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نوع  میزان مشارکت امضاء
 همکاري

درجه 
 دانشگاهی

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت

  احسان نزاکتیدکتر   مجري استادیار  طراحی کامل 
  دکتر محمدباقر سهرابی مجري پژوهشگر اجراء کامل 
 دکتر پونه ذوالفقاري مجري پژوهشگر اجراء کامل 

  دکتر سولماز میرزامحمدي  همکار استادیار اجراء کامل 
  خانم نسیم نیک خصلت  همکار پژوهشگر اجراء کامل 
  صدیقه مدنیخانم   همکار پژوهشگر اجراء کامل 
  خانم سیما حسین زرگري  همکار پژوهشگر اجراء کامل 

  
  



 محل انجام فعالیت:  -1

                                   پزشکی : گروه/رشته                            پزشکی : دانشکده                        علوم پزشکی شاهرود: دانشگاه
  کلیه بخش ها:  بخش بالینی             امام حسین(ع):  یمارستانب              بالینی (کارورزي):  مقطع تحصیلی

  
  96آذر ماه :  تاریخ پایان                  96ماه  فروردینتاریخ شروع   :             ماه       9مدت زمان اجرا:   -2

  
  :هدف کلی -3

) جهت ارزیابی و ارتقاي توانمندي نسخه نویسی Multi Mini Roll Playingطراحی و اجراي نمایش هاي چندگانه کوتاه (
 کارورزان پزشکی

 
  :اختصاصی اهداف /اهداف ویژه -4

  یراناشکال مختلف دارویی بازار اارتقاي میزان آشنایی کارورزان پزشکی با 
   بیماران و تشخیص بیماريارتقاي مهارت کارورزان پزشکی درشرح حال گیري مناسب از 

  دستیابی به تشخیص صحیح و ارائه نسخه دارویی با شرایط بیمارارتقاي مهارت کارورزان پزشکی در 
  عوارض و تداخالت داروییارتقاي میزان آشنایی کارورزان پزشکی با انواع 

   

 :)انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید(ضرورت  بیان مساله -5
 محیط هرچه. میباشد مهارت انجام در توانایی پیشرفت و مهارت کسب براي کنترل تحت هاي محیط در آموزش شده، پیشنهاد روش یک

. نمود اشاره نقش ایفاي هب میتوان آموزشی روشهاي این میان از. بود خواهد مؤثرتر یادگیري باشد، نزدیکتر واقعیت به یادگیري موقعیت و
 چه و تاریخچه بیان نظر از چه را واقعی بیمار یک موقعیت تا میبینند آموزش) واقعی بیماران یا و سالم افراد( بیمارنماها نقش، ایفاي طی

  بازخورد ارائه و خاص ینیبال عالیم دادن نشان بالینی، مشکل بیان خود، حال شرح بیان با افراد این. نمایند بازي فیزیکی هاي یافته نظر از
 طریق از و میکند تمرین را متفاوت رفتارهاي یادگیرنده. میکنند شرکت دانشجویان ارزشیابی و آموزش فرایند در دانشجویان، به مناسب

 در اقضیمتن نتایج مختلف مطالعات در که است مشاوره مهارتهاي آموزش دیگر روشهاي از سخنرانی،. میگیرد یاد را مطلب دادن، انجام
 تشویق را دانشجویان که است یادگیري فعال هاي تکنیک از یکی سازي شبیه. اند آورده دست به نقش ایفاي با مقایسه در آن تأثیر مورد

 به مطالب ارائه براي سخنرانی روش جایگزین میتواند که است آموزشی روش و کنند شالت دانش و مهارتها کسب در خود تا مینماید
 آن طى که است پزشکی علوم آموزش در جدید بالینى مدل یک دهنده نشان آموزشى روشی عنوان به سازي شبیه. شدبا دانشجویان

 ارائه واقعى محیط در نگرفت قرار از قبل ت،المشک حل و تجربه کسب جهت دانشجویان براى را خاصى تمرینى هاي سیاست مربیان
 از عبارت بالینى سازي شبیه دیگر عبارتی به. دهد کاهش را عمل و تئورى بین فاصله میتواند که است پلى سازي شبیه واقع، در. میدهند

