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 عالمه بهلول گنابادیو پژوهشی بیمارستان  آموزشیمعاونت                        

 آموزشی ریزیبرنامهاستفاده از  تجارب فراگیران در           

 

 تواندیمبرخورد داشته باشد  هاآنانواع تجربیاتی که یک فراگیر در پروسه آموزش بالینی ممکن است با 

در  متنوع، شرکت آموزشیمانند : مواجه با کیس های شامل تجارب مثبت یا منفی باشد. تجارب مثبت 

 آموزشی هایبرنامهاز  مندیرضایتمفید، انجام پروسیجرهای بالینی موفق،  آموزشی هایکالس

و در مواجهه با بیماران،  هافعالیتو ....و تجارب منفی مانند : بروز خطا و قصور در انجام  هابخش

Needle stick ....شدن و 

استفاده از تجربیات دیگران است ، بهبود عملکرد در هر سازمان  کسب دانش و مؤثر هایروشیکی از  

 .باشدمیاین تجارب  مستندسازیو قدم اول در استفاده از تجربیات ، 

، از و پژوهشی آموزشیتجربیات فراگیران در معاونت  وتحلیلتجزیهو  آوریجمعلذا الزم دیده شد تا با 

 هبود فرایند آموزش، افزایش دانش و آگاهی سایر فراگیران استفاده شود.برای ب هاآننتایج 

 

 هدف : 

 دیگر  فراگیرانکسب تجربیات ارزشمند توسط  -1

 ، کاهش زمان و هزینه و عوارض احتمالی هافعالیتبهبود فرآیند اجرای  -2 

 خطاها، کاهش  هاکاریدوبارهمشابه و پرهیز از  مشکالتجلوگیری از بروز  -3

 مشابه  هایوضعیتسایر فراگیران در  گیریتصمیمتقویت توان  -4
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 عنوان دستورالعمل 

 آموزشی هایبرنامهو استفاده از تجربیات فراگیران در  آوریجمع

 انجام کار هایگام

و اعضای کمیته  آموزشیتجربیات و اهمیت این مسئله توسط کارشناسان  آوریجمعهدف از   -1

خواسته شود تا در این برنامه  هاآنو از  شدهگفتهدانشجویی واحد توسعه آموزش به فراگیران 

 مشارکت کنند. 

 د.وتهیه ش آموزشیتجربیات فراگیران توسط کارشناسان  آوریجمعمخصوص جهت  هایفرم -2

مشخص جهت دسترسی فراگیران  مانند پاویون و کالس  هایمحلدر  شدهآماده هایفرم -3

 قرار داده شود. هادرس

تحویل دهند یا در  آموزشیپرشده یا به کارشناسان  هایفرماز فراگیران خواسته شود  -4

 .بی اندازندند درس قرار دار هایکالسو در پاویون و  شدهتهیهکه به همین منظور  هاییصندوق

اعضای  یا آموزشیشفاهی به کارشناسان  صورتبهنظرات  و فیدبک خود را  توانندمیفراگیران  -5

 کمیته دانشجویی انتقال دهند.

 قرار بگیرند. وتحلیلتجزیهماهه مورد  6تا  3در فواصل  شدهآوریجمع هایداده -6

مسئله و وجود مشکل باشند ، اقدامات الزم  یک دهندهنشان تحلیلنتایج تجزیه و  کهدرصورتی -7

 در دستور کار قرار بگیرد. هاآندر جهت رفع 

                                                                   مدون در اختیار فراگیران قرار بگیرد. صورتبهتجربیات بسیار مهم  -8

 ی جاویدیعلدکتر                                                                                                         

 بیمارستان عالمه بهلول پژوهشی آموزشیمعاون                                                                                                                

 


