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 *محسن طوسی، ندا نادری، عظيم ميرزازاده
 

 9تا  0 (:0)10؛ 0011 فروردين آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

و مشکالت    ها دستخوش چالش ینیبال یها طیدر مح یآموزش یها تیاز فعال یاری، بس۹۱-دیکوو یرگی به دنبال بروز همه
 یهکا  طیدر محک  یآموزشک  یدادهایک روتکرین   از مهم یالیرفت.  شیپ ها تیفعال نیا یلیکه گاه تا مرحله تعط دندیگرد یفراوان
اسکت و بکا    شکده  مکی  برگزار یو به صور  حضور یآموزش یها از گروه یاریاست که در بس یگزارش صبحگاه ینیبال

تکا در   مهسکتی راهنمکا در صدد  نیک مواجکه شکد. در ا   یادیک ز یهکا  یبا دشوار زیآن ن یبرگزار ۹۱ -دیکوو گیری همهبروز 
 .  میکنارائه را  یمجاز یگزارش صبحگاه کیهر چه بهتر  یبرگزار یبرا یشنهادیپ یهاکار راهدوازده نالته 

در  یاست. هر چند گکزارش صکبحگاه   ینیبال یآموزش یها عمده در گروه یآموزش یدادهایاز رو یالی یصبحگاه گزارش
قلک  و عکرو     یهکا  یمکار یو ب یریو گرمسک  یعفون یها یماریکودکان، ب یها یماریب ،یداخل یها یماریمانند ب ییها رشته

 برگکزار  زیک ن یجراح یها از جمله رشته ینیبال گرید یها شتهاز ر یاریدر بس ییجز یها تفاو  با اما است تر شناخته شده
 .  شود می
و  ینیبکال  یهکا  تیفعال یهفته و در ساعا  ابتدا یکار یاست که در روزهاای  جلسه یصور  معمول گزارش صبحگاه به

چنکد   ایک  کیک  علمی هیأ  یآن، در حضور اعضا انیو در جر شود می کارورزان و کارآموزان برگزار اران،یبا شرکت دست
مختلک(    یها در رده اری)مشتمل بر کارورز و دست ماریب همراقبت کنند میساعت گذشته توسط ت ۴۲شده در  یبستر ماریب

گکزارش   یبرگکزار  هیک هکد  اول  . ۹)ردگی می قرار یمورد بحث و بررس یدرمان - یصیمختل( تشخ یها و از جنبه یمعرف
حکال مکرور    نیبوده اسکت. در عک   یآموزش یها مارستانیمراقبت کننده ش  گذشته در ب مینظار  بر عملالرد ت یبحگاهص
مناس  و  اریفرصت بس ردگی می صور  یگزارش صبحگاه انیکه در جر یعلم یها یانجام شده و بحث و بررس اما اقد
در مورد اقداما  انجام شده، به صور   یشیتا ضمن بازاند کند می فراهم رندگانیمختل( فراگ یها رده یرا برا یمتقی یذ
 مشخص آشنا شوند.  ماریب کیدر  یپزشال نشدا سازی ادهینحوه پ زیو ن ینیبا روند استدالل بال یعمل
 ؛۹۱-دیک کوو یرگیک  همه وعیگزارش شد. به دنبال ش ۹۰۱۱بهمن ماه  ۰۳روز چهارشنبه  ۹۱-دیمبتت به کوو یمورد قطع نیاول

 نیک در ا . ۴درآمکد)  لتعطیک  مهین ای لیکل کشور به حالت تعط یدرمان-یدر مراکز آموزش یآموزش یها تیبخش اعظم فعال
 ،هکا  ییگردهمکا  انیدر جر روسیاز انتقال و دیشد ینگران زیو ن یاهگزارش صبحگ یآموزش عمدتاً تیبا توجه به ماه انیم

امکام   یمارسکتان یمجتمک  ب  یداخلک  یهکا  یمکار یب یبود که در گکروه آموزشک   ییدادهایرو نیاز اول یالی یگزارش صبحگاه
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 النمسکوو  ،گیکری  همکه  نیک مکو  اول ا  یشد. به دنبال فروکش ککردن نسکب   لیتهران تعط ی)ره  دانشگاه علوم پزشالینیخم
کننکد.   ایک گکروه را اح  یگکزارش صکبحگاه   یفرصت ممالن و به صور  مجاز نیگروه درصدد برآمدند تا در اول یآموزش
مجتمک    یداخلک  یهکا  یمکار یگکروه ب  یالزم، گکزارش صکبحگاه   دا یو با فراهم کردن تهم ۹۰۱۱ماه  نیفرورد ۴۰از نهایتاً 

اسکت. بکا    یدر حکال برگکزار   یبدون وقفکه جکد   زیبرقرار شد و تا کنون ن یبه صور  مجاز  )ره  ینیامام خم یمارستانیب
 ینالکات تکرین   عمکده  انیمقاله درصدد برآمدند تا با ب نیا سندگانیبه، نوتجر نیا انیآموخته شده در جر یها توجه به درس

 یانقکده  افکت یدر زیک تجربکه و ن  نیک فراگرفتکه بودنکد، امالکان انتقکال ا     یمجاز یگزارش صبحگاه کیموفق  یاجرا یکه برا
 .  آورند فراهم را اندرکاراندست و نظران صاح 

 
  :2 نکته
 .دیريبگ ميتصم
در مورد  یریگ میقرار دارد، تصم یبصور  مجاز یگزارش صبحگاه یبرگزار یرو شیکه پ ییها چالشترین  از مهم یالی

