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سردبیر به نامه

 يها يماریب ییدانشجو يکشور شیهما نیدر اول مارانیب يپانل صدا ياجرا

   یاجتماع ییگو پاسخاز آموزش اي  تجربه: رانیا یکینادر و ژنت

  

  يرزادیشهم یی، آرش رضای، مونا رضاپور اصفهان*يباریجو الیاکرم ثناگو، ل

  

  509تا  508 ):65(15 ؛1394 /پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله

  

پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله محترم سردبیر  

یی اجتماعی گو پاسخي سوق پیدا کرده است، به مفهوم نگر جامعهاز زمانی که آموزش پزشکی به سمت جامعه محوري و 

 دیو با باشند گو پاسخ یاز نظر اجتماع دیبا یپزشک يها دانشکده). 1(آموزش پزشکی توجه شایانی معطوف گردیده است

 گو پاسخکه به اجتماع  نیا يبرا یپزشک يها دانشکده). 2(رندیدر قبال سالمت جامعه را بپذ ییگو پاسخاز  یدرجات خاص

 يها و چالش یو آت يجار یسالمت يازهایپاسخ به ن" ياستراتژ نیاول رند،یرا به کار گ ياستراتژ 10 ستیبا می باشند

 نظردرسی آموزش پزشکی از  يها از آن است که برنامه یشواهد حاک یطرف از). 3(شده است فیتعر "موجود در جامعه

را دارند در اي  و سلوك حرفه يگرا انتظار حرفه رانیي پزشکی از فراگها دانشکده. گرایانه دچار فقر است ي انسانها بینش

مدافع  لیپزشک به عنوان وکهمانند  یمیمفاه. شود یآموزش داده نم انهیگرا انسان کردیرو یدرس يها در برنامه یحال

 نیاول). 1(اند ي درسی مغفول ماندهها در برنامه اند ییگو پاسخالزامات  ازآموزش علوم اجتماعی که  نیجامعه و همچن

 1394بان ماه آ 25در  بروماتوزینوروف يماریب يبا محور یرانیا یکینادر و ژنت يها يماریب ییدانشجو يکشور شیهما

 مارانیب يبه صدا دنیبخش تقدر يبود برااي  بهانه شیهما نیا). 4(گلستان، گرگان برگزار شد یدر دانشگاه علوم پزشک

با دفتر  يبه واسطه همکار 1386از سال  سندهینو. یدر پژوهشگران جوان علوم پزشک یهمدل جادیا ،یکینادر و ژنت

 يها یخود بدشکل شرفتهیدر مراحل پ يماریب نیا. آشنا شد بروماتوزینوروف یکیژنت يماریبا ب ییدانشجو يها پژوهش

 دیشد یو جسم ياقتصاد ،یاجتماع ،یو روان یاز نظر روح يکند و سبب مشکالت متعدد می جادیدر ظاهر فرد ا يمتعدد

به  یکینادر ژنت مارانیب يایبا دن یتا پژوهشگران جوان علوم پزشک میبر آن بود شیهما نیدر ا. شود می انیمبتال يبرا

امر نوآورانه  کی ،یژگیو نیاز چند يداربرخور لیبه دل شیهما نیکه ا میاعتقاد نیبر ا. آشنا شوند روماتوزبینوروف ژهیو

عضو  - مارانیتوسط ب شیهما يبرگزار دهیا يریگ شکل: بوده است یاجتماع ییگو پاسخآموزش  يدر راستا یآموزش

 15حضور  ش،یآثار هما ریعکس و سا لم،یف ،یعلممقاالت  هیدر ته انیبا دانشجو مارانیب يدانشجو، همکار/یعلم تأیه

و  يشهر نیریخ تیمشارکت هالل احمر، حما ان،یتوسط دانشجو شیهما يکشور، برگزار مختلفمدعو از نقاط  ماریب

چرخدار،  یدوشن وابسته به صندل یعضالن یستروفیبا د ییآقا( ماریسه ب. "ماریب يصدا"در پانل  مارانیب یسخنران
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. کردند یپانل سخنران نیدر ا) ینعضال ینخاع یبا آتروف یمادر کودک ک،ینوع  بروماتوزینوروف يماریب با یدختر جوان

 اتیحضورشان را فراهم نمودند و تجرب طیصورت گرفت، آنان شرا انیتوسط دانشجو زین مارانیب ییشناسا ندیفرا

از . نمودند هیته زین ید و داستان آموزشمستن لمیو به صورت ف يگردآور یفیرا در قالب پژوهش ک يماریبا ب یزندگ

نهاد  يها با سازمان ییتا آشنا یمیاز کار ت(در آن  يمتعدد يها بود که درس یپنهان کولومیوربرنامه همانند ک نیا یطرف

و  يکارآموز شیمقاطع پ( یپزشک انیدانشجو ژهیبه و انیدانشجو يبرا) یاستان نیمسؤولارتباط با  يبرقرار ،یمردم

 ییو اجرا یعلم میت انیدانشجو يکه برا دینام بزرگکالس درس  کیتوان آن را  می .وجود داشت) نیورود به بال

قادر شدند از طرق  رانیکه فراگ يداشته است؛ به طور) کار يتا انتها ياز ابتدا(ماهه  9دوره  کیدر  يمتعدد يها يریادگی

 ریدب. شوندآشنا  یکیژنت يماریبا ب یزندگ يها مستند، با چالش ،یومپوستر، پمفلت، عکس، نقشه مفه ،یمختلف؛ سخنران

فلسفه در  طهیدر ح ییدانشجو یعلم ادیبودند که در المپ یپزشک يدانشجو زیهر دو ن شیهما نیا ییاجرا ریو دب یعلم

ساختار  با ییها شیهما يحاضر برگزار سندگانیرو نو نیاز ا. را کسب نمودند يکشور یرتبه سوم گروه ،یپزشک

  .دهند می شنهادیپ یاجتماع ییگو پاسخنگر و  جامعه یکآموزش پزش يمدل کاربرد کیرا به عنوان  شگفتیپ
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