
فرمت ارسال خالصه فرایند براي ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري
آموزش فناوري هاي نوین پزشکی تولید ملی به دانشجویان پزشکی:عنوان فرایند-1

احسان صفاريسید -محمد شوریده یزدي–مریم هاشمیان-کاظم حسن پور-جواد حدادنیا:صاحبان فرایند-2

پزشکی سبزواردانشگاه علوم :محل برگزاري فرایند- 3

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:نام دانشگاه- 4

تدوین وبازنگري برنامه آموزشی:گروه فرایندي- 5

92- 91سال تحصیلی ):مدت اجراي فرایند(تاریخ اجراء -6

اموزش پزشکی پویا همواره در اکثر :) نیاز سنجی هاي انجام شدهس بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرایند براسا : (مقدمه و بیان مسئله 
انتظاري که از ایشان میرود توجه به نیاز هاي جامعه و چگونگی توانمندي هاي دانش آموختگان در مقایسه با . دانشگاههاي معتبر دنیا مورد توجه بوده است

نیز در طی دهه گذشته اقدامات خوبی در راستاي بازنگري برنامه در ایران. مهمترین کانون توجه براي بازنگري برنامه هاي آموزشی در دانشکده هاي پزشکی است
در حالیکه این بازنگري باید در راستاي .گرفته است که اکثرا برگرفته از بازنگري هاي صورت گرفته در کشور هاي غربی استآموزشی مقطع پزشکی عمومی صورت 

ایز می سازد میکی از مسایلی که دانش پزشکی امروز را از سی سال قبل مت. کشور خودمان باشدنیازهاي جامعه ایران و با توجه به مشکالت کمبودهاي موجود در
این در حالی است که در دانشکده هاي پزشکی کشور هنوز بر طبق همان . رشد روز افزون علم در دنیاي پزشکی ومخصوصا روشهاي جدید تشخیصی است

ي سرفصل ها در کمیته اصالحات مطرح ومقرر گردید سرفصل آشنایی با فناوریهاي نوین پزشکی به طور لدا موضوع بازنگر. سرفصلهاي قبلی تدریس می شود
با توجه به پیشرفت چشمگیري که در زمینه فناوریهاي نوین پزشکی در چند سال اخیر در ایران صورت گرفته .آزمایشی در دروس دانشجویان پزشکی گنجانده شود

ادامه تحصیل مسلما آشنایی بافناوریهاي نوین داخلی باعث ایجاد انگیزه ونشاط در دانشجویان براي .اخلی به ایشان آموزش داده شودمقرر شد تولیدات جدید د, است 
نیز خواهد شد ویکی دیگر از مشکالت کشور را که بی انگیزه بودن دانشجویان پزشکی است نیز بهبود خواهد بخشید

: هدف و اهداف اختصاصی -1
 دانشجویان پزشکی از فناوري هاي نوین پزشکیآگاهیافزایش
نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به تولیدات ملیبهبود

مثل روشهاي نوین تشخیص (ومقرر گردید سرفصل آشنایی با فناوریهاي نوین پزشکی بازنگري این فرایند در دستور کار کمیته اصالحات قرار گرفت ,:روش اجراء 
با توجه به پیشرفت چشمگیري که در زمینه فناوریهاي نوین پزشکی در چند سال اخیر .شی در دروس دانشجویان پزشکی گنجانده شودبه طور آزمای) سرطان پستان

:عبارت بودنداز) core contents(شاخص هاي تعیین محتواي ضروري .مقرر شد تولیدات جدید داخلی به ایشان آموزش داده شود, در ایران صورت گرفته است 

حداقل توانمندیهاي مورد انتظار از دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی مصوب سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومیسند-1

نقش دانش آموختگان در نظام سالمت کشور-2

نیاز جامعه-3

نیاز فارغ التحصیالن-4

نظرات اساتید-5



ونتایج آن وارد براي ارزشیابی پرسشنامه پژوهشگر ساخته طزاحی شد.فرایند به مدت یک نیمسال اجرا و مورد ارزیابی توسط دانشجویان قرار گرفت,پس از تصویب
.مورد تچزیه وتحلیل قرار گرفتآزمون تی وبا استفاده از گردیدSPSSنرم افزا

دانشجویان میانگین نمره کلی رضایت مندي:نتایج رضایت مندي ایشان به شرح زیر بود)پیامدهاي اجرا و محصول یا بروندادهاي فرآیند: (نتایج-2
معتقد بودند ورضایت داشتنددرصد81مدرسین مربوطهازودرصد 50.58از روش تدریس دانشجویان همچنین .درصد بود54.88از مطالب ارایه شده 

گنجاندن دروس فناوري هاي نوین پزشکی تولید ملیلذا در مجموع . در راستاي نیازحرفه ایشان بوده استدرصد 61.25به میزان که مطالب ارایه شده 
ده است ومی تواند به عنوان الگو در سایر دانشگاهها نیز مطرح شودیک طرح موفق بودر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار براساس نظر دانشجویان 

قابل تعمیم به کل کشور نیز می ست ولی ادر حال حاضر سطح اثر گذاري در سطح دانشگاه ) :بین المللیدانشگاه، کشوري، (سطح اثر گذاري - 3
باشد

این ،نقشه جامع سالمتبا عنایت به)عیت علمی در منطقه نزدیک می کندفرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرج(انطباق سیاست هاي باال دستی 
. در راستاي سیاستهاي کشور طراحی شده استدفراین

: نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند- 4
محدودیت در افزودن محتواي کوریکولوم فقط برخی از روشهاي نوین آموزش داده شدبا توجه به 

: معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی - 5
حاصل از فناوري هاي نوین در زمینه تشخیص سرطان پستان  مورد پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار وحکیم سبزواريISIچاپ مقاالت  

:تائیدیه هاي مربوطه و ارزشیابی فرآیند -6
ریاست محترم دانشگاهتایید 

:قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی- 7
کامال در سطح کشور قابل تعمیم است

)آیند در برنامه هاي جاري آموزشیاستمرار اجراي فر(:راستمرا- 8
با توجه به استمرار تولید علم ونیاز به آشنایی پزشکان با فناوریهاي نوین این فرایند استمرار خواهد داشت

باشد Editقابل wordخالصه فرآیند حداکثر در پنج صفحه در قالب فرمت : نگته 
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