


 

 

 

 دانش پژوهی آموزشی

Scholarship in Teaching and Learning 

 علیرضا دهدشتی

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان



 اهداف کارگاه آموزشی

 

 واژه شناسی در حوزه نوآوری آموزشی در جامعه علمی آموزش پزشکی•

 

 ضرورت اجرای فرایند های نوآورانه آموزشی•

 

 نگارش فرایند طرح نوآورانه آموزشی •

 

 فرایند نویسی برای جشنواره شهید مطهری•
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 پرسش ها

 ؟دانش پژوهی چه هستند و چگونه تعریف می شوندواژه های افتراقی و مفاهیم  •
 

 ؟تفاوتی میان طرح پژوهشی و طرح نوآورانه آموزشی وجود داردچه •
 

 ؟توسعه طرح ها و فرایند های  نوآورانه آموزش چیستضرورت •
 

 ؟رویکرد دانش پژوهانه چیستمفهوم •
 

 ؟های دانش پژوهی چه هستندحیطه •
 

 ؟های دانش پژوهی آموزشی کدامندمعیار •
 

 نگارش و ارائه مطلوب فرایند های آموزشی چگونه است؟نحوه •
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 دانش پژوهی

Scholarship 
 

شكلهای كاربردی توسط پژوهي را توسعه مرزهاي دانش یا تبدیل دانش به دانش •

باید مورد ارزیابي توسط اند كه بدیع تعریف نموده ایی خالق و به شیوه ذهنی 

 .شودمنتشر عمومی نتایج آنها بطور گیرد و گروه همگنان قرا 

 (هانسن و روبرت)
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پژوهیدانش فعاليت   

 .باشدبدیع ، نوآورانه و مبتني بر رویكرد عالمانه •

 

 .نوعي انتشار یافته باشد كه امكان دسترسي عموم به آن فراهم شده باشدبه •

 

 .گروه خبرگان همگن مورد ارزیابي قرار گرفته باشدتوسط •
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 حيطه ها

 (کشف دانش جدید)دانش پژوهی اکتشافی •

• Scholarship of discovery  

 

 جستجوی ارتباط بین پژوهش ها)دانش پژوهی ادغام •

•  Scholarship of integration  

 

 (استفاده از دانش به دست آمده در عرصه های عملی)دانش پژوهی کاربردی •

• Scholarship of application 

 

 (   در حیط های شناختی، عاطفی، و روانی حرکتی تسهیل یادگیری)دانش پژوهی تدریس •

• Scholarship of teaching    
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Scholarship of Integration 

عضوهيئت علمی و می رود از پژوهش محدود فراتر این سطح از دانش پژوهی •

یا یک رشته گرفته در درون های صورت  پژوهشارتباط بين جستجوی  ددرصد

 .می باشد رشته های مختلفحتی بين 
 

ایجاد صورت گرفته منجر به دانش پژوهی نتایج پژوهش های در این شکل از  •

 .می شودجدیدی و دیدگاه مفاهيم 
  

(  متاآناليز)وسيع در سطح مقاالت فرا تحليلی دانش پژوهی تلفيق جمله موارد از •

 .استعلمی ، نگارش کتاب و نوشتن نقدهای مرور سيستماتيکو 
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Scholarship of Application 

 .دانش به دست آمده در حوزه های عملی مورد استفاده قرار می گیرد•

 

دانش از در به کارگیری مسئولیت دانشگاه نشان دهنده کاربردی، دانش پژوهی •

 .استعرصه های دانش پژوهی سایر 

 

 .دانشگاه باید به موضوعات روز و مورد نیاز جامعه بپردازد•

 

یک پل  و حیطه های دانش پژوهی ارتباط داردپویا با سایر به طور ، این حوزه•

 .می شودارتباطی بین نظریه و عمل ایجاد 
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گيرندقرار می آموزشی که در حوزه دانش پژوهی فعاليتهای   

 
• Excellence In Teaching 

 

 

 

• Scholarly Teaching 

 

 

 

 

• Scholarship of 
Teaching 

 مناسبیفعاليتهای آموزشی که از کميت •
فعاليت با ارائه دهنده  انجامهستند و برخوردار 

نماید  میو کارآیی آنها را اثبات کيفيت  مستنداتی

 .گيرند قرار میبرجسته آموزش  حوزهدر 
 

یک شامل اتخاذ عالمانه رویکرد در آموزش با •

شواهد موجود در رویکرد مبتنی بر دانش و 

از آموزش دهنده با استفاده . استزمينه آموزش 

و با اطالع از دانش موجود روش نظام مند یک 

آموزشی را یک فعاليت در متون و منابع، 

 می نمایدارزیابی طراحی، اجرا و 
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Scholarship of teaching and learning 

