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ذهن ما باغچه است ، گل در آن باید کاشت   

ور نکاری گل من ، علف هرز در آن می روید                 

زحمت کاشتن  یک گل سرخ             

کمتر از زحمت  برداشتن هرزگی  آن علف است      

گل بکاریم بیا، تا  مجال  علف هرز فراهم نشود             

 مجتبی کاشانی                                                                                                    
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 آمبوزش،  جمله  از  ها،  زمینه  همه  در  امروز  جوامع  اصلی  ویژگی های  از  یکی

 هبای  روش  اسبت، ببیبن  اساس، الزم  این  بر  ناگهانی است؛  تغییرات  وجود

 و  فبنبون  پیبشبرفبت  با  متناسب  فعلی و آینده جامعه،  نیازهای  با  آموزشی

سازگاری و مطابقت الزم به وجود آید. حرفه های پزشکی و   تکنیکی،  ابزارهای

پیراپزشکی هم از این موضوع مستثنی نبوده و جهت آموزش در این حرفه ها 

نیز، به منظور سازگاری با تغییرات جامعه، نیازمند رویکردهای آموزشی جدید 

   .هستیم و متناسب با رشد روزافزون دانش
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تا کنون، همگام با تغییرات جوامع و دانش، تغییرات قابل توجهی در حوزه آموزش پزشکی در دنیا شکل گرفته است. از جمله 

این تغییرات، می توان به لزوم استانداردسازی و هدفمند نمودن برنامه های آموزشی دانشگاه های مسئول آموزش پزشکی در 

اشاره کرد. پس   1391تا  1391توسط آبراهام فلکسنر و توجه به اصول آموزش بزگساالن در سال های  1391تا  1311سال های 

از این تغییرات، نیاز به تغییرات اساسی تری مثل تغییر در شیوه های طراحی برنامه درسی و راهبردها و رویکردهای آموزشی 

نیز، احساس شده و سیستم آموزش پزشکی را در دنیا تحت تاثیر قرار داده است. از جمله این تغییرات می توان به موارد ذیل 

 اشاره کرد:

   توجه به ایجاد تفکر انتقادی و تقویت فرایندهای فراشناخت در فراگیران با ایجاد تغییر در برنامه های درسی 

   یادگیری بر اساس حل مساله و دانشجو محور نمودن برنامه های درسی 

   تلفیق افقی و عمودی در برنامه درسی و افزودن دوره های انتخابی به برنامه درسی 

   آموزش مبتنی بر جامعه و طراحی برنامه درسی پاسخگو 

   توجه به آموزش سیستماتیک وآموزش حرفه ای گری در برنامه درسی رشته های پزشکی 
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تاکنون، در بسیاری از دانشکده های پزشکی و به ویژه در 

دانشکده های پزشکی برتر دنیا مانند: آکسفورد، داندی، 

استانفورد، تغییرات فوق تا حد زیادی اعمال شده و برنامه 

های درسی این دانشکده ها در جهت اجرای این تغییرات، 

طراحی و بازنگری شده است. اما، متاسفانه رخداد این 

تغییرات آموزشی در آموزش پزشکی در ایران کمتر به 

 چشم می خورد، و مواردی مثل: 

 عدم طراحی برنامه درسی تلفیق یافته و تاکید بیش از حد بر

مجزا بودن دوره علوم پایه و دوره بالینی و در نتیجه مواجهه 

 دیرهنگام با دوره بالینی

 عدم توجه به تقویت فرایندهای فراشناخت مثل توانایی

یادگیری خودراهبر، تفکر انتقادی و تفکر بازاندیشانه در 

 فراگیران

 توجه و تاکید بیش از حد بر انتقال حجم زیاد دانش و به خاطر

 سپاری مطالب درسی 

 

 کاربرد روش های تدریسی که فراگیران در آن هبا

 حضوری غیرفعاالنه دارند

همه از جمله مسائلی هستند که آموزش این رشبتبه  

تحصیلی را در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیبا،  

 با مشکل مواجه ساخته است.

در اکثر کشورهای دنیا، سیستم سالمت و بهداشت، از 

سیستم آموزش علوم پزشکی جدا بوده و این مسبالبه 

باعث می شود که دانشگاه ها تالش کبنبنبد، فبار  

التحصیالن شایسته تری را جهت کسب موقعیت هبای 

کاری در بیمارستان ها، مراکز ارائه خدمات بهداشتی و 

به طور کلی بازار کار پرورش دهند.  در ایران ادغام ایبن 

دو سیستم، مسائلی را به وجود آورده است که سبایبر 

 کشورها کمتر با آن ها مواجه می شوند. 

 

این مسائل، آموزش پزشکی را در کشور تحت تباثبیبر 

قرار داده و کار را برای ایجاد تغییرات در سبیبسبتبک 

آموزش پزشکی دشوارتر می سازد و این موضوع سببب 

شده است که، سیستم آموزش پزشکی تغبیبیبرات و 

 تحوالت آموزشی دقیق تر و هوشمندانه تری را بطلبد. 
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به عبارتی، هرگونه تغییر در سیستم آموزش پزشکی 

کشور، نیازمند در نظر گرفتن شرایط و موقعیت سیستم 

سالمت است، که به شکلی بازار کار فار  التحصیالن 

سیستم آموزشی محسوب می شود. به عالوه، این ادغام، 

تاثیر پذیری آموزش پزشکی از مسائل سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی در کشور را نیز، افزایش می دهد، و موضوع 

تغییرات سیستم آموزش پزشکی کشور را پیچیده تر می 

سازد. از جمله این مسائل به، نقش سیاست در میزان 

تخصیص بودجه و منابع به بخش سالمت و بخش آموزش، 

افزایش حجم کاری اساتید بالینی و کاهش توجه آنان به 

وظایف آموزشی، و ضرورت اولویت بندی آموزش 

دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصص های مختلف، می 

توان اشاره نمود و بدیهی است که این موارد در کنار هم، 

سیستم آموزش پزشکی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار 

مساله دیگری که سیستم آموزش پزشکی در خواهد داد. 

ایران را، از سیستم آموزشی دانشکده های پزشکی برتر 

دنیا متمایز می کند، این است که، در دانشکده های 

پزشکی برتر دنیا، اعطای مدرک تحصیلی به منزله ورود 

فار  التحصیالن این رشته ها به دنیای حرفه ای نیست؛ به 

ویژه اینکه در رشته پزشکی فار  التحصیالن این رشته 

ملزم هستند،دوره دستیاری پزشکی خانواده را بگذرانند، 

و یا اینکه تحت نظارت پزشکان عمومی که نقش آموزش و 

 تعلیم این فار  التحصیالن را بر عهده دارند،

و یا تحت تعلیم و نظارت ناظران مورد تایید نظام سالمت آن  

کشور، در عرصه های بیمارستانی،  مراکبز ارائبه خبدمبات 

بهداشتی در سطح جامعه و یا هر دو مورد در کنار هم فعالیبت 

کنند؛  تا زمانی که بتوانند با گذراندن این دوره ها مجوز ورود 

  به فعالیت حرفه ای مستقل و طبابت را کسب کنند.

با توجه به اینکه، برخالف اکثر کشورهای دنیا، در کشور ما 

کسب مدرک فار  التحصیلی در هریک از رشته های پزشکی 

و پیراپزشکی به معنای کسب مجوز ورود به فعالیت حرفه ای 

آن رشته است، و همچنین با توجه به ساختار متفاوت سیستم 

آموزش پزشکی، تغییر نیازهای جامعه پزشکی، ناکارآمدی 

برنامه های آموزش فعلی، افزایش پذیرش دانشجو در رشته 

های پزشکی و در نهایت افزایش فار  التحصیالن این رشته ها 

الزم است به ایجاد تغییر و تحول در سیستم آموزش پزشکی 

چه در حیطه های جذب و پذیرش دانشجو در این رشته ها، و 

چه در حیطه آموزش و تربیت دانشجویان این رشته ها تا زمان 

فار  التحصیلی و ورود آنان به بازار کار نگاه ویژه ای صورت 

گیرد. چرا که، بازنگری در سیستم بهداشت و سالمت، نیازمند 

بازنگری در سیستم های آموزشی موظف در تربیت نیروی 

اگر اساتید بالینی کاری این سیستم هاست. بدیهی است که، 

آغازگر این نگاه دقیق به تغیر و تحول در آموزش باشند، 

حرکت در مسیر ارتقاء کیفیت آموزش سریع تر و بهتر صورت 

 خواهد گرفت.
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 بخش آموزشی :

 آموزش علوم پزشکی
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 روش های نوین تدریس در آموزش پزشکی       
  New methods teaching in medical education 

 

در دو دسته غیر فعال  و فعال می توان جای داد. در  ،همه روش های تدریس و به دنبال آن یادگیری را

رویکرد غیرفعال دانش از طریق روش های تدریس غیرفعال  مانند : سخنرانی و یا خواندن به یادگیرنبده 

انتقال داده می شود و انتظار بر این است که یادگیرنده بتواند در موقعیت های مشابه دانش خود را به کار 

بندد، در مقابل، رویکرد دیگری برای تدریس وجود دارد، که رویکرد تدریس فعال نامیده مبی شبود و 

شیوه ای است که فراگیران را در فرآیند یادگیری فعاالنه درگیر می کند و باعث می شبود فبراگبیبران 

نسبت آنچه که انجام می دهند، فکر کنند. برای استفاده از این رویکرد ساختارگرایانه در آموزش، الزم 

است که فرد به طور فعال درگیر یادگیری شود. در یادگیری فعال، عمق یادگیری بیشتر شده و یادگیبری 

طوطی وار جای خود را به یادگیری عمیق و معنادار می دهد. یکی از روش های تدریس که در دسبتبه 

 .روش های تدریس فعال قرار می گیرد و  یادگیرنده در آن فعال است، روش تدریس مبتنی بر بازی است

 امروزه روش تدریس مبتنی بر بازی در رشته های علوم پزشکی کاربرد فراوانی یافته است.
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بر اساس دیدگاه ) فراست و کلین ( بازی صورتی جهانی 

دارد و  برای هر فردی ضروری است. یادگیری بهینه ببا 

 و بازی محقق می شود.  بازی کارکردهای زیادی دارد

همه آنها برای  فراگیران خصوصا در آموزش حرفه هبای 

سالمت حائز اهمیت اند.  بازی ابزاری ببرای پبژوهبش 

اطالعات درباره موجود انسانی به دست می دهد و خود 

محملی برای کنجکاوی های ژرف گرایانه و کاستبن از 

عدم ناثباتی های موجود در جهان اسبت . اشبکبال 

متفاوت بازی، تسلط بر مهارت های گوناگون را کبه از 

شرایط رشدی و از تجارب زندگی خاص یادگیرنده ببر 

می آید باز می نماید. راجرز بر این باور است که پایه ای 

ترین کارکرد بازی، تسلط یابی فعال است. بازی فعالیتی 

است که باید به صورت هدفمند ظاهر شود و فبرصبت 

  های پرورش خالقیت را فراهم سازد .

بازی آموزشی، یک روش آموزش است، که نبیبازمبنبد 

شرکت فعاالنه فراگیر در یک فعالیت رقباببتبی و ببا 

 استفاده از قوانین از پیش تعیین شده است. 

بازی ها تجربیاتی طرح ریزی شده هستند که فراگیران 

را با عمل و تجربه کردن در فضایی برنامه ریزی شده و 

فضای حل مساله به یادگیری تشویق می کنند. در طول 

بازی فراگیران از طریق تفکر  و بازاندیشی نسببت ببه 

عملکردشان می آموزند و تجربیات یادگیری آن ها ببا 

 کاربرد بازاندیشی تقویت می شود.

 بازی آموزشی چیست؟ 
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در آموزش علوم پزشکی چهار شکل از بازی های آموزشی ببه 

 شرح ذیل به کار گرفته می شود :

شبیه سازی ها و بازی های ایفای نقش 

 فضاهای مجازی 

بازی های مشارکتی و اجتماعی 

  بازی های مبتنی بر واقعیت 

 

 شبیه سازی ها و بازی های ایفای نقش

شبیه سازی و ایفای نقش استراتژی هایی هستند که ببه 

یک شیوه کامال  تعاملی به تکرار موقعیت های واقعی، ببا 

استفاده از تجربیات هدایت شده می پردازند. مانبنبد : 

 ریوی  -شبیه سازی آندوسکوپی و احیای قلبی 

 فضاهای مجازی 

فضاهای مجازی، برنامه های کاربردی مبتبنبی ببر وب 

هستند که امکان برقراری تعامالت را در فضای مبجبازی 

فراهم آورده و از لحاظ دیداری و جلب فراگیبران ببرای 

 شرکت در بازی بسیار غنی و جذاب هستند. 

 

 

 

 انواع بازی در آموزش علوم پزشکی  
 

بازی های مشارکتی و اجتماعی 

بازی های مشارکتی و اجتماعی بازی هایی هستند کبه 

مبتنی بر تعامالت با سایر بازیکنان بوده و در یبک 

موقعیت اجتماعی و با شیوه ای مشارکتی انجبام مبی 

شوند. مانند : بازی های مبتنی بر تابلو و ببازی هبای 

 مبتنی بر نمایش های تلویزیونی

 

  بازی های مبتنی بر واقعیت 

این بازی ها، بازی هایی ترکیبی از واقعیت و ببازی   

هستند و هدف از طراحی آنها به چبالبش کشبیبدن 

 فراگیران به منظور کشف و حل مسائل است.
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  استفاده از بازی ها در قالب مداخالت آموزشی ببه

 تقویت اهداف یادگیری  می کند.

  بازی ها با فراهم آوردن فرصت تجربه فعاالنبه ببه

تسهیل و تقویت فرایند یادگیری تبجبرببی مبی 

 پردازند.

  بازی های آموزشی به تقویت یادگیری حقبایبق و

 ارتقاء فرایندهای شناختی کمک می کنند.

  بازی های آموزشی به آموزش محتواهای متنوع ببه

 فراگیران رشته ها و سطوح مختلف کمک می کنند.

  بازی ارزش انگیزه آفرینی دارد،  دانشجویان به

بازی عالقمندی زیادی نشان می دهنبد. زیبرا 

خودشان در جریان فعالیت قرار می گیرنبد. و 

 بازی راهی آسان برای یادگیری است.

  بازی فرصت مشارکت در فعالیت یادگبیبری را

برای همه دانشجویان به میزان مساوی فبراهبم 

 می کند. 

  ،در بازی بر هر نقشی که در نظر گرفته می شود

تاکید ویژه ای می شود. در فرایند اجرای نقبش 

افراد نیستند که مورد توجه قرار می گبیبرنبد، 

بلکه بر هر نقشی که ایفا می گردد تکیبه مبی 

 شود.

 یادگیری از طریق همشاگردی را ترغیبب  ،بازی

می کند. دانشجویان از طریق تعامل با یکدیگبر 

می آموزند. از این طریق دانشجویان آموخته ها 

 و تجارب خود را به یکدیگر انتقال می دهند .

  یادگیری از طریق بازی سریع تر صبورت مبی

گیرد. چون در بازی مجموعه ای از تجارب ببه 

صورت فشرده و در چارچوب زمانی کبوتباهبی 

ارائه می گردد، یعنی به یادگیری شتاب داده می 

 شود.

 مزایای استفاده از بازی در آموزش پزشکی 
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با وجود مزایای زیادی که برای بازی شمرده شده است توجه 

به این موضوع حائز اهمیت است که اگر بازی با اهداف 

یادگیری هماهنگ نگردد، اهمیت و ارزش خود را از دست می 

 دهد.

به طور کلی ، ترکیب منحصر به فرد لذت، تشویق، باز خورد 

کنشگر و دریافت بازخورد، یادگیری را از حالتی خسته کننده 

 و مالل آور  به حالتی فعال تبدیل می کند .

در بازی، فرد درگیر شرایطی چالش زا می شود کبه ببرای 

فایق آمدن بر آن به تالش می پردازد و بر اساس پیشرفبت 

در آن بازخورد دریافت می کند. تئوری هایی کبه از ببه 

کارگیری بازی در آموزش حمایت می کنند، خود مستقل از 

بازی هستند، هر چند که ممکن است تصور شود، استفباده 

از بازی، تنها منحصر به گروه های سنی پایین است و ببرای 

آموزش های اولیه استفاده می شود؛ اما محققین از ایبن 

روش به خوبی در گروه های سنی باالتر و مقاطع آمبوزشبی 

و استفاده از بازی به خبوببی دانشگاهی استفاده کرده اند 

جایگاه خود را در آموزش پزشکی پیدا کبرده اسبت. از 

تدریس مبتنی بر بازی در   آموزش دروس مختلف عبلبوم 

پزشکی مثل : آناتومی ، فیزیولوژی و همین طور مبهبارت 

های جراحی، مراقبت های ویژه و ... استفاده شده اسبت و 

اکثر این مطالعات به نتایج کاربرد این بازی ها در ارتبقباء 

 یادگیری، اشاره داشته اند.
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 workplace Basedدرسلسله روشهای نوین ارزشیابی بالینی ، روشهای ارزشیابی درمحیط واقعی کار    )

Assessment   ،معرفی میگردد. یکی از روشهای ارزشیابی )Dops) یا مشاهده مستقیم مبهبارتبهبای )

،  روشبی اسبت کبه (procedures)عملی است. ارزشیابی به روش مشاهده مستقیم مهارتهای عملی 

اختصاصا برای ارزیابی مهارتهای عملی و دادن باز خورد طراحی شده است. این روش مستلزم مشباهبده 

مستقیم دانشجویان در حین انجام یک پروسیجر و ارزیابی همزمان بصورت کتبی می باشد. با ایبن روش 

می توان مهارت عملی دانشجویان را بصورت عینی و ساختار یافته مورد ارزیابی قرار داد.از ایبن آزمبون 

ببرقبراری ر  )    (chest tubeبرای ارزیابی انواع مهارت های عملی مانند : گذاشتن لوله تراکئوستومی 

جبا  -ترمیم زخم )سوچور(    -  لوله گذاری داخل تراشه نمونه برداری از پوست -    (CV line)مرکزی 

 اندازی مفصل   استفاده  می شود.

 شیوه های نوین ارزشیابی در آموزش پزشکی      
  New methods evaluation in medical education 

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills ) 
 مشاهده مستقیم از مهارت های عملی 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwij4sfoi-jQAhXEvxQKHYgeAhcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.sbmu.ac.ir%2Fjme%2Farticle%2Fdownload%2F1128%2F1003&usg=AFQjCNFaCF84SKWl_4LZkMBFpanlZj0ZPg&cad=rja
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استفاده از این روش نه تنها انگیزه و تشویقی برای فراگیری ببه 

حساب می آید، بلکه با توجه به اینکه روش و محتوای آزمبون 

مستقیماً با عملکرد بالینی مرتبط هستند ، می تواند ببه تبالش 

فراگیر در جهت یادگیری جهت دهد و به وی خاطر نشان سبازد 

که چه چیزی مهم است . به طور کلی باید این اصل کلی را ببه 

خاطر داشت که دانشجویان به آنچه که ما بررسی می کبنبیبم 

 احترام می گذارند .

(Students respect what you inspect) 

 

  آزمونگرها )اعضاء هیئت علمی( باید در مورد استفاده از این

 روشها و ابزار مورد استفاده آن آموزش ببینند.

  بهتر است مهارتهای اساسی(core skills)  فراگیر در اوایل

دوره آموزش مورد مشاهده و ارزیابی قرار گیرند تا مهبارت 

هایی که نیاز به بهبود دارند به  اندازه گیری میزان پیشرفت 

 مورد مشاهده قرار گیرند.

  در مورد عرصه ای که مشاهده در آنجا صورت خبواهبد

گرفت باید دقت نمود. ارزیابی باید در عرصبه هبایبی 

صورت گیرد که در آنجا مهارت های فراگیر به موثرترین 

 و کار آمد ترین صورت قابل ارزیابی باشد:

  حتی االمکان از محیط هایی استفاده کنید که در آنبهبا

نسبت عضو هیات علمی به تعداد  فراگیر باال باشد و یبا 

فراگیر و عضو هیات علمی فرصت بیشتری در اختبیبار 

 داشته باشند.

  عرصه هایی را که در حال حاضر نیز اعضاء هیات علمبی

بر کار فراگیر نظارت مستقیم دارند در نظر ببگبیبریبد. 

مشخص کنید که چگونه می توانید روند مشباهبده را 

 مکتوب و ثبت کنید .

  باید توجه داشت که اطالعات حاصل از این ارزیابی هبم

و هبم ببه صبورت  (formative) به صورت تکوینی

 قابل استفاده اند.  (summative)تراکمی 

   DOPS  تاثیر آموزشی روش 

 نکات قابل توجه در اجرای آزمون 
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با استفاده از این روش ، آزمونگر توجه خود را معطوف نکبات   .1

مهمی می نماید که در مهارت مورد نظر نیازمبنبد ارزیباببی 

 هستند .

این روش باعث می شود ارائه بازخورد با دانشجویان  تسهیل  -2

شود چرا که به جای اظهار نظر کلی، بازخورد بر اساس رفتارهای 

 واقعی و عینی صورت می گیرد .

با توجه به فرم ها و چک لیستها می توان میزان پیشبرفبت  -9

 یابی کرد . دانشجویان را ارزیابی و رد

 

 

انجام مشاهده مستقیم ممکن است برای اعضاء هیات علبمبی  .1

 دشوار و یا بسیار وقت گیر باشد .

استانداردها در بین برنامه های آموزشی دانشجویان مختلبف   .2

یکسان نیستند و در نتیجه، نتایج آزمون برای رتبه بندی تمام 

 فراگیران مناسب نیست.

فراگیران تا حدودی روی کسانی که آنها را امتحان می کننبد  -9

و بصورت غیر مستقیم روی محتوای آزمون کنترل دارند و در 

 نتیجه ممکن است آزمون به نفع آنها خطا داشته باشد.

در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیک ممکن اسبت  -9

 ردیابی پیشرفت ها دشوار باشد .

 

  روایی روش  (validity)   این روش بر پایه تبعبداد

زیادی از مطالعاتی که بر روی ارزیابی مهبارتبهبای 

 عملی صورت گرفته ، بنا شده است. 

  پایایی  روش  (reliability) برای اطبمبیبنبان از

فراگیر باید در ببرخبورد ببا  DOPSپایایی روش 

چندین بیمار مورد ارزیابی قرار گیرد و فراگیر توسط 

افراد مختلفی ارزیابی شود و تعداد متناسبی سبوال 

 در هر محور مورد بررسی قرار گیرند .

 

ببار در  9تا  9( معموالً  (DOPSبه صورت معمول روش 

سال انجام می گیرد. فرآیند مشاهده و ارائه بازخورد ببه 

درخواست فراگیر صورت می گیرد. مهارتبهبای مبورد 

ارزیابی باید از بین پروسیجرهای اساسی و مهم رشبتبه 

تخصصی مربوطه باشد . عضو هیات علمی ضمن مشاهده 

فراگیر در حین انجام پروسیجر به نکات مورد ارزیابی در 

چک لیست از پیش طراحی شده ای دقت می کند کبه 

اساس و پایه مهارت در انجام آن پروسیجر را تشکیل می 

دهند. پس از پایان کار ارزیاب نتیجه مشاهدات خود را با 

عالمت زدن گزینه های مناسب در چک لیست ثبت مبی 

کند . سئواالت چک لیست مواردی از قبیبل آگباهبی 

فراگیر از اندیکاسیون ها و آناتومی مربوطه، اخذ رضایت 

از بیمار، رعایت شرایط استریل ، توانائی در تکنیک و ... 

را مورد پرسش قرار میدهند. به عالوه به یک سئوال هم 

در مورد توانائی کلی فراگیر در انجام پروسیجر پاسخ می 

 دهد .

 

 

 DOPSمزایای استفاده از روش 

 DOPSمحدودیت های استفاده از روش 

 روایی و پایایی روش

   DOPSروش اجرای آزمون 
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دقیقه است. ضبروری  11زمان الزم برای مرحله مشاهده حدود 

است که فراگیر و نیز بیماری که پروسیجر بر روی وی انجام مبی 

شود، از اینکه فراگیر در حال مشاهده  شدن است مطلع باشند . 

پس از تکمیل چک لیست توسط عضو هیات علمی ، طی جلسبه 

ای با حضور فراگیر و عضو هیات علمی، باز خورد مشاهدات ببه 

فراگیر داده می شود و نقاط قوت و ضعف مورد بحث قبرار مبی 

دقیقبه اسبت.  1گیرند. زمان الزم برای ارائه بازخورد در حدود 

نتایج ارزشیابی )چک لیست ها( معموالً در چند نسخه تهیه مبی 

شود که یک نسخه جهت قراردادن در پورت فولیو در اخبتبیبار 

فراگیرقرار می گیرد و سایر نسخ به مراجع ذیربط از جمله استاد 

راهنما و مدیر گروه تحویل می گردند. در پایان دوره این چبک 

لیست ها به منظور ارزیابی میزان پیشرفت فراگیر و نیز آخریبن 

 وضعیت عملکردی وی مورد بررسی قرار می گیرند .

  راهنمای آزمونگر 

یکی از وظایف آکادمیک اعضاء هیات علمی کبمبک ببه 

فراگیران در رسیدن به عملکرد بهینه می باشبد. یبک روش 

مناسب برای دستیابی به این هدف فراهم کردن فرصتی ببرای 

 ارائه بازخوردهای سازنده است. با این کار شما به فراگیر 

کمک می کنید تا توانائیهای بالقوه خود را ببه دسبت 

آورد. به عالوه این ارزیابی از نظر فراگیران کاری واقعبا 

مهم است. آنها به آنچه ما مورد ارزیابی قرار می دهیبم 

 احترام می گذارند و آن را با اهمیت می شمرند. 

  

در این روش شما فراگیر را در حین انجام پروسیجر مورد 

مشاهده قرارمی دهید و عملکرد وی را بر اسباس یبک 

چک لیست ساخت یافته ارزیابی می کنید. با این روش 

بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فبراگبیبر 

 شناسایی می شوند.

  

اگر شما عضو هیات علمی هستید می توانید هر یک از 

دستیاران گروه خود را مورد ارزیابی قرار دهید. نبیبازی 

نیست که شما استاد راهنمای آموزشی وی باشید و حتی 

 نیازی نیست که فراگیر را از قبل بشناسید.
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  این فرآیند توسط فراگیر

آغاز می شود. او از شما می خواهد که مهارت او را در یبک 

پروسیجر اساسی مورد ارزیابی قرار دهید. شما باید فراگیبر 

را در حین انجام پروسیجر در یک محیط واقبعبی مبورد 

مشاهده قرار دهید و مشاهدات خود را در یک چک لیسبت 

ساخت یافته ثبت کنید. اطمینان حاصل کنید که بیمار مبی 

در حال انجام است. فراگیر باید هبمبان    (Dops)داند که

کارهایی را انجام دهد که به طور طبیعی انجام می دهد. در 

دقیقه طبول مبی  21تا  11اکثر موارد مشاهده پروسیجرها 

کشد. بعد از تکمیل فرم ارزیابی باید بالفاصله به فبراگبیبر 

دقیقه به  1)آزمودنی( بازخورد دهید و این کار نباید بیش از 

 طول انجامد.

  برای به حد اکثر رساندن تاثیر آموزشی این

روش باید با کمک فراگیر نقاط قوت و ضعف وی را شناسایی 

نموده ، در مورد آنها به توافق برسید.  ارائه بازخورد باید ببا 

حساسیت زیاد و در یک محیط مناسب صورت گیرد. ایبن 

کار باید بالفاصله بعد از ارزیابی صورت گیرد. توجه داشبتبه 

باشید که بازخورد هیچگاه به معنای تذکر نقاط ضعبف ببه 

تنهایی نیست و باید به همان میزان بر نقاط قوت هم تاکیبد 

 نمود.

  باید به خاطر داشت که اگر چه نیازی نیست که تمام مهارتها

در تمام شرایط ارزیابی شوند ولی باید مشاهدات در شرایبط 

 متفاوت و با انواع مختلفی از بیماران صورت گیرند.

   استفاده از روش مشاهده مستقیم در یک کلینیک شبلبو

ممکن است چالش زا باشد و مراقبت از بیماران را به تاخیبر 

اندازد. به این دلیل در زمانهایی که قرار است این ارزیباببی 

انجام شود باید تمهیدات الزم از نظر تعداد دسبتبیباران و 

 اعضاء هیات علمی اندیشیده شود.

 نکات ویژه در مورد تکمیل فرم  

  سوال : آزمونگر پیش از این چند بار از روش  (Dops) 

برای ارزیابی دستیاران استفاده کرده است؟ به منظور   

بررسی تاثیر آشنایی و یا تجربه آزمونگر با این روش بر 

روی عملکرد وی می باشد که این کار جزئی از فرآینبد 

کنترل کیفی است. منظور از این سوال کل دفبعباتبی 

است که عضو هیات علمی با هر فراگبیبری از روش 

(Dops)       .استفاده کرده است 

  تعداد دفعاتی که آزمون شونده پروسیجر مورد ارزیابی

را انجام داده است بر اساس اظهار و تخبمبیبن خبود 

 ( صورت میگیرد.    log bookدستیار و یا با استفاده از )

  سختی پروسیجر باید بر اساس سطح فراگیر )سنبوات

 تحصیلی دستیار( مورد قضاوت قرار گیرد.  

  در مورد استفاده از مقیاس: لطفا  از تمام طیف مقیباس

نمره دهی استفاده کنید. باید مشاهدات خبود را ببا 

مهارت پزشکی که دوره مورد نظر را به پایانبرسبانبده 

)یعنی شایسته ارتقاء یا فار  التحصیلی است( مقایسه 

 نمائید.   

  :)در مورد سوال )مرحله آمادگی قبل از انجام پروسیجر

این سوال در برگیرنده توانایی آزمون شونده در ارائبه 

بحث در خصوص عوارض احتمالی پروسیجر و چگونگی 

 اداره آنها می باشد

  سوال )اقدامات بعد از انجام پروسیجر(:  به مواردی از

، CXRقبیل دور ریختن اجسام نوک تبیبز، چبک 

 تعلیمات به پرستار، ثبت پروسیجر و ... اشاره کرد.  

 

 منبع : 

)آنچه هراستادبالینی باید  کتاب آموزش وارزیابی بالینی

 بداند(
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 ( به پیوست می باشد. DOPS نمونه ای از فرم ارزیابی مهارت عملی فراگیران از طریق مشاهده مستقیم )

 شما همکار عزیز می توانید جهت ارزیابی مهارت عملی فراگیران خود از  فرم های مشابه فرم ذیل استفاده نمایید. ( 

 دانشجوی سال ..........      آزمون شونده : نام ..............           نام خانوادگی ...................              رشته تحصیلی .................       

 ..آزمونگر :  نام ............                    نام خانوادگی ....................             مرتبه علمی .....................

 محل آزمون : بخش بستری    بخش اورژانس        درمانگاه      اتاق عمل       اتاق عمل سرپائی      بخش ویژه    

 سایر )لطفا نام ببرید(  .... ......................

 ........................پروسیجر مورد ارزیابی : ......................................................................................................

 برای ارزیابی فراگیران استفاده کرده است ؟  Dopsآزمونگر پیش از این چند بار از روش 

 و بیشتر  11          3-1                9                  9             2             1

 آزمون شونده تا کنون جند بار این پروسیجر را انجام داده است ؟

 و بیشتر   11              3-1            9-1          1

 درجه سختی پروسیجر ) با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر ( :    کم         متوسط               زیاد 

 شاخص های ارزیابی
 بدون نظرباالتر از حد  در حد انتظار حد مرزیپائین تر از 

           اطالع از انديكاسيونها ، آناتومي و تكنيك پروسجور -١

           اخذ رضايت بيمار -٢

           مرحله آمادگي قبل از انجام پروسجور -٣

           بي دردي و آرامبخشي مناسب -٤

           رعايت شرايط استريل -٥

           توانايي تكنيكي -٦

           درخواست كمك در صورت نياز -٧

           اقدامات بعد از انجام پروسيجر -٨

           مهارتهاي ارتباطي -٩

           رفتار حرفه اي و توجه به بيمار -١١

           مهارت كلي در انجام پروسيجر -١١

 لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف دستیار و یا هر گونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت کنید .
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 DOPSرضایت فراگیران از آزمون 

 کامال راضی(    11  3   9  ٧    9 1   9  9   2   1) کامال ناراضی 

 DOPSرضایت آزمونگر از آزمون 

 کامال راضی(    11  3   9  ٧    9  1   9  9   2   1) کامال ناراضی 

 آیا آزمونگر قبال در مورد استفاده از این ابزار ارزیابی آموزش دیده است ؟

 خیر               بلی به صورت آموزش چهره به چهره             بلی به صورت مطالعه دستور العمل              بلی ) سایر موارد ( 

 تاریخ ارزیابی :

 مدت زمانی که صرف مشاهده شد : .... دقیقه 

 مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد : ... دقیقه 

 

 محل مهر و امضای آزمونگر :                                                                                              

 

 محل مهر و امضای آزمون شونده :                                                                                                                                              



  

 

 کاربرد نقشه های مفهومی در خلق یادگیری معنادار
The Application of Concept Maps in Creating Meaningful 
Learning 

 راهبردهای تدریس و یادگیری 

Learning and teaching strategies 
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ک تصویر به هزار کلمه می ارزد.
 ی

نقشه مفهومی،  ابزاری برای نمایش اطالعات در قالب یک سلسله نمبودار و کبادر 

متصل به هم است که ارتباط منطقی بین مفاهیم به روشنی در آنها قابل مشباهبده 

است؛  و  به نوعی ، بازنمایی تجسمی روابط معنادار بین مفاهیم محسوب می شبود. 

نقشه های مفهومی نشانگر روشهای تفکر و درک فراگیران و نیز شاخصی از دیدگباه 

 های  فراگیر درباره میزان اطالعات و روابط بین آنها هستند .  

در واقع، نقشه مفهومی راهی برای نمایش یا سازماندهی دانش و نشان دادن ارتباطات 

  بین مفاهیم است. 

استفاده از نقشه های مفهومی به عنوان نوعی راهبرد آموزشی، اولین بار توسط نواک 

( در دانشگاه کورنل آمریکا برای ارائه مفاهیم به صورت نمودار مطبرح شبد. 13٧٧) 

امروزه این نقشه های مفهومی می توانند به نحو موثری برای تدریس، یادگبیبری و 

ارزشیابی از مفاهیم علمی مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به تنوع وسیع مبوضبوع 

های علمی ،استفاده از نقشه های مفهومی درآموزش علوم مختلف به طور روزافزونی 

در حال گسترش است و بر تعداد افرادی که در سراسر جهان از این ابزار توانبمبنبد 

 . استفاده می کنند، افزوده میشود
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 نظریه یادگیری معنادار:

واضع نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل است .در این نظریه 

،چون نظریه های بینشی و اکتشافی ساخت شناختی فرد 

یادگیرنده اساس و پایه یادگیری است.بر اساس این نظریه، 

تغییرات ناشی از یادگیری از یادگیری مستقیما بر ساخت 

شناختی ذهن اثر می گذارد.منظور از ساخت شناختی مجموعه 

ای از اطالعات ،مفاهیم ،اصول و قوانین سازمان یافته و دانش 

های کلی و تعمیم های آموخته شده قبلی است که در ذهن 

جایگزین شده و شکل گرفته است.آزوبل معتقد است که ساخت 

فرضی است که مسائل و شناختی هر فرد به صورت هرمی 

مفاهیم بسیار کلی مربوط به هر موضوع در راس و کلیه اطالعات 

و دانش های مربوط به آن در قاعده هرم قرار دارند و در  بین آن 

نیز، مفاهیم و اطالعاتی نه خیلی کلی و نه خیلی جزئی قرار می 

 گیرد .

منظور اساسی آزوبل از یادگیری معنادار این است که 

برای هر محرک خارجی به عنوان موضوع یادگیری ،یک 

معادل ذهنی در ساخت شناختی موجود فرد  یادگیرنده 

بوجود آید و محرک خارجی به آن مفهومی معنادار 

 بدهد.

این معادل ذهنی معنادار فقط به صورتی شکل خواهد 

 گرفت که جریان یادگیری معنادار باشد و نه طوطی وار. 

به عبارت دیگر جریان یادگیری باید به گونه ای باشد که 

مطلب جدید مورد یادگیری،   به نحوی با آموخته های 

قبلی مرتبط باشد. در صورتی که مطالب مورد یادگیری 

فقط از راه تمرین و تکرار و به صورت سرسری یا طوطی 

وار حفظ شود و ارتباطی با آموخته های قبلی یادگیرنده 

 پیدا نکند، یادگیری واقعی و معنادار نخواهد بود .
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 روش رسم نقشه مفهومی 

نقشه مفهومی معموال به شیوه  از کل به جز تنظیم می شود و 

دارای بخش های هسته ، رابطه و گره است. نقشه های مفهومی 

گره ( تهیه می -رابطه  -معموال به شیوه سلسله مراتبی )گره 

شوند؛  یعنی مطالب کلی تر و جامع تر در راس قرار می گیرند و 

هرچه به پایین نقشه نزدیک شویم، مفاهیم و مطالب جزئی تر 

 می شوند. در رسم نقشه های مفهومی معموال گره ها داخل کادر

 قرار دارند و رابطه ها روی خطوط اتصالی نوشته می شوند .

طراحی نقشه های مفهومی به طور اختصاصی راهی برای 

سازماندهی اطالعات مربوط به یک مسئله یا موضوع است . 

ساختار نقشه های مفهومی کمک می کند اطالعاتی که  قبال 

 آموخته شده است با اطالعات جدید تلفیق شده و درک شود.

طراحی نقشه مفهومی برای فراگیر یک داربست تصویری 

کلیدی فراهم می کند و به فراگیر کمک می کند مثال ها را به 

  ساختار مفهومی ربط دهند.
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هدف نقشه های مفهومی این است که روابط معنی داری را در 

بین مفاهیم در تشکیل گزاره ها نشان دهند. نقشه مفهومی 

وسیله ای است به شکل نمودار برای نشان دادن مجموعه ای از 

معانی  مفهومی که در یک چارچوب سازماندهی شده اند. بعد از 

این که یادگیری کامل می شود، نقشه های مفهومی طرح خالصه 

ای از آنچه یاد گرفته می شود را فراهم می کنند.برای اینکه 

یادگیری معنادار زمانیکه ادراکات جدید تحت چارچوبی رده 

بندی شوند آسان تر ایجاد می شود و نقشه های مفهومی باید به 

شکل سلسله مراتبی از مفاهیم کلی تر به سمت مفاهیم 

 اختصاصی تر مرتب شوند.   

البته این یک تصویر کلی از روش طراحی نقشه مفهومی   

است. اگر به دانش آموزان فرصت داده شود آنها تمایل 

دارند که در الگوهای طراحی نقشه های مفهومی خالقانه 

عمل کنند. به عنوان مثال، مفهوم اصلی را می توان به 

عنوان هسته طرح نقشه مفهومی مطرح کرد بدون این که 

شیوه ای مشخص برای طراحی نقشه مفهومی داده شود و 

این به دانش آموزان فرصت می دهد که قالب های 

گرافیکی و تصویری مختلفی را که به آنها در حفظ 

اطالعاتی که قرار است بیاموزند کمک می کند، پیدا 

 کنند . 
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یادگیری تصویری، به این شکلی کبه 

معرفی شد، برای موفقیت فراگبیبران 

جهت روشن ساختن افبکبارشبان و 

سازماندهی و اولویت بندی اطالعبات 

جدید ضروری است. به این ترتبیبب، 

تحریک تفکر خالق به این شیوه ببه 

فهم و درک موضوعات به شکل بسیار 

عمیق کمک می کند. به طور کبلبی، 

طراحی نقشه های مبفبهبومبی ببه 

یادگیری عمیقی منجر می شود که از 

طریق درک ما از فرایندهایی که منجر 

به یادگیری عمیق می شود، ایجاد می 

 شود. 

 

نقشه های مفهومی ابزار ایده آلبی ببرای 

سنجش میزان رشد یادگیری فراگیران ببه 

شمار  می روند،  به این دلیل کبه آنبهبا 

مفاهیم را با استفاده از عباراتشان تبکبرار 

می کنند و هر عدم صحت و یا اشتباه در 

برقراری ارتباط میان مفاهیم، استاد را از 

این که فراگیر  چه  بخشی را درک نکبرده 

است، آگاه می کند. آگاهی از نقش صریحی 

که زبان در تبادل هدف طراحی نبقبشبه 

مفهومی و در واقع برای یادگیری و آموزش 

 اساسی است. 
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 مفاهیم برنامه ریزی درسی 

از برنامه درسی تعاریف متعددی ارائه شده است که در این قسمت برای بیان ابعاد مختلف برنامه درسی 

 و توجه به برداشت های متفاوت به چند مورد از آنها اشاره می شود :

  برنامه ریزی درسی به یادگیری و طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط می شبود. فبرایبنبد

یادگیری با عوامل گوناگون ارتباط دارد که هریک از آنها در جریان و چگونگی یادگیری موثر اسبت. 

استعدادها و توانایی های فراگیر، محتوای برنامه درسی، نقش معلم، ارتباط متقابل دانش آمبوزان، 

فضای یادگیری و وسایل آموزشی هر کدام به نوعی در یادگیری موثر هستند. این عوامل بایبد ببه 

 صورت یک مجموعه بهم پیوسته عمل کند و هر عامل جزئی از کل محسوب شود. 

   برنامه ریزی درسی فرایندی است که به تهیه برنامه درسی می انجامد. برای تهیه برنامه درسی باید

مجموعه ای از تصمیمات را اتخاذ کنیم؛ این تصمیمات، که از نیازسنجی آغاز مبی شبونبد و ببا 

ارزشیابی به نقطه نسبی اطمینان بخش می رسند برنامه ریزی درسی نام دارند. بدیهی است که هبر 

قدر تصمیمات در فرایند برنامه ریزی درسی علمی تر و عاقالنه تر اتخاذ شوند برنامه درسی ماهیت 

 علمی تر و عاقالنه تری خواهد داشت.

  برنامه ریزی درسی به طراحی فرصت ها، فعالیت هبا و

 تجارب یادگیری نیز اطالق می  شود.

 برنامه ریزی درسی  در آموزش پزشکی       
  Curriculum development  in medical education 
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 معنای لغوی کری کیولم :

    برنامه درسی در برابر کلمهcurriculum »  « به کار رفته است. از نظر ریشه لغوی، این واژه از

به معنای دوره یا راهی که باید طی شود، گرفته شده است. این تصور بر  « currere  «کلمه التین 

مسیر یا موانع و وظایفی داللت می کند که هر فرد بر آنها غلبه می کند و باید هدفهایی از آنبهبا 

 منتج شود؛ یعنی مقوله هایی که آغاز و انجامی دارند. 

  مجموعه قواعد و ضوابطی که به همه عوامل و عناصر یادگیری منطق و سازمان می دهبد و ببه

 فعالیتهای یادگیری نظام می بخشد برنامه درسی است .

قدمی برنامه ریزی درسی در آموزش پزشکی دیوید کرن 6یکرد رو  

این تعریف وسبعبت  .برنامه درسی  به عنوان یک تجربه آموزشی برنامه ریزی شده تعریف شده است

تجارب آموزشی، از یک یا چند جلسه تا یک دوره یک ساله در مورد یک موضوع خاص، از راندهبای 

 معمولی  بالینی یا کارآموزی گرفته تا یک برنامه آموزشی کامل را شامل می شود.
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 گام اول :  طرح مسئله و نیازسنجی کلی 

اولین گام در برنامه ریزی درسی با شناسایی و تحلیل نیازهبای 

سیستم مراقبت و یا تشخیص مشکالت این سیستم آغاز مبی 

شود. نیاز ممکن است یک نیاز ویژه و اختصاصی مثل : نبیباز 

؛ و یا یک نبیباز HIV  ارائه مراقبت به بیماران مبتال به ویروس 

کلی مثل نیاز به ارائه مراقبت های روتین در زمینه بیماریهبای 

زنان توسط پزشکان عمومی باشد؛ که این موضوع بستگی ببه 

شایستگی پزشکان دارد، و کسب این شایستگی ها و صالحیت 

ها نیازمند پرورش یادگیرندگانی خودراهبر و مداوم است کبه 

بتوانند سطح دانش و عملکرد خود را مرتبا ارتقاء دهند؛ عالوه 

بر این موارد، نیاز ممکن است نیازی باشد که در سطح جامعبه 

مطرح می شود مثل نیاز به تعداد و نوع تخصص پزشکانی کبه 

قرار است آموزش داده شوند. بطور کلی جهت شناسایی کامبل 

مسئله تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بیمباران، پبزشبکبان، 

سیستم آموزش پزشکی و جامعه باید صورت گیرد تا نیبازهبا 

شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. بررسی تفاوت ببیبن 

 وضعیت موجود و وضعیت ایده آل نیاز سنجی کلی است.

 گام دوم :  نیازسنجی گروه هدف

در این گام تعیین نیازهای گروه مشخصی از یادگیرندگان 

و فضای یادگیری آنها صورت می گیرد که ممکن است 

این نیازها با نیازهای سایر یادگیرندگان و سایر موسسات 

 پزشکی تفاوت داشته باشد.

 گام سوم :  تعیین اهداف کلی و عینی

زمانی که نیازهای گروه هدف مورد بررسی و شناسبایبی 

قرار گرفت آن گاه می توان نوشتن اهداف کلی و رفتاری 

برنامه درسی را آغاز کرد تدوین اهداف با نوشتن اهبداف 

کلی آغاز می شود و پس از آن از اهداف کلبی، اهبداف 

رفتاری ویژه و قابل سنجش استخراج می شوند. اهبداف 

در سه حیطه دانشی ) شناختی(، عاطفی ) نگرشی ( و 

روانی حرکتی )مهارتی و رفتاری ( دسته بندی می شوند. 

فرایند هدف نویسی بستگی به نحوه اجرای برنامه درسی 

دارد. فرایند تعیین اهداف کلی و رفتاری بسیار مبهبم 

است زیرا اهداف به تعیین محتوا و روشهای یبادگبیبری 

کمک می کنند و سبب تمرکز یادگیرنده ببر اهبداف و 

مسائل مهم آموزشی می شوند. همچنین سبب می شوند 

که ارتباطات برنامه درسی با سایر اجزا روشن شبود و 

اساسی برای ارزشیابی تعیین شود. از طرفی زمانی کبه 

منابع محدود باشند اولویت بندی اهداف تبخبصبیبص 

 منطقی منابع را آسان می سازد.
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 گام چهارم:  تعیین راهبردهای آموزشی

زمانی که اهداف آموزشی تعیین می شوند، محتوای برنامبه 

درسی  انتخاب می شود و روشهای آموزشی به گونبه ای 

انتخاب می شوند که احتمال دستیابی به اهداف آموزشبی 

 را افزایش دهند.

 

 گام پنجم :  اجرای برنامه درسی 

گام پنجم برنامه ریزی درسی در این رویکرد اجرای برنامبه 

 درسی است. اجرای برنامه درسی شامل این اجزاست :

جلب حمایت سیاسی، شناسایی و کسب منابع، شناسایی و 

بررسی موانع اجرا، ارائه و معرفی برنامه درسی ) اجبرای 

آزمایشی برنامه درسی به مخاطبان آشنا پیش از ارائه آن 

به همه فراگیران گروه هدف (، زمانبندی اجرای ببرنبامبه 

درسی، مدیریت برنامه درسی، اصالح و بازبینی ببرنبامبه 

 درسی طی یک فرایند چرخه ای. 

اجرا برای موفقیت برنامه درسی بسیار ضروری اسبت. در 

واقع در این گام از برنامه درسی تمرینی ذهنی تبدیل ببه 

 واقعیتی عملی می شود .

 گام ششم : ارزشیابی و بازخورد

در این مرحله هم ارزشیابی از عملکرد افراد صورت مبی 

گیرد و هم ارزشیابی برنامه درسی ) که ارزشیابی برنبامبه 

گفته می شود ( انجام می شود. این ارزشیابی ممکن اسبت 

در قالب ارزشیابی تکوینی و یا تراکمبی انبجبام شبود. 

ارزشیابی تکوینی بدین منظور که بازخوردی  مبداوم ببه 

منظور اصالح برنامه درسی و پیشرفت فراگیران ارائه شود 

و ارزشیابی تراکمی بدین منظور که رتبه بندی نهایی یبا 

ارشیابی نهایی از عملکرد فراگیران و برنامه درسی فراهبم 

 شود .

ارزشیابی نه تنها برای ارزیابی یادگیری فراگیران و اصالح 

برنامه درسی بلکه برای کسب حمایت ها و منباببع الزم 

برنامه درسی، پاسخگویی به سواالت مربوط به اثربخشبی 

برنامه درسی و ارزیابی نسبی رویکبردهبای آمبوزشبی 

 متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

 منابع :

Kern DE. Curriculum development for medical edu-

cation: a six-step approach. JHU Press; 1338. 
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درسلسله 

مطبالبب 

روشهبای 

نبببویبببن 

ارزشیابی 

بالینبی ، 

روشهبای 

 آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکی 
E– Learning in Medical Education 

مفهوم یادگیری الکترونیکی : یادگیری یا آموزش الکترونیکی به استفاده از فناوری های اینترنت برمی گردد که طیف 

گسترده ای از راه حل ها را برای باال بردن دانش و قدرت عملکرد ارائه می دهد و بر سه مشخصه بنیادین استتتوار 

 است.

  است  و امکان جدید کردن ، ذخیره ، بازیابی سریع و توزیع و مشارکت آموزش و شبکه ای یادگیری الکترونیکی

 اطالعات  را  عملی می سازد.

   استفاده کننده  نهایی با  کامپیوتر و یا با به کارگیری فناوری استاندارد اینترنت از آموزش الکترونیکی بهره متنتد

 می شود .

  آموزش الکترونیکی بر گسترده ترین  نگرش از یادگیری تمرکز می کند ، یعنی آن دسته از راه حل های یادگیری

 که از نگرش آموزش سنتی عبور می کند.

 داريوش قلي پور 

 كارشناس آموزش مجازي
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 امکان یادگیری در هر سنی 

 کاهش هزینه تحصیل 

 دسترسی ساده به منابع آموزشی جدید 

 تحقق عدالت در نظام آموزشی 

 امکان یادگیری مشارکتی بدون هیچ حد و مرز جغرافیایی 

 یادگیری انتخابی دوره های آموزشی 

 

 یادگیری الکترونیکی از دیدگاه کاربردی  و با توجه به سامانه های در حال توسعه به چهار دسته تقسیم می شود :       

 ( آموزش مبتنی بر وبWBT) 

 ( سامانه های الکترونیکی پشتیبان کاراییEPSS) 

 ( کالس مجازی آسنکرونSVC  ) 

 سامانه های مدیریت آموزش الکترونیکی (  LMS&LCMS) 

 

 ( : سامانه ی نرم افزاری است که بر آموزش دانشجویان نظارت دارد.LMSسامانه ی مدیریت  آموزش )

( : مدیریت محتوای آموزشی که می تواند در آن محتوای آموزشبی را LCMS سامانه ی مدیریت محتوای آموزشی )

 ایجاد ، ذخیره و مورد استفاده قرار داد.

فناوری های یادگیری الکترونیکی : فناوری ها و ابزار های به کار رفته در آموزش الکترونیکی می توانند از انواع بسیار 

 ساده مثل یک متن و گرافیگ تا فناوری پیشرفته تر مانند شبیه سازی ها و معلم های مجازی تشکیل شوند.

 

 منابع :

 دیدگاه و روش های نوین و کاربردی در آموزش الکترونیکی، دکتر محمد احسان تقی زاده

 
 

 
 

 مزایای یادگیری الکترونیک
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 بخش  اطالع رسانی
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   :اقدامات انجام شده تا کنون

راه اندازی مرکز آموزشهای الکترونیک و مجازی دانشگباه عبلبوم  -1

 (LMSتجهیز مرکز آموزش مجازی، خریداری و نصب )پزشکی شهرکرد 

برگزاری کارگاه جهت آشنایی اعضای هیئت علمی با آموزش مجازی  -2

 و کاربردهای آن

شناسایی دروس و رشته های قابل ارائه به صورت مجازی از طریبق  -9

 استعالم از دانشکده ها و گروه های آموزشی

دروس عمومی و  دروس نظری پایه و تخصصی، 911٧تصویب ارائه   -9

پیش نیاز به طور کامل و بخشی ازمباحث دروس بالینی قابل ارائبه ببه 

صورت مجازی و سیاست های تشویقی مربوطه در شورای آمبوزشبی 

 دانشگاه 

توسط هریک از اعضبای  Blended learning )در صورت استفاده از

هیات علمی و استفاده موثر آنان از آموزش الکترونیک در امر آمبوزش 

برای تبعبداد  9از این روش ضریب   دانشجویان، در اولین ترم استفاده

لبحباظ  111واحد اساتید در نظر گرفته شده و در ترمهای بعدی ضریب 

 گردد(

شروع مراحل اجرایی انجام پروپوزال تاسیس آزمایشبگباه ببیبو  -1

 انفورماتیک

طراحی بانک اطالعاتی بخش های مراقببت   -شروع مراحل اجرایی  -9

های ویژه در دانشجویان کارشناسی پرستاری در قالب نرم افزار تلفبن 

 همراه

شروع مراحل اجرایی طراحی نرم افزار آموزشی همراه یار فبوریبت  -٧

 های پزشکی 

 پیگیری راه اندازی پورتفولیوی الکترونیک اعضای هیئت علمی  -9

پیگیری راه اندازی لو  بوک و پورتفولیوی الکترونیکی دستبیباری  -3

 تخصصی 

 

 اقدامات انجام شده تا کنون :    

عنوان پروپوزال در راستای آموزش  9تدوین و تصویب -الف

 پاسخگو )در مرحله فرایند اجرایی قرار دارند (
 عناوین پروپوزال ها:

محاسبه بار بیماریها در استان چهار محال و بختیاری و ارائبه -1

بسته اموزشی برای استفاده از کوریکولوم های تحصیلی در مقاطع 

 مختلف نظام آموزشی

اصالح  دوره آموزشی کارشناسی پرستاری ویژه  با تاکید ببر   -2

 همودیالیز

بازنگری کوریکولوم آموزشی مبتنی بر نیازهبای آمبوزشبی -9

تکمیلی در رشته پرستاری با رویکرد بار بیماری هبا و ریسبک 

فاکتورها با محوریت پرستاری داخبلبی جبراحبی خبون و 

توانمندسازی دانشجویان کارشناسی پرستاری در زمینه خون و 

 مراقبتهای آن

باز نگری کوریکولوم پزشکی عمومی با تاکید بر پزشک خانواده -9

و چرخش بالینی کارورزان پزشکی در مراکز جامبع مبراقبببت  

 سالمت خانواده

اصالح برنامه آموزشی پزشکی عمومی  به منظور شکل گیبری -1

نگرش جامع پزشکان عمومی فار  التحصیل نسبت به اعتیباد و 

 تهیه بسته های اموزشی مربوطه 

تدریس دروس کلیات سالمند شناسی و سندرم هبای دوران -9

سالمندی و ادغام مباحث مربوط به سالمندی در سرفصل دروس 

 پزشکی

 معاونت آموزشی         -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

گزارش اهم فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جهت 

 اجرایی سازی بسته های تحول و نو آوری

  . بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی1

 . بسته آموزش پاسخگو2
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 آموزش پاسخگو بسته
 بسته آموزش پاسخگو

  

همکاری و مشارکت در اجبرای پبروپبوزال  -ب

بر اسباس  پزشکی عمومینیازسنجی برنامه درسی 

دیدگاههای پزشکان عمومی استبان در خصبوص 

 در سطح منطقهعالیم و نشانه ی بیماریهای مهم 

 

گبروه انجام تغییرات در سرفصلهای آموزشبی  -ج

 آموزشی پزشکی اجتماعی: 

اضافه نمودن موضوع عوامل اجتماعی موثر بر سالمت   -1

  9و بهداشت 1به سر فصل دروس بهداشت 

اهداف سند ملی و استانبی کبنبتبرل اضافه نمودن  -2

در خصوص   و ارائه توضیحات الزم بیماری های غیر واگیر

فاکتور خطر عمده ذکر شده در سند مذکور  1 نحوه تاثیر 

 1و بهداشت  2و بهداشت  1به سر فصل درس بهداشت 

اضافه نمودن موضوع سالمت معنوی بعنبوان یبک  -9

   1واحد بهداشت  جلسه تدریس در سر فصل

اضافه نمودن مفاهیم پیشگیری سطح چهارم به بخش  -9

و تاکیبد ببر ایبن نبوع   2درس بهداشت  پیشگیری

پیشگیری در کار آموزی و کارورزی فیلبد پبزشبکبی 

اجتماعی )جهت آشنایی دانشجویان در خصوص رویکرد 

استفاده از تجهیزات و امکانات تشخیصی و پیشگیری از 

 بیماری های ناشی از مداخالت پزشکی(

 

  

تدوین برنامه در مرکز عوامل اجتماعی موثر  -د

ترویج مفاهیم مرتبط با  «برسالمت  دانشگاه در زمینه 

تعیین کننده های سالمت در بین متولیان برنامه های 

 :  »آموزشی و ارائه کنندگان خدمات سالمت

هدف کلی:  طراحی مدل های جدید همکاری بین بخشی با 

ارگانهای استان جهت شرکت حداکثری جامعه در راستای 

 توسعه توانمندسازی  جامعه

 فعالیتهای اجرایی:

  تشکیل هسته مطالعاتی طراحی مدل های جدید

 همکاریهای بین بخشی استانی

 تدوین برنامه اجرایی 

 ارائه فراخوان جهت طراحی مدل های جدید 

  تصویب مدل های جدید طراحی شده 

  اجرای پایلوت مدل های جدید طراحی شده و استفاده از

 نتایج

  تدوین و گزارش منظم به مرکز کارگروه سالمت و امنیت

 غذا 

  تائید و تصویب مدل های جدیدهمکاری بین بخشی در

 راستای توسعه توانمندسازی جامعه

 برنامه ریزی جهت اجرای بلند و کوتاه مدت مدل های

 جدید طراحی شده

طرح احیا آموزش بالینی مامایی)طرح استقرار هیات  -ه

 علمی مامایی در بالین در دانشکده پرستاری( 

تعیین بهترین راهکارها و نقاط قوت و ضعف پذیرش  -و

 دانشجویان بومی  و ارسال به دبیرخانه منطقه 
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  راه اندازی پورتال انگلیسی دانشگاه 

  ترجمه اطالعات گروههای آموزشی و اساتید 

  بارگذاری آزمایشی پیج های طراحی شده 

  اعتالی اخالق حرفه ای

توسعه راهبردی، هدفمند، ماموریت گرایی،  برنامه های آموزش 

 عالی سالمت

عنبوان پبروپبوزال 11تدوین و تصویب و نگارش   -الف

 تاسیس رشته جدید : 

  رشته مهندسی ژنتیک  صنعتی مقطع ارشد و دکترا 

 رشته ژن درمانی مقطع دکترا 

  رشته ترکیبات طبیعی  و دریایی مقطع دکترا 

 رشته بیو انفورماتیک پزشکی مقطع ارشد 

 رشته اپیدمیولوژی بیماریهای قلب و عروق مقطع ارشد 

 رشته مولکوالر اپیدمیولوژی مقطع ارشد 

  رشته سالمند شناسی کاربردی مقطع ارشد 

     رشته طب سلولهای بنیادی ارشد 

 رشته بیولوژی و پیشگیری سرطان مقطع ارشد و دکترا 

  ( رشته تحصیلی کاربردی سازی علوم پزشبکبی یبا

transitional medicine 

 پیگیری  راه اندازی: -ب  

پدافند   –پروتئو میکس   –تاسیس رشته های مطالعات اعتیاد 

 زیست پزشکی سامانه ای –غیر عامل 

تصویب اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی   –ج 

شرکت کننده در دوره های اخذ گواهینامه و کارشناسی ارشد 

آموزش پزشکی در شورای آموزشی دانشگاه )ارائه دهندگان 

مشمول یک پایه تشویقی و ارائه مبدرک  2گواهی های سطح 

 کامل نیز مشمول یک پایه تشویقی دیگر می گردد.(

تدوین برنامه چرخش بالینی کارورزان پزشکبی در  -د

در قالب پبروپبوزال مراکز جامع مراقبت سالمت خانواده 

مربوطه و پیگیری راه اندازی کلینیک پیشگیری در گبروه 

 پزشکی اجتماعی

 بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 

 

عنوان پروپوزال در راسبتبای  2شروع مراحل اجرایی -الف

 اعتالی اخالق حرفه ای

 پروپوزال تدوین کوریکولوم اخالق حرفه ای در پزشکی 

 تدوین کوریکولوم اخالق حرفه ای در پرستاری 

  ابال  و اجرایی سازی دستورالعمل رعایت استبانبداردهبای

  اخالق حرفه ای دستیاری

 حرکت بسوی دانشگاه های نسل سوم 

  برگزاری کارگاه های پژوهش های محصول محور و کارافرینی

 جهت اعضای هیئت علمی

  تعیین عناوین طرحهای مشترک بین دانشگاه و صنعت 

  تعیین راهکارهای تامین منابع مالی و ارجاع به هیئت امنا  
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  تشکیل کمیته های مرکزی و دانشکده ای ارزیابی و نظبارت

 آزمون

  راه اندازی مرکز آزمونهای الکترونیک توسط معاونت آموزشی

 دوره آزمون پره انترنی در مرکز  9دانشگاه و برگزاری 

  9برگزاری آزمون صالحیت بالینی بعد از دوره اینترنی در 

 دوره 

  برگزاری کارگاههای آشنایی با روشهای نوین ارزشبیباببی

 بالینی

       اجرای برخی از روشهای نوین در گروههای دارای دستیار

  تخصصی

 توسعه و ارتقای زیر ساختهای آموزش علوم پزشکی 

  اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

  انجام خودارزیابی دو بیمارستان آموزشی هاجر و کاشانی 

 ارسال نتایج خودارزیابی به وزارت 

  ارائه راهکارهای رفع نواقص و ارسال به بیمارستانبهبا و

 دانشکده ها جهت اقدام

  حضور در کارگاه ارزیابی بیرونی بیمارستان 

  انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی بیمارستان کاشانی 

  پیگیری  توسعه و تجهیزskill lab  بیمارستان کاشانی و

 هاجر

  برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با استبانبداردهبای

setting  های مختلف آموزش بالینی ویژه اعضای هیئت

 علمی

  برگزاری جلسات متعدد کمیته پیاده سازی استانداردها ی

 اموزش بالینی و ارائه راهکارهای الزم در این زمینه

  پروپوزال در راستای بررسی وضعیبت  9طراحی و اجرای

آموزشی بالینی دانشگاه و مقایسه های  settingموجود 

  با استانداردهای ملی

  ارتقاء نظام ارزیابی وآزمون ها در علوم پزشکی

  بررسی وضعیت موجود و نیازسنجی جهبت امبکبانبات و

 تجهیزات آموزشی الزم

  برآورد هزینه الزم جهت تامین نیازها 

  تدوین  و تصویب پروپوزال تکمیل و تبوسبعبهskill lab    

مرکزی در پردیس رحمتیه با محوریت فضاسازی الزم جهبت 

 برگزاری آزمون صالحیت های بالینی

  شروع مراحل اجرایی راه اندازی مرکز فوریتهای پرسبتباری

 بروجن  

  سرزمینی، ماموریت گرایی،تمرکززدایی و .. آمایش

   ساله رشته های جدید و نیروی انسانی مبورد  1نیازسنجی

 نیاز انجام شده است.

  واگذاری رشته بهیاری به بخش غیر دولتی و نظارت در ایبن

  زمینه از طرف دانشگاه انجام میگردد.
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 آینده نگاری و مرجعیت علمی 

  اعتباربخشی موسسات

  انجام خودارزیابی 

 ارسال نتایج  خودارزیابی به وزارت 

  ارئه راهکارهای رفع نواقص و ارسال به دانشکده هبا و

 حوزه های مرتبط جهت اقدام 

  تهیه جدول برنامه عملیاتی پیاده سازی راهکارها توسط

 هر حوزه

 حضور در کارگاه های ارزیابی بیرونی موسسه ای 

  بررسی نواقص مستندات و تکمیل آن جهت آمبادگبی

 برای ارزیابی بیرونی )در دست انجام(

  ارسال مستندات به دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت

دی ماه انبجبام  9)ارزیابی بیرونی انجام ارزیابی بیرونی  

  خواهد شد.(

 

  مشخص شدن حیطه های سر آمدی با توجه به وجبود مبراکبز

تحقیقاتی فعال و کسب رتبه اول پژوهشی در بین دانشگاهبهبای 

 سال گذشته  12در  9تیپ 
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 المپیاد  علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 

المپیاد  علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی با هدف شناسایی هدایت و پرورش 

استعدادهای علمی دانشجویان خصوصاً در زمینه هایی مانند مهارت حل مساله ، مدیریت نظام 

 سالمت و کارتیمی مطرح گردید .

این المپیاد ساالنه و اغلب در شهریور ماه برگزار می گردد که آخرین دوره آن نیز در شهریورماه 

 برگزار گردید . 31

دانشجویان پزشکی پس از گذراندن آزمون علوم پایه و دانشجویان مقطع کارشناسی پس از ترم 

ششم و بدون شرط معدل می توانند در المپیاد شرکت نمایند.از اولین دوره برگزاری المپیاد تا 

کنون تغییراتی در نحوه برگزاری آن اعمال شده است و از دو سال پیش تا کنون در چهار حیطه 

استدالل بالینی ،تفکر علمی در علوم پایه ،مدیریت نظام سالمت و فلسفه پزشکی برگزار می 

نفر( به عنوان تیم دانشگاه در این المپیاد 12نفر )و در مجموع 9گردد .درهر حیطه حداکثر 

شرکت می نمایند .آزمونها در همه حیطه ها به دو شکل فردی و گروهی برگزار می گردد و پس 

 دانشگاه برتر در هر حیطه به مرحله گروهی راه می یابند. 3-11روز آزمون فردی ،1-2از 

 حیطه استدالل بالینی :

و Key featureدر حیطه استدالل بالینی سئواالت با قالب های استاندارد گوناگون مانند 

و .... در زمینه رشته های ماژور پزشکی )زنان، جراحی،   clinical reasoning،سناریو 

اطفال و داخلی ( می باشد و هدف آن سنجش مهارت استدالل بالینی دانشجویان در تمام 

 مراحل ارزیابی و درمان بیماران است .

 حیطه فلسفه پزشکی :

) هفتمین دوره المپیاد( به المپیاد علمی اضافه گردید. در این حیطه  39این حیطه از سال 

تعدادی منبع از طرف وزارتخانه معرفی شده است ) مانند کتاب تفکر نقاد ،مثل فیلسوف 

نوشتن و .... ( هر ساله نیز کالس هایی توسط وزارتخانه در تهران برگزار می گردد تا 

 دانشجویان همه دانشگاههای علوم پزشکی بتوانند در آن شرکت نمایند .
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 حیطه مدیریت نظام سالمت :

در حیطه مدیریت نیز هر ساله موضوع مشخصی توسط وزارتخانه اعالم می گردد .موضوعات بر 

مبنای مسائل و مشکالت واقعی نظام سالمت است مثالً در سالهای پیش موضوعاتی مبانبنبد 

 تولیت نظام سالمت ، سیاستگزاری مبتنی بر شواهد و .... مورد آزمون بوده است .

در این حیطه هر ساله با توجه به موضوع، منابع مرتبط معرفی می گردد تا دانشجویان بتواننبد 

خود را برای این آزمون آماده نمایند و بیشتر مهارتهای دانشجویان در زمینه تشخیص مشکل، 

 تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه ها مورد آزمون قرار می گیرد .

 حیطه تفکر علمی در علوم پایه :

در حیطه تفکر علمی در علوم پایه ها دانشجویان باید با توجه به شیوه ها و اصول جسبتبجبوی 

علمی ، استدالل و حل مساله بتوانند در زمینه تولید فرضیه ،طراحی مطالعه ،ارزیابی شواهبد و 

تفسیر داده ها و استباط نتایج مهارت های الزم را داشته باشند و بتوانند برای بیان روابط ببیبن 

استفاده نمایند. موضوع این حیطه هر سال توسبط )  Concept mapمفاهیم از نقشه مفهومی )

وزارت متبوع اعالم می گردد و در سالهای گذشته مفاهیمی مانند آلودگی محیط زیست، پیبری  

(Aging (. و... به عنوان موضوع این حیطه تعیین شده است 

در کلیه حیطه ها هر دانشگاه کالسهای آماده سازی برای دانشجویان متقاضبی شبرکبت در  

المپیاد برگزار می نمایند و پس از آن دانشجویان در آزمون  درون دانشگاهی شرکت می نمایند 

 نفر به عنوان اعضای تیم به وزارتخانه معرفی گردند . 9تا در هر حیطه 
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 عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در المپیاد علمی دانشجویان پزشکی

در کلیه حیطه ها هر دانشگاه کالسهای آماده سازی برای دانشجویان متقاضی شبرکبت در 

المپیاد برگزار می نمایند و پس از آن دانشجویان در آزمون  درون دانشگاهی شرکبت مبی 

 نفر به عنوان اعضای تیم به وزارتخانه معرفی گردند .9نمایند تا در هر حیطه 

در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به خصوص در چند سال گذشته برنامه ریبزی جبهبت 

ترغیب دانشجویان مستعد به شرکت در المپیاد صورت گرفته است و روند رو به رشدی را در 

این زمینه شاهد بوده ایم .البته سیاستهای وزارت بهداشت در مورد انتخاب دانشجویان برتر 

در المپیاد کشوری دستخوش تغییرات عمده ای شده است به گونه ای که در ابتدا تنها نفرات 

اول تا سوم هر حیطه معرفی و تقدیر می شدند ولی از دوره ششم به بعد در هر حیبطبه ببا 

توجه به درصد نمره از نمره کل به تعدادی از دانشجویان  مدال طال ،مدال نقره، مدال برنز و 

یا دیپلم افتخار تعلق می گیرد و مقرر شده است تا آئین نامه استعداد درخشان نیز در ایبن 

 زمینه اصالحات انجام و برای همه دانشجویان برتر امتیازاتی در نظر گرفته شود.

در المپیاد ششم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد موفق به کسب یک مدال نقره ) آقای جمال 

صباغی ( و دو  مدال برنز )آقایان احسان ضیایی و بهنام روانبخش ( در حیطه علبوم پبایبه 

 گردید.

 د

 

در دوره هفتم نیز موفق به کسب یک مدال برنز در حیطه علوم پایه ) آقای جمال صباغی ( و 

دیپلم افتخار در حیطه های علوم پایه ،مدیریت و. فلسفه گردید .)آقایان احسان ضیایی ،  9

 بهنام روانبخش، ناصر شیریان و صدرا  انصاری پور و خانمها مهسا جمشیدیان و پرتو هاللی (

در آخرین دوره نیز موفق به کسب یک مدال برنز در حیطه علوم پایه )آقای بهنام روانبخش( 

دپیلم افتخار  در حیطه های علوم پایه ، مدیریت و فلسفه ) آقایان احسان ضیایی، ناصبر 9و 

شیریان و خانم نجمه باقری ( گردید و در این دوره برای اولین بار تیم علوم پایه دانشبگباه 

دانشگاه برتر در این حیطه شد و  به مرحله گروهی المپیباد راه  3موفق به راهیابی به جمع 

 یافت .

به طور کلی می توان گفت که استقبال دانشجویان و موفقیت آنان در المپیاد در سال هبای 

گذشته روند رو به رشدی داشته و تالش بر این است تا با ترغیب و جذب دانشجویان مستعد 

و همچنین ارتقای برنامه های آماده سازی دانشجویان شاهد رشد روز افزون دانشگاه در این 

 زمینه باشیم.

 آقاي بهنام روانبخش

 آقای احسان ضیایی

 آقای ناصر شیریان

 خانم نجمه باقری

 دانشجویان برتر در هشتمین دوره
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 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مصوبات جلسه کمیته دانش پژوهی و ارزیابی فعالیتهبای 

 نوآورانه

 مصوبات نحوه امتیاز دهی :

حداکبثبر  EDCبه خالصه مقاالت چاپ شده در ویژه نامه  -1

 امتیاز اختصاص می یابد. 1و به مقاالت کامل  111

به خالصه مقاالت آموزش علوم پزشکی ارائبه شبده در  -2

امتیاز اختصاص مبی  1کنگره کشوری آموزش پزشکی حداکثر 

یابد. به موارد ارائه شده در همایش های داخلی دانشبگباهبی 

 امتیاز تعلق می گیرد. 111حداکثر 

امتیاز مبی  9حداکثر  2و  1تبصره: سقف امتیاز از مجموع بند 

 باشد.

نحوه محاسبه امتیاز کلیه مبوارد ببر اسباس تبعبداد  -9

نویسندگان در جدول امتیاز بندی  آیین نامه ارتقبا جبدیبد 

 است.

به هر طرح پژوهش در آموزش مصوب شورای پبژوهشبی  -9 

امتیاز تعلق می گیرد . سبقبف  1دارای گزارش پایانی حداکثر 

بوده و توزیع امتیاز بر اساس آیین نبامبه  2امتیاز از این بند 

 ارتقا می باشد.

: صرفاً طرح هایی که در شورای پژوهش در آمبوزش 1تبصره 

معاونت آموزشی بررسی و تصویب شده اند دارای امتیاز مبی 

 باشند.

: در صورت تبدیل طرح به مقاله پژوهش در آمبوزش، 2تبصره  

 امتیاز مقاله جداگانه  در نظر گرفته خواهد شد.

ساعت شرکت در کارگاههای درون استانی  91به ازای هر     -1

EDC  1  امتیاز تعلق می گیرد سقف امتیاز ایبن بنبد در هبر

 می باشد .   2مرحله از ارتقاء 

و با توجه  99: مبنای محاسبه کارگاه ها از ابتدای سال 1تبصره 

 به ساعات دقیق حضور درکارگاه می باشد .

: در مورد کارگاه های خارج استانی که فبرد ببا  2تبصره 

یا معاونت آموزشبی در آن شبرکت مبی   EDCمعرفی 

امتیباز  1ساعت شرکت در کارگاه   11نماید، به ازای  هر 

 می باشد.2در نظر گرفته می شودو سقف امتیاز 

: به شرکت در همایش های آموزش پزشکی ببه 9تبصره 

امتیباز در  1امتیاز تا سقف  111ساعت گواهی  11ازای هر 

 هر مرحله از ارتقا تعلق می گیرد.

طراحی و مدیریت کارگاه و ارائبه سبخنرانی دارای  -9 

 امتیاز می باشد .

: منظور از کارگاه ،کارگاه هبایی اسبت کبه در 1تبصره 

و در قالب شرح وظایف این مرکبز   EDCراستای اهداف 

 باشد. EDCبوده و مورد تائید 

: گروه هدف می تواند اعضای هیات علمبی یبا 2تبصره 

 دانشجویان باشند.

1. امتیباز در 21: به ازای هر ساعت ارائه کارگاه 9تبصره 

 نظر گرفته می شود.

به ازای هر مورد داوری فرایندهای جشنواره شهید  -٧

ساعت  21مطهری و پروپوزال طرحهای نوآورانه آموزشی 

 2امتیاز دانش پژوهی تا سقف  112فعالیت اجرایی و 

 امتیاز  به داور تعلق خواهد گرفت.

به ازای هر مورد داوری مقاالت جشنواره شهید  -9

ساعت جهت  1ساعت جهت مقاالت کامل و  21مطهری 

خالصه مقاالت در نظر گرفته می شود.)نحوه امتیاز دهی 

 مشابه با بند قبل می باشد.(

به ازای همکاری در امر تجزیه و تحلیل سواالت  -3 

امتیاز و سقف امتیاز کسب شده  2111آزمون در هر ترم 

امتیاز خواهد  1از این بخش در هر مرحله ارتقا حداکثر 

 بود.

برای اعضای هیات علمی برگزیده به عنوان استاد  -11 

امتیاز دانش پژوهی  2نمونه در جشنواره شهید مطهری، 

 در نظر گرفته شود :

 آیین نامه داخلی دانش پژوهی
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: برای اساتیدی که بیش از یک بار به عنوان 1تبصره 

استاد نمونه برگزیده شده اند، در هر مرتبه از ارتقاء 

 تنها یک بار این امتیاز لحاظ گردد.

: اگر فرد در دوره های پیشین ارتقای خود از 2تبصره 

این امتیاز استفاده نکرده باشد، در مراحل بعد ارتقا 

 می تواند از امتیاز آن استفاده نماید.

: این امتیاز برای اساتیدی که در همه دوره 9تبصره 

های قبلی جشنواره شهید مطهری به عنوان استاد 

 نمونه برگزیده شده اند، محاسبه می گردد.

جهت اعضای هیات علمی که بر اساس ارزشبیابی  -11

کیفیت تدریس به عنوان هیات علمی برتبر در گبروه 

آموزشی  توسط معاونت آموزشی معرفی مبی گردنبد 

در نظر گرفته  1امتیاز به ازای هر گواهی با سقف  1121

 شود.

همچنین با توجه به اینکه در آیین نامه جدید ارتبقبا 

( نحوه امتیاز دهی به موارد ذکر شبده ببه 31)مهر 

صورت دقیق مشخص نشده مقرر گردید در هر موضوع 

 به شرح زیر امتیازات محاسبه گردد:

 : تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی:1موضوع 

مورد )الف( و  مورد )ب( به این شکل امتبیباز دهبی 

 گردد:

 11. طراحی کوریکولوم یک رشته جدید :تا سبقبف 1

 امتیاز

طراحی و تصویب راه اندازی در سطح دانشبگباهبی: 

امتیاز، کبارشبنباسبی  9امتیاز، کارشناسی  2کاردانی 

و دستبیباری  PhDامتیاز،  9ارشدو دکترای حرفه ای: 

 امتیاز  9تخصص و فوق تخصص 

بدون راه اندازی یک سوم امتیاز موارد باال در نبظبر 

گرفته شود. راه اندازی در سطح کشور امتیبازات دو 

 برابر در نظر گرفته می شود.

 امتیاز 11. اصالح کوریکولوم های موجود تا سقف 2

امتیاز هر  2تصویب در سطح دانشگاه و اجرای دانشگاهی تا 

امتیاز هر واحد در  9واحد درسی در مقطع کارشناسی، تا 

امتیاز در مقطع  1مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای، 

PhD و دستیاری 

تصویب و اجرا در سطح کشور امتیازات دو برابر در نظر گرفته 

 می شود.

 امتیاز 1. اصالح و تغییر در سرفصل دروس تا سقف 9

امتیاز، کارشناسی ارشد و  1امتیاز، کارشناسی   111کاردانی 

امتیاز)به ازای  9و دستیاری   PhDامتیاز،  2دکترای حرفه ای: 

 هر واحد درسی(

 امتیاز 1. طراحی واحد درسی جدید: تا سقف 9

امتیاز، کارشناسی ارشبدو  1امتیاز، کارشناسی  111کاردانی 

امتیاز )به ازای  9و دستیاری   PhDامتیاز،  2دکترای حرفه ای: 

 هر واحد درسی(

 

همه موارد با ارایه مستندات و گواهی مدیر گروه و تبایبیبد 

معاونت آموزشی دانشکده و به شرط تصویبب در شبورای 

 آموزشی دانشگاه

در مورد طراحی کوریکولوم مصوبه شورای سیاسبت گبزاری 

 تحول الزم است.
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. مشارکت در برنامه های بازنگری وزارت متبوع مانبنبد 1

جلسات شورای سیاستگزاری و شورای معین به ازای هبر 

 امتیاز با ارائه گواهی شرکت 1ساعت  11

. ارائه طرح درس برای اولین بار توسط فرد با تبایبیبد 9

EDO  امتیاز 111امتیاز تا سقف  111، هر طرح درس 

  EDO. ارائه طرح دوره برای اولین بار توسط فرد با تایید ٧

 امتیاز 1امتیاز تا سقف   111هر طرح دوره 

 مورد ج(:

 امتیاز 111. آموزش مداوم در قالب کارگاه ؛ هر ساعت 1   

نبفبر  111. در قالب کنگره، سمینار و یا کنفرانس: زیر 2

در مبورد ) امتیاز  2نفر:  111امتیاز باالی  1شرکت کننده:

برنامه های آموزشی در سطح کشور امتیاز دو برابر در نظر 

 گرفته می شود.(

 همه موارد با ارائه گواهی مربوطه

 

 : ارزشیابی2موضوع 

 مورد الف(: 

  امتیاز 2ساعت فعالیت  111برای هر 

  این مورد اضافه می گردد: طراحی سبواالت ببورد یبا

با استفاده از روشهای نوین: ببا ازای  PhDآزمون ورودی 

امتیاز و هبر  2ساعت مشارکت در طراحی سواالت  111هر 

 امتیاز 1ساعت فعالیت در اجرای آزمون  111

 مورد ب(: 

  2ساعت فعالیت  یا هر مورد فعالبیبت  111به ازای هر 

 امتیاز

 و تصویب کمیته ارزشیابی اساتید EDCبا تایید مدیر 

 مورد ج( :

 امتیاز 2ساعت مشارکت در هر مورد  11به ازای هر 

 EDCبا تایید مدیر 

 

 

مشارکت در آموزش و طراحی سواالت جهت مسابقات علمی 

امتیباز  1ساعت همکاری  11مصوب مانند المپیاد به ازای هر 

 )این مورد اضافه می گردد.( EDCبا تایید مدیر 

 یادگیری-: یاددهی9موضوع 

مورد الف(: طراحی و اجرای روش نوین در صورت ارائه در 

جشنواره شهید مطهری گواهی مدیرگروه و تایید معاون 

 آموزشی دانشکده: 

  امتیاز، منتخب جهت  1منتخب به شکل دانشگاهی

امتیاز، منتخب در  2ارسال به جشنواره کشوری 

 امتیاز 9جشنواره کشوری 

مورد ب(: در صورت به کارگیری روش جدید تدریس در 

صورت ارائه در جشنواره شهید مطهری به گواهی 

مدیرگروه و تایید معاون آموزشی دانشکده: )ارائه در یک 

 نیمسال(

  امتیاز، منتخب جهت  1منتخب به شکل دانشگاهی

امتیاز، منتخب در  111ارسال به جشنواره کشوری 

 امتیاز 2جشنواره کشوری 

: مشارکت در طراحی و تولید مبحبصبوالت 9موضوع 

 آموزشی

  در مورد )الف( و )ب( و )د( بر اساس نتایج جشبنبواره

 شهید مطهری:

 

  :امتیاز 1منتخب در سطح دانشگاه 

  :امتیاز 2منتخب جهت ارائه به جشنواره کشوری 

  :امتیاز 9منتخب کشوری 

  :امتیاز 1نوآوری در سطح جهانی 

  :امتیاز؟ 1-9قابلیت استفاده وسیع در سطح دانشگاهی 

  :امتیاز ٧قابلیت استفاده وسیع در سطح ملی 

  امتیاز 1در مورد )ج( به ازای هر درس 
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 : مدیریت و رهبری آموزشی: 1موضوع 

  امتیاز با تایید مدیر  1ساعت مشارکت  11مورد الف( به ازای هر

گروه و معاون آموزشی دانشکده و یا مدیر کل آموزش دانشگاه یا 

   EDCمدیر

  امتیاز با تایید معاون  2ساعت مشارکت  11مورد ب( به ازای هر

 آموزشی دانشگاه یا دبیر هیات ممیزه

 : یادگیری الکترونیکی:9موضوع 

   جلسات به صورت آمباده  911٧به ازای هر واحد درسی )ارائه

سازی محتوا و ارائه درس به صورت مجازی( با تایید کبمبیبتبه 

امتیاز بار  9اموزش مجازی دانشگاه و بررسی فعالیت انجام شده : 

 امتیاز دفعات بعدی ارائه همان درس 111اول ارائه یک درس و 

  ارائه کارگاه های توانمند سازی اساتید و یا آموزش مداوم ببه

 9امتیاز در موارد ارائه در سطح دانشگباه و  2صورت مجازی: 

 امتیاز در سطح کشوری

 تبصره:

در هر یک از موارد فوق چنانچه تعداد نفر ات بیش از یک نبفبر 

باشد، امتیاز بر حسب جدول ضرایب آیین نامه کشوری تقسیبم 

خواهد شد و در مواردی که ده نفر یا بیشتر مشارکت داشبتبه 

باشند، امتیاز پس از اعمال ضریب دو طبق جدول ضرایب تقسیم 

 خواهد شد.

اعتبار آئین نامه درون دانشگاهی تا زمان  دریافت آیین نبامبه 

جدید از وزارت متبوع بوده و پس از آن براساس مفاد آیین نامبه 

 وزارتی  مجدداً  بازنگری می گردد .

 

  31111119مصوب 
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شیوه ارزشیابی از 

اساتید در دانشگاه 

علوم پبزشبکبی 

 شهرکرد

 

آموزش یکی از وظایف اصلی دانشگاهها می باشد و مدرسین یکی از اجزای کلیدی و موثر فرآیند آموزش هستند هبمبان 

طور که مراکز آموزشی موظفند اطالعات الزم در مورد چگونگی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و اجرای موثر برنامه هبای 

آموزشی موسسه خود را جمع آوری کنندالزم است به ارزشیابی اساتید خود نیز بپردازند. .ارزشیابی یکبی از وظبایبف 

چهارگانه مدیر محسوب می باشد و فعالیت مستمری است که مدیران باید در خالل برنامه ریزی ،سازمان دهی و هبدایبت 

بکار ببرند. ارزشیابی کیفیت تدریس فرایندی است که مهارت استاد را در زمینه تدریس بررسی می کنبد و از طبریبق 

نظرخواهی از دانشجویان ،نظرخواهی از  مسئولین و همکاران و  خود ارزیابی و آزمون قابلیت های تخصصی به دست مبی 

آید.داده های حاصل از نظرخواهی یادگیرندگان معموال در ارزشیابی های آموزش عالی به کار میرود اما  با توجه به اینبکبه 

این داده ها  ممکن است تحت تاثیر دیدگاه دانشجویان واقع شود ،بهتر است بعنوان بخشی از مجموعه داده های مربوط به 

اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار گیرد.همچنین مسئولین و همکاران  که به انجام ارزیابی می پردازندباید هم امبیبن 

بوده و هم دراجرای ارزیابی توانایی الزم را داشته باشند به صورتی  که یافته های آنان از حداکثر اعتبار و پبذیبرفبتبن 

به صورت توزیع فرمها  به  1999تا سال  19٧1برخوردار باشد . در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ارزشیابی اساتید از سال 

صورت دستی در زمان امتحان بین دانشجویان صورت می پذیرفت که این روش معایب  و  محاسن خاص خود را داشت تبا 

، با خرید نرم افزار ارزشیابی تحت وب از شرکت سما ارزشیابی به صبورت  99-93این که در نیم سال دوم سال تحصیلی 

 تحت وب انجام می پذیرد و شامل دو بخش دانشجویی و مسئولین می باشد  .

  

 ارزشیابی استاد 

Teacher evaluation 
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 فرآیند ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید :

             ارزشیابی مسئولین  و همکاران 

  ارزشیابی دانشجویان 

   :  سئولين  و ارزشیابی مسئولین و همکاران علمي توسط م عضاء  هيئت  در اين  فرايند ا

 ٩٥فرم با آخرين اصالحات در سال  ١٦همكاران مورد ارزشيابي قرار مي گيرند كه  اين فرآيند شامل  

 در دو بخش باليني و پايه مي باشد  

غیر از بخش  بالینی دانشکده  -الف( فرم های ارزشیابی مسئولین و همکاران ) کلیه دانشکده ها 

 پزشکی ( :

 عضو هيئت علمي توسط مدير گروه  -١فرم شماره 

 فرم هاي ارزشيابي مدير گروه توسط معاون آموزشي دانشكده -٤فرم شماره 

 فرم ارزشيابي عضو هيئت علمي توسط معاون آموزشي دانشكده -٥فرم شماره 

 فرم ارزشيابي معاون آموزشي دانشكده توسط مدير گروه  -٧فرم شماره 
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 ب( فرم های ارزشیابی مسئولین و همکاران )بخش بالینی (: 

 فرم ارزشيابي اعضاء هيئت علمي توسط مديران گروه آموزش باليني  -٨فرم شماره 

 فرم ارزشيابي اعضاء هيئت علمي توسط معاون آموزشي بيمارستان  -٩فرم شماره 

 فرم ارزشيابي اعضاء هيئت علمي توسط معاون آموزش باليني دانشكده  -١١فرم شماره 

فرم ارزشيابي معاون آموزشي باليني دانشكده پزشكي توسط مدديدران گدروهدهداي  -١١فرم شماره 

 باليني 

 فرم ارزشيابي معاون آموزشي بيمارستان توسط رياست دانشكده  -١٢فرم شماره 

 فرم ارزشيابي معاون آموزشي بيمارستان توسط مديران گروههاي باليني  -١٣فرم شماره 

 خود ارزيابي فعاليت هاي ماهيانه اعضاء هيئت علمي باليني  -١٤فرم شماره 

 خودارزيابي كيفيت فعاليتهاي آموزش باليني اعضاء هيات علمي -١٥فرم شماره 

 ج( فرم های مشترک بخش علوم پایه و بالین 

 مدير گروه توسط اعضاء گروه -٢فرم شماره 

 فرم ارزشيابي اعضاء هيئت علمي و مديران گروههاي آموزشي توسط رياست دانشكده -٣فرم شماره 

 ارزشيابي مسئولين توسط معاون آموزشي دانشگاه -١٦فرم شماره 

 فرم ارزشيابي معاون آموزشي دانشكده توسط رياست دانشكده -٦فرم شماره 

 

 ( ارزشیابی دانشجویان: 2

آموزشی –فرم جهت بررسی توان علمی  9در بخش دانشجویی در سیستم تحت وب  

اجتماعی برای دروس نظری  و توان عملی  برای دروس عملی استفاده می   –وتوان علمی 

فرم نیز به شیوه دستی تکمیل می گردد.  یک فرم جهت ارزشیابی دروس  9گردد  و  

کاراموزی و کاراموزی در عرصه  از فرم های عملی به صورت دستی )ویژه دانشکده 

پرستاری و مامایی(و فرم های ارزشیابی دستیاران، کاراموزان ، کارورزان، دروس نظری 

فیزیوپاتولوژی )ویژه دانشکده پزشکی (و دانشجویان تحصیالت تکمیلی استفاده می 

گردد، که قبل از شروع امتحانات بین دانشجویان توزیع و  و پس از تکمیل جمع آوری و به 

 مرکز مطالعات ارسال  می گردد .
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 روند انجام ارزشیابی 

دوره یک ماهه جهت تکمیل فرم های ارزشیابی تحت وب سیستم سما توسط دانشجویان در نظبر 

 گرفته می شود.

وظیفه ارسال، دریافت و عودت دادن فرم های ارزشیابی تکمیل شده مسئولین و همکاران و برخی 

، به عهده دفاتر توسعه بوده و آنالبیبز آن ببه عبهبده  EDCاز فرم های دستی دانشجویی به 

 کارشناسان مرکز مطالعات می باشد.

وظیفه تکمیل و عودت دادن فرم های ارزشیابی تکمیل شده توسط کارآمبوزان ، کبارورزان و 

دستیاران پزشکی به عهده کاشناسان آموزشی تحت نظارت معاون آموزشی هر بیمارستان  محول 

 شده است.  و بایستی در  خارج از زمان برگزاری آزمون انجام گردد.

در ارزشیابی تحت وب، هر عضو هیئت علمی موظف است در هر نیم سال تحصیلی در برنامه سما 

دروس خود را بررسی و چنانچه درسی مربوط به فرد نباشد مراتب را به مرکز کامپیوتر دانشبگباه 

اعالم نماید. در غیر این صورت  پس از  اعالم نتایج ارزشیابی به هیچ گونه اعتبراضبی در ایبن 

 خصوص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 %( .11نمره  ارزشیابی  دانشجو و مسئول  سهم مساوی دارد ) 

 1.1در ارزشیابی بالینی، به نمرات ارزشیابی انجام شده توسط دستیاران و مدیران گروه ها ضریب 

 اختصاص داده می شود. 

جهت رفع سوگرایی ناشی از تفاوت تعداد ارزیابی کننده )فراگیران( و تعداد واحدهبای درسبی 

 اساتید، ضریب پنهان محاسبه و در نمره نهایی ارزشیابی لحاظ می گردد.

 ارزشیابی پروژه ،پایان نامه و سمینار انجام نمی گردد. 
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در میانگین ارزشیابی محاسبه نمی گردد. ولی در صورتی که عضو هیئت عبلبمبی  11نمرات زیر 

اخذ نموده در این مورد با مدیر گروه و عضو هیئبت  11توسط تعداد زیادی از دانشجویان نمره زیر 

علمی مذاکره شده و تصمیم نهایی درخصوص لحاظ نمودن یا ننمودن این نمرات به عهده کمیتبه 

 ارزشیابی خواهد بود.

% باشد نمره آن درس      در 21چنانچه تعداد تکمیل کنندگان  فرم های ارزشیابی هر درس زیر   

 میانگین نمره ارزشیابی لحاظ نمی گردد.

در سیستم سما شرایط به گونه ای تعریف شده است که دانشجو در صورت مشارکت در ارزشیابی 

 استاد قادر به دریافت کارت ورود به جلسه خواهد بود. 

چنانچه نمره دانشجو یا مسئول  به تنهایی وجود داشته باشد نتایج به همین شکل و بدون نبمبره 

 کل به عضو هیئت علمی  اعالم می گردد

چنانچه مسئول یا همکار پس از ارزشیابی نمودن و تکمیل  فرم ارزشیابی عضو هیئت علمی قصبد 

تغییر در نمره  و ارزشیابی مجدد را داشته باشد به میزان نمره مورد نظر از نمره ارزشیابی خود وی  

 کسر خواهد شد.

اگر در فرم های ارزشیابی آیتمی وجود دارد که فرد تکمیل کننده در مورد آن اطالعاتی ندارد یبا  

 در مورد اعضاء  هیئت علمی مصداق پیدا نمی کند، لزومی برای تکمیل آن آیتم نیست 

سال یک بار میانگین نمرات ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و گروههای آموزشی طی نیم سال  9هر  

 های متوالی  بررسی و فیدبک الزم به عضو هیئت علمی و گروه ارائه می گردد.

قبل از اعالم نتایج ارزشیابی در هر نیم سال کمیته ارزشیابی برگزار و نتایج در کمیته بررسی مبی 

 گردد )وجود یک نفر  از مسئولین هر دانشکده در این کمیته الزم است(.
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  سیاست های بازخورد تشویقی 

طبق  مصوبات کمیته ارزشیابی نمرات برتر هر گروه مشروط به داشتن شرایط زیر از طبرف   -

 معاون آموزشی دانشگاه  تشویق می گردند:

 الف(داشتن نمره کامل )نمره دانشجو و نمره مسئول ( 

 نیم سال در فعالیتهای آموزشی مشارکت داشته باشند 2ب(حداقل 

در گروههای آموزشی غیر بالینی پزشکی مالک تشویق نمرات  برتر هر گروه مشروط ببه  -ج

 و باالتر است. 13کسب نمره 

در گروههای آموزشی بالینی  ماژور و  دارای دستیار مالک تشویق نمرات برتر )مشروط به    -د

و باالتر( و در گروههای آموزشی مینور و بدون دستیار تخصصی مشبروط ببه  19کسب نمره 

 و باالتر است.  13کسب نمره 

 نفر تشویق میگردند 2نفر به باال  11در گروههای آموزشی    -تبصره:  

سال( باالترین نمره دانشکده را ببه  2نیم سال متوالی ) 9چنانچه عضو هیئت علمی در طی  -ه

کسب نماید ضمن دریافت تشویقی از طرف معاون آموزشی دانشگباه،   13صورت نمره باالتر از 

 در جشنواره آموزشی شهید مطهری از نامبرده تقدیر می گردد .

 سیاست های بازخورد به صورت تذکر و اخطار

 طبق  مصوبات کمیته ارزشیابی:

 باشد تذکر کتبی داده می شود . 19به افرادی که نمره  کل ارزشیابی آنها زیر  

نیم سال متوالی در نمره کل یا نمره مسئول یا نبمبره  2چنانچه عضوی از اعضاء هیئت علمی 

نمره افت داشته باشد ابتدا توسط معاون آموزشی دانشگاه و سبرپبرسبت  2دانشجو به میزان 

مرکز مطالعات به صورت شفاهی از نامبرده توضیحاتی در این خصوص خواسته شده و چنانچبه 

 توضیحات قانع کننده  نباشد اخطار آموزشی به صورت کتبی به نامبرده داده خواهد شد
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 سیستم اعالم نتایج و  بازخورد

نتایج حاصل از ارزشیابی مسئولین و دانشجویان به صورت مکتوب به تک تک اعضای هیئت  -الف

علمی اعالم می گردد.   در مورد دروس تحت وب ، ارزشیابی  هردرس بصورت مجزا و با قابلیت 

مشاهده نمره تک تک آیتمهای ارزشیابی ، نمره ارزشیابی انجام شده توسط کل دانشجویان،   نمره 

%  برتر کالس  و نمودار ستونی مقایسه ارزشیابی نیمسالهای گذشته ، 21ارزشیابی ارائه شده توسط 

به استاد ارائه می گردد. اساتید محترم  میتوانند پس از  خاتمه آزمون و ثبت نهایی  نمرات آزمون در 

سیستم سما، وارد لینک  ارزشیابی اساتید شده و وضعیت ارزشیابی هر درس خود را از طریق 

 سیستم و بصورت آنالین  نیز مالحظه نمایند..  

ضمنا پس از انجام پایلوت اعالم کیفی نتایج بصورت  نقاط ضعف و قوت تدریس هر استاد در 

در هنگام ارسال نتایج به اعضای هیئت  39-32دانشکده های بهداشت و پزشکی از نیمسال دوم 

آیتم  با داشتن  2علمی ، آیتمهای ارزشیابی شده توسط دانشجویان )موارد تحت وب(  بررسی و 

آیتم با کمترین  2بودن (  بعنوان نقاط قوت تدریس و  13باالترین میانگین نمره ) مشروط به باالتر از 

بودن (  بعنوان نقاط قابل بهبود  در تدریس از دیدگاه دانشجویان  به عضو  19نمره )مشروط به زیر 

 هیئت اعالم می گردد. 

پس از اعالم نتایج ارزشیابی عضو هیئت علمی  هرگونه اعتراض نسبت به نمره خود را حداکثر تا دو 

 هفته  جهت بررسی و اقدام الزم به مرکز مطالعات انعکاس  می دهد. 

نتایج حاصل از ارزشیابی مسئولین و دانشجویان کلیه اعضای هیئت علمی  به صورت مکتوب   -ب

به معاون آموزشی دانشگاه  و رییس هیئت اجرایی جذب )رییس دانشگاه (اعالم می گردد.  نتایج 

ارزشیابی اعضای هیئت علمی هر دانشکده بصورت مجزا به  ریاست و معاونین آموزشی دانشکده  و 

بیمارستان  و دفاتر توسعه دانشکده ها و نتایج ارزشیابی اعضای هرگروه به  مدیران گروهها ارسال 

 می گردد.  ارسال مکاتبات در این فرایند ،  از طریق دبیرخانه محرمانه  انجام می گردد. 
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برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین و پیشرفته  ارزشیابی   

 دانشجویان علوم پزشکی در حیطه مهارتی و نگرشی 

 

 

کارگاه آموزشی روش های نوین و پیشرفته  ارزشیابی با حضور آقایان دکتر  شهرام شایان ) عضبو  

هیات علمی گروه آموزش پزشکی، مسئول واحد ارتقای کیفیت آزمون های شورای آموزش پزشکی و 

تخصصی وزارت بهداشت( و دکتر مسیح صبوری عضو هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب ، دبیر 

( دی ماه ببا حضبور 19و  11بورد جراحی مغز و اعصاب کشور، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه )  

 اساتید بالینی و اعضای هیات علمی دانشگاه در تاالر ابن سینا برگزار گردید .  
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 workplaceدرسلسله مطالب روشهای نوین ارزشیابی بالینی ، روشهای ارزشیابی درمحیط واقعی کار    )

Based Assessment   ،معرفی میگردد. یکی از روشهای ارزشیابی )Dops) یا مشاهده مسبتبقبیبم )

،  روشی است (procedures)مهارتهای عملی است. ارزشیابی به روش مشاهده مستقیم مهارتهای عملی 

که اختصاصا برای ارزیابی مهارتهای عملی و دادن باز خورد طراحی شده است. این روش مستلزم مشاهبده 

مستقیم دانشجویان در حین انجام یک پروسیجر و ارزیابی همزمان بصورت کتبی می باشد. با ایبن روش 

می توان مهارت عملی دانشجویان را بصورت عینی و ساختار یافته مورد ارزیابی قرار داد.از ایبن آزمبون 

ببرقبراری ر  )    (chest tubeبرای ارزیابی انواع مهارت های عملی مانند : گذاشتن لوله تراکئوستومی 

جبا  -ترمیم زخم )سوچور(    -  لوله گذاری داخل تراشه نمونه برداری از پوست -    (CV line)مرکزی 

 اندازی مفصل   استفاده  می شود

 

 در  روز اول کارگاه، مباحث تئوری  با اهدافی به شرح ذیل ارائه گردید: 

 آشنایی با شیوه های سنجش صالحیت های بالینی 

   ( آشنایی با آزمون های بالینی ساختارمند  عینی( OSCE 

 آشنایی با شیوه های تعیین روایی و پایایی آزمون های عملکردی 

 آشنایی با  انواع آزمون های عملکردی 

  طراحی ایستگاه های(OSCE   ) 

 مشارکت در برگزاری یک آزمون واقعی 
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( با حضور اساتید بالینی و اعضای هیات علمی دانشگاه در مبرکبز  (OSCEدر روز دوم کارگاه، آزمون 

 مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. 
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کارگاه آموزش الکترونیک ) آموزش مجازی (، ببا هبدف      311319در تاریخ  چهارشنبه   

آشناسازی اعضای هیئت علمی و اساتید بالینی با اهمیت و روند طراحی آموزش الکترونیک،  

با تدریس آقای دکتر آیین محمدی برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی آقای دکتر مجبیبد 

شیرانی معاون آموزشی و آقای دکتر شهرام  اعتمادی فر مدیر آموزش کل دانشگاه حضبور 

یافتند و در  پیرامون ارائه مباحث آموزش الکترونیک ) آموزش مجازی( به پبرسبش هبای 

اساتید و اعضای هیئت علمی در این زمینه و در جهت طراحی و راه اندازی هرچه سریع تبر 

سیستم آموزش الکترونیک دانشگاه، در راستای پیشبرد  طرح تغییر و تحول آموزش علبوم 

 پزشکی پاسخ داده شد. 

 برگزاری کارگاه آموزش الکترونیک
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 سمینار ها و همایش های حوزه     

 آموزش علوم پزشکی 
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 گاهنامه آموزشی و اطالع رسانی آموزش سبز

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 1931بهمن ماه —1شماره  


