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 چکیده 

یان یف بالیني دانشجووظا ها و ارتقاءکسب مهارتبرنامه آموزش پزشكي به منظور مقدمه : 

ه و عبا هدف تحقیق توس مطالعه حاضرآموزشي است. های فرصتهای علوم پزشكي از ضرورت

 ت.  جاری دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شده اسميعمو بهبود برنامه آموزش پزشكي

 که شامل تحلیل،  ADDIEای طراحي برنامه آموزشي براساس مدل پنج مرحله : هاروش

 طراحي، توسعه، اجرا و ارزشیابي و در هفت گام طراحي و برنامه ریزی گردید .

رائاه  انیمساال   4در شیوه بازنگری، دروس بصورت ادغام یافته و در مطابق برنامه اجرا شده، نتایج:

ساال کاه    6.5در مين طراحي آموزشي ارائه پزشكي عماو ایتوان از نتایج بارزميگردید. همچنین 

نیمساال  5ر سال کالسیک اشاره نمود یعني در شیوه سنتي پزشكي، علوم پایه پزشكي د 7نسبت به 

 نیمسال ارائه خواهد شد. 4و در شیوه بازنگری شده در 

ا ي رموزشا آ یالگوها پیشرفت تكنولوژی و بروز وقایع و اتفاقات جدید، تغییر در  نتیجه گیری:

یشاتر از  پگذشته، بتوان فرایناد آماوزش را   های طلبد که با اصالح و بازنگری روشميبدین جهت 

ادساااری  ییاادگیری و باه    باعث افازایش میازان   ن بازنگریایتر نمود.و اثربخشتر گذشته کارآمد

های علاوم پزشاكي   دانشگاهميتواند بر حسب نیاز توسط تمامين برنامه ایدانشجویان شد. همچنین

 کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

 طراحي آموزشي، بازنگری، برنامه درسي: كلمات كلیدی

 باشد.مياین مطالعه فاقد تضاد منافع پي نوشت: 
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 مقدمه

هر کشوری، آموزش دانشجویان از  در نظام آموزش

اولویت خاصي برخوردار است و همواره نظر 

ن حوزه را به خود جلب نموده است. ایسیاستگذران

 ردییر پیشرفت تكنولوژی و بروز وقایع و اتفاقات جدید، تغ

 طلبد که با اصالح وميي را بدین جهت آموزش یالگوها

ر ش را پیشتگذشته، بتوان فرایند آموزهای بازنگری روش

یشرفت تر نمود. با توجه به پاز گذشته کارآمدتر و اثربخش

شمار در عصر بيهای تكنولوژی و موج اطالعات و داده

ه حاضر، پزشكان نیز بایستي بتوانند اطالعات مربوط ب

 جدید را دریافت نمایند و مشكالت متعاقبهای بیماری

ن آتلزم ن مهم مسایآن را تا حد امكان، برطرف نمایند و

های آن به درستي در زمان تحصیل است که زیرساخت

( 1396د. به زعم زردشت)ایدانشجویان پزشكي فراهم

 تمرمس بررسي مستلزم بالیني، آموزش کیفیت ارتقای بهبود

 ضعف نقاط اصالح و نقاط شناخت موجود، وضعیت

 هب دانشجویانهای دهایو نظرات رابطه نایدر که باشدمي

 گشایراه تواندمي آموزشي مهم عنصر عنوان

آموزش  یزیربرنامهمهارت در ( . 1) باشد ندهایهایبرنامه

 نیبنابرا باشد.ميي از مسائل بسیار با اهمیت علوم پزشك

خود  انیدانشجو دیبا يزشكدهندگان حوزه علوم پآموزش

نقش اثربخش در عرصه  یفااییبرا یرا به شكل موثر

 . بدیهي است کهسازند ایمه يو درمان يخدمات بهداشت

 سنجش یبرا یاریبه عنوان مع یادگیری نیزتحقق اهداف 

ر کنندگان آموزش در نظبه عنوان ارائه هادانشگاه یتموفق

ز افزون و تصاعدی پیشرفت رو(. همچنین 2شود)يگرفته م

ن ایابناپذیر علوم پزشكي اجتنابمي علوم در دنیا و همگا

 وم تغییرات برنامه آموزشيروند موجب شده است تا لز

ر به خصوص دوره علوم پایه چه از نظميدوره پزشكي عمو

از  یافته بیشمحتوا و چه از نظر چیدمان به صورت ادغام

 (.3پیش احساس گردد )

