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Abstract 
Introduction: The topic of teaching-learning pharmacology is a very important issue for nursing students. 
Clinical pharmacology traineeship, as a new course, and the results of widespread searches show that the 
lack of an appropriate method for presenting the effectiveness of this course. The purpose of the present 
report is to present the process of implementation and change in approaches to this clinical course at 
Bojnurd Nursing and Midwifery Faculty affiliated with North Khorasan University of Medical Sciences. 
Methods: This course first started with a traditional internship; then, in addition to log book training and 
conceptual mapping, the use of a clinical pharmacy specialist was added. 
Results: Finally, the pharmacy skills laboratory at the faculty of nursing and midwifery was established. 
Over the course of 2 year since the launch of this laboratory, the educational environment has been used, 
to train approximately 250 students (undergraduate and postgraduate students in nursing, undergraduate 
students in anaesthesiology, and medicine). 
Conclusions: It seems that paying attention to the needs and desires of nurses and correcting their 
problems, according to their opinions, is very important in the efficiency of hospitals. Therefore, planning 
should focus on the factors affecting the quality of life of nurses, including their demographic characteristics. 
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مقدمه

یل را تشک اندانش داروشناسی قسمت مهمی از عملکرد بالینی پرستار

از زمان کاری خود را در  %45، به طور متوسط، پرستاران دهدیم

-. لذا موضوع یاددهی[1]دهند یبیمارستان به دارو دادن اختصاص م

یادگیری فارماکولوژی برای دانشجویان پرستاری مساله بسیار مهمی 

است. متغیرهایی چون مربی بالینی، دانشجو و محیط آموزشی و بالینی 

. نتایج مطالعه [2] دهدیقرار م رینتایج یادگیری دانشجویان را تحت تأث

در مورد یادگیری مراقبت دارویی  1331قَمری زارع و همکاران در سال 

داد به کارگیری مدرسان  ویان پرستاری نشان در آموزش بالینی دانشج

ها و متخصص و کارآمد، مناسب سازی محیط بالین، توجه به ویژگی

های دانشجویان در کسب تجربیات و درک اهمیت و ضرورت انگیزاننده

 چکیده
 یمساله که کارآموز نیاست. با توجه به ا یمهم اریمساله بس یپرستار انیدانشجو یبرا یفارماکولوژ یریادگی-یاددهیموضوع  مقدمه:

 یروش مناسب برا کیاز عدم ارائه  یگسترده حاک جوهای و¬جست جیارائه شده و نتا دیجد یواحد درس کیبه عنوان  ،ینیبال یفارماکولوژ
 یرستاردر دانشکده پ ینیبال یواحد درس نیمرتبط با ا یکردهایدر رو رییو تغ ییاجرا ندیفرآ ریارائه اثر بخش آن است، هدف از گزارش حاضر س

 است. یخراسان شمال یبجنورد، وابسته به دانشگاه علوم پزشک ییو ماما
به  ،یو نقشه مفهوم یآموزش Log Book یسپس، عالوه بر کارآموز د؛یگردیارائه م یسنت یواحد ابتدا به صورت کارآموز نیا روش کار:

 ییو ماما یدر دانشکده پرستار ییدارو یهامرکز مهارت سیبه تأس تاًیو نها دیارائه آن اضافه گرد وهیبه ش ینیبال یمتخصص داروساز یریکارگ
 .دیختم گرد

مقاطع  انینفر از دانشجو 255 باًیشده جهت آموزش تقر جادیا یآموزش یمرکز از فضا نیا یسال از راه انداز 2تا کنون و بعد از  ها:یافته
 استفاده شده است. یپزشک یاحرفه یو دکترا ،یهوشبر یکارشناس ،یسالمند یارشد پرستار یو کارشناس یپرستار یکارشناس

 نیاست. همچن انیدر آموزش دانشجو ینظر و نوآور دیتجد یپرستار یهامهارت تیفیارتقا ک یهااز اهرم یکی رسدیبه نظر م نتیجه گیری:
 .ابدی شیجامعه افزا یواقع یازمندهاین نیها در جهت تأمآن ییتا توانا افتهی ارتقا هاآن یهایو کارآموز ینظر یهاآموزش یمحتوا دیبا

