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Introduction: E-learning in medicine evolves over time. Students' opinions are 

the most important element of successful teaching. Therefore, we evaluated the 

opinions of participating students in the clinical toxicology department webinars. 

Materials & Methods: In a cross-sectional study, we asked from precipitating 

medical interns (29/2/2020-25/4/2020) to complete the web-based questionnaire 

after the clinical toxicology department webinars. They know that completion of 

the questionnaires had no effect on the student's assessment score. The questions 

were open-ended, multiple-choice and Likert (5 scores). The answers of open-

ended questions were categorized by two researchers. Questions were about 

student gender, months of internship, appropriateness of class time, suggested best 

time to hold class, quality of audio and video of software, the rate of student 

participation in class, net disconnection, tools and place of participation in class, 

teaching quality and strengths and weaknesses of classes. 

Results: Ninety questionnaires were completed by 49 students after 12 class 

sessions. The participation rate in the sessions was 81.72% ± 12.99 and 68.7% of 

the students completed the questionnaires. The average duration of the classes was 

66.8 ± 18.36 minutes, which was longer than the suggested time by the students 

(42.4 ± 16.5 minutes, PV = 0.005). 72.2% of precipitants rated the quality of 

sound, image and software as medium to high. Half of the cases (55%) connected 

by mobile network. The rate of Internet disconnection was higher in extended 

classes. 81.5% of the precipitants hold the class at home and 91.5% of them used 

a smartphone. 
Conclusion: Considering the use of smartphone by majority of participants and 

the possibility of disconnection between teacher and student in the webinar, it is 

better to repeatedly summarize the important points, do not extend the class and  

use standard slides with few lines and words visible on the smartphone. 
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 برگزار شده ینظرات كارورزان بخش مسمومين در مورد وبينارها
 *5، محمد مشيري4، علي رحماني3جيد خادم رضائيان، م2، بيتا داد پور1ليال اعتماد
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 آموزشی سیستم عنصر مهمترین دانشجویان نظرات. است توسعه درحال هرروز پزشکی در مجازی آموزش مقدمه:

 .پرداختیم مسمومین گروه وبینارهای رد کننده شرکت دانشجویان نظرات بررسی به لذا. است

 شرکت بعداز شد خواسته( 6/2/99-10/12/98) پزشکی کاورزان دوره چهار از ،یمقطع مطالعه یك در روش كار:

 فرم تکمیل. کنند تکمیل مجازی فضای در را مشخصات فاقد ای پرسشنامه مسمومین، گروه وبیناری کالسهای در

 های پاسخ. بودند( بخشی 5) لیکرت و ای گزینه چند باز، پاسخ با سئواالت. داشتن دانشجو ارزیابی درنمره تاثیری

 مناسب ،یکارورز ماه دانشجو، جنسیت  درمورد سئواالت. کردند بندی طبقه نویسندگان از نفر دو بازرا سئواالت

 قطعی کالس، در مشارکت امکان افزار، نرم تصویر و صدا کیفیت کالس، برگزاری زمان بهترین کالس، زمان بودن

 .بود ضعف و قوت نقاط و تدریس کیفیت کالس، در شرکت محل و ابزار اینترنت،

  جلسات در مشارکت میزان متوسط. شد تکمیل کالس جلسه 12 از بعد کاورز 49 توسط پرسشنامه 90 تعداد نتايج:

 شده برگزار کالسهای زمان مدت متوسط. نموند تکمیل را ها پرسشنامه انیدانشجو %68.7 و بود 81.73% ± 12.99

 زمان از تر یطوالن بودند،که نموده اعالم متوسط را آنها مدت انیدانشجو %82.2 بودکه دقیقه 66.8 ± 18.36

 را افزار نرم و تصویر صدا، کیفیت افراد 72.2%(.   =PV 0.005، دقیقه 42.4 ±  16.50) بود دانشجویان یشنهادیپ

 ارتباط قطع زانیم. بوند کرده استفاده همراه ازاینترنت دانشجویان( %55) موارد از نیمی. کرند اعالم باال به متوسط

 کمك با %91.5. بوند کرده شرکت درکالس منزل از کاورزان%  81.5.  بود شتریب تر یطوالن یها کالس در نترنتیا

 بودند کرده شرکت درکالس هوشمند یگوش

 در دانشجو و مدرس بین ارتباط قطع امکان و همراه تلفن از نندگانک شرکت اکثر استفاده به توجه با نتيجه گيري:

 استاندارد های اسالید از. ابدی کاهش جلسات زمان. شود بیان خالصه صورت به  مکررا مهم نکات است بهتر وبینار

 .شود استفاده  هوشمند یگوش در تیرو قابل وکلمات خطوط کم تعداد یحاو
 مقاله نيانحوه ارجاع به 
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 مقدمه

