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  راهنماي نویسندگان

  .دهیدکه مایل به انتشار مطلب در این نشریه هستید، موارد زیر را مدنظر قرار درصورتی

 .ذکر نام و مشخصات نویسنده و نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها ضروري است )1

 .نویسی ونکوور استفاده کنیدبراي مطالبی که داراي رفرنس هستند، از شیوه منبع )2

 .تهیه و ارسال گردند wordمقاالت در فایل  )3

ها با ذکر عنوان در پایان متن آورده شود و محل قرار گرفتن آنها در متن اصلی با جداول، نمودارها، و پیوست )4

 .مشخص گرددهایپرلینک 

  .نویسندگان خواهد بود يعهده مسئولیت صحت و اصالت مطالب نوشته شده بر )5

 .در ویرایش مطالب آزاد استاین نشریه  )6
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خبري معاونت آموزشی دانشگاه و با هدف افزایش آگاهی اعضاي هیئت علمی از وقایع جاري 

در این شماره، اعضاي محترم هیئت علمی با افتخارات 

  براي اولین بار که هاي آموزشیا و مطالعه شرح ماوقع اقدامات افراد و گروه

اند، موجب آشنایی همکاران با افتخارات دانشگاه و تقویت حس غرور و تعلق به 

وعات تعلیم و تربیت و وقایع آموزشی جاري دانشگاه 

  . کنندگان نشریه، موجب ارتقاي سطح کیفی آن بشود
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  سخن مدیر مسئول

  

خبري معاونت آموزشی دانشگاه و با هدف افزایش آگاهی اعضاي هیئت علمی از وقایع جاري -فصلنامه علمی

در این شماره، اعضاي محترم هیئت علمی با افتخارات . دانشگاه و نیز تاریخچه دانشگاه اقدام به انتشار شماره زمستان نموده است

ا و مطالعه شرح ماوقع اقدامات افراد و گروههاولین. شوندها آشنا می

اند، موجب آشنایی همکاران با افتخارات دانشگاه و تقویت حس غرور و تعلق به اندازي یا تأسیس کرده

وعات تعلیم و تربیت و وقایع آموزشی جاري دانشگاه اعضاي هیئت علمی با موض شده استعالوه بر آن سعی 

کنندگان نشریه، موجب ارتقاي سطح کیفی آن بشوداندرکاران و تهیهتواند عالوه بر دلگرمی دستبازخورد همکاران می

  مدیر مسئول

  سیدکامران سلطانی عربشاهیدکتر 
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فصلنامه علمیدر ادامه انتشار، 

دانشگاه و نیز تاریخچه دانشگاه اقدام به انتشار شماره زمستان نموده است

ها آشنا میدانشگاه از جمله اولین

اندازي یا تأسیس کردههایی را در دانشگاه راهفعالیت

عالوه بر آن سعی  .گرددمجموعه می

بازخورد همکاران می. گرددآشنا 
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 جشنواره آموزشی دانشگاهی استاد دکتر

اي و دلسوز بیماران بودند، فرصتی است براي همکاران محترم عضو هیأت 

چنین جشنواره هم. در سطح دانشگاهی ارائه دهند

برگزار خواهد شد فرصتی مغتنم براي ارائه فرایندهاي برتر در آموزش پزشکی 

در هاي همکاران از نتایج پژوهش ،دتوانند نتایج تحقیقات خود را ارائه دهن

امید است در هر دو جشنواره شاهد درخشش اعضاي هیأت علمی و نام 
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 سخن سردبیر

جشنواره آموزشی دانشگاهی استاد دکتر. آموزش علوم پزشکی قرار داریم يآموزشی مهم در زمینه 

اي و دلسوز بیماران بودند، فرصتی است براي همکاران محترم عضو هیأت حرفه پروانه وثوق که نمونه کامل یک استاد با اخالقِ

در سطح دانشگاهی ارائه دهند ،زش علوم پزشکیآمو يدر زمینه را علمی دانشگاه تا دستاوردهاي پژوهشی خود

برگزار خواهد شد فرصتی مغتنم براي ارائه فرایندهاي برتر در آموزش پزشکی  1396 آموزشی شهید مطهري که در اردیبهشت

توانند نتایج تحقیقات خود را ارائه دهنکه همکاران محترم هیأت علمی می

امید است در هر دو جشنواره شاهد درخشش اعضاي هیأت علمی و نام . ها در عرصه آموزش علوم پزشکی استفاده کنند

  .باشیم

  سردبیر

 دکتر مرضیه نجومی
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 يدو جشنواره يدر آستانه

پروانه وثوق که نمونه کامل یک استاد با اخالقِ

علمی دانشگاه تا دستاوردهاي پژوهشی خود

آموزشی شهید مطهري که در اردیبهشت

که همکاران محترم هیأت علمی میاست که عالوه بر آن

  سایر 

ها در عرصه آموزش علوم پزشکی استفاده کننددانشگاه

باشیمدانشگاه علوم پزشکی ایران 
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  شماره صفحه                                                                                                           فهرست مطالب

  6---- -- --- ---- -- ------------------------------------- اخبار

  معاونت آموزشی دانشگاه

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  دانشگاه تکمیلی امور آموزشی و تحصیالت

  دانشگاه آموزش مداوم

 دانشگاه گروه آموزش پزشکی

  18-- ------مروري اجمالی بر مفهوم یادگیري خودراهبر و نقش آن در دنیاي فناوري

دکتر  از زباناندازي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ي تأسیس و راهتاریخچه

  24-------- ------------------- سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه

 30----------- ------- -------آموزش حیطه هايها و برتریناولینصاحبه با م

  شناسی دانشکده علوم توانبخشیگروه شنوایی: این شماره

 38------ ------ ---- --- ------دانشگاه گروه آموزش علوم پزشکیآشنایی با 

  39- -دانشگاه رسانی پزشکیاطالعدفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و آشنایی با 

  43- -------- ---------- هاي علوم پزشکیي ارتقاي نظام ارزیابی و آزمونبسته

 45 ---- - --- ------------ ---- ----------------------هاي کتابتازه

  Simulations in Medicine: Pre-clinical and Clinical Applications: این شماره

  46---- --- --------هاي دانش آموختگان دکتراي آموزش پزشکینامهمعرفی پایان 

  شهنام صدیق معروفیدکتر : این شماره

  53---- ---------------- هاي داخلی منتشر شده در حوزه آموزش پزشکی مجله

    56-------- --- ------- در حوزه آموزش پزشکی المللیي بینهاها و کنگرههمایش
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  

  برگزاري سمینار اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی
 11/10/95 مورخ شنبهروز کشور در  هاي علوم پزشکیسمینار اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه ایران و سایر دانشگاه

با توجه به تاکیدات معاون محترم آموزشی وزارت متبوع در خصوص نشر و  .رازي برگزار شدالمللی بینهاي در مرکز همایش

هاي ی، سمینار اعتباربخشی بیمارستانیاهاي آموزشی و موسسهگسترش فرهنگ اعتباربخشی در برنامه اعتباربخشی بیمارستان

 .هاي آموزشی برگزار گردیدعنوان مجري طرح کشوري اعتباربخشی بیمارستانعلوم پزشکی ایران بهآموزشی در دانشگاه 

هاي کشور آغاز گردید، استانداردهاي تجدیدنظرشده و نیز در این سمینار که با حضور اعضاي هیئت علمی و منتخبین دانشگاه

منظور ایجاد درك ن با برگزاري پانل تخصصی استانداردها بهعالوه بر آ .سامانه ثبت مستندات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

 .عمل آمدههاي بیرونی، بحث و تبادل نظر بیکسان و دقیق از آنها در ارزیابی

نشر و گسترش  ،هدف از برگزاري سمینار را دو محور عمده دانستند که اولین هدف ،دکتر سلطانی عربشاهی با حضور در سمینار

نفر از اعضاي هیئت علمی و  300دلیل حدود همینبه ؛هاي علوم پزشکی بودهرچه بیشتر فرهنگ اعتباربخشی در میان دانشگاه

در خصوص هدف دوم برگزاري سمینار . هاي علوم پزشکی کشور را دعوت کردیم تا در این همایش شرکت نمایندمنتخبین دانشگاه

هاي مدتی بود که بحث اعتباربخشی بیمارستان ،ها پیدا کرده بوده تغییراتی که این استانداردها و سنجهاظهار داشتند با توجه ب

در این . کردیم که اعضاي هیئت علمی در جریان قرار بگیرندآموزشی مطرح شده بود که باید این استانداردها را دوباره مطرح می

کند و چگونگی قرارگیري اطالعات در آن اي که مستندات را ثبت میفی سامانهها و معرچون تجارب دانشگاهسمینار مباحثی هم

 .رین در سمینار به بیان نظرات و سواالت خود پیرامون بحث اعتباربخشی پرداختندضحا ،در پایان با برگزاري پانل. مطرح شد

  اخبار معاونت آموزشی دانشگاه
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درمانی دانشگاه علوم ن آموزش دانشگاه با معاونین آموزشی مراکز آموزشی یرانشست شوراي مد

  نپزشکی ایرا

نشست شوراي مدیران آموزش دانشگاه با معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز شنبه مورخ 

در این جلسه که با حضور آقاي دکتر کامران سلطانی عربشاهی تشکیل  .در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد 23/11/95

هاي مندرج در راهنماي ارزشیابی و اعتبارسنجی هاي انجام گرفته براساس سنجهشرح فعالیتها بهمعاونین آموزشی بیمارستانشد، 

    .الزم انجام گرفت هايهاي موجود بحث و بررسیچنین درخصوص چالشهم .هاي آموزشی پرداختنداختصاصی آموزشی بیمارستان

   آموزشی بخشی از معاونتبازدید کارشناسان ارزیابی اعتبار

 ،بازدید يدر این برنامه. بازدید کردند از واحدهاي معاونت آموزشی دانشگاه 30/11/95کارشناسان ارزیابی اعتباربخشی در تاریخ 

هاي مختلف حوزه معاونت آموزشی توضیحات الزم را به و مدیران بخش دانشگاه آقاي دکتر سلطانی عربشاهی معاون آموزشی

 .کارشناسان ارزیاب ارائه دادند
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 ییایام معاونت آموزشی دانشگاه خطاب به اعضاي هیئت علمی در خصوص اعتباربخشی موسسهپ

پیامی به شرح  اییخطاب به اعضاي هیئت علمی در خصوص اعتباربخشی موسسهمعاون آموزشی دانشگاه دکتر سلطانی عربشاهی، 

 .زیر  صادر کردند

 :علمی دانشگاه تئاعضاي محترم هی

بندي حال تعصب و عشق شما عزیزان به نام دانشگاه ایران که در جمعیسه دانشگاه و درعینئت رأئهاي هیرضایت از فعالیت

این توجه شما به مدیریت دانشگاه  مسلماً. باشدارزیابان بیرونی دانشگاه مطرح گردید موجب سپاس و قدردانی من و همکاران می

هاي انجام بسیاري از فعالیت. تر خواهد کردمدت باقیمانده از هدایت امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه سنگین مسئولیت ما را در

از تمام اعضاي محترم  اینجانب مجدداً .ن دانشگاه ایران ارزیابی گردیدأین ارزیابان محترم و درخور شسشده در دانشگاه موجب تح

  . کنماري میزرا راهنمایی کردند سپاسگ ت علمی که با نظرات و نقدهاي منطقی مائهی

 اییپیام معاونت آموزشی دانشگاه خطاب به دانشجویان در خصوص اعتباربخشی موسسه

پیامی به شرح زیر   اییدر خصوص اعتباربخشی موسسه دانشجویانخطاب به معاون آموزشی دانشگاه دکتر سلطانی عربشاهی، 

 .صادر کردند

 دانشجویان عزیز دانشگاه

حال استدالل و نقد منطقی شما از شرایط دانشگاه موجب تقدیر و تحسین ارزیابان بیرونی اعتباربخشی قدرشناسی و درهمان

بندي پایانی توسط ارزیابان بیرونی در جمع چهآن .یسه دانشگاه گردیدئت رئچنین مایه مباهات و افتخار هیایی و همموسسه

و عزم ما در تالش هرچه بیشتر در تسهیل شرایط رفاهی و  یسه برطرفئت رئر هیمنعکس گردید خستگی چندساله من و سای

بار دیگر از همگی شما عزیزان قدردانی نموده آرزوي توفیق . تر گردیدآموزشی براي شما عزیزان و نیز اعتالي نام بلند دانشگاه راسخ

  . در خدمت دارم

  )بصريکارشناس سمعی و ( فرشاد پوررسول :تهیه کننده اخبار

  :عکس

  )کارشناس سمعی و بصري( فرشاد پوررسول

 )کارشناس پشتیبانی( علیرضا سیفی مستان آباد
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  پژوهیکمیته دانش يبرگزاري جلسه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی صبح در دفتر  30/7ساعت  13/10/95پژوهی در روز دوشنبه مورخ کمیته دانش يجلسه

ت علمی را مورد بررسی ئپژوهی مستندات و مدارك ارسالی اعضاي هیدر این جلسه اعضاي محترم کمیته دانش. دانشگاه برگزار شد

 .دادند قرار

 
 

 ايبندي دانشکدهتوجیهی رابطین طرح رتبه يبرگزاري جلسه

مورخ تحصیالت تکمیلی در روز چهارشنبه   و  رها  و  راد  هاياي شامل طرحبندي دانشکدهجلسه توجیهی رابطین طرح رتبه

با . اي برگزار شدبندي دانشکدهدر سالن جلسات معاونت آموزشی با حضور رابطین طرح رتبه 13الی  12از ساعت  15/10/1395

کارشناسان حاضر در جلسه و ) آموزشاي حوزه جلسه توجیهی اعتباربخشی موسسه(توجه به موضوع جلسه که عبارت بود از 

   .رابطین طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند

 

 

  اخبار مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
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  هاي دانشگااعتباربخشی موسسه يبرگزاري جلسه

 رأس 1395/ 15/10 مورخ  کمیته اعتبار بخشی دانشگاه روز چهارشنبه ياي دانشگاه با حضور اعضااعتباربخشی موسسه يجلسه

جلسه که عبارت بود  کنندگان با توجه به دستورشرکت .در سالن شهید خانلقی دانشکده پزشکی برگزار گردید 13ساعت 

  .به بحث و تبادل نظر پرداختند آمادگی الزم براي ممیزهاي وزارت بهداشت از

  

 اندیشی بازسازي در آموزش پزشکیرگزاري دومین جلسه همب

سلف ستاد مرکزي  VIPدر سالن 11/11/95خصوص واحد بازسازي در آموزش پزشکی در تاریخ اندیشی در دومین جلسه هم

در این جلسه، . یرایی شدذکنندگان با نهار پجلسه در محیطی شاد و پرهیجان برگزار گردید و در انتها از شرکت. دانشگاه برگزار شد

 . افراد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت هاي مورد عالقه و تواناییشناخت حوزهدر کنندگان همگرایی شرکت
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 ت علمیئویژه اعضاي هیواحد توانمندسازي  1395زمستان برگزار شده در فصل  هايکارگاه

مدرسین/مدرس نام کارگاه ردیف  زمان برگزاري 

1/10/95 خانم باقرزاده )3( اصول و مبانی پیشرفته 1  

2 Gamification 8/10/95 دکتر بیگدلی  

خصالدکتر آرین هاي کیفیافزارهاي تحلیل دادهآشنایی با نرم 3  15/10/95  

20/10/95 خانم مسرور هاسازي و تحلیل آزمونآزمون 4  

زادهدکتر لنگري (data mining)کاوي داده  5  22/10/95  

28/10/95 دکتر تورانی (Action training and research) آموزش و پژوهش عملیات 6  

 2/11/95 عربشاهی دکتر سلطانی هاي مختلف بالینیهاي تدریس در عرصهروش 7

 5/11/95 دکتر فتی  مان ارتقاء دهیم؟چگونه تفکر خالق و  نقاد را در خود و دانشجویان 8

 13/11/95 دکتر پرویزي تئوري گراندد-روش تحقیق کیفی 9

10 Search Strategy 20/11/95 دکتر نعمتی 

11 Application of innovation at the university 26/11/95  دکتر مهروي  

  مأموریت : مدیریت فرسودگی شغلی در اعضاي هیئت علمی 12

 هاي علوم پزشکیي کوریکولوم در رشتهشدهفراموش

7/12/95 دکتر بیگدلی  

  

  1396سال  هاي  فروردینکارگاه

 مکان برگزاري ساعت برگزاري زمان برگزاري مدرسین/مدرس نام کارگاه ردیف

  سایت صدنفره  8- 13  28/1/96  دکتر دهناد  استفاده از سامانه یادگیري الکترونیکی 1

  

  1396 سال هاي اردیبهشتکارگاه

 مکان برگزاري ساعت برگزاري زمان برگزاري مدرسین/مدرس نام کارگاه ردیف

  سالن افتخاریان  8- 13  16/2/96  دکتر مهروي  مرجعیت 1

  فرهنسایت صد  8- 13  19/2/96  دکتر برادران  متاآنالیزمند و مرور نظام 2

  سالن افتخاریان  8- 13  23/2/96  دکتر سیدفاطمی نامه را هدایت کنیم؟چگونه یک پایان 3

4 New approach to lifelong 
learning 

  سالن افتخاریان  8- 13  24/2/96  دکتر کبیر

هاي مختلف هاي تدریس در عرصهروش 5

  بالینی

  سالن افتخاریان  8- 13  26/2/96  دکتر سلطانی

  1396هاي خردادسال کارگاه

 مکان برگزاري ساعت برگزاري زمان برگزاري مدرسین/مدرس نام کارگاه ردیف

  سایت صدنفره  8- 13  1/3/96  دکتر دهناد  یادگیري الکترونیکی 1

  سالن افتخاریان  8- 13  3/3/96  دکتر سیدین  هاي تئاتر در تدریستکنیک  2

   )کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش( فاطمه وکیلی بیجار، فرشاد پوررسول :گانتهیه کنند

  )بصري کارشناس سمعی و ( فرشاد پوررسول :عکس 
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 هاي دانشگاه علوم پزشکی ایرانبندي دانشکدهاجراي طرح رتبه

/ پیراپزشکی/ پرستاري و مامایی/ پزشکی(هاي دانشگاه علوم پزشکی ایران بار در سطح دانشکدهاولینموزشی براي آبندي طرح رتبه

رسانی مدیریت و اطالع/ بهداشت/ یهاي نوین پزشکفناوري/ علوم توانبخشی/ دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان/ طب سنتی

ها بتوانند در رقابتی سالم با شناسایی منظور دانشکدهگرفت تا بدینمورد اجرا قرار  28/12/95لغایت  14/12/95از تاریخ ) پزشکی

خود را مورد ارزیابی قرار دهند و سعی در ) ها و تهدیدهاشامل فرصت(وضعیت محیطی  ،)شناسایی نقاط قوت و ضعف( وضع موجود

  .ها نمایندبرطرف نمودن کاستی

هاي راهبردي و ها روزمره به برنامهها و گذر از فعالیتبخشی به فعالیتها در راستاي انسجامهدف از این طرح ترغیب دانشکده

هاي به بازدیدهاي مکرر و تکیه بر شاخص  قابل تکرار بدون نیاز ،ساده ،هایی این طرحویژگی. باشدها میارتقاي سطح دانشکده

   .دانشگاهی استهاي درونکالن و عدم ورود به ریزفعالیت

  

  اخبار امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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 هاي توانمندسازي دانشجویان تحصیالت تکمیلیبرگزاري کارگاه

هاي آموزش توانمندسازي در تحصیالت تکمیلی مجموعه برنامه منظور ارتقاء سطح کیفی و رفع نیازهاي پژوهشی دانشجویان به

کامپیوتر دانشکده سایت  در چهار گروه دانشجویی در  12/11/95لغایت  9/11/95 از تاریخ ها این کارگاه. دانشگاه برگزار گردید

 .سایت کامپیوتر دانشکده پیراپزشکی برگزار شد/ دانشکده بهداشت سایت کامپیوتر/ پزشکی

 :باشدشرح زیر میههاي پایه بهاي آموزشی مرتبط با مهارتکارگاه

 نگارش تحلیلی و ترکیبی پیشینه پژوهش .1

 نحوه جستجوي منبع و مقاالت .2

  oteNEnd نویسی و مدیریت منابعرفرنس .3

 مرور نظامند و متاآنالیز .4

 SPSSو تحلیل آماري  .5

 ابزارسازي .6

 نویسیپروپوزال .7

 روش تحقیق کیفی .8

 شار مقاله و نگارش علمیتنویسی و انمقاله .9

به انتخاب  Ph.D تخصصی ايارشد و دکتر کارشناسی يهاي ذکر شده براي دانشجویان دورهمورد از کارگاه 7گذراندن 

   .دانشجو الزامی خواهد بود
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 هاي پزشکی و داروسازي رشته نفر از داوطلبین  غیرایرانی جهت تحصیل  در 35از ثبت نام 

سال دوم در نیمدانشگاه الملل پردیس بین هاي پزشکی و داروسازي دررشته نفر از داوطلبین  غیرایرانی جهت تحصیل  در 35از 

 . عمل آمدهنام بثبت 95-96سال تحصیلی 

  :گانتهیه کنند

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

  )رئیس اداره پذیرش و ثبت نام(الدن شکوري زنگنه 
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  اولین کنگره اختالالت خلقی   

  

دانشگاه المللی رازي هاي بینمرکز همایشدر  جاري سال ماهبهمن 29 لغایت   27 تاریخ در ) کاخ(اولین کنگره اختالالت خلقی 

پزشکی دانشکده پزشکی و   گروه روان توسط پزشکی،   با هدف دریافت مقاالت پژوهشی در این حوزه خاص روان ،علوم پزشکی ایران

 .برگزار گردید دانشگاه، )زیرگروه اختالالت دوقطبی(هسته پژوهشی اختالالت خلقی 

 هاي پژوهشی و آموزشی خود در حوزه اختالالت خلقی، پزشکی ایران در ادامه فعالیت هسته پژوهشی اختالالت خلقی دانشگاه علوم

گردآوردن پژوهشگران و اساتید عالقمند به این موضوع، ایجاد ارتباط علمی و آشنایی میان آنها، ارائه تجربیات و تبادل  منظوربه

بان در موضوع اختالالت خلقی تصمیم به برگزاري این چنین کمک به ارتقاي دانش مخاطدست آمده در کشور، همهاي به داده

 .هاي هدف امتیاز بازآموزي داشته استحضور در این برنامه براي گروه. کنگره گرفته است

اي   رشتههایی از مدیریت بین  معرفی حوزه، هاي آینده  احی همکاري گردآوري متخصصان حوزه اختالالت خلقی در کنار هم براي طر

هاي علمی     مطرح شدن تازه، کنندگان در همایش   انتقال تجارب بالینی میان شرکت، شود  خلقی که کمتر به آنها توجه میاختالالت 

چنین سمپوزیوم وضعیت سوءمصرف مواد در مبتالیان به اختالالت اهداف کلی این برنامه بوده و هم  ،ي اختالالت خلقی  در زمینه

مشکالت خواب در  ی و قوانین بهداشت روان در ایران، سوءتفاهم در تشخیص اختالل دوقطبی،پزشکی قانون  خلقی، وضعیت روان

 .باشدمطرح شده در این برنامه می هايبحثمبتالیان به اختالالت خلقی از جمله عناوین 

 
  

 

                         اولین کنگره پزشکی شخصی ایران

  

  

  

  

  

، با )ره(سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی ي درجارسال هفتم لغایت نهم اسفند  در تاریخ اولین کنگره پزشکی شخصی ایران

  .شدبرگزار  در جامعه پزشکی ایران Persomalized Medisine گیري از علم نوینهدف آشنایی، گسترش و بهره

آینده پزشکی شخصی از جمله محورهاي  پیشرفت در تشخیص دارویی، درمان تشخیص دارویی، گزارشات بالینی، اخالق پزشکی و

  .امتیاز بازآموزي دارد 4/5و رتبه سوم  6/5، رتبه دوم 9شرکت دراین برنامه براي مدعوین رتبه اول  .مطرح شده در این برنامه بود

  

  اخبار آموزش مداوم دانشگاه
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  ، توانمندسازيکنفرانس علمی ادواري

  دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان، با هدف  در جارينوزدهم اسفند سال  کنفرانس علمی ادواري، توانمندسازي در تاریخ

در این برنامه پزشکان عمومی، متخصصین روانپزشکی، کارشناسان ارشد، . گردیدکارگیري اصول و مبانی اسالمی برگزار هب

حضور در این برنامه براي مدعوین  .ندمشاوره، مددکاري اجتماعی و دکتراي مطالعات اعتیاد حضور داشت  کارشناسان روانشناسی،

  .باشدامتیاز بازآموزي می 25/1داراي 

  سنجیروزه تمرینات بیناییکنفرانس علمی یک

جاري در دانشکده علوم توانبخشی با هدف آشنایی و افزایش تاریخ سیزدهم اسفند سال روزه تمرینات بینایی درکنفرانس علمی یک

 ندسنجی حضور داشتآن کارشناسان و کارشناس ارشد بینایی در این برنامه که در .دیگرد هاي کشور برگزارمهارت اپتومتریست

تراپی در ویژن هايتراپی، تکنیکهاي میلیک مورد استفاده در ویژنمباحثی چون اهمیت دید دوچشمی، مفاهم پایه و مکانیسم

حضور در این برنامه براي کارشناسان و  .قرار گرفت تبادل اطالعات تراپی مورد بحث وهاي ساپرشناختالالت تطبیقی، تکنیک

 .امیتاز بازآموزي خواهد داشت 75/3سنجی بینایی کارشناسان ارشد

  www.ircme.ir :توانند به سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور به آدرسعالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می

 .مایندمراجعه ن

 

  تهیه و تنظیم
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 نهایی دفاع و  22/10/95در دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی دفاع آقاي سیدعلی فقیهی پیش يجلسه  

  .برگزار گردید 9-11در ساعت  13/11/95در تاریخ  ایشان ينامهپایان

 برگزار گردید 23/11/95پور در تاریخ دفاع پروپوزال آقاي دکتر رضا الري.  

  بهمن دفاع نمودند 27و  23هاي هاي خود در تاریخنامهدانشجوي کارشناسی ارشد مجازي از پایان 5تعداد.  

  برگزار گردید اسفند 10و  9تاریخ آزمون جامع دانشجویان دکتراي تخصصی در.  

 عناوین ذیل برگزار  باهایی کالبژورنالبا حضور اساتید گروه و دانشجویان  ،95- 96سال تحصیلی  دوم  ماههدر سه

 .گردید

 Assistantship improves medical students’ perception of their preparedness for starting work. Medical 
Teacher 

 Selection of medical students on the basis of non- academic skills: is it worth the trouble?   

 A qualitative study of the intrinsic motivation  of physicians and other health professionals to teach  

 A randomized controlled trial of high-fidelity simulation versus lecture-based education in preclinical 
medical students.  

 Being a good supervisor: it’s all about the relationship.  

 Are influential teachers born or can they be taught?  

 بهمن از  20و  19یخ هاي مقدماتی تدریس جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی در تارکارگاه روش

  .گردیددر سالن شهید افتخاریان برگزار  13لغایت  8ساعت 

  گانتهیه کنند

  )دانشیار گروه آموزش پزشکی( دکتر زهره سهرابی

  )کارشناس مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی( دکتر مروارید کمالی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اخبار گروه آموزش پزشکی دانشگاه
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  نوشین کهن

 دکتراي تخصصی آموزش پزشکی

  

بدین منظـور ابتـدا بـه معرفـی     . پردازد صورت مشخص اهمیت آن در فناوري میاین مقاله به تشریح مفهوم یادگیري خودراهبر و به

  . تاریخچه و تعاریف یادگیري خودراهبر و مفاهیم مرتبط با آن مانند یادگیري بزرگساالن خواهیم پرداخت

  یادگیري خودراهبر  آموزش بزرگساالن و تاریخچه

 و ٥سـزار  ،٤کبیـر  ، اسـکندر ٣، ارسـطو ٢افالطـون  ،١سـقراط  یونانی مانند به مطالعات برخی از فالسفه تاریخچه یادگیري خودراهبر

و  ٨نـولز  مالکوم ،٧سیریل هول هاي اخیري که توسط دانشمندانی مانند اما سهم عمده این مطالعات به پژوهش .گردد باز می ٦دکارت

) 1965( ١١و جانستون ریورا ،)1980( ١٠بریکدل مانند محققانی .یادگیري خودراهبر انجام شده است تعلق دارد در زمینه ٩آلن تاف

نتایج این مطالعات نشان . یادگیري بزرگساالن و یادگیري خودراهبر پرداختند هاي فعالیت به مطالعه چرایی نیز) 1997( ١٢ولنتاین و

در فرایندهاي یادگیري به صورت خـودراهبر مشـارکت    دالیلی مانند یافتن شغل و انجام فرایندهاي شغلی بزرگساالن عمدتاً بهداد که 

بزرگساالنی که به منظور دستیابی به اهداف فـردي در آمـوزش و   (بزرگساالن را به سه دسته فراگیران هدف محور،  ١٣هول. کنندمی

بزرگساالنی که به منظـور تعـامالت اجتمـاعی در آمـوزش و یـادگیري درگیـر       (یران فعالیت محور دوم فراگ) شوند یادگیري درگیر می

) شـوند  بزرگساالنی که به منظور کسب دانـش جدیـد در آمـوزش و یـادگیري درگیـر مـی      (و سوم فراگیران یادگیري محور ) شوند می

درك  چارچوبی در عنوان را به ١٥مفهوم آندراگوژي ١٤نولز بزرگساالن، بیشتر در تبیین مفهوم یادگیري با پیشرفت. بندي نمود طبقه

 بـراي  16آلمانی به نام آلکسـاندار نـپ   توسط استادي 1833در سال  بار اولین این واژه براي. مفهوم یادگیري بزرگساالن معرفی نمود

بـه کـرات بـه     اروپایی، مختلف کشورهاي در ادبیات آموزشی، چه این واژه اگر. افالطون به کار برده شده است نظریه یادگیري توصیف

، )1980( نـولز  اصـلی،  در نوشـته . معرفی شـد  1968 در سال نولز متحده آمریکا براي اولین بار توسط ایاالت کار برده شده بود اما در

 او. است دکانکو آموزش به هنر و علم ١٧پداگوژي مقابل، یادگیري است در براي بزرگساالن به کمک هنر و علم آندراگوژي به عنوان

 سـن  نـه  یادگیرنـده،  نیازهـاي  اساس بر پداگوژي و آندارگوژي باید هاي استراتژي که کرد نظریه خود تجدید نظر کرد و بیان بعدها در

 یـادگیري کـه   پیوسـتار  یـک  قطـب در  دو عنـوان  وي همچنـین پـداگوژي و آنـدراگوژي را بـه    . تقویمی وي مورد مالحظه قرار گیرد

، همچنین بیان )1975( نولز. دیگر آن قرار دارد توصیف نمود در سوي) آندراگوژي( خودراهبري و سو یک در) پداگوژي(محوري استاد

                                                           
1 Socrates 
2 Plato 
3 Aristotle 
4 Alexander the Great 
5 Caesar 
6 Descartes 
7 Cyril Houle 
8 Malcolm Knowles 
9 Allen Tough 
10Aslanian and Brickell 
11 Rivera and Johnstone 
12 Valentine 
13 Hole 
14 Knowles 
15 Andragogy  
16 Alexander Knapp 
17 Pedagogy  

فناوري دنیاي در آن نقش و خودراهبر یادگیري مفهوم بر اجمالی مروري  
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 حقایق آن در و پایدار است عنصر تنها سریع تغییرات آن در جهانی که در به عبارتی،. العمر است مادام فرایند یک داشت که یادگیري

گـري،   هـایی همچـون کـاووش    باید فراگیر را براي توسعه مهارت آموزش گرددمنسوخ می کمتر از آن یا در عرض یک دهه هامهارت و

العمـر   هر چه ممکن آماده نماید و به عبارتی وي را به یـک یادگیرنـده مـادام    سهولت و توانمندي با جدید دانش گري و کسب پژوهش

 عمر زیرا، نیمه. سالمتی و پزشکی، اهمیت بیشتري دارد هاي مراقبت هاي در حرفه واقعیت، ، بیان داشت این)1985( نولز. تبدیل نماید

و توجه بیشتر  پزشکی و دیگر حرف بهداشتی درمانی کوتاه است نیاز براي عملکرد در حرفه مورد هاي ارزش و ها دانش، مهارت، نگرش

 وي، به بررسی یادگیري. یافت گسترش ١نام تاف توسط فردي به فرضیات نولز بعدها. کنداي را طلب می به مقوله آموزش مداوم حرفه

تـوان بـا سـهولت بیشـتري، بـه تبیـین       با اشاره به تاریخچه، حال می. یادگیري پرداخت هاي انجام پروژه در حین بزرگساالن یادگیري

  .مفهوم یادگیري خودراهبر پرداخت

 

  تعاریف یادگیري خودراهبر 

 2بزرگساالن آموزش در گسترده طور مفاهیمی است که به ترین مهم از یکی و چالش برانگیز موضوع مفهوم یادگیري خودراهبر یک

بزرگسـاالن مصـداق    آمـوزش  است که یادگیري خـودراهبر در  معتقد ،)2008( ٣بروکت. مطالعه قرار گرفته است مورد 2بزرگساالن

عملیـاتی   و تعریـف  فردیشـان اعتقاد دارد که یادگیري خودراهبر توسط افراد مختلف با توجه به برداشت  ،)1986( ٤بروکفیلد. دارد

و نقـش آن   یادگیري خودراهبرتوجه به  دهد که علیرغم اجماع نظر متخصصان درباره اهمیتبررسی مطالعات نشان می. شده است

بعضـی  . وجـود دارد  اختالف نظـر ، مفهوم یادگیري خودراهبر در تربیت دانشجویان به ویژه در آموزش عالی، درباره ماهیت و تعریف

بنابراین تعریف و سـنجش آن  . مفهوم یادگیري خودراهبر عامل اصلی اختالف نظرات است گی بیش از حدیچیدند که پمدعی هست

بـه تعریـف آن پرداختـه     امکان پذیر نیست و دلیل دیگر آنکه هر محقق با توجه به فهم فردي و نیازهاي پژوهش خویش به راحتی

هاي متعدد  هاي یادگیري خودراهبر در حوزه آموزش، ریشه در نامگذاري و مصداق ابهام در تعاریف  ،)2002( ٥به اعتقاد اوون. است

، ٧شـده ریـزي  ، یادگیري خود برنامـه ٦متعدد و چندگانه این مفهوم در حوزه یادگیري بزرگساالن با عناوینی همچون خود آموزشی

 13و یـادگیري مسـتقل   ١٢نده، یادگیري خود آغاز کن١١، مطالعه فردي١٠، خود آموزشی٩مستقل ، یادگیري٨گري روش کاووش

واژگان تخصصی در یـک رشـته،    دارد که هم راستا با توسعه ، در این زمینه این گونه بیان می)2009( 14هیمسترا .دارد 13مستقل

شود وي همچنین معتقـد  می مانع از درك صحیح از مفهوم مورد نظر ابهام در تعاریف ارائه شده امري رایج است که در اغلب اوقات

، معتقد است که یادگیري خـودراهبر در  )1975(در همین زمینه نولز . افتد خودراهبري در محیط انزوا اتفاق نمیاست که یادگیري 

افتد بلکه یادگیري خودراهبر مفهومی است که در ارتباط با تعامل فرد با اساتید، توتورها، منتورهـا و دیگـر    محیط ایزوله اتفاق نمی

ضروري است که محیط یـادگیري نیـز در   "، اعتقاد داشتند که )1991(، بروکت و همیسترا در این راستا. گیرددانشجویان شکل می

هاي اخیر حـاکی از آن اسـت کـه یکـی از      نتایج پژوهش. "هر موقعیت یادگیري مورد مالحظه قرار گیرد و به خوبی شناسایی شود

                                                           
1 Tough 
2 Adult Education 
3 Brockett 
4 Brookfield 
5 Owen 
6 Self-Teaching  
7 Self-planned Learning 
8 Inquiry Method 
9 Independent Learning 
10 Self-education 
11 Self-study 
12 Self-initiated Learning 
13 Autonomous Learning 
14 Hiemstra 
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است و به عبـارتی یـادگیري خـودراهبر فراینـدي بـه      هاي یادگیري و بازخورد از همتا  عناصر مهم یادگیري خودراهبر، ایجاد شبکه

و  ٢در این مدل، خودمختـاري . ، مدلی مشارکتی از یادگیري خودراهبر ارائه دادند)2005(و همکاران  ١مور.  شدت مشارکتی است

که یادگیرنده در یادگیري خودراهبر اشاره به آن دارد  ٣در واقع مفهوم خود. و مشارکت مفاهیمی مکمل هستند تا مفاهیمی متضاد

گیرد اما این رویداد به واقع، باید در یک محیط اجتماعی با حضـور فـردي    یادگیرنده مسئولیت یادگیري فردي خود را به عهده می

ترین تعریف جهـانی از   پذیرفته. شودمختلف اشاره می تعدادي از تعاریف ارائه شده توسط محققیندر ادامه به . گر اتفاق افتدحمایت

است که بسیاري تعریف وي را به عنوان اساس فرضیات و تعاریف مربوط به یادگیري  1975عریف نولز در سال یادگیري خودراهبر ت

براي شناسـایی نیازهـاي یـادگیري خـود،      فرد در آن در اثر اصلی نولز یادگیري خودراهبر فرایندي است که. اندخودراهبر قرار داده

ورد نیاز براي یادگیري، انتخاب و اجراي راهبردهاي مناسب یـادگیري و ارزیـابی   تعیین اهداف یادگیري، شناسایی منابع و مطالب م

تعریف نولز بر فرایند یادگیري  یردگ برآیندهاي یادگیري خود با یا بدون کمک دیگران وارد عمل شده و ابتکار عمل را در دست می

، )1991( ٤بروکـت و همیسـترا  . دانـد بزرگساالن مـی  آموزش قلب ، یادگیري خودراهبر را)2013(بروکفیلد . و یاددهی تمرکز دارد

یادگیري خودراهبر را به عنوان دو بعد مجزا اما مرتبط با هم تحت عنوان فرایند یادگیري وابسته بـه محـیط و خصوصـیات داخلـی     

 فرایند ارزیابی و اجرا ریزي، مسئولیت برنامه به عبارتی در طول این فرایند فراگیران :دارد تمرکز فرآیند بر اول بعد. فراگیران دانست

 فراگیـران  تمـایالت  و ترجیحـات  دارد کـه  شخصیتی فراگیر دوم تمرکز بر خصوصیات بعد .را به عهده خواهند گرفت یادگیري خود

خصوصیات مشخصـی  ، براي خودراهبر شدن در یادگیري )1986( ٥به اعتقاد بروکفیلد. خود است یادگیري براي پذیرش مسئولیت

بـه اعتقـاد   . در خارج از موسسه آموزشی اتفاق افتد. مند و آگاهانه باشد وي بیان داشت که یادگیري خودراهبر باید هدف. الزم است

، یادگیري خـودراهبر را در  )1991(بروکفیلد همانند براکت و همیسترا . وي شرط خودراهبري داوطلبانه بودن و خودساختگی است

 خارجی، فرایندي است که فراگیر در طی آن بـه  یادگیري خودراهبر در قالب فرآیند. دانست بردارنده دو فرایند داخلی و خارجی می

داخلـی یـادگیري خـودراهبر،     فرایند در پردازد ونتایج می ارزیابی هاي یادگیري واستراتژي اجراي منابع، جستجوي اهداف، تعیین

 رفتـار را در  اخالقـی  و کـدهاي  درك نمـوده  ا در بافتار و محـیط فراگیر باید دانش ر. در آگاهی و درك فراگیران الزامی است تغییر

، )1978( ٦گوگلیلمینـو . فراگیـر خواهـد شـد    اجتمـاعی  و فـردي  دنیاي حاکم بپذیرد که در نهایت منجر به تغییر فرهنگی ساختار

 برخالف نظرات بروکفیلد، وي معتقد است که خودراهبري در یادگیري در. یادگیري خودراهبر را در قالب یک پیوستار تعریف نمود

کننـده در  نقشـی تعیـین   فراگیـران  شخصیتی هاي که ویژگی وي همچنین معتقد بود. پذیر استدرس رسمی نیز امکان هاي کالس

کنـدي هماننـد نـولز    . ، یادگیري خودراهبر را در قالب هدف و فرایند تعریف نمـود )1991( 7کندي. دایجاد یادگیري خودراهبر دار

، یادگیري خودراهبر را در پیوستاري قرار داده که کنترل استاد در یک سوي آن و کنترل دانشجو نیـز در سـوي دیگـر آن    )1980(

اسـپیر یـادگیري   . ، ارائـه شـده اسـت   )1997( ٩و گاریسون) 1988( ٨تعاریف دیگري از یادگیري خودراهبر توسط اسپیر. قرار دارد

از دیـدگاه وي،  . ها و اهداف یادگیري کنتـرل دارد تعریـف نمـود    خودراهبر را به عنوان فرایندي که در طی آن فراگیر بر روي روش

رویکردي از یادگیري است کـه  از دیدگاه گاریسون، یادگیري خودراهبر . چگونگی و محتوي یادگیري باید تحت کنترل فراگیر باشد

و محیطی و تولید نتایج یادگیري معنادار را به دنبـال   فرایندهاي شناختی کنترل و مسئولیت پذیرش فراگیران براي افزایش انگیزه

  .یمپردازدر ادامه به دنبال تشریح مفهوم یادگیري خودراهبر به نقش این مفهوم در دنیاي فناوري اطالعات و ارتباطات می. دارد

                                                           
1  Moore 
2 Autonomy 
3 Self  
4 Brockett and Hiemstra 
5 Brookfield 
6 Guglielmino 
7 Candy 
8
 Spear 

9 Garrison 
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  فناوري و یادگیري خودراهبر

یادگیري براي بزرگساالن و خودراهبري در یادگیري نقـش   هاي فرصت که فناوري در ایجاد داده استنشان  متعددي مطالعاتنتایج 

، در همین زمینه معتقد است که فناوري مفهوم یادگیري خودراهبر را بـا ایجـاد یـک پـارادیم جدیـد      )2013( ١پارکر. به سزایی دارد

کننـده را بـر اسـاس    کننـده و خـود تعیـین   به عبارتی، فناوري و اینترنت کسب دانش خودراهبرانه، خودتنظیم.  دگرگون ساخته است

کترونیکی به صورت متعدد و رایگان در فضاي اینترنت در دسترس است و قـادر  هاي ال امروزه رسانه. سازدراهبردهاي فردي مقدور می

هـاي یـادگیري الکترونیکـی     ها نیز به صورت گسترده در حال ارائـه دوره  دانشگاه. به پوشش کلیه عناوین مختلف آموزشی خواهند بود

هایی تحت عنوان  دوره بر این، عالوه. م خواهد زدهاي جدیدي براي این نوع از یادگیري رق هستند و توسعه فناوري در هر دهه فرصت

ها به صورت آنالین و بـه   این دوره. هاي بزرگ دنیا در حال اجرا هستند به صورت رایگان در دانشگاه ٢هاي آنالین رایگان گسترده دوره

صـورت رایگـان در دسـترس     گردند و براي هر فردي که به اینترنت دسترسی دارد بـه ارائه می) گسترده(به منظور مشارکت نامحدود 

پـذیر و مسـتلزم اسـتفاده از یـادگیري      یادگیري آنالین توسط افراد زیادي در حوزه یادگیري بالغین به عنوان رویکردي انعطـاف . است

ي هـا ي آنالین با استفاده از فنـاوري  ، فراگیران را در یک دوره)2010(٣به عنوان مثال، رویز. خودراهبر به رسمیت شناخته شده است

پـذیري بـاال،   هاي آموزشـی بـا اتعطـاف    هایی که بزرگساالن در فعالیتنتایج این مطالعه نشان داد که در موقعیت. مختلف درگیر نمود

شوند یادگیري بهتري خواهند داشت و با احتمال بیشتري قـادر بـه دسـتیابی بـه محتـوي دوره      هاي آنالین درگیر میهمانند آموزش

یـادگیري در فراگیـر نمـوده و فراگیـر بـا       هاي آنالین احساس مالکیـت اده از قراردادهاي یادگیري در دورههمچنین استف. خواهند بود

و تغییـر در   "یـادگیري  عمـق  و وسـعت "سهولت خواهد توانست مدیریت نیازهاي یادگیري خود را به عهده گرفته و نقش کلیدي در 

چگونگی  تکنولوژي بر یادگیري خودراهبر و تاثیرات مورد در اي موردي العهمط نیز در )2013( همکاران و ٤بویر. عادات یادگیري دارد

بر روي تغییر در عادات یادگیري نشان دادند که فناوري در تغییر عادات یـادگیري از اسـتاد محـور بـه سـمت       فناوري چگونگی تاثیر

، نیز نشان داد که اسـتفاده از فنـاوري بـه عنـوان یکـی از      ) 2010( ٥ریبر و نتایج مطالعه کلینتون. دانشجو محور تاثیرات مثبتی دارد

  . راهبردهاي ارتقاي یادگیري خودراهبر در برطرف نمودن نیازهاي خودیادگیري دانشجویان تاثیرگذار است

  

 گیرينتیجه

ایـن اثربخشـی، توجـه بـه بـر       هاي موثر بر مصداقکارگیري فنآوري رابطـه مستقیم دارد، که یکی از  امروزه، اثربخشی آموزش با به

از آن  مـدرن،  یادگیري خودراهبر یک شـیوه آموزشـی اسـت کـه در مؤسسـات آموزشـی       .باشدخودراهبري در یادگیري می مفهوم

خـودراهبري در  در عرصه اطالعات، باید بیش از گذشته به سوي چگونگی یادگرفتن و  تبا توجه به تغییر وتحوال و شوداستفاده می

هاي تعریف شده بـه   هاي آموزشی مبتنی بر انتقال دانش و مهارت ، باید به جاي استفاده از شیوهعرصهدر این . کرد حرکت یادگیري

کنـد،   ها از طریق افزایش توجه بـه نقشـی کـه فـنآوري در رشد آمـوزش ایفـا مـی    امروزه این شیوه. حضور فعال دانشجو توجه شود

ها، درباره عملکرد خود بازخورد دریافت کنند، بازتاب افکـار و   گیـري از ایـن فنآوري بـا بهـرهتواننـد،  دانشجویان می .شود دنبال می

  . ها را مجدداً بررسی کنند هـاي خـود را ببینـد و آن ایده
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اندازي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه یا آن چیزي که به اسم ي تأسیس و راهاز من خواسته شده که راجع به تاریخچه

EDC معروف هست صحبت کنم.  

هاي آموزشی و تخصصی، در بیمارستان ت علمی بعد از طی دورهئعنوان هیکه من وارد دانشگاه شدم به 1368در ابتداي سال  

ت علمی بودم و بعد با نظر جناب آقاي دکتر سجادي رئیس ئعنوان هیمدتی در بیمارستان امیرالمومنین به. فیروزآبادي مأمور شدم

وقت دانشگاه که استاد بنده هم بودند، وارد کارهاي اداري و اجرایی بیمارستان شدم که بیمارستان را تبدیل به یک مرکز آموزشی 

اندازي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از زبان دکتر سلطانی ي تأسیس و راهتاریخچه

  عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه
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نفر دانشجوي پزشکی در هر سال  600چون در آن زمان دانشگاه با یک حجم عظیم از پذیرش دانشجو مواجه بود که حدود  ؛کنیم

  .گوي این تعداد دانشجو نبودهاي موجود ما جواببود و ظرفیت بیمارستان

بود که یک روز آقاي دکتر لطیفی معاون آموزشی وقت، من را در دفترشان خواستند و گفتند  1369ها و شاید سال در همان سال

ز مطالعات؛ و این چیزي است که سازمان بهداشت به کشورهاي دنیا توصیه خواهیم یک مرکزي را تأسیس کنیم به اسم مرککه می

گیري سازمان جهانی بهداشت براي همه تا هایی بود که در آلماتاو ادینبورو شده بود و هدفاین از همان توصیه. کرده است

عهده بگیرند تا آینده ید وظایفی را بههاي پزشکی باجا توصیه کرده بود که دانشکدهسازمان بهداشت جهانی در آن. بود 2000سال

  .پزشکی دنیا در سراسر کره خاکی، آن آینده مطلوبی باشد که مردم در خدمات بهداشتی توقع دارند

که باید من از آقاي دکتر سوال کردم که چرا من را انتخاب کردید؛ من که گرفتاري زیادي در بیمارستان فیروزآبادي دارم براي این

آقاي دکتر لطیفی گفتند که ما ارزشیابی کردیم و نتایج ارزشیابی نشان داد که شما در . یل به مرکز آموزشی کنمجا را تبدآن

  . زمان از نتایج ارزشیابی خودم اطالعی نداشتمکه البته خودم هم تا آن دایي باالیی آوردهارزشیابی دانشجویان و در تدریس نمره

زاده که در دانشکده پرستاري و نفر از دوستان ما خانم دکتر بیابانگردي و آقاي دکتر سلماني این مرکز چیست؟ دو گفتم وظیفه

ي آموزش اند، از طرف وزارت بهداشت در دانشکدهرسانی پزشکی بودند و در حال حاضر بازنشسته شدهدانشکده مدیریت و اطالع

و یا همان آموزش پزشکی آشنایی داشتند،  Medical Educationم هایی را دیده بودند و با مفهوولز استرالیا دورهپزشکی نیوسات

  .وظیفه دارد 5گفتند این مرکز 

منظور آموزش اصول تعلیم و تربیت به اعضاي هیأت علمی؛ یا آموزش اساتید است به  Teacher Trainingي این مرکزاولین وظیفه

 Curriculumاشدومین وظیفه. دادندرانش انجام میکاري که در زمان پیش از انقالب در فسا دکتر جورابچی و همکا

Development اش ي سوماست و وظیفهEvaluation اش آموزش مداوم پزشکی یاي چهارموظیفه. بودCME  ي است و وظیفه

آن  کشیدند که وسطصورت یک گل چهار برگ میهمیشه یادم هست که این وظایف را به. بود Research in Educationاش پنجم

  .نوشتندگذاشتند و چهار وظایف دیگرش را در آن چهار برگ میمی Research in Educationگل را 

جا بود، ي ما هم آنسازمان مرکزي دانشگاه در خیابان گاندي که معاونت آموزشی و کتابخانه 2ي آخر ساختمان شماره در طبقه

البته خانم صفابخش در شیراز درس . م مدیر مرکز مطالعات شدندیک اتاقی براي این مرکز اختصاص دادند و خانم صفابخش ه

  . جا معرفی شده بودندبودند و از آن خوانده

هاي آموزشی توانمندسازي اساتید کارمان را شروع کردیم و چون مثل ریزي براي تشکیل کارگاهمنظور برنامهبا تشکیل جلساتی به

ي چاپی و رسی نداشتیم و همه چیز محدود به همان کتابخانه و محتواهاي منتشر شدهامروزه به اینترنت و منابع الکترونیکی دست

  . جا شروع کردیمبه اصطالح پرینت متریال بود و ما از همان

را  طراحی کردیم و از اساتید براي شرکت در این  Orientation Medical Educationهاي آموزشی پنج روزه به اسم ابتدا کارگاه

شد که اکنون قسمتی از بیمارستان حضرت می طور معمول در دانشکده پزشکی قدیم برگزارها بهکارگاه. دعوت کردیمها کارگاه

  .و دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان هست) ص(رسول اکرم 

نم؛ یعنی در هر سال عنوان مدرس شرکت کها بهشد که حداقل دو روز در هفته در این کارگاهکار باعث میتوانم بگویم که اینمی

اي از که این کار تقریبا قسمت عمدهطوريبه کارگاه آموزشی برگزار کردیم 150کارگاه و در سه سال اول نزدیک به  50نزدیک به 

  .کارگاه گذشته است 500-400هاي برگزار شده از زمان تاکنون تعداد کارگاهوظایف من شد و از آن

طور به 70طور غیررسمی و در اوایل سال به 69تا اواخر   68اش را بگیرد از اواسط سال کل واقعیها شکه برگزاري کارگاهبراي این

دانم جز هاي کشور بودیم؛ بعید میEDCشود گفت که جزء اولین اندازي کردیم و میرسمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش را راه

  .بودچنانی اصفهان، مرکز مطالعاتی در کشور داراي فعالیت آن
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 هاي آموزشی براي ما بگذارند که بتوانیمآقاي دکتر لطیفی از مرحوم دکتر رضایی خواهش کرده بودند که یک سري کارگاه

EDCزمان در مرکز ت علمی دانشگاه ما شده بودند و در آنئمرحوم دکتر رضایی از شیراز آمده و عضو هی. مان را شروع کنیم

  .مطالعات وزارتخانه مشغول بودند

کردند که ایشان براي این کار و اي به من داشت و به دکتر لطیفی هم تاکید میآید که مرحوم دکتر رضایی یک توجه ویژهدم مییا

هر حرفی که . ها خطابش به من بودفرد مناسبی هست و سعی کنید که ایشان را بیاورید؛ همیشه هم در کارگاه Educationبراي 

راحتی روي یک صندلی مقداري بازیگوش بودم و به ی این تکه را دقت کردي چرا که من یکگفت دکتر سلطانزد به من میمی

  .جا کار را شروع کردمکردم و از همانحال من در کارگاه به سخنان ایشان توجه میتوانستم بنشینم ولی با ایننمی

عهده که در هر کاري که قرار است من بهجاییاز آن شد ولیالبته در اوایل در جلساتی که ما داشتیم مطالب زیادي دستگیر ما نمی

هاي زیادي در این طرف و آن طرف مطالعه کردم؛ کتاب. کنم که تجاربی از کامل انجام دادن آن کار کسب کنمبگیرم سعی می

نامی ترجمه کرده بود که آقاي ارفع  "کارانآموزش براي بهداشت"یادم هست که یک کتاب . هاي زیادي هم نبودهرچند که کتاب 

کتاب مرجع ما ... هاي تدریس، ارزشیابی ودر ژنو بود که آن کتاب براي هدف نویسی، روش WHOاش گیلبرت، افسر بود و نویسنده

  Teacher Medical Practical Guide forهاي فعلی کتاب مشابه آن کتاب در دوره. بود و هنوز هم به نظرم کتاب مفیدي است

و پایه حتی اگر زیر خاك هم  basicاگر چه من کتاب ارفع نامی را بیشتر دوست دارم و معتقدم که یک کتاب  .آقاي هاردن است

  .باشد، اگر صدسال بعد هم دربیاورند، باز هم قابل استفاده است

طور همان. بدهیمهرحال کار به جایی رسید که یواش یواش این توان را پیدا کردیم که در دانشگاه خودمان این پوشش کامل را به

ها آموزش دادیم ت علمی دانشگاه را در این کارگاهئسال و نیم اول، تمام اعضاي هیکارگاه در یک 52-60که قبالً گفتم با برگزاري 

ي آشنایی با آموزش پزشکی را در بار دورهاش حداقل براي یکعلمی تئي اعضاي هیو از این جهت اولین دانشگاهی بودیم که کلیه

هاي خیلی زیاد، در این ت علمی بیمارستان شهید رجایی با وجود گرفتاريئحتی بسیاري از اعضاي هی. ها دیده بودندکارگاهاین 

اش این بود که بسیاري از این افراد در ابتدا برخوردشان خیلی شکاکانه بود و ي جالبصورت فعال شرکت کردند و نکتهها بهکارگاه

ها گاهالخصوص که یک جوان آمده و تدریس این کارتواند داشته باشد؛ علیها چه ثمري میها براي آنهکردند که این کارگافکر می

گفتند ما اول و می شدندکننده بلند میت علمی شرکتئخواستیم خود اعضاي هیاما آخر کارگاه وقتی بازخورد می را برعهده دارد،

بینیم که یک چیزهایی یاد گرفتیم و این خیلی مهم بود کردن است ولی االن میکردیم که این کارگاه براي ما وقت تلف فکر می

جا نشسته عنوان یادگیرنده در آنها بودند استادهاي خود من بودند و در آن موقع بهچون بسیاري از این افرادي که در این کارگاه

تبه و مقام و سلسله مراتب مطرح نیست و اینکه یک اي است که در آن ردهد که آموزش یک سیکل و حلقهبودند و این نشان می

بینیم که در بسیاري از موارد ي خجالت نیست و این چیزي است که در بیمارستان هم میاستاد از شاگرد یاد بگیرد اصال مایه

  .داشتیمکند که ما اصالً وقت خواندنش را نکند و مطلبی را بیان میرود و مطالعه میدستیار و یا دانشجوي ما می

سال بعد از اینکه ما به این بلوغ رسیدیم که  4یا  3یعنی حدود  73در سال . هرحال مرکز مطالعات ما به این صورت شکل گرفتبه

معموالً چون من جوان بودم و در این کار هم یک بالینی بودم که درك بالینی . هاي دیگر کشور هم برویمتوانستیم به دانشگاه

دانم در چند دانشگاه کشور و در هر دانشگاه، رفتم که االن نمیهاي مختلفی میر همکاران داشتم به دانشگاهبیشتري نسبت به سای

بار، بار یا هر چهل روزي یکسال کارم همین بود که حداقل ماهی یک15-16توانم بگویم حدود چند کارگاه برگزار کردم، ولی می

هایم زیاد شد کمتر به که مسئولیتعلت اینکردم تا اینکه این اواخر بهگزار میرفتم و کارگاه بریک یا دو دانشگاه کشور می

هاي مختلف ت علمی دانشگاهئرغم اینکه هنوز هم بسیاري از آن اعضاي هیروم؛ علیهاي دیگر براي تدریس کارگاه میدانشگاه

  . شناسند و اصرار دارند که من باشمها میکشور، من را از همان کارگاه

هایی داریم با آقاي دکتر وکیل وقتی دیدند که ما فعالیت 73در سال . اولین همایش آموزش پزشکی را هم ما برگزار کردیم

زاده دادند، گفتند بیایید همایشی در سلمان زاده و آقاي دکترپیشنهادي که یادم هست اصل پیشنهاد را هم آقاي دکتر فرتوك

 73زمان وزیر وقت، آقاي دکتر مرندي بودند و ما اولین همایش آموزش پزشکی را در سال آن. کشور بگذاریم که مقامات هم باشند
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ها در دانشکده پرستاري برگزار کردیم که براي برگزاري آن همایش، نفر از معاونین و رؤساي دانشگاه 300با حضور بیشتر از 

  .جلسات متعددي داشتیم

گیري صحیح فشارخون در ارزیابی توان اندازه"ي همایش انجام دادم با عنوان مقاله ناولین کار پژوهشی را من با دانشجویان در آ

اي که تحقیقاتی بود کار مرحوم دکتر شادپور بود که او دومین مقاله. ي من بودکه این اولین مقاله "کارورزان و دستیاران پزشکی

التحصیل و ایشان هم یک کار تحقیقاتی راجع به پزشکان فارغدرمانی کشور بود و هاي بهداشتی زمان مدیر گسترش شبکهدر آن

 جا داشتم که یک مقاله و یک سخنرانی هم من آن. جا ارائه دادیمهایشان کرده بود که ما آن دو کار تحقیقاتی را آنتوانمندي

ما توانستیم نقش دانشگاه علوم ترتیب اینبود و به  Curriculum planningزمان خیلی مورد توجه واقع شد و آن مربوط به آن

تثبیت کنیم  70ي و اوایل دهه 60ي پزشکی ایران را در آموزش پزشکی کشور در دوران بعد از جنگ تحمیلی یعنی در اواخر دهه

اریم اجرا عنوان یک دانشگاه پیشرو در این زمینه به جایگاه اول برسانیم که آن نقش حیاتی را در واقع هنوز هم دمان را بهو دانشگاه

  .     کنیممی

وزارت بهداري به کسانی که تعلیم و تربیت را بدانند . وقایع زیادي اتفاق افتاد و مراکز مطالعات، منشأ خدمات زیادي در کشور شد

بعید زمان آورد؛ وگرنه احتیاج داشت چرا که آموزش هم به آن منتقل شده بود و شاید این یک شانسی بود که وزارت بهداري در آن

خوبی فرا گرفتند در این قضیه وجود کسانی که اصول تعلیم و تربیت را به. جور حفظ کنندتوانستند آموزش را همیندانم که میمی

  .و در مراکز مطالعات کار کردند انکارناپذیر است

اي را از خاطره. مطالعات استاش از مراکز هاي آموزش در وزارت بهداشت، ریشهبینید در زمینهامروزه شما هر چیزي را که می

اي با آقاي دکتر یک روز براي جلسه. کنم که شاید براي مخاطبان جالب باشدجهت تاریخ دانشگاه علوم پزشکی ایران تعریف می

جا حضور جا دو تن از دوستان ما هم که از دانشگاه دیگري آمده بودند، آنکریمی معاون آموزشی وقت وزارتخانه رفتم که در آن

کار هم از جمله کارهاي من  جا بودم چرا که اینهاي پزشکی آنبندي دانشگاه و دانشکدهمن براي دنبال کردن بحث رتبه. داشتند

بندي، در بحث رتبه. دادیمبود که با آقاي دکتر آیین محمدي که در آن موقع در وزارتخانه در حال گذراندن طرح خود بود انجام می

در واقع ما اولین . گیر مسئول بودیم که به دکتر آیین محمدي کمک علمی و فکري بدهیمانی و دکتر گوشهمن و آقایان دکتر یزد

  . بندي آموزشی را در وزارت بهداشت تهیه کردیمرتبه

 دلیل خصوصیات اخالقی ایشان، پس از آقاي دکتر کریمی که فرد بسیار صدیق، درستکار و عالقمند در این زمینه بودند و به

ها هنوز دوستی و رفاقت ما ادامه دارد، در آن جلسه دو دوست ما را از دو دانشگاه دیگر سرزنش کردند که چرا هنوز نتوانستید سال

دکتر کریمی به من اشاره کردند که تو . هاي آموزشی وزارت بهداشت بازنگري شودخواهم برنامهیک چارچوب عملی بدهید؛ من می

ولی ایشان گفتند که چون هنوز من . ي بیشتري دارندین دوستان که اینجا هستند، طبیعتاً از من تجربهمی توانی؟ و من گفتم که ا

خواهد که شما این کار را انجام دهید چون شما در تهران هستید و در تماس ام با این دوستان به توافق برسم دلم مینتوانسته

  .نزدیک با وزارت بهداشت

 در . ریزي بودندبرنامه زمان در شوراي عالیوستان و همکاران خیلی خوب و قدیمی ما است، در آندکتر صدیقی گیالنی که از د

چنین یکی دو نفر از دوستان از دانشگاه تهران و یک دانشگاه هاي خودمان تشکیل دادم و همجا یک تیم عمدتاً متشکل از بچهآن

هاي آمدند و یک تیم کمیته فنی به اصطالح طراحی چارچوب بازنگري برنامهشناختم، دعوت کردم و دیگر که از قدیم آنها را می

ها ها و کوریکولومکردیم که با این مدل بتوان تمام مقاطع، برنامهدر طراحی این چارچوب ما باید تالش می. درسی را طراحی کردیم

روش، ما توانستیم این ر بیابانگردي و خانم دکتر نیکبا یاري خداوند متعال و با کمک دوستان از جمله خانم دکت. را بازنگري کند

ها با همان بار انجام شد و هنوز هم این بازنگري برنامهچارچوب را طراحی کنیم که این هم از کارهاي ما در کشور بود که اولین

  .شوددرصد، در همان چارچوب مدل ما انجام می 8الی  7مدل و با تغییراتی در حدود 

براي تربیت نیروي انسانی، . ها تربیت نیروي انسانی در این زمینه را شروع کنندموضوع که دانشگاه یدیم به اینبعد از آن رس

دانشگاه . عنوان برد این رشته طراحی کردیماش را بهمان برنامهاندازي کردیم که با دوستانکارشناسی ارشد آموزش پزشکی را راه
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جا تدریس یکی دو درس را گاهی بود که کارشناسی ارشد این رشته را گرفت و من هم در آنعلوم پزشکی شهید بهشتی اولین دانش

آمدند، یک لوح تقدیر از هاي مختلف میدلیل کسب رتبه اول در ارزشیابی تدریس بین اساتیدي که از دانشگاهبه. برعهده داشتم

نژاد ی گرفتم که ایشان نیز االن در بیمارستان شهید لبافیآقاي دکتر بصیري معاون آموزشی وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

  . مشغول به خدمت هستند

بعد . بالخره ما توانستیم این رشته را در کشور تثبیت کنیم و به همه بقبوالنیم که کشور و آموزش پزشکی به این رشته احتیاج دارد

با کمک آقایان دکتر پازوکی و  Ph.Dم پزشکی ایران، اولین دوره دلیل سوابق قدیمی دانشگاه علوبه. رفتیم Ph.Dاز آن سراغ دوره 

  .دکتر عین الهی به دانشگاه ما واگذار گردید

هاي زیادي شد ولی همیشه نقش مراکز مطالعات در آموزش ها دستخوش فراز و نشیبطبیعتاً مراکز مطالعات ما در طول این سال

ي مراکز مطالعات در آموزش اندازهتنهایی، بهبه کنم هیچ فردي نتوانسته استنظر کردن نیست و فکر میپزشکی کشور قابل صرف

ها داشته باشند و توانستند الحمداهللا امروزه مراکز مطالعات توانستند یک نقش تثبیت شده در دانشگاه. پزشکی اثرگذار باشد

هاي آموزش پزشکی را از سال ها و همایشنوارهاندازي کنند و این جشهاي آموزش پزشکی را راههاي آموزشی و همایشجشنواره

هاي آموزش ها و همایشسال است که ما این جشنواره 22یا  21که چیزي حدود طوريتاکنون حفظ کرده و ادامه دهند؛ به 1373

ال این مواردي به هرح. هاي آموزش پزشکی دچار ضعف و فتور نشدها و همایشوقت این جشنوارهایم و هیچپزشکی را برگزار کرده

 25تاکنون، حدود  70من از سال . کنمبازگو می 95اي است که من االن در سال است که در مراکز مطالعات بوده و این خاطره

اولین فرم ارزشیابی اعضاي هیأت . هاي زیادي کردمام و در این مدت پیشرفتسال است که در آموزش پزشکی دانشگاه نقش داشته

ي رؤساي که همهطوريها قرار بدهم؛ بههاي ارزشیابی دانشگاهی را نوشتم و توانستم آن را جزء چارچوبعلمی دانشکده پزشک

آموزشی بوده که  کارگاه 25چنین بیش از هم. اندعنوان یک چارچوب پذیرفتهزمان تا امروز، این مبناي ارزشیابی را بهدانشگاه، از آن

هاي ارتباط پزشک و بیمار را با کمک عنوان مثال اولین کارگاه آموزش مهارتبه. اندازي کردمراهبار من در این دانشگاه براي اولین

زمان یک دانشجویی به اسم خانم قدیري داشتند که آید که در آنیادم می. دوستان در انستیتوي روانپزشکی سابق برگزار کردیم

 Communicationی که جراح مغز و اعصاب بود با هم بنشینیم و کارگاه درخواست کرده بود ما بیاییم و با دکتر نصر و دکتر تهام

Skill ي کاري زیاد، دلیل مشغلهکردم ولیکن از سال گذشته تاکنون بهرا طراحی کنیم که این کارگاه را تا سال گذشته برگزار  می

که دانشجویان  هایی را انجام دادمSSM (Special Study Mogul) چنین طراحیهم. متأسفانه نتوانستم که این کارگاه را برگزار کنم

ي دانشگاه ما نکته مهم و ش در تاریخچهها در زمان خودکردند که آن دورهي انترنی باید طی میپزشکی قبل از ورود به دوره

این موارد نام ببرم وقت  پزشکی برگزار کردیم که اگر بخواهم ازمان و در گروه چشمها را در دانشگاهOSCEما اولین . اي بودبرجسته

  .هاي خوبی بودرسد که سالنظرم میاجازه نخواهد داد ولی به

هایی که در وزارت بهداشت داشتیم، همه و همه فعال هاي ارزشیابی، فعالیتهاي ارزشیابی، تدوین چارچوبها، تدوین فرمارزشیابی

بعد از من و بعد از نسل اول و دوم، که هنوز نسل اول از مراکز  من امیدوارم کسانی که. دهدبودن مرکز مطالعات ما را نشان می

گونه برافراشته نگه دارند چرا که مرکز شوند بتوانند این پرچم را همینمان تمام نشده است، وارد مرکز مطالعات میمطالعات

طورکه ء افتخاراتش هست، همینطورکه دانشکده پرستاري جزمطالعات، جزء افتخارات دانشگاه علوم پزشکی ایران هست؛ همین

نظر کردن نیست یعنی اگر بخواهیم در این این دو یا سه مرکزي که ما داریم قابل صرف. دانشکده توانبخشی جزء افتخاراتش هست

. شته استها را در کشور داساز را نام ببریم، یکی از موارد، مرکز مطالعات دانشگاه است که اولیندانشگاه چند مورد از موارد تاریخ

  دانشکده توانبخشی هم . اش هم هست که همیشه جزء دو یا سه دانشکده پرستاري برتر کشور بوده استدانشکده پرستاري

هاي زیادي دانشکده مدیریت ما داراي سوابق بسیار خوب و پتانسیل. شود گذشتالبته از دانشکده مدیریت هم نمی. طورهمین

موارد، افتخاراتی هستند که  و معاونین بعدي به این امر کامال توجه داشته باشند و بدانند اینمن همیشه امیدوارم که رؤسا . است

که دست نیامده است و از دست دادن این افتخارات، صدمه و ضرر و خسران بزرگی براي دانشگاه خواهد بود چون زمانیآسانی بهبه
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اید و این براي یک نهاد فرهنگی و تان زدهدست خودتان تیشه به ریشه تان را نابود کنید یعنی در حقیقت بهقسمتی از تاریخ

  .آموزشی چیز خوبی نیست

ي رؤساي بعدي این است که همه قدر عنوان کسی که سی و اندي سال در این دانشگاه خدمت کرده است به همهي من بهتوصیه

شوند باید بدانند که به چه جایگاهی آمدند و چه چیزي را باید می ها را بدانند و دیگرانی که جایگزین من و ماها و تالشآن فعالیت

 داند تختجمشیدتان را به فردي بسپارید که اصال نمیتخت  مثل این است که مثالً . حفظ کنند که این مسئولیت بزرگی است

  جمشید چیست و این مدنیت حاصل چه میزان اندیشه بوده است؟

امیدوارم که این موارد در تاریخ . دار استوارث چه چیزي خواهند بود که آن یک میراث بسیار ریشهرؤساي بعدي باید بدانند که 

هایی در طول این بیست و اندي سال انجام کنند ببینند که چه تالشدانشگاه ایران باقی بماند و دوستانی که بعدها این را نگاه می

  . کردیم گرفته است که ما تقریباً عمري را در این راه صرف

  والسالم
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در این شماره . هاي دانشگاه در عرصه علوم پزشکی معرفی خواهند شددر هر شماره این نشریه، یکی از اولین

  .گروه معرفی خواهد شدت علمی این ئهاي این گروه از زبان اعضاي هیشناسی و فعالیتافتخارات گروه شنوایی

  رانیا در یشناسییشنوا

 یفعل یتوانبخش علوم دانشکده( یاجتماع رفاه و یتوانبخش یعال مدرسه در 1355 سال در یشناسییشنوا رشته (

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت یتوانبخش علوم دانشکده 1366 سال از ،یفرهنگ انقالب از پس. شد سیتاس

  .درآمد

 شد رفتهیپذ رانیا یپزشک علوم دانشگاه یتوانبخش علوم دانشکده در 1371 از ارشد یکارشناس دوره نیاول . 

 دیگرد آغاز 1388 سال درشناسی ي شنواییدکتر دوره نیاول. 

  :باشدیم ریز شرحبهشناسی شنوایی گروه افتخارات

 کشور سطح در یشناسییشنوا یکارشناس دوره نیاول  

 کشور سطح در یشناسییشنوا ارشد یکارشناس دوره نیاول  

 کشور سطح در یشناسییشنوا یتخصص يدکترا مدرك با یعلم تئیه نیاول   

 دانشکدهسطح  در یپژوهش یتخصص يدکترا ي آموختهدانش نیاول   

 1372 سال در کشور سطح در تعادل ستمیس یتوانبخش و یابیارز کینیکل نیاول  

 1372 سال کشور در سطح در ناشنوا/ شنواکم افراد يبرا ییشنوا یتوانبخش کینیکل نیاول  

 1389 سال در يمرکز ییشنوا يهابیآس یتوانبخش کینیکل نیاول  

 1368 سال سطح کشور در در یصنعت یابیارز و ییشنوا يهادستگاه کیآکادم ونیبراسیکال ن مرکزیاول  

  1371 سالسطح کشور در  در گوش يریگقالب کیآکادم مرکزاولین  

 1368 سال در ییشنوا يولوژیزیالکتروف مرکز نیاول 

 1389 سال در کشور یتوانبخش يهادانشکده سطح در تعادل و ییشنوا طهیح در یوانیح يهاشیآزما مرکز نیاول 

شناسی است که به فراخور تخصص و مهارت در شناسی حاصل کار جمعی و دیرینه همکاران گروه شنواییافتخارات گروه شنوایی

دکتر : ت علمیئمراتب سپاسگزاري عمیق خود را از اعضاي هی شناسیگروه شنوایی. هاي مختلف کلینیک مشارکت داشتندبخش

طاهایی، دکتر جالیی، خانم میالنی، دکتر جاراللهی، خانم روزبهانی، دکتر اکبري، دکتر رهبر، دکتر ثامنی و همکارانی که در حال 

 ،ياکبر دکتر ،ییصدا خانم: نیشیپ يهاگروه ریمد زین وزاده، آقاي شیراوند آقاي شیبانی آقاي گورابی،: اندحاضر بازنشسته شده

  رسانی براي همکاران جوان دکتر احدي و دکتر ی ابراز نموده، و آرزوي موفقیت در امر خدمتروزبهان خانم و یجارالله دکتر

  .اند، داردتازگی به گروه ملحق شدهوند که بهمعارف

  عنوان مقدمه، در مورد رشته خواهشمند است به خانم دکتر پوربخت ضمن معرفی خودتان،  -

 ؟کنید شناسی  و جایگاه آن توضیحاتی را بیانشنوایی

و  دانشگاه علوم پزشکی ایران اریدانش هستم که در حال حاضر شناسیدکتراي تخصصی شنواییداراي ، پزشک و پوربخت اکرم دکتر

 ییراهنما ،یپژوهش طرح 15 بیش از ،یدانشگاه سیتدر سابقه سال 10داراي . باشممی 1392 سال ازشناسی مدیر گروه شنوایی

 یشناسییشنوا بورد ریدب. هستم یفارس مقاله 13 ،یسیانگل مقاله 30 از شیب يدارا نامه،انیپا 14 ي مشاوره نامه،انیپا 28بیش از 

  هاي حیطه آموزشها و برترینمصاحبه با اولین
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 هیریتحر اتیه عضوو آموختگان خارج از کشور، عضو کمیته منتخب دانشکده، 

  . پردازدي سیستم شنوایی و تعادل می

شناسی و دانش به پیشگیري، ارزیابی، مدیریت، مشاوره شنوایی

این امر در خصوص نوزادان، . نمایدو اختالالت تعادلی و عوارض ناشی از آنها مبادرت می

. خصصی را الزامی ساخته استرو گستردگی این رشته رویکردهاي کامال ت

هاي ها و معلولیتتواند در خدمت افرادي باشد که به دلیل ناتوانی

هاي کارگیري سیستمچنین بهالت شنوایی و دهلیزي، و هم

اي انحصاري و کامال متعلق به این رشته 

 ؟توضیح دهیدشناسی  

. کنندي خود فعالیت میعنوان یک متخصص در رشته

چنین توانبخشی شنوایی از جمله هاي تشخیصی رفتاري، فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی و هم

  بیمار مبتال به . شناسی استي انحصاري کارشناس شنوایی

شناس و ارجاع از طرف پزشک یا سایر افراد در کادر بهداشتی درمانی، به روند 

فرد آموزش دیده تا شنوایی و اختالالت شنوایی را 

  یابی به این هدف، منظور دستبه. 

  شنوایی، غربالگري شنوایی در همه ز کم

هاي سنی، آموزش جامعه در خصوص نحوه پیشگیري از مشکالت شنوایی، معاینه گوش، ارزیابی شنوایی دهلیزي و وزوز 

شنوایی و ارتباطی و ، تعیین اختالل شنوایی، ناتوانی یا معلولیت، تجویز و فیتینگ سمعک و وسایل کمک

در مورد تاریخچه و ارزش ملی مرکز مطالعات حیوانی در حیطه شنوایی و 
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آموختگان خارج از کشور، عضو کمیته منتخب دانشکده، دانشعضو کمیته ارزشیابی مدارك 

 
ي سیستم شنوایی و تعادل میاي از دانش بالینی و تکنولوژي است که به مطالعهگسترده

دانش به پیشگیري، ارزیابی، مدیریت، مشاوره شنواییي خدمات بهداشتی، این عنوان یک حیطه تخصصی در عرصه

و اختالالت تعادلی و عوارض ناشی از آنها مبادرت میهاي شنوایی 

رو گستردگی این رشته رویکردهاي کامال تو از این گیردکودکان، بزرگساالن و سالمندان صورت می

تواند در خدمت افرادي باشد که به دلیل ناتوانیاي میرشتهشناسی با رویکرد تیمی و بین

  .اندهاي فردي و اجتماعی شده

الت شنوایی و دهلیزي، و همهاي نوین در ارزیابی، تشخیص و توانبخشی اختال

اي انحصاري و کامال متعلق به این رشته شنوایی حیطهتقویت صوت و بهبود عملکرد شنوایی نظیر انواع سمعک و دیگر وسایل کمک

شناسی  آموختگان رشته شنواییخانم دکتر  لطفا در مورد جایگاه شغلی دانش

عنوان یک متخصص در رشتهشناسان بهکه شنواییطوريي مستقل است به

هاي تشخیصی رفتاري، فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی و هم

ي انحصاري کارشناس شنواییشنوایی، وظیفهایل کمکتجویز و فیتینگ سمعک و وس

شناس و ارجاع از طرف پزشک یا سایر افراد در کادر بهداشتی درمانی، به روند طور مستقیم از طریق شنوایی

  

فرد آموزش دیده تا شنوایی و اختالالت شنوایی را طور منحصربهقوانین اخالقی آشنا بوده و بههاي فعالیت و 

. ارزیابی کرده و اختالالت ارتباط ناشی از آسیب شنوایی را بهبود ببخشد

ز کمهاي حفاظت و پیشگیري ابرنامه: کندهاي زیر فعالیت می

هاي سنی، آموزش جامعه در خصوص نحوه پیشگیري از مشکالت شنوایی، معاینه گوش، ارزیابی شنوایی دهلیزي و وزوز 

، تعیین اختالل شنوایی، ناتوانی یا معلولیت، تجویز و فیتینگ سمعک و وسایل کمک

  .  توانبخشی دهلیزي و وزوز گوشو  وانبخشی شنوایی مرکزي باالنورد، 

در مورد تاریخچه و ارزش ملی مرکز مطالعات حیوانی در حیطه شنوایی و  خانم دکتر پوربخت لطفاً

 تعادل توضیح دهید؟
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عضو کمیته ارزشیابی مدارك  ،یگفتاردرمان و

  .هستم یعلم مجالت

 

گسترده يشناسی، حیطهشنوایی

عنوان یک حیطه تخصصی در عرصهبه

هاي شنوایی درمان توانبخشی آسیب

کودکان، بزرگساالن و سالمندان صورت می

شناسی با رویکرد تیمی و بینعالوه بر این شنوایی

هاي فردي و اجتماعی شدهچندگانه دچار محدودیت

هاي نوین در ارزیابی، تشخیص و توانبخشی اختالاستفاده از فناوري

تقویت صوت و بهبود عملکرد شنوایی نظیر انواع سمعک و دیگر وسایل کمک

  .ایجاد نموده است

خانم دکتر  لطفا در مورد جایگاه شغلی دانش  -

ي مستقل است بهشناسی یک حرفهشنوایی

هاي تشخیصی رفتاري، فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی و همي روشگیري دربارهتصمیم

تجویز و فیتینگ سمعک و وس

طور مستقیم از طریق شنواییتواند بهشنوایی میکم

  . هاي درمانی وارد شودمراقبت

هاي فعالیت و شناس با حوزهشنوایی

ارزیابی کرده و اختالالت ارتباط ناشی از آسیب شنوایی را بهبود ببخشد

هاي زیر فعالیت میشناس در حیطهشنوایی

هاي سنی، آموزش جامعه در خصوص نحوه پیشگیري از مشکالت شنوایی، معاینه گوش، ارزیابی شنوایی دهلیزي و وزوز رده

، تعیین اختالل شنوایی، ناتوانی یا معلولیت، تجویز و فیتینگ سمعک و وسایل کمکبزرگساالن و کودکان

وانبخشی شنوایی مرکزي باالنورد، ت

خانم دکتر پوربخت لطفاً  -

تعادل توضیح دهید؟
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  شناسی همکاران گروه شنوایی بهصورت همکاري با سایر مراکز 

در محل دانشکده علوم توانبخشی، امکان 

از  بیشتاکنون . هاي توانبخشی کشور فراهم گردید

نامه دکتراي تخصصی پایان 20 از شیبسال در این مرکز 

، ABRهاي حاضر بخش الکتروفیزیولوژي آزمایشگاه قابلیت انجام آزمون

هاي شیمیایی فضاي مستقلی دارد و فعال 

دو بخش . باشدهاي علوم پزشکی کشور می

هاي آزمایشگاهی در احد درسی اصول پژوهش

هاي علوم پزشکی نیز در هاي آموزشی دانشگاه

اندازي مرکز ه راهها بعد از آموزش در این مرکز، ب

 در یتجرب مطالعات که یکسان يبرا

هاي حیوانی رعایت کنند و مطالعاتی را اخالق را در پژوهش

مدت  درعنوان سخن پایانی الزم است که بگویم 

   واه در تجهیز آزمایشگاه کارهاي بزرگی انجام شده است و امیدواریم دانشگ

در مورد تاریخچه و ارزش ملی کلینک توانبخشی براي 

ي آموزشی  سال سابقه 27از . هستم ران

 30 و ارشد کارشناسی نامهانیپا 20 ،دکترا

 یسخنران 50 از شیب نمونه، استادعنوان 

 تیترب کینیکل ياندازراههمکاري در  ،

 یکارشناس و یکارشناس مقاطع دروس 

اندازي کلینیک توانبخشی شنوایی با ارائه خدمات 

با توجه به میزان جمعیت و  .هاي آنها نمودیم

شنوایی در کودکان و نبود این نوع خدمات به شیوه علمی در آن زمان، تأسیس این کلینیک که هدف اولیه 
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صورت همکاري با سایر مراکز شنوایی و تعادل به يمطالعات حیوانی در حوزه

در محل دانشکده علوم توانبخشی، امکان  1389اندازي مرکز مطالعات حیوانی در حوزه شنوایی و تعادل از سال 

هاي توانبخشی کشور فراهم گردیدبار در سطح دانشکدهصورت مستقل براي اولینههاي تجربی پایه ب

سال در این مرکز  5شده و طی  توسط همکاران گروه در این حیطه چاپ

حاضر بخش الکتروفیزیولوژي آزمایشگاه قابلیت انجام آزموندرحال. و کارشناسی ارشد شکل گرفته است

هاي شیمیایی فضاي مستقلی دارد و فعال آالینده اتاقک مواجهه با نویز و. را داردستاندارد در سطح ا

هاي علوم پزشکی کشور میفرد این آزمایشگاه در سطح دانشگاهبخش تشریح حلزون گوش، بخش منحصربه

احد درسی اصول پژوهشآموزش و. باشدمی اندازيهاي کوچک نیز در حال راه

هاي آموزشی دانشگاهطور کامل در این مرکز انجام شده و دانشجویان زیادي از سایر گروه

ها بعد از آموزش در این مرکز، بت علمی سایر دانشگاهئبرخی همکاران هی. این مرکز به امر پژوهش اشتغال دارند

  .اندمشابه در دانشگاه خود اهتمام ورزیده

براچه توصیه، پیشنهاد و یا حرف پایانی براي کسانی که 

  ، دارید؟دهندیم ادامه  را یشناس

اخالق را در پژوهش شود که هموارهبه همکارانی که این کار را ادامه خواهند داد توصیه می

عنوان سخن پایانی الزم است که بگویم و به هدایت کنند که به رفع نیازهاي جامعه در حوزه شنوایی و تعادل کمک کنند

کارهاي بزرگی انجام شده است و امیدواریم دانشگگذشته است اندازي این مرکز 

  .کار بندداهتمام بیشتري به

در مورد تاریخچه و ارزش ملی کلینک توانبخشی براي  لطفاً خانم دکتر جاراللهی ضمن معرفی خودتان 

 ؟ناشنوا توضیح دهید

 
رانیا یپزشک علوم دانشگاه اریاستاد ،یشناسییشنوا یتخصص ي

دکتراي  رساله 3 ییراهنما مستقل، یپژوهش طرح 8اجراي 

عنوان  بار 3کسب  کتاب، 1 تالیف ،یفارسمقاله  15 و یسیانگل

،یکارشناس انیدانشجو يبرا ییشنوا تیترب یتخصص آموزش

 يبازنگر مسئول ،ییشنوا يمرکز اختالالت یتخصص تهیکم

  . کنم اشاره یتوانبخش علوم دانشکده آموزش کل اداره

اندازي کلینیک توانبخشی شنوایی با ارائه خدمات مطالعه و پژوهش به مدت سه سال، اقدام به راه

هاي آنها نمودیمشنوا و خانوادهشناسی براي کودکان کمآموزي، مشاوره شنوایی

شنوایی در کودکان و نبود این نوع خدمات به شیوه علمی در آن زمان، تأسیس این کلینیک که هدف اولیه 
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مطالعات حیوانی در حوزه يسابقه

اندازي مرکز مطالعات حیوانی در حوزه شنوایی و تعادل از سال با راه. گرددبرمی

هاي تجربی پایه بانجام پژوهش

توسط همکاران گروه در این حیطه چاپ مقاله پژوهشی 24

و کارشناسی ارشد شکل گرفته است

در سطح ا OAEالکتروکوکلئوگرافی و 

بخش تشریح حلزون گوش، بخش منحصربه. است

هاي کوچک نیز در حال راههاي رفتاري و جراحیآزمایش

طور کامل در این مرکز انجام شده و دانشجویان زیادي از سایر گروهسطح دکترا به

این مرکز به امر پژوهش اشتغال دارند

مشابه در دانشگاه خود اهتمام ورزیده

چه توصیه، پیشنهاد و یا حرف پایانی براي کسانی که خانم دکتر  -

شناس ییشنوا رشته

به همکارانی که این کار را ادامه خواهند داد توصیه می

هدایت کنند که به رفع نیازهاي جامعه در حوزه شنوایی و تعادل کمک کنند

اندازي این مرکز از راهکه  کوتاهی

اهتمام بیشتري به گروه يهاکینیکل

خانم دکتر جاراللهی ضمن معرفی خودتان  -

ناشنوا توضیح دهید/ شنواافراد کم

يدکترا ،یجارالله فرنوش دکتر 

اجراي  توانم به و پژوهشی خود می

انگل مقاله 9 ،یکارشناسي  پروژه

آموزش سیتاسهمکاري در  ،علمی

کم موسسعضو هیئت  ،ییشنوا

اداره سیرئ و یشناسییشنوا ارشد

مطالعه و پژوهش به مدت سه سال، اقدام به راهي با پیشینه 1372در سال  

آموزي، مشاوره شنواییتربیت شنوایی، زبان

شنوایی در کودکان و نبود این نوع خدمات به شیوه علمی در آن زمان، تأسیس این کلینیک که هدف اولیه هاي شیوع باالي آسیب
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ین ها با مشاهده نتایج شگرف اسپس خانواده. رسیدنظر میشنوا و والدین آنها بود، بسیار ضروري بهآن ارائه خدمات به کودکان کم

براي جلوگیري از معطلی . نمودندهاي طوالنی را تحمل میکه نوبتطوريکردند بهوفور به این مرکز مراجعه مینوع خدمات، به

  :نوآورانه دیگري را به شرح ذیل انجام دادیم دلیل از دست ندادن زمان طالیی مداخله با افزایش سن کودکان، اقداماتوالدین و به

 مشاوره گروهی براي والدین کودکان ناشنوا ابداع و طراحی جلسات  

 تأسیس کتابخانه والدین 

. کردند بسیار عالقمند شدندشناسی که نتایج مثبت این اقدام را مشاهده میان شنواییی، دانشجو)1374در سال (پس از دو سال 

پیشنهاد کردیم و عالوه بر گسترش محتواي اي را شناسی، تغییراتی عمدههاي دروس شنواییدلیل در بازنگري سرفصلهمینبه

  این آموزش، نگرش . واحد کارآموزي بالینی بنیان نهادیم 2در قالب  توانبخشی شنوایی، آموزش بالینی تربیت شنوایی را

هاي ششناسی نسبت به نحوه و اهمیت استراتژي ارائه خدمات به مراجعین را تغییر داده و حتی بر دیگر بخشنوایی آموختگاندانش

  .شنوا و مواردي دیگرشناسی تأثیرگذار بود، از جمله ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سمعک به کودکان کمهاي شنواییکلینیک

 20مند به مباحث توانبخشی شنوایی بودند دعوت به همکاري گردید، و امروز پس از گذشت عالقدر این سال ها از همکارانی که 

بعدي، توانستند اقدام به تأسیس مراکز توانبخشی شنوایی براي  آموختگاندانشراد و همچنین سال از آن زمان، تک تک این اف

  کنندگان از سمعک و کاشت حلزون نموده و یا با این مراکز همکاري نمایند و خوشبختانه در کل سطح ایران پراکنده استفاده

پیشرفته دنیا خیلی عقب بودیم، اما با تأسیس این کلینیک در این زمان در ارائه این نوع خدمات از کشورهاي گرچه در آن .اندشده

امروزه در جایگاهی هستیم . شنوا با دیدي دیگر و زاویه علمی دیگري نگاه و کار شددانشگاه براي اولین بار به توانبخشی کودکان کم

  .رویمپاي دنیا به پیش میهاي نوین آموزشی تقریبا همکه با تکنولوژي روز و روش

هاي دیگر انجام شده ها یا دانشکدهخانم دکتر جاراللهی، لطفا توضیحاتی در مورد کارهایی که براي دانشگاه -

  است، ارائه دهید؟

شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، براي آن زمان با تأسیس این کلینیک در این دانشگاه، به تقاضاي مدیر گروه وقت شنواییهم

 .گردید ناشنوا/ شنواتوانبخشی براي افراد کمکلینیک گروه نیز اقدام به تأسیس 

هاي شنوایی خانم دکتر جاراللهی اگر امکان دارد در مورد تاریخچه و ارزش ملی کلینیک توانبخشی آسیب -

 ؟توضیح دهید مرکزي

هاي مرکزي درخصوص آسیبساله در ارائه خدمات توانبخشی براي افراد کم شنوا، و مطالعه و پژوهش  20با تجربه  1389در سال 

اندازي کلینیک تربیت شنوایی براي صورت تجربی کار شده بود، نیاز به راههگیري و بزمان فقط در خصوص ابزارهاي اندازهکه تا آن

و نبود این %) 5(هاي شنوایی در کودکان با توجه به میزان جمعیت و شیوع باالي آسیب. هاي شنوایی مرکزي احساس شدآسیب

زمان، به تأسیس این کلینیک که هدف اصلی آن ارائه خدمات به افرادي که به نوعی در پردازش خدمات به شیوه علمی در آننوع 

براي ارائه خدمات، روش بوفالو که توسط ادیولوژیست پیشکسوت امریکایی دکتر جک کتز ارائه . اقدام شد شنوایی مشکل دارند،

  :اقدام به تکمیل محتوا براي این کلینیک گردیدشده است انتخاب گردید و طی دو مرحله 

هاي رفتاري شنوایی مرکزي براي استفاده در روش توانبخشی بوفالو که تا امروز همه سازي آزموناستانداردسازي، بومی -1

 .باشدهاي پژوهشی کار شده است و قابل استفاده در بالین میها به کمک دانشجویان در قالب طرحآزمون

هاي پژوهشی هاي توانبخشی بوفالو و تهیه مواد آموزشی آنها که تا امروز اکثر این روش ها در قالب طرحروشسازي بومی -2

 .باشدکار شده و تعداد اندك دیگري باقی مانده که در دست اجرا می

، )گی آنها زیاد استدرحالیکه در سطح جامعه پراکند(باشند از این کلینیک عالوه بر مراجعین که در حال حاضر بسیار اندك می

  .نماینددانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در قالب کارآموزي بالینی و کاربردهاي پژوهشی استفاده می

هاي متعددي در این پژوهش. شناسی هستیمبه این فیلد از رشته شنوایی آموختگاندانشمندسازي دانشجویان و در حال عالقه

  .زمینه در حال انجام است
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هاي شنوایی مرکزي دیگر هاي در مورد کلینیک توانبخشی آسیب

با پذیرش این پیشنهاد، قبول به وقت مدیر گروه 

پس از انتزاع نیز دانشگاه علوم پزشکی . طور مشترك کار دنبال شد

ضیح تو خانم دکتر جاراللهی اگر امکان دارد در مورد کلینیک ارزیابی اختالالت پردازش شنوایی مرکزي

طور محدود هب 1371بار در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

اي پردازش مرکزي و شناخت ابزارهاي الزم 

با توجه فقدان مرکز ارزیابی بیماران . هاي معمول قابل تشخیص نبودند

در ابتدا تمرکز این بخش بیشتر . نیز بود

هاي دیگر در حال ود  ولی با توجه به توام بودن این اختالالت با بیماري

 .باشدنیز می...  و

  چه توصیه، پیشنهاد و یا حرف پایانی براي مخاطبان این نشریه دارید؟

با  اي را رعایت کنند واخالق حرفه گردد که

ها نمایند و هدف اصلی را پیشرفت کودك و حمایت خانواده قرار دهند و با متخصصین 

  هاي آموزشی، روش در این راستا، نباید به عالئق شخصی در انتخاب

بایست به نیازهاي کودك توجه نمود، امري که امروز گاهی 

ویژه در بخش ترجمان دانش هاندن این نوع خدمات ب

توانبخشی شنوایی هم براي دانشگاه و  خصوص

هاي شنوایی و ارزیابی در مورد مرکز کالیبراسیون دستگاه

 دانشکده در 71 سال ازشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم که 

   از قبیل نظري دروس تدریس به شناسی
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هاي در مورد کلینیک توانبخشی آسیبها یا دانشکدهکارهایی براي دانشگاه

  

مدیر گروه . ساز و کار اولیه این اقدام، مسئله ادغام دو دانشگاه اتفاق افتاد

طور مشترك کار دنبال شدهب 90مرکزي نمودند و از سال تأسیس کمیته تخصصی شنوایی 

  .کنندزمان نیز آنها این اقدامات را دنبال میتهران از این اقدام نفع برده و از آن

خانم دکتر جاراللهی اگر امکان دارد در مورد کلینیک ارزیابی اختالالت پردازش شنوایی مرکزي

بار در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ارزیابی اختالالت پردازش شنوایی مرکزي در سطح کشور براي اولین

اي پردازش مرکزي و شناخت ابزارهاي الزم ههاي نارساییشنایی دانشجویان با حیطهآ سیس این بخش

هاي معمول قابل تشخیص نبودندزمونآ شنوایی مرکزي بود که با

نیز بود در کشور این بخش پاسخگوي بیماران ارجاعی از مراکز دیگر

ود  ولی با توجه به توام بودن این اختالالت با بیماريب CAPD)(روي بیماران اختالالت پردازش شنوایی مرکزي 

و ADHDحاضر این مرکز پاسخگوي بیماران با اختالالت همراه همچون نارساخوانی، اتیسم، 

چه توصیه، پیشنهاد و یا حرف پایانی براي مخاطبان این نشریه دارید؟ خانم دکتر جاراللهی

گردد کهدهند، درخواست میشنوا ارائه میکسانی که این خدمات را به مراجعین کم

ها نمایند و هدف اصلی را پیشرفت کودك و حمایت خانواده قرار دهند و با متخصصین دانش و تجربه کافی اقدام به این آموزش

در این راستا، نباید به عالئق شخصی در انتخابهمچنین . کننداي عمل صورت تیم حرفه

بایست به نیازهاي کودك توجه نمود، امري که امروز گاهی بلکه می دارتباطی توجه کر هاي کمک

اندن این نوع خدمات بکنم که در شناسعنوان حسن ختام از دانشگاه تقاضا می

خصوصهاي عمل آن بهشناسی و حیطهبه ما یاري دهند چرا که متاسفانه رشته شنوایی

  . ناآشنا است براي بسیاري از متخصصین و مردم

در مورد مرکز کالیبراسیون دستگاه آقاي دکتر نریمان رهبر ضمن معرفی خودتان  لطفا

 صنعتی توضیح دهید؟

 

شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم که ت علمی گروه شنواییئاستادیار و عضو هی

شناسیشنوایی درحیطه من هايفعالیت مجموعه. هستم کار
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کارهایی براي دانشگاهچه  -

  انجام شده است؟

ساز و کار اولیه این اقدام، مسئله ادغام دو دانشگاه اتفاق افتادزمان با تدوینهم

تأسیس کمیته تخصصی شنوایی 

تهران از این اقدام نفع برده و از آن

خانم دکتر جاراللهی اگر امکان دارد در مورد کلینیک ارزیابی اختالالت پردازش شنوایی مرکزي -

 دهید؟

ارزیابی اختالالت پردازش شنوایی مرکزي در سطح کشور براي اولین

سیس این بخشأهدف از ت. صورت گرفت

شنوایی مرکزي بود که بابراي تشخیص اختالالت 

در کشور این بخش پاسخگوي بیماران ارجاعی از مراکز دیگر 70مرکزي شنوایی در دهه 

روي بیماران اختالالت پردازش شنوایی مرکزي 

حاضر این مرکز پاسخگوي بیماران با اختالالت همراه همچون نارساخوانی، اتیسم، 

خانم دکتر جاراللهی -

کسانی که این خدمات را به مراجعین کماز کلیه 

دانش و تجربه کافی اقدام به این آموزش

صورت تیم حرفههگفتاردرمانی ب

هاي کمکهاي ارتباطی و سیستمروش

عنوان حسن ختام از دانشگاه تقاضا میبه .افتدکمتر اتفاق می

به ما یاري دهند چرا که متاسفانه رشته شنوایی

براي بسیاري از متخصصین و مردممسئولین و هم 

آقاي دکتر نریمان رهبر ضمن معرفی خودتان  لطفا -

صنعتی توضیح دهید؟

  

استادیار و عضو هی رهبر، نریماندکتر 

کاربه مشغول توانبخشی علوم



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

  35 

 

 در و شنوایی هايدستگاه الکترونیک کالیبراسیون،

   .است بوده معطوف گوش قالب ساخت

هجري شمسی  1368ارزیابی صنعتی اکادمیک در کشور به سال 

توانبخشی بررسی مستمر تجهیزات بالینی و تالش براي 

 هاي صنعتی وعالوه این بخش به جهت داشتن امکانات و دانش الزم در ارزیابی

ارزیابی  شنوایی در مراکز صنعتی از قبیل نیروگاه فارس، ارزیابی نویز در 

سندگی ارومیه، ارزیابی نویز و ارزیابی شنوایی در مخابرات، ارزیابی نویز در کشتیرانی خارك، همکاري با بهزیستی 

ها براي در حال حاضر دانشجویان از سایر دانشکده

این الزم به توضیح است که  .شوندمند می

هاي توانبخشی کشور نیاز دارد تا با تکنولوژي روز دنیا تجهیز شده تا 

ی خودتان  لطفا در مورد کلینیک ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل 

شناسی دانشگاه علوم پزشکی شنواییآموزشی 

ABR, OAE, VNG(، درمان و یتعادل يهاآزمون 

  . ي خود دارم المللی را در کارنامه

اندازي راه ضرورتشناسی، که عبارت است از ارزیابی، تشخیص و توانبخشی سیستم شنوایی و تعادل، 

هاي الزم در خصوص پوشش این حیطه از حوزه 

در واقع دستگاه . گونه فعالیت در این زمینه اتفاق نیفتاده بود

خریداري شده بود اما به دلیل خروج اساتید رشته که در بدو تاسیس از کشورهاي انگلیس و 

از آن  اندازي شد وتعادل راهبخش ارزیابی سیستم 

اولین مورد درمان سرگیجه  1373در سال 

  . خیم در گروه  انجام شد و به این شکل سیکل ارزیابی و درمان سرگیجه و اختالل تعادل کامل گردید

درصد مراجعین به  40طبق آمار بیش از 

اند خصوص در افرادي که سابقه حضور در جنگ داشته
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کالیبراسیون، مبانی و تجهیز اصول شناسی،شنوایی مرکزي هاي

ساخت آموزش و سمعک تنظیم و تجویز بزرگساالن، شنوایی 

ارزیابی صنعتی اکادمیک در کشور به سال  هاي شنوایی وبخش بررسی کالیبراسیون دستگاه

توانبخشی بررسی مستمر تجهیزات بالینی و تالش براي شناسی دانشکده علومهدف از تاسیس این بخش در گروه شنوایی

عالوه این بخش به جهت داشتن امکانات و دانش الزم در ارزیابیهب. ابزارهاي کلینیکی بود

  

ارزیابی  شنوایی در مراکز صنعتی از قبیل نیروگاه فارس، ارزیابی نویز در  - بالینی هاي شنوایی براي اهداف پژوهشی و

سندگی ارومیه، ارزیابی نویز و ارزیابی شنوایی در مخابرات، ارزیابی نویز در کشتیرانی خارك، همکاري با بهزیستی 

در حال حاضر دانشجویان از سایر دانشکده .باشداز جمله خدمات قابل ذکر این بخش می

مند میهاي تحقیقاتی خود از خدمات این مرکز بهرهههاي مورد نیاز در پروژ

هاي توانبخشی کشور نیاز دارد تا با تکنولوژي روز دنیا تجهیز شده تا عنوان اولین مرکز کالیبراسیون در سطح دانشکده

  .جایگاه همیشگی خود را حفظ کند

ی خودتان  لطفا در مورد کلینیک ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل آقاي دکتر مهدي اکبري ضمن معرف

 
آموزشی گروه استادیار ي وولوژینورودي دکتراي تخصصی  آموخته

ABR, OAE, VNG( يولوژیزیالکتروف يهاآزمون سیتدري آموزشی و پژوهشی، 

المللی را در کارنامه مقاله داخلی و بین 60و تالیف حدود  یگروه ر

شناسی، که عبارت است از ارزیابی، تشخیص و توانبخشی سیستم شنوایی و تعادل، 

هاي الزم در خصوص پوشش این حیطه از حوزه بینیو پیش 1355اندازي رشته از سال رغم راهعلی

گونه فعالیت در این زمینه اتفاق نیفتاده بوداین حیط مغفول مانده و در واقع هیچ 1372

خریداري شده بود اما به دلیل خروج اساتید رشته که در بدو تاسیس از کشورهاي انگلیس و  1354

بخش ارزیابی سیستم با همت همکاران گروه  1372در نهایت در سال . 

در سال . دهدرا در زمینه ارزیابی سرگیجه ادامه می زمان تاکنون فعالیت جدي و مستقل خود

خیم در گروه  انجام شد و به این شکل سیکل ارزیابی و درمان سرگیجه و اختالل تعادل کامل گردید

 ؟چیستکلینیک  ارزش ملی فعالیت این

طبق آمار بیش از . گرددهاي گوش و حلق و بینی برمین مراجعین به کلینیک

خصوص در افرادي که سابقه حضور در جنگ داشتههشیوع سرگیجه ب. دهداین مراکز درمانی را مبتالیان به سرگیجه تشکیل می
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هايآزمون صنعتی، شناسیشنوایی

 ارزیابی آموزش به بالینی موارد

بخش بررسی کالیبراسیون دستگاه اولین سابقه

هدف از تاسیس این بخش در گروه شنوایی .گرددبرمی

ابزارهاي کلینیکی بودرفع خطاهاي فیزیکال در 

  .مشاوره در این زمینه فعال بود

هاي شنوایی براي اهداف پژوهشی وتنظیم دستگاه

سندگی ارومیه، ارزیابی نویز و ارزیابی شنوایی در مخابرات، ارزیابی نویز در کشتیرانی خارك، همکاري با بهزیستی کارخانه ری

از جمله خدمات قابل ذکر این بخش می...   بختیاري  وچهارمحال

هاي مورد نیاز در پروژکالیبراسیون دستگاه

عنوان اولین مرکز کالیبراسیون در سطح دانشکدههمرکز ب

جایگاه همیشگی خود را حفظ کند

آقاي دکتر مهدي اکبري ضمن معرف -

 توضیح دهید؟

آموخته دانشدکتر مهدي اکبري 

  . باشم میایران 

ي آموزشی و پژوهشی،  سال سابقه 22در 

ریمدی، صنعت ییشنوا جه،یسرگ

شناسی، که عبارت است از ارزیابی، تشخیص و توانبخشی سیستم شنوایی و تعادل، نظر به تعریف رشته شنوایی 

علی. باشدچنین مرکزي محرز می

1372عملکردي رشته، تا سال 

1354تاگموگرافی در سال الکترونیس

. اندازي نشده بودهند بودند راه

زمان تاکنون فعالیت جدي و مستقل خود

خیم در گروه  انجام شد و به این شکل سیکل ارزیابی و درمان سرگیجه و اختالل تعادل کامل گردیدوضعیتی خوش

ارزش ملی فعالیت اینآقاي دکتر اکبري  -

ن مراجعین به کلینیکارزش ملی این فعالیت به میزا

این مراکز درمانی را مبتالیان به سرگیجه تشکیل می
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بخش اعظم پزشکان گوش با این مرکز مرتبط شدند و بیماران بسیاري مورد 

  .هاي تحقیقاتی بسیاري در مقاطع ارشد و دکتري انجام گردید

محترم بوده و تجهیزات نوین باشد مورد استفاده مراجعین 

توان این مرکز را در سطح اند میبا توجه به اذعان اساتید خارجی که از این مرکز بازدید کرده

ر هر ها و وظایف درسی محسوب شده و د

هاي دیگر که قدمت کمتري نسبت به دانشکده ایران دارند نیز ایده 

 آقاي دکتر مهدي اکبري اگر امکان دارد در مورد مرکز آکادمیک قالبگیري گوش توضیح دهید؟

در ابتدا با امکاناتی اولیه این بخش . اندازي شد

سپس به مرور زمان . شداندازي شد و با وسایلی چون موفل دندانپزشکی و فور براي پخت قالب و امکانات گچ و غیره کار می

در طی زمان . هاي مجهزتر وارد بخش شد  و به مرور به عنوان یک واحد درسی  در نظر گرفته شد

  .عنوان مکمل بخش سمعک در نظر گرفته شد

ان، دانشجویان و مخاطبان این نشریه 

شود در راستاي سیاست نزدیک کردن علوم پایه و 

 فی خودتان  لطفا در مورد مرکز الکتروفیزیولوژي شنوایی توضیح دهید؟

   .باشم میشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

ها مورد سایر آزمونآزمونی که در ابتدا بیشتر از 

ALR  و امروزه نیز طیف وسیعی از  

توان به آزمون گیرد که از آن جمله میهاي الکتروفیزیولوژي شنوایی هم براي بیماران و هم در مطالعات تحقیقاتی انجام می

در واقع عالوه . اشاره کرد) هاي برانگیخته دستگاه تعادل

ها آموختگانی که امکان آموزش این مجموعه آزمون

هاي تحقیقاتی در زمینه الکتروفیزیولوژي نیز در همین 

به جهت تشخیص ضایعات  را مرکز انجام و به ثبت رسیده است و بسیاري از متخصصین گوش و گلو و بینی و اطفال، بیماران خود

  . دهندمرکز ارجاع داده و می
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بخش اعظم پزشکان گوش با این مرکز مرتبط شدند و بیماران بسیاري مورد اندازي این مرکز، رسانی راه

هاي تحقیقاتی بسیاري در مقاطع ارشد و دکتري انجام گردیدهمین منوال پروژهارزیابی و درمان قرار گرفتند و به

باشد مورد استفاده مراجعین متر مربع می 200در حال حاضر بخش اختصاصی تعادل که بالغ بر 

با توجه به اذعان اساتید خارجی که از این مرکز بازدید کرده. باشد

ها و وظایف درسی محسوب شده و دعنوان بخش اصلی فعالیتحضور دانشجویان به چنینهم. خاور میانه منحصربه فرد دانست

هاي دیگر که قدمت کمتري نسبت به دانشکده ایران دارند نیز ایده خوشبختانه دانشگاه .سه مقطع باید حضور فعال داشته باشند

  .انداین سیستم تبعیت کرده

آقاي دکتر مهدي اکبري اگر امکان دارد در مورد مرکز آکادمیک قالبگیري گوش توضیح دهید؟

اندازي شدنظر به احساس نیاز به وجود بخش قالبگیري سمعک، این مرکز راه

اندازي شد و با وسایلی چون موفل دندانپزشکی و فور براي پخت قالب و امکانات گچ و غیره کار می

هاي مجهزتر وارد بخش شد  و به مرور به عنوان یک واحد درسی  در نظر گرفته شدامکانات ماشینی بیشتر و دستگاه

عنوان مکمل بخش سمعک در نظر گرفته شدبا استفاده از کتب و تکنیک نوین این بخش قابلیت کار تحقیقاتی پیدا کرد و به

ان، دانشجویان و مخاطبان این نشریه آقاي دکتر اکبري چه توصیه، پیشنهاد و یا حرف پایانی براي همکار

شود در راستاي سیاست نزدیک کردن علوم پایه و با توجه به ماهیت ارجاعی بیماران این مرکز، از مسئولین دانشگاه تقاضا می

  .بالینی، در معرفی خدمات این مرکز به پزشکان متخصص و عموم مردم ما را یاري دهند

فی خودتان  لطفا در مورد مرکز الکتروفیزیولوژي شنوایی توضیح دهید؟آقاي حسن حدادزاده ضمن معر

 
شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران حسن حدادزاده دانشجوي دکتراي تخصصی رشته شنوایی

آزمونی که در ابتدا بیشتر از . اندازي شدراه 1368بخش الکتروفیزیولوژي در دانشکده علوم توانبخشی در سال 

ABR هاي دیگري نظیر تدریج آزمونبه. بودAMLR ،ALR

هاي الکتروفیزیولوژي شنوایی هم براي بیماران و هم در مطالعات تحقیقاتی انجام می

MMN  و همچنین آزمونVEMP )هاي برانگیخته دستگاه تعادلپتانسیل

آموختگانی که امکان آموزش این مجموعه آزمونبر بحث پاسخگویی به بیماران و انجام تحقیقات، این مرکز در امر آموزش دانش

هاي تحقیقاتی در زمینه الکتروفیزیولوژي نیز در همین نامهاولین پایان .را در دوران دانشجویی خود نداشتند مشارکت داشته است

مرکز انجام و به ثبت رسیده است و بسیاري از متخصصین گوش و گلو و بینی و اطفال، بیماران خود

مرکز ارجاع داده و میچنین ردیابی کاهش شنوایی بدون تردید و با اعتماد باالیی به این 
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رسانی راهبا اطالع. باشدبیشتر نیز می

ارزیابی و درمان قرار گرفتند و به

در حال حاضر بخش اختصاصی تعادل که بالغ بر 

باشدارزیابی و درمان در اختیار می

خاور میانه منحصربه فرد دانست

سه مقطع باید حضور فعال داشته باشند

این سیستم تبعیت کرده زبرنامه را دنبال کرده و ا

آقاي دکتر مهدي اکبري اگر امکان دارد در مورد مرکز آکادمیک قالبگیري گوش توضیح دهید؟ -

نظر به احساس نیاز به وجود بخش قالبگیري سمعک، این مرکز راه 1371سال در 

اندازي شد و با وسایلی چون موفل دندانپزشکی و فور براي پخت قالب و امکانات گچ و غیره کار میراه

امکانات ماشینی بیشتر و دستگاه

با استفاده از کتب و تکنیک نوین این بخش قابلیت کار تحقیقاتی پیدا کرد و به

آقاي دکتر اکبري چه توصیه، پیشنهاد و یا حرف پایانی براي همکار -

  دارید؟

با توجه به ماهیت ارجاعی بیماران این مرکز، از مسئولین دانشگاه تقاضا می

بالینی، در معرفی خدمات این مرکز به پزشکان متخصص و عموم مردم ما را یاري دهند

آقاي حسن حدادزاده ضمن معر -

حسن حدادزاده دانشجوي دکتراي تخصصی رشته شنوایی

بخش الکتروفیزیولوژي در دانشکده علوم توانبخشی در سال 

ABRتوجه قرار گرفت، آزمون 

هاي الکتروفیزیولوژي شنوایی هم براي بیماران و هم در مطالعات تحقیقاتی انجام میآزمون

Speech ABR آزمون ،P300 ،MMN

بر بحث پاسخگویی به بیماران و انجام تحقیقات، این مرکز در امر آموزش دانش

را در دوران دانشجویی خود نداشتند مشارکت داشته است

مرکز انجام و به ثبت رسیده است و بسیاري از متخصصین گوش و گلو و بینی و اطفال، بیماران خود

چنین ردیابی کاهش شنوایی بدون تردید و با اعتماد باالیی به این تومورال و هم
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ها در بین دانشجویان هاي الکتروفیزیولوژیک و توسعه این روشبه بعد توجه گروه الکتروفیزیولوژي به آموزش آزمون 1371از سال 

 شتهسزایی در توسعه دانش الکترفیزیولوژي در پهنه ایران زمین داهآموختگان رشد مضاعفی داشته و لذا این مرکز سهم بو دانش

ها و دیگر کلینیک هاي آموزشی دیگر و همچنین رفع ابهامات و اشکاالت کار برايبرپایی جلسات آموزشی براي گروه. است

با توجه به ماهیت وابستگی این مرکز به البته این نکته حائز اهمیت است که  .باشدها از جمله موارد انجام شده میدانشکده

رسانی و تالش و تحقیقات انجام شده در هاي خدمتعه بایستی مجهزتر از این باشد و سالتجهیزات، در حال حاضر این مجمو

  . توزیع امکانات و بودجه توسط مسئولین دانشگاه مد نظر قرارگیرد

 )کارشناس رسانه و انتشارات( شهرزاد سراوانی :کننده تهیه
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 . خورشیدي فعالیت خود را آغاز کرد 70 و آغاز دهه  60از اواخر دهه  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایران

هاي وزارت مطبوع با توجه به سیاست. شروع شد 80ي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در این مرکز از اوایل دهه اندازي دورهراه

 .ها بودسه دانشگاه مستقر در تهران براي تربیت دانشجوي آموزش پزشکی انتخاب شدند که دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از آن

یت دانشجویان را ولیت تربئت علمی شاغل، مسئهاي هیداشتن ردیف زمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش به دلیل در اختیاردر آن

  .عهده گرفتبه

طور مستقل در دانشکده پزشکی استقرار یافت و با تصویب گروه آموزش پزشکی از مرکز مطالعات جدا شد و به 1388در سال 

ي دکتراي تخصصی آموزش سیاست پذیرش دانشجو در مقطع دکتراي تخصصی آموزش پزشکی توسط وزارت متبوع، اولین دوره

اکنون گروه آموزش پزشکی عالوه بر تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با هم. اندازي شدر این گروه راهپزشکی در ایران د

  .ي آموزش دانشگاه همکاري گسترده داردمرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه

آموختگانی است که بتوانند مشکالت نظام آموزشی را از تربیت دانش مأموریت گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،

هاي علمی، منطقی و قابل ارزیابی براي مسائل حلطریق پژوهش شناسایی کنند و براي حل آن از طریق تحقیقات مناسب، راه

منظور ارتقاي کیفی زش بههاي مناسب آموها و روشعالوه، به رهبران و مدیران آموزشی در انتقال تکنولوژيبه. آموزشی ارائه دهند

آموزش و پژوهش در دانشگاه کمک کنند و با شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشگاه و با شناخت عوامل پیشرفت و توسعه، ایفاي 

 .نقش کنند

ت علمی، کارشناسان و دانشجویان، در ارتقاي کمی و کیفی آموزش ئگروه آموزش پزشکی بر آن است تا با مشارکت اعضاي هی

هاي علوم پزشکی زشکی بکوشد و در این راه با استفاده از تجارب موفق دنیا بتواند به الگویی موفق و پیشرو در بین دانشگاهعلوم پ

  :کندگروه آموزش پزشکی در راستاي محورهاي زیر حرکت می.کشور و منطقه تبدیل شود

  تعهد، صداقت و انضباط در ارتباطات درونی و بیرونی گروه 

  مشارکت گروهیهمکاري و 

 ها در حوزه آموزش پزشکی کارگیري نتایج آنهاي کاربردي و بهرشد، پیشرفت و نوآوري با انجام پژوهش 

 نفعان مندي ذيمنظور رضایتبهبود فرآیندهاي آموزشی و پژوهشی به 

 منظور ارتقاي جایگاه گروه بخشی بههاي برونتوسعه همکاري 

 ا تأکید بر صداقت، خالقیت و نوآوريهاي آموزشی برقابت با سایر گروه  

 : اهداف گروه آموزش پزشکی عبارتند از

 آموختگان توانمند در مقاطع دکتراي تخصصی و کارشناسی ارشدتربیت دانش  

 ي آموزش پزشکی دانشگاههمکاري با مرکز و دفاتر مطالعات و توسعه  

 همکاري با مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی  

  ي استراتژیک دانشگاههاي آموزشی برنامهتدوین سیاستمشارکت فعال در  

 هاي جدید آموزش علوم پزشکیهاي نوین تدریس و فناوريترویج روش 

   :گانتهیه کنند

  )معاون آموزشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی ایران(دکتر زهره سهرابی 

 )علوم پزشکیکارشناس مرکز تحقیقات آموزش (دکتر مروارید کمالی 

  دانشگاه  گروه آموزش علوم پزشکیآشنایی با 
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 رسانی پزشکیساختار تشکيالتی دفتر توسعه آموزش دانشکده مديريت و اطالع

 1387 آموزش در دانشکده از ديبا هدف ارتقاء کمی و کیفی سطح پزشکی  رسانیتوسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطالع دفتر

هایی است که با یاري یکی از راهبردهاي اصلی این دفتر جهت نیل به اهداف، تشکیل زیرکمیته. فعالیت خود را آغاز نموده است

هاي آموزشی و پژوهشی در حیطه آموزش، با ارائه خدمات رایگان به اعضاي هیئت علمی و مسئولین آنها بتوان با تعیین اولویت

  . دانشجویان برگزیده، جایگاه علمی و آموزشی دانشکده را در سطح کشور ارتقاء بخشد

  EDOمعرفی اعضاء و مسئول 

 خصالدکتر آیدین آرین :مسئول دفتر

  آبادي هدي غفوري رحیم :کارشناس

  : شدهبینیهاي  پیشکمیتهمسئولین 

 دکتر افسانه دهناد: مسئول کمیته ارزیابی دانشجو  

  خصالدکتر آیدین آرین : کمیته ارزشیابی استادمسئول 

  کامران حاتمی: ریزي درسی و تدوین طرح درسکمیته برنامهمسئول 

  طاهريدکتر عباس شیخ: ت علمیئکمیته توانمندسازي اعضا هیمسئول 

 دکتر رقیه اسکروچی :سازيمسئول کمیته مجازي 

 دکتر نسرین صیفوري :مسئول کمیته پژوهش در آموزش 

 نیلوفر محقق :کمیته استاد پاسخگو مسئول 

 خانم افشاریان: یندهاي آموزشیاکمیته ارتقاء کیفیت خدمات و پایش و اصالح فر 

  هاي فعالیتها و حوزهزمینه

  :(Vision)ها دورنماي فعالیت 

 متناسب با آل و هددر سطح ای ت علمی دانشکدهئآموزشی و پژوهشی تمامی اعضاي هی هايدانش در حیطه قرار گرفتن

  هاي روز دنیانیازهاي کشور و پیشرفت

 هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیئت علمی و دانشجویان استعداد درخشان و عالقمند، متناسب با مهارت قرار گرفتن

  هاي روز دنیاو پیشرفت نیازهاي افراد و جامعه

 طابق با دانش روزهاي درسی با نیازهاي روز جامعه و ممتناسب بودن محتواي دروس و برنامه  

 شفاف و معتبر فرایندهاي ارزشیابی ایجاد  

  : (Mission)رسالت 

رسانی اطالع در این راستا دانشکده مدیریت و هاي مراکز آموزشی و پژوهشی است واي از ارکان اصلی و از اولویتتوسعه حرفه

ند خود، یادگیري و یاددهی مداوم مدرخشان و عالقت علمی و دانشجویان استعداد ئمنظور حمایت گسترده از اعضاي هیپزشکی به

مندي از خدمات نیروي برگزیده منظور جذب، انتخاب و بهرهبنابراین دفتر توسعه آموزش به. را سرلوحه کار خود قرار داده است

مر و مداوم قابل عنوان یک فعالیت مستیادگیري را به_کوشد تا تجارب یاددهیت علمی خود میئت علمی و کادر مجرب غیرهیئهی

نفع، نیاز اي افراد ذيهاي فردي، زمان در دسترس و ماهیت شغلی و حرفههاي این دفتر بر ویژگیسیاست .اي ارائه دهدمالحظه

  رسانی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی ایرانآشنایی با دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطالع
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اي و منافع حاصل از هاي توسعه حرفههاي خاص یا محتواي درسی خاص، ارتباط بین فعالیتهاي مختلف جامعه به مهارتبخش

  .ت علمی و دانشجویان براي دانشکده، کشور و جهان استوار استئکیفی اعضاي هیارتقاء کمی و 

ت علمی و ئمنظور حمایت و ارتقاء توسعه فردي، خالقیت، کیفیت و باالترین استانداردهاي آموزشی در اعضاي هیجهت، بهبدین

ت ئارتباط نزدیک و متقابل بین اعضاي هی ،ت علمیئهاي مشارکتی اعضاي هیگروه دانشجویان این دفتر بر آن است تا با ایجاد

هاي خالقیت و ارتقاء کیفیت ایجاد فرصت تقویت روحیه مشارکت در مبادله  تجارب،  علمی و تقویت روحیه کار گروهی،

همکاري در  ،هاي تدریس و ارزشیابیارتقاء مهارت دانشگاه، EDCو مرکز  EDOبرقراري ارتباط بین دفاتر  یادگیري،_یاددهی

با تشخیص و رفع نیازهاي آموزشی اساتید و ، نفع به پژوهش در آموزشتقویت و تشویق افراد ذي، زنگري در سرفصل دروسبا

ي برنامه درسی، توسعه آموزشی، آموزش مداوم، پژوهش در آموزش، شده بینیهاي پیشدانشجویان با ارتقاء کیفیت از طریق کمیته

  . هاي مثبتی  برداردآموزشی کشور گام_حمایت از آنها در ارتقاء سطح علمیارزشیابی، استعدادهاي درخشان و با 

  :(Values & Beliefs)ها و باورها  ارزش

  در این تالش بر این باوریم که 

 مدت است که با هدف ارتقاء مداوم سطح آموزش صورت تخصص در آموزش پایان راه نیست بلکه تالشی مستمر و طوالنی

  . پذیردمی

  ها و امکانات بالقوه موجود در نفع از توانمنديکیفیت آموزش و یادگیري در مرحله اول مستلزم خودآگاهی افراد ذيارتقاء

  . سازمان است

 یادگیري ضرروري است_فردي موثر براي ارتقاء آموزشروابط بین .  

 آینددست میههاي تدریس و یادگیري با تمرین و بازخورد مناسب بمهارت .  

 دانشجویان و کل مجموعه آموزشی _ارتقاء کیفیت تدریس و آموزش نیازمند احترام متقابل معلمین، دانشجویان، معلمین

  . است

 سزا داردهیادگیري سهمی ب_هاي فردي معلمین و فراگیران در بهبود وضعیت آموزشتوجه به تفاوت .  

 هاي آنان در دستیابی به موفقیت مشارکتی و تضمین اهدانشجو و استاد معتمد یکدیگرند و در نظر گرفتن نظرات و دیدگ

  . گر استارتقاء آموزش معجزه

  :(Activities) هافعالیت

هاي زیر براي دفتر توسعه آموزش منظور ارتقاء کیفیت آموزش و با تاکید بر ضرورت اهمیت و جایگاه آموزش مطلوب، فعالیتبه

  .شودصورت مختصر شرح داده میکه به بینی شده استرسانی پزشکی پیشدانشکده مدیریت و اطالع

  ت علمی یئبرنامه ارزشیابی اساتید و ارائه بازخورد آن به اعضاي ه .1

ت علمی قرار ئگیرد و در اختیار اعضاي هیصورت الکترونیک انجام میسال بهبا روي کار آمد سامانه ماد، ارزشیابی اساتید در هر نیم

و پس از  گرددت علمی توزیع میئدرجه بین اعضاي محترم هی 360هاي ارزشیابی فرم سالنیم هر چنین در اواسطهم. گیردمی

 .   آیددست میهمدیرگروه و معاون آموزشی ب ،آوري نمره هر استاد به تفکیک همکارجمع

 ت علمیئبرنامه ارتقاء مرتبه اعضاي هی .2

  نامه ارتقاء و ارسال مدارك  ت علمی بر اساس آئینئاعضاي هیبررسی اولیه مدارك و مستندات مرتبط با ارتقاء مرتبه

 فرهنگی به دانشگاه

 ت علمیئدادن امتیاز به مستندات آموزشی و پژوهشی و اجرایی عضو هی 

 نامه هاي رسیده  براساس مفاد آئین برگزاري جلسات کمیته منتخب ارتقاء مرتبه به منظور بررسی امتیازدهی پرونده

 نهایی و ارسال پرونده به کمیته منتخب دانشگاهو تایید امتیازات 

  ریزي درسی و طرح درسبرنامه .3
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بر لزوم  تدریس در  هاي اساتید قبل از شروع هر ترم و بارگذاري آن در سایت دانشکده و تاکید به اساتیدآوري طرح درسجمع

   .ر اتوماسیون، صدور گواهی ارائه طرح درس براي اساتید دطول ترم بر طبق طرح درس داده شده

 برنامه توانمندسازي اعضاء هیئت علمی  .4

چنین هم. باشدکالب میها و ژورنالت علمی که شامل برگزاري کارگاهئارتقاء کیفیت امر آموزش از طریق توانمندسازي اعضاء هی

  .کنددانشجویان برگزار میهایی را براي موافقت معاونت آموزشی کارگاه این دفتر در صورت نیاز دانشجوها به یک کارگاه و

  

1395هاي برگزار شده در سال نام کارگاه ردیف مدرسین/مدرس   

 دکتر بهاره عمرانی  1و 2تولید محتواي مجازي  1

 دکتر بهاره عمرانی StoryLineافزار آموزش نرم 2

 خانم نیلوفر محقق ترجمان دانش 3

 دکتر رقیه اسکروچی، دکتر جوان رایانش ابري 4

 دکتر صیفوري پژوهش در آموزش 5

  

1395کالب برگزار شده در سال نام ژورنال ردیف  زمان برگزاري 

 7/7/95 در آموزشAction Research  مدل ١

 14/7/95 کاربردسازي نتایج پژوهش و موانع آن ٢

 5/8/95 وضعیت انتقال و ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی ٣

 19/8/95 الکترونیکیتفکر انتقادي در آموزش  ٤

٥ Information Encountering on Social Media and Tacit 
Knowledge Sharing 

3/9/95 

  1/10/95 تحلیل سري زمانی ٦

  29/10/95  عوامل موثر بر تعداد استناد ٧

 

 ت علمیئبرنامه ترفیع پایه اعضاي هی .5

ت علمی بر اساس تاریخ ترفیع آنان و امتیازدهی و  ئبررسی اولیه مدارك و مستندات مرتبط با ترفیع پایه سالیانه اعضاي هی 

 صورت فصلی به دانشگاهارسال مدارك به

 ت علمیئوقتی اعضاي هیبرنامه پرداخت حق تمام .6

ت علمی و امتیازدهی براساس الگوي طراحی شده توسط ئوقتی اعضاي هیبررسی اولیه مدارك و مستندات مرتبط با تمام

وقتی و و محاسبه درصد تمام تهیه و دانشگاه آن را تایید کرد 1393بار در سال و معاون آموزشی وقت که اولین EDOمسئول 

 مبلغ پرداختی بر اساس حکم اعضاء

 ت علمیئهاي تستی اعضاي هینتصحیح و تحلیل آزمو هبرنام .7

افزار تصحیح آزمون یگانه و ارائه لیست نمره و تحلیل سواالت و آزمون به هر هاي تستی اساتید با استفاده از نرمتصحیح آزمون

 ت علمی و ارسال گزارش کلی هر ترم به دانشگاهئیک از اعضاي هی
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 سازي دروسمجازي هبرنام.  8

ت علمی در جهت مجازي کردن دروس خود، ئهاي الزم به اعضاي هیتشکیل کمیته مجازي در دانشکده و انجام آموزش

یند برگزاري جلسات او تعریف فر ،خواهند به صورت مجازي برگزار کنندطراحی فرم جهت اعالم جلساتی که اساتید می

  .اندمجازي و ارائه گواهی در هر ترم به اساتیدي که جلسات خود را به صورت مجازي برگزار کرده

 ت علمیئیانه اعضاي هیبرنامه برگزاري جلسات نشست ماه .9

ریزي در خصوص مواردي که باید در ت رئیسه محترم دانشکده و برنامهئپس از هماهنگی زمان و مکان برگزاري نشست با هی

ت علمی انجام شده و جلسات ئرسانی به اعضاي هیاي که باید در جلسه دعوت شود، اطالعجلسه مطرح شود و یا مهمان ویژه

  .گرددنشست برگزار می

 برنامه پایش و اصالح و ارتقاء کیفیت خدمات و فرآیندهاي آموزشی  .10

ت رئیسه محترم دانشکده و ئیندهاي آموزشی با هیاارتقاء فر پس از هماهنگی زمان و مکان برگزاري جلسات کمیته اصالح و

  شده و جلسات برگزار رسانی به اعضاي کمیته انجام ریزي در خصوص مواردي که باید در جلسه مطرح شود، اطالعبرنامه

ها، هاي آموزشی بررسی شده و نواقص احتمالی موجود که براي ارائه در طرح اعتباربخشی دانشکدهدیناگردد و در آن فرمی

و بعد از جلسه اعضا کمیته  شودهایی در جهت رفع آنها گرفته میگردد و تصمیمطرح راد، رخاد، تحصیالت تکمیلی مطرح می

 .دهندخصوص تصمیمات اتخاذ شده را پیگیري و انجام می هریک وظایف خود در

 رسانی پزشکیساختار تشکيالتی دفتر توسعه آموزش دانشکده مديريت و اطالع

 

رسانی پزشکی و دانشیار گروه   مسئول دفتر آموزش دانشکده مدیریت و اطالع(دکتر آیدین آرین خصال  :تهیه کننده

  )مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

EDO

کمیته مجازیسازي
کمیته برنامهریزي 

درسی

کمیته ارزشیابی 

استاد

کمیته پژوهش در 

آموزش

کمیته ارزشیابی 

دانشجو

کمیته ترفیع 

اعضاي هیأت علمی

محاسبه تمام وقتی 

اعضاي هیأت علمی

بررسی پرونده 

اعضاي هیأت علمی

تصحیح آزمونهاي 

تستی اعضاي هیأت 

علمی

برگزاري نشست 

ماهانه اعضاي هیأت 

علمی با هیأت 

رئیسه دانشگاه

سیستم سعاد

کمیته ارتقا کیفیت 

خدمات و پایش و 

اصالح فرایندهاي 

آموزشی
کمیته 

توانمندسازي 

اعضاي هیأت علمی

برگزاري کارگاه

جشنواره وثوق

جشنواره شهید 

مطهري

برگزاري ژورنال 

کالب 
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  مقدمه

. هاي علوم پزشکی استدانشگاهکاران وزارت بهداشت و  اندرضرورت تحول در آموزش علوم پزشکی بیش از پیش مورد توجه دست

تحول و نوآوري آموزش علوم پزشـکی توسـط وزارت بهداشـت، تـدوین و نقشـه راه روشـنی را پـیش روي         يدر همین راستا بسته

بسته تحولی و یک بسته پایش تـدوین گردیـده اسـت و بسـته ارتقـاء نظـام       11این برنامه در قالب . نهادهاي مرتبط قرار داده است

یاتی است که محتوا محور، نظارتی و ارزیابی محور است که ناظر عمل يگانه12هاي علوم پزشکی یکی از بسته هاي ارزیابی و آزمون

اي و ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت سازي اخالق حرفهبه سیاست گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت، نهادینه

زي، ایجـاد بانـک سـواالت آزمـون،     سـا هاي جدید نمـره ها، استفاده از روشاست و با اهداف از جمله استانداردسازي سواالت آزمون

هاي نوین سـنجش و ارزیـابی سـطح علمـی و     هاي موجود جهانی براي ارتقاء مرکز آزمون دانشگاه، شناسایی روشاستفاده از تجربه

  . تدوین گردیده است دانشجویان مهارت

کننـد و در واقـع   موزشـی را هـدایت مـی   هاي آاي را به عهده دارند و برنامهها در آموزش علوم پزشکی نقش عمدهآزمونشک بدون

 اهمیـت  کند تا یاد بگیرند و براي حفظ عدالت آموزشی بسیار بـا اي است که دانشجویان را ترغیب مینیروي انگیزه و موتور محرکه

  . است

اخیر ارزیابی دانشـجویان دسـتخوش تغییـرات بسـیاري از جملـه الگوهـاي جدیـد شـناخته شـده در ارزیـابی            يدر طی چند دهه

ارچوب هـاي علـوم پزشـکی دانشـگاه در چـ     روه ارتقاء نظام ارزیابی و آزموندر این راستا کارگ. هاي دانشجویان شده استتوانمندي

  .ت مشروحه ذیل را انجام داده استاقداما 1395هاي ویژه در سند تحول آموزش از سال ماموریت

  کشور در موجود وضعیت تحلیل -1

 بـه  اقـدام  1374 سـال  از پزشـکی  علوم جهانی جامعه با همگام ها،دانشگاه گسترش و ارزشیابی نظارت، شوراي دبیرخانه ایران در  

 فدراسـیون  اسـتانداردهاي  ترجمـه  بـه  تصـمیم  راستا این در است نموده بیرونی ارزشیابی سپس و هدف بر مبتنی درونی ارزشیابی

 پیشنهادات، بررسی از پس 1385 سال در. است داده انتشار 1380 سال را آن نتایج و است گرفته) WFME(پزشکی آموزش جهانی

 مـتن  در ارزشـیابی  حـوزه  در. اسـت  رسـانده  تصـویب  بـه  ارزشـیابی  جمله از حوزه 7 در استانداردهایی دریافتی، نظرات و انتقادات

 عمـومی،  پزشـکی  آمـوزش  دوره يبرنامـه  فرآینـد  مسـتمر  بهبود براي سازيزمینه و کیفیت تضمین منظوربه: است آمده استاندارد

 و اجرا برنامه، سطوح در ارزشیابی معتبر و جامع هايبرنامه ،دانشکده آموزش توسعه دفتر مشارکت با است موظف پزشکی دانشکده

  .نماید گزارش

   منطقه کشورهاي با مقایسه در موجود وضعیت بررسی -2

 براي شرقی جنوب آسیاي ايمنطقه انجمن و باشدمی اردن در آن اصلی محل که شرقی مدیترانه منطقه در پزشکی آموزش انجمن

 پزشکی آموزش جهانی فدراسیون استانداردهاي با متناسب ارزیابی سیستم از است، واقع هندوستان در آن محل که پزشکی آموزش

)WFME (پیشـنهاد  جهـان  کشـورهاي  سـایر  به نیز دنیا پزشکی هايانجمن و جهانی بهداشت سازمان توسط که، دنکنمی استفاده 

  .است شده

  تهدیدها و فرصتها و ضعف و قوت بررسی نقاط -3

  شامل مراحل برنامه کارگروه براي تغییر و ارتقاء ارزیابی

 نهادینه کردن تغییر -4اجرا،  -3، ارائه طرح براي رفع مشکل -2 نیازسنجی، -1

  عملیاتی کارگروه هايبرنامه

   هاآزمون بهینه و موثر برگزاري منظور به افزاري نرم و افزاري سخت عوامل از استفاده .1

 هاي علوم پزشکیي ارتقاي نظام ارزیابی و آزمونبسته
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  آموزش شده طراحی مشخص پیامدهاي اساس بر دستیاران و دانشجویان ارزیابی نظام استقرار .2

  متنوع روشهاي از استفاده با کتبی هاي آزمون در یادگیري باالتر سطوح ارزیابی .3

  مهارتی هاي آزمون برگزاري طریق از فراگیران عملی هايمهارت ارزیابی .4

  غیره و پایایی روایی، بررسی طریق از موجود هاي آزمون کیفیت ارتقاء .5

   اي حرفه رفتار نظیر فراگیران نگرشی جنبه ارزیابی .6

   دانشجویان کارورزي و کارآموزي هايدوره و نظري دروس تکوینی ارزیابی گیريکاربه .7

   کارورزي و کارآموزي دوره پایان در OSCE مثل مهارتی هايآزمون برگزاري طریق از عملی مهارت ارزیابی .8

  عملکرد بر مبتنی و کارمحل در ارزیابی .9

   آنها بودن عادالنه و پایایی روایی، ارتقاء و ها آزمون مستمر ارزشیابی .10

  ها دانشکده در دانشجویان ارزیابی براي پاسخگو و مسئول مرجع تعیین .11

   دانشجویان ارزیابی مسئوالن فعالیت براي اجرایی ينامه آئین تدوین .12

 ارزیـابی  يکمیتـه  تشـکیل  و آموزشی هايگروه توسط تحصیلی سال ابتداي در دانشجویان به ارزیابی يبرنامه اعالم .13

   دانشکده در هاآزمون

   نگرشی و مهارتی دانشی، هايحیطه در آموزشی اهداف با محتوایی مطابقت داراي هايارزیابی درصد تعیین .14

   دانشجویان ارزیابی هايبرنامه مورد در هادانشکده از ساالنه گزارش اخذ .15

   فراگیران ارزیابی نوین هايروش از استفاده در علمی هیئت اعضاي مشارکت جلب .16

  هاآزمون برگزاري در دانشجویی شئون و اخالقی هاي شاخص و ضوابط اعالم و تعریف .17

   هاآزمون یابیاعتبار و ساخت درخصوص علمی هیئت اعضاي ویژه سازي توانمند هايکارگاه برگزاري .18

  شامل عملیاتی کارگروه ياقدامات انجام شده در راستاي برنامهسایر 

  در علوم پزشکیکتابچه ابزارهاي نوین آزمون تدوین  -1

  هاي استفاده از الگوهاي ارزیابی دانشجوهاي آموزشی در خصوص شیوهتدوین پرسشنامه نظرسنجی از گروه -2

 ارائه مدل پیشنهادي براي ایجاد بانک سواالت در سطح دانشگاه  -3

 ) کارشناسی ارشد و دکترا(ارائه مدل پیشنهادي براي پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی  -4

 ...و غیره OSCEهاي عملی در سطح دانشکده از جمله برگزاري تقویت آزمون -5

وزارت ي برنامه آموزشی به هاي نوین ارزیابی و ارائههاي آموزشی در سطح دانشگاه و گنجانیدن روشبازنگري برنامه - 6

 متبوع

بررسـی  "تحت عنوان ) نصر( ات راهبردي آموزش پزشکیقمرکز ملی تحقیدر طرح پژوهشی ي نمودن و اجرا مصوب -7

 "وضع موجود نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

-Pروانسنجی پرسشـنامه  تعیین "دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عنوان در طرح پژوهشی  ينمودن و اجرا مصوب -8

MEX  اي دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایرانحرفهبه منظور استفاده در ارزشیابی صالحیت رفتار" 

کاران و اعضاي محترم هیئت علمی اندري دستهاي آموزش مستلزم همکاري کلیهبخش بستهبدیهی است اجراي اثر

صلی عرصه آموزش علوم پزشکی می توانـد در پیشـبرد اهـداف    دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان نقش آفرینان ا

  .گر باشدها، هدایتکارگروه تحول و نوآوري در بخش آزمون

  :تهیه کننده

  هادبیر کارگروه ارتقاي آزمونمدیر گروه هوشبري و ، معروفیشهنام صدیقدکتر 
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سازي دارند ها مراکز شبیهاري از دانشگاهیبس. باشنداز آموزش پزشکی می) کامل کننده( ناپذیربخش جدایی ،هاسازيامروزه شبیه

ي که در آن دانشجویان و اشخاص مربوط به حوزهشود یعنی جاییهاي بالینی نامیده میهاي مهارتهکه به اصطالح آزمایشگا

  در مرحله . هاي شبیه به واقعیت تمرین کنندها و مانکنهاي طرز کار را در مدلو روش) شناسیعیب( هاتوانند تشخیصمیپزشکی 

عنوان به .شوداستفاده می ها براي نشان دادن اصول اساسی در فیزیولوژي، آناتومی، ژنتیک و بیوشیمیسازيبالینی، شبیهپیش

ها یا هاي دارویی نشان دهد که چگونه سوخت و ساز آنزیم در حضور بازدارندهضیح دادن کنشتواند با توسازي میمثال، شبیه

و پزشکی را توصیف و چگونگی تجزیه آنها به اصول پایه و ) زیستی( ها یا آثار بیولوژیکیاین کتاب پدیده. کندها تغییر میمهارکننده

تمام اندام بدن را با توجه به  حتیها و بافت ،هاهاي کاربردي از مولکولطیف وسیعی از موضوع .سازي کرده استاساسی را شبیه

هاي جدي و ها و سرگرمیاین کتاب داراي موضوعاتی مثل بازي .کندها معرفی میسازيچگونگی استفاده و تفسیر و درك این شبیه

سازي در پزشکی را با شروع از سطح ي شبیههااین کتاب تمام زمینه. باشدمی) مجازي( فکورانه و مباحث پزشکی از راه دور

از  ؛در آغاز هر فصل، یک پدیده بیولوژیکی شرح داده شده است. دهدها به کل بدن پوشش میها و انداممولکولی از طریق بافت

براي این کتاب براساس یک دوره  .تفسیر ژن، یا عملکرد داروهاي ضد سرطان بر روي تومورها ارتباطات، شرح و جمله سلول

در این کتاب یک لیست بلندي از مؤسسات وجود دارد که . دهی شده استگري سازماندانشجویان پزشکی در حوزه ویرایش

که  سازي شده استاستفاده از تعامل با یک بیمار شبیه ،آموزش یک راه. دهندهاي پزشکی تعلیم میرا در تمامی زمینه جویاندانش

ها در فضاي سازيیعنی شبیه ؛سازي ارتباط نزدیکی با علم کامپیوتر داردخود کلمه شبیه .داردنقش مهمی در تحصیالت پزشکی 

 هایا اندام) 3فصل( سیستم ارتباطی یا ،)2فصل( یا سلولی ،)1فصل( شامل عملکردهایی در سطح مولکولی و مجازي هستند

چنین سازي در پزشکی همشبیه). 6لفص( سکلتی استا -هاي عضالنیو یا حتی یک ارگانیسم کامل و ارتباط سیستم) 5و4فصل(

 ،)12فصل( توانمندسازي ،)11 و 10فصل( درمان ،)9 و 8، 7فصل( گیري در زمینه تشخیصتصمیم يشامل بازسازي شیوه

رویکرد این کتاب یک . باشدمی) 14فصل( و در نهایت حمایت از بیمار) 13فصل( پشتیبانی با ارتباط از راه دور در مقیاس بزرگ

ها که به ما اجازه تجزیه و تحلیل وسیعی از مدل يسازي در دستهنتایج شبیه ،در نتیجه. کندها اتخاذ میسازيانتخابی براي شبیه

  .قابل استفاده هستند ،دهندآینده را می

  :هکنندتهیه

  )دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی(محمود منصوري 

 

  هاي کتابتازه
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طراحی و تدوین برنامه درسی علوم رفتاري و اجتماعی براي تلفیق در برنامه آموزشی دوره 

 پزشکی عمومی

  دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی، دکتر شعله بیگدلی :اساتید راهنما

  دکتر الدن فتی: استاد مشاور

  دکتر شهنام صدیق معروفی :آموختهدانش

  دکتراي تخصصی آموزش پزشکی :مقطع

  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران: دانشگاه

  8/2/1395: نامهتاریخ دفاع از پایان

اي درك شده  نحو قابل مالحظهدر طی چند دهه گذشته، اهمیت عوامل رفتاري و اجتماعی در سالمت و بیماري به :معرفی پژوهش

هاي  طور گسترده در بین دانشکدهدر آموزش پزشکی به 1برنامه درسی علوم رفتاري و اجتماعیکارگیري است و در این راستا به

اعتقاد بر این است که  سالمت و بیماري تحت تاثیر عوامل رفتاري، اجتماعی، اقتصادي،  .پزشکی دنیا مورد پذیرش واقع شده است

ی سطوح باید داراي دانش و مهارت مناسب علوم رفتاري و فرهنگی، روانشناختی و بیولوژیکی متقابل است و پزشکان در تمام

هاي بیماري  کمک کند و تنها به نشانه 2نگرجانبه و کلهاي همه اجتماعی باشند تا به آنان در مدیریت مطلوب بیمار با شیوه

هاي تعاملی پیچیده دیدهروانی را براي درك پ -هاي مفهومی ضروري مانند مدل زیستعلوم رفتاري و اجتماعی چارچوب .نپردازند

هاي ارتباطی که در علوم رفتاري و اجتماعی مورد  مهارت. آورد مانند درمان بیماري مزمن و عدم پیروي بیمار از درمان را فراهم می

کمک  هاي ایشان توسط بیمارانگیرد، به پزشکان در ایجاد روابط درمانی با بیماران و افزایش احتمال رعایت توصیه تاکید قرار می

پذیر اجتماعی و درك نیازهاي بهداشتی هاي رهبري مسئولیت را از طریق تقویت مهارت 3پاسخگویی اجتماعیکند و از طرفی می

  .بخشد همواره در حال تغییر جامعه، منطقه و ملی را بهبود می

ست، تغییرات در علل اصلی مرگ، نخ. دالیل متعدد امري ضروري استه تلفیق علوم رفتاري و اجتماعی در برنامه درسی پزشکی ب

مغزي، تصادفات،  هاي نخاعی وهایی از جمله بیماري قلبی، سرطان، بیماريبه نقش مهم رفتار در درمان و جلوگیري از بیماري

4بیماري مزمن انسداد ریوي، دیابت، خودکشی، و 
HIV بدن به رقیب علوم  -عالقه بیماران به پزشکی ذهن"ثانیا .شوداشاره می

کنند تا سالمت و درمان  افراد از تمامی اقشار بر انواع راهبردهاي درمانی تکمیلی و جایگزین تکیه می. پزشکی سنتی بدل شده است

) مثال مدیتیشن(سودمند هستند این موارد شامل استفاده از طب جایگزین و مکمل و ارائه راهبردهاي . بیماري خود را حفظ کنند

. تواند اثرات منفی ناخواسته داشته باشد از دیگر موضوعات مطرح در این علوم هستند هایی که می باره درمان و توصیه به بیماران در

ازد و به محیط هاي بالینی و بعد از آن را  خنثی سهاي درسی پنهان مخرب را در سال تواند برنامه گرایانه میدر نهایت نگاه انسان

کند،  هاي رفتار آینده پزشک را هدایت می رسمی که تقریبا تمامی جنبه هاي آموزش پزشکی و برنامه درسی غیر اجتماعی برنامه

از تا  آورند کننده براي دانشجویان پزشکی فراهم میروشن و قانع یتوجیه ی علوم رفتاري و اجتماعیطورکلهب. کمک نماید

   .گردند برخوردار یعلم ، سابقه علمی، مهارت در استدالل و توانایی استفاده از ابزارکنجکاوي، عادات ذهنی

                                                           
1 Behavioral and Social Sciences(BSS) 
2 Holistic 
3 Social accountability 
4 Human immunodeficiency Virus (HIV) 

  آموختگان دکتراي آموزش پزشکیهاي دانشنامهمعرفی پایان
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)LCME( کمیته رابط در زمینه آموزش پزشکی
هاي پزشکی تعدادي از موضوعات خاص  بدنه و مجموعه اعتبارسنجی دانشکده 1

سازد که علوم  کند ولی مشخص نمی هاي پزشکی را دنبال می هاي درسی دانشکده مرتبط با مباحث علوم رفتاري و اجتماعی برنامه

ها شود به چه میزان است، یا  قف این رشتهرفتاري و اجتماعی به چه نحوي باید تدریس شود، تعداد ساعاتی که در دانشکده باید و

آن پوشش داده شود و در نتیجه هر دانشکده پزشکی داراي قابلیت انعطاف زیادي در طراحی برنامه مناسب  چه موضوعاتی باید در

 .براي خود است

آورد، اي پزشکان فراهم میهاي جدیدي را برها و فرصترشد کشور که چالش به در کشورمان با توجه به تنوع قومی و فرهنگی رو

هاي مربوط به اخالق هاي بهتري در ارتباط با مدیریت بهداشت و جمعیت متنوع کسب نمایند و مهارت پزشکان بایستی مهارت

نگري را کسب نماید که خود نشانگر  اي، پاسخگویی اجتماعی، ارتباط موثر ، آموزش بیمار، کار گروهی و جامعهپزشکی، رفتار حرفه

آموزشی پزشکی عمومی در ارتباط با علوم رفتاري و  در حال حاضر برنامه. ویژه به مباحث علوم رفتاري و اجتماعی استتوجه 

جاي هتوان به بیماري محور بودن بهاي علوم پزشکی داراي نقاط ضعفی است که از آن جمله میاجتماعی در برخی از دانشکده

ي رخی از موضوعات و پیامدهاي مهم در مباحث علوم رفتاري و اجتماعی در برنامهسالمت محور بودن و عدم توجه نظامند به ب

این در حالی است که آموزش پزشکی بدون درك نقش ایفا شده از سوي عوامل رفتاري و اجتماعی در سالمت، . درسی اشاره کرد

لذا محقق بر آن شد براي اولین بار در کشور  .هایی که این عوامل را بتوان تغییر داد کامل نخواهد شدبیماري و آگاهی از راه

هاي مختلف کشور و شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران و دیدگاه اعضاي هیئت آموخته دانشگاهنیازهاي پزشکان عمومی دانش

فتاري و اجتماعی هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی را در ارتباط با علوم رعلمی دانشکده پزشکی را در مورد پیامدها و توانمندي

ها و نیازهاي محلی، برنامه درسی علوم رفتاري و اجتماعی و اجزاء آن را در قالب نظري آموزش بررسی نماید و بر اساس اولویت

  .را طراحی، تدوین و پیشنهاد نماید 2مبتنی بر توانمندي

مطالعه حاضر با هدف، طراحی و تدوین برنامه درسی علوم رفتاري و اجتماعی براي تلفیق در برنامه آموزشی دوره  :روش پژوهش

رسید نقصانی  که مطالعاتی در این ارتباط در کشور انجام نشده است، به نظر میبا توجه به این. پزشکی عمومی در کشور اجرا شد

لذا با توجه به اهمیت موضوع بر . و اجتماعی در برنامه درسی پزشکی وجود داشته باشد در دانش و اطالعات در زمینه علوم رفتاري

هاي ضروري و مورد انتظار از پزشکان عمومی مرتبط با علوم رفتاري و  آن شدیم تا از طریق انجام این پژوهش بتوانیم صالحیت

  .اجتماعی و اجزا برنامه درسی مربوط به آن را شناسایی کنیم

  .تحقیق انتخاب شد محیطعنوان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مراکز آموزشی و درمانی به :هشمحیط پژو

یا آمیخته است که در فرآیند مطالعه پژوهشگر با ترکیب دو نوع روش کمی  3این پژوهش یک مطالعه ترکیبی :شناسی روش

در این مطالعه ابتدا از روش کمی و سپس از روش  .ام نموده استو کیفی جهت دستیابی به اهداف پژوهش اقد) مطالعه توصیفی(

هاي تحقیق کمی  طور متوالی به این صورت بوده است که یافتهاستفاده از دو روش کمی و کیفی و به. کیفی بهره گرفته شده است

آموختگان پزشکی  هاي دانشدر مطالعه کمی به بررسی نیاز. گیري محتواي مورد نیاز براي پژوهش کیفی استفاده شد در شکل

ها، نیاز به پژوهش  دار ساختن پاسخ عمومی در ارتباط با علوم رفتاري و اجتماعی در دوران تحصیل پرداخته شد و محقق براي معنی

هاي  ت علمی، باورهاي آنان در برنامه درسی علوم رفتاري و اجتماعی در دانشکدهئکیفی براي آشکار نمودن تجارب اعضاي هی

  . است 4روش آمیخته در این مطالعه از نوع تبیینی .را داشت پزشکی

 :اقدامات انجام شده در بخش مطالعه کمی

 بررسی متون 

 هاي ارایه شده بررسی عمیق و نقادانه متون در خصوص چارچوب 

                                                           
1  Liaision Committee on Medical Education 
2 Competency Based Education 
3 Mixed method (combined quantitative and qualitative approach) 
4 Explanation 
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 ها با یکدیگر و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها مقایسه چارچوب 

 انتخاب چارچوب مناسب براي ادامه کار 

  هاي در دسترس هاي اطالعاتی و بررسی پرسشنامه وسیع در بانکجستجوي 

  1انتخاب پرسشنامه
AAMC راي استفاده در مرحله کمیب 

  مکاتبه با مولفین پرسشنامهAAMC و کسب مجوز براي ترجمه و استفاده از آن 

 سازي پرسشنامه فارسی آماده 

روش . طور تصادفی توزیع شدهآموختگان پزشکی عمومی ب نفر از دانش 90نظرسنجی از طریق پرسشنامه در بین  :گیري روش نمونه

  .تفاده شداس 2گیري تصادفی سادهنمونه

 AAMC’sهاي کمی و اطالعات مورد نظر از پرسشنامه  منظور گردآوري دادهدر این پژوهش به :ها آوري دادهابزار جمع

Graduation Questionnaire  سوال است 23استفاده شد که شامل.  

مرتبط با ) سال بعد از فراغت از تحصیل 8تا  1از (آموختگان پزشکی عمومی  تهیه و توزیع پرسشنامه جهت بررسی نیازهاي دانش

توسط دو نفر  3براي تعیین روایی پرسشنامه ابتدا ترجمه انگلیسی به فارسی .موضوعات علوم رفتاري و اجتماعی تدوین شده است

زبان و مسلط به ترجمه متون انگلیسی و به صورت مجزا صورت گرفت و بعد از یک جلسه مشترك موارد متفاوت با بحث  فارسی

یعنی ترجمه به انگلیسی را انجام  4هاي فارسی و انگلیسی بودند، ترجمه رو به عقب سپس دو نفر دیگر که مسلط به زبان. مرتفع شد

براي . لسه مشترك با تیم پژوهش با اصل نسخه انگلیسی مطابقت داده شد و اصالحات الزم به عمل آمددادند و سپس در یک ج

محاسبه و میانگین  CVIکه براي تک تک سؤاالت طوريبه .استفاده شد 5بررسی روایی محتوایی به صورت کمی از روش الوشه

  .حاصل گردید 91/0ها تعیین شد که در این مطالعه عدد  شاخص

ترتیب که اي از سواالت پرسشنامه علوم رفتاري و اجتماعی محاسبه شد بدینبازآزمون براي مجموعه -این پژوهش، پایایی آزموندر 

) سال 1- 8آموختگان بین  دانش(برداري آموختگان رشته پزشکی عمومی واجد شرایط نمونه نفري از دانش 10توسط گروه 

ها،  پرسشنامه فوق توسط همان گروه تکمیل گردید و براي مقایسه دو مجموعه از پاسخپرسشنامه تکمیل شد و دو هفته بعد مجددا 

دست آمد که نشانگر این است که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار هب 81/0ضریب همبستگی محاسبه گردید که مقدار آن 

افراد پاسخگو % 81توان نتیجه گرفت که به احتمال  کند، می بیان می% 81با استفاده از شیوه آلفاي کرونباخ که پایایی را . است

  .باشد لذا از نظر پراکندگی نیز پایاي همسان هستند می% 70چون عدد محاسبه شده باالتر از . درك یکسانی از پرسشنامه دارند

هاي توصیفی  و آماره SPSSافزار  هاي کمی با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده :هاي کمی و کیفی روش تجزیه و تحلیل داده

 .6مطالعه کیفی پژوهش، روش تحلیل محتوا با رویکرد هدایت شده بود. صورت گرفت

    :  شرح ذیل صورت گرفتمراحل تجزیه و تحلیل اطالعات کیفی به

 ها و مشاهدات رونوشت برداري از مصاحبه -1

 ها از محتوا خواندن خط به خط متون و جداسازي نقل قول -2

 )که بتوان آنها را مرور کردطوريهب(واحدهاي کوچکتر تحلیل تقسیم متون به  -3

 عنوان واحد تحلیلهدار بهاي معنی تعیین جمالت و پاراگراف -4

 داراختصاص کد به هر کلمه، جمله، و پاراگراف معنی -5

                                                           
1 Association of American Medical Coleges 
2 Simple random sampling 
3 Forward Translation 
4 Back Translation 
5 Lawshe's Technique 
6 Directed Content Analysis 
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 بندي کدهاي مشابه با همگروه - 6

 ها در داخل طبقات ها و تفاوت ي کدهاي مختلف از نظر شباهتمقایسه -7

 هاي متون اعتبار به کدها و طبقات از طریق مرور مجدد رونوشتدادن  -8

 ها تر کردن داده تعیین ارتباط بین طبقات به منظور خالصه نمودن و انتزاعی -9

  ها مایهدست آوردن درونهب -10

 ت علمی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ئاعضاي هی :ي پژوهشجامعه

  :آوري شد که عبارتند ازشیوه گرد 2اطالعات در مطالعه حاضر به  :ي کیفیاطالعات در مطالعهآوري روش گرد

 مصاحبه -

 1هاي در عرصه یادداشت -

صورت گرفت و در  3از نوع گلوله برفی 2گیري هدفمند گیري با روش نمونه نمونه :در روش کیفی گیري و حجم نمونه روش نمونه

مصاحبه شونده از اعضاي  .نفر مصاحبه انجام شد 12در این مطالعه با . نمونه تکمیلی ادامه داشت 4ها  مصاحبه تا حصول اشباع داده

صورت انفرادي، چهره به چهره و نیمه ههاي آموزشی وابسته و بت علمی دانشکده پزشکی، در محل دانشکده، بیمارستانئاعضاي هی

 .اجرا گردید 6و رسمی 5ساختارمند

دست آمده، با حضور هدر نهایت پیرامون اطالعات ب. استفاده شد MAXQDA10هاي کیفی  افزار مدیریت داده منظور تحلیل از نرمبه

در مورد برنامه درسی علوم رفتاري و  7نظران در جهت نیل به اهداف مطالعه و حصول اتفاق نظرنفر در پانل متخصصین و صاحب 7

  .عمل آمدظار از پزشکان عمومی و اجزاي برنامه اقدامات الزم بههاي مورد انت اجتماعی و صالحیت

با توجه به سواالت پژوهش، در خصوص مصاحبه، رونوشت برداري بصورت واژه به واژه انجام گرفت و در خصوص مشاهدات، موارد 

  .مرتبط با اهداف پژوهش، رونوشت شد

 8رویکرد ارزیابی تحقیقات تفسیري از معیارهاي پیشنهادي لینکلن و گوبااز براي ارزیابی کیفیت تحقیق  :ها دقت و اعتبار داده

  .استفاده شد 12و تائیدپذیري 11)همسانی(، قابلیت اعتماد 10، قابلیت انتقال9یعنی؛ اعتبار یا مقبولیت

  :هاي مطالعهمحدودیت

 دشواري دسترسی به اساتید مطلع 

 هاي نوین از جمله ارزیابی و تدریس  ک قالب سنتی به قالب روشت علمی نسبت به تغییر از یئمقاومت برخی از اعضاي هی

 در ارتباط با علوم رفتاري و اجتماعی

 کمبود سوابق پژوهشی پیرامون تلفیق علوم رفتاري و اجتماعی در برنامه درسی پزشکی عمومی  

فتاري از طریق پرسشنامه در آموختگان پزشکی عمومی در ارتباط با موضوعات علوم ر نظرسنجی در خصوص نیازهاي دانش :بحث

هاي مورد بررسی،  نمونه. نفر به پرسشنامه پاسخ دادند 72طور تصادفی انجام شد که آموخته پزشکی عمومی به نفر دانش 90بین 

                                                           
1 Fieldnotes 
2 Purposeful sampling 
3 Snowballing 
4 Data saturation 
5 Semi-structured 
6 Formal  
7 Consensus building 
8 . Lincoln and Guba 
9 .Credibility 
10. Transferability 
11 . Dependability 
12 . Confirm ability 
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پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند که از زمان تاریخ فراغت از تحصیل آنان بین یک تا هشت سال گذشته 

 .بود

گري،  اي نفر از واحدهاي مورد پژوهش اظهار داشتند که مصادیق علوم رفتاري و اجتماعی از جمله ارتباطات، خودآگاهی، حرفه 62

اند که در ارتباط با علوم رفتاري  کنندگان بیان نموده تقریبا نیمی از شرکت .اند را در حد کفایت آموزش ندیده... استدالل اخالقی و 

پزشکی اساتید در طبابت باشد و برخی از دلیل نگاه زیست تواند به اند و این می آموزشی در مقطع بالینی ندیدهو اجتماعی اصال 

دانند و محدودیت زمانی را عاملی براي  هاي قبل از دوره بالینی می اساتید بالین، آموزش علوم رفتاري و اجتماعی را محدود به سال

هاي  درصد از واحدهاي مورد پژوهش اعالم کردند که روش 94بیش از . اجتماعی قلمداد کردندنپرداختن به موضوعات رفتاري و 

ت علمی، ارزیابی توسط دستیاران، ئارزیابی مربوط به علوم رفتاري و اجتماعی از جمله آزمون شفاهی، ارزیابی توسط اعضاي هی

سازي با استفاده از بیمار استانداردشده، در زمان تحصیل مورد  ، شبیه)OSCE(اي، آزمون بالینی ساختارمند عینی  هاي رایانه آزمون

هاي فوق برنامه در ارتباط با علوم  واحدهاي مورد پژوهش اعالم کردند در دوران تحصیل در فعالیت 90. %استفاده قرار نگرفته است

، کار میدانی در خانه HIVه خطر رفتاري و اجتماعی، مثل فراهم کردن زمینه آموزش مباحث مرتبط با سالمت از جمله دربار

 .اند پذیر اجتماعی و غیره، به صورت واحد اجباري و یا داوطلبانه مشارکت نداشته هاي آسیب سالمندان، تجربه عملی با گروه

حقیق از ت، هاي انسانی پزشکان آینده ت علمی دانشکده پزشکی در ارتباط با رفتار و تعاملئبراي تعیین تجارب و باورهاي اعضاي هی

هاي حاصل از نتایج  دار ساختن پاسخ منظور معنیشده استفاده گردید و آن به کیفی و روش تحلیل محتوا با رویکرد هدایت

آموختگان پزشکی عمومی در ارتباط با موضوعات علوم رفتاري و اجتماعی، سؤاالت مصاحبه  پرسشنامه در خصوص نیازهاي دانش

  .در تحقیق کیفی شکل گرفت

اجتماعی،  -بیمار، فرهنگ پزشکی، تسهیل تغییر رفتار، مسائل فرهنگی -هاي حاصل از مطالعه کیفی شامل تعامل پزشک مایه درون

تعامل "مایه توصیف شده در این مطالعه  بارزترین درون .بدن و تعامل پزشک با سیستم مراقبت بهداشتی است - تجربه پزشکی ذهن

اي، پاسخگویی دند پزشکان باید داراي صالحیت برقراري ارتباطات، رفتار حرفهکنندگان اظهار نمو شرکت. بود "بیمار-پزشک

. اجتماعی و روانشناختی و توانایی فعالیت در بستر بزرگتر سیستم مراقبت بهداشتی باشند -اجتماعی، درك مسائل فرهنگی

در دانشکده پزشکی قلمداد نمودند و  کنندگان کسب صالحیت فرهنگ پزشکی را نتیجه ارائه دروس علوم رفتاري و اجتماعی شرکت

اي، نگاه انسانی به طب و پاسخگویی اجتماعی را برجسته کردند و اعتقاد داشتند پزشکان در اکثر آنان موضوعات رفتار حرفه

ان پزشکی، رسمی دانشجوی غیر          ها باید برنامه درسی رسمی و   خصوص موضوعات فوق ضعف دارند و براي رسیدن به این توانمندي

 .بازنگري شود

ت علمی نسبت به کسب صالحیت در تغییر دادن رفتار بیمار و نیز هدایت مناسب دانشجویان پزشکی توسط اساتید ئاعضاي هی

هاي الزم در  رسمی نگرش مثبت داشتند و عنوان کردند دانشجویان بایستی شایستگی غیر          دانشکده پزشکی از طریق منابع رسمی و 

اي و ایجاد انگیزش  هاي مشاوره ص رفتارهاي مرتبط با علل مرگ و میر و رفتارهاي پرخطر را کسب کنند و با فراگیري مهارتتشخی

چنین تغییر رفتار دانشجویان در جهت پیشرفت هم. در بیمار نسبت به تغییر رفتار و پیروي بیمار از دستورات پزشکی کمک کنند

هاي آموزشی را با اهمیت دانستند و  کنندگان بود که الگو بودن اساتید در محیط رکتهاي ش تحصیلی آنان از دیگر دغدغه

موقع هاي شناختی یادگیري اجتماعی در تغییر رفتار و ارائه بازخورد مناسب و به توانمندسازي اساتید از جمله آشنایی آنان با نظریه

دگان در گنجانیدن مباحث علوم رفتاري و اجتماعی در برنامه کنن را بسیار موثر ارزیابی کردند که ناشی از نگرش مثبت شرکت

بود که اکثر  "اجتماعی -مسائل فرهنگی"مایه استخراج شده دیگر  درون. منظور بهبود عملکرد دانشجویان استدرسی پزشکی به

ژادي و قومی، توجه به هاي ن درك تفاوت. عنوان یک صالحیت در برنامه پزشکی گنجانیده شودکنندگان اظهار داشتند به شرکت

 .کنندگان بود هاي بیمار از دیگر تجربیات برجسته شرکت مشکالت اقتصادي و متغیرهاي اجتماعی و روانشناختی و ارزش

عنوان کمک به پزشکی مدرن قلمداد نمودند و اعتقاد داشتند با کنندگان از طب جایگزین و مکمل حمایت کردند و آن را به شرکت

. توان با آن تفاهم کرد می  بدن، با حذف خرافات از طب جایگزین و مکمل  - افراد جامعه به استفاده از پزشکی ذهنتوجه به تمایل 
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پیشنهاد کردند براي آشنایی دانشجویان پزشکی با تداخالت دارویی و عالیم و تاثیرات ناشی از مصرف داروهاي سنتی دوره آموزشی 

  .ام واحدي ارائه نمودریزي و حتی در قالب نظ طب سنتی برنامه

کنندگان به صالحیت پاسخگویی پزشکان نسبت به  ها بود که شرکت  مایه تعامل پزشک با سیستم مراقبت بهداشتی از دیگر درون

بستر و نظام بزرگتر سیستم مراقبت بهداشتی تاکید کردند که خود مستلزم آگاهی از اقتصاد بهداشت، تعامل و همکاري 

هاي درمانی  هاي بیمار و گوناگونی روش در تخصیص منابع مالی و حمایت از بیمار از طریق آشنایی با هزینه اي، مهارت رشته میان

هاي آزمایشگاهی،  چنین آشنایی کامل پزشکان از خطاهاي سیستم از جمله مراقبت نامناسب، خطا در عملکرد و یا تستهم. است

 .کنندگان بود هاي شرکت دیگر دغدغهنارسایی تجهیزات و آشنایی با مقررات و قوانین از 

 هاي يتوانمند در ارتباط با علوم رفتاري و اجتماعی) مشخصات پزشک خوب( براي تعیین پیامدهاي یادگیري مورد انتظار

شد ها حاصل مایهی که برگرفته از پیامدهاي مورد انتظار از پزشکان آینده است از زیرطبقات درونو اجتماع يعلوم رفتار هاي یطهح

 یشخص هاي ي، ارزشاحرفه ، رفتاردشوار یارتباط هاي یچیده، مهارتپ یارتباط هاي یه، مهارتپا یارتباط يها مهارت: که شامل

ی، فرهنگ ی، صالحیتاجتماع يها تفاوت ، دركرفتار دانشجو یمار، تغییررفتار ب ی، تغییراجتماع یمار، پاسخگوییاز ب ، حمایتپزشک

 ، کار در سیستمدرد یروان هاي ی، درك جنبهاجتماع - یو عوامل روان یسالمت یانم یولوژیکب هاي واسطهیگزین، مکمل و جا طب

 .یستمس ی، درك خطاهايبهداشت يها مراقبت

 محتواي ضروري مربوط به علوم رفتاري و اجتماعی جهت حصول پیامدهاي مورد انتظار تعیین گردید و براي تلفیق مباحث آن،

اي  رفتار حرفه: موضوعات تم طولی مربوط به علوم رفتاري و اجتماعی در این پژوهش شامل .پیشنهاد شد 1 ايالنه روش تلفیق

، هایتدر جمع یماريو ب بیمار، سالمت –پزشک ، ارتباطات...)و  یريپذیتمسئول ي،رازدار ي،همدرد ي،دارامانت ی،دوستنوع(

 ی،غلبه بر استرس روانشناخت یشانی،اضطراب و پر ، استرس،و سالمت اقتصادي –یهاي اجتماع یتسن و وضع یت،جنس قومیت،

 ییررفتار و تغ هاينظریهسالمت،  ی، ارتقاءروان یشناسیبآس یماري،ب یروانشناخت ي، نتایجاعصاب مرکز یستماسترس مربوط به س

 .گردید یمار پیشنهادحقوق ب یتو رعا یماراز ب ی و حمایتپزشک يسازیمتصم ی،پزشک ، پیرويرفتار

ینی، مدت عملکرد بالکوتاه ینی، آزمونمشاهده رفتار بالصورت ی بهو اجتماع يدانشجو مربوط به علوم رفتار یابیهاي ارز روش

 .ینی و بینش تعیین گردیدبال ی، خودآگاهی، بازاندیشیاجتماع ، سازگارياستانداردشده در آزمون یمارب ارزیابی

 ، مصاحبهارائه مقاله ی،سخنران، کوچک هايبحث در گروهی، و اجتماع يعلوم رفتار بهیس بهینه مباحث مربوط هاي تدر روش

 یمارانهاي دانشجو با ب ی، مصاحبهواقع یمارانهمراه با ب یعلم تئیدانشجو از ه ، مشاهداتشده يسازیهشب یمارانبا ب ییدانشجو

یست، خودارزیابی، ل از چک ، استفادهلهأبر مس یمبتن دگیريیم، یابر ت یمبتن یان، میزگردها، یادگیرينقش با همتا ی، ایفايواقع

 هاي جامعه یتدر فعال ی، حضورهاي فشرده آموزش یسکاز د یی، استفادهبحث، تعامالت دانشجو يهاي فشرده برا یسکاز د استفاده

 .و پیشنهاد شد

ارتباط با موضوعات مربوط به علوم رفتاري و نتایج این پژوهش نشانگر آن است که برنامه آموزشی پزشکی عمومی در  :گیري نتیجه

باشد و بایستی مورد بازنگري جدي هاي رسمی و غیررسمی از استانداردهاي مناسبی برخوردار نمی اجتماعی و اجراي آن در برنامه

  . قرار گیرد

، تمرکز بر صالحیت و چارچوب مفید براي ترکیب ساختن تجربیات رسمی و غیررسمی در برنامه درسی علوم رفتاري و اجتماعی

تعامل «مایه  درون 6مورد انتظار از پزشکان عمومی در قالب » توانمندي«طبقه تحت عنوان  16در این پژوهش . توانمندي است

تعامل «و » بدن - تجربه پزشکی ذهن«، »اجتماعی - مسائل فرهنگی«، »تسهیل تغییر رفتار«، »فرهنگ پزشکی«، »بیمار -پزشک

. هاي توانمندي معرفی شد که نتایج حاصله از مطالعات کمی و کیفی است تحت عنوان حیطه» بت بهداشتپزشک با سیستم مراق

که فراگیر در محیط واقعی و  درصورتی. براي نشان دادن سطوح توانمندي مورد انتظار از پزشک عمومی از هرم میلر استفاده گردید

                                                           
1 Nesting Integration 
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صورت عادي انجام دهد، فرد توانمندي الزم مربوط به همان ها را به وانمنديبا بیمار واقعی بتواند زیرطبقات مربوط به هر یک از ت

  .طبقه را کسب نموده است

مدیا و  ، مولتی)ماژول(هاي آموزشی  ها، دوره چنین استفاده از کارگاهعالوه بر تلفیق موضوعات علوم رفتاري و اجتماعی در برنامه هم

برخی از مباحث علوم رفتاري و اجتماعی ضرورت دارد . ارائه بهینه مباحث پیشنهادگردیدمنظور صورت الکترونیکی بهارائه مطالب به

هاي نوین  روش. طور مستمر در هر ترم تحصیلی ارائه شود که موضوعات مربوط به آن مشخص گردیدصورت تم طولی و بهبه

  .ابی از هرم میلر استفاده شدارزیابی و آموزش موضوعات علوم رفتاري و اجتماعی معرفی شد و براي سطوح ارزی

تر بیمار با  تواند رویکرد پزشک را نسبت به بیمار تغییر دهد و در مدیریت مطلوب دست آمده در این پژوهش میهاطالعات ب

دار را در پیشگیري، تشخیص، درمان و مراقبت از بیمار را توسعه  نگر کمک نماید و روابط انسانی معنی جانبه و کلهاي همه شیوه

ت ئکارگیري اعضاي هیت علمی نسبت به موضوعات علوم رفتاري و اجتماعی، بهئهاي توانمندسازي اعضاي هینیاز به کارگاه .دهد

ي رهبران آموزشی به نقش کلیدي این علوم در امر هاي علوم رفتاري و اجتماعی در دانشکده و توجه ویژه علمی مرتبط با رشته

  .طالعه استطبابت از دیگر دستاوردهاي این م
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دو فصلنامه توسعه آموزش در )  9دوره (شماره  چهارمینبیست و 

  زنجان علوم پزشکی

دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم ) 9دوره (شماره  یست و چهارمیندر ب

  :اندمقاالت زیر به چاپ رسیده پزشکی
  

 فردا ممکن است کامال متفاوت از امروز باشد: پژوهیآینده 
  اکرم ثناگو، فرشته عراقیان مجرد، لیال جویباري

 ت علمیئي جو اخالقی با سکوت سازمانی اعضاي هی رابطه   

  ناصر ناستی زایی، آرزو آزادمهر

 ت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازئي مدل ساختاري متغیرهاي مرتبط با رضایت شغلی اعضاي هی ارایه   

  عابدین افتخاري، رضا جمالیغالم

 هاي یادگیري بر اساس تئوري کلب بررسی مراحل و سبک(Kolb)  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم  
  غالمرضا شریفی راد، حوریه رحیمی نیا، * الهه رحیمی نیا

 ابط بین فردي دانشجویان هاي اجتماعی مجازي با پیشرفت تحصیلی و اعتماد در رو ي میزان استفاده از شبکه رابطه

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  ابوالقاسم رضوانی، * علی اکبر عجم

 هاي تفکر انتقادي  ثیر آموزش درس اصول و فنون پرستاري به روش نقشه مفهومی و روش متداول بر مهارتأي ت مقایسه

 دانشجویان پرستاري
  نرگس ناصري بروجنی، زادهنسرین رسول، حمیدرضا صادقی گندمانی، رامآمعصومه دل 

 ري و تداوم آن در دانشجویان کارشناسی پرستارينویسی گروهی بر یادگیوبالگ تاثیر 

 کوروش رضایی، نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی

 آموزش دانشجویان  در) نقشه مفهومی(رگیري دانش علوم پایه در دوره بالینی پزشکی با روش قانون آکام کاهبررسی ب

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  زهره صفرنژاد، لیال پاداش، رقیه گلشا

 هاي بین فرديي مهارت روانسنجی پرسشنامههاي تحلیل ویژگی(ISA)   از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم

 پزشکی تبریز
 زادهالهزینب فیض، زهرا صمدي، فیروز محمودي

 آموزش پزشکی درکتاب کامل الصناعه الطبیه  ي نگاهی به شیوه 

  عباسعلی نوریان، محسن بهرامی، داود حسنی، شهال مرادي

 هاي فردي و تجارب دانشگاهی با دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان رابطه ویژگی 
 فاطمه زارعی، صادقیطاهره ، محمد مسعود وکیلی، یال مقصوديل، بفرین محمدزاده

 1394هاي ارتباطی بین فردي و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال  بررسی مهارت 

 هاي داخلی منتشر شده در حوزه آموزش پزشکیمجله
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  دائم روشنی، مهناز صیادي، احمد وهابی، بشري وهابی

 

  گناباد فصلنامه افق دانش)  23دوره (سومین شماره 

  :اندمقاالت زیر به چاپ رسیده فصلنامه افق دانش)  21دوره (شماره  سومیندر 

  

  مبتنی بر الگوي خودمراقبتی اورم بر اضطراب زنان نخست باردارحمایتی  -مداخله آموزشیتاثیر  

  سیدرضا مظلوم ،مهین تفضلی ،زهره عباسی ،طیبه ریحانی ،حجی محمد نوروزي ،ناهید شکوري

  مقایسه دقت پالس اکسیمتري گوش و انگشت با سنسور انگشتی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستري بخش  

 هاي ویژهمراقبت

  واد شبانمحمدج ،مهرمجتبی کیان ،علی محمدپور ،طاهره بلوچی بیدختی

 روغن اسانسی اسطوخودوس بر فعالیت الکتریکی قلب حین فعالیت ورزشی در دختران سالمیر تاث 

 خسرو ابراهیم ،سودا محرم زاد ،میثم ترابی

 با شدت متوسط و  متعاقب دو شیوه تمرینی حاد تداومی 72پروتئین شوك گرمایی  یسه پاسخ هموسیستئین ومقا

 تناوبی پرشدت در زنان غیرفعال

 ماریا منوري ،معصومه حبیبیان

 ي باشگاهیها تأثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازي با شدت متوسط بر وضعیت آهن فوتبالیست  

 اکبر قالوند ،وحید ولی پور ده نو ،نیکبختمسعود  ،حشمت اهللا علیکرمی

 	مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراك بیماري و سرمایه روانشناختی افراد مبتال به دیابت نوع دو مداخله  

 مژگان جاودانی مسرور ،اعراب شیبانیخدیجه  ،آسیه باغبان باغستان

 در مبتالیان به اختالل رفتاري و نشخوار ذهنی - آگاهی بر اجتناب شناختی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن

 همبودي اضطراب اجتماعی و افسردگی

  لیال یوسف وند ،پروانه رادمهر ،عزت اله قدم پور

 اره آبی گیاه چرخه بر آسیب اکسیداتیواثر عص DNA هاي صحرایی  اکسیدانی بافت بیضه موش هاي آنتی و فعالیت آنزیم

  دیابتی

 راهله رهباریان ،سید دامون صدوقی ،ثمانه تفکر     

 فرزند و خوداثرمندي -آگاهی بر اضطراب، تعارض والد بررسی اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروري مبتنی بر ذهن

 والدگري مادران داراي کودك مبتال به اختالل لجبازي نافرمانی

 هادي پناهی ،سیده خدیجه مرادیانی گیزه رود ،رمقانینسرین السادات حسینی  ،فیروزه غضنفري

 	اي بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیسهاي مقابله اثربخشی گروه درمانی شناختی و رفتاري در سبک 

 مهناز آقازاده اصل ،اسماعیل صدري دمیرچی

  مراجعه کننده به کلینیک هنري شهرستان جهرمرابطه بین تصور از بدن و مشارکت اجتماعی در زنان باردار 

 نوید خلیلی ،محمدرضا بانشی ،محبت محسنی ،فرزانه ذوالعلی ،وحید رحمانیان

 بیماري آتروفی عصب اپتیک لبر گزارش یک بیمار 

 دکتر رضا دانشور کاخکی



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

 

 55   1395 زمستان-  دومشماره 

 

 

  

 فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی) 8دوره (شماره  سومین

  گیالن 

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

  :اندمقاالت زیر به چاپ رسیده

  

 هاي شایع بررسی مهارت تشخیصی دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در زمینه بیماري

   دهان

 زهرا پورحبیبی ،*سیدجواد کیا ،حمیدرضا ذاکرجعفري ،یوسف جهاندیده ،مریم بصیرت

 علوم پزشکی بیرجند ابعاد رویکردهاي مطالعه با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه رابطه  

 یحیی محمدي ،عباس جوادي ،*آمنه محمودزاده

 آموزش درمانگاهی با رویکرد فراگیرمحوري براساس مدل  SNAPPS 

 * زادهخیرالنساء رمضان ،زادهآزاده ابراهیم

 هاي علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در پایگاه استنادي وب آو ساینسوضعیت انتشار و استناد مقاالت دانشگاه 

 * هاجر زارعی ،زلیخا رنجبر پیرموسی

 ايعوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکتراي حرفه 

 * دکتر رضا دهنویه ،محبوبه رضایی ،سمیه نوري حکمت

 رابطه هوش هیجانی و توانمندسازي کارکنان مراکز بهداشت استان گیالن 

 * ماهدخت طاهري ،ماندانا احمدي نژاد ،فردین مهرابیان

 ه دو روش روتین و پزشکی مبتنی بر شواهداي برگزاري گزارش صبحگاهی از دیدگاه دانشجویان پزشکی ببررسی مقایسه 

 بهرامی افشین ،فراضی عرفان ،یوسفی فایق ،*بهرامی میترا ،فرهادي فر فریبا

 یک مطالعه کیفی :تجارب دانشجویان پرستاري و مربیان بالینی در مورد واحد کارآموزي فارماکولوژي بالینی  

 * پور نیکفاممریم رجب ،پرند پورقانع

  هاي تخصصی دندانپزشکی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپوراهوازانتخاب رشتهعوامل موثر در 

 پریسا جعفرنژادي ،*مرتضی گوران ،عبدالحسین شکورنیا

 آموزش مبتنی بر عملکرد چیست؟ 

 * حسین کریمی مونقی ،وجیهه بی نیاز

 

   

  هنگامه حبیبی :تهیه کننده

  دانشگاه علوم پزشکی ایران -دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش علوم پزشکی
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11th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED

 

این . برگزار گردید  اسپانیا -والنسیادر 

هاي جدید در حوزه هاي آموزشی، گرایش

آموزش، هاي پداگوژیکال و دیداکتیو، مسائل مربوط به فناوري در 

هاي آموزشی، طراحی کوریکولوم و نوآوري، تضمین کیفیت در آموزش، همکاري دانشگاه و 

برگزار  المللی فناوري، آموزش و توسعهآکادمی بین

Annual Scientific Meeting 21-23 June  

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

  در مورد مردم، براي مردم و توسط مردم

 http://www.asme.org.uk/conferences/forthcoming

 

 المللی در حوزه آموزش پزشکی 
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  زمستانبرگزارشده در فصل هاي 

th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED

در  2017 مارس 8 تا 6در  "توسعه و آموزش تکنولوژي، المللی

هاي آموزشی، گرایشموضوعات عمومی، تجربه" دامنه مباحثیک کنفرانس علمی سه روزه در 

هاي پداگوژیکال و دیداکتیو، مسائل مربوط به فناوري در المللی، تحقیق در آموزش، نوآوري

هاي آموزشی، طراحی کوریکولوم و نوآوري، تضمین کیفیت در آموزش، همکاري دانشگاه و افزارها و بازي

آکادمی بیناین کنفرانس توسط . بوده است "صنعت و توسعه و مدیریت محتواي الکترونیکی

//iated.org/intedhttps: 

  آتی

  

 June 2017 Exeter (ASME)

نشست علمی ساالنه انجمن مطالعه آموزش پزشکی

  انجمن مطالعه آموزش پزشکی انگلستان

  انگلستان - اکستر -دانشگاه اکستر

  2017ژوئن  23

در مورد مردم، براي مردم و توسط مردم :تنوع در آموزش پزشکی

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

المللی در حوزه آموزش پزشکی هاي بینها و کنگرههمایش
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هاي ها و کنگرههمایش

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

المللیبین" کنفرانس یازدهمین

یک کنفرانس علمی سه روزه در  ،کنفرانس

المللی، تحقیق در آموزش، نوآوريهاي بینآموزش عالی، پروژه

افزارها و بازيدانشگاه مجازي، نرم

صنعت و توسعه و مدیریت محتواي الکترونیکی

  . شد

iated.org/inted//  :آدرس سایت

 

  

 

آتیهاي ها و کنگرههمایش

انجمن مطالعه آموزش پزشکی انگلستان :برگزارکننده

دانشگاه اکستر :مکان برگزاري

23تا  21: تاریخ برگزاري

تنوع در آموزش پزشکی: محور اصلی همایش

  :آدرس سایت

exeter.html#general-information 
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12TH INTERNATIONAL MEDICAL EDUCATION CONFERENCE 
(IMEC) 

  2017آوریل  9تا  7 - المللی آموزش پزشکیدوازدهمین کنفرانس بین

  )International Medical University(المللی  دانشگاه علوم پزشکی بین :برگزار کننده

  کواالالمپور، مالزي :مکان برگزاري

    2017آوریل  9تا  7 :تاریخ برگزاري

هاي آموزش اي از موضوعات مرتبط به مدلاین همایش طیف گسترده(آموزش بدون مرز حرف سالمت : محور اصلی همایش

  .)دهدها و آینده آموزش حرف سالمت در عصر جهانی شدن را تحت پوشش میها،  چالشحرف سالمت و  فرصت

 /http://imu.edu.my/imec  :آدرس سایت

  
  
  
  
  
  
  

International Association of Medical Science Educators – IAMSE 

 المللی مدرسان علوم پزشکیبیست و یکمین نشست علمی انجمن بین

    2017ژوئن  13تا  10

  

  آمریکا -)IAMSE(المللی مدرسان علوم پزشکی انجمن بین :برگزار کننده

  )The University of Vermont, Burlington, Vermont( دانشگاه ورمونت، برلینگتون، ورمونت :مکان برگزاري

    2017ژوئن  13تا  10 :تاریخ برگزاري

   آموزش علوم پزشکی مبتنی بر شواهد :محور اصلی همایش

 http://www.iamse.org/annual-conference  :آدرس سایت
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AMEE 2017  
  

  

 )AMEE( انجمن آموزش پزشکی اروپا :برگزارکننده

  فنالند -هلسینکی :مکان برگزاري

  2017آگوست  30تا  26 :تاریخ برگزاري

  آگوست 27تا  Preconference : 26تاریخ 

  آگوست 30تا  27 :تاریخ کنفرانس اصلی

  2017مه  19 :نامپایان ثبت 

  نوآوري در آموزش :محور اصلی همایش

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

  
  
  
 
 
 

  

4th Faculty Development conference  
  

4th International Conference on Faculty 
Development in the Health Professions  

  

 )AMEE(انجمن آموزش پزشکی اروپا  :برگزارکننده

  هلسینکی، فنالند :مکان برگزاري

   2017آگوست  27تا  25 :تاریخ برگزاري

  تاکید بر ارتباط جهانی و تنوع پیش روي: ت علمیئتوسعه اعضاي هی  :محور اصلی همایش

  conference-development-faculty-2017/4th-https://www.amee.org/conferences/amee  :آدرس سایت
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  ایالت متحده آمریکا و فراتر از مرزهاي ایالت متحده
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 )SACME(آمریکا  پزشکی مداوم آموزش علمی

  آریزونا، اسکاتسدیل

   2017 می 20

  2017می  16 :تاریخ کارگاه آموزشی قبل از کنفرانس

ایالت متحده آمریکا و فراتر از مرزهاي ایالت متحده: لبه برش آموزش مداوم

https://sacme.wildapricot.org/page   

  

 Annual Meeting

 آمریکا آموزشی تحقیقات

  آنتونیو

   2017 و یک می آوریل 

  دستیابی به یک تعهد جهت فرصت هاي آموزشی برابر

Meeting-Annual-Meeting/2017-Meetings/Annual-http://www.aera.net/Events

  دانشگاه علوم پزشکی ایران - عاطفه ذبیحی دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی
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  1395 زمستان-  دومشماره 

علمی انجمن :برگزارکننده

اسکاتسدیل :مکان برگزاري

20تا  17 :تاریخ برگزاري

تاریخ کارگاه آموزشی قبل از کنفرانس

لبه برش آموزش مداوم  :محور اصلی همایش

https://sacme.wildapricot.org/page-1859548 :آدرس سایت

 

  

  

  

  

تحقیقات انجمن :برگزارکننده

آنتونیو سن :مکان برگزاري

آوریل  27 :تاریخ برگزاري

دستیابی به یک تعهد جهت فرصت هاي آموزشی برابر  :محور اصلی همایش

Theme-Meeting :آدرس سایت

 

  

   :تهیه کننده

عاطفه ذبیحی دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی
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هاي نظام یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در

  دانشگاهی

 

  1396اردیبهشت  7و  6 :زمان برگزاري

  041- 33392104 :تاریخ برگزاري

  بهمن دانشگاه تبریز 29بلوار  ،تبریز :مکان برگزاري

  http://conf.isc.gov.ir/qaus/fa:  آدرس سایت

 : محورهاي همایش

  مبانی فلسفی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی .1

  هاي دانشگاهییادگیري در نظامموزش و آکیفیت  .2

  هاي دانشگاهیپژوهش و توسعه کیفیت در نظام .3

  هاي دانشگاهینقش ارزیابی دروندادها و بروندادها در کیفیت پیامدهاي نظام .4

  هاي دانشگاهیهاي درسی پنهان و کیفیت نظامبرنامه .5

  اهیهاي دانشگهاي درسی دانشگاهی و کیفیت نظامتغییر و بهسازي برنامه ياجرا .6

  

  

  

  

هجدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی و جشنواره 

  آموزشی شهید مطهري

  1396اردیبهشت  9لغایت  7 :زمان برگزاري

 هاي رازي دانشگاه علوم پزشکی ایرانهمایشالمللی بینسالن  :مکان برگزاري

  Meduc.behdasht.gov.ir:  آدرس سایت

 علوم پزشکی، مبانی نظري و اقدامات عملیتحول و نوآوري در آموزش : محورهاي همایش

  آموزش پزشکی کارشناسی ارشددانشجوي  زادهزهره حسین :تهیه کننده

 

  هاي داخلی در حوزه آموزش پزشکیها و کنگرههمایش
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