های علوم ران شامل دورهایدرميآموزش پزشكي عمو

پایه، مقدمات پزشكي بالیني، کارآموزی و کارورزی 

یه اولین مرحله آموزش پزشكي است. است. دوره علوم پا

شود. ميدوره علوم پایه در طول پنج ترم تحصیلي ارائه 

های گوناگوني روبرو ن دوره با چالشایبرنامه درسي قبلي

بود از جمله فربهي آموزش و حجم زیاد دروس نظری 

ارائه شده در یک ترم تحصیلي که وضعیت مشروطي بیش 

ب شده بود. عدم ارتباط از انتظاری را در فراگیران سب

محتوایي دروس ارائه شده در یک ترم تحصیلي از یک 

سو و عدم رعایت توالي همزماني صحیح در ارائه برخي 

دروس از سوی دیگر و تردید در مورد کاربردی بودن 

ن دوره ایهاینده یكي از چالشایهایمطالب در آموزش

شود که مين تحقیق زماني بیشتر ایاهمیت(. 4بوده است )

ن باور باشیم که بروزرساني برنامه ملي آموزش پزشكي ایبر

ملي و بین المللي یكي های براساس استانداردها و شاخص

 ي و مخصوصاًعلوم پزشك یهادانشگاههای از اولویت

باشد و از آنجایي که برنامه ميپیشرو های دانشگاه

صي بوده است که یدارای نقا ميآموزشي پزشكي عمو

رت متبوع اقدام به تغییر در برنامه مذکور نموده است، وزا

لذا دانشگاه مشهد به عنوان دانشگاه تیپ یک و پیشرو 

اقدام به همگام سازی تغییرات با برنامه وزارت متبوع با 

با توجه به موارد توجه به شرایط دانشگاه نموده است. 

ترین رسالت دانشگاه، اجرای برنامه ذکرشده یكي از اصلي

ترین صورت به بهترین و ممكنمي لي پزشكي عموم

ن برنامه ملي تمام دروس دوره پزشكي ایباشد. درمي

های بازنگری گردیده و بر اساس نظرات کمیتهميعمو

برنامه درسي هر دانشگاه بازنگری برنامه پزشكي 

ن ایبا توجه به آن چه گفته شدخود را انجام دادند. ميعمو

است که برنامه آموزش پزشكي تحقیق، به دنبال آن 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد را مورد بازنگری قرار  ميعمو

 ملي یندی را طراحي نماید که همسو با برنامهآدهد و فر
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اولین مصوب وزارت علوم باشد.  ميعمو جدید پزشكي 

موج اصالحات در نظام آموزش پزشكي در کشورهای 

به آموزش  غربي منجر به رویكرد سیستماتیک و نظامند

اهمیت مدیریت و رهبری آموزش در  کید برأپزشكي و ت

تربیت پزشكان گردیده است. حاصل موج اول اصالحات 

استانداردهای برنامه آموزشي  کید برأدر آموزش پزشكي ت

ی یادگیری بود. و تدارک یک تجربه برنامه ریزی شده

ن دوره، دانشكده پزشكي تمام تالش خود را ایپس از

اشتند تا دانشجویان از طریق مواجهه با معطوف د

های یادگیری برنامه ریزی شده، حداقل دانش و فرصت

دوره (. 5مهارت الزم جهت طبابت را کسب نمایند)