دانشی که از پژوهش و یا هم افزایی معلومات به دست می آید و زمانی سودمند •

 .است که به دیگران منتقل شود

 

شامل طراحی و پیاده سازی فعالیت هایی است که منجر به ارتقای یادگیری می •

 .شود

 

وقتی عملکرد سطح عضو هیات علمی از تدریس عادی فراتر رود ودر حوزه •

دانش پژوهی قرار می گیرد نه تنها به فراگیران بلکه به جامعه آموزش دهندگان 

 .  کمک می نماید
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 چالش

وجود ابهام در عبارات و ترمینولوژی های مورد استفاده در جامعه علمی •

 :در حوزه نوآوری آموزشیپزشکی کشور آموزش 

 

 طرح نوآورانه چه فرقی با دانش پژوهی آموزشی دارد؟• •

 دارد؟طرح نوآورانه چه فرقی با پژوهش های آموزشی • •

 طرح نوآورانه چه فرقی با طرح های توسعه ای دارد؟• •
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 «طرح های توسعه ای در آموزش»و با « پژوهش در آموزش»با « دانش پژوهی آموزشی»تفاوت 

  

  Research in  Medical Education: پژوهش در آموزش•

 
یک نوع پژوهش معمولی است در زمینه های آموزشی و با طراحی و 

سایر انواع تحقیقاتی که بیشتر محققین بالینی با آنها آشنایی همانند ساختاری که 

طرح های مداخله ای یا طرح های مقایسه ای نظیر مطالعات مثل )دارند است 

 (.  مورد شاهدی یا طرح های مقطعی

 

پس از پایان چنین تحقیقی ممکن است اصال به فکر استفاده ابزاری از محقق 

بطور معمول در صورت موفقیت مقاله ای . نتایج در محیط آموزشی نباشد

 . مرتبط با طرح را منتشر می کند و امتیاز پژوهشی آن را هم می گیرد
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 «طرح های توسعه ای در آموزش»و با « پژوهش در آموزش»با « دانش پژوهی آموزشی»تفاوت 

 :Educational development projects  آموزشطرح های توسعه ای در •
 

•Innovation & Development in Medical Education 
 
 

خصوصیت این طرح ها این است که معموال به عنوان راه حلی برای رفع یک مهمترین •
مشکل طراحی و اجرا می شوند و هدف محقق از اجرای این طرح ادامه اجرای آن پس 

 .  از خاتمه اجرای طرح است
 

واقع طرح تا حد زیادی حالت پایلوت کردن یک راه حل پیشنهادی برای یک مشکل در 
را به خود گرفته و در انتها یا راه حل تایید می شود یا تصحیح و بعد از آن به صورت 

 .  رویه جاری در می آید
 

گونه طرح ها کمتر ماهیت مقایسه ای دارند و اگر مقایسه هم صورت گیرد معموال این 
نتایج این نوع ( یا شاید بهتر باشد بگوییم معموال)ممکن است . با گروه های تاریخی است

برای حل . این نوع طرح ها معموال حجم نمونه ندارد. طرح ها اصال تعمیم پذیر نباشد
یک مشکل یا بهتر کردن یک روند آموزشی معموال انجام می شود و به عبارت صحیح 

 23 .را دارند Action Research تر بیشتر ماهیت یک یک



 گفته می شود؟« طرح توسعه ای در آموزش»به چه طرح هایی 

طرح توسعه در آموزش به مجموعه مطالعات، اقدامات و عملیات اجرایي گفته •

مي شود كه منجر به توسعه و ارتقای کیفیت آموزش مانند تغییر در مدل ها، 

استراتژی ها و روش های آموزش و یادگیری، تدوین یا اصالح برنامه های 

آموزشی، تدوین یا اصالح برنامه های ارزشیابی و نظریه پردازی در مورد 

مبانی و ابزار آموزش پیشرفته یا اجرای روش های جدید و ابداعی در زمینه 

به طور كلي ارائه راه حل نظری یا عملی براي هاي مختلف آموزش پزشکی و 

 .  معضالت آموزشی موجود مي شود
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 «طرح های توسعه ای در آموزش»و با « پژوهش در آموزش»با « دانش پژوهی آموزشی»تفاوت 

