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  چكيده

از طرفي ديگر ، .آموزشي جامع مي باشد يبرنامه ها ييدي براي اجرا و ارتقاسرفصل جد تشكيل آزمايشگاه مرجع سالمت ،خود يك:زمينه و هدف
هدف از اين مطالعه، تعيين وضعيت .آگاهي از ديدگاه مخاطبين برنامه هاي آموزشي مداوم در مورد جنبه هاي مختلف اين برنامه اهميت ويژه اي دارد

  .آنان از شركت در اين برنامه ها بودو انگيزه ي هاي پزشكي مداوم از ديدگاه كاركنان آزمايشگاه ي اجراي برنامه هاي آموزشو چگونگ
تكميل كردند كه پرسشنامه اي را  1387نفر از پرسنل آزمايشگاهي شهر زنجان در سال  89مقطعي  –توصيفي  يدر اين مطالعه : روش بررسي

از  وب و انگيزه ي آنانوضعيت مطل هاي آموزش مداوم ،هاي برنامهسوال شامل فهرستي از ويژگي 23شامل دو بخش اطالعات دموگرافيك و 
ها با ين گروهب يمقايسهميانگين و انحراف معيار صورت پذيرفت و اواني ، رتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ف.هايي بودشركت در چنين برنامه
  .ي انجام شدكمك آزمون مجذور كا

و براي ميزان ضرورت  1/2 ±92/0برنامه هاي آموزشي در گذشته نمره ي ميانگين و انحراف معيار براي ميزان رضايت از شركت در : يافته ها
درصد افراد ،تحكيم اطالعات قبلي  4/58لي از شركت در برنامه هاي آموزشي مداوم در انگيزه ي اص). 5ازنمره ي ( بود 39/4±67/0اجراي برنامه ها

  .ستندوب مي دادرصد آنان ، روش حضوري را روش آموزشي مطل 6/78و  بود و كسب اطالعات جديد
اگر چه  ؛ها ، نگرش مثبت و انگيزه ي علمي نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم دارنداهثريت كاركنان آزمايشگست كه اكننتايج مبين اي: نتيجه گيري

تكل ويژه اي براي اجراي به هر حال بر مبناي ديدگاه آنان و نياز سنجي ، طراحي پرو. ه استها نبودر گذشته مطابق انتظارات آناين برنامه ها د
  .ياشدهاي آموزشي مورد نياز ميبرنامه

  هاي تشخيص طبي،انگيزهآموزش مداوم ، برنامه ي آموزشي، كاركنان آزمايشگاه:واژگان كليدي
  مقدمه

ليل د به هپديد ينا .ستالعمردام اما ييندافر ننساا يگيرياد   
 يشترهميت بيا روز به روز جامعه در تغيير سرعت يشافزا

 ديا ارهجامعه همو يعضاا ستا زمال كه اچر ،ستا يافته
   ثرـكا در. بمانند باقي جامعه فعال عضو نندابتو تا بگيرند

  
  
  

 و اوممدزش موي آبرنامهها ايجرا و ينوتد نجها يهاركشو
 )1.(ستا گرفتهارقر توجه ردمو ايحرفهو تخصصي يبرنامهها

است كه هاي شغلي آموزش ضمن خدمت شامل تمام آموزش
  ) 2.(شودها داده ميبراي ارتقاي كيفيت عملكرد افراد به آن

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي زنجان بقيه اهللا و  دانشگاه علوم پزشكي ،دانشيار(postdoc) دكتري تخصصي پزشكي مولكولي و فوق دكتري -1
  لوم پزشكي زنجانمتخصص پاتولوژي، استاديار دانشگاه ع -2
  ، دانشگاه علوم پزشكي زنجاندرماني آيت اهللا موسوي زنجان –،مركز آموزشي كارشناس علوم آزمايشگاهي باليني -3
 استاديار بيوتكنولوژي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان-4
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يك دوره ي آموزش هايي كه در پايان دانش و توانايي
آكادميك كسب مي گردد، براي كار درماني در آينده كافي 

يادگيري -ي تداوم آموزشدر نتيجه نگره ،نبوده 
)Continuous  Teaching /Learning(توسط صاحب نظران 

  آموزش پزشكي مطرح و به عنوان راه حل شايسته اي از 
مورد توجه جدي مراكز آكادميك و  ،ها قبل شناخته شده سال

به ) 3و4( موسسات اعتبار سنجي آموزشي قرار گرفته است
دانش در حال  يعبارتي ديگر آموزش مداوم به منظور ارايه

 گسترش ،فنون جديد و جهت دهي نوين با هدف به روز نگه
اي براي تمام مراقبين بهداشتي ها و تكامل حرفهداشتن مهارت

حياتي است تا بتوانند نيازهاي سيستم سالمت را به خوبي 
ي برآورده سازند و به همين منظور آموزش مداوم جامعه

پزشكي در سراسر جهان مورد توجه بسياري از مدرسين 
  .)5-7(پزشكي و مديران بهداشتي قرار دارد

هاي سطح خدماتي كه توسط آزمايشگاه يگر، ارتقااز طرفي دي
گيري از كاركنان مستلزم بهرهگردد، تشخيص پزشكي ارايه مي

از سوي . باشدآگاه و بهره مند از دانش روز و با تجربه مي
آموختگان و كاركنان به خصوص ديگر براي اغلب دانش

و كارشناسي ارشد علوم  سطوح كاردان، كارشناس
ي جامع و هاي آموزشي، برنامهه عنوان دورهآزمايشگاهي ب

در همين  .جرا در گذشته وجود نداشته استمدون و الزم اال
ا قسالمت به منظور ارت مرجع راستا اخيرا با تشكيل آزمايشگاه

كيفي خدمات آزمايشگاهي و تدوين استانداردها و الزامات 
هاي ها و نيز تشكيل شبكهمديريت كيفيت در آزمايشگاه

هاي زشي ضمن خدمت در سطح ادارات امور آزمايشگاهآمو
سر فصل جديدي در هاي آموزشي ها با برگزاري كارگاهاستان

ي تشخيص ها¬آزمايشگاهآموزش مداوم كارمندان شاغل در 
اي ، ضمن لذا بر آن شديم تا طي مطالعه. طبي آغاز شده است

ي تشخيص ها¬آزمايشگاهبررسي انگيزه ي پرسنل شاغل در 
هاي باز آموزي،به در شهر زنجان از شركت در برنامه طبي

هاي آموزشي اجرا شده در بررسي وضعيت و اثر بخشي برنامه

ضمنا در اين مطالعه ، تالش شده تا از . گذشته بپردازيم
هاي ديدگاه و نظرات پرسنل آزمايشگاهي از بابت اولويت

آموزشي و چگونگي اجراي برنامه هاي باز آموزي جهت 
  .ي و اجراي برنامه هاي آتي استفاده گرددطراح

  
  روش بررسي

ي دوم سال مقطعي در نيمه - توصيفي صورت¬بهمطالعه    
  جمعيت مورد مطالعه را .ام شدـدر شهر زنجان انج 1387

رشته هاي مرتبط  آزمايشگاهي و ي علوم رشته فارغ التحصيالن
مراكز  و بيمارستاني(ي دولتي ها¬آزمايشگاهشاغل در 

گيري و خصوصي تشكيل دادند كه به صورت نمونه)اشتيبهد
جمع آموري اطالعات با استفاده از  .آسان انتخاب گرديدند

صورت گرفت كه بخش اول شامل  اي دو بخشيپرسشنامه
مشخصات دموگرافيك كه دربر گيرنده ي اطالعات مربوط به 

كار،نحوه ي استخدام و  يجنس، سن ، مدرك تحصيلي، سابقه
 يا و مراكز بهداشتي_ آزمايشگاه بيمارستاني(غال محل اشت

رهاي سوال از متغي 23بود و شامل ) صي آزمايشگاه خصو
هاي ديده شده در مربوط به ميزان رضايت و تناسب آموزش

از شركت حين تحصيل ،بدو خدمت و ضمن خدمت،انگيزه 
 ضرورت هاي باز آموزي و ديدگاه آنان از بابتدر برنامه

كه  .هاي بازآموزي بودچگونگي اجراي برنامه ها و،اولويت
خيلي زياد تا خيلي كم اي درجه 5سوال به صورت  21تعداد 

 2مورد پرسش قرار گرفت و تعداد  5تا  1به ترتيب با نمرات 
روايي  .اي طرح گرديدسوال هم به صورت چند گزينه

پرسشنامه از طريق مشاوره با صاحبنظران به صورت روايي 
در ) Test-Reset(ايايي آن با انجام آزمون مجدد محتوي و پ

 .محاسبه و در حد قابل قبول بود  r=88/0پايلوت با  يمطالعه
نفر پرسشنامه را تكميل نمودند كه پس از  89مجموعاً تعداد 

