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Background and Objective: Laboratory courses have a special importance 

in developing of medical students' Practical skills. The aim of this study 

was to comparison of logbook and traditional Laboratory worksheet in 

teaching and evaluating of Bacteriology courses in accoedance with the 

educational objectives.  

Methods: The students were divided into control and experimental groups. 

The logbook for practical courses in bacteriology was designed according 

to the lesson plan and course plan. Then, the students of the intervention 

group were evaluated by completing the logbook. Students' satisfaction 

and learning at the end of the semester in the two groups were compared 

using independent t-test. 

Findings: Bacteriology course scores were no statistically significant 

difference between the control and experimental groups (P = 0.137). 

Satisfactory level in all areas was high to very high. 

Conclusion: According to the analysis of the results of the satisfaction 

questionnaire, The use of the laboratory log book, causes clarification of 

educational objectives, classified information, encouraging students to 

search for scientific materials related to subjects, increasing active 

learning, and more interaction between students and teacher. 
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  باشدیم 872279به شماره    مرکز ملی نصر طرح تحقیقاتی مستخرج ازاین مقاله . 

                        ایران. زنجان،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان،  آدرس:     سعید امانلومسئول مقاله:  *

 s.amanloo@zums.ac.ir :رایانامه         33321333490. تلفن:    

 

آموزش و  در کار، گزارش سنتی روش و بوک الگ از استفاده میزان رضایتمندی و تأثیر روش  مقایسه

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه در عملی شناسیباکتریدرس  ارزیابی

 

 5(MSc)، منصور اوجاقلو4(PhD) نیما معتمد ،3(PhD) ، فرهاد رمضانی بدر2(PhD)، حبیب ضیغمی*1(PhD) امانلوسعید 

 .، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، زنجان، ایرانشناسیقارچو  شناسیانگلگروه . 1 

.درمانی زنجان، زنجان، ایراندانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، ، دانشکده پزشکیشناسیویروسو  شناسیمیکروبگروه . 2  

 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، زنجان، ایران، گروه پرستاری ویژه و اورژانس، دانشکده پرستاری و مامایی. 3
 .گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، زنجان، ایران.  4
 .دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، زنجان، ایران، دانشکده پزشکیبالینی،  هایصالحیتکز . مر5

  

 چکیده اطالعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی

 

 

 

 11/11/1411دریافت:

 8/11/1411اصالح:

 11/12/1411پذیرش:

 22/12/1411انتشار:

 

 

تخصصی دانشجویان پزشکی اهمیت و جایگاه  یهامهارتدروس عملی و آزمایشگاهی در پرورش   :هدف و سابقه

دارد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه روش استفاده از الگ بوک و روش سنتی گزارش کار، در آموزش و  اییژهو
 . باشدیم عملی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان شناسییکربمارزیابی دروس 

ابتدا دانشجویان رشته پزشکی به دو گروه شاهد و  در این مطالعه نیمه تجربی با یک گروه کنترل، :هاروشمواد و 

دروس  طرح درس و سرفصل مطابق با شناسییباکترآزمون تقسیم شدند. ابتدا الگ بوک ساختارمند برای درس عملی 
ابالغی وزارت بهداشت طراحی شد. سپس دانشجویان گروه مداخله با تکمیل الگ بوک مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان 

 تحصیلی با استفاده آزمون تی مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. ترمیانپارضایتمندی و یادگیری دانشجویان در 
( و شاهد 22/14 ± 31/2بین دو گروه آزمون ) دارییمعنعملی اختالف آماری  شناسییباکتردر نمرات درس  ها:یافته

مختلف اهداف آموزشی، انگیزش،  هاییطهحدر  شدهیطراحرضایتمندی از کاربرگ  .( مشاهده نشد44/15 ± 28/2)
 ارزشیابی و روش تدریس در سطح زیاد تا خیلی زیاد به دست آمد.

اهداف آموزشی، انسجام مطالب و اطالعات  یسازشفافاستفاده از الگ بوک آزمایشگاه، موجب  گیری:نتیجه

، ترغیب دانشجویان به جستجوی مطالب علمی مرتبط با موضوعات درسی، افزایش یادگیری فعال، تعامل شدهیبندطبقه
 .گرددیمبیشتر دانشجویان با استاد درس و با یکدیگر 

 شناسییباکترآزمایشگاه، الگ بوک،  کار برگبی، ارزشیا های کلیدی:واژه
 

 روش و بوک گال از استفاده میزان رضایتمندی و تأثیر روش  . مقایسهحبیب ضیغمی، فرهاد رمضانی بدر، نیما معتمد، منصور اوجاقلو ،سعید امانلو استناد: 

؛ شماره 1411سال آموزش پزشکی.  دو فصلنامه .زنجان پزشکی علوم دانشگاه در عملی شناسی درس باکتری آموزش و ارزیابی در کار، گزارش سنتی

 27-84صفحه(: 1 )دوره11
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 سابقه و هدف

که دانشجویان به تمرین ادغام یافته مباحث نظری و عملی بپردازند و  آوردیمبرگزاری دروس عملی و آزمایشگاهی فرصتی فراهم 
، داریتصالح(. برای تربیت نیروی انسانی متبحر و 1در خود پرورش دهند ) باشدیمعملی خود را که اساس کار آزمایشگاه  یهامهارت

متعددی برای ارزشیابی فعالیت بالینی دانشجویان  یهاروش(. 2عالوه بر فرآیند آموزش، نحوه ارزشیابی نیز بسیار حائز اهمیت است )
ساختارمند  صورتبهکه  اندشدهشناختهارزشیابی  هاییوهش ینمؤثرتریکی از  عنوانبهاست که در این میان الگ بوک ها  شدهیفتوص

( لزوم GMC(. یکی از استانداردهای انجمن پزشکی عمومی در انگلیس )4و  3بر تجربیات یادگیری در طول دوره آموزشی تمرکز دارند )
ابزاری برای راهنمایی و پایش مستمر دانشجویان در  عنوانبه تواندیم(. الگ بوک 5) باشدیمآموزشی فراگیران از اهداف  یسازآگاه

اخیر استفاده از الگ بوک در آموزش و همچنین در ارزشیابی دانشجویان  یهاسال(. در 6قرار گیرد ) مورداستفادهطول دوره آموزشی 
 ورداستفادهمابزاری برای نشان دادن عملکرد دانشجویان در دروس عملی  عنوانبه یژهوبهاست،  یافتهگسترشمختلف پزشکی  یهارشته

بهبود تعامل آموزشی بین مدرس و دانشجویان در استفاده از  در خصوص یضیضدونق(. در مطالعات مختلف نتایج 3است ) قرارگرفته
گزارش گردید که استفاده از الگ بوک منجر به آشنایی  2418در سال  است. در مطالعه حیدری و همکاران شدهگزارشالگ بوک 

و  8) شودیمبیشتر دانشجویان پرستاری و مامایی با اهداف یادگیری، هدفمند کردن آموزش و مستندسازی فعالیت عملی دانشجویان 
ده و یادگیرن دهنده یادمل آموزشی سودمند بین درصد دانشجویان الگ بوک را در ایجاد تعا 63در مطالعه نجفی و همکاران  کهیدرحال(. 2

 یهایطهحنشان دادند که استفاده از الگ بوک نمره دانشجویان پرستاری را در  2414(. لطفی و همکاران در سال 9) اندنکردهقلمداد  مؤثر
انشجویان سال آخر پزشکی نشان بر روی د یامطالعهدر  2419و همکاران در سال  اسچیک(. 14شناختی و مهارتی ارتقا بخشیده است )

(. همچنین الگ بوک فرصتی مناسب برای دریافت بازخورد 11) دهدیمدادند که استفاده از الگ بوک آموزش صالحیت گرا را پرورش 
آموزشی  ، مدرسین را با نیازهایهاآنواصله از دانشجویان و دادن بازخورد به  هاگزارشبنابراین مرور ؛ (12) باشدیماز دانشجویان 

 2415و همکاران در سال  باربری(. 13) در تغییر رویکرد تدریس مدرسین اثرگذار باشد تواندیمو این امر  کندیمدانشجویان بیشتر آشنا 
قرار داده و الگ بوک را ابزار مفیدی برای ثبت، ارزیابی و نمایش  یموردبررساستفاده از الگ بوک را در دستیاران رشته بیهوشی 

در حوزه طراحی و اجرای الگ بوک معطوف  شدهانجام مطالعاتکه  دهدیمنشان  هایبررس (.14های دانشجویان گزارش کردند )دستاورد
 یاهسابقمخصوص دروس عملی آزمایشگاهی  کار برگاجرای  در خصوصو  باشندیمبه دروس بالینی در مقاطع کارآموزی و کارورزی 

(، ضرورت دارد 14، 13، 12، 11، 2، 8، 6، 4، 3از مطالعات مختلف ) شدهگزارشبه تجربه موفق و اثرات مثبت  با توجهیافت نشد. لذا 
که شیوه ارزیابی عملکرد دانشجویان در آزمایشگاه از طریق استانداردسازی فرم گزارش کار آزمایشگاه، متناسب با اهداف آموزشی مورد 

به فراگیران انگیزه یادگیری را در ایشان تقویت کند. اگرچه استفاده از الگ بوک در آموزش و  موقعبهو ارائه بازخورد  قرارگرفتهبازبینی 
در لی اطالعاتی است، و شدهشناخته یخوببهمختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی در مقطع بالینی  یهارشتهارزیابی عملکرد دانشجویان 

 مقایسه میزان رضایتمندی باهدف، لذا مطالعه حاضر باشدینمایشگاهی موجود آزمو استفاده از چنین ابزاری در دروس عملی  خصوص
زنجان  در دانشگاه علوم پزشکی شناسییباکترروش استفاده از الگ بوک و روش سنتی گزارش کار، در آموزش و ارزیابی درس  یرتأثو 

 به انجام رسید.
 

 هاروشمواد و 
 برای مقایسه روش استفاده از الگ بوک کنترل است. این مطالعه مداخله و گروه با دو اییسهمقانیمه تجربی  مطالعهاین پژوهش یک 

دانشگاه علوم پزشکی  95عملی دانشجویان رشته پزشکی ورودی  شناسییباکترو روش سنتی گزارش کار، در آموزش و ارزیابی درس 
 در دسترسپژوهش با استفاده روش  یهانمونهرا گردید. اج 96-98زنجان در دو نیمسال تحصیلی از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی 

نفر دانشجو انتخاب شدند گروه شاهد به روش تصادفی ساده و با کسب رضایت  84به تعداد  95 از دانشجویان رشته پزشکی ورودی
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روتین از  طوربهسنتی فرم گزارش کار از قالب ساختارمندی برخوردار نبوده و  روش در دانشجو جهت شرکت در پژوهش انتخاب شد.
روش  از راهنمای ،الگ بوک آزمایشگاهبود. جهت طراحی  شدهیلتشک گیرییجهنتمانند؛ مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و  ییهابخش

 شناختی، نگرشی و روان حرکتی استفاده شد و ایهیطهحو اهداف طرح درس و طرح دوره بر اساس  ،شناسییکروبمکار آزمایشگاه 
مرتبط با موضوع آزمایش و قسمت ثبت نتایج آزمایش و تفسیر آن تدوین  یهپادانشآزمایشگاه مشتمل بر دو بخش الگ بوک  فرم

جه به ماهیت و گردید. در مرحله اجرا، محتوای آموزشی دروس طبق طرح درس و طرح دوره به دانشجویان ارائه شد، دانشجویان با تو
، اندشدهیراحطاهداف آموزشی  بر اساسکه  شدهیینتعاز پیش  سؤاالتنوع آزمایش نسبت به ثبت نتایج و بحث پیرامون آن پرداخته و به 

( در یک سطح رضایتمندی انجام شد. رضایتمندی دانشجویان با استفاده از 15پاسخ دادند. ارزشیابی با استفاده از مدل کریک پاتریک )
حیطه )اهداف آموزشی، انگیزش تحصیلی، ارزشیابی و روش تدریس( بررسی شد.  4در  سؤال 18پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 

اده گردید. برای تعیین سطح رضایتمندی کلی از نقطه برش میانه استف یبنددرجهز خیلی زیاد تا خیلی کم مقیاس لیکرت ا 5در  سؤاالت
متخصصان رشته مربوطه بررسی و تأیید گردید، همچنین پایایی پرسشنامه با  ازنظرشد. روایی محتوی فقط از جنبه کیفی با استفاده 

نظرات و دیدگاه دانشجویان در مورد نقاط ضعف و قوت  ینچنهمار گرفت. مورد تأیید قر 26/4محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 
 ازنظرفاده در مطالعه حاضر با است سؤاالتآزمایشگاه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی  یسینوگزارش

به  23نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده تحلیلویهتجزکرونباخ بررسی گردید.  یآلفابا محاسبه ضریب  یاییپامتخصصان و 
 گرفته شد. در نظردرصد  5برابر با  دارییمعنانجام رسید. سطح 

 هاافتهی

دانشجو در رشته پزشکی با استفاده از روش تصادفی ساده و با کسب رضایت از دانشجویان به دو گروه آزمون  84در این مطالعه تعداد 
درصد( دانشجویان در گروه آزمون قرار  32نفر ) 22درصد( دانشجویان در گروه شاهد و  62نفر ) 46 درمجموع شدند.و شاهد تقسیم 

 ازنظرهمگنی دو گروه  یبررس منظوربهدرصد از گروه آزمون مرد بودند.  81درصد از دانشجویان گروه شاهد مذکر و  61 یباًتقرگرفتند. 
گرفته شد. دو گروه  در نظردرصد  5برابر با  دارییمعندو استفاده شد. سطح -یت از آزمون کیجنس ازنظرسن از آزمون تی مستقل و 

( P=922/4سال بود ) 5/21(. همچنین، میانگین سن دانشجویان در دو گروه مشابه و برابر با P=356/4جنسیت همگن بودند ) ازنظر
 (.1)جدول 

 سن و جنسیت دانشجویان رشته پزشکی در دو گروه شاهد و آزمون .1جدول 

 متغیر

 

 طبقه

 

 گروه شاهد

 

 

 

 

 

 دارییمعنسطح  آماره آزمون گروه آزمون

 922/4 42/4 54/21 ± 24/2 52/21 ± 66/2 - سن 
 356/4 25/4 24(4/81) 22(9/64) مرد جنس

 2(6/22) 12(1/39)  زن
 

درصد دانشجویان گروه آزمون  85برای رشته پزشکی نشان داد که  شناسییباکترآزمایشگاه  الگ بوک کار برگنتایج حاصل از اجرای 
ی ) باالی شناخت یهامهارت. همچنین آموزش اندکردهروش اخیر را در افزایش میزان یادگیری در مقایسه با روش سنتی مثبت قلمداد 

 ینظرسنجدرصد( باالترین امتیازات را در  8/66و افزایش یادگیری فعال ) درصد( 2/84) مسئلهدرصد(، آموزش به شیوه حل  85
درصد دانشجویان گروه آزمون به اجرای این فرآیند در سایر دروس تمایل نشان  8/66دانشجویان به خود اختصاص دادند. از طرفی 
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صل از آمد. نتایج حا به دست "تناسب اهداف آموزشی با نیازهای شغلی آینده"مربوط به گویه  شدهکسبامتیاز  ترینیینپا. دادند
 است. شدهدادهنشان  2مختلف آموزشی، انگیزشی، ارزشیابی و روش تدریس در جدول شماره  هاییطهحنظرسنجی دانشجویان در 

 

 مختلف هاییطهحنتایج درصد رضایتمندی دانشجویان گروه آزمون از اجرای فرآیند به تفکیک  .2جدول 

 

گ المطالب در زمان تکمیل  بردارییکپخارج از مباحث عملی و  سؤاالتپاسخ باز پرسشنامه نشان داد که طراحی  سؤاالت یبندجمع
 یسازفافشبه  توانیممزایای استفاده از این روش  ینترمهمفرآیند قلمداد شده است. از طرفی  و نقاط ضعف هایتمحدود ینترمهم بوک

، ترغیب دانشجویان به جستجوی مطالب علمی مرتبط با موضوعات درسی، شدهیبندطبقهاهداف آموزشی، انسجام مطالب و اطالعات 
با استفاده  هاهگرودر هریک از  هادادهنرمال بودن  افزایش یادگیری فعال، تعامل بیشتر دانشجویان با استاد درس و با یکدیگر اشاره نمود.

ز نمرات آزمون پایان دوره ا ازلحاظ، مقایسه دو گروه شاهد و آزمون هادادهویلک کنترل گردید. با توجه به توزیع نرمال -مون شپیرواز آز
در  دارییمعنتفاوت  نشان داد کهدانشجویان در دو گروه شاهد و آزمون  ترمیانپامستقل استفاده شد. مقایسه نمرات آزمون  tآزمون 

.(P=138/4دو گروه شاهد و آزمون وجود نداشت ) ترمانیپانمرات آزمون 

 رضایتمندی گویه ها  نوع حیطه

 تعداد )درصد(

 

 حیطه اهداف آموزشی
  3/52 شفاف بودن اهداف آموزشی

  5/62 آزمایشگاه با اهداف آموزشی الگ بوکتناسب محتوای 

  25 با نیازهای شغلی آینده تناسب اهداف آموزشی
   

 

 

 

 

 حیطه انگیزش

  2/45 یادگیری درروندافزایش مشارکت فعال 

  8/41 تقویت حس کنجکاوی

  2/45 افزایش رغبت در یادگیری گروهی

  3/52 افزایش یادگیری مفاهیم اصلی درس

  85 افزایش میزان یادگیری در مقایسه با روش قبلی

  2/54 افزایش انگیزه یادگیری

  8/66 افزایش یادگیری فعال

  3/52 کسب تجربه کاری

  8/66 تمایل به اجرای فرآیند در سایر دروس عملی
 

 حیطه ارزشیابی
  3/52 بازخورد و بهبود یادگیری

  8/41 اعتبار ارزشیابی

  54 الگ بوککفایت زمان کافی برای تکمیل 
  85 باالی شناختی یهامهارتآموزش  حیطه روش تدریس

  2/84 آموزش به شیوه حل مسئله
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 بحث 

یراپزشکی، مختلف پزشکی و پ یهارشتهبه تجربه موفق مطالعات مختلف و اثربخش بودن استفاده از الگ بوک در آموزش بالینی  با توجه
اد که طراحی و اجرا گردید. نتایج ارزشیابی پایان دوره نشان د شناسییباکترعملی آزمایشگاه  هاییتفعالمدل مشابهی برای ثبت نتایج 

میزان رضایتمندی در  درمجموعنبود. همچنین  داریمعنآماری  ازلحاظعملی  شناسییباکتردرس  ترمیانپااجرای این روش در نمرات 
( همخوانی 16( و ولی زاده حقی و همکاران )4ان )نصیریانی و همکار بامطالعهدرصد به دست آمد. این نتایج  2/45دانشجویان پزشکی 

 Mokhtariاست. در مقابل مطالعه  شدهگزارشرضایتمندی متوسط دانشجویان در استفاده از الگ بوک  یادشدهدارد، بطوریکه در مطالعات 
استقبال  الگ بوک یلهوسبهاز اجرای ارزشیابی مستمر  که دانشجویان مقطع دکترای تخصصی بهداشت محیط دهدیمو همکاران نشان 

به دالیل متعدد  تواندیم(. اختالف در نتایج حاصل از مطالعات مختلف 18) انددانستهکرده و اجرای آن را برای آموزش هدفمند ضروری 
و  Braunsدر مطالعه  مقطع تحصیلی دانشجویان باشد. ، کیفیت محتوای الگ بوک، نحوه اجرای فرآیند، نوع درس، رشته وازجمله

و  ضروری هاییتفعالفراگیران تصریح اهداف آموزشی و  ازنظرهمکاران اثرات مثبت الگ بوک در آموزش بالینی نشان داده شد و 
درک بهتری از انتظارات  کندیماست که به دانشجویان کمک  شدهعنوانمزایای الگ بوک  ینترمهمدریافت بازخورد ساختارمند از 

که رضایت  درصد به دست آمد3/52و دریافت بازخورد ساختارمند  اهداف آموزش یسازشفافر این مطالعه (. د12سیستم داشته باشند )
اهداف  یسازشفافو همکاران نشان دادند که استفاده از الگ بوک موجب  Dosantos. دهدیمنشان  هاحوزهنسبی فراگیران را در این 

آموزش  ازنظر(. در این مطالعه رضایتمندی در حیطه روش تدریس 19) دهدیمآموزشی شده و تفکر انتقادی را در دانشجویان افزایش 
درصد به دست آمد. ارائه طرح درس و مشخص کردن اهداف  2/84 درصد و آموزش به شیوه حل مسئله 85باالی شناختی  یهامهارت

(. مطالعه نجفی و همکاران 4باشد ) مؤثردر یادگیری عمیق دانشجویان  تواندیممستمر نتایج گزارش کار آموزشی، همچنین بازخورد 
در الگ بوک منطبق با نیاز  شدهگرفتهدر نظر  هاییتفعالدرصد اساتید و دانشجویان پرستاری معتقدند  64نشان داد که بیش از 

درصد رضایتمندی، کمترین  25با کسب  "سب اهداف آموزشی با نیازهای شغلی آیندهتنا"در این مطالعه گویه  (.9) باشدینمدانشجویان 
امتیاز را در بین گویه ها به خود اختصاص داد که با توجه به ماهیت درس، کسب چنین امتیازی از دانشجویان رشته پزشکی قابل 

ع ده از الگ بوک داشته و این روش را در جهت رفبود. در برخی مطالعات دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به مقوله استفا بینییشپ
(. سادگی و عینی بودن الگ بوک از دالیل رضایتمندی دانشجویان از روش اخیر 21و  24ابهامات ارزشیابی سودمند تلقی کردند )

(. حتی 12) باشدیمبوک  در استفاده از الگ شدهیینتع اهدافبرخی یافته حاکی از عدم دستیابی به  (. از سوی دیگر22است ) شدهعنوان
در مطالعه اسدی و همکاران استفاده از الگ بوک برای ارزشیابی بالینی دوره کارآموزی دانشجویان رشته مامایی با نارضایتی نسبی 

(. در 14(. لطفی و همکاران گزارش کردند که استفاده از الگ بوک موجب ارتقای نمرات دانشجویان شده است )23) همراه بوده است
افزایش انگیزه و رضایتمندی دانشجویان، در نیل به اهداف و  رغمیعلمقابل عسگری و همکاران نشان دادند که استفاده از الگ بوک 

در نمرات  دارییمعنبا نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد، بطوریکه اختالف  هایافته(. این 12یادگیری ناموفق بوده است ) یهاحداقل
خراشادی زاده و همکاران ، عدم اعتبار الگ بوک در ارزشیابی دانشجویان را  .ارزشیابی پایان دوره دو گروه شاهد و آزمون یافت نشد

آمد.  به دستدرصد  54(. در این مطالعه میانگین امتیاز حیطه ارزشیابی 24الگ بوک گزارش کردند ) هاییتمحدودیکی از  عنوانبه
عالوه بر طراحی  یبه عبارت. دهدیمضرورت بازنگری الگ بوک و همچنین بررسی و رفع نقایص اجرایی آن را نشان  این موضوع

وای . در این راستا بازنگری مستمر محتباشدیمبسیار مهم و ضروری  شدهیینتعاستاندارد فرآیند، کیفیت اجرای آن در نیل به اهداف 
 الگ بوکپژوهش عدم وجود مطالعات مشابه بر مبنای  هاییتمحدود ینترمهماز  (.9ست )ا شدهیهتوصالگ بوک به شیوه مشارکتی 

. همچنین ندکیم پذیریهتوجپژوهش را با الگ بوک و پورتفولیو  هاییافتهکه مقایسه نامتناسب  باشدیمآزمایشگاه و دروس عملی 
ت.متخصصان رشته مربوطه بررسی و مورد تأیید قرار گرف ازنظرروایی محتوای پرسشنامه رضایتمندی فقط از جنبه کیفی با استفاده 
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 ر و تشکر یتقد
. از زحمات تمامی همکاران محترم مرکز نماییمیمتشکر و قدردانی  اندداشتهاز کلیه دانشجویان عزیزی که در این مطالعه مشارکت 

 . یمرادارمطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مسیر تحقق این پژوهش کمال سپاس و امتنان 
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