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Abstract: An Internship in the field is one of the courses that students should be
trained in a real work environment. Internship course plays a key role in shaping
students' core skills and professional competencies. The purpose of this study was to
determine the executive strategies of internship training program in the field of public
health in the School of Health of Golestan University of Medical Sciences. This
descriptive qualitative study was conducted in 2019-2020 in Golestan province.
Participants in the study were 31 undergraduate public health graduates who completed
their internship at the School of Public Health, undergraduate public health students
who had completed at least one semester of internship, instructors, and faculty
members of the Department of Public Health. They were purposefully selected. Data
were collected by group and individual interviews and Analyzed by content analysis
method in Atlas.ti 8 software. The executive strategies to improve the internship
situation in the field of public health were explained in 5 main topics (Upgrading the
educational system, planning and preparation before internship, internship
management, improving the situation in the internship area and monitoring and
evaluating students) and 24 sub-topics. The selection of appropriate strategies to
improve the current situation in the framework of the operational plan, can lead to
quantitative and qualitative improvementof internship in public health at Golestan
University of Medical Sciences.

Keywords: Qualitative Research, Internship, Public Health Education, Public Health
School.

*Corresponding author: Faculty member, Medical education development center, Golestan
University of medical sciences, gorgan, Iran.
Email: alirezaheidari7@gmail.com

1401  بهار،1  شماره، سال سیزدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

146

حیدری و همکاران

پور  .)1399در ایران شورا عالی بریااه ریز یک بریااده

مقدمه
اساسیترین بخش خدماا ارابتد سدما
همکاران  .)1394جه

کدددارآاوز را در بالدددب  12احدددم درسدددی بدددرا د ره

یردر

کارشناسی بهماش عموای تصویب یمدوده اسد  .در ایدن

ایسایی اس

(حرمر

تربر یرر

ایسایی تم ین یک بریااه درسی انطتق بدا

بریااه ریز فعالرتهدا چگدویگی اجدرا احدل اجدرا یحدوه

یراز جااعه همکار برن بخشها اختلف یظام آاوزشی

به تاکرک ذکر یجمه اسد .

اراکز ارائهدهنمه خماا سما

دایجد ویان

به صور سدلرقها اسد

دایجگاهها اختلف اتاا

(خراطی جهایلو لطای زاده .)1391

ارزیابی صحرح دبرق اهار ها

آاوخته شمه ایباشم به طور که دایج و بتوایم پد

ارزشرابی برا هر سه بسم

ادی تددوان گاد کدده یحددوه برگددزار د ره کددارآاوز در

ضر ر اس (حرمر

همکاران  .)1400همف اساسی در آادوز
ارتقا دایش اهار

تقوید

از

فراغدد از تحصددرل آاوختددهها اهار هددا خددود را در

در طی سالها گذشته ارائه در س کارآاوز در دایجگاه
ها ایدران در ضدعر اناسدتی بدرار یماشدته رضدای

احرط ابعی به کار بسته توایایی ایطتاق با احرط کدار

بخددش یتددوده اس د (تتریددز

را داشته باشم .درس کارآاوز در عرصه از در سی اسد

اطالعه ای ام شدمه توسدط دهقدایی همکداران در ادورد

که بایم دایج ویان در احرط ابعی کار به صدور عملدی

ارزیددابی کراردد کددارآاوز در دایجددگاه در گر ههددا

بترننددم .د رههددا کددارآاوز در شددکل دهددی

اختلف به اجکمتی از جمله ضعف در بریااده آاوزشدی

آاددوز

اعظمددی ابددمس .)1393

اهار ها اساسی توایمندم ها حرفدها دایجد ویان

یحوه کار اربران کمتود ااکایا

یقددش اساس دی دارد تددیررر آن برجددتر از در س عمل دی

ان ر به ضعف آاوزشی عمم کسب اهدار الزم خواهدم

یظدر اسد (دهقدایی همکداران  .)1399آادوز

ایدن

اهارتها به ااینم پلی اس که خم برن آاوخته ها یظر

اشاره کدرده اسد کده

شم (عابمینی همکاران  .)1397تتریز

اعظمی ابدم

یرددز بدده اجددکل ارزشددرابی در کددارآاوز پرداختهایددم

اهارتها بالرنی را پدر ادی کندم (عابدمینی همکداران

اعتقمیم شروه جار ارزشرابی یمیتوایم بدرن دایجد ویان

کنندم

اعظمدی ابدمس

 .)1397در این راستا اسئوالن آاوزشی بایم تم

به طور عادالیه تمایز بائل شود (تتریز

شرایطی برا دایج ویان ای اد شود تا با اسدتااده کارآادم

 .)1393با توجه به اینکه اطالعها اختصاصا به استخراج

از انابع اوجود در احرط ها آاوزشدی اهدار کدافی

راهتردهددا اجرایددی جهدد بهتددود ضددعر کددارآاوز

اوردیراز برا حرفه آینمه خود را کسب کنندم (دهقدایی

بهماش

دهقایی فمح زاده .)1383

پددژ هش حاضددر تترددرن راهکارهددا اجرایددی جه د بددود

از آی ا که رشته بهماش عموای یرز شاخه اساسدی علدوم
دایش آاوختگدان پد

فراغد از تحصدرل

سما

اس

کارشناس حرفه ا در یظام سما

خواهنم بود تا با بدرار

گرفتن در کنار سایر کارکنان امیران سما

اسئولر

تیارن حاظ ارتقا سما جااعده را بده عهدمه گرریدم.
برا ای ام این اهم دایج ویان فوق بایم دایدش اهدار
الزم را در دایجکمه ها بهماش فرا گرریم تا پ

از طی

د ران تحصرل یژگی ها حرفده ا الزم را بدرا ای دام
ظایف اسئولر

خود در یظام سما

سدازاان هدا

ابسته کسب یماینم (اررزا اسماعرلی شریع گو اهدم

عموای یپرداخته اس ؛ بندابراین هدمف از ای دام

ضعر کارآاوز در عرصده رشدته بهماشد عمدوای در
دایجکمه بهماش دایجگاه علوم پزشکی گلستان بود.
مواد و روش ها
پددژ هش حاضددر بدده ر
اکتجافی ای ام شم .شرک

کراددی از یددوت توصددرای
کنندمگان در اطالعده  31یادر

بودیم؛ به طور که  11یار از فارغ التحصرمن کارشناسی
یاپروسته رشته بهماش عموای که د ره کارآاوز خود را
در دایجکمه بهماش گذرایمه ایدم  12یادر از دایجد ویان
کارشناسی پروسته رشته بهماش عموای که حمابل یدک
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تییرم پذیر اسدتااده شدم (گوبدا  1981لردنکلن 199۵

یرمسال از کارآاوز را سپر کرده ایم  ۵یادر از اعضدا
هرئ علمی گر ه بهماش عموای  3یار از اربران گر ه
بهماش