   Scholarship in teaching آموزشیدانش پژوهشی •
 
(  معموال طرحی که خودش تصویب کرده)اگر کسی یک طرح توسعه ای را اجرا کرد،  

 .دانش پژوهشی آموزشی را پر کند و امتیازش را بگیردهای  فرممی تواند پس از اجرا 
 
هدف از برقراری چنین امتیازی در واقع نوعی ابراز قدردانی از کسانی بوده است که   

برای اینکه چنین فعالیت  . خود را درگیر رفع مشکالت آموزشی دانشگاه می کنند
 . هایی بی اجر نباشد و بتوان امتیازش را گرفت چنین بابی باز شده است

 
داشته و به هیچ وجه الزم نیست کلیه  « کفایی»چنین فعالیتی بیشتر ماهیت یک 

دانش پژوهشی آموزشی نوعی . کادر هیئت علمی خود را در گیر این مسائل بنمایند
 .امتیازش تفویض نمی شود، را نشده باشداجطرحی آینده نگر محسوب می شود و تا 
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ضرورت انجام طرح های نوآورانه 

 آموزشی
 :ضرورت تغییر در رویکرد به تغییرات آموزشی•

 

 انجام تغییرات آموزشی با هدف مشخص و روشن •

 انجام تغییرات آموزشی مبتنی بر شواهد علمی و تجربیات موجود •

 تغییرات آموزشی با روش مندی مشخص و درستانجام •
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 راه حل

 انجام تغییرات آموزشی در قالب پروژه های تعریف شده•
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 طرح نوآورانه آموزشی

 :رویکردی است دانش پژوهانه به حل مشکالت آموزشی •

 مندهدف       

 روش مند     

 با آگاهی کافی از شواهد علمی و تجربی موجود     

 دارای پالن مشخص برای ارزشیابی نحوه پیاده سازی و نتایج به دست آمده     

 در قالب یک پروپوزال ساختارمند •

 اجرای یک پروژه مشخصبرای  •

 (داوریو مشاوره )دارای فرایند مرور همتایان  •
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 حيطه های نوآورانه آموزشی

 حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی•

 حیطه یاد دهی و یادگیری•

 حیطه ارزشیابی•

 حیطه مدیریت و رهبری آموزشی•

 حیطه یادگیری الکترونیکی•

 حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی •
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 چالش

و فعالیت های   طرح هاتدوین و داوری با روند ناآشنایی اعضای هیات علمی •

 نوآورانه آموزشی
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 معيارهای گالسيک

•Glassik  ، معیارهایی را برای ارزیابی فالیت های دانش پژوهی آموزشی پیشنهاد کرد
که در آیین نامه ارتقا نیز فعالیت های دانش پژوهی آموزشی بر اساس همین معیارها 

 .سنجش می شوند
 

 

 

• Source: C. E. Glassick, M.T. Huber, and G. I. Maeroff.  
Scholarship assessed: Evaluation of the professoriate. San 
Francisco: Jossey-Bass. 
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:  ارزیابی فعاليت های دانش پژوهی آموزشی

Assessing Scholarship of Teaching 

 
 

 .اهداف شفاف ، با اهمیت و واقع بینانه داشته باشد. 1•
 .از آماده سازی کافی برخوردار باشد. 2•
 .متدولوژی مناسب در اجرای آن بکار گرفته شده باشد. 3•
 .نتایج آن مهم و قابل توجه باشد. 4•
 .به شیوه مناسب در اختیار عموم قرار گیرد. 5•

 .تعامل نقادانه با آن صورت گرفته باشد. 6•
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 اهداف واضح و روشن

 آیا هدف مشخص است؟ -•

 آیا اهداف واقعی ، قابل دسترسی و قابل سنجش هستند؟ -•

 آیا سواالت مهم در عرصه مورد نظر پرسیده شده اند؟ -•

آیا اهداف و دستاوردهای فعالیت یا فرآیندهای آموزشی مورد نظر و منافع آن  -•

 برای جمعیت هدف بیان شده است؟

آیا اهداف و دستاوردها با نقش و وظایف فراگیران، عضو هیئت علمی و  -•

 موسسه آموزشی همخوانی دارد؟
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کافی آمادگی و مطالعه   

