عنوان محيط نادگيری بوالينی نيازمنوو آموادگی هوانی     

کاهش اضوطراب حضوور در بخوش سورقان و     ، نظير محيط نادگيری امن

 توسعه مهارتهای ارتباقی برای دانشجونان است اما با انن وجوود مواجهوه  

دانشجونان با مشیال  و رنج بيمواران موجوب شووه بوود توا دانشوجونان       

درک مناسبی از ضرور  مراقبت پرسوتاری هموالنوه در بخوش سورقان     

در انن راستا احساس نيواز بوه توسوعه دانوش تخصصوی در       .داشته باشنو

 .بخش سورقان بويش از سوانر بخوش هوا توسوط دانشوجونان درک شوو        

که قبل از حضوور دانشوجونان در بخوش    مطالعه حاضر پيشنهاد می کنو 

انجاد آمادگی دانشی و حرفوه  ، انیولوژی به عنوان محيط نادگيری بالينی

ای بخصوص در زمينه آموزش مراقبوت تسویينی و پانوان عمور ضورور       

  .دارد

آمووزش  ، سورقان ، دانشوجونان پرسوتاری  ، انیولووژی   ي :کليدکلمات 

 بالينی  

 

ن از دانشگاه علدوم  ررسی میزان رضایتمندی کارآموزاب

 پزشکی قزوین از کیفیت آموزش بالینی

  . رضا زنگيونو - دانشگاه ع. پ. قزونن، حميو مرا  - سيمين سامانی

آموزش بالينی از مقاقع حساس آموزش پزشیی اسوت کوه در     مقدمه :

شیل دهی توانمنوی های حرفه ای فراگيران نقش عموه ای دارد و نيواز  

ه مستلزم بررسی وضعيت موجوود، شوناخت نقواط    به ارتقا مستمر دارد ک

قو  و اصالح نقاط ضعف است و دانشجونان به عنوان درنافوت کننووگان   

آموزش، بهترنن منبع برای شناسانی مشیال  موجود هسوتنو. لوذا انون    

به منظور ارزنابی ميزان رضانتمنوی کارآموزان رشته  ۹۵تحقيق در پانيز 

در بخش های بالينی دانشوگاه علووم    پزشیی از کيفيت آموزش ارائه شوه

  .پزشیی قزونن انجام پذنرفته است

انن مطالعوه از نووع توصويفی مقطعوی تحليلوی موی باشوو.         : اجراروش 

دانشگاه علووم   ۹۵جامعه هوف کليه کاراموزان شاغل به تحصيل در سال 

کوه   2۰۰6سوال   AAMC پرسشنامه هانی براساس .پزشیی قزونن بودنو

ن نيز استفاده شوه است، جهت تیميل به کارآموزانی کوه  در دانشگاه تهرا

در ماه آخر دوره کارآموزی بودنوو تحونول داده شوو کوه شوامل سوواال        

دموگرافي  و سواال  متعود در زمينه رضانت کلوی دانشوجونان از دوره،   

کيفيت آموزش های ارائه شوه، ميزان مهار  های آنها در حيطه تصوميم  

قبابت مبتنی برجامعه، مسوئوالن    تنی بر شواهو،گيری بالينی، قبابت مب

اجرانی و اداری دانشگاه، سيستم های حمانوت از دانشوجو و خووما  بوه     

رعانت اخالق و قانون در پزشیی، مهار  ارتباقی و تینولووژی و    دانشجو،

عملیرد حرفوه ای موی بوود. در تجزنوه و تحليول داده هوا از روش آموار        

و تی تست و تست انو و + و تست انووو در   توصيفی و آزمون های کای دو

  .استفاده شوه است P < ۰ . ۰۵تیرار مشاهوا  و تست فرنومن با 

بطوور کلوی دانشوجونان ميوزان رضوانت خوود از ارائوه دروس         یافته ها :

(، 72.۴، زنوان و ماموانی )%   ) ۵۰ % (کارآموزی، در بخش هوای داخلوی  

نوابی کردنوو. همچنوين    خووب ارز  (32.6 % ) ( و جراحی۴۹کودکان )% 

 % ) ميزان رضانتمنوی کارآموزان از مسئوالن اجرانوی و اداری دانشوگاه  

ضعيف عنوان شوه است . در بررسی رضوانت از   (6۰.3 % )خوب و  (7.۴

ارائه دروس آموزشوی و بررسوی کيفيوت و خووما  آموزشوی و تعوامال        

 % )مختلوف در بوين بخوش هوای مواژور و مينوور، بخوش رادنولووژی         

ضوعيف ارزنوابی    (۵۱.7 % )خووب و بخوش اورولووژی بوه ميوزان      (6۵.۱

  .شونو

به قور کلی سطح آمووزش و همچنوين کيفيوت    نتيجه گيري : بحث و 

دوره کارآموزی در دانشگاه علوم پزشیی قزونن متوسط ارزنابی شو، زنورا  

دانشجونان رضانت کلی از انن دوره و آموزش مربوط بوه آن   ) 6۴.7 % )

 .ان کردنورا متوسط عنو

 

 کیفیدت  از پایده  علدوم  دانشدجویان  رضایتمندی میزان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی آموزش

              - شوووعبانی مهسوووا، قوووزونن. پ. ع دانشوووگاه - سوووامانی سووويمين
 . قزونن. پ. ع دانشگاه -چرخچيان مليحه، قزونن. پ. ع دانشگاه

 هوای  فعاليوت  و عملیورد  ارزنوابی  در عمووه  نقوش  دانشجونان  مقدمه :

 سونی  و روحوی  شرانط دارابودن دليل به اننیه و دارنو دانشیوه آموزشی

 هوم  جهت لذا. نگرنو می آموزشی مسانل به متفاو  نگاهی با، خود خاص

 در، شووه  مطلوع  دانشوجونان  نظورا   از بانسوتی ، دنووگاه  انن نمودن سو

 ضوعف  نقواط  شوناخت  هووف  بوا  حاضور  مطالعه. کوشيو موانع رفع جهت

 و اصوالحی  اقوواما   پيشونهاد  و دانشوجونان  دنووگاه  از آموزشی سيستم

 آموزش کيفی و کمی شرانط بهبود جهت جونو سياستهای اتخاذ تسهيل

 انجوام  قزونن پزشیی دانشیوه عمومی پزش  آموزش پانه علوم مقطع در

 .  است شوه

 جامعوه  بوا  و مقطعوی  توصويفی  بررسوی  مطالعه ن  قالب در :اجرا روش

 ۹۵-۹۴ تحصويلی  سوال  در آخور  تورم  پانوه  علووم  دانشجونان کليه هوف

 بووه کووالس در و تهيووه ای پرسشوونامه قووزونن پزشوویی علوووم دانشوویوه

 رضوانت  ميزان زمينه در سوال ۱6 شامل پرسشنامه. شو ارائه دانشجونان

 هوای  مهوار   در آنهوا  توانانی ميزان و شوه ارائه آموزشی کيفيت، دوره از

 حمانوت  هوای  سيستم، دانشگاه اداری و اجرانی نمسئوال، عملی و نظری

 .  است دانشجو به خوما  و دانشجو از

 نفر ۱6 که شونو وارد نهانتا مطالعه انن در دانشجو 3۵ تعواد  یافته ها :

 دوره کول  معوول  ميانگين. بودنو دختر% ۵۴،3 نفر ۱۹ و پسر آنها% ۴۵،7

 بيشوترنن  شوی آموز اهواف بودن مشخص در.  بود ۱۵،۹۵ دانشجونان در

 فيزنولووژی  و ۴،۰۰ آناتومی و ۴،۰۵ شناسی انگل درس به مربوط به نمره

 معوارف  دروس بوه  مربووط  متوسوط  قوور  بوه  نمره کمترنن و بوده 3،۹7
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 سوازی  آمواده  زمينه در. است بوده 2،37 پزشیی ژنتي  و 2،۱۴ اسالمی

 3،۹7فيزنولوژی و ۴،۰۸آناتومی به مربوط نمره باالترنن بالينی دوره برای

 2،۵۱ شناسوی  روان و 2،۰۰اسوالمی  معارف دروس در نمره ترنن پانين و

 انگول  و فيزنولووژی  و آنواتومی  دروس نيوز  متغيرهوا  سوانر  در. است بوده

     اسووالمی، معووارف دروس و رضووانت بوواالترنن شناسووی آسوويب و شناسووی

 اختصواص  خوود  بوه  را رضانت ترنن پانين پزشیی ژنتي  و شناسی روان

 .  انو داده

 اسوالنی  معارف دروس که دهو می نشان ما نتانج : گيري بحث و نتيجه

 زمينووه در بيشووتر بررسووی نيازمنووو پزشوویی ژنتيوو  و شناسووی روان و

 .باشنو می آنها رفع و آموزشی مشیال 

 

 از فیزیوپداتولوژی  دانشدجویان  رضایتمندی میزان تعیین

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی آموزش وضعیت

مرکوز تحقيقوا     -خزائی  سعيو، قزونن. پ. ع دانشگاه - امانیس سيمين
  .دانشگاه ع. پ. مشهو مراقبت های پرستاری و مامانی،

 منبوع  بهتورنن  آمووزش،  اصولی  عناصور  عنووان  بوه  دانشجونان  مقدمه :

. رونوو  موی  شمار به آموزشی عملیرد تعيين منظور به نياز مورد اقالعا 

 وضوع  موورد  در توصويفی  اقالعوا   ودوجو ، سوازنوه  تغييورا   انجاد برای

 آموزشووی عملیوورد بووه نسووبت آنووان نگوورش مووورد در اقووالع و موجووود

 دانشوجونان  رضوانتمنوی  ميزان تعيين هوف با حاضر مطالعه، ضرورنست

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  در پزشویی  آموزشوی  وضوعيت  از فيزنوپاتولوژی

 ارتقوا  جهت آنان رضانتمنوی سطح ارتقاء در مورر عوامل بررسی و قزونن

 .  است گرفته انجام آموزشی وضعيت

 کليه هوف جامعه با و مقطعی توصيفی مطالعه ن  قالب در : اجرا روش

 -۹3 تحصويلی  سال فيزنوپاتولوژی دوره در تحصيل به شاغل دانشجونان

 دانشوجونان  بوه  کالسوها  در پرسشونامه ، قزونن پزشیی علوم دانشگاه ۹2

 زمينوه  در سووال  2۹ و دموگرافيو   سووال  ۸ شامل پرسشنامه. شو ارائه

 و شووه  ارائوه  آموزشوی  کيفيوت   دوره، از دانشوجونان  کلوی  رضانت ميزان

 اهوواف  مطابقوت ، عملوی  مهوار  ، آموزشوی  اهوواف  بوه  دسوتيابی  ميزان

، آموزشوی  کوادر  از دانشوجونان  رضوانتمنوی  ميزان امتحانا ، با آموزشی

 و منوابع ، فضواها  توسوع  از رضانت ، دانشگاه و دانشیوه مسئولين و اداری

 ۵ ليیور   مقيواس  اساس بر پاسخوهی. است دانشگاه و دانشیوه امیانا 

 . بود ۵ بيشترنن و۰ کمترنن، ۵-۰ از تانی

)  نفور  ۵2 کوه  شونو وارد مطالعه انن در دانشجو نفر 7۰ تعواد : یافته ها

 ۱6،۰6 انشوان  دوره کول  معوول  ميانگين و بودنو دختر آنها از)  %7۴،3 

 نظوری  فارکوموالوژی  درس در آموزشی اهواف دانشجونان دنوگاه از.  بود

 کمتورنن  زنان و پوست پاتولوژی ولی بود همسو آموزشی اهواف با بيشتر

 کوه  شوو  مشواهوه  نظوری  مهار  به دستيابی بررسی در. داشت را انطباق

 کورده  کسوب  را نموره  کمتورنن  کليوه  کورس و نمره بيشترنن رنه کورس

 رنوه  کوورس  در نيوز  امتحوانی  سوواال   بوا  زشیآمو اهواف مطابقت. است

 و خوون  کوورس  اعصواب،  پواتولوژی  ولوی  نمووده  کسوب  را نمره بيشترنن

 بوا  آموزشوی  اهوواف  بوين  مطابقوت  کمتورنن  زنوان  و پوست پاتولوژنست

 . داشتنو را امتحانی سواال 

 و فارمواکولوژی  درس کوه  دادنوو  نشوان  موا  نتانج:  گيري بحث و نتيجه

 .باشنو می توورنوس شيوه در بازبينی نيازمنوو زنان و پوسوت پاتوولوژی

 

بررسی عملکرد دانشجویان مامایی در حمایت عاطفی از 

 360مادران در لیبر و زایمان با اسدتفاده از ارزشدیابی   

 درجه
 مرکوز تحقيقوا  مراقبوت هوای پرسوتاری و ماموانی،       - قلعت خونوزاده

تحقيقوا  مراقبوت    مرکوز  - عليرضا محبوب اهری ،دانشگاه ع. پ. مشهو
 - حميو حيوورنان ميوری   ،دانشگاه ع. پ. مشهو های پرستاری و مامانی،

 ،دانشوگاه ع. پ. مشوهو   مرکز تحقيقا  مراقبت های پرستاری و ماموانی، 
 مرکز تحقيقا  مراقبت هوای پرسوتاری و ماموانی،    –فاقمه زهرا کرنمی 

 مرکووز تحقيقووا  مراقبووت هووای -سووعيو خزائووی ،دانشووگاه ع. پ. مشووهو
 .مشهو .پ .دانشگاه ع پرستاری و مامانی،

با توجه به اننیوه حمانوت از موادران در ليبور و زانموان نیوی از        قدمه:م

برای اقمينان از صحت  .مهار  های حرفه ای مهم در حوزه مامانی است

عملیرد دانشجونان مامانی در انن حيطه بانو کيفيت کار آنان را ارزنوابی  

ط ضعف به افزانش کيفيت مراقبت هوای ماموانی   نمود تا بتوان با رفع نقا

  .دست نافت

مطالعه حاضر بوا هووف بررسوی عملیورد دانشوجونان ماموانی در        هدف:

 36۰حمانت عاقفی از مادران در ليبر و زانمان بوا اسوتفاده از ارزشويابی    

درجه در زانشگاه های آموزشی دانشوگاه علووم پزشویی مشوهو در سوال      

  .انجام گردنو ۱3۹6 -۱3۹7

 3۱بوور روی ، ۱3۹7در انوون مطالعووه مقطعووی در سووال   اجرررا : روش

دانشوگاه علووم   ، دانشجوی سال آخر مامانی دانشیوه پرستاری و ماموانی 

ابزار گوردآوری داده هوا پرسشونامه مشخصوا       .پزشیی مشهو انجام شو

فردی و حرفه ای و حمانت عاقفی از مادران در ليبور و زانموان بوود کوه     

جهوت گوردآوری داده هوا عملیورد      .ها تانيو شوه اسوت روانی و پانانی آن

مربوی و  ، دانشجونان در حمانت عاقفی از مادران در ليبر و زانمان توسط

تحليل داده ها  .مامای مسئول مادر و دانشجونان مورد ارزنابی قرار گرفت

 p و آمار توصيفی و تحليلوی انجوام شوو و ميوزان     SPSS ۱6با نرم افزار 

  .دار در نظر گرفته شو عنیم ۰ ، ۰۵کمتر از 

، در رابطوه بوا حمانوت عواقفی از موادران در ليبور و زانموان        یافته ها :

ميانگين و انحراف معيار نمره کول ارزنوابی دانشوجونان از دنووگاه مربوی      
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و از دنووگاه   ۸.۰2±۴۹.۰۹دنوگاه مامای مسئول مادر  از، ۴۹.۹۰±۸.۱6

نموورا  عملیوورد  بووين ميووانگين .بووود ۴.76±۵۹.۸3خووود دانشووجونان 

دانشجونان از دنوگاه مامای مسوئول زائوو و دانشوجو و مربوی و دانشوجو      

 کاربرد   .(p< ۰.۰۰۰۱) تفاو  آماری معنی داری وجود داشت

تنها نبانو به ارزنوابی نو    ، در ارزنابی دانشجونان :بحث و نتيجه گيري 

گروه از مخواقبين اکتفوا نموود و الزم اسوت گروههوای مختلوف در امور        

نتانج مطالعه حاضر بيانگر ناکوافی بوودن حمانوت     .زشيابی دخيل باشنوار

عاقفی دانشجونان مامانی از مادران در ليبر و زانموان از دنووگاه مربوی و    

انن امر مبين توجه بيشتر به آموزش دانشوجونان   .مامای مسئول مادر بود

 در زمينه اصوالح عملیورد آنوان در زمينوه مراقبوت از موادران در ليبور و       

  .زانمان می باشو

 

شبیه سازی آموزش بالینی بخش جراحی عمومی مبتندی  

بر کالس وارونه به روش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم

دانشوگاه  مرکز تحقيقا  سالمت و بيماری های زنوان،   -مرضيه حق بين 
مرکوز تحقيقوا  سوالمت و بيمواری هوای       -عليرضا عباسی، ع. پ. جهرم

مرکوز تحقيقوا  سوالمت و     - الهوام رفيعوی  ، . جهورم دانشگاه ع. پزنان، 
 دانشگاه ع.پ جهرم. بيماری های زنان، 

با توجه به بحران کرونا و حفوظ سوالمتی دانشوجونان ضورور        مقدمه :

 .داشت تا شبيه سازی آموزش بالينی به صور  غيرحضوری انجوام گيورد  

م بوا  مول آموزش کالس وارونه ن  نوع آموزش مبتنی بر سخنرانی مرسو

ساختار ترکيب شوه ای از نادگيری با تینولووژی آنالنن و نادگيری فعال 

انن روش حتی بعوو از دروان  .و مشارکتی با استفاده از روش مجازی است

 .کرونا می توانو به عنوان ن  روش کمیی برای تورنس استفاده شود

توارير کوالس وارونوه بور     ، ادامه آموزش بالينی به صوور  مجوازی   هدف:

افوزانش ميوزان   ، تعامل بيشتر اسوتاد و دانشوجو  ، وزش مفاهيم جراحیآم

سووودمنوی در فراننووو نووادگيری و نوواددهی در دوره هووای کووارآموزی و  

  .کارورزی پزشیی

در انن پژوهش دانشوجونان پزشویی کوارآموز و کوارورز بوه      اجرا : روش 

کوارآموز( بوه روش کوالس وارونوه شورکت       ۱3کارورز و  ۴نفر ) ۱7تعواد 

ابتوا توسوط اسوتاد آمووزش کوالس وارونوه و روز قبول از کوالس         .دنوکر

جهت مطالعه و تهيوه اسوالنو از قرنوق واتسواپ بوه      ، تیاليف هر دانشجو

جهت کارآموزان مباحث پانوه ای شورح حوال و     .اقالع انشان رسانوه شو

معاننه و تشخيص های افتراقوی و جهوت کوارورزان تشوخيص بيمواری و      

نن مرحله فرصت بورای نوادگيری خوودراهبردی    در ا .درمان مشخص شو

 در روز کالس دانشوجونان و اسوتاد از قرنوق لينو      .دانشجو فراهم شو

Sky Room      و با مونرنت استاد و با بيان نمونه هوای واقعوی بوه تبوادل

دانشجوی مسئول هر بخش موظف به پاسخگونی به استاد  .نظر پرداختنو

کالس  .صور  تعاملی پاسخ داده شو و ارائه اسالنو بود و سانر سواال  به

قابليت ضبط شون داشت و دانشجونان جهت مرور مجود موی توانسوتنو   

اسوتاد از  ، جهت تیميول مطالوب   .از فانل های ضبط شوه استفاده نماننو

در پانوان تیواليفی جهوت تیميول      .اسالنو نا موالژ استفاده کورده اسوت  

ارزنوابی رضوانت    .ومباحث در سامانه نونوو بورای دانشوجو بارگوذاری شو     

، پسوتان ، دانشجونان از روش کالس وارونوه در مباحوث بوالينی پوانیراس    

نفوور از  ۸۵بووا حضووور  2۰۱۹عووروق و رنووه از رفوورنس الرنووس ، تيروئيووو

دانشجونان کارآموزو کارورز و بوا اسوتفاده از پرسشونامه رضوانت سونجی      

 3)بخش: محتوای توورنس   ۴سوال و  ۱6خودساخته روا و پانا که شامل 

، سووال(  3سوال( و نوادگيری )  7تعامل )، سوال( 3روش تورنس)، سوال(

( 3( و خووب)نمره 2متوسوط)نمره ، (۱گزننه ای ضوعيف)نمره  3به صور  

ابتوا نمره رضانت به تفیي  هرن  از بخش های پرسشنامه  .انجام گرفت

محاسبه و در پانان جهت قابليوت مقانسوه نموره رضوانت دانشوجونان در      

   .محاسبه شو ۱۰۰لف کليه نمرا  از بخش های مخت

% 23 ، ۵نفور( وکواروز    6۵% )7۵ ، 6تعواد دانشوجونان کوارآموز     :یافته

ميانگين و انحراف معيار نمره رضانت دانشجونان از ارائوه   .نفر( بودنو 2۰)

 دانشوجونان  .اسوت  بووده  ۹۱ ، ۰۵±۱۱ ، ۸درس به روش کالس وارونوه  

و کمترنن نموره   ۹3 ، 3±۱۰ ، 7 تورنس روش بخش به را نمره بيشترنن

ميووانگين و  .بودنووو داده ۸6 ، ۹±۱7 ، ۸را بووه بخووش ميووزان نووادگيری 

انحراف معيار نمره رضانت دانشجونان کارورز از روش توورنس بوه شويوه    

(  ۹۰.6۱( بوواالتر از دانشووجونان کووارآموز 6.۵3)  ۹2.۵۰کووالس وارونووه 

نان کوارورزان در هموه   بوده عالوه بر آن ميانگين نموره دانشوجو   )۱3.۰۴

بخش های پرسشنامه رضانت سنجی باالتر از دانشوجونان کوارآموز بووده    

   .ولی انن اختالف از نظر آماری معنی دار نمی باشو

و لوزوم   ۱۹با توجه به همه گيری بيمواری کونوو    :نتيجه گيري ث وبح

فاصله گوذاری اجتمواعی و اجورای قرنطينوه و نيواز بوه اداموه آمووزش و         

، جهت مشارکت هرچه بيشتر دانشوجونان پزشویی در انون امور    همچنين 

انن مطالعه انجام شو و نتانج حاصوله از نظرخوواهی از انشوان داللوت بور      

رضانت کلی از انن روش و افوزانش سوطح دانوش و نوادگيری آنهوا بووده       

با اننیه محتوای تورنس در هر دو گروه تفاو  معنی داری نواشوته   .است

منوی از نوع آموزش کارورزها نسبت به کارآموزهوا  در زمينه رضانت، است

که می توانوو بوه دليول آشونانی     ، با درصو باالتری اظهار رضانت کرده انو

بيشتر انشان به مطالب و وجوود تجربوه هوای قبلوی از حضوور در بخوش       

جراحی در دوران کوارآموزی و داشوتن دانوش و نگورش و تجربوه عملوی       

 .وتی بين دو گروه مشواهوه نشووه اسوت   تفا، در زمينه تعامل .بيشتر باشو

البته تفاو  ها با اننیه معنی دار نيست اما بطور کلی ضومن بيوان ارزش   

سوودمنوی  ، باالی انن روش برای انتقال مفاهيم و مونرنت کالس مجازی

انن روش در انتقال دانوش و نگورش    .بيشتری برای کارورزان داشته است

ش کمتری دارد و بوه عنووان روش   سودمنو است اما در انتقال مهار  ارز

کمیی و تعاملی در آموزش بخش جراحی در کنار رانو حضوری بر بوالين  

بيمار برای تیميل فراننو آموزشی حتوی بعوو از دوران کرونوا نيوز مفيوو      
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لزوم تشونق اساتيو و آموزش در زمينه اسوتفاده از انون روش    .خواهو بود

  .آموزشی در دروس بالينی احساس می شود

 جراحی عمومی  ، آموزش بالينی مجازی، کالس وارونه مات کليدي:کل

 "معرفی یک الگوی جدید آموزشی در آموزش واحدد  

 "درمان جام  دندانپزشکی

 ،  تهران .پ .دانشگاه ع -سپيوه مختاری  - شعله غبرائی

Introducing a Novel Educational Method in the 
Curriculum of “Comprehensive Care Dentistry” 
Background: “Comprehensive Care Dentistry” (CCD) 
is a valuable educational program in doctorate of 
dental surgery (DDS) curriculum that ensure a 
comprehensive general education for students. 
Regarding the insufficient competency of dental 
students in diagnosis & treatment plan in some 
clinical situations, we had a revision on the 
educational program of CCD. Summary of work: A 
novel method of “Clinical Case Presentation” was 
proposed in the program of CCD. The main 
educational topics in clinical fields of dentistry were 
defined and appropriate clinical cases were assigned 
to them. Then, students have to discuss diagnosis 
and treatment plan in groups. Finally, answers were 

mentioned by instructor. Results: A total of ۱2-2۰ 

clinical cases were prepared for each clinical fields of 
dentistry (endodontics, periodontics,...). Important 
clinical points of cases were mentioned for the 
students. Therefore, the main educational topics of 
dentistry were reviewed by presentation of clinical 
cases.  

Discussion: Evaluation indicated that the majority of 
students had very positive feedback about this novel 
educational model in CCD curriculum. In fact, the 
engagement with education is increased in this new 
method. Students achieve more efficiency in 
diagnosis and treatment plan by the case-based 
teaching model.  

Conclusions: Case- based learning is used in a variety 
of medical fields as a teaching tool. We can use this 
method in the educational program of CCD. 
Presentation of clinical cases stimulate a real 
bedside situation for dental students and aid in 
connecting theory to practice. By case-based 
learning in CCD program, students learn to apply 
their knowledge in the real clinical situations. Their 
competency for diagnosis and treatment plan is also 
increased. This new educational method could be 
introduced to and implemented in CCD program in 

order to enhance the education and improve patient 
care. 

Keywords: Case-based, Learning, Comprehensive 
Care Dentistry  
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 یادگیری الکترونیکی
 

از ، یزان دستیابی به اهدا  مورد نظرافزایش آگاهی و م

دیدگاه اساتید شرکت کنندده در کارگاههدای مجدازی    

 آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دانشوگاه   -مليحه بخشوائی  ، سمنان .پ .دانشگاه ع -سيو سعيو کسائيان 
فرنووه انوزدی   ، سومنان  .پ .دانشوگاه ع  -ليوا فتاحی زاده ، سمنان .پ .ع

 . سمنان. پ. ع دانشگاه -رابت

نیی از اهواف اصلی مرکز مطالعا  و توسوعه آمووزش پزشویی     مقدمه :

برگووووزاری دوره هووووای رشووووو و  ، دانشووووگاههای علوووووم پزشوووویی 

جهت نيل به هوف عوالی ارتقواء سوطح دانوش و     ، بالنوگی)توانمنوسازی(

بوا توجوه رشوو    ، در سوال هوای اخيور    .آگاهی اساتيو دانشگاه موی باشوو  

قش آموزش مجازی در زمينه انتقال دانش و همچنين با توجه چشمگير ن

اسوتفاده از  ، به شورانط کنوونی جامعوه از جهوت پانوومی بيمواری کرونوا       

نموود ونوژه ای   ، آموزش مجازی در دوره های توانمنوسوازی اسواتيو نيوز   

  .نافته است

بوه منظوور بررسوی ميوزان     ، انن مطالعوه توصويفی مقطعوی    روش اجرا :

و ميزان دسوتيابی بوه اهوواف موورد نظور در کارگاههوای       افزانش آگاهی 

آموزش پزشیی دانشگاه علوم پزشیی و خوما  بهواشتی درمانی اسوتان  

 ۱۴۰، جمعيت موورد مطالعوه   .انجام گردنوه است، ۱3۹۸سمنان در سال 

نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشیی استان سمنان بووده انوو   

ی مرکز مطالعه و توسوعه آمووزش پزشویی    که در کارگاههای توانمنوساز

سرشوماری  ، روش نمونه گيری، در انن مطالعه .شرکت نموده انو، دانشگاه

پرسوش ناموه هوای    ، ابوزار جموع آوری داده هوا    .به کار گرفته شوه است

توسوط  ، معتبری بوده است که پس از برگزاری کارگاههای توانمنوسوازی 

داده های بوست آمووه   .ه استاساتيو شرکت کننوه تیميل و ارائه گردنو

تجزنوه و تحليول    SPSS توسوط نورم افوزار   ، از قرنق انن پرسشونامه هوا  

  .گردنو

نتانج حاصله نشان داد ميزان بورآورده اهوواف موورد انتظوار و      یافته ها :

در ، همچنووين ميووزان بهبووود و ارتقوواء سووطح دانووش و آگوواهی اسوواتيو  

ضای هيئت علمی شورکت  از دنوگاه اع، کارگاههای مجازی برگزاری شوه

معيارهای مورد ارزنابی موذکور بوه ترتيوب در     .متفاو  بوده است، کننوه

محروميوت از مطوب و   ، ارتقواء ، کارگاه آشنانی بوا مقوررا  هيوا  علموی    

کارگاه آشنانی با سوامانه نورم افوزار    ، %(۹3 ، ۸-%۹۱ ، 3قوانين آموزشی)

اخوالق  ، ق حرفه ایکارگاه اخال، %(۹2 ، ۵-%۸7 ، 6مجازی سازی) ، نونو

 ، 6-%72 ، 7)کارگواه روشوهای توورنس   ، %( ۸۵ ، 7-%۸۵ ، ۸در آموزش )

%( و کارگواه  7۴ ، 6-%72 ، ۱کارگاه روشهای ارزشيابی در آموزش)، (7۴%

 .%( بوست آموه است7۱ ، ۹-%66 ، 7قرح درس و قرح دوره)

، برگزاری کارگاههای مجوازی بوه قوور مسوتقيم     : و نتيجه گيري بحث

سزانی در بهينه سازی ساختار نظام آموزشی توانمنوسازی اسواتيو  نقش ب

در انون   .با هوف ارتقای بهره وری و شیوفانی علمی اساتيو خواهو داشت

فناوری های نونن و مجازی ، راستا به کارگيری روش های جونو آموزشی

تارير مثبتی بر کارآموی کارگاهها داشته است و بوه نحوو موورری    ، سازی

د انتظار اسواتيو شورکت کننووه را بورآورده سواخته و موجوب       اهواف مور

می تووان    لذا از انن نتانج  .افزانش سطح دانش و آگاهی آنان شوه است 

به عنوان ابزاری نيرومنو جهت برناموه رنوزی هوای علموی و کارشناسوی      

بهبود کيفيت سطح آمووزش  ، جهت برگزاری دوره های توانمنوسازی آتی

به روز مورد انتظار و در نتيجه برآورده شوون اهوواف    و استفاده از عناونن

انون روش   .عالی جهت رشو و بالنوگی اعضای هيئت علمی استفاده نمود

می توانو به عنوان الگونی کاربردی جهت سوانر دانشوگاههای کشوور نيوز     

  .مورد استفاده قرار گيرد

 

کاربست فناوری در انطباق آمدوزش پزشدکی در دوران   

 : تجربه دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۹-پاندمی کووید

، علوی   دانشوگاه ع. پ. مشوهو  گوروه آمووزش پزشویی،     –هانيه مسوتور  
 –شبنم نيرومنو دانشگاه ع. پ. مشهو، گروه آموزش پزشیی،  -عمادزاده 

 .مشهو .پ .دانشگاه عگروه پزشیی اجتماعی، 

 آنچه واضح به نظر می رسو انن است کوه بيمواری هموه گيور      مقدمه :

COVID-۱۹   چالش های قابل توجهی را در زمينه آموزش پزشیی انجواد

بوه   COVID-۱۹ انن مول آموزش سونتی بوود کوه پويش از     .کرده است

عنوان ن  استانوارد قالنی پذنرفته شوه بود اما در شرانط فعلوی برناموه   

، های آموزشی در قالب نادگيری الیترونيیی و آموزش مبتنوی بور رانانوه   

نیردهای مورن عصر دنجيتال بوا تأکيوو بور تعوامال      بونهی است که رو

 .چهره به چهره برای آموزش پزشیی مورد نيواز و اجتنواب ناپوذنر اسوت    

نموانش  ، همواره می بانست بوه خواقر داشوت کوه آمووزش      اجرا :روش 

دانش نيست بلیوه فراننووی اسوت شوامل شناسوانی سوطح نوادگيری و        

موا   .ه نادگيری می باشوو تصميم گيری درباره مواخالتی که تسرنع کننو

در انن مطالعه سعی کردنم دامنه مشیل سوازگاری آمووزش دانشوجونان    

 پزشویی و دسوتياران تخصصوی بوالينی را در دوران بيمواری هموه گيور       

COVID-۱۹ مربيوان و  ، اساتيو، دستياران، ضمن حفظ انمنی دانشجونان

  .بيماران مورد بررسی و آناليز قرار دهيم

، نوونن متعوودی از جملوه کوالس درس معیووس      روش هوای  یافته ها:

محتووای   ۹63۸قراحوی موواد آموزشوی الیترونيیوی )    ، نادگيری مجازی

الیترونيیی آموزشی توسط مربيان قراحی گردنوه است( و کليني  های 

پزشوویی از راه دور بووا مشووارکت دسووتياران تخصصووی بووالينی از قرنووق  

نال کالب مشترک جلسا  ژور، گزارش مورد، برگزاری گزارش صبحگاهی

جلسوه   ۱6۴۸با همیاری گروه های آموزشی مختلوف بوه قوور مجوازی )    

     برنامووه رنووزی بوورای برگووزاری امتحانووا  آنالنوون و   .وبينووار( انجووام شووو
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ارزنابی ها به صور  الیترونيیی از دنگر رونیردهوانی اسوت کوه در قوی     

دسوتياران  ، نظورا  دانشوجونان پزشویی    .همه گيری انجوام شووه اسوت   

نافتوه هوا    .خصصی بالينی جمع آوری و مورد تجزنه و تحليل قرار گرفتت

حاکی از آن بود که شرکت کننوگان استفاده از آموزش مجازی را مثبوت  

دسوتيار در فراننوو   ، و ارربخش ارزنابی نموده انو )امیان مشارکت دانشجو

نگورش  ، %۸۱تناسب آمووزش ارائوه شووه بوا قورح دوره      ، %۸۴نادگيری 

کيفيووت و کووارانی ، %73فيووو بووودن نووادگيری الیترونيیووی نسووبت بووه م

محتوای الیترونيیی غيرهمزمان و جلسا  همزمان )کنفرانس ونووئونی(  

، %۸7دستيار بوا مربوی و پاسوخ بوه موقوع      ، سهولت تماس دانشجو، 77%

و بررسوی بوه موقوع تیواليف و      %۸۹استفاده از ابزارهای مختلف ارزنابی 

، در زمان واقعی بوه دانشوجو  ، ازخورد به موقعوظانف توسط مربی و ارائه ب

  .(%۸2دستيار 

آموزش بوا اسوتفاده از فنواوری هوای دنجيتوال و       نتيجه گيري:بحث و 

کاربرد امیانا  نادگيری الیترونيیی می توانو تا حوی خوالء آموزشوی را   

پوشش داده و آموزش کارآموو و    COVID-۱۹در قول بيماری همه گير 

  .نمانو ارربخش را پشتيبانی

 

بررسی میزان رضایت منددی دانشدجویان کارشناسدی    

 شنوایی شناسی از روش آموزش از راه دور

دانشوگاه ع.   - رضا حسين آبادی،   دانشگاه ع. پ. تهران -پرنسا حيوری 
 .دانشگاه ع. پ. شيراز - ) نونسنوه مسئول( سارا حيوری، پ. تهران

، ای نوادگيری فراگيوران  : به منظور نيل به اهواف آمووزش و ارتقو  مقدمه

توجه اساتيو به رضانت منوی فراگيران در برنامه رنزی آموزشی از نیوا   

آموزش از راه دور بوه   .مهم و راه گشا در انتخاب روش آموزش خواهو بود

عنوان شيوه آموزشی جونو است که در آن آمووزش و نوادگيری فوارغ از    

ترددهای بی مورد انعطاف پذنری و حذف  .زمان و میان صور  می گيرد

و پرهزننه برای شرکت در دوره هوای آموزشوی از مزانوای آمووزش از راه     

بوا هووف تعيوين توأرير دو روش     ، از انن رو پژوهش حاضور  .دور می باشو

آموووزش از راه دور بوور ميووزان نووادگيری و رضووانت دانشووجونان شوونوانی 

  .انجام شو، شناسی

جامعوه   .قطعوی اسوت  انن پژوهش ن  مطالعوه توصويفی م   اجرا : روش 

نفور از دانشوجونان کارشناسوی شونوانی شناسوی دانشویوه        ۱3، پژوهش

توانبخشی دانشگاه علوم پزشویی تهوران موی باشونو کوه درس شونوانی       

    انتخوواب ۱۴۰۰-۹۹شناسووی بووالينی را در نيمسووال اول سووال تحصوويلی 

ن  پرسشنامه محقوق سواخته دو قسومتی شوامل مشخصوا        .نموده انو

وضعيت تأهل و اشتغال دانشجو و ، ترم تحصيلی، جنس، دموگرافي  سن

محتوای نو  مبحوث    .سؤال نظر سنجی پنج گزننه ای تنظيم گردنو ۱6

درسی به صور  اسالنو به همراه صو  استاد ارسال شو و از دانشوجونان  

پرسشونامه را تیميول   ، خواسته شو که پوس از مطالعوه محتووای درسوی    

ور  کالس آنالنن در نورم افوزار   سپس مبحث درسی دنگری به ص .کننو

پوس از   .اسیای روم برگزار شو و همه دانشجونان در کالس حاضر بودنوو 

اتمام کالس آنالنن از دانشجونان خواسوته شوو کوه پرسشونامه را کامول      

  .کننو

نفوور از  ۱3افووراد شوورکت کننوووه در انوون مطالعووه شووامل   :یافترره هررا 

خانم با ميانگين سونی   7 آقا و 6دانشجونان رشته شنوانی شناسی شامل 

نتانج مقانسه گروه هوا نشوان داد    .بودنو ۰ ، ۹6و انحراف معيار  22 ، ۵3

 ، 76که مقادنر مجموع امتيازا  در حالت اسالنو به همراه فانول صووتی )  

تفواو  معنواداری    (۱۰ ، ۱7 ± ۵2 ، ۱۵) آنالنن کالس و( ۵۱ ، ۴6 ± ۹

زموانی کوه    .(CI ۹۵%  ، 7۸ ، ۰ : p : ۴ ، 6۱توا   -۵ ، ۹۹مشاهوه نشو )

تنهوا در  ، تمامی سؤاال  در هر دو روش به صور  ت  ت  مقانسه شونو

)بررسوی ميوزان    ۱3)امیان پرسوش و پاسوخ در کوالس( و     ۱۰دو سؤال 

همچنوين ارتبواط    .تمرکز دانشوجونان( تفواو  معنواداری مشواهوه شوو     

رنس معناداری بين سن و جنسيت و امتيازا  پرسشنامه در دو روش توو 

 .نافت نشو

با استفاده از نافته های بيان شوه می توان نتيجوه   بحث و نتيجه گيري:

گرفت که رضانتمنوی دانشجونان کارشناسی رشوته شونوانی شناسوی از    

تینولوژی های نوادگيری از راه   .آموزش به هر دو روش نیسان بوده است

نو  از  دور می تواننو بوون هي  محوودنتی با هم ترکيب شونو اموا هور   

در روش آموزش از قرنوق کوالس    .روش ها مزانا و محوودنت هانی دارد

آنالنن دانشجونان به قور همزمان آموزش موی بيننوو و اسوتفاده از انون     

 .انوه آل است، روش در دوره های نيازمنو بحث گروهی و پرسش و پاسخ

در صورتی که روش تورنس به صور  اسالنو به هموراه فانول صووتی در    

  .انی که محتوای مطالب آن رابت می باشو مثمر رمر استدوره ه

 

بررسی تجربه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دراستفاده 

از سامانه آموزش مجازی نوید در اولین نیمسال تحصیلی 

 ۱۹طی اپیدمی کووید 

دانشوگاه ع. پ.   -مهوی نوسوفی   ، دانشگاه ع. پ. مشهو -سميه فضائلی 
  -هموا حواجی زادگوان    ، دانشگاه ع. پ. مشهو  - مرضيه معراجی ، مشهو

 ، دانشگاه ع. پ. مشهو -سيو محسن لعل موسوی ، دانشگاه ع. پ. مشهو
 .مشهو .پ .دانشگاه ع -زهرا ابراهيمی 

استفاده از فناوری های ارتبواط از راه  ، ۱۹شروع پانومی کوونو   مقدمه :

از قابليوت هوای    دانشگاه ها نيوز  .دور را بيش از پيش مورد توجه قرار داد

ابزارهای مجازی بی بهره نمانونو و سامانه های آموزش مجازی جوانگزنن  

انوون مطالعووه بووه منظووور بررسووی تجربووه  .کووالس هووای حضوووری شووونو

دانشجونان دانشیوه پيراپزشیی در اسوتفاده از سوامانه آمووزش مجوازی     

  .قراحی و اجرا شوه است ۱۹نونو در بحران کوونو 

حاضور بووه تبيووين دنوووگاه دانشووجونان دانشوویوه   مطالعووه :اجرررا روش 

پرداختوه   ۱۹پيراپزشیی در مورد آموزش مجازی در دوران بحران کوونو 
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در انن مطالعه جامعه پژوهش را کليه دانشوجونان دانشویوه علووم     .است

در  ۱3۹۸-۹۹پيراپزشوویی تشوویيل مووی دادنووو کووه در نيمووه دوم سووال 

ابتوا با اسوتفاده از   .نفر( ۵۰۰ انو )حوود دانشیوه مشغول به تحصيل بوده

سوپس   .بررسی مطالعا  مشابه پرسشونامه محقوق سواخته تووونن شوو     

نفور از اعضوای کميتوه آمووزش مجوازی دانشویوه و        ۱۰پرسشنامه برای 

 .متخصصين مربوقه ارسال و نظورا  افوراد در پرسشونامه لحواظ گردنوو     

ز تائيوو  پرسشنامه اصالح شوه در دور دوم بورای اسواتيو ارسوال و پوس ا    

پانانی پرسشنامه نيز با روش آزموون بواز آزموون در     .اساتيو نهانی گردنو

سوپس پرسشونامه    .نفره از دانشجونان سنجيوه و تائيو گردنوو  ۱۰نمونه 

در قالب الیتروني  تهيوه گردنوو و لينو  پرسشونامه در گوروه واتسواپ       

دانشجونان هر ترم قرار گرفت و از دانشوجونان خواسوته شوو در صوور      

پيگيری از قرنق اساتيو مربووط بوه هور     .تمانل به پرسشنامه پاسخ دهنو

از  درصووو ۵۰٪رشووته و نماننوووگان دانشووجونان بوورای تیميوول حووواقل  

 سپس داده ها پس از گردآوری وارد نرم افزار .دانشجونان صور  پذنرفت

SPSS  پرسشنامه نيوز   .شوه و مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت 22نسخه

انجواد و روانوی و پانوانی آن    ، ق ساخته بوا بررسوی متوون   به صور  محق

 .سنجيوه شو

دانشجو گردآوری شو که اکثرنوت   233داده های پرسشنامه از  یافته ها:

 22ميوانگين سونی دانشوجونان حووود      .زن بودنوو  7۰٪پاسخ دهنوگان 

آنان در مقطع کارشناسی پيوسته مشغول به تحصويل   از ۹۱٪سال بود و 

سامانه نونو بورای دسترسوی بوه محتووای      از۹۵ ، ۵٪عواد از انن ت .بودنو

در انن بين عووم دسترسوی بوه سوامانه      .درسی خود استفاده کرده بودنو

از  .%( بيشترنن دالنل عوم استفاده از سوامانه آمووزش مجوازی بوود    6.۹)

نظر دانشجونان توجه به تفاو  های فردی و عالنق دانشجونان در سوب   

 عنووان  دانشوجونان  از 2۹٪تنهوا   .زنوابی شوو  %( ار6۰.۸آموزشی ضعيف)

محتواهوای آموزشوی را در بوازه زموانی مناسوب از قرنوق سوامانه         کردنو

درنافت کرده بودنو و استفاده از روش هوای تعواملی توسوط اسوتاد را در     

، ترجيح نيمی از دانشجونان پاسوخ دهنووه   .سامانه نونو تجربه کرده بودنو

 از ۴2٪در دوره موذکور بووده اسوت و     استفاده از سامانه آموزش مجوازی 

آمووزش مجوازی نونوو بورای      سامانه های قابليت کلی قور به، دانشجونان

      .موی دانسوتنو  « خووب »ارائه دروس به صوور  مجوازی در دوران کرونوا    

 ٪ حووود  .دانسوتنو  موی  بخوش  ارر را قرنق انن از آموزش 3۸٪و حوود 

    بوا  ۴۵٪حووود   .ی دانسوتنو از دانشجونان پشتيبانی سامانه را خوب م2۸

دانشوجونان گفتوار و علووم     .سامانه آشونانی خووبی داشوتنو    های قابليت

آزمانشگاهی بيشترنن رضوانت را از عملیورد گوروع آموزشوی خوود ابوراز       

بين رشته تحصيلی و ارزنابی آن هوا از عملیورد گوروه و سوامانه      .داشتنو

 .ارتباط معنا دار وجود داشت

اکثور دانشوجونان از سوامانه    ، بر اسواس نافتوه هوا    نتيجه گيري:بحث و 

مجازی برای دانلود محتوای آموزشی خود استفاده کرده بودنو اما حووود  

به خوبی آشنا نبودنو که نشوان دهنووه لوزوم     سامانه های قابليت با ٪۵۰

    همچنوين ميوزان رضوانت از     .آمووزش بيشوتر در انون زمينوه موی باشوو      

حو متوسط قرار دارد که اميو است در صوور   قابليت های سامانه نيز در 

نياز به استمرار استفاده از سامانه مذکور ارائه فيووب  بوه مراکوز آمووزش     

مجازی و ارتقاء سامانه خصوصا در زمينوه پشوتيبانی و آمووزش کواربران     

مهم تورنن مشویل   ، البته باتوجه به اننیه در بحران ها .مونظر قرار بگيرد

نهاد می شود از درس های گرفته شووه در انون   پيش، غافلگيری می باشو

 .استفاده گردد، بحران برای مونرنت بهتر ادامه راه

 

استفاده از روش بازی سازی تیمدی و رقدابتی بصدورت    

الکترونیک در آموزش درس استرابیسم بده رزیددنتهای   

 سال دوم چشم پزشکی

 .تهران .پ .دانشگاه ع -آرش ميرمحموصادقی 

يسم )انحراف چشوم( نیوی از مشویلترنن مباحوث     درس استراب مقدمه :

تشخيص و درمان بيماران استرابيسم نياز بوه دنوون    .چشم پزشیی است

از آنجوانی کوه وجوود استرابيسوم      .بيماران متعود و مطالعوه فوراوان دارد  

ممین است نشانه ن  بيماری سيستمي  باشو عووم تشوخيص صوحيح    

جبوران ناپوذنری    انن بيماران توسط چشم پزش  ممیون اسوت عواقوب   

با توجوه بوه کواهش بيمواران استرابيسوم در دوران پانوومی        .داشته باشو

کورونا امیان دنون کيسهای متعود برای رزنونتهای چشم پزشیی مقوور 

بنابرانن روش بازی سازی تيمی و رقابتی بصور  الیتروني  برای  .نيست

 جبران نقانص آموزشی انن درس بیار گرفته شو

 ۹۸ر ابتوا برای رزنونتهای سال اول چشم پزشیی ورودی د :اجرا روش 

 case-based discussion در بيمارستان فارابی هر هفته ن  کوالس 

با نرم افزار زوم توسوط نو     ۹۹دقيقه از فروردنن تا شهرنور  ۹۰به مو  

در انن کالسها کيسهای شوانع و مهوم استرابيسوم بوا      .مورس برگزار شو

کوه   ۹۹از ابتوای مهر  .م مورد بحث قرار ميگرفتنشان دادن تصونر نا فيل

رزنونتها وارد سال دوم ميشونو روش بازی سوازی تيموی و رقوابتی آغواز     

 .گروه دو نفوره تقسويم شوونو    ۱۱رزنونت با انتخاب خودشان به  22 .شو

مسابقه بصور  مجازی بوا نورم    .مسابقا  بصور  ت  حذفی انجام ميشو

سوواال    .چهارشنبه شبها برگزار ميشوو  22:3۰تا  2۱افزار زوم در ساعت 

قبل از مسابقه توسط مورس کنترل ميشو و اشویاال  احتموالی برقورف    

در مرحله اول سواال  فقط در قالب کيسهای مطرح شووه قبلوی    .شو می

کردنو و در صوور  عووم پاسوخ گوروه      سنارنو مطرح می ۵هر گروه  .بود

سوپس   .دادنوو  جواب می مقابل در زمان تعيين شوه تماشاچيان به سوال

 .شوو  در مورد سنارنوها بحث ميشو و به ابهاما  رزنونتها پاسخ داده موی 

گوروه از   6در مرحلوه دوم   .نو  گوروه در مرحلوه اول اسوتراحت داشوت     

در انن مرحله سوواال  مشویلتر شوو و بصوور       .رزنونتها شرکت داشتنو

ی توانسوتنو  عیسها نا فيلمهای انتخاب شوه مو  .عیس و فيلم بيماران بود

عیسوها و فيلمهوا توسوط     .خارج از مباحث کتاب درسی رزنوونتها باشونو  

در انون   .شوو  خود رزنونتها از بيماران خودشان نا از اننترنوت تهيوه موی   

کردنو و گروه مقابول بانوو    عیس نا فيلم مطرح می ۵مرحله نيز هر گروه 

رس در مرحلوه سووم نوا نهوانی د     .گفتنوو  تشخيص نا درمان بيمار را می
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چشم پزشیی کودکان نيز به استرابيسم اضافه شوو وعیسوها و فيلمهوای    

عیوس   ۵هماننو مراحل قبلی هر گوروه   .بيماران از هر دو درس تهيه شو

کردنو و گروه مقابل بانو تشخيص نوا درموان بيموار را     نا فيلم مطرح می

  .در انتها به گروه برنوه جوانزی اعطا شو .گفتنو می

درصوو شورکت    ۹۱نجی بوه عمول آمووه از رزنوونتها     در نظرس یافته ها:

درصو  77 .کننوگان در مورد انن روش رضانت بسيار زناد نا زناد داشتنو

-case آنها انن روش آموزشی را بوه روشوهای دنگور آموزشوی از جملوه     

based discussion    درصوو رزنوونتها زموان     ۵۰ .تورجيح موی دادنوو

بقيه معتقو بودنو که بانو انون  برگزاری انن روش را مناسب ميوانستنو و 

درصو رزنونتها مانل بودنوو کوه انون     ۹۱ .ماه زودتر برگزار ميشو 3روش 

 .روش در مورد درسهای دنگر هم برنامه رنزی و اجرا شود

روش بازی سازی تيمی و رقوابتی موی توانوو در     :بحث و نتيجه گيري 

انون   .ونادگيری دروس مشیل بالينی ماننو درس استرابيسوم موورر باشو   

 .روش مزانانی ماننو نادگيری فعال و نوادگيری از همتانوان را در بور دارد   

همچنين کار تيمی در رزنونتها را تقونت کرده و قور  جستجو در متون 

در دوران پانوومی کورونوا انجوام انون      .کنو علمی را در انشان تقونت می

  .روش بصور  الیتروني  ميسر است

 

کالس های آنالین )وبینار( و  بررسی مقایسه ای برگزاری

استفاده از محتوای آموزشی با قابلیت بارگذاری جهدت  

 آموزش دانشجویان علوم پزشکی

 -مرجووان بهرامووی نسووب ، شووهرکرد .پ .دانشووگاه ع -سووميرا اصووغرزاده 
پيموان  ، سومنان  .پ .دانشوگاه ع  -سومانه عورب   ، سومنان  .پ .دانشگاه ع
 .سمنان .پ .دانشگاه ع -انا عبوالشاهی  - محقق

و بوا   COVID-۱۹ در پی شيوع اپيومی بيماری ناشی از ونروس : مقدمه

ها و مراکوز آموزشوی در انوران از اوانول اسوفنوماه سوال        تعطيلی دانشگاه

هوا و   های رسمی دانشوگاه  های مجازی وارد عرصه آموزش آموزش، گذشته

  ، هور چنوو پويش از انون     .جانگزنن توورنس و تحصويل دانشوگاهی شوو    

هوای   های کشوور بورای گوروه    های مجازی در حو کم در دانشگاه آموزش

بحوث  ، اما با تعطيلوی کوالس هوای حضووری    ، تحت پوشش ارائه می شو

تور مطورح و در دسوتور     ادامه تحصيل دانشجونان به صور  آنالنن جووی 

کار قرار گرفت و انن نوع آموزش که تا به حال موورد توجوه جووی قورار     

، ون توجه همگان است و همگام با انن رونووادها اکنون در کان، نگرفته بود

دانشووگاه هووا بووه فیوور راه انوووازی سووامانه هووای آموووزش مجووازی بوورای  

سامانه نونو بعنوان بستر اصلی آموزشوهای غيور    .دانشجونان خود هستنو

حضوری دانشجونان دانشگاههای علوم پزشیی کشور در نظر گرفته شووه  

س و تعامول بوا دانشوجونان بوه شویل      در انن سامانه امیان ارائه در .است

مزانای انن رونیرد مواردی چون قابليت اجورا بوا    .غيرهمزمان وجود دارد

مانووگاری مباحوث و تعوامال  بورای اسوتفاده      ، توجه بوه بسوتر اننترنوت   

امیوان موونرنت درس در هور    ، مونرنت راحت تر بورای موورس  ، دانشجو

شوی دنگور اسوتفاده از    روش آموز .زمان و میان و با حواقل اننترنت است

وبينار و کالس همزمان می باشو که تعامل مناسبی بين استاد و دانشوجو  

وجود دارد اما برای شورکت دانشوجونان نيواز بوه دسترسوی بوه اننترنوت        

عالوه بور   .مناسب و نيز اقالع رسانی برای ساعت و شرکت در کالس دارد

ی نيواز بوه   آن مونرنت خوب و مورر انن کالسها ممین اسوت بورای برخو   

البته اغلب دانشوگاهها بورای برگوزاری همزموان      .تجربه قبلی داشته باشو

مطالعوه حاضور باهووف مقانسوه       .کالسهای متعود نيز محووودنت دارنوو  

برگزاری کالس های آنالنن )وبينوار( و اسوتفاده از محتووای آموزشوی بوا      

و  قابليت بارگذاری از نظر دانشجونان دو دانشگاه علووم پزشویی سومنان   

  .گرفته است انجام ۱3۹۹شهرکرد در سال 

مقطعوی بور روی دانشوجونان رشوته      -انن مطالعه توصيفی  : ااجرروش 

پزشیی دانشگاه علوم پزشیی سمنان و دانشگاه علووم پزشویی شوهرکرد    

ای در رابطوه بوا معيارهوای     آوری اقالعا  پرسشنامه ابزار جمع .انجام شو

، ا استفاده از آمار توصويفی )ميوانگين  ها ب داده .تورنس نظری و عملی بود

آنوووا و  ، مسوتقل  t، اسوپيرمن )انحراف معيار و درصو( و آمار اسوتنباقی  

  .وتحليل شونو تجزنه SPSS افزار از قرنق نرم (آزمون تعقيبی توکی

نتانج نشان داد که درصو باالتری از دانشجونان از نظر کيفيت  : یافته ها

، انعطواف پوذنری درسوی   ، مونرنت زمان، نادداشت برداری، صوا و تصونر

قابليت تیرار مطالب و مونرنت استرس از روش بارگوذاری  ، انتقال مفاهيم

در مقابول   .محتوای آماده درسی به نسبت کالسهای آنالنن راضوی بودنوو  

قابليت بحث و تبادل و ارتباط استاد و دانشجو درکالس آنالنون مووافقين   

نج نشوان موی دهوو کوه اغلووب     در کول نتووا .بيشوتری را شوامل موی شوو    

دانشووجونان بووه روش بارگووذاری محتوووای آموزشووی بيشووتر از کالسووهای 

 .آنالنن تمانل دارنو

ترنن چالشی که دانشگاه در دوران کرونوا بوا    مهم : نتيجه گيري بحث و 

با توجه بوه   .آن مواجه شو کيفيت آموزش دانشجونان و نادگيری آنها بود

نظر گرفتن فوانوی ماننو قابليت تیرارپوذنری  نافته های انن مطالعه با در 

مطالب و کيفيت صوا و تصونر بوون قطعی و اسوتفاده از مطالوب در هور    

با تقونوت سوامانه هوانی ماننوو سيسوتم نونوو بوه منظوور         ، زمان و میان

موی تووان شواهو رونوق روزافوزون      ، بارگذاری محتووای آموزشوی اسواتيو   

پانوان نوافتن شويوع بيمواری      آموزش مجازی در کشور بود و حتی بعو از

  .انن نوع آموزش در کنار آموزش حضوری تواوم داشته باشو، کرونا
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استفاده همزمان از روش بح  گروهی و جستجو از طریق 

 اینترنت تلفن همراه در کارآموزی دانشجویان پرستاری

 .پ .دانشووگاه عمرکووز تحقيقووا  مراقبتهووای پرسووتاری،  –زهوورا زمووانی 
 .سمنان

امروزه استفاده از تلفن همراه در ميان نسل جووان و بخصووص     : مقدمه

اساتيو می تواننو در کوارآموزی   .رواج گسترده ای نافته است، دانشجونان

های بالينی به جای روشهای سنتی تورنس ماننو پاسخگونی نو  قرفوه   

از امتيواز بوالقوه تلفون هموراه     ، و سرنع به سؤاال  و ابهاما  دانشوجونان 

استفاده از شيوه ترکيبی قرح سؤال و جستجوی اننترنتوی   .شونوبهرمنو 

از قرنق تلفن همراه و سپس بحث گروهی دانشجونان بوا نیوونگر بورای    

رسيون به صحيح ترنن پاسخ در خصوص اشیاال  و سواال  دانشوجونان  

در کارآموزی های بالينی می توانوو موجوب افوزانش کيفيوت و جوذابيت      

تلفيق روش های سنتی ، از انن روش تورنسهوف  .مطالب آموزشی شود

 .همراه با پيشرفت تینولوژی است

در ، ۱3۹۹تووا ۱3۹7مطالعووه حاضوور در قووی سووال هووای  روش اجرررا: 

در انون   .دانشیوه پرستاری دانشگاه علوم پزشیی سمنان انجام شوه است

قوورح تمووام دانشووجونان در مقطووع کارشناسووی پرسووتاری کووه مشووغول  

پرسوتاری موادر و نووزاد و    ، ی پرسوتاری کودکوان  گذرانون واحو کارآموز

به گونوه ای اسوت   ، انن روش تورنس .شرکت داشتنو، فارماکولوژی بودنو

که سؤاال  و ابهاماتی کوه دانشوجونان در حوين گذرانوون کوارآموزی در      

بوه سورعت توسوط اسوتاد     ، بخش های بالينی برانشوان بوجوود موی آنوو    

از دانشوجونان سووال نوا ابهوام      ابتوا هرن  .مربوقه پاسخ داده نمی شود

سوپس بوا    .مطرح شوه را از قرنق اننترنت تلفن همراه جستجو می کننو

نظار  استاد به مباحثه گروهی موی پردازنوو و در نهانوت صوحيح تورنن      

، پاسخ توسط استاد مشخص موی شوود و اشویال نوا ابهوام مطورح شووه       

از انون   پوس از اتموام دوره ميوزان رضوانت دانشوجونان      .برقرف می شود

سپس اقالعا  با اسوتفاده   .روش تورنس از قرنق پرسشنامه ارزنابی شو

  .مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت SPSS23از نرم افزار

درصوو(  ۹۴نتوانج حواکی از ميوزان رضوانت بواالی)بيش از از      یافته هرا: 

درصووو از  ۹۰همچنوين   .دانشوجونان شورکت کننوووه در انون قورح بووود    

کووه مانوووگاری مطالووب آموزشووی از قرنووق  دانشووجونان اظهووار داشووتنو

نسبت به روش پاسخ سورنع سوؤاال    ، جستجوی اننترنتی و بحث گروهی

  .بيشتر است، توسط استاد

کواربرد تلفون هموراه    ، با توجوه بوه اننیوه اموروزه    بحث و نتيجه گيري: 

سودمنو و فراگيور در بوين دانشوجونان تلقوی موی      ، بعنوان ابزاری جذاب

آن در جهوت ارتقواء سوطح آموزشوی بعنووان نو         استفاده مناسب، شود

روش میموول در کنووار روش اسووتاد محوووری در کووارآموزی دانشووجونان  

پرستاری می توانو موجب افزانش نادگيری و رضانت دانشوجونان شوود و   

  .از سونی دنگر آنها را در درک بهتر مفاهيم درسی ناری کنو

 رضانت  ، موزیکار آ، جستجو اننترنتی، بحث گروهی کلمات کليدي:

ارتقاء یادگیری در آموزش مجازی دانشجویان پزشکی در 

درس انگل شناسی با استفاده از تکالیف صوتی در دانشگاه 

 علوم پزشکی یاسوج

دانشوگاه   -حبيب اله رضوانی  دانشگاه ع. پ. ناسوج،   -محمو امين قطعی
 .ناسوج .پ .ع

ه های هووف  آموزشهای مجازی منجر به تحول آموزش در گرو  مقدمه :

هر چنو در سال های قبل آموزش  .مختلف در جوامع پيشرفته شوه است

مجازی در دانشگاه های علوم پزشیی کشور حضوور داشوت اموا از زموان     

، ۱3۹۹-۱3۹۸در انران و بوا شوروع تورم دوم تحصويلی      ۱۹شيوع کوونو 

کالسها به سرعت و در ن  بازه زمانی کوتاه از مول حضوری بوه مجوازی   

همچنين  .و غير بر خط برای آموزش علوم پانه پزشیی تغيير کردبر خط 

ارزشيابی و بازخورد نادگيری دانشجونان نيز از شیل حضوری تیووننی و  

مشویالتی از جملوه عووم رضوانت      .تجمعی به شیل مجازی تغييور کورد  

قطوع شوون شوبیه حوين     ، دانشجونان از زمان بنوی امتحانوا  مجوازی  

کامول از برگوزاری سوالم آزموون منجور بوه        عوم امیان مراقبوت ، امتحان

با توجوه بوه تجربوه گوروه      .کاهش رضانت دانشجونان و اساتيو شوه است

مطالعه به عنوان اولين ارائوه کننووه آمووزش مجوازی در دانشوگاه علووم       

سال قبل برای برخی از رشته ها و با توجه بوه اننیوه    ۴پزشیی ناسوج از 

ی رشته پزشیی به صور  مجازی از سال قبل بخشی از درس انگل شناس

ارائه شوه بود و با توجوه بوه عووم حضوور اجبواری دانشوجونان بوه علوت         

برای اولين بار در کشور در علوم پزشیی از محتوی صووتی  ، اپيومی کرونا

توليو شوه توسط دانشجونان جهت بوازخورد نوادگيری آمووزش مجوازی     

  .استفاده شو

دانشگاه علوم پزشیی ناسووج   درس انگل شناسی دانشجونان اجرا:روش 

 .واحو به صور  تئوری ارائه ميگوردد  ۱ ، 6در دو واحو ارائه می شود که 

مبحث کرم شناسی شامل کليا  ترماتودها و بخشوی   2انن فراننو شامل 

مولتی موونا موورد نظور بوه صوور        .از ترماتودهای کبوی و روده ای بود

منظوور از نورم افوزار    بوه انون    .پادکست حاوی مطالب مو نظر تهيوه شوو  

Camtasia ۹     استفاده شو و فانل های هر فويلم بوه فرموتSCORM 

روز بعوو از   ۵دانشجونان موظوف شوونو حوواکثر توا      .ذخيره و توليو شو

 ۵بارگزاری پادکست ها خالصه مطالب را به صور  ن  محتووی صووتی   

در انن محتوی در  .ارسال نماننو whatsAPP دقيقه ای تهيه و از قرنق

ابتوا دانشجو خود را معرفی و بر اساس شاخص هانی که در معرفی درس 

انن  .در سامانه نونو به دانشجونان ارائه شو محتوی صوتی را توليو کردنو

تشخيص و درمان بيمواری حاصول عفونوت    ، چرخه، شاخص ها مرفولوژی

نهانتا جهت ارزشيابی نظورا  دانشوجونان در خصووص     .های کرمی بودنو

پرسشنامه در مورد تیليف بر پانه توليو محتوی صووتی  ، د شوهتغيير انجا

جوواب سوواال  بوه صوور  انتخواب       .در اختيار دانشوجونان قورار گرفوت   

 "کوامالً مخوالف  "و  "خيلوی کوم  "، "کوم "، "زنواد "، "موافق بسيار زناد"

در ن  سوال نيز از دانشجونان خواسته شو که نظرا  کلوی   .قراحی شو

ن ازمطالووب جلسوواتی کووه دانشووجونان توليووو همچنووي .خووود را بنونسوونو
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سوال و نموره   7محتوی صوتی کرده بودنو امتحان چهار گزننه ای شامل 

  .برگزار شو ۱۴کل 

% دانشجونان معتقوو بودنوو    7۰در خصوص ارائه تیليف صوتی یافته ها :

% موافوق  67 .ارائه تیليف صوتی باعث افزانش نادگيری آنهوا شووه اسوت   

بوه قوور کامول مخوالف انون نووع        %۱۴بودنو و فقط ارائه تیليف صوتی 

% ۵۸در خصوص جانگزننی تیليف صوتی به جای کوونيز   .ارزشيابی بودنو

% بوا توارير انون روش بور     ۱۴و تنهوا   .% کامالً مخوالف بودنوو  2۵موافق و 

ميوانگين نموره کوالس در امتحوان      .افزانش نادگيری کامالً مخالف بودنو

بوه قوور کلوی دانشوجونان موافوق بوا        .بود ۱۴از  ۱3 ، 3۱چهارگزننه ای 

تیليف صوتی بودنو و مجبور بودن به خوانون بوه منظوور توليوو محتووی     

برتری تیليف صوتی نسبت به کوونيز بوه علوت اننیوه مطالوب در      ، صوتی

ارائه مطالب نادگرفته شوه بوون فشوار  ، ذهن منسجم تر شیل می گيرنو

جالب و جونو بوودن  ، ا کونيزو استرس در ارائه تیليف صوتی در مقانسه ب

تیليف صوتی و امیان جمع بنووی مطالوب بوا انون روش و جلووگيری از      

همچنين برخی  .را بيان نمودنو، انباشته شون جزوه ها برای شب امتحان

از دانشجونان اظهوار داشوتنو اننیوه از دانشوجونان خواسوته شوو توليوو        

مطالوب   دقيقوه محووود شوود باعوث شوو کوه       ۵محتوی صوتی صرفا در 

آموزش داده شوه را چنونن بار مطالعه کننو تا بتواننو مطالب کليووی را  

مخالفان انون روش   .دقيقه ای بيان و جمع بنوی نماننو ۵در مو  کوتاه 

اظهار داشتنو اگرچه تیليف صوتی باعث افزانش نادگيری انشان شو ولی 

از  زمان زنادی صرف مطالعه جهت امیان ارائه خالصه موی شوو و برخوی   

 .دانشجونان نيز تیليف کتبی را ترجيح خود می دانستنو

روش تیليف صوتی در اکثر دانشجونان منجور بوه    :نتيجه گيريبحث و 

همچنين افزانش مشارکت دانشجونان در امور   .افزانش نادگيری می شود

اگرچه در خصوص دانشوجونانی   .نادگيری فعال را به همراه خواهو داشت

متون نوشتاری تاکيو داشته انوو نيوز بانوو توجوه     که به آموزش از قرنق 

شوه و درصوی از تیاليف نيز به صور  توليوو موتن توسوط دانشوجونان     

  .دارائه گرد

 

گرند راند مجازی با هد  آموزش پزشدکی مبتندی بدر    

  شواهد در دوران پاندمی

 .دانشگاه ع. پ. آزاد اسالمی -ونوا شفتی  - فواد رحمن پور ليلی

تقاء کيفيت آموزش پزشیی همواره مورد توجه بووده اسوت و   ار  مقدمه :

روز به روز اهميوت بيشوتری موی نابوو . اهميوت انون موضووع در دوران        

گرانو رانو ن  برنامه آموزشی است کوه   .پانومی کرونا افزانش نافته است

در آن اساتيو به همراه دانشجونان بر بوالين بيموار حاضور شووه و ضومن      

و ونزنوت روزانوه بوه بررسوی بيمواری، اتيولووژی،       بررسی وضعيت بيموار  

انتخاب درمان و رونو درمان می پردازنو. در دوران قبول از بوروز پانوومی    

نیی از مهمترنن ابزارهای آموزش مبتنوی بور شوواهو بورای دانشوجونان      

پزشیی شرکت در اننگونه جلسا  بود ولی با توجه به بيماری تعواد انون  

با توجه بوه گسوترش    . کز به کلی قطع شوجلسا  کاهش و در برخی مرا

روز افزون فناوری و اهميوت برگوزاری گرانوو رانوو و همچنوين جوذابيت       

بالينی انن نوع آموزش برای دانشجونان، گروه زنان و زانمان دانشوگاه ازاد  

      اسووالمی تنیووابن تصووميم بووه برگووزاری گرانووو رانووو مجووازی بووا کموو    

اب نورم افوزار اننسوتاگرام شوروع بوه      ظرفيت های موجود نمود و با انتخو 

برگذاری گرانو رانو به صور  النوو نموود کوه مورداسوتقبال بسويار زنواد       

دانشجونان و سانر اساتيو قرار گرفت . تمامی مراحول بوا رعانوت تموامی     

ارزش هووا ی اخالقووی صووور  گرفووت و فرصووت مناسووبی جهووت تموورنن 

انن نيواز   ۱۹کوونو  پزشیی مبتنی بر شواهو بوجود اورد. با شروع پانومی

انجاد شو که با استفاده از فناوری های الیتروني  . تجربيا  جونووی از  

نادگيری انجاد شود . هوف از انجام انن مطالعه بررسی ميوزان مشوارکت   

  .دانشجونان در انن برنامه می باشو

برنامه آموزش گرنو رانو مجوازی دانشوگاه    ۹۹از اردنبهشت   اجرا:روش 

واحو تنیوابن در بخوش زنوان و زانموان مواهی شوش بوار از         آزاد اسالمی

بوه   ۹۹نمونوه گيوری از اردنبهشوت     .صبح اجرا می شو ۱۰الی  ۸ساعت 

روش نمونه گيری در دسترس از دانشجونان کوارورز و کوارآموز پزشویی    

نفر دانشوجو در   6۸تعواد  ,انجام گردنو . پس از کسب مجوزهای مربوقه 

صفحه اننستاگرام برای گروه زنوان و زانموان   انن تحقيق شرکت نمودنو . 

انجاد شو که انن صوفحه خصوصوی و بوا دسترسوی محووود تنهوا بورای        

دانشجونان و سانر اساتيو بود. ادمين صفحه وظيفه بررسی و تانيو دنبوال  

کننوگان را بعهوه گرفت. برنامه گرانو رانو در اول هر ماه اعالم شوو و در  

نانی کوه در ان روز کشوي  بودنوو گرنوو     روز های معين با کم  دانشجو

رانو مجازی برای سانر دانشوجونان در منوزل از قرنوق النوو اننسوتاگرام      

پخش شو. در تمامی مراحل تالش شو تا هي  تصونری از صور  بيماران 

برداشته نشود و همه فراننو بوا کسوب رضوانت از خوود بيمواران صوور        

  .گرفت

موورد بررسوی قورار     ۹۹انوت دی  لغ ۹۹دانشجوازاردنبهشوت   یافته هرا: 

نفور بوود. متوسوط     ۱7نفرو تعواد کارآموزان  ۵۱گرفتنو، تعواد کارورزان 

نفور پسور    27نفردختور و   ۴۱سوال وتعوواد    7،2۵سن شرکت کننووگان  

دانشجونان به صور  همزموان شورکت موی نمودنوو و       ۸۵ - %۹۰ .بودنو

 .% غير همزمان مطالب را دنبال می کردنو۱۰ -۱۵

از معانوب گرانوو رانوو سونتی موی تووان بوه         نتيجره گيرري:    و بحث 

حضورگرانی و محوودنت میان و زمان و گاهی فرسانشی بودن ان اشواره  

در گرانو رانو های مجازی انن امیان بورای دانشوجونان وجوود دارد    . کرد

که پس از پانان مسئوليت هوای بوالينی بوه صوور  غيرهمزموان از انون       

از دنگر مزانا گرانو رانوو مجوازی امیوان شورکت      .جلسا  استفاده نماننو

اساتيو و دانشجونان سانر رشته ها و دانشگاه هوا موی باشوو. اموا نیوی از      

معانب جلسا  مجازی سرعت کم اننترنت و مشیال  سخت افزاری ونرم 

افزاری می باشو در انن تحقيق از نرم افزاراننسوتاگرام اسوتفاده شوو . بوا     

نفور بوود    2۵دانشجونی مورد مطالعه حوواکثر   توجه به انن که گروه های

می توانستنو به راحتی در النوو شورکت    مشیلی انجاد نشو و دانشجونان
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کرده و سواال  خود را به صوور  کامنوت و نظور درج کننوو توا بوسويله       

با توجوه بوه پانوومی     .دانشجوی مسئول النو به اساتيو محترم انتقال نابو

ری اجتمواعی و ضورور  توواوم آمووزش     و نياز به فاصوله گوذا   ۱۹کوونو 

پزشیی پيشنهاد می شود گرانو رانو های مجازی ادامه نافته و در سوطح  

  .ملی . منطقه ای و جهانی به کار گرفته شود

 

بررسی رابطه بدین آمدادگی یدادگیری الکترونیکدی و     

خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی 

 ۱3۹8-۱3۹۹، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 -دانشگاه ع. پ. مازنوران، احترام السوادا  اناللوی    -آذر جعفری کوالنی 
      دانشووگاه ع. پ. مازنوووران،   -دانشووگاه ع. پ. مازنوووران،  شوویيبا غيووور   

 - ناسومن شويرمحموی  دانشوگاه ع. پ. مازنووران،    - هانيوه محمودپوور  
زهورا  ، مازنووران  .پ .دانشگاه ع -دانشگاه ع. پ. مازنوران، رضا آزادی پور 

 .مازنوران .پ .دانشگاه ع -برنمانی آبیسری 

، نفوذ گسترده فناوری های جونو اقالعاتی بوه مراکوز آموزشوی    :مقدمه 

 .نادگيری را به قور کلی تحت تارير قرار داده اسوت  -روابط ساده ناددهی

نادگيری الیترونيیوی بوه عنووان روشوی نوونن و موورر بورای آمووزش و         

 -وب می شود که ممیون اسوت بوه علوت نگورش فنواوری      نادگيری محس

تردنووو و مقاوموت بیوار    ، با احتياط، هراسانه و عوم آشنانی مناسب با آن

درک آمادگی کاربران نسبت به انن فنواوری و ارتبواط آن   .گرفته می شود

مووا را قوادر بووه نوادگيری کارآموووو توور و   ، بوا خودکاراموووی نادگيرنووگان  

لذا انن مطالعه بوا هووف تعيوين رابطوه      .ی سازددستيابی به نتانج بهتر م

بين آمادگی نادگيری الیترونيیی و خودکاراموی تحصيلی در دانشجونان 

   .پرستاری و مامانی دانشیوه نسيبه ساری انجام شو

نفور از دانشوجونان    ۱۰۰ی همبستگی حاضر بر روی  مطالعه :اجرا  روش

ماموائی نسويبه    -اریمقطع کارشناسی پرستاری و مامانی دانشیوه پرسوت 

معيارهوای ورود بوه انون     .انجوام شوو   ۱3۹۸-۱3۹۹ساری در سال هوای  

مطالعه شامل تمانل دانشجو به مشارکت در پژوهش و گذرانوون حوواقل   

داده ها به کم  پرسشنامه اقالعوا  دموگرافيو     .ن  ترم تحصيلی بود

، تورم تحصويلی و رشوته تحصويلی(    ، وضوعيت تاهول  ، جنس، )شامل سن

مه ی آموادگی نوادگيری الیترونيیوی و خودکارامووی تحصويلی      پرسشنا

و  ۱6نسوخه ی   SPSS نورم افوزار  ، جهت تجزنه و تحليل .جمع آوری شو

ميانگين و انحراف معيار( و آموار  ، درصو، آزمون های آمار توصيفی )تعواد

  .استنباقی )ضرنب همبستگی پيرسون و اسپيرمن( بیار گرفته شو

ميانگين و انحراف معيوار سون شورکت کننووگان     ، قبق نتانج یافته ها :

متغيور هوای    .درصو افراد مونوث بودنوو   ۵۸سال بود و  22 ، ۵2(۱ ، ۸۰)

وضعيت تاهل و ترم تحصويلی بوا آموادگی نوادگيری الیترونيیوی و      ، سن

ولی رابطوه    (P<۰ ، ۰۰۱)خودکاراموی تحصيلی ارتباط معنادار داشتنو 

نووادگيری الیترونيیووی و  بووين جنسوويت و رشووته تحصوويلی بووا آمووادگی 

 (  =۰P ، ۰۵خودکاراموی تحصيلی معنادار نبود )

با عنانت بر وجود رابطوه بوين آموادگی نوادگيری      بحث و نتيجه گيري:

برنامه رنوزی مناسوب   ، الیتروني  و خودکاراموی تحصيلی در دانشجونان

و فراهم سازی بسترهای الزم جهت تقونت نادگيری الیترونيیی و به تبع 

    فزانش خودکارامووی تحصويلی دانشوجونان مفيوو و ضوروری بنظور       آن ا

همچنين پيشنهاد می گردد که بوا توجوه بوه اهميوت آموادگی       .می رسو

هوای بيشوتری در زمينوه عوامول موورر بور        پژوهش، نادگيری الیترونيیی

آمادگی نادگيری الیتروني  صور  گيرد توا دانشوجونان در انون زمينوه     

  .عمل کننوتوانمنوتر و کاراموتر 

 

آموزش مجازی در انتقال دانش نظری بده دانشدجویان   

 علوم پزشکی در پاندمی کرونا

دانشوگاه ع.   -سهيال ضيائی  ،آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع -آرنان حسينی 
زهرا برزی ، آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع - کاونان حبيبیپ. آزاد اسالمی، 

 .آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع -

فضای مجوازی خوود   ، با اختراع ابر رانانه ها در دوران پسامورن  مقدمه :

آراء و نافته هوای بشوری   ، را به عنوان ابزاری کارا در انتقال و تبادل افیار

نادگيری موورر   – با شيوع پانومی کرونا سيستم ناددهی .نشان داده است

 .با چالشی جوی روبرو شو، به عنوان مهمترنن رسالت سيستم دانشگاهی

ء سيستم آموزش رسمی و حضووری در دوران کرونوا انون فرصوت را     خال

محاسون و  ، مهيا نمود تا فضای مجازی به عنوان کاراموترنن ابزار آموزشی

  .معانب خود را عمال به مح  آزمون گذارد

انن مطالعه با هوف برآورد کيفی حوود و ميزان استفاده از فضوای   هدف:

رسومی و حضووری در ارتقوای    مجازی به عنوان بوونل سيسوتم آمووزش    

 .علمی دانشجونان علوم پزشیی در دوران کرونا تبيين نافته است

 بوه  اسوتناد  بوا  و مقطعوی  –انن مطالعه به شيوه ی توصيفی  اجرا: روش

جامعوه   .روش پرسشونامه ای مجوازی تبيوين نافوت      از حاصل های داده

اسالمی  کليه دانشجونان علوم پزشیی پيش بالينی دانشگاه آزاد، پژوهش

واحو کازرون بودنو که حواقل تجربه ن  ترم آموزش مجوازی را داشوتنو   

نفر به سوواال  قورح    226، دانشجوی علوم پزشیی واجو شرانط 3۱۵از 

  .شوه در پرسشنامه انن پژوهش پاسخ گفتنو

انگيوزه ی اسواتيو بورای حضوور و     ، دانشوجونان  %۴2.۹از نظر  یافته ها:

دانشجونان برای حضوور در انون    %۴۰.3ه تورنس مجازی متوسط و انگيز

دانشجونان رضانت کمی از تعامل با اساتيو خوود   %۴3 . کالسها کم است

% آموزش مجازی ۵۴ .% رضانت کمی از تعامل با همتانان خود دارنو۵۰و 

 %2۱.7فقوط  .را غير ملموس و تارير آن بور نوادگيری را کوم موی داننوو     

ب تورنس شوه ی مجازی انگيوزه  دانشجونان برای مرور و مطالعه ی مطال
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انن نوع آموزش را بسيار مورر در ارتقاء علموی خوود موی     %۱3.3دارنو و 

تمانل بسيار بوه اداموه انون روش آمووزش در دوره      %23.۹وتنها  .داننو 

 .پس از کرونا دارنو

اگرچووه فضووای مجووازی بووه عنوووان نیووی از  نتيجرره گيررري :بحررث و 

گيری تاريرا  مثبوت خوود را نشوان    ناد - کاراموترنن روش های ناددهی

داده و جنبه های کاربردی و کارکردی آن در جوای جوای حيوا  علموی     

دنيای پسامورن فانوه و اهميت خود را بوه اربوا  رسوانيوه اسوت اموا بوا       

 ۹6که فرض سطح علمی قابل قبول  ۱۵استناد به نمره ی معول باالتر از 

د به ميزان دقوت در حوو   از مشارکت کننوگان بود و همچنين با استنا %

از آنان در پاسخگونی به انون پرسشونامه و در نهانوت بوا      % ۹۰.7 ، زناد 

اگرچوه ميوزان مهوار     ، توجه به تجزنه و تحليل داده های به دست آموه

دانشجونان و اساتيو در کار با ابزار مجوازی و همچنوين دسترسوی آسوان     

لويین دانشوجونان   ، آنان به آن وسانل در حو قابل قبولی منتج شوه است

زنر ساخت هوای  ، انگيزشی، از مشیال  عونوه ی از جمله مشیال  مالی

آموزش مجازی و به خصوص عوم اغنای علمی از قرنق انن نوع آمووزش  

مشیال  ذکر شوه بوه انون نیتوه مهوم اشواره دارد کوه        .گالنه منو بودنو

فضای مجوازی هرگوز نتوانسوته اسوت خوالء سيسوتم آمووزش رسومی و         

لذا دست انورکاران سيسوتم آمووزش کشوور ضومن      .ی را پر نمانوحضور

ارتقاء زنر ساخت های آمووزش مجوازی جهوت ارتبواط مووررتر اسوتاد و       

بانو به فیر مهيا نمودن شرانط الزم برای برگزاری کوالس هوای   ، دانشجو

  .حضوری در دوران کرونا باشنو

 علووم  دانشوجونان  – نظوری  آموزش –آموزش مجازی  کلمات کليدي :

 کرونا   پانومی – پزشیی

 

نگرشدی و انتقدادی   ، مهدارتی ، ارتقای توانمندی علمی

در ، دانشجویان داروسازی با متدد آمدوزش از راه دور  

 ی دکترا در دوران شیوع کرونا و پسا کرونا اجرای رساله

 .دانشوگاه ع  - صبا مهرانوونش ، دانشگاه ع. پ. کرمانشاه  -شهال ميرزانی 
 .کرمانشاه .پ

، ۱3۹۸در اواخور سوال    ۱۹همزمان با شويوع بيمواری کوونوو      ه :مقدم

، منجر به انن شو که تا پانان ماه آورنول ، فقوان امیانا  آموزشی و عملی

های آموزشی روبورو   آموزان و دانشجونان جهان با محوودنت % از دانش۹2

های دارای سيستم آموزشی تارير پذنرفته از پانوومی   شونو و تعواد کشور

هوای آمووزش از راه دور کوه     انن مورد گسترش روش .برسو ۱۹۵به  6از 

های نوونن جهوت آمووزش بووون حضوور       شامل استفاده از امیانا  و ابزار

 .را منجر شوو ، فيزنیی دانش آموز و دانشجو در محيط آموزشی می باشو

هوای   اسوتفاده از فانول  ، وبينارها، ونونو کنفرانس ها، های تلفنی کنفرانس

هوای بوارز آمووزش از     همگی از مثال ...ماننو پاورپوننت و  کم  آموزشی

هوای بوزرگ پونوو آمووه از قرنطينوه و       نیی از چوالش  .باشنو راه دور می

های تحقيقاتی با نو  توقوف    های علمی و قرح روبرو شون پروژه، پانومی

بخشی از انن توقف به علت عوم ارتبواط موورر دانشوجو بوا      .ناخواسته بود

اسوتفاده از امیانووا    .مربوقوه در دوران قرنطينوه اسوت    اسوتاد راهنموای  

در  .در مراحل مختلف می توانوو کمو  کننووه باشوو    ، آموزش از راه دور

 فرصتی را در اختيار استاد و دانشجو، واقع پانومی با وجود تمام مشیال 

ارتبواط  ، قرار داده است که با امیانا  ارتباقی نونن که به آنها اشاره شوو 

انن امر نه تنهوا بوه دانشوجو در     .با فرکانس بيشتر انجاد کننو موررتری را

بلیوه دانشوجو را   ، می کنوزمينه آموزش مفاهيم بنيادی پانان نامه کم  

کنو و اعتمواد بوه نفوس     آشنا می ...انتقاد و ، هانی چون مباحثه با مهار 

 .کار عملی و پروژه را در دانشجو افزانش می دهو

بر آن شوونم کوه بوه جوای     ،   در انن فراننوهوف: برای حل انن مشیال

از امیانا  موجود به شیل جونوی استفاده کنويم  ، نامه توقف اجرای پانان

 .کيفيت آن را حفوظ کنويم  ، که بتوانيم در عين تغيير شیل نحوه آموزش

ی هوفمنو به بررسی ارور   سعی شو که با قراحی ن  پرسشنامه، در پانان

بور افوزانش    ۱۹انومی و پس از پانومی کوونو ارتباط از راه دور در زمان پ

در بوه سورانجام   ، تفیور و توانوانی کوار عملوی    ، مهوار  علموی  ، توانمنوی

  .ی دکتری پرداخته شود رسانون رساله

 .نحوه ی اجرای انن تیني  به چنو بخش تقسيم می شوود  :اجرا  روش

موه و  نا در بخش اول استاد راهنما به تفهيم موضوع و اهواف موضوع پانان

راهنمانی جهت فراهم آوری اقالعا  می پردازد به انن صور  که عنوان 

به بحث و چالش کشيوه می شود و چرانی انجام کوار و چالشوهای پويش    

در انن مرحله با راهنموانی اسوتاد راهنموا و     .می شود رو به بحث کشيوه

، استفاده از روش جستجو آموخته شوه و بوا اسوتفاده از منوابع اننترنتوی    

و در نو    می کنومطالب مرتبط را گردآوری ، انشجو در زمان مشخصید

نا دو جلسه به صور  پاورپوننت و ارائه با نرم افزارهای اسیانپ نا واتوس  

در بخوش دوم بوا توجوه بوه مطالوب       .کنوو  اپ به استاد خوود ارائوه موی   

گردد و روشوهانی کوه    ی اجرای کار استخراج می ها روش، گردآوری شوه

در  .گوردد  انتخواب موی  ، موجود دانشیوه مطابقت داشته باشوو  با امیانا 

پردازنوو   بخش آخر تيم دانشجو و استاد به بررسی نقاط چالشی پروژه می

        و روشووها و راههووای جووانگزنن را بووا اسووتفاده از منووابع مجووودا بررسووی  

در نهانت با توجه به تمرنن مهار  جسوتجوی هوفمنوو منوابع     .کننو می

مهوار   ، رود دانشجو به قور  نحوه تفیر نقاد انتظار می، شدر مراحل پي

  .عملی و اعتماد به نفس افزانش نافته دست نابو

دانشجونان در حوال تحصويل در   ، جهت ارزنابی تارير انن روش :ارزیابي 

انو و مشوغول   داروسازی که واحو پانان نامه را اخذ کرده ۱2تا  ۹های  ترم

ی  باشونو بوا اسوتفاده از نو  پرسشونامه      گذرانون نیی از مراحل آن می

 .هوفمنو تهيه شوه توسط موتور گوگل مورد ارزنابی قورار گرفتنوو    آنالنن

دانشجو در نیی از گروه هوای  ، ابتوا بر اساس پاسخ به چنو سوال کليوی

مطالعه )درنافت تیني ( و کنترل )عوم درنافت تینيو ( قورار گرفوت و    

ه از سيستم پنج نمره ای بور اسواس   سپس امتيازا  کسب شوه با استفاد

کوامالً   -۱مخوالم= ، ۰نظوری نووارم=  ، ۱مووافقم= ، 2پاسخ )کامالً مووافقم= 
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در نهانت داده ها با اسوتفاده از نورم افوزار نورم      .( محاسبه شو-2مخالفم=

 .جفتی مقانسه و تحليل شونو T test و آزمون SPSS 2۵.۰ افزار

ی تارير انون تینيو  بور     کننوه ی ارزنابی دسته 3سواال  به  :یافته ها  

در هور دسوته    .مهار  عملوی تقسويم شوونو    -3نادگيری و  -2، تفیر -۱

تفاو  معنی داری بين امتياز کسب شوه در گروه کنترل و مواخله وجود 

در نهانت نيز امتيازا  کلی برتوری دانشوجونان گوروه     .(p<۰.۰۵) داشت

  .(p<۰.۰۵)مواخله را نسبت به کنترل رابت کرد 

تینيو   ، به قور کلوی موی تووان نتيجوه گرفوت      :بحث و نتيجه گيري 

نووه تنهووا تینيوو  مناسووبی بوورای بهبووود شوورانط و ، کنفوورانس از راه دور

ی دکتری در دوران شويوع بيمواری    های دانشجو در پيشبرد رساله توانانی

بلیوه انون تینيو  موی توانوو بعوو از پانوان         .و قرنطينه است ۱۹کوونو 

بوا  ، هوفمنوو ، نوان تینيیی مورر در تربيوت دانشوجونانی  پانومی نيز به ع

 .های عملی باال مورر باشو با سواد و دارای مهار ، انگيزه

 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موبایل بر توانمند سدازی  

 دانشجویان پرستاری

 .    دانشووگاه ع. پ. جهوورم -ه(دهنووو) ارائووه زهووره بادنووه پيمووای جهرمووی 
 ،         دانشوووگاه ع. پ. شووويراز  -وه مسوووئول()نونسووونشوووهرزاد نیتاقلب
دانشوگاه ع.   - مانوش مهرابوی  ،شيراز .پ .دانشگاه ع -مرضيه مومن نسب 

 .پ. شيراز

Background: Empowerment of nursing students is 
an important goal and mobile learning has good 
advantages in education and health. 

Objectives: The purpose of this study was to 
investigate the effect of mobile based professional 
self-concept education on empowerment of nursing 
students. 

Material and Methods: This research was performed 
by a single-group semi-experimental study. The 
subjects were the third semester nursing students of 
Fatemeh School of Nursing, Shiraz University of 
Medical Sciences in 2۰۱۹, who were selected by 

convenience method(n=۴۰). Educational 

interventions were performed using designed mobile 
application. To evaluate the effects of educational 
program, a qualitative study was performed by 
conventional content analysis. This phase was done 

with ۱7 participants; Six nursing students were 

selected by purposeful sampling and interviewed in-
depth, semi-structured, and face to face. Nursing 
students were also interviewed by two focus groups 

(one group of 6 and one group of ۵). Results: The 

analysis of qualitative data revealed that one theme 
was obtained, including multilateral growth, which 
has been extracted from the categories of promoting 
the students' coping strategies, recognizing how to 
become a professional, and improving managerial 
potentials.  

Conclusion: Findings showed educational mobile 
application is effective. It can be provided to help 
nursing students to create successful results in 
adapting to students' academic and professional 
lives.  

 

 تبیین اخالق و عملکرد حرفه ای در بستر یادگیری 

      -سووارا شووهبازی  دانشووگاه ع.پ شووهيو بهشووتی، – سووليمان احموووی
 .شهرکرد .پ .دانشگاه ع

جمله از ، فناوری همه عرصه های زنوگی انسان، در عصر حاضر  مقدمه :

نظووام نووونن آموزشووی تحووت عنوووان نظووام  .آموووزش را درنوردنوووه اسووت

کواربرد روزافوزون    .نادگيری الیترونيیی برگرفته از همين فنواوری اسوت  

نگرانوی هوانی را در حووزه    ، نادگيری الیترونيیی در آمووزش دانشوگاهی  

اخالق اسوت و بحوث اخوالق در    ، فلسفه آموزش .اخالق در برداشته است

      بسويار ضوروری   ، ترونيیوی بوه عنووان شویل نوونن آمووزش      نادگيری الی

 .می باشو

 contentنو  پوژوهش کيفوی و از نووع     ، انون مطالعوه   :روش اجررا  

analysis اقالعووا  از قرنووق مصوواحبه بوواز عميووق نيمووه   .مووی باشووو

ساختارمنو و تیني  بحث گروهی متمرکز جمع آوری شووه و از قرنوق   

گيوری بوه صوور  هوفمنوو و بوه روش      نمونوه   .تواعی معنا تحليل شونو

گلوله برفی تا رسيون به اشوباع داده هوا اداموه نافوت و تعوواد مصواحبه       

 .دانشوجونان و فوارغ التحصويالن بوود    ، نفر و شامل اسواتيو  ۱۰شونوگان 

نفور در بحوث    7نفر در جلسه بحث گروهی دانشوجونی و تعوواد    ۵تعواد 

 .گروهی فارغ التحصيالن شرکت داشتنو

نشوان داد  ، نتانج حاصل از تحليول اقالعوا  بوه دسوت آمووه      : یافته ها

اخالق از ضرورنا  نظام نادگيری الیترونيیی اسوت و شورط رسويون بوه     

بورای   .می باشنو، مهيا نمودن پيش نيازهای اساسی انن حوزه، انن هوف

مطالعوه  ، تبيين اخالق و عملیرد حرفه ای در بستر نادگيری الیترونيیوی 

مطالعوه اسوناد   ، انجواد نظوام نوادگيری الیترونيیوی     اهواف و سياستهای

تشویيل کوارگروه جهوت اولونوت     ، باالدستی و تحليل محتوای موضووعی 

بررسوی پويش نوونس بوا برگوزاری      ، تووونن تاکسوونومی  ، بنوی مؤلفه ها

جلسا  نقو با حضور متخصصان و جمع آوری بازخورددهوای فراگيوران و   

بحث: با توجوه   .ضروری می باشو، تهيه و در اختيار گذاری فهرست نهانی

به گسترش روز افوزون و مزانوای متصوور آمووزش الیترونيیوی چواره ای       

 .نيست جز آنیه در برنامه های جاری آموزشهای دانشگاهی ادغوام گوردد  
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الزمه انن کار بينش علمی نسوبت بوه تموامی جنبوه هوای مختلوف انون        

هموانطور کوه    .مسئله و قراحی فرآننو تغيير براساس شرانط جونو است

بوه  ، انتظار داشتيم آموزش سنتی نو  نظوام آکادميو  و اخالقوی باشوو     

الیترونيیی بتوانو ن  نظام  - همان نسبت انتظار دارنم که نظام نادگيری

آکادمي  و در عين حال اخالقوی باشوو و فوارغ التحصويالن و بوه      ، علمی

آنهوا  زبان دنگر شهرونوانی تحونل جامعه بوهو که ارزشوهای اخالقوی در   

در چنين صورتی است که نظام نادگيری الیترونيیوی   .نهادننه شوه باشو

 .به رسالت خود عمل کرده و اعتماد جامعه را جلب خواهو کرد

، برای داشتن نظام نادگيری الیترونيیوی اخالقوی   نتيجه گيري:بحث و 

آگاهی و تعهو ذننغعان نسبت به اصوول حرفوه منووی از ضورورنا  موی      

علمی و اخالقی می تووان اميوووار   ، اشتن تعامالتی حرفه ایلذا با د .باشو

بود که نظام نوونن آموزشوی بتوانوو بوه هووف و غانوت خوود کوه هموان          

، شیوفانی نسل جوان و جامعه ای آرموانی و متعهوو بوه اخالقيوا  اسوت     

  .دست نابو

 

دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی در مورد 

 ۱۹ن کووید آموزش مجازی در دوران بحرا

دانشوگاه ع. پ.   -مهوی نوسوفی   ، دانشگاه ع. پ. مشهو -سميه فضائلی 
 سيو محسن لعل موسوی ، دانشگاه ع. پ. مشهو -زهرا ابراهيمی  ،مشهو

 .دانشگاه ع. پ. مشهو - هما حاجی زادگان ، دانشگاه ع. پ. مشهو -

    هموه  ۱3۹۸از اوانول اسوفنو مواه     ۱۹شويوع بيمواری کوونوو      مقدمه :

فرهنگوی و اقتصوادی در انوران را تحوت     ، اجتمواعی ، عرصه های سياسی

، بسياری از دانشگاه ها به جای لغو برنامه آموزشوی خوود   .الشعاع قرار داد

اساتيو را نسبت به ارائه مطالوب آموزشوی و ارزنوابی نوادگيری از قرنوق      

انون مطالعوه بوه     .آموزش از راه دور و آموزش های آنالنن ترغيب نمودنو

ظور بررسی نظرا  اعضای هيأ  علمی دانشیوه پيراپزشویی در موورد   من

 .قراحوی و اجورا شووه اسوت     ۱۹آموزش مجازی در دوران بحران کوونو 

در  .انن پژوهش از نوع توصيفی و به روش مقطعی می باشو :اجرا روش 

انن مطالعه جامعه پژوهش را کليه اعضای هيوأ  علموی دانشویوه علووم     

در  ۱3۹۸-۹۹دادنووو کووه در نيمووه دوم سووال  پيراپزشوویی تشوویيل مووی

ابتوا با اسوتفاده از بررسوی مطالعوا      .انو دانشیوه مشغول به تورنس بوده

 ۱۰سوپس پرسشونامه بورای     .مشابه پرسشنامه محقق ساخته توونن شو

نفر از اعضای کميتوه آمووزش مجوازی دانشویوه و متخصصوين مربوقوه       

ر موورد پرسشونامه اخوذ    ارسال و به صوور  الیترونيو  نظورا  افوراد د    

سوپس پرسشونامه در اختيوار اعضوای کميتوه آمووزش مجوازی         .گردنوو 

پانانی پرسشنامه نيز با روش آزموون نواز    .دانشیوه قرار گرفت و تائيو شو

نفره از اسواتيو سونجيوه و بوه روش آلفوای کرونبواخ       ۱۰آزمون در نمونه 

نوو و لينو    سپس پرسشنامه در قالب الیتروني  تهيوه گرد  .تائيو گردنو

پرسشنامه در گروه واتساپ اعضای هيأ  علمی قورار گرفوت و از اعضوای    

 .هيأ  علمی خواسته شو در صور  تمانول بوه پرسشونامه پاسوخ دهنوو     

شووه و موورد    22SPSSسپس داده ها پس از گوردآوری وارد نورم افوزار    

  .تجزنه و تحليل قرار گرفت

هيأ  علمی گردآوری  عضو 22داده های پرسشنامه مربوط به  یافته ها:

 ميوانگين  .باشونو  موی  مورد  ٪۵2.6 و زن ٪۴7.۴شو که پاسخ دهنووگان  

سوال بوود و از انون     ۱2سال و سوابقه کوار انشوان     ۴۴حوود اساتيو سنی

درصو واحوهای درسی ترم جاری خوود را   ۱۰۰تا  ۸۰بين ، %72.۸تعواد 

 تيواسوا  از ٪72.7.در سامانه نونو بوه صوور  مجوازی ارائوه کورده بودنوو      

 رضوانت  ميوزان  ٪ ۵۰نونوو را زنواد و    سامانه های قابليت با خود آشنانی

ی رفع سؤاال  و ابهاموا   برا نونو سامانه پشتيبانی عملیرد نحوه از انشان

صووا و   کيفيوت  اسواتيو  از ٪77.2 .پيش آموه را متوسوط اعوالم نمودنوو   

نيوز   تصونر و فانل های مربوط به مواد آموزشی ارائوه شووه در سوامانه را   

 آمووزش  بخشوی  ارور  ٪۵۹از بوين اعضوای هيوا  علموی      .خوب دانستنو

امیوان   .وکردن گزارش متوسط ٪ ۴2.۱کرونا را خوب و  بحران در مجازی

تعامل و ارتباط اساتيو با سانر اساتيو از قرنق سامانه نونو کم در حاليیوه  

ورد % از اساتيو امیان ارتباط با دانشجو در انون سوامانه را کوم بورآ    ۹تنها 

      از اسوواتيو بووه ازای هوور سوواعت درس حضوووری زمووان   ٪7۴.۹ .نمودنووو

از اعضوای هيوأ     ٪۸6.۴.پانين تری به آموزش مجازی اختصواص دادنوو  

علمی تطابق سرفصل دروس با محتوای آموزشی ارائه شووه توسوط خوود    

نظرسنجی از اسواتيو نشوان داد    .را خوب براورد نموده انو، در سامانه نونو

% در شورانط غيور بحوران    36.3آنها در شرانط بحوران و تنهوا    ٪6۸.۱که 

تمانل زنادی به ارائه دروس تئوری بوه شویل آمووزش مجوازی از قرنوق      

  .سامانه نونو در ترم های آننوه را دارنو

واحوهای درسی در ترم جواری  ، بر اساس نافته ها نتيجه گيري:بحث و 

ر اسوتادان کوم و بوا    امیوان تعامول بوا دنگو    ، به شيوه مجازی برگزار شوو 

دانشجونان متوسط گزارش شو که در صور  امیوان بانوو زمينوه هرچوه     

همچنين ميزان رضوانت از   .بيشتر ارتباقا  از قرنق سامانه صور  پذنرد

سامانه و عملیرد گروه های آموزشی نيوز در حوو متوسوط قورار دارد کوه      

ر ارائوه  اميو است در صور  نيواز بوه اسوتمرار اسوتفاده از سوامانه موذکو      

فيوب  به گروه ها و ارتقاء سامانه خصوصا در زمينه پشتيبانی و آمووزش  

  .کاربران مونظر قرار بگيرد

 پيراپزشیی ، هيأ  علمی، ۱۹کوونو ، آموزش مجازی :کلمات کليدي

  

سنجی ابزار بررسی در  دانشدجویان از   طراحی و روان

 عملکرد نقش پرستاری

راقبت های روان جامعوه نگور، دانشویوه    مرکز تحقيقا  م –نيلوفر پاسيار 
پرسووتاری و مامووائی حضوور  فاقمووه )س( ، دانشووگاه ع.پ شوويراز ،             

 .  شيراز دانشگاهگروه روانشناسی تربيتی،  – محمو خيَر

اگرچه ارزنابی درک دانشجونان پرسوتاری از عملیورد نقوش از      مقدمه :

هووم ولوويین بوورای سوونجش انوون م  .اهميووت بسووزانی برخوووردار اسووت 
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هوف از انون مطالعوه قراحوی ابوزار      .ای در دسترس نمی باشو پرسشنامه

منظور بررسی ادراک دانشجونان از گستره عملیورد نقوش پرسوتاری و     به

  .سنجی آن می باشو روان

منظور توسعه پرسشنامه و  صور  مقطعی به مطالعه حاضر به :اجرا  روش

مطالعوه دانشویوه   محول   .سونجی آن انجوام شوو    های روان ارزنابی ونژگی

کننووگان   دانشگاه علووم پزشویی شويراز و مشوارکت    ، پرستاری و مامانی

نفوور از  2۱از ، در مرحلووه توسووعه ابووزار  .دانشووجونان پرسووتاری بودنووو 

هووای رووانوی  دانشووجونان پرسووتاری درخواسووت شووو کووه عملیوورد نقووش

ها با استفاده از روش تحليل محتوا موورد   داده .پرستاری را تشرنح نماننو

 .گونه تحليل شونو ۵۵تحليل قرار گرفتنو و در چهارده قبقه با  و  تجزنه

در مرحلوه   .نسبت روانی محتوا و شاخص روانی محتوا تعيين شوو ، سپس

پرسشونامه  ، دانشوجوی پرسوتاری   ۱3۴، سونجی پرسشونامه   ارزنابی روان

اعتبار ساختاری نيز موورد ارزنوابی    .گونه را تیميل نمودنو ۵2مشتمل بر 

گرفووت و بووه جهووت ارزنووابی قابليووت اقمينووان پرسشوونامه از روش قوورار 

هوا: پرسشونامه درک    نافتوه  .سازگاری درونی و آزمون مجود استفاده شو

گونوه در هفوت حيطوه:     ۵۱دانشجونان از عملیرد نقش پرستاری شوامل  

آموزشوی و ارتبواط   »، «جانبوه  مراقبت هموه »، «ای اخالقی مراقبت حرفه»

« ای مهار  عملیرد حرفوه »، «حفاظتی»، «عنویفرهنگی و م»، «ای حرفه

نسبت روانی محتوا و شاخص روانی محتووا   .قراحی گردنو «حمانتی»و 

موول نهوانی در تحليول     .بوود  ۰ ، 7۵و  ۰ ، 6۰در کليه گونه ها باالتر از 

گونه پرسشنامه درک دانشوجونان از   ۵۱عاملی تأنيوی نشان داد که انن 

ضورنب آلفوای   ، همچنوين  .بی دارنوو عملیرد نقش پرستاری تناسوب خوو  

 ، ۹67کرونباخ در کل پرسشنامه و ضرنب پانانی آزمون مجود بوه ترتيوب   

 .بود ۰ ، 7۹3و  ۰

اعتماد  ابزاری معتبر و قابل، شوه پرسشنامه قراحی گيري: بحث و نتيجه

 .بوورای تعيووين ادراک دانشووجونان از عملیوورد نقووش پرسووتاری اسووت    

تنهوا موجوب    پرستاری از عملیرد نقش نوه گيری ادراک دانشجونان  انوازه

توور  همچنوين بوه قراحوی مطلووب    ، ارتقوای فهوم انون پونووه موی شوود      

تور آموزشوی بورای     هوای مناسوب   های درسوی و تووونن اسوتراتژی    برنامه

هووا جهووت پووذنرش  صووور  آن بووونن .انجامووو دانشووجونان پرسووتاری مووی

 شونو های آتی خود در آننوه آماده می نقش

، دانشووجوی پرسووتاری ، ملیوورد نقووش پرسووتاریع کليرردي : کلمررات

 سنجی روان

 

 Adobeتأثیر کالس های مجازی از طریدق ندرم افدزار   

Connect   بر یادگیری واژگان تخصصی پزشکی انگلیسی

در بین دانشجویان رشته پزشکی عمومی: دسدتاوردها و  

 چالشها

 .دانشگاه ع. پ. کاشان -مرنم نجفی 

شرفت تینولوژی و فناوری های رانانه ای در دو دهه اخير، با پي : مقدمه 

دنيا شاهو افزانش در دسترس بودن نرم افزارها و رشو سرسام آور منوابع  

جهت نادگيری و آموزش زبان های خارجی بووده اسوت. انون مطالعوه بوا      

بر نوادگيری   Adobe Connect هوف بررسی تأرير کالس های مجازی

نان رشوته پزشویی   واژگان تخصصوی پزشویی انگليسوی دربوين دانشوجو     

عمومی و بررسی نگرش آنها در مورد ارربخشی کالس های ادوبی کانیوت  

 .در نادگيری واژگان تخصصی انجام شوه است

نفور از   6۰انن مطالعه، ن  مطالعه تجربی بوده که بور روی   :اجرا روش 

دانشجونان دوره پزشیی عمومی در دانشگاه علوم پزشویی کاشوان انجوام    

پس از کسب رضانت کتبی، به روش تصادفی به دو  شو. شرکت کننوگان

تقسويم   Adobe Connect گروه آموزشی سخنرانی )سنتی( و نرم افزار

شونو. برای حصول اقمينان از همگنی شرکت کننووگان از نظور مهوار     

استفاده شوو. جموع    (OPT) زبان انگليسی، آزمون تعيين سطح آکسفورد

هش در سه مرحله پيش آزمون، آوری اقالعا  به روش مصاحبه بود. پژو

مواخله آموزشی و پس آزمون در دو گروه انجام شو. عالوه بر انن، پس از 

مصاحبه انجام  Adobe Connect مواخله، با شرکت کننوگان در گروه

شو تا نظر آنها را نسبت به تینيو  موورد مطالعوه، نقواط قوو  و ضوعف       

داده هوا بوا نورم     آموزش و همچنين پيشنهادا  دانشجونان بررسی شود.

و با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی و توی   2۱نسخه  SPSS افزار

  .مستقل مورد تحليل قرار گرفتنو

سطح دانش واحوهای مورد پژوهش، قبل و بعوو از مواخلوه در    یافته ها:

مقانسوه ميوانگين نمورا      .(P < ۰۵،۰دو گروه تفاو  معناداری نواشت )

ن دو گروه آموزش بوه روش سوخنرانی )سونتی( و    دانش بعو از مواخله بي

 و ۰7،۱۰±6۵،۱)بووه ترتيووب   Adobe Connect روش نوورم افووزار 

معنوی دار شوو. ولوی     (P > ۰۵،۰)مسوتقل   t آزموون  بوا ( 62،۱±7۴،۱۵

آموزش در هر روش موجب تفاو  معنی دار ميانگين نمرا  دانش قبل و 

  .(P > ۰۵،۰)بعو از مواخال  شو 

 Adobe : نتانج نشان داد که کالس های مجوازی نتيجه گيريبحث و 

Connect     در نادگيری واژگان تخصصی دانشوجونان پزشویی اروربخش

  .بوده است

 

طراحی و تدوین ماژول ها و اپلیکیشدن هدای آمدوزش    

 مجازی دیابت برای گروه های پزشکی

  دانشگاه ع. پ. انوران،  - مهرناز سنجری ،انران .پ .دانشگاه ع -مرنم اعال 
دانشوگاه ع. پ.   -محمورضوا امينوی   دانشوگاه ع. پ. انوران،    -ا مهورداد نو

دانشوگاه   -زهره حسوين زاده   دانشگاه ع. پ. انران، -حسين ادنبی انران،
 .انران .پ .دانشگاه ع  -باقر الرنجانی ع. پ. انران،

Design and develop diabetes educational modules 
for medical science students and care providers 
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Introduction: E-learning is based on self-centered 
learning and due to the use of new educational 
methods, increases self-directed learning. One of the 
major benefits of e-learning especially for medical 
science students and providers is related to time and 
place flexibility. Because of the high prevalence of 
diabetes in Iran, it requires more educational 
programs and modules, so if this training is provided 
electronically to these people, it can empower them 
in this field and ultimately has positive consequences 
in patient management. The purpose of this project 
is to set up and establish appropriate and up-to-date 
training modules for medical groups to acquire the 
necessary knowledge in the field of diabetes care. 

Method: The present study consisted of 3 sub 

studies for need assessment including, a systematic 
review, a Delphi, and an expert panel sub-study. 
Accordingly, the objectives and topics educational 
modules were provided., then the content was 
produced and presented by providing appropriate 
infrastructure. Based on this, five executive steps 
were performed: designing and compiling the titles 
of electronic modules based on the needs of the 
target groups, holding an expert panel of specialists 
to reach the final titles, designing and selecting the 
module management panel tools, producing 
electronic content and presenting electronic 
content, management panel and periodic evaluation. 

Results: A total of 37 electronic modules were 

produced, of which 2۱ titles have so far succeeded in 

obtaining overlearning points in the Diabetes 
Academy system of the Endocrinology and 
Metabolism Research Institute of Tehran University 
of Medical Sciences. From 2۹ provinces of the 

country, ۱۹۵۱ visits of electronic modules have been 

done in the CME system and 7۴۰ people have 

succeeded in receiving retraining certificates of 
electronic modules.  

