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   گویی اجتماعیپاسخ در راستای اپیدمیولوژی  اصول کارگیری درسبه دانشجویان پزشکی در توانمند سازی :هدف كلي

 : اختصاصي اهداف /اهداف ويژه 
   ه و پروژه  ئلمسمبتنی بر اپیدمیولوژی با روش  اصول در درس یاندانشجو  های عملی مهارتو  افزایش دانش .1

 مشکالت سالمت جامعه تقویت توانمندی دانشجویان در شناخت نیازها و .2

 کارگیری آناپیدمیولوژِی و بهدرس اصول در درک مفاهیم دانشجویان انگیزه افزایش  .3

 در دانشجویان انجام کارگروهی انگیزه  ایجاد .4

 مشکالت سالمت    حلدرتصمیم گیرندگان  ویت مهارت دانشجویان در جلب توجهتق .5

 بیان مسئله:
ادغام آموزش و   ، دســتاوردهای شــگرفی را بــرای ن ام سالمت کشور به ارم ان آورده است اخیرآموزش پزشکیکشور در طی دهههای  

  اما ت ییرات اساسی چـالش هـای جـدی مواجـه نمـوده اسـتبا  را پـژوهش در ن ـام ارائــه خدمات، تربیت نیروی انسانی بشش سالمت

پزشکی، و سرعت پیشرفت دانشنوین    ـایهیـای غیرواگیـر، ظهـور فناورهیکشورخصوصاً افزایش میزان بـار بیمار  هـایبیماریدرچهره  

ـــانی بازنگری در ـــروی انس ـــت نی ـــد تربی میسازد  تحول  گو بیش از پیش ضروریبشش سالمت را در راستای تحقق آموزش پاسش رون

به  خود را وزارت بهداشتطرح تحول ن ام سالمت مطرح و   کشور به عنوان گام چهارم  هایتپزشکی با تأکید بر اولویدرن ام آموزش علوم

 ( 1د)نـتحقق اثربشش آن متعهد میدا

 روی بر که متعددی مطالعات در  پزشکی است التحصیالن فارغ توانمندی بودن ناکافی پزشکی،آموزش معضالت از یکی کشورها تمامی در

 تربیـت در گویی اجتمـاعیپاسـخ بـه توجـه عدم و  شده اشاره آنها کمبود مهارت به ،گرفته انجام انگلستان در التحصیل تازه فارغ پزشکان

  ( 2و3شود)می طبابت آغازین هایلسا در آنان افزایش اضطراب  نفس و به اعتماد کاهش موجب پزشکان،

اجتماعی مؤسسات آموزشی را ملزم به هدایت کلیه فعالیتهای خدماتی آموزشی  پاســـــشگویی از ان بهداشت جهانی در تعریف خودسازم

جهت اجـرای یکـی از  لذا، (4) جامعه تحت پوشش خود مینمایدای بهداشتی اولویت ه و ن نگرانی هاتحقیقاتی خود به سمت مرتفع نمود

 یتالش شد تـا برنامـه درسـ  ،(1)باشدکه نهادینهسازی رویکرد آموزش پاسشگو در ن ام سالمت میترین اهداف بسته تحول درآموزشمهم

ــتای شناسائی و ــدمیولوژی دانشــجویان پزشــکی در راس ـــه اپی ـــای وایعیجامع ــام ، گوئی به آنتحقق هرچه بهتر پاسش، ارزیابی نیازه انج

توجه خاص به تعیینکنندههــای  ونفعان  و سایر ذی  انارسیاستگز  درمناسب    شاسیت و انگیزحسخالت الزم درحوزه سـالمت، ایجاد  مـدا

   ( طراحی و اجرا گردد SDH)سالمت  اجتمـاعی

کـه در  های مدرسین نشان دادلیکن ارزیابیشد  برای دانشجویان پزشکی آموزش داده می سشنرانی به صورت  ولوژیدرس اپیدمیتا کنون  

تعیین نیازهـای جامعـه  بررسی مشکالت سالمت وآشنا نشده و مهارت کافی در   درساین    عملی  دانشجویان با مصادیق وکاربردپایان دوره  

 "سشگویی اجتمـاعیپادر راستای مساله  آموزش اپیدمیولوژی مبتنی بر پروژه و"  مند فراینداجرای روش  باتا  از این رو بر آن شدیم    ندارند 
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نیازهـای  پاسـشگوییهـایی مبتنـی بـر سپس دانشجویان بـا ارائـه پروژه  یم اصلی این درس آموزش داده شودمفاهو عملی   روش علمی  به

 د نکسب نمایاپیدمیولوژی   مبانی کارگیریبه را در مهارت الزم،  جامعه

 : مرور تجربیات و شواهد خارجي

بر پروژه را بـرای افـزایش دانـش و روش مبتنی  داد ای بر دانشجویان انجاماجتماعی مطالعه  دپارتمان پزشکی  در  هندر  د  (۲۰۱۷)تیواری   

