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 :عنوان فرآیند -1

 زشكی سبزوارپاه علوم گدردانش الگوهای رفتار حرفه ای یریگفرایند به كار
 

 :صاحبان فرآیند و همکاران -2

 دکتر مریم هاشمیان  

 آقای محمد رضا قاسمی

 آقای دکتر کرباس فروشان

 آقای دکتر جالل یزدی

 خانم دکتر قندی

 خانم ویدا کالهدوز

 فیض آبادیمنصوره خانم 

 دکتر محمد محمدزاده 

 

 دانشكده پزشكی-دانشگاه علوم پزشكی سبزوار:محل اجرای فرآیند -3

 دانشكده پزشكی-دانشگاه علوم پزشكی سبزوار:نام دانشگاه -4

 سبزوار 98دانشجویان پزشکی ورودی مهر :فرآیندهدف گروه  -5

 مشاوره و راهنمائی: فرایند حيطه -6

 :محور یا محورهای همسو با فرایند -7

  مرجعيت علمي 

 نظريه پردازي در علوم پزشكي 

 (الزامات اسالمي فرهنگي در فرايندهاي آموزشي)معرفت ديني  

  اخالق حرفه اي 

  پيشرفت و عدالت 

  فرايندهاي آموزشيبومي سازي  

  اصالحات و استانداردسازي در آموزش علوم پزشكي 

  رويكردهاي نوين در فرايندهاي آموزشي 

 آموزش علوم پزشكي پاسخگو 
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 :(مدت اجرای فرآیند به همراه جدول زمانبندی اجرا)تاریخ اجراء  -8

 89-98نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 دانشگاه :اثر گذاریسطح  -9

  :مقدمه -11

ثمربخش است که از پشتوانه اخالقیی برخیوردار    پیشرفتهای علمی بشری زمانی برای نوع بشر مفید و

اخالقیات پاسخگوی نیازهای فطری بشر نبوده و گاهی نقیض   مندی از علم و تخصص بدون بهره. باشد

باید دارای جهت و هدف باشد و اخالق به پیشیرفت علمیی جهیت و     نوع پیشرفتغرض است، زیرا هر 

 . بخشد هدف می

های آن بر  ق بوده و پایهحكم صادق است و اساسا حرکت طب بر محور اخال نیز این پزشكی در عرصه

 کوشش برای نجات جان انسانها و اعاده حیات و سالمت به آنان و درمیان . استوار است مبانی اخالقی

ارزشیهای   و سالم سازی محیط انسانی خود از بقای نسل بیماریها و تسكین آالم دردمندان و تالش در

ا صالحیت اخالقیی اسیت تیا دانشیجو     یكی از بهترین شیوه های اموزش معرفی الكویی ب.اخالقی است

 .بتواند با استفاده از الكوی مناسب رفتار حرفه ای مبتنی بر اخالق را فرا کیرد

ورود به محیط جدید دانشگاه ، برای دانشجویان همواره همراه با استرس و مواجهه با از طرفی 

جدیدی می گذارد که از ادی ود به دانشگاه دانشجو قدم به وبا ور. سیاری از مشكالت بوده است ب

 الگوهایی لذا بسیاری از دانشجویان به دنبال. انتهای آن و حتی فرازونشیب های آن بی اطالع است

برخی از آنان بهترین . ونگی طی طریق را برای آنان بیان نمایندگمی گردند که این چون و چراها و چ

ولی .مشورت با دستیاران محترم می یابند راه حل را استفاده از تجربیات دانشجویان سالهای باالتر و 

در دانشكده پزشكی سبزوار که اولین ورودی دانشجویان پزشكی را تجربه می کند،دانشجویان پزشكی 

عمالً  در دسترس ترین مشاور خود را از دست داده اند و چه بسا دانشجویان برای طرح سواالت و 

که  الگویی با صالحیت علمی واخالقیوجود  راینبناب. مشكالت خود دچار سردرگمی و اضطراب گردند

رفتار حرفه ای و بتواند به سواالت آنان پاسخ دهد و پاسخگوی نیازها و سواالت ایشان در زمینه 

