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  گزارش تجربه 
 

 يبند پاي يابيارزش يمجموعه دستورالعمل و ابزارها" يساز ادهيو پ نيتدو
 كننده تيترب ينيبال يآموزش يها گروه در "يا حرفه  اصول به ارانيدست

  يتخصص اريدست
  
  

  يماني كوين ،يمحمدرضا صبر ،يميرح دي، حم*زاده يمحمد ديمج
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مقدمه  

هاي تخصصي پزشكي آمريكا كسب شش  و هيأت بورد رشته يتخصص يآموزش پزشك يشوراي اعتباربخش
 به اصول يبند ها پاي از آن يكياست كه   معين كرده ينيبال يتخصص يها رشته ارانيدست يصالحيت اصلي را برا

 زين رانيتخصصي كشور ا مهدستياري و گواهينا يارتقا يها اساس دستورالعمل اجرايي آزمون بر .)1اي است( حرفه 
اصول  موضوع تعهد به .)2د(گانه رعايت گرد هاي شش حيطه نيبخشي ا در محاسبه نمرات نهايي ارزيابي درون ديبا

گسترش و  يبرا .)4و3است( يديگر دوران دستياري يك فرآيند تكامل يهاي آموزش مانند بسياري از جنبه يا حرفه 
 يا حرفه  اصول  دهنده تعهد به كه نشان يشوند و رفتار  رخ داده مشخص يخطاها ديبا يا حرفه  اصول  تعالي تعهد به
رفتار و  نيا يابيو ارز ارانيدست يا رفتار حرفه يساز مستند يبرا ييها تالش ليدل نيبه هم .)3گردند(  است تقويت

 افتهي توسعه يبه خصوص در كشورها ،يتخصص نامه يكسب گواه يآنان برا تيصالح نييدادن آن در تع دخالت
  .)6و5و3است(  صورت گرفته

نمره  150نمره از  30يتخصص  و  يآموزش پزشك ينشست شورا نيدوم  و  مطابق مفاد هفتاد زين رانيدر كشور ا 
درصد از نمره  70اقل  است كه كسب حد يا طهيو تنها ح افتهي  اختصاص يا به رفتار حرفه انهيسال يبخش درون يابيارز

 نامه يو گواه انهيسال يكتب يجهت شركت در آزمون ارتقا يو يو معرف يبخش درون يابيدر ارز اريدست يقبول يآن برا
دو جلسه  93 ماه بهشتيو ارد 92ماه  اصفهان در اسفند يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك سيير .)2است( يضرور
در  ارانيدست مؤثرحضور  يكارها راه يدانشكده و با موضوع بررس يعلم هيأتمنتخب  يبا حضور اعضا يمشورت

به موضوع  يتوجه از كم يقاطع اعضا ضمن ابراز نگران تيآن اكثر يكه ط دادند  ليتشك يدرمان يآموزش يها طيمح
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اساس  . بركردند   تأكيدموضوع  نيمند به ا و قانون تر قيعم ،تر بيشبر لزوم توجه  يا حرفه اصول  به ارانيدست يبند پاي
 اريدست يابيارز يبرا يا شده   ابزار استاندارد ديبا يتخصص  و  يآموزش پزشك ينشست شورا نيمدو  و  مفاد همان هفتاد

برخورد با عملكرد  وهيو ابهام در ش يو ناهمگون يابزار نيوجود چن توجه به عدم  با .)2(شد يم يطراح طهيح نيدر ا
  اصول  به ارانيدست يبند پاي يابيارزش يمجموعه دستورالعمل و ابزارها"در مراكز مختلف،  طهيح نيدر ا ارانيدست
و با هدف  يتخصص اريدست كننده تيدر سطح مراكز ترب نهيزم نيدر ا كساني يا برنامه يساز ادهيبه منظور پ "يا حرفه
 ميو نظارت مستق يعلم تأيه يبا مشاركت فعال اعضا يا حرفه اصول  به يبند پاي طهيدر ح ارانيعملكرد دست ءارتقا

و  يو همه شئونات نظام آموزش پزشك يدر سطح سازمان يا حرفه اصول  به يبند پايفرهنگ  شدن  نهيدنها يبرا شانيا
 نيو تدو يطراحپزشكي  اي طرح تحول و نوآوري در آموزش علومدر راستاي بسته اعتالي اخالق حرفه كشور يدرمان

  :مجموعه اين يشد. دو هدف اختصاص
 يبند پايمربوط به نحوه  يمورد يها به گزارش يدگيرس يو عادالنه برا كساني نديفرا يساز ادهيو پ ني. تدوالف
  منظور:  دانشكده و دانشگاه به ،يدرمان يمركز آموزش ،يدر سطح گروه آموزش يا حرفه به اصول  ارانيدست
   اريبرنامه اصالح عملكرد با مشاركت خود دست نييارائه بازخورد و تع .1- الف
  شده نمره متناسب با رفتار گزارش نيي. تع2- الف
  شده ش ) متناسب با رفتار گزاريهي(تنب بخش ياقدامات آگاه ريسا نيي. تع3- الف

 يها با استفاده از روش يا حرفه اصول   به يبند پاي طهيدر ح ارانيدست يا دوره يابيارز نديفرا يساز ادهيو پ نيب. تدو 
 يبرا يا حرفه  اصول  به يبند پاي يينمره نها نييو تع ارانيعملكرد دست يبه منظور اصالح كل كسانيمناسب و  يابيارز

و  انهيسال يارتقا يشركت در آزمون كتب تياحراز صالح نييتع و انهيسال يبخش درون يابيمحاسبه در نمره ارز
  نامه يگواه
صورت تكويني و با رويكرد   به ديطول دوره دستياري با اي در حرفه  به اصول يبند پايهاي مربوط به  ارزيابي تر بيش

 ")Critical Incidentsحساس ( يدادهايگزارش رو "دو ابزار  يها يژگيبه وتوجه   با .)3اصالح عملكردها صورت گيرد(
در  "))Professionalism Mini- Evaluation Exercise(P- MEXمدت ( كوتاه يا حرفه  اصول به يبند پايارزيابي  "و 

  ).6و5و3گرفت( ابزار مورد توجه قرار دو نيحاضر استفاده از ا يندهايفرا يطراح
  

  شرح تجربه
اساس  و بر ديگرد دانشكده برگزار يعلم تأيمنتخب ه يمورد اشاره در مقدمه با حضور اعضا يابتدا دو جلسه مشورت

منظور  نيمجموعه دستورالعمل انجام شد. به هم نيتدو تينها و در يو قانون يمستندات علم يآور آن كار جمع جينتا
توسط استاد  اريدست يهر دوره چرخش ايهر ماه  انيدر پاد يكه با "ارانيدست يا حرفه رفتار يابيپرسشنامه ارزش"

هر شش ماه از سال  انيمربوط به پا "ارانيدست يا حرفه  رفتار يابيارزش يبند فرم جمع"شود،  ليتكم يو ميمستق
) دهش  ارائه قياساس مصاد (بر يا حرفه  اصول  به يبند پايدر  ارانيفرم مربوط به نحوه برخورد با لغزش دست" ،يليتحص

و  يآموزش يها گروه يها تهيمربوط به كم كيتفك  به "يا حرفه  اصول  به ارانيدست يبند پايبه  يدگيرس يها فرم"و  "
شد.   هيته زين "(فلوچارت) ارانيدست يا حرفه  رفتار يابيارزش يياجرا ندينمودار فرا"و  يدرمان يمراكز آموزش

نظر  و اظهار يدر معرض كارشناس شده يها و فلوچارت طراح مذكور همراه با پرسشنامه و فرم نامه نييدستورالعمل و آ
  و  مركز مطالعات ريمد شان،يهمراه خود ا به يدانشكده پزشك سييمنتخب ر كسوت شيپ يعلم تأيه يچند نفر از اعضا
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 يتخصص فوق  و  يتخصصدر امور آموزش  شانيا نيدانشگاه و جانش يمعاون آموزش ،يآموزش پزشك  توسعه
در جلسات  شان،يا يليو تكم ينظرات اصالح كارشناسان مذكور و اعمال نقطه يبازخوردها افتيگرفت. پس از در قرار

 يينها يها ن مربوط در دانشكده و دانشگاه دستورالعمل و فرممسؤوالبا حضور  93در آبان ماه سال  يينها يكارشناس
  .ديرس بيتصو  به
 تأيجلسه ه نيدر نوزده بيبا تصو يا حرفه  اصول به  ارانيدست يبند پاي يابيارزش يمجموعه دستورالعمل و ابزارها 
 يهيجلسه توج نيادامه اول  در .ابالغ شد يدانشكده پزشك سيياجرا به ر يبرا 13/9/1393محترم دانشگاه مورخ  سهيير
در  يدرمان  يمراكز آموزش يها و رؤسا و معاونان آموزش گروه ياريبرنامه دست رانيو مد يآموزش يها گروه رانيمد
 بيترت به يدرمان يمراكز آموزش يها و رؤسا گروه رانيدانشكده مد سيير يبرگزار شد و با ابالغ كتب 26/9/93 خيتار

  .دانشكده شدند سييمربوطه با حكم ر تهيدر كم تيعضو يسه و دو نفر از اعضا برا نييموظف به تع
و  يآموزش يها در گروه ها تهيكم نيا يو حقوق يقيحق ياعضا يبرا بيبه ترت يهيپس از صدور احكام دو جلسه توج 

توسط  يتخصص ارانيو دست علمي هيأت ياعضا يبرا يهيجلسات توج نيچن برگزار شد. هم يدرمان يمراكز آموزش
در سطح  93سال  ماه يبرنامه از د نيا ياجرا يهيمقدمات و جلسات توج ي. با برگزارديگرد ليتشك يآموزش يها گروه
 يشورا نيمع يدائم ونيسيجلسه كم نيهفتم  و  . مجموعه مذكور در شصتدياصفهان آغاز گرد يعلوم پزشك گاهدانش

اعضا  بيگرفت و به تصو قرار يارائه شد و مورد بحث و بررس 10/93/ 11كشور مورخ  يتخصص و يآموزش پزشك
  شد.   به بحث گذاشته زين 25/10/93كشور مورخ  كي پيت يپزشك يها دانشكده يرؤسا در مجمع ني. همچنديرس
) ي(كشور يدانشگاه  در دو بعد برون ياصفهان اقدامات بعد يبرنامه در سطح دانشگاه علوم پزشك يدنبال آغاز اجرا به

  شد: يريگ يانجام و پ ريبه صورت ز يدانشگاه  و درون
  

  :يدانشگاه اقدامات برون -الف
 شانيوزارت متبوع قرار گرفت و ا يمعاون محترم آموزش اريدر اخت 1394ماه سال  ريدستورالعمل در ت نيهم زمان ا .1

اظهار نظر گروه مذكور  15/6/1394 خيارجاع نمودند. در تار شده  نييگروه تع و اظهارنظر به كار يآن را جهت كارشناس
پاسخ  ني. در اديو ارسال گرد ميآن معاونت به دانشگاه ارسال شد. بالفاصله پاسخ الزم از طرف دانشگاه تنظ يامضا با

در  شانيا يكه نظر كارشناس يدر موارد نيچن كامل داده شد. هم حيدر مورد سؤاالت و ابهامات كارگروه توض
 تأييد وردمجموعه م ني. سپس اديسخ درج گردشده دستورالعمل در نامه پا شيرايدستورالعمل اعمال شده بود متن و

 يبرا شانيا يبا امضا 881/500نامه شماره  يط 25/8/94 خيوزارت متبوع قرار گرفت و در تار يمعاون محترم آموزش
  سراسر كشور ابالغ شد.  يعلوم پزشك يها اجرا به دانشگاه

 ران،يتهران، ا يعلوم پزشك يها كشور مكاتبات دانشگاه يعلوم پزشك يها دنبال ابالغ دستورالعمل به دانشگاه  به .2
 ي) توسط معاون محترم آموزش1/10/94تا  15/9/94 ي(در فاصله زمان يو استان مركز يغرب جانيكرمان، اهواز، آذربا
 يشده برا و اقدامات انجام يزير از برنامه يگزارش يحاو باتمكات ني. اديگرد  دانشگاه منعكس نيوزارت متبوع به ا

ها و بندها بود.  از بخش يا در مورد پاره تر يجزئ يدر مورد آن و اظهار نظرها يدستورالعمل، اظهار نظر كل شدن يياجرا
مطرح شده از  دجامع و كامل و جداگانه به موار حيتوض گريبخش مقدمه و بخش د كيبالفاصله پاسخ دانشگاه مشتمل بر 

  آن معاونت ارسال شد. يمذكور برا يها گاهاز دانش كيطرف هر
ن مربوطه از مسؤوالوزارت متبوع با حضور  ياز طرف معاون محترم آموزش 1394كه در زمستان سال  يا در جلسه .3
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اصفهان  يمحترم دانشكده پزشك سييداده شد، ر بيسراسر كشور ترت يپزشك يها و دانشكده يعلوم پزشك يها دانشگاه
  كنندگان پاسخ دادند. شركت يهانظر مجدد دستورالعمل به سؤاالت، ابهامات و نقطه نييضمن تب

 نامه وهيو ش 14/6/1374 خيدر تار يانقالب فرهنگ يعال يمصوب شورا انيدانشجو يانضباط نامه نييبا توجه به آ .4
وزارت متبوع در مورد  يو فرهنگ يي، از طرف حوزه معاونت محترم دانشجو6/4/1388آن مصوب  يانضباط يياجرا
مطرح  يدستورالعمل سؤاالت و ابهامات نيشده در ا فيتعر يها تهيو كم يانضباط يها تهيكم فيو تداخل وظا يپوشان هم

و  يپوشان سؤاالت و ابهامات كه بر عدم هم نيضمن ارسال پاسخ الزم جهت رفع ا شانينظرات ا نقطه افتيشد. پس از در
از مجموعه  يديجد راستينظر حوزه معاونت مذكور و نيرفع موانع و تام يداشت، برا دتأكي ها تهيكم فيتداخل وظا

در  هاتيو اعمال تنب فيصورت گرفته عمدتا مربوط به بخش حدود وظا شيرايو ارسال شد كه و نيتدو تورالعملدس
در وزارت متبوع  يدنبال آن  جلسات بود. به يا به اصول حرفه ارانيدست يبند پايبه  يدگيرس يها تهيسطوح مختلف كم

  موضوع برگزار شد.  يبررس يبرا
دانشكده  علمي هيأت يو اعضا يپزشك رانيفراگ يا حرفه تيبه صالح يدگيرس يها نامه وهيدستورالعمل، ش ياجرا نيح .5

مورد  ،دانشگاه ارجاع شده بود نيشده و جهت اظهار نظر به ا هيتهران ته يكه توسط دانشگاه علوم پزشك يپزشك
مجموعه دستورالعمل، نظر دانشگاه  نيبا ا يا سهيمقا يبررس زيمختلف آن و ن يها قرار گرفت و ضمن نقد بخش يبررس

مجموعه " يبر اجرا ينوع و به ديوزارت متبوع منعكس گرد يمذكور به معاون محترم آموزش يها نامه وهيدر مورد ش
  شد. تأكيد شانياز طرف ا يابالغ "يا حرفه اصول به ارانيدست يبند پاي يابيارزش يدستورالعمل و ابزارها

  
  : يدانشگاه اقدامات درون -ب
در  يدانشگاه و طرح سؤاالت و ابهامات يو فرهنگ يياز طرف حوزه معاونت دانشجو يا مكاتبه افتيبا توجه به در  .1

 سييبه ر يا دستورالعمل، در نامه نيشده در ا فيتعر يها تهيو كم يانضباط يها تهيكم فيو تداخل وظا يپوشان مورد هم
 خيمحترم دانشگاه در تار سهيير تأيدنبال آن ه  به .ارسال شد وزهآن ح  يرفع نگران يمحترم دانشگاه پاسخ مستدل برا

دستورالعمل  نيصراحت در ا  گونه كه به مجموعه دستورالعمل اجرا گردد و همان نيكرد كه ا تأكيد گريبار د 27/11/1393
 يانضباط تهيبه كم يانضباط يدگيجهت رس انيدانشجو يانضباط نامه نييآمده است موارد مشخص بر اساس آ

  .ارجاع گردد انيدانشجو
در  يتخصص يها رشته ارانيدست يبرا يا به اصول حرفه يبند پايروزه آموزش  كيسه دوره كارگاه  يبرگزار .2

توسعه مطالعات  تيريو مد يدانشكده پزشك يتاكنون با همكار 93- 94 يلياز سال تحص ياريورود به دوره دست يابتدا
رشته كودكان توسط  ارانيدست يبرا يگروه درون يآموزش يها كالسي برگزار نيزدانشگاه و يو آموزش پزشك

   گروه علمي هيأت ياعضا
دانشگاه  يتوسعه مطالعات و آموزش پزشك تيريبا مشاركت مد يآموزش در اخالق دانشكده پزشك تهيكم ليتشك .3
سه رشته كودكان،  ارانيدست زيو ن يعموم يبه كارورزان رشته پزشك يا به اصول حرفه يبند پاي منظور آموزش به

  بر مورد يو به صورت مبتن يدرون گروه يها در قالب كالس يداخل يها يماريو ب مانيزنان و زا
 ينيب شيپ يبه دانشكده پزشك ها تهيارائه گزارش جلسه كم ارانيدست يا به رفتار حرفه يدگيو رس يابيارز نديدر فرا .4

 نيا يخواسته شده تا بازخورد اجرا يدرمان  يمراكز آموزش يو رؤسا يآموزش يها گروه رانياز مد نيچن است. هم شده
 ياز طرف تعداد ها تهيجلسات كم ي. گزارش برگزارنديماطور مستمر به دانشكده ارائه ن خود به يرا همراه با نقدها نديفرا
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 زيها و ن گزارش نيشده است. بر اساس ا افتيدر يا صورت دوره  به يدرمان يو مراكز آموزش يآموزش يها از گروه
دانشگاه به انجام  در ريو مراكز، موارد ز ها ن مربوطه در گروهمسؤوالنظرها و بازخورد ارائه شده از طرف  نقطه افتيدر
  است: دهيرس

 مهيو ن 1394دوم سال  مهيدر ن يآموزش يها گروه ياريبرنامه دست رانيمد يبرا گريد يهيدو جلسه توج يبرگزار -1-4
  1395اول سال 

دانشكده  يرسم يدر جلسات و شوراها زيو ن يدرمان يو مراكز آموزش يآموزش يها در مكاتبات متعدد با گروه -2-4
  شده است: تأكيد ريبر موارد ز

  بر اساس مفاد مجموعه دستورالعمل مذكور قاًيدق ها تهيكم فيفلوچارت و انجام وظا تيرعا •
  يا به اصول حرفه يبند پايدر  ارانياز عملكرد دست يارسال يها به گزارش يدگيسلسله مراتب رس تيرعا •
  ارانياز عملكرد دست يارسال يها از كامل و شفاف بودن گزارش نانياطم •
  يا به اصول حرفه يبند پاي قيمصاد ستيل صرفا بر اساس چك ارانيدست يا حرفه  ريبه عملكرد غ يده نمره •
 نيدر ا ارانيدست يا حرفه يخطاها يو عدم بررس يمارستانيب ريم و مرگ يها تهيكم ياصل تيمورأانجام رسالت و م •

  شانيا يبرا هيتنب نييو تع يده و نمره يابياز منظر ارز ها تهيكم
دوره  انيپا يابيارزش يها مثال فرم يخود. برا يشده در مجموعه دستورالعمل در جا ينيب شياستفاده از ابزار پ •

مربوطه مورد  يتوسط گروه آموزش يا اخالق حرفه يينمره نها نييو تع اريجهت بازخورد به دست ديصرفا با يچرخش
 يبرا اريدست كياز  يدوره چرخش كيفرم مربوط به  ديبا) و نsummativeو  formative يابي(ارز ردياستفاده قرار گ

  به دانشكده ارسال گردد. يدگيرس
و مراكز  يآموزش يها از طرف گروه ارانيدست يمتخذه برا ماتيو تصم ها ارسال گزارش نديمحرمانه بودن كل فرا •

  به مراجع مربوطه يدرمان يآموزش
و  1394در اسفند  يدرمان يو مراكز آموزش يآموزش يها در سطح گروه ها تهيكم ياعضا يبرا دياحكام جد صدور .5

  مراكز  يها و رؤسا گروه رانياز طرف مد يساله اعضا و بر اساس معرف كي تيعضو اني، پس از پا1395 نيفرورد
 طهيدر ح ارانيدست يابيآموزش و ارز نهيدر مورد مجموعه اقدامات صورت گرفته در زم حيارائه گزارش و توض .6

  شورا يگرفته از طرف اعضا اقدامات صورت تأييداخالق دانشگاه و  يدر جلسات شورا يا به اصول حرفه يبند پاي
 يدر سطح دانشكده پزشك يا به اصول حرفه ارانيدست يبند پايبه  يدگيرس تهيچهار جلسه كم 1395اسفند  انيتا پا .7
ها  و در مورد آن ليقرار دارد تشك تهيكم نيا اراتياخت طهيكه طبق دستورالعمل در ح ييها به گزارش يدگيرس يبرا

  شده است. يريگ ميتصم
  

  گيرينتيجه
صورت تكويني و با   طول دوره دستياري به اي در حرفه  به اصول يبند پايهاي مربوط به  ارزيابياين تجربه نشان داد كه 

 يمجموعه دستورالعمل و ابزارهاامكان پذير است. با پيگيري و استفاده از خرد جمعي،  رويكرد اصالح عملكردها
باشد. اميد است اين تجربه مورد تصويب قرار گرفت ودر حال اجرا مي يا حرفه  اصول به  ارانيدست يبند پاي يابيارزش

  اي بوده باشد.  گامي در راستاي اعتالي اخالق حرفه
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