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خبري معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران که توسط مرکز –نشریه علمی 
شود، حاوي مطالب علمی مرتبط با منتشر میعلوم پزشکیمطالعات و توسعه آموزش

قالب آموزش علوم پزشکی و اخبار حوزه معاونت آموزشی این دانشگاه است که در
این نشریه فرصت و فضاي مناسب براي سهیم امید است که .شودفصلنامه منتشر می

.م پزشکی را فراهم آوردکردن مخاطبان در اطالعات علمی و اخبار آموزشی در حوزه علو
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مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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راهنماي نویسندگان
.زیر را مدنظر قرار دهیدکه مایل به انتشار مطلب در این نشریه هستید، موارد درصورتی

.ذکر نام و مشخصات نویسنده و نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها ضروري است)1
.نویسی ونکوور استفاده کنیدبراي مطالبی که داراي رفرنس هستند، از شیوه منبع)2
.تهیه و ارسال گردندwordمقاالت در فایل )3
ان متن آورده شود و محل قرار گرفتن آنها در متن اصلی با ها با ذکر عنوان در پایجداول، نمودارها، و پیوست)4

.مشخص گرددهایپرلینک 
.مسئولیت صحت و اصالت مطالب نوشته شده برعهده نویسندگان خواهد بود)5
.در ویرایش مطالب آزاد استاین نشریه )6

: ارسطو

.سواد متفاوت استکرده از بیبه همان اندازه که زنده از مرده متفاوت است، تحصیل
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سخن مدیر مسئول

ها و یی از سوي مدیران سطح عالی آموزشی براي دانشکدههاابالغیهها و در طول سالیان گذشته سیاست
اطالعاتی مسلماً. رسیدرسید که گاه دالیل آن روشن به نظر نمیمیئت علمیهیهاي تابعه بدست اعضاي گروه

.بودپنهان میئت علمیهیگردید از دید اعضاي که منجر به اخذ تصمیمات مدیریتی می
يی است که در حوزهموقع و گزارش وقایعرسانی دائمی و بهاطالع،خبري-انگیزه من از انتشار نشریه علمی

عنوان صاحبان اصلی آموزش و پژوهش باید در جریان آن قرار هبئت علمیهیافتد و اعضاي آموزش اتفاق می
در این همچنین . هاي علمی و اجرایی دانشگاه نیز باید مدنظر باشددادن توانمندينشان،عالوه بر آن. گیرند

.شود استادان دانشگاه با نکات مهم آموزشی و اصول تعلیم و تربیت نیز آشنا شوندتالش مینشریه 

مدیر مسئول نشریه
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
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سخن سردبیر

مرکز مطالعات و توسعه (خبري معاونت آموزشی -با سپاس و ستایش پرودگار، انتشار اولین فصلنامه علمی
رسانی اخبار این حوزه و افزایش آگاهی اساتید محترم و دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت اطالع) موزشآ

، کارشناسان و ئت علمیهیامید است با همکاري و تالش اعضاي . رسانمدانشجویان عزیز را به اطالع می
.دانشجویان عزیز بتوانیم انتشار این فصلنامه را تداوم بخشیم

روز این حوزه را به اطالع اساتید و دانشجویان رسانده و در جهت هاین فصلنامه بتواند اخبار برود انتظار می
. اردبردهاي مرتبط با آموزش پزشکی قدم افزایش آگاهی در زمینه

سردبیر
دکتر مرضیه نجومی
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شماره صفحهفهرست مطالب
6---- -- --------- - -----------------------------------------اخبار

معاونت آموزشی دانشگاه
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
دبیرخانه استعدادهاي درخشان دانشگاه

دانشگاهامور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاهعلمیئتهیامور 

دانشگاهآموزش مداوم
دانشگاهگروه آموزش پزشکی

20-- ------ - ------------------------------اي بر استدالل بالینیقدمهم
26--- ------------ ---- -------آموزشحیطههايها و برتریناولینصاحبه با م

زادهابوالفضل مهديدکتر : این شماره
29- ----- ----------------- ات و توسعه آموزش دانشگاهمرکز مطالعآشنایی با 
32----- -------- ----- -دانشگاهپزشکیعلوم مرکز تحقیقات آموزش آشنایی با 

34- ----------------------------تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی
36----- --- -------------------(AMEE)شکی اروپامعرفی انجمن آموزش پز

37- ------------------------ ----------------------هاي کتابتازه
مدیریت و رهبري آموزش: این شماره

38--- ---- --------آموختگان دکتراي آموزش پزشکیهاي دانشنامهمعرفی پایان
دکتر معصومه خیرخواه: این شماره

40---- --- ------------- هاي داخلی منتشر شده در حوزه آموزش پزشکی مجله
51----- ------------- در حوزه آموزش پزشکیالمللیي بینهاها و کنگرههمایش
55--- --------- -------ي آموزش پزشکیهاي داخلی در حوزهها و کنگرههمایش
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الرحیمالرحمناهللابسم

ممیزه دانشگاههیئتيري جلسهبرگزا

در این جلسه درخواست . با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد1395آبان 17کی ایران در تاریخ ممیزه دانشگاه علوم پزشهیئت
بررسی و متقاضی جهت ارتقاء به مرتبه استادي، دانشیاري و استادیاري مطرح و پس ازئت علمیهیچهل و هفت نفر از اعضاي 

درخواست نیز دودرخواست از دستور کار خارج گردید و ه س. تبادل نظر، با درخواست ارتقاء مرتبه چهل و دو نفر موافقت گردید
.نیز مورد رسیدگی قرار گرفتئت علمیهیهمچنین درخواست احتساب سوابق خدمتی سه تن از اعضاء . مورد موافقت قرار نگرفت

ي همکاري با دانشگاه علوم پزشکی کاشاننامهعقد تفاهم
گیري محوري در مشی اصلی و جهتعنوان خطوري در آموزش علوم پزشکی بهنوآهاي تحول وسازي بستهییراستاي اجرادر 

ي مدل جامع درآمدزایی منظور تحقق اهداف طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار و توسعهي آموزش و بهحوزه
اقدام به عقد 1395تیر ماه 28تاریخ در هاي نسل سوم، معاونت آموزشی دانشگاه سوي دانشگاهي حرکت بهدانشگاه از بسته

.آمایشی نمود7ي هاي کالن منطقهاز مجموعه دانشگاهي همکاري با دانشگاه علوم پزشکی کاشاننامهتفاهم

ریاست محترم دانشگاه با اعضاي کمیته علمی و تیم دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نشست 
پزشکی کشورایران در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 

با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه و 1395مهرماه 25در روز یکشنبه مورخ که یدر نشست
مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید، جناب آقاي دکتر حاجی میراسماعیل ضمن قدردانی از زحمات اعضاي کمیته 

ر هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، به بیان رهنمودهایی براي موفقیت علمی و تیم دانشجویی دانشگاه د
هاي علمی و آموزشی بیشتر در المپیادهاي آتی و سایر عرصه

نظرات اساتید و در پایان پس از بیان نقطه. پرداختند
دانشجویان تیم، با اهداي جایزه و لوح تقدیر از این عزیزان 

.آمدقدردانی به عمل

اخبار معاونت آموزشی دانشگاه
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ن جناب آقاي دکتر مهدي کریمی به عنوان سی و چهارمین محقق سرآمد کشوربرگزیده شد
برگزار توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایرانجاري که در سالدهی سرآمدان علمی کشورارزیابی و رتبهيدر دومین دوره

به عنوان سی و هاي نوین پزشکیدانشکده فناوريکیگروه نانوفناوري پزشئت علمیهی، جناب آقاي دکتر مهدي کریمی، عضو شد
معاونت علمی و فناوري يزیرمجموعه،فدراسیون سرآمدان علمی ایرانشایان ذکر است . اعالم شدندچهارمین محقق سرآمد کشور 

.باشدریاست جمهوري می

آشنایی يروزهبرگزاري همایش یک
اعضاي هیئت علمی جدید الورود با 

دانشگاه
علمی هیئتآشنایی اعضاي يروزهیکهمایش

از 17/7/95جدیدالورود دانشگاه در روز شنبه مورخ 
رازي المللیهاي بینهمایشدر سالن14الی 8ساعت 

در این همایش ابتدا آقاي دکتر سید کامران . برگزار شد
سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه به بیان اهداف 

يي از تاریخچهاالصهبرگزاري همایش پرداختند و خ
گیري دانشگاه و روند رو به رشد آن در طول زمان را شکل

علمی هیئتسپس اعضاي.براي حاضرین بازگو کردند
ها نامههاي مختلف دانشگاه و آیینجدید دانشگاه با بخش

.هاي آن آشنا شدندو برنامه

موسس مرکز هیئتت مشترك نشس
و انجمن تحقیقات آموزش در علوم پزشکی

علمی آموزش پزشکی

در معاونت 13/7/95که در تاریخ در این نشست
هاي عملیاتی آموزشی دانشگاه برگزار گردید، برنامه

هاي مرکز با توجه به ابعاد دانشگاهی و بندي و چالشرتبه
و مقرر شدمطرحئت علمیهیوظایف اعضاي يگستره

و شدهیهاي پژوهشی در انجمن علمی بررسگردید هسته
به ه نامه منعقدهاي مرکز تحقیقات در قالب تفاهمایده

.گرددهاي مشترك تبدیلپروژه
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راسم جشن برگزاري م
دانشجویان ورودي سال 

در دانشگاه95

مراسم جشن دانشجویان 
شنبه در روز سه95ورودي سال 

مهر ماه با حضور دکتر 6
،س دانشگاهئیماعیل رسامیرحاجی

ها در دانشکدهسايؤرومعاونین
موزشی دانشگاه علوم پزشکی آکامران سلطانی عربشاهی معاون سیددکتر.رازي دانشگاه برگزار شدالمللی بینهاي مرکز همایش

رشد شخصیتی و ،دانشگاه جایگاه علم و اخالق است که در دانشگاه عالوه بر کسب علم و تخصص: ایران در این مراسم اظهار داشت
.جویان از طریق تعامل با اساتید آموزشی بسیار حائز اهمیت استفرهنگی دانش

آموختگان دانشگاههاي علوم پزشکی کشور از سامانه مجازي دانشازدید کارشناسان دانشگاهب
ونهو روند رو به رشد این ساما1394آموختگان دانشگاه از ابتداي خردادماه سال مجازي دانشياندازي سامانهبا توجه به راه

پست جهت ثبت نام، کارشناسان محترم يبه ادارهآموختگاندانشحضورييمراجعهيآمیز بودن حذف مرحلهموفقیت
.صورت حضوري بازدید کردند، بابل و گیالن از این سامانه بهیزد، مشهد، همدان، ایالمهاي علوم پزشکی دانشگاه

هاشکدهبهسازي و آموزش نیروي انسانی ادارات آموزش دان
جاري با هاي دانشگاه، حوزه معاونت آموزشی از تابستان سالبا توجه به نقش آموزش و بهسازي نیروي انسانی در تحقق برنامه

هاي تابعه همکاري معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نسبت به بررسی و بازبینی چیدمان نیروي انسانی واحد آموزش دانشکده
هاي نیروي انسانی ادارات آموزش مورد هاي مشترك با معاونت محترم توسعه، مسائل و چالششد با نشستاقدام نموده و مقرر 

نیازسنجی آموزشی که از اولویت و حساسیت باالیی برخوردار است با نظرخواهی از مسئولین ،در این بین. بازبینی و بهبود قرار گیرد
برنامه 95سال دوم سال باشد و از نیممعاونت آموزشی در حال اجرا میها و توسط کارشناسان متخصص حوزهآموزش دانشکده

.شودمیها نیز اجرا ادارات آموزش دانشکدهتوانمندسازي کارشناسان 
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13959پاییز-شماره نخست 

کسب افتخارات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان 
علوم پزشکی کشور

افتخار سه مدال نقره و سه دیپلم. شهریور ماه در شهر تهران برگزار شد23لغایت 18ر تاریخ هشتمین المپیاد علمی کشور د
در این . دستاورد دانشجویان پرتالش دانشگاه علوم پزشکی ایران در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور بود

ر چهار حیطه استدالل بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران د12المپیاد علمی 
نظام سالمت و فلسفه پزشکی شرکت کردند که سه تیم استدالل بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، و مدیریت نظام سالمت وارد 

.گروهی شدنديمرحله
اصفهانی در حیطه مدیریت نظام سالمت و آقاي علی استدالل بالینی، خانم ریحانه نصرقمی در حیطه در نهایت خانم سیما شیخ

رفعتی در حیطه تفکر علمی در علوم پایه مدال نقره و آقاي فرهاد مهدوي در حیطه استدالل بالینی، آقاي رضا شیخ شعربافان در 
ه استعدادهاي دبیرخان. حیطه فلسفه پزشکی، و خانم مرضیه رجائیان در حیطه مدیریت نظام سالمت دیپلم افتخار کسب کردند

و از گویدمیدرخشان و معاونت آموزشی دانشگاه این موفقیت را به تمامی اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تبریک 
.دنمایزحمات اساتید و دانشجویان عزیز تشکر و قدردانی می

موزشی کشورهاي آکارگاه کشوري توانمندسازي ارزیابی و اعتباربخشی بیمارستانبرگزاري 
در سالن 1395مرداد 24و 23روزهاي درهاي آموزشی کشور اعتباربخشی بیمارستانو کارگاه توانمندسازي ارزیابی بیرونی 

کنندگان در توانمندسازي شرکتاین کارگاه با هدف.شهید افتخاریان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد
10تا 7آمایشی کشور در روز اول و مناطق6تا1مناطق .برگزار شدهاي آموزشی کشور بیمارستاناعتباربخشی اجراي برنامه

منظور منتخب خود را بهباناارزینمایندگان و،مناطق آمایشی کشور. شرکت داشتندکارگاه این در آمایشی کشور در روز دوم 
هاي کاري مستنداتی که در این کارگاه ارائه و در گروه.عزام داشته بودندآشنایی با شیوه ارزیابی بیرونی استانداردهاي اعتباربخشی ا

:عبارت بود ازسی شدربر

هاي آموزشی کشورنموزشی بیمارستاآارزشیابی ينامهیوهش
بنديجمعينامهبان کارگاه و نظرات اصالحی در خصوص شیوهاپرسشنامه و نظرات اصالحی ارزی

.در سایر مناطق نیز شیوه نامه نهایی گردددر پایان کارگاه مقرر گردید
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ایراندر دانشگاه علوم پزشکیPh.Dآزمون برگزاري 
در 12:30تا 9از ساعت 95/ 7/5در تاریخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقطع دکتراي تخصصیورودي آزمون 

آزمون توسط معاونت آموزشی دانشگاه و با همکاري دانشکده اجراي . انشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شددمحل دانشکده پزشکی
.پزشکی انجام شد

هاهاي دادهآشنایی با پایگاهکارگاه برگزاري 

ها و هاي جستجوي دادهها و روشهاي دادهآشنایی با پایگاهکارگاه 
آذرماه 24در تاریخ همچنین تور بازدید از کتابخانه مرکزي دانشگاه 

. گردیدبرگزار نانوفناوري پزشکی در کتابخانه مرکزي توسط گروه1395
يدانشجویان نانوفناوري پزشکی و دانشجویان دورهازکنندگانشرکت

دانشجویان ضمن اظهار . بودندهاي نوین پزشکیدکتري دانشکده فناوري
هاي خواستار برگزاري دوره،رضایت و خرسندي از محتواي این دوره

اي و با مفاهیم فناوري اطالعات کتابخانهربیشتبعدي براي آشنایی 
. استراتژي جستجو شدند

هاي آموزشی در داخل و خارج خانم دکتر مهروي مدیر گروه نانوفناوري پزشکی از برگزاري تورها و بازدیدهاي علمی همراه با کارگاه
.اعالم خواهد شدایشان فرمودند زمان برگزاري بازدیدهاي علمی متعاقباً. دانشگاه خبر دادند

)کارشناس سمعی و بصري(فرشاد پوررسول:اخبار
:عکس

)کارشناس سمعی و بصري(فرشاد پوررسول
)کارشناس پشتیبانی(علیرضا سیفی مستان آباد
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موزشی و درمانی دانشگاهآبرگزاري جلسه مدیران دفاتر توسعه آموزش مراکز 

فاتر اي با حضور مدیر، معاون و مسئولین دجلسه
روز در توسعه آموزش مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه 

15:00الی 13:00از ساعت19/08/95چهارشنبه مورخ
در این جلسه در . در سالن شهید افتخاریان برگزار گردید

، اهمیت طرح راد و EDO ،EDCوظایفخصوص شرح
بیمارستانی و EDOپیگیري آن توسط مدیران محترم

در ضمن نسبت به انجام ؛ید گردیدکأمراکز آموزشی ت
بحث و تبادل 95دوم سال يماهه6عملیاتی يبرنامه

.نظر صورت گرفت

آموزشی شهید مطهرييدهمین جشنواره
يگانـه هـاي  شـش  اعضاي هیئت علمی دانشگاه بر اساس حیطـه يهاي نوآورانهدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهري جهت فعالیت

زمان بـا برگـزاري هجـدهمین همـایش کشـوري      هم96در اردیبهشت هاي گذشته در دو بخش دانشگاهی و کشوريسالذیل و  مطابق با
. خواهد شدبرگزار آموزش علوم پزشکی
هاي آموزشیتدوین و بازنگري برنامه
یاددهی و یادگیري
 دانشجو، هیئت علمی و برنامه(ارزشیابی آموزشی(
مدیریت و رهبري آموزشی
ي الکترونیکییادگیر
طراحی و تولید محصوالت آموزشی

.اعالم شده بود1395آذر ماه يبرگزیده در مرحله دانشگاهی تا نیمههیِئت علمیفرصت ارسال فرایندها براي انتخاب عضو 

دانشگاهت علمییئههاي توانمندسازي اعضاي کارگاه
بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و کارکنانه توانمندسازي دهد کمیهاي مدیریت نشان مهارتانجام شده در حیطه طالعات م

و مدیران به منظور داشتن عملکردي جویی و یادگیري مستمر کارکنانفرایند مشارکت،توانمندسازيتوان گفتمی.مدیریتی است
برگزاريبه در سال جاريه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاواحد توانمندسازي در این راستا .نزدیک به کامل استوپیوسته
:هایی به شرح زیر اقدام کرده استکارگاه

اخبار مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
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ت علمییئهویژه اعضاي توانمندسازي برگزار شده واحدهايکارگاه
زمان برگزاريمدرسین/مدرسنام کارگاهردیف

20/2/95دکتر شاهندهآیین نگارش و ویرایش متون فارسی1
22/2/95دکتر نجومییاي در آموزش پزشکروش مطالعه مداخله2
29/2/95دکتر برادرانمند و متاآنالیزمرور نظام3
2/3/95دکتر سیدینهاي تئاتر در تدریستکنیک4
5/3/95دکتر صالحیFactor Analysis)(تحلیل عاملی5
10/3/95دکتر مسرور1هاي ارزشیابی روش6
17/3/95دکتر مسرور2هاي ارزشیابی روش7
19/3/95دکتر پیرويپدیدارشناسی–تحقیق کیفی روش8
22/3/95خانم باقرزادهاصول و مبانی ترجمه پیشرفته9
2/4/95دکتر دهناد)هاي متون علمیویژگی(آیین نگارش انگلیسی 10
9/4/95دکتر دهناد)نگارش جمالت پیچیده(آیین نگارش انگلیسی 11
13/4/95دکتر دهناد)ازيپردعبارت(آیین نگارش انگلیسی 12
15/4/95دکتر بیداريسازي بالینیشبیه13
21/4/95دکتر دهناداستفاده از سامانه یادگیري الکترونیکی14
28/4/95دکتر دهنادیادگیري الکترونیکی15
16Search strategy31/6/95دکتر نعمتی
13/7/95دکتر فتینوین ارائه دروسهايروش17
14/7/95دکتر صالحی)1(ها راحی آزمایشط18
26/7/95خانم باقرزاده)2(اصول و مبانی ترجمه 19
28/7/95دکتر صالحی)2(ها طراحی آزمایش20
5/8/95دکتر سهرابیارزشیابی برنامه هاي آموزشی21
8/8/95دکتر سلطانییادگیري در گروه کوچک22
11/8/95و12دکتر فتیبزرگساالنآموزشی برايطراحی و اجراي کارگاهيهاروش23
15/8/95دکترفتیسخنرانی مؤثر24
19/8/95دکتر بیگدلی)طرح دوره و طرح درس(طراحی آموزشی 25
24/8/95خانم مسروریادگیري حل مسآله26
26/8/95زادهريدکتر لنگراهکارهاي پیشگیري از سرقت ادبی و چگونگی کار با نرم افزارهاي تشخیص آن27
3/9/95دکترفتیارزشیابی دانشجو28
17/9/95دکتر فتینامهایفاي نقش استاد راهنماي پایان29
20/9/95دکتر بیگدلیمقدماتی-روش تحقیق کیفی30
31EndNote24/9/95زادهدکتر لنگري
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یئت علمهیویژه اعضاي واحد توانمند سازي 1395زمستان هايکارگاه
زمان برگزاريمدرسین/مدرسنام کارگاهردیف

1/10/95خانم باقرزاده)3(اصول و مبانی پیشرفته1
2Gamification8/10/95دکتر بیگدلی
15/10/95خصالدکتر آرینهاي کیفیآشنایی با نرم افزارهاي تحلیل داده3
20/10/95خانم مسرورهاسازي و تحلیل آزمونآزمون4
22/10/95زادهدکتر لنگري(data mining)کاوي دهدا5
28/10/95دکتر تورانی(Action training and research)آموزش و پژوهش عملیات6
2/11/95دکتر سلطانیهاي مختلف بالینیهاي تدریس در عرصهروش7
5/11/95فتیدکتر مان ارتقاء دهیم؟چگونه تفکر خالق و  نقاد را در خود و دانشجویان8
13/11/95دکتر پرویزيگرانددتئوري- روش تحقیق کیفی 9

10Search Strategy20/11/95دکتر نعمتی
11Application of innovation at the university26/11/95دکتر مهروي

12
مأموریت : مدیریت فرسودگی شغلی در اعضاي هیئت علمی

7/12/95دکتر بیگدلیهاي علوم پزشکیي کوریکولوم در رشتهفراموش شده
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پژوهیدانشيبرگزاري جلسه
پژوهی دانشيبا حضور اعضاي کمیته8/8/95در تاریخ (EDC)پژوهی در دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جلسه دانش

.برگزار شد

)کز مطالعات و توسعه آموزشکارشناسان مر(، سیما طهرانیفاطمه وکیلی بیجار:اخبار
)بصريکارشناس سمعی و (فرشاد پوررسول:عکس

هاي آموزشی زیر را در سازي دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه کارگاهدادهاي درخشان در راستاي توانمنداستعيدبیرخانه
توانند به سایت این دبیرخانه میسال آیندهايهنام در کارگاهاطالع و ثبتدانشجویان جهت. برگزار کرده است1395پاییز 

.مراجعه نمایندhttp://gtsc.iums.ac.irدبیرخانه استعدادهاي درخشان دانشگاه به آدرس 

 21/2/1395پروپوزال نویسی مورخ
 28/2/1395روش تحقیق مورخ
 11/3/1395مقاله نویسی مورخ
 روزه کارگاه دوSystematic Review 5/3/1395مورخ
12/3/1395و 

 13/7/1395و / 12آفیس پیشرفته مورخ
 جستجو و بازیابی در پایگاههاي اطالعاتی پزشکی مورخ

26/7/1395
 10/8/1395روش تحقیق مقداماتی مورخ
SPSS 24/8/1395مورخ
EndNote 15/9/1395مورخ

:اخبار
)سئول دبیرخانه استعدادهاي درخشانم(دکتر آنژیال عطایی پیرکوه

)کارشناس دبیرخانه استعدادهاي درخشان(مریم شکري

نه استعدادهاي درخشان دانشگاهاخبار دبیرخا
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عنوان متولی اولین رسالت باشد که بهشی میزمدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی یکی از واحدهاي تابعه معاونت آمو
این حوزه با فعالیتی . اردالمللی دسطوح ملی و بیندانشگاه، یعنی آموزش، نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در

5کند و به لحاظ ساختاري از به جامعه تقدیم می،علوم سالمتمتنوعهاي آموختگان را در حوزهخیل عظیمی از دانشگسترده، 
. ل شده استو فناوري اطالعات تشکیدستیاريآموختگان، پذیرش و ثبت نام، تحصیالت تکمیلی، دانشهاياداره با نام

رشته در مقطع کارشناسی 6رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، 15يدرحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه
پزشکی و رشته پزشکی در مقطع دکتراي عمومی) MPHطرازهاي آن شامل و هم(رشته در مقطع کارشناسی ارشد 60ناپیوسته، 
30ي تخصصی بالینی، ادکتريرشته در دورهPh.D(،28(رشته در مقطع دکتراي تخصصی 40و ،)المللپردیس بین(داروسازي

که از نظر گستردگی رشته و ي فوق تخصصی بالینی، ادکتريرشته در دوره19و  ) فلوشیپ(تکمیلی تخصصی يرشته در دوره
.باشد، به فعالیت مشغول مینظیر استمقاطع در کشور بی

1395م شده در سال ترین اقدامات انجامهم
هاياندازي رشتهدریافت مجوز راه:

دکتري تخصصی بینایی سنجی به صورت مشترك با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هاي عفونی و گرمسیريتخصصی بیمارييدوره
تخصصی پزشک خانوادهيدوره

1395شدگان سالثبت نام اینترنتی از پذیرفته
ي داروسازي و پزشکی ادکتر) نفر220(ي عمومی ا، دکتر)نفر580(اپیوسته مقاطع کارشناسی پیوسته و ن

، )نفر118(Ph.D، دکتري تخصصی )نفر491(کارشناسی ارشد ) نفر60(المللغیر ایرانی در پردیس بین
، )نفر38(MPH، )نفر73(نگر در نظام سالمت کارشناسی ارشد مجازي آموزش پزشکی و آموزش جامعه

،)نفر5(MD-MPHو)نفر79(، فلوشیپ)نفر40(، فوق تخصص )نفر288(دستیاري
ي تخصصیاداوطلبان آزمون دکتر) مصاحبه(رگزاري مرحله دوم بPh.D8در 1/6/95و 31/5/95هايدر تاریخ

، بهداشت محیط، روانشناسی بالینی، مطالعات اعتیاد،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت: تحصیلی شامليرشته
فیزیک پزشکی،گذاري سالمتسیاست،رسانی پزشکیکتابداري و اطالع،هادر بالیا و فوریتت سالم

دانشجوي 70تقاضاي پذیرش کریم ورباط) س(بیمارستان حضرت فاطمه تاسیس پردیس پرستاري در
صورت مازاد با اخذ شهریههکارشناسی پرستاري ب

تابعههاي بندي آموزشی دانشکدهرتبههايتدوین شاخص
10در قطب 95پزشکی دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه شهریور ماه يکسب رتبه برتر دانشجویان رشته
کشور

اخبار امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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رتبه برتر را 95جامع علوم پایه شهریورماهپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در آزمونيدانشجویان رشته
.اندکسب کرده

امیر سیدعلی
میرحیدري

علی رضا هالل بیرجنديرضا عسکريان نیامحدثه جه

نرجس رشیدي ملکسرينیلوفر علیزادهشهره محمد مقیمی آهوئیمهدي تقی زاده

فرزام نصیريمحمدصدیق دکالیعباس شفیعی ثابت

:اخبار
)معاون مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی(کیمیا خجیر انکاس 

)رئیس اداره پذیرش و ثبت نام(زنگنه الدن شکوري 

دانشگاه علوم پزشکی ایران که در پزشکیيرشتهدانشجوي
.نموده استرتبه برتر را کسب95آزمون جامع علوم پایه شهریور

پورکسري چراغ
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بازنشستگی و جذب التدریس، تمام وقتی، ، پرداخت حقئت علمیهیجهت ساماندهی و بهبود امور ئت علمیهیمدیریت امور 
.  انجام داده استزیرشرح هاقداماتی بآغاز به فعالیت نموده و 1394از آذرماه تعهداتی و پیمانی ئت علمیهی

رسال به شوراي دانشگاه جهت تصویبدانشگاه و ائت علمیهیاعضايبازنشستگی ينامهتدوین شیوه
 وابستگی دوگانه و استاد افتخاريبائت علمیهیاعضاي و صدور ابالغتدوین دستورالعمل
 ئت علمیهیشرکت در جلسات ترفیع اعضاي
 ها، ارتقاء مرتبه و ترفیع تمام وقت جغرافیایی، منتخبین جشنواره: سالیانه و ترفیع پایه تشویقی(ترفیع پایه 320اعطاي

اريجدر سال) پایه بابت خدمت سربازي
 پرداخت محرومیت از مطب و حق تمام وقت جغرافیایی جهت اعضاي هیئت علمی واحدهاي موظفی بررسی
ئت علمیهیوقتی اعضاي التدریس و تمامها در راستاي ساماندهی حقساي دانشکدهؤبرگزاري جلسات حضوري با ر
ئت علمیهیالتدریس اعضاي حقيفلوچارت محاسبهيارائه
هاي دانشگاهالتدریس در راستاي کاهش هزینهحقياندازي سامانهپرداز پیروز جهت راهمذاکره با شرکت ایده
 هیِئت علمیمنظور  بررسی صالحیت علمی اعضاي ، بهاجرائی جذبهیئتشرکت در جلسات
 مانی از ابتداي سال جاري تاکنوننفر استخدام پی6مشمول تعهدات قانونی وئت علمیهیعضونفر 41جذب
 همکاري باEDCسعاد يانهساماندهی بهتر سامجهت بهبود و
 دانشگاهئت علمیهیفراخوان جذب هاي علوم پایه، بالینی و پژوهشی جهتگروههاي نیازسنجیفرمو تکمیل تدوین  .

:اخبار
)ئت علمیهیمدیر امور (نژاد دکتر علی مظاهري

)کارشناسان مدیریت امور هیئت علمی(رویا میرزایی ، زهرا مشیري، پورآرزو صداقت

علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاههیئتاعضاي تعداد
رتبه علمی

استاد دانشیار استادیار مربی سال
97 211 510 63 1395

بازنشسته دانشگاهعلمیهیئتتعداد اعضاي 
در دست بررسی تاکنون1/1/95از  29/12/94تا1/9/94از  تاریخ

10 9 4 تعداد

علمی دانشگاههیئتاخبار امور 
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تراپی بازآموزي مدون سوزن خشک در فیزیو
جاري، با هدف ارتقاء سطح دانش و ماه سالدر سوم دي) سطح پنج(بازآموزي مدون سوزن خشک در فیزیوتراپی يبرنامه

بر اي در این برنامه مباحثی چون مقدمه.گرددمیها، در دانشکده علوم توانبخشی برگزار هاي بالینی فیزیوتراپیستمهارت
مورد بحث و تبادل اطالعات قرار ..... سینه وناحیه گردن ودرسوزن خشکهاي روش سوزن خشک، معرفی انواع تکنیک

باکارشناسان فیزیوتراپی و فیزیوتراپی ورزشیتخصصی، کارشناسان ارشد ويابراي دکتر،این برنامهشایان ذکر است .گیردمی
.خواهد داشتبرگزار امتیاز بازآموزي 4

فی ایران ندوسونوگراالمللی ادومین کنگره بین

هاي گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی توسط مرکز تحقیقات بیماري، ندوسونوگرافی ایراناالمللی بینيمین کنگرهدو
هاي جاري، با هدف افزایش اطالعات و آگاهی پزشکان از تازهسالاول بهمن لغایت بیست و نهم ديایران در تاریخ 
امتیاز بازآموزي براي  75/11تا6این کنگره داراي .ارستان فیروزگر، برگزار خواهد شددر سالن سپهر بیمآندوسونوگرافی، 

هاي کودکان، بیهوشی، گوارش کودکان، متخصصین پرتودرمانی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، رادیولوژي، بیماري
.باشدکبد بالغین و پزشکان عمومی میخلی، خون و سرطان بالغین، گوارش و هاي دابیماري

بررسی آناتومی دستگاه گوارش فوقانی از طریق لینیار و رادیال و ، هاي گوارش و کبدجایگاه اندوسونوگرافی در بیماري
هاي یافته،بررسی آناتومی عروق و اندوسونوگرافی،EUSنگاه اجمالی به امکانات جدید در بررسی ، اندوسونوگرافی

جایگاه اندوسونوگرافی در پانکراتیت حاد و ،ستروستومی از طریق اندوسونوگرافیگا، تلیالاندوسونوگرافی ضایعات ساب اپی
نقش اندوسونوگرافی در تزریق دارو داخل )RFA&Brachythgerapy(از بین بردن توده بدخیم با کمک اندوسونوگرافی،مزمن

.باشداز جمله عناوین برنامه این کنگره می........ وضایعات بدخیم
یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور به آدرسيتوانند به سامانههت کسب اطالعات بیشتر میقمندان جعال

www.ircme.irمراجعه نمایند.

:اخبار
)مسئول آموزش مداوم(فرمهندس عباس تاج

)کارشناس آموزش مداوم(افسانه رحمانی

اخبار آموزش مداوم دانشگاه
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دانشجوي دکتراي 5دانشجوي کارشناسی ارشد و 7تعداد ،95-96سال اول سال تحصیلی مگروه آموزش پزشکی در نی
که در امتحان جامع شهریور قبول شده بودند، قبلهايدکتراي تخصصی سالدانشجویان همچنین .تخصصی پذیرش نمود

ژورنال جلسه5مقاله در 7، تعداد 95-96اول سال تحصیلی يدر سه ماهه.پروپوزال خود را به تحصیالت تکمیلی ارائه نمودند
:کالب با حضور اساتید گروه و دانشجویان به عناوین ذیل برگزار گردید

 Medical educators: How they define themselves – Results of an international web survey.
 National licensing exam or no national licensing exam? That is the question.
 Patient and public involvement in medical education: is a new pedagogy neccessary?
 Being a good supervisor: it’s all about the relationship.
 Are influential teachers born or can they be taught?
 A randomized controlled trial of high-fidelity simulation versus lecture-based education in preclinical

medical students.
 A qualitative study of the intrinsic motivation of physicians and other health proffessionals to teach.

28و 27و 26پزشکی در تاریخ با گروه آموزش95تور آشناسازي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی ورودي مهر 
.برگزار گردیدمهر

اخبار
)دانشیار گروه آموزش پزشکی(دکتر زهره سهرابی

)کارشناس مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی(دکتر مروارید کمالی

اخبار گروه آموزش پزشکی دانشگاه
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نویسندگان
٣، سمیه دالوري٢، دکتر علیرضا منجمی١دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی

مقدمه
یاز طرف.)1(شودمیمحسوب  دهیچیپرچالش و پيرشتهکیمشکالت آنان یدگیچیو پمارانیتنوع بلیدلهبیه پزشکرشت

هاي گروهانیدانشجونیبنابرا. استیوم پزشکمختلف عليهارشتهانیدانشجويبرادهیچیپيریادگیطیمحکیمارستان،یب
که يو ضروریاتیحيهاییاز توانایکی.دارندازینتیفیبا کياحرفهنیماهرانه و تعامالت بینیباليهابه مهارتمختلف پزشکی 

ینیاستدالل بال. )3(است4، استدالل بالینیاستریب ناپذو اجتنايضروريامرو استفاده از آن)2(آن را کسب کننددیپزشکان با
و يضروريهااز مهارتیکیکاربرد دارد و ... و مامایی،یوتراپیزیف،يپرستار،یاز جمله پزشکیپزشکعلوم مختلف هايحیطهدر 

نظر از ، صرفو پیراپزشکانهمه پزشکانيمهارت مهم براکیبنابراین.)5, 4(است درمان میتاعضاي يامهم در عملکرد حرفه
.)1(استیا همان استدالل بالینی یبه زبان پزشکماریشده از بافتیدريافتهیسازمانریترجمه اطالعات غییتواناها، آنتخصص 

تعریف استدالل بالینی
حل ،ینیقضاوت بالعنوانبه،متوندر ینیاصطالح استدالل بال. وجود دارددر متون علمی ینیاز استدالل باليمتعددفیتعار

راه و کیینیاستدالل بال. )6(تشده اسفیتعر)روندیکار مهبگریکدیيجاهکه اغلب ب(نقادانه و تفکر ینیباليریگمیمساله، تصم
يبرايزیچه چ(کنند که شامل قضاوت یاستفاده م) حضور داردماریکه بییهر جا(نیاست که پزشکان از آن در بالذهنیروش

ندیفرآکیینیاستدالل بال.)7(شود می) انجام شوددیباماریبيبرايچه کار(ینیباليریگمیو تصم) اشتباه و مضر استماریب
اطالعات پزشک از طریق آن و، )5(و به تفکر نقاد وابسته استکندیمریذهن را درگیشناختو فرایاست که هر دو بخش شناخت

يالگوکینیبنابرا. )8(دینمامیانتخاب ماریبيدرمان را برانیو بهتریابیموجود را ارزيهادرمان،تحلیلو يرا گردآورماریب
باشدیمماریبطیارائه خدمات مرتبط با شراییو تواناماریبیمعمولریو غیمعمولطیشراصیتشخییاست که شامل توانایشناخت

. )9(استطبابت موفق کییهسته اصلو، )4(
ماریارائه شده توسط بيهایژگیاز ويامرتب کردن اطالعات در طول مجموعهییتوانا"عنوان تحتن،یهمچنینیاستدالل بال

انواع مختلف دانش، يریکارگهادغام و بییتوانا"و)11, 10("مناسبیدرمانياستراتژکیجادیاییبا هدف نها،یصیو دقت تشخ
شده استفیتعر"صیتشخکیبه دنیرسياستفاده شده براندیمل بر اساس فرآأشواهد، تفکر نقاد درباره استدالل و تیدهوزن

کند، شواهد را نقادانه یادغام م،ردیگیکار مهرا باست که انواع مختلف دانشییتواناکیینیاستدالل بالبنابراین، .)12, 10(
. )10(درسیمصیمل بر روند مورد استفاده به تشخأو با تیدهوزن

.رانیتهران، اران،یایدانشگاه علوم پزشک،یآموزش علوم پزشکقاتیمرکز تحقاستاد گروه آموزش پزشکی، 1
.سانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انگروه فلسفه علم، استادیار، 2
.دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانمرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی، 3

4 Clinical Reasoning

اي بر استدالل بالینی مقدمه
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استدالل "ایو "یپزشک/ینیه باللأمسحل"لیاز قبیممکن است شامل اصطالحات متنوعینیاستدالل بالیشناسواژه
و مارانیدار مشکالت بیمعنریاست که منجر به تفسدهیچیپیشناختندیفرآکیماند یمیکه باقياباشد، اما جوهره"یصیتشخ

يهاستمیدر ستیپزشکان با صالحهمین دلیل،به.)10(استثر ؤمیتیریمدیطراحکیسبر اسایدرمانيبرنامهيسازقاعده
ساختار کیکنند بلکه به توسعه یاکتفا نمینیباليضروريهادانش و مهارتشیبه افزافقط تیفیارائه خدمات با کيبرایدرمان

.)13(نمایند یمو فعال اقدام یشخصیبه روشافتهیدانش ادغام 
استدالل بالینیهاياستراتژي
آوري اطالعات، ساخت و ارزیابی جمع(هاي استدالل بالینی هاي مختلف ترکیب مهارتهاي استدالل بالینی، شیوهاستراتژي

.اندهاي مختلفی براي استدالل بالینی معرفی شدهدر متون استراتژي. در حل مشکالت بالینی بیماران هستند) هافرضیه
غیرتحلیلی-یلیتحلاستدالل

، بر اساس پزشکهینظرنیدر ا. استیلیرتحلیو غیلیتحليندیبر مدل دو فرآیمبتنینیاستدالل باليهاهیاز نظریکی
غیر تحلیلی،کردیرو.کندیاستفاده میلیتحلریو غیلیتحلیشناختکردیدو نوع رویکی از از خود شرایط بالینی و دانش و تجارب

و یقبلاتیبر اساس تجربکرد،یرونیا. شودیميفورصیو تشخیصیتشخاتیفرضدیخطاست و منجر به تولک و مستعدیاتومات
, 10(کنندیاستفاده میلیرتحلیغيکردهایاز روشتریببا تجربه و خبره پزشکان ، مین دلیلهبه.باشدیمیا الگوي شناختی فرد

تر، آهستهیلیتحلکردیروگریاز طرف د.)15(ماریتوسط استاد از طرز نشستن و تنفس بزمیآمفصیمثال تشخيبرا، )14
هم،بمده،یچیپيهاتیکه موقعیدر زمانیلیتحليهاستمیه از ساستفاد.)16, 10(باشدمیقیکننده تفکر عمریرگتر و دآگاهانه

آنها د،شونیرو مهروبزیبرانگمورد چالشکیکه افراد باتجربه با یزمانبنابراین.نادر، پرمخاطره و نامطمئن است، کاربرد دارد
یلیتحلدکریدارند از روشیگراشتریبنیز، پزشکانيریادگیيدر مرحله. )17(رجوع کنندیلیتحليکردهایدارند به روشیگرا

براي مثال (استیلیتحليکردهایرويبر رودیتاکشتریبیپزشکانیو آموزش به دانشجوسیدر طول تدربنابراین،. کنندادهاستف
با تجربه در پزشکان،اما.)هاي پاتوفیزیولوژي ایجاد کننده عالئم بیماريرم کوشینگ با استفاده از مکانیسمتوضیح تشخیص سند

در ندیو هر دو فرآستندیمنحصر به فرد نندیدو فرآنیاز اکیچیه.)10(کنندیاستفاده میلیتحلریغيندهایاز فرآشتریبعمل
هستند که معموالٌفیطکیردو سیلیتحلریو غیلیاستدالل تحلدر واقع، . )18(هستندازیمورد نینیباليوهایسنارشتریب

. )15(کنندیحرکت مفیدو طنیانیبیدرمانصیتشخریتدابيپزشکان برا
رو به عقب- استدالل رو به جلو

يآورشود که روش جمعیممیبه دو روش استدالل رو به جلو و رو به عقب تقسینیروند استدالل بالدر این استراتژي، 
را يماریدر استدالل رو به جلو، پزشک در ابتدا عالئم را جستجو و سپس ب. باشدیمتفاوت میدو روش کمنیاطالعات در ا

سالی که با درد قفسه سینه و تنگی نفس با براي مثال تشخیص احتمالی انفارکتوس میوکارد در فرد میان(دهدیمصخیتش
کاربرد یراقافتصیو تشخيسازهیروش استدالل در زمان فرضنیا).سابقه باال بودن کلسترول و فشار خون مراجعه کرده است

کند سپس به یميسازهیفرضصیتشخيابتدا پزشک برا،جلو استدر استدالل رو به عقب که بر عکس استدالل رو به. دارد
، تغییرات در نوارقلب باعث تائید فرضیه CK-MBافزایش میزان تروپونین و (گرددیميماریبيهادنبال عالنم و نشانه

فرآیند تشخیص بیماري به هر بنابراین در. ها کاربرد داردهیفرضیابینوع استدالل در زمان ارزنیا).شودانفارکتوس میوکارد می
.)15(دو نوع استدالل رو به جلو و روبه عقب نیاز داریم
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)15(دالل رو به جلو و رو به عقباست
قیاسی-يااستدالل فرضیه

این . که شامل دو نوع استدالل تشخیصی و تدبیري استاستقیاسی-اي، استدالل فرضیهینیبالصیتشخکیمدل کالس
اطالعات حاصل ازاز. )15(باشدها میها و ارزیابی آنآوري اطالعات، ساختن فرضیهمدل استدالل شامل سه فعالیت عمده جمع

در صورت رد . شودیميآورجمعهیرد فرضایدیتائيسپس اطالعات الزم برا. شودیمدیتولهیچند فرضماریها و عالئم بنشانه
یذهنيندهایاز فرآفیصتوکیيدهندهمدل ارائهنیا. ردیگیصورت مدیجداتیفرضیو بررسجادیاندیفرآمجدداً،اتیفرض

شکی و پزشکان توسط دانشجویان پزینیمسائل باللِحيبرااستدالل این استراتژيِ. )19(پزشکان استتوسطاستفاده شده
. ندارندکار کردن با بیمار را ها مثل خبرگان پزشکی ساختارمند نیست و تجربه کافیِمبتدي کاربرد دارد، زیرا  اطالعات علمی آن

و ) مثل تب با علت نامشخص(بالینی بیماري مبهم است بالینی یا مواردي که تظاهراتيین در موارد پیچیدهاین روش همچن
توسطبراي مثال تشخیص بیماري نورولوژي (هاي خارج از حوزه تخصص پزشکان آن زمینه کم است، یا بیماريدانش پزشک در 

خوبی شناخته قیاسی در مواردي که مکانیسم پاتوفیزیولوژي ایجاد بیماري به-اياستدالل فرضیه. کاربرد دارد) متخصص زنان
، کاربرد )پزشکیهاي مربوط به حوزه روانراي مثال برخی بیماريب(و تشخیص بر مبناي تجارب قبلی پزشک است استنشده
. )15(ندارد

)15(قیاسی-ايروند استدالل فرضیه

درمان/ تشخیص

هاداده

بیمار
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نامهاستدالل بر اساس شرح
ترین استراتژي ترین و موفقعنوان قويهبکه )20(است1نامهشرحهینظرینیشده استدالل بالرفتهیپذيهاهیاز نظردیگریکی

،يانهیها، عوامل زمعالئم و نشانه،يماریبجادیايهاسمیمکانيشامل اجزا،هانامهشرح. )15(تشخیصی شناخته شده است
آن ياست که اجزايمارینوع بکیطیشرابیانگر 2گونهداستانتیصورت رواهبیها گاهنامهشرح.هستنديماریو درمان بصیتشخ

شود ویتر میغنینینامه از نظر بالشرح،سطح تجربهشیبا افزا. ددارییهاتفاوتیو کارورزان پزشکانیدر ذهن خبرگان، مبتد
).  20،13(دیآیمصورت دانش محصور شده درهبهیقسمت علوم پاتدریجهب

)15(نامه انفارکتوس میوکارداي از شرحنمونه
درد قفسه سینه، تنگی نفس، تعریق سردتظاهرات بالینی

سال، زن منوپوزمصرف دخانیات، فشارخون باال، کلسترول باال، دیابت، مرد میاناياطالعات زمینه
مکانیسم 
کاهش جریان خون شریان کرونر متعاقب آترواسکروز و انسداد کامل آن بوسیله آمبولی یا ترومبوزپاتوفیزیولوژي

و تروپونینCK-MBگیري میزان نوار قلب، اندازهمات تشخیصیاقدا
ها، بالکرهاي کانال کلسیم، ضدانعقادتغییر سبک زندگی، نیتراتتدابیر درمانی

مار،یبا بییارویدر هنگام رو. در ذهن پزشکان وجود داردبیترتساختار دانش است که بهيدربارهعیوقايسرکینامهشرح
ها و ارتباط یژگیاز دانش شامل وياسپس شبکه. دکنیرا درك مماریبشرایط بالینیاتیها و جزئیژگیها، وشانهپزشک عالئم، ن

از يامجموعهماریبا بییارویدر رو. شودیفراهم مدیجدتیموقعيدانش برايشبکهکینیرابناب.شودیفعال ميماریها با بآن
بالینی تیبا موقعکه اينامهشرح،ینیباليهاافتهیسپس بر اساس د وشویك شده فعال مدريهامرتبط از نشانهيهانامهشرح

.)13(شودیفعال مسازگار است،
نیترمهم. ردیبه خود بگیمختلفيهایژگیتواند ویدرك شود که مslotکیصورت هتواند بینامه ممختلف شرحيهاجنبه

. کنندیرا جستجو نميماریبيهاتمام عالئم و نشانه،تجربهباکانِپزشلیدلنیهمبه.فرض استشیپيهانامه، ارزششرحیژگیو
اطالعات مناسب يآورجمع،نامهشرحتدوین دنیدر طول فرآ. هستندندیدر مورد فرآیحیاطالعات توضيکنندهفراهم،هانامهشرح

وجود داردرشیقابل پذریو غرشیقابل پذيهاارزشslotهر يبرا. ردیگیصورت مکیستماتیسصورتهبslotکردن پريبرا
باعث نامهشرحکیدر رشیاطالعات قابل پذيآورجمع. )هستنديسازهیدر فرضیمتفاوتيهاوزنيدارارشیقابل پذيهاارزش(

. )21, 20, 13(شودینامه مآن شرحيسازسطح فعالشیافزا
تواند متعلق یها مئم و نشانهعال(نامه نبودن اطالعات مربوط به شرحيها، انحصاربه ارزشنتواینامه ممهم شرحيهایژگیاز و

از یکی. )20(، اشاره کردشودمینییتبيماریاز بینامه که توسط هر مثالشرحی، ساختار عموم)گوناگون باشديهايماریبه ب
.)21(شودگرینامه دباعث فعال شدن شرحکیتصورت اتوماهتواند بینامه مشرحکیکه فعال شدن ستانینامه اشرحيهایژگیو

ماریبا بییارویپزشک در روکه،وجود دارديماریهم و اطالعات مرتبط به آن بهمرتبط بيهانهنامه عالئم و نشادر هر شرح
همین به. هاستتیموقعرینامه، تفسشرحیعملکرد اصلبنابراین . کندیمدایرا پيماریمشاهده شده در بيهانمونهیواقعيهاارزش

ينامهصورت فعال و مجزا شرحهبدیبايهر فردنیشجو منتقل شود، بنابراتواند از ذهن استاد به ذهن دانینمهنامشرحدلیل، 

1 Script
2 narrative
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ه نامه دانشجویان پزشکی و پزشکان مبتدي نسبت بکه غناي شرحدلیل اینهب. )21, 20(را در ذهن خود شکل دهديماریب
ها و که با حداقل دادهشوداین استراتژي استدالل اغلب توسط پزشکان باتجربه استفاده میپزشکان خبره و باتجربه، کم است،

پردازندها در زمان بسیار کم و با درصد موفقیت باال به تشخیص و تدبیر بیماري میه و ارزیابی آنساخت یک یا تعداد کمی فرضی
)15( .

ظاهر، (ماریبيهایژگیکه شامل وردیقرار گطیشرايسرکیریممکن است تحت تاثماریبا بییارویپزشک در روبا این وجود 
، )مزمن بودن،يماریبیشدت، سابقه قبل(يماریبيهایژگی، و)ماریبا بیتجارب قبل،یرفتار، روابط اجتماع،یناراحتيدرجه

موجود بودن (، موضوعات منابع )هاتیالونییتع،یپرتحجم کار، حواسماران،یبگریدازین(یدرمانطیدر محیموضوعات اورژانس
،یخستگ(یانساني، فاکتورها)یقانونیپزشک،یاخالق،ياحرفه(ی، مسائل اساس)یمارستانیبمشاوران، تختک،ینیپاراکليهاتست
پزشک و روند استدالل و درصد خطاي تشخیصی و درمانی يتفکرکردیبر روتواندیعوامل منیا. است...) ،یخوشحال،یآلودگخواب

.)22(گذار باشدریاثت
مراحل خبره شدن در پزشکی

یعلت و معلوليصورت پراکنده است و رابطههدانش بهیعلوم پايهادر سال. استندیفرآکیيدارایخبره شدن در پزشک
به خود يشکل ساختارمندترریالهپراکندِدانشيولوژیزیپاتوفيدر دوره. )23, 1(د نداردوجوانیدانش دانشجوياجزانیب
جادیايهاسمیبا مکانرايماریها و عالئم بنشانهنیرابطه ب،یمعلول- ا استفاده از روابط علتتوانند بیمانیو دانشجوردیگیم
گرفتهبه خود 1حالت محصور شدهکالیومدیمکرر دانش بيهانیو تمرنیدر بالمارانیتماس با بزایش افبا . )1(کنندنییتبيماریب

توان به یمیخبرگان پزشکيهایژگیاز و). 32(دیآیوجود مههستند در فرد بيانهیعوامل زممبتنی برکه يماریبيهانامهو شرح
دانش خود یسازد از منبع غنیاشاره کرد، که آنها را قادر ماهيماریبازیغنيهانامهآشکار شدن دانش محصور شده و شرح

ها بیشتر از مبتدیان استفاده اي بیمار، در تشخیص و درمان بیماريپزشکان از شرایط زمینه،یرگسطح خبيبا ارتقا. استفاده کنند
.)24(کنندمی

اتفاق پزشکیانیدانشجودر ساختار دانشرییتغکیماران،یبا مشکالت بییارویروو دانش عیو وسيتکراريدر طول کاربردها
با عیصورت وسهرا بنیکه تمریانیدانشجوبنابراین، . دیآیمصورت محصور شده درهبيولوژیزیپاتوفدانش يهاشبکه. افتدیم
عنوان تحتگونه ده آنها دوباره در ساختار داستاندانش محصور ش. افتدیاتفاق مهیثانوفتیشکیکنند،یشروع میواقعمارانیب

ها و نشانهيولوژیزیدر مورد علل پاتوفیکمدانش نسبتاًيدارا،يماریبيهانامهشرحنیا. شودیمیسازمانده،يمارینامه بشرح
. )13(استینیبالطیشرايم دربارههمرتبط بهیکینیاز اطالعات کلیغنهستند، اما ) يمحصورسازلیدلهب(يماریبيهاتیشکا

خبرگان و داشتن دایزياز تجربهیتفاوت ناشنیدانش در ذهن است که ايبا خبرگان در بازسازانیمبتدتفاوتترین مهم
به آن توجه انیکه مبتديانهیخبرگان از اطالعات زم. استاينهیو عوامل زمطیبا توجه به شرايماریبیغنيهانامهشرح

تیریاز مدیاطالعانیکه مبتدیاست در صورتادیزاریدر خبرگان بسيماریبتیریتوجه به مد. کنندیميادیکنند استفاده زینم
نییتبيولوژیزیپاتوفيهاسمیرا با مکانيماریبيهاکنند و عالئم و نشانهیتوجه میلیخيماریبيولوژیزیند و به پاتوفنداريماریب
یینهاصیتشخيبرايدیکليهاکنند و از عالئم و نشانهفرا حذيماریربط به بیبيهاعالئم و نشانهنیتوانند اینمیکنند ولیم
.)21, 20, 1(استفاده کننديماریب

1 Encapsulated
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نتیجه گیري
است که در تشخیص و تدبیر درمانی کاربردهاي ضروري براي یک پزشک شایستگیو ازاستدالل بالینی یک فرآیند شناختی 

جلو و رو به عقب، تحلیلی، استدالل رو بهالینی شامل استدالل تحلیلی و غیرهاي استدالل بمدل. ناپذیري داردوسیع و اجتناب
باشند هاي استدالل درست یا غلط نمیز این روشکدام اهیچ. باشدنامه میی و استدالل مبتنی بر شرحقیاس- اياستدالل فرضیه
ينامهل تفاوت در غناي شرحدلیشکان مبتدي و دانشجویان پزشکی بهپز. بسیار مهم استها در شرایط درست،بلکه کاربرد آن

ایط بالینی از توانند مثل خبرگان پزشکی در شربا خبرگان، نمیبالینی در تشخیص و تدبیر بالینی متفاوت يو تجربهبیماري 
.  راهکارهاي مختلف استدالل بالینی استفاده کنند
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زادهلفضل مهدياابودکتر 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایراندانشگاهاستاد

ابوالفضل در این شماره دکتر . د شدي علوم پزشکی معرفی خواههاي دانشگاه در عرصهاین نشریه یکی از اولینيدر هر شماره
فلوشیپ يدورهو مدیر) ص(حضرت رسول اکرم ان استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس بخش زنان بیمارستزادهمهدي

.ها معرفی خواهد شدهاي این استاد به عنوان اولینو فعالیتالپاروسکوپی زنان

خودتان را معرفی نمایید؟لطفاًآقاي دکتر -
زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر ابوالفضل مهدي

و مدیر  ) ص(و رئیس بخش زنان بیمارستان حضرت رسول اکرم
فلوشیپ ياولین دوره. باشمدوره فلوشیپ الپاروسکوپی زنان می

الپاروسکوپی زنان را با تالش و کمک همکاران در بیمارستان 
.اندازي کردیمراه) ص(حضرت رسول اکرم 

؟توضیح دهیدرا اندازي اولین دوره فلوشیپ الپاروسکوپی زنان راهيتاریخچهلطفاً-
، با جناب آقاي دکتر اکبریان که در )ص(بعد از انتقال از بیمارستان فیروزگر به بیمارستان حضرت رسول اکرم و 1373از سال 

ابتدا .فلوشیپ الپاروسکوپی کردیمياندازي دورهآن زمان ریاست بخش زنان را برعهده داشتند شروع به انجام مقدمات براي راه
ها به درمان بیماران پرداختیم ولی به این نتیجه خل و خارج کشور گذراندیم و سالهاي آموزش کوتاه مدت اساتید را در دادوره

خصوص بانوان ایرانی به جراحی الپاروسکوپی در سطح باالیی است و امکان حضور همه متخصصان هرسیدیم که میزان نیاز مردم ب
.یت کشور هم براي آموزش مذکور محدود بودهاي آموزش جراحی الپاروسکوپی در خارج از کشور وجود ندارد و ظرفدر دوره

اي نبود واگر چه گرفتن مجوز کار ساده. دیمبنابراین براي اخذ مجوز آموزش جراحی الپاروسکوپی به متخصصان زنان اقدام کر
را ماه قبل مجوز فلوشیپ الپاروسکوپی 18لیکن با حمایت و پشتیبانی دانشگاه، دانشکده پزشکی، و متخصصان همین بخش، 

هاي بزرگ کشور پیشنهاد کردیم چرا که یک دانشگاه واقعاًدرخواست کردیم و این رشته فلوشیپ الپاروسکوپی را به دیگر دانشگاه
خانم دکتر عسگري از دانشگاه علوم پزشکی تهران و آقاي دکتر البرزي از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به . جوابگو باشدستتواننمی

هاي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کردیم و  با پیگیري،ن سه دانشگاه با همکاري همجمع ما پیوستند و ای
خاصی که در کشور هست، پس از چندین دفعه بازدید و ارزیابی، به شکرانه خدا توانستیم مجوز فلوشیپ بوروکراسیفراوان و 

.کننده بودن زنان بسیار خوشحالهاي زنان را بگیریم که براي متخصصاالپاروسکوپی بیماري

ي آموزشهاي حیطهنها و برتریمصاحبه با اولین



وم پزشکیخبري معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                     مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل-نشریه علمی

139527پاییز-شماره نخست 

دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل 3دانشجو و در سال سوم 2هاي اول و دوم دوره دانشجو گرفتیم که در سال3کنون تا
هاي زنان کم التحصیالن فلوشیپ الپاروسکوپی بیماريدر کنار این رشته در دانشگاه، چون احساس کردیم که تعداد فارغ. هستند

که پیرو آن،مجوز گرفتیمNGOعنوان یک د، از طریق انجمن الپاروسکوپی بهباشبیماران متقاضی نمیگوي نیازست و جوابا
در حالیکهدهیممیشود که آموزش الزم را به متخصصان زنان از یک هفته تا شش ماه برگزار میآموزشی مدتهاي کوتاهدوره

التحصیل، به کار آموزش خوشبختانه  فلوهاي فارغ. ماه است18ایران  شگاه علوم پزشکیطول دوره فلوشیپ الپاروسکوپی در دان
ها، با آنها در ارتباط هستیم و خوشحالیم که کار ما را زیر نظر انجمن شوند، هم در تهران و هم در شهرستانمشغول می

.ن رشته بسیار خوب استدهند و خداوند را سپاسگزاریم که جایگاه ما در ایالپاروسکوپی ادامه می

چیست؟اندازي این رشته راهارزش ملی -
عنوان مثال اگر یک نفر بانوي ایرانی در گذشته خواستار انجام چنین عملی به. ي ارزش ملی بسیار باالیی هستاین رشته دارا

صورت تشخیصی بهقص و یا صرفاًهاي داخل کشور به صورت نادر  بیمارستانیا بعضاًکرد و بود، بایستی به خارج کشور سفر می
رفت نمی4سفانه کسی سراغ جراحی سطح أباشد که متسطح می4شایان ذکر است که جراحی الپاروسکوپی داراي . شدانجام می

اینجا سطح . شودها، اندومتریوزهاي پیشرفته که روده، مثانه و حالب درگیر میهاي مشکل الپاروسکوپی مثل سرطانمانند جراحی
طور مستقل ها را بهشود، این عملالتحصیل میشود یعنی فلوشیپی که از اینجا فارغهاي الپاروسکوپی آموزش داده میجراحی4

ها بسیار ارزشمند است و همچنین وجود رسانی به بیماران نیازمند به اینگونه عملدهند که از نظر ملی، خدمتخودشان انجام می
. در شهرهاي مختلف ایران باعث سربلندي ما استمینه تخصصین آموزش دیده در این زم

طور کامل انجام گیرد و هاي الپاروسکوپی بهده سال آینده در اکثر شهرهاي کشور  جراحیکنیم که انشااهللا دربینی میپیش
یی کشور به تعداد بسیار انجام هاي الپاروسکوپی در مراکز نازااکنون نیز جراحیار به شهر تهران نباشد، اگرچه همنیاز به اعزام بیم

.انجام شود4ها در کل کشور در باالترین سطح یعنی سطح گونه جراحیشود لیکن هدف ما این است که اینمی

؟ هایی کرده استپیشرفتدر سایر جاهاي ایران و دنیا چه اندازي، این رشتهراهبعد از -
که دیر شروع کردیم یک مقدار در کشور ما  به علت این. و جوانی استجدید يطور کلی جراحی الپاروسکوپی در دنیا رشتههب

متخصصین زنان از سال پیش50- 60بینیم که از حدود این رشته میياگر چه با خواندن تاریخچه. از بقیه کشورها عقب هستیم
طور وسیع به1980در دنیا از سال هاي الپاروسکوپی که اما جراحی. کردندص بیماري استفاده مییعنوان تشخالپاروسکوپی به

هاي علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی از همان زمان نیز آغاز شد و شروع شده است و در ایران هم در بخش زنان دانشگاه
ه با عالوه بر این الپاروسکوپی داراي یک  منحنی یادگیري افزایشی است ک. روز به روز دانش و مهارت در این زمینه بیشتر شد

هاي طور مثال جراحیبه. به افزایشی را طی خواهد کردهاي الزم، این منحنی یادگیري مسیر روگذشت زمان و آموزش
وضعیت در کل دنیا هم . گرفتصورت انجام نمیهمینشود در دو سال گذشته بهالپاروسکوپی که امروزه در همین بخش انجام می

المللی الپاروسکوپی نیز برگزار ، هر سال کنگره بینر دانشگاه و در انجمن الپاروسکوپیدر کنار آموزش این رشته د. مشابه است
با نشگاه علوم پزشکی ایران در دي امسال المللی رازي در داهاي بینجاري نیز، این کنگره در مرکز همایششود که در سالمی

کشورهاي جهان در این کنگره شرکت خواهند کرد يز همهمتخصصین این رشته ا. همکاري انجمن الپاروسکوپی برگزار خواهد شد
در کشور ما ساختن ، مثالًاستخوب در این زمینه، این رشته رو به پیشرفت هايروشعلت وجود به. دهندو تبادل افکار انجام می
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دي از این وسایل از خارج از البته چون این رشته به تکنولوژي بسیار وابسته است تعدا. استشدهوسایل و ابزار این رشته آغاز 
شود با این وجود روز به روز شاهد ساخت وسایل و ابزار جدید در کشور خودمان هستیم حتی دو نفر از عزیزان ما در کشور وارد می

.  ستنداکنون در حال گذراندن مراحل اداري تولید آن هاند که همهمین مرکز الپاروسکوپی دو اختراع در این زمینه به ثبت رسانده
شود و روز به روز  این هاي زنان از طریق الپاروسکوپی انجام میخوشبختانه در حال حاضر در کشور ما تقریبا همه جراحی

.     انشااهللا در کل کشور براي بانوان عزیز این نوع جراحی رواج پیدا کند. باشدها رو به افزایش میتعداد این جراحی

گیرند؟مه قرار میدانشجویان در کجاي این برنا-
این رشته متخصصین زنان هستند که در کنار یادگیرندگانعبارتیبه. یم در این برنامه قرار دارندمستقطور غیردانشجویان به

اي، دکتراي حرفهيدانشجویان رشته. گیرندیاد می2آنها دستیاران این رشته در اتاق عمل حضور دارند و این رشته را تا سطح 
یابد و دانشجو از  شان در این رشته افزایش میطور مرتب در اتاق عمل الپاروسکوپی حضور دارند و  دانشا و استاجرها، بههنترنیا

. طور پیشرفته انجام دادهاي سختی را بهتوان جراحینزدیک شاهد هست که چگونه با ایجاد سه سوراخ کوچک در شکم بیمار می
صورت کنند تا عمل جراحی بیمار بهبینند، روند درمان بیمار را پیگیري میدر درمانگاه میدانشجویان از ابتدا که بیمار را 

.ها هستندطور غیرمستقیم درگیر  این نوع جراحیکوپی انجام شود و به این طریق بهالپاروس

اید؟ههاي دیگر انجام دادها یا دانشکدهچه کارهایی براي دانشگاهاندازي این رشته در رابطه با راه-
اندازي کنند چون رویم پیشنهاد ما به مسئوالن آن دانشگاه این هست که این رشته را راههاي بزرگ میما هرجا که به دانشگاه

شود با دو تا سه سوراخ کوچک، ها باز که شکمجاي اینشود، بههاي زنان با الپاروسکوپی انجام میامروزه در دنیا، بیشتر جراحی
.ها استفاده کنندان ایرانی هست که از این نوع عملها، و حق بانومانند عمل کیسه تخمدان تا سرطانشود،ام میاعمال جراحی انج

چیست؟ پردازنداین رشته به آموزش و یا تحصیل میدر توصیه شما به کسانی که-
کنند وصیت کردم که جا کار میمن به همکاران جوانی که در حال حاضر در این. کار از توصیه گذشته، به وصیت رسیده است

ما که  براي آموزش این رشته به شهرهاي مختلف يطور همهه توان دارند ادامه بدهند و همینکتا زمانین رشته را رها نکنند وای
م براي چرا که این افتخاري است هم براي ما، هم براي دانشکده پزشکی و ه. کنیمهاي مختلف سفر میمأموریت داریم و به استان

نیازمندبانوان ایرانیيکنیم و امیدواریم که همهدانشگاه علوم پزشکی ایران که براي آموزش این رشته در کشورمان تالش می
جاي ایران در ها در همهروزي این نوع جراحیطور شبانهشاهد روزي باشیم که بهها استفاده کنند و بتوانند از این نوع جراحی

.هاي زنان جز حقوق بانوان استهاي الپاروسکوپی بیماريمندي از  جراحیقرار بگیرد چرا که بهرهمندنیازدسترس بانوان 
)کارشناس رسانه و انتشارات(شهرزاد سراوانی:تهیه کننده
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نبنیانگذار و الهام بخش آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایرابا احترام به یاد و نام دکتر حمیدرضا رضایی

این مدیریت فعالیت خود را . گرددمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بخشی از معاونت آموزشی دانشگاه محسوب می
راهبردي معاونت يو مأموریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و در چارچوب برنامهاندازچشمدر راستاي 

.دهدآموزشی دانشگاه انجام می
. اي بهداري نگذشته استهاي منطقههاي علوم پزشکی و سازماناست و چند سالی بیشتر از ادغام دانشگاه1370سال
دانشگاه در مقایسه . ریزي براي افزایش توان علمی خود هستندهاي پزشکی و پرستاري دانشگاه درحال سازماندهی و برنامهدانشکده

معاون آموزشی وقت . ندارد و براي رسیدن به جایگاه مطلوب و شایسته باید تالش کندبا دو دانشگاه دیگر مستقر در تهران قدمتی
هایی براي بهبود کیفیت حوزه تحت سرپرستی خود یعنی آموزش است و معتقد کاردنبال راهههاي دانشگاه بنیز مانند دیگر معاونت
ارزشیابی يادارهو طرح در معاونت در حال شکل گرفتن بود اولیه اینيهسته. بایست طرحی نو در انداختاست که در این راه می

تحول أزمان اتفاق دیگري رخ داد که منشدر همان. و رسیدگی به شکایات تبدیل به مکانی براي تشکیل دفتر آموزش پزشکی شد
.هاي کشور شددر دانشگاه
هایی براي کارشناسان سازمان بهداشت جهانی توصیهداد، پیگیري نشست آلماآتا در ادینبورو اسکاتلند بود که در آن این رخ

آور تغییر در آموزش با شعار سالمت براي همه آغاز پیامادینبورو که درياعالمیه.آموزش پزشکی و تغییر در نگرش به آن داشتند
جمعی از . ند کندهاي دفتر آموزش پزشکی را هدفمکه فعالیتشدمنبع الهامی ئت علمیهیبود، براي اعضاي 2000تا سال 

باز 1370فعالیت این مرکز به سال يهاي آموزش پزشکی را طی کرده بودند بنابراین کار آغاز شد و در تاریخچهاستادان، دوره
. در دربندسر و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید1370نخستین کارگاه آموزش پزشکی در سال . گرددمی

هاي هاي مختلف دانشکدهریزي براي ارتقا و پیشبرد اهداف آموزشی در گروهکارگاه، مدیریت آموزشی و برنامهموضوع اصلی این 
. اندازي شودکه در دانشگاه علوم پزشکی ایران دفتري به نام دفتر نظارت و ارزیابی راهاي شد براي ایناین کارگاه مقدمه. وابسته بود

تر شجري، خانم شکرآبی، و ها دکتر بیابانگردي، دک، متشکل از خانمسعه آموزش در دانشگاهمرکز مطالعات و توياولیهيهسته
) آقاي دکتر لطیفی(زاده بود که با حمایت معاون آموزشی وقت زاده و دکتر سلماندکتر سلطانی، دکتر رضایی، دکتر فرتوكآقایان

شد و در ساختمان مرکزي دانشگاه همکاري مشارکتی محسوب میاین مرکز یک مرکز. صورت رسمی آغاز کردندخود را بهفعالیت
دانشگاه و سپس براي سایر ها مختلف آموزشی براي اساتید درونهاي این مرکز برگزاري کارگاهنخستین فعالیت. ایران مستقر بود

.ها بوددانشگاه
هاي نظور نیل به این هدف، این دفتر فعالیتمبه. تنی بر مبانی نظري آموزش بودهدف این دفتر ارتقاي کیفیت آموزش مب

، این 73تا 71هاي بین سال. هاي آموزشی بودسازي آموزش و ارائه مشاورهها غنیمبناي اصلی این فعالیت. چندي را انجام داد
آموزش پزشکی هاي مقدماتی نخستین مراکز توسعه آموزشی بود که تمامی اعضاي هیئت علمی خود را در کارگاهيمرکز در زمره

با پیشنهاد این مرکز و پذیرش وزارت متبوع، اولین همایش کشوري آموزش 1373در سال . با مفاهیم پایه در این حوزه آشنا کرد
هاي این پس از آن نیز قسمت عمده فعالیت. ها با علم آموزش پزشکی برگزار گردیدمنظور آشنا ساختن مسئولین دانشگاهپزشکی به

. هاي علوم پزشکی کشور بودهاي آموزشی براي سایر دانشگاهمعطوف به برگزاري کارگاه1380مرکز تا سال 
عنوان یکی از مراکز مجاز تربیت نیروي انسانی که بهکنون، اعضاي هیئت علمی این مرکز عالوه بر اینتا1375هاي بین سال

هاي کشوري نیز نقش ی به فعالیت مشغول بودند، در برنامههاي کارشناسی ارشد آموزش پزشکها در قالب دورهبراي سایر دانشگاه
هاي پزشکی در سراسر کشور و تدوین چارچوب بازنگري بندي دانشکدهرتبهياز جمله در تدوین برنامه. اي ایفا نمودندارزنده

آشنایی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه 
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هاي علوم پزشکی ف در دانشگاههاي درسی در مقاطع مختلبرنامهياکنون کلیهکه همطوريهاي درسی در وزارت بهداشت، بهبرنامه
.گیردهاي چارچوب مذکور مورد بازنگري قرار میلیستبا استفاده از چک

دانشگاه با اصول ئت علمیهیهدف، آشنایی همگی اعضاي .این راه وجود شادروان دکتر رضایی بس گرانبها و کارساز بوددر 
هاي برگزاري کارترین سالراز جمله پ73تا 71هاي سال.دیده شدهاي آموزشی براي آنها تداركآموزش پزشکی بود؛ پس کارگاه

.هاي آموزش پزشکی در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی ایران بودکارگاه
معرفی آموزش پزشکی به مسئولین و مدیران يفکر اولیه. ترین رویداد آموزش پزشکی در کشور شکل گرفتمهم73در سال 

جلسات . چند از استادان روییدن گرفت و این ایده مورد اقبال مدیران وقت وزارت بهداشت واقع شددانشگاهی کشور در میان تنی 
اولین همایش آموزش نسیمِترتیببدین. شمار بودزمان تعداد افراد آشنا با علم آموزش پزشکی انگشتآن. شماري برگزار شدبی

.پزشکی کشور وزیدن گرفت
هاي آموزشی، کارشناسی ارشد آموزش دوره.غ مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه بودشاهدي بر بلو80تا 75هاي سال

هاي آموزشی در هاي آموزشی، برگزاري کارگاهسطح ملی، تدوین ضوابط و چارچوبهاي آموزشی درریزيپزشکی، شرکت در برنامه
.ها بودهاي کشور حاصل این سالسایر دانشگاه

علمی در هايکتابانتشار . پردازدتوسعه و آموزش علوم پزشکی میيخدمات چندي در حوزهيرائهاکنون این مرکز به اهم
ط به هاي مربوانجام فعالیت. باشدهاي این مرکز میها از جمله فعالیتدیگر دانشگاهاي بهخدمات مشاورهياین زمینه و ارائه

نیز همکاري در آموزش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتراي وصورت حضوري و غیرحضوري هاي آموزش مداوم بهبرنامه
.هاي این مرکز استآموزش پزشکی از دیگر فعالیت

هاي عنوان بازوي اجرایی و مرکز تفکر براي اخذ تصمیمات در زمینه برنامهمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بهمرکز 
زمان یک مرکز آکادمیک علمی و یک مرکز خدمات آموزشی این ترتیب، این دفتر همبه.کندآموزشی دانشگاه نیز انجام وظیفه می

.کندهاي آموزشی دانشگاه نقش بسیار مهمی را ایفا میباشد و در جهت پشتیبانی از تصمیمات و برنامهمی
رسالت

موزشی که در راستاي رسالت آموزشی معاونت آيمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساختاري است از مجموعهمرکز مدیریت 
عهده دارد و با هاي حاکم بر جامعه و ارتقاي سطح سالمت، هدایت فرایند آموزشی دانشگاه را بهدانشگاه و با توجه به ارزش

، ریزي، آموزش مداومدرون دانشگاه ضمن ارتقاي توانمندي دانشجویان، اساتید و کارکنان با انجام برنامهبسترسازي مناسبِ
. سازدهاي آموزشی، زمینه الزم را براي تولید و توسعه علم فراهم میارزشیابی، پژوهش و بازنگري برنامه

دورنما
هاي جهت کسب جایگاهی برتر در حیطهمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در راستاي دورنماي دانشگاه درمرکز مدیریت 

برداري از نتایج و بهرههالمللی برقرار نمودرا با مراکز علمی و مطالعاتی بینالمللی، پیوند خود آموزشی در سطح ملی و بین
اي و هاي منطقهعنوان یکی از مراکز همکاريالمللی بههاي کاربردي در زمینه آموزش علوم پزشکی در سطح ملی و بینپژوهش

اي مرکز تحقیقات آموزش پزشکی نیز استفاده خواهد هدر این راه از ظرفیت. نموده استالمللی در زمینه آموزش پزشکی مطرح بین
.نمود

اهداف
هاي تحصیلیتوانمندسازي اعضا هیئت علمی در کلیه مقاطع و رشته-1
هاي مختلف آموزشیرفع کمبود امکانات آموزشی و کمک آموزشی در جهت ارائه برنامه-2
ا نیازهاي جامعههاي آموزشی و طرح دوره و دروس مدون و منطبق ببرخورداري از برنامه-3
اي، درمان و پیشگیري شایع در جامعهآموزش دانشجویان در جهت قادر بودن به انجام وظایف حرفه-4
و ارائه دهندگان جامعه و کاهش شکاف بین تئوري و عمل) جامعه(ایجاد هماهنگی بین گیرندگان خدمات -5



وم پزشکیخبري معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                     مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل-نشریه علمی

139531پاییز-شماره نخست 

پزشکیتوسعه آموزش علومو واحدهاي مرکز مطالعات وساختار 
، پژوهش در آموزش، یریزي آموزشتوسعه و آموزش علوم پزشکی در حال حاضر، داراي واحدهاي ارزشیابی، برنامهمدیریت

و آموزش هاي آموزشیرهبري آموزشی، هماهنگی دفاتر توسعه، جشنوارهرسانه و انتشارات، رشد و بالندگی اعضاي هیئت علمی،
ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با این مدیریت ا، بیمارستانههمچنین دفاتر توسعه آموزش دانشکده. پاسخگو است

هاي پزشکی، پرستاري و مامایی، علوم توانبخشی، پیراپزشکی، دانشکده بهداشت روان و علوم این دفاتر در دانشکده. همکاري دارند
شایان ذکر است که گروه آموزش پزشکی که در دو . رسانی مستقر هستندمدیریت و اطالعوریز و متابولیسمرفتاري، غدد درون

پردازد نیز در ارتباط نزدیک با این آموزش علوم پزشکی میيي متخصص در حوزههامقطع کارشناسی ارشد و دکترا به تربیت نیرو
.مدیریت فعالیت دارد

تهیه کنندگان
)معاون آموزشی دانشگاه(دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی 

)معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه(سرور رودسري دریادخت م

:بنجامین دیسرایلی

.دیدن زیاد، درد و رنج زیاد و مطالعه زیاد سه ستون یادگیري هستند
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از شوراي گسترش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی ابالغ 16/12/88مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در تاریخ 
رکز تحقیقات با ساختار جدید در ولین جلسه ما. طور رسمی فعالیت خود را شروع کردموافقت اصولی خود را دریافت نمود و به

موافقت قطعی 26/02/95هاي تحقیقاتی خود موفق گردید در تاریخ با توجه به گسترش فعالیتبرگزار شد و90اردیبهشت سال 
.خود را کسب نماید

از طریق، درمان و آموزش پزشکی شتابهده علوم پزشکی ایران و وزارت نشگاداهشی وپژ- علمیخطمشی ي ستادر راین مرکز ا
ي ارتقاي کیفیت و بهبود مستمر آموزش کارهاي علمی و عملی خالق مبتنی بر شواهد، زمینههاي کاربردي و ارائه راهانجام پژوهش

ي آموزش علوم پزشکی منظور تعالی و تقویت روحیه پژوهش در زمینهچنین بهسازد و همدر سطح دانشگاه را فراهم می
مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران قصد دارد با استفاده از .دهدش میهاي خود را گسترتوانمندي

ي آموزش علوم پزشکی در سطح ملی و جامع علمی کشور، به مرکزي بالنده، پویا و نوآور در حوزهيتمام توان خود و الهام از نقشه
.اي تبدیل شودمنطقه

:باشداهداف این مرکز به شرح ذیل می
اي در آموزش علوم پزشکی رشتههاي پژوهشی کاربردي و بینطرحيتوسعه و ارتقا
سازي بستر مناسب در بسط و گسترش انتشارات پژوهشی مرکز فراهم
هاي تحقیقاتی در داخل و خارج از دانشگاه یابی جهت طرحمشتري
دل اطالعات و جذب منابع جهت انجام تحقیقات منظور تبابخشی دانشگاه بهبا واحدهاي برونارتباط يتوسعه
المللی در آموزش علوم پزشکی هاي بینتوسعه و تعامل همکاري
هاي مناسب جهت مرکز ایجاد و تدارك زیرساخت
ي آموزش پزشکیمنظور پژوهشگري در زمینهتوانمندسازي اعضاي هیئت علمی به

:باشندهاي عملیاتی مرکز به شرح ذیل میبرنامه
هاي پژوهشی آموزش پزشکی دانشگاهسازي و تبیین اولویتشفاف
 منظور ارتقاي کیفیت آموزش پزشکیگسترش تحقیقات پایه و کاربردي بهتوسعه و
ها و الگوهاي آموزش آکادمیکي نظریهطراحی و توسعه
پژوهیهاي دانشمنظور انجام فعالیتازي و آمادگی اعضاي هیئت علمی بهتوانمندس
ي آموزش علوم پزشکییت دانشجوي دکتراي تخصصی پژوهشی در زمینهترب
پژوهی و تحقیقات آموزش پزشکیهاي دانشخصوص فعالیتي مشاوره به اعضاي هیئت علمی درارائه
هاي تحقیقاتیها و منابع مالی و تخصیص آن به اولویتجذب گرانت
المللیینملی و ب(دانشگاهی سازي انجام تحقیقات مشترك بینزمینه(
هاي آنپزشکی در خصوص روش انجام پژوهش، نقد و کاربرد یافتهآموزش اعضاي هیئت علمی علوم بالینی و علوم پایه
هاي پژوهشیي مراحل تصویب و اجراي طرحرسانی مناسب به محققین آموزش پزشکی در زمینهاطالع
نیازهاي تحقیقاتی و تکمیل مدارك مورد پیگیري روند تصویب طرح

دانشگاه علوم پزشکی ایران  آشنایی با مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی 
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هاي ادواريرد پژوهشی مرکز تحقیقات به منظور ارزشیابیتکمیل اطالعات مربوط به عملک
هاي مرکز سطح فعالیتيمنظور مبادله اطالعاتی و ارتقاالمللی بهارتباط مستمر با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین
و توسـعه آمـوزش پزشـکی و همچنـین سـایر      راستایی، همکاري و هماهنگی با گروه آموزش پزشکی و مرکز مطالعات هم

هاي مرکزهاي دانشگاه در خصوص کلیه فعالیتمراکز تحقیقاتی و دانشکده
منظور تسهیل فرایندهاي کاري مرکزي اجرایی تحقیقات آموزش پزشکی بههاها و دستورالعملتدوین فلوچارت
هاي پژوهشیحبرگزاري جلسات منظم با حضور اعضا شوراي پژوهشی مرکز و بررسی طر
ي آموزش علوم پزشکیهاي آموزشی و پژوهشی در عرصهطراحی و برگزاري کارگاه

نویسنده
زهره سهرابیدکتر 

مرکز تحقیقات آموزش پزشکیزشیمعاون آمو
ایراندانشگاه علوم پزشکی 

:افالطون

.مانددانشی که همراه بت اجبار کسب شود در ذهن نمی
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تامین نیازهاي "ترین اهداف حوزه آموزش  یعنی منظور تحقق یکی از مهمو نوآوري در آموزش علوم پزشکی بههاي تحول بسته
در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش "رویکرد تحول و نوآورياي و جهانی باهاي منطقهملی و حضور در عرصه

در راستاي عملیاتی نمودن . هاي علوم پزشکی سراسر کشور باشدپزشکی تدوین گردید تا چراغ راه متولیان امر آموزش در دانشگاه
و دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دانشگاه گانه تقسیم شدندي علوم پزشکی به مناطق آمایشی دههاهاي تحولی، دانشگاهبسته

. ي ده آمایشی قرار گرفتمنطقهي کالنعنوان زیر مجموعهبه،هاي وزارت متبوعبنديتیپ یک، در تقسیم
ي تحول و نوآوري در آموزش دبیرخانه"1394ي دانشگاه در بهمن سال هاي تحولی در مجموعهسازي بستهدر راستاي اجرایی

هاي خود را آغاز نمود و از ي معاونت آموزشی فعالیتبا نظارت مستقیم حوزهاندازي شد وزیر نظر ریاست دانشگاه راه"شکیزعلوم پ
ي آموزش علوم ، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعهئت علمیهیزمان با مشارکت اعضاي آن

.نمایددنبال میه کارگرو12پزشکی فعالیت هاي خود را در 
ساختار دبیرخانه

هاي تحولپایش بسته-12کارگروه

رئیس دانشگاه

معاون آموزشی
مشاور معاون آموزشی

1کارگروه 
نگاري و آینده

مرجعیت علمی
2کارگروه 

دانشگاه نسل سوم
3کارگروه 

آموزش پاسخگو
4کارگروه 

توسعه راهبردي
5کارگروه 

آمایش سرزمینی
6کارگروه 
اي اخالق حرفه

7کارگروه 
سازيالمللیبین

8کارگروه 
آموزش مجازي

9کارگروه 
نظام ارزیابی

10کارگروه 
اعتباربخشی

11کارگروه 
هاتوسعه زیرساخت

دبیرخانه تحول و نوآوري در آموزش 
علوم پزشکی

هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکیدر اجراي بستهایرانتعهدات دانشگاه علوم پزشکی 
هاي سازي ماموریتمنظور اجراییبه،دانشگاه علوم پزشکی ایرانبین معاونت آموزشی وزارت متبوع و ي نامهاساس تفاهمبر

هاي زیر به انجام برنامه، این دانشگاههاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکیقق اهداف بستهواسپاري شده در راستاي تح
:متعهد شده است

ریزي و مدیریت تربیت نیروي انسانی علوم پزشکی همکاري در طراحی و استقرار نظام برنامه
اي در هاي مهارتی و حرفهداوم و آموزشهاي آموزش مها، مراکز و برنامهاجراي نظام اعتباربخشی آموزشی بیمارستان

نظام سالمت
الملل آموزش علوم پزشکیي آمایش بینهمکاري در تدوین نقشه
همکاري در طراحی الگوي تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلی

تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی
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ي علوم مدیریت سالمت است که ي کسب مرجعیت علمی توسعهویژه دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستاهمچنین ماموریت
:هاي زیر محقق خواهد شداساس فعالیتبر

هاي آموزشی ي کوریکولومدر تدوین، بازنگري و توسعههمکاري
هاي الزم براي تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشورگسترش زیرساخت
 اي متخصص مورد نیازو نیروههیِئت علمیتالش براي تامین اعضاي
هاي علوم پزشکی کشور که داراي تجارب ارزشمند در توسعه علوم شناسایی و جلب همکاري سایر مراکز و دانشگاه

.سالمت هستند

این مطلب در نشریات بعدي ادامه دارد
تهیه کنندگان

)دانشیار گروه آموزش پزشکی(دکتر شعله بیگدلی
)در آموزش علوم پزشکیل و نوآوريتحودبیرخانهارشناس ک(فاطمه احمدي
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-شروع بهاروپایی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی يعنوان شاخهدر کپنهاگ به1972در سال 1نجمن آموزش پزشکی اروپاا

هانی در معتبر جعنوان یک سازمانِگسترش داد و امروزه بهسرعتبهالمللیهاي خود را در سطح بینفعالیتاین انجمن؛ کار کرد
هاي ساالنه، این انجمن از طریق برگزاري همایش. کشور در آن عضو هستند90شود و بیش از زمینه آموزش پزشکی شناخته می

کیفیت آموزش علوم ارتقايدر جهتآموزشی و وبینارها هايا، دورهه، برگزاري کارگاهراهنماهاي آموزشیار انتشار مجله، انتش
.کنداي مرتبط تالش میهپژوهشي پزشکی و توسعه

:از طریق موارد زیر استالمللیبیندر سطح پزشکیعلومآموزشدرتعالیترویجرسالت اصلی این انجمن
 آنالینهايفعالیتونشریاتکنفرانس،،هاشبکهطریقازاطالعاتگذارياشتراكبه
وسنجشیادگیري،-یاددهیدرسی،ریزينامهبرهاينوآوريازحمایتوسنتیهاي آموزشیهاي روششناسایی پیشرفت

آموزشمدیریت
علوم پزشکیآموزشدرپژوهشبه انجام تشویق
شواهدازمطلعآموزشازاستفادهترویج
علوم پزشکیآموزشتعالیبرايسازياستاندارد
ايهاي فردي و موسسهشناسایی پیشرفت
علوم پزشکیآموزشجهانیماهیتشناسایی
المللیبینوايمنطقهملی،نهادهايباهمکاريطریقازعلوم پزشکیمداومآموزشرتاثیرگذاري ب

ترویج ،المللیگسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینهدف با ،علوم پزشکی ایراندانشگاه
همکاري علمی با انجمن ينامهزش، اقدام به انعقاد تفاهمگیري مبتنی بر شواهد در آموي فرهنگ تصمیمتعالی آموزشی و اشاعه
بین دکتر کامران سلطانی ) 2016جوالي (1395تیر15نامه در تاریخ این تفاهم. نموده است)AMEE(آموزش پزشکی اروپا 

پیرو انعقاد این .رئیس انجمن آموزش پزشکی اروپا منعقد گردید2عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه و پروفسور رونالد هاردن
AMEEو انتشار ترجمه)AMEE(نامه، انجمن آموزش پزشکی اروپا تفاهم Guides وBEME Guides به زبان فارسی را به دانشگاه

در این راستا معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در صدد است تا با اقدامی ملی، .علوم پزشکی ایران واگذار کرده است
هاي علوم پزشکی سراسر کشور، با تشویق و ترویج تعامالت ملی و حرکت در مسیر مرجعیت علمی، کت دانشگاهضمن جلب مشار

. برداردي جایگاه علمی کشور گامی شایسته
.مراجعه فرماییدhttp://www.amee.orgتوانید به نشانی این انجمن میهاي فعالیتيبراي کسب اطالعات بیشتر درباره

و در آموزش علوم پزشکیخانه تحول و نوآورياجرایی دبیردبیردانشیار گروه آموزش پزشکی،(دکتر شعله بیگدلی:تهیه کنندگان
)مسئول واحد برنامه ریزي آموزشی

)در آموزش علوم پزشکیتحول و نوآوريدبیرخانه کارشناس (نژاددکتر سلیمه گوهري

1 The Association for Medical Education in Europe (AMEE)
2 Ronald Harden

معرفی انجمن آموزش پزشکی اروپا
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و رهبري دانشگاهیمدیریت 

گاننویسند
الهام بوشهري، زهره سهرابیدکتر 

تنهــا وســیعی اســت کــه شــاید يمــدیریت و رهبــري، حیطــهيحیطــه
. هاي مختلف آن آگاهی کامل داشته باشـند متخصصین رشته مدیریت از بخش

ه داوطلبـین ایفـاي ایـن    یابد کـ هاي نقش رهبري زمانی افزایش میچیدگیپی
وظیفـه مشـغول   ایـن  ها بـه انجـام   هاي مختلف مدیریتی دانشگاهنقش در رده

.باشند
عنـوان یـک   شویم که دانـش بـه  با تأملی در ساختار دانشگاهی متوجه می

هاي لیتمسئو. ن وسیع پذیرفته شده استارزش غالب توسط اعضاي این سازما
آمـوزش و  يطور عمده در دو حیطـه دانشگاه که بهئت علمیهیشغلی اعضاي 

پژوهش است نیز به نوبه خود بر میـزان تسـلط و اسـتقالل عملکـردي ایشـان      
ذیرفتـه شـدن توسـط    اعمال رهبري در چنین سازمانی و پمسلماً. افزوده است

ري از تجربیـات و  گیکور کار آسانی نبوده و بدون بهرههاي مذاعضایی با ویژگی
. سختی انجام خواهد شدهاي کاربردي تحقیقات مرتبط بهیافته

عنوان یکی از اولین منابع مرتبط، به"مدیریت و رهبري دانشگاهی "کتاب 
ـ شامل فصول متنوع ب مـدیریت و رهبـري در دنیـا،    ، سیر تاریخی مکات

نـه،  هاي علم رهبري، رهبري آموزشی، الگوهاي رسمی، همکاراتئوري
، قطعیت و  فرهنگی مدیریت و رهبـري آموزشـی  سیاسی، ذهنی، عدم

براي پذیرش نقـش رهبـري دانشـگاهی، تعـارض و مـدیریت      ئت علمیهیسازي عضو سازمانی به نام دانشگاه، آماده
.باشدمیگیري فعان و تصمیمنتعارض، تحلیل ذي

پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی ایـران و خـانم الهـام بوشـهري      آموزش گروه مؤلفین این کتاب خانم دکتر زهره سهرابی دانشیار 
. باشندجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی میدانش

هاي کتابتازه
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)ارائه الگوي مفهومی(تبیین فرایند رهبري آموزشی در نظام آموزش پزشکی کشور ایران 
زهره سهرابیدکتر:استاد راهنما

لطانی عربشاهیدکتر زهره ونکی، دکتر سید کامران س: اساتید مشاور

معصومه خیرخواهدکتر :آموختهدانش
آموزش پزشکیدکتراي تخصصی:مقطع

ایرانعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی:دانشگاه
28/6/1394:نامهتاریخ دفاع از پایان

مقدمه
تواند خود را با نمی، رهبري سنتی استاي حیاتی تبدیل نمودهبه مسئله21رهبري را در قرن ،تغییرات سریع در دنیا

.عوامل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و پیشرفت فناوري سبب تغییر مفهوم رهبري شده است.هماهنگ نماید21هاي قرن پیچیدگی
رهبري مسیري را . گیردرهبري فرآیند اجتماعی پویا و مبتنی بر موقعیت است که از تعامالت اجتماعی بین رهبر و پیروان شکل می

اتصال بین اهداف فردي، گروهی و سازمانی، يبدون رهبري حلقه. آوردها براي دستیابی به اهداف فراهم میتالشبراي هدایت
بخشی، پیروان را با انتقال این بینش و الهامرهبران بابصیرت جهت حرکت آینده را مشخص ساخته و. شودضعیف یا گسیخته می

.کنندبراي غلبه بر موانع آماده می
و پاسخگو به نیازهاي آموختگان توانمند هاي آموزشی نقش مهمی در ارتقا کیفیت آموزش و تربیت دانشدر محیطرهبري 
با توجه به ادغام آموزش و ارائه خدمات در نظام آموزش پزشکی ایران، درك چگونگی فرایند رهبري آموزشی . عهده داردجامعه را به

ریزان اران، برنامهگذتوانست سیاستمعه ارتباط مستقیم دارد ضروري بوده و میدر نظام آموزش پزشکی که با سالمت آحاد جا
لذا این مطالعه با هدف تبیین فرایند رهبري .آموزش پزشکی کشور را در اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب آموزشی یاري نماید

.انجام شده است1392- 1394هاي آموزشی در نظام آموزش پزشکی ایران در طی سال

روش پژوهش
این پژوهش کیفی و با رویکرد گراندد تئوري با روش 

نفر از 32. انجام شده است) 1998(اشتراوس و کوربین 
نظران آموزش پزشکی در اقصی نقاط کشور در سطوح صاحب

هاي علوم پزشکی، سا و معاونین دانشگاهؤخانه، رارشد وزارت
زشکی، مسوالن مراکز توسعه و آموزش پمدیران گروه،

ریزان آموزش در کلیه سطوح، دانشجویان و کارشناسان و برنامه
آموختگان گروه پزشکی، به روش مبتنی بر هدف و گلوله دانش

عمیق با آنان انجام يبرفی در مطالعه شرکت نموده و مصاحبه
یادداشتو مشاهده، مراجعه به اسناد از مصاحبه،عالوه بر. شد

آوري اسیت نظري در جمعدر عرصه، یادآورنویسی و حس

آموختگان دکتراي آموزش پزشکی هاي دانشمعرفی پایان نامه
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کنندگان و همتایان و طور کامل بازنویسی شده و کدهاي استخراجی با شرکتها پس از ضبط بهمصاحبه. اطالعات استفاده شد
گیري نظري تا نمونه. باز، محوري و انتخابی هدایت شدگیري با منطق و هدف کدگذارينمونه. اساتید مورد بررسی قرار گرفت

. دامه یافت و با روش مقایسه مداوم کدها مورد تحلیل قرار گرفتاشباع نظري ا

هایافته
کد انتخابی 1کد محوري و 5اولیه، يطبقه11زیرطبقه،55کد باز، 982از نتایج این مطالعه پس از ادغام کدهاي مشابه، 

. گیري زیرطبقات، طبقات و کدمحوري و مرکزي بدین شرح بودروند شکل. استخراج شد
: طبقات محوري استخراج شده شامل

هاي تاثیرگذار رهبريویژگی
نظام ناکارآمد آموزشی
زدهمدیریت سیاست
مدیریت تسکینی و ایستایی سیستم آموزشی

از پیروان بود که از عوامل هاي فردي رهبر، شناخت از سیستم و حمایت هاي تاثیرگذار رهبري شامل طبقات وِیژگیویژگی
اي مدیریت همراه عوامل علی و زمینههاي تاثیرگذار رهبري بهعدم وجود ویژگی. باشندیند رهبري آموزشی میکننده فراتسهیل
رهبران آموزشی . زده آموزشی و نظام ناکارآمد آموزشی از عوامل بازدارنده رهبري آموزشی در مطالعه حاضر شناخته شدندسیاست

نموده که پیامد آن "مدیریت تسکینی"منظور پاسخگویی اجتماعی، اقدام بهت بهي خدمابا توجه به شرایط ادغام آموزش و ارائه
انگیزگی و فرسودگی شغلی در سیستم آموزشی و در نهایت ایستایی سیستم آموختگان، بیآموزش در سایه، ابهام در کارآمدي دانش

ازبرخورداري. آمداي در سیستم به اجرا درمیصورت بخشنامههاستراتژي رهبران آموزشی مدیریت تسکینی بود که ب. آموزش بود
وارتقاءدرتغییرمدیریترعایتوآموزشنظامهايساختزیرنمودنآمادهزدگی،سیاستازپرهیزورهبريگذارتاثیرهايویژگی

ی به ضرورت تغییر خوشبختانه رهبران فرهیخته نظام آموزش پزشک. آموختگان موثر استدانشکارآمديوآموزشینظامپیشرفت
هاي طرح تحول آموزش در نظام آموزش پزشکی در بهبود کیفیت آموزش و تغییرات اساسی در نمودن بستهیمعتقد بوده و با اجرای

.باشیممیهاي علوم پزشکی کشور ها در کلیه سطوح در دانشگاهاند و شاهد این تالشکلیه سطوح عزم را جزم نموده

ايموزشی، نظام آموزش پزشکی، تئوري زمینهرهبري آ:واژگان کلیدي

:گالیله

.را ندیدم که نتوانسته باشم چیزي از او یاد بگیرم) حتی بسیار نادان(هرگز کسی 
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شماره مجله ایرانی آموزش در علوم ) 16دوره ( هفتاد و هشتمین 
پزشکی

اصفهان یرانی آموزش در علوم پزشکی مجله ايدر هفتاد و هشتمین شماره
:هاي زیر به چاپ رسیده استمقاله

بیمار هاي مختلف پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برخورد بارشتهدلی دستیارانهم
یاحیمریم،حاجی رحیمیمهدخت،خیرآباديدرنا،مسایلینسرین،گلشنیلعیا،خیرآباديغالمرضا
مؤثر بر تدریس اثربخش در آموزش پزشکیفراتحلیل عوامل

نیلیمحمدرضا،کاویانیحسن
متون ؟ مروري برکدام روش آموزش بهتر است: آموزش الکتروکاردیوگرامهايانواع روش

کریمیحسین،ادیب حاج باقريمحسن
تحصیلینقش میانجی بهزیستی: تحصیلیهاي محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیري حمایترابطه بین

طالع پسندسیاوش،مهناسعید
باردارغیرحضوري از طریق ارسال پیامک در طی دوران بارداري بر آگاهی و رضایت مادرانتأثیر برنامه آموزش

قاسمیگلسا،کالنتريبابک،منوچهريفریناز،شهیديشهال،حقانیفریبا
مروري یک مطالعه: هاي علوم پزشکیزان یادگیري دانشجویان دانشگاهسخنرانی و بحث گروهی بر میمقایسه اثربخشی

رفیعیسعیده،ادیب حاج باقريمحسن
درمان در شبکه بهداشت و10015بر اساس الزامات ایزو ترکیبی زشموم آنظاسنجی اجرايامکان

حضرتیانفاطمه،قاسم زادهابوالفضل،زوارتقی،شاه ویرنعارف
مروري بر متون : در آموزش علوم پزشکیماجول خودیادگیري

کریمی مونقیحسین،توحیديشهین
کرمانیادگیري با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیجاربارتباط کیفیت ت

طاهريزینب،لقا دهقانمه،حیدرزادهاعظم،شاه محمدي پورپریسا،يعزیززاده فروزمنصوره
درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش پزشکیتأملی بر برنامه

پورسعدياسماعیل،صادقیعلیرضا،ملکیحسن،هدایتیاکبر
روش آموزش تربیتی یک: کالس وارونه

اقبالیبتول،بیگ زادهامین،اله رضاییحبیب،حقانیفریبا
تجربییک مطالعه نیمه: با بیمار به روش ایفاي نقش بر رفتارهاي مراقبتی دانشجویان پرستاريتأثیر آموزش ارتباط

سلطانیانعلیرضا،خطیبانمهناز،کرباسیفاطمه
الکترونیکی بر خودتنظیمی دانشجویان پرستاري در درس فیزیولوژيتأثیر کارپوشه

ساریخانیراحله،زارعمحمد
پزشکیگیري معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزشدانش در کانون تصمیموضعیت اشتراك گذاري

دهنوئیهرضا،ریاحیلیال،آذريغزال

هاي داخلی منتشر شده در حوزه آموزش پزشکیمجله
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پرستاريدانشجویانارتباطی هاي مهارتبر نویسی حکایتتأثیر
ثناگواکرم،برادرانرضاحمید،جویباريلیال،مقدمیعباس
از دیدگاه رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانزبان انگلیسی اساتید دانشکده مدیریت و اطالعنیازهاي آموزشی

اساتید 
اکبريزهرا
شخصی اي هوشنقش واسطه: انسجام، خوددلسوزي و عملکرد تحصیلی دانشجویانمدل روابط حس

موالییمهري،غفاريمظفر،صبحیناصر
پزشکی کننده آن از دیدگاه دانشجویان پرستاري دانشگاه علومیموفقیت آکادمیک و عوامل پیشگویمیزان: نقد مقاله

کاشان
شهبازمحمد
نی دانشگاه علوم پزشکیکیفیت خدمات آموزشی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درماارزیابی: نقد مقاله

اصفهان بر اساس مدل سروکوال
جویباريلیال،ثناگواکرم،نوريآزاده
اي محدود و یا منسوخ گردد؟ هاي چند گزینهکه استفاده از آزمونآیا زمان آن نرسیده

محمديآیین،شماعیان رضوينازنین
زدایی نقش آموزش پرستاري در طبی: پرستاريسازي درطبی

جویباريلیال،ثناگواکرم،نوريآزاده
آستی:(OSTE)بالینی علمی و مربیانهیئتهاي تدریس اعضاي زاري مناسب براي ارتقا و ارزیابی مهارتاب

جویباريلیال،ثناگواکرم،عراقیان مجردفرشته
علوم پزشکی انتخاب رشته پزشکی و میزان تغییر در انگیزه دانشجویان در طول دوره تحصیل در دانشگاهعوامل مؤثر در

جندي شاپور اهواز 
زادهبیژنمهدي،باقريافسون،علیاجهخونسرین،شکورنیاعبدالحسین

دانشجویان هاي کارآفرینیگیري هدف پیشرفت با ویژگیتفکر انتقادي و جهترابطه بین گرایش به
اله الماسیحجت،زارعحسین،عزیزيسیدمحسن

با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی شیرازگیري هدفرابطه جهت
پورزارعمریم،دهقانی ناژوانیعلی
آموزشیاستفاده از داربست(Scaffolding)جراحی جهت بهبود آموزش بالینی دانشجویان تکنولوژیست

عراقیانفرشته،گشاچهرهمریم،نژادآقاییاکبرعلی،کالنتريسهیال
بیرجندر دانشگاه علوم پزشکیانگیزش تحصیلی دانشجویان بر اساس ادراك آنان از محیط یادگیري دتبیین سرزندگی و

رحیمی بورنگحسن،اکبري بورنگمحمد
هیجانی و هوش معنوي دانشجویان پرستاري و ماماییي بین هوشرابطه

براتعلیمریم،امیداطهر،حقانیفریبا،عرفانعارفه
تبریزعلمی دانشگاه علوم پزشکیهیئتدیدگاه اعضاي : هاي درسی علوم پزشکیبرنامهتلفیق در

چراغینبزی،ادیبیوسف،محموديفیروز
پزشکی هافستی روشی براي ارزیابی دانشجویان در المپیاد علمی علوم: نامه به سردبیر

جویباريلیال،ثناگواکرم،عراقیان مجردفرشته،یزدانیشهرام
گرایی شناختگرایی در مقایسه با رویکردشناسی بر اساس رویکرد سازندهالکترونیکی درس باکترياثربخشی آموزش
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پورتقیکیومرث،محمدي مهرمژگان
تخصصیهاي کوتاه چندگانه در ارزیابی صالحیت داوطلبین دوره دکتراياستفاده از مصاحبه:نامه به سردبیر

ثناگواکرم،جویباريلیال،احمديسلیمان
انگلیسینتحصیلی و یادداري دانشجویان پرستاري در آموزش زبااجتماعی مجازي بر پیشرفتهايتأثیر شبکه

ساریخانیراحله،آباديفیضنرگس،زارعمحمد،مالمیرمرتضی
ورزي به خودآگاهی و شفقتذهنی دانشجویان پرستاري بر اساس ذهنبینی بهزیستیپیش

کردبهمن
مروري نظام مند: آموزشمفهومی درهايتأثیر نقشه

هوشمندالهه،سادات محمودیانساناز،معراجیمرضیه
هاي دولتیبیمارستانسنجی مقیاس ارزیابی فرهنگ یادگیري بالینی سازمانی در بین پرستارانروانهايویژگی-

آموزشی شهر رشت 
قاسمیغالمرضا،اله موسويحشمت،امین الرعایا یمینیسعیده،بابایی کسماییرویا،ناديمحمدعلی

ي طب انتقال خون هاي جراحی در زمینهآموزشی متخصصین بیهوشی و رشتههايسنجش نیاز
مجتهدزادهریتا،یزدانیشهرام،چنگیزطاهره،وکیلیزریچهر
 نیازسنجی درس

حقانیفریبا،موسويمهدیه،یمانینیکو
پزشکی کشور علومهايي پرستاري دانشگاهالگوي اعتباربخشی برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشتهتدوین و ارائه

عباسپورعباس،پازارگاديمهرنوش،ملکیحسن،علیاريشهال
مروريمطالعه: ی پرستاريکارهاي اجرایی نمودن قراردادهاي یادگیري در آموزش بالینو راههامزایا، محدودیت

رادضیاییمرضیه،حقانیفریبا
در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نقش سالمت اجتماعی

عجمعلی اکبر
همتاي نزدیکآموزش به شیوه(near peer)ور سیستماتیک مر: در علوم پزشکی

سادات مطهریانالهام،ادیب حاج باقريمحسن
صدوقیدستیاران و دانشجویان پزشکی از جلسات ژورنال کالب در دانشگاه علوم پزشکی شهیدمیزان رضایت

مستغاثیمهرداد،فربهنامرضا

ر ي آموزش جندي شاپودو فصلنامه توسعه)  6دوره ( دومین شماره
اهواز

مقاالت زیر به چاپ ي آموزشدو فصلنامه توسعه) 6دوره (در دومین شماره
اندرسیده

ی تبریزکارآمدي در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکخود
*مجمدپورفرد زینب،رحمانی آزاد، محجل اقدم علیرضا، حسنخانی هادي
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ن اي بر ماندگاري دانش دانشجویاافزار چندرسانههاي قلبی به دو روش سخنرانی و نرمنظمیقایسه تاثیر آموزش بیم
يپرستار

صادقی طاهره،روانی پور مریم،*واحدپرست حکیمه،محمدي باغمالیی بی بی ماه
ه و موانع هاي یادگیري در واحدهاي نوزادان و بهداشت مادر و کودك، تنظیم خانوادرسی میزان دستیابی به حداقلبر

ییاجراي آن از دیدگاه دانشجویان ماما
چعب فرحناز،پورقیومی سعید،*منتظري سیمین،موسوي پروانه

یقایسه دقت موتورهاي جستجوي عمومی و تخصصی در بازیابی تصاویر پزشکم
*عباسیان جوشقانی آمنه،کوچکی نژاد لیال،دلیري سعید،قیاسی میترا،میرجود سیدحسین

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سالمت عمومی در دانشجویان پرستاري
نمازي آسیه،علیزاده شیوا،*کوچک زاده طالمی سبحانه

 بر اساس الگوي تعالی هاي آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دزفولکیفیت عملکرد گروهارزیابی
1392در سال) EFQM(بنیادي مدیریت کیفیت اروپایی 

صفري مهناز،ان مرتضیامیدی،*امیدیان فرانک
جآگاهی و تنظیم هیجانی بر سالمت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان یاسوی تاثیر آموزش ذهنبررس

نظري مریم،*پاکیزه علی
 زاي درك شده در طول آموزش بالینی و دانشجویان پرستاري و مامایی ارومیه از مربی و عوامل استرسبررسی انتظارات

1392لتئوري سا
رخ افروز داریوش،حاجی نژاد محمداسماعیل،صفایی زهرا،زارعی فرزاد،*رسولی داوود

هاي اطالعاتی کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی سی میزان استفاده اعضاي هیات علمی و دانشجویان از پایگاهبرر
1393جندي شاپور اهواز در سال

*حسینی آهنگري سیدعابدین،فتحی خانقاه رویا،ممتازان محبوبه،آقازاده ابراهیم،ضیایی ثریا،سیاح برگرد مهدي
 گی و اضطراب بین دانشجویان بومی و غیربومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و مقایسه میزان افسردبررسی

وازجندي شاپور اه
فخري احمد،اسپیدکار فاطمه،*گیالوند عبدالرضا

ازهاي آموزشی اهورسی تاثیر آموزش بر کاهش میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی توسط دانشجویان در بیمارستانبر
فالحی مریم،آیتی پوران،*پیرکی مسلم،بهروزي عبدالحمید

 عوامل تاثیرگذار و میزان تاثیر آنها بر عالقه دانشجویان پرستاري نسبت به حرفه خود در دانشجویان دانشگاه علوم بررسی
1392پزشکی کاشان

لطفی محمدسجاد،*ادیب حاج باقري محسن

دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم )  9دوره (بیست و دومین شماره 
زنجانپزشکی

دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی) 9دوره (یست و دومین شماره در ب
:اندمقاالت زیر به چاپ رسیده
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مورد (هاي آموزش پزشکی گامی در مسیر بهسازي محیط: رهنگ سازمانی حاکم بر مراکز آموزش پزشکیی فبررس
)كدانشگاه علوم پزشکی ارا: مطالعه
سارامرادي، رحیمی حمید*،امینی محمد

1391سی دیدگاه و رفتار دانشجویان دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در مورد رعایت ادب در کالس درس در سالبرر
اباذرپور رامین، راوري علی*،یاقوتی خراسانی محمدمهدي

 بیمارآموزش بر آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی در انتقال خبر بد بهاثر
امیري مهدي،د مصطفیرا،کریمی مونقی حسین،*ترکمن نژادسبزواري مرضیه،باغداري نسرین

لعه مقدماتی تاثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر میزان یادگیري دانشجویان دندانپزشکی در درس پاتولوژي دهان مطا
لیعم

*عباس زاده حمید،یا همتقلی ن،جهانیان ایمان،بابازاده کمانگر مصطفی
ناه کارکنان در مورد سالمت سازمانی نظام آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر اساس الگوي هوي و فیلدمدیدگ

فرهمندیان ارشد،درودي هما،خداوردي یداله،*حیدري کمررودي رویا
 کیدیدگاه و تجربیات دانشجویان پزش: تحصیلی در محیط آموزشیاخالق

سعیدي سمیرا،*جویباري لیال،کالنتري سهیال،ثناگو اکرم،د سیدمحسنحسینی نژا
 ژيرعایت راهبردهاي آموزشی نظریه بارشناختی بر میزان بارشناختی بیرونی و یادگیري در درس فیزیولوتاثیر

ساریخانی راحله،ساالري مصطفی،*زارع محمد
کارت امتیازي متوازن بردکار)BSC ( و روش تحلیل سلسله مراتبی)AHP (یک : هاي علمیدر ارزیابی عملکرد گروه

انمطالعه موردي در دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی زنج
روشناس خدیجه،*شغلی علیرضا

هاي اطالعاتی سی تولید دانش توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پایگاهبررScopus ،Pubmed،Web

of Science و ،Magiran1393- 1380هاي طی سال
*بیگلري علیرضا،وکیلی محمدمسعود،فیضی سوسن

 شاي در رابطه بین سرمایه فکري، یادگیري سازمانی و تسهیم دانمیانجی اخالق حرفهاثر
شریفی لیلی،*ملکی شیوا،قاسم زاده ابوالفضل

راننشگاه تهدانشکده مدیریت دا: اي در آموزش مجازي مطالعه مورديسی استانداردهاي سواد رایانهبرر
سرمدي محمدرضا،زندي بهمن،فرج الهی مهران،*کشاورز محسن

ناسایی عوامل موثر در برقراري ارتباط دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پیراپزشکی ش
هرانگاه علوم پزشکی تدانش

*یوسفیان زاده امید،طاهري ابوالفضل،مرادي جو محمد،قاضی میرسعید سیدجواد

گنابادفصلنامه افق دانش)  21دوره (سومین شماره 
:اندمقاالت زیر به چاپ رسیدهفصلنامه افق دانش)  21دوره (سومین شماره در 
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 قلبیراقبت ویژهتجسم هدایت شده بر اضطراب بیماران مبتال به سندرم حاد کرونري بستري در بخش متاثیر
*پهلوان مهدي،بصیري مقدم مهدي،کیان مهر مجتبی،توکلی زاده جهان شیر

 شیباکتریایی اسانس روغنی آویشن شیرازي بر هشت گونه پاتوژن گوارضداثر
زردست محمود،افکار احسان،خزاعی محترمه،*عرب مینا،زارع بیدکی مجید

هاي مالتونین در هیپوکامپ دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان گیرندهکنش سن و تغییر در تجربه بینایی طی یر برهمتاث
ییموش صحرا
سالمی محمود،اعظمی ابوالفضل،محمدي فر مژگان،*طالیی سیدعلیرضا

بالغرحم موش صحراییثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر انقباضات ا
محمدزاده زهره،*رفیعیان کوپایی محمود،حبیبیان رویا،جعفرزاده لعبت

غالت صبحانه در کاهش وزن و شاخص توده بدنی افراد چاق و داراي اضافه وزنتاثیر مصرف
ابی شهرامسهر،*برزویی اعظم

	و پروتئین واکنشگر 18-سطوح در گردش اینترلوکین پاسخC با حساسیت باال به تمرین استقامتی و مقاومتی در مردان
فعالالغر غیر

*مرادي فتاح
ارزش تشخیصی تصویربرداري پذیرفتاري مغناطیسی در ترومبوز سینوس هاي وریدي

جباري کیوان،ربانی مسعود،*فائقی فریبرز،باقري اکرم
تاثیر یک دوره تمرین درمانی و مداخله ارگونومیک بر میزان درد و ناتوانی مزمن گردن در کاربران رایانه

ظاهري حمید،محمدپور علی،هاشمی زاده هایده،*میري مجید
2رینی بر کیفیت زندگی و سالمت روان زنان مبتال به دیابت نوع مقایسه اثر دو دوره تمرین هوازي و یک دوره بی تم

*آذرنیوه مرضیه السادات،خادم الشریعه میترا،امیري پارسا طیبه،دي نیا محمدرضاحام،توکلی خورمیزي سیدعلیرضا
	تاثیر مصاحبه انگیزشی بر پایبندي به درمان در افراد مبتال به پرفشاري خون

کامران عزیز،بردي اوزونی دوجی رحمان،یایی محمدآر،هنرور محمدرضا،*میرکریمی کمال

آموزش علوم پزشکیفصلنامه پژوهش در ) 8دوره (اولین شماره 
گیالن

گیالن فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی) 8دوره ( در اولین شماره 
:اندمقاالت زیر به چاپ رسیده

نامه به سردبیر(ونیک کاربرد پادکست در آموزش، رویکردي نوین در توسعه آموزش الکتر(
*فیروزه چیان فیروزه

یاق شغلی از دیدگاه اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانگرا و اشترابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت
حسینجناآبادي،*ناستی زایی ناصر

1394شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال بررسی وضعیت خودشکوفایی با برخی از عوامل جمعیت
*بیکی فریبا،بهنام پور ناصر،تقوي احمد،ثناگو اکرم

هاي درسی دانشجویانتاثیر کاربرد روش یادگیري کوآنتومی بر یادگیري
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*خلخالی علی،دادگران نفیسه السادات
یک مطالعه کیفی: حال و انجام دقیق معاینه فیزیکی بیمارورژانس از موانع گرفتن شرحتبیین تجارب پزشکان ا

کریمی ام البنین،زارعی مهین،مهدویان نبی،*حکمت پو داوود،پورقره خان علی
بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادي در دانشجویان کارشناسی ارشد مجازي

*عزیزي سیدمحسن،زندي بهمن،ضرابیان فروزان
اي برگزاري گزارش صبحگاهی از دیدگاه دانشجویان پزشکی به دو روش روتین و پزشکی مبتنی بر شواهدبررسی مقایسه

بهرامی افشین،فراضی عرفان،یوسفی فایق،*بهرامی میترا،فرهادي فر فریبا
کی نسبت به برنامه ادغام دروس فارماکولوژي و پاتولوژي اختصاصیدیدگاه دانشجویان پزش

وکیلی زارچ عباس،فرهمندراد رضا،مقیمی منصور،پوررجب فاطمه،ان مریمدهق،*زارع خورمیزي محمدرضا
در مجالت علوم پزشکیبررسی تطبیقی رویکردهاي پژوهش

آقایی مهديمیرزا،اسدنیا مهین،باقري ستار،منصوري سیروس،*عابدینی بلترك میمنت

هاي توسعه در آموزش پزشکیفصلنامه گام) 13دوره (اولین شماره 
کرمان

مقاالت توسعه در آموزش پزشکیهاي فصلنامه گام) 13دوره (در اولین شماره 
:اندزیر به چاپ رسیده

یک تحلیل محتواي کیفی: هاي موجود در آموزش پزشکی پاسخگوتبیین ادراك اعضاي هیات علمی در زمینه چالش
حسینی محمدعلی،احمدي سلیمان،*اکبري فارمد سمیه

 تدوین استانداردهاي آموزشی پایه براي ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاري
Delphiگزارش یک مطالعه : مراقبت ویژه نوزادان

بسکابادي حسن،یاوري مهري،ریحانی طیبه،*قربان زاده مریم،مظلوم سیدرضا
هاي بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی قبل و بعد از ورود به بخش: نقد مقاله

بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کالنی نوید،درویشی تفویضی منصور

پزشکی و دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی قبل و بعد از بررسی دیدگاه دانشجویان«: پاسخ نویسندگان به نقد مقاله
»هاي بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانورود به بخش

اساس توانمندي هاي مورد هاي آموزشی پزشکی تخصصی و فوق تخصصی بر نظر؛ ضرورت قطعی تدوین برنامهنقطه
انتظار در پایان دوره دستیاري در کشور

سیم فروش ناصر،رمحسنضیایی سیدامی،طباطبایی شیما
انبررسی عوامل موثر بر مشکالت آموزشی دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی اصفه

، احمدرضا نصر، سیدابراهیم میرشاه جعفري*خدیجه جمشیدي مقدم
1392هاي شایع در کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال نویسی بیماريارزیابی الگوي نسخه

*بخشایی سینا،احمدي پور حبیبه،سپهري غالمرضا،حیات بخش عباسی محمدمهدي
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زشکی تبریزادراك دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پ
آرغده فاروقه،*زارع زاده پریسا،مهدیون روح اله،قاسم زاده علیشاهی ابوالفضل

هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه هاي اصلی بالینی در بیمارستانموزشی بخشبررسی جو آ
دانشجویان رشته پزشکی

ناصري بهجت،*نادري نادره،حیدري هنگامی مهرگان
 هاي مناسب آموزش زیست کان و پرستاران شاغل در سازمان پارس جنوبی و شیوهپزشبررسی دانش زیست محیطی

محیطی به آنان
بهرنگی محمدرضا،زین آبادي حسن رضا،عبدالهی بیژن،*کریمی مرضیه

پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیالت رسانی پزشکی بر تفکر انتقادي و هاي اطالعتاثیر آموزش تیمی درس سیستم
تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اخوتی مریم،*نوحی عصمت،شبونی زینب
اي شاغل در منطقه کاشان در خصوص انطباق آموختگان مقطع کارشناسی رشته بهداشت حرفهبررسی دیدگاه دانش

)مقاله کوتاه(هاي آموزشی دوره با نیازهاي شغلی آنها محتواي سرفصل
*مطلبی کاشانی مسعود،رستگار مهال،خرم آبادي آرانی حمیده،حنانی میترا

	 گزارش موردي(گزارش یک مورد دانشجوي اخراجی در رشته پزشکی با پیشینه تحصیلی عالی(
*صافی زاده حسین،افتخارواقفی سیدحسن،آقایی افشار عباس

 نامه به سردبیر؛ تکنیک آموزشی جیگساو)Jigsaw(؛ رویکردي مناسب در آموزش پرستاري
*جویباري لیال،ثناگو اکرم،عراقیان مجرد فرشته

	 نامه به سردبیر؛ تاثیر نمایش فیلم ویدیویی معاینات نورولوژي در آموزش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اولین
روز ورود به بخش نورولوژي

نیک سرشت علیرضا،*پورصادق فرد مریم

د مشهدفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواه) 5دوره (چهاردهمین شماره 
د مشهد      ت مبتنی بر شواهفصلنامه مراقب) 5دوره(چهاردهمین شماره در 

:اندمقاالت زیر به چاپ رسیده

مقایسه تغذیه در وضعیت آغوشی و خوابیده به پشت بر حجم باقیمانده گاواژ در نوزادان نارس
*محبی لعیا،جعفرآبادي محمداصغري،حسینی سیدمحمدباقر،ولی زاده سوسن

 نارستاثیر بوي شیر مادر بر درصد غلظت اشباع اکسیژن و تعداد تنفس نوزاد
ساالري مریم،پورآرین شهناز،*دهقانیان سیده نرجس،کربندي سهیال

هاي سالمندان شهر مشهدولی بر تعادل و ترس از سقوط سالمندان مقیم خانهمقایسه فعالیت بدنی مفرح و معم
اظهري امین،مظلوم سیدرضا،*رهنجفی زه،کوشیار هادي

سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجادکننده ناراحتی در بیماران بستري در بخش هاي روانطراحی و تعیین ویژگی
هاي ویژهمراقبت
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،حاجی آبادي حسن،حصاري مقدم مریم،محمدزاده تبریزي زهره،ماعیلی حبیب الهاس،ملک زاده جواد،حیدري عباس،کارشکی حسین
*حاجی آبادي فاطمه

کارآزمایی بالینی غیرتصادفی: ثیر برنامه توانمندسازي خانواده بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران مبتال به سکته مغزيتا
کاظم نژاد انوشیروان،محمدآرازي قجق تاج ،پدرام رازي شادان،*محمدي سپیده،دهقان نیري ناهید

ن نخست باردارتاثیر آرام سازي پیشرونده عضالنی بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنا
شاکري محمدتقی،اصغري پور نگار،*گلمکانی ناهید،سیداحمدي نژاد فرنازسادات

کارآزمایی بالینی تصادفی شده: رمانی بر اضطراب و فشارخون بیماران در انتظار آندوسکوپیتاثیر آواد
جهانی علی،زایري فرید،جدیري بهزاد،نیک بخت نصرآبادي علیرضا،هروي کریموي مجیده،*رژه ناهید

 اجراي پروتکل زمان آرام بر معیارهاي فیزیولوژیک نوزادان نارسبررسی تاثیر
کتابی دامون،بسکابادي حسن،*درضابهنام وشانی حمی،نسیمی فاطمه

ششمین شماره  افق توسعه آموزش پزشکی
-له افق توسعه آموزش پزشکی مقاالت زیر به  چاپ رسیدهدرششمین شماره مج

:اند

 Examining the Effectiveness of Instructional Multimedia Based on Reducing the Extraneous
Cognitive Load in English language Learning among Nursing Students

Vahid salehi, Dariush Noroozi, Mohammad Hassan Amirteimoori, Ali Delavar
 Critical Appraisal of the Validity and Reliability of the Quantitative Studies Published ranian Nursing

Journals
Abbas Heydari, Fateme Hajiabadi
 From E-learning to Ubiquitous Learning, Theoretical Principle
Mohammad Zare, Rahele Sarikhani
 Determining factors affecting student- professor relationship in performing educational and learning

activities from the perspective of male and female apprentices, interns and Assistants students of
Mashhad University of Medical Sciences

Mohammad Reza Motie, Fateme Moavenian Torbati, Tayebeh Seyfizadeh
 The effect of problem-based learning clinical education on nursing student's critical thinking
Tayebeh Moradi, Mohsen Taghadosi
 Experiences of Medical Teachers about Methods, Types, and Barriers of Giving Feedback
Hossein Karimi Moonaghi, Mansoureh Vafaee, Es-hagh Ildarabadi, Suzanne Rice
 Analyzing the Difference between the Current and Desired Situation of Knowledge Management Case

Study: the Faculty Members of Birjand University of Medical Sciences
Kherionesa Ramezanzadeh, Hadi Poorshafi, Mohammad Reza Abedini
 Higher education spatial planning program in Iran and the role of Centers of Excellences for Medical

Sciences: A way to achieve to scientific authority in the field of health
Mehrdad Mostaghaci, Saeedeh Haji Hosseini, Reza Behnamfar



وم پزشکیخبري معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                     مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل-نشریه علمی

139549پاییز-شماره نخست 

مجله علمی (دوفصلنامه نسیم دانش) 24دوره (سومین شماره 
)ندانشکده پرستاري و مامایی همدا

مقاالت زیر به چاپ دوفصلنامه نسیم دانش) 24دوره (سومین شماره در
:اندرسیده

تحقق اهداف آموزش بالینی پرستاري و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان پرستاري
حسن طهرانی طیبه،بیک مرادي علی،محمدي ناهید،*صادقیان عفت

بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوي زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان
علی پور ویولت،زایري فرید،زاغري تفرشی منصوره،منوچهري هومان،*رشیرازي منوچه

1393هاي آموزشی شهر همدان در سال دي مدیران پرستاري بیمارستانهمبستگی سبک رهبري با مشخصات فر
*عبدي فاطمه،سلطانیان علیرضا،حمیدي یداله،بیک مرادي علی

اي زنان باردار تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی هاي الگوي اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهاي تغذیهسنجش سازه
ساوه

آذرپیرا حسین،طاهر محمد،*کریمی محمود
مه خودمدیریتی سبک زندگی سالمت محور بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سالمت مبتالیان به بیماري ایسکمیک تاثیر برنا

یک مطالعه کارآزمایی بالینی: قلبی
اسمعیلی مهدي،سلطانیان علیرضا،*امیدي افسر،رجبی مریم،امینی رویا

مبتال به مولتیپل اسکلروزیستاثیر اجراي برنامه مراقبتی بر اساس الگوي سازگاري روي بر آثار خستگی در بیماران
ملکی فخرالسادات،*همتی مسلک پاك معصومه

هاي پرستاري در بخش هاي کودکانهاي ارتباطی پرستاران با مادران و کودکان بستري حین انجام مراقبتبررسی مهارت
*صادقی امیر،سلطانیان علیرضا،سان احمدي آمنه،طمهچراغی فا

 یک مطالعه کارآزمایی بالینی: سال15- 18بررسی تاثیر بحث گروهی بر میزان نگرانی سالمتی دختران نوجوان
ساعی قره ناز مرضیهمقدم تبریزي فاطمه، زمانی برجسته شهناز،

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش ) 11دوره (اولین شماره 
علوم پزشکی یزد
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم ) 11دوره (در اولین شماره 

:اندهمقاالت زیر به چاپ رسیدپزشکی یزد
طراحی ابزار توسعه رهبري برنامه درسی در دوره تحصیالت تکمیلی

چنگیز طاهره،نصر احمدرضا،میرشاه جعفري سیدابراهیم،*آویژگان مریم
هاي تماس زودرس با محیط بالینی بر نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی سال اول دانشگاه علوم تاثیر برنامه دوره

پزشکی شیراز
دوست کام آیدا،ریواز مژده،دهقانی محمدرضا،*ز ساراریوا،امینی میترا،کجوري جواد

یک تحقیق کیفی: هاي برنامه درسی دوره دکتري تخصصی بهداشت باروريتبیین چالش
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*عبدي شهشهانی مهشید،تقی زاده زیبا،طالقانی فریبا،حقانی فریبا،مالیی نژاد میترا،بهرامی مسعود،کهن شهناز
ط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نسبت به بررسی وضعیت نگرش دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محی

1393- 94رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال تحصیلی 
احرام پوش محمدحسن، محمدزاده مرتضی، کریمی منجرمویی حسینمقدسی محمدامین،میرنسب محمدامین،

 1393ارزیابی وضعیت عدالت آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه در سال
نعمتی کیونانی علی،*توحیدنیا محمدرسول،امیریان پیمان،جاللوندي مازیار

هاي تدوین استانداردهاي آموزشی پایه براي منابع آموزشی و کمک آموزشی براي دوره کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت
گزارش یک مطالعه دلفی: ویژه نوزادان

بسکابادي حسن،یاوري مهري،ریحانی طیبه،*مظلوم سیدرضا،قربان زاده مریم
یک : گريايهاي حرفهدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نقش برنامه درسی پنهان در انتقال ویژگی

تحقیق کیفی
احمدلو جواد،پوالدي شهناز،معتمد نیلوفر،روانی پور مریم،*یزدانخواه فرد محمدرضا،شریف جعفري مهسا

مقایسه تاثیر آموزش در محیط شبیه سازي شده با فیلم آموزشی برکسب مهارت اپی زیاتومی دانشجویان مامایی
کوهپایه زاده جلیل،*وزیري سیده فلور،کالنی زهره

هنگامه حبیبی:تهیه کننده
لوم پزشکی ایراندانشگاه ع- دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش علوم پزشکی

: گوته

هاي نخستین وظیفه هر فرد آن است که استعدادهاي خودرا پرورش دهد و از توانایی
.خویش استفاده کند
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برگزارشده در فصل پاییزهاي ها و کنگرههمایش

Researching Medical Education Conference- 16th November 2016 London
تعریف هدف در تحقیقات : یادگیرنده یا بیمار"در لندن با محوریت 2016نوامبر 16در "آموزش پزشکیدرتحقیق "کنفرانس 

آموزش يروزه براي تمامی عالقمندان به تحقیق در زمینهاین کنفرانس یک کنفرانس علمی یک.برگزار گردید"پزشکیآموزش
این کنفرانس توسط انجمن مطالعات . باشدمی) ، دانشجویان مقطع کارشناسیPh.Dشامل اساتید، دانشجویان (بالینی و پزشکی 

. شدآموزش پزشکی طراحی و برگزار 
-conference-education-medical-conferences/researching-http://www.asme.org.uk/conferences/past

2016.html-november-16th

EBMA Annual Academic Conference- Friday 14th and Saturday 15th October 2016
در دانشگاه اکستر توسط برد اروپایی ارزیابان پزشکی 2016اکتبر 15و 14کنفرانس ساالنه برد اروپایی ارزیابان پزشکی در 

)European Board of Medical Assessors (سنجش در آموزش پزشکی بوده -رمحور اصلی کنفرانس مرزهاي عبو. برگزار گردید
. اندپزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی از جمله مخاطبان اصلی این کنفرانس بودههمدرسان بالینی، کارآموزان و فراگیران حرف. است

در زمینه موضوعات یهایدر این کنفرانس ضمن بحث در مورد موضوعات مرتبط به سنجش در آموزش پزشکی و برگزاري کارگاه
امکان ارائه مقاالت تحقیقاتی در قالب پوستر و سخنرانی کوتاه براي دانشگاهیان فراهم،ي و ابتکارات در زمینه سنجش پزشکیجار

.بوده است
-crossing-conference-academic-annual-conferences/ebma-http://www.asme.org.uk/conferences/past

education.html-medical-in-assessment-boundaries

آتیهمایش ها و کنگره هاي 
Annual Scientific Meeting 21-23 June 2017 Exeter (ASME)

2017ژوئن 23تا 21نشست علمی ساالنه انجمن مطالعه آموزش پزشکی

انجمن مطالعه آموزش پزشکی انگلستان:برگزار کننده
انگلستان- اکستر-دانشگاه اکستر:مکان برگزاري
2017ژوئن 23تا 21: تاریخ برگزاري

2016نوامبر 1:کارگاه آموزشیآخرین مهلت پیشنهاد
2016دسامبر 1:تاریخ شروع ثبت نام

المللی در حوزه آموزش پزشکی هاي بینها و کنگرههمایش
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2017ژانویه 11:آخرین مهلت ارسال چکیده
در مورد مردم، براي مردم و توسط مردم:تنوع در آموزش پزشکی: محور اصلی همایش

:آدرس سایت
-exeter.html#general-2017-conferences/asm-http://www.asme.org.uk/conferences/forthcoming

information

12th International Medical Education Conference (Imec)
2017آوریل 9تا7- المللی آموزش پزشکیدوازدهمین کنفرانس بین

)International Medical University(المللی  دانشگاه علوم پزشکی بین:برگزار کننده
کواالالمپور، مالزي:مکان برگزاري
2017آوریل 9تا 7:تاریخ برگزاري

2016نوامبر 30:آخرین مهلت ارسال چکیده
هاي آموزش اي از موضوعات مرتبط به مدلیف گستردهاین همایش ط(آموزش بدون مرز حرف سالمت : محور اصلی همایش

.)دهدها و آینده آموزش حرف سالمت در عصر جهانی شدن را تحت پوشش میها،  چالشحرف سالمت و  فرصت
/http://imu.edu.my/imec:آدرس سایت

International Association of Medical Science Educators – IAMSE
المللی مدرسان علوم پزشکیبیست و یکمین نشست علمی انجمن بین

2017ژوئن 13تا 10

آمریکا-)IAMSE(انجمن بین المللی مدرسان علوم پزشکی :برگزار کننده
)The University of Vermont, Burlington, Vermont(دانشگاه ورمونت، برلینگتون، ورمونت :مکان برگزاري
2017ژوئن 13تا 10:تاریخ برگزاري

2016دسامبر 15:آخرین مهلت ارسال چکیده
2017ژانویه :شروع ثبت نام

آموزش علوم پزشکی مبتنی بر شواهد:محور اصلی همایش
:آدرس سایت

http://www.iamse.org/annual-conference/
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یازدهمین کنفرانس بین المللی تکنولوژي، آموزش و 
2017مارس 8تا 6توسعه  

11th annual International Technology, Education
and Development Conference (INTED2017)

آکادمی بین المللی فناوري، آموزش و توسعه:برگزار کننده
انیااسپ-والنسیا:مکان برگزاري
2017مارس 8تا 6: تاریخ برگزاري

2016دسامبر 1:آخرین مهلت ارسال چکیده
2016دسامبر 26:تاریخ اعالم پذیرش یا رد چکیده
2017ژانویه 19:آخرین مهلت ارسال مقاله نهایی

2017ژانویه 19:آخرین مهلت ثبت نام براي نویسندگان
:  دامنه مباحث همایش

موضوعات عمومی
هاي آموزشیبهتجر
هاي جدید در حوزه آموزش عالیگرایش
المللیهاي بینپروژه
تحقیق در آموزش
هاي پداگوژیکال و دیداکتیونوآوري
وري در آموزشامسائل مربوط به فن
دانشگاه مجازي
هاي  آموزشی افزارها و بازينرم
طراحی کوریکولوم و نوآوري
تضمین کیفیت در آموزش
 و صنعت همکاري دانشگاه
توسعه و مدیریت محتواي الکترونیکی

:آدرس سایت
https://iated.org/inted
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AMEE 2017

)AMEE(انجمن آموزش پزشکی اروپا :برگزارکننده
فنالند-هلسینکی:مکان برگزاري
2017آگوست 30تا 26:تاریخ برگزاري

آگوست27تا Preconference:26تاریخ 
آگوست30تا 27:تاریخ کنفرانس اصلی

2016سپتامبر 30:هاي قبل از کنفرانس اصلیها و سمپوزیومآخرین مهلت پیشنهاد براي کارگاه
2016نوامبر :آغاز ارسال مقاالت

2016دسامبر 5:آخرین مهلت ارسال مقاله پژوهشی
2016دسامبر 14:آخرین مهلت ارسال گزارش دکترا

2017ژانویه :آغاز ثبت نام
2017فوریه Short Communications, Posters, Conference Workshops and Fringe abstracts:6آخرین تاریخ ارسال 

2017آوریل 17: اعالم نتیجه  بررسی چکیده
2017مه 19:پایان ثبت نام

نوآوري در آموزش:محور اصلی همایش
:آدرس سایت

https://www.amee.org/conferences/amee-2017

4th Faculty Development conference

4th International Conference on Faculty
Development in the Health Professions

)AMEE(روپا انجمن آموزش پزشکی ا:برگزار کننده
هلسینکی، فنالند:مکان برگزاري
2017آگوست 27تا 25:تاریخ برگزاري

2016دسامبر 1:آغاز ارسال چکیده
2017ژانویه 5:آخرین مهلت ارسال چکیده
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2017مارس 7:اعالم نتیجه پذیرش چکیده
پیش رويبر ارتباط جهانی و تنوع تاکید : هیِئت علمیتوسعه اعضاي :محور اصلی همایش

:آدرس سایت
https://www.amee.org/conferences/amee-2017/4th-faculty-development-conference

عاطفه ذبیحی دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی:تهیه کننده

الملل مدیریت آموزشی نخستین همایش جامع بین
ایران

1395ماه دي1:زمان برگزاري
المللی توسعه داتیسهاي بینمرکز همایش،تهران:مکان برگزاري

:  آدرس سایت
www.dmci.ir

هاي نوین آموزشی، اصول و ري آموزشی، روشرهبصول مدیریتی آموزشی، مدیریت آموزش عالی،ا: محورهاي همایش
ریزي درسی و هاي نوین آموزشی، مقدمات برنامههاي آموزشی، نظامهاي محیطهاي علمی و آموزشی، ویژگیها و یافتهنظریه

...فیت آموزشی و یهاي فعال یاددهی و یادگیري، سنجش کاي یادگیري و الگوهاي نوین تدریس، روشآموزشی، نظریه

هاي نوین در علوم تربیتی، المللی افقمایش بینه
هاي اجتماعیروانشناسی و آسیب

1395ماهدي22:زمان برگزاري
انجمن افق نوین علم و فناوري:مکان برگزاري

:  آدرس سایت
www.phconf.ir

ریزي آموزشی، آموزش برنامه- تحقیقات آموزشیی، مدیریت وریزي درسی و پیشرفت تحصیلبرنامه: محورهاي همایش
ریزي آموزش عالی، فلسفه تعلیم و تربیت، اخالق و فرهنگ تکنولوژي آموزشی، مدیریت و برنامه-آموزش بزرگساالن-الکترونیک

...در پژوهش و 

هاي داخلی در حوزه آموزش پزشکیها و کنگرههمایش
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المللی مطالعات رفتاري جامعه و سبک زندگی کنگره بین
سالم

1395ماه آذر27:زمان برگزاري
تهران-تحت حمایت سیویلیکا، مهارتهاي فرهنگی و اجتماعی جامعهنمندسازي امرکز تو:مکان برگزاري

:آدرس سایت
www.Ipconf.ir

ادگیري در جامعه، نقش و هاي نوین یاددهی و یریزي درسی و روش تدریس نوین در جامعه، روشلزوم برنامه: محورهاي همایش
تحقیقات و تکنولوژي آموزشی، برنامهریزي آموزشی در جامعه، لزوم بکارگیري آموزش و پرورش در جامعه، مدیریت،جایگاه برنامه

هاي تدریس نوین، نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سبک زندگی سالم، نقش آموزش و ریزي درسی و روش
...لی در سبک زندگی سالم و پرورش و آموزش عا

ایرانیازدهمین کنفرانس یادگیري الکترونیکی

سازمان مرکزي دانشگاه پیام نور: برگزارکننده
اسفندماه5و 4:زمان برگزاري
سازمان مرکزي دانشگاه پیام نور، پژهشکده آموزش باز و از راه:مکان برگزاري

: آدرس سایت
www.ses2016.ir

هاي پداگوژي برگیرنده همه وجوه آموزش از راه دور و یادگیري الکترونیکی و یادگیري ترکیبی در حوزهدر: محورهاي همایش
ارتقاي سطح بینش و دانش و فرهنگ علمی در حوزه آموزش از راه دور، یادگیري الکترونیکی ، و علوم تربیتی و فناورانه و مهندسی

و یادگیري ترکیبی
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هاي تعلیم و تربیت در نظام آموزشی نخستین همایش تازه
ایران

1395اسفندماه 4:زمان برگزاري
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان:مکان برگزاري

:  آدرس سایت
http://conf.iauardakan.ac.ir

ریزي درسی و ریزي درسی و آموزشی، محتواي برنامهریزي درسی و آموزشی، اهداف برنامهها در برنامهتازه:محورهاي همایش
...آموزشی، طراحی برنامه درسی و 

و تربیت ایران، تعلیم هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه 
فلسفه آموزش و یادگیري مداوم

ان، دانشگاه شهید چمران اهوازانجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایر:برگزارکننده
1395اسفند ماه 5تا 4:زمان برگزاري

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی:برگزاريمکان 
: آدرس سایت

www.pesi8.scu.ac.ir
هاي آموزشی، آموزش و یادگیري مداوم به عنوان دگیري مداوم در نظاممفهوم، معنا و نقش آموزش و یا: محورهاي همایش

یک مفهوم و ایده، ابعاد آموزش و یادگیري مداوم، تحول در مفهوم آموزش و یادگیري مداوم، رویکردهاي انتقادي به آموزش و 
...یادگیري مداوم، آموزش و یادگیري مداوم و جامعه یادگیرنده و 

هاي نوین در حوزه علوم المللی پژوهشدومین کنفرانس بین
تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

1395اسفند ماه 8:زمان برگزاري
مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضويقم، :مکان برگزاري

:  آدرس سایت
www.esconf.ir



وم پزشکیخبري معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                     مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل-نشریه علمی

139558پاییز-شماره نخست 

ریزي ریزي آموزشی و پیشرفت تحصیلی، مدیریت و برنامهریزي درسی و روش تدریس نوین، برنامهبرنامه: محورهاي همایش
...و ) سنجیروان(گیري تحقیقات و تکنولوژي آموزشی، آموزش الکترونیک، سنجش و اندازهآموزش عالی، مدیریت،

المللی نوآوري و تحقیق در علوم تربیتی، کنفرانس بین
وانشناسیمدیریت و ر

1395اسفندماه 14:زمان برگزاري
: آدرس سایت

www.hpconf.ir
تکنولوژي و تحقیقات آموزشی، ریزي آموزشی،ریزي آموزشی و پیشرفت تحصیلی، مدیریت و برنامهبرنامه: محورهاي همایش

...و پرورش، مدیریت آموزشی، سنجش و اندازه گیري و هاي تدریس نوین، آموزش الکترونیک، آموزش روش

آموزش پزشکیکارشناسی ارشددانشجوي زادهزهره حسین:تهیه کننده

:جک کانفیلد

، آموختگی، آموزش، تمرینی از دانشدر پشت هر کامیابی بزرگی، جریان
.و فداکاري وجود دارد؛ باید خواهان پرداخت آن باشید) دهیسامان(نظم



انیرپزشکی امعلوه نشگادایزشموآتونعاخبري    م- یلمه عریشن
وزشآمسعه  وت و تعاطالمکز مر

دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در آزمون جامع علوم پایه 
.اندرتبه برتر را کسب کرده95شهریور

آهوئیمقیمیمحمدشهره علیزادهنیلوفر زادهتقیمهدي بیرجنديهاللرضاعلی

نیاجهانمحدثه ملکسريرشیدينرجس ثابتشفیعیعباس عسگريضار

دکالیصدیقمحمد نصیريفرزام حیدريمیرعلیامیرسید

هاي شهید شیخ فضل اله نوري و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بزرگراه شهید همت، ضلع جنوبی، بین بزرگراه: آدرس
، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه252ساختمان ستاد مرکزي، طبقه دوم، اتاق 

021-86702237:نمایر021-86702227:تلفن تماس

edc@iums.ac.ir:پست الکترونیکیhttp://edc.iums.ac.ir:توب سای

:نشانی مجله
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