
علوم پزشکی و توسعه آموزش مرکز مطالعات 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

(ره)چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 
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عناوین فرآیندهای برتر دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی  
تربت حیدریه

راستایدرگامی:ایراندرمانوبهداشتنظاممحیطیسطحانسانینیروهایتربیتجامعمدلارائه

ایرانپزشکیعلومآموزشمفقودههایحلقهحذفوآکادمیکرسالتتمایزگرایی،مأموریت

،الگویاساسبردندانودهانبهداشتوببرمبتنیآموزشیبرنامهارزشیابیواجراطراحی

عمومیبهداشتدانشجویاندر(ADDIE)آموزشیطراحیعمومی

مهارتممستقیمشاهدهروشگیریکاربهطریقازعملاتاقدانشجویانعملکردارزشیابیکیفیتارتقاء

عملاتاقدرعملیهای
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عنوان فرآیند

ی  گامی در راستا: مدل جامع تربیت نیروهای انسانی سطح محیطی نظام بهداشت و درمان ایرانارائه 
ایرانمأموریت گرایی، تمایز رسالت آکادمیک و حذف حلقه های مفقوده آموزش علوم پزشکی 

Presenting a comprehensive model for training human resources at the first line of the 

Iranian health care system: A step towards mission orientation, differentiation of 

academic mission as well as eliminating the missing links in medical science education 

in Iran



فرآیندصاحبان 

زادهشکیباالهامدکتر
سالمتارتقاوبهداشتآموزشدانشیار
ارتقاءسالمت،وبهداشتآموزشگروه

بهداشتدانشکده
تهرانپزشکیعلومدانشگاه

حشمتیهاشمدکتر
سالمتارتقاوبهداشتآموزشاستادیار

بهداشتدانشکدهعمومی،بهداشتگروه
بهداشتیعلومتحقیقاتمرکز

حیدریهتربتپزشکیعلومدانشگاه

دکتر رویا صادقی
سالمتارتقاوبهداشتآموزشاستاد
دانشکدهارتقاءسالمت،وبهداشتآموزشگروه

تهرانپزشکیعلومدانشگاهبهداشت،

فروشانیرحیمیعباسدکتر
زیستیآماراستاد
تبهداشدانشکدهزیستی،آمارواپیدمیولوژیگروه
ریویبیماریهایتحقیقاتمرکز

تهرانپزشکیعلومدانشگاه

دکتر سارا مرتاض هجری
پزشکیآموزشاستادیار

پزشکیدانشکدهپزشکی،آموزشگروه
پزشکیعلومآموزشتحقیقاتمرکز

4تهرانپزشکیعلومدانشگاه
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فرآیندمحل انجام 

گروهآموزشبهداشتوارتقاءسالمت-بهداشت:دانشکده-دانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریه

مدت انجام فرآیند
:تاریخشروع

1397/02/27

:پایانتاریخ
1399/06/12

حیطه نوآوری
مدیریتورهبریآموزشی
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سطح نوآوری

درسطحکشوربرایاولینبارصورتگرفتهاست.
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اهداف

:هدف کلی 
ک،ارائهمدلجامعتربیتنیروهایانسانیسطحمحیطینظامبهداشتودرمانبهروشسیستماتی

مداخلهمبتنیبرشایستگیومبتنیبرتئوریبراساسرویکردنقشهنگاری

تعدادی از اهداف اختصاصی:
والمتسآموزشزمینهدر(بهورزانجملهاز)محیطیسطوحسالمتکارکناناصلیهایشایستگیتعیین

ارتباطات
ایرانسالمتنظامدرسالمتآموزشموانعجامعمدلارائه
مداخلهجهتجامعمدلیکارائه
مداخلهازبعدوقبلوکنترلمداخلهگروهدرعملکردنمرهمیانگینمقایسهوتعیین
مداخلهاجرایمدتبلندومدتمیانمدت،کوتاهپیامدهایمقایسهوتعیین
شورکدربرنامهپایداریوسازیپیادهپذیرش،جهتشواهدبرمبتنیونظریهایروشانتخابوتعیین
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مسئلهبیان

توانمندیضعیفکارکنانسطوحمحیطینظامسالمتدرموضوعآموزشبهداشتوارتباطات

سیستمقدرتمندآموزشعلومپزشکیدرایران

دراینسیستمحلقههایمفقودهلزومشناخت

ارائهمدلیجامعبایکنگاهجامعنگر(Holistic):کلفرآیندآموزشعلومپزشکیراپشتیبانینماید.