 یواحد درس ،یفارماکولوژ ،یآموزش، پرستار ها:یدواژهکل
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تحصیل دانش و عملکرد صحیح دارو و ارائه راهکارهای افزایش یادگیری 

د یادگیری مراقبت دارویی را تواند فرآینبالینی در دانشجویان می

عدم آگاهی  Bullockو  Manias. همچنین [3] دیتسهیل و تقویت نما

کافی دانشجویان پرستاری در اصول فارماکولوژی را ناشی از فرآیندهای 

. [4]دانستند ییادگیری سطحی در یک محیط آموزشی نامناسب م

پورفرزاد و همکاران معتقدند برای افزایش اثربخشی دانش فارماکولوژی 

و عملکرد دارویی و کاهش خطاهای دارویی، اساتید و مربیان بالینی 

تر را بر حسب محتوای مورد الینی غنیهای آموزش بتوانند شیوهمی

. همچنین زارعی [5] ندیآموزش و اهداف آموزشی مورد نظر انتخاب نما

و همکاران جهت آشنایی بیشتر با داروها و اشکال دارویی، گذراندن 

ها را به عنوان یکی از راهکارهای برطرف نمودن واحد درسی در داروخانه

. از سال [8]اند ضعف در دانش داروشناسی دانشجویان پرستاری دانسته

کارآموزی فارماکولوژی با هدف ایجاد بستر مناسب جهت پر  1333

دارویی  یهاکردن شکاف بین مباحث تئوری داروشناسی و مهارت

لوم آموزشی کارشناسی بالینی، در کوریکو یهاتیکاربردی در موقع

پرستاری در کنار ارائه داروشناسی نظری، گنجانده شده است و در این 

کارآموزی، دانشجو موظف به بررسی شناخت کاربرد انواع دارو، اثرات 

. با توجه به [1]ها در مورد بیماران متفاوت است دارویی و عوارض آن

این موضوع که این واحد کارآموزی اخیراً به دوره آموزشی پرستاری 

ست، یک روش مناسب و نظام مندی که اثر بخشی ثابت اضافه شده ا

جهت ارتقاء آموزشی دانشجویان داشته باشد، تاکنون ارائه نشده  یاشده

است. لذا در گزارش حاضر سیر فرآیند اجرایی و تغییر در روش و 

درسی بالینی که منجر به راه اندازی  رویکردهای مرتبط با ارائه این واحد

یی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم های دارومرکز مهارت

شود. نتایج حاصل از اثر پزشکی خراسان شمالی شده است، ارائه می

 بخشی رویکرد جدید در یک مقاله اصیل منتشر خواهد شد.

 گزارشی از سیر تغییرات

برای اولین بار واحد فارماکولوژی بالینی  1333-1334در سال تحصیلی 

رضا )ع( بجنورد که مرکز داخلی بود، توسط یکی از  در بیمارستان امام

اعضای هیات علمی پرستاری به شیوه کارآموزی سنتی ارائه گردید. اما 

حتی با وجود شیوه توزیع دارو در بیمارستان که به صورت تحویل 

ها بود و دانشجویان با مراجعه به هر بخش استوک هفتگی به بخش

استفاده در بخش را مشاهده و یا  توانستند تمامی داروهای موردمی

اجراکنند، عدم وجود فضای مناسب آموزشی در بیمارستان و نیز عدم 

تسلط کافی دانشجویان به مباحث تئوری منجر به نارضایتی آنان شده 

به دنبال نتایج نظر سنجی از دانشجویان و عدم  ترمانیبود. پس از پا

جلساتی در گروه پرستاری رضایت آنان از شیوه ارائه این واحد درسی، 

با حضور ریاست دانشکده، معاون دانشکده و مدیر گروه پرستاری برگزار 

تعیین  "تر با هدف شد. نتایج این جلسات به تعیین نیاز سنجی دقیق

های ارتقاء آن از دیدگاه علل ضعف دانش فارماکولوژی و شیوه

جی یازسنختم شد. طبق نتایج بدست آمده از ن "دانشجویان پرستاری

اکثر دانشجویان پرستاری علل ضعف در این واحد را به ترتیب عدم 

های نوین تدریس در ارائه این واحد، عدم تدریس استفاده از شیوه

مطلوب توسط مدرس و حجم زیاد مطالب و تدریس کل داروشناسی 

گزارش نمودند و اکثر دانشجویان تغییر در شیوه  ترمکینظری را در 

 هاد نمودند.تدریس را پیشن

برای دومین بار این واحد درسی در  1334-1335در سال تحصیلی 

همان بیمارستان امام رضا )ع(، اما این بار توسط یک نفر از اعضای 

 های این مبحث پرداختههیات علمی پرستاری که قبالً به بررسی چالش

( با Clinical Pharmacyبود و یکی از متخصصین داروسازی بالینی )

رد کامالً بالینی ارائه شد. در این سال شیوه توزیع دارو در رویک

بیمارستان به صورت تحویل استوک روزانه بود و چالش جدید ایجاد 

شده در آموزش دانشجویان عدم دسترسی کافی به بسیاری از داروها 

بود که این موضوع حتی در ارائه این درس توسط مدرس به دانشجو 

حتی با وجود تغییر در شیوه تدریس و استفاده اختالل ایجاد کرده بود. 

آموزشی و نقشه مفهومی و به کارگیری متخصص  Log Bookاز 

، نتایج نظر سنجی و جمع ترمانیداروسازی بالینی در ارائه واحد، در پا

دانشجویانی که این واحد را به این شیوه  آوری نظرات مکتوب شده

، نامناسب بودن محیط گذرانده بودند و تجارب مدرسین حاکی از

چالش در ارتقاء کیفیت واحد  نیترآموزش بالین به عنوان مهم

کارآموزی فارماکولوژی بالینی دانشجویان پرستاری بود. جلساتی با 

حضور ریاست، معاون آموزشی و مدیر گروه پرستاری و اساتیدی که 

 سیسمسئولیت ارائه واحد را بر عهده داشتند، برگزار شد، و پیشنهاد تأ

 های دارویی ارائه شد.مرکز مهارت

های متعددی توسط متخصص داروسازی بالینی منجر به پیگیری

برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور اعضاء هیأت علمی داروساز، ریاست 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشکده، 

در ی داروی یهامرکز مهارت سیکه ماحصل آن موافقت با تأس شد 

داخل دانشکده پرستاری و مامایی بود. خرید تجهیزات و چیدمان 

دارویی با نظارت کارشناسان و مسئوالن انجام شد. اقالم  یهاقفسه

دارویی که مناسب آموزش دانشجویان بود، شناسایی شد و مورد تائید 

نهایی قرار گرفت. داروها خریداری گردید و متناسب با دسته دارویی در 

 ها به روشی که راحتی بصری داشته باشد، چیده شد.فسهق

 حتی جهت افزاش باور پذیری آموزش، شرایط نگهداری

 داروهای یخچالی در یخچال استاندارد و براساس دمای خاص

 1335در ایام اهلل دهه فجر سال  تاًیدارو فراهم شد. نها

مامایی دارویی دانشگاه در محل دانشکده پرستاری و  یهامرکز مهارت

 با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و جمعی

 یهااندازی گردید. )سایت مرکز مهارتاز مدیران دانشگاه افتتاح و راه

 (http://nurse.nkums.ac.ir/Category/22792دارویی: 

های دارویی، آموزش مرکز مهارت اندازیسال اخیر از راه 2طی 

دانشجویان در این مرکز تماماً به عهده متخصص داروسازی بالینی بوده 

نفر از  255 باًیو از فضای آموزشی ایجاد شده، جهت آموزش تقر

دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

ل صاستفاده شده است که شامل مقاطع کارشناسی پرستاری )سرف

کارآموزی فارماکولوژی بالینی( و کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، 

کارشناسی هوشبری، مقاطع کارورزی و کارآموزی دوره دکترای 

. از جمله ابزارهای اضافه شده بعد از راه باشدیای رشته پزشکی محرفه

توان به تهیه آلبوم عکس از نسخ دارویی جهت آموزش اندازی مرکز می

عمل آمده تا کنون حاکی از های بهاشاره کرد. ارزیابی دانشجویان

مندی دانشجویان از نحوه ارائه این سرفصل آموزشی افزایش رضایت

است. مشاهده مستقیم دارو جهت بررسی و یادگیری اطالعات و اشکال 

دارویی، پویایی و اثربخشی باالی محیط آموزشی، تنوع مباحث کاربردی 

http://nurse.nkums.ac.ir/Category/22792
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اختصاص یافته به دانشجو جهت پاسخگویی به  ارائه شده، افزایش زمان

 مندی دانشجویان است.ترین دالیل افزایش رضایتسؤاالت، از مهم

مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای تخصصی پژوهش 

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و کمیته اخالق پزشکی دانشگاه 

کد اخالق شماره به  13/55/1331علوم پزشکی خراسان شمالی مورخ 

IR.NKUMS.REC.1397.026 باشدیم. 

 و پیشنهادات گیرینتیجه

های ارتقا کیفی گروه پرستاری تجدید نظر یکی از اهرم رسدیبه نظر م

ها است. همچنین باید محتوای و نوآوری در آموزش دوران دانشگاهی آن

گروه پرستاری به هم نزدیک شده  یهایهای نظری و کارآموزآموزش

نیازمندهای واقعی جامعه افزایش یابد.  نیها در جهت تأما توانایی آنت

رویکرد مربوط به ارائه درس فارماکولوژی بالینی در دانشگاه علوم 

تواند مشکالت متعدد دانشجویان در پزشکی خراسان شمالی می

های بالینی شامل عدم دسترسی کافی به دارو و اشکال دارویی، بخش

-ارائه مطالب توسط مدرس، و عدم استفاده از شیوهزمان ناکافی جهت 

های نوین تدریس در ارائه، را کاهش دهد و در ارتقاء دانش داروشناسی 

ها مؤثر باشد. از طرفی حفظ ارتباط دانشجویان با محیط بالینی که آن

های مهم اصول و فنون دارودهی و تواند در شناخت آنها از جنبهمی

بایست در ارائه این رویکرد جدید مؤثر باشد، میاطالعات دارویی بالینی 

 مورد توجه قرار گیرد.

با  های متوالیشود، با ارائه این واحد در ترمدر پایان پیشنهاد می

حجم و  عالوه بر کاهشرویکردی که در این مقاله توضیح داده شد، 

محتوای تدریس مطالب در هر ترم، بستری را جهت یادآوری مفاهیم 

بردی ایجاد کرد )که البته تصدیق علمی آنها نیاز به پژوهش مهم و کار

دارد(. ترکیب نمودن تدریس فارماکولوژی بالینی با سایر دروس تئوری 

به عنوان یکی دیگر از راهکارهای برطرف نمودن ضعف  تواندیو بالینی م

 دانش داروشناسی دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

 سپاسگزاری

قدردانی خود را از همکاری صمیمانه مرکز مطالعات نویسندگان مراتب 

( دانشگاه علوم پزشکی خراسان EDCو توسعه آموزش علوم پزشکی )

و سرکار خانم ژامک شهسوار، کارشناس مسئول مرکز  ؛شمالی

بالینی دانشکده پرستاری و مامایی؛ و سرکار خانم افسانه  یهامهارت

بالینی دانشکده پرستاری  یهامقامی فر، کارشناس واحد مرکز مهارت

و مامایی؛ و جناب آقای علیرضا منعمی، دانشجوی مقطع کارورزی 

دارویی، اعالم  یها)اینترنی( پزشکی، جهت راه اندازی مرکز مهارت

 .دارندیم
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