زمینه پیشرفت تحصیلي و  آموزشي علوم پایه پزشكي، پیش

ن ایاست. ميی بعدی پزشكي عموهافهم دقیق مطالب دوره

مند عالقهفرصتي برای  ميعل أتهیدوره از نظر اعضای 

کردن دانشجویان پزشكي نسبت به ادامه تحصیل در 

ی تخصصي علوم پایه است. دانشجوی پزشكي با هارشته

ن دوره به حل ایشده در استفاده از اطالعات کسب

 (. 6)پردازد ميگیری بالیني  مشكالت بالیني و تصمیم

م و ی اصلي تعلیهاریزی آموزشي از حوزه برنامههمچنین 

که نقش اساسي در تربیت مطلوب  شودميمحسوب  تربیت

نیروی انساني دارد و از آن معموالً به عنوان تدوین برنامه 

شود. یک برنامه درسي، طرح کلي و درسي نیز یاد مي

کالن یک فعالیت آموزشي است. برنامه درسي ممكن 

است یک دوره آموزشي یک ساعته و یک روزه، تا چند 

د ساله را شامل شود. طرح کلي یک برنامه ای و چنهفته

سازد، درسي، محتوای آموزشي دوره را مشخص مي

دهد، روش های فراگیران را نشان ميانتظارات یا خواسته

یند آفرهای تسهیل کند، روشتدریس محتوا را ترسیم مي

های ارزیابي دانشجو و ارزشیابي یادگیری را تعیین و روش

و در نهایت چهارچوب زماني  کندبرنامه را روشن مي

سازد، بدین ترتیب، برنامه ها را مشخص ميتكتک فعالیت

در (. 7) دستور کار آموزش دانست توانميدرسي را 

تربیت نیروی انساني مورد نیاز نظام سالمت، وجود برنامه 

مدون، جامع و منطبق با نیازهای نظام سالمت  آموزشي

دهد و الزم است يرکن محوری هر آموزشي را تشكیل م

که هر برنامه آموزشي نیز در راستای نیازهای روز جامعه 

تدوین، بازنگری و اصالح شود. در تربیت نیروی انساني 

در مکه نقش مهممورد نیاز جامعه و از جمله پزشكان عمو

نظام سالمت جامعه به عهده دارند نیز وجود یک برنامه 

روز و در حال تغییر آموزشي جامع که بتواند به نیازهای 

جامعه پاسخ داده و از طرف دیگر بتواند با تربیت نیروی 

انساني ماهر و توانمند نظام سالمت را در انجام وظایفش 

ترین وظایف نظام یاری دهد از ضروریترین و مهم

 (. 8) شودآموزشي محسوب مي

دهد که محققان قبلي نیز در ميپیشینه تحقیق نشان 

اند را طراحي نمودهیندهایي آفرشي، خصوص برنامه آموز

( تحقیقي تحت عنوان 1395عبدالهي و همكاران )از جمله 

دیدگاه دانشجویان پزشكي در مورد نقش دروس علوم پایه 

در دستیابي به اهداف بالیني برنامه آموزش پزشكي 

یک گزارش 1389ل دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سا

تحقیق نشان داده است که های هرا انجام دادند و یافت کوتاه

دانشجویان دوره کارآموزی و کارورزی به ترتیب، 

ترین درس و هر دو عنوان مهم را به ميفیزیولوژی و آناتو

ترین  اهمیت عنوان کم گروه درس فیزیک پزشكي را به

درس در دستیابي به اهداف بالیني تشخیص دادند. در مورد 

ستیابي به اهداف بالیني، نحوه ارائه دروس علوم پایه در د

ترم  حداکثر امتیاز مربوط به هماهنگ بودن سؤاالت پایان

و امتحان جامع با موضوعات درسي و کمترین امتیاز 

ادیبي و  (.9)مربوط به کاربرد دروس علوم پایه در بالین بود

، طراحي و تدوین برنامه ای( درمطالعه1395همكاران )

ران را مورد بررسي یاآموزشي پرستاری آندوسكوپي در

ن مطالعه یک تحقیق به روش دلفي بوده ای قرار دادند،
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جاد توافق درباره محتوا و برنامه آموزشي ایاست و به منظور

های پرستاری آندوسكوپي انجام گردیده است. یافته

صورت نمایش ه آموزش عملي بالیني ب تحقیق نشان داد که

های ش در محیطو استفاده از شبیه سازی و آموز ميعل

صورت بالیني دارای واحدهای اندوسكوپي گوارش 

 (. استفاده بهینه از هزینه، استفاده بهینه از زمان،10گیرد )مي

جاد یادگیری اثربخش، ارزشیابي آموزشي معتبر و رقابت ای

های طراحي آموزشي هستند. نظریههای سازماني از مزیت

ان ابزار و نقشه جاد بصیرت، به عنوایطراحي آموزشي ضمن

راه، طراح آموزشي را در انجام دادن وظایفش یاری 

آموزشي، به برنامه ریزان آموزشي های نمایند. نظریهمي

آموزشي، یادگیری یند آفرنماید تا با طراحي ميکمک 

و موثرتری را تضمین نمایند. از آن جایي که تر عمیق

 طراحي آموزشي و نظریات آن منجر به افزایش کیفیت

 هاو دانشگاه هاگردد، ضروری است سازمانميیادگیری 

در بكار گیری آن در فرایند آموزش و یادگیری، عنایت و 

پیرو ابالغیه وزارت  96داشته باشند در سال ای توجه ویژه

بهداشت در خصوص اجرای برنامه ملي پزشكي 

مراحل طراحي آموزشي پزشكي شامل: طراحي، ميعمو

در ميو ارزشیابي دوره پزشكي عموبرنامه ریزی، اجرا 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد و پس از اجرا نقد و 

