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 نامه به سردبير
 

 یآموزش یهانظارت بر درمانگاه نامهشيوه

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 

 

 *رؤیا مالباشیاطهر اميد، 

 

 247تا  244  (:36)22؛ 1401 آبان آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 

 محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكيسردبير  

 یهامانند بخش ییهاعرصه است و شامل آموزش در یآموزش رشته پزشک یهادوره نیترمهماز  یکی ینیدوره بال

است ا خاص خود را دار یهاوهیش ،هاعرصه نیاز ا کیشود. آموزش در هر می یو گزارش صبحگاه هادرمانگاه ،یبستر

است که در  یآموزش یهامهم درمانگاه یهاعرصه نیاز ا یکی(. 1است)ای ژهیو یهانقاط قوت و ضعف و چالش یو دارا

 مارانیبکه  نی( با توجه به ا2گیرد)می تشخیصی، درمانی و مشاوره بیماران، بدون نیاز به بستری شدن انجام یهاآن اقدام

 طیمح نیا دراز آنها  رانیفراگ یآموزشگیری بخش دارند امکان ارتباط و بهره مارانیاز ب یبهتر یدر درمانگاه حال عموم

و آموزش  هابیماریدرمانگاه به عنوان محیطی خالق امکان آموزش و یادگیری طیف وسیعی از  (.2فراهم است) یبه خوب

وز، سه گروه کارآم یبرا یسبمنا یآموزش یاجزاء و فضا ط،یمح نی(. در ا3دهد)می سالمت را در اختیار فراگیران قرار

ی بالینی هافرصت الزم جهت تعامل استاد با فراگیر، مشاهده مستقیم مهارت انگاه(. درم1وجود دارد) اریکارورز و دست

کند. می همبیمار را فرا با ارتباط مؤثر جادیا یی عملی و نگرشی براهاالگو به فراگیران در زمینه مهارت هیفراگیران و ارا

 ییهمچنین درمان سرپا و یافتراق یهاتشخیصمرور  ،یکیزیف نهیانجام معا ،حالگرفتن شرح توانندمی رانیراگف نیهمچن

 (.2)اموزندیرا ب یسینوونسخه

 یسبا برر شود. یو بررس شیو آموزش آن پا یریادگی یاددهی ندیمداوم فرآ به طوراست  ازیعرصه، ن نیا تیتوجه به اهم با

 واحد راستا در نیشود. در هممی در رفع آن یبازخورد سعی شود و با ارائهمی روش آشکار نیو مشکالت ا هامداوم چالش

 نیهدف ا .دیگرد نیها تدوآموزش درمانگاه ندیجهت نظارت بر فراای نامهشیوه ناصفها یدانشگاه علوم پزشک ینیآموزش بال

  .اصفهان است یدر دانشگاه علوم پزشک یآموزش درمانگاه ندینظارت بر فرا نامهشیوه یمطالعه معرف
 

 ارائه شده است: یابیو ارزش شیو پا یدهسازمانو  یریزبرنامهدر دو بخش  نامهشیوه نیاجرا : ا روش

 :یدهسازمانو  یریزبرنامه -الف

 ،یاری( و آموزش دستیو کارورز ی)کارآموز انیآموزش دانشجو نیمسؤولگروه،  یگروه با کمک معاون آموزش ریمد -1

برنامه شامل موارد  نی. ادینمامی گروه مصوب ینموده و در شورا نیدر درمانگاه را تدو انیبرنامه حضور دانشجو

                                                 
آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.  مرکز تحقیقاتدکتر رؤیا مالباشی، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی،  نویسنده مسؤول: *

mollabashir@gmail.com 

 (athar.omid@gmail.com)مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.  ،آموزش پزشکی گروه، اطهر امید )دانشیار(دکتر 

 25/7/1401، تاریخ پذیرش: 28/6/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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 است: ریز

 انیحضور دانشجو تواتر و مدت زمان دیبرنامه با نیدر درمانگاه: در ا انیحضور دانشجو یبندبرنامه زمان نیتدو •

 ینیآموزش بال ی، براساس استانداردهادر درمانگاه انیمشخص شود. تواتر و مدت زمان حضور دانشجودر درمانگاه 

 :شودیمشخص م

 دیبا ینیپوست، گوش و حلق و ب ،یاطفال، قلب، اعصاب، روانپزشک ،یداخل یهاکارآموزان و کارورزان در بخش *

 .نندیآموزش بب ییسرپا کینیحداقل دو روز در کل

( ینیپوست، گوش و حلق و ب ،یاطفال، قلب، اعصاب، روانپزشک ،یها )بجز داخلبخش ریو کارورزان در سا کارآموزان *