 اتفاق واقعى بیمار حضور بدون ،بیمارنما یا مانکن، ابزار، یک از استفاده طریق از یادگیرى آن، در که است آموزشى محیط یک ایجاد
 و بالینی اقدامات همه حورم. باشد کامپیوترى ساز شبیه یک یا ماربی کامل مانکن یک برگیرنده در است ممکن سازي شبیه حیطه. میافتد
 بر وهالع که است داده نشان اخیر سالهاي در تحقیقات. است شده توصیف بیمار و پزشک بین ارتباط پزشکی، خوب فعالیت زیربناي سنگ

 نظرات، افکار، تبادل جریان تا است نیاز بیمار - پزشک ارتباط تقویت جهت رفتاري هاي صالحیت و پزشکی هنر داشتن پزشکی، آموزش
 و اجتماعی همبستگی و پیام گیرنده و فرستنده بین تفاهم و فکر اشتراك نوعی نهایت در و شده برقرار طرفین عقاید و احساسات
 دقیق تشخیص در مهمی بسیار نقش پزشکان، توسط ارتباطی مهارتهاي کسب گفت میتوان پس. آید پدید مشترك روانی آمادگیهاي

 واقعی بیماران به دسترسی موجود، مسأله اما. دارد آنان تالمشک حل نیز و بیماران رضایت جلب اثربخش، درمانی تدابیر اتخاذ بیماري،
شخصی  یا SP یا) patient Simulatedا (بیمارنماه از استفاده بیماران، کمبود براي ممکن حل راه و است دانشجویان با مصاحبه براي
 وظیفه یک ارزیابی یا و یاددهی که مواردي در و هستند سازي شبیه انواع از یکی بیمارنماها. میکنند سازي شبیه را بیمار شنق که است



 محیطی نمودن فراهم منظور به پزشکی در بیمارنماها. میباشد مفید بسیار است، مدنظر ارتباطی مهارتهاي مثل پیچیده حرکتی - روانی
 در استفاده مورد رایج ارزیابی دیگر انواع به نسبت مزایایی و میگیرند قرار استفاده مورد سنجش و موزشآ جهت کننده حمایت و مطمئن

 یک بیمارنما بیماران، مورد در آنها کتبی ثبتهاي و دانشجویان شفاهی ارایه با مقایسه در اینکه جمله از. دارند پزشکی هاي دانشکده
 ارتباطی، مهارتهاي ارزیابی و آموزش در بنابراین.  میباشد بالینی عاتالاط ترکیب و دغاما و مسأله حل در مهارتها از مستقیم سنجش

 تربیت پیشگام گردد، می بر ديالمی 1963 سال به بیمارنما اولین ي تاریخچه .میروند شمار به ارزشمندي و خاص منبع بیمارنماها
 در وي. بود ویلیام مک رز خانم بیمارنما اولین و تگزاس نشگاهدا در پزشکی آموزش و ابصاع متخص Barrow Howardدکتر بیمارنما

 در بیمارنما از استفاده زمینه در را خود کار Barrow دکتر سالیان، طی .پرداخت نقش ایفاي به طبیعی آزمونهاي آموزش ي زمینه
 استفاده مورد هاپکینز جانز و آکسفورد یرظن دنیا مشهور پزشکی هاي دانشکده ي کلیه در وي نوآوري. داد تداوم و توسعه پزشکی آموزش

 قابل و شده استاندارد طریقی به بالینی مشکل یک ارائه به قادر که هستند اي دیده تعلیم افراد: شده بیان نما بیمار تعریف در. دارد قرار
 عاطفی، ساختار فردي، تاریخچۀ اري،بیم تاریخچۀ درستی به که است اي دیده تعلیم فرد دیگر طرف از. باشند می مشابه شرایط در تکرار

 با ارتباط در که اي حرفه هاي محدوده از بسیاري در میتوانند بیمارنماها .میدهد نمایش را حقیقی بیمار یک بالینی هاي یافته و پاسخها
 ارتباطی، هايمهارت احبه،صم انجام مهارتهاي: شامل ها محدوده این. بروند کار به است مهارتی سطوح توسعۀ و عملکرد سنجش