نتایج آن در دانشكده پزشكي  ارزشیابي و بازاندیشي بر

 تثبت گردید.  

 روش كار

در پنج   ADDIEآموزشي براساس مدل یند آفراین 

ر و د مرحله شامل تحلیل، طراحي، توسعه، اجرا و ارزشیابي

 ام طراحي و برنامه ریزی گردید .هفت گ

 تحلیل  -1

نظرات افراد خبره )کمیته برنامه درسي(: ابتدا  –الف 

ضرورت تدوین مرحله در یید أتنیازسنجي به منظور 

چندین جلسه مشورتي با افراد خبره شامل معاون آموزشي 

دانشگاه، رئیس دانشكده پزشكي، معاون آموزشي پزشكي 

مسئول بازنگری پزشكي عمومي، رئیس اداره آموزش، 

های گروهميعمومي، مسئولین آموزشي پزشكي عمو

و کارشناسان حوزه معاونت پزشكي  ميپزشكي عمو

آوری و جمع بندی گردید. در جمعدانشكده ميعمو

 چندین نوبت اهداف، منابع و روش اجرا به توافق رسید. 

آموزشي: های ین نامهیآکوریكولوم و يبررس -ب

های نامه آیین نحوه ارائه دروس مطابق با سرفصل دروس و

کمیته یید أتآموزشي توسط کارشناسان اداره آموزش و 

 برنامه درسي گرفته شد.

های آموزشي ونظر سنجي از رسال و ارائه به گروها -ج

ائه و مصاحبه از اساتید درخصوص نحوه ار هامدیران گروه

 دوره.

 مرحله طراحي: -1

درسي  جهت تحلیل تدوین اهداف: کمیته برنامه 

و  هاکوریكلوم آموزشي جلساتي تشكیل داد، مصاحبه

 اساتید و خبرگان، توسط کارشناس بازنگری هانظرسنجي

و کارشناسان اداره آموزش تحلیل گردید ميپزشكي عمو

 و ساس نتایج مجدد در کمیته برنامه درسي مطرح شد.

ماندهي محتوا: محتوا و ساز -توسعه: الف  -2

ي  متناسب با کوریكلوم آموزشي و محتوای آموزش

ین نامه ایبراساس نیازهای دانشجویان و با توالي منطقي و

ترم تحصیلي اعالم شد. مطالب براساس  4آموزشي در 

، دهرعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس از ساده به پیچی

 قابل فهم به صورت کاربردی  چیدمان شد. 

، ، هزینهنهای آموزشي مورد استفاده، زماروش -ب

به  نیروی انساني و مواد آزمایشگاهي همچنین تدوین گام

 صورت گرفت. گام برنامه

های قد و نظرسنجي منظم و مكرر، اطالع رسانين  -ج

 متعدد مورد توجه قرار گرفت.
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ودی برای اولین ور 96اجرای برنامه از بهمن ماه  -3 

را نفر دانشجو به صورت برنامه نهایي به اج 146تعداد 

 . درآمد

ي ارزشیابي : ارزشیابي به صورت تكویني و نهای -4

 1396در سال ن مطالعه ایانجام گرفت. ارزشیابي تكویني :

ده شدر بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام 

 نفر از دانشجویان به روش  سرشماری 146است. تعداد 

 انتخاب شدند که میزان رضایت آنها از طرح طریق الگ

ر خصوص اجرا بروزرساني پزشكي سنجیده دانشجویي د

ن ایدر مرحله ارزشیابي در هاگردآوری داده روششد. 

