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دروس دانشجویان داروسازي است و منجر به کسب  نیتر یاصلشهري و بیمارستانی از  يکارآموزي داروخانه درس :چكیده

واحدهاي کارآموزي در قالب  ،پیش رو توصیفی و مقطعی ي. در مطالعهگردد یمخدمات دارویی  يارائه ينهیزم درمهارت 

و کارآموزي بیمارستانی به تمام دانشجویان  2و  1داروخانه شهري  يرآموزي در عرصهدروس کارآموزي مقدماتی، کا

   ينامهپرسشعلوم پزشکی اهواز با روش نوین آزمایشی ارائه شد و در انتها با استفاده از  یک ورودي دانشگاهداروسازي 

نتایج . ارزیابی گردید 1393در سال  واحدهااز این  هاآني مندتیرضامیزان ، روایی و پایایی دیأیتساخته، پس از محقق

درس کارآموزي را  4پس از گذراندن  شده کسبمیزان آمادگی  ،دانشجویان داروسازي درصد  45 که دهد یمنظرسنجی نشان 

الم نفر(، پس از گذراندن واحدهاي کارآموزي اع 40نفر از  29). بیشترین تعداد دانشجویان اند کردهگزارش  زیاد و خیلی زیاد 

منجر به برآورده شدن توقعات دانشجویان گردیده است. بررسی نتایج  ،1 شهري يکه درس کارآموزي در عرصه اند کرده

             یی مانند ها روشکه استفاده از روش ترکیبی تئوري و عملی همچنین  دهد یماز این نظرسنجی نشان  آمده دست به

 به افزایش رضایت دانشجویان از تواند یمبا تعداد دانشجویان،  در داروخانه متناسب آموزشی در کنار آموزش عملی ينامهدست

 گردد.منجر ي کارآموزي واحدها يارائه
 

 .شاپور اهوازآموزش، دانشگاه علوم پزشکی جندي ي، روش نوینمندتیرضاکارآموزي داروخانه، ارزیابی  واژگان کلیدي:
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 مقدمه
اول و  يداروسازان تولید دارو در وهلهستین نخ يوظیفه    

اما با پیشرفت  ،شده بود ختهسپس توزیع داروهاي سا

این  ،ساخت دارو و پیدایش مفاهیم جدید در داروسازي

از (. 1383هاشمیان، است ) شدهتغییر  دستخوش ،وظیفه

که در آن  يبه آموزش داروساز در ساختار ازیکه ن یزمان

و  فیاصل مهم تعر کیعنوان  به مارانیبا ب میارتباط مستق

 30 يز دهها .گذرد مین يادیزمان ز شد، مدت  شناخته

 تالش خود برتر دنیاهاي  دانشگاه دیاز اسات يتعداد ،يالدیم

ي عملی ها آموزش مهارت يژهیهاي و افزودن دوره يبرا را

آغاز نوین به دانشجویان و تغییر در نظام آموزشی داروسازي 

منظور  این تغییرات به .(1998و همکاران،  کیپوله) نمودند

روسازي و همچنین تغییر ترکیب دانش نظري و عملی در دا

دارو به  يکننده عیتوز نگرش دانشجویان داروسازي از

 ییدارو يها مراقبت .ستادارویی ي ها مراقبت يدهنده ارائه

 دارو و دارو به مربوط خدمات يوالنهؤمس يارائه يمعنابه

 مطلوب جینتا به دنیرسهدف  با داروساز توسط ،یدرمان

 بهبود ماریب یزندگ تیفیک آن دنبالبه که است یدرمان

 تواند یمي دارویی توسط داروسازان ها مراقبت يارائه .ابدی

ي درمان ها نهیهزمنجر به افزایش سطح سالمت و کاهش 

هاي دارویی و  شدن مفهوم مراقبت گردد. با توجه به مطرح

 يدهنده دارو به ارائه يتغییر جایگاه داروساز از سازنده

 ،شهري يبیمارستان و داروخانههاي دارویی در  مراقبت

آموزشی و افزایش دانش و  ياصالح برنامه ،اولین قدم

هاي دارویی  مراقبت يارائه ينهیزم درمهارت دانشجویان 

ي نوین آموزشی براي دانشجویان ها برنامهدر  لذا ،است

ي دارویی ها مراقبت جمله ازي ا ژهیووظایف  ،داروسازي

 (.2014 می و همکاران،اسال) است شده  گرفتهنظر در

درس کارآموزي در داروخانه یکی از واحدهاي اختصاصی     

داروسازي است که در آن قابلیت و توانایی  يدر رشته

دانشجویان داروسازي براي حضور در داروخانه شکل 

 يارائه يهنیزم الزم در يها آموزش ،. در این درسردیگ یم

رایج، مهارت  يها با نسخه ییداروهاي بدون نسخه، آشنا

اي با بیمار و سایر افراد  ارتباط حرفه يخوانی و نحوهنسخه

 شود یشاغل در سیستم پزشکی به دانشجویان داده م

 انیدانشجو تیاکثر رسد ینظر مبه .(2009کاسام و کونگ، )

در داروخانه مشغول به کار  لیتحص انیبعد از پا يداروساز

درس  تیاهم يدهنده نشان ،مورد نیکه ا شوند یم

 انیآموزش دانشجو يبرا يشهر يها داروخانه يکارآموز

توجه به اینکه کار داروخانه همزمان به مهارت و  است. با

واحد (، 2009اسام و کونگ، ک) دانش احتیاج دارد

 نیتر مهمي شاید یکی از شهر يها داروخانه يکارآموز

همچنین با  باشد.  در آموزش دانشجوي داروسازي واحدها

ي اخیر، که منجر به ها سالتغییرات وظایف داروسازان در 

خدمات دارویی  يتغییر هدف داروخانه از توزیع دارو به ارائه

یی شده است، آموزش موارد هاي دارو صورت مراقبت به

، از مرتبط با مفهوم مراقبت دارویی در درس کارآموزي

آموزشی داروسازي است.  يدر برنامه هاي اساسیتضرور

، در توسعه  حال دردر ایران، همانند دیگر کشورهاي 

ي عمومی اي اخیر بهبود و اصالح نظام آموزشی دکترها سال

 زیر برنامهي دهانهابهداشت و  وزارت نظر مدداروسازي 

نیاز به توانمندسازي و آموزش . است گرفته قرارمربوطه 

 ي دارویی منجر بهها مراقبت يارائهي مربوط به ها مهارت

 گردید 1384آموزش داروسازي در سال  يبازنگري برنامه

 ،دیجد یآموزش يبرنامه در .(1390 اسالمی و همکاران،)

و کار در  ییدارومرتبط با خدمات  يواحدهاي تئور زانیم

 دهیواحد رس 9واحد به  10از ی درمان داروخانه مانند دارو

گذشته  يدر برنامه يکه واحدهاي کارآموز حالی در ؛است

اما  ،دیواحد رس 16برنامه به  نیواحد بود در ا 9تنها که 

کلیات موضوعات و  يدربارهدر این برنامه تنها  متأسفانه

ي به روش ا اشاره ونهگ چیهو  شود یماهداف درس بحث 

 يول ارائهي درس، مسؤي ارائهاستانداردهااین واحد،  يارائه

 کند ینمي دانشجویان بند گروهي و زیر برنامهواحد، روش 

عدم  .(1384وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، )

واحد کارآموزي  يوجود روش ثابت و استاندارد براي ارائه

     داروخانه منجر به تفاوت چشمگیر در کیفیت و کمیت

اسالمی و چاوشی، ي این واحد در کشور شده است )ارائه

2014). 

با موضوع  شده امانج يهمطالعدو  يیجهنتهمچنین     

رغم نشان داده است که علیدر ایران کارآموزي داروخانه 

زمان  بیشترین مدت نکهیا و با درسی اهمیت این واحد

اما عمالً  ،گردد یدانشجویان در داروخانه سپري م کارآموزي

 ،از دانشجویان یتوجه  به دالیل مختلف تعداد نسبتاً قابل

بالینی به بیمار  ی ویروخدمات مناسب دا يتوانمندي ارائه

زاده و همکاران، منجمی) کنند یطور مطلوب کسب نم را به

هاي  دو اصطالح مراقبت (.2012نجفی و همکاران،  ؛2014

 ینیبال يو داروساز Pharmaceutical Care ییدارو

Clinical Pharmacy یکیمشترک نزد میمفاه يدارا 

متخصصان معرف آنها  انیدر م ییها گرچه تفاوت ؛هستند

هردوي این عبارات براي تعریف وظیفه و  اما ،وجود دارد

 سیتأسبا توجه به  شود. ساز استفاده میجایگاه جدید دارو

گروه داروسازي بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 

ي مرتبط با ها آموزش يارائه صدد درمتخصصین این رشته 
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 ي کارآموزي برآمدند.واحدهاي دارویی در قالب ها مراقبت

به مواردي مانند اهمیت واحد کارآموزي با توجه همچنین 

 يآمادگی دانشجویان داروسازي جهت ارائهداروخانه براي 

اي پس از اتمام تحصیل و نارضایتی نسبی  خدمات حرفه

این  يي قبلی ارائهها روشدانشجویان داروسازي از 

ي شفاهی و کتبی، دروس ها یدر بررسواحدهاي درسی 

 صورت بهشهري و بیمارستانی  يکارآموزي داروخانه

ي گردید. با توجه به زیر برنامهآزمایشی و با روشی نوین 

آزمایشی و براي اولین  صورت به شده انجامي زیر برنامهاینکه 

داروسازي اهواز صورت گرفته است،  يبار در دانشکده

بررسی کیفیت و رضایتمندي واحدهاي کارآموزي از دیدگاه 

ي واحدهادانشجویان از موارد ضروري در بهبود و ارزشیابی 

 .باشد یم شده ارائه

 روش کار
که  باشد یمپیش رو از نوع توصیفی و مقطعی  يمطالعه    

در طی آن بررسی رضایت و نظر دانشجویان داروسازي از 

روش جدید کارآموزي بر یک ورودي از دانشجویان  يارائه

است.  شده  انجام 1393داروسازي اهواز در سال  يدانشکده

ورودي  دانشجویان یکتمام  مطالعه موردجمعیت 

. با توجه به محدود بودن باشند یمداروسازي  يدانشکده

تعداد دانشجویان یک ورودي دانشکده بررسی از تمام این 

واحدهاي کارآموزي مقدماتی،  دانشجویان انجام شد.

و کارآموزي  2و  1شهري  يکارآموزي در عرصه

واحد درسی به دانشجویان  10در  مجموع دربیمارستانی، 

 يسه ترم متوالی )دوره در دو سال آخر تحصیل و طی

( ارائه شد. پس از 1392تا اسفند  1391 مهرماهزمانی 

ي، نظر دانشجویان در خصوص کارآموزي واحدهاگذراندن 

              ي نامهواحد با استفاده از پرسش يارائه ينحوه

ساخته و پس از بررسی روایی و پایایی پرسیده شد و محقق

ي بدون اسم در ها نامهپرسشقی رعایت نکات اخال منظور به

از  ها دادهآنالیز  منظور به اختیار دانشجویان قرار گرفت.

از  هانامهبررسی پایایی پرسش منظور بهمجذور کا و  آزمون

روایی  دیأیت منظور بهروش آلفاي کرونباخ استفاده گردید. 

نفر از اساتید داروسازي بالینی  3 نظر از ها نامهپرسش

 افزار نرم 22ي نسخهبراي آنالیز داده از  استفاده شد.

SPSS .طراحی روش آموزشی و  منظور به استفاده شد

 يي دوره، عالوه بر بررسی سرفصل دروس در برنامهامحتو

ي قبل ها دورهداروسازي عمومی از دانشجویان  آموزشی

ي موفق در ها دانشکدهی انجام شد. سپس تجربیات ازسنجین

داروسازي  يدانشکدهی همچون این واحد درس يارائه

 ،تینها دردانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی شد. 

ي براي این واحد درسی با توجه به امکانات موجود زیر برنامه

ي آموزشی ها داروخانهدانشکده، مثل تعداد اساتید، تعداد  در

 قبل از ي آموزشی صورت گرفت.ها داروخانهو فضاي 

نفر  10از  یازسنجیدا نابت يکارآموز يها دوره طراحی

نفر از داروسازانی  5ی و لیالتحص  فارغدانشجویان پیش از 

. در طی شد انجام ،شده بودند لیالتحص  فارغی تازگ بهکه 

 و موارد تا شد خواسته انیدانشجو این نیازسنجی از

 يشتریب آموزش به ازین ها نهیزم آن در که را یموضوعات

عنوان  که به يموارد یسنجازین نی. در اکنند عنوان دارند

 يدر واحد کارآموز يریادگی يبرا انیدانشجو تیاولو

 ،ی در داروخانهعمل يها به آموزش ازیگزارش شد، شامل ن

ارتباط مستقیم  ،واقعی )داروخانه( کار طیحضور در مح

 يارائه) OTC Therapyآموزش  کارآموز با بیمار،

 يها هیتوص ، آموزش اصول و جزییات(نسخه بدوني داروها

 یعمل تمرین و مارانیب با حیصح ارتباط ينحوه و ییدارو

شده و  انجام یازسنجیسپس بر اساس ن .بود یخواننسخه

شده توسط معاونت  مطرح يها بر اساس سرفصل نیهمچن

در  يکارآموز يها دوره يها وزارت بهداشت، برنامه یآموزش

 يزداروسا انیبه دانشجو ریبه شرح ز شده کیدرس تفک 4

 .دیارائه گرد

 یواحد درس 2در  یمقدمات يکارآموز-1

واحد  2، در 1 يشهر يداروخانه يدر عرصه يکارآموز -2

 یدرس

واحد  4، در 2 يشهر يداروخانه يدر عرصه يکارآموز -3

 یدرس

 یدرس واحد 2در  ،یمقدمات یمارستانیب يکارآموز-4

 ،یوانخنسخه يهی، اصول اولیمقدمات يدرس کارآموز در    

تنها در  ییدارو اشکال يبند دسته ویی دارو يها دسته

گروه  دیتوسط اسات يصورت تئور کالس درس و به

  در يکارآموز درس .دیمطرح گرد یصنعت يداروساز

 کالس در مهم مطالب يارائه تیمحور با 1 يشهر يعرصه

 داروخانه در انیدانشجو حضور نیهمچن و يتئور

، نسخه يها با سرفصل يتئور يها . کالسشد يزیر برنامه

مباحث  زیداروها و ن ی، اثرات و عوارض جانبشرفتهیپ یخوان

OTC Therapy بدون نسخه( و  يداروها ي)ارائه

به  ینیبال يداروساز دیبود که توسط اسات یعمل يها کالس

 واحد نیا یعمل يها . در کالسدیارائه گرد انیدانشجو

نفره درمجموع  4 یال 3 يها دانشجو در گروه هر ،يکارآموز

 يدانشکده یآموزش يها ساعت در داروخانه 25مدت به

 به و افتهی حضور باالتر مقطع انیدانشجو نظر ریز يداروساز

   . دادند یم پاسخ شده یطراح يها نامهتدسسؤاالت 

 يها سرفصل به توجه با و جلسه هر يبراها  نامهدست

دهیگرد یطراح ینیبال يداروساز دیاسات توسط شده؛ نییتع
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در مبحث  ییدارو مهم و يکاربرد يها سؤال شامل و

ها، در  نامهتدسبه سؤاالت  ییگو. عالوه بر پاسخبود مربوطه

به  ،يداروساز يدانشکده يها در داروخانه یکالس عمل

 ،يشهر يداروخانه تیریمد يدر خصوص نحوه انیدانشجو

ه و نسخ و داروخان یول فنؤعنوان مس داروساز به فیوظا

 یعمل يها آموزش يشهر يها موجود در داروخانه يداروها

 يشهر يدر عرصه يکارآموز یواحد درس در الزم داده شد.

در  انیو حضور دانشجو یکالس عمل يتمرکز عمده بر رو 2

از  يا دهیچک يتئور يها داروخانه قرار داده شد و در کالس

 زیتجو لی، تداخالت و دلداروها مصرف موارد يها سرفصل

 يها الزم در گروه ییدارو يها و مراقبت ییهر قلم دارو

 یعالوه مباحثهب يسالمندان و باردار  خاص ازجمله کودکان،

داروخانه،  تیریکشور، مد ییو مقررات دارو نیقوان لیاز قب

عنوان  ینیبال يداروساز دیاسات توسط ،ياخالق در داروساز

 محل در زین یدرس واحد نیا یعمل يها کالس شد.

برگزار شد. در  يداروساز يدانشکده یآموزش يها داروخانه

 نفره در 2 يها در گروه انیدانشجو یعمل يها کالس نیا

 به داروخانه یفن ولؤمس نظر ریساعت ز 50مدت مجموع به

درس  در .پرداختند مارانیب به ییدارو خدمات یعمل يارائه

دارو در  زیتجو ياصول و نحوه یمارستانیب يکارآموز

 گاهیجا ،یمارستانیب ينقش داروساز در داروخانه مارستان،یب

 ،ینیو متخصص بال یمارستانیداروساز ب یاتیو عمل یعلم

 يبردار مورداستفاده در عکس يو داروها یپزشک زاتیتجه

 .آموزش داده شد انیبه دانشجو يتئور يها صورت کالس به

 منظور به ذکرشده، يکارآموز يها پس از گذراندن دوره

از دانشجویان خواسته شد تا به  ي،مند تیرضاارزیابی 

 موارد تیفیدر خصوص ک شده یطراح يها نامه پرسش

از واحدهاي درسی گذرانده پاسخ  شده دادهمختلف آموزش 

پس از کنترل روایی و  شده یطراح يها نامهدهند. پرسش

ایج نفر از دانشجویان قرار داده شد و نت 40پایایی در اختیار 

واحد کارآموزي به دانشجویان  يکیفی در خصوص ارائه

 استخراج گردید. نامهداروسازي از پاسخ به سؤاالت پرسش

  ها افتهی

پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ     

 ناا بررسی متخصصـب رفت وـرار گـق دیـأیـتد ـورم( 0.78)
 

نفر  40به  شد. دیأیتمه ناداروسازي بالینی نیز پایایی پرسش

ي بدون نام ارائه شد که تمام ها نامهپرسشاز دانشجویان 

شده از  نتایج استخراجي پاسخ دادند. ها نامهپرسشبه  هاآن

 بین دانشجویان در جدول شده عیتوز يها نامهپرسش

  2 يشده است. در جدول شماره  گزارش 1 يشماره

خص آماري براي شا عنوان کا بهمجذور آزمون  ينتیجه

سؤال  10مختلف در  يها بین گروه دار اتفاوت معن بررسی

سطح  ،شده است. در این آزمون  گزارش ،پرسیده شده

 05/0 دار امعني وجود تفاوت  هیبراي پذیرش فرض يدارامعن

کا مجذور با توجه به نتایج آزمون  شده است.  نظر گرفته در

نظر بهشده  اهدهتفاوت فراوانی و درصدهاي مش يو معنادار

ي ها پاسخبین تفاوت بین فراوانی و درصد  که رسد یم

 دار امعن ينظر آمار ازپرسیده شده  سؤالمختلف در هر 

، 1 ياز جدول شماره آمده دست بهبا توجه به نتایج  .است

 10دانشجویان داروسازي بعد از گذراندن   درصد  90بیش از 

که تمایل  اند کرده ، اعالمشده نیتدوواحد درسی کارآموزي 

 بر استانداردی خدمات منطبق لیالتحصفارغپس از  تا دارند

 رسد یمنظر پزشکی ارائه دهند. به مؤسساترا در مراکز و 

اي و علمی  آشنایی دانشجویان داروسازي با اصول حرفهکه 

کار عملی در داروخانه و بیمارستان منجر تمایل باالي 

 45اي باشد.  ستاندارد حرفهخدمات ا يدانشجویان در ارائه

پس  شده کسبدانشجویان داروسازي میزان آمادگی  درصد 

درس کارآموزي را باالي متوسط )زیاد و  4از گذراندن 

. نیمی از دانشجویان داروسازي اند کردهگزارش   خیلی زیاد(

پس از گذراندن دروس کارآموزي میزان اطالعات علمی 

درصد  40حدود  عمجمو دررا متوسط و  آمده دست به

را زیاد و خیلی زیاد  آمده دست بهدانشجویان اطالعات علمی 

 40نفر از  29)بیشترین تعداد دانشجویان  .اند کردهارزیابی 

که  اند کردهنفر(، پس از گذراندن واحدهاي کارآموزي اعالم 

منجر به برآورده  1 شهري يدرس کارآموزي در عرصه

ست. همچنین کمترین شدن توقعات دانشجویان گردیده ا

ی و کارآموزي مقدماترضایت دانشجویان از درس کارآموزي 

 است. شده گزارشبیمارستانی 
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 میزان رضایتمندی دانشجویان از دروس کارآموزی ینامهپرسش -1 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده گزارشی مختلف ها یفراوانبین آزمون آماری کای  ینتیجه -2 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 (  N=40) (درصدفراوانی)                                                         سؤال

                                                                                                                                     

 خیلی کم کم   متوسط زیاد    خیلی زیاد

 یکه طی دوره ییها یلمی کارآموزکل میزان اطالعات عدر. 1  . 1د

 ؟دیکن یگونه ارزیابی مرا چ دیا تحصیل خود گذرانده

5(12.5٪) 11(27.5٪) 20(50٪) 3(7.5٪) 1(2.5٪) 

که در طی  ییها یدر کل کیفیت اطالعات علمی کارآموز.2

 ؟دیکن یچگونه ارزیابی مرا  دیا تحصیل خود گذرانده یدوره

6(15٪) 11(27.5٪) 20(50٪) 2(5٪) 1(2.5٪) 

اید  که گذرانده ییها یبه نظر شما به چه میزان کارآموز .3

آماده کرده  یلیالتحص  خدمات پس از فارغ یشمارا جهت ارائه

 است؟

3(7.5٪) 15(37.5٪) 17(42.5٪) 4(10٪) 1(2.5٪) 

اید چه میزان نگرش را  که تاکنون گذرانده ییها یکارآموز .4

 داده است؟نسبت به خدمات داروساز تغییر 

3(7.5٪) 22(55٪) 12(30٪) 1(2.5٪) 2(5٪) 

شده شمارا برای خدمات  ارائه یها یچه میزان کارآموز .5

 استاندارد توانمند ساخته است؟

10(25٪) 23(57.5٪) 6(15٪) 0(0٪) 1(2.5٪) 

خدمات  یارائه یلیالتحص  چقدر تصمیم دارید که پس از فارغ .6

 منطبق بر استانداردها باشد؟

14(35٪) 22(55٪) 2(5٪) 1(2.5٪) 1(2.5٪) 

ی که دستیابی به اطالعاتی علمی و داروی یچه میزان نحوه .7

حاصل از آموزش  دیبر یکار مدر حال حاضر در داروخانه به

 کارآموزی بوده است؟

7(17.5٪) 21(52.5٪) 10(25٪) 0(0٪) 2(5٪) 

مروز ر اچه میزان آموزش کارآموزی را جهت کا ،یطورکل به .8

 ؟دیدان یول فنی کاربردی مؤعنوان مس در داروخانه به

4(10٪) 22(55٪) 13(32.5٪) 0(0٪) 1(2.5٪) 

کارآموزی برآورده شده  یبه چه میزان توقعات شما از ارائه .9

 است؟

3(7.5٪) 9(22.5٪) 25(62.5٪) 2(5٪) 1(2.5٪) 

 لیتحص یکه در طی دوره ییها یکارآموزکیفیت در کل  .10

 ؟دیکن یچگونه ارزیابی م دیا ذراندهخود گ

1(2.5٪) 17(42.5٪) 20(50٪) 2(5٪) 0(0٪) 

( درصدفراوانی )                                                          سؤال 

(N=40) 

  بیمارستانی 2عرصه  1عرصه  مقدماتی

کدام دوره کارآموزی توقعات شمارا برآورده  درمجموع .11

 کرده است؟

1(2.5٪) 29(72.5٪) 7(17.5٪) 3(7.5٪)  

 

 سؤال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11

 

 χ 29.50 30.25 27.50 40.25 29.00 45.75 19.40 27.00 50.00 29.40 50.00 2 کای 

 یداراسطح معن
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 يریگ جهینتبحث و 
یک  يارائه يارزیابی رضایتمندي دانشجویان از نحوه    

واحد درسی از موارد ضروري جهت ارتقاي کیفیت آموزشی 

رضایت دانشجویان در سطوح  زانیاز ماست. پرسش 

منجر به  تواند یم ،شده دادهي ها پاسخمختلف و بررسی 

یک  مؤثرتربهتر و  يمشارکت بیشتر دانشجویان در ارائه

را  شده نییتعو رسیدن به اهداف آموزشی  واحد درسی شده

در دروس کارآموزي که از دروس   تسهیل نماید. این مهم،

در جهت آموزش   ،باشند یمضروري و کاربردي در هر رشته 

بیش از سایر دروس   علمی و عملی به دانشجویان، کارآمدتر

در  .(2002و همکاران،  کوین) ابدی یماهمیت و ضرورت 

داروسازي که در  يدر رشتهدروس کارآموزي   حال حاضر،

و  شده ارائهدو سال آخر تحصیل به دانشجویان داروسازي 

ي دانشجویان جهت فعالیت ساز آمادهجز دروس اصلی براي 

شهري و بیمارستانی محسوب  ياي در داروخانه حرفه

مراقبت دارویی  يبه ارائه . با توجه به افزایش نیازشوند یم

این دروس در راستاي تربیت داروسازان   ، توسط داروساز

اي اهمیت  خدمات حرفه يکارآمد و مسلط به ارائه

 انجمن آموزش داروسازي، ياعتبارنامه) اند افتهی یروزافزون

ي دروس کارآموزي ارائه يي براي نحوهزیر برنامه (.2011

از طرف معاونت  شده نییتع يها سرفصلنظر گرفتن  با در

با توجه   درمان و آموزش پزشکی،  وزارت بهداشت، یآموزش

داروسازي صورت  يدانشکده در به امکانات آموزشی موجود

واحدهاي  يارائه يو الگوي ثابتی براي نحوه ردیگ یم

وزارت بهداشت درمان و ) کارآموزي داروسازي وجود ندارد

 .(1384آموزش پزشکی، 

باشد که نیازهاي   يا گونه بهارائه واحد کارآموزي باید     

علمی و عملی دانشجویان را برآورده کند. این مهم با 

براي کار در داروخانه  ازین موردو مهارت دانش  توأمآموزش 

بهترین محیط آموزشی براي  رسد یمنظر . بهشود یمفراهم 

ي کار عملی، استفاده از محیط واقعی یا ها مهارتآموزش 

. (1995و همکاران،  مناگان) کار باشد شده يساز هیشب

ي تئوري و ها کالسي در قالب واحد کارآموز، درگذشته

ي ها کالسداروسازي یا در  يی در محل دانشکدهجمع دسته

. این دیگرد یمي آموزشی برگزار ها داروخانهدرس در محل 

ي تئوري است ها آموزشمبتنی بر  تماماًروش قدیمی که 

خدمات  يي کافی براي ارائهها مهارتمنجر به کسب 

. از طرفی، افزایش مهارت دانشجویان شود ینمي ا حرفه

داروسازي براي کار در داروخانه، وابستگی مستقیم به دانش 

، کاسام) و اطالعات دارویی مناسب براي کار عملی دارد

. بنابراین در این طراحی آزمایشی، تالش بر این بود (2006

ي زیر برنامهي تئوري و عملی در ها آموزش توأمتا ترکیب 

براي دانشجویان در نظر گرفته شود. نیمی از دانشجویان 

داروسازي پس از گذراندن دروس کارآموزي میزان اطالعات 

 40حدود  مجموع دررا متوسط و تنها  آمده دست بهعلمی 

را زیاد و  آمده دست بهدانشجویان اطالعات علمی درصد 

 رسد یمنظر . بنابراین بهاند کردهی خیلی زیاد ارزیاب

دانشجویان نیاز به دریافت میزان بیشتري از اطالعات علمی 

 تیمحدودبا گذراندن واحد کارآموزي دارند. با توجه به 

در کالس درس در کنار  زمانی دانشجویان براي حضور

و همچنین محدودیت تعداد اساتید داروسازي ساعات عملی 

آموزش الکترونیکی و مجازي و  بالینی، مواردي همچون

منجر به  تواند یم ي آموزشی مناسبها جزوهاستفاده از 

)  افزایش اطالعات علمی دانشجویان در طی دوره گردد

نظر  آتی مد هاي ریزي برنامه( و در 2014سالتر و همکاران، 

صورت  که براي اولین بار و به از دیگر موارد جدید. قرار گیرد

نظر گرفته شد، ریزي براي دانشجویان در ر برنامهآزمایشی د

در درس کارآموزي در  شده یطراحي ها نامهدستاستفاده از 

بود. با توجه به کمبود تعداد اساتید براي حضور  1 يعرصه

در تمام ساعات کار عملی براي تمام دانشجویان، طراحی 

ي و استاندارد شدن ساز کسانمنجر به ی تواند یم نامهدست

زشی عملی در ساعات حضور دانشجویان در موارد آمو

 1در کارآموزي  نامهدستداروخانه باشد. استفاده از 

یکی از دالیل برآورده شدن توقعات بیشتر  تواند یم

که  طور همان از این واحد باشد. (درصد 5/72) انیدانشجو

دانشجویان،  درصد  5/72در قسمت نتایج اشاره گردید، 

که درس  اند کردهارآموزي اعالم پس از گذراندن واحدهاي ک

منجر به برآورده شدن  1 شهري يکارآموزي در عرصه

و  5/2 توقعات تنها که یدرحالتوقعات دانشجویان گردیده 

ی و مقدماتدانشجویان از درس کارآموزي  درصد 5/7

 يدانشکده کارآموزي بیمارستانی برآورده شده است.

نها مجهز به دو داروسازي دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ت

ریزي براي  که در شروع برنامه باشد یمآموزشی  يداروخانه

سال نیم) دانشجویان، در درس کارآموزي مقدماتی،

آموزشی امام  يداروخانه ( تنها 92-1391تحصیلی اول 

جعفر صادق )ع( فضاي آموزشی کافی براي حضور 

در  ،دانشجویان در برخی ساعات را داشت. به همین دلیل

ریزي درس کارآموزي مقدماتی، امکان اختصاص  امهبرن

نظر براي دانشجویان فراهم نگردید. بهساعات کار عملی 

تئوري منجر به  تماماًصورت  این درس به يارائه رسد یم

برآورده نگشتن توقعات دانشجویان از این واحد درسی 

همچنین در درس کارآموزي بیمارستانی که  گشته است.

دانشجویان  درصد 5/7 توقعاترآورده شدن تنها منجر به ب

  يها هـداروخان ویان درـضور دانشجـکان حـامیز ـد نـردیـگ
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که نتایج  طور همان بیمارستانی و انجام کار عملی نبود.

واحدهاي کارآموزي با  ي، ارائهدهد یمی نشان نظرسنج

روش نوین در نیمی از دانشجویان منجر به آمادگی متوسط 

ي دارویی در ها مراقبتاي و  خدمات حرفه يبراي ارائه

، اختصاص ساعات کار رسد یمنظر به داروخانه شده است.

 عنوان به تواند یمي عملی ها آموزشعملی بیشتر و بهبود 

ریزي  ي افزایش آمادگی دانشجویان در برنامهبراراهکاري 

واحد  ينظر گرفته شود. همچنین ارائهي بعد درها دورهبراي 

کارورزي که دانشجویان در محیط واقعی کار به صورت  به

صورت عملی بپردازند،  ي دارویی بهها مراقبتآموزش 

 يمنجر به افزایش آمادگی دانشجویان براي ارائه تواند یم

دانشجویان داروسازي در درصد  90بیش از  خدمات گردد.

  فارغکه تمایل دارند پس از  اند کردهانتهاي دوره اعالم 

را ارائه دهند.  بر استاندارددمات منطبق ی خلیالتحص

کارآموزي  يطراحی نوین ارائه رسد یمنظر به جهیدرنت

شهري و بیمارستانی منجر به تغییر نگرش درصد باالیی از 

 رسد یمنظر ت و با توجه به این امر بهدانشجویان شده اس

 عاطفی موفق بوده است. يآموزشی در حیطه ياین برنامه

 70گزارش گردیده است،  ها افتهدر جدول ی که طور همان

ه بدستیابی  ينحوه اند کردهاعالم  دانشجویان درصد

-ی که در حال حاضر در داروخانه بهاطالعات علمی و داروی

حاصل از آموزش به میزان زیاد و خیلی زیاد  برند یکار م

که این نتیجه، نشان از اهمیت درس  کارآموزي بوده است

اما در انتهاي  انشجویان داروسازي دارد،زي براي دکارآمو

 اند کردهدانشجویان داروسازي گزارش  درصد 30دوره تنها 

که توقعاتشان به میزان زیاد و خیلی زیاد برآورده شده 

ریزي نوین آزمایشی از  است. همچنین کیفیت این برنامه

دانشجویان، پس از گذراندن واحدهاي درصد  45تنها  دید

است. رضایت نسبی  شده یابیارزی زیاد درسی زیاد و خیل

ریزي نوین آموزشی نشان از قابلیت  دانشجویان از برنامه

واحدهاي  يارتقا و نیاز به بهبود و اصالح هر چه بیشتر ارائه

 کارآموزي دارد.

که استفاده از  رسد یمنظر روري بهتوجه به این نکته ض    

ي ها راهاز  تنها یکی ی از دانشجویاننظرسنجو  نامه پرسش

بررسی و ارزیابی در این خصوص است. براي بررسی جامع 

مقایسه بین نمرات   واحد درسی، يکارآمدي ارائه

واحد درسی و ارزیابی  ياز ارائهدانشجویان قبل و بعد 

ي کمی مناسب از ها شاخصتوانمندي عملی دانشجویان با 

احد و يدیگر ابزارهاي ارزیابی در جهت بهبود کیفیت ارائه

با  .(1995مناگان و همکاران، ) باشد یمدرسی کارآموزي 

رسد نظر میاز این مطالعه، به آمده دست بهبررسی نتایج 

و  بهبود فضاي آموزشی عملی متناسب با تعداد دانشجویان

حضور اساتید و مربیان آموزشی در تمام ساعات حضور 

ي ها نامهدستحی دانشجویان در داروخانه، همچنین طرا

منجر به  تواند یماستاندارد براي تمامی واحدهاي کارآموزي 

ي کارآموزي گردد. همچنین واحدها يافزایش کیفیت ارائه

افزایش میزان اطالعات علمی آموزشی به دانشجویان با 

ي ها روشي آموزش الکترونیک در کنار ها روشاستفاده از 

آموزشی استاندارد  محتواي يتئوري و عملی مرسوم و تهیه

ي آتی ها يزیر برنامهاز دیگر موارد مدنظر در  تواند یمنیز 

کیفیت آموزش در دروس کارآموزي  يارتقا منظور به

 .شهري و بیمارستانی باشد يداروخانه
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Abstract: Civic and hospital pharmacy clerkship are two most important courses of pharmacy 

education which lead to skill acquisition in offering pharmaceutical care services. In this 

descriptive-cross sectional study, these courses (including elementary, in field (2 levels) and 

hospital pharmacy clerkships) were presented to all students of one class with a new method. At 

the end, the satisfaction rates were assessed by a questionnaire at the end of educational year in 

2014. The questionnaire’s validity and reliability were tested beforehand. The results showed that 

45% of the students reported high and very high acquired skills. Most of the students (29 out of 

40) announced that community pharmacy in field (level 1) training method had met their 

expectations. According to the result, a combination of theoretical and practical training (e.g. 

manual education along with practical training appropriated to the number of students in 

pharmacy) can raise the satisfaction of students. 
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