نهـایی تیمـی و ارایـه گـزارش دانشجویان دریادگیری مبتنی بـر کـار هایمهارت نمود  مهارت دانشجویان در یادگیری روش تحقیق پیاده

در پایان کار بـا ادامـه ایـن   درصد از دانشجویان  6/55و    4/35توجیه شدند   روش پروژه  دانشجویان درمورد    پروژه مورد توجه یرارگرفت 

 هایمهارت،  تجزیه تحلیل  ،وری اطالعاتآمع  ج  ،باطیهای ارتاظهار داشتند عالوه بر مهارت  آنها  موزش بشدت موافق و موافق بودند آنوع  

  (5)استنان افزایش یافتهآو خودارتقایی   استدالل ،مشکلحل

با عنوان بررسی تاثیر برنامه تعاملی برای افزایش مهارت دانشجویان در فیلد روسـتایی بـرای حـل مشـکالت (2014)مطالعه ام پوفو سال

شـد  ارزیـابی دانشـجویان بـا کیپ انجـامن جامعه و سـالمت دانشـگاه وسـترنمطالعه در استرالیا در دپارتمااین  شد   سالمت جامعه انجام

یافتـه و عملکـرد خـود را در ارزیـابی % ایشان دانش خود را افزایش۷۵پرسشنامه خوداظهاری کمی و بحث گروهی کیفی در فیلد انجام و 

 (6های آموزشی دانشگاه شدند )شدن این سبک آموزشی در برنامه نمودند و خواستار نهادینهمناسب نیازهای جامعه مطلوب ارزیابی

 مرور تجربیات و شواهد داخلي: 
ولی شده عنوان ضرورت مطرحپزشکان بهتربیت برای  زشیآمو مشتلف دهد که توجه به روشهاینمونه مطالعات زیر در کشورمان نشان می

 نشد   پژوهشی مشاهده  ،اجتماعی  پاسشگویی پزشکان دردرزمینه افزایش مهارت 
نتـای  ایـن  .کارگرفتنـدهب عمـل و هوشـبریق دانشجویان اتـا  تحقی شدر درس رو راروش پروژه ، (1391) سال  در  میرزائی و عزیزیان  -

 بـا مقایسـه در فراگیـران تـرعمیـق یادگیری باعث رمحوو تکلیف دوجانبه تدریس هایروش از دانشجویان باالی داد رضایتپژوهش نشان

  (7)شد معمول تدریس و یکسویه هایروش

رضـایت دانشـجویان  انجام داد وله ئمسروش مبتنی بر  بارا    MPH  یآموزش دانشجویان دوره،  در تحقیقی1379سال    در  زادهزهرا محمد-

 ( 8بود)درحد مطلوب   سازماندهی مباحث،  درونیدرابعاد ایجاد انگیزه

  :گرفتهفعالیت صورت شرح مختصري از
 اند:زیر ارائه دادهاجرایی را با ذکر نتای  اولیه در های  ، گاماختار و درک بهتر فرایند، مجریانبه دلیل حفظ س

 : نیازسنجيگام اول

-بـا اسـتفاده از مـرور ، گویی به نیازهای جامعهههپاسخ راستایاپیدمیولوژی در  اصول  نیاز به تغییر روش تدریس درس    شناسایی  سنجی در جهتنیاز

بررسی  ،(، مدیران آموزشیدوره های یبلی  نفعان برنامه)اساتید، دانشجویانذی  و  ن رانبررسی اسناد و شواهد موجود، ن رات صاحب  متون،

سـنجی کلیه زوایای نیازو تشکیل  پانل خبرگانجلسات متعدد مشورتی با   ، جستجوی منابع الکترونیک انجام شد تحولبسته  ها،یکولومکور

 باشد:نتای  کلی به شرح زیر میکه شدبررسی

 ربـهتحـول، تجبسـته  اهـداف  هـا،یکولومکوربررسـی    نفعـان،وذی  دانشجویان  درجلسات متعدد ن رات افراد خبره، مدیرگروه، اساتید درس،

تبادل ن ریرارگرفت  نتای  نشان داد، دانشـجویان یـادر بـه  های یبلی و مشکالت عملکردی دانشجویان مورد بحث وتدریس اساتید درگروه

بریراری ارتباط بین مفاهیم تئوری درس با مصاد  بالینی آن نیستند  این مشکل در میزان پاسشگویی به سواالت تشریحی آزمونهای پایان 

را نشان داد و از طرفی در مقاطع تحصیلی باالتر دانشجویان پزشکی با روش های پروپوزال نویسی نسبت به کاربرد مفاهیم   ترم بیشتر خود