رویکردنقشهنگاریمداخله(Intervention Mapping Approach)



روش کار

واهدانشگدرسالمتآموزشوپزشکیآموزشمتخصصانشامل)مشارکتیریزیبرنامهتیمتشکیل
(اجراسیستمکارکنانوکارشناسانهمچنین

ترینپایینتاسطحباالترینازسالمتنظامکارکنانوهادانشگاهدرمتخصصاننظرکسبوکیفیمطالعه
(بهداشتخانهتابهداشتوزارتاز)سطح

مشارکتیریزیبرنامهتیماعضایمشارکتبابرنامهطراحی

الزماصالحاتانجامونقد،پایلوتمطالعهانجام
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فلوچارت مطالعه
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یافته ها
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شایستگی های اصلی بهورزان در زمینه آموزش سالمت و ارتباطات

ویژگی های فردی

ارتباطات

آگاهی و 
مهارت های 

پیش نیاز

توانایی جلب  
مشارکت مردمی

آشنایی با علوم  
مرتبط با آموزش 

سالمت

داشتن دانش تخصصی
اجرای برنامه های آموزشیبرنامه ریزیدر زمینه وظایف

ه ارزشیابی اثر بخشی برنام
های آموزشی

توانایی انجام آموزش ارتقاء سالمت
سالمت مبتنی بر شواهد

تکنولوژی  
آموزشی

روش های 
مدیریت جلسه آموزشی

آموزشی

آموزش 
چهره به  

چهره

آموزش بهداشت و ارتقای 
سالمت در مدارس
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مطالعه پایلوتتصاویری از 
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نتیجه ارزشیابی پیامد برنامه
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عنوان فرآیند

مومیعالگویاساسبردندانودهانبهداشتوببرمبتنیآموزشیبرنامهارزشیابیواجراطراحی،
عمومیبهداشتدانشجویاندر(ADDIE)آموزشیطراحی

Development and Evaluation of a Web Based Training Program based on ADDIE 

Model for Oral Health Care in public Health students



فرآیندصاحبان 
پورحاجیفهیمه

تدانشجویدکترایتخصصیآموزشبهداش.4
وارتقایسالمت،گروهآموزشبهداشتو
ارتقاءسالمت،دانشکدهبهداشت،دانشگاه

علومپزشکیمشهد،ایران
pourhajif2@mums.ac.ir

پورحاجیفاطمهدکتر
گروهسالمت،ارتقاوبهداشتآموزشاستادیار.1

بهداشتی،علومتحقیقاتعضوعمومی،بهداشت
تربتپزشکیعلومدانشگاهبهداشت،دانشکده

حیدریه،ایران
pourhajif1@thums.ac.ir

دکتر محمد حسین دلشاد
گروهسالمت،ارتقاوبهداشتآموزشاستادیار.2

بهداشتی،علومتحقیقاتعضوعمومی،بهداشت
تتربپزشکیعلومدانشگاهبهداشت،دانشکده

حیدریه،ایران
delshadmh1@thums.ac.ir

کشاورزمحسندکتر
گروه،الکترونیکییادگیریریزیبرنامهاستادیار.3

هپزشکی،دانشکدعلومآموزشتوسعهومطالعات
دریه،حیتربتپزشکیعلومپیراپزشکی،دانشگاه

ایران
KeshavarzM1@thums.ac.ir

آزادیحمید
تربتپزشکیعلومدانشگاهمحتواتولیدکارشناس.5

حیدریه،ایران
Hamid.Azadi74@gmail.com
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فرآیندمحل انجام 