در  ینیآمکوزش بکال   یاصکل  یو از نمادهکا  یآموزش یها هیپاترین  از ثابت یالی یآن است. گزارش صبحگاه یاصل برگزار
 رنکدگان یمختلک( فراگ  یهکا  و رده علمکی  هیکأ   یاعضکا از ای  گسکترده  (یک است که با مشکارکت    یمارستانیب یها طیمح

 مواجه شود.  ییها و مخالفت ها یبا نگران تواند می آن یبرگزار وهیدر مورد ش ریی. هرگونه تغشود می برگزار یآموزش
در  ،علمکی  هیکأ   یاعضکا  یبکرا  یمجکاز  یورود به فضکا  یدشوار رندگان،یو معنادار فراگ یاز عدم مشارکت جد ینگران

ککاهش   نترنکت، یثبکا  بکودن و ضکع( شکباله ا     یبک  از،یک مورد ن یافزار و نرم یافزار سخت یها رساختیدسترس نبودن ز
بکه کوتکاه    یدواریک ام زیک   و ندهکد  مکی  لیتشال یپزشال لمرا در عاای  از تعامت  حرفهای  تعامت  رو در رو )که جزء عمده

 یرو شیپک  یها از چالش ،یحضور یگزارش صبحگاه یروند معمول برگزار یریو امالان از سرگ گیری همهبودن دوران 
جلسکا  گکزارش    یبرگکزار  وهیشک  رییک تغ نیک ا یبکرا  ینک یامکام خم  یمارسکتان یمجتم  ب یداخل یها یماریب یگروه آموزش
 مربوط به آن بودند.   یها یریگ میو تصم یمجاز  به صور یصبحگاه
را در رابطکه بکا    یروشکن  جهیپاسخ و نت توان نمی از موارد قطعا یلیو در خ باشد نمی ای ساده کار ها چالش نیبا ا برخورد
رو و  شیپک  یاحتمکال  یهکا  اوال همکه چکالش   ر،ییک تغ یبرا یریگ میاست که در شروع تصم نیکرد. نالته مهم ا یبین پیشآنها 

 ایک  یگکزارش صکبحگاه   یآمده از عدم برگزار شیپ یتبعا  آموزش دیبا یگریکرد. از  ر  د یبین پیشبرخورد با آنها را 
به صور   یگزارش صبحگاه یچون برگزار نیگزیجا یها نهیبه زمان نامعلوم و اصرار به عواق  نامطلوب گز آن قیتعو

 علمکی  هیکأ   یاشده و به ا تع همه اعض نییروزانه تب ییدر گردهما یماریب وعیاز احتمال ش ینگران طیدر شرا یحضور
 همراه نمود. ریمس نیرسانده شود تا با در نظر گرفتن تمام جوان  موضوع، همه را در ا نیمسوولو  رندگانیو فراگ

 
 :1 نکته
 . ديکن نييتع ماريب یمعرف یبرا یمشخص و مناسب مدل

 مکار یب یو معرفک  یمختلک( برگکزار   یها است و مدل یآموزش یها از گروه یاریدر بس رپاید یدادیرو یصبحگاه گزارش
 -صیبکر عملالکرد تشکخ    ینظار  کلک  یگزارش صبحگاه هیشود. بر اساس مستندا  موجود هد  اول می آن استفاده یبرا

 و هکا  بخکش  شکدن تکر   ش  گذشته بوده است. به مرور زمان و گسکترده  کیدر کش مارانیمسوول مراقبت از ب میت یدرمان
بکه سکمت    یدرمکان  یموزشک از مراکز آ یاریدر بس یگزارش صبحگاه یبهتر، هد  برگزار ینظارت یساز و کارها تتقوی

 یگکزارش صکبحگاه   یهکا  همولفک از  یاریبس یرو تواند می تفاو  به ظاهر ساده نیهم . ۰کرد) دایسو  پ یاهدا  آموزش
 باشد.  رگذاریتأث
هر کدام از آنهکا صکحبت    ینسب یایمزا ایو  یدو مدل کل نیاز ا کیکدام  یکه در مورد درست میستیمقاله درصدد ن نیا در
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مکدل   کیک بکه وجکود    ازیک ن ،یمجکاز  یگکزارش صکبحگاه   یکه در صور  برگزار نیحال آن چه مهم است ا نی. در عمیکن
بتکوان در   دی. شکا شود می احساس شیاز پ شیب یگاهگزارش صبح یمشخص و متناس  با اهدا  در نظر گرفته شده برا

را انجکام داد؛ امکا    مکار یب یمعرف یپرونده و به صور  شفاه یمعمول، با صر  قرائت محتوا یجلسا  گزارش صبحگاه
کننده ارتبکاط مخا بکان بکا رونکد      (یسردرگم کننده و تضع اریبس تواند می یمجاز یروند در گزارش صبحگاه نیتداوم ا

 شود.   یگزارش صبحگاه یربرگزا یکل
 یمشخص نامه وهیش ،یمجدد گزارش صبحگاه یانداز راهاز  شیبود که پ نیا ینیامام خم یمارستانیما در مجتم  ب تجربه
حال  نیمشخص شد و در ع ماریو بحث ب یمعرف انیدر جر رندگانیمختل( فراگ یها رده (ینقش و وظا قیدق نییتع یبرا

