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 انیدانشجو یبر نمره یو آموزش مجاز یروش آموزش حضور ریتأث
 کرمان  یداروساز

 
 زادهمردان یعل یمهد ،یصالحه صبور

 

 

 چكيده

و  یآموزش یهاآن در داروخانه یاست که بخش عمل یداروساز یدر دوره آموزش یدرس یواحدهاترین داروخانه از مهم یکارآموزمقدمه: 

 یعه حاضر برادر مطال ،یبه بخش تئور انیعدم عالقه دانشجو لیاز قب یگردد. با توجه به مشکالتمی سیتدر یبه صورت تئور زین یبخش
 یبر نمره  یو آموزش مجاز یحضور موزشروش آ ریتأث سهیهدف مقامطالعه با . این استفاده شد یجازقسمت، از آموزش م نیآموزش ا
 انجام شد.داروخانه  یاز درس کارآموز یکرمان در بخش یداروساز انیدانشجو

گیری با نمونه 99و  99 یهاکرمان در سال یدانشگاه علوم پزشک یداروساز انینفر از دانشجو 191 یرو نیمه تجربی مطالعه نیاها: روش

و  یبه روش سخنران ینفر( بودند و مطالب را به صورت تئور 109گروه شاهد ) 99در سال  انیروش در دسترس انجام گرفت. دانشجو به
نفر(، مطالب را به صورت  58) 99در سال  یگروه تجرب انیدر داروخانه آموختند. دانشجو یعملبا حضور در کالس و سپس در قالب جلسات 

 یهاشده، از آزمون یگردآور یهاداده لیوه شاهد آموختند. جهت تحلهمانند گر یو سپس در جلسات عمل دیسامانه نو قیاز طر یمجاز
 دو استفاده شد. یمستقل و خ یهاگروه یت

 بود( 19/15±15/5گروه شاهد ) نیانگیباالتر از م معناداری طور به( 58/12±24/2) یانیدر آزمون پا ینمره گروه تجرب نیانگیمنتايج: 

(830/8p= ,890/2t=) 2=00/3) دو گروه وجود نداشت  نیاز نظر تعداد مرد و زن ب یدو، اختالف معنادار یآزمون خ. با استفاده ازX 

,51/8p=). داروخانه داشتند. یدر درس کارآموز یبه استفاده از روش آموزش مجاز لیتما  یگروه تجرب (%9/58)اکثر دانشجویان 

در نظر گرفته شود. با توجه به فراهم بودن  یسنت یهاروش مکمل در کنار آموزش کیتواند به عنوان می یآموزش مجازگيري: نتيجه

 یبیداروخانه به صورت ترک یشود درس کارآموزمی شنهادیپ ان،یدانشجو یتمندیو رضا یمجاز یبستر مناسب در دانشگاه علوم پزشک
 ( ارائه شود.ی+مجازی)حضور

 

 یداروخانه، آموزش مجاز یکارآموز ،یداروساز انیدانشجوهای کلیدی: واژه
 20تا  95 (:5)02؛ 9911 تيرعلوم پزشكي/آموزش در مجله ايراني 

 
مقدمه 

 قی( شامل آموزش از طرe-learning) کیآموزش الکترون

 (.2و1)است آموزش با تلفن همراه و آموزش برخط انه،یرا

 یریادگیروش انتخاب زمان و مکان  نیگرچه از نقاط قوت ا

 یافزارنرم یهابسته یگاه یول ،است رانیفراگ لهیوسه ب

                                                 
 کس،فارماسیوتی تحقیقات مرکز ،)استاریار( صالحه صبوریدکتر مسؤول: نویسنده  *

 شگاهدان داروسازی، دانشکده دارویی، بیوتکنولوژی گروه نوروفارماکولوژی و پژوهشکده

 ssabouri@kmu.ac.ir .ایران کرمان، کرمان، پزشکی علوم

شوند می یاحکه کار کردن با آنها دشوار است، طر ف،یضع

(. امروزه 4تا2)دکنمی جادیا ،یریادگی نهیدر زم یو مشکالت

ست. ا افتهی شیدر جهان افزا نترنتیسو استفاده از ا کیاز 

در سال  رانیا تیجمع ونیلیم 22از  ،یطبق آمار جهان

از  .(5هستند) نترنتینفر کاربر ا ونیلیم 22از  شی، ب2112

 پژوهشکده اعصاب، علوم تحقیقات مرکز ،)پژوهشگر( مهدی علی مردان زاده

 ایران. کرمان، کرمان، پزشکی علوم دانشگاه نوروفارماکولوژی،

(dr.alimardanzadeh@gmail.com) 