فرآیند  اشد کهبمحقق ساخته ميپژوهش از نوع پرسشنامه 

و وا از مدل دلفي برای توافق درباره محتآماده سازی آن 

 .ته اسانجام گرفت علوم پایهميپزشكي عمو برنامه آموزش

 

 نتایج تحقیق

ي صیلطراحي و برنامه ریزی و از نیمسال دوم سال تح این

كده پزشكي به اجرا درآمد، ساس با در دانش 97-1396

ل آموزشي ارساهای ارائه نتایج به وزارت متبوع و گروه

ي گردید و بازخورد و نقدهای صورت گرفته به دقت بررس

 گیرد. ميواصالحات مورد نیاز صورت 

ک از نامه تاکنون در هیچ ینكه برایبا عنایت به ابتدا 

ن کمیته ایسراسر کشور سابقه اجرایي نداشتهای دانشگاه

برنامه درسي با برگزاری جلسات منظم هفتگي ظرفیت 

ي لیاته عماجرایي برنامه در دانشگاه را بررسي نموده و برنام

ر داساس آن تدوین نمود. جهت اجرای برنامه ملي را بر 

آموزشي و های گروه ادامه بازخوردهای اجرایي از

 فت ودانشجویان در جهت تسهیل و اجرای بهتر برنامه دریا

یند آفرشد. ميدر جلسه طرح و مداخالت الزم انجام 

مطابق با مياجرای بروز رساني برنامه ملي پزشكي عمو

 باشد.ميبرنامه ابالغي وزارت بهداشت به شرح ذیل 

 

 گام اول اجرا

 ناور، اصلي و توزیعشیوه ارائه دروس شامل دروس ش 

دروس در مقاطع مختلف تعیین شد، تمام اعضا آمادگي 

م را اعال 96اجرای برای ورودی دانشجویان دربهمن ماه 

ساني رها و اساتید اطالع نمودند، ساس شیوه اجرا به گروه

از  گردید. پس از برگزاری چندین جلسه گزارش اولیه قبل

ه زارت متبوع باجرا برنامه، جهت اطالع و ارسال به و

 معاونت آموزشي دانشگاه ارجاع گردید.

 

 چیدمان دروس اجرا( دوم گام

اه پس از دریافت مجوز، شروع اجرای برنامه از بهمن م

چارت درسي و دروس با توجه به موارد ذیل جهت  96

 تایید به کمیته برنامه درسي ارجاع شد:

  ان به صورت ارگ هاکمیته، درسیید أتبا توجه به

 و یكاارچه برنامه ریزی گردید. محور

  توالي ارائه دروس به صورت رعایت پیش نیازی

و  لحاظ شد، یعني ابتدا دروس پیش نیاز در نیمسال اول

 بعدی ارائه گردید.های ساس دروس وابسته در نیمسال

 مونولوژی، اصول ایبرخي از دروس مانند

ه فارماکولوژی، ژنتیک با توجه به نظرات کمیته برنام

های آموزشي در نیمسالهای سي و درخواست گروهدر

 خاص ارائه گردید. 

  ما و انقالب نیز حت 1دروس زبان خارجه، اندیشه

 باید در مرحله علوم پایه ارائه گردد.

 ین ایبا توجه به موارد فوق و در راستای اجرای

واحد  20تا12نامه آموزشي که هر دانشجو مجاز به تعداد 

واحد برنامه ریزی  20ا حداکثر باشد، هر نیمسال بمي

 .(1جدول )گردید
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 تحقیق در خصوص برنامه آموزش پزشكي علوم پایههای یافته -1جدول 

وا

حد 

 کل

وا

حد 

 عملي

واح

د 

 نظری
 2ترم  نام دروس

وا  ردیف

حد 

 کل

وا

حد 

 عملي

واح

د 

 نظری
 ترم یک نام دروس

 ردیف

5/

1 

5/

0 
 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 1

دستگاه 

ب و قل

 عروق

5/

2 

2/

0 

3/

2 
 مقدمات علوم تشریح

مقدمات 

 علوم پایه

6/

0 

1/

0 

5/

0 
 فیزیولوژی قلب

8/

0 
0 

8/

0 
 فیزیولوژی سلول

2/

1 

1/

0 

1/

1 
 فیزیولوژی گردش خون

3/

2 

4/

0 

9/

1 
 ملكول و سلولميبیوشی

4/

0 

1/

0 

3/

0 
 فیزیولوژی خون

4/

2 

6/

0 

8/

1 
 ضالنيع-علوم تشریح اسكلتي

 

