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 اعضای کمیته استاندارسازی فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم:

 فرایندهای آموزشی (مسئول کمیته استاندارسازی  -جناب آقای دکتر روستازاده )معاون آموزشی دانشگاه

 کمیته استاندارسازی فرایندهای آموزشی ( -سرکار خانم دکتر نجفی پور )مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 جناب آقای دکتر سپیدکار )عضو کمیته(

 سرکار خانم دکتر حق بین )عضو کمیته(

 جناب آقای دکتر شجاعی )عضو کمیته(

 سرکار خانم دکترالبرزی )عضو کمیته(

 مقرب )عضو کمیته(وحید دکتر جناب آقای

 جناب آقای دکتر رحمانیان )عضو کمیته(

 جناب آقای دکتر فخری نیا )عضو کمیته(

 جناب آقای دکتر صنیع)عضو کمیته(

 جناب آقای دکتر رعیت دوست)عضو کمیته(

 )عضو کمیته( دهقانی خاطره سرکار خانم دکتر

 سرکار خانم دکتر عبیری )عضو کمیته(

 رحمانیان )عضو کمیته(جناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر صنیع )عضو کمیته(

 (مرکز مطالعات و توسعه آموزشسرکار خانم حمیده احسانیان ) کارشناس 
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 مقدمه:

های آموزش صحیح در پزشکی یکی از اصول اساسی و مهم در دانشگاه های علوم پزشکی است. از آنجایی که دانشجویان دوره

نقش مهمی در ارتقای سیستم سالمت جامعه برعهده دارند، بنابراین بررسی نظرات دانشجویان بالینی در خصوص مختلف پزشکی 

برنامه های آموزشی در حال اجرا دارای اهمیت بسیاری است لذا به منظور بررسی عملکرد اساتید بالینی در خصوص فرآیند های 

ابی دیدگاه دانشجویان در خصوص فرایندهای آموزشی ژورنال کالب، گزارش ای با هدف ارزیآموزش بالینی در حال اجرا  مطالعه

صبحگاهی، راند آموزشی و درمانگاه سرپایی در مقایسه با استانداردهای ملی طراحی و اجرا شد. در این مطالعه براساس مدل ارزیابی 

 پاتریک طراحی سطوح یک و دو مدل ارزیابی شد. -کرک

 توصیفی است. -طعیمطالعه از نوع مق :روش کار

وزارت بهداشت تدوین گردیده  1394یک پرسشنامه محقق ساخته که بر مبنای استانداردهای آموزش بالینی مصوب  :ابزار تحقیق

هایی در زمینه گزارش صبحگاهی، راند آموزشی، آموزش درمانگاهی و گزارش صبحگاهی در خصوص است. در این پرسشنامه آیتم

حضور دانشجویان، تأثیر آن بر یادگیری وکیفیت آموزش، آموزش مهارت های عملی در آموزش بالینی و تعداد  متغیرهایی مانند میزان

 اجرای آن در هفته لحاظ گردیده است.

جهت جمع آوری اطالعات از دو روش مراجعه حضوری و پرکردن پرسشنامه از طریق کانال تلگرامی  روش جمع آوری داده ها:

 باشد.دانشجویان مقطع بالینی شامل استیودنت، اکسترن و اینترن می)سایت دانشگاه( توسط 

 جهت دریافت نقطه نظرات اساتید، از طریق کارشناس مرکز توسعه با مراجعه حضوری از اساتید نظرخواهی گردید.

 اهداف:

 بالینیتعیین دیدگاه دانشجویان بالینی نسبت به فرایند اجرای گزارش صبحگاهی برحسب مقطع دانشجویان  -

 تعیین دیدگاه دانشجویان بالینی به کیفیت و کمیت اجرای ژورنال کالب برحسب مقطع دانشجویان بالینی -

 تعیین دیدگاه دانشجویان بالینی نسبت به اجرای راندهای آموزشی برحسب مقطع دانشجویان -

 بالینیتعیین دیدگاه دانشجویان بالینی نسبت به آموزش درمانگاهی برحسب مقطع دانشجویان  -

 تعیین دیدگاه اساتید نسبت به فرایند های آموزش بالینی استاندارد -

 مقایسه نظرات دانشجویان بالینی/ اساتید درخصوص آموزش بالینی استاندارد -
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 اهداف کاربردی:

از نتایج این مطالعه در راستای تعیین فاصله وضعیت موجود آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با  .1

 گردد.ردهای کشوری آموزش بالینی استفاده میاستاندا

 از نتایج این مطالعه در جهت تعیین نیازهای آموزشی بالینی دانشجویان در مقایسه با استانداردها استفاده خواهد شد. .2
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 اجرا: روش

 اقدامات انجام شده در بررسی وضعیت موجود آموزش بالینی و مقایسه با استانداردها 

 

: تدوین فلوچارت از فرایندهای اجرایی حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی جهرم مانند ژورنال 1مرحله 

بالینی  کالب، گزارش صبحگاهی، گراند راند، آموزش درمانگاهی و ... با همکاری مدیران گروه های آموزش

 گروههای زنان، داخلی، جراحی، ارتوپدی و اطفال به منظور بررسی وضعیت موجود

 : ارسال استانداردهای وزارتخانه جهت اساتید و مدیران از طرف مرکز توسعه2مرحله 

: طراحی و تدوین پروژه مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای آموزش بالینی و طرح در شورای 3مرحله 

 آموزش مرکز مطالعات و توسعهپژوهش در 

 آوری اطالعاتطراحی ابزارهای جمع -4

 آوری دیدگاه دانشجویان بالینیجمع -5

 هاتجزیه و تحلیل داده -6

 بررسی نظرات اساتید )خود ارزیابی( وضعیت موجود با استانداردها -7

 ها )درحال انجام است(های تدوین شده و تجزیه و تحلیل دادهنظرسنجی از اساتید طبق پرسشنامه -8 
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 : نتایج

