معاونت آموزشي
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی آموزشي

چارچوب طراحی «طرح دوره  »1ویژه دورههای کارآموزی /کارورزی
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اطالعات کلی دوره:

عنوان دوره كارآموزی /كارورزی:
نام بیمارستان /مركز بالیني:
نام بخش /گروه:
مسؤول آموزش:
اعضای هیأت علمي مدرس در دوره:
اطالعات تماس مسؤول آموزش:
طول دوره:

1. Course Plan

 . 2ضروری است در تدوین طرح دورههای كارآموزی و كارورزی هریک از بخشهای بالیني ویژه دوره پزشکي عمومي ،برنامههای آموزشي دورههای كارآموزی
و كارورزی مصوب كمیته برنامهریزی دوره پزشکي عمومي مد نظر قرار گرفته و در تدوین توانمندیهای پایان دورههای مذكور ،محورهای توانمندی مندرج
در سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران ،لحاظ گردد .این اسناد در تارنمای دفتر توسعه آموزش دانشکده
پزشکي  -منوی دبیرخانه پزشکي  09به نشاني  ،http://medicine.tums.ac.ir/edo#قابل دسترس ميباشند.
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مرور اجمالی /توصیف کلی دوره (انتظار میرود مسؤول برنامه ،ضمن ارائه توضیحاتی کلی ،دوره را در قالب یک یا دو
بند ،توصیف کند:).

پ یامدهای یادگیری مورد انتظار :1
اهم فعالیتهای یاددهی  -یادگیری متناظر با هر یک از پیامدهای یادگیری :2
فعالیتهای یاددهي  -یادگیری متناظر با پیامد یادگیری :....
وظایف و مسؤولیتهای کارآموزان /کارورزان در دوره بالینی (سیاستها و ضوابط دوره):

نحوه ارزیابی کارآموزان /کارورزان:
 نوع ارزیابي (تکویني/تراكمي)
 روش ارزیابي دانشجو
 سهم ارزشیابي هر نوع /روش در نمره نهایي دانشجو
منابع یادگیری:
منابع شامل كتب مرجع ،نشریههای تخصصي و نشاني وبسایتهای مرتبط ميباشد.
الف ) كتب:
ب ) مقاالت:
ج ) منابع برای مطالعه بیشتر:

1. Expected Learning Outcomes

 .2برخي نکات كاربردی  ،در انتهای چارچوب (پیوست شماره  ) 1ارایه شده است.
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برنامه زمانبندی هفتگی:
خواهشمند است جدول زیر به دقت تکمیل شود .برخي خانههای جدول به صورت فرضي و تنها برای مثال ،تکمیل شدهاند.
روزهای هفته

شنبه

یکشنبه

نوع فعالیت

آشنایي با

راندهای بالیني

دوشنبه

چرخش

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تدریس مباحث

آزمون شفاهي

ضروری:

انتهای چرخش

عناوین مباحث
مسؤول

خانم دكتر /....
آقای دكتر ....

زمان انجام

اولین روز

فعالیت

چرخش

ساعت ....

ساعت ....

آخرین روز
چرخش

امکانات آموزشي
مورد نیاز
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پیوست 1

نکات کاربردی
پیامدهای یادگیری
پیامدهای یادگیری ،تركیبي از دانش ،نگرش ،مهارتها و به طور كلي ویژگيهایي هستند كـه ميخواهیم دانشجو یان ما در انتهای
دوره داشته باشند  .در واقع به لحاظ ساختاری ،پیامدهای یادگیری جمالتي هستند كه توصیف ميكنند در انتهای دوره چه انتظاری
از دانشجو داریم و به عبارت دیگر دانشجو در انتهای دوره چه چیزی را باید بداند ،درک كند و قادر به انجام آن باشد.
برای مثال دانشجوی دكترای تخصصي  ....در پایان دوره  ...باید بتواند ضمن آگاهي بر ضوابط پژوهش اخالقي ،اصول مرتبط را در
استفاده از منابع اطالعاتي منتشر شده ،منتشر نشده و الکترونیکي به كار بندد.
فعالیتهای یاددهی  -یادگیری
منظور از فعالیتهای یاددهي ،مجموعه فعالیت هایي است كه استادان و دستیاران ارشد در هنگام ایفای نقش استادی ،به منظور
آموزش بهینه كارآموزان /كارورزان بر عهده دارند .در این میان ،استفاده از راهبردهای یاددهي -یادگیری متمركز بر روشهای فعال و
تعاملي ،موجب تقویت انگیزه و محوریت یادگیرندگان خواهد شد .نظیر بحث در گروههای كوچک ،آموزش مبتني بر مسأله ،آموزش
مبتني بر تیم و روشهای خودآموزی و آموزش الکترونیکي.
و منظور از فعالیتهای یادگیری ،مجموعه فعالیت هایي است كه كارآموزان /كارورزان به منظور ارتقای دانش و مهارت در هر یک از
چرخشها ،موظف به انجام آنها هستند .به عنوان مثال :شركت فعال در راند  ،1گراند راند  2و ژورنال كالب  ،3ارایه كنفرانسهای
آموزشي 4

روشهای ارزیابی کارآموزان /کارورزان
ارزیابي كارآموزان /كارورزان به صورت تکویني (در طول دوره آموزشي و با هدف ارائه بازخورد و اصالح عملکرد فراگیر و یا با
اختصاص سهمي از نمره نهایي به آن ،تأثیرگذار در ارزیابي پایاني دانشجو) و پایاني (در پایان دوره آموزشي به منظور تصمیم گیری و
قضاوت در خصوص میزان یادگیری فراگیر ) و با بهرهمندی از انواع روشهای ارزیابي صورت مي پذیرد:
-

ارزیابی دانش نظری  5با استفاده از انواع آزمونهای كتبي اعم از تشریحي ،صحیح و غلط ،چند گزینهای ،جور كردني ،استدالل
محور و ...

-

ارزیابی عملکردی  6در محیطهای شبیه سازی شده برای مثال با استفاده از آزمون بالیني ساختارمند عیني 1به عنوان یکي از
مصادیق بارز آزمونهای ویژه ارزیابي عملکرد
1. Round
2. Grand Round
3. Journal Club
4. Didactic Conferences

 .5بر طبق برنامههای آموزشي دورههای كارآموزی و كارورزی مصوب كمیته برنامه ریزی دوره پزشکي عمومي ،سهم ارزیابي نظری در دوره كارآموزی نباید
بیش از  59درصد نمره نهایي ارزیابي كارآموزان بوده و در دوره كارورزی نباید بیش از  25درصد نمره نهایي ارزیابي را به خود اختصاص دهد.
6. Performance Based Assessment
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-

ارزیابی در محیط کار  2با ذكر فعالیت هایي كه كارآموزان /كارورزان به طور مستقل و یا با راهنمایي استاد در محیطهای كار
واقعي انجام مي دهند .نظیر انجام پروسیجرهای مختلف و با استفاده از انواع روشهای ارزشیابي در محیط كار مانند:
 ارزشیابي 369

درجه 3

 بررسي پورت فولیو  4و الگ بوک
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 استفاده از Global rating form6

 استفاده از روشهایي مانند  Mini-CEX8 ،DOPS7و  ....با هدف ارزیابي در طول دوره (ارزیابي تکویني)

)1. Objective Structured Clinical Examination (OSCE
2.Workplace Based Assessment
)3. M ulti Source Feedback (M SF
4 Portfolio
5 Logbook

 . 6در پایان هر چرخش بالیني ،توسط عضو هیآت علمي مربوط ،در خصوص ابعاد مختلف توانمندیهای مورد انتظار دانشجو به صورت كلي ،انجام مي شود و بر
طبق برنامه های آموزشي مصوب دوره پزشکي عمومي ،در دوره كارآموزی ،سهم اختصاص یافته به این روش ارزیابي ،حداكثر  59%ارزیابي نهایي كارآموز بوده و
در دوره كارورزی ،حداقل  49%و حداكثر  75%ارزیابي نهایي كارورز ميباشد .این شکل از ارزیابي نیاز به مجموعه روشني از شاخصهای عملکرد دارد كه با
توجه به ارتباطي كه با توانمندیهای مورد انتظار برای فراگیران دارند ،از اهمیت ویژهای برخوردارند .در این روش ،عملکرد فراگیر با استفاده از یک مقیاس
درجه بندی ،در هر یک از حوزههای توانمندی ،مورد ارزیابي قرار گرفته و به او امتیاز داده مي شود.
 .7مشاهده مستقیم مهارتهای بالیني  :Direct Observation of Procedural Skillsروشي است كه به طور ویژه ،برای ارزیابي مهارتهای عملي
(پروسیجرها) طراحي شده است .در این روش فراگیر در حین انجام پروسیجر ،مورد مشاهده قرار مي گیرد و عملکرد وی بر اساس یک چک لیست ساختارمند،
ارزیابي مي شود ..با این روش ،بعد از هر بار انجام آزمون ،نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسایي مي شوند .فرایند مشاهده فراگیر در حدود  15دقیقه و ارائه
بازخورد به وی حدود  5دقیقه به طول

ميانجامد.

 :M ini Clinical Evaluation Exercise .8در این نوع آزمون ،یکي از اعضای هیأت علمي ،عملکرد فراگیر را در مواجهه با بیمار مشاهده ميكند و سپس با
استفاده از مقیاس درجهبندی به هركدام از توانمندی های فراگیر ،در فرمي كه به همین منظور تهیه شده است ،نمره ميدهد .در این نوع آزمون انتظار ميرود
عملکرد فراگیر در طول ترم در چند مواجهه و با استفاده از ارزیابان متفاوت ،ارزیابي شود.
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پیوست 2

چک لیست ارزیابی طرح دوره بالینی
چگونگی پردازش طرح با توجه به معیارها
گروه

رشته
مقطع

نام درس

آیتم

معیارهای ارزیابی

به اطالعات كلي دوره اعم از عنوان دوره ،نام
اطالعات دوره

بیمارستان ،نام بخش ،مسؤول آموزش ،اعضای هیأت
علمي مدرس دوره ،اطالعات تماس مسؤول آموزش و
طول دوره اشاره شده است.

توصیف كلي دوره

دوره در حد یک یا دو بند معرفي شده است.

پیامدهای یادگیری

پیامدهای یادگیری مورد انتظار ،با قالب نوشتاری

مورد انتظار

صحیح درج شدهاند.

فعالیتهای یاددهي -
یادگیری متناظر با هر
یک از پیامدهای
یادگیری
سیاستها و ضوابط

برای هر یک از پیامدهای یادگیری مورد انتظار،
فعالیتهای یاددهي  -یادگیری متناسب با آنها ،درج
شده است.
كلیه ضوابط دوره همچنین وظایف و مسؤولیتهای

دوره

كارآموزان /كارورزان ،قید شده است.

نحوه ارزیابي دانشجو

نحوه ارزیابي دانشجو با ذكر نوع ارزیابي
(تکویني/تراكمي) ،روش ارزیابي و سهم هر نوع /روش
ارزیابي در نمره نهایي دانشجو ،درج شده است..

منابع

كتابهای درسي ،نشریههای تخصصي ،مقالهها و
نشاني وب سای تهای مرتبط  ،معرفي شدهاند
جدول مربوط به برنامه زمانبندی هفتگي شامل نوع

برنامه زمانبندی

فعالیت ،زمان انجام فعالیت  ،مسؤول و امکانات

هفتگي

آموزشي مورد نیاز به تفکیک روزهای هفته ،تکمیل
شده است.
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قابل قبول

نیازمند
اصالح

توضیحات در
خصوص موارد
نیازمند اصالح