 
 آیا از منابع و سوابق و مطالعات قبلی به خوبی استفاده شده است؟ -•

از مواد آموزشی متناسب از نظر تعداد و سطح برای نیل به اهداف استفاده شده -•

 است؟
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 روش های مناسب

 

 آیا روشهای بکار گرفته شده ، متناسب با اهداف هستند؟ - •

 آیا روشهای انتخابی به طور اثربخشی بکار رفته است؟ -•
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 نتایج قابل مالحظه

 

 آیا به اهداف رسیده است؟ -•

آیا فعالیت انجام شده منجر به گشودن عرصه های بیشتر در همان زمینه برای  -•

 فعالیت های بعدی شده است؟
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 ارائه موثر

 آیا برای ارائه از یک الگوی مناسب استفاده شده است؟ -•

 آیا با مخاطبین ارتباط درستی برقرار شده است؟ -•

 آیا پیام واضح ارائه شده است؟ -•
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 نقد بازتابی

 

 آیا کار خود را نقادانه ارزشیابی کرده است؟ -•

 آیا برای این نقد از شواهد مناسب استفاده کرده است؟ -•

 آیا فعالیت را در معرض نقد دیگران قرار داده است؟ -•
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پژوهشمقایسه معيارهای ارزیابی دانش پژوهی در حيطه آموزش و   
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 شناسایی مساله

56 



 چند نمونه از مشکالت
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 پژوهشی یا نوآورانه: تعيين نوع طرح 

 

 

 .بخش شلوغ اورژانس، آموزش فراگیران بسیار دشوار استدر •

 چرا آموزش فراگیران در بخش اورژانس شلوغ بسیار دشوار است؟• •

 آیا آموزش از طریق شبیه سازی، به خوبی آموزش در بالین می تواند باشد؟• •

می خواهم قسمتهایی از کوریکولوم طب اورژانس را به صورت شبیه سازی • •

 .آموزش دهم

 

 پژوهشیطرح                    سوال •

 نوآورانه طرح                        راه حل •
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مهمترین سایت هایی که در آنها می توان مقاالت منتشر شده در زمينه آموزش علوم 

 پزشکی را مشاهده و دریافت کرد کدام ها هستند؟

•  

Scientific Information Database  (SID ) (ایرانی است) 

IranMedex  (ایرانی است و پایان نامه ها را هم دارد) 

Education Resources Information System, ERIC 

Academic Medicine       ovid free 

Advances in health sciences education EDSCO     12 months delay 

BMC Medical Education         Free 

Medical Teacher paid subscription         AMEE 

Medical Education         Wiley          Free 

The clinical Teacher      Wiley          Free 

 





 عنوان فرایند
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 عنوان فرایند نوآورانه آموزشی

 

 ......ارتقای •

 

 .....طراحی و اجرای •

 

 .....برگزاری •

 

 برنامه: عدالت در آموزش •
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 عنوان فرایند

مثال از واژه های بررسی ، مقایسه ، . عنوان فرایند نباید شبیه یک مقاله آموزشی باشد•
 .استفاده ننمایید....تحلیل و 

 

بر توانایی های آموزشی دستیاران  resident as teacherمیزان تاثیر ررسي ب•
 (نیست مناسب )

راهکاری در تقویت توانایی های  resident as teacherدروه  5 برگزاري •
 (صحیح است)آموزشی دستیاران 
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طرح های پژوهش در آموزشاز نمونه   

 
 تیپ شخصیتی دانشجویان دختر سال اول رشتهبررسی  ... 

 سبک یادگیری با خودکارآمدی دانشجویانبررسی رابطه... 

 قلبیبررسی تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر یادگیری دیس ریتمی های 

 بررسی تاثیر آموزش از طریق دبریفینگ بر گرایش به تفکر انتقادی... 
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 نمونه فعاليت های نوآورانه آموزشی  

 
 

 
 آسکی در دوره  بالینی بخش اطفال دانشگاه علوم پزشکی آزمون استقرار... 

  
 اساس آموزش نگارش طرح های توسعه ای بر طراحی ، اجرا و ارزشیابی  برنامه

 ...روش کالس وارونه به 
 
 مهارت کار تیمی از طریق یادگیری مبتنی بر بازی جهت دانشجویان ارتقای

 ...پرستاری کارشناسی 
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 اهداف در فرایندهای توسعه ای
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 مشخص کردن اهداف طرح 

 :برای نوشتن هدف خوب SMARTمعیارهای •

••Specific مشخص 

•What? 

••Where? 

••How? 

••When? 

••Measurable گیری اندازه قابل 

••Attainableدست یافتنی 

••Relevant  مرتبط 

••Timely زمان بندی شده 
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 ویژگی های اهداف
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 هدف کلی

 .کلی می گویندیافت،هدف آنچه را که مطالعه به طور کلی به آن دست خواهد •

حال استمراری یا به زبان هدف کلی همان عنوان تحقیق است که دراکثرتحقیقات •

 .خبری نوشته می شود
 

است با این عنوان مطالعه کلی در طرحهای پژوهشی در واقع همان هدف •

 واضحتریمعنی و کاربرد دقیق و گیری که تفاوت که با لغتهای قابل اندازه 

 .شروع می شود، تعیین یا شناختمثل  دارند•
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 مثال برای هدف اصلی فرایند توسعه ای
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 مثال اهداف اختصاصی در یک فرایند توسعه ای
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 مثال برای هدف اصلی در طرح پژوهشی
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 اهداف اختصاصی
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 اهداف اختصاصی
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 مثال اهداف اختصاصی در یک فرایند توسعه ای
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 اهداف اختصاصی طرح توسعه ای
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 اهداف اختصاصی طرح پژوهشی
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 اهداف کاربردی

87 



 مثال اهداف کاربردی فرایند توسعه ای
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عنوان و هدف کلی: مثال  
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 اهداف اختصاصی

91 



 اهداف کاربردی
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 طراحی و روان سنجی ابزار
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 اهداف اختصاصی
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 اهداف کاربردی
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 روش اجرا

جزئیات آنچه در روش اجرای طرح، محقق باید تا آنجا که امکان دارد با ذکر •

 .را که قرار است انجام شود توضیح دهد

 

خود نتواند قسمت باید آنقدر کامل ارائه شود که اگر محقق بنا به دالیلی این •

که محقق انجام شود طرح را اجرا کند و آن را به نفر بعدی بسپارد، همان کاری 

 .قصد داشته است
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 اصول نگارش روش اجرا

 .روش اجرا باید بر اساس شواهد ارایه شده در مرور متون باشد•
 
 

 :دو جنبه بررسی متون•

 نتایج مطالعات

 مطالعاتروش مندی 

 

 

 .باشنداهداف اصلی و اختصاصی باید با روش اجرا قابل دسترسی  
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 اصول نگارش روش اجرا

 :جزییات روش اجرا باید به خوبی مشخص گردد•

در اکثر موارد طرح های توسعه ای چند مرحله ای هستند که پیچیدگی را • •

 .بنابراین هر مرحله باید به صورت مجزا توصیف شود. می کندبیشتر 

 .خصوصیات شرکت کنندگان توضیح داده شود• •

 .محل اجرای طرح مشخص شود• •

 .بازه زمانی انجام طرح مشخص شود• •

 .شاخص های ارزشیابی متناسب با اهداف و روش اجرا تعریف شوند• •

 :روش های گردآوری داده ها متعدد هستند که هر یک باید توضیح داده شود• •

 آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، گروه متمرکز، بررسی مستندات• •

بیان ( مداخلهو بعد از قبل )چگونگی اندازه گیری شاخص های ارزشیابی • •

 .شود

 .آنالیزهای آماری ذکر شود• •
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 نگارش روش اجرا

بر  1391حاضر از نوع كاربردي به شیوه توصیفي مقطعي در سال  مطالعه•

 (نیستمناسب ...) دانشكده روي جامعه آماري دانشجویان 

 

 

با تشكیل كمیته اي از اعضاي هیات علمي  1391حاضر از مهرماه  فرایند•

 (استصحیح ....) فاز طراحي گردید و 3گروه آغاز شد و مراحل كار در 
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 استفاده از الگوی مشخص
 برنامه ریزی درسی

...مدل کرن، ده گام هاردن، •   
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 ارزشیابی برنامه

 مدل • CIPP،... کرک پاتریک، 
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 مدل ارزیابی کرک پاتریک
ح ارزیابی یادگیری بر اساس طچهار س• 

 :عبارتند از« ِکرک پاتریک»مدل 
 

 reaction ofفراگیرنده واکنش •
student در مورد آموزشی که فراگیرنده

ارائه شده است چه فکری می کند و چه 
 .احساسی دارد

افزایش دانش  learningیادگیری •
knowledge  یا توانایی

capability از آموزشحاصل. 