گروهبهداشتعمومی-بهداشت:دانشکده-دانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریه

مدت انجام فرآیند
:تاریخشروع

1398/06/15

:پایانتاریخ
1399/05/15

حیطه نوآوری
تدوینوبازنگریبرنامههایآموزشی
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سطح نوآوری

درسطحکشوربرایاولینبارصورتگرفتهاست.
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مسئلهبیان

مرگحتیوبدشکلیناراحتی،درد،ایجاد-((NCDsواگیرغیربیماری هایشایع تریندندان،ودهانبیماری های

وظحفتأمینمسئولیتعمومیبهداشترشتهدانش آموختگاننقشدندانودهانسالمتعمومی،بهداشتمهمشاخه هایازیکی
سالمتنظامدربیماری هابروزازپیشگیری

آنهایویژگیو(ADDIE)آموزشیطراحیعمومیالگویاهمیت

الکترونیکییادگیریهایویژگیووبتحتمجازیآموزشاهمیت

دانش 

عملکرد
نیازها و خألهای آموزشی
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اهداف

:هدف کلی 

طراحی،اجراوارزشیابیبرنامهآموزشیمبتنیبروببهداشتدهانودندان
براساسالگویعمومیطراحیآموزشیدردانشجویانبهداشتعمومی



ها در راستای اجرای فرآیند فعالیت
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https://arman.vums.ac.ir/course/courseresources/296

آرمانموکسسامانهدرآموزشیمحتوایتولید
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https://arman.vums.ac.ir/course/courseresources/296
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معرفی منابع تدریس به دانشجویان

نمونه تکالیفتاالر گفتگو
دراینمرحلهازدانشجوخواستهشدبااتوجاهباهکوریکلاوموطارحدرسواحاد
یبهداشتدهانودنداننسبتبهیکگروههدفمشخص،جهتتهیهبرنامهآموزش

.درفضایواقعیاقدامنماید



تولید رسانه توسط دانشجویان
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نتایج

هداشتبواحدآموزشیبرنامهازبیشتربهرهوریباعثدانشجویاندربیشترانگیزهوعالقهمندی
.بودخواهدآموزشینوآورانهتغییریکبهعنوانADDIEالگویاساسبروبتحتدندانودهان

ایارتقباهدفوعمومیبهداشتگروهدرنوآورانهآموزشیبرنامهیکارائهبهصورتفرآینداین
.شدارائهآموزشکیفیت

تحتکردرویگسترشبرایدانشجویاندرتوانمندیوانگیزهایجادکهدادنشانفرآیندارزشیابی
وآموزشیبرنامهازدانشجویانرضایتدرمجموعواستایجادشدهADDIEالگویبرمبتنیووب

.گردیدقلمدادمثبتدندان،ودهانبهداشتآموزشفعالیتهایدرآموختههابهکارگیری
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نتایج

الگویاساسبرووبتحتآموزشیبرنامهرویکردازاستفادهADDIEآگاهیارتقایدر
ومتسالمراقبتخدماتارائهبهبودباعثدانشجویانآموزشدریادگیریانتقالودانشجویان
.میشودمحورپیشگیریمراقبت

الگویاساسبرووببرمبتنیدندانودهانبهداشتآموزشیبرنامهتاکنونADDIEیکدر
میتوانددفرآیننتایجارائهوتجربهاینمعرفی.استنشدهارائهعمومیبهداشتدانشجویانبرایدوره
رسایدربرنامهاینارائهبرایراهنماییوکندکمکآموزشیبرنامهاینکاربردتوسعهبه

.باشدایراندانشگاههای
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اقدامات انجام شده برای تعامل با محیط 