مختلک(   یاجکزا  یبکرا  یمناسب یهد سامان نت،پاورپوی افزار در نرم ماریب یشده معرف نییچارچوب از قبل تع کیدر قال  
 .  دیفراهم گرد ماریروند بحث و گفت و گو در مورد بنهایتاً و  یشگاهیآزما یها افتهی نه،یشرح حال، معا

 
  :۳ نکته

 . ديمناسب انتخاب کن یپلتفرم مجاز کی
وجکود داشکتند ککه بکه      زمکان  هم یمجاز یدادهایرو یبرگزار یبرا یمتعدد یها پلتفرم ۹۱-دیکوو گیری همهاز بروز  شیپ

کردنکد. در   دایک پ زیک نای  گسترش قابل متحظه ها توانایی و تعداد نظر از و شدهتر  شناخته اریبس گیری همه نیدنبال بروز ا
 .  میکن شنهادیپ ایقرار داده  یرا مورد بررس یتا پلتفرم مشخص میستیمقاله در صدد ن نیا
 زیک و ن یمجکاز  یگکزارش صکبحگاه   یبرگکزار  یازهکا یدرسکت ن  ییضکرور  شناسکا   رسکد  مکی  نظکر  بکه تکر   چه مهکم  آن

ماننکد   یحکال مکوارد   نیکنکد. در عک   فکا یدر انتخکاب پلتفکرم مناسک  ا    ییسهم به سکزا  تواند می که است آن نکنندگا شرکت
تعککداد  تیسککهل پلتفککرم، محککدود و  یاسککتفاده از پلتفککرم، در دسککترس بککودن سککر  نککهیموسسککه، هز یتککیمتحظککا  امن

 یدشکوار  زیک برگزارکننکدگان و ن ن و کننکدگا  شرکت نیبرقرار کردن تعامل دوجانبه ب ین، امالانا  پلتفرم براکنندگا شرکت
باشند که مناس  است در هنگام انتخاب پلتفرم بکه آنهکا    یاز موارد توانند می کنندگان همه شرکت یکار کردن با پلتفرم برا

 . ۲توجه شود)
. هکر چنکد ممالکن اسکت     باشکد  مکی  پلتفکرم  کیک اسکت ثبکا  در اسکتفاده از     اریبسک  تیک حکائز اهم  انیک م نیک ککه در ا ای  نالته

 تیک امکا واقع  نندیخود بب یرو شیرا پ یکار آسان دیپلتفرم جد کیپلتفرم به  لیتبد یبرا یبرگزارکنندگان گزارش صبحگاه
 از بعکد انکد   را نداشکته ای  برنامه نیشرکت در چن یقبل جربهکه ت یمجاز صبحگاهی گزارش در نکنندگا شرکتاست که  نیا

 شکنهاد ی. لکذا پ دیو دردسرساز به نظر خواهد رس مورد یآن ب رییو تغ کنند می به پلتفرم مورد استفاده عاد  کوتاهی مد 
و  و در دسکترس و نقکاط قک    یهکا  در مکورد پلتفکرم   یجامع یسرعت الزم در انتخاب پلتفرم، بررس تیضمن رعا مکنی می

 . دیالزم را انجام ده یریگ میو پس از آن تصم دیضع( هر کدام داشته باش
 

 :۴ نکته
 . ديرا فراهم کن ازيو امکانات مورد ن منابع
همکان مکوارد    نیحکال تکأم   نیبا حداقل امالانا  برگکزار ککرد امکا در عک     توان می را یمجاز یگزارش صبحگاه کیچند  هر

 یارتقکا  زیک و ن یگزارش صکبحگاه  یبرگزار لیبر تداوم و تسه تواند می آنها در مرور زمان تیتوسعه و تقو زیو ن یحداقل
 باشد.   رگذاریتأث اریآن بس تیفیک

ککه    قابل حمل )لک  تکا     انهیرا کیداشتن  اریکه تنها با در اخت دهد می نشان ینیامام خم یمارستانیما در مجتم  ب تجربه
گکزارش   کیک  تکوان  مکی  نترنکت یهسکت و عکرب بانکد قابکل قبکول ا      ازیک مکورد ن  یریتصو یمجهز به امالانا  صوت معموالً
جلسکا    ن،یک از ا شیکه تکا پک   ییاز فضا متوانی می ازیمورد ن یالیزیف یفضا نیتأم یرا برگزار کرد. برا یمجاز یصبحگاه
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 .  میاستفاده کن شد می در آن برگزار یگزارش صبحگاه یحضور
بکا   یو صکوت  یریشده که امالان ارتباط تصو تیتقو یصوت ستمیاز جمله وب کم و س تر بیشامالانا   نیوجود، تأم نیا با
 مکار یکننکده ب  یمعرفک  میککه تک   نیک ا یبکرا  یالیزیف یداشتن فضا اریخواهد بود. در اخت دیمف اریرا فراهم کند بستری  تیفیک

 نترنکت یمناسک ، ا  یهکا  نیکننکد؛ اسکالر   دایک در آنجکا حضکور پ   یجتمکاع فاصله ا تیحال با رعا نیو در ع یبتوانند به راحت
 نترنکت یدر صکور  قطک  ا   یگکزارش صکبحگاه   یککه مکان  از قطک  برگکزار     نیگزیپلتفرم جا کیدوم و  بانیپرسرعت پشت

