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Abstract

Introduction: Teaching professional ethics is very important in university courses. 

Considering that the mentioned course has not been seen in the curriculum of undergraduate 

students in laboratory sciences, we decided to hold a professional ethics course for the above 

students. Then we decided to evaluate the mentioned course.

Methods and Materials: This quasi-experimental study was performed on 32 laboratory 

science students by census sampling method. The evaluation of the project was performed 

using the Creek Patrick evaluation model questionnaire (in the areas of reaction, learning, 

behavior and academic outcomes) that students answered 45 questions. The obtained data 

were analyzed using independent t-test and One-way ANOVA in SPSS software.

Results: The average overall evaluation score of laboratory science students in the 

professional ethics is 190.09 with a standard deviation of 15.98, which is excellent based on 

the evaluation indicators. There is no significant difference in the average evaluation score in 

term of diploma major, gender and age.

Discussion and Conclusion: The results of the study showed that teaching professional 

ethics is essential for laboratory science students. Therefore, it is recommended to include this 

training course in the laboratory science curriculum.
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مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی 

سال شانزدهم، شماره دو، 1400

مقاله
تحقیقاتی
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دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1399
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چكيده
مقدمه:آموزش درس اخالق حرفه ای در دوره های تحصیلی دانشگاهی از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که 
دوره مذکور در برنامه درسی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی در نظر گرفته نشده است، بر آن شدیم که 

دوره آموزشی اخالق حرفه ای را جهت دانشجویان فوق برگزار نموده و سپس دوره مذکور را ارزیابی کنیم.
موادوروشها:این مطالعه نیمه تجربی به روش نمونه گیری سرشماری بر روی 32 نفر دانشجوی علوم آزمایشگاهی انجام گرفت. 

ارزشیابی طرح نیز با استفاده از پرسشنامه مدل کریک پاتریک )Kirkpatrick Evaluation( )در حیطه های واکنش، یادگیری، 
رفتاری و نتایج دانشگاهی( بود که دانشجویان به 45 سوال آن پاسخ دادند. داده های حاصل نیز با استفاده از آزمون های آماری 

تی مستقل و تحلیل انحراف معیار در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها:میانگین نمره کلی ارزشیابی دانشجویان علوم آزمایشگاهی از برنامه درسی اخالق حرفه ای 190/09 با انحراف معیار 
15/98 بود. با توجه به شاخص های ارزشیابی )نمره 45 تا 90: ضعیف، نمره 90 تا 135: متوسط، نمره باالتر از 135: عالی(، 
ارزشیابی دانشجویان مورد بررسی از برنامه درسی اخالق حرفه ای در حد عالی بود. میانگین نمره اخالق حرفه ای در گروه های 

مختلف به تفکیک مدرک تحصیلی دیپلم، جنس و سن، اختالف معنادار نداشت.
بحثونتيجهگيری:نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که آموزش درس اخالق حرفه ای برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی 

امری ضروری به نظر می رسد؛ لذا گنجاندن این دوره آموزشی در برنامه درسی رشته علوم آزمایشگاهی پیشنهاد می شود.
کلماتکليدی:برنامه درسی، اخالق حرفه ای، علوم آزمایشگاهی

* )نویسنده مسئول( فاطمه امیری، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
amirif2012@gmail.com :آدرس الکترونیکی  

مقدمه
یکی از مهم ترین و حساس ترین حیطه های تصمیم گیری در نظام 
تداوم  آموزشی و درسی است )1(.  برنامه های  آموزشی، حیطه 
دگرگونی ها در سیستم بهداشت و مراقبت سالمتی، تکنولوژی ها، 
پروفایل جمعیتی، انتظارات و تقاضاها منجر به درك این موضوع 
شده است که آموزش دانشجویان علوم پزشکی و در نتیجه برنامه 

درسی آن ها باید مورد بازنگری و حتی شاید تغییرات عمده قرار 
گیرد )2(. حمایت و پشتیبانی اساتید برای توسعه برنامه درسی 
نظر ضروری  مورد  اهداف  به  تا رسیدن  تغییر  فرایند  از شروع 
می باشد، در واقع بهبود برنامه ریزی درسی، تنها از طریق تفکر باز 
و مالحظات اندیشمندانه جهت توسعه برنامه درسی و همچنین 
توجه صادقانه نسبت به عوامل تاثیرگذار قابل کنترل، اتفاق می افتد. 
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توجه به ارزش های فردی و جمعی اساتید، میزان وسعت تغییر و 
توسعه مورد نیاز در برنامه درسی و هم چنین توجه به چارچوب 
زمانی برای انجام این تغییرات و اصالحات، از عوامل تاثیرگذار بر 
جلب موافقت و رضایت اساتید و در نهایت توسعه برنامه ریزی 
درسی می باشند. به طور کلی ایده در ذهن گروه کوچکی از استادان 
شکل می گیرد که اغلب بر این باورند برنامه درسی موجود نمی تواند 
دانشجویان را جهت رویارویی با موضوعات و مشکالتی که بعد 
از فارغ التحصیلی در جامعه و محیط های مراقبت سالمتی با آن ها 
مواجه می شوند به طور کامل آماده نماید؛ لذا برای جلب مشارکت 
و حمایت همه اساتید و کارکنان آموزشی دانشگاه در اصالح برنامه 
درسی فعلی، باید دالیل لزوم تغییر و اصالح برنامه درسی، دامنه 
وسعت این تغییرات و زمان مناسب برای انجام آن ها به طور شفاف 

و عینی توضیح داده شود )3(.
تحوالت فزاینده در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم و دانش 
بشری در حوزه علوم پایه آزمایشگاهی، نیاز به بازنگری و تغییر 
در برنامه های درسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی را ضروری 
می نماید. از طرفی تعلیم و تربیت افرادی که پس از دانش آموختگی 
بتوانند با انجام وظایف خود و پایبندی به اصول حرفه ای در راه 
ارتقای سالمت گام بردارند از مسئولیت های دانشگاه های علوم 
در  حرفه ای  اخالق  درس  آموزش  بنابراین  می باشد.  پزشکی 
دوره های تحصیلی دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است 
)4(. فارغ التحصیالن رشته علوم آزمایشگاهی به عنوان یکی از ارائه 
دهندگان خدمات سالمت، در قبال نفس و جان گیرندگان خدمات 
مسئولیتی ویژه دارند. با افزایش روز افزون تعداد و تنوع تست های 
آزمایشگاهی در سال های اخیر، نقش و جایگاه علوم آزمایشگاهی 
در شناسایی و ارزیابی علل ایجاد بیماری ها اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است. انجام آزمایش های پزشکی در کمال صحت، دقت و 
سرعت و با استفاده از روش های روز دنیا و هم چنین، توجه به 
حفظ حقوق، رعایت امانت و کرامت انسانی گیرندگان خدمات 
از جمله اولویت ها و ضرورت هایی است که به موازات استقرار 
سیستم های مدیریت کیفیت، می تواند تاثیر به سزایی در افزایش 
رضایت مندی مراجعان داشته باشد و از ویژگی های یک آزمایشگاه 

مطلوب به شمار می آید )5(.
آزمایشگاه های  کارکنان  عنوان  به  بعدها  که  فارغ التحصیالن  این 

تشخیصی مشغول به کار می شوند ملزم به رعایت اصول رفتاری 
و اخالق حرفه ای هستند. به دلیل اهمیت مسئله اخالق حرفه ای و 
پزشکی در آزمایشگاه ها، سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل های 
کلی در این راستا تدوین کرده است. عالوه بر این هر کشوری می تواند 
با تصویب قوانین و ضوابط خاص، فعالیت ها و مسئولیت های مورد 
نیاز را جهت فعالیت کارکنان در بخش های مختلف مشخص کند. 
در ایران نیز منشوری دارای 5 بند شامل: دریافت شایسته خدمات 
آزمایشگاهی، دریافت اطالعات به نحو مطلوب و میزان کافی، حق 
انتخاب و تصمیم گیری آزادانه مراجعان، احترام به حریم خصوصی 
به  امانت داری و دسترسی  و  رازداری  مراجعان و رعایت اصل 
نظام کارآمد رسیدگی به نظام شکایات و پیشنهادات برای علوم 

آزمایشگاهی وجود دارد )6(.
باتوجه به مطالب ارائه شده و ضرورت پرداختن به مباحث اخالق 
حرفه ای، عدم وجود درس اخالق حرفه ای در برنامه درسی رشته 
علوم آزمایشگاهی و احساس نیاز و دغدغه اساتید و دانشجویان، 
اقدام به اجرا و ارزشیابی درس اخالق حرفه ای در رشته علوم 
آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان شد.

موادوروشها
مطالعه به روش مداخله ای و نیمه تجربی صورت گرفت. این مطالعه 
با تایید کمیته پژوهش در آموزش مرکز توسعه مطالعات و آموزش 
علوم پزشکی و تصویب شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و 
فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با شماره 9907084731 و 
موافقت کمیته اخالق در پژوهش ها با کد نمونه گیری این مطالعه به 
صورت IR.UMSHA.REC.1399. 517 انجام شد، سرشماری بود و 
کلیه دانشجویان ترم هفتم )32 نفر( این رشته در نیم سال اول سال 
تحصیلی 1400-1399 که معیارهای ورود به مطالعه شامل: رضایت 
دانشجو جهت شرکت در پژوهش، شرکت در کالس های آموزش 
اخالق حرفه ای یا دریافت و مطالعه منابع و محتوای آموزشی معرفی 
شده را داشتند در مطالعه شرکت نمودند. معیارهای خروجی نیز 
دانشجویان دیگر ترم های تحصیلی که درس مدیریت آزمایشگاه را 
اخذ نکردند و در نهایت پرسشنامه را تکمیل نکردند در نظر گرفته 
شد. برنامه مدرس طبق طرح درس ارائه شده به مدت یک ترم 
اجرا شد. بدین ترتیب مدرس بر اساس اهداف آموزشی 4 جلسه 
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)8 ساعت( به تدریس مفاهیم مهم اخالق پزشکی/ حرفه ای برای 
دانشجویان توصیف شده در باال پرداخت. موضوعات مورد بحث در 
طی این جلسات شامل: آشنایی با اخالق حرفه ای، آشنایی با اخالق 

پزشکی، آشنایی با اخالق آزمایشگاهی و زمینه های کاری بودند.
ارزشیابی طرح نیز با استفاده از پرسشنامه مدل ارزشیابی کریک 
پاتریک )در حیطه های واکنش، یادگیری، رفتاری و نتایج دانشگاهی( 
بود )7(. دانشجویان به 45 سوال )17 سوال در حیطه واکنش، 7 سوال 
در حیطه یادگیری، 8 سوال در حیطه رفتاری و 13 سوال در حیطه 
نتایج دانشگاهی( آن پاسخ دادند. منظور از واکنش، عکس العملی 
است که فراگیران به کلیه عوامل موثر در اجرای یک دوره آموزشی 
از خود نشان می دهند. این واکنش را می توان از طریق پرسشنامه و 
یا روش های معمول دیگر به دست آورد. واکنش، چگونگی احساس 
شرکت کنندگان را در مورد برنامه آموزش )رضایت( اندازه گیری 
می کند )7(. یادگیری عبارتند  از: تعیین میزان فراگیری، مهارت ها، 
تکنیک ها و حقایقی است که طی دوره آموزشی به شرکت کنندگان 
آموخته شده و برای آنان روشن گردیده است و می توان از طریق 
آموزش های قبل، ضمن و بعد از شرکت در دوره آموزشی به میزان 
آن پی برد. اثر بخشی آموزش را می توان به وسیله نتایج پس از 
آزمون تعیین کرد )8(. منظور از رفتار چگونگی و میزان تغییراتی 
است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره آموزشی 
حاصل می شود و آن  را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی 
کار روشن ساخت )7(. منظور از ارزیابی نتایج بررسی هزینه ای 
که  معلوم شود  تا  گردیده  است  آموزش صرف  برای  که  است 
شرکت کنندگان در آموزش تا چه اندازه قادر هستند، این مخارج 
را از طریق کار و اجرای وظایف به نحو  احسن جبران کنند. این 
پرسشنامه بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت با حداکثر نمره 5 و 
حداقل نمره 1 بود. پس از تکمیل پرسشنامه، داده ها در نرم افزار 

SPSS تجزیه و تحلیل شدند. ابتدا بررسی توزیع نرمال و یکسان 

داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف انجام گرفت و 
پس از تایید نرمال بودن داده ها از آزمون های آماری پارامتری تی 
مستقل و تحلیل انحراف معیار استفاده گردید. برای بررسی متغیر 
اخالق حرفه ای در گروه های جنس و مدرك دیپلم - که دارای 
دو گروه دانشجوی متفاوت هستند- از آزمون تی مستقل استفاده 
گردید. در گروه های سنی - که دارای سه گروه دانشجوی متفاوت 

هستند- از آزمون تحلیل انحراف معیار استفاده گردید.

یافتهها
نتایج نشان داد که کلیه دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه، قبال 
در دوره های آموزشی مربوط به اخالق حرفه ای شرکت نکرده اند. 
دامنه سنی شرکت کنندگان بین22 تا 24 سال بود. 16نفر از دانشجویان 

دختر و 16 نفر پسر بودند. )جدول 1(
همان گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می شود میانگین نمره 
ارزشیابی برنامه اخالق حرفه ای در سطح واکنش 71/78 با انحراف 
معیار 6/08  از 85، در سطح یادگیری 29/03 با انحراف معیار 3/46 

 درصد  تعداد  ها دسته متغیر 

 مدرک دیپلم 
 8/93 30 تجربی
 2/6 2 ریاضی

 جنس
 50 16 زن 
 50 16 مرد 

 سن 

 50 16 سال 22
 9/46 15 سال 23
 1/3 1 سال 24

 

جدول1-اطالعاتجمعیتشناختیدانشجویانشرکتکننده

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر نمره  حداقل نمره  نمره کل 
 08/6 78/71 85 17 نمره کل در سطح واکنش

 46/3 03/29 35 7 یادگیری نمره کل در سطح 
 55/2 90/34 40 8 نمره کل در سطح رفتار

 03/6 37/54 65 13 نمره کل در سطح نتایج دانشگاهی
 

جدول2-ارزشیابیبرنامهاخالقحرفهایدرسطحواکنش،یادگیری،رفتارونتایجدانشگاهی
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از 35، در سطح رفتاری 34/90 با انحراف معیار 2/55 از 40 و 
در سطح نتایج دانشگاهی نیز 54/37 با انحراف معیار 6/03 از 65 

بوده است.
در جدول 3 نیز مشاهده می گردد که آزمون کولموگروف اسمیرنوف 
برای متغیر اخالق حرفه ای معنادار نیست )P= 0/12(؛ بنابراین متغیر 
مذکور دارای توزیع نرمالی است و می توان از تحلیل های پارامتریک 
برای آن استفاده کرد. لذا در جدول 4 از آزمون تی مستقل و تحلیل 
انحراف معیار برای مقایسه میانگین نمرات اخالق حرفه ای استفاده 

شده است.
اندك در  تفاوت  طبق اطالعات مندرج در جدول 4 علی رغم 
میانگین نمره اخالق حرفه ای در گروه های مختلف به تفکیک مدرك 
 ،)P= 1/27( و سن )P= 0/673( جنس ،)P= 0/887( تحصیلی دیپلم
نتایج آزمون های آماری تی مستقل و آنوا این تفاوت در هیچ یک از 

گروه های جمعیت شناختی معنادار نیست.
نکته مهم دیگر این است که میانگین نمره کلی ارزشیابی دانشجویان 
علوم آزمایشگاهی از برنامه درسی اخالق حرفه ای 190/09 با انحراف 
معیار 15/98 است که با توجه شاخص های ارزشیابی )نمره بین 45 
تا 90: ارزشیابی ضعیف، نمره بین 90 تا 135: ارزشیابی متوسط، نمره 
باالتر از 135: ارزشیابی عالی(، ارزشیابی دانشجویان مورد بررسی 