نداشـتن   اپیدمیولوژی در شناسایی مشکالت سالمت در سطح فردی یا جامعه توانمندی الزم را ندارند، فقدان انگیـزه کـافی دریـادگیری و

بازنگری در روش تدریس و ایجاد خود باوری در دانشجویان حتی در ترم هـای نشسـت   جامعه، ضرورت  ینیازهامهارت در شناسایی وحل  

ه و ئلمسـ ت ییر روش تدریس مبتنی برهمچنین طبق ن رسنجی انجام شده از دانش آموختگان  نیاز به   گرفتیرارمورد تاییدگروه    پزشکی

   ( 4و7و2و1پیوست)ارائه پروژه اثبات کرد
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  : آماده سازی گام دوم

-توجـه بـه نیـازبـا  متشصصین آموزش پزشکی برگزارشد   و    افراد خبره دراین درس    کارشناسان،  با حضور اساتید گروه،جلسات مشورتی   

نیازهـای  وبرای کسب مهارت در شناسایی مشکالت سـالمت   له وئمسمبتنی بر    روش  ،درساین  برای کاربردی نمودن    ،سنجی انجام شده

براسـاس عـاطفی، روانـی حرکتـی    ،های دانشـیاهداف آموزشی درحیطـه   (5پیوست)استفاده شد  مسئلهمبتنی بر  و    پروژهروش  از  جامعه  

 ســاعته بــه صــورت 74یــک دوره  بــرای تــدریس مســئله، مبتنــی بــرتــدوین و ســاعات آن براســاس روش تلفیقــی پــروژه و نیازســنجی 

بـرای دانشـجویان تـرم دو   یـک تـرم  درساعت  40ساعت وکارگروهی خارج از کالس به مدت  17درکالس درس  ساعت،کارعملی17تئوری

نیـز  روش اجـرا ارزشـیابی دانشـجو و ارزیـابیهـای روش ن گـام در مـورددر ایـ  ( 6ریزی شد) پیوسـت  برنامه  پزشکی در مقطع علوم پایه

 شد انجام ریزی برنامه

 جهت آموزش فراگیران : لهئمبتنی بر مسریزی مراحل اجرا، ارزیابی ونقد شیوه تلفیقی پروژه وبرنامه  گام سوم
مطـرح و نتـای  تصـمیمات اتشـاذ شـده  پزشـکی دانشکدهمعاون آموزشی و  مدیر آموزشی ،با سرپرست  دالیل و اهمیت اجرایبل از اجرا   

بـه  های تدریس مورد استفادهترم جدید، اهداف و شیوهت ییرات ایجاد شده در  ( 7)پیوست  و موافقت ایشان دریافت گردید  ارائهدرجلسات  

درخواسـت  تجهیزات، وسایل کمـک آموزشـی، دانشجویان تن یم شد رسانی شد و یوانین کالس با توافق خود اطالع واستادان  دانشجویان

بـرای انتقـال تجربیـات و جبـران کمبـود نیـروی   پیگیری شـد   نیز در گروه مطرح ونیاز    برآورد نیروی انسانی موردها و  تکثیر پرسشنامه

دانشـجویان بـا سـایر   جهت مشاوره   (8)پیوست    عمل آمدهای یبلی دعوت بهآموزشی از دانشجویان عالیمند و منتشب این درس در ترم

انجـام   نرم افزارهـای مـورد نیـاز  دسترسی به امکانات اینترنتی و  تعیین محل انجام کارگروهی و عمل آمد  هموزشی هماهنگی بهای آگروه

درخصوص تعیین نیازهـای  مهارتکسب مسئله و برای عملی روش تدریس مبتنی برحل  آگاهی و  برای اجرای شیوه تلفیقی، دربشش  شد 

   یک پروژه درپایان ترم ختم گردید ارائه به که استفاده شد روش مبتنی برپروژهجامعه و انجام مداخالت الزم از

 :مسئله و پروژه(مبتنی بر ) شیوه  به دو اجرای آموزش مراحل -الف
 (مباحث تئوریمسئله)مبتنی بر  روش  : اولشیوه  

ود تا نممطرح میهای یبلی کالس سواالتی از کلیه مباحث مطروحه  ،دانشجویان به صورت پرسش و پاسخ و بحثکالس استاد از  ابتدای هر

 شـد توسـ  اسـتاد ارایـه مـیو ربـع  ساعتدرس جدید به مدت یک   (9)پیوستبرطرف گردد  یانو ابهام دانشجو  رهای یبلی ماندگادانسته

و موضوعاتی که دانشجویان نسبت به آن کنجکـاو و  مطرح شدهشده از پروژه های گروه ها مثال   برای تمرین دروس دادهدرپایان هرکالس  

بودکـه سـبب پـرورش تفکـر انتقـادی و   ایبه گونـهمتناسب با مباحث همان کالس به بحث گذاشته شد  این راهنمایی ها    بودندعالیمند  