 .نندیآموزش بب ییسرپا کینیروز در هفته در کل کیحداقل  دیبا

 .است ساعت 4ساعت و حداکثر  2در درمانگاه، حداقل  انیمدت زمان حضور روزانه دانشجو •

تعداد  نیشود. امی درمانگاه مشخص یکیزیف یبراساس فضا )کارآموز و کارورز( در هر درمانگاه انیتعداد دانشجو •

 شود.می مشخص زین ردیرا به عهده بگ انینفر از دانشجو 5نظارت بر  تواندیهر استاد ماین که با توجه به 

آموزش  مسؤولتوسط  انیدر قبال دانشجو ارانیدست فیوظا نیکارآموزان و کارورزان و همچن فیشرح وظا -2

به گرفتن  توانیم فیوظا نی. از جمله اشودیم نیتدو یاریآموزش دست مسؤول یو با همکار یو کارورز یکارآموز

از حضور استاد در درمانگاه اشاره کرد.  قبلمراجعه کننده به درمانگاه  مارانیب یکیزیف نهیشرح حال و انجام معا

 شود. حیبه طور شفاف تشر دیبا ترنییمقاطع پا انیدر قبال دانشجو اریکارورز و دست یآموزش فیوظا نیهمچن

اهداف در جلسه گروه  نی. اگرددیم نیتدو یو کارورز یآموزش کارآموز مسؤولدرمانگاه توسط  یاهداف آموزش -3

 یرساناطالع انیبه دانشجو ویپورت فول ای یریادگی یشدن در الگ بوک، راهنما ییو پس از نها ردیگیمورد بحث قرار م

 یآموزش یهادر درمانگاه توانندیم انیاست که دانشجو ییهایها و توانمنداز مهارت یستیاهداف شامل ل نی. اشودیم

 ،یسینونسخه ،ینیاستدالل بال ،یکیزیف نهیمعا ،ییسرپا ماریاخذ شرح حال از ب یهامهارت توانیکنند؛ از جمله م نیتمر

که  ییهایماریب ستیل دافاه نیرا نام برد. در ا یااخالق حرفه ،یارتباط یهامهارت مار،یآموزش ب ماران،یارجاع ب

 .گرددیمشخص م زین ،امکان مواجهه با آن را در درمانگاه دارند انیدانشجو

 یآموزش کارآموز مسؤولدر درمانگاه توسط  انیو مقررات حضور دانشجو نیو قوان یاپوشش حرفه ،ینکات اخالق -4

 ایشدن در الگ بوک  ییو پس از نها ردیگینکات در جلسه گروه مورد بحث قرار م نی. اگرددیم نیتدو یو کارورز

 .شودیم یرساناطالع انیبه دانشجو ویپورت فول ای یریادگی یراهنما

معاونت  مارستان،یشده را به دفتر توسعه ب نیاز برنامه تدو یهر سال رونوشت یدر ابتدا یمعاون گروه آموزش ای ریمد -5

 زیبرنامه ن نیدر ا یرییو هر تغ دینمایارسال م یدانشکده پزشک یعموم یو معاونت پزشک مارستانیب یآموزش

 . شودیم یرساناطالعبالفاصله 

هر چرخش  یتدادر اب زین انیو به دانشجو ردیگیگروه قرار م تیسا یگروه بر رو یشده توسط منش نیبرنامه تدو -6

 شود.می یرساناطالع

 

 :یو بازنگر شیپا -ب

. گرددیم یگروه بررس یتوسط معاون آموزش انهیسال ،یمراجعه کننده به درمانگاه آموزش مارانیو تعداد ب بیترک -1

 ادیمراجعه کننده به درمانگاه ز مارانیتعداد ب کهی. در صورتگرددیارائه م یدر جلسه گروه آموزش یبررس نیا جینتا
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 دانشگاه ایو  یدانشکده پزشک مارستان،یاز طرف ب یابه مداخله ازین مارانیآموزش و درمان ب تیفیحفظ ک یاست و برا

مربوطه  نیمسؤولبا  یبعد یهایتا هماهنگ شودیو دفتر توسعه آموزش مکاتبه م مارستانیب یبا معاون آموزش است

 یشود و برا همطابقت داد انیدانشجو یبرنامه درس یریادگیبا اهداف  مارانیه الزم است تنوع بانجام شود. به عالو

 خاص انجام شود. یهایزیربرنامه ،کنندینم دایمواجهه پ انیکه دانشجو یموارد

گردد. می یگروه بررس یمعاون آموزشتوسط  انهیبورد( سال تیوا ز،یم ،ی)صندل یدرمانگاه آموزش زاتیامکانات و تجه -2

است  مارستانیاز طرف بای به مداخله ازین که یو در صورت گرددیارائه م یدر جلسه گروه آموزش یبررس نیا جینتا

 .شودیمکاتبه م مارستانیب وزشو دفتر توسعه آم مارستانیب یبا معاون آموزش

توسط دفتر توسعه  انهیسال یدر هر گروه آموزش یآموزش یهادرمانگاه یریادگیو  یاددهی ندیو فرا یتعامل آموزش -3

 :شودیانجام م ریز ندیفرا یط یابیارزش نی. اردیگیقرار م یابیمورد ارزش مارستانیآموزش ب

مورد  یوگروه آموزش دینمامی نیتدو یابیارزش یبرا بندیبرنامه زمان کی مارستانیدفتر توسعه آموزش ب مسؤول •

 .کندیم یبندتیرا اولو یابیارزش

و  دهدیرا انجام م یالزم با گروه و استاد مستقر در درمانگاه آموزش یهایهماهنگ مارستانیدفتر توسعه آموزش ب •

 .شوندیمطلع م دیبازد نیاز هدف و نحوه انجام ا شانیا

. در دینمایدرمانگاه انتخاب م یریادگیو  یاددهی ندیرا جهت مشاهده فرا یکارشناس مارستان،یب دفتر توسعه مسؤول •

نداشته باشد، از مرکز مطالعات  اریدر اخت یتوسعه آموزش، کارشناس خبره آموزش پزشک دفتر مسؤولکه  یصورت

است  یافرد خبره ،یکند. کارشناس آموزش پزشکیم رویدرخواست ن یدانشکده پزشک ای یو توسعه آموزش پزشک

 نهیگز نیداشته باشد. بهتر یابیو نحوه ارزش یآموزش درمانگاه یاستانداردها رامونیپ یکافی که اطالعات و تجربه

 یهاآموزش دیکارشناس، با نیباشند. ا یپزشک یمدرک آموزش یدارا راپزشکانیپ ایپزشکان و  تواندیمنظور م نیبه ا

 یآموزش یهاکارگاه توانیمنظور م نیکرده باشد؛ به ا افتیرا در یابیارزش یهاستیلمورد استفاده ازچک درالزم 

 کارشناسان برگزار کرد.  نیا یبراای ژهیو

 یها را بررسدرمانگاه یآموزش ندیشده، فرا یطراح ستیو با استفاده از ابزار چک ل کندیها مراجعه مکارشناس به درمانگاه •

 شود.می استفاده زین انیدانشجواز مشاهده از مصاحبه با  ریمرحله به غ نی. در اکندیکرده و اطالعات الزم را ثبت م

 ندیفرا یدر خصوص نکات مثبت و نکات اصالح یبازخورد انفراد تواندیم لیاستاد مستقر در درمانگاه در صورت تما •

 .دینما افتیخود را از کارشناس در یآموزش

موارد مثبت  ،یابیگروه مورد ارزش یاز چند درمانگاه آموزش دیمربوط به بازد یهاداده یکارشناس پس از جمع آور •

 دینمامی آماده یگزارش کل کیکرده و  یبندگروه را جمع یآموزش یهادرمانگاه یآموزش ندیمربوط به فرا یو اصالح

 یابیارزش یهاتمام درمانگاه یبرا یذکر نخواهد شد و گزارش به صورت کل دیاز اسات کی چیگزارش نام ه نی)در ا

 (.شودیم نیگروه تدو یشده برا

 یو رونوشت گرددیارسال م یبه گروه آموزش مارستانیب ینامه از طرف معاونت آموزش کی یشده ط نیگزارش تدو •

 .شودیارسال م زیدانشکده ن یعموم ینامه به معاونت پزشک نیاز ا

و گروه  شودیانجام م مارستانیآموزش ب تهیهر سه ماه در کم یآموزش یهااقدامات انجام شده در گروه یریگیپ •

 .کندیارائه م تهیکم نیها را در ادرمانگاه یآموزش ندیاصالح فرا یاز اقدامات انجام شده در راستا یگزارش یآموزش
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از اقدامات انجام شده را به معاونت  یگزارش انهیدفتر توسعه آموزش سال مسؤولو  مارستانیب یمعاون آموزش •

 . دینمایارسال م ینیآموزش بال یدانشگاه و شورا یآموزش

 

 هیو کل یآموزش یهامارستانیب مراکز توسعه و کارشناسان نیمسؤول ،یآموزش نیمعاون یمقاله از تمام نیا سندگانینو

 یقدردان ،رساندند یاری نامهشیوه نیا نیاصفهان که ما را در تدو یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهااستادان درمانگاه

با شماره  یآموزش پزشک یراهبرد قاتیتحق یمرکز مل یمال تیبا حما یقاتیمستخرج از طرح تحق نامهشیوه نیا. نمایندمی

 .است 982981طرح 
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