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 مقاله پژوهشی 

 
داروخانه:  یدرس کارورز رامونیپ یداروساز انینظرات دانشجو یابیارز

 یبرنامه آموزشارتقای جهت  یکردیرو

 

 زادهاکبر حسن ،انیینایمحسن م، *ییفرسا یشاد ،یلیسجاد اسماع

 

 

 چكيده

 نیترمهمبه عنوان ، یشهر یهادر داروخانه تیفعال یبرا مورد نیازدر کسب دانش و مهارت  یداروخانه نقش اساس یکارورز ۀدورمقدمه: 

 یازداروس انینظرات دانشجو یابیو ارز ییمطالعه با هدف شناسا نی. لذا اداردرا ، رانیدر ا یرشته داروساز النالتحصیفارغکار ی هعرص
 .دیگرد یداروخانه طراح یبرنامه کارورز ختلفم یهاجنبه رامونیپ

 . انجام گرفت 6901-09 تحصیلی در سالدانشگاه علوم پزشکی اصفهان  دانشجوی داروسازی 09این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ها: روش
سال از گذراندن درس کارورزی داروخانه آنها گذشته باشد و در اولین بار اخذ  6دانشجویان به صورت سرشماری به گونه ای انتخاب شدند که حداکثر 

 امهشنپرس ،ابزار پژوهشاین واحد موفق به گذراندن آن شده باشند. هم چنین در صورت عدم تکمیل پرسشنامه، دانشجویان از مطالعه خارج شدند. 

 تحلیل آماریبود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت.  (Carrido) دویکارمطالعه محقق ساخته با استفاده از پرسشنامه 

 . انجام شد رمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ بیضرا ،، کای اسکوئرتک نمونه ای t ،مستقل t های اطالعات با آزمون

مشارکت در  زانیداروخانه تجربه نمودند. اگرچه م یدوره کارورز یرا در ط (% 5/09) یمندرضایت یسطح باال انیدانشجونتايج: 

در  هایداروها و ثبت ورود یست موجودیل هیتهها، نسخه یموقت دنیچیو پ متیمحاسبه ق، یساختن یداروها هیاز جمله ته ییهاتیفعال
نمرات دانش  نیانگیمستقل نشان داد که م tآزمون  نی. هم چن(<p 996/9از حد متوسط بود ) ترکم یبه طور معنادار هادفاتر ثبت نسخه

(990/9=p) ،( 90/9مهارت=pو رضا )یاز کارورز تی (996/9 p=در دانشجو )خانم بود. انیاز دانشجو تربیش یآقا به طور معنادار انی 

 یهاتیاما توجه به موانع و محدود، و مؤثر بوده است دیمف یداروساز انیاز نظر دانشجو یبه طورکل یفعل یاگرچه برنامه کارورزگيري: نتيجه

 است. تیحائز اهم یبرنامه آموزش نیا تیفیک یارتقا یها در راستارفع آن یریزی براراه حل مناسب و برنامه افتنیموجود و 

 

 برنامه درسی ،داروخانه یکارورز، یداروساز دانشجوی های کلیدی:واژه

 30تا  00 (:3)02؛ 9311آموزش در علوم پزشكي/ مجله ايراني 

 
 

 مقدمه

                                                 
و  ینیبال یگروه داروساز ،(اری)دانش ییفرسا یدکتر شادنویسنده مسؤول:  *

 ییعلوم دارو قاتیمرکز تحق، یدانشكده داروسازی و علوم داروی، ییخدمات دارو

ایران. ، اصفهان، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان
farsaei@pharm.mui.ac.ir  

و خدمات  ینیبال یگروه داروساز، یداروساز یعموم یدانشجو دکترا، یلیاسماع سجاد

، اصفهان، اصفهان یدانشگاه علوم پزشك، ییداروسازی و علوم دارو هنشكددا، ییدارو

افراد مستعد به منظور  تیبا هدف ترب یداروسازی هرشت

مناسب ی همواد مختلف و ارائ یخواص درمان ییشناسا

 وهگر ،)استاد( انیینای(؛ دکتر محسن مsajad.esmaili961@gmail.com. )رانیا

، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، یدارویدانشكده داروسازی و علوم ، فارماکولوژی

 وهگر ،(ی)مرب زاده(؛ اکبر حسنminaiyan@pharm.mui.ac.irایران. )، اصفهان

، هاناصف، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، بهداشت هنشكددا، اپیدمیولوژی و آمار زیستی

 (hassanzadeh@hlth.mui.ac.ir)ایران. 

 6/11/89 تاریخ پذیرش:، 11/7/89تاریخ اصالحیه: ، 1/4/89 مقاله: تاریخ دریافت
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 ریزیهیسالمت جامعه پا تأمین یخدمات در راستا نیا

، رشته نیا یمتنوع درس یواحدها نیشده است. در ب

و  یو عمل یداروخانه امکان کسب تجارب علم یکارورز

کار  یهاعرصهترین از مهم یکیدر  ازیمورد ن یهامهارت

 یداروخانه را برا یعنی، یرشته داروساز النالتحصیفارغ

که جهت بهبود فهم ، دینمامی فراهم یداروساز انیدانشجو

 یضرور یدر حرفه داروساز شانیهاتیمسؤولآنها از 

داروخانه در حال  یکارورز ی(. واحد درس3تا1)است

 3 زانیبه م یسازدارو 11ترم  انیدانشجو یحاضر برا

 نیا یکه در طای گونه به، شده است ریزیواحد برنامه

ساعت در سطح  303به مدت  انیدوره دانشجو

سطح شهر حضور دارند و با  یآموزش یهاداروخانه

دارو  لیبه خدمات تحو هاداروخانه یفن نیمسؤولنظارت 

 رو انتظار نیپردازند. از امی ییو ارائه مشاوره دارو

به ارائه خدمات  یبرنامه آموزش نیا تیفیک یارتقارود می

در سطح داروخانه پس از ورود دانشجویان به  ترمطلوب

 (.3تا4)دینما یانیکار کمک شا بازار

آموزش و کسب مهارت در  یهاوهیش یو بازنگر یابیارز

بر اساس انتظارات  یآموزش یهاستمیتوسعه س

که  ییخصوص آنها به، انیو دانشجو النالتحصیفارغ

، را بر عهده دارند یو درمان یبهداشتارائه خدمات ی هفیوظ

، گری(. از طرف د8و7)برخوردار استای ژهیو تیاز اهم

 کی یو بازنگر یابیارز یبرا یمختلف یهااگرچه روش

 انیدانشجو دگاهیاما اخذ د، وجود دارد یآموزش کولومیکور

امور قرار  نیا تیدر اولو کیآموزش آکادم نهیدر زم

با شناساندن  انیدانشجو دگاهی(. استفاده ازد10و9)دارد

تواند در بهبود می هرچه بهتر نقاط ضعف و قوت آموزش

 (.3و5)باشد گشاراهآن  یو کم یفیک

 نیبنابرا، کسب مهارت است ییهدف نها، یدرس کارورز در

آنها مؤثر  یریادگیدر  انیو تالش دانشجو زهینه تنها انگ

مناسب و  یآموزش طیبلکه وجود امکانات و مح، است

در پرورش داروسازان  یینقش به سزا، استادان مجرب

ی هطیآموزش در ح یو کارآمد دارد. جهت ارتقاای حرفه

 نانیبرنامه جامع جهت اطم ریزیهیپا، روخانهکار در دا یعمل

که آموزش  ،است یالزام طهیح نیآموزش در ا تیاز کفا

 تمسیازس رانیفراگ یمندتیرضا زانیدهندگان را با چالش م

 آموزش روبه روخواهد نمود.

ه از استفاد انیشا تأثیرو  تینشان دهنده اهم قاتیتحق جینتا

ارائه شده  یآموزش یهادر مورد برنامه انینظرات دانشجو

 دویکه کارای مطالعه جی. به طور مثال نتااست هابه آن

(Carrido) انیدانشجو دگاهید یو همکاران به منظور بررس 

 ارائهاز  تیرضا زانیداروخانه در خصوص م یکارورز

برنامه در  نیبودن ا مؤثر زانیم زیو ن یبرنامه کارورز

 Philippines) نیپیلیف الیدانشگاه مان یدانشکده داروساز

Manila) از  یرغم وجود برخ ینشان داد عل، انجام دادند

ه ارائ یاز برنامه کارورز یبه طور کل انیدانشجو، نقاط ضعف

به  که یگرید همقال جینتا نی(. هم چن4)داشتند تیشده رضا

 انیارائه شده به دانشجو یخدمات آموزش تیفیک یبررس

نشان داد نظرات ، اصفهان پرداخته است یداروساز

نقاط  افتنیدر خصوص  یکمک درخور توجه انیدانشجو

 نیمسؤولارائه شده به  یخدمات آموزش تیفیقوت و ضعف ک

نظرات  یبه بررس زین یگرید(. مطالعات 11)نموده است

ارائه خدمات  یبرا شانیا یان در خصوص آمادگیدانشجو

. نتایج این مطالعات پرداختند یلالتحصیفارغسالمت بعد از 

باور داشتند نشان داد، اگرچه دانشجویان به صورت کلی 

صالحیت و آمادگی کافی دارند، اما  ییبرای ارائه خدمات دارو

جهت  بهبود در کوریکولوم آموزشی کارورزی داروخانه

پیشنهاد شده  هانها در برخی از حیطهافزایش آمادگی آ

 (.13و11)بود

 یداروساز انیرسد نظرات دانشجومی به نظر اگرچه

 یدرباره امکانات و نحوه آموزش در درس کارورز

و منبع  کولومیکور یابیارز یجزء اساس کی، داروخانه

 ندهیدرآ یآموزش یهایگذاراستیدر س یمهم یاطالعات

در  انینگاه دانشجو یبه بررس یاما مطالعات اندک، است

رو  نیپرداخته است. از ا نهداروخا یمورد درس کارورز

و  یداروساز یآموزش ستمیس یابیارز تیباتوجه به اهم
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 و همکاران یلیسجاد اسماع داروخانه یدرس کارورز یابیارز
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 ییکارا داروخانه در ینقش مهم درس کارورز

مطالعه مورد نظر به منظور ، یگان داروسازآموختدانش

نقطه نظرات  یدرس به بررس نیآموزش ا یارتقا

 نیدر ا یافتیآموزش در تیفیدر ارتباط با ک انیدانشجو

آن بتوان در  جیهدف که از نتا نیاست. با ا پرداختهدرس 

 یو ارتقا یبرنامه درس نیشناخت نقاط ضعف و قوت ا

 آن بهره گرفت. تیفیک

 هاروش

انجام شد.  1393-97در سال  یمقطع -یفیمطالعه توص نای

 یهادر داروخانه، یداروساز انیدانشجو در این پژوهش

اصفهان  ییو علوم دارو یدانشکده داروساز یآموزش

به صورت  یداروساز یدانشجو 90. تعداد شرکت نمودند

سال از  1انتخاب شدند که حداکثر ای به گونه یسرشمار

داروخانه طبق اظهارات خود  یزگذراندن درس کارور

واحد موفق  نیبار اخذ ا نیدانشجو گذشته باشد و در اول

 لیدر صورت عدم تکم نیبه گذراندن آن شده باشند. هم چن

 .شدندمیاز مطالعه خارج  انیدانشجو، پرسشنامه

مرور متون و ، پرسشنامه مناسب هیابتدا به منظور ته در

ت مرتبط سؤاال تیالعات انجام گرفت و در نهامط ریسا

، انجام شده در داروخانه یهاتیفعال زانیم یابیجهت ارز

کسب شده و  اتیتجرب، زهیانگ، مهارت، سطح دانش

که پرسشنامه  دیاستخراج گرد انیدانشجو یمندرضایت

 (.4)در راس مطالعه قرار گرفت دویکارمربوط به مطالعه 

ترجمه و ، ییمحتوا ییروا یبررس یدر ابتدا برا

( یفرهنگ نیب یهاتفاوت)از نظر  هاپرسشنامه سازییبوم

، یسازمان بهداشت جهان یشنهادیبر اساس دستورالعمل پ

 برگردان شد و سپس یبه زبان فارس یسیانگل پرسشنامه

 و ینیبال یداروساز روهگ دیاز اسات یبر اساس نظر برخ

در ترجمه با متن  میصحت انطباق مفاه یداروسازان عموم

قرار  یتوافق جمع تاًیمورد محک و اصالح و نها یاصل

متن و  یاز نظر روان یظاهر ییروا نییگرفت. جهت تع

ت اصالح شده سؤاالمجموعه ، یاحتمال یاشکاالت مفهوم

 یاسال آخر رشته دکتر انینفر از دانشجو 10 نیب

و  عیتوز ی مطالعه نبودند(هانمونه ء)که جز یداروساز

. جهت دینظرات آنها جهت اصالح پرسشنامه اعمال گرد

 یت نسخه فارسسؤاالمجموعه  ییایپا نییو تع یبررس

پرسشنامه را  یدرون یپرسشنامه که ثبات و هماهنگ

بار  1مذکور  انیهفته دانشجو 1به فاصله ، کندمی یابیارز

و  یوندر ینمودند که ثبات و هماهنگ لیپرسشنامه را تکم

ه مهاین که با توجه به  کرونباخ محاسبه شد. یآلفا بیضر

ی سؤال ،داشت 7/0از  تربیشت آلفای کرونباخ سؤاال

 کیاطالعات دموگراف نیهم چناصالح یا حذف نگردید. 

به تعداد سال  ربوطاطالعات م، جنس(، )سن انیدانشجو

گذرانده شده و  یمعدل واحدها، دفعات اخذ درس، لیتحص

داروخانه با استفاده از پرسشنامه  یمعدل دروس کارآموز

 . دیگرد آوریجمعشده  هیته

آن  لهیکه به وس قسمت بود 3 یواقع پرسشنامه دارا در

، انیدانشجو کیو اطالعات دموگراف یمشخصات فرد

، داروخانه یکارورز یهاتیمشارکت در فعال زانیم

، داروخانه یآمده دردوره کارورز شیمشکالت و موانع پ

مهارت و ، دانش یهاطهیدر ح یریادگیاهداف مطلوب 

از آن و  تیرضا زانیو م یکارورز یتجربه کل، نگرش

 . دیثبت گرد یکارورز فیمختلف انجام وظا یهانهیزم

مشارکت  زانیم سؤال 13با پاسخ دادن به  انیدانشجو

کردند که بسته می مشخص 3تا  0از  طهیخود را در هر ح

 مواقع تربیش"از  ازیامت تیمشارکت در هر فعال زانیبه م

امور وجود  نیامکان انجام ا"تا  "دادمیرا انجام م تیفعال

 "دباش مؤثر میریادگیتوانست در می به نظرم ینداشت ول

 شیمشکالت و موانع پ ی. جهت بررسدیگردمیبندی قهطب

 مورد 10 انیدانشجو، داروخانه یآمده در دوره کارورز

نوشته  شیاز پ ه موانع و مشکالت دوره کارورزیمربوط ب

 نییتع، شده را با مشخص کردن در قسمت مربوطه

وجود داشت در  زین یگریاگر مورد د نینمودند. هم چنمی

که  ینمودند. در قسمت بعدمی اشاره حاتیقسمت توض

 35به  انیبود دانشجو یریادگیمربوط به اهداف مطلوب 

پاسخ دادند و  زهیمهارت و انگ، دانش طهیح 3در  سؤال
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 یهاهداف را با مشخص نمودن نمر نیبه ا یابیدست  زانیم

کم(  یلیخ یبه معنا 1و  ادیز یلیخ یبه معنا 5) 5تا 1 نیب

کردند. جهت می نییتع سؤالبه هر دهی در پاسخ

کسب ، طهیهر ح یکسب شده برا ازاتیامتبندی میتقس

به عنوان قابل  3-4، فیبه عنوان نمره ضع 1-9/1ی هنمر

 نیبه عنوان خوب در نظر گرفته شد. هم چن 4-5قبول و 

 تیرضا زانیو م یکارورز یقسمت مربوط به تجربه کل

به  5) 5تا  1با اختصاص دادن اعداد از، از آن انیدانشجو

 اریبس تیرضا ینابه مع 1و  ادیز اریبس تیرضا یمعنا

 سؤال 9که شامل  یانیقسمت پا . دردیگردمی کم( مشخص

 فیدر عرصه انجام وظا یمختلف یهانهیدر خصوص زم

موارد  نیبه ا 4تا  1 نیبای نمره انیدانشجو، بود یکارورز

 دادند.می اختصاص

شده است عالوه  یفوق سع یهاطهیبه ذکر است در ح الزم

، یداروساز کولومیبر پوشش همه اهداف ذکر شده در کور

مطالعات مشابه  ریر شده در سااز اهداف ذک یتعداد معدود

، مهارت یدر زمان کارورز انیرود دانشجومی که انتظار

باشند  زداشتهیرا ن هانهیزم نیدر ا یدانش و نگرش کاف

 هیموارد از جمله ته نیرسد امی گردد. به نظر هاضاف

 تیداروخانه در کفا تیریو اصول مد یساختن یداروها

 هستند.  تیاهم ئزبه عنوان داروساز حا انیدانشجو یآت

 طیواجد شرا انیتمام دانشجو اریدر اخت هاپرسشنامه

شفاهی  تیبعد از اعالم رضا .گرفت ورود به مطالعه قرار

پرسشنامه در محل  لیجهت شرکت در مطالعه و تکم

 ثبت یافزار آمارنظر در نرماطالعات مورد، داروخانه

مشخصات  یکه حاونخست ی هسپس صفح، دیگردمی

 دیگردمی بود جدا انیانشجود کیو اطالعات دموگراف یفرد

 ماند.ب یمحفوظ باق هاکنندگان پرسشنامه لیتا اطالعات تکم

شامل؛  یفیتوص یهااطالعات از آزمون فیتوص یبرا

و در بخش ، یفراوان عیو توز اریو انحراف مع نیانگیم

 نیانگیمی هسیمقا یمستقل برا tاطالعات از آزمون  لیتحل

خانم و  انینمرات کسب شده در دو گروه مستقل دانشجو

 نمرات نیانگیم سهیمقا یبراای تک نمونه tآقا و از آزمون 

ا ب نینمره متوسط استفاده شده است. هم چن باکسب شده 

 به رمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ بیاستفاده از ضرا

 یارتباط نمرات کسب شده با سن و سال ورود یابیارز

افزار با کمک نرم هااطالعات و داده لی. تحلمیپرداخت

SPSS 20 (IBM, Somers, NY, USA)  و در سطح

 انجام شد. 05/0 یمعنادار

 

 نتايج

پرسشنامه( با توجه  90شده ) عیتوز یهاپرسشنامه هیکل

قرار  لیو تحل هیمورد تجز انیدانشجو %100 یدهبه پاسخ

 13تا  14از  یمورد بررس انیدانشجو یگرفت. دامنه سن

 49از آنها خانم ) یمین حدود و بود( 4/14±3/0سال )

(( % 3/73) 39 )انیاکثر دانشجو نی(( بودند. هم چن4/54%)

 بودند. 1391سال  یورود

 یهاتیفعال در مشارکت نمرات یآمار یهاشاخص

 زانیم و نگرش، مهارت، دانش، داروخانه یکارورز

 نیتربیش، نشان داد انیدانشجو در یکارورز از تیرضا

ی هبا نمر یاز کارورز تیمربوط به رضا ازیامت

مربوط به مشارکت  ازیامت نیترکم و 100 از 5/14±5/90

ی هداروخانه با کسب نمر یکارورز یهاتیدر فعال

 رینمرات کسب شده در سا نچنی هم. بود 8/10±5/51

 ،3/33±7/13 بیمهارت و نگرش به ترت، دانش یهاطهیح

 .شد گزارش 7/31±3/17 و 3/17±5/55

 

 (*5هر پارامتر )از  کیبه تفک انینگرش در دانشجو، مهارت، نمرات دانش اریو انحراف مع نیانگیم: 1 جدول

 میانگین±انحراف معیار ی کارورزی هافعالیت

  دانش

 05/4±918/0 و بیمار دانش فهم موانع برقراری ارتباط با محیط
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 51/3±978/0 آشنایی با انواع مختلف خطاهای مربوط به نسخه

 87/3±815/0 طریقه مصرف ، مصارف درمانی، اشکال دارویی، داروییبندی به دست آوردن دانش مربوط به دسته

 38/3±851/0 ی تجاری و ژنریک داروها و همچنین سازندگان و توزیع کنندگانهاآشنایی با نام

 35/3±931/0 به بیمار مؤثریادگیری نکات کلیدی مشاوره 

 59/1±090/1 یادگیری اصول تجارت در داروخانه

 49/1±078/1 یس یک داروخانهتأسیادگیری مقررات قانونی برای 

 53/1±109/1 به دست آوردن دانش کاری راجع به تهیه داروها و مدیریت لیست موجودی دارویی

 81/1±993/0 مرتبط با قوانین حاکم بر داروخانهی هایادگیری فعالیت

 01/3±999/0 یادگیری اصول اخالقی ملی و بین المللی داروسازی

  هامهارت

 30/4±719/0 مراجعین و ... )مانند صحبت کردن(، ی ارتباط کالمی با همکاران تیم سالمتهامهارتارتقای توانایی 

 15/4±833/0 مراجعین و ... )مانند نوشتن(، کالمی با همکاران تیم سالمتی ارتباط غیر هامهارتارتقای توانایی 

 07/4±809/0 توانایی ارائه اطالعات دارویی قابل اعتماد به بیماران

 39/3±937/0 توانایی پیچیدن دقیق یک نسخه و فهمیدن دستورات دارویی آن

 80/1±079/1 ی ترکیبی )ساختنی(هافرآورده سازیتوانایی آماده

 55/3±917/0 توانایی تشخیص سریع و صحیح خطاهای موجود در نسخه

 34/3±931/0 مهارت مشاوره به بیماران براساس نیازشانارتقای 

 05/3±943/0 مهارت به کار بردن دانش عملی در هنگام حل مشکالت و تصمیم گیری درباره مسائل داروخانه

  نگرش

 51/3±978/0 مراجعین و کارمندان، با همکاران تیم سالمت مؤثرهمکاری 

 40/3±938/0 شناسایی قدرت و ضعف خود در حرفه داروسازی

 39/3±831/0 احساس موفقیت شخصی در برنامه کارورزی

 34/3±811/0 خالقیت در یادگیری برنامه کارورزیارتقای 

 55/3±879/0 توانایی در مدیریت امورارتقای 

 33/3±831/0 کارکردن به صورت مستقلتوانایی یادگرفتن و ارتقای 

 33/3±839/0 نشان دادن نگرانی/ همدلی به مراجعین و بیماران

 30/3±833/0 حساسیت و ادب در ارتباط با دیگران

 55/3±891/0 ی گوناگونهادرک مردم با پیشینه

 48/3±884/0 ی تحصیالت تکمیلی داروسازیهاافزایش تمایل به شرکت در دوره

 53/3±001/1 شدن تعلیمات کالسی با گذراندن دوره کارورزیغنی تر 

 44/3±011/1 ی آینده با شرکت در برنامه کارورزیهاافزایش امکان استخدام

 41/3±941/0 به دست آوردن فرصت برای شناخت یک شغل خاص در حیطه داروسازی

 47/3±837/0 ی واقع گرایانه درباره دنیای کار در حیطه داروسازیهاکسب ایده

 90/1±033/1 ی شغلی آینده پس از شرکت در دوره کارورزیهامحدود کردن گزینه

 30/3±849/0 ی عملی داروسازیهای اجتماعی و ارتباطی در فعالیتهاافزایش آگاهی راجع به دغدغه

 54/3±837/0 تعهد نسبت به ایجاد تحول در رشته داروسازیارتقای 

 .به عنوان خوب است 4-5به عنوان قابل قبول و  3-4ف، یضعبه عنوان  1-9/1ی ه*کسب نمر

 

 ،دانش یهاطهیح یهاهمؤلفنمرات میانگین و انحراف معیار 

دهد می نشان کی جدولدر  انینگرش در دانشجو، مهارت

در گروه قابل قبول و  هاریاکثر متغ یکسب شده برا ازیامت

دانش  طهیکسب شده در ح ازیامت نیترکم. است خوب

 کی سیتأس یبرا یمقررات قانون یریادگی ریمربوط به متغ

 ییتوانا ریمهارت مربوط به متغ طهیدر ح، (49/1داروخانه )

. است (8/1( )ی)ساختن یبیترک یهافرآورده سازیآماده

نگرش در گروه  طهیح یهاریاست که همه متغ یدر حال نیا
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 شدند.بندی قابل قبول و خوب طبقه

 

 نفر( 90داروخانه )از  یآمده در دوره کارورز شیمشکالت و موانع پ یفراوان عیتوز: 2 جدول

 تعداد )درصد( مشکالت و موانع پیش آمده

 (%9/9) 9 کارورزی مسؤولنظارت ناکافی 

 (%4/4) 4 فنی داروخانه مسؤولنظارت ناکافی 

 (%11) 10 مناسب کارورزان به وظایف تعیین شده آنهادهی عدم جهت

 (%37) 31 هرج و مرج در فضای کاری

 - های انجام شده با وظایف کارورزیعدم ارتباط فعالیت

 (%7/40) 37 استرس و فرسودگی شغلی 

 (%7/7) 7 عدم آمادگی برای پذیرش کارورز در داروخانه

 (%3/3) 3 کم بودن بهره آموزشی از ساعات حضور در داروخانه

 (%9/78) 80 عدم پرداخت وجه بابت ساعات کارورزی

 (%8/97) 89 عدم همکاری در ساخت داروهای ترکیبی

 (%3/3) 3 های کارورزیی بین دانش تئوری و فعالیتخوانهمعدم 

 

داروخانه  یآمده در دوره کارورز شیموانع پمشکالت و 

( مربوط %8/97) یفراوان نیتربیش، آمده است 1 جدولدر 

 نیترکمو  یبیترک یدر ساخت داروها یبه عدم همکار

انجام شده  یهاتی( مربوط به عدم ارتباط فعال%0) یفراوان

ساعات  ابتبود. عدم پرداخت وجه ب یکارورز فیبا وظا

از ، یکار یهرج و مرج در فضا نیو همچن یکارورز

 داشتند. ییباال یبودند که فراوان یموارد

 

 ( در موارد مختلف3داروخانه )از  یکارورز یهاتینمره مشارکت در فعال وانحراف معیار نیانگیم: 3 جدول

 مشارکت زانیم بیبه ترت انیدانشجو دگاهیاز د 

 موارد اولویت
و انحراف  میانگین

 معیار

 (5/1مقایسه با حد متوسط )نمره 

P-value 

 <001/0 3/1±8/0 به مراجعه کننده OTCهای پیچیده شده یا داروهای تحویل نسخه 1

 <001/0 3/1±7/0 های پیچیده شدهبرچسب زنی نسخه 1

 <001/0 3/1±9/0 هاتفسیر و چک کردن نسخه، توضیح 3

 <001/0 1/1±1 بیماران مشاوره دارویی به 4

 <001/0 0/1±0/1 راهنمایی جهت نگهداری مناسب و ایمن محصوالت دارویی 5

 <001/0 97/1±9/0 های مختلفهدایت شدن به انجام فعالیت 3

 001/0 7/1±7/0 بازدید از تشکیالت و تجهیزات داروخانه 7

 13/0 3/1±1 هادریافت و خواندن نسخه 8

 <001/0 9/0±1/0 ساختنیتهیه داروهای  9

 <001/0 3/0±54/0 هامحاسبه قیمت نسخه 10

 <001/0 3/0±49/0 هاپیچیدن موقتی نسخه 11

 <001/0 4/0±54/0 تهیه لیست موجودی داروها 11

 <001/0 4/0±49/0 هاها در دفاتر ثبت نسخهثبت ورودی 13
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 زانینمره م نیانگینشان داد که م ایتک نمونه tآزمون 

 ایشده  دهیچیپ یهانسخه لیتحو»مشارکت در موارد 

 یهانسخه یزنبرچسب»، «کنندهبه مراجعه OTC یداروها

، «هاو چک کردن نسخه ریتفس، حیتوض»، «شده دهیچیپ

 یهدارجهت نگ ییراهنما»، «مارانیبه ب دارویی مشاوره»

شدن به انجام  تیهدا»، «ییمحصوالت دارو منیمناسب و ا

 زاتیو تجه التیاز تشک دیبازد»و « مختلف یهاتیفعال

از حد متوسط و  تربیش یبه طور معنادار« داروخانه

موارد به طور  ریمشارکت در سا زانینمره م نیانگیم

 .(3)جدول از حد متوسط بود ترکم یمعنادار

نمرات دانش  نیانگینشان داد که م زیمستقل ن tآزمون 

(001/0=p) ،( 01/0مهارت=pو رضا )یاز کارورز تی 

(001/0=pدر دانشجو )از  تربیش یآقا به طور معنادار انی

 خانم بود. انیدانشجو

 نینشان داد که ب رسونیپ یهمبستگ بیضر، نیچن هم

، دانش، داروخانه یکارورز یهاتینمرات مشارکت در فعال

با سن و سال  یاز کارورز تیرضا زانینگرش و م، مهارت

 <p)رابطه معنادار وجود نداشت انیدانشجو یورود

0/05). 

 

 بحث

در  انینقطه نظرات دانشجو یبررس ا هدفمطالعه باین 

داروخانه  یکارورز در یافتیآموزش در تیفیارتباط با ک

نشان داد  هاافتهی. انجام شدبا استفاده از پرسشنامه 

ی هاز برنام یداروساز انیدانشجو یمندرضایت

 یداروخانه ارائه شده در دانشکده داروساز یکارورز

 نی. ااست درصد( 5/90اصفهان باال ) یشکدانشگاه علوم پز

ته در رش نیا النالتحصیفارغاکثر این که با توجه به  افتهی

مشغول ارائه خدمات  هاحال حاضر در سطح داروخانه

 دارد. ای ژهیو تیاهم، سالمت هستند تأمینو  یبهداشت

بسته به فرهنگ و انتظارات  یمندرضایتاز  یمتفاوت جینتا

ارائه شده در  یآموزش یهاو برنامه انیدانشجو

مثال مطالعه  یمختلف گزارش شده است. برا یکشورها

رغم وجود نقاط ضعف ینشان داد عل نیپیلیدر ف یمشابه

نامه از بر یبه طور کل انیدانشجو، دانش و مهارت طهیدر ح

(. اگرچه در 4)اندداشته تیارائه شده رضا یکارورز

 ادعا نمودند تفاوت ییایاسترال انیدانشجو یگریدی همطالع

و آنچه واقعاً  یکارورزی هانتظارات آنها از دور نیب یبارز

، حال نیوجود داشته است. با ا ،تجربه کردند

 شیافزا یدوره را برا نیگذراندن ا النالتحصیفارغ

 یافیو ا یاطالعات پزشک، مارانیارائه خدمات به ب یتوانمند

 (.10)گزارش نمودند دیمف هیاول یهانقش مراقبت

 ینقاط ضعف، باال یمندرضایترغم یعل زیما نی همطالع در

به  د؛یداروخانه گزارش گرد یکارورز یاز برنامه آموزش

مشارکت خود در  زانیم انیدانشجو یصورت کل

 نی. ااندکرده یابیارز %50 باًیتقر را یکارورز یهاتیفعال

از  یمیدر ن انیاست که مشارکت دانشجو نینکته نشانگر ا

دوره  نیاز نظر آنها در ا یبه قدر یکارورز یهاتیفعال

 یرا در نظرسنج یقابل قبول تیکارآمد بوده است که مطلوب

نگرش  تیتقو، گریفراهم ساخته است. به عبارت د

دانش  زیو مهارت آنها در اکثر موارد و ن انیدانشجو

، ارتباط یبرقرار، ییاطالعات دارو یهانهیمطلوب در زم

به ، ییمربوط به نسخه و نکات مشاوره دارو یخطاها

ارزشمند بوده است که در زمان  انیدانشجو دیاز د یقدر

در  یدانش کاف ایعدم کسب مهارت ، یمندرضایتسنجش 

، وجود نینموده است. با ا رنگرا کم هانهیزم ریسا

ه برنام نینقاط ضعف ا تربیشهر چه  تیو تقو ییشناسا

 هیته .ردیگدوره مورد توجه قرار  نیا یدر بازنگر دیبا

 ییاجرا یهاتیفعال رینسخ و سا دنیچیپ، یساختن یداروها

 یموجود ستیل هیته، داروها متیداروخانه مانند محاسبه ق

در دفاتر ثبت نسخ از جمله  هایداروها و ثبت ورود

 نیمورد انتظار در ا یهاتیفعال نیبودند که از ب یموارد

را  طاز حد متوس ترکمی هنمر یدوره به صورت معنادار

 به خود اختصاص دادند. انیدانشجو دیاز د
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بر محور  یدرس کارورز یآنجا که عمدتاً اهداف آموزش از

مشاوره  هنیدانش کارورزان در زم یریآموزش به کارگ

 ریتوجه به سا، شده است ریزیهیپا مارانیبه ب ییدارو

 نیداروخانه در ا تیریابعاد آموزش خصوصاً بخش مد

رود می . اگرچه الزم به ذکر است انتظاراست رنگدوره کم

 هیبا ته یدروس دوره داروساز ریدر سا انیدانشجو

و  تیریمد، سیتأسو مقررات  نیو قوان یساختن یداروها

 یکارورزی هتجارت در داروخانه آشنا شده باشند و دور

و کسب تجربه  کارگیریبهرا جهت  یعمالً فرصت مناسب

 یداروسازی هدور یو عمل یتئور یهابر اساس آموزه

 انیرسد از آنجا که دانشجومی . اما به نظردینمامی فراهم

آموزش قبل از  یانیپا یهادوره را از جمله فرصت نیا

 کارگیریبهبه  ازیدانند و نمی ورود به بازار کار

در طول دوره  یگریاز هر زمان د شیفوق را ب یهاآموزش

، کنندمی احساس یدر درس کارورز یآموزش داروساز

را  یو کاربرد بطبق نظر آنها آموزش مناس گریاز طرف د

 نیا انتظار دارند در، انددروس مرتبط کسب نکرده ریدر سا

که  . حال آنردیانجام گ شانیدوره آموزش موارد فوق برا

 . نیست یموارد جزء اهداف درس کارورز نیآموزش ا

اصول  یهاشاخص فیمطابق با کسب نمره ضع جینتا نیا

 هیته، داروخانه سیتأسمقررات ، تجارت در داروخانه

حاکم بر  نیدارو و قوان یموجود ستیل تیریداروها و مد

موارد  نیکه لزوم توجه به ا است دانش طهیداروخانه در ح

 .دینمامی رنگپر یعموم یرا در دوره آموزش داروساز

مشارکت خود  زانیم انیکه نه تنها دانشجو یگرید شاخص

 انیاز حد متوسط ب ترکم یرا در آن به صورت معنادار

 نهیزم نیدر ا زیرا ن یبلکه ادعا نمودند مهارت کاف، نمودند

مهارت  بوده است. یساختن یداروها هیته، اندکسب ننموده

 زانیم یساختن یداروها هیته یبرا انیدانشجو یناکاف

اما عدم کسب مهارت ، کندمی هیآنها را توج نییپا کتمشار

. در طول دوره است یتوجه انیدوره نکته شا نیدر ا یکاف

 انیرود دانشجومی انتظار یعموم یداروساز یآموزش

را در  یساختن یمربوط به داروها یو عمل یاصول تئور

فرا گرفته باشند و در دوره  کسیوتیدروس فارماس

آشنا شده تا بتوانند  یبا نسخ ساختن انهداروخ یکارآموز

به  یشهر یهاو سپس در داروخانه یکارورزی هدر دور

 بپردازند.  زین تیفعال نیانجام ا

دروس  یآموزش عملی هنحو یبازنگر نهیزم نیدر ا لذا

چون طرح درس و زمان ارائه آنها جهت  یمربوطه و موارد

 نیبا قوان ییجهت آشنا انیدانشجو تربیشکسب مهارت 

 شنهادیپ یساختن یداروها هیداروخانه و ته تیریمد

 گردد. می

 هیدر ساخت و ته انیدانشجو یبر عدم همکار عالوه

همچون عدم  زین یگریمشکالت و موانع د، یبیترک یداروها

هرج و مرج  نیو همچن یپرداخت وجه بابت ساعات کارورز

از  یشغل یاسترس و فرسودگ، داروخانه یکار یدر فضا

از  شیکه در مجموع ب، عنوان شده است انیدانشجو یسو

 شوند. می از موانع ذکر شده را شامل 85%

 یهامتعدد داروخانه نیو مراجع یتوجه به فشار کار با

 مارانیتر بیاحتمال منتظر ماندن طوالن زین و یآموزش

بروز هرج و مرج ، سطح شهر یهاداروخانه رینسبت به سا

. اگرچه ستیفضا دور از ذهن ن نیدر ا تربیشو استرس 

 و یدهنوبت یهاستمیدر حال حاضر با در نظر گرفتن س

موانع  نیدر کاهش ا یسع ،نسخه لیتحو یهاهباج شیافزا

 ییفراهم ساختن اتاق مشاوره دارو نیشده است. هم چن

آرام جهت  یفضا جادیا، یآموزش یهادر داروخانه

ساخته است که  ریپذرا امکان ییداروی همشاور

 آرام و ییتوانند در فضامی ینیداروساز بال نیمتخصص

 مارانیب یبرا روخانهدا یکار یدور از هرج و مرج فضا

انجام دهند. اگرچه هنوز ممکن است تا  ییمشاوره دارو

 نیا یآموزش یهااز داروخانه یدر سطح برخ یحدود

 مشکالت به چشم بخورند.

ی هگذراندن دور یط انیاز آنجا که دانشجو نیچن هم

کار در  لیمجوز و پتانس، داروخانه یکارورز

را  یرا دارند که کسب درآمد مطلوب یشهر یهاداروخانه

عدم پرداخت وجه بابت ، به همراه خواهد داشت شانیبرا
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دوره  نیدر ا یگریرا به عنوان مانع د یساعات کارورز

، مارانینسخ به ب لیذکر نمودند. حال آنکه در زمان تحو

مل نظارت کا انیدانشجو تیداروخانه بر فعال یفن نیمسؤول

ی هدور کیدوره به عنوان  نیا گریو از طرف داند داشته

 انیدانشجو تربیشجهت کسب دانش و مهارت  یآموزش

شود. با توجه به موارد فوق انتظار می در نظر گرفته

در  تیفعال ساعات یجهت پرداخت وجه به ازا انیدانشجو

 دارد. سؤال یدوره جا نیا

ذکر شده در مطالعات مختلف با توجه به برنامه  موانع

 یارائه شده متفاوت بوده است. برا یداروساز یآموزش

ن و مسؤوال یعدم وجود نظارت کاف، مثال وقت تلف شده

دوره در مطالعه  نیشرکت در ا یبرا یقبل یعدم آمادگ

 یدوره کارورز یابیبه ارز نیپیلیکه در ف یمشابه

پرداخته بود گزارش شده  یاروسازد سانسیل انیدانشجو

در  یداروساز النالتحصیفارغکه  ی(. در حال4)است

 را به یچینسخه پ ندیدر فرآ یمشارکت ناکاف ایاسترال

 (.10)اندخود عنوان نموده یکارورزی هعنوان مشکل دور

پسر احتماالً به علت حضور  انینشان داد دانشجو جینتا

سطح شهر و تجربه  یخصوص یهادر داروخانه تربیش

دانش و مهارت شان  انیم یترمناسب وندیپ، شانتربیش

 از یباالتر تیرضا زانیم یبه طور کلو اند برقرار نموده

. اندخانم داشته انینسبت به دانشجو یبرنامه کارورز

اگرچه عدم وجود اختالف معنادار در موارد مشارکت در 

دهد هر می داروخانه و نگرش نشان یکارورز یهاتیفعال

اتفاق نظر  هابخش نیدو گروه در خصوص ضعف در ا

مورد  انیدانشجو یف سناز آنجا که اختال نیچن هم دارند.

وجود  یاندک بود و در اکثر موارد اختالف اریپژوهش بس

مرات ن نیب رمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ بیضرا ،نداشت

، دانش، داروخانه یکارورز یهاتیمشارکت در فعال

با سن و سال  یاز کارورز تیرضا زانینگرش و م، مهارت

 را نشان ندادند. یمعنادار بطهرا انیدانشجو یورود

 دیاز د یخدمات آموزش تیفیک یبه بررس یمطالعات اگرچه

 یکارورز یهادوره ریسا ایپرداخته  رانیدر ا انیدانشجو

 یکارآموز یهادوره ای یمارستانیب یمانند کارورز

اما ، (13تا14و11)قرار داده است یابیداروخانه را مورد ارز

 انیدانشجو نظراتارزیابی  به کهای محققان مطالعه

 لذا ؛افتندین، بپردازدداروخانه  یرورزکای هدور رامونیپ

 جینتا بررسی در این زمینه است. نیاول احتماال مطالعه نیا

داروخانه  یمطالعه نه تنها در بهبود برنامه کارورز نیا

 بلکه گزارش، رودمی اصفهان به کار یدانشگاه علوم پزشک

 تر نمودنیتواند جهت غنمی مطالعه نینکات قابل توجه در ا

. دریمورد استفاده قرار گ هادانشگاه ریدر سا یکارورز نیا

 یمتفاوت برا یکار یهاطیمح سازیفراهم نیهم چن

، متفاوت یهامارستانیب یهامانند داروخانه انیدانشجو

 ستمیمرتبط با س یشغل یهارا با فرصت انیدانشجو

 (.17)آشنا خواهد نمود یسالمت در داروساز

محدود و  یمطالعه بررس نیا یهاتیمحدوداز جمله 

ممکن است ، کسالی یدر ط انینظرات دانشجو یمقطع

، دیبا مشکل مواجه نما یمطالعه را تا حد نیا جینتا میتعم

ه برنام نیمستمر ا یابیو ارز جینتا نیهم یریاما به کارگ

دانش  یهاریمشارکت و متغ شیافزا یدر راستا ندهیدر آ

احتمال وجود  نیا نیهمچن کارساز خواهد بود. ارتو مه

و  یو نمرات درس کارورز انیدارد که معدل کل دانشجو

 هک، ارتباط داشته باشد یآنها با نمرات نظرسنج یکارآموز

، انیتوسط دانشجو هاقسمت نیا لیبه علت عدم تکم

 ارتباط قابل انجام نبود. نیا یبررس

 

 گيرينتيجه

، پژوهش نیشرکت کننده در ا انیاگرچه از نظر دانشجو

داروخانه که در دانشگاه علوم  یکارورز یبرنامه فعل

 مؤثرو  دیمف یگردد به طور کلمی اصفهان اجرا یپزشک

 ذکر نمودند زیرا ن ییهاتیاما موانع و محدود، بوده است

 یراه حل مناسب برا افتنیو  یریگیپ تیدر اولو دیکه با

هر چه  یرود برنامه آموزشمی انتظار. ردیقرار گ هارفع آن

، یبیترک یساخت داروها یهاخصوص در قسمتبتر مؤثر

و  یداروساز طهیمربوطه در ح یهانامهنییو آ نیقوان
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منجر به کسب مهارت و ، داروخانه یتیریاصول مد

 گردد. هانهیزم نیدر ا انیدانشجو تربیشمشارکت 

 

 قدرداني

رم محت ریو مد سییخود را از ر یمراتب قدردان لهیوس نیبد

، اصفهان یشگاه علوم پزشکندا یآموزش یهاداروخانه

مطالعات و توسعه آموزش  تیریمحترم مرکز مد یاعضا

 انیدانشجو هیاصفهان و کل یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

و  هاپرسشنامه لیالزم در تکم یهایکه همکار یمحترم

 .میینمامی اعالم، پژوهش را داشتند نیا ترهرچه به یاجرا
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Opinions of Pharmacy students about community pharmacy 

internship course in Iran: An approach to promote educational 

program 

 

Sajad Esmaeili1, Shadi Farsaei2, Mohsen Minaiyan3, Akbar hasanzadeh4 
 

Abstract 

 
Introduction: The community pharmacy internship course is a key component to provide the required 

knowledge and skills for community pharmacy practices, which is an important field of practice for graduate 

pharmacists in Iran. In view of this, this study endeavored to explore and analyze pharmacy students' 

experiences in different arenas of community pharmacy internship program. 

Methods: This cross-sectional descriptive, analytical study was conducted among 90 pharmacy students of Isfahan 

university of medical sciences during 2017-2018. Census sampling was used to include students who 

successfully passed pharmacy internship course in the first time, during the last year. Students who did not 

completed questionnaire were excluded from the study. Questionnaire research tool was designed by 

researcher with using Carrido’s study questionnaire and applied after confirmation of its validity and 

reliability. Data were analyzed with independent sample t-test, one sample t-test, Chi-square test and Pearson 

and Spearman correlation coefficient. 

Results: All students responded to the questionnaire which revealed they experienced high level of satisfaction 

(90.5 from 100) during pharmacy internship course. However, participation in some internship activities such 

as extemporaneous compounding of prescriptions, filling, compounding and pricing of prescriptions, 

recording of entries in prescription or other required record books and inventory of drugs were significantly 

lower than the expected mean level (P < 0.001). Moreover, independent sample t-test revealed that the mean 

scores of knowledge (P = 0.002), skills (P = 0.02) and level of satisfaction (P = 0.001) were significantly 

higher in male pharmacy students than female. 

Conclusion: Nonetheless, students revealed the overall positive perception during pharmacy internship, but 

some barriers and problems reported during the study require more attention to promote the quality of this 

course. 
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