های ماژور و مینور پرشده است مورد تعداد پرسشنامه که توسط دانشجویان بالینی در بخش 150از حدود 

 باشد: تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج به شرح زیر می

اجرایی شدن راند آموزشی شامل ها نشان داد ازدیدگاه کارورزان و کارآموزان میزان طراحی و یافته

 موارد زیر است:

 گردد   دانشجویان اظهار نمودند که راند آموزشی توسط یک عضو هیات علمی بخش هدایت می 85%

دانشجویان اظهار نمودند که بخشهای آموزشی بیماریهای داخلی، جراحی عمومی، اطفال، روانپزشکی، بیماریهای اعصاب و  69%

 نمایند.عروق راندهای آموزشی را با هدف آموزش کارآموزان حتما برگزار میبیماریهای قلب و 

 شود.   بار در هفته برای دانشجویان مقطع کارآموزی انجام می2دانشجویان اظهار نمودند که راندهای آموزشی حداقل  97%

 دقیقه است.     90تا  45دانشجویان اظهار نمودند که مدت زمان هر جلسه راند آموزشی بین  81%

 گیرد.    دانشجویان اظهار نمودند که راند آموزشی با حضور استاد مربوطه و کارآموزان صورت می 100%

سطح دانشجویان و اهداف برنامه آموزشی بیماران را دانشجویان اظهار نمودند که قبل از شروع راند آموزشی، استاد با توجه به  47%

 نماید.برای انجام راند انتخاب می

 گردد دانشجویان اظهار نمودند که در هرجلسه راند آموزشی حداقل یک و حداکثر سه بیمار ویزیت می 52%

دانشجویان اظهار نمودند که پس از اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی، زمان مواجهه آموزشی استاد و دانشجو بر بالین بیمار  61%

 دقیقه است    10کمتر از 

 د 67%

ن حضور بیمار انشجویان اظهار نمودند که بازخورد استاد به دانشجو و در رابطه با مسائل و نکات جزئی  پس از راند آموزشی و بدو

 گیرد  صورت می

 دانشجویان اظهار نمودند که کتب مرجع و راهنمای دارویی پزشکان در بخشهای آموزشی در اختیار دانشجویان قرار دارد  52%
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دانشجویان اظهار نمودند که هرکارورز در هریک از گردشهای بیماران داخلی، اطفال، زنان و زایمان، جراحی، قلب، بیماریهای  64%

بیمار را به عهده دارد و شرح حال و معاینه فیزیکی، تشخیصهای افتراقی و نحوه  5و حداکثر  2اعصاب و عفونی مسئولیت حداقل 

 دهد.    چارچوب تعیین شده تکمیل نموده و در پرونده بیمار قرار میمدیریت بیماران را براساس 

دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان هر روز قبل از راند کاری بخش، بیماران خود را ویزیت نموده و یادداشت پیشرفت روزانه را  97%

 نمایند. در برگه مخصوص این کار اضافه می
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می دانشجویان اظهار نمودند که راند آموزشی توسط یک عضو هیات عل
بخش هدایت می گردد   

دانشجویان اظهار نمودند که بخشهای آموزشی بیماریهای داخلی، 
ی جراحی عمومی، اطفال، روانپزشکی، بیماریهای اعصاب و بیماریها

قلب و عروق راندهای آموزشی را با هدف آموزش کارآموزان حتما 
.برگزار می نمایند

بار در هفته 2دانشجویان اظهار نمودند که راندهای آموزشی حداقل 
.   برای دانشجویان مقطع کارآموزی انجام می شود

45دانشجویان اظهار نمودند که مدت زمان هر جلسه راند آموزشی بین 
.     دقیقه است90تا 

دانشجویان اظهار نمودند که راند آموزشی با حضور استاد مربوطه و
.    کارآموزان صورت می گیرد

وجه دانشجویان اظهار نمودند که قبل از شروع راند آموزشی، استاد با ت
به سطح دانشجویان و اهداف برنامه آموزشی بیماران را برای انجام 

.راند انتخاب می نماید

دانشجویان اظهار نمودند که در هرجلسه راند آموزشی حداقل یک و 
حداکثر سه بیمار ویزیت می گردد 

دانشجویان اظهار نمودند که پس از اخذ شرح حال و انجام معاینه 
متر از فیزیکی، زمان مواجهه آموزشی استاد و دانشجو بر بالین بیمار ک

دقیقه است   10

ا دانشجویان اظهار نمودند که بازخورد استاد به دانشجو و در رابطه ب
مسائل و نکات جزئی  پس از راند آموزشی و بدون حضور بیمار 

صورت می گیرد  

در دانشجویان اظهار نمودند که کتب مرجع و راهنمای دارویی پزشکان
بخشهای آموزشی در اختیار دانشجویان قرار دارد 

دانشجویان اظهار نمودند که هرکارورز در هریک از گردشهای 
بیماران داخلی، اطفال، زنان و زایمان، جراحی، قلب، بیماریهای 

بیمار را به عهده دارد  5و حداکثر 2اعصاب و عفونی مسئولیت حداقل 

دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان هر روز قبل از راند کاری 
ا در بخش، بیماران خود را ویزیت نموده و یادداشت پیشرفت روزانه ر

.  برگه مخصوص این کار اضافه می نمایند

فرم راند آموزشی
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اجرایی  ازدیدگاه کارورزان و کارآموزان میزان طراحی و ها نشان داد یافته

 شدن کلینیک سرپایی )درمانگاه( شامل موارد زیر است:

 فرم کلینیک سرپایی )درمانگاه(

 به را جدید بیمار یک کارورز حداقل هر سرپایی کلینیک در آموزش جلسه هر دانشجویان اظهار نمودند که در 73%

    کندمی ویزیت کامل طور

دانشجویان اظهار نمودند که هر کارورز در هر جلسه آموزش در کلینیک سرپایی حداقل سه بیمار مراجعه  51%