 25/55/90 تاریخ پذیرش: ،55/9/90، تاریخ اصالحیه: 51/1/90 مقاله: تاریخ دریافت
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و  ینسل تکنولوژ ومتعلق به د انیدانشجو گریطرف د

به  را نسبت یمتفاوت یآموزش یهاهستند که روش نترنتیا

 y ایپسندند. نسل هزاره سوم می گذشته یهانسل

 z ای نترنتی( و نسل ایالدیم 2111تا  1221 نی)متولد

 قیبه بعد(، به آموزش از طر یالدیم 2111 نی)متولد

 اهآن موزشآ یدارند. لذا برا یترکمعالقه  یسنت یهاوهیش

 است ییهابه روش یآموزش سنت یهاروش رییبه تغ ازین

 جادیا زهیعالقه و انگ ان،یدانشجو نیکه بتواند در ا

 (.7و2کند)

 ،یداروساز یمهم در دوره آموزش یدرس یاز واحدها یکی

 یبرا یآمادگ انیداروخانه است که دانشجو یکارآموز

آن  یرا ط مارانیحضور در داروخانه و ارائه خدمات به ب

هفتم  مسالیکه در ن یدرس دو واحد نی(. ا2)ندینمامی کسب

 یو عمل یشود، شامل مباحث تئورمی ارائه انیبه دانشجو

و اشکال داروئی  هابا دسته انیدرس، دانشجو نیا. در است

و  هاهیتوص ز،یایران، موارد تجو ییموجود در بازار دارو

 نسخه خوانی،  نیشوند. همچنمی تداخالت آنها آشنا

آموزند. ضمن می پیچی و قوانین مربوط به داروخانه رانسخه

 زین را و همکاران مارانیآموزش نحوه برخورد با باین که 

به تعداد  دیدرس، با نیارائه مطلوب ا ی(. برا2)کنندیم نیتمر

مدل مجهز در  یهاو داروخانه یآموزش یهاداروخانه یکاف

با تعداد  یهادر گروه انیهر دانشکده موجود باشد تا دانشجو

در  یحت که ی. درحالندیکم بتوانند در دوره شرکت نما

 بودکم زیمطرح کشور ن یداروساز یهادانشکده

 ی(. ارائه مطالب تئور11وجود دارد) یآموزش یهاداروخانه

 (ی)روش سنت یدرس معموالً به صورت سخنران نیدر ا زین

ارائه ساعات کامل  ان،یدانشجو ادی. با توجه به تعداد زاست

 نایدشوار بوده و دانشجو اریبس مسالین کیدر طول  یدرس

نون که تاک یطور به رندیگمی قرار یادیتحت فشار ز دیو اسات

ه واحد صورت گرفت نیا سیتدر تیفیجهت بهبود ک ییهاتالش

 افزارنرمو همکاران،  نیرید یاست. به عنوان مثال، مراد

درس در دانشکده  نیآموزش ا یداروخانه را برا یکارآموز

 زی(. اقسام و همکاران ن1کردند) یزابل طراح یداروساز

 یرا برا یبیو روش ترک کیآموزش الکترون ،یروش سخنران

در دانشگاه  یواحد درس نیبدون نسخه در ا یمبحث داروها

درس  زیپور و همکاران ن ی(. اسمعل11نمودند) یاهواز بررس

 انیدانشجو یبرا یدیجد وهیداروخانه را به ش یکارآموز

ارائه دادند و از کمک داروسازان سطح شهر  زیتبر یداروساز

(. تاکنون 12دند)کر استفادهالزم را داشتند،  یستگیکه شا

صورت  یآموزش مجاز یهاروش یبر رو زین یمطالعات

 یگرفته است. به عنوان مثال در مطالعه امانلو، از آموزش مبتن

 انیدانشجو یبرا یدرس قارچ شناس سیبر وب در تدر

 یابیبه ارز زیزاده نیدها (.11)استفاده شده است یداروساز

از  یداروساز انیدانشجو یبرا ییدارو یمیارائه دروس ش

رسد می (. لذا به نظر14پرداخته است) یآموزش مجاز قیطر

ود موج یو بسترها نترنتیو استفاده از ا یبیبا آموزش ترک

کرد و هم عالقه  ییجوفضا بتوان هم در زمان صرفه نیدر ا