شیوههاینشرنوآوریاعمازمحتوایآموزشیوارائهآندرسامانهموکسآرمانارایه

برگزاریجلساتآموزشیمبتنیبروبواستفادهازفناوریهاینوینآموزشی

شواهدتعمیمنوآوریدراماکندیگرونتایجآنها

برگزاریبرنامهآموزشیواحدبهداشتدهانودندانبراساسالگویعمومیطراحیآموزشیبرای
توانمندسازیدانشجویان

حوزهدرشواهدبرمبتنیوگزارشمقالهارائهجهتاخالقکدگرفتنوپژوهشیطرحعنوانثبت
(پیوست)آموزش
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شیوه های نقد فرآیند

ADDIEالگویاساسبروببرمبتنیدندانودهانبهداشتآموزشیبرنامهارزشیابیواجراطراحی،ازپس

:عمومیبهداشتدانشجویاندر

ازحاصلجلساتاینمضمون.شدتشکیلفرآینداجرایدرمجریانتیمتوسطبازبینیبرایمتعددجلسات
راهکارهایوضعفوقوتنقاطازاینرو.بودفرآینداجراییهمکارانومشارکتکنندگانازبازخورددریافت

دردهشنقدمواردوشدگرفتهنظردرعمومی،بهداشتدانشجویانبهآموزشیبرنامهبرگزاریازاستخراجشده
.گرفتقرارتأکیدموردشد،میتشکیلدانشجویانآموزشبهمنظورکهبعدیجلسات

هارائوافزایشوتئوریکمترمباحثارائهکالسی،تمرینمدتزمانافزایششدمطرحکهمواردیازجمله
وسالمتجامعخدماتمرکزواقعیمحیطدرسالمتمراقببهعنوانبازینقشازاستفادهکاربردی،مباحث
.بودمدارسودندانپزشکیکلینیک
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فرآیندعنوان

هایمهارتیممستقمشاهدهروشگیریکاربهطریقازعملاتاقدانشجویانعملکردارزشیابیکیفیتارتقاء
عملاتاقدرعملی

Improving the quality of performance evaluation of operating room students 

through implementation the method of direct observation of practical skills in 

the operating room



فرآیندصاحبان 

برزنونیسمیه
کیکارشناسارشدآمارزیستی،دانشگاهعلومپزش

ایرانتربتحیدریه،

نیریسمیه
آموزشدانشجویپرستاری،آموزشارشدکارشناس
ایی،مامپرستاریدانشکدهعمل،اتاقگروهپزشکی،
حیدریه،ایرانتربتپزشکیعلومدانشگاه

احمد اربابی جهان
عمل،اتاقگروهفیزیولوژی،ارشدکارشناس
یپزشکعلومدانشگاهمامایی،پرستاریدانشکده

ایران،حیدریهتربت

بزرگواراکبرعلی
وهگردی،نهمبیمارستانعمل،اتاقارشدکارشناس

ایرانحیدریه،تربتپزشکیعلومدانشگاهعمل،اتاق
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فرآیندمحل انجام 

گروهآموزشیتکنولوژیاتاقعمل-پرستاریومامایی:دانشکده-دانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریه

مدت انجام فرآیند
:تاریخشروع

1398/06/15

:پایانتاریخ
1398/12/15

حیطه نوآوری
(علمیوبرنامهدانشجو،هیات)ارزشیابیآموزشی



33

سطح نوآوری

درسطحکشوربرایاولینبارصورتگرفتهاست.
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اهداف

:هدف کلی 

شاهدهارتقاءکیفیتارزشیابیعملکرددانشجویاناتاقعملازطریقبهکارگیریروشم
DOPS(Direct Observation of Practical Skills)مستقیممهارتهایعملیدراتاقعمل
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بیان مسئله

اهمیتارزشیابیتاآنجاییاستکهقلبآموزشمحسوبشدهوهدفنهاییآناطمیناناز
یمراقبتباکیفیتوایمنازبیماراستارائه