 های رشته تدریس برای سبیمنا گزینه مجازی آموزش       

  دهد، می نشان تحقیقات(. 1) است پزشکی علوم به وابسته

 یمحتوا نظر از مناسب شکل به مجازی آموزش اگر

 و موفق سیستم گردد، تدوین ارزشیابی و آموزشی

 در ازآن، استفاده سادگی مانند دییفوا(. 2) است کارآمدی

 باعث انمک و زمان به فرد وابستگی عدم و بودن دسترس

 به شدن تبدیل شرف در امروزه مجازی آموزش تا شده

 (.3) گردد آموزشی های روش مهمترین از یکی

 به دارد ایدن در مجازی آموزش گسترش از حکایت آمارها

 دنیا در جایی حضوری های آموزش درآینده شاید طوریکه

 نیز ایران در آموزشی روند تغییر این(. 4) باشند نداشته

 سال در ایران در طوریکه به است وقوع الح در شدیدا

 برنامه 1200 و برخط کامال رشته 6600 از بیش 1382

 سال در(. 3)است شده فهرست دور راه از آموزش پورتال

 کلیه درکشورایران کرونا گیری بروزهمه با 1398

 کردن تعطیل به کشورملزم پزشکی علوم دانشگاههای

. شدند پزشکی دانشجویان برای خود حضوری های کالس

 فارغ دانش در پزشکی دروس اهمیت بدلیل میان این در

 سالمت آینده شدن دار خدشه از یریوجلوگ التحصیالن

 یپزشک علوم یدانشگاهها یآموزش گروهای تمام کشور

 آموزشی جلسات و ها راند ها، کالس برگزاری به ملزم

 باعث جدید موج این. گردیدند مجازی صورت به خود

 در شرکت تجربه که دانشجویان از اریبسی گردید

 ها کالس نیا در زین اند، نداشته را یحضور ریغ یکالسها

 .  نمایند شرکت

 آموزشی هرروش عناصر مهمترین از یکی دانشجویان

 بر تاثیرشدیدی آموزشی های روش و آموزشی متد. هستند

 نیز آموزش از هدف واقع در. دارد آنها یادگیری میزان

 این عقاید و نظرات. باشد می افراد این کارآمد دانش ارتقاع

 مورد در آموزشی، سیستم عناصر مهمترین عنوان به گروه،

 و اهمیت از آموزشی روش هر مشکالت و فواید بودن، موثر

 شده انجام یقبل مطالعات. است خوردار بر خاصی جایگاه

 کالس مورد در انیدانشجو یسنج نظر به اکثرا کشور در

 یحال در است شده پرداخته یمجاز جلساتو یمجاز یها

 نگونهیا در شرکت تجربه انیدانشجو نیا از یکم تعداد که

 مطالعات در( 6. 5. 3. )اند داشته را یآموزش یمتدها

 صورت به یآموزش یها محتوا شده انجام یا مداخله

. (8. 7. 3. 1)است گرفته قرار انیدانشجو اریاخت در یمجاز

 شکل كی واقع در آمده شیپ طیشرا و 19 دییکو بروز

 طوریکه به ودنم جادیا را یپزشک آموزش از ینیونو دیجد

 مهم این به 2020 آگوست در JAMA مجله در ای مقاله

 لیدل به آمده شیپ تیوضع نیهمچن ،(10. 9) است پرداخته

 یها کالس در انیدانشجو تمام شرکت الزام و19-دیکوو

 که نمود جادیا را ها نگاه و نظرات از یدیجد عرصه یمجاز

 نظرات بررسی به تا شدیم آن بر لذا .تاس یابیارز مند ازین

 مسمومین گروه های کالس در کننده شرکت دانشجویان

 جمع با تا بپردازیم گردید می برگزار وبیناری صورت به که

 وجلسات کالسها یبرگزار تیفیک بتوانیم نظرات این بندی

 .میده بهبود را وبیناری

 روش كار

 دکتری مقطع انیدانشجو در ،یمقطع مطالعه یك بررسی نیا

 به که مشهد یپزشک علوم دانشگاه( کارورزان) ای حرفه

 رضا امام مارستانیب نیمسموم گروه به ای هفته دو صورت

 تیرضا کسب از پس. شد انجام ،شوند یم یمعرف( ع)

 نوین به توجه با. شدند مطالعه وارد انیدانشجو تمام آگاهانه،

 و بود شد محاسبه نمونه حجم( کرونا بحران) موضوع بودن

 طول در دوره 4 برای شده معرفی کاورزان برروی ارزیابی

 .شد انجام شماری سر روش به ماه 2 مدت

 کارورز 49 (6/2/99 لغایت 10/12/98از) ماه دو مدت در 
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 پاندمی از قبل. شدند معرفی مسمومین گروه به دوره 4 طی

 مسمومین گروه راند از بعد تئوری های کالس کرونا،

 صورت به و بخش در مشهد( ع) رضا اما بیمارستان

 ادامه، در.  شد می برگزار ظهر 12 ساعت در حضوری

 به مسمومین بخش کارورزان از گروه 4 جهت کالسها

 Adobeافزار نرم از استفاده با و حضوری غیر صورت

connect 9.5 مشهد یپزشک علوم دانشگاه دامنه بستر در 

 دانشجویان با موثرتر ارتباط و هماهنگی جهت. شد گزار بر

 محبوب رسان امیپ افزار نرم كی روی بر مجازی گروه یك

 آن در دوره هر دانشجویان تمام و تشکیل دوره هر برای

 در شرکت جهت الزم آموزشهای کلیه. شدند می عضو

 بر زمان به مربوط های رسانی اطالع و مجازی های کالس

 اطالع به قبل روز چند از و طریق این از جلسات اریگز

 سرور در یمجاز اتاق كی. شد می رسانیده کارورزان
 http://webinar.mums.ac.ir/tox آن آدرس و سیتاس دانشگاه

 به ها کالس تینها در. گرفت یم قرار انیدانشجو اریاخت در

 انجام مسئول یعلم اتیه عضو ارائه با و یمجاز صورت

 طرفه دو ارتباط مدرس با توانستند یم انینشجودا. شد

 مطرح را خود سواالت و باشند داشته یصوت/یریتصو

 زین یمتن صورت به یگروه بحث امکان نیهمچن .ندینما

 یا و اسالید نوع هر بودند مجاز اساتید. داشت وجود

 و کنند استفاده جلسات جهت هستند مایل که را محتوایی

 وجود محدودیتی استفاده مورد محتواهای فرمت مورد در

 .نداشت

 پرسشنامه تا شد خواسته کنندگان شرکت از جلسه یانتها در

 اختیار در ان ولینك داشت قرار مجازی فضای در که ای

 هیچ دانشجویان. نمایند تکمیل را است شده داده قرار آنها

 گونه هیچ و نداشتند پرسشنامه تکمیل برای اجباری

 شماره ،گیخانواد نام و نام ندمان) شناسایی اطالعات

. نشد سئوال پرسشنامه در آنها از( تلفن شماره و دانشجویی

 برای نیز اند شده پرسشنامه وارد آن با که سیستمی اطالعات

. داشتند اطالع موضوع نیا از کارورزان و بود پنهان محققین

 به یده پاسخ ریتاث عدم و پرسشنامه تکمیل بودن اختیاری

 انیدانشجو اطالع به دوره، یانتها ارزشیابی در پرسشنامه

و در ابتدای ورود به پرسشنامه نیز ذکر شده بود شده رسانده

 . بود 

 اینترنتی سامانه روی بر که بود سئوال 29شامل پرسشنامه این

 را پرسشنامه این سئواالت ،1 جدول. شد بارگزاری پرسالین

 یکل خشب دو شامل پرسشنامه نیا سئواالت. دهد می نشان

 شرکت یفرد اطالعات شامل یستیل چك یکی. بود

 شرکت ابزار و روش و نموده شرکت فرد که یکننده،کالس

 15)  یسنج نظر سئواالت یگرید( .سئوال 14)  کالس در

 سئواالت باز، پاسخ با سئواالت صورت به سئواالت(.  سئوال

 5) لیکرت معیار اساس بر پاسخ با سئواالت و ای گزینه چند

 استفاده با پرسشنامه نیا یفیک صوری ییروا.  بودند( شیبخ

 یشناس سم متخصص نفر سه ،خبره فرد چهار نظرات از

 انها نفر دو میت نیا از که ستیولوژیدمیاپ نفر كی و ،ینیبال

. شد انجام بودند، نظر صاحب زین یپزشک آموزش نهیزم در

 انیدانشجو نیب پرسشنامه پرسشنامه، ییایپا سنجش جهت

 در باخ کرون یآلفا یهمبستگ بیضر و شد عیتوز یزشکپ

 قابل حد در که شد محاسبه آن یسنج نظر سئواالت مورد

 جداگانه صورت به باز سئواالت پاسخ به (.0.78)  بود قبول

 مورد نویسندگان از نفر دو توسط انها تك تك و یبررس

 می پیوست پرسشنامه.  گرفت قرار بندی طبقه و ارزیابی

   باشد

 از جلسه یك از بیش در بود ممکن فرد یك کهییآنجا از

 کالس از جلسه یك از بیش برای و کند شرکت ها کالس

 فرد) جلسه/نفر شاخص از ها ارزیابی در لذا دهد، نظر

. شد استفاده جلسه یا و نفر بجای( جلسه در کننده شرکت

 افراد تعداد تقسیم از جلسه هر کنندگان شرکت درصد
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 دوره آن کاروزران کل تعداد بر جلسه هر در کننده شرکت

 هفته دو دوره هر در سپس و (درصد حسب بر) شد محاسبه

 جهت. شد حساب آن میانگین مطالعه، دوره کل در و ای

 شرکت از پرسشنامه به پاسخ در مشارکت درصد محاسبه

 تعداد ،(طرح انجام در مشارکت درصد) کالس کنندگان

 ای هفته دو دوره هر در) شده تکمیل های پرسشنامه کل

 در کننده شرکت افراد کل تعداد بر(  مطالعه کل ودر

 (مطالعه دوره کل در و ای هفته دو دوره هر در)  ها کالس

 سابقه. نمودیم گزارش درصد صورت به را حاصل و تقسیم

 سئوال آنها از ماه صورت به ابتدا انیدانشجو یکارورز یقبل

 و دوم ماه شش اول ههما شش گروه سه به جینتا سپس شد

 .دیگرد یبند میتقس سوم ماه شش

 به که ینترنتیا ارتباط یقطع زانیم مورد در انیدانشجو نظر 

 یقطع ، کم یقطع ، نترنتیا قطع عدم) کرتیل اریمع صورت

 ازیامت 5 تا 1 از بیترت به را(  قطع دائما و ادیز یقطع متوسط،

 زمان مدت با آن ارتباط یهمبستگ آزمون کمك به و داده

 . شد دهیسنج ها کالس

 استفاده با. SPSS 16 افزار نرم توسط ازاستخراج بعد نتایج

 واریانس آنالیز و مستقل یت ، کای مجذور های آزمون از

 معنی سطح و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد طرفه كی

 صورت به نتایج. شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر داری

 .شد گزارش میعار انحراف ± میانگین

 

 گروه مجازی های کالس مورد در مسمومین کاورزان نظرات ارزیابی پرسشنامه در شده یطراح سئواالت  خالصه: 1 جدول

 (ع) رضا امام بیمارستان مسمومین

 ليكرت چند گزينه اي سئوال باز  گزينه مورد سئوال  گروه سئوال

مشخصات كالسي كه در 

 مورد آن نظر مي دهند

  1 2 مدرس زمان کالس و

جنسیت، مدت زمان کارورزی، سابقه قبلی شرکت در  مشخصات پاسخ دهنده

 کالس های مجازی

1 3  

مناسب بودن زمان برگزاری، بهترین زمان پیشنهادی برای  كالس مانز

کالس، مناسب بودن مدت زمان کالس و بهترین مدت 

 زمان  پیشنهادی برای کالس.

2  2 

 3   ی، تصویر و صداکیفیت کل كيفيت نرم افزار

سرعت خط اینترنت ، قطعی ارتباط، نوع اینترنت مورد  وضعيت اينترنت

 استفاده

 1 2 

 3   سئوال از استاد ، مشکالت کلی و مشارکت خود فرد ميزان مشاركت در كالس
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امكانات مورد استفاده و 

 حضور مكان

  2  امکانات مورد استفاده و مکان حضور

ا جهت توصيه به ساير گروه

 استفاده از اين روش

  1  

 2  1 کاربردی بودن مطالب و امکان انتقال تجارب كيفيت تدريس

   3 کلی پیشنهادات و ضعف نقاطنقاط قوت ،  نظرات

 

  جينتا

 12 تعداد کارورز 49 برای مجموع در مطالعه مدت طی در

 آن جلسه دو که گردید برگزار وبیناری آموزشی جلسه

. بودند تئوری درس های کالس هیبق و صبحگاهی گزارش

 دو. ع استاد که شدند برگزار استاد دو توسط جلسات این

 تمام. شد برگزار. م استاد توسط جلسات باقی و جلسه

 درکالس دستیاری هیچ و بودند کارورز کنندگان شرکت

 جلسه 12 در کنندگان شرکت کل تعداد. نکرد شرکت ها

 مشارکت میزان طمتوس طور به. بود جلسه /نفر 131

 ± 12.99)  10.07±2.81 جلسه 12 این در کاروزران

 شرکت تعداد بیشترین. بود( دوره هر کارورزان 81.73%

(. 2 جدول) بود نفر 4 آن کمترین و نفر 14 کالس در کننده

 شده تکمیل کاورزان توسط پرسشنامه 90 تعداد مجموع در

 میزان. بود پرسشنامه سایت از بازدید بار 118 حاصل که بود

 کلی طور به ها پرسشنامه تکمیل در دانشجویان مشارکت

 طور به.  است بوده جلسات در کنندگان شرکت%  68.7

 صرف زمان ثانیه 31 و دقیقه 5 پرسشنامه هر تکمیل متوسط

 .بود شده

 

 هر برای مجازی صورت به شده برگزار جلسات تعداد مطالعه، طی در مسمومین گروه به شده معرفی کاروزران توزیع :2 جدول

 پرسشنامه به دهی پاسخ در آنها مشارکت درصد و جلسات در گان کنند شرکت درصد و تعداد متوسط دوره،
تعداد  دوره

كارورز 

 هر دوره

تعداد 

 جلسات

متوسط تعداد شركت 

 كننده در هر جلسه

mean± SD 

متوسط درصد  

 شركت كنندگان

mean± SD 

در صد مشاركت در پاسخ 

نامه از شركت به پرسش

 كنندگان كالس

10/12/98-23/12/98 16 3 12.33 ±2.08  12.99% ± 77.1% 86.9% 

24/12/98-8/1/99 13 3 12± 1.0 92.3%±7.7 58.3% 

9/1/99-23/1/99 8 2 5.6± 1.251  70.8%± 15.84 70.6% 

23/1/99- 6/2/99 12 4 10.25%±0.96 85.4% ±8.0 80.5% 

 %68.7 12.96±%81.72 2.81 ±10.08 12 49 جمع
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 این طی در مسمومین گروه به شده معرفی کاروزران بین از

 68(.  3 جدول) دبودن آقا نفر 23و خانم نفر 26دور چهار

 حضور ها درکالس آقایان جلسه/نفر 63و خانمها جلسه /نفر

 تفاوت ها کالس در جنس دو مشارکت میزان. اند داشته

 در بیشتری رکتمشا ها خانم ولی نداشت داری معنی

( %42.2)  پرسشنامه 38 کهیطور به داشتند پرسشنامه تکمیل

 ها خانم توسط %( 57.8)  پرسشنامه 52و انیآقا توسط

 (P=0.03)بود شده لیتکم

 برای مجازی صورت به شده برگزار جلسات وتعداد مسمومین گروه به شده معرفی کاورزان جنسی پراکندگی توزیع(  3 جدول

.*  جنسیت تفکیك به پرسشنامه به دهی پاسخ در آنها مشارکت درصد و جلسات در گان کنند شرکت تعداد وسطمت و دوره هر

 (P=0.03) داشتند پرسشنامه تکمیل در بیشتری مشارکت ها خانم
 تعداد دوره

كارور

 هر ز

 دوره

 آقايان ها خانم

 تعداد

کارور

 ز

 درصد متوسط

 شرکت

 درکالس

mean± SD 

 درصد متوسط

 پرسشنامه هب پاسخ

mean± SD 

 تعداد

 کارورز

 در شرکت درصد متوسط

 کالس

mean± SD 

 درصد متوسط

 به پاسخ

 پرسشنامه

mean± SD 

10/12/98- 23/12/98 16 10 27.86±83.3 23.1 ± 76.1 6 11.76±66.7 21.1±41.7 

24/12/98-8/1/99 13 7 8.46±90.4 11.37±86.4 6 15.92±94.4 8.33±47.0 

9/1/99-23/1/99 8 5 22.81±73.3 16.99±72.7 3 19.57±66.7 14.55±66.7 

23/1/99- 6/2/99 12 476.1 6.8 ±81.4 35.33±86.4 8 9.05±87.5 26.59±78.6 

 *35.97 ±61.9 46.0479.5 ± 23 * 32.97 ± 75.0 82.0 ±34.67 26 49 جمع

 

 بودند داده پاسخ پرسشنامه به که کارورزان اکثر

(  بودند نموده انتخاب را ومینمسم بخش که کارورزانی)

 را زیادی های بخش گذراندن سابقه که بودند کارورزانی

 %15.1 طوریکه به  ماه 12.48 ±18.12 متوسط)  اند داشته

 کاروزری سابقه(کارورزی ماه آخرین)  ماه 18 کارورزان

 کارورزی، اول ماهه 6 در کارورزان %15.1(. اند داشته

 سه در انها %60.5 و ورزیکار دوم ماهه شش در%  24.4

 جنس دو بین در تفاوتی که. بودند خود کارورزی آخر ماهه

  نبود

 66.8 ± 18.36 شده برگزار های کالس زمان مدت متوسط

 زمان مدت دهنده پاسخ کارورزان اکثریت. است بوده دقیقه

 بین در تفاوتی که بودند نموده اعالم متوسط را جلسات

 کارورزی متفاوت سابقه با رادواف جنس دو در انها نظرات

 (4جدول)نبود
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 براساس مسمومین گروه در وبینار صورت به آموزشی جلسات برگزاری زمان مدت مورد در مختلف گروهای نظرات(  4 جدول

 کارورزی زمان مدت و جنسیت

 PV بلند متوسط كوتاه   گروه

  12 74 4 تعداد كل

  3/13 82.2 4/4 درصد

 0.241 4 29 5 تعداد مرد جنسيت

 11.8 76.4 11.8 درصد

 6 46 0 تعداد زن

 13.0 60.6 .00 درصد

سابقه 

 كاروزي

 0.260 0 13 0.0 تعداد شش ماه اول

 %0.0 100 0.0 درصد

 6 15 0.0 تعداد شش ماهه دوم

 28.6 71.4 0.0 درصد

 4 44 4 تعداد شش ماه سوم

 7.7 84.6 7.7 درصد

 

 دانشجویان توسط که کالسها برای مناسب مانز مدت

 بود دقیقه 42.4 ± 16.50 متوسط طور به بود شده پیشنهاد

(. بود دقیقه 60 حداکثر و دقیقه 20 حداقل ، دقیقه 45 میانه)

 های کالس متوسط زمان مدت بین داری معنی تفاوت

 زمان مدت و(  جلسه 12 در 66.8 ± 18.36) برگزارشده

 داشت وجود دانشجویان ازطرف دهش پیشنهاد مناسب

(PV=0.005 . )زمان مدت بین داری معنی ارتباط 

 آن زمان مدت درمورد دانشجویان نظرات و جلسه برگزاری

 دانشجویان که مواردی%  86.4 طوریکه به داشت وجود

 به مربوط بودند نموده پیشنهاد بلند را جلسه زمان مدت

 (. PV=0.012) بود( جلسه2) دقیقه 75باالی جلسات

 برای آنها پیشنهادی زمان مدت در جنس دو بین تفاوتی

 درمقابل 39.4± 14.17=  مردان) نداشت وجود ها کالس

 بین تفاوتی (.PV=0.779 دقیقه،44.8 ± 18.01= زنان

 مختلف یها هگرو در ها کالس برای پیشنهادی زمان مدت

 ±24.89=  کاورزی اول ماهه شش) نداشت وجود یکاورز
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 و دقیقه 44.5 ±18.79= کارورزی دوم ماهه 6 یقه،دق 40.8

 دقیقه،  42.0 ± 8.65= یکاورز سوم ماه شش

PV=0.785. ) 

 جلسات %17 حدود شده برگزار جلسات زمان مورد در

 جلسات %25 ،14-12 ساعت %37.5 صبح، 10-8 ساعت

. بود شده برگزار 24-20 ساعت در جلسات %20 و 14-20

 . نشد برگزار صبح 12-10 ساعت در یا جلسه چیوه

 به را جلسات برگزاری زمان دهندگان پاسخ اکثریت

 حدود و( %77.5) بودند کرده اعالم مناسب کلی صورت

 جدول) بودند نموده اعالم نامناسب را آن زمان افراد 10%

 برگزار های کالس دهندگان، پاسخ از %40 حدود تنها(. 5

 %60و ودندب نموده اعالم مناسب را 20-14 ساعت در شده

 نموده اعالم مناسب حدودا یا و نامناسب را زمان این آنها

 نظر از برگزاری های زمان باقی(. PV=0.038) بودند

 .بود شده اعالم مناسب کالسها در کنندگان شرکت

 وجود جلسات زمان مورد در جنس دونظرات   بین تفاوتی

 زمان مدت مورد در افراد نظر بین ارتباطی همچنین. نداشت

 دو این به پاسخ و نبود جلسات برگزاری زمان و جلسات

 مدت همچنین(. PV=0.45)  بود هم از مستقل سئوال

 در آنها نظر روی بر کارورزی دوره از شده یسپر زمان

 . نداشت تاثیر جلسات برگزاری زمان مورد

 کالسها برگزاری برای کارورزان پیشنهادی زمان بهترین

 صبح12-10 ،%10.3 صبح 10-8) بود 12-10 ساعت

 24-20 و %17.9 عصر 20-14 ،%17.9 ظهر 12-14 ،38.5%

 بر کاورزی سابقه زمان مدت و جنسیت نوع(.  %15.4 شب

 و  P=0.188بیترت به) است نداشته تاثیری نظریه این روی

P=0.199) 

 براساس مسمومین اردرگروهوبین صورت به آموزشی جلسات برگزاری زمان درمورد مسمومین دوره کاورزان نظرات( 5 جدول

 کاروزی زمان مدت و جنسیت

مناسب   گروه 

 )درصد(

تقريبا  

 مناسب)درصد( 

نا مناسب 

 )درصد ( 

PV 

  9( %10.5) 10( %11.6) 67( %79.5)  كل

 0.252 7( %18.4) 2( %5.3) 29( %76.3) مرد جنسيت

 2( %3.8) 9( %17.3) 41( %78.8) زن

سابقه 

 كارورزي

 0.664 2( %15.4) 2( %15.4) 9( %69.2) شش ماه اول

 0(  %0) 4( %19.0) 17( %81.0) شش ماهه دوم

 7( %13.5) 4( %7.7) 41(%78.8) شش ماه سوم
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 نرم کیفیت و تصویر و صدا کیفیت از کنندگان شرکت

 جدول) اند نموده ارزیابی مناسب را وآن بودند راضی افزار

 و صدا کیفیت مورد در افراد نظر بین داری معنی ارتباط(. 6

 به) داشت وجود افزار نرم کلی کیفیت با تصویر کیفیت

 تمام تقریبا طوریکه به( P<0.001 و P<0.001 بیترت

 بد خیلی یا و بد افزار نرم کیفیت که بودند معتقد که افرادی

 اعالم بد خیلی یا و بد را آن تصویر و صدا کیفیت میباشد

 افزارکیفیت نرم که بودند داده ظرن که وافرادی بودند نموده

 تصویر و صدا کیفیت از همگی دارد خوبی خیلی ویا خوب

 نظر بین داری معنی ارتباط همچنین. بودند راضی افزار نرم

 به داشت وجود تصویر کیفیت و صدا کیفیت درمورد افراد

 کیفیت نداشتند تیرضا صدا کیفیت از که افرادی طوریکه

 (P<0.001) برعکس و اند داشتهن نیز را مناسبی تصویر

 

 

 

 صدا تصویروانتقال انتقال کیفیت افزارو نرم کیفیت درمورد( جنسیت تفکیك به و یکل صورت به به)  کاورزان نظرات(  6جدول

 مسمومین وبیناردرگروه صورت به آموزشی جلسات در

PV  خيلي

 خوب

    خيلي بد بد متوسط خوب

 نرم افزار کیفیت کل تعداد 11 14 27 30 8 

 درصد 12.2% 15.6% 30.0% 33.3% 8.9%

0.095 

 مرد تعداد 7 0 16 11 4

 درصد 18.4% 0.0% 42.1% 28.9% 10.5%

 زن تعداد 0 9 16 16 11

 درصد 0.0% 17.3% 30.8% 30.8% 21.2%

 کیفیت انتقال تصویر کل تعداد 11 14 27 29 7 

 رصدد 12.5% 15.9% 30.7% 33.0% 8.0%

0.398 

 مرد تعداد 4 7 15 7 4

 درصد 10.8% 18.9% 40.5% 18.9% 10.8%

 زن تعداد 6 8 16 17 4

 درصد 11.8% 15.7% 31.4% 33.3% 7.8%

 صدا انتقال کیفیت کل تعداد 11 11 20 26 19 
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 درصد 12.6% 12.6% 23.0% 29.9% 21.8%

0.738 

 مرد تعداد 7 4 11 9 6

 درصد 18.9% 10.8% 29.7% 24.3% 16.2%

 زن تعداد 4 7 9 17 13

 درصد 8.0% 14.0% 18.0% 34.0% 26.0%

 

 خط سرعت کنندگان شرکت از( %2.3)  جلسه/نفر دو

 35 ، بد را آن( %18.2)  جلسه/نفر 16 ، بد یلیخ را نترنتیا

( 27.3) %  جلسه/ نفر 24 ، متوسط را آن( %39.8) جلسه/نفر

 خوب یلیخ را آن( %12.5)  جلسه نفر 11 و وبخ را آن

 از( %55) جلسات/نفر از نیمی حدود. بودند کرده یابیارز

 حدود و( کردند می استفاده همراه اینترنت) گوشی اینترنت

 %2.5و کردند می استفاده خانگی های ازاینترنت 42.5%

 داری معنی ارتباط. بوند نموده استفاده دانشگاه ازاینترنت

 مورد در اظهارنظرافراد و استفاده مورد اینترنت عنو بین

 استفاده اکثر طوریکه به داشت؛ وجود اینترنت سرعت

 متوسط را اینترنت سرعت منزل ثابت اینترنتاز  کنندگان

 متوسط، %55 بد، %10 بد، خیلی %2.5) اند کرده ارزیابی

 از کنندگان استفاده ولی(  خوب خیلی %5 و خوب 27.5%

 %4.1) اند کرده گزارش باالتر را آن سرعت اههمر اینترنت

 %22.4 و خوب %26.5 متوسط، %22.5 بد، %24.5 بد، خیلی

 (P=0.008(.)خوب خیلی

( %22.5)  جلسه/نفر 20 اینترنت ارتباط قطعی میزان نظر از

 قطعی با را آن(  %40.4)  جلسه/نفر 36 قطع، دائما را آن

 نفر 15و کم باقطعی را آن( %20.2) جلسه/نفر 18 ، متوسط

 کرده گزارش شدن قطع هیچگونه بدون( %16.8)  جلسه/

 اینترنت شدن قطع میزان و استفاده مورد اینترنت نوع بین. اند

 یها پاسخ نیب(. P= 0.2249) نبود داری معنی ارتباط هیچ

 ارتباط نترنتیا سرعت و اینترنت قطعی میزان به کاورزران

 ( PV<0.001) داشت وجود کامل

 تیوضع مورد در کنندگان شرکت نظرات نیب یمثبت ارتباط 

 وجود کالس زمان مدت و ارتباط شدن قطع

 از كی چیه کهیطور به(  =0.035P و 2r=0.12)داشت

( جلسه دو) قهیدق 45 از کمتر یها کالس در انیدانشجو

 مقابل ودر نکردند گزارش را ادیز یقطع ای و میدا یقطع

 دو) قهیدق 75 یباال یها سکال در انیدانشجو از كی چیه

 اند نکرده انتخاب را شدن قطع هیچگونه بدون نهیگز( جلسه

 .  اند داشته ارتباط یقطع نوبت كی حداقل یعنیو

 همراه تلفن یگوش کمك با انیدانشجو تیاکثر بایتقر

 (%91.5) بودند کرده شرکت کالس در( هوشمند یگوش)

 وتریکامپ ایو(  %4.5) تبلت و تاپ لپ از یکم ودرصد

 %81.3) جلسه/نفر هفتاد.  بودند کرده استفاده( %5) یزیروم

 ) جلسه/نفر 16و بوند کرده شرکت درکالس منزل از( 

( اورژانس ای و بخش) كیکش درمحل انیدانشجو(  18.6%

 . اند داشته مشارکت کالس در

 کالس از که بود بار نیاول یبرا انیدانشجو از%  95 حدود

 در نیا و کردند یم استفاده یمجاز جلسات و یمجاز یها

 سیتدر وهیش نیا نکهیا درمورد آنها %87.5که بود یحال

 ردیگ قرار استفاده مورد زین ها گروه ریسا توسط( یمجاز)

 . اند داشته یمثبت نظر

 آنها مشارکت امکان که بودند معتقد انیدانشجو مجموع در

 ( كی نمودار)  است وجودداشته یسادگ به سیتدر در
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 آنها مشارکت درصد مورد در ناریوب صورت به نیمسموم گروه یآموزش جلسات در کننده شرکت کاروزران نظرات: 1 نمودار

 استاد از پرسیدن سوال و بحث در

 
 

 مربوطه سئوال سه مورد در جنس دو نظرات نیب یتفاوت

 سهولت زانیم استاد، از سئوال دنیپرس سهولت زانیم)

 سهولت زانیم و فرد ودخ توسط بحث در مشارکت

 نداشت وجود( انیدانشجو کل بحث در مشارکت

(PV=0.41 و PV=0.775 و PV=0.23 .)نیهمچن 

 مورد در کارورزان مختلف یگروهها نظرات نیب در یتفاوت

 (P=0.84 و P=0.921 , P=0.85) نبود سئواالت نیا

 جنبه دو از سیتدر تیفیک مورد در کاروزران نظرات

 دیاسات تجارب درانتقال بودن دیومف البمط بودن یکاربرد

 نعنوا به تیفعال سابقه.  است شده آورده 2 نمودار در

 یآموزش تیفیک مورد در افراد نظرات در تیجنس و کارورز

 .نداشت یریتاث ها کالس
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 دو در سیتدر تیفیک مورد در ناریوب صورت به نیمسموم گروه یآموزش جلسات در کننده شرکت کاروزران نظرات: 2 نمودار

 دیاسات تجارب انتقال و مطالب بودن یکاربرد جنبه

 
 

 جلسات كيفيت افزايش جهت پيشنهادات •

 .شدند خالصه 7 جدول در شدند یبند طبقه و مطالعه ن،ینفرازمحقق دو توسط که باز سوال سه به ها پاسخ جینتا

 جلسات تیفیک بهبود در ناریوب صورت به نیمسموم گروه یآموزش جلسات در کننده شرکت کاروزران نظرات خالصه : 7 جدول

مشكالت  نرم  ساير موارد مهم

 افزار )درصد(

 و ضبط كالسها

 فيلم كالسها

 )درصد(

افزايش 

كيفيت 

 اساليدها

 )درصد(

بهبود كيفيت 

 اينترنت

 )درصد(

زمان  رييتغ

 يبرگزار

 )درصد(

چه پيشنهاداتي جهت 

افزايش كيفيت اين 

 جلسات داريد

 (%15.5 )11  (%47.9 )34  (%16.9 )12  (%69.0 )49  (%8.5 )6  

 اشکال نرم افزاری سایر

 ) در صد (

 قطعی اینترنت

 )در صد (

 زمان کالس

 )درصد(

مهمترین نقاط ضعف 

 این جلسه چه بود

 یحضور کالس مثل میمستق ارتباط نبود*

مشکالت اینترنت و  لیبدل دانشجوعدم تمرکز *

  نرم افزار

(4.8% )3 (65.1% )41 (17.5% )11 

مشارکت  سایر  

دانشجویان 

 )درصد(

حجم مناسب 

 مطلب )درصد(

نبود محدودیت های 

کالسهای حضوری 

 )درصد(

بیان نکات 

کاربردی 

 )درصد(

تدریس خوب 

 استاد )درصد(
همترین نقاط قوت م

 این جلسه چه بود

 (3.6% )3 (33.3  )28 (23.8% )20 (16.7% )14 (70.2% )59 
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 يريگ جهيبحث و نت

 

 برگزاری مجازی آموزش های روش مهمترین از یکی

 روش همان درواقع که آموزشی شیوه این. باشد وبینارمی

 مکان مجازی فضای کمك با وتنها است سنتی آموزش

 کنندگان شرکت گرددو می تبدیل مجازی مکانی به کالس

 شرکت کالس در دارند حضور که کجا هر از قادرهستند

 کالس در منزل از%  81.5 حاضر مطالعه در مثال)  کنند

 نیا در کننده شرکت انیدانشجو (.بودند کرده شرکت

 را یحضور یها کالس یها تیمحدود نبود ز،ین یبررس

 در (.7 جدول)  بودند نموده اعالم روش نیا محاسن از یکی

. دارد وجود شاگرد و استاد بین ارتباط همچنان وبینارها

 ارتباط یك تواند وبینارمی نوع به بسته ارتباط این هرچند

 باشد صوتی طرفه یك ارتباط یك تا تصویری دوطرفه

 آموزشی روش این به وبینار( online) بودن برخط(. 11)

 مجازی روشهای سایر در که است داده خاصی های ویژگی

 کالس مانند) گردند می برگزار Offline صورت به که

 برگزاری ساساح مثال یبرا ندارد وجود( شده ضبط های

 که چند هر( 12) کندیم جادیا استاد و دانشجو در را کالس

 انیب ما یسنج نظر در مورد كی مثال) یکم یلیخ موارد در

( نبود یحضور کالس مثل میمستق ارتباط که بود نموده

  دارد وجود زین مخالف

 در کاروزان %85 حدود متوسط طور به حاضر مطالعه در

 جلسه درهر و بودند دهکر شرکت مجازی های کالس

 مطالعه هیچ چند هر. بودند غایب دانشجویان از %15 حدود

 میزان عرف ای و استاندارد که دهد نشان که نیافتیم ای

 زانیم چه به بالینی درس کالسهای در دانشجویان حضور

. باشد می قبول ،قابل حضور میزان این نظر به ولی است،

 از سنجی نظر كی اساس بر وی همکاران و میرزازاده

 مهمترین که داند نشان علمی هیت واعضائ دانشجویان

 تسلط درس، درکالس دانشجویان برحضور مؤثر عامل

 استاد بیان قدرت و محتوا در وی تبحر استاد، باالی علمی

 از مناسبی رضایت دانشجویان حاضر مطالعه در(. 13)بود

 ائهار کیفیت از همچنین و داشتند تدریس در نهاآ مشارکت

 ( 7 جدول و 3و2 نمودارهای) داشتد نسبی رضایت مطالب

 شدیدا آموزش در هوشمند های گوشی جایگاه امروزه

 آموزش در جذاب های ابزار به وتبدیل است یافته افزایش

 کمتر و یافته توسعه کشورهای در غیرپزشکی و پزشکی

 آموزشی کیفیت افزایش باعث وتوانسته شده یافته توسعه

 زاده بابا توسط بررسی یك در مثال برای( . 16-14) شود

 استفاده با یادگیری که دادند نشان وی همکاران و کمانگر

 نمرات است توانسته قبلی روش به نسبت همراه گوشی از

 افزایش را دندان و دهان شناسی آسیب درس در دانشجویان

 برای دانشجویان از%  90 از شیب حاضر مطالعه در(. 7) دهد

 استفاده خود هوشمند های گوشی از کالس در شرکت

 در ابزار این از استفاده راحتی آن دلیل شاید که بودند نموده

 سایز تر، راحت حمل قابلیت ها، رایانه سایر با مقایسه

 باشد ها رایانه انواع سایر به نسبت آن کمتر قیمت و کوچك

 آشنایی میزان که است داده نشان مطالعات همچنین(. 11)

 مهارت و است باال بسیار ابزار این با پزشکان و یاندانشجو

(. 11) باالست همراه تلفن های گوشی از استفاده در آنها

 در شرکت برای مخاطبین اکثریت اینکه به توجه با بنابراین

 و ها متن طراحی در کنند می استفاده ابزار این از وبینار

 ؛ردیگ قرار نظر مد دیبا موضوع نیا ارائه جهت مطالب

 خوبی به هوشمند گوشی در که باشد ای گونه به ومطالب

 مورد مانیتور صفحه کوچکی بدلیل مثال. باشد استفاده قابل

 ها، رایانه انواع سایر به نسبت  هوشمند گوشی در استفاده

 یعنی شوند؛ طراحی استاندارد باید ها پاورپوینت و اسالیدها
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 6 رایدا خط هر و خط 6 حداکثر دیاسال هر است بهتر

 غیر های افکت و ها صدا دادن قرار واز باشند کلمه

 استاندارد که چند هر(. 19-17. 11)گردد اجتناب ضروروی

 به توجه با. میافتین منابع در مورد نیا در یا هیتوص ای

 همراه گوشی کمك به آموزش موضوع شدن تر تخصصی

 آموزش زمینه این در علمی هیت اعضائ به است الزم لذا

 (11)شود داده کافی و زمال های

 از تر ساده اریبس رانیفراگ یبرا همراه تلفن از استفاده اگرچه

 کالس در لهیوس نیا با افراد اکثر لذا و است وتریکامپ

 امکانات از بخواهند رانیفراگ اگر اما بودند، کرده شرکت

 ناریوب در شده یبارگزار یلهایفا دانلود مانند ناریوب هیثانو

 صفحه ای و لیفا بخواهند دیاسات خود ای و ندینما استفاده

 ندینما استفاده وتریکامپ از دیبا بگذارند اشتراک به را شینما

 در مشکالت موجب است ممکن تیمحدود نیا که

 .  گردد سیتدر

 بسیار قطعی افراد موارد از %20 حدود تنها حاضر مطالعه در

(  رنتاینت قطعی)  اند داشته کالس با خود ارتباط در کمی

 با خود ارتباط در را مکرری های قطعی%   20 وحدود

 این تاثیر ارزیابی به ما که هرچند. بودند نموده تجربه کالس

 شرکت که دانیم نمی و نپرداختیم افراد آموزش در ها قطعی

 را کالس زمان از چقدر متوسط طور به کالس در کنندگان

 حداقل افراد %80 لی و اند داده دست از ارتباط قطعی بدلیل

 این لذا.  اند داشته کالس با را ارتباط شدن قطع نوبت یك

 در و باشد درس کننده ارائه اساتید توجه مورد باید موضوع

 حتما که است ازین لذا. گیرد قرار نظر مد درس طرح طراحی

 تقسیم مشخص های فصل سر به را خود مطلب  مدرس

 سرفصل هر ایانته ودر باشد مطلع آن از دانشجو که نماید

 اگر تا کند بیان را فصل سر آن مهم نکات از ای خالصه

 مطالب از بتواند بود شده قطع کالس با دانشجویی ارتباط

 پیشنهاد دانشجویان از بسیاری دیگر سوی از. کند استفاده

 می برگزار برخط صورت به که هایی کالس که بودند داده

 استفاده ابلق دوباره بعدا تا و( %47.9)شوند ضبط گردد

 بخشی که یانیدانشجو یبرا است مفیدی راهکار این.  باشند

 می دهد می دست از برخط ارتباط قطعی بدلیل را درس از

 . باشد

 زمان مدت است مشخص زین حاضر مطالعه جینتا از چنانچه

 مهم یفاکتورها از یکی ناریوب صورت به کالس یبرگزار

 یقطع شد بحث باال در چنانچه. است ارتباط یقطع زانیم در

 دانشجو یریادگی زانیم و سیتدر تیفیبرک تواند یم ارتباط

 روش به یطوالن درس یها کالس یبرگزار لذا. باشد موثر

 .شود ینم هیتوص اصال ناریوب

 اعالم بودند کرده تکمیل را پرسشنامه که افرادی اکثریت

 ها کالس اینگونه در است بار اولین برای که بودند نموده

 رضایت آموزش فرایند از مجموع در ولی. کنند می تشرک

 در بوشهر دانشگاه در همکاران و میرزایی مطالعه در. داشتند

 نشان مجازی و سنتی روش به دیابت یادگیری مقایسه مورد

 معادل تاثیری دانشجویان برای مجازی آموزش که شد داده

 دانشجویان رضایت همچنین و داشته حضوری های آموزش

 بوده سنتی های روش از باالتر تدریس روش نای از

 برروی یو همکاران و نوریان مطالعه در همچنین(. 5)است

 دندانپزشکی درس تدریس در دندانپزشکی دانشجویان

 های آزمون در دانشجویان بین در تفاوتی نظری، نگر جامعه

 که هرچند حاضر درمطالعه(. 20) نبود تحصیلی پیشرفت

 سایر برای تدریس روش این از تفادهاس دانشجویان اکثریت

 ولی نمودند پیشنهاد را دانشگاه یها گروه و دروس

 روش این در عملی های کالس برگزاری در تیمحدود

 .دارد وجود تدریس

 کالس در شرکت میزان درمورد جنس دو بین در اختالفی

 ها خانم نظر اظهار در یتفاوت نیهمچن. نداشت وجود ها

 کالس، زمان مدت کالس، مناسب انزم مورد در انیوآقا
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 لیتکم در ها خانم مشارکت تنها. نبود سیتدر تیفیک

 اصول رسد یم نظر به لذا. بود انیآقا از شتریب ها پرسشنامه

 شرکت تیجنس به نیآنال کالس یوبرگزار سیتدر یکل

 یبرا یکسانی سیتدر یها وهیش و ندارد یارتباط کنندگان

 تجربه و مهارت میزان شاید. است استفاده قابل دوجنس هر

 در موثرتری فاکتور ای انهیرا های سیستم از استفاده در فرد

 مطالعه در متاسفانه که(20) باشد دانشجویان نظرات اعالم

 . نشد بررسی حاضر

 فاکتور آن برگزاری زمان و کالس برگزاری مدت طول

 متوسط(. 21) است آموزش ریتاث میزان در مهمی بسیار های

 دقیقه 66.8 ± 18.36 شده برگزار های کالس نزما مدت

 زمان مدت از تر طوالنی تقریبا زمان این. است بوده

 شرکت. باشد نمی حضوری های کالس برای یپیشنهاد

 یبرگزار زمان مدت اکثرا حاضر مطالعه در کنندگان

 طور به وجود این با. بودند نموده یابیارز متوسط را جلسات

 کالس تدریس برای تری وتاهک زمان دانشجویان متوسط

( دقیقه 42.4 ± 16.50 متوسط) اند داده پیشنهاد آنالین های

 طوالنی جلسات را دقیقه 75 باالی جلسات واکثردانشجویان

 . بودند کرده ارزریابی

 حذف را وزمان مکان محدودیت ها کالس وبیناری ماهیت

 شرکت %81.5 حاضر مطالعه در که کهیطور به. کند می

 شرکت ها کالس در دانشگاه از خارج یمحل از کنندگان

 زمان در گروه توسط شده برگزار جلسات لذا و بودند کرده

 در یکسانی توزیع نظر به که. است شده برگزار مختلف های

 برگزاری زمان دهندگان پاسخ اکثریت.  داشتند روز شبانه

 بودند کرده اعالم مناسب کلی صورت به را جلسات

 نموده اعالم نامناسب را آن زمان %10 حدود و( 77.5%)

 یادگیری زمان بهترین که دهند می نشان مطالعات. بودند

 در(. 22) باشد می 22 تا 16 و 14- 10 ساعات بین افراد

 20-14 های کالس کنندگان شرکت از %40 حاضر مطالعه

 نیبهتر انیدانشجو تیاکثر نیهمچن.  بودند دانسته مناسب را

 . بودند نموده اعالم صبح 12-10 را کالس یبرگزار زمان

 شده اعالم مناسب کابران نظر از مجموع در افزار نرم تیفیک

 نداشتند افزارها نرم سایر با ای تجربه دانشجویان هرچند بود

 قیتحق در دیگر سوی از و است بوده آنها اول نوبت اکثرا و

 لذا بود شده استفاده افزار نرم نوع كی تنها زین حاضر

 جینتا براساس. نداشت وجود شانیبرا سهیمقا امکان انکاربر

 یمجاز یها کالس یبرا استفاده مورد افزار نرم مطالعه نیا

 همراه تلفن گوشی در استفاده قابل خوبی به باید  یناریوب

 . باشد

 Adobe) ناریوب استفاده مورد ورژن  گرید یسو از

Connect 9.5 )ریپل فلش از استفاده به ملزم را کاربران 

 و نالیجیاور فرمت به یدسترس عدم به توجه با که دینما یم

 و تیمحدود است ممکن Adobe شرکت به متعلق روز به

 جهینت یتینارضا نیا که کند جادیا کاربران یبرا یتینارضا

 یحواش لیدل به بلکه ستین یمجاز یفضا در حضور میمستق

 ای و دانشگاه یسو از افزار نرم ورژن رییتغ با و است آن

 .گردد یم رفع مشکالت نیا رانیفراگ یسو از افزونه نصب

 لهیوس نیشتریب دهدیم نشان حاضر مطالعه جینتا مجموع در

 یگوش حاضر حال در ناریوب جلسات یبرا استفاده مورد

 یقطع زانیم جلسات شدن تریطوالن و است هوشمند یها

 نداراستا یها فرمت از استفاده لذا. دهدیم شیافزا را ارتباط

 نیح در مهم ومطالب مطالب خالصه تکرار دها،یاسال

 در جلسات یگزار وبر جلسات زمان کردن کوتاه س،یتدر

 یآموزش تیفیک شیافزا به تواند یم تر مناسب یها زمان

 .کند کمك
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 تشكر و قدرداني:
 خاطر به نیپرسال شرکت از مطالعه نیا نیمحقق

 از نیهمچن.  دسپاسگزارن برخط نامه پرسش جادیا امکان

 واحد مشهد یپزشک علوم دانشگاه آموزش محترم معاونت

 یهمکار و جلسات یبرگزار امکان یبرا مجازی آموزش

 هیکل از نیهمچن نیمحقق. ندینما یم تشکر قیتحق نیا در

 نیا پرسشنامه لیتکم یبرا گذاشتن وقت با که یانیدانشجو

 .نندکیم تشکر  نمودند یاری آن یاجرا در را ما قیتحق

 

 :منافع تضاد 

 وجود نداشت  یگونه تضاد منافع چیه 
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