 آموزشی، ویدیوئی نوارهاي تولید براي الگویی ناشناس، نماي بیمار توسط بالینی پرسنل ارزیابی بازخورد، ارائه مهارتهاي ساختارتیمی،
 نفر یک: جمله از دارد کاربرد بالینی و تئوري هاي زمینه در آموزش در  method patient Standardizedکنفرانسهاي براي الگویی

 بالین در محوري مشکل اساس بر نقش ایفاي بزرگ، گروه در نمایش عملی، جلسات و کوچک گروه در نمایش دانشجو، نفر یک و رنمابیما
 عنوان به آنها. میگیرند قرار استفاده مورد پزشکی گروه هاي دانشکده در آموزشی مختلف تجارب براي بیمارنماها همچنین. درمان و

 دارد بسیاري مزایاي بیمارنما از استفاده. میآیند شمار به سخنرانی حین در عملی هاي تکنیک ربردکا جهت آموزش منبع مهمترین
   .میباشند یابی دست قابل مجموعهاي هر در. هستند دسترسی قابل زمان هر در بطوریکه

 موجب آنها رعایت که است يقواعد داراي نویسی نسخه. است بیمار بهبود براي الزم دستورات و داروها و پزشک تشخیص حاوي نسخه
 نویسی نسخه هنگام آنها اجراء ثانیاً و اصول آن از اطالع مستلزم اوالً نویسی نسخه اصول رعایت. شد خواهد بیشتر اثربخشی و وري بهره
 یک براي ودار ترین سالم و مؤثرترین تجویز معناي به یعنی منطقی نویسی نسخه. است بیشتر چه هر تمرین به منوط یکی این که است

 طی در رسد می نظر به. باشند داشته مناسبی قیمت و بوده دسترسی قابل باید داروها این. باشد می بیمار ویژگیهاي به توجه با بیماري
 آموزش براساس عمدتاً موجود هاي آموزش. نیستند برخوردار منطقی نویسی نسخه براي منظم و کافی آموزش از پزشکان تحصیلی، دوره

. شود می پرداخته دارو بالینی جواب به کمتر و باشد می داروها با مسمومیت و عوارض داروها، بندي تقسیم فارماکولوژي، هپای اصول
 جمله از دارد فراوانی مزایاي منطقی نویسی نسخه. مهارتها آزمون نه است تئوریک مبانی براساس عمدتاً شود می گرفته که هم امتحاناتی

 دارویی، مختلف تداخالت از جلوگیري ،)بیمار هاي هزینه کاهش و دارو خرید براي اختصاصی ارز کاهش نتیجه در(  داروها مصرف کاهش
 وابستگی از جلوگیري بیوتیکها، آنتی به میکروبی مقاومتهاي کاهش بیمار، طرف از دارو مصرف دستور رعایت داروها، جانبی عوارض کاهش

و غیره. با توجه به اشکاالت متعددي که در روند تشخیص بیماري ها،  CNS بر مؤثر داروهاي بخصوص داروها بعضی مصرف به افراد
انتخاب داروي مناسب و در نهایت نسخه نویسی براي اکثر دانشجویان پزشکی در دوره انترنی وجود دارد و معموالً استفاده از بیماران 

مهارت نسخه نویسی با اجراي نمایش هاي کوتاه بیمار نما با ، تمرین واقعی به این منظور از نظر اخالقی صحیح به نظر نمی رسد
  سناریوهاي مختلف و کنترل شده می تواند در ارتقاي مهارت نسخه نویسی دانشجویان اینترن بسیار موثر باشد.

  
  
  :)(با ذکر رفرنس رور تجربیات و شواهد خارجیم -10     

 در ،پزشکی در مقطع اینترنی اجرا شود دانشجویان براي تمرینی صورت به حدوا این است ضروري ،نسخه نویسی درس ویژگی به توجه با
  . که به تعدادي از آنها اشاره می شود است شده انجام بسیاري مطالعات راستا این

  موزشیآ موسسات و بهداشتی سازمانهاي بیماران، به وارده هاي آسیب و خطر کاهش ورظمن به امریکا پزشکی انستیتوي گزارش به بنا -1
 جایگزینی اجازه ایالت 16 درپزشکی  هاي دانشکده حاضر حال در. هستند دانشجویان آموزش براي سازي شبیه روش از استفاده به موظف
 کسب را اجازه این بتوانند آینده در نیز دیگر ایالت  شود می بینی پیش و اند کرده کسب بالینی آموزش ساعات در را سازي شبیه آموزش

  .کنند
  



 بهبود نیز و نفس به اعتماد موجب بیمارنما با آموزش از استفاده مینمایند، بیانارتباط با استفاده از بیمارنما  در همکاران و رابینسون  -2
این محققین معتقد هستند که با قرار گرفتن دانشجویان کم تجربه در محیط  .میشود دانشجویان در بحرانی شرایط در گیري میمصت قدرت

هاي درمانی کنترل شده و استفاده از بیمار نما ضمن کاهش احتمال عوارض احتمالی به بیماران ، باعث افزایش اعتماد به نفس دانشجویان، 
  کارامدي بهتر آنها و همچنین استقالل آنها می نماید. 

  
 تکمیل براي روشی نما بیمار از استفاده که معتقدند پزشکی هاي حیطه در آموزشی انصصمتخ مینمایند اظهار همکاران و اندرسون - 3 

 .باشند داشته رو پیش بالینی تالمشک با مناسبتري تعامل تا میسازد قادر را آنها که است پزشکی گروه دانشجویان آموزشی هاي تجربه
ی توان انتظار داشت که آموخته هاي تئوریک یک دانشجوي پزشکی کاربرد عملی پیدا نماید که با همچنین بیان می کنند که زمانی م

تمرین و ممارست و در یک محیط امن و کنترل شده و تحت نظر اساتید مجرب ، برخی از پروسیجرهاي مهم و حیاتی و کاربردي مثل 
  الت احتمالی آن مشخص و مرتفع گردد.نسخه نویسی در حاالت مختلف تمرین شده و با نظارت کامل ، مشک

  
  
  

بطور کامل ذکر و مرور تجربیات و شواهد داخلی (در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه و کشور  -11    
  :نس ذکر شود)رفر

  کشور در محدودي العاتمط اما نگرفته صورت جامع و کاملی بررسیهاي داخل کشور  دانشگاه در کنون تا بیمارنما روش آموزش زمینه در
  که به تعدادي از مهم ترین آنها اشاره می شود: است شده انجام

 به نسبت فراگیران آموزش روند در بیشتري ارزش بیمارنما موارد از بسیاري در مینماید بیان خود مروري مطالعه درو همکاران  اسدي  -1
این میزان کنترل و تغییر در  .گردد روبرو واقعی بیمار با مؤثرتر هرچه که شودمی  داده آموزش ورتیصب دانشجو بطوریکه دارد، واقعی بیمار

  سناریوي هر بیمارنما از مهم ترین نقاط قوت این شیوه بوده که به هیچ عنوان نمی توان بر روي بیماران واقعی ان را اجرا نمود.
  
 تسهیل و اضطراب کاهش باعث ها مانکن و انسانی بیمار سازي شبیه از استفاده، مینمایند اظهار خود پژوهش در همکاران و زاغري -2

 میتواندپزشکی  آموزش سطوح تمام در و مییابد کاهش بیمار به آسیب احتمال و میکند کم را خطاها میشود، دانشجو براي مهارت کسب
، عدم آسیب رسانی به بیماران واقعی است. از از مهم ترین نقاط قوت استفاده از بیمارنماها و همچنین مانکن ها  .گیرد قرار استفاده مورد

نظر اخالقی صحیح نمی باشد که بیماران واقعی توسط یک دانشجوي کم تجربه و گاهاً بی تجربه تحت بررسی قرار گرفته و مداوا شوند و از 
ی بدهند و لذا بهترین شیوه طرفی امکان آموزش مورد به مورد براي کلیه اساتید وجود ندارد تا به تک تک دانشجویان آموزش مهارت

  جایگزین آموزش هاي مهارتی استفاده از بیمارنما و مانکن هاي آموزشی است.
  
 ضمن مداوم آموزش هاي برنامه در شده استاندارد بیمار بر مبتنی آموزشی برنامه مینمایند، توصیه خود پژوهش در همکاران و ريبمن  - 3 

اهمیت این موضوع حتی پس از فراغت از تحصیل دانشجویان و پزشکان با  .گردد لحاظ پزشکان بالینی گیري میمصت بهبود ورظمن به خدمت
  تجربه که امکان تکرار یک مهارت و پروسیجر مهم براي آنها مقدور نبوده است هم بسیار مهم و حیاتی است.