7/

0 

2/

0 

5/

0 
 علوم تشریح دستگاه تنفس

دستگاه 

 تنفس

5/

0 

5/

0 
 1آداب پزشكي 0

 

7/

0 

1/

0 

6/

0 
 فیزیولوژی تنفس

5/

1 
0 

5/

1 
 اصول خدمات  سالمت

 

7/

1 

4/

0 

3/

1 
 هادیسیالینميبیوشی

 
 شناور *روانشناسي سالمت 2 0 2

 عمومي زبان  انگلیسي عمومي 3 0 3  1زبان تخصصي پزشكي  3 0 3

7/

1 

5/

0 

2/

1 
 علوم تشریح سر و گردن

 
 عمومي 1تربیت بدني 0 1 1

 عمومي 1مياندیشه اسال 2 0 2  ویروس شناسي پزشكي 1 0 1

5/

0 

5/

0 
 2آداب پزشكي 0

 
 عمومي آیین زندگي 2 0 2

      شناور *ژنتیک پزشكي 1 0 1

      عمومي ادبیات فارسي 3 0 3

      عمومي 2مياندیشه اسال 2 0 2

 ( 2شناور:  ، 8:میعمو  ، 10) اصلی :  20تعداد كل واحد: (  1شناور:،  5:میعمو ، 13) اصلی :    19اد كل واحد:تعد

 

 ایهپتحقیق در خصوص برنامه آموزش پزشكي علوم های یافته -1ادامه جدول 

واحد 

 کل

واحد 

 عملي

واحد 

 نظری
 ردیف 4ترم  نام دروس

واح 

 د کل

واحد 

 عملي

واحد 

 نظری
 ردیف 3ترم  دروس نام

2 0 2 
اصول 

 اپیدمیولوژی
 علوم تشریح گوارش 5/1 5/0 2 

دستگاه 

 گوارش
9/1 4/0 5/1 

 حیعلوم تشر

 سیستم اعصاب

دستگاه 

 عصبي
 فیزیولوژی گوارش 6/0 1/0 7/0
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 9/0 1/0 8/0 
علوم تشریح 

 سیستم حواس ویژه
 علوم تشریح غدددرون ریز 2/0 2/0 4/0

دستگاه 

غدد درون 

 زری
5/1 1/0 4/1 

فیزیولوژی 

اعصاب و حواس 

 ویژه

 فیزیولوژی غددو تولید مثل 2/1 1/0 3/1

 هورمونهاميبیوشی 7/0 0 7/0  انگل شناسي 6/1 4/0 2

 9/0 2/0 1/1  4آداب پزشكي  5/0 0 5/0
علوم تشریح سیستم ادراری 

 تناسلي

دستگاه 

ادراری 

 تناسلي

1 
1/

0 

9/

0 
  قارچ شناسي پزشكي

 
 فیزیولوژی کلیه 7/0 1/0 8/0

 

2 
2/

0 

8/

1 
 کلیهبیوشیمي 2/0 0 2/0 شناور *فیزیک پزشكي

1 0 1 
*مقدمات فارماکولوژی 

 پزشكي
  2زبان تخصصي  پزشكي   3 0 3 شناور

  باکتری شناسي پزشكي 4/2 6/0 3 شناور پاتولوژی عمومي 2 0 

  3 آداب پزشكي 5/0 0 5/0 شناور *پاتولوژی عملي  1 1
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2 
2/

0 

8/

1 
 ایمني شناسي پزشكي*

 شناور
 شناور *اصول تغذیه پایه 1 0 1

 شناور *کلیات پاتولوژی  5/0 0 5/0     

 شناور * پاتولوژی آماس 6/0 0 6/0     

 عمومي ایرانانقالب اسالمي 2 0 2     

  2تربیت بدني 0 1 1 عمومي تفسیر موضوعي قرآن 2 0 2

 (1/2،   شناور:3:،  عمومی1/13) اصلی : 18.8تعداد كل واحد:   ( 8،   شناور:2:،   عمومی8/9) اصلی :   8/19تعداد كل واحد:

 1/13واحد   *شناور: 18:واحد،    عمومی 9/45اصلی :واحد   ، 77تعداد كل واحدهای علوم پایه :  
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 گام سوم( ارزشیابی فراگیران