 آماري روش با داده ها  تحليل و تجزيه، اطالعات گردآوري
معيار و  ميانگين و انحراف، فراواني توزيع صورت به توصيفي
  .گروها با مجذور كاي انجام گرديد يمقايسه
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  يافته ها
سال كه پرسشـنامه را   5/32نفر با ميانگين سني  98از تعداد    

زن بـا ميـانگين سـني    ) درصـد  2/56(نفر  50تكميل نمودند، 
 1/34ا ميانگين سـني  بمرد ) درصد 8/43(نفر  32سال و  3/31

ي هـا ¬آزمايشگاهان در آن )درصد 7/60(نفر  54سال بودند كه 
ي هـا ¬آزمايشگاهدر ) درصد 6/23(نفر  21مراكز بيمارستاني ،

ــتي و   ــز بهداشـ ــر  14مراكـ ــد 7/15(نفـ ــرفا در )درصـ صـ
  .ي خصوصي شهر زنجان مشغول به كار بودندها¬آزمايشگاه

كـاردان علـوم   ) درصـد  7/42(نفر  38از نظر مدرك تحصيلي ،
لـــوم كارشـــناس ع)درصـــد 4/40(نفـــر  36آزمايشـــگاهي، 

نفـر   15آزمايشگاهي و كارشناس ارشد رشته هـاي وابسـته و   
 ينحــوه. كارشــناس ميكــروب شناســي بودنــد)درصــد 9/16(

رسـمي و يـا    صـورت ¬بهآنان )درصد 8/61(نفر  55استخدام 
صورت قراردادي يـا طرحـي   به)درصد 2/38(نفر  34پيماني و 

 40سـال ،   5كـار تـا    يسابقه )درصد 1/37(نفر  33ضمناً .بود
نفـر ديگـر    16سال و  15تا  5كار  يسابقه) درصد 9/44(نفر 

ميـانگين و   .سـال داشـتند   15كار بيش از  يسابقه)درصد 18(
انحراف معيار نظرات شركت كنندگان در مطالعه در رابطـه بـا   

هاي داده شده در حين تحصيل مرتبط با شـغل  تناسب آموزش
بود كه اين  5از نمره ي  05/3± 27/1ها، در مجموع كنوني آن

مقدار در افراد با مدرك تحصيلي كارشناس علوم آزمايشگاهي 
و در افـراد   59/3±17/1و كارشناسي ارشد رشته هاي وابسـته  

داراي مدرك تحصيلي كاردان علوم آزمايشگاهي و كارشـناس  
بود كـه   08/2±9/0و  89/2± 26/1ميكروب شناسي به ترتيب 

ميكروب شناسي بـا   اختالف بين گروه داراي مدرك كارشناس
گروه داراي مـدرك كارشـناس علـوم آزمايشـگاهي از لحـاظ      

 )P Value >01/0.(آماري در سطح معنـي داري قـرار داشـت   
ــان آزمايشــگاه از   ــار رضــايت كاركن ــانگين و انحــراف معي مي

هاي داده شده در بـدو خـدمت و ضـمن خـدمت در      آموزش
ـ  ين ميـانگ  .بـود  10/2±92/0و  17/2±97/0ترتيـب  ه گذشته ب

از هاي اجرا شده در گذشـته  نمرات در رابطه با محتواي برنامه

م اطالعـات قبلـي و نيـز    ،تحكينظر تناسب با نيازهـاي شـغلي  
اييني قرار داشـت  مطالب جديد علمي در سطح نسبتا پ يارايه

در حالي كه بسياري از شـركت كننـدگان در مطالعه،ضـرورت    
بسـيار  هاي بدو خدمت و ضـمن خـدمت را   برگزاري آموزش

كـه در تمـامي ايـن    ) 1جدول (زياد و زياد انتخاب كرده بودند
ــروه   ــين هــيچ يــك از گ ــوارد مطــرح شــده، ب ــورد م هــاي م

مخــاطبين ايــن  .مطالعــه،اختالف معنــي داري وجــود نداشــت
هـاي بـدو   ولين فني آزمايشگاه را در آموزشومطالعه نقش مس

خـدمت و ضــمن خـدمت و مــداوم مـوثر و در مقابــل نقــش    
هـا بـه طـور معنـي     غير آزمايشگاهي را در بـازآموزي پزشكان 

 هــا همچنــين نقــشآن.انــدداري داراي تــاثير كمتــري دانســته
و اسـتفاده از كـامپيوتر و    E_Learning) آموزش الكترونيـك (

ها با تاثير باال انتخاب كرده بودند هـر  آموزياينترنت را در باز 
ه از چند شرايط و امكانـات محـيط كارشـان را جهـت اسـتفاد     

از ديگـر   .اينترنت و كامپيوتر نامناسـب ارزيـابي كـرده بودنـد    
عوامل موثر در چگونگي اجراي برنامه هـا از ديـدگاه شـركت    

توان به لزوم همراه بودن آموزش علمي كنندگان در مطالعه، مي
با آموزش تئوري، حضور بر بالين بيمار و گرفتن شرح حال و 

هـا  آن .ها اشاره كـرد نامهبرگزاري آزمون كتبي پس از انجام بر
همچنين مشاركت در طرح هاي تحقيقاتي و برگزاري همايش 

مـر  هاي سراسري در استان را در افزايش انگيـزه ي خـود در ا  
ي اسـتان را بـه   هـا ¬آزمايشـگاه ي امورباز آموزي و نقش اداره
هاي بازآموزي و نيـز وجـود   رنامهب يعنوان متولي برگزاركننده

هاي تكميلي مرتبط با علوم آزمايشـگاهي را  راه اندازي رشته و
انگيـزه ي   .در سطح دانشگاه در امر آموزش موثر دانسـته انـد  

 4/58(نفـر   52اصلي از شركت در برنامه هـاي بـازآموزي در   
از افراد، تجديد اطالعـات قبلـي و افـزايش اطالعـات     ) درصد
مبادله ي اطالعات و تجربيات ) درصد 5/31(نفر  28در جديد،
چـاره جـويي در حـل    ) درصـد  1/10(0نفـر  9گران و در با دي

مشكالت حرفه اي بود و هيچ يك از افراد، كسب امتياز را بـه  
ي خـود در ايـن مـورد انتخـاب نكـرده      ترين انگيزهعنوان مهم
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مطالعـه از  هـاي مـورد   بودند كه از اين لحاظ بين تمامي گروه
 ي اسـتخدام و ميـزان سـابقه ي كـار    لحاظ نوع مدرك، نحـوه 
 6/78(نفـر   70از نظر روش آموزش،  .همخواني وجود داشت

ها روش حضوري از طريـق شـركت در كارگـاه و    آن) درصد

استفاده از اينترنـت و  ) درصد 4/12(نفر  11جلسات آموزشي، 
روش مكاتبـه اي از  ) درصد 9(نفر  8هاي نرم افزاري و برنامه

اولويـت  طريق كتب، جزوات آموزشي و مجالت را به عنـوان  
ــد   ــرده بودن ــداوم انتخــاب ك ــوزش م .اول و روش ارجــح آم

  

ايت توزيع فراواني و ميانگين و انحراف معيار نمرات نظرات پرسنل علوم آزمايشگاهي شاغل در شهر زنجان در مورد متغيرهاي مربوط به ميزان رض:1جدول شماره
  در گذشته و نيز عوامل موثر در رابطه با چگونگي اجراي برنامه ها در آيندههاي داده شده در حين تحصيل، بدو خدمت و ضمن خدمت و تناسب آموزش

ميانگين و   بسياركم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  سوال
انحراف 
  معيار نمرات

  05/3±27/1  17%)1/19(  9%)1/10(  24%)27(  %)7/33(30  9%)1/10(  تناسب آموزشهاي داده شده در حين تحصيل در رابطه با شغل

  17/2±97/0  29%)5/32(  21%)6/23(  33%)2/37(  6%)7/6(  0  داده شده در بدو خدمت هاي ايت از آموزشميزان رض

  10/2±92/0  30%)7/33(  23%)8/25(  31%)8/34(  5%)7/5(  0  هاي داده شده ضمن خدمت در گذشتهميزان رضايت از آموزش
  26/2±96/0  26%)2/29(  20%)5/22(  37%)6/41(  6%)7/6(  0  هاي اجرا شده در گذشته با نيازهاي شغليتناسب محتواي برنامه

  30/2±93/0  23%)9/25(  22%)7/24(  38%)7/42(  6%)7/6(  0  برنامه هاي اجرا شده در گذشته از نظر تحكيم اطالعات قبلي موفقيت

  17/2±94/0  29)%5/32(  19%)3/21(  37%)6/41(  5%)6/5(  0  ه مطالب جديدياي اجرا شده در گذشته از نظر اراموفقيت برنامه ه

  39/4±68/0  1%)1/1(  1%)1/1(  1%)1/1(  45)6/50(  41%)1/46(  ميزان ضرورت آموزش در بدو خدمت

  ٣٩/۴±67/0  1%)1/1(  1%)1/1(  0  47%)9/52(  40%)9/44(  هاي ضمن خدمت و مداومميزان ضرورت آموزش

  ١٧/۴±67/0  1%)1/1(  2%)3/2(  7%)9/7(  49)55(  30%)7/33(  نقش مسئولين فني آزمايشگاه در آموزشهاي بدو خدمت

  ١٩/۴±76/0  1%)1/1(  2%)3/2(  7%)9/7  48%)9/53(  31%)8/34(  هاي ضمن خدمت و مداومنقش مسئولين فني آزمايشگاه در آموزش

  ۴٧/۴±62/0  0  1%)1/1(  3%)4/3(  38%)7/42(  47%)8/52(  ضرورت استفاده از رايانه و اينترنت در آموزش مداوم

  ٩١/١±99/0  37%)6/41(  33%)1/37(  10%)2/11(  8%)9(  1%)1/1(  حيط كار جهت استفاده از رايانه و اينترنتشرايط و امكانات م

ميزان تاثير مشاركت در انجام طرح هاي تحقيقاتي در امر فراگيري و 
  آموزش

)2/47(%42  )3/48(%43  )4/3(%3  )1/1(%1  0  62/0±۴٢/۴  

  ۵٨/۴±54/0  0  0  2%)3/2(  33%)1/37(  54%)6/60(  ضرورت همراه بودن آموزش عملي با آموزش تئوري

  ۶۶/٣±03/1  3%)4/3(  8%)9(  25%)1/28(  37%)6/41(  20%)5/22(  ضرورت حضور بر بالين بيمار و گرفتن شرح حال در امر بازآموزي

  ٠١/۴±91/0  2%)3/2(  4%)5/4(  12%)5/13(  44%)4/49(  27%)3/30(  ضرورت برگزاري آزمون كتبي پس از دوره هاي آموزشي

  ٩٩/٣±06/1  3%)4/3(  6%)8/6(  14%)7/15(  32%)9/35(  34%)2/38(  ضرورت برگزاري همايش هاي سراسري در افزايش انگيزه

  ٨٠/٢±80/0  5%)7/5(  24%)9/26(  44%)4/49(  16%)18(  0  نقش پزشكان غير آزمايشگاهي در كمك به برگزاري برنامه ها

زمايشگاه در نقش رشته هاي آموزشي تحصيالت تكميلي مرتبط با آ
  برگزاري دوره هاي آموزشي

)7/33(%30  )1/37(%33  )1/19(%17  )8/6(%6  )3/2(%2  01/1±٩٣/٣  

  ٨۵/٣±03/1  2%)3/2(  8%)9(  19%)4/21(  %)9/35(  28%)4/31(  هادر فرايند بازآموزي) آموزش الكترونيك( E_Learninigنقش 

وره هاي به عنوان متولي برگزاري د ها¬آزمايشگاهامور  ينقش اداره
  آموزش مداوم

)4/31(%28  )8/34(%31  )6/14(%13  )8/6(%6  )4/3(%3  02/1±٣/٩٣  
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  بحث
آزمايشگاه نقش تعيين كننده اي در  سطح علمي كارمندان   

كيفيت آزمايشگاه دارد و با توجه به اينكه اغلب  يارتقا
ات شكارمندان آزمايشگاه،اطالعات كافي در خصوص آزماي

ياز به بازآموزي جهت يادآوري جديد ندارند و حتي ن
اطالعات گذشته دارند، وجود يك سيستم مدون بازآموزي 

 .شودجهت كاركنان آزمايشگاه در مقاطع مختلف احساس مي 
ست كه برگزاري نتايج حاصل از مطالعه حاضر، مبين آن

هاي بدو خدمت و ضمن خدمت تحت عنوان آموزش آموزش
بين درصد بااليي از  مداوم يك نياز و خواسته ي مشترك در

نكته قابل  .ي تشخيص طبي مي باشدها¬آزمايشگاهكاركنان 
ي اصلي هيچ توجه در اين مطالعه، اين بوده است كه انگيزه

هاي آموزشي كسب امتياز يك از افراد، از شركت در برنامه
ي اي، مبادلهحرفهتجديد و افزايش اطالعات .نبوده است

جويي در عات جديد و چارهاطالعات با ديگران و كسب اطال
ها در برنامه داليل اصلي شركت آن ازاي، حل مشكالت حرفه

هاي گروه مورد در كه مطالعاتي بسياري از در حال آنكه .باشدمي
ي مشمول آموزش مداوم انجام شده است كسب امتياز انگيزه

ر برنامه ها عنوان شده اصلي در بيشتر شركت كنندگان د
هاي آموزش مداوم، رفي برگزاري برنامهاز ط .)8-10(است

ها انجام بايد با توجه كامل به عوامل موثر در اثر بخشي برنامه
ها بر اساس ديدگاه پذيرد و نحوه ي اجراي بازآموزي

ي تواند در افزايش انگيزهمخاطبين و نيازهاي جامعه مي
هاي آموزش مداوم شركت كنندگان و افزايش موفقيت برنامه

ولين وحاضر، نقش مس يدر مطالعه .)10،8و11( دموثر باش
فني در امر آموزش مورد تاكيد افراد بوده كه صراحتاً در آيين 

اي تشخيص طبي كشور به هنامه و مقررات تاسيس آزمايشگاه
همچنين از ديگر يافته هاي اين مطالعه، . آن اشاره شده است

با بودن آموزش عملي  هاكثريت افراد به همرانظر موافق 
آموزش تئوري و برگزاري آزمون كتبي پس از اتمام برنامه 

  .است

ضمناً اكثريت افراد شركت كننده در مطالعه، روش حضوري  
را به عنوان روش ارجح در امر بازآموزي انتخاب كرده بودند، 

حال درصد قابل توجهي نيز استفاده از رايانه و اينترنت  با اين
ش و روش مكاتبه اي را به اين رو ،را موثر ارزيابي كرده 

در  تهالب. در امر بازآموزي برگزيده بودندعنوان اولويت اول 
اي و حضوري بين اي ديگر تركيبي از روش مكاتبهمطالعه

رسد لذا به نظر مي .)8( بيش از نيمي از افراد مقبوليت داشت
هاي متفاوت فردي و نيز گستردگي مطالب با توجه به سليقه
هاي مختلف را بايست تلفيقي از روش، ميدر امربازآموزي

ضمنا با توجه به پايين بودن ميزان رضايت كاركنان  .بكار برد
 و از طرفيتحصيل هاي داده شده در حين از تناسب آموزش

ديدگاه مثبت اين افراد نسبت به نقش موثر تحصيالت تكميلي 
ي آموزشي اي به برنامهبايست توجه ويژهها ميدر بازآموزي

ي اصلي اين نيروها هستند نمود و از ها كه توليد كنندهدانشگاه
  .ها فراهم كردطرفي زمينه را جهت ادامه ي تحصيل آن

  
  نتيجه گيري

  اي و تجديد و آموزش مداوم با هدف ارتقاي حرفه   
نمودن اطالعات علمي و عملي كاركنان آزمايشگاه از  آمدروز

هاي از نيازها و خواسته اي برخوردار است و يكياهميت ويژه
ي بايد با ارايهباشد و مياين گروه از جامعه ي پزشكي مي

ها ترين نيازهاي آناسخگوي مهمپهاي فراگير و جامع برنامه
هرچند براساس اين مطالعه ميزان رضايت و موفقيت .باشد

در سطح  جهت اين گروه برنامه هاي اجرا شده در گذشته 
ضروريست با در نظر گرفتن نقطه  ، لذاداشت پاييني قرار

هاي آنان ونياز سنجي آموزشي راهبردهاي نظرات و ديدگاه
ي مورد نياز جهت طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش الزم
تر شدن ادارات امور همچنين فعال. ه گردديارا

  هاي آموزشي ي استان با همكاري گروهها¬آزمايشگاه
ح دانشگاه در اين طس هاي مختلف علوم آزمايشگاهي دررشته

  .رسدرابطه ضروري به نظر مي
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  تقدير وتشكر
ي ها¬آزمايشگاهم محتر كاركنان ريهمكا در پايان از   

 نشناساركاو  هشوپژ در هشركتكنندزنجان  بيتشخيص ط
 شتيابهد تخدما و پزشكي معلو هنشگااوم دامد زشموآ

همچنين از زحمات  .ددميگر تشكرو تقدير ،زنجان مانيدر
سازي دست نوشته اوليه م نجمه رئوف حقيقي در آمادهخان

  .گرددمقاله قدرداني مي
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