با توجه به تازه تاسیس بودن دانشكده بزشكی .باشد به شدت احساس می شود مساىل اخالقی

 .یج فرهنك اموزش الكویی نقش داشته باشدسبزوارمعرفی الكوی مثبت می تواند به خوبی در ترو

از طرفی جذب اعضا محترم هیات علمی بالینی دانشكده پزشكی سبزوار در شرایطی که دانشجویان  

هنوز در مقطع علوم پایه به سر می برند می تواند باعث کاهش نشاط اساتید وعدم استفاده از توان و 

می تواند هر دو   استفاده از الگوهای رفتار حرفه ایفرایندلذا اجرای . ظرفیتهای علمی ایشان گردد

 .مشكل فوق را مرتفع سازد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 :و اهداف اختصاصيكلي هدف  -11

 اهداف كلی 
 به کارگیری الگوهای رفتار حرفه ای ارتقا آموزش الگویی با

 

 اهداف اختصاصی 

 ترویج فرهنگ آموزش الگویی در دانشكده  پزشكی تازه تاسیس سبزوار

 رابطه بین اساتید  ودانشجویانافزایش 

 ارتقا آموزش اخالق حرفه ای

 آشنایی با آینده شغلی 

 آشنایی دانشجویان با تهدیدها و چالش های محیطی 

 

 :(A4صفحه  3حداكثر در )روش اجراء  -12

به صورت باز برای بررسی مشكالت دانشجویان و نظرات ایشان و , ابتدا پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته

, د و پس از تعیین روایی و پایایی پرسشینامه  یگرد میزان رضایت اعضا محترم هیات علمی طراحینیز 

        .دیگرد پرسشنامه ها بین اساتید و دانشجویان توزیع و اطالعات جمع آوری

د و یی آغاز  گرد مشهور به صالحیت علمی اخالقیسپس فرآیند آشناسازی به صورت تعیین یك استاد 

ند عالوه بر طرح ستدر طول اجرای فرآیند ، دانشجویان می توان. د یاجرا  گرد یك ترمفرآیند به مدت 

در جلساتی که توسط استاد محترم در خوابگاه یا اردو هیای  ، با استاد مربوطهسواالت و مشكالت خود 

سیت محتیرم دانشیكده    حق الزحمه استاد نیز با موافقت ریا. شرکت نمایند  دیتفریحی برگزار می گرد

پس از اجرای فرآیند ، مجددا پرسشنامه توزیع و اطالعات جمیع آوری و بااطالعیات   . پرداخت  گردید 

 .موجب افزایش رضایت مندی دانشجویان و اساتید کردیدد و یاولیه مقایسه  گرد

 

 

 :پيامدهای اجرای فرآیند نتایج و -13

 افزایش رضایت مندی دانشجویان
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 دانشجویانکاهش افت تحصیلی 

 کاهش استرسهای بدو ورود دانشجویان

 افزایش رضایت مندی اعضا هیات علمی بالینی

 افزایش رابطه بین اساتید  ودانشجویان

 ارتقا آموزش اخالق حرفه ای

 

 

 :چگونگي معرفي نتایج فرایند -14

 از طریق پرسشنامه نظر سنجی از دانشجویان واساتید

 

 

 :مشکالت اجرائي فرآیندنتيجه گيری شامل چالش ها و  -15

 افزایش رابطه بین اساتید ودانشجویان -:نقاط قوت

 ارتقا آموزش اخالق حرفه ای            - 

 کم بودن تجربه اساتید:نقاط ضعف

 تعداد کم دانشجویان وامكان مدیریت بهینه فرایند:فرصتها

 عدم وجود الگوی اجرا شده وتاییدشده در سطح کشور:تهدیدها

 

 

 :(پيوست)به فرایند  های مربوطهیه تائيدفهرست  -16

 تاییدیه ریاست محترم دانشکده پزشکی

 تاییدیه معاونت محترم آموزشی دانشگاه

 

 

 

برای قرار گرفتن فرآیندهای ارسالي در سایت جشنواره ارسال موافقتت صتاحبان آنهتا بته دبيرخانته      

 .جشنواره الزم است