اسالیدهای کالس را یبل از هر کـالس از سـایت گـروه جویان توصیه شد  به دانشبر اساس سرفصل،       گردددانشجویان  مسأله دریدرت حل

 ای تلفیقی که نیاز به مطالعه کل مباحث یبلی کالس داشتلهئمسنیز گاه  در حین کالس    وارد کالس شوند   مطالعه یبلیدانلود نموده و با  

حد ویـت و امکـان  جهت جلوگیری از صرف بیش از   (9 )پیوستپرداختندمیهای کوچک به بحث وتبادل ن ر  گروهدردانشجویان    مطرح و

کـالس، ول در ط  در پاسخ به هرسؤال ارائه دهدرا کار گروهی  ، از دانشجویان خواسته شد تا یک نفر از هرگروه نتیجهپوشش تمام سرفصل

 پرداختند میشواهد علمی  به تایید یا نقد پاسخ های یکدیگر بر اساس   های مشتلفگروه

 (  محیط جامعه تدريس مباحث كاربردي به صورت عملي و دركالس درس و)  پروژهروش  شیوه دوم:  

 پروژه  موضوعانتخاب الف(

 تبادل ن ر شد ات و آموزش های زیر را ارائه نموده و بر روی آنها بحث و توضیح استاددر جلسه اول *

 بنـدی مشـکالت واولویت، نحـوه یـافتن مشـکالت سـالمت ،(11)پیوست هانحوه کارافراد درگروه ،آن نحوه انتشاب موضوعاهداف پروژه،  -

 گویی نیازهای جامعه آوری اطالعات پیرامون یک مشکل سالمت با تاکید بر پاسخمراحل و نحوه جمع  روش ها،،انتشاب موضوع

نیازی به  /نیازهای جامعه تاکید داشته باشد  یبر پاسشگوی  این شرای  باشد:سالمت جامعه بایستی دارای    لمشک  و انتشاب  بررسییوانین  -

 یـانیاز به مداخالت درمـانی در بیمارسـتان ساده اطراف خود را شناسایی نماید/  حل مشکالت کالن سالمت نیست دانشجو باید مشکالت  

 توسـ  دانشـجو پزشـکی(۳یـا  ۲) با توجه به محدودیتهای زمانی و دانش محدود در تـرم انجام  بدون هزینه و یابل    /مراکز درمانی نباشد

 باشد 
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 و رفـع ابهامـات انتشاب موضـوع و نحـوه کـاررا در  استاد با گروه های دانشجویی بحث و تبادل ن ر داشت تا ایشان  ،اتمام کالس  پس از-

  انتشاب شـددانشجویان  توس سرگروه یک برای هر گروه نفری تقسیم شدند     3-4هایگروهدانشجویان به انتشاب خود به   راهنمایی کند

خـود  پیرامـونن مشـکالت  هـا بـرای یـافتگروهراهنمایی و اطالعات الزم به سایرافراد تـیم بود با گروه و انتقال    وظیفه سرگروه هماهنگی

سـپس   خود بیابندپروژه  نگاه خود را از انتقاد به تحقیق ت ییر داده تا یک مشکل را برای عنوان بایستی  جامعه()دانشگاه،خوابگاه،خانواده و

 موضـوعات  بـاالو با توجه به شرای  ذکر شـده در  اساتید و دانشجویان بررسی  درجلسه مشورتی  را مطرح و موضوعات    مشکل1-3هرگروه

نتای  کار   بعد از هر کالس گروه ها  ،طی ترمدر  ( 12شد)پیوستمعموال این عنوان طی سه جلسه نشست ترم نهایی می  نهایی انتشاب شد 

 مرتفع گردد  نیز مشکالت مشابه  همان گروه برای سایر گروه ها ابهامات احتمالی عالوه بر رفع  تا نمودند مطرحرا  خود

 پروژه    ارائه ب(   

از  بـود شـده طراحی یبل از که هاییله، سواالت و مسئلهئمسمبتنی برهای ای دانشجویان در هرجلسه با کمک تکنیکهروند تدوین پروژه

وتبادل  بحث هر گروه به   پاسخداشتندمی آمادگی کارخود ارائه برای باید هاگروه درهرجلسه تمام شد پرسیده توس  استاد ها افراد وگروه

علیـرغم  شد داده می توضیح توس  استاد ای بود،کننده تکمیل اگر مطلب درپایانگردد  دیگرنیز مرتفع  هایگروه شد تا ابهام ن رگذاشته

کالمی و بریراری ارتبـاط، هایتقویت مهارت  در، با توجه به حساسیت رشته پزشکی  یا گروهی درروش پروژه  کارانفرادی واختیاردرگزینش

بـه پـروژه صـرفا کلیـه مراحـل  که  شد  افزایش انگیزه یادگیری، به دانشجویان تاکید  وکاری جمعی  بود رواب  اجتماعی، ایجاد حس همبه

   نیز درن رگرفته شد  مازاد ها امتیاز تشویقیو برای مشارکت بیشتر افراد در گروه  گرددانجام   گروهیصورت 

 پروژه هدایتج(    

اغلـب خـارج از سـاعات   بـه صـورت مسـتمر،  هاهای الزم به تمامی اعضای گروه یا سرگروهراهنمایی  و  هاپروژه  بر  اساتیدهدایت و ن ارت  

توس  استاد تائید و  پروژههرفاز کافی طی نمایند  مساله با مهارتمبتنی برحلو    کاربردیبا تحقیق    تا بتوانند درطول ترم  کالس انجام شد

پـس از تجزیـه و    (13)پیوستشد  Excelیا    spssارد  و  یانوجتوس  دانشپس از جمع آوری اطالعات، داده ها     یافتراه  بعدی    ه مرحلهب

نتـای  تحقیقـات   ،بـرای تشـویق بیشـتر  ثبـت گردیـد   انجام مداخلـه و توجیـه مسـئولینبرای    یکارهای عملراهوها  پاسخ،  اهتحلیل داده

با کمک وراهنمـایی اسـاتید خالصـه مقـاالت برای افزیش انگیزه دانشجویان، گرفت  اجتماعی نیز یراریدانشجویان روی سایت گروه پزشک

تجربیات   یارگروهعنوانبهکه مایل به همکاری بودند دعوت شد تا  از تعدادی دانشجویان منتشب ترم باالتر  ها ارسال شد   تهیه و به همایش

 هـا و ارتقـا و عالوه بر تثبیت مهارت و دانـش اپیـدمیولوژیک خودشـان باعـث تسـهیل در آمـوزش  یرار دادهاختیار دانشجویان  خودرا در

  گردندهای مشتلف پزشکی  ارتباطات بین ورودی

 پروژه  ارزشیابید(   

   (11)پیوست تهیه و در اختیار آنها یرار گرفتچک لیست راهنمای ارائه دانشجویان   -

 نمودنـدپـروژه خـودرا ارائـه    تصـمیم گیرنـدگان سـالمت  مسـئولین و  ای بـا حضـورها با تهیه گزارش خود درجلسـهدرپایان دوره گروه  -

   (13و25)پیوست

  (15)پیوستامتیازات خود را ارائه دادند  وکه یبال طراحی شده بود، تکمیل لیست خودرا اساتید و داوران چک  -

تمامی اعضـای گـروه  برای پروژه برتر انتشاب و از میان آنها یکی را به عنواناستاد    وتر را انتشاب  گروه ها سه پروژه بر  ،از اتمام ارایه  پس  -

تعلـق هـا درهمایشجهـت ارایـه   خالصه مقالـهصورت    بهانتشار نتای   برای    یتشویقنمره  یک  همچنین     در ن ر گرفت  مازاد  نمره تشویقی

 گرفت 

  گردیدها تامینجهت تدارکات الزم)وسیله نقلیه،کتاب وغیره( با امور مالی و نقلیه هماهنگی و درخواست  -

  (23شد)پیوست دانشجویان در ن رگرفتهو یا تشویق کتبی برای  برای اجرای مطلوب طرح، مزایایی مانند نمره تشویقی  -

   (26گردید)پیوستبرای افزایش انگیزه ریابت در دانشجویان، سه پروژه برتر توس  دانشجویان انتشاب  -

ها و مسئولین مرتب  دردانشگاه بـه صـورت حضـوری برای انجام مداخالت الزم، دانشجویان در طول انجام پروژه خود با ادارات، سازمان  -

 شدند   هماهنگ

 :فرایند ارزشیابی طراحی روشهای نقد و گام چهارم 

، جلسات متعدد نقد وبازخورد با حضور اساتید ودانشـجویان، ن رسـنجی از نحـوه تـدریس مدرسـین، از نحـوه ارزشیابی فرایند  نقد و  برای

لیسـت ایـدامات، چک،  آزمـون کتبـیاز  هم چنـین    استفاده شد   اجرای فرایند برگزار شد و نتای   جهت اصالح روش در دوره های بعدی  
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برای نقد وارزیابی ن رات دانشجویان دو فرم طراحی شـد   و  نی و پایانی استفاده شد تکویارزشیابی    جهت    نیز  تهیه شده  پروژه هایبررسی  

 که پوشش دهنده دو روش تدریس تلفیقی باشد

 شد صورت تکوینی وپایانی به شرح زیر انجام  ارزشیابی به دو  :یژاپیدمیولو اصول  دانشجوی پزشکی در درسارزشیابی  الف(

اهـداف آموزشـی کـه طوریهب  ایتستی چهارگزینـه وسؤاالت تشریحی طرح   کتبی بادرپایان دوره آزمون  آزمون کتبی:دانشی باپایانی  ارزشیابی  -

 (14)پیوست  شد انجامنمره 10با مالکدهد  درس را پوشش 

بـه صـورت و  کـاربردیهاییالـب کیس درسـواالت مفهـومی، پاسـخ  پرسش و روشدرهرجلسه استاد به  :نمره مستمرکالس با    تکوینیارزشیابی  -

  شددادهاختصاصکالسی به آن نمره از کل نمره 2مطرح و   تصادفی

 30بـا  ودهی براساس اهمیت موضوع وزن لیستی تهیه وچکپروژه   عملی  نمرهبرای     :چک لیست ارائه پروژهدرحیطه روانی حرکتی  با  پایانی  ارزشیابی 

و مسـئولین   های عملی دانشجویان با حضور استاد درس مربوطهپروژهدرجلسه ارائه گزارش پایانی    شد درن رگرفتهنمره    6امتیاز، تا سقف

پـروژه هـای انتشاب صحیح نـوع مطالعـه بـه   تحلیل مشکل،  انتشاب عنوان مناسب،  "هایمشتمل بر آیتم  چک لیستگردید   مدعو برگزار

 (15 )پیوستشدثبت برای هرگروهنمرات  و  بودها  گروه "شدهارائه

شـده گروه، بـا معیارهـای تعیین لیست کارشناس نیزبراساس ن راتچک :چک لیست کارشناس گروهعاطفی با  درحیطه روانی حرکتی  و  تکوینی  ارزشیابی-

داده   نمـره  2امتیـاز و10  ، باسـقفبـه هرگـروه دیگرمسـتندات    و  های برتـر، امتیازگروهزمان ارائهدهی شد، شامل:کارگروهی، ن م دروزن

 (16 )پیوستشد

ن ـرات و  طراحـی بـا ن ـر متشصصـین آمـوزش پزشـکی، شـده وتوجه به اهـداف تعیـین با ن رسنجی مدرسفرم    ب( ارزشیابی مدرس:

 (17 )پیوستنتای  استشراج و ارائه گردید  ،و رضایت آنها درپایان دوره سنجیده دانشجویان

 :فرایندارزیابی کلی   ج(   

فـرم ارزیـابی   شـد   مقایسـه و تحلیـل،  (PBL  پروژه وترم جدید)  و  (سشنرانییبل)روش    ترم  میانگین نمرات  ،  دانش  میزان  برای بررسی

گروپ از اجـرای هـردوره درجلسـات فوکـوسو مشکالت اجرایی پس دانشجویان، اساتید درس  با توجه به اهداف تهیه و دیدگاه      فرایند

 یپرسشنامهتوس   ،  هشد  اجراز روش ا ننشجویادا یضایتمندر انمیز   (17پیوست)  گردیدهای بعدی استفادهآن دردوره  بررسی و نتای 

های انگیزه درونـی، تناسـب تکـالیف، تناسـب روش دانشجویان درحیطهرضایت )شامل  (8)بزرگساالنبریادگیری  مؤثر مهم عامل شش

    (18)پیوستبررسی شد (  و   ارزشیابی با روش آموزشی

 

 .باشدنقدهای زیر براساس نظرسنجی از دانشجویان و اساتید می

 نقاط قوت:

 وجود اساتید ماهر ومتشصص  اپیدمیولوژی  -

 همراهی مناسب گروه آموزش  -

 انجام کار تیمی   -

 مشارکت خوب دانشجویان  -

 اثر بششی روش تدریس در درازمدت -

 پویا بودن روش تدریس برای مدرسان      -

 نقاط ضعف : 

   و نیروی انسانیصرف هزینه  -

 های سالمتمحدودیت اجرای پروژه -

   مبتنی بر مسالهزمان بر بودن روش تدریس   -

 درخارج از کالس از استاد و دانشجو   هاپروژهانجام زمان بر بودن  -

 های تعامل با محیط:شیوه
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 سـلف دانشـگاه، ترومـا،مرکـز تحقیقـات مسـئول    ،ولین مرتب  ن یر معـاون آموزشـی دانشـکده، معـاون فرهنگـی دانشـجوییئمساز   -

 (19)پیوست  دعوت شدها پروژهارائه برای حضور در جلسات پروژه  عبرحسب موضو     ها وامورخوابگاه

 فضای مجازی  کانالی درها،انتقال مطالب و تجربیات گروه  و  درسیبرای توجیه بیشتر مفاهیم و ارتباط با دانشجویان درخارج از ساعات   -

  تشکیل شد

 (7 )پیوستتا همسویی الزم بوجود آید  شد صاحبان فرایند انجام  کارشناسان گروه واساتید،درطی مراحل اجرا جلسات هماهنگی   -

  توجیه شدندشده ت ییرات ایجاد دانشجویان در مورد نحوه اجرای دوره و ،اولین جلسه آموزشیدر  -

  (8پیوست)شدجلب برنامه  و معنوی   های مالیحمایتسرپرست و مدیر دانشکده پزشکی   با حضور در جلسه ای -

  (20،21)پیوستشددریافت EDCمسئول راهنمایی های الزم از  ارسال و  به معاون آموزشی دانشگاه کار گزارش -

 ( 22) پیوست شدپذیرفته های کشوری ارسال وخالصه مقاالتی تهیه و به همایش -

   (24)پیوستشددریافت به معاونت آموزشی ارسال و تشویق تجربه جدید عنوان یک خالییت وگزارش اجرای دوره به -

 (  25،20شد)پیوستآموزشی دانشکده ارائهگزارش کار در جلسه شورای  -

 (20و25لین یرار گرفت )پیوست وکتابچه ای از کلیه ایدامات دانشجویان تهیه و دراختیار مسئ -

 استمرار برنامه:

   ی بعدیهادوره ارزیابی جهت ارتقا   نقد و  ز نتای استفاده ا -

 گیر بود که بسیار ویتومی مانند نقشه مفه بعضی مواردحذف   -

 ترترم پاییندیده برای کمک به دانشجویان دورهیار  استفاده از گروه -

 ها  ادارات وسازمانحمایت بیشتر مسئولین دانشگاهی،  برنامه ریزی برای جلب -

 .شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسیدونه موفقگحاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چ نتایج 
 شیابی روش تدریس با روشهای زیر انجام شد:زار

 ارزشیابی دانشجو: -

% دانشـجویان 50بدسـت آمد کـه بـیش از9/0و انحراف معیـار   7/2نمره ارزشیابی دوره با میانگینالف( ارزشیابی نحو اجرای فرایند تدریس تلفیقی :  

 (17ازنحوه برگزاری دوره رضایت داشتند )پیوست

 ،با روش سـشنرانیله  ئمسمبتنی بر  و  روش پروژه  میولوژی بهاپید  اصول  درسکتبی در  آزمون  مقایسه میانگین نمرات  :پایانی  ارزشیابینتایج  (  ب

 بـا 5/6گین نمرات کسـب شـده در ایـن آزمـونمیان بود  کامال معنی دار ،هیافت افزایشنشان داد میانگین نمرات دانشجویان بعد از مداخله  

  گردید محاسبه2/1انحراف معیار

نمـره بـود و  6کـه سـقف امتیـازامتیاز دادند  های دانشجویی،به ارائه پروژه گروه  شده،لیست تهیهداوران با چک  ارزشیابی روانی حرکتی:نتایج  (  ج

 آمد بدست9/0و انحراف معیار 5/5میانگین آن در این حیطه 

 بود  1/0با انحراف معیار 3/1میانگین نمره در این بشش گروه:ارزشیابی تکوینی کارشناس نتایج ( د

پایان جلسـات درسـی این نمرات در وبصورت مثبت و منفی در دفتر کالس ثبت  و مفهومی  سواالت مروریدر هر جلسه    ارزشیابی تکوینی:(  و

 شد محاسبه  / 7و انحراف معیار 1این فیلد که میانگین نمره در  یافتاختصاص  نمره کلنمره از 2  در مجموعبندی شدجمع 
 باشد:، نظرات در دوطیف موافق و مخالف دسته بندی شد. که نتایج آن به شرح ذیل می Darkenwaldو Merriamنتایج بررسی نظرات دانشجویان و آنالیز پرسشنامه  -

و حیطه  1/3±6/1، حیطه تناسب تکالیف 6/2±8/1، انگیزه درونی 5/2±2/1دهی مطالب شده از سقف پن ،در حیطه سازمانمعدل کسب

 %دانشجویان مشالف افزایش انگیزش و عالیه به یادگیری با این روش تدریس بودند،23  گردید محاسبه  07/3±1/1تناسب روش ارزشیابی  

دیده با روش سشنرانی تمایل به کارمستقل دانشجویان دوره%73که  حالیه روش گروهی بودند، در%مشالف مفیدبودن یادگیری ب4/15  تنها

یـادگیری مشـالف بـا %4/15باشـد  تنهـا ه میئلمسـدهنده تقویت انگیزه کـارگروهی دردانشـجویان بـا روش پـروژه و داشتندکه این نشان

با روش سشنرانی %5/32 از به ارتباط اپیدمیولوژی با رشته ش لی خودباور و نگرش دانشجویان محوری در این روش تدریس بودند، دانشجو

های عمـومی انگیزه و عالیه دانشجو برای شرکت در بحث افزایشدر خصوص  است با این روش تدریس رسیدکه بسیار یابل توجه%  100  به

بـا تفهـیم   %7/7بودنـد تنها  ترتیب و توالی مباحث در ایـن درس مشـالف% با منطقی بودن  4/15داشت   نهیچ مشالفتی وجودبا این روش،  
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 %5/38  وکاربرد اپیدمیولوژی با این روش  یادگیری مفاهیم ودرصد  33.3وکرد  ستاد به عنوان تکلیف درسی مطرحیادگیری با سواالتی که ا

 بودند  مشالف باروش ارزشیابی این درس 
های دانشجویی در خصوص رضایت از ارتباط با مسئولین و تصمیم گیرندگان سالمت،کسب مهارت در خصووص انجوام موداخالت و روهای دیگری که با گدرنظرسنجی و مصاحبه -

 :گرددپاسخگویی اجتماعی انجام شد، بعضی نظرات دانشجویان به شرح اعالم می

بریراری ارتباط موثر با مسئولین حوزه ســالمت و مــردم جامعــه و  نگری دانشجویان،  توان به افزایش جامعاز فواید این پژوهش می :"گروه یک -
 کرد های رفع آن اشارهدرک بهتر نیازهای سالمت جامعه و روش

شد، این مهارت درسطح مقــدماتی  میکسب مهارت، تا حدودی صورت گرفت به علت اینکه این پروژه، اولین مرتبه در این زمینه انجام"گروه دو: -
کنیم این روش  ای برای ما بود  پیشنهاد می نیاز به ارتقا  آن وجود دارد  به طور کلی این پژوهش تجربه بسیار خوب و آموزندهایجاد شد اما یطعاً

 ادامه پیدا کند  )بدلیل تسهیل راه پژوهش برای دانشجویان و کسب تجربه در این زمینه( 

های مشتلف ) اعم  و بیمارستان آیت اله یثربی نیز نهایت همکاری را در جنبه در مورد همکاری نیز مسئولین همکاری مناسبی کردند"گروه سوم : -
  "دادنداز امکانات کامپیوتری و      ( با ما انجام

شود که بعــداً تــأثیر  داشتند، احساس میهایی بر میبرداری و یادداشتدادند و نتبعضی مسئولین کامالً به صحبتهای ما گوش می"گروه چهارم:   -
  "اشدگذار ب

سعی خودمان را کردیم که موضوعات بهداشتی را مطرح کنیم و توجه اساتید را به موضوع مورد بررسی خودمــان جلــب کنــیم کــه در  ":  5گروه  -
 (27 )پیوست"بودندنهایت احساس کردیم راضی

 

 نتایج کلی : 

هـای  پمفلـت فـیلم،ایدام به تهیـه تولید مواد و محتوای آمورشی و پژوهشی توس  دانشجویان شامل : در این برنامه دانشجویان   -

کـه یابـل نمودند ، تهیه خالصه مقاالت جهت ارائـه در همایشـها پوسترهای آموزشیو  ها  برای مردم ودانشجویان خوابگاهآموزشی  

 (25،28)پیوستنشکده پزشکی موجود می باشد که فیلم آن در سایت داتقدیر بود 

دانشـجویان میـزان تسـل   6/82رضـایت داشـتند  %1/1و انحراف معیار 8/2با میانگین  ،5نمره ارزشیابی استاد از سقف  :ارزشیابی استاد

   (17پیوست )کردندارزیابی آنها  یدرت تفهیم و انتقال مفاهیم مدرس راعالی وخوب % 64مدرس در موضوع درس و

 

  نتیجه بازاندیشی برکل دوره از مجریان:  -

جری و انترنی آموزش داده می شود بـا وجـود اینکـه دانشـجویان در درس اصـول ستاا مقاطع ، دردروس کارآموزی و کارورزی در عرصه -

های شهر و روستا در ارزیابی سالمت جامعـه نـاتوان بودنـد ایـن در فیلد  شناسایی مشکالت را آموزش دیده بودند امااپیدمیولوژی مبانی  

را  گویی بـه مشـکالت سـالمترویکرد پاسـخهدف      هم چنین تصمیم گرفته شد تا  نمود  مصمم تررا در اجرای این برنامه    گروه  موضوع

هم چنین برنامه ریزی الزم جهت بریـراری ارتبـاط   نیز از آن بهره برداری گردد    زی و کارورزیبرنامه های کارآمو  داده و بیشتر در  ارتقا

 های کشور پیشنهاد بدهیم   دانشگاه و نتای  این بازنگری را برای اصالح این دو دوره به وزارت وها صورت گیرد  بیشتر با ادارات وسازمان

  استبارصورت گرفتهبرای اولین کشور در سطح   :سطح نوآوری

خـانم خانم دکترجدی ،خانم دکتر هروی، ، خانم دکتر زری وکیلی ، خانم دکتر فشرالسادات میرحسینی  آیای دکترتقوی،از  تقدیر وتشکر:

 سپاسگزاریم   رویا سیدی ودانشجویان پزشکی ترم پن صباغیان،
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