از برنامه درسی اخالق حرفه ای در حد عالی است. )جدول 4(

بحثونتيجهگيری
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره کلی ارزشیابی دانشجویان 
با  اخالق حرفه ای 190/09  برنامه درسی  از  آزمایشگاهی  علوم 
انحراف معیار 15/98 است که با توجه به شاخص های ارزشیابی 
نشان دهنده آن است که ارزشیابی دانشجویان مورد بررسی از برنامه 
درسی اخالق حرفه ای در حد عالی است. هم چنین میانگین نمره 
اخالق حرفه ای در گروه های مختلف به تفکیک مدرك تحصیلی 
دیپلم، جنس و سن اختالف معنادار نداشت. در این راستا علیشاهی و 
همکاران )1397( مطالعه ای با عنوان بررسی برنامه درسی رشته های 
مختلف علوم پزشکی از نظر درس اخالق حرفه ای و پیشنهاد برنامه 
درسی جدید اخالق حرفه ای انجام دادند. در این مطالعه رشته های 
علوم پزشکی ابتدا در دو دسته علوم پایه و بالین دسته بندی شدند. 
با بررسی برنامه درسی درس اخالق حرفه ای هر رشته تعداد واحد، 
ساعت تدریس، شیوه تدریس، شیوه ارزشیابی و منابع درس مشخص 
شد. در مرحله دوم جستجوی کوریکولوم اخالق حرفه ای مربوط 
به رشته های پایه و بالینی در چند دانشگاه مطرح دنیا انجام گرفت 
و سر فصل های آن ها مشخص گردید. در مرحله سوم با استفاده 

p-value Z متغیر  میانگین  انحراف استاندارد    کولموگروف اسمیرنوف 

 ای اخالق حرفه 09/190 9/15 139/0 12/0
 

جدول3-آزمونکولموگروفاسمیرنوفبرایبررسینرمالبودندادهها

 p-value درجه آزادی  *t انحراف معیار  میانگین  حداکثر نمره  حداقل نمره  ها دسته متغیر 

 مدرک دیپلم 
 43/16 2/190 225 45 تجربی

143/0 30 887/0 
 19/9 5/188 225 45 ریاضی

 جنس
 27/15 31/191 225 45 زن 

426/0 30 673/0 
 07/17 87/188 225 45 مرد 

 سن 

 4/18 62/184 225 45 سال 22
 28/11 93/194 225 45 سال 23 27/1 2 22/2

 - 205 225 45 سال 24

    98/15 09/190 225 45 نمره کل
 

جدول4-مقایسهمیانگینوانحرافمعیارنمرهاخالقحرفهایبرحسبمتغیرهایجمعیتشناختی

* برای آزمون تفاوت نمره اخالق حرفه ای در دو گروه دارای مدرك دیپلم ریاضی و تجربی و همچنین دو گروه زن و مرد از آزمون تی مستقل (Independent T test) در سطح اطمینان 95% استفاده 
شده است. اما برای آزمون تفاوت نمره اخالق حرفه ای در گروه های سنی از آزمون آماری تحلیل انحراف معیار (One-way ANOVA) استفاده شده است.
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از یافته های به دست آمده الگویی برای برنامه درسی درس اخالق 
حرفه ای در رشته های پایه و بالینی علوم پزشکی مطرح شد. نتایج 
این مطالعه نشان داد که از 454 رشته علوم پزشکی در 73 رشته، 
درس اخالق حرفه ای وجود دارد. در 75/3 درصد موارد تدریس 
به شیوه نظری و در 49/53 درصد موارد از منابع فارسی استفاده 
می شود. شرکت کنندگان این مطالعه نیز از وجود واحد اخالق 

حرفه ای در برنامه درسی درسی رضایت داشتند )4(.
محبی امین و همکاران )1394( مطالعه ای با عنوان ارزیابی کیفیت 
برنامه درسی اخالق پزشکی از دیدگاه دانشجویان انجام دادند نتایج 
این مطالعه نیز نشان داد که دیدگاه دانشجویان از وضعیت کیفیت 
برنامه درسی اخالق حرفه ای نامطلوب است و نیاز به طراحی و 
بازنگری مجدد وجود دارد )9( در صورتی که در مطالعه حاضر 

