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های اطالعات بیمارستانی و مدارک پزشکی آوری اطالعات در نظام سالمت، طراحی سیستمبه طور یقین هدایت و مدیریت فن مقدمه:

آوری برخورداری از دانش کامپیوتر و فنالکترونیکی در مراکز مراقبت بهداشتی مستلزم تربیت نیروی انسانی متخصص است که عالوه بر 
ای های آموزشی با نیازهای حرفهمطالعه حاضر مقایسه اهداف برنامه د. بنابراین هدف ازننظام سالمت آشنا باشاطالعات با دانش بالینی و 

 باشد. آموختگان فناوری اطالعات سالمت میاز دیدگاه دانش

غ و فار آموختگاندانش از نفر 321 روی3159 سال در پیمایشی بوده و نوع تحلیلی، مقطعی و از-مطالعه حاضر توصیفی روش:

فارغ التحصیل  علوم پزشکی زاهدان، پیراپزشکی پیوسته از دانشکده کارشناسی مقاطع در التحصیالن رشته فناوری اطالعات سالمت که
 و تحلیلی، تجزیه و تحلیل گردید.توصیفی  یهامونزآوری و با آای روا و پایا جمعها با استفاده از پرسشنامهگردید. داده انجام اند،شده

توانایی خود را در به کارگیری فناوری اطالعات در محیط زیاد ارزیابی کرده بودند. درصد(  59آموختگان دوره سوم )اکثر دانش :نتایج

درصد( در  9/19) درصد( و عملی 6/43درصد( را بیشتر از دروس تئوری ) 5/48آموختگان دوره اول کاربرد دروس کارآموزی )بیشتر دانش
( را تحت فشار روانی 5/18آموختگان دوره اول )الزم اکثر دانش هایاند. از سویی دیگر عدم کسب مهارتثر دانستهؤای مکارایی حرفه

 .قرار داده است که این فشار در دوره دوم متوسط و در دوره سوم کم بوده است

ای در سه دوره مورد های آموزشی با نیازهای حرفه، تناسب میان اهداف برنامهآیدطورکه از نتایج مطالعه بر میهمان گيري:نتيجه

آموختگان و رفع دانش یهاهای آموزشی در جهت ارتقای سطح مهارتبررسی سیر نزولی دارد. به همین دلیل نیاز مبرم بر تغییر سر فصل
 ای ایشان وجود دارد.نیازهای حرفه

 
 ای، فناوری اطالعات سالمتهای آموزشی، نیازهای حرفههداف برنامهآموختگان، ادانش: هاكليد واژه
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 و همکاران  پورمهدي                                                               ياحرفه يازهايبا ن یآموزش يهااهداف برنامه ياسهیمقا یبررس
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 مقدمه
در  کیاز عناصرر اسرترات    یکیو تحوالت آن به  یامروزه فناور

تحروالت و تکامرل    کره یطرور  است، بره  شده لیها تبدانسازم
 ،یاجتمراع  یهرا سرتم یدر س یریگچشم یامدهایآثار و پ یفناور
دهنده مراقبرت  مراکز ارائه  یاز طرف ،[3] دارد یاسیو س یاقتصاد

انرد. در ایرن   نده مواجره یفزا یهانهیسالمت با منابع محدود و هز
ت سنجش و کنترل منابع و اطالعات ابزار الزم جه یزمینه فناور

 یرا بررا  ماریبهبود مراقبت از ب تیکار و در نها انیجر یندهایفرآ
رو  نیر از ا .[2] کننرد یدهنده مراقبت سالمت فراهم ممراکز ارائه

مختلر  مراقبرت    یهرا اطالعرات در بخرش   یاستفاده از فنراور 
 لیپتانسر  زیر ن هرا مارسرتان یخصوص در ب و به یدرمان -یبهداشت

. برا  [1] دهرد یارائه م یخدمات مراقبت تیفیبهبود ک یراب یادیز
در حرال   یهرا اطالعات و ارتباطرات در کشرور   یحال فناور نیا

 قرات یتوسعه بره منظرور آسران کرردن مشراوره و درمران و تحق      
 یایر اهرا اثررات و مز  یدمیر هرا و اپ یماریب یریشگیدر پ یپزشک
 زین رانیادر حال توسعه از جمله  یکشورها نیدارد. همچن یادیز

نبروده و   یاطالعرات مسرتثن   یاز بروز تحوالت مربوط به فنراور 
نظرام   یهرا نرد یکرردن فرآ  یوتریجهت انجام کامپ ییحرکت ها

و  تیهردا  نیقر یبه طرور   .[4] است یریگسالمت در حال شکل
 یهاستمیس یطراحاطالعات در نظام سالمت،  یآورفن تیریمد

در مراکرز   یکر یترونالک یو مردارک پزشرک   یمارستانیاطالعات ب
متخصص است که عرالوه   یانسان یروین تیمستلزم ترب یمراقبت

 یرد برا  اطالعرات با  یآورو فرن  وتریاز دانش کرامپ  یبر برخوردار
 نیر ا تیر ترب .[9] دنو نظام سالمت آشنا باشر  یپزشک یهاچالش

 یها تحت برنامره درسر  رکشو یعال یمتخصصان در نظام آموزش
رو،  نیر . از اردیر گیصورت م« متاطالعات سال یآورفن»رشته 

اطالعرات و دانرش    یآورو فرن  وتریعلوم کرامپ  هیرشته بر پا نیا
نظرام   بیر ترت نیبرد . [6] بنا شرده اسرت   ینیو علوم بال تیریمد

اسرت   یاز نظام آموزش عال یبخش مهم ،یعلوم پزشک یآموزش
پ وهش، ارائه خدمات به افراد  وزش،همچون آم یمهم  یو وظا

گوناگون و توسعه فرهنگ را به  یهارشته یال حرفهجامعه، تکام
بره عنروان    یها و مؤسسات آمروزش عرال  دانشگاه [5] عهده دارد
 تیر جامعه برا حورور و فعال   دیورزی و تول شهیمرکز اند نیباالتر
 رد انیپ وهران و دانشرجو  متفکران، محققان، دانرش  شمندانهیاند

اعتقرادی،   های فکری،به حرکت دنیو جهت بخش یاعتالی علم
 ن،یر ا دارنرد. عرالوه برر    یجامعه نقش اساسر  یاسیو س یفرهنگ
 -یدر کنرار ارائره خردمات بهداشرت     ،یعلوم پزشرک  یهادانشگاه
مراهر و   یانسران  یرویر ن تیر مهرم ترب  فره یبه مرردم، وظ  یدرمان

 مانجرا  زیر مختلر  جامعره را ن   یهرا بخرش  ازیمتخصص مورد ن

وان به عنروان عناصرر   تیرا م انیرو دانشجو نیاز ا .[8] دهندیم
 نییر جهرت تع  ازیر منبع اطالعات مورد ن نیآموزش و بهتر یاصل
 یمحتروا  از ایرن رو  ،[5] آورد و آموزش به شرمار  سیتدر تیفیک

را  آنهرا  یآموزش یهاازیگردد تا ن یسازمانده یطور دیبا یآموزش
و  رانیررتوجرره برره نظرررات فراگ  جررهیدر نت .[31] دیررنما نیمأترر

 ییاز سرو  ،[33] دارد یدیآموزش نقش کل ندیآفرادهندگان در فر
هرا،  دانشرگاه مطلرو  در   تیوضرع  یهرا از مشخصره  یکی گرید

و  یاددهیر  یهرا نرد یآاز فر انیبرآورده شردن انتظرارات دانشرجو   
خردمات   تیفیاز ک یآگاه نیهمچن ،[32] آموزش است یریادگی

جهرت   زانیربرنامه اریدر اخت یتواند اطالعات با ارزشیم یآموزش
 نیر عرالوه برر ا   .[31] قرار دهرد  یخدمات آموزش تیفیک یقاارت

هررا برره منظررور دانشررگاه اندانررش آموختگرر تیاز وضررع یآگرراه
بره   ییگرو و پاسر   نرده یآ یآموزشر  یهااهداف برنامه یابیجهت
شرود. از  یکشور محسو  م یاساس یهاجامعه از چالش یهاازین

 یموزشر آ یهرا تیفعال یکه دانش آموختگان محور اصل ییآن جا
 ،ینیبرال  یهرا ییهرا نسربت بره توانرا    آن دگاهیر د یهستند، بررس

 ءبره ارتقرا   ،یانقرش حرفره   یفرا یمنظور ا به یتیریو مد یارتباط
با توجه به مطالب گفته  .[34]کند. یکمک م یآموزش یهابرنامه

مطالعره   نیر هردف از ا  ،یآموزشر  یمحتوا شیشده و ضرورت پا
 یرشرته فنراور   یآموزشر  یهرا اهرداف برنامره   یاسهیمقا یبررس

آموختگران  دانش دگاهیاز د یاحرفه یازهایاطالعات سالمت با ن
 باشد.یزاهدان م یرشته در دانشگاه علوم پزشک نیا
 

 روش
و از نروع   یمقطعر  ،یلیتحل-یفیمطالعه توص کیپ وهش حاضر 

نفرر از دانرش رشرته     321بر روی  3159بود و در سال  یشیمایپ
از  وسرته یپ یه در مقطرع کارشناسر  اطالعات سرالمت کر   یفناور

 لیالتحصزاهدان فارغ یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ
بره سره دوره    یلیفرارغ التحصر   یهرا . سالدیاند، انجام گردشده
شد. در  یبندمیتقس 3154-3151و  3185-3151، 3188-3152

محردود برودن جامعره از روش سرشرماری      لیر این مطالعه به دل
قررار گرفرت.    یتمرام جامعره آمراری مرورد بررسر     استفاده شد و 

ارسرال   النیالتحصر نفرر از فرارغ   321 یپرسشنامه به آدرس پست
پرسشنامه  81 تینها رو تماس مکرر محقق د یریگیو با پ دیگرد

مطالعرره  نیرراطالعررات در ا یآورعررودت داده شررد. ابررزار جمررع 
 ال برود کره شرامل اطالعرات فرردی     ؤس 41 یحاو یاپرسشنامه
هرای  ازیر برا ن  یهرای آموزشر  ال(، تناسب اهداف برنامهؤ)هفت س
 یهرا برنامره  تیر فیثر برر ک ؤ(، عناصرر مر  الؤ)هشت سر  ایحرفه
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 ریر یو لزوم تغ یهای آموزشبرنامه از تیال(، رضاؤس 31) یآموزش
ال( ؤس 31) یو پ وهش یاالت آموزشؤال( و سؤها )شش سدر آن
بط با رشته برود.  مرت النیالتحصآموختگان و فارغدانش دگاهیاز د
، 9=ادیر ز یلر یخ) کررت یل یپنج قسرمت   یها با طپاس  نیهمچن
( 2=ریر و خ 3=ی( و )بلر 3کرم=  یلی، خ2، کم=1، متوسط=4=ادیز
پرسشرنامه از مطالعره مترون معتبرر و      هیته یراشد. ب یازدهیامت

از  نیوزارت بهداشررت و همچنرر یدرونرر یابیارزشرر یهرراشرراخص
. بره  دیر اسرتفاده گرد  [39] رانو همکا یپرسشنامه مطالعه طوالب

 ییو محتروا  یصرور  یری ابرزار پر وهش از روا   ییروا دییأمنظور ت
 دینفرر از اسرات   31پرسشرنامه بره    کره  یطوره ب د،یاستفاده گرد

 دییر أت یبررا  نی. همچندیزاهدان ارائه گرد یعلوم پزشک اهدانشگ
 دیررابررزار پرر وهش از روش آزمررون مجرردد اسررتفاده گرد ییایررپا
(89%=r).  افرزار  در نررم  هرا پرسشنامه هرا، داده  یآوراز جمعپس

SPSS  وارد و با استفاده از آمار توصریفی )فراوانری و    23نسخه
کای، برای مقایسه سه دوره  مجذور کیدرصد( و آزمون ناپارامتر
 تجزیه و تحلیل شد.

 

 نتایج
 23 و زندهنردگان  نفرر( از پاسر    61) درصد 55پ وهش  نیا در

میررانگین سررنی اکثررر  نیبودنررد و همچنرر مررردنفررر(  35) درصررد
مقطرع   التیسطح تحصر  سال بود. 11تا  21دهندگان بین پاس 

 نفرر  69برا   یفراوان نیشتریب یدر جامعه پ وهش دارا یکارشناس
درصرد( در سرال    1/18نفرر )  13عالوه بر ایرن  ( بود. درصد 83)

( در 6/25نفر ) 24و  3151درصد( در سال  5/11نفر ) 29، 3152
درصرد   89اند. در میان جامعه پر وهش  التحصیل شدهفارغ 3154

بومی استان سیستان و بلوچستان بودنرد. همچنرین کرل جامعره     
درصررد از  69در ایررن میرران  ؛ کررهمررورد بررسرری شررانل بودنررد

ای خود را با رشته تحصیلی در توراد  دهندگان فعالیت حرفهپاس 
 دیدند.می
ر محریط کرار در اکثرر    کارگیری فناوری اطالعرات د ه توانایی ب  

ست ا درصد( زیاد بود. این در حالی 59دهندگان دوره سوم )پاس 
درصد( و  3/49های اول )التحصیالن دورهاین قابلیت در فارغکه 
درصررد( برره ترتیررب متوسررط و کررم اسررت. بیشررتر      16دوم )
درصد(  5/48آموختگان دوره اول کاربرد دروس کارآموزی )دانش

درصرد(   9/19درصد( و عملری )  6/43وری )را بیشتر از دروس تئ
ست که در دوره ا اند. این در حالیثر دانستهؤای مدر کارایی حرفه

ثیر را از دیرردگاه أدرصررد( بیشررترین ترر  24دوم دورس عملرری )
ثیر أآموختگان داشته است و دروس کرارآموزی و تئروری تر   دانش

کمتری داشته است. از سویی دیگرر در دوره سروم هماننرد دوره    

ثیر دروس عملری و تئروری رونرد کاهشری داشرته اسرت.       أاول ت
همچنین نتایج آزمون مجذور کای حاکی از اخرتالف معنرادار در   

(. عرالوه برر ایرن    =14/1Pدروس کارآموزی بین سه دوره بود )
 41درصرد( و دوم )  6/93هرای اول ) بیشتر دانش آموختگان دوره

حرد  هرای کسرب شرده در طرول تحصریل را در      درصد( مهرارت 
انرد.  ای در محیط کار دانسرته متوسطی پاسخگوی نیازهای حرفه

( این میزان را 8/49آموختگان دوره سوم )که اکثر دانش در حالی
های الزم اند. از سویی دیگر عدم کسب مهارتزیاد ارزیابی کرده

( را تحت فشار روانری قررار   5/18آموختگان دوره اول )اکثر دانش
دوم متوسط و در دوره سوم کرم   ر دورهداده است که این فشار د

بوده است. آزمون مجذور کای نشان دهنده اخرتالف معنرادار در   
های الزم بین سره دوره  فشار روانی حاصل از عدم کسب مهارت

هرای  (. عالوه بر این اکثر دانش آموختگران دوره =115/1Pبود )
درصد( قدر مدیریت و رهبری خود  44درصد( و دوم ) 1/63اول )
اند. از سرویی دیگرر بیشرتر    ر محیط کار را متوسط ارزیابی کردهد

درصرد( ایرن میرزان را زیراد      5/43آموختگران دوره سروم )  دانش
اند. از طرفی قدرت برقراری ارتبراط و همکراری در   گزارش کرده

درصرد(،   6/93های اول )محیط کار را اکثر دانش آموختگان دوره
اند کره از  یاد ارزیابی کردهدرصد( ز 8/49درصد( و سوم ) 92دوم )

 .(3)جدول  (=114/1P) دارد بودنظر آماری معنا
های آموزشی و لزوم تغییر عالوه بر این در مقوله رضایت از برنامه

هرای دروس تئروری، عملری و    ها، میزان رضایت از سر فصرل آن
امرا در دوره  ؛ های اول، دوم متوسرط برود  هدوره کارآموزی در دور

ولری در   ،ایت از سر فصل دروس تئوری کم برود سوم میزان رض
این دوره میزان رضایت از سر فصل دروس عملری و کرارآموزی   

 8/29آموختگران دوره اول ) متوسط برود. همچنرین اکثرر دانرش    
انرد.  درصد( لزوم تغییر سر فصل دروس تئوری را متوسط دانسرته 

 16هرای دوم ) ست که اکثر دانش آموختگران دوره ا این در حالی
درصرد( زیراد    91رصد( این لرزوم را خیلری زیراد و دوره سروم )    د

اند. مجذور کای نشان دهنده اختالف معنادار بین سه دوره دانسته
های اول آموختگان دوره(. عالوه بر این اکثر دانش=15/1P) بود
درصد( لزوم تغییرر سرفصرل دروس    5/49درصد( و سوم ) 8/29)

که دانرش آموختگران دوره دوم    یاند. در حالعملی را زیاد دانسته
درصد( این میزان را خیلی زیاد گزارش کردند. همچنرین در   16)

های دوره کارآموزی، دانش آموختگران  مورد لزوم تغییر سر فصل
آموختگران  درصد( ایرن میرزان را زیراد و دانرش     8/29دوره اول )

درصررد( خیلرری زیرراد  8/49درصررد( و سرروم ) 44هررای دوم )دوره
. از سویی آزمون مجذور کای اختالف معناداری بین سه انددانسته

.(3جررررردول ) دوره در مررررروارد فرررررود نشررررران نرررررداد 
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 اي از دیدگاه فارغ التحصيالن فناوري اطالعات سالمتها با نيازهاي حرفههاي آموزشی و رضایت از برنامه هاي آموزشی و لزوم تغيير آن: مقایسه تناسب اهداف برنامه5جدول 

 با نيازها تناسب اهداف
-P 5031-5033دوره سوم() تحصيلیسال  5030-5013دوره دوم() تحصيلیسال  5033-5011دوره اول() تحصيلیسال  هاگویه

Value 
  خيلی زیاد زیاد متوسط كم خيلی كم خيلی زیاد زیاد متوسط كم خيلی كم خيلی زیاد زیاد متوسط كم خيلی كم 

 IT 1 1 4/19 3/49 6/35 4 4 48 16 8 1 1 9/32 59 9/32 165/1کارگیری ه توانایی در ب
 183/1 3/4 9/8 1/11 8/21 1/11 4 36 36 16 28 4/6 9/22 6/48 3/36 4/6 کاربرد دروس تئوری
 24/1 9/32 2/94 1/11 1 1 24 24 12 36 4 9/22 9/19 5/29 3/36 1 کاربرد دروس عملی
 14/1 8/21 4/98 8/21 1 1 24 21 28 24 4 3/36 5/43 9/19 9/6 1 کاربرد دروس کارآموزی

 61/1 9/32 8/49 3/25 3/4 9/8 32 12 41 8 8 4/6 8/18 6/93 2/1 1 ایپاسخگویی به نیازهای حرفه
 115/1 1 8/21 8/21 1/11 3/29 36 28 41 32 4 1/36 5/18 9/22 9/22  فشار روانی

 11/1 8/21 5/43 3/25 3/4 3/4 21 16 44 1 1 4/6 3/25 1/63 2/1 1 قدرت مدیریت و رهبری
 14/1 8/21 8/49 29 4/8 1 16 92 32 1 1 6/5 6/93 8/18 1 1 قدرت برقراری ارتباط

  هاهاي آموزشی و لزوم تغيير آنرضایت از برنامه
 16/1 1 1 2/25 91 8/21 1 1 24 21 96 1 2/1 5/43 3/25 8/29 تئوری دروس سرفصل از رضایت
 91/1 1 3/4 6/43 9/15 8/36 1 8 16 21 16 9/6 5/6 2/12 3/25 9/22 عملی دروس سرفصل از رضایت
 14/1 3/4 9/32 3/94 8/21 9/8 1 32 28 21 41 9/6 8/5 5/43 1/35 9/22 کارآموزی دوره سرفصل از رضایت
 15/1 6/36 91 8/21 1/8 3/4 16 21 21 8 36 9/35 9/22 8/29 8/29 4/6 تئوری دروس سرفصل تغییر لزوم
 31/1 6/36 5/49 2/25 3/4 3/4 16 12 21 1 32 9/22 8/29 9/22 9/22 4/6 عملی دروس سرفصل تغییر لزوم
 32/1 8/49 8/21 3/25 3/4 1 44 36 21 8 32 9/22 8/29 9/22 3/36 5/32 کارآموزی دوره سرفصل تغییر لزوم

 

 

 
ثیر اسرراتید و أدرصرد( تر   8/18آموختگران دوره اول ) اکثرر دانرش  
 12هرای آموزشری زیراد و دوره دوم )   بر کیفیت برنامره مربیان را 

اند که از نظر آمراری  درصد( متوسط دانسته 8/21درصد( و سوم )
یر فوررای مناسررب أث(. همچنررین ترر=132/1P) معنررادار اسررت

درصرد( و   3/49آموختگران دوره اول ) کارآموزی از دیدگاه دانرش 
دوره  هرای آموزشری زیراد و   درصد( بر کیفیت برنامه 3/94سوم )
درصد( خیلی زیاد بوده است. عالوه بر این ماننرد مرورد    41دوم )
آموختگران  ثیر امکانات آموزشی مناسب از دیردگاه دانرش  أقبلی ت

درصد( بر کیفیرت برنامره    3/94درصد( و سوم ) 3/49دوره اول )
 .درصد( خیلی زیاد بوده است 48های آموزشی زیاد و دوره دوم )

 شرتر یب(. =133/1P) برود  دارمعنرا  یماراز نظر آ زیمورد ن نیکه ا
 های تردریس ثیر شیوهأدرصد( ت 8/18آموختگان دوره اول )دانش
های آموزش را زیاد، دوره دوم کار گرفته شده بر کیفیت برنامهه ب
درصد( متوسط ارزیابی  8/49درصد( خیلی زیاد و دوره سوم ) 41)

 وره نشان داداند. مجذور کای اختالف معناداری را بین سه دکرده
(131/1P=همچنین اکثر دانش .)5/18های اول )آموختگان دوره 

ثیر امکانرات  أدرصرد( تر   5/49درصرد( و سروم )   16درصد(، دوم )
آموزشی دانشکده را بر کیفیت خردمات آموزشری زیراد توصری      

درصرد(   5/43اند. عالوه بر این دانش آموختگان دوره اول )کرده
هرای آمروزش زیراد،    ا بر کیفیت برنامهثیر منابع علمی به روز رأت

 د(ردرص 5/43وم )راد و دوره سریلی زیرد( خردرص 16دوره دوم )
 

 
 ثیر فعرال بررودن أانرد. از سررویی دیگرر تر   متوسرط ارزیرابی کررده   

آموختگران دوره اول  های مختل  دانشکده از دیدگاه دانشبخش
هررای درصررد( بررر کیفیررت برنامرره 8/43درصررد( و سرروم ) 5/43)

درصرد( خیلری زیراد بروده اسرت.       12ی زیراد و دوره دوم ) آموزش
درصرد و دوم   9/19های اول آموختگان دورههمچنین اکثر دانش

ثیر نظم و مقرررات آمروزش عملری را برر کیفیرت      أدرصد( ت 12)
ست که دانرش  ا حالی اند. این درخدمات آموزشی متوسط دانسته

انرد.  دانسرته  ثیر آن را زیراد أدرصد( ت 9/15آموختگان دوره سوم )
درصرد( و   2/12هرای اول ) آموختگان دوره(. اکثر دانش2)جدول 
 ثیر توجه به نظرات دانشرجویان را برر کیفیرت   أدرصد( ت 16دوم )

آموختگان دوره که دانش اند. در حالیخدمات آموزشی زیاد دانسته
 اند. همچنینثیر آن را متوسط اعالم کردهأدرصد( ت 5/43سوم )

آموختگران  ررات آموزش تئوری از دیردگاه دانرش  ثیر نظم و مقأت
درصد( بر کیفیرت برنامره    9/15درصد( و سوم ) 8/18دوره اول )

درصد( متوسط بوده اسرت. از   16های آموزشی زیاد و دوره دوم )
 درصرد( و  6/18سویی دیگر بیشتر دانرش آموختگران دوره اول )  

ثیر فورای مناسرب دانشرکده برر کیفیرت      أدرصد( تر  9/15سوم )
درصرد( خیلری زیراد     28های آمروزش را زیراد، دوره دوم )  رنامهب

 بر این در موارد فود مجذور کای اختالف وهاند. عالارزیابی کرده
 .(2 جدول) معناداری بین سه دوره نشان نداده است
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اطالعات سالمت آموختگان فناوريهاي آموزشی از دانش: مقایسه فراوانی نسبی عناصر مؤثر بر كيفيت برنامه3جدول   
هاي آموزشیثر بر كيفيت برنامهؤعناصر م  

هاگویه 5033-5011دوره اول() تحصيلیسال   5030-5013دوره دوم() تحصيلیسال   5031-5033دوره سوم() تحصيلیسال    P-

Value 

ی كم 
 خيل

 كم

ط
س

 متو

 زیاد

ی 
خيل

 زیاد

ی كم
 خيل

 كم

ط
س

 متو

 زیاد

ی 
خيل

 زیاد

ی كم
 خيل

 كم

ط
س

 متو

 زیاد

ی 
خيل

 زیاد

 

ثیر اساتید و مربیانأت  1 *5/6 1/12  8/18  1/35  8 36 12 36 28 3/25  29 8/21  6/36  9/8  132/1  

فوای مناسب کارآموزیتأثیر   2/1  5/5  3/25  3/49  5/32  8 4 21 28 41 3/4  1 1/11  3/94  9/8  151/1  
امکانات آموزشی مناسبتأثیر   2/1  5/5  3/25  3/49  5/32  4 8 8 12 48 1 1 9/15  3/94  9/8  133/1  
شده کار گرفتهه های تدریس بشیوهتأثیر   1 3/36  2/12  8/18  5/32  32 32 32 24 41 1 3/4  8/49  6/15  9/32  131/1  
امکانات آموزشی دانشکدهتأثیر   1 5/32  9/19  5/18  5/32  32 8 32 16 12 1 9/8  1/11  5/49  9/32  181/1  
منابع علمی به روزتأثیر   1 9/6  3/25  5/43  9/22  4 8 21 12 16 1 9/32  5/43  1/11  9/32  42/1  
کدههای مختل  دانشفعال بودن بخشتأثیر   1 5/32  9/19  5/43  5/5  8 4 12 24 12 1 6/36  3/25  8/43  9/32  31/1  
نظم و مقررات آموزش عملیتأثیر   2/1  5/5  9/19  9/22  3/25  4 1 16 28 12 1 9/32  9/15  9/15  9/32  91/1  
نشجویانتوجه به نظرات داتأثیر   9/6  5/32  2/12  2/12  2/36  8 4 21 16 12 1 9/32  5/43  1/11  9/32  46/1  
نظم و مقررات آموزش تئوریتأثیر   2/1  5/5  2/12  8/18  4/36  8 4 16 21 12 3/4  9/32  9/15  9/15  4/8  48/1  
فوای مناسب دانشکدهتأثیر   1 3/36  3/25  6/18  3/36  4 8 12 28 28 3/4  9/8  6/43  9/15  1/8  63/1  

 درصد* 

  
پ وهشی موارد مطالعره روزانره در    ،های آموزشیدر مقوله فعالیت
هرای تحقیقراتی در دوره   درصد(، اجرای طرر   1/98دوره سوم )

کنگره مرتبط برا رشرته در دوره دوم    درصد(، شرکت در 64دوم )
 68هرای آموزشری در دوره دوم )  درصد(، شرکت در کارگراه  48)

 92سرات برازآموزی در دوره دوم )  درصد(، ارائه سرخنرانی در جل 
درصررد( و  44درصررد(، ترجمرره متررون تخصصرری در دوره دوم ) 

  68شکده در دوره دوم )رموختگان دانآدانش ونرویت در کانرعو
 

 
همچنرین مروارد    .(1هرا برود )جردول    بیشتر از سایر دوره درصد(

هرا و  درصرد(، ارائره کنفررانس    1/48انتشار مقالره در دوره اول ) 
درصد( و امور آموزشری مررتبط برا     1/48ا در دوره اول )سمیناره

آموخته با دانشکده درصد(، ارتباط دانش 8/94رشته در دوره اول )
هرا بیشرتر برود. از سرویی     درصد( از سایر دروه 52در دوره دوم )

دیگر مجذور کای ارتباط معناداری بین سه دوره در مروارد فرود   
 .(1)جدول  (>19/1Pنشان داد )

 هاي آموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته در دانش آموختگان فناوري اطالعات سالمتوانی نسبی فعاليتا: مقایسه فر0جدول 
 دوره

 فعاليت

33-5011 

 دوره اول

30-5013 

 دوره دوم

31-5033 

 دوره سوم

P-Value 

 18/1 1/98 41 8/94 مطالعه روزانه
 115/1 9/15 44 1/48 انتشار مقاله

 34/1 6/43 64 1/48 قیقاتیهای تحاجرای طر 

 39/1 6/43 48 4/19 کنگره مرتبط با رشته شرکت در

 32/1 9/15 68 1/48 های آموزشیشرکت در کارگاه

 32/1 1/11 92 4/19 ارائه سخنرانی در جلسات بازآموزی

 111/1 1/11 44 1/48 ها و سمینارهاارائه کنفرانس

 164/1 1/11 44 5/43 ترجمه متون تخصصی
 111/1 6/43 92 8/94 ور آموزشی مرتبط با رشتهام

 36/1 9/62 52 2/63 آموخته با دانشکدهارتباط دانش

 52/1 6/66 68 5/65 عوویت در کانون دانش آموختگان دانشکده

 

 

 گيريبحث و نتيجه
دست آمده نشان داد، تناسب اهداف برنامه ه طور که نتایج بهمان

آموختگران  ی از دیردگاه دانرش  اهای آموزشی با نیازهرای حرفره  
فناوری اطالعات سرالمت در سره دوره رونرد متوسرطی داشرته      

های مرد نظرر در حرد متوسرط     که اکثر شاخص طوریه است. ب
کرارگیری فنراوری   ه اند. از سرویی دیگرر توانرایی بر    ارزیابی شده
 ن دانش رای اول و سوم در بیرهحیط کار در دورهراطالعات در م

 

آموختگان پرستاری ده است که با نظرات دانشآموختگان زیاد بو
های علوم پزشکی یزد و اصفهان بره نقرل از طروالبی و    دانشگاه

. همچنین طبق مطالعره رمورانی و   [36] همکاران مطابقت دارد
 8/99همکاران میزان عردم تحقرق کرل اهرداف دوره آموزشری      

اما این ؛ [35] دست آمد که با مطالعه حاضر مغایر استه درصد ب
شاخص در دوره دوم کراهش داشرته اسرت و بره طرور متوسرط       

توانرد کمبرود فورای کرار     گزارش شده است. دلیل این امر مری 
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فناوری اطالعات، عدم همکراری مردیران و تصرمیم گیرنردگان     
ارشد سیستم سرالمت در جهرت اسرتفاده از فنراوری اطالعرات،      
فشرده بودن دروس تئوری، عدم وجود فناوری های پیشررفته در  

یمارسررتان، متکرری بررودن برره سیسررتم دسررتی سررنتی و عرردم  ب
مکانیزاسیون، عدم اعتماد به فنراوری اطالعرات سرالمت باشرد.     

)وزارت بهداشرت،   گیرندگان در سطح کرالن بدین ترتیب تصمیم
های مناسبی جهت ارتقرای  درمان و آموزش پزشکی( باید برنامه

هرا و مراکرز   سطح اسرتفاده از فنراوری اطالعرات در بیمارسرتان    
وردن یک محیط مناسب بررای فعالیرت   آم هدرمانی در جهت فرا
التحصیالن رشته فنراوری اطالعرات سرالمت    دانشجویان و فارغ

 تدوین و عملیاتی سازند.
آموختگان کاربرد دروس عملی و دوره کارآموزی را بیشتر دانش  

ه انرد. بر  ثر دانسرته ؤای مر بیشتر از دروش تئوری در کارایی حرفه
کره کراربرد دروس تئروری در سره دوره کرم و متوسرط        وریط

آموختگران رشرته مردارک    گزارش شده است. در این راستا دانش
پزشکی برنامه کارآموزی کارشناسری مردارک پزشرکی را خرو      

همچنین استفاده از راهنماهرای آموزشری    .[38] اندارزیابی کرده
آموزی برای آشنایی کارآموزان برا اهرداف و محتروای دوره کرار    

صرادد   عالوه برر ایرن بنرا برر اعتقراد      .[35] وان داردااهمیت فر
های توجیهی قبرل از شرروع   تبریزی و همکاران برگزاری کالس

بردین   .[21] های کارآموزی برای دانشرجویان اهمیرت دارد  دوره
هرا، آمروزش فنراوری اطالعرات     ترتیب لزوم تغییرر در سرفصرل  

اطالعرات سرالمت    سالمت و برازبینی واحرد در رشرته فنراوری    
آموختگان فناوری اطالعات رسد. بیشتر دانشنظر میه ضروری ب

هرای کسرب شرده در طرول تحصریل را بررای       سالمت مهرارت 
ای در محریط کرار در حرد متوسرط     پاسخگویی به نیازهای حرفه

اند. در این راستا دانشجویان پرستاری کاشران ایرن   ارزیابی کرده
رسد عدم نظر میه ب .[23] بودندها را خو  ارزیابی کرده مهارت

ای در تناسب دروس ارائه شده در طول تحصیل با فعالیت حرفره 
محیط کار عامل این میزان باشرد. البتره رکرر ایرن نکتره حرائز       

آموختگران فنراوری اطالعرات    اهمیت است که محیط کار دانش
هرای  سالمت قسمت مدارک پزشکی بیمارستان بروده و فعالیرت  

ز سر فصل رشته فناوری اطالعات سرالمت  این قسمت بخشی ا
های فراگرفته شرده توسرط   گیرد و بسیاری از مهارترا در بر می

بنرابراین نیراز مبررم بره     ؛ مانددانشجو نیر قابل استفاده باقی می
تجدید نظرر در سرر فصرل و دروس رشرته مطرابق برا فعالیرت        

یط آموختگان وجود دارد. از این رو ارتباط بین محر ای دانشحرفه
بنرابراین  ؛ [22] وانی برخروردار اسرت  اکار و آموزش از اهمیت فر

معاونت آموزشی وزارت بهداشت با همکاری هیئرت برورد رشرته    

گیرری از نترایج ایرن    توانند با بهرهفناوری اطالعات سالمت می
ریرزی و اقردام در جهرت همسوسرازی     پ وهش نسبت به برنامه

 شجویان اقدام کنند.ای دانهای رشته با نیازهای حرفهسرفصل
هرای  در مطالعه حاضر فشار روانی حاصل از عدم کسرب مهرارت  

گان دوره اول زیاد، دوره دوم متوسرط و  تآموخالزم در بین دانش
در دوره سوم کم بوده است. بدین ترتیب سیر نزولی داشته است 

هرای دوم و  تواند کسب تجربه و راهنمایی در دورهو دلیل آن می
آموختگران دوره اول هری    که دانش توجه به این سوم باشد و با

ای خود نداشرته بودنرد دچرار    درکی از محیط کار و فعالیت حرفه
اند. در همرین  های بعدی شدهفشار روانی بیشتری نسبت به دوره

ای اکثر پرستاران کاهش استرس و فشار کرار را  راستا در مطالعه
 .[38] اندههای پزشکان و پرستاران دانستاز نتایج حمایت

هرای اول و دوم قردرت مردیریت و    آموختگران دوره اکثر دانش  
امرا ایرن   ؛ انرد رهبری خود در محیط کار را متوسط ارزیابی کرده

میزان در دوره سوم زیاد گزارش شده است. عدم داشرتن اعتمراد   
به نفس یکی از دالیل اصلی ضع  در مدیریت و رهبرری یرک   

که فناوری اطالعرات سرالمت در    مجموعه باشد. با توجه به این
تروان گفرت   سیستم بهداشت و درمان جایگاه مناسبی ندارد مری 

کمبرود اعتمراد بره نفرس دانرش       سرزایی در ه ثیر بأاین مسئله ت
از سرویی دیگرر عردم     دارد.آموختگان این رشته در محریط کرار   

توجه کافی به فناوری اطالعات در بهداشت و درمان موجب سرر  
نیازمنرد توجره    ؛ کره اسرت  شرده دانشجویان  خوردگی و ناامیدی
هرا و توانرایی   ریزی در جهرت اسرتفاده از مهرارت   جدی و برنامه

آموختگان فنراوری اطالعرات سرالمت در جهرت ارتقرای      دانش
ات بهداشتی و درمانی است. نتایج پ وهش حاضر نشران داد  مخد

آموختگران فنراوری اطالعرات سرالمت دارای قردرت      که دانرش 
ط و تعامل در محیط کار براالیی هسرتند. پر وهش    برقراری ارتبا

های انجام شده نشان داد که پرسرتاران در تعامرل برا پزشرکان     
رضرایت از   .[26] کننرد تجربیات مثبت و منفری را توصری  مری   

های دروس تئوری و عملی و دوره کارآموزی از دیردگاه  سرفصل
و متوسرط   آموختگان فناوری اطالعات سالمت در حد کرم دانش
عدم تناسب میان دروس تئوری، عملی،  دلیل آن ؛ کهار داشتقر

؛ باشرد ای در محیط کرار مری  های حرفهدوره کارآموزی و فعالیت
هرا در جهرت تحقرق    نیازمند اصال  و ویرایش این سر فصل که

باشررد. همچنررین لررزوم تغییررر در سررر اهررداف واالی رشررته مرری
هررای دروس تئرروری، عملرری و کررارآموزی در میرران     فصررل

موختگان روند افزایشی داشته است که نشان دهنده عردم  آانشد
رسد تغییر های مذکور دارد. به نظر میرضایت ایشان از سرفصل

ناپرذیر  های رشته فناوری اطالعات سرالمت اجتنرا   در سرفصل
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بوده و سرفصل های حاضر کارایی الزم را در جهت جلرب نظرر   
تغییرر در برنامره و   آموختگان ندارد. همچنین دانشجویان و دانش

 ت نگرش بیشتر به نیازهرای جامعره برا   ی آموزشی در جهامحتو
ناپرذیر  ثیرگذار برنامه آموزشی اجتنرا  أتوجه به عوامل مختل  ت

در پ وهش حاضر مروارد اسراتید و مربیران، فورای      .[31] است
هرای تردریس   مناسب کارآموزی، امکانات آموزشی مناسب، شیوه

ات آموزشی دانشکده، منرابع علمری بره    کار گرفته شده، امکانه ب
های مختلر  دانشرکده، نظرم و مقرررات     روز، فعال بودن بخش

آموزش عملی، توجه بره نظررات دانشرجویان، نظرم و مقرررات      
 آموزش

ثیر زیادی برر کیفیرت خردمات    أتئوری، فوای مناسب دانشکده ت
سرت نسربت بره    ا بنابراین ضرروری ؛ اندآموزشی ارائه شده داشته

پوشش موارد فود در جهت داشرتن سیسرتم آموزشری    تقویت و 
پ وهشی  -های آموزشیثر اقدام گردد. در مقوله فعالیتؤپویا و م

ها و سرمینارها، امرور آموزشری    موارد انتشار مقاله، ارائه کنفرانس
 آموخته با دانشکده در بین سه دورهمرتبط با رشته و ارتباط دانش

مطالعه طروالبی همکراران   اختالف معناداری داشتند که با نتایج

هارت رن مر ررسد عدم داشتر ظر میرنه ب .[35] ترغایرت داشرم 
انجام تحقیق و نداشتن انگیزه از علل اصلی انجام ندادن امور  در

آموزشی و پ وهشی باشد. البته رکر این نکته حائز اهمیت اسرت  
که دانشجویان دوره کارشناسی کمتر با کارهای پ وهشی درگیرر  

ها از خود نشران  القه چندانی به انجام این قبیل فعالیتبوده و ع
 دهند.نمی
با توجه به تغییر نام رشته مدارک پزشکی به فناوری اطالعرات    

هرای جدیرد در صرنعت    سالمت و نیاز مبرم به استفاده از فناوری
های آموزشی این رشرته  ست که برنامها سالمت کشور، ضروری

وری اطالعات با حفر  قسرمت   طبق نیازهای جدید در حیطه فنا
مدارک پزشکی باز طراحی شروند ترا شراهد افرزایش مهرارت و      

آموختگان در این عرصه باشیم. همچنین به منظرور  دانش دانش
وری بیشتر و ارتقای سطح مهرارتی دانشرجویان از مربیران    بهره
تروان  ر  و آشنا با مباحث تخصصی فنراوری اطالعرات مری   جم

ین در مقوله کارآموزی باید بستر مناسب ا استفاده کرد. عالوه بر
های مختلر  بیمارسرتان نره    جهت فعالیت دانشجویان در بخش

 تنها بخش مدارک پزشکی فراهم شود.
 

 

 

 

References 

1. Esmaeili M, Toloie Eshlaghi A, Pour Ebrahimi A, 

Esmaieli R. Study on feasibility and acceptance of 

implementation of technology acceptance model of 

Davis in staff of Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences. Pejouhandeh. 2013;18(1):40-5. 

Persian. 

2. Janz BD, Pitts MG, Otondo RF. Information 

Systems and Health Care-II: Back to the Future with 

RFID: Lessons Learned - Some Old, Some New. 

Communications of the Association for Information 

Systems. 2015;15:132-48. 

3. Aguado CF, Alvarez MJ, Redin LB. RFID and 

health management: is it a good tool against system 

inefficiencies? International Journal of Healthcare 

Technology and Management. 2007; 8(3–4): 268–97.  

4. Salehi M, Vakili MA, Kazemi Malek Mahmoodi S, 

Kazemi MalekMahmoodi S. The evaluation of the 

effectiveness of performance management system and 

the effect of some of the factors in Medical Sciences 

University of Golestan from the view of faculty 

members. International Journal of Current Life 

Sciences. 2014; 4(2):150-4. 

5. Chaudhry B, Wang J, Wu S. Maglione M, Mojica 

W, Roth E, et al. Impact of health information 

technology on quality, efficiency, and costs of Medical 

care. Ann Intern Med. 2006; 144(1): 742-52. 

6. Hersh W. Health care information technology: 

progress and barriers. JAMA. 2004;292(18):2273-4. 

 

 

 

 

7. Prince KJ, Boshuizen HP, van der Vleuten CP, 

Scherpbier AJ. Students' opinions about their  

preparation for clinical practice. Med Educ. 

2005;39(7):704-12. 

8. Rezaeian M. A review on the different dimensions 

of socially accountable Medical schools. J Rafsanjan 

Univ Med Sci. 2012; 11 (2):159-72. Persian. 

9. Aghamolaei T, Zare S, Abedini S. The quality gap of 

educational services from the point of view of Students 

in Hormozgan University of Medical Sciences. Strides 

Dev Med Educ. 2007; 3 (2):78-85. 

10. Soltani I. Efficiency of trainings in industrial and 

manufacturing organizations.Tadbir Journal. 2000; 

119: 39-51. Persian. 

11. Yunus MM, Osman WSW, Ishak NM. Teacher-

student relationship factor affecting motivation and 

academic achievement in ESL classroom. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences. 2011;15:2637-41. 

12. Harandi Zadeh E, Naeimi A, Pezeshki Rad G, 

Namdar R. Analysis of good faculty characteristics 

from Students’ perspective at college of agriculture: 

Tarbiat Modares University case. Journal of Research 

and Planning in Higher Education. 2011; 16 (4):41-55. 

13. Arbouni F, Shoghli A, Badriposhteh S, Mohajery 

M. The gap between Students’ expectations and 

Educational services provided for them, Zanjan 

University of Medical Sciences, 2007. Strides in 

Development of Medical Education. 2008; 5(1): 17-25. 

Persian. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               7 / 9

http://jhbmi.ir/article-1-135-fa.html


 و همکاران  پورمهدي                                                               ياحرفه يازهايبا ن یآموزش يهااهداف برنامه ياسهیمقا یبررس

 

03                      37-29  :)1(3; 2016 Informatics Biomedical and Health of Journal 

 

14. Farrand P, McMullan M, Jowett R, Humphreys A. 

Implementing competency recommendations into pre-

registration nursing curricula: effects upon levels of 

confidence in clinical skills. Nurse Educ Today. 

2006;26(2):97-103. 

15. Toulabi T, Alhani F. A comparative study of 

educational programs’ objectives for professional 

needs from the viewpoints of nursing graduates in three 

periods of three years. Yafteh. 2011; 12 (2):53-66. 

Persian. 

16. Salehi S, Tavakkol Z, Hassan Zahraie R, 

Bashardoust N, Mahjour SR. The performance 

evaluation of B.S. Nursing graduates based on their 

own perspectives and their head Nurses in the 

Hospitals affiliated to Isfahan University of Medical 

Sciences in 2001. Iranian Journal of Medical 

Education. 2001; 1 (4):44-51. Persian. 

17. Ramezani G, Valaei N, Basaghzadeh M, Fakhre 

attar A, Mehrshadian M, Haraji A, Rezaei M, 

KHajavikhan A. Evaluation of realization rate of under 

curriculum at Tehran’s university's school of dentistry 

from 2001-2005. J Res Dent Sci. 2010; 7 (2):20-6. 

Persian. 

18. Zarei J, Abdolkhani R, Azizian S, Sarikhani L. A 

Survey on the Viewpoint of Graduates of Medical 

Records Bachelor Degree about Strengths and 

Weaknesses of the Internships Program in Ahvaz 

Jundishapour University of Medical Sciences. Journal 

of Educational Development of Jundishapur. 2014; 

5(1):13-20. Persian. 

19. Remmen R, Denekens J, Scherpbier A, Hermann I, 

van der Vleuten C, Royen PV, et al. An evaluation 

study of the didactic quality of clerkships. Med Educ. 

2000;34(6):460-4. 

20. Sadegh Tabrizi J, Mardani L, Kalantari H, 

Hamzehei Z. Clerkship from the Perspective of 

Students of Health Services Management and Family 

Health in Tabriz University of Medical Sciences. 

Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10 

(4):439-51. Persian. 

21. Kouhpayezadeh J, Hemmati A, Baradaran HR, 

Mirhosseini F, Akbari H, Sarvieh M. Validity and 

reliability of direct observation of procedural skills in 

evaluating clinical skills of midwifery students of 

Kashan nursing and midwifery school. J Sabzevar Univ 

Med Sci. 2014;21(1): 145-54. Persian. 

22. Labbaf Quassemi F, Marbaghi A, Kabiri FG, 

Hosseini F. Assessment of work experiences of the 

temporary employed nurses within the program of 

human resarch project. Iran J Nurs. 2005;18 (43): 7-19. 

Persian. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               8 / 9

http://jhbmi.ir/article-1-135-fa.html


 

 

 

 
 

 
Journal of Health and Biomedical Informatics 

      Medical Informatics Research Center 

              2016;3(1): 29-37 

 

 

Comparative Study of the Goals of Training Programs Related to the 

Professional Needs from the Viewpoint of Health Information Technology 

Graduates 
 

Yousef Mehdipour1, Saeideh Ebrahimi2*, Bastani Peivand3, Zahra Shojedini 4

 

Received: 16 May, 2016    Accepted: 18 Jun, 2016 

Citation: Mehdipour Y, Ebrahimi S, Bastani P, Shojedini Z. Comparative Study of the Goals of Training Programs Related to the 

Professional Needs from the Viewpoint of Health Information Technology Graduates. Journal of Health and Biomedical Informatics 

2016; 3(1):29-37. 

 

1. Ph.D. in Medical Informatics, Assistant Professor, Health Information Technology Dept., Zahedan University of Medical 

Sciences, Zahedan, Iran. 

2. M.S.c in Health Information Technology, Lecturer, Health Information Technology Dept., Zahedan University of Medical 

Sciences, Zahedan, Iran. 
3. Ph.D. in Health Service Management, Assistant Professor, Health Service Management Dept., Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran. 
4. B.Sc. of Health Information Technology, Health Information Technology Dept., Zahedan University of Medical Sciences, 

Zahedan, Iran.  
*Correspondence: Health Information Technology Dept., School of Paramedical Sciences, Zahedan University of Medical  

Sciences, Dr Hesabi Square, Zahedan. 

 Tel:  09158390399         Email: Saeidebrahimi9@gmail.com 

Introduction: In fact, management of information technology in the health system, designing the 

hospital information systems and electronic medical records in the health care centers, need to train 

some specialists familiar with computer science and Information Technology as well clinical 

knowledge and health systems. This study aimed to compare training programs and professional 

needs from the viewpoint of health information technology graduates. 

Method: This is a descriptive-analytic and cross-sectional survey on the 120 Bachelor graduated in 

Health Information Technology of Zahedan School of Allied Medical Sciences in 2016. Data were 

collected by using a standard questionnaire with confirmed validity and reliability and analyzed 

using SPSS 16. 

Results: The results show that most of first-year students (%75) had good ability in using 

Information Technology in their job. More first-year students believed that training courses (% 

48/9) compared to the theoretical (%41/6) and practical (%35/5) courses were more effective and 

applicable in professional performance. On the other hand, most graduates declared that lack of 

technical skills (%38/7) is the main factor causing psychological pressure in the first-year students 

although the level of this pressure in the second- year students and in third-year students were 

medium and low, respectively. 

Conclusion: Considering the results, relationship between the goals of training programs and 

professional needs in the field of health information technology was declining. Therefore, there are 

urgent need to change training courses in order to improve the professional skills of graduates and 

meet their professional needs. 

   

Key words: Graduates, Goals of Training Programs, Professional Needs, Health Information 

Technology 
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