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اطالعات  يفناور انيدانشجو يبرا يبرنامه جامع كارآموز يابيو ارز يطراح
  سالمت

  

  *نانسا يقادر الي، لي، شهال دمنابيپيمان رضاي
  

  

  چكيده

 نيا .كار است يواقع طيگسترش دامنه آموزش و كسب تجربه از مح ازمنديكارآمد، ن يانسان يروين تيدر ترب ها دانشگاه تيموفقمقدمه: 
   .ديگرد ياطالعات سالمت طراح يفناور انيدانشجو يبرا يبرنامه جامع كارآموز يابيو ارز يطراحمطالعه با هدف 

 رانيمد ،يكارآموز انيمرب ان،يبود. جامعه پژوهش شامل دانشجو ياين پژوهش از نوع كاربردي و از دسته مطالعات اقدام پژوهها:  روش
داده از  آوري جمع) بود. ي(سرشماردر آن مقطع زماني در دسترس جامعه شامل همه افراد هاي پژوهش بود. نمونه يبخش مدارك پزشك

 يهو بحث گرو محقق ساخته (پس از تاييد روايي و پايايي) پرسشنامه از طريق انيمتمركز، از دانشجو يبه صورت بحث گروه انيمرب
 تيرضا . انجام شد محقق ساخته( پس از تاييد روايي و پايايي) پرسشنامه قياز طر ها مارستانيب يمدارك پزشك رانيمتمركز و از مد

  مقايسه شد. مستقل tمختلف با استفاده از آزمون  يدر دو ورود يكارآموز يراقبل و بعد از اج انيدانشجو
در  ها شد. گزارش و تبادل داده يطراح يشيبر طرح مشكل و بازاند ياطالعات سالمت و مبتن تيريمد يها نديدر قالب فرا يكارآموزنتايج: 

نمره به  75از مجموع  38±2/4ميانگين رضايت دانشجويان از برنامه طراحي شده . رفتيصورت پذ )e-portfolio( يكيقالب كارپوشه الكترون
% 4/36% به 73افزايش يافت. همچنين ميزان نارضايتي دانشجويان از ناكافي بودن دروس نظري و عملي براي كار در كارآموزي از   2/3±6/42

 كاهش يافت.

 يدروس نظر يشكاف اطالعات ليقبل از قب يها دوره يبر پوشش دادن نقاط ضعف كارآموز تأكيدبا  يبرنامه جامع كارآموز نيتدوگيري:  نتيجه
  .ديگرد ياز دوره كارآموز انيدانشجو تيرضا شيكارآموزان انجام گرفت و منجر به افزا يابيمرتبط با نحوه ارز يتينارضا نحوه آموزش و ،يو عمل

  
  يابيبرنامه جامع، ارز ياطالعات سالمت، طراح يفناور انيمحور، دانشجو نديفرآ ،يكارآموزهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  
 تيترب ،يعلوم پزشك يها مهم دانشگاه يها از رسالت يكي
جامعه است  ازيماهر و متخصص مورد ن يانسان يروين

                                                 
 گروه پزشكي، مدارك ارشد ، كارشناسنانسا يقادر اليلنويسنده مسؤول:  *

قطب  پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده سالمت، اطالعات فناوري و مديريت
. ايران تبريز، تبريز، پزشكي علوم دانشگاهعلمي و آموزشي مديريت سالمت ايران، 

leila.gadery@gmail.com 
 و مديريت دانشكده سالمت، اطالعات فناوري و مديريت گروه (استاديار)، پيمان رضايي

 پزشكي علوم دانشگاه قطب علمي و آموزشي مديريت سالمت ايران، رساني پزشكي، اطالع
 مديريت گروه ي (استاديار)، شهال دمناب)؛ prhim88@gmail.comايران. ( تبريز، ،تبريز

 پزشكي علوم دانشگاه رساني پزشكي، اطالع و مديريت دانشكده سالمت، اطالعات فناوري و
 )damanabi@yahoo.com( .ايران تبريز، تبريز،

  15/12/95 تاريخ پذيرش: ،20/6/95، تاريخ اصالحيه: 3/3/95 مقاله: تاريخ دريافت

كار در جامعه را داشته  يبرا يكاف ييو توانا ييآكه كار
 حيصح يريز برنامه ازمنديدانشگاه ن ).3تا1باشند(
است تا از هدر  يانسان يروهاين نيا تيترب يبرا يآموزش

كارآمد  يانسان يرويو ن ياز منابع مال يميظرفتن بخش ع
   ).4و3كند( يريجلوگ

حاصل از  يهرگز غنا يكه آموزش نظر ييآنجا از
 تي) موفق5(كند يكار را فراهم نم طيآموزش در مح

 ازمنديكارآمد، ن يانسان يروين تيها در ترب دانشگاه
 يواقع طيگسترش دامنه آموزش و كسب تجربه از مح

 اي لديها، آموزش در ف دانشگاه ليدل نيكار است، به هم
كه به دانشجو اجازه  كنند يم شنهاديرا پ يدوره كارآموز
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 يواقع يا حرفه طيمح كيكسب تجربه در  يتا برا دهد يم
  ).3(نديآموزش بب
است  يآموزش يزير از مقاطع مهم برنامه يكي يكارآموز
ورود به  يبرا انيدانشجو يشغل يآن توانمند يكه در ط

 ي). توانمندساز6(گردد يمريزي  هيپا يا حرفه يزندگ
آموزش  يديكل يها تياز اولو يكي انيدانشجو يشغل
ضمن آن  شده كه محسوب شرفتهيپ يكشورها يعال

خود را  يفرد اتيو خصوص انش، دها مهارت ان،يدانشجو
در آن بهبود و  تيبه شغل مناسب و موفق يابيدست يبرا

 يبرا يفرصت مناسب ي). دوره كارآموز7(دهند يارتقا م
نظر  ريخود را ز يتا دانش تئور كند يفراهم م انيدانشجو

و پرسنل  طيبا تجربه و در تعامل با مح يمرب كي
 به كار ياقعو يا حرفه طيمح كيدر  يدرمان يبهداشت

 يحركت ،يذهن يها مهارتخود را به  يگرفته و دانش نظر
ها نتوانند  ) و چنانچه دانشگاه8كنند( ليتبد يو اجتماع

ارائه خدمات سالمت در  يالزم برا يها مهارت
خود  ياصل فهيرا بوجود آورند از انجام وظ انيدانشجو
  ).6نموده اند( يكوتاه

 يدر توانمندساز يكارآموز ژهيو گاهيو جا تيتوجه به اهم با
 تيالزم است وضع ،يا نقش حرفه يفايا يبرا انيدانشجو

شده  يابيبه طور مستمر ارزش يكارآموز يها موجود دوره
 تيتا ضمن مشخص شدن نقاط قوت و ضعف برنامه، با تقو

هر چه  يتوانمندسازجهت  ها ييمثبت و رفع نارسا يها جنبه
). از 9و6برداشته شود( يمناسب يها گام انيبهتر دانشجو

 يتوانمندساز نديكه در فرآ ييها يژگيجمله عوامل و و
گذار هستند تأثير يتحقق اهداف كارآموز يبرا انيدانشجو

ان و نفع  يذاز  يتعامل و نظرخواه زانيبه م توان يم
 قيدق نييتع ،يكارآموز نديفرآ ليتكم يبرا آموختگان دانش

 يفرد يها يژگيو يي)، شناسا7(يكار طيمح يازهاين
 ،يمدرسان كارآموز ،يآموزش طيدانشجو، نوع مح

اشاره  انيدانشجو يابيو روش ارزش يكارآموز يزير برنامه
در  يكارآموز ي درباره برنامه يادي). مطالعات ز10كرد(
 ينيبال يها در حوزهبه خصوص ها  مختلف دانشگاه يها گروه

 يمختلف كارآموز يها كدام به جنبه هر هانجام گرفته است ك
از  ي). در اكثر مطالعات مشكالت17تا11و8و6و4اند( پرداخته

و  يدروس نظر نيجمله عدم تطابق و شكاف ب
ضعف  ،يآموزش يزير ) ضعف برنامه20تا18و6و5و2(يعمل

و مشكالت  انيدانشجو يابيارزش يها وهيمدرس، ضعف ش
و ابزار قدرتمند  لهيوس كي د)، نبو6و2كار( طيمرتبط با مح

)، 21(يدر كارآموز يريادگي تيفيمطمئن ك يريگ اندازه يبرا
كارآموزان، تناسب  يو نوآور تيبه پرورش خالق يتوجه يب

بازار  يازهايو ن طيبا شرا يبرنامه آموزش ينداشتن محتوا
نكردن بر  تأكيدو  رانيفراگ يكار، عدم سنجش دانش واقع

با توجه به  يدر رشته مدارك پزشك يكاربرد يها سرفصل
) به عنوان مشكالت 3(انيدانشجو ندهيآ يشغل يازهاين

  شده است. انيب يكارآموز
 سازي در توانمند يكارآموز ژهيو گاهيو جا تيتوجه به اهم با

الزم است  ندهيخود در آاي  نقش حرفه يفايا يبرا انيدانشجو
 يابيبه طور مستمر ارزش يموجود دوره كارآموز تيوضع

مشخص گردد  يشود تا نقاط قوت و ضعف برنامه كارآموز
 يمندسازدر توان ها ييمثبت و رفع نارسا يها جنبه تيو با تقو

  ). 9و6برداشته شود( يمناسب يها گام انيهر چه بهتر دانشجو
علوم  انيدر آموزش دانشجو يكارآموز يها دوره تياهم

در عرصه رشته  ي). كارآموز22واضح است(كامالً  يپزشك
باشد  مي مهم ياز واحدها يكياطالعات سالمت هم  يفناور

 يشغل يها مهارت جاديدر ا ييكه سهم به سزا
رشته از  يو ارتقا رييرشته دارد. تغ نيا آموختگان دانش

 وستهيپ يبه كارشناس يمدارك پزشك وستهيناپ يكارشناس
 يآموزش يازهايو ن ها اطالعات سالمت، نقش يفناور
مبهم و  ).23كرد( جاديرشته ا انيدانشجو يبرا يديجد

اطالعات  يرشته فناور يناقص بودن سرفصل كارآموز
 كيانجام  يسنت يكارآموز ي) و مشكالت فرارو24سالمت(
 جابيرا ا يكارآموزدر دوره  يجامع آموزش يريز برنامه

 اي، حرفه ديجد يها نقش يفايرا با ا انيكرد تا دانشجو مي
عمل توام با پژوهش  يريز برنامه نيتوانمند سازد. چون در ا

با مشكل  يريز برنامه نيدر ا ريشد و افراد درگ مي انجام
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مطالعه و رفع مشكل و در  نيانجام ا يآشنا بودند براكامالً 
از روش اقدام  يكارآموز نديفرآ يصورت امكان ارتقا

برنامه جامع  يمطالعه طراح نياستفاده شد. هدف ا يپژوه
اطالعات سالمت بود كه از مشكالت  يفناور يكارآموز
  بكاهد. يحدود تا يسنت يكارآموز

  
  ها روش

 كرديرو كيروش  نيبود. ا ياين پژوهش از نوع اقدام پژوه
اطالعات  يگروه فناور ياست كه با مشاركت اعضا يفيك

 يدانشگاه علوم پزشك يكارآموز انيسالمت و توسط مرب
 يندهايفرا تيفيك يبهبود عملكرد و ارتقا يبرا زيتبر

مرحله  شامل سه كرديرو نيصورت گرفت. ا يكارآموز
 يابيدو ترم، ارز يگروه، اجرا ط ياعضا وسطت يزير برنامه
 يورود انيترم بود. جامعه پژوهش شامل دانشجو كيبعد از 
رسانده بودند) و  انيپا را به يكه دوره كارآموز( 1390

(كه در  يدر عرصه كارآموز 1391 يورود انيدانشجو
 رانيمد ،يكارآموز انيبودند)، مرب يدوره كارآموز يابتدا

و  زيتبر يآموزش يها مارستانيب يبخش مدارك پزشك
اطالعات  يفناور يآموزش يها گروه ين كارآموزمسؤوال

جامعه  يريگ مادر كشور بودند. نمونه يها سالمت دانشگاه
بخش مدارك  رانيو مد انيمرب ،انيدانشجو يبرا يپژوهش
 ين كارآموزمسؤوال يو برا يبه صورت سرشمار يپزشك
 نيتر بيشبر هدف بود كه  يكشور به روش مبتن يها گروه
 يبرنامه كارآموز يو برگزار نيرا درباره تدو اتيتجرب
  نمودند.  يو همكار ندداشت

 اطالعات سالمت يفناور آموختگان دانشحجم نمونه شامل 
) 91 ي(ورود يكارآموز انينفر، دانشجو 30) 90 ي(ورود