نمره ارزشیابی در سطوح مختلف عالی گزارش گردیده است.
مظفری و همکاران )1390( نیز مطالعه ای با عنوان ارزشیایی یک 
پرستاری  رشته  کارشناسی  دانشجویان  نظرات  آموزشی،  تجریه 
علوم پزشکی ایالم درباره درس جدید اخالق و مقررات حرفه ای 
در پرستاری انجام داد. نتایج این مطالعه نشان داد که 85 درصد 
از شرکت کنندگان ضرورت وجود درس اخالق حرفه ای را در 
دانشجویان پرستاری گزارش نموده اند. در این مطالعه توصیفی که 
نظر 81 دانشجو را سنجیده بودند همانند مطالعه حاضر رضایت مندی 
درسی  برنامه  به  حرفه ای  اخالق  درس  افزودن  از  دانشجویان 

دانشجویان مفید تلقی گردید )10(.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر و افزودن درس اخالق حرفه ای به 
برنامه درسی دانشجویان، دهقانی و همکاران )1400( نیز مطالعه ای 
با عنوان طراحی یک الگوی برنامه درسی اخالق حرفه ای برای 
دانشجویان علوم پزشکی انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد 
که تدوین برنامه های آموزشی یکسان و مدون اخالق حرفه ای 
از منابع باالدستی بسیار ضروری است. هم چنین تبیین محتوای 
آموزشی اخالق حرفه ای کاربردی و قابل اجرا، آموزش و ارزشیابی 
اصول اخالق حرفه ای در تمام دوره ها و رشته های تحصیلی جهت 
نهادینه کردن اصول اخالق حرفه ای در سه حوزه آموزش، پژوهش 

و درمان بسیار الزم است )11(.
ابوهاشیش )Abou Hashish( و همکاران )2019( نیز مطالعه ای با 

انجام  ایدئولوژی اخالقی و قضاوت اخالقی  بین  ارتباط  عنوان 
دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که تمرکز بر اخالق می تواند 
اخالقی،  ایدئولوژی  حرفه ای،  اخالق  ارزش های  جهت گیری 
اعتقادات و نگرش های دانشجویان علوم پزشکی را در رفتار و 

عمل تحت تاثیر قرار دهد )12(.
رودی و همکاران )2018( نیز مطالعه ای با عنوان مفهوم سازی مشاوره 
برنامه درسی به عنوان یکی از قلمروهای نوین حوزه مطالعات برنامه 
درسی انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مهم ترین 
عامل تعیین کننده در تبیین یک برنامه درسی و آموزشی، تعریفی 
است که صاحب نظران و متخصصان برنامه درسی از برنامه درسی 
ارائه می دهند )13(. مطالعه حاضر نیز نقش بارز و مهمی در نهادینه 
کردن اصول و مهارت های اخالق حرفه ای در یادگیرندگان دارد به 
طوری که بتوانند در محیط کار، آن ها را اجرایی کنند. همان طور که 
برنامه های درسی، ابزارهای مهمی هستند که به وسیله آن ها سالمت 
بشر در ابعاد اجتماعی، جسمی و روانی حفظ و منتقل می شود )14(. 
لذا اجرایی شدن این واحد در برنامه درسی دانشجویان جهت نهادینه 
شدن مهارت ها و اصول اخالق حرفه ای بیش از پیش اهمیت دارد 

و پرداختن به این موضوع بسیار الزم و ضروری است.
از سوی دیگر مطالعات مختلف این موضوع را ثابت کرده اند که 
گنجاندن واحد اخالق حرفه ای در برنامه درسی دانشجویان به 
منظور دستیابی به اهداف و نهادینه شدن اصول اخالق حرفه ای 
امری ضروری بوده و پیشنهاد می گردد عملکرد فراگیران به صورت 
دوره ای و مستمر در طی این آموزش ها مورد سنجش و ارزیابی 
قرار گیرد. واضح است که در صورت عدم وجود چنین برنامه های 
آموزشی، خال این واحد درسی در هنگام ورود دانشجویان به محیط 
کار مشاهده شده و نظام سالمت را با چالش هایی روبه رو می کند.

تشكروقدردانی
این مطالعه با همکاری و تامین بودجه معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. محققان و نویسندگان 
این مطالعه بدین وسیله از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه و 
کارشناسان آموزش دانشکده پیراپزشکی تشکر و قدردانی می نماید.
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