در ه ملي پزشكي عمومي پس از اجرای هر نیمسال از برنام 

این دانشكده، برای تمام دروس ارائه شده ارزشیابي از 

 فراگیران در الگ دانشجویي شامل: نمره یادگیری دانشجو

یر؟ آیا آن مبحث آموزش داده شده یا خدر مبحث ارائه شده، 

 باشد. و پیشنهادات و انتقادات مي
 

 گام چهارم( ارائه بازخورد

ال و شروع نیمسال بعد گزارش الگ در انتهای هر نیمس 

دانشجویي در جلسه حضوری به اطالع مسئولین آموزش 

های گردد و ساس با نامه به تمام گروهها رسانده ميگروه

 شود. آموزشي و معاونت آموزشي دانشگاه ارسال مي
 

 گام پنجم( پایش برنامه

گزارش پایش برنامه پس از اجرای یک سال به وزارت 

های این گزارش به تمام گروهل و بازخوردمتبوع ارسا

 آموزشي ارسال گردید.

گام ششم( بررسی تفاوت برنامه ملی پزشکی 

 مشهد با برنامه ملی كشوری عمومی

ترتیب چیدمان دروس)ارتباط محتوایی دروس 

 دروس(هر ترم و ادغامی

 رایطشبا تصویب کمیته برنامه درسي مقرر گردید با توجه به  

ن ایدرميم پزشكي مشهد، ارائه دروس پزشكي عمودانشگاه علو

ن دلیل، ایدانشگاه به صورت ارگان محور و موضوعي باشد، به

 جهت هرچه بهتر اجرا شدن برنامه مدیران سه گروه آموزشي

ظر نطبق جلسه مشترک و در ميعلوم تشریح، فیزیولوژی و بیوشی

 ه رامربوطهای داشتن توالي مباحث، زمان ارائه دروس گروه

 اعالم نمودند.

 

هم نیاز دروس مقدمات علوم تشریح و علوم تشریح 

 عضالنی –اسکلتی

برای اجرای برنامه نیمسال اول و با توجه به درخواست  

گروه علوم تشریح از آنجائیكه درس مقدمات علوم تشریح 

باشد و عضالني مي -پیش نیاز درس علوم تشریح اسكلتي

س تخصصي در تمام همچنین برای توزیع مناسب درو

های علوم پایه موضوع ارائه دو درس مذکور در کمیته نیمسال

برنامه درسي مطرح گردید و با موافقت اعضا برای تأیید و 

دریافت مجوز به شورای آموزشي دانشگاه ارسال شد و جهت 

 ( مجوز دریافت گردید.1396اجرا از نیمسال اول )بهمن ماه 

 

 درس ژنتیک

پزشكي در شناسنامه درس پزشكي، برنامه سرفصل در ژنتیک  

به صورت یک درس دو واحد اعاالم شاده   مي ملي پزشكي عمو

بود، ولي طباق نظار گاروه آموزشاي و کمیتاه برناماه درساي باه         

واحاد(  1واحد(، ژنتیک باالیني ) 1صورت دو درس: ژنتیک پایه)

 د.ن دانشكده پیشنهاد و توسط وزارت متبوع تایید گردیایبرای

 

 یهدرس تغذ

سرفصل در تغذیه پزشكي در شناسانامه درس پزشاكي، برناماه    

به صورت یک درس دو واحاد اعاالم شاده    ميملي پزشكي عمو

بود، ولي طباق نظار گاروه آموزشاي و کمیتاه برناماه درساي باه         

واحد(،تغذیااااه 1اصااااول پایااااه تغذیااااه )  صااااورت دودرس:

باوع  ن دانشكده پیشنهاد و توسط وزارت متایواحد( برای1بالیني)

 یید گردید.أت

 

ایمنی شناسی و پاتولوژی اختالالت همنیاز دروس
 ایمنی بدن انسانسیستم

 روهگبرای اجرای برنامه در ترم سوم و باتوجه به درخواست  

 پیش نیاز درس شناسي منيای كه درسییمني شناسي از آنجاای

دلیل  انسان و همچنین به بدن منيای سیستم اختالالت پاتولوژی

رای مني شناسي باین امكانات فیزیكي و انساني گروهکافي نبود

( ارائه درس برای دو شیوه آموزش)شیوه سنتي و شیوه ریفرم

ه یید و دریافت مجوز بأموضوع ارائه دو درس مذکور برای ت

 شورای آموزشي دