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با انجام آزمون از كاركنان درباره وظايف , در اين تكنيك
شغلي آنها، ميزان سؤاالتي كه از سوي پاسخگويان جواب داده 

شود كه بايد براي رفع آن  نشده است به عنوان نياز مطرح مي
  .كوشش شود

  
  )Job Analysis( تكنيك تجزيه و تحليل شغل -4

هده، مصاحبه با كاركنان و از طريق مشا, در اين تكنيك
سرپرستان و بررسي اطالعات مربوط به شرح شغل، وظايف شغلي 

فاصله . گردد كاركنان به روشني تجزيه و تحليل و شناسايي مي

هاي الزم براي انجام شرح  توانمندي موجود كاركنان با مهارت
  .شود وظايف شغلي به عنوان نياز آموزشي در نظر گرفته مي

سابقه طوالني دارد و به لحاظ , و تحليل شغلتكنيك تجزيه 
هاست كه براي استخدام و آموزش كاركنان از آن  بودن سال ساده

اي مثل نظام  اين تكنيك براي كاركنان حرفه. شود استفاده مي
  .باشد سالمت، تكنيك نسبتاً مناسبي مي

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مفيد در آموزش پزشكي معرفي برخي پايگاه
  
  
  

  زش مداوم جامعه پزشكياتحاديه آمو
http://www.acme-assn.org  

هاي مناسب براي توسعه  اين اتحاديه در جهت ايجاد فرصت
اي كارشناسان آموزش مداوم پزشكي، به منظور  توانمندي حرفه

در پايگاه . كند فعاليت مي, بهبود پيامدهاي خدمات سالمت
وه بر اينترنتي اتحاديه كه مربوط به آمريكاي شمالي است، عال

كتبي موجود در پايگاه كه به ارائه فهرست مفصلي از انواع منابع 
رسد، امكان دسترسي رايگان به نشريه اين اتحاديه كه با نام  فروش مي

»Almanac «مطالعه مستمر مقاالت اين . شود وجود دارد منتشر مي
  .تواند مفيد باشد نشريه براي كارشناسان آموزش مداوم كشور مي

  
  رونيكي پيشرفتهاي آموزش فيزيولوژيمجله الكت

http://advan.Physiology.org  
هاي متخصصين در مورد  اين مجله اختصاصاً به معرفي يافته

اي در مجله به  بخش جداگانه. پردازد آموزش فيزيولوژي مي

آموزش آزمايشگاهي، و بخش ديگري به ابداعات و ابتكارات 
يولوژي تخصيص يافته آموزشي براي انتقال برخي مفاهيم در فيز

متن كامل اغلب مقاالت اين مجله به صورت رايگان در . است
  .باشد دسترس مي

  
  منابع آموزشي براي دانشجويان علوم پزشكي

http://www.meduniv.lviv.ua/inform/studlinks.html  
پايگاه فوق براي استفاده عموم دانشجويان گروه پزشكي 

هرست مجموعه ارزشمندي از تدارك ديده شده و در بردارنده ف
هاي  انجمن, مختلفهاي  هاي مفيد براي آموزش رشته پايگاه

با . است...  مولتي مديا و هاي پزشكي، دروس الكترونيكي، مجموعه
هاي مفيدي را براي  توان فهرست پايگاه مي, مراجعه به اين سايت

  .تهيه متون كمك آموزشي يا دريافت مقاالت مفيد پيدا نمود
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