 تراین که بیشبا توجه به  نیرا جلب نمود. بنابرا رانیفراگ

 نگرش یدرس به بررس نیا یرو برمطالعات صورت گرفته 

 ریتأث سهیپرداخته اند، مطالعه حاضر با هدف مقا انیدانشجو

 یبر نمره یو آموزش مجاز یروش آموزش حضور

 یاز درس کارآموز یکرمان در بخش یداروساز انیدانشجو

 صورت گرفت. )یزنان و نابارور یداروها(داروخانه 

 

 هاروش

نفر از  121 یتمام یبر رو یتجرب مهین مطالعه نیا

( دانشگاه علوم 27و  22 ی)ورود یداروساز انیدانشجو

که درس  1127و  1122 یهاکرمان در سال یپزشک

واحد اخذ کرده بودند،  2داروخانه به ارزش  یکارآموز

زنان و  یداروها"بحث  یمطالعه برا نیصورت گرفت. ا

به صورت گیری درس انجام شد. نمونه نیدر ا "ینابارور

 یورود، انتخاب واحد کارآموز اریبود. مع در دسترس

درس توسط دانشجو  نیخروج، حذف ا اریداروخانه و مع

نفر به عنوان  112با تعداد  22در سال  انیبود. دانشجو

گروه شاهد در نظر گرفته شدند که مطابق روش معمول با 

مطالب  انیشد و دانشجو سیبه آنها تدر کالسحضور در 
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با حضور در کالس درس و  یمربوطه را به صورت تئور

توسط مدرس  یو ارائه سخنران یبه صورت دسته جمع

نفر،  25با تعداد  27در سال  یآموختند. گروه تجرب

ق یو از طر یرا به صورت مجاز یتئور یهاآموزش

 کی( که یدانشگاه یریادگی ژهیو افزارنرم) دیسامانه نو

(، فرا 15است) یکیالکترون یریادگی تیریمد افزارنرم

متفاوت  یمربوط به دو ورود انیچون دانشجو گرفتند.

 یتمام یمتناوب و برا مسالیدو ن یط قیبودند لذا تحق

را انتخاب واحد نموده بودند  یکه درس کارآموز یافراد

 یقسمت تئور یبرا سیمورد تدر یمحتوا .گرفتصورت 

 مدرس بر یبود که سخنران ینتیپاورپو یدهایشامل اسال

 یشده و توسط مرکز آموزش مجاز یآنها صداگذار یرو

 نیهم قیشده بود. از طر هیکرمان ته یدانشگاه علوم پزشک

که از سطح  ییهانسخه ریتصو ل،یمیا زیسامانه و ن

در مورد آنها  یحاتیشده و توض هیشهر ته یهاداروخانه

 نیا اریدر اخت تربیش تیفعال یوارد شده بود برا یلیدر فا

ناً محول شد. ضم شانیبه ا زین یفیگروه قرار گرفت و تکال

به مطالب  مسالیتا آخر ن انیدسته از دانشجو نیا

 یرتئو یهاآموزش لمیتوانستند فمی داشتند و یدسترس

 نشان دهد کهرا داشت  تیقابل نی. سامانه انندیرا مجدداً بب

 ییاست. البته از آنجا دهیند ای دهیکدام دانشجو منابع را د

را انتخاب کند اما  لمیمشاهده ف نهیگز یکه ممکن است فرد

 یپرسش و پاسخ ،یجلسه عمل نیدر اول ند،یتا انتها آن را نب

آمد که بر اساس مطالب آموزش می به عمل انیاز دانشجو

از قبل اطالع داشتند  انیبود. دانشجو هالمیداده شده در ف

از نمره  یبخش ،ییگوپاسخدر  ییکه در صورت عدم توانا

 دهند.می را از دست

 یهااز بخش یتست سؤال 11هر دو گروه شامل  آزمون

موارد مصرف و منع  ،یتجار یاسام لیمختلف از قب

 یو عوارض مصرف، فراموش ماریبه ب هیمصرف، توص

 یبود که توسط مدرس مبحث، طراح یدوزها و نسخه خوان

ت سؤاالمتفاوت بود اما نوع ت دو گروه سؤاالشده بودند. 

ت در دو امتحان مشابه بود به سؤاال یو درجه سخت

سخت،  تسؤاال %17امتحان گروه اول شامل  کهیطور

ت آسان و امتحان گروه سؤاال %52ت مناسب و سؤاال 27%

ت مناسب و سؤاال %22ت سخت، سؤاال %15دوم شامل 

 ت آسان بود. سؤاال 57%

 زین یبخش عمل کیهر دو گروه  یبه ذکر است که برا الزم

 که نیو ا بودن، کسانیوجود داشت که به علت  سیدر تدر

 %25حدود  ذکر نشد. نجایمطالعه نبود در ا نیجزء اهداف ا

 یهامربوط به حضور در کالس انیدانشجو یاز نمره کل

مشاهده و مطالعه  ایگروه اول(  ی)برا یدرس تئور

نظم،  تیگروه دوم(، رعا یو منابع )برا یآموزش یهالمیف

و انجام  یحضور به موقع در جلسات عمل ای،پوشش حرفه

ده در نظر گرفته نش جینتا زیبود که در قسمت آنال فیتکال

)با سقف نمره  ییاست و فقط نمره مربوط به امتحان نها

 یمل زشد. طرح پس از کسب مجوز اخالق از مرک زی( آنال21

 الزم حاتیارائه توض و یآموزش پزشک یراهبرد قاتیتحق

از حفظ  نانیروش و اطم نیدر خصوص ا انیبه دانشجو

و کسب  به صورت محرمانه انیدانشجو یاطالعات و اسام

 ، به اجرا در آمد.رضایت کتبی

و د نینمرات کسب شده در آزمون ب نیانگیم سهیمقا یبرا

مستقل استفاده شد.  tگروه شرکت کننده، از آزمون 

 ,.SPPS-18 IBM Corpافزار با استفاده از نرم زهایآنال

Armonk, NY, USA .انجام گرفت 

 

 نتايج
 ند ونفر شرکت کننده، در آنالیز نهایی وارد شد 121 کلیه

مطالب که  شاهددر گروه هیچ کس از مطالع خارج نشد. 

زن  72،بودند آموزش دیدهبا روش حضوری تئوری را 

شرکت داشتند و در گروه ( %1/22) مرد 11 و (7/71%)

 زن 55،که با روش مجازی تدریس شده بودند تجربی

با استفاده از حضور داشتند. ( %1/15) مرد 11و ( 7/24%)

اختالف بین دو گروه از لحاظ آماری آزمون خی دو 

در هر دو  .(=72/1X2= ،2df= ،151/1p)دار نبود امعن

نمره در و پایین ترین  21گروه، باالترین نمره کسب شده، 
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میانگین بود.  11/1و در گروه تجربی  24/1گروه شاهد 

 شاهد در امتحان به عمل آمده از درس،نمره گروه 

محاسبه  15/14±42/4 تجربی،و در گروه  12/1±12/11

اختالف بین میانگین نمرات دو گروه از لحاظ آماری  .شد

 دانشجویان اکثر .(=112/1p= ،127/2t)دار بود  امعن

برای سایر  ( تمایل به استفاده از آموزش مجازی2/25%)

 .مباحث درس کارآموزی داروخانه داشتند

 

 بحث

 از درس یبخش یقسمت تئور سیتدر یمطالعه، برا نیدر ا

دانشگاه علوم  یداروساز انیداروخانه دانشجو یکارآموز

استفاده شد و مطالب در  یکرمان از آموزش مجاز یپزشک

مطالعه  نیحاصل از ا جیشد. نتا یذاربارگ دیسامانه نو

با روش  سهیدر مقا ینشان داد که آموزش با روش مجاز

 یانینمره آزمون پا نیانگیمؤثر بوده و اختالف م یحضور

باالتر از گروه  یبه طور معنادار یگروه تجرب انیدانشجو

  شاهد بود.

