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ایرانی آموزش در علوم پزشکی سردبیر محترم مجله   

در پرسنل نظام سالمت و  ینیکارآفر يباال لیپتانس است. یدر حوزه آموزش پزشک دیجد میاز مفاه یبیترک يریادگی

 يواحدها يو تراکم باال یآموزش در پزشک یدگیچیپ لیدارد. به دل حیبه آموزش صح ازیرو به رشد در جامعه ن يفرصتها

  سالمت گردد.  ینیکارآفر ییتواند باعث شکوفامی که است ییهاکارراهاز  یکیکالس معکوس  ،يو کارآموز یعمل یدرس

کارکنان نظام سالمت فراهم کرده است.  نانیکارآفر يبرا یخوب يهافرصت یبهداشت يهادر نظام مراقبت عیسر راتییتغ

مانند: مراقبت  ییهانهیخدمات مهم در زم يشوند که دارامی شناخته يسالمت به عنوان صاحبان کسب و کار نانیکارآفر

 یدائم یمردم به خدمات بهداشت ازیو ن داریپا . صنعت سالمتتندو مشاوره هس ییآموزش و پژوهش، کار اجرا م،یمستق

به  در حوزه سالمت ینیداشته و نقش کارآفر یتوسعه قابل توجه ،یدر مراکز فعال بهداشت ینیتفکر کارآفر جیاست. ترو

 ک،یسالمت الکترون ،ینرم افزار بهداشت ،یبهداشت زاتیاست. حوزه سالمت شامل تجه دیجد يهادهیه استفاده از اتوسع یمعن

بهداشت  ،یبهداشت عموم مارستان،یاز جمله خدمات ب یخدمات بهداشت ،يوتکنولوژیمدرن مانند نانو و ب يهايآورفن

 کیتواند می ینیموارد، کارآفر نیدر همه ا .است رهیو غ یشگاهیو آزما یصیخدمات تشخ ،یبهداشت يهاروان، مراقبت

 يهاوهیش يآنها بر مبنا یکنند که آموزش دانشگاهمی ادعا یبهداشت نانیاز کارآفر یبرخ اما). 1نقش ارزشمند داشته باشد(

است تا  يادیبن رییتغ ازمندین یآموزش علوم پزشک دهد. یارائه نم ینیدر مورد کارآفر یاست و دانش کاف یآموزش سنت

سعه منجر به تو ،انیدانشجو يریادگی شیبا افزا ینیبال يریگمیتصم يهاتیتوسعه ظرف يبرا دیجد يهااستفاده از روش

 یآموزش سنت يهاروش نیگزیرا جا سیتدر دیجد يهاروش دیبا دیمستقل و متفکران خالق شود. اسات النیالتحصفارغ

با  ینیکارآفر يتوسعه تفکر و رفتارها ).2کنند() نظام سالمت آینده کارکنان( انیدر دانشجو ینیآفرکارتر قیدرك عم يبرا

 ینیرکارآف جادیو ا هامهارتتواند منجر به توسعه می یکیو ادغام با آموزش الکترون یتجرب يریادگی يکردهایاستفاده از رو

و  براستفاده متنوع دیتأک اب دیجد زمیمکان کیبه عنوان  یبیترک يریادگی انیم نیدر ا سالمت شود. ستمیدر آموزش س

 نیا يتکنولوژ نیا دهیا کالس درس معکوس است. یبیترک يریادگیبخش  نیتراست. مهم يریادگی يهاگسترده از روش

که  یمعن نیبد ،شودمی معکوس فیکالس درس و تکال يهاتیمانند فعال يریادگیآموزش و  ندیفرآ یاست که مراحل اصل

 ایثبت شده توسط معلم  یییودیو يهایسخنران يتماشا صورت جداگانه به کمک به انیتوسط دانشجو يرئودروس ت

 یعمل فیکالس درس به انجام وظا يهاتیکه فعال یدر حال رند،یگمی قرار یمورد بررس ینترنتیا يهاتیدانلود از وب سا
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  ).3دارد( تصاصاخ یکالسان به طور مفهومهم ریو بحث در مورد مسائل عمده و حل مشکل با استاد و سا

 ،يدر داروساز ینیآموزش بال يبرا معکوس يهاکالس یاز اثربخش تیحما يبرا وجود دارد که یفراوان یو مطالعات شواهد

کالس  کیاست که  نیبدان شده است. ارزش روش آموزش معکوس ا یپزشک انیدانشجو گریو د يپرستار ،یپزشک

نظرات خود را مورد  یآموزش يتوانند در مورد محتوامی انیکند که در آن دانشجو لیرا به کارگاه فعال تبد رفعالیغ

 دگاهید نیا دهندکهارتباط  انیدانشجو گریبا د یو گروه یعمل يهاتیو با فعال یابیخود را ارز يریادگیقرار دهند،  یابیارز

 صرف است انشاز د شیب يزیچ ازمندیسالمت ن يایپو طیمح کیدر  ینیبال نیدهد. تمرمی شیافراد را افزا ینیکارآفر

مانند درك، استدالل و  يضرور يتفکر انتقاد يهامهارت دیبا نیدر نظام سالمت همچن ریافراد درگ ریپزشکان و سا است.

 نهیو به زیآنالتر عیوس يتجربه کنند و سپس در بعد یعمل طیو در مح یرندگ ادیمرجع را  نیگزیجا يندهایفرآ یبررس

را  انیدانشجو انیدر م يبر حل مشکل باشد و تفکر انتقاد یمبتن دیبا ینیبال وزشآم نان،یپرورش کارآفر ي). برا4کنند(

  کند.  تیتقو

 يهاطیمورد استفاده قرار نگرفته است. محاي به طور گسترده ینیدر کشور ما مدل کالس درس معکوس، در آموزش بال

 د.شواي میعوامل حرفه گریپزشکان و د ماران،یب ان،پرتعامل هستند که شامل ارتباطات پرستار يهاطیاز مح یکی یدرمان

 يبه منظور ارتقا بنابراین، ).5کند ( يباز ینیدر ارتقا کارآفر یشود و نقش مهم يریادگیتواند به می تعامالت نیتمام ا

 يریزبرنامهوزارت بهداشت باید  یمدیران آموزش ،یدر حوزه آموزش پزشک یو ترویج روحیه کارآفرین یآموزش ندیفرآ

خود را  يدکترا انیدانشجو یعلمتأیه يدیگر، اعضا يکنند. از سو يریزبرنامهرا  یبیآموزش ترک يهاو اجراي برنامه

 توانیم ،پاداش مناسب يو اعطا ینیجشن کارآفر يانجام دهند . با برگزار نهیزم نیدر ا بیشتريقات یکنند تا تحق قیتشو

  اقدام کرد. يو الگو ساز ینیکردن کارآفر نهیبه نهاد
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