درحاضرارزشیابینارساییهاییدارد

هایمهمدرفرآیندآموزشیکیازچالش
بالینی

ارزیابیدانشجویاندردستیابیبهوضعیتمطلوب

پرورشدادهدانشجویانتکنولوژیاتاقعملبهدلیلماهیتبالینیرشتهبایددرمحیطبالین
هایبالینیشوندواینباعثمیشودتامراکزآموزشیبهتقویتهرچهبیشترمهارت

.بپردازندتادرشغلآیندهخوددربالینعملکردبهتریداشتهباشند
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بیان مسئله

 Direct observation ofهایبالینیروشهابرایارزشیابیمهارتیکیازروش
procedural skills (DOPS)است

درحالحاضرروشمشاهدهمستقیم:بررسیهایانجامشده
مهارتهایعملیبهصورتاستانداردبهمنظورارزشیابی

.دانشجویاناتاقعملانجامنمیشود



عملاتاقدانشجویانعملیهایمهارتارزیابیلیستچکتدوین:اولگام

:براساساهداف

:سازیآماده

تاقتعیینرواییمحتواییچکلیستدراختیارجمعیازاعضایهیاتعلمیاتاقعملکهواحدکارآموزیاجهت
.عملدارندارسالونظراتنهاییلحاظگردیدوچکلیستنهاییتدوینگردید

اجرای فرآیند

تدوینچکلیست
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اجرای فرآیند

اطالعاتدموگرافیک،چک)ایمشتملبردوبخشابزارمورداستفادهدراینفرآیندپرسشنامه
(لیستداپس

جامعهپژوهشراکلیهدانشجویاناتاقعملدانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهکهواحد
کارآموزیداشتند

دانشجویانبهصورتتصادفیدردوگروهآزمونوکنترلقرارگرفتند

اخذمعرفینامهکتبیازمسئولینذیربطدردانشگاهعلومپزشکیتربت
حیدریهواخذکداخالقی
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دقیقهومدتزمان20-30مدتزمانآزمونبرایهردانشجو
دقیقه5بازخوردنیز

جهتارزیابیبهروش(نفرازاعضایهیاتعلمی2)آزمونگرآموزش
DOPSبهصورتبرگزارییکجلسهتوجیهی

اهدافپژوهش،نحوهارزیابیبهروش:دانشجویاننیزشاملآموزش
DOPSنوعپروسیجرهاواسامیآزمونگرهاوچکلیستارزیابی،
هابهصورتیکجلسهتوجیهیمهارت

اجرای فرآیند
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بهشیوهمعمول:گروهکنترل
DOPSروش:گروهآزمون

1398-دودوره
درمحیطمناسببازخوردبهدانشجودادهمیشدونقاطقوتو

ضعفموردبحثقرارمیگرفت
جزوپروسیجرهایروتینوتخصصیاتاقعمل:پروسیجرمنتخب

اجرای فرآیند
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نتایج فرآیند

میانگیننمرهعملکردبالینیدرگروهمداخلهبیشترازمیانگیندرگروهکنترلاست

برمیزانعملکردبالینیدانشجویاناتاقعملمؤثرDOPSهایبالینیبهروشارزشیابیمهارت
بودهاست

p-valueآمارهآزمونکنترلمداخلهگروه

میانگین±معیارانحرافمیانگین±انحرافمعیار

عملکرد
بالینی

3/5±37/935/25±23/134/5-Z =0.001>p
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عملبرگزاریجلساتبااعضایهیاتعلمیگروهاتاق

یاتفرآینددرپنلمتخصصانباحضوراعضایمحترمهارائه
علمیدرمرکزمطالعاتوتوسعهآموزشپزشکی

اقدامات انجام شده برای تعامل با محیط
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 The effect of clinical skills evaluation applied by"ازاینفرآینددرمقالهایتحتعنوانبخشی

Direct Observation Clinical Skills (DOPS) on the clinical performance of Operating room 
students"دردستچاپاست.

اقدامات انجام شده برای تعامل با محیط
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