بخش مدارك  رانيهفت نفر و مد يكارآموز انينفر، مرب 30
ن مسؤوالنفر و  10 زيتبر يآموزش يها مارستانيب يپزشك

 هاي مادر كشور پنج نفر بود. دانشگاه HITگروه آموزشي

وارد مطالعه شدند.  1390تمام دانشجويان ورودي 
معيارهاي خروج از مطالعه براي مسؤوالن كارآموزي، عدم 
همكاري در مطالعه يا نداشتن برنامه منسجم كارآموزي 

  بود.
، نظرات و 94دوم  مسالين يبرنامه در انتها ياز طراح قبل
با استفاده از  90 يورود انيدانشجو تيرضا زانيم

 اسيبا مقاي  نهيپنج گز سؤال 15با  محقق ساخته پرسشنامه
از  تيرضا يكه شامل محورها دي) اخذ گرد5- 1(نمره  كرتيل

از  تيرضا ،يابياز نحوه ارز تيرضا ،يآموزش يمحتوا
 ياز مدت زمان اجرا تيرضا ،يكارآموز انيمرب ييتوانا

 يگذرانده شده برا يعمل يها مهارتبودن  يو كاف يكارآموز
   بود. يو نحوه ارائه گزارش كارآموز يشروع دوره كارآموز

 90نفر از دانشجويان ورودي  10پايايي پرسشنامه بر روي 
) =87/0rبا فاصله يك هفته با استفاده از روش آزمون مجدد (
نظر تأييد  تعيين گرديد و روايي آن توسط اساتيد صاحب

ديد و در ها اعمال گر گرديد. سپس نظر اساتيد در پرسشنامه
به  90انتهاي دوره كارآموزي، بين دانشجويان ورودي 

  آوري شدند. ها جمع صورت دستي توزيع و داده
برنامه)  يابياجرا وارز ،يتوجه به متنوع بودن اهداف (طراح با

  استفاده شد.  ها داده آوري جمع يبرا يمختلف يها از روش
 ينحوه برگزار ،يبرنامه كارآموز يطراح يبرا ابتدا

شد تا از نقاط قوت  يبررس ها دانشگاه ريدر سا يكارآموز
مربوط به  يها برنامه استفاده شود. داده يآنها در طراح

 ين كارآموزمسؤوالبا  يمصاحبه تلفن قيهدف از طر نيا
 آوري جمعاطالعات سالمت  يفناور يآموزش يها گروه
 يكارآموز يلدهايمصاحبه در خصوص ف تسؤاال. ديگرد

 يآموزش يدوره، محتوا يدر عرصه، مدت زمان برگزار
كارآموزان، نحوه  ياجرا شده برا يها دوره، برنامه

رفع مشكل بود. كل  يها و مشكالت و راه حل يبرگزار
 يها افتهيشد.  ادداشتي يموارد مصاحبه به صورت دست

 ييروش محتوا باو  يقسمت به صورت دست نيحاصل از ا
محور مربوطه  لياز افراد در ذ كي. نظر هر ديگرد ليتحل

 يها مختلف در دانشگاه يمحورها تيو در نهابندي  دسته
   شدند. سهيمختلف با هم مقا

بودن  يناكاف نهيدر زم انيدانشجو يتيتوجه به نارضا با
 ،يشروع دوره كارآموز يبرا انيدانشجو يعمل يها مهارت
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با  يآموزش يها دوره يبرنامه به برگزار يگروه در طراح
 نيتوجه نمود. به ا يعنوان كارگاه هم زمان با كارآموز

درباره فهرست  91 يورود انيمنظور نظر دانشجو
 يعمل يها مهارت شيافزا يبرا يشنهاديپ يها كارگاه
گروه  يبا حضور اعضا يا جلسه ،يشد. در قدم بعد دهيپرس
. ديدر عرصه برگزار گرد يبرنامه كارآموز نيتدو يبرا
دوره قبل و سپس  يجلسه نقاط ضعف كارآموز يابتدا
ت سؤاال ديها مطرح گرد دانشگاه ريسا يكارآموز نديفرآ
و  يدوره قبل يجلسه مربوط به مشكالت كارآموز ياصل

 يو ارتقا انيدانشجو يتينارضا يبرا يراه حل ايارائه نظر 
 يها جلسه در رابطه با انتخاب عرصه نيبود. در ا يكارآموز
و عملكرد دانشجو در عرصه، تعداد  تيوه فعالنح ،يكارآموز

و تعداد  يآموزش يها كارگاه ،يكارآموز يو ساعت روزها
قالب  ،يكارآموز انيو آموزش مرب تأمينآن، نحوه  يروزها

 يابيو نحوه ارزش يو نحوه ارائه گزارش كارآموز
توافق و  يابيارزش يها و مالك انيدانشجو يها تيفعال

بر  يبرنامه جامع كارآموزنهايت دراجماع نظر حاصل شد. 
ت باز مطرح شده در جلسه گروه، نظرات سؤاالاساس 

 يها مارستانيب يمدارك پزشك رانياز مد افتهيانعكاس 
 يبرگزار يدر ط يكارآموز انيبه مرب زيتبر يآموزش
و  يكارآموز انيقبل، نظر خود مرب يها يكارآموز
   .ديگرد نيتدو 90 يورود انيدانشجو

شده، جلسه  يطراح يبرنامه كارآموز ياجرا يبرا
 انيبا حضور دانشجو يدوره كارآموز يدر ابتدا يهيتوج

 ين مدارك پزشكمسؤوال نيو همچن انيمرب ،91 يورود
 يابيبا نحوه اجرا و ارزش ييآشنا يدانشگاه برا

. سپس جلسه ديدر دانشكده برگزار گرد يكارآموز
با سامانه  انيمربو  انيدانشجو ييآشنا يبرا يگريد
. ديجهت ارائه گزارش برگزار گرد يكيالكترون يريادگي

  اجرا شد.  يليشده به مدت دو ترم تحص يبرنامه طراح
شده، نظرات و  يطراح يبرنامه كارآموز يابيارز يبرا
با استفاده پرسشنامه  91 يورود انيدانشجو تيرضا زانيم

 دهي) پرس5- 1(نمره  كرتيل اسيبا مق يسؤال 20خودساخته 

 1390 يشد. پرسشنامه شامل شش محور پرسشنامه ورود
 يفوليو پورتبوك به  بود كه فقط نحوه گزارش در قالب الگ