 نماید    مجدد )پیگیری( و حداکثر شش بیمار را به طور کامل ویزیت می

 4ساعت و حداکثر 2دانشجویان اظهار نمودند که مدت زمان حضور کارآموزان در کلینیک بیماران حداقل  94%

 ساعت است

دانشجویان اظهار نمودند که کارآموزان دربخشهای داخلی، اطفال، قلب، اعصاب، روانپزشکی، پوست، گوش  91%

 روز در هفته در کلینیک آموزش میبینند 2و حلق و بینی حداقل 

 ش میبینند  دانشجویان اظهار نمودند که کارآموزان در سایر بخشها حد اقل یک روز در هفته در کلینیک آموز 89%

کارورز را  5دانشجویان اظهار نمودند که هریک از اساتید حاضر در کلینیک سرپایی حداکثر نظارت بر  78%  

 برعهده دارد

دقیقه تقابل  10دانشجویان اظهار نمودند که به ازای هر ویزیت هر بیمار جدید در کلینیک سرپایی حداقل  55%

 گیردصورت میآموزشی موثر بین استاد و کارورز 

دقیقه  3دانشجویان اظهار نمودند که به ازای هر ویزیت بیمار با مراجعه مجدد به کلینیک سرپایی حداقل  59%

 گیرد تعامل آموزشی موثر بین استاد و کارورز صورت می

بیماریهای  کنند دچاردرصد از بیمارانی که به درمانگاه مراجعه می 60دانشجویان اظهار نمودند که حداقل  100%

 شایع هستند

کنند دچار بیماریهای درصد از بیمارانی که به درمانگاه مراجعه می 15دانشجویان اظهار نمودند که حداقل  64%

 غیر شایع هستند

کنند دچار بیماریهای نادر درصد از بیمارانی که به درمانگاه مراجعه می 5دانشجویان اظهار نمودند که حداکثر  61%

 هستند

کشیک در شیفت  8و حداکثر  2دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان در هر دوره کارورزی و در هرماه حداقل  65%

 عصر و شب دارند

دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان در کشیکهای عصرو شب در درمانگاههای اورژانس فقط به کسب  %35فقط 

 خالف این نظر را دارند. %65و  پردازندتجربه می
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دانشجویان اظهار نمودند که استاد مسئول شیفت شب، مسئولیت نهایی عملکرد کارآموزان و کارورزان در  68%

 طول کشیک را بر عهده دارد و در تمام طول کشیک در دسترس است.  

دانشجویان اظهار نمودند که ارائه خدمات بالینی در درمانگاههای سرپایی و درمانگاههای اورژانس  66%

ستانهای آموزشی در تمام شیفتها مستقل از وجود کارآموزان و کارورزان است و حضور کارآموزان و کارورزان بیمار

 در این کلینیکها صرفا جنبه آموزشی دارد.   

دانشجویان اظهار نمودند که کتب مرجع طب مرتبط با مدیریت سرپایی بیماران در هر درمانگاه و راهنمای  55%

 رمانگاه در اختیار داشجویان است.دارویی پزشکان در د

گردد و یا پرونده تحت دانشجویان اظهار نمودند که هر بیماری که در طی کشیک عصر و شب بستری می 94%

کند باید توسط یکی از کارورزان ویزیت شود و این کارورز موظف است شرح حال و نظر اورژانس دریافت می

شخیصی و درمانی پیشنهادی و یادداشت وضعیت بیمار را تا انتهای شب معاینه فیزیکی مسئله محور به رویکرد ت

 در پروده وی درج نماید

دانشجویان اظهار نمودند که فعالیت کارورزان در هر چرخش کارآموزی در الگ بوک و کارپوشه آنان ثبت  100%

 گردد  می
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یی دانشجویان اظهار نمودند  که در هر جلسه آموزش در کلینیک سرپا
هر کارورز حداقل یک بیمار جدید را به طور کامل ویزیت می کند   

دانشجویان اظهار نمودند که هر کارورز در هر جلسه آموزش در 
ثر شش و حداک( پیگیری)کلینیک سرپایی حداقل سه بیمار مراجعه مجدد 

بیمار را به طور کامل ویزیت می نماید    

دانشجویان اظهار نمودند که مدت زمان حضور کارآموزان در کلینیک
ساعت است4ساعت و حداکثر 2بیماران حداقل 

ب، دانشجویان اظهار نمودند که کارآموزان دربخشهای داخلی، اطفال، قل
روز در 2اعصاب، روانپزشکی، پوست، گوش و حلق و بینی حداقل 

هفته در کلینیک آموزش میبینند

دانشجویان اظهار نمودند که کارآموزان در سایر بخشها حد اقل یک 
روز در هفته در کلینیک آموزش میبینند  

دانشجویان اظهار نمودند که هریک از اساتید حاضر در کلینیک 
کارورز را برعهده دارد5سرپایی حداکثر نظارت بر 

دانشجویان اظهار نمودند که به ازای هر ویزیت هر بیمار جدید در 
دقیقه تقابل آموزشی موثر بین استاد و 10کلینیک سرپایی حداقل 

کارورز صورت می گیرد

ه دانشجویان اظهار نمودند به ازای هر ویزیت بیمار با مراجعه مجدد ب
رز دقیقه تعامل آموزشی موثر بین استاد و کارو3کلینیک سرپایی حداقل 

صورت می گیرد 

درصد از بیمارانی که به 60دانشجویان اظهارنمودند که حداقل 
درمانگاه مراجعه می کنند دچار بیماریهای شایع هستند

درصد از بیمارانی که به 15دانشجویان اظهار نمودند که حداقل 
درمانگاه مراجعه می کنند دچار بیماریهای غیر شایع هستند

درصد از بیمارانی که به 5دانشجویان اظهار نمودند که حداکثر 
درمانگاه مراجعه می کنند دچار بیماریهای نادر هستند

دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان در هر دوره کارورزی و در 
کشیک در شیفت عصر و شب دارند8و حداکثر 2هرماه حداقل 

