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 یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 1399 -فرم ارسال خالصه فرايند جشنواره آموزشی شهيد مطهري

 

 

 عنوان فارسی: (1

 جوياندانش انتقادي و نگرشی مهارتی، علمی، منديتوان ارتقاي 

 دوران در دکترا ي رساله اجراي در ،دور راه از آموزش متد با داروسازي

 کرونا پسا و کرونا شيوع

 

 عنوان انگليسی: (2

 

Improving the scientific ability, skills, attitude, and critical ability 

of pharmacy students with the distance education method in the 

implementation of doctoral thesis during the corona outbreaks 

and post-corona  

 

 

 حيطه نوآوري:  (3

 يادگيري الکترونيکی  

 

 : فرایندمحل انجام  (4

 -:بيمارستان گروه فارماسيوتيکس انشکده داروسازي کرمانشاهد
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 :فرایندمدت انجام  (5

 ادامه دارد تاریخ پایان:       98نيمسال دوم تاریخ شروع: 

 

 
                                                                                         

 هدف کلی:  (7

 

 آموزش متد با داروسازي دانشجويان انتقادي و نگرشی مهارتی، علمی، توانمندي ارتقاي 

 کرونا پسا و کرونا شيوع دوران در دکترا ي رساله اجراي در دور، راه از

 

 اهداف ويژه/اهداف اختصاصی: (8

 باال بردن سطح دانش و ارتقاي آموزشی دانشجویان 

  توانمندیهاي فردي و مهارتی  ي جهت توسعه این روشاستفاده از 

  توانمندي دانشجو در بکارگيري مطالب آموخته شدهارتقاي 

 گاه و نگرش دانشجو به رشته تحصيلیدارتقاي دی 

  داروسازيشناساندن توانمندیهاي عملی رشته 

  ارائه مطالب ،بردن مهارت فردي در ایجاد تعاملباال 

 مطالب علمی و تفکيک مطالب از نظر ارزش علمی يافزایش توانمندي جستجو 

 ارتقاي تفکر نقاد در دانشجو 

 کاري ي هباال بردن روحيه و انگيز 

 دي حل مسئلهنارتقاي توانم 

 در دانشجو لب علمیتوسعه مهارتهاي تدریسی و ارائه  مط 

 یادگيري عميق دروس 

 نامه ننگرشی و مهارتی در مدیریت پایا، رتهاي شناختیاکسب مه 

 حل مسئله و اندیشيدن، افزایش توانمندي دانشجو در مدیریت پروژه 

 ي مهارت بکارگيري دانش آموخته شده در طی دوره 

 افزایش مهارت اجراي سيستماتيک پروژه و ایجاد نظم در یافته ها 

 افزایش اعتماد به نفس دانشجو در اجراي پروژه 
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  :بيان مسئله (9

آموزش از راه دور در تمامی هاي  ، یک احساس نياز گسترده به گسترش روش1398اواخر سال در  19همزمان با شيوع بيماري کووید 

آموزش از راه دور، سابقاً نيز در هاي  مراکز آموزشی سراسر جهان از مقاطع ابتدایی تا مقاطع دانشگاهی به وجود آمد. اگرچه تکنيک

جدید آموزش از راه دور هاي  منجر به ظهور روش 1398ما پاندمی سال به کار برده ميشد اتر  کشورهاي داراي سيستم آموزشی پيشرفته

قبلی چند تفاوت عمده داشتند: ناگهانی پدید آمدند، در سطح بين المللی پيشرفت کردند، در تمامی مقاطع هاي  شد که با تکنيک

مسئولين کشورشان تاثير گذاشتند. ميزان عملکرد گسترش پيدا کردند، اهميت پزشکی پيدا کردند و حتی بر دیدگاه مردم نسبت به 

در  "آموزش از راه دور"آغاز پاندمی و قرنطينه ميزان جستجوي عبارت ي  در حدي بود که در همان روزهاي اوليهها  گسترش این تکنيک

 .  (1)بار افزایش یافت ها  موتور جستجوگر گوگل ده

ميليون دانش آموز در ماه مارچ  300فقدان امکانات آموزشی و عملی در ابتداي پاندمی منجر به محدودیت فعاليت آموزشی چيزي حدود 

