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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
آموزش باليني بخش حياتي ،اساسي برنامه آموزشي رشتههاي علوم پزشكي است( .)1عوامل بسياري در فرایند آموزش
نقش دارد و ميتواند بر یادگيري فراگيران مؤثر باشد(2و .)3یكي از مهمترین این عوامل ،عملكرد باليني مربيان آموزش
باليني است( .)4مربيان در آموزش باليني مسؤوليتهاي متفاوتي از قبيل :آموزش ،امنيت دانشجویان ،مراقبت از بيماران،
حفظ روابط سازنده ،همكاري با كاركنان و ارائه مراقبتهاي بهداشتي  -درماني در قبال آموزش باليني دانشجویان دارند
و باید مهارت خود را با پيشرفت علوم و فنون منطبق سازند كه این تعدد مسؤوليتها موجب تنيدگي آنها ميشود( .)5از
طرفي عواملي چون بها ندادن به آموزش باليني از قبيل تناسب ناكافي حقوق و مزایاي مربي با آموزش باليني و متناسب
نبودن احتساب واحد در برابر ساعات كارآموزي دانشجویان از مشكالت آموزش باليني است(3و6و )7بنابراین
آیيننامههاي وزارتي و دانشگاهي مرتبط بررسي شده است.
«آیيننامه اداري و استخدامي اعضاي هيأتعلمي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردیبهشت
 :1331كارآموزي  51ساعت و كارآموزي در عرصه و كارورزي  66ساعت در طول یک نيم سال تحصيل است»(.)6
«آیيننامه آموزشي دورههاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مورخ  :1363/3/23كارآموزي و
كارآموزي در عرصه  51ساعت است»(« .)3آیيننامه حقالتدریس و معادلسازي فعاليتهاي اعضاي هيأتعلمي دانشگاه
علوم پزشكي تبریز :هریک واحد كارآموزي ( )51ساعت و كارآموزي در عرصه و عمليات صحراحي ( )66ساعت معادل
یک واحد نظري( )17ساعت نظري است و براي هر واحد تعداد دانشجویان هر گروه  6نفر بوده و براي تعداد دانشجویان
كمتر از  6نفر ضریب تعدیل (تعداد دانشجو تقسيم بر  )6اعمال خواهد شد»(« .)11دستورالعمل معادلسازي فعاليتهاي
اعضاي هيأتعلمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :سرپرستي (با همراهي عضو هيأتعلمي) كارآموزي و كارورزي
در عرصه در بخشها براي دانشجویان غير پزشكي 34( :ساعت معادل یک واحد نظري) و واحد كارآموزي و كارورزي
در عرصه (بدون همراهي عضو هيأتعلمي) 51 :ساعت معادل یک واحد نظري است»(« .)11دانشگاه علوم پزشكي كرمان و
جيرفت :هر 34ساعت آموزش در محيطهاي كارآموزي و كارورزي معادل حداكثر 1واحد در نظر گرفته ميشود در مورد
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بيمارستانها و مراكز بهداشتي روستایي هر  34ساعت معادل حداكثر  ،1/25و براي بخشهاي زایمان،آي سي یو،
سيسيیو هر  34ساعت حداكثر معادل  1/5واحد در نظر گرفته ميشود .حداقل تعداد دانشجو  7نفر است»(12و.)13
«آیيننامه حقالتدریس دانشگاه خراسان شمالي 34 :ساعت تدریس دروس كارآموزي و كارآموزي در عرصه ،معادل یک
 34ساعت تدریس دروس كارآموزي و كارآموزي در عرصه در بخشها براي دانشجویان غيرپزشكي ،معادل یک واحد
نظري محاسبه ميشود»(« .)15دانشگاه مازندران :واحد معادل كارآموزي حداكثر 11جلسه (روز) به طریق زیر محاسبه
ميشود :تعداد روز ضرب در ساعت تقسيم بر  34عضو هيأتعلمي به طوركامل و در طول درس به ازاء هر واحد حداقل
 51ساعت براي كارآموزي و براي كارورزي  66در هر ترم در محل حضور داشته باشد .ارائه درس كارآموزي و كارورزي
حداكثر  5گروه خواهد بود و هر گروه حداقل و حداكثر به تعداد  5-7قابل محاسبه است»(.)16
پس از مرور آیيننامه و دستورالعملهاي وزارتي و دانشگاهي با اعداد و ارقام متفاوتي روبرو ميشویم كه به نظر ميرسد
در عمل قابليت اجرایي ندارد .به طور مثال اگر در یک ترم ( 16هفته) یک مربي از شنبه تا چهارشنبه بدون هيچ تعطيلي
روزي پنج ساعت كارآموزي داشته باشد؛  461ساعت ميشود .این تعداد ساعت اگر تقسيم بر  51شود معادل  3/41واحد
ميشود كه تا موظفي مربي غيرتمام وقت جغرافيایي  16ساعت ( 16واحد) و تمام وقت جغرافيایي  21ساعت ( 21واحد)
فاصله زیادي است .نكته دیگر این كه دليل متفاوت بودن ساعت كارآموزي در عرصه  66ساعت و  51ساعت در «آیيننامه
اداري و استخدامي اعضاي هيأتعلمي» و «آیيننامه آموزشي دورههاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته» چيست
و هر چند قابل قبول است كه دانشجو به ازاي هر واحد كارآموزي  51یا  66ساعت در عرصه حضور داشته باشد ،آیا
براي محاسبه موظفي استاد هم قابل قبول است .دليل متفاوت بودن ساعت و ارقام تعداد دانشجو در آیيننامه و
دستورالعملهاي دانشگاهي چيست ،آیا ميتوان براي كارآموزي تعداد دقيق دانشجو از قبل تعيين نمود یا تعداد دانشجویان
براساس بخش ،نوع واحد ،محل كارآموزي از نظر فضا ،امكانات تعيين ميشود؟
بنابراین به نظر ميرسد لزوم بازنگري در آیيننامهها و دستورالعملها در خصوص معادلسازي موظفي و ساعت كاري
مدرسان باليني مشاهده ميشود و ضرورت تدوین آیيننامهاي جامع ،سراسري ،مبتني بر شواهد و داراي قابليت اجرایي
در این زمينه وجود دارد .اميد است كه منجر به ارتقاي كيفيت و كميت آموزش باليني شود.
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