  
  
و تطبیق  و تحلیل موقعیتشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید (آماده سازي، چگونگی تجزیه  -12   

   ):متدولوژي

 توانمندي و پرونده در موجود هاي برگه با آشنایی و بیمارستانی هاي پرونده از عاتالاط استخراج تکمیل، در دانشجویان مهارت افزایش
 غیره، و تماعیاج روانی، روحی متی،الس مشکل راستاي در صحیح آموزش جهت بیمار با صحیح ارتباط و حال شرح گرفتن جهت بیشتر

مهارت نسخه نویسی از اساسی ترین  ااز مهم ترین نیاز هایی است که باید توجه ویژه اي به آن نمود. مناسب اي حرفه برخورد همچنین
 بهبودي مناسبدر نهایت  داروها و صحیح تجویزدر روند  تردید بدون مهارت هاي یک پزشک بوده که آموزش صحیح آن در دوران کارورزي،

هنر نسخه نویسی نیاز به دانسته هاي علمی و افزایش تجربه داشته و نمی توان بطور کامل در بالین . میکند ایفاء مهمی نقش رانبیما



ازي بیماران واقعی با توجه به عواقب و خطرات احتمالی که تجویز ناصحیح داروها براي بیماران دارد، اجرا نمود و لذا الزم است از آموزش مج
ه استفاده نمود. یکی از بهترین روش هاي آموزشی براي افزایش توانمندي دانشجویان در زمینه نسخه نویسی استفاده از در این زمین

 بیمارنماهاي آموزش دیده می باشد.
هرود شا پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مقطع اینترنی دانشجویان براي متوالی به مدت دو ترم نما براي نسخه نویسیبیمار نمایش کوتاه وشر

 درس براي را نمایش کوتاه بیمارنما روش ،ماه دوره اینترنی گذرانده)  10کارورز ( با میانگین  دانشجوي 45 مطالعه این در. شد استفاده
 از بعد ترم ابتداي درواجد شرایط انتخاب شده و  دانشجویان. میشد اجرا فراگیران براي زیر صورت به شیوه این. ندداد انجام نسخه نویسی

طرح، در یک کالس بزرگ قرار گرفته و بیمارنماهاي آموزش دیده با یک سناریوي از قبل تعیین شده با  اجراي زمینه در توجیه و وضیحت
  ساعت و سه  2اجراي یک نمایش کوتاه بیماري خود را به دانشجویان اعالم کرده و به سواالت دانشجویان پاسخ دادند. این جلسات به میزان 

 تمرینات آموزش از بعد متفاوت ساعات در فراگیران که است ذکر هو پس از اتمام کارهاي بخش براي دانشجویان اجرا شد. الزم ببار در هفته 
 برنامه مجريمشکالت و نقاط ضعف خود را به  باید آن انجام طول در فراگیران برنامه، اجراي ویژگی به توجه با. میدادند انجام را زمال

  شد.  ارزشیابی بصورت کتبی و شفاهی گرفته مربوطه دانشجویان از ترم پایان در .میدادند انعکاس
  

  :و ارزشیابی را در این بخش بنویسیداجرا  -13

 با زمال ارزیابی دوره هر در چه اگرشد.  انجام براي کارورزان پزشکی مستمر بطور ترم 2 مدت به )بیمارنما نمایش کوتاه با روش(فرآیند ینا
 در شد.  نیز آن اجراي موانع و کمبودها رفع ت،االاشک حذف روش، این ارتقاء جهت فراگیران اساتید مربوطه و همچنین راتظن به توجه
 روش اجراي از کامل امتیاز گروه 3 در دانشجویان کل نمره و پس از انجام ارزشیابی هاي شفاهی و کتبی از دانشجویان مورد پژوهش، نهایت

همچنین یک ماه بعد از اتمام دوره  تقسیم بندي گردید. کم امتیازبه معنی  60 زیر نمره و 60-79 با نمره وسطمت امتیاز ، 80- 100 نمره با
    نسخه نویسی با بیمار نما مجدداً دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان ماندگاري آموخته ها نیز مورد سنجش قرار گیرد.