رفتار و قابلیت در  behavirourرفتار •
عمل و هنگام کار چقدر بهتر شده و بهبود 

 .یافته است

اثراتی که در نتیجه  resultsنتایج •
عملکرد فراگیرنده در محیط بوجود می 

 .  آیند
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 استفاده از الگوی مشخص
 بررسی آزمونها

 ....فرمول وندرولوتن، چرخه بارتمن، • 
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 جمع بندی  نگارش روش

 .و مراحل روش را به صورت شفاف ذکر کنیدجزئیات •

 .یک الگو یا چارچوب متناسب با موضوع استفاده کنیداز •

 .از ارسال طرح خودتان چک لیست داوری را تکمیل کنیدقبل •
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 تعيين پيامدهای مورد انتظار

107 











112 































 اهداف جشنواره آموزشی
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 مراحل
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 نمونه ای از فعاليت نوآورانه آموزشی

 

كنيد مدیر گروه دپارتمان شما از شما مي خواهد فرض •

را رزیدنتهاي دپارتمانتان كه موضوع كم بودن قبولي 

در برد مشخص نموده و براي آن راه حلي پيشنهاد 

 .  نمائيد

عالمانه به این موضوع یك رویكرد مي كنيد تا تالش •

 135 .باشيدداشته 



 فعاليت دانش پژوهی

بوده %  50زير در برد شما رزيدنت هاي سال گذشته تعداد قبولي  5بررسي اوليه متوجه مي شويد كه در در  -1•
نها در امتحانات ارتقا داخلي بيش از 

 
 .بوده است%  90در حالي كه قبولي ا

ن هم بعلت  نيز متوجه مي شويد كه دپارتمان شما دپارتمانها در بررسي نتايج رتبه بندي •
 
رتبه پائيني گرفته و ا

 .كه توانمنديها را اندازه مي گيرد است  OSEC امتحاناتعدم توجه به امتحاناتي نظير 

دهيد تا ارزيابي بهتري از تغير  OSECاست امتحانات ارتقا را به لذا به مدير گروه پيشنهادمي كنيد كه بهتر  •
نها رزيدنتها داشته و كمبودهاي 
 
 .را در مرور زمان شناسائي و برطرف نمائيدا

 
ولي متوجه مي شويد كه هيچكس در دپارتمان ( معيار اول گالسيك -واقع بينانهاهداف  -نياز سنجي-تبين مسئله) 

 پس ،. كار را ندارد تجربه اين شما 
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 اهداف فعاليت دانش پژو هانه

به روشي كاردستيابي مهمترين هدف شما در اين . اهداف خود را از انجام اين كار بدقت تنظيم مي كنيد  •

موزش مي در دپارتمان مطمئن براي ارزيابي توانمنديهاي واقعي دانشجوياني است كه 
 
 .بينندشما ا

براي  بررسي و انتشار نتايج  -ارزشيابي–اهميت پايلوت مرور مقاالت و تعيين : نظيراهداف مياني نيز همچنین  •

شنائي  -وجايگاه  OSCE  -خود تعريف 
 
 .كنيدبا مي ا

 (معیار اول گالسیك -اهداف شفاف)
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 فعاليت دانش پژوهی

اطالعات اولیه را ممكن است از یك كارشناس آموزشي و یا از مطالعه یك كتاب •

 .  كسب كنیداین زمینه در 

 

 (معیار دوم گالسیك -آماده سازي كافي)•
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اين روش را در كند تا مرور مقاالت دراين زمينه كمك مي . استراتژي جستجو خود را نوشته و اجرا مي كنيد•

 . مقايسه با روشهاي ديگر بهتر بشناسيد

ن در روش را صحيح بكارگيري اين موارد •
 
شنا مي شويدموقعيت هاي شناخته و با نمونه هاي  ي از ا

 
 .مختلف ا

 (معیارهاي دوم و سوم گالسیك –متدولوژي مناسب  -سازي كافيآماده ) 
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مي بینید ممكن است براي آشنائي بهتردر یك كارگاه عملي شركت نموده و آموزش •

قبلي یكي از همكاران را در دپارتمان دیگر از نزدیك مرور نمائید تا با یا تجربه و 

 . آن از نزدیك آشنا شویدمشكالت اجرائي 

 (معیار دوم گالسیك -آماده سازي كافي)
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ن با مدير گروه مشورت نموده و ايشان را هم متقاعد •
 