عموای در اطالعه شرک

یمودیم .یمویهگرر تدا

اشتات کاال دادهها ای ام شم .پژ هجگر با توجه بده هدمف
پژ هش خود با بررسدی یژگیهدا شدرک

کنندمگان

داار

همکاران  .)2018از بدازیگر شدرک

کنندمگان

برا تییرم صح دادهها کمها استااده شدم (اقتولرد ).
برا تیارن اعتماد دادهها در اطالعه حاضر کمها ا لره
اثالهددایی از چگددویگی اسددتخراج طتقددا

زیرطتقددا

یژگیها زیر را برا ایتخاب شدرک کنندمگان در یظدر

احددمها اعنددایی از اددتن اصدداحتهها بددرا هددر یدک از

گذرایدمن حدمابل یدک

طتقا در اخترار یاظر خارجی برار گرف تدا درت اجدابه

گرف  :داشتن ت ربه کدارآاوز
یرمسال کارآاوز

یا اغایر ا با پژ هجگر بررسدی شدود (بابلرد

عمبه به اجارک در پدژ هش .بدرا

جمعآ ر دادههدا کرادی از دیدمگاه صداحبیظدران از
اصاحته ها فرد

جه

حصول بابلر

اطمرندان).

تییرم در پژ هش حاضر اتن تعماد

اصاحته ها گر هی اسدتااده شدم.

از اصاحتهها کدمها طتقدا اسدتخراج شدمه در اختردار

اصاحتهکننمگان د یادر از اعضدا تدرم تحقردق بودیدم

همکاران پژ هجگر تعماد از اعضا هرئ علمی که بدا

ت ربدده اطالعدده کرا دی داشددته دارا اددمرت تحص درلی

یحوه تحلرل تحقرقدا کرادی آشدنا بودیدم در پدژ هش

دکترا تخصصی کارشناسیارشم بودیم .ابزار جمعآ ر

شرک یماشتنم گذاشته شدم از آیدان خواسدته شدم تدا

دادهها راهنما اصاحته یرمه سداختاریافته بدا احورید

صح فراینم کمگذار دادهها را اورد بررسی برار دهندم.

استخراج راهکارها اجرایی جه بهتود ضدعر اوجدود

اطالعدده حاضددر بددا اطالعددا دیگددر اقایسدده شددم یتددایج

کارآاوز بهماش عموای بود .سدااالتی اایندم "بده یظدر

اجابهی که از این پژ هش با دیگر پژ هشها حاصدل شدم

شما یقدا بدو

یجان دهنمه بابلر ایتقال دادهها بود.

ضدعف کدارآاوز در عرصده بهماشد

عموای دایجکمه بهماش چده ایباشدم " "راهکارهدا

تحلرل دادهها با استااده از ر

تحلرل احتوا دادهها

پرجنهاد شما برا بهتود ضعر

اوجدود چرسد

" از

حاصل از اصاحته ها یرمه ساختار یافته با بهدره گدرفتن

شرک کننمگان پرسرمه شم .جه

زاان ای دام اصداحته

از تحلرل در ن اایه ا در یرم افزار  Atlas.ti8ای ام شم.

از هماهنگی حضور یا تماس تلانی با افراد ادمیظر

تحلرددل احتددوا عتددار اسدد از بررسددی اددنظم

پ

ب امبا گرفته شم .اصاحته ها در اکدایی ای دام شدم

ر

یوشتهها اوجود از طریدق شناسدایی گر هبندم در ن

که آرام بم ن اراجعه افراد دیگر در حرن اصاحته بود.

اایهها (تمها) کمگذار

پرش از شر ت اصاحتهها هدمف از اطالعده بدرا شدرک

که ان ر بده تتدمیل ح دم زیداد از اطمعدا خدام بده

کننمگان به طور کاال توضرح داده شم .با کسب اجدازه از

خمصها از اطمعا جااع ایگردد.

شرک کننمگان اطمرنان دادن به آیان جهد احراایده

جهدددد رعایدددد اصددددول اخمبددددی طددددرح بدددده

اایمن اطمعا آیها عمم ایتجار جماگایه به تاکردک یدام

شددماره  IR.GOUMS.REC.1398.269بدده تصددویب

شرک کننمگان اصاحتهها ضتط گردیم .در عدرن ضدتط

کمرته اخمق دایجگاه رسرم .افراد در هر ارحله از پژ هش

اکالما از یادداش بدردار یردز اسدتااده شدم .پد

از

توسعه این طتقا

طتقهبنم

حق کناره گرر از اطالعه را داشتنم.

ای ام اصاحتهها صماها ضتط شدمه پرداده سداز شدم.
یوشتن اتن اصاحتهها ضتط شمه در یزدیکترین فاصدله

یافته ها

زاایی امکن ای ام پذیرف  .جه دسدترابی بده صدح

راهکارهددا بهتددود ضددعر کددارآاوز در عرصدده رشددته

پایایی دادهها از اعرارها اورق  Guba Lincolnشاال

بهماش عموای در پنج طتقه اصلی یظام آاوزشی بریااه

اعرارها اقتولرد

ایتقدال پدذیر

بابلرد

اطمرندان

ریز

آاادگی بتدل از کدارآاوز

ادمیری
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ارزشرابی دایج ویان

 24طتقه فرعدی

تتررن گردیم (جم ل .)1

جدول  .1راهکارهای بهبود وضعیت کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Table 1. Strategies to improve the internship situation in the field of Public Health in Golestan University
of medical sciences
طبقات فرعی

طبقات اصلی

حضور دانشجویان در واحدهای ارائه کننده خدمت در هنگام ارائه دروس نظری مرتبط
کم کردن فاصله بین دروس نظری و عملی
آموزش اصول و شیوههای آموزشی به مراقبین سالمت و بهورزان

نظام آموزشی

استفاده از اساتید دروس نظری مرتبط با فیلد برای به کارگیری آن مفاهیم در کارآموزی
حضور مستمر و فعاالنه اساتید و مربیان کارآموزی
ایجاد بستری جهت انتقال تجربیات بین دانشجویان
برگزاری نشستهای منظم همه ذینفعان جهت تدوین برنامه درسی جامع برای کارآموزی
افزایش سطح کیفی برنامه های کارآموزی در نیمسال  8نسبت به نیمسال 7

برنامهریزی و آمادگی قبل از کارآموزی

معرفی حضوری دانشجو به مراکز در ابتدای کارآموزی
انتخاب یک رابط در مراکز بهداشتی جهت پیگیری و هماهنگی امور کارآموزی
لزوم تبیین انتظارات از دانشجویان در ابتدای نیمسال توسط گروه آموزشی
آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشجو قبل از کارآموزی
پرداخت حق بیمه مسئولیت توسط دانشگاه و دانشجو

مدیریت کارآموزی

برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان
لزوم هماهنگی بیشتر جهت سرویس ایاب و ذهاب با واحد نقلیه قبل از شروع کارآموزی
تبدیل برخی از مراکز بهداشتی به مراکز آموزشی بهداشتی
جبران زحمت ،تقدیر و تشکر و ایجاد انگیزه پرسنل مراکز بهداشتی

بهبود وضعیت عرصه کارآموزی

توجیه مراکز بهداشت در مورد انتظارات از دانشجویان و وظایف مراکز
انتخاب مراکز عالقهمند یا دارای تمایل به همکاری در کارآموزی
استفاده از دانشجویان ناپیوسته جهت آموزش دانشجویان پیوسته
اصالح الگ بوک با نظر واحدهای اجرایی و دستورالعملهای واحدهای اجرایی

پایش و ارزشیابی دانشجویان

در نظرگرفتن بخشی از نمره ارزشیابی بر اساس مشاهده فعالیت های دانشجو
ارزشیابی پایان نیمسال به صورت ترکیب کتبی و مصاحبه
دریافت بازخورد فعالیتهای کارآموزان از پرسنل مراکز بهداشتی

 -1-1حضور دانشجویان در واحدهای ارائه کننده خدمت

 -1ارتقای نظام آموزشی
حضور دایج ویان در احدمها ارائده کنندمه خدما

در

هنگام ارائه در س یظر ارتتط کم کدردن فاصدله بدرن
در س یظر

"بهتر اس که دایج ویان از همان یرمسال هدا ابتدمایی

اصول شروه ها آاوزشی

که در س را به صور یظر ای ااوزیم ارد اراکز شویم

بهدورزان اسدتااده از اسداترم در س

به صور تمری ی هم بدا احدرط اشدنا شدمه هدم بده

عملی آاوز

به ارابترن سما

در هنگام ارائه دروس نظری مرتبط

یظر ارتتط با عرصه بدرا بده کدارگرر آن ااداهرم در

صور ت ربی اهار ها الزم را کسب کنندم" (شدرک

کددارآاوز

حضددور اسددتمر فعاالیدده اسدداترم اربرددان

کننددمه شددماره  -21عضددو هرئد علمدی گددر ه بهماشد

کددارآاوز

ای دداد بسددتر جهد ایتقددال ت ربردا بدرن

عمددوای)" .اددثم اگدده در کنددار تددمری

دایج ویان به عنوان راهکارها بهتود ضعر
در عرصه رشته بهماش
گردیم.

کدارآاوز

عموای در یظام آاوزشدی عندوان

درس بهماش د

ادمارس یدک جلسده هدم ادی رفتدرم خدمااتی کده یدک
کارشناس بهماش بایم تو امرسه ای ام ارمه ر از یزدیک
ارمیمیم یا ا ی ا گاته ارجم اینها خرلی بهتر درت ادی
شم" (شرک کننمه شماره -۶دایج و پروسته).
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 -۲-1کم کردن فاصله بین دروس نظری و عملی

"در حرن کمسها یظر

به کارشناسان اراکز بهماشتی یردز کدار صدحرحی یرسد

اگر بمفاصله درس عملدی یردز

چون کارشناسان یمی تواینم ب زیاد را بدرا آادوز

گذاشته شود بهتر اسد  .در س یظدر کده احدم عملدی

دایج ویان بگذاریم( ".شرک کننمه شدماره -2دایجد و

داریم یظر

عملی همزاان برگزار شود( ".شرک کننمه

شماره -2دایج و یاپروسته)" .بچه ها د احم کده دارن
یظر ارگذر ین یک احم عملرجم در کنار

بگدذر ین

یاپروسته)
 -6-1ایجههاد بسههتری جهههت انتقههال تجربیههات بههین
دانشجویان

اگه اینطور باشه بچده هدا یدک چردز کاادل یداد ادی

"بچه ها هر د هاته یا سه هاته یده ر ز صدتح تدا بعدم از

گررن( ".شرک کننمه شماره -7اربی کارآاوز ).

ظهر بران همه بچه ها کمس بران تو کمسجدون جمدع

 -۳-1آموزش اصول و شیوه های آموزشی بهه مهراببین

بجن کم ت ربراتجویو بران بگن .شایم بعضی از بچده هدا

سالمت و بهورزان

ت ربرا خرلی خوبی تو کارااوز داشتن که برا بعضدی

"یکی شایم بگه تدو شدرح ظدایف یدک ارابدب سدما

گر ه ها اصم پرش یمروام .اا تو کدارآاوز عمدم ارتتدا

آاوز

آره .تو شرح ظایف کلی که تو

دایج و هم هس

حددوزه اعا ی د بهماشددتی یوشددته ارجدده ارگدده آاددوز
دایج ویان لی یگاته چنم ساع
آاوز

چطدور بایدم اصدول

دادن ر هم به این کارانمان یاد بمیم که چ ور
بدمه .اهدماف چرده ایتظدارا چرده "

دایج و ر آاوز

(شرک کننمه شدماره -1اربدی کدارآاوز )" .بایدم کلرده
پرسنل ا ن ارکز هم آاوز

بچه ها با هممیگه با دایجگاه ر از برن بدردیم" (شدرک
کننمه شماره -7اربی کارآاوز )
 -۲برنامه ریزی و آمادگی ببل از کارآموزی
برگزار یجس

ها انظم همه ذیناعدان جهد تدم ین
افزایش سدطح کرادی

بریااه درسی جااع برا کارآاوز

بریااهها کارآاوز در یرمسال  8یست

بده یرمسدال 7

بترنن که چطور بدا دایجد و

اعرفی حضور دایج و بده اراکدز در ابتدما کدارآاوز

برخورد کنن .یعنی ان اگده دایجد و ارارسدتم بدرا یده

ایتخاب یک رابط در اراکز خماا جدااع سدما جهد

خویه بهماشتی بهورز بایم یاد بگردره کده اثدل یده بهدورز

پرگرر

عاد یرس  .بهدورز آاوزشدره ا ل بایدم بهدش آادوز

اراکز بهماشتی جه پرگرر

بمیم .چرز که بنظر ان ا ل حلقه ااقودس "( .شدرک

لز م تتردرن ایتظدارا از دایجد ویان در ابتدما یرمسدال

هماهنگی ااور کارآاوز

ایتخاب یک رابدط در

هماهنگی ااور کارآاوز

کننمه شماره -12اربی کارآاوز )

توسط گر ه آاوزشی آادوز

 -4-1استفاده از اساتید دروس نظری مرتبط بها عرصهه

دایج و بتدل از کدارآاوز بده عندوان راهکارهدا بهتدود

برای به کارگیری آن مفاهیم در کارآموزی

ضعر

در بریااه ریز

اهدار هدا ارتتداطی بده

آاادگی بتل از کارآاوز عنوان

"بایم به استاد که ایمن ساز درس اردمه بگدرم اوبدع

گردیم.

کارآاوز هم یه ر ز برا باال سر دایج و چون یظریش

 -1-۲برگزاری نشست های منظم همه ذینفعهان جههت

گاتی عملرجم براشدون بگدو" (شدرک کنندمه شدماره-1

تدوین برنامه درسی جامع برای کارآموزی

اربی کارآاوز )

"بایم یجس ها انظمی برن اساترم اربردان کارکندان

 -۵ -1حضور مستمر و فعاالنه اساتید و مربیان کارآموزی

"ای بایس در کار رز

اربی دائما حضور داشته باشدم

حوزه سما

یماینمگان دایج ویان یا دایش آاوختگدان

جمیم جه تم ین یک بریااه درسی جااع برا کدارآاوز

دایج ویان گر ه شمه برا هر گر ه یک اربدی در یظدر

برگزار بجه" (شرک کننمه شماره -8اربی کارآاوز )

گرفته شود .حضدور دایجد و بده صدور فدرد در ارکدز

 -۲-۲افزایش سطح کیفهی برنامهه ههای کهارآموزی در

بهماش زیاد سودانم یرس

سپردن آاوز

دایج ویان

نیمسال  8نسبت به نیمسال 7
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"سطحش یه کمی باالتر باشه .همرنطدور کده یرمسدال 8
ارره؛ فضایی که تو

برار ای گرره

ا ن کارهدایی کده

ای ام ارمیم سطحش یه کمی باالتر باشه  .یعنی این بم
زن کارها ر ترن یتاشه" (اصاحته گر هدی شدماره-1

 -6-۲آموزش مهارت های ارتباطی به دانشهجو ببهل از
کارآموزی

"بایم برا کارآاوزها کارگاه آاوز

اهار ها ارتتداطی

بگذاریم تا بتوین چ ور بتدوین بدا ادردم ارتتدا بربدرار

دایج و پروسته)

کددنن اصددول اجددا ره ر یدداد بگرددرن" (شددرک کننددمه

 -3-2اعرفددی حضددور دایجدد و بدده اراکددز در ابتددما

شماره -7اربی کارآاوز ).

کارآاوز

 -۳مدیریت کارآموزی

"فقط یک هماهنگی از بتل کدردیم یااده یگدار کدردیم

پرداخ حق برمه اسدئولر توسدط دایجدگاه دایجد و

یظاااترک ای ام شمه به دایج و ای گن بر خدود  .در

برگزار جلسا هماهنگی بدا اعا ید بهماشدتی ارکدز

صورتی که شایم الزم بود ر ز ا ل دایجد و ر ادی بدردیم

بهماش

حضورا اعرفی ای کردیم .تو ا ن فضا کدار آادوز در

ایاب ذهاب با احم یقلرده بتدل از شدر ت کدارآاوز بده

ابع به یظام اعرفی ارجم بعم از ا ن دایج و ا ی ا کدار

شهرستان لز م هماهنگی برجتر جه

سدر ی

عنوان راهکارها بهتدود ضدعر در ادمیری کدارآاوز

ای کرد" (شرک کننمه شماره -23عضو هرئ علمی)

عنوان گردیم.

 -4-۲انتخاب یک رابط در مراکز بهداشتی جهت پیگیری

 -1-۳پرداخت حق بیمه مسهوولیت توسهط دانشهگاه و

و هماهنگی امور کارآموزی

دانشجو و به صورت اختیاری

"خرلی خوبه که در ارکز بهماشتی یه فرد ر برار بدمن

"دایج د ویان را برمدده کننددم تددا بتواینددم ابددماااتی ااینددم

به عنوان پرگرر کننمه آاوز

دایج ویان؛ یعندی در در

اکسرناسرون را ای ام بمهنم( ".شرک

کنندمه شدماره-2

ابع با دایج و همراهی همکار بکنه که ر یم آاوزشدی

دایج و یاپروسته)" .یه هزینها ر دایجگاه تقتدل کنده.

دایج و با همکارایش به چه شکل هس ( ".شرک کنندمه

یعنی  ۵0درصدم ر دایجد و  ۵0درصدم ر دایجدکمه

شماره  -12اربی کارآاوز )

هرکسی هم که دلش ای خواد .بدا ایدن دیدمگاه پرگردر

 -۵-۲لزوم تبیین انتظهارات از دانشهجویان در ابتهدای

بجه( ".شرک کننمه شماره -۶دایج و پروسته)

نیمسال توسط گروه آموزشی

 -۲-۳برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت بهداشهتی و

"به یظر ان بایم اسداترم ظدایف کدارآاوز تدو ارکدز یدا

مرکز بهداشت شهرستان

پایگاه اجرائی ر برا اا توضرح اردمادن  .شدرح اردمادن

"امیر گر ه بایم ارتتا خوبی با اعاید بهماشدتی بربدرار

که چرکار بایم بکنرن .ظراه شما این ا چی هس  .بتدی

کنه .بتل از شر ت د ره کارآاوز براد جلسه بذاره با ا یا

اا بم یرم چه ظراه ا داریم ا ی دا کده رفتدرم اردم یرم

هماهنگ کنه .توصره ان اینه که یک جلسه اجدترکی بدا

بایم چکار بکنرم( ".اصاحته گر هی شدماره -1دایجد و

حضور کارکنان اعا ی بهماشتی با حضور حمابل رئر

پروسته) " .گر ه بایم همف از کارآاوز را بطور اضدح

شتکه اعا یرن اسئولرن احدمها شدتکه شهرسدتان

شااف گر ه به دایج ویان در ابتما یرمسال بران یمایم

بریااده هدا گاتده بجده".

ایتظارا

گر ه یرز اتقابم به دایج ویان گاته شود که در

این زارنه تکلردف دایجد ویان اجدخ

شدود"( .شدرک

هم گذاشدته بجده ایتظدارا

(شرک کننمه شماره -1اربی کارآاوز )
 -۳-۳لزوم هماهنگی جهت سرویس ایهاب و ذههاب بها

کننددمه شددماره  -20عضددو هرئد علمددی گددر ه بهماشد

واحد نقلیه ببل از شروع کارآموزی

عموای)

"بریااه زاان بنم کارآاوز بایمخرلی بتل تدر از شدر ت
کارآاوز به احم یقلره اعدمم بجده کده اگده در دایجدگاه
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کمه بخواد استر ار بگرره یده بودجده ا ر

در یظر بگرره که سدر ی

بخدواد اجداره کنده" (اصداحته

برایم تجکر کنرم .هم زبایی تجکر کنرم هم یک تقمیریااه
ا بمهرم( ".شرک کننمه شماره -1اربی کارآاوز )

گر هی شماره -1دایج و پروسته).

 -۳-4توجیههه مراک هز بهداشههت در مههورد انتظههارات از

 -4بهبود وضعیت عرصه کارآموزی

دانشجویان و وظایف مراکز

تتددمیل برخددی از اراکددز بهماشددتی بدده اراکددز آاوزشددی

"بهتره که یک هماهنگی بجه با جایی کده دایجد و اردره

تقدمیر تجدکر ای داد ایگردزه

ا ی ا د ره کارآاوزیجو ای دام بدمه .بهجدون بگردم کده از

پرسنل اراکز بهماشتی توجرده اراکدز بهماشد در ادورد

فرستادن دایج و به ا ن ارکز چه ایتظداراتی داریدم ا یدا

بهماشتی جتران زحم
ایتظارا از دایج ویان

ظایف اراکدز ایتخداب اراکدز

که تمایدل بده همکدار در کدارآاوز داریدم اسدتااده از
دایج ویان پروسته بده

دایج ویان یاپروسته جه آاوز

چه راهنمدایی هدایی بکدنن دایجد ور ( ".شدرک کنندمه
شماره  -19دایج و یاپروسته)
 -4-4انتخاب مراکز عالبهمند یا دارای تمایل به همکاری

عنوان راهکارها بهتود ضعر در فرلم کارآاوز عندوان

در کارآموزی

گردیم.

"ای توان از بتل از شر ت یرمسدال بریااده ریدز کدرد

 -1-4تبدیل برخی از مراکز بهداشتی به مراکز آموزشهی

اکاتتا اربوطه را ای دام شدود تدا اراکدز کده فعدالتر

بهداشتی

جه یادگرر دایج و ارز

"اراکز بهماشتی اا اراکز آاوزشی خوبی یرستن .از طدرف

شود" (شرک کننمه شماره  -20عضو هرئ علمی گدر ه

اعا ی بهماشتی یراز داره که تجکرمتش کاال تر باشده

بهماش عموای).

بعنوان یه ارکز اعرن آاوزشی ابعدا ایتخداب بجده .اثدل

 -۵-4استفاده از دانشجویان ناپیوسته جههت آمهوزش

برمارستان هدا آاوزشدی( ".شدرک کنندمه شدماره-12

دانشجویان پیوسته

اربی کارآاوز )

بایدل ادی شدویم ایتخداب

"اددا هددم دایج د ویان پروسددته داریددم هددم دایج د ویان

 -۲-4جبران زحمت ،تقهدیر و تشهکر و ایجهاد انگیهزه

یاپروسته .دایجد ویان یاپروسدته ادا اکثدرا کارکندان یظدام

پرسنل مراکز بهداشتی

هستنم ای تواینم باز ان آاوزشی ادا بدرا دایجد ویان

"کسی که اسئول هس ا ی ا بم یده یدک چردز عایدم

پروسته باشنم ای تواینم به ادا کمدک کنندم" (شدرک

ارجه .ارخواد شداال اضدافه کدار باشده تجدویقی

کننددمه شددماره  -23عضددو هرئد علمددی گددر ه بهماشد

خود

باشه .یک چردز کده بابد زحمتدی کده داره اسده ا ن

عموای).

کارآاوز ارکجه درسته هممون ظراه داریم کسایی کده

 -۵پایش و ارزشیابی دانشجویان

ارد یظام ارجن ادا راشدون بندمازیم .لدی یکدی امکنده

اصمح الگ بوت با یظر احمها اجرایدی دسدتورالعمل

حوصلش یکجه یا اینکه بگه این همه ا امن رفدتن چدی

احددمها اجرایددی در یظرگددرفتن بخج دی از یمددره

شم حمابل یک حق الزحمه ا

تجدویقی چردز بابد

این فدرد در یظدر بگردرن( ".شدرک

کنندمه شدماره -13

هددا

ارزشرابی بر اساس اجاهمه فعالر ها دایج و ارزشرابی
پایان یرمسال به صور ترکرب کتتی اصاحته دریافد

دایج و یاپروسدته)" .حدمابلش ادمیر گدر ه ر ز ا ل بدا

بازخورد فعالر ها کارآاوزان از پرسنل اراکز بهماشدتی

هرگر ه پاشه بره به دس انِ اربی حدمابل یدک جعتده

به عنوان راهکارها بهتود ضعر

در پدایش ارزشدرابی

شررینی بمن تا بتویم بهجون بگم که شما یرمسال بتدل

دایج ویان عنوان گردیم.

خرلی زحم کجرمین این یرمسال هم براره کده ادزاحم

 -1-۵اصالح الگ بهو

شما باشن .ابعا چون ااکایداتی یتدود ارخواسدترم زبدایی

دستورالعمل های واحدهای اجرایی

بها نظهر واحهدهای اجرایهی و
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"احتوا الگ بوت ر در ابتدما بایدم احدمها اجرایدی

حتی بایم عم ه بر کارشناسا تدو اراکدز از بهورزهدا هدم

احرطی اثل برمار ها احرط ااادایی  ...تدم ین کدنن

بپرسرم که این دایج وها کده یرمسدال بتدل پدرش شدما

چون دایج ویان بایم باالخره تو همرن احمها اجدغول

بودن االن اسه یرمسال بهمدن شدما پرجدنهاد چرده "

به کار بجن .اگه رئوس اطالب الگ بوت خود ادا ر یگداه

(شرک کننمه شماره  -1اربی کارآاوز )

کنرن برا هر احم  20سرفصل یوشتن این یجدایه اینده
کدده عزی دزان فقددط ی ده کپدی سدداده برداشددتن بدده جددا
ارتویستن بگن :سرفصلها با توجه بده دسدتورالعمل هدا
اجرایی هر احم کده در سدااایه یداب هدم تعریدف شدمه"
کننمه شماره -4دایج و یاپروسدته)" .سرفصدل

(شرک

ها کتاب کارآاوز با توجه به یرازها ر ز بایم بدازبرنی
بجه بر زرسایی بجه" (شرک

کننمه شدماره -12اربدی

بحث
کارآاوز در عرصده رشدته

راهکارها بهتود ضعر

بهماش عموای در پنج طتقه یظام آاوزشی بریااهریز
آاددادگی بتددل از کددارآاوز
کارآاوز

اددمیری کددارآاوز

عرصدده

ارزشرابی دایج ویان تتررن گردیم.
عمل دی یکددی از

کددم کددردن فاصددله ب درن در س یظددر

کارآاوز ).

راهکارها یظام آاوزشی جهد

 -۲-۵در نظرگرفتن بخشی از نمره ارزشیابی بهر اسهاس

همسو با اطالعه حاضر طتق اطالعده پوربدایع همکداران

مشاهده فعالیت های دانشجو

"استاد براد یک ر ز

ر در اخترار اا برار بدمه .در ارکدز

بهماشتی از اا ااتحان بگرره .اثم یه اورد اراد چ ور
باها

یرز عمم هماهنگی در س یظر

بهتدود کدارآاوز اسد .
عملی باعد یدادگرر

یااناسب ایشود (پوربایع رجب پدور  .)139۵همچندرن
یتایج سدایر تحقرقدا یردز یجددان داده اسد کده بهتدود

برخورد ای کنرم .چه آاوزشهایی بهش ارمیم .چه

یدادگرر اطلددوب ادیتوایددم از طریدق ارتتدا یزدیدک

ای دام اردمیم .اینهدا ر عملدی بتردنن ایدن

بسددمتی از یمددره کددارآاوز بجدده" (اصدداحته گر هددی

دایش یظر

عملی فدراهم گدردد (عابدمینی همکداران

 1387علو

عابم  .)138۶یکدی دیگدر از راهکارهدا

شماره -1دایج و پروسته).

یظام آاوزشی جه

 -۳-۵ارزشیابی پایان نیمسال به صورت ترکیب کتبی و

فعاالیه اساترم اربران کارآاوز اس  .همسو با یتایج این

کار برا

مصاحبه

"بهتره ارزشرابی پایان یرمسال به اینصور باشه کده هدم
کتتی هدم اصداحته بدا اسداترم باشده" (شدرک کنندمه

بهتدود کدارآاوز

حضدور اسدتمر

پژ هش اطالعا ریمن همکداران ()2000

حردم

همکاران ( )1384یرز یجان دادیم که جود اربران توایمنم
عمبهانم در کنار دایج ویان در عرصهها کدارآاوز

شددماره -4دایجد و یاپروسددته)" .کارهددایی کدده یرداز بدده

کار رز ایتوایم تیررر بسزایی در اوفقرد

اهار ها عملی داره به صور عملدی ازشدون ااتحدان

ارربخش بودن اتاح داشته باشم .با توجه به اینکه حضور

گرفته بجه چرزا یظریک کده بایدم فدرد بم یده هدم بده

اربران توایمنم با دایش بداال در عرصدهها کدارآاوز

صور یظریدک از

کار رز همدراه دایجد ویان باعد افدزایش توایمندمیها

پرسدرمه بجده .ایدن کدار بجدنگره"

دایجد ویان

(شرک کننمه  -12اربی کارآاوز ).

ایگرز

 -4-۵دریافت بازخورد فعالیت های کارآموزان از پرسنل

بایم این اهم برجتر اورد توجه برار گررد .در همرن راستا

مراکز بهداشتی

اطالعه اعظمی همکاران یرز یجان داد که بدا توجده بده

"گر ه بایم پرسنل ر دعوتجون کنه یرمسالی یک بدار بدا
اینا گا

گو کنه بپرسه یرمسال بتلی که ادا دایجد و

دایج ویان ای گردد (جعادر

لردایی )1381

اهمر استااده از اربران توایمنم با ایگرزه در کدارآاوز
کار رز ها بهتر اس اکایرسمی اناسب بدرا جتدران

ر فرستادیم شما با چه چالش هدایی اواجده بدودین ادا

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

تبیین راهکارهای اجرایی ...

1۵۳

خما اربران افزایش ایگرزه آیهدا در یظدر گرفتده شدود

اهار ها ارتتاطی به عنوان راهکار جه بهتود بریااه

(اعظمی همکاران .)1398

ریز

استااده از ذیناعان جه تم ین بریااه درسدی کدارآاوز

ارتتاطی آن دسته از اهارتهایی هستنم که افدراد ارتوایندم

به عنوان یکی از راهکارها راهکارها بهتود بریااه ریز
آاادگی بتل از کارآاوز اس  .همسو بدا یتدایج اطالعده
حاضر دادگدران همکداران یردز اعتقمیدم بدا توجده بدده
پرجرفتها فنا ر در احرط آادوز
بازیگر بریااه ها آاوز

بدالرنی یردداز بدده

بالرنی جود دارد .این بریااده

آاادگی بتل از کارآاوز ای باشدم .اهدار هدا

درگرر تعاال هدا بدرن فدرد

فرایندم ارتتدا شدویم

شاال اهار هدا اتادا تی هسدتنم کده اهمتدرین آیهدا
اهارتدده ا کماددی گددو
(کجتکاران حرمر
( )2007اجخ

دادن اددارر بددازخورد اس د

باسدتایی  .)1390در اطالعده کلدی
شم که اهار هدا ارتتداطی برجدتر از

هددا بدده انظددور یددادگرر اددارر بایددم بازتددابی از سددتکها

دایددش اسدداترم اهمرد دارد .اطالعدده گدداردن همکدداران

ترجرحددا یدددادگرر دایدددج ویان باشدددنم (دادگددران

( )2000یرز برا جذاب شمن احرط کارآاوز بدر ت هرز

پر یددز

پرددر

 .)2012طرح درس تم ین شمه یحوه

همکار پرسنل عرصه ها کارآاوز را اجخ
ایتظارا

کرده

از آیها را ر شن ای کنم .بنابراین در صورتی که

تقوی یاد گرریمه با اهارتها ارتتاطی تیکرم یمودیم.
برگزار جلسا هماهنگی با اعا ید بهماشدتی اراکدز
بهماش

شهرستان یکی از راهکارها ارتتط بدا ادمیری

طرح درس در اخترار کارکنان عرصه ها برار بگررد در

کارآاوز ای باشم .کارآاوز اربو به بخش بهماش به

ارزیابی آیان بسرار اارر خواهم بود

دلرل تعماد تنوت زیاد اراکز فاصله جغرافرایی زیاد برن

همکدداران  .)1389لددز م تترددرن ایتظددارا از

آیها اجکل همداهنگی بایدم برجدتر ادم یظدر بدرار گردرد

آاوز
(تتریددز

دایج ویان

دایج ویان در ابتما یرمسدال یکدی دیگدر از راهکارهدا
بهتود بریااه ریز

آاادگی بتل از کارآاوز ادی باشدم.

(اعظمددی همکدداران  .)1398همکددار پرسددنل ارکددز
بهماشتی با دایج ویان ای توایدم از طریدق همداهنگی در

تجکرل کمس ها توجرهی بتل از شر ت کارآاوز یکدی

سطوح ادمیریتی افدزایش یابدم .پاز کردان در اطالعده ا

از ر شها آشنا کردن دایجد ویان بدا اهدماف کدارآاوز

یجددان داد کددده عدددمم همکدددار پرسددنل اددی توایددم در

اس

همف آن کمک به هماهنگی دایج ویان با احدرط

دایج د ویان تددنش هددا خرلددی زیدداد را ای دداد یمایددم

همکاران در دایجدگاه

(پاز کران رسولی  .)1390لدز م همداهنگی دایجدگاه بدا

کارآاوز اس  .در اطالعه تتریز

علوم پزشکی تتریز از دیمگاه دایج ویان امیری
بهماشتی بهماش

خماا

خدایواده کمسدها تدوجرهی بتدل از

کارآاوز برا حضور اارر دایج ویان از اهمرد
برخوردار بود (تتریز

زیداد

همکاران  .)1389یدل همکداران

( )1997یجان داده ایم که ارائه راهنما بالرنی اجتمل بر
اهماف رفتار کارآاوز

اقررا بخش ظایف دایج و

اراکز بهماشتی دراایی در اطالعدا تتریدز

اعظمدی

( )1393ظهرر ( )1389یرز اورد تیکرم برار گرف بده
طوریکه ضر ر افدزایش هماهنگیهدا بتلدی بدا اراکدز
دراایی از طریدق یک ساز کار رسمی بایویمندم اادر
ضر ر تلقی گردیمه اس  .هماهنگی با احم یقلره بتل از
شر ت کارآاوز یرز یکی دیگر از به راهکارها ادرتتط بدا

اربی چگویگی ارزشدرابی اندابع درسدی ادورد یرداز بده

امیری کدارآاوز ادی باشدم .در ایدن راسدتا جدواد

دایج د ویان در ابتددما شددر ت کددارآاوز بددالرنی سددتب

همکاران یرز پرجدنهاد یمودیدم کده برا ارربخجی هرچه ب

افزایش رضای دایج ویان در استااده از ب
اسا لر

هدا شدغلی

درت بهتدر

رجتردر س کارآاوز که زاان یستتا بابل توجهی از ب

ظدایف آیندمه یدادگرر بهتدر

دایج و را خود به اختصاص ای دهم الزم اس تا حم

اهار ها بالرنی اربدو بده بخدش اسدتااده از دایدش

یا

ااکان از فرلمها

در دسترس به دایجکمه استااده

یظر در عمل شمه اس  .عم ه بر اوارد ادذکور آادوز
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حیدری و همکاران

این که سایل ایاب
گررد (جواد

ذهاب دراخترار دایج و اربی برار

رئرسی گلکار .)138۶

توجره اراکز بهماشد

توایم ستب توایمنم ساختن آیها در سایر ابعداد شخصدرتی
گردد (هر

در ادورد ایتظدارا از دایجد ویان

همکاران  .)1389جتدران زحمد

ای داد

ایگرزه درپرسنل اراکز بهماشتی یکی دیگدر از راهکارهدا

یکی از راهکارها ارتتط بدا فرلدم کدارآاوز ادی باشدم.

ارتتط با فرلم کارآاوز ای باشم .در این راسدتا اطالعده

برگزار جلسا توجرهی بدرا پرسدنل فرلدم در ابتدما

جنتی همکاران بر لز م ساز کار تجویق پرسنل تیکردم

د ره ترغرب تجویق کارکنان فرلم در این زارنه اادر

همکداران

ضر ر به یظر ایرسم (جنتی همکاران  .)1397اطالعه
تتریددز

ای یمایم (جنتی همکاران  )1397تتریز
یرز ارائه برخی اجدوق هدا بدرا ایگردز

همکدداران یجددان داد کدده حضددور کارشناسددان

اراکز دراایی

سرستم بهماشتی دراایی یدا اساترم هر یددک از رشددته

یمودیم (تتریز

هدا اربوطده در عرصده کدارآاوز
رئدددر

اعظمی .)1393

حتددی

ادددمیر برمارسدددتان در کدمسهدددا تددوجرهی

ارزشددرابی کددارآاوز اددی باشددم .الگ بددوت (دفترچدده

خماا بهماشتی درادایی ادی توایدم

بسرار اورر باشدم (تتریدز

همکداران  .)1389اطالعدده

آهنچران همکاران یردز یجدان داد کده بتددل از اجددرا
ر

تقمیر تجکر از اربران برتدر را پرجدنهاد

اصددمح الگ بددوت کددارآاوز از راهکارهددا اددرتتط بددا

دایج ویان امیری

کددار ز

برجدتر پرسدنل

فعالرتها عملی) ابزار ااردم بدرا آادوز
اس

یدادگرر

همچنرن به عنوان یک راهنمدا اطالعداتی بدرا

استنم کردن فراینم یادگرر

ابدزار ارزیدابی دایجد ویان

کدارآاوز در عرصده بایسددتی احدرط بدالرنی هدم

عرنی تدر شدمن ارزشدرابی رضدای برجدتر دایجد ویان

را داشددته باشددنم کداام در

توصره ای شود .ترابدی همکداران یردز در اطالعده خدود

آاوزشی توجرده شدویم چدرا کده عددمم

حرطده

آاادگی اجدرا ایدن ر
رابطه با این ر

یقش اارر دفترچده فعالرتهدا عملدی در آادوز

حضور اربدی در بخدش یرداز بده همکدار سدایر پرسدنل

ها شناختی ر ان حرکتی ارزشرابی رضدای اندم

داشدته تدا دایج و بده اهددماف آاوزشددی در ایددن ر

دایج ویان دیمایپزشکی را یجان دادیم (ترابدی همکداران

دسد

پردما کندم (آهنچران همکاران  .)139۶دهقدایی

همکاران پرجدنهاد یمودیدم کده بددرا جلددب همکار
برجتر ترم بهماشتی درادایی عددمم سددرگردایی دایج و
در غراب اربی ضر ر تتردرن بریااده آادوز

 .)1391در اطالعدده یت دی لددو همکدداران یر دز کددارآاوزان
استااده از راهنما آاوزشی یا الگ بوت را برا آشدنایی
هر چه برجتر آیها با اهماف کارآاوز

توجره آیهدا توسدط

بدددالرنی

اساترم اربران پرسنل اراکز بهماشتی اسئول ارائه احم

کددارآاوز در عرصدده بدددرا همکددداران بهماشدددتی

کارآاوز در عرصه یظار

همای توسط اربران درگرر

دراددایی ای ددداد تدددسهرمتی بدددرا آیدددان بدددرا

کردن کارآاوزان در ارائده خدماا اهدم تلقدی کدرده از

همکددددار اجخ

شود (دهقددایی دهقددایی فددمح زاده

 .)1383ایتخاب اراکز تمایدل بده همکدار در کدارآاوز

عوااددل اددارر در ارتقددا

ضددعر کددارآاوز در عرصدده

دایستنم (یتی لو همکاران  .)1397اصمح شروه ارزشرابی

یکی دیگر از راهکارها ادرتتط بدا فرلدم کدارآاوز ادی

توجه به فعالر ها دایج و در احل کدارآاوز یردز از

باشم .اطالعا گذشته یرز بدر ایتخداب احدرط آاوزشدی

سایرراهکارها ارتتط با ارزشرابی کدارآاوز ادی باشدم.

تعماد اناسب دایج و هر اربی تیکرم یموده ایم (رسولی

ارزشرابی درسی همرجه یکی از اوضوعا چالش برایگردز

اسماعرلی  1392خما یسدی همکداران 1390

در ر ابط دایج و استاد بدوده اسد  .ارزشدرابی عملکدرد

احتی همکاران  .)1390احدرط اناسدب کدارآاوز در

دایج و در کارآاوز با چالش ها برجتر همراه اسد .

زاغر

عرصه بهماش

ضمن کمک به دایج و در زارنه یادگرر

کسب توایایی ایاا یقش به عنوان پرستار بهماش

ای

بخاطر پرچمگی ااهر
زیاد

کارآاوز

ارزشرابی آن تدا حدم د

ابسته به دیمگاه اربدی کدارآاوز اسد  .بندابراین
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اغلب دایج ویان ارزشرابی را اناسب با توایایی خدود یمدی

تشکر و بدردانی

داینم اعتقاد بر عادالیده بدودن فرایندم ارزشدرابی یماریدم

از اعا ی د تحقرقددا

(زارعددی  .)1392ارزشددرابیها سددلرقه ا اربددی یددا

گلستان جه تصویب طرح پژ هجدی بدا کدم 11117۵

ارزشرابی هایی کده اربدی بدا پرجدرنه بتلدی ذهندی خدود

اجددارک صدداحبیظران در ای ددام ای دن طددرح پژ هجددی

عملکرد فعلی دایج و را اورد بررسی برار ای دهم اوجب

بمردایی ایگردد.

فنددا ر دایجددگاه علددوم پزشددکی

اف ایگرزه در دایجد و کداهش رضدای آیهدا از اربدی
احرط کارآاوز ای شود  .بده همدرن انظدور ارزشدرابی
عرنی بم ن سو گرر اربی که انطتق بر اهماف رفتار
از دایج و باشم اوجب ارتقا کرار آاوز
عملکرد دایج و به دلرل رضدای
(یهریر

افدزایش

از اربدی ادی گدردد

همکاران .)139۵

از یقا بو این اطالعه دسترابی به راهکارها کاربرد
از دیمگاه دایج ویان اربردان اسداترم رشدته کدارااوز
جه ارتقا این د ره بود .این اطالعه احم دی هایی یرز
داش  .جلب همکار برخی از شدرک کنندمگان اجدکل
بود که با پرگرر اسدتمر توجرده اهمرد اطالعده ایدن
اجدکل رفددع شددم .در اطالعدا آینددمه ایتددوان در بالددب
اطالعا کمی به ا لوی بنم راهکارها اجرایی پرداخ
در بالب بریااه عملراتی گر ه بهماش عموای یست بده
اجرا این راهکارها بریااه ریز یمود .یکی از یقا ضدعف
این اطالعه عمم بررسی رضایتمنم کلدی دایجد ویان از
د ره کارآاوز اس که به انظور سن ش تیررر هر کدمام
از راهکارها بر رضای

دایج ویان ارربخجدی کدارآاوز

ای توان اطالعا اماخله ا طراحی یمود.

نتیجه گیری
ایتخاب راهکارها اناسب ارتتط با ارتقا یظام آاوزشی
بریاادددهریز
کارآاوز

آادددادگی بتدددل از کدددارآاوز
بهتود ضدعر

عرصده کدارآاوز

ادددمیری
ارزشدرابی

دایج د ویان بریااددهریز جه د اجددرا در بالددب بریاادده
عملراتی ایتوایم ان ر به ارتقا کمی کرای کارآاوز
در عرصه رشته بهماش عموای در دایجگاه علوم پزشدکی
استان گلستان گردد.
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ا له توسعه آاوز جنم شاپور
فصلنااه ارکز اطالعا توسعه آاوز علوم پزشکی
سال سرزدهم شماره  1بهار 1401

تبیین راهکارهای اجرایی جهت بهبود وضعیت کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی در دانشگاه علوم
پزشکی گلستان :یک مطالعه کیفی
علیرضا حیدری* :عضو هرئ علمی ارکز اطالعا
ایران.
جواد خادمی :عضو هرئ علمی گر ه بهماش عموای دایجکمه بهماش دایجگاه علوم پزشکی گلستان گرگان ایران.
توسدعه اجتمداعی دایجدگاه علدوم پزشدکی گلسدتان
زهرا خطیرنامنی :کارشناسی ارشم آاار زیستی ارکز تحقرقا امیری سما
توسعه آاوز

علوم پزشکی دایجدگاه علدوم پزشدکی گلسدتان گرگدان

گرگان ایران.

نرگس رفیعی :دایج و دکتر امیری خماا بهماشدتی درادایی ارکدز تحقرقدا ادمیری سدما
دایجگاه علوم پزشکی گلستان گرگان ایران.

توسدعه اجتمداعی

چکیده :کارآاوز در عرصه از در سی اس که دایج ویان بایم در احرط ابعی کدار بده صدور عملدی
آاوز بترننم .د رهها کارآاوز در شکلدهی اهار ها اساسی توایمنم ها حرفها دایجد ویان
یقش اساسی داریم .همف از ای ام اطالعه حاضر تتررن راهکارها اجرایدی جهد بهتدود بریااده آاوزشدی
کارآاوز در عرصه رشته بهماش عموای در دایجکمه بهماش دایجگاه علوم پزشکی گلسدتان بدود .ایدن
اطالعه کرای توصرای در سال  1398در استان گلستان ای ام شم .شرک کننمگان در اطالعده  31یادر از
فارغ التحصرمن اقطع کارشناسی رشته بهماش عموای که د ره کارآاوز خود را در دایجکمه بهماشد
گذرایمهایم دایج ویان کارشناسی رشته بهماش عموای که حمابل یک یرمسدال از کدارآاوز را سدپر
کردهایم اربران اعضا هرئ علمی گر ه بهماش عموای بودیم که به صور همفمنم ایتخاب شدمیم.
دادهها به سرله اصاحتهها گر هدی فدرد جمدعآ ر شدم بده ر تحلردل احتدوا در یدرم افدزار
 Atlas.ti 8تحلرل گردیم .راهکارها بهتود ضعر کارآاوز در عرصده رشدته بهماشد عمدوای در ۵
طتقه اصلی (ارتقا یظام آاوزشی بریااهریز آادادگی بتدل از کدارآاوز ادمیری کدارآاوز بهتدود
ضعر عرصه کارآاوز پایش ارزشرابی دایج ویان)  24طتقه فرعی تتررن شم .ایتخاب راهکارهدا
اناسب جه بهتود ضعر اوجود در بالب بریااه عملرداتی ایتوایدم ان در بده ارتقدا کمدی کرادی
کارآاوز در عرصه رشته بهماش عموای در دایجگاه علوم پزشکی استان گلستان گردد.
واژگان کلیدی :تحقرق کرای کارآاوز

آاوز

*نویسنده مسؤول :عضو هرئ علمی ارکز اطالعا

بهماش عموای دایجکمه بهماش عموای.

توسعه آاوز

علوم پزشدکی دایجدگاه علدوم پزشدکی گلسدتان

گرگان ایران.
Email: alirezaheidari7@gmail.com

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