 اریرا بسک  یمجکاز  یگکزارش صکبحگاه   یبرگکزار  تواننکد  می هستند که ییها نهیتوق( پلتفرم اول شود از گز ای مارستانیب
 کنند.  لیتسه
 

 :۵ نکته
 . ديکن ليدخ یگزارش صبحگاه یمجاز یبا برگزار یهمراه یبرا را ها طرف همه
و هکر   شود می محسوبای  عمده رییتغ یگزارش صبحگاه یشالل و قال  برگزار رییتغ ،یآموزش یها از گروه یاریبس در

 یامر دشوارتر خواهد بکود. در واقک  برگکزار    نیباشد اتر  یدر مرکز شما  والن یگزارش صبحگاه یچقدر سابقه برگزار
 تواند می زیدر آن ن رییتغ جادیاست و ا یآموزش هگرو یسازمان تیو شخص تیاز هو ییجز یحضور یگزارش صبحگاه
 داشته باشد.  کیو سمبول یتبعا  مفهوم

گکروه   کیک در  رنکدگان یفراگ یهکا  از رده یلک یدر گکرو مداخلکه و مشکارکت خ    یگکزارش صکبحگاه   یبرگزار گری ر  د از
و  یو درمکان  یصیاقداما  تشخ ،یافتراق یها صیبحث در مورد تشخ مار،یب یاست. به صور  معمول کار معرف یآموزش

 .  ردگی می صور  علمی هیأ  یمختل( و اعضا یها رده ارانیاز کارورزان، دست یمیمرتبط توسط ت یمباحث علم زین
 یریک گ میمختل( در مرحله تصم یها رده آموزشی مسووالن و ها الزم است صر  نظر از مشارکت بخش ل،یدو دل نیا به
ای  هکم در حکد قابکل متحظکه     ا ییو مشخص شدن جز یریز برنامهدر مرحله  ،یمجاز یگزارش صبحگاه یبرگزار یبرا
 ارانیبکا دسکت   میتعامل مستق یمجاز یروان و مطلوب گزارش صبحگاه یبرگزار یحال برا نی. در عابدیتعامل تداوم  نیا

 لیک بکه دل  یادیک ر مکوارد ز و ککارورزان د  ارانیاسکت ککه دسکت    نیا تیبرخوردار است. واقعای  ژهیو تیو کارورزان از اهم
آنها در  یکه همراه نیضمن ا کنند؛ می هئرا ارا یدیو مف یکاربرد اریبس یشنهادهایپ یمجاز یکار در فضا تر بیشتجربه 
 . شود می یآن منته تر بیشهر چه  تیبه تقو یمجاز یگزارش صبحگاه یبرگزار روند
 

 :۶ نکته
 . ديکار با پلتفرم آموزش ده یمختلف مشارکت کنندگان را برا سطوح

 رییک ککار در قالک  تغ   یالزم بکرا  یهکا  یدر آن توانمند ریمختل( درگ یها الزم است که  ر  یرییکردن هر تغ ادهیپ یبرا
گکزارش   یدر رونکد برگکزار   رییک اسکت و تغ  رییتغ  یدرشیدر لای  موضوع امر شناخته شده نیا . ۵کنند) دایمورد نظر را پ

 .  کند می تیتبع یاصل کل نیهم از ا یصبحگاه
اسکت. در   ازهایرف  ن یمناس  برا یآموزش یها مخا بان و فراهم کردن فرصت یازهاین ییروند شناسا نیمهم در ا نالته
و محکدود    یسکر  دیک مهم هستند و پاسخ به آنها هم با یمحدود ول ازهاین نیتوجه داشت که در اکثر موارد ا دیبا نهیزم نیا

رونکد   لیبکه تسکه   ینکه تنهکا کمالک    سکت یمخا   ن ازیکه مورد ن یاتییجزارائه  ایمفصل  یجلسا  آموزش یباشد. برگزار
 .  شود می زیبرنامه مورد شما ن (یباعث تضع یبلاله حت کند نمی یگزارش صبحگاه یبرگزار
اسکت ککه قکرار     یدر مورد آن وجود دارد وارد شدن و کار کردن در پلتفرم یبه توانمندساز ازیکه ن یموضوعترین  عمده

از موانک    یلک یامکا در عمکل خ   رسد می ییابتدا اریامر در ظاهر بس نیدر آن برگزار شود. هرچند ا یاست گزارش صبحگاه
 بکر  یکی مشالل به ظاهر جز نیبه هم یدر گزارش صبحگاه رندگانیمختل( فراگ یها   رده یو حت علمی هیأ  یشرکت اعضا
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 یحکال کسکان   نیدر مورد کار با پلتفرم داشکته باشکند؛ در عک    یاست که ا تعا  حداقل ین کافکنندگا شرکت. اکثر گردد می
نحوه  دها،یبه اشتراک گذاشتن است ایروزانه آن، قرار دادن  یانداز راهکار با پلتفرم، نحوه  ا ییهستند که الزم است با جز

داشکته باشکند.    ییآشنا مارستانی  بPACS) ریصوو ارتبا ا  ت یگانیبا ستمیمانند س ییها   ارتباط برقرار کردن با سامانه
 لیدر تسکه  یادیک ز اریبس ریتأث تواند می مختل( یها   گروه نیحال موجز و مختصر به ا نیمتفاو  و در ع یمحتواهاارائه 

 داشته باشد.  یصبحگاهگزارش  یروند برگزار
 

 :۷ نکته
 . ديکن زيپره یمجاز -یحضور یبيو از مدل ترک ديبرگزار کن یمجازصرفاً را  یصبحگاه گزارش

گکزارش   یبکاره مکا در برگکزار    نیاشکتباه بکه نظکر برسکد امکا تجربکه چنکد        یحتک  دیمطلق و شا یقدر هیتوص نیچند ا هر
گکزارش   کیک  یبه ما آموخت که در عمکل برگکزار   ،ینیامام خم یمارستانیمجتم  ب یداخل یها یماریدر گروه ب یصبحگاه
شکرکت کننکد    یبکه صکور  مجکاز    یو بخشک  حضوری صور  به نکنندگا شرکتاز  یکه در آن بخش یبیترک یصبحگاه
چندباره بر ضرور  توجه بکه مخا بکان    دیمطلوب و تأک تیریبا مد توان می که رسد می . در ابتدا به نظرستین رپذی امالان
 بعکد  امکا . کرد فراهم نکنندگا شرکتحفظ جو مناس  و مشارکت همه  یرا برا طیشرا ،یدر کنار مخا بان حضور یمجاز
چنکد   ایک دو  یهکا  جلسه به سرعت به سکمت صکحبت   یعموم یکه فضا شود می مشخص  والنی چندان نه مد  گذشت از

 زیک روند ن نیا رییتغ برای ها و تمام تتش دهد می ریمس رییتغ یگزارش صبحگاه حضوری بخش در نکنندگا شرکتجانبه 
 .  کند نمی را فراهم یکاف جهیدر عمل نت

 ریچنکدان بکا مکد    یبکه همکاهنگ   یازیک اعتم نظکر در جمک  دارنکد و ن    یبرا یدست بازتر ین حضورکنندگا شرکتواق   در
 میتنظک  یحال نوع مالالمه و تعامل را بر اساس افراد حاضکر در جلسکه حضکور    نی. در عنندبی نمی جلسه در خود یبرگزار
 ین حضکور کننکدگا  شرکت یها صحبت یمتوجه محتوا یزجان مکنندگا شرکت یمواق  حت یلیکه در خای  به گونه کنند می
و  زننکد  مکی  شکرکت در جلسکا  را   دیک ق ین مجکاز کننکدگا  شکرکت  یمهم است ککه پکس از مکدت    یامر به حد نی. اشوند نمی

 را مصکرانه مطکرح   یبه صور  کامت حضور یمجدد گزارش صبحگاه یدرخواست برگزار زین ین حضورکنندگا شرکت
 . کنند می
 

  :۸ نکته
 . ديکن دايها پ ن در بحثکنندگا شرکتمشارکت  شیو افزا بيترغ یبرا ییها راه
 طیاست اما در شکرا  یآموزش یریز برنامههر  یاصل یها از دغدغه یالیهمواره  یریادگیمشارکت در روند  تیچند تقو هر

 کیک  انیک در جر یمخا بکان مجکاز   یبرخوردار است. حفکظ توجکه و همراهک    یمضاعف تیامر از اهم نیا ،یمجاز یبرگزار
رفکتن   نیاز بک  ،یخرو  از جلسکه مجکاز   یکننده برا کتشر ینسب یمختل( دشوارتر است. آزاد لیبه دال یآموزش دادیرو

 ایک تلفن همراه مورد استفاده  یگوش ای انهیرا یفعال رو گرید یها کننده، انحرا  تمرکز به برنامهارائه  یرو یتمرکز بصر
   همکه multitaskingبکودن چنکدکاره بکودن )    ریبکا تصکور امالان کذ    یمکواز  یو کار یبرنامه آموزششدن در چند  ریدرگ
 کیک  یماننکد گکزارش صکبحگاه    یجلسکا  آموزشک   یتجربه برگکزار  گرید یباشند. از سو یدشوار نیا لیاز دال توانند می

و بکه   رفتکه یقبل به صکور  معمکول پذ   طیمشالت  شرا گر،ید یآموزش را ییمشابه همه تغ جهیاست و در نت دیتجربه جد
بوده  نیذره ب ریمورد نظر همواره ز رییاما تغ رد؛گی نمی قرار لیتحل ای  مورد پرسش status quoموجود ) تیعنوان وضع

 .  ردگی می مورد توجه قرار یتر بیشموجود در آن با دقت و شد   صیو اشالاال  و نقا
 یجلک  مشککارکت و همراهکک  یتککتش را بککرا تیک نها یمجککاز یالزم اسکت برگککزار کننککدگان گکزارش صککبحگاه   نیککا بنکابر 
مکوارد اشکاره    نیبه ا توان می اقداما  نیاترین  کرده و به مرحله اجرا درآورند. از مهم دیبرنامه تمه نین در اکنندگا شرکت
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 کرد:
. شکود  مکی  مخا بکان  یبکرا  یتمرکز بصکر  ینوع جادیث اکه باع یگزارش صبحگاه یفعال بودن وب کم از محل برگزار •

کمکک   اریبسک  توانکد  مکی  زیک ن شکوند  می جلسه وارد بحث ین که در  ول برگزارکنندگا شرکت ریسا ایفعال بودن مدرسان 
 کننده باشد. 

 یمجکاز ن به صور  کنندگا شرکتبه حضور و مشارکت  یاداره کننده و برگزارکنندگان گزارش صبحگاه دیتوجه و تأک •
 یمخا بان مجاز یها-نظرا  و صحبت افتیدر تیو اهم

. از جملکه  ین مجکاز کننکدگا  شکرکت  یشکنهادها یسکواال  و پ  افکت یدر یبکرا  ییهکا  فراهم کردن و فعال نگاه داشتن روش •
ن کننکدگا  شکرکت  یبکرا  یریتصکو  -یسامانه مورد استفاده، فراهم کردن امالان اعتم نظر صوت یها امیاستفاده از بخش پ

 یهکا  سکامانه  ایک سکامانه مکورد اسکتفاده     هیک اول یهکا  تیک قابلو پرسش و پاسخ با اسکتفاده از   ها یانجام نظرخواه ،یمجاز
 جلسه. یموجود در ختل برگزار ینظرخواه

بکا هکد  جلک  توجکه و مشکارکت       مکار یا تعا  بارائه مربوط به  یدهایاست انهیدر م یمشخص یدهایقرار دادن است •
امکا صکر     شکود؛  نمکی  فرصکت اسکتفاده   نیمطرح کردن پرسش و ابهاما . هر چند به صور  معمول از ا یمخا بان برا
 است.  یمشارکت مخا بان مجاز و یجل  همراه یبرگزارکنندگان برا دیکننده تأک یادآوریوجود آن 

شکود. بکه عنکوان مثکال     اقکدام   نهیزم نیهم در ا یمشارکت، به صور  عمل طیاست که عتوه بر فراهم کردن شرا نیا مهم
درخواست باز شکدن   ایاند  مطرح کرده یمتن یها امیسواال  خود را در قال  پ ین مجازکنندگا شرکتکه  دآی می شیپ ادیز
بکه   مکار، یب رامونیپ یها و برگزارکنندگان جلسه در بحث ریمشغول شدن مد لدلی به امااند  صحبت داشته یبرا الروفونیم
 توجه نشده است.  ها امپی و ها درخواست نیا
 

 :۹ نکته
 . ديمقاوم باش یحساس ول هياول یها یمقابل مشکالت و نابسامان در

اسکت  ای  نشده یبین پیشهمواره در معرب بروز مشالت   یمجاز یگزارش صبحگاه یبرگزار ،یگرید تیهر فعال مشابه
در  ژهیک حوادث به و نیجلسه را متوق( کند. بروز ا یباشد که اصوال برگزار یلیتا مسا ییاشالال جز کیکه ممالن است از 

 یکی ولکو جز  یرادیچرا که هر ا رسد؛ می به نظر رتریخط حال نیو در عتر   یشا یمجاز یگزارش صبحگاه یبرگزار لیاوا
بکه صکور     یگکزارش صکبحگاه   یدر خصوص امالان برگزار یجد یدهایبه حساب کل کار گذاشته شده و ترد لیدر اوا
 .  کند می تیرا تقو یمجاز
 یگزارش صبحگاه یبرگزار یریز برنامهدر مرحله  ها کاری زهیو ر ا ییمورد، توجه به همه جز نیاصل در ا نیاول مسلماً

شکدن   رفعکال یدر صکور  غ  نیگزیدر نظکر داشکتن پلتفکرم جکا     بان،یپشت نترنتیاست. به عنوان مثال در نظر گرفتن منب  ا
در صور  بروز هر گونه اتفکا    یا تع رسان ین براکنندگا شرکتبا  یفعال نگاه داشتن راه ارتبا  ،یپلتفرم اصل یناگهان
 ، تسلط بر کار ککردن بکا پلتفکرم    یرسان اجتماع امیپ کیدر  یگزارش صبحگاه یکانال برا کی)به عنوان مثال  رمترقبهیغ

 ایک اسکت،   دهروشکن شک   شان الروفونیاشتباها م که یافراد الروفونیمورد استفاده )به عنوان مثال روش خاموش کردن م
 یمجکاز  یشک یجلسا  آزما یمحل . اجرا کیتلفن همراه در  یچند گوش زمان هماز فعال بودن  یناش یلو  صدا تیریمد

 یروهکا یو در دسترس بودن ن یجلسا  مجاز تیریمسوول مد علمی هیأ ارشد و  ارانیدست یو کس  تجربه برا ییآشنا
 باشد. کنندهکمک  اریبس تواند می یآشنا به کار با پلتفرم مجاز

دهنکد و   یرو رمترقبکه یوجود دارد که ممالن اسکت بکه صکور  غ    یکه همواره مسائل میتوجه داشته باش دیحال با نیع در
شکروع   یموارد در ابتدا نیا عتایشوند.  ب یمجاز یجلسه گزارش صبحگاه کی یاصوال برگزار ای نهیبه یمان  از برگزار

  گفتکه performance dip) یعملالکرد  یهکا  مکوارد چالکه   نیک بکه ا  ر،ییک تغ  یدرشک یاست. در فرهنک  ل تر  و مهم تر بیشکار 
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 یحفظ آرامکش و تکتش بکرا     ذکر شده  دا ی)با وجود همه تمه یعملالرد یها چاله نینالته مهم در مواجهه با ا . ۶)شود می
گکزارش   کیک  یاسکت. اجکرا   یرهکا ککردن ککار و سکرخوردگ     طیشکرا  نیک کار در ا نیدر لحظه است. بدتر طیشرا تیریمد

شکود تکا    ی ک  دیاست که با یزمان نیخاص خود دارد. ا یرهاگی به کس  تجربه و قلق ازین یگریمانند هر کار د یاهصبحگ
 راهم گردد.  مطلوب ف یمجاز یگزارش صبحگاه کی دغدغه یروان و ب یبرگزار یتجربه الزم برا

 
  :2۱ نکته

 . دیريمختلف بازخورد بگ یها از طرف مرتباً
مالرر و رف  مشکالت  و کمبودهکا    یابیو ارز شیپا ازمندین یآموزش تیمانند هر فعال یمجاز یگزارش صبحگاه یبرگزار

و بکه   یمک یبه صکور  دا  یالزم است که برگزار کنندگان گزارش صبحگاه لیدل نیوارده است. به ا یبر اساس بازخوردها
در  ریک مختلک( درگ  یهکا  کسک  شکده، از  کر     ا یک تجرب یرو یشیآن، عتوه بر بازاند یبرگزار ییدر مراحل ابتدا ژهیو

 زیو ن یاحتمال یتا عتوه بر مشخص شدن مشالت  و کمبودها شود می امر باعث نیکنند. ا افتیآن بازخورد در یبرگزار
 راهمشده فک  جادیا رییتغ شبردپی در ها همه  ر  تر بیشتعامل و مشارکت  نهیزم ،یگزاردر روند بر رگذارینقاط قو  و تأث

 یهکا  تفعالیک  ککل تکر   بکزر   ی)در چکارچوب  یگزارش صبحگاه تیفیمستمر ک یدر تداوم و ارتقا یگردد که خود نقش مهم
 فراهم شود.    گروه  یآموزش
 مکار، یکننکده ب  یمعرفک  میبکا تک   یررسکم یاز صکحبت ککردن غ   از اقکداما  ای  گسترده (ی  تواند می بازخورد افتیدر نحوه
ککه   یالک یالالترون یهکا  شیمایشرکت کننده تا انجام پ علمی هیأ  یجلسا ، اعضا یبرگزار یها یهماهنگ مسوول ارانیدست
 .  ردیشود را در برگ می ن ارسالکنندگا شرکتهمه  یبرا
 

  :22 نکته
  .دياستفاده کن یجلسات گزارش صبحگاه تیریو مد یدر برگزار یتر شيبمشارکت افراد  از
 انیک . بکه ب شکود  مکی  چند روز در هفته برگکزار  ایبه صور  روزانه  یگزارش صبحگاه ،یآموزش یها از گروه یاریبس در
اسکت.   یدانشگاه یآموزش یها منسجم در سطح گروه یآموزش یها تیفعال نیاز پرتالرارتر یالی یگزارش صبحگاه گر،ید

از  ییو تکوان بکاال   یصکر  انکر    ازمنکد یدشوار که ن تاس یتواتر کار نیبا ا یمنظم و مستمر گزارش صبحگاه یبرگزار
 لی. به دالشود می دوچندان یمجاز یگزارش صبحگاه یبرگزار طیامر در شرا نیا تی ر  برگزار کنندگان آن است. اهم

ککه   یتعکداد کسکان   ،یبرگکزار  نیدر حک  راد یک از بروز اشالاال  و ا ینگران زنی و ها کار با پلتفرم یمختل( از جمله دشوار
اسکت. در   یحضکور  یاز گکزارش صکبحگاه   تکر  کم اریدارند بس یمجاز یگزارش صبحگاه یمشارکت در برگزار یآمادگ
 رونکد امکا   نیک بر عهده چنکد نفکر خواهکد بکود. تکداوم ا      یگزارش صبحگاه یبرگزار یراه، بار اصل یحداقل در ابتدا جهینت
از  یریشکگ یشکود. بکه منظکور پ    یمجاز یصبحگاه ارشگز یلیتعط ایافت  تیافراد و در نها نیا یموج  فرسودگ تواند یم

در  یتکر  بکیش افکراد   یهمالکار  ه،یبا کمک جم  محدود اول یگزارش صبحگاه یمشالل، الزم است در کنار برگزار نیبروز ا
که با کار در  یکسان زیو ن یجلسا  گزارش صبحگاه رانیمد نیدر خصوص تأم ژهیامر به و نیآن جل  شود. ا یبرگزار

 است.  تیحائز اهم اریدارند، بس یآن تسلط کاف یاحتمال رادا یو رف  ا یزپلتفرم مجا
 

  :21 نکته
 . دينيتدارک بب یگزارش صبحگاه تيفيک یارتقا یبرا یتر شيبو اقدامات  تيشده را تثب جادیا راتييتغ

اسکت ککه همکواره     دیک جد یتیشدن خود فعال ادهیپ یدر ابتدا ژهیبه و یگزارش صبحگاه یبرگزار ،یگرید رییهر تغ مشابه
مهکم اسکت ککه برگکزار      اریراسکتا بسک   نیمخا بان مختل( مواجه است. در ا نیب دیاز ترد یآن با درجا  متفاوت یبرگزار
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درآمکده و بکه    نیروتک  کیک بکه صکور    آن  یبرگکزار  جیعمل کنند تا به تدرای  به گونه یمجاز یکنندگان گزارش صبحگاه
مکنظم جلسکا     یبرگکزار  نکه یزم نیک اقداما  در اترین  از مهم یالی. ردیقرار گ رشیمورد پذ «دیجد یعی ب تیوضع»عنوان 

 رمو مالرر در پلتفک   یسر رییمختل( آن است. به عنوان مثال تغ یها مالرر در جنبه را ییاز تغ زیو پره یگزارش صبحگاه
گکردد و در   دیک منجر به بروز سکواال  و ابهامکا  جد   تواند می یشالل و مقررا  مربوط به برگزار ایجلسا ، و  یبرگزار
 روند معمول در گروه شوند.   کیبه عنوان  یمجاز یگزارش صبحگاه تیمان  تثب تینها
بکر اسکاس    ازیک اصکتحا  مکورد ن   جکاد یمسکتمر و ا  رییساز تغ نهیدر درون خود زم دیبا یآموزش رییحال، هر تغ نیع در

 نخواهکد تکر   بالنکده  وتر  شده کامل جادیا رییصور  نه تنها تغ نیا ریدر غ . ۷انجام شده باشد) یها یابیبازخوردها و ارزش
گکزارش   یشکالل از برگکزار   کیصرفاً حرکت نخواهد کرد و  رندهیادگیسازمان  کیبه سمت  زین سازمانی فرهن  بلاله شد

توجه به  زیو ن ها یابیارزش جیدرست نتا لیمنظور الزم است تا با تحل نی. به اشود می آن یمیشالل قد نیگزیجا یصبحگاه
 یکه بکه دنبکال برگکزار    یمشالتت ایمانده بودند  نحلیکه همواره ال یمیو رف  مشالت  قد یمشابه، امالان نوآور ا یتجرب

 یمجکاز  برگکزاری  دنبکال  بکه  اسکت  ممالن مثال عنوان به. شود فراهماند  شده جادیا یبه صور  مجاز یگزارش صبحگاه
 دیدعکو  از اسکات   ایک  یگکزارش صکبحگاه   یزمکان برگکزار   رییک از جمله امالکان تغ  یدیجد یها فرصت ،یگزارش صبحگاه

 شود.   فراهم یتر بیشبا سهولت  گرید یآموزش یها از گروه همانیم
 
  یريگ جهينت

 انیک م نیک ابعکاد خکود مواجکه سکاخت. در ا     هیک در کل سکابقه  یبک  یهکا  را با چالش یکرونا نظام آموزش علوم پزشال بحران
دسکت انکدرکاران آمکوزش     میمسکتق  یریک نه تنها به خکا ر درگ  تیوضع نیوارد شد. ا ینیصدمه به آموزش بال نیتر بیش
شکد؛   جادیا ینیآموزش بال یها طیدر مح یکار یها رده مهپزشالان در ه یو ابتت ۹۱ -دیکوو مارانیدر مراقبت از ب ینیبال

وضک    لیک بکه دل  یریادگیک  یهکا  فرصت دیو کاهش شد رندگانیاز دسترس فراگ ینیآموزش بال یها طیبلاله خار  شدن مح
 (یتضکع  یبکرا  یگکر ید یعامکل اصکل   هکا  طیمحک  نیک در ا رندگانیو کاهش امالان حضور فراگ یاجتماع یمقررا  جداساز

 بوده است.  ینیآموزش بال
 طیالزم شرا آوری حال تاب نیو در ع ها تیبتواند با در نظر گرفتن همه واقع دیبا ینظام آموزش علوم پزشال انیم نیا در

آموزش  تیفیامر نه تنها منجر به حفظ ک نیشود. ا نیممالن تأم یآموزش یها کند که حداکثر فرصت تیریمدای  را به گونه
نکاگوار را در معکرب    طیبا شرا قیتطب یبرا یآموزش علوم پزشال ییبلاله توانا شود می که امالان آن وجود دارد یدر حد

 .  شوند مند بهره یرفتار یالگو کیاز آن به عنوان  توانند می که دهد می قرار رندگانیفراگ دید
 یمجکاز  یموجود در فضا یها آن با استفاده از فرصت یایکه امالان اح ینیبال طیدر مح یمهم آموزش یدادهایاز رو یالی

الزم اسکت   میموفکق برگکزار کنک    یمجکاز  یگزارش صبحگاه کی میکه بتوان نیا یرااست. ب یوجود دارد گزارش صبحگاه
از  منکدی  بهکره  انیک م نی. در امیرا به مرحله اجرا بگذار وستهیشده و به هم پ یریز برنامهاز اقداما  مشخص، ای  مجموعه

  کند. یانیکمک شا ینیبال یها طیدر مح یآموزش رییتغ نیموفق ا یبه اجرا تواند می زین رییتغ  یدرشیتجارب مربوط به ل
 
 و تشالر ریتقد
 میگکروه، سکرکار خکانم دکتکر نسک      یول محتکرم ککارورز  ومقاله از سرکار خانم دکتر سمانه پارسکا، مسک   نیا سندگانینو

 تیریو مد یریز برنامهارشد گروه که در  اریدست ایدکتر مسعود رادن یگروه، جناب آقا یکارآموز مسوولراد،  یخواجو
گکزارش   یکه در برگکزار  یو کارورزان ارانیدست ،علمی هیأ محترم  یاعضا هیکل زیداشتند و ن یجلسا  همالار یبرگزار
 کنند.  می یگزار مشارکت فعال داشتند س اس یبه صور  مجاز یصبحگاه
و  ینک یامکام خم  یمارسکتان یمجتمک  ب  یمعاون محتکرم امکور دانشکگاه    یکرم سییر درضایدکتر س یاز جناب آقا نیهمچن
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بکا گکروه    یبکه صکور  مجکاز    یگکزارش صکبحگاه   یبرگکزار  طیمجتم  که در فکراهم ککردن شکرا    دیوالن تاالر شهومس
 امتنان را دارند. تیداشتند نها یهمالار یداخل یها یماریب
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