نهایی دانشجویان اظهار نمودند که استاد مسئول شیفت شب، مسئولیت
عملکرد کارآموزان و کارورزان در طول کشیک را بر عهده دارد و در 

.  تمام طول کشیک در دسترس است

دانشجویان عقیده نمودند که ارائه خدمات بالینی در درمانگاههای 
فتها سرپایی و درمانگاههای اورژانس بیمارستانهای آموزشی در تمام شی

.   مستقل از وجود کارآموزان و کارورزان است و جنبه آموزشی دارد

پایی دانشجویان اظهار نمودند که کتب مرجع طب مرتبط با مدیریت سر
بیماران در هر درمانگاه و راهنمای دارویی پزشکان در درمانگاه در 

.اختیار داشجویان است

دانشجویان اظهار نمودند که هر بیماری که در طی کشیک عصر و 
ند باید شب بستری می گردد و یا پرونده تحت نظر اورژانس دریافت می ک

.توسط یکی از کارورزان ویزیت شود

دانشجویان اظهار نمودند که فعالیت کارورزان در هر چرخش 
کارآموزی در الگ بوک و کارپوشه آنان ثبت می گردد  

(درمانگاه)فرم کلینیک سرپایی 
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طراحی و اجرایی شدن گراند راند شامل ها نشان داد ازدیدگاه کارورزان و کارآموزان میزان یافته

 موارد زیر است:

 فرم گراند راند

 دانشجویان اظهار نمودند که رئیس بخش، مدیریت اجرای گراند راند را بر عهده دارد 88%

 شود      بار در ماه گراند راند برگزار می 1دانشجویان اظهار نمودند که در بخشهای آموزشی حداقل  70%

 دانشجویان اظهار نمودند که زمان گراند راند حداقل یک ساعت است   82%

 کنند   دانشجویان اظهار نمودند که رئیس بخش و سایر اعضاء هیات علمی بخش در گراند راند حتما شرکت می 64%

ا در زمینه بیماری دانشجویان اظهار نمودند که استاد مسئول بیمار قبل از برگزاری گراند راند آخرین شواهد ر 88%

 نماید  مربوطه مطالعه می

 مراحل مختلف گراند راند:

های اصلی بالینی، پاراکلینیکی و دانشجویان اظهار نمودند که معرفی مختصر بیمار شامل تظاهرات و یافته 94%

 تصویربرداری

برای اظهار نظر در مورد  دانشجویان اظهار نمودند که درخواست رئیس جلسه از یک یا چند نفر از حاضرین 88%

 تشخیص محتمل بیمار و پیشنهاد نحوه مدیریت بیمار

ای از آخرین شواهد علمی و پژوهشی در مورد بیماری توسط استاد دانشجویان اظهار نمودند که ارائه خالصه 88%

 مسئول بیمار

شود از بیماران و اقدامات می دانشجویان اظهار نمودند که که مواردی که برای بحث در گراند راند انتخاب 70%

 گرددبالینی نادر، جالب و پیچیده انتخاب می

بیمار و حداکثر  3شوند حداقل دانشجویان اظهار نمودند که که تعداد بیمارانی که در هر گراند راند معرفی می 82%

 بیمار نیست 5

واهد علمی و پژوهشی در مورد بیماری، به دانشجویان اظهار نمودند که که کارورز مسئول بیمار هنگام ارائه ش 76%

 دهداختصار راهبرد جستجوی خود را توضیح می
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د را دانشجویان اظهار نمودند که رئیس بخش، مدیریت اجرای گراند ران
بر عهده دارد

بار در ماه 1دانشجویان اظهار نمودند که در بخشهای آموزشی حداقل 
گراند راند برگزار می شود      

دانشجویان اظهار نمودند که زمان گراند راند حداقل یک ساعت است  

دانشجویان اظهار نمودند که رئیس بخش و سایر اعضاء هیات علمی
بخش در گراند راند حتما شرکت می کنند   

گراند دانشجویان اظهار نمودند که استاد مسئول بیمار قبل از برگزاری
راند آخرین شواهد را در زمینه بیماری مربوطه مطالعه می نماید  

دانشجویان اظهار نمودند که معرفی مختصر بیمار شامل تظاهرات و
یافته های اصلی بالینی، پاراکلینیکی و تصویربرداری

فر دانشجویان اظهار نمودند که درخواست رئیس جلسه از یک یا چند ن
نهاد از حاضرین برای اظهار نظر در مورد تشخیص محتمل بیمار و پیش

نحوه مدیریت بیمار

دانشجویان اظهار نمودند که ارائه خالصه ای از آخرین شواهد علمی و 
پژوهشی در مورد بیماری توسط استاد مسئول بیمار

د دانشجویان اظهار نمودند که که مواردی که برای بحث در گراند ران
نتخاب انتخاب می شود از بیماران و اقدامات بالینی نادر، جالب و پیچیده ا

می گردد

دانشجویان اظهار نمودند که تعداد بیمارانی که در هر گراند راند 
بیمار نیست5بیمار و حداکثر 3معرفی می شوند حداقل 

دانشجویان اظهار نمودند که که کارورز مسئول بیمار هنگام ارائه 
ی شواهد علمی و پژوهشی در مورد بیماری، به اختصار راهبرد جستجو

خود را توضیح می دهد

فرم گراند راند
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 رورزان وکارآموزان میزان طراحیها نشان داد از دیدگاه کایافته

 اجرایی شدن گزارش صبحگاهی شامل موارد زیر است:و

اطفال، بیماریهای زنان و زایمان، بیماریهای دانشجویان اظهار نمودند که در بخشهای داخلی، جراحی عمومی،  76%

 شوداعصاب و بیماریهای قلب و عروق، جلسات صبحگاهی با هدف آموزش کارورزان حتما برگزار می

روز در هفته برگزار  3دانشجویان اظهار نمودند که گزارش صبحگاهی در بخشهای بالینی آموزشی حداقل  76%

 گرددمی

ند که در بخشهای آموزشی داخلی حداقل یک ساعت به هر جلسه گزارش صبحگاهی دانشجویان اظهار نمود 56%

 شود     اختصاص داده می

دانشجویان اظهار نمودند که در بخشهای آموزشی زنان حداقل نیم ساعت به هر جلسه گزارش صبحگاهی  68%

 شود   اختصاص داده می

ان تیم شیفت شب در جلسه گزارش صبحگاهی شرکت دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان و کارآموز 94%

 کنند   می

 دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان بخش همیشه در جلسه گزارش صبحگاهی شرکت میکنند 88%

اظهار نمودند که مدیریت جلسات گزارش صبحگاهی بر عهده استاد مسئول شیفنت شب است   دانشجویان 41%

  خالف این نظر را دارند %29و 

 مراحل اجرای گزار ش صبحگاهی:

های اصلی بالینی، دانشجویان اظهار نمودند که معرفی بیمار توسط کارورز مسئول بیمار شامل تظاهرات و یافته 76%

 دقیقه(.     5فهرست اولیه تشخیصهای افتراقی درمان اولیه بیمار و برنامه آتی بیمار )حدود 

 دقیقه(.    5دانشجویان اظهار نمودند که ارائه بازخورد توسط اساتید حاضر در جلسه و طرح سواالت سایر اعضاء )حدود  64%

 گیرد  دانشجویان اظهار نمودند که بحث در رابطه با نحوه مدیریت بیمار معرفی شده صورت می 56%

 دانشجویان اظهار نمودند که جمع بندی و تاکید بر نکات آموزشی اصلی توسط مدیر جلسه )یک دقیقه(   58%

نماید که کدامیک از بیماران بستری شده در دانشجویان اظهار نمودند که کارورز ارشد کشیک مشخص می 52%

 شوند  شیفت شب در گزارش صبحگاهی معرفی می

شوند از میان موارد دند که بیمارانی که برای معرفی درگزارش صبحگاهی انتخاب میدانشجویان اظهار نمو 70%

 گردندجالب، چالش برانگیز و باارزش آموزشی انتخاب می

 گردد  بیمار به طور کامل معرفی می 4و حداکثر  2دانشجویان اظهار نمودند که در جلسه گزارش صبحگاهی حداقل  58%

دند که کارورز معرفی کننده بیمار قبل از حضور در جلسه گزارش صبحگاهی با مراجعه دانشجویان اظهار نمو 88%

ای مبتنی بر شواهد بهترین و به روزترین شواهد موجود را برای ارائه در جلسه گزارش صبحگاهی به پایگاههای داده

 نماید.   مهیا می

 یم کشیک فرم خاصی طراحی نشده استدانشجویان اظهار نمودند که برای ارزشیابی نحوه عملکرد ت 52%
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دانشجویان اظهار نمودند که در بخشهای داخلی، جراحی عمومی، 
لب اطفال، بیماریهای زنان و زایمان، بیماریهای اعصاب و بیماریهای ق

…و عروق، جلسات صبحگاهی با هدف آموزش کارورزان حتما 

دانشجویان اظهار نمودند که گزارش صبحگاهی در بخشهای بالینی
روز در هفته برگزار می گردد3آموزشی حداقل 

دانشجویان اظهار نمودند که در بخشهای آموزشی داخلی حداقل یک 
ساعت به هر جلسه گزارش صبحگاهی اختصاص داده می شود     

دانشجویان اظهار نمودند که در بخشهای آموزشی زنان حداقل نیم 
ساعت به هر جلسه گزارش صبحگاهی اختصاص داده می شود   

در دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان و کارآموزان تیم شیفت شب
جلسه گزارش صبحگاهی شرکت می کنند   

دانشجویان اظهار نمودند که کارورزان بخش همیشه در جلسه گزارش
صبحگاهی شرکت میکنند

ر دانشجویان اظهار نمودند که مدیریت جلسات گزارش صبحگاهی ب
خالف این نظر را دارند % 29عهده استاد مسئول شیفنت شب است  و 

یمار دانشجویان اظهار نمودند که معرفی بیمار توسط کارورز مسئول ب
های شامل تظاهرات و یافته های اصلی بالینی، فهرست اولیه تشخیص

.    است(دقیقه5حدود )افتراقی درمان اولیه بیمار و برنامه آتی بیمار 

ر دانشجویان ااظهار نمودند  که ارائه بازخورد توسط اساتید حاضر د
(.    دقیقه5حدود )جلسه و طرح سواالت سایر اعضاء 

دانشجویان اظهار نمودند که بحث در رابطه با نحوه مدیریت بیمار
معرفی شده صورت می گیرد  

دانشجویان اظهار نمودند  که جمع بندی و تاکید بر نکات آموزشی
(  یک دقیقه)اصلی توسط مدیر جلسه 

ه دانشجویان اظهار نمودند که کارورز ارشد کشیک مشخص می نماید ک
اهی کدامیک از بیماران بستری شده در شیفت شب در گزارش صبحگ

معرفی می شوند  

دانشجویان اظهار نمودند که بیمارانی که برای معرفی درگزارش 
صبحگاهی انتخاب می شوند از میان موارد جالب، چالش برانگیز و 

باارزش آموزشی انتخاب می گردند

و 2دانشجویان اظهار نمودند که در جلسه گزارش صبحگاهی حداقل 
بیمار به طور کامل معرفی می گردد  4حداکثر 

ضور دانشجویان اظهار نمودند که کارورز معرفی کننده بیمار قبل از ح
ر در جلسه گزارش صبحگاهی با مراجعه به پایگاههای داده ای مبتنی ب

…ه شواهد بهترین و به روزترین شواهد موجود را برای ارائه در جلس

شیک دانشجویان اظهار نمودند که برای ارزشیابی نحوه عملکرد تیم ک
فرم خاصی طراحی نشده است

فرم گزارش صبحگاهی
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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 فرم راند آموزشی