Conclusion: Online learning can play an important 
role in educating and promoting the prevention and 
treatment of diabetes. Although people's 
motivations for education are different, online 
education has several advantages over traditional 
learning. These benefits may include self-directed 
learning, engaging relevant and current topics, 
flexibility, and the ability to learn at any time and 
place. 
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 علمی هیات و دوره رزشیابیا
 

 دانشگاه پزشکی دانشجویان توسط بالینی اساتید ارزیابی

 از بالینی اساتید سنجش جهت ابزاری، اهواز شاپور جندی

 دانشجو دیدگاه

     ، جنوووی شوواپور اهووواز   دانشووگاه ع. پ. - بلووواجی قهماسووبی فاقمووه
 شويراز،  . پ. ع مرکز تحقيقوا  امووزش بوالينی ، دانشوگاه     – امينی ميترا
 . بخش فروغ محبوبه، شيراز .پ .ع دانشگاه  - پرونزی مهوی محمو

 از نووع  انون  اسوت  الزم مطلووب  بالينی آموزش به دستيابی برای مقدمه:

 ارزنوابی  .گيورد  قورار  پوانش  و ارزنوابی  موورد  مسوتمر  صوور   به آموزش

 کوار  قوو   و ضوعف  نقواط  شناسانون با توانو می اساتيو یآموزش عملیرد

 در ارزنوابی  چنوين  نتوانج  همچنين و بووده مفيو اساتيو خود برای انشان

 اسواتيو  یآموزشو  هوای  مهار  بهبود و ها دانشگاه یآموزش عملیرد ارتقا

 استاد عملیرد یارزشياب در دانشجونان نظرا  از استفاده .باشو گذار تأرير

 دانشوگاه  از بسوياری  کوه  اسوت  دسوترس  در و متواول های روش از نیی

 گووروه  دانشوجونان  کوه  آنجوا  از .کننو می استفاده آن از دنيا بزرگ های

 موی  درنافوت  را استادان یآموزش محصول واسطه بوی کوه هستنو هوفی

 اتيواسو  عملیرد کيفيت مورد در نظر اظهار برای گروه ترنن مرتبط، کننو

 .هسوتنو

 ارزنوابی  هوف با حاضر مقطعی -توصيفی پژوهش رو انن از اجرا : روش 

، اهوواز  شواپور  جنووی  دانشوگاه  پزشویی  دانشجونان توسط بالينی اساتيو

 انجوام  ۹۹ سوال  در دانشجو دنوگاه از بالينی اساتيو سنجش جهت ابزاری

 SETQ(System for Evaluation of پرسشونامه ، پژوهش ابزار .شو

Teaching Qualities )محيط های حيطه در ای گزننه 6 سوال 2۵ با 

، اهواف ارتباط، دانشجونان به نسبت ای حرفه نگرش، نادگيری و ناددهی

 از پويش  که بود خودگردان نادگيری ارتقاء و بازخورد، دانشجونان ارزنابی

 کول  بورای  کرونبواخ  آلفوای  ضرنب ای نامه پانان در، حاضر پژوهش انجام

 تو   ت  CVR و CVI های شاخص .گردنو محاسبه، ۰ ، ۹۰۸ امهپرسشن

 پرسشنامه پانانی و روانی و داشتنو قرار قبولی قابل سطح در نيز ها گونه

 شواپور  جنوی دانشگاه پزشیی دانشجونان پژوهش جامعه .بود شوه تانيو

 نمونوه  روش از نفور  ۱۱۵ که بودنو بالينيشان تحصيلی های سال در اهواز

 Porslineقرنووق از پرسشوونامه .شووونو مطالعووه وارد یتصووادف گيووری

 اجتموواعی هووای شووبیه و هووا گووروه در و سوواخته( آنالنوون پرسشوونامه)

 تحليول  و تجزنوه  در .گردنوو  تیميول  ها نمونه توسط و توزنع دانشجونی

 SPSS 22افووزار نوورم و تحليلووی و توصوويفی آمووار هووای روش از هووا داده

 .شو استفاده

 از بعوو  هور  نمورا   ميوانگين  داد نشوان  هوا  ادهد تحليل تجزنه :ها یافته

 مختلوف  تحصيلی سال و سن، تاهل، جنسيت با دانشجونان در پرسشنامه

 ذکور  مشخصوا   ارتبواط  عوم از حاکی امر انن که نوارد معناداری تفاو 

انج نشوان داد  تو همچنوين ن  .آنهاست دهی پاسخ نحوه با دانشجونان شوه

   نگورش  ، ت شوامل انتقوال اهوواف   که ميانگين پاسخ ها بوه ترتيوب اولونو   

محويط نواددهی و نوادگيری و    ، بوازخورد ، حرفه ای نسبت به دانشجونان

 هوای  نافتوه  .بووده اسوت  و ارزنابی دانشجونان ارتقاء نادگيری خودگردان 

 با اهواف انتقال، دانشجونان نگاه از که نمود مشخوووص همچنين تحقيق

 از بوالينی  اسواتيو  نستوور  هوای  ونژگوی  سوانر  بوه  نسبت ۴.۰۴ ميانگين

 ارزنوابی  بوه  اسواتيو  توجوه  کوه  حوالی  در، هسوتنو  قائل بيشتری اهميت

 .انو نموده ارزنابی تر اهميت کم 3.۸۰ ميانگين با را دانشجونان

 موی  پيشونهاد  ارزشويابی  امور  اهميت دليل به لذا نتيجه گيري:بحث و 

 "نشوجونان دا ارزنوابی  فرآننو" بانو، مهم امر انن به ونژه توجه ضمن شود

، دانشوجونان  تحليول  توانوانی  بر مبتنی و تر علمی و کارشناسانه رونیرد با

، مونظم  زموانی  فواصول  در پزشویی  مهوار   و تخصصوی  دانوش  ارزشيابی

 کيفيوت  بهبوود  بوه  توانوو  می امر انن که شود گرفته کار به اساتيو طتوس

 کمو   پزشویی  دانشوجونان  نادگيری و آموزش بر تارير و بالينی آموزش

 بوالين  در تورنس کيفيت و نادگيری شرانط بهبود سبب همچنين و نوک

 .شود

 .بالينی، پزشیی، استاد، ارزشيابی کلمات کليدي: 

 

 دانشدجویان  کدارآموزی  دوره پایدان  ارزشیابی بررسی

 صدورت  بده  مشهد دندانپزشکی دانشکده شناسی آسیب

 وبینار بستر در ای چندرسانه

 ، نوژاد  شوهابی  مهووی ، رحموانی  علوی ، اسووی  رضوا ، سواغروانيان  نصراهلل
 - زاده رجوب  سوميه ،  - مشوهو  .پ .ع دانشوگاه  - ميرهاشمی سيومجيو
 .پ .ع دانشوگاه  - قوچوانی  بخوارائی  مهتواب  سيوه، مشهو .پ .ع دانشگاه
 .زارعی ربانی سمانه ، مشهو

 آن اسواس  بور  کوه  اسوت  آمووزش  فرآننوو  از بخشوی  ارزشيابی  مقدمه :

 و آوری جموع  دانشجونان های آموخته و دگيرینا مورد در الزم اقالعا 

 شووه  بينوی  پويش  هوای  هووف  تحقق ميزان تا می شود تحليل و تجزنه

 کرونوا  گيوری  همه توجه با: ضرور  و مساله بيان .گيرد قرار ارزنابی مورد

 نيواز ، الیترونيیی نادگيری صور  به آموزش مراحل همه برگزاری الزام و

 دنگر سوی از .گيرد انجام الیترونيیی رینادگي نيزدربستر ارزشيابی است

 در دانشوجونان  هونوت  احوراز  و بواال  امنيوت  و ای رسانه چنو منابع به نياز

 .است برخوردار باالنی اهميت از پزشیی علوم الیترونيیی های آزمون

 تانوپ  درخواسوت  بوا  ای رسانه چنو سواال  از آزمون انن در : اجرا روش

 موردنظر الم از شوه تهيه فيلم مشاهوه از پس، دانشجو خود توسط پاسخ

 نفوره  ۱۰ های گروه در دانشجونان بنوی گروه با مشخص وقت در، امتحان

 انجوام  ميیروسویوپ  روی از شووه  ضبط فيلم عود دو گروه هر صور  به

 هور  بورای  ميیروسویوپ  زنر را الم حرکت سازی شبيه نهانت بتوان تا شو
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 آزموون  انون  در .داشت گنمانیبزر تغيير با حتی آزمون هنگام در شخص

 از نفور  ۱2 حووود  کوه  کردنوو  شورکت  همزموان  صوور   بوه  دانشجو ۸۰

 قوول  در درس اسوتاد  .کننوو  درنافوت  کامول  نموره  توانستنو دانشجونان

    ، کننوووگان شوورکت هووای پاسووخ ای لحظووه مشوواهوه ضوومن آزمووون

 می انجام کننوگان شرکت کل برای صوتی بصور  را الزم های راهنمانی

 درس اسوتاد  توسوط  آزموون  از پس و گردنو ضبط آزمون فرآننو کل .داد

 .گرفت قرار بازبينی مورد

 بررسی و استفاده مورد آزمون بستر ن  عنوان به وبينار سامانه :ها یافته

 برگوزاری  قوول  در دانشوجونان  وبیوم  بوودن  روشون  به اجبار .گرفت قرار

 .سوواخت ئنمطموو شووونوه آزمووون هونووت از را برگزارکننوووگان، آزمووون

 ارزشويابی  از اسوتاد  اهوواف ، سوواال   در ای رسانه چنو فانلهای بارگزاری

 در ميیروفوون  از آزمون قول در استاد .ساخت محقق را فراگيران صحيح

 و اسوترس  کاهش باعث که کرد راهنمانی را دانشجونان و استفاده جلسه

 آزمون جلسه .گردنو شونوگان آزمون توسط فنی خطاهای ضرنب کاهش

 مورد آزمون امنيت و قرارگرفت بازبينی مورد استاد توسط و گردنو ضبط

 سوانر  بوه  آزموون  از مول انن آموزش جهت ضبط انن .گرفت قرار بررسی

 .گرفت خواهو قرار استفاده مورد اساتيو

 ای لحظوه  مشواهوه  و دانشوجونان  توسط وبیم از استفاده :گيري نتيجه

 بواالتر  را آزمون امنيت ضرنب نآزمو فرآننو ضبط و استاد توسط پاسخها

 بهتور  راهنمانی به آزمون حين در استاد توسط ميیروفون از استفاده .برد

 در ای چنورسوانه  فانول  از استفاده .شو منجر آزمون قول در دانشجونان

 .ساخت محقق آزمون قراحی از را استاد اهواف آزمون سواال 

 امنيوت ، الیترونيیی رینادگي، الیترونيیی آزمون، وبينار :کليدي کلمات

 ای چنورسانه، آزمون

 

 دیدگاه از استاد تدریس ای حرفه اخالق ارزیابی: عنوان

 پزشکی علوم دانشگاه در داروسازی و پزشکی دانشجویان

 مازندران

 خواجوه  پوور  ولوی  رقيوه ، مازنوران .پ .ع دانشگاه - محلی صادقی فروزان
 . مازنوران .پ .ع دانشگاه - غياری

 پانووار  توسوعه  بنوای  زنر و است حرفه ن  آموزش که آنجانی از: مقدمه

 سووی  از آمووزش  و توورنس  در ای حرفوه  اخوالق  رعانوت ، اسوت  انسانی

 انون  از .شوو  خواهو ها دانشگاه در یآموزش اهواف تحقق به منجر اساتيو

 از اسوتاد  توورنس  ای حرفوه  اخوالق  ارزنوابی  هووف  نوا  حاضور  مطالعه رو

 پزشوویی علوووم دانشووگاه در داروسووازی و پزشوویی دانشووجونان دنوووگاه

 .اسوت  مقطعوی -توصويفی  حاضر مطالعه: ها روش .گرفت صور  مازنوران

 ای حرفوه  دکتوری  دوره دانشوجونان  کليوه  شوامل  مطالعوه  موورد  جامعه

 بوه  نفور  ۱۱۸ کوه  بود ۹۸-۹۹ تحصيلی سال ورودی داروسازی و پزشیی

 هوا  داده دآوریگر ابزار .شونو انتخاب تصادفی بصور  آماری نمونه عنوان

 گونوه  ۴۸ و مولفوه  6 قالب در استاد تورنس ای حرفه اخالق نامه پرسش

 از ليیور   ای گزننوه  پونج  قيق اساس بر ها گونه دهی نمره مقياس .بود

 موورد  SPSS2۱ آمواری  افوزار  نرم کم  با ها داده .است بوده پنج تا ن 

 .گرفت قرار آماری تحليل و تجزنه

 دانشوجونان  دنوگاه از اساتيو تورنس ای حرفه اخالق کل نمره: ها یافته

 =۰ ، 23۱) پسور  و دختور  دانشجونان دنوگاه بين و بود 3 ، ±۵۹ ۰ ، 63

p )توورنس  هوای  مولفه مقانسه نتانج .نگردنو مشاهوه معناداری اختالف 

 ارزشويابی  هوای  مولفوه  امتيواز  کوه  داد نشوان  رشوته  دو دانشوجونان  بين

 دنووگاه  از( p =۰ ، ۰۰2) نادگيرنووه  تشوناخ  و( p =۰ ، ۰2۵) استانوارد

 . بود داروسازی دانشجونان از باالتر پزشیی رشته دانشجونان

 ای حرفوه  اخالق آموه دست به کل ميانگين نمره :گيري نتيجهبحث و 

 نسوبتاممطلوب  و متوسوط  سوطح  در اگرچه دانشیوه دو در اساتيو تورنس

( ۵) استانوارد و است 3 ، 67 از باالتر که مطلوب وضعيت با اما است بوده

 رنوزان  برناموه  سووی  از بيشوتری  رنوزی  برنامه به نياز و دارد فاصله هنوز

 اسواتيو  توورنس  ای حرفه اخالق وضعيت سطح ارتقای جهت در یآموزش

 .دارد

 پزشیی علوم دانشگاه، اساتيو، تورنس، ای حرفه اخالق :کلمات کليدي 

 مازنوران

 

 تکمیلدی  صدیالت تح دانشدجویان  و اسداتید  رضایتمندی

 دفاع جلسات برگزاری از اهواز توانبخشی علوم دانشکده

 ۱۹-کووید پاندمی دوران در مجازی

   - اکبوری  ميمنوت ، دانشگاه ع. پ. جنووی شواپور اهوواز      - مفتح راضيه
 ممبينوی  نوری نسيبه، دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز   - مرادی نگين
 ، دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز   -

 منزلوه  به تیميلی تحصيال  مقاقع دانشجونان برای دفاع جلسه مقدمه:

 پانان نهانی نمره، جلسه انن در و بوده آنها تحصيل از فراغت مجوز صوور

 موی  مشخص، انو کرده تالش آن توونن و نگارش برای ها ماه که ای نامه

 غفوار  فرآننوو  در تسرنع جهت، ۱۹-کوونو بيماری پانومی دوران در .شود

 از ابالغوی  دسوتورالعمل  بوه  بنا، تیميلی تحصيال  دانشجونان التحصيلی

 مجوازی  بصور  ها نامه پانان دفاع که گردنو مقرر، بهواشت وزار  سوی

 هوانی  زنرسواخت  انجواد  با کشور های دانشگاه از بسياری لذا .گردد برگزار

 اسواتيو  و دانشوجونان  هموه  برای را مجازی دفاع امیان مجازی فضای در

 از بسوياری  اخيور  مواه  چنوو  قوی  در کوه  ای بگونه، کردنو فراهم دانشگاه

 لوذا  .انوو  آورده روی مجوازی  دفواع  به خود نامه پانان ارائه برای دانشجونان

 دانشوجونان  و اسواتيو  رضوانتمنوی  ميوزان  بررسوی  هوف با پژوهش انن

 جنوی پزشیی علوم دانشگاه توانبخشی علوم دانشیوه تیميلی تحصيال 
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 بيمواری  پانوومی  دوران در مجوازی  دفواع  جلسا  برگزاری از اهواز شاپور

 .گردنو قراحی ۱۹-کوونو

 اعضوا  و دانشوجونان  تمامی، مقطعی-توصيفی مطالعه انن در روش اجرا:

 محقوق  پرسشونامه ، مجوازی  دفاع جلسا  در کننوه شرکت علمی هيا 

 یصور روانی .کردنو تیميل را داک گوگل در شوه قراحی آنالنن ساخته

 تحصويال   دانشوجونان  و اساتيو دنوگاه از منوی رضانت های پرسشنامه

 اهوواز  توانبخشوی  علوم دانشیوه مجرب اساتيو از تن پنج توسط، تیميلی

 وزار  ابوالغ  زمان از مجازی دفاع جلسه ۱۹ تعواد .گرفت قرار تانيو مورد

 اهوواز  توانبخشوی  علوم دانشیوه در حاضر مطالعه اجرای زمان تا بهواشت

 .گردنو برگزار

 دانشوجونان  کول ) دانشجو نفر ۱۹ و علمی هيا  عضو نفر 23  یافته ها:

، فيزنووتراپی  ارشوو  کارشناسوی  هوای  رشوته  در( دفواع  جلسا  در حاضر

 در فيزنووتراپی  تخصصوی  دکتورای  و توانبخشوی  موونرنت ، درمانی گفتار

 نفور  ۱3 شوامل  کننووه  شورکت  دانشوجونان  .نمودنوو  شورکت  نظرسنجی

 .بودنوو  تخصصوی  دکتورای  دانشجوی نفر 6 و ارشو کارشناسی دانشجوی

 افوزار  نورم  از اسوتفاده  و توصويفی  آماری روش با ها داده تحليل و تجزنه

SPSS و دانشوجونان  از درصوو  73 داد نشوان  نتانج .شو انجام ۱۹ نسخه 

 مجوازی  دفواع  جلسوا   برگزاری از کلی رضانتمنوی، اساتيو از درصو 6۹

 از درصووو ۸۰ همچنووين .داشووتنو۱۹-کوونووو اریبيموو پانووومی دوران در

 بصوور   دفواع  جلسا  برگزاری موافق، اساتيو از درصو ۴۸ و دانشجونان

 .بودنو کرونا از پس مجازی

 معتقوو  تیميلوی  تحصويال   دانشوجونان  و اساتيو نتيجه گيري:بحث و 

 تسورنع  و تسوهيل  باعث توانو می مجازی دفاع جلسا  برگزاری که بودنو

 مجوازی  ماهيوت  .گوردد  تیميلوی  تحصويال   دانشجونان لیالتحصي فارغ

 جلوگيری و گذاری فاصله حفظ ضمن که گردد می موجب جلسا  بودن

 در بتواننوو  هسوتنو  کوه  میوانی  هور  در کننووگان  شرکت، کرونا شيوع از

 اعضوای  حضوور  تسوهيل  در امور  انون  .باشونو  داشته حضور دفاع جلسا 

 ارتقوا  و( داور اسواتيو  و موه نا پانوان  پژوهشوی  تويم  اعضوای ) علمی هيا 

 برگوزاری  انن بر عالوه .باشو می مورر بسيار مجازی دفاع جلسا  کيفيت

 بورای  کاغوذ  مصورف  در جوونی  صورفه  موجوب  توانو می مجازی جلسا 

 دانشجونان پذنرانی های هزننه حذف و جلسه صور  و نامه پانان پرننت

 و روم اسویای  همچوون  تور  قوی افزار نرم از استفاده، آنها دنوگاه از .شود

 برگوزاری  کيفيوت  بهبوود  در توانوو  موی  اننترنت وضعيت بهبود همچنين

 .باشو مورر مجازی دفاع جلسا 

، منووی  رضوانت ، مجوازی  دفواع  جلسوا  ، ۱۹-کوونوو  :کليردي  کلمات

 .توانبخشی

 

 بدالینی  هدای  ازبخش درهریک آموزش کیفیت ارزیابی

 پزشکیدندان ششم و پنجم های سال دانشجویان ازدیدگاه

 ۱3۹۹ درسال گیالن پزشکی علوم دانشگاه

 نوازنين  - محمووی  مورنم  ، گويالن  .پ .ع دانشوگاه  - ميرفرهادی نسترن
 .گيالن .پ .ع دانشگاه - بشردوست

 جهوت  منوابع  اعتموادترنن  قابول  و بهتورنن  از نیوی  دانشجونان :مقدمه 

 آموووزش کيفيووت ارزنووابی و هسووتنو بووالينی آموووزش مشوویال  بررسووی

 مهموی  منبوع  توانوو  موی  آمووزش  محتوای و ساختار درباره آنها ازدنوگاه

 تعيوين  حاضورباهوف  مطالعه لذا.شمارآنو به یآموزش گيران تصميم برای

 سوال  دانشوجونان  ازدنووگاه  بالينی های ازبخش درهرن  آموزش کيفيت

 درسوال  گويالن  پزشویی  علووم  دانشوگاه  دنوانپزشیی ششم و پنجم های

 .گرفت انجام ۱3۹۹

 دانشووجونان از نفوور ۸۸ تحليلووی مقطعووی مطالعووه انوون در: روش اجرررا

 گويالن  دانشگاه دنوانپزشیی ششموانشیوه و پنجم های ترم دنوانپزشیی

 آوری جموع  ابزار .گرفتنو قرار بررسی مورد و انتخاب سرشماری قرنق از

، جونس ، سون ) دموگرافي  اقالعا  شامل دوبخشی پرسشنامه، اقالعا 

 پرسشونامه  و( بوودن  بوومی ، قبل ترم معول ،تحصيلی ترم، تاهل وضعيت

 دانوانی  موومنی )  بوالينی  هوای  دربخوش  آمووزش  کيفيت ساخت محقق

، اسواتيو  وعملیورد  دانوش  درچهارحيطوه  بوود  گونه 23 شامل( وهمیاران

 کلوی  رضوانت  و بوالينی  امیانوا  ، پرسونل  و علموی  هيئوت  اعضای رفتار

 اقالعا .قرارگرفت موردبررسی پرسشنامه پانانی و روانی .بود دانشجونان

 و ازآمارتوصويفی  آماری تحليل و درتجزنه .گردنو SPSS 2۴افزار نرم وارد

 تیوراری  هوای  انوازه های آزمون و مستقل-t های آزمون) استنباقی آمار

 آزموون  و پيرسون همبستگی آزمون و فرونی بن جفتی مقانسا  آزمون و

 تموام  در یمعنوادار  سوطح  .آموو  عمول  بوه  استفاده( اسپيرمن همبستگی

 .است شوه گرفته نظر در p >۰ ، ۰۵ ها آزمون

، ۵۹ ، 2۴±36 ، ۱ دانشوجونان  سونی  ميوانگين  داد نشان نتانج: یافته ها

 ، 73 ± ۱ ، ۱۹ دانشوجونان  معول ميانگين و مجرد( درصو 6 ، ۸۸)نفر7۸

 ازبخوش  درهرنو   دانشجونان ازدنوگاه آموزش کيفيت مقانسه .بودنو۱۵

 اقفوال  عملیرداسواتيودربخش  و دانوش  درحيطوه  داد نشوان  بالينی های

 درحيطه، (p >۰ ، ۰۰۱)  نمره کمترنن پروتزمتحرک دربخش و باالترنن

     انوووکمترنن  دربخوش  و بيشوترنن  اقفوال  دربخش پرسنل و رفتاراساتيو

 (۰۰۱ ، ۰< p) ،بيشووترنن اقفووال دربخووش بووالينی امیانووا  درحيطووه 

 کلوی  رضوانت  درحيطه و( p >۰ ، ۰۰۱) کمترنن پروتزمتحرک ودربخش

             کمتووورنن پروتزمتحووورک دربخوووش و بيشوووترنن اقفوووال دربخوووش

(۰۰۱ ، ۰< p )ازنظرآمواری  اختالف انن و دادنو اختصاص خود رابه نمره 

 .داربود معنی

، اسواتيو  عملیرد ارتقاء به نياز حاضر مطالعه نتانج :گيري نتيجهبحث و 

 و اسواتيو  رابطوه  بهبوود  ، یوزشو آم هوای  دربخوش  بالينی امیانا  بهبود
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 هوای  دربخوش  دانشجونان نارضانتی علل به توجه و دانشجونان با پرسنل

 .سازد می ضروری را بالينی آموزش وضعيت بهبود جهت تخصصی

 دنووان  دانشوجونان ، بوالينی  هوای  بخش، منوی رضانت :کليدي کلمات

 پزشیی

 

   در   بیمدار  حقدوق  رعایدت  بدر  توانمندسازی برنامه تأثیر

 اورژانس های بخش

 - چراتوی  نزدانوی  جمشويو ، مازنووران . پ. ع دانشوگاه  - پوور  شفيع ونوا
 . مازنوران. پ. ع دانشگاه - باقرزاده محبوبه - جعفری هوانت

 گوذاران  سياسوت  اولونوت  جهوان  سراسر در بيمار حقوق ارتقاء  مقدمه :

 انعنوو  بوه  شواخص  انن. است آن دهنوگان ارائه و بهواشتی های مراقبت

 تعرنووف جهووت اصوولی ارکووان از نیووی و بهواشووتی خوووما  شوواخص

 تورنن  مهوم  از و شوود  موی  گرفتوه  نظور  در بالينی خوما  استانواردهای

 بوا . رود موی  شومار  بوه  سوالمت  خوما  ارائه کيفی ارزنابی های شاخص

 بوه  بيمواران  ی مراجعوه  تورنن  بويش  بيمارستانی مراکز در اننیه به توجه

 توانمنوسوازی  برناموه  توأرير  هوف با پژوهش ننا لذا است، اورژانس بخش

. شوو  انجام اورژانس های بخش در پرستاران توسط بيمار حقوق رعانت بر

 سوال  در کوه  بوده تجربی نيمه ی مطالعه ن  پژوهش انن  روش اجرا :

 حقووق  رعانوت ) وابسوته  متغير گيری انوازه برای. است شوه انجام ۱3۹۸

 بسوتری  بيمار 3۰۰ دنوگاه مواخله، از وبع و قبل ،(پرستاران توسط بيمار

 شوونو  انتخواب  دسوترس  در نمونه گيوری  روش به که اورژانس بخش در

 بيموار  حقووق  روزه نو   کارگواه  در پرسوتار  6۴. گرفت قرار بررسی مورد

 از کارگواه  در شووه  ارائوه  مطالوب  ماه ن  مو  به سپس و کردنو شرکت

موی   نادآوری اورژانس بخش پرستاران به آموزشی بروشور و پيام  قرنق

 آموزشوی  بيمارسوتان  دو اورژانوس  بخوش  پرسوتاران  مطالعوه  انن در. شو

 رعانوت  ميزان. شونو انتخاب مطالعه، مورد نمونه عنوان به ساری منتخب

 بيموار  حقووق  منشوور  محتووای  بوه  توجه با بيمارستان در بيماران حقوق

 پوس    ماهن و قبل پرسشنامه. گرفت قرار بررسی مورد پرسشنامه توسط

 در بسوتری  بيمواران  بوا  مصواحبه  قرنق از بيمار حقوق کارگاه برگزاری از

 نسوخه ی  SPSS افوزار  نرم توسط اقالعا . گردنو تیميل اورژانس بخش

 جوواول  معيوار،  انحراف ±ميانگين شامل توصيفی آمار از استفاده با و 2۴

. گرفوت  قورار  ارزنابی مورد زوجی تی همچنين و فردمن دو، کای فراوانی،

 بيمواران  حقووق  رعانوت  کول  نموره  ميوانگين  مواخلوه،  از قبل :ها یافته

 کول  نموره  ميوانگين  مواخلوه،  از پس و بود ۵۹،7 معيار انحراف با ۱۹،7۴

 اخوتالف . رسويو  ۸۱،۴ معيوار  انحوراف  با ۱2،۸۸ به بيماران حقوق رعانت

 و قبول  بيمواران،  حقووق  رعانت کل نمره ميانگين بين داری معنی آماری

 از پس بيمار حقوق منشور های حيطه تمام و داشت وجود مواخله از بعو

(. P <۰۰۱،۰) نافتنوو  افوزانش  پيگيوری  و کارگاه وسيله به آموزش انجام

 حقووق  رعانوت  بور  ای مالحظه قابل تأرير کارگاه، :گيري بحث و نتيجه

 آمووزش  انون  پيگيری با که دارد اورژانس بخش در پرستاران توسط بيمار

 .  نمود حفظ را آن ررا ا توان می

 اورژانوس،  بخوش  آموزشوی،  کارگواه  بيمواران،  حقووق  :کليردي  کلمات

 پرستاران.

 

 دانشدجویان  دیددگاه  از مشداور  اسدتاد  نظدام  ارزیابی

 تبریز مامایی و پرستاری دانشکده

 .پ .ع دانشوگاه  - کهالنوی  مينوا ، تبرنز .پ .ع دانشگاه - عليپور شيخ زهرا
 - تووانی  مالئوی  فاقموه ، تبرنوز  .پ .ع شوگاه دان - رحموانی  پورونن ، تبرنز

 .تبرنز .پ .ع دانشگاه - زادی اميو، تبرنز .پ .ع دانشگاه

 براسواس  کوه  پونوا  و هوفمنوو  اسوت  فراننوی، تحصيلی مشاوره :مقدمه 

 هوای  نيازمنووی  بور  منطبوق  هوانی  روش بوا  و دانشجو و استاد مشارکت

 ارائوه  نحووه  تعيوين  و مشاور استاد نظام ارزنابی .گيرد می صور  دانشجو

 فاکتورهوای  از نیوی  عنووان  بوه ، دانشگاه در تحصيلی مشاوره و راهنمانی

 منظوور  بوه  پژوهش انن لذا .است گردنوه تعيين ها آن تحصيلی پيشرفت

 انجوام  تبرنوز  ماموائی  و پرسوتاری  دانشویوه  در مشاور استاد نظام ارزنابی

 .است شوه

 ۱2۹ روی بور  کوه  بود مقطعی توصيفی نوع از حاضر پژوهش :اراج روش

 کوه  تبرنوز  عمول  اتواق  و ماموانی ، پرستاری های رشته دانشجونان از نفر

 ابوزار  .گرفوت  صوور  ، بودنوو  شووه  انتخواب  ای قبقوه  تصوادفی  بصور 

 خصووص  در سووال  6 شوامل  ساخته محقق پرسشنامه، ها داده گردآوری

 اسوتاد  عملیرد خصوص در سوال 2۰، ای زمينه و دموگرافي  مشخصا 

 از دانشووجونان رضووانتمنوی ميووزان بووا رابطووه در هووم سوووال 7 و رمشوواو

 SPSS افوزار  نورم  بوا  گوردآوری  از پس ها داده .بود مشاور اساتيو عملیرد

 .شونو آناليز ۱6 نسخه

 در کننووه  شورکت  دانشوجونان  سونی ( معيوار  انحراف)ميانگين :ها یافته

 کننووه  شرکت دانشجوی نفر ۱2۹ از .بود سال 37 ، 22( ۹۰ ، ۱)مطالعه

 نيوز ( نفور  ۴۵)درصوو  ۹ ، 3۴ و مونث( نفر ۸۴) درصو ۱ ، 6۵، مطالعه در

 ، 3۰، پرسوتاری  دانشوجوی ( نفور  6۵)درصو ۴ ، ۵۰ همچنين .بودنو مذکر

 .بودنوو  ماموانی  هم( نفر 2۵)درصو ۴ ، ۱۹ و عمل اتاق( نفر 3۹) درصو 2

 ۰۵  ،۱2 معيوار  انحوراف  با ۱۱ ، ۵7، مشاور اساتيو عملیرد نمره ميانگين

 عملیورد  .(2۰-۸۰:نموره  محوووده ) شوو  ارزنوابی  متوسوط  حو در که بود

 ، ۰)بووود معنوادار  اخووتالف دارای مختلوف  هوای  رشووته در مشواور  اسواتيو 

۰2=P) ،از مشواور  اسواتيو  عملیورد ( معيوار  انحوراف ) ميانگين قورنیه به 

( ۴۸ ، ۱۱) مامووانی، ۴۱ ، ۵۹( 2۰ ، ۱2) پرسووتاری دانشووجونان دنوووگاه

 ميوانگين  همچنين .بود 7۹ ، ۵2( 26 ، ۱۱) با برابر عمل اتاق و ۸۸ ، ۵7

، ۵۸ ، 27( ۸6 ، ۴)مشووواوره از پرسوووتاری دانشوووجونان رضوووانتمنوی

 ، 2۱( ۸۱ ، ۵) عمل اتاق دانشجونان، 2۸ ، 26( ۱ ، ۵) مامانی دانشجونان
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 تفواو   که بود 37 ، 2۵( ۹۱ ، ۵) گروه سه کل رضانتمنوی ميانگين و ۱

 بوين  .(P=۰۱ ، ۰)گردنوو  مشواهوه  گوروه  سوه  بين در یدار معنی آماری

 اخوتالف ، دانشجو جنسيت حسب بر رضانتمنوی و عملیرد نمره ميانگين

 .(P>۰۵ ، ۰)نشو دنوه معنادار

 متوسوط  عملیرد دهنوه نشان که نتانج به توجه با :گيري نتيجهبحث و 

 اسوت  الزم، اسوت  دانشجونان متوسط رضانتمنوی ميزان و مشاور اساتيو

 .گووردد برقوورف و مشووخص مشوواور اسووتاد نظووام مناسووب اجوورای موانووع

 آمووزش  خصووص  در یآموزشو  هوای  کارگواه ، لوزوم  صور  در همچنين

 .گردد برگزار مشاور اساتيو برای مشاوره

 دانشجونان، رضانتمنوی، عملیرد، مشاور استاد :کليدي کلمات

 

 علمدی  هیدات  اعضدای  های درس طر  کیفیت ارزیابی

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه

 .ع دانشوگاه  - ساقی حسين محمو، سبزوار .پ .ع دانشگاه - ربيعی مهوی
 مقووم  سبحانی اکرم ، سبزوار .پ .ع دانشگاه - جوننی حميو، سبزوار .پ
  ،   سبزوار .پ .ع دانشگاه -

، پزشویی  علووم  و فناوری رشو در اخير های دهه عظيم تحوال   :مقدمه

 منجور  و ساخته نمانان بيشتر را پزشیی معلو آموزش در دگرگونی به نياز

 کيفی و کمی ارتقای هوف با پزشیی آموزش توسعه مراکز گيری شیل به

 متخصصوان  .(۱) اسوت  شووه  دانشگاهی و ملی سطح در آموزش خوما 

 نوادگيری -نواددهی  و توورنس  فراننوو  بهبوود  کوه  معتقونو یآموزش نظام

 موورس  کوه  است ای برنامه، درس قرح .است درس قرح داشتن مستلزم

 در وی به ومی توان و می کنو تهيه درس جلسه ن  برای تورنس از قبل

 افوزانش  موجوب  درس قورح  از اسوتفاده  .کنوو  کمو   مورر آموزش ارائه

 در مونظم  حضوور  بورای  انگيزه افزانش، آموزش فرآننو تسهيل، نادگيری

 را دادن آمووزش  چگونوه  و شوه ها بحث در دانشجو فعال شرکت و کالس

 بورای  ابوزاری  و آمووزد  می فراگيران به را نادگرفتن چگونه و دهنوه ناد به

 هنووز ، وجوود  انون  بوا  .(2) می دهو قرار دانشجو اختيار در نادگيری خود

 .اسوت  نگردنووه  مشخص خوبی به مورسان کليه برای درس قرح اهميت

 محتوا کيفيت اگرچه داد نشان( ۱3۹۵) صادقی و آبادی حیم مطالعه مثال

 علووم  دانشوگاه  علموی  هيوأ   اعضای شوه ارائه های درس قرح شنگار و

 عوين  در ولی، گردد می ارزنابی قبول قابل حو در شمالی خراسان پزشیی

 بوا  حاضور  مطالعه .(3) می باشو نيز هانی کاستی و ضعف نقاط دارای حال

 صور  سبزوار پزشیی علوم دانشگاه اساتيو های درس قرح ارزنابی هوف

 شووه  تعيين موجود مشیال ، درس قرح نگارش نحوه سیبرر با تا گرفت

 فراننووو ارتقووای موجووب مناسووب هووای اسووتراتژی از اسووتفاده بووا بتوووان و

 .گردنو نادگيری -ناددهی

 در کوه  بود مقطعی -توصيفی تحقيقا  نوع از حاضر تحقيق :روش اجرا 

 قورح  نو   حواقل که سبزوار پزشیی علوم دانشگاه اساتيو درس قرح آن

 سووانت وب روی بوور ۱3۹۸-۹۹ تحصوويلی سووال دوم نيمسووال در را درس

 تصوادفی  گيوری  نمونوه  روش .شو بررسی، کردنو بارگذاری خود دانشیوه

 موورد  ۵7 نمونوه  حجوم  کووکران  فرموول  بوه  توجه با .بود نسبی ای قبقه

 صوادقی  و آبوادی  حیوم  ليسوت  چو   توسوط  هوا  درس قرح .شو انتخاب

 نظور  بوا  پرسشونامه  محتووانی  نیروا آنها تحقيق در .شو تحليل( ۱3۹۵)

 کرونبواخ  آلفوای  ضرنب از استفاده با نيز آن پانانی و شو تانيو متخصصان

(73 ، ۰=α )و فراوانوی ) توصويفی  آموار  از استفاده با ها داده .گردنو تانيو 

 .شو تحليل و تجزنه SPSS2۱افزار نرم در( درصو

 دانشووویوه چهوووار از درس قووورح ۵7 تحقيوووق انووون در: هرررا یافتررره

 و( 2۴.6)بهواشوووت، %(۱۵.۸)ماموووانی و پرسوووتاری، %(۴۵.6)زشوووییپ

 کوه  داشوت  مولفوه  ۱2 ارزنابی ليست چ  .شو ارزنابی%( ۱۴)پيراپزشیی

 هوای  مولفوه  وضوعيت  ۱ جووول  در .گردنو بررسی مولفه 6۸۴ مجموع در

 .اسوت  آمووه  هوا  دانشویوه  تفیيو   به اساتيو درس قرح در ارزنابی مورد

 اعضوای  درس قورح  نگوارش  در ارزنابی مورد های مولفه: ۱ شماره جوول

 N=26 پزشویی  دانشویوه  هوا  درس قورح  وضوعيت  مولفوه  علموی  هيا 

 دانشویوه  N=۹ بهواشوت  دانشویوه  N=۱۴ ماموانی  و پرستاری دانشیوه

 عموومی  اقالعا : بودن مشخص دانشگاه کلی وضعيت N=۸ پيراپزشیی

 سدر قوورح قالووب بووا درس قوورح ۵6(2.?) ۸(۰) ۹(۰) ۱3(۹.?) 26(۰)

(?.6)22 (B.۹)6 (?.۹)۸ (b.۵)۵ (q.۹)۴۱ کلووی هوووف نووا هوووف 

(s.۱)۱۹ (?.۹)۱3 (?.۹)۸ (?.۵)7 (?.۵)۴7  ميوانی  اهوواف (a.۵)۱6 

(W.۱)۸ (f.7)6 (u)6 (c.2)36  ۸(۹.?) ۱۴(۰) 23(۵.?) ونوژه  اهوواف 

 6(u) ۸(۹.?) ۵(۵.7) 2۵(2.?) یآموزشووو هوووای حيطوووه ۵3(?) ۸(۰)

(w.2)۴۴ منابع ۵۵(۵.?) ۸(۰) ۹(۰) ۱2(7.?) 26(۰) تورنس های روش 

 دانشوووجونان تیووواليف ۵۴(7.?) ۸(۰) ۹(۰) ۱2(7.?) 2۵(2.?) درسوووی

(?.6)22 (x.6)۱۱ (۰)۹ (۰)۸ (?.7)۵۰ 2۴(3.?) ارزشوويابی نحوووه 

(x.6)۱۱ (۰)۹ (P)۴ (?.2)۴۸ 26(۰) یآموزشوو امیانووا  و وسووانل 

(d.3)۹ (۰)۹ (۰)۸ (?.2)۵2 سرفصوول براسوواس کووالس بنوووی زمووان  

(۴.6)۹ (W.۱)۸ (w.۸)7 (?.۵)7 (T)3۱ کلوی  وضوعيت  بودن مشخص 

(?.3)263 (r.6)۱22 (?.6)۹۹ (?.۴)۸3 (?.۹)۵67   

 در درس قورح  نگوارش  اصوول  که داد نشان نتانج :و نتيجه گيري بحث

 ۱2 از .اسوت  شووه  رعانوت  موارد% ۸2.۹ در سبزوار پزشیی علوم دانشگاه

 بوودن  شوخص م، عموومی  اقالعوا   بوودن  مشوخص ، بررسی مورد مؤلفه

 ونوژه  اهوواف  بوودن  مشوخص  و منابع بودن مشخص و تورنس های روش

 رعانوت  مووارد  انون  درسوها  قرح بيشتر در و بوده وضعيت بهترنن دارای

 و سرفصولها  اسواس  بور  کوالس  زمانبنووی  هوای  مولفه قرفی از .بود شوه

 ارائوه  درسوهای  قورح  در را درصوها کمترنن ميانی اهواف بودن مشخص

 و داشوت  بهتری وضعيت بهواشت دانشیوه های درس رحق .داشتنو شوه

 ماموانی  و پرسوتاری  دانشویوه  اساتيو درسهای قرح در موجود مشیال 

 کارگاههوای  برگوزاری  بوا  می شوود  پيشنهاد، نتانج به توجه با .بود بيشتر

 بواالخص  و اسواتيو  برای درسی رنزی برنامه و تورنس های روش یآموزش
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 سوطح  اسوتانوارد  نوونس  پويش  هوای  فورم  نتوون و، پرستاری دانشیوه در

 .گردد بهتر عملیرد به منجر تا داده ارتقا را ها درس قرح کيفی

 

 دانشدگاه  بدالینی  اساتید ایحرفه اخالق وضعیت بررسی

 پزشکی دستیاران دیدگاه از مازندران پزشکی علوم

 هموانی غفاری محمومهوی، مازنوران. پ. ع دانشگاه - پور رضوی مهران
. پ. ع دانشووگاه - محموووعليزاده پژمووان، مازنوووران. پ. ع اهدانشووگ -

 - گرجوی  سوامره ، مازنووران . پ. ع دانشگاه - نژاد قلی سيمين،  مازنوران
 . مازنوران .پ .ع دانشگاه، مازنوران .پ .ع دانشگاه

 کوه  اسوت  مسوانلی  مهمتورنن  از نیوی  ای حرفه اخالق سنجش : مقدمه

 اسوت  کورده  معطوف خود به را یا حرفه اخالق توسعه صاحبنظران توجه

 نظورا   بررسوی ، شوود  موی  انجوام  کيفی و کمی مختلف های شيوه به و

 بوالينی  محويط  در ای حرفه اخالق ارزنابی های روش از نیی دانشجونان

 اسواتيو  کوه  کوه  آنجانی از .شود می انجام مختلف های شيوه به که است

 دنگوران  بوا  رفتار چگونگی و فراگيران پذنری نقش برای مناسبی الگوهای

 در مسوتقيم  حضوور  دليول  بوه  دانشوجونان  دنگور  سووی  از و باشونو  می

 آنوان  دنووگاه  بنوابرانن ، دارنوو  اساتيو با نزدنیی ارتباط یآموزش موقعيت

 فراننوو  در زنوادی  توارير  توانوو  موی  اسوتاد  نو   هوای  ونژگوی  به نسبت

 کوه  افورادی  عنووان  به دانشجونان نظرا  بررسی با .باشو داشته نادگيری

 از دارنوو  ارتباط ای حرفه اخالق اجرای و بالينی محيط با مستقيم قور به

 بوه  عنانت با .نافت خواهيم آگاهی ای حرفه اخالق کيفی و کمدی وضعيت

      سووطح در خصوووص بووه ای حرفووه اخووالق آموووزش و رعانووت اهميووت

 بوودن  کوم  قرفوی  از و بوالينی  هوای  محيط و پزشیی علوم های دانشگاه

 بررسوی  هووف  بوا  حاضر پژوهش، زمينه انن در موجود ژوهشیپ اقالعا 

 اسواتيو  توسط ای حرفه اخالق رعانت وضعيت مورد در دستياران دنوگاه

   .گرفت انجام بالينی حوزه در

 جمعيوت  .بوود  مقطعوی  توصويفی  مطالعوه  ن  پژوهش انن :روش اجرا 

 ،داخلوی ، زنوان  یآموزش های گروه یآموزش دستياران شامل مطالعه مورد

، رادنولووژی ، بيهوشوی ، عموومی  جراحوی ، اعصاب و مغز جراحی، ارتوپوی

 امووام درمووانی آموووزش مرکووز اورژانووس قووب و روانپزشوویی، پوواتولوژی

، سرشوماری  روش بوه  دسوتياران  .بوود  ۱3۹۸ سال در ساری( ره)خمينی

 پرسشونامه ، پوژوهش  ابوزار  .شوونو  مطالعه وارد و انتخاب، نفر ۱7۰ شامل

 مقواال   مورور  بوا  پژوهشوگران  آن تووونن  جهت هک بود ای ساخته محقق

 پرسشونامه  انون  .نمودنوو  اسوتخراج  را نظور  مورد های گونه و ابعاد مرتبط

، رشوته ، جونس ، سون  شوامل  دموگرافيو   اقالعا  قسمت دو از متشیل

 ۴) بوالينی  اسواتيو  ای حرفوه  اخوالق  با مرتبط سوال 3۰ و تحصيلی سال

 و پوذنری  مسوئوليت  سووال  ۴، شوغلی  تعوالی  سوال ۵، دوستی نوع سوال

 دنگوران  به احترام سوال 6، شناسی وظيفه سوال ۵، اجتماعی پاسخگونی

 ليیور   مقيواس  سووال  هور  برای .باشو می( صواقت و درستی سوال 6 و

 بسويار  و( 2)کوم ، (3)متوسوط ، (۴)زنواد ، (۵) زنواد  بسويار ، ای درجوه  پنج

 اسوتفاده  با پرسشنامه محتوانی و صوری روانی .شو گرفته نظر در( ۱)کم

 CVR (Validity Content جملووه از مربوقووه ضوورانب محاسووبه از

Ratio )وImpact Score هوای  داده توصويف  .گرفت قرار بررسی مورد 

 اسواتيو  ای حرفوه  اخوالق  مقانسه .گرفت صور  ميانه و ميانگين با کمی

 کروسیال و وارنانس آناليز انجام ضمن یآموزش مختلف های گروه بالينی

 IBM افوزار  نورم  از هوا  داده تحليل و توصيف جهت .گرفت ور ص واليس

SPSS2۱ مقوار آماری های آزمون در و شو استفاده P  از کمتور  دوقرفوه 

   .گرفت قرار آماری قضاو  مالک ۰ ، ۰۵

 اسواتيو   ای حرفه اخالق نمره کلی ميانگين که داد نشان نتانج :ها یافته

 ميوانگين  شوغلی  تعوالی ، ای حرفه اخالق های مولفه از .بود ۴ ، ۰۴ بالينی

، ۴.۰7 ميانگين درستی و صواقت، ۴.۰۴ ميانگين شناسی وظيفه، ۸۸ ، 3

، ۴.۱۰ ميوانگين  پوذنری  مسوئوليت ، ۴.۰7 ميوانگين  دنگوران  بوه  احتورام 

 مولفوه  بوين  از کوه  دادنوو  اختصاص خود به را ۴.۰۱ ميانگين نوعووستی

 شوغلی  تعوالی  و زامتيوا  بيشوترنن  پذنری مسئوليت، ای حرفه اخالق های

 یآموزشو  هوای  گروه بين اختالف .داد اختصاص خود به را امتياز کمترنن

 اورژانوس  قوب  گوروه  .است بوده برجسته آماری منظر از ها بارم تمامی در

 بجوز  ها حيطه تمامی در جراحی گروه و بارم بيشترنن ها حيطه تمامی در

 در هوا  گوروه  نبوي  اختالف .است نموده کسب را بارم کمترنن شغلی تعالی

 .بود برجسته آماری منظر از ها بارم تمامی

 ای حرفوه  اخوالق  وضوعيت  کوه  داد نشوان  نتوانج  :گيري نتيجهبحث و 

 اخوالق  ابعاد بين از .بود برخوردار مناسبی تقرنبا وضعيت از بالينی اساتيو

 کمتورنن  و پوذنری  مسئوليت به مربوط امتياز ميانگين بيشترنن ای حرفه

 قوب  گروه، یآموزش های گروه ميان از .بود شغلی تعالی هب مربوط امتياز

 گوروه  و بوارم  بيشوترنن  ای حرفوه  اخوالق  های حيطه تمامی در اورژانس

 کسوب  را بوارم  کمتورنن  شوغلی  تعوالی  بجوز  ها حيطه تمامی در جراحی

 تخصصی زشموآ یها دوره برگوزاری ، اخالقوی  تعوالی  جهوت  .است نموده

 ساتيوا همه ایبر لفعا نسرتو یها روش و پزشیی قخالا  مو هکوتا

  .می شود پيشنهاد پزشیی

 بالينی اساتيو، دستياران، ای حرفه اخالق :کليدي کلمات

 

 آمدوزش  و صدبحگاهی  گزارش برگزاری کیفیت بررسی

 رشدته  کدارورزان  و کدارآموزان  دیدگاه از درمانگاهی

 ۱3۹8 سال در مازندران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 هموانی غفاری محمومهوی، مازنوران. پ. ع انشگاهد - پور رضوی مهران
 - برنتوی  اسومعيلی  نسيم مازنوران،. پ. ع دانشگاه - محموعليزاده پژمان
 . مازنوران .پ .ع دانشگاه - ذليیانی مرنم مازنوران، . پ. ع دانشگاه

 پزشویی  دوره در آمووزش  مهوم  و اساسی بخش، بالينی آموزش :مقدمه 

 نا و مشیل بسيار شانسته و کارآمو پزشیان تتربي آن بوون که باشو می
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 مسوائل  بور  متمرکوز  نوادگيری ، بوالينی  محويط  در .بود خواهو غيرممین

 شورح  اخوذ  های مهار  آن در و باشو می ای حرفوه کوار بستر در واقعی

 تعهوو  و هموردی، گيری تصميم، بالينی استوالل، فيزنیی معاننا ، حال

 .شوود  موی  فراگرفته و آموخته، نافته ادغام و نیپارچه صور  به ای حرفه

 هوای  دانشوگاه  در مهم و اساسی اصول از نیی پزشیی در صحيح آموزش

 در مهمی نقش پزشیی مختلف های دوره دانشجونان .است پزشیی علوم

 تووونن  و تهيه و آموزش بنابرانن، دارنو برعهوه را جامعه سالمت سيستم

 مهوم  از نیوی  .دارد بسياری اهميت آنها برای مناسب یآموزش های برنامه

 آمووزش  و صوبحگاهی  گزارش پزشیی علوم در یآموزش های روش ترنن

 و صوبحگاهی  گوزارش  مسوتمر  نظوار   و ارزشويابی ، باشو می درمانگاهی

 بوه  دارد آمووزش  حوزه راهبردهای در ای ونژه اهميت، درمانگاهی آموزش

 بورای  آن پيورو  و بوالينی  آمووزش  کيفيت ارتقای و بهبود برای که قوری

 .اسوت  مفيوو  بوالينی  مختلوف  های حيطه در کفانت با دانشجونان تربيت

 روز بوه  و تحوول  و تغييور  در موؤرری  نقوش  دانشجونان نظرا  از استفاده

 کيفيوت  ارزنوابی  هووف  بوا  حاضر مطالعه .دارد یآموزش های برنامه کردن

 دنوووگاه از درمانگوواهی آموووزش و صووبحگاهی گووزارش بووالينی آموووزش

 در مازنووران  پزشویی  علووم  دانشگاه پزشیی رشته کارورزان و کارآموزان

   .پذنرفت انجام ۱3۹۸ سال

 و کووارآموزان نظوورا ، تحليلووی -توصوويفی مطالعووه انوون در :روش اجرررا

 هوای  برناموه  انطبواق  موورد  در مازنووران  پزشویی  علوم دانشگاه کارورزان

 اسووتانورادهای بووا( صووبحگاهی گووزارش، درمانگوواهی آموووزش) یآموزشوو

 رونیورد  بوا ، مطالعوه  هوای  نمونوه  .شوو  بررسی ۹۸ سال در بالينی موزشآ

 یآموزشو  هوای  گوروه  در فعال کارورز 76 و کارآموز ۹۹ شامل، سرشماری

، اقفوال ، اورولوژی و زنان، داخلی، نوروسرجری، عمومی جراحی، ارتوپوی

 بوه  ورود معيارهوای  .بودنو عفونی و قلب، ENT، نورولوژی، پزشیی چشم

 و کوارورزی  نوا  کوارآموزی  هوای  دوره از تورم  ن  حواقل رانونگذ مطالعه

 .بوود  نظور  مورد دوره نا بخش چرخش از نيمی حواقل گذرانون همينطور

 از پرسشونامه  تیميول  بوه  تمانول  عووم  و مهموان  دانشجوی های وضعيت

 ليسوتی  چو  ، هوا  داده سونجش  ابوزار  .بودنوو  مطالعه از خروج معيارهای

 اسوتانواردهای  اجورای  بوه  راجوع  شوجونان دان از میتوب سوال ۴۰ حاوی

 معرفوی ( سووال ۱7)درمانگواهی  آمووزش  و( سوال23) صبحگاهی گزارش

 هوای  گزننوه  .بوود  پزشیی آموزش و درمان، بهواشت وزار  سوی از شوه

( اسوتانوارد  با تطابق عوم) خير و( استانوارد با مطابق) بله صور  به پاسخ

 .نافوت  اختصواص  آنهوا  بوه  رصف و ن  های نمره ترتيب به و شونو تعرنف

 و ميوانگين  و فراوانوی  درصوو  هوای  آمواره  از اسوتفاده  بوا  مطالعه های داده

 و توصوويف T Test و Analysis of variance هووای آزمووون کوواربرد

   .شو بيان% ۹۵ اقمينان فاصله با برآوردها دقت ميزان .شونو تحليل

 ۱۰۴ و زن %(۴۱) نفور  7۱، کننووه  شورکت  نفر ۱7۵ مجموع در :ها یافته

 نفور  76 کارورزان و%( ۵7) نفر ۹۹ کارآموزان تعواد .بودنو مرد%( ۵۹) نفر

 ۹۸ ، ۵ امتيواز  بوا  قلوب  گوروه  صوبحگاهی  گوزارش   برنامه در .بود%( ۴3)

 دارای درصوو  63 ، ۰ با زنان گروه و میتسبه امتياز بيشترنن دارای درصو

 در ختلوف م هوای  گوروه  بوين  اخوتالف  کوه  بووده  میتسبه امتياز کمترنن

 در و بوود  دار معنوی  نيوز  آمواری  نظور  از شووه  ذکور  هوای  برناموه  خصوص

 دارای امتيواز  درصو ۹6 ، ۸ با عفونی گروه، درمانگاهی آموزش های برنامه

 کمتورنن  دارای درصوو  ۵۱ ، 2 بوا  زنوان  گوروه  و میتسبه امتياز بيشترنن

 خصووص  در مختلوف  هوای  گوروه  بوين  اخوتالف  کوه  بوده میتسبه امتياز

 ميوزان  بيشوترنن  .بوود  دار معنوی  نيوز  آمواری  نظر از شوه ذکر های مهبرنا

 هوای  گوروه  بوه  مربووط  کوارآموزان  دنوو  از صوبحگاهی  گوزارش  مطلوبيت

، ENT، نورولووژی  هوای  گروه کارورزان دنو از و%( ۱۰۰) قلب و نورولوژی

 درمانگواهی  آموزش مطلوبيت ميزان بيشترنن .بود%( ۱۰۰) قلب و عفونی

 و%( ۱۰۰) قلوب  و عفونی، نورولوژی های گروه به مربوط زانکارآمو دنو از

%( ۱۰۰) قلب و عفونی، چشم، ENT، نورولوژی های گروه کارورزان دنو از

 دنووگاه ، صوبحگاهی  گوزارش  برناموه  در، آمووه  دسوت  به نتانج قبق .بود

 هوای  برناموه  از ن  هر وضعيت مورد در کارورزان و کارآموزان دانشجونان

 دنووگاه  درمانگواهی  آمووزش  برناموه  در اموا  .نبوود  فاو مت بالين آموزش

 هوای  برناموه  از ن  هر وضعيت مورد در کارورزان و کارآموزان دانشجونان

 رضوانت  برناموه  دو هر در کارآموز دانشجونان و بود متفاو  بالين آموزش

   .داشتنو بيشتری

 گوزارش  برناموه ، مطالعوه  انن دانشجونان دنوگاه از :گيري نتيجهبحث و 

 درمانگواهی  آمووزش  های برنامه اما داشته قبولی قابل کيفيت صبحگاهی

    اریبرگز بوا  موی شوود   پيشونهاد  لوذا ، اسوت  بووده  اشویاال   برخی دارای

 با را علمی  هيأ یعضاا، ينیبوووواا زشموآ مينهز در شیزموآ یها هگارکا

 رعانوت  و بالينی زشموآ یهااردستانوا و پزشیی زشموآ جونو  موضوعا

 ترغيوب  اسوتانواردها  انون  رعانت به را ها آن و نموده آشنا انواردهااست انن

 وضعيت  دانشگاه درمانی یآموزش مراکز یآموزش مختلف های بخش .نمود

 موورد  اسوتانوارد  وضوعيت  به را خود و کرده تعيين را خود بالينی آموزش

 انون  از بتواننوو  توا  کننوو  نزدنو   بالينی آموزش در بهواشت وزار  تانيو

   .بردارنو گام بالينی آموزش بهبود در قرنق

، کوارآموزان ، درمانگواهی  آمووزش ، صوبحگاهی  گوزارش  :کلمات کليدي

 .کارورزان

 

 در علمدی  هیدات  اعضدای  انگیزه و رضایتمندی بررسی

 همتایان ارزیابی روش از استفاده با تدریس خصوص

 .پ .ع دانشوگاه  - خاکسار محمورضا ،  قم .پ .ع دانشگاه - کرنمی زننب
 ، قم .پ .ع دانشگاه - پور قارلی اله ذبيح، قم

 و موواوم  ارزشيابی واسطه به علمی هيا  اعضای توانمنوسازی  مقدمه :

 دانشوگاه  معموول  نظوارتی  عملیردهای از نیی عنوان به توانو می مستمر

 ارزشيابی انن.گردد می تورنس نقش نمودن پررنگ سبب که باشو مطرح

 کيفوی  و کموی  وزن "اوال کوه  گيرد می جامان عموه هوف برانن تمرکز با

 ارزشويابی  از حاصول  نتوانج  "ورانيوا  گردد مشخص استاد یآموزش کارنامه

 در توورنس  شويوه  در ضوعف  مووارد  از آگواهی  و عملیردی بازبينی جهت
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 رونوو  وارتقوا  یآموزش سازی توانمنو سبب تا گيرد قرار استاد خود اختيار

 عموووه کووه ميشووونم متوجووه معمووول روال بووه باتوجووه .اوشووود تووورنس

 موی  انجام اول هوف با علمی هيا  اعضای ارزشيابی به مربوط فعاليتهای

 مقبوليوت  مورد چنوان شغلی پيشرفت رونو در بازخورد علت به که گيرد

 کوه  باشوو  انون  بور  اصول  بانوو  البتوه  .گيرد نمی قرار علمی هيا  اعضای

 در توانمنوسوازی  رایب و باشو مجزا آن ارزشيابی از اساتيو سازی توانمنو

 انن بهتر ، علمی هيا  عضو اختصاصی نيازهای به توجه با و فردی سطح

 نمانوو  تجربه و بوهو هم آموزش، گيرد می که یآموزش با همراه که است

 مرتبوه  هوم  دنگور  فوردی  همينطوور  و او خود قرف از تجربه انن نتانج و

، تورنس فرآننو جامان حين استاد پس .گيرد قرار ارزنابی مورد او با شغلی

   قورار  سوازنوه  نقوو  موورد  سانراسواتيو  توسط مناسب تعاملی با عملیردش

 گفتوه ( Peer Assessment)همتانوان  ارزنابی کار انن به که گيرد می

 نظورا   از اسوتفاده  بور  عوالوه  کوه  است بهتر منظور انن به پس .شود می

         تووا دنمووو اسووتفاده نيووز علمووی هيووا  همتانووان نظوورا  از، دانشووجونان

 اعضوای  انگيوزه  و رضوانتمنوی  درخصووص  ارزش با و مطمئن هانی داده

 همتانوان  آمووزش  روش از اسوتفاده  بوا  توورنس  خصوص در علمی هيا 

 .آنو بوست

 چوالش  وبررسوی  آن وتصونب نامه شيوه تهيه اول مرحله در :اجرا  روش

 و خصووص  انون  در علموی  متوون  بررسوی  از اسوتفاده  با روش انجام های

 و شوو  انجام پزشیی علوم های دانشگاه در علمی گروههای سانر تجربيا 

 اجبواری ، گور  مشواهوه  اصولی  خصوصويا   قبيل از متنوعی های پرسش

 در .گردنوو  مطورح  خصووص  انون  در غيره و روش بودن اختياری نا بودن

 و شوو  تهيوه  نهوانی  اصوالحا   اعمال از پس ها فرم و نامه شوويوه نهانت

 توانمنوسوازی  جوامع  برناموه  در بعووا  رونوو  انن نتانج که که گردنو مقرر

 بوود  انون  بعو مرحله .گيرد قرار استناد مورد دانشگاه علمی هيأ  اعضای

، روش انون  با آنها آشنانی و اساتيو تجربی و اجرانی سوابق به توجه با که

 آمووزش  روز علووم  بوا  کوه  شوونو  انتخواب  گر مشاهوه عنوان به نفر چنو

 عضوو  اسوتاد  درخواست شامل اجرانی فاز آن از بعو .نوبود مرتبط پزشیی

 توسوط  مشواهوه  انجام جهت هماهنگی و درخواست بررسی، علمی هيا 

 توسوط  مشواهوه  انجوام ، دانشویوه  پزشویی  علووم  آمووزش  توسوعه  دفتر

 گور  مشاهوه مابين جلسه برگزاری نهانت در و تورنس هنگام گر مشاهوه

 انجوام  بازخورد و تورنس مشاهوه به مربوط جزئيا  ارزنابی برای استاد و

 آخور  مرحلوه  .گرفوت  صور  پيشوونهادها ارائه و ضعف و قو  نقاط و شو

 بانسوت  می و بود باالی حساسيت دارای برنامه ارزشوويابی و پانش شامل

 هوای  فورم  شوامل  هوا  داده گوردآوری  ابوزار  که گيرد انجام زنادی دقت با

 پانوانی  و روانوی  کوه  بود جیسن نظر و مشاهوه نوشتاری تحليل و تجزنه

 شووه  تانيوو ( EDC)پزشیی آموزش توسعه و مطالعا  مونرنت توسط آن

 .بود

 و منووی  عالقه انجاد لحاظ از روش انن انجام اساتيو دنوگاه از :ها یافته

 بوه  شوو  تلقی مناسب معمول روال به نسبت تورنس روش از رضانتمنوی

 بوه  برناموه  انون  در مجوود  کوه  نمودنوو  تمانل ابراز اساتيو تمامی قورنیه

 توانمنووی  از آنها عموه .کننو شرکت گر مشاهوه و شونوه مشاهوه عنوان

 را شووه  ارائه بازخوردهای و بودنو راضی تورنس ارزنابی برای گر مشاهوه

 روش انجوام  وکارهوای  سواز  آنهوا  ضومن  در .نمودنو عنوان سازنوه و مفيو

 قلموواد  روش اجورای  بوا  بمتناس را سنجی نظر و ارزنابی های فرم ماننو

 .نمودنو

 بيوانگر  حاضور  پوژوهش  هوای ِ  نافتوه  مجمووع  در :گيري نتيجهبحث و 

 آنهوا  جوای  معمووال  که بود فرآننو ازانجام گر استادومشاهوه رضانتمنوی

 درنافوت  صوور   بوه  ارزشويابی  نهانوت  در .گردنوو  موی  عووض  هم با نيز

 بسويار  کمو   توانوو  موی  کننوه مشارکت علمی هيا  اعضای از بازخورد

 توانمنووی  وارتقوای  مطلووب  تغييورا   انجام برای انگيزه انجاد در مورری

 .باشو تورنس فرآننو بهبود برای علمی هيا  اعضای در تورنس

 هيوا   اعضوای ، انگيوزه ، رضوانتمنوی ، همتانان آموزش :کلمات کليدي 

 علمی

 

 علمدی  هیدات  اعضدای  یادگیری و رضایت میزان بررسی

 مجازی اساتید توانمندسازی دوره یناول در کننده شرکت

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه در

، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     - خليلی رونا
، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - نبيئی پرنسا
، شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقوا  آمووزش بوالينی    - حبيبی آتنه
 زهره، شيراز .پ .ع دانشگاه ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی - هشيع هاجر

   شيراز .پ .ع دانشگاه ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی - زاده اسماعيل

 سراسور  در گذشوته  سوال  از کرونوا  پانوومی  شوروع  بوا  همزمان  مقدمه :

 ضورور   نو   عنووان  بوه  ها دانشگاه دستورکار در مجازی آموزش، جهان

 بوا  اسواتيو  توانمنوسازی جهت نيز مجازی یآموزش های دوره .گرفت قرار

 و مطالعوا   مرکوز  در هوا  برناموه  هوای  اولونت در موجود شرانط به توجه

 عنواونن  اساس همين بر و شو گرفته نظر در پزشیی علوم آموزش توسعه

 بوه  مطالعوه  انون  .گردنوو  قراحوی  آن اجورای  و سازی پياده نحوه و دوره

 یآموزشو  دوره انون  از کننووگان  شرکت نترضا و نادگيری ميزان بررسی

 .است پرداخته مجازی صور  به

 مقطعوی  صوور   بوه  و تحليلوی  -توصيفی نوع از مطالعه انن :اجرا  روش

   دوره انون  در کننووه  شرکت اعضای تمامی مطالعه انن آماری جامعه .بود

 عنووان  بوه  افوراد  تموامی  جمعيوت  محووودنت  دليل به که بود( نفر ۵7) 

 روش اسواتيو  نوادگيری  ميوزان  سونجش  جهت .شونو مطالعه دوار نمونه

 پويش  مرحلوه  در .گرفوت  انجوام  آزموون  پوس  و آزموون  پيش ای مواخله

 تموامی  بوه  و شوو  گنجانووه  سوال ۱6 با ای پرسشنامه در مباحث آزمون

 روش بوه  پرسشونامه  پانوانی  .گردنو ارسال دوره در کننوه شرکت اساتيو

 نظورا   اسواس  بور  آن روانی و% 7۵ کرونباخ آلفای از استفاده با و پانلو 

 بصوور   جلسوا   آن از پوس  .شوو  تانيوو  پزشویی  آمووزش  گروه اساتيو
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 در .شوو  برگوزار  Adobe Connect افوزار  نورم  از اسوتفاده  بوا  و مجازی

 قورار  آپوی  واتوس  گروه در نيز مربوقه مباحث کارگروهی جلسا  فواصل

 و شوونو  تقسويم  فوره ن نووزده  گروه سه به کننوه شرکت افراد .گرفت می

 هوا  پاسوخ  ارانه به مجازی بصور  ها گروه سر، گروهی کار تیميل از پس

 پوس  بصوور   پرسشونامه  آخور  روز در، دوره پانوان  از پس .پرداختنو می

 ظورف  در کوه  گرفوت  قرار انميل قرنق از اساتيو اختيار در مجوداً آزمون

 و دوره برگوزاری  کيفيوت  همچنين .گردنو انميل ها پاسخ نیساعت مو 

 چو   از اسوتفاده  با هفته هر پانان در نيز کننوگان شرکت رضانت ميزان

    آوری ازجمووع پووس انتهووا در .شووو سوونجيوه سوونجی رضووانت ليسووت

 آموواری هووای آزموون  SPSS۱۴ افووزار نورم  از اسووتفاده بوا  هووا پرسشونامه 

  .گرفتنو قرار تحليل و تجزنه مورد تحليلی -توصيفی

 3۱)  زن کننووگان  شورکت  از% ۵۴، مطالعوه  نتوانج  اسواس  بر :یافته ها 

 پويش  در کلوی  نمورا   ميوانگين  .بودنو%( ۴6) مرد( نفر 26) باقی و( نفر

 ميوزان  سونجش  .بوود  ۱6 از ۱2 ، ۰3 آزموون  پوس  در و ۱۰ ، 76 آزمون

 گوزارش  معنوادار  و مثبوت  بصوور   ای مواخلوه  روش به اساتيو نادگيری

 شوورکت نووادگيری ميووزان همچنووين .(r=۰.۴۸) و( p=۰.۰۵) گردنووو

 ≥r= ۰.۴6 , p)بوود  معنادار مطالعه انن در نيز جنسيت نظر از کننوگان

 ميوانگين  و بوود  ۱۱ ، ۸ آزموون  پوس  در موردان  نمرا  ميانگين .( ۰.۰۵

 ميوزان  همچنوين  .بوود  بواالتر  و بوود  ۱2 ، ۱6 آزمون پس در زنان نمرا 

 کواربردی  و علموی  سوطح  حيطوه  دو در دوره از کننوگان شرکت رضانت

 .بود% ۹۴ مطالب بودن

 رسوو  موی  نظور  بوه ، مطالعوه  انن نتانج به توجه با: گيري نتيجهبحث و 

 کيفيووت نظوور از مجووازی صووور  بووه اسوواتيو توانمنوسووازی دوره اجوورای

 .اسوت  بوده بخش رضانت و مناسب کننوگان شرکت نادگيری و برگزاری

 یبانسوت  کرونوا  بحوران  در مجوازی  آمووزش  ضورور   بوه  توجه با بنابرانن

 مسوولين سوی از مناسب الیترونيیی و مجازی بسترهای و ها زنرساخت

 هور  .گيورد  قورار  ها دانشیوه و یآموزش مراکز اختيار در دانشگاه یآموزش

، هوا  آمووزش  نووع  انون  سوازی  پيواده  جونوو  تجوارب  بوه  توجوه  بوا  چنو

 در قووالنی  راهوی  هنوز، (افزاری سخت -افزاری نرم)  اجرانی کمبودهای

 .است مانوه اقیب حيطه انن

، کرونوا  بحوران ، اسواتيو  توانمنوسوازی ، مجازی آموزش کلمات کليدي : 

 نادگيری

 

 پرسدتاری  کدارآموزی  ارزیابی نتایج همبستگی بررسی

 بدر  مبتندی  کودکان های بیماری پرستاری و سالم کود 

 همتا گروه و دانشجو ، استاد دیدگاه از بو  الگ

 .ع دانشوگاه  - سروسوتانی  رابت پرنسا، فسا .پ .ع دانشگاه - روز ني  ليال
   .زاده نقی محمومهوی ، فسا .پ .ع دانشگاه - مرادی زهرا، فسا .پ

، پرسوتاری  آموزش در بخش ترنن مهم عنوان به بالينی آموزش  مقدمه :

 بوه  بووک  الگ .دارد مسوتمر  ارزشويابی  بوه  نيواز  کيفيت ارتقای منظور به

 مطالعوه  .گردد می محسوب بیارزشيا های شيوه ترنن مورر از نیی عنوان

 پرسوتاری  کوارآموزی  ارزنوابی  نتوانج  همبسوتگی  بررسوی  هووف  با حاضر

 از بووک  الگ بور  مبتنوی  کودکوان  هوای  بيماری پرستاری و سالم کودک

   .شو انجام همتا گروه و دانشجو ، استاد دنوگاه

 و دختور  2۸)  نفور  ۴۴ روی بور  تحليلی توصيفی مطالعه انن: اجرا روش

 2، یآموزشو  برناموه  قبوق  کوه  6 تورم  پرسوتاری  دانشجونان زا(  پسر ۱6

 هوای  بيمواری  پرسوتاری  و سالم کودک پرستاری کارآموزی درسی واحو

 تموام  صوور   بوه ، بودنوو  کورده  انتخواب  ۹۰ دوم نيمسوال  در را کودکان

 داده .شوو  انجوام  فسا پزشیی علوم دانشگاه وليعصر بيمارستان در شماری

 گروه و دانشجو، استاد توسط شوه تیميل بوک الگ محتوی وسيله به ها

 مهارتهوای  هوای  حيطوه  و عموومی  صوفا   متغيرهوای  اسواس  بر و همتا

 اوری جموع  بوالينی  رانوو  و کواراموزی  زمان مو  در عاقفی و عملیردی

 آموار  های روش، spss 22 افزار نرم از ها داده تحليل و تجزنه جهت .شو

 پيرسوون  همسوبتگی  بضورن  و مستقل تی آماری های آزمون و توصيفی

 .شو استفاده

 ماننوو  مهارتهوانی ، عمومی صفا  متغيرهای اساس بر ها نافته :ها یافته

، پرسونل  و مربوی ، گوروه  هوم ، خوانواده ، کوودک  با ارتباط برقراری توانانی

 تنظويم  و خوون  گيوری  نمونوه  های مهار  و خانواده و کودک به آموزش

 بووا دختوور نشووجوناندا عمووومی صووفا  .شووو ارائووه الیتروليووت و مووانع

 اسواس  بور ، (P=۰.۰۵۸)دانشوجو  خودارزنوابی  اسواس  بر پسر دانشجونان

 .آمو دست به( P= ۰.76۰)  مربی و( P =۰.۰۱3) همتا دانشجوی ارزنابی

 هوم ، خوانواده ، کودک با پرستاری دانشجونان ارتباط برقراری توانانی بين

 دانشجو نظر از پسر دانشجونان و دختر دانشجونان، پرسنل و مربی، گروه

(۰.۰۱۴ =P )دانشووجونان ارتبوواط برقووراری توانووانی بووين .شووو گووزارش 

 بوا  مربوی  دنووگاه  از پرسنل، مربی، گروه هم، خانواده، کودک با پرستاری

 .شوو  گوزارش ( P=۰.۰۱2,r=۰.۴۱۰) همبستگی همتا دانشجوی دنوگاه

 بخوش  در پرسوتاری  دانشوجونان  خانواده و کودک به آموزش مهار  بين

 =۰.۰22r) همبسوتگی  همتوا  دانشجوی دنوگاه با مربی دنوگاه از اقفال

۰.37۵= P )دانشوجونان  خوون  گيوری  نمونوه  مهوار   بوين  .شو گزارش 

 اسواس  بور (  ۱.7۰ ±۰.3۸)  پسور  دانشوجونان  بوا ( ۱.6۸± ۰.2۱) دختور 

 تنظويم  مهار  بين .شو حاصل( P= ۰.۰۰۸) همتا دانشجوی خودارزنابی

 ارزنوابی  اسواس  بور  پسر دانشجونان با خترد دانشجونان الیتروليت و مانع

 مربوی  دنوگاه از و( P= ۰.۰37) با برابر داری معنی سطح همتا دانشجوی

  .شو حاصل( P= ۰.۰۸2) دانشجو و

 بورای  بوالينی  اهوواف  از برخوی  کوه  انن به باتوجه :گيري نتيجهبحث و 

       پبشونهاد  بنوابرانن ، باشوو  نموی  گيوری  انووازه  قابول  عينوی  قور به مربی

 ارزنوابی  خوود  نتانج از، بالينی واحوهای نهانی ارزنابی منظور به شود می

 بوه  نظور  همچنوين  .گوردد  اسوتفاده  نيز همتا دانشجوی ارزنابی و دانشجو

 اسوت  الزم بوالينی  آمووزش  ارزنابی نتانج بر جنسيت متغيير گذاری تارير



261 
 

 توالش  رغوم  علوی  رسوو  موی  نظور  به .شود انونشه زمينه انن در توابيری

 احسواس  اسواس  بور  اغلب دانشجونان نادگيری بالينی آموزش در مربيان

      ترسويم  آننووه  در ای حرفوه  جانگواه  بور  مبتنوی  و جامعوه  در واقعی نياز

 .شود می

 

 مورد در شیراز پزشکی علوم دانشگاه اساتید تجارب تبیین

 استاد ارزشیابی پدیده

، اه ع. پ. شويراز دانشوگ  ، مرکز تحقيقا  آمووزش بوالينی   – بذرافین ليال
 .پ .ع دانشوگاه  ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     - بزرگيان ده مرضيه
 - نوژاد  جاللوی  مارنا، شيراز .پ .ع دانشگاه - دزفولی رضوان پرونن، شيراز
 ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     - صوفاری  زهورا ، شيراز .پ .ع دانشگاه
 رحموت ، شيراز .پ .ع دانشگاه - ناصری رضا حميو، شيراز .پ .ع دانشگاه

 . شيراز .پ .ع دانشگاه - زاده عرب اله

 آموزش ارتقای جهت در مهم های گام از نیی اساتيو ارزشيابی  مقدمه :

 نتوانج  توا  شوود  موی  توالش  کوه  چنوو  هور  .اسوت  عالی آموزش مراکز در

 شواهو از برخی اما .باشو نزدن  واقعيت به علمی هيأ  اعضای ارزشيابی

 اسوت  مشیالتی دارای اساتيو ارزشيابی فراننو که وان داده نشان پژوهشی

 تجوارب  تبيين منظور به را مطالعه انن .است تردنو مورد آن ارربخشی که

 شويراز  پزشویی  علووم  دانشوگاه  در اسوتاد  ارزشيابی پونوه از اساتيو زنوه

 .است شوه انجام

 بوووا یمحتو تحليل دنیررو با کيفی ر بصو مطالعه ننا  :روش اجررررا

 دانشوجونان  از نفور  سه و هنشگادا علمی  هيا یعضاا از نفر ۱۵ مشارکت

 علموی  رتبوه  و جنس، سن نظر از تفاو  حواکثر با هوفمنو ر صو به که

 سواختارمنو  نيموه  مصواحبه  مطالعوه  ابزار .شو منجاا ووندبو هووش بنتخاا

 السو چهووار با ویحا مصاحبه یهنمارا مفر قرنق از هووا مصوواحبه و بووود

 پنج ننوافر از دهستفاا با هشو آوری جمع اقالعووووا  و هوووووانت و صلیا

 یها نافته: ها نافته .گرفووت قوورار تحليوول مووورد امحتو تحليل ای مرحله

 آسويب  عنووان  بوا  اصلی نمضمو دو توليو به ها مصاحبه تحليل از حاصل

 پيوسوتاری  استاد ارزشيابی قبقا  زنر با استاد ارزشيابی سيستم شناسی

 روش، آمووزش  کيفيوت  کاهش، افراقی گرانی ریمشت، زشتی تا زنبانی از

 اسوتاد  در اخالقيا  در شیاف، استاد ارزشيابی در نامناسب ابزارهای و ها

 و ارزشويابی  نتوانج  موورد  در افراقوی  و غلوط  گيوری  تصميم و دانشجو و

 و اسوواتيو نمووودن حسوواس قبقووا  زنوور بووا توانمنوسووازی هووای راهبوورد

 در ای حرفوه  تعهوو  وانجاد سازی فرهنگ، ارزشيابی به نسبت دانشجونان

   .است شوه تشیيل تعامال  گيری شیل و ای حرفه انضباط، ارزشيابی

 همه و کامل شيابیارز رمنظو به سور موی  نظر به :يگير نتيجهبحث و 

 بر تاکيو و شيابیارز از فهو زیسا فشفا ضمن ساتيوا دعملیر جانبه

 از ترکيبی از دهستفاا با فعلی شيابیارز روش حصالا به آن هنوزسا دنیررو

 ئيسر، شیزموآ ونمعا، وهمونرگر، ننشجونادا از نظرسنجی مفر

 نقشه، ننشجونادا ا نمر و جیوخر، پوشهرکا، نلتحصيالا رغفا، هنشیودا

 .ددگر در مبا.... و سکال همشاهو

 معلو هنشگادا، علمی  هيا عضووو، زنسووته تجووارب :کلمررات کليرردي  

 دستاا ارزشيابی، شيرازپزشیی

 

 از سدبزوار  پزشدکی  علوم دانشگاه یآموزش جو یابیارز

 DREEM مدل اساس بر دانشجویان دیدگاه

 .سبزوار .پ .ع دانشگاه - خسروراد راضيه - کوهبنانی سلطانی سیينه

، موورر  نوادگيری  بورای  خووب  یآموزش محيط ن  کردن فراهم :مقدمه 

، یآموزشو  برنامه کيفيت به وابسته یآموزش محيط کيفيت. است ضروری

 عمول  عنووان  بوه  که است دانشجونانی و نادگيری به توجه، آموزش نحوه

 یآموزش جو در مورر عوامل از .شونو می التحصيل فارغ دانشگاه از کننوه

 انجواد ، محويط  در امنيوت  وجوود ، یآموزشو  محويط  امیانا  به توان می

 روحوی  شورانط ، پواداش  گورفتن  نظور  در، فراگيران مشارکت برای فرصت

 اشاره ... و یآموزش های مهار ، یآموزش رهبری، آنان عامال ت، فراگيران

 یآموزشو  محويط  در افراد عقانو و هنجار، ارزش نتيجه یآموزش جو .نمود

 نمانوو  موی  انفوا  را مهموی  نقش نیونگر با افراد تعامل بين انن در و است

 ا دانشوجونان  بهتور  رشوو  شورانط  توانو می زمينه انن در مطالعه بنابرانن

 .نوک فراهم

 علووم  دانشوگاه  دانشوجونان  روی بور  توصويفی  پوژوهش  انن :روش اجرا 

 به نفر 3۵۵ تعواد .شو انجام ۱3۹7-۹۸ تحصيلی سال در سبزوار پزشیی

 از اسوتفاده  بوا  هوا  داده .شوو  خواهنوو  انتخاب تصادفی گيری نمونه روش

 بخووش دو شووامل پرسشوونامه .شووو آوری جمووع DREEM پرسشوونامه

 فهرسوت  صوور   بوه  اختصاصوی  سووال  ۵۰ و شناسوی  جمعيت اقالعا 

 ادراک، اسواتيو ، نادگيری حيطه؛ پنج در ای گزننه پنج شوه بنوی درجه

 .اسوت  یآموزشو  اجتماعی محيط و یآموزش جو، علمی توانانی از دانشجو

 .بوود  خواهوو  امتيوار  2۵۰ سواال  مجموع برای پرسشنامه امتياز بيشينه

، امتيواز  3 مطلووب  حووودی  تا ،امتياز ۴ مطلوب، امتياز ۵ مطلوب بسيار)

 دارنوو  منفوی  مفهوم سوال ۸ .(امتياز ۱ نامطلوب و امتياز 2 مطلوب نيمه

 امتيوواز هنگووام در رو انوون از .(۴۸ و 3۹ ، 3۵، 2۵، ۱7، ۹، ۸، ۴ سوووال)

 امتياز نحوه که شو خواهو گرفته نظر در موضوع انن سواال  انن به دهی

، دانشوگاه  از مجووز  سوب ک از پوس  .باشوو  موی  بورعیس  سوواال   انون  به

 انجوام ( شود می گرفته نظر در اقالعا  بودن محرمانه) ها داده گردآوری

 مورتبط  آمواری  های آزمون و spss۱6 افزار نرم از استفاده با ها داده .شو

 ، پرسشونامه  قرنوق  از اقالعوا   آوری جموع  از بعوو : ها نافته .شو تحليل

-T آمواری  های آزمون از ستفادها با ها داده .شونو افزار نرم وارد اقالعا 

test مستقل ،ANOVA ،Regression  از .گرفوت  قورار  تحليول  موورد 

 شورانط  از دانشجو ادراک حوزه نمره ميانگين، یآموزش جو ی حيطه پنج

 کسب را امتياز بيشترنن نادگيری نمره ميانگين و ترنن کم اش اجتماعی
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 بسوويار درصوو  ۵ ، 7 در دانشوجونان  دنووگاه  از یآموزشوو جوو  کوه  .نموود 

 ۰ ، ۹، مطلووب  حووودی  توا  درصوو 2۸، مطلووب  درصوو  6۴ ، 6، مطلوب

 آمواری  ارتبواط  .اسوت  بووده  نامطلوب درصو ۰ ، ۸ و مطلوب نيمه درصو

 دانشوجونان  .( P >۰ ، ۰۵) بوود  دار معنوی  یآموزشو  جو و جنسيت بين

 انحوراف  و ميوانگين  .دانسوتنو  می تر مطلوب را دانشگاه یآموزش جو پسر

 نوادگيری  حوزه ی؛آموزش جو گانه پنج حوزه از شوه کسب متيازا ا معيار

 امتيواز  ۵۵ از اسواتيو  حووزه ، 3۹ ، 3۱ 6 ، ۱۹ امتيواز  ۵۰ از یآموزش جو

 امتيواز  ۴۰ از علموی  توانانی از دانشجونان ادراک حوزه، 3۴ ، ۰۸ 3 ، ۴۴

 و 3۸ ، ۴۱ ۵ ، 63 امتيوواز ۵۰ از یآموزشوو جووو حوووزه، 2۸ ، 7۵ 2 ، 2۱

 .آمووو دسووت بوه  23 ، ۵2 3 ، 6۴ امتيوواز 3۵ از اجتمواعی  نطشوورا حووزه 

، داشتن خوب دوستان و اهواف بودن روشن، تورنس بودن کننوه ترغيب

 ی دربواره  دانشجونان که بود هانی گونه از آرام کالس و متخصص اساتيو

 و محفوظوا   بور  تیيوه ، محوری استاد .داشتنو تری مثبت دنوگاه ها آن

 کوه  بوود  هانی گونه از خوابگاه نامطلوب وضعيت و دانشگاه، تمرکز قور 

 .داشتنو آن به نسبت تری منفی دنوگاه دانشجونان

 پيشورفت  بور  یآموزشو  جوو  کوه  انون  بوه  توجه با :گيري نتيجه بحث و 

 بورای  توالش  رو انن از، گذارد می ارر دانشجونان رضانتمنوی و تحصيلی

 محويط  از کشوان ادرا ی دربواره  دانشوجونان  از مسوتمر  بوازخورد  درنافت

 یآموزشو  جوو  مووارد  درصوو  نوه  در تنهوا  اگرچه .باشو می مهم، یآموزش

 موی  DREEM الگووی  از استفاده با اما شو گزارش مطلوب نيمه دانشگاه

 یآموزشو  موقعيوت  نموودن  بهينوه  و مناسب یآموزش تغييرا  برای توان

 و راهبوردی  رنوزی  برناموه  بورای  مطالعوه  انن نتانج از استفاده .نمود اقوام

 در اسوواتيو و فراگيووران دنوووگاه ی مقانسووه همچنووين و منووابع کوواربرد

 .بود خواهو سودمنو آتی مطالعا 

 DREEM مول، دانشجونان، یآموزش جو، ارزنابی :کليدي کلمات

 

 هیأت اعضای یآموزش های فعالیت کیفیت ارزشیابی ابزار

 بالینی علمی

 .پ .ع دانشوگاه  - شوفيعان  سوارا ، کرموان  .پ .ع دانشگاه - سالجقه مهال 
   .کرمان

 همچوون  مواردی به توان می بالينی آموزش اجزای ترنن مهم از مقدمه:

 و رنووزی برنامووه، آموووزش محوويط، مووورس، فراگيوور فووردی خصوصوويا 

 نیی عنوان به علمی هيأ  اعضای، بالينی محيط در .کرد اشاره ارزشيابی

 وظوانف  و هوا  نقوش  که هستنو بالينی آموزش فراننو مهم درونوادهای از

 هوم  قوور  بوه  را نقش چنونن اساتيو انن .دارنو عهوه بر وسيعی و متنوع

      نقوش  تغييور  دائمواً  خواص  موقعيوت  نو   قول در و کننو می اجرا زمان

  ، بوالينی ، یآموزشو  وظوانف  بوه  تووان  موی  وظانف انن جمله از .دهنو می

 وليتمسوؤ  افوزانش  بوا  محيطی چنين در .نمود اشاره ... و گری ای حرفه

 و شووه  تور  فشورده  آمووزش  بورای  شوه داده اختصاص زمان، بالينی های

 وظانف انن شناخت لذا .شود می کشيوه چالش به بالينی آموزش کيفيت

 یآموزشو  های فعاليت کيفيت بررسی برای معيارهانی از استفاده و متعود

 بوالينی  آمووزش  از حاصول  نتوانج  ارتقوای  در بوالينی  علمی هيأ  اعضای

 کيفيوت  بررسوی  معيارهوای ، ابوزار  انن در .بود خواهو کننوه م ک بسيار

 معتبر منابع و مقاال  از بالينی علمی هيأ  اعضای یآموزش های فعاليت

 و متعوود  وظوانف  و هوا  نقوش  براساس و شوه استخراج داخلی و خارجی

 دنگور  از .انوو  گرفتوه  قرار امتيازدهی و بنوی-تقسيم مورد انشان متفاو 

، خودارزنوابی  شامل متنوع اقالعاتی منابع از استفاده، ابزار انن قو  نقاط

 کواهش  در کوه  باشو می مونران و همیاران، دانشجونان توسط ارزشيابی

 .باشوو  موی  فوراوان  اهميت حائز ارزشيابی نتانج اعتبار افزانش و سوگيری

 هيوأ   اعضای یآموزش های فعاليت کيفيت معيارهای استخراج: اول گام

 منظوور  بوونن : متوون  جسوتجوی  متوون  بررسوی  راسواس ب بوالينی  علمی

 هوای  فعاليوت  کيفيوت  معيارهوای  اسوتخراج  منظوور  به متون جستجوی

 هووای کليوووواژه از اسووتفاده بووا، بووالينی علمووی هيووأ  اعضووای یآموزشوو

 معوادل  و بالينی علمی هيأ  و پزشیی آموزش، بالينی آموزش، ارزشيابی

 Clinical teaching, Quality, Medical شوامل  آنهوا  انگليسوی 

education, Evaluation, Clinical faculty member, 

Clinical education هوای  پانگواه  در عبوارا   انن ادغام و Scopus ،

Embase ،Medline ،ERIC و Web of Science منوابع  .شو انجام 

 بررسوی  بيشوتر  مقواال   جسوتجوی  منظوور  به نيز آموه دست به مقاال 

 مقاال  کامل متن بررسی: کليوی کلما  و یيوهچ، عنوان بررسی .شونو

 در: اقالعوا   تحليول  و تجزنه: مقاال  از اقالعا  استخراج: شوه انتخاب

 علمی هيأ  اعضای یآموزش های¬فعاليت کيفيت معيارهای، مرحله انن

 علموی  هيوأ   اعضای وظانف از نیی با مرتبط موضوعی نظر از که بالينی

 در .شوونو  حوذف  تیوراری  مووارد  و گرفتنو رقرا هم کنار در بودنو بالينی

 و "بوازخورد  ارائوه "، "گوری  ای حرفوه " هوای  حيطوه  در معيارهوا  نهانت

، آموزش، درسی رنزی برنامه زنرحيطه 3 شامل) "یآموزش های فعاليت"

 قورار  موضووعی  بنووی  دسوته  موورد ( پژوهوی  دانش و فراگيران ارزشيابی

 یآموزشو  هوای  فعاليت يفيتک ارزشيابی فرآننو تعيين: دوم گام .گرفتنو

 اعضوای  وظانف براساس معيارها بنوی¬دسته بالينی علمی هيأ  اعضای

 اعضای ارزشيابی متخصصين با جلساتی منظور بونن: بالينی علمی هيأ 

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  آمووزش  توسعه و مطالعا  مرکز در علمی هيأ 

 و شوونو  فحذ تیراری معيارهای، جلسا  انن قی در .شو برگزار کرمان

 ۱7 نهانوت  در .گرفتنوو  قورار  ادغوام  مورد داشتنو همپوشانی که مواردی

 انن .شونو بنوی دسته حيطه 3 در و گرفتنو قرار نهانی تانيو مورد معيار

 و معيار ۱ با "بازخورد ارائه"، معيار ۵ با "گری ای حرفه" شامل حيطه 3

 و هوا  حيطه يازامت تعيين .باشنو می معيار ۱۱ با "یآموزش های فعاليت"

 اعضوای  های نقش و وظانف سهم و وزن براساس، مرحله انن در: معيارها

 بوونن  .شوو  تعيوين  ۱۰۰ نموره  از حيطوه  هور  امتياز، بالينی علمی هيأ 

 ارائووه" حيطوه ، امتيوواز 2۵ "گوری  ای حرفووه" حيطوه  بوورای کوه  صوور  

 نظور  در امتيواز  7۰ "یآموزشو  هوای  فعاليت" حيطه و امتياز ۵ "بازخورد

 زنرحيطوه  از نو   هر برای "یآموزش های فعاليت" حيطه در .شو تهگرف

 برناموه  زنرحيطه برای، اساس انن بر .شو گرفته نظر در جواگانه امتياز ها
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 ارزشويابی  زنرحيطه، امتياز ۴۵ آموزش زنرحيطه، امتياز ۱۰ درسی رنزی

 گرفتوه  نظور  در امتيواز  ۵ پژوهشی دانش زنرحيطه و امتياز ۱۰ فراگيران

 گرفتوه  نظور  در متناسب امتياز حيطه هر در معيار هر برای مچنينه .شو

 یآموزش های فعاليت متنوع ارتباقی دانره به توجه با: ارزناب تعيين .شو

، خودارزنوابی  ماننوو  متنووعی  ارزنوابی  منوابع ، بالينی علمی هيأ  اعضای

 توسوط  ارزنوابی ، (علموی  هيأ  غير نا علمی هيأ ) همیار توسط ارزنابی

 بوه  تواننوو  موی  بيموار  توسوط  ارزنابی و دانشجو توسط ارزنابی، وهمونرگر

 بوالينی  علموی  هيوأ   اعضوای  یآموزشو  هوای  فعاليوت  کيفيت ارزشيابی

 ارزنوابی ، ارزنوابی  نتوانج  اعتبوار  افوزانش  جهت به، اساس انن بر .بپردازنو

 هوای  روش عنووان  بوه  خودارزنوابی  و همیوار ، دانشجو، گروه مونر توسط

 نظورا   منظوور  بونن ابزار اعتبارسنجی: سوم گام .ونوش پيشنهاد مناسب

، جراحوی  هوای  گوروه  مونران شامل بالينی علمی هيأ  اعضای از نفر ۱۹

 یآموزشو  هوای  بيمارسوتان  یآموزشو  معواونين  و رؤسوا ، کودکان، داخلی

، ابوزار  انون  پيراموون ، بالينی علمی هيأ  اعضای از دنگر برخی و دانشگاه

، شووه  حاصول  نتانج براساس .شو آوری جمع همصاحب روش از استفاده با

 بور  القوول  متفوق  و شو گزارش ابزار انن توونن و تهيه از باال بسيار رضانت

 از اسوتفاده  و وجوود  بور  مبنوی  هميشگی نياز به مطروحه ابزار پاسخگونی

 هيوأ   اعضوای  یآموزشو  عملیورد  کيفيت ارزشيابی برای ونژه معيارهانی

 بهبوود  و ارتقا جهت در افراد انن يشنهادهایپ .نمودنو تاکيو بالينی علمی

 بوالينی  علموی  هيوأ   اعضای یآموزش های فعاليت کيفيت ارزشيابی ابزار

 .گردنو انجاد الزم تغييرا  و شو گرفته کار به

 

 آمددوزش دوره اولددین ارزیددابی و عملکددرد بررسددی

 عمومی پزشکی دوره در نظامی طب فیزیوپاتولوژی

 . دانيال زهرا، ...ا بقيه .پ .ع گاهدانش - بهزادنيا جواد محمو

 نظوامی  پزش  آموزش و تربيت برای مختلف کشورهای امروزه : مقدمه 

 را مشخصوی  درسوی  های برنامه و فعاليتها، تخصصی و عمومی سطوح در

 الزم مهوار   و دانوش  نيازمنوو  نظامی پزشیان.انو کرده توونن و قراحی

 یآموزشو  بانوو  شویان پز نظوامی  قوب  در .هسوتنو  خود نقش انفای برای

 بوه  توجوه  بوا  .باشونو  داشوته  را پزشویان  سانر به نسبت بيشتر و متفاو 

 اجورای  و قراحوی  درخصووص  بهواشوت  وزار  ابالغيوه  و موضوع اهميت

 دوره، نظوامی  دانشوگاههای  پزشیی دانشجونان جهت یآموزش های دوره

 واحووی  3 ماهوه  ن  کورس ن  صور  به نظامی فيزنوپاتولوژی آموزش

 سوطح  در بوار  اولوين  بورای  نظوامی  قوب  کواربردی  مباحوث  انوواع  شامل

 شناسوانی  .گردنوو  اجورا  و قراحوی  آکادمي  صور  به و مسلح نيروهای

 را امور  انوورکاران  دسوت  توانوو  می مختلف ابعاد از آن قو  و ضعف نقاط

 مفواد  تور  دقيوق  نيازسونجی  و بعووی  های دوره قراحی در پيش از بيش

 بصوور   حاضور  مطالعوه : پوژوهش  روش .ونمان ناری رزمی قب یآموزش

 پزشویی  دانشیوه در( کمی و کيفی)ترکيبی روش از استفاده با و مقطعی

 ترکيبوی  روش در .گرفوت  صوور  ( عوج ) اهلل بقيوه  پزشیی علوم دانشگاه

 روش از کيفوی  بخوش  در پرسشونامه  تووونن  و ها داده آوری جمع جهت

 و ميوانگين  از یکم بخش در ها داده تحليل و تجزنه جهت سپس و دلفی

 روش بوا  و هوفمنوو  گيوری  نمونوه ، کيفوی  بخوش  در .شو استفاده درصو

        معرفوی  را بعووی  نفور ، شوونوه  مصواحبه  هور  کوه  شوو  انجوام  برفی گلوله

 حاضر افراد از دسترس در بصور  گيری نمونه، کمی بخش در .کننو می

 نظورا   وریآ جمع برای استفاده مورد ابزار .شو انجام، بودنو دوره انن در

 شوووه توووونن پرسشوونامه دوره کننوووه شوورکت دانشووجونان و مورسووين

 بخوش  سوه  از پرسشونامه  ارزنابی مورد شاخصهای .بود یآموزش ارربخشی

 و دوره محتووای  بخوش  .است شوه تشیيل سازمانوهی و مورس، محتوی

 را آن مورسوين  و دوره ارزنوابی  جهوت  تا شو داده دانشجونان به تورنس

 نيوز  دوره بورای  شوه قراحی محتوای و سازمانوهی بخش .نماننو تیميل

 همگون ، دوره بوودن  مناسوب  ميوزان  و گرفت قرار دوره اساتيو اختيار در

 و نظوم  ميوزان ، فراگيوران  عالقمنووی  و مشوارکت  ميزان، فراگيران بودن

 توارير ، دوره ارربخشوی  بور  توورنس  روش توارير  ميوزان ، فراگيوران  حضور

 وضوعيت ، یآموزش کم  وسانل از استفاده، تورنس بر ای حرفه موقعيت

 ارزنوابی  بعووی  های دوره در تورنس برای تمانل ميزان و یآموزش محيط

 مووردنظر  هووف  ارائه همچون سواالتی فراگيران از، دنگر سوی از .گردنو

، مفواهيم  انتقال و ها توانانی و بيان شيوه، مورسين تسلط ميزان، دوره در

 توانوانی ، عملوی  تجوارب  ارائوه ، جونوو  و زرو بوه  مطالوب  ارانه برای تالش

 آن ارائوه  و پيوسوتگی  و نظوم  رعانوت ، سوواال   بوه  پاسخگونی در مورس

 تنظويم ، گيوری  نتيجوه  ارائه و مطالب مناسب بنوی جمع، مورس توسط

 در انگيوزه  انجواد  و دوره فراگيوران  به اهميت، تورنس برای مناسب وقت

 و فراگيوران  بوا  برخوورد  نحوه، کالس اداره و کنترل در تسلط ميزان، آنها

 انون  در نظور  موورد  اهوواف  به توجه با نتانج .شو پرسيوه موقع به حضور

 از اسووتفاده بووا نتووانج نظووامی قووب درسووی برنامووه قراحووی در پووژوهش

 در دانشوجونان  کوه  دهوو  موی  نشان نتانج .آمو بوست فالنورز پرسشنامه

 جنبوه  کوه  اورژانوس  قوب  و جراحوی  مباحوث  در دوره کيفيت از رضانت

     مباحوث  بوه  نسوبت  انشوان  رضوانت  اموا  بودنوو  القول متّفق، دارنو بالينی

 از کمتور  مراتوب  بوه  نوونن  هوای  جنگ مباحث و نظامی بهواشت ای پانه

( Consistency) درونی ربا  عوم به توجه با است؛ بوده بالينی مباحث

 کيفيوت  از نارضوانتی  دهنووه  نشوان  آنیه از بيش، دانشجونان های پاسخ

 انون  .است دوره کل به دانشجونان مبهم نگرش نوعی از ناشی، باشو ورهد

 کوه  اسوت  خوود  از پويش  دانشوجونان  بوا  خود مقانسه از ناشی نيز نگرش

 دوره درسووی مووواد بحووث .انووو نواشووته دوش بوور را دوره انوون بووار اساسووا

 اپيووميولوژی  و نيازهوا  بوا  متناسوب  بانوو  نظوامی  پزشویی  فيزنوپاتولوژی

 در ضوروری  هوای ¬شانستگی و آمادگی از پزشیان تا شود قراحی جامعه

 و باشونو  برخووردار  نبورد  صوحنه  و مترقبوه  غير حوادث، ها بحران هنگام

 نظور  .دهنوو  ارائوه  تری مطلوب نحو به مناسب زمان در را خوما  بتواننو

 انون  در اسوت  الزم، رزموی  قب حيطه در بومی ارزشمنو بسيار تجارب به

 .گوردد  تقونت بيشتر شواهو بر مبتنی علمی جاربت انتقال ميزان ها دوره

 اختصاصوی  چنووان  یآموزشو  محتووای ، دوره بوودن  مقووماتی  به توجه با

 چنوين  .شوود  تر تیميل کارورزی و آموزی کار های دوره در بانو و نبوده

، سوازی  شوبيه  محيطهای در عملی تورنس است الزم که رسو می نظر به
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 مراکوز  نیپوارچگی ، نظوامی  قوب  هوای  کارگواه  و آزمانشگاه انجاد به نياز

 سور  و عنواونن  بهبوود ، نظوامی  قوب  حوزه در دانشگاه پژوهش و آموزش

 دوره بيشوتر  تبيوين  .گيرد صور  تر دقيق ها واژه کليو اصالح و ها فصل

 محووری  بيمار نگرش تغيير و بيشتر انگيزه انجاد منظور به دانشجونان به

 .است ضروری بسيار محوری سالمت به

 

       بدا  رابطده  در پیراپزشدکی  دانشدجویان  نگرش بررسی

 شرایط در آن کیفیت و محتوا، مجازی آموزش های روش

 کرونا بیماری گیری همه

 .ع دانشوگاه  - صوفاری  محوروه ، سمنان .پ .ع دانشگاه - فر شانسته مينا
 .سمنان .پ .ع دانشگاه -) نوسينه مسئول ( عالئی اهلل سيف، سمنان .پ

 موقوت  توقوف  موجب ۱۹ کوونو بيماری شيوع اننیه به توجه با  مقدمه :

 نظير مختلف یآموزش های سازمان .گردنو حضوری یآموزش های کالس

 آمووزش  توسعه جمله از هائی استراتژی متقابال پزشیی علوم دانشگاههای

 آمووزش  بتواننوو  موجود فراگير مشیل عليرغم تا، نمودنو اتخاذ را مجازی

 دانشوگاه ، آن کيفيوت  ارتقاء و فراننو انن در قيتموف برای .دهنو ادامه را

 شوناخت  .نماننوو  توجوه  دانشوجونان  و اساتيو نگرش و دنوگاه به بانو ها

 آن بوه  نسوبت  دانشجونان دنوگاه بررسی جمله از آموزش جاری وضعيت

 .باشوو  داشوته  بسزائی نقش آموزش ارربخشی و سازی بهينه در توانو می

 بوا  رابطوه  در پيراپزشویی  انشوجونان د نگورش  بررسوی  مطالعوه  انن هوف

 همه شرانط در آن کيفيت و محتوا، مجازی آموزش های روش بیارگيری

   .است بوده ۱3۹۹ سال در کرونا بيماری گيری

 رشوته  دانشوجونان  کليوه  مقطعوی  -تحليلوی  مطالعه انن در :اجرا  روش

 اقالعوا   فناوری و رادنولوژی، پزشیی فورنت، هوشبری، عمل اتاق های

 حوواقل  که سمنان پزشیی علوم دانشگاه پيراپزشیی دانشیوه در متسال

 تحصويلی  نيمسوال  دو موو   بوه ، داشوتنو  عملی نا تئوری درس واحو 2

 محقق پرسشنامه از اقالعا  آوری جمع جهت .گرفتنو قرار بررسی مورد

 در دانشوجونان  نگرش بررسی بخش و دموگرافي  اقالعا  شامل ساخته

 اسوتفاده ، آن کيفيت و محتوا، مجازی آموزش شهایرو بیارگيری با رابطه

 هيئوت  اعضوا  از نفور  ۱۰ نظورا   از استفاده با ليست چ  انن روانی .شو

( α=۰ ، 7۵) کرونبواخ  آلفا ضرنب بیارگيری با آن پانانی و دانشیوه علمی

 بوا  شووه  آوری جموع  هوای  داده .اسوت  گرفتوه  قرار تانيو و بررسی مورد

 تحليول  و تجزنوه  موورد  اسوتنباقی  و توصيفی آمار های روش از استفاده

   .گرفت قرار

 سنی ميانگين با پژوهش انن در کننوه شرکت دانشجو 2۰2 از :ها یافته

 اکثرنوت  و مرد%( ۴۰.6) نفر ۸2، زن%( ۵۹.۴) نفر ۱2۰، (2۵.۱7±۸.۱2)

 .بودنوو  تحصويل  بوه  مشوغول  پيوسوته  کارشناسی مقطع در%( 6۵.۸) آنها

 نونوو  یآموزشو  سوامانه  کوه  بودنوو  معتقو%( 7۰ ، ۸) دانشجونان اکثرنت

 سوهولت  بيشترنن، اجتماعی های شبیه و انميل، آنالنن کالس به نسبت

 همچنوين  .اسوت  مجوازی  آموزش روش موررترنن و داشته کاربری نظر از

 حجوم  دانشوجونان  نظور  از مجوازی  آموزش به مربوط مشیال  بيشترنن

 نسوبت %( 7۱ ، ۸) تیواليف  بخش از استفاده ميزان بيشترنن و بوده فانل

 بطور .باشو می( منابع و محتوا جز به) نونو سامانه های بخش     سانر به

 سوطح  در را مجوازی  آمووزش  کيفيوت  و محتووا  دانشوجونان  اغلوب  کلی

 کوه  داد نشوان  پوژوهش  های نافته: گيری نتيجه .نمودنو قلمواد متوسط

 نو   در یآموزشو  آفالنون  هوای  روش از که دهنو می ترجيح دانشجونان

 در نونو جامع افزار نرم کارآموی ش  بی .نماننو استفاده منسجم سامانه

 داشوته  نقوش  دنگور  هوای  روش بوا  مقانسوه  در آن به دانشجونان گرانش

 دنگور  دليل بتوان شانو را زمانی پذنری انعطاف با آموزش به تمانل .است

 تیبانسو  پوژوهش  هوای  نافتوه  اسواس  بور  انن بر عالوه .دانست نافته انن

 کيفيوت  و حجوم  در تناسوب  انجواد  جهوت  مناسبی تمهيوا  و ها برنامه

 .گيرد صور  شوه برگذاری مطالب

     ، پيراپزشوویی دانشووجوی، مجووازی آموووزش کيفيووت :کلمررات کليرردي 

 .کرونا گيری همه

 

 هدای  برنامده  خصدوص  در علمدی  هیئت اعضای تجارب

 مطالعه یک-تبریز پزشکی علوم دانشگاه در توانمندسازی

 یفیک

 - نظير بی برادران مرنم - غفاری رضا، تبرنز .پ .ع دانشگاه - خوائی ليال
 . شرنفی زنبا - بهشيو مژگان، تبرنز .پ .ع دانشگاه

، علموی  هيوا   اعضوا  توانمنوسازی به مربوط های برنامه اجرای  مقدمه :

 که است؛ عالی آموزش نظام در تحول و تغيير انجاد مهم ابزارهای از نیی

 را دانشوگاه  در بهتور  عملیرد برای الزم و اساسی مهارتهای و ردیف دانش

 و شناسوانی  هوف با مطالعه انن .کنو می فراهم علمی هيت اعضای برای

 خصوص در تبرنز پزشیی علوم دانشگاه علمی هيت اعضای تجارب تبيين

 مهارتهووای هووای دوره برگووزاری کيفيووت ، سووازی توانمنووو هووای برنامووه

  .شو انجام آنها یآموزش عملیرد بر آن تارير ميزان و دانشگاهی

 محتووانی  تحليول  روش بوا  و کيفوی  رونیورد  با مطالعه انن  اجرا : روش

 از هووا داده آوری جمووع جهووت.شووو انجووام( Conventional)متعووارف

 ۱۹ قووی هووا داده .شووو اسووتفاده سوواختارمنو نيمووه عميووق ی مصوواحبه

 مهارتهای دوره در وهکنن شرکت علمی هيئت اعضاء از نفر ۱6 با مصاحبه

 ی ارائوه  بورای  غنوی  منبوع ، کوه  تبرنوز  پزشیی علوم دانشگاه، دانشگاهی

 را هوا  دوره انون  خصووص  در خوود  تجارب ارائه به تمانل و بوده اقالعا 

 تحليول  و تجزنه مورد محتوانی تحليل روش به و شو آوری جمع داشتنو

   .گرفت قرار

 قبقوه  زنور  ۵۵ و قبقه 2 و زبا کو 276 از بيش در ها مصاحبه :ها یافته

 در موورر  عوامول ، هوا  داده وتحليول  تجزنوه  اسواس  بور  .شوو  بنوی دسته
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 فوردی  عوامول  علموی  هيئوت  اعضوای  توانمنوسازی های برنامه خصوص

 شوامل  سوازمانی  عوامول  و "بازدارنووه  عوامول  و انگيزشوی  عوامل" شامل

   .باشو می "فراننوی عوامل و ساختاری عوامل"

 ماننوو  سوازمانی  و فردی انگيزشی عوامل به توجه: گيري نتيجهبحث و 

 یآموزشو  نيازهوای  کردن برقرف، اساتيو ای حرفه نيازهای به پاسخگونی

 سطح ارتقا باعث توانو می یآموزش سنجی نياز اساس بر افراد ای حرفه و

 فعاليتهوای  و هوا  دوره انون  در شورکت  جهوت  علموی  هيت اعضا انگيزش

( سوازمانی  ، فوردی ) بازدارنووه  عوامول  حاصوال  با همچنين .گردد یآموزش

 اموور  اصوالح  جملوه  از انشوان  سووی  از شووه  ارائه راهیارهای وبیارگيری

 و مخواقبين  مختلوف  سوطوح  بوه  توجوه  ماننو دوره ساختاری و محتوانی

 هوای  محتووی  و موضوعا  بودن روز به و کارآموی، دوره کردن تخصصی

     و تووورنس نووونن یزشووآمو هووای شوويوه از اسووتفاده، دوره در شوووه ارائووه

 موورر  بوازخورد  ارائه و یآموزش دوره قول در مستمر تیوننی های ارزنابی

 آن بخشوی  ارر افزانش و دوره کيفيت بهبود باعث، فراگيران به موقع به و

 .گردنو

 

 هدای  مهدارت  ارزیدابی  سدال  هشت نتایج روند بررسی

 بده  بالینی طب مبانی مقط  پزشکی دانشجویان ارتباطی

 سکیآ روش

 . تهران. پ. ع دانشگاه - معصومی رسول

 اصلی توانمنوی هشت از نیی فردی بين و ارتباقی های مهار  :مقدمه

 همين به. است تهران پزشیی علوم دانشگاه پزشیی آموختگان دانش

 مطالعه انن در. است مهم بسيار توانمنوی انن ارزنابی و آموزش دليل

 مبانی) مطب دوره پزشیی وناندانشج ارتباقی های مهار  واحو نمرا 

 بررسی مورد گذشته سال هشت قی در آسیی آزمون در( بالينی قب

 . است گرفته قرار

 بالينی های مهار  آسییِ آزمون های انستگاه از نیی در:اجرا روش

 اساس بر و بيمارنما با تعامل در دانشجونان ارتباقی های مهار  پانه،

 و نمرا  تمام. شود می ارزنابی کمبرنج-کالگری آنتمی 27 ليست چ 

 مهر ورودی پزشیی دانشجونان ارتباقی های مهار  های ليست چ 

 و کل نمرا  ميانگين. شونو SPSS وارد و آوری جمع ۹3 مهر تا ۸۵

 آغاز مهار ) دوره هر ارتباقی های مهار  هفتگانه های حيطه ميانگين

 مهار  ار،بيم دنوگاه درک مهار  اقالعا ، گردآوری مهار  جلسه،

 و توضيحا  ارائه مهار  رابطه، انجاد مهار  مصاحبه، به ساختار دادن

 از استفاده با. گرفت قرار بررسی مورد( مصاحبه پانان مهار  رنزی، برنامه

 نمرا  ميانگين نیطرفه، وارنانس تحليل و تست تی های آزمون

 یدرس برنامه نوع و برنامه ارائه مول جنسيت، اساس بر دانشجونان

 با ليست چ  پانانی همچنين. شو مقانسه( آن از قبل و ۹۰ پزشیی)

 .گرفت قرار محاسبه مورد کرونباخ آلفای از استفاده

 قرار تحليل مورد ليست چ  ۹73 و نمره ۱۸73 کل در: یافته ها

 ورودی دانشجونان و نمره کمترنن ۸7 مهر ورودی دانشجونان. گرفتنو

 در نمرا  کل ميانگين. بودنو دهکر کسب را نمره بيشترنن ۸7 بهمن

 ،"جلسه آغاز مهار " در دانشجونان. بود ۵2 از ۴۰.۴۱ ها، دوره تمام

 کمترنن "رنزی برنامه و توضيحا  ارائه مهار " در و نمره بيشترنن

 دوره که بود آموه بوست وقتی نمره باالترنن. بودنو آورده بوست را نمره

 در روز ۴ و پانه علوم در روز 2) روز 6 در ارتباقی های مهار  آموزشی

 دانشجونان ارتباقی های مهار  نمرا . شو می برگزار( 2 و ۱ مطب

 شوه اصالح برنامه اجرای سال) ۹۰ پزشیی درسی برنامه با که پزشیی

 از بيشتر داری معنی بطور بودنو، دنوه آموزش( پزشیی دانشیوه

 همچنين. بود( سنتی درسی برنامه) ۹۰ درسی برنامه قبل ما دانشجونان

 آقانان نمره از داری معنی بطور ها خانم ارتباقی های مهار  نمرا 

 وضعيت( گلوبال) کلی ارزنابی که ليست چ  27 آنتم تحليل. بود بيشتر

 عملیرد که داد نشان سنجيو، می را دانشجونان ارتباقی های مهار 

 ها Rater نا) گيرنوگان آزمون دنو از دانشجونان کل درصو 6۰ از بيش

. بود کننوه راضی( بودنو دنوه آموزش علمی هيئت اعضای عموماً که

 . آمو بوست ۹۱.۴ کمبرنج-کالگری ليست چ  پانانی

 های مهار  وضعيت مطالعه، انن نتانج اساس بر: گيري بحث و نتيجه

 کننوه نگران تهران پزشیی علوم دانشگاه پزشیی دانشجونان ارتباقی

      دنگر، قرف ار. دارد فاصله مطلوب نقطه با همچنان ولی نيست

 بهبود ۹۰ پزشیی برنامه اجرای از بعو دانشجونان ارتباقی های مهار 

 کاهش باعث روز ۴ به روز ۵ از دوره قول کاهش ولی است کرده پيوا

 های بررسی شود می پيشنهاد. است شوه دانشجونان نمرا  ميانگين

 در پزشیی دانشجونان چنينهم. شود انجام کاهش انن علل درباره بيشتر

 از است نياز که داشتنو ضعف نيز رنزی برنامه و توضيحا  ارائه مهار 

 بر ضعف انن فعلی، آموزش های روش تغيير نا بيشتر های آموزش قرنق

-کالگری ليست چ  داخلی ربا  بودن باال به توجه با. شود قرف

 .شود می پيشنهاد صور  همين به آن از استفاده کمبرنج،

 

 ارشد کارشناسی آموزشی دوره اثربخشی میزان بررسی

 پاتریک کر  مدل براساس عمل اتاق

    - اميووری مينووا، جهوورم .پ .ع دانشووگاه - جهرمووی پيمووای بادنووه زهووره
، شوويراز .پ .ع دانشووگاه - نسووب مووومن مرضوويه، شوويراز .پ .ع دانشووگاه
    - زاده حميوووی سووعيو شوويراز،. پ. ع دانشووگاه - نیتاقلووب شووهرزاد
 . شيراز .پ .ع دانشگاه

 کوه  خاصی عملیرد و ماهيت علت به آموزشی نظام در ارزشيابی:  مقدمه

 بورای  .می شود محسوب آموزش فرآننو در مباحث ترنن مهم از نیی دارد

 مختلفوی  هوای  روش و ابزارهوا  از آموزشوی  هوای  دوره ارربخشی ارزشيابی

 انون  در مطورح  الگوهوای  از نیوی  پاترن  کرک الگوی .می شود استفاده

 و ارزنوابی  مورد را آموزشی های دوره دقيق قور به توانو می که است زمينه
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 را کننووگان  مشوارکت  واکنش اول سطح در مول انن .دهو قرار ارربخشی

 نگورش  بوه  مربووط  سوؤاال   بوه  که می کنو تالش و می کنو گيری انوازه

 رضوانت  از فراتور ، دوم سوطح  در ارزشويابی  .دهوو  پاسوخ  برنامه به نسبت

 در و اسوت  هوا  نوادگيری  و هوا  مهوار   افوزانش  سنجش و است نادگيرنوه

 آموووزش تبووع بووه نادگيرنوووگان رفتووار در نووادگيری انتقووال، سوووم سووطح

 دوره ارربخشی ميزان تعيين مطالعه انن هوف .گيرد می قرار موردسنجش

 موول  اساس بر دانشجونان دنوگاه از عمل اتاق ارشو کارشناسی آموزشی

   .بود رفتار و نادگيری، واکنش سطح سه در ن پاتر کرک

 روی بور  دسوترس  در روش به مقطعی-توصيفی مطالعه انن : اجرا روش

 ارشوو  کارشناسی باالتر و سوم ترم دانشجونان و التحصيالن فارغ از نفر ۴6

 در گونوه  ۴۹ با ای پرسشنامه .شو انجام اصفهان و تهران، شيراز عمل اتاق

( گونوه  ۱۵) رفتوار  و( گونوه  ۱۸)نوادگيری ، (گونوه  ۱6)واکونش  سطح سه

 روانووی نسووبت)محتوووانی و صوووری سووطح دو در آن روانووی و سوواخته

 جهت سپس .شو تائيو(( CVI)محتوانی روانی شاخص و( CVR)محتوانی

 تمواس  اقالعوا   اخذ از پس دانشجونان و التحصيالن فارغ نظرا  بررسی

 پرسشونامه ، آنوان  انوه آگاه رضانت اخذ و ها دانشیوه آموزش واحو از آنان

 محقووق بووه آن تیميوول از پووس و گردنووو ارسووال آنووان انميوول آدرس بوه 

 .شو بازگردانوه

 ، ۴7 واکونش  سوطح  در ارزشويابی  نمره معيار انحراف و ميانگين: ها یافته

 ، ۹6 رفتوووار و ۹۰ از 63 ، ۴۰±۱۱ ، 76 نوووادگيری، 7۰ از ۴7 ، ۱۰±6۰

 ، ۸۸±22 ، ۸۴ آموزشوی  رهدو کلوی  نمره ميانگين .بود 7۵ از 63 ، 6±22

   .شو ارزنابی 2۴۵ از ۱73

 ارشو کارشناسی آموزشی دوره دهو می نشان نتانج: گيري بحث و نتيجه

 گوردد  موی  پيشونهاد  هرچنوو  باشوو  موی  دارا را الزم ارربخشوی  عمل اتاق

 انون  بواالتر  های شاخص به دستيابی برای عمل اتاق گروه آموزش متوليان

 بوه  توانوو  موی  مطالعوه  انون  های نافته .نماننو رنزی برنامه تحصيلی مقطع

 عمل اتاق دوره تیميلی تحصيال  دوره به نسبت بينانه واقع بينش کسب

 سواز  زمينوه  و نمانوو  کمو   هوا  دانشوگاه  و ها دانشیوه روسای و اساتيو در

 .گردد دوره انن بيشتر وری بهره جهت در الزم تغييرا 

 

 بخدش  یدرسد  برنامده  محتدوای  انطباق میزان بررسی

( کارورزی و کارآموزی مقاط )پزشکی رشته روانپزشکی

 دیددگاه  از عمدومی  پزشدکان  آیندده  شغلی نیازهای با

 عمومی پزشکان

  - رئيسوون  علوی  - فاضولی  سينا - اسماعيلی اکبر علی - محموی نحيی
 .بيرجنو .پ .ع دانشگاه،  رئيسون محمورضا

 مهمتوورنن از نیووی بووازخورد آموزشووی رنووزی برناموه  چرخووه در :مقدمرره

 را آن بهبوود  قابول  نیوا   و برناموه  موفقيوت  ميزان که باشو می ها قسمت

 رشوته  هور  آموختگوان  دانوش  و دانشوجونان  .موی کنوو   مشوخص  و معلوم

 بوازخورد  و ارزنوابی  بورای  توان می که هستنو گروهی بهترنن و مهمترنن

 اسوتفاده  هوا  آن پيشونهادا   و اقالعوا   و نظرا  از آموزشی های فعاليت

 منوابع  از اسوتفاده  جهوت  در بانسوتی  آموزشوی  رنوزان  برناموه  .(۱3) مودن

 ی رشوته  دانشوجونان  کوه  سوازنو  فراهم را شرانطی دسترس در و موجود

 .کننوو  کسوب  خوود  آننووه  حرفوه  بورای  را کافی مهار  و دانش پزشیی

 کووه باشووو نحوووی بووه بانسووتی دانشووجونان انوون آموزشووی ی برنامووه

 مهوار   و تبحور  کسوب  جهت ای زمينه اننوبتو رشته انن آموختگان دانش

 کيفيوت  ارزنوابی  مطالعوه  انن از هوف لذا .(۱7) سازنو فراهم خود بالينی

 روانپزشویی  بخوش  در پزشویی  ی رشوته  دانشوجونان  آموزشی ی برنامه

 .باشو می آننوه در عمومی پزش  ن  شغلی نيازهای بر مبتنی

 تمووامی روی مقطعيبوور و تحليلووی -توصوويفی مطالعووه انوون: اجرررا روش

 و هوا  بيمارستان، بهواشت های خانه، ها درمانگاه در شاغل عمومی پزشیان

 آنهوا  تعوواد  کوه  جنوبی خراسان استان سطح در خود شخصی های مطب

 محقوق  پرسشونامه  از اقالعوا   آوری جمع برای .شو انجام بود نفر ۱۰۹

 .شووو اسووتفاده روانپزشوویی بخووش هووای سرفصوول بووا متناسووب سوواخته

 بوا  مورتبط  وسوواال   فوردی  مشخصوا   بخوش  دو بر شتملم پرسشنامه

 هور  و سووال  ۱۹ شوامل  بودکوه  روانپزشویی  بخش درسی برنامه محتوای

 افوزار  نورم  در هوا  داده بررسوی  از پس .بود سرفصل ن  با متناسب سوال

SPSSصوور   بوه  نتانج شوو وارد ۱۸ نسخهmean±SD شووواز  گوزارش 

 .شوو  اسوتفاده  α<۰.۰۵معنواداری  سطح در ای نمونه ت  Tهای آزمون

 نيازهوای  بوا  روانپزشیی بخش درسی برنامه انطباق: ۱ جوول :  ها یافته

 t معيوار  انحوراف  ميوانگين  سرفصول  عنوان ردنف عمومی پزشیان شغلی

 در رانوج  بنووی  قبقه و روان بهواشت و روانپزشیی کليا  ۱ داری معنی

 عالمووت و گيووری حووال شوورح 2 ۰۰۰. 2۴.۵۴۵ 6۵۹. ۱.۵۵ روانپزشوویی

 چرخه و روانی رشو 3 ۰۰۰. 22.626 7۵3. ۱.63 روانپزشیی در شناسی

 ۴ ۰۰۰. 2۵.۵۱6 ۵۴۸. ۱.33 روانپزشوویی در انسووان زنوووگی قبيعووی

 ۵۵3. ۱.۴۵ روانپزشویی  در جسومی  هوای  بيمواری  در روانپزشیی مسائل

 روانپزشویی  در روانوی  های بيماری در جسمی مشیال  ۵ ۰۰۰. 27.۵2۴

 ۵7۱. ۱.۴۹ روانپزشیی در خواب اختالال  6 ۰۰۰. 26.72۸ ۵6۹. ۱.۴۵

 6۰2. ۱.۴۹ روانپزشویی  در شخصيتی اختالال  کليا  7 ۰۰۰. 27.32۹

 23.۴۰۸ 67۵. ۱.۵۱ روانپزشویی  در جنسی اختالال  ۸ ۰۰۰. 2۵.۸۹۹

 ۱۰ ۰۰۰. 2۵.62۱ ۵۸3. ۱.۴3 روانپزشویی  در خلقوی  اختالال  ۹ ۰۰۰.

 اختالل ۱۱ ۰۰۰. 2۴.7۱3 ۵6۱. ۱.33 روانپزشیی در اضطرابی اختالال 

 ۵3۹. ۱.3۱ روانپزشوویی در پسويیوتي   اخووتالال  سوانر  و اسویيزوفرنی 

 ۱3 ۰۰۰. 2۱.۹۸6 ۸۰۱. ۱.6۸ مووواد مصوورف سوووء ۱2 ۰۰۰. 2۵.۴۰۴

 شوناختی  اخوتالال   ۱۴ ۰۰۰. 2۵.۵7۹ 6۱7. ۱.۵۱ سوماتوفرم اختالال 

 ۵33. ۱.3۴ روانپزشوویی هووای اورژانووس ۱۵ ۰۰۰. 2۵.627 ۵۵3. ۱.3۵

 2۴.۱2۱ 6۴7. ۱.۴۹ نوجوووان و کووودک روانپزشوویی ۱6 ۰۰۰. 26.3۸6

 ۱۸ ۰۰۰. 23.633 7۱7. ۱.62( غيردارونوی  و دارونوی ) درمان ۱7 ۰۰۰.

Psychoeducation ۱.۴6 .67۴ 22.72۰ .۰۰۰ ۱۹  دارو معنونوت 

              نموووره ميوووانگين کوووه داد نشوووان نتوووانج ۰۰۰. 23.۱73 .7۱۰ ۱.۵7
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 در رانوج  بنوی قبقه و روان بهواشت و روانپزشیی کليا ) های فصل سر

 اخوتالال  ، روانپزشیی در شناسی عالمت و گيری حال شرح ، روانپزشیی

 درموان ، سووماتوفرم  اخوتالال  ، موواد  مصرف سوء، روانپزشیی در جنسی

 تووان  موی  لوذا  اسوت  ۱.۵ از بيشتر( دارو معنونت، (غيردارونی و دارونی)

 باال به متوسط در عمومی یانپزش شغلی نيازهای با ها سرفصل انن گفت

 همچنووين .(p=۰ ، ۰۰۰۱)اسووت داری معنووی اموواری لحوواظ از و اسووت

 در انسوان  زنوگی قبيعی چرخه و روانی رشو)های سرفصل نمره ميانگين

، روانپزشویی  در جسومی  هوای  بيماری در روانپزشیی مسائل، روانپزشیی

 خوواب  اخوتالال  ، روانپزشیی در روانی های بيماری در جسمی مشیال 

 اخوتالال  ، روانپزشویی  در شخصويتی  اخوتالال   کليوا  ، روانپزشیی در

 اخوووتالل، روانپزشووویی در اضوووطرابی روانپزشووویياختالال  در خلقوووی

 اخووتالال ، روانپزشوویی در پسوويیوتي  اخووتالال  سووانر و اسوویيزوفرنی

، نوجووووان و کوووودک روانپزشووویی، Psychoeducation، شوووناختی

 انون  تووان  می لذا است ۱.۵ ميانگين از ترکم( ( روانپزشیی های اورژانس

 و است پائين به متوسط در عمومی پزشیان شغلی نيازهای با ها سرفصل

  .(p=۰ ، ۰۰۰۱)است دار معنی اماری لحاظ از

 نظور  از روانپزشویی  بخوش  درسوی  هوای  برناموه  :گيري بحث و نتيجه

 ی¬زمينوه  در کواربردی  دانوش  همچنوين  و نظری دانش و علمی آگاهی

 شورانط  اسوت  الزم و دارد قورار  متوسوطی  سوطح  در شوه تعيين هاینياز

 بوه  را زمينوه  انن در نظری دانشهای و الزم توانانی و تامهار  شود فراهم

 ميشوود  توصويه  .دهنوو  تعمويم  و انتقوال  کواربردی  و عملوی  موقعيتهوای 

 و رنوزان  برناموه  توسوط  درسوی  هوای  برناموه  در محتوا انتخاب معيارهای

 وجوود  بوه  با همچنين قرارگيرد؛ بيشتری توجه مورد آموزشی متخصصان

 هيوا   اعضوای  بوا  دانشوجونان  تعامول  افوزانش  جهت الزم شرانط آوردن

 بوه  توجوه  بوا  نادگيری-فرآننوناددهی در آنها بيشتر مشارکت برای علمی

  .شود انجام الزم های رنزی برنامه نيازهانشان اولونت

، روانپزشویی  بخوش ، درسوی  برناموه  محتووای ، انطبواق : کليدي کلمات

 عمومی پزشیان ،  شغلی نيازهای

 

 بدر  مبتنی یافته ادغام آموزش برنامه یک کارایی بررسی

 پزشدکی  دانشدجویان  بده  پاتولوژی آموزش در، مسئله

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه

 محموو  - سورچمی  راموين ،  قوزونن  .پ .ع دانشگاه - راد سميعی فاقمه
 . ابادی صوفی

Background and Aim: Traditional teaching methods 
make it difficult for students to be active in the 
teaching process. Studies have shown that student-
centered practices and the integration of relevant 
courses increase the quality of teaching and 
learning. The purpose of this study was to 

investigate the effect of case-based teaching method 
of pathology course on maximal learning and higher 
scores and students' satisfaction.  

Methods: In this quasi-experimental cross-sectional 
study, part of the pathology course was conducted in 
the form of clinical cases with a problem-based 

approach for 7۵ medical students of Qazvin 

University of Medical Sciences. First, a pre-test and 
then the students were divided into three groups. 
Students in each group study the given topics and 
then submit the results of their studies in written or 
digital form to the other groups. At the end of the 
training and two weeks after the performance, the 
students were re-tested. The differences between 
the scores of these tests were compared and 
analyzed by t-test, chi-square, and Pearson 

correlation. 

Results: Out of 7۵ students, 37.3% were male and the 

rest were female. The mean scores of students were 
significantly different between pre- and post-test 
and two weeks after the training, which was 

statistically significant (P <۰.۰۰۰۱). The mean scores 

of the test two weeks after the training were 
significantly different from the semester grade point 

average and total score of students (P <۰.۰۰۱). It also 

increased students' satisfaction with learning. 
Discussion and Conclusion: These results indicate 
that pathology teaching in clinical cases through 
problem-based approach improves students' 

average scores and satisfaction. 
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 ارزیابی دانشجو
 

 روش بدا  حضدوری  ارزشدیابی  از حاصدل  نتایج مقایسه

 دانشدجویان  زایمدان  و نزندا  درس مجدازی  ارزشیابی

 -۱3۹۹ سالهای در کاشان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

۱3۹8 

 .ع دانشوگاه  - مهوونان  مهورداد ،  کاشوان  .پ .ع دانشگاه - نواللهی سهيال
 . کاشان .پ

 وسوانل  نفووذ  و ارتباقوا   و اقالعوا   فنواوری  افزون روز رشو با: مقدمه

 و آمووزش  روشوهای  و ابزارهوا ، جامعوه  عموق  به دور راه از جمعی ارتباط

 بورای  جونووتر  ابزارهوای  از اسوتفاده  بوه  نياز و شوه متحول نيز ارزشيابی

 روشوهای  از نیوی  مجوازی  آموزش .شود می احساس بيشتر دانش انتقال

 بوه  دسترسی و امیانا  افزانش که است جهان مختلف کشورهای در رانج

 فادهاسوت  عليورغم  .اسوت  داشوته  موؤرری  نقش روش انن رشو در اننترنت

 را فرصوتی  ۱۹ کوونو گيری همه، گذشته سالهای در روش انن از محوود

 مجوازی  آزمونهوای  آن تبع به و مجازی آموزش از استفاده که آورد فراهم

 نحووه  بررسوی ، روش انون  نوپانی به توجه با .نابو ای فزاننوه رشو ضرورتا

 انون  الوذ  .است برخوردار ای ونژه اهميت از دانشجونان عملیرد و نادگيری

 دوره زانموان  و زنوان  تئوری درس نمرا  ميانگين مقانسه هوف با مطالعه

 سوال  نويم  و ۹۸ سوال  دوم سال نيم دو در پزشیی دانشجونان کارآموزی

 بوود  گردنووه  برگزار مجازی و حضوری بصور  ترتيب به که ۹۹ سال اول

  .شو انجام کاشان پزشیی علوم دانشگاه در

 دانشوجونان  از نفور  ۱۰6 بوين  در تجربوی  نيموه  مطالعوه  انن: روش اجرا

 ميوانگين  مطالعوه  انون  انجوام  بورای  .شوو  انجوام  پزشیی استاجری مقطع

 زانموان  و زنوان  تئووری  واحووی  ۴ درس در دانشوجونان  اکتسابی نمرا 

 الیترونيو   آزموون  هوم  و تورنس هم که ۱3۹۸ سال در کاراموزی دوره

 درس هموين  نمرا  ميانگين با( نفر ۵۵) بود شوه انجام حضوری بصور 

 آزمووون هووم و درس ارائووه هووم کووه دانشووجونانی بوورای ۱3۹۹ سووال در

 .گردنوو  مقانسوه ( نفور  ۵۱) بوود  شووه  برگوزار  مجازی بصور  الیتروني 

 گوروه  درس قورح  قبوق  حضووری  دوره برای زانمان و زنان تئوری درس

 بصووور  نيووز الیترونيوو  آزمووون و برگوزار  علمووی هيئووت اعضوواء توسوط 

 قورح  هموان  اسواس  بور  توورنس  مجازی دوره برای .شو برگزار حضوری

( کانیوت  ادوبوی ) آنالنن تورنس قرنق از اما اساتيو همان بوسيله و درس

 آزموون  گوروه  انون  بورای  .شوو  انجوام  نونوو  سامانه در دروس بارگذاری و

 دو هور  در .شوو  برگوزار  حضووری  غير بصور  و فرادنو سامانه در مجازی

، شوو  داده اختصواص  زموان  دقيقه ن  ال سوا به دهی پاسخ برای آزمون

 قبلوی  سئواال  به بازگشت امیان و شو داده قرار سئوال دو صفحه هر در

 .بوود  شووه  جابجوا  دانشوجونان  سئواال  و ها گزننه جای و نواشت وجود

 داری معنوی  تفواو   نيوز  آزمون دو هر سئواال  دشواری درجه همچنين

 تحليول  بورای  مسوتقل  t ونآزمو  و 22 نسوخه  SPSS افزار نرم از .نواشت

   .گردنو تلقی دار معنی ۰ ، ۰۵از کمتر P .شو استفاده ها داده

 ، ۴۸) زن نفور  ۵۱ بررسوی  موورد  دانشوجونان  نفر ۱۰6 ميان از:  ها یافته

 دانشوجونان  نموره ، نموره ۹۰ مجموع از .بود%( ۹ ، ۵۱) مرد نفر ۵7 و%( ۱

 ، ۸( ضووری ح آزموون  و آمووزش ) ۱3۹۸ سال در زنان کارموزی درس در

 ، 62± ۰6 ، ۸، ( مجازی آزمون و آموزش) ۱3۹۹ سال در و 7 ، 6۰ 27±

 (  P=۰.۴۴) .نبود دار معنی آماری نظر از تفاو  انن .بود ۵

 و کالسوها  برگوزاری  عليرغم داد نشان مطالعه انن :گيري بحث و نتيجه

 پزشویی  دانشوجونان  کوارآموزی  دوره تئووری  زانمان و زنان درس آزمون

 داری معنوی  تفواو   نمورا   ميانگين،  ۹۹ اول درنيمسال جازیم بصور 

 حضووری  بصوور   آزموون  و توورنس  که آن از قبل سال متناظر آزمون با

 کوه  گرفوت  نتيجوه  چنوين  ميتووان  کلی بطور لذا .نواشت بود شوه برگزار

 درس ارانوه  برای مورری نحو به توان می را مجازی آزمون و تورنس روش

   .گرفت بیار استاجری دوره در پزشیی ناندانشجو زانمان و زنان

، ارزشويابی ، نوادگيری ، مجازی تورنس، حضوری تورنس: کلمات کليدي

 .زانمان و زنان، کارآموزی، پزشیی دانشجونان

 

 پزشدکی  علوم دانشکده دانشجویان رضایتمندی بررسی

 برخی و ۱3۹8 سال در خود تحصیلی رشته به نسبت ساوه

 آن با مرتبط عوامل

. ع دانشویوه  - زاده حسوين  ادرنوس ،  ساوه. پ. ع دانشیوه - اسمیق بيتا
 ساوه.. پ

 افزانش باعث دانشگاه اصلی ارکان عنوان به دانشجونان رضانت  مقدمه :

. گيورد  قورار  آموزشوی  هوای  رنوزی  برناموه  صوور  در بانوو  و شووه  کارانی

 از آموزشوی  هوای  حيطوه  تمام بودن مؤرر نشانگر دانشجونان رضانتمنوی

 ناسوازگار  و سازگار احساسا  از ای مجموعه به و بوده عملی علمی، لحاظ

 فهو با مطالعه ننا. شووود مووی اقووالق تحصوويلی رشووته بووه نسووبت فوورد

 رشته به نسبت ساوه پزشیی علوم دانشیوه دانشجونان تعيينرضانتمنوی

 انجوام  ۱3۹۸ آن بوا  مورتبط  عوامل برخی و ۱3۹۸ سال در خود تحصيلی

 .  شو

 دانشوجونان  بوين  در کوه  تحليلوی -توصويفی  مطالعه انن در :روش اجرا 

 زمسوتان  در سواوه  پزشویی  علووم  دانشویوه  تحصيلی مختلف های رشته

 نمونوه  روش بوا  پوژوهش  در کننووه  شرکت دانشجونان شو، انجام ۱3۹۸

 ورودی هوای  و تحصويلی  های رشته همه بين از ای قبقه تصادفی گيری

 سوالمت  اسوتانوارد  شونامه پرس قرنوق  از هوا  داده. شونو انتخاب مختلف

 برخوی  قوبالً توسوط   کوه  تحصويلی  رشوته  از رضانت پرسشنامه و عمومی

 جموع  بوود  دردسوترس  آن پانانی و روانانی و است شوه قراحی محققين
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 فراوانی،) توصيفی های آماره از ها داده تحليل و تجزنه برای. شونو آوری

 آزمون و سپيرمنا همبستگی ضرنب) استنباقی آمار و...(  و مو ميانگين،

t شو استفاده( مستقل  . 

 انن دانشجونان بين در تحصيلی رشته از رضانت نمره ميانگين :ها یافته

 وجود 7،۸7 ميانگين با روان سالمت. بود متوسط حو در و ۱،۵7 دانشگاه

 روان سالمت با تحصيلی رشته از رضانت بين. داد نشان را خفيف اختالل

 نمرا  بين اما ،=(۸۵۵،۰P) نواشت وجود معناداری ارتباط دانشجونان

=(. ۰۱2،۰P) دارد وجود مثبت ارتباط تحصيلی رشته و تحصيلی رضانت

 از رضانت بين ارتباط از حاصل نتانج به توجه با :گيري بحث و نتيجه

 تقونت به توجه دانشجونان، پيشرفت و روان سالمت و تحصيلی رشته

 ادستعوا و عالئق یشناسان ،ها هنشگادا سطح در ورمشا ساتيوا

 شیزموآ یها هگارکا اریبرگز نيز و تحصيلی شتهر بنتخاا در ننشجونادا

 و مشارکت جلب و ننشجونادا روان سالمت سطح یتقاار و حفظ در

 . سا اهميت حائز ها دانشگاه در آموزشی سيستم با ها تعامل خانواده

 

 محیط در پرستاری دانشجویان ای حرفه رفتار ارزشیابی

 (P-MEX)ای حرفه ارزیابی مینی تمرین ابزار با بالینی

 سوجاد  - زاده حقيقوی  حسين محمو  - الهی نسرنن  - افروز رخ دارنوش
 .دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز  - نعمتی

 بوالينی  عملیورد  در ای حرفوه  رفتار اصول رعانت ميزان سنجش: مقدمه

 و آموزشوی  نيازهوای  تعيوين  جهت منبعی عنوان به پرستاری دانشجونان

 کيفيوت  ارتقاء و آموزشی های محيط در تحول انجاد برای گيری تصميم

 رفتار ارزشيابی حاضر مطالعه از هوف:  هوف .است ضروری امری آموزش

 مينوی  تمورنن  ابوزار  بوا  بوالينی  محويط  در پرستاری دانشجونان ای حرفه

   .باشو می( P-MEX)ای حرفه ارزنابی

 از پوس  کوه  بووده  مقطعوی  تحليلی توصيفی مطالعه ن  انن :اجرا روش

 از اجوازه  کسوب  بوا  و( IR.AJUMS.REC.۱3۹۸.۴۱7) اخوالق  کوو  أخذ

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  ماموانی  و پرسوتاری  دانشویوه  پژوهشی معاونت

 کوارورز  دانشوجونان  از شووه  سرشماری نمونه روی بر اهواز شاپور جنوی

 گذرانون حال در که ۹۸-۹7 دوم نيمسال پرستاری کارشناس ۸ و 7 ترم

 و گلسوتان  هوای  بيمارسوتان  مختلوف  های بخش در کارورزی های واحو

 دانشوجونان  کول  تعواد .شو انجام بودنو اهواز شهرستان( ره) خمينی امام

 ترم کارورز نفر 3۹ و 7 ترم کاروز نفر ۴7 ترتيب به که بود نفر ۸6 کارورز

 کامول  هیآگا و رضانت: شامل مطالعه انن به ورود معيارهای .بودنو می ۸

 مطالعوه  از خوروج  معيارهوای  و پرسوتاری  کارشناسوی  کارورز دانشجونان

 در کوه  بوود  ارزشويابی  مراحول  از نوبت دو در دانشجو شرکت عوم: شامل

 از مرحله ن  در دانشجو غيبت صور  در و شو انجام تحصيلی ترم قول

 دمور ها کاروزی ادامه در نا کارورزی جبرانی در مجوداً، ارزشيابی مراحل

 نمونوه  بوه  کار روش توضيح از پس پژوهشگر سپس .گرفت قرار ارزشيابی

 بيوان  و هوا  آن از شوفاهی  بصوور   آگاهانه رضانت کسب و پژوهش های

 محرمانوه  موورد  در دادن اقمينوان  و مسوئله  اهميوت  همچنوين  و اهواف

 اقالعوا   پرسشونامه  تیميول  و شووه  ربت شخصی اقالعا  کليه مانون

 ای حرفوه  رفتار ارزشيابی به اقوام، کارورزان از ن  هر توسط دموگرافي 

 دانشوگاه  اسواتيو  از عرصوه  مربيوان  .نموود  کوچ  مقياس در دانشجونان

 و راهنموانی  جهوت  را دانشوجو  7 توا  ۵ مربوی  هور  که بودنو شوه انتخاب

 کنوار  در همراه فرد بعنوان پژوهشگر و داشت همراه به بالينی کار آموزش

 حوال  در بوالين  در دانشوجونان  کوه  زموانی  و داشت حضور گروه در مربی

 بوه  دور راه از، بودنو بيماران به رسانی خوما  و بالينی های مهار  انجام

 .پرداخوت  انفورادی  صور  به دانشجونان ای حرفه اخالق و رفتار مشاهوه

 حوال  در کوه  زموانی  مسوتقيم  قور به را دانشجو، پژوهشگر آزمون انن در

 موورد  بوود ( اورژانوس  نا و سرپانی درمانگاه، انبيمارست در) بيمار با تعامل

 او عملیورد  بوه  P-MEX ارزشويابی  فورم  از اسوتفاده  با و داد قرار مشاهوه

 بصوور   کوار  روش از قسومت  انون  کوه  اسوت  بوذکر  الزم)  .داد می نمره

 بوودن  مطلوع  صوور   در کوه  زنورا  بوود  کوارورزان  دنوو  از پنهان و مخفی

 نتيجوه  شواهو ، پژوهشگر توسط دنشاندا نمره مورد در کارورز دانشجونان

 نهوانی  نتيجوه  بودن کاذب باعث و نبوده کارورزان جانب از بينانه واقع کار

 از ای حرفوه  غيور  اخوالق  و رفتوار  مشاهوه صور  در پژوهشگر( .شو می

 ای حرفوه  غيور  اخوالق  و رفتوار  موورد  در عرصوه  مربی به، دانشجو جانب

 مو  به آزمون معموالً .دهو زخوردبا او به استاد تا داد می اقالع دانشجو

 موارد در دانشجو هر .انجاميو می بطول دقيقه ۵ آن بازخورد و دقيقه ۱۵

 توا  2 فاصوله  به ها بيمارستان مختلف های بخش در بار 2 حواقل) متعود

 پوژوهش  انن انجام دليل .گرفت قرار آزمون مورد پژوهشگر توسط( ماه 3

 کوار  روش انجوام  دوم و اول مرحله بين مقانسه جهت صرفاً مرحله دو در

 2 بوين  که بود پژوهش انجام اول مرحله بازخورد نتيجه، هوف بلیه، نبود

 در P-MEX ابوزار  پانوانی  .شوو  موی  دنووه  دوم مرحلوه  در بعوو  ماه 3 تا

 تجزنه .گردنو تعيين% 76 کرونباخ آلفای ضرنب محاسبه با حاضر مطالعه

 SPSS افزار نرم با استنباقی و يفیتوص آمار از استفاده با آماری تحليل و

 .شو انجام 2۰ نسخه

 اول مرحلوه  در کننووگان  شورکت  اکثور ، هوا  مهار  مجموع در: یافته ها

 در و انتظار حو از تر باال% ۴۸.۸ و انتظار قابل و متوسط سطح در% ۵۱.2

% ۱۵.۱ و انتظوار  حوو  در و متوسط سطح در% ۸۴.۹ اکثراً نيز دوم مرحله

 به تمانل، آشنانی ميزان، تأهل، معول، سن .دارنو قرار تظاران حو از باالتر

 ارتبواط  ای حرفوه  هوای  مهوار   با پرستاری رشته به عالقه و رشته تغيير

   .دارنو معنادار

 بوالينی  هوای  مهوار   نمورا   کول  ميانگين گرچه: گيري بحث و نتيجه

 ای درجوه  ۴ ليیور   مقياس از انتظار حو در محووده در دانشجونان اکثر

 از تور  پوانين  ونوژه  مراقبوت  هوای  بخوش  در ها مهار  نمره اما دارد رارق

 هوای  مهوار   جانبوه  هموه  ارتقاء منظور به لذا باشو می دنگر های بخش

 آموزشوی  هوای  روش کوارگيری  بوه  و رنوزی  برناموه ، پرسوتاری  ای حرفه

 .رسو می نظر به ضروری مناسب
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 دانشددجویان در OSCE ارزشددیابی و اجددرا و طراحددی

 پزشکی یفوریتها
 سوويوآرونن،  کردسووتان. پ. ع دانشووگاه -کرنميووان  آرام -زارعووی فرزانووه
 - پووور اسووماعيل حوواجی عانشووه،  کردسووتان. پ. ع دانشووگاه - برزنجووی
 .کردستان .پ .ع دانشگاه

 برناموه  هور  در نوادگيری  الننف  و مهم اجزای از نیی ارزشيابی: مقدمه

 .اسوت  اجرانوی  و یعملو  فعاليتهوای  در گيوری  تصميم مبنای و آموزشی

 صوالحيت  بوا  دانشوجونان  کوه  کنو کم  توانو می مورر ارزشيابی فراننو

 هوای  مهوار   ارزشويابی  مناسوب  روشوهای  از نیی.شونو عمل عرصه وارد

 ارزشويابی  اهميت و ضرور  بر متعود مطالعا  .است آسیی روش بالينی

 فوارغ  از بعوو  پزشویی  فورنتهوای  رشوته  .انو نموده تاکيو آسیی روش به

 زنووگی  واقعوی  هوای  محويط  در و شوونو  می جامعه بطن وارد التحصيلی

 بنوابرانن  پردازنوو  می اورژانسی و بحرانی شرانط در خوما  ارائه به مردم

 توسط آموزشها کيفيت باالترنن کسب مورد در آموزش صاحبان اقمينان

 انون  و .است مهم بسيار جامعه توسط خوما  بهترنن درنافت و فراگيران

 نخواهوو  ميسر شفاهی و کتبی سواال  قرح و دانش فقط سنجش با مهم

 ارتقاءکيفيوت  هووف  بوا  توا  شوونو  برآن پژوهش انن در محققين لذا .شو

 ارزشوويابی پزشوویی فورنتهووای رشووته دانشووجونان در ارزشوويابی فراننووو

 .دهنو انجام OSCE روش از استفاده با را رشته انن فراگيران

 پيراپزشویی  دانشویوه  در پژوهوی  اقوام روش به مطالعه انن:  روش اجرا

 .شوو  انجوام  ۹7-۹۸ تحصويلی  سوال  در کردسوتان  پزشیی علوم دانشگاه

 انسوتگاه  7 .شوونو  مطالعه وارد دردسترس و سرشماری بصور  ها نمونه

 فورنتهای رشته رنوی قلبی احيا واحو آموزشی اهواف و سرفصل براساس

 در روش انون  يرتوار  ميوزان  .گردنوو  قراحوی  بيمارسوتانی  پويش  پزشیی

 پرسشونامه  از اسوتفاده  بوا  روش انون  اجورای  از رضوانتمنوی  و نوادگيری 

   .شو تحليل ساختارمنو نيمه مصاحبه و ساخته محقق

 .اسوت  نبووده  ای کننووه  خسوته  آزمون اصال ممتحنين نظر از:  ها یافته

 و اضوطراب  افوزانش  باعوث  آزموون  ابون  کوه  انوو  نمووده  بيان دانشجونان

 درصوو  7۹.۸۱ .شوود  نموی  دانشوجو  ارزنوابی  در گوی زد شتاب و استرس

 کوه  انوو  نمووده  اعالم دانشجونان . بودنو آزمون روش انن اجرای با موافق

 تور  عميوق  و بيشوتر  نادگيری برای انگيزه و عالقه تا شوه باعث روش انن

 خودارزنوابی  توانانی که انو نموده بيان دانشجونان تمام.شود انجاد آنها در

 واقعوی  محويط  آزموون  انن .انو داشته خوشاننوی تجاربو تقونت آنها در

 .انوو  شوه روش انن از بيشتر استفاده خواستار و است نموده تواعی را کار

 اختيوار  در و شوو  فيلمبورداری  آزموون  انون  کليوی های انستگاه از نیی

 بوا )کنوو  ارزنوابی  را خوود  های همیالسی و خود تا گرفت قرار دانشجونان

 شویل  هووف  بنوابرانن (  انستگاه سوپروانزر ليست چ  همان از استفاده

 کوار  واقعوی  شوبه  محيط در وقتی دانشجونان در خودارزنابی فراننو دادن

 .گردنو محقق نيز گيرنو می قرار

 عنووان  بوه  OCSE ارزشويابی  روش از اسوتفاده :  گيرري  نتيجه بحث و

 در رنوووی قلبوی  احيوای  مهارتهوای  سونجش  بورای  پانوا  و معتبور  روشوی 

 .شود می توصيه پزشیی فورنتهای اندانشجون

 

 در الکترونیکی کارپوشه از کارورزان رضایتمندی بررسی

 در تبریدز  پزشدکی  علوم دانشگاه اجتماعی پزشکی گروه

 ۱۹-کووید پاندمی دوران

   ،  تبرنز .پ .ع دانشگاه - نظير بی برادران مرنم

 نوه  وسونجش  آمووزش  روش نو   عنووان  بوه  ازکارپوشه استفاده :مقدمه

 مهوار   بلیوه  ميینوو  اوکمو   فراگيروارزشيابی تحصيلی پيشرفت نهابهت

 رانيزگسوترش  فراشوناختی  وراهبردهوای  ، انتقوادی  تحليول  ، تفیور  های

 ی بيشوتر  اقالعا  ، وتفیر مسئله حل چگونگی درباره روش انن .ميوهو

 راوادارميینووتانقش  فراگيوران  .ميوهوو  بوسوت  سنجش سنتی ازروشهای

-e الیترنيیووی کارپوشووه .خودانفاکننووو رفتپيشوو درسوونجش فعووالتری

portfolio آن سوونتی شوويوه وجووانگزنن اسووت ازکارپوشووه نيزنوووعی 

 و نظارتهوا ، شوواهو  بوين  ارتبواط  برقوراری  بورای  الیترونيو   درنوع.است

 محتووای  فهرست نشانوادن برای .ميشود استفاده هانپرلين  از بازخوردها

 مستنوا  ونقل حمل مشیال .ميشود استفاده هانپرلين  از نيز کارپوشه

 روزرسوانی  نواردوضومنابه  وجوود  الیتروني  درنوع سنتی درشيوه کاغذی

 بوه  الیتروني  های کارپوشه امروزه .راحتتراست نيز الیتروني  مستنوا 

 بعوالوه .است بسيارراحت کاربران کارباآنهابرای انوکه شوه قراحی ای گونه

 بورآن  لذا.است مورر نيز غذکا مصرف جونی صرفه در الیترونيیی کارپوشه

 بررسووی بووه کووارورزان ی کارپوشووه کووردن ازالیترونيیووی بعووو شووونم

 اجتمواعی  پزشویی  گوروه  در الیترنيیی کارپوشه از کارورزان رضانتمنوی

   .بپردازنم ۱۹-کوونو پانومی شروع بونبال تبرنز پزشیی علوم دانشگاه

 چو   طالعوه م ابوزار  .بوود  توصويفی  -مقطعوی  نوع از مطالعه :اجرا روش

 الیترونيیوی  کارپوشوه  از رضوانتمنوی  موورد  در استانوارد آنتمی6 ليست

 بودنوو  اجتمواعی  پزشیی کاروزان تمامی مطالعه در کننوگان شرکت .بود

 اجتموواعی پزشوویی بخووش در ۱3۹۹ موواه آبووان الووی تيوور قووی کووه

 بصوور   کوارورزان  بخوش  پانان امتحان از بعو ها ليست چ .حاضربودنو

 فراوانوی  محاسبه بصور  ها داده تحليل .ميشو تیميل آنان توسط برخط

 اسواس  بور  ليسوت  چو   نمورا   ميوانگين  مقانسوه  و نمورا   ميانگين ، 

 نورم  و مسوتقل  تی آماری آزمون کم  با و بود کننوگان شرکت جنسيت

   .گرفت انجام( SPSS-۱6)آماری افزار

 کورده  پور  را ليسوت  چو  ، کوارورزان  از نفور  ۱۵6 کلوی  بطوور  نافته هوا: 

 نموره ( معيوار  انحوراف )ميوانگين  .بودنو زن آنها از نفر( درصو6۰)۹۴.بودنو

( 2 ، ۱)۵ ، 2 الیترونيیووی کارپوشووه از سوونجی رضووانت ليسووت چوو 

 آن حوو  کمتورنن  و 6 ليست چ  برای کسب قابل نمره حو باالترنن.بود

 کارپوشووه بوورای شوووه کسووب نمووره( معيووار انحووراف)ميووانگين .صووفربود
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 ، 3)۵ ، ۱و( ۱ ، ۱)۵ ، 3 ترتيوب  به مرد و زن رزانکارو توسط الیترونيیی

 P)نواشوووتنو داری معنوووی تفووواو  نظرآمووواری از کوووه بوووود( ۱

value=۰.۱2).در ليسوت  چ  های گونه به مثبت پاسخ ودرصو فراوانی 

   .است شوه داده نمانش ن  جوول

 در در الیترونيیوی  کارپوشوه  از کوارورزان  رضانت: گيري بحث و نتيجه

 پانوومی  دوران در تبرنوز  پزشویی  علووم  دانشوگاه  جتماعیا پزشیی گروه

 کارپوشوه  کوه  اسوت  انن بيانگر باال رضانت انن .بود باال حو در ۱۹-کوونو

 ودرصوو  فراوانوی -۱ جوول .است رسيوه خود اهواف به تقرنبا الیترونيیی

 کارپوشووه از رضووانتمنوی ليسووت چوو  هووای گونووه بووه مثبووت پاسووخ

: بوه  منجور  الیترونيیوی  پورتفوليووی  و بووک  ازالگ اسوتفاده  الیترونيیی

 کارهوای  کامول  دادن نمانش( ۹۵)۱۴۹ شود می عادالنه ارزشيابی موافقم

 قبول  بوه  کاغذنسبت مصرف کاهش( ۸6)۱3۵ کارورزان توسط شوه انجام

( ۹6)۱۵۰ درعرصه وارزشيابی درآموزش دانشجونان مشارکت( ۱۰۰)۱۵6

( ۹2)۱۴۵ آموزشووی درعرصووه بازخوردازاسووتادمربوقه موقووع بووه درنافووت

 .(۱۰۰)۱۵6 ميشود covid-۱۹ ونروس انتقال کاهش
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   درسی ریزی برنامه
 

 با شده مدیریت مواجهه برنامه ارزشیابی و اجرا ، طراحی

 جهدت  در گدامی : شغلی های فرصت و ها تهدید رویکرد

 عمل اتاق دانشجویان تحصیلی آفرینی انگیزش

   - مووونقی کرنمووی حسووين ، مشووهو .پ .ع دانشوویوه - گووازرانی مکوورا
 ، نيشووابور .پ .ع دانشووگاه - گووازرانی ماعظوو ، مشووهو .پ .ع دانشووگاه

 - شرق قاهری مرنم .بيرجنو .پ.دانشگاه ع – زاده محسنی سيومصطفی
   .نيشابور .پ .ع دانشیوه

 شوغل  انتخواب ، انسان زنوگی در تصميما  ترنن اساسی از نیی: مقدمه

 شوونو  موی  حرفوه  بوه  ورود آماده ، تحصيلی رشته انتخاب با افراد و است

 بوه  آنهوا  عالقگوی  بی و ای حرفه های ازنقش دانشجونان انن آگاهی عوم

 شوغل  و افوراد  انتظوارا   و نيازهوا  بين تطابق عوم موجب، تحصيلی رشته

 را سوالمت  سيسوتم  و آموزشی نظام آن سوء عواقب و شود می آنها آننوه

 از نيموی  از بويش  کوه  اسوت  داده نشوان  مطالعوا  ( 2).کرد خواهو ررمتأ

 انتخواب  را خوود  رشوته  عالقوه  روی از عمول  اتاق کارمنوان و دانشجونان

 اصولی  نيروهای دادن جهت .نيستنو راضی آن شغلی آننوه از اما انو کرده

 رشوته  کارشناسوان  گيوری  کوار  به و دنگر های رشته سمت به عمل اتاق

 اتواق  کاردانوان  و کارشناسوان  دلسوردی  عوامل از عمل تاقا در دنگر های

 بوه  ورود زموان  در تحصويلی  منتخوب  رشته از آگاهی .(۵)باشو می عمل

 با، باشو کار به عالقه و انگيزش در مهمی عامل توانو می عمل اتاق رشته

 مواجهوه  برنامه اجرای فراننو انن انجام هوف موضوع انن اهميت به توجه

 و شوغلی  انگيوزش  انجواد  در عمول  اتاق رشته با سازیآشنا شوه مونرنت

   .باشو می عمل اتاق جونوالورود دانشجونان تحصيلی

 الزم هوای  همواهنگی  آموزشوی  محتووای  اوری جمع از پس: اجرا روش

 انجوام  دانشوجونان  معارفوه  برناموه  جهوت  سواعته  3 گارگواه  ن  برگزاری

 رابطوه  در، آموزشوی  یمحتوا ارائه از قبل کارگاه برگزاری زمان در .گردنو

 و تهونووها  بوا  آگاهسازی جهت .شو داده کافی توضحا  فراننو اهواف با

 و فويلم  قالوب  در عمول  اتواق  رشوته  تینسين وظانف، شغلی های فرصت

 شووه  سوازی  شوبيه  محيط در کافی توضيحا  سپس .گردنو ارائه اسالنو

 طتوسو  شووه  مطورح  سئواال  به .شو داده لب اسیيل واحو در عمل اتاق

 الگوووی از برنامووه ارزشوويابی بوورای .شووو داده پاسووخ انتهووا در دانشووجونان

 در ای پژوهشگرسواخته  پرسشنامه گردنو استفاده پاترن  کرک ارزشيابی

 دموگرافيو   اقالعوا   و تحصويلی  و شوغلی  انگيوزش  و آگواهی  بوا  رابطه

 روانوی  علمی هيئت اعضای از تن چنو توسط که شو قراحی دانشجونان

 از نفور  6۰اختيوار  در .گرفوت  قورار  نهانی تانيو و بررسی مورد ان پانانی و

 علووم  دانشوگاه  پرسوتاری  دانشویوه  عمول  اتواق  جونووالورود  دانشجونان

 .گرفت قرار  نيشابور پزشیی

 رونیورد  بوا  شوه مونرنت مواجهه برنامه اجرای داد نشان نتانج :یافته ها

 نشوجونان دا تحصويلی  انگيوزش  انجواد  در شغلی های فرصت و ها تهونو

 بودنوو  موافوق  کوامال % ۸7 دانشجونان اکثرنت قورنیه به .است بوده مورر

 دنووگاه  و عمول  اتواق  رشوته  از آنها کافی آگاهسازی در برنامه انن اجرای

 اجورای  از دانشوجونان % 77 .اسوت  بووده  شغليمورر آننوه به نسبت انشان

 و شوغلی  وهآنن به نسبت عالقه انجاد در را آن و داشته رضانت برنامه انن

 .دانستنو مورر تحصيلی رشته

 و فرصووتها بووا دانشووجونان آشوونانی و گوواهیآ :گيررري نتيجرره بحررث و

 و سرنوشوت  در زنوادی  اهميت، دانشگاه به ورود بوو در شغلی تهونوهای

 برناموه  بانوو  زمينوه  انون  در دانشگاهها که داشت خواهو آنها شغلی آننوه

 .باشنو داشته باشنو داشته نظر در را الزم رنزی

 آفرننوی  انگيزش، فرصت، تهونو، شوه مونرنت مواجهه: کليدي کلمات 

 عمل اتاق، دانشجونان، تحصيلی

 

 عمدل  بدر  مبتندی  ارتقا و یادگیری توانمندی مدل توسعه

(practice based learning and 

improvement) 

. ع دانشوگاه  - نزدانی شهرام،  اسالمی آزاد .پ .ع دانشگاه - پور فرج آرزو
 .بهشتی شهيو .پ .ع دانشگاه - فارمو اکبری سميه،  بهشتی شهيو. پ

 دو ACGMEسووی  از شووه  معرفوی  توانمنووی  شوش  بوين  در :مقدمه

 و اسوت  تور  انتزاعوی  و تر پيچيوه بقيه به نسبت SBP و PBLI توانمنوی

، بوالينی  هوای  محويط  در انتزاعوی  مهارتهای توسعه و گيری بیار مستلزم

 و مشویل  مربوقوه  هوای  کورنیولووم  در را منویتوان انن اجرای که است

 اجورا  و رنوزی  برنامه سهولت و مشترک درک جهت لذا .سازد می محوود

   .شو پرداخته PBLI مول توسعه به مطالعه انن در

 اقالعوا   پورداز  نظرنوه ، آوانته-واکر روش به نظرنه سنتز در :اجرا روش

 نو   در هوا  رهگوزا  و مفواهيم ، آوری جموع  را پونوه ن  مورد در موجود

 مفواهيم  تعيوين ، مرحلوه  سوه  شامل نظرنه سنتز .دهو می سازمان شبیه

 بوا  مرتبط عوامل شناسانی منظور به متون مرور، لنگرگاه عنوان به کانونی

 و مفواهيم  سوازمانوهی  و روابوط  ماهيت نمودن مشخص و کانونی مفاهيم

، PBLI مفهووم  بوا  مرتبط مقاال  نظامنو جستجوی از پس .است ها گزاره

 گرفتوه  نظور  در مفهوومی  چهوارچوب  عنوان به ACGME اسناد و گانوها

 بوه ، برگشوتی  و رفت صور  به تئوری سنتز استراتژی از استفاده با و شو

 کشيونم تصونر به ها بلوک درون در را مرتبط مفاهيم، بنوی بلوک روش

 انهوا  ارتبواط  جهوت  و مجواورش  بلووک  بوا  را بلووک  هور  ارتبواط  سپس و

   .شو مشخص
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 آنهوا  ارتباقوا   که شو شناسانی بلوک ۱2 تئوری سنتز انن در :ها یافته

:  شوامل  هوا  بلووک  انون  .شوو  داده نشوان  تصوونر  در شماتي  صور  به

 از KAS واکنشوی  شناسوانی ، فراننوو  شوروع  منشوا ، نوادگيری  به رونیرد

 فيووب   قرنوق  از KAS کنشوی  پويش  شناسوانی ، خارجی فيوب  قرنق

 شناسوانی ، خوارجی  فيووب   قرنوق  از KAS واکنشوی  شناسانی، خارجی

 دانشوووی شووویاف رفوووع، بازانونشوووی قرنوووق از KAS کنشوووی پووويش

foreground knowledge ،دانشووی شوویاف رفووعbackground 

knowledge ،شیاف رفع های راه skill ،عملیورد  شیاف رفع های راه ،

 توسووعه، PBLI بوورای الزم هووای صووالحيت، ملزومووا  و هووا زنرسوواخت

 .شو کشيوه تصونر به ها بلوک انن ارتباط و PBLI یتوانمنو آکادمي 

 در خاصوی  رونووادهای  توسط واکنشی نادگيری :بحث و نتيجه گيري 

             .شووود مووی رنووزی برنامووه نووادگيری و شووود مووی تحرنوو  کووار محوويط

 موونرنت  هنگوام  دارنوو  اشوتغال  قبابوت  بوه  که پزشیانی قبيعی قور به

 و نقوانص  اسوت  ممیون  بوالينی  ایهو  محويط  در و بوالينی  های موقعيت

 قوور  بوه  هانی محرک واسطه به را خود KSA در موجود های محوودنت

 محووودنت  خوارجی  منوابع  فيووب   قرنوق  از نا نماننو احساس شهودی

، مووورن پزشوویی در .نماننووو شناسووانی را عملیووردی و مهووارتی، دانشووی

 .شوونو  موی  تشوونق  پيشوگيرانه  و کنشوی  پويش  رونیردهای به فراگيران

 نوارد وجود KSA محوودنت و شیاف که هستنو هم موقعيتهانی بهرحال

 ارتقوا  پی در درونی های درنافت اساس بر و کنشی پيش صور  به فرد و

KSA فورد  بور  عوالوه  .شوود  تورونج  بانستی رونیرد انن و باشو می خود ،

 پيشوگيرانه  نيوز  و کنشی صور  به اکادمي  و ای حرفه نظارتی نهادهای

 توا ، نماننوو  موی  پوانش  را افراد قبابت و بهواشتی -درمانی کزمرا فعاليت

 خووما   دهنووه  ارانه افراد صالحيت و مراقبتی خوما  کيفيت از جامعه

 بوه  پاسوخ  بوا  رابطوه  در دانشوی  هوای  شیاف رفع برای .ببخشنو اقمينان

 اسوتراتژی  اجورای  از توان می، زمينه پيش دانش توونن و بالينی سواال 

 و محوور  خوود  نوادگيری  رونیردهوای ،  شوواهو  بور  مبتنوی  قبابوت  های

 شویاف  رفوع  بورای  .بورد  بهره بازآموزی های دوره نيز و شخصی مطالعا 

 هوای  دوره گذرانوون ، ای حرفوه  جواموع  و فيلوها در حضور، مهارتی های

CPD هوای  شویاف  رفوع  بورای  .اسوت  شووه  توصويه  ای حرفوه  توسعه نا 

 تینيو   و خطوا  ای رنشوه  تحليل از گيری بهره عملیردی شوه شناسانی

 گيری بهره، خوما  و عملیرد کيفيت ارتقا برای نيز و کيفيت بهبود های

 هوا  برناموه  انن اجرای .شود می توصيه کيفيت مواوم بهبود های روش از

 وجوود  بور  عوالوه  .باشو می هانی subsystem و ها ساخت زنر نيازمنو

 فوردی  هوای  نووی توانم نيوز  پزشیان بانستی،  منابع و ها زنرساخت انن

 عملیورد  پانش توانانی، خود پانش و بازانونشی، خودمحور نادگيری چون

 دارا را کيفيووت بهبوود  هووای تینيو   اجوورای توانوانی ، EBM، پيامووها  و

 از آکادميو   آموزش دوره قی بانو گانه شش های صالحيت انن . باشنو

 موارپيچی  موول  ن  در PBLI توانمنوی بر مبتنی کورنیولوم ن  قرنق

 ارزشويابی  و آموزشی های روش، محتوا، آموزشی اهواف بر مشتمل قولی

 از نیوی  PBLI توانمنووی  اموروزه :گيوری  نتيجوه  .شوود  کسوب ، متناسب

 کيفيوت  کننووه  تضومين  که است پزشیی گرنزناپذنر پانه های صالحيت

     سووری نوو  مسووتلزم، فووردی الزامووا  بوور عووالوه کووه باشووو مووی قبابووت

 بهوره  با .باشو می فرهنگی و ساختاری ، ژن استرات، فنی های زنرساخت

، دانشوی  هوای  شیاف بود خواهو قادر پزش  ن  توانمنوی انن از گيری

 مناسب رونیردهای از استفاده با و نموده کشف را خود عملیرد و مهارتی

 خووما   و خوود  قبابوت  کيفيت ارتقا موجب نتيجه در و آنو فانق آنها بر

 را جامعوه  اعتمواد  و رضانتمنوی و شوه ماربي انمنی و شوه ارانه مراقبتی

 .نمود خواهو جلب

 

 دوران آموزشدی  برنامده  در پزشدکی  علوم دانشجویان

 و انتظدارات  بیان:  میخواهند چه اموزش از کرونا بحران

 دانشجویان راهکارهای

گروه آموزش پزشیی، مرکز آموزش مجوازی، دانشوگاه    - نژاد مصلی ليلی
 . شيراز. پ. ع انشگاهد – کالنی نونو ، ع.پ جهرم

 انسوان  زنووگی  مختلف ابعاد، جونو کروناونروس بيماری شيوع با :مقدمه

 در کوه  پزشویی  علوم های رشته دانشجونان .است گرفته قرار تارير تحت

 خوومت  سوالمت  نظوام  درمان کادر عنوان به بانو دور چنوان نه ای آننوه

 فاصوله  . دارنوو  مناسوب  کيفی های آموزش درنافت به مبرمی نياز، کننو

 از بزرگوی  بخوش  آمووزش  شويوه  کوه  اسوت  شووه  باعث اجتماعی گذاری

 بورای  .کنوو  پيووا  شویل  تغييور  مجوازی  روش بوه  دانشجونان انن دروس

 چوالش  دقيق تعيين، پانومی دوره در آموزش مناسب کيفيت از اقمينان

 نابو می باالنی اهميت پزشیی علوم های رشته دانشجونان های نياز و ها

  .شو پرداخته کيفی صور  به آن بررسی به مطالعه انن رد که

 دانشوجونان  روی بور  کوه  است کيفی مطالعه ن  مطالعه انن :اجرا روش

 درخواسووت و درک بررسووی هوووف بووا و جهوورم پزشوویی علوووم دانشووگاه

        از پووس .گردنووو انجووام مجووازی اموووزش مختلووف ابعوواد از دانشووجونان

 بواز  سووال  وسويله  به مختلف های تهرش دانشجونان اقالعا  اوری جمع

 موورد  نتوانج ، ( واتسواب )  اجتمواعی  هوای  شوبیه  و نونو سامانه در پاسخ

   .گرفت قرار کيفی تحليل

 مختلوف  هوای  رشوته  دانشوجوی  ۵۵۰ تعوواد  حاصر مطالعه در :یافته ها

 داده تحيول  و تجزنوه  از .کردنو شرکت مقاقع و گروهها در پزشیی علوم

 بعوو  بررسوی  در . گردنوو  مشوخص  مختلف بخش ۵،  اموه دست به های

 رضوانت  کلوی  موضوعيت با مورد ۱۱، دانشجونان توسط شوه بيان مزانای

 معانوب  بعوو  بررسوی  در .شو شناسانی مطالب به آسان دسترسی نحوه از

 بوه  مربووط  غالبوا  کوه  شوو  بيوان  موورد  ۱۹، دانشجونان توسط شوه بيان

 کمبوود  نوا  مطالوب  جوم ح و تینولووژی  زنرساخت نبود از ناشی مشیال 

 محتووای  کيفوی  بهبوود  جهوت  دانشوجونان  تقاضای .بود دانشجونان وقت

 هووای چوالش  و هوا  نيواز  کوه  بوود  مختلوف  پيشونهاد  2۰ دارای آموزشوی 

 انوام  در دانشوجونان  نوادگيری  هوای  سوب   .کورد  مشخص را دانشجونان

 نيواز  آن هوای  گونه در شوه دنوه تنوع که بود مورد ۸ دارای نيز قرنطينه
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 زد گوش را دانشجو نادگيری سب  اساس بر آموزش سازی اختصاصی هب

 کرونوا  دوره در آمووزش  در شوه تجربه روانشناختی ابعاد بررسی .کنو می

   .گردنو مثبت ابعاد از مورد 6 و منفی بعو ۸ شناسانی به منجر

 چوالش  و قوو   نقواط  شناسوانی  به حاضر مطالعه :گيري بحث و نتيجه

 علووم  دانشگاه در کروناونروس پانومی دورانن در الیتروني  آموزش های

 رنوزی  برنامه جهت ميتوان را مطالعه انن نتانج .کرد کم  جهرم پزشیی

 کرد استفاده دانشجونان آموزشی

 

 مددت  کوتداه  دوره ارزشدیابی  و اجرای و طراحی تاثیر

 دوره در حضدوری  غیدر  صورت به اساتید سازی توانمند

 کرونا بحران

 دانشوگاه  - پوور  نجفوی  صونقه،  جهرم .پ .ع دانشگاه - احسانيان حميوه
گروه آمووزش پزشویی، مرکوز آمووزش      - نژاد مصلی ليلی،  جهرم .پ .ع

،  جهورم  .پ .ع دانشوگاه  - کوورری  مجيوو  ، مجازی، دانشگاه ع.پ جهورم 
 .ع دانشوگاه  - بوين  حوق  مرضيه ، جهرم .پ .ع دانشگاه - روستازاده اباذر
 . جهرم .پ

 علووم  در آمووزش  کيفيوت  ارتقای هوف با اساتيو سازی وتوانمن مقدمه:

 مورسين سازی حساس و آموزی مهار  قرنق از تا است فرصتی پزشیی

 زمينوه ، ارزنوابی  و توورنس  هوای  روش زمينه در جونو مفاهيم به نسبت

 معلوم  نو   نقش انفای جهت نياز مورد مهارتهای و نگرش،  دانش توسعه

 پانوومی  بحوران  پوی  در لوذا  گوردد  راهمفو  منتور و محقق، مونر، توانمنو

 ذننفعوان  در الزم توانمنو انجاد منظور به ها دانشگاه تعطيلی و ۱۹ کوونو

 کوتواه  دوره دو مجوازی  فضای از استفاده با بخشی بين تعامال  افزانش و

 و اجورای ،  قراحوی  حضووری  غيور  صور  به اساتيو سازی توانمنو مو 

 از سوازی  توانمنوو  دوره توارير  بررسی هوف با مطالعه انن و شو ارزشيابی

 .شو انجام ذننفعان دنوگاه

 جامعوه  .اسوت  مقطعوی  توصويفی  ای مطالعوه  حاضر پژوهش :اجرا روش

 قرنوق  از کوه  بوود  جهورم  پزشویی  علووم  دانشوگاه  اساتيو شامل پژوهش

 شوامل  اقالعوا   آوری جمع ابزار .داشتنو مشارکت مطالعه در سرشماری

 ، خووب  ای نقطه سه ليیر  مقياس براساس که گونه ۱۰ با ای پرسشنامه

 و اجرا،  قراحی گام سه شامل مطالعه . بود شوه تنظيم متوسط و ضعيف

 کوه  کوتواه  دوره 2 سنجی نياز انجام نا با قراحی مرحله در. بود ارزشيابی

 رابوت  بطوور  کارگاههای شو رنزی برنامه بود ساعت ۴۵ مو  به دوره هر

 شوامل  دوره .شوو  انجوام  رسوانی  قوالع ا و شو قراحی شنبه سه روزهای

 در هش.پز،  درسی رنزی برنامه،  تورنس روش های رحوزه د کارگاههای

 گوام  در بوود  محتووا  توليوو  هوای  افزار نرم با اشنانی و ارزشيابی،  آموزش

 آنالنون  بصور  کارگاه روم اسیای و کانیت ادوبی فضای قرنق از اجرانی

 در و کارگواه  هور  انتهوای  در شوو  اربرگوز  دانشگاه اساتيو توسط تعاملی و

 ارزشويابی  کارگواه  توارير  خصووص  در ارزشويابی  فورم  قرنق از دوره پانان

 آمووزش  توسوعه  مرکوز  سوانت  وب در دوره کول  ارزنوابی  جهت شو انجام

 بوه  اقووام  الیترونيیوی  بصوور   اسواتيو  و قرارگرفوت  ارزنابی فرم دانشگاه

 امار از استفاده با ها داده لوتحلي تجزنه.نمودنو کارگاه هر کيفيت ارزنابی

   .گردنو انجام 2۱نسخه SPSS افزار نرم و توصيفی

 در کننووه  شورکت  اسواتيو  توسوط  ارزشيابی توسط فرم 2۱2 : یافته ها

 آموزشوی  حيطه اساس بر کارگاه کيفيت ارزنابی نتانج .شو تیميل کارگاه

 حيطوه  ۵ در شووه  برگزار کارگاه .گرفت قرار مقانسه مورد و بنوی تقسيم

 رنوزی  برنامه( 2، آموزشی های روش انواع( ۱: شامل که شو بنوی تقسيم

، آمووزش  در پوژوهش ( 3، دانشوجونان  در انگيزه انجاد و ارزشيابی، درسی

 کارگواه  تعوواد  بيشترنن .است بوده آموزشی افزارهای نرم( ۵، عمومی( ۴

 فورم  بيشوترنن  و بوده( مورد۵) آموزشی های روش حيطه در شوه برگزار

 بووده ( نفور  76) آموزشوی  افزارهوای  نورم  به مربوط شوه تیميل ارزشيابی

 مباحوث  بوه  مربووط  اسواتيو  آشنانی ميزان کمترنن داد نشان نتانج .است

 بووده % ( 22 ، ۴) آموزشوی  افزارهای نرم و%( 22 ، ۵) آموزش در پژوهش

 متوسوط  سوطح  در درصو 73 در ارزشيابی و رنزی برنامه حوزه در و است

 درسوطح  مووارد  درصوو  ۴۹ در تورنس های روش حوزه در ينهمچن بود

 به، اساتيو نياز با تناسب ميزان بيشترنن اساتيو نظر از است بوده متوسط

 هوای  کارگواه   ، %(77 ، 3) توورنس  روش حيطوه  در هوای  کارگاه ترتيب

، %( 67 ، ۵) آمووزش  در پوژوهش ، %(7۵) آموزشوی  های افزار نرم حيطه

 شوو  برگوزار  حضووری  غيور  بصوور   به که%( 63 ، 2) درسی رنزی برنامه

 هوای  کارگواه  انوو  داشته اظهار سازی توانمنو دوره در کننوگان مشارکت

 شوفافيت  کمتورنن %( 6۸ ، ۴) درسوی  رنوزی  برنامه حيطه در شوه برگزار

 هوای  افوزار  نورم  حيطوه  در هوای  کارگواه  انو داشته را شوه ارائه محتوای

 بيشوترنن  اساتيو نظر از%( 7۵) شآموز در پژوهش و%( 7۸ ، ۹) آموزشی

 حيطوه  در هوای  کارگواه  انوو  داشته محتوانی و موضوعی نظر از را کاربرد

%( 7۱ ، ۰۵) آموزشوی  افزارهوای  نرم و%( 73 ، ۵) آموزشی روشهای انواع

 رضانت ميزان بيشترنن انو داشته را هوانت و اجرا کيفيت ميزان باالترنن

 حيطوه  در هوای  کارگاه به مربوط گاهکار برگزاری زمان و ساعت از اساتيو

 کارگواه  اسوت  بوده%( 7۹ ، 2) عمومی و%( ۸2 ، ۹) آموزشی افزارهای نرم

 ، ۹) آموزشوی  افزارهوای  نورم  و%( ۸۰) آموزش در پژوهش حيطه در های

  . انو داشته کارگاه موضوعی اهميت نظر از تارير بيشترنن%( 7۸

 بصوور   سازی توانمنو ورهد تارير داد نشان نتانج : گيري بحث و نتيجه

 توانمنوو  کارگاههوانی  هوای  حووزه  برحسب کرونا شرانط در حضوری غير

 در چنو هر . است بوده گذار تارير اساتيو نيازهای شون برقرف در سازی

 .دارد بازنگری به نياز درسی رنزی برنامه ماننو ها حوزه از بعضی

 اساتيو – حضوری غير -سازی توانمنو: کليدي کلمات 
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 همراه تلفن بر مبتنی آموزشی افزار نرم ساخت و طراحی

 رشدته  دانشدجویان  داندش  و آگداهی  افزایش هد  با

 ماالریا بیماری مورد در ناقلین کنترل و بیولوژی
 - عليووزاده اسووماعيل،  کرمووان .پ .ع دانشووگاه - گروهووی امووين محمووو
،  کرموان  .پ .ع دانشوگاه  - افشوار  آقوانی  عبواس ، کرموان  .پ .ع دانشگاه
 .کرمان .پ .ع دانشگاه - نوسفی سعيوه

 منتقلوه  انگلوی  هوای  بيمواری  تورنن  مهم از نیی ماالرنا بيماری :مقدمه

 3 درس نو   بيمواری  انن اننیه به نظر .باشو می آنوفل های پشه توسط

 نواقلين  کنتورل  و بيولووژی  رشوته  درسی کورنیولوم در تخصصی واحوی

 عووم  بوه  توجه با و است شوه تعرنف شناسی ماالرنا عنوان تحت بيمارنها

، انوران  در زمينوه  انون  در هموراه  تلفن بر مبتنی آموزشی افزار نرم وجود

 ماالرنوا  بيماری آموزشی افزار نرم ساخت و قراحی هوف با حاضر مطالعه

، شناسوانی  زمينه در رشته انن دانشجونان آگاهی و دانش افزانش هوف با

 .وباش می ماالرنا کنترل و درمان، پيشگيری

 مرحلوه  دو در کوه  بووده  کاربردی -بنيادی نوع از مطالعه انن :روش اجرا

 پس .گرفت انجام ۱3۹۹ سال در افزار نرم ساخت و قراحی و سنجی نياز

 و محتووا  تعيوين  و اقالعواتی  سنجی نياز منظور به، پرسشنامه قراحی از

 رشوته  متخصصوان  توسوط  مربوقوه  اقالعوا   آن آموزشوی  هوای  قابليت

 در .گردنوو  تیميول  کرموان  بهواشوت  دانشویوه  ناقلين کنترل و بيولوژی

 اسوتفاده  بوا  نونسی برنامه متخصصين توسط همراه تلفن خام برنامه ادامه

 نورم  کلی نمای .شو نونسی کو( روم دنتابيس) انورونو داخلی دنتابيس از

 اسوتونو  افوزار  نورم  با و بوده جاوا افزار نرم اصلی زبان و xml زبان با افزار

، ناقلين به مربوط اقالعا  نهانی مرحله در .است شوه نوشته 3 ، 6 ورژن

 و کتووب، مقوواال  از ماالرنووا کنتوورل و پيشووگيری هووای روش و عاموول

 .گردنو برنامه خام فرمت وارد و استخراج معتبر های دستورالعمل

 رشوته  متخصصوان  درصوو ۱۰۰ کوه  داد نشوان  مطالعوه  نتوانج  : یافته ها

 نورم  ساخت و قراحی، کرمان بهواشت دانشیوه ناقلين کنترل و بيولوژی

 ضروری و مفيو بسيار دانشجونان آموزشی سطح ارتقاء جهت را فوق افزار

 افوزار  نورم  نو   سواخت  بوه  منجور  نهانوت  در اخيور  مطالعه .دانستنو می

 روی بور  نصوب  قابول  و انورونووی  افوزار  نرم ن  قالب در آفالنن آموزشی

   .گردنو همراه تلفن های گوشی

 تینولوژی سمت به جونو نسل گرانش به توجه با: گيري و نتيجه بحث

 سوطح  ارتقواء  موجوب  توانوو  می الیترونيیی آموزش، آموزشی نونن های

 مفيوو  و مورر آموزش، ماالرنا بيماری اهميت به توجه با لذا .گردد آموزش

 بوا  زمينوه  انون  در بيمارنهوا  نواقلين  کنتورل  و بيولووژی  رشته دانشجونان

 بوازده  ارتقوای  موجوب  سوو  نو   از جونوو  آموزشی های روش از استفاده

 در جامعوه  سوالمت  و بهواشوت  سوطح  افوزانش  سوونی  از و شوه آموزش

 .داشوت  خواهوو  پوی  در را ماالرنوا  بيمواری  حذف کشوری برنامه راستای

 دانشجونان، همراه تلفن، آموزشی افزار نرم، ماالرنا: کليدي کلمات

 جهدت  همدراه  تلفن رب مبتنی افزار نرم ایجاد و طراحی

 بررسدی  و میدوه  و سدبزی  گندزدایی و شستشو آموزش

 رشدته  دانشدجویان  بدین  در آن از رضدایتمندی  میزان

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه، محیط بهداشت مهندسی
 .پ .ع دانشوگاه  - عليزاده اسماعيل،  کرمان .پ .ع دانشگاه - فرجی مرنم
 . مراغه .پ .ع دانشیوه - محموی امير،  کرمان

 سوبزنجا   و ميووه  مصورف  قرنوق  از تواننوو  می بيمارنزا عوامل :مقدمه

 نورم  انجواد  و قراحوی  مطالعوه  انون  از هوف .شونو منتقل انسان به آلوده

 و سوبزی  گنووزدانی  و شستشو آموزش جهت همراه تلفن بر مبتنی افزار

 رشووته دانشووجونان بووين در آن از رضووانتمنوی ميووزان بررسووی و ميوووه

   .است کرمان پزشیی علوم دانشگاه، محيط بهواشت مهنوسی

 انجواد  و قراحی مرحله دو در مقطعی -توصيفی مطالعه انن :اجرا روش

 رضوانتمنوی  ميزان بررسی و ميوه و سبزی گنوزدانی و شستشو افزار نرم

 رشوته  دانشوجونان  از نفور  ۸۱ بين در الیترونيیی پرسشنامه از استفاده با

 هوا  داده .شو انجام کرمان پزشیی ومعل دانشگاه محيط بهواشت مهنوسی

   .گرفت قرار تحليل و تجزنه مورد 2۴ نسخه SPSS افزار نرم توسط

 در% 6۴، زن مطالعوه  در کننوه شرکت دانشجونان از% 77 ، ۸:  ها یافته

 سال% 3۱ و کارشناسی مقطع دانشجوی% 67، سال 3۰ تا 2۰ سنی گروه

 فهوم  کوه  کردنوو  اعوالم  اندانشوجون  از% 7۰ از بيش .بودنو دانشگاه چهار

 بوه  آن در شووه  ارائوه  اقالعوا   و آسان افزار نرم در موجود علمی مطالب

 کوارگيری  بوه  در را مطالعوه  موورد  افوزار  نرم آنها از% ۵7 و است بوده روز

 زنوادی  ميوزان  بوه  را سبزنجا  و ميوه گنوزدانی و شستشو صحيح روش

 نورم  از اسوتفاده  دانشوجونان  از% ۵3 همچنين .دانستنو می کننوه کم 

 .دادنو می ترجيح متون مطالعه به نسبت را افزار

 رشوته  دانشوجونان  بواالی  اسوتقبال  بوه  توجوه  با : گيري نتيجه بحث و

، مطالعوه  انون  در شووه  سواخته  افوزار  نورم  از محويط  بهواشوت  مهنوسی

 علووم  هوای  دانشگاه سانر و بعوی تحصيلی های سال برای آن از استفاده

  .ودش می توصيه پزشیی

 آموزش، همراه تلفن افزار نرم، ميوه و سبزی، گنوزدانی :کليدي کلمات

 

 بدرای  مجدازی  راندد  گرندد  ارزشیابی و اجرا، طراحی

 کاردرمدانی  و شناسدی  شدنوایی  های رشته دانشجویان

 دوران در اهدواز  شداپور  جنددی  پزشکی علوم دانشگاه

 ۱۹ کووید پاندمی
 - حامووی  درسوا  اهوواز،  رجنووی شواپو   .پ. ع دانشوگاه  - اميری مرضيه

دانشوگاه ع. پ.   - قواهری  فاقموه دانشگاه ع. پ. جنووی شواپور اهوواز ،    
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،  دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهوواز   - مانونی غزاله، جنوی شاپور اهواز 
         - نووژاد جهانتووابی اهلل سوويف  - دلفووی موورنم - پووور جوووادی شوويوا
 - مورادی  نگين بيا  شار  - ماهانی زاده خياط محمو  - توکلی مجتبی

 ميمنوت  - ممبينوی  نووری  نسويبه ،  دانشگاه ع. پ. جنوی شواپور اهوواز  
 . دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز   - اکبری

 و پيراپزشویی  هوای  گوروه  دانشوجونان  آمووزش  از مهموی  بخش: مقدمه

 آمووزش  اهميوت  بوه  توجه با .دارد اختصاص بالينی آموزش به توانبخشی

 نيازمنوو  و است بوده توجه مورد آموزش انن ارائه يفيتک ارتقای ، بالينی

 .باشوو  می بالين عرصه در دانشجو و استاد فعال حضور و صحيح مونرنت

 پزشویی  علووم  مختلوف  هوای  رشته در بالينی آموزش های روش از نیی

 بوه  بوالينی  مباحوث  آموزش برای مناسبی رانومعيار گرنو .است رانو گرنو

 گيرنوو  می ناد دانشجونان، ها رانو گرنو در .شود می محسوب دانشجونان

 پانوومی  بوروز  بوا .بزننوو  پيونوو  عملوی  دانش با خوبی به را نظری دانش تا

 آنالنون  آمووزش  بوه  جهوان  در پزشیی علوم های دانشگاه اکثر ۱۹ کوونو

 مطالعوه  انون  از هوف .انو آورده روی بالينی و آموزشی مطالب ارائه جهت

    دانشوجونان  بورای  مجوازی  رانوو  گرنوو  لوين او ارزشويابی  و اجورا ، قراحی

 جنووی  پزشویی  علووم  دانشوگاه  کاردرمانی و شناسی شنوانی های رشته

   .باشو می ۱۹ کوونو پانومی دوران در اهواز شاپور

 ۱3۹۹ سوال  مرداد و تير که تحليلی-توصيفی مطالعه درانن:  اجرا روش

 هوای  هرشوت  کارشناسوی  مقطوع  چهوارم  سوال  دانشجونان تمام، شو اجرا

 انون  .کردنوو  شورکت  توانبخشوی  دانشویوه  کاردرمانی و شناسی شنوانی

 جهت IR.AJUMS.REC۱3۹۹.637 شماره به اخالق کو دارای پژوهش

 های گروه   علمی هيا  اعضا حضور با جلسا  مجازی رانو گرنو قراحی

 اجورای  نيازسنجی فرم .شو تشیيل کاردرمانی و شناسی شنوانی آموزشی

 توسووط آن محتوووانی و صوووری روانووی و قراحووی مجووازی گرنورانووو

 بوه  نيازسونجی  پرسشنامه .گرفت قرار تانيو مورد دورشته هر متخصصين

 رانوو  گرنوو  برگزاری به نياز و شو تیميل دانشجونان توسط آنالنن صور 

 پرسشونامه ،  برناموه  ارربخشوی  بررسوی  منظوور  بوه  .شو مشخص مجازی

 پرسشنامه همچنين .شو قراحی سوال ۱۰ قالب در دانش ميزان سنجش

 ليیور   قيوف  دهوی  نموره  بوا  سوال ۱۴ با برنامه برگزاری از رضانتمنوی

 دانشوجونان  توسوط  آگاهانوه  رضانت فرم برنامه ازشروع پيش .شو قراحی

 و دانووش سوونجش هووای پرسشوونامه .شووو تیميوول آنالنوون صووور  بووه

 توسووط آنالنون  صووور  بوه  رانووو گرنوو  برگووزاری درانتهوای  رضوانتمنوی 

 adobe افزار نرم از بااستفاده رانومجازی پرنو .شونو تیميل ناندانشجو

connect افوزار  نرم در ها داده .شو اجرا SPSS2۱  بوا  و شوونو  تحليول 

 نتوانج  مقانسوه  جهوت ،  اسوميرنف -کولمووگروف  آزموون  نتوانج  بوه  توجه

 آزمووون از گووروه دو بووين دانووش سوونجش و رضووانتمنوی پرسشوونامه

 تموام  بورای  معنواداری  سوطح  .گردنوو  ادهاسوتف  ونتنوی  من نانپارامترن 

   .شو گرفته درنظر درصو ۰.۰۵ با برابر آزمونها

 سونی  ميوانگين  بوا  شناسی شنوانی دانشجوی ۱۵) دانشجو 2۹ :ها یافته

 پوژوهش  در( 23.۵7 سونی  ميانگين با کاردرمانی دانشجوی ۱۴ و 23.۴۰

 گوروه  در دانوش  سونجش  آزموون  نموره  ميوانگين  .کردنوو  شورکت  حاضر

 کوار  گوروه  در و ۱.۵۹ معيوار  انحوراف  بوا  6.۴6 بوا  برابور  شناسی نیشنوا

 معنواداری  آمواری  تفواو   .بود ۱.۸۹ معيار انحراف با 6.2۸ با برابر درمانی

 نشوو  دنووه  بررسوی  مورد گروه دو هر بين آزمون انن امتياز ميانگين در

(P=۰.7۸)ميوانگين  .نمودنو کسب را آزمون انن نصاب حو گروه دو هر و 

 و شناسووی شوونوانی گووروه دو در رضووانتمنوی پرسشوونامه در کوول نمووره

 بوا  3.7۰ و ۰.27 معيوار  انحوراف  بوا  ۴.۱2 بوا  برابور  ترتيوب  به کاردرمانی

 رضوانتمنوی  سطح، است مشخص که قور همان .بود ۰.3۴ معيار انحراف

 بوين  معنواداری  آمواری  تفواو   اموا ، بوود  متوسوط  بواالی  گروه دو هر در

 داشوت  وجوود  گوروه  دو بوين  رضوانتمنوی  مهپرسشنا کل نمره ميانگين

(p=۰.۰۰). هموه  در گوروه  دو هور  در امتيوازا   ميانگين که انن عليرغم 

 داشوته  بواال  به 3 نمره، رضانتمنوی پرسشنامه در بررسی مورد های آنتم

 مشوابه  هوا  آنوتم  هموه  در گروه دو دانشجونان رضانتمنوی سطح اما، انو

 از شناسووی شونوانی  دانشووجونان مووارد  اکثوور در و اسوت  نبوووده نیوونگر 

 بووده  برخووردار  کاردرموانی  دانشجونان با مقانسه در باالتری رضانتمنوی

   .انو

 روش اجرای از دانشجونان رضانتمنوی به توجه با: گيري نتيجه و بحث

 انون ، دانوش  سنجش آزمون در نصاب حو نمره کسب و مجازی رانو گرنو

 کالسوهای  برگزاری امیان که ۱۹ کوونو پانومی دوران در توانو می روش

 دانشوجو  بوه  اسوتاد  تجربيا  انتقال در مورری نقش، نوارد وجود حضوری

 نيازمنوو  آنالنون  آمووزش  نوونن  هوای  روش اجورای  الزموه  .باشوو  داشته

   .باشو می ها آن اجرای برای مناسب بسترسازی

  ۱۹کوونو، توانبخشی، مجازی آموزش ، گرنورانو:کليدي کلمات

 

 مبتندی  تعداملی  مجازی دوره ارزشیابی اجراو ، طراحی

 بدرای  کوچدک  هدای  گدروه  کداردر  قالدب  در برمورد

  پزشکی فیزیوپاتولوژی مقط  دانشجویان
         - خووانلرزاده مليیووا،   تهووران .پ .ع دانشووگاه - سووازگارنژاد سووحرناز

 .پ .ع دانشوگاه  - رائينوی  نوژاد  قاسومی  اميرحسين   - نسب اکرامی سارا
 . شرفی اميرمحمو   - نژاد مافی خباز محبوبه، تهران

 بخشوی  .هستنو سالمت ازنظام مهمی اعضای پزشیی دانشجونان: مقدمه

 پويش  درمقطوع  دانوش  و مهوار   کسب با، افراد انن بالينی شخصيت از

 انون  هوای  آمووزش  شوون  مجازی .گيرد می شیل (فيزنوپاتولوژی) بالينی

 بورای  هانی-محوودنت ،۱۹کونو پانومی وقوع با همزمان، تحصيل از برهه

 نوادگيری  بوا  مورتبط  گونواگون  درفرآننووهای  دانشجونان فعال مشارکت

، هوا  محووودنت  انون  رفع جهت ، مورر های ازراهیار نیی .است انجادکرده

 همتانان ميان تعامل اصل اساسِ بر نونن نادگيری های روش کارگيری به

 پزشویی  آمووزش  روش نو   برموورد  مبتنوی  نادگيری .باشو می واساتيو

 تئووری  مباحث ارتباط فراگيرمحور شیل به که، است شوه شناخته کامالً
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 دهووانن  موی  نشوان  مطالعوا   .کنو می تسهيل واقعی های موقعيت با را

موی   شوانانی  کمو   تفیرانتقادی های ترمهار -عميق فراگيری به روش

 وبوه  عوادی  درشورانط  حوزه درانن شوه انجام مطالعا  هرچنواغلب .کنو

 دربسوترمجازی  مطالعوا   نتانج اما است؛ رسيوه انجام به ریحضو صور 

 روش انون  بوا  وب بور  مبتنوی  و مجوازی  هوای  تجربوه  که دهو می نشان

: اهوواف  .اسوت  گردنووه  فراگيوران  رضوانتمنوی  افوزانش  سوبب  آموزشی

 فيزنوپواتولوژی  مقطوع  پزشیی دانشجونان بالينی استوالل مهار  تقونت

 بورای  بسوتری  انجواد  و مورد بر مبتنی تعاملی و مجازی جلسا  قالب در

 بوالينی  تجارب انتقال منظور به دانشگاه بااساتيوتوانمنو دانشجونان تعامل

 دانشگاه شون ومجازی ۱۹کوونو پانومی درشرانط ونژه به

 ی دردانشویوه  مواه  هفت قی ۹۹ ماه ازفروردنن مطالعه انن: روش اجرا

 آوری-جموع  بوا  بتووا ا .شوو  برگوزار  تهوران  پزشیی علوم دانشگاه پزشیی

 نگواه  و نيازها، فيزنوپاتولوژی مقطع دانشجونان از نفر 6۴ ی نامه انگيزش

 ۴۴ نهانوت  در .شوو  بررسی شان آموزشی های دغوغه به نسبت فراگيران

 مووازی ، دوره انون  در .شونو مطالعه وارد دوره فراگيران عنوان به دانشجو

 هرکوورس  ازای بوه  هجلسو  2، فيزنوپواتولوژی  مقطع آموزشی ی برنامه با

 امتحان اتمام از بعو –( نفرولوژی و روماتولوژی، گوارش، رنه، قلب شامل)

 از نوادگيری  بور  تاکيوو  با و دوگانه شیلی به جلسا  .شو برگزار -مربوقه

 دو شوامل  جلسوه  هور  .شو توونن بالينی اساتيو با تعامل درکنار همتانان

 .بوود  اسواتيو  بوا  آنالنون  وکوالس  کوچو   های گروه در کارگروهی بخش

 حضوور  بوا  هرگوروه  و شوونو  تقسيم گروه 6 به تصادفی شیل به فراگيران

 داده کويس  پيراموون  بحوث  به اسیانپ افزار نرم محيط در تسهيلگر ن 

 مجوال   هوای  رنپور  کيس از برگرفته جلسا  محتوای .پرداختنو شوه

 شووه  قراحوی  مسويری  قالوب  در کوه  بوود  جاما، نيوانگلنو نظير معتبری

 اصوول  ی پانه بر تا گردنو می ارائه فراگيران به بيمار مشیل حل رجهتد

 و نظورا   ی وارائوه  مطالب ارزنابی به ساعت ن  مو  به بالينی استوالل

 هوای  تشوخيص  بيوان  و بيمار آزمانشگاهی نتانج و حال شرح حول بحث

، روم اسویای  پلتفورم  در اسواتيو  بوا  جلسوه  در نهانت در .بپردازنو افتراقی

 .گرفوت  می قرار بررسی مورد بيمار با مرتبط علمی نیا  و تر دقيق دابعا

 انجوام  دوصوور   بوه  پاترنو   کرنو   برهورم  باتمرکز دوره انن ارزشيابی

 ارزنوابی  و جلسه آخرنن از بعو فراگيران توسط پرسشنامه پرکردن: گرفت

 موواردی ، قالوب  انون  در .(گوروپ -فوکوس) متمرکز های گروه در شفاهی

 در همتانوان  بوا  تعامول  توارير ، جلسوا   بوه  فراگيوران  کلوی  امتيواز  نظير

 و بووالينی اسووتوالل مهووار  تقونووت و شوووه-خوانوووه مطالووب بازانونشووی

   .قرارگرفتنو پانش مورد شوه ارائه های کيس و پلتفرم کيفيت همچنين

 نمره، شوه ارائه های کيس پذنری بحث و کيفيت به فراگيران: یافته ها

 بازانونشی در دوره تارير به امتياز ميانگين .ادنود اختصاص( ۵ از) 3.۹ ی

( ۵ از) 3.66 و 3.۸6 ترتيوب -بوه  هم بالينی استوالل تقونت و ها آموخته

 .کورد  کسوب  را(  ۵ از) ۴.۵ ی نمره هم ها پلتفرم کيفيت .گردنو گزارش

 ۹3.3 .رسويو  ربوت  بوه ( ۵ از) 3.۸3 هوم  جلسا  به فراگيران کلی امتياز

 فراگيوران %۸۸.7 داشوتنوو  دوره ی اداموه  بوه  انول تم فراگيوران  از درصو

 .دهنوو  موی  پيشنهاد خود دوستان به را دوره انن در شرکت اظهارداشتنو

 فراگيوران  از اصولی  سووال  سوه  گروپ فوکوس شیل-به کيفی ارزنابی در

 ی گزنووه  دوره در شورکت  حوال  و حس توصيف: اول سوال: شو پرسيوه

 -« .پيواکنوو  اداموه  دارم¬وسوت د و بوود  بسيارخوبی ی تجربه: »ها پاسخ

، نیردنوو  شورکت  کوه  افورادی  و بوردم  لوذ   جلسوا   در حضوور  از من»

 دوره مثبوت  نیوا  : دوم سووال « .دادنوو  ازدسوت  را مفيوی دستاوردهای

-نموی  کوه  اسوت  ای گونه به من ی مطالعه ی شيوه: »ها پاسخ ی گزنوه

 در شوو  اعثب جلسا  انن اما کنم استفاده کاربردی هانم آموخته از توانم

 ذهونم  در خووبی  بوه  را ام خوانووه  کوه  مطوالبی  قادرباشم ها کيس قالب

 گيری حال شرح اهميت و بودنو بسيارچالشی ها کيس» -« .کنم تثبيت

« .آشیارشوو  ازپويش  بيش من برای بالينی استوالل و درست ی معاننه و

 زموان : »هوا  پاسوخ  ی گزنووه  دوره تقونوت  نيازمنوو  نیوا  : سووم  سووال 

 دوقرفوه  ارتباط جلسا  برخی در» -« .شود بيشتر است بهتر کارگروهی

 کيس» -« .گردد سازی همسان بانو و برقرارنبود دانشجونان و استاد بين

 « .شود استفاده بيشتر بهتراست بومی و شانع های

 کوه  اسوت  نشانگرانن مطالعه انن نتانج، درمجموع: بحث و نتيجه گيري

 درانون  وشورکت  بوده مثبت ا درجلس شرکت به نسبت فراگيران بينش

 و هوا  آمووزه  بازانونشوی  ، بوالينی  اسوتوالل  هوای  مهار  تقونت به دوره

 .است نموده کم  شان علمی نظرا  بيان در آنان نفس اعتمادبه افزانش

 تعامول  نیوونگرونيز  بوا  آنوان  ارتبواط  ابرازداشوتنو  فراگيوران ، برانن عالوه

 نوادگيری  ميوزان  افوزانش  سوبب ، دوره انون  در بالينی اساتيو با مستقيم

 وفاصوله  دانشوگاه  شوون  ازمجازی ناشی های محوودنت رغم علی ها¬آن

، مواخلوه  انون  ارربخشوی  از حواکی  بنابرنتوانج  .است شوه اجتماعی گذاری

 پزشویی  علووم  های دانشگاه در آموزشی ی شيوه انن که می شود توصيه

 مهووار  بواتمرکزبر  آننوووه پزشویان  شوود؛تاتربيت  کارگرفتووه  بوه  مختلوف 

 موررصوور   شویلی  بوه  هوم ۱۹کونوو  پانومی درشرانط ، بالينی استوالل

 پانوومی  مجوازی؛  آموزش برمورد؛¬مبتنی آموزش: کليوی کلما  .پذنرد

  ازهمتانان نادگيری ؛۱۹کوونو

 

 مشدارکت  بهبدود  راهکارهدای  بندی اولویت و شناسایی

 توانمندسازی های برنامه در علمی هیئت اعضاء
 محموو    - فور  شوهيوی  راحلوه ،  ...ا بقيوه  .پ .ع اهدانشوگ  - قه نصويری 
 . ...ا بقيه .پ .ع دانشگاه - مسگرپور

 سودمنو ابزارهای از نیی عنوان به آموزشی سازی توانمنو امروزه: مقدمه

 لوذا  .گوردد  موی  تلقوی  سوازمانی  ارربخشی افزانش و کارکنان کيفی ارتقا

 سوازی  توانمنوو  قرنوق  از توا  دارنوو  قصو آموزشی موسسا  و ها دانشگاه

 اعموال  بووون  عمول  ابتیوار  بوه  آنان تشونق منظور به علمی هيئت اعضاء

 انجوام  و نظوار   کمتورنن  بوا  سوازمان  جمعوی  منافع به نهادن ارج، فشار

 توانمنو در خلل انجاد عوم .نماننو اقوام، سازمان مالیان عنوان به وظيفه

 در آن رد کوه  Covid-۱۹ گيوری  هموه  دوران در ونژه به آموزشی سازی

 چهوره  به چهره حضوری تعامال  بوون و مجازی صور  به توانمنوسازی
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 سوازی  توانمنوو  هوای  برناموه  بهبود .باشو می مهم بسيار، شود می انجام

 بوا  مواجهوه  در توا  سوازد  موی  قادر را کارکنان، Covid-۱۹ پانومی حين

 پوذنری  انعطواف  و مقاوموت  از، پانومی انن نوظهور تهونوهای و مشیال 

 گيوری  هموه  با مقابله در گذشته از تر ارربخش و باشنو برخوردار شتریبي

 توانمنوو  هوای  برناموه  ارربخشی بهبود که است بونهی .نماننو نقش انفای

 علمی هيئت اعضاء داوقلبانه و فعاالنه مشارکت بهبود قرنق از جز سازی

 بنووی  اولونوت  و شناسوانی  مطالعوه  انن انجام از هوف .بود نخواهو ميسر

 هووای برنامووه در علمووی هيئووت اعضوواء مشووارکت بهبووود اهیارهووایر

 .بود آموزشی توانمنوسازی

 و تحليلوی -توصويفی  پوژوهش  نو   قالوب  در حاضر مطالعه: اجرا روش 

 شناسوانی " هوف با و کمی-کيفی ترکيبی رونیرد از استفاده با و مقطعی

 هبرنامو  در علموی  هيئت اعضاء مشارکت بهبود راهیارهای بنوی اولونت و

، دار جهوت  مرور مرحله سه در مطالعه انن .شو انجام "توانمنوسازی های

 Expert)خبرگوان  نظرسنجی و (Policy Dialogue)سياستی گفتمان

survey) جسوتجوی  قرنوق  از دار جهت مرور، اول گام در .گرفت انجام 

 انجوام  SIDو magiran ، Noormags داخلوی  داده های پانگاه آنالنن

 شوامل  فارسوی  زبوان  بوه  جسوتجو  مورد های يوواژهکل .گرفت صور  شو

 هوای  برناموه  و آموزشی مشارکت، آموزش توسعه، آموزشی توانمنوسازی)

 و مورتبط  جسوتجوی  اسوتراتژی  داده پانگواه  هور  در که بودنو(  آموزشی

 اول گوام  در بوسوت  نتوانج  براسواس ، دوم گوام  در .شوو  نوشوته  مشخصی

 و موونرنت  حووزه  ظوران ن صواحب  و خبرگوان  بوا  سياستی گفتمان جلسه

 بورای  اعضوا  انتخواب  ی نحووه  .گردنوو  تشویيل  آموزشی گذاری سياست

 پويش  از معيارهوای  اسواس  بور  و هوفمنو صور  به جلسه انن در شرکت

 سياسوت  و موونرنت  حووزه  در مورتبط  تحصويال   داشوتن ) شووه  تعيين

 موونرنت  ، موونرنت  اجرانوی  حووزه  در سوابقه  سال ۵ حواقل نا و گذاری

 انون  کوه  خبرگوانی  تعوواد  .بود( پزشیی علوم های ،  دانشگاه در آموزش

 بوه  همگوی  کوه  بوود  نفور  3۵ مطالعوه  موورد  دانشگاه در داشتن را شرانط

 در .داشوتنو  حضوور  مطالعه در نفر 3۱ نهانت در که شونو دعو  مطالعه

 کوه  مطالعوه  اول گوام  نتانج از( دقيقه ۱۵ مو  به) ای ارائه جلسه ابتوای

 هوای  برناموه  در علموی  هيئوت  اعضواء  مشوارکت  عوم لعل و موانع شامل

 خواسوته  کننووه  شرکت اعضای از سپس و گردنو ارائه، بود توانمنوسازی

 را خوود  پيشونهادی  راهیارهای، موانع به نسبت نظراتشان ارانه ضمن شو

 کوه  شوو  خواسوته  اعضوا  از همچنوين  .کننوو  عنوان راد قرح توسعه برای

 بيوان  را راهیارهوا  قراردادن مونظر و ویبن اولونت برای کليوی معيارهای

 تموامی  و انجاميوو  قول به ساعت 2 حوود سياستی گفتمان جلسه .کننو

 گوام  در .شوو  کوگذاری MAXQDA 2۰۱۸ افزار نرم در و ضبط مباحث

 بوا  راهیارهوای  سوازی  نهوانی  هووف  بوا  و دوم گوام  نتانج اساس بر، سوم

 الیترونيو   پسوت  قرنوق  از و شو تنظيم ای پرسشنامه، اولونت باالترنن

 رانوو  دو قوی  در شوه قراحی پرسشنامه .شو ارسال خبرگان همان برای

 شناسانی راهیارهای که شو خواسته آنها از و گردنو ارسال خبرگان برای

( ۵ الوی ۱) ليیور   قيوف  در شووه  تعيوين  های شاخص اساس بر را شوه

   .نماننو بنوی اولونت

 .گردنو آناليز SPSS افزار نرم از استفاده با خبرگان نظرسنجی نتانج

 ، علول  مهمتورنن  از برخوی  حاضور  مطالعه های نافته اساس بر :ها یافته 

 زموان  وجود عوم شامل ترتيب به علمی هيئت اعضاء مشارکت عوم موانع

 در مورسوين  توانوانی  عووم ، (۰.۰۸±۴.۰6)برناموه  در شورکت  برای کافی

 برنامووه ایاجوور زمووان بووودن نامناسووب، (۰.۰۴±3.6۱)مشووارکت جلووب

 .بوود ( ۰.3۰±3.3۵)هوا  برناموه  نبوودن  نيواز  بر مبتنی و( ۰.۵2±3.۵2)ها

 در علموی  هيئوت  اعضواء  مشوارکت  بهبود راهیارهای مهمترنن همچنين

 دقيوق  و بهتور  انجام شامل ترتيب به( ۱ نمودار) توانمنوسازی های برنامه

 به اساتيو از دعو ، (2.۰۸±۴.۴2)توانمنوسازی های برنامه نيازسنجی تر

 آمووزش  روش از اسوتفاده  و( ۱.۴6±۴.3۵)تور  مجرب و تر مسلط، تر روز

 .بود (3.۸7±۰.۵6) (E-Learning) الیتروني 

 نتيجوه  تووان  موی  حاضور  مطالعوه  نتانج اساس بر: گيري نتيجه بحث و 

 مهمتورنن  و اولوين  آموزشوی  نيازسونجی  تر دقيق و بهتر انجام که گرفت

 اعضواء  مشوارکت  بهبوود  و توانمنوسازی های برنامه ارتقاء راستای در گام

 نيازسونجی  کوه  گوردد  موی  پيشنهاد راستا انن در .باشو می علمی هيئت

 اساس بر و  (EB)شواهو بر مبتنی پزشیی علوم های دانشگاه در آموزشی

  .گردد تقونت (Future Studies) پژوهی آننوه پژوهی آننوه مطالعا 

 

یشدرفت  بررسی ارتباط خودکارآمدی تحصدیلی و بدا پ  

 تحصیلی در  شده در دانشجویان علوم پزشکی تبریز 

(،  گوروه آمووزش بهواشوت و ارتقوا سوالمت،      دهنوه هراحله سلطانی )ارائ
دانشیوه بهواشت ، دانشگاه علوم پزشیی اراک ،رضوا غفواری ) نونسونوه    

 پزشویی،  علووم  آموزش تحقيقا  مسئول (، گروه آموزش پزشیی ، مرکز
 تبرنوز،  پزشویی  علوم دانشگاه انمنی، ارتقاء و سالمت مونرنت پژوهشیوه

آمووزش علووم    قوا  يمرکوز تحق  فرنبا سوال  رنجبر،دانشوجوی دکتوری،   
دانشوگاه علووم    ،یمنو نسوالمت و ارتقواء ا   تنرنپژوهشویوه موو   ،یپزشی
 .زنتبر یپزشی

       خودکارآموووی بووه عنوووان باورهووای فوورد در مووورد توانووانی    مقدمرره :

شوود . خودکارآمووی    می تعرنف ه عملیردهامجموع اداره سازمان دهی و

 هوای پژوهشوی ،   فعاليوت  انجوام  کوردن،  مطالعوه  باورهوای   به تحصيلی

امروزه  .دارد خوب اشاره های نمره درس گرفتن کالس در سؤال پرسيون

توجه به مفهوم خودکارآموی در تحقيقا  مرتبط با آمووزش و نوادگيری   

ف بررسوی خودکارآمووی   رو به گسترش می باشو . انون مطالعوه بوا هوو    

تحصيلی  و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلی در دانشجونان علووم پزشویی   

 تبرنز انجام گرفت.

 انندانشوجو  یتموام  یجامعوه آموار  نوع مطالعه مقطعوی  و    : روش اجرا

 بوا  بودنوو کوه   ۱3۹7-۹۸ یليدر سوال تحصو  علوم پزشیی تبرنز دانشگاه 

بوه حجوم    ای آنها نمونوه  انياز م ،ای قبقه یرگي نمونه روش از استفاده
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شوامل   . ابوزار بوه کوار رفتوه، پرسشونامه اسوت       گردنوو نفر انتخاب  26۰

مشخصا  دموگرافيیی، پرسشنامه خودکارآموی تحصيلی  و نو  سووال   

 پوس از تانيوو روانوی و پانوانی      که خود گزارش دهی پيشرفت تحصيلی 

 ليو تحل نرم افزارقرار گرفت  . برای تجزنه تحليل داده ها از استفاده مورد 

) ميوانگين و توزنوع    یفيبه صوور  توصو   SPSS(۱6)داده ها با نرم افزار 

تست مستقل ،ضرنب همبستگی پيرسوون و   Tی) آزمون ليو تحلفراوانی (

 تجزنه و تحليل شونو. ۵/۰در سطح معناداری  آناليز وارنانس نیطرفه  (

  ۱۹±۱نان براساس نافته های پژوهش ميانگين سن دانشوجو   : ها افتهی

)سوقف نموره از    7/۱۱۹±۴/2۱بوست آمو . ميانگين نمره خودکارآمووی  

درصو دانشجونان نمره خودکاراموی پوانين تور از    26( بوست آمو و ۱6۰

 2۰نمره ميانگين داشتنو. . پيشورفت تحصويلی درک شووه  دانشوجونان     

 درصو خوب بوست آموو.  نمووره   3۱درصو متوسط و  ۴۹درصو ضعيف ،

مثبت  تحصيلی با  پيشرفت تحصيلی درک شوه همبستگی خودکارآموی

(. بين خودکارآموی  تحصويلی و    /.=P=.۰۰۴2۵r ,معناداری داشت ) و

درک پيشرفت تحصيلی با جنس ،  ترم تحصيلی ، تحصويال  والوونن  و   

   .رشته تحصيلی ارتباط معناداری مشاهوه نشو

دکارآمووی  براسواس نتوانج  مطالعوه حاضور  خو     بحث و نتيجه گيري :

تحصيلی با پيشرفت تحصيلی درک شوه دانشجونان  ارتبواط معنوا داری   

داشت . لوذا سونجش خودکارآمووی دانشوجونان و برناموه رنوزی جهوت        

 ارتقای خودکارآموی دانشجونان می توانو در انن زمينه مفيو باشو.

خودکاراموی تحصيلی ، پيشرفت تحصيلی ، دانشجو ، علووم   کليد واژه :

 پزشیی  

 

 علدوم  هدای  دانشدگاه  علمی هیت اعضای وظایف حلیلت

 ارتقدای  جام  نظام به دستیابی جهت رویکردی:  پزشکی

 علمی هیات اعضای صالحیت بر مبتنی
 بوووون - ابوورده حسووينی موورنم،  انووران .پ .ع دانشووگاه -فروغووی زننووب

 ،  بهشوتی  شوهيو . پ. ع دانشوگاه  -نزدانوی  شوهرام ،  دانشوگاهی  وابستگی
 . عليووست سعيوه

 خود اهواف و وظانف تحقق منظور به عالی آموزش های سيستم: مقدمه

 اعضای که آنجانی از .هستنو صالحيت واجو علمی هيئت اعضای نيازمنو

 بزرگتورنن  بنابرانن، دهنو می شیل را ها دانشگاه اصلی بونه علمی هيا 

 از نیوی  .کننو می انفا عالی آموزش کيفيت بهبود در را نقش مهمترنن و

 و عوالی  آمووزش  کوارآنی  و کيفيت بهبود و حفظ میانيسمهای ترننمهم

 دانشوگاهها  علمی هيأ  اعضای ارتقا نظام، کشور در تحقيقاتی فعاليتهای

 محولوه  مختلوف  هوای  نقش گرفتن نظر در اهميت بيانگر مطالعا  . است

 تووونن  و دانشوگاه  هوای  مامورنوت  راستای در که علمی هيا  اعضای به

 منظوور  بوه  واقوع  در .باشونو  موی  آن اسواس  بر علمی  هيا ارتقای نظام

 نظور  در، علموی  هيوا   ارتقوای  در ارربخش و جامع نظامی از برخورداری

 آن پوی  در و علمی هيا  اعضای جونو و سنتی های نقش تمامی گرفتن

 حوال  انون  بوا  .است ضروری را ها نقش انن ی مجوعه زنر های صالحيت

 هوای  صوالحيت  و هوا  نقوش  انیشناسو  بوه  که جامعی ی مطالعه تاکنون

 صوور   بپوردازد  پزشویی  علوم های دانشگاه علمی هيا  اعضای مختلف

 از جوامع  سونوی  تووونن  دنبال به حاضر ی مطالعه بنابرانن .است نگرفته

 روش از اسوتفاده  بوا  علموی  هيا  مختلف وظانف و ها صالحيت، ها نقش

 نظوام  قراحی برای خوبی مبنای توانو می سنو انن . است وظانف تحليل

   .باشو علمی هيا  اعضای ارتقای

 موورور و منوو  نظوام  مورور  مرحلووه دو در حاضور  ی مطالعوه : اجررا  روش

 بوا  نخست ی مرحله در .گرفت صور  (scoping review) اسیوپينگ

 بورای  شووه  گرفته نظر در وظانف و ها صالحيت، ها نقش شناسانی هوف

 اعضای ارزشيابی و توسعه، ارتقا های نظام و ها مول، علمی هيا  اعضای

 قورار  بررسی مورد دنيا سراسر در پزشیی علوم های دانشگاه علمی هيا 

 هوای  واژه کليوو  از شووه  تشویيل  اسوتراتژی  سور   منظور انن به .گرفت

 PubMed ،google scholar ،Web ای داده هوای  پانگاه در مرتبط

of Science  ،Embaseو Scopus مرحلووه دو از پوس  . شوو  اجوورا 

 موتن  مطابقت نظر از سپس و چیيوه و عنوان اساس بر نخست، بالگریغر

 مطالعوه  وارد مقالوه  62 تعوواد ، مطالعه خروج و ورود معيارهای با مقاال 

 شوو  اسوتفاده  MMAT ابوزار  از مقواال   کيفيت ارزنابی منظور به .شونو

 بانوو  پژوهشوگر  آن در کوه  رود می کار به ميیس مطالعا  منو مرورنظام

 ارزنوابی  نتوانج  .دهوو  قورار  ارزنوابی  موورد  را مختلفوی  اجورای  های روش

 کوه  مطالعواتی  بوه  و رفوت  کوار  بوه  مطالعا  نتانج تفسير در تنها کيفيت

 داه اختصواص  بيشوتری  وزن کردنوو  کسوب  کيفيت نظر از باالتری امتياز

 محقوق  ی داده اسوتخراج  فورم  از ها داده تحليل و استخراج مظور به .شو

 هيوا   اعضوای  مختلوف  نقشهای مرحله انن خروجی .شو استفاده ساخته

 تور  قيوق  شناسوانی  منظوور  بوه  دوم ی مرحله در .نمود مشخص را علمی

 .شو استفاده اسیوپينگ مرور از نقش هر به مربوط وظانف و ها صالحيت

 هوا  واژه کليوو  همراه به نقش هر مختص های واژه کليو از مرحله انن در

Competency ،Role و Task اختصاصوی  ها صالحيت تا شو استفاده 

 گردد شناسانی آن با مرتبط ظانف و همچنين و نقش هر ومختص

 تعوواد  نخسوت  ی مرحلوه  هوای  داده تحليل و استخراج از پس :ها یافته

، آمووزش  شوامل  کوه  شوو  شناسوانی  علموی  هيا  اعضای برای نقش ۱۱

، کوارافرننی ، دانوش  ترجموان  و موونرنت ، نووآوری ، خومت ارائه، پژوهش

، پووردازی نظرنووه، مووونرنت، پيرامووونی جامعووه توسووعه، گووذاری سووتسيا

 هر اختصاصی های واژه کليو جستجوی با بعو ی مرحله در .شو فيلسوف

 فراصوالحيت  و تواناسواز ، ( وظانف)  فنی های صالحيت تفیي  به، نقش

 کوه  تواناسواز  صوالحيت  6 راسوتا  انون  در .شو شناسانی نقش هر برای ها

 مهوار   66 همراه به بود مشترک علمی هيا  ضایاع نقشهای تمام برای

 هووا نقووش ی مجموعووه زنوور در عووالوه بووه .شووو شناسووانی آن پانووه

 اعضوای  وظيفوه ۹۰7 مجمووع  در کوه  گردنوو  شناسوانی  زنرنقش6۰تعواد
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       بور  در(  فنوی  هوای  صوالحيت ) مختلوف  هوای  نقوش  در را علموی  هيا 

 .گيرد می

 نسول  هوای  دانشوگاه  هوای  مامورنت شناسانی با گيري: نتيجه بحث و 

 علموی  هيوا   اعضوای  بورای  کوه  جونووی  های نقش آن پی در و جونو

 خواهيم قادر، نقش هر به مربوط وظانف و ها صالحيت گرددو می تعرنف

 توسوعه  و ارتقوا ،  ارزشويابی  جهوت  صوالحيت  بور  مبتنوی  جامع نظام بود

 دعملیور  ارتقای به منجر نهانت در که نمانيم قراحی علمی هيا  اعضای

  .شو خواهو ها دانشگاه اهواف تحقق و

 

 بدا  اسالم نظری مبانی دروس ارائه پذیری امکان بررسی

 علدوم  هدای  دانشگاه در سالمت حوزه مباح  به رویکرد

 محور سالمت های سرفصل ارائه و پزشکی
 . اصفهان .پ .ع دانشگاه - انوبی محمود -آکوچیيان عبوالحميو

 پنجگانوه  هوای  گورانش  از گرانشوی  عنووان  اسوالم  نظری مبانی:  مقدمه

 و تعميوق ،  تقونوت  هووف  بوا  کوه  است ها دانشگاه اسالمی معارف دروس

 اعتقوادا   هوای  بنيوان  و باورهوا  بوه  نسبت دانشجونان اقالعا  گسترش

 اسوت  آن واقعيت .است شوه رنزی برنامه درسی واحو چهار در آنان دننی

 کوافی  توجه، المیاس معارف دروس آموزشی متون و محتوا توونن در که

 انون  کوه  حوالی  در اسوت  نشووه  فراگيوران  تحصويلی  رشته و تخصص به

 گورانش  دروس جملوه  از اسوالمی  معوارف  دروس از برخوی  برای ظرفيت

، تجربوی  علوم دنگر با تری قوی ارتباط که دارد وجود اسالم نظری مبانی

 .باشوونو داشووته فراگيووران تحصوويلی رشووته و ای حرفووه هووای تخصووص

 ای حووزه  در ای حرفوه  صوور   بوه  پزشویی  علوم های انشگاهد دانشجونان

 بوا  و تجربوی  و (practical) کواربردی  کوامال  کوه  نموود  خواهنو فعاليت

 محتووای  کوه  است منطقی .است مرتبط مردم زنوگی و سالمتی واقعيا 

 اسوواس بوور دانشووجونان انوون بوورای اسووالمی معووارف دروس آموزشووی

 .باشوو  آنان نياز پاسخگوی تا دگرد تورنس و توونن ای حرفه های ضرور 

 بوا  کوه  اسوت  مطلووب  و ممیون  سوالمت  حووزۀ  مفواهيم  نيوز  زموان  هم

 کموال  نگورش  تحقوق  بوه  منجور  توا ، شوونو  دنووه  کالمی های فرض پيش

 پيراپزشوویی و پزشوویی هووای رشووته دانشووجوی کووه شووود ای نافتووه

 ابعواد  در «سوالمت » نوام  بوه  واقعيتوی  درون از را کالموی  های فرض پيش

 مباحوث  با مرتبط که(  جسمی و اجتماعی،  روانی،  معنوی) آن هچهارگان

 بوه  دننوی  منوابع  تاکيوو  زمينه انن در .نمانو مالحظه است پزشیی حوزه

 و نووادگيری بووه ترغيووب، آن انونشوومنوان و تجربووی علوووم ارزشوومنوی

 تجربوی  علوم از حقانقی بيان و آن گرای حقيقت ساختار، دانانی گسترش

 کمواال   و سوعاد   بوه  بشور  هوانت) اسالم دنن لیاص رسالت راستای در

 پرسوش  .نمانو تقونت را دروس انن در بازنگری ضرور  توانو می( اخروی

 بوا  اسوالم  نظوری  مبوانی  دروس ارائه امیان آنا که است انن تحقيق اصلی

 بخواهيم اگر دنگر بيان به و ؟ دارد وجود سالمت حوزه مباحث به رونیرد

 وبورای  محور سالمت رونیردی و منظر از را وسدر انن محتوای و آموزها

 امیوان  آنوا ، کنويم  بازنونسوی  و بازخوانی پيراپزشیی و پزشیی های رشته

 پوژوهش  انون  اصلی هوف،  پرسش انن پاسخ به دستيابی باشو؟ می پذنر

  . است

، کيفوی  و کموی  ترکيبی روش از گيری بهره با، پژوهش انن :اجرا   روش

 .شوو  انجوام  اصوفهان  پزشویی  علوم دانشگاه در ۹۸-۹۹ تحصيلی سال در

 اسوالم  نظوری  مبانی دروس مورسان از نفر 22 پژوهش انن آماری جامعه

 و اسوالمی  معوارف  حووزه  کارشناسوان ، اصوفهان  پزشیی علوم دانشگاه در

 اسوالمی  معارف حوزه مباحث به آشنای و سالمت حوزه متخصص اساتيو

 انون  .اسوت  بوود  پانوا  و روا سواخته  محقق پرسشنامه، پژوهش ابزار .بودنو

 ابعواد  حسوب  بوه  سووال  سوه  که بوده باز پاسخ سوال ۵ دارای پرسشنامه

 هوای  سرفصول  حسوب  بوه  امیوان ، درس اهوواف  حسب به امیان) امیان

 پيراموون  سووال  نو  ، ( سالمت گانه چهار ابعاد حسب به امیان،  مصوب

 سووال  و پزشویی  علوم دانشجونان برای رونیرد انن ضرور  و بودن مفيو

: هوا  نافتوه  . اسوت  رونیورد  انون  برای پيشنهادی سرفصل درخواست دنگر

 مبوانی  دروس ارائوه %  ۱۰۰سونجی  نظور  انون  در کننوگان شرکت تمامی

 انون  اهوواف  جهوت  از سالمت؛ حوزه مباحث به رونیرد با را اسالم نظری

( معنوی و اجتماعی، روانی، جسمی) سالمت ابعاد حسب به ارائه و دروس

 حسوب  به رونیرد انن ارائه امیان بودنو معتقو%  6۰ .دانستنو رپذن امیان

 پيشونهادی  موضووعا   و هوا  وسرفصول  دارد وجوود  مصوب های سرفصل

، نظور  تبوادل  از پوس  کوه  کردنوو  ارائوه  محوور  سوالمت  رونیرد با را خود

 رونیرد انن بودنو معتقو% ۱۰۰ .گرفت قرار توافق مورد آن کلی چارچوب

   .است ضروری و مفيو پزشیی علوم دانشجونان برای

 جهوت  از اسوالم  نظوری  مبانی دروس در محور سالمت رونیرد یافته ها:

 بوورای آن ارائووه و ممیوون امووری، سووالمت ابعوواد و هووا سرفصوول، اهووواف

، رونیرد انن پذنری امیان .است ضروری و مفيو پزشیی علوم دانشجونان

 بيشوتر  کارآموی، نتيجه در و نوآوری، تحول انجاد اساس و پانه توانو می

 زمينووه، پيشونهادی  موضووعا   و هوا  سرفصول  ارائوه  و باشوو  دروس انون 

 امیوان  نتانج جوول .نمانو می فراهم دروس انن بازنگری برای را مناسبی

 در انسوان  و 2،  ۱ اسوالمی  انونشوه )  اسوالم  نظری مبانی دروس سنجی

 انن کننوگان مشارکت%  ۱۰۰ درس اهواف حسب به ارائه امیان(  اسالم

 سرفصول  حسوب  بوه  ارائه امیان .نوانستنو درس اهواف مخالف را رونیرد

 هوای  سرفصول  حسوب  بوه  ارائوه  کننووگان  مشوارکت %  6۰ مصوب های

 مشوارکت ۰ سالمت ابعاد حسب به ارائه امیان . دانستنو ممین را مصوب

 ارائوه  امیوان  .دانستنو می ممین را سالمت بُعو ۴در ارائه امیان کننوگان

 سنجی امیان تا نواشت وجود رونیرد انن با ای پيشينه ينهپيش حسب به

 ضوروری  و مفيو به معتقو%  ۱۰۰ رونیرد انن بودن ضروری و مفيو .شود

  .داشتنو رونیرد انن بودن
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 (AOP)دانشگاهی پذیری جامعه فرایند اجرای و طراحی

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه جدید ورودی دانشجویان
    -نوژاد  نصور   شويرنن  -نيیجوو  غالموزاده  ارعنو  -اهوری  محبووب  عليرضا
  . تبرنز .پ .ع دانشگاه  - پرتوی نگانه

 Academic Orientation) دانشگاهی پذنری جامعه برنامه : مقدمه

Program) جهوت  دانشوجونان  سوازی  آمواده  بورای  مشارکتی فرآننوی 

      کمو   دانشوجونان  بوه   AOP .باشوو  موی  دانشوگاهی  زنووگی  و تحصيل

 موفقيوت  مووقعيتی  گوذار  و شوه آشنا دانشگاه جونو محيط با ات کنو می

 .باشونو  داشوته  دانشوگاهی  جامعه در زنوگی به خانواده در زنوگی از آميز

 علموی  جامعوه  محوور  عنووان  بوه  تیميلی تحصيال  دانشجونان مورد در

 و ای حرفوه  اخالق مبانی آموزش قرنق از تا کنو می تالش AOP، کشور

 پوذنری  جامعوه  در مورری گام ، فردی توسعه و شپژوه فرصتهای معرفی

 هووف  بوا  دانشوگاهی  پذنری جامعه برنامه: هوف .بردارد انشان دانشگاهی

 پزشویی  علووم  دانشوگاه  جونوو  ورودی دانشوجونان  هووانت  و آشناسازی

   .است گردنوه اجرا و توونن تبرنز

 و۱3۹۹ تحصويلی  سوالهای  در و دوره سوه  قوی  برناموه  انن : اجرا روش

 مقواقع  دانشوجونان  دانشوگاهی  پوذنری  جامعوه  منظور به ۱3۹7، ۱3۹۸

 دمينوگ  مونرنتی چرخه از الهام با و تبرنز پزشیی علوم دانشگاه مختلف

(PDCA) اجورا ، شووه  تشیيل عمل و کنترل، اجرا، برنامه های گام از که 

 آموزشووی نيازهووای و مشوویال  ابتوووا کووه صووور  انوون بووه .اسووت شوووه

 قبوق  هوا  دوره و شووه  اسوتخراج  روهوی گ هوای  بحوث  قوی  دانشجونان

 کمو   بوا  محتواهوا  و شووه  رنوزی  برناموه  آموزشوی  گروههای از فراخوان

 فورم  کمو   بوه  هوا  دوره نهانوت  در .گردنوو  تهيوه  کارشناسوان  و اساتيو

 و شووه  اسوتخراج  دوره هور  ضعف و قو  نقاط و شوه ارزشيابی استانوارد

 بوه  بعووی  دوره در راهیوار  هور  کوه  گردنوو  مطرح پيشنهادی راهیارهای

 در ۱3۹۸ و ۱3۹7 سووالهای در برنامووه انوون .شووو گذاشووته اجوورا مرحلووه

 صوور   بوه  ۱3۹۹ سوال  در و پزشویی  رسوانی  اقالع و مونرنت دانشیوه

   .گردنو برگزار دانشگاهی

 شورکت  نظور  موورد  دوره در7۵ نفور  برنامه اجرای اول سال در : ها یافته

 اجورای  دوم سوال  در .بودنو کارشناسی مقطع از آنها% ۵3 که بودنو کرده

 سوهم  کارشناسی مقطع دانشجونان و نفر ۵6 کننوگان شرکت کل برنامه

 در .بودنوو  داده اختصواص  خوود  بوه  را کننووگان  شرکت از%( 66)باالتری

 کوه  رسويو  نفر ۱۴۰ به کننوگان شرکت کل آمار برنامه اجرای سوم سال

 کننووگان  شورکت  کلوی  رضانت ميزان .بودنو کارشناسی مقطع آنها% 7۰

 با .باشو می% ۸۹ سوم دوره در و% 7۰ دوم دوره در% 6۱.۴۱ اول دوره در

 دانشجونان نظرا  از شوه استخراج آموزشی نيازهای و مشیال  به توجه

 در اخوالق  هوای  حيطوه  در مختلوف  کارگاههوای  ، آموزشوی  گروههای و

 برناموه  بوا  آشونانی ، تحقيقواتی  هوای  کميتوه  و مراکز با آشنانی، پژوهش

 سووامانه، آموزشووی مقووررا  و قوووانين بووا آشوونانی، دانشوویوه سووتراتژن ا

 مقوواقع بوورای دانشووگاه هووای سووانت وب ، مجووازی آموووزش ، پژوهووان

 در شووه  مطرح قو  نقاط .گردنو برگزار تیميلی تحصيال  و کارشناسی

 بيشوتر  آشونانی ، آموزشوی  سيستم با آشنانی شامل ها دوره اجرای زمينه

 بوا  نزدن  ارتباط، آموزشی های فرآننو و ها نشیوهدا و ها رشته مورد در

 دوره برگوزاری  زموان  شوامل  ضوعف  نقاط و دانشیوه کارشناسان و اساتيو

 نموودن  ای حرفوه  بوه  نياز، دوره بودن قوالنی، نامناسب رسانی اقالع، ها

 موورد  در ها دوره ارتقای برای شوه مطرح راهیارهای .است بوده محتواها

 مطابق محتواها نمودن تخصصی، کارگاهها مو  ولق و زمان در بازنگری

   .است بوده محتوا تهيه برای ها دانشیوه دنگر ظرفيت از استفاده و رشته

 اقوالع  و موونرنت  دانشیوه در AOP دوره اجرای: گيري بحث و نتيجه

 متعاقبا و دانشگاه آموزشی معاونت توسط آن از استقبال و پزشیی رسانی

 اپيوومی  شورانط  با AOP سازگاری نهانتا و گاهدانش سطح در دوره اجرای

 بوه )  جونوو  ورودی دانشجوی ۱۴۰ از بيش با مجازی صور  به که کرونا

 دانشوگاه  بزرگ جامعه وارد را آنها و نمود برقرار ارتباط( دکترا دوره از غير

 موفقيوت  نو   عنوان به فراننو انن مجرنان برای نمود تبرنز پزشیی علوم

 کليووواژه  .نمود تقونت را بعوی قومهای برداشتن برای الزم انگيزه و بوده

  دمينگ چرخه، فرآننو، دانشگاهی پذنری جامعه: ها

 

 رویکردهدای  اسداس  بدر  اخدالق  درس جام  بازآرایی

 یددادگیری بددر  آن تددأثیر و محددور دانشددجو آموزشددی

  تجربی نیمه مطالعه یک: دانشجویان
        نوژاد  مصولی  ليلوی   ،جهورم  .پ .ع دانشوگاه  - جهرموی  زاده کورم  عاقفه

گوروه آمووزش پزشویی، مرکوز آمووزش مجوازی،        - ) نونسنوه مسوئول( 
،  مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     - بوذرافین  ، ليال دانشگاه ع.پ جهرم

 . شيراز. پ. ع دانشگاه

( سونتی  روش) نظوری  توورنس  پانوه  بور  پزشیی اخالق آموزش  :مقدمه

 جهوت   را کشوور  درموانی -اشوتی بهو سيسوتم  نيازهای توانو نمی تنهانی به

 هوای  روش از اسوتفاده  .سوازد  برآورده متخصص و متعهو پزشیان داشتن

 آموزشی صرف جای به ، اخالق آموزش در محور دانشجو و فعاالنه آموزشی

 حول  سومت  به عملی صور  به دانشجونان را توانو می بودن   محور   استاد و

 بور  اخوالق  درس جامع زشآمو هوف با مطالعه  انن لذا .دهو سوق مشیل

 نوادگيری  بور  مبتنی موردی مطالعه بر مبتنی آموزشی رونیردهای اساس

   .شو انجام دانشجونان اخالقی استالل مهار  و نادگيری بر  ترکيبی

 از نفور  7۰ روی بور  تجربوی  نيموه  ای مواخلوه  پوژوهش  انون : اجرا روش

 را پزشیی اخالق  درس واحو که فيزنوپاتولوژی مقطع پزشیی دانشجونان

 توورنس  شوامل  دانشوجونان  آموزشوی  برناموه  .شو انجام بودنو کرده اخذ

 و اخالقوی  موردهوای  خصووص   در بحوث ، پزشویی  اخوالق  نظری مباحث

 تیواليف  و گفتگوو  تاالر محيط در گفتگو و بحث سپس و بالينی استوالل

 .داد اختصواص  خوود  بوه  را پورتفوليو تیميل و  اس ام ال سامانه در فردی

 مهوار   و نگورش ، دانوش  بور  روش توأرير  ارزنابی با دانشجونان ابیارزشي
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 نو   از دانشوجونان  ارزنوابی  در .بوود  هموراه  دانشجونان اخالقی  استوالل

 آزموون  ، LMS  در فوردی  تیواليف ، فوروم در مشارکت شامل جامع برنامه

 نووادگيری ميووزان .شووو اسووتفاده   پورتفوليووو تیميوول و آسوویی و تئوووری

 محوور  معلوم  سنتی  روش قرنق از که قبل سال انشجوناند با دانشجونان

 افوزار  نورم  از اسوتفاده  با ها داده وتحليل تجزنه .شو مقانسه، بود شوه انجام

 spss  شو انجام استنباقی آمار  و توصيفی آمار سطح دو در.  

 از بعوو  دانشوجونان  نوادگيری  ميانگين بين که داد نشان نتانج: ها یافته 

   ۰.۰۵>  ) داشوت   وجوود  دار معنوی  تفاو  مواخله از قبل به نسبت مواخله

 p ). نيوز  اسویی  آزموون  قرنق از دانشجونان عملی نمره مقانسه همچنين 

 در دانشوجونان  عملیورد  و نگورش   و دانوش  تغييور  بور  آن توأرير  از حاکی

  .بود اخالقی استوالل

 موی شوود   پيشونهاد  پوژوهش  های نافته به توجه با: گيري نتيجه بحث و

 بور  مبتنوی  ، موردها مطالعه بر مبتنی آموزشی رونیردهای به توجه ضمن

 توأرير  توانوو  موی ، پزشویی  اخوالق  درس در ترکيبوی  نوادگيری  های مول

 در دانشوجونان  عملیوردی   و نوادگيری  هوای  مهوار   ارتقوای  بور  مناسبی

 توسوعه  در مواخلوه  انون  از اسوتفاده  .باشو داشته اخالقی استوالل ارتقای

   .می شود توصيه مختلف  دروس در نشجوناندا استوالل

، فعوال  نوادگيری ، پزشویی  اخوالق ، پزشویی  آمووزش : کليردي  کلمات

 گری ای حرفه ، موردها بر مبتنی مطالعه، فلیس مول، ترکيبی نادگيری

 

 پایده  علوم مقط  اساتید ای حرفه های مهارت نیازسنجی

 ۱3۹۹ سال در شیراز پزشکی علوم دانشگاه
،  شويراز  .پ .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقا  آموزش بوالينی  -راستوارف مارال
 .پ .ع دانشوگاه  -زارع سوولماز ،  شويراز  .پ .ع دانشوگاه  -حيا  اصغر علی
دانشوگاه   ، مرکز تحقيقا  آموزش بالينی -کشاورزی محموحسن،  شيراز

 ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     - فقيهی اکبر علی سيو ، ع. پ. شيراز
،  شويراز  .پ .ع دانشوگاه  -دزفوولی  رضووان  پورونن ،  رازشي .پ .ع دانشگاه
 .پ .ع دانشوگاه  -نيوا  اميوری  مورنم  ،  شيراز .پ .ع دانشگاه -برزگر شهره
 . شيراز

 سوزانی  بوه  نقش دانشگاه اهواف پيشبرد در علمی هيأ  اعضای :مقدمه

 موی  حياتی آنها ای حرفه و آموزشی نيازهای شناسانی، لذا .دارنو عهوه به

 اعضوای  توانمنوسوازی  جهوت  آموزشی برنامه هرگونه اجرای از لقب .باشو

 توا  گيرد قرار ارزنابی مورد اساتيو آموزشی نيازهای ابتوا بانو علمی هيأ 

 کوار  به ها آن کردن برآورده در صرفه به و کارا، هوفمنو هانی روش بتوانيم

 و ربوت ، شناسوانی  بوه  کوه  اسوت  ارزنوابی  از ای شويوه  سنجی نياز .گيرنم

 .پوردازد  موی  آل انووه  شورانط  و موجود های واقعيت بين خأل دهی ونتاول

، پرسشونامه  تیميل، مستقيم مشاهوه های روش از توان می کار انن برای

 قراحوی  مطالعوه  انون  از هووف  لوذا  .بورد  بهوره  نظران صاحب با مشور 

 علووم  اسواتيو  آموزشی و ای حرفه نيازهای شناسانی منظور به پرسشنامه

 .باشو می شيراز پزشیی علوم دانشگاه پزشیی ی دانشیوه پانه

 در ۱3۹۹ سوال  در کوه  است مقطعی توصيفی حاضر مطالعه: روش اجرا 

 علموی  هيوا   اعضوای  پژوهش جامعه .گرفت انجام پزشیی علوم دانشگاه

 ابوزار  .باشنو می شيراز پزشیی علوم دانشگاه پانه علوم آموزشی های گروه

 هيوأ   اعضوای  ای حرفوه  هوای  مهار  ینيازسنج پرسشنامه استفاده مورد

 کارشناسوان  پنول  توسوط  کوه  بوود  گونوه  2۹ با همیاران و فقيهی علمی

 آلفوای  قرنوق  از پانوانی  .گرفوت  قورار  تانيوو  و بوازنگری  مورد پرسشنامه

  .آمو بوست، .۸6 ميزان به و کرونباخ

 در، ۴.۱ آمووزش  حيطوه  در توانمنووی  ميوزان  ميوانگين  رتبوه : یافته ها

 فعاليوت  حيطوه  در، 3.۱7 فوردی  توسعه حيطه در، 2.7۱ پژوهش حيطه

 فعاليوت  حيطوه  در و 3.۰3 ای حرفوه  ارتقوای  و موونرنتی  و اجرانی های

 رتبوه  همچنوين  .آموو  دسوت  بوه  ۱.۹۸ دانشوگاه  از خوارج  تخصصی های

، 2.۵3 پژوهش حيطه در، ۴.۱7 آموزش حيطه در اهميت ميزان ميانگين

 و موونرنتی  و اجرانی های اليتفع حيطه در، 3.7 فردی توسعه حيطه در

 از خووارج تخصصووی هووای فعاليووت حيطووه در و 2.۸۸ ای حرفووه ارتقووای

 بيشوترنن  مطالعوه  موورد  های مولفه بين در .آمو دست به ۱.73 دانشگاه

 سوپس  و آمووزش  حيطوه  به مربوط پانه علوم اساتيو اهميت و توانمنوی

 .بود انشگاهد از خارج تخصصی های فعاليت به مربوط ترنن کم و پژوهش

 از خارج و داخل در شوه انجام مطالعا  به توجه با: گيري ونتيجه بحث 

 انون  بوه  تووان  موی  مطالعوه  انن از حاصل نتانج گرفتن نظر در با و کشور

 امور  در را خوود  کوه  انون  وجوود  بوا  علموی  هيا  اعضای که رسيو نتيجه

 حيطوه  دو انون  در کوه  دارنوو  اعتقاد بيننو می توانمنو پژوهش و آموزش

 انون  شوانو  .هسوتنو  بيشوتری  پيشورفت  نيازمنو ها حيطه سانر به نسبت

 دو انون  بور  دنيوا  سراسر در پزشیی آموزش سيستم تأکيو از ناشی اعتقاد

 تربيوت  در اصولی  رکون  دو پوژوهش  و آمووزش  گرچوه  .باشوو  می حيطه

 امر انن اما باشو؛ می آننوه اساتيو و پزشیان عنوان به پزشیی دانشجونان

 نيازهوای  سوانر  به توجهی بی سبب و افینوه سانه ها حيطه سانر رب نبانو

 دو بوه  نسوبت  هوا  حيطوه  سوانر  شومردن  اهميت کم شانو .شود آموزشی

 سوانر  اهميوت  بوا  اسواتيو  آشونانی  عوم دليل به پژوهش و آموزش حيطه

      توانمنووی  ميوزان  انشوان  خوود  نظور  اظهوار  قبق چنانیه .باشو ها حيطه

 اربوا   البتوه  .بوود  پژوهش و آموزش از کمتر ها حيطه سانر در نيز ها آن

 بيشوتر  نمونه حجم با های گروه بر آننوه در بيشتر مطالعه به نياز امر انن

 از غيور  بوه  کوه  گوردد  موی  پيشونهاد  اما دارد؛ مرکز چنونن در ترجيحا و

 هوای  حيطوه  در اسواتيو  توانمنووی  جهوت  آموزشوی  هوای  دوره برگزاری

 پرداختوه  شانسوته  نحووی  بوه  نيوز  ها حيطه رسان به پژوهشی و آموزشی

 تموامی  برای اشاره مورد حيطه پنج هر در مهار  و تخصص که چرا .شود

 وجود مختلفی نيازهای نظام ن  در .باشو می الزامی علمی هيا  اعضای

 موی  و نيست موجود آنها کردن برآورده برای کافی وقت و هزننه که دارد

 هوای  نظوام  هموه  در .شوونو  گرفته نظر رد تر مهم نيازهای ابتوا که قلبو

 هوای  برناموه  همه، بخشی ارر و کارانی ارتقای منظور به، پيشرفته آموزشی
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 شوه تهيه پرسشنامه .شود می گرفته مود آموزشی نيازسنجی از آموزشی

 اعضوای  ای حرفوه  و آموزشوی  نيازهوای  سونجش  هوف با پژوهش انن در

 سوهم  آموزشوی  زهوای نيا سونجش  .شوو  قراحوی  پانوه  علوم علمی هيا 

 موی  بنظور  .دارد ها دانشگاه و علمی هيا  اعضای علمی ارتقا در بسياری

 نظر از نياز مورد های حوزه ترنن اهميت با پژوهش و آموزش حيطه رسو

 و رنوزی  برناموه  چهوارچوب  انون  در بانوو  و باشو می علمی هيا  اعضای

   .گردد مناسب سياستگذاری

، پزشویی  پانوه  علووم  علموی  هيوا   اعضوای ، نيازسنجی: کليدي کلمات

  پزشیی دانشیوه

 

 جدام   های مراقبت واحد تدریس در بخش اثر استراتژی

 زمان در بخش اثر راهکاری، ویژه های بخش در پرستاری

 ۱۹ کوید بیماری شیوع
 .پ .ع دانشگاه - نيا شمسعلی عباس،  بابل .پ .ع دانشگاه - نوابی نسرنن
 . بابل .پ .ع دانشگاه - غفاری فاقمه،  بابل

 درسوامانه  تورنس اجرای به والزام کرونا بيماری شون پانومي  با:مقدمه

 ارور  توژی  اسوترا  تعيين هوف با پژوهشی، بابل پزشیی علوم دانشگاه نونو

 هوای  بخوش  در پرسوتاری  در جامع های مراقبت واحو تورنس در بخش

  . گردنو اجرا بخش ارر راهیاری عنوان به ونژه

 تورم  دانشوجونان  پژوهش درجامعه و توصيفی حاضر پژوهش: روش اجرا

 ،  نمونوه 3۰ وتعوواد  سرشومار  بوا  رامسر پرستاری دانشیوه پرستاری شش

 پويس  موونا  موولتی  و دنواليز ،  قلب نوار خوانون افزار نرم سه .گردنو جرا

 بعوالوه  ،  بووده  کشوری مطهری شهيو های جشنواره منتخب ميیرنيزکه

 وهوم  نمووده  تهيه پوننت پاور از مورس خود که را مونا مولتی های فيلم

 مطالوب  عنووان  بوه ،  فارسوی  گوذاری  باصووا  شوه دانلود های فيلم چنين

 گوروه  در آپ ازواتوس  همچنيوين .گردنوو  بارگذاری نونو سامانه در درسی

 وپوی  منووی  رضوانت  سونجش  برای ليیر  فرم واجرای دانشجونی های

  .شو استفاده گيری

 اسوتر  انون  کواربرد  از رضانت وميزان ساله 2۱ دانشجونان% ۹۵ ها: یافته

 ضوعف  منوو  گلوه  دانشوجونان  درصوو  ۸۰ و بووده %  ۸۱ درآمووزش  اتژی

 ازنظرکيفيوت .بودنو بارگذاری ومطالب پيام دردرنافت خود منازل اننترنت

 .بودنوو  راضوی  صوو  در ۹۰ بور  بالغ بارگذاری مطالب محيط وقراحی صوا

 بوالغ  منووی  رضوانت  بوا  زشآمو شيوه انن اجرای گيري: بحث و نتيجه

 همخووان  ، درتوانوان  هيسوه  دانشمنووبررسوی  تحقيوق  با که بوده% ۸۱بر

 آمووزش  نووع  انون  هوای  زنرسواخت  توامين  درجهوت  تالش تواوم ،  بوده

    واحوو  توورنس ،  بخوش  آرور  توژی  اسوترا : کليردي  کلمات است الزامی

 کونو بيماری شيوع، بخش ارر راهیاری، پرستاری جامع های مراقبت

 و پرستاری های دانشکده دانشجویان آموزشی سنجی نیاز

 از حفاظت جهت هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه مامایی

 بده  درمدانی  و بهداشتی مراقبتهای ارائه هنگام در خود

  ۱۹ کووید به مبتال بیماران
 . پرمهر آسيه،  بنورعباس .پ .ع دانشگاه - نوسفی پونه

 نووعی  انتشوار  سوبب  بوه  2۰۱۹ سوال  پانان در جونوی پنومونی :مقدمه

 نافوت  جهوانی  گسترش انران جمله از مختلف کشورهای در ونروس کرونا

 و بهواشوتی  سيسوتم  بوه  بيمواران  مراجعوه  تعود دليل به آن دنبال به که

 بوه  ابوتال  معورض  در شوو   به بالينی های عرصه در شاغل افراد، درمانی

 پزشویی  علووم  اندانشوجون  کوه  است حالی در انن و گرفتنو قرار بيماری

 از نيموی  از بويش  بانوو  خوود  تئووری  های آموخته گسترش و بسط برای

 محافطوت  بورای  دليل همين به و بگذراننو بالين در را خود آموزشی دوره

 دارنوو  کوافی  مهار  و دانش به نياز بيماران به خوما  ارائه حين در خود

 مواجها  در خود از مراقبت دانش خود تحصيل دوران در رود وانتظارمی

 آموزشوی  هوای  نيواز  بررسوی  هوف با حاضر مطالعه لذا، بياموزنو را شغلی

 در خوود  از حفاظوت  بورای  ماموانی  و پرستاری های دانشیوه دانشجونان

  .شو انجام ۱۹ کوونو به مبتال بيماران از مراقبت هنگام

 کوه  است مقطعی و تحليلی، توصيفی ی مطالعه پژوهش انن: روش اجرا

 هوای  دانشویوه  دانشوجونان  کليوه  مطالعوه  مورد جامعه، وفه به توجه با

 کارآموزی و کارآموزی واحو که بنورلنگه و بنورعباس مامانی و پرستاری

 و دردسوترس  صور  به گيری نمونه، باشو می انو نموده اخذ را عرصه در

 ابوزار  و دموگرافي  اقالعا  پرسشنامه دو شامل ها داده آوری جمع ابزار

،  دانوش  حيطوه  سه در دانشجونان آموزشی نياز بررسی ساخته پژوهشگر

 روانوی  کوه  سووال  ۴۴ بوا  خوود  از مراقبت در دانشجونان مهار  و نگرش

 محاسوبه  با آن پانانی و علمی هيا  اساتيو از نفر ۱۰ تانيو با آن محتوی

 موورد  حيطوه  سوه  برای،  گرفت قرار تانيو مورد درصو ۸6 کرونباخ آلفای

 درنافوت  از پوس  .گردنو تعيين خوب و متوسط ،ضعيف سطح سه مطالعه

 اننترنوت  قرنوق  از و شو تهيه الیتروني  صور  به پرسشنامه، اخالق کو

 دسوت  بوه  اقالعوا   گيری نمونه از پس و گردنو ارسال دانشجونان برای

  .spss افزار نرم توسط آموه

 مطالعوه  در دانشجونان از نفر 32۵ جمعا که داد نشان ها نافته :یافته ها

 ، 2، پرسوتاری %  63 ، ۱ تحصويلی  رشوته  تفیيو   بوه  که نمودنو شرکت

 متوسوط  .بودنوو  بيهووش  و عمول  اتواق  تینسين% ۱۹ ، 7 و مامانی% ۱7

%  3۹ ، ۴ و زن%  6۰ ، 6 دانشوجونان  کول  از و سال 22 دانشجونان سنی

 مهوار   و نگورش ، دانوش  نمورا   ميانگين که داد نشان نتانج .بودنو مرد

 داری معنوی  قوور  دانشوجونانبه  تحصيلی ترم رفتن باال با خود از حفاظت

 هور  در بواالتر  های ترم دانشجونان که قوری به (p< ۰.۵ )داشت افزانش

 ميوانگين  بيمواری  برابور  در حفواظتی  عملیورد  و نگرش، دانش حيطه سه

 در تاهول  وضوعيت  و جنسوی  هوای  گوروه  بوين  .داشوتنو  بواالتری  نمرا 

 مشواهوه  داری معنوی  اخوتالف  العوه مط مورد های حيطه نمرا  ميانگين
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 سوه  در دانشوجونان  از%  ۵۱ ، 7 کوه  داد نشوان  نتوانج  کلی قور به . نشو

  .داشتنو قرار خوب سطح در ارزنابی مورد حيطه

 نيموی  حووود  در که داد نشان حاضر مطالعه نتانج: گيري نتيجه و بحث

 عملیورد  و نگورش ، دانوش  در مطالعوه  در کننووه  مشارکت دانشجونان از

    مطالعوه  نتوانج  بوا  کوه  بودنوو  برخووردار  مطلوبی وضعيت از خود افطتیح

      همسوو  اسوت  داده انجام MERS روی بر 2۰۱6 سال در که کيم سو جی

 دانوش  حيطوه  در دانشوجونان  از نيمی نتانج بودن مطلوب نيز و باشو می

 بور  را خوود  مطالعوه  نيز او که 2۰۱6 کيم کی مطالعه با حاضر مطالعه در

 کوه  داد نشوان  مطالعوه  نتانج .است منطبق است داده انجام MERS روی

 بوا  نظور  انن از که نوارد وجود تفاوتی جنس اساس بر نگرش و دانش بين

 قوور  بوه  دختور  دانشجونان داد می نشان که 2۰۱6 کيم سو جی مطالعه

 دليول  بوه  توانوو  موی  که دارد تفاو  برخوردارنو باالتر نگرش از دار معنی

 حاضور  مطالعه در کننوه مشارکت پسر و دختر دانشجونان تعواد نزدنیی

 انون  در کوه  اسوت  انون  اسوت  تامول  قابل که چه آن دنگر سوی از .باشو

 ضوعيف  و متوسط سطح در ارزنابی در دانشجونان از نيمی حوود پژوهش

 در 2۰۱۸ همیواران  و پوارک  مطالعوه  نتوانج  بوا  نتانج انن که گرفتنو قرار

 بوه  رسويون  بورای  داد نشان پارک مطالعه ،است منطبق MERS با رابطه

 آمووزش  بور  مبتنوی  انشان دانش بانو دانشجونان در پيشگيرانه رفتارهای

 .نابوو  ارتقواء  مطلووب  سطح به رسيون برای پيشگيرانه های دستورالعمل

 دانوش  ارتقواء  در موورری  نقوش  آمووزش  کوه  داد نشان مطالعه انن نتانج

 در پيشوگيرانه  رفتارهوای  بورای  مثبتور  نگورش  انجاد اما دارد دانشجونان

 در مهوم  انون  کوه  دارد توری  موورر  آموزشی تمهيوا  به نياز دانشجونان

 کوه  هموانطور  .گيورد  قورار  نظور  موو  بانوو  آموزشوی  های گذاری سياست

 مورتبط  آموزشوی  مطالب نمودن اضافه اهميت بر بهواشت جهانی سازمان

  .است نموده بسيار تاکيو دانشگاهی دروس به حاضر بحرانی شرانط با

 

 مصدوب  داروسدازی  آموزش کوریکولوم تطبیقی بررسی

 در ایدران  پزشدکی  آمدوزش  و درمان، بهداشت وزارت

 انسانی توسعه شاخص اساس بر مشابه کشورهای با مقایسه

 (IHDI) شده تعدیل
کميته تحقيقا  دانشجونی / مرکوز مطالعوا     – معزی انمان محمو سيو

کميته تحقيقا   - اميری سوگنو،  يرازش .پ .ع دانشگاه راهبردی دارونی
    ، شوويراز. پ. ع دانشووگاه دانشووجونی / مرکووز مطالعووا  راهبووردی دارونووی

شوويراز،  . پ. ع دانشووگاه مرکووز مطالعووا  راهبووردی دارونووی -نونووو روان 
دانشگاه علوم پزشویی    مرکز مطالعا  راهبردی دارونی  – اميوی فاقمه
 کوز مطالعوا  راهبوردی دارونوی    مر - زاده جواجرمی  اميرحسوين ، شويراز 
شيراز/ گروه علووم موونرنت و اقتصواد بهواشوت، دانشوگاه      . پ. ع دانشگاه

 .ع دانشوگاه  ، مرکز تحقيقا  آمووزش بوالينی   - امينی ميترا ع.پ تهران ،
 .  شيراز .پ

داروسازان در فضای گسترده ای، از داروخانوه گرفتوه توا صونانع      مقدمه:

انو برنامه رنزی آمووزش هوای داروسوازان،    داروسازی، فعاليت می کننو. ب

متناسب با نيازها و وظانف آنان در مسئوليت هانی که بر عهوه می گيرنو 

باشو. انن گستردگیِ مسئوليت هایِ ممیونِ داروسوازان، انون پرسوش را     

برمی انگيزد که چه ميوزان از دروس ارائوه شووه در کورنیولووم آمووزش      

اروسوازی را بوورای هور نوو  از     دکتوری عمووومی داروسوازی، دانشووجوی د  

فعاليت ها و مسئوليت های آننوه او آماده می کنو. آموزش داروسازی، به 

عنوان محور تربيت نسل آننوه داروسازان کشوور انون وظيفوه را برعهووه     

دارد تا نيروی انسانی کارآمو و حرفه ای را متناسب با نيازهوای جامعوه و   

کنو. مقانسوه وضوعيت آمووزش     مسئوليت های داروساز در جامعه تربيت

داروسازی در انران و تناسب آن با نيازها و شرانط جامعه نسبت بوه سوانر   

کشورها و استفاده از تجربيا  آنان، اقووام مفيووی اسوت کوه موی توانوو       

 موجب ارتقای آموزش داروسازی انران گردد. 

برای انتخاب کشوورهای موورد قيواس، الزم اسوت توا شواخص مناسوبی        

ود. از ميان شاخص های متعود موجود که بر ميناهای مختلفی انتخاب ش

 Humanشاخص توسعه انسانی )"کشورهای جهان را مقانسه می کننو،

Development Index)"      شاخص مناسبی بوه نظور موی رسوو. انون ،

ميوانگين تحصويال    -2اميو به زنوگی، -۱شاخص با تجميع سه شاخصِ 

(، سه وجه سالمت، آمووزش  GDPتوليو ناخالص داخلی)-3عموم مردم و 

و اقتصاد را درکنار هوم قورار داده و کشوورها را بور انون اسواس مقانسوه             

می کنو. اميو به زنوگی، برونواد نهانی تمام سيستم سالمت ن  کشور و 

نشان دهنوه کيفيت خوما  سالمت در آن کشور است. کيفيت خووما   

اميوو بوه زنووگی موردم      داروساز نيز به عنوان عضوی از نظام سالمت، در

متجلی می شود. با در نظر گرفتن سطح تحصويال  موردم، ميوزان سوواد     

سالمت و بهواشت و تقاضای مردم برای خوما  به روزتر و با کيفيوت تور   

تعيين می گردد. توليو ناخالص داخلی نيز تووان موالی موردم و دولوت را     

و در برای صرف هزننه در حوزه بهواشوت و درموان مشوخص موی سوازد      

 تعيين نحوه و هزننه خوما  داروسازان مورر است.

 HDI   را می توان توسعه انسانی بالقوه هر کشور دانست. برای نزدن  تور

شون آن به واقعيت و لحاظ کردن نابرابری های داخلی، شواخص توسوعه   

 Inequality-adjusted Human)انسووووانی تعووووونل شوووووه 

Development Index) عرنف و محاسبه گردنوه برای تمام کشورها ت

 است که استفاده از آن نتانج بهتری را به دست خواهو داد.

در راسوتای اهوواف ذکور شووه و قوی جسوتجوهای اوليوه،         روش اجرا:

کشورهای اسپانيا، انتاليا، پرتغال، مجارستان، تانلنوو و قبورس بوه عنووان     

در محووووده ای  2۰۱7در سووال  IHDIکشووورهانی کووه از نظوور شوواخص 

( و دارای برنامه آموزش ۰.777تا  ۰.636انران؛ از ±%۱۰به انران ) نزدن 

( هستنو، انتخاب شونو. دانشوگاه  Pharm-Dدکتری عمومی داروسازی )

 Hungaryتانلنو،  Chiang Maiو  Mahidolپرتغال،  Lisbonهای 

Szeged   ،مجارسوتانEastern Mediterranean   ،قبورسMilan ،

Tor vergata  وDi Bolonga تاليووا و انValencia   اسووپانيا قووی
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های اننترنتی به عنوان نمونه ای از دانشوگاه هوای دارای   جستجوی پانگاه

برنامه آموزش دکتری عمومی داروسازی انتخاب شوه و کورنیولوم آن ها 

از سووانت رسميشووان اسووتخراج گردنووو. سووپس انوون کورنیولوووم هووا بووا  

ی سهم دروس مورتبط  کورنیولوم آموزش داروسازی عمومی انران بر مبنا

با هر شاخه از داروسازی مقانسه و نتوانج حاصول در نو  پنول خبرگوان      

متشیل از اعضای هيئت علمی دانشیوه داروسازی و متخصصين آموزش 

 پزشیی به بحث و بررسی گذاشته شو.  

به نظور موی رسوو آمووزش داروسوازی در انوران،        بحث و نتيجه گيري:

کشوور، در عوين پانبنووی بوه اصوول       نيازمنو انطباق بيشتر بور نيازهوای  

جهانی و نگرش های نونن به آموزش است. الزم است تا عالوه بر نيازهای 

( نيوز موو   Competency-basedکشور، آموزش مبتنی بر شانستگی )

نظر قرار گيرد، تا شاهو تربيت نيروی انسوانی موورر و کارآموو باشويم. در     

از  زمان بهواشوت جهوانی  توان تعرنف سوا راستای تعيين شانستگی ها می

داروساز انوه آل )داروساز هفت ستاره( را مونظر قرار داد. داروسوازی کوه   

مراقبت کننوه، تصميم ساز، ارتباط گيرنوه، رهبر، بانو دارای ونژگی های 
باشو. انجاد انن ونژگی ها و تالش بورای   فراگير مادام العمرو  معلم ،مونر

زش داروسوازی موی توانوو بسويار     دخيل کردن آن ها در کورنیولوم آموو 

رمربخش باشو. عالوه بر انن، از اهم نیواتی کوه بوا توجوه بوه کورنیولووم       

کشورهای مبوا مقانسه به نظر می رسو، افوزودن نو  درس بوه تورم اول     

دوره جهت آشنانی با فضای کار، مهار  های مورد نيواز و وظوانفِ موورد    

در ه فعاليت های عملوی و  توقع از داروساز است. هم چنين، توجه بيشتر ب
و ادغووام دروس موورتبط )ماننووو دروس فارموواکولوژی و درمووان    عرصووه

 شناسی(، با توجه به تجربه موفق کشورهای دنگر، پيشنهاد می شود.

  

 در درسدی  برنامده  مددیریت  ارزیدابی  و اجرا، طراحی

 مجازی آموزش
. پ .ع دانشوگاه  -نموانی  نيیوو ، اصوفهان  .پ .ع دانشوگاه  - آونژگوان  مرنم

    - شووهيوی شووهرزاد،  اصووفهان .پ .ع دانشووگاه - اميووو اقهوور ،اصووفهان
 .اصفهان .پ .ع انشگاهد

 بوورای قانونمنووو و مشووخص برنامووه فقوووان از حوواکی مطالعووا  :مقدمرره

 هوای  دوره در بلیوه  حضووری  هوای  دوره در تنهوا  نه درسی برنامه مونرنت

 و یآموزشو  هور  توسوعه  و گسوترش  اسواس  دنگر قرف از .هست مجازی

 سوپس ، توليوو  و قراحوی  ابتووا  کوه  اسوت  انون  مجازی آموزش بخصوص

، آن از فراتور  .شوود  ارزشويابی  درنهانوت  و اجورا  بامهوار   مورسان توسط

 را درسوی  برناموه  خاتمه نا اصالح توانو می که است ارزشيابی نتانج کاربرد

 بانوو  مجوازی  درسوی  برناموه  کيفيوت  ارتقوای  برای .باشو داشته دنبال به

 نگواه  بوا  و منسجم کل ن  صور  به دادها برون و ها تراکنش، ادهاد درون

 و موونرنت ، قبلوی  قورح  مسوتلزم  کوه  گيورد  قورار  موردبررسی سيستمی

، قراحوی  به مطالعه انن بنابرانن .است مؤرر اقواما  جهت در رنزی برنامه

 در اصوفهان  پزشیی علوم دانشگاه در درسی برنامه مونرنت ارزنابی و اجرا

   .پرداخت پاسخگو آموزش ستهب راستای

-۱۴۰۰ سال در کيفی رونیرد با ای توسعه نوع از مطالعه انن: روش اجرا

 اکتشواف  مرحلوه  چهوار  در .بود اصفهان پزشیی علوم دانشگاه در ۱3۹۹

(Exploration) ،سووووازی آموووواده (preparation) ،اجوووورا 

(Implementation) پانواری و (Sustainment)  روش اسواس  بور 

EPIS اصولی  نيازهوای  مرحلوه  انون  در: اکتشواف  -۱: شامل که شو جامان 

 فعاليوت  سابقه، محققان تحقيقاتی النن به توجه با .شو شناسانی سيستم

 ازجملوه  مطالعاتی اجرای برای تجربيا  و پاسخگو آموزش تحول بسته در

 کوار  انون  بورای  مسواعوی  زمينه، درسی برنامه نظار  و مونرنت، رهبری

 گوروه  و محتووا  تحليول  روش و کيفوی  رونیرد با مرحله انن .داشت وجود

 و هوا  نامه آنين، ها مقاله، ها نامه پانان، کتب شامل متون .شو انجام متمرکز

 جموال   صوور   به و تفیي  به ها مؤلفه و بررسی، مرتبط مستنوا  سانر

 محتووانی  و صووری  اعتبار .شو بنوی-قبقه و تانپ، کوگذاری، دار معنی

 و نظورا   اساس بر الزم اصالحا  و بررسی متمرکز گروه شرو با ها مؤلفه

 ارتبواط  و تناسوب  ازنظور  هوا  مؤلفوه  و انجوام  آموزش متخصصان تجربيا 

 و بوالقوه  موانوع : سوازی  آمواده  -2 .گردنو بررسی موردنظر ابعاد با مطلوب

 بيشوتر  سازگاری برای نيازها ارزنابی و شناسانی اجرانی های کننوه تسهيل

 بالقوه موانع رفع و ها کننوه تسهيل از استفاده برای برنامه  ن و شو انجام

 از بعوو  .شوو  قراحوی  نفعوان  ذی با متمرکز گروه جلسا  و کيفی روش با

، عمليواتی  برناموه ، هوا  فرصت و ها محوودنت اساس بر الزم تغييرا  اعمال

 بوا  سپس، تعيين متمرکز درگروه نظر تبادل و بحث با ابزارها و ها نامه آنين

 بورای  و معرفوی  ربوط  ذی مسوئولين  بوه  و نهوانی  نفعان ذی نظرا  عمالا

 ناموه  شويوه  و اجرانوی  فراننوو : سازی پياده -3 .شو پيگيری، شون مصوب

 جلسوا   .شو پيگيری و ابالغ اجرا برای ها دانشیوه تمامی به، شوه مصوب

 برگزار اجرا نحوه برای ها گروه و دانشیوه، دانشگاه سطح در الزم آموزشی

 بيرونوی  ساختارهای پشتيبانی و فراننوها، مرحله انن در: پانواری -۴ .شو

 شامل که آماری جامعه به توجه با، منظور انن برای .داشت ادامه درونی و

، بوود ( دانشویوه  ۹) هوا  دانشیوه کل در( گروه ۸۴) آموزشی های گروه کل

 ،نظورا   اجمواع  بوا  دانشویوه  هور  در، کوار  بوودن  جونو به توجه با نمونه

 گوروه  ۱۸ مجموعواً  نعنوی  داوقلبانوه  صوور   به آموزشی گروه دو حواقل

 و بررسوی  نيمسال ن  مو  به، مواخله سازی پياده و اجرا نتانج و انتخاب

   .شو تحليل

، رنوزی  برناموه ) مرحله چهار در درسی برنامه مونرنت نامه شيوه: یافته ها

 دانشوگاه  سوطح  در عملياتی برنامه، بنو 27 و( بازنگری و ارزشيابی، پانش

 شووورای ۵۸جلسوه  در بنوو ۱3 در آموزشووی گوروه  سوطح  در و بنوو ۱۱ در

 عملياتی برنامه .شو ابالغ ها دانشیوه به و مصوب( ۹۸ ، ۱۱ ، 3۰)دانشگاه

، الزم منوابع ، ابوزار ، مسوئول  افوراد ، میوان ، زموان ، ها فعاليت، هوف شامل

 هور  تفیيو   به الزم ابزارهای .بود بنوی جمع نحوه و تعامال  نحوه، روش

 ليسوت  چو  ، آن ارزنوابی  ليسوت  چو   و دوره قورح  فرمت شامل مرحله

 نظرسوونجی هووای برگووه و پرسشوونامه، اسووالنو بررسووی و محتوووا بررسووی

 فعاليوت  هور  تفیي  به ها گزارش .گردنو ارائه انورکاران دست به فراگيران
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، شووه  بوازخورد ، شووه  بررسوی  درس تعوواد ) مربوقوه  شاخص اساس بر و

 نظوار   و آوری جموع  اکسول  فانول  قالوب  در( شووه  گوزارش  و شوه اصالح

 گردنو

 درس اجرای، استانواردها قبق ها دوره قرح اصالح: گيري نتيجه و بحث

 بوه  توجوه ، اسوتانوارد  اسالنوهای، مناسب محتوای، دوره قرح با متناسب

 توسوعه  برای مطالعه دستاوردهای ازجمله درسی ارائه در فراگيران نظرا 

 اعضای و دروس مسئولين، ها گروه مونران توانمنوسازی ، یمجاز آموزش

 بعضوی  ضوعيف  همیواری  همچوون  هوانی  محوودنت ولی بود علمی هيا 

 موونران  نوا  آمووزش  توسعه دفاتر مسئولين، ها دانشیوه آموزشی معاونين

 معاونوت  قرنوق  از مسوتمر  پيگيری آن کاستن برای .داشت وجود ها گروه

 رنوزی  برناموه  هوای  کميتوه ، ها EDO نشیانو هم جلسا ، EDC، آموزشی

 کوار  پيشورفت  گزارش مستمر ارائه و مجازی های گروه، ها دانشیوه درسی

   .شو انجام دانشیوه و دانشگاه آموزش شورای جلسا  در

 علووم  آمووزش ، مجوازی  آمووزش ، درسی برنامه مونرنت: کلمات کليدي

  پزشیی

 

    اساسد  بدر  اسداتید  توانمندسازی های استراتژی تبیین"

 شدیراز  پزشکی علوم دانشگاه در آنها یادگیری های سبک

 ترکیبی مطالعه " ۹8 -۹۹ تحصیلی سال
مرکوز تحقيقوا     - بوذرافین  لويال ،  شيراز .پ .ع دانشگاه - قاسمی سيما

مرکووز  - بزرگيووان ده مرضوويه،  شوويراز .پ .ع دانشووگاه ، آموووزش بووالينی
 - نوژاد  جاللوی  مارنوا  ، شويراز  .پ .ع دانشوگاه ، تحقيقا  آموزش بوالينی 

 ، مرکوز تحقيقوا  آمووزش بوالينی     - صوفاری  زهرا،  شيراز .پ .ع دانشگاه
 ،  شيراز .پ .ع دانشگاه - زاده عرب اله رحمت،  شيراز .پ .ع دانشگاه

 ای فزاننووه  قوور  به عالی درآموزش ای حرفه توانمنوسازی بحث: مقدمه

 بهينوه  ارائوه  یهوا  موول  و کيفيوت  تضمين، کيفيت بهبود های زمينه در

 انون  بوه  نيول  برای .کنو می تمرکز علمی تعالی به دستيابی برای فناوری

 اسوت  انیوار  قابول  غيور  نوادگيری  بوا  مورتبط  هوای  ونژگی شناخت هوف

 اسواتيو  توانمنوسازی جهت آموزشی های استراتژی تبيين حاضر پژوهش

   .باشو می آنها نادگيری سب  براساس شيراز پزشیی علوم دانشگاه

 اسوتفاده  تبيينوی  متووالی  ترکيبی روش از حاضر پژوهش در: اجرا روش

 کيفوی  روش بوا  شووه  دنبوال  کمی روش واقع در روش انن که است شوه

 ابووزار بوسويله  مقطعووی تحليلوی  -توصوويفی بصوور   کمووی بخوش  .اسوت 

 از تون  3۰۴ مشوارکت  بوا  ۱3۹۸-۹۹ سوال  در کلب استانوارد پرسشنامه

 اسوت  شوه انجام شيراز پزشیی لومع دانشگاه علمی هيئت اعضای جامعه

 در .شوونو  انتخاب دسترس در و آسان ای قبقه گيری نمونه روش به که

 سووبیهای بووا متناسووب آموزشووی اسووتراتژنهای ، پووژوهش کيفووی بخووش

 گروههوای " جلسوه  چنوونن  اجورای  بوسويله  اسواتيو  ترجبحوی  نادگيری

 .اسوت  شووه  استخراج پزشیی درآموزش صاحبنظران حضور با " متمرکز

 آنواليز  تسوت  و اسویور  کوای  تسوت  از تحليل برای توصيفی آمار بر عالوه

 SPSS 2۰ افزار نرم از استفاده با توکی تعقيبی وتست قرفه ن  وارنانس

 .است شوه استفاده

 مجمووع  از داد نشوان  مطالعوه  کموی  مرحله در نتانج اساس بر: یافته ها

 درصوو  ۵2.3 معوادل  استاد ۱۵۹، تحقيق انن در شرکتیننوه استاد 3۰۴

 دارای( درصوو  ۱۹.۱) اسوتاد  ۵۸، همگورا  نوادگيری  سوب   دارای اساتيو

 نوادگيری  سوب   دارای( درصوو  ۱2.۸) اسوتاد  3۹، واگرا نادگيری سب 

 جوذب  نوادگيری  سوب   دارای( درصوو  7.۹) اسوتاد  2۴، دهنووه  انطباق

 7.۹) اسوتاد؛  2۴) شويراز  پزشویی  علووم  دانشوگاه  اساتيو مابقی و کننوه

 .بودنو برخوردار نادگيری های سب  از رکيبیت از( درصو

 اساتيو نيز مطالعه کيفی مرحله در نتانج اساس بر :بحث و نتيجه گيري

 واگوورا و همگوورا هووای سووب  بووه دادن الونووت ضوومن متمرکووز بحووث در

 هوای  نقوش  و دانسته نادگيری های سب  از ترکيبی را اساتيو استراتژی

 دو مطالعه دوم مرحله حاصل .نستنودا تر مهم توانمنوی تعيين در را آنها

 برتور  استراتژنهای مانه درون و ها شانستگی تبيين مانه درون مانه درون

 .هسوتنو  قبقواتی  زنور  دارای کووام  هور  کوه ، بود اساتيو توانمنوسازی در

 وظانف قبقه زنر دو شامل نقش اساس بر ها شانستگی تبيين مانه درون

 برتور  هوای  استراتژی مانه درون و شخصی صفا  تعالی و ها توانمنوی و

، مسوئله  بور  مبتنی آموزش قبقه زنر چهار شامل اساتيو توانمنوسازی در

 تورونج  و ارزنوابی  بور  مبتنوی  آمووزش ، ترکيبوی  آموزش، ترکيبی آموزش

   .بودنو پژوهی دانش

 سوازی  توانمنوو  ، آموزشوی  اسوتراتژی ، نوادگيری  سب : کليدي کلمات

  ای حرفه توسعه، علمی هيا 

 

 راسدتای  در پزشکی علوم دانشجویان آموزشی زهاینیا

 معنوی و دینی های شایستگی به دستیابی
 . قم .پ .ع دانشگاه - حيوری مرتضی - حيوری اکرم - اردبيلی مرنم

 حسواس ، اسوت  انسوان  سوالمت ، پزشیی های حرفه و علوم غانت :مقدمه

 نانو  بوه  دسوتيابی  بورای  وی وجوودی  هوای  مؤلفه و ابعاد تمامی به بودن

 و سویوالر  نگرش با حتی امروز پزشیی و است انیارناپذنر ضرورتی، هوف

 معنونوت  و دنون  بوه  پورداختن  از توانوو  نمی نيز معاد و مبوأ دغوغه بوون

 سوالمت  از سوطح  اولوين  کوه  جسم سالمت تأمين حتی .نمانو نظر صرف

 نگواه  و فراموادی  و فراجسومی  ابعواد  گورفتن  نظور  در نيازمنوو ، باشوو  می

 نقوص  بوه  منجر روانی و جسمی های بيماری که همچنان .است نگرانه کل

 توانوو  موی  نيز معنوی سالمت در نقص، شونو می افراد عمومی عملیرد در

 سوالمت  کننووه  تعيوين  نقش قبول با .نمانو اختالل دچار را افراد زنوگی

 نظام در سالمت از بعو انن به توجه لزوم، افراد عمومی سالمت در معنوی
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 در اهميوت  انون  رسوو  می نظر به و می شود هونوا پيش از بيش، سالمت

 سوالمت  اموور  متوليوان  سوانر  و پزشویان  جامعوه  در شوون  نهادننه حال

 وظوانف  از نیوی  عنووان  بوه  نيوز  معنووی  مراقبوت ، قورمثوال  به .باشو می

 .اسوت  شووه  شوناخته ، سوالمت  بوا  مرتبط حرف شاغالن سانر و پزشیان

 در الزم تجربه و دانش کسب ستلزمم، ای وظيفه چنين انجام است بونهی

موی   حس، آکادمي  های آموزش در آن خالی جای که است تحصيل قی

 آمووزش  در دنون  و معنونوت  با مرتبط مباحث به پرداختن، بنابرانن .شود

 از درسوتی  درک تواکنون ، حوال  انون  بوا  .است ضرور  ن  پزشیی علوم

 اسوت  الزم، گور دن عبوار   بوه  .نووارد  وجوود ، شود داده آموزش بانو آنچه

 و دنون  بوه  توجوه  بورای  پزشیی علوم آموخته دانش ن  آنیه برای بوانيم

 نوا  آمووزش  چه فراگرفتن نيازمنو، سالمت ابعاد از نیی عنوان به معنونت

 پيامو، شانستگی بر مبتنی پزشیی آموزش رونیرد در .است هانی آموزش

 وختگوان آم دانوش  در هوا  شانسوتگی  از ای مجموعوه  توسعه، آموزش فراننو

 بوه  معطووف ، پزشویی  آمووزش  در محووری  شانسوتگی  کوه  ازآنجوا  .است

، سوالمت  معنووی  بعو پذنرش با و است سالمت حوزه در اجتماع نيازهای

 هووف  بوا  مطالعه انن .نابنو می ضرور  نيز معنوی و دننی های شانستگی

 هوای  شانسوتگی  هوای  مؤلفوه  و اجوزا  از دقيق و صحيح درکی به دستيابی

 علووم  های رشته درسی برنامه در ضروری بخشی عنوان به یمعنو و دننی

   .گرفت صور  پزشیی

 انجوام  محتووا  تحليل رونیرد با و کيفی صور  به مطالعه انن: روش اجرا

 از نفور  ۱۵ بوا  سواختارنافته  نيموه  عميوق  مصواحبه ، مطالعوه  انن در .شو

 .شووو انجووام موضوووع خبرگووان و اسوواتيو و پزشوویی آموووزش متخصصووان

 قورار  تحليول  موورد  آنهوا  انجوام  مووازا   به ها مصاحبه از حاصل های داده

   .گردنو مفاهيم استخراج به منجر و گرفت

 بوا  کوه  شوو  اسوتخراج  متعوودی  کووهای ، ها مصاحبه تحليل با :ها یافته

 6۰ نهانوت  در، مشوابه  مووارد  ادغام و تیراری موارد حذف و کوها مقانسه

 هوای  رشوته  آموزشوی  های نامهبر در آنها به توجه که شو شناسانی مفهوم

 ۱7 شوامل  شناختی حيطه نيازهای .رسو می نظر به ضروری پزشیی علوم

 مبوانی  و اصوول ، اجتمواعی  و فوردی  زنووگی  در دنن نقش که بود مفهوم

 علموی  مسوتنوا  ، سوالمت  بوا  مورتبط  احیام بر تأکيو با دنن فروع، دنن

 بوا  انتقوادی  هنگوا ، دننوی  رونیورد  با شناسی انسان، دنن و سالمت ارتباط

 خوما  در دنن تلفيق راهیارهای و اهميت، علمی متون به دننی رونیرد

 و انسان معنوی نيازهای و جامعه دننی های حساسيت با آشنانی، سالمت

 شامل عاقفی نيازهای همچنين .گرفت دربرمی را آنها به پاسخگونی نحوه

 و انسوان  کراموت  بوه  باور، توحيوی نگرش و خواباوری که بود مفهوم 2۱

، مقتضويا   و شورانط ، هوا  تفاو  وجود با ها انسان همه فطری ارزشمنوی

 بوه  حرفوه  به نگاه، شفا در خود دانستن واسطه، روح اصالت با نگر کل نگاه

 بوه  اعتقواد ، حرفوه  درآموزانی به نوادن اصالت، تعالی برای فرصتی عنوان

 متسوال  بوه  نسوبت  مسوؤوليت  احسواس ، بيماران حقوق بودن الناس حق

، ادعيوه  و اذکار) دننی مواخال  تأرير به باور، جامعه و همیاران، مراجعان

 قبوی  دانوش  بوه  تعصوب  عووم  و سالمت بر معنوی و دننی مشاوره و( ...

 نيازهوای  .گرفوت  دربرمی را جانگزنن های قب به نسبت پذنرش و مرسوم

 ماننوو  شخصيتی های ونژگی پرورش که بود مفهوم 22 شامل نيز رفتاری

، آننووه  به اميووارانه و مثبت نگاه، توکل، روح لطافت، قلب سالمت و رقت

 جهوان  در تعقول  و تفیور ، انثوار ، ازخودگذشوتگی ، فوواکاری ، بوودن  شاکر

، الهووی محضوور در رفتووار و اعمووال از مراقبووت، انسووان خلقووت و آفوورننش

 شورعی  مووازنن  رعانوت ، غيردننوی  رفتارهوای  از اجتناب و داری خونشتن

: اخالقوی  مووازنن  رعانوت ، خوما  ارائه در( ... و قهار ، حجاب، پوشش)

، خووما   ارائه در محوری عوالت، رفتار و گفتار در صواقت، انضباط و نظم

، بيمواران  معنووی  نيازهوای  شناسانی، او بر توکل و خوا نام با کارها شروع

 و مراجعوان  و بيمواران  معنووی  و دننوی  نيازهوای  پاسخگونی برای تالش

 تسووهيل جهووت در فوورد دننووواری بووا موورتبط هووای فيووتظر از اسووتفاده

   .گرفت دربرمی را درمانی فراننوهای

 هوای  شانستگی از برخوردار آموختگان دانش تربيت: گيري بحث و نتيجه

 هووای حيطووه در متعووودی مفوواهيم بووه توجووه مسووتلزم، معنوووی و دننوی 

 مختلوف  هوای  بخوش  در اسوت  الزم کوه  است رفتاری و عاقفی، شناختی

انن مطالعوه بوا حمانوت     .گيرد قرار توجه مورد پزشیی علوم وزشآم نظام

 ۹72۴2۴مالی مرکز تحقيقا  راهبردی آموزش پزشیی با شوماره قورح   

 .انجام شوه است

 

 آزمایشدگاه  در کدار  ایمندی  ارزشیابی و اجرا، طراحی

 شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دردانشکده بیوشیمی

 پژوهانه دانش مطالعه یک: بهشتی
 - فارموو  اکبوری  سوميه  ،  بهشوتی  شوهيو  .پ .ع دانشوگاه  - اکبری رازه

 - امينوی  فرزانوه  ، وارقانوسويان  ژاکلوين  ، بهشوتی  شوهيو  .پ .ع دانشگاه
،  دانشگاهی وابستگی بوون - حلوائی مليیا، بهشتی شهيو .پ .ع دانشگاه
   .دانشگاهی وابستگی بوون -پور معلمی صوفيه

، انسوانی  نيوروی  سالمت ارتقاء، انمنی لمسائ به پرداختن امروزه: مقدمه

 احتموالی  هوای  بحران برابر در آمادگی ارتقاء و حوادث وقوع از پيشگيری

 بوه  توجوه  بوا  .اسوت  سوازمانی  هور  اساسی های الونت از( بحران مونرنت)

 دانشوگاه  آموزشوی  های آزمانشگاه، پزشیی علوم دانشجونان باالی پذنرش

، گوردد  تبوونل  آنهوا  بورای  پرخطور  یمیوان  به توانو می پزشیی علوم های

 آزمانشوگاه  در دانشوجونان  بوه  کوار  انمنوی  و هشووارها  آمووزش  درنتيجه

 انون  .است اهميت حائز نيز بهشتی شهيو پزشیی علوم دانشگاه بيوشيمی

 آزمانشوگاه  در کوار  انمنوی  ارزشويابی  و اجورا ، قراحوی  هووف  بوا  مطالعه

 جهت، بهشتی شهيو پزشیی علوم دانشگاه پزشیی دانشیوه در بيوشيمی

   .است شوه انجام پزشیی دنوان و پزشیی دانشجونان

 باشوو  موی  ارزشيابی و اجرا، قراحی مرحله سه شامل مطالعه: اجرا روش

 .اسوت  شووه  انجوام  ول را  مول اساس بر آن آموزشی قراحی مرحله که

 تعيوين  جهت، بيوشيمی گروه نياز اعالم به توجه با سنجی نياز انجام برای

 نمونوه  .اسوت  شوه استفاده نگرشی و شناختی آزمون از آموزشی ینيازها
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 توسوط  شووه  قراحی آزمون در، گرفت انجام شماری تمام روش به گيری

 اقالعوا   پرسشنامه ترتيب به که گردنو استفاده پرسشنامه سه از محقق

 .بوود  رضوانتمنوی  پرسشونامه ، نگورش  و آگواهی  پرسشنامه، دموگرافي 

 و راهنموا  اسواتيو  ازنظرا ، آزمونها محتوانی و صوری روانی تعيين جهت

 آزموون  پانوانی  .شوو  اسوتفاده  بيوشويمی  گوروه  اسواتيو  از نفر 2 و مشاور

 7 ، ۰ همبسوتگی  ضورنب  که شو انجام مجود آزمون قرنق از نيازسنجی

 آموزشوی  نيواز  معيوار  و شو گرفته آزمون پيش هوف گروه از .شو تعيين

 افوزار  نورم  از اسوتفاده  بوا  هوا  داده .شوو  تعيوين % ۸۰ از کمتر نمره کسب

SPSS2۴ شواخص  از هوا  داده توصويف  منظوور  بوه  و شو تحليل و تجزنه 

 موورد  جمعيوت . گردنوو  اسوتفاده  معيوار  انحوراف  و ميانگين، آماری های

 در غانوب  افوراد  کسور  بوا  کوه  بودنو دانشجونان از نفر 2۰۰ شامل مطالعه

 هوای  داده .بودنوو  نفور  ۱72 آزمونهوا  در کننووگان  شورکت  تعوواد  نهانت

 و تجزنوه  SPSS2۴ افوزار  نورم  بوا  شووه  تیميل های پرسشنامه از حاصل

 اول گوام  سوه  بور  تاکيوو  بوا  اهواف .شو انجام زوجی T آزمون .شو تحليل

، شوناختی  حيطوه  سوه  در( کواربرد ، فهميوون ، دانش) بلوم رفتاری اهواف

 فاهووا  بوه  دسوتيابی  ارزنوابی  بورای  و تنظويم  حرکتی - روانی و نگرشی

 مرتوب  و بنووی  اولونوت  .شوو  اسوتفاده  ارزنابی خود سواال  از عملیردی

 بوه  جوزء  از هوف ن  در) جزء به کل از و موضوع صور  به اهواف کردن

 فويلم  نو   ارائوه  از اسوتفاده  بوا  مرحله به مرحله و تلفيقی صور  به( کل

 از فراگيووران درک ميووزان ارزنووابی جهووت .شووو ارائووه فصوول هوور ابتوووای

 مطورح  سواالتی فصل هر پانان در کلی ارزشيابی و شوه رحمط موضوعا 

 دسوتورالعمل  و نادگيرنووگان  نيازسنجی اساس بر آموزشی راهنمای .شو

OSHA نفر دو توسط تانيو از پس، اجرا و بیارگيری مرحله در .شو تهيه 

 در آموزشوی  بسوته  پزشیی آموزش اساتيو از نفر دو و بيوشيمی اساتيو از

 روزه 2 کارگواه  ن  آموزش جهت همچنين، قرارگرفت هوف گروه اختيار

، هووف  گروه ارزشيابی جهت .شو نظرگرفته در ساعته 2:3۰ جلسه ۴قی

 در آموزشوی  هوای  فويلم  همراه به گردنو تهيه آموزشی راهنمای محتوای

 پوس  فراگيوران  از بعوو  هفتوه  3 فاصوله  با و قرارگرفت دانشجونان اختيار

 بسوته  و برگزارشووه  دوره زشويابی ار جهوت  همچنوين  .شوو  گرفته آزمون

 .قرارگرفوت  هووف  گوروه  تمام اختيار در رضانتمنوی پرسشنامه آموزشی

 آزموون  پويش  در نگرشوی  و شناختی درحيطه نمرا  ميانگين :یافته ها

 نشوان  زوجوی  T آزموون  .شو محاسبه% 2 ، ۹2 آزمون پس در و% 3 ، ۵۵

 سوال ، سون  بوا  نگرشوی  و شوناختی  درحيطوه  هوا  پاسوخ  متوسط، که داد

 توارير  ميزان مطالعه درانن .نوارد ارتباقی گونه هي  بودن مهمان، ورودی

 ، ۹۴ شووه  برگزار دوره کل از رضانت ميزان و(  p=۰.۰۰۸% )۸3 آموزش

۵ ( %p=۰.۰۴۸  )شو تعيين.   

 نگرشوی  و شوناختی  حيطوه  در نمورا   ميوانگين : گيري بحث و نتيجه

 تهيوه  و آمووزش  قراحوی  انجوام  بور  بيشوتر  ضرور  و تاکيو دهنوه نشان

 موضووع  بوه  نسوبت  دانشجونان مثبت نگرش .باشو می آموزشی محتوای

 آگواهی  افزانش و نادگيری جهت آنان نياز احساس دهنوه نشان، پژوهش

 را فراگيوران  اکتشوافی  الگووی  از اسوتفاده  بوا  توورنس  روش در .باشو می

 و همسوال  قورح  صوور   بوه  سوواالتی  پرسش و فيلم دادن نشان با فعاالنه

 کوه  کوردنم  انجاد فرصتی فراگيران برای و درگيرکردنم مساله حل سپس

 عیوس  و بياورنوو  نواد  به را ها آن و کننو تفیر خود تجربيا  خصوص در

 پاسوخ  و سوواال   انجاد با نامحسوس صور  به و مشاهوه را ها آن العمل

 و نموانيم  کم  نادگيری فراگيردر به نظر تبادل و بحث و فراگيران گونی

 بوا  را شووه  آموختوه  مطالوب  توا  شوو  داده فراگيران به فرصتی نيز رآخرد

   .نماننو درونی واقعی های موقعيت

، بيوشويمی  کاردرآزمانشگاه هشوارهای، آموزشی قراحی: کلمات کليدي

 .بيوشيمی آزمانشگاه در کار انمنی
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 ها حیطه سایر
 

 کووید دمیپان طی در پزشکی دانشجویان مکمل نقشهای

 پزشکی دانشجویان تمایل و ادرا  ارزیابی: ۱۹
 . انالم .پ .ع دانشگاه - شیری قيبه

 شناسوانی  بورای  مناسوب  فرصتی COVID-۱۹ گير همه بيماری :مقدمه

 نيوروی  انون  خووما   از مورر استفاده برای پزشیی دانشجونان های نقش

 مطالعوه  انن،  رو انن از .است بهواشتی های مراقبت سيستم در بالقوه کار

 بوه  پاسخگونی و آمادگی به کم  برای پزشیی دانشجونان تمانل و درک

 در دانشوجونان  نقشوهای  بررسی و شناسانی قرنق از COVID-۱۹ بخش

 کورده  ارزنوابی  را شهيوبهشوتی  پزشویی  علووم  دانشگاه پزشیی دانشیوه

   .است

 2۰۵ بووين در آنالنوون بصووور  مقطعووی نظرسوونجی نوو  اجرررا: روش

 موی  تحصيل شهيوبهشتی پزشیی علوم دانشگاه در که پزشیی دانشجوی

 فرم گوگل از دانشجونان نطرا  آوری جمع برای .است شوه انجام،  کننو

 و پزشویی  دانشوجونان  نقوش  از فوردی  درک به مربوط اظهارا  با همراه

 های نقش قرنق از COVID-۱۹ سالمت بخش به کم  برای آنها تمانل

 .است شوه استفاده افزوده ارزش

 زن اکثرنوت ،  مطالعه در کننوه شرکت کننوه شرکت 2۰۵ از : یافته ها 

 گوزارش  دانشوجونان  انون  اکثرنوت  .(نفور  درصو 7۰ ، 2،  نفر۱۴۴) بودنو

 کشوور  در COVID-۱۹ سالمت بخش پاسخ به کم  مسئوليت که دادنو

 شووه  درک بالينی مهارتهای و بالينی دانش سطح در( ٪۹3 ، ۹) .دارنو را

 بووا  COVID-۱۹سووالمت بخووش بووه کموو  بوورای پزشوویی ناندانشووجو

 ، ۰۰۱) داشوت  وجوود  معنواداری  آماری تفاو  تحصيلی نيمسال پيشرفت

۰ p >). انفوای  به مانل عموماً پزشیی دانشجونان :گيري بحث و نتيجه 

 میمول  نقشهای در کمتری حوودی تا و سالمت بخش در میمل نقشهای

،  حال انن با .هستنو COVID-۱۹ شيوع قی در درمان و بهواشت بخش

 دانشوجونان  میمول  و ارزشوی  های نقش از وضوح به بانو پزشیی مربيان

 سوال  از،  پزشویی  دانشجونان برای را کافی نظار  و آموزش و شونو آگاه

 توا  کننوو  فوراهم ،  تحصويل  از فراغوت  زموان  در و تحصويل  پانوان  تا اول

 و بيموار  از قبوت مرا در توجوه  قابول  هوای  کمو   و حمانت با را نادگيری

 ترکيوب ۱۹ کوونوو  گيوری  هموه  قوی  در بهواشتی های مراقبت سيستم

  .کننو

  ارزنابی، نقش، پزشیی دانشجو، ۱۹ کوونو: کليدي کلمات

 

 عمدومی  پزشدکی  دنددان  دانشجویان اسنادهای بررسی

 ارومیه و تهران پزشکی علوم های دانشگاه
  - مقووم  اسوماعيلی  مازنار،  تهران .پ .ع دانشگاه - شاوون حسينی امين
 -رقيوه گنووم کوار   ،  تهوران   .پ .ع دانشوگاه  - آبوادی  حاجی زارعی زهرا

 ،  تهران . پ. ع دانشگاه

 فراگيوران  (attributions) اسونادهای ، واننور  نظرنوه  اساس بر :مقدمه

 شیسووت و موفقيووت علتهووای از آنهووا تفسووير و ادراک چگووونگی نعنووی

 نوا  موفقيوت  آن دنبال به و زشانگي اصلی های کننوه تعيين از، خودشان

 بورای  مختلفوی  هوای  پرسشنامه .آنو می حساب به آنها تحصيلی شیست

 جهوت  و بووده  عموومی  اغلوب  کوه  دارد وجود اسنادی های سب  ارزنابی

 روزموره  زنووگی  مختلوف  هوای  موقعيوت  در افوراد  اسوناد  سوب   بررسی

 گورانش  مقيواس " ی ناموه  پرسش( ۱۹۹6) همیارانش و کمپبل .باشنو می

 محيط در استفاده مختص که دادنو ارائه را (SaaS) "خودپنواره اِسنادی

 ی حيطوه  دو دارای ای گونوه  ۱۸ ی ناموه  پرسوش  انن .است تحصيلی های

 هوای  محويط  در فراگيوران  اسونادهای  اغلوب  کوه  اسوت  توانوانی  و تالش

 عملیورد  بوا  دانشوجونان  دهنووه  تموانز  و دهوو  موی  تشویيل  را تحصيلی

ً  معمووال  قووی  دانشجونان که صور  انن به است ضعيف و قوی تحصيلی

 اسواس  بور  .دارنوو  توانانی اسناد معموال ضعيف دانشجونان و تالش اسناد

 کوه  ای مطالعوه ، انگليسوی  و فارسی متون ميان در شوه انجام متون مرور

 مقيواس " از اسوتفاده  بوا  پزشویی  علوم جونان دانش اسناد نوع بررسی به

 حاضور  ی مطالعوه  .نشو نافت باشو پرداخته "پنواره خود اسنادی گرانش

 عمووومی دنوانپزشوویی دانشووجونان اسوونادهای سووب  تعيووين هوووف بووا

 واننور  انگيزشی تئوری اساس بر اروميه و تهران پزشیی علوم های دانشگاه

   .است شوه قراحی تحصيلی عملیرد با اسناد نوع ارتباط بررسی و

 شورکت  .اسوت  تگیبسو  هوم  -توصويفی  نووع  از مطالعوه  انن: روش اجرا

 از ای قبقوه  تصوادفی  گيوری  نمونوه  ی شيوه به پژوهش انن در کننوگان

 اروميوه  و تهوران  پزشویی  دنوان دانشیوه عمومی مقطع دانشجونان ميان

 اختيوار  در بازترجمه و ترجمه از پس مذکور ی نامه پرسش .شونو انتخاب

 وریصو  و (CVI ی محاسوبه )محتووانی  روانی نظر از و گرفت قرار خبرگان

 رضوانت  فرم همراه به پرسشنامه سپس .گرفت قرار اصالح و بررسی مورد

 عمومی پزشیی دنوان جونان دانش اختيار در حضوری صور  به آگاهانه

 و تیميول  از پوس  و گرفته قرار اروميه و تهران پزشیی علوم های دانشگاه

، رنظو  مورد ابزار، شوه گردآوری های داده از استفاده با ها آن آوری جمع

 ی محاسوبه ) درونی همسانی و( تأنيوی عاملی تحليل) سازه روانی نظر از

 دانشوجونان  اسناد نهانت در، .گرفت قرار بررسی مورد نيز( کرونباخ آلفای

 بوا  معول نعنی تحصيلی عملیرد با آن ارتباط و آمارتوصيفی از استفاده با

  . .گرفت قرار بررسی مورد پيرسون آزمون

 صووری  و محتووا  روانوی  موورد  در خبرگوان  از نفور  ۱۰ نظرا : یافته ها

 روانوی  و شوفافيت ، ارتباط ابعاد برای CVI مقوار .شو گردآوری پرسشنامه

 ناموه  پرسش عود 3۱۹ تعواد .شو محاسبه ۰.۹2 و ۰.۹۰، ۰.۸۹ ترتيب به
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 از حاصول  نتوانج  اسواس  بور  .شوو  تیميل دنوانپزشیی دانشجونان توسط

 بوه  توانوانی  بعو ز  گونه دو و تالش بعو از گونه سه، تأنيوی عاملی تحليل

 .شوونو  حوذف  نامه پرسش از ۱.۹6 از کمتر t-value مقادنر داشتن علت

 مطالعوه  انون  در ای گونوه  ۱3 موول  بورای  بورازش  نيیوونی  های شاخص

 = ۰.۸6 (NNFI) = ۰.۸۸, (CFI) = ۰.۹۰, (IFI) = (NFI) از؛ عبارتنوو 

۰.۹۱, (GFI) = ۰.۹2, (AGFI) = ۰.۸۹,.   هوا  گونوه  درونوی  همسوانی 

 و ۰.6۱ و ۰.77ترتيوب  بوه  ناموه  پرسوش  کول  و توانانی و تالش ابعاد برای

 و توصويفی  نتوانج ، پرسشنامه از گونه ۵ حذف از پس .شو محاسبه ۰.۵۴

 موافوق  دانشوجونان  از درصوو  ۴۴.3: شوو  محاسوبه  ترتيب انن به تحليلی

 ۵.6 و اسوت  توالش  تحصيليشوان  های شیست و موفقيت علت که بودنو

 معنی و مثبت ی رابطه .بودنو موافق توانانی اسناد با دانشجونان از درصو

 و (r=.2۵, p=.۰3۸) ۱7 بواالی  معوول  و توالش  بوه  اسوناد  بوين  داری

 ۱۴ زنر معول و تالش به اسناد بين دار معنی و منفی ی رابطه همينطور

 معول بين وغيرمعنادار منفی ی رابطه . (r= .6۴, p=.۰۱۸)داشت وجود

 r=-۰.2۱, p= ۰.۴۸) داشوت  وجوود  نيوز  توانوانی  به اسناد و دانشجونان

   .(قوی گروه r=-۰ ، ۱۴, p=۰ ، 2۴ و ضعيف گروه

 ی نامهپرسش که گرفت نتيجه توان می مجموع در: گيري بحث و نتيجه

 و تالش ی حيطه دو در گونه ۱3 با "خودپنواره اسنادی گرانش مقياس"

 و تهوران  پزشویی  دنووان  دانشوجونان  داسونا  سوب   ارزنوابی  برای توانانی

، انتظووار قبووق .اسووت برخوووردار قبووولی قابوول پانووانی و روانووی از اروميووه

 بيشتر را خود تحصيلی های شیست و موفقيت باالتر معول با دانشجونان

 تور  پوانين  معوول  با دانشجونان مقابل در و انو داده نسبت خود تالش به

 انون  .انوو  نوواده  نسوبت  خود تالش به را خود های شیست و ها موفقيت

 افوت  دارای دانشجونان برای حمانتی مواخال  رنزی برنامه در مهم نافته

 .است برخوردار باالنی اهميت از تحصيلی

 

 شایستگی با ای حرفه بین یادگیری برای آمادگی ارتباط

 پزشکی علوم دانشجویان در بیمار از ایمن مراقبت در
 ،   الحانی فاقمه،  گاهیدانش وابستگی بوون - فغانی صفيه

 در ای¬عمووه  هوای ¬چوالش  انوران  جامعوه  در اننیه به توجه با :مقدمه

 قرفوی  از . دارد وجوود  تيموی  کوار  فرهنگ در ضعف نوعی و بيمار انمنی

 انون  بهبوود  برای راهیاری عنوان به ای حرفه بين آموزش موفقيت، دنگر

 نياز احساس و نگرش، آمادگی به آن محتوای و ساختار رغم علی، شرانط

 آموادگی ،  تعيوين  هوف با حاضر مطالعه ;دارد بستگی دانشجونان درک و

 و بيموار  انمنوی  از مراقبوت  شانسوتگی  و ای¬حرفوه  بوين  نادگيری برای

 پزشویی  علووم  هوای  دانشوگاه  پزشیی علوم دانشجونان در دو انن ارتباط

 .شو انجام انران

 نووع  از گیهمبسوت  -توصويفی  پوژوهش  نو   مطالعوه  انون : اجرا روش 

 شوامل  مطالعه انن ی¬جامعه .شو انجام ۱3۹۹ سال در که است مقطعی

 پزشویی  علووم  هوای  رشوته  بواالتر  و سووم  سوال  دانشوجونان  از نفر ۱۰۰

 علووم  و داروسوازی ، پزشویی  و عمول  اتواق ، هوشوبری ، مامانی، پرستاری

 در گيوری  نمونه روش به که است بابل پزشیی علوم دانشگاه آزمانشگاهی

 دانشوجونان  تموامی  شوامل  ورود معيارهوای  .شوونو  مطالعه اردو دسترس

 مصووب  کورنیولوم قبق را مودجو انمنی واحو نا کارگاه که پزشیی علوم

 شوامل  اقالعوا   گوردآوری  ابوزار  .باشنو گذارنوه درمان و بهواشت وزار 

 رشوته  بوين  نوادگيری  آمادگی مقياس، دموگرافي  مشخصا  پرسشنامه

 Readiness for Interprofessional Learning Scale)) ای

(RIPLS) ،بيمووار انمنووی از مراقبووت شانسووتگی پرسشوونامه (Health 

Professional Education in Patient Safety Survey )      

 و امينی توسط انران در ای رشته بين نادگيری آمادگی مقياس .باشو می

 آلفوای  ضورنب  از اسوتفاده  بوا  پرسشنامه کل پانانی .شو پانا روا همیاران

 هور  حيطهای درون همبستگی ضرنب، شو محاسبه ۰ ، ۹2 برابر کرونباخ

 ترجموه  پرسشنامه پانانی .آمو دست به۰ ، 7 باالی، پرسشنامه حيطه سه

 از نفوور ۱۰ مشووارکت بووا و کرونبوواخ الفووا روش بووا نيووز H-PEPSS شوووه

 ليزآنوا  از اسوتفاده  بوا  هوا  داده تحليول  .شو تعيين α=  ۰.۸۹ دانشجونان

 .شو انجام ۱7 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با توصيفی

 پرسوتاری  رشوته ،  حاضور  مطالعه در کننوگان مشارکت بيشتر: یافته ها

 کوول امتيواز ) معيوار  انحوراف ( ميوانگين  .انوو  بووده %( ۵۴) خوانم  و%( ۴۰)

 بنوابرانن  .اسوت  بووده  7.۱3۹±6۹.67بوا  برابور  مطالعوه  موورد  دانشجونان

 .هسوتنو  برخووردار  مطلووبی  نسوبتا  آموادگی  از پزشیی علوم دانشجونان

 ای حرفووه بووين نوادگيری  آمووادگی امتيوواز ميوانگين  بوواالترنن، همچنوين 

، (۸.۹2۹±73.۸۰) ماموانی  رشوته  در ترتيوب  به پزشیی علوم دانشجونان

 پرسووتاری و( 7.۸3۸±6۹.۹۰) عمول  اتوواق، ( ۵.266±72.2۰)داروسوازی 

 از انموون مراقبووت در تگیشانسوو کوول ميووانگين .بووود( 6۹.۵۵±۵.۸۰۰)

)  بوالين  در و( ۱6 ، ۰۴±3 ، ۱77)  کوالس  در پزشویی  علوم دانشجونان

 دانشوجونان  ای حرفه بين نادگيری آمادگی بين .بود( ۱۵ ، 23±3 ، 67۱

 کوالس  در بيموار  از انمون  مراقبوت  شانسوتگی  کول  نمره با پزشیی علوم

(r=۰.۱73, P=۰.۸۵ )بوووالين در و (r=۰.۱7۵, P=۰.۸۱ )هرابطووو 

 بيموار  انمنوی  موضوعا  به توجه: ابزار 2 بخش با اما .نشو نافت معناداری

 بووالين در و( r=۰.2۱۴, P=۰.۰3) درس درکووالس هووم آموووزش در

(r=۰.2۰۱,P=۰.۰۴ )آموادگی  چه هر که معنی بونن .بود معنادار ارتباط 

 بيموار  انمنی موضوعا  به توجه، باشو باالتر ای حرفه بين نادگيری برای

   .نابو می افزانش ينبال در

 موی  دانشوجونان  باالی نسبتا آمادگی از استفاده با: گيري بحث و نتيجه

 از انمون  مراقبوت  در شانستگی کسب امر در که هانی چالش حل به توان

، ای رشوته  بوين  های تيم اعضای با تعامل و نادگيری برای جمله از بيمار

،  اختيوار  تقسويم ، ای¬حرفه بين تضاد مونرنت نادگيری از اقمينان عوم

 نیی و .کرد استفاده فرصت ن  عنوان به تيم در گيری تصميم و رهبری

 شانسوتگی  کسوب  با مرتبط مشیال  حوی تا توانو می که راهیارهانی از

: ادغووام رونیوورد از اسووتفاده، گيوورد بوور در را بيمووار از انموون مراقبووت

integrated curriculum ) )جمله از تورنس نونن های استراتژی با :
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 موونرنت  بوا  و ..و سوازی  شوبيه ، تويم  بور  مبتنوی  نوادگيری ، مسواله  حل

   .باشو می مختلف آموزشی های گروه مونران مشارکتی

، نووادگيری بورای  آموادگی ، ای حرفووه بوين  نوادگيری : کلمرات کليرردي 

 بيمار انمنی، شانستگی
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 مدیریت
 

 یآموزشد  خددمات  از دانشدجویان  رضایتمندی بررسی

 ۹7 درسال کاشان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده
 - متينووی اميرحسوون سوويو،  کاشووان .پ .ع دانشووگاه - وکيلووی زرنچهوور

 . کاشان .پ .ع دانشگاه - هروی مومن منصوره،  کاشان. پ. ع دانشگاه

 ارائه، دانشجونان رضانت جلب و مطلوب دانشگاه به رسيون برای: مقدمه

 بررسوی  حاضور  مطالعوه  هووف  الزاميسوت  اندانشجون به خوما  مطلوب

 دانشوگاه   پزشویی  دانشویوه  خووما   از پزشویی  دانشجونان رضانتمنوی

    .بود   ۹7 درسال کاشان پزشیی  علوم

 پزشویی  دانشوجوی 3۵3 رضانتمنوی مقطعی مطالعه انن در: اجرا روش

 آنوتم  ۴7 بوا  پرسشونامه  .شو بررسی ۱3۹7 سال در کاشان پزشیی علوم

 درحيطوه    دانشوجونان  رضوانت  سونجش  و دموگرافيو    اقالعوا  حاوی

، کوامپيوتر  مرکوز  ، کتابخانوه    ، آموزش اداره خوما ، دانشیوه سرپرستی

 بوا  شو توزنع دانشجونان بين آموزشی  گروههای، دانشیوه رفاهی امیانا 

 دانشجونان نظرا ( ناراضی کامال تا راضی کامال)ای درجه ۵ ليیر   قيف

 تجزنوه  ومورد شو  spss  افزار نرم وارد ها پرسشنامه اقالعا   شو بررسی

  .گرفت قرار تحليل و

 دانشویوه  سرپرسوتی  از دانشوجونان  کلوی  رضوانت  ميوانگين : هرا  یافته 

 مرکوز  2 ، 7۹ کتابخانوه  ، 2 ، ۴2 آمووزش  اداره خوما  ، 2 ، ۴6 پزشیی

 دانشووجونان%  ۴۹.3  بووود 2 ، ۵۴ رفوواهی امیانووا  ، 2 ، ۴۰ کووامپيوتر

 .داشووتنو دانشوویوه  وضووعيت از  بوواال رضووانت%  ۱7.6 و متوسووط ترضووان

 از رضوانت  کمترنن و( 2 ، ۹۴) بيوشيمی گروه از رضانت ميزان بيشترنن

 و کلوی  رضوانت  با ورود سال و جنس، سن بين  .بود( 2 ، 6۰)تشرنح گروه

   .نشو مشاهوه معناداری آماری ارتباط بررسی مورد متغيرهای

 مطلووب  نسوبتا  و متوسوط  رضوانت  گونوای  انجنت: گيري بحث و نتيجه

 افوزانش  جهت.بود کاشان پزشیی دانشیوه مختلف خوما  از دانشجونان

 .گردنو تقونت قو  ونقاط برقرف ضعف نقاط بانو دانشجونان رضانت

 علووم  دانشگاه، دانشگاهی خوما ، دانشجو، رضانتمنوی: کليدي کلمات

  پزشیی

 

 بخش اثر اجرای بر موثر عوامل بندی اولویت و شناسایی

 درمانی و آموزشی بیمارستان در دانش مدیریت
،  البورز  .پ .ع دانشوگاه  - ) نونسونوه و ارائوه دهنووه(   آرانی کيیاوسی ليال

دانووش آموختوه دکتووری مووونرنت صوونعتی،   –حسوونلو  مهرابيووان نپتوون 
 سازمان مونرنت صنعتی. (DBA)مونرنت کسب و کار

 دانوش  موونرنت  وجود آموزشی طهایمحي الزاما  از نیی امروزه: مقدمه

 بوازخورد  ی ارانوه  قرنق از را سازمانی نادگيری توانو می همواره که است

 .نمانوو  فوراهم  متفواو   گروههای و مختلف سطوح در افراد ی کليه برای

 ارور  اجورای  بور  مورر عوامل بنوی اولونت و شناسانی هوف با پژوهش انن

 تخصصوی  ت  درمانی و شیآموز بيمارستان ن  در دانش مونرنت بخش

 .شو انجام عروق و قلب

 . بوود ( مقطعوی ) تحليلوی  - توصويفی  نووع  از پوروهش  : انون اجرا روش 

 و کارشناسوی  تحصويلی  مورک دارای کارکنان کليه تحقيق آماری جامعه

 بور  نمونوه  حجوم  .(=۴۵2N) بوود  کرج رجائی شهيو بيمارستان در باالتر

 به گيری نمونه و گردنو يينتع نفر 2۱۵ کرجسی و مورگان جوول اساس

 آمواری  جامعوه  افوراد  تعوواد  تناسب نسبت رعانت با ساده ای قبقه روش

 سواخته  پژوهشوگر  پرسشونامه ، هوا  داده آوری جموع  ابوزار  .گرفت صور 

 و اسواتيو  نظورا   از اسوتفاده  بوا  پرسشونامه  روانوی  .بود سوال 3۸ دارای

 پانوانی  ميزان .فتگر قرار تأنيو مورد بيمارستانی و دانشگاهی متخصصان

 جموع  هوای  داده .شو برآورد ۰ ، ۹7 کرنباخ آلفای ضرنب با پژوهش ابزار

 و ميوانگين ، درصوو ، فراوانوی  شوامل  توصويفی  آموار  بخش در شوه آوری

 تانيوی و اکتشافی عاملی تحليل استنباقی آمار بخش در و معيار انحراف

 افوزار  نورم  از دهاسوتفا  با اکتشافی عاملی تحليل .گرفت قرار استفاده مورد

 صور  ليزرل افزار نرم قرنق از تانيوی عاملی تحليل و SPSS 2۱ آماری

 .گرفت

 موونرنت  بخوش  ارور  اجورای  در عامول  پنج بيمارستان انن در: ها یافته 

 را کلوی  وارنوانس  از ٪ 76 ، 2۱۹ مجمووع  در و شوو  شناخته مورر دانش

 دارای( ۰ ، ۹۴)یفرهنگو  و فنواوری  بعوو  ابعاد انن بين در .کرد می تبيين

 وزن کمتوورنن دارای( ۰ ، ۴۱) انسووانی بعووو و رگرسوويونی وزن بيشووترنن

 .بود رگرسيونی

 موی ، نهوانی  الگوی در ابعاد تأرير ميزان به توجه با: گيري نتيجه بحث و

 عوروق  و قلوب  بيمارسوتان  مختلوف  سطوح مونران که گرفت نتيجه توان

 و فنواوری  اسوت  زمال دانوش  موونرنت  ارربخش اجرای برای رجانی شهيو

 .دهو قرار ونژه توجه مورد را سازمانی فرهنگ

 عواملی  تحليل، عروق و قلب بيمارستان، دانش مونرنت:  کليدي کلمات

  تانيوی

 

 در آن بخشدی  اثدر  هزینده  و مجدازی  آموزش بررسی

 پدردیس  دانشدجویان  دیددگاه  از پزشکی علوم دانشگاه

 رامسر خودگردان
 .ع دانشوگاه  - فيوروزی  حسوين ،  مازنوران .پ .ع دانشگاه - نارنجی مهسا
 . مازنوران .پ .ع دانشگاه - دوگلسر زاده حسين فاقمه،  مازنوران .پ
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 از نیوی  آموزشوی  های سيستم، اقالعا  آوری فن عصر شروع با: مقدمه

 بوه  نيواز  و شوون  تحوول  و تغييور  دچوار  کوه  بودنوو  هانی حوزه نخستين

 و نوونن  هوای  روش از فادهاسوت  و تورنس سنتی های روش در تجونونظر

 شووه  احساس آموزشی های سيستم رنزان برنامه سوی از، نادگيری فعال

 هزننوه ، بودن محور استاد توان می سنتی آموزش سيستم معانب از .است

 و میوان  محووودنت  و آموزشی کيفيت بودن پانين، بودن گرا حضور، باال

 ارور  هزننوه  و مجوازی  آمووزش  بررسی تحقيق انن هوف .کرد اشاره زمان

 متن .است بوده دانشجونان دنوگاه از پزشیی علوم دانشگاه در آن بخشی

 اقوالق  هوشومنو  و فعال آموزشی نظام به مجازی آموزش: نظری مبانی و

 ابزارهوای  قرنوق  از گيرنووه  آمووزش  و دهنوه آموزش آن در که شود می

 انون  کوه  شود می فراهم شرانطی و باشنو می ارتباط در باهم الیترونيیی

 ازجملوه  .دهنوو  انتقوال  به هم به قرنق انن از را خود اقالعا  بتواننو دو

 ابزارهوای ، اننترنوت  به توان می مجازی آموزش در استفاده مورد ابزارهای

، فشورده  هوای  لوح و دنس ، ای چنورسانه های سيستم، تصونری صوتی

 ملیتعا های¬تلفن و ونوئونی های کنفرانس، انيميشن، ونوئونی نوارهای

 خوووما  کننوووگان فووراهم، آموزشووی مووواد توليوکننوووگان .کوورد اشوواره

 ارتبواقی  هوای  واسوطه  و آموزشوی  افزارهای نرم توليوکننوگان، آموزشی

 فراگيوری  .شوونو  موی  قلموواد  مجازی آموزش در اصلی های پانه ازجمله

 وجوود ، هزننوه  و وقت اتالف از جلوگيری، سنتی آموزش به نسبت بيشتر

 امیوان ، آموزشوی  فراننوو  در تسورنع  و تسهيل، مطالعه یبرا کافی فرصت

 هوای  برناموه  مجوود  مرور، استاد چنونن بين از عالقه مورد استاد انتخاب

 اموا  .باشو می الیتروني  آموزش مزانای از بودن محور دانشجو و آموزشی

 غيرقابول ، آمووزش  بور  کوم  کنتورل  به توان می مجازی آموزش معانب از

 بوه  کورد  اشواره  روش انون  در بوودن  چهوره  به هرهچ عوم و بودن انعطاف

 داشتن نگه راضی و ارربخشی در منفی تأرير مطالعا  از بعضی که قوری

 نظور  در و سونتی  آمووزش  معانب به توجه با .است داده نشان را فراگيران

 و بووالينی هووای زمينووه در ونووژه بووه مجووازی آموووزش نقووانص گوورفتن

 ترکيوب  بوه  .اسوت  شووه  طورح م ترکيبوی  نادگيری آموزشی آزمانشگاهی

 ابزارهووای از اسووتفاده بووا غيرحضوووری و حضوووری روش بووه آموووزش

 موی  ناميووه  ترکيبی آموزش آموزشی کم  وسانل عنوان به الیترونيیی

 بوه  و آمووزش  مختلوف  های روش ترکيب، ترکيبی آموزش درواقع و شود

 موی  آموزشوی  سيستم انن مزانای از .است نادگيری دررونو آنها کارگيری

 گورا  کيفيت، بودن محور استاد و دانشجو، آموزشی کيفيت بودن باال توان

 انعطواف  قابليت، الیتروني  امیانا  و انسان از همزمان گيری بهره، بودن

 میوان  و زموان  از اسوتفاده  و شوه کنترل خودآموزی بر تأکيو، بودن پذنر

   .نمود اشاره شرانط با متناسب

 نحووه  نظور  از و کواربردی  نووع  از قتحقيو  انن، هوف نظر از: اجرا  روش

 موی  پيمانشوی  توصويفی  تحقيقوا   نوع از، نياز مورد های داده گردآوری

 دوره دانشوجوی  ۵۴7 و اسوتاد  ۱۱ شامل تحقيق انن آماری جامعه .باشو

 جووول  از اسوتفاده  بوا  نمونوه  حجوم  .اسوت  بووده  تهوران  دانشگاه مجازی

 بوا  متناسوب  نمونوه  حجم اساس انن بر .گردنو تعيين مورگان و کرجسی

 افوراد  تعوواد  هرگواه  .بوود  دانشوجو  226 و اسوتاد  7 شامل و جامعه حجم

 و نواشوته  ضورورتی  گيوری  نمونه، نباشو زناد چنوان مطالعه مورد جامعه

( افوراد  کامول  شمارش) سرشماری قرنق از را تحقيق های داده توان می

 بوه  مجوازی  دوره دانشوجونان  تمام تحقيق انن در بنابرانن .آورد دست به

 نسوبی  ای قبقوه  گيوری  نمونوه  روش و شونو گرفته نظر در نمونه عنوان

 ناموه  پرسوش  و هوای  کتابخوان  روش دو قرنق از اقالعا  گردآوری .بود

 آموار  سوطح  دو در هوا  داده تحليول  و تجزنوه  .گرفت انجام ساخته محقق

 هوای  گروه تی و ای نمونه ت  تی های آزمون) استنباقی آمار و توصيفی

   .گرفت صور  اس اس پی اس افزار نرم از استفاده با و( لمستق

 دوره ارربخشی استادان نظر از که داد نشان پژوهش های نافته: ها یافته

 حوو  در را دوره انون  ارربخشی دانشجونان و بوده مطلوب مجازی آموزش

 و اسوتادان  نظورا   بوين  مقانسوه  همچنوين  .انوو  نمووده  بورآورد  متوسط

، مجازی آموزش دوره ارربخشی مورد در استادان که داد نشان دانشجونان

 در: گيوری  نتيجوه  و نتوانج  .دارنو دانشجونان به نسبت تری مثبت نظرا 

 گورانش ، کشوورها  سانر در پزشیی علوم دروس به مربوط مباحث آموزش

 ونوژه  به و الیترونيیی دروس با سنتی تورنس جانگزننی در رشوی به رو

 بوا  ارتبواط  در را دانشوجونان  نيازهوای  اتو  گرفتوه  صور  ترکيبی آموزش

 .نمانوو  بورآورده  فناوری های قابليت سانر و اقالعا  به دسترسی سهولت

 بوا  .شود می محسوب آموزش در جونو رونیردی و روش مجازی آموزش

 بوه  توجوه  بوا  همچنوين  دنيوا  در الیترونيو   ابوزار  شوون  فراگير به توجه

 نوا  الیتروني  آموزش ایمزان و سنتی آموزش در موجود های محوودنت

 های سيستم در جونو های آوری فن از استفاده رسو می نظر به ترکيبی

 به نياز مفهوم انن بودن جونو به توجه با .باشو ناپذنر اجتناب آموزشی

 

 تغییدر  مددل  دو تلفیدق  بدا  آموزش تحول طر  اجرای

 ادکار فردی تغییر مدل کوترو سازمانی
 .پ .ع دانشوگاه  - صوفابخش  ليال،  زاهوان .پ. ع دانشگاه - دهقان جاونو
 .زاهوان

 برخووردار  ای ونوژه  اهميوت  از عوالی  آموزش در نوآوری و تغيير: مقدمه

 انون  هووف  .دارد پانووار  ای آننوه انجاد در مهمی نقش آموزش زنرا است

 آموزش در تحول برای فردی و سازمانی تغيير مول دو از استفاده مطالعه

 .باشو می

 انون  در .اسوت  آموزشوی  پژوهوی  دانوش  نووع  از مطالعه انن: اجرا روش 

 تحوول  هوای  بسته اجرای برای مرحله سه در عملياتی برنامه ن  مطالعه

 گوام  اولوين  .است شوه قراحی علمی هيئت اعضای آموزش و مونرنت در

 سازمانی تغيير مول بر مبتنی تحول گفتمان، شوه توونن عملياتی برنامه

 و ضورور  ، کووتر  تغييور  مرحلوه  ۸ و تحوول  مانگفت مرحله در .بود کوتر

 موونران  و روسوا ،  معواونين  بورای  آموزشوی  سيستم در تغيير های برنامه

 تغييور  موول  براساس عملياتی برنامه اجرای دوم مرحله .شو اجرا دانشگاه

 مشواوره  و توانمنوسوازی  هوای  برناموه ،  مرحلوه  انن در . بود ادکار فردی
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، سووم  مرحلوه .شوو  اجورا  علمی هيئت اعضای و توسعه دفاتر مونران برای

 تغييور  زمينه عملیرد بهبود بر تأکيو با شوه اجرا برنامه بر نظار  و پانش

   .شو انجام عملياتی برنامه پيگيری و آموزش بر نظار  در

 تعوواد  افوزانش ،  شوه توليو الیترونيیی محتوای تعواد افزانش :یافته ها

 سوواال   اسوتانواردهای  ارتقاء و رسید های برنامه بازنگری،  اختراع ربت

   .بود برنامه انن نتانج مهمترنن از آزمون

 و تغييور  بوا  گام به گام آشنانی که داد نشان نتانج: گيري بحث و نتيجه

 بور  عوالوه  علموی  هيئوت  اعضوای  نياز با مناسب توانمنوسازی های برنامه

 تغييور  رابرب در مقاومت،  آموزشی سيستم در تغيير های برنامه با آشنانی

 .دهو می کاهش را

  ادکار مول، کوتر سازمانی تغيير مول، آموزش تحول: کليدي واژگان 

 

 در ندوآوری  و تحدول  طدر   مجریان های چالش تبیین

 5 منطقه کالن های دانشگاه در پزشکی آموزش
 .پ .ع دانشوگاه ، مرکز تحقيقا  آمووزش بوالينی   - کشاورزی محموحسن

 .پ .ع دانشوگاه ، ز تحقيقوا  آمووزش بوالينی   مرک - کجوری جواد،  شيراز
   . صفرپور عليرضا،  شيراز

 شو   بوی  آمووزش  حوزه در ونژه به سالمت نظام در تحول قرح: مقدمه

 و تحوول " سونو  .است گردنوه انجاد دانشگاهی محيط در تغييراتی باعث

 علووم  دانشوگاه  بوه  بسوته  ۱2 قالوب  در "پزشیی علوم آموزش در نوآوری

 سالمت کلی های سياست به نگاه با ها بسته انن .شو الغاب کشور پزشیی

 اجورای  .گردنوو  قراحوی  نگارانوه  آننوه نگاه با و ۱۴۰۴ انواز چشم سنو و

 اداموه  اموا  باشو می مزانانی و منافع دارای کشور سطح در های قرح انن

 آن اجرای متوليان روی پيش چالشهای شناخت مستلزم قرح انن اجرای

 و تحوول  قورح  مجرنان های چالش تبيين، مطالعه ننا از هوف .باشو می

   .باشو می ۵ منطقه کالن های دانشگاه در پزشیی آموزش در نوآوری

 تحليول  روش از و اسوت  کيفوی  تحقيوق  نو   حاضور  مطالعه: روش اجرا

 از ساختارنافته نيمه مصاحبه از اقالعا  گردآوری جهت .باشو می محتوا

 .اسوت  گردنووه  اسوتفاده  آموزش و سالمت عرصه نظران صاحب و مونران

 کوالن  هوای  دانشوگاه  آموزشی رهبران و اجرانی مونران کننوگان شرکت

 و بوشوهر ، بنوورعباس ، فسوا ، الر، گوراش ، جهورم ، شويراز  شامل ۵ مناقق

 جموع  .شوونو  انتخاب هوفمنو روش به و نفر۱۱ تعواد به که بودنو ناسوج

 قور به ها داده تحليل و تجزنه .داشت ادامه داده اشباع تا اقالعا  آوری

 ها داده آناليز جهت .گردنو انجام ها داده آوری جمع با همزمان و مستمر

 هوا  داده دقوت  ارزنوابی  بورای  .شوو  گرفته بهره النومن و گرانهام روش از

(rigor) ،شو استفاده لينین و گوبا معيارهای از. 

 پنج لیاص قبقه ن  تعواد شوه انجام مصاحبه ۱۱ مجموعه از: ها یافته 

 عووم  شوامل  فرعوی  قبقوا   .آموو  بوست قبقه زنر دوازده و فرعی قبقه

 توامين  در ناتوانی، ساختاری مشیال ، رهبری ضعف، مناسب سازی بستر

 روحيوه  فقووان  شوامل  قبقوا   زنر .باشنو می ناکافی نظار ، مالی منابع

 فقوان، ها دانشگاه دربين اعتمادی بی، تحول قرح به نازل نگاه، همیاری

 هوا  بسوته  بعضوی  همخوانی عوم، مونرنتی رباتی بی، مناسب های وقمش

 بودجوه ، توانمنو کارشناس کمبود، روشن راه نقشه فقوان، دانشگاه تيپ با

 بوه  تووجهی  بوی ، پرداخوت  در قوانونی  مشویال   ناکافی نافته تخصصيص

   .امو بوست ها بسته بعضی ناکارآموی و تعهوا 

 کارهوای  از آموزشوی  نظوام  رد تحوول  و نووآوری : گيرري  بحث و نتيجه

 باشوو  می آموزش امر در بهواشت وزار  تحسين قابل اقواما  و ضروری

 و هوا  کاسوتی  شناسوانی  بور  عوالوه  توانوو  موی  قورح  انن در بازنگری اما

 توجه با .باشو آتی های برنامه در پيشرفت و موفقيت ساز زمينه مشیال 

 داشوتن  رغوم  علوی  شووه  رنوزی  برنامه هرچنو برنامه و قرح هر اننیه به

 تووان  می که شو خواهو روبرو مشیالتی و ها چالش با دستاوردها و مزانا

   .نهاد گام تعالی مسير در، ها برنامه در رنزی برنامه و بازنگری و با

، پزشیی آموزش، ها چالش،  آموزش در نوآوری و تحول: کليدي کلمات

  تحول قرح

 

             و اجددرا:  توانمندددی بددر مبتنددی پزشددکی آمددوزش

  سازی فرهنگ
 اکوورم،  نيشووابور ) نونسوونوه مسووئول(. پ. ع دانشوویوه - تاتوواری فوورنن 

  .مشهو .پ .ع دانشگاه - گازرانی

 بور  مبتنوی  آمووزش  واژه پزشویی  علووم  آموزش حوزه در امروزه: مقدمه

 از بسووياری . اسووت پرکوواربرد و مشووهور واژه نوو ، (CBE)توانمنوووی

 بور  مبتنوی  آمووزش  معتقونوو  پزشویی  علووم  آمووزش  حوزه صاحبنظران

 عليورغم  .شوود  موی  محسووب  پزشویی  آمووزش  فلسفه و مبنا، توانمنوی

 آموزشوی  مول انن مزانای و CBMEمورد در دانش های افق شون روشن

 کسوب  را خوود  واقعوی  جانگواه  هنووز  الگوو  انن، سنتی آموزش به نسبت

 کوه  چورا  اسوت  نشووه  نهادننوه  پزشویی  علووم  دانشگاههای در و ننموده

 هنووز  CBME سوازی  پيواده  و فرهنگوی  سازی بستر نحوه ماننو مباحثی

   .انو نشوه مشخص چنوان

 ازمتووولوژی  اسوتفاده  وبوا  بووده  تحليلوی  مروری مطالعه انن: روش اجرا

 .گردنو بررسی مقاله3۵ آموه بوست مقاله 77از.گردنو انجام نقادانه مرور

 حفوظ  شوامل  CBME یسواز  فرهنگ و اجرا برای مهم الزاما : ها یافته

، پزشویی  درآمووزش  زموان  از اسوتفاده  در رونیورد  تغيير، آموزشی تواوم

 ازآمووزش  رونیورد  تغييور  بوه  ذننفعوان  وسوانر  علمی هيئت اعضای تعهو
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 اعضوای  توانمنوسوازی  بوه  دانشوگاهها  مسوئولين  تعهو، CBMEبه سنتی

، CBME سواس  بورا  سالمت نظام انسانی منابع رنزی برنامه، علمی هيئت

 فنواوری  بیوارگيری ، CBME اسواس  بور  سوالمت  نظوام  در تغييور  جواد ان

 و العمور  مادام نادگيری به موفقيت فرهنگ از تغيير، CMBE در اقالعا 

 .باشو می CMBE سازی نهادننه جهت تغيير مورر رهبری

 تغييورا   نيازمنوو  CBME الزاما  نمودن برآورده: گيري نتيجه بحث و

 در کليووی  تغييرا  .باشو می پزشیی معلو آموزش ارائه در توجهی قابل

 و اجرانوی  الزاموا   انون  براسواس  پزشویی  آمووزش  ارائه فراننو و ساختار

 علووم  دانشوگاههای  در CBME اجورای  به موفق زمان گذشت با فرهنگی

  .شو خواهو پزشیی

 

 دانشدجویان  منظدر  از، آموزشدی  فرایند کیفیت بررسی

 یدک : همددان  پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده

 مقطعی مطالعه
 - خوورم شوويرمحموی نسوورننهموووان، . پ. ع دانشووگاه - چراغووی زهوورا

 ، هموووان. پ. ع دانشووگاه - چراغووی پوورونن،  هموووان. پ. ع دانشووگاه
 - انرانوی  دوسوتی  اموين  همووان، . پ. ع دانشوگاه  -محمورضا سمرقنوی

 هموان.. پ. ع دانشگاه - زعم رستمی معصومه،  هموان. پ. ع دانشگاه

 آموزشوی  سيسوتم  اساسوی  و ضوروری  جوزء  ن  آموزش کيفيت: مقدمه

 مهمتورنن  عنووان  به دانشجونان دنوگاه از آموزش کيفيت ارزنابی و است

 .اسوت  ضوروری ، کننو می درنافت خوما  آموزشی سيستم در که افرادی

 از آن بوا  مورتبط  فاکتورهای و آموزش کيفيت تعيين هوف با مطالعه انن

 .است شوه انجام بهواشت هدانشیو دانشجونان دنوگاه

-۹۸ تحصيلی سال در مقطعی تحليلی-توصيفی مطالعه انن: روش اجرا 

، بنووی  قبقوه  تصوادفی  گيوری  نمونوه  روش از استفاده با .شو انجام ۱3۹7

 علووم  دانشوگاه  بهواشوت  دانشویوه  در تحصويل  حوال  در دانشجوی 3۰۰

 استفاده با ها داده آوری جمع .شونو مطالعه وارد و انتخاب هموان پزشیی

 .شوو  انجوام  دانشوجونان  دنووگاه  از آمووزش  کيفيت ارزنابی پرسشنامه از

 از اسوتفاده  بوا  .شوو  تبوونل  ۰-۱۰۰ بوه  پرسشونامه  ابعواد  تمامی مقياس

 .شوو  پرداختوه  مطالعوه  موورد  نمونه آموزشی کيفيت توصيف به ميانگين

 رگرسويون  از آمووزش  کيفيوت  ابعاد با فاکتورها بين ارتباط بررسی جهت

 آمواری  داری معنوی  سطح در آماری های آزمون تمامی .شو استفاده خطی

   .شو انجام Stata ۱۴ افزار نرم از استفاده با و% ۵

 بررسوی  موورد  ها آن دنوگاه و وارد دانشجو 3۰۰ مطالعه انن در :ها یافته

 کارشناسوی  مقطع در%( 63) پزوهش مورد دانشجونان بيشتر .گرفت قرار

 ۱۰ توا  نو   بين%( ۵3) شونوه ارزنابی اساتيو بيشتر تورنس سابقه .بودنو

 ابعواد  بورای  آمووزش  کيفيوت  ابعواد  بوين  در امتيواز  بيشوترنن  .بوود  سال

 ، 2۱±26 ، ۹۴) کلووی ارزنووابی، (7۴ ، ۱۵±26 ، ۱۹) اسووتاد عالقمنوووی

 سوابقه  افوزانش  .آمو دست به( 72 ، ۸۱±2۵ ، ۹۸) گروهی تعامل و( 73

 تعامول ، ( =۰p ، ۰۰3) اسوتاد  عالقمنوی ابعاد با مستقيم ارتباط تورنس

 ميوزان  بعوالوه  .داشت ( =۰p ، ۰۰2) امتحانا  و ( =۰p ، ۰23) گروهی

 کوی  ارزنوابی  ابعواد  امتيواز  داری معنوی  قوور  بوه  استاد تورنس از رضانت

(۰23 ، ۰p= ) نادگيری (۰ ، ۰۰۱p< ) ۰ ، ۰۰۱) استاد عالقمنوی وp< 

 .دهو می افزانش را (

 بوه  کوه  دانشجونانی که داد نشان مطالعه انن نتانج: يگير نتيجه بحث و

 بوه  را بيشوتری  امتيواز  ابعواد  هموه  در داشتنو زناد عالقه نظر مورد درس

 عالقوه  کوه  دانشوجونانی  بوه  نسوبت  دادنوو  مربوقه استاد آموزش کيفيت

 اسوتاد  تورنس از رضانتمنوی .داشتنو نظر مورد درس به کمی و متوسط

، تیوواليف قبيوول از آموووزش کيفيوت  ابعوواد همووه بوا  داری معنووی قووور بوه 

 نوادگيری  و کلوی  ارزنوابی ، گروهوی  تعامول ، مطالوب  جامعيوت ، امتحانا 

 اسواتيو  بورای  توانوو  موی  مطالعه انن نتانج .داشت آماری دار معنی ارتباط

 کيفيوت  افوزانش  جهوت  در هوا  دانشوگاه  و هوا  دانشویوه  رؤسای و پزشیی

  .گيرد قرار برداری بهره مورد آموزش

 مطالعوا  ، انوران ، همووان ، SEEQ، دانشوجو ، آمووزش : ات کليردي کلم

  مقطعی

 

 پزشدکی  رشدته  آموختگدان  دانش شغلی وضعیت تحلیل

 کاشان پزشکی علوم دانشگاه ۱3۹7 تا ۱3۹0 سالهای
 دانشگاه - هروی مومن منصوره ،  کاشان .پ .ع دانشگاه - وکيلی زرنچهر

مورنم   ،  کاشوان . پ. ع دانشوگاه  -ی حميورضوا گيالسو  ،  کاشوان . پ. ع
 کاشان.. پ. ع دانشگاه - مينانی

 درانون  تحصويل  قووالنی  موو  ، پزشویی  آموزش سنگين هزننه: مقدمه

 صوور   در کوه  اسوت  واقعيت انن مبين همه دروس بودن دشوار و رشته

، ای حرفوه  فعاليتهوای  در رشوته  انون  آموختگوان  دانش کارگيری به عوم

 از هووف  بنوابرانن  .مانوو  واهوخ حاصل بی ملی سرمانه از هنگفتی مقادنر

 سالهای پزشیی رشته آموختگان دانش شغلی وضعيت تحليل مطالعه انن

   بود کاشان پزشیی علوم دانشگاه ۱3۹7 تا ۱3۹۰

 رشوته  آموختوه  دانوش  ۵۵۵ روی بور  توصويفی  مطالعوه  انن :روش اجرا

 تیميول  و دموگرافيو   اقالعا  به دسترسی از پس گرفت انجام پزشیی

 بررسووی نيووز آنهووا شووغلی وضووعيت تلفنووی تموواس قووی هووا پرسشوونامه

 و اسویونر  کوای  آزمونهوای  واز شوو  SPSS افوزار  نورم  وارد اقالعوا  .شو

ANOVA شو استفاده ها داده مقانسه جهت.   

 ، 32 ± 3 ، ۰۱ سون  ميوانگين  بوا  پزشیی آموخته دانش ۵۵۵از: ها یافته

 66 ، ۸) نفور  37۱ و مورد %( 33 ، 2) نفور  ۱۸۴، ( سال ۴2-27) سال 32

 و دسوتيار %  ۵۰ ، 6.بوود  ۱6 ، ۰6 با برابر کل معول ميانگين.بودنو زن%( 

 ، ۱ و اسوتخوام %  ۱۰ ، ۴ و علموی  هيوا  %  2 ، 7، تخصص فوق%  ۱ ، ۱
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 بيیوار  التحصويلی  فوارغ  از پس پزشیان%  6 ، ۱بودنو کرده مهاجر %  ۴

 ادافور %  ۴ ، ۱ و ميیردنوو  کوار  پزشویی  از غيور  شوغلهانی  در نوا  و بودنو

 اداموه  احتموال  افوزانش  بوا  معوول  و سون  افوزانش  .بودنو کرده مهاجر 

 .داشت آماری معنادر ارتباط باالتر مقاقع در افراد تحصيل

 آمووزش  صورف  کوه  باالنی هزننه صرف به توجه با:گيري نتيجه بحث و

 کارهوای  بوه  اشوتغال  و مهواجر   درصوو  ده ميزان ميشود پزشیی رشته

 علوت  بررسی به نياز خطر زنگ بعنوان ما آموختگان دانش در غيرپزشیی

   .دارد معضل دو انن از پيشگيری برای راهیار وجستجوی

 پزشیی رشته، آموختگان دانش، شغلی وضعيت: کليدي کلمات

 

 جدام   مددیریت  آمدوزش  های دوره عملکرد ارزیابی

 کشور نظامی عمومی پزشکان در ترومایی مصدومین
 ، ...ا بقيه .پ .ع دانشگاه - بهزادنيا جواد محمو

 در افتوادگی  کوار  از و فوو   به منجر علل صور در همچنان تروما :مقدمه

 در تروموا  مباحث آموزش همچنان حال عين در.ماست کشور نيز و جهان

 نموی  برخووردار  خوود  خواص  جانگواه  و اهميوت  از عموومی  پزشیی دوره

 و اومموو  های آموزش با جز تروما انواع با مواجهه در پزشیان آمادگی.باشو

 راسووتای در .بووود نخواهووو ميسوور اقالعووا  بووودن روز بووه و ميوووانی

 دانشوگاه  همیواری  بوا  و کشور ترومای آموزشی علمی قطب های مامورنت

 دوره ۹، ( ۹۸-۱3۹۴) سوال  چهوار  قوی  در( عوج )اهلل بقيوه  پزشیی علوم

 نظوامی  عموومی  پزشیان برای ترومانی مصوومين جامع مونرنت آموزش

   .گردنو برگزار کشور کل در دانشگاه زنرمجموعه

 کشووری  آموه عمل به های نيازسنجی اساس بر ها دوره انن: اجرا روش

 سواعت  ۴۴ شوامل  فشورده  و ای هفتوه  نو   کارگاهی صور  به و قراحی

 Skill lab در حضوور  و(  عملی ساعت 2۱ و تئوری ساعت 23) آموزشی

 ۱6)نووان ع 2۵ قالوب  در دوره انون  .گردنوو  قراحی اورژانس و عمل اتاق

 بوه  ورود از قبول  فراگيوران  از .شو توونن( عملی عنوان ۹ و تئوری عنوان

 هفتوه  نو   فشورده  دوره در سپس و شو می گرفته آزمون پيش ن  دوره

 نفوراز  ۱7 توسوط  (ATLS)پيشورفته  ترومای با برخورد کاربردی مبانی ای

 جووراح، عمووومی جراحووی، اورژانووس قووب) دانشووگاه علمووی هيووا  اعضووا

 .گردنوو  توورنس ( اورتوپو و رادنولوژنست، اعصاب جراح ، روقع، توراکس

  .آمو می عمل به مهارتی آزمون شوه تورنس دروس از دوره پانان در

 بازخوردهانی ازنظرارزنابی چه و تئوری نظر از چه ها دوره برگزاری: نتایج

 انوو  داشوته  عملوی  صوور   بوه  تروموانی  مووارد  با برخورد در فراگيران که

 باشوو؛  موی  پزشویان  عملیرد بر شوه داده آموزشهای فاحش يرتار نشانگر

موی   پرداختوه  بووان  کمتر پزشیان ساالنه های بازآموزی در که موضوعی

 ميووزان درصوووی 3۰ از بوويش افووزانش از نشووان هووا ارزنووابی نتووانج.شووود

 .اسوت  داشته ها دوره انن از پس تروما های حوزه در پزشیان های آموخته

 از درموانی  کارکنوان  سوانر  آموزش ی زمينه، ها رهدو انن ، دنگر قرف از

 فووراهم نيووز را درمووانی مرکووز هوور در بهيوواران و پرسووتاران جملووه

 تقاضوای  و آموزشوها  از فراگيران درصوی ۹7 از بيش رضانتمنوی.ساخت

 هوا  دوره انن دستاوردهای دنگر از شهرستانها سطح در اموزشها گسترش

 تروموا  آموزش های کانون شون فعال سبب حرکت انن ، ترتيب بونن.بود

 .است گردنوه دنوه آموزش های زنرمجموعه در کشور نقاط سانر در

 سوال  چهوار  قی در آموزشی دوره ۹ ارزنابی نتانج: بحث و نتيجه گيري

 بوا  برخورد های مهار  آموزش مقوله به کافی توجه عوم از نشان نیسو از

 بوا  اسوت  الزم که موضوعی ، دارد کشورمان عمومی پزشیی دردوره تروما

 چوه  و قبيعوی  حووادث  بعوو  از چوه  کشوورمان  بودن خير حادره به توجه

 نشوانگر  حاصول  تجربوه  ، دنگور  سوی از.شود پرداخته بوان جو به انسانی

 در دانشووگاه هوور مأمورنووت اسوواس بوور خوواص آموزشووی مووواخال  لووزوم

 در اقوواما   انون  برآننوو  و حاصول  کوه  انون  چوه  دارد فعواليتی  های حوزه

 بور  مبتنوی  شووه  ارائوه  خووما   نووع  کمی و کيفی ارتقای سبب مجموع

 انون  اسواس  بور .بوود  خواهوو  جامعوه  در روزآموو  و تخصصوی  های آموزش

 گسوترده  هوای  رنوزی  برنامه درحال، تروما آموزشی علمی قطب ، تجارب

 -کرونوا  پانومی کنونی شرانط اساس بر -وب قرنق از و مجازی ترآموزش

 موی  کشور سطح در پرستاری و پزشیی وعهمجم زنر گروههای انواع برای

 .باشو

 .عمومی پزش  ، ترومانی مصوومين ، آموزش:کليدي کلمات

 

  کارآفرین پزشکی علوم های دانشگاه سازمانی ساختار
. پ. ع دانشوگاه  - رئيسون علی،  بيرجنو. پ. ع دانشگاه - محموی نحيی
 .بيرجنو .پ .ع دانشگاه - رئيسون محمورضا، بيرجنو

 سواختار  تقونت و توسعه به نياز، فعاليت استمرار برای ها دانشگاه :مقدمه

 آن وسيله به که است چهارچوبی، سازمان ساختار( ۱)دارنو خود سازمانی

 سوازمان  .شوود  موی  هماهنگ و سازمانوهی، تقسيم، سازمان های فعاليت

 را کوار  اجرای عوامل های فعاليت تا آورنو می وجود به را ساختارهانی ها

 سوازمان  سواختار ( 2)کننوو  کنترل را اعضا های فعاليت و کرده هنگهما

 هوای  ونژگوی  بيوانگر  ساختاری ابعاد .دارد قرار ساختاری ابعاد تارير تحت

 گيری شیل در ابعاد از کوام هر ضعف و شو  و باشو می سازمان درونی

 در سوازمانی  سواختار  ادبيا  بررسی .(3)است مورر سازمانی ساختار کلی

 توانوو  نموی  فعلوی  چوارچوب  کوه  اسوت  مطلوب  انون  بيانگر الیع آموزش

 هوای  دانشوگاه  کوه  آنچوه  باشو آننوه در عالی آموزش نيازهای پاسخگوی

 ماننوو  عوواملی  آن در که است ساختاری انجاد، دارد نياز آن به سوم نسل

 حوس  و اعتمواد ، کوارآفرننی ، دانش بر مبتنی اقتصاد،  نوآوری،  خالقيت

       نيازمنووو، اموور انوون راسووتای در و باشووو هتوجوو مووورد جمعووی هونووت

 مراتبوی  سلسوله  سواختار  و عمودی ارتباقا  از که هستيم هانی سيستم

 بهواشوت  وزار  نظر از موضوع انن اهميت که قوری به .(۴)گيرنو فاصله
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 زمينوه  بسته دومين عنوان به ۱3۹۴ سال مهرماه در که است حوی به تا

 علووم  هوای  دانشگاه عملیرد و ساختار ریبازنگ و بازبينی محورنت با" ای

 قرح،  ی بسته دوازده مجموع در "سوم نسل دانشگاه به گذار در پزشیی

 هووف  .گرفوت  قورار  توجه مورد پزشیی علوم آموزش در نوآوری و تحول

 هوای  دانشوگاه  سوازمانی  سواختار  موجوود  وضعيت بررسی حاضر پژوهش

  .بود انران در کارآفرنن پزشیی علوم

 جامعوه  باشوو  موی  تحليلوی  توصويفی  نووع  از حاضر پژوهش: ااجر روش

 و بهواشوتی  خووما   موونرنت  متخصصوان  و موونران  کليه شامل آماری

 بوه  کشوور  آمانشوی  ۹ منطقوه  کوالن  پزشویی  علوم های دانشگاه درمانی

 روش بوه  نفور  2۵6، کووکران  فرموول  از اسوتفاده  بوا  کوه  .بود 6۱۴ تعواد

 هوا  داده آوری جمع ابزار .شونو تخابان نمونه عنوان به ای قبقه تصادفی

 ای درجوه  پونج  قيوف  حسوب  بور  ای گونه ۵2 ساخته محقق پرسشنامه

 اسواتيو  تانيو به محتوانی صور  به پرسشنامه روانی .شو استفاده ليیر 

 ۰ ، ۹۵ کرونبواخ  آلفوای  ضورنب  قرنوق  از آن پانوانی  و رسويو  متخصص

 افوزار  نورم  بوا  قیاسوتنبا  و توصيفی سطح در ها داده تحليل .آمو بوست

   .گرفت انجام  SPSS۱۴آماری

 شورکت  از نفور  22۰، شووه  تیميول  پرسشنامه 2۵6 مجموع از: ها یافته

 سونی  ميوانگين  .بودنوو %( ۱۴ ، ۱)زن نفر 36 و%( ۸۵ ، ۹) مرد کننوگان

 T داری معنوی  بوود  ۴۵ ، 32±%۸۰7 مطالعوه  انون  در کننووگان  شرکت

 63۵. 6۰.6۵ ۰ ، ۰۰۰۱ مانیسواز  سواختار  ابعواد  ميوانگين  معيار انحراف

 بور  مبتنوی  روابط 2.۵7 6۱۰. 66.۸۹ ۰ ، ۰۰۰۱ رسمی غير روابط 2.۴3

 ۰ ، ۰۰۰۱ تعامول  بر مبتنی روابط 2.۵2 ۴۹۴. 7۸.76 ۰ ، ۰۰۰۱ اعتماد

 6۴7. 6۸.7۸ ۰ ، ۰۰۰۱ عوواقفی بوور مبتنووی روابووط 2.72 ۵۴۵. 7۵.۰3

 ۰ ، ۰۰۰۱ پيچيوووووگی 2.۹۹ ۵27. ۸۰.77 ۰ ، ۰۰۰۱ رسووووميت 2.۸2

 گرانووی حرفووه 2.۹۰ ۵۰2. ۸6.67 ۰ ، ۰۰۰۱ تمرکووز 2.۸3 ۴۹2. ۸3.۸2

 هوای  دانشوگاه  سواختاری  ابعواد  هموه  ميانگين که داد نشان نتانج آزمون

 بر مبتنی روابط، (2 ، ۴3±۰ ، 63) رسمی غير روابط شامل پزشیی علوم

، (2 ، ۵2±۰ ، ۴۹) تعاموول بوور مبتنووی روابووط، (2 ، ۵7±۰ ، 6۱) اعتموواد

، (2 ، ۸2±۰ ، 6۴) رسوميت ، (2 ، 72±۰ ، ۵۴) عواقفی  بر یمبتن روابط

 گرانی ای حرفه و( 2 ، ۸3±۰ ، ۴۹) تمرکز، (2 ، ۹۹±۰ ، ۵2) پيچيوگی

 انن که بود( 3)متوسط حو از کمتر موجود وضعيت در( 2 ، ۰±۹۰ ، ۵۰)

  .( =۰p ، ۰۰۰۱) بود دار معنی، آماری نظر از ها رابطه

 سوازمانی  ساختار ابعاد، مطالعه انن انجنت اساس بر: گيري بحث و نتيجه

 کوارآفرنن  هوای  دانشوگاه  سواختار  با متناسب پزشیی علوم های دانشگاه

، کوارآفرنن  پزشویی  علوم های دانشگاه مطلوب ساختار که چرا باشو نمی

 روابوط ، رسومی  غيور  روابوط  ابعاد نمره ميانگين آن در که است ساختاری

 و بواال ، فراگيور  عواقفی  روابط و گرا برون تعاملی روابط، اعتماد بر مبتنی

 و گرانوی  ای حرفوه  ، تمرکزگرانوی ، گرانوی  ¬رسميت ابعاد نمره ميانگبن

 کوالن  ی هوا  دانشوگاه  مسوئوالن  لوذا  .باشو متوسط به نزدن  پيچيوگی

 بانوو  کوارآفرنن  پزشویی  علووم  دانشوگاه  بوه  گذار برای آمانشی ۹ منطقه

 موجوود  سوازمانی  سواختار  اصالح به نسبت پژوهش انن نتانج با متناسب

   .نماننو اقوام پزشیی علوم های دانشگاه

   کارآقرنن، پزشیی علوم دانشگاه، سازمانی ساختار: کليدي کلمات

 

 بدر  مبتندی  روابدط  سازمانی ساختار های مولفه بررسی

 رویکدرد  بدا  پزشدکی  علدوم  هدای  دانشگاه در اعتماد

 کارآفرینی
. پ. ع دانشوگاه  - عابوی يوفرش، بيرجنو. پ. ع دانشگاه - محموی نحيی
 - رئيسوون  محمورضوا ، بيرجنوو . پ. ع دانشوگاه  - رئيسون علی،  بيرجنو
  . بيرجنو .پ .ع دانشگاه

 در موجووود موانووع حووذف و ارربخشووی موجووب اعتمادسووازی: مقدمرره

 و همواهنگی ، همیواری ، اعتمواد  وجوود  .شوود  موی  سوازمانی  ساختارهای

 شوود  موی  جونوی های نوها گيری شیل موجب کارکنان بين در انسجام

 بوه  محوور  دانوش  ساختارهای .(۱)بود خواهنو مفيو سازمان کل برای که

 جوای  بوه  بانوو  دارنوو  نووآوری  و دانوش  تسوهيم  به که شونوی نياز دليل

 الزم دانوش  تسوهيم  برای .باشنو مبتنی محوری اعتماد بر محوری کنترل

 و علموی   هيوا  اعضواء  بين در بينی خوش و اعتماد از باالنی سطح است

 بوين  در آسوانی  بوه  را دانوش  توانمنوو  افوراد  .باشوو  داشوته  وجود مونران

، سياسوی  شفافيت موجب اعتماد بر مبتنی روابط .کننو می توزنع دنگران

( 2)شوود  موی  افوراد  بين در همیاری های مهار  تقونت و مؤرر ارتباقا 

 رد کوه  اسوت  رونووی  دهنوه نشان ها دانشگاه سازمانی ساختار کلی گذار

، جوامع  عقالنيوت  از تور  عواقفی  بانوو  سوازمانی  سواختار ، پونا محيط ن 

 اهميوت  کوه  قووری  بوه  .(3)باشو محورتر اعتماد و تر منعطف، تر تعاملی

 تحقوق  کوه  اسوت  حووی  بوه  تا کارآفرننی متخصصين نظر از موضوع انن

 و دانشووگاه اهووواف تحقووق بووين اعتمادسووازی بوووون کووارآفرنن دانشووگاه

 هووف  .(۴)شوو  نخواهو محقق دانشجونان و علمی هيا  اعضای خواست

 بور  مبتنوی  روابوط  سوازمانی  سواختار  هوای  مولفوه  بررسی حاضر پژوهش

 .بود آمانشی ۹ منطقه کالن پزشیی علوم های دانشگاه در اعتماد

 جامعوه  باشوو  موی  تحليلوی  توصويفی  نوع از حاضر پژوهش: اجرا روش 

 و بهواشوتی   خووما  موونرنت  متخصصوان  و موونران  کليه شامل آماری

 بوه  کشوور  آمانشوی  ۹ منطقوه  کوالن  پزشویی  علوم های دانشگاه درمانی

 روش بوه  نفور  2۵6، کووکران  فرموول  از اسوتفاده  بوا  کوه  .بود 6۱۴ تعواد

 هوا  داده آوری جمع ابزار .شونو انتخاب نمونه عنوان به ای قبقه تصادفی

 ای درجوه  پونج  قيوف  حسوب  بور  ای گونه ۵۰ ساخته محقق پرسشنامه

 اسواتيو  تانيو به محتوانی صور  به پرسشنامه روانی .شو استفاده ليیر 

 ۰ ، ۹۵ کرونبواخ  آلفوای  ضورنب  قرنوق  از آن پانوانی  و رسويو  متخصص

 افوزار  ¬نورم  با استنباقی و توصيفی سطح در ها داده تحليل .آمو بوست

   .گرفت انجام  SPSS۱۴آماری
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 شورکت  از نفور  22۰، شووه  تیميول  پرسشنامه 2۵6 مجموع از: ها یافته

 سونی  ميوانگين  .بودنوو %( ۱۴ ، ۱)زن نفر 36 و%( ۸۵ ، ۹) مرد کننوگان

 T داری معنوی  بوود  ۴۵ ، 32±%۸۰7 مطالعوه  انون  در کننووگان  شرکت

 اعتمواد  بور  مبتنوی  روابوط  سوازمانی  سواختار  ابعاد ميانگين معيار انحراف

 6۱.32 ۰ ، ۰۰۰۱ سوازمانی  سازی اعتماد 2.۴۱ 62۵. ۵2.۱۴ ۰ ، ۰۰۰۱

 همواهنگی  2.6۵ 7۸6. 6۴.6۵ ۰ ، ۰۰۰۱ سوازمانی  مشارکت 2.۵2 ۵2۱.

 نتووانج آزمووون محوووری اعتموواد 2.۴3 ۸۵2. 62.3۸ ۰ ، ۰۰۰۱ سووازمانی

 پزشویی  علووم  هوای  دانشوگاه  ساختاری ابعاد همه ميانگين که داد نشان

، سوازمانی  مشارکت، سازمانی سازی اعتماد) شامل اعتماد بر مبتنی روابط

 حوو  از کمتور  موجوود  وضوعيت  در(محووری  تمواد اع، سازمانی هماهنگی

 ، ۰۰۰۱) بوود  دار معنوی ، آمواری  نظور  از ها رابطه انن که بود( 3)متوسط

۰p= ).  

 سوازمانی  ساختار در اعتماد بر مبتنی روابط ميزان: گيري بحث و نتيجه

 حوو  از کمتور  کشوور  آمانشوی  ۹ منطقه کالن پزشیی علوم های دانشگاه

 فرهنوگ  انوو  ¬نتوانسته مونران که دهو می ننشا نافته انن .بود متوسط

، کارکنوان  منافع به توجه ماننو عواملی .نماننو انجاد دانشگاه در را اعتماد

 سوطح  ارتقواء  منظوور  به شوه عنوان راهبردهای از عوالت و انصاف رعانت

 حساسويت  کارکنوان  منافع و نيازها به بانو رهبر .است دانشگاه در اعتماد

 هوا ¬آن بوه  نسوبت  و کنوو  حفوظ  را ها آن منافع،  جلسا در، دهو نشان

 هوای  سوازمان  الزاموا   از نیوی  متقابول  اعتمواد ، واقوع  در .باشو خيرخواه

 اعتمواد  سطح که وقتی .باشو می دانشگاه چون محور مشارکت و ارگاني 

 تبوادل  بوه  بيشوتری  تمانول  افراد، باشو باال سازمان اعضاء ميان روابط در

 توأريری ، سوازمان  اعضوای  بوين  در اعتمواد  یبواال  سطوح در .دارنو دانش

 اعتماد، اساس برهمين .دارد وجود اقالعا  تبادل راه از نوآوری بر مثبت

 لوذا  باشوو  بواز  اقالعواتی  های کانال که نابو می توسعه دانشگاه در زمانی

 را سوازمانی  سواختار  پزشیی علوم های دانشگاه متوليان که دارد ضرور 

 اعضوای  نزد در را محوری اعتماد و انصاف، التبسترعو که نماننو قراحی

، همیاری، اعتماد افزانش موجبا  تا دهو افزانش کارکنان و علمی هيا 

، جونوو  هوای  انووه  گيوری  شویل  موجب اعضاء ميان انسجام و هماهنگی

، سوازمانی  سواختار : کليووی  واژگوان  .گردد نو های فرصت خلق و نوآوری

   پزشیی لومع دانشگاه، اعتماد بر مبتنی روابط

 

 های دردانشگاه آکادمیک رسالت تمایز و گرایی ماموریت

 خدودگردان  پردیس دانشجویان دیدگاه از پزشکی علوم

  رامسر
 - فيروزی حسين، مازنوران  .پ .ع دانشگاه - دوگلسر زاده حسين فاقمه
 . مازنوران .پ .ع دانشگاه - نارنجی مهسا، مازنوران .پ .ع دانشگاه

 بورای  علوم  تحول پيشران و پژوهش و آموزش خاستگاه دانشگاه :مقدمه

 را معلوموا   و محفوظا  برخی صرفاً اننیه نه، است جهان تغيير به کم 

 برنامه مجری نبانو مشترک مأمورنت ن  واجو های دانشگاه .دهو انتقال

 رنزی برنامه است شانسته، خصوص انن در .باشنو نینواخت و نیسان ای

 جامعوه  نيازهوای  و خوود  هوای  ¬توانانی با متناسب ها دانشگاه از ن  هر

 هوای  ¬دانشوگاه  از بعضی رنزی¬برنامه است الزم، همچنين .شود تنظيم

 دانشگاه با رقابت گردونه به بتواننو تا شود توونن نحوی ¬به کشور معتبر

 داخلوی  خالق دانشجونان تربيت در هم تا، شونو وارد جهان اول تراز های

 انون  هووف  .باشونو  موفوق  خوارجی  شانسوته  اندانشوجون  جذب در هم و

 علووم  هوای  دردانشوگاه  آکادميو   رسالت تمانز و گرانی مامورنت تحقيق

 در علووم : نظوری  مبوانی  و موتن  .است بوده دانشجونان دنوگاه از پزشیی

 مهنوسوی  علوم، مثال عنوان به .کننو می رشو هم با هماهنگی و تناسب

 کوه  باشونو  کشوور  توسوعه  رانپيشو  تواننو می صورتی در پزشیی علوم و

 دليول  همين به، شود رعانت دنگر علوم با نسبت در کارکردشان و جانگاه

 رونیرد ظاهراً .شود نظر تجونو تحصيلی های رشته ساختار در است الزم

 پرورش نه، است مفاهيم انتقال بر بيشتر تمرکز کشور های دانشگاه اصلی

 تربيوت  محووودی  هووف  رایبو  را دانشوجو  نبانو دانشگاه اما خالق؛ ذهن

 بوا  برخوورد  و مواجهوه  بورای  کوه  دهوو  پرورش توانا فردی بانو بلیه، کنو

 داشوته  کوافی  مهار  دانش جهان و جامعه سرنع تحوال  و جونو مسائل

 پورورش  و تربيوت ، فنواوری  توسوعه  بورای  علوم  از اسوتفاده  اگرچوه  .باشو

 حول  بوه  قطف نبانو ولی، است مهم بسيار اشتغال مشیل حل و کارآفرنن

 و رناضويا   شوونو؛  فرامووش  نبانوو  پانه دروس .کرد فیر مسائل گونه انن

 بسويار  علووم  رشوو  و افوراد  متفیرترکوردن  در و هسوتنو  زنربنا پانه علوم

، اخالق های زمينه در عمومی دروس فراگيری به بانو دانشجونان .مؤررنو

 و هنوور بووا آشوونانی و مووونرنت، شناسووی روان، شناسووی جامعووه، اقتصوواد

 و مهنوسوی  زمينوۀ  در تخصصوی  و اصولی ، پانه دروس کنار در همچنين

، اننهوا  بور  عوالوه  .ورزنوو  اهتموام ، کنوو  می تقونت را خالقيت که دروسی

، اسوت  بوزرگ  اشتباهی، عالی آموزش کيفيت به توجه بوون کمدی توسعه

 هوای  زمينوه  در کيفيوت  ارتقای و رشو بر اهتمام کنار در کمدی توسعه اما

 موی  محسووب  عوالی  آمووزش  نظوام  ضرورنا  از نياز مورد یعلم مختلف

 علموی  دانوش  کسوب  و خواص  زمينه ن  در فرد ن  پرورش برای .شود

 نيوروی  هموان  تربيوت  بورای  و، آمووزش  سوال  چهار و بيست حوود مؤرر

 هوای  نافتوه  از بورداری  بهوره  توانوانی  با ای مرحله به رسيون تا متخصص

 از نیوی  .اسوت  نيواز  آزمانشوگاه  رد کار سال دو تا ماه شش حوود، نظری

 هوای  آزمانشوگاه  کمبوود  بوه ، کشوور  آموزشی های برنامه عموه اشیاال 

 .شود می مربوط دانشجونان عملی تربيت و پيشرفته

 نحووه  نظور  از و کواربردی  نووع  از تحقيوق  انن، هوف نظر از: اجرا روش 

 موی  پيمانشوی  توصويفی  تحقيقوا   نوع از، نياز مورد های داده گردآوری

 هوای  رشوته  اسواتيو  و دانشوجونان  شامل تحقيق انن آماری جامعه .باشو

 بوا  نمونوه  حجوم  .اسوت  بووده  تهران دانشگاه انسانی علوم و پزشیی علوم

 حجوم  اسواس  انون  بر .گردنو تعيين مورگان و کرجسی جوول از استفاده

 .بوود  دانشوجو  ۱۰۰ و اسوتاد  ۱۰ شوامل  و جامعوه  حجم با متناسب نمونه

 گيوری  نمونوه ، نباشوو  زنواد  چنوان مطالعه مورد جامعه افراد تعواد هرگاه

 سرشوماری  قرنوق  از را تحقيوق  هوای  داده تووان  موی  و نواشته ضرورتی

 و اسواتيو  تحقيوق  انون  در بنوابرانن  .آورد دسوت  به( افراد کامل شمارش)
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 گيوری  نمونوه  روش و شوونو  گرفتوه  نظور  در نمونوه  عنوان به دانشجونان

 و های کتابخان روش دو قرنق از اقالعا  وریگردآ .بود نسبی ای قبقه

 دو در هوا  داده تحليول  و تجزنوه  .گرفوت  انجام ساخته محقق نامه پرسش

 و رگرسوويون هووای آزمووون) اسووتنباقی آمووار و توصوويفی آمووار سووطح

 .گرفت صور  اس اس پی اس افزار نرم از استفاده با و( همبستگی

 گرانی مامورنت اساتيو ظرن از که داد نشان پژوهش های نافته: ها یافته 

 انون  ارربخشوی  دانشوجونان  و بوده مطلوب پزشیی علوم های دانشگاه در

 نظور  از همچنوين  .انوو  نمووده  بورآورد  متوسوط  حو در را گرانی مامورنت

 کوه  داد نشوان  دانشوجونان  و استادان نظرا  بين آکادمي  رسالت تمانز

 نظورا  ، انشوگاه د در آموزشوی  بلنوموو   برناموه  توونن مورد در استادان

   .دارنو دانشجونان به نسبت تری مثبت

 دنووار  انجاد با نبانو است؛ جامعه از جزئی دانشگاه: گيري نتيجه بحث و

 الزم .درآنوو  خوود  پيراموون  بوا  ارتباط بوون و جزنره صور  به آن دور به

 دانشوگاهی  نظوام  اصولی  معماران و مردم اجتماعی ارتباقا  و تفیر است

 .نيسوت  دانشوگاه  از اشویاال   تموام  البتوه  .کنوو  ييور تغ خصووص  انن در

 بسووتر و کشووور کووالن مووونرنت از متووأرر و جامعووه از برخاسووته دانشووگاه

 بوا  هوم  دانشوگاه  عملیورد  برآننوو  که است مطلوب .است جامعه فرهنگی

 و دانوش  .شوود  ارزنوابی  کشوور  ضعف و قو  نقاط مجموعه درنظرگرفتن

 است جامعه رد رفاه سنجش های شاخص از نیی فناوری

 

          سددازمانی سدداختار ابعدداد موجددود وضددعیت بررسددی

 کارآفرین دانشگاه به گذار در پزشکی علوم های دانشگاه
. پ. ع دانشوگاه  - رئيسون علی،  بيرجنو. پ. ع دانشگاه - محموی نحيی
 . بيرجنو .پ .ع دانشگاه - رئيسون محمورضا ،  بيرجنو

،  خالقيوت  که باشنو الگوهانی و ختارهاسا دارای بانو ها دانشگاه: مقدمه

 از محققوان  کوه  نوآوری و خالقيت .(۱) دهنو ارتقا را کارآفرننی و نوآوری

 بوا  اکنوون ، کننوو  موی  نواد  آننووه  های دانشگاه های ونژگی عنوان به آن

 .شوود  موی  دنبال کارآفرنن های دانشگاه و سوم هزاره دانشجونان آموزش

 برجسوته  را علووم  پيشرفت همزمان که تاس دانشگاهی کارآفرنن دانشگاه

 حسواس  محويط  ای مشواوره  و پژوهشی،  آموزشی نيازهای به و کنو می

 دانشوگاهی  چنين،  هوشمنو تفیر های تیني  و خالقيت توسعه با .است

،  تعرنوف  بوه  بلیوه ،  کنو می برآورده را دقيق و سرنع پاسخگونی تنها نه

 بورای  آموادگی  و جمعوی  ان مستقل قور به جامعه مشیال  حل و توونن

 اموروز  رقابتی دنيای در .(2) کنو می کم  کشور سراسر در پانوار توسعه

 .شوونو  نموی  محقوق  مناسب ساختار با سازمانی بوون استراتژن  اهواف، 

 بور  را خوود  تمرکز بانو خود های فعاليت ادامه برای ها دانشگاه،  بنابرانن

 سوازمان  سواختار  .(3)وبگذارنو  خوود  سوازمانی  سواختار  تقونوت  و توسعه

 و نافته سازمان، تقسيم سازمان فعاليتهای آن براساس که است چارچوبی

 و متووالی  افوراد  فعاليتهوای  همواهنگی  برای سازمانها .شونو می هماهنگ

 تحت سازمان ساختار کننو می انجاد ساختارهانی اعضا فعاليتهای کنترل

 داخلوی  خصوصويا   بيوانگر  سواختاری  ابعواد  .اسوت  ساختاری ابعاد تأرير

 سواختار  کلوی  گيوری  شویل  بورای  بعو هر ضعف و شو  و است سازمان

 فعاليوت  استمرار و اهواف تحقق برای ها دانشگاه لذا .است مفيو سازمانی

 معطووف  خوود  سازمانی ساختار توسعه و اصالح به را خود توجه بانو شان

 انیسازم ساختار ابعاد موجود وضعيت بررسی حاضر پژوهش هوف .سازنو

  .بود کارآفرنن دانشگاه به گذار در پزشیی علوم های دانشگاه

 شوامل  آمواری  جامعه .بود تحليلی -توصيفی مطالعه ن  انن: اجرا روش

 دانشوگاه  در بهواشوتی  هوای  مراقبوت  مونرنت متخصصان و مونران کليه

 نفور  6۱۴ مجموع با کشور رنزی برنامه کالن ۹ منطقه پزشیی علوم های

 روش بوا  و تصوادفی  قوور  بوه  نفر 26۵،  کوکران فرمول از دهاستفا با .بود

،  هوا  داده آوری جموع  برای .شونو انتخاب ای قبقه تصادفی گيری نمونه

 درجوه  ۵ مقياس در ماده ۵2 که شو استفاده ساخته محقق پرسشنامه از

 و صووری  روانوی  نظور  از پرسشونامه  .بود داده جای خود در را ليیر  ای

 قرنوق  از آن پانوانی  و شوو  تأنيوو  علموی  هيئوت  اعضای توسط محتوانی

 از ها داده تحليل و تجزنه برای .آمو بوست ۰ ، ۹۵ کرونباخ آلفای ضرنب

 .شو استفاده استنباقی و توصيفی آمار و SPSS۱۴ افزار نرم

 سوازمانی  سواختار  هوای  مولفه موجود وضعيت: ۱شماره جوول :ها یافته

 معنوی  ۹ منطقوه  کوالن  پزشویی  علوم های دانشگاه در کارآفرنن دانشگاه

 6۰.6۵ ۰ ، ۰۰۰۱ سوازمانی  سواختار  ابعواد  ميانگين معيار انحراف t داری

 روابووط 2.۵7 6۱۰. 66.۸۹ ۰ ، ۰۰۰۱ رسوومی غيوور روابووط 2.۴3 63۵.

 تعامول  بور  مبتنوی  روابط 2.۵2 ۴۹۴. 7۸.76 ۰ ، ۰۰۰۱ اعتماد بر مبتنی

 ۰ ، ۰۰۰۱ عوواقفی بوور مبتنووی روابووط 2.72 ۵۴۵. 7۵.۰3 ۰ ، ۰۰۰۱

 پيچيوووگی 2.۹۹ ۵27. ۸۰.77 ۰ ، ۰۰۰۱ رسووميت 2.۸2 6۴7. 6۸.7۸

 2.۹۰ ۵۰2. ۸6.67 ۰ ، ۰۰۰۱ تمرکوووووز 2.۸3 ۴۹2. ۸3.۸2 ۰ ، ۰۰۰۱

 در سواختاری  ابعواد  کليه نمرا  ميانگين که داد نشان نتانج گرانی حرفه

، ( 3 نموره ) ميوانگين  از کمتر فعلی شرانط در پزشیی علوم های دانشگاه

 اعتمواد  بور  مبتنوی  روابوط ، ( 2 ، ۴3 ۴3 ۰ ، 63) غيررسمی روابط شامل

، ( ۰.۴۹ ± 2.۴۹) تعامول  بور  مبتنوی  روابوط ، (  .بود( 2 ، ۵7 ± ۰ ، 6۱)

، ( ۰.6۴ ± 2.۸2) رسومی ، ( ۰.۵۴ ± 2.۴۴) احساسوا   بور  مبتنی روابط

 بووودن ای حرفووه و( ۰.۴۹ ± 2.۸3) تمرکووز، ( ۰.۵2 2.۹۹) پيچيوووگی

 .بودنو دار معنی آماری نظر از بطروا انن .( ۰.۵۰ ± 2.۹۰)

 سوازمانی  سواختار  ابعاد، مطالعه انن نتانج براساس: گيري نتيجه بحث و

 سوازگار  کوارآفرنن  هوای  دانشوگاه  سواختار  بوا  پزشیی علوم های دانشگاه

 دانشوگاهی ، کوارآفرنن  پزشویی  علوم دانشگاه مطلوب ساختار زنرا، نيست

، اعتمواد  بر مبتنی روابط، سمیغيرر روابط نمرا  ميانگين آن در که است

 رسومی  روابوط  و اسوت  زناد عاقفی روابط حتی و تعاملی فرازمينی روابط

 .اسووت متوسووط متوسووط پيچيوووگی و بووودن ای حرفووه، تمرکووز، گرانووی

 سومت  بوه  حرکوت  بورای  کوالن  ۹ منطقه های دانشگاه مقاما ، بنابرانن

 بوا  مطوابق  خوود  سوازمانی  سواختار  اصالح به نياز کارآفرنن های دانشگاه

 .دارنو مطالعه انن نتانج
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   کارآفرنن، پزشیی علوم دانشگاه، سازمانی ساختار :کليدي هاي واژه

 

 علوم دانشگاه عملکردی های شاخص استخراج و طراحی

 توسدعه  و پژوهش، آموزش حوزه سه در بیرجند پزشکی

 مناب  ومدیریت
 رجنوو، بي. پ. ع دانشوگاه  - ) نونسنوه مسوئول(  آبادی حاجی محمورضا

. پ. ع دانشگاه - عابوی فرشيو بيرجنو، . پ. ع دانشگاه - محموی نحيی
 بيرجنو.

 و کشوور  علموی  جوامع  نقشوه  و باالدستی سياستهای به توجه با مقدمه:

 عملیورد  راهنموای  تووونن  و قراحوی  ۱۴۰۴ افوق  سواله  2۰ انوواز  چشم

 و موونرنت  متضومن  وتوسوعه  پژوهشوی  و آموزشی های حوزه در مونران

 در موجوود  واقعيتهوای  نمانوانگر  شاخصوها  برانن بنا.است آموزشی رهبری

 کارآموو  ابوزاری ، مونرنت نظام در و هستنو سازمان ن  فعاليتهای عرصه

 از تووان  می آنها قرنق از و هستنو فعاليتها و ها برنامه از ارزشيوابی برای

 توجوه  .نافت آگاهی ها برنامه در گردنوه تعيين پيش از اهواف به حصول

، خالءهووا بهتوور درک و شناسووانی در عملیووردی شاخصووهای بووه ميووقع

 کمو   کيفوی  و کموی  جهوت  از برناموه  بهبوود  در و کمبودها و نارسائيها

 اننیوه  نیوی : دارد اساسی نگاه سه عملیردی شاخصهای .کنو می شانانی

 بوه  دسوت  درسوت  عوامول  براسواس  توا  رسانو می مود ارزشيابی نظام به

 ارزشويابی  آننوه  واقوع  در و ببورد  ونرنتمو  اصوالحا   و عمليوا   ترکيب

 از شوناخت  بورای  را مسوير  و حرکت روش اننیه دنگر .شود می محسوب

 از را ای برناموه  گسولهای  سووم  نگواه  در .آورد موی  فراهم مونران کارکرد

 انووازه  قابول  شاخصوهای  تعرنوف  اصوالً .مينمانو مشخص ارزشيابی قرنق

 بوه  .اسوت  موونرنت  و رنزی هبرنام نوع هر اساسی ملزوما  از نیی گيری

 اهميوت  شاخصوها  انن بودن دار معنی و بودن اقمينان قابل، بودن هنگام

 .دارد موونرنتی  اجرانی راهیارهای و سياستها، راهبردها تعيين در فراوانی

 برناموه  لحاظ از موسسوووا  وضعيت تشرنح به توان می شاخصها براساس

 را آنهوا ، تغييورا   رونوو  رد و پرداخوت  علموی  تحقيقوا   انجام نا و رنزی

 موونرنت  و عملیورد  ارزشويابی  بورای  مناسبی معيار کرد؛شاخصها بررسی

 شاخصوها  اسوتخراج  و قراحوی  لوذا  .شونو می شمرده پژوهشی، آموزشی

 و الزم توسوعه  و پوژوهش ، آمووزش  هوای  حووزه  توسوعه  و عملیورد  برای

   .است ضروری

 راهنموا  جهت معيار و شاخص به کشور امروزه نياز به توجه با: اجرا روش

 زمينوه  هموه  در توسوعه  و پيشورفت  از اقوالع  و ارربخشی برای ای آننه و

 امنوا   هيئوت  ،  دانشوگاهها  در منابع ومونرنت پژوهشی و آموزشی های

 هوای  شواخص  اسواس  بور  ۱3۹۰ سوال  از شواخص  تهيه به اقوام دانشگاه

 BSC وAHP روش از هوا  شاخص تعيين برای نمودو پژوهشی و آموزشی

 آن پانوانی  و روانی که ساخته محقق پرسشنامه از وهمچنين شو ستفادها

 هوای  شواخص  گردنوو  تأنيوو  علموی  هيئوت  اعضواء  و متخصصين توسط

 لوذا  شوو  ابالغ ها معاونت به و گردنو احصاء فوق های حوزه در عملیردی

 و قراحوی  موونران  عملیرد برای آموزشی رهبری و مونرنت مول بهترنن

 توجوه  بوا  و درآمو اجرا مرحله به نيازسنجی راستای در و گردنو استخراج

 هور  و گردنوو  تووونن  پژوهشوی  و آموزشوی  های شاخص حاصله نتانج به

 پژوهشوی ، آموزشوی  های معاونت به جواول قالب در ها شاخص انن سال

 عوود   امناء هيئت دبيرخانه انرابه تیميل از تاپس ارسال وتوسعهوانشگاه

 تعيوين  شاخصوها  کواهش  نوا  افزانش رونو، تحليل و تجزنه از پس تا داده

  گردد

 وتوسوعه  تحقيقوا   امووزش  هوای  حووزه  در شاخص 2۹ تعواد: ها یافته

 و آمووزش  حوزه در شاخص 2۹ تعواد به مونران وعملیرد گردنو احصا 

 عملیوردی  جوواول  قبوق  امناء هيئت ساالنه جلسه در ومونرنت پژوهش

 کواهش  نوا  و رشوو  و توسوعه  رونوو  مذکور شاخصهای و شود می گزارش

 رهبوری  و عملیرد ارتقاء برای الزم راهیارهای و دهو می نشان را عملیرد

 رونوو  بوه  توجوه  بوا  موونران  و شوود  موی  داده ارشو مونران به مونرنت و

 بوه  نامساعو وضع از را سازمان رهبری بودن متعهو و بودن مؤرر، شاخص

 موونران  بورای  رهبوری  موول  بهترنن و دهنو انتقال تواننو می بهينه وضع

 اسوتانواردها  بوا  را خوود  عملیوردی  فاصوله  توا  باشوو  می شاخصها ارزنابی

   .نماننو تعيين

 حووزه  بوه  مربووط  شاخصوهای  کاهش و رشو رونو: گيري بحث و نتيجه

 نظور  بور  مبتنوی  شواخص  2۹ تعواد به توسعه و پژوهشی و آموزشی های

 و رشوو  بوه  رو رونو ساالنه و گيرد می قرار تحليل و بررسی مورد خبرگان

 هوا  شواخص  انون  اساس بر مونران عملیرد و تعيين ها شاخص کاهش نا

 و اصوالح  ضعف نقاط و تقونت عملیردی قو  نقاط .گيرد می قرار مونظر

 موی  مشواهوه  راسوتا  انون  در را خود عملیرد مونران و شود می بازنگری

 .نماننو

  .قراحی، عملیرد، شاخص: کلمات کليدي 

 

 نظدام  در سوم نسل های دانشگاه وثرم عوامل بندی رتبه

 پزشدکی  علدوم  دانشگاه: موردی مطالعه) عالی آموزش

 )مشهد
 .مشهو .پ .ع دانشگاه - زمانيان نازنين

 و صونعت  ارتبواط  عينوی  نمود عنوان به سوم نسل دانشگاه ظهور :مقدمه

 موونران  و رنوزان  برناموه  روی فورا  زانوی  اشتغال از نوننی های افق دانشگاه

 دوم نسول  در هوا  دانشوگاه  بيشوتر  موا  کشوور  در .دهوو  موی  قورار  دانشگاه

 چنووانی  فعاليت و دارنو قرار محور پژوهش های دانشگاه نعنی دانشگاهی

 پوژوهش  هووف  لوذا ، نوارنو پژوهشی های نافته سازی تجاری راستای در

   .باشو می سوم نسل های دانشگاه مورر عوامل بنوی رتبه حاضر
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 آميختوه  روش از و اسوت  کاربردی هوف ظرازن حاضر تحقيق:اجرا  روش

 هيوا   اعضوای  شوامل  کموی  بخوش  در آمواری  جامعه.است شوه استفاده

 تحصويلی  سوال  در مشهو پزشیی علوم دانشگاه معاونين و مونران، علمی

 گيوری  نمونوه  روش بوا  نفور  2۱2 تعوواد  کوه  .(N=۱۰۴۱) ميباشو۹۸-۹7

 از نفر 3۰نظرا  از دلفی روش با کيفی بخش در و شونو انتخاب ای قبقه

 مسوتخرج  ای سواخته  محقق پرسشنامه تحقيق ابزار .شو استفاده خبرگان

 بوا  آن پانوانی  و رسيو خبرگان تأنيو به آن روانی که بود کيفی قسمت از

 بوا  نهوانی  پرسشنامه و شو تانيو( ۰ ، ۹) کرونباخ آلفای ضرنب از استفاده

 بوا  هوا  داده و نوو گرد اجورا  نظور  موورد  نمونوه  بين در مؤلفه 2۵ و عامل7

   .گرفت قرار تحليل مورد  spss2۱افزار نرم از استفاده

 منوابع  و موونرنت  توجوه  و تمرکوز  عامل دو که داد نشان نتانج: ها یافته

 بور  تأکيوو  بوا  پژوهشوی  و آموزشوی  نظوام  اصوالح  و کارآفرننی به انسانی

 یفرهنگ های ارزش کارگيری به عامل و(۰ ، ۹7) تأرير بيشترنن کارآفرننی

 خود به عوامل بين در را تارير کمترنن( ۰ ، 7۵) ضرنب با تغيير مسير در

   .است داده اختصاص

 بوه  نسبت بانو پزشیی علوم های دانشگاه مسئولين:گيري بحث و نتيجه

 بوه  نيواز  امور  انون  کوه  ، ورزنوو  اهتمام ها دانشگاه در کارآفرننی گسترش

 زمينوه  در خصووص  بوه  عوامول  تموامی  بوه  همزموان  توجه و رنزی برنامه

  .دارد پژوهشی و آموزشی نظام اصالح و کارآفرننی به مونرنت تمرکز

 علووم ، سووم  نسول  دانشوگاه ، دلفوی  تیني ، کارآفرننی: کليدي کلمات

  .پزشیی

 

 پزشدکی  علدوم  دانشگاه تبدیل مؤثر عوامل مدل طراحی

 کیفی رویکرد از استفاده با سوم نسل دانشگاه به مشهد
 سوادا   نازنوا  ،  - چورابين  مسلم، مشهو  .پ .ع دانشگاه - زمانيان نازنين
 ،   - دل زنوه احمو،  دانشگاهی وابستگی بوون - ناصری

 را کوارآفرننی ، عوالی  آمووزش  حوزه انونشمنوان و نظران صاحب: مقدمه

 پوژوهش  انون  هووف  لذا .آورنو می شمار به ها دانشگاه توسعه و بقا شرط

 پزشویی  علوم دانشگاه تبونل هتج مول قراحی و مورر عوامل شناسانی

 .باشو می سوم نسل دانشگاه به مشهو

 -ای توسوعه  تحقيقوا   دسوته  در هوف بعو از حاضر مطالعه: روش اجرا 

 ۹7-۹۸ تحصويلی  دوم سوال  نويم  در دلفوی  روش به و دارد قرار کاربردی

 و علموی  هيوا   اعضوای  شوامل  نظور  صواحب  نفر 3۰ تعواد .گرفت انجام

 گيوری  نمونه روش با مشهو پزشیی علوم دانشگاه زا متخصصان و مونران

 بوا  مورتبط  هوای  مولفوه  و عوامول  ابتوا در .شونو انتخاب هوف بر مبتنی

 پيشوينه  و اقالعاتی های پانگاه گسترده مرور ازقرنق سوم نسل دانشگاه

، عوامول ، دور سه در جلسه چنو تشیيل با سپس .گردنو استخراج تحقيق

   .شو توونن رنظ اتفاق اساس بر ها مولفه

 بوه  مشوهو  پزشیی علوم دانشگاه تبونل مناسب مول نهانت در: ها یافته

 عوامول  انون  .شوو  نهوانی  مولفه 2۵ و عامل 7 تعواد با سوم نسل دانشگاه

 و بسوترها  انجواد ، سوازمانی  مناسب راهبردهای و استراتژی توونن شامل

 نوانع م و موونرنت  توجوه  و تمرکوز ، سازمان ای زمينه و ساختاری شرانط

 بور  تاکيو با پژوهشی و آموزشی نظام اصالح، کارآفرننی به سازمان انسانی

 زنور  بهبود، سازی المللی بين و بيرونی محيط با بيشتر تعامل، کارآفرننی

 و فرهنگوی  هوای ¬ارزش بیوارگيری ، مالی منابع و تجهيزا  و ها¬ساخت

 نوا  توافوق  ضورنب  از حاصول  آموار  .باشوو ¬موی  تغييور  مسير در عقيوتی

 پزشیی علوم دانشگاه تبونل شوه شناسانی عوامل برای کنوال ماهنگیه

 و ۰.7۹ برابور  دلفی تیني  دوم مرحله برای سوم نسل دانشگاه به مشهو

 نظور  اتفواق  از حواکی  که آمو دست به ۰.۸6 برابر دلفی سوم مرحله برای

 تحقيوق  مفهوومی  موول  عوامل با رابطه در پانل اعضای قبول قابل و قوی

 .باشو¬می

 مرحلوه  سوه  اجرای از حاصل های نافته به توجه با: بحث و نتيجه گيري

 علووم  دانشوگاه  تبوونل  بورای  شووه  شناسوانی  مؤرر عوامل، دلفی تیني 

 کوه  باشو می مذکور گانه هفت عوامل سودم؛ نسل دانشگاه به مشهو پزشیی

 جهوت  در موؤرری  گوام  تووان  می آنها موجود وضعيت شناخت و تبيين با

 نتوانج  از و برداشت سودم نسل دانشگاه به کشور عظيم دانشگاه انن تبونل

  .شو منو بهره نيز کشور پزشیی علوم های دانشگاه سانر برای آن

 

 ارتقدای  در محدوری -فرایند های قابلیت از مندی بهره

  غذایی صنای  و علوم دانشجویان کارآموزی
 .پ .ع شوگاه دان - عبوالشواهی  انوا ،  سمنان. پ. ع دانشگاه - غرنبی فرنو

 نسوويم،  سوومنان .پ .ع دانشووگاه - اصوولی نوسووفی مجتبووی، سوومنان
. پ. ع دانشووگاه -سومانه عورب   ،  سومنان  .پ .ع دانشوگاه  - خورشويونان 

 سمنان.

 از پس و صنعتی انقالب قی در ونژه به مونرنت علم دانشمنوان :مقدمه

 بوه  وظوانف  تقسويم  و کار شون تخصصی مفهوم از ای فزاننوه قرز به آن

، اداموه  در لويین  .کردنوو  اسوتفاده  آن موالی  منوافع  از منوی بهره نظورم

 دالنول  تورنن  مهوم  از که پرداختنو رونیرد انن نقو به متعودی مطالعا 

 رونوه  بوی  تجزنوه  متعاقباً و فراننو مفهوم به توجهی بی، انتقادها انن بروز

 هحووز  .بوود  سوازمانی  اموور  در نیپوارچگی  و انسجام رفتن بين از و کارها

، خوود  خواص  ماهيوت  سوبب  بوه  کوه  اسوت  علومی از نیی، غذانی صنانع

 سيسوتم  تواکنون  متاسوفانه  لويین  دارد فراننو مفهوم با تنگاتنگی ارتباط

 مهوار   عرصوه  در ونوژه  بوه  کشوور  در آن بوا  مورتبط  دانشگاهی آموزشی

، اسواس  انون  بور  .اسوت  نشووه  منوو  بهره محوری-فراننو منافع از، آموزی

 بطون  در محووری -فراننوو  مفهووم  کوردن  نهادننوه  وفه با حاضر مطالعه

 بوی  منوافع  از منووی  بهوره  متعاقباً و غذانی صنانع دانشجونان کارآموزی

  .آمو در اجرا مورد به و قراحی، آن اجرانی و آموزشی شمار
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 رونیورد  اسوتفاده  بوا  که باشو می کيفی نوع از حاضر مطالعه: اجرا روش

 کووارآموزی ارتقووای صووود رد (Action Research) پژوهشووی اقوووام

 مطالعوا  ، آغواز  در مطالعه انن در .است برآموه غذانی صنانع دانشجونان

-فراننوو  رونیورد  از منووی  بهره با دانشجونان کارآموزی ارتقای با مرتبط

 و شناسانی، متون بررسی قرنق از پزشیی علوم حوزه در ونژه به محوری

 در .گرفوت  قورار  ليول تح و بررسوی  موورد  آنان مواخال  اجرای چگونگی

 موونرنت  حووزه  صواحبنظران  و اسواتيو  بوا  تخصصوی  های نشست، ادامه

-فراننوو  مفهوم نمودن نهادننه نحوه منظور به درمانی و بهواشتی خوما 

 حووزه  اسواتيو  دنووگاه  سپس، گردنو برگزار کارآموزی عرصه در محوری

 دنقمصوا  از استفاده هوفمنو و صحيح شيوه بر توافق جهت غذانی صنانع

 نيوز  پانوانی  گوام  در .گردنوو  اخوذ  کوارآموزی  در محوری-فراننو کاربردی

 غنوی  جهوت  و تعرنف آموه دست به اقالعا  اساس بر مختلف مواخال 

 .آمو در اجرا مورد به دانشجونان کارآموزی ارربخشی ارتقای و سازی

، مطالعوه  انون  قوی  گرفتوه  صوور   اقوواما   انجوام  ماحصول : ها یافته 

 ارتقوای  جهوت  محووری -فراننوو  بور  مبتنوی  کاربردی  مواخال شناسانی

 بور  مواخال  تعونل و نمودن سازگار، غذانی صنانع دانشجونان کارآموزی

 اجورای  جهوت  در رنوزی  برناموه  انجام، غذانی صنانع حوزه ماهيت اساس

 صوور   موواخال   ارزشيابی، مواخال  اجرای حسن بر نظار ، مواخال 

 نيوز  و، دانشجونان و اساتيو نعنی اصلی نفعان ذی دنوگاه اساس بر گرفته

 هوای  ارزشويابی  نتوانج  اسواس  بور  گرفته صور  مواخال  مستمر ارتقای

 موواخال   اصولی  هسوته  تووان  موی  خالصوه  قور به .باشو می شوه انجام

 اصولی  فراننووهای  تمامی شناسانی نظير اقواماتی در را شوه اجرا ارتقانی

 هوای  کارخانوه  و غوذانی  موواد  ربو  نظوار   اداره و استانوارد های سازمان

 ترسويم ، آنوان  بورای  فراننو شناسنامه توونن، بررسی تحت غذانی صنانع

 نموودار  ترسويم ، فلوچوار   نوا  فراننوو  جرنان نمودار ترسيم، قالبی نمودار

 شویاف  تحليول  اسواس  بور  فراننوها مشیال  شناسانی، فراننو ای وظيفه

 جهوت  ارتقوانی  نهادا پيشو  ارائوه  نيوز  و، مطلووب  و موجوود  فراننو ميان

 Best) اقوواما   بهتورنن  و هوا  دسوتورالعمل  بور  تیيه با فراننوها اصالح

Practice)  بود غذانی صنانع عرصه در موجود.   

 مطالعوه  قوی  در گرفتوه  صوور   ارتقوانی  اقواما : گيري بحث و نتيجه

 بهوره  و محووری -فراننوو  ارزشمنو مونرنتی حوزه بر توجه به منجر حاضر

 دانشووجونان عرصووه در کووارآموزی درس در آن هووای ابليووتق از بوورداری

 نيوز  و آمووه  دسوت  به ارزنوه نتانج به نظر تردنو بی .گردنو غذانی صنانع

 انون  از اسوتفاده ، برناموه  نفعوان  ذی از شووه  درنافوت  مثبت بازخوردهای

 دانشوجونان  کننووه  تربيوت  پزشویی  علووم  های دانشگاه سانر در تجارب

 تحصويلی  هوای  رشته سانر به مواخال  انن شگستر نيز و غذانی صنانع

  .گردد می پيشنهاد پزشیی علوم عرصه در

 

 در آموزشددی پژوهددی دانددش اجددرای هددای چددالش

 ایران پزشکی علوم دانشگاههای
 - ميرحسووينی فخرالسووادا ،  انووران .پ .ع دانشووگاه - موورادی اسووحاق
 . کاشان .پ .ع دانشگاه

 پژوهوی  دانوش  نوا  دانش عرصه در توفيق معنای به، اسیالرشيپ :مقدمه

 از نیوی  آموزشوی  پژوهی دانش ونژه قور به و پژوهی دانش مبحث .است

 دانوش ، موارتين  تعرنوف  قبوق  .اسوت  اخيور  هوای  دهه در مطرح مفاهيم

 فراننوو  در آمووزش  بوه  مربووط  شوواهو  و دانوش  کاربرد، آموزشی پژوهی

 شوی آموز موواخال   و شوواهو  بر مبتنی آموزش نقو، نادگيری و ناددهی

 .اسوت  افوراد  سوانر  بوا  عقانو و نتانج دادن مشارکت و فرد توسط هوفمنو

 اختيوار  در کار نتانج بانو آموزشی پژوهی دانش در، AAMC تعرنف قبق

 پيامووهانی  .گيورد  قورار  ارزنوابی  مورد بتوانو ای گونه به گيرد قرار جامعه

 نآ بورای  عملوی  خورد  بوه  دسوتيابی  و فرد؛ و دانش، موسسه ارتقاء ماننو

 کوه  وقوانعی  مستنوسوازی  در پژوهان دانش از بسياری .است شوه تعرنف

 بوا  بیشو تصونر به پياموها انن و شوه ذکر های ونژگی با را فراننو بتوانو

 هوای  چوالش  بررسی، مطالعه انن انجام از هوف .هستنو مواجه مشیالتی

   .است کشور پزشیی علوم دانشگاههای در آموزشی پژوهی دانش اجرای

 کارگاههوای  در کننووه  شورکت  علموی  هيوا   اعضای نظرا : اجراروش 

 کشوور  در پزشیی علوم دانشگاه ۱۱ در شوه برگزار آموزشی پژوهی دانش

 اسوتانوارد  پرسشونامه  22۵ تعوواد  .گرفوت  قورار  تحليل مورد و گردآوری

 نو   کوه  گرفوت  قورار  اسوتفاده  مورد مرسوم آموزشی کارگاههای ارزنابی

 انجوام  هوای  چوالش  مسوتقيم  بطور و بود شوه درج آن پانان در باز سوال

 کارگواه  مورسوين  .داد موی  قورار  پرسوش  موورد  را آموزشی پژوهی دانش

  .کننو ترغيب باز سوال آن پاسخ به را کننوگان شرکت بودنو توانسته

 هوا  چوالش  و شوه تماتي  تحليل و آوری جمع نظر ۱۵2 :تعوادیافته ها

 بوونن  مضومون  ۵ در و اسوتخراج  کو ۴7 تعواد: ها نافته .گردنو استخراج

 دانوش  فراننو اجرای و انجام به مربوط های چالش: شو بنوی قبقه شرح

 پژوهوی  دانوش  گزارش و ربت نوع مورد در ناکافی دانش، آموزشی پژوهی

 در پوژوهش  بوا  آن تشابها  و ها تفاو  نبودن روشن و ابهاما ، آموزشی

 در مطلوع  و آگاه افراد به ناکافی دسترسی، آموزشی های نوآوری و آموزش

 داده اختصواص  امتيواز  و پواداش  بودن کم و آموزشی پژوهی دانش زمينه

  .آموزشی پژوهی دانش حوزه به شوه

 نسوبتا  مفهوومی ، کشور در آموزشی پژوهی دانش: گيري نتيجه و بحث

 اموا ، اسوت  انتظواری  قابول  های چالش دارای است بونهی و بوده جونوی

 اننیوه  بور  عوالوه  رو پيش های چالش که باشو می اهميت حائز نیته انن

 از نشوان ، گيورد  انجوام  بيشوتری  اقوواما   زمينه انن در تا شود می باعث

 در آنچوه  .دارد پزشویی  آمووزش  مهم موضوع انن از روشنی انوازی چشم

 انون  بانسوتی  که نمانو می مشخص آمو بوست چالشها از ها نافته بخش

 و موورر  اقوواما   تواکنون  گرچوه  .گوردد  روشون  و واکواوی  بيشتر، مفهوم

 آموزشوی  پژوهی دانش های فعاليت از تجليل و معرفی جهت ارزشمنوی
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 موی  نشوان  مطالعوه  انون  نتوانج  اما، است شوه انجام کشور در آن ارتقاء و

 عالقه نياز بر مبتنی و هوفمنوتر بانو زمينه انن در بيشتری اقواما  دهو

 و هوا  دوره برگوزاری  لوزوم  .گيورد  صور  آموزشی پژوهان دانش و منوان

 هوای  پوژوهش  انجوام ، آموزشی سيستماتي  و مورر، هوفمنو کارگاههای

 در کيفيوت  بوا  و موورر  توورنس ، آموزشوی  پژوهوی  دانش زمينه در بيشتر

 دانشوگاههای  بوين  نظر تبادل جهت سيستمی انجاد، آموزشی کارگاههای

 یرسووان اقووالع، آموزشووی اسیالرشوويپ موضوووع مووورد در پزشوویی علوووم

 و بوازنگری  نيواز  صوور   در و فراننووها  امتيازی های نامه آئين از شانسته

 هوای  چوالش  بوا  مقابلوه  جهوت  در راهیارهانی توانو می، امتيازا  ارتقای

 آنالنون  منتورشويپی  سيستم انجاد همچنين .باشو آموزشی پژوهی دانش

 فراننوو  ن  نوشتن نحوه و آموزشی پژوهی دانش زمينه در مشاوره جهت

  .گردد می پيشنهاد، آموزشی پژوهانه دانش

 علووم  هوای  دانشوگاه ، هوا  چالش، آموزشی پژوهی دانش: کلمات کليدي

 . پزشیی

 

 مددیران  در پویدا  توانمندسدازی  هدای  مؤلفه شناسایی

 محتوا تحلیل روش با پزشکی علوم آموزش
. پ. ع دانشوگاه  - شانان شهرام ،  مازنوران .پ .ع دانشگاه - باقری مهوی
 . مازنوران. پ. ع دانشگاه - جوکار فرنبا،  انمازنور

 بوين  از کوه  اسوت  سازمان و مونران ارربخشی کليو، :توانمنوسازیمقدمه

 نفاا ها نمازسا در راهبوردی  نقش "پونازینمنوسااتو"، توانمنوسازی انواع

 پونوانی  در زنوادی  نقوش  موونران  کوه  آنسوت  از حواکی  شواهو .کنو می

 نظور  در بوا  بانوو  نيوز  موونران  توانمنوسوازی  ساسا انن بر .دارنو سازمانها

 هوانی  سوازمان  موورد  در بونژه .گردد قراحی مونران نقش پونانی گرفتن

، آموزشووی راهبردهووای قبووق بوور کووه پزشوویی علوووم آموووزش همچووون

 بازسوازی  و بهبوود  رونیورد  در مهم عاملی، عالی آموزش در توانمنوسازی

 عوالی  آمووزش  در، رونیرد انن به اعتقاد عليرغم .است آموزشی مؤسسا 

 ضوورور  و اهميووت وجووود بووا و اسووت شوووه توجووه آن بووه کمتوور انووران

 آمووزش  مراکز در آن بالقوۀ فوانو و دانشگاهی انسانی منابع توانمنوسازی

 علووم  های دانشگاه مونران توانمنوسازی زمينۀ در انوکی تحقيقا ، عالی

 نیردهووایرو انووواع بووين از بووونژه .اسووت شوووه انجووام انووران پزشوویی

 دانشوگاه  موونران  پونوای  توانمنوسوازی  موورد  در پژوهشی، توانمنوسازی

 .است نشوه گزارش پونا توانمنوسازی عناصر و پزشیی علوم های

 مؤلفه شناسانی هوف با حاضر پژوهش ضرور  انن اساس بر :روش اجرا

 بوا  پزشیی علوم های دانشگاه آموزشی مونران در پونا توانمنوسازی های

 رونیرد با مروری صور  به مطالعه انن .گرفت صور  محتوا يلتحل روش

 مرسووم  محتووی  تحليول  بور  مبتنوی  کيفی روش از زنرا .شو انجام کيفی

 و پونوا  هوای  توانمنووی  بوا  مورتبط  مقاال  و متون محتوای تحليل برای

 .شو استفاده پونا توانمنوسازی

 کليوواژه با مرتبط مقاال  شامل حاضر پژوهش آماری جامعهروش اجرا:

 فارسوی  و انگليسوی  زبوان  به پونا توانمنوسازی و پونا های توانمنوی های

 مقواال   قالوب  در، 2۰۰۰توا  2۰2۰ هوای  سوال  زموانی  فاصوله  در که بود

 Pub med "الیترونيیی اقالعاتی های بان  در اصيل تحقيقی، مروری

 "،  " Science Direct " و " Sage.org"و scholar "googleو "

Magiran " و " SID.ir "  هوای  موول  همچنوين  .بودنوو  شووه  منتشور 

 مقواال   بوودن  محور مول .شو بررسی توانمنوسازی مورد در شوه منتشر

 انتخواب  شورط  ترنن اساسی، توانمنوسازی مورد در شوه انتخاب متون و

 و تجزنوه  روش از متوون  تحليول  برای .بود کيفی محتوا تحليل جهت آنها

 .شو استفاده  MAXQDA2۰رافزا نرم در محتوا تحليل

 هووای مؤلفووه کووه داد نشووان حاضوور پووژوهش هووای نافتووه: یافترره هررا

 جموع  زنرقبقوه  22 و قبقوه  ۱2 قالوب  در موونران  در پونا توانمنوسازی

 دوازده .شوونو  استخراج باز کو 226 و اصلی کو 6۴ از که شود می بنوی

، انسوانی  منوابع ، ها توانمنوی و ها مهار : شامل پونا توانمنوسازی قبقه

، فراننوووی، اجرانووی، سوواختاری، رهبووری، مووونرنتی هووای توانمنوووی

 قبقوه  .بودنوو  ارزنوابی  و عملیوردی ، ارتبواقی ، آموزشوی ، پونا فراننوهای

 هوای  توانمنووی  و موؤرر  های مهار  از متشیل ها توانمنوی و ها مهار 

 اسوتخراج  باز کو 3۰ و اصلی کو شش از مجموعاً که بودنو پونا و معمولی

 موونران  هوای  توانوانی  زنرقبقه سه از متشیل انسانی منابع قبقه .نوشو

 از کوه  بوود  دانشوجونان  و کارکنوان  و علموی  هيئوت  توانانيهای، آموزشی

 هووای مؤلفووه قبقووه .نافتنووو اسووتخراج بوواز کووو 36 و اصوولی کووو هشووت

 موونرنت  و متعهو مونرنت زنرقبقه دو از متشیل مونرنتی توانمنوسازی

 بواز  کوو  3۱ و کواصولی  هشوت  از زنرقبقوه  دو انون  هک بود اعتمادآفرنن

 انوواع  زنرقبقوه  دو شوامل  رهبوری  توانمنوسوازی  قبقوه  .شونو استخراج

 کووباز  ۱7 و اصولی  کوو  شوش  از کوه  بوود  رهبوری  پونانی و پونا رهبری

 قبقوه  زنور  دو شوامل  نيوز  ساختاری توانمنوسازی قبقه .شونو استخراج

 و اصولی  کو هشت از که بود ساختاری پذنری انعطاف و ساختاری تطبيق

 اجرانوی  هوای  مؤلفه .شو استخراج پونا توانمنوسازی به مربوط باز کو 2۵

 اجرانوی  خالقيوت  و اجرانوی  فعاليوت  زنرقبقه دو دارای نيز توانمنوسازی

 هوای  مؤلفوه  قبقوه  .شوونو  استخراج باز کو ۱7 و کواصلی پنج از که بود

 پونوانی  و فراننووی  ابعواد  همؤلفو  دو شامل نيز پونا توانمنوسازی فراننوی

 قبقوه  .شوونو  اسوتخراج  کووباز  2۰ و کواصولی  شوش  از که بود فراننوی

، هوا  فرصوت  ادراکوی  فراننووهای  زنرقبقوه  سه شامل نيز پونا فراننوهای

 سوه  از که بود سازی هماهنگ فراننوهای و بازآرانی و نوسازی فرنانوهای

 نيوز  آموزشوی  توانمنوسوازی  قبقوه  .شوونو  اسوتخراج  کوباز ۸ و کواصلی

 چهوار  دارای کوه  بود توانمنوسازی با مرتبط آموزشی ابعاد زنرقبقه دارای

 ابعواد  شوامل  توانمنوسوازی  ارتباقی عناصر قبقه .بود کوباز ۹ و کواصلی

 نوازدهمين  .شوو  شناسوانی  کووباز  ۱۸ و کواصولی  پنج از که بود ارتباقی

 کوه  بوود  ردیعملی توانمنوی شامل مونران در پونا توانمنوسازی از قبقه

 از قبقوه  آخورنن  نهانوت  در .شوو  اسوتخراج  باز کو پنج و اصلی کو دو از

 و اصولی  کوو  سه از که بود توانمنوسازی ارزنابی بيانگر پونا توانمنوسازی

   .شو شناسانی باز کو۱۰
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 پزشیی علوم آموزش مونران پونای های توانمنوی :بحث و نتيجه گيري

 ها نافته انن اساس بر .نمانو می نموو را آن دهنوه تشیيل های مؤلفه و

 دهنووه  تشیيل های مؤلفه مورد در مفهومی بنوی جمع ن  به توان می

 بور  آن موول  تووونن  قرنوق  از که رسيو مونران پونا توانمنوسازی برنامه

 موول  قراحوی  بوه  توان می انران پزشیی علوم های دانشگاه مونران روی

  .نافت دست گاهیدانش آموزش مونران برای پونا توانمنوسازی

 

 بازاندیشدی  ی نظریده  اساس بر آستی اثربخشی بررسی

 مهارت آموزش در بالینی اساتید توانمندی بر دونالدشون

 ترکیبی مطالعه یک: بازخورد
سوارا   ،  - شويرازی  مانووانا ،  قوم  .پ .ع دانشوگاه  - قهوران  احمری هوی

  ،  - لیعاد حسن،  تهران .پ .ع دانشگاه - محموی آنين ، مرتاض هجری

 معرفوی  اقمينان قابل و ساختارمنو، عينی ابزار و ها روش از نیی :مقدمه

 و اسواتيو  توورنس  هوای  مهوار   ارزنوابی  و توانمنوسازی با رابطه در شوه

 شوه استانوارد دانشجوی ن  آستی در .باشو می آستی پزشیی دستياران

 در وی بوه  و نموده مشارکت شوه توونن قبل از سنارنوی ن  در استاد با

 از هووف  .دهو می عينی و مستقيم بازخورد وی تورنس مهار  با مواجهه

 بازانونشوی  ی نظرنوه  اسواس  بور  آسوتی  ارربخشی تعيين حاضر ی مطالعه

 و بوازخورد  مهوار   آمووزش  در بوالينی  اسواتيو  توانمنووی  بر دونالوشون

 .بوود  شويوه  انون  ارربخشی به نسبت آستی کننوگان شرکت تجارب تبيين

 اعضوای  .بوود  تبيينوی  متووالی  ترکيبوی  نوع از حاضر مطالعه: ااجر روش

 دو بوه  ای قبقوه  تصادفی گيری نمونه شيوه به کننوه مشارکت علمی هيأ 

 آزموون  پوس  تجربوی  نوع از مواخله .شونو تقسيم آستی و کارگاهی گروه

 همتوا  اساتيو و روانشناسی، پزشیی دانشجونان اعتبارسنجی و تعليم .بود

 ابزارهوای  پانوانی  و روانوی  تعيوين  از پوس  و گرفوت  انجام ماه ۹ مو  در

 دو در سوپس  و انجام آستی و کارگاهی صور  به آموزشی مواخله، مطالعه

 پوژوهش  موورد  هوای  نمونوه  از، مواخلوه  از بعوو  مواه  سوه  و بالفاصله نوبت

 منظوور  بوه  کيفوی  مطالعوه  نو   دوم ارزنوابی  از پس .آمو عمل به ارزنابی

 بوا  شويوه  انون  بوه  نسوبت  آستی در کننوه شارکتم اساتيو تجارب تبيين

 تحليول  و تجزنوه  .شوو  انجوام  قوراردادی  کيفوی  محتووای  تحليل رونیرد

 و زوج توی  و مسوتقل  تی آماری آزمون از استفاده با کمی بخش های داده

   .گردنو انجام محتوا تحليل رونیرد با کيفی بخش

 گوروه  در نفور  هشوت  و بيسوت ) علموی  هيوأ   عضوو  نفر پنجاه: ها یافته

 آمواری  تحليول  و تجزنه مورد( آستی گروه در نفر دو و بيست و کارگاهی

 دو هور  ارزنوابی  در اسواتيو  "دهوی  بوازخورد  مهوار  "نمرا  .گرفتنو قرار

 بيموار  و شووه  اسوتانوارد  دانشوجوی ، همتوا  ارزنواب  سوه  توسوط  انستگاه

 ۴7 ، 2(±۴6 ، ۰) آسوتی  گروه در مواخله از بعو بالفاصله شوه استانوارد

 ، ۰) آسوتی  گوروه  در بعو ماه سه و 73 ، ۱(±3۱ ، ۰) کارگاهی گروه در و

 لحواظ  بوه  کوه  بوود  ۴3 ، ۱(±26 ، ۰) کارگواهی  گروه در و 6۸ ، 2(۱۸±

 بعوو  ماه سه و بالفاصله همچنين و گروه دو بين داری معنی تفاو  آماری

 پوس  پوژوهش  های نمونه بازانونشی نمره .(P<۰۵ ، ۰) شو مشاهوه خود

 داد نشوان  داری معنوی  تفاو  کارگاهی و آستی های گروه بين واخلهم از

(۰ ، ۰۰۱>P). در مواه  سه از پس بازانونشی نمرا  ميانگين که حالی در 

 تغييور  بووون  تقرنبواً  آسوتی  گروه نمرا  بود نافته کاهش کارگاهی گروه

 مانوووه درون نووو  کيفوووی بخوووش هوووای داده تحليووول از .بوووود مانووووه

، "مووؤرر آموووزش"اصوولی قبقووه چهووار و "آموزشووی سووودمنوی"اصوولی

 بووازخورد مهووار  پوورورش"، "نوادگيری  مطلوووب شوورانط سووازی فوراهم "

   .شو استخراج "ارزنابی اعتبار" و "سازنوه

 بور  آسوتی  ارربخشوی  از حاضور  مطالعوه  های نافته: گيري بحث و نتيجه

 و بوازخورد  هوای  مهوار   حفوظ  و بهبوود  بر شون بازانونشی نظرنه اساس

 قراحوی  نظور  از مطالعوه  انون  .کورد  پشوتيبانی  بوالينی  اساتيو بازانونشی

 شووه  کنترل کارآزمانی قراحی با ترکيبی مطالعه ن  ما زنرا، بود نظير بی

 اسوتفاده  نظوری  چوارچوب  نو   از .دادنوم  انجوام  را کمی فاز در تصادفی

 انوران  در بوار  اولوين  بورای  را روانشناسوی  و پزشویی  دانشجونان و کردنم

 سونجی  روان و آمووزش  استانواردشووه  بيموار  دانشوجو  نقش انفای جهت

 لوذا  .شوو  نيوز  بلنوموو   و فووری  هوای  ارزنابی شامل مطالعه انن .کردنم

 بورای  آسوتی  شويوه  بوه  اساتيو توانمنوسازی های برنامه ارزنابی و قراحی

  .می شود توصيه بالينی مورسان آموزشی نقش ارتقای به کم 

 نظرنوه  بوالينی؛  اسواتيو  نونشوی؛ بازا بوازخورد؛  آسوتی؛ : کلمات کليردي 

  .دونالوشون

 

 آمدوزش  نوآوری و تحول برنامه اجرای روند به نگاهی

 ایران در سالمت عالی
 .ع دانشوگاه  - پول خزائی مرنم،  مازنوران .پ .ع دانشگاه - زاده مل  رونا
 - عمووئی  فتانه،  مازنوران .پ .ع دانشگاه - محمودی الهه،   مازنوران .پ

 .  مازنوران .پ .ع دانشگاه

 منطقه رنزی برنامه از جامعی رونو، سرزمين آمانش رنزی برنامه :مقدمه

 دنووی  با که چرا .است ملی و کالن رنزی برنامه برای میمل بهترنن و ای

 از را کشوور  منواقق  همه، کنو می نگاه ملی فضای به جانبه همه و وسيع

 اسواس  بور  سسوپ  .دهوو  می قرار شناسانی و مطالعه مورد مختلف جها 

 مسوووليت  و نقوش ،  منطقوه  هور  واسوتعوادهای  ها قابليت، ها توانمنوی

، سورزمين  آموانش  خصوصيا  مهمترنن .کنو می محول آنها به را خاصی

 فضوای  سوازمانوهی  و گرانی کيفيت، گرانی کل، دورانونشی، نگری جامع

 ملوی  و ای منطقوه  هوای  گيری تصميم و رنزی برنامه اصلی ابزار و کشور

 .اسوت  شووه  لحواظ  انران ای توسعه های برنامه در سرزمين آمانش .است

 و رشوو  ضوامن  و اقوواما   اررگوذارترنن  از نیوی  آمووزش  نظوام  در تحول

 آمووزش  در نووآوری  و تحول برنامه اجرای .باشو می جوامع پانوار توسعه

 ۱3۹۴ پوانيز  در سرزمينی آمانش برنامه ظرفيت از منوی بهره با پزشیی
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 سورزمينی  آموانش  استقرار تبيين مطالعه انن هوف .گردنو آغاز کشور در

   .باشو می انران پزشیی علوم آموزش در نوآوری و تحول

 کننووگان  مشارکت .است کيفی مطالعه نوع از حاضر مطالعه: اجرا روش

 پزشویی  علووم  هوای  دانشوگاه  آمووزش  نواوری و تحول مونران از نفر 22

 .بودنوو  آموزش نواوری و تحول هزمين در فعاليت سال سه حواقل با کشور

 و هووف  بر مبتنی صور  به نافته ساختار نيمه مصاحبه قرنق از ها داده

 سوپس  .نافوت  اداموه  ها داده اشباع تا و شو آوری جمع برفی گلوله روش

 بنوی دسته، کوگذاری، معنانی واحوهای تعيين، ها مصاحبه کردن پياده

 از اسوتفاده  بوا  و انجوام  هوا  نهما درون شناسانی، تناسب و تشابه اساس بر

 با مطالعه هووای داده تحليل .شووو تفسووير و تحليوول محتوووا تحليوول روش

 اسوتحیام  و صوحت  جهوت  .شوو  انجوام  لونومن گرانهيم روش از دهستفاا

 .شو استفاده لينیلن و گوبا پيشنهادی معيارهای از مطالعه

 امول تع، برناموه  شوون  اجرانوی  بوا  کوه  اسوت  داده نشوان  نتانج: ها یافته

 محويط  در نووآوری  و تحوول  گفتمان و منطقه های دانشگاه بين هوفمنو

 اعتباربخشوی  نظيور  هوا  بسته برخی در همچنين .آمو وجود به دانشگاهی

 هوای  بسوته  پوانش  و هوا  آزموون  نظوام  ارتقاء، آموزشی مراکز و مؤسسا 

 شوون  المللوی  بوين  نظيور  هوا  بسوته  برخی در و تر ملموس نتانج تحولی

 اخوالق  اعوتالی  و مجوازی  پزشویی  علووم  آمووزش ، زشییپ علوم آموزش

 بوه  حرکت های بسته در و است شوه برداشته مورری های قوم ای حرفه

 ارتقواء  و محوور  عووالت  و پاسخگو آموزش، سوم نسل های دانشگاه سمت

   .باشو می بهتری رنزی برنامه و توجه نيازمنو آموزشی های زنرساخت

 در نووآوری  و تحوول  برناموه  یسورزمين  آموانش : گيرري  بحث و نتيجه

 دانشگاه بين هوفمنو ارتباط و تعامل تقونت موجب پزشیی علوم آموزش

 فضوواهای در آموووزش نوووآوری و تحووول گفتمووان انجوواد و منطقووه هووای

 نو   هر در موجود بالقوه های پتانسيل و ها ظرفيت از .گردنو دانشگاهی

 ای منطقوه  یهوا  مزنوت  انجواد  در تووان  موی  منطقه های دانشگاه انن از

 برناموه  استمرار و تواوم جهت گردد می پيشنهاد همچنين .نمود استفاده

 و توانمنووی ، پانووار  منوابع  توامين ، آموزشوی  هوای  ساخت زنر تقونت به

 برناموه  در بيشوتر  مشوارکت  جهوت  علموی  هيوا   اعضای در انگيزه انجاد

   .نمود توجه

 نوآوری، آموزش، تحول، برنامه: کلمات کليدي

 

 اعتباربخشی نتایج بر فراگیر کیفیت مدیریت اثیرت بررسی

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه عمومی داروسازی دوره

 ۱3۹۹سال در
 .پ .ع دانشوگاه  - عابووی  قاسم، مازنوران .پ .ع دانشگاه - زاده مل  رونا

 مورادی  سياوش،  مازنوران .پ .ع دانشگاه - گوازنوه غالمعلی،   مازنوران
 . زنورانما .پ .ع دانشگاه -

 آموزش کيفيت افزانش اهميت با بسيار موضوع به پرداختن برای: مقدمه

    اسوتفاده  گونواگونی  کارهوای  و سواز  و الگوهوا  از ها دانشگاه در پژوهش و

 در ای شووه  شوناخته  ابزار عنوان به اعتباربخشی ميان انن در و شود می

 در ای ونوژه  اهجانگو  و گرفتوه  قرار استفاده مورد دنيا معتبر های دانشگاه

 هوای  راهیوار  از نیوی  .اسوت  داده اختصواص  خود به نظار  و ارزنابی امر

 اجورای  .اسوت  جوامع  کيفيوت  موونرنت  کوردن  پياده اعتباربخشی اجرای

 مهوم  بسيار استراتژی ن  عنوان به آموزشی موسسا  در فراگير مونرنت

 در و نموود  جوونی  صورفه  هوا  هزننه در توان می آن اجرای با و باشو می

 موونرنت  اسوتقرار  الزموه  .کرد انجاد را الزم تغييرا  نيز سازمانی ساختار

 دمينوگ  چرخوه  کوارگيری  بوه  و دمينگ اصول از استفاده فراگير کيفيت

 کيفيت چرخه فراننو،  کيفيت در مستمر بهبود انجاد برای دمينگ .است

 انون  . اسوت  نمووده  پياده اجرا و پانش، عمل، رنزی برنامه مرحله ۴ در را

 نتووانج بوور فراگيوور کيفيووت مووونرنت تووارير بررسووی هوووف بووا پووژوهش

 انجام مازنوران پزشیی علوم دانشگاه عمومی داروسازی دوره اعتباربخشی

   .شو

 نتوانج  نظور  از و ای مواخلوه  هووف  نظور  از حاضور  پوژوهش : روش اجرا

 دانشویوه  شامل شامل، سرشماری صور  به پژوهش جامعه .بود کاربردی

 در مواخلوه  .بود ۱3۹۹ سال در مازنوران پزشیی علوم هدانشگا داروسازی

 مرحلوه  چهوار  در دمينوگ  چرخه از استفاده با اعتباربخشی اجرای زمينه

Plan, Do, Check, Act   مرحلوه  در .شوو  انجوام Plan  رنوزی  برناموه 

 کميتوه  تشویيل  نظير اعتباربخشی الگوی سازی پياده جهت مناسب های

 EDOمونر انتخاب، دانشیوه و دانشگاه آموزشی های برنامه اعتباربخشی

 ...و اعتباربخشوی  اموور  هوانت جهت االختيار تام مونر عنوان به دانشیوه

 از ن  هر کم  با دانشیوه اعتباربخشی کميته Do مرحله در .شو انجام

 نمودن اجرانی و سازی پياده به نسبت اعتباربخشی های حيطه مسئولين

 اعتباربخشوی  اسوتانواردهای  Check رحلهم در .نمودنو اقوام استانواردها

 هور  بوه  پوانش  نتوانج  و گرفت قرار مستمر پانش مورد شوه اجرا آموزشی

 اقووام  Act مرحلوه  در . شوو  خواهوو  داده بازخورد فراننو صاحبان از ن 

 توا  چرخه همين و گردنو قراحی وضعيت بهبود جهت نياز مورد اصالحی

 چو   شوامل  داده آوری عابزارجمو  .گردنوو  تیورار  مطلوب نتيجه حصول

 و درموان ، بهواشوت  وزار  عموومی  داروسوازی  دوره اعتباربخشوی  ليست

 ۱37)اسوتانوارد  ۱72 بوا  حووزه  زنور  37، حووزه  ۸ شامل پزشیی آموزش

 اسوتانواردها  انون  از کوه  بوود ( ترجيحوی  استانوارد 3۵ و الزامی استانوارد

 2۹ بووا سووازمانی سوواختار و مووونرنت، اسووتانوارد ۱6 بووا رسووالت حوووزه

 با دانشجو ارزنابی،  استانوارد 3۱ با( کورنیولوم)آموزشی برنامه، استانوارد

 نيوروی ، استانوارد 27 با منابع،  استانوارد 2۱ با دانشجونان، استانوارد ۱۵

 اسوتانوارد  ۱۰ بوا  پژوهش و استانوارد 23 با علمی هيا  اعضای و انسانی

 آزموون  و انگينميو  از هوا  داده تحليول  جهوت  .گرفوت  قرار سنجش مورد

   .شو استفاده SPSS22 افزار نرم از استفاده با فرنومن و ونلیاکسون

 قبول  داروسازی عمومی دکتری دوره اعتباربخشی( امتياز)نمره: یافته ها

 ، ۸۹) و( ۱ ، ۵2±۰ ، ۸۹)ترتيووب بووه جووامع کيفيووت مووونرنت از بعووو و

 هوای  طوه حي بنوی رتبه برای فرنومن آزمون به توجه با .بود( ۱ ، ۰±۸3
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 حيطوه  به مربوط مواخله بعو و قبل امتياز بيشترنن، اعتباربخشی مختلف

 دانشوجو  ارزنوابی  و( ۱ ، 7۸±۰ ، ۸۹)علموی  هيوا   و انسانی نيروی های

 کوه  داد نشوان  ونلیاکسوون  آزمون نتانج همچنين .بود( ۱ ، ۰±۸7 ، ۸۹)

 عمالا از بعو و قبل ها بيمارستان اعتباربخشی نمره در معناداری اختالف

 وجوود  دار معنی تفاو ، (p<۰>۰.۰۵)داشت وجود معنادار تفاو  مواخله

 .داشت

 موونرنت ، حاضور  مطالعوه  هوای  نافتوه  به توجه با: گيري نتيجه بحث و

 عموومی  دکتوری  دوره آموزشوی  اعتباربخشوی  نتوانج  بور  فراگيور  کيفيت

 محورهووای تمووامی در مواخلووه همچنووين .داشووت تووارير داروسووازی

، اجورا ، رنوزی  برناموه  مرحلوه  ۴ در) دمينگ چرخه ساسا بر اعتباربخشی

 برناموه  اجورای  .بوود  گوذار  ارور  منابع محور جز به( اصالحی اقوام و پانش

 موجوود  اموزشی معضال  کاهش موجب توانو می، کشور در اعتباربخشی

 رضوانت  افوزانش  و فراگيوران  به تر باکيفيت خوما  ارائه و بخش انن در

 سوازمانی  فرهنوگ  انجواد  اعتباربخشوی  وررمو  اجورای  جهت .گردد ها آن

 توصويه  کارکنوان  سازی توانمنو و ارشو مونران تعهو و مشارکت، مناسب

 و پيوسته و آهسته فراننوی،  اعتباربخشی فراننو دنگر قرف از .شود می

 و پوانش ،  اجورا ، رنزی برنامه با زمينه انن در موفقيت و باشو می بر زمان

 موی  حاصول  مغوانر   و انحراف صور  در اصالحی اقوام و مستمر نظار 

  .شود

، دمينوگ  چرخوه ، فراگيور  کيفيت مونرنت، اعتباربخشی: کليدي کلمات

  مازنوران

 

     بدرای  عملدی  التدزام  یدک  نوظهدور؛  دانشگاه به ورود

 پزشکی علوم های دانشگاه
. پ. ع دانشوگاه  - زاده زارع نوالوه ،  انوران  .پ .ع دانشوگاه  - رمضانی قباد
 . انران. پ. ع دانشگاه - سهرابی هرهز،  انران

 دارنو قرار دوم و اول های نسل در ها دانشگاه اغلب، ما کشور در: مقدمه

 هوای  پوژوهش  هوای  نافتوه  سوازی  تجواری  راستای در چنوانی فعاليت و

 و منسووجم ارتبوواط .نوارنووو کووارآفرنن افووراد تربيووت و خووود دانشووگاهی

 آمووزش  و، نووارد  وجوود  جامعوه  و هوا  دانشوگاه  بوين  مناسبی پيوستگی

 رگ در آنچنوان ، اسوت  جامعه نياز و خواست به آن توجه اهم که پاسخگو

 نسول  دانشوگاه  سووی  به حرکت .است نیرده پيوا جرنان ها دانشگاه های

 مهوار   بوا  و کوارآفرننی  التحصويالنی  فارغ، آن های خروجی از که جونو

 و کورده  راربرقو  توانسوته  جامعوه  بوا  عميقوی  ارتبواط  روز فوردای  که بوده

 شوناخته  ضورور   نو  ، برسانو عمل بوته به را دانشگاهی دوران ماحصل

 علووم  هوای  دانشگاه رونو انن انجام با همچنين .شو خواهو محسوب شوه

 از تواننوو  موی  کوه  شوونو  موی  تبوونل  آفرنن ررو  دانشگاهی به پزشیی

 انون  انجوام  از هووف  .بیاهنو زنادی حو تا دولتی های بودجه به وابستگی

 دانشوگاه  سوی به پزشیی علوم های دانشگاه حرکت التزام بررسی مطالعه

   .باشو می( چهارم و سوم نسل جمله از)  نوظهور های نسل های

 .اسوت  کواربردی  تحقيقا  نوع از، هوف نظر از حاضر تحقيق: اجرا روش

 صوور   جواگانوه  فواز  دو در مطالعوه  انون ، ها داده گردآوری روش نظر از

 راسوتای  در باالدسوتی  اسناد و متون بررسی به اقوام اول فاز در .پذنرفت

 صوور   بهواشت وزار  حيطه در نوظهور های دانشگاه ضرور  و اهميت

 از تعووادی  با ساختارنافته نيمه مصاحبه انجام به اقوام دوم فاز در .گرفت

 توا  هوا  مصواحبه  .نموودنم  مطالعوه  موضووع  حوول  دانشوگاهی  متخصصان

 صوور   به بخش دو هر های داده .کرد پيوا دامها نظری اشباع به رسيون

  .گرفتنو قرار بررسی و تحليل مورد کيفی و کمی

 متوون  هوم  و باالدسوتی  اسوناد  هوم  کوه  بوود  انون  بيانگر نتانج :ها یافته

 در نوظهوور  هوای  دانشگاه سوی به رفتن که داشتنو آن بر تاکيو مصاحبه

 رسوالت  و انواز مچش و باشو می انجابی ضرور  ن ، پزشیی علوم حيطه

 در آموزش، کنو پيوا تغيير نوظهور های دانشگاه سوی به بانو ها دانشگاه

، شوود  پررنگتور  آموزشوی  پاسوخگونی ، گيورد  قورار  جامعه خومت و بستر

 بوه  هوا  دانشوگاه  خروجوی  و شوونو  صالحيت بر مبتنی درسی های برنامه

 بسوته  هاننیو  ضمن .نابو سوق کارآفرنن و مهار  با التحصيلی فارغ سمت

 پزشویی  علوم آموزش در نوآوری و تحول قرح گانه ده های بسته از سوم

 اسوناد  در نيوز  و .اسوت ( سوم نسل های دانشگاه سوی به حرکت) بر ناظر

 هوای  اولونوت  از نوظهوور  پزشویی  علووم  دانشگاه سوی به ورود باالدستی

 نظور  در ۱3۹6 سوال  در پزشویی  راهبردی تحقيقا  ملی مرکز پژوهشی

  .بود وهش گرفته

 کوه  چهوارم  و سووم  نسول  هوای  دانشوگاه  به ورود: گيري بحث و نتيجه

 موی  محور جامعه و نوآور، آفرنن ررو ، کارآفرنن مشخصا  با دانشگاهی

 دارای و .نيسوتنو  وابسته دولتی های بودجه به و بوده خودگردان و باشنو

 دراهبور  و اقتصوادی  و اجتماعی نيازهای به پاسخگونی در پذنری انعطاف

 جستجوی برای را افراد که هستنو محيطی های فرصت بر تمرکز و توجه

 و سورمانه  رفت هور از زنادی حو تا توانو می کنو؛ می آماده فرصتها انن

 منوابع ، نمانو کم  دانشگاه ررو  خلق و توليو به، کرده جلوگيری منابع

 هيوا   اعضوای  و دانشوجونان ، دهوو  افزانش را دانشگاه درآموهای و مالی

 نوو  اختراعوا   و ها انوه خلق، زانی اشتغال و کارآفرننی سمت به را علمی

  .باشو داشته پی را جامعه تعالی و نمانو کم  ...و

 

 درخواسدت  علدل  مدورد  در پزشکی دانشجویان دیدگاه

 آزمایشات غیرضروری
 - موسووی  غالمعبواس  سويو ،  کاشان .پ .ع دانشگاه - فخارنان اسماعيل
 زهورا ،  کاشوان . پ. ع دانشوگاه  - قواهری  فرنبوا ،  کاشوان  .پ .ع دانشگاه
. پ. ع دانشوگاه  -آنونن اميووار ،  کاشان .پ .ع دانشگاه - بيوگلی ناظمی
 . کاشان
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 بوه  بوالينی  آزمانشوا   نقوش ، موورن  پزشویی  شروع با زمان هم: مقدمه

 بوه  پويش  از بويش  بيموار  مراقبت و تشخيص برای ضروری بخشی عنوان

 بور  بوالينی  تصميما  از درصو 7۰ از بيش هک قوری به خورد؛ می چشم

 رونوو  عالرغوم  که است حالی در انن .است آزمانشگاهی های نافته اساس

 از سوووم دو حوووود، آزمانشووگاهی هووای تسووت درخواسووت رشووو بووه رو

 و بيمواری  تشخيص در شود می تجونز بيماران برای که روتين آزمانشا 

 رفتارهوای  در مهموی  شنقو  نادگيری محيط .نوارد نقشی آن درمان رونو

 عواد   گيوری  شویل  موجب و دارد پزشیی دانشجونان بين در ای حرفه

 رو انون  از .بنود می نقش آنها آننوه عملی الگوهای در که شود می هانی

 به هوشمنو کرد هزننه بر مبتنی گيری تصميم زمينه در پزشیان توانانی

 نقطوه  آوری جمع هوف با مطالعه انن .کرد خواهو کم  ها هزننه کاهش

 درخواسوت  بوا  مورتبط  عوامول  شناسانی جهت پزشیی دانشجونان نظرا 

   .گرفت انجام آزمانشگاهی های تست غيرضروری

 تموام  روی، آموزشی و عمومی بيمارستان ن  در مطالعه انن: اجرا روش

 .شوو  انجام بيمارستان جراحی بالينی های گروه های رزنونت و ها اننترن

 هوای  تسوت  درخواسوت  بوا  ارتبواط  در عوامل سانیشنا منظور به ابتوا در

 در نظور  تبوادل  و بحوث  از پس .گرفت صور  متون بررسی، آزمانشگاهی

 ای پرسشونامه ، ای رشوته  چنوو  تيموی  حضوور  با گروپ فوکوس جلسا 

 تسوت  انووازه  از بويش  درخواست علل شناسانی منظور به، ساخته محقق

 در نظورا   نقطوه  آوری جموع  بورای  و گردنوو  قراحی آزمانشگاهی های

 از .گرفوت  قرار جراحی بالينی های گروه های رزنونت و ها اننترن اختيار

 بويش  درخواست بر مؤرر عوامل بين از شو درخواست پژوهش های نمونه

 دسوتوردهی  رفتوار  روی کوه  موواردی ، هوا  تسوت  غيرضوروری  و انوازه از

 -نظور  بوی  -موافوق – موافوق  کامالً"مقياس پنج در را بودنو مؤرر پزشیان

 افوزار  نورم  قالوب  در هوا  داده .نماننوو  تعيوين  "مخوالف  کوامالً  -مخوالف 

spss۱6.۰  شو تحليل و تجزنه.  

، مطالعوه  در کننووه  شورکت  افراد مجموع از داد نشان ها نافته: ها یافته

 همچنين .بودنو رزنونت%( ۸ ، ۱2) نفر ۱6 و اننترن%( 2 ، ۸7) نفر ۱۰۸

 زن%( ۵ ، 6۰) نفور  7۵، مطالعه مورد های رزنونت و ها اننترن مجموع از

 روتوين  درخواسوت ، هوا  اننترن دنوگاه از .بودنو مرد%( ۵ ، 3۹) نفر ۴۹ و

 پزشویان )پزشیان سانر از الگوبرداری، %(۸ ، 76) آزمانشگاهی های تست

 همچنوين  و آزمانشا  هزننه از آگاهی عوم، %(7 ، 6۵( )همتانان و ارشو

 علووت%( 2 ، ۵۹)آنهووا تجووونز خصوووص در ارشووو پزشوو  بووازخورد عوووم

 هوا  رزنوونت  دنوگاه از که حالی در .بود غيرضروری آزمانشا  درخواست

 تسوت  روتوين  درخواست آزمانشا  غيرضروری درخواست علل ترنن مهم

 تست تجونز زمان در ارشو پزشیان به دسترسی عوم و آزمانشگاهی های

 عوم و( همتانان و ارشو پزشیان) پزشیان سانر از الگوبرداری، %(۵ ، 62)

 .بود%( 2 ، ۵6)آزمانشگاهی تستهای قبلی دستورا  به توجه

 و فرهنوگ  در تغييور  راسوتای  در مواخال  اجرای: گيري بحث و نتيجه

 خووما   بوا  مورتبط  هوای  هزننوه  شوفافيت  افوزانش ، دستورنونسی رفتار

 آموزشوی  هوای  دوره ادغوام ، پزشیی دانشجونان برای درمانی و بهواشتی

 برناموه  اجورای  سومت  به حرکت و هوشمنو کرد هزننه بر یمبتن مراقبت

 بوه  اروربخش  هزننه و باال ارزش با مراقبت ارائه در توانو می، نظارتی های

 .نمانو انفا مهمی نقش بيماران

 

 جدذب  بدرای  مسدتمر  و پویدا ، فراگیدر  مددل  طراحی

، عوامدل  بر مبتنی خارجی استعداد با و نخبه دانشجویان

 انگیزشی های جنبه
 .پ .ع دانشوگاه  - عظيموی  علوی ، مشوهو  .پ .ع دانشوگاه  - داوودنيا راسا

 - مشهو .پ .ع دانشگاه - آزاد دادگر محيا- راد خواجوی ابوالفضل، مشهو
 . تهران .پ .ع دانشگاه - فرد اشرفی حورا

 عوالی  آمووزش  موسسوا   بوين  رقابوت  ارکان ترنن اساسی از نیی :مقدمه

 است خارجی دانشجوی بيشتر جذب، یساز المللی بين حوزه در سراسردنيا

 و دانشوگاهها  بنوی رتبه های نظام در شاخصها ترنن مهم از نیی عنوان به و

 .ميورود  کوار  به سی اس آی و تانمز، کيواس قبيل از عالی آموزش موسسا 

 اسوالمی  جمهوری انواز  چشم سنو ازجمله باالدستی اسناد در موضوع انن

 دانشوگاه  سونو ، توسوعه  ششوم  سواله  پونج  برناموه  قوانون ، ۱۴۰۴ افوق  در

 دانشوگاههای  بنووی  رتبوه  نظام، کشور سالمت علمی جامع نقشه، اسالمی

، بهواشوت  وزار  دار اولونوت  هوای  برناموه  و اسناد همچنين و اسالم جهان

 آمووزش  در نووآوری  و تحوول  هوای  بسوته  قبيل از پزشیی آموزش و درمان

، بهواشوت  وزار  اسوتی درخو سواالنه  عمليواتی  هوای  برناموه ، پزشیی علوم

 آور امتيواز  هوای  شواخص  و تابعوه  هوای  دانشگاه از پزشیی آموزش و درمان

 جوذب  جهت راستا انن در .است بوده موردتوجه همواره راد بنوی رتبه نظام

 موولی  دنبال مشهو پزشیی علوم دانشگاه در خارجی دانشجونان پذنرش و

 مختلوف  شورانط  بتوانوودر ، اسوتمرار  و جامعيوت  داشوتن  ضمن که بودنم

   .نمانو عمل پونا بصور  و داشته را الزم پذنری انعطاف

 تموام  مشوارکت  بتوانوو  انگيزشوی  عوامول  بر مبتنی که :مولیروش اجرا: 

 و نمووده  شناسوانی  را آنهوا  نيازهوای ، کرده جلب را فرآننو در درگير افراد

 مطالعوا   و سووابق  براسواس  .دهوو  ارائه متناسبی راهیار آنها تامين برای

 برناموه ، کشوور  سواله  پونج  توسوعه  هوای  برناموه  و باالدستی اسناد، موجود

 نووآوری  و تحوول  بستههای، سالمت علمی جامع برنامه، دانشگاه استراتژن 

 هووای  گووروه موونران ، دانشووگاه ارشوو  مووونران، پزشویی  علوووم آمووزش  در

 و دانشوگاه  علموی  هيوا   اعضوای ، تابعوه  هوای  دانشویوه  روسای و آموزشی

 شناسوانی  فرآننوو  اصولی  ذننفعان بعنوان خارجی دانشجونان ، متقاضيان

، آموزشوی  هوای  گوروه  موونران ، دانشوگاه  ارشوو  مونران های دنوگاه .شونو

 تشویيل  ازقرنوق  دانشوگاه  علمی هيا  اعضای، تابعه های دانشیوه روسای

 در موضووع  قرح، تابعه های دانشیوه و دانشگاه ستاد در مشترک جلسا 

 هيوا   و رنيسوه  هيوا   جلسوه  چنوونن  در موضوع رحق، دانشگاه شورای

 شوورای  و آموزشوی  شوورای  ازقبيول  تخصصوی  شووراهای ، دانشگاه امنای

 درنهانوت  و دانشوگاه  آموزش سازی المللی بين کارگروه، تیميلی تحصيال 
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 روشون  انشان مطالبا  و شوه مشخص دانشگاه اعتباربخشی ستاد تشیيل

 تشویيل  بوا  خوارجی  دانشجونان و نمتقاضيا مطالبا  و ها خواسته .گردنو

 هوای  نشسوت ، دانشوگاه  سوتاد  در دانشجونان نماننوگان باحضور جلساتی

 در ارتباقی کانال و دانشگاه ارشو مونران با خارجی دانشجونان انونشی هم

 جلسوا   قوی  و نيازها تعيين از پس .گردنو درنافت اجتماعی های شبیه

 سوپس  .شوو  مشوخص  هرکوام قتحق نحوه و آنها بنوی اولونت، برگزارشوه

 تووونن  موردنيواز  فرآننوهای، تشونقی های بسته، ها  شيوهنامه نونس پيش

 هوای  نوونس  پويش  .گردنوو  بررسوی  و قرح کارشناسی متعود درجلسا  و

 قرنوق  از حقووقی  و حقيقوی  صواحبنظران  نظرا  درنافت برای شوه تهيه

 درنوافتی  را نظو  .گردنوو  ارسال انشان برای اتوماسيون های نامه و انميل

 .گرفوت  قورار  موردبررسوی  پوذنرش  کميتوه  جلسوا   در بنووی  جمع از پس

 موووارد، مباحووث موضوووع و ماهيووت بووه باتوجووه تووننشوووه هووای بسووته

 و رنيسوه  هيوا  ، تخصصوی  شوراهای، درکميتهها تصونب برای پيشنهادی

 بوه  اجورا  جهوت  مذکور جلسا  مصوبا  .گردنو ارسال دانشگاه امنا  هيا 

 الزموه  اننیوه  بوه  باتوجوه  .گردنو ابالغ ذنربطان سانر و تابعه دانشیوههای

 صوور   بوه  موول  انن، است آن استمرار و پونانی، هرمولی بهبود و حيا 

 ذننفعوان  نظورا   از بااسوتفاده  و بوازخورد  درنافوت  بور  مبتنوی  و چرخشی

 و هووا بسووته، هووا شوويوهنامه ابووالغ و تصووونب بعووواز .اسووت شوووه قراحووی

 و تابعوه  هوای  دانشویوه  بوه  شووه  تووونن  حموانتی  ، تشوونقی  فرآننوهای

 هوای  دانشیوه با میاتباتی نیبار دوماه حواقل و مستمر صور  به ذنربطان

 پيشونهادا   و نظورا   ارسوال  درخصووص  پوذنرش  کميته اعضای و تابعه

 در درنووافتی موووارد و گرفتووه صووور  جوواری فرآننوووهای ارتقووای جهووت

 در درنووافتی يشوونهادا پ .گيوورد مووی قوورار پووذنرش کميتووه دسووتورکار

 به نياز درصور  جلسا  بنوی جمع و قرارگرفته موردبررسی مذکور جلسه

 موضووع  و ماهيوت  به باتوجه مورد حسب و باالتر مراجع در گيری تصميم

 امنوا  هيوا   و رنيسوه  هيا ، تخصصی شوراهای، کميتهها در تصونب برای

 بوه  اجورا  جهوت  هارتقانافتو  پيشنهادی های بسته .گردد می ارسال دانشگاه

 انتهوای  ی چرخوه  .گوردد  موی  ارسوال  ذنربطان سانر و تابعه دانشیوههای

 باهووف  پونوا  و مسوتمر  اصوالح  و ذننفعوان  از بوازخورد  درنافت با فرآننو

 قوور  بوه  .اسوت  انجوام  درحوال  خوارجی  دانشوجونان  جذب کيفيت ارتقای

 جانگواه  ارتقوا )ارشوو  موونران  انگيزشوی  عوامول : شوامل  موول  انن خالصه

 هوای  سوازمان  از تانيونه درنافت، جهانی و ملی های بنوی رتبه در نشگاهدا

، سووم  نسل دانشگاه سمت  به حرکت، درآمو کسب، المللی بين اعتباربخشی

 انگيزشوی  عوامول ، (سياسوی  و فرهنگوی ، اجتمواعی  هوای  مسئوليت انفای

 و پرسوش  جلسوا  ، دائوم  ارتبواقی  کانال انجاد: ها کننوه تسهيل) دانشجو

، سوانت  قراحوی ، کنسوولی  اموور  در تسوهيل  همواهنگی ، مونران با پاسخ 

 ابوالغ  و تووونن : حموانتی  های نامه شيوه .آنالنن پذنرش درخواست سامانه

 قراحووی، متقاضوويان دانشووگاهی پوويش کووالج انوووازی راه، منتورشوويپی

، شوهرنه  تخفيوف  نامه شيوه: تشونقی های بسته .پذنر انعطاف آموزشی مول

 افوزانش )اساتيو انگيزشی عوامل، (برتر نفرا  از تقونر، دو و ن  نوع بورس

 توامين ، الملول  بوين  روابوط  توسوعه ، تشوونقی  رتبوه  اعطوای ، التورنس حق

 هوای  دانشویوه  و آموزشی های گروه انگيزشی عوامل، (نامه پانان های هزننه

 ها گروه به شهرنه از درصوی تخصيص و شهرنه کرد هزننه نامه شيوه)تابعه

 محورنوت ، ها دانشیوه بنوی رتبه و عملياتی برنامه، ربط ذی های دانشیوه و

( پوذنرش  کميتوه  جلسا  در دعو  موضوع حسب و مصاحبه کارگروه در

 ۱3۹۸-۱3۹۹ تحصويلی  سال در سوم رتبه کسب در مورر عوامل جمله از

 هوای  خروجوی  بنوو  بوا  مطابق و راد قرح در بهواشت وزار  بنوی رتبه در

 توانمز  المللی بين بنوی رتبه نظام در سوم رتبه کسب همچنين و تاريرگذار

 افوزانش  سوبب  مول انن همچنين .است بوده مول انن کارگيری به 2۰2۰

 را مجووز  کسوب  از بعوو  سالهای در شوه جذب دانشجوی چنوصودرصوی

 درحووود  رشووی ، مجووز  کسب از نیسال از پس که قوری به است داشته

 .انم داشته درصوی ۴۰۰
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 مشاوره و حمایت دانشجویی
 

تآثیر آموزش بین حرفه ای سالمت معنوی بر سبک زندگی 

 دانشجویان نظامی
دانشوگاه ع. پ.   -حسوين باباتبوار  ،  ارتش .پ .دانشگاه ع -نزدان احموی 

دانشوگاه   -مجتبی سپنوی،  دانشگاه ع. پ. ارتش -مينو اسوزنوی،  ارتش
 .ع. پ. ارتش

بعی ارزشمنو برای کواهش شويوع و توارير    : شيوه زنوگی سالم منمقدمه

تطابق با عوامل استرس زای زنووگی  ، مشیال  بهواشتی و ارتقای سالمت

داشوتن سوالمت معنووی در زنووگی بوه موا        .وبهبود کيفيت زنوگی است

دليول انجامشوان و   ، تا آنچه را که مردم انجوام موی دهنوو    می کنوکم  

در مقالوه حاضور    .نويم معنی عملشان برای خودشان و دنگوران را درک ک 

تآرير آموزش بين حرفه ای سالمت معنوی بر سب  زنووگی دانشوجونان   

  .بررسی شوه است ۱3۹۸دانشگاه علوم پزشیی در سال 

 ی¬: پژوهش حاضر از نوع مواخله ای نيمه تجربوی و در بوازه  روش اجرا

جامعوه  .انجوام شوو  ۱3۹۸تا خرداد ماه سوال   ۱3۹7بين اسفنو ماه  زمانی

نفور از دانشوجونان سوال آخور پرسوتاری و       23۰هش حاضور  آماری پوژو 

پيراپزشیی که در دانشگاه علوم پزشیی آجا مشوغول بوه تحصويل بودنوو     

نفر از آنها بوا روش تعوين حجوم نمونوه کووکران        ۱۱۰تشیيل شونو که 

به پرسشنامه هوای جمعيوت    ، انخاب شوه و ضمن انجام مواخله آموزشی

  .وه سالمت پاسخ دادنوشناختی و سب  زنوگی ارتقاء دهن

تارير معنادار آموزش بوين حرفوه    گر : نتانج به دست آموه نشانیافته ها

ای سالمت معنوی بر سب  زنوگی دانشجونان دانشگاه علوم پزشیی موی  

بيشترنن تاريرگذاری برای متغير مسئوليت پذنری در مورد سالمت  .باشو

توورنن ميووزان و کم ۴۹۰ ، و تغذنووه بووا ميووزان اروور مشوواهوه شوووه ی   

 ، مشواهوه شووه    t تاريرگذاری برای متغير روابوط بوين فوردی بوا ميوزان     

  .بود۱۰۰

: با توجه به تارير معنوادار آمووزش بوين حرفوه ای     بحث و نتيجه گيري

سالمت معنوی بر سب  زنوگی دانشجونان و اننیه انون افوراد در آننووه    

مت مسئوليت و نقش مهمی درارائه خووما  تخصصوی در سيسوتم سوال    

کشور خواهنو داشت ودر بسياری از موارد الگووی رفتواری بورای جامعوه     

بوه روز   ، الزم است مسئولين امر آمووزش جهوت بوازنگری    ، خواهنو بود 

در صور  لزوم تجونوو نظور در محتووا و برناموه هوای آموزشوی        ، کردن

 .اقوام جوی بعمل آورنو "سالمت معنوی"دروسی وگنجانون مبحث 

 

ی سیستم حمایتی دانشجویان در یادگیری تبیین مولفه ها

 ترکیبی
دانشوگاه   دانشیوه پيراپزشویی،  – )نونسنوه مسئول( مژگان محموی مهر

گوروه آمووزش الیترونيیوی     –زهوره سوادا  ميرمقتووانی    ،  ارتش .پ .ع
 .شهيو بهشتی .پ .دانشگاه عدانشیوه آموزش پزشیی و مونرنت، 

 موسسوا   کليوه  بورای  مهموی  بسويار  عنصور  پشوتيبانی  خوما  :مقدمه

 پشوتيبانی  سيسوتم  هوای  مولفه تبيين مطالعه انن اهواف .است آموزشی

 .بوود  انوران  در پزشویی  علوم های دانشگاه ترکيبی آموزش در دانشجونی

 .شوو  انجوام  اکتشوافی  رونیرد با کيفی نظر از حاضر مطالعه :روش اجرا 

 هوا  داده اعاشوب  بوه  دستيابی برای که بود ابزاری ساختاری نيمه مصاحبه

 و کورد  مصاحبه متخصص و متخصص ۱7 با که، گرفت قرار استفاده مورد

 در آجوا  پزشویی  علووم  دانشوگاه  در مطالعه انن .رسيو اقالعا  اشباع به

 تجزنوه  صور  به ها داده تحليل و تجزنه .شو انجام 2۰2۰ سال در تهران

   .شو انجام استرلينگ آترنو روش با موضوعی تحليل و

 پشوتيبانی " اصولی  توم  6 هوا  مصواحبه  محتووای  تحليل نتانج یافته ها :

 "انسانی منابع پشتيبانی"،  "سيستماتي  پشتيبانی"،  "شناختی-علمی

 بوه  "اقتصوادی  - مالی حمانت" و "فنی پشتيبانی"،  "عاقفی حمانت"، 

 زنور  و اساسوی  مولفوه  6،  مطالعوه  انون  نتانج اساس بر: نتيجه .آمو دست

 .اسووت آموووه بوسووت دانشووجونی پشووتيبانی مسيسووت از آن هووای مولفووه

 تحصويال   بوا  پزشویی  علووم  هوای  دانشوگاه  مسئوالن شود می پيشنهاد

 بورای  خوود  آموزشوی  سيسوتم  تنظويم  در مطالعوه  انون  نتانج از ترکيبی

  .کننو استفاده پزشیی دانشجونان تحصيلی موفقيت

تحقيوق  ، ترکيبی نادگيری، پشتيبانی سيستم، دانشجو ي :کليدکلمات 

 يفیک

 

پژوهشدی و رفداهی دانشدجویان    ، نیازسنجی آموزشی

 استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیالن
 .دانشوگاه ع  -انووه دادگوران   ،  انران .پ .دانشگاه ع -علی سعاد  رشتی 

 .پ .دانشوگاه ع  -صونقه فوالح بوسواری     - حسين خوشرنگ،  گيالن .پ
  . گيالن

عنوان سرمانه اجتمواعی   خشان بهدانشجونان نخبه و استعواد در : مقدمه

نيازهوای خواص انون     .شونو متخصص و ارزشمنو برای کشور محسوب می

فشوارهای  ، انوزوای اجتمواعی  ، پژوهشوی ، قشر نظيور مشویال  آموزشوی   

اهميوت توجوه ونوژه بوه انون قشور را ضوروری         ...بيرونی برای موفقيت و

چنووان  که رونو مهاجر  نخبگوان انون ضورور  را دو    ضمن انن، سازد می

بنووی نيازهوا    عنوان فرآننو شناسوانی و اولونوت   نيازسنجی به .نموده است

نيازهانی که از فاصله بين شرانط فعلی و شرانط مطلوب ، می شودتعرنف 

رنزی آموزشوی بوه شومار     انن فرآننو اولين گام در برنامه .گيرنو شیل می
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روز  بوه  های علمی جوامع و  با توجه به عوم وجود پيشينه پژوهش .رود می

در جهت تعيوين دقيوق نيازهوای دانشوجونان اسوتعواد درخشوان علووم        

هوف: مطالعه حاضور بوا هووف     .مطالعه پيش رو صور  پذنرفت، پزشیی

تعيين نيازهوای دانشوجونان اسوتعواد درخشوان دانشوگاه علووم پزشویی        

 .پژوهشی و رفاهی صور  گرفته است، های آموزشی گيالن در حوزه

نفور از   ۱۱3عه مقطعی به روش توصويفی بور روی   انن مطال : اجرا روش

دانشجونان اسوتعواد درخشوان دانشوگاه علووم پزشویی گويالن در سوال        

با استفاده از پرسشنامه الیترونيیی محقوق سواخته   ، ۱3۹7-۹۸تحصيلی 

پرسشنامه حواوی سوؤاال  دربواره اقالعوا  دموگرافيو  و       .انجام گرفت

زشوی و پژوهشوی و تسوهيال     هوای آمو  تحصيلی و نيز فهرستی از کارگاه

گزننه( به همراه سؤاالتی درباره نحوه تعامل دانشجونان  ۴۸رفاهی)شامل 

بووا دفتوور اسووتعواد درخشووان بوووده کووه دانشووجونان اسووتعواد درخشووان  

بنووی نيازهوای خوود امیوان      کننوه در مطالعوه برحسوب اولونوت    شرکت

ی دنگور دلخوواه را   ها ها و نيز پيشنهاد گزننه انتخاب آزادانه از ميان گزننه

، رسانی پرسشنامه به دانشوجونان از قرنوق ارسوال پيامو      اقالع .داشتنو

هوای مجوازی و خبررسوانی از قرنوق      گوروه ، سانت دانشگاه انتشار در وب

گردنو و  23ورژن  SPSS افزار ها وارد نرم داده .ها صور  پذنرفت دانشیوه

انی و ميانگين بر روی های آماری فراو آناليز توصيفی با استفاده از شاخص

 .داده ها انجام گرفت

نفر از دانشجونان استعواد درخشان به پرسشونامه   ۱۱3تعواد  : یافته ها

 73 ، ۵%  و سوال  23 ، 2 ± ۵ها  حاضر پاسخ دادنو که ميانگين سنی آن

و از انون   ۴۹ ، 6ای بوا %   دانشجونان مقطع دکترای حرفه .بودنو زن ها آن

کننووگان در   بيشترنن شرکت 2۵ ، 7پزشیی با % ميان دانشجونان رشته 

دانشجونان عوم آشونانی نوا آشونانی کوم و      ۵۵ ، ۸%  .انن مطالعه بودنو

بيشوترنن اولونوت نيواز     .خيلی کم بوا واحوو اسوتعواد درخشوان داشوتنو     

هوای میالموه    دانشجونان استعواد درخشان به ترتيب به برگوزاری کارگواه  

  رنزی برای توسوعه فوردی   برنامه، %(77ی)نونس مقاله، (۸۹ ، ۱انگليسی)% 

نوووادگيری ، (6۰ ، 2اصوووول ارائوووه در مجوووامع علموووی)% ، (6۴ ،  6) % 

از نظور   .( گوزارش گردنوو  ۴7 ، ۸( و تفیر خالق)% ۴7 ، ۸الیترونيیی)% 

و شووويوه  ۵2 ، 2شووويوه حضوووری بوووا %  ، هووا  روش برگووزاری کارگووواه 

ال را در ميووان بيشووترنن اقبوو ۴۸ ، 7ترکيبی)حضوووری و مجووازی( بووا % 

 ، 6در نيازسنجی از تسهيال  رفاهی به ترتيوب %   .دانشجونان داشته است

آنوان   ۵7 ، ۵و %  "تسهيال  شورکت در مجوامع علموی   "دانشجونان  6۴

 .را به عنوان اولونوت نيواز خوود اعوالم نمودنوو      "اعطای بن خرنو کتاب"

 ، ۵يوب بوا %   های تلفن همراه بوه ترت  رسان ارسال پيام  و استفاده از پيام

رسانی حوزه اسوتعواد درخشوان از    های ارجح اقالع روش ۴۸، 7 % و ۸۰

 .دنوگاه دانشجونان بودنو

دار دانشجونان استعواد درخشوان   : نيازهای اولونت و نتيجه گيري بحث

هوای کواربردی )هماننوو     دانشگاه علوم پزشیی گويالن در حووزه آمووزش   

ونيیووی و تفیوور خووالق( و نووادگيری الیتر، رشووو فووردی، نووادگيری زبووان

، نونسی و ارائوه علموی(   چنين در حوزه کاربردی پژوهشی )ماننو مقاله هم

ها( شناسوانی   موازا  نياز به تسهيال  رفاهی )در جهت تسهيل فعاليت به

جانبوه بوه ابعواد مختلوف      ها نشان از ضرور  توجه هموه  انن نافته .گردنو

و تووالش بوورای  زنوووگی دانشووجونان اسووتعواد درخشووان علوووم پزشوویی 

کوه منجور   ، تر برای رفع نيازهای انن دانشجونان دارد رنزی منسجم برنامه

به توسعه و حفظ نيروی انسانی متخصوص و مواهر بورای کشوور و نظوام      

چنين نظر به آشنانی محوود دانشجونان بوا دفتور    هم .سالمت خواهو شو

ان ازپيش بوا دانشوجونان اسوتعواد درخشو     تعامل بيش، استعواد درخشان

نيازی مهوم بوه    نسل هزاره با استفاده بهينه از امیانا  ارتباقی نونن پيش

 .رسو نظر می

 

بررسی سطح اضطراب دانشدجویان پزشدکی تدرم اول    

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از مواجهه با کاداور بده  

 دنبال دریافت مینی لکهرهای حمایتی
  ،  مشهو .پ .دانشگاه ع -رنحانه شفيعيان 

لوم تشرنحی نیی از دروس اصلی و مهم کورنیولوم دانشجونان : عمقدمه

پزشیی می باشو که به قور فشرده ای در قی چنوو تورم اول ورود انون    

ماهيت نادگيری انن درس و بخصووص   .دانشجونان به آنها ارائه می گردد

بخش آناتومی آن دانشجو را موظف به گذرانون واحوهای عملی متعودی 

واحو ، در انن بين .لعه تئوری انن درس می باشنومی کنو که میمل مطا

درسی آناتومی عملی به علت نياز به مطالعه و نوادگيری دقيوق احشواء و    

عروق و اعصاب مرتبط با آن در برگيرنوه مواجهه بوا جسوو فويیس شووه     

اغلوب اولوين مواجهوه نو      ، بون انسان )کاداور( می باشو که انن مواجهه

اولين مواجهه بوا کواداور بوه     .جسو می باشودانشجوی پزشیی ترم اول با 

خودی خود می توانو ن  منبوع اسوترس زای بوزرگ بورای دانشوجونان      

مطالعوا  متعوودی دربواره اولوين تجربوه نو  دانشوجوی         .پزشیی باشو

پزشیی ترم اول با کواداورو توارير آن بور روی کيفيوت فيزنیوی و روانوی       

%  3۰کرده انو که تا  برخی مطالعا  گزارش .زنوگی وی انجام شوه است

دانشجونان در حين و پس از اولين مواجهه با کاداور حالت های ناخوشوی  

مطالعوا   ، از قرفوی  .فيزنیی ماننو تهوع و سرگيجه را تجربه موی کننوو  

قبلی نشان داده انو که نوع تجربه ای که دانشوجونان در مواجهوه اول بوا    

قبق برخوی   .قرار بگيرد کاداور دارنو می توانو تحت تارير عوامل مختلفی

دانشجونان پزشیی که قبل از مواجهه بوا کواداور روش هوای    ، از مطالعا 

متفاو  حمانتی را درنافت کرده انو سطح اضطراب پانين تری را پوس از  

درصو باالتری از انن دانشجونان نوه تنهوا   ، بعالوه .مواجهه تجربه کرده انو

بلیوه  ، ور تجربه نیورده بودنوو  احساسا  ناخوشاننوی را در مواجهه با کادا

، هوف از انجوام انون مطالعوه    .به انن تجربه به قور مثبتی نگرنسته بودنو

بررسی ميوزان توارير روش هوای متفواو  حموانتی بور سوطح اضوطراب         

دانشجونان پزشیی سال اول دانشویوه پزشویی دانشوگاه علووم پزشویی      

عوو از مواجهوه بوا    بالفاصوله ب ، مشهو که قبال با کاداور برخورد نواشته انوو 

ميزان اضوطرابی کوه انون    ، بعالوه .کاداور و قی ن  فالواپ دو ماهه است

دانشجونان قبل و بعوو از مواجهوه بوا کواداور تجربوه کورده انوو بوا ابعواد          
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در  ، شخصيتی غالب آنها سنجيوه شووه و ارتبواط معنوی دار بوين آنهوا      

 .بررسی خواهو شو، صور  وجود

روی دانشجونان سوال اول پزشویی دانشویوه    انن مطالعه بر  :روش اجرا

پزشیی دانشگاه علوم پزشیی مشهو که قبال بوا کواداور مواجهوه نواشوته     

انن دانشجونان در ابتوا به قور تصادفی به پونج گوروه    .صور  گرفت، انو

تقسيم شوه و سپس هر گروه ن  فرم سنجش اضطراب را بالفاصله قبول  

از آنها نیی از چهوار نووع درموان     سپس چهار گروه .از مواجهه پر نمودنو

حمانتی را درنافت کرده و گروه پنجم نيز به عنووان گوروه کنتورل عمول     

سپس همگی با کاداور مواجه شووه و مجوودا    .کرده و هي  درمانی ننمود

تيپ شخصيتی غالب نيوز بوا    .فرم سنجش اضطراب توسط هر فرد پر شو

د اسوتفاده در  روش های حموانتی موور  .پرسشنامه مخصوص سنجيوه شو

صحبت با دانشوجو دربواره تواريری کوه انون      -الف :انن مطالعه عبارتنو از

مواجهه بر روی نادگيری آنها می گذارد چرا که موقعيوت احشواء و انووام    

بوه ميوزان بواالتری    ، نسبت بوه موالژهوا  ، های مختلف بون بر روی کاداور

قر سوپردن  قابل درک و مشاهوه بوده و درنتيجه ضرنب نادگيری و به خا

-ب .(جزئيا  آناتومي  توسط دانشجو افزانش می نابو )حمانت آموزشی

نگرنستن به کاداور به عنوان ن  موالژ آموزشی هماننوو سوانر موالژهوای    

موجود در بخش تشرنح و عوم تفیر در موورد متعلوق بوودن آن بوه نو       

مواجهه با کاداور به عنوان نو  انسوان فوو      -ج .انسان )حمانت نگرشی(

در ابتوا خالصه مختصری از تارنخچه علوم تشورنح   ، وه که در انن روشش

سپس دانشوجونان بوا سون    ، و قومت انن علم برای دانشجونان بازگو شوه

شرح مختصوری از چگوونگی فوو  و تحونول گرفتوه شوون وی       ، تقرنبی

توسط گروه علوم تشرنح دانشیوه آشنا شوه و بونن ترتيوب از مجهووال    

صحبت در مورد زنوگی  -د .شود)حمانت تعليمی(ذهنی شان کاسته می 

پس از مرگ و ارتباط دادن مواجهه با جسوو انسوان بوا عقانوو موذهبی و      

کم  گرفتن از عقانو مذهبی جهت روبرو شون با انون تجربوه )حمانوت    

 (مذهبی

ناليز اماری نتانج حاصل از انن مطالعوه نشوان داد کوه سوطح     آ: یافته ها

درموان و گوروه درنافوت کننووه حمانوت      اضطراب در گوروه هوای بووون    

آموزشی به قور معناداری افزانش نافته بود در حوالی کوه درنافوت روش    

های حمانتی نگرشی و مذهبی توانسوته بوود بوه قوور معنواداری سوطح       

درنافوت حمانوت    .اضطراب را در دانشجونان تحت مواخلوه کواهش دهوو   

جواد نیورده   تعليمی در سوطح اضوطراب دانشوجونان تغييور معنواداری ان     

بعالوه جنس مونث در مجموع سطح اضطراب باالتری را تجربه کورده  .بود

 بودنو

: نتانج انن مطالعه نشان داد کوه بويش از نيموی از    و نتيجه گيري بحث

دانشجونان شرکت کننوه در انن مطالعه قبل از مواجهه با کواداور سوطح   

  Schneller .اضطراب باالنی را تجربه می کردنو

 

پیشدرفت تحصدیلی و   ، نامه منتورینگ بر انگیدزه تاثیر بر

عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه 

 ۹8-۹۹علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 
،  کاشوان  .پ .دانشوگاه ع  -فاقمه حاجی رضائی کاشوان   - الهه ميانه ساز

 -لويال سوحرخوان   ،  کاشوان  .پ .دانشوگاه ع  -فخرالسوادا  ميرحسوينی   
 - محسون تقوسوی    - محموو جوواد آزادچهور      -کاشوان  .پ .ه عدانشوگا 

   .کاشان .پ .دانشگاه ع -فاقمه ابراهيم زاده  ، حیيمه زمانی بادی

بوه عنووان نیوی از رونیردهوای نوونن آموزشووی و      ، : منتورننوگ مقدمره 

انون   .ای دانشجونان پرستاری دارد نقش مهمی در توسعه حرفه، استراتژی

پيشورفت  ، ارير اجرای برنامه منتورننگ بر انگيوزه مطالعه با هوف تعيين ت

تحصيلی و عملیرد پژوهشی دانشجونان کارشناسی پرستاری در دانشوگاه  

  .علوم پزشیی کاشان صور  گرفت

، آزموون  پوس -آزموون  : در انن مطالعه نيمه تجربی دارای پيشروش اجرا

بطوور  نفر از دانشجونان کارشناسی پرستاری با معول و انگيزه پوانين   23

نفور( و   ۱2سرشماری انتخاب و به صور  تصوادفی بوه دو گوروه منتوی )    

شش نفور دانشوجوی اسوتعواد درخشوان      .نفر( تقسيم شونو ۱۱کنترل )

کارشناسی ارشو که معيارهای ورود به مطالعه را داشتنو به عنوان منتوور  

شش گروه منتورشيپ شوامل نو  نفور منتوور و دو      .در نظر گرفته شونو

به موو  نو  نيمسوال منتوی هوا تحوت هووانت         .شیيل شونفر منتی ت

انگيوزه   .منتورها و گروه کنترل به شيوه معموول بوه تحصويل پرداختنوو    

معول و عملیرد پژوهشی دانشجونان دو گروه در شروع و پانان ، تحصيلی

و   2۴نسوخه   spssنيمسال تحصيلی ارزنابی شو و با استفاده از نرم افزار 

نانس و تی مستقل موورد تجزنوه و تحليول قورار     های تحليل کووار آزمون

 گرفت

، در پانان نيمسال در مقانسه پس آزمون نسبت به پيش آزمون یافته ها:

 افتوه بوود  ن کواهش  معنواداری  قوور  انگيزه تحصيلی در گروه کنترل بوه 

(p=۰.۰۰۸)       )ولی در انگيزه تحصيلی دانشوجونان گوروه هووف )منتوی

وضعيت تحصويلی )معوول( در    .(p =۰.۹3۸)تفاو  معناداری انجاد نشو

و در گووروه   (p=۰.۰۰۱) کوورد افووت معنوواداری قووور گووروه کنتوورل بووه

، در پانوان نيمسوال   .(p=۰.۵7۱) منتورشيپ تفواو  معنوی داری نیورد   

 23۰درصو و در گوروه منتورشويپ    ۸2فعاليت پژوهشی در گروه کنترل 

در ، حدر مقانسه بين گروهی بعوو از اجورای انون قور     .درصو رشو داشت

داری انجواد   انگيزه گروه منتورشيپ نسبت به گروه کنترل تفواو  معنوی  

و عملیورد پژوهشوی    (p=۰.۰۵) ولی عملیرد آموزشی (p=۰.۰72) نشو

گووروه منتورشوويپ نسووبت بووه گووروه شوواهو بووه قووور معنووی داری بهتوور 

  .(p=۰.۰۰۴)شو

 کارگيری شويوه  های انن مطالعه نشان داد به : نافتهبحث و نتيجه گيري

ارتقای عملیرد آموزشوی و پژوهشوی و جلووگيری از    ، آموزشی منتورننگ

 .افت انگيزه تحصيلی دانشجونان پرستاری را در پی دارد
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های ارتباطی بین فردی دانشجویان  بررسی سطح مهارت

 ۹7پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال
دانشوگاه ع.   - محمورضوا صوفوری  ،  دانشگاه ع. پ. بجنورد - اکبر صولتی
 -زهره گرنووانی  ،  بجنورد .پ .دانشگاه ع -مهران وقنچيان ،  پ. بجنورد
 . دانشگاه ع. پ. بجنورد - شاهين مافی نژاد،  بجنورد .پ .دانشگاه ع

های ارتباقی دانشجونان پزشویی بوه اشویال مختلوف در      : مهار مقدمه

درموانی و  هوای بهواشوتی    برداری و حين ارائه خومت در محيط رونو بهره

هوای ارتبواقی بوه عنووان      مهوار   .آموزشی دارای تارير بسوزائی هسوتنو  

هوای بهواشوتی و درموانی     ترنن ونژگی الزم بورای شواغلين مراقبوت    مهم

های ارتباقی نتانج خوبی را برای قورفين   بهبود مهار  .است توصيف شوه

هوای   کووام از مهوار    های ارتباقی هوي   بوون مهار  .در برخواهو داشت

انون پوژوهش بوا هووف      .نگر امیان بروز و موفقيوت را نخواهنوو داشوت   د

های ارتباقی بين فردی و عوامل مورر بر آن  بررسی سطح عملیرد مهار 

در دانشجونان شاغل به تحصيل دانشیوه پزشیی دانشگاه علووم پزشویی   

 است انجام شوه ۹7خراسان شمالی در سال

مامی دانشجونان شاغل بوه  :در انن مطالعه توصيفی تحليلی ت روش اجرا

تحصيل دانشیوه پزشیی دانشگاه علوم پزشیی خراسان شمالی در سوال  

بوه دانشوجونان اقمينوان     .در صور  رضوانت وارد مطالعوه شوونو    ۱3۹7

شو که اقالعا  شخصی آنها محرمانه خواهو بود و انتشوار نتوانج بوه     داده

، یهوای نهوان   بعوو از مشوخص شوون نمونوه     .صور  جمعی خواهوو بوود  

پرسشونامه در حضووور پرسشوگر توسووط افووراد تیميول شوووه و بالفاصووله    

شامل چ  ليسوت  ، ها در انن پژوهش ابزار گردآوری داده .آوری شو جمع

پوس   .های ارتباقی جراب  بوود  های دموگرافي  و پرسشنامه مهار  داده

آنها مورد تجزنه و تحليول آمواری قورار    ،  SPSS ها در برنامه از ورود داده

  .وگرفتن

از ميووان .دانشووجو وارد مطالعووه شووونو   323در مجموووع  :یافترره هررا

درصوو( موورد دختور    ۵۰ ، ۸)۱6۴درصو( پسر و ۴۹ ، 2)۱۵۹دانشجونان 

 ، 7در ، اسووت بووده  ۱۵-۱6بيشووترنن فراوانوی مربوووط بوه معووول    .بودنوو 

-۱۸درصوو و  33 ، ۴در  ۱6-۱7درصو دانشجونان و پس از آن معول 3۸

 ۱3۹6های سوال   از ميان دانشجونان ورودی .شو درصو دنوه۱۴ ، ۹در ۱7

هوای   های مهوار   در کالس، درصو( بودنو 22 ، 6نفر)  73که در مجموع 

 .درصوو( شورکت نواشوتنو    77 ، ۴نفور) 2۵۰ارتباقی شورکت داشوتنو و   

با انحراف استانوارد  ۱۱۴،6۰مجموع امتياز کسب شوه توسط دانشجونان 

، جنسويت ، ه تفیي  سوال ورودی سپس انن ميانگين ب .است بوده 2۰،7۸

های آموزش مهوار  ارتبواقی بررسوی     وضعيت معول و شرکت در کالس

بوه   ۹۱و  ۹۰ ، ۹6هوای   نمرا  مربوط به پرسشنامه در ميوان ورودی  .شو

 .(p=۰.۰۰۰۱)اسوت  ها بيشتر بوده داری نسبت به سانر ورودی قور معنی

بوه قوور    نمرا  مربوط به پرسشونامه در ميوان زنوان نسوبت بوه موردان      

کننوووه در  و در افوراد شوورکت  (p=۰.۰2۴)اسووت معنواداری بيشووتر بووده  

نموره   .(p=۰.۰۰۰۱)های ارتباقی نيز بيشتر بوده است های مهار  کالس

: 6۸-۱۰2نمووره بووين  ، هووای ارتبوواقی ضووعيف  مهووار  :3۴-6۸بووين 

هوای ارتبواقی    : مهوار  ۱۰2های ارتباقی متوسط و نمره باالتر از  مهار 

، بنووی بوه تفیيو  سوال ورودی     کوه انون دسوته    .شو رفتهقوی در نظر گ

ها براساس آزمون دقيق فيشر بررسی شو  جنسيت و نيز شرکت در کالس

هوا ارتبواط    که متغير مهار  ارتباقی با سال ورودی و شورکت در کوالس  

  .داری داشته است معنی

دهوو سوطح توانمنوونهای     :نتانج پژوهش نشان مینتيجه گيريبحث و 

دانشیوه پزشیی دانشوگاه علووم پزشویی بجنوورد در زمينوه      دانشجونان 

های برقراری ارتباط در دانشوجونان مقطوع علووم پانوه در جانگواه       مهار 

مطلوبی قرار نوارد و در عمل نياز به وجود برناموه مووونی بورای آمووزش     

کوه در   ۹6دانشجونان ورودی سال  .ها برای آنها ضروری است انن مهار 

انو با نتوانج مثبوت    های ارتباقی شرکت داشته هار های آموزشی م کالس

لذا ضمن پيشنهاد انجام مطالعوا  بيشوتر بوه خصووص      .است  همراه بوده

جهت تقونت هرچوه   می شودپيشنهاد ، ای در انن زمينه مطالعا  مواخله

هوای   برناموه ، های ارتبواقی بوين فوردی بورای دانشوجونان      بيشتر مهار 

شوه و هوفمنو درقالب واحو درسوی و نوا   رنزی  آموزشی به صور  برنامه

 .کارگاه آموزشی برای دانشجونان برگزار گردد

 

تحلیل ابعاد سالمت روانی یادگیری وابسته به اینترندت :  

افسردگی و شادکامی و ارتباط آن با پیشدرفت تحصدیلی   

 دانشجویان
دانشوگاه ع.   -حميو رضوا شورکاء  ،  کرمان .پ .دانشگاه ع -عصمت نوحی 

 .دانشگاه ع. پ. کرمان - عاقفه عوض نيا ، پ. کرمان

: مشیال  جسمانی و روانی دانشجونان در شرانط بحوران کرونوا و   مقدمه

عليورغم منوافع زنواد    .آموزش مجوازی قابول بررسوی و پيشوگيری اسوت      

آموزش مجازی و اننترنت استفاده ناصحيح وقوالنی مو  آن موی توانوو   

نظوام  ، رکرد درسی و شغلی افت کا، عالوه بر مشیال  جسمی : خستگی 

انمنی بون را ضعيف کنو و فرد آسيب پذنری بيشتری بوه بيمواری پيووا    

 ، اخوتالل وزن  ، به علت عوم ورزش و حرکا  مناسوب ، افزون بر انن.کنو 

چشوم درد و ماننوو آن بوه هموراه     ، درد پشوت ، مشیال  عصب های م 

مواعی  همچنوين وابسوتگی بوه اننترنوت و شوبیه هوای اجت      .داشته باشوو 

زنووگی تحصويلی و    ، ابعاد سالمت روانوی  ، بخصوص در آموزش مجازی 

لذا به دليل اهميت وکاربرد  .اجتماعی دانشجو را تحث تارير قرار می دهو

اننترنت و شبیه های اجتمواعی دربوين دانشوجونان خصوصوا در شورانط      

 .آموزش مجازی انن تحقيق به بررسی انن مهوم دردانشوگاه موی پوردازد    

نن مطالعه تعيين ابعاد روانی افسردگی و شادکامی وابسوتگی بوه   هوف ازا

اننترنووت و شووبیه هووای اجتموواعی و ارتبوواط آن باپيشوورفت تحصوويلی   

  .دانشجونان بوده است

نفوور از  ۵۱۰.: مطالعووه حاضوور نوو  مطالعووه مقطعووی اسووت اجررراروش 

مشغول تحصويل در دانشوگاه علووم پزشویی      ۹۸دانشجونانی که در سال 
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فراننوو نمونوه گيوری بوه     .نمونه تحقيق را تشیيل دادنوو   ،  کرمان بودنو

در  .صور  چنو مرحله ای و هر دانشیوه به عنوان ن  خوشه تعرنف شو

 انن مطالعه ابزار جمع آوری اقالعا  پرسشونامه وابسوتگی بوه اننترنوت    

Young, Kimberly  سؤال با مقياس ليیر  پونج درجوه ای    23شامل

، بووده اسوت کوه نموره بيشوتر      ۹2ون از صفر تا دامنه نمرا  انن آزم .بود

نشان دهنوه وابستگی بيشتر واستفاده مفورط از اننترنوت و شوبیه هوای     

برای سونجش شوادکامی دانشوجونان از پرسشونامه      .اجتماعی بوده است 

 ۸7توا   ۰ای بوين   گونوه ونموره   2۹شوامل   (OHI) شوادکامی آکسوفورد  

 شوجونان از پرسشونامه  برای بررسی وضوعيت افسوردگی دان   .استفاده شو

PHQ-۹  سوال که وضعيت فرد را در دو هفتوه گذشوته بررسوی     ۹شامل

موورد تجزنوه و    22نسخه  spss داده ها با نرم افزار.می کنو استفاده شو 

  .تحليل آماری قرار گرفت

ه بو  . بوود  36 ، 73 ± ۱۸: ميانگين نمره وابستگی بوه اننترنوت   یافته ها

 ۱۹درصو( در شرف وابستگی و 27 ، ۴ان )نفر از دانشجون ۱۴۰قور کلی 

بوين وابسوتگی بوه     .درصو( وابستگی شونو به اننترنت داشتنو3 ، 7نفر )

افسردگی و شادکامی همبسوتگی معنوی   ، اننترنت و شبیه های اجتماعی

بين دو متغير وابستگی به اننترنت و شبیه  .وجود داشت (p<۰ ، ۰ ۵دار)

 .ط معنواداری مشواهوه نشوو    های اجتماعی و پيشورفت تحصويلی ارتبوا   

ستگی به اننترنت با متغير هوای  همچنين نتانج نشان داد که بين نمره واب

  .وضعيت تاهل و مقطع تحصيلی ارتباط معنی دارآماری وجود دارد، سن

: قبق نتانج انون مطالعوه وابسوتگی بوه اننترنوت و      نتيجه گيريبحث و

وابستگی به اننترنت  بين .شبیه های اجتماعی در دانشجونان وجود دارد 

و شبیه های اجتماعی بوا افسوردگی همبسوتگی مثبوت و بوا شوادکامی       

رابطه بين وابستگی به اننترنوت   . همبستگی منفی معنی دار مشاهوه شو

و افسردگی ن  ارتباط دوسونه است به انن صوور  کوه افسوردگی فورد     

موجب پناه بردن به محيط اننترنت و شبیه های اجتمواعی موی شوود و    

همچنين استفاده بيش از معمول از شوبیه هوای اجتمواعی نيوز موجوب      

درخودفرورفتگی می گردد و به اصطالح فورد وابسوته درون نو  چرخوه     

با آموزش نحوه صحيح استفاده از اننترنت وبرناموه   .معيوب قرار می گيرد

رنزی و کاربرد راهبردهای پيشوگيرانه موی تووان از از ارورا  منفوی انون       

 .زنوگی دانشجونان و تبعا  اسوتفاده ناصوحيح آن کاسوت    تینولوژی در 

همچنين با بهره وری هرچه بهتر از مزانای آمووزش مجوازی و جوانگزنن    

نمودن حضور منطقی دانشوجونان در شوبیه هوای اجتمواعی بوا مقاصوو       

  . آموزشی می توان در فرهنگ سازی کاربرد صحيح آن تالش نمود

 

ای در بین اسداتید و   پریشانی روانی و راهکارهای مقابله

در گیالن:  ۱۹دانشجویان پزشکی در طی همه گیری کوید 

 یک مطالعه مقطعی

دانشوگاه ع. پ.   - علوی منفورد  ،  گويالن  .پ .دانشوگاه ع  -فرنبا عسوگری  
    - لويال اخونووزاده   ، دانشوگاه ع. پ. گويالن   - ربابوه سوليمانی  ،  گويالن 

سوامان  ،  گويالن  .پ .دانشوگاه ع  -سوميه پووی   ،  دانشگاه ع. پ. گويالن 
 .دانشگاه ع. پ. گيالن - معروفی زاده

در   (COVID-۱۹) 2۰۱۹: هموه گيوری بيمواری کرونواونروس     مقدمره 

عوارض متعود جسمی و روحی را برای کارکنان سالمت از جمله ، گيالن 

مطالعوا    .اساتيو و دانشجونان رشته ی پزشویی برجوای گذاشوته اسوت    

تی کوه در پانوومی و بحوران هوا بورای      نشان داده انو که نیوی از مشویال  

پرنشانی روانی به دليل فشار کواری زنواد و   ، کارکنان سالمت رخ می دهو

بنابرانن هوف از مطالعه حاضر بررسی ميوزان   .کمبود نيرو و امیانا  است

پرنشانی روانی و راهبردهای مقابله ای در بين در بين اساتيو ودسوتياران  

ر بحران کونو و مواجهه مستقيم با بيماران و اننترن ها که مستقيما درگي

 .می باشنو، در دانشگاه علوم پزشیی گيالن بودنو

ميوزان پرنشوانی روانوی و    ، : در ن  مطالعه تحليلوی مقطعوی  روش اجرا

 ۱۰۹بر روی  COVID-۱۹ راهبردهای مقابله ای در زمان پانومی بيماری

م پزشویی گويالن از   نفر از اساتيو و دستياران و اننترنها در دانشوگاه علوو  

با استفاده از پرسشنامه پرنشوانی روانوی    ۱3۹۹اردنبهشت تا خرداد سال 

کسلر وپرسشنامه محقق ساخته راهبردهای مقابله ای مورد ارزنوابی قورار   

داده هوا بوا   ،  SPSS 2۰پس از وارد کردن داده هوا بوه نورم افوزار      .گرفت

انحوراف معيوار( و   ، ميوانگين  ، استفاده از آزمون های توصويفی )فراوانوی   

،  Chi-Square آزموون هووای آموواری اسووتنباقی )ضورنب همبسووتگی  

ANOVA  ،Kruskal-Wallis و Spearman ) تجزنه و تحليل شونو. 

انون پوژوهش    .در نظر گرفته شو ۰ ، ۰۵سطح معناداری آزمونها کمتر از 

کوو  ) توسط کميته اخالق دانشگاه علوم پزشیی گيالن تصونب شوه است

  .(IR.GUMS.REC.۱3۹۹.۱3۴ :اخالق

 .سال بوود  (SD=۱۰.6۸) 36.۱۴ميانگين سنی پاسخ دهنوگان یافته ها:

بين سن  .بود K۱۰ ،۱2.۹۴ (SD= 7.6۴)  ميانگين نمرا  کل پرسشنامه

-=r)همبسووتگی منفووی معنووی داری وجووود داشووت K۱۰ و نمووره کوول

 را نسوبت بوه   K۱۰ افراد مجرد شرکت کننوه نمره کل بواالتر   .(۰.۰3۹7

همچنين انتورن هوا    .(P= ۰.۰۰3)شرکت کننوگان متاهل گزارش کردنو

و اعضووای هيئووت علمووی   (P= ۰.۰۱2) در مقانسووه بووا رزنووونت هووا 

(۰.۰۰۱P<)      نموره کول بواالتری را براسواس پرسشونامه ی K۱۰   کسوب

 کردنو

: نتوانج انون مطالعوه نشوان داد کوه دانشوجونان       نتيجه گيرري  بحث و

نسبت بوه  ، در کار در محيط بالينی دارنوپزشیی انترن که تجربه کمتری 

در معورض خطور   ، اساتيو و رزنونت ها که تجربوه کواری بيشوتری دارنوو    

 .هسوتنو  ۱۹بيشتری برای ابتال به آسيب های روانی در پانوومی کووئيوو   

نظوار  موواوم بور پرنشوانی روانوی در انون گوروه و همچنوين         ، بنابرانن 

ن بانو در کورنیولوم آموزشوی  آموزش راهبردهای مقابله در وضعيت بحرا

  .دوره ی پزشیی گنجانوه شود
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 مقاالت انگیسی
 

 چالش ها و موان  قابل اصال  آموزش بالینی از دیدگاه  

دانشجویان اتاق عمل و هوشبری و مربیان بالینی دانشگاه 

 علوم پزشکی مازندران

  -  اميوو زادی ، تهوران  .پ .دانشوگاه ع  -ميثم حيوری ، ابراهيم نصيری 
 .حسنيه رئوفيان ،  نوال حيوری،  تبرنز .پ .دانشگاه ع

 Background: Clinical education is the most critical  
component of surgical technology and  
anesthesiology student’s education. Therefore, this  
study was designed to determine the amendable 
challenges and barriers of clinical education from the 
viewpoints of operating room and anesthesia 
students and clinical instructors. Materials and 
Methods: in this descriptive_ cross-sectional study, 
۱32 students (surgical technology and 

anesthesiology) and ۱7 clinical instructors of Sari 

Allied School were selected by consensus method. 
Data collection was performed using the 
Demographic and researcher-made questionnaire 
about the amendable challenges and barriers of 
clinical education. Data were analyzed by SPSS 

software version 2۰. Results: From the viewpoints of 

students, the most challenges and barriers were 
“lack of suitable space for clinical education”. Also, 
the most amendable barriers were “lack of clinical 
educators”. From the clinical educators’ perspective, 
the most challenges and barriers to clinical 
education were respectively; a large number of 
students in the ward and low motivation of students 
for teaching. Conclusion: The challenges and 
obstacles that can be corrected in clinical education 
from the perspective of surgical technology and 
anesthesiology students were the lack of instructors 
in the clinic. And from the point of view of clinical 
educators, there were a large number of students in 
the clinic and low motivation for students to learn. It 
is necessary to improve the quality of clinical 
education in these two fields and improve 
education. 

 

      تاثیر بررسی پایان نامده هدا در برنامده ریدزی بدرای      

پژوهش های آینده و عمق بخشیدن به پایان نامده هدای   

 دانشجویی در علوم پزشکی

 .دانشگاه ع -سميه اکبری فارمو  ،گيالن  .پ .دانشگاه ع -آی ناز صورتی 
 . شهيو بهشتی .پ

Background :"Research" is one of the most 
important factors in the growth and development of 
human societies. Research and using research 
findings as a thoughtful and capable brain, helps 
educational centers and universities in decision 
making and planning. From this perspective, the 
dissertation is considered as the result of a research 
work of its audience and attention to its quantity 
and quality is essential and in fact they are one of 
the important and valuable sources of information, 
especially for Use in academic libraries is of 
particular importance. Due to the fact that a report 
on the study of titles and topics, methods of work 
and other general specifications in the field of 
medical dissertations is not available, so to illustrate 
the research trends of students and orient the 
research paths of this study for the answer to this 
research question is: What is the thematic scope of 
the research conducted in the field of medical 
education and how is it done? Materials and 
Methods:This retrospective cross-sectional study 
was performed. The study population consisted of 
dissertations completed by postgraduate students in 
the field of medical education in the years ۱3۹۰ to 

۱3۹۵ in the Virtual Faculty of Medical Education and 

Management of Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, which were collected by census. In 
this study, all master's theses that were conducted 
in the virtual faculty of medical education and 
management of Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences from ۱3۹۰ to ۱3۹۵ were reviewed. 

Checklists were prepared and data were collected 
using checklists in terms of subject area, research 
method, study tool, keywords, article, researcher 
group and dissertation registration year, all of which 
were independent variables. Results:The collected 
data and information were reviewed, summarized, 
classified and tested using descriptive statistical 
techniques in order to achieve the objectives of the 
research and answer its questions.for example : In 

this study, it was found that the subjects of 6.۹% of 

dissertations were in the field of "objective review 
studies", ۱6.6% of dissertations in the field of 
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"effectiveness review studies", ۱۱.۸% of dissertations 

in the field of "effectiveness comparison studies", 

۹.7% of the dissertations in the field of "analysis and 

review of basic principles and evidence", 2۴.3% of the 

dissertations in the field of "perception studies", 

2.۰۸% of dissertations in the field of "studies on the 

interpersonal and group communication", ۴.۱% of 

dissertations in the field of "studies of ethics", ۱۴.۵% 

of theses in the field of "research synthesis studies" 

"and ۹.7% of the dissertations in the field of" status 

report studies ". The most common type of study 
(6۱.۸% of dissertations) was "descriptive" and the 

most data collection tool (۵6.2% of dissertations) was 

"questionnaire". The printed article has been 

extracted from ۵۱.۴% of the master's theses of 

medical education students in the years ۱3۹۰ to ۱3۹۵ 

in the virtual school of medical education and 
management shahid beheshti university of medical 

science (۵۹.۵% non-Persian and ۴۰.۵% of domestic 

journals). Conclusion: The results of this study show 
that the tendency of students to do descriptive 
studies and using questionnaire tools has been 
significantly higher and other research methods 
have been ignored. This issue needs to be evaluated 
and the causes should be determined to help for 
planning and creating more diversity in the type of 
studies by the relevant authorities. Also, due to the 
non-allocation of dissertations to some subject 
areas, such as reviewing and analyzing processes, 
there is a need to prioritize a topic in selecting future 
dissertations and appropriate orientation of 
students to achieve the desired situation. 

 

The effect of preceptorship program on 
clinical competency and satisfaction in 
undergraduate operating room students 
of Torbat Heydariyeh University of 
Medical sciences  

 .دانشگاه ع -سميه نيری  دانشگاه ع.پ گلستان ، – صونقه خليلی شومی
 .پ .دانشوگاه ع  -رزنوونی  بسوميه    - پوور  فرزانه قلوی  ، تربت حيورنه .پ

 .تربت حيورنه

Abstract Background: Preceptorship program has 
been established in order to purposefully guide of 
student's academic affairs to grow and prosper of 
students at different levels of education. This study 
was aimed to evaluate the effect of preceptorship 
program on clinical competency and satisfaction in 

undergraduate operating room students. Material 
and methods: The present study was an 
experimental study and the statistical population 
included all students with operating room 
internships. The sampling method of research units 
was simple random. The samples were placed 
completely random in the intervention and control 

groups as even and odd. Each group consisted of ۱۵ 

people. In the intervention group, a preceptorship 
program was performed for two months. The control 
group also underwent a two-month internship 
without a preceptor. Data collection tool in this 
study was a three-part questionnaire including: ۱) 

demographic characteristics, 2) operating room 

student satisfaction questionnaire and 3) clinical 

competency questionnaire for operating room 
students. Data collected through questionnaires 
were analyzed using SPSS software version ۱۸. 

Results: Demographic variables were similar 
between the intervention and control groups. In 
addition, there was no significant difference 
between before and after the intervention in the 
control group in terms of satisfaction and clinical 
competence. However, there is a significant 
difference between before and after the 
intervention in the experimental group in this 
respect. This means that satisfaction and clinical 
competence in the experimental group after the 
intervention, were greater than it before the 
intervention for this group. Also, there was a 
significant difference between before and after the 
intervention in the control and experimental groups 
in terms of grade point average of students. 
Conclusion: The preceptorship program improves 
clinical competency and satisfaction in 
undergraduate operating room students. 

 

بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان مشارکت اثر

 و مهارت پرستاران در فرآیند انتقال اخبار بد

سيو حسون   ، مليحه داودی  ، بيرجنو .پ .دانشگاه ع -الناز نزدان پرست 
 .دانشگاه ع. پ. بيرجنو -آزاده آراسته  ،  بيرجنو .پ .دانشگاه ع -قربانی 

Background: Nurses have an important role in the 
process of providing information and helping 
patients prepare for, receive, understand, and cope 
with the bad news they have been given. This study 
was conducted to evaluate the effect of 
communication skills on the level of skill and 
participation of nurses in breaking bad news. 
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Materials and Methods: This experimental study was 

performed in 2۰۱۹ on 6۰ nurses working in 

educational hospitals, Birjand, Iran. Sampling was 
done voluntarily and individuals were assigned to 
two groups of intervention and control, randomly. 
For the experimental group, an integrated workshop 
on communication skills was held. Before and after 
the intervention, SPIKE questionnaire (breaking bad 
news skills) and participation in the bad news 
questionnaire was completed. Then descriptive 
statistics (mean and standard deviation) and 
inferential test (independent t-test) were used. 
Results: The mean (SD) of breaking bad news skills 

after the intervention was ۵7.۴2 (۱۰.۱3) in the 

control group and 6۵.۱2 (۵.6۸) in the experimental 

group and the between-group difference was 

statistically significant (t۵۹.۴۱ = 3.۹3, p< ۰.۰۰۱). After 

the intervention, the mean (SD) of nurses' 

participation in delivering bad news was 2۱.۱7 (۵.2۱) 

in the control group and 2۵.77 (۴.۹6) in the 

experimental group and the between-group 

difference was statistically significant (t7۵.۴۸ = 3.۹۴, 

p< ۰.۰۰۱). Conclusions: Based on the results, it seems 

that to increase the ability of nurses in the process of 
breaking bad news, it is necessary to teach them 
communication skills. 
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 پژوهش در آموزش
 

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشدجویان  

علوم پزشکی بیرجند مبتنی بر مدل سروکوال و ارتبداط  

 آن با رضایت از تحصیل و پیشرفت تحصیلی

 .پ .دانشوگاه ع  -محمورضا رئيسوون  ،  - علی رئيسون،  - نحيی محموی
 ،  وبيرجن

 بررسوی  در کوه  اسوت  معيارهانی ترنن : پيشرفت تحصيلی از مهممقدمه

فراگيران برای اتمام تحصيال  دانشووگاهی و رسويون بوه مرحلوه      توانانی

 تورنن  انون مفهووم نیوی از مهوم     .دانش آموختگی نقوش انفواءمی کنوو   

وضوعيت آتوی فراگيوران از لحواظ      بينوی -پويش  در که است پارامترهانی

استفاده قرار موی   مورد الزم عملی و علمی های ار کسب صالحيت و مه

 گيوری انووازه   مختلفی های روش با را تحصيلی پيشرفت معموالً.(۱)گيرد

از  نو   هور  در پيشورفت  ميوزان  به توان می ها آن جمله از که کننو می

 هوای  در مجموعه دوره حاصله پيشرفت، مجزا قور های آموزشی به-دوره

معول تحصويلی نو  برناموه آموزشوی     ، نهمعول تحصيلی ساليا، آموزشی

ازقوورف دنگررضووانت تحصوويلی دانشووجونان از اهميووت .(2اشوواره نمووود )

خاصی برخوردار است با انن وجود رضانتوانشجو تحرک الزم را بورای بوه   

رسيون به هوف نا دسوتيابی بوه   ، تیليف ن  آميز پانان رسانون موفقيت

 بتواننوو  باالخره تا کننو درجه معينی از شانستگی در کار خود دنبال می

در  .کسوب نماننوو   تحصويلی  پيشورفت  و نادگيری امر در را الزم موفقيت

نوادگيری   به منجر که شود واقع رضانت تحصيلی به رفتارهانی اقالق می

 متوواول  هوای  شواخص  از نیی تحصيلی معول .(3) گردد و پيشرفت می

نظوام هوای   در  .ارزنابی پيشرفت تحصيلی و خودکارآموی تحصيلی اسوت 

 نووا امتحانووا  در قبووولی معيووار عنوووانآموزشووی ميووزان حووواقلی را بووه 

نياز برای اداموه تحصويل دانشوجونان در نظور      مورد نصاب حو عنوان¬به

دانشگاه های مختلف بسته بوه رشوته    در معيار انن ميزان .(۴)گيرنو¬می

هووف مطالعوه حاضور ارزنوابی     .تحصيلی و مقطع تحصيلی متفاو  اسوت 

ما  آموزشی از دنوگاه دانشجونان مبتنی بر مول سورکوال و  کيفيت خو

 .ارتباط آن با رضانت از تحصيل و پيشرفت تحصيلی بود

 ،  آمواری  جامعوه  .بوود  تحليلی–:پژوهش حاضر از نوع توصيفیاجراروش 

-۹۹دانشجوی دانشگاه علوم پزشیی بيرجنوو در سوال تحصويلی     ۱۸۹۱

نفور   32۰کرجسوی و مورگوان    حجم نمونه با استفاده از جوول .بودنو۹۸

ای )نسبتی( بر اسواس تعوواد    گيری تصادفی قبقه برآورد و به شيوه نمونه

بورای گوردآوری داده هوا از     .دانشجونان در هر دانشویوه انتخواب شوونو   

سوالی رضوانت   ۱۴پرسشنامه استانوارد ، سوالی سروکوال  27نامه  پرسش

نه و تحليل داده ها از تجز.از تحصيل و معول کل دانشجونان استفاده شو

از آزمووون هووای توصوويفی و اسووتنباقی در سووطح  و، SPSS۱۸افووزار نوورم

  .استفاده شوα=۰.۰۵ معناداری

مقانسه وضعيت موجود و مطلوب کيفيت خووما  آموزشوی از    یافته ها:

دنوگاه دانشجونان دانشگاه علووم پزشویی متغيور هوا وضوعيت ميوانگين       

 7۱ ، ۸2فيت خوما  آموزشی موجود معنی داری کي z انحراف استانوارد

تضووومين  ۱۱ ، ۱۴۰ ۱۰6 ، ۵۸مطلووووب  ۰ ، ۰۰۰۱ ۱3 ، 3۴ ۱2 ، 2۱6

 2 ، ۵۴3 26 ، 26مطلوب  ۰ ، ۰۰۰۱ ۱۵ ، ۰6 3 ، 3۵۱ ۱7 ، ۸۴موجود 

 ، 3۰مطلووب   ۰ ، ۰۰۰۱ ۱۴ ، 7۴ 3 ، 3۴۴ ۱3 ، 23پاسخگونی موجوود  

 ۰ ، ۰۰۰۱ ۱۴ ، ۴6 3 ، 7۰3 ۱6 ، 7۵هموووولی موجوووود   2 ، 7۴۱ 2۰

 ، ۹6 ۴ ، 2۴2 2۱ ، ۹۱اقمينان خاقر موجود  3 ، ۰3۹ 26 ، 6۴مطلوب 

 2 ، 3۴ملموس بوودن موجوود    ۴ ، 32۸ 2۹ ، ۰۵مطلوب  ۰ ، ۰۰۰۱ ۱3

نتووانج آزمووون    ۰ ، ۸۱6 ۴ ، 2۸مطلوووب  ۰ ، ۰۰۰۱ ۱۴ ، ۰2 ۱ ، ۱7۴

دهوو کوه بوين متغيور کيفيوت خووما         همبستگی اسپيرمن نشوان موی  

قابليت اقمينان( آن با رضوانت از  ، همولی، )تضمين های آموزشی و مؤلفه

در ارتبواط   .(p<۰>۰ ، ۰۵) تحصيل دانشجونان ارتباط مثبت وجود دارد

نتانج حاکی از وجود ارتباط مثبت بين متغير ، با متغير پيشرفت تحصيلی

ی )اقمينوان خواقر( آن بوا پيشورفت      کيفيت خوما  آموزشوی و مؤلفوه  

  .(p<۰>۰ ، ۰۵)باشو  تحصيلی می

: نتانج انن مطالعه حاکی از آن بود که شویاف بوين   گيري نتيجهبحث و 

انتظارا  و ادراکا  دانشجونان در تمامی ابعواد پونج گانوه بوين وضوعيت      

موجود و مطلوب کيفيت خوما  آموزشی دانشگاه علوم پزشیی بيرجنوو  

هوای                            لذااقواماتی نظير برگوزاری کارگواه   .از دنوگاه دانشجونان وجود دارد

اساتيو مشاور و کارکنان جهت ارتقوای  ، علمی آموزشی برای اعضای هيأ 

های فنی و ارتباقی آنان صور  گيرد و نگاه دانشوجو محووری در                             مهار 

رضوانت  های آموزشی موو نظور قورار گيورد و بورای بواالبردن                                 رنزی برنامه

تحصيلی و پيشرفت تحصيلی دانشجونان مسئولين امر بانستی در جهوت  

 .بهبود کيفيت خوما  آموزشی تالش و برنامه رنزی نماننو

 

طراحی و اعتباریابی مقیاس سنجش رضدایت تحصدیلی   

 دانشجویان پرستاری در مقط  تحصیالت تکمیلی

 .نشوگاه ع دا -پردنس رحمت پوور    -انران .پ .دانشگاه ع -حميو پيروی 
   دانشگاه ع . پ مازنوران. -سيو حميو شرنف نيا،  انران .پ

: رضوانت تحصويلی دانشوجونان نیوی از مفواهيمی اسوت کوه بوا         مقدمه

تورنن   ها هموراه اسوت و مهوم    بسياری از پياموهای مثبت تحصيلی در آن

 .شووود شوواخص اعتبارسوونجی بوورای مؤسسووا  آموزشووی محسوووب مووی 

ال  تیميلوی بوه دليول برخوورداری از     پرستاری مقطع تحصي دانشجونان

 هوای  انتظوارا  و دنووگاه  ، بلووغ فیوری  ، بواالتر  تحصيلی های شانستگی

کارشناسوی دارنوو و هموين امور      مقطوع  دانشوجونان  بوه  نسبت متفاوتی

 هوا را روشون موی    اهميت تبيين و سنجش مفهووم رضوانت تحصويلی آن   

 رضوانت  سونجش  مقيواس  اعتبارنوابی  و قراحی باهوف مطالعه انن .سازد

 تحصيلی دانشجونان پرستاری مقطع تحصيال  تیميلی انجام شو
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: مطالعه بوه روش ترکيبوی از نووع اکتشوافی متووالی در سوه       اجراروش 

ب( قراحوی مقيواس و   ، مرحله انجام شو: الوف( تحليول مفهووم هيبرنوو    

 هوای  اعتبارنابی مقياس از قرنوق ارزنوابی شواخص    (ج و، ها توونن گونه

، هوای مشوابه موجوود    مفهوم و مقياس تحليل نتانج اساس بر .سنجی روان

گونه تووونن شوو کوه بور اسواس نظورا  تويم         2۰۹استخر گونه اوليه با 

محتووا و  ، روانوی صووری   .ای قراحی شوو  گونه ۵6تحقيق مقياس اوليه 

سوووازه )تحليووول عامووول اکتشوووافی و تانيووووی( و همچنوووين پانوووانی  

شووه موورد    ی( قراحوی خطای انوازه گيور ، ربا ، مقياس)همسانی درونی

به دليل شيوع بيمواری کوونوو   ، در مرحله روانی سازه .بررسی قرار گرفت

مقيواس مطالعوه از قرنوق پلتفورم     ، و عوم دسترسی بوه دانشوجونان   ۱۹

گوگل فرم قراحی شو و لين  آن در گوروه هوای تلگراموی و واتوس آپ     

آنوواليز داده هووا بووا کموو  نوورم  .دانشووجونان بووه اشووتراک گذاشووته شووو

 .انجام شو R و SPSS-AMOS2۴  ،SPSS R-Menu2.۰فزارهایا

مفهوم رضانت تحصيلی ، بر اساس نتانج تحليل مفهوم هيبرنو :ها یافته 

، "ماهيووت برآننوووی داشووتن"، "چنوبعوووی بووودن"دارای پوونج ونژگووی 

، "حس خوشواننوی "و  "وابسته به دانشجو بودن"، "فرد بودن منحصربه"

، "هوای دانشوجو   ونژگوی "، "ی هوفمنوو آموزش دانشوگاه "هفت پيشاننو 

، "تعامال  تحصيلی مثبت"، "انواز پرستاری چشم"، "های اساتيو ونژگی"

عملیورد  "و سه پيامو  "ارزش درک شوه"، "خوما  تحصيلی باکيفيت"

مقياس اوليوه   .است "رضانت کلی دانشجو"، "اعتبار دانشگاه"، "تحصيلی

 آنوتم ) هوا  گونوه  حليول ت و محتووا  و صووری  روانوی  از پس ای گونه  ۵6

دانشوجوی پرسوتاری مقطوع     2۰۰تعواد  .گونه تقليل نافت ۴۸ به، (آناليز

 و مونوث % 6۱ ، ۵، سال 33 ، 2۴±6 ، 6تحصيال  تیميلی)ميانگين سنی

 .آنالنن تیميول کردنوو   صور  به را ای گونه ۴۸% متاهل( مقياس ۵۱ ، ۵

حصويلی  نتانج تحليل عاملی اکتشوافی نشوان داد کوه مقيواس رضوانت ت     

 آموزشوی  برناموه  از رضوانت " هوای  گونه و چهار عامل بوه نوام   32دارای 

رضووانت از آموووزش و "، "رضووانت از تعووامال  دانشووگاهی"، "پرسووتاری

درصوو از   6۴ ، ۸۰است که  "رضانت از تسهيال  آموزشی"و ، "نادگيری

 دنگور  دانشوجوی  2۰2 سوپس  .کنو وارنانس کل انن مفهوم را تبيين می

، سوال  32 ، ۱2±۵ ، 6سونی  ميانگين)تیميلی تحصيال  مقطع پرستاری

نتوانج  ، کردنوو  تیميول  را آنالنون  مقيواس ( متاهل% ۵2 و مونث% ۵7 ، ۴

نيیونی برازش مول چهار عاملی را نشان ، حاصل از تحليل عاملی تأنيوی

 = ۰ ، 776) بوود  قبوول  قابل محووده در مول برازش های داد و شاخص

PCFI  ، PNFI= ۸33 ، ۰ ،۰6۸ ، ۰RMSEA=  ،۱26 ، 2 CMIN ، 

DF=  ، ۹۱ ، ۹62 χ2=  ،۹۱ ، =۰CFI ،۹۰ ، =۰TLI)    جهوت همسوانی

درونی مقياس شاخص آلفا کرونبواخ و امگامو  دونالوو ارزنوابی شوو کوه       

در  .متغير و قابول قبوول بوود    ۰ ، ۹۴تا ۰ ، ۸2مقادنر آنها برای عوامل از 

دانشجوی  3۰هفته برای 2آزمون بازآزمون با فاصله ، بررسی ربا  مقياس

ارزنوابی شوو     (ICC)دنگر انجام شو و ضرنب همبستگی درون قبقوه ای 

  ۹23 ، ۰( :۰CI۹۵% ، ۹۱۰توا    ۰ ، ۹3۵)که مقوار آن برای کل مقياس 

نا همان خطوای انووازه گيوری در     SEM شاخص .و در محووده عالی بود

از  وردیبورآ  دهنووه  بوود کوه نشوان    7 ، ۸2انن مطالعه برای کل مقياس 

  .ها مختلف است گيری انتظار در انوازه ميزان انحراف قابل

 پانوا  و روا مقياسوی ، مطالعه انن از حاصل مقياس: گيري تيجهبحث و ن

گونه با قيف پاسوخگونی ليیور  هفوت گزننوه ای کوه       32 دارای، است

 بوورای توانووو انوون مقيوواس مووی .متغيوور اسووت 22۴تووا  32نموورا  آن از 

تحصويال  تیميلوی    پرسوتاری  دانشوجونان  تحصيلی رضانت گيری انوازه

دانشوجونان   ورود انوران  کشور در اننیه رغم علی .مورداستفاده قرار گيرد

تحصيال  تیميلی بوه دانشوگاه هوا از قرنوق آزموون وروردی متمرکوز و       

 بوازخورد  کوه  نموود  پيشونهاد  تووان  موی  اموا ، پذنرد مصاحبه صور  می

در دانشوجونان ورودی  ، اقرافيانشدانشجو به دوستان و  تحصيلی رضانت

که انن خوود نو     .سال تحصيلی بعوی آن دانشگاه بازتاب خواهو داشت

اسواس   بور  همچنوين  .گوردد  مزنت رقابتی برای دانشوگاه محسووب موی   

برناموه آموزشوی    نو   قراحوی ، هيبرنوو  مفهوم تحليل بخش های¬نافته

 برقوراری تعامول صوحيح و انجواد نو  جوو ارتبواقی سوالم بوين         ، خوب

اسوتفاده از اسواتيو مجورب و    ، کارمنوان و مسوئولين ، اساتيو، دانشجونان

فوراهم کوردن تسوهيال  و محويط     ، خبره در توورنس بوالينی و کالسوی   

آموزشی مطلوب برای دانشجونان پرستاری مقطع تحصيال  تیميلوی در  

 .ها ضروری است ارتقای سطح رضانت تحصيلی آن

 

شدته تخصصدی   بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با ر

 مورد عالقه در دانشجویان پزشکی

دانشوگاه   -آرزو فرج پوور  ،  آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع -زهرا مصطفونان 
  ،  سعيو ابطحی،  آزاد اسالمی .پ .ع

ادامه تحصيل در رشته های تخصصی نیی از گزننه هوانی اسوت   : مقدمه

انتخواب   ا .که دانشجونان فارغ التحصيل رشته پزشیی در پيش رو دارنوو 

آننوه کاری و حتی زنوگی ن  پزش  را می سازد و انن ، رشته تخصصی

در ، تصميم جزء چالش برانگيزترنن انتخاب های پزشیان در زنوگی است

وضوعيت  ، رابطه با انتخاب رشته دستياری عوامل متعودی ماننوو: جونس  

تجربيوا  بوالينی   ، عالقه شخصی، ونژگی های شخصيتی فردی، اقتصادی

تارير ، درآمو مورد نظر شخص، اررگذاری اساتيو، دوره کارآموزیدر قول 

مهوم تورنن فواکتور در     .خانواده و رسانه های اجتماعی تارير گذار هستنو

شويوه ی زنووگی    "انتخاب رشته تخصصی در ميان دانشجونان آمرنیانی

در مطالعوا  گونواگون انجوام شووه بور روی       .آنان ذکر شوه اسوت "آننوه

بوه ونژگوی هوای شخصويتی     ، انن انتخاب در دانشوجونان  عوامل مورر بر 

نتيجه ، در نیی از انن مطالعا  انجام شوه .فردی توجه خاصی شوه است

گرفته شو افورادی کوه تخصوص هوای پواراکلينيیی را برموی گزنننوو از        

انون در   .خودمختاری و استقالل بيشتری نسبت بوه سوانرنن برخوردارنوو   

ا بيشوتر انووه هوا و نظورا  خوود را      حاليست که متخصصين انن رشته ه

بيان می کننو و در کارهای مواخله ای و برخورد با بيماران کمتر دخيول  

همچنين ونژگی های شخصيتی می توانو ميوزان پانوواری احساسوی     .انو

ميزان اضطراب و تطابق پذنری افراد با موقعيت های دشوار رانيز توا  ، افراد

گی هوای شخصويتی متفواو  موی     با فهم دقيق ونژ .حوودی تعيين کنو

توان مشاوره شغلی بهتری به دانشوجونان ارانوه داد توا بتواننوو در دوران     
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هوف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط ونژگوی   .دستياری موفق عمل کننو

های شخصيتی با رشته تخصصی موورد عالقوه دانشوجونان پزشویی موی      

قع کارآموزی و بر روی دانشجونان پزشیی مقا، انن مطالعه مقطعی .باشو

 ۹۸-۹7کارورزی دانشگاه آزاد اسالمی مشوهو در نيمسوال دوم تحصويلی    

 .انجام شو

پرسشوونامه فارسووی صووفا   ، ابووزار جمووع آوری داده هووا : روش اجرررا

-FFI -NEO ( Neuroticism-Extraversionشخصوووويتی

Openness Five Facto Inventor) ،پرسشنامه وضعيت اقتصادی- 

وضوعيت  ، جنس، عا  دموگرافي  شامل سناجتماعی و چ  ليست اقال

ن  پرسشونامه   .مقطع تحصيلی و رشته دستياری مورد عالقه بود ، تاهل

عامول اصولی شخصويت بوه کوار موی        ۵سؤالی است و برای ارزنوابی   6۰

 عواموول اصوولی شخصوويت در انوون پرسشوونامه شووامل : روان نژنوووی.رود

(Neuroticism)  ، برون گرانوی (Extraversion)  ، اف پوذنری انعطو 

(Openness)  ،توافوووق پوووذنری (Agreableness) و مسوووئولبت

 SPSS داده ها در نرم افزار .می باشنو (Conscientiousness)پذنری

v.2۰ مجوذور کوای و رگرسويون تحليول     ، و با آزمون های آناليز وارنانس

 .شونو

فوراوان   .دانشجوی پزشیی بررسوی شوونو  ۱۵۱در انن مطالعه  .:یافته ها

، %(۱۵ ، ۹قلوب )  -پوسوت ، ه دستياری مورد عالقوه بوه ترتيوب   ترنن رشت

ارتباقی بين ونژگی های  .بودنو (%۱۰ ، 6) %( و رادنولوژی۱۱ ، ۹چشم )

در آنواليز   .شخصيتی و رشته دستياری مورد عالقه دانشجونان نافت نشوو 

رگرسيون انجام شوه تنها جنسيت با رشته دسوتياری موورد عالقوه آنوان     

% از موردان رشوته   ۵۱ ، 3بوه قووری کوه     .آماری داشت ارتباط معنی دار

% زنان رشته های گروه تخصصوی را انتخواب   6۵ ، 2های گروه جراحی و 

بوا توجوه بوه نتوانج انون مطالعوه ونژگوی هوای          (p= ۰۱3 ، ۰) .کردنوو 

شخصيتی مختلف در انتخاب رشوته تخصصوی موورد عالقوه دانشوجونان      

نفور از   ۱۵۱حاضورکه بور روی  مطالعوه   .پزشیی چنوان تاريرگذار نيستنو

دانشجونان پزشیی مقاقع کوارآموزی و کوارورزی دانشوگاه آزاد اسوالمی     

نشان داد که فراوان ترنن رشوته دسوتياری   ، انجام شو ۹۸مشهو در سال 

%( و ۱۱ ، ۹چشووم )، %(۱۵ ، ۹قلووب ) -پوسووت، مووورد عالقووه بووه ترتيووب

انشوجونان بوا   %( است و رشته دستياری مورد عالقوه د ۱۰ ، 6رادنولوژی )

تارير متغيرهای دنگوری عوامول    .ونژگی های شخصيتيآنان ارتباقی نوارد

ونژگی های فرهنگوی  ، اهواف زنوگی، (...پرستيژ شغلی و، شخصی )درآمو

و پراکنوگی جنسيتی دانشجونان می تواننو توجيهی برای نتانج متفواو   

ونژگی های  در انن مطالعه از بين .مطالعه حاضر از مطالعا  مشابه باشنو

، فردی تنها جنسيت با رشته دستياری مورد عالقه آنان ارتباط نشوان داد 

% زنوان  6۵ ، 2% از مردان رشته های گروه جراحی و ۵۱ ، 3به قوری که 

و موردان بوا    (p =۰۱3 ، ۰) .رشته های گروه تخصصی را انتخاب کردنوو 

گوروه  برابر زنان به رشته های گوروه جراحوی نسوبت بوه      3 ، ۱7احتمال 

  .تخصصی عالقه داشتنو

فرضياتی که برای انن ارتباط می توان مطرح کرد : بحث و نتيجه گيري

انن است که مردان به دليل درآمو باالتر به رشوته هوای جراحوی تمانول     

بيشتری دارنو در حاليیه زنان به دليل نووع سوب  زنووگی و تمانول بوه      

در .جيح موی دهنوو  بودن در کنار خانواده رشته های غيور جراحوی را تور   

مورد پزشیان زن ترکيب اوقا  فراغت شخصی با اوقا  کاری کوه صورف   

انجام مسئوليت های حرفه ای موی شوود از اهميوت بيشوتری برخووردار      

انجام مطالعاتی با حجم نمونه پراکنوگی باالتر دانشگاهی و با هووف   .است

یی و دالئل انتخاب رشته دستياری مورد عالقه از نظور دانشوجونان پزشو   

دستياران کم  می کنو بهتور بتووان راهیارهوانی بورای افوزانش تمانول       

دانشجونان به انتخاب رشته های کمتر مورد عالقه انونشويو و در زمينوه   

 .رفع نياز جامعه به رشته های مختلف تخصصی برنامه رنزی کرد

 

مقایسه تطبیقی نظام آموزشی دکتری پرستاری در ایران 

 الیفرنیاک UC Davis با دانشگاه

پرونن رضوانی گزکوی   ،  آزاد اسالمی .پ .دانشگاه ع -فرشته مظهری آزاد 
 ،   بنورعباس .پ .دانشگاه ع -

آموزش و تربيت نسل بعوی دانشمنوان پرستاری انجاب می کنو :مقدمه

که برنامه های آموزشی دوره دکتوری پرسوتاری بوا تغييورا  روز افوزون      

بوا مقانسوه نظوام هوای      .باشونو  جهانی و دانش های نوظهور علوم همگام

گسوترش افوق   ، آموزشی می توان به اعتبار آکادمي  برنامه های آموزشی

هووف موا از    .پرستاری و ارتقاء کيفيت مراقبت های پرستاری کم  کورد 

انون مطالعووه مقانسوه تطبيقووی نظووام آموزشوی دوره دکتوورای تخصصووی    

 باشو پرستاری در انران با دانشگاه نوسی دنونس کاليفرنيا می

انجوام   ۱3۹۸تطبيقی در سال -: انن مطالعه به روش توصيفیروش اجرا

، هوم جوواری و مقانسوه   ، تفسير، از الگوی چهار مرحله بردی توصيف .شو

، جسوتجوی اننترنتوی   .جهت مقانسه دو نظام آموزشی مذکوراستفاده شو

، سوپس  .با استفاده از داده پانگاه های فارسی و انگليسی صور  پوذنرفت 

قبقه بنوی و مورد مقانسوه  ، های مورد نظر بر اساس هوف پژوهش داده

  .قرار گرفتنو

: اگر چه دوره دکتری پرستاری انران و نوسی دنوونس از لحواظ   یافته ها

ساختار تا حو زنادی بوا هوم مشوترک هسوتنو ولوی از نظور محتووی در        

، اهوواف کلوی دوره  ، چشوم انوواز و رسوالت   ، فلسفه، ارزش ها، )تارنخچه 

ابعاد نقش و صوالحيت هوای اصولی    ، برنامه های آموزشی، نط پذنرششرا

انون تفواو  هوا ی فواحش      .(فارغ التحصيالن تفاو  های زنوادی دارنوو  

سوالمت  ، عمل و پوژوهش ، شامل بحث رهبری بين المللی در زمينه علم 

تنوع دوره های پرستاری متناسب با نياز های جامعوه و همیواری   ، جهانی

  .نوبين رشته ای می شو

راه انووازی  ، : بر اساس نافتوه هوای مطالعوه حاضور    بحث و نتيجه گيري

فراهم کردن زنرسواخت هوای مناسوب    ، دکتری بالينی پرستاری در انران



320 
 

تقونوت مهوار  هوای آموزشوی و بوالينی دانشوجونان       ، جهوت تحقوق آن  

به روز کردن برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری متناسوب بوا   ، دکتری

همیاری بين رشته ، ای جامعه و تغييرا  الگوی بيمارنها نيازه، رشو علم

، عمول و پوژوهش  ، اهميت به نقش رهبری پرستاری در زمينوه علوم   ، ای

احووهای آموزشوی بورای بهبوود برناموه      .توجه به سالمت جهانی و تنوع و

  .دکتری پرستاری پيشنهاد می گردد

 

بررسی نگرش نسبت به یادگیری مهارت های ارتباطی در 

 شجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین دان

دانشوگاه ع.   نسورنن لطفوی  ،  قزونن .پ .دانشگاه ع -افسانه نخ فروش ها 
 .دانشگاه ع. پ. قزونن  - منير السادا  ميرزاده پ. قزونن،

اصلی ضروری بورای  ، : در حرفه های سالمت مهار  های ارتباقیمقدمه

مفهووم نگورش    ،مراقبت های بالينی است در شویل گيوری انون مهوار     

اهميت بسزانی دارد؛ چرا که نگرش پيشگونی کننووه رفتوار اسوت و اگور     

 .می توان ن  رفتار را تا حوودی کنتورل کورد  ، بتوان نگرش را تغيير داد

، لذا باتوجه به اهميت آموزش مهار  های ارتباقی و نقش نگورش در آن 

ی مطالعه فوق با هوف تعيوين نگورش دانشوجونان دانشوگاه علووم پزشوی      

 قزونن در ارتباط با نادگيری مهار  های ارتباقی انجام شو

 بوه  کوه  بوود  تحليلوی  –توصيفی ، : انن مطالعه از نوع مقطعیروش اجرا

نگرش نسبت به نوادگيری مهوار  هوای ارتبواقی در دانشوجونان       تعيين

در انن مطالعه دو گوروه از مقواقع    .دانشگاه علوم پزشیی قزونن پرداخت

نان قبل و بعو از ورود بوه مرحلوه بوالينی از رشوته     مختلف شامل دانشجو

ماموانی دانشوگاه علووم پزشویی     -پرسوتاری ، دنوانپزشویی ، های پزشویی 

نگورش دانشوجونان   .نفر موورد مطالعوه قورار گرفتنوو      3۰۰قزونن معادل 

 Communication skills attitude نوا  CSAS توسوط پرسشونامه  

scale    انی( آن در مطالعوا   که ونژگی های روان سونجی )روانوی و پانو

انن پرسشنامه شامل .مورد ارزنابی قرار گرفت، قبلی انوازه گيری شوه بود

بخش اول شامل سواال  مرتبط با اقالعا  دموگرافيو  و  ، دو بخش بود

سوال که نگرش مثبت و منفی دانشوجونان نسوبت     2۵بخش دوم شامل 

ن در گوروه  حيطه اهميت داشوت  ۴به نادگيری مهار  های ارتباقی را در 

 ۵دليل تراشی؛ نادگيری و اعتماد به نفس باال در قالوب ليیور    ، پزشیی

 independent t)داده ها توسط تستهای آماری  .گزننه ای می سنجو

test )     برای بررسی رابطه نمره نگرش با مقطع تحصويلی)بالينی و علووم

 برای بررسی نمره نگرش با نوع دانشویوه( ) way ANOVA one پانه( و

آزمون کای اسیوئر )برای مقانسه مشخصا  دموگرافي  با نوع دانشویوه(  

  .و مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت SPSS ۱۹با استفاده از نرم افزار

اکثرنت شرکت کننوه را ، پرسشنامه تیميل شوه 277: از تعواد یافته ها

درصو دانشجونان قبل بالينی و  ۴6 ، 6خانم ها تشیيل دادنو در مجموع 

درصوو هوي  گونوه سوابقه      ۸۸ ، ۴ .درصو در مرحله بالينی بودنو ۵3 ، ۴

درصوو انون    ۱۱ ، 6آموزش مهار  هوای ارتبواقی را دارا نبودنوو و تنهوا     

اکثرنت دانشجونان در هر سه رشته تحصويلی   .مهار  را آموزش دنوه انو

مامانی( مهار  های ارتباقی خود را -دنوان پزشیی و پرستاری، )پزشیی

در حيطوه اهميوت    .متوسط و نياز به بهبود مشاهوه موی نمودنوو  در حو 

آموزش پزشیی باالترنن نمره در رشته پزشیی در مقطع بالينی بوا نموره   

در رشوته دنووان در مقطوع قبول      ۴۵ ، 23و پانين ترنن نموره   ۵۰ ، ۰3

در رشوته   ۱۹ ، ۴6در حيطوه نوادگيری بواالترنن نموره      .بالين ربت شوو 

در مقطوع بوالينی    ۱۸ ، 6۹ی و پانين تورنن نموره   پزشیی در مقطع بالين

در  ۹ ، ۹۴در حيطه اعتماد بوه نفوس بواالترنن نموره      .پرستاری ربت شو

رشته پرستاری در مقطع بالينی و رشته دنوان پزشیی قبول بوالين ربوت    

همچنين پانين ترنن نمره در انن حيطوه در رشوته دنووان پزشویی      .شو

حوواقل نموره ربوت شووه در      .آموو  بوسوت  ۸ ، ۵2مقطع بالينی با نموره  

در رشه پرسوتاری مقطوع قبول بوالين و بواالترنن        ۴۴ ، ۰۵نگرش منفی 

در نگورش   .در رشته دنوان پزشیی قبول بوالين ربوت شوو     ۴7 ، 26نمره 

در رشته پزشیی قبل بالين و پوانين تورنن    ۵7 ، ۸3مثبت باالترنن نمره 

باالترنن  .نی ربت شودر رشته دنوان پزشیی در مقطع بالي ۵3 ، ۰۹نمره 

 ۹7 ، 2در مقطع بالينی رشته پزشیی و کمترنن نمره  ۱۰3 ، 6نمره کل 

ميوانگين کول نمورا      .در مقطع بالينی رشته دنوان پزشیی ربت گردنوو 

بود کوه انون موضووع     ۱۰۰کسب شوه توسط دانشجونان باال و در حوود 

ارتبواقی  نشان دهنوه تمانل باالی دانشجونان به نادگيری مهوار  هوای   

 در قول دوران تحصيل می باشو

: با توجه به اهميت مهوار  هوای ارتبواقی و لوزوم     نتيجه گيريبحث و 

نوادگيری آن در تحصويل و قبابوت و تمانول حوواکثری دانشوجونان بوه        

آموختن آن با توجه به ميانگين نموره ی بواالی بوه دسوت آمووه و عووم       

نيوواز بووه ، آموزشوی در کورنیولوووم ، وجوود دوره آموزشووی بوا انوون عنووان   

گنجانون آن به برنامه آموزشی دانشجونان رشته هوای مختلوف دانشوگاه    

با توجه به انن که انن مهار  نياز به تیورار   .علوم پزشیی قزونن می باشو

و به روز شون دارد بنابرانن توصويه موی شوود جهوت آمووزش و ارزنوابی       

جونان قورار  مواوم انن مهار  به صور  تم قولی در برنامه درسوی دانشو  

  .داده شود

 

وار ( و ، بررسی رابطه سدبک هدای یدادگیری )کلدب    

خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانشدجویان دندانپزشدکی   

 ۹7-۹8دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال تحصیلی 

مهوران   - ناسمين بابانی همتی، گيالن .پ .دانشگاه ع -ماهوخت قاهری 
    سوويو مهوووی ،  گوويالن .پ .دانشووگاه ع -مانوووانا جوانوو  ،  فوالح چووای 
 .دشت بزرگی

: نیی از عوامل مورر بر نادگيری دانشجونان سب  هوای نوادگيری   هدف

آنها است که قابليت تغيير دارد و در انن راسوتا موی توانوو در تطوابق بوا      

بوه   .شيوه تورنس موجب تسهيل فرآننو نوادگيری در دانشوجونان گوردد   

گوی هوای شوناختی و اساسوی در     عالوه خالقيت نيز به عنوان نیی از ونژ
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، انسان مطرح شوه که به صوور  بوالقوه بوه ارث موی رسوو و هور فوردی       

با شناخت  .خالقيت را هر چنو کم نا زناد ولی به قور بالقوه در خود دارد

توانانی خالقيت دانشجونان و ارتباط آنها با پيشرفت ، نوع سب  نادگيری

هووف   .فراهم می شود تحصيلی زمينه حرکت به سوی نادگيری هوفمنو

وارک( و خالقيوت  ، از پژوهش بررسی رابطه سب  های نوادگيری )کلوب  

هيجانی با پيشورفت تحصويلی دانشوجونان دنوانپزشویی دانشوگاه علووم       

 پزشیی گيالن  

جامعوه موورد بررسوی    ، تحليلوی -: در انون پوژوهش توصويفی   اجراروش 

یی گويالن در  دانشجونان دنوانپزشیی ترم سوم به باال دانشگاه علوم پزش

نفوری   ۵۵۴بوا توجوه بوه جامعوه آمواری       .بودنوو  ۹7-۹۸سال تحصويلی  

ابوزار جموع آوری    .در نظر گرفته شو 2۵۰حجم نمونه تعواد ، دانشجونان

خالقيوت  ، داده ها شامل پرسشنامه سب  هوای نوادگيری کلوب و وارک   

هيجانی آورنل و برای پيشرفت تحصيلی از معول دو تورم قبول و معوول    

داده هوا بوا اسوتفاده از شواخص هوای آموار        .ونان استفاده شوکل دانشج

توصيفی )ميانگين و انحراف معيار( و سپس در بخوش تحليلوی از آزموون    

، گروه هوای مسوتقل   t، ت  نمونه ای t های آمار استنباقی شامل آزمون

خوی  ، مجوذور اتوا  ، پيرسون، ضرانب همبستگی، تحليل وارنانس ن  راهه

 نرمال بودن داده ها از نمودارهای سواقه و بورگ   و برای بررسی فرض، دو

(Steam & Leaf)    و باکس پال  و با استفاده از نورم افزارهوای آمواری 

SPSS ،Excel مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت.  

: نتانج نشان داد که بر اساس سب  های نادکيری کلوب و وارک  یافته ها

 6۴نفور )  ۱6۰نابنووه  اکثرنت دانشجونان دارای سب  انطبواق  ، به ترتيب

 ۴ ، ۸۰درصووو( و 6 ، 3۱نفوور ) 7۹نوشوتن   –درصوو( و سووب  خوانوون   

، بوين سوب  هوای نوادگيری )کلوب      .درصو دانشجونان ت  سبیی بودنو

بوين خالقيوت    .وارک( و پيشرفت تحصيلی رابطه معناداری مشاهوه نشوو 

همچنوين   .هيجانی و پيشرفت تحصيلی نيز رابطه معناداری وجود نواشت

ج نشان داد که نمره دانشجونان دنوانپزشویی در خالقيوت هيجوانی و    نتان

بين خالقيت هيجوانی و جنسويت    .هر سه مولفه آن باالتر از ميانگين بود

مشاهوه شو و دانشجونان دختر  (p=۰ ، ۰۱) دانشجونان رابطه معناداری

نسبت به دانشجونان پسر   (26 ، ۹6±3۴ ، ۱۰)خالقيت هيجانی باالتری 

 .داشتنو( 2۴ ، ۹6±۹۴ ، ۸)

: نتوانج مطالعوه نشوان داد کوه بوين سوب  هوای        نتيجه گيريبحث و 

نادگيری و خالقيوت هيجوانی دانشوجونان بوا پيشورفت تحصويلی رابطوه        

همچنين نتوانج بيوانگر آن بوود کوه سوب  غالوب        .معناداری وجود نوارد

آنوان از خالقيوت    و اسوت  نوشوتن  –دانشجونان انطباق نابنوه و خوانوون  

  .نی باالنی برخوردار بودنوهيجا

 

عوامل موثر بر ایجاد هویدت حرفده ای در دانشدجویان    

 پزشکی

 .دانشوگاه ع  -سارا شوهبازی  ،   شهرکرد .پ .دانشگاه ع -سليمان احموی
 . شهرکرد .پ

ای گوری در   در دو دهه گذشته توجوه بوه سووی ماهيوت حرفوه      مقدمه:

سالی تثبيوت شووه   اگرچه هونت در آغاز بزرگ .است  پزشیی معطوف شوه

آنچه در آمووزش پزشویی    .نابو اما تحول در قول زنوگی ادامه می، است 

پرورش و نهادننوه سوازی هونوت بوه     ، مورد غفلت قرار گرفته است، امروز

     لوذا آشونانی بوا     .عنوان نیوی از اصوول حرفوه ای در پزشویی موی باشوو      

  .بسيار ضروری است، روش ها و راهیارهای معطوف به انن هوف

 contentنو  پوژوهش کيفوی و از نووع     ، انون مطالعوه   روش اجررا : 

analysis اقالعا  از قرنق مصاحبه نيمه سواختارمنو جموع    .می باشو

نمونه گيری به صور  هوفمنوو و توا رسويون     .آوری شوه و تحليل شونو

نفور و شوامل    ۱۰تعواد مصواحبه شوونوگان    .به اشباع داده ها ادامه نافت

 & Graneheim نتوانج بوا اسوتفاده از    .ن پزشیی بوددانشجونا، اساتيو

Lundman model (2۰۰3)   نتوانج: نتوانج حاصول از     .تحليول شوونو

تورنن عوامول    مصاحبه با شرکت در کننوگان در مطالعوه نشوان داد قووی   

های نقش و  مول، تعامل اجتماعی بين افراد، شیل گيری هونت حرفه ای

 در گروه های نادگيری هستنومربيان و تجارب فردی حاصل از مشارکت 

هوا .   هوای آن  تجربه حاصل از رونارونی مسوتقيم بوا بيمواران و خوانواده     .

بازانونشوی در تجربيوا     .مبنانی برای هونت دانشوجونان پزشویی اسوت   

، هم در تجربيا  بالينی و هم غيربالينی، فردی با الگوهای نقش و مربيان

آمووزش رسومی    .ی اسوت  پذنر از عوامل اساسی جامعه، در قول تحصيل

بحوث: شویل    . ای توارير بگوذارد   گيری هونت حرفوه  توانو بر شیل نيز می

گيری هونت حرفه ای فراننونست پونا که نيازمنو پرورش و جهت دهوی  

علی رغم ضروری بودن تشیيل هونت حرفه ای در انجاد حوس   .می باشو

زمينوه   پرورش انن هونت با توجه بوه پويش  ، تعلق به حرفه و کار اخالقی

لوذا شناسوانی و بوه     .اجتماعی و فرهنگی کار ساده ای نيست، های فردی

کار گيری عوامل مورر بر شیل گيری هونت بسيار ضروری بوده و وظيفوه  

موی  ، ای سنگين بر دوش اساتيو و متوليان آموزش دانشوجونان پزشویی  

تواننو شیل گيری هونت حرفوه ای را بوه    نتيجه گيری: اساتيو می .گذارد

ماهيوت آن  ، وان ن  هوف آموزشی برگزنننوو و بوه روشونی و وضووح    عن

هونتی را که از نظر اجتماعی مورد مذاکره قرار گرفته و مورد توافق حرفه 

بوه نظور موی رسوو دانشویوه هوای       ، لوذا  .و جامعه است را روشن نماننوو 

پزشوویی بانووو نقووش بسوويار فعووالی در شوویل گيووری هوبووت حرفووه ای   

، جامعه پذنری داشته باشنو تا به دانشجونان خوود دانشجونان با تاکيو بر 

  .تعهو به حرفه را القا نماننو
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گپ بین تئوری و عمل در آموزش پرستاری: چالش هدا و  

 راهکارها

 .دانشوگاه ع  -سوليمان احمووی  ،  شهرکرد .پ .دانشگاه ع -سارا شهبازی 
 .شهرکرد .پ

ئوه مراقبوت   باعث بحوران در نحووه ارا  ، شیاف بين تئوری و عمل مقدمه:

های پرستاری شوه است و انون امور خووما  پرسوتاری را بوا انتقواداتی       

اغلب قادر به بیارگيری آموخته هوای  ، زنرا پرستاران .مواجه ساخته است

، علمی خود در بالين نبووده و از روش هوای سونتی و اغلوب غيور علموی      

    استفاده می کننو که مسولمام موجوب افوت کيفيوت خووما  ارائوه شووه        

هوف از انن مطالعه تبيين شیاف بوين تئووری و   ، با انن وصف .ی گرددم

  .عمل در آموزش پرستاری و تعيين راهیارها جهت حل مشیل می باشو

: انن مطالعه کيفوی بوا اسوتفاده از رونیورد تحليول محتووای       اجرا  روش

اسواتيو و مربيوان   ، شورکت کننووگان در انون مطالعوه     .متواول انجام شو

ير هيئوت علموی و دانشوجونان مقواقع مختلوف رشوته       هيئت علمی و غ

پرستاری و مونران و پرستاران بيمارستان هوای تحوت پوشوش دانشوگاه     

علوم پزشیی شهرکرد بودنو که با در نظر داشتن حواکثر تنوع و به روش 

مصاحبه هوای نيموه    .در مطالعه شرکت داده شونو، نمونه گيری هوفمنو

کننوگان توا زموان دسوتيابی بوه اشوباع      نفر از شرکت  ۱۸ساختارنافته با 

مصاحبه ها لغت به لغت پيواده سوازی و بوا     .کامل اقالعا  صور  گرفت

 .مووورد تجزنووه و تحليوول قوورار گرفتنووو، اسووتفاده از روش تحليوول محتوووا

  .انجام شو MAXQDA مونرنت اقالعا  با استفاده از نرم افزار

شویل گيوری دو توم    منجر به ، : تحليل اقالعا  گردآوری شوهیافته ها

اصلی با نام هوای )) علول و چوالش هوا(( و ))راهیارهوای حول مشویل((        

، قبقوه )علول و چوالش هوای آموزشوی(      ۴اولين تم اصلی شامل  .گردنو

فرهنگی و اجتماعی( و )علل و چالش هوای  ، )علل و چالش های سازمانی

 2)علل و چالش های فردی( و توم اصولی دوم شوامل    ، مالی و پشتيبانی(

قه )راهیارهای ارتقای فردی( و )راهیارهوای ارتقوای سوازمانی( و هور     قب

  .قبقه دارای چنو زنر قبقه شو

: نتانج انن مطالعوه نشوان داد عوامول متعوودی در     بحث و نتيجه گيري

انجاد شیاف بين تئوری و بوالين در آمووزش پرسوتاری موورر هسوتنو و      

علوی رغوم   ، لذا .وراهیارهای توصيه ای متعودی نيز برای آن پيشنهاد ش

تالش های فراوان متخصصان و متوليان آموزشی در دانشگاه هوای علووم   

به نظر موی رسوو تحوول بنيوادنن در زنرسواختهای آموزشوی و       ، پزشیی

اسواتيو و  ، سازمانی و تالش همه جانبوه کليوه مسوئوالن و برناموه رنوزان     

د توا  از خور ، دانشجونان برای انجاد پلی بين تئوری و عملی در پرسوتاری 

  .ضروری می باشو، کالن

 

سبک های یادگیری دانشجویان علدوم پزشدکی قدم در    

 آموزش بالینی

قواهره  ،  - امير همتا،  مينا گائينی ، قم .پ .دانشگاه ع -زهره خلجی نيا 
 ،  - صونقيان

کوه  ، : سب  های نادگيری نیی از عوامل مورر در نادگيری اسوت مقدمه

تعامل فرد با محيط بخصووص بوالين را   می توانو تغييرا  نحوه درنافت و 

از آنجائيیه وظيفه نواددهی و بهبوود وضوعيت موجوود بورای       .نشان دهو

نیی از وظانف مراکزآموزشی درمانی موی  ، نادگيری دانشجونان در بالين 

لذا مطالعه حاضر با هوف تعيين سب  های نوادگيری دانشوجونان   ، باشو

  .نوعلوم پزشیی قم در آموزش بالينی اجرا گرد

کوه در  ، موی باشوو  ، مقطعوی -مطالعه حاضر از نوع توصويفی  :اجراروش 

نفور از دانشوجونان دانشوگاه علووم پزشویی       3۰۸با مشوارکت  ۱3۹۸سال

کوه در هور نو  از     (پرستاری و ماموانی و پيراپزشویی  ، قم)رشته پزشیی

انجوام  ، گروههای کارآموزی و کارورزی به روش قبقه ای انتخواب شوونو  

 .پرسشنامه استانوارد سب  هوا ی نوادگيری کلوب بوود     ابزار پژوهش .شو

داده ها با استفاده از آمار توصيفی و آزمون کوای دو و رگرسويون خطوی    

  .چنو گانه مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت

درصوو   ۵۴ ، ۹، سال 23 ، 7± ۴ ، 3: ميانگين سنی دانشجونان یافته ها

درصو در  36اسی و درصو در مقطع کارشن 6۴درصو مرد و  ۴۵ ، ۱، زن 

درصوو دانشوجونان سوب  نوادگيری جوذب       ۴۸ ، ۱ .مقطع دکترا بودنوو 

درصوو سوب     ۱7 ، ۵، درصوو دانشوجونان سوب  واگورا     2۴ ، 7، کننوه

بوين سوب     .درصو سب  نادگيری انطباق نابنوه داشوتنو  ۹ ، 7همگرا و 

  .(P= ۰.۰3)نادگيری با رشته تحصيلی اختالف معنی دار وجود داشت

: با توجه به اننیه سب  نادگيری اکثور دانشوجونان   تيجه گيرينبحث و

لوذا فوراهم سواختن محويط هوای نوادگيری       ، جذب کننووه و واگورا بوود   

برای نادگيری بهتر و کسب نا تقونت توانمنووی  ، متناسب با انن سب  ها

  .های الزم در محيط های آموزشی و شغلی آننوه حائز اهميت است

 

ی منتوریندگ در امدوزش   آسیب شناسی فرایندد اجدرا  

 پرستاری: یک مطالعه کیفی 

  ،  فاقمه الحانی ، شيراز .پ .دانشگاه ع -اعظم زارع 

: کاهش تعواد اساتيو پرستاری ارر مستقيمی روی توانانی پذنرش مقدمه

منتورننگ به قور گسترده ای به عنووان   .و فارغ التحصيلی پرستاران دارد

سعه حرفه ای دانشجونان می باشوو  ن  استراتژی برای تسهيل رشو و تو

در  .و نقش اساسی در ارائه مراقبتهای بهواشتی و آموزش پرسوتاران دارد 

نقش منتورننگ درآموزش پرستار ی موورد توجوه   ، قول دو دهه گذشته

قرار گرفته است درسالهای اخير مطالعا  کمی در مورد منتورننگ انجوام  

که منتورشيپی را انجاد شوه است به قورنیه موسسا  آموزش پرستاری 
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، رضوانت شوغلی بواالتر   ، کرده انو نتانج مثبتی را از قبيول بهبوود روحيوه   

به دسوت آوردن کمو    ، افزانش توسعه حرفه ای، افزانش اعتماد به نفس

وارتقاء سرنعتر گزارش کردنو ، های مالی بيشتراز قرنق اجرای تحقيقا  

شوه اسوت لوذا مطالعوه    ولی مطالعا  کيفی در انن زمينه به نور  انجام 

حاضر ن  مطالعه کيفی ازنوع آناليز محتوا می باشو که به منظور آسويب  

  . .شناسی فراننو اجرای منتورننگ در اموزش پرستاری انجام شو

: انن مطالعه ن  پژوهش کيفی به روش آنليز محتوا می باشو اجراروش 

کننووه   دانشوگاه اجورا   7محيط پژوهش شامل  .انجام شو ۹6که در سال 

نمونه گيری به روش هوفمنو انجام شو و مشوارکت   .قرح منتورننگ بود

سوه نفور   ، ن  نفر سوپروانزر آموزشی، کننوگان شامل ن  نفر سرپرستار

 .دانشيار دانشیوه ) هيا  علمی( و دو نفر مربی و ن  نفر پرسوتار بودنوو  

جهت جموع آوری داده هوا از مصواحبه بووون سواختار و بورای تجزنوه و        

های کيفی از تحليل محتوای قراردادی و داده هوای کموی از    ليل دادهتح

اعتبوار داده هوا: اعتبوار داده هوا از      .آمار توصيفی )فراوانی( اسوتفاده شوو  

قرنق بررسی شرکت کننوگان انجام شو به قورنیه محققوان گزارشوی از   

تحليل داده ها را به شرکت کننوگان دادنو تا اقمينان حاصل کننوو کوه   

بعوالوه محققوان از دو نفور از     .ان دنيای واقعی آنها را ارائه داده انوو محقق

مضامين اوليوه و توم هوا و    ، اعضای هيئت علمی هم خواستنو که داده ها

اعتبوار حوواکثری نمونوه گيوری هوم بوه        .تم های اصلی را بررسی کننوو 

  .اقمينان و اعتبار داده ها کم  کرد

 .سوال بوود   ۴۰در مطالعوه   ميوانگين سونی شورکت کننووگان    : یافته ها

سوال و ميوانگين سوابقه در بخوش      ۸ميانگين سابقه کار در بخش بوالين  

سال و حو اقل زمان اجرای منتورننگ بين ن  تا پنج سوال و   ۴آموزش 

توم سوطح    ۴۹کو اوليه بواز و  2۹۴ .دقيقه بود 3۵ميانگين مو  مصاحبه 

نه پيش زمينوه  زمي ۴تم اصلی استخراج شو که تم ها در ۱2دوم بالقوه و 

موانووع اجوورای ، عواموول مووورر بوور اجوورای منتورننووگ ، هووای منتورننووگ

پويش زمينوه هوای منتورننوگ      . منتورننگ و پيامو قبقه بنووی شوونو  

، نظار  بور انتخواب منتوور    ، مشتمل است بر: ناکارآموی مربيان در بالين

تجربه باليتی منتوور جوزء عوامول مربووط بوه پويش       ، آمادگی اوليه منتور

نقش موورر  ، نه های منتورننگ و تم های عامل انگيزشی نسبی منتورزمي

رهبرنت منتور جزء عوامل مربوط به عوامل موورر بور اجورای منتورننوگ     

تعارض در رضانتمنوی دانشجوی منتوور  ، ارائه آموزش نامورر به منتی ها 

مشیال  منتورجزء عوامل مربوط به موانع اجرای منتوننگ و تم های ، ها

همیاری توام منتور و ، کفانت ارزشيابی، متقابل دانشیوه و بالين تعامال 

مربی جزء عوامل مربوط به پياموهای اجورای منتورننوگ تقسويم بنووی     

 شونو

:قبقاتی که از داده های انن مطالعوه انجواد شوو     نتيجه گيري بحث و  

از آن جوانی کوه عوامول     .گونای آسيب شناسی اجرای منتورننوگ اسوت  

و زمينه ای منجر به اجرای پونوه منتورننوگ شووه اسوت     علت و معلولی

در حين انجام منتورننوگ عوامول تسوهيل کننووه و ممانعوت کننووه ای       

وجود دارد که بر استراتژنها ارر می گذارد و پيامووهای حاصوله در زمينوه    

پيشونهاد: بورای بهبوود     .اجرای منتورننگ خيلی مثبت به نظر نمی رسوو 

به تشیيل کار گروههوانی در انون زمينوه بورای     چالشهای منتورننگ نياز 

تحليل نتانج کاراموی انن شيوه در دانشیوه های محل اجورا و همچنوين   

هم انونشی صاحبنظران برای پياده سازی منتورننگ متناسب با سواختار  

  . های دانشیوه ها و فراهم سازی عوامل انگيزشی برای منتورها می باشو

 

شناسددی پرسددتاری از تجددارب زیسددته دانشددجویان کار

 مشغولیت تحصیلی

 -محموو رضوا قاسومی    ،  مشوهو  .پ .دانشوگاه ع  -حسين کرنمی مونقی 
 ،  - عباس حيوری،  سبزوار .پ .دانشگاه ع

مشوغوليت تحصويلی   ، نیی از دغوغه های اصلی کليوه مورسوان   مقدمه:

هوای   نا کيفيت تالشی است کوه دانشوجونان صورف فعاليوت    ، دانشجونان

صور  مستقيم به نتانج مطلوب نوادگيری   کننو تا به می هوفمنو آموزشی

صوواحبنظران تعلوويم و تربيووت معتقونووو بوووون مشووغوليت  .دسووت نابنووو

همچنين نیی از عوامول مهوم موؤرر بور      .دهو نادگيری رخ نمی، تحصيلی

شناسوانی   .مشوغوليت تحصويلی اسوت   ، پيشرفت تحصيلی دانشجونان نيز

مورسوان و موونران آمووزش    ، یماهيت و معنای پونوه مشغوليت تحصيل

پرستاری را قادر خواهو ساخت تا فضای آموزش نظری و بالينی پرستاری 

را به گونه انی قراحی و مهيا سوازنو توا موجبوا  نوادگيری خوودراهبر و      

کارآمو را برای دانشجونان پرستاری فراهم نموده و در نهانوت پرسوتارانی   

در راستای دستيابی به انون   .با صالحيت حرفه انی ارر بخش تربيت نمانو

امر مهم مطالعه حاضر بوا هووف کلوی تبيوين معنوای پونووه مشوغوليت        

تحصوويلی بوور اسوواس تجووارب زنسووته دانشووجونان کارشناسووی پرسووتاری 

 قراحی و اجرا گردنو

: انن پژوهش ن  مطالعه کيفی از نوع پونوارشناسی تفسيری اجراروش 

در دانشویوه هوای    ۱3۹7 -۱3۹۵است که در فاصله زموانی سوال هوای    

مشوارکت کننووگان کوه     .پرستاری مشهو و سوبزوار انجوام گرفتوه اسوت    

دانشجونان مقطع کارشناسی رشته پرستاری در دانشیوه های پرسوتاری  

 .بر اساس نمونوه گيوری هوفمنوو انتخواب شوونو     ، مشهو و سبزوار بودنو

نفور از دانشوجونان    ۹برای دسوتيابی بوه اهوواف مطالعوه در مجمووع بوا       

 .رشناسووی پرسووتاری مصوواحبه نيمووه سوواختارمنو انفوورادی انجووام شوووکا

نفره از دانشجونان آقوا و   ۸همچنين دو مصاحبه گروه متمرکز با دو گروه 

نفر دانشوجوی پرسوتاری آقوا و     ۱6به عبارتی در مجموع  .خانم انجام شو

مصاحبه هوا ضوبط و    .خانم در مصاحبه های گروه متمرکز حضور داشتنو

به منظور تسوهيل موونرنت داده هوا از     .پياده سازی شونودر اسرع وقت 

جهوت تحليول مصواحبه هوا از روش      .استفاده شو Max QDAنرم افزار 

نافته ها: انن مطالعوه   .( استفاده گردنو۱۹۸۹تحليل دنیلمن و همیاران )

با مشارکت دانشجونان کارشناسوی پرسوتاری دانشویوه هوای پرسوتاری      

ارکت کننووگان از هور دو جونس و از تورم     مش .مشهو و سبزوار انجام شو

   .های مختلف تحصيلی با معول های تحصيلی متنوع بودنو
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کو استخراج و پس از  ۱۱۱6، در مرحله اول تحليل مصاحبه ها :یافته ها

زنر زنور مضومون شویل     ۸2، مفهوم پردازی و قبقه بنوی کوهای مشابه

زنور   ۱6نهانتوا  ، ينبا ادامه تحليل و مفهوم پردازی زنر زنر مضوام  .گرفت

در اداموه بوا مفهووم پوردازی و انتوزاع بيشوتر زنور        ، مضمون شیل گرفت

اسوتفاده از  "، "در تیاپوی نادگيری فعوال "چهار مضمون اصلی ، مضامين

نوادگيری در  "و  "مونرنت تهونووا  نوادگيری  "، "فرصت های نادگيری

ب بوونن ترتيوب بور مبنوای تجوار      .پونوار گردنو "سانه احساسا  درونی

، مشغوليت تحصيلی به معنوای تیواپو بورای نوادگيری فعوال     ، دانشجونان

مونرنت تهونوا  نادگيری و نوادگيری  ، استفاده از فرصت های نادگيری

 در سانه احساسا  درونی می باشو

: بر اسواس نافتوه هوای مطالعوه حاضور مشوغوليت       تيجه گيريبحث و ن

پيچيووه و چنوو   تحصيلی در دانشجونان کارشناسی پرستاری پونووه ای  

با شناسانی ماهيت و معنای پونوه مشغوليت تحصويلی و   .بعوی می باشو

توجه جوی مورسان و مونران آموزش پرسوتاری بوه انون پونووه در امور      

تربيوت پرسوتارانی بوا صوالحيت     ، آموزش و برنامه رنزی دروس پرستاری

قراحوی ابوزاری جهوت ارزنوابی      .حرفه انی ارر بخش موورد انتظوار اسوت   

تبيوين فرآننوو شویل    ، وليت تحصيلی در دانشجونان علووم پزشویی  مشغ

گيری مشغوليت تحصيلی در دانشجونان کارشناسوی و مقواقع تحصويلی    

باالتر رشته پرستاری و سانر رشته هوای علووم پزشویی جهوت مطالعوا       

  .بعوی توصيه می گردد

 

طراحی و تدوین دوره آموزشی تخصصدی و مددیریتی   

 ی ) آیروس(فراهم آوری اعضای پیوند

شوهيو   .پ .دانشگاه ع -کتانون نجفی زاده  - مرضيه لطيفی - اميو قبادی
 ، زهرا رحيمی خليفه کنوی،  بهشتی

سولول نوا بافوت بوه قصوو      ، اهوای عضو به معنی انتقال ن  عضو :مقدمه

، پيونوو عضوو در انسوان موجوب بهبوود      .استفاده برای فرد دنگر می باشو

بسياری از بيماران در مرحلوه آخور حيوا      صرفه جونی و بازتوانی زنوگی

بور اسواس شوواهو     .در کشورهای توسعه نافته و در حال توسعه می باشو

ن  نفر اهوا کننوه عضو می توانوو جوان هشوت نفور را از مورگ رهوانی       

همچنين همان فرد با اهواء تمامی اعضا و نسوج خوود موی توانوو    ، بخشو

در انوران بوا جمعيوت تقرنبوا      .وضعيت معيشت پنجاه نفر را بهبود بخشو

، ۱3۹۸مورد در سال  ۱6۰۰۰نفر و همچنين آمار تصادفا   ۸۰۰۰۰۰۰۰

هزار مرگ مغزی رخ می دهو که تعواد قابل اهووای   ۸تا  ۵ساالنه حوود 

نفر  ۱۰7۸تنها  ۱3۹۸اما در سال ، نفر می باشو ۴۰۰۰تا  2۵۰۰آن برابر 

نيازمنو به عضو پيونووی  انن در حالی است که تعواد بيماران  .اهوا شونو

نفور از   ۱۰توا   7متاسوفانه روزانوه    .نفور اسوت   2۵۰۰۰در کشور بويش از  

بيماران ليست انتظار پيونو اعضا در انران به دليل نرسيون به موقع عضوو  

با توجه به آمار باالی تصادفا  منجور بوه مورگ     .پيونوی از دنيا می رونو

نيواز بوه توانمنوو    ، متووفی  مغزی در کشور و هور رفتن ارگانهای بون فرد

سازی پرسنل درمانی و حمانت از آنها از قرف ذی ربطوان در کشوور بوه    

با توجه به امار پانين اهووای عضوو در اسوتانهای     .وضوح به چشم ميخورد

مختلف و به منظور ارتقای فراننو فراهم آوری اعضاء پيونوی در کشوور و  

ين دانشگاه برنامه آمووزش  همچنين انجاد انگيزه و اولونت در تفیر مسئول

، ( آنوروس  )تخصصی و مونرنتی واحوهای فراهم آوری و شناسانی کشور

درموان و  ، توسط انجمن اهوای عضو انرانيان که از قرف وزار  بهواشوت 

آموزش پزشیی قی تفاهم نامه ای مسوليت آمووزش تويم هوای درموانی     

 .اجورا شوو  کشور را در زمينه اهوای عضو به عهوه گرفته بوود قراحوی و   

پوس از درنافوت اقالعوا      :فاز اول پيش از اجورای آنوروس   اجرا:روش 

برنامه رنزی برای برگزاری آنوروس در اسوتانهای   ، ميزان اهوای هر استان

جلسا  مقوماتی برگزار می شوود و  ، با ميزان اهوای ضعيف انجام ميگيرد

روز در اسوتان مربوقوه مسوتقر موی      7تيم مورسين و اجرانی بوه موو    

فواز دوم مرحلوه اجرانوی الوف( جلسوه موونران اجرانوی اسوتان و          .ونوش

مسئولين دانشگاه در انن فاز کليه جلسه آشنانی بوا اهووای عضوو جهوت     

، موونر کول صووا و سويما    ، مسئولين ذی ربط استانی از جملوه اسوتانوار  

ساعت در استانواری هور اسوتان    2به مو   ....نماننوه محترم ولی فقيه و

و مبانی مقوماتی اهووای عضوو جهوت آشونانی و حمانوت       برگزار ميشود

 - : ب( آغاز جلسا  آموزشی گروه های هووف  .قلبی آنها ارائه می گردد

 -قوب اورژانوس و تانيوو کننووگان مورگ مغوزی       ، متخصصين بيهوشی

پرستاران و سرپرستاران بخش مراقبوت هوای ونوژه داخلوی و جراحوی و      

دانشجونان پزشویی کوالس    -اعی روانشناسان و مودکاران اجتم، اورژانس

 .روز اداموه موی نابوو    ۵ها قبق برنامه زمان بنوی شوه اغاز و بوه موو    

 "همچنوين تموامی مووارد موورد نيوواز در قالوب نو  اپليیيشون بوا نووام         

و کتاب آنروس برای شرکت کننوگان قابول اسوتفاده    "اپليیيشن آنروس

، کار گروهوی  ، روش های تورنس در انن دوره شامل سخنرانی  .می باشو

Action Learning  ،Donor plus ،    و  .نقش بوازی کوردن موی باشوو

کارگاه ها و امتحوان  ، نمره هر فرد بر اساس نمره آزمون های آنالنن شبانه

 .نهانی می باشو

 نتانج انن دوره اموزشی بر اساس تعوواد اهووا در ميليوون نفور     :یافته ها

(PMP)  تسوت افوزانش ميوزان    برا ساس آزموون توی   .براورد می گردد 

PMP    در استانهانی که آنروس برگزار شو نسبت به قبل برگزاری تغييور

نوام   .نتانج در جوول زنر نموانش داده شووه اسوت    .معناداری نموده است

 ، 3بعو انوروس مازنووران    PMP قبل انروس PMP دانشگاه علوم پزشیی

 ، 22اردبيل  ۱2 ، ۵ ۰ ، ۵هرمزگان  3۵ 7 ، ۴نزد  ۱۸ 2 ، ۹بوشهر  ۱۸ 7

 ۱3 ، 7 ۸ ، ۵همووان   ۱6 7 ، 2گيالن  ۸ 3 ، ۵۹کرمانشاه  ۱۹ ، ۱2 ۱7

  ۱۱ 3اذربانجان شرقی 

: افزانش در ميزان اهوای عضو در استانهانی که در نتيجه گيريبحث و 

آنها انن دوره آموزشی جوامع برگوزار شووه نسوبت بوه قبول از آن کوامال        

جهت ارتقای ميزان اهووای عضوو    چشمگير و معنا دار می باشو و انن امر

آشنانی تيم درموان   .در کل کشور بنا به گزارش وزار  بهواشت می باشو

که تعواد افرادی که نيواز بوه عضوو     می کنوبا موضوع اهوای عضو کم  

  .اهوانی دارنو زودتر به دامن جامعه باز گردنو
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 مرگ مغزی  ، پيونو اعضا، اهوای عضو، آنروس :کلمات کليدي

 

حرفه ای گری در بکدار     یابی پرسشنامه نگرش به  هنجار

 گیری شبکه های اجتماعی در علوم پزشکی 

گروه آموزش پزشیی، مرکز آموزش مجوازی، دانشوگاه    -ليلی مصلی نژاد 
. دانشوگاه ع  کميته تحقيقوا  دانشوجونی    -سعيو عبواللهی ، ع.پ جهرم

  . دانشگاه ع. پ. جهرم -نونو کالنی،  شيراز. پ

Introduction The use of social networks in the field 
of education has also accelerated and has become a 
powerful source of learning for transformation and 
empowerment in different fields. This questionnaire 
addresses the standardization of the attitude to 
professionalism in using social networks in Iranian 
medical science students . Methods In this 
questionnaire, with the aim of standardizing the 
attitude toward social networks, we used a 

questionnaire with ۱۰ questions in ۵ fields by Ness 

etal , 2۰۱3 . The fields include Accountability, Hiring 

decisions, Profile edits, Professionalism and Privacy 
setting . In this study, the questionnaire was first 
checked by validity in content . In the next step, 
construct validity was performed by exploratory 
factor analysis .Also reliability checked by test – 
retest in one group of students . Results By 
examining the correlation matrix between the 
variables, correlation between the variables and 
total score of questionnaire were appropriate.The 
result of factor analysis by principal component 
method and Varimax rotation with 3 factors is 

approved .The reliability of the test was obtained 

۰.۹۴۰ through test-retest method, and internal 

consistency were good . Conclusion Perspectives on 
e-professionalism and social media questionnire by 

Ness etal , 2۰۱3 , is a reliable and valid instrument 

for assessing perspectives on e-professionalism and 
social media in Iranian medical students.  

 

تبیین ادرا  اساتید و دانشجویان در خصوص فرصت های 

شبکه های اجتماعی مجازی در آمدوزش: یدک تحلیدل    

 فیمحتوای کی

مرکوز تحقيقوا     -جوواد کجووری   ،  جهرم .پ .ع دانشگاه - دهقانی علی
دانشوگاه   -عبووالخالق کشواورزی    ، شيراز .پ .دانشگاه ع ، آموزش بالينی

 .زشيرا .پ .ع

: امروزه شبیه های اجتماعی مجازی در بين اساتيو و دانشوجونان  مقدمه

 .اسوت در حيطه علووم پزشویی بوه قوور فزاننووه ای در حوال اسوتفاده        

شناسانی فرصت های انجاد شوه توسط انن شبیه ها مبتنوی بور دنووگاه    

اساتيو و دانشجونان با استفاده از مطالعه کيفی جهوت توصويف وضوعيت    

لوذا مطالعوه    .موجود و برنامه رنزی جهت استفاده صحيح ضوروری اسوت  

حاضر با هوف تبيين انن فرصت هوا از دنووگاه اسواتيو و دانشوجونان در     

  .انجام شو ۱3۹7سال 

: انن پژوهش ن  مطالعه کيفی با رونیورد تحليول محتووای    اجرا روش 

استاد با اسوتفاده از   ۸دانشجو و  2۰در انن مطالعه تعواد  .قراردادی است

محل اوليه انجام مطالعه دانشوگاه   .نمونه گيری هوفمنو مشارکت داشتنو

، انفورادی داده ها بوا اسوتفاده از مصواحبه هوای      .علوم پزشیی جهرم بود

نمونه گيوری و   .عميق و نيمه ساختارمنو جمع آوری شو، چهره به چهره

داده ها با اسوتفاده از رونیورد    .انجام مصاحبه تا اشباع داده ها ادامه نافت

 .گرانهانم و النومن آناليز گردنو

: تحليل داده ها منجر به استخراج پنج قبقوه اصولی بوه عنووان     یافته ها

شوبیه هوای مجوازی در آمووزش شوامل تقونوت        فرصت های استفاده از

تقونت و تسهيل نادگيری ، تمرنن، ارتقای نادگيری، مهار  های ارتباقی

کم  در خلق سواال  پژوهشی و آموزش به بيموار  ، پروسيجرهای بالينی

 گردنو

فرصت های منحصور بوه فوردی در    ، : بر انن اساسنتيجه گيري بحث و 

لوذا   .در آموزش شناسوانی شوونو  خصوص استفاده از شبیه های مجازی 

استفاده از انن فرصت ها و انجاد بستر جهت کنتورل و نظوار  بيشوتر از    

قرف سياست گذران آموزشی می توانو گام مهمی در اسوتفاده صوحيح و   

 .مورر از شبیه های مجازی در آموزش کشور فراهم آورد

 

طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه بررسی کیفیت جستجو 

 مروری اموزش پزشکی در مطالعات

دانشگاه ع.  -نگار اميوی   - رضا حسينی دوعالمه  - سارا مرتاض هجری

  .پ. تهران

Background: The expectation that systematic 

reviews must guide the practice implies the dire 

need for quality assurance measures in the process 

of synthesis of evidence. Furthermore, the 

complicated and multistep nature of conducting 

systematic reviews has made them more prone to 

errors. The comprehensive search for relevant 

evidence has been said to be the hallmark of a 

systematic review, and errors in this stage can 

jeopardize the integrity of the study results. 
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Nevertheless, existing guidelines and frameworks for 

searching in systematic reviews in the field of 

medicine are not to conduct reviews in the field of 

medical education. As an attempt to serve the need 

for a more comprehensive instrument to evaluate 

the quality of search strategies in medical education 

research, we have devised the MERSQ (Medical 

Education Research Search Quality) statement 

Method and materials: current study consists of 

three main phases; (۱) a scoping review of existing 

literature to identify relevant Items for the 

instrument, (2) evaluation of content validity, and (3) 

assessment of inter-rater reliability. A 

comprehensive search of online databases including 

Medline, SCOPUS, Embase, PsychInfo, ProQuest, and 

ERIC was searched for literature review regarding 

quality of search in the field of medical education. 

Search results were screened for relevant articles, 

and the full texts of selected articles were checked 

for Items. Extracted items were discussed and 

categorized by the researchers, resulting in a 

preliminary checklist. In the next step, a two-round 

Delphi technique with an interprofessional panel of 

experts was used to evaluate content validity and 

clarity of items. Items with CVI<۰.62 were removed, 

resulting in the final instrument. In the final step. 

The authors used the instrument to assess the 

search strategies of the BEME reviews published in 

the last five years (32 systematic reviews), and the 

Intra-class Correlation coefficient was calculated for 

the instrument. Results: A total number of 3۵2 

articles were identified through the search, and their 

titles and abstracts were screened. From the initial 

pool of studies, the full text of ۴6 articles was 

analyzed, resulting in 26۱ items related to the 

reproducibility and comprehensiveness of search 

strategies. After discussing and categorizing, and 

integrating similar items, a preliminary checklist of 

۴3 items in 7 different categories was developed. 

Through the process of validation, ۱3 items were 

identified to be unnecessary and were removed, 

resulting in the final instrument. The final version of 

the MERSQ instrument consists of two main 

sections; a reproducibility guarantee with ۱۸ items 

and four subsections (search sources, search 

strategy, searchers, and findings) and a 

comprehensiveness guarantee with ۱2 Items and 

three subsections ((search sources, search strategy, 

and searchers). The Inter-rater reliability(IRR) for a 

single rater was ۰.۹2 (۹۵% confidence interval [۹۵% CI] 

= ۰.73-۰.۹72, p-value¬<۰.۰۰۰) for the reproducibility 

guarantee and ۰.۹۵ (۹۵% CI = ۰.۹۱-۰.۹7, p-

value¬<۰.۰۰۰) for the comprehensiveness guarantee. 

The aggregate IRR for the instrument was calculated 

as ۰.۹۴ (۹۵% CI = ۰.7۹-۰.۹۸, p-value-<۰.۰۰۰). 

Conclusion: The final MERSQ checklist comprises 3۰ 

items that are recommended for reporting of search 

strategies in medical education reviews. Further 

validation of the MERSQ checklist with experts in 

research and education is recommended.  

 

آسدکی ایسدتگاه    بررسی اضطراب و ارزشیابی آزمدون 

فرایند پرستاری در آزمون پیش کدارورزی دانشدجویان   

 پرستاری

دانشوگاه   -معصومه سادا  موسوی ، اصفهان .پ .دانشگاه ع -مرنم باقری 
 -فخری صوبوحی  ،  اصفهان .پ .دانشگاه ع -سيما بابانی ، اصفهان .پ .ع

   .دانشگاه ع. پ. اصفهان -امير موسی رضانی، اصفهان .پ .دانشگاه ع

: آزمون بالينی سواختارمنو عينوی )آسویی( جانگواه ونوژه ای در      مقدمه

انن آزمون ن  ارزنابی مبتنی بر عملیرد می باشو  .بالين و پرستاری دارد

که به بررسی جامع و عينی دانش عملی و مهار  های رفتاری و تصوميم  

نیی از نقواط قوو  فرآننوو     .گيری در شرانط مشابه با واقعيت می پردازد

ستاری استواری آن بر روش حل مسئله است و آزمون بوالينی سواختار   پر

توانو تفیر نقادانه و حل مسئله بر اساس شوواهو   نافته عينی )آسیی( می

در دانشویوه پرسوتاری و ماموانی     .را در دانشجو مورد ارزنابی قورار دهوو  

جهوت سونجش صوالحيت دانشوجونان     ، دانشگاه علوم پزشویی اصوفهان  

ارزشويابی از صوالحيت بیوارگيری    ، بوه عرصوه بوالينی    پرستاری در ورود

اسوتفاده  ، در انن انستگاه .فراننو پرستاری به شيوه آسیی انجام می گردد

از بيمارنما موجب می شود تا دانشوجونان بتواننوو اقالعوا  را در موو      

زمان مشخص و به صور  کنترل شوه ای بوست آورده و قضاو  بوالينی  

ه ارائه دهنو و از سونی دنگر امیان ارزشيابی در موقعيت شبيه سازی شو

بیارگيری فراننو پرستاری و انتقال مهار  های ناد گيرنووه بوه موقعيوت    

مطالعا  در حوزه بهوره منووی از آزموون     .های بالينی واقعی فراهم گردد

بالينی ساختار نافته عينی )آسویی( جهوت سونجش توانوانی بیوارگيری      

بسيار محووود موی باشوو و از سووی     ، انفرآننو پرستاری توسط دانشجون
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دنگر قوی ارزشويابی هوای کيفوی انجوام شووه از برگوزاری انون آزموون          

دنووگاه  ، درنيسمال های گذشته در دانشیوه پرسوتاری ماموانی اصوفهان   

دانشووجونان حوواکی از اسووترس بوواالی دانشووجونان در ارزشوويابی فراننووو  

ر بوا هووف   پوژوهش حاضو  ، بوونن ترتيوب   .پرستاری به شيوه آسیی بوود 

بررسی سطح اضطراب دانشجونان پرستاری در ارزشيابی فراننو پرستاری 

به شيوه آزمون بالينی ساختار نافته عينی )آسیی( و همچنين ارزشويابی  

 .آزمون آسیی انستگاه فراننو پرستاری بود

انن مطالعه ن  پژوهش توصيفی مقطعوی موی باشوو کوه در     :اجرا روش

نمونووه گيووری بووه صووور   .جووام شوووان ۹۸-۹۹نيمسووال دوم تحصوويلی 

، داده هوا بوا اسوتفاده از پرسشونامه دموگرافيو       .سرشماری انجوام شوو  

 "ارزشيابی آسویی "و پرسشنامه  "اضطراب امتحان ساراسون"پرسشنامه 

 .گونه ای می باشوو  27پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون  .کسب شو

 :گيورد  موی  با توجه به نمره کسب شوه در نیی از انون سوه قبقوه قورار    

؛ 2۰توا   ۱3تر؛ اضطراب متوسوط: نموره    و پانين ۱2اضطراب خفيف: نمره 

آنتموی   2۴پرسشنامه ارزشيابی آسویی   .و باالتر 2۱اضطراب شونو: نمره 

، کيفيوت عملیورد آزموون   ، بعو؛ نگرش دانشجو به آسیی ۴و آسیی را در 

روانووی و پانووانی پرسشوونامه  .عينيووت و سووودمنوی آسوویی مووی سوونجو

و در  ۰ ، ۸۸در انران با ضرنب آلفا کرونباخ  "ب امتحان ساراسوناضطرا"

تحليول   .موی باشوو   ۰ ، ۸3با ضرنب آلفوای کرونبواخ    "ارزشيابی آسیی"

  .انجام شو SPSS نرم افزار آماری ۱6داده ها با نسخه 

 .نفر دانشوجوی پرسوتاری شورکت داشوتنو     6۹: در انن پژوهش یافته ها

 ، 36ميانگين سنی شرکت کننوگان .د بودنواکثرنت نمونه ها مونث و مجر

ميوانگين و   .بوود  ۱۵ ، ۸7 ±۱ ، 3۱ها  آن معول ميانگين و 2۴ ، ۰۸ ۵±

 ، ۰۸ ±6 ، 62انحراف معيار نمره اضطراب قبل از آزموون در انون مطالعوه    

دارای اضوطراب   (٪2۰ ، 3) نفر ۱۴ که داد نشان مطالعه انن نتانج .بود۱۸

 (٪36 ، 2)نفور  2۵ و متوسوط  اضطراب رایدا( ٪۴3 ، ۵نفر ) 3۰خفيف 

بين متغير جنس و سطوح اضوطراب ارتبواط    .دارای اضطراب شونو بودنو

ارتباط معنی داری بين ميانگين معول و سوطح   .معنی داری وجود داشت

اضطراب وجود داشت و آزمون تعقيبی توکی ارتباط را بين سطوح خفيف 

نفور   6۹همچنوين از   .(p=۰.۰۱3و   =۴F ، 7۰) و شوونو گوزارش کورد   

نفر رضانت داشتنو که پرسشنامه بوازخورد آزموون آسویی را     6۱دانشجو 

 7۱ .اکثر دانشجونان با منصفانه بودن آسیی موافوق بودنوو   .تیميل کننو

درصو استرس آزمون آسیی نسوبت بوه سوانر امتحانوا  بيشوتر گوزارش       

یرد آسویی  در رابطه با ارزنابی دانشجونان پرستاری از کيفيت عمل .کردنو

اکثر دانشجونان پرستاری گزارش دادنو کوه وظوانفی کوه از دانشوجونان     

خواسته شوه است در آسیی انجام دهنو منصفانه بوده و منعیس کننووه  

 ، 7تقرنبواً نيموی )   .(٪۵۹ ، ۴ )مواردی است کوه آمووزش داده شووه بوود    

گوزارش دادنوو کوه آنهوا از      مطالعوه  موورد  پرستاری دانشجونان از( ۵۰٪

 هيت امتحان کامالً آگاه بودنوما

: انن مطالعه پيشنهاد می کنو کوه آزموون آسویی    نتيجه گيري بحث و 

دارای ، فراننو پرستاری علی رغم انجاد اضطراب نامطلوب در دانشوجونان 

دستورالعمل مشخص بوده و محيط و زمينه و فراننو اجرا در انن انستگاه 

 .از اعتبار مناسبی برخوردار است

های مجازی توانمندسازی اعضای هیدات   رنامهچگونگی ب

: ۱۹علمی در آموزش علوم پزشدکی در دوران کوویدد   

 مند مطالعه مروری نظام

 .پ .دانشوگاه ع  -الهوه محمووی   ، کرموان   .پ .دانشگاه ع -مهال سالجقه 
  ،  تهران .پ .دانشگاه ع -رقيه گنوم کار ،  تهران

توانمنوسازی اعضای هيا  برنامه های ، ۱۹-شيوع ناگهانی کوونو:مقدمه

انن در حالی است کوه   .علمی را با چالش های متعودی روبرو کرده است

افزانش پيچيووگی مراقبوت هوای    ، های بهواشتی درمانیتحوال  سازمان

 ۱۹بهواشتی و مفاهيم در حال تغيير آمووزش پزشویی در دوران کوونوو    

ضوای هيوا    منجر به انجاد تقاضواهای روزافوزون بورای توانمنوسوازی اع    

در بررسی انجام شوه مشخص شو مطالعه نظام منووی  ، .علمی شوه است

در زمينه چگونگی برناموه هوای توانمنوسوازی اعضوای هيوا  علموی در       

، بنوابرانن  .انجوام نشووه اسوت    ۱۹آموزش علوم پزشیی در دوران کوونوو  

هوف مطالعه حاضر بررسی چگونگی برناموه هوای توانمنوسوازی اعضوای     

از قرنق مورور   ۱۹ر آموزش علوم پزشیی در دوران کوونو هيا  علمی د

 .نظام منو متون بود

جستجوی نظام منو متون راهبرد جستجو براساس چارچوب  :روش اجرا

هوای   تعيين شو و با استفاده از کلما  کليوی در پانگاه PICOتغييرنافته

 ،غربوالگری ابتووا عنووان    .تجزنه و تحالنجوام شوو   .اقالعاتی معتبر شونو

چیيوه و کلما  کليوی توسط دو پژوهشوگر بوه صوور  مسوتقل موورد      

سپس متن کامل مقالوه مطالعوه شوو و مووارد عووم       .بررسی قرار گرفتنو

کيفيوت   :بررسی کيفيت مقواال   .توافق مورد بحث با نفر سوم قرار گرفت

اسوتخراج اقالعوا     .بررسی شو BEMEمقاال  با استفاده از چ  ليست

: تناسب با اهوواف مطالعوه اسوتخراج نول اقالعوا      اقالعا  توصيفی و م

 .بنوی موضوعی قرار گرفتنو اقالعا  بوست آموه از متون مورد دسته

بور روی پوژوهش    2۰2۰نووامبر   ۱۱جستجوی متون در تارنخ  :یافته ها

 ۱۱2انجوام شوو و    2۰2۰توا نووامبر     2۰۱۹های منتشر شوه از دسامبر 

رکوورد   ۱۰نوابع و اسوتاناد    از جستجوی دستی در م .رکورد حاصل شو

از انن ميوان   .رکورد باقی مانو ۸۸بعو از حذف موارد تیراری  .بازنابی شو

مقاله حذف شونو و بعوو از   67کلما  کليوی و چیيوه ، با بررسی عنوان

نتانج در دو  .مقاله مورد تجزنه و تحليل قرار گرفتنو ۸بررسی متن کامل 

، مخواقبين ، موقعيوت ، انتشوار دسته شامل اقالعوا  توصويفی مقواال  )   

تئوری زنربنانی( ، قول دوره، روش ارزشيابی برنامه، روش تورنس، محتوا

، )نووآری هوا   ۱۹و ونژگی های خاص مواخال  در پاسخ به شرانط کوونو 

% در 2۵، برنامه ها در کانوادا   %3۸ .چالش ها و نتانج( تقسيم بنوی شونو

مصر و انگلستان برگوزار شووه   ، اناال  متحوه و بقيه در عربستان سعودی

تمرکز اکثر برنامه ها بر ارتقای مهار  های آموزش مجازی اعضای  .بودنو

، رونیوورد آموزشووی برنامووه هووا بووه صووور  همزمووان .هيووا  علمووی بووود
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هيچیوام از برناموه هوای توانمنوسوازی بوه      .غيرهمزمان و نا ترکيبی بود

، کننووگان  شورکت  ارزشيابی دوره نپرداختوه بودنوو اموا براسواس نظورا      

کسوب اعتمواد بوه نفوس و حوس      ، نتانجی ماننو رضانت باالی مخاقبين

بودن در جامعه همیاران و انجاد شبیه های جونو همیاری گزارش شوه 

هوای اجتمواعی و    هانی ماننو تبليغ در مورد برناموه در شوبیه   نوآوری .بود

ی بوا  هوا  فورم  اسوتفاده از پلوت  ، کم  گورفتن از تسوهيلگران  ، ها سانت وب

فورم موورد نظور     ارائه آموزش در مورد نحوه استفاده از پلت، کاربری آسان

هوانی بورای انجوام     فوراهم نموودن فرصوت   ، قبل از برگزاری برنامه اصولی 

ای از برناموه   کارگروهی همراه با بازخورد برای مخاقبين و ارسال خالصوه 

ن در دورا .برگزار شوه برای شورکت کننووگان در نظور گرفتوه شووه بوود      

دوره های توانمنوسازی اعضای هيا  ، در اکثر کشورها، ۱۹بحران کوونو 

در قالوب  ، علمی در پاسوخ بوه نيازهوای روزافوزون اعضوای هيوا  علموی       

اغلب انن برنامه ها در دوران پسواکرونا   .می شودهای مجازی برگزار  برنامه

ر ادامه خواهنو پيوا کرد لذا استفاده از تجارب انون موواخال  آموزشوی د   

   .کننوه و راهگشا خواهو بود های آتی کم  برگزاری برنامه

 می شوود منو توصيه  براساس نتانج انن مرور نظام بحث و نتيجه گيري:

های توانمنوسوازی اعضوای هيوا      گذاران برنامه رنزان و سياست که برنامه

ها بوه اسوتفاده    اجرا و ارزشيابی برنامه، علمی به صور  مجازی در قراحی

های متعود بورای درگيور نموودن     استفاده از روش، های زنربنانی یاز تئور

ارزشيابی برنامه توانمنوسازی با اسوتفاده از  ، مخاقبين در آموزش مجازی

فووراهم نمووودن ، هووای روا و پانووا و متناسووب بووا آموووزش مجووازی   روش

هانی برای اعضای هانت علمی برای انجام کارگروهی بر روی آنچوه   فرصت

گوران و ارائوه بوازخورد بوه      انو و اسوتفاده از کمو  تسوهيل    که ناد گرفته

 .کننوگان توجه نماننو شرکت

 

یادگیری محدور: یدک    _تکنولوژی و ارزشیابی بازخورد 

 مطالعه موردی در آموزش علوم پزشکی 

 .پ .دانشوگاه ع  -علی موصولی  ،  بنورعباس .پ .دانشگاه ع -زهرا مستانه 
   . بنورعباس

ه از تینولوژی برای انجام ارزشيابی هوای تیووننی   : ضرور  استفادمقدمه

جهت تسهيل در ارائه بازخورد بوه موقوع بوه فراگيوران در آمووزش علووم       

مطالعه حاضر بوه دنبوال بررسوی     .پزشیی بيش از پيش آشیار شوه است

پلتفرم کاهو  به عنوان نوعی تینولوژی بورای انجوام ارزشويابی بوازخورد     

  .محور است

ه تحصيلی از مقاقع دکترای عمومی و کارشناسی با : سه رشتاجراروش 

در قول دو ترم تحصيلی با حواقل  (Kahoot) استفاده از پلتفرم کاهو 

پس از ارائه توضيحا  الزم  .مورد ارزنابی تیوننی قرار گرفتنو، سه آزمون

با قراحی آزموون در محويط اختصاصوی    ، در زمينه استفاده از انن پلتفرم

آن آزمون اختصاص موی نافوت و بوا ارائوه آن بوه       کوی به، توسط مورس

 .آنها می توانستنو در آزمون زمان بنوی شوه شرکت نماننوو ، دانشجونان

نتيجه آزمون به صور  کلی و نيز به تفیي  هر سوؤال بالفاصوله پوس از    

پاسخ ارائه می شو و مورس امیان ارائه توضيح شوفاهی و متنوی و حتوی    

در  .د ابهام و شفاف سازی پاسخ را داشوت بارگذاری اسالنو در صور  وجو

جهوت ارزنوابی کوارائی     .آزمون با کليه جزئيوا  ذخيوره موی شوو    ، نهانت

پوس از  ، سوؤالی  ۱2پرسشونامه اسوتانوارد شووه    ، پلتفرم موورد اسوتفاده  

آخرنن اجرای آزمون در اختيوار دانشوجونان قورار گرفوت و پاسوخ هوای       

  .حليل قرار گرفتدرنافتی با استفاده از آمار توصيفی مورد ت

بيشوترنن نقوش را   ، : کاهو  به عنوان ن  ابزار ارزنابی تیووننی یافته ها

روشی مؤرر برای ، درصو( ۹7درخوشاننو کردن آزمون و کاهش استرس )

نادگيری دقيق تر و عميق تر متعاقب بوازخورد درنوافتی و روشوی بورای     

تر نسوبت   فراهم نمودن بستر مناسب، درصو( ۴ ، ۹۱نادگيری انعیاسی )

انجاد انگيزه بورای  ، درصو( 6 ، ۸۸به نادگيری سنتی برای ارائه بازخورد )

 7 ، ۸۴درصو( و نيز انجاد تمرکز روی موضووع )  ۵ ، ۸۸نادگيری بيشتر )

 .درصو( داشته است

: استفاده از پلتفرم کاهو  با توجه به قابليوت هوای   نتيجه گيريبحث و 

ضوعف آموزشوی توسوط خوود      آن می توانوو زمينوه را بورای درک نقواط    

نقاط ضعف مرتفع شوه و ، دانشجو فراهم سازد و با امیان تعامل با مورس

فراننوو  ، بوه قوور کلوی    .نادگيری عميق تری متعاقب آزمون شیل بگيرد

-پل آزموون ، بیار رفته در انن پلتفرم می توانو با خوشاننو نمودن ارزنابی

  .هوف سازد نادگيری انجاد کنو و انن دو را با نیونگر هم

 

تاثیر آموزش پزشکی بدا رویکدرد روایدی بدر ارتقدای      

 بازاندیشی و همدلی در دانشجویان پزشکی

 .پ .دانشوگاه ع  -پيمان ادنبی ، اصفهان .پ .دانشگاه ع -سعيوه درنازاده 
  اصفهان .پ .دانشگاه ع -رونا مالباشی ،  نيیو نمانی ،  اصفهان

پزشیی و بازانونشی در روانوت   رونیرد روانی شامل بيان تجربيا  هدف:

بازانونشوی  ، عالوه بور انون   .ها برای انجاد ارتباط هموالنه با بيماران است

در مورد روانت ها باعث افزانش خودآگاهی و شناخت احساسوا  نسوبت   

به راوی نا شخصيت اصلی داستان می شود که به نوبوه خوود مخاقوب را    

ور بررسوی توارير آمووزش    انن مطالعوه بوه منظو    .تحت تأرير قرار می دهو

پزشیی با رونیرد روانی بر ارتقوای بازانونشوی و هموولی در دانشوجونان     

 .پزشیی انجام شو

 ۱3۹6-۹۸انن مطالعه به صور  شبه تجربی در سال تحصيلی  روش ها:

مشوارکت کننووگان شوامل     .در دانشگاه علوم پزشیی اصفهان انجام شوو 

و آزموانش   (= 66nنتورل ) دانشجوی کارورز پزشیی در دو گروه )ک ۱3۵

(6۹n =) برای کارورزان گروه آزمانش هفت جلسوه تمورنن دو    .انجام شو

ساعته برای آموزش بازانونشوی و هموولی از قرنوق آمووزش پزشویی بوا       

در حالی که کارورزان گروه کنترل تحوت هوي    ، رونیرد روانی برگزار شو

پوس آزموون    ارزنابی های پويش آزموون و   .مواخله آموزشی قرار نگرفتنو
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برای هر دو گروه با استفاده از دو ابوزار روا و پانوا بورای ارزنوابی ظرفيوت      

مقانسوه ميوانگين نمورا  بازانونشوی و      .بازانونشی و همولی انجوام شوو  

همولی در گروهها )بين مقادنر پيش آزمون و پس آزمون( در نو  گوروه   

 ، ۰۵معناداری  زوج و تی انجام شو و t و بين گروه ها با استفاده از آزمون

۰ P ≤ در نظر گرفته شو. 

ميانگين نمورا  بازانونشوی و هموولی گوروه آزموانش بعوو از        یافته ها:

مواخله آموزشی به قور قابل توجهی افوزانش نافوت و در مقانسوه پويش     

اموا در گوروه کنتورل    ، آزمون و پس آزمون اختالف معناداری را نشان داد

مقانسوه ميوانگين نمورا  پوس     ، انون   عالوه بر .انن اختالف معنيوار نبود

آزمون به قور معناداری بين دو گروه در پوس آزموون متفواو  بوود و در     

 .(> ۰P ، ۰۰۱) .گروه آزمانش افزانش نافت

رونیورد روانوی روش آموزشوی موورری بورای آمووزش        نتيجه گيرري:  

بازانونشی و همولی در علوم پزشیی است که در نهانت باعث ارتقا مونش  

در  .به عنوان نیی از صالحيت های اصلی در پزشیی موی شوود   حرفه ای

نظر گرفتن شرانط نادگيری و تورنس بين رشته ای برای اجورای برناموه   

  .پزشیی روانی ضروری است

 

ای از دیدگاه اعضای هیدأت   عوامل مؤثر در اخالق حرفه

 علمی دانشگاه

      ،ینوسووف خيوور،  تبرنووز .پ .دانشووگاه ع -ميوور علووی اعتووراف اسوویوئی 
دانشوگاه ع.   - نعموت بويالن   ،  تبرنز .پ .دانشگاه ع -مهران سيف فرشو 

    .پ. تبرنز

شخصوی مبتنوی بور     شخصوی و بورون   : الگوی رفتوار ارتبواط درون  مقدمه

ای  تعرنوف جوامع و فراگيور از اخوالق حرفوه     ، رعانت حقوق قرف ارتبواط 

ا سوازمان  ای مسئوليتهای اخالقی فرد نو  بر همين مبنا اخالق حرفه .است

لذا افراد نسبت به رعانت حقووق   .است که بر اصل حق مردم استوار است

، رسالت اخالق حرفه ای .مردم مسئوليت داشته و رعانت آنها الزامی است

رشوو و اعوتالی اخالقوی افوراد و     ، بهبوود ، درموان ، پيشگيری از مشیال 

رسوو   یبه نظر مو  .و تبيين تعهوا  و مسئوليتهای اخالقی است، سازمانها

بور پانوه علوم و    ، ای که مواخال  الزم برای بهبود و ارتقای اخوالق حرفوه  

دانش و تجربه استادان حوزه اخالق توونن می شود و از دنووگاه اعضوای   

هووف کلوی مطالعوه حاضور      .هيأ  علمی تا حوودی غفلوت شووه اسوت   

ای از دنووگاه اعضوای هيوأ  علموی      بررسی عوامل مؤرر در اخالق حرفوه 

  .باشو یدانشگاه م

: انن مطالعه از نوع کيفی و توصيفی است که بوا هووف اسوتخراج و    روش

بحث گروهی متمرکوز از   ۱2گردآوری دنوگاههای اعضای هيأ  علمی از 

نظورا    .های دانشگاه علوم پزشویی تبرنوز انجوام گرفوت     تمامی دانشیوه

نامگوذاری  « مفواهيم اوليوه  »مطرح شوه نادداشت برداری و تحت عنووان  

عوامول موؤرر   »انن مفاهيم پس از تلخيص و بازنگری تحت عنوان  .گردنو

دار  بنوی و از رونیورد تحليول محتووای جهوت     قبقه« در اخالق حرفه ای

   .برای بررسی هر گونه ارتباط احتمالی بين انن عوامل استفاده گردنو

مفاهيم اوليه پوس از   2۸۵دهو که  های انن مطالعه نشان می : نافتهنتایج

 26مورد و به دليل مشوابهت و همپوشوانی مجموعواً بوه      ۱3۵ تلخيص به

حساسيت نسوبت  »عوامل  .ای تقليل پيوا کرد عوامل مؤرر در اخالق حرفه

بينش افزانی در موورد  »، «به رفتار و عمل اخالقی و شأن و کرامت انسانی

، «نظوار  و پيگيوری نحووه انجوام کوار و مسوئوليت      »، «ای اخالق حرفه

تبعويض در  »، «عوم از سوخت افزارهوا و نورم افزارهوا     ضعف زنرساختها ا»

ای در  رعانوت اخوالق حرفوه   »و ، «رفتارهای مونرنتی و توزنع منابع مالی

از عواموول اصوولی مطوورح در موضوووع اخووالق « تمووامی سووطوح مووونرنتی

ای توسط اعضای هيأ  علمی است که از بيشترنن تیورار و فراوانوی    حرفه

 .برخوردار هستنو

ای در بسوتر تفیور    : پانبنوی به اصل اخوالق حرفوه  يبحث و نتيجه گير

که ضمن بررسی عوامل موؤرر در اخوالق    می کنودننی و اسالمی اقتضاء 

 .اولونتهای مواخلوه بورای بهبوود و ارتقوای آن شناسوانی شوود      ، ای حرفه

ای در دانشگاهها ضورور  دارد   برای بهبود و ارتقای اخالق حرفه، بنابرانن

اولونوت تووونن و نسوبت بوه برناموه رنوزی و        مواخال  ضروری بر قبوق 

  .اجرای آنها اقوام نمود

 

روانسنجی ابزاری به منظور آموزش بازاندیشی در علوم 

 پزشکی

 .پ .دانشوگاه ع  -پيمان ادنبی  ، اصفهان .پ .دانشگاه ع -سعيوه درنازاده 
 .دانشگاه ع. پ. اصفهان -نيیو نمانی،  اصفهان

وختنی اسوت کوه در ارتقوای نوادگيری     بازانونشوی فراننووی آمو    :مقدمه

قوالنی مو  و تصميم گيری بالينی موورر اسوت و موی توانوو هموولی و      

، نیوی از روشوهای آمووزش بازانونشوی      .منش حرفه ای را تقونوت کنوو  

 "ظرفيت بازانونشوانه "ابزارهانی برای ارزنابی  .است "نوشتن بازانونشانه"

بورای مهارتهوای پيشورفته     توونن شوه انو کوه ابوزار ارزنوابی بازانونشوی    

 .نیی از آنهاست (REFLECT) فراگيران

به زبان فارسوی   REFLECT نن مطالعه با هوف روانسنجی ابزار:  اهداف 

انون مطالعوه کموی در دانشویوه      :تنظيموا  و قراحوی   .انجام شوه است

پزشیی دانشگاه علوم پزشیی اصفهان بوا مشوارکت کوارورزان پزشویی از     

شماری انجام شو و شامل سه مرحله ترجموه ابوزار   قرنق نمونه گيری سر

  .مطالعه مقوماتی و مطالعه اصلی بود، به فارسی

رو بوه  ، ترجمه رو به جلو "ترجمه فارسی با استفاده از روش  :روش اجرا

تغييراتوی در ابوزار انجواد    ، برای تأنيوو روانوی و پانوانی    .انجام شو "عقب

آنواليز آمواری    .ی استفاده کردنمکردنم و از آن در مطالعه مقوماتی و اصل

، برای تجزنه و تحليول آمواری از ضورنب آلفوای کرونبواخ       :استفاده شوه
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تجزنوه و تحليول    .ضرنب همبستگی پيرسون و کاپای کوهن استفاده شو

  .انجام شو 23نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 

زانونشوی وارد  به صور  ليیر  در سطوح با ۴-۱مقوار عودی  :یافته ها

در  .و همچنين تغييراتی با حذف جزنی نوشتاری اختياری انجام شو، شو

کارورز پزشویی و   ۱۰روانی صوری و محتوانی با حضور ، مطالعه مقوماتی

کوارورز پزشویی در    67، سوپس  .پنج متخصص آموزش پزشیی تأنيو شو

از مطالعه اصلی شرکت کردنو و موا پانوانی ابوزار را بوا سوازگاری داخلوی       

بوواز آزمووون از قرنووق -( و آزمووون۰.۸3قرنووق ضوورنب آلفووای کرونبوواخ )

انوازه توافق بورای تعيوين    .( انجام شو۰ ، ۸۹محاسبه ضرنب همبستگی )

    .پانانی بين ارزنابان توسط محاسبه ضرنب کاپای کوهن انجام شو

بوه زبوان    REFLECT نسوخه اصوالح شووه ابوزار     :تيجه گيريبحث و ن

و قابل اعتماد است که می توانوو بوه موا در ارزنوابی      فارسی ابزاری معتبر

اسوتفاده از انون ابوزار     .ظرفيت بازانونشی در آموزش پزشیی کم  کنوو 

  .برای تمرنن بازانونشی در پزشیی توصيه می شود

 

تبیین در  و تجارب ذینفعان از توسعه دانش های میدان  

 رشته ای در علوم پزشکی

 .پ.دانشگاه ع عليرضا شغلی،  مازنوران .پ .دانشگاه ع -مرنم خزائی پول 
دانشوگاه   -سياوش مورادی   ، انران .پ .دانشگاه ع -مرنم زرقانی ،  زنجان

فتانوه  ، مازنووران  .پ .دانشگاه ع -سيو ابوالحسن نقيبی ،  مازنوران .پ .ع
 .پ .دانشووگاه ع -الهووه محمووودی ، مازنوووران .پ .دانشووگاه ع -عموووئی 
 . مازنوران

ونای امروز دنيا نياز به آگاهی و تسولط علموی در حووزه    شرانط پ: مقدمه

نیی از مسيرهای پاسخ به انون   .های مختلف را بيش از گذشته می قلبو

نياز قطعاً توسعه برنامه های آموزشوی ميوان رشوته ای در علووم پزشویی      

توونن برنامه آموزشی ميان رشته ای کار ساده ای نبوده و مسوتلزم   .است

، تجربۀ عملی در انن زمينه و عوامل تعيوين کننووۀ   فهم عميوق و داشتن

ذننفعوان و افوراد   ، لذا تبيين تجارب صاحبنظران .استراتژی های آنهاست

کليوی درخصوص توسعه دانش های ميان رشته ای در علووم پزشویی و   

شناخت درک و تجربيا  و هنجارهای بومی در انون زمينوه بسويار حوائز     

   .اهميت است

العه بخشی از ن  مطالعه بزرگتر از نوع ترکيبی موی  انن مط : روش اجرا

بوا نو     .باشو که با رونیرد کيفی و از نوع تحليل محتوا انجام شوه اسوت 

مطالعه کيفی تحليل محتوای تماتي  با رونیرد قياسی و روش گرانهوانم  

درک و تجارب ذننفعان از توسعه دانش هوای ميوان رشوته ای    ، و النومن

، موونران و معواونين وزار  بهواشوت   روش: .شوو در علوم پزشیی تبيوين  

اعضای هيوا  علموی   ، انونشمنوان و اساتيو پژوهشیوه مطالعا  فرهنگی

موونر  ، دانشوجونان ، محقوق ميوان رشوته ای   ، دانشگاه های علوم پزشیی

بوا اسوتفاده از نمونوه     حجم نمونه: .عامل نیی از شرکت های دانش بنيان

نفور از ذننفعوان در    ۱۱، (purposeful sampling) گيوری هوفمنوو  

رئيس دانشویوه   ۱، اعضای هيا  علمی 2، نفر دانشجو ۱زمينه پژوهش )

معواونين آموزشوی و    2، مونر وزرا  بهواشت 2، مطالعا  ميان رشته ای

 2مونر عامل نیی از شورکت هوای دانوش بنيوان و      ۱، پژوهشی دانشگاه

ی تا زمان بوه  نمونه گير .شناسانی و انتخاب شونو (محقق ميان رشته ای

ز مشوارکت کننووگان مصواحبه    ابوزار:   .اشباع رسيون داده ها ادامه نافت

نيمه ساختارمنو بعمل آموه و همزموان بوا انجوام مصواحبه هوا بوه روش       

مصاحبه هوا   .تحليل محتوی با رونیرد قياسی داده ها تجزنه و تحليل شو

نفور   ۱۱تعواد مشوارکت کننووگان    .تا رسيون به اشباع کامل ادامه نافت

روش ، برای تانيو دقت و صحت داده هوا در موورد اعتبوار مطالعوه     .بودنو

های پرسش از همیار و چ  اعضا بیارگرفته شو و نتانج تحليل و قبقوه  

بنوی داده ها به تانيو چنو نفر از اساتيو رسويو و از نظورا  متخصصوين    

بورای   .روش پژوهش کيفی در قراحی انن مطالعوه نيوز نظرخوواهی شوو    

اعضووا نيووز نتووانج تحليوول شوووه در اختيووار چنووو نفوور از مصوواحبه  چوو  

بورای انتقوال پوذنری نيوز      .شوونوگان قرار گرفت تا نتانج را تانيو نماننوو 

بورای   .تمام مراحل روش کار به قور دقيق و با جزنيوا  شورح داده شوو   

از ن  ناظر خارجی با تجربه در تحقيق کيفوی اسوتفاده   ، قابليت اقمينان

جزئيوا  فرآننوو   ، و اجرای مطالعه شامل ضرور  اوليه اجورا شو که فرآنن

داده هوای  ، سؤاال  و فانل صوتی و متن پيواده شووه مصواحبه هوا    ، اجرا

مصواحبه  تحليل نافته ها:  .تحليل شوه و نافته ها را بررسی و تأنيو نمانو

ها پس از پياده سازی به روش تحليل محتوای تماتي  با رونیرد قياسوی  

تجزنه و   MAXQDA نم و النومن و با استفاده از نرم افزارو روش گرانها

 .تحليل شو

 3۴۱، کو اوليه حاصل تجزنه تحليل نافته هوا  ۴72از مجموع   یافته ها:

 .قبقه اصولی اسوتخراج گردنوو    ۹مفهوم نا قبقه فرعی و ۹۸، کو انتزاعی

قبقا  اصلی شامل: ضرور  انجاد و بسط دانوش ميوان رشوته در علووم     

، ماهيت ميان رشته ای موضوعا  مورتبط بوا سوالمت   ، سالمتپزشیی و 

انگيزنوه های انجواد و  ، ضرور  انجاد و بسط ميان رشته در علوم پزشیی

، موانوع انجواد   ، بسط گيری ميان رشته در دانشگاه هوای علووم پزشویی   

رابطه دانشوگاه هوای   ، بسط ميان رشته ای در دانشگاه های علوم پزشیی

سيستم آموزشی و مالی دانشگاه ، نعت و بازار کارعلوم پزشیی کشور با ص

استراتژی تورنس مبتنی بر کار گروهی در دانشوگاه و  ، های علوم پزشیی

سوطوح انتوزاع    .برنامه های درسی تخصصی شووه در علووم پزشویی بوود    

 .درقبقا  متفاو  بود

، براساس محتوای استخراج شووه از مصواحبه هوا    :بحث و نتيجه گيري

ی و مرور مطالعا  مرتبط مشخص شو کوه اگور چوه تموانز     اسناد باالدست

ولوی  ، بين ميان رشته ای و چنو رشوته ای خووب شوناخته نشووه اسوت     

انعطاف پوذنری  ، ونژگی های مهم ميان رشته ای ها ماننو مسئله محوری

در واقوع رشوته    .و تقاضامحوری در نظر متخصصين و خبرگان وجود دارد

ای علوم پزشیی کشور وجود دارد کوه  های متعودی امروزه در دانشگاه ه

مبتنی بر ن  نياز به وجود می آننو و پس از آنیوه سواختار حواکميتی و    
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بونه فيزنیی برای آن تصونب شوه دنگر به مثابوه نو  رشوته کالسوي      

  .مانوگار گشته و ارتباط و پونائی اش را با بازار و صنعت از دست می دهو

 

نپزشکی دانشدگاه  بررسی سبک یادگیری دانشجویان دندا

 ۱3۹۹علوم پزشکی البرز در سال 

 -آرزو آرمنووه  ،  محسون اعرابوی   ، البورز  .پ .دانشوگاه ع  -زهورا موومنی   
 .البرز .پ .دانشگاه ع

 هوای  تالش برای افوزانش سوطح رضوانت دانشوجونان از برناموه      :مقدمه

 حووزه  اسواتيو  هوای  چالش ترنن نیی از جوی نادگيری محيط و درسی

هر دانشجو دارای چوه سوب     اننیه تشخيص .است مروزا پزشیی آموزش

 رسوانه  و هوا  روش کوارگيری  بوه  برای اساتيو به توانو می، نادگيری است

 های سب  بهتر درک همچنين .کنو کم  مورر و منعطف آموزشی های

 دانشوجونان  نارضوانتی  سوطح  کاهش به توانو نادگيری توسط اساتيو می

نیووی از  .بخشووو بهبووود را آموووزش ارائووه هووای روش و کوورده کموو 

 الگووی  مبنوای  بور ، نادگيری های سب  تعيين های روش ترنن¬معروف

، الگوو  انون  در .باشوو  موی  (David Kolb) تجربی دنونو کلوب  نادگيری

 ترتيب به که است شوه توصيف ای¬چهار مرحله چرخه ن  در نادگيری

مشواهوه و  ، (concrete experience-CE)عينوی  تجربه: از انو عبار 

توونن فرضويه نوا نظرنوه دربواره آن و آزموون آن      ، تفیر درباره آن تجربه

 .های عملی-فرضيه نا نظرنه در موقعيت

انون پوژوهش از نووع توصويفی بووده و جامعوه آن را کليوه         :اجراروش 

 تحصويل  بوه  مشوغول  البرز پزشیی دانشجونان دنوانپزشیی دانشگاه علوم

پرسشونامه بوه    .دادنوو  تشیيل ۱3۹۸-۹۹ تحصيلی سال دوم نيمسال در

ابزار موورد اسوتفاده    .صور  آنالنن در اختيار همه دانشجونان قرار گرفت

روانی و پانوانی   قبال که بود کلب استانوارد ی پرسشنامه، در انن پژوهش

در  را افوراد  نوادگيری  های سب ، انن پرسشنامه .آن سنجيوه شوه است

 آزمانشگری -تأملی هوهمشا و انتزاعی سازی مفهوم -دو بعو تجربه عينی

 سوب   چهوار  ابعواد  انون  ترکيوب  از و دهوو  مورد سنجش قرار می، فعال

 در .آنوو  می دست به نابنوه انطباق و کننوه جذب، واگرا، همگرا نادگيری

 .شوونو  تحليول  و تجزنوه  هوا  داده، SPSS-2۴  افوزار  نرم کم  با نهانت

 ۱3۹۸-۹۹ی دانشجو در نيمسال دوم سال تحصويل  36۰تعواد  :یافته ها

 2۰۵در دانشیوه دنوانپزشیی مشغول به تحصيل بودنوو کوه در مجمووع    

هوا   بررسی داده .نفر از آنها پرسشنامه را تیميل کرده و وارد مطالعه شونو

کننوگان در مطالعوه زن و   درصو( از شرکت ۵۸.۵نفر ) ۱2۰نشان داد که 

 ۱۸-37 بوين  کننووگان ¬سون شورکت   .درصو( مرد بودنو ۴۱.۵نفر ) ۸۵

از لحواظ   .بوود  سوال  3 ، 23 ±۴ ، 3، نآ معيوار  انحراف و ميانگين و سال

 .%( در خوابگواه سویونت داشوتنو   ۱۱ ، 7نفور )  2۴تنهوا  ، محل سویونت 

 ، 2 مطالعوه  در کننووه  ميانگين و انحراف معيار معول دانشجونان شورکت 

% و پوس  32 ، 7همگرا بوا  ، بيشترنن سب  نادگيری .شو مشاهوه ۱±۱6

کمتورنن سوب  نوادگيری متعلوق بوه       و% 3۱ ، 7 بوا  ننووه ک از آن جذب

هوا بيشوتر    خوانم  نوادگيری  سوب   .آموو  دست به% 3 ، ۹ با نافته انطباق

همگورا   و کننووه  همگرا و واگرا ولی سب  نادگيری آقانان بيشوتر جوذب  

 معنوی  تفاو  دانشجونان نادگيری های بين جنسيت و سن با سب  .بود

ر جنسويت و سون در سوب  نوادگيری     بوه عبوار  دنگو    .وجود نوارد دار

 معنوی  اخوتالف ، نادگيری های بين معول و سب   .باشنو تاريرگذار نمی

دانشوجونانی کوه سوب  نادگيرنشوان      .(P=۰.۰3۵) شوو  مشواهوه  داری

همگرا بود معول باالتری نسبت به دانشجونان بوا سوب  نوادگيری واگورا     

  .دارنو

 کننووه  جوذب  سوب  هوای نوادگيری همگورا و     :حث و نتيجه گيريب

گوی نادگيری دانشجونان دنوانپزشیی دانشگاه علوم پزشویی  ال شانعترنن

 محويط  از که شود با توجه به نتانج انن پژوهش پيشنهاد می .البرز بودنو

فعاليوت  ، سوازی  شوبيه  جملوه؛  از ها سب  انن با متناسب نادگيری های

جونان بوه  تاکيو بر کاربردهای عملی مطالب و واداشتن دانش، آزمانشگاهی

تفیر و موشیافی مسائل؛ در تورنس و آموزش استفاده شود توا نوادگيری   

 محويط  در الزم هوای  تسهيل شوه و موجب کسب نوا تقونوت توانمنووی   

هر چه مشارکت فراگيوران در فرآننوو    .آموزشی و کاری آننوه گردد های

 گيرنو بيشتر ناد می، نادگيری بيشتر باشو

دانشووجوی ، سشوونامه کلووب پر، سووب  نووادگيری  :کلمررات کليرردي 

 دنوانپزشیی  

 

تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش 

 شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری

دانشگاه ع.  -احمو نورالوننی  ، دانشگاه ع. پ. هموان - محوره شاهرودی
 . پ. هموان

    : هوش هيجوانی مجموعوه ای از قابليوت هوای غيرآگاهانوه افوراد       مقدمه

می باشو که سبب افزانش قور  سازگاری افراد با مقتضويا  محيطوی و   

عوامل تنش زای بيرونی می گردد. مطالعه حاضر با هووف بررسوی توارير    

آموووزش هوووش هيجووانی بوور افووزانش شووادکامی و پيشوورفت تحصوويلی   

  .دانشجونان پرستاری انجام شو

مواری  : مطالعه حاضر بصوور  نيموه تجربوی بووده و جامعوه آ     اجراروش 

بودنو و نمونوه هوا    ۱3۹7دانشجونان پرستاری آزاد گنبو کاووس در سال 

نفر، بوه هور گوروه آزموون و      3۰بصور  آسان انتخاب شونو. حجم نمونه 

نفر بر اساس جوول تخصويص تصوادفی اختصواص داده شوو.      ۱۵کنترل 

و پرسشنامه اسوتانوارد   Oxford ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شادکامی

بود. آموزش هوش هيجوانی   Brad berry & Greaves هوش هيجانی

دقيقه ای قی شش هفته داده شوو.   ۵۰جلسه  ۱2گروه آزمانش در قالب 

استفاده شوو. جهوت تجزنوه و     SPSS ۱6 جهت آناليز داده ها از نرم افزار

پس آزمون) و  -وابسته (پيش آزمون  t مستقل و t تحليل داده ها آزمون

 و چنو متغيری استفاده شوتحليل کووارنانس ن  قرفه 
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: در بررسی مولفه های هوش هيجانی در گروه مواخله و کنترل ها یافته 

به ترتيب آنتم آگاهی اجتماعی و خودآگاهی باالترنن امتيواز را بوه خوود    

اختصاص داده بودنو. نمره کول هووش هيجوانی هوم در گوروه مواخلوه و       

در  بنوابرانن  بودنوو  ۹ / 7 ± 7/  ۴۱و  ۱۱/  ۹ ± ۴/  2۹کنترل به ترتيب 

گروه مواخله نمره کسب شوه در مقانسه با گروه کنترل تفواو  معنوا دار   

در متغير شادکامی نمره پيش آزمون و پوس آزموون    ) P < ۰ / ۰۵ ( بود

/  ۴7 ± ۸/  ۵،  3۴/  ۱۵ ± ۵/  6در گروه مواخلوه و کنتورل بوه ترتيوب     

ه بيوانگر تفواو    بوود کو   3۴/  7۴ ±/  6/  3و  32 / ۸۴ ± ۴ / 2 و ۵۰

چشمگير بودنو. همچنين در بررسی متغير پيشورفت تحصويلی در پويش    

 )آزمون و پس آزمون بين گروه مواخله و کنترل تفاو  ها معنی دار بود 

۰۵ / ۰ > P )  

: نتانج انن پژوهش نشوان داد کوه آمووزش هووش     نتيجه گيريبحث و 

ت تحصويلی  هيجانی در گروه مواخلوه موی توانوو در شوادکامی و پيشورف     

دانشجونان پرستاری به عنوان عامل محرک مثبت تلقوی گوردد. بنوابرانن    

پيشنهاد می گردد با تیيه بر آموزش مؤلفه هوای موذکور و تقونوت آنهوا     

ميزان شادکامی و پيشرفت تحصيلی را در سانر دانشجونان پزشیی ارتقاء 

 .داد
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 یادگیرییاددهی و 
 

بررسی مقایسه ای یادگیری مبتنی بر سناریو بده دو روش  

بح  گروهی و پرسش و پاسخ بر دستاوردهای یدادگیری  

 دانشجویان پرستاری 

 .پ .دانشوگاه ع  -فخری صوبوحی  ،  اصفهان .پ .دانشگاه ع -مرنم باقری 
دانشوگاه   -اکرم محموی ،  دانشیوه ع.پ خمين -مژگان جوکار،  اصفهان

   .صفهانا .پ .ع

نادگيری مبتنی بر سنارنو نوعی نادگيری و هوانت نادگيرنووه از   مقدمه:

قرنق روشی ساختارمنو است که با انجاد ن  موقعيت واقعی شغلی و نوا  

انون روش محتووای آموزشوی     در .پوذنرد  شوبيه سوازی آن صوور  موی    

 موظوف  نادگيرنووگان  کوه  شوونو  براساس سنارنوهای واقعی قراحی موی 

، با به کوارگيری تفیور انتقوادی   ، وه بر استفاده از دانش خودعال تا هستنو

مهار  های حل مسئله و خالقيت خود به صور  فعال در حل مشویال   

اگر چه  .و مسائل در ن  محيط امن و نزدن  به واقعيت مشارکت نماننو

در مطالعا  متعودی به بررسی تارير نادگيری مبتنی بر سنارنو به عنوان 

نگورش و  ، ارتقای دستاورد های نادگيری از جمله دانوش استراتژی جهت 

عملیرد افراد پرداخته شوه است اما نحوه ی چگوونگی توورنس محتووای    

 .آموزشی مبتنی بر سنارنو در محيط های واقعی آموزشی جای تامل دارد

در انن راستا شناسانی روش های ارجح تورنس با توجه به ونژگوی هوای   

 بحوث  توورنس  هایروش  .مورد توجه استفرهنگی آموزشی )پواگوژی( 

 فعوال  نوادگيری  هوای  و پاسخ )بحث سقراقی( از روش پرسش و گروهی

لوذا   .سنارنو موی تووان اسوتفاده نموود     بر مبتنی نادگيری در که هستنو

مطالعه ی حاضر به منظور بررسی مقانسه ای نادگيری مبتنی بر سونارنو  

ورد هوای نوادگيری   به دو روش بحث گروهی و پرسش و پاسخ بور دسوتا  

دانشجونان پرستاری در واحو درسی مراقبوت در منوزل در کوالس درس    

 .انجام شو

       -: مطالعوه حاضور نو  مطالعوه نيموه تجربوی پويش آزموون         اجراروش 

پس از تانيو پروژه در کميته اخالق پژوهشوی   .پس آزمون دو گروهی بود

اول تحصويلی   پرسوتاری در نيمسوال   6تمامی دانشوجونان تورم   ، دانشگاه

که درس پرستاری مراقبت در منزل را بورای اولوين بوار اخوذ      ۹۸-۱3۹7

دانشوجو( و پوس از جلسوه تووجيهی بوا       ۹۴کرده بودنو انتخواب شوونو )  

مباحوث ارائوه شووه بوا      .بوه دو گوروه تقسويم شوونو    ، تخصيص تصادفی 

سواعته ) هور هفتوه نو       2جلسه  ۵نادگيری مبتنی بر سنارنو در مو  

در  .مورس و محتوای درسی در هر دو گروه همگون بود .ه شوجلسه( ارائ

تورنس با سنارنو با پرسش و پاسخ قی تعامل و تبادل نظور بوا   ، گروه اول

روش بحوث گروهوی بوا تقسويم     ، در گوروه دوم  .هوانت مورس انجام شو

نفره انجام شو و دانشجونان قی تعامول و   ۱۰تا  ۹گروه  ۵دانشجونان به 

با نیونگر و با تسهيل گری مورس به ارائوه موضووعا    بحث و تبادل نظر 

در هور دو گوروه دانشوجونان قبول از      .مبتنی بور سونارنو موی پرداختنوو    

زموان الزم بورای   ، رونیرد توورنس ، مواخله قی جلسه توجيهی با اهواف

  .پاسخوهی و نحوه تسهيل گری مورس آشنا شوه بودنو

 پاسوخ  و پرسوش  گوروه  در ندانشوجونا  از نفر 3، دانشجو ۹۴ از: ها یافته

توزنوع فراوانوی جونس     .داشوتنو و از مطالعوه خوارج شوونو     درس حذف

 26درصوو( و   ۴۴ ، 7مرد ) 2۱دانشجونان در گروه با روش بحث گروهی 

درصوو(   ۵6 ، ۸مرد )   2۵درصو( و در گروه پرسش و پاسخ  ۵۵ ، 3زن )

ونل آزمووون آنوواليز کووارنووانس بووا تعوو   .درصووو( بووود ۴3 ، 2زن ) ۱۹و 

نشوان داد کوه نموره    ، متغيرهای جنس و معول دانشوجونان در دو گوروه  

های پرستاری در منزل بوه عنووان دسوتاورد نوادگيری بوا      -درس مراقبت

به قورنیه ميوانگين نموره     (p=۰.۰۴)روش تورنس رابطه معنادار داشت

در روش بحث گروهی بيشتر از گوروه پرسوش و پاسوخ جهوت نوادگيری      

 .دمبتنی بر سنارنو بو

اسوتفاده از  ، انون مطالعوه پيشونهاد موی کنوو      :گيرري  نتيجره  بحث و

استراتژی های نادگيری فعال همراه با مشوارکت دانشوجونان بوا نیوونگر     

بحث گروهوی بوا زمينوه سوازی      .می توانو به تسهيل نادگيری منجر شود

تبادل نظر و تعامل دانشجونان همراه با تسهيل گری مورس می توانو بوا  

 .ردهای نادگيری همراه باشوتوسعه دستاو

 

مقایسه تأثیر شیوه آموزش حضوری با آموزش مجازی در 

میزان یادگیری دروس دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم 

 ۹8- ۹۹تا  ۹6-۹7پزشکی کاشان در سالهای تحصیلی 

 -مهورداد مهوونان    ،دانشگاه ع. پ. کاشوان  -معصومه کوچیی نصرابادی 
، دانشوگاه ع. پ. کاشوان   - علوی اصوغرزاده   اکبور  ، کاشوان  .پ .دانشگاه ع

 -فخرالسووادا  ميرحسووينی ، کاشووان .پ .دانشووگاه ع -سووميه صووادقی 
،  دانشووگاه ع. پ. کاشووان -زهورا رحيمووی مقووم  ، کاشووان .پ .دانشوگاه ع 

 -  زهرا عصارنان نياسورری  ،کاشان .پ .دانشگاه ع -فاقمه حسن شيری 

، نشوگاه ع. پ. کاشوان  دا  - زننوب ظهيرهاشومی  ، دانشوگاه ع. پ. کاشوان  
   .کاشان .پ .دانشگاه ع -سهيال نواللهی 

کم کم جانگاهشان را در زنووگی  ، : تینولوژی های مورن و جونو مقدمه

دنيای امروز دنگر بوون استفاده از انن وسوانل   .انسان امروز پيوا کرده انو

قابول تصوور   ، رانانوه هوا و اننترنوت   ، مورن ماننو گوشی های تلفن هموراه 

، بوون ش  نیی از مووارد اسوتفاده ارور بخوش از انون تینولووژی       .نيست

آموووزش مجووازی نیووی از روشووهای رانووج در   .آموووزش از راه دور اسووت

کشورهای مختلف جهان است که افزانش امیانا  و دسترسی به اننترنت 

عليورغم اسوتفاده محووود از    .در رشو انن روش نقش مؤرری داشته اسوت 

فرصوتی را فوراهم    ۱۹همه گيوری کوونوو    ،انن روش در سالهای گذشته

آورد کووه اسووتفاده از آموووزش مجووازی و بووه تبووع آن آزمونهووای مجووازی 

بررسوی نحووه   ، با توجه به نوپانی انون روش  .ضرورتا رشو فزاننوه ای نابو

لوذا انون    .ای برخوردار است نادگيری و عملیرد دانشجونان از اهميت ونژه
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آنواتومی  ، (2ا  دروس فيزنولووژی ) مطالعه با هوف مقانسه ميانگين نمور 

( و اصول پانه داروشناسی دانشجونان هوشبری در ۱روش بيهوشی )، (2)

که به ترتيب دوسال اول بصوور    ۹۸و  ۹6 ، ۹7سه نيمسال دوم متوالی 

بصور  مجازی برگوزار گردنووه بوود در دانشوگاه      ۹۸حضوری و در سال 

انجوام   ۱3۹۹در سال علوم پزشیی کاشان در نيمسال دوم سال تحصيلی 

  .شو

نفور از دانشوجونان    ۵7انون مطالعوه نيموه تجربوی در بوين       :روش اجرا

بورای   .هوشبری )سه دوره( در نيمسال دوم ورودی به دانشگاه انجام شوو 

انجووام انوون مطالعووه ميووانگين نموورا  اکتسووابی دانشووجونان در دروس   

داروشناسوی   ( و اصول پانه۱روش بيهوشی )، (2آناتومی )، (2فيزنولوژی )

که هم تورنس و هم ازمون بصور  مجازی انجوام   ۱3۹۸در نيمسال دوم 

بورای    ۹7و  ۹6شوه بود با ميوانگين نمورا  هموين دروس در سوالهای     

دانشجونانی که هم ارائه درس و هم ازمون بصور  حضوری برگوزار شووه   

تورنس و آزمون مجازی بر اساس شيوه ناموه ارسوالی    .بود مقانسه گردنو

نسوخه   SPSS از نرم افوزار  .معاونت اموزشی وزار  متبوع صور  گرفت از

و آزمونهای تعقيبی برای تحليل داده ها اسوتفاده   ANOVA و آزمون 22

  .معنی دار تلقی گردنو ۰.۰۵ کمتر از P .شو

%( 7۵.۴نفور زن )  ۴3نفر دانشجونان مورد بررسی  ۵7از ميان  .:  ها یافته

 .بوود  سوال  2۱.۱±۱.۵و و ميانگين سنی آنها %( بودن2۴.6نفر مرد ) ۱۴و 

( ۱۵.37±2.۸( )۱دانشجونان در دروس روش بيهوشوی )  نمرا  ميانگين

از دو نيمسوووال  ۱3۹۸در سوووال (۱2.۵۵±2.3)(2) فيزنولووووژی درس و

متناظر قبلی که تورنس و آزمون بصور  حضوری برگزار شوه بود بيشتر 

( معنوی  ۱بيهوشوی ) انن افزانش نمره فقط در خصووص درس روش   .بود

بوين ميوانگين نمورا  بقيوه دروس دانشوجونان در       .(P=۰.۰32)دار بود

 سالهای مورد بررسی تفاو  معنی داری مشاهوه نشو

انن مطالعه نشان داد عليرغم برگوزاری کالسوها و    :نتيجه گيريبحث و 

( و ۱روش بيهوشوی ) ، (2آناتومی )، (2)آزمون مجازی دروس فيزنولوژی 

بوورای دانشووجونان    ۱3۹۸روشناسووی در نيمسووال دوم اصووول پانووه دا 

ميانگين نمرا  در اکثر دروس تفواو  معنوی داری   ، کارشناسی هوشبری

با آزمون متناظر سال قبل از آن که توورنس و آزموون بصوور  حضووری     

لذا بطور کلی ميتووان چنوين نتيجوه گرفوت کوه       .برگزار شوه بود نواشت

بوه نحوو موورری بورای ارانوه       روش تورنس و آزمون مجازی را موی تووان  

 .دروس دانشجونان هوشبری بیار گرفت

 

بررسی دیدگاه دانشجویان در مدورد کیفیدت آمدوزش    

 بیوشیمی به دو شیوه حضوری و کالس وارونه

 .پ .دانشوگاه ع  -زهورا کرنميوان    ،  شويراز  .پ .دانشوگاه ع  -پونه میورم  
 . شيراز .پ .دانشگاه ع -ناهيو ظرنف صنانعی ،  شيراز

: بيوشويمی نیوی از دروس اصولی علووم پانوه در برناموه درسوی        قدمهم

پزشیی است که در درک علوم بالينی در حرفه پزشویی اهميوت زنوادی    

بيوشويمی نیوی از دروس مشویل    ، اما از نگاه دانشوجونان پزشویی   .دارد

مقطع علوم پانه پزشیی است؛ با موضوعاتی انتزاعی که بوه سوختی آن را   

زمان موجود ، ه درسی بيوشيمی بسيار گسترده استبرنام .گيرنو¬ناد می

برای تورنس موضوع محوود است و معمووالً تعوواد دانشوجونان در نو      

در دهه های اخير و با توسعه فناوری های نوونن شويوه    .کالس زناد است

های نوننی در ارائه دروس علوم پانه از جمله بيوشيمی بیار گرفتوه شووه   

مطالعه مقانسه ای دنوگاه دانشوجونان در  در تحقيق حاضر در ن   .است

مورد ابعاد آموزش درس بيوشيمی با دو روش حضوری و الیترونيیوی بوا   

  .مول وارونه مورد بررسی قرار گرفته است

روش مطالعه به شيوه نيمه تجربی مقانسوه ای دوگروهوی بوا     :اجرا روش

نمونوه هوای تحقيوق شوامل دو گوروه از       .پس آزمون انجوام شووه اسوت   

( در درس بيوشيمی انتخاب 6۰( و دنوانپزشیی)۱۰۰نشجونان پزشیی)دا

مورس ، محتوای علمی، نوع درس، شونو که از نظر ونژگی های جمعيتی

توا   ۹7)بهمون   ۹7و شرانط مطالعوه نیسوان بودنوو و در تورم دوم سوال      

شيوه ارائه درس در گوروه   .( درس بيوشيمی را اخذ کرده بودنو۹۸تيرماه 

وری همراه با پرسش و پاسخ و ارائه کيس هوای بوالينی   اول به شيوه حض

در گوروه دوم   .مرتبط در کالس و آزمونهای کونيز بعو از هور جلسوه بوود   

 محتوای الیترونيیی چنو رسانه ای به همراه کوونيز هوای الیترونيیوی و   

Cased based Discussion    در محيط تاالر گفتگوی مبتنوی بور وب

وه آموزش به شيوه الیترونيیوی محتواهوای   در گر .ارائه شو LMS بر روی

الیترونيیی قبل از شوروع تورم در اختيوار دانشوجونان قورار گرفوت و در       

کالس حضوری بيشتر بحث و گفتگو وسال مطرح ميشوو و تنهوا خالصوه    

ابزار تحقيق پرسشنامه محقق سواخته   .ای از موارد مهم درس بيان ميشو

ای ليیور  از کوامال   سووال در مقيواس ليیور  شوش گزننوه       2۱شامل 

و خط برش نا حواقل نمره قابول قبوول =    ۱تا کامال مخالفم= 6 =موافقم 

، «ارربخشوی محتووا  »حيطوه شوامل    ۵انن پرسشونامه شوامل    .بود 3 ، ۵

احسواس  »و « انعطاف پوذنری »، «سواال  و آزمون ها»، «نادگيری فعال»

 .زنوع شوو  بود که در پانان دوره در بين هور دو گوروه تو  « کلی به آموزش

متخصص در رشت هوای   ۱۰روانی محتوانی پرسشنامه با استفاده از نظر 

نوادگيری الیترونيیوی و آمووزش سوالمت بوا      ، آموزش پزشیی، بيوشيمی

 .% تانيو شوو ۹3بررسی گردنو و پانانی آن با آلفای کرونباخ  CVI شاخص

داده ها با آزمون های تی ت  نمونه ای و تی گوروه هوای مسوتقل و نورم     

 .مورد بررسی قرار گرفت SPSS 22 ارافز

نتانج نشان ميوهو هر دو شيوه آموزشی از دنوگاه دانشجونان  یافته ها: 

در اغلوب مووارد   ، در بررسوی گونوه هوای پرسشونامه     .ارربخش بوده است

ميانگين روش حضوری از روش الیترونيیی ترکيبی تا حوی بيشتر بووده  

با شرانط و زمان دانشجو نموره   امیان تطبيق»است اما در گونه مربوط به 

در بررسوی مقانسوه ای    .(۴.۱۴±۱.۵)گروه الیترونيیی بيشتر بوده است 

مولفه های کيفيت بين دو گروه نتانج نشان داد اگرچه هر دو روش نموره  

بوويش از ميووانگين حوووانتظار را درنافووت کردنووو امووا در مولفووه محتوووای 
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واال  و آزمووون سوو، (P=۰.۰۰6)نووادگيری فعووال، (P=۰.۰۰۱)ارووربخش

روش   (P=۰.۰۱6)و ميانگين کول  (P)و احساس عمومی  (P<۰.۰۰۱)ها

اما در مولفه  .حضوری در مقانسه با روش الیترونيیی نمره باالتری داشت

انعطاف پذنری نمره شويوه الیترونيیوی بيشوتر بوود اموا تفواو  معنوادار        

نسوه  مقا، با استفاده از آزمون تی گوروه هوای مسوتقل    .(P=۰.2۴7)نبود

ميانگين کل کيفيت از دنوگاه دانشجونان در گروه الیترونيیوی ترکيبوی   

 و ميانگين معول نمورا  تورم گذشوته    (P=۰.2۵۵)به تفیي  جنسيت 

(P=۰.2۵۵) تفاو  معناداری مشاهوه نشو. 

: بر اساس نافته های تحقيق هر دو روش از دنوگاه نتيجه گيريبحث و 

با توجوه بوه اننیوه انون      .وده استدانشجونان از کيفيت نسبی برخوردار ب

تحقيق قبل از پانومی کرونا و در شرانطی که دانشوجونان تجربوه انووکی    

در کار با ابزارهای الیترونيیی داشوتنو انجوام شووه اسوت ممیون اسوت       

توانمنوی های رانانه ای آنها بر دنوگاه آنها تارير داشته باشو اما بوه نظور   

تناسوب بوا روش هوای آمووزش      می رسو با توجوه بوه انعطواف پوذنری و    

، مجازی به ونژه محتوای الیترونيیی با شرانط زمانی و میانی دانشوجونان 

اسوتفاده از الگوهووای ترکيبووی و بهوره گيووری از مزانووای هوور دو روش در   

همچنين موورر بوودن هور دو روش ا     .افزانش کيفيت درس مورر تر باشو

نووان روش هوای   زدنوگاه دانشجونان نشان ميوهوو انون دور روش بوه ع   

میمل و جانگزنن در شرانط ونژه )مثال پانومی کرونوا( موی تواننوو موورر     

نوا انعطواف    Flex شانو استفاده از روش آموزش مجازی با رونیرد .باشنو

 .پذنر با شرانط آموزشی سازگار تر باشو

 

 یک موقعیت یادگیری چگونه خلق می شود؟

 .پ .دانشوگاه ع  -سوواری  هوومن شه ،  تهوران  .پ .دانشگاه ع -زهرا زارع 
 . تهران .پ .دانشگاه ع -پگاه مطوری پور  ،  تهران

سيستم مراقبتی درمانی کنونی از پيچيووگی زنوادی برخووردار     : مقدمه

مطالعا  بر انن مهم تأکيو دارنو که سيستم مراقبت سالمت نوونن   .است

 به دانشجونانی نياز دارد که در درون ن  محيط آموزشی پونوا بوه خووبی   

در حقيقوت پيچيووگی    .آموزش دنوه و همواره در حال نوادگيری باشونو  

سيستم مراقبت های سالمتی کنونی نيازمنو پرستارانی هستنو که بورای  

ورود به کار بهتر آماده شوه باشونو و بوه نحووی عمول کننوو کوه قيوف        

بنابرانن در راستای رسيون بوه انون    .وسيعی از فعاليت ها را بازتاب دهنو

انشیوه هانی نياز دارنم توا آمووزش بوالينی و نحووه نوادگيری      هوف به د

از ، از سوونی  .دانشجونان را در قی انون آموزشوها بهينوه سوازی نماننوو     

تمرکز بور نوادگيری مهمتورنن ونژگوی نو  محويط       ، دنوگاه دانشجونان

زنرا تنهوا در سوانه نوادگيری مهارتهوای علموی و      ، آموزشی مطلوب است

هوای خودکارآمووی و نوا توانوانی تصوميم       عملی است که انجاد مهوار  

گيری در موقعيت های چالش زا و به قور کلی آگاه ساختن پرسوتاران از  

، وظانف خونش و در نتيجه دسوتيابی بوه مراقبوت مطلووب توسوط آنوان      

بور انون اسواس مهوار  مورسوين در خلوق موقعيوت         .ممین می گوردد 

ی موورس در  نیوی از ملزوموا  ارربخشو   ، پيشبرنوه نا مطلووب نوادگيری  

آموووزش اسووت؛ در صووورتی کووه مورسووين از چگووونگی رخووواد موقعيووت 

نادگيری آگاه باشنو و بتواننو آن را به گونه ای که نادگيری را القواء کنوو   

نه تنها منجور بوه ارربخشوی موقعيوت هوای نوادگيری       ، سامانوهی نماننو

بلیه می تواننو هر موقعيت معمول دنگر را به موقعيوت  ، رسمی می شونو

از آنجا کوه فراننوو خلوق موقعيوت نوادگيری در       .نادگيری تبونل نماننو

در متوون آموزشوی بوه خووبی تبيوين نشووه اسوت و        ، آموزش پرسوتاری 

همچنين انجام انن پژوهش در راستای راهبرد شماره سه حووزه آمووزش   

نعنی تحوول کيفوی آمووزش بوا تمرکوز بور توسوعه        ، نقشه جامع دانشگاه

العمر و توجه بوه آمووزش مبتنوی بور صوالحيت و      نادگيری فعال و مادام 

برنامه راهبوردی دانشویوه پرسوتاری نعنوی      ۸همچنين استراتژی شماره 

ارتقاء کيفيت آموزش است؛ از اننرو هوف از مطالعه کنونی تبيين فراننوو  

خلق موقعيت نادگيری در آموزش پرستاری و ارائه ن  مول نظوری موی   

  .باشو

بوه عنووان    "خلوق موقعيوت نوادگيری   " ، در مطالعه حاضور  اجرا: روش

امری نقطه ای و انستا نبوده بلیه فراننوی است ، موضوع محوری پژوهش

از انن رو محققين برای ، اجتماعی و انسانی دارد، که ماهيتی تعاملی، پونا

از روش شناسی کيفوی و از آن  ، دستيابی به اهواف مورد نظر انن پژوهش

استفاده ، (2۰۰۸سخه کوربين و اشترواس ميان رونیرد نظرنه زمينه ای)ن

افراد شرکت کننوه در انن مطالعه شامل مورسوين و دانشوجونان    .نمودنو

کارشناسی پرستاری بوده که در ابتووا بوه صوور  مبتنوی بور هووف بوه        

نمونه گيری تا رسيون بوه  ، مطالعه وارد شوه انو و سپس به صور  نظری

تعيوين  ، وص پيشورفت تئووری  اشباع اقالعا  ادامه نافت و در انون خصو  

ابزار اصولی جموع آوری داده    .کننوه نحوه انتخاب مشارکت کننوگان بود

فوردی و رو در رو بوا شورکت    ، ها مصاحبه های عميق نيموه سواختارمنو  

مصاحبه های صور  گرفتوه بوا کسوب اجوازه از      .کننوگان در مطالعه بود

 26تعوواد   در مجمووع  .ضوبط گردنوو  ، مشارکت کننوگان با ابزار مناسب

مصواحبه هوا بوا روش کووربين و      .مصاحبه عميق انفورادی انجوام گرفوت   

 .اشتراوس تحليل شونو

بر اساس تحليل اقالعا  بوسوت آمووه قبقوا  اصولی شوامل       یافته ها:

، موضوعا  نهفتوه نوادگيری در موقعيوت   ، آمادگی دانشجو برای نادگيری

موورس  صوالحيت  ، همراستاسوازی ، دانشوجو  ، واکنش محيط به موورس 

و های خلق موقعيوت  آنن¬جو آموزشی و پی ، حمانت سازمانی، پرستاری

همراستاسوازی  "قبقوه مرکوزی مطالعوه عبوار  از      .نادگيری می باشونو 

است که در قی آن مورس  "عوامل کليوی موقعيت در راستای نادگيری

با تحليلی که از عوامل مووقعيتی دارد توالش موی کنوو از نتوانج تحليول       

هينوه شويوه هوای هووانتی ممیون و منطبوق بوا عوامول         جهت انتخاب ب

 .موقعيتی استفاده کرده و نادگيری را به باالترنن سطح ممین ارتقاء دهو

همراستاسوازی در بردارنووه   ، به عبارتی بر اساس نافته های مطالعه حاضر

هووانت  "، "پاالنش موقعيت"، "تحليل کردن همزمان عوامل"چهار عمل 

زمانی مورس  .می باشو "عونل مبتنی بر بازخوردت"و  "انطباقی نادگيری

در همراستاسازی عوامل موقعيتی موفق خواهو بود کوه درک مناسوبی از   
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حضور خود در موقعيت داشته باشو و بتوانوو عوامول کليووی موجوود در     

 موقعيت را تحليل و تفسير نمانو

فرآننوو خلوق   ، : بور اسواس نتوانج مطالعوه حاضور     نتيجه گيري بحث و

همراستاسوازی عوامول کليووی    ، نادگيری در آمووزش پرسوتاری   موقعيت

موقعيت در راستای نادگيری اسوت کوه در زمينوه ای از صوالحيت هوای      

جو آموزشوی در انجواد نواددهی بوه موورس       ، مورس و حمانت سازمانی

بوه عبوارتی    .کم  کرده و منجر به ارتقاء نادگيری در دانشجو موی شوود  

بوزار اساسوی موورس پرسوتاری جهوت      ا، فرآننو خلق موقعيت نوادگيری 

آگاهی از موقعيت نادگيری و در نتيجه استفاده مطلوب از انون موقعيوت   

ها در راستای انجاد نادگيری است و می توانو سبب بهينوه سوازی زموان    

  .حضور دانشجو در موقعيت های نادگيری رسمی و غير رسمی گردد

 

ی تدریس آناتومی با بکارگیری تصاویر سه بعددی: راهد  

 جهت ارتقا یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی

- زننوب غوالم نيوا شويروانی     ، بابول  .پ .دانشگاه ع -ليال بيگم حجازنان 
 . بابل .پ .دانشگاه ع -سيوه زننب حسينی مطلق ،   دانشگاه ع. پ. بابل

آموزش درس آناتومی به کم  روش های نونن آموزشی نيازمنو  مقدمه:

ی و صرف وقت زنواد موی باشوو و بانوو از روش     امیانا  و فضاهای آموزش

هانی استفاده گردد که عالوه بور عووم تحميول هزننوه هوای اضوافی بور        

بوا   .به انجاد نادگيری عميق تر مطالب کم  کنوو ، سيستم های آموزشی

وجود استفاده از روش های تیميلوی ماننوو ترسويم و قراحوی و اسوالنو      

نوش آنواتومی بوه دسوت     دانشوجونان درک درسوتی از دا  ، های آموزشوی 

زنرا آناتومی بون انسان به صوور  مجموعوه ای از سواختارهای    ، نياوردنو

پيچيوه و مرتبط به هم است و درک انن ارتبواقال  و تعوامال  نيازمنوو    

گرچه تصاونر دو بعوی می تواننو تا حوی به فهم  .تجسم سه بعوی است

درک آنواتومی  آناتومی کم  کننو اموا هنووز بسوياری از دانشوجونان در     

مشیل دارنو و به سختی می تواننوو تصواونر دو بعووی را در ذهون خوود      

تصاونر سه بعووی اهميوت بوی حوو و      .تبونل به ساختار سه بعوی کننو

فورآورده نهوانی   ، تصوونر سوه بعووی    .حصری در نادگيری آناتومی دارنوو 

پردازش فیر است که از زوانا و جنبه های مختلف ن  جسوم سوود موی    

در واقوع بیوارگيری    .تصونر از آن شوی در ذهون فورد انجواد کنوو     برد تا 

رشوو و  ، تصاونر سه بعوی در تورنس درس آناتومی بورای آمووزش بهتور   

عوروق و  ، پرورش قور  تجسم سه بعوی و فضانی دانشجونان از انوام هوا 

تفواو  انون    .اعصاب و سانر پيچيوگی هوای آنواتومی انووام مفيوو اسوت     

ا تصاونر سه بعووی دنجيتوالی نوا موول هوای      تصاونر سه بعوی کاغذی ب

قابليوت درک بيشوتر و ارائوه و مانيتورننوگ بهتور آن      ، هزننه کمتر، رسی

اجورا و ارزشويابی   ، لذا فعاليت دانش پژوهی حاضر با هوف قراحوی  .است

آموزش آناتومی توسط تصاونر سه بعووی در دانشوجونان دانشوگاه علووم     

 پزشیی بابل تنظيم گردنو

توا کنوون    ۱3۹۸نن فعاليت دانش پژوهی از بهمن ماه سال ا :اجراروش 

هوشوبری و علووم تشورنح در    ، بر روی دانشوجونان رشوته هوای پزشویی    

تصاونر سه بعووی آنواتومی    .دانشگاه علوم پزشیی بابل در حال اجرا است

براساس سرفصل هوای مصووب آموزشوی بوا تیيوه بور مباحوث عضوالنی         

، ای انوام هوای فوقوانی و تحتوانی   اسیلتی آناتومی بون انسان در بخش ه

سر و گوردن )اسوتخوان هوای جمجوه و     ، رنه، ستون مهره، قلب، توراکس

در تمامی انون مباحوث    .قراحی گردنو، عضال  و استخوان های صور (

مجزا و قابول  ، عروق و اعصاب به صور  النه به النه، عضال ، استخوان ها

نخ هوا و سويم هوای    ، قلق های رنگی، تفیي  به وسيله صفحا  کاغذی

از سطح ، به منظور ارزشيابی تارير تصاونر سه بعوی .رنگی قرار می گيرنو

در سووطح اول  .اول و دوم هورم مونفيووه کوورک پاترنوو  اسووتفاده گردنووو 

واکنش و احساس فراگير در خصوص انن تصاونر توسط پرسشونامه روا و  

و تجربوه   نادگيری، در سطح دوم هرم که سطح دانش .پانا ارزنابی گردنو

ميزان نادگيری دانشجونان توسط آزمون هوای ميوان تورم و پانوان     ، است

 تجزنه و تحليل داده ها توسط نرم افوزار  .ترم درس آناتومی سنجيوه شو

SPSS2۱ شاخص مرکزی و ، فراوانی، و با استفاده از آمار توصيفی )درصو

  .پراکنوگی( و تحليلی )همبستگی پيرسون( انجام شو

هوشبری و علوم ، دانشجوی رشته پزشیی ۱36، ر انن مطالعهد :یافته ها

% موذکر  ۵۰.7۴شورکت کردنوو کوه     6.3±2۱.۴تشرنح با ميانگين سنی 

در سوواال  موورد    .% در رشته پزشیی تحصيل می نمودنوو  ۸7.۵بودنو و

جذاب و لوذ   "سوال ، بررسی در قسمت رضانت سنجی از روش تورنس

 و( ۰.6±۴.۵۸) معيوار  انحوراف  ±ميانگين بيشترنن "بخش بودن تورنس

کمتورنن   "نادگيری مانووگار "و  "ترغيب کردن برای مطالعه"سوال های 

 را( امتيواز  ۵ از( )۰.۸6±۴.33) و( ۰.7۹±۴.33انحراف معيار ) ±ميانگين

 پرسشوونامه کوول معيووار انحووراف ±ميووانگين .دادنووو اختصوواص خووود بووه

نوه هوای پاسوخ    در بررسوی گزن  .آمو بوست( امتياز 3۰ از) 26.۵۹±3.۸۰

جوذاب و لوذ  بخوش بوودن     "سووال  ، قسومتی  ۵بصور  قيف ليیور   

 "رضانت زنواد "بيشترنن درصو در  "افزانش نادگيری"و سوال  "تورنس

(c.۹7)  خيلوی  "کمتورنن درصوو در رتبوه     "نوادگيری مانووگار  "و سوال

، در نمرا  ميان ترم دانشوجونان  .%( را به خود اختصاص دادنو۵۰) "زناد

 در .است بوده نمره ۵ از ۱.27±3.62دانشجونان  معيار نحرافا ±ميانگين

 معيووار انحووراف ±بيشووترنن ميووانگين، ندانشووجونا توورم پانووان نموورا 

و کمتورنن ميوانگين    تشورنح  علوم ارشو دانشجونان به مربوط ۱۸±۰.۵7

دانشوجونان و   نمورا   بوين  .بوود  پزشویی  رشته به مربوط ۱6.۹7±3.2۹

 (r=۰.2۱, P=۰.۰۱) قيم معنواداری رضانتمنوی آنهوا همبسوتگی مسوت   

نعنی افزانش نمره همراه با رضوانتمنوی بيشوتر از توورنس    ، وجود داشت

  .توسط تصاونر سه بعوی بود

، بیارگيری تصاونر سه بعوی در توورنس آنواتومی   :نتيجه گيريبحث و 

نمورا  و نوادگيری   ، می توانو موجب ارتقوای ميوزان رضوانت )واکونش(    

دانشجونان علوم پزشویی بوه اسوتفاده از     .گردد دانشجونان علوم پزشیی

شيوه های تورنس متنوعی که درگيری دانشوجو را در فراننوو نوادگيری    

افزانش دهنو تمانل زنادی داشته و با وجوود اننیوه انون روش هوا زموان      
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مهار  و انگيزه شورکت در  ، زنادی را برای آموزش می قلبو اما نادگيری

  .کالس درس را افزانش می دهو

 

آموزش همتای دانشجویان مامایی راهکاری جهت ایجاد 

حس خوب یادگیری در دانشجویان کارشناسی مامایی در 

 بخش زایمان 

، صونقه جمالی ، مرنم ترکی ، نرگس دادخواه ، اکرم کرمی  ،بهاره متقی 
 .دانشگاه ع. پ. شهرکرد - معصومه رحيمی

اده نگری در مورد فراننو پيچيوه ای است که هرگونه س، : آموزشمقدمه

 .آن دستيابی به اهواف و پياموهای نادگيری را تحت تارير قرار می دهوو  

نادگيری از قرنق همتانوان نو  ابتیوار عمول اسوت کوه بوه واسوطه آن         

موی  ، فراگيران از گروههای اجتماعی نیسان که معلم حرفوه ای نيسوتنو  

نوادگيری   در نادگيری از قرنق گروه همتانوان فراگيوران در امور    .آموزنو

ترکيوب  .دانش و مهار  ها به نیونگر کم  کرده و خود نيز موی آموزنوو  

دانشجونان سال باالنی و پانينی سبب حمانت روانی دانشجونان و ارتقای 

حرفووه ای آنووان شوووه و تقونووت نگوورش و در نتيجووه تقونووت فراننوووهای 

م تورس از انجوا  ، نواشتن تجربوه کوافی   .نادگيری در آنان را به دنبال دارد

در دسترس نبوودن مربيوان بوالينی و تورس از ارزنوابی      ، اشتباه فرآننو ها

مربيان مهم ترنن عواملی هستنو کوه در محويط هوای نوادگيری بوالينی      

آمووزش از  ، در مطالعه حاضور  .سبب انجاد تنش در دانشجونان می شونو

به عنووان نو  راهیوار آموزشوی و بوا هووف حمانوت از        ، قرنق همتانان

مانی در مواجهه با عوامل تنش زای محيط نادگيری بخوش  دانشجونان ما

  .قراحی و اجرا شو، زانمان انتخاب

مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربی به روش دوگروهوی قبول و    :اراجروش 

بعو از مواخله حاصل قرح مصوب دانشگاه علوم پزشیی شهرکرد بوا کوو   

جامعوووه پوووژوهش را  .بوووود IR.SKUMS.REC.۱3۹۸.2۴۱ اخوووالق

رشته کارشناسوی ماموانی    ۹6و  ۹۵ونان ورودی مهرماه سال های دانشج

 ۹۵از دانشوجونان ورودی   .تشیيل دادنوو ، دانشگاه علوم پزشیی شهرکرد

اسووتفاده شووو و از  ۹6بعنوووان همتووا بوورای اموووزش دانشووجونان ورودی  

اشپيلبرگر)اضطراب( و عوامل تونش  ، پرسشنامه های آنزن )عز  نفس( 

ز مواخلوه بورای سونجش توارير آمووزش همتوا       زای محيطی قبل و بعو ا

  .استفاده شو

تجزنه و تحليل داده های حاصل از پرسشونامه هوای سونجش     :یافته ها

عوامل تنش زای محيطی و عز  نفس نشوان داد کوه ميوانگين    ، اضطراب

عوامل تنش زای محيطی و همچنين ميانگين نموره عوز    ، نمره اضطراب

قبول و بعوو از مواخلوه    ، کوارآموزی  ۸و  7نفس در دانشجونان ترم هوای  

 اختالف معنی داری نوارد  

قبق نتانج انن مطالعه آمووزش توسوط همتانوان     :و نتيجه گيري بحث

نتوانست به عنوان ن  راهیار مطمئن جهت انجاد حس خووب نوادگيری   

و برقراری ن  سيستم حمانتی قابل اعتماد در آموزش بالينی دانشجونان 

با توجوه بوه    .پزشیی شهرکرد در نظر گرفته شود مامانی در دانشگاه علوم

نقوها و بازخوردهای درنافتی از دانشجونان و مربيان مشارکت کننووه در  

انن برنامه آموزشی اهميت زناد تیميل آمار زانمانی و همينطوور دغوغوه   

زناد دانشجونان نسبت به انن موضوع و رقابت بر سر کسوب فرصوت اداره   

بود که رونو اجرا و نتانج انون فراننوو را تحوت    زانمان مهمترنن موضوعی 

هم چنين اسوتفاده از همتانوان نزدنو  و همپوشوانی      .تارير قرار می داد

که به عنوان مربيان همتوای   ۸و  7فعاليت های نادگيری دانشجونان ترم 

انتخاب شوه بودنو به ترتيبی که فرصت هوانی کوه    6و  ۵دانشحونان ترم 

ب بالينی در بخش زانمان وجود داشوت هوم   برای نادگيری و کسب تجار

برای مربيان همتا و هم برای فراگيران همتا بسيار حوائز اهميوت بودنوو و    

 .انن موضوع سبب می شو که مربيان همتا فراگيران را رقيب خود بواننوو 

بنابرانن پيشنهاد می شود از راهیار آمووزش توسوط همتانوان در بخوش     

که مربيان همتا در سطح بسويار بواالتری   زانمان به گونه ای استفاده شود 

نسبت به فراگيران همتا قرار داشوته باشونو بوه شویلی کوه بوين اهوواف        

نادگيری و تمانال  نادگيری دو گروه همپوشانی وجود نواشوته باشوو نوا    

انن آموزش در سانر حيطه ها و در ارتباط با مهار  هانی باشو که رقابت 

  .بر سر کسب آنها وجود نوارد

 

تقاء یادگیری دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علدوم  ار

پزشکی یاسوج در درس انگل شناسی پزشکی با اجدرای  

روش هیبرید کالس معکوس با استفاده از سیستم مدیریت 

 یادگیری نوید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 . ناسوج .پ .دانشگاه ع -محمو امين قطعی 

راه دور بوه فرموت آمووزش مجوازی      در سالهای اخير آمووزش از : مقدمه

منجر به تحول آموزش در گروه های مختلوف در جواموع پيشورفته شووه     

انون   (LMS) آموزشهای مجازی با کم  سيستم مونرنت آمووزش  .است

امیان را فراهم کرده است که عالوه بر تیرار پذنر بودن آموزش بوه علوت   

ن اجرای کوالس  امیا، دسترسی فراگيران به فانل های غير بر خط کالس

از بهترنن انواع آموزش مجازی شيوه آموزش  .های بر خط نيز فراهم شود

هيبرنو می باشو که از منافع هر دو نوع آموزش مجازی و حضووری بهوره   

نیی از متوهای پيشرو آموزش هيبرنو روش کوالس معیووس    .می گيرد

می باشو در انن روش آموزش در هر جلسوه بوه صوور  مجوازی صوور       

گرفت و در جلسه بعو کالس حضوری به منظوور بحوث و تمورنن     خواهو

در انن روش فراگير بوا   .برای درک هر چه بهتر آموزش صور  می پذنرد

داشتن اقالعا  مناسب از هر موضوع انن توانانی را خواهو داشت کوه بوا   

حضور در کالس حضوری به نادآوری آموخته ها و رفع اشیاال  احتمالی 

در انن روش دانشجو حوواقل دو بوار مطلوب را     .بپردازدبه صور  فعاالنه 
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با توجه به حجم زناد مطالب ارائوه شووه درس انگول     .آموزش خواهو دنو

دانشجونان غالبوا نسوبت بوه    ، شناسی درمقطع علوم پانه پزشیی عمومی

عوم نادگيری نسبی مطالوب و امیوان نوت بورداری نامناسوب در کوالس       

به منظور بهبود نادگيری دانشجونان مقطع  .نگرانی خود را ابراز می کننو

روش کوالس معیووس   ، علوم پانه پزشیی عمومی در درس انگل شناسوی 

برای اولين بار برای دانشجونان پزشیی دانشگاه علوم پزشیی ناسووج بوه   

  .اجرا شو 3عنوان ن  دانشگاه تيپ 

درس انگل شناسی دانشجونان دانشگاه علوم پزشیی ناسووج   :اراجروش 

 ۹۸-۹7انون مطالعوه کوه در سوال تحصويلی       .واحو ارائه می شوود  در دو

جلسه از کالسهای دانشجونان از بخش مطالب کورم شناسوی    6انجام شو 

جلسه مطالب به روش رانج و به صور  سخنرانی  ۴را در بر گرفت که در 

جلسوه بوه صوور  کوالس معیووس برگوزار        2به دانشجونان ارائه شوو و  

نونو دانشگاه اسوتفاده   LMSمعیوس از سيستم  برای ارائه کالس .گردنو

به انن منظور درس بر اساس اقالعا  سامانه سما بور روی سيسوتم    .شو

موولتی   .تعرنف شو و پس از تعرنف به فراگيران اجازه دسترسی داده شوو 

بوه انون    .فيلم حاوی مطالب مو نظر تهيه شو 3مونا مورد نظر به صور  

اسوتفاده شوو و بوه انون ترتيوب کوه         Camtasia ۹منظور از نورم افوزار  

سخنرانی استاد به همراه تصونر اسالنو های مربوقه ضبط شوو و پوس از   

مجموعه فانول  ، ونرانش و اضافه کردن بخش شروع و پانان برای هر ونوئو

نهانتووا از  .ذخيووره و توليووو شوووSCORM  هووای هوور فوويلم بووه فرمووت

لم را بوه صوور    دانشجونان خواسته شو از ن  هفته قبول از کوالس فوي   

مشواهوه نماننوو و مطالوب را در فوروم بوه       LMS انالنن بر روی سيسوتم 

در جلسه جضووری مربووط    .بحث گذاشته و اشیال  خود را مطرح کننو

به هر جلسه آموزش مجازی کوئيز گرفته شو و اشویاال  دانشوجونان بوه    

محتوی مولتی مونا به صور  برخط توا پانوان تورم در     .بحث گذاشته شو

نتوانج توورنس بوه دو شویل سوخنرانی و کوالس        .تيار دانشجونان بوداخ

 .معیوس پس از کسب نمرا  مربوط به امتحانوا  مقانسوه و آنواليز شوو    

سوال برای سنجش نظر دانشجونان در مورد آمووزش   ۵پرسشنامه شامل 

آموزش مجوازی و آمووزش هيبرنوو تهيوه و بوه      ، بر پانه تورنس حضوری

 .در جلسه آخر در اختيار دانشجونان قرار گرفتصور  بی نام و محرمانه 

در مجموع دانشجونان نادگيری به روش مول آموزش معیوس  :یافته ها

را بر روش بر پانه آموزش حضووری صورف و همچنوين ارائوه مطالوب بوه       

صور  مجازی و بر خط بوون ادامه آموزش در جلسه حضووری بعووی را   

درک مطالوب را عميوق تور     مول آموزشی با نوادگيری مووررتر دانسوته و   

گزارش نمودنو اما تعوادی از دانشجونان ضمن تاکيو بر انن مطلوب روش  

معیوس را زمان بر می داننو و تهيه جوزوه و نادداشوت از ونووئو را وقوت     

به نظور موی رسوو انون امور بوه خواقر عواد  گروهوی از           .گير می داننو

در  .نن روش اسوت دانشجونان به استفاده از هارد کپی و حفظ مطالب به ا

نهانت مول آموزشی هيبرنو کوالس معیووس بوه عنووان نو  روش ارور       

بخش و بر پانه فن آوری نونن ميزان نادگيری دانشجونان رشته پزشویی  

 عمومی در مقطع علوم پانه را در درس انگل شناسی افزانش داد

انن روش می توانو به عنوان ن  موول آموزشوی    :نتيجه گيري بحث و 

ور  وجود زنر ساخت های شبیه اننترنت مناسب و دسترسوی  الگو در ص

همه دانشجونان به سخت افزار رانانه ای جوانگزنن مناسوبی بورای موول     

  آموووزش سووخنرانی محووور در دانشووگاه هووای علوووم پزشوویی و از جملووه  

  .باشو 3دانشگاه های تيپ 

 

مقایسه اثر بخشی روش آموزش حل مسدئله و آمدوزش   

ش معمول بدر مهدارت بدالینی،    مشارکتی با روش آموز

اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرسدتاری در بخدش   

 مراقبت های ویژه

دانشوگاه ع. پ.   -،  اکورم رنواگو  دانشگاه ع. پ. همووان  -احمو نورالوننی 
،                   دانشووووگاه ع. پ. هموووووان -،  مصووووطفی مجيووووو نيووووا  هموووووان

 .دانشگاه ع. پ. هموان -محوره شاهرودی

با توجه به اننیه علم پرستاری قرنن با عملیرد بالينی حرفوه ای   مقدمه:

و تبحر بالينی موی باشوو و محويط بوالين، محيطوی سرشوار از تغييورا         

استرس زا است، مطالعه حاضر با هوف مقانسه ارر بخشوی روش آمووزش   

حل مسئله و آموزش مشارکت بالينی با روش آموزش معمول بور مهوار    

و رضانتمنوی دانشوجونان پرسوتاری دانشوگاه آزاد    های بالينی، اضطراب 

  .گنبو کاووس انجام شو

: پژوهش حاضور نو  مطالعوه نيموه تجربوی بوا قورح پويش         اجراروش 

پس آزمون با گروه کنترل است و جامعه پوژوهش حاضور شوامل     -آزمون

کليه دانشجونان پرستاری دانشگاه های آزاد گنبوو، علوی آبواد و گرگوان     

 3ز بين آنها بوه روش تصوادفی بلووک بنووی رابوت در      نفر ا ۹۰بودنو که 

نفره آموزش مشارکتی، آموزش حل مسوئله و آمووزش معموول     3۰گروه 

قوورار گرفتنووو. ابووزار گووردآوری اقالعووا  شووامل: چوو  ليسووت داپووس،  

پرسشنامه بررسی حيطه شناختی، پرسشونامه اضوطراب اشوپيل برگور و     

جش اختواف  بودنوو. جهوت سون    VAS پرسشونامه بررسوی رضوانتمنوی   

ميانگين نمرا  مهار  بالينی افراد مورد مطالعه، قبل از آموزش و بعوو از  

زوجی و جهت مقانسه شو  اضطراب آشیار و پنهوان   t آموزش از آزمون

از آزمووون کووای اسوویوئر و همچنووين جهووت آنوواليز نموورا  حوواکی از     

 .رضانتمنوی دانشجونان ازآزمون آناليز وارنانس گروه ها استفاده گردنوو 

: در رابطوه بوا مهوار  بوالينی دانشوجونان در روش مشوارکتی       یافته ها

اختاف معناداری بين ميانگين نمرا  قبل و بعو از مواخلوه مشوهود بوود.    

روش حل مسئله هم انن اختاف معنا را قبل و بعو از مواخلوه نشوان موی    

در آموزش معمول اختاف نمرا  کسوب شووه در    .) p >۰ / ۰۰۱دهو ( 

در  .) p >۰ / ۰۰۱و روش آموزشوی قابول مقانسوه نيسوت (     مقانسه با د

حيطه اضطراب آشیار و نهان روش های آموزش مشارکتی و حل مسوئله  

در مقانسه با آموزش معموول اختواف معنواداری قبول و بعوو از مواخلوه       

در حيطه رضانتمنوی نيز اختاف معنوا داری   .) p >۰ / ۰۵مشهود بود ( 
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مشوارکتی در مقانسوه بوا روش معموول     در بين روش های حل مسئله و 

  p >۰( / ۰۰۱مشهود بود ( 

: نتانج انون پوژوهش نشوان داد کوه روش آمووزش      نتيجه گيريبحث و 

مشارکتی و حل مسئله با ارتقاء مهار  بالينی، کاهش اضطراب و استرس 

محيط بالين و نيز افزانش رضانتمنوی فعاليوت در شورانط سوخت، روش    

برانن پيشونهاد ميشوود در آمووزش دانشوجونان     مناسبی تلقی گردد.. بنوا 

پرستاری در بخش ونژه از رونیردهای آموزشی مشارکتی و حول مسوئله   

  .استفاده شود

 

مبتنی بر ویدئو و ، شیوه نمایشی 3مقایسه اثر آموزش به 

شبکه اجتماعی مجازی بر یادگیری مهارت های پرستاری 

 یسه ای بالینی همودیالیز: یک مطالعه مداخله ای و مقا

  - آرزو ارزانی بيرگانی ، آبادان .پ .دانشیوه ع -مطهره موسوی قهفرخی 
   .دانشیوه ع. پ. آبادان

: بیارگيری روش های نونن در کنار روش هوای معموول آمووزش    مقدمه

بالينی به نظر می رسو فرصت آموزشی و نوادگيری دقيقتوری از مهوار     

بوا توجوه    .ی فراهم آوردهای تخصصی همودناليز برای دانشجونان پرستار

ضورور  اسوتفاده از   ، به اهميت آموزش بالينی و مشیال  موجوود در آن 

سانر روش های آموزشی به عنوان روش های میمول و جوانگزنن آشویار    

قرنوق   3هوف: انن مطالعه با هووف مقانسوه توارير آمووزش از      .می شود

 نموانش ونووئونی و فضوای مجوازی اجتمواعی بور ميوزان       ، نمانش عملی

نادگيری مهار  عملی دانشجونان پرستاری در بخش دنواليز وابسوته بوه    

 .انجام شو 2۰۱۹دانشگاه علوم پزشیی در سال 

 .: انن مطالعه از نوع نيمه تجربی همراه پس آزمون موی باشوو  روش اجرا

که با استفاده از ابزار چ  ليست قراحی شوه برآننو نادگيری هر نو  از  

نفر از دانشجونان پرستاری  3۰.نسه می کنوروش آموزشی را با هم مقا 3

با روش سرشماری و منطبق بر جامعوه پوژوهش بور اسواس معيوار       7ترم 

 3دانشجونان بوه صوور  تصوادفی در    .های ورود به مطالعه انتخاب شونو

روش  3نفره که تحت آموزش مهار  های بالينی همودناليز بوه   ۱۰گروه 

انش ونوئونی و آموزش بوا کمو    استفاده از نم، ، آموزش با نمانش عملی

دانشوجونان در قوول    .تقسيم شونو، فضای مجازی اجتماعی قرار گرفتنو

ميوزان   .مورد آموزش قرار گرفتنوو ، ن  ترم تحصيلی توسط مربی نیسان

چ  ليست خود ساخته روا و پانوا در پانوان    ۸انجام مهار  ها با استفاده 

داده هوا بوا    .مقانسه گردنوو گروه با هم  3دوره آموزشی ارزنابی شو و در 

تجزنوه وتحليول    spss ۱6 استفاده از آمار توصيفی و تحليلی در نرم افزار

 .شونو

والويس نشوان داد کوه ميوزان انجوام      -: نتانج آزمون کروسویال یافته ها 

 .(P =۰ ، ۰2) بين سه گروه اختالف معنوادار داشوت   عملی های مهار 

روه گو  در عملوی  های مهار  ونتنی نشان داد که ميزان انجام-آزمون من

 P)فضای مجازی به قور معناداری بيشوتر از دو گوروه نموانش ونووئونی    

بود اما بوين دو گوروه نموانش     (P =۰ ، ۰3) و نمانش عملی  (۰۴۵ ، ۰=

  (P = ۰ ، 3۱) ونوئونی و نمانش عملی اختالف معنادار مشاهوه نشو

بوه دليول    ،: موفقيت روش فضای مجازی اجتماعینتيجه گيري بحث و 

در حيطوه آمووزش   ، توسط مربی نیسوان ، همراهی با روش نمانش عملی

اسوتفاده صوحيح از شوبیه هوا و فضوای مجوازی        .همودناليز بوارزتر بوود  

همراه با روش های معمول آمووزش فرصوت   ، اجتماعی در آموزش بالينی

های نادگيری خوبی برای دانشجونان پزشیی و پيراپزشیی فوراهم آورده  

  .هزننه و فرآننو مقرون به صرفه می باشو، مانو از نظر ز

 

مقایسه تدریس درس فیزیولوژی غدد و تولید مثل بده دو  

روش سنتی و ادغام با یافته های بالینی در دانشگاه علوم 

 نگرش و یادگیری  :پزشکی گناباد

 -مورنم مقيميوان   ،  نجمه داودنان ، گناباد .پ .دانشگاه ع -معصومه فانی 
 . گناباد .پ .دانشگاه ع -نسيم خواجونان ،  گناباد .پ .دانشگاه ع

مقانسووه نگوورش و نووادگيری  ، هوووف از اجوورای انوون مطالعووه  مقدمرره:

دانشووجونان پزشوویی نسووبت بووه دو روش سوونتی و ادغووام نافتووه درس   

 .فيزنولوژی غود و توليو مثل می باشو

بور   ۱3۹۹-۱3۹۸: انن مطالعه نيمه تجربی در سال تحصويلی  روش اجرا

در دانشگاه علوم پزشیی گنابواد انجوام    3دانشجوی پزشیی ترم  ۵۰روی 

پوس   .گروه مساوی قرار گرفتنوو  2دانشجونان به صور  تصادفی در  .شو

فقط ن  گروه در بخوش  ، از تورنس مطالب تئوری برای تمام دانشجونان

های کلينيیال بيمارستان حاضر شوه و با پانوه فيزنولوژنو  بيمواری هوا     

پانان نظرا  تموام دانشوجونان بوا اسوتفاده از پرسشونامه       در .آشنا شونو

استانوارد مورد بررسی قرار گرفت و نيز بر اساس امتحان پانان ترم ميزان 

 جهت تجزنه و تحليل داده ها از نورم افوزار   .نادگيری آن ها سنجيوه شو

spss22  استفاده شو.  

آموزش تئووری   در گروهی که عالوه بر، : مقانسه نگرش و انگيزهیافته ها

 ، ۹ ± ۵ ، ۹، 6۱ ، 7 ± 6 ، ۴در جلسا  بيمارستان نيز حضوور داشوتنو )  

 نشووان( ۴۰ ، ۵ ± 6 ، ۵، ۴7 ، ۱ ± ۸ ، ۸دنگوور ) گووروه بووه نسووبت، (۴۹

همچنوين رضوانتمنوی از    .بود ها آن نگرش بهبود و عالقه افزانش دهنوه

را کسوب   3 ، ۵نموره ی مطلووب بيشوتر از    ، برگزاری دوره در بيمارستان

همچنين گروهی که در جلسا  بيمارستان حضور داشتنو توانستنو  .کرد

  .نمرا  باالتری را کسب کننو ولی نتانج حاصل معنی دار نبود

نگورش و عالقوه بواالی    ، : با توجه به نتانج مطالعوه نتيجه گيريبحث و 

دانشجونان نسبت به ادغام درس فيزنولوژی نشوان موی دهوو حضوور در     

می توانوو کمو  زنوادی بوه افوزانش      ، مراه با آموزش تئوریبيمارستان ه

  .انگيزه و بهبود دنوگاه دانشجونان نسبت به دروس علوم پانه نمانو
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آموزش پرستاری و پاندمی کروندا ویدروس: آمدوزش    

 فرآیند پرستاری در فضای مجازی 

        –سوويو حسووين کالتووی    ، بابوول .پ .دانشووگاه ع -هنگامووه کرنمووی  

 .پ .دانشوگاه ع  -نونو جمال زاده  ، نيیی خاورميانه ) ترکيه( دانشگاه تی
   .بيرجنو .پ .دانشگاه ع -نسترن نوروزی پرشیوه ،  شهيو بهشتی

جهان پونوه ای خارق العواده  ، COVID-۱۹ : در دوره همه گيریمقدمه

در همه ابعاد زنوگی تغييراتی حاصل شو و شرانطی پونو ، را تجربه کرده

حووزه آمووزش نيوز    ، به همين ترتيوب   .تجربه نشوه بودآمو که تا کنون 

تغييرا  مهمی را تجربه کرده و دانشگاه هوا بوه منظوور ارائوه دوره هوا و      

به سرعت از آموزش حضوری به آموزش آنالنون روی  ، برنامه های مختلف

را که از سيستم  NAVID دانشگاه علوم پزشیی بابل نيز نرم افزار .آوردنو

اسوت بورای مورسوين و دانشوجونان راه      (LMS) ریهای مونرنت نوادگي 

اگرچه نادگيری مجازی پونوه مطلووبی تلقوی موی شوود و      .انوازی نموده

اموا  ، بطور فزاننوه ای توسط دانشگاه های انران مورد استفاده قرار گرفتوه 

 .مطالعا  محوودی در انن حوزه و نتانج حاصل از آن انجوام شووه اسوت   

انون  ، رستاری به عنووان نو  مبحوث پانوه    نظر به اهميت درس فرآننو پ

مطالعه با هوف تعيين تأرير آموزش مجازی در نادگيری فرآننو پرستاری 

 ۹۹در دانشجونان پرستاری دانشیوه پرستاری و ماموانی رامسور در بهوار    

  .قراحی و اجرا گردنو

 2۹: انن مطالعوه نيموه تجربوی در سوه مرحلوه آموزشوی در       روش اجرا

بووا روش نمونووه گيووری   ، ارشناسووی پرسووتاری دانشووجوی سووال اول ک 

، ن  ترم قبول از اجورای مطالعوه     .در نيمسال دوم انجام شو، سرشماری

مرحله اول فرآننو پرستاری ) ارزنابی( به صوور  حضووری آمووزش داده    

، در آغواز  .چهار مرحله دنگر به صوور  مجوازی برگوزار گردنوو     .شوه بود

برای دانوش جونوان از قرنوق    روش تورنس و منابع ، اهواف دوره مجازی

مرحلوه   :سپس مراحل زنر اجرا گردنوو  .توضيح داده شو  NAVIDسامانه

پيش آزمون : سابقه ن  بيمار فرضی  -آموزش تشخيص پرستاری الف .۱

دانشجونان موظوف بودنوو کوه قبول از مطالعوه       .در سيستم بارگذاری شو

بيموار  تمام تشخيص هوای پرسوتاری را بورای    ، منابع تشخيص پرستاری

 -ب .ساعت در سامانه وارد کننو 2۴نوشته و پاسخ های خود را در عرض 

سوخنرانی ضوبط شووه    ، : پوس از پانوان مهلوت ارسوال    ۱مواخله شوماره  

 پاورپوننوت و ليسوت ترجموه شووه تشوخيص هوای پرسوتاری       ، موورس 

NANDA    انون سوخنرانی ضوبط شووه و      .در سيستم بارگوذاری شوونو

شورانط الزم بورای   ، ه های فرآننو پرسوتاری به توضيح پان، پاورپونينت ها

و سانر اقالعا  الزم بورای تعيوين تشوخيص    ، اجرای فرآننو و مراحل آن

پووس آزمووون : از  -ج .هووای پرسووتاری بيمووار فرضووی اختصوواص داشووت

دانشجونان خواسته شو تا تحت نظار  مجازی مورس و رفوع اشویال در   

 اسواس ليسوت   تشخيصهای پرسوتاری بيموار فرضوی را بور    ، صور  لزوم

NANDA      مواخلوه   -د .قی چهار روزتعيوين و بوه سوامانه ارسوال کننوو

: پس از بررسوی تیواليف بوه هموه دانشوجونان بوازخورد داده و       2شماره 

فرصت بحث در مورد نظراتشوان در صوفحا  شخصوی خوود در سيسوتم      

توسوط موورس در   ، در پانان تشخيص های اصالح شووه نهوانی   .داده شو

آموزش مرحلوه   .2مرحله  .داشت ۵ ، ۱انن مرحله  .سيستم بارگذاری شو

پيش آزمون :  -برآننوهای مورد انتظار الف، اهواف پرستاری :برنامه رنزی

برآننووهای موورد   ، دانشجونان بانو اهواف پرستاری، متعاقب مرحله قبلی

، برای تشخيص هوای پرسوتاری نهوانی را قبول از مطالعوه منوابع      ، انتظار

مواخلوه   -ب .اعت در سوامانه بارگوذاری کننوو   سو  2۴نوشته و در عورض  

مرحلوه سووم فرآننوو پرسوتاری بوا تاکيوو بور اهوواف         ، : سپس 3شماره 

برآننوهای موورد انتظوار بوا بارگوذاری سوخنرانی ضوبط شووه        ، پرستاری

پووس آزمووون : از  -ج .موورس و پاورپوننتهووای مربوقووه تووورنس گردنوو  

، وهای موورد انتظوار  برآننو ، دانشجونان خواسته شو توا اهوواف پرسوتاری   

مربوط به تشخيص های پرستاری اصالح شووه را تحوت نظوار  مجوازی     

مورس و رفع اشیال در صور  لزوم در موو  چهوار روز در سوامانه وارد    

برآننووهای موورد   ، اهواف پرسوتاری ، در پانان: ۴مواخله شماره -د .کننو

ن بورای انو   .اصالح شوه توسط مورس در سيسوتم بارگوذاری شوو   ، انتظار

آمووزش   .3مرحلوه   .مرحله نيز ن  و نيم نمره در نظر گرفتوه شووه بوود   

اجورا و   -مراحل اجرا و ارزشيابی مراحل چهارم و پنجم فرآننو پرسوتاری  

بورای   .دقيقه ای مجازی آمووزش داده شوو   6۰در ن  کالس  -ارزشيابی 

، اهوواف پرسوتاری  ، در پانوان  .انن بخوش تیليفوی در نظور گرفتوه نشوو     

اصالح شوه توسط مورس در سيسوتم بارگوذاری   ، مورد انتظاربرآننوهای 

  .نمره در نظر گرفته شوه بود ۵ ، ۱برای انن مرحله نيز  .شو

 ۰.۱7 ± ۰.۱۴: ميانگين نمرا  قبل و بعو از مواخله به ترتيوب  یافته ها

 ۱ ، 2۹ ±۰.27 و ۰.۰۱ ± ۰.6برای تشخيص پرستاری و  ۱.3 ± ۰.27 و

 .آموو  دسوت  بوه  2 ، 6۵ ± 36و  ۰.۱۹ ± ۰.۱7 کول  نموره  و اهواف برای

 زوجی تفاو  معناداری را در نمورا  تشوخيص پرسوتاری    t آزمون نتانج

(M= ۱.۱3, SD= .26), t= ۱۹.۸۱, p< .۰۰۱    و همچنوين اهوواف

 ,t= 2۱.۹3 ,(M= ۱.2۸, SD= .26)برآننوهای مورد انتظوار ، پرستاری

p= .۰۰۱     و جموع نمورا (M= 2.۴6, SD= .3۵), t= 3۰.۰۹, .۰۰۱ 

p< نشان داد.  

: در پانان اکثرنت دانشوجونان روش ارائوه درس بوا    نتيجه گيريبحث و 

  .توجه به شرانط پانومی کرونا را بسيار مطلوب دانستنو

 

بدا دو   "تشخیص و درمان دیس لیپیدمی"تدریس مبح  

روش سخنرانی و ترکیبی )سدخنرانی  الکترونیکدی( و   

شدرفت تحصدیلی در   مقایسه تدأثیر ایدن دو روش بدر پی   

 دانشجویان کارآموز و کارورز رشته پزشکی

 دانشوگاه  –مجيو زارع بيوکی ،  دانشگاه ع. پ. بيرجنو - نحيی محموی
،  دانشوگاه ع. پ. بيرجنوو   - اميرحسين غالمی منظوری ،  بيرجنو .پ .ع

 - سيوعلی معزی بادی،  دانشگاه ع. پ. بيرجنو - نسرنن اميرآبادی زاده

قووبی  ،  دانشگاه ع. پ. بيرجنوو  - ناهيو ازدکی،  يرجنودانشگاه ع. پ. ب
 .بيرجنو .پ .دانشگاه ع -کاظمی 
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: نیی از عوامل مورر بر پيشرفت تحصيلی دانشوجونان روش هوای   مقدمه

به دليل افزانش متقاضيان آموزشی  .تورنس اساتيو در کالس درس است

جوابگووی  آموزش سنتی نمی توانو ، و افزانش هزننه های آموزشی؛ دنگر 

 ، نیوی از روش هوای جونوو آمووزش پزشویی     .نيازهای نسل فعلی باشوو  

نادگيری ترکيبوی موی باشوو کوه ترکيبوی از آموزشوهای الیترونيیوی و        

مقانسوه توارير دو روش   ، هووف از انجوام مطالعوه حاضور     .سخنرانی است

تورنس سخنرانی و ترکيبی)سخنرانی+الیترونيیی( بر پيشرفت تحصويلی  

  .موز و کارورز رشته پزشیی می باشودانشجونان کارآ

نفور کوارآموز و کوارورز     ۱۰۰: انن مطالعه مواخله ای بور روی  اجراروش 

-۹7دوره ی آموزشی درسوال   ۱۰رشته پزشیی به صور  سرشماری در 

مبحوث  .در بخش قلوب دانشوگاه علووم پزشویی بيرجنوو انجوام شوو        ۹6

 ۵نرانی و دوره اول بوه روش سوخ   ۵تشخيص و درمان دنس ليپيومی در 

دوره دوم به روش ترکيبی)سخنرانی دوساعته به همراه کليوپ آموزشوی(   

ابزار مطالعوه چو  ليسوت محقوق سواخته حواوی سوواال          .تورنس شو

مربوط به محتوای تورنس شوه به صوور  پويش آزموون و پوس آزموون      

پرسشنامه در اختيار متخصصوان گوروه    ، برای تعيين روانی  .استفاده شو

 ، ۸۵پانانی انن ابزار به روش آلفای کرونباخ برای آزموون  .ت قلب قرار گرف

و آزمونهوای   SPSS 22 داده ها بوا اسوتفاده از نورم افوزار    .به دست آمو ۰

 ≥۰P ، ۰۵مستقل در سطح معناداری  T زوجی و T، آماری کای اسیوئر 

 تحليل شو

، نفرکوارورز  ۵۰نفرکوارآموز و  ۵۰دانشجوی پزشیی )۱۰۰: تعواد یافته ها

ميوانگين تغييورا  نموره     .نفر مرد ( وارد مطالعه شوونو   3۸نفر زن و  62

پوويش آزمووون و پووس آزمووون در دو گووروه اخووتالف معنوواداری مشوواهوه 

ميانگين نمرا  بحث دنس ليپيومی پس از مواخلوه در    .(P>۰.۰۵)نشو

، بجوز ميوانگين نموره تشوخيص دنوس ليپيوومی       ، کاراموزان و کارورزان 

  .(P>۰.۰۵) شتتفاو  معناداری نوا

: با توجه نتوانج بوه دسوت آمووه اسوتفاده از روش      بحث و نتيجه گيري

نادگيری ترکيبی توصيه و پيشنهاد می شود که پژوهش هوای مشوابه بوا    

نمونه های شاهو و تجربی از دو دانشیوه متفاو  با حجوم نمونوه بيشوتر    

  . انجام شود

 

برنامه مقایسه دو شیوه آموزش رایج و شبیه سازی و ارائه 

آموزشی جهت تدریس روش های جراحی به دانشجویان 

 تکنولوژی اتاق عمل 

احموو   ،  مژگوان لطفوی   ، تبرنوز  .پ .دانشگاه ع -مهسا قلی نژاد زنرمانلو 
 . تبرنز .پ .دانشگاه ع -زهرا شيخ عليپور  ، آقازاده

: روش های جراحی نیی از دشوارترنن حيطه هوای آموزشوی بوه    مقدمه

مورسين سعی بر استفاده از تلفيقی از روش های آموزش  .شمار می رونو

فيلم و پاورپوننت بورای نشوان دادن نحووه جراحوی و     ، همچون سخنرانی

استفاده از محيط های شبيه سوازی جهوت افوزانش مهوار  بوالينی موی       

صرف نظر از فوانو مطرح شوه برای استفاده از محيط هوای شوبيه    .باشنو

از انون رو انون    .با چالش هوانی هموراه اسوت   کاربرد موالژ همواره ، سازی

مطالعه با هوف مقانسه دو شيوه آموزش رانج و شبيه سازی و ارائه برنامه 

آموزشی جهت تورنس روش های جراحی به دانشجونان تینولووژی اتواق   

  .عمل انجام گرفت

: انن پژوهش بخشی از ن  پانان نامه دوره کارشناسی ارشوو   اراجروش 

است که با قرح پژوهشی   IR.TBZMED.REC۱3۹۸.7۱۴با کو اخالق 

نفور از دانشوجونان تورم     2۸ .قبل و بعو همراه با گروه کنترل انجام گرفت

ن  اتاق عمل در دو گروه موازی ابتووا تحوت نیوی از دو شويوه آمووزش      

آموزش برای گروه ها بوه  ، بعو از دو هفته .رانج و شبيه سازی قرار گرفتنو

دو هفتوه بعوو سوپس در اتموام     ، بعوو ، قبل .نوصور  معیوس تیرار گرد

توانمنوی آن ها با اسوتفاده  -مهار  و آمادگی، ميزان دانش، دوره آموزش

بررسوی و  ، از آزمون کتبی چهوار گزننوه ای و چو  ليسوت خودارزنوابی     

 two way repeated داده هوا بااسوتفاده از آزموون    .مقانسوه شوو  

measures ANOVA  در نرم افزارspss    تجزنوه و تحليول    2۴نسوخه

همچنين جهت تیميل اقالعوا  بوه دسوت آمووه از نافتوه هوای        .گردنو

بحث گروه متمرکوز نيوز انجوام گرفوت توا بور       ، بعو از اتمام مواخله، کمی

 اساس آن بهترنن برنامه آموزشی پيشنهاد گردد

: مقانسه ميانگين نمرا  متغيرهای پژوهش مربووط بوه قبول از    یافته ها

، عو از آموزش تیميلی نشوان داد افوزانش نمورا  دانوش    آموزش اوليه و ب

توانمنوی برای گروهی که ابتوا به شويوه رانوج سوپس    -مهار  و آمادگی

  .( <۰.۰۰۰۱pمعنی دار است)، شبيه سازی آموزش دنونو

: آموزش مبتنی بر سخنرانی و شبيه سوازی هوردو   حث و نتيجه گيريب

نمنووی دانشوجونان اتواق    توا -بر ميزان دانش و مهار  بوالينی وآموادگی  

عمل توارير بسوزانی داشوتنو اموا اسوتفاده از برناموه آموزشوی بوا شوروع          

مهوار   ، سخنرانی و تواوم با شبيه سازی تارير بيشتری در افزانش دانش

  .توانمنوی جراحی آپانوکتومی داشته است-و آمادگی

 

تدریس اخالق در آموزش به شیوه یادگیری مبتندی بدر   

روشدی مدوثر در میدزان    ، های واقعیمباحثه در سناریو

 مشارکت و رضایتمندی اعضای هیات علمی

 .پ .دانشگاه ع -مرتضی مطهری پور ،  البرز .پ .دانشگاه ع -ليال ساداتی 
 . البرز

تورنس و معلمی نیی از حرفه هوانی اسوت کوه اصووال ماهيوت       : مقدمه

ت کوه  انن در حالی اس.اخالقی دارد و اخالق در همه جای آن جاری است

بوون قی دوره های آموزشوی و  ، اساتيو و اعضای هيا  علمی دانشگاه ها

مهار  آموزی کافی مشغول به تورنس و تربيت دانشجونان می گردنوو و  

با چالش هوای اخالقوی متعوودی در آمووزش     ، بوليل دانش و مهار  کم
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لذا شیی نيست که آموزش اخالق در رشو صوالحيتهای  .مواجه می شونو

 .اء هيأ  علمی و مجموعۀ دانشگاهی بسيار تارير گذار اسوت  اخالقی اعض

ارائه موضوعا  اخالقی در قالب سنارنوهای واقعوی قورح شووه از قورف     

شرکت کننوگان و مشارکت آنها در بحث های گروهی و بيوان تجوارب از   

لوذا   .ونژگی های نادگيری بزرگساالن است که اساس مطالعه حاضر است 

ارير تورنس چوالش هوای اخوالق در آمووزش بوه      مطالعه حاضر با هوف ت

شيوه نادگيری مبتنی بر مباحثه بر ميزان مشارکت و رضانتمنوی اعضای 

  .هيا  علمی دانشگاه علوم پزشیی البرز انجام شو

جلسه دو ۸: مطالعه حاضر از نوع مواخله آموزشی بود که قی ااجرروش 

دانشوگاه علووم    تجربه از مورسين گروه های مختلف آموزشی۱۰، ساعته 

پزشیی البرز در قالب سنارنو های واقعی قراحی و به بحث گذاشوته شوو   

ابزار گردآوری داده ها در انن مطالعه شامل فورم نظور سونجی مشوارکت     .

کننوگان از روش ارائه مطالب و ميزان مشارکت اعضای هيوا  علموی در   

 معرفی سنارنوها و تحليل آنها بود

نفر از اعضوای هيوا     ۸۰، اصل از انن مطالعه : بر اساس نتانج حیافته ها

درصوو آنهوا   ۹۰علمی در انن جلسا  آموزشی شرکت نمودنو که بيش از 

رضانت کامل نا نسبی از روش ارائه مباحث داشته و بیارگيری انون روش  

مطالعه را شيوه ای مورر در نادگيری آنهوا بورای مواجوه بوا چوالش هوای       

 مودنو  قانونی و اخالقی در آموزش بيان ن

: بوا توجوه بوه اسوتقبال اعضوای هيوا  علموی از        نتيجه گيرري بحث و 

برگزاری جلسا  اخالق درآمووزش بوا قراحوی سونارنو هوای مبتنوی بور        

، تجارب واقعی و بحث پيرامون موضوع با مشارکت اعضای هيوا  علموی   

پيشنهاد می گردد تا از شيوه های مبتنی بر حل مسوئله و مشوارکتی در   

 .اخالقی در گروه فراگيران بزرگسال استفاده شودآموزش موضوعا  

 

مقایسه ی روش های آموزش مجازی و سنتی بر کیفیدت  

یادگیری واحد ترمیمی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی اردبیل 

 .پ .دانشوگاه ع  -مهووی رهبور   ،  اردبيول  .پ .دانشگاه ع -فاقمه کرنمی 
 .پ. اردبيلدانشگاه ع.  - فاقمه سليمی،  اردبيل

همراه با رشو تینولوژی و افزانش دسترسوی بوه نورم افزارهوای       :مقدمه

روش هوای آمووزش و نوادگيری مجوازی در کنوار روش هووای      ، آموزشوی 

الزم بوه ذکور اسوت     .آموزش حضوری در دانشگاه ها گسترش نافته است

هوای علووم    درمان و آمووزش پزشویی بور ارائوه آمووزش     ، وزار  بهواشت

ر فضای مجازی تأکيو داشته ولوی قبول از پانوومی کرونوا     پزشیی در بست

بوا شويوع    .حرکت وسيعی در سطح کشوور در انون حووزه رخ نوواده بوود     

، و با توجه به اجبوار رعانوت پروتیول هوای بهواشوتی      ۱۹ناگهانی کوونو 

بسياری از موارس و دانشگاه ها تعطيل شونو و زمينه برای افزانش بسوتر  

انن مطالعوه بوا هووف مقانسوه توارير       .ردنوهای آموزش مجازی فراهم گ

روش هووای آموووزش مجووازی و سوونتی بوور کيفيووت نووادگيری واحوووهای 

ترميمی نظوری دانشوجونان دنووان پزشویی در دانشوگاه علووم پزشویی        

  .صور  گرفت ۱3۹۹اردبيل در سال 

نفر از دانشوجونان دنووان پزشویی     ۱۱6انن مطالعه بر روی  : اجراروش 

نفوراز دانشوجونان کوه واحوو      ۵۸ .اردبيل انجام شو دانشگاه علوم پزشیی

اخذ نمووده بودنوو    ۱3۹۸را در سال  2و  ۱دنوان پزشیی ترميمی نظری 

نفور از دانشوجونان کوه واحوو دنووان پزشویی        ۵۸بعنوان گروه شواهو و  

اخوذ نمووده بودنوو بعنووان گوروه       ۱3۹۹را در سال  2و ۱ترميمی نظری 

اهو هم آموزش و هم آزموون بصوور    در گروه ش .مورد در نظر گرفته شو

سنتی برگزار شو و در گروه موردی نيز آموزش و آزموون هور دو بصوور     

 .مجازی با استفاده از سامانه نونو و سامانه آزمون مجوازی انجوام گرفوت   

مقانسه انن دو نوع آموزش بر کيفيت نادگيری از روی نمرا  دانشجونان 

 T-Test ها با استفاده از آزموون داده  .در امتحان پانان ترم صور  گرفت

Paired  در نرم افزار SPSS  در انون مطالعوه   .تحليل شوو   ۱۸ورژن p-

value   معنادار در نظر گرفته شو  ۰۵ ، ۰کمتر از.  

ميانگين و انحراف معيار نمرا  گروه شواهو در آزموون پانوانی    :  یافته ها

 کمتورنن  .بوود ( ۱3 ، ۹2±2 ، ۸۰و در گروه موورد )   (۱۵ ، 2±۵6 ، ۸2)

و بيشوترنن نموره در گوروه     ۵و در گروه مورد   7 ، ۵ شاهو گروه در نمره

بر اساس تحليل صور  گرفتوه   .بود  ۱۸ ، ۵و در گروه موردی  2۰شاهو 

تفاو  آماری معناداری بين نمورا  اخوذ شووه بوا روش آمووزش سونتی       

ن با توجه به ميوانگي  .(p= ۰ ، ۰۱) نسبت به آموزش مجازی وجود داشت

گروه شاهو نسبت به گروه مورد وضعيت بهتوری از لحواظ نمورا     ، نمرا 

  .کسب شوه داشتنو

با اننیه آموزش سنتی و آموزش مجوازی هور دو     :بحث و نتيجه گيري

اما نتانج انن مطالعه ، موجب ارتقای مهار  نادگيری دانشجونان می شود

تر بووده  نشان می دهو تارير آموزش سنتی نسبت به آموزش مجازی بيش

البته بانو بوه انون نیتوه توجوه      .و دانشجونان نمرا  بهتری کسب کردنو

رونوه  ، و انجواد شورانط خواص    ۱۹کرد که به علت شيوع ونروس کوونوو  

، آموزش به سرعت تغيير کرده و به سمت آموزش مجازی سوق پيوا کورد 

برگزاری کالس های مجازی با ن  سری کمبود ها مواجوه بووده و پويش    

شود با توجه به مزنت های زنادی که آمووزش مجوازی دارد بوا    بينی می 

رفع موانع های موجود خروجی آموزش مجازی در آننوه بهتر از آمووزش  

 .سنتی خواهو شو
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بررسی تأثیر جهت گیری هدد  بدر پیشدرفت تحصدیلی     

دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشدکی  

 شیراز

 -سويو علوی اکبور فقيهوی     ،  يرازشو  .پ .دانشوگاه ع  -علی اصغر حيوا   
 ع.مصيب زار،  شيراز .پ .دانشگاه ع

 بسوياری از پوژوهش   محور، اخير های پيشرفت تحصيلی در دهه مقدمه:

 که انو داده نشان تحقيقا  . است گرفته قرار روانشناسی و آموزشی های

 از برخوی  کوه  دارنو نقش تحصيلی پيشرفت و موفقيت در بسياری عوامل

از جملوه عواموول   .و برخووی دنگور غيوور شوناختی هسووتنو   آنهوا شوناختی  

 گيوری  جهوت ، غيرشناختی و انگيزشیِ تاريرگذار بور پيشورفت تحصويلی   

 اسوت  اسوتوار  فورض  انن بر هوف گيری جهت .باشو می نادگيرنوه هوف

 .شوود  وسيله اهوواف هووانت موی    به فرد و است هوفمنو انسان رفتار که

انون پوژوهش    .عملیرد دارد و گيریناد در مهمی انگيزشی اررا  بنابرانن

در  تحصويلی  پيشورفت  بوا  هووف  گيوری  با هووف بررسوی رابطوه جهوت    

  .دانشجونان پزشیی انجام شوه است

 جامعوه  .باشوو  همبستگی موی -: مطالعه حاضر از نوع توصيفیاجرا روش

انن تحقيق را کليه دانشجونان پزشیی و پيراپزشویی   در نظر مورد آماری

 و آموار  آخرنن اساس بر که دهو شيراز تشیيل میدانشگاه علوم پزشیی 

 نفور موی   ۱۵۰۰اقالعا  دانشگاه علوم پزشیی شويراز تعوواد انون افوراد     

 گيوری ¬روش نمونوه  از گيوری  نمونوه  منظوور  بوه  تحقيوق  انون  در .باشو

 بوه  ای نمونوه ، موذکور  آمواری  جامعه از نهانت در و شو استفاده تصادفی

 جهوت  .گردنوو  انتخواب  کووکران  فرموول  کوارگيری  بوه  با نفر 3۰۵ حجم

 پيشورفت  هووف  گيوری  هووف از پرسشونامه جهوت    گيری ارزنابی جهت

، تبحرگرنوزی ، عملیردگرانی، چهار مؤلفه )تبحرگرانی دارای که کرستوفر

روانی و پانانی انن ابوزار در انوران    .استفاده شو، باشو عملیردگرنزی( می

و پانوانی پرسشونامه    مورد تأنيو قرار گرفته است و در انن پژوهش روانی

مذکور با استفاده از روش تحليل عاملی تانيوی و شاخص روانی محتوانی 

بطورنیه بارهای عاملی گونه های پرسشنامه باالتر  .مورد تانيو قرار گرفت

 همچنوين آلفوای کرنبواخ پرسشونامه     .( بوست آموو ۰ ، ۵از حو مطلوب)

روانوی   .رار گرفوت ( آن موورد تانيوو قو   ۰ ، ۸۹( و پانای ترکيبوی) ۰ ، ۸7)

الزم به  .و بار عرضی نيز مورد تانيو قرار گرفت  (AVE)هگرانی با شاخص

ذکر است که معول دانشجونان بعنوان مالک عملیرد تحصيلی آنها موورد  

  Smart PLS و SPSS 2۱ داده ها از قرنق نرم افزار .بررسی قرار گرفت

 مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت

 اول گوام  در هوا ¬زنه و تحليل و تحليول عواملی داده  نتانج تج:  یافته ها

که پرسشونامه جهوت گيوری هووف از روانوی و پانوانی بواالنی         داد نشان

در ادامه موول معوادال  سواختاری نشوان داد کوه ابعواد        .برخوردار است

عملیردگرانی و تبحرگرنزی( بر عملیورد  ، تبحرگرانی) هوف گيری جهت

 ، ۱۸۱ا بعوو عملیردگرنوزی )ضورنب=   تحصيلی دانشجونان تأرير دارنو امو 

توأرير ابعواد    .( تأرير معناداری بر عملیرد تحصويلی دانشوجونان نووارد   -۰

 ، ۱۴6ضرنب=)و عملیردگرانی  (۰p= ، ۰۵، ۰ ، 2۱۹ضرنب=) تبحرگرانی

۰ ،۰۱ ، ۰p=)      بور عملیوورد تحصويلی مثبوت و تووأرير بعوو تبحرگرنووزی

  .ت آمو( بر عملیرد تحصيلی منفی به دس-۰ ، ۰۹6)ضرنب=

 و انگيوزش  حووزه  در مهوم  موضووعا   از نیوی  : گيرري  نتيجهبحث و 

گيوری  -جهت .هوف نا اهواف پيشرفت است گيری ش جهتنق، نادگيری

هوف از مؤررترنن رونیردها در انگيزش است و تلونحا  انگيزشی مهموی  

ناخودآگاه برخوورد   شيوه، هوف گيری¬جهت .در نادگيری وعملیرد دارد

، الگوی نیپارچه از باورهوا  .ف نادگيری شناخته شوه استفرد با ن  تیلي

 بوه  مختلوف  هوای  شويوه  بوه  او شوود  اسناد و عواقف فرد که سوبب موی  

 نهانتواً  و بپوردازد  فعاليوت  بوه  زمينوه  آن در، کنو پيوا گرانش ها موقعيت

گيوری هووف در موقعيوت تحصويلی مبوين      -جهوت  .را ارائه دهو پاسخی

 نوادگيری  هوای  موقعيت در را او های سخانگيزه فرد از تحصيل است و پا

 را تحصويلی  رفتوار  هووف  گيری در واقع جهت .دهو-أرير قرار میت تحت

باورهوای دانشوجو دربواره     بوين  رابطوه  تبيوين  بوه  قوادر  و دهو می جهت

موفقيت تحصيلی و درگيرشون و استمرارداشوتن در انجوام نو  تیليوف     

 تحصويلی  عملیورد  بور  اررگوذار  متغيوری  توانوو  نادگيری است؛ لوذا موی  

  .دانشجونان محسوب شود

 دانشجونان، تحصيلی پيشرفت، هوف گيری : جهتکليدي کلمات

 

بررسی اثربخشی گرایش به تفکر انتقادی بر سبک تدریس 

اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جنددی شداپور   

 اهواز

 - حسين الهام پوور  ،دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز   - مجتبی اورکی

دانشوگاه ع. پ.   - شوبنم انزدپنواه   ،  انشگاه ع. پ. جنووی شواپور اهوواز   د
دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور  -عبوالحسين شیورنيا  ،  جنوی شاپور اهواز

 . اهواز

عوالوه بور توانوانی مهوار  هوای      ، اعضای هيئت علمی دانشوگاه  :همقدم

نيز الزم است از گرانش به تفیر انتقادی مناسبی ، تینيیی و فنی تورنس

برخی بر انن باورنو کوه ارتبواط مسوتقيمی بوين سوب        .برخوردار باشنو

تورنس اساتيو و ميزان تفیر انتقادی فراگيران وجوود دارد و توورنس در   

کالس درس بانو از روش های منفعل بوه سومت توسوعه تفیور انتقوادی      

کالس های درس اساتيو پاسخ گووی  ، قبق نظر محققان .سوق داده شود

انتقادی فراگيران نيست و در اننجا نقوش اسواتيو بوه عنووان     توسعه تفیر 

بوا   .فراهم کننوه زمينه مناسب برای پرورش انن تفیر اهميت زنادی دارد

 .توجه به اننیه تفیر انتقادی می توانو به دانشوجونان آمووزش داده شوود   

لذا ابتوا بانو گرانش به تفیر انتقوادی اسواتيو شوناخته شوود و از سووی      

ش به تفیر انتقادی اسوتاد موی توانوو در بهبوود و نووع سوب        دنگر گران

با توجه به اهميت گورانش بوه تفیور انتقوادی و      .تورنس او ارر گذار باشو

، به عنوان نیی از صوالحيت هوای حرفوه ای اسواتيو    ، عوامل مرتبط با آن
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پژوهش حاضر با هوف بررسی ارر بخشوی گورانش بوه تفیور انتقوادی بور       

ت علمی دانشگاه علووم پزشویی جنووی شواپور     سب  تورنس اعضاء هيئ

 اهواز انجام شو

روش پوژوهش توصويفی از نووع همبسوتگی بووده و جامعوه        :اجراروش 

آماری شامل کليه اعضای هيئت علموی دانشوگاه علووم پزشویی جنووی      

عضو هيا   ۱6۰بوده که از بين آنها  ۱3۹۹شاپور اهواز در سال تحصيلی 

ن نمونه آماری بوه روش نمونوه گيوری    علمی قبق فرمول کوکران به عنوا

جهوت   .خوشه ای ساده وارد مطالعه شووه و موورد بررسوی قورار گرفتنوو     

رنچمون و   -جمع آوری داده هوا از دو پرسشونامه سوب  توورنس گراشوا     

مقياس گورانش بوه    .مقياس گرانش به تفیر انتقادی رنیتس استفاده شو

د کوه در مقيواس   سؤال پنج گزننه ای بو 33تفیر انتقادی رنیتس شامل 

حوواکثر و   .تنظويم شووه اسوت   ، ليیر  از کامالً موافقم تا کامالً مخوالفم 

 .امتيواز بوود   ۱6۵و  33حواقل نمره کسب شوه در انن آزمون بوه ترتيوب  

بخش شوامل   ۵سوال و در  ۴۰های تورنس گراشا حاوی  پرسشنامه سب 

سوب  موول   ، سووال(  ۸سوب  آمرانوه )  ، سووال(  ۸سواال  سب  خبره )

سووال( و سوب  وکوالتی نوا      ۸سب  تسوهيل کننووه )  ، سوال( ۸ی )فرد

 خيلوی  از ليیور   ای گزننوه  ۵سوال( بر اسواس قيوف    ۸محول کننوه )

روانوی و پانوانی انون     .باشوو  موی ، تنظويم شووه   ۵خيلوی زنواد=   تا ۱=کم

ها با استفاده از شاخص های  داده .پرسشنامه ها بررسی و تانيو شوه است

و همبسوتگی   t آزموون ، انحوراف معيوار  ، ميوانگين ، درصو، آماری فراوانی

  .تجزنه و تحليل شو SPSSپيرسون و از قرنق نرم افزار 

 و ۱2۰ ، ۴ ±۱2 ، 3ميانگين گرانش به تفیر انتقوادی اسواتيو    :یافته ها

نسبتا مطلوب بود و اساتيو به دو سوب  توورنس خبوره و آمرانوه      حو در

هوا حواکی از آن    نافتوه  .بيش از سب  های تورنس دنگر گرانش داشوتنو 

بود که بين گرانش به تفیر انتقادی و سب  های توورنس اسواتيو رابطوه    

و دو سووب  آمرانووه و تسووهيل کننوووه  (P>۰.۰۵) معنووادار وجووود دارد

بين گرانش بوه   .بيشترنن همبستگی را با گرانش به تفیر انتقادی داشتنو

سابقه تورنس و ، رتبه علمی، سن، تفیر انتقادی و سب  تورنس با جنس

 اساتيو تفاو  معنادار وجود نواشت

با توجه به اننیه گرانش به تفیر انتقادی و سوب   بحث و نتيجه گيري: 

پيشنهاد می شود برای تقونوت گورانش   ، های تورنس اساتيو ارتباط دارد

از  .به تفیر انتقادی اساتيو دوره های آموزشی برنامه رنوزی و اجورا شوود   

توانو بر سب  تورنس اسواتيو و   عوامل بسياری میسونی دنگر از آنجا که 

لذا پيشنهاد می شود کليه عوامول  ، گرانش به تفیر انتقادی مرتبط باشنو

با توجه به تفاو  های عونووه   .بانستی شناسانی و مورد بررسی قرار گيرد

مطالعوه  ، در سب  های نادگيری دانشجونان و سبیهای توورنس اسواتيو  

نوی دانشجونان از سبیهای توورنس اسواتيو   ای در جهت بررسی رضانتم

  .قراحی و اجرا گردد

 

افزایش دانش کارورزان پزشکی در تشدخیص و درمدان   

عفونت های حاد تنفسی بعد از آموزش در بحران اپیدمی 

 کرونا

 -فاقموه رنگورز جووی    ،  کاشوان  .پ .دانشوگاه ع  -منصوره مومن هروی 
حسوين   ،  کاشوان  .پ .گاه عدانش -احسان نبوتی  ، کاشان .پ .دانشگاه ع
 .پ .دانشوگاه ع  -سويوه راضويه فرهوی      ، کاشان. پ. ع دانشگاه -،اکبری
 .کاشان

: شناخت میانيسم و به تبع آن تشخيص بيماری می توانو منجور  مقدمه

انواع عفونت های حاد تنفسوی دارای   .به درمان صحيح و به موقع آن شود

از  .از همونگر دشوار موی باشوو  عالنم بالينی مشابهی بوده و تفیي  آنها 

درصو آنها ونروس موی باشوو    7۰سوی دنگر با وجود اننیه منشا بيش از 

در اکثر مواقع آنتی بيوتي  ها بيش از حو و غيرضروری تجونز می شونو 

که نه تنها بر درمان آنها تاريری نواشوته بلیوه منجور بوه مقاوموت آنتوی       

صوحيح و تجوونز غيور     نیی از دالنول عووم تشوخيص    .بيوتيیی می شود

منطقی آنتی بيوتي  دانش ناکافی پزشیان بوده که می توانوو بوه دليول    

آموزش ناکوافی در دوران تحصويل و نوا عووم بروزرسوانی دانوش بعوو از        

و افوزانش  ۱3۹۸از اسوفنو مواه    ۱۹با شيوع بيماری کوونوو  .تحصيل باشو

اتيو بور  تعواد بيماران در بخش عفونی و به تبع آن افزانش حجم کوار اسو  

آن شونم تا تارير آموزش به روش سخنرانی و بحث گروهوی را بور دانوش    

کارورزان پزشیی بخش عفونی در زمينه تشخيص و تجونز آنتی بيوتيو   

در بازه های زمانی ، برای عفونت های حاد تنفسی در بحران اپيومی کرونا

 که برگزاری کالس آموزشی مجاز بوده را بررسی کنيم

تحليلوی نيموه تجربوی در     _مطالعه به صور  توصويفی  : انن اجراروش 

انجوام   ۱3۹۸-۱3۹۹بخش عفونی بيمارستان شهيو بهشتی کاشوان سوال  

، نفر کارورز پزشیی که جهت آموزش به بخش عفونی وارد شونو ۴۰ .شو

در اولوين جلسوه برگوزاری کوالس دانوش آنهوا در        .به مطالعه وارد شونو

تنفسوی بور اسواس چهوارده     خصوص تشخيص و درمان عفونت های حاد 

سنارنو ها بوا اسوتفاده    .سنارنوی بيماری از پيش قراحی شوه ارزنابی شو

 .از جستجوی متون پزشیی و نظر پزشیان متخصوص عفوونی تهيوه شوو    

سپس چهار جلسه آموزش در زمينه تشخيص صوحيح و تجوونز منطقوی    

آنتی بيوتي  برای عفونت های حاد تنفسوی بوه روش سوخنرانی و بحوث     

در پانوان دوره مجوود    .هی توسط استاد در بخش عفونی برگوزار شوو  گرو

همان چهارده سنارنو به منظور ارزنابی دانش در اختيار دانشوجونان قورار   

و  SPSS.2۵نتانج پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از نرم افزار .گرفت

 .تجزنه و تحليل شو۰ ، ۰۵آزمون آماری تی زوجی و با سطح معناداری 

نفور   36 .مورد تشویيل دادنوو    ۱۹زن و  2۱جامعه پژوهش را  ه ها:یافت 

ميوانگين نمووره دانووش   .دانشوجوی سووال ششوم و هفووتم پزشویی بودنووو   

 بوود  ۱2 ، ۸±۴ ، 7بعو از آموزش و ۹ ، ۸±۴ ، ۵کارورزان قبل از آموزش

ميانگيون نمره دانوش   بيون کوه داد نشان زوجی تی آماری آزمون نتانج و

ول و بعوو از آموزش اخوتالف آموواری معنووی داری    کارورزان پزشیی قب
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ميانگين نموره دانوش کوارورزان در تشوخيص      .(p=۰ ، ۰۰2)وجوود دارد

از  بعووو و۱2 ، 2±۵صوحيح عفونووت هووای حوواد تنفسووی قبوول از آموووزش 

ميانگين نمره در زمينه تجونز آنتوی بيوتيو     .بود ۱6 ، 3 ±3 ، 7آموزش

 نتوانج  .بوود  ۱2 ، ۱ ±۴ ، 6وزشآمو  از بعوو  و ۸ ، 6±۴ ، ۵قبل از آموزش

نموره دانوش    ميانگيوون  بيوون  کووه  داد نشوان  زوجوی  توی  آماری آزمون

تشخيصی و درمانی کارورزان پزشیی قبوول و بعووو از آمووزش اخوتالف     

  .(p=۰ ، ۰۰۰)آمواری معنوی داری وجوود دارد

: نتانج مطالعه نشان داد با وجوود افوزانش بيمواران    نتيجه گيريبحث و 

بالينی در بحران اپيومی کرونوا و بوه تبوع آن افوزانش حجوم       بخش های

آموزش بوه روش سوخنرانی   ، فعاليت بالينی اساتيو و خستگی ناشی از آن

و بحث گروهی در بخش های بالينی بر ميزان دانش کارورزان پزشیی در 

زمينه تشخيص صحيح و درمان عفونت های حاد تنفسی تارير گذار بووده  

ی شود بوه منظوور دسوتيابی بيشوتر دانشوجونان بوه       لذا پيشنهاد م .است

توارير سوانر روش هوای آمووزش     ، اهواف آموزشی در بحران های اپيومی

ماننو آموزش الیترونيیی در زمينه استوالل بالينی و مهار  های عملوی  

  .نيز ارزنابی شود

 

اثربخشی تدریس آمار زیستی به شدیو  مشدارکتی بدر    

 اسی ارشد پرستارییادگیری دانشجویان مقط  کارشن

 ،   الهوام مراغوی   ،  دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز   -آذر بابااحموی 

 ،  شويما نوونس پوور    ، دانشگاه ع. پ. جنوی شواپور اهوواز     -ررنا مرادی 
 . دانشگاه ع. پ. جنوی شاپور اهواز

: روش تورنس به مجموعه توابير منظموی اقوالق موی شوود کوه      مقدمه

امیانوا    و شورانط  بوه  توجوه  بوا  و هووف  بوه  رسويون  برای دهنوه تعليم

 در "محوور  دانشجو" و "محور استاد" تورنس الگوی دو .کنو انتخاب می

 زنرمجموعوه  عنووان  بوه  سخنرانی روش . دارد وجود آموزشی های برنامه

استاد محور ابزار مناسبی برای ارائۀ اقالعوا  پانوه و انتقوال     الگوی از ای

 در را مطالوب  از زنوادی  حجوم  تووان  روش موی  با انن .علوم تجربی است

 و هزننوه  کوم ، سواده  های روش .هزننه ارائه نمود ترنن کم با و کم زمانی

افووزانش کيفيووت تووورنس بووه روش  جهووت کووه دارد وجووود ای خالقانووه

کوه بورای کمو  بوه      هوا  روش انون  از نیوی  .انو قابل استفاده، سخنرانی

، دارد وجوود  هوا  آن نادگيری دانشجونان و تقونوت درک مطلوب توسوط   

با توجه به اهميوت علوم آموار و     .نادگيری از قرنق تورنس همتانان است

 هوای  شويوه  نوافتن ، پزشویی  لزوم نادگيری آن بورای دانشوجونان علووم   

پژوهش حاضر با هوف ارزنابی  .کارا حائز اهميت است و مناسب نادگيری

در کووارآنی روش تووورنس همتانووان در ارتقووای نووادگيری آمووار زنسووتی  

  .قراحی و اجرا شو، دانشجونان مقطع کارشناسی ارشو پرستاری

 اسوت  تجربی نيمه ای : پژوهش حاضر از نوع مطالعا  مواخلهروش اجرا

 و پرسوتاری  دانشیوۀ در ۹۸-۹۹ تحصيلی سال اول سال نيم قول در که

دانشوجونان   .پزشیی جنوی شاپور اهوواز اجورا شوو    علوم دانشگاه مامانی

 در درسوی  هوای  کوالس  رنزی شیوه و بر اساس برنامهتوسط آموزش دان

توورنس   .تقسويم شوونو   مجوزا  گوروه  دو بوه  تحصيلی اول سال نيم قول

نفور مواخلوه(    ۱۱نفور کنتورل و   ۱۰درس آمار زنستی برای هر دو گروه )

، بهواشوت  وزار  مصووب  هوای  توسط ن  مورس و بر اساس سور فصول  

بوه  ، توسوط موورس  ، ها نیی از کالس .مان و آموزش پزشیی انجام شودر

متناسوب بوا    .تصادف برای انجام مواخله )تورنس همتانان( انتخواب شوو  

تعواد دانشجونان حاضر در کالسی کوه بورای توورنس همتانوان انتخواب      

 بورای  درسی های شونو )دو گروه سه نفره و ن  گروه پنج نفره( سرفصل

روه گو ، ها در دوجامعه وه اول مبحث آزمون نسبتگر)شو مشخص تورنس

دوم مبحث آزمون تی زوجی و گروه سووم مبحوث آنواليز وارنوانس( و دو     

 افوراد  .نافوت جلسه آخر پانان ترم به قوور تصوادفی بوه افوراد تخصويص      

 کردنوو  آماده مشخص های تارنخ در و بنوی قبق جوول زمان را مباحث

آمووزش هور    .انجوام شوو   SPSS از اسالنو و نرم افزار استفاده با تورنس .

، پوس از توورنس همتانوان    .دقيقه بوه قوول انجاميوو    3۰اکثر مبحث حو

در گروه بووون   .بيشتر توضيح داد جزئيا  با را ها مورس مجوداً سرفصل

و عملوی بوه عهووه     تئووری  صور  به ها تورنس تمامی سرفصل، مواخله

آزمون پانانی هور دو   .مورس بود و با استفاده از شيوۀ سخنرانی انجام شو

در میانی با امیانوا  نیسوان و سوئواالتی    ، ن  ساعت، کالس در ن  روز

 دهنووگان  در انن مطالعه سعی بر حفظ اسرار پاسخ .هماهنگ برگزار شو

اخوالق از   کوو  اخوذ ) اسوت  بوده و تمامی مالحظا  اخالقی رعانت شووه 

 شومارۀ  بوه  اهوواز  شواپور  جنووی  پزشویی  کميتۀ اخالق دانشوگاه علووم  

IR.AJUMS.REC.۱3۹7.۸۰۵).  تور  کوچ  ها اداری آزمونسطح معن 

 SPSS استفاده از نرم افزار با ها داده تحليل .شو گرفته نظر در ۰ ، ۰۵ از

  .صور  گرفت 22نسخه 

دانشوجوی پرسوتاری در مقطوع کارشناسوی      2۱در انن مطالعه  ها: افتهی

نفر گوروه کنتورل( موورد بررسوی قورار       ۱۰نفر گروه مواخله و  ۱۱ارشو )

نفوور  7%( موورد و 36 ، ۴نفر)معووادل ۴تعووواد  درگووروه مواخلووه .گرفتنووو

 27 ، 7۰ ± 6 ، 23ميانگين سنی انون افوراد    .%( زن بودنو63 ، 6)معادل

به شيوۀ سوخنرانی   تورنس گروه ترم ميانگين نمرۀ آزمون پانان .سال بود

از  و بود۱۱ ، ۵۵ ± ۴ ، 76 همتانان تورنس گروه در و ۹ ، ۹۰ ± ۴ ، 6۰

  .(p=۰  ، 2۴۵) معناداری نبود لحاظ آماری دارای اختالف

: نتانج مطالعه حاکی از آن بودکوه مهوار  تحليول    بحث و نتيجه گيري

 گوروه  از بواالتر  آزمون گروه در دانشجونان( ترم آماری )نمرۀ آزمون پانان

 علووم  دانشوجونان  نادرست باور دهنوۀ پيشين نشان مطالعا  .بود کنترل

ارتباط بوا مفواهيم درس آموار    برقراری  نادگيری سختی به نسبت پزشیی

عووم  ، نگورش منفوی  ، زنستی بوده و موواردی ماننوو نگرانوی و اضوطراب    

و عوووم درک اهميووت عملووی نووا ارزش آمووار را در ، عوووم عالقووه، انگيووزه

داد کوه دانشوجونان    نشوان  حاضور  مطالعوۀ  .انوو  دانشجونان گزارش کرده

ان گوروه  کارشناسی ارشو پرستاری گروه آزمون در مقانسوه بوا دانشوجون   

 کسب در افزانش دليل به نتيجه انن .انو کنترل نادگيری مؤررتری داشته

مهار  حل مسأله و کسب دانوش در هنگوام اسوتفاده از    ، ارتباقی مهار 

  .روش تورنس همتانان است
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 پرستاری  ، نادگيری، آمار زنستی، تورنس مشارکتی واژگان کليدي:

  

، بتنی بر تیمبررسی مقایسه ای آموزش به شیوه آموزش م

سخنرانی و آکرونیم بر نمرات و میزان رضایت دانشجویان 

مامایی از یادگیری درس پداتوفیزیولوژی در دانشدکده   

 ۱3۹۹علوم پزشکی سیرجان در سال 

  زهرا انمانی گوغری،  سيرجان .پ .دانشیوه ع -فاقمه علوی 

: نیی از اهوواف آمووزش در دروس تئووری نادسوپاری مطالوب و      مقدمه

تن از ميزان فراموشی مطالب نادگرفته شوه است کوه موی توانوو بور     کاس

هووف از انجوام انون مطالعوه بررسوی ارور        .رضانت دانشجو نيز مورر باشو

سخنرانی و آکورونيم بور   ، ( TBL) بخشی سه روش آموزش مبتنی بر تيم

 ميزان رضانت دانشجونان مامانی ناپيوسته بود

دانشوجوی ماموانی    63تعوواد  : در انون مطالعوه مواخلوه ای    روش اجرا

نفوور از دانشووجونان بووا روش سوونتی   2۰ .ناپيوسووته وارد مطالعووه شووونو

نفر در آموزش مبتی بر تويم را   22، اموزش دنونو ( Lecture) سخنرانی

)به خاقر سپاری  (Acronym) نفر از آکرونيم 2۱درنافت کردنو و برای 

داده هوا   .تفاده شوو با استفاده از رمز سازی( در جهت تقونت نادگيری اس

 .با استفاده از پرسشنامه رضانت سنجی محقوق سواخته جموع آوری شوو    

آنوتم بوود کوه بوا کمو  گورفتن از مطالعوه         ۱۴پرسشنامه مذکور دارای 

( ۰.۸( تنظيم شو و پوس از بررسوی از نظور روانوی و پانوانی )     ۱احونت )

ای  درجوه  ۵که نمره دهی آن با مقياس ليیر   .مورد استفاده قرار گرفت

داده هوا پوس از جموع     .( انجام شو۵تا  ۱از کامال مخالف تا کامال موافق )

و آزمونهوای توصويفی )ميوانگين و انحوراف      SPSS آوری توسط نرم افزار

در نظور   ۰.۰۵سوطح معنوی داری    .معيار( و تحليلی )آنووا( آنواليز شوونو   

 گرفته شو

 ± ۱.۵۵ : ميانگين نمره مشارکت کننووگان در گوروه سوخنرانی   یافته ها

در گووروه  و، ۱6.73 ± ۱.۱2آموووزش مبتنووی بوور توويم  گووروه در، ۱۵.۴7

آزمون آنوا تفاو  معنوی دار را در ميوانگين    .بود ۱6.۰۹ ± ۱.۵۴آکرونيم 

 post آزمون .نمره نهانی درس پاتوفيزنولوژی در بين سه گروه نشان داد

hoc  بوين گوروه  ، نشان داد که تفاو  انجاد شووه TBL  بوا Lecture و 

Lecture  با Acronym معنی دار بود (P<۰.۰۵) در حاليیه دو گروه 

TBL و Acronym تفاو  معنی داری با هم نواشتنو (P.۰.۰۵).   نتوانج

نشوان  ، آناليز ت  به ت  آنتمهای پرسشنامه رضانت سنجی با آزمون آنوا

نيازهوای نوادگيری    "دهنوه معنی دار بودن تمامی آنتم ها بجز آنتم اول 

 در بين سه گروه بود "رآورده کردام را ب

: همانگونوه کوه نتوانج نشوان موی دهوو بيشوترنن        بحث و نتيجه گيري

ميانگين نمره مربوط به گروه درنافت کننووه آمووزش مبتنوی بور تويم و      

سپس گروه آکرونيم بود کوه نشوان دهنووه ارور بخشوی روشوهای فعوال        

انشوجونان را  آموزش در ارتقای نادگيری می باشو که می تواننو رضانت د

بنابرانن توصيه می شود در آموزش دروس تئوری  .نيز بونبال داشته باشو

بعالوه بوه جهوت ارائوه     .انن روشها جانگزنن روش سنتی سخنرانی گردنو

آموووزش بخصوووص بوورای دانشووجونان ناپيوسووته کووه سووابقه فعاليووت در  

س قبل از ارائوه در ، محيطهای کاری را دارنو بانستی نياز سنجی آموزشی

  .صور  گيرد

 

بررسی تاثیر آموزش کارگاهی مهارت هدای عملدی بدر    

 توانمندی دستیاران جدیدالورود گروه کودکان

 -)نونسونوه مسوئول(   نرگس وارقوی  -)ارائه دهنوه(مهوش عليزاده نانينی
 . شيراز .پ .دانشگاه ع - لهه اسماعيلی ا -انيس اميرحیيمی

Introduction: Training competent graduates 
especially in residency program is the main goal of 
medical education. Due to previous researches 
which are in favor of inadequate capability of 
residents, skillful performing of essential procedures 
is an obligation for high quality pediatrics’ care. In 
some parts; this failure may lead to a reflection of 
limited clinical opportunities to perform procedures 

and  ، or inadequate alternative procedural 

education. Therefore Procedural workshops at the 
beginning of residency can be crucially effective. 
Objective: To assess the effectiveness of teaching 
procedural workshops on self-reported procedural 
competence. 

 Material and method: during the 2۰۱7–2۰۱۸ 

academic year, Procedure simulation workshops 
were implemented at clinical skill lab center (CSLC), 
Shiraz University of Medical Sciences. All first-year 
pediatric residents participated in a 7-contious days’ 

designed workshops (۴۰ hrs. totally) to train ۱۰ 

procedural skills including Intravenous catheter 
placement, Insulin injection, Lumbar puncture, 
Peritoneal tap, Plural tap, Chest compression, Bag 
mask ventilation, Intubation, Intra-osseous needle 
placement and Needle chest decompression. Patient 
simulation models and relevant equipment were 
available. Each procedure was taught by a related 
field faculty physician. After teaching a procedure, 
residents practiced it on models. Residents 
completed a survey immediately before and after 
the workshop to self-assess procedural competence 
through a ۵ scores Likert self-assessment 

questionnaire.  
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Results: Twenty four residents participated in the 
procedure workshops and filled out the 
questionnaire for all procedures. According to pre 
and post workshops self-assessments by residents, 
Paired t - tests demonstrate statistically significant 

(P<۰.۰۵) improvement in 7 out of ۱۰ skill levels. The 

most change was ۱۰6% in Intraosseous Needle 

Placement and the least change was ۵% in Chest 

Compression Conclusion: These carried out 
procedure simulation workshops are an effective 
approach to improve competency performance, 
however it is not enough.  

 

اثر فلوچارت در برگه آزمون بیوشیمی عملی در میدزان  

 رضایت دانشجویان پزشکی 

دانشگاه ع. پ.  - داوود قلی زاده ،دانشگاه ع. پ. تبرنز - فرنوه منافی
 . دانشگاه ع. پ. تبرنز -مسعود دارابی  ،تبرنز

ها نا : نیی ازمهمترنن چالش های آموزش پزشیی توضيح مول مقدمه

روش های پيجيوه به روشی قابل فهم می باشو. برنامه ی آموزشی 

پزشیی روشهای زنادی را برای بهبود فراننو نادگيری و آزمون ارائه داده 

سواد گرافيیی عبار  است از توانانی تفسير تصاونر و قراحی  .است

 تصاونر برای انتقال مفاهيم و انوه ها فلوچار  ها به عنوان نوعی تصونر

ابزارهای بسيار مفيو برای انتقال انوه ها می باشنو که برای توصيف 

میانيسم های عمل مختلف در بسياری از رشته های دانشگاهی ازجمله 

زنست شناسی، شيمی و کامپيوتر مورد استفاده قرار می گيرنو. برای 

مثال چرخه کربس که نحوه ی تبونل غذا به انرژی را در نون انسان 

و که معموال نه صور  فلوچار  نمانش داده می شود. توصيف می کن

مطالعا  متعود نشان می دهو که فلوچار  در فراننو نادگيری و 

تصونرسازی ذهنی کم  می کنو. با انن حال، استفاده از فلوچار  برای 

افزانش کارانی آزمون تا به حال بررسی نشوه است. در انن مطالعه، 

صور  فلوچار  اجرا شوه است تا تارير  فراننو آزمون عملی بيوشيمی به

  .آنرا بر رضانت دانشجونان تعيين شود

نفر از  2۰۰: مطالعه حاضربه روش مواخله ای روی اجرا روش

دانشجونان دانشگاه علوم پزشیی تبرنز، در مقطع دکتری حرفه ای قی 

بسته اول و دوم درس بيوشيمی(  ) قی دو دوره ۹7 -۹۸نيم سال اول 

جمع آوری اقالعا  شامل قسمت اول، آزمون عملی درس  انجام شو .

بيوشيمی به صور  انستگاهی و زمان بنوی شوه با برگه های آزمون 

قراحی شوه به صور  فلوچار  و بوون فلوچار ، و قسمت دوم شامل 

پرسشنامه ليیر  بود. ابزار جمع آوری داده ها به صور  پرسشنامه 

( 2( کامال مخالفم ۱ه به صور  گزننه ای ک ۵سوال  2۴ليیر  شامل 

کامال موافقم نمره دهی شوه  (۵( موافقم ۴( نظری نوارم 3مخالفم 

بودنو. پرسشنامه حاوی سواالتی از قبيل تاريرقراحی فلوچار  در جواب 

دهی دانشجونان به سواال ، اجرای بهتر آزمون، نادگيری مهارتی و 

کر است که قبل از استرس دانشجونان در حين آزمون بود. الزم به ذ

شروع مطالعه هي  گونه جلسه توجيهی انجام نگرفت و فرمها هنگام ورود 

دانشجونان به جلسه در اختيار آنها قرار داده شو. در آزمون بسته اول، 

دانشجونان به صور  تصادفی به دو گروه مساوی تقسيم شونو. ن  

فلوچار  در  گروه برگه آزمون بوون فلوچار  و ن  گروه برگه آزمون با

نافت کردنو. در آزمون بسته دوم نوع برگه های آزمون بين گروه ها 

جابجا شو. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از ن  نرم افزار آماری 

  .مورد تجزنه و تحليل قرار گرفت ۱6

: بررسی همبستگی های احتمالی، هي  ارتباقی را بين سن با یافته ها

نظر سنجی نشان نواد. ميانگين امتياز نظر امتيازهای کسب شوه از 

سنجی با پرسشنامه در مورد همه پارامترها مورد بررسی بيش از مقوار 

بود. انن نشان ميوهو در مجموع با همه پارامترها موافقت  ۵/2متوسط 

نسبی وجود دارد. در انن بين افزانش گونانی برگه آزمون با قراحی 

ين دانشجونان کسب نموده است. سانر فلوچار  بيشترنن نظر موافق را ب

پارامترها شامل جذابيت انوه، تمانل به آزمون فلوچار ، جوابوهی بهتر، 

و به ترتيب  3افزانش انگيزه، جوابوهی سرنعتر همگی امتيازی بيش از 

بيشترنن نظرهای موافق را کسب نموده انو. بر اساس آناليز داده ها به 

رها غير از افزانش استرس دانشجونان تفیي  جنس، در مورد همه پارامت

مرد موافقت بيشتری به استفاده از آزمون با قراحی فلوچار  اعالم 

نمودنو. به ونژه، پارامتر افزانش انگيزه از دانشجونان مرد امتياز بسيار 

امتياز(. از  6۵/۰بيشتری نسبت به دانشجونان زن کسب نمود )تفاو  

قراحی سوال های آزمون به صور  سوی دنگر، افزانش استرس ناشی از 

 فلوچار  از نظر دانشجونان زن بيش از دانشجونان پسر بود

: رضانت نسبی دانشجونان از آزمون عملی به بحث و نتيجه گيري

صور  فلوچار  مورد تانيو قرار گرفت. تا حوودی جنسيت در انن 

 رضانت مورر بود اما در مجموع در هر دو جنس همسانی دنوه شو. شيوه

امتحانی مورد استفاده در انن پروژه قابل اجرا برای بسياری از آزمون ها 

به ونژه آزمون های عملی است. در مقانسه با سانر روش های بهبود 

  .کيفيت زمان آزمون را کوتاه می کنو و هزننه نسبتا کمتری دارد

 

بررسی تاثیر بازخورد مبتندی بدر داشدبورد بدر رفتدار      

واست تست های ازمایشدگاهی  دستیاران در خصوص درخ

 در بخش نورولوژی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

 .پ .دانشوگاه ع  -احسوان نبووتی   ،  کاشوان  .پ .دانشوگاه ع  -سوحر زارع  
 -سيو غالمعباس موسووی  ، کاشان .پ .دانشگاه ع -زهرا ميوانی ،  کاشان

يو س، کاشان .پ .دانشگاه ع -مهرداد فرزنوی پور ،  کاشان .پ .دانشگاه ع
 .پ .دانشوگاه ع  -آنوونن اميوووار   ، کاشوان  .پ .دانشوگاه ع  -علی مسعود 

محموو   علوی ،   کاشوان  .پ .دانشوگاه ع  -عباس تقووی اردکوانی   ، کاشان
 . کاشان .پ .دانشگاه ع -نيیفرجام 
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: اخيرا در بسياری از کشورها برناموه هوای اعتباربخشوی آمووزش     مقدمه

رزنونت هوا و توسوعه ی منوابع    ارزنابی مواوم ، پزشیی و صالحيت بالينی

نوآورانه ای که بتوانو بازخوردهای سازنوه ای به دسوتياران ارائوه دهوو را    

اجباری کرده انو تا بتواننو بصور  مواوم نقانص را شناسائی کرده و آنهوا  

بازخورد ن  محرک قوی بورای نادگيرنووگان محسووب     .را بهبود بخشنو

تی بسويار زموان بور و نيازمنوو     اگرچه ارائه فيوب  به روش سون  .می شود

صرف زمان هوای قووالنی بورای تجميوع داده هوا از پانگواه هوای داده و        

صفحا  گسترده برای هر پزش  است؛ همچنين داده هوای جموع آوری   

نيسووتنو و   (real-time)شووه در خصوووص عملیورد پزشوویان بموقوع    

شیست نا موفقيت در عملیرد پزشویان را بوه خووبی مونعیس     ، پيشرفت

فيوب  هوای خودکوار از قرنوق داشوبورد مشویال  فيووب         .ی کننونم

مستمر و بموقع می تواننو باعوث ارتقوای   ، سنتی را نوارنو و با ارائه منظم

نو  صوفحه نموانش     (Dashboard) داشبورد .عملیرد دستياران شونو

، با استفاده از نمودارهوا ، بصری است که اقالعا  مهم را بصور  بالدرنگ

 .ها در فرمتی که به راحتی قابل بررسی باشو نمانش دهوو اشیال و رنگ 

موی توانوو   ، داشبورد با ادغام تمام اقالعا  در قالب ن  صوفحه نموانش  

ساده کردن فراننوو گوردش   ، تسرنع تصميم گيری، باعث بهبود بهره وری

به لحاظ برخوورداری از انون    .بهبود کيفيت و پياموهای مراقبت شود، کار

سوياری از برناموه هوای مبتنوی بور صوالحيت بوالينی        قابليت ها اجرای ب

(Competency-Based Medical Education (CBME))   در

حيطه آموزش پزشیی نيازمنوو ارزنوابی و مقانسوه عملیورد دسوتياران و      

 Social)مقانسه عملیرد دستياران بصوور  فيووب  مقانسوه اجتمواعی    

Comparison Feedback)  شوان موی   از آنجا که بررسوی هوا ن   .است

دهو مقانسه تست های آزمانشگاهی درخواست شوه توسوط پزشویان بوا    

همتانانشان می توانو رفتوار پزشویان در ارتبواط بوا درخواسوت تسوت را       

بهبود بخشو انن مطالعه با هوف تعيين تارير بازخورد مبتنی بر داشوبورد  

بر تغيير رفتار دستياران در خصوص درخواست تست هوای ازمانشوگاهی   

 .ارستان شهيو بهشتی کاشان انجام شودر بيم

انن مطالعوه نيموه تجربوی قبول و بعوو در بخوش نورولووژی         روش اجرا:

عملیوورد رزنووونت هووا  .بيمارسووتان شووهيو بهشووتی کاشووان انجووام شووو 

درخصوص درخواست تست هوای آزمانشوگاهی در قالوب نو  داشوبورد      

دها شوامل  بازخور .بصور  هر دو هفته نیبار به آنها بازخورد داده می شو

، گوروه و بخوش  ، تست های درخواست شوه و هزننه آنهوا در سوطح فورد   

فاصله زمانی بين دو تست تیوراری درخواسوت   ، تعواد تست های تیراری

و تسوت هوای    (test turnaround time) زمان گوردش تسوت  ، شوه

بازخوردها هم از قرنق انميل و هم بصور  پرننت رنگوی از   .پنوننگ بود

به رزنونت ها ارائه می شو و آنها می توانستنو عملیورد  صفحا  داشبورد 

اقالعوا    .خود را مشاهوه و آن را با عملیرد سانر همتانان مقانسه کننوو 

تعوواد تسوت   ، نسبت تسوت بوه ازای بيموار   ، مربوط به تعواد کل تست ها

سه مواه قبول و سوه    ، های تیراری و فاصله زمانی بين تست های تیراری

 .جمع آوری و با نیونگر مقانسه شونوماه بعو از مواخله 

بيموار تسوت    3۹۵: در انن مطالعه رزنوونتهای نورولووژی بورای    یافته ها

    ۱67%( قبوول از مواخلووه و  7/۵7مووورد ) 22۸، درخواسووت داده بودنووو 

تعواد کلی تست هوای درخواسوت شووه قبول از      .%( بعو از مواخله3/۴2)

مورد کواهش نافتوه     ۱۸۴۰ مورد بود که بعو از مواخله به 3۰3۸مواخله 

بود و بعوو   ۴۵/۰ ± 35/0 نسبت تست به ازای بيمار قبل از مواخله  .بود

؛ (=۰3۱/۰p value) بووود نافتووه کوواهش 37/۰±27/۰از مواخلووه بووه 

کوواهش( و %  ۹/76) ABG بيشوترنن مقوووار کوواهش مربوووط بووه تسوت  

اگر چه نسوبت   .% کاهش( بود۹ /7) INR کمترنن کاهش مربوط به تست

 3۱ /22۸عواد تست های تیراری به کل تست هوا کواهش نافتوه بوود )    ت

 تفاو  معنواداری  اما ، بعو از مواخله( ۱2 /۱67در مقابل ، قبل از مواخله

  =p value ۵۸/۰در فاصله زمانی بين تست های تیراری مشواهوه نشوو   

. 

: بطور کلی داشبورد مصرف منوابع بوه عنووان نو      نتيجه گيريبحث و

رفتار دسوتياران در  ، مونرنت عملیرد توانست با ارائه بازخورد ابزار تعاملی

اگرچوه ارائوه    .خصوص درخواست تست های آزمانشگاهی را تغييور دهوو  

چنين بازخوردهانی بانو با حمانت و پشتيبانی پزشویان ارشوو )پزشویان    

لوذا توصويه موی گوردد اسوتفاده از داشوبوردها بورای         .اتنو( تقونت گردد

بازخورد سوانر عملیردهوای بوالينی دسوتياران نيوز موورد       ارزنابی و ارانه 

  .استفاده قرار گيرد

 

 های یادگیری بالینی بخش داخلی ارزیابی محیط

دانشوگاه   -فاقمه مسعودی نسوب  ،  بيرجنو .پ .دانشگاه ع -بتول اقبالی 
  .زهره آذرکار ،  بيرجنو .پ .ع

زش آموزش بوالينی نو  بخوش بسويار مهوم و اساسوی در آموو        مقدمه:

بوورای کسووب اقمينووان از کيفيووت  .پزشوویی عمووومی و تخصصووی اسووت

های آموزشوی الزم اسوت شورانط مطلووب تعرنوف شوود و شورانط         برنامه

بوه انون ترتيوب نقواط قوو  و ضوعف برناموه         .موجود با آن مقانسه گردد

اسوتانواردهای  "ای بوا عنووان    در همين راستا مجموعه .می شودمشخص 

ونت آموزشی وزار  بهواشوت منتشور شووه    در حوزه معا "آموزش بالينی

انن مجموعه شامل شرانط مطلووب بورای شوش محويط نوادگيری       .است

انن مطالعه بوا هووف تعيوين ميوزان رعانوت اسوتانواردهای        .بالينی است

رانووهای  ، های نادگيری بالينی گزارش صوبحگاهی  تعرنف شوه در محيط

ان آموزشوی  های سورپانی بخوش داخلوی در بيمارسوت     آموزشی و کليني 

  .وليعصر )عج( بيرجنو اجرا شوه است

 .ای انجوام شووه اسوت    انن مطالعه توصيفی با روش مشواهوه  روش اجرا:

رانوو و  ، های نادگيری بالينی )کليني  سرپانی نمونه مورد پژوهش محيط

گزارش صبحگاهی( مربوط به بخش داخلی بيمارستان آموزشوی وليعصور   

های بوالينی موورد    به هر ن  از محيط اقالعا  مربوط .)عج( بيرجنو بود

به مو  ن  ماه با استفاده از فهرست وارسوی )چو  ليسوت( تهيوه     ، نظر

انن فهرست وارسی بر اساس شورانط   .گردآوری شو، شوه برای آن محيط
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مطلوووب )اسووتانواردهای الزامووی و ترجيحووی( تعيووين شوووه در مجموعووه 

حووزه معاونوت   توسوط   ۱3۹۴کوه سوال    "استانواردهای آموزش بالينی"

گور بوا در    پوژوهش  .تهيوه شووه بوود   ، آموزشی وزار  بهواشت منتشر شو

های بالينی مشخص شووه حضوور    دست داشتن فهرست وارسی در محيط

 22برای آناليز داده هوا از نورم افوزار     .نافت و مشاهوا  خود را ربت کرد

spss  همچنوين   .ها اسوتفاده شوو   و از شاخص درصو برای توصيف نافته

ص های مورد نظر سه گانه به صور  جواگانه از نظر ميانگين درصوو  شاخ

بورای تعيوين    .استانواردهای اجباری و ترجيحی و کلی مشوخص گردنوو  

 مطلوب%  ۸۰ – ۱۰۰کسب ، ها  مقياس کيفی مناسب جهت ارزنابی داده

 .% نامطلوب تلقی گردنو ۵۰مطلوب و کمتر از  نيمه%  7۹.۹۹-۵۰ ، 

رانو و کلينيو   ، های صبحگاهی ای نادگيری گزارشه : در محيطها یافته

% 67.۵۱، %7۱.۵۹بخش داخلی ميزان رعانت کلی استانواردها به ترتيب 

% بود؛ انن ميزان به همان ترتيب در موورد اسوتانوارهای الزاموی    ۵۵.7۰و 

%؛ در مووورد ميووزان رعانووت ۵3.۱2و  %7۹.۰۴، %۸۹.2۸عبوار  بووود از  

های نادگيری بيان شووه بوه    ج برای محيطاستانوارهای ترجيحی انن نتان

  .%۵۱.۹% و 6۰.3۸، %63.33ترتيب به دست آمو: 

: به قور کلی رعانت اسوتانوارهای آمووزش بوالينی    يجه گيريبحث و نت

رانوو و کلينيو  بخوش    ، های صبحگاهی های نادگيری گزارش در محيطه

گوزارش صوبحگاهی در رعانوت     .مطلوب گوزارش شوو   داخلی در حو نيمه

انواردهای الزامی وضعيت مطلوب و در مورد اسوتانواردهای ترجيحوی   است

رانوو آموزشوی و کلينيو  سورپانی نيوز در       .مطلوب داشوت  وضعيت نيمه

الزم اسوت   .مطلوب داشتنو استانواردهای الزامی و ترجيحی وضعيت نيمه

، ضوومن بررسووی دالنوول رعانووت نشووون برخووی از اسووتانواردهای الزامووی 

رای رعانت انن استانواردها با هووف بهبوود کيفيوت    رنزی مناسبی ب برنامه

  .انجام شود، آموزش بالينی

 

بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیدت آمدوزش تشدخیص    

 : مبتنی بر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، نویسی

 روش نگاشت مفهومی

 -سوعيو اسوالمی   ،  مشوهو  .پ .دانشوگاه ع  -نفيسوه سوادا  حسوينی      
  .دانشگاه ع. پ. مشهو - خليل کيميافر،  هومش .پ .دانشگاه ع

تشخيص نهوانی و  ، بخشی عموه ای از آموزش شرح حال گيری  :مقدمه

انن آموزش هوا   .مستنوسازی به دانشجونان بر بالين بيمار انجام می شود

تشوخيص   .اغلب بر اساس تجربيا  اساتيو و استانواردهای بوالينی اسوت  

ونووه بيمواران بسوتری اسوت کوه      نهانی نیوی از مهمتورنن فيلووهای پر   

عوم درج کامل و صوحيح   .کوگذاری پرونوه بر اساس آن صور  می گيرد

می توانو عوالوه  ،  WHOمبتنی بر اصول تشخيص نونسی، اقالعا  الزم

صوحت  ، بر کاهش کيفيوت مراقبوت سوالمت و پيگيوری وضوعيت بيموار      

سوتان  انن امر سبب کاهش اعتبوارا  بيمار  .کوهای پرونوه را کاهش دهو

و افزانش کسورا  بيمه شوه و صحت آمارهوای بيمارسوتانی را مخوووش    

اما مطالعا  نشوان موی دهوو اقالعوا  درج شووه در پرونووه        .می نمانو

بيماران به ونژه در فيلو تشخيص نهانی از اقالعا  کافی جهت تخصيص 

  .کوهای دقيق برخوردار نيست

شگاه علوم پزشیی مشهو در انن پژوهش از اساتيو بالينی دان :روش اجرا

زنوان  ، قلوب ، اورتوپووی ، شامل تخصص های مختلف سم شناسی بوالينی 

بخش هانی انتخاب شونو که بورای تخصويص    .وغيره دعو  به عمل آمو

نياز به درج جزئيا  بيشوتری در پرونووه   ، کو های تشخيص پرونوه بيمار

ج بورای اسوتخرا   .است و معموال تشخيص ها کامل و دقيق ربت نمی شوو 

عوامل تاريرگوذار بور کيفيوت آمووزش درج تشوخيص نهوانی در پرونووه        

از روش نگاشت مفهومی  WHO بيماران بستری مبتنی بر گانوالنن های

 :انن روش شامل مراحل زنر است .استفاده شوه است

: project planning     قراحوی سووال اساسوی نوا focus prompt 

Generate Idea   : و اسوتخراج نظورا     برگزاری جلسه قوفان مغوزی

 .شرکت کننوگان به صور  جمال  ساده

 Structuring and rating  :   دسته بنوی جمال  بر اسواس شوباهت

های آن ها و امتياز دهی ان ها از نظر اهميت و سوهولت اجورا )بوا قيوف     

 تانی( ۵ليیرد 

 Compute maps  :آناليز MDS (multidimensional scaling) 

عوامول  ، قبل )ماترنس شباهت( و فاصله اقليوسیبراساس خروجی مرحله 

بوه کمو     استخراج شوه را بر روی محيط دوبعوی ترسيم نموده و نهانتاً

cluster analysis ،  بورای   .دسته بنوی های نهانی مشخص موی شوونو

، نهانتوا از روی داده هوای امتيوازدهی    .اسوتفاده شوو   SPSS 2۱اناليزها از

 .ترسوويم شووو (Go-Zone)جیامیووان سوون-نموودار دو بعوووی اهميووت 

Interpret and Utilize Maps  : تفسووير نتووانج بوور اسوواس نقشووه

 .انجام شو  Go-Zoneکالسترها و نمودار 

استاد بالينی دانشگاه علووم پزشویی مشوهو دعوو  بوه       7۰از   :یافته ها

ميوانگين   .نفر در جلسه قوفان مغزی شرکت کردنوو  6۱همیاری شو که 

ميوانگين تجربوه    .خانم بودنو %۵۵.7 .ل بودسا ۴۰سنی شرکت کننوگان 

سوال و حجوم کواری آن هوا بوه قوور        (۸ ±7.۴کاری شرکت کننوگان )

دقيقه قوول   ۱2۰جلسه نگاشت مفهومی  .پرونوه در ماه بود 6۴ميانگين 

 3۵جمله استخراج شو کوه بعوو از تبوادل نظور و ونورانش       ۱۰۵کشيو و 

امتياز دهی در دو جلسه دسته بنوی و  .جمله به مرحله دسته بنوی رفت

فاکتور استخراج شوه را بور   3۵شرکت کننوگان  .دقيقه ای انجام شو ۹۰

دسته بنوی نموده و بورای هور دسوته نو  نوام انتخواب       ، اساس شباهت

توا  ۱نهانتا به هر فاکتور از نظر اهميت و امیان اجرا امتيازی بوين   .نمودنو

نسوی مبتنوی بور    عوامل تاريرگوذار بور کيفيوت تشوخيص نو     .داده شو ۵

دسوته تقسويم    7به ترتيوب اهميوت بوه     WHO استانوارهای بين المللی

شووونو: عوووم آگوواهی دربوواره اصووول تشووخيص نونسووی مبتنووی بوور       

 ،  ( (F=2)رتبوه امیوان سونجی   ) و کوگذاری بالينی WHOاستانواردهای
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عووم  ، (F=3)عوم وجود تسهيل کننوه ها بورای مستنوسوازی اسوتانوارد   

همیواری  ، (F=۴)يوت موضووع و مسوئوليت پوذنری    آگاهی در موورد اهم 

حجوم  ، (F=۱) عووم نظوار  و ارائوه فيووب     ، (F=3)ضعيف سوانر افوراد  

  .(F=۵)موانع بالينی، (F=6)کاری

حاصل از امتيازا  اهميت و امیان سنجی عوامل  : بحث و نتيجه گيري

بووه صووور   Go-Zone مسوتخرج از جلسووه قوفووان مغوزی در نمووودار  

فاکتورهانی که نموره اهميوت و امیوان سونجی      .شوشماتي  نشان داده 

باالنی دارنو برای قراحی موواخال  و سياسوتگذاری از اولونوت بواالتری     

از انجوانی کووه در انووران کوگووذاری   :نتيجوه گيووری  .برخووردار هسووتنو 

در کرنیولووم آموزشوی آن هوا دروس    ، تشخيص بر عهوه پزشیان نيست

خيص نونسوی را مبتنوی بور    مربوط به کوگذاری نياموه لوذا آمووزش تشو   

در  .درنافوت نموی کننوو    (ICD) گانوالنن های سازمان بهواشوت جهوانی  

سال های اخير بحث ورود انن دروس به صوور  اختيواری در کرنیولووم    

اموزشی مطرح شوه است اما به خاقر برخوی مشویال  از جملوه کمبوود     

 بورای افوزانش کيفيوت مراقبوت بيموار و      .هنوز عملی نشوه است، مورس

آموزش دانشجونان بر اساس گانالنن های بين المللوی همچنوين کواهش    

کسورا  بيمه می توان از تسهيلگرهای اموزشی ماننو ساختارمنو کوردن  

همچنوين آگواه سوازی     .فرم های کاغوذی و الیترونيیوی اسوتفاده نموود    

دانشجونان از اهميت و کاربرد کوها و قراحی سيستم نظوار  و فيووب    

  .يت مستنوسازی مورر باشومی توانو در کيف

 

ارزیابی کیفیت آموزش مجازی از دیددگاه دانشدجویان   

 ۹۹-۹8دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نیمسال دوم 

دانشوگاه   -سياوش مرادی ، - مازنوران .پ .دانشگاه ع -غالمعلی گوازنوه 
مهوووی  ، نمازنووورا .پ .دانشووگاه ع -منصووور رنجبوور  ، مازنوووران .پ .ع

 .پ .دانشوگاه ع  -محمورضا انوورواژ  ،  مازنوران .پ .دانشگاه ع -پوراصغر 
 . نصر  اله گوران،  مازنوران

با توسعه زنرساخت های اننترنتی و فوراهم شوون دسترسوی بوه     : مقدمه

های الیترونيیی در عرصه آموزش عالی در حال گسترش می  دانشگاه، آن

قمينوان از  بيشوتر از جهوت کموی بووده و ا    ، ليین رونو گسوترش  .باشنو

همزمان بوا   .ها به چارچوب ارزشيابی دقيق و معتبری نياز دارد کيفيت آن

شيوع بيماری کرونا تمامی سيستم های آموزشی حرکت پرشوتابی را بوه   

سوی آموزش مجازی آغاز کردنو و دانشگاه های علوم پزشیی نيز در انن 

سيستم آمووزش مجوازی نيوز هماننوو هور سيسوتم        .مسير گام برداشتنو

باشوو کوه الزمسوت بورای      فراننو و برونوواد موی  ، آموزشی شامل درونواد

دستيابی به کيفيت مطلوب آموزشوی هرکووام از انون سوه عنصور دارای      

در فراننوو اجورای آمووزش مجوازی ذی      .سطح مطلوبی از کيفيت باشونو 

 .اساتيو و دانشجونان نقش دارنو، کارکنان، نفعان متعودی نظير مونران 

حقيق فراننو اجرای آمووزش مجوازی از منظور مهمتورنن     در انن ت :هوف

ذی نفع آن نعنی دانشجونان علوم پزشیی مازنوران موورد سونجش قورار    

 ..گرفته است

ابزار مورد استفاده فرم ارزنابی اصالح شووه توورنس نظوری     : اجرا روش

بوده که پيشتر در سامانه سما )هم آوا( موورد اسوتفاده قورار موی گرفتوه      

توسط پژوهشگران مطالعوه حاضور بور اسواس ابعواد مختلوف       منتها ، است

بارگوذاری  ، تورنس مجازی از جملوه داشوتن قورح دوره و درس مجوازی    

فرمت ارائه مجازی متناسوب بوا اهوواف بوازگو     ، منظم محتواهای آموزشی

ارائوه مثوال هوای    ، وضوح مطالب درسی ارائوه شووه  ، شوه در قرح درس

برگوزاری کوالس   ، اموا  دانشوجونان  پاسخ به سواال  و رفع ابه، کاربردی

های تعاملی در بستر مجازی و جمع بنوی مناسب از مطالوب ارائوه شووه    

ارزنوابی صوور  گرفتوه در بسوتر      .در کالس درس مجازی اصالح گردنوو 

مجازی و در سوامانه هوم آوا در نو  بوازه زموانی دو هفتوه ای در پانوان        

همچنوين   .ده اسوت نيمسال تحصيلی و پيش از شروع آزمون پانان ترم بو

بر اساس خروجی های سامانه نونو فراوانی ارائوه دروس مجوازی بصوور     

چنورسانه ای و به تفیي  دانشیوه های تابعه اسوتخراج و موورد تحليول    

در نهانت خروجی ارزنابی در قالب فانول اکسول و    .همبستگی قرار گرفت

 ،داروسووازی، دنوانپزشوویی، بووه تفیيوو  دانشوویوه هووای تابعووه) پزشوویی

پرستاری و مامانی و فن آوری های نونن پزشویی(  ، پيراپزشیی، بهواشت

در مرکز مطالعا  و توسعه آموزش علوم پزشیی دانشگاه مورد توصويف و  

 IBM تحليل آماری در نرم افوزار ، حسب مورد .تحليل آماری قرار گرفت

SPSS 2۱  انجام شو.  

هوای تابعوه از    درصو مشارکت دانشجونان به تفیي  دانشیوه:  یافته ها

درصو  6۸.۵3متغير بوده است و در کل  77.۸۵تا بيشينه  ۵۵.6۵کمينه 

 .دانشجونان دانشگاه در ارزنابی تحت وب پانان نيمسوال شورکت نمودنوو   

همچنين ميانگين نمره دانشجونان در دانشیوه هوای مختلوف از کمينوه    

ره برخوردار بوده اسوت و در کول ميوانگين نمو     ۱۸.7۴تا بيشينه  ۱۵.۹۴

بوا انحوراف    2۰از  ۱7.۱7ارزنابی دانشجونان دانشگاه از توورنس مجوازی   

همچنين تحليل همبسوتگی بوين نمورا      .محاسبه شوه است ۱.۴معيار 

ارزنابی و درصو فراوانی محتواهای چنورسانه ای نشوان داد بوين انون دو    

متغير همبستگی ضعيف معیوس البتوه بووون برجسوتگی آمواری وجوود      

 .(P=۰.7۵ و r=-۰.۱)دارد

با توجه به اننیه تقرنبا دو سوم فراگيوران در انون    :بحث و نتيجه گيري

ارزنووابی مشووارکت داشووتنو و از قوورف دنگوور ميووانگين نمووره ارزشوويابی  

فراتوراز   ۹۸-۹۹دانشجونان از آموزش مجازی ارائه شوه در نيمسوال دوم  

می توان نتيجه گرفوت آمووزش مجوازی    ، ( محاسبه شوه2۰)از   ۱7عود 

ائووه شوووه در نيمسووال مووذکور از منظوور دانشووجونان از کيفيووت خوووبی ار

  .برخوردار بوده و رضانت دانشجونان را به همراه داشته است

 .دانشجونان ، کرونا، آموزش مجازی، ارزنابی کيفيتکلمات کليدي: 
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بررسی ضرورت آموزش درس سوندگذاری مبتندی بدر   

نشدجویان  برای رزیدنت ها و دا شواهد: بایدها و نبایدها

 علوم پزشکی

 - بخوت  سويروس  سوهيال ،  دانشگاه ع. پ. آزاد اسالمی -صورا رضاخانيها 
 ،     ارتووش .پ .ع دانشووگاه - رضوواخانيها بيووژن،  ارتووش .پ .ع دانشووگاه

 . ارتش .پ .دانشگاه ع -عليرضا شهرناری محموی 

در راستای ارتقای آموزش رزنونت های جونوالورود رشته هوای  :  مقدمه

ی مختلف چالش های آموزشی مشاهوه می گردد که نیوی از مووارد   بالين

سوونو   .شانع تصميم گيری صحيح جهت سونوگذاری بيماران موی باشوو  

گذاری در موارد ضروری راه حل مناسبی می باشوو اموا در صوورتيیه بوه     

درستی انونیاسيون آن لحاظ نگردد می توانو منجور بوه عووارض جبوران     

در بررسی هوای انجوام شووه قوی سوالها مووارد        .ناپذنر برای بيمار گردد

متعووود مشوواهوه گردنوووه اسووت کووه بيمووار انونیاسوويون علمووی جهووت  

سونوگذاری نواشته و به نادرست برای وی اقوام به سونو گذاری شوه کوه  

انجواد انون    . در مواردی منجر به عوارض حاد نا تحت حاد گشوته اسوت  

خالقوی نيوز موورد توجوه     عوارض نه تنها از لحاظ جسومی بلیوه از نظور ا   

اگر برای بيماری بوون انونیاسيون علمی اقوام به سوونو گوذاری    .ميباشو

شوه باشو حتی اگر برای بيموار عوارضوی رخ نوواده باشوو موا بوه عنووان        

عملی بوه  ، از دنوگاه دنگر .پزش  وی از نظر اخالقی مسئول خواهيم بود

بوی موورد بوه وی     بيمار تحميل گردنوه که نيواز نواشوته و هزننوه موالی    

هوف: برای رفع انن مشیل بوه صوور  مووردی بوا      .تحميل گردنوه است

توضيح و دادن آگاهی به پزش  درخواست کننوه سعی در اصالح وتغيير 

نگرش همیاران گرامی گردنو ولی با توجه بوه اسوتمرار انون مشویال  و     

درخواست مسئول فنی بيمارستان ها تصوميم بوه دادن آگواهی و تغييور     

رش همیاران جوانتر ) کارورزان و کارآموزان و رزنونت هوای گروهوای   نگ

داخلوی و بيهوشوی ( توا انون اقووام      ، مختلف آموزشی )بخصوص جراحوی 

  .منجر به بهبود عملیرد آنان گردد

: ابتوا توونن و قرح درس در مورد سونو گذاری تهيه گردنوو  اجراروش 

کنترانونیاسويون   -هوا  انونیاسويون  -سانزها -انواع سونو -)شامل تعرنف

و پاورپوننوت و اسوالنوها آمواده     (تحوت حواد و موزمن    -عوارض حاد -ها

بيمواران واقعوی کوه در بخوش     ، نفور(  6۴ضمنا برای رزنونت هوا )  .گردنو

گزننوه ای   ۴بستری و سونو گذاری انجام گردنوه بود را بصور  سوواال   

ور  پوره  بصو  (ICU-اوژانس -اقفال -داخلی –مورد جراحی  ۱3) حواقل 

نفور(   ۵۱برای دانشوجونان کوارآموزی )   .تست و پست تست آماده گردنو

ضومنا جهوت ارزنوابی     .سوال در امتحانا  پانان دوره اماده گردنوو  ۵نيز 

 .سوال تهيوه گردنوو   ۱3نظرا  و دنوگاه فراگيران فرم نظرسنجی شامل 

برای رزنونت هوا بوا همواهنگی رناسوت و موونران گوروه در بيمارسوتان        

اهی تحت عنوان نادشوه برگزار گردنو و برای دانشجونان کوارآموزی  کارگ

  .ساعت کالس درس در برنامه آموزشی قرار داده شو ۱

درصوواقالعا  کوافی    3۸: در موورد سوونوگذاری آکادميو     یافته هرا 

درصو به قور نسبی  ۴3درصو هي  گونه آگاهی نواشتنو و  ۱۹داشتنو و 

اران دارای مشویال  ادراری در بخوش   در برخورد بوا بيمو   .آگاهی داشتنو

درصو درتصميم گيری در موورد سوونوگذاری    ۸6های اوژانس و بستری 

 .درصوو بووون مشویل بووده انوو      ۱۴به مشیل برخورد کرده انو و فقوط  

بيموار نيواز بوه    ، شرکت کننوگان در خصوص اننیه پوس از سوونوگذاری  

درصو جوواب  33.۵درصو جواب مثبت داده انو و 66.۵سونو نواشته است 

درصو با عووارض سوونوگذاری    ۸۱دربين شرکت کننوگان .منفی داده انو

در بوين شورکت    .درصو آگاهی نواشتنو ۱۹آگاهی کامل کامل داشتنو و 

درصو اقالعا  علمی کافی بورای رفوع عووارض ناشوی از      ۴7.۵کننوگان

موونرنت    .درصوو اقوالع کوافی نواشوتنو     ۵2.۵سونواژ برخوردار بودنو و 

 ۵7، درصو شرکت کننوگان به تنهانی امیان پذنر بووده  ۱۹برای عوارض 

درصو هم بوه   2۴درصو توانانی مونرنت برای رفع عارضه را نواشته انو و 

کليوه شورکت کننووگان معتقونوو ارانوه برناموه        .سوال جواب نوواده انوو  

سونوگذاری بانوها و نبانوها برای دانشجونان و رزنونت های بالينی مفيو 

رنامه ارانه شوه از نظر بالينی برانشان کم  کننوه و به اقالعوا   بوده و ب

نود درصو شرکت کننوگان اظهوار داشوتنو تیورار     .علمی انها افزوده است

آموزش سونوگذاری آکادميو  بورای رزنوونت هوا و دانشوجونان بوالينی       

جونوالورود الزامی است و تقاضای برگزاری مجود انون کوالس را نمووده    

  دانستنو درصو تیرار ارانه برنامه را الزامی نمی ۱۰انو و فقط 

 

روش و محتوای آموزشی مورد انتظار دانشجویان پزشکی 

 در راستای هزینه کرد هوشمند خدمات تشخیصی 

 -مائوووه نجفووی زاده ،  کاشووان. پ. ع دانشووگاه -منصوووره مووومن هووروی
 شانکا. پ. ع دانشگاه -محمو امين معتقوی فرد،  کاشان. پ. ع دانشگاه

اسماعيل فخارنوان    ،  کاشان. پ. ع دانشگاه -  سيو غالمعباس موسوی ، 
 . کاشان .پ .دانشگاه ع -زهرا ناظمی بيوگلی ،  کاشان .پ .دانشگاه ع -

: از آنجانی که پزشیان نقوش بسوزانی در ارائوه خووما  مراقبوت      مقدمه

بهواشتی انفا می کننو؛ سهم قابل توجهی از هزننوه هوای مراقبوت هوای     

نوه تنهوا کيفيوت    ، هزننه هوای بواالتر درموان    .بهواشتی را بر عهوه دارنو

درمان را باال نمی برد حتی ممین است موجب کواهش کيفيوت مراقبوت    

درصوو از هزننوه هوای مراقبووت     3۰بوه قووری کوه تقرنبوا      .بيموار شوود  

عووم آمووزش مناسوب پزشویان در      .ارربخش به نظر نمی رسو، بهواشتی

ت هوای تشخيصوی و اسوتفاده موورر از نتوانج در      زمينه تجونز صحيح تس

تصميم گيری های درمانی آنها را با چالش های زنادی رو بوه رو سواخته   

آموزش می توانو تأرير مثبتی بر دانش پزشیان در استفاده صوحيح   .است

از تست های تشخيصی داشته باشوو؛ چورا کوه آنهوا زنجيوره ابتووانی در       

نقين اولين گام در راستای قراحوی   بطور .فرآننو آموزش پزشیی هستنو

 .شناسانی نيازهای آموزشی دانشجونان پزشیی اسوت ، مواخال  آموزشی

دارد روش و محتوووای آموزشووی مووورد انتظووار  قصووو حاضوور ی¬مطالعووه

 در را تشخيصوی  های دانشجونان پزشیی در زمينه تجونز و تفسير تست
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د بررسوی قورار   علوم پزشیی کاشان مور دانشگاه بهشتی شهيو بيمارستان

 .دهو

: مطالعه توصيفی روی تمام دانشوجونان پزشویی بيمارسوتان    اجراروش 

ابتوا مقواال  و متوون    .عمومی و آموزشی شهيو بهشتی کاشان انجام شو

پرسشنامه محقق ساخته ای بوه  ، مرتبط با موضوع جستجو و بر اساس آن

 یآور¬منظور جمع آوری داده های پژوهش قراحی گردنو و برای جموع 

از نمونوه هوای    .گرفوت  قرار پژوهش های¬نمونه اختيار در نظرا ¬نقطه

پووژوهش خواسووته شووو دنوووگاه خووود را دربوواره روش هووای آموزشووی و  

همچنين محتوای مناسب در مورد تجونز و تفسوير صوحيح تسوت هوای     

در انن قسمت شرکت کننووگان موی بانسوت نظور      .تشخيصی بيان کننو

نموره دهوی    ۱۰ه های موجود از صوفر توا   خود را در مورد هر ن  از گزنن

بواالترنن امتيواز محسووب     ۱۰نمره صفر پانين تورنن و نموره    .می کردنو

  .تجزنه و تحليل شو  spss۱6.۰داده ها در قالب نرم افزار  .گردنو

%( ۱ ، 6۹نفور )  76، : از مجموع افراد شرکت کننووه در مطالعوه  یافته ها

نتوانج نشوان داد در موورد     .ودنوو %( رزنوونت ب ۹ ، 3۰نفور )  3۴اننترن و 

محتووای  ، محتوای آموزشی برای تجونز و تفسير تسوت هوای تشخيصوی   

آموزشی معرفی کيس های بستری بوا آزمانشوا  غيرضوروری و بررسوی     

بيشترنن ميانگين نموره  ، ۵3 ، 7انونیاسيون درخواست تست با ميانگين 

همچنووين در مووورد روش آموووزش   .را بووه خووود اختصوواص داده اسووت 

روش هوای آمووزش بور بوالين بيموار بوا       ، درخواست و تفسير آزمانشوا  

و کارگاه همراه بوا   ۸۴ ، 6گزارش صبحگاهی با ميانگين ، ۵۵ ، 7ميانگين 

بيشترنن ميانگين نمره را به خود اختصاص   2۱ ، 6کار عملی با ميانگين 

بين امتيازی که توسط اننترن و رزنونت بوه هور نو  از انوواع      .داده است

از لحاظ ، توای آموزشی و روش های آموزش اختصاص داده شوه استمح

  .آماری تفاو  معنادار مشاهوه نشو

برگوزاری گوزارش   ، : نیی از فرصوت هوای آمووزش   نتيجه گيريبحث و 

صبحگاهی و رانوهای بالينی است که اساس برنامه های آموزشی مبتنوی  

بتوی بور رونوو    انن برناموه هوا توارير مث    .بر کيس بيماری در پزشیی است

از انن رو اجرای مواخلوه آموزشوی و    .تصميم گيری مراقبت از بيمار دارد

ادغام کيس های بستری با آزمانشا  غيرضروری و بررسوی انونیاسويون   

درخواست آنها در گزارش صبحگاهی و رانوهای بالينی می توانوو از نظور   

زم بوه  آموزشی برای دانشجونان پزشیی بسيار ارزشمنو باشوو و زمينوه ال  

منظور سهولت در تصميم گيری هزننه ارربخش در راسوتای بهبوود ارائوه    

مراقبت با ارزش و مبتنی بر هزننوه کورد هوشومنو را بورای آنهوا فوراهم       

  .نمانو

 

آموزش نقشه مفهومی با تلفن همراه و تاثیر اجرای آن بر 

خالقیت دانشجویان پرستاری در کارورزی عرصه مراقبت 

 ویژه

 .دانشوگاه ع  -قواهره قووالبی   ، دانشگاه ع. پ. لرستان - شيرنن حسنونو
 ن.دانشگاه ع. پ. لرستا فرزاد ابراهيم زاده،  لرستان .پ

: ترسيم نقشه مفهوومی بوه شويوه کوامپيوتری زنرمجموعوه ای از      مقدمه

آموزش الیتروني  و به عنوان استراتژی انتخابی بورای ارائوه اقالعوا  در    

انن پژوهش بوا هووف تعيوين     .رفته استآموزش پرستاری مو نظر قرار گ

تارير آموزش نقشوه مفهوومی بوا تلفون هموراه بور خالقيوت دانشوجونان         

 .پرستاری در کارورزی عرصه مراقبت ونژه انجام شوه است

 6۸ ، : در انن کارآزمانی کنتورل شووه تصوادفی دو گروهوی     اجراروش  

خاب و به دانشجوی سال چهارم به روش کل شماری و مبتنی بر معيار انت

 کنتورل  و آزموون  هوای  روش تصادفی بلووک بنووی قبقوه ای بوه گوروه     

شوامل عووم آشونانی قبلوی بوا نقشوه        ورود معيارهوای  .نافتنوو  تخصيص

تمانول بورای شورکت در مطالعوه و     ، مهمانی نا انتقوالی نبوودن   ، مفهومی

گوروه   ۸هرگوروه کوارآموزی )   .داشتن گوشی تلفن هموراه هوشومنو بوود   

 روز متووووالی کوووارورزی را در بخوووش    6بوه مووو     هشت تا نه نفره(

ICU آبواد  خرم شهر عشانر شهوای درمانی –نورولوووژی مرکووز آموزشی 

در کليوه گروههوا روز نخسوت    .مورسی نیسان گذرانونوو  آمووزش تحوت

 "آزموون سونجش خالقيوت عابووی     " کارورزی پويش آزموون بوا کمو     

روه کوارآموزی موورد   در هرگو .خرده آزموون بوه عمول آموو     ۴مشتمل بر 

، سوواعته 2در قالووب جلسوه ای  ، مواخلوه پوس از انجووام پوويش آزمووون     

 -آموزش در زمينه نقشوه مفهوومی و مراحول ترسويم آن بوه روش قلوم       

سپس درباره نحوه ی اجورای  .کاغذی توسط نیی از پژوهشگران داده شو

مراقبت براساس فرآننو پرسوتاری بوه شويوه نقشوه مفهوومی توضويحاتی      

ه و از آنان خواسوته شوو تا پانان کارآموزی با کمو  موورس فرآننوو ارائ

مراقبوت از بيموار را به شويوه نقشوه مفهووومی سلسووله مراتبووی و قلوم       

مورس دارای تحصيال  کارشناسی ارشو در شووته   .کاغذی ترسيم کننو

پرسوتاری داخلوی جراحوی بوا سوابقه کوار آموزشی و بوالينی در بخووش  

نحووه قراحوی و آن ارائووه    ، ت ونوژه و آشونا بوه نقشووه مفهوومی  مراقبو

بورای هور بيموار بسوتری در      .مراقبوت بور مبنوای فرآننوو پرستاری بوود 

دو دانشوجو انتخواب شووو تووا در قالوب گروههوای دو نفوره بووه         ، بخش

در پانوان کوووارآموزی  .مراقبوت از بيموار قبق فرآننوو پرستاری بپردازنو

کووه دارای مزانانی از قبيل  Mind Simple نوورم افووزار، روز نخسووت

برای دانشجونان ارسوال و  ، نادگيری آسان و نصب سرنع اسوت، حجم کم

کواربرد و نحووه   ، اجوزاء ، روی گوشی آنان نصب و توضويحاتی در مورد آن

ترسيم نقشه مفهومی با کم  نرم افزار ارائه شوه و از آنان خواسوته شووو  

متای خود قبل از شوروع روز دوم در موورد نحوووه کووار بووا      بوا کمو  ه

در اداموه دانشوجونان مراقبت از بيمار خوود را   .انون نرم افزار کوار کننوو

براسواس فرآننوو پرسوتاری بوه شوويوه نقشوه مفهوومی بوا کمو  تلفون       

رونوو ارائوه مراقبووت     .همراه تهيوه نمووده و بوه مووورس ارائوه ميوادنوو   
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ود کووه دانشووجونان ابتوووا در موووورد بيمووار خووود و براسوواس  اننگونووه بوو

سيستمهای مختلف بوون بوه جموع آوری داده هووای عينووی و ذهنووی 

در ادامووووه داده هووووا قبقووه بنوووی و تشخيصووهای  .مووووی پرداختنووووو

پرستاری شوامل فهرسوتی از تشخيصوهای پرسووتاری نانوووا هموراه بووا        

نوهای مورد انتظوار و تووابير پرسوتاری    بران، مشخصوه هوای آن، تعرنوف

موواخال   ، با هر تشخيص پرستاری متناسب. شو برای فراگيران ارائه می

 فراگيووران  سووپس  .گرفوت توونن و اجرا و نتيجه مورد ارزنابی قرار موی

قراردادی وخطوط راهنما  اشیال از استفاده با را نظر مورد مراقبتی قورح

 و دائمواً  .نمودنوو  ق تلفن همراه ترسيم موی به شيوه نقشه مفهومی از قرن

پژوهشوگران   از نیوی  توسوط  هووا  نقشوه  مورد در بازخورد نوبت چنو قی

 ابزارپوژوهش  کمو   بوا  آزمون پس، آخرکارورزی روز مجود .شو داده می

 پيش انجوووام از پوووس کنتووورل هوووای در گوووروه.انجوووام گرفوووت

ی فراننو پرستاری و بوون اسوتفاده  آموزش فراگيران به روش کتب، آزمون

موونرنت و   SPSS داده ها با کم  نرم افزار .از نقشه مفهوومی ارائوه شوو

توی زوجوی و   ، آزموون دقيوق فيشور   ، با کم  آزمون های آموار توصويفی  

 آزمون تحليل کووارنانس( تحليل شونو

 هوای  ونژگی نظر از کنترل و آزمون های : بين دانشجونان گروهیافته ها

ميانگين نمره کول   .شيودموگرافي  اختالف معنی داری وجود نواشتسو

و در گوروه   ۱۴2 ، ۴2خالقيت آزمودنی ها قبل از مطالعه در گروه آزمون 

 .بود که تفاو  معنی داری بين دو گروه وجوود نواشوت   ۱3۸ ، 32کنترل

اما ميانگين نمرا  خالقيت در دو گروه بعو از مواخله در مقانسه بوا قبول   

نافت که در ابعاد مختلف و خالقيت کل برای گروه آزموون معنوی   کاهش 

، =p )۰ ، ۰۰۱درحاليیه کاهش نمرا  خالقيوت در ابعادسويالی)  .دار نبود

 )۰ ، ۰۵۴انعطواف پوذنری)  ، =p )۰ ، ۰32ابتیار)، =p ) ۰ ، ۰۰۵بسط )

p=   ( ۰ ، ۰۰3و کل( p= درگروه شاهو از نظر آماری معنی دار بود 

: گرچه نگرش مثبت و دسترسی آسان فراگيران به ينتيجه گيربحث و 

استفاده از انون شويوه را در آمووزش دانشوجونان پرسوتاری      ، تلفن همراه

اما انجام مطالعا  بيشتر بواحجم نمونوه بواالتر و بوا     ، مفيو جلوه می دهو

  .گردد ابزارهای معتبر سنجش خالقيت پيشنهاد می
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 ترونیکییادگیری الک
 

بررسی تأثیر آموزش مجازی هدفمند بر مهدارت معاینده   

 فیزیکی دستیاران تخصصی داخلی

          - زنتوا گنجوی  آ  - کامليوا هاشوم زاده    - سويه هواتفی  آ - زهورا لطفوی  
 . مشهو .پ .دانشگاه ع -مسعود محبی   - مهناز امينی  - زهرا مذهب

اده از تینولوژی پيشورفته  : متاسفانه در سالهای اخير بواسطه استفمقدمه

از  .تمانل به اسوتفاده از پاراکلينيو  افوزانش نافتوه اسوت       ، در پزشیی 

 .توجه پزشیان به مهارتهای معاننه فيزنیی کم شووه اسوت   ، سوی دنگر 

مهوار  معاننوه فيزنیوی دسوتياران      ، ما بر آن شونم تا در انون مطالعوه   

بواسوطه آمووزش   ، ییتخصصی داخلی به عنوان نمونه ای از جامعوه پزشو  

  .مجازی با توجه به امیانا  موجود ارتقا دهيم

نفوور از  ۱۱انوون مطالعووه بووه روش نيمووه تجربووی بوور روی :  روش اجرررا

ابتوا  .انجام شو ۹7دستياران تخصصی سال ن  داخلی در سال تحصيلی 

براسواس چو  ليسوت     (OSCE) دستياران در آزمون ساختارمنو بوالينی 

 7سوپس فويلم هوا ی آموزشوی از      .نابی قرار گرفتنوو مورد ارز، استانوارد 

فصل شانع مربوط به بيمارنهای داخلی به مو  ن  ماه در اختيار آزمون 

مورد ارزنابی قورار  ، شونوگان قرار گرفت و مجودا دستياران در آزمون بعو

با سوطح معنوی دار آمواری     SPSS 22 داده ها به کم  نرم افزار .گرفتنو

جهت بررسوی  ، برای آناليز تحليلی .نه و تحليل شونوتجز ۰ ، ۰۵کمتر از 

  . متغيرهای کمی بين دو گروه از آزمون پير تی تست استفاده شو

تمام انستگاه هوا قبول و بعوو از     در فراگيران ی نمره ی مقانسه: ها یافته

انجام مواخله نشان داد که ميانگين مجمووع نموره ی کول دسوتياران در     

م مواخله با افزانش قابول تووجهی هموراه بووده     هفت انستگاه پس از انجا

بوه  .بود و تفاو  معنادار بود   >۰P ، ۰۰۱که در تمامی انستگاه ها  .است

  .بود  =۰P ، 2۴3جز انستگاه برونشيت مزمن که 

 روش از اسوتفاده  که شو داده نشان مطالعه انن در: گيري نتيجهبحث و 

جهت تقونوت سوطح    هوفمنو می توانو شيوه ی مناسبی مجازی آموزش

  . مهار  معاننه بالينی دستياران باشو

 

دانشجویان رشته های مجازی کدام شدیوه آموزشدی را   

 بیشتر ترجیح میدهند؟

 .پ .دانشوگاه ع  -زهورا کرنميوان   ،  شويراز  .پ .دانشوگاه ع  -آسيه برخور 
  .مانوش مهرابی،  شيراز

اهميوت   : در آموزش علوم پزشیی توجه بوه ارربخشوی توورنس از   مقدمه

بوه   .زنادی برخوردار است و ابعاد مختلف مورد بررسی قورار گرفتوه اسوت   

، محتووای علموی  ، عنوان مثال تحقيقا  زنادی به اهميت نقش مورسوين 

 .انوو  پرداختوه  …تینولووژی و  ، برنامه رنزی کالس، شيوه های ارزشيابی

توجوه بوه   ، رونیردهوای اصولی در ارزنوابی ارربخشوی آمووزش      از نیی اما

عنصری که شانو در تحليول ابعواد    .حا  آموزشی نادگيرنوگان استترجي

اگرچوه تحقيقوا  معووودی بوه      .آموزش کمتر مورد توجه قرار می گيورد 

بررسی انن موضوع در آموزش های حضووری پرداختوه انوو اموا در موورد      

انون   .دانشجونان رشته های مجازی کمتر به انن بُعو پرداخته شوه اسوت 

شجونان رشته های مجوازی و نوا در شورانط مشوابه     در حالی است که دان

به صور  حضوری به اساتيو دسترسی نوارنوو و  ، نظير پانومی اخير کرونا

محتووای  ، آموزش مجازی به شيوه های متنوعی نظير کالسوهای مجوازی  

و ابزارهوای   LMS استفاده از پلتفورم های الیترونيیی نظيور ، الیترونيیی

در  .يف و خودآزمون ها موونرنت موی شوود   تعاملی متنی و صوتی نا تیال

تحقيق حاضر به انن سوال پرداخته شوه است که دانشجونان رشته هوای  

 مجازی کوام شيوه آموزش مجازی را بيشتر ترجيح ميوهنو؟  

به شيوه توصيفی پيمانشوی بور    ۱3۹۹: تحقيق حاضر در سال روش اجرا

علووم پزشویی    روی جامعه آماری دانشجونان چهار رشته مجازی دانشگاه

ابزار تحقيق شامل پرسشنامه محقق سواخته مبتنوی بور     .شيراز انجام شو

حيطوه آمووزش آنالنوون    ۵در ، مبوانی نظوری و مصواحبه بووا متخصصوين    

، محتوووای الیترونيیووی آفالنوون، آموووزش آنالنوون غيرهمزمووان، همزمووان

 2۰و روش هوای حضووری بوا    ، روشهای مبتنی بر پوروژه دانشوجو محوور   

روانوی   .گزننه ای موورد بررسوی قورار گرفوت     ۵اس ليیر  سوال در مقان

اسوتاد رشوته نوادگيری     ۵دانشجوی رشته مجوازی و   ۵صوری از دنوگاه 

و پانوانی   CVI و CVR روانی محتوانی با شاخص .الیترونيیی بررسی شو

دانشجوی شاغل به تحصيل در  ۱۵۵مجموعا  .تانيو شو ۰.۸۸ان با آلفای 

 داده ها با استفاده از نرم افوزار  .پاسخ دادنو رشته های مجازی به سواال 

spss22  آزموون توی   ، آزموون فرنوومن  ، و آزمون های تی ت  نمونوه ای

 .مستقل و آنوا تحليل شو

نفر مورد   ۴۵%( 2۹دانشجوی شرکت کننوه در تحقيق) ۱۵۵: از یافته ها

، %( نفر در رشته آمووزش پزشویی  3۹.۴)6۱ .نفر زن بودنو (%7۱) ۱۱۰و 

%( آمووزش سوالمت جامعوه    ۱۵.۵)2۴، ( نادگيری الیترونيیی۱7.۴%)27

سياسوتگذاری سوالمت تحصويل موی      MPH %( رشوته 27.7)۴3و ، نگور 

رشوته مقطوع    .بوود   3۸.2±۸.2کردنو و ميانگين سنی شرکت کننوگان 

%( آنهوا شواغل   ۸7.7) ۱36قبلی دانشجونان پزشیی و پيراپزشیی بوود و  

روش های آموزشی نمره بويش از  بر اساس نافته های تحقيق همه  .بودنو

حو ميانگين را داشوتنو و از مطلوبيوت نسوبی برخووردار بودنوو)ميانگين      

بيشترنن ميوانگين ترجيحوا  آموزشوی دانشوجونان      .بيش از خط برش(

 «ارائوه محتووای الیترونيیوی   »رشته هوای مجوازی بوه ترتيوب ضورور       

، (۴.۸۰±۰.۹۱) دانشوجونی  های پروژه بر مبتنی آموزش، (۰.72±۴.۸7)

 آنالنوون هووای آموووزش، (۴.67±۱.۱۴)حضوووری کوتوواه هووای موواژول

 .بوود ( ۴.26±۰.۸۹و آموزش های همزموان )   (۴.۴6±۰.۸7)غيرهمزمان

هوای پرسشونامه دانشوجونان ضورور  در اختيوار داشوتن        گونوه  بين در

، ( ۵.3۸±۰.7۹) محتواهای الیترونيیی چنورسانه ای قبل از شوروع تورم  
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و جوزوه متنوی     (۵.26±۰.۹۰) همزموان  هوای  کوالس  شووه  ضبط فانل

مبتنی بور حول    آموزش همچنين .داشتنو بيان ضروری را( ۱.۰۱±۵.۱۵)

 .داشتنو تاکيو( ۴.۸۱±۱.27و پروژه های عملی ) (۴.۹۹±۰.۹۵)مساله 

: به نظر می رسوو دانشوجونان رونیورد ترکيبوی و     بحث و نتيجه گيري

جوازی مطلووب موی    استفاده از شيوه های متنوع آموزشی را در آموزش م

اما با توجوه بوه آنیوه دانشوجونان رشوته هوای مجوازی دسترسوی          .داننو

، کمتری به تعامال  حضوری و ارتباط چهره بوه چهوره بوا اسواتيو دارنوو     

وجود محتواهای الیترونيیی به عنووان پشوتيبان آموزشوی دانشوجو موی      

ای به ونژه آنیه رشته های بين رشته ای نظير رشوته هو   .توانو مورر باشو

حووزه ای جونوو   ، مجازی انن تحقيوق بورای دانشوجونان علووم پزشویی     

محسوب می شود و استمرار رشته قبلی آنهوا نيسوت و از انون رو تقونوت     

دانش محتوانی دانشجونان در حوزه رشته ای جونو می توانوو در توسوعه   

همچنوين بوا توجوه بوه مقطوع تحصويلی        .مفهومی آن تارير گوذار باشوو  

و شواغل بووودن آنهوا بيشووتر   ، تحصوويال  تیميلوی دانشوجونان در سوطح   

روشهای عملی و حل مساله و درگير شون با مسائل واقعی را ترجيح موی  

به نظر می رسو عنصر انعطاف پوذنری و تعامول دو تورجيح اصولی      .دهنو

دانشجونان رشته های مجازی است زنورا اغلوب دانشوجونان رشوته هوای      

یيل ميوهنوو و روشوهانی نظيور    افراد شاغل نا متاهل تش، مجازی را زنان

ارائه محتوای الیترونيیی می توانو تناسوب بيشوتری بوا شورانط زنووگی      

همچنين برگزاری دوره هوای کوتواه    .شخصی و حرفه ای آنها داشته باشو

پودمانی فشرده حضوری می توانوو در برقوراری ارتباقوا  بوين اسوتاد و      

  .دانشجو مورر باشو

 

از  COVID-۱۹ نددمی چالش های آموزش مجازی در پا

 دیدگاه اعضای هیات علمی و ارتباط آن با نگرش به تغییر

 .پ .دانشوگاه ع  -اللوه خجسوته    ،  شويراز  .پ .دانشگاه ع -زهرا کرنميان 
 .مجيورضا فرخی ، شيراز .پ .دانشگاه ع -رضا کافی پور  ،  شيراز

استفاده از فناور نهای نونن در آمووزش علووم پزشویی در دهوه      مقدمه:

با انن وجوود توا قبول از پانوومی      .خير بسيار مورد توجه قرار گرفته استا

کرونا آموزش مجازی بيشتر ن  انتخواب و گزننوه ای کمیوی و تسوهيل     

شيوع پانوومی کرونوا    .کننوه در کنار آموزش های حضوری تلقی می شو

با محوودنت های فاصله اجتماعی و ضورور  عووم     2۰۱۹در اواخر سال 

همه ابعاد زنووگی از جملوه آمووزش    ، اط مستقيم بين افرادمواجهه و ارتب

آموزش بوه  ، علوم پزشیی را تحت تارير قرار داد تا جانيیه در سراسر دنيا

شيوه مجازی و از قرنق سيسوتم هوای بورخط جوانگزنن آمووزش هوای       

در انن بين نیی از گروههانی که بيشترنن ميوزان مواجهوه    .حضوری شو

 .نومی را تجربه کردنو اعضای هيوا  علموی بودنوو   با تغيير ناشی از نان پا

اعضای هيا  علمی در شيوه جونوو تجربوه هوای جونووی را در حيطوه      

توليوو محتووا و   ، کار با سيستم های غير همزموان ، آموزش های همزمان

از سوی دنگر تحقيقوا  نشوان داده    .کار با سامانه های متعود را آزمودنو

ای تغييور ارتبواط مسوتقيمی بوا شويوه      است ميزان آمادگی قبلی افراد بر

در تحقيووق حاضوور ضوومن بررسووی ابعوواد  .مووونرنت آن در سووازمانها دارد

ارتبواط دنووگاه اعضوای    ، آموزش مجازی از دنوگاه اعضای هيوا  علموی  

  .هيا  علمی با نگرش آنها به تغيير مورد بررسی قرار گرفته است

عوه آمواری   جام .توصويفی پيمانشوی اسوت   ، : رونیرد تحقيوق روش اجرا

پژوهش همه اعضای هيا  علموی شواغل بوه توورنس در دانشوگاه علووم       

 .پزشیی شيراز در ترم همزمان با شيوع پانومی کرونا تشویيل موی دهوو   

اول؛ پرسشونامه اسوتانوارد    .ابزار تحقيق شامل دو پرسشونامه موی باشوو   

 (۱۹۸۹)نگرش به تغيير سازمانی )آموادگی تغييور( دونهوام و همیواران     

سوال و دوم؛ پرسشنامه محقق سواخته ابعواد آمووزش مجوازی      ۱۸شامل 

گزننه ای ليیر  با مقيواس   7سوال در مقياس  36حيطه و  ۸مشتمل بر 

بسيار موافقم تا بسيار مخالفم بوود کوه روانوی صووری و محتووانی آن از      

نوادگيری الیترونيیوی و رشوته    ، متخصوص آمووزش پزشویی    ۱۰دنوگاه 

به علوت عووم    .تانيو گردنو CVR و CVI پزشیی و پيراپزشیی با شاخص

پرسشوونامه بووه شوويوه ، دسترسووی حضوووری بووه اسوواتيو در بووازه تحقيووق

الیترونيیی قراحی و لين  آن در شبیه اجتماعی اعضای هيوا  علموی   

 .نفر به سواال  به قور کامول پاسوخ دادنوو    ۱3۰قرار گرفت و در مجموع 

در نظور   7از  ۴بوا   % معوادل 6۰خط برش نا حواقل ميانگين مورد انتظار 

تی گوروه هوای   ، داده ها با استفاده از آزمون تی ت  نمونه ای .گرفته شو

  .آنوا و مانوا تحليل شو، مستقل

%( 7۱.۵نفور مورد و)   37%(2۸.۵: از نظر ونزگی های جمعيتوی ) یافته ها

سال و ميانگين سوابقه حووود    ۴3ميانگين سنی حوود  .نفر زن بودنو ۹3

نفور مهارتهوای کوامپيوتری خوود را در حوو      76 (%۵۸.۵) .سوال بوود   ۱2

 .نفر در حو خوب و باالتر ارزنوابی کردنوو   ۵۴%( ۴۱.۵متوسط و نسبی و )

  دانووش و مهووار  ، (p<۰.۰۰۱)نتووانج نشووان داد نمووره حيطووه امیانووا  

خووود ، (p=۰.۰26)نگوورش، (p<۰.۰۰۱)( )توانووانی هووای کووامپيوتری  

يش از خط بورش بووده   ب، (p<۰.۰۰۱)و پشتيبانی، (p<۰.۰۰۱)مونرنتی

در حوو معنوی داری کوم    ، (p<۰.۰۰۱)اما نمره مشیال  شخصوی  .است

نمره کول مولفوه هوای آمووزش مجوازی در حوو        . (P=۰.۰۱) بوده است

ميوانگين نموره    .(p<۰.۰۱)معناداری مناسب و بيشتر از خط بورش بوود  

همووه مولفووه هووای آموووزش مجووازی از دنوووگاه افوورادی کووه مهارتهووای  

ری داشووتنو بيشووتر از افووراد بووا مهووار  پووانين توور     کووامپيوتری بهتوو 

با افزانش سن و سابقه کاری امیانا  و تجهيوزا  افوراد    (p<۰.۰۰۱).بود

وضعيت بهتری داشت اما دانش و مهار  کامپيوتری و کار با سامانه هوای  

نمره ميوانگين   .(p<۰.۰۰۱) الیترونيیی در گروه کم سابقه تر بيشتر بود

در  .و جوان تر بيش از اساتيو با سابقه باال بوود مشیال  شخصی در اساتي

، نتوانج نشوان داد در هور سوه حيطوه عواقفی      ، بررسی نگرش بوه تغييور  

و (p= ۰.۰۰۱)ميانگين از حو انتظار بواالتر بوود  ، شناختی و رفتاری تغيير

و  (M=۵.۰۰+۰.63) بيشووترنن ميووانگين مربوووط بووه حيطووه شووناختی

بوين مولفوه   (M= ۴.۱۴+۰.۴3) کمترنن آن مربوط به حيطه رفتاری بود

آمادگی افراد و نيوز پشوتيبانی فنوی و آموزشوی در     ، های آموزش مجازی

دانشیوه و دانشگاه از نمره نگرش به تغيير تارير می پوذنرد و در افورادی   
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و نيوز   (P=۰.۰2۵)که نمره نگرش خوبی به تغيير داشتنو نمره آموادگی  

  .بيشتر بود (P=۰.۰۰۵)نمره پشتيبانی سازمانی

به نظر می رسو اساتيو با مهارتهوای کوامپيوتری    : بحث و نتيجه گيري

باالتر و توانمنوی های قبلوی ميوانگين رضوانت بيشوتری از مولفوه هوای       

همچنين ميانگين نمره امیانا  فردی در اساتيو  .آموزش مجازی داشتنو

امنيت شغلی و ربا  بيشتر ، باسابقه تر می توانو ناشی از مسائل اقتصادی

نوگی شخصی اساتيو باسابقه تر در مقانسه با اساتيو توازه اسوتخوام تور    ز

از سوی دنگر به نظر می رسو نگورش افوراد و آموادگی آنهوا بورای       .باشو

تغيير و سازگاری با شرانط تارير مستقيمی با تاب آوری و دنوگاه آنهوا در  

مورد چالش های آمووزش مجوازی در پانوومی کرونوا نوا وضوعيت هوای        

 .از انن رو تقونت برنامه های توانمنوسازی .داردبحرانی 

 

تحلیلی بر دیدگاه دانشجویان در مورد ترجیح شیوه های 

ارزشیابی الکترونیکی مطالعه دانشدگاه علدوم پزشدکی    

 شیراز 

 .پ .دانشوگاه ع  -حميوو محمووی    ، شيراز .پ .دانشگاه ع -نواب مومنی 
  .شيراز .پ .دانشگاه ع -زهرا کرنميان  ،  شيراز

: شيوه پانومی کرونا تواريرا  بسوياری را بور ابعواد آمووزش علووم       مقدمه

تعطيلوی کالسوهای درس حضووری و جوانگزنن     ، پزشیی به همراه داشت

، تغييور در روش هوای آمووزش بوالينی    ، شون آن با آموزش های مجازی

 LMS استفاده از شيوه های همزمان و زنرساخت های غيرهمزمان نظيور 

اما شانو نیوی از چوالش برانگيوز تورنن ابعواد       .ا  استاز جمله انن تغيير

ارزشويابی دانشوجونان بوه شويوه     ، آموزش مجازی در دوران پانومی کرونا

 .الیترونيیی و در شرانط عوم حضور و نظار  بر عملیورد دانشوجو اسوت   

در انن تحقيق نظرا  دانشجونان در مورد اولونت انتخواب آنهوا در انوواع    

  .رزشيابی غير حضوری بررسی شوه استآزمونها و شيوه های ا

 ۱3۹۹تحقيق حاضر به شيوه توصيفی پيمانشی و در سوال   : روش اجرا

جامعه آماری دانشجونان را کليه دانشجونان مقطع کارشناسوی   .انجام شو

و دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشیی شويراز کوه در تورم مصوادف بوا      

ابوزار تحقيوق    .ميوهوو  پانومی کرونا مشغول به تحصويل بودنوو تشویيل   

گزننوه ای ليیور     ۵سووال در مقيواس    ۱۰شامل پرسشنامه مشتمل بر 

( روانی محتوانی ابزار با نظورا   ۱و کمترنن توافق= ۵بود)بيشترنن توافق=

نفر از اساتيو مجرب و آشنا به شيوه هوای ارزشويابی الیترونيیوی بوا      ۱۰

 %6۸رونبواخ  بررسی شوو پانوانی ابوزار بوا آلفوای ک     CVR و CVI شاخص

نمونوه   3۰۰با استفاده از جوول مورگوان حجوم نمونوه حووود      .تانيو شو

دانشجو از قرنق توزنع پرسشنامه الیترونيیوی   2۹۸براورد شو و محموعا 

نتانج با استفاده از آزمون تی تو    .به سواال  به صور  کامل پاسخ دادنو

ده از نورم  با استفا ANOVA تی گروه های مستقل و، فرنو من، نمونه ای

  .بررسی شو SPSS افزار

%( نفور مورد و   ۵۱.3)۱۵3، شورکت کننووه   2۹۸از مجمووع   : یافته هرا 

 .بوووود 22.7%( نفووور زن و ميوووانگين سووونی آنهوووا حووووود  ۴7.۸)۱۴۵

%( در مقطع دکتوری حرفوه ای   32.6)۹7%( نفر کارشناسی و 67.۴)2۰۱

ونان بر اساس نتانج تحقيق ميانگين ترجيحا  دانشج .تحصيل می کردنو

 :در شيوه های ارزشيابی الیترونيیی در سطح معناداری به ترتيب شوامل 

، (3.۸۹±۱.26بوا ميوانگين )  « آزمون های آنالنن همزمان غير حضوری»

بووا « بووا فرصووت کووافی پاسووخوهی   Open Book هووای آزمووون»

غيرهمزمووان در بووازه زمووانی   آنالنوون آزمووون و، (3.۸۰±۱.2۰ميووانگين)

 .بوود   (3.۸۰±۱.33)بوا ميوانگين   « دانشوجو  چنوروزه متناسب با شرانط

، سواال  تحليلی و تشورنحی »کمترنن ميانگين ترجيحا  دانشجونان نيز 

، (2.2۹±۱.۴۱) حل مساله و تمرنن با سواال  متفاو  برای هر دانشوجو 

 آزمون شفاهی همزمان در کالس مجازی بوه شويوه تصوونری نوا صووتی     

( 2.۵۰±۱.۴۱صوور  فوردی)  فعاليت های پروژه ای به  و، (۱.۴6±2.۴7)

، دانشوجونان بوه تفیيو  متغيرهوای زمينوه ای      نظورا   بررسوی  در .بود

 دنووگاه دانشووجونان در موورد شوويوه هووای ارزشويابی از عاموول جنسوويت   

(P<۰.۰۵) ،سوون (P<۰.۰۵) ، و مقطووع تحصوويلی(P<۰.۰۰۱)  توواپير     

چقور احتمال می دهيوو  »همچنين در پاسخ به انن سوال که  .می پذنرد

ونان به سواال  آزمون الیترونيیی به قور مستقل و بووون کمو    دانشج

پاسوخ  « گرفتن از سانر دانشجونان نا اسوتفاده از کتواب در زموان آزموون    

  .% اقمينان بود۴۵دهنو؟ ميانگين درصو نظرا  حوود 

در هموه مووارد دانشوجونان سوواال  نیسوان بوا        : بحث و نتيجه گيري

و دانشوجونان رغبوت    .جيح موی دادنوو  شرانط برابر را به دنگر روشوها تور  

زنادی به آزمون های تحليلی اختصاصوی بوا سوواال  متفواو  بورای هور       

از سوی دنگر بنا به اذعان دانشجونان اقمينان برگزاری  .دانشجو نواشتنو

از انون رو بوه    .است %۵۰آزمون های چنو گزننه ای غيرحضوری کمتر از 

سطوح ارزنوابی و تفسوير کوه     نظر می رسو توجه به سواال  تحليلی و در

سواال  نیسان اما تحليل ها متفاو  باشو و نيز برقراری شورانط نیسوان   

در پاسخ دهی به سوواال  موی توانوو ارربخشوی بيشوتری در مقانسوه بوا        

 Open همچنوين آزموون هوای    .آزمون های چنوگزننه ای داشته باشوو 

Book         باشوو در قول ترم بوه عنووان آزموون تیووننی موی توانوو موورر. 

همچنين توجه بيشتر به شيوه ارزنابی تیووننی و مسوتمر در قوول تورم     

   .برای پانش نادگيری دانشجو اهميت زنادی دارد

 

رابطه اعتیداد بده اینترندت بدا پیشدرفت تحصدیلی در       

 دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی

 .پ .دانشوگاه ع  -پرونن رضانی گزکوی    - علی ميرزاخانی  - نوشين کهن
  .بنورعباس

عنوان نو    (Internet addiction) امروزه اعتياد به اننترنت : مقدمه

 .اختالل روان شناختی در علم روان شناسی و پزشیی مطرح شوه اسوت  

به قوری که متخصصان بالينی مواردی از انن اختالل را در کليني  های 
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به عنوان شیل جونووی از اعتيواد   ، خود گزارش می کننو و انن اختالل 

روان ، ل های اخير توجه پژوهشوگران را در حووزه ی روان شناسوی   در سا

جامعه شناسی و حوزه های علمی دنگور بوه خوود جلوب کورده      ، پزشیی

اموا   .انن پونوه می توانو بر ابعاد مختلف زنوگی بشر تاريرگذار باشو .است

انا انن موضوع با پيشرفت تحصويلی دانشوجونان ارتبواط دارد؟ مطالعوا      

نج متفاوتی را از رابطه بين اعتيواد بوه اننترنوت و پيشورفت     انجام شوه نتا

تعيوين رابطوه   ، هووف انون مطالعوه    .تحصيلی فراگيران گزارش کرده انوو 

اعتياد به اننترنت با پيشرفت تحصيلی در بين دانشجونان علووم پزشویی   

  .هرمزگان بود

جامعوه پوژوهش    .انن تحقيق به روش همبستگی انجام شوو  : روش اجرا

نشجونان علوم پزشیی دانشگاه علوم پژشیی بنورعباس در سوال  شامل دا

نفور   3۱2، حجم نمونه بر اسواس فرموول کووکران    .بود ۹۸-۹۸تحصيلی 

انتخاب شو که از بين دانشجونان علوم پزشویی بوه صوور  در دسوترس     

پرسشنامه اعتياد به ، ابزار گردآوری برای اعتياد به اننترنت .انتخاب شونو

همچنين معول دانشجونان بوه عنووان معيوار     .بود (۱۹۹۸)اننترنت نانگ 

آزموون سونجش اعتيواد بوه      .پيشرفت تحصيلی آنها در نظور گرفتوه شوو   

 2۰) . توسعه و تیامول نافوت   ۱۹۹۸اننترنت نانگ توسط نانگ در سال 

بيشتر اوقوا   ، اغلب، گاهی اوقا ، سوال و ليیر  پنج درجه ای از بنور 

يف و شونو به اننترنوت را انووازه گيوری    که درجه اعتياد خف . و هميشه(

 .اسوت  ۱۰۰و بواالترنن امتيواز    2۰پانين ترنن نموره درنوافتی    .می کنو 

نانگ و همیاران روانی انون مطالعوه را مطلووب و ضورنب پانوانی آلفوای       

   در انران نيز پوژوهش علووی و همیواران     .گزارش کردنو %۹۰کرونباخ را 

ا قابل قبول را گزارش کورد همچنوين   روانی محتوانی و همگر، (  ۱3۸7) 

 و تنصويف ، (α=۰ ، ۸۸) همسوانی درونوی  ، (r=۰ ، ۸2)ضرانب باآزموانی 

(r=۰ ، 72)  پرسشونامه   .محاسبه شو که با توجه به نتانج قابل قبول بوود

بووه صووور  حضوووری )کاغووذی( و آنالنوون )غيوور حضوووری (جمووع آوری  

انشوجوی  نفور د  3۴نمونه به صور  حضوری جموع آوری شوو )   ۱۰۰.شو

پرسشنامه هم بوه صوور     2۱2، نفر دانشجوی پزشیی(66دنوانپزشیی و 

دانشووجوی  6۹دانشووجوی پزشوویی و  ۱۴3آنالنوون جمووع آوری شووو)  

و از شاخصای آمار  SPSS برای تحليل داده ها از نرم افزار .( دنوانپزشیی

  .توصيفی ماننو ميانگين و نيز از ضرانب همبستگی پيرسون استفاده شو

نتانج مطالعه نشان داد که بين اعتياد به اننترنوت بوا پيشورفت     یافته ها:

تحصيلی در دانشجونان رشته پزشیی و دنوانپزشویی بنوورعباس رابطوه    

بسيار ضعيف منفی ای وجود دارد که از نظر مقوار قابول اغمواض بووده و    

 ، ۰۵)(  =r-۰ ، ۰37)، در بوين دانشوجونان پزشویی    .معنادار هوم نيسوت  

۰<P) انشووجونان دنوانپزشوویی  و در بووين د ،( ۰ ، ۰۱2-r= ) ( ۰۵و ، 

۰<P)  

اعتيواد بوه اننترنوت بور پيشورفت تحصويلی         :بحث و نتيجره گيرري  

       در تبيوين انون نتيجوه موی تووان بوه نقوش         .دانشجونان ارر گذار نيسوت 

غير قابل انیار اننترنت در پيشرفت تحصيلی فراگيران به ونژه در امووزش  

موی توانوو نقوش منفوی اعتيواد بوه اننترنوت را توا         مجازی اشاره کرد که 

انن مطالعه انجام مطالعوا  دقيوق تور بعووی را در      .حوودی پوشش دهو

 .ن  حجم نمونه باالتر و نمونه تصادفی پيشنهاد می دهو

 

وضعیت درگیری تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی در 

 بستر آموزش الکترونیک 

دانشوگاه   -مهشويو عبواس زاده   ،  اسبنورعب .پ .دانشگاه ع -آمنه رهنما 
سيوه  ، بنورعباس .پ .دانشگاه ع -علی سليمی اصل  ،  بنورعباس .پ .ع

 -پوورونن رضووانی گزکووی ، اسبنووورعب .پ .دانشووگاه ع -مائوووه حسووينی 
  . بنورعباس .پ .دانشگاه ع

، بررسی مفاهيم مرتبط با نادگيری به ونوژه پيشورفت تحصويلی    :مقدمه

بور   .حوزه اموزش و از جمله اموزش پزشیی اسوت دغوغه اصلی محققين 

 بوا  مورتبط  مفواهيم  تورنن  نیوی از اصولی  ، اساس مطالعوا  انجوام شووه   

 ای درگيوری تحصويلی سوازه    .اسوت  تحصويلی  درگيری مفهوم، نادگيری

نو  حالوت ذهنوی مثبوت      عنووان  بوه  را آن توان می که است چنوبعوی

     تیليوف معرفوی    و تعهوو و دلبسوتگی بوه   ، تعرنف کرد که بوسويله انورژی  

 از مختلوف  پژوهشی های تبيين تمانزا  مشاهوه شوه در حوزه .شود می

فرسوودگی تحصويلی و   ، مقولوه کلوی نوادگيری   ، تحصيلی پيشرفت جمله

اقمينوان از   .کنوو  مطالعه روشمنو انن مفهووم را تصورنح موی   ، بهزنستی

 کيفيوت  کنتورل  ابعواد  تورنن  درگيری تحصيلی دانشجونان نیی از مهوم 

وزشی باشو که در تورنس سنتی مورد بررسی قرار گرفته اموا در بسوتر   آم

اما تغييراتی که به واسطه  .نادگيری الیتروني  به ان پرداخته نشوه است

بوه قوور   ، در سب  زنوگی و اموزش انجاد شوو  COVID-۱۹ گيری همه

 .چشمگيری نحوه ارائوه آمووزش در سراسور جهوان را تغييور داده اسوت      

 دانشوگاه  بور  ای به قور گسترده، لیتروني  حاصل از آنافزانش آموزش ا

 اسوت  گذاشته تأرير جهان سراسر در عالی آموزش های سازمان سانر و ها

 توورنس  بوا  مورتبط  هوای ¬سوازه ، برای بهبود کيفيوت  که است بونهی و

د و بررسی دقيق تر در بستر مجازی را پيووا  ورو امیان بانو غيرالیتروني 

بنوا بوه    .درگيری تحصويلی اسوت  ، مفاهيم انن رننت کننو و نیی از اصلی

انون تحقيوق بوا هووف بررسوی ميوزان       ، اهميت و خال پژوهشوی موجوود  

 بوه  توورنس  کوه  ترموی  در، ان به وابسته های درگيری تحصيلی و مولفه

در دانشووجونان دانشووگاه علوووم پزشوویی ، ارائووه شوووه الیترونيوو  صووور 

 .هرمزگان انجام شو

 نووع  از تحليلوی -توصويفی  پوژوهش  نو  ، حاضور  ی مطالعه :روش اجرا

نفر از دانشوجونان دانشوگاه علووم پزشویی      3۰2 روی بر که است مقطعی

نمونه مورد مطالعوه بوه صوور  در دسوترس و      .بنورعباس به انجام رسيو

پلت فرم انالنون صوور     در ها داده اوری جمع .گلوله برفی انتخاب شونو

، SEIتحصووويلی  شوووغوليت م پرسشونامه ، هوا  ابزار گرداوری داده .گرفت

سووال   7انون پرسشونامه شوامل     .( بوود 2۰۱2، سالمال وو آرو و آپادانووا)

احسواس تعهوو و شويفتگی در تحصويل را بوا      ، است که سه بعوو: انورژی  

 .سونجو  ( می6تا هميشه ) (۰) هرگز از، ای¬مقياس ليیر  هفت درجه
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نی درونوی  انن ابزار در انران هنجارنابی شوه است و مقوار ضورنب همسوا  

در تحليول   .است شوه گزارش ۰.۸باالی آن های عامل کلوی و زنرمقياس

 T ازموون ، ضرانب همبستگی، شاخص توصيف مرکزی ميانگين از هاداده

 داده ها با استفاده از نورم افوزار   .نیطرفه استفاده شو ANOVA و ازمون

SPSS 22 شو گرفته نظر در ۰.۰۵ برابر داری اناليز و سطح معنی.  

خوانم  ، %( نفر73.۴)22۱، پرسشنامه قابل تحليل 3۰۱از ميان  :فته هایا

 ۱۸ از کننووگان -شرکت سنی بازه .بودنو آقا کننوه شرکت (%2۰.6)۸۰و 

%( ۱.3)۴، نفر در مقطع کارشناسوی  (%۵۸.۱)۱7۵ و بود سال ۵۵ تا سال

 در مقطع دکترای حرفوه  (%۴۰.۵)۱22نفر در مقطع کارشناسی ارشو و 

ميانگين نمره کل درگيری تحصيلی کسوب   .بودنو تحصيل به مشغول ای

نمره  .( ۵۰و حواکثر: ۰شوه: کسب نمره حواقل) بود( ۹.۵6±)۱۸.2شوه 

تعهووو ، 3.۴۴±)۵.33 دلبسووتگی، (3.۵7±)۵.7۴مولفووه هووای انوورژی   

در بررسی سطح درگيری تحصيلی به تفیيو    .( بوده است±3.67)7.۱3

زه درگيووری تحصوويلی نموورا  دانشووجونان دختوور بوورای سووا ، جنسوويت

دلبسوتگی  ، (3.۵۹±۵.۹۴) انورژی  هوای  مولفوه  بورای  و( ۱7.۹۴±۹.۵۸)

 نموورا  همچنووين .شووو گووزارش( 3.7۸±.6.۵3)تعهووو، (۵.۴7±3.2۴)

پسووور بووورای مقيووواس پرسشووونامه درگيوووری تحصووويلی   دانشوووجونان

 دلبسووتگی، (3.62±۵.۸6انوورژی ) هووای مولفووه بوورای و( ۱7.7۱±۹.72)

لحواظ آمواری    بوه  کوه  اموو  بوسوت ( 3.۸2±6.۴۵) تعهو، (۵.۴۰±3.27)

دربوين   .نشوو  مشواهوه  پسوران  و دختران نمران بين داری¬تفاو  معنی

مقاقع تحصيلی باالترنن نمره درگيری تحصيلی مربوط به مقطع دکترای 

( و کمتورنن ان مربووط بوه مقطوع کارشناسوی      ۹.2۱±۱۸.۹۵حرفه ای )

 هوای ¬مولفوه اموا انون نمورا  و همچنوين نمورا        .بود( ۱7.67±۹.۸2)

بور اسواس رشوته     .نشان نوادنوو  را داری معنی تفاو ، تحصيلی درگيری

تحصيلی نيز اگر چه باالترنن نموره درگيوری مربووط بوه رشوته پزشویی       

( 7.۴7±۱۵.۵2و کمترنن ان مربوط به رشته داروسوازی )  (2۰.۵۸±۸.۹)

 نبود دار تفاو  معنی انن اما بود

سوطح  ، ه داخلوی و خوارجی  مطالعا  انجوام شوو   : نتيجه گيري بحث و

متوسوط و  ، درگيری تحصيلی را در بين دانشجونان گوروه علووم پزشویی   

فووارغ از ، بوواالتر نشووان داده اسووت امووا بوور اسوواس نتيجووه مطالعووه حاضوور

در زنر متوسط ، ميانگين انن متغير در مجموع، زنرگروههای مورد بررسی

لعواتی کوه بوه    بانو توجه داشوت کوه مطا  ، در تبيين انن نتيجه .قرار دارد

انجام رسويوه اسوت ميوزان درگيوری تحصويلی را در توورنس حضووری        

 موول  بوودن  الیترونيو   از ناشوی  توانو می تفاو  انن و انو بررسی کرده

انن نتيجه قبل از انیوه بوا توجوه     واقع در باشو حاضر مطالعه در نادگيری

از نظور  ، قابليوت تبيوين داشوته باشوو    ، به بافت دانشگاهی موورد بررسوی  

 اغواز  توانو انن پژوهش می .قابليت توجه دارد، ارتباط با مول تورنس ترم

نوادگيری   بسوتر  در تحصويلی  درگيوری  تور  دقيوق  هوای  بررسوی  کننووه 

 حووزه  انون  در تور  الیتروني  باشو و تووارک تحقيقوا  جونوو و جوامع    

  .شود پيشنهاد می

 

تبیین چالش ها و تجارب اساتید دانشگاه علدوم پزشدکی   

 COVID-۱۹ وزش مجازی در دوران بحرانالبرز از آم

. پ. ع دانشوگاه  - سواداتی  لويال ،  انران .پ .ع دانشگاه - خانقاه نوری زهرا
 -مرجوان حواجی فيرئزآبوادی   ،  البورز  .پ .ع دانشوگاه  - آبجوار  رعنا البرز،

 .البرز .پ .ع دانشگاه

توسعه آموزش مجازی در ساليان اخير تارير شگرفی در رشوو و   : مقدمه

ی سطح آموزش و گستره عوالت آموزشی در نقواط مختلوف جهوان    اعتال

ورود انن تینولوژی نوونن  ، وليین هماننو سانر تینولوژی ها.داشته است 

آموزش و انجاد محيطی قابل پذنرش برای ارائه و ، نيز نياز به بستر سازی

بی ش  فهم معانوب   .استفاده از امیانا  و قابليت های بی شمار آن دارد

در بیارگيری هر ن  از انن فن آوری ها متناسب با بافتار موورد   و ضعفها

 .رشوو و بالنووگی مجموعوه کمو  کنوو     ، بوه اصوالح  ، استفاده می توانوو 

بیارگيری انن فناوری ها در شرانط بحرانی اخير و بووون آمواده سوازی و    

       سيسووتم هووای مختلووف آموزشووی را بووا   ، شناسووانی وضووعيت موجووود 

نمانو که گاها منجر به ابتیارا  و خالقيت هوانی   چالش هانی مواجه می

مطالعووه انوون تجوارب و شناسووانی تجووارب   .در جهوت رفووع موانووع گوردد  

می توانو به اصوالح و آموادگی بيشوتر در مسوير     ، همیاران در انن دوران

لذا مطالعه حاضر با هوف تبيوين   .رشو و اعتالی آموزش مجازی بيانجامو

سواتيو دانشوگاه علووم پزشویی البورز از      چالش ها و تجارب دانشوجونان ا 

  .انجام شوCOVID-۱۹ آموزش مجازی در دوران بحران

پژوهش حاضر به شويوه کيفوی بوه روش تحليول محتووا در       : روش اجرا

جهووت جمووع آوری داده هووا از نمونووه گيووری  .انجووام شووو ۹۹-۹۸سووال 

هوفمنو استفاده شو و نمونه گيری تا زمانی ادامه نافوت کوه دنگور هوي      

داده هوا   .بقه نا موضوع جونوی در ارتباط بامفهوم موردنظر پونوار نشوق

مصاحبه عميق فردی  ۱۱از قرنق مصاحبه های نيمه ساختارمنو در قی 

سوپس موتن هور     .از اساتيو دانشگاه علوم پزشیی البرز جموع آوری شوو  

مصاحبه پس از تیميل توسوط محقوق چنوونن بوار بوازخوانی شوو و در       

بهم و نا نياز بوه قورح سوواال  و واکواوی از قرنوق      صور  وجود مورد م

مووارد  ، نیی از شبیه های پيام رسان با پرسش و پاسخ از مصاحبه شونوه

روشن و تیميل شو و درنهانت متن مصاحبه ها بوه روش تحليول محتووا    

مورد تحليل قرار گرفت و به منظور تسهيل تحليل داده های انن مطالعوه  

در ، جهوت تانيوو صوحت داده هوا     .فاده شواست MaxQDA2 از نرم افزار

بوونن   .استفاده شو  member checkاز روش ، مرحله کوگذاری اوليه

ترتيب که کوها و تفاسير حاصل از تحليل برخی مصاحبه هوا بوا شورکت    

به عوالوه از مورور نواظرنن هوم جهوت تانيوو صوحت         .کننوگان چ  شو

   .کوگذاری استفاده شو

نفور از اسواتيو دانشوگاه علووم      ۱۱، حاضور  در مطالعوه کيفوی   : یافته ها

 .نفور زن بودنوو   7نفور از آنهوا مورد و     ۴پزشیی البرز شرکت نمودنو کوه  

و ميانگين سابقه ی کاری آنها در نقش مورس  ۴۵.2۱ميانگين سنی آنها 

، نتانج حاصل از تحليل محتوای کيفوی بوه روش قوراردادی    .سال بود 6.7

تيو در آمووزش مجوازی در دوران   در ارتباط با بررسوی چوالش هوای اسوا    
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موانع فردی در کارآموی آموزش مجازی با  -۱کرونا در دو قبقه ی اصلی

قبقوه ی موونرنت   -2عوامول خوانوادگی  ، زنر قبقا : ونژگوی شخصويتی  

آمووزش و  ، موونرنت و رهبوری  ، سازمانی با زنر قبقا : تامين زنر ساخت

برخوی از کووهای   اخالق و قانون و ارزشيابی دسته بنوی شو که ، نظار 

 ونژگوی شخصويتی:   -۱ی استخراج شوه از انن زنر قبثا  شوامل:   اوليه

نامانوسوی بوا   ، نگرانوی ناشوی از بحوران بيمواری    ، مقاومت در مقابل تغيير

عواموول  -2.تینولوووژی و بوواور ناپووذنری بووه ارربخشووی آموووزش مجووازی 

تحميول  ، تغيير در توقعوا  خوانواده  ، خانوادگی: حضور در محيطی شلوغ

، تامين زنر ساخت: پهنای بانوو و سورعت اننترنوت    -3.شارروانی خانوادهف

مووونرنت و  -۴اننترنووت رانگووان و نيوواز بووه امیانووا  توليووو محتوووا      

ارزشويابی بور   ، توونن دسوتورالعمل هوای شوفاف   ، رهبری:مونرنت بحران

آموووزش و  -۵.اسوواس عملیوورد اسوواتيو وآموواده سووازی بسووتر آموزشووی 

نظوار   ، کم  در توليو محتووا  ، يا  علمینظار :آماده سازی اعضای ه

اخوالق و قانون:مالیيوت فیوری و     -6.برفراننو تورنس و پانش ارزشويابی 

ارزشويابی: حجوم    -7.قانون کپی بردارنو رازداری و حورنم فوردی  ، معنوی

 ارزشيابی غير واقعی وارزشيابی تیوننی می باشو، باالی تیاليف

بحوران  ، از انون مطالعوه   بر اسواس نتوانج حاصول    : جه گيريبحث و نتي

اساتيو دانشگاه را با چالش هوای  ، و الزام آموزش به شيوه مجازی ۱۹کونو

جوی در محيط خانواده و موسسا  آموزشی مواجه ساخته اسوت کوه بوا    

ضروری است در هور دانشوگاه   ، توجه به تواوم انن بحران در آموزش عالی

رد اسوتخراج و  انون مووا  ، به قوور ونوژه و متناسوب بوا بافتوار آن محويط      

راهیارهای مورری در جهت تعونل و حل آنها ارائه شود توا ضومن حفوظ    

سالمت اساتيو و دانشجونان از ارربخشوی آمووزش هوای ارائوه شووه نيوز       

 .اقمينان حاصل گردد

 

اسددتراتژی هددای یددادگیری از راه دور در آمددوزش   

یدک   : COVID-۱۹ دانشجویان پزشکی دردوران پاندمی

 اتیکمطالعه مرور سیستم

 ،  شوهيو بهشوتی   .پ .دانشگاه ع -معصومه کالنترنون ، سليمان احموی

مرکز تحقيقوا    -ميترا امينی ،  فسا .پ .دانشگاه ع -نسرنن خواجه علی 
 .مرضيه کتيبه،  شيراز .پ .دانشگاه ع، آموزش بالينی

دانشوگاه هوای   ، در سراسور جهوان   COVID-۱۹شيوع پانوومی    :مقدمه

به تعطيلوی دوره هوای حضووری آموزشوی جهوت      علوم پزشیی را مجبور 

بسياری از دانشگاه ها به جوای لغوو    .کاهش شيوع انن پانومی کرده است

اساتيو را نسبت به ارائه مطالوب آموزشوی از قرنوق    ، برنامه آموزشی خود

انن مطالعه با هوف کشف و درک انوواع   .آموزش از راه دور ترغيب نمودنو

دور در آموووزش دانشووجونان پزشوویی  اسووتراتژی هووای نووادگيری از راه  

 .انجام شوه است COVID-۱۹ دردوران پانومی

 انن مطالعه مرور سيستماتي  بر اساس بان  های اقالعاتی : روش اجرا

Web of Sciences  ،PubMed  ،ERIC و Scopus    در بوازه زموانی

و با استفاده از کليوو واژه هوای اسوتانوارد     2۰2۰تا ژانونه  2۰۱۹دسامبر 

برای استخراج داده ها دو پژوهشگر به قور همزمان جستجوی  .ام شوانج

دو نفور  ، جهوت افوزانش اعتبوار و پانوانی مطالعوه      .مقاال  را انجام دادنوو 

کيفيت مقاال  را بوه قوور جواگانوه موورد ارزنوابی قورار دادنوو و جهوت         

تجزنه و تحليول داده هوا    .استفاده شو QualSyst ارزنابی مقاال  از ابزار

 .روش تحليل محتوای موضوعی انجام شوبه 

مقالوه پوس از    3۱۴، مقالوه شناسوانی شووه     ۴73از مجمووع    :یافته ها

مقالوه   ۵2که از انن ميوان ، حذف موارد تیراری مورد بررسی قرار گرفتنو 

 .برای تحليل نهانی انتخاب شوونو ، که دارای معيار ورود به مطالعه بودنو

اسوتراتژی نوادگيری از راه    ۵، اال  بر اساس تحليل محتوای موضوعی مق

 -2 (TEL)فناوری های بهبود دهنوه نوادگيری   -۱دور عبار  بودنو از : 

     آمووزش بوالينی مبتنوی بور فنواوری      -3نادگيری مبتنی بر شبيه سازی 

 نادگيری ترکيبی -۵نادگيری سيار  -۴

مطالعوا  بررسوی شووه بيوانگر آن اسوت کوه        : بحث و نتيجره گيرري  

های فناوری های بهبود دهنوه نادگيری و نادگيری مبتنی بور   استراتژی

شوبيه سوازی بيشوتر از سووانرنن در آمووزش پزشویی از راه دور در قووی      

انون اسوتراتژی هوا از     .مورد اسوتفاده قورار گرفتنوو    COVID-۱۹پانومی 

قرنق دسترسی به منوابع نوادگيری آنالنون ماننوو مووکس و دوره هوای       

  .ح دانش و عملیرد فراگيران را دارنوتوانانی بهبود سط، ترکيبی

نادگيری مبتنی بور  ، فناوری های بهبود دهنوه نادگيری کلمات کليدي:

، دانشووجو پزشوویی، نووادگيری ترکيبووی، شووبيه سووازی نووادگيری سوويار 

COVID-۱۹  

 

در  ۱۹یادگیری الکترونیکی در طی همه گیدری کوویدد   

 دانشجویان پزشکی

   .احسان توکلی ،  انالم .پ .دانشگاه ع -قيبه شیری 

آموزش پزشیی بوه دليول عوامول مختلفوی از جملوه تغييور در        : مقدمه

تغييور سورنع علووم    ، تغيير نقوش پزشو   ، محيط مراقبت های بهواشتی

تغيير انتظوارا  جامعوه و تنووع در تینيو  هوای آموزشوی بوه        ، پزشیی

بسياری از برنامه های نوادگيری الیترونيیوی    .سرعت در حال تغيير است

نووادگيری  .حوال حاضوور در دسوترس دانشووجونان پزشویی قوورار دارد    در

 ۱۹الیترونيیی در آموزش علوم بهواشتی ضروری است و پانومی کوونوو  

مشواهوه سونارنوی   ، هوف از انن مطالعوه  .کاربرد آن را تسرنع کرده است

  .بود ۱۹نادگيری الیترونيیی در قی بيماری همه گير کوونو 

 2۰۵مطالعوه توصويفی مقطعوی بور روی     انن پوژوهش نو    روش اجرا :

دانشجوی پزشیی دانشگاه علوم پزشیی شهيو بهشتی که در نظرسونجی  
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پرسشنامه الیتروني  استفاده شووه در   .می باشو، آنالنن شرکت کرده انو

سوواال  درموورد اسوتفاده از    ، انن مطالعه شوامل اقالعوا  دموگرافيو     

ران و برناموه هوای آمووزش    برنامه های نادگيری الیترونيیی موجود در ان

بووود کووه دربووين  ۱۹فعاليووت هووای نووادگيری در قووی پانووومی کوونووو  

   .دانشجونان توزنع گردنو

 ، نفور بوود    2۰۵تعواد شرکت کننوگان در نظرسنجی آنالنون   : یافته ها

فقوط    .درصوو زن بودنوو  6۹ ، ۱7درصو مورد و  2۹ ، ۵۰که از انن تعواد 

يل شون دانشگاه و شورانط پانوومی   درصو دانشجونان قبل از تعط 3۰.۱2

درصوو از  7۰حوود  .از فعاليتهای آموزش الیترونيیی استفاده کرده بودنو

، یی را بصور  انحصاری ترجيح دادنوو دانشجونان روش نادگيری الیتروني

نوادگيری الیترونيیوی را بوه    ، تعواد دانشجونان ٪۹ ، ۹در حالی که تنها 

 .همراه نادگيری سنتی ترجيح دادنو

کوواربرد آموووزش هووای آنالنوون و نووادگيری   : حررث و نتيجرره گيررريب

 .افوزانش نافتوه اسوت    ۱۹الیترونيیی در قی بيماری هموه گيور کوونوو    

آموزش الیترونيیی شاهو گسترش بی سابقه ای به عنوان فرصوتی بورای   

دليل ترجيح نادگيری الیترونيیی انعطاف پذنری .آموزش عالی بوده است

  .سط انن برنامه بودو استقالل ارائه شوه تو

 

آموزش مجازی سواد اطالعاتی: گامی در جهت ارتقدای  

بازیابی اطالعات برای عملکرد  و جستجوی های¬مهارت

 مبتنی بر شواهد در دانشجویان کارشناسی پرستاری

 -پرونن منگليان شوهربابیی  ،  کرمان .پ .دانشگاه ع -جميله فرخ زادنان 
  .نانليال احمو،  کرمان .پ .دانشگاه ع

: سواد اقالعاتی نیی از پيش نيازهای مهم اجرای موؤرر عملیورد   مقدمه

 اسوتفاده  با آموزشی رنزی¬بنابرانن توجه به برنامه .مبتنی بر شواهو است

 جهت تقونوت مهوار    مجازی آموزش ماننو آموزشی نونن های روش از

 جهوت  و متوون  بازنوابی  و جسوتجو  مهار  جمله از اقالعاتی سواد های

ه سومت پذنرش و تمانل به عملیرد مبتنی بور  ب پرستاران نگورش دهوی

 رو انون  از .اسوت  ضروری، پرستاری دانشجونان ای شواهو در آننوه حرفه

هوف بررسوی توأرير آمووزش مجوازی سوواد اقالعواتی بور         با مطالعه انن

اقالعا  برای عملیرد مبتنی بر شوواهو   بازنابی و جستجوی های مهار 

 .شناسی پرستاری انجام شودر دانشجونان کار

 قورح  و کنتورل  و مواخله گروه دو با ای انن مطالعه مواخله : روش اجرا

 کليوه  را پوژوهش  آمواری  جامعوه  .شوو  انجوام  آزموون  پس و آزمون پيش

دانشویوه پرسوتاری    ۸و  6پرستاری ترم  ی رشته کارشناسی دانشجونان

با اسوتفاده از   .رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشیی کرمان تشیيل دادنو

دانشوجونان انتخواب شوونو و بطوور      انون  از نفر ۸۰ تصادفی گيری نمونه

 .دانشجو(۴۰گرفتنو)هر گروه  قرار کنترل و مواخله های مساوی در گروه

 سوانت  ماژول بر روی نو  وب  6آموزش مجازی سواد اقالعاتی در قالب 

 شونامه پرس از هوا  داده آوری جموع  برای .شو بارگذاری هفته ۴ قول در

 اقالعوا   بازنابی و جستجو های مهار ، معيت شناختیج اقالعا  های

برای عملیرد مبتنی بر شوواهو قبول و نو  مواه پوس از اتموام مواخلوه        

  استفاده شو

نتانج نشان داد در مرحله پس آزمون ميانگين نمره اسوتفاده از   : ها یافته

وه کنتورل تفواو    منابع اقالعاتی و انواع آن در گروه مواخله نسبت به گر

در مرحلوه پوس آزموون     .(=۱.33tو p=۰.۱۸۵) داری پيووا نیورد   معنی

ميانگين نموره دانوش در موورد عملگرهوای بوولين و مجواورتی در گوروه        

و p=۰.۰۰۱) کورد  پيوا داری مواخله نسبت به گروه کنترل افزانش معنی

3۹.۸۴t=).  از اسوتفاده  هوای  در مرحله پس آزمون ميانگين نمره مهار 

النن در گروه مواخله نسوبت بوه گوروه کنتورل     آن جستجوی های ابليتق

همچنوين در   .(=3.۱۴۴tو  p ۰.۰۰2=) کورد  پيووا  داری افزانش معنوی 

مرحله پس آزمون گروه مواخلوه در انتخواب پاسوخ صوحيح بورای سووال       

 کنتورل  گروه نمره اما نواشت داری توونن استراتژی جستجو تغيير معنی

و p=۰.۰۴2) ش نافوت کواه  داری قوور معنوی   به مواخله گروه به نسبت

۰۴.۱2x=).  

آموزش مجازی سواد اقالعاتی بر دانش در موورد   : بحث و نتيجه گيري

 هوای  قابليوت  از اسوتفاده  هوای  عملگرهای بولين و مجاورتی د و مهوار  

و p=۰.۰۰2) توارير مثبوت داشوت    مواخلوه  گوروه  در آنالنون  جسوتجوی 

3.۱۴۴t=). هوای  -پرسوتاری آمووزش   مربيان و اساتيو شود پيشنهاد می

ادغام آموزش  ماننو مختلف های الزم را در زمينه سواد اقالعاتی با روش

مجازی و حضوری در قالب برنامه درسی نا کارگواه بوه دانشوجونان ارائوه     

 می شوه رنزی برنامه رفتار ماننو های در انن مسير کاربرد تئوری .دهنو

 .واهو مفيوو واقوع شوود   شو  بور  مبتنی عملیرد برای تمانل انجاد در توانو

 گور  همچنين موانع و عوامل تسهيل، محققين نيز ارربخشی انن مواخال 

 .بررسی نماننو زمينه انن در را

 

بررسی اثربخشی آموزش بالینی مبتنی بر شبیه ساز بیمار 

مجازی تحت وب بر کسب مهارت تصمیم گیدری بدالینی   

 ۱۹د دانشجویان پرستاری در دوران پاندمی کووی

سوليمان  ،  مجوازی  .پ .دانشوگاه ع  -سويوه تیوتم معصووميان حسوينی     
  .سيو محسن معصوميان حسينی ، احموی

ای روبورو هسوتنو کوه     هووای پيچيوووه پرسووتاران بووا موقعيت : مقدمه

گيوری بوالينی    نياز بووه ابووزاری توانمنوووو ماننوووو مهوووار  تصوووميم    

هوای   بسوياری از دانشویوه   ۱۹کوونوو  اکنون نيز با ظهوور پانوومی    .دارنو

های بالينی بوه اميوو کواهش شويوع بوه       ها و کالس کليه میان، پرستاری

انون مسوئله سوبب کواهش دسترسوی بوه        .انو حالت تعليق درآورده شوه

هوای آموختوه    کاهش فرصت تمرنن مهوار  ، های آموزشی باکيفيت کيس

در انون   .سازی و ادغام دانش کسب شووه شووه اسوت    شوه برای نیپارچه
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بيمار مجازی به عنوان ن  ابزار آموزشی انعطواف پوذنر در آمووزش    ، بين

ها و صالحيت ها جهوت دانشوجونان معرفوی شووه      بالينی و کسب مهار 

انن مطالعه با هوف بررسی تارير اجرای آموزش بوالينی مبتنوی   ، لذا .است

 گيری بالينی بر شبيه ساز بيمار مجازی تحت وب بر کسب مهار  تصميم

  .در دانشجونان پرستاری انجام شو

دانشوجوی پرسوتاری    6۰در انن مطالعه تجربی قبول و بعوو    :روش اجرا

دانشگاه علوم پزشیی تربت حيورنه به روش دسترس و مبتنی بور هووف   

انتخاب و سپس به صور  تصادفی به دو گروه مواخله مبتنوی بور شوبيه    

حضووری مبتنوی   و کنترل )آموزش  (n=3۰) ساز بيمار مجازی تحت وب

آموزش به شيوه شبيه ساز بيموار مجوازی    .تقسيم شونو (n=3۰ بر مورد

سونارنو بوا محورنوت بيمواران      ۸انجام شو که مبتنی بور   VPs ۸بر روی 

واقعووی بووا شوورانط پيچيوووه قراحووی و روانووی محتوووای آن هووا توسووط   

محوور سونارنوها    .متخصصان آموزش پزشیی و پرستاری تانيو شوه بوود 

مشویال  تهونوکننووه   ، شویال  متعوود و چنوو سيسوتمی    موضوعا  م

پيشوگيری و ارتقواء   ، شیانت هوای غيراختصاصوی و تمانزنيافتوه   ، زنوگی

 login هر جلسه کار با بيمار مجازی از .سالمت و ن  مشیل معمول بود

دقيقه برنامه رنوزی   3۰-6۰به سيستم توسط دانشجونان تا ارانه بازخورد 

ابزار  .ن  جلسه بازانونشی برگزار شو VPs يمارپس از کار با هر ب .گردنو

پرسشونامه اقالعوا  دموگرافيو  و    ، جمع آوری داده ها در انن مطالعوه 

 از آزمون ونژگی هوا و خصوصويا  اصولی    .تحصيلی و دانش رونه ای بود

(Key Features test)   به منظور بررسی دانش رونه ای و توانانی حل

انن آزمون قبل و ن  ماه پس از پانان  .مسئله دانشجونان استفاده گردنو

هوا از   بوه منظوور تحليول داده    .مواخله توسط دانشجونان تیميول گردنوو  

زوجوی و مجوذورکای    تی، مستقل های تی و آزمون SPSS ۱۱ ، ۵افزار  نرم

  .در نظر گرفته شو P<۰ ، ۰۵ داری سطح معنی .استفاده شو

بيماران مجازی سوازمانوهی  دانشجونان اننگونه بيان کردنو که  :یافته ها

% ۸۵.%( بودنووو ۸۹و چووالش برانگيووز )   (%۸۱)جووذاب  ، %(7۰شوووه ) 

دانشجونان اعتقاد داشتنو که بیوارگيری انون بيمواران مجوازی بوه درک      

 .بهتر و واقعی آن ها از موقعيت های پيچيوه بالينی کمو  نمووده اسوت   

تواننوو بوا    کردنو که به راحتی می ها دانشجونان احساس می براساس نافته

بالفاصله بعو از عملیرد خود بوازخورد  ، بيمار مجازی و سامانه تعامل کننو

استفاده از آن آسان بوده است و در زمان کوار بور روی   ، درنافت نموده انو

همچنوين ميوزان    .بيمار مجازی می توانسته انو دانش خوود را بيازماننوو  

ه سواز بيموار   گيری بوالينی در گوروه شوبي    تغيير نمره کسب شوه تصميم

بيشوتر از گوروه آمووزش حضووری       (۴3 ، ۴±۱3 ، ۱)مجازی تحوت وب  

از لحاظ آماری نيوز انون تفواو      که بود( ۱۴ ، 3 ±۴ ، ۰مبتنی بر مورد )

  .(>۰P ، ۰۰۱دار بود ) معنی

براساس نافته ها بیارگيری بيموار مجوازی تحوت     : بحث و نتيجه گيري

ن پرسوتاری بهتور از روش   وب در کسب تصميم گيری بوالينی دانشوجونا  

آموزش حضوری مبتنی بر مورد عمل نموده است و دانشجونان دنووگاه و  

گوردد در   لوذا پيشونهاد موی    .تجارب مثبتی از بیارگيری آن ذکور کردنوو  

آموزش تفیر نقادانه به دانشجونان پرستاری مورد اسوتفاده قورار گيورد و    

  .تاريرا  آن بررسی شود

 

تقای کیفیت تدریس مجدازی  نقش تکالیف ترسیمی در ار

درس علوم تشریح سدرو گدردن دانشدجویان پزشدکی     

 بندرعباس در دوران پاندمی کووید

  -مرنم عرب فيروزجائی ،دانشگاه ع. پ. بنورعباس -الياس کارگر ابرقوئی 
   بنورعباس. .پ .دانشگاه ع -فرحناز کمالی  .دانشگاه ع. پ. بنورعباس

ب دانشجونان بوه منزلوه نو  درس    درس علوم تشرنح برای اغل : مقدمه

که به ذهن سپاری آن سخت و فراموشی آن سورنع اتفواق   ، غيرقابل درک

تلقی می شود که با توجه به بروز پانومی کوونوو و عووم امیوان    ، می افتو

مشواهوه   .انن مشیل بيش از پيش به چشم می خوورد ، آموزش حضوری

س علوم تشورنح  کردن و تجسم سازی از شيوه های نادگيری فعال در در

لذا انن مطالعه با هووف   .است و ترسيم دانشجو را وادار به تجسم می کنو

تعيين نقش تیاليف به صور  ترسيمی در ارتقاء کيفيت آموزش مجوازی  

  .علوم تشرنح سرو گردن در دانشجونان انجام شو

نفر از دانشوجونان   ۱۴3مطالعه بصور  نيمه تجربی بر روی  : روش اجرا

 ۹۹-۱۴۰۰و نيمسووال اول  ۹۸-۹۹عباس در نيمسوال دوم  پزشویی بنوور  

در نو  نيمسوال صورفا     .نمونه ها به دو نيمسال تقسيم شوونو  .انجام شو

تورنس از قرنق بارگزاری آفالنن محتووای درسوی و تیواليف کتبوی بوه      

صور  پرسش و پاسخ و در نيمسال دنگر به صوور  بوارگزاری محتووای    

ترسويمی بورای هور مبحوث در نظور       درسی به شيوه قبل و انجاد تیاليف

ميانگين نمورا  دو گوروه دانشوجونان بوا اسوتفاده از آزموون        .گرفته شو

موورد تجزنوه و تحليول      2۵spssاز قرنق نرم افوزار   (مستقل  t)آماری 

 .قرار گرفت

نتانج نشان داد که دانشجونان گروه ترسيمی ميانگين نمورا    : یافته ها

 بوه  نسوبت ( ۱6 ، 2±67) .ب نمووده انوو  باالتری نسبت به گروه دنگر کس

  .(p=۰.۰۰۱ ،t=3.27) معنادار بود تفاو  که( ۱۵ ، 3±۱۹)

نتانج نشان داد ترسيم شماتي  در امر نوادگيری   : بحث و نتيجه گيري

درس علوم تشرنح دانشجونان به قوور معنواداری در پيشورفت تحصويلی     

از انون  ، تشورنح  لذا پيشنهاد می گردد برای تورنس علوم .مورر بوده است

تيموی نوا مشوارکتی و حتوی در ارزنوابی دانشوجو       ، روش بصور  فوردی 

 .استفاده گردد
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تبیین تجارب دانشجویان گفتاردرمانی نسبت به استفاده از 

کتاب های کار برای بهبود کیفیت آمدوزش مجدازی در   

 : یک مطالعه کیفی۱۹-دروان همه گیری کووید

  .سمنان .پ .دانشگاه ع -وری بنفشه منص  - سيو ابوالفضل تهيوست

-نوع جونوی از ونروس کرونا )بيماری کوونو 2۰۱۹اواخر سال  : مقدمه

( شناسانی شو که به سرعت به ن  بيماری پانومي  تبونل شوو کوه   ۱۹

آمووزش دانشوجونان    .اررا  منفی فراوانی بر زنوگی انسان ها داشته است

در سراسر جهان بيشتر  تغييرا  فراوانی داشت و ۱۹-بونبال شيوع کوونو

در انوران نيوز آمووزش     .دانشگاه ها جهت جلوگيری از آن تعطيول شوونو  

های حضوری دانشجونان بسويار محووود گردنونوو و عمووه آمووزش هوا       

آموزش مجوازی  ، در انن وضعيت .بصور  از راه دور در حال انجام هستنو

ورسوين  آموزش مجازی چالش های فراوانی برای م .در اولونت قرار گرفت

تغيير آموزش های حضووری بوه آمووزش     .و دانشجونان انجاد کرده است

مجازی بصور  ضروری و در مو  زمانی محوود و همچنين عوم تجربوه  

اساتيو و دانشجونان در آموزش مجازی احتماال می توانو منجر به کاهش 

در آموزش مجازی امیان تعامول سورنع    .بازدهی انن نوع از آموزش گردد

س و فراگير بسيار محوود می باشو و از آن جانی که منابع مورد بين مور

نرم افزاری و سرعت مناسوب اننترنوت بورای تشویيل     ، نياز سخت افزاری

مورسوين مجبوور بوه اسوتفاده از     ، کالس های آنالنون مهيوا نموی باشوو    

 .محتواهای از پيش تعيين شوه و آموزش مجازی بصور  آفالنن هسوتنو 

آفالنون نيازمنوو توالش مسوتمر و پيگيوری      آموزش مجوازی بوه صوور     

در صوور  عووم پيگيوری     .زنادتری از جانب مورس و دانشجو می باشوو 

ممین اسوت  ، مورس از رونو مطالعه و بررسی محتواها توسط دانشجونان

نیی از اقواماتی که مورسين موی   .آموزش بصور  مطلوبی صور  نپذنرد

بهتر آن ها و افزانش کوارآنی   نادگيری، تواننو برای بهبود تعامل فراگيران

اسوتفاده از   .آموزش انجام دهنو مهيا کردن کتواب هوای کوار موی باشوو     

کتاب های کار دانشجو را ملزم به برقراری تعامل بيشوتر بوا موورس موی     

کنو و همچنين دانشجو برای تیميل انن کتاب های کار مجبور اسوت توا   

ين را بصوور   محتواهای آماده شوه برای آموزش مجوازی توسوط مورسو   

بوا توجوه بوه چوالش هوانی کوه        .کامل و در زمان مناسب بررسوی نمانوو  

  آموزش و تورنس مجازی انجاد موی نمانوو بنظور موی رسوو اسوتفاده از       

کتاب های کار بتوانو نقش مهمی در بهبود فرآننوو نواددهی و نوادگيری    

مجوازی داشوته باشووو و برخوی از چوالش هووای پويش روی مورسووان در      

در انون مطالعوه بوا اسوتفاده از     ، بنابرانن .ی را برقرف نمانوآموزش مجاز

روش کيفی به تبيين تجارب دانشجونانی پرداختيم کوه در دوران شويوع   

 .کرونا از کتاب های کار برای تورنس مجازی آن هوا اسوتفاده شووه بوود    

انن مطالعه با روش کيفی و از نوع تحليل محتوای قوراردادی   روش اجرا:

نفور از دانشوجونان گفتاردرموانی کوه      2۸با ، به انن منظور .انجام پذنرفت

برای تورنس مجازی واحوهای تخصصی آن ها در دوران کرونوا از کتواب   

بوا توجوه بوه شويوع      .مصاحبه انجام پوذنرفت ، های کار استفاده شوه بود

برای تحليل داده هوا از روش   .کرونا مصاحبه ها بصور  مجازی انجام شو

 .و النومن استفاده شو پيشنهادی گرانهانم

تحليل داده های مصواحبه هوای انجوام شووه بوا دانشوجونان       :  یافته ها

نقواط  ، شرکت کننوه منجر به پونوار شون سه قبقه اصولی نقواط قوو    

از دنوگاه دانشجونان شورکت کننووه در انون     .ضعف و پيشنهادا  گردنو

ی دنوو کلو  ، فعال شون و مشارکت دانشوجو در آمووزش مجوازی   ، مطالعه

اشتياق نسبت ، نظم فیری و قبقه بنوی مطالب در ذهن، نسبت به درس

نظوم در  ، ارر نوشتن در افزانش و مانووگاری نوادگيری  ، به نادگيری درس

نقاط قو  استفاده از کتاب های کار برای ، زمان مطالعه و نادگيری درس

همچنوين دانشوجونان شورکت کننووه در مطالعوه       .آموزش مجازی بودنو

نو استفاده از انن روش نقاط منفی هم دارد که شامل: زمان بور  معتقو بود

بودن تیميل کردن کتاب کار و فضای کم قراحی شوه در برخی قسومت  

همچنوين برخوی از دانشوجونان پيشونهاداتی بورای       .های کتاب کار بوود 

انون پيشونهادا  شوامل: تعبيوه      .بهبود استفاده از کتاب های کار داشتنو

، هر جلسه در کتاب کار برای نوشوتن مطالوب دنگور   فضای اضافه در آخر 

 .استفاده بيشتر از شیل ها و تصاونر بود، استفاده برای دروس دنگر

تجارب دانشجونان نسوبت بوه اسوتفاده از کتواب       :بحث و نتيجه گيري

های کار در آموزش مجازی نشان داد که انن شيوه از تورنس موی توانوو   

از آن جانی  .ددهی و نادگيری داشته باشونتانج بسيار مثبتی بر فرآننو نا

که استفاده از انن کتاب ها در آموزش مجازی روشوی جونوو موی باشوو     

انجام مطالعا  بيشتر در انن زمينه می توانو منجور بوه کسوب اقالعوا      

    بيشتر در انن زمينوه و اعموال تغييورا  مثبوت بورای بهبوود اسوتفاده از       

  .کتاب های کار شود

نشجویان پزشکی و هوشبری نسدبت بده   بررسی نگرش دا

 آموزش مجدازی درس فیزیولدوژی در ایدام پانددمی    

COVID-۱۹  

ه گادانشو  -رضا نحيوی سهزابی  ،آبادان .پ .ه عگادانش -عصمت رادمنش 
 - فاقمه مقصوودی  ،  آبادان .پ .ه عگادانش -الهه اکجوان  ،  نآبادا .پ .ع

  .ه ع. پ. آبادانگادانش

بوه قوور قابول     COVID -۱۹ ننووه ی ونوروس  شويوع نگوران ک   مقدمه:

اختالل انجواد  ، از جمله آموزش، توجهی در همه جنبه های زنوگی انسان

کشور در سراسر جهان همه مووارس را تعطيول    ۱۸۸کمتر از  .کرده است

جوانان و خانواده ، ميليارد کودک ۱.6کرده انو و انن امر بر زنوگی تقرنبا 

ه همين خواقر نوادگيری الیترونيیوی بوه     ب .های آنها تأرير گذاشته است

مراکوز آموزشوی    . عنوان ن  ابزار حياتی برای آموزش تبونل شوه اسوت 

فنواوری هوای دنجيتوال و    ، بانو از فناوری های نوآورانه )به عنوان مثوال  

موبانل همراه با فن آوری های سنتی ماننوو رادنوو و تلونزنوون( اسوتفاده     

، ونوروس کرونوا   .ی را فوراهم کننوو  کننو تا حواقل نووعی توواوم آموزشو   

همچنين در انوران توأرير گذاشوته و منجور بوه بسوته شوون دوره هوای         

  آمووزش مجوازی   ، بنوابرانن  .حضوری در موارس و دانشگاه ها شوه اسوت 

می توانو به عنوان ن  نقطه عطف در آموزش انون روزهوای انوران تلقوی     

  .شود
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پزشویی و هوشوبری    انن مطالعه بررسی نگورش دانشوجونان   :روش اجرا

نسبت به مزانا و معانب آموزش مجازی درس فيزنولوژی در انوام پانوومی   

بيماری کرونا می باشو و نتانج انن مطالعه گامی مورر برای برناموه رنوزی   

مورر تر آموزش برای مسوولين و اساتيو فيزنولوژی می باشوو روش: انون   

نان رشوته  دانشوجو ، جامعوه پوژوهش  .پژوهش ن  مطالعه توصيفی است 

و هوشبری دانشویوه علووم پزشویی آبوادان موی باشونو کوه در         پزشیی

درس فيزنولوژی را در ارر شرانط کرونوا بوه صوور      ۹۹-۹۸نيمسال دوم 

نو  پرسشونامه محقوق سواخته سوه       .نادگيری الیترونيیی آموخته انوو 

 ۱۴مشخصا  دموگرافي  و تعوواد  ، قسمتی که شامل هوف انجام قرح 

کوه بوا مقيواس رتبوه ای پونج نقطوه ای       ، وزش مجوازی سوال در مورد آم

کوامال  ، مخوالفم ، نظوری نووارم  ، مووافقم ، ليیر  به صور  )کامال مووافقم 

مخالفم ( ارائه شوه بود به صور  آنالنون در اختيوار دانشوجونان انون دو     

بورای تعيوين    .نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادنوو  67کالس قرار گرفت که 

ه از روش اعتبار محتوا اسوتفاده شوو کوه توسوط     روانی و پانانی پرسشنام

جهوت انووازه گيوری     .روانی آن انجام شوو ، نفر از اساتيو هيا  علمی 2۰

پرسشونامه نگورش   ، هفتوه   2در دو نوبوت بوه فاصوله    ، پانانی پرسشونامه 

دانشجونان به آموزش مجازی فيزنولوژی به دانشجونان داده شو و آلفوای  

پور کوردن    .سشنامه ها آنالنن پخش شوو پر .به دست آمو ۰ ، 7کرونباخ 

پرسشنامه برای دانشجونان اختياری بود و انن مساله در ارزشويابی هوای   

اقالعا  برای تحليل آمواری بوه    .به عمل آموه از دانشجونان بی تارير بود

تجزنه و تحليل داده ها بوا اسوتفاده از    .وارد شو 2۱نسخه spss نرم افزار

  .آمار توصيفی انجام شو

نفر از دانشجونان دانشیوه علوم پزشویی    67: در مطالعه حاضر فته هایا

سوال بوا   ۴۴توا  ۱۸دانشوجونان در محوووده سونی     .آبادان شرکت کردنوو 

% از 73.۱3 .سووال بودنووو  2۱ ، ۰7±3 ، ۴۸ميووانگين و انحووراف معيووار 

نظرا  موافق دانشوجونان   .% مذکر بودنو26.۸6شرکت کننوگان مونث و 

شرح زنر بوود: مناسوب بوودن دسترسوی بوه اننترنوت        بر اساس درصو به

، %۸۸.۱امیانپذنر بودن دانلود محتوای آموزشی از سامانه آموزشوی  ، 7۱%

آموزش مجازی ، %2۱ارتباط مورر استاد دانشجو از قرنق آموزش مجازی 

تورنس به صور  آفالنون و از قرنوق   ، %26.7به صور  آنالنن به تنهانی 

آمووزش مجوازی بوه    ، %۵۱زشی استاد به تنهانی دانلود انواع محتوای آمو

منوابع   pdfالزام وجوود فانول   ، %6۹روش تلفيق آموزش آنالنن و آفالنن 

کواهش اسوترس در   ، %۸۰درسی در کنار سانر محتوای آموزشوی اسوتاد   

مناسوب بوودن محتووای آموزشوی آفالنون بخواقر       ، %۵۱آموزش مجازی 

بخواهوو بوه نوادگيری    دسترسی راحت در هر زمان و میانی که دانشوجو  

منوابع درسوی بوه     pdf آموزش مجازی از قرنق کتواب نوا  ، %7۵بپردازد 

% ۱۹و فقوط  ، %6۰تورنس حضوری مناسوبتر از مجوازی   ، %۱۱.6تنهانی 

 موافق بازدهی مناسب آموزش مجازی نسبت به حضوری بودنو

در آموزش مجوازی نقوش ارتبواط موورر اسوتاد و       بحث و نتيجه گيري:

ی باشو و دانشجونان تلفيوق آمووزش مجوازی آنالنون و     دانشجو ضعيف م

درس هم در اختيار آنها قرار   PDFآفالنن در کنار هم در صورتيیه فانل 

بگيرد را قبول داشتنو و محتوای آموزشی آفالنن را می پسنونونو چوون  

دسترسی بوه اننترنوت    .دسترسی در هر زمان و میان برای آنها مقوور بود

و بوه   .توای آموزشی برای اکثرنت وجوود داشوته اسوت   و امیان دانلود مح

صور  کلی دانشوجونان روش توورنس حضووری را بوه آمووزش مجوازی       

  ترجيح می دادنو

 

اهمیت نسبی و عملکرد سامانه های آمدوزش مجدازی از   

دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمدان در سدال   

۱3۹۹ 

- پيام خزائلوی  ، ساریمحمو خاک ،  کرمان .پ .دانشگاه ع -مرنم اخوتی 

 . زهره عقابيان   

    فنوواوری اقالعووا  و ارتباقووا  تووارير شووگرفی بوور فرصووتهای : مقدمرره

نوادگيری   .نادگيری در موقعيت هوای آموزشوی داشوته اسوت     – ناددهی

الیترونيیی و توسعه آموزش های مجوازی از سياسوتگذارنهای اصولی در    

حووذف ، وزشوویتوسووعه آموووزش عووالی بووا رونیوورد توسووعه عوووالت آم   

در دانشوگاه   .محوودنتهای جغرافيانی و نادگيری مادام العمر بووده اسوت  

علوم پزشیی کرمان سامانه های آموزش مجازی معرفی و کمابيش موورد  

ناگزنر استفاده وسويع از  ، اما شرانط بحران کرونا، استفاده قرار می گرفتنو

تحصويلی  بطورنیه در نيمسال دوم سوال  ، آموزش مجازی را قلب ميیرد

تقرنبا کليه کالس های نظوری بصوور  مجوازی توورنس      ۱3۹۹-۱3۹۹

مهمترنن نیته در مورد سامانه های آموزش مجازی آن است که از  .شونو

مفيوو تشوخيص داده   ، نظر دانشجونان نعنوی اسوتفاده کننووگان نهوانی    

لذا پژوهش حاضر بر آن است که اهميت نسبی و عملیورد سوامانه   ، شونو

از دنو دانشجونانی که در دانشگاه علوم پزشویی کرموان    های آموزشی را

از انوون سووامانه هووا اسووتفاده کوورده انووو   ۱3۹۸-۱3۹۹در نيمسووال دوم 

سياسوتگذاران  ، نافته های انن پژوهش می توانو به برنامه رنزان .رابسنجو

و قراحان سيامانه هوای آمووزش مجوازی در راسوتای رضوانت بيشوتر و       

  .کم  نمانو استفاده مؤررتر دانشجونان

دکتوری حرفوه ای و   ، دانشوجوی کارشناسوی   ۴۹۰۱از بين  : روش اجرا

تحصيال  تیميلی کوه در نيمسوال موذکور آمووزش مجوازی را درنافوت       

پرسشنامه از قرنوق   .نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شونو 63۱، کردنو

کانال های مجازی در بين دانشجونان توزنع شو و جهت جلوب مشوارکت   

با کليه نماننوه دانشجونان ورودی های مختلف در رشته هوا  ، اندانشجون

و مقاقع مختلف تماس گرفته شو و لين  پرسشنامه در اختيوار نماننووه   

ها قرار گرفت تا در کانال های دانشوجونی لينو  مربوقوه قورار گيورد و      

جمووع آوری داده از قرنووق  .مشووارکت بيشووتر دانشووجونان فووراهم شووود 

سؤال زمينه ای شامل مشخصوا  جمعيوت    ۱۴ .پرسشنامه صور  گرفت

شناختی و سؤاالتی از قبيل رضانت نسبی از سامانه های آموزش مجوازی  

مناسبت بورای نووع دروس در پرسشونامه    ، در مقانسه با آموزش حضوری

   ، حيطووه پشووتيبانی سيسووتم ۵سووؤال در  2۵ .مووورد سووؤال قوورار گرفووت

بازخورد و ارزنوابی مطورح    ،تناسب محتوانی، انعطاف پذنری، برنامه رنزی
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دو  .شونو و دنوگاه دانشجونان را از دو بعو اهميت و عملیورد سونجيونو  

انون   .سؤال باز نيز در دو بعو تعبيه شوه بود تا نظرا  دنگر را درج نماننو

پرسشنامه بر اساس متون تهيه شو و روانی و پانوانی آن موورد سونجش    

  .انجام شو 22اس اس نسخه  تجزنه و تحليل داده با اس پی .قرار گرفت

درصوو از   36 ، ۹ .دانشوجو در مطالعوه شورکت نمودنوو     ۵۰۴ : یافته ها

ادوب کانیت و نونو در آمووزش  ، دانشجونان از هر سه سامانه اسیای روم

بطور کلوی سوامانه اسویای روم بويش از      .در انن نيمسال بهره برده بودنو

غيررسمی مثول اسویانپ    سامانه های .سانر سامانه ها استفاده شوه است

، بيشترنن رضانت از بين سه سوامانه اسویای روم   .هم استفاده شوه بودنو

درصو رضوانت   ۴7حوود  .از اسیای روم گزارش شو، ادوب کانیت و نونو

دانشجونان از آموزش مجوازی در مقانسوه بوا آمووزش حضووری رضوانت       

در حوو   درصو از دانشجونان آمووزش مجوازی را   3۴ ، ۵ .باالتری داشتنو

، مناسووب آموووزش دروس نظووری تشووخيص دادنووو    (%۱۰۰-7۵)بوواال 

درحاليیه حوود نيمی از دانشجونان آموزش مجازی را برای دروس عملی 

نامناسب نا در حو خيلی کم مناسب تشخيص دادنو باالترنن امتيواز را از  

سوهولت   .%( بوسوت آورد ۸۱ارائه به موقع برناموه درسوی )  ، حيث اهميت

ورود و خروج آسان به ، (7۸.2سامانه )حيطه انعطاف پذنری( )استفاده از 

( و نمانش مطلوب اسالنوها و مطالوب  7۸سامانه )حيطه انعطاف پذنری( )

بطوور   .( در رتبه های بعووی قورار داشوتنو   76.6)حيطه انعطاف پذنری( )

 .امتياز باالتری بوسوت آورد  "انعطاف پذنری"حيطه ، از بعو اهميت، کلی

داری بين حيطه های مورد بررسی هم از بعو اهميت و هم  اختالف معنی

در  .عملیرد مشاهوه شو و انن اختالف در حيطه اهميوت مشوهودتر بوود   

باالترنن امتيازا  مربوط به حيطه برنامه رنزی بوود؛ در انون   ، بعو عملیرد

اقوالع رسوانی   ، (7۱.2باالترنن امتياز را ارائه بموقع برنامه درسی )، حيطه

( و سپس سورعت  7۱.2خصوص زمان و نحوه تشیيل کالس ) مناسب در

( بخوود اختصواص   6۱.۱دسترسی به سامانه )حيطه پشتيبانی سيسوتم( ) 

کمترنن امتياز بوه حيطوه بوازخورد و ارزشويابی تعلوق      ، در انن بعو .دادنو

( و 27.۹داشت و بوازخوردگيری و آزموون در پانوان نيمسوال تحصويلی )     

( هور دو در  2۵.6ونان و ارائوه بوازخورد )  امیان رصو کردن فعاليت دانشج

   .حيطه بازخورد و ارزشيابی کمترنن امتياز را بوست آوردنو

    انون مطالعوه گونوای اخوتالف معنوی دار بوين        : تيجه گيرري بحث و ن

قبوق   .حيطه های مورد بررسی هم از بعو اهميوت و هوم عملیورد اسوت    

       "پووذنریانعطوواف "نافتووه هووا در بعووو اهميووت الزم هسووت بووه حيطووه  

بووازخورد و "سووامانه هووای آموووزش مجووازی و در حيطووه عملیوورد بووه   

توجه بيشتری شود تا رضانت کاربران نهانی نعنی دانشوجونان   "ارزشيابی

 .بيشتر فراهم گردد

 

بررسی نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نسبت بده  

 ۱3۹7ر سال آموزش مجازی د

زهوره  ،  بجنوورد  .پ .دانشوگاه ع  -مهران وقنچيان  - هادی محمودوست
  . شاهين مافی نژاد،  بجنورد .پ .دانشگاه ع -گرنوانی 

نیته مهم در زمينه آموزش مجازی انن است که توسعه آموزش  : مقدمه

الیتروني  بوون در نظر گرفتن دنوگاه اساتيو و دانشجونان مؤرر نخواهو 

ذا بررسی نگورش نادگيرنووگان و اعضوای هيوا  علموی بوه هموراه        ل .بود

توانو مانع از شیست قورح بوه    قراحی مناسب و زنرساختهای فناوری می

بوا آگواهی از نگورش افوراد      .هوای نوادگيری گوردد    منظور قراحی محيط

     .بينی کورده و بور آن کنتورل داشوته باشويم      توانيم رفتار آنان را پيش می

ا هوف بررسی نگرش اعضای هيا  علموی و دانشوجونان   لذا انن تحقيق ب

پزشیی دانشیوه پزشیی دانشگاه علوم پزشیی خراسان شمالی نسبت بوه  

 .آموزش مجازی)قبل از پانومی کوونو( انجام پذنرفت

مطالعه حاضر توصيفی از نووع مقطعوی اسوت کوه در سوال       : روش اجرا

جامعوه   .رفوت در دانشگاه علوم پزشیی خراسوان شومالی انجوام گ    ۱3۹7

پژوهشی شامل کليه دانشجونان پزشیی دانشگاه علوم پزشویی خراسوان   

    نفر( و کليه اعضای هيا  علمی دانشویوه پزشویی دانشوگاه   32۵شمالی)

هوا از   ابزار گردآوری داده .نفر( که مجری قرح آموزش مجازی بودنو ۸2) 

خش سؤالی بود که مشتمل بر دو ب 33ای  پرسشنامه، اعضای هيا  علمی

درجوه  ، سوابقه کوار  ، جونس ، سؤال در مورد سن ۵اقالعا  دموگرافي  )

سوؤال بوه صوور      2۴سؤاال  سونجش نگورش)  ، علمی و مقطع تورنس(

ای کوه در اختيوار دانشوجونان قورار      پرسشنامه .تانی( بود ۵ليیر  قيف 

 -2پرسشونامه اقالعوا  دموگرافيوو    -۱ .گرفوت شوامل دو قسومت بووود   

 ۵سوال با مقياس ليیور  قيوف    2۰املپرسشنامه سنجش نگرش که ش

تانی )از کامالً موافق تا کامالً مخالف( بود که در سوانر مطالعوا  اسوتفاده    

تووا  ۱۰، ضوعيف  ۹،۹۹توا   ۵، بسيارضوعيف  ۴،۹۹توا   ۰نموره   .بودنوو  شووه 

دنوگاه بسيار خوب نسوبت بوه آمووزش     2۰تا  ۱۵نگرش خوب و  ۱۴،۹۹

  .مجازی در نظر گرفته شو

از ميوان   .سوال بووده اسوت    2۱.۸۹نگين سنی دانشجونان ميا : یافته ها

ميانگين و انحوراف معيوار کسوب     .خانم بودنو 2۰۵آقا و  ۱2۰دانشجونان 

 ۱۰.33±۰.۹2شوه نگرش اعضای هيئت علمی نسبت به آموزش مجازی 

 2۰از سوقف نموره    ۹.۵6±2.3۸ دانشوجونان  نگورش  شووه  کسب نمره و

گوروه  ، شووه از پرسشونامه هوا    لذا بر مبنای نمره کسوب  .محاسبه گردنو

نسبت  "ضعيف"و دانشجونان نگرش  "خوب"اعضای هيا  علمی نگرش 

 ۵۴.۵هوای انجوام شووه     قبوق بررسوی   .به آموزش مجازی اظهار نمودنوو 

توانوو جوانگزنن    درصو دانشجونان موافق بودنو که آمووزش مجوازی موی   

س منوو بودنوو درو   درصوو عالقوه   66.۵خوبی برای آموزش سنتی باشو و 

درصو معتقو بودنوو کوه دقوت و     ۴۸.۹ .زنادی را با روش مجازی بياموزنو

صحت مطالب در روش مجازی در مقانسه با روش سنتی بيشوتر اسوت و   
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درصوو بورای نوادگيری بهتوور توسوعه آمووزش مجوازی را ضووروری        ۵6.6

درصوو موافوق بودنوو کوه هوي  چيوز        66.۸از سووی دنگور    .دانستنو می

درصوو موافوق    ۴۸.6و  موی شوود  الس درس نجانشين حضور استاد در ک

درصو معتقو بودنو  33.2، گيرنو بودنو که با آموزش مجازی کمتر ناد می

نيوز معتقوو بودنوو     ۵7.2شونو و  که در آموزش مجازی دچار اضطراب می

های اسوتاد را در کوالس درس بيشوتر از روش مجوازی درک      که صحبت

زشویی را کواربردی   درصوو آمووزش مجوازی در علووم پ     ۴۰.3 .کننوو  می

درصو انن نظر را داشتنو که برای آمووزش مجوازی    ۵7.۸دانستنو و  نمی

نفر از اعضای هيا  علمی در  ۸2همچنين نظر  .امیانا  زنادی الزم است

 ۴۰.6۰انن مطالعه مورد بررسی قرار گرفوت کوه ميوانگين سونی اسواتيو      

درصوو   6۵.۸های انجام شووه   از ميان اساتيو قبق بررسی .است سال بوده

درصو معتقو بودنوو بانوو    ۸7.۸با تورنس به روش مجازی موافق بودنو و 

از سوونی  .نظارتی بر محتوای توليو شوه توسط استاد وجود داشته باشوو  

تأريری بر نادگيری نووارد  ، درصو مخالف انن نیته بودنو نوع رسانه ۸6.6

وجوب  درصو موافق انن موضوع بودنو که شيوه آموزش مجوازی م  ۱۵.۸و 

درصو بر انون بواور    ۵7.3و  می شودهای آموزشی  پذنری در شيوه انعطاف

همچنوين   .بودنو دقت و صحت مطالب در روش الیترونيیی بيشتر اسوت 

درصو اساتيو انن نظر را داشتنو که بهتر است توا بوا انجواد زمينوه      ۹۱.۵

آموزش حضوری به همراه آموزش مجوازی تواموا انجوام گيورد و     ، مناسب

و مخالف انن بودنو که انن روش آموزش توأريری بور نوادگيری    درص76.۸

درصوو انون عقيووه را داشوتنو کوه کيفيوت        7۰.7از سوونی دنگور   .نوارد

درصوو موافوق انون نیتوه      7۴.۴نادگيری در روش حضوری بهتر اسوت و  

  بودنو که توونن محتوای الیترونيیی دروس به زمان زنادی نياز دارد

انن مطالعه نشان داد که نگرش دانشجونان نتانج  : نتيجه گيريبحث و 

باشوو و   و اساتيو هيا  علمی نسبت به آموزش مجازی چنوان موافق نمی

ی  رسو برای موفقيت در اجرای انن سوب  از آمووزش در رشوته    بنظر می

پزشیی مستلزم زمينوه سوازی و مهيوا سواختن امیانوا  الزم و آموادگی       

منوابع  ، ی دانشیوه و دانشگاهزنرساختها، دانشجونان، اعضای هيا  علمی

باشوو کوه بوا     مالی و انسانی مناسب و قوانين حموانتی بوه روز شووه موی    

توان به انن هوف رسويو و پوس از انجوام موواخال       رنزی دقيق می برنامه

در مطالعا  آننوه به ارزنابی و مقانسوه انون روش بوا    ، مورر در انن زمينه

 .روش های حضوری پرداخت

 

های دانشجویی درباره شرایط  تحلیل خواستگاه

 ۱۹گیری کووید  های مجازی در اولین نیمسال همه آزمون

فخرالسادا  ميرحسينی  ، دانشگاه ع. پ. کاشان -محمو شبانی ورکانی 

، عاقفه دانشگاه ع. پ. کاشان -حسين عسگری ، دانشگاه ع. پ. کاشان -

  .دانشگاه ع. پ. کاشان -حيوری 

نن ارکان و ذننفعان نظام آموزشی هستنو و دانشجونان از مهمتر :مقدمه

گيری از مشارکت آنان در مسير بهبود  وجود ساز و کار دائمی برای بهره

پس  ۹۸-۹۹نظام آموزشی ضروری است. با شروع امتحانا  نيمسال دوم 

اعتراضا  دانشجونی نسبت به شرانط برگزاری  ۱۹از پانومی کوونو 

به دنبال آن گروه تلگرامی صوای  های مجازی دانشگاه آغاز شو و آزمون

     دانشجو از قرف انجمن علمی دانشجونان و با همیاری مجموعه 

تشیل های دانشجونی شیل گرفت و دانشجونان رشته های مختلف 

رسانی  های خود را برای اقالع عضو انن گروه مجازی شونو و درخواست

تحليل نيازها و  لذا .گذاشتنو به مسئولين آموزش دانشگاه به اشتراک می

ها نا تامين نيازهای  پاسخگونی به موقع به آنها از نظر ارتقا شرانط آزمون

آموزشی دانشجونان، اعضای هيا  علمی و کارشناسان آموزش و نا 

نمود. انن پژوهش با هوف ارزنابی  ها بسيار ضروری می اصالح نگرش

در اعتراضا  دانشجونان درخصوص شرانط آزمون های برگزار شوه 

  .انجام شو ۱۹اولين نيمسال مواجهه با پانومی کوونو 

دانشجو از تمام رشته های دانشگاه علوم پزشیی  ۴7۰تعواد  :روش اجرا

و در تمام مقاقع نظرا  خود را در خصوص شرانط آزمون های آنالنن 

قی ن  ماه اعالم کرده بودنو. بوون احتساب موارد تیرار و رنپالی، 

نی نا صوتی به اشتراک گذاشته شوه بود که توسط پيام مت 2۵۰مجموعا 

دو نفر جواگانه تحليل مضمون شوه و سپس موارد اختالف )فقط ن  

  .مورد( بحث و هماهنگی شو

 ۵کو از تحليل محتوای پيام ها استخراج و نهانتا  62: تعواد یافته ها

قبقه دسته بنوی شو. مضامين اصلی عبار  بود از قوانين و حقوق 

، فشار و خستگی جسمی و روحی دانشجو، توجه و همولی، دانشجو

چالش های فناوری الیترونيیی، و ونژگی های عمومی و اختصاصی 

آزمون که از انن ميان بيشترنن تیرار مربوط به اوال ونژگی های آزمون و 

 .رانيا توجه و همولی مورد نياز بود

ان بر معانی : با توجه به بيشترنن تاکيو دانشجونبحث و نتيجه گيري

و اختصاص بيشترنن تعواد کو در زنر « ونژگی های آزمون»مرتبط با 

مجموعه انن مضمون به نظر می رسو، ضرور  توانمنوسازی مورسين در 

ای در ارزشيابی فراگيران وجود  خصوص توجه و رعانت انن نیا  پانه

دارد و در انن زمينه حتی مفاهيمی که ذکر نشوه ولی با اهميت هستنو 

نيز به نظر می رسو بانو کشف توجه به انن موارد حتی برای ربت قوانين 

  .و حفظ حقوق دانشجونی ضروری است
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 در آموزش جایگذاری سند بینی کاربرد آموزش سیار

 .پ .دانشگاه ع -عباس شمسعلی نيا ،  بابل .پ .دانشگاه ع -نسرنن نوابی 
  .بابل .پ .دانشگاه ع -فاقمه غفاری ،  بابل

آموزش پرسوتاری بوالينی ان از انون جهوت مهوم اسوت کوه بوه         : همقدم

دانشجونان پرستاری کم  می کنو واقعيتهای پرستاری بالينی را تجربوه  

انون مطالعوه بوا    .کننو که از قرنق آموزش نظری قابول نوادگيری نيسوت   

هوف ارزنابی تأرير ن  برنامه کواربردی موبانول مهوار  هوای پرسوتاری      

، ری سنوبينی به منظور شتشو وگاواژ معوه اسوت بالينی که شامل جانگذا

  .برای دانشجونان پرستاری انجام شو

دانشجوی پرستاری به قور تصادفی در دو گروه مواخله و 3۰ :اجراروش 

 ۱گوروه کنتورل بوه موو       .قرار گرفتنوو ، بود( 6۰شاهو) تعوادکل نمونه 

در  هفته از ن  برناموه کواربردی تلفون هموراه بامهوار  هوای پرسوتاری       

، بوه گوروه کنتورل    .استفاده کردنو، جانگذاری سنوبينی به عنوان مواخله

قبول از )پويش    .آموزش تورنس انن موضوع در قی ن  جلسه اجرا شوو 

دانوش  ، هفته بعو )پس آزمون( با اسوتفاده از برناموه موبانول    ۱آزمون( و 

خودکارآمووی  ، شرکت کننوگان در مورد مهار  هوای بوالينی پرسوتاری   

  .رستاری و عملیرد مهار  های پرستاری ارزنابی شوعملیرد پ

هفته درمان از قرنق برنامه تلفن هموراه   ۱گروه مواخله بعو از  :یافته ها

برای دانش آگاهی به ميزان قابل توجهی باالتر از گروه شاهو عالوه ، خود 

ميزان خودکارآموی قبل و بعو از مواخلوه آنهوا را بوه قوور قابول      ، بر انن 

 ، p= ۰۱7 ، ۰ t=7 ) (=t=3 ، 3۴  ،p۰۰۱ ، ۰ ) هبود بخشيونوتوجهی ب

۰۵) (t = ۴.۴7  ،p <۰ ، ۰۰۱) . 

قور قابل توجهی افزانش نافت عملیرد مهوار    هبحث و نتيجه گيري:ب

های پرستاری گروه آزمانش نيز پس از مواخله نتيجه اپليیيشون موبانول   

اتي  روشوی  آموزش پرستاری نادگيرمحور تعواملی بوا محتووای سيسوتم    

توسوعه   .مورر برای دانشجونان جهت تجربه مهارتهای عملی پرستاری بود

و استفاده از ن  برنامه کاربردی هموراه بوا سوانر مطالوب پرسوتاری کوه       

بتوانو به قور مورر در تمام قيف دانشجونان پرستاری مورد استفاده قورار  

  .توصيه می شود، گيرد

________________________________________ 
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