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  آن يكاربردها وي نيبال يها مهارت مركزنگاهي به 
  

  *فريبا حقاني، فرحناز كمالي

  
  

  چكيده
 رغم عليكه در حال حاضر، در كشور ما  باشند يم ينيبال يها مراكز مهارت ي،علوم پزشك يها موجود در دانشگاه هاي يلاز پتانس يكي :مقدمه
مجدد  يبا نگاه ،مقاله مروري ينلذا در ا. شود يآن به طور كامل و مطلوب استفاده نم يها يتاز تمام ظرف ي،انداز هنگفت راه هاي ينهصرف هز

از  ينهاستفاده به يبرا يشنهاداتيبررسي و پ يبه طور كل يرانا يها و دانشگاه يامعتبر دن يها دانشگاه يآن را در برخ يكاربردها كز،مرا ينبه ا
  .شود سطح كشور ارائه مي يها مراكز در دانشگاه ينا
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  مقدمه 
از آنجا كه آموزش علوم پزشكي بايد منجر به فراگيري 

هاي نظري  عملي نيز گردد، عالوه بر آموزش هاي مهارت
 و يارتباط ملي،ع هاي مهارت از ادييز تعدادشامل آموزش 

 پايه عنصر ،ها اين مهارت پرورش). 1(باشد نيز مي باليني
 يا محوري هاي برنامه از مهمي بخش و پزشكي آموزش
 تشكيل را پزشكي هاي دانشكده  (core curriculum)اصلي
 كوتاه قابل تأمل اين است كه با توجه به نكته). 2(دهد مي

 هايتخت كاهش ها، بيمارستان در بستري هدور شدن 
 افراد اغلب جامعه، در بيماران مراقبت افزايش و بستري
 يادگيري براي را مناسبي موقعيت بيمارستان در بستري

                                                 
مركز . يارشد آموزش پزشك يكارشناس يدانشجو ي،فرحناز كمال :ولؤنويسنده مس *

. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران ي،آموزش پزشك يقاتتحق
kamalifarahnaz@yahoo.com  

. يآموزش پزشك يقاتگروه آموزش پزشكي، مركز تحق) استاديار( يحقان يبافر دكتر
  )haghani@edc.mui.ac.ir). دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

اصالح شده و در  11/12/88به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  16/4/88اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 13/12/88تاريخ 

. كنندنمي فراهم پزشكي دانشجويان پايه باليني هاي مهارت
 بالين بر يادگيري هاي محدوديت به وجهت با ،ديگر سوي از

 آموزش بر تأكيد امروزه، بيماران حقوق چالش و بيمار
 دانشجويان در نگرش ايجاد و ارتباطي و باليني هاي مهارت
 ضرورياگر چه ). 3(است گرفته قرار توجه مورد بسيار
ها را بر  بتوانند اين مهارت پزشكي دانشجويان كليه كه است

ام دهند، امروزه براي اطمينان از يادگيري بالين بيمار انج
دانشجويان و حفظ ايمني بيمار در ابتدا يادگيري در فضايي 

براي . گيرد شبيه به محيط واقعي بالين بيمار صورت مي
هاي واقعي بالين  سازي هرچه بيشتر اين فضا به محيط شبيه

سازي شده  ها و موالژها و ابزارهاي شبيه از ماكت
سازي شده استفاده  مچنين بيماران شبيهكامپيوتري و ه

به اين فضا يا محيط آموزشي، مركز ). 3(گردد مي
 CSLC ،)clinical skills، هاي باليني آزمايشگاه مهارت

laboratory Center(هاي باليني ركز مهارتم (Clinical 

Skills Center) ها  يا آزمايشگاه مهارت)(Skills Lab 
 كارورزان اكثريلي و همكاران براساس بررسي جل. گويند مي
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 بخشها لزوم  براي آموختن اين مهارت) درصد 8/90(
 ضروري باليني هاي مهارت مركز عنوان تحت را اي جداگانه
در اين مرور تالش شده به كاربردهاي مختلف  ).2(دانستند

هاي باليني در ايران و نحوه استفاده از آن و  مركز مهارت
  .هاي خارجي پرداخته شود نيز مقايسه آن با دانشگاه

دهد كه در  مروري بر تاريخچه آموزش پزشكي نشان مي
گذشته، پزشكان جوان به آموزش بر بالين بيمار در معيت 
پزشكان با تجربه اكتفا نموده و از اين طريق به كسب 

هاي  پس از آن با پيشرفت .پرداختند هاي الزم مي مهارت
ي به آموزش باليني ها توجه كمتر گسترده علمي، براي سال

معطوف گشته و بيشتر به حيطه دانش نظري توجه 
ها در كالس درس منتقل  كه اين دسته از آموزش) 1(شد مي

از . نمود شده و دانشجو را با يكسري محفوظات آشنا مي
 آموزش براي ينيبال طيشرا اندازه به اي تجربه چيهآنجا كه 
 از ادييز محج تواند،ب دانشجوبود تا ن يغن ،انيدانشجو
ه ب و دينما بيترك هم با را شده فراگرفته يدرس محتواي

ها كه مربوط به آموزش  اي از آموزش لذا پاره) 4(دبر كار
. شد هاي عملي بود بر بالين بيمار آموزش داده مي مهارت
 بر تكنيك انجام مشاهده از پس دانشجويان از زيادي تعداد
گاهاً  و مانكن روي بر تمرين بدون مستقالً ،بيمار روي
 روي بر را مذكور تكنيك ،دستيار يا استاد نظارت بدون
 تضييع بر عالوه ستتوان مي كه نمودند مي تجربه بيمار
 انجام و غلط يادگيري همچون مشكالتي ،بيماران حقوق

   ).4(باشد داشته همراه به را تكنيك نادرست
 رشد آموزش، فرآيند شدن تر يعمل با رياخ هاي دهه در
 در مطرح هاي ارزش تياهم شيافزا و يآموزش ولوژيتكن

حداقل  و ماريب به احترام جمله از(ي پزشك اخالق
 يسنت هاي روش )آموزش نيح در وي بهرساني  آسيب
هاي علوم  پس از آن دانشگاه). 5(گرفتند قرار سوال مورد

و هم چنين  ماريب يجسم و يروحپزشكي براي حفظ امنيت 
ها و كاهش  يادگيري مهارت ايجاد محيطي ايمن براي

) 3(بيمار با اوليه برخورد در دانشجويان روحي استرس
درصدد استفاده از مراكز آموزشي باليني، قبل از ورود به 

تقريباً سه دهه از تأسيس . مراكز درماني واقعي برآمدند
ها در دانشگاه ماستريخت هلند  اولين مركز آموزش مهارت

هاي علوم  ج ساير دانشگاهبعد از آن به تدري. گذرد مي
ها را با هدف تغيير برنامه پزشكي  پزشكي نيز مركز مهارت

  ).1(به سمت يادگيري مبتني بر مسأله تأسيس نمودند
در ايران نيز هر چند سابقه تأسيس اولين دانشكده پزشكي 

بر  1313به سال ) البته بعد از مدرسه طب دارالفنون(
ري و پيراپزشكي سابقه هاي پرستا گردد، و در دانشكده مي

هاي  كه البته با مراكز چند منظوره مهارت(اتاق پراتيك 
طوالني است، وليكن تا قبل از ) باليني متفاوت بوده است

ها در بالين بيمار و در  ، آموزش اين مهارت1378سال 
هاي  تفكر ايجاد مراكز مهارت. شد محيط واقعي انجام مي

به وجود آمد و در  1367باليني در وزارت بهداشت از سال 
معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت  1378سال 

ريزي  درمان و آموزش پزشكي طي يك برنامه -بهداشت
هاي علوم پزشكي كشور  ملي به تشويق و حمايت دانشگاه

هاي باليني  اندازي مركز آموزش مهارت مبني بر راه
 1380تا  1370هاي  وزارت بهداشت در فاصله سال. پرداخت

علمي را براي آشنايي بيشتر با  تعدادي از اعضاي هيأت
هاي باليني و يادگيري مبتني بر مسأله به  مركز مهارت

از آن زمان تاكنون ). 1(دانشگاه ماستريخت هلند اعزام نمود
هاي علوم پزشكي  هاي باليني دانشگاه مراكز آموزش مهارت

  .اند در كشور توسعه يافته و رشد قابل توجهي نموده
مركزي است كه به منظور فراهم كردن  CSLCبه هر حال 

صورت  هاي باليني به محيطي براي فراگيري مهارت
مراكز ). 3(استسالم و كنترل شده تأسيس شده يافته،  نظام

جزء مكمل فرآيند و ساختار  هاي باليني آموزش مهارت
و به عنوان پلي بين آموزش  )1(آموزشي كل دانشگاه بوده

). 3و1(روند ي نظري و محيط باليني به شمار ميها كالسدر 
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 معاينة آموزشي، كمك وسايل آوردن فراهم اين مراكز با
 علوم دانشجويان تا كند مي ايجاد فرصتي ها، مدل و فيزيكي
 هاي مهارت شده، هدايت و لركنت آرام، محيطي در پزشكي
 .فراگيرند باليني هعرص به ورود از قبل را ارتباطي و تكنيكي

 تسهيل دانشجو براي را پزشكي هنر يادگيري واقع در
از ). 3(شود آماده بيمار با برخورد اولين براي ند تاك مي

اي   هاي باليني ايجاد نگرش حرفه اهداف مهم مراكز مهارت
هاي ارتباطي همراه  صحيح در دانشجويان و آموزش مهارت

 هاي مهارت مراكزبه طور كلي ). 6(هاي باليني است با مهارت
 برخورد در را دانشجويان روحي استرس توانستهباليني 
 از ترس كافي، مهارت فقدان از ناشي كه( بيمار با اوليه

 و ختهسا برطرف خوبي به )است شكست از بيم و اشتباه
 واقعي بيمار با تجربه و برخورد اولين براي را دانشجو
از جمله مزاياي اين مركز به شرح زير  .)5و3(دساز آماده
امكان تكرار انجام مهارت در محيط امن و ) الف(باشد  مي

ها  آموزش در مركز مهارت) ب( .بدون استرس وجود دارد
كه در محيط بالين با كاهش  وابسته به بيمار نيست در حالي

امكان ) ج. (شود تعداد بيمار، آموزش تقريباً مختل مي
هاي انجام مهارت براي  يادگيري استاندارد تكنيك

پيچيدگي  يادگيري در اين مراكز) د(. وجود دارد دانشجويان
امكان ) ه. (توان آن را كنترل كرد و مي محيط بالين را ندارد

ها و ارائه بازخورد مستقيم به  ارزشيابي انجام مهارت
تواند  در اين مراكز، يادگيري مي) خ. (دانشجويان وجود دارد

ح با يادگيري صحي) چ( .به صورت فعال و خودآموزي باشد
هاي باليني  و كامل انجام مهارت در مراكز آموزش مهارت

احتمال بروز خطاهاي پزشكي و آسيب رساندن به بيمار از 
و اعتماد بيمار به كادر  يابد طرف دانشجويان كاهش مي

 ).1(يابد پزشكي افزايش مي

هاي باليني با توجه به اهداف و كاربردهاي آن  مركز مهارت
) الف: (شود كه عبارتند از ياز اجزاي متعددي تشكيل م

هاي  ها و سالن شامل كالس: ها ساختمان مركز مهارت

هاي  ، دفتر مركز و ساير اتاقOSCEهاي  آموزشي، ايستگاه
 .مركز كه ترجيحاً بايد در محيط بيمارستان آموزشي باشد

معاينه،  ها، ابزار و وسايل ها، موالژها، ماكت مانكن) ب(
كه شرايط و سازي و غيره  شبيهافزارهاي  كامپيوتر و نرم

بيماران ) ج. (سازي هستند امكانات مورد نياز شبيه
كه شامل بيمارنماها، بيماران واقعي و : استاندارد شده

: راهبردهاي آموزشي) د. (باشد بيماران مربي مي
هاي آموزش باليني كه استاد  ها، الگوها و روش استراتژي

شامل كليه : مركزكاربران ) ه. (كند باليني انتخاب مي
هاي علوم  هاي دانشگاه دانشجويان پزشكي و ساير رشته

و ) كه نياز به آموزش مهارت باليني دارند(پزشكي 
ها و كاركنان مراكز درماني و  آموختگان اين رشته دانش

 .كاركنان ثابت و همكاران مركز)خ. (بهداشتي

بررسي انجام شده در اين زمينه حاكي از آن است كه مركز 
هاي علوم پزشكي از جايگاه  هاي باليني در دانشگاه هارتم

 به اگرچه بسيار باالي آموزشي برخوردار مي باشد، و 
از لحاظ  امكانات، ميزان و آموزشي چارت نوع ي هواسط
و آموزشي  منابع و هدف هاي گروه فعاليت، هحيط

 مختلف نقاط در آموزشي، هاي به كار گرفته شده استراتژي
 كه هدف اين در همگي ولي، باشند مي متفاوت نسبتاً دنيا،

به طور  بايد ارتباطي و باليني هاي مهارت تمرين و آموزش
 مشترك ،شود انجام زودتر چه هر و يافته سازمان
تالش براي نكات مشترك آنها، ديگر از  .)1(هستند
گيري وسيع از امكانات موجود در هر دانشگاه و  بهره

ژي روز براي آموزش بهتر همچنين استفاده از تكنولو
هاي انجام شده در آن باعث  تا جائي كه نوآوري باشد، مي

 بندي ها در رتبه ارتقاي رتبه علمي برخي از دانشكده
مركز از ). 7(هاي پزشكي جهان گرديده است دانشكده
آموزش  يدر سراسر دنيا در جهت ارتقا ها مهارت
ان و اعم از دانشجوي(هاي باليني كادر پزشكي  مهارت
  .گردد هاي متعددي مي استفاده) كاركنان
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ترين  هاي انجام شده، برخي از مهم با توجه به بررسي 
هاي علوم پزشكي دنيا  در دانشگاهكاركردهاي اين مراكز 

  :عبارتند از
در كليه مراكز : هاي باليني پايه آموزش مهارت) الف

هاي باليني پايه شامل گرفتن شرح  ها آموزش مهارت مهارت
هاي  ال، معاينات باليني، اقدامات باليني عملي، تفسير يافتهح

منحصر به  شود كه معموالً باليني اساسي انجام مي
در حالي . دانشجويان پزشكي و پرستاري و يا مامايي است

هاي مرتبط  ها، دانشجويان ساير رشته كه در برخي دانشگاه
 بينند و در اين نيز در مراكز آموزش باليني آموزش مي

صورت تجهيزات و وسايل و شرايط مورد نياز براي آنها 
اي كه توسط  مطالعه ).1(نيز در اين مراكز فراهم شده است

 رابطه در كارورزان نظرات تعيين هدف باجليلي و همكاران 
 نشان گرديد، انجام باليني هاي مهارت كسب منبع و ميزان با
 ادگيريي در را اصلي نقش باليني هاي مهارت مركز كه داد

  ).2(است داشته ها مهارت
هاي  در دانشگاه: هاي باليني پيشرفته آموزش مهارت )ب

هاي باليني پايه به اشكال  علوم پزشكي سراسر دنيا مهارت
. شودمختلف و به صورت تقريباً مناسبي آموزش داده مي

از جمله (ها به داليل مختلف  در حالي كه در مركز مهارت
به پروسيجرهاي باليني ) زياد هاي نياز به صرف هزينه

كه در محيط واقعي (پيشرفته از جمله اعمال جراحي بزرگ 
تر از  تر و مشكل آفرين تواند بسيار خطرناك باليني مي

توجه كمتري معطوف گرديده ) اقدامات باليني پايه باشد
هاپكينز  هاي بزرگ دنيا از جمله جان در برخي دانشگاه. است

سازي اعمال  امكانات براي شبيه هايي با كليه اتاق عمل
جراحي بزرگ فراهم شده كه به سيستم مانيتورينگ و 

همچنين در برخي مراكز ). 8(باشد ويدئويي مجهز مي
 مركز خدمات بهداشتي فرنچاي هاي باليني مانند مهارت

)Frenchay(  امكان ارتباط با اتاق عمل واقعي از طريق
در ). 1(ودش تصويري فراهم مي–سيستم ارتباط صوتي

دانشگاه سانفرانسيسكو ايالت  (kanbar) بار مركز كن
اند كه مجهز به امكانات  فضاهايي طراحي شده كاليفرنيا،

توانند براي  بوده و مي telemedicine)(پزشكي از راه دور 
همچنين در ). 9(درمان و مشاوره مورد استفاده قرار گيرند

نشگاه تگزاس هاي باليني و جراحي هوستون دا مركز مهارت
سازي جراحي پيشرفته  هاي آموزش باليني با شبيه برنامه

  ).10(همراه شده است
برگزاري امتحانات عملي به ويژه امتحانات ايستگاهي ) پ

OSCE : يكي از مراحل هر فرآيند آموزشي، ارزيابي و
تأكيد بر اين است كه . باشد سپس ارزشيابي فراگيران مي

هاي سازماندهي شده و  با روشهاي باليني  مهارت ارزيابي
قابل ، يعين هاي ارزيابي كه انجام روش. عيني انجام شود

 دشوار به نظر گيري و علمي باشند اعتماد، قابل اندازه
 هاي باليني ساختاردار عيني روش آزمون. رسند مي

)OSCE (طرف  مقداري از ابهامات ارزيابي كلينيكي را بر
ي مهارت باليني در بيشتر مراكز آموزش. كرده است

اند كه دانشجو با قرار گرفتن در  هايي طراحي شده ايستگاه
هر يك از آنها از لحاظ برقراري ارتباط و انجام 

طراحي . گيرد پروسيجرهاي مختلف مورد سنجش قرار مي
اي باشد تا  ها بايد به گونه ها در مركز مهارت اين ايستگاه

ويان را با بتواند ضمن حفظ امنيت آزمون، نمرات دانشج
بندي  باالترين اعتبار و اعتماد تعيين و آنها را رتبه

  ).5و3(نمايد
هاي باليني  در مراكز مهارت: توليد مواد كمك آموزشي) ت

شود كه در مورد  فرآيندهاي آموزشي متعددي انجام مي
هايي از نظر تكرارپذيري، در  برخي از آنها محدوديت

هاي مضاعف  ينهپذيري و تحميل هز دسترس بودن، امكان
لذا تهيه مواد آموزشي از جمله عكس، فيلم، . وجود دارد

با استفاده از ... افزارهاي آموزشي و  اساليد، جزوات و نرم
تواند راهكاري براي  ها مي امكانات و شرايط مركز مهارت

به عنوان مثال در مركز . ها باشد رفع اين محدوديت
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دانشگاه  بار يادگيري مركز كن–سازي ياددهي شبيه
سانفرانسيسكو ايالت كاليفرنيا، با طراحي محيطي مشابه 

هاي  سازي ها و شبيه استوديوي ضبط و پخش، از فعاليت
شود و از آن براي آموزش ساير  برداري مي انجام شده فيلم

توانند براي  ها مي اين فيلم. گردد دانشجويان استفاده مي
نشجويان قرار خودآموزي نيز در اختيار يك يا گروهي از دا

سازي،  يكي از مواد توليد شده براي شبيه). 9(گيرد
 افزايش خصوص در چند هر. اي است سازي رايانه شبيه

 به آنان، مهارتي هاي حوزه و دانشجويان باليني هاي مهارت
، ولي دارد وجود مختلفي عقايد رايانه كمك به آموزش وسيله

 در ها سازي بيهش اين از استفاده كه است اين بريكي از عقايد 
 و دباش مي مؤثر مسأله حل بر مبتني يادگيري روشي ارتقا
 بيماران با برخورد در دانشجويان تجربه افزايش باعث
از اين  )calgary( در دانشگاه كالگاري كانادا). 11(دشو مي

تربيت پزشك «امكانات براي برگزاري دوره آموزشي 
  ).1(شود و اخالق پزشكي استفاده مي »خوب

مند و گسترده از بيماران استاندارد  برنامه استفاده نظام) ج
كه با هدف ايجاد محيط آموزشي (ها  در مراكز مهارت: شده

تالش بر اين است كه در جهات ) باليني طراحي گرديده
يكي از انواع . سازي پرداخته شود مختلف به شبيه

تواند محيط آزمايشي را بسيار نزديك به  سازي كه مي شبيه
سازي بيماران به صورت بيماران  حيط بالين نمايد شبيهم

هاي  تواند توانمندي باشد كه به خوبي مي استاندارد شده مي
باليني دانشجويان را در معاينه و برقراري ارتباط و تعامل 

در اين راستا تالش فراواني در ). 12(با بيمار ارزيابي نمايد
ترين و  تهيكي از پيشرف. هاي مختلف شده است دانشگاه
شده ي ترين آنها برنامه بيمار استاندارد  دهي شده سازمان

دانشكده پزشكي دانشگاه ماساچوست است كه نزديك به 
به عنوان يك ابزار  ،از بيمار استاندارد شده ،سال است 20

آموزشي و ارزشيابي و حتي به عنوان مربي آموزش باليني 
انشگاه ايالت سازي د در مركز شبيه). 13(كنند استفاده مي

گراندولي امكانات فراواني جهت جذب و مديريت بيماران 
نام به عمل آورده  استاندارد شده وجود دارد كه از آنها ثبت
سايتي جهت . گيرد و در مواقع لزوم مورد استفاده قرار مي

نام بيماران استاندارد شده طراحي گرديده كه افراد  ثبت
نويسي نمايند  در آن نام توانند با مطالعه شرايط مربوطه مي

تا در مراحل بعدي تحت آموزش و سپس استفاده قرار 
  ).14(گيرند

هاي  آموزش در محيط: ي آموزش تحقيقات و توسعه) چ
بالين مانند هر فرآيند ديگر آموزشي نيازمند توسعه و 

باشد ولي با  تحول بنيادي و در نتيجه تحقيقات گسترده مي
در نظر گرفتن مسايل اخالقي مانند رعايت حقوق بيماران، 

هاي واقعي باليني تقريباً  انجام اين گونه تحقيقات در محيط
هاي باليني در  لذا مراكز آموزش مهارت. غيرممكن است

  ها توانسته با انجام تحقيقات و توسعه برخي از دانشگاه
هاي ارزيابي، گام  هاي آموزش و يادگيري، و تكنيك شيوه

در همين راستا . مؤثري در آموزش فراگيران باليني بردارند
هاي تكنولوژي  توان براي ادغام پيشرفت از اين مراكز مي

  ).7(جديد نيز استفاده نمود
: هاي حل مسأله و استدالل منطقي كمك به كسب مهارت) ح

هايي از قبيل حل  كار در محيط باليني نيازمند كسب مهارت
 critical(و استدالل منطقي ) problem solving(ه مسأل

reasoning (هاي آموزشي  با طراحي برنامه. باشد مي
توان براي  مي) PBL(براساس يادگيري مبتني بر مشكل 

مركز . ها استفاده نمود ها از مركز مهارت پرورش اين مهارت
  ).1(باشد اي از اين مورد مي هاي باليني ليورپول نمونه مهارت

در : اي در بالين كمك به آموزش كار گروهي و بين حرفه )خ
هاي مختلف پزشكي در كنار هم  محيط باليني كاركنان رشته

پردازند  و همزمان به ارائه خدمات مراقبتي به بيماران مي
اي عمل نمايند  ولي اينكه آنها بتوانند به صورت بين حرفه

در . باشد هاي گسترده مي نيازمند آموزش و كارآموزي
وگاس به نحوي  هاي باليني دانشگاه الس مركز مهارت
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هاي مختلف از  ريزي شده است كه دانشجويان رشته برنامه
و ) هاي مختلف سال(جمله پرستاري، مامايي، پزشكي 

. بينند ها همراه با هم مراقبت از بيمار را آموزش مي رزيدنت
ضمن اينكه نحوه تعامالت و ايجاد روابط صحيح و كارامد 

سازي ياددهي و  در مركز شبيه. آموزند ا يكديگر را نيز ميب
بار دانشگاه سانفرانسيسكو ايالت  يادگيري مركز كن

كاليفرنيا، نيز محيطي مشابه محيط باليني واقعي براي 
هاي مختلف براي آموزش بين  حضور دانشجويان رشته

  ).9(اي ايجاد شده است حرفه
كاركنان مراكز آموختگان و  آموزش حين خدمت دانش) د

وري آن  تواند بهره مي ،كاربردهاي متعدد يك مركز: درماني
نجا كه آاز ). 1(تر نمايد را بيشتر و صرف هزينه را منطقي

آموختگان و كاركنان مراكز  آموزش و بازآموزي دانش
كه فرصت تمرين و تجربه مجدد برخي (درماني 

هاي جديد و نيز كمياب را  پروسيجرها و درك موقعيت
تواند منجر به ارتقاي كيفي مراقبت از بيماران  مي) ندارند

گردد، برخي مراكز به عنوان مثال دانشكده پرستاري 
  ).15(اند دانشگاه ويرجينيا اين امكان را فراهم نموده

توانند براي  هاي مختلف مي دانشجويان رشته: خودآموزي) ذ
ها در ساعات  تمرين بيشتر و يا آموختن برخي مهارت

براساس جدول (هاي باليني  اشغال مراكز آموزش مهارتغير
به مركز ) باشد ساعات كار كه در سايت مركز موجود مي

هاي  مراجعه كنند و با هماهنگي قبلي از كليه امكانات شامل بسته
ها و حتي بيماران  آموزشي، جزوات آموزشي، موالژها و ماكت

باليني مركز هاي  مركز مهارت. استاندارد شده استفاده نمايند
در ). 7(نمايد پزشكي دانشگاه نبراسكا از اين امكان استفاده مي

ها  پوينت شهر كليولند رزيدنت هاي باليني ساوت مركز مهارت
ي بازخورد فوري به  ليت تشويق، راهنمايي و ارائهمسؤو

اند را به عهده  دانشجوياني كه براي خودآموزي مراجعه نموده
  ).16(دارند

هاي مختلف با توجه به  مه آموزشي رشتهتدوين برنا) ر

در دانشكده ليورپول برنامه : ها و امكانات آن مركز مهارت
آموزشي رشته پزشكي به نحوي طراحي شده كه 

ساعت در هفته در  2دانشجويان بعد از سال اول به مدت 
دانشكده كالگاري كانادا ). 1(يابند اين مركز حضور مي
واحدهاي درسي مربوط به  ها را با برنامه آموزش مهارت

در دانشگاه اوهايو نيز ) 1(تظاهرات باليني ادغام نموده است
ها به اجراي برنامه درسي دانشجويان پزشكي  مركز مهارت

  ).17(نمايد ها كمك مي و رزيدنت
مراكز هاي فعاليت  در حال حاضر، در ايران نيز حيطه

. تبه صورت زير ذكر گرديده اسهاي باليني  آموزش مهارت
مورد توجه  :هاي ارتباطي و مصاحبه آموزش مهارت )الف(

گرفتن حقوق بيماران و افزايش درك عمومي اين نياز را  قرار
اي عالوه بر توجه به دانش  نموده تا در آموزش حرفه فراهم

هاي ارتباطي  افزايش رشد شخصيتي و مهارت و مهارت، به
كه  :آموزش پروسيجرها) ب). (3(شود دانشجو نيز توجه

هاي  مهارتو هاي معاينه فيزيكي  آموزش مهارتشامل 
عالوه بر در اين دسته،  .باشد مي تشخيصي و درماني

آموزش هاي معاينه و گرفتن شرح حال،  ها و روش تكنيك
سوندگذاري،  گيري، مانند خون( هاي تكنيكي انجام مهارت

قلبي  تزريقات، تهيه اسمير خلط، تهيه اسمير خون، احياء
و  خودآموزي) ج). (1(گيرد مد نظر قرار مي )بخيه زدنريوي، 

اعم از (تكرار و يادآوري آنچه كه افراد : بازآموزي
تواند در اجراي  اند مي قبال فرا گرفته) دانشجويان يا كاركنان

تر خدمات پزشكي مؤثر بوده و شرايط اخالقي  بهينه و ايمن
ها به  در برخي موارد اين آموزش. محيط را نيز فراهم آورد

 جزوات ،يآموزش هاي بسته ازبوده و  خودآموزيصورت 
 استفادهبراي اين منظور ... و دئويو موالژها، ،يآموزش

در اين مراكز امكان انجام : تحقيقات و توسعه) د). (5(شود مي
هاي مختلف آموزش  اي در زمينه استراتژي تحقيقات گسترده
  .بيارزيابي و ارزشيا) ه. (باشد باليني فراهم مي

وجود مداركي دال بر استفاده از مراكز  رغم عليمتأسفانه 
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گسترده، آموزش مهارت باليني در ايران، از آن به صورت 
به . گردد ريزي و تعيين اهداف استفاده نمي همراه با برنامه

هاي باليني پيشرفته مانند اعمال جراحي   عنوان مثال مهارت
از . شود ميكوچك و بزرگ در اين مراكز آموزش داده ن

هاي مختلف پرسنلي در تيم  ها و گروه طرفي حضور رده
ما را ملزم  ،بيمارستان پزشكي مراقبت از بيماران در محيط

كند تا ها مي اي در مركز مهارت به آموزش بين حرفه
هاي مختلف نحوه تعامل و همكاري با يكديگر را  گروه

رتقاي آموزش ديده و در محيط واقعي درمان بتوانند براي ا
كه متأسفانه (سطح خدمات درماني و بهداشتي تالش نمايند 

در كشور ما به ). در ايران مورد توجه قرار نگرفته است
داليل مختلف از جمله فرهنگي و اجتماعي، در مراكز 

اي از بيمار نما  هاي باليني استفاده اصولي و گسترده مهارت
ك اطالعاتي لذا براي آموزش يا آزمون، بان. آيد به عمل نمي

اي از بيمارنماها وجود ندارد و در اكثر موارد بانك  غني
مركز شامل تعداد افراد محدود و خاصي است كه كار 

هايي روبرو  آموزش و برگزاري آزمون را با محدوديت
البته تشكيل بانك اطالعاتي بيمارنما نياز به . كند مي

در با توجه به شرايط موجود . رساني گسترده دارد اطالع
ها  ايران براي استفاده بهينه از امكانات مركز مهارت

پيشنهادات و راهكارهاي كاربردي ارائه شده است كه 
استفاده از راهبردهاي آموزشي مؤثر از ) الف: (عبارتند از

 ,SPICES )Student Centered, PBLجمله مدل 
Integration, Community Oriented, Elective, 

Systematic) )1) .(اي به نحوي كه با آموزش بين حرفه) ب
هاي مختلف  هماهنگي الزم به طور همزمان دانشجويان رشته

ها حاضر شده و با يك برنامه درسي ادغام  در مركز مهارت
هاي  توجه بيشتر به آموزش مهارت) ج. (يافته آموزش ببينند

. حل مسأله و استدالل منطقي با در نظر گرفتن اهداف آموزشي
نمودن موضوعاتي از قبيل اخالق پزشكي، نگرش لحاظ ) چ(

نسبت به بيمار و ساير اهداف نگرشي در آموزش به صورت 
رساني گسترده به  اطالع) ح. (مدون و با طرح درس مكتوب

نام به عنوان بيمارنما و جذب مستمر و  متقاضيان جهت ثبت
مداوم آنها و تشكيل بانك اطالعات آنها در مركز و طراحي 

بازنگري برنامه آموزشي ) خ. (ژه اين برنامهسايتي وي
در  ها هاي باليني با تأكيد بر استفاده از مركز مهارت رشته

 بر يمبتن آموزش«تغيير رويكرد در جهت ) د. (آموزش باليني
هاي باليني كه در اين  ها و مراكز مهارت در دانشگاه »صالحيت
 دخواه عهده به ندهيآ در دانشجو كه تخصصي نقش رويكرد
)  ها  صالحيت(  ها  نقش نيا ،ي نمودهعمل ليتحل و هيتجز را داشت

 شرفتيپ ونموده ل يتبد يريادگي شفاف اهداف بهرا 
 در خود صالحيت يعمل دادن نشان يمبنا بر دانشجويان

 هاي روش رويكرد، اين در. شود ي ميابيشده ارز نييتع اهداف
 در را رييادگي كه شوند طراحي اي گونه به بايستي آموزشي

 بر تأكيد يجا به و نموده تسهيل دانشجويان براي تسلط حد
 و نگرش دانش، از بييترك كه دانشجو يعمل كار بر محفوظات،

 مهارت اي تيفعال كي انجام يبرا ازين مورد عملي مهارت
هاي  برگزاري دوره) س). (6(نمايد تمركز باشد، مي تخصصي

هاي  اد و گروهآموزشي تابستاني براي عموم مردم يا افر
خاص داخل و خارج از دانشگاه كه ضمن توسعه استفاده از 

تواند به عنوان يك منبع درآمد مفيد  هاي باليني مي مركز مهارت
  ).1(نيز به شمار آيد

هايي كه تاكنون براي  در نهايت ضمن ارج نهادن به تالش
هاي باليني به عمل آمده  مراكز مهارت اندازي و توسعه راه

گيري از تجارب ساير  يدواريم بتوانيم با بهرهام. است
و . كشورها براي گسترش استفاده از اين مركز تالش نماييم

توان فردايي بهتر از  به خاطر داشته باشيم كه همواره مي
  .امروز ساخت
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Abstract 
Clinical skills centers are one of the potentials in medical universities. Despite the huge spending in our country, 
these centers are used incompletely and undesirable. These review articles look at these centers, its application 
in some Iranian universities and foreign universities, and present some suggestions for optimal use of these 
centers in nationwide universities. 
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