هاي بالينی در حال اجرا و دانشجوي گرامی/ ضمن تشکر از همکاري شما به منظور بررسی وضعيت موجود راند آموزشی در بخش

مرکز  -هاي زير را به دقت بررسی و پاسخ دهی نماييد.  با سپاساستانداردهاي وزارت متبوع خواهشمند است گويهمقايسه آن با 

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 

 ابتدا بخش خود را مشخص نماييد.لطفا 
 

 □چشم       □گوش و حلق و بينی      □پوست      □ رتوپديا    □اطفال       □داخلی     □زنان      □راحیج  

 □اعصاب       □قلب و عروق             □روانپزشکی

 استيودنت             اکسترن         اينترن مقطع: 

وضعیت موجود در دانشگاه علوم  استانداردهاي کشوري در طراحی راند آموزشی ردیف

 پزشکی جهرم

 به ندرت            خیر     بله  گردد   راند آموزشی توسط یک عضو هیات علمی بخش هدایت می 1

 اکثر موارد

بخشهاي آموزشی بیماریهاي داخلی، جراحی عمومی، اطفال،  2

روانپزشکی، بیماریهاي اعصاب و بیماریهاي قلب و عروق راندهاي 

 نمایند.آموزشی را با هدف آموزش کارآموزان حتما برگزار می

اکثر             خیر     بله 

 موارد

 اغلب

بار در هفته براي دانشجویان مقطع 2راندهاي آموزشی حداقل  3

 شود.   کارآموزي انجام می

 خیر           بله 

 بار2کمتر از 

 سایر موارد........

دقیقه  45کمتر از                 بله  دقیقه است.     90تا  45مدت زمان هر جلسه راند آموزشی بین  4

 

 دقیقه  90بیشتر از 

 سایر موارد........

             خیر     بله  گیرد.    راند آموزشی با حضور استاد مربوطه و کارآموزان صورت می 5

 نفر است 5تعداد کارآموزان حاضر در راند آموزشی حداکثر  6

 

 

 

             خیر        بله 

 سایر موارد.....          
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شروع راند آموزشی، استاد با توجه به سطح دانشجویان و  قبل از 7

 نماید.اهداف برنامه آموزشی بیماران را براي انجام راند انتخاب می

 خیر                   بله 

 به ندرت 

  اکثر موارد 

 سایر موارد.....        

در هرجلسه راند آموزشی حداقل یک و حداکثر سه بیمار ویزیت  8

 گردد می

 خیر               بله 

پس از اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی، زمان مواجهه  9

 دقیقه است    10آموزشی استاد و دانشجو بر بالین بیمار کمتر از 

 به ندرت          خیر     بله 

 اکثر موارد

بازخورد استاد به دانشجو و در رابطه با مسائل و نکات جزئی  پس از  10

 گیرد  راند آموزشی و بدون حضور بیمار صورت می

 خیر     بله 

کتب مرجع و راهنماي دارویی پزشکان در بخشهاي آموزشی در  11

 اختیار دانشجویان قرار دارد 

 خیر     بله 

12 

 

 

 

هرکارورز در هریک از گردشهاي بیماران داخلی، اطفال، زنان و 

زایمان، جراحی، قلب، بیماریهاي اعصاب و عفونی مسئولیت حداقل 

بیمار را به عهده دارد و شرح حال و معاینه فیزیکی،  5و حداکثر  2

تشخیصهاي افتراقی و نحوه مدیریت بیماران را براساس چارچوب 

 دهد.    در پرونده بیمار قرار می تعیین شده تکمیل نموده و

      بله 

 بیمار 2کمتر از 

 

 بیمار5بیش از 

 

13 

 

کارورزان هر روز قبل از راند کاري بخش، بیماران خود را ویزیت 

نموده و یادداشت پیشرفت روزانه را در برگه مخصوص این کار اضافه 

 نمایند. می

 خیر     بله 
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 پزشکی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 فرم کلینیک سرپایی )درمانگاه(

هاي بالينی در دانشجوي گرامی/ ضمن تشکر از همکاري شما به منظور بررسی وضعيت موجود کلينيک سرپايی )درمانگاه( در بخش

 -زير را به دقت بررسی و پاسخ دهی نماييد.  با سپاسهاي حال اجرا و مقايسه آن با استانداردهاي وزارت متبوع خواهشمند است گويه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 

 ابتدا بخش خود را مشخص نماييد.لطفا 
 

 □چشم       □گوش و حلق و بينی      □پوست      □ رتوپديا    □اطفال       □داخلی     □زنان      □راحیج  

 □اعصاب       □قلب و عروق             □روانپزشکی

 استيودنت             اکسترن         اينترن مقطع: 

وضعیت موجود در دانشگاه علوم  استانداردهاي کشوري در طراحی کلینیک سرپایی )درمانگاه( رديف

 پزشکی جهرم

 یک کارورز حداقل هر سرپایی کلینیک در آموزش جلسه هر در  .1

    کندمی ویزیت کامل طور به را جدید بیمار

 موارد دیگر.......             خیر    بلی 

هر کارورز در هر جلسه آموزش در کلینیک سرپایی حداقل سه   .2

بیمار مراجعه مجدد )پیگیري( و حداکثر شش بیمار را به طور کامل 

 نماید    ویزیت می

 کمتر از سه مورد پیگیري   بلی 

 بیش از شش مورد ویزیت کامل 

 موارد دیگر......  

ساعت و 2مدت زمان حضور کارآموزان در کلینیک بیماران حداقل   .3

 ساعت است 4حداکثر 

 ساعت  2کمتر از     بلی 

 ساعت  4بیش از 

کارآموزان دربخشهاي داخلی، اطفال، قلب، اعصاب، روانپزشکی،   .4

روز در هفته در کلینیک  2پوست، گوش و حلق و بینی حداقل 

 میبینندآموزش 

   روز  2کمتر از     خیر     بلی 

 موارد دیگر......  

کارآموزان در سایر بخشها حد اقل یک روز در هفته در کلینیک   .5

 آموزش میبینند  

 موارد دیگر......         خیر     بلی 

ویزیت بیماران توسط کارآموزان و کارورزان در کلینیک سرپایی با   .6

 گیرد نظرات یکی از اساتید بخش صورت می

   بندرت               خیر     بلی 

 اکثر موارد.... 

 5هریک از اساتید حاضر در کلینیک سرپایی حداکثر نظارت بر   .7

 کارورز را برعهده دارد

                خیر     بلی 

 موارد دیگر......  

 10به ازاي هر ویزیت هر بیمار جدید در کلینیک سرپایی حداقل   .8

 گیرددقیقه تقابل آموزشی موثر بین استاد و کارورز صورت می

 

   بندرت               خیر     بلی 

 اکثر موارد

به ازاي هر ویزیت بیمار با مراجعه مجدد به کلینیک سرپایی حداقل   .9

 گیرد دقیقه تعامل آموزشی موثر بین استاد و کارورز صورت می 3

   بندرت               خیر     بلی 

 اکثر موارد
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کنند دچار درصد از بیمارانی که به درمانگاه مراجعه می 60حداقل   .10

 بیماریهاي شایع هستند

   بندرت               خیر     بلی 

 اکثر موارد

کنند دچار درصد از بیمارانی که به درمانگاه مراجعه می 15حداقل   .11

 بیماریهاي غیر شایع هستند

   بندرت               خیر     بلی 

 اکثر موارد

کنند دچار درصد از بیمارانی که به درمانگاه مراجعه می 5حداکثر   .12

 یهاي نادر هستندبیمار

   بندرت               خیر     بلی 

 اکثر موارد

 8و حداکثر  2کارورزان در هر دوره کارورزي و در هرماه حداقل   .13

 کشیک در شیفت عصر و شب دارند

      بلی 

 کشیک 2کمتر از 

             کشیک  8بیش از 

اورژانس فقط به کارورزان در کشیکهاي عصرو شب در درمانگاههاي   .14

 پردازندکسب تجربه می

    خیر     بلی 

 موارد دیگر......

استاد مسئول شیفت شب، مسئولیت نهایی عملکرد کارآموزان و   .15

کارورزان در طول کشیک را بر عهده دارد و در تمام طول کشیک در 

 دسترس است.  

   بندرت               خیر     بلی 

 اکثر موارد

ارائه خدمات بالینی در درمانگاههاي سرپایی و درمانگاههاي   .16

اورژانس بیمارستانهاي آموزشی در تمام شیفتها مستقل از وجود 

کارآموزان و کارورزان است و حضور کارآموزان و کارورزان در این 

 کلینیکها صرفا جنبه آموزشی دارد.   

          خیر     بلی 

 

دیریت سرپایی بیماران در هر درمانگاه و کتب مرجع طب مرتبط با م  .17

 راهنماي دارویی پزشکان در درمانگاه در اختیار داشجویان است.

 

    خیر     بلی 

 

گردد و یا هر بیماري که در طی کشیک عصر و شب بستري می  .18

کند باید توسط یکی از پرونده تحت نظر اورژانس دریافت می

موظف است شرح حال و معاینه کارورزان ویزیت شود و این کارورز 

فیزیکی مسئله محور به رویکرد تشخیصی و درمانی پیشنهادي و 

 یادداشت وضعیت بیمار را تا انتهاي شب در پروده وي درج نماید

   بندرت               خیر     بلی 

 اکثر موارد

فعالیت کارورزان در هر چرخش کارآموزي در الگ بوک و کارپوشه   .19

 گردد  آنان ثبت می

    خیر     بلی 
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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 فرم گراند راند

هاي بالينی در حال اجرا و بخشدانشجوي گرامی/ ضمن تشکر از همکاري شما به منظور بررسی وضعيت موجود گراند راند در 

مرکز  -مقايسه آن با استانداردهاي وزارت متبوع خواهشمند است گويه هاي زير را به دقت بررسی و پاسخ دهی نماييد.  با سپاس

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 

 ابتدا بخش خود را مشخص نماييد.لطفا 
 

 □چشم       □گوش و حلق و بينی      □پوست      □ رتوپديا    □اطفال       □داخلی     □زنان      □راحیج  

 □اعصاب       □قلب و عروق             □روانپزشکی

 استيودنت             اکسترن         اينترن مقطع: 

وضعیت موجود در دانشگاه علوم پزشکی  استانداردهاي کشوري در طراحی گراند راند رديف

 جهرم

 بندرت             خیر    بلی  مدیریت اجراي گراند راند را بر عهده داردرئیس بخش،  1

  اکثر موارد 

 بندرت             خیر    بلی  شود      بار در ماه گراند راند برگزار می 1در بخشهاي آموزشی حداقل  2

 اکثر موارد 

 بندرت             خیر    بلی  زمان گراند راند حداقل یک ساعت است   3

  اکثر موارد 

 بندرت            خیر     بلی  کنند   رئیس بخش و سایر اعضاء هیات علمی بخش در گراند راند حتما شرکت می 4

    اکثر موارد 

استاد مسئول بیمار قبل از برگزاري گراند راند آخرین شواهد را در زمینه بیماري  5

 نماید  مربوطه مطالعه می

 بندرت            خیر     بلی 

    اکثر موارد 

ویزیت بیماران توسط کارآموزان و کارورزان در کلینیک سرپایی با نظرات یکی از  6

 گیرد  اساتید بخش صورت می

 بندرت            خیر     بلی 

     اکثر موارد 

  استانداردهاي کشوري در مرحله اجراي گراند راند 

هاي اصلی بالینی، پاراکلینیکی و معرفی مختصر بیمار شامل تظاهرات و یافته 7

 تصویربرداري

             خیر     بلی 

براي اظهار نظر در مورد درخواست رئیس جلسه از یک یا چند نفر از حاضرین  8

 تشخیص محتمل بیمار و پیشنهاد نحوه مدیریت بیمار

 بندرت             خیر    بلی 

  اکثر موارد 

اي از آخرین شواهد علمی و پژوهشی در مورد بیماري توسط استاد ارائه خالصه 9

 مسئول بیمار

 بندرت            خیر     بلی 

     اکثر موارد 

شود از بیماران و اقدامات بالینی مواردي که براي بحث در گراند راند انتخاب می 10

 گرددنادر، جالب و پیچیده انتخاب می

 بندرت            خیر     بلی 

     اکثر موارد 

 5بیمار و حداکثر  3شوند حداقل تعداد بیمارانی که در هر گراند راند معرفی می 11

 بیمار است  

             بلی 

  بیمار3کمتر از 

   بیمار  5بیش از 

کارورز مسئول بیمار هنگام ارائه شواهد علمی و پژوهشی در مورد بیماري، به  12

 دهداختصار راهبرد جستجوي خود را توضیح می

 بندرت            خیر     بلی 

     اکثر موارد 
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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 توسعه آموزش پزشکیمرکز مطالعات و 

 فرم گزارش صبحگاهی

هاي بالينی در دانشجوي گرامی/ ضمن تشکر از همکاري شما به منظور بررسی وضعيت موجود گزارش صبحگاهی در بخش

هاي زير را به دقت بررسی و پاسخ دهی نماييد.  حال اجرا و مقايسه آن با استانداردهاي وزارت متبوع خواهشمند است گويه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -با سپاس
 

 ابتدا بخش خود را مشخص نماييد.لطفا 
 

 □چشم       □گوش و حلق و بينی      □پوست      □ رتوپديا    □اطفال       □داخلی     □زنان      □راحیج  

 □اعصاب       □قلب و عروق             □روانپزشکی

 استيودنت             اکسترن         اينترن مقطع: 

وضعیت موجود در دانشگاه  ش صبحگاهیستانداردهاي کشوري در طراحی گزارا   رديف

 علوم پزشکی جهرم

در بخشهاي داخلی، جراحی عمومی، اطفال، بیماریهاي زنان و  1

زایمان، بیماریهاي اعصاب و بیماریهاي قلب و عروق، جلسات 

 شودحتما برگزار میصبحگاهی با هدف آموزش کارورزان 

             خیر    بلی 

 بندرت

  اکثر موارد 

روز در  3گزارش صبحگاهی در بخشهاي بالینی آموزشی حداقل  2

 گرددهفته برگزار می

             خیر    بلی 

 بندرت

 اکثر موارد 

در بخشهاي آموزشی داخلی حداقل یک ساعت به هر جلسه  3

 شود     گزارش صبحگاهی اختصاص داده می

             خیر    بلی 

 بندرت

 اکثر موارد 

در بخشهاي آموزشی زنان حداقل نیم ساعت به هر جلسه گزارش  4

 شود   صبحگاهی اختصاص داده می

             خیر    بلی 

 بندرت

 موارد  اکثر

کارورزان و کارآموزان تیم شیفت شب در جلسه گزارش  5

 کنند   صبحگاهی شرکت می

            خیر     بلی 

 بندرت

    اکثر موارد 

استاد مسئول شیفت شب در جلسه گزارش صبحگاهی شرکت  6

 کند    می

 

 

            خیر     بلی 

 بندرت

     اکثر موارد 

بخش همیشه در جلسه گزارش صبحگاهی شرکت  کارورزان 7

 میکنند

            خیر     بلی 

 بندرت

     اکثر موارد 
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صبحگاهی بر عهده استاد مسئول مدیریت جلسات گزارش  8

 ت شب است   شیف

 بندرت خیر    بلی 

  اکثر موارد 

  ش صبحگاهیردهاي کشوري در مرحله اجراي گزاراستاندا 

معرفی بیمار توسط کارورز مسئول بیمار شامل تظاهرات و  9

هاي اصلی بالینی، فهرست اولیه تشخیصهاي افتراقی یافته

 دقیقه(.     5درمان اولیه بیمار و برنامه آتی بیمار )حدود 

             خیر     بلی 

ارائه بازخورد توسط اساتید حاضر در جلسه و طرح سواالت سایر  10

 دقیقه(.    5اعضاء )حدود 

            خیر     بلی 

 بندرت

     اکثر موارد 

 بندرت   خیر     بلی  گیرد  بحث در رابطه با نحوه مدیریت بیمار معرفی شده صورت می 11

     اکثر موارد 

جمع بندي و تاکید بر نکات آموزشی اصلی توسط مدیر جلسه  12

 )یک دقیقه(  

 بندرت  خیر     بلی 

     اکثر موارد 

نماید که کدامیک از بیماران کارورز ارشد کشیک مشخص می 13

بستري شده در شیفت شب در گزارش صبحگاهی معرفی 

 شوند  می

 بندرت  خیر     بلی 

     اکثر موارد 

شوند بیمارانی که براي معرفی درگزارش صبحگاهی انتخاب می 14

از میان موارد جالب، چالش برانگیز و باارزش آموزشی انتخاب 

 گردندمی

 بندرت   خیر     بلی 

     اکثر موارد 

بیمار به طور  4و حداکثر  2در جلسه گزارش صبحگاهی حداقل  15

 گردد  کامل معرفی می

    بیمار  2کمتر از  بلی 

 بیمار  4بیش از 

کارورز معرفی کننده بیمار قبل از حضور در جلسه گزارش  16

اي مبتنی بر شواهد صبحگاهی با مراجعه به پایگاههاي داده

بهترین و به روزترین شواهد موجود را براي ارائه در جلسه 

 نماید.   گزارش صبحگاهی مهیا می

 بندرت    خیر     بلی 

     اکثر موارد 

براي ارزشیابی نحوه عملکرد تیم کشیک فرم خاصی طراحی  17

شده و در هر جلسه توسط کارورز بخش و اساتید حاضر در جلسه 

 گرددتکمیل می

             خیر     بلی 
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