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نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
نشـریه علمـی – خبـری معاونـت آموزشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران کـه توسـط مرکـز 
مطالعـات و توسـعه آمـوزش علـوم پزشـکی منتشـر می شـود، حـاوی مطالب علمـی مرتبط 
بـا آمـوزش علـوم پزشـکی و اخبـار حوزه معاونت آموزشـی این دانشـگاه اسـت کـه در قالب 
فصلنامه منتشـر می شـود. امید اسـت که این نشـریه فرصت و فضای مناسـب برای سـهیم 
کـردن مخاطبـان در اطالعـات علمـی و اخبار آموزشـی در حوزه علـوم پزشـکی را فراهم آورد.

مدیر مسئول: دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی

سردبیر: دکتر مرضیه نجومی 

شورای دبیران به ترتیب الفبا:
معصومه  دکتر  جانانی،  لیال  دکتر  بیگدلی،  شعله  دکتر 
دکتر  سراوانی،  شهرزاد  دهناد،  افسانه  دکتر  خیرخواه، 
سیدکامران سلطانی عربشاهی، دکتر زهره سهرابی، دکتر 
علی کبیر، دکتر جلیل کوهپایه زاده، دکتر سلیمه گوهری نژاد، 
مظاهری نژاد، علی  دکتر  رودسری،  مسرور   دریادخت 

دکتر مرضیه نجومی

مدیر اجرایی: شهرزاد سراوانی

مدیر هنری: دکتر سلیمه گوهری نژاد

ویراستار ادبی: دکتر سلیمه گوهری نژاد

همکاران این شماره به ترتیب الفبا:
صغـری آتـش  بهـار، دکتـر سـیده  بتـول امینـی، دکتـر 
علـی بیـداری، فرشـاد پوررسـول، سـمیه چهـره، کیمیـا 
خجیـر انـکاس، دکتر زهرا رام پیشـه، شـهرزاد سـراوانی، 
دکتـر سـیدکامران سـلطانی عربشـاهی، علیرضا سـیفی 
زنگنـه،  شـکوری  الدن  شـکری،  مریـم  مسـتان آباد، 
الهـام صبـور، دکتـر آنژیـال عطایـی، دکتـر بیـژن فـروغ، 
مهـدی قصابـی چورسـی، شـیرین قنواتی، دکتر سـلیمه 
گوهری نـژاد،  مریـم مـداح، ریحانـه مـرادی، دکتـر مازیار 
مـرادی الکه، دریادخت مسـرور رودسـری، زهرا مشـیری، 
دکتـر علی مظاهری نـژاد، محمود منصـوری، دکتر مرضیه 
نجومـی، فاطمـه وکیلـی بیجـار، دکتـر اکـرم هاشـمی، 

مهنـدس شـروین یارمحمـدی

راهنمای نویسندگان
درصورتی که مایل به انتشار مطلب در این نشریه هستید، موارد زیر را مدنظر قرار دهید.

1( ذکر نام و مشخصات نویسنده و نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها ضروری است.
2( برای مطالبی که دارای رفرنس هستند، از شیوه منبع نویسی ونکوور استفاده کنید.

3( مقاالت در فایل word تهیه و ارسال گردند.
4( جداول، نمودارها، و پیوست ها با ذکر عنوان در پایان متن آورده شود و محل قرار گرفتن آنها در 

متن اصلی با هایپرلینک مشخص گردد.
5( مسئولیت صحت و اصالت مطالب نوشته شده بر عهده ی نویسندگان خواهد بود. 

6( این نشریه در ویرایش مطالب آزاد است.

سخن مدیر مسئول

سخن سردبیر

اخبار 

از دانشگاه های نسل اول تا کارآفرینی

مصاحبه با دکتر مازیار مرادی الکه یک درصد دانشمندان برتر جهان 

نگاهی اجمالی به گروه طب فیزیکی و توانبخشی 

آموزش و تفکر در عصر دیجیتال

گزارش ارزشیابی درونی گروه های آموزشی تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه

آشنایی با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه

آشنایی با بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور 

تازه های کتاب: افزایش مهارت های اساتید برای ارتقا سطح کیفیت آموزش

معرفی پایان نامه های دانش آموختگان دکترای آموزش پزشکی

دکتر اکرم هاشمی

معرفی کوتاه مجالت ایرانی در حوزه آموزش پزشکی
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با سالم به دوستان و همکاران

ــی  ــت آموزش ــوزه معاون ــک ح ــه الکترونی ــه خبرنام ــت ک ــی اس ــه ی خوش وقت مای

هم چنــان ادامــه دارد. در ایــن شــماره بــا توجــه بــه سیاســت های ریاســت 

محتــرم دانشــگاه، از دانشــگاه نســل ســوم ســخن بــه میــان آمــده اســت 

باشــد.  دانشــگاه  عالــی  اهــداف  آشــنایی  بــرای  مقدمــه ای  می توانــد   کــه 

معرفــی گروه هــای آموزشــی دانشــگاه به منظــور آشــنایی ســایر گروه هــا و تحکیــم 

ــود.  ــری می ش ــز پیگی ــماره نی ــن ش ــته-ای در ای ــن رش ــای بی ــط و همکاری ه رواب

ــر این هــا یکــی دیگــر از بســته های تحــول در آمــوزش مطــرح می گــردد.  عــالوه ب

امیــد اســت کــه مطالــب ایــن مجموعــه نیــز مفیــد و پرثمــر واقــع شــود.

مدیر مسئول

دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی

شماره دیگری از فصلنامه علمی-خبری معاونت آموزشی دانشگاه با تالش همکاران این 
حوزه به مرحله انتشار رسید. در این شماره به اهمیت مأموریت اصلی دانشگاه که حرکت 
به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین می باشد، پرداخته شده است. این روزها با توجه 
به اهمیت اشتغال زایی و کارآفرینی و استقالل مالی دانشگاه ها و تولید ثروت، صحبت از 
دانشگاه نسل سوم مطرح است. دانشگاه ها از بدو پیدایش سه نسل مختلف را تجربه 
کرده اند؛ نسل اول عمدتًا مبتنی بر آموزش، نسل دوم مبتنی بر پژوهش و نسل سوم که 
عمدتًا کارآفرین و مبتنی بر حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و بر پایه شواهد می باشد. 
برای شکل گیری دانشگاه نسل سوم باید دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مدیران 
و پرسنل دانشگاه در کانون استراتژی و اقدامات در جهت کارآفرینی قرار بگیرند. در این 
شماره جزئیاتی در مورد مسیر دانشگاه به این سمت را  می خوانید. هم چنین در این شماره 
مصاحبه با عضو محترم هیئت علمی دانشگاه که جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان 
هستند، آورده شده است. آشنایی با بسته آموزش پاسخگو یکی دیگر از بخش های این 
شماره را به خود اختصاص داده است. امید است مطالب این شماره برای مخاطبان عزیز 

مفید واقع شود.

سردبیر

دکتر مرضیه نجومی

سخن سردبیرسخن مدیر مسئول
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اخبار 
معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

سالن  در   ۹۶/۱۰/۱۲ تاریخ  در  آموزش  شورای  جلسه 
معاون  حضور  با  دانشگاه  آموزشی  معاونت  جلسات 
محترم آموزشی وقت آقای دکتر سلطانی عربشاهی، مدیر 
محترم مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی سرکار خانم 
دکتر وطن خواه، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه 
سایر  و  نجومی  دکتر  خانم  پزشکی سرکار  علوم  آموزش 
مسئولین آموزش دانشکده ها و مراکزآموزشی برگزار شد. 
در این جلسه راجع به مسائل آموزشی دانشگاه و سیاست  

گذاری های آموزشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ جلسه تکریم و معارفه 
سابق  معاون  عربشاهی  سلطانی  کامران  سید  دکتر 
آموزشی و دکتر جلیل کوهپایه زاده معاون جدید آموزشی 
دانشگاه روز سه شنبه ۳ بهمن 1396 با حضور دکتر ناصری 
پور رئیس دانشگاه، حاج آقا عیسوی رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونین، روسای مراکز 
آموزش و درمانی، اعضای هیئت علمی و جمعی از پرسنل 

برگزار شد.
در این مراسم دکتر ناصری پور ضمن تبریک میالد حضرت 
زینب )س( و روز پرستار عنوان داشتند: یکی از راه کارهای 
دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم، 
داشتن مدیریت درون زا و بهره بردن از نسل جوان و توسعه 
جانشین پروری در مدیریت سازمانی است. ایشان بیان 
کردند: دکتر سلطانی عربشاهی یکی از اساتید با سابقه ی 
ایران هستند  طوالنِی خدمت در دانشگاه علوم پزشکی 
که تا امروز همکاری خود را با دانشگاه ادامه داده اند و 
از این به بعد هم به عنوان مشاور عالی ریاست دانشگاه 
در امور آموزشی همراه ما می باشند. ما قدردان زحمات 
افرادی هستیم که برای ارتقای سطح کیفی دانشگاه به ما 
کمک می نمایند؛ آقای دکتر کوهپایه زاده نیز توانمندی های 
بسیاری دارد که با توجه به سوابق کاری سازنده ایشان، 
به عنوان بهترین گزینه برای معاونت آموزشی می باشند. 

و  پست ها   تغییر  در  آن چه  گفتند:  ناصری پور  دکتر 

 برگزاری جلسه شورای آموزش

 جلسه تکریم و معارفه معاون آموزشی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد

روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران: دکتـر 
مسـعود ناصـری پور رییس دانشـگاه طـی حکمی دکتر 
سـید کامـران سـلطانی عربشـاهی را بـه عنوان مشـاور 
عالـی رییـس دانشـگاه  در امور آموزشـی و رئیس گروه 

مشـاوران دانشـگاه منصـوب نمود.
متن ابالغ به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
عضو محترم هیئت علمی

با سالم و احترام
         نظـر بـه تعهد و سـوابق ارزنـده جنابعالی، به موجب 
ایـن ابـالغ بـه عنـوان مشـاور عالـی اینجانـب در امـور 
آموزشـی و رئیس گروه مشـاوران دانشـگاه علوم پزشـکی 
ایـران منصـوب می شـوید. امید اسـت در راسـتای تحقق 
اهـداف متعالی دانشـگاه، با همـکاری معاونیـن، مدیران 

 انتصاب دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
به عنوان مشاور عالی رییس دانشگاه در امور آموزشی

و رئیس گروه مشاوران دانشگاه

مسئولیت ها مهم است، این است که چگونه رفتار کنیم 
و چقدر تغییر مثبت ایجاد نماییم. ایشان از زحمات دکتر 
سلطانی عربشاهی در زمان تصدی پست معاون آموزشی 
تشکر کردند و برای دکتر کوهپایه زاده آرزوی توفیق نمودند 
امیدوارم  دانشگاه،  اهداف  راستای تحقق  در  افزودند:  و 
دکتر کوهپایه زاده تمام تالش خود را در زمینه ارتقاء سطح 
آموزشی به کار ببرند و به صندلی آموزش دانشگاه اعتبار 

بخشند.
آموزشی  سابق  معاون  عربشاهی  سلطانی  دکتر  سپس 
دانشگاه اظهار کردند: در طول دوران خدمتم در دانشگاه 
شاهد فراز و نشیب بسیاری بودم. در سال های اخیر بخش 
آموزش و پژوهش بیشتر مورد توجه بوده است که این 
نیاز به نیروی جوان برای پذیرش مسئولیت را می طلبد. 
دکتر سلطانی عربشاهی از دکتر کوهپایه زاده به عنوان پاره 
تن خود یاد کردند و ادامه دادند: ایشان در تمام بخش ها 

)آموزش، پژوهش، درمان و بهداشت( نقش فعال دارند .
در ادامه دکتر کوهپایه زاده گفتند: خدا را شاکر هستم که 
و  واقع شوم  ثمر  مثمر  بتوانم  تا  آمد  پیش  فرصت  این 
دین خود را به دانشگاه ادا نمایم. سرپرست جدید معاون 
ریاست  نظر  حسن  از  تشکر  ضمن  دانشگاه  آموزشی 
دانشگاه بیان کردند: امیدوارم بتوانم با احترام به ارزش ها 

گام های مهمی را در بخش آموزش بردارم.
آقا عیسوی رئیس  نهاد نمایندگی  در این مراسم، حاج 

مقام معظم رهبری در دانشگاه  گفتند: علم منشا قدرت 
باید  نماید  ترقی  اسالمی می خواهد  اگر جامعه  و  است 
متمدن شود .ایشان تصریح کردند: برای این که در عصر 
کنونی حضور قوی داشته باشیم، باید تولید علم موثر و 
این  در  و  نماییم  پیگیری  بخش ها  همه ی  در  را  کارآمد 
راستا نگاه جامع محور داشته باشیم. ایشان ضمن ابراز 
خرسندی از عملیاتی شدن ایجاد دانشگاه نسل سوم اظهار 
کردند: امیدوارم دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مرحله 

پیشرو باشد. 
عنوان یک  به  عربشاهی  دکتر سلطانی  از  عیسوی  دکتر 
آروزی  کوهپایه زاده  دکتر  برای  و  کردند  یاد  بانشاط  فرد 

توفیق نمودند و افزودند: از آن جا که خدمت به مردم جزء 
باالترین عبادات محسوب می شود، لذا انتظار می رود درِب 
اعضای هیئت  و  دانشجویان  روی  به  آموزشی  معاونت 
علمی باز باشد و همکاران در این بخش بتوانند در حل 
مشکالت دانشجویان و اعضای هیئت علمی موثر باشند.

تقدیر  سلطانی  دکتر  زحمات  از  مراسم  این  پایان  در 
صورت گرفت و حکم انتصاب دکتر کوهپایه زاده به عنوان 
سرپرست جدید معاون آموزشی دانشگاه تقدیم ایشان 
گردید. گفتنی است در این مراسم حکم ابالغ دکتر سلطانی 
به عنوان مشاور عالی ریاست دانشگاه در امور آموزشی 

تقدیم  وی شد.

ارشـد و مشـاوران، جهـت تدویـن و عرضـه پیشـنهادات 
تخصصـی و کارشناسـانه و ارائه راه کارهـای بهینه و کارآمد 
پیشـبرد  در  را  شـما  روزافـزون  توفیـق  فرمائیـد.  تـالش 
اهـداف دانشـگاه و نظـام مقدس جمهوری اسـالمی ایران 

از درگاه حضـرت باریتعالی خواسـتارم.

دکتر مسعود ناصری پور
رییس دانشگاه
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 برگزاری گردهمایی
آشنایی با استعدادهای درخشان

 ویژه همه دانشجویان پزشکی

 برگزاری جلسه هم اندیشی روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی

 برگزاری نشست کمیسیون ویژه ی حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه

 برگزاری جلسه دفاتر توسعه بیمارستان ها

در  آموزشی«  بیمارستان های  توسعه  »دفاتر  جلسه 
سالن  در   10/30  –  12/30 ساعت  از   96/11/18 تاریخ 
موضوع  برگزار شد.  پزشکی  دانشکده  افتخاریان  شهید 
اصلی جلسه گزارش عملکرد دفاتر توسعه بیمارستان ها 
دکتر  آقای  بود.  مربوطه  فعالیت های  خصوص  در 
کوهپایه زاده معاون آموزشی دانشگاه و سرکار خانم دکتر 
مرضیه نجومی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش 
علوم پزشکی دانشگاه از جمله افراد شرکت کننده در این 

جلسه بودند.

محترم  ریاست  حضور  با   ۹۶/۱۱/۲۳ مورخ  شنبه  روز  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  از  حمایت  ویژه  کمیسیون 
دانشگاه، معاونین محترم آموزشی، تحقیقات و فناوری، معاونت دانشجوئی فرهنگی، دبیر استعدادهای درخشان 
دانشگاه و سایر اعضای این کمیسیون تشکیل جلسه داد. در این نشست عالوه بر مذاکره در خصوص حمایت 
»روز  عنوان  به  توسعه  و  صلح  خدمت  در  علم  جهانی  روز  با  مصادف  سال  هر  آبان   ۱۹ روز  برتر،  دانشجویان  از 

استعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه« مورد تصویب قرار گرفت.

برنامه چهار ساله حوزه  تدوین  راستای  در  آموزشی  گروه های  مدیران  و  دانشکده ها  روسای  اندیشی  جلسه هم 
آموزش برگزار گردید. سخنرانان جلسه عبارت بودند:

آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه با عنوان »حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم«

دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی 
آئین  با  پزشکی  رشته  دانشجویان  آشنایی  برای  ایران 
روز  در  ویژه ای  همایش  مربوط،  تسهیالت  و  نامه ها 
الی۲۰ در مرکز  از ساعت ۱۵  چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ 

همایش های رازی برگزار کرد.
و  آموزشی  محترم  معاونین  که  گردهمایی  این  در 
معاونت  حوزه  مدیران  دانشگاه،  فناوری  تحقیقات 
آموزشی دانشگاه و مسئولین محترم دانشکده پزشکی 
حضور داشتند، دانشجویان ضمن تبادل نظر با اساتید، 
با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند و با تسهیالت و 
آئین نامه ها و امکانات دبیرخانه استعدادهای درخشان 

آقای دکتر کوهپایه زاده معاون محترم آموزشی دانشگاه با عنوان »سیاست های کلی معاونت آموزشی«
خانم دکتر مهروی-آقای دکتر جغتایی با عنوان »ارائه الگوهای درون دانشگاهی«

آقای دکتر پورنیک با عنوان  »ارائه یک الگوی دانشگاهی موفق«
در این جلسه روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی پیشنهادات و نظرات خود را پیرامون عناوین مطرح 
شده بیان کردند. این جلسه از ساعت ۱۱ الی ۸ صبح در تاریخ 1396/11/24 در سالن VIP همایش های بین المللی 

رازی برگزار گردید.

دانشگاه آشنا شدند.  هم چنین خبر تصویب روز ۱۹ آبان 
هر سال که مصادف با روز جهانی علم در خدمت صلح 
و توسعه است، به عنوان »روز استعدادهای درخشان و 

نخبگان دانشگاه« به اطالع دانشجویان رسید. 
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 معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه توسط دبیرخانه استعدادهای درخشان 
      دانشگاه برای استفاده از تسهیالت آموزشی

 حضور معاون آموزشی دانشگاه در دانشکده علوم توانبخشی

در راستای اجرای دومین طرح رتبه بندی آموزشی دانشکده ها از تاریخ 1396/12/5 لغایت 1396/12/16 طبق زمان 
بندی زیر توسط تیم ارزیاب معاونت اموزشی دانشگاه در حال اجرا می باشد.   

۹۶/۱۲/۵دانشکده بهداشت

۹۶/۱۲/۶دانشکده فناوری های نوین پزشکی

۹۶/۱۲/۷دانشکده پیراپزشکی

۸ و ۹ /۹۶/۱۲دانشکده پزشکی

96/12/12دانشکده توانبخشی

96/12/14دانشکده علوم رفتاری

96/12/15دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

96/12/16دانشکده پرستاری

 برگزاری جلسه رفع چالش های مرتبط با اعتبار بخشی

 اجرای دومین طرح رتبه بندی دانشکده ها

به منظور هم اندیشی و رفع چالش های مربوط به انجام 
اعتبار بخشی موسسه ای و فرایندهای آموزشی، جلسه ای 
کارشناس  همراه  به  دانشکده ها  نماینده ی  حضور  با 
الی   8 ازساعت  تاریخ 96/12/8  در  آموزشی  فرایندهای 
در  برگزارگردید.  پزشکی  دانشکده  مرکزی  سایت  در   12
این جلسه گزارش فعالیت های اعتبار بخشی دانشکده 
پرستاری و مامایی به  عنوان نمونه مطرح شد. آموزش 
از  کنندگان  به شرکت  ویزیو  افزار  نرم  با  نویسی  فرایند 

دیگر موضوعات این جلسه بود. 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، سرکار خانم دکتر عطایی به بیان اهم فعالیت های این دبیرخانه 
در سه ماهه سوم 1396 پرداختند. ایشان گفتند که این دبیرخانه ضمن برگزاری نشست کمیسیون ویژه ی حمایت 
از استعدادهای درخشان دانشگاه و نیز برگزاری گردهمایی آشنایی با استعدادهای درخشان ویژه همه دانشجویان 

پزشکی اقدامات زیر را برای دانشجویان عزیز استعدادهای درخشان و نخبه دانشگاه انجام داده  است.
• ثبت نام دانشجویان برای دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

• معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی برای استفاده از سهمیه آزمون دستیاری بالینی
• معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد برای آزمون دکترای تخصصی

آقای دکتر کوهپایه زاده معاون آموزشی دانشگاه به همراه مدیران حوزه معاونت آموزشی در روز یکشنبه مورخ 
1396/12/13 از دانشکده علوم توانبخشی بازدید کردند. هم چنین در این بازدید ایشان به همراه هئیت همراه در 
جلسه ای که بدین منظور در سالن آزادی دانشکده توانبخشی تشکیل شده بود حضور یافتند و از نزدیک به بحث و 
گفتگو پیرامون مشکالت و کمبودها پرداختند. در این جلسه آقای دکتر ابراهیمی رئیس دانشکده علوم توانبخشی، 
مدیران گروه و مسئولین حوزه آموزش نیز شرکت داشتند. در پایان این جلسه با طرح راه کارهای مناسب و ارائه 

راه حل های سازنده، برای رفع مشکالت مطرح شده در این جلسه تصمیم گیری به عمل آمد. 
تهیه کنندگان: فرشاد پوررسول
)کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش( 

عکس: فرشاد پوررسول، علیرضا سیفی مستان آباد
)کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش(
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اخبار 
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه

 برگزاری کارگاه آشنایی با یادگیری الکترونیکی در بیمارستان قلب شهید رجائی

کارگاه آشنایی با یادگیری الکترونیکی، اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی در روز پنجشنبه مورخ 96/11/26 
از ساعت ۹ الی ۱۲ در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزار شد. خانم دکتر عمرانی به 
عنوان مدرس، برگزاری کارگاه را بر عهده داشت. این کارگاه با هدف آشنایی با اصول طراحی آموزشی و  تولید محتوای 
الکترونیکی ویژه اعضای هیئت علمی )با امتیاز آموزشی، قابل احتساب در کارگاه های توانمندسازی مورد نیاز ارتقاء 

مرتبه علمی( برگزار گردید. 

 برگزاری کارگاه استوری الین و اصول طراحی آموزشی در دانشکده پرستاری

ــی در   ــی آموزش ــول طراح ــن و اص ــتوری الی کارگاه اس
روز شــنبه مــورخ ۱۴/۱۱/۹۶  از ســاعت ۸ الــی ۱۵ در 
دانشــکده پرســتاری برگــزار شــد. خانــم دکتــر عمرانــی 
بــه عنــوان مــدرس، برگــزاری کارگاه را بــر عهــده 
ــول  ــا اص ــنایی ب ــدف آش ــا ه ــن کارگاه ب ــت. ای داش
 Storyline طراحــی آموزشــی و اســتفاده از نــرم افــزار
بــرای تولیــد محتــوای الکترونیکــی و ایجــاد فایل هــای 
آموزشــی برگــزار شــد. جلســه دوم ایــن کارگاه روز 

ــد. ــزار ش ــن برگ ــورخ ۱۸ بهم ــنبه م چهارش

اهم اقدامات صورت گرفته مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه در سه ماهه چهارم 
1396 به شرح ذیل می باشد:

 برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار Camtasia در دانشکده طب سنتی

الی ۱۳ در  از ساعت ۸  با نرم افزار Camtasia و اصول مالتی مدیا روز دوشنبه مورخ 96/10/25   کارگاه آشنایی 
دانشکده طب سنتی برگزار شد. خانم دکتر عمرانی به عنوان مدرس، برگزاری کارگاه را بر عهده داشت. این کارگاه 
با هدف آشنایی با اصول مالتی مدیا و استفاده از نرم افزار Camtasia برای تولید محتوای الکترونیکی و ایجاد 

فایل های آموزشی برگزار شد.
تهیه کنندگان:
دکتر افسانه دهناد )مسئول مرکز آموزش های الکترونیکی(
حامد شیرازی  نژاد )کارشناس مرکز آموزش های الکترونیکی(

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

اخبار 
امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

• تقاضای راه اندازی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای 
• اعالم ظرفیت پیشنهادی جهت آزمون سراسری سال تحصیلی 97-98 

در پرتال وزارت متبوع 
• تشکیل کمیسیون مهمانی و انتقال 

• ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت در رشته پزشکی پردیس 
بین الملل 

• پذیرش و ثبت نام از دانشجویان خارجی و انتقالی خارج از کشور 
• تهیه فرایند ثبت نام دانشجو جهت درج در سایت دانشگاه 

در  برنامه ریزی  شورایعالی  مصوبات  اجرای  خصوص  در  پیگیری   •

خصوص شیوه ی اجرای برنامه درسی ملی جهت رشته پزشکی عمومی 
• راه اندازی دوره فلوشیپ تصویربرداری غیرتهاجمی قلب 

• راه اندازی دوره فلوشیپ روانپزشکی سالمندی 
• درج اطالعیه ثبت نام و دستورالعمل پذیرش دستیار فلوشیپ در 

سال تحصیلی 97-98
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دوره  پیشنهادی  پذیرش  اعالم ظرفیت   •

تخصصی )Ph.D( سال تحصیلی 98-97 به وزارت متبوع
• تهیه و تنظیم دستاوردها و اهم برنامه های انجام شده مدیریت امور 

آموزشی و تحصیالت تکمیلی از سال 1392 لغایت 1396
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اخبار 
امور هیئت علمی دانشگاه

اخبار 
امور گروه آموزش پزشکی دانشگاه

 اهم اقدامات صورت گرفته مدیریت امور هیئت علمی معاونت آموزشی دانشگاه در سه ماهه چهارم 1396 به 
شرح ذیل می باشد:

• شرکت در جلسات راه اندازی سامانه سعاد 2 )11جلسه(  

• شرکت در جلسات ترفیع پایه اعضای هیئت علمی به عنوان عضو کمیته و اعطای 400 ترفیع پایه سالیانه و ترفیع پایه تشویقی 

• شرکت در جلسات هیئت اجرائی جذب به عنوان عضو هیئت، به منظور بررسی صالحیت علمی اعضای هیئت علمی  و جذب 

49 نفر اعضای هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و قراردادی، استخدام پیمانی  

• تدوین دستورالعمل نحوه ی محاسبه پایان نامه 

• تدوین دستورالعمل نحوه ی محاسبه کارآموزی وکاورزی 

• تدوین دستورالعمل نحوه ی محاسبه معادل سازی فعالیت های پژوهشی 

• تدوین دستورالعمل نحوه ی محاسبه معادل سازی واحدهای اجرایی

• نیازسنجی جهت فراخوان جذب اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه

اهم اقدامات صورت گرفته مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی در سه ماهه چهارم سال 1396 به شرح ذیل می باشد.
• برگزاری کارگاه گراندد تئوری دکتر پرویزی  در تاریخ 96/10/16 برای دانشجویان آموزش پزشکی 

• برگزاری کارگاه روش های مقدماتی تدریس در تاریخ 5 و 6 اسفند 96 
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دانشگاه های مدرن از بدو پیدایش، سه نسل مختلف را تجربه کرده اند. دانشگاه های مدرن نسل اول، عمومًا آموزشی 
و مبتنی بر فعالیت های آموزشی، دانشگاه های نسل دوم، اغلب پژوهشی و مبتنی بر پیشبرد فعالیت های پژوهشی 
بودند و دانشگاه های نسل سوم که با توجه به نیازهای امروز نظام آموزشی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند عمومًا 
کارآفرین و مبتنی برکارآفرینی و حل مسائل جامعه با رویکردی علمی و نظامیافته در تعامل با محیط پیرامونی هستند. 
دانشگاه های نسل سوم که یکی از بسته های طرح تحول و نوآوری در نظام آموزش نیز در راستای اعتالی این مهم 
در نظر گرفته شده است، مأموریتی با محوریت حرکت نظام دانشگاهی بر مبنای کارآفرینی را عهده دار می باشند. 
برای شکلگیری دانشگاه نسل سوم و بهره مندی از مزایا و مواهب این نسل دانشگاهی باید مهارتآموزی دانشجویان، 
اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان نظام دانشگاهی در کانون راهبردها و سیاست های نهاد دانشگاه و آموزش 

عالی قرار گیرد )2(.
با توجه به نتایج حاصل از نشستی که  ایسنا، به مناسبت روز »مهارت آموزی و کارآفرینی« با عنوان »شاخص های 
تحقق دانشگاه نسل سوم در ایران« برگزار نمود، در کشور ما بیشتر دانشگاه ها در نسل اول و تعداد محدودی از آن ها 
در نسل دوم به سر می برند و هنوز نسل سوم دانشگاه ها که هدف اصلی آن ارتباط صنعت و دانشگاه است، در ایران 
اسالمی به طورجدی مطرح نشده و به همین دلیل بسیاری از فارغ التحصیالن به خاطر نداشتن مهارت های کارآفرینی 

و فنی الزم در بازار کار توفیق چندانی نمی یابند )3(.
 می توان یکی از علل متعدد رخداد این امر را، این موضوع قلمداد نمود که شاید تاکنون تصور بر این بوده است 
که رسالت و مأموریت اصلی دانشگاه ها صرفا انتقال یک سری مفاهیم اکادمیک به معنای انجام پژوهش و انتقال 

تهیه و تنظیم
شیرین قنواتی
)دانشجوی مقطع دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران(

مقدمه
دانشگاه ها در حال تغییری بنیادین و حرکت از سمت دانشگاه های Science-based به سمت دانشگاه های 
نسل سوم یا کارآفرین می باشند. عوامل بسیاری بر این موضوع تأثیرگذارند که مهم ترین آن بحث بودجه بندی 
دانشگاه هاست. اولین عامل تأثیرگذار این است که دانشگاه های تیپ اول که در حال تغییر رویکرد به سمت 
دانشگاه های نسل سوم می باشند به تخصیص بودجه ساالنه خود در راستای افزایش تعداد و ارتقاء کیفی 
پزوهش های بنیادی تمایل بسیار زیادی دارند که نتایج آن ها نیز منجر به کار آفرینی برای فارغ التحصیالن آن 

مجموعه و یا سایر افراد وابسته در مراکز مشابه خواهد شد.
عامل دوم ایجاد یک ارتباط فعال بر اساس استفاده از فناوری آموزشی روز دنیا میان دانشگاه هاست که نتیجه 
حاصل از این مهم، این است که مشارکت دانشگاه ها در انتقال دانش، بروز رسانی دانش پشین و استفاده از 
تکنولوژی آموزشی به صورت بیش از پیش خواهد شد؛ و نهایتًا عامل سوم موضوع جهانی شدن است که بر 
خالف نظر برخی از محققین این حوزه نه تنها منجر به بسته شدن در دانشگاه ها به روی هم یا تکنولوژی های 
آموزشی مدرن نخواهد شد بلکه منجر به پیشبرد اهداف آموزشی نوین بسته به نیازهای روز فراگیران به عنوان 

فارغ التحصیالن آینده که در حیطه خویش مشغول به کار می شوند، خواهد شد )1(. 

مقاله 
از دانشگاه های نسل اول تا کارآفرینی
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دانش بوده است؛ به عالوه انفکاک گسترده بین دانشگاه ها و مراکز صنعتی که هریک به عنوان موسساتی مستقل 
از همدیگر برشمرده می شدند منجر به تشدید عدم پیشروی به سوی دانشگاه های نسل سوم تا کنون گردیده است.
لیکن همان گونه که پیش تر مطرح گشت، در عصر جدید، دانشگاه دیگر تنها مکانی برای یادگیری یک سری مفاهیم 
اکادمیک و انجام پروژه های تحقیقاتی نمی باشد بلکه فارغ التحصیالنی را تربیت می کند که به عنوان یک مولد اصلی 
برای سرمایه گذاری و توسعه یک جامعه تلقی می شوند و با استفاده از دانش خویش در کنار پژوهش های کاربردی 
با نوآوری و خالقیت به کار آفرینی می پردازند و کار آفرینان به عنوان نیروی محرکه در اقتصاد ملی و جهانی و عامل 
تولید ثروت، توسعه فناوری و صنعتی تلقی خواهند شد. امروزه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، سازمان ها 
و تشکیالتی را جهت حمایت از کار آفرینان متناسب با اهداف و استراتژی های کنونی خویش، به وجود آورده اند که 
برخی از ویژگی های این سازمان ها در غالب دانشگاه های نسل سوم یا دانشگاه های کارآفرین بنا به آن چه »اوشی و 

همکاران« در سال 2005 مطرح نموده اند این  است که در این دانشگاه ها:
• دیدگاه از باال به پایین وجود دارد.

• تعریف دقیقی از اهداف یادگیری کارآفرینی برآمده از برنامه درسی تبیین شده است.
• دارای شبکه های داخلی و خارجی مقاوم می باشند.

• فرهنگ نوآوری رکن اصلی پیشبرد اهداف آموزشی است.
• فرصت های یادگیری تجربی و انتقال دانش به فراگیران در مقاطع مختلف تحصیلی داده می شود.)شکل شماره 1(

با توجه به اهمیت دانسگاه های نسل سوم در تربیت نیروی انسانی مولد کار در آینده راه کارهایی اعم از تغییر در 
برنامه های درسی پیش از دانشگاه و دانشگاهی در راستای بیشتر کاربردی نمودن مطالب، ایجاد رشته های متناسب 
با طرح آمایش سرزمین و نیازسنجی آموزشی در سراسر کشور، افزایش آگاهی دانشجویان و مسئولین نسبت به 
کارآفرینی در دانشگاه ها از طریق ایجاد دوره-های آموزش چگونگی ایده پردازی و پرورش ایده های خالق، تأکید بر 
پرورش قوه خالقیت و نوآوری دانشجویان، تأکید بر همکاری متقابل و اثر بخش دانشگاه و صنعت در سطوح ابتدایی 
و کالن، معرفی الگوهای موفق درحوزه کارآفرینی در راستای ایجاد انگیزش برای مسئولین به عنوان سیاستگزار و 
دانشجویان، انجام پژوهش هایی در زمینه توسعه کارآفرینی و آشنایی با پژوهش های صورت گرفته در دانشگاه های 

سایر ممالک و مسلمًا اختصاص سرمایه بیشتر به دانشگاه ها در جهت کارآفرین نمودن آن ها ارائه می گردد )4(.

منابع
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دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرین)

شکل (١) فرآیند مسمتر مهارت آموزی در دانشگاه نسل سوم

مهارت های  و  شایستگی ها  نیازسنجی 
رشته  دانشگاهی  جامعه  نیاز  مورد 
و جامعه با محیط  تعامل  در  تحصیلی 

برای  آموزشی  و  درسی  برنامه ریزی 
نیاز مورد  مهارت های  و  آموزش کارآفرینی و مهارت های مورد نیازشایستگی ها 

ارزیابی اثر بخشی 
آموزشی و بازنگری و 

بهبود

مخصوصًا  دانشگاه  همكاران  آشنایی  برای  استاد    
كه  توفیقاتی  و  خود  زندگی  مسیر  از  عزیز  دانشجویان 

داشته اید، لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟

کمال  دبیرستان  دانش آموخته  الکه  مرادی  مازیار  من، 
تهران، رشته پزشکی عمومی و تخصص پزشکی اجتماعی، 
هر دو از دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ سالمت 
جهانی )Global Health( از دانشگاه واشنگتن آمریکا هستم.

  چه سالی ازدواج کردید و چند فرزند دارید؟ 

در سال 1384 ازدواج کردم و فرزندی ندارم.

  چه سالی وارد دانشگاه شدید؟ چرا رشته پزشکی اجتماعی را انتخاب کردید؟ علت گرایشتان به این رشته چه بود؟ 

دوره پزشکی عمومی را در سال 1371 و دوره تخصص را در سال 1380 شروع کردم. من همواره به کاربست راه کارهای 
کالن در برخورد با مشکالت سالمت عالقمند بوده ام و تصورم بر این بوده و هست که این راه کارها می توانند در مقایسه 
با طبابت انفرادی، اثرات بیشتری را بر سالمتی جامعه بگذارند. دلیل اصلی گرایش آگاهانه ام به رشته پزشکی اجتماعی 

نیز همین مساله بود.

  در مورد جایگاه بالینی و شغلی رشته پزشکی اجتماعی نظرتان را بفرمایید؟ 

رشته هایی مانند پزشکی اجتماعی، سالمت عمومی، سیاست گذاری، مدیریت سالمت و مانند آن ها، در نظام هایی 
بیشترین کارآیی را دارند که دیدگاه و تفکر نظام مند و نتیجه گرا حاکم باشد. در کشورهایی که نظام سالمت، از تولیت 
و حکمرانی نامناسب رنج می برد، مدیران به جای سیاست گذاری آگاه از شواهد و برنامه ریزی و اجرا بر پایه اطالعات و 
توجه به کارآمدی و بازده اقتصادی، به دنبال فرونشاندن بحران های روزمره هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی، 
نمی توان از قابلیت ها و توانمندی های دانش آموختگان رشته هایی که نام بردم، بهره کامل برد. با وجود این مشکالت، 
وقتی به دستیاران دوره های قبل و بعد از خودم در دانشگاه علوم پزشکی ایران نگاه می کنم، جایگاه کنونی آن ها را 

مناسب می بینم.    

  چه سمت های علمی و اجرایی داشته اید؟ 

من عالوه بر عضویت هیئت علمی، در دوره های مختلف در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران، سمت هایی مانند 

مصاحبه
دکتر مازیار مرادی الکه

یک درصد دانشمندان برتر جهان
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سرپرستی کمیته پژوهشی دانشجویی، مدیریت گروه پزشکی عمومی دانشکده، مدیریت امور تحقیقات و فناوری 
دانشگاه، ریاست مرکز توسعه پژوهشی دانشگاه، مدیریت گروه پزشکی اجتماعی، مدیریت مولفه های اجتماعی سالمت 

دانشگاه و سردبیری مجله پزشکی انگلیسی دانشگاه را بر عهده داشته ام. 

  در مورد ورودتان به موسسه Health Metric بگویید. چه دستاوردهایی را برایتان به ارمغان داشت؟

 من از سال 1383 و هم زمان با دوره دستیاری خودم، در طرح بررسی بار بیماری ها در 3 استان پایلوت اصالحات نظام 
سالمت و سپس، طرح ملی بار بیماری ها با دکتر نقوی و دکتر ابوالحسنی همکاری داشتم که منجر به آشنایی با برخی 
از صاحب نظران بین المللی در این حیطه گردید. در سال 2007 به دنبال یک فراخوان عمومی از سوی مجریان طرح بار 
جهانی بیماری ها )GBD( که در مجله لنست منتشر شده بود، به عضویت پانل خبرگان پروژه مزبور در آمدم. در سال 2011-
2010، چند ماهی را در قالب یک دوره انتقال فناوری، در مرکز Centre for burden of disease and cost-effectiveness در 
دانشگاه کوئینزلند استرالیا گذراندم. مرکز مزبور یکی از مراکز اصلی همکار در پروژه بار جهانی بیماری ها بود و این مساله 
منجر به ارتباط بیشتر من با تعدادی از افراد تیم اصلی پروژه مزبور گردید. از سال 2013، برای همکاری در پروژه GBD به 
Institute for Health Metrics and Evaluation در دانشگاه واشنگتن رفتم که هدایت پروژه GBD در سطح جهان را بر عهده 

دارد. مجموع این تجربیات، کمک بزرگی به جهت دهی زمینه اصلی کاری و پژوهشی من کرد و به تقویت شبکه ارتباطات 
بین المللی و مشارکت در انتشار برخی از گزارش های مهم در سطح جهانی انجامید.

  از اساتید تأثیرگذار خود در ایران و خارج از ایران بگویید؟ 

در ایران استادان زیادی هم از گروه پزشکی اجتماعی و هم از سایر گروه ها، بر زندگی حرفه ای و غیرحرفه-ای من تاثیرگذار 
بوده اند. برای اجتناب از فراموش کردن ناخواسته اسامی، ترجیح می دهم از آن ها نام نبرم، در خارج از ایران، می توانم از 

پروفسور علی مکداد، پروفسور تئو ووس و پروفسور کریستوفر موری نام ببرم. 

  در مورد تعداد مقاالت علمی و تألیفات خودتان توضیح بفرمایید؟ 

زیاد با شمارش مقاالت موافق نیستم ولی در جهت پاسخ به شما، در تدوین حدود 160 مقاله و 10 کتاب مشارکت داشته ام.

  در چه سالی به عنوان 1% دانشمند برتر جهان شناخته شدید؟ و مهم ترین عوامل موثر در کسب این افتخار را چه 
چیزهایی می دانید؟ 

سایر  )و   Web of Science داده های  پایگاه  در  رویترز  تامسون  موسسه  دار  میراث  که   Clarivate Analytics موسسه 
سامانه های وابسته( است، بر اساس مجموعه نشانگرهایی که Essential Science Indicators نامیده می شوند، تمام 
افرادی را که الاقل یک مقاله در مجموعه مزبور داشته باشند، فهرست و رتبه بندی می کند و یک درصد باالیی را در سطح 
جهان معرفی می کند.  قرارگیری در این فهرست، به طور مستقیم با تعداد استنادها به مقاالت هر فرد همراه است و به 
نوعی، نشان دهنده مرجعیت علمی افراد است. نام من از سال 2015 در این فهرست قرار گرفته است. البته فهرست های 
دیگری هم توسط همان موسسه تولید می شود که به پژوهشگران برجسته تر محدود است. قرار گرفتن در کنار شبکه ای 
از پژوهشگران از کشورهای مختلف و مشارکت در تعدادی از پژوهش های معتبر بین المللی، در این مساله موثر بوده اند.

  موضوع اجتماعی شدن نظام سالمت را چقدر در ارتقای نظام سالمت موثر می دانید؟ چه زیرساخت هایی برای اجرای 
آن نیاز داریم؟ 

از دیدگاه من، »اجتماعی شدن نظام سالمت«، فرآیندی است که خروجی آن باید یک »نظام سالمت اجتماعی )یا 
سوسیال(« باشد، چیزی شبیه به آن چه به عنوان نمونه در فرانسه یا کشورهای اسکاندیناوی وجود دارد. مهم ترین وجوه 
این نظام سالمت اجتماعی، فراگیر بودن آن هم از دیدگاه جمعیتی و هم از دید انواع خدمات سالمت و نیز نحوه تامین 
مالی آن است. تامین مالی هم در چنین نظامی باید به شکلی باشد که افراد، بر اساس قدرت پرداخت خود که تابعی 
از ثروت و درآمد آنان است، در هزینه ها مشارکت کنند و بر اساس نیاز خود که تابعی از ویژگی های مختلف نظیر سن، 
جنس، شغل و وضعیت سالمتی است، از خدمات بهره مند شوند. از این منظر، هدف یک نظام سالمت اجتماعی با 
پوشش همگانی سالمت )Universal Health Coverage( هم راستا است. با این وجود، دیدگاه های دیگری هم نسبت به 
اجتماعی شدن نظام سالمت وجود دارد؛ عده ای، اجتماعی شدن را معادل با مشارکت گسترده تر مردم و سایر بخش ها 
در فرآیندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالمت می دانند. گسترش حمایت از سازمان های مردم 
نهاد )NGOs(، تعامل سازنده تر با خیریه های سالمت، افزایش همکاری های بین بخشی و فراهم کردن ساز و کارهایی 
برای شنیدن صدای مردم )مانند مجمع ملی سالمت(، نمونه هایی از اقدام هایی است که در این راستا می توان انجام داد 

و  با برداشت پیشین هم منافاتی ندارند.

 چالش اصلی آموزش پزشکی عمومی را در چه چیزهایی می دانید؟

 یکی از مهم ترین چالش های پزشکی عمومی، تخصصی تر شدن حوزه درمان است که به دالیل مختلف از جمله تحمیل 
هزینه مالی سنگین، لزوما پدیده مطلوبی به شمار نمی رود. این مساله از یک سو سبب شده تا دانشجویان، دوره پزشکی 
عمومی را صرفا به عنوان یک دوره گذار به سوی دوره تخصصی تلقی کنند و از سوی دیگر، محتوا و فضاهای آموزشی را 



 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

21

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شماره ششم - زمستان 201396 شماره ششم - زمستان 1396

تحت تاثیر قرار داده است. در عمل، بین آن چه به دانشجویان پزشکی عمومی آموزش داده می شود، آن چه که فرصت 
یادگیری آن ها فراهم است، قابلیت هایی که آن ها به دست می آورند و آن چه از یک پزشک عمومی به عنوان مراقب 

سالمت انتظار می رود، فاصله قابل توجهی وجود دارد. 

 برنامه تان برای آینده چیست؟ 

»توسعه پایدار« یا Sustainable development و جایگاه سالمت افراد و جوامع در توسعه، موضوع مورد عالقه من برای 
آینده است. همه ابعاد و اجزای زندگی با یکدیگر مرتبط هستند و حتی اگر در دید نخست، بی ارتباط به نظر برسند، با 
افزایش آگاهی و اطالعات ما، ارتباط آن ها روشن خواهد شد. بنابراین نمی توان برای سالمت افراد برنامه ریزی کرد و به 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، یا محیط زیست بی تفاوت بود. توسعه پایدار، چتری است که همه این 

مسائل را تحت پوشش قرار می دهد و زبان مشترکی را بین همه برقرار می کند.

 عالقه مندی های شما بیشتر در چه حوزه هایی است؟ تفریحات و سرگرمی شما چه چیزهایی است؟ 

اگر منظورتان عالقمندی های غیرشغلی است، من در گذشته به فعالیت های خارج از خانه مثل کوهنوردی سبک عالقه 
داشتم. در سال های اخیر که دچار محدودیت فیزیکی شده ام، این فعالیت ها را با تمرین داخل باشگاه جایگزین کرده ام. 

وقت گذراندن با دوستان و گردش در شبکه های مجازی هم جزء سرگرمی های من است. 

 هر کدام از کلیدواژه های زیر را در یک عبارت توصیف کنید؟

• پزشک خانواده: بدون »نظام ارجاع کارآمد«، هرگز!

• ورزش: جزئی از برنامه روزانه

• طرح تحول سالمت: نگرانی برای پایداری برنامه و عدالت در تامین مالی و بهره مندی

• دانشگاه علوم پزشکی ایران: خانه دوم 

• ادغام: کدام ادغام؟

• معاونت اجتماعی: دامنه وسیع عملکرد

• H-index: نمایشگر ناکامل

• خانواده: آرامش

 صحبت پایانی خود را بفرمایید؟

صحبت خاصی ندارم. برای همه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، آرزوی سالمت و بهروزی می کنم 
و از شما بابت این مصاحبه سپاسگزارم.

تهیه  کنندگان
شهرزاد سراوانی )کارشناس رسانه و انتشارات(
محمود منصوری )دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران(
عکس: فرشاد پوررسول )کارشناس سمعی و بصری(

نگاهی اجمالی
به گروه طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخچه تشکیل گروه
استفاده از وسایل و مواد فیزیکی در درمان بیماری ها ریشه در تاریخ بشر دارد اما توجه روز افزون به این نوع 
و  فیزیکی  بورد تخصصی رشته طب  از سال 1947  باعث شد  زمینه  این  در  اطالعات علمی  درمان و گسترش 
توانبخشی در آمریکا تصویب شود. در حال حاضر طب فیزیکی و توانبخشی شامل سه بخش طب توانبخشی، 
طب فیزیکی و الکترودیاگنوز است. این رشته به صورت مختصر »فیزیاتری«Physiatry و متخصصین این رشته 
»فیزیاتریست« Physiatrist نام دارند که از لغت یونانی Physikos به معنای »فیزیک« و Iatreia به معنای 
»هنر درمان« گرفته شده است. فیزیاتریست عالوه بر اقدامات تشخیصی، از درمان های غیر داروئی در کنار سایر 
درمان های متداول در درمان بیماری ها استفاده می کند و عالوه بر درمان بیماری در جهت رسیدن به حداکثر 

عملکرد بیمار و بهبود کیفیت زندگی تالش می نماید.
دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای قدیمی ترین مراکز طب فیزیکی و توانبخشی کشور در بیمارستان های فیروزگر 
و شفا یحیائیان بوده است. از دهه 50 آموزش طب فیزیكی به دانشجویان پزشكی در بیمارستان فیروزگر شروع 
شده است. گروه طب فیزیکی و توانبخشی این دانشگاه از سال ۱۳۸۳ به طور رسمی تشکیل شد. در حال حاضر 
فیروزگر، شفا  بیمارستان های  در  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  توانبخشی  و  فیزیکی  آموزشی طب  بخش های 
یحیائیان، حضرت فاطمه )س(، حضرت رسول اکرم )ص( و حضرت علی اصغر )ع( فعال می باشند. الزم به  ذکر 
است که هم اکنون رشته طب فیزیکی و توانبخشی جزء رشته های تخصصی پرطرفدار در بین پزشکان به حساب 

می آید و قبولی آن در آزمون دستیاری )تخصص(، مستلزم رتبه عالی می باشد.

معرفی رشته طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص این رشته قادر به تشخیص، درمان و ارائه روش های توانبخشی برای بیماری ها و ناتوانی های عصبی، 
اسکلتی-عضالنی )از جمله موارد ورزشی و شغلی( و ناتوانی سایر سیستم ها و اداره طوالنی مدت بیماران دچار انواع 
درد و ناتوانی ها است. هم چنین رهبری و هدایت تیم های توانبخشی چندرشته ای را برای ایجاد حداکثر بهبود 
عملکرد فیزیکی، روانی، اجتماعی و شغلی در افرادی که توانایی آن ها در اثر بیماری، تروما، نقص های مادرزادی 

یا درد، محدود شده است را بر عهده می گیرد.
این رشته بسیار گسترده است. در حقیقت هر فرد با هر بیماری و در هر سنی ممكن است نیاز به خدمات این 
رشته داشته باشد. بنابراین فوق تخصص و فلوشیپ های این رشته گسترش یافته است. حیطه های عملکرد این 

رشته در سه موضوع تعریف می شود:
فوق  می باشد.  متعددی  فلوشیپ های  و  مصوب  تخصص  فوق   8 دارای  توانبخشی  و  فیزیكی  طب  رشته 
طب  نروموسكوالر،  طب  حمایتی،  و  مراقبتی  درمان های  طب  مغزی،  آسیب  طب  شامل  رشته  تخصص های 
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درد، توانبخشی اطفال، طب آسیب نخاع، طب ورزش و الكترودیاگنوز و فلوشیپ های رشته شامل بیماری های 
عضالنی اسكلتی و ستون فقرات، سكته مغزی، ام اس، توانبخشی اعصاب، توانبخشی سرطان، طب كار، تحقیق، 
توانبخشی زنان، پوكی استخوان و سالمندان است. در كشور ما در حال حاضر فلوشیپ ستون فقرات پذیرش 

دستیار دارد.

اعضای هیئت علمی گروه طب فیزیكی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی ایران

دكتر بیژن فروغ
رتبه: استاد

عالیق: درد و توانبخشی مغز و 
اعصاب

محل خدمت: بیمارستان فیروزگر

دكتر غالمرضا رییسی
رتبه: دانشیار

عالیق: درد و الكترودیاگنوز
محل خدمت: بیمارستان فیروزگر

دكتر طناز احدی
رتبه: دانشیار

عالیق: درد و توانبخشی زنان
محل خدمت: بیمارستان فیروزگر

دکتر سیدپژمان مدنی
رتبه: دانشیار

عالیق: نروماسکوالر و الکترودیاگنوز
محل خدمت: بیمارستان حضرت 

فاطمه )س(

دکتر سیمین سجادی
رتبه: استادیار

عالیق: طب سالمندان
محل خدمت: بیمارستان شفا 

یحیاییان

دكتر آرش بابایی
رتبه: استادیار

عالیق: ماسكولواسكتال سونوگرافی
محل خدمت: بیمارستان حضرت 

رسول )ص(

دكتر صفورا عبادی
رتبه: استادیار

عالیق: فیزیوتراپی ماسكولواسكتال
محل خدمت: بیمارستان حضرت 

رسول )ص(

دکتر فاطمه قضایی
رتبه: استادیار

عالیق: توانبخشی اطفال 
محل خدمت: بیمارستان حضرت 

علی اصغر )ع(

دكتر كوروش منصوری
رتبه: استادیار

عالیق: الكترودیاگنوز، الكترودیاگنوز 
Animal studies در

محل خدمت: بیمارستان شفا 
یحیاییان

دكتر باقرزاده
رتبه: استادیار

عالیق: درد و توانبخشی زناارتوپدی فنی
محل خدمت: بیمارستان فیروزگر

 اعضای هیئت علمی گروه  طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه ایران به منظور ویزیت بیماران و انجام مداخالت 
بیماران  و  نوروماسکوالر  بیماری های  اسکلتی-عضالنی،  مشکالت  با  الكترودیاگنوز  تست های  هم چنین  الزم، 
نیازمند توانبخشی در بیمارستان های فیروزگر، شفا یحیاییان، حضرت فاطمه )س(، حضرت رسول اکرم )ص( و 
بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر )ع( مستقر بوده و آماده پذیرش بیماران می باشند. هم چنین عالقمندان 

جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس pmr.iums.ac.ir مراجعه نمایید.
شماره تماس های درمانگاه های طب فیزیکی و توانبخشی 

شماره تلفن درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر:  82141229      
شماره تلفن درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان شفایحیاییان: 33542000 

شماره تلفن درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(: 64352683 
شماره تلفن درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان حضرت علی اصغر )ع(: 22222042-5 ,23046575 

09038186425,

تهیه  کننده
دکتر بیژن فروغ
)مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی(
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تهیه و تنظیم
دکتر سلیمه گوهری نژاد 
)عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران(

مقاله 
آموزش و تفکر در عصر دیجیتال

اینترنت و فناوری اطالعات یکی از مهیج ترین دگرگونی های تاریخ زندگی بشر است که در آن دانش، نگرش و افکار 
به راحتی مرزهای جغرافیایی را در هم نوردیده و بی هیچ تبعیضی بهره گیری از اقیانوس بی پایان اطالعات را برای 
همگان مقدور و ممکن ساخته است )1(. اطالعاتی که در گذشته با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیو با صرف 

زمان و هزینه به دست می آمد اینک به سادگی و با فشردن یک کلید در لحظه قابل دست یابی است. 
یکی از کارکردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان آموزش و یادگیری الکترونیک بوده است که این امکان 
را فراهم کرده است که طیف وسیعی از فراگیران در اقصی نقاط دنیا بدون شرکت در کالس های حضوری، آموزش های 
علمی و تخصصی را بیاموزند. اجالس جهانی یونسکو در سال 1998 در پاریس اظهار داشته است که »موسسات 
آموزش عالی باید نخستین نهادهایی باشند که از مزیت ها و امکانات بالقوه ی فناوری بهره مند شوند و محیط های 

نوین آموزشی را برای تبیین نظام های مجازی بکارگیرند.« )2(. 
بدون شک ظهور و بروز این شق از آموزش، نیازمند تغییراتی در ماهیت نقش معلم، فراگیر و محتوای آموزشی است. 
در آموزش الکترونیک دیگر معلم نقش انتقال اطالعات را به عهده ندارد زیرا رسانه و شبکه به بهترین وجه این کار را 
انجام می دهد وظیفه ی معلم ایجاد یک محیط یادگیری جذاب و مهیج است که فراگیران را در معنا کردن داده ها 
یاری  رساند یا به عبارت روشن تر، معلِم عصر دیجیتال باید اندیشیدن را بیاموزد نه اندیشه ها را. فراگیر نیز به فراخور 

مقدمه
در عصر حاضر یکی از ابداعات بی نظیر بشر که حقیقتًا تحوالت عمیقی را در زندگی انسان ایجاد نموده  است، 
پیدایش رایانه و به دنبال آن اینترنت بوده  است که سرآغاز آن به سال های دهه 1950 می رسد. اینترنت با از 
میان برداشتن فاصله های فیزیکی و موانع ارتباطی موجود، دنیای مجازی را رقم زد که دامنه ی آن تمام ابعاد 
زندگی انسان را دربرگرفته است. اینترنت، نه تنها چگونگی زندگی کردن ما را دچار تحول کرد، بلکه مفاهیم 
بنیادین زندگی از مفهوم کار گرفته تا مفهوم تفکر و اندیشیدن را نیز دستخوش تحول اساسی کرد؛ یکی از 
مظاهر مهم رشد روزافزون اینترنت و تکنولوژی اطالعات در فرایند آموزش بوده است که محصول آن در تفکر 
و رفتار متجلی است. در این تقریر سعی شده است آموزش و تفکر در عصر دیجیتال به چالش کشیده شود. 

The Internet is among the few things humans have built that they don’t 
truly understand.    

Eric Schmidt

اینترنت، جزء محدود چیزهای ساخته شده توسط انسان است که خودش درک کامل و عمیقی از آن ندارد

)اریک اشمیت(

نیاز بایستی تغییر کند و از امکانات شگفتی که اینترنت در اختیارش قرار می دهد به صورت هدفمند بهره ببرد و برای 
بی شمار اطالعات یافت شده معنایی بجوید )3(. جمله ی معروف آلوین تافلر اهمیت این نقش فراگیر را بیشتر نمایان 
می کند؛ »در قرن بیست و یكم، بی سوادان آن هایی نیستند كه نمی توانند بخوانند یا بنویسند، بلكه كسانی هستند كه 
یاد نگرفته اند چگونه یاد بگیرند«. مارشال مک لوهان1  نظریه پرداز رسانه نیز بیان می کند که رسانه ها فقط مجرای منفعل 

اطالعات نیستند آن ها عالوه بر اینکه خوراک اندیشه را فراهم می کنند فرایند اندیشیدن را نیز شکل می دهند )4(.
 بنابراین با آن چه گذشت درمی یابیم که نحوه ی چگونه اندیشیدن در عصر دیجیتال بر اندیشه و محتوا برتری می یابد 
و انتظار می رود با حجم عظیم و انبوه اطالعات نحوه ی تفکر و تامل بشر نیز به موزات آن تغییر کند. اما با مروری 
کوتاه بر همه ی انواع  ابداعات بشری درمی یابیم که هر ایده ای که برای راحتی زندگی معرفی شده همواره با فرصت ها 
و چالش هایی روبرو بوده است. اینترنت و دنیای شگفت  انگیز فناوری نیز از این امر مستثنی نبوده است و در کنار 
مزیت های بی شماری که برایمان ایجاد کرده نکات قابل تاملی نیز با خود داشته است. نیکالس کار2 در کتاِب زیبای 
کم عمق ها؛ اینترنت با مغز ما چه می کند؟3  با بی طرفی و اکتفا به نتایج پژوهش های بین المللی، افزایش حواس پرتی، 
کاهش تمرکز کاربران و گرایش به خوانش متون کوتاه را از دالیل مواجهه ی با اینترنت می داند و ادامه ی غیرقابل انکار 
آن را باعث ضعیف شدن کارکرد حافظه برمی شمارد و اظهار می کند که امروزه کارایی و فوریت بر عمیق و دقیق شدن 
در محتواها و مطالب ارجحیت یافته است و در واقع نوعی »power browse« که شکل جدیدی از خوانش است 

پدیدار گشته است )5(.
عالوه بر این، نیکالس کار در سال 2008 در مقاله ای با عنوان »آیا گوگل ما را احمق می کند4؟« کاربران را هم چون 
موج سوارانی می داند که سوار بر جت اسکی در سطح دریای بی نهایت در حال حرکت اند)6(. در واقع او به نوعی نگرانی 
خود را از کمرنگ  شدن حافظه  و توانایی های شناختی در بشر امروز ابراز داشته است. برای ما هم ده ها بار اتفاق 
افتاده است که لحظه ای بدون موبایل و اینترنت سر کردن برایمان مقدور و خوشایند نیست چرا که موبایل بخشی 
از حافظه ی ما محسوب می شود و ما با وجود این دستگاه های کوچک و عجیب کمترین فشاری به حافظه خود وارد 
نمی کنیم و در واقع از شر هرگونه نسیان و فراموشی بیمه  هستیم. اما سوال اصلی اینجاست که آیا هدف از  به کارگیری 
فناوری اطالعات در فرایند آموزش ارتقای فهم، دانش، بصیرت، آگاهی و عدالت نبوده است؟ آیا با در پیش گرفتن 
این راه )پاور بروزینگ( که در رفتار بخش بزرگی از افراد جامعه نمودار است می توان اهداف پیش گفت را محقق کرد؟ آیا 

با ادامه ی این روند تنها حافظه ی بیرونی خود را فربه  تر نکرده ایم؟ 
 من امروز به آن معتقد هستم که باید آینده ای متفاوت از امروز در پیش بگیریم و همگام با توسعه ی بیرونی، توسعه ی 
درونی خود را نیز ارتقا دهیم و به جای آن که موج سورانی بر سطح دریا باشیم غواصانی برای جستن حقیقت و کشف 

اسرار وجودی خود و جهان مان باشیم. 

1) DeAngelis T. Is Internet addiction real. Monitor on Psychology. 2000;31(4):4.
2) Cox P, Kessler M, editors. The universe as seen by ISO: UNESCO, Paris, France, 20-23 October 1998. The Universe 
as Seen by ISO; 1999.
3) Rosenberg MJ. E-learning: Strategies for delivering knowledge in the digital age: McGraw-Hill New York; 2001.
4) McLuhan M. Understanding media: The extensions of man: MIT press; 1994.
5) Carr N. The shallows: What the Internet is doing to our brains: WW Norton & Company; 2011.
6) Carr N. Is Google making us stupid? Yearbook of the National Society for the Study of Education. 2008;107(2):89-94.

1. Marshall McLuhan 
2. Nicholas Carr 

3. THE SHALLOWS; What the Internet Is Doing to our Brain? 
4. Is Google Making Us Stupid?
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طی این فرایند عملکرد سه حوزه مدیران گروه، اعضای هیئت علمی  و دستیاران گروه های بالینی آموزشی، براساس 
کوریکولوم مصوب وزرات بهداشت و در مان و آموزش پزشکی در 20 گروه بالینی تخصصی مورد سنجش قرار گرفت.

اهداف
• بهبود سطح برنامه های آموزشی گروه های آموزش دستیاری از طریق رفع نواقص موجود

• طراحی شیوه کامل تر و کاراتر فرآیندهای یادگیری گروه های آموزشی دستیاری
• بهبود شیوه ارزیابی و سیستم های ارزشیابی گروه های آموزش دستیاری

• ارزیابی محتوای برنامه درسی گروه های آموزش دستیاری و در صورت لزوم اصالح آن
• به کارگیری بودجه آموزشی به صورت هدفمند و صرف آن در جهت رفع نواقص

• بهبود سطح برنامه های پژوهشی گروه های آموزش دستیاری از طریق رفع نواقص موجود
• بهبود سطح تسهیالت و امکانات رفاهی و بودجه ای گروه های آموزش دستیاری

• طراحی و روش اجرای پروژه

روش انجام ارزیابی
1-  مراحل انجام ارزیابی درونی

گام اول: معرفی ارزیابی درونی

در این گام راهنمای ارزیابی درونی )به صورت پمفلت های تهیه شده یا کارگاه آموزشی و غیره( توسط دفتر توسعه آموزش 
دانشكده پزشكی برای توجیه اعضا ارائه می گردد. 

گام دوم: تشكیل كمیته ارزیابی درونی

در این گام در یک جلسه شورای گروه، اعضای كمیته ارزیابی درونی تعیین می شود. كه شامل مدیران گروه های بالینی، 
معاونین آموزشی گروه ها، معاونین پژوهشی گروه ها و چند تن از اعضای هیئت علمی و كارشناسان آموزشی گروه ها 

و نماینده دفتر توسعه آموزش می شود.

گام سوم: تعیین رسالت و اهداف

در این گام اهداف كلی و ویژه ارزیابی درونی گروه های بالینی تعیین می شود.

گام چهارم: تعیین مالك ها و نشانگرها

در این گام، براساس اهداف ویژه ارزیابی درونی گروه ها، مالك ها و نشانگرها تعیین شده و حوزه های ارزیابی نیز 
مشخص می شوند.

گام پنجم: تعیین وضعیت مطلوب

در این گام پس از تدوین حوزه ها، مالك ها و نشانگرها، وضعیت مطلوب مشخص می شود.

گام ششم: تعیین روش جمع آوری داده ها

در این گام پرسشنامه ها و چك لیست ها طراحی می شوند.

گام هفتم: جمع آوری و تحلیل داده ها

جمع آوری داده ها با هماهنگی كارشناسان دفتر توسعه و اعضای هیئت علمی گروه ها انجام گرفته و داده ها پس از 
جمع آوری، با نرم افزار SPSS یا Excel تحلیل و آنالیز می شوند. 

گام هشتم: تهیه گزارش 

در این گام افراد مسئول و كارشناس دفتر توسعه آموزش گزارش ارزیابی را تهیه می کنند

2- مراحل انجام ارزیابی بیرونی
گام اول: تعاریف

واحدهای تابعه: شامل گروه های آموزشی و بیمارستان های آموزشی است. 

گام دوم: نحوه ی تعیین اعضای گروه بازدیدكننده

اعضای گروه بازدیدكننده به پیشنهاد مدیران گروه های آموزشی تعیین می شود.
جدول زمان بندی بازدیدها به صورت دوره ای توسط معاونت آموزشی گروه های بالینی تنظیم و به مدیران گروه های 

آموزشی اعالم می گردد.

گام سوم: چك لیست ها و الگوهای بازدید

جامعه مورد مطالعه شامل مدیران گروه ها، اعضای هیئت علمی و دستیاران گروه های مختلف می باشند که پس از 
ارائه توضیحات الزم، پرسشنامه ها در حوزه های مدیریت و سازمان دهی ، برنامه های آموزشی ، پژوهش، سنجش و 

منابع توسط گروه ها با همکاری واحد اعتباربخشی و ارزشیابی دانشکده پزشکی طراحی شد. 

پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط هر سه گروه )مدیران گروه ها، اعضای هیئت علمی و دستیاران( اطالعات به دست آمده، از 
لحاظ آماری بررسی شد.

به منظور استخراج داده ها و تحلیل آن ها نخست فراوانی هر کدام از گزینه مشخص گردیده و سپس جهت محاسبه 
امتیاز هر سوال به گزینه ای که مطلوب ترین وضع را نمایش می دهد، امتیاز باال )3( و به گزینه ای که نامناسب ترین 

وضعیت را ترسیم می کند کم ترین امتیاز )1( اختصاص داده شد.  

براساس توافق نظر اعضاء کمیته ارزیابی درونی چنان چه امتیاز به دست آمده بین 1 تا 6/1 باشد وضعیت نامطلوب و بین 7/1 تا 
3/2 نسبتًا مطلوب و بین 4/2 تا 3 مطلوب می باشد. 

نتایج مشترک به دست آمده در اکثر گروه ها به شرح ذیل می باشد:
موارد مطلوب شامل: 

1-آموزش مبتنی بر کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت 
2- حضور فعال اعضائ هیئت علمی در کلیه برنامه های آموزشی 

3-تعداد و تنوع کافی بیماران در مراکز آموزشی 
4- آموزش مناسب مهارت های عملی در خصوص بیماران بستری و سرپایی

گزارش ارزشیابی درونی گروه های آموزشی تخصصی 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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5- دسترسی کافی دستیاران به اعضائ هیئت علمی 
6- نظم و قانونمندی در فرایند انجام پایان نامه های دستیاری  

موارد نیمه مطلوب:
1- تعداد باالی کشیک های دستیاری 

2- آگاهی ناکافی دستیاران از شرح وظایف و کوریکولوم آموزشی
3- نظارت ناکافی بر روند اجرای آیین نامه های دستیاری

4- انگیزه ناکافی جهت انجام امور پژوهشی

موارد نامطلوب شامل:
1- مشکالت عدیده مالی در خصوص امرار معاش )نیاز به انجام کار غیر آموزشی(

2- امکانات نامناسب مالی و رفاهی دستیاران 
3- تعداد بسیار زیاد بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی به دلیل اجرای طرح سالمت 

4- عدم انجام ارزیابی و نظرسنجی مدون از دستیاران در خصوص عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و بازخورد آن 
به آن اعضا

5- عدم وجود برنامه مدون در خصوص ضرورت و چگونگی تکمیل الگ بوک

مقرر شد نتایج ارزیابی درونی کلیه گروه های تخصصی از طرف دانشکده به آن ها ابالغ گردد و کلیه گروه ها ظرف مدت 
یک ماه Action Plan خود را به دانشکده ارسال کنند و شش ماه بعد مجددًا ارزیابی انجام گردد.

گزارش نتایج ارزیابی درونی

گروه هایی که ارزیابی درونی خود را انجام داده و پس از جمع آوری آنالیز نیز گردیده اند.

نام گروهردیفنام گروهردیفنام گروهردیف

چشم13پوست7ارتوپدی1

جراحی عمومی14طب اورژانس8زنان2

رادیولوژی15جراحی مغز و اعصاب9بیهوشی3

طب کار16پزشکی اجتماعی10چشم4

رادیوتراپی17پاتولوژی11روانپزشکی5

کودکان18گوش و حلق و بینی12نورولوژی6

گروه هایی که پرسشنامه های خود را جمع آوری و ارسال نموده اند و داده ها در حال آنالیز است.

نام گروهردیف

اورولوژی19

پزشکی سالمندی20

جمع آوری  و  کردن  پر  درحال  و  کرده اند  تهیه  نیز  را  پرسشنامه ها  کرده اند،  تدوین  را  خود  کتابچه  که  گروه هایی 
پرسشنامه ها از اعضا هستند.

نام گروهردیف

پزشکی قانونی1

طب فیزیکی2

پس از انجام ارزیابی درونی؛ ارزیابی بیرونی گروه های بالینی ذیل توسط واحد ارزشیابی و اعتباربخشی دانشکده 
پزشکی انجام شده است.

نام گروهردیفنام گروهردیفنام گروهردیف

کودکان13پوست7ارتوپدی1

جراحی عمومی14طب اورژانس8زنان2

رادیولوژی15جراحی مغز و اعصاب9بیهوشی3

طب کار16داخلی10چشم4

کاردیولوژی17پاتولوژی11روانپزشکی5

اورولوژی18گوش و حلق و بینی12نورولوژی6

تهیه کننده
خانم سمیه چهره 
)کارشناس واحد ارزشیابی و اعتباربخشی دانشکده پزشکی(
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آشنایی با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه
معاونت برنامه ریزی و توسعه

آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ساختار تشکیالتی معاونت توسعه آموزش دانشکده پزشکی 
دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی )EDO( در سال 1384 با هدف ارتقاء کیفیت آموزش راه اندازی شد. 
سپس در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان آن به معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی ارتقاء یافت 
و فعالیت های خود را در حیطه های برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، نوآوری و پژوهش در آموزش، توانمندسازی 
اعضاء هیئت علمی و برنامه ریزی راهبردی آموزش ادامه داد. این معاونت با ایجاد ارتباط مناسب بین مرکز توسعه 
و مطالعات دانشگاه از یک سو و دفاتر توسعه آموزش پزشکی بیمارستانی و گروه های آموزشی از سوی دیگر نقش 

مهمی در فرآیندهای عالی آموزشی بر عهده دارد.
زیر  انجام وظایف خود در حیطه های مذکور دارای سه واحد  برای  برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی  معاونت 

مجموعه به شرح زیر می باشد:
• واحد  توانمندسازی اعضای هیئت علمی

• واحد ارتقای ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی 
• واحد پژوهش درآموزش

 
معرفی اعضای دفتر توسعه آموزش 

• معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پزشکی: آقای دکتر علی بیداری
• عضو هیئت علمی همکار  مرکز: آقای دکتر مرتضی حسن زاده 

• کارشناس  مرکز و  مسئول دفتر: خانم صغری آتش بهار 

کمیته ها
• کمیته EDO بیمارستانی:  متشکل از کلیه مسئولین مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران 

است و این کمیته وظیفه هماهنگی های بین بخشی در راستای توسعه فعالیت های مراکز EDO بیمارستانی 
را برعهده دارد.

دانشجویان  آموزش  در  که   است  پایه  و  بالینی  گروه های  نمایندگان  از  برنامه ریزی درسی: متشکل  کمیته   •
پزشکی در مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی نقش ایفا می نماید. این کمیته مسئولیت بازنگری برنامه درسی 
دانشجویان پزشکی را در مقطع پیش بالینی برعهده داشته و تالش می نماید با ایجاد ساز و کار مناسب به 
ادغام عرضی و طولی واحدهای درسی کمک نماید. در حال حاضر با تشکیل گروه پزشکی عمومی در سطح 
دانشکده پزشکی این کمیته در زیر مجموعه این گروه جدید قرار می گیرد ولی رابطه آن با این معاونت حفظ 

خواهد شد.
• کمیته راهبردی دانشکده پزشکی: متشکل از نمایندگان راهبردی کلیه گروه های آموزشی پایه و بالینی و نیز 
نمایندگانی از  دانشکده پزشکی می باشد. وظیفه این کمیته تدوین و بازنگری ادواری برنامه های راهبردی 

گروه های آموزشی دانشکده پزشکی است.

Mission رسالت
معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی به عنوان یکی از واحدهای اصلی توسعه آموزش دانشگاه 
تحت نظارت ریاست دانشکده پزشکی فعالیت می کند. این دفتر با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
دانشگاه هدایت کننده دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی است که در مجموع وظیفه هدایت علمی و فنی 

گروه های آموزشی را در دانشکده پزشکی به عهده دارد.

ارزش ها و باورها
• پاس داشت جایگاه آموزشی اعضاء هیئت علمی

• پاس داشت فعالیت های خالق و مبتکرانه در حیطه آموزش
• ارج نهادن به عدالت آموزشی

• پاسخگویی به نیازهای آموزشی جامعه هدف
•  باور به کار تیمی در جهت ارتقای آموزشی

رئوس وظایف و فعالیت ها

 برنامه ریزی آموزشی
• ارائه مشاوره و همکاری در تدوین برنامه های آموزشی با مشارکت EDC دانشگاه و گروه های آموزشی

• نیازسنجی آموزشی و بررسی امکان ایجاد رشته های جدید یا تلفیقی
• همکاری و ارائه مشاوره در تدوین طرح درس و دوره های آموزشی در مقاطع مختلف )پزشکی عمومی، تخصصی، 

فوق تخصصی، فلوشیپ و تحصیالت تکمیلی( و بازنگری آن ها

• شناسایی، معرفی، طراحی و ارائه مشاوره در زمینه اجرای فن آوری های نوین آموزشی 
• اجرای برنامه های توانمندسازی مدیریتی در جلسات ماهیانه مدیران گروه آموزشی بالینی و پایه با عناوین 

 Conflict Management و Leadership on Education :مختلف از جمله

 ارزشیابی
• ارائه مشاوره و همکاری در تدوین و توسعه برنامه های ارزشیابی )اعضاء هیئت علمی، فراگیر، برنامه، گروه( و بهینه سازی آن

• اجرای پروژه های حیطه ارزشیابی در موارد خاص
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 پژوهش در آموزش
• ساماندهی، هدایت، پشتیبانی و تقویت امور مربوط به پژوهش در آموزش در حوزه دانشکده پزشکی

• همکاری با EDC دانشگاه در اجرای پروژه های مشترک پژوهشی

 توانمند سازی اعضاء هیئت علمی
• نیازسنجی آموزشی از اعضای هیئت علمی گروه های پایه و بالینی و مراکز آموزشی و درمانی

• برگزاری دوره ها، کارگاه ها و جلسات توجیهی مورد نیاز اعضاء هیئت علمی 
•  ایجاد مشوق های الزم جهت شرکت اعضا از طریق مشارکت با EDC دانشگاه 

• برنامه ریزی و اجرای جلسات هم اندیشی اساتید در حیطه آموزش
• تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه آموزش پزشکی

•  مشارکت در توسعه آموزش های مجازی

 برنامه ریزی راهبردی
• تشکیل کمیته های راهبردی با مشارکت گروه های آموزشی پایه و بالینی در سطح دانشکده پزشکی

• تدوین، بازنگری و پایش برنامه های راهبردی دانشکده پزشکی

اهداف کوتاه مدت
• بازبینی و بازنگری برنامه آموزشی پزشکی عمومی در مقطع پیش بالینی در بلوک  های ادغام یافته مشتمل بر اعصاب،  
سیستم اسکلتی عضالنی محوری، قلب، گردش خون، تنفس، بینایی و شنوایی، خون، ادراری، تولید مثل، پوست و غدد، 

گوارش و دستگاه اسکلتی اندام
• بررسی کوریکولوم آموزش پزشک عمومی در 10 دانشگاه برتر جهان

• بررسی نقادانه برنامه های آموزش پزشک عمومی در دانشگاه های کشور
• انتخاب مدل ادغام یافته و طراحی مداخالت الزم در کوتاه مدت و میان مدت

• تشکیل کمیته بازنگری برنامه درسی پزشک عمومی در دانشکده
• تشکیل جلسات توجیهی برای اعضای کمیته بازنگری
• فعال سازی زیرکمیته های تدوین در 9 بلوک مختلف

• هدف گذاری برای اجرای برنامه آموزشی به روش جدید برای دانشجویان ورودی مهر 1394
• اجرای آموزش بر اساس طرح درس ادغام یافته 

• تشکیل بیش از 10 جلسه با نمایندگان گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی برای تنظیم برنامه درسی دانشجویان پزشکی 
مقطع علوم پایه

• تعیین قالب و فرمت جدید برای تنظیم طرح درس دانشجویان پزشکی
• بازنگری برنامه درسی مقطع پزشکی عمومی استقرار کوریکولوم ادغام یافته در برنامه آموزشی پزشکی عمومی در مقطع  

فیزیوپاتولوژی شامل دوره های روماتولوژی، نفرولوژی، غدد، ریه، قلب و عروق، گردش خون 
• برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان گروه ها جهت تهیه فرمت طرح درس جهت ارائه به گروه های بالینی برای یکسان سازی 

دریافت طرح درس از گروه ها و اصالح و تائید نهایی طرح درس گروه های آموزشی

اهداف بلند مدت 
• ایجاد شبکه پیوسته EDO بیمارستانی با محوریت معاونت توسعه و برنامه ریزی آموزش پزشکی به منظور هم افزایی 

حداکثری نیروی انسانی و امکانات
• ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های صورت گرفته در حوزه آموزش از طریق تخصیص بودجه معین و ساز و کار مجزا برای ارائه، 

تصویب و پشتیبانی طرح های پژوهشی مرتبط
• مجازی سازی دروس تعیین شده در کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی تا سقف اختیار تعیین شده توسط معاونت آموزشی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال 1399
• ایجاد بیمارستان شبیه سازی با احداث ساختمان جدید سه طبقه در مجاورت ساختمان دانشکده پزشکی

• فعال سازی کمیته راهبردی دانشکده پزشکی از طریق تشکیل جلسات برنامه ریزی شده 
 • توانمندسازی و توجیه اعضای کمیته راهبردی جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی از طریق برگزاری جلسات آموزشی

• تدوین پیش نویس اولیه برنامه راهبردی دانشکده پزشکی
آزمون  نیز  و  آزمون های آسکی  اجرای منظم  در  این مرکز  کامل  کارایی  بالینی جهت  • توسعه و تجهیز مرکز مهارت های 

صالحیت حرفه ای کارورزان
• برگزاری دوره آموزش مهارتی توانمند سازی اعضای هیئت علمی برای انجام تحقیقات با همکاری EDC دانشگاه 

• تهیه بسته های آموزش مجازی به ویژه برای دانشجویان پزشکی 
• همکاری در تشکیل گروه پزشکی عمومی جهت سامان بخشی آموزش پزشکی عمومی

• ایجاد زیر ساخت الزم برای راه اندازی رشته فوق تخصصی طب اورژانس کودکان برای نخستین بار در کشور 
• جذب دو عضو هیئت علمی طب اورژانس با کمک گروه آموزشی طب اورژانس برای استقرار در بیمارستان کودکان حضرت 

علی اصغر )ع(
• انجام رایزنی با دبیرخانه شورای آموزشی تخصصی کشور جهت تصویب رشته 

• اقدام به تهیه کوریکولوم رشته 
• ارائه مشاوره برای بازسازی و مدرنیزاسیون بخش اورژانس کودکان حضرت علی اصغر )ع(

مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی
عالوه بر سه واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی، ارتقای ارزشیابی  و پژوهش درآموزش، مرکز مهارت های بالینی 
دانشکده پزشکی نیز به عنوان یک زیر مجموعه مستقل در این معاونت مشغول به فعالیت است که به شرح برنامه ها 

و اهداف آن پرداخته می شود.

معرفی اعضای مرکز مهارت های بالینی 
• مسئول مرکز مهارت های بالینی: آقای دکتر مانی مفیدی 
• کارشناس  مرکز: آقای حامد ناصریان - خانم مریم کرمی

برنامه استراتژیک مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز مهارت های بالینی یک فضای آموزشی است که در آن دانشجویان پزشکی در یک محیط شبیه سازی شده، 

بی استرس و کنترل شده با استفاده از وسایل کمک آموزشی، مانکن و بیمارنما مهارت های عملی، ارتباطی، شرح حال 
گیری و معاینه فیزیکی را قبل از ورود به عرصه بالینی آموزش دیده و تکرار می کنند و از این طریق آمادگی الزم برای 

تجربه بالینی در بیمارستان و جامعه را کسب می نمایند.
به عبارت دیگر مرکز مهارت های بالینی پلی ارتباطی بین مطالب تئوری و مهارت های عملی دانشجویان پزشکی ایجاد 
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کرده، اضطراب آن ها را در برخورد اولیه با بیمار واقعی كاهش داده و مهارت های ارتباطی را در كنار مهارت های عملی 
به آن ها آموزش می دهد .نتیجه نهایی این کار ارتقاء کیفیت آموزش این مهارت ها  و باال بردن ضریب ایمنی بیماران 

واقعی می شود.

)Mission( رسالت
• ارتقاء مهارت های عملی کارآموزان، کارورزان و دستیاران رشته پزشکی و ارتقاء سالمت و کیفیت مراقبت از بیماران

• نوآوری در زمینه ارائه روش های تدریس مهارت های بالینی و ارتباطی
• ارتقاء شیوه های ارزشیابی بالینی

• ارتقاء دانشجویان پزشکی در زمینه های:
• مهارت های ارتباطی و مصاحبه

• مهارت های معاینه فیزیکی

)Vission( چشم انداز
این مرکز در نظر دارد در طی سال های پیش رو نقش مهمی در آموزش دوره پزشک عمومی و دستیاران تخصصی 

بالینی در زمینه مهارت های عملی و ارتباطی داشته و الگویی برای مراکز دیگر در سطح کشور باشد.

اهداف کوتاه مدت 
• تجهیز مرکز در زمینه وسایل اداری، سمعی بصری، موالژ و مانکن

• تکمیل کادر اداری مورد نظر شامل کارشناس آموزش پزشکی، کارشناس آموزش بالینی )پرستار یا ماما(، منشی، خدمات
• تدوین اولویت های آموزشی مرکز

• پیشنهاد اضافه شدن و تدریس واحد مهارت های بالینی پایه جهت دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی شامل:
- برقراری ارتباط حرفه ای و مناسب با بیمار

- مهارت شرح حال گیری
- انجام معاینه جامع

- مواجهه زود هنگام دانشجو با بیمار )Early Patient Contact( در طی دوره پزشکی عمومی

• تشکیل کارگروه آزمون های جامع عملی به شیوه آسکی متشکل از نمایندگان گروه های بالینی جهت مقاطع پیش 
کارورزی و پایان دوره پزشکی عمومی

• برگزاری کالس های آمادگی پیش کارورزی
• برگزاری آزمون آسکی پیش کارورزی
• بازبینی واحد عملی درس سمیولوژی

• اطالع رسانی به گروه های بالینی دانشکده در مورد امکانات مرکز و پتانسیل فضای آموزشی جدید

اهداف میان مدت )1 تا 3 سال آینده(
• استانداردسازی فضای فیزیکی مرکز )دارای سالن قرنطینه جهت آزمون ها، سالن کنفرانس با ظرفیت حداقل 100نفر، اتاق 

منشی، اتاق کارشناسان، رختکن مجزای خانم ها و آقایان، سرویس بهداشتی مجزا، آبدارخانه(
• تکمیل کادر اداری مورد نظر

• تجهیز مرکز به دوربین مداربسته و اتاق کنترل
• ارتباط واحد آموزش پزشکی عمومی دانشکده با سیاست های آموزشی مرکز در طول دوره دانشجویان

• برگزاری آزمون آسکی درس سمیولوژی
• برگزاری اسکی مهارت های بالینی پایه به صورت منظم و سالیانه جهت دانشجویان پزشکی

• جذب و تربیت بیمارنما جهت تهیه فیلم های آموزشی و برگزاری آزمون ها
• برگزاری منظم کارگاه های احیاء، ارتوپدی، اورولوژی، چشم، ENT، بخیه زدن، زنان و زایمان، طب اورژانس، عفونی، 

اطفال، تزریقات و پانسمان جهت کارآموزان
• ایجاد کتابخانه و سالن مطالعه

• تولید مواد كمك آموزشی شامل کتاب، فیلم و اسالید
• افزایش مشارکت اعضاء هیئت علمی در آموزش

 اهداف بلند مدت )3 تا 5 سال(
)simulation( تأسیس بیمارستان مجازی جهت آموزش به روش شبیه سازی •

)e-learning( راه اندازی آموزش از راه دور •
• برگزاری کارگاه های آموزش مداوم جهت پزشکان فارغ التحصیل

• ورود به بحث آموزش تخصصی و فوق تخصصی برای دستیاران و فلوها )مانند آموزش الپاراسکوپی، برونکوسکوپی، 
آندوسکوپی(

• همکاری با سایر سازمان های عالقمند جهت استفاده از فضا و امکانات آموزشی مرکز
• اصالح فضای فیزیکی و امکانات مرکز

• تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی جهت جذب بودجه و اصالح نقاط ضعف
• تقویت ساختار آموزشی با جذب کارشناسان آموزشی توانمند

• توانمند سازی مدرسین در امر آموزش و استفاده از روش های نوین آموزشی
• الگوبرداری از مراکز مهارت های بالینی موفق کشور

تهیه کنندگان
آقای دکتر علی بیداری 
)معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پزشکی(
خانم صغری آتش بهار 
)کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی(
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تهیه کننده
دکتر زهرا رام پیشه
)دبیر کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور(

آشنایی با  
بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

ارائه خدمات  به تحقیق مهم ترین اهداف دانشگاه های علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و 
بهداشتی درمانی متناسب با نیازهای جامعه و توجه به امکانات و شرایط موجود در جهت ارتقای سالمت است. 
سیاست گذاران آموزش پزشکی معتقدند که نظام آموزش پزشکی باید در جهتی توسعه یابد که بتواند ضمن بهره 
به کارگیری نظام آموزش پزشکی  نیز سازگار باشد.  نیازهای جامعه  با  تازه ترین دستاوردهای علمی جهان  از  گیری 

پاسخگو )Social Accountable Medical Education )SAME یکی از راه های نیل به این هدف می باشد.

تاریخچه
در سال 1394، بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور به عنوان سومین بسته از بسته های یازده گانه تحول و نوآوری در 
آموزش علوم پزشکی توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شد. بر مبنای الگوی 
IPOCC، این بسته به عنوان تنها بسته خروجی محور، ناظر به سیاست های نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو 
در نظام سالمت، گسترش عدالت و شبکه سازی در نظام آموزش عالی سالمت و ارتقاء منابع انسانی در این بخش 

تدوین شده است.
دستاوردهای تحقق این بسته در قالب انطباق برنامه های آموزشی حوزه سالمت با نیاز جامعه، شناسایی دقیق نیاز 
به نیروی انسانی حوه سالمت و تربیت ایشان و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سالمت برای تمام اقشار 
جامعه تصویر شده است. الزم به ذکر است در دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیش از طراحی و ابالغ بسته ها، واحدی 
به نام آموزش پاسخگو تحت مدیریت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه راه اندازی شده و مشغول به فعالیت بوده 

است که در حال حاضر نیز همکاری نزدیکی با کارگروه بسته مذکور دارد. 

اهم اقدامات صورت گرفته در راستای برنامه تحول و نوآوری
سال 1395:

• تشکیل کارگروه
• ثبت فعالیت در اکثر فعالیتهای محوله و کسب درصد پیشرفت قابل مالحظه در سامانه پایش

• شرکت در تمام جلسات مرتبط
• ارائه نظرات و نقدها با هماهنگی کارگروه محترم پایش

سال 1396:

• امور علمی و پژوهشی

 پیگیری مطالعات بار بیماری ها 
 جستجو و مطالعه منابع خارج و داخل کشور

 ترغیب دانشجویان و دستیاران به فعالیت های پژوهشی مرتبط
 همکاری در طرح های پژوهشی مرتبط

• شرکت در جلسات، کارگاه ها و هم اندیشی های حضوری و مجازی وزارت بهداشت، سایر دانشگاه ها و موسسات 
در ارتباط با موضوعات بسته

از جمله تجارب موفق اجرای بسته های تحول و نوآوری  رصد فعالیت ها و مستندات سایر دانشگاه ها 
آموزش 

کارگاه مجازی سامانه آتنا و نقد محتویات بسته
مشارکت در برنامه ریزی های معاونت آموزشی پزشکی عمومی

عضویت در کمیته پزشکی عمومی با هدف مشارکت در برنامه ریزی و بررسی کوریکولوم
شرکت در جلسات موسسه ملی تحقیقات سالمت 

• همکاری با واحد آموزش پاسخگو در مرکز مطالعات و توسعه آموزش

برگزاری کارگاه
عضویت در کمیته آموزش پاسخگو
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Teacher Professional
Development for Improving Quality of Teaching

افزایش مهارت های اساتید برای ارتقاء سطح کیفیت آموزش 

نویسنده
Bert Creemers, Leonidas Kyriakide, Panayiotis Antoniou

برت کریمر، لئونیداس کایریکیدس، پانایوتیس آنتونیو

انتشارات
Springer

سال انتشار
2013

تازه های کتاب

پژوهشی  مفاهیم  ترسیم  با  کتاب  این 

اثربخش در مورد یاد دهنده، در زمینه ی 

حرفه ای  توسعه  و  یاددهندگان  آموزش 

آن، سهم بزرگی در دانش و تئوری دارد. 

در  انتقادی  بررسی  به  کتاب  اول  بخش 

خصوص تحقیقات صورت گرفته در حوزه 

و  آن ها  سطح  ارتقاء  و  اساتید  آموزش 

ارتقاء  شیوه های  محدودیت  هم چنین 

بر  مبتنی  رویکرد  مانند  اساتید  سطح 

شایستگی و رویکرد جامع پرداخته است. 

در  انتقادی  تحقیقات  دوم  بخش  در 

بررسی  مورد  اساتید  اثربخشی  خصوص 

تحقیقاتی  حوزه  این  اصلی  فازهای  و 

است.  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد 

هم چنین در مورد نگرش واحد در تعریف 

یافته های  به  اهمیت  و  آموزشی  کیفیت 

مطالعاتی که اثربخشی اساتید را بررسی 

می کند بحث شده است.

این  مهم  محدودیت های  از  دیگر  یکی 

حوزه تحقیق این است که فرآیند جستجو 

برای عوامل اثربخشی یاددهندگان قادر به 

تأثیر قابل توجهی بر آموزش یاددهندگان 

و توسعه حرفه ای نداشت. به همین دلیل 

حمایت می شود که آموزش یاددهندگان 

روی چگونگی  بر  باید  حرفه ای  توسعه  و 

یاددهنده  عوامل  گروه بندی  با  برخورد 

و  یادگیرندگان  یادگیری  با  مرتبط  که 

این که  برای  یاددهندگان  به  کمک  نحوه 

طریق  از  آن ها  تدریس  مهارت های 

آموزش  با  مرتبط  مهارت های  از  انتقال 

پیشرفته تر  مهارت های  به  مستقیم 

و  جدید  آموزش  رویکردهای  با  مرتبط 

کتاب  این  یابد.  بهبود  آموزش ها  تمایز 

کشورهای  در  شده  انجام  مطالعات  با 

مختلف نشان می دهد که چگونه رویکرد 

سیاست  توسط  می تواند  شده  پیشنهاد 

مورد  یاددهندگان  آموزش  در  عمل  و 

این  خاص،  طور  به  گیرد.  قرار  استفاده 

اعتبار  از  حمایت  در  را  شواهدی  کتاب 

چارچوب نظری که مبتنی بر این رویکرد 

این که  بر  عالوه  می دهد.  ارائه  است، 

از  استفاده  از  طولی  و  تجربی  مطالعات 

این رویکرد برای اهدافی که در خصوص 

حمایت  است  شده  ارائه  آموزش  بهبود 

تحقیق  برای  نیز  پیشنهاداتی  می کند، 

گسترش  و  استفاده  زمینه  در  بیشتر 

رویکرد پویا برای آموزش یاددهندگان و 

توسعه حرفه ای ارائه داده است.

تهیه کننده
ریحانه مرادی 
)دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی(

معرفی پایان نامه های دانش آموختگان 
دکترای آموزش پزشکی

مقدمه و بیان مسئله

باشد.  دارا  باید  پزشکی  دانش آموخته  هر  که  است  اصلی  صالحیت های  از  یکی  حرفه ای  تعهد  یا  حرفه ای گری 

فرد  می شود  باعث  که  است  پزشک  و  پزشکی  دانشجوی  در  رفتارها  و  دیدگاه ها  مجموعه  پزشکی  حرفه ای گری 

همیشه منافع بیمار را مقدم بر منافع شخصی بداند. بیش از دو دهه از توجه به مقوله تعهد حرفه ای در پزشکی 

می گذرد، نتایج حاصل از این توجه طوالنی را می توان در محتوای برنامه های درسی آموزش پزشکی، ابزارهای 

ارزیابی برنامه های آموزشی و معیارهای اعتباربخشی مؤسسات آموزش پزشکی مشاهده نمود که به صورت مداوم 

و مکرر در حال بازبینی و به روز شدن هستند. امروزه بیماران، پزشکان و متخصصان آموزش پزشکی، هشدارهای 

که  است  شده  حرفه ای-گری  ماهیت  تهدید  و  حرفه ای  تعهد  از  گریز  دچار  پزشکی  که  می دارند  دریافت  زیادی 

نتیجه ای جز صدمه دیدن سالمت و رفاه بیماران و روحیه پزشکان ندارد. 

برای برخورد با سوء رفتار حرفه ای دانشجویان سیستم آموزشی باید روی تغییر رفتارهای دانشجویان و اصالح 

آن متمرکز شود. تغییرات رفتاری پایدار نیازمند بازخورد و تمرین مداوم برای نهادینه شدن و عادات رفتاری جدید 

است. رویکرد ایده آل اصالح فرد فرد دانشجویان تحت نظر یک مربی قابل اعتماد است. در این راستا آن چه مهم 

است پذیرش و اعتراف به رفتار نادرست و تمایل قاطعانه دانشجو برای تغییر رفتار در حوزه هایی که توسط مربی 

بازخورد داده می شود، است.

هدف اصلی ما از این پژوهش در واقع طراحی یک الگوی ارزشیابی تکوینی تعهد حرفه ای دانشجویان پزشكی است 

که بتواند در جهت بهبود عملکرد رفتار حرفه ای فراگیران به کار گرفته شود. 

 از آن جا که ارزشیابی از آموزش جدا نیست الگوی پیشنهادی ما برگرفته و مبتنی بر نظریه های یادگیری با تاکید 

ارائه مدل ارزشیابی تعهد حرفه ای در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
براساس نظریه مراحل تغییر رفتار

اساتید راهنما: خانم دکتر فریبا اصغری، آقای دکتر عظیم میرزازاده
استاد مشاور: دکتر ماندانا شیرازی
دانش آموخته: دکتر اکرم هاشمی

مقطع: دکترای تخصصی آموزش پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

تاریخ دفاع از پایان نامه: 28 بهمن 1393
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پزشکی به صورت منفرد و در ترکیب با هم در پایگاه های Iranmedex, SID, Magiran استفاده گردید. هم چنین از 

فهرست منابع موجود در مقاالت نیز استفاده شده است. دسته بندی نتایج مرور متون بر دو بخش اصول ارزشیابی 

رفتار حرفه ای و تئوری مراحل تغییر و کاربرد آن در ارزیابی حرفه ای شدن تمرکز داشت. 

در حذف  رفتار  تغییر  مراحل  تئوری  از  استفاده  با  استنفورد   دانشگاه  پیشنهاد  اساس  بر  مطالعه  دوم  مرحله  در 

رفتارهای غیر حرفه ای در دانشجویان الگوی اولیه طراحی و طی مکاتبات متعدد با پیشنهاد دهندگان این رویکرد 

در آن دانشگاه، پیش نویس اولیه مدل برای ارائه در بحث گروهی متمرکز تدوین گردید.

با  عمیق«  »مصاحبه  و  متمرکز«  گروهی  »بحث  روش  به  شده  تدوین  الگوی  پیش نویس  بررسی  سوم  مرحله 

صاحب نظران آموزش پزشکی و تعهد حرفه ای بود.  

نظرات 10 نفر گردآوری شد. معیار اصلی انتخاب شرکت کنندگان سابقه ی مدیریت اجرایی در آموزش پزشکی به 

اضافه پژوهش یا عالقه مندی به حوزه تعهد حرفه ای و اخالق پزشکی بوده است. محورهای اصلی سواالت در قالب 

اثربخشی الگو و چالش ها و موانع اثربخشی آن در اصالح رفتار حرفه ای دانشجویان پزشکی ایرانی بوده است.

بعد از شناسایی افراد کلیدی این حوزه به صورت حضوری و ارسال دعوت نامه از آنان قول مساعدت و شرکت در بحث 

گروهی و مصاحبه گرفته شد. سپس قبل از روز مصاحبه برای تمامی ایشان الگوی پیشنهادی به همراه شرح کامل 

آن و هم چنین سواالت مصاحبه ارسال گردید. سپس در روز مصاحبه پس از کسب اجازه از ایشان تمامی صحبت ها 

یادداشت برداری و ضبط گردید. بحث گروهی و مصاحبه ها ضبط و پیاده شد. تحلیل محتوای متن مصاحبه ها از 

طریق مرور چندباره متن كدبندی و طبقه بندی اطالعات آن ها انجام شد. نمونه گیری تا رسیدن اطالعات به اشباع 

ادامه یافت. بر اساس نکات مورد اشاره در مصاحبه ها الگوی تدوین یافته اصالح و تکمیل گردید. 

 یافته ها

الف( الگوی پیشنهادی ارزشیابی تکوینی رفتار حرفه ای

در  فعالیت  اولین فرصت مناسب مقدماتی ترین و ضروری ترین  در  دانشجو  غیر حرفه ای  رفتار  به  دادن  بازخورد 

جهت بازتوانی است. از آن جا که تعامل بالینی الزم برای مشاهده سوء رفتارهای فراگیر از دوره کارورزی رخ می دهد 

کارورزان رفتارشان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. به منظور بازخورد بر سوء رفتار، جلسه مالقات با کارورز یا دستیار 

و صحبت با وی در مورد رفتار غیر حرفه ای توسط استاد بخش انجام می شود. در صورتی که علی رغم بازخورد به 

فراگیر، به دفعات مکرر از وی سوء رفتار حرفه ای در هر یک از 

زمینه های رفتار حرفه ای مشاهده شود، در صورتی که فراگیر به قدر کافی برای پیگیری و اصالح رفتارش در آن بخش 

نخواهد ماند ممکن است الزم باشد تا دوره آموزشی او به قدر مورد نیاز )بسته به نوع و شدت سوء رفتار بین 

یک ماه تا 6 ماه( تمدید شود. یکی از اعضاء هیئت علمی بخش به عنوان مسئول برنامه وی منصوب خواهد شد 

که عملکرد دانشجو را از نزدیک زیر نظر داشته و به طور مداوم با او در این مورد صحبت می کند. دانشجویان باید 

ترغیب به صحبت در مورد مشکالت شان در محیطی حمایتی و محرمانه شوند. مسئول برنامه با مصاحبه ای که با 

بر الگوی مراحل تغییر رفتار پروچسکا1 و دی کلمنت2 است که قبالً در آموزش آزمون شده و قابلیت اجرا داشته و 

هم چنین از بهترین و موثرترین الگوهای تغییر رفتاری در آموزش بهداشت است. یکی از نکات مهم در استفاده 

از یک الگو در تعیین سازه های تأثیرگذار در یک رفتار، باصرفه بودن الگو از نظر هزینه، زمان و رسیدن به نتایج 

موفقیت آمیز است که این تئوری این ابعاد را نیز پوشش می دهد.

ایجاد تغییرات فردی، مراحل و  برای  افراد به هنگام تالش موفق  در طی مراحل تغییر چنین فرض می شود که 

دوره هایی قابل پیش بینی را پشت سر می گذارند. این مراحل به ترتیب عبارت اند از: مرحله پیش تأمل3 ، تأمل4، 

آمادگی5، عمل6، نگهداری7. تئوری مراحل تغییر رفتار نشان می دهد که افراد در طول فرآیند ایجاد تغییر مراحل 

مختلفی را طی می کنند و مداخالت الزم در مراحل مختلف، متفاوت خواهد بود. این تئوری پشتیبانی از این ایده 

است که نیازهای هر فرد باید قبل از طراحی مداخالت تغییر رفتار بررسی شود، سپس مداخله بر اساس سطح 

آمادگی وی طراحی گردد.

زمینه های  در   )1391( عباسقلی زاده   ،)۱۳۸۹( و همکاران  )۲۰۰۸(، معینی  و همکاران  توسط شیرازی  که  در مطالعاتی 

به-کارگیری مدل مراحل تغییر رفتار در بهبود عملکرد بالینی، »تأثیر آموزش بر ارتقاء فعالیت بدنی و افزایش توان 

فیزیکی« و بهبود رفتارهای تغذیه ای افراد دیابتی در ایران انجام گرفته شده نتایج این مطالعات را مفید و تاثیرگذار 

دانسته اند.

در دانشگاه استنفورد در قالب یک کارگاه آموزشی برنامه ای برای تغییر رفتارهای غیر حرفه ای با استفاده از مراحل 

تغییر پیشنهاد شده است. با این وجود برنامه مذکور تنها برای رویکرد فردی بوده و به شکل  سیستماتیک برای 

با  کاربردی همراه  مدلی  تا  آن شدیم  بر  پژوهش  این  در  نمی گیرد.  قرار  استفاده  مورد  فراگیران  تکوینی  ارزیابی 

دریافت نظر صاحب نظران و مسئوالن آموزشی برای استفاده نظامند و یکپارچه از این مدل در  اصالح لغزش های 

حرفه ای فراگیران در دوره پزشکی عمومی تدوین نماییم.    

مواد و روش کار

تعیین  منظور  به  اول،  مرحله  در  انجام شد.  مرحله  چند  در طی  کیفی،  رویکرد  و  ترکیبی  روش  با  پژوهش  این 

مولفه های  ارزشیابی تعهد حرفه ای و ابعاد آن از مطالعه منابع ایران و سایر کشورهای جهان استفاده شد. در مرور 

منابع به دنبال متونی که در زمینه ارزشیابی و بازتوانی رفتار حرفه ای و استفاده از الگوی تغییر رفتار در رفتار حرفه ای 

باشد جستجو شد. منابع به صورت مقاله، کتاب، گزارشات برنامه های این حوزه و برنامه های جاری در این زمینه، 

پایان نامه ها به زبان فارسی و انگلیسی بوده است.

 professional professionalism«, »professional« واژه های  کلید  از  متون  بررسی  جهت  مطالعه  این  در 

 obligation«, »professional commitment«, »stage of change theory«, »Evaluation«, »assessment«

 Pub med/Medline, Google Scholar, به صورت منفرد و در ترکیب با هم در پایگاه های »& »Medical student

Science direct, Ovid و هم چنین کلمات فارسی تعهد حرفه ای، رفتار حرفه ای، ارزشیابی، ارزیابی و دانشجویان 

1. Procheska
2. Diclemente 

3. Pre Contemplation
4. Contemplation

5. Preparation
6. Action

7. Maintenance 
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فراگیر انجام می دهد و اطالعاتی که از سایر اعضاء هیئت علمی و دستیاران در مورد رفتار فراگیر دریافت می کند، 

فراگیر را از نظر مرحله آمادگی اصالح رفتار مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با توجه به مرحله دانشجو برای وی 

مداخالتی را در نظر می گیرد.

مرحله پیش تامل:

 در این مرحله دانشجو از پذیرش مسئولیت اشتباهات خود امتناع می کند، حاضر به اصالح رفتار خود نیست و 

تقصیرها را به گردن دیگران می اندازد. مهم ترین مداخله در این مرحله عالوه بر شفاف سازی انتظارات این است که 

فاصله رفتار وی با رفتار مطلوب به او نشان داده شود. در این مرحله برای کاستن از مقاومت و انکار مشکل، مسئول 

برنامه حق انتخاب این که رفتار وی توسط چه رده ای )اساتید، دستیاران و یا همتایان( ارزیابی شود را به خود 

فراگیر منتقل می کند و هماهنگی الزم برای ارزیابی رفتار وی، توسط فردی از رده مورد تایید او توسط چک لیست 

را فراهم می آورد. همین طور برای ارائه نمودار مقایسه ای رفتار فراگیر با سایر همتایانش، ارزیابی سایر همتایان نیز 

توسط همان ارزیابان درخواست می شود. مسئول برنامه با تهیه و ارائه نمودار مقایسه ای رفتار فراگیر در زمینه های 

مختلف در مقایسه با همتایانش با او بحث خواهد کرد:

• چرا این گروه نیز ارزیابی شما را نامطلوب برآورد کرده اند؟

• چرا عملکرد شما را در مقایسه با دیگران ضعیف تر دانسته اند؟

• فکر می کنی چقدر خودت در نامطلوب بودن این ارزیابی نقش داشته اید؟ 

مسئول برنامه در کمک به فراگیر برای گذر از این مرحله بسته به مورد ممکن است استفاده از اقدامات ذیل را 

درخواست کند:

 تمرین حساسیت اخالقی: کار در بنیادهای خیریه، نگارش مقاله در خصوص نوع دوستی، وظیفه شناسی، 
اهمیت اعتماد مردم به پزشکان، نقش پزشک در دفاع از منافع بیماران و مواردی از این قبیل.

 خدمات سالمت روانی )ارزیابی سالمت روانی، مشاوره و شناخت درمانی(
انتظار این است که فراگیر احساس چالش کند و سهم خود را در منفی بودن ارزیابی دیگران از رفتار وی بپذیرد و 

بر آن تامل کند.

مرحله تامل:

در این مرحله فراگیر در دودلی برای تغییر رفتار است. گاهی رفتار مناسب و گاهی رفتار نامناسب را نشان می دهد. 

در بحث ضرورت تغییر را ابراز می کند اما موفق نمی شود رفتار مطلوب را در همه فرصت ها از خود نشان دهد. در 

این مرحله مهم ترین اقدام مسئول برنامه هم دلی کردن با فراگیر و کمک به او در کشف موانع تغییر رفتار و موانع 

تسهیل کننده آن است. در مصاحبه با فراگیر مسئول برنامه تالش می کند با سواالتی فراگیر را به تامل مکرر بر این 

موضع وادار کند و بر اساس صحبت ها موانع و فرصت-ها برای تغییر رفتار مشخص شود. 

• علت عدم تغییرت چه بوده است؟

• چه عواملی باعث شده که عملکردت را تغییر ندهید؟ چه موانعی وجود داشته است ؟

• چه چیزی می تواند به شما در تغییر رفتار کمک کند؟ )چه افرادی، چه برنامه ای؟ چه کارهایی؟(

• فکر می کنید برای تغییر رفتار احتیاج هست که چیزی را یاد بگیرید؟

سپس مسئول برنامه با کمک فراگیر برنامه ای برای برطرف کردن تاثیر موانع و کمک به فراگیر در تغییر رفتار تهیه 

می کنند. در این برنامه ممکن است کمک هایی از سوی بخش درخواست شود که مسئول برنامه هماهنگی الزم 

برای حمایت الزم از تغییر رفتار فراگیر را با مسئولین آموزشی بخش فراهم خواهد نمود. هم چنین مسئول برنامه 

در کمک به فراگیر برای گذر از این مرحله بسته به مورد ممکن است استفاده از اقدامات ذیل را درخواست کند: 

 مشاوره های توسعه فردی )مدیریت زمان، هوش هیجانی(
 خدمات سالمت روانی )ارزیابی سالمت روانی، مشاوره و شناخت درمانی(
 شرکت در دوره های آموزشی: مهارت های ارتباطی/حل اختالف، کار تیمی 

را درخواست   )MSF( ارزیابی به شیوه چند منبعی از بخش وی  ارزیابی مداوم رفتار فراگیر  مسئول برنامه برای 

می کند همین طور از فراگیر می خواهد تا تامل نوشتاری بر اتفاقات رفتار حرفه ای خود در محیط بالینی بنویسد. 

انتظار این است که فراگیر کنترل بهتری بر موانع را از خود نشان دهد. 

مرحله آمادگی:

در این مرحله فراگیر به شدت خواهان تغییر است و مطمئن است که می تواند رفتارش را تغییر دهد در این مرحله 

مسئول برنامه هماهنگی الزم برای حمایت از تغییر رفتار فراگیر را توسط اعضاء هیئت علمی بخش انجام می دهد. 

از وی درخواست تامل نوشتاری و ارزیابی مداوم عملکرد خود دارد تا تمرکز وی را بر اصالح رفتارش بیشتر کند. 

بتواند  نیاز داشته باشد که  ارزیابی مداوم توسط یک همتای نزدیک خود  به  این مرحله فراگیر  ممکن است در 

ارزیابی های متعدد با تواتر زیاد را بر عملکرد خود دریافت کند تا از تثبیت عملکرد حرفه ای در خود مطمئن شود. 

در صورتی که فرد بتواند بیش از شش ماه تداوم در بهبود عملکرد خود داشته باشد این مرحله نیز با موفقیت سپری 

شده  و بازتوانی با موفقیت به اتمام رسیده است. 

از فراگیران نیاز به برنامه برای  ارزیابی ها پیش بینی می شود در هر سال تحصیلی بین یک تا سه نفر  بر اساس 

کمک به بازتوانی داشته باشند. همین طور پیش بینی می شود که این افراد در چرخش های مختلف پراکنده هستند 

بنابراین برنامه از نظر نیروی انسانی قابل اجرا است. 

در صورت قرار داشتن فراگیر در مرحله تامل و آمادگی نیاز به تمدید دوره برای گذر از این مراحل نیست. مسئول 
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برنامه شرح مشکل رفتاری فراگیر و اقدامات بازتوانی انجام شده و اقدامات پیشنهادی بعدی را به رییس بخش 

چرخش بعدی فراگیر اعالم  می کند و رئیس بخش چرخش بعدی برای فراگیر مورد نظر فردی از اعضاء هیئت علمی 

بخش را به عنوان مسئول برنامه وی منصوب خواهد کرد که در طول دوره وی را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد.   

در صورت ضرورت شرکت فراگیر در برنامه های آموزشی مرتبط با حوزه رشد فردی و مهارت های ارتباطی، مسئول 

برنامه برای پیگیری رفتار  انجام خواهد داد. مسئول  با واحدهای مربوطه  را  برنامه هماهنگی و درخواست الزم 

فراگیر ارزشیابی هایی که باید از عملکرد فراگیر انجام شود و تواتر این ارزشیابی ها را با هماهنگی مسئول آموزش 

بخش از همکاران، دستیاران یا همتایان، درخواست خواهد کرد.

ب( نتایج بحث گروهی و مصاحبه ها

گرفتن  نظر  در  و  موجود  ساخت های  زیر  اصالح  با  بودند  معتقد  این كه  ضمن  خبرگان  مطالعه  دوم  بخش  در 

چالش های این حوزه الگوی پیشنهادی موثر خواهد بود چالش ها و مشكالتی را بر این پیش نویس مطرح كردند 

كه در دو طبقه اصلی شامل مشکالت محیط آموزشی و مشکالت اجرایی مدل دسته بندی گردید.

از مهم ترین عوامل چالش برانگیز زمینه ای محیط آموزشی ما، شرایط فعلی دانشگاه ها و قوانین و دستورالعمل های 

وزارتی و هم چنین مشکالت اساتید مانند کمبود وقت و یا نداشتن مهارت های کافی آموزشی و ارزشیابی تعهد 

حرفه ای، به اضافه نداشتن شناخت کافی دانشجویان از حرفه پزشکی بود. در ارتباط با این الگو نیز می توان به 

مشکالتی از جمله کمبود فرهنگ بازخورد، تاثیرپذیری بیشتر دانشجویان از همتایان و هم چنین کمبود ابزارهای 

قوی در ارزیابی و شناسایی رفتارهای حرفه ای  اشاره نمود که خبرگان پیشنهادات ارزنده ای مثل اصالح قوانین، 

شناسایی و افزایش ابزارهای مفید در زمینه ارزشیابی تعهد حرفه ای، فرهنگ سازی و توانمندسازی اساتید ارائه 

الگوی رفتاری و در نهایت ایجاد جو متعهد حرفه ای را ذکر نمودند. 

بحث و نتیجه گیری

به طوركلی نتایج حاصل از این پژوهش نمایان گر عوامل، مسائل و چالش های گوناگون موجود در ارزشیابی تعهد 

حرفه ای دانشجویان پزشکی است. عوامل متعددی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی  تعهد حرفه ای در طی 

تحلیل داده های كسب شده از مطالعه کتابخانه ای به دست آمده که در ارتباط با شکل گیری، باز آفرینی  و استمرار  

تعهد حرفه ای  موثر واقع شده اند این عوامل که 

به عنوان مولفه های موثرتری ذکر می شوند عبارتند:

 فیدبک مستمر
 ارزشیابی سازنده 

 بازتوانی 
تئوری مراحل تغییر رفتار از هرسه مولفه به صورت جداگانه و هماهنگ حمایت و در نهایت باعث ارتقاء وضعیت 

تعهد حرفه ای در قالب تغییر رفتارهای غیر حرفه ای خواهد شد. بر اساس این تئوری و تجربه دانشگاه استنفورد 

که در قالب یک کارگاه آموزشی به کارگیری این تئوری را در تغییر رفتارهای غیر حرفه ای دانشجویان پزشکی موثر 

دانسته الگوی ارزشیابی تکوینی تعهد حرفه ای طراحی و متناسب با جو آموزشی دانشکده های پزشکی کشورمان 

با استفاده از نظرات خبرگان چالش ها و پیشنهادات برای ارتقاء داده شد. 

مشکالت محیط آموزشی چه به صورت یک چالش کلی به عنوان عوامل پیش زمینه ای شکل گیری تعهد حرفه ای و 

چه در ارتباط با این الگو از عواملی است که باعث شده تعهد حرفه ای عموما کم ارزش برای تمامی عوامل آموزشی، 

اجرایی و ارزشیابی انگاشته شده وبه بهانه های مختلف کمبود وقت، کمبود بودجه، نبود نیروی متخصص رها شده 

و سلیقه ای با آن برخورد شود. بر اساس مطالعۀ دیگری که صورت گرفته، آموزش رسمی و واضح پروفشنالیسم و 

هم چنین ارزیابی پروفشنالیسم به منظور رساندن ارزش های اساسی به دانشجویان پزشکی و آماده کردن آنان برای 

فعالیت های اجتماعی الزم و ضروری گزارش شده است. یک سری از برنامه های آموزشی و ارزیابی در این مطالعه، 

برنامه های نامحسوس و غیر رسمی و هم چنین مقوالت مربوط به مدل سازی رفتاری عنوان شده است. از دید ون 

دو كمپ)2006(، با توجه به وضعیت موجود هنوز برای ارزشیابی از نوع تراكمی زود است و باید بر ارزشیابی از نوع 

تكوینی تمركز نمود.

در مطالعات دیگری هم که در زمینه تعهد حرفه ای انجام گرفته است یکی دیگر از نقاط ضعف، عدم مشاهدۀ الگوی 

صحیح و عملی رفتار حرفه ای بود که مشارکت کنندگان راه کارهای زیر را جهت برطرف کردن آن مطرح کرده اند:

با  روابط صمیمانه تر  تقویت  و  ایجاد  جهت  کارورزان  آموزش  مسؤوالن  و  بخش ها  اساتید  توسط  وقت   صرف 

کارورزان،  به  رفتار حرفه ای صحیح  دادن  الگو  رزیدنت ها جهت  و  اساتید  بین  ایجاد محیط محترمانه  کارورزان، 

حرفه ای  رفتارهای  نمودن  پررنگ  و  پرستاران  به ویژه  و  رزیدنت ها  اساتید،  از سوی  کارورزان  به  گذاشتن  احترام 

شخصیت های برجستۀ دانشکده جهت معرفی به کارورزان به-عنوان الگوی رفتاری.  

در یک مطالعه، برنامه های منتورینگ برای دانشجویان پزشکی را در مقاالت گزارش شده بین سال های 2000 تا 

2008 بررسی کرده اند. این مطالعه نشان داد که برای پرورش دانشجوی موفق، استاد موثر الزم است و حضور استاد 

برای آموزش تعهد حرفه ای   باید به عنوان یک خصوصیت کیفی برای دانشکده ها در نظر گرفته شود.

کمبود فرهنگ بازخورد یا فیدبک دادن و فیدبک گرفتن که از عوامل بسیار مهم در ارتباط با تغییر یا تثبیت یک 

رفتار می باشد آن چنان در جامعه به خصوص فضای دانشکده های پزشکی دیده می شود که در موارد اندک هم تاثیر 

الزم را نخواهد داشت و معموال نه اساتید و نه دانشجویان خود را با فیدبک یا همان بازخورد چه به صورت علمی 

چه غیر علمی درگیر نخواهند کرد که در این زمینه الزم است به نقش موثر و بسیار ارزنده بازخورد که از ارکان اصلی 

این الگو می باشد اشاره کرد.

آن چه ضرورت ارائه بازخورد را یادآوری می کند ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، بهبود معنی دار عملکرد و اطمینان 

از یادگیری  است و در واقع بدون بازخورد اشتباهات فراگیر اصالح نشده باقی می ماند، عملکرد صحیح فراگیر 

تقویت نمی شود، توانمندی های بالینی empiric کسب می شود و یا فراگیر بدون اعتماد به نفس یا بیش از حد 

مطمئن خواهند شد.

در قسمت مشکالت مربوط به دانشجویان چه از نظر تاثیرپذیری بیشتر از همسانان و اشاره به شکاف بین نسل ها 

می توان به نداشتن  شناخت کافی دانشجویان پزشکی نسبت به این حرفه اشاره کرد در اکثر کشورهای دنیا در 
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پذیرش دانشجویان راه کارهای دیگر برای بررسی وضعیت روحی دانشجویان و آمادگی ایشان برای پذیرش این 

حرفه در نظر گرفته می شود اما در ایران پذیرش دانشجویان پزشکی عموما دانش محور و وابسته به نمره پذیرش 

ایشان در دانشگاه بوده لذا نمی توان از دانشجویان با روحیات متفاوت و تربیت های گوناگون انتظار بروز رفتارهای 

یکسان داشت.

نظام ضعیف و دانش مدار بودن در انتخاب دانشجویان پزشکی که فقط بر جنبه های دانشی افراد برای پذیرش 

به این رشته تاکید دارد از مشکالت زمینه ای این حوزه است که از عهده این مهم با توجه به حجم باالی درس های 

پزشکی و فارغ التحصیل شدن جمع کثیری از دانشجویان این رشته به خوبی برآمده است اما در مقابل، ابزارهای 

معتبر بسیار كمی برای پیشگویی ظرفیت دانشجویان در ایجاد و تقویت شخصیتی متناسب برای پرداختن به 

حرفه پزشكی و كسب ویژگی های حرفه ای گری وجود دارد. در این الگو خبرگان نیز تاکید داشتند که می بایست به 

ویژگی های غیر شناختی دانشجویان نیز، در زمان پذیرش آن ها تاکید شود؛ گر چه دیده شده است اگر دانشجویان 

پزشکی توسط سیستم آموزشی حمایت شوند و در تمامی مراحل آموزش و ارزشیابی منزلت داشته باشند خود را ار 

تقاء می دهند و در حرفه ی خود پیشرفت می کنند. عوامل مربوط به ارزشیابی برآمده از این نتایج می تواند مهم ترین 

قسمت چالش دار الگوی تعهد حرفه ای ما باشد.

با توجه به مشکالت این حوزه، سلیقه ای بودن ارزشیابی ها، نبود نیروی آموزش دیده و حرفه ای در زمینه ی ارزشیابی 

تعهد حرفه ای، نقص گزارش دهی سوء رفتارها، نداشتن حساسیت مسئولین و دانشجویان به موضوع، بی تاثیر 

بودن نتایج ارزشیابی در سرنوشت آموزشی دانشجویان، هنوز برای ارزشیابی حرفه ای گری به صورت تراکمی زود 

است و باید روی ارزشیابی به شیوه تکوینی تمرکز نمود و در این راستا باید ابزارهای معتبر اجرایی برای اندازه گیری 

ویژگی های حرفه ای گری طراحی و به کار بست.

طراحی سیستم یکسان ارزشیابی با معیارهای ثابت و استاندارد بیشترین راه کار جهت افزایش پایبندی كارورزان 

به مصادیق پروفشنالیسم در بخش های بالینی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران ذکر شده است. البته از 

نقش دانشگاه های علوم پزشکی در  بهبود فرایند گزینش دانشجو، بهبود آموزش رسمی، پاكسازی محیط آموزشی 

از عملكردهای غیرحرفه ای نیز نباید غافل شد.

در مطالعه ای که در سال 1995 در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه کالیفرنیا بر روی دانشجویان پزشکی صورت گرفته، 

رفتارهای غیرحرفه ای دانشجویان را از سال اول و دّوم ثبت کرده و در قالب یک فرم ارزشیابی رفتار حرفه ای به  

مسئول آموزش دانشکده ارسال می کند. سپس  مسئول آموزش دانشکده با دانشجوی مربوطه مالقات کرده و 

سعی در اصالح رفتار غیرحرفه ای دانشجو می کند. اگر دانشجویی دو فرم یا بیشتر طی دو سال اول و یک فرم دیگر 

در سال سّوم و چهارم دریافت کند، نشان دهندۀ این است که الگوی رفتاری وی نامناسب است و ممکن است این 

دانشجو با وجود گذراندن همۀ دروس با نمرۀ قبولی از دانشکده اخراج شود.

ارزشیابی از طریق همتایان در حیطه هایی مانند ارزیابی حیطه عاطفی، مهارت های ارتباطی  و تعهد حرفه ای كه 

كمتر به آن ها توجه شده و یا ارزیابی آن ها با روش های معمول کار دشواری است به شرط این که که این ارزیابی ها 

به طور مستمر و همه روزه صورت پذیرد و ایجاد مشارکت بیماران در ارزیابی رفتارهای حرفه ای دانشجویان از موارد 

دیگری است که توسط خبرگان توصیه و مورد تایید قرار گرفت مانند اقداماتی که در دانشگاه واندربیلت با استفاده 

از سیستم PARS: Patient Advocate and Reporting System  در جهت حفاظت از بیماران  انجام می گیرد. 

در مطالعۀ مشابهی که در بیمارستان های روانپزشکی آمریکا صورت گرفته بود، بیشترین افرادی که ارزیابی را انجام 

می دادند، به ترتیب اساتید با90%، رزیدنت ها با 87% بیشترین افرادی بودند که این ارزیابی را انجام می دادند. 

ارزیابی  نیز  خودارزیابی(  بیماران،  دانشجویان،  هم رتبه های  بیمارستان،  )کارمندان   MD غیر اشخاص  موارد   %44 در  هم چنین 

را انجام می دادند؛ پیشنهاد می شود در سیستم ارزشیابی جدید نقش این افراد نیز پررنگ تر شود. یکی دیگر از 

عوامل زمینه ای اثرگذار بر کاهش ارزیابی شکل گیری تعهد حرفه ای در دانشجویان پزشکی مشکل چرخشی بودن 

بخش های پزشکی بوده که به  علت ماهیت رشته پزشکی دانشجو را از نظارت و کنترل مستمر رفتار خارج می نماید 

لذا بایستی برای جبران این ویژگی رشته نظام ارزشیابی تعهد حرفه ای به گونه ای طراحی گردد که تمامی ذینفعان 

از طریق ایجاد فضای متعهد حرفه ای در تمامی سطوح  سیستم نسبت به این مقوله حساس باشند و در واقع 

حساسیت ایجاد کرد.

تمامی این عوامل زمینه ای منجر به شکست و کاهش منزلت حرفه پزشکی شده لذا صاحب نظران هرگونه اقدامی در 

جهت کاهش رفتارهای نادرست در دانشجویان و حرکت و تغییر رفتار وکسب رفتارهای حرفه ای توسط دانشجویان 

را ضروری و الزم می دانند در این راستا با یک سری پیشنهادات مفید و موثر بر روی این الگو، الگوی ارزشیابی 

تکوینی بر اساس تئوری مراحل تغییر رفتار را مفید دانسته و آن را در شکل گیری تعهد حرفه ای در دانشجویان 

پزشکی  موثر می دیدند. در تمام دنیا اذعان گردیده که استفاده از برنامه هایی که در حال حاضر برای شناسایی و 

ارائه مداخالت جهت ترمیم رفتارهای غیرحرفه ای پرتکرار استفاده می شوند کم است. لذا می بایست ضمن توجه 

به این مسئله که اصوال چه رفتارهایی قابلیت ترمیم دارند و بایست برای آن ها مداخالت ترمیمی طراحی کرد 

به فاکتور تکرار و بازتوانی بر اساس آمادگی تغییر رفتار فرد بر اساس این الگو پافشاری نمود. مداخالت رفتاری 

می بایست حتما متناسب با اصول منطبق بر علوم رفتاری بوده و از متخصصین این حوزه استفاده کرد و اساتید 

دانشکده های پزشکی در این خصوص تحت آموزش علوم رفتاری قرارگیرند.

نتیجه گیری و پیشنهادات
آموزش و ارزشیابی حرفه ای گری در دانشکده های پزشکی به شدت دستخوش روش های گوناگون و اغلب سلیقه ای 

و متغیر است و گاه نشان از عدم کفایت آن ها دارد. اشراف و اعتراف به این موضوع از طرف خبرگان آموزش 

پزشکی و اساتید اخالق پزشکی آن را به یکی از دغدغه های اصلی دانشکده های پزشکی تبدیل نموده که برای 

افزایش پایبندی دانشجویان به مصادیق رفتار حرفه ای طراحی یک سیستم جامع و واحد جهت آموزش و ارزشیابی 

تعهد حرفه ای به عنوان یک راه کار موثر و مفید در ارتباط با آن، مورد تاکید خبرگان است. 

در راستای تامین این نیاز ارائه الگوهایی از این قبیل و اجرای آزمایشی آن در بخش هایی که عالقمند به مشارکت 

در مداخالت جدید توصیه می گردد که قبل از آن الزم است کارگاه های آموزشی آموزش و آشنایی با تئوری مراحل 

تغییر رفتار و چگونگی استفاده از آن در این الگو برای اساتید و مشارکت کنندگان در این برنامه برگزار گردد. 
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این نشریه توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زبان انگلیسی منتشر شده و به نیازهای مدرسان علوم پزشکی، 

متخصصان و مدیران کشور و جهان با ارائه تجربه های جدید از روش های تدریس، ارزیابی و ارزشیابی، و به عنوان 

بهبود  آن  پاسخ می دهد. هدف  گذاران  آموزش و سیاست  پزشکی،  علوم  بین حرفه ای  ارتباط  برای  انجمن  یک 

دانش محققان و پاسخ گویی به جامعه دانشگاهی بوده که منجر به استفاده از آموزش و روش های یادگیری موثرتر 

موسسات آموزشی شود. حوزه فعالیت آن در زمینه های مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، آموزش و یادگیری، 

فناوری های آموزشی، ارزیابی و ارزشیابی، ارزیابی عملکرد سازمانی، اعتباربخشی، آموزش مداوم و حرفه ای و اخالق 

است. این نشریه هم چنین دارای اعتبار علمی پژوهشی می باشد و در پایگاه های زیر نمایه می شود:

• Pub Med
• ISC
• Index Copernicus
• Google Scholar
• SID
• Free Medical Journals )Amedeo(
• Magiran
• Iran Medex
• Medlib
• Electronic Journals Library
• DOAJ
• Open J-Gate
• Science Library Index

معرفی کوتاه مجالت ایرانی
در حوزه آموزش پزشکی

JAMP مجله پیشرفت های نوین آموزش پزشکی
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism
http://jamp.sums.ac.ir     :آدرس الکترونیکی

کارشناسان  پژوهشگران،  متخصصان،  علمی  دانش  ارتقای سطح  با هدف  که  است  علمی  نشریه ای  مجله،  این 

و عالقمندان در زمینه ی آموزش، کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل 

تجربه ها و دستاوردهای تازه ی علمی در زمینه ی آموزش، انتشار می یابد. مقاله های ارسالی به این مجله باید به 

زبان فارسی باشد و در نگارش، آیین نگارش فارسی به درستی رعایت شود. به جای لغت های بیگانه باید از واژگان 

فارسی و در صورت مصطلح نبودن واژه ی جایگزین فارسی، از آوانویسی استفاده شود.

  ICMJE وابسته به انجمن بین المللی سردبیران نشریات پزشکی )COPE( این مجله به عضویت کمیته ی اخالق نشر

درآمده است. مقاالت این مجله در سایت های زیر نمایه سازی می شوند:

• ISC )www.isc.gov.ir(
• SID  )www.sid.ir(
• Index Copernicus )www.indexcopernicus(
• EMRO )www.emro.who.int/emrjorlist(
• IranMedex )www.iranmedex.com(
• Scholar Google )www.scholar.google.com(
• EBSCO )www.ebscohost.com(

مجله توسعه آموزش جندی شاپور
Educational Developement of Jundishapur
edc_journal@ajums.ac.ir        :پست الکترونیکی
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)FMEJ( آینده مجله آموزش پزشکی
Future of Medical Education Journal )FMEJ(
http://fmej.mums.ac.ir :آدرس الکترونیکی

مجله آموزش پزشکی )FMEJ( توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه دانش و آموزش پزشکی به 
ارائه اطالعات در زمینه آموزش و پرورش برای حرفه ی پزشکی و مراقبت های بهداشتی با دسترسی رایگان منتشر 
می شود. متن اصلی به زبان انگلیسی بوده و با انتشار انتزاعی در غرب و جنوب آسیا، به دنبال منعکس کردن 
نمایه  زیر  پایگاه های  وضعیت پژوهش در آموزش پزشکی و زمینه های آن در سراسر جهان است.این مجله در 

می شود:

• EMRO
• Google Scholar
• ISC
• SID
• Iran Medex
• Magiran
• EBSCO
• SCIWIN
• World cat

از ویژگی های آن:
• بررسی دقیق با کیفیت باال

• ترجمه انتزاعی در 4 زبان؛ انگلیسی، فارسی، عربی، اردو و توزیع مجله در کشورهای مرتبط
• چرخش سریع از نسخه های خطی-تصمیم گیری در بسیاری از مقاالت در ظرف 6 هفته

• ثبت اینترنتی از ژانویه 2012

فصلنامه )RDME( توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز توسعه آموزش )EDC(، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی 
با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی با دوره های کارشناسی ارشد در آموزش پزشکی در ایران منتشر می شود. 
)RDME( یک ژورنال بین-المللی تحقیق و توسعه در آموزش پزشکی است که مقاله های بررسی، تفسیر، گزارش 
مراقبت های  حرفه ای  رشته های  و  پزشکی  آموزش  به  مربوط  زمینه های  از  گسترده ای  طیف  در  شده  کارشناسی 

بهداشتی را سه ماهه منتشر می کند.
اهم اهداف و رسالت آن به شرح زیر است.

• توسعه برنامه درسی  
• روش های تدریس

• ارزیابی   
• ارزیابی برنامه

• عمل مبتنی بر شواهد و تصمیم گیری
• بهترین شواهد آموزش پزشکی

• رهبری آموزشی و مدیریت 
• یادگیری الکترونیکی

• روش شناسی پژوهش های آموزشی
• گزارش بورس تحصیلی آموزشی

 برخی از مزایای این مجله عبارت است از: انتشار رایگان، فرایند بررسی سریع و سازنده، دستیابی آنالین، انتشار
:سریع و دسترسی رایگان در سراسر جهان. هم چنین این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود

• Chanal Cpmplete 
• EBSCO
• DOAJ
• INDX COPERNICUS
• ProQuest   
• Google Scholar

تحقیق و توسعه در آموزش پزشکی       
Research and Development in Medical Education
rdme.journal@tbzmed.ac.ir :پست الکترونیکی

• ULRICHS WEB
• J-Gate
• SHERP
• ISC
• Magiran
• DRJI

تهیه کننده
مهدی قصابی چورسی )دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
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No winter lasts forever; no spring skips its turn.
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