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. است یپزشک یکارورزها ژهیو به و لیالتحص پزشکان تازه فارغ یها هنسخ یبررس داروها، مصرف و زیتجو یالگو از اطالع یبرا یاصول راه کی :مقدمه

 .است شده اجرا و یطراح یپزشک کارورزان در عیشا یها یماریب یسینسخه نو یتوانمند نییتع هدف، با مطالعه نیا

 لیالتحص و گروه تازه فارغ یلیالتحص در شرف فارغ یپزشک انیدر دانشجو عیشا یماریده ب یسینسخه نو ییتوانا ،یمطالعه مقطع کیدر  :ها و روش مواد

مورد ( OSCE ای Objective structured clinicl examination) ینیع ساختاردار ینیبال آزمون قیاز طر 5379سنندج در سال  یدانشکده پزشک

 .قرار گرفت یبررس

. نمره بود 511از  62 ستگاهینمره کل شرکت کنندگان در همه ده ا نیانگیقلم دارو و م 5/2نوشته شده در هر نسخه برابر  یاقالم دارو نیانگیم: ها یافته

نظر دفعات مصرف دارو  ازها و  درصد نسخه 6/36از نظر دوز دارو . بوددرصد  1/75دانشجویان از نظر نوع دارو برای ده بیماری  یسیتوانایی نسخه نو

گانه  های ده مدت درمان بیماری مطالعه، مورد یواحدها از یمین. درصد داروی اشتباهی برای بیمار تجویز کرده بودند 5/26. صحیح بود ها آندرصد  3/25

درصد و ثبت اسم  7/63درصد، نوشتن نام دارو  6/76درصد و  2/76ها و عدم خط خوردگی به ترتیب  خوانا بودن نسخه. طور صحیح تعیین نمودند هبرا 

با کمترین نمره به بیماری چربی خون . ها تاریخ و امضا نداشت کدام از نسخه چیه یطور تقریب بهشد و  یابیارز حیدرصد صح 5/66در نسخه،  ماریب

 مرتبط عوامل نظر از. داشت تعلق 9/6 نیانگیبا مCOPD (Chronic obstructive pulmonary disease )و باالترین نمره به بیماری  9/3 نیانگیم

 (.  r/ = 5) داد نشان را یفیضع یهمبستگ انیدانشجو هیپا علوم نمره و کل معدل با یسینمره نسخه نو(. P=  13/1)بهتر از پسران بود  دختران نمره

چون دوز دارو، دفعات مصرف و  یدر خصوص موارد مهم انیاما اطالعات دانشجو ،نسبت قابل قبول بود بهمورد مطالعه  انیدانشجو ییتوانا :یریگ جهینت

ویژه در دوره انترنی در خصوص نسخه نویسی را  ههای آموزشی ب بود و امر بازنگری در برنامه نییپا ،دارند ینقش اساس یماریمدت درمان که در درمان ب

 .نماید ضروری می

  ینیع ساختاردار ینیبال آزمون کارورزان، ،یسینسخه نو :ها کلید واژه
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  مقدمه
 زیتجو کشور در درمان امر در موجود مشکالت از یکی

 مصرف ساالنه رشد نیانگیم (.5) است دارو هیرو یب و نامناسب

 نیانگیم از شیب که باشد یم درصد 1/55 حدود رانیا در دارو

 توسعه حال در یکشورها نیانگیم یحت و (درصد 9) یجهان

 هداشتب یجهان سازمان گزارش که یحال در .است (درصد 6)

 دارو قلم 3/5-1/5 را نسخه هر در ییدارو اقالم تعداد نیانگیم

 در نسخه هر در یزیتجو اقالم تعداد نیانگیم .است کرده اعالم

 یها نسخه نسبت نیهمچن .باشد می دارو قلم 3/3 ما کشور

 یداروها یحاو یها نسخه و درصد 62 کیوتیب یآنت یدارا

 هم دارو یباال فمصر از یحاک که است درصد 1/12 یقیتزر

 و باشد یم کشور در یخصوص بخش در هم و یدولت بخش در

، 2) دارد یادیز فاصله بهداشت یجهان سازمان یها شاخص با

5.) 

 باعث یجانب عوارض بروز بر عالوه دارو یمنطق ریغ زیتجو

 مثل جامعه در غلط باور اشاعه و درمان نبودن اثربخش

 و کیوتیب یآنت از یرضروریغ و حد از شیب استفاده ضرورت

 از شدن مطلع یبرا یاصول راه کی .گردد یم یقیتزر یداروها

 تازه پزشکان نسخ یبررس ،داروها مصرف و زیتجو یالگو

 انگریب تنها نه کار نیا که است کارورزان و لیالتحص ارغف

 یباورها انگرینما یحدود تا بلکه یپزشک آموزش تیوضع

 زین دارو مصرف و درخواست با رابطه در جامعه یفرهنگ

 هیرو یب مصرف آن متعاقب و زیتجو لیدال از (.3) باشد یم

 النیحصالت فارغ هیرو یب شیافزا به توان یم طرف کی از ،دارو

 ییدانشجو دوره در را یسینو  نسخه یاصول روش که یپزشک

 منظم یها دوره فقدان گرید طرف از و (6) اند نگرفته فرا خود

 و یسینو  نسخه دیجد اطالعات هیارا و یبازآموز یکاربرد و

 بکس و ماریب تیرضا جلب یبرا پزشک زهیانگ نیهمچن

 دیق شامل پزشکان یها نسخه اشکاالت .کرد اشارهمد ادر

 غلط دارو، نام بودن ناخوانا و ناقص دارو، دوز ای شکل نکردن

 نیهمچن و مختصر حال شرح نداشتن ،ییدارو دستورات بودن

 ،یکینیپاراکل یها یابیارز و شاتیآزما یها درخواست موارد در

   (.3) باشد یم رهیغ و خیتار نام، نکردن دیق

 آموزش ستمیس یارتقا قیطر از دارو مصرف کردن نهیبه

 کنترل یعلم یها تهیکم اندازی راه ،یسینو  نسخه و یپزشک

سطح  یو ارتقا ینسخ، آموزش مداوم و مؤثر کادر پزشک

 تیوضع یابیارز انیم نیا در .ممکن است یفرهنگ عموم

 به دنیرس های گام نیاول از یپزشک انیدانشجو یسینو نسخه

 زیتجو یمعنا به یمنطق یسینو نسخه (.1، 6) باشد یم هدف

 به توجه با یماریب کی یبرا دارو نیتر سالم و نیمؤثرتر

 یپزشک انیدانشجو حیصح آموزش .باشد یم ماریب یها یژگیو

 از اجتناب مورد در ژهیوه ب داروها درست زیتجو مورد در

 (.6) رسد یم نظره ب یضرور ها کیوتیب یآنت ینابجا زیتجو

 دهیا دو قیتلف با(Harden)رونالد هاردن  ،5961 سال در

 در امتحان برگزاری و شده استاندارد مارهاییب از استفاده

 Objective) ینیع ساختاردار ینیبال آزمون ستگاه،یا نیچند

structured clinical examination  یاOSCE) به را 

 صالحیت یارزیاب آزمون یکاین آزمون  .نمود یمعرف ایدن

 مختلف یها یستگاها در یعین صورت به که است یبالین

 یبرا یستیبا انیدانشجو آزمون، نیا در .شود یم یسازمانده

 یا حرفه نگرش دانش، خود ینیبال تیصالح یعمل دادن نشان

 دهیچیپ ینیبال فهیوظ کی انجام در را خود یعمل یها مهارت و

 کننده یابیارزش فرد ای و ناظر به یعملبه طور  و ندریگ کار به

 شده نییتع یاستانداردها طبق بر نندتوا یم که دهند نشان خود

 یا حرفه نقش با مرتبط ینیبال فیوظا عهده از (ستیل چک)

  (.7) ندیبرآ خود

 و مصرف یالگو با رابطه در یمتعدد مطالعات رانیا در

 یمطالعات زین کشور از خارج در ،گرفته صورت دارو زیتجو

  (.9-56) است گرفته انجام دارو زیتجو یارتقا یبرا

 نظر به ضروری پژوهش این انجام فوق موارد به توجه با

 رعایت و نویسی  نسخه در ما جوان پزشکان توانمندی تا رسید

 دهد نشان را ها کاستی و ضعف نقاط چنین  هم و آن ملزومات

 احیاناً و آموزشی های برنامه در بازنگری ضرورت شاید و
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 نسخه زمینه در کارگاهی حداقل یا و درسی واحد یک تدریس

 دومین این داریم اطالع ما که جایی آن تا .کند مطرح را نویسی 

 قیتحق نیا در .باشد می کشور در خاص زمینه این در تحقیق

 تازه پزشکان و یلیالتحص فارغ شرف در یپزشک انیدانشجو

 تا شدند داده شرکت سنندج یپزشک دانشکده لیالتحص فارغ

 یها نسخه نوشتن و درمان ص،یتشخ نهیزم در ها آن ییتوانا

 .ردیگ قرار یابیارز مورد یاصول و مناسب

  

 کار روش
 انیدانشجو تمام یلیتحل -یفیتوص یمقطع مطالعه کی در

 یتازگ به که یانیدانشجو و (نفر 51) یپزشک آخر سال

 مطالعه به نفر 65 جمعدر  ،(نفر 26) اند شده لیالتحص فارغ

 مطالعه در شرکت به حاضر ها آن نفر 39 که دعوت حاضر

  .شدند

 ییتوانا ،(OSCE) ینیع ساختاردار ینیبال آزمون قیطر از

 و نسخه نوشتن و یدرمان الزم اقدامات درخواست ص،یتشخ

 شامل عیشا یماریب ده یبرا الزم ییدارو ریغ یها هیتوص

 ریه انسدادی مزمن بیماری باال، فشارخون هیپرلیپیدمی،

(Chronic obstructive pulmonary disease  یا

COPD)، خروسک ساالن، بزرگ سرماخوردگی (Croup)، 

 سرماخوردگی بالغین، ادراری عفونت کودکان، دراریا عفونت

 .گرفت قرار یابیارز مورد استفراغ و اسهال و پنومونی کودکان،

 سازمان یسینو نسخه ییراهنما کتاب از سؤاالت از یتعداد

 دانشگاه ینیبال دیاسات توسط هم یتعداد و یجهان بهداشت

  .گردید طرح

 یک و کودکان عفونی تخصص فوق نفر یکال ؤس طراحان

 هر که بودند داخلی متخصص یک و کودکان نفرولوژیست نفر

 این معتبر های کتاب مطابق خود خصصیت رشته در کدام

 را ها پاسخ مربوطه درمانی های پروتکل اساس بر و ها رشته

 .اند کرده بررسی

 بر انیدانشجو پاسخ و هیته یستیل چک ستگاهیا هر یبرا

 چهار شامل ستیل چک .گرفت قرار یبررس مورد آن اساس

 از انیدانشجو یدرخواست اقدامات اول قسمت در .بود قسمت

 در و گرفت قرار یابیارز مورد بودن نادرست ای درست لحاظ

 یبررس مارانیب یبرا کارورزها ییدارو دستورات دوم قسمت

 گرفته نظر در نمره 51 ستگاهیا هر یبرا قسمت نیا در .دیدگر

 اقدام ریز قیطر به دانشجو هر یکل ازیامت محاسبه یبرا و شد

 .(51) دیگرد

 یبرا بود، دارو قلم کی شامل ستگاهیا حیصح پاسخ اگر -5

 مقدار جمله از موارد هیبق یبرا و ازیامت 1 دارو حیصح نام ذکر

 و شده نسخه یدارو تعداد مصرف، دفعات دارو، فرم دارو،

 نظر در (نمره 1 جمعدر ) نمره 5 کدام هر دارو مصرف مدت

 ای فهاضا یدارو قلم هر کردن نسخه صورت در .شد می گرفته

 یبرا .دیگرد کسر کل نمره از نمره 2 و 5 بیترت به اشتباه

 ،دارد وجود دوز تک صورت به رانیا بازار در که ییداروها

 کامل نمره دارو مقدار به دانشجو اشاره عدم صورت در یحت

 .شد منظور آن

 دارو قلم دو شامل ستگاهیا حیصح پاسخ که یصورت در -2

 نظر در ازیامت 51 حیصح یدارو قلم هر یبرا بود، شتریب ای

 در و گرفت صورت یازدهیامت فوق روش طبق و شد می گرفته

 شد حیصح یدارو قلم تعداد بر میتقس آمده دسته ب ازیامت آخر

 به نیبنابرا .گردید محاسبه 51 از ستگاهیا ازیامت تینها در و

 ازیامت حداکثر مجموع و ازیامت 51 ستگاهیا هر یبرا یکل طور

 آمده دسته ب نمرات .بود ازیامت 511 ستگاهیا 51 از شده کسب

-69) خوب ،(61–19) متوسط ،(< 61) فیضع گروه 6 در

 شامل سوم قسمت .شد یبند متقسی (71–511) عالی و (61

 خط دوجو لحاظ از نسخه هر .بود یسینو  نسخه اصول تیرعا

 وجود و خیتار درج مار،یب اسم نوشتن بودن، خوانا ،یخوردگ

  .دیگرد یبررس امضا

 و هیتجز 56SPSS از استفاده با آمده دسته ب یها داده

 انحراف و میانگین فراوانی، شامل توصیفی آمار و شد لیتحل

همبستگی  و t آزمون شامل تحلیلی آمار همچنین و معیار

Spearman کار گرفته شده ب. 
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 ها یافته
 مطالعه در کننده شرکت پزشکی دانشجویان و پزشکان

 .بودند (درصد 5/66) دختر 21 و (درصد 9/31) پسر 56 ملشا

 .بودند مجرد درصد 5/66 و متأهل درصد 9/31 تعداد نیا از

 5/2 ± 5/5 نسخه هر ازای به شده تجویز دارویی اقالم میانه

 ،یسن گروه اریمع انحراف و نیانگیم ،درصد ،یانفراو .بود قلم

 مورد جامعه شده کسب نمره و کل معدل ه،یپا علوم نمره

  .است آمده 5 جدول در یماریب 51 در مطالعه

 

 مطالعه در کننده شرکت پزشکان و دانشجویان به مربوط اطالعات فراوانی توزیع. 5 جدول

 معیار انحراف و میانگین درصد فراوانی متغیر

 (سال) سنی گروه

21-26 

26-26 

29-27 

6 

26 

1 

9/56 

3/69 

7/52 

2/5 ± 3/26 

 (251 حداکثر) پایه علوم نمره

 

551 > 

531 ≥-551 

511–535 

511 < 

6 

51 

25 

6 

3/51 

6/21 

7/13 

3/51 

9/51 ± 6/532 

 (211 حداکثر) کارورزی پیش نمره

511 > 

521 >-511 

561 >-521 

561 < 

51 

59 

9 

5 

6/21 

6/67 

5/23 

6/2 

7/51 ± 3/551 

 کل معدل

 

56 > 

56-56 

56 < 

6 

26 

6 

6/51 

6/66 

9/56 

2/5 ± 2/51 

 51 در شده کسب نمره بندی گروه

 بیماری

 (1/75 حداکثر و 26 حداقل)

 (61 از کمتر) ضعیف

 (61-19) متوسط

 (61-69) خوب

 (71-511) عالی

3 

25 

56 

5 

6/6 

7/13 

9/31 

6/2 

52 ± 5/17 

 

 

 شرکت پزشکان و انیدانشجو شده کسب نمرات میانگین

 توجه با .شد سهیمقا تأهل و جنس حسب بر مطالعه در کننده

 طوره ب دختران در شده کسب نمره t آزمون در P اندازه به

 تأهل حسب بر سهیمقا نیا یول ،بود پسران از بیش یدار یمعن

  (.2 جدول) نبود دار یمعن
 

 

 

 

 

 شرکت پزشکان و دانشجویان شده کسب نمره میانگین مقایسه. 2 جدول

 تأهل و جنس حسب بر مطالعه در کننده

 T P معیار انحراف و میانگین گروه
 جنسیت

 

 نثؤم

 مذکر

7/2 ± 1/6 

9/2 ± 7/1 
5/2 13/1 

 تأهل

 

 متأهل

 مجرد

6/2 ± 6/6 

9/2 ± 6 
7/5 16/1 

 

 نوشتن ییتوانا قسمت در صحیح موارد فراوانی باالترین

 کمترین و (درصد 6/76) اضافی داروی ندادن به مربوط دارو
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 مورد در و (درصد 3/25) دارو مصرف دفعات به مربوط

 به مربوط صحیح موارد فراوانی باالترین نسخه مشخصات

 عدم غلط، موارد فراوانی بیشترین و (درصد 2/76) بودن خوانا

 (.3 جدول) بود (درصد 6/99) تاریخ جدر
 و پزشکی دانشجویان نویسی  نسخه توانایی فراوانی توزیع. 3 جدول

 مطالعه در کننده شرکت پزشکان

  توانایی

 گویه

 غلط صحیح

 درصد تعداد درصد تعداد

     دارو نوشتن توانایی

 1/57 62 1/75 357  دارو نوع

 6/53 13 6/76 336 اضافی داروی ندادن

 5/26 96 9/61 296 اشتباه داروی ندادن

 6/61 216 6/36 536  دارو مقدار

 6/26 516 3/63 276 دارو شکل

 6/67 316 3/25 73  دارو مصرف دفعات

 2/17 226 7/65 563  درمان مدت

 9/11 259 5/66 562 دارو تعداد

     نسخه مشخصات

 6/29 556 3/61 266 دارویی دستورات نوشتن

 2/16 259 7/63 565 دارو نام نوشتن

 3/51 61 6/76 351 خوردگی خط نداشتن

 7/52 31 2/76 361 بودن خوانا

 9/11 257 5/66 562 بیمار نام نوشتن

 7/96 372 2/2 7 امضا

 6/99 379 3/1 5 تاریخ نوشتن

 شده کسب نمره اریمع انحراف و میانگین مورد در

 حداکثر از بیماری نوع حسب بر نویسی نسخه برای دانشجویان

 و COPD (6/9) به مربوط میانگین فراوانی بیشترین نمره 51

 (.6 جدول) بود (9/3) هیپرلیپیدمی به مربوط کمترین
 

 نسخه برای دانشجویان شده کسب نمره معیار انحراف و میانگین. 6 جدول

 (51 نمره حداکثر) بیماری نوع حسب بر نویسی

 معیار انحراف میانگین بیماری نوع

 6/3 9/3  هیپرلیپیدمی

 7/2 2/1 باال فشارخون

 9/6 6/5 (COPD) ریه انسدادی مزمن بیماری

 ½ 1/6 ساالن بزرگ سرماخوردگی

 6/6 3/5 (CRUP) خروسک

 6/3 2/1 کودکان ادراری عفونت

 6/2 6/1 بالغین ادراری عفونت

 9/5 3/6 کودکان سرماخوردگی

 1/3 1/6 پنومونی

 1/2 2/6 استفرغ و اسهال

 9/2 2/6  کل

 و دانشجویان ینویس نسخه نمره بین همبستگی یبررس

 شیپ نمره و هیپا علوم نمره و کل معدل با مطالعه مورد پزشکان

 با یسینو نسخه نمره نیب را یمیمستق یهمبستگ ،یکارورز

 5 نمودارهای) (.r=  5/1) داد نشان هیپا علوم نمره و کل معدل

 (2 و

 
24/0=r،04/0=P

 دانشجویان نویسی نسخه نمره با کل معدل بین خطی همبستگی. 5 نمودار

 مطالعه مورد

 
02/0=P،29/0=r

 نویسی نسخه نمره با پایه علوم نمره بین خطی همبستگی. 2 نمودار

 مطالعه مورد دانشجویان
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 گیری نتیجه و بحث
 شروع پزشک توسط دستورات نوشتن با یدارودرمان ندیافر

 یسینو نسخه در خطا و انگاری سهل گونه هر و شود یم

 یبعد کنندگان اجرا توسط ییدارو اشتباه به منجر تواند یم

 و اصول آن از اطالع مستلزم یسنوی نسخه اصول تیرعا .شود

 به منوط امر نیا که است یسینو نسخه هنگام ها آن یاجرا

  .است شتریب چه هر نیمرت

 نسخه خصوص در دانشجویان توانایی مطالعه نیا در

 ده برای دارو نوع حیصح زیتجو نظر از .شد یبررس نویسی

 دانشجویان درصد 6/76 و بود صحیح موارد 1/75 ،بیماری

 دانشجویان درصد 5/26 اما .بودند نداده بیمار به اضافی داروی

 رد نیچن هم .بودند نموده تجویز بیمار برای اشتباهی داروی

 درصد 6/36 (دارو دوز) رودا مقدار نظر از حاضر مطالعه

 موارد درصد 3/25 فقط دارو مصرف دفعات و از نظر ها نسخه

 صحیح درصد 3/63 ارود شکل مورد در ولی .بود صحیح

 های  بیماری درمان مدت دانشجویان درصد 7/65 .بودند نوشته

معتمد و  مطالعه در که بودند نموده تعیین صحیح را گانه ده

 بوده صحیح موارد درصد 16 در امر این یسار در همکاران

 انیدانشجو درصد 2/95 هیجرین در یا مطالعه در (.55) است

 داشتند را دارو حیصح ونیفرموالس با همراه یمنطق زیتجو

 انیدانشجو درصد 95 هند در یبررس کی در (.56)

 یدارو ح،یصح دوز یلیالتحص فارغ نیح در و لیالتحص فارغ

 در را درمان زمان مدت و مصرف دفعات و یماریب اب متناسب

 (.56) بودند نوشته حیصح و کرده تیرعا خود یها نسخه

 بیمار برای دارویی نسخه نوشتن نحوه در که مواردی نظر از

 به خوردگی خط عدم و ها نسخه بودن خوانا شود، رعایت باید

به  که داشتند را فراوانی بیشترین درصد 6/76 و 2/76 با ترتیب

 در (.55) دارد همخوانی ساری مطالعه های یافته با یتقریبطور 

 در شاغل پزشکان یها هنسخ آن در که آباد خرم در یا مطالعه

 در پزشک دستورات درصد 3/51 شد، یبررس ها مارستانیب

 صورته ب دارو نام درصد 56 و ناخوانا شده نوشته های نسخه

 مطالعه آن در پزشکان تجربه چند هر ؛بود نشده نوشته کامل

 زیبایی (.57) بود حاضر مطالعه در کننده شرکت گروه از شتریب

 توسط صحیح داروی دادن در شده رصاد های نسخه ییخوانا و

 ثیرگذارأت پزشک به نسبت بیمار نگرش در نیهمچن و داروخانه

 پزشک توسط شده نوشته نسخه بودن ناخوانا و بدخط .است

 به شده زیتجو یدارو یجا به نادرست یدارو لیتحو موجب

 عجله و یحوصلگ یب لیدل به اغلب لهأمس نیا و شود یم ماریب

 داروخانه کادر یکاف نکردن توجه ای و نسخه سندهینو کپزش

 (.57) دیآ یم شیپ نسخه مندرجات به

 با که بود صحیح موارد درصد 7/63 در فقط دارو نام نوشتن

 این اسمی تشابه همچنین و موجود داروهای تعداد به توجه

 به منجر تواند می دارو صحیح نام نوشتن در دقت عدم داروها،

 و ودش داروخانه طرف از اشتباه داروی تحویل و تجویز

 بیمار فرد در عوارض ایجاد یا و درمان عدم قبیل از پیامدهایی

 .باشد داشته دنباله ب تواند یم را

 نام درصد 5/66 حاضر مطالعه شده نوشته یها نسخه در

 همه در یتقریببه طور  .ه بودنددکر ثبت نسخه در را بیمار

 آن علت که بود نشده قید امضا و تاریخ شده صادر های نسخه

 که باشد نویسی نسخه امتحانی شرایط به مربوط است ممکن

 دانشجویان و دوش می گرفته نظر در فرضی صورته ب بیمار

 مطالعه های یافته با که اند ندانسته ضروری را موارد این ثبت

 1/21 آبادخرم پزشکان مطالعه در (.55) دارد همخوانی ساری

 فقط هیجرین مطالعه در و (57) بود خیتار فاقد ها نسخه درصد

 یامضا و ماریب سن جنس، نام، یدارا ها نسخه درصد 11

  (.56) بود پزشک

 با خون چربی بیماری به نمره کمترین یماریب نوع نظر از

 نیانگیم با COPD بیماری به نمره باالترین و 9/3 نیانگیم

 نویسی نسخه برای دانشجویان نمره یانگینم .داشت تعلق 9/6

 یعنی .بود نمره 51 از نمره 2/6 برابر شایع بیماری ده

 را ویسین نسخه خصوص در الزم دانش درصد 62 دانشجویان

 نسخه نهیزم در یپزشک انیدانشجو دانش و کردند کسب

 نیز جنوبی کره در ای مطالعه در .بود متوسط حد در یسینو

 گزارش متوسط حد در انترن پزشکان نویسی نسخه توانایی
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 انیدانشجو درصد 6 هند مطالعه در اما (.21) است شده

 تیرعا کامل صورته ب را یسینو نسخه حیصح اصول یپزشک

 کی حدود کلمبیا در شده انجام بررسی در (.56) بودند کرده

 نامناسب داروی تجویز حصیل،الت فارغ تازه پزشکان سوم

 در که یجامع مطالعه در که است یحال در نیا و (25) اند داشته

 یها نسخه درصد 9/7 در فقط ،است شده انجام انگلستان

 در متأسفانه .بودند اشکال و خطا یدارا پزشکان شده نوشته

 حاضر مطالعه از بهتر یسینو نسخه تیوضع مطالعات نیا همه

 دانشگاه مطالعه جینتا با قیتحق نیا یها افتهی اما .است بوده

 (.55، 22) دارد یهمخوان یسار

 و هیپا و ینیبال یفارماکولوژ سیتدر در یکپارچگی فقدان

 در ینیبال یها مهارت زیتجو نیتمر یبرا فرصت وجود عدم

 ثرؤم نویسی نسخه در ینیبال های بخش در حضور های سال

 و ینیبال یفارماکولوژ مباحث دانشجویان که صورتی در .است

 قدانف اما ،دانند یم یکاف یلیتحص دوره طول در را هیپا

، 23) کنند یم ذکر نویسی نسخه آموزش در را یعمل یها روش

6.) 

 نویسی نسخه برای شده کسب نمره بین ها یافته به توجه با

 دانشجو کل معدل و انترنی پره پایه، علوم امتحان نمره و

 وضعیت گفت توان می ینبنابرا .نداشت وجود یقو یهمبستگ

 .ندارد ارتباط نویسی نسخه در او توانایی با دانشجو تحصیلی

 که داد نشان انگلستان بیرمنگام ای در مطالعه در همچنین

 امتحان نتیجه با پزشکی دانشجویان توسط دارو تجویز توانایی

 (.22) ردندا رابطه ها آن یکتب

 قلم 5/2 برابر نسخه هر رد شده نوشته یدارو اقالم نیانگیم

 یدارو یکشور نیانگیم و قلم 7/5 یسار مطالعه در .است دارو

 تعداد نیبنابرا (.5، 55) است شده اعالم قلم 3/3 شده زیتجو

 اما ،یکشور نیانگیم از کمتر ما مطالعه در شده نوشته یدارو

  .است یجهان و گرید مطالعات از شتریب

 انیدانشجو ییتوانا گفت توان یم یکل جهینت عنوان به

 انیدانشجو اطالعات اما ،است باال به متوسط دانشگاه یپزشک

 در لیالتحص فارغ تازه پزشکان و یلیالتحص فارغ شرف در

 مدت و مصرف دفعات دارو، دوز در مورد یماریب ده خصوص

 در ویژهه ب آموزشی های برنامه در بازنگری و است نییپا درمان

 .نماید می ضروری را نویسی نسخه خصوص در انترنی دوره

 آموزشی های کارگاه برگزاری صورت به تواند می بازنگری این

 واحد یک کردن اضافه یا و انترنی دوران آغاز در نویسی  نسخه

 .باشد  دانشجویان آموزشی برنامه به نویسی  نسخه درسی

 

 سپاسگزاری
 باشد می عمومی پزشکی دکترای نامه پایان از منتج مقاله این

 شده اجرا و تصویب کردستان یپزشک علوم دانشگاه در که

نویسندگان مقاله از مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه  .است

 .تشکر و قدردانی می کنند
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