و  نیرید یمطالعات مشابه، گزارش مراد یبررس در

 افزارنرماز  انیدانشجو تیاز رضا یهمکاران، حاک

 یدر آموزش درس کارآموز "داروخانه یکارآموز"

گروه  انینمرات دانشجو نیانگیو م بوده استداروخانه 

 انیباالتر از دانشجو یدر آزمون، به طور معنادار یتجرب

از  یحاک زیحاضر ن العهمط جی(. نتا1گروه شاهد بود)

نمرات کسب شده در آزمون  نیانگیم نیاختالف معنادار ب

است. البته در مطالعه  یدر گروه شاهد و تجرب یانیپا

شد  هیته یآموزش مجاز یبرا یافزارنرم ن،یرید یمراد

 اآنه نیدر خصوص آن ذکر شد. از مهمتر زین یکه مشکالت

 انیوو دانشج ساتیدا نیتوان به نبودن ارتباط مستقیم بمی

 دینو افزارنرم ضر از(. اما در مطالعه حا1اشاره کرد)

در تعامل  گریکدیبا  انیمدرس و دانشجو و استفاده شد

امتحان، تبادل نظر،  یسامانه، برگزار نیا قیبودند. از طر

 یممکن بود و تمام پاسخو پرسش و  فیمحول نمودن تکال

 یریگیو پ یبندموارد توسط استاد مربوطه قابل زمان نیا

به  زایوجود دارد ن ستمیس نیکه در ا یمشکل نیبود. مهمتر

است که  یادآوریاست، البته الزم به  نترنتیاتصال به ا

 ادههوشمند استف یهایکه از گوش یاکثر افراد باًیاکنون تقر

خصوصاً  نترنتیاز ا هاو زمان هامکان تربیشکنند در می

 استفاده یمجاز یاجتماع یهاحضور در شبکه یبرا

جود و نهیزم نیدر ا یمشکل چندان دینبا نیکنند، بنابرامی

 (. 12داشته باشد)

 ییدارو یهامطالعه اقسام و همکاران، مبحث درمان در

 یداروخانه برا یبدون نسخه از درس کارآموز

 و یسخنران ک،یبه صورت الکترون یداروساز انیدانشجو

روش  از انیدانشجو %21از  شیبرگزار شد. ب یبیترک

 یداشتند، اما بازده یتربیش تیرضا کیآموزش الکترون

مطالعه ذکر نشده  نیدر ا یانیآزمون پا جیو نتا هاروش نیا

به  لیتما انیدانشجو زی(. در مطالعه حاضر ن11است)

داروخانه  یدر درس کارآموز یاستفاده از آموزش مجاز

 ،دو گروه یانینمرات امتحان پا نیانگیم یداشتند و بررس

 را نشان داد. یاثر مثبت آموزش مجاز

به صورت  ییدارو یمیدروس ش یاز برگزار انیدانشجو

(. اما در 14داشتند) تیرضا زیدر دانشگاه مشهد ن یمجاز

 انیدانشجو یبرا یقارچ شناس سیمطالعه امانلو، تدر

بین بر وب صورت گرفت و  یبه روش مبتن یداروساز

 وهیگروه و گروه شاهد )آموزش به ش نینمرات ا نیانگیم

 جهینت نی(. ا11وجود نداشت) ی( اختالف معناداریسنت

در حد آموزش به  یتواند نشان دهد که آموزش مجازمی

مؤثر است. البته در مطالعه حاضر، آموزش  یسنت وهیش

داروخانه موجب باال رفتن  یدرس کارآموز یمجاز

با  سهیدر مقا انیدانشجو نینمرات ا نیانگیم نادارمع

شد. از اختالفات  یسنت وهیشبه  دهیآموزش د انیدانشجو

نکته را در نظر  نیتوان امی مطالعه امانلو با مطالعه حاضر

 است یواحد کامال تئور کی یگرفت که درس قارچ شناس

 یو عمل یتئور یهاداروخانه شامل بخش یاما کارآموز

جهت حضور در داروخانه  انیدانشجو ن،ی. بنابرااستتوأم 

 یذاربارگ یهالیداشتند و فا یمطالب تئور یریبه فراگ ازین
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 یقیتحق جیشده را چند مرتبه مشاهده و مطالعه کردند. نتا

از  یصورت گرفت حاک هیجریدر ن 2112که در سال 

 یهاسامانه یریاز به کارگ یداروساز انیدانشجو تیرضا

 ان،یاز دانشجو %22 که طوریبود به  یریادگی تیریمد

 هاهسامان نیبا استفاده همزمان ا یریادگیو  سیتدر ندیفرآ

 د.انو مؤثرتر عنوان کرده زتریانگ جانیرا ه یسنت با روش

مشکل  ق،یتحق نیالزم به ذکر است که در زمان انجام ا

 وتریبه کامپ یعدم دسترس ان،یاز دانشجو یاریبس

 لیبه دل دیکه امروزه شا ی(. مشکل17بوده است) یشخص

 رنگتر، کم شرفتهیپ یهوشمند و فناور یهایوجود گوش

که در دانشگاه  2112منتشر شده در سال  قیباشد. در تحق

 استفاده از سندگانینو زیمونترال کانادا صورت گرفت ن

Moodle  وExamsoft یرا در دانشکده داروساز 

 (.12اعالم کردند) زیآمتیموفق

توان می زین یدروس عمل یبرا یحت یمجاز یهاروش از

 یهاطیتوان به محمی موارد نیجمله ااستفاده کرد. از 

(. در 12اشاره نمود) یمجاز مارانیو ب یمجاز نیتمر

آموزش  یبراای انهیرا یساز هیاز شب یمطالعه نجف

استفاده شد.  یداروساز انیبه دانشجو یعمل یفارماکولوژ

، روش نیاز ا انیدانشجو تیرضا زانیکه م ادنشان د جینتا

در  یترمشارکت فعال انیاست و دانشجو %71از  شیب

 ماری(. البته اگرچه که استفاده از ب21)اندداشته یریادگی

ابزار نوآورانه و مؤثر در آموزش  کیبه عنوان  یمجاز

 نهیزم نیدر ا یشود، مطالعات کممی قلمداد یداروساز

 نیدر ا یتربیش یهایبه بررس ازیصورت گرفته و ن

فقط بخش  زی(. در مطالعه حاضر ن21خصوص وجود دارد)

برگزار شد و آموزش  یبه صورت مجاز یآموزش تئور

 کسانیهر دو گروه به صورت  یدر داروخانه برا یعمل

 برگزار شد.

 کیآموزش الکترون یهارسد روشمی به نظر یطور کل به

شود. الزم می دانش شیموجب افزا یدر آموزش داروساز

ای مطالعه هابلند مدت آن ریت که در مورد تأثبه ذکر اس

بر مهارت  هاآن ریصورت نگرفته است و در خصوص تأث

 نیانجام شده است. در مورد نظر مدرس یمطالعات کم زین

استفاده  کهی(. در حال1صورت گرفته است) یمکار ک زین

 نینگرش مثبت مدرس ازمندین هاروش نیمؤثر از ا

اکثر مطالعات، این که (. در هر حال، با توجه به 22است)

را به عنوان  کیآموزش الکترون یهاروش یاثربخش

شود می شنهادیکرده اند، پ یابیمثبت ارز یلیتکم یهاروش

)و  انیبر مهارت دانشجو هاروش نیاثر ا یدر مطالعات آت

نمودن تعداد  ریشود و با درگ ینه صرفاً دانش( بررس

پرداخته  زین شانینگرش ا یبه بررس ن،یاز مدرس یادیز

 شود.

 (، ازدی)نو یدانشگاه یریادگی ژهیو افزارنرماز  استفاده

 رافزانرم نیکار کردن با ا رایمطالعه است. ز نینقاط قوت ا

ندارد و  یبه آموزش خاص ازیکاربر پسند، راحت بوده و ن

قابل  یبه راحت ت،یموجود در سا یآموزش لمیف قیاز طر

 یمطالعه فقط بر رو نیو استفاده است. اما ا یریادگی

مدرس  کیداروخانه و توسط  یدرس کارآموز بخشی از

 شنهادیآن است. لذا پ یهاتیاز محدود یکیانجام گرفت که 

 یتمام یقسمت تئور سیتدر یبرا یشود در مطالعه بعدمی

و کمک چند  یو آموزش مجاز دیمباحث، از سامانه نو

 ایمطالعه از پرسشنامه نیمدرس استفاده شود. ضمناً در ا

در خصوص  یت استاندارد جهت نظرسنجسؤاال یدارا

استفاده نشد. الزم است تا  دیو سامانه نو یروش آموزش

ه تا ب ردیمورد توجه قرار گ زیبخش ن نیا ،یدر مطالعات آت

 کمک دیو سامانه نو یروش آموزش یبهبود نواقص احتمال

 . دینما

 

 گيرينتيجه

 ینشان داد که آموزش مجاز جیحاضر نتا قیدر تحق

 یدرس کارآموز یمطالب تئور سیتواند در تدرمی

 شیباعث افزا یداروخانه مؤثر باشد و به طور معنادار

ین اشود. با توجه به  انینمرات کسب شده دانشجو نیانگیم

 یروش کمک کیتوان به عنوان می یاز آموزش مجازکه 

با توجه  زیاستفاده کرد و ن یحضور یهادر کنار آموزش
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 یدانشگاه علوم پزشک قیبستر مناسب از طراین که به 

علوم  یهاشده و در دسترس دانشگاه نیتأم یمجاز

کشور قرار گرفته است که منجر به سهولت  یپزشک

 هانهیکاهش هز زیو ن یروش آموزش نیاستفاده از ا

 یاز درس کارآموز ییهاشود بخشمی شنهادیشود، پمی

به صورت  یدروس دوره داروساز ریو سا داروخانه

توانند ینم هاروش نیارائه شود. الزم به ذکر است ا یمجاز

 یهاگرفتن نقش داروخانه دهیناد ایکاهش تعداد  یبرا

در نظر گرفته  یداروساز انیدر آموزش دانشجو یآموزش

 نیا اباشند. ب تربیش نیتمرتوانند کمک به می بلکه ،شوند

 یقسمت تئور یکه مطالعه حاضر تنها برا ییوجود، از آنجا

داروخانه انجام شد،  یاز مباحث درس کارآموز یکی

تا  ردیصورت گ یتربیششود مطالعات می شنهادیپ

 یدرس بررس نیمباحث ا هیکل یروش برا نیا یاثربخش

 .نمودگیری میتصم یتربیش نانیشود تا بتوان با اطم

 

 قدرداني

نویسندگان از دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه 

مسئولین و کارکنان مرکز کمال تشکر را دارند. همچنین از 

آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز جهت 

 ضبط محتوای آموزشی، صمیمانه قدردانی 

این پروژه با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات  می نمائیم.

راهبردی آموزش پزشکی، تهران، ایران با شماره طرح 

و بدینوسیله  انجام شده است 22/12/22مصوب  221141

 از این مرکز سپاسگزاری می نمائیم.
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Exploring the Possible Effect of Virtual Education and face-to-face 

education methods on the score of Kerman pharmacy students 
  

 

Salehe Sabouri1, Mehdi Alimardanadeh2 

 

Abstract 

 
Introduction: Pharmacy training is one of the important courses in pharmacy education, its practical parts 

are trained in educational pharmacies and some parts are taught theoretically. Due to some problems in 

teaching theoretical parts such as lack of students’ interests, virtual education is employed in this study to 

compare the possible effect of face-to-face and virtual education on Kerman pharmacy students’ marks in a 

pharmacy training course. 

Methods: This study was conducted on 191 pharmacy students in Kerman University of Medical Sciences in 

the academic years 2017 and 2018 using availability sampling. In the academic year 2017, students who were 

defined as control group (n=106), taught by lecture method in conventional classroom with practical sessions 

at pharmacy. In the academic year 2018, the students of experimental group (n=85) were taught through the 

virtual education using a Learning Management system (Navid) and then practiced at pharmacy like the 

control group. Independent t and chi-square tests were employed to analyze the gathered data. 

Results: The mean score of the experimental group in final exam (14.35±4.42) was significantly higher than 

of the control group (13.16±3.18) (t=2.097, p=0.038). Using Chi-square test, no statistically significant 

difference was found in term of male or female participants between the two groups (p=0.151, df=2, X2=3.78). 

Seventy-three students from the experiment group (85.9%) were tended to be educated by virtual education 

method in the pharmacy training course. 

Conclusion: Virtual education can be considered as a complementary method alongside with traditional-

classroom-based teaching. Given the availability of a suitable platform through the Virtual Medical University 

and students’ satisfaction, blended- pharmacy training course is recommended. 
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