  
  

فته را به انگلیسی بنویسید (آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و شرح مختصري از فعالیت صورت گر -14
  :تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید)

The multi-mini roll-play of patient prescription for two consecutive semesters was used for internship 
students of Shahroud University of Medical Sciences. In this study, 45 interns (with an average of 10 
months of internship) have provided a short presentation of the patient's view for the course writing 
course. This method was used for learners as follows. Eligible students selected and placed in a large 
class after explaining and justifying the plan, and trained patients with a predetermined scenario 
informed the students about their illness, with a short presentation of their illness Announced to 
students and responded to student questions. These sessions were held at 2 hours and 3 times a week, 
after completion of departmental work for students. It should be noted that learners performed the 
exercises in different hours after training. Due to the feature of the program implementation, the 
learners should reflect on their problems and weaknesses during the performance of the program. At the 
end of the semester, an analysis of the relevant students will be considered. Finally, the total score of 
students was categorized into three groups: full satisfaction with the implementation of the method, a 
score of 80-100, an average satisfaction of 60-79, a score of less than 60, low satisfaction. The results of 
the statistical test showed that the majority of students had a moderate upward satisfaction of the 
program. 

 

 

 

 



 

  محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته را ذکر کنید.به  شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه -15 

با  این فرایند براي اولین بار جهت دانشجویان مقطع کارورزي اجرا شده و جهت برگزاري این فرایند با برگزاري چندین جلسه هماهنگی
اساتید ذي ربط و بحث و تبادل نظر فراوان ، ضمن معرفی فرایند، به توضیحات و نقد سایر دوستان نیز توجه شده و نقایص احتمالی مرتفع 
گردید. همچنین با نظارت مستمر در طول برگزاري دوره از تمام نقدهاي سازنده دانشجویان و اساتید به گرمی استقبال گردیده و همواره 

بود. همچنین با جمع بندي کامل نتایج این تحقیق و  بیمار نما با اجراي نمایش هاي کوتاهکاهش نقاط ضعف این شیوه تدریس سعی در 
  تهیه مقاله و انتشار آن می توان گام هاي موثر تري در شناسایی بهتر مزایاي این شیوه آموزش بالینی برداشت.

   

 

  .ونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسیدگالیت ارائه شده چحاصل از این فعالیت و این که فع نتایج  -16
نتایج همچنین ).  75 ±11( با میانگین امتیاز  گرفتند برنامه این از متوسط امتیاز دانشجویان اکثریت که داد نشان ارزیابی این فرایند نتایج
پزشکی براي نسخه  دانشجویان بالینی تصمیم گیري در توسعه شده ندارداستا نمایش کوتاه با بیمار بر مبتنی آموزشی برنامه داد نشان

بسیار موثر بوده و می توان با تعمیم این شیوه بهترین تجارب  بویژه آشنایی با اشکال مختلف دارویی، عوارض آنها و تداخالت دارویی نویسی
  را براي دانشجویان پزشکی ایجاد نمود.

درمان مناسب با نوشتن یک نسخه دارویی خوب خود . میگردد محسوب بالینی مهم آموزش اجزاي از یکی عملی و عینی آموزش شک بدون
بسیار مفید بوده و  نشان داد که این روش آموزش نسخه نویسی به کمک روش نمایش کوتاه به کمک بیمار نما ارزشیابی را نشان می دهد.

نتایج این تحقیق نشان داد که تا حدود زیادي از اهداف تحقیق در این   %) موفقیت داشته است. همچنین75تا حدود زیادي ( بیش از 
محقق گردیده و امید است که با رفع اشکاالت موجود و جلب  که شامل افزایش و ارتقاي مهارت کارورزان در زمینه نسخه نویسی بود فرایند

  حظه اي افزایش یابد. حمایت گروه بیشتري از اساتید، میزان موثر بودن این شیوه بطور قابل مال
  
  

  سطح نوآوري -17
 .در سطح گروه آموزشی براي اولین بارصورت گرفته است  
 .در سطح دانشکده براي اولین بارصورت گرفته است  
 .در سطح دانشگاه براي اولین بارصورت گرفته است 

 در سطح کشور براي اولین بارصورت گرفته است. �


