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 دستورالعمل به اشتراک گذاری تجارب فراگیران

 گروه كودكان 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 بیمارستان محمد كرمانشاهي 

 

 

خدمات آموزشي كيفي  ارتقای و ضرورت نظام آموزشي هستند  دردانشجويان  مهمترين ركن و  اصلي ترين دريافت كنندگان 

از آن است كه  منابع آموزشي حاكي نيل به  بهبود نظام آموزشي ضروری است.با هدف  تمامي سطوح فراگيران بهو درماني 
بهبود فرایند آموزش، افزایش دانش و آگاهي سایر  میتواند در در محیط هاي آموزشي  فراگیرانكسب شده تجربیات 

 .فراگیران استفاده شود

تواند شامل تجارب انواع تجربیاتي كه یک فراگیر در پروسه آموزش بالیني ممکن است با آنها برخورد داشته باشد مي

هاي آموزشي مفید، انجام هاي آموزشي متنوع، شركت در كالسباشد. تجارب مثبت مانند: مواجه با كیسمثبت یا منفي 

 ها و .... هاي آموزشي بخشپروسیجرهاي بالیني موفق، رضایت مندي از برنامه

 شدن و ... stick Needle ها و در مواجهه با بیماران، تجارب منفي مانند: بروز خطا و قصور در انجام فعالیت 

 ، استفاده از تجربیات دیگران است وهاي موثر كسب دانش و بهبود عملکرد در هر سازمانیکي از روش

  .باشدقدم اول در استفاده از تجربیات، مستندسازي این تجارب مي

ظور پيشبرد اهداف در اين رابطه گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  مستقر در بيمارستان محمد كرمانشاهي به من

به اشتراك  "، برنامه آموزشيگروه آموزشي خود و ارتقا عملكرد گروه با بهره گيری از ظرفيتهای فراگيران معرفي شده به 

 را طراحي و آنرا به برنامه های آموزشي در حال  اجرا ی گروه اضافه نموده است. "گذاری تجارب فراگيران

 تهيه گرديده است. اجرای اين  برنامه آموزشي  دفدستورالعمل فعلي با هبه اين منظور 

 

 اهداف :

 حيطه های آموزش  تعامل فعاليت های دانشجويي درتبادل تجارب  و بستر سازی  .1

 كسب تجربيات ارزشمند توسط فراگيران ديگر .2

  ايجاد فرهنگ مشاركت و احساس مسئوليت در بين فراگيران هر سه رده  برای ارتقای كيفييت آموزش  .3

برنامه های كمي و كيفي  تعامل آگاهانه، علمي و فعال دانشجويان با نظام آموزشي در پروسه ارتقاء امكانسازی  .4

 آموزشي 

 بكارگيری ظرفيت ها و پتانسيل های فراگيران به منظور حفظ پويايي در گروه آموزشي كودكان  .5
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 ايجاد انظباط و دسيپلين سلسله مراتب آموزش دربين فراگيران در گروه  .6

 ايجاد انگيزه و عالقمندی  به آموزش  .7

 ارتقا مهارتهای حرفه ای باليني در سطح فراگيران  .8

 های مشابهتقويت توان تصميم گيری ساير فراگيران در وضعيت .9

 ، كاهش خطاهاهاجلوگيری از بروز مشكالت مشابه و پرهيز از دوباره كاری .11

 از فراغت از تحصيل بعدايجاد حساسيت در فراگيران و آمادگي پاسخگويي به بيمار  .11

 

 :  ۱ماده 

 باشند.پزشكي معرفي شده به گروه كودكان مياين دستورالعمل دستياران كودكان ،اينترن ها وكارآموزان در  اناز فراگيرمنظور

 محدوده اجرا : – ۲ماده 

 دستورالعمل شامل موارد ذيل است :محدوده اجرا اين 

 محمد كرمانشاهي  كليه بخش های آموزشي بيمارستان .1

 مي باشد.       بيمارستان همچنين درمانگاه آموزشي  .2

 

 نحوه به اشتراک گذاری تجارب فراگیران  :  – 3ماده 

1. Morning Report  

2. Case Report 

 راند شبانه  .3

 آموزشي راند  .4

 گراند راند .5

 دربستر بالين بيمار بستری  .6

 بارگذاری در سامانه به شكل ارائه تصاوير از بيمار در كانال ارتباطي  .7

 برگزاری به شكل مجازی  .8

 برگزاری كنفرانس های مشترك گروهي .9

 با استاد و يا دستيار بخش  Focus groups در چارچوب .11

 ارائه تجربيات در فرصت های كوتاه آموزشي   .11

    

 :افراد مسئول اجرای اين دستورالعمل -4ماده 
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 مدير محترم گروه  

 معاون آموزشي گروه  

 مسئول رده دستياری گروه 

 مسئول رده كارورزی گروه 

 مسئول رده كارآموزی گروه 

 مسئولين بخش ها  

 مسئول آموزش  

 كارشناسان دفتر آموزش  

 

 اقدامات اجرايي  –5ماده 

 در خصوص  مربوطه هماهنگي فراگير با استادCase   هاي مورد نظر 

  متناسب با نوع و نحوه ارئه  در فرم های مخصوص تدوين شده موجود در دفتر آموزش توسط فراگيرانتكميل فرم

 ، و ....(برگزاری كنفرانس های مشترك ،  Case Report)تجربيات

 به دفتر آموزش  توسط فراگيرتكميل شده  ارائه يك نسخه از فرم 

  موارددر  زمان بندي ارائهدر خصوص  موزشآهماهنگي فراگير با دفتر Case Report 

  و كارورزی ،فرم ها ی تكميل شده در زمينه انتقال تجربيات ساير فراگيران در طول هر دوره ی  آموزشي كارآموزی

 .و پس از ارائه توسط فراگير در دفتر آموزش نگهداری ميگردد اطفال تكميل ميگردددستياری 

 

 آنكال حسب نظر استاد  كشيك فراگيران Case  جهت استفاده آموزشي ديگر  مورنينگ ريپورت  های خود را در

 .ارائه مينمايند فراگيران 

  بخوبي و با اشراف از شرح حال و شرايط بيمار  گراند راندو    راند آموزشيتايم در موظفند بيمار خود را فراگيران

جهت استفاده ،قدامات تشخيصي درماني انجام شده جهت بيمار و تصميم گيری های آتي ا تسلط كامل از همچنين

 معرفي و آنرا به اشتراك بگذارند . در تايم راند شبانه آموزشي ديگر فراگيران در حضور استاد بخش و يا 

 

  موارد مورد التزام  : – 6ماده 

 چگونگي به اشتراک گذاری تجارب در سطح دستیاری : 

o  از نظر نحوه  دستياران ارشد هر گروه دستياران سال پايين تر را  Approach ،بررسيهای  به بيمار ، تشخيص

دستيار  Medical Recording آموزش مي دهند و بر   follow upنحوه درمان ، پيگيری و  ،پاراكلينيكي 

 و در اين رابطه سال پايين نظارت دارد. 

o  دستيار سال پايين و دستيار ارشد كشيك موظف به برگزاری راند شبانه و ارائه آموزش به كليه فراگيران (

 دانشجويان اينترن كشيك و كارآموزان پزشكي كشيك ( مي باشد.
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o  دستيار ارشد هرRotation  ضمن آموزش بر چگونگي معاينه و تفسير اقدامات كارآموزان و كارورزان نظارت كامل

 .ميدهد دارد و نحوه عملكرد اين افراد را در خصوص نحوه مراقبت از بيماران در طول دوره آموزش

o يند زير در اجرای برنامه آموزشي آهمچنين جهت بهره گيری از تجارب كار تيمي در راس آموزش دستياران از فر 

  Morning Reportمعرفي بيمار در 

 معرفي بيمار در راند شبانه 

o  بارگذاری در سامانه به شكل ارائه تصاوير از بيمار در كانال ارتباطي 

o  برگزاری به شكل مجازی 

o  چارچوبدر Focus groups    با استاد و يا دستيار بخش 

o  درماني –اجرای پروسيجرهای تشخيصي 

  كارورزی كودكان چگونگي به اشتراک گذاری تجارب در سطح

  Morning Reportمعرفي بيمار در 

 معرفي بيمار در راند شبانه 

 راند عمومي 

 دربستر بالين بيمار بستری

 در سطح انترني گروه های مختلف فراگيرانبرگزاری كنفرانس های مشترك 

 :  كارآموزی كودكانچگونگي به اشتراک گذاری تجارب در سطح 

 

o در سطح انترني و كارآموزان پزشكي  برگزاری كنفرانس های مشترك گروه های مختلف فراگيران 

o  راند عمومي 

o دربستر بالين بيمار بستری 

 

  به تصويب مدير محترم گروه و ديگر اساتيد رسيده است . ماده  هفتدستورالعمل در اين 

 

 دانشیار كودكان  –نويسنده : دكتر سهیال رشادت 

 اين برنامه آموزشي مدير محترم گروه كودكان مي باشد. ناظر بر اجرای 
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 به اشتراک گذاری تجارب مخصوص  فرم  – 7ماده 

 دانشجوي گرامي: 

ضمن آرزوي موفقيت روزافزون براي شما، هرگونه خاطره، اتفاق يا سوژه تلخ  و شيرين که در 

خود داشته ايد و طرح آن مي تواند براي ساير فراگيران مفيد  / کارورزيطول دوره کارآموزي

تحويل فراگيران به سوپروايزر آموزشي العه ساير باشند در اين فرم بنويسيد و آنرا جهت مط

و كنفرانس در   Case Report كر است كه فرم های مربوط به ارائه تجربيات در مواردبه ذالزم  )نماييد.

 (د ميباشد دفتر آموزش موجو

 فراگير :نام و نام خانوادگي 

 :تاريخ بخش :                                             :بيمار   نام 

  دستيار : استاد: نام 

 

 

 