مي نمائيد كه به منظور اجراي بهتر ا

 .ياري نمايدشما را زمينه تامين منابع در 

 

 

ماده سازي كافي) •
 
 (معيار دوم گالسيك -ا
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تجزیه وتحلیل موقعیت انجام داده و اولین اجرا را براي انتهاي دوره •

كارآموزي پیشنهاد مي كنید ،چون كمترین هزینه را داشته وامكان تجربه 

 . در فیلد محدودتري را براي شما فراهم مي كند

 

 (معیار دوم گالسیك -آماده سازي كافي)•
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موز را محاسبه  10استيشن براي  4با  OSCEامتحان هزينه اجراي •
 
دانشجوي كارا

 .نمائيدمي موردنياز را تعيين بيماران ومحل نموده ، نفرات مورد نياز ، تعداد 

 

ماده سازي كافي)•
 
 (معيار دوم گالسيك -ا
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تمرين داده و با اعضاي تيم اجرائي خود بيماران را ، سنايو هاي خود را تنظيم نموده •

 .يك برنامه تمريني را نيز برگزار مي كنيد

 

 (معيار سوم گالسيك -متدولوژي مناسب)•
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 .یك دوره امتحان واقعي را با كارآموزان تجربه مي كنید•

 

 (سوم گالسیكمعیار  -متدولوژي مناسب)•
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موزان •
 
با اجراي اين دوره متوجه مي شويد كه تا كنون اطالع واقعي از نقاط ضعف كارا

موزش خود را بدقت مي در دپارتمان 
 
خود نداشته و با اين روش نقاط ضعف و قوت ا

 .يابيد

 (معیار سوم و چهارم گالسیك  -توجه مهم و قابل نتایج  -مناسبمتدولوژي )
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وري ارزشيابي از اين امتحان انجام داده ونظرات دانشجويان و همكاران خود را •
 
و جمع ا

ناليز مي كنيد
 
 .  نتايج را ا

 

 (معيار سوم گالسيك  -متدولوژي مناسب)•
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نتايج ارزشيابيهاي در يكي از جلسات گروه ،گزارشي از اجراي اين امتحان ارائه نموده •

 . مي دهيدخود را نيز به سمع و نظر ايشان رسانده و به نقد همكاران خود گوش 

 

 (معیارهاي پنجم و ششم گالسیك -تعامل نقادانه -انتشار عمومي )•
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نها را ضعيف يافته •
 
براي اجراي بعدي ،تالش مي كنيد تا مواردي كه در ارزيابي قبلي ا

ميزتري را در بار دوم تجربه كنيد
 
 .بوديد برطرف نموده و اجراي موفقيت ا

• 

 (معيار سوم و پنجم گالسيك  -تعامل نقادانه -متدولوژي مناسب)
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ن مي گيريد به •
 
زمون ارتقا داخلي رزيدنت ها را اجرا مي كنيد نتايج خوبي از ا

 
اولين ا

 . رزيدنت هاي معرفي شده در اين دوره در برد قبول مي شوند%  100نوعي كه 

 

 (معيار سوم و چهارم گالسيك  -نتايج مهم و قابل توجه -متدولوژي مناسب)•
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رويكرد انتها يک براي اينكه اين كار ماهيت دانش پژوهي داشته باشد الزم است در •

ن اضافه با محيط تعامل ، عالمانه 
 
 .شودبه ا
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ن را •
 
ساير همكاران عالقمند در اختيار نظر به لزوم گسترش موضوع يك فيلم از اجراي بار دوم تهيه نموده و ا

 .خود قرار مي دهيد

 

 (پنجم گالسيك معيار  -انتشار عمومي) •
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موزش پزشكي ارائه مي نمائيد •
 
. شده و منتشر مي شودكه پذيرفته نتايج كار خود را در طي مقاله اي به يك مجله ا

تجربه شما را تكرار خواهند افراد ديگري كه مي هاي  ي براي ودر اين كار نقاط قوت و ضعف خود را نقد و توصيه 

 .كنند ارائه مي نمائيد

 

 (معيار پنجم و ششم گالسيك  -تعامل نقادانه –انتشار عمومي )•
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ن را فراهم مي كند ، براي مجموعه •
 
كميته ارزيابي در اختيار كار را همراه با مستنداتي كه امكان ارزيابي ا

 .دانشگاهي قرار مي دهيد تا مورد ارزشيابي دانش پژوهي قرار گيرد
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