به  ها از كارگاه تيو محور رضا افتي رييتغ يكينالكترو
نفر از  10 يپرسشنامه بر رو ييايپرسشنامه افزوده شد. پا

هفته با استفاده از روش آزمون  كيبا فاصله  انيدانشجو
 ديآن توسط اسات ييشد و روا نييتع )=81/0r(مجدد 
از  يكي يدر انتها ها . پرسشنامهديگرد تأييد نظر صاحب
 آوري جمع ليو پس از تكم عيتوز انيدانشجو نيب ها كارگاه
  .ديگرد
 اجراي برنامه كارآموزي، آنجا كه پرسشنامه قبل و بعد از

 در تعداد سواالت باهم متفاوت بود، فقط سواالت مشترك
سوال) در مقايسه رضايت و آزمون آماري محاسبه  15(

سوال اضافي مربوط به رضايت از كارگاه ها  5گرديد و 
به  يده در مورد نمرهدر قالب آمار توصيفي ارائه گرديد. 

سوال  15ها داراي  با توجه به اينكه پرسشنامه سواالت،
گزينه بود، لذا حداقل نمره  پنجمشترك و هر سوال داراي 

 نتيجه دامنه بود. در 5و حداكثر  1اختصاص داده شده 
كارآموزي هر نمرات داده شده به ميزان رضايت از 

نمرات برآورد گرديد. طبق توافق،  75تا  15دانشجو بين 
 اسيم مقك يليبا هم و نمرات كم و خ اديز يليو خ اديز
به  60 ينمره باالبنابراين،  باهم ادغام شدند.  كرتيل

 تيبه عنوان رضا 30تر از  نيينمره پا ،باال تيعنوان رضا
 ينسب تيدو عدد به عنوان رضا نيا نيو نمرات ب ن،ييپا

با  ها حاصل از پرسشنامه يها در نظر گرفته شد. داده
 تيو رضا ليتحل SPSS-16 افزار نرماستفاده از 

 يدر دو ورود يكارآموز يراقبل و بعد از اج انيدانشجو
شد. مقدار  سهيمقا مستقل tمختلف با استفاده از آزمون 

  ) در نظر گرفته شد.α=05/0( يمعنادار
  

  نتايج
نفر) به  30( 90يورود انيمطالعه همه دانشجو نيدر ا
نفر  1%) زن و 6/96نفر ( 29ت پرسشنامه پاسخ دادند. سؤاال

 1/22±88/0 انيدانشجو نيا يسن نيانگيمرد بود. م )4/3%(
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نفر  25 زين 91 يورود ينفر دانشجو 30 نبي از .بود سال
 نيا يسن نيانگيمرد بودند. م )%7/16نفر ( 5%) زن و 3/83(

از لحاظ  انيدانشجو ناي. بود سال 2/22±97/0 انيدانشجو
 تيو سن باهم همگن بودند اما از لحاظ جنس يليترم تحص

  همگن نبودند. 
 90 سال يورود انياز دانشجو يسنج تيرضا جينتا

 يبرنامه جامع كارآموز يقبل از طراح يدرباره كارآموز

گذرانده شده  يعمل يها مهارتبودن  يكاف نهيدر زم
از  انينفر) دانشجو 22% (73نشان داد كه  يكارآموز

اطالعات سالمت و  يبودن دروس مرتبط با فناور يناكاف
اظهار  يگذراندن دوره كارآموز يبرا يپزشك كيانفورمات
از روش  انياكثر دانشجو نيكردند. همچن يتينارضا
مطابق  يبرنامه جامع كارآموز نيقبل از تدو يابيارزش
  كردند.  يتي، اظهار نارضا1 جدول

  
  يبرنامه كارآموز يقبل از طراح انيدانشجو تيرضاتوزيع فراواني و نسبي  :1جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد ميزان رضايت از: 

 %)10(3 %)6/26(8 %)50(15 %)4/13(4 %)0(0 ارائه گزارش در قالب الگ بوك-1

 %)6/26(8 %)4/23(7 %)3/33(10 %)4/13(4 %)3/3(1 محتواي آموزشي دوره كارآموزي-2

 %)3/3(1 %)4/23(7 %)4/43(13  %)6/26(8 %)3/3(1 توانايي مربيان كارآموزي -3

 %)7/6(2 %)6/36(11 %)40(12 %)4/13(4 %)3/3(1 مدت زمان اجراي كارآموزي-4

 %)30(9  %)20(6 %)6/36(11 %)4/13(4 %)0(0 نحوه ارزشيابي-5

 %)6/26(8 %)4/23(7 %)30(9 %)7/16(5 %)3/3(1 كارآموزيهاي عملي گذرانده شده در دوره كافي بودن مهارت- 6

  
به خصوص  ها نهيدر اكثر زم انيدانشجو يتينارضا
شروع دوره  يبرا يبودن مهارت عمل يناكاف

و  يابي%) و نامناسب بودن نحوه ارزش50(يكارآموز
 يطراح يبرا زهيانگ جادي%) منجر به ا50بودن آن ( يسنت

 ديبرنامه جد يشد. در طراح يبرنامه جامع كارآموز كي
 يكارآموز برنامه يها بر پوشش دادن ضعف تأكيد زين

هاي تكراري و  كه بصورت سنتي با انجام فعاليتبود يقبل
بدون در نظر گرفتن حل مشكل و تفكر انتقادي صورت 

 مي پذيرفت. 

اقدام به  يبرنامه كارآموز يطراح يقدم برا نياول
بود.  يدر عرصه كارآموز انيدانشجو سازي توانمند

اطالعات سالمت با توجه به  يفناور يگروه آموزش
بودن  يضعف عمده سرفصل دروس در خصوص ناكاف

شروع دوره  يبرا انيدانشجو يعمل يها مهارت
مرتبط  يآموزش يها كارگاه ياقدام به طراح يكارآموز

حاصل  جينتا .نمود يدر طول دوره كارآموز نهيزم نيدر ا
 يطراح يبرا 91 يورود انياز دانشجو ياز نظر خواه

 ذكر 2 جدولدر  يكارآموز يدر ط يآموزش يها كارگاه
  شده است.

  

  مورد توافق جامعه پژوهش يعمل يها فهرست كارگاه :2 جدول
  فراواني درخواست  نام كارگاه آموزشي

SQL server 30)100(%  
  %)6/86(26  و طراحي سيستمتحليل
  %)C# 28)2/93نويسي بابرنامه

  %)6/86(26  آشنايي و كار با شبكه
  %)100(30  افزار كامپيوتر تجهيزات و سخت
  %)50( 15  طراحي وب سايت

ACCESS 23)6/76(%  
SPSS 22)3/73(%  

  

 انيكه با حضور مرب يبرنامه كارآموز يدر جلسه طراح
در  91 يورود انينظر دانشجو د،يبرگزار گرد يكارآموز

قرار  يمطرح و مورد بررس يدرخواست يها خصوص كارگاه
 جادي(ا ستميس يو طراح ليتحل يها كارگاه يگرفت. برگزار

) و Asp.net يو رابط كاربر C# ينويس برنامهداده،  گاهيپا
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 يها ؛ كارگاه2و1 يكارآموز يبرا SPSS افزار نرم هكارگا
دهنده  و ارائهاز د يمارستانياطالعات ب ستميس HIS با ييآشنا

 وتر،يكامپ افزار سختو  زاتيكار با تجه شگاه،يمختلف در آزما
 يبرا ACCESS داده گاهيپژوهش و كار با پا ازها،ين ليتحل

  و توافق قرار گرفت. تأييدمورد  4و3 يكارآموز
 يها عرصه ،يبرنامه جامع كارآموز يطراح در

و دانشكده در نظر گرفته  ها مارستاني، ب2و1 يكارآموز
دانشگاه،  يقاتيمراكز تحق زين 4و3 يكارآموز يشد و برا

علم و  يها پارك ،يقانون يسالمت استان، پزشك يها مهيب
اطالعات و دانشكده در نظر گرفته شد. مدت زمان  يفناور

به متفاوت  مارستانيهفته در دو ب 16 يهر كارآموز
روز هر هفته  3كه  .ديدهشت هفته برآورد گرصورت 

برگزار شده  يها كارگاه يروز برا 2و  مارستانيب يبرا
  در دانشكده در نظر گرفته شد. 

 يآموزش يمحتوا ،يبرنامه كارآموز يطراح در
اطالعات سالمت  تيريمد يندهايفرآ 2و1 يكارآموز

درون پرونده و برون  يده سازمانداده،  يشامل گردآور
 فيها تعر و استفاده از داده يابيپرونده، پردازش و باز

به  يدر كارآموز يريادگي. روش آموزش و ديگرد
 يشيو بازاند مسأله لبر ح تأكيدمحور با  نديصورت فرآ

و  كيستميروش دانشجو با نگرش س نيدر ا شد. يطراح
اطالعات سالمت نگاه كرده و  تيريبه چرخه مد مسألهحل 

كرده و نسبت  ييچرخه را شناسا نيا يها ضعف تواند يم
و  ديتالش خود را بنما تيچرخه نها نيبه رفع و بهبود ا

 يكيالكترون يفوليو پورتخود را در قالب  شرفتيپ جينتا
  .ديارائه نما

كه در  ييها تيدانشجو به فعال زين يشيروش باز اند در
شود منتقدانه نگاه كرده و  مي انجام يكارآموز طيمح
و استفاده از  تيموقع ليو تحل هيبا تفكر و تجز تواند يم

. ديارائه نما يكاربرد يها حل گذشته راه اتيتجرب
دانشجو در  يتوانمند شيبازخورد مناسب استاد به افزا

  . شود يم منجر نهيزم نيا
 ،يبرنامه جامع كارآموز يطراح يدر انتها نيهمچن

مورد  يمشخص يها بر اساس مالك يابيچارچوب ارزش
گروه با  يقرار گرفت و سپس طبق نظر اعضا تأييد

حاصل از  جي. نتاديگرد دهي وزن ياستفاده از بحث گروه
ذكر  3 جدولدر  يابيدر خصوص ارزش يبحث گروه

  است.  دهيگرد
  

  2و1يكارآموز يابيچارچوب ارزش :3 جدول
  امتياز  مالك ارزشيابي

الكترونيكي در قالب پرسش و  فوليو پورتسازيآماده
  5  پاسخ و بحث گروهي

مدارك پزشكي بيمارستان مربوطه بر مسؤولنظر
  3  اساس چك ليست پنج آيتمي

و مصاحبه با  امتحان كتبي جامع در قالب سناريو
ي ها ت از پيش تعيين شده و مطابق با دانستهسؤاال

  ي يادگيريها علمي و عملي در حيطه
6  

  4  عملي كارگاه تحليل و طراحي سيستمنمره ارزيابي
  SPSS  2نمره ارزيابي عملي كارگاه 

  20 جمع
  

از  انيدانشجو يابيارزش يدر مالك اول گروه برا
از  يكياستفاده نمود كه  يكيالكترون يفوليو پورت
 يفوليو پورتاست.  يابيدر ارز نينو يها روش
آموزش  طيابزار سنجش خوب در مح كي يكيالكترون
كسب  اتيتجرب توانند يم انيو دانشجو است يكيالكترون

 ،يمورد ارشانجام شده، گز يها يريگ ميشده، تصم
 كيگزارش  ايگزارش كتاب، ژورنال  ،يآموزش يد يس

تفكرات خود در مورد مشكالت و  ،يقاتيپروژه تحق
را در داخل آن قرار دهند.  يدوره كارآموز يها تيموفق

در شبكه  يكيالكترون يفوليو پورت ،يساز پس از آماده
اطالعات سالمت  تيريمد يها تيدانشگاه بر اساس فعال

خواسته شد با توجه به  انيو از دانشجو ديگرد يبارگذار
 يكنند. محتوا ليرا تكم فوليو پورت يخود محتوا تيخالق
شده و  يبررس انيهر هفته توسط مرب فوليو پورت

  . ديگرد مي بازخورد الزم به دانشجو ارائه
توافق شد تا  يابيچارچوب ارزش يمالك دوم طراح در
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با  يمركز كه ارتباط تنگاتنگ يمدارك پزشك ريمد
حس  يارهايدارد با توجه به مع انيدانشجو
اخالق و  تيرعا ،يا برخورد حرفهپذيري،  تيمسؤول

به آموختن و حضور مرتب و  اقياشت ،يشئونات اخالق
قرار دهد.  يابيعملكرد دانشجو، كارآموزان را مورد ارزش

با  انيدوره از دانشجو يدر مالك سوم مقرر شد در انتها
به عمل  يمصاحبه شفاه يكارآموز ديحضور تمام اسات

در رابطه با مطالب آموخته شده به  انيو از دانشجو ديآ
شود. نمرات  دهيپرس يتسؤاالمحور  ويصورت سنار

ل يتكم يها و پروژه يبر اساس امتحان عمل زيها ن كارگاه
 ها محاسبه شد و در كارگاه يدر ط انيشده دانشجو

شد و  نييمالك تع 5 نينمره دانشجو با استفاده از ا تينها

 ازيكه دانشجو موفق به كسب حداقل امت يدر صورت
 يابي. ارزششود يدوره م دينگردد منجر به تجد

ها و مطابق با  مالك نيبر اساس هم زين 4و3 يكارآموز
  .شد سنجش  ،برگزار شده يها و كارگاه يها بخش

  
  يبرنامه كارآموز يابيمربوط به ارز يها افتهي

برنامه به مدت دو ترم  يو اجرا يپس از طراح تينها در
به صورت  يابيارز جيشد. نتا يابيبرنامه ارز ،يليتحص
شده  ياز برنامه طراح 91 يورود انيدانشجو تيرضا
 ينسب تينشان از رضا 4شد كه مطابق با جدول  دهيسنج
  داشت.آنان 

  
  يكارآموز يپس از اجرا يكارآموز انيدانشجو تيرضا توزيع فراواني و نسبي :4جدول
  خيلي كم  كم  متوسط  زياد خيلي زياد  :ميزان رضايت دانشجويان از

  %)0(0  )%7/6(2  )%6/46(14  )%20(6 %)6/26(8  ها برگزاري كارگاه
  %)7/16(5  )%3/23(7  )%30(9  )%3/13(4 %)7/16(5 ي الكترونيكيفوليو پورتارائه گزارش در قالب 

  )%3/13(4  %)20(6  )%40(12  )%3/13(4 )%3/13(4 محتواي آموزشي دوره كارآموزي
  )%3/23(7  )%3/23(7  %)6/26(8  )%3/13(4 )%3/13(4  مدت زمان اجراي كارآموزي

  %)4/3(1  )%3/23(7  )%30(9  )%20(6 )%3/23(7  توانايي مربيان كارآموزي 
  %)7/16(5  %)6/26(8  )%3/33(10  %)7/16(5 )%7/6(2  روش ارزيابي پيشنهادي گروه

  %)10(3  %)20(6  %)30(9  %)30(9 %)10(3 كارآموزيدورهشده درگذرانده عملي هاي مهارتبودنكافي
  

اظهار كردند كه با  انينفر) از دانشجو 21% (70 نيهمچن
 ستم،يس يو طراح ليتحل يكارگاه آموزش يبرگزار

اطالعات  يفناور يدروس نظر نيب يشكاف اطالعات
در حد  يعمل يها تيو فعال يپزشك كيسالمت انفورمات

نفر) از  25% (3/83است.  دهيگرد متوسط به باال رفع
 SPSSكارگاه  يكردند كه برگزار انيب زين انيدانشجو

و  قيدرس روش تحق نيب يمنجر به رفع شكاف اطالعات
) در حد متوسط به باال قي(ارائه پروژه تحق ناريدرس سم

معتقد  انينفر) از دانشجو 14% (6/46 نيشده است. همچن
 يكيالكترون يفوليو پورتبودند كه ارائه گزارش به شكل 

 يبرا الباز مط يمجموعه مناسب يمنجر به گردآور

نفر) از  20% (6/66و  ديآنان گرداي  حرفه يزندگ
 يفوليو پورتمعتقد بودند كه استفاده از  انيدانشجو
  بهتر آنها شد.  يريادگيمنجر به  يكيالكترون

 نيانگيمطالعه نشان داد كه هر چند م نيحاصل از ا جينتا
شده از  يبر اساس برنامه طراح انيدانشجو تيرضا

است  افتهي شافزاينمره  75از مجموع  6/42±2/3به  3/4±38
 نيب يمستقل رابطه معنادار tبر اساس آزمون  يول
برنامه  يقبل و بعد از اجرا انيدانشجو تيرضا نيانگيم

بود.  =051/0pو  =55/2t وجود نداشت. آماره آزمون
بودن  ياز ناكاف انيدانشجو يتينارضا زانيم نيهمچن

% 73از  يدر كارآموز تيفعال يبرا يو عمل يدروس نظر
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مستقل  tحاصل از آزمون  جي. نتاافتي% كاهش 4/34به 
 يدروس نظر نيب يرفع شكاف اطالعات نيانگيم يبررس يبرا

  ).=043/0pو  =6/4t(را نشان داد يرابطه معنادار يو عمل
  

  بحث
 يبرنامه جامع كارآموز و اجرا يمطالعه با هدف طراح نيا

 انيدانشجو يتياطالعات سالمت و رفع نارضا يفناور
در  يكارآموز ژهيو گاهي. با توجه به جاديگرد نيتدو

الزم  اي، نقش حرفه يفايا يبرا انيدانشجو يتوانمندساز
شود. به  يابيارز يموجود دوره كارآموز تيبود وضع

 انيدانشجو تيرضا زانيبا م رابطهدر  يپژوهش ليدل نيهم
 جي. نتاديانجام گرد ياز دوره كارآموز 1390 يورود

  داشت. انيدانشجو يتياز نارضا يحاصل حاك
مربوط به  يكارآموز انيدانشجو يتياز عوامل نارضا يكي

 يشروع دوره كارآموز يبرا يبودن دروس عمل يناكاف
به عدم تعادل در تعداد  يتينارضا نيا ياصل ليبود. دل
و سرفصل دروس رشته  يو عمل ينظر يدرس يواحدها

مربوط به مباحث  يواحد اختصاص 22 نيگردد. از ب مي بر
در نظر  يواحد آن به صورت عمل 5 قطاطالعات ف يفناور

 يمقدار كم دروس عمل نياست كه ا يهيگرفته شده است. بد
كار در  يبرا انيدانشجواي  حرفه ازين يگو پاسختواند  نمي

 ندهيدر مطالعه خود آ انيارمحمدي). 25باشد( نهيزم نيا
اطالعات سالمت را به شدت وابسته  تيريرشته مد يشغل

با  يانيداند تا دانشجو مي يآموزش يها برنامه ييبه توانا
 يشوند كه بتوانند به تقاضا تيالزم ترب يها مهارت

  ).26پاسخ مناسب دهند( يبهداشت ستميس
كسب شده  يدانش تئور نيبه شكاف ب ياديمطالعات ز جينتا

كار اشاره  طيدر مح ازيمورد ن يعمل يها مهارتو 
است. مطالعات  سو همما  يها افتهيبا  نيا. )18(كنند يم

و پر كردن  انيدانشجو يتوانمندساز تيبه اهم يمتعدد
 اند. كرده تأكيد يو عمل يدروس نظر انيم يشكاف اطالعات

 انيم ياز مطالعات پر كردن شكاف اطالعات يكيدر 
دو مهم از  نيا قيو تطب يعمل يها تيو فعال يعلم يها دانسته

 يها در حوزه يريادگيآموزش و  انيمتول جيرا يها دغدغه
را تنها در  مؤثر يريادگيمختلف دانش ذكر شده است و 

 يآموخته شده به صورت عمل يها مهارت كارگيري بهگرو 
). در مطالعات صورت گرفته 27داند( مي يواقع يايدر دن
 يمختلف يها ياستراتژ ،يريادگيان آموزش و نظر صاحب

بر شواهد،  يآموزش مبتن ليشكاف از قب نيپر كردن ا يبرا
)، آموزش 5منتقدانه( يشيبازاند ،يمحور، تفكر انتقاد نديفرا

درك  يبرا ينيبال يها تيموقع جادي، امسألهحل  يبر مبنا
 جاديو آموزش توام با عمل و ا يواقع ينيبال يها نهيزم
   ).20اند( گرفته شيدر پ ينياستدالل بال نديفرآ
اطالعات سالمت از  يشده گروه فناور يبرنامه طراح در
بر حل  تأكيدمحور با  نديآموزش فرآ يها از روش يبيترك

روش به  نياستفاده كرد كه استفاده از ا يشيو بازاند مسأله
 يشكاف اطالعات نيها منجر به رفع ا كارگاه يهمراه برگزار

دانشجو با  ،يكه در روش آموزش سنت ي. در صورتديگرد
و  ها تيبا فعال يمدارك پزشك ياز واحدها يكياستقرار در 

همان  مسؤولآن بخش آشنا شده و عمال تحت نظر  فيوظا
و در اكثر  پرداخت يروزانه همان واحد م يها تيواحد به فعال

 شيعقب مانده و پ يانجام كارها يبرا انيموارد از دانشجو
 عهدر مطال )Tessema(تسما .شد يپا افتاده واحد استفاده م

 يريپذ را انعطاف انيدانشجو تيعامل رضا نيتر خود مهم
مهارت و دانش  شيداند كه باعث افزا مي يدرس يها برنامه
 يها تيمحور، فعال ندي). در روش فرآ28شود( مي افراد
شده و  فيتعر ينديفرابه صورت اطالعات سالمت  تيريمد

ر يمرتبط درگ يها تيدر فعال يقبل يها افتهيدانشجو مطابق با 
آموخته شده خود  يها تيفعال ليو تحل يو به بررس شود يم
  ).29(گردد  يم انيو نقاط ضعف و قوت نما پردازد يم

قابل اجرا  يها با مشكالت و ارائه راه حل انيدانشجو برخورد
 يا ژهيو تيدار از اهم مشكل يندهايمداخله در فرآ گاهيو 

و دچار  كننده و خسته يتكرار يبرخوردار است. انجام كارها
كارآموزان در  يتينارضا ياصل ليدال شدن از يروزمرگ
مرتفع  يدودتا ح ديجد كرديبود كه با رو يقبل يها يكارآموز

به  يمند عالقه ان،يذهن پرسشگر در دانشجو تيتقو .ديگرد
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انجام  يبرا انيو همتا انيو پرسش از مرب يمطالعه، بررس
شده بود و  يبرنامه طراح جيشده از نتا فيتعر يها تيفعال

  شد. مي مورد نظر تيفعال يريادگي منجر به
بر حل  يمبتن يريادگيبه همراه  يشيبازاند قياز طر آموزش
 يآموزش فعال در دوره كارآموز يها وهياز ش مسأله

 يكارآموز يها مهارت تيكه عالوه بر تقو شود يمحسوب م
موجب احساس  انيو تفكر در دانشجو يا حرفه يو رفتارها

به  يو عالقمند زشيانگ ،يريپذ تيمسؤولو  يتوانمند
  ). 30(شود يم انيدر دانشجو يمند رضايتو  يريادگي

قابل  ياز دستاوردها يستميو تفكر س يميكار ت تيتقو
 انيبود كه در آن دانشجو شده يبرنامه طراح نيمالحظه ا

آشنا شده و نمودار كامالً  ندهايفرآ يبا مهارت مستندساز
 كياطالعات را با تشر تيريمد يندهايفرآ يجار انيجر

مطالعه منابع و دروس آموخته  ،يگروه يها و بحث يمساع
نظر  ريو كارشناسان مركز و ز نيمسؤول يمكارشده، ه

خود را  ياختصاص شنهادينموده و پ ليمربوطه تحل يمرب
  .دادند يارائه م نديفرآ انينمودار جر نيبهتر ميدر قالب ترس

 انيدانشجو يميت يكارها تر بيش تيتقو يبرا نيهمچن
جالب و ارزنده خود  اتيتجرب توانستند يمختلف م يها گروه

 يريادگيسامانه  يتاالر گفتگو قياز مراكز از طر كيرا در هر 
به اشتراك بگذارند و در صورت لزوم به طرح  يكيالكترون

 يها مارستانياطالعات در ب تيريمد يندهايمشكالت فرآ
  مند شوند.  بهره گريپرداخته و از نظرات همد مختلف
همواره با  يدر دوره كارآموز انيعملكرد دانشجو يابيارزش
 يارهايهمراه بوده است. نبود مالك و مع يفراوان يها چالش

 يگاهو  انيدانشجو يها آموخته يابيارزش يمناسب برا
 گريد يكيدانشجو  يكيزيبر اساس حضور فصرفاً  يابيارزش
 نيبود كه ا ياز دوره كارآموز انيدانشجو يتينارضا لياز دال

 يبرا يچارچوب جامع و چند بعد كي نيبا تدو زيمشكل ن
 يو توانمند شرفتيپ زاني. مديرفع گرد انيدانشجو يابيارزش

در طول دوره  يكارآموز يها مهارت يريادگيدر  انيدانشجو
شده و بازخورد  دهيسنج يكيالكترون يفوليو پورتبر اساس 

 ئهدانشجو ارا شرفتيپ يمربوطه برا يمناسب توسط مرب

 يها در دوره يكيالكترون يفوليو پورت. استفاده از ديگرد مي
ابزار سنجش خوب مورد توافق  كيبه عنوان  نيآنال

 را قادر انيپژوهشگران مختلف بوده است و دانشجو
خود داشته  يها مهارتدر خصوص  يسازد فهم بهتر مي

 يبرا يضرور يها مهارت بتوانند در جهت كسب باشند و
از نقاط .)31(نديخود تالش نما ندهيدر آ خوداي  نقش حرفه

به عادالنه بودن و استفاده  توان يم يابيروش ارزش نيقوت ا
 ان،يهمه دانشجو يشده برا ياز قبل طراح كسانيت سؤاالاز 
 يو ذهناي  قهياز مسائل سل زيبودن آزمون و پره ينيع

  نام برد.  يكارآموز انيمرب
شده نشان داد كه  يطراح يبرنامه كارآموز يابيارز جينتا

را كاهش داد  انيدانشجو يتينارضا ديجد وهيبه ش يكارآموز
 هيتوص ليدل نيبه ا ؛آنها را به دنبال داشت ينسب تيو رضا

 يتوانمندساز يدر راستا زين ها دانشگاه ريشود سا مي
 مهبرنا نيا جياطالعات سالمت از نتا يفناور انيدانشجو

مجدد  روزرساني بهرا تا  ييها كارگاه نياستفاده كنند و چن
. با توجه ندينقص برگزار نما نيجبران ا يسرفصل دروس برا

و  يمارستانياطالعات ب ستميس ليو تحل يبررس نكهيبه ا
از  ياريبس يبرا مارستانيبا ساختار آن در ب ييآشنا

 يبرا باشد، ينم سريرشته در اكثر مناطق كشور م انيدانشجو
اطالعات  ستميمرتبط با س يها موضوع كارگاه نيغلبه بر ا

مرتبط با  يها شگاهيآزما نيشود و همچن ليتشك يمارستانيب
HIS اقدام  ها شگاهيآزما ليقب نيشود. در ا ريدا ها در دانشكده

. نديارائه دهنده نما يها از شركت افزار نرم يدمو ديبه خر
و  شگاهيدر آزما HISمختلف  يهاافزار نرم يبررس

 يمارستانيب HIS ندگانينما يبا مشاركت و همكار مارستانيب
 يريادگيمشابه متن باز در  يهاافزار نرماستفاده از  زيو ن

مستمر  شيسازنده باشد. پا اريتواند بس مي انيدانشجو
اطالعات  يفناور آموختگان دانش يرينظرات مراكز بكار گ

مورد  يها مهارتدر خصوص  آموختگان دانش زيسالمت و ن
و  يمداوم برنامه كارآموز يآنها منجر به اصالح و ارتقا ازين

  .ديبالتبع سرفصل دروس خواهد گرد
ان نفع ذيتوان به مشاركت كل  مي پژوهش نينقاط قوت ا از
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اطالعات سالمت و  يفناور يكارآموز يطراح نديدر فرآ
آن اشاره نمود. از  يروش اقدام پژوه نيهمچن

 يتوان به عدم بررس مي زيپژوهش حاضر ن يها تيمحدود
اطالعات  يفناور يآموزش يها كل گروه يبرنامه كارآموز

هاي پژوهش حاضر  از محدوديت .كردسالمت كشور اشاره 
هاي  توان به عدم بررسي برنامه كارآموزي كل گروه نيز مي

آموزشي فناوري اطالعات سالمت كشور و همچنين انجام 
  پايايي روي همان نمونه پژوهش  اشاره كرد.

  
  گيري نتيجه

 انيدانشجو يشده برا يطراح يدر برنامه جامع كارآموز
 يتوانمندساز لياز قب ياطالعات سالمت موارد يفناور
مدت  ،يكارآموز يها عرصه ان،يدانشجو يعمل يها مهارت

نوع آموزش، نحوه ارائه گزارش  ،يزمان كارآموز

 تأكيدمورد  انيدانشجو يابيو چارچوب ارزش انيدانشجو
شده پس از اجرا  نيشد و برنامه تدو دادهقرار گرفت و بهبود 

منجر  يو عمل يدروس نظر يبا پوشش دادن شكاف اطالعات
دوره  يپس از اجرا انيدانشجو تيرضا شيبه افزا
 تيريگردد بورد رشته مد مي شنهادي. پديگرد يكارآموز

كشور،  يآموزش يها گروه ياطالعات سالمت با همكار
   .ندينما نيتدو صهدر عر يكارآموز يبرا يسرفصل مشخص

  
  قدرداني

 يتشكر و سپاس خود را از اعضا تيمقاله نها سندگانينو
 رانيمد ز،ياطالعات سالمت تبر يگروه فناور علمي هيأت

 ز،يتبر يدرمان يمراكز آموزش يبخش مدارك پزشك
   دارند. مي اعالم زياطالعات سالمت تبر يفناور انيدانشجو
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Abstract 
 
Introduction: The success of universities in training efficient human resources requires expansion of the 
range of education and gaining experience of real work environment. The purpose of this study was to 
design and assess an apprenticeship comprehensive program for health information technology students. 
Methods: This research was an applied action study. Research population consisted of students, lecturers 
and managers of medical records department. The sample included all available individuals at the research 
time period (census). Data were gathered from lecturers by focus group discussion, from students by a 
researcher-made questionnaire (after confirming its validity and reliability) and focus group discussion and 
from managers by a researcher-made questionnaire (after confirming its validity and reliability). Using 
independent t-test, students’ satisfaction levels were compared before and after the implementation of the 
apprenticeship program for students of two different semesters. 
Results: Apprenticeship was designed in the form of health information management processes and based 
on problem solving and reflection. Data were reported and exchanged in the form of e-portfolio. The mean 
score of students’ satisfaction with the program increased from 38±4.3 to 42.6±3.2 (out of 75). The rate of 
students’ dissatisfaction with inadequate theoretical and practical courses for working in the apprenticeship 
period decreased from 73% to 34.4%. 
Conclusion: Apprenticeship comprehensive program was designed with the focus on covering the 
weaknesses of previous apprenticeship programs such as information gap between theoretical and practical 
courses, training methods and dissatisfaction with apprentice assessment methods; it enhanced students’ 
satisfaction with the apprenticeship program. 
 
Keywords: Apprenticeship, process-oriented, health information technology students, comprehensive 
program design, assessment 
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