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  آشنایی دانشجویان پزشکی با یافته هاي پاراکلینیکی -
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  زمینه اقدام هاي تشخیصی تصمیم گیري دقیق تر در -

 :)(ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید مساله بیان -8
آموزش صحیح در پزشکی یکی از اصول اساسی و مهم در دانشگاه هاي علوم . )1( است بشري جوامع هاي نیاز ترین از اساسی یکی آموزش

پزشکی است. دانشجویان دوره هاي مختلف پزشکی نقش مهمی در سیستم جامعه بر عهده دارند، بنابراین آموزش و تهیه و تدوین برنامه 
با رشد سریع و روز افزون اطالعات فاصله بین تئوري و عمل، روز به روز بیشتر . )4-2( هاي آموزشی مناسب براي آنها اهمیت بسیاري دارد

توجه به می گردد. در نظام هاي متعدد آموزشی تالش در جهت کاهش این فاصله می باشد. یکی از راهکارهاي جدید رفع این مسئله، 
در جهت رفع این مشکل برنامه ریزان آموزشی باید به دنبال جمع آوري داده هایی از محیط بوده  .)5(آموزش عملی در پزشکی می باشد 

اهیت پویا داشته . برنامه هاي آموزشی مطلوب باید م)6(و در پاسخ به نیازهاي محیطی مداخالتی را در برنامه هاي آموزشی وارد سازند 
  .)8, 7(باشند و بر مبناي اهداف مشخصی با نگرش ایجاد تغییر رفتار و عملکرد تهیه گردند 

دانشگاه هاي علوم پزشکی، تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز جامعه است که کارآیی و توانایی کافی براي کار در  یکی از اهداف مهم
در . )10( لذا دانشگاه ها باید برنامه ریزي آموزشی درست جهت تربیت نیروي انسانی کارآمد داشته باشند .)10, 9( جامعه را داشته باشند

این جهت دانشگاه ها باید با استفاده از تجربه محیط واقعی کار، دامنه آموزش و کسب تجربه را براي فراگیر گسترش دهند. به همین دلیل 
 دانشگاه ها آموزش در دوره کارآموزي را پیشنهاد می کنند تا فراگیر بتواند با کسب تجربه در یک محیط حرفه اي واقعی آموزش ببیند

)10(.  
  6کارآموزي یکی از مقاطع مهم برنامه ریزي آموزشی است که طی آن توانمندي شغلی براي ورود به زندگی حرفه اي پایه ریزي می گردد.

سازي دانشجویان یکی از اولویت هاي کلیدي آموزش عالی کشورهاي پیشرفته محسوب شده که ضمن آن دانشجویان، مهارت ها،  توانمند
همچنین دانشجو در این . )11( د را براي دستیابی به شغل مناسب و موفقیت در آن بهبود و ارتقاء می دهنددانش و خصوصیات فردي خو

دانش تئوري خود را در یک محیط واقعی، زیر نظر یک استاد و در تعامل با کارکنان شاغل، به کار گرفته و دانش نظري  دوره می تواند
در توانمند سازي  با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه کارآموزي. )12(هنی، حرکتی و اجتماعی تبدیل کند خود را به مهارت هاي ذ

دانشجویان براي ایفاي نقش حرفه اي خود، الزم است وضعیت موجود دوره هاي کارآموزي به طور مستمر ارزیابی و بهینه سازي شود تا در 
  .)13(م هاي موثر و مفیدي برداشته شود جهت توانمند سازي هر چه بهتر دانشجویان گا

هدف از این بررسی بهینه سازي دوره کارآموزي استاژرهاي پزشکی در دوره آموزشی مغز و اعصاب با استفاده از روش هاي ترکیبی می 
  باشد.

  
  



  :)(با ذکر رفرنس رور تجربیات و شواهد خارجیم - 9     

 امور آموزش، در آنها که داشتند اعالم اداییکان و آمریکایی پزشکی دانشکده 55 بررسی از پس همکارانش و فلکستر قبل سال هشتاد حدود
  . )14(دهند  انجام را اصالحاتی خود آموزشی شیوه هاي در باید و کرده انتخاب را اشتباهی مسیر

 و تعداد کمی افزایش به منجر که گرفته صورت دانشجویی جمعیت منظر از کشور عالی نظام در گسترده اي تحوالت گذشته دهه دو در
 استقرار مستلزم، کیفیت ارتقاء و بهبود منظور همین شد. به دانشگاهها وضعیت بهبود به توجه کاهش موجب نیز امر این که گردید دانشگاه

 آن بدون، مهمی رکن همچون است که استانداردهایی داشتن اعتباربخشی در اصلی عناصر از میباشد. یکی ارزیابی بمناس کار و ساز یک
 استانداردهاي از سطوحی به دستیابی دانشگاهها اعتباربخشی هدف اساسی ترین و مهمترین که چرا؛ بود نخواهد تحقق قابل اعتباربخشی

 در پزشکی آموزش بین المللی فدراسیون، قبول کیفیت قابل سطوح به دانشگاهها دستیابی تحقق براي بنابراین، میباشد رسمی و شده وضع
بوده  توسعه اي استانداردهاي برخی و پایه آنها از برخی که پرداخت عمومی پزشکی آموزش بین المللی استانداردهاي تدوین به 2003 مارس

دهند.  تطبیق خود آموزشی سیستمهاي با را این استانداردها که شده نجاما بسیاري اقدامات دنیا جاي جاي در زمان آن از و اند
 توسعه اي استانداردهاي و یابد دست آن به باید پزشکی هر دانشکده که نمایند می معرفی مبنا عنوان به را سطوحی پایه استانداردهاي

  .)15( می دهند نشان را پزشکی دانشکده هاي در عالی عملکرد که هستند آنهایی
  

بطور کامل ذکر و مرور تجربیات و شواهد داخلی (در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه و کشور  -10
  :نس ذکر شود)رفر

هاي شغلی آینده تهیه برنامه کارآموزي کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی مطابق با نیاز با هدف مطالعه خیاطی و همکاران -
نفر از کارشناسان صورت  14دانشجویان صورت گرفت. در این مطالعه که با روش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی و با مشارکت 

گرفت. در ابتدا چارچوب اولیه برنامه کارآموزي مطابق سر فصل هاي کلی مورد اکتشافی آن تهیه، سپس در سه مرحله با حصول 
جماع نظر، نهایی گردید. این برنامه به صورتی طراحی شده است که می تواند دانش دانشجویان را در مورد درصد ا 100تا  90

 .)16(سیستم بهداشتی افزایش داده و آنها در حین کارآموزي توانایی الزم را جهت کسب مهارتهاي مورد نیاز بدست آورند 
در  فناوري اطالعات سالمت صورت گرفت. نهدف طراحی و ارزیابی جامع کارآموزي براید دانشجویامطالعه رضایی و همکاران با  -

این بررسی رضایت دانشجویان قبل و بعد از اجراي کارآموزي در دو ورودي مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد 
ف کارآموزي دوره هاي قبل از قبیل شکاف اطالعاتی دروس نظري تدوین برنامه جامع کارآموزي با تاکید بر پوشش دادن نقاط ضع

و عملی، نحوه آموزش و نارضایتی مرتبط با نحوه ارزیابی کارآموزان انجام گرفت و منجر به افزایش رضایت دانشجویان از دوره 
 .)11(کارآموزي گردید 

مطالعه نحریر و همکاران با هدف آسیب شناسی کارآموزي هاي داخلی جراحی رشته پرستاري صورت گرفت. این بررسی که  از نوع  -
ن کارآموزي داخلی جراحی بودند، انجام شد. نتایج تحلیل محتواي کیفی بود و بروي دانشجویان پرستاري که در حال گذراند

بررسی نشان داد ارتقاء کیفیت آموزش بالینی با توجه به رسالت اصلی رشته پرستاري کخ مراقب ایمن از بیماران است، این مسئله 
ي و برگزاري دوره هاي را ضروري می کند که برنامه ریزان آموزشی در انتخاب بخش، انتخاب مربیان توانمند و با صالحیت حرفه ا

 .)17(آموزشی توجه خاصی بکنند 
  

و تطبیق  ونگی تجزیه و تحلیل موقعیتشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید (آماده سازي، چگ -11   
   ):متدولوژي

در این روش ابتدا طبق نظرسنجی از استاژرها و ورودي هاي متفاوت در خصوص کار آموزي هاي سپري شده و یا در حال سپري، مشکالت 
 ني مغز و اعصاب دانشجویاآموزشی و سطح یادگیري مورد ارزیابی قرا گرفت که در نهایت طبق بررسی صورت گرفته روش زیر در کارآموز

  پزشکی به اجرا درآمد:
 و اخذ مجوز از معاونت آموزشی دانشگاه برگزاري جلسه هاي هماهنگی با مدیر گروه داخلی و اساتید مغز و اعصاب -
 بعد از ظهر 2-4روزهاي زوج ساعت  برنامه  ریزي کالس هاي مشورتی مغز و اعصاب -
 ز بیماران مغز و اعصاب در روز اول کارآموزيبرگزاري کالس معاینه فیزیکی و شرح حال ا -



 در چهار گروه 92تقسیم بندي دانشجویان ورودي  -
الزامی شمردن گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی براساس شماره تخت هاي مشخص شده در هر روز و حضور راند استاد و  -

 مورنینگ ریپورت هاي روزانه
، رادیولوژي، سی تی اسکن و ام آر آي مغز و سیستم عصبی، پاتوفیزیولوژي و تقسیم بندي جهت واحدهاي اورژانس مغز و اعصاب -

 آزمایشگاه مربوط به آزمایش هاي مورد نیاز مغز و اعصاب در برنامه درسی
 هدایت و برنامه ریزي دانشجویان طبق برنامه هفتگی در برنامه یک ماهه جهت حضور در واحد هاي مربوطه -
 هر یک از واحدهاي مورد نظرصدور ابالغ درسی جهت اساتید  -
 برگزاري آزمون کتبی، عملی در واحدهاي مربوطه -
 برگزاري آزمون تئوري و جمع بندي نمرات علمی دانشجویان -
  نظر سنجی از دانشجویان در زمینه دوره هاي گذرانده در واحدهاي مربوطه -

 
  :و ارزشیابی را در این بخش بنویسیداجرا  - 13 

شکی دوره کارآموزي مغز و اعصاب طبق برنامه تنظیمی چرخشی و برنامه هفتگی و اعالم به دانشجویان در روش فوق جهت دانشجویان پز
به اجرا در آمد . ارزشیابی دوره از دیدگاه اساتید و دانشجویان و  12انجام شد و طبق برنامه منظم و فرمت شماره  97شش ماه اول سال 

 75-80درصدي از سوي دانشجویان و رضایت از سوي اساتید و مسئولین آموزشی  70- 80مسئولین آموزشی بیمارستان انجام و رضایت 
  درصد اخذ گردید.

 

شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسی بنویسید (آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و  -14
  :تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید)

The aforementioned method for medical students of neuropsychiatric training was conducted according to the 
rotational scheduling program and the weekly program and announced to students in the first six months of the 
year of December 97, and was carried out according to the regular program and format No. 12. Course evaluation 
was conducted from the viewpoints of faculty members, students and hospital officials, and 70-80% satisfaction 
from students and satisfaction from faculty members and educational authorities were obtained from 80-75% 
 

  محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته را ذکر کنید.به  شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه - 15

 با هماهنگی جلسه چندین برگزاري با فرایند این برگزاري جهت و شده اجرا کارآموزي مقطع دانشجویان جهت بار اولین براي فرایند این
 مرتفع احتمالی نقایص و شده توجه نیز دوستان سایر نقد و توضیحات به فرایند، معرفی ضمن فراوان، نظر تبادل و بحث و ربط ذي اتیداس

 همواره و گردیده استقبال گرمی به اساتید و دانشجویان سازنده نقدهاي تمام از دوره برگزاري طول در مستمر نظارت با همچنین. گردید
 مدرسان مربوطه و معاون آموزشی بیمارستان ،دانشکده طی جلسات متعدد در همچنین .بود عملی شیوه این ضعف اطنق کاهش در سعی

  .مورد نقد و بررسی قرار گرفت، فرصتها و تهدیدها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد
 

  .اف خود دست یابد را بنویسیدونه موفق شده است به اهدگحاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چ نتایج  -16
 آموزش کیفیت و یافت ارتقاء دانشجویان یادگیري بنابراین. داشتند یادگیري و یاددهی فرآیند بیشتري در مشارکت فراگیران فعالیت این در

به اقدامات الزم  و دانشجویان دو هفته آخر از ماه کارآموزي با شرایط شایسته تري و مورد قبول تري در محیط هاي بالینی. شد بهتر
پرداختند و تعارضات و چالشهاي دانشجویان کمتر شده است و در خصوص بیماران بدحال مراقبت سریعتر و کامل تري بنا به نظر اساتید و 

 خود دانشجویان ارائه نمودند.



  سطح نوآوري -17
 .در سطح گروه آموزشی براي اولین بارصورت گرفته است  
 لین بارصورت گرفته است.در سطح دانشکده براي او  
 .در سطح دانشگاه براي اولین بارصورت گرفته است 
 .در سطح کشور براي اولین بارصورت گرفته است  
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