
 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
 قلبی داروهای درمورد پرستاران عملکرد بر والکترونیک سخنرانی آموزش روش دو ای مقایسه بررسی

 7931-7931درسال اصفهان استان اجتماعی تامین بیمارستانهای ویژه مراقبت بخشهای در وعروقی

 931191 كد طرح

نام و نام خانوادگي 

 مجري طرح

  

          اصغرخلیفه زاده استاد راهنما :

نام و نام خانوادگي 

 همکاران طرح

 استاد مشاور: دکترگلشاهی زهرا معینیدانشجو :

دانشکده/مركز 

 تحقيقاتي
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

استفاده از نتايج طرح به طور مستقيم كه بتوانند  هاييافراد يا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

  (بدهيد ۵تا  ۱، به هر كدام از آنها وزن نمايند
 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبيمارستان، دانشگاه، )مديران گزاران نظام سالمت و سیاستدیرانم (7)

 )پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ...(کنندگان خدمات سالمت رائها (2)

 هاي مردم نهاد، خيرين، بهزيستي، آموزش و پرورش، مديران خارج از نظام سالمت()مثالً سازمانایر مخاطبین (س9)

 (ها، رسانهبيمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان(9)

 (...كارخانجات دارويي، صنايع غذايي، تجهيزات پزشکي و ) تولیدیهای اران و بخشگذسرمایه(5)

باشد؟  دارو، تبعاتي داشتهتواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و .آیا این خبر مي2

 دانمنمي   خیر   بله

 . استخراج و نگارش پیام پژوهشي3

 كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 پرستاران دارند.و بهبود عملکردآموزش الکترونيک و سنتي )سخنراني( تاثير يکساني درآموزش 

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 ـدهیچیپ نـدیفرا کـه جـا آن از و افتهی شهرت انهیرا و یرسان اطالع دوران به حاضر عصر نکهیا به توجه با

 تـوان یمـ کیالکترون آمـوزش از یریگ بهـره با نمـود، لذا محـدود کالس یفضـا به صرفـا ـدینبا را یـریادگی

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی دو روش  آمـد فائـق پرستاران یبرا یسـنت آمـوزش موانـع یبرخـ بـه

پرستاران بخش های مراقبت نفر از  07نیمه تجربی بر روی به روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیک 

 انجام شد. ویژه

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصی و به را به  پژوهشاصلی های پیامها و یافته ج.

 .باشدها بر عهده مجري طرح ميپياممسؤوليت صحت توجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 7پیام شماره 

 مدیران پرستاری

 که گیرند بهره آموزشی هایروش منابع، از مدیریت و ها هزینه کنترل کنند، ضمنمی تالش پرستاری مسئولین

 بهبود  و منجر به داشته پی در نیز را بیمار از مراقبت اثربخشی و کیفیت و باشد پرستاران نیازهای با متناسب

 .باشد راهگشا تواند می الکترونیک آموزش از روش استفاده مطالعه این و براساس گردد کیفی

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

 پژوهشگران

 از حاصل نتایج از هپرستاران، استفاد آموزش جهت از اپلیکیشن استفاده درمورد مطالعات کمبود به باتوجه

 در را هموارسازد و پژوهشگران مورد این در بعدی های پژوهش انجام جهت را زمینه تواند می پژوهش این

.کند ترغیب پرستاران برای  آموزشی نوین های روش درمورد پژوهش انجام جهت  

 كلمه( 04)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

آموزشی ،آموزش الکترونیکی می تواند با توجه به کمبود نیروی پرستار ومشکالت حضور آنان درکالس های 

 جایگزین آموزش سنتی برای پرستاران گردد.

 مورد را انتخاب كنيد(بيش از يک توانيد )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد مید. کدامیک از روش

 براي معرفي نتايج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشکيل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثيراالنتشارنتشار نتايج پژوهش در روزنامها  ☒

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتايج در خبرنامه  ☐

 ها و سمينارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمينارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه يافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه يا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسايت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه يا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☒



 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبين بروشور، كتابچه، و غيرهتهيه راهنما،   ☐

 سازي نتايج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غيره(انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(  ☒

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

  :مقدمه

 و کرده یاساس راتییتغ دستخوش را یآموزش افته، نهادی شهرت انهیرا و یرسان اطالع دوران به حاضر عصر نکهیا به توجه با

 آمـوزش از یریگ بهـره با نمـود، لذا محـدود کالس یفضـا به صرفـا ـدینبا را یـریادگی ـدهیچیپ نـدیفرا کـه جـا آن از

 آموزش ریتاث سهیمقا هدف زباین حاضر پژوهش.آمـد فائـق پرستاران یبرا یسـنت آمـوزش موانـع یبرخـ بـه تـوان یمـ کیالکترون

 .است شده انجام یوعروق یقلب یداروها درمورد پرستاران عملکرد بر کیوالکترون یسخنران

 : مواد وروش ها

 ویژه مراقبت های بخش پرستار 07 ای طبقه گیری تصادفی نمونه براساس. است تجربی نیمه مطالعه یک حاضر تحقیق

. شدند وارد مطالعه به موافقت ازاعالم پس افراد این شدند. انتخاب 1936 درسال اصفهان استان اجتماعی تامین بیمارستانهای

الکترونیک)آموزش از طریق نرم افزار  درگروه نفر 93و سخنرانی درگروه نفر 93 به ساده تصادفی تخصیص براساس پرستاران

 قلبی  داروهای کاربرد لیست چک توسط گروه دو پرستاران عملکرد ازمداخله وبعد قبل. شدند تقسیم داروهای قلبی وعروقی (

 .شد بررسی پرستاران عملکرد نمرات بر والکترونیک سخنرانی آموزش روش دو وتاثیر بررسی وعروقی

: یافته ها  

عملکرد داری بر ی هر دو روش آموزش سخنرانی و آموزش الکترونیک تاثیر معن گروه دو نمرات میانگین مقایسه براساس 

 .(P> 73/7نشد) مشاهده آموزش دوگروه بین داری معنی اما تفاوت > P)771/7 (دارویی پرستاران داشت

 : نتیجه گیري

براساس مقایسه دوگروه ،هردوروش آموزش سخنرانی والکترونیک تاثیر یکسانی بر عملکرد دارویی پرستاران داشته است 

 ی درآموزش وبازآموزی مباحث داروشناسی برای پرستاران باشد. .لذا روش آموزش الکترونیکی می تواند جایگزین

 آموزش سخنرانی، آموزش الکترونیک، عملکرد، بخش مراقبت  ویژه، داروهای قلبی وعروقی ها:کلیدواژه

 اینترنتي مقاله )های( مستخرج از طرح: و آدرس وان)ها(. عن5

http://. journal.icns.org.ir/article-۱-۵20-fa.html. 

 


