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Introduction: Challenges of General Medical Education (Extern AND Intern) has
adverse effects on the future medical profession of students of this course and
subsequently on the health of people in the community. Undoubtedly, recognizing
these challenges through surveying students of this level can be an effective step
in improving the quality of education, especially clinical education
Materials & Methods: The present study was a qualitative study of content
analysis. It was done in late 2019. The study population included Extern students
of Mashhad Medical School. Targeted sampling was sampling method. Data
collection method was done through semi-structured interviews. Data were
analyzed and interpreted using MAXQDE software four main categories or
themes and eleven sub-categories were extracted
Results: The main categories and subcategories were: educational structure
(curriculum) with sub-topics Disproportion of educational content to needs,
Disproportion of scheduling rotations. The main categories of teaching and
learning activities with non-standard test subcategories, weakness in virtual
education, inconsistency of theoretical and practical education, weakness of
teaching methods and non-application of Poll Findings. The main category of
professional interactions with the subcategories of resident guards and mutual
disrespect of the professor to the student, and finally the category of resources
with the subcategories of educational space and welfare facilities
Conclusion: Identifying barriers and challenges in general medicine and planning
to overcome these barriers requires a contingent and systematic approach in the
field of education.
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در حرفه یاثرات نامطلوبیمقطع دوره پزشکنیبه عنوان مهم تریعمومیمقطع پزشکیآموزشيچالش هامقدمه:
چالش ها نیشناخت ادیالمت افراد جامعه دارد. بدون تردمقطع و متعاقب با آن در سنیاانیدانشجویپزشکندهیآ

ینیآموزش خصوصا آموزش بالتیفیکيقاموثر درارتیتواند گامیمقطع منیاانیاز دانشجوینظرخواهقیاز طر
.به همراه داشته باشد.

شد و جامعه انجام1398محتوا بود که در اواخر سال لیاز نوع تحلیفیمطالعه ککیپژوهش حاضر روش کار:
هیيریمشهد بود. روش نمونه گیدانشکده پزشکيو کارورزيمقطع کاراموزانیمورد مطالعه آن شامل دانشجو

گرفت و مصاحبه ها ورتصافتهیساختارمهیمصاحبه نقیداده از طريصورت هدفمند صورت گرفت. روش گرداور
اموزان  و کارورزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با نفر از کار18تعداد تیو در نهاافتیتا حد اشتباع ادامه 
.دندیگردریو تفسلیتحلMAXQDAاستفاده از نرم افزار 

ي.مقوله هادیاستخراج گردیمقوله فرعازدهیو یاصلهیدرون ماایداده ها چهار مقوله لیو تحلهیاز تجزنتایج:
عدم تناسب محتوا ی) با موضوعات فرعیتار آموزش(برنامه آموزشآن عبارت بودند: از ساخيمقوله هاریو زیاصل

آزمون يهارمقولهیبا زيریادگیو یادهیيهاتیفعالیها. مقوله اصلشنیعدم تناسب زمان روتازها،یبا نیآموزش
آموزش و عدم وهی، ضعف شیو عمليعدم تطابق آموزش تئور،ياستاندارد، ضعف در آموزش مجازریغيها

و عدم احترام متقابل یدنتیرزيگاردهايمقوله هاریبا زيتعامالت حرفه ای. مقوله اصلینظرسنجيهاافتهیتیکارب
.یرفاهالتیوتسهیآموزشيفضايمقوله هاریمقوله منابع  با زتیو درنهاواستاد به دانشج

جهت يزیو برنامه ریعمومیکپزشيموانع و چالش هاییپژوهش، شناسايهاافتهیبا توجه به نتیجه گیري:
.در حوزه آموزش داردیستمیو سییاقتضاکردیروکیبه ازیمرتفع ساختن آن ،  ن

این مقالهنحوه ارجاع به
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مقدمه
هر ینظام آموزشفهیوظنیتریبتوان گفت اصلدیشا

متعهد و متخصص به منظور یانسانيورینتیکشور، ترب
دیشانیبنی). در ا1ارائه خدمت به مردم آن کشور است (

برخودار ياژهیوتیاز اهمیدرحوزه پزشکینظام آموزش
است که وجود یمقدسياز جمله حرفه هایباشد. پزشک

مساله لیدلنیاست به هميضرورياهآن در هر جامع
کارامد همواره مورد ینسانايروینتیو تربیآموزش پزشک
).  از 2حوزه  بوده است (نیایآموزشزانیتوجه برنامه ر

ازیاست نرییو در حال تغایپوستمیسکیآنجا که جامعه 
). درحوزه آموزش 1است (یدرحال دگرگونزیآن نيها

درسطح جهان رخ يادیزراتییتحوالت و تغزینیپزشک
که در یصالحاتتوان به ایخصوص منیداده است درا

رخ  دادکه منجر به یغربيکشورهاینظام آموزش پزشک
شد اشاره کرد. موج ینظام مند به آموزش پزشککردیرو
در یآموزشيو رهبرتیریمدتیاصالحات بر اهمگرید

به طور حات،داشت و موج سوم اصالدیپزشکان تاکتیترب
بود که يدیجداتی، الزامات و مقتضراتییعمده متاثر از تغ

شیبه دنبال انفجار اطالعات در بخش سالمت، افزا
رشدنیها، پيماریبيالگورییدر نظام سالمت، تغیدگیچیپ

دیجديهايظهور فن اورت،یشدن جمعیجهانت؛یجمع
بخش سالمت رخ داد. لذا يهانهیدرهزریچشمگشیو افزا

یپزشکان،  نظام آموزشفیدر وظاراتییتغنیهم راستا با ا
يخودمحور را در برنامه هايریادگیيسازو کارهادیبازین

موج سوم یاساسيازاجزایکیردکهیبکارگیآموزش
) . 2در سرتاسر جهان بوده است(یاصالحات آموزش پزشک

آموزش يو متعاقب با آن گروه هایپزشکيدانشکده ها
را یپزشکانتیتربریخطفهیها وظمارستانیمستقر در بینیبال

يازهایضمن حاذق بودن بتوانند ندیهده دارند که بابه ع

جامعه را درك کنند و از عهده حل مشکالت مر بوط به 
مقاطع ینیآموزش بالنیبنی. در اندیسالمت افراد جامعه برآ

و مهم آموزش  یبخش اساسيو کارورزيکارآموز
نوع اموزش کاراموزان و نیشود. درایمحسوب میپزشک

آموخته شده را میمفاهمارانیو بدیامل با اساتکاروزان در تع
ال در دهیاینی. ارزش بالرندیگیعمل بکار مطهیدر ح

ینیباليمهارت هانیهمچنيو حرفه ايتوسعه فرد
از ياری). اما بس3قابل انکار است(ریکاراموزان وکاروزان غ

یدهد که دانش اموختگان رشته پزشکینشان مقاتیتحق
یپزشکيتهایو قابليا از نظر مهارت هاخود ریآمادگ

کنند و بر اساس شواهد موجود ینمیابیارزیدرحد مطلوب
انیاز صاحب نظران نسبت به نحوه آموزش دانشجوياریبس

یندارند و برخیخوبتیرضایمقطع حساس پزشکنیا
یرا مطرح میدر روند آموزش مشکالت متفاوتگرید

بکوشند تا با دیبایآموزشزانیبرنامه رلیدلنیکنند. به هم
را فراهم کنند که یطیاز منابع موجود، شرانهیاستفاده به

ندهیحرفه آيبتوانند دانش ومهارت الزم را براانیدانشجو
یمقاطعیآموزشيبرنامه هایخود کسب کنند. به عبارت

شوند که عالوه بر یطراحيبه گونه ایعمومیچون پزشک
کسب يرا برايانهین و کاروزان زمرشد و توسعه کاراموزا

از روش یکی). 2آنان فراهم آورند(ینیتبحر و مهارت بال
مقطع یآموزشيبرنامه هاتیفیکيحفظ و ارتقايها

نیبرنامه هاست. به انیمستمر ایابیارزشیعمومیپزشک
يبرد. قدم بعدینقاط قوت و ضعف آن پبهتوان یمقیطر

ستمیها به سیابیارزنیاز احاصل يهاافتهیبازخورد 
یآموزشيبرنامه هانیاتیفیبهبود کيآموزش و تالش برا

آموزش مقطع یمخاطبان اصلانیاست. از آنجا که دانشجو
برنامه نیبا امیبوده و به طور کامال مستقیعمومیپزشک
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يمنبع برانیرسد مهم تریدر ارتباط هستند، به نظر ميها
مقعطع نیایت و ضعف نظام آموزشبه نقاط قوافتنیدست 

بتوان گفت دیباشند. شایازمقاطع آموزش پزشک
فتیکيعامل خواستار ارتقانیتریاصلانیدانشجو

دوره باشند. چرا که انها بدون درنظر گرفتن نیآموزش ا
آنها در تیموقعيبرايدیکه  ممکن است تهدیاحتماالت

اشد در بینیبالیآموزشيدانشکده و بخش هاطیمح
آموزش راحت تر نقطه نظرات ستمیسياجزاریبا ساسهیمقا

پژوهش با نیاساس انی). بر ا1خود را عنوان کنند(
، یعمومیمقطع پزشکانینقطه نظرات دانشجويریبکارگ

شمشکالت موجود در حوزه آموزییبا هدف شناسا
مشهد انجام گرفت تا با یدانشکده پزشکیعمومیپزشک

نیذکر شده در ايآن شکاف ها و خالء هاجیانتشار نتا
گروه رانیو مدنیمسئولزان،یمطالعه مورد استفاده برنامه ر

.ردیقرار گینیبالیآموزشيها

روش کار
است که در یفیمطالعه  ککیپژوهش حاضر 

انجام شد و جامعه مورد مطالعه آن شامل 1398اواخر سال 
یدانشکده پزشکيو کارورزيمقطع کاراموزانیدانشجو

يریتفسلیمشهد بود . مطالعه حاضر با استفاده از روش تحل
حاصل از مصاحبه ها پرداخته يداده ها لیو تحلهیبه تجز

شود تا درحدامکان به یمیسعلیتحلروشنیاست. در ا
نهفته در متن نوشتار مصاحبه پرداخته يهاامیاشکار نمودن پ

یمتنيداده هايمحتوایذهنریبه تفسیبه عبارتایشود. 
نیو تدومیمفاهصیرمزها ، تشخنییپرداخته شود. تع

است لیروش تحلنیادهیدرهم تنندهیفزايبخش هاه،ینظر
و ینشیگزاییانتخابيباز، کدگذاريکدگذارقیکه از طر
استخراج شده يحاصل از داده هايمحوريکدگذار

به داده ها مصاحي. روش گرداورردیگیصورت م

صورت که ابتدا موضوعات و نیبود. بدافتهیرساختاریغ
نیادیمربوط به حوزه آموزش مشخص گردیمسائل اساس
متون و مقاالت یخاص در مرحله اول با بررسيموضوع ها

مرتبط با موضوع مطرح و سپس نظر چند تن از یعلم
و دهیموضوعات خاص پرسنیامر درخصوص انیمتخصص

. سپس موضوعات مطرح شده در دینواقص آن رفع گرد
شد. نمونه دهیقالب سواالت باز از مصاحبه شوندگان پرس

یفیکياز نوع هدفمند بوده است که در پژوهشهايریگ
داکردیدارد. مصاحبه ها تا حد اشباع ادامه پيشتریکاربرد ب
نفر از کاراموزان و کارورزان دوره 18تعداد تیو در نها

. مصاحبه دندینمونه انتخاب گردبه عنوا ن یعمومیپزشک
يدر بخش هایبه عبارتایلدهایها به طور معمول در ف

گرفت و بعد توسط یها صورت ممارستانیبیآموزش
. دیگردادهیکاغذ پيضبط و سپس برروندهمصاحبه شو

گروه یعلماتیمحترم هياز اعضایکیمصاحبه ها توسط 
و يکه مسئول آموزش کاراموزیاجتماعیپزشک

گرفت. مدت زمان یبود صورت مزیگروه ننیايکارورز
و لیو تحلهیتجزيبود. براقهیدق45تا 30نیمصاحبه ها ب

استفاده شد. در MAXQDAزاراستخراج داده ها از نرم اف
يارهایاز استحکام داده ها از معنانیمطالعه جهت اطمنیا
بودن ریاور پذشامل بارهایمعنیو گوبا استفاده شد. انکنیل
و يریپذدییاعتماد ، تااینانیاطمتیهمان اعتبار ، قابلای

جیبودن نتاریاز باور پذنانیاطميباشد. برایميریانتقال پذ
از حداکثرتنوع درخصوص يریشد در نمونه گیسع

نکهیشود ضمن اتیانتخاب کاراموزان و کارورزان رعا
صورت گرفت و چهار ماههیبازه زمانکیمصاحبه ها در

يجمع آوريبرایزمان کافصیهمچون تخصيموارد
و قیداده ها و حسن ارتباط با شرکت کنندگان درتحق

داده ها در طول ثبتهمزمان با ضبط و يبرداراداشتی
استخراج يکدهانی.همچندیپژوهش لحاظ گردياجرا
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شرکت کنندگان اریباز دراختيشده حاصل از کدگذار
آنها دیید از اعمال اصالحات مورد نظر به تاقرار گرفت و بع

دیگردیسعيریانتقال پذتیاز قابلنانی. به منظور اطمدیرس
مطالعه ياجرانهیزمو طیپروژه و محيمراحل اجراهیکه کل

تیقابلاریمعنیتاميخوانندگان شرح داده شود.برايبرا
استادان اریانجام مطالعه دراختندیفراجیاعتماد نتااینانیاطم

قرار گرفت و آنها پس از یفیکيبا سابقه انجام پژوهش ها
قرار دییپژوهش را مورد تاجیمطالعه نتاندیفرايبازنگر
.دادند

نتایج
و يشرکت کننده مقطع کارآموز18مطالعه از نیدر ا
نفر زن بودند. دامنه 10نفر مرد و 8در مطالعه، يکارورز

هیکد اول112بود.در مجموع تعداد 25تا 22نیآنها بیسن
از يریاز متن مصاحبه ها استخراج شده است. و با بهره گ

مشکالت مربوط به آموزش نییدر تعیچارچوبلیتحل
همراه با یچهار مقوله اصليو کارورزيکارآموزمقطع 

)1(جدولدیگردیابیبازهیاولياز کدهایمقوله فرع11
مشهدیدانشکده پزشکيمقطع استاژریمشکالت آموزشموضوعات مرتبط با : 1جدول 

مقوله هاي فرعی مقوله هاي اصلی ردیف

عدم تناسب محتوا آموزشی با نیازهاساختار آموزش(برنامه آموزشی)1
عدم تناسب زمان روتیشن ها

آزمون هاي غیر استانداردفعالیت هاي یادهی و یادگیري2
ضعف در آموزش مجازي 

آموزش تئوري و عملی عدم تطابق 
ضعف شیوه آموزش

عدم کاربیت یافته هاي نظرسنجی 
گاردهاي رزیدنتیتعامالت حرفه اي3

عدم احترام متقابل استاد به دانشجو 

فضاي آموزشی منابع 4
تسهیالت رفاهی

(برنامه ی: مسائل مربوط به ساختار آموزش1موضوع 
ریزنیاز ایکی. استینیبالیآموزشي)  گروه هایآموزش

با یآموزشيمقوله ها موضوع عدم تناسب محتوا
یاست. شرکت کنندگان  معتقدند در بعضانیازهادانشجوین

که در ی، مطالبینیبالیآموزشيگروه هايهاشیاز روت
شود با  برنامه یارائه مجرهایر پروسیکالس ها  و سا

مکولویهمان کوراییپزشکیعموميآموزش دوره دکتر
) که مصوب شصت يو کارورزي(مقطع کاراموزیآموزش
در یعلوم پزشکيزیبرنامه ریعاليجلسه شورانیو هفتم
دارد و رتیمغاانیباشد از نظر دانشجویم1/5/96مورخ 

به یابیدستيشده براخابانتيو محتوایکليهدف ها
گرفته شده است،که دهیو بعضا نادیهدفها  مورد کم توجه
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با مارانیبا بینیشود آنها در مواجهه بالیامر باعث منیا
پزشک رسالت کیمشکل مواجه شوند و نتوانند به عنوان 

است را به نحو احسن مارانیخود را که همان درمان بیواقع
نمود: انیخصوص بنیدر اياوندهانجام دهند. مصاحبه ش

فوق دیاساتیکم و مطالب  تخصصيمطالب کاربردزانیم
ادیباشد زيکاراموزانیکه خارج از فهم دانشجویخصصت

شود یمدای:کم پکندیمانیبيگریمصاحبه شونده دایاست 
خود طرح درس آماده کند و سیتدريبرايکه استاد

یمقوله فرعنیومبراساس طرح درس آموزش بدهد. د
ها شنیبودن طول دوره روتادیزایمربوط به مشکالت کم 

است. مشارکت کنندگان یآموزشيه هااز گرویدر بعض
اریها بسشنیاز روتیدر مصاحبه معتقدند طول دوره بعض

از وقت یامر با عث هدر رفت بخش اعظمنیو ایطوالن
از یبعضکه در یشود در حالیکاراموزان و کارورزان  م

به امر آموزش اختصاص دیرا بايشتریها وقت بشنیروت
از بخش ها مانند یدارد بعضیمنایبيداد. مصاحبه شونده ا

به صورت انیآقايبرالیزنان که امکان ادامه تحص
وجود ندارد از نظر مدت زمان و حجم مطالب یتخصص

ردامر اشاره دانیبه ايگریکارآموز دایاست. ازیاز نشیب
نیکه در انیمتعدد در اطفال و ايکه با توجه به بخش ها

روند لذا زمان یم بخش ها نمبه تماانیدرس تمام دانشجو
عبارت که دردرس نیاایتر شود. و یبخش اطفال طوالن

زمان کوتاه تر شود چون يمثل ارتوپدیاختصاصيها
یبه چشم مستینيکاربردیعمومیپزشکيبرایلیخ

خورد.
و جمالت ارائه میاستخراج شده از مفاهیمقوله اصلنیدوم

يهاتیمربوط به فعالشده کاراموزان و کاروزان  مسائل
یمقوله از پنج مقوله فرعنیاست.ايریادگیو یاددهی

استاندارد، ریغيشود که عبارتند: از آزمون هایملیتشک
و ي، عدم تطابق آموزش تئوريضعف در آموزش مجاز

يهاافتهیتیضعف در ارائه آموزش،  عدم کارب،یعمل
کت کنندگان که به وفور مشاریاز مشکالتیکی. ینظرسنج

نوع آزمون اییابیارزيبه آن اشاره کردند موضوع روشها
در ایها شنیدر طول روتیآموزشيبود که گروه هايها
، رندیگیها از کاراموزان و کارورزان مشنیروتانیپا
از یبه طرح سواالت امتحاندیاساتیندادن برختیاهم-

کالس و سريمربوطه و اکتفا به گفته هايرفرنس ها
سواالتیطراحيمباحث مختصر مطروحه توسط استاد برا

اکثر بخش ها معموال آخر بخش است و درسها یابیارزش-
شودیدر طول بخش مرور نم

انیدرست دانشجوکیحاضر قادر به تفکيهایابیارزش-
یبه دانشجو مکیولوژیو صرفا بيتک بعددیو دستندین

دهند .
ها شنیاز روتیدهد که در بعضیمنشان نیچننیايموارد
در یاساسيآزمونها  که از شاخص هاییایو پاییبه روا
که ینیتکويهایابیارزنیسواالت است و همچنیطراح

و یاجرا شود و در مجموع به طراحدیباشنیدر طول روت
نییدر تعیاستاندارد آزمون ها که نقش مهمياجرا

ریخطفهیانجام وظيرابانیدانشجويو توانمندتیصالح
یصورت نمياستهیدارد،  توجه درخور و شایحرفه پزشک

.ردیگ
در کیآموزش الکترونيری:  به کارگيمجازآموزش

عمده يایمزايداراینسبت به آموزش سنتطیاز شرایبعض
مورد و یبيو حذف ترددهايریاست. انعطاف پذيا

نیاز مهم تریآموزشيشرکت در دوره هايبرانهیپرهز
و يکاراموزيرود. اگر چه  در دوره هایآنها بشمار م

در حرفه ازیمورد نياز آموزش هاياریبس،يکاروز
مهارت يریادگیو ردیگیصورت مماریبنیبر بالیپزشک

صورت یآموزشمیمواجه مستققیاز طریو عملینیباليها
که در يتئورياز کالس هایتوان  بعضیاما  مردیگیم
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يگردد را  به صورت مجازیمقطع برگزار منیا
از مشارکت یبرخراظهار نظریبرگزارکرد. موارد ز
باشد. یکنندگان در مصاحبه م

يبه صورت مجازشتریبيتئوريکالس هايبرگزار
برگزار گردد.

از بخش ها بهتراست به صورت یبعضيتئوريهاکالس
.بهداشت).يولوژیبرگزارگردد (مثل راديمجاز

و يعدم تطابق آموزش تئورگریدیاز موضوعات فرعیکی
گفتگو با کاراموزان  و کارورزان  نشان جیاست . نتایعمل

نیبیبر عدم هماهنگیمبنییدهد اجماع نستبا باالیم
وجود دارد آنها معتقد تعداد یوعمليتئوريآموزش ها
يوزش هابا آمسهیآنها درمقاازیمورد نیعمليمهارت ها

است که از ینکاتلیکم است. موارد ذاریبسيورتئ
مقوله استخراج شده نیدرخصوص اانیمصاحبه با دانشجو

است.
بخش ها ، کم بودن جلسان یز مشکالت اصل-

مهارت نیایدر امتحانات عملنکهیباشد و ایلب ملیاسک
و دیشود و اغلب به صورت اسالیها امتحان گرفته نم

شود.یار معکس برگز
شترینت ها بدیو از رزابندیشیتعداد راندها افزا-

کمک گرفته شود 
ینیبه ابعاد بالشتریمقطع  بنیدرآموزش درادیبا-

توجه شود
يبا کالس هاسهیدرمقایآموزشيراندهازانیم-

و بازده ییکارازانیکه میکم است درحالاریبسيتئور
اریبسيتئوريکالس هابا سهیدر مقایآموزشيراندها

.استشتریب
تیفیبودن کنییآموزش  : پاوهیشضعف

يهاتیمقوله فعاليموضوع هاریاز زگریدیکیسیتدر
است. مشارکت کنندگان در مطالعه يریادگیو یاددهی

يمهارت و فن الزم برادیاز اساتیاشاره نمودند که بعض
يزش تئورآمویعنییبیرا ندارند. و آموزش ترکسیتدر

ي. مصاحبه شونده استینارشاندر دستورکیتوام با عمل
در یمیو کار تیگروهيهاتیمتاسفانه از فعالکندیمانیب

مصاحبه ایشود.یاستفاده نمیبحث درمان و آموزش پزشک
نینويهاوهیشنکهیدارند: با ایمانیبيگریشونده د

ت موثر در به صورنهیزمنیکه درايهاتیو خالقیاموزش
یما منکهیوجود دارد و با ایمعمویآموزش پزشکيراستا

اما تالش میعمل کنمیبهتر از آنجه اکنون هستمیتوان
که در دوره ی. مشکل اصلستمیراستا شاهد ننیدر ایچندان

فوق يرشته هادیوجود دارد حضور اساتيکاراموز
باشد به نظرم یآموزش کاراموزان ميبر ایتخصص

يبرایعمومدیکه ممکن است اساتییراست که تا جابهت
الخصوص در یانتخاب بشوند عليآموزش دوره کاراموز

از نکات ذکر شده يگریمورد دیمثل داخلیبخش
باشد. اظهارات یمقوله منیکاراموزان در خصوص ا

ياز گروه هایدر بعضدیدهد که اساتیکارآموزان نشان م
يریدرخصوص بکارگیدانو توجه چنزهیانگیآموزش

دگاهیدهند از دیاز خود بروز نمسیتدراسبمنيهاوهیش
آموزش نینويهاویشيریدرخصوص بکارگیآنان تالش

. ردیگیصورت نمینیو باليدر آموزش تئور
ی: در دانشکده پزشکینظرسنجيهاافتهیکاربست عدم

افتیهمچون الگ بوگ   جهت دريمشهد سامانه ها
درخصوص يو کاروزيمقطع کاراموزانیدانشجونظرات 

مختلف،  يبخش هايهاشنیروتينحوه برگزارتیفیک
دیاساتسیتدرتیفیکنیآنها و همچنيریادگیزانیم

نیدرايادیزاریبسياشده و هر ساله داده هیطراح
کاراموزان و دگاهیگردد. اما از دیميخصوص گرداور

ظرات در جهت بهبود محتوا و ننیاز ايکارورزان استفاده ا
برتر دیاز اساتریو تقددی،  انتخاب اساتسیارائه تدرتیفیک
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و فاقد ينظرات را اجبارنیاافتی. لذا درردیگیصورت نم
ستمیدارد سیمانیبياوندهدانند.مصاحبه شیارزش م

که دیو اساتانیبرتر از نظر دانشجودیاساتنیبیآموزش
نیو استیقائل نیآموزش ندارند تفاوترا دریکافییتوانا

اصال میندارند و اگر مجبور نباشیارزشچیها هینظرسنج
گفتگو ها جیاست  نتافیو درحد رفع تکلمیدهیانجام نم
و استفاده از نظرات يریبه بکارگزاندهد کاراموینشان م

بخش يهاشنیآموزش روتتیفیآنان درخصوص بهبود ک
و ياجباريو آن را کارستندیننیش بخوادیمختلف زيها

همچون یملموسجی.چرا که نتاکنندیمیتلقهودهیب
يبهتر  برادیاساتینیگزیو جافیضعدیکنارگذاشتن اسات

استخراج یموضوع اصلنیومآنها به همراه نداشته است. س
است يشده از مصاحبه ها، مسائل مربوط به تعامالت حرفه ا

ییدهد اجماع نسبتا باالیمگفتگوها نشانجی. نتا
در تعامالت و یمسائل اخالقتیدرخصوص عدم رعا

کاراموزان نیدر بیآموزشيدر بخش هايفردنیروابط ب
وجود دارد. 

اری.برخوردبسدی.......و ....... برسيبه داد بخش هافقط
. نیسنگاریبسي. گاربندستندینرینامناسب. اصال نقد پذ

الملل نیبيعه مثل راه ندادن دانشجوخلق السانیقوان
از لیشود .موارد ذکر شده ذیمدهیدادیدربخش.....ز

به آن انیمقوله هستند که توسط دانشجونیبرجسته امیمفاه
اشاره شده است.

رشیو عدم پذانیو دانشجودیدرك متقابل اساتعدم
دیخطاها از جانب اسات

يگريابا مفهوم حرفهدیخود اساتییآشناعدم
مارانیدر مقابل بانیدانشجوبیتخر

درصورت عدم زیآمدیو نگاه تهدياجبارفیوظاانجام
باالتر به خصوص يحضور گاردهاگریدموضوعانجام 

باشند یميکاراموزيهانگیها در راند ها و مورندنتیرز

تیرعاانیمثل ....... متاسفانه احترام دانشجوي. دربخش ها
شود.ینم

عدم حفظ شئونات انگریبقتیعبارات درحقنیا
از بخش ها یو روابط متقابل توام با احترام در بعضیاخالق

يادیزاریبسرینسبت به کاراموزان  و کارورزان است که تاث
آنها خواهد یحرفه پزشکندهیدر نوع رفتار آنها در آ

استخراج یموضوع اصلنیداشت. منابع و امکانات :چهارم
صاحبه کاراموزان  و کارورزان،  مسائل مربوط به شده از م

ریبه عنوان زیرفاهالتیو تسهیآموزشيمنابع است. فضا
يمقوله انتخاب شدند. وجود منابع کالبدنیموضوع ا

یآموزشيمناسب، کالس هایآموزشيهايهمچون فضا
به عنوان ازیمورد نیرفاهالتیالزم و تسهيبا استاندارد ها

يبستر مناسب و مطلوب براکیجادیايراشرط الزم ب
است اما متاسفانه از نظرات کاراموزان و يآموزش ضرور

اشاره شده است ، لیاز آنها در ذيکارورزان که به تعداد
نیاز بخش ها ایشود که در بعضیميریگجهینتنیچن

آنها فراهم نشده است .يامکانات برا
در یکافيو عدم فضانایدانشجوشتریمساله تعدادبنیمهمتر

مخصوص  يعدم وجود فضانیچنیدرمانگاه ها است و هم
خود را در آنجا بگذارندلیکارورزان و کارآموزان تا وسا

کاراموزان و کارورزان  يها کمد و رختکن برابخشدر
.وجود ندارد

مشتركيکالس هایشلوغ
يکالس ها فاقد استاندارد هایآموزشينظر فضااز

د.باشنیمیآموزش

و نتیجه گیريبحث
مطالعه مشکالت مربوط به ساختار نیدر ا

، يریادگیو یاددهیيهاتی)، فعالیآموزش(برنامه آموزش
از یو منابع به عنوان چهار مقوله اصلياخالق حرفه ا



یفیمشهد: مطالعه کی(کارآموز، کارورز) دانشکده پزشکیعمومیمقطع پزشکیآموزشيچالش ها43

1400http://hmed.mums.ac.ir، پاییز 3، شماره12مجلۀ افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

يو کارورزيمقطع کاراموزیعمومیمشکالت پزشک
شد.نییمشهد تعیدانشکده پزشک

مطالعه نشان داد نیاجیساختار آموزش نتامقوله در
از یآموزش برخيکارآموزان و کارورزان  از محتوا

کردند و آن را متناسب با یمیتیها ابراز نارضاشنیروت
دانستند. ینمرندیبگادیدیکه بایآموزشيضروريازهاین
به عنوان زیو همکاران نیلیاسماعریمساله در مطالعه امنیا
ذکر رانیدرایعمومیآموزش پزشکيلش هااز چایکی

شتریکه در بیاز مشکالتیکی). در مطالعه آنها 2شده است(
مصاحبه ها از طرف شرکت کنندگان به آن اشاره شده 

یواقعيهاازیآموزش ها با نياست، عدم تناسب محتوا
یمقطع پزشکانیاست . دانشجویپزشکان عمومندهیآ

در بخش ها حضور شتری) بيو کاروزي(کاراموزیعموم
یمیکم توجهیو به کار آموزش درمانگاهکنندیمدایپ

در برخورد با ندهیشود که آنها در آیباعث منیشود و ا
زینيزیتجربه الزم را نداشته باشند.در مطالعه عزمارانیب

يدر دانشکده هایآموزشيناهمگون بودن برنامه ها
آموزش ياز چالش هایکیعنوانبه یمختلف علوم پزشک

گریدی). موضوع فرع4ذکر شده است(رانیدر ایپژشک
شنیبودن زمان روتیطوالنایحوزه ساختار آموزش ، کم 

يبراازینامناسب درخصوص زمان مورد نيزیبرنامه رایها 
مطالعه عباس جیپژوهش با نتانیاجیبود .نتاشنیهر  روت

موثر ریغيزیزاده و همکاران مشابه بود. برنامه ر
آموزش کارآموزان  در بخش يبرایدرخصوص زمان کاف

توان یمطالعات مگری). از د5مطالعات آنها بود(جیها از نتا
جیوهمکاران اشاره کرد. از نتایلیراسماعیبه مطالعه ام

از طول دوره انیبودن دانشجویمطالعات آنها ناراض
امر موجب نیاآنهااز بخش ها بود از نظر یآموزش بعض

یپزشکانیدانشجویو فرسودگیهدر رفت وقت و خستگ
). 2آموزش آنها خواهد شد(تیفیو به تبع آن کاهش ک

یکیاستاندارد به عنوان ریغيآزمون هاایها یابیارزش
از ،يریادگیو یاددهیيهاتیطبقات فعالریاز زگرید

که در يهازمونمطالعه بود .  اکثر کاراموزان از آنیاجینتا
یتیشد ابراز نارضایبرگراز مشنیروتانیپاایطول دوره 

و گاها یاصولریشده را غیکردند و سواالت طراحیم
دانستند.در یارائه شده ميخارج از رفرنس ها و آموزش ها

نییو همکاران با هدف تعییمطالعه قراجیراستا نتانیا
نشان یاندانپزشکدانیدانشجودگاهیاز دیمشکالت آموزش

یبرخیابیبه خصوص در نحوه ارزشانیدهد دانشجویم
و بدون ياقهیوارد دانستند که سلیراداتیایدروس عموم

ینیطور در آموزش بالنیشود و همیمشخص انجام ماریمع
زاده و ي).در مطالعه هاد1عنوان شد (طهیحنیدر ایانتقادات

ینیبالشآموزتیوضعیابیهمکاران با هدف ارز
یابیارزشانی)  از دانشجو%41(ییومامايپرستارانیدانشجو

بخش نیکردند. و در ایابیرا در سطح بد ارزینیبال
يواحد براستمینمره را به عبارت وجود سنیانگیمنیکمتر
).  درمطالعه صنعت 6اختصاص دادند (انیدانشجویابیارزش

ه بیکتبونآزميبه ضرورت برگزارزیو همکاران نیخان
پرداخته شدکه ینیباليدر بخش هايریادگیمنظور سنجش 

ضرروت نیایمیو ترمو،یپر،یدر بخش جراحانیدانشجو
ياست که استفاده از روش هایهی). بد7دانستند(ادیرا ز

در زینیعمومیکه در برنامه آموزش پزشکیابیارزشنینو
جمله منبه آن اشاره شده است یو عمليدو حوزه تئور

و مشاهده ینیبا ساختار عینیبالیابیارزيستفاده از روشهاا
کاراموزان  و دیاشاره نمود. تاکیعمليمهارتهامیمستق

به صورت یآموزشياز دوره هایکارورزان به ارائه بعض
معتقد انیمطالعه بود. دانشجونیاگریدجیاز نتايمجاز

به يتنوريااز کالس هیبعضيبه برگزاریبودند لزوم
امر باعث هدر رفت نیو استینمیومستقيصورت حضور

شود. در یمانیدانشجويبرانهیو قت و  با ال بردن هز
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آموزش گاهیجانییو همکاران با هدف  تعیمطالعه درگاه
کشور که به یعلوم پزشکيدر دانشگاههاکیالکترون

اطالعات با يصورت مرورمقاالت مختلف و گرداور
جیصورت گرفته نتاکیو الکترونیدات چاپاز مستنهاستفاد

در دانشگاه ها يآموزش مجازياز آن بود که اجرایحاک
آموزش يسازادهیپيمواجه است و براياریبا نواقص بس

و رساختهایاز زيسرکیبه یدرحوزه علوم پزشکيمجاز
است که قبل از پرداختن به ازینییاستانداردها و مهارتها

از یکی). 8(ردیمورد توجه قرار گدیباکیآموزش الکترون
اکثر مطالعات و مصاحبه ها جیکه از نتایاساسيچالش ها

ینیباليو آموزش هایعمومیدر حوزه آموزش پزشک
و ياستخراج شده است  مشکل عدم انطباق آموزش تئور

و همکاران با هدف چالش ياست.در مطالعه ذوالفقاریعمل
يارشد پرستاریکارشناسانیجودانشینیلآموزش بايها

به عنوان ینیو باليآموزش نظریمراقبت  عدم همخوان
چالش ها ذکر شده یرونیطبقات مقوله عوامل بریاز زیکی

و همکاران معتقدند شکاف و jerlockنی). همچن9است(
نیاز مهمتریکیو پژوهش نیو باليتئورنیگسست ب

باشدو یميرپرستاوزشآميشکست برنامه هالیدال
يراهکارهانیرا از مهم تريحرفه انیوجود آموزش ب
). در مطالعه 10باشد(یو عمل ميتئورنیکاهش گسست ب

يچالش هانییو همکاران با هدف تعیلیاسماعریام
آموزش ی، عدم همستگرانیدر ایعمومیآموزش پزشک

ولهمربوط به مقلیمسایاز موضوعات فرعیبا عملينظر
رانیایعمومیپزشکینظام آموزشيهاياسترتژیاصل

دروس ینمود که همراهانیتوان بیذکر شده است. م
ياثر قابل مالحظه ايو کارورزيبا مراحل کاراموزينظر

).2در آموزش خواهد داشت(
به زیندیاساتسیتدرتیفیکنندگان در پژوهش به کشرکت
آموزش در امرلیدخلیاز موضوعات و مسایکیعنوان 

و ناظر یلیاشاره نمودند.در مطالعه اسماعیعمومیپزشک
درصد، مسلط بودن استادان را به عنوان عوامل موثر 69,4
و ی). در مطالعه طوالب11کردند(انیبیلیتحصشرفتیدر پ
، ياکثر دانش آموختگان رشته پرستاردگاهیاز د،یانالح

استفاده یوزشآميبرنامه هاتیفیعناصر موثر بر کنیشتریب
اول و گاهیدرصد  در جا73مجرب با انیو مربدیاز اسات

گاهیدرصد در جا60به کارگرفته شده با سیتدريهاوهیش
او همکاران بییی). در مطالعه قرا12چهارم قرارگرفت(

انیدانشجودگاهیاز دیمشکالت آموزشنییهدف  تع
يهاکیمشهد ، عدم استفاده از تکنیدانشکده دندانپزشک
يهاکیو استفاده محض از تکنانیمشارکت دانشجو

نبودن رفرنس يکاربردنیو استاد محور و همچنیسخنران
آنها استفاده از شنهادیبود.پدیاساتيشده ازسویمعرفيها

مشارکت يکه بر مبنایآموزشنینويهاکیتکن
بر حل مساله و یمبتنيریادگیریاست نظانیدانشجو

مطالعه گریدجی). از نتا1بهره جست(میبرتیآموزش مبتن
ییهایمعتقد بودند نظرسنجانیبود که دانشجونیحاضر ا

از کیها در قالب الگ بوك الکترونشنیروتانیکه در پا
موارد مرتبط با مسائل ریو سادیآموزش اساتتیفیک

يگونه کاربردچیهردیگیگروه از آنها صورت میآموزش
تیفیگروه ، بهبود کیآموزشينامه هابرتیفیدر بهبود ک

ایخوب و دیاز اساتریانتخاب و تقدایدیآموزش اسات
يو اجبارهودهیبيندارد.و کارفیضعدیاساتینیگزیجا

ریو غيناکارامدزیو همکاران نییاست. در مطالعه قرا
نیبه ادیدرباره اساتانیدانشجوینظرسنجستمیموثر بودن س

درخصوص انیدانشجویکه نظرسنجصورت عنوان شده
دارد و دیاساتيدر ارتقایکمرینحوه آموزش تاث

استفاده از ،يهمچون توجه به مسائل اقتصادیشنهاداتیپ
و یعلماتیهيمدرسان عالقه مند و توانمند بودن اعضا

پاداش و بازخورد  را به عنوان ياستفاده از اهرم هانیهمچن
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).  در 1عنوان کرده است(مشکل نیرفع ايراه حل ها
تیفیکیابیارزشيبراییالگویبا هدف طراحگریمطالعه د

نکهیاعتقاد دانشجو به ا،یدر موسسات آموزش عالسیتدر
بود با نخواهدیاقدامچیمنشا هیابیحاصل از ارزشجینتا
از یکیبه عنوان 2,52اریو انحراف مع10از 6,64نیانگیم

يصحت و دقت در فرم هادکنندهیتهديهاریعوامل و متغ
که توسط ی). در بررس13ذکر شده بود(یابیارزش

صورت گرفت کانال 95دانشجو در سال يخبرگزار
خواست  تا نظرشان انیاز دانشجويخبرگزارنیایتلگرام

دانشجو از استاد یابیگذار بودن ارزشریدرخصوص تاثار
از نفر 650درصد درحدود 90از شیابراز کنند.پ

یابیارزشنیباور داشتند که اینظرسنجنیدراانیدانشجو
هر ترم ی: وقتندیگویمانیندارد. دانشجويریتاثچیه
فالن استاد بد است اما ترم بعد استاد با همان روش مییگویم

ارائه يو اخالق، همان درس را به صورت انحصاریدرس
تیاهمهاینظرسنجنیبه ایکسیعنیدهد،یم

مربوط به ينامه هانیو آئنی). مطالعه قوان14(هددینم
دهد بر خالف ینشان مدیاساتعیو ترفیمرتبه علميارتقا

آنها از یابیارزيبرايادیزتیقانون اهمان،یتصور دانشجو
اینشدن قانون است ییاست. مشکل از اجرالقائدیاسات

یبلیهم دلدیها، شادانشگاهينبودن ساختار ادارشفاف
نظرات آنها در رینامحسوس بودن تاثانیدانشجوياعتماد

عدم  شفاف نیاست و همچندیاساتیابیارزینظرسنج
نیسنگاریبسيباشد.گاردهانهیزمنیمناسب در ايساز
عدم احترام متقابل استاد به نیو همچناالسال بيهادنتیرز

مطالعه نیايطبقات تعامالت حرفه اریدانشجو از ز
و ییدر مطالعه قرانهیزمنیشوند. در ایب ممحسو

استخراج شده از مصاحبه یاصلياز مقوله هایکیهمکاران 
مطالعه آنها نشان داد جیبو د نتايگريحرفه اانیبا دانشجو

مشهد درباره برخورد یدندانپزشکشکدهدانانیدانشجو

برخورد ها به نیاتفاق نظر دارند. که ادیاساتیمناسب برخ
یاسترس به دانشجو ملیموجب تحمنکیلیصوص درکخ

یبزیو همکاران در کرمانشاه نیابانیسی). در بررس1شود(
استاد دانشجو به عنوان یاخالقينسبت به جنبه هایتوجه

). 15آموزش عنوان شده است(تیفیدرکگذار ریعامل تاث
چالش نییزاده و همکاران با هدف تعیدر مطالعه خاقان

به یاحترامیبد،یمرتبط با اساتیش اخالق پزشکآموزيها
انیدانشجویاخالقریغيبه رفتارهایتوجهیو بانیدانشجو

یاخالقيالگویاصلهیمنتخب درون مايبه عنوان کدها
با عنوان تعهد یدر پژوهشزینینی). ام16استخراج شده اند(

ضرروت در آموزش و کیایانتخاب کیيحرفه ا
يهاکه  دانشکدهکندیمهیتوصياریدستدورهیابیارز

و نهان  خود، یرسمیآموزشيهادر برنامهدیبایپزشک
اخالق و تعهد یجیبه پرورش تدرنفک،یعنوان جزء البه

داشته باشند، ژهیآموختگان خود توجه ودر دانشياحرفه
و یآموزشيهاطیحاکم بر محیکه جوّ اخالقیشکلبه
یکی). 17را ندهند(يارحرفهیغيفتارهااجازه بروز رینیبال

که در اکثر مطالعات مربوط به گریدیاساسياز چالش ها
خورد،  مشکل کمبود یبه چشم میآموزشطهیمشکالت ح

است. به عنوان مثال در یمالوی، انسانیکیزیمنابع اعم از ف
درصد 6/67با ینیمناسب باليفضایو الحانیمطالعه طوالب

سوم و گاهیدرصد در جا2/66با ینیبالیآموزشو امکانات
دگاهیاز دیآموزشيبرنامه هاتیفیچهارم عوامل موثر بر ک

). 12شهر خرم اباد بود(ياکثر دانش آموختگان پرستار
نییو همکاران با هدف تعیدهقاندر مطالعه نیهمچن

از زدییصدوقدیشهيکاراموزینیمشکالت آموزش بال
لیاز قبیمشکالتيپرستارانیدانشجووانیمربدگاهید

از یکیرا یو آموزشیبه امکانات رفاهیناکافیدسترس
). در مطالعه 3دوره عنوان کردند(نیایمشکالت اساس

به عنوان یآموزشزاتیجهامکانات و تزیو همکاران نییقرا
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استخراج شده از مصاحبه با یاصلهیاز چهار درون مایکی
نهیزمنیمشهد بود که در ایداندنپزشکدانشکدهانیدانشجو

و امکانات انیدانشجوبان به عدم تناسب تعداد دانشجو
). درمطالعه 1در فاننوم و بخش اشاره کرده بودند(یآموزش

نشان جینتاینیآموزش بالتیفیکیابیبا هدف ارزییرضا
فیضعانیاز نظر دانشجویآموزشطیمحتیفیداد ک

اظهار انیدرصد از دانشجو2/58شده است و یابیارز
بخش ها یکیزیفيداشتند تعداد دانشجو متناسب با فضا

و انیو همکاران و فتوکی). اما مطالعات وهاب18(ستین
بودند.که ردهکیابیرا متوسط ارزیآموزشطیهمکاران  مح

توان  یآن را ملیهمسو با مطالعه حاضر است که  دالریغ
و یاجتماعطیتفاوت در شراایها مارستانیبيبندبیدر ت

ی). قطعا بر کس20و 19افراد مورد مطالعه باشد(یفرهنگ
و یآموزشيکه وجود امکانات و فضاستیندهیپوش
یآمادگزانیگذار بر مریاز عوامل تاثیکییرفاهالتیتسه

خصوصا يریادگیتیفیو کيریادگیيبراانیدانشجو
نیذا فراهم کردن اخواهد بود. لینیدرحوزه آموزش بال

امکانات توجه و همت تمام مسئوالن دست اندار کار حوزه 
یبانیو پشتیمال،ی، درمانیو پژوهشیمختلف آموزشيها

مکلفند برنامه یپزشکياگر چه دانشکده ها.طلبدیرا م
دانشگاه خود را بر اساس برنامه آموزش یو آموزشیدرس

متبوع که مصوب وزارتیعموميدوره دکتریپزشک
از یجزئزی) نيو کاروزي(کاراموزیعمومیمقطع پزشک

شده یبرنامه سعنی. اما در همندینمانیبرنامه است، تدونیا
آن  در اغلب يکه اجرايادیبنراتییغاز تزیاست ضمن پره

ياست به نحوزیچالش برانگیپزشکيدانشکده ها
يجراامکان ارویشیپيشود که دانشکده هایسازمانده
را داشته باشند. لذا با یروشن و موثر آموزشيراهبردها

يکه وزارت متبوع و متعاقب با آن شورایاراتیتوجه به اخت
مختلف يبه دانشکده هایپزشکآموزش يزیبرنامه ریعال

داده است ضرورت دارد تا با انجام مطالعات منسجم یپزشک
ل  و مطالعات در عمنیاجینتايریو مستمر  و بکارگ

هدف همچون يگروه هايدگاههایدیبررسنیهمچن
اتیمحترم هي، اعضاارانیکاراموزان ، کاروزان ، دست

بخش يروسا،یآموزشيمحترم گروه هارانی، مدیعلم
در امر آموزش، مسائل و لیعناصر موثر دخریها و سا

ییمربوطه را شناسايمشکالت مربوط به آموزش واحد ها
ها و اصالحات مستمر خصوصا در ينگرو با انجام باز

از آموزش يسطح مطلوبترییو سرپاینیباليعرصه ها
دیو به عنوان کالم آخر بامیپاسخگو را درجامعه شاهد باش

نیوقفه مسئولیروز افزون و بيهر چند که تالش هاگفت
که  یآموزشيخصوصا گروه هایمحترم  دانشکده پزشک

گرفت و قطعا بر دهیناددینباهستند  رایآموزشلدیدر ف
مجدانه يسپاسگزار تالش هادیو باستیه ندیپوشیکس

مطرح شده ينظر به چالش هانیآنها بود، با وجود ا
مستمر  یشود با نظرسنجیمهیکارآموزان و کارورزان  توص

يمختلف به رفروم و بازنگريهادگایو درخواست د
يتا بتوان محتوادوره ها پرداخت نیایآموزشيمحتوا

کرد نیتدویآموزشيبه هدف هادنیجهت رسيمناسبتر
و طیها با توجه به شراشنیزمان روتتیریمدنیهمچن

مورد دیبایمختلف آموزشيابخش هيهايزیبرنامه ر
ایاز تلف کردن وقت انیتا دانشجوردیتوجه قرار گ

و ابهام یدر نوعيریادگیيبالعکس از کمبود زمان برا
یابیو ارزشیپايسامانه هاجادی. ارندیقرار نگیسردرگم

و یمختلف آموزشيدرحوزه هایعلماتیهياعضا
و عیدر ارتقا و ترفاهیابیارزنیاجینتايریو بکارگیاخالق

دیاساتيریآنها، بکارگییو اجراياداريهاندیفراریسا
يمستمر توانمند سازيکارگاه هايمجرب جهت برگزار

ينظريدر عرصه هایآموزشنینويهاوهیرخصوص شد
یابیارزشنینويبا روش هاییآشنانیو همچنیو عمل



یفیمشهد: مطالعه کی(کارآموز، کارورز) دانشکده پزشکیعمومیمقطع پزشکیآموزشيچالش ها47

1400http://hmed.mums.ac.ir، پاییز 3، شماره12مجلۀ افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

يرابیوعملینیعياستاندارد آزمون هایجهت طراح
يفراهم کردن امکانات و فضا،یعلماتیمحترم هياعضا

انیدانشجويبرایرفاهالتیمناسب  و تسهیآموزش
جیپشنهادات حاصل از نتاگریاز دنیخصوص در عرصه بال

موثر  یتواند گامیآنها  متیباشد که رعایمطالعه منیا
یعمومیآموزش حوزه پزشکتیفیدر جهت  باال بردن ک

د.گرد
:تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، کلیه دانشجویان عزیز و همکاران 

.گرددمطالعه تقدیرو تشکر میگرامی شرکت کننده در 

:تضاد منافع

منابع حمایتی مقاله تابع مقررات دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد بوده وبامنافع هیچ موسسه یافردي درتعارض 

باشد.  نمی
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