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  تخابی را ذکر کنید ) ضرورت انجام و اهمیت اهداف انبیان مسئله (
 فرضیه هايمطرح شدن  و قرارگرفته ژهینظام سالمت جامعه موردتوجه و گرداننده يروهاین نیتأم لیبه دل یامروزه آموزش پزشک

 ه ژیشده و توجه و یآموزش پزشک نهیدر زم دیجد يکردهایرو جادیموجب ا ریاخ انیسال یط یآموزش يها يتئور  نهیدر زم نینو
 موجود يکردهایرو نیاز مهم تر یکیاست. بر اساس  نموده معطوف یآموزش يها مستیمستمر در س تیفیقاء کارت به را يا
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حضور  يو دستاوردها آنان يکار ندهیآ يازهایرا بر اساس ن انیدانشجو دیبا یعال آموزش ستمیبر دستاورد ) هر س ی(آموزش مبتن
 ینیغالب آموزش بال طیبه عنوان مح یسنت کردیرو آ نچه در ،یپزشک. در مورد آموزش دینما تیترب دانش آموختگان درجامعه

و  يزیبرنامه ر موقعیت  نیدر ا یآموزش ي) بوده و عمده برنامه هايبستر ي(در بخش ها یمارستانیشود، آموزش ب یم شناخته
 و ییسرپا مارانید بباش یم به طور عمده مطرح یپزشکان عموم ندهیآ يکار طیمح که آنچه در یگردد، در صورت یاجرا م

ارتباط مؤثر، گرفتن اطالعات و انجام  جادیا يها بلکه از نظر زمان کوتاه موجود برا يمارینوع ب نظر است که نه تنها از یدرمانگاه
و در  بوده یتفاوت اساس يدارا يبستر يبا بخش ها یسینو نسخه و ییدرمان سرپا نیو همچن یافتراق يها صیتشخ مرور و نهیمعا
نمودن عملکرد  نهیآن در به نقش مورد توجه قرارگرفته و شواهد فراوان از یدرمانگاه و ییامروزه توجه به آموزش طب سرپا هجینت
 ییو سرپا یخدمات درمانگاه تیفیک یابیسنجش و ارز يابزارها .وجود دارد ایمشکالت آن در دن یو بررس  یپزشکان عموم ندهیآ

 یم ACLEEM، پرسشنامه  یابیارزش يابزارها نیا نیاز مهم تر یکیهستند.  یبیو معا ایمزا يمتنوع بوده و هر کدام دارا اریبس
شده است.  یطراح ییسرپا يهامراقبت  یآموزش طیمح یابیارز يبرا افتهیپرسشنامه توسعه  نیپرسشنامه به عنوان اول نیباشد. ا

در سال  یم لیکوئیر يافراد متخصص توسط آقا ژهیبو یشتارائه دهندگان خدمت بهدا یابیارز يساز کسانیابزار به منظور  نیا
تکمیل و ثبت اطالعات بصورت دستی براي تعداد سواالت باشد.  یم ایسوال معتبر و پا 50 يشده است که دارا یطراح 2012

ذا طراحی این پرسشنامه نسبتاً زیاد این پرسشنامه شاید مورد قبول همه کارورزان نبوده و با حوصله کافی این عمل را انجام نداده ل
، شاید موفیت این تحقیق را دوچندان  فرم لیتکم اتیمن جذاب تر نمودن عملبصورت صفحات الکترونیکال تحت وب شاید ض

صورت  یدرمانگاه و طب ییجوانب مختلف آموزش سرپا رندهیبرگ در در کشور ما مطالعات جامع و هگرچ نهیزم نیا درنماید. 
 یم یمهم آموزش پزشک طهیح نیا یینارسا و تیاز عدم کفا یحاک افتهیمطالعات انجام  یبرخ موجود و تاینگرفته است اما تجرب

و  لیتحل خاص آن مورد طیدر هر دانشگاه با توجه به شرا دیبا آن قابل تصور است که يبرا یمتفاوت يها نهیو زم علل باشدکه
خود در  يمهم کار نهیزم نیا و اجرا گردد، تا دانش آموختگان در یآن طراح بهبود مداخالت جهت نیتر یقرارگرفته وعمل یبررس

 یدر دانشگاه علوم پزشک یدرمانگاه آموزش تیوضع با هدف بررسی مطالعه نیرو ا نیاز ا باشند. برخوردار الزم تیاز کفا ندهیآ
  ه است.قرار گرفت یمورد بررس انیدانشجو دگاهید از شاهرود

  
  ( باذکررفرانس )مرور تجربیات و شواهد خارجی 

  ). 1شده است (  شنهادیپ یدر درمانگاه آموزش ستیفارماس کیو همکاران استفاده از  Moserدر مطالعه  - 1
بسیار  در درمانگاهها دیمطالعه منظم و مکرر از عملکرد آموزش اسات ياقتصاد یابیارزش ،و همکاران Foster Page در مطالعه  - 2

  .)4( ارزشمند تلقی شده است
نمودن انگیزه اساتید در مشارکت آموزش درمانگاهی بسیار مهم در نظر گرفته شده  و همکاران لحاظ Soemantriدر مطالعه  - 3

  .)5( بود
   .)7( شده است شنهادیپ یعلم أتیدر ه تیعالقه مند و توانمند بدون عضو نیاستفاده از مدرس و همکاران  Gennدر تحقیق  - 4
  
 )(در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکررفرانس ذکر شود یمرور تجربیات و شواهد داخل 

 استفاده از اساتید ماهر و عالقه مند به عنوان مهم ترین عامل موفقیت در آموزش درمانگاهی اعالم شده است نادريدر مطالعه  - 1
)2(.  
هدف کار درمانگاهی و همکاري مناسب اساتید و بویژه رزیدنت هاي ماهر از  بازرگان توجیه شدن کامل اینترن ها ازدر تحقیق  - 2

   ).3مهم ترین نکات موفقیت در این زمینه ذکر شده است (
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( آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي ، د یسبنوی شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را
  اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )

ر ب یآسان مبتن يریکه با روش نمونه گ بوده شاهرود یدانشگاه علوم پزشک کارورز 90مطالعه جامعه مورد مطالعه شامل  نیدر ا
شامل دو قسمت اطالعات  که بود ACLEEM استاندارد  اطالعات پرسشنامه يجمع آور ابزار شدند. مطالعه دسترس وارد

گزینه  5به صورت  سوال 50شامل  دموگرافیک شرکت کنندگان مثل سن، جنس ، مدت زمان اینترنی،...... و قسمت اختصاصی که
امتیاز)،  48سوال و  12که از موافق تا مخالف زیر مجموعه اصلی توانمندي اساتید بالینی ( با  اي فهرست و درجه بندي شده است

 20سوال با  5امتیاز) ، تخصیص وقت براي فعالیت هاي غیر بالینی ( 44سوال با  11فعالیت در عرصه بالینی و مراقبت از بیمار ( 
امتیاز)،  16سوال با  4امتیاز) ، سنجش و بازخورد ( 24سوال با  6بالینی ( امتیاز)، مهارت هاي 24سوال با  6امتیاز) ، زیر ساخت (

 با ریهر متغ امتیاز) را بررسی می کنند.  12سوال با  3امتیاز) و نظارت بالینی ( 12سوال با  3اطالعات ، ارتباطات و فناوري (
لذا  داده شد 0 ازیحالت امت نیو بدتر 4 ازیامت طیراش نیگرفت و به بهتر قرار یمورد بررس يا نهیگز 5 کرتیل اریاز مع استفاده

 یکل ازیتک سواالت و امت تک تیوضع یجهت بررس نهیهر گز یفراوانمتغیر خواهد بود.  200امتیاز هر پرسشنامه بین صفر تا 
در مطالعه  لیورت تماافراد در ص وشدند. پرسشنامه بدون نام بوده  زیمحاسبه و آنال رهایمتغ یکل یهمبستگ یبررس يپرسشنامه برا

جهت راحتی کار اینترن ها این پرسشنامه بصورت صفحات الکترونیکی و با بارگذاري بر روي سایت مرکز  .کردندمی شرکت 
  آموزشی درمانی امام حسین(ع) انجام گردید.

 مهم آموزش مهارت رانیاز نظر فراگ. بوده است 200از  110مشخص شد که میانگین امتیاز بدست آمده  در جمع بندي نتایج
 تیاست که امروزه اهم آن رغم یعل افتهی نیبوده و ا یباشد، ناکاف یم یدرمانگاه اهداف آموزش نیتر يدیکه از کل یسینسخه نو

برآموزش  ،یسینو نسخه عالوه مطالعه شرفتهیپ يکشورها  در دیاست و شواهد جد یهیبد ییسرپا درطب یسیآموزش نسخه نو
 یتوجه به شواهد متعدد مبن با در کشور ما .دارد دیتأک یشده در طب سرپائ زیتجو ياز داروها استفاده در رمایمهارت قانع کردن ب
 امکان جادیا قیاز طر یسینو دادن به آموزش نسخه تیاهم ، ضرورتیسینو دارو و نسخه زیدرتجو پزشکان بر عملکرد نادرست

آموزش و درمان   در درمانگاه در بازده ماریاثر ارتباط پزشک با ب. گردد یم روشن آن در درمانگاه حینوشتن نسخه و سپس تصح
 در مطالعه یدرمانگاه در طب سرپائ تیریمد و ماریاز گنجاندن آموزش ارتباط با ب زین يشواهد ونشان داده شده است  یطب سرپائ
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شتر به ینبوده و ب ساختارمند نیو همچن چندان موردتوجه یدرآموزش درمانگاه مهمجنبه  نیرسد ا یاما به نظر م .شده است ارائه
  یتیاز علل نارضا یمیاز ن شینشان دادند ب همکاران و یکه آنطور که زال یگردد در صورت یانجام م تجربه و براساس يا هقیطور سل

  .مربوط به برخورد پزشک بوده است مارانیب
اختصاص ، بر شواهد یگنجاندن نگرش مبتن ،یدرمانگاه  موزشدر آ ژهیبه کاربرد آزمون و زانیبرنامه ر توجه شواهد مدرن نشانگر

اغلب  یمنف دگاهیمجموع مطالعه ما د در .ردیمدنظر قرار گ دیبا ندهیباشدکه در آ یم یاز آموزش مداوم به طب سرپائ یسهم منطق
در  دیاسات نسبتاً مثبت اغلب دگاهیدر مقابل د یدرمانگاه آموزش موجود تیفینسبت به ک یرغم عالقه به طب سرپائ یعل رانیفراگ

 تیکم بودن امکان فعال و یدرمانگاه تیریومد یسینسخه نو یآموزش تیکفا عدم در مورد رانینظر فراگ نیمورد و همچن نیا
  داد. نشان مستقل آنها را در درمانگاه

  
تحلیل موقعیت و ( آماده سازي، چگونگی تجزیه و د یسبه انگلیسی بنوی  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را

  تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )
 
The aim of this study was to assess educational environments of outpatient clinics in teaching 
hospitals affiliated to a medical university in Shahroud. This descriptive cross-sectional study 
was performed in the all clinics of teaching hospitals by an ACLEEM questionnaire.  
Results: In all 90 interns participated in the study. The total means score was 110.9 out of 200 
indicating that interns were positive. Significant differences among teaching hospitals on 4 
domains: Quality of Clinical Teachers, Protected Time for Non-Clinical Activities, Information, 
Communication & technology, and Clinical supervision. The overall results showed that interns 
were positive about teaching environment. Thus, it is recommended that the focus in teaching 
hospitals should be on factors that make positive influence on interns’ evaluation 
 

  
شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر 

  کنید.
 موارد ذیل را ذکرکنید:توجه: در این بخش 

 برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري 
 پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها 
  شیوه هاي نشر نوآوري اعم ازCDپاورپوینت / مقاالت داخلی یا خارجی/تارنما/کتاب/ راهنما / 
 شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها 

 ن یا فراگیرانخبرگان/ همکاران /مشتریا نقد  
امل کارورزان از هدف تحقیق و نحوي تکمیل پرسشنامه بصورت کامل، از آنها خواسته شد با ضمن توجیه ک

صداقت کامل و بدور از هر گونه جبهه گیري و در شرایط عادالنه این پرسشنامه را تکمیل نموده تا با 
  مشخص شدن نتایج آن بتوان مشکالت کشف شده را در حد امکان کنترل نمود.
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نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را 
  .بنوییسد

 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:
 د دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک شواه 
 میزان رضایتمندي فراگیران/مشتریان 
 تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات براي آینده 

   نتایج این تحقیق جهت انتشار براي چندین مجله معتبر ارسال شده و منتظر اکتشاف سایر مقاالت هستیم.
  

  
  

  نوآوري  سطح
 . در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است  
 ه براي اولین بار صورت گرفته است .در سطح دانشگا  
 . در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است  
  
  

  .  شده استمجري فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده  دکتر پونه ذوالفقاري اینجانب 
  

موعه ایی ازمستندات ، فیلم و .....مرتبط با فرایند که ارزیابی واقعی آن را ممکن می کند بصورت الزم است مج توجه :
که  فایل تهیه  و بهمراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوري ارسال شود. این مجموعه باید حاوي اطالعاتی باشد

مثال در حیطه تدوین و بازنگري برنامهحداقل باید  (نمایدرا توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم  امکان اجراي این فعالیت
  ).کوریکولوم کامل ضمیمه باشد 

 
 
  