% دانش آموزان و 92ميليارد افزایش یافت. در واقع تا پایان ماه آوریل  1.6ميالدي شد که این رقم در ماه آوریل به  2020سال 

 195به  6داراي سيستم آموزشی تاثير پذیرفته از پاندمی از هاي  آموزشی روبرو شدند و تعداد کشورهاي  دانشجویان جهان با محدودیت

 دهد.  می که از یونسکو استخراج شده رشد ناگهانی تعداد مراکز آموزشی تعطيل شده را در ماه آوریل نشان 1. شکل (3. 2)رسيد 

 
 .2020مارچ و آوریل هاي  بر آموزش در ماه 19اثر پاندمی کووید  .1شکل

اجتماعی و منزوي شدن به لحاظ اجتماعی براي آموزش از راه دور مطرح ميشود اما مزیت هاي  اگرچه مضراتی چون از دست دادن انگيزه

حفظ سالمتی، این روش را به یکی از  ،پاندمیاقتصادي و زمانی و در این دوران ي  هایی چون دسترسی آسان، انعطاف پذیري، صرفه

. عالوه بر آن این متد ميتواند پس از پایان پاندمی و حتی براي شرایط مشابهی که (4)آموزشی تبدیل کرده است هاي  متدترین  موفق

تواند بستري براي گسترش آموزش علمی  می . این مورد همچنين(5)روتين شود هاي  د، جایگزین روشممکن است در آینده پدید بيای

 .(6)آموزش از راه دور شود ي  بين المللی و ایجاد شبکه

يزیکی دانش آموز و دانشجو در محيط نوین جهت آموزش بدون حضور فهاي  آموزش از راه دور شامل استفاده از امکانات و ابزارهاي  روش

کمک آموزشی مانند پاورپوینت و ... همگی از هاي  تلفنی، ویدیو کنفرانس ها، وبينارها، استفاده از فایلهاي  آموزشی است. کنفرانس

 بارز آموزش از راه دور ميباشند. هاي  مثال

واحد دندانپزشکی و  6واحد براي داروسازي و  8ریکولوم درسی ونامه یکی از دروس پایانی دانشجویان دکترا ميباشد که در ک پایان

ي نوع موضوعی که  ي دکترا از دیر باز از اهميت ویژه اي برخوردار بوده، و دانشجو به واسطه پروژه و رساله پزشکی تعيين شده است.

و در  ورزد، می وضوع و نتایج بدست آمده تفاخراندوزي ميکند به م آورد، عالوه بر اینکه دانش انتخاب ميکند و نيز نتایجی که بدست می
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ي دکتراي داروسازي برخوردار است. در طی  این درس از اهميت ویژه اي خصوصا در رشته این اثنا مهارتهاي مختلفی را کسب ميکند.

، ولی با توجه به تحصيل دانشجوي داروسازي دروس نظري و عملی زیادي ميگذراند که به افزایش سطح توانمندي دانشجو کمک ميکند

ي  گسسته بودن دروس در بسياري از موارد ممکن است دانشجو قادر نباشد در پایان دوره به نحوه بکارگيري عملی آن دست یابد. رساله

  .ادر باشد مطالب آموخته شده را به درستی بکار گيردقدکترا این فرصت را در اختيار دانشجو قرار ميدهد که عالوه بر یادگيري عميق 

تحقيقاتی را با یک توقف ناخواسته روبرو هاي  علمی و طرحهاي  قرنطينه و پاندمی کرونا در بسياري از نقاط کشور و حتی جهان، پروژه

کرده است. بخشی از این توقف به علت عدم ارتباط موثر دانشجو با استاد راهنماي مربوطه در دوران قرنطينه است. استفاده از امکانات 

فرصتی را در اختيار استاد  ،در واقع پاندمی با وجود تمام مشکالت .(14)تواند کمک کننده باشد  می ه دور، در مراحل مختلفآموزش از را

نه و دانشجو قرار داده است که با امکانات ارتباطی نوین که به آنها اشاره شد، ارتباط موثرتري را با فرکانس بيشتر ایجاد کنند. این امر 

کند، بلکه دانشجو را با مهارت هایی چون مباحثه، انتقاد و ... آشنا  می دانشجو در زمينه آموزش مفاهيم بنيادي پایان نامه کمکتنها به 

ذکر این نکته نيز اهميت زیادي دارد که در اجراي رساله  دهد. می پروژه را در دانشجو افزایشاجراي ميکند و اعتماد به نفس کار عملی و 

در رشته داروسازي با توجه به ماهيت این رشته، دانشگاه هزینه زیادي را به دوش ميکشد، که با توجه به شرایط اقتصادي  دکترا، خصوصاً

 هدایت شوند.ها  بایستی با دقت و مالحظه بيشتري پروژه

موجود به شکل نامه،  از امکانات  نتوقف روند اجراي پايا جايه در اين فرايند، بر آن شديم که ب تبراي حل این مشکال

را حفظ کنيم و اشتياق دانشجو را پاسخی  جديدي استفاده کنيم که بتوانيم در عين تغيير شکل نحوه آموزش، کيفيت آن

در این مطالعه، سعی شده است تا با طراحی یک  .مهارتهاي علمی، نگرشی و انتقادي را در دانشجو افزايش دهيمباشيم و 

بر افزایش توانمندي، مهارت علمی،  19از راه دور در زمان پاندمی و پس از پاندمی کووید  آموزشهدفمند به بررسی اثر ي  پرسشنامه

 تفکر و توانایی کار عملی، پرداخته شود. 

 

 :بودحصول این اهداف مورد نظر  ،در این طرح

 به عنوان اولين شرط یادگيري  ي مسئوليت پذیري روحيه و اعتماد به نفس، ایجاد انگيزه 

  پرورش تفکر انتقادي دانشجو در بکارگيري مطالب علمی بدست آمده 

  یک پروژه علمیسيستماتيک نحوه اجراي  با آشنایی، 

 حرفه ايهاي  فعاليت در مهارت اندیشيدن و حل مسئله افزایش 

 تفکيک ارزش مطالب و  استفاده از روشهاي مختلف یادگيري بخصوص روش جستجوي علمی 

 براي دانشجویان علمیاطالعات ترین  کسب تازه 

 بين دانشجویاندانش و عمل  بيندانشی  پر کردن شکاف 

  تدریس و ارتباط موثرفراهم آوري مهارتهاي  

  نحوه مدیریت منابعو  اجراي پروژهآشنایی با جزئيات بيشتر و نحوه 
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  :مرور تجربيات و شواهد خارجی (11

آموزش از راه دور، از فرصتهاي ایجاد شده تا استرس و مشکالت پيش روي این هاي  مختلف روشهاي  در مطالعات مشابه قبلی نيز جنبه 

دانشجو در  اي؛ اما یک مورد مهم هنوز بررسی نشده باقی مانده است و آن اثر استفاده از این تکنيک بر(9-7)تکنيک بررسی شده است 

 دکتري ميباشد. ي  ندن و انجام طرح پایان نامههنگام گذرا

دوران دانشجویی دانشجویان هاي  بخشترین  دکتري یکی از چالش برانگيزترین و در عين حال کليديي  پایان نامه و یا طرح دوره

ي  آگاهی، مهارت و تجربه داروسازي، پایان نامه از اهميت باالیی در افزایشي  محور رشته-داروسازي ميباشد. با توجه به ماهيت تحقيق

. عالوه بر این در تمام جهان گذراندن پایان نامه دوره اي استرس زا براي دانشجو (12-10)یک دانشجو پيش از فارغ التحصيلی دارد 

 . (13)ميباشد 

-)روانی"بدنیهاي  فعاليت")عاطفی(، "نگرش")شناختی(، "اندیشيدن"ي  بنيامين بلوم براي یادگيري، سه حوزه 1950در اواسط دهه 

یادگيري است و هریک از سطوح باالتر یادگيري به ي  ه مراتبی در زمينهلطبقات داراي سلسحرکتی( را تعریف نمود  هریک از این 

 باشد.  می اجراي سطوح ماقبل خود وابستهي  نحوه

سطح یادگيري ترین  پایين آگاهی و کسب دانشکنند :  می در حيطه شناختی دانشجویان براي یادگيري از سطوح زیر به ترتيب عبور

 باشد. می خلق و توليدو باالترین آن بکاربستن و تجزیه و تحليل نمودن و ارزشيابی کردن ، و توصيف کردن سپس فهميدن ،بلوم

یاددهی  -دانشجویان براي بهبود شيوه نگرش خود و تمایلشان به محتواي دروس و مطالب یادگيري در محيط یادگيري ،در حوزه نگرش

در حيطه  و ارزشيابی و باالخره متبلور شدن ارزشها عبور نمایند.ها  ازماندهی ارزشتوجه، پاسخ دادن، درونی کردن، سباید از مراحل 

مشاهده و تقليد اجراي مستقل، سرعت و دقت و روانی حرکتی یادگيرنده براي یادگيري و کسب مهارت باید آماده شود و از مراحل 

 هماهنگی حرکات و عادي شدن عبور نماید.

که شامل مجموعه اي از سه مهارت باال ست یعنی شناخت صحيح نسبت به  برخورداري از مهارتهاي حرفه ايهمواره براي آمادگی و 

محتواي دروس و رشته تحصيلی، تمایل مناسب و نگرش مناسب نسبت به رشته تحصيلی و نيز داشتن مهارت در انجام امور عملی که  

 تحقق هربراي دانشجویان داروسازي  اجراي این فرایندپزشکی است.  در دانشجویان داروسازي چالش هایی پيش روي سيستم آموزش

تواند دانشجویان را از سطوح پایين هر حوزه به سطوح باال سوق دهد و به این ترتيب  می این طرح شود.  می سه حوزه مذکور را شامل

  .ردکسب خواهند ککارآمدي باالتري براي ارائه خدمات  پربار، درسیدر محيط ، داروسازان

 :مرور تجربيات و شواهد داخلی (11

کمتر از یکسال رخ داده است، هنوز تجربيات بدست آمده در این خصوص در داخل کشور انتشار ، با توجه به اینکه شرایط پيش آمده

 نيافته است. 

  شرح فعاليت صورت گرفته را بنويسيد( 12

 و راهنمایی جهت فراهم آوري اطالعات پایانامه  تفهيم موضوع و اهداف موضوع بخش اول فعاليت :

 در این بخش دانشجو توسط استاد راهنما، به بحث و بررسی موضوع پایانامه و چرایی اجراي آن و نيز اهداف و فرضيات آن ميپردازد.

، در صورت تکميل پروپوزال دانشجویی که در مراحل اوليه یا ميانی و یا حتی انتهایی کار پایانامه قرار دارد، از این بخش بهره مند ميشود.
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به این صورت که عنوان به  اجراي طرح پرداخته ميشود.ي  بيشتري به نحوه طدر این مرحله به تکميل آن ميپردازد و یا با شرح و بس

نما و در این مرحله با راهنمایی استاد راه بحث و چالش کشيده ميشود و چرایی انجام کار و چالشهاي پيش رو به بحث کشيده ميشود. 

مطالب مرتبط را گردآوري ميکند و در ، استفاده از روش جستجو آموخته شده و با استفاده از منابع اینترنتی، دانشجو در زمان مشخصی

 یک یا دو جلسه بصورت پاورپوینت و ارائه با اسکایپ یا واتس اپ به استاد خود ارائه ميکند. 

 حاصل  ،دن مقاالت تمرکز یافته بر موضوع ممکن است در طی یک تا چند ارائهپيدا کر، تحقيقیهاي  با توجه به گستردگی زمينه

 گردد. 

  در این مرحله جستجوي مطالب و مقاالت مرتبط تا جایيکه از نظر استاد راهنما، مطالب علمی مورد نياز براي اجراي کافی باشد، ادامه

 در این مرحله یک یا سه ارائه بر حسب پيچيدگی موضوع و توان علمی و درک علمی دانشجو،  مورد نياز ميباشد. ميبابد. 

 را فرامی گيرد. در این مرحله خواندن متون علمی و تمرکز و هدفمندي، ، مطالب علمیجست و جوي توانمندي  دانشجو در این بخش

 ميگيرد. ع پایانامه صورتوآشنایی با اهداف و زمينه موض

 با موضوع پایانامه خود بيابد و نحوه  ،تئوري درس و دانشی که آموختههاي  در این مرحله دانشجو قادر خواهد بود ارتباطی بين زمينه

 بکارگيري این دانش را فرابگيرد.

 تنظيم روش اجراي کار  بخش دوم فعاليت :

اجراي کار استخراج ي  ، روشهاکه منجر به درک موضوع پایانامه و درک اهداف آن ميشود در این مرحله با توجه به مطالب گردآوري شده

در صورت که با امکانات موجود دانشکده مطابقت داشته باشد، انتخاب ميگردد. مراحل کار به دقت تنظيم ميگردد و  هاییروش و ميگردد

 جایگزین روشها هم مشخص ميشود.امکان 

 ایست در سرچ مقاالت به قسمت روشهاي کار و نحوه اجرا تمرکز داشته باشد.در این مرحله دانشجو ميب

 این بخش با پاورپوینت و در اسکایپ صورت ميگيرد. ي  بعد از تکميل این بخش توسط دانشجو با راهنمایی استاد، ارائه

 . به دانشجو یاد ميدهداستاد راهنما مطالب را ارزیابی ميکند، نحوه شناخت روشهاي مناسب و تنظيم متدولوژي را 

نحوه بکارگيري آنها را  ، پی ميبرد و در این مرحله دانشجو به ارتباط دروس عملی و تکنيکهایی که در کالسهاي عملی یاد گرفته است

 فرا ميگيرد.

 بخش سوم کار: بررسی چالشهاي پيش رو 

و روشها و راههاي جایگزین را با استفاده از منابع مجددا  در این مرحله تيم دانشجو و استاد به بررسی نقاط چالشی پروژه ميپردازند

 براي چالشها ي احتمالی، بررسی ميکنند. در این مرحله نيز نياز است که با توجه به مراحل اجراي کار و اینبار با هدف استخراج راه حل

 دانشجو جستجو در منابع را انجام دهد. 

 نوع به درک عميقتري از، حل پيش و آگاه شدن دانشجو از علل، اهداف و  چرایی کاردر این مرحله با توجه به تمرین سرچ در مرا

 چالشها رسيده است و قادر خواهد بود با دید وسيعتري مطالب را از دیدگاه رفع چالش جستجو کند. 

و خود قادر خواهد بود روشهاي مناسب  یابد. می دست ،تفکر نقاد، و بررسی و تفکيک مطالب مهارت حل مسئلهبه در این مرحله دانشجو 

یا واتس اپ ارائه اسکایپ بصورت پاورپوینت و از طریق  مطالب گردآوري شده نيز، در این مرحله. (ایجاد اعتماد به نفس) را استخراج کند

تفکر ) ت ارائه دهدنظرات و پيشنهاداتی که در حين کار شکل گرفته اس، ميگردد.. همچنين در این مرحله دانشجو قادر خواهد بود

 . (خالق
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مهارت استدالل و در هر سه مرحله حين ارائه  ي دانشجو، توسط استاد راهنما بازخورد داده ميشود و مطالب به بحث کشيده ميشود )

 بحث علمی(.

 دست پيدا کند، در این بخش دانشجو ميتواند به انتخاب مطالب مرتبط و همچنين کارآمد که با امکانات موجود مطابقت داشته باشد

  .مهارت امکان سنجی و یافتن راه حل مناسب()

 دست یابد.  به تفکر نقادو  دانشجو ميتواند با کمک استاد راهنما تفکيک روش کار و متدلوژي صحيح و ناصحيح را بياموزد. 

 اهميت بکارگيري منابع درست و معتبر را بشناسد.

و با توجه  در خصوص انجام کار باال ميرود اعتماد به نفسو  یابد می دانشجو به تفکر نقاد دست، دانش در این مرحله با توجه به باال رفتن 

 یابد.  می کاري  براي اجرا انگيزه باالییاز لحاظ انگيزشی، ، به شناخت زوایاي مختلف کار

 به  سواالت مفصلتر و بحث و  سواالت و اشکاالت کوتاه را ميپرسد. براي پاسخ، در تمام این مراحل دانشجو از طریق واتس اپ

 ميکند. ، یا ارائه تلفنیاز استاد راهنما درخواست ارائه از اسکایپ، گفتگو

 استاد بازخورد هر بخش از فعاليت را به دانشجو اعالم ميکند.، در تمام این مراحل 

 خود دست يابد:( نتايج حاصل از اين فعاليت و اين که فعاليت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف 13

آن داروسازي که واحد پایان نامه را اخذ کرده و اند و مشغول گذراندن یکی از مراحل  12تا  9هاي  دانشجویان در حال تحصيل در ترم

 . ميباشند مورد ارزیابی قرار گرفتند

 :بدست آوردن ديتاها و محاسباتروند 

دریافت اطالعات و مشخصات پایه اي شامل: سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت سکونت در محل اجراي پایان نامه، ترم  بخش اول:

 تحصيلی، معدل و ميزان پيشرفت کار پایان نامه.

ر اساس ميزان پایبندي استاد راهنما به مدیریت دانشجو از راه دور پرسيده شد و بي  در این بخش سواالتی کليدي درباره بخش دوم:

کنفرانس از راه دور( و کنترل )گروه مدیریت شده با روش هاي  آزمون )گروه مدیریت شده با روشهاي  دانشجو در یکی از گروه، پاسخ

 حضوري و معمول( قرار گرفت.

ميزان اصلی در ارزشيابی روش و تاثير بر سطح علمی دانشجو بود، سواالتی در جهت بررسی ي  در این بخش که مرحله بخش سوم:

رضایتمندي دانشجو، تاثير بر یادگيري و مهارت علمی و ... طراحی و پرسيده شد )پرسشنامه ضميمه شده است(. سواالت به دو گروه 

توسط سيستم پنج ها  مثبت و منفی، به ترتيب با هدف تایين ميزان رضایتمندي/تاثير و نارضایتی/بی تاثيري، تقسيم شدند. ارزیابی پاسخ

( انجام شد. الزم به ذکر است نمره -2، کامال مخالفم=-1، مخالم=0ندارم= ي، نظر1، موافقم=2کامال موافقم=ساس پاسخ )نمره اي بر ا

 دهی در سواالت منفی با یک ضریب منفی نسبت به سيستم باال انجام شد.

 .گروه کنترل و آزمون مقایسه شد کلی به سواالت با جمع امتياز تمامی سواالت تخصص داده شد و سپس در دوي  در نهایت یک نمره

به منظور بررسی کلی و دریافت نظرات دانشجو، از دانشجو خواسته شد تا فرصتها و مشکالت پيش روي این روش و  بخش چهارم:

 پيشنهادات خود را تشریح کند.

 فراوانی مشخصات پايه اي
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نفر در  14نفر،  26دي به قوانين از مطالعه خارج شدند. از این نفر به دليل عدم پایبن 4نفر در آزمون شرکت کردند که  30به طور کلی 

کنترل، آزمون و مجموع هاي  فراوانی مشخصات پایه اي در هریک از گروه 1نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. جدول  12گروه آزمون و 

سن، جنس، تاهل و معدل هاي  ت پراکندگی دادهدهد. همانطور که انتظار ميرف می تمام دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه را ارائه

آزمون و کنترل تا حدود زیادي مطابقت دارد که این مورد نشان از پراکندگی مناسب اشخاص در دو گروه دارد. در مورد هاي  در گروه

دانشجو را به صورت دهند که  می محل سکونت همانطور که انتظار ميرفت به دليل در دسترس بودن دانشجو اساتيد ترجيحي  داده

 گروه کنترل که اساتيد راهنماي آنها از روش مدیریت از راه دور استفادهي  حضوري پذیرا باشند در نتيجه اکثریت افراد بومی در دسته

 کنند، قرار گرفتند. نمی

 نندهکنترل، آزمون و مجموع تمام دانشجویان شرکت کهاي  فراوانی مشخصات پایه اي در هریک از گروه -1جدول 
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 پایه اي در افراد مورد مطالعه هستند.هاي  پارامتري  زیر مقایسههاي  نمودار

 

 
 

 
 

 امتياز در دو گروه آزمون و مداخلهي  مقايسه
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جفتی براي مقایسه امتياز کسب شده توسط دو  T testآورده شده است. از آزمون  2امتياز محاسبه شده براي هر گروه در جدول  ميزان

 آماري استفاده شد.هاي  براي انجام تمامی تحليل SPSS 25.0اندازه گيري شد. از نرم افزار  P valueگروه استفاده شد و ميزان 

 هشت تایی تقسيم شد.ي  دسته 3براي دسته بندي هدفمند اطالعات سواالت به 

عالقه، اعتماد به نفس، خودآگاهی، رضايتمندي و تفکر شامل  تفکر دانشجونيک بر سواالتی که به سنجش تاثير این تک .1

 .24و  23، 20، 19، 18، 7، 4، 2ي  ميپرداختند شامل سواالت شمارهنقاد 

 يادگيري دروس تخصصی و مطالب تئوريشامل  يادگيري دانشجوسواالتی که به سنجش تاثير این تکنيک بر  .2

 .25و  22، 14، 11، 10، 9، 5، 3ي  ميپرداختند شامل سواالت شماره

جست و جوي هدفمند در منابع، توانايی شامل  عملی دانشجوهاي  مهارتسواالتی که به سنجش تاثير این تکنيک بر  .3

آزمايشگاهی تکنيکهاي شناخت کار عملی، توانايی رعايت نظم و توالی کاري، مديريت پروژه عملی، مباحثه و 

 .21و  17، 16، 15، 13، 12، 8، 6ي  ميپرداختند شامل سواالت شماره عملی

در هر دسته جمع امتيازات براي هر داوطلب محاسبه و مقایسه شد. جمع امتياز سه دسته نيز به منظور بررسی تاثير کلی روش در دو 

  گروه مقایسه شد.

 اي هر گروهامتياز محاسبه شده بر ميزاني  مقایسه – 2جدول 
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کنترل و هاي  قابل مشاهده است، اختالف معنی داري ميان امتيازات به دست آمده در هر بخش براي گروه 2در جدول  همانطور که

 8دانشجو مشاهده شد که ميانگين امتياز در گروه آزمون حدود  تفکرآزمون وجود دارد. در بخش سواالت مربوط به تاثير روش بر 

ميباشد، بيشتر است. در بخش تاثير بر  2از ميانگين امتياز گروه کنترل که کمتر از  (p<0.05)باشد که به صورت معنی داري  می

پيش از آغاز  مهارت عملیکسب . (p<0.05)در گروه آزمون رسيده بود  42/9در گروه کنترل به  25/0نيز ميانگين امتياز از  يادگيري

ز یکی از مهمترین اهداف روش مدیریت از راه دور ميباشد. ميانگين امتياز در این بخش نيز به طور معنی داري به انجام کار پایان نامه ني

(p<0.05)   را براي گروه آزمون نشان داد در حالی  26ميانگين  امتيازات کلیدر نهایت نيز  امتياز در گروه آزمون باالتر بود. 8بيش از

را به خود اختصاص دهد. این مورد تایيدي بر این نکته است که این روش به طور موثري در  5/2ز که گروه کنترل تنها توانست امتيا

 پایان نامه موثر بوده است.ي  پيشرفت کلی شرایط دانشجو در انجام و پيشبرد پروژه

 دهد. می نمودار زیر به شکل بهتري این اختالفات را نشان
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 بحث و نتيجه گيري کلی

دانشجو در هاي  ميتوان نتيجه گرفت، تکنيک  کنفرانس از راه دور، نه تنها تکنيک مناسبی براي بهبود شرایط و تواناییبه طور کلی 

تواند بعد از پایان پاندمی نيز به عنوان  می و قرنطينه است. بلکه این تکنيک 19دکتري در دوران شيوع بيماري کووید ي  پيشبرد رساله

 عملی باال موثر باشد.هاي  جویانی، هدفمند، با انگيزه، با سواد و داراي مهارتتکنيکی موثر در تربيت دانش

 

 ( اقدامات انجام شده براي تعامل با محيط را تشريح کنيد:14

 .استفاده از پرسشنامه و توزیع آن به دانشجویان که از این روش استفاده کردند 

  ارزیابی پرسشنامه با چند نفر اساتيد راهنماي داروسازي 

 داوري اساتيد صاحب نظر در حوزه آموزش 

 

 :وه هاي نقد فرايند انجام شده و نحوه به کارگيري نتايج آن در ارتقاي کيفيت فرايند را تشريح کنيدشي (11

 از اساتيد این حوزه خواسته شد که فرایند حاضر را نقد کنند و نقد انجام شده در فرایند بکار گرفته شد. 

 وزش پزشکیارائه مقاله در همایش آم -

 به ژورنال آموزشی * مقاله این فرایند در حال تنظيم و ارسال

 ميباشد. 

 

 سطح نوآوري (11

 در سطح کشور براي اولين بار صورت گرفته است. �
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 در سطح گروه آموزشی براي اولين بار صورت گرفته است. �

 در سطح دانشکده براي اولين بار صورت گرفته است. �

 اولين بار صورت گرفته است.در سطح دانشگاه براي ■ 
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