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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. 
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 مقدمه

سدما   یردر    ترین بخش خدماا  ارابتد اساسی     

    یدجه  تقو(. 1394ایسایی اس  )حرمر    همکاران 

انطتق بدا  یبریااه درس کی نی  تم  یایسای  ر ری  رترب

 یاختلف یظام آاوزش  هابخش نرب  جااعه  همکار ازری

اس  )حرمر    ضر ر سما دهنمه خماا    اراکز ارائه

  انیآادوز  دایجد و در یهمف اساس .(1400  همکاران 

  هااهار  قر  دب حرصح یابیدایش  اهار    ارز  ارتقا

 که دایج و بتوایم پد  از  به طور  باشمیآاوخته شمه ا

خددود را در   هدداها   اهار آاوختدده لرتحصددفراغدد  از 

  کدار طرایطتاق با اح ییبه کار بسته   توایا ی ابع طراح

اسد   یعرصه از در س رد  را داشته باشم. درس کارآاوز

 یکار به صدور  عملد ی ابع طردر اح انیدایج و میکه با

 یدر شددکل دهدد  کددارآاوز  هددا. د رهننددمرآاددوز  بت

 انیدایجد و  احرفده  ها م  توایمند یاساس  هااهار 

   یاز در س عملدد جددترردارد   تددیررر آن ب ییقددش اساسدد

 نیددآادوز  ا .(1399)دهقدایی   همکداران یظدر  اسد  

 یظر   آاوخته ها نراس  که خم ب یاهارتها به ااینم پل

)عابدمینی   همکداران  کندم یرا پدر اد ینربال    اهارتها

تم  کنندم  میبا یراستا  اسئوالن آاوزش نیدر ا .(1397

ادم شود تا با اسدتااده کارآ  ادیا انیدایج و  برا یطیشرا

   یاهدار  کداف  یآاوزشد  ها طراز انابع اوجود در اح

)دهقدایی   خود را کسب کنندم نمهیحرفه  آ  برا ازراوردی

 .(1383دهقایی   فمح زاده 

علدوم  یشاخه اساسد زری یآی ا که رشته بهماش  عموا از

 ل رآاوختگدان پد  فراغد  از تحصداس   دایش  سما 

خواهنم بود تا با بدرار  سما  در یظام  کارشناس حرفه ا

  رسما   اسئول رانیکارکنان   ام ریکنار سادر گرفتن 

. ریدمرتیارن حاظ   ارتقا  سما  جااعده را بده عهدمه گ

دایدش   اهدار   میفوق با انیاهم دایج و نیای ام ا  برا

 یتا پ  از ط ریمرماش  فرا  گبه  الزم را در دایجکمه ها

ای دام   الزم را بدرا  حرفده ا  ها یژگی  لرد ران تحص

  خود در یظام سما    سدازاان هدا  ر  اسئول فی ظا

اررزا اسماعرلی  شریع گو   اهدم  ) نمی ابسته کسب یما

بریااده  کی  زیبریااه ر یعال  شورا رانی(. در ا1399پور 

د ره   بدددرا یرسددد احدددم د 12در بالدددب  ار  کدددارآاوز

 نیدیمدوده اسد . در ا بیتصو یبهماش  عموا یکارشناس

اجدرا  احدل اجدرا   یحدوه  یچگدویگ تهدا رفعال زیبریااه ر

ذکر یجمه اسد .  کرهر سه بسم  به تاک  برا یابرارزش

در   د ره کددارآاوز  تددوان گادد  کدده یحددوه برگددزار یادد

اسد    اقهرسدلاختلف  اتاا     به صور    دایجگاهها

 (.1391ی  جهایلو   لطای زاده خراط)

در دایجگاه   گذشته ارائه در س کارآاوز  هاسال یدر ط

  یبدرار یماشدته   رضدا یاناسدت  ردر  ضدع رانیدا  ها

(. 1393تتریددز    اعظمددی ابددمس بخددش یتددوده اسدد  )

در ادورد  توسدط دهقدایی   همکداران ای ام شدمه لعهاطا

  هددا هدر دایجددگاه   در گر  کددارآاوز  رددارک یابیددارز

   یاز جمله ضعف در بریااده آاوزشد یاختلف  به اجکمت

کده  اسد  کدرده  کمتود ااکایا   اشاره  انریحوه کار ارب

  عمم کسب اهدار  الزم خواهدم  یان ر به ضعف آاوزش

ابدم   ی  اعظم  زی(. تتر1397عابمینی   همکاران ) شم

ایددم   پرداخته  در کددارآاوز یابربدده اجددکل ارزشدد زرددی

 انیدایجد و نرتوایم بدییم یابرارزش  جار وهرش اعتقمیم

 تتریز    اعظمدی ابدمس) بائل شود زیعادالیه تما ربه طو

ا  اختصاصا به استخراج (. با توجه به اینکه  اطالعه1393

راهتردهددا  اجرایددی جهدد  بهتددود  ضددعر  کددارآاوز  

هدمف از ای دام بهماش  عموای یپرداخته اس ؛ بندابراین 

راهکارهددا  اجرایددی جهدد  بددود  تترددرن پددژ هش حاضددر

در  یدر عرصده رشدته بهماشد  عمدوا  کارآاوز  ضعر 

 گلستان بود. یدایجکمه بهماش  دایجگاه علوم پزشک

 

 مواد و روش ها

ی از یددوت توصددرای اددرک پددژ هش حاضددر بدده ر        

یادر  31 ای ام شم. شرک  کنندمگان در اطالعدهاکتجافی 

ی کارشناس منرالتحصرغ یار از فا 11بودیم؛ به طور  که  

خود را   که د ره کارآاوز یرشته بهماش  عموا یاپروسته

 انیدایجد ویادر از  12در دایجکمه بهماش  گذرایمه ایدم  

 کیدکه حمابل  یرشته بهماش  عموا ی پروستهکارشناس
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  اعضدایادر از  ۵کرده ایم    را سپر  یرمسال از کارآاوز

گر ه  انراربز یار ا 3   یگر ه بهماش  عموا یهرئ  علم

تدا   ررگیمویهدر اطالعه شرک  یمودیم.  یبهماش  عموا

توجه بده هدمف  پژ هجگر با .شمها ای ام اشتات کاال داده

شدرک  کنندمگان    هدایژگی  یپژ هش خود   با بررسد

ایتخاب شدرک  کنندمگان در یظدر   را برا ریز  هایژگی 

گذرایدمن حدمابل یدک    کدارآاوز  بهگرف : داشتن ت ر

عمبه به اجارک  در پدژ هش. بدرا   یرمسال کارآاوز   

یظدران  از صداحب مگاهیدد   کرادی ازهداآ ر  دادهجمع

اسدتااده شدم. فرد    اصاحته ها  گر هی  ها  اصاحته

  د  یادر از اعضدا  تدرم تحقردق بودیدم  کننمگاناصاحته

 یلراددمرت تحصدد  داشددته   دارا یاددرت ربدده اطالعدده ک

  آ ر. ابزار جمعبودیمارشم یشناسار  ک یتخصص  دکترا

بدا احورید   یرمه سداختاریافته اصاحته  ها  راهنماداده

 اوجدود  رجه  بهتود  ضدع ییاجرا  راهکارهااستخراج 

بده یظدر "سدااالتی اایندم  بود. کارآاوز  بهماش  عموای

شما یقدا  بدو    ضدعف کدارآاوز  در عرصده بهماشد  

راهکارهدا  "   "باشدم عموای دایجکمه بهماش  چده ای

از  "پرجنهاد  شما برا  بهتود  ضعر  اوجدود چرسد  

جه  زاان ای دام اصداحته   کننمگان پرسرمه شم.شرک 

 میظر با افراد اد یتماس تلان ای  حضور یپ  از هماهنگ

ای دام شدم  ی ب  امبا  گرفته شم. اصاحته ها در اکدای

 . دبواصاحته  نردر ح گریکه آرام   بم ن اراجعه افراد د

شدرک    ها هدمف از اطالعده بدراپرش از شر ت اصاحته

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

شرک  کننمگان   اطمرنان دادن به آیان جهد  احراایده 

یدام  کرداایمن اطمعا  آیها  عمم ایتجار جماگایه   به تاک

. در عدرن ضدتط میها ضتط گرداصاحته  شرک  کننمگان

از یادداش  بدردار  یردز اسدتااده  شدم. پد  از اکالما  

شدم.   سداز ادهردها  صماها  ضتط شدمه پای ام اصاحته

فاصدله  نیکتریدر یزد شمهها  ضتط اصاحتهیوشتن اتن 

بده صدح     یابرجه  دسدت .رف یامکن ای ام پذ یزاای

شاال  Lincoln   Gubaاورق   ارهارها از اعداده ییایپا

   ندانراطم  ردقدال پدذیر   بابلاعرارها  اقتولرد   ایت

  199۵  لردنکلن 1981)گوبدا  تییرم پذیر  اسدتااده شدم

شدرک  کنندمگان   از بدازیگر. (2018داار    همکاران 

(.  ردها   کمها استااده شدم )اقتولتییرم صح  داده  برا

   هرا ل  در اطالعه حاضر کمها اهتیارن اعتماد داده  برا

   زیرطتقددا   ج طتقددا اسددتخرا یاز چگددویگ ییهددااثال

از  کیددهددر   ها بددرااز اددتن اصدداحته  احددمها  اعنددایی

برار گرف  تدا درت اجدابه  ییاظر خارج اررطتقا  در اخت

(. ندانراطم  ردشدود )بابل یا  با پژ هجگر بررسد ریاغا ای

  اتن تعماد رتییرم در پژ هش حاض  رجه  حصول بابل

 ارردختها کدمها   طتقدا  اسدتخراج شدمه در ااز اصاحته

که بدا  یهرئ  علم  از اعضا  همکاران پژ هجگر   تعماد

آشدنا بودیدم   در پدژ هش  یادرک قدا ریحوه تحلرل تحق

شرک  یماشتنم  گذاشته شدم   از آیدان خواسدته شدم تدا 

برار دهندم.  یها را اورد بررسداده  صح  فراینم کمگذار

 جیشددم   یتددا سددهیاقا گددریاطالعدده حاضددر بددا اطالعددا  د

ها حاصدل شدم پژ هش گریپژ هش با د نیاز ا که یاجابه

 ها بود. ایتقال داده  ریجان دهنمه بابل

  هاداده  احتوا لرها با استااده از ر   تحلداده لرتحل

 با بهدره گدرفتن افتهیساختار  مهری  حاصل از اصاحته ها

 م.ای ام ش Atlas.ti8یرم افزار  در  ا هیاز تحلرل در ن اا

اددنظم  یتددار  اسدد  از بررسدداحتددوا ع لرددتحل ر  

در ن   بندم گر ه ییشناسدا قیداوجود  از طر  هایوشته

 طتقا   نیتوسعه ا    بنمطتقه   ها(  کمگذار)تم هاهیاا

از اطمعدا  خدام بده   ادیدح دم ز لیکه ان ر بده تتدم

 گردد. یاز اطمعا  جااع ا  اخمصه

 طددددرح بدددده  یاصددددول اخمبدددد  یددددرعا جهدددد 

 بیبدده تصددو  IR.GOUMS.REC.1398.269شددماره

هش . افراد در هر ارحله از پژ مراخمق دایجگاه رس تهرکم

 .از اطالعه را داشتنم  ررحق کناره گ

 

 یافته ها

 رشددته عرصدده در  ضددعر  کددارآاوز  بهتددود راهکارهددا 

 بریااه  آاوزشی پنج طتقه اصلی یظام  در عموای بهماش 

   کدارآاوز کدارآاوز   ادمیری  از بتدل آاادگی   ریز 
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 .(1)جم ل  میگرد نررتتفرعدی  طتقه 24    دایج ویان کارآاوز    ارزشرابی فرلم
 

 

 

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

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

of medical sciences 

 طبقات فرعی طبقات اصلی

 ینظام آموزش

 ارائه کننده خدمت در هنگام ارائه دروس نظری مرتبط یدر واحدها انیحضور دانشجو

 یدروس نظری و عمل نیکم کردن فاصله ب

 سالمت و بهورزان نیبه مراقب یآموزش یهاوهیآموزش اصول و ش

 یدر کارآموز میآن مفاه یریبه کارگ یبرا لدیدروس نظری مرتبط با ف دیفاده از اساتاست

 یکارآموز انیو مرب دیحضور مستمر و فعاالنه اسات

 انیدانشجو نیب اتیجهت انتقال تجرب یبستر جادیا

 یقبل از کارآموز یو آمادگ یزیربرنامه

 یکارآموز ینامه درسی جامع برابر نیجهت تدو نفعانیمنظم همه ذ یهانشست یبرگزار

 7نسبت به نیمسال  8در نیمسال  یکارآموز یبرنامه ها یفیسطح ک شیافزا

 یکارآموز یدانشجو به مراکز در ابتدا یحضور یمعرف

 یامور کارآموز یو هماهنگ یریگیجهت پ یرابط در مراکز بهداشت کیانتخاب 

 ینیمسال توسط گروه آموزش یادر ابتد انیانتظارات از دانشجو نییلزوم تب

 یبه دانشجو قبل از کارآموز یارتباط یهاآموزش مهارت

 یکارآموز تیریمد

 توسط دانشگاه و دانشجو تیمسئول مهیپرداخت حق ب

 و مرکز بهداشت شهرستان یبا معاونت بهداشت یجلسات هماهنگ یبرگزار

 یقبل از شروع کارآموز هینقلو ذهاب با واحد  ابیا سیجهت سرو شتریب یلزوم هماهنگ

 یکارآموز بهبود وضعیت عرصه

 یبهداشت یبه مراکز آموزش یاز مراکز بهداشت یبرخ لیتبد

 یپرسنل مراکز بهداشت زهیانگ جادیو تشکر و ا ریجبران زحمت، تقد

 مراکز فیو وظا انیمراکز بهداشت در مورد انتظارات از دانشجو هیتوج

 یدر کارآموز یبه همکار لیمایا دارای ت دمنعالقه مراکز انتخاب

 وستهیپ انیجهت آموزش دانشجو وستهیناپ انیاستفاده از دانشجو

 پایش و ارزشیابی دانشجویان

 ییاجرا یواحدها یهاو دستورالعمل ییاجرا یاصالح  الگ بوک با نظر واحدها

 دانشجو یها تیبر اساس مشاهده فعال یابیاز نمره ارزش یدر نظرگرفتن بخش

 و مصاحبه یکتب بینیمسال به صورت ترک انیپا یابیارزش

 یکارآموزان از پرسنل مراکز بهداشت یهاتیبازخورد فعال افتیدر

 

 ینظام آموزشارتقای  -1 

ارائده کنندمه خدما  در   در  احدمها انیحضور دایج و

 نرکم کدردن فاصدله بد   هنگام ارائه در س یظر  ارتتط

 یآاوزش  ها وهرآاوز  اصول   ش ی در س یظر    عمل

در س  مراسدتااده از اسدات  سما    بهدورزان نربه ارابت

در  مرآن ااداه  رربده کدارگ  بدرا عرصهیظر  ارتتط با 

 انردد  ارب مرحضددور اسددتمر   فعاالیدده اسددات   کددارآاوز

 نربدد ا رددجهدد  ایتقددال ت رب  بسددتر  ددادیا   کددارآاوز

  ضعر  کدارآاوز  بهتود عنوان راهکارها  به انیدایج و

 عندوان عموای در یظام آاوزشدی بهماش  رشته عرصه در

 .گردیم

  

 

 خدمت کننده ارائه واحدهای در ضور دانشجویانح -1-1

 مرتبطنظری در هنگام ارائه دروس 

 ییابتدما  از همان یرمسال هدا انیکه دایج واس  بهتر "

 ااوزیم  ارد اراکز شویم  یکه در س را به صور  یظر  ا

  هدم بده  مهاشدنا شد طرهم بدا احد ی یر  تمر  به صو

)شدرک   "الزم را کسب کنندم  اهار  ها یصور  ت رب

ماشدد  گددر ه به یعضددو هرئدد  علمدد -21کننددمه شددماره 

بهماشدد   تددمری  درس  اگدده در کنددار اددثم". (یعمددوا

 کیدکده  یخدماات مررفتدی ادهدم جلسده  کیدادمارس 

 کیدر  از یز مهرتو امرسه ای ام ا میکارشناس بهماش  با

 یبهتر درت اد یلرخ نهایا  جم رگاته ا ا ی ا ای میمیمرا

 ایج و  پروسته(.د -۶)شرک  کننمه شماره "شم
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 عملی و نظری دروس بین فاصله کم کردن -1-۲

 زردی یاگر بمفاصله درس عملد  یظر   کمسها نردر ح"

 یگذاشته شود بهتر اسد . در س یظدر  کده  احدم عملد

 )شرک  کننمه "رگزار شود.همزاان ب یداریم  یظر    عمل

بچه ها د   احم کده دارن "ایج و  یاپروسته(. د -2شماره

در کنار  بگدذر ین   جمر احم عمل کی گذر ینریظر  ا

ی اد ادیدکاادل   زردچ کیدباشه بچده هدا   نطوریاگه ا

 (. کارآاوز یربا -7)شرک  کننمه شماره ".رنرگ

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

 بهورزان  المت وس

ارابدب سدما    کید فیبگه تدو شدرح  ظدا میشا یکی"

که تو  یکل فیآاوز  دایج و هم هس   آره. تو شرح  ظا

آاددوز   گددهرا جدده ریوشددته ا یحددوزه اعا یدد  بهماشددت

اصدول  میدیگاته چنم ساع    چطدور  با ی ل ان یدایج و

  که چ ور میبم ادیکارانمان  نیر  هم به ا ادنآاوز  د

 "ه ردایتظدارا  چ ه ردر  آاوز  بدمه. اهدماف چ دایج و

 هردکل میدبا"ربدی کدارآاوز (. ا -1)شرک  کننمه شدماره

که چطور بدا دایجد و  ننربت  پرسنل ا ن ارکز هم آاوز

 هید  بدرا ارسدتمران اگده دایجد و ا یعنیبرخورد کنن. 

بهدورز  هیدکده اثدل  رهردبگ ادی میبهورز با  یخویه بهماشت

بهدش آادوز   مید  ا ل با هر. بهدورز آاوزشدس ری  عاد

)شدرک   ."که بنظر ان ا ل حلقه ااقودس   زر. چمیبم

 ربی کارآاوز (ا -12کننمه شماره

 عرصههرتبط بها دروس نظری م دیاستفاده از اسات -1-4

 یدر کارآموز میآن مفاه یریبه کارگ یبرا

م اوبدع رمه بگدارددرس   ساز منیکه ا  به استاد میبا"

   شسر دایج و  چون یظری  باال ارر ز ب هیهم  رآاوز کا

 -1)شدرک  کنندمه شدماره "براشدون بگدو جمرعمل یگات

 اربی کارآاوز (

 یان کارآموزیمربتید و و فعاالنه اسامستمر  حضور -۵ -1

دائما حضور داشته باشدم    یارب   در کار رز س یبای ا"

در یظدر  یاربد کیهر گر ه    گر ه شمه   برا انیدایج و

در ارکدز   ر دایجد و بده صدور  فدردگرفته شود. حضدو

 انی  سپردن آاوز  دایج و س رسودانم ی ادیبهماش  ز

 سد ری یحرکدار صدح زردی یبه کارشناسان اراکز بهماشت

آادوز    را بدرا  ادی ب  ز تواینمی یمچون کارشناسان 

دایجد و   -2)شرک  کننمه شدماره "بگذاریم. انیدایج و

 یاپروسته(

 نیبهه اتیههال تجربانتقههجهههت  ایجههاد بسههتری -1-6

 انیدانشجو

 ر ز صدتح تدا بعدم از هیدسه هاته  ایبچه ها هر د  هاته "

تو کمسجدون جمدع  انرکمس ب  همه بچه ها انرظهر ب

 از بچده هدا یبعض میبگن. شا انرب اتجویوربجن   کم ت رب

 یبعضد  داشتن که برا  تو کارااوز یخوب یلرخ ا رت رب

 عمدم ارتتدا   رآاوزکدا و. اا توامریم شرگر ه ها اصم پ

  )شدرک "میبدرد نر  با دایجگاه ر  از ب گهیبچه ها با همم

 ربی کارآاوز (ا -7کننمه شماره

 یببل از کارآموز یو آمادگ یزیبرنامه ر -۲

 نیجهد  تدم  ناعدانیانظم همه ذ  یجس  ها  برگزار

 یادرسدطح ک شیافزا   کارآاوز  بریااه درسی جااع برا

  7یست  بده یرمسدال  8یرمسال در   کارآاوز  هابریااه

   کدارآاوز  دایج و بده اراکدز در ابتدما  حضور یاعرف

جهد   خماا  جدااع سدما رابط در اراکز  کیایتخاب 

رابدط در  کیایتخاب    ااور کارآاوز ی  هماهنگ  ررگرپ

   ااور کارآاوز ی  هماهنگ  ررگرجه  پ یاراکز بهماشت

یرمسدال   ابتدمادر  انیایتظدارا  از دایجد و نردرلز م تت

بده  یارتتداط  آادوز  اهدار  هدا ی توسط گر ه آاوزش

 بهتدود راهکارهدا  عندوان   بدهدایج و بتدل از کدارآاوز

 نکارآاوز  عنوا از بتل آاادگی   ریز  بریااه در  ضعر 

 .گردیم

 همه ذینفعهان جههت منظم های نشست یبرگزار -۲-1

 کارآموزی برای برنامه درسی جامع تدوین

کارکندان  ان ردارب م راسات نرب یانظم  ها یجس بایم "

دایش آاوختگدان  ای انیدایج و نمگانیحوزه سما    یما

  کدارآاوز  بریااه درسی جااع برا کی نیجه  تم  میجم

 ربی کارآاوز (ا -8)شرک  کننمه شماره "بجه برگزار

 در کهارآموزی ههای کیفهی برنامهه طحس افزایش -۲-۲

 7 نیمسال به نسبت 8 نیمسال
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 8کده یرمسدال  نطدوررباالتر باشه.  هم یکم هیسطحش "

کده  یی   ا ن کارهدا رهرگ یکه تو  برار ا ییفضا  ره؛را

 بم   نیا یعنیباالتر باشه .  یکم هیسطحش  میمرای ام ا

 -1)اصاحته گر هدی شدماره "یتاشه نرر ت   زن   کارها

 دایج و  پروسته(

 ابتددما  در اراکددز بدده ضددور  دایجدد وح اعرفددی -2-3

 کارآاوز 

 کدردیم یگدار  یااده کدردیم  بتل از هماهنگی یک فقط"

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

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

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

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

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

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

 و هماهنگی امور کارآموزی

ر  برار بدمن   فرد هی ز بهماشتیخوبه که در ارک یلرخ"

در در  یعندی ان؛یکننمه آاوز  دایج و  ررگربه عنوان پ

 یه ر یم آاوزشدبکنه ک  ار  همک ی ابع با دایج و همراه

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

 بی کارآاوز (ار -12شماره 

 ابتهدای در دانشهجویان از انتظهارات نتبیی لزوم  -۲-۵

 آموزشی گروه توسط نیمسال

 ایدارکدز   تدوکدارآاوز  فی ظدا مراسدات میبه یظر ان با"

 دنمارد. شدرح ا مادنردا حراا توض  ر  برا یاجرائ گاهیپا

 یهس .  بتد یچ ن ایشما ا اهر.  ظنربکن میبا کاررکه چ

 مرم یردا مرا ی دا کده رفتد میدار  ا اهرچه  ظ مراا بم ی

دایجد و   -1)اصاحته گر هی شدماره ".مرچکار بکن میبا

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

    یمایم بران یرمسال ابتما  در دایج ویان به گر ه شااف

 در که شود گاته دایج ویان به اتقابم یرز گر ه  ایتظارا 

شدرک  ) ."شدود اجدخ  دایجد ویان تکلردف زارنه این

عضددو هرئدد  علمددی گددر ه بهماشدد   -20 شددماره کننددمه

 (عموای

 از دانشهجو ببهل به ارتباطی های تمهار آموزش -۲-6

 کارآموزی

 یبایم برا  کارآاوزها کارگاه آاوز  اهار  ها  ارتتداط"

ارتتدا  بربدرار  بگذاریم تا بتوین چ ور  بتدوین بدا ادردم

)شددرک  کننددمه  "کددنن  اصددول اجددا ره ر  یدداد بگرددرن

 کارآاوز (. اربی -7شماره

 یکارآموز تیریمد -۳

 دایجد و    دایجدگاه توسدط اسدئولر  برمه حق پرداخ 

 ارکدز   بهماشدتی اعا ید  بدا هماهنگی جلسا  برگزار 

 سدر ی  برجتر جه  نگیهماه لز م شهرستان  بهماش 

 کدارآاوز  بده شدر ت از بتدل یقلرده  احم با ذهاب   ایاب

کدارآاوز   ادمیری  در  ضدعر  بهتدود راهکارها  عنوان

  .گردیم عنوان

نشهگاه و توسهط دا تیمسهوول مهیپرداخت حق ب -۳-1

 یاریدانشجو و به صورت اخت

ااینددم  یکننددم تددا بتواینددم ابددمااات مددهررا ب انیدایجدد و"

 -2)شرک  کنندمه شدماره "ای ام بمهنم. ار ونرسنار اکس

. هکندر  دایجگاه تقتدل   انهیهز هی"دایج و  یاپروسته(. 

درصدم ر  دایجدکمه    ۵0درصدم ر  دایجد و    ۵0 یعنی

  رردگرپ مگاهیدد نیدخواد. بدا ا یهم که دلش ا یهرکس

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

و  یت بهداشهتبا معاون یجلسات هماهنگ یبرگزار -۳-۲

 مرکز بهداشت شهرستان

 بربدرار یبا اعاید  بهماشدت یارتتا  خوب بایم گر ه ریام"

 یا   اجلسه بذاره با  ادرب آاوز کنه. بتل از شر ت د ره کار

بدا  یجلسه اجدترک کیکه  نهیان ا هرتوص. هماهنگ کنه

  ر  با حضور حمابل رئ یحضور کارکنان اعا ی  بهماشت

شدتکه شهرسدتان    احدمها نر  اسئول نریشتکه   اعا 

 "بریااده هدا گاتده بجده.  هم گذاشدته بجده   ایتظدارا  

 ربی کارآاوز (ا -1)شرک  کننمه شماره

ههاب بها ذو  ابیها سیجهت سرو یهماهنگ لزوم -۳-۳

 یببل از شروع کارآموز هیواحد نقل

بریااه زاان بنم  کارآاوز  بایمخرلی بتل تدر از شدر ت "

دایجدگاه  ه درکده اگد احم یقلره اعدمم بجده کارآاوز  به 
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ر    بودجده ا هید  رهربگ   اررکمه   بخواد است  یسر 

)اصداحته  "بخدواد اجداره کنده  یکه سدر  رهربگدر یظر 

 .(وستهرپ  دایج و -1شماره یگر ه

 یکارآموز عرصه بهبود وضعیت -4

 یبدده اراکددز آاوزشدد یاز اراکددز بهماشددت یبرخدد لیتتددم

 زهردایگ  دادی  تجدکر   ا ریم   تقدمجتران زح ی بهماشت

اراکدز بهماشد  در ادورد  هردتوج ی پرسنل اراکز بهماشت

  ایتخداب اراکدز  اراکدز فی   ظا انیایتظارا  از دایج و

اسدتااده از   داریدم  در کدارآاوز  بده همکدار لیدکه تما

 بده وستهرپ انیجه  آاوز  دایج و وستهریاپ انیدایج و

 کارآاوز  عندوان فرلم در  ضعر  بهتود راهکارها  عنوان

  .گردیم

ز مراکز بهداشتی به مراکز آموزشهی اتبدیل برخی  -4-1

 بهداشتی 

از طدرف  .ستنری یخوب یاراکز آاوزش بهماشتی اااراکز "

  کاال تر باشده  متشرداره که تجک ازری یاعا ی  بهماشت

 ابعدا ایتخداب بجده. اثدل  یآاوزش نرارکز اع هیبعنوان 

 -12)شدرک  کنندمه شدماره "ی.اوزشدآ  هدا مارستانرب

 اربی کارآاوز (

 انگیهزه ایجهاد و تشهکر و ، تقهدیرزحمت جبران -4-۲

 پرسنل مراکز بهداشتی

 میدعا  زردچ کیدکه اسئول هس  ا ی ا  بم یده  یکس" 

 یقیشداال اضدافه کدار باشده  تجدو خوادر. اجهرخود  ا

کده داره  اسده ا ن  یکده بابد  زحمتد  زردچ کیباشه. 

کده  ییکسا م یدار اهردرسته هممون  ظ جه کرکارآاوز ا

امکنده  یکدی ی.  لدمیادا راشدون بندماز جن ر ارد یظام ا

 یهمه ا امن   رفدتن چد نیابگه  نکهیا ایحوصلش یکجه 

بابد    زردچ  یقیتجدو   حق الزحمه ا کیشم  حمابل 

 -13)شدرک  کنندمه شدماره  ".رنردفدرد در یظدر بگ نیا

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

هرگر ه پاشه بره   به دس  انِ اربی حدمابل یدک جعتده 

شررینی بمن   تا بتویم بهجون بگم که شما یرمسال بتدل 

خرلی زحم  کجرمین  این یرمسال هم براره کده ادزاحم 

 ابعا چون ااکایداتی یتدود  ارخواسدترم زبدایی . شما باشن

قمیریااه هم زبایی تجکر کنرم  هم یک ت .برایم تجکر کنرم

 ( کارآاوز یارب -1)شرک  کننمه شماره ".ا  بمهرم

 از انتظههارات مههورد در بهداشههت زمراکهه توجیههه -4-۳

 مراکز وظایف و دانشجویان

 رهردکده دایجد و ا ییبجه با جا یهماهنگ کیبهتره که "

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

 ا یدا م یددار یاراتچه ایتظد فرستادن دایج و به ا ن ارکز

)شدرک  کنندمه  "بکدنن دایجد ور . ییهدا ییچه راهنمدا

 ایج و  یاپروسته(د -19شماره 

 یبه همکار لیمایا دارای ت مندعالبه مراکز انتخاب -4-4

  یدر کارآموز

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

   فعدالتر کده اراکدز  تدا شدود ای دام را اربوطه اکاتتا 

 ایتخداب شدویم ادی بایدل ارز   دایج و یادگرر  جه 

می گدر ه عضو هرئ  عل -20)شرک  کننمه شماره  "شود

 بهماش  عموای(.

 یان ناپیوسته جههت آمهوزشاستفاده از دانشجو  -4-۵

 پیوسته دانشجویان

اددا هددم دایجدد ویان پروسددته داریددم   هددم دایجدد ویان "

کندان یظدام یاپروسته. دایجد ویان یاپروسدته ادا اکثدرا کار

هستنم   ای تواینم باز ان آاوزشی ادا بدرا  دایجد ویان 

شدرک  ) "پروسته باشنم   ای تواینم به ادا کمدک کنندم

 بهماشدد  گددر ه علمددی هرئدد  عضددو -23 شددماره کننددمه

 .(عموای

 انیدانشجو یابیو ارزش شیپا -۵

  دسدتورالعمل  یدیاجرا  اصمح الگ بوت با یظر  احمها

از یمددره  یر یظرگددرفتن بخجددد یددی اجرا   احددمها  هددا

 یابرارزش  دایج و  ها  ربر اساس اجاهمه فعال یابرارزش

 افد یدر    اصاحته یکتت بریرمسال به صور  ترک انیپا

ی کارآاوزان از پرسنل اراکز بهماشدت  ها  ربازخورد فعال

 ارزشدرابی   پدایش در  ضعر  بهتود راهکارها  عنوان به

  .گردیم دایج ویان عنوان

و  یهیجراا یاصالح  الگ بهو  بها نظهر واحهدها -۵-1

 ییاجرا یواحدها یدستورالعمل ها
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 یدیاجرا   احدمها میدر  در ابتدما با احتوا  الگ بوت" 

کدنن   نی ... تدم  ییااادا ط راح ها  مارراثل ب یطراح

 احمها اجدغول  نرهم  باالخره تو میبا انیچون دایج و

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

 ندهییجدایه ا نیسرفصل یوشتن  ا 20هر  احم   برا نرکن

سدداده برداشددتن  بدده جددا   یه کپددیددفقددط  زانیددکدده عز

  ها با توجه بده دسدتورالعمل هدابگن: سرفصل تویستنرا

 "شدمه فیدهر  احم کده در سدااایه یداب هدم تعر ییاجرا

سرفصدل "ایج و  یاپروسدته(. د -4)شرک  کننمه شماره

 ینربدازب میر ز با  ازهاربا توجه به ی  اوزکتاب کارآ  ها

 یاربد -12)شرک  کننمه شدماره "بجه یبجه   بر زرسای

 .( کارآاوز

بهر اسهاس  یابیاز نمره ارزش ینظرگرفتن بخش در -۵-۲

 دانشجو  یها تیمشاهده فعال

کدز در ار اا برار بدمه. اررر ز  ر  در اخت کی ادراستاد ب"

  چ ور ادرا اورد  هیم . اثرهراا ااتحان بگ بهماشتی از

. چه میمربهش ا یی. چه آاوزشهامرکن یباها  برخورد ا

  ایدن  ننردبت یر  عملد نهدای. امیمردبرا  ای دام ا  کار

)اصدداحته گر هددی  "بسددمتی از یمددره کددارآاوز  بجدده

 یج و  پروسته(.دا -1شماره

و  یکتب بیترک نیمسال به صورت انیپا یابیارزش -۵-۳

 مصاحبه

باشه کده هدم  نصور ییرمسال به ا انیپا یباربهتره ارزش"

)شدرک  کنندمه  "باشده مر  هدم اصداحته بدا اسدات یکتت

بدده  ازرددکدده ی رهدداییکا"ایجدد و  یاپروسددته(. د -4شددماره

ازشدون ااتحدان  ی  به صور  عملدرهدا یعمل  اهار  ها

بده  بم یده هدمفدرد  میدکده با کیظری  زارچ  هجبگرفته 

 "رهار بجدنگکد بجده. ایدن مهراز  پرسد کصور  یظرید

 ربی کارآاوز (.ا -12)شرک  کننمه 

موزان از پرسنل کارآ یها تیبازخورد فعال افتیدر -۵-4

 یمراکز بهداشت

بدار  بدا  کی یدعوتجون کنه یرمسالگر ه بایم پرسنل ر  "

که ادا دایجد و  یگا    گو کنه   بپرسه یرمسال بتل نایا

 ادا ن یاواجده بدود ییشما با چه چالش هدا میر  فرستاد

تدو اراکدز  از بهورزهدا هدم   عم ه بر کارشناسا میبا یحت

شدما  شردایج وها کده یرمسدال بتدل پد نیکه ا م ربپرس

 "ه ردچ جدنهاد ربودن  االن  اسه یرمسال بهمدن شدما پ

 ( کارآاوز یارب -1شماره  )شرک  کننمه

 

 بحث

 رشدته عرصده در کارآاوز   ضعر  بهتود راهکارها      

   ریز بریااه آاوزشی  یظام طتقه پنج در عموای بهماش 

 عرصدده کددارآاوز   اددمیری  کددارآاوز   از بتددل آاددادگی

  .گردیم تتررن دایج ویان ارزشرابی   کارآاوز 

یکددی از  یدر س یظددر    عملدد نرکددردن فاصددله بدد کددم

اسد .   جهد  بهتدود کدارآاوز ییظام آاوزش  راهکارها

ران اطالعده پوربدایع   همکداهمسو با اطالعه حاضر  طتق 

  ررادگیدباعد   یدر س یظر     عمل یعمم هماهنگ زری

 همچندرن .(139۵)پوربایع   رجب پدور  شودییااناسب ا

 بهتدودیتایج سدایر تحقرقدا  یردز یجددان داده اسد  کده 

توایددم از طریدق ارتتدا  یزدیدک یدادگرر  اطلددوب ادی

)عابدمینی   همکداران  دایش یظر    عملی فدراهم گدردد

  از راهکارهدادیگدر  یکدی .(138۶بم    علو    عا1387

حضدور اسدتمر      جه  بهتدود کدارآاوز ییظام آاوزش

  اس . همسو با یتایج این کارآاوز انر  ارب مرفعاالیه اسات

    مرد(    ح2000)   همکداران ریمن اطالعا پژ هش  

توایمنم  انریجان دادیم که  جود ارب زر( ی1384همکاران )

    کدارآاوز  هاعرصهدر  انییج وانم در کنار دا  عمبه

   انیدایجد و  رددر اوفق ییتوایم تیررر بسزایا  کار رز

حضور  نکهیتوجه به ا با ارربخش بودن اتاح  داشته باشم.

    کدارآاوز  هاعرصدهتوایمنم   با دایش بداال در  انرارب

   هایتوایمندم شیباعد  افدزا انیهمدراه دایجد و  کار رز

  (1381جعادر     لردایی ) گردد یا انیدایج و ز رایگ

راستا   نر. در همردراورد توجه برار گ جترراهم ب نیا میبا

یجان داد که بدا  توجده بده  زر  همکاران ی یاطالعه اعظم

  در کدارآاوز زهرتوایمنم   با ایگ انراستااده از ارب  راهم

جتدران   اناسب بدرا یسمرها  بهتر اس  اکای    کار رز
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 آیهدا در یظدر گرفتده شدود زهرایگ شیزا  اف انرخما  ارب

 .(1398)اعظمی   همکاران 

  بریااه درسدی کدارآاوز نیجه  تم  ناعانیاستااده از ذ

  زیبهتود بریااه ر  راهکارها  راهکارهایکی از به عنوان 

همسو بدا یتدایج اطالعده  .اس   بتل از کارآاوز ی  آاادگ

بدده  دادگدران   همکداران یردز اعتقمیدم بدا توجدهحاضر  

پرجرفتها  فنا ر  در احرط آادوز  بدالرنی  یردداز بدده 

بازیگر  بریااه ها  آاوز  بالرنی  جود دارد. این بریااده 

هددا بدده انظددور یددادگرر  اددارر بایددم بازتددابی از سددتکها   

)دادگددران   ترجرحددا  یدددادگرر  دایدددج ویان باشدددنم

 هیحو هشم ین تمدرس  حطر .(2012پر یددز    پرددر   

   دهکر اجخ را  ز اورآکا  ها  عرصه سنلپر ر همکا

 که تیرصودر  ینابنابر. کنم ای شنرا ر  یهااز آ را یتظاا

در  دبگرر اربر  ها عرصه نکنارکا رخترادرس در ا حطر

 دبو هماخو اارر ربسرا نیاآ یابی  ارز نیج ویادا ز اوآ

ایتظددارا  از  نرددرلددز م تت(. 1389)تتریددز    همکدداران 

  راهکارهدایکدی دیگدر از  یرمسدال  تمادر اب انیدایج و

  ادی باشدم. بتل از کارآاوز ی  آاادگ  زیبهتود بریااه ر

 یکدیبتل از شر ت کارآاوز   یهرتوج  کمس ها لرتجک

بدا اهدماف کدارآاوز   انیاز ر شها  آشنا کردن دایجد و

 طربا احد انیدایج و یاس    همف آن کمک به هماهنگ

  همکاران در دایجدگاه   زیکارآاوز  اس . در اطالعه تتر

خماا    یریام انیدایج و مگاهیاز د ز یتتر یعلوم پزشک

بتدل از  یهرخدایواده کمسدها  تدوج هماش   ب یبهماشت

 اد یدز  رداز اهم انیکارآاوز  برا  حضور اارر دایج و

   همکداران یدل(. 1389تتریز    همکاران ) برخوردار بود

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

اهماف رفتار  کارآاوز   اقررا  بخش   ظایف دایج و   

بده  ازاربی  چگویگی ارزشدرابی   اندابع درسدی ادورد یرد

دایجدد ویان در ابتددما  شددر ت کددارآاوز  بددالرنی سددتب 

افزایش رضای  دایج ویان در استااده از  ب   درت بهتدر 

لی    ظدایف آیندمه  یدادگرر  بهتدر اسا لر  هدا  شدغ

اربدو  بده بخدش  اسدتااده از دایدش  ینربال  اهار  ها

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

بهتود بریااه    جه به عنوان راهکار یارتتاط  اهار  ها

هدا   . اهدار اشدمب یا  بتل از کارآاوز ی  آاادگ  زیر

هستنم که افدراد ارتوایندم دسته از اهارتهایی  ارتتاطی آن

هدا  بدرن فدرد    فرایندم ارتتدا  شدویم    تعاال درگرر

هدا  اتادا تی هسدتنم کده اهمتدرین آیهدا  اهار  شاال

 کماددی  گددو  دادن اددارر   بددازخورد اسدد  ا  اهارتدده

 کلدیدر اطالعده (. 1390)کجتکاران  حرمر    باسدتایی 

از  جدتررب یارتتداط  اجخ  شم که اهار  هدا (2007)

   همکدداران گدداردناطالعدده  دارد.  ردداهم مرایددش اسدداتد

 ت هرزبدر   کارآاوز طرجذاب شمن اح  برا زری (2000)

 .تیکرم یمودیم تتاطیار  اهارتها با هگرریم دیا تقوی   

  اراکدز  یبا اعا ید  بهماشدت یجلسا  هماهنگ  برگزار

  یریادمارتتط بدا   از راهکارها یکیبهماش  شهرستان 

اربو  به بخش بهماش  به   کارآاوز اشم.ب یا  کارآاوز

 نرب ادیز ییاراراکز   فاصله جغراف ادیتعماد   تنوت ز لردل

 ردردادم یظدر بدرار گ جدتررب میدبا یآیها  اجکل همداهنگ

پرسددنل ارکددز   همکددار .(1398)اعظمددی   همکدداران 

در  یهمداهنگ قیدتوایدم از طر یا انیبا دایج و یبهماشت

پاز کردان در اطالعده ا   .ابدمی شیافدزا یتیریسطوح ادم

یجددان داد کددده عدددمم همکدددار  پرسددنل اددی توایددم در 

 دایجدد ویان تددنش هددا  خرلددی زیدداد  را ای دداد یمایددم

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

اعظمدی     زیداراکز بهماشتی   دراایی در اطالعدا  تتر

بده  اورد تیکرم برار گرف  زر( ی1389(   ظهرر  )1393)

هدا  بتلدی بدا اراکدز ضر ر  افدزایش هماهنگی کهطوری

کار رسمی   بایویمندم اادر     از طریدق یک ساز یدراای

بتل از  هربا  احم یقل یهماهنگ .اس  تلقی گردیمه ضر ر 

ادرتتط بدا   به راهکارها یرز یکی دیگر از  شر ت کارآاوز

    جدواددر ایدن راسدتا  باشدم.  یاد  کدارآاوز  یریام

 ب هرچه رربخجیا ا بریمودیدم کده  جدنهادرپ زران یهمکار

 ب از   توجهی بابل یستتا نااز که ز اورآکا در سرجتر

 حم تا س ا زمال همد ای  صختصاا  به دخورا  یج ودا

 یا   دهستااا هیجکمدا به سستردر د  فرلمهااز   ناکاا
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 رارب اربی   یج ودا رخترادرا بها  ذ  بیاا سایل  که ینا

 .(138۶د   رئرسی   گلکار )جوا دگرر

 انیاراکز بهماشد  در ادورد ایتظدارا  از دایجد و هرتوج

  ادی باشدم. کدارآاوز لدمرارتتط بدا ف  راهکارهایکی از 

در ابتدما   لدمربدرا  پرسدنل ف یهربرگزار  جلسا  توج

اادر   نهرزا نیدر ا لمرکارکنان ف قی  تجو برد ره   ترغ

(. اطالعه 1397ن )جنتی   همکارا رسمیضر ر  به یظر ا

حضددور کارشناسددان تتریددز    همکدداران یجددان داد کدده 

سرستم بهماشتی دراایی   یدا اساترم هر یددک از رشددته 

هدا  اربوطده در عرصده کدارآاوز    کددار ز    حتددی 

در کدمسهدددا  تددوجرهی  انرئدددر    ادددمیر برمارسدددت

دایج ویان امیری  خماا  بهماشتی درادایی ادی توایدم 

اطالعدده  .(1389)تتریدز    همکداران  اورر باشدم بسرار

یجدان داد کده بتددل از اجددرا   زرد  همکاران ی انرآهنچ

ر   کدارآاوز  در عرصده بایسددتی احدرط بدالرنی هدم 

کداام  در  آاادگی اجدرا  ایدن ر   را داشددته باشددنم  

رابطه با این ر   آاوزشی توجرده شدویم چدرا کده عددمم 

از بده همکدار  سدایر پرسدنل حضور اربدی در بخدش یرد

بده اهددماف آاوزشددی در ایددن ر     ودایج داشدته تدا

 یدهقدای .(139۶)آهنچران   همکاران  دسد  پردما کندم

 ر همکا بددجل ا رددبیمودیدم کده  جدنهادر  همکاران پ

 یج ودا ییدارگرددس ممددع   اییدادر یتشابهم ترم برجتر

 الرنیدددب ز وداآ هدبریاا رندتتر  ر ضر  اربی بغرادر 

 تیدددشابهم  رانادددهمک ا ردددب هددعرصدر  ز اورآاددک

 ا ردددب نادددیآ ا ردددب سهرمتیدددت دادددی   ا اییددادر

)دهقددایی  دهقددایی   فددمح زاده  دشو اجخ  ر اددددهمک

  در کدارآاوز  بده همکدار لیدایتخاب اراکز تما .(1383

 یاد  کدارآاوز لدمرادرتتط بدا فیکی دیگر از راهکارها  

   یآاوزشد طربدر ایتخداب احد زراطالعا  گذشته ی شم.با

)رسولی   تیکرم یموده ایم یهر ارب  تعماد اناسب دایج و

  1390  خما یسدی   همکداران 1392زاغر    اسماعرلی 

احدرط اناسدب کدارآاوز  در (. 1390احتی   همکاران 

عرصه بهماش   ضمن کمک به دایج و در زارنه یادگرر  

   یقش به عنوان پرستار بهماش   ای  کسب توایایی ایاا

توایم ستب توایمنم ساختن آیها در سایر ابعداد شخصدرتی 

  دادیجتدران زحمد    ا (.1389هر     همکاران گردد )

  راهکارهدای یکی دیگدر از درپرسنل اراکز بهماشت زهرایگ

. در این راسدتا  اطالعده باشم یا  کارآاوز لمرارتتط با ف

تیکردم پرسنل  قیساز   کار تجو جنتی   همکاران بر لز م

  تتریز    همکداران  (1397جنتی   همکاران )ای یمایم 

پرسدنل  جدتررب ز ردایگ  اجدوق هدا بدرا یارائه برخیرز 

 جدنهادربرتدر را پ انر  تجکر از ارب ری   تقم یاراکز دراای

 (.1393تتریز    اعظمی ) یمودیم

 اددرتتط بددا  از راهکارهدداکددارآاوز  اصددمح  الگ بددوت 

دفترچدده . الگ بددوت )باشددم یاددی کددارآاوز  ابرارزشدد

  ررادگیدآادوز      بدرا  مردابزار اا ی(عمل  تهارفعال

  بدرا یاطالعدات  راهنمدا کیبه عنوان  نراس    همچن

 ان یدایجد و یابیدابدزار ارز   ررادگیاستنم کردن فراینم 

 انیدایجد و جدتررب  ی  رضدا یابرتدر شدمن ارزشد ینرع

در اطالعده خدود  زرد  همکداران ی یترابد .شودی ا هرتوص

 طدهردر آادوز  ح یعملد  تهداریقش اارر دفترچده فعال

  اندم  ی  رضدا یابرارزش  ی  ر ان حرکت یشناخت  ها

)ترابدی   همکداران  را یجان دادیم یدیمایپزشک انیدایج و

کددارآاوزان  زرددلددو   همکدداران ی یدر اطالعدده یتدد .(1391

ت را برا  آشدنایی الگ بو ایاستااده از راهنما  آاوزشی 

هر چه برجتر آیها با اهماف کارآاوز   توجره آیهدا توسدط 

اساترم  اربران   پرسنل اراکز بهماشتی اسئول ارائه  احم 

کارآاوز  در عرصه  یظار    همای  توسط اربران  درگرر 

در ارائده خدماا  اهدم تلقدی کدرده   از  ارآاوزانکردن ک

ز  در عرصدده عوااددل اددارر در ارتقددا   ضددعر  کددارآاو

ی ابرارزش وهرش اصمح .(1397)یتی لو   همکاران  دایستنم

از   یردز دایج و در احل کدارآاوز  ها  رتوجه به فعال  

. باشدم یاد  کدارآاوز یابرارتتط با ارزش  راهکارهاسایر

 زرداز اوضوعا  چالش برایگ یکی جهرهم یدرس یابرارزش

عملکدرد  یابردر ر ابط دایج و   استاد بدوده اسد . ارزشد

همراه اسد .  جتر ردر کارآاوز  با چالش ها  ب دایج و

آن تدا حدم د  یابرکارآاوز   ارزش  رااه یچمگربخاطر پ

 نیکدارآاوز  اسد . بندابرا یاربد مگاهی ابسته به د اد یز
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 یخدود یمد ییرا اناسب با توایا یابرارزش انیاغلب دایج و

 ماریدمی یابرداینم   اعتقاد بر عادالیده بدودن فرایندم ارزشد

 ایدد   یاربدد  ا قهرسددل  هایابر(. ارزشدد1392زارعددی )

خدود  یذهند یبتلد نهرجدربدا پ یکده اربد ییها یابرارزش

دهم اوجب  یبرار ا یدایج و را اورد بررس یعملکرد فعل

   یآیهدا از اربد  یدر دایجد و   کداهش رضدا زهراف  ایگ

 یابرانظدور ارزشد نرشود . بده همد یاکارآاوز   طراح

  که انطتق بر اهماف رفتار یارب  ررو گ  بم ن س ینرع

 شیآاوز    افدزا  راراز دایج و باشم اوجب ارتقا ک   

 گدردد یاد یاز اربد     یرضدا لرعملکرد دایج و به دل

 .(139۵)یهریر    همکاران 

    کاربردراهکارهااز یقا  بو  این اطالعه  دسترابی به 

رااوز  از دیمگاه دایج ویان  اربردان   اسداترم رشدته کدا

هایی یرز جه  ارتقا  این د ره بود. این اطالعه احم دی 

از شدرک  کنندمگان اجدکل  یجلب همکار  برخ داش .

بود که با پرگرر  اسدتمر   توجرده اهمرد  اطالعده ایدن 

تددوان در بالددب یا نددمهیاجدکل رفددع شددم. در اطالعدا  آ

پرداخ   ییاجرا  راهکارها  بنم یبه ا لو یاطالعا  کم

ی یست  بده عموا  گر ه بهماش یاتربریااه عمل ب  در بال

عف یکی از یقا  ضد. بریااه ریز  یمود اجرا  این راهکارها

عمم بررسی رضایتمنم  کلدی دایجد ویان از  این اطالعه 

به انظور سن ش تیررر هر کدمام د ره کارآاوز  اس  که 

   کدارآاوز ی  ارربخجد انیدایج و  یبر رضا هااز راهکار

  د.یمو یطراح  لعا  اماخله ااطاای توان 

 

 نتیجه گیری

  ییظام آاوزش ارتتط با ارتقا  اناسب  راهکارها ایتخاب

  یریادددم   بتدددل از کدددارآاوز ی  آادددادگ  زیربریااددده

 یابر  ارزشد  کدارآاوز بهتود  ضدعر  عرصده   کارآاوز

لددب بریاادده در با ریز  جهدد  اجددرا  بریاادده انیدایجدد و

  کارآاوز یار  ک یه ارتقا  کمتوایم ان ر بیا  یاترعمل

 یدر دایجگاه علوم پزشدک یدر عرصه رشته بهماش  عموا

 .استان گلستان گردد

 

 و بدردانی تشکر

 یدایجددگاه علددوم پزشددک    فنددا ر قددا راعا یدد  تحق از

   11117۵بدا کدم  یطرح پژ هجد بیگلستان جه  تصو

 یطددرح پژ هجدد نیددیظران در ای ددام ااجددارک  صدداحب

 دد.گریا یبمردای

 

References 
Alavi, M. and Abedi, H., 2008. Nursing 

students' experiences and perceptions of 

effective instructor in clinical education. 

Iranian Journal of Medical Education, 

7(2), pp.325-334. [In Persian] 

Abedini, S., Aghamolaei, T., Jomehzadeh, 

A. and Kamjoo, A., 2009. Clinical 

education problems: the viewpoints of 

nursing and midwifery students in 

Hormozgan University of Medical 

Sciences. Hormozgan medical journal, 

12(4), pp.249-253. [In Persian] 

Ahanchian, M., Sharafi, S., Vafaee, M. 

and Hajiabadi, F., 2017. Evaluate the 

Effectiveness of internship program in 

nursing student using Kirkpatrick's model. 

Research in Medical Education, 9(1), 

pp.17-9. [In Persian] 

Abedini, S., Khani, K., Morabbi, H. and 

Karmostaji, A., 2018. Experiences of the 

Clerkship Challenges of Laboratory 

Sciences in the Students and the Faculty 

Respective Opinion: A Qualitative 

Research. Journal of Development 

Strategies in Medical Education.5(1), 

pp.80-93. [In Persian]  

Azami-Aghdash, S., Ostad_ahmadi, Z., 

SHahedifar, N. and Derakhshani, N., 2019. 

Improving Quality of'Health Service 

Management'Clerkship Course Using 

Action Research. The Journal of Medical 

Education and Development, 14(2), 

pp.110-122. [In Persian] 

Dehghani, K.H., Dehghani, H. and 

Falahzadeh, H., 2005. THE 



 1۵6                                                                                                                                                         و همکاران   حیدری

 1401، بهار 1شاپور، سال سیزدهم، شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

EDUCATIONAL PROBLEMS OF 

CLINICAL FIELD TRAINING BASED 

ON NURSING TEACHERS AND LAST 

YEAR NURSING STUDENTS'VIEW 

POINTS. [In Persian]  

Dadgaran, I., Parvizy, S. and Peyrovi, H., 

2012. A global issue in nursing students’ 

clinical learning: The theory–practice gap. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

47, pp.1713-1718. 

Damari, B., Hajebi, A., Bolhari, J. and 

Heidari, A., 2018. Developing a training 

course for spiritual counselors in health 

care: Evidence from Iran. Indian journal of 

palliative care, 24(2), p.145. 

Dehghani, M., Torab Miandoab, A., 

Habibi-Chenaran, S., Hayavi Haghighi, 

M.H. and Mirabootalebi, N., 2020. Design 

a training content of Health Information 

Technology field. Journal of Development 

Strategies in Medical Education, 7(1), 

pp.26-40. [In Persian] 

Guba, E.G., 1981. Criteria for assessing 

the trustworthiness of naturalistic 

inquiries. Ectj, 29(2), pp.75-91. 

Lincoln, Y.S., 1995. Emerging criteria for 

quality in qualitative and interpretive 

research. Qualitative inquiry, 1(3), pp.275-

289. 

Gordon, J., Hazlett, C., Ten Cate, O., 

Mann, K., Kilminster, S., Prince, K., 

O’Driscoll, E., Snell, L. and Newble, D., 

2000. Strategic planning in medical 

education: enhancing the learning 

environment for students in clinical 

settings. Medical education, 34(10), 

pp.841-850. 
Heidari, A., Kabir, M.J., Jafari, N., Gashti, 

A.B., Pourabasi, M.A. and Honarvar, 

M.R., 2016. Assessment of human and 

physical resources in health houses and 

health-care centers providing emergency 

services: a study in Golestan province. 

Journal of Health in the Field, 3(4), pp.1-4. 

[In Persian] 
Heidari, A., Khademi, J., Khatirnamani, 

Z., Rafiei, N. and Mirkarimi, S.K., 2021. 

Evaluating the quality of the public health 

internship program based on the CIPP 

model at Golestan University of Medical 

Sciences. Medical Education, 12(2), pp.6-

20. [In Persian] 

HERAVI, K.M., Rejeh, N., ANOOSHEH, 

M. and Alhani, F., 2011. NURSING 

STUDENTS'COMPREHENSION OF 

COMMUNITY HEALTH NURSING 

TRAINING IN FIELD: A 

QUALITATIVE RESEARCH. IRANIAN 

JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION, 

11(34), pp.526-538. [In Persian] 

Jaffari, F. and Valiani, M., 2002. 

Evaluation of field training from the 

viewpoints of management and 

informatics students of Isfahan university 

of medical sciences. Iranian Journal of 

Medical Education, 2(1), pp.19-26. [In 

Persian] 

Javadi, M., Raeisi, A.R. and Golkar, M., 

2008. Comparison between Health Care 

Management Students Instructors Point of 

View about Internship lessons in this 

major Isfahan University of Medical 

Sciences 2006. Strides in development of 

medical education, 4(2), pp.84-91. [In 

Persian] 
Jannati, A., Dehgani Milag, F., Narimani, 

M., Gholizadeh, M. and Kabiri, N., 2018. 

Evaluation of the Experiences of Health 

Service Management Students at the 

Faculty of Management and Information in 

Tabriz, Iran Regarding Field Internship: A 

Qualitative Research. Journal of Medical 

Education Development, 11(29), pp.44-53. 

[In Persian] 

Khayyati, F., Jahanlou, A. and Lotfizadeh, 

M., 2013. Developing and Introducing a 

New Curriculum for Apprenticeship of 

https://www.sid.ir/en/Journal/JournalList.aspx?ID=2281
https://www.sid.ir/en/Journal/JournalList.aspx?ID=2281


 ...  تبیین راهکارهای اجرایی                                                                                                                                           1۵7

 1401، بهار 1شاپور، سال سیزدهم، شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

Public Health Students in Bachelor Level 

in 2009. Journal of Health, 3(4), pp.81-93. 

[In Persian] 

Keshtkaran, A., Heidari, A. and Bastani, 

P., 2012. Study of managers' 

communication skills based on the staff's 

view in Shiraz University of Medical 

Sciences. Journal of Payavard Salamat, 

5(4), pp.41-48. [In Persian] 

Kelly, C., 2007. Student’s perceptions of 

effective clinical teaching revisited. Nurse 

education today, 27(8), pp.885-892. 

Khodaveisi, M., Pazargadi, M., Yaghmaei, 

F. and Bikmoradi, A., 2012. Identifying 

challenges for effective evaluation in 

nursing education: A qualitative study. 

Journal of research in medical sciences: 

the official journal of Isfahan University of 

Medical Sciences, 17(7), p.710. [In 

Persian] 

Mirza, E.D., Shareigu, M. and 

MEHDIPOUR, A., 2020. Survey of the 

Viewpoints of Surgical technology 

Students of Rafsanjan University of 

Medical Sciences about Clinical Education 

Status in 2019. [In Persian] 

Mohebbi Noubandegani, Z., Rambod, M., 

Hashemi, F., Mohammadi, H.R., Najafi 

Dolatabad, S. and Setoudeh, G., 2012. 

View point of the nursing students on 

challenges in clinical training, Shiraz, Iran. 

Hormozgan medical journal, 16(5), 

pp.415-421. [In Persian] 

Nehrir, B., Ebadi, A., Vanaki, Z., 

Khademolhosseini, S.M. and Mokhtari 

Nouri, J., 2016. Medical surgical nursing 

pathology: A qualitative study. Journal of 

Nursing Education, 5(4), pp.1-7. [In 

Persian] 

Nehls, N., Rather, M. and Guyette, M., 

1997. The preceptor model of clinical 

instruction: The lived experiences of 

students, preceptors, and faculty-of-record. 

Nabilou, B., Amirzadeh, J., Mirzapour, S., 

Salem Safi, P. and Yusefzadeh, H., 2018. 

EVALUATION OF CLERKSHIP 

QUALITY OF PUBLIC HEALTH 

STUDENTS IN URMIA MEDICAL 

SCIENCES UNIVERSITY IN 2017. 

Nursing and Midwifery Journal, 16(4), 

pp.218-224. [In Persian] 

POURGHANE, P. and RAJABPOUR, 

N.M., 2016. EXPERIENCES OF 

NURSING STUDENTS AND CLINICAL 

TEACHERS ABOUT. [In Persian] 

Pazokian, M. and Rassouli, M., 2012. 

Challenges of nursing clinical education in 

world. Journal of Medical Education 

Development, 5(8), pp.18-26. [In Persian] 

Rassouli, M., Zagheri Tafreshi, M. and 

Esmaeil, M., 2014. Challenges in clinical 

nursing education in Iran and strategies. 

Journal of clinical excellence, 2(1), pp.11-

22. [In Persian] 

Remmen, R.O.Y., Denekens, J., 

Scherpbier, A., Hermann, I., Van Der 

Vleuten, C., Royen, P.V. and Bossaert, L., 

2000. An evaluation study of the didactic 

quality of clerkships. Medical education, 

34(6), pp.460-464. 

Tabrizi, J.S. and Azami-Aghdash, S., 

2015. Perspective of health service 

management master students about 

methods of holding clerkship and 

internship courses: a qualitative study. 

Research in Medical Education, 7(3), pp.1-

10. [In Persian] 

Tabrizi, J., Mardani, L., Kalantari, H. and 

Hamzehei, Z., 2011. Clerkship from the 

Perspective of Students of Health Services 

Management and Family Health in Tabriz 

University of Medical Sciences. Iranian 

Journal of Medical Education, 10(4). [In 

Persian] 

TORABI, K., BAZRAFKAN, L., 

SEPEHRI, S. and HASHEMI, M., 2013. 

The effect of logbook as a study guide in 



 1۵8                                                                                                                                                         و همکاران   حیدری

 1401، بهار 1شاپور، سال سیزدهم، شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

dentistry training. Journal of Advances in 

Medical Education & Professionalism, 

1(3), pp.81-84. [In Persian] 

Vahidi, R., Daneshkhah, N., Araks, M., 

KOUSHAVAR, H. and 

MOHAMMADPOURASL, A., 2006. 

NURSING STUDENTS' AND 

INSTRUCTORS' VIEWPOINTS 

REGARDING PROFESSIONAL 

ABILITIES OF STUDENTS IN 

INTERNSHIP PROGRAM AT TABRIZ 

UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE. 

IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL 

EDUCATION,6(16), pp.107-113. [In 

Persian] 

Zahiri, M., 2011. Assessment of Field 

Training Programs in Graduates of Health 

Services Management in Ahwaz 

Jondishapour University of Medical 

Sciences. Iranian Journal of Medical 

Education, 11(2). [In Persian] 

ZAREI, J., ABDOLKHANI, R., 

AZIZIAN, S. and SARIKHANI, L., 2014. 

A survey on the viewpoint of graduates of 

Medical Records bachelor degree about 

strengths and weaknesses of the 

internships program in Ahvaz 

Jundishapour University of Medical 

Sciences. EDUCATIONAL 

DEVELOPMENT OF JUNDISHAPUR, 5, 

pp.12-20. [In Persian] 
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=2281
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=2281
https://www.sid.ir/en/Journal/JournalList.aspx?ID=17818
https://www.sid.ir/en/Journal/JournalList.aspx?ID=17818


 ... تبیین راهکارهای اجرایی                                                                                                                                            1۵9

 1401، بهار 1شاپور، سال سیزدهم، شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 شاپور  آاوز  جنم   توسعها له              

 م پزشکی   آاوز  علوتوسعه  ارکز اطالعا    فصلنااه                                                                                                                                                          

   1401بهار   1 شماره  سرزدهمال س                                                                                                                                                        

 

م در دانشگاه علو یبهداشت عمومدر عرصه رشته  یکارآموزتبیین راهکارهای اجرایی جهت بهبود وضعیت 

 یفیمطالعه ک کیگلستان:  یپزشک
 

 ان گرگد گلسدتان  پزشدکی علدوم دایجدگاه پزشکی  علوم آاوز  توسعه   اطالعا  عضو هرئ  علمی  ارکز: *علیرضا حیدری

 ایران.

 .رانای گرگان   گلستان پزشکی علوم دایجگاه بهماش   دایجکمه عموای  بهماش  عضو هرئ  علمی  گر هجواد خادمی: 

 لسدتان گ پزشدکی علدوم دایجدگاه اجتمداعی  توسدعه   سما  امیری  تحقرقا  کارشناسی ارشم آاار زیستی  ارکززهرا خطیرنامنی: 

 .ایران گرگان 
 اجتمداعی  توسدعه   سدما  ادمیری  تحقرقدا  دایج و  دکتر  امیری  خماا  بهماشدتی درادایی  ارکدز نرگس رفیعی:

 .ایران گرگان  گلستان  کیپزش علوم دایجگاه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ن  گلسدتا یدایجدگاه علدوم پزشدک  یارکز اطالعا    توسعه آاوز  علوم پزشدک  یعلم ئ رعضو ه مسؤول: سندهینو*

 .رانیگرگان  ا

Email: alirezaheidari7@gmail.com 

 یملدکدار بده صدور  ع ی ابع طردر اح میبا انیاس  که دایج و یدر عرصه از در س  کارآاوز چکیده:

 انیدایجد و  احرفه  ها   توایمنم یاساس  هااهار  یدهدر شکل  کارآاوز  ها. د رهننمرآاوز  بت

 یزشدوبریااده آاجهد  بهتدود  یدیاجرا  راهکارها نررداریم. همف از ای ام اطالعه حاضر تت ییقش اساس

 نیدا گلسدتان بدود. یدر دایجکمه بهماش  دایجگاه علوم پزشک یدر عرصه رشته بهماش  عموا  کارآاوز

ادر از ی 31در استان گلستان ای ام شم. شرک  کننمگان در اطالعده  1398در سال  یارتوص یاراطالعه ک

ماشد  به دایجکمهخود را در   که د ره کارآاوز یرشته بهماش  عموا یاقطع کارشناس منرفارغ التحص

  را سدپر  ارآاوزاز کد مسدالری کیکه حمابل  یرشته بهماش  عموا یکارشناس انیایم  دایج وگذرایمه

منم ایتخاب شدمیم. بودیم که به صور  همف یگر ه بهماش  عموا یعلم ئ ره    اعضا انرایم   اربکرده

وا در یدرم افدزار احتد لردم   بده ر   تحلشد  آ رجمدع    فدرد یگر هد  هااصاحته لهرها به  سداده

Atlas.ti 8 ۵در  یدر عرصده رشدته بهماشد  عمدوا  کارآاوز  ربهتود  ضع  . راهکارهامیگرد لرتحل 

بهتدود    کدارآاوز  یریادم   بتدل از کدارآاوز ی  آادادگ  زیربریااه  ییظام آاوزش  طتقه اصلی )ارتقا

  هکارهداشم. ایتخاب را نررطتقه فرعی تت 24(   انی ودایج یابر  ارزش شی  پا  عرصه کارآاوز  ر ضع

 یادر  ک یکمد  ان در بده ارتقدا توایدمیا  یاترداوجود در بالب بریااه عمل  راناسب جه  بهتود  ضع

 استان گلستان گردد. یدر دایجگاه علوم پزشک یدر عرصه رشته بهماش  عموا  کارآاوز

 

 .ی  دایجکمه بهماش  عموایهماش  عموابآاوز     کارآاوز تحقرق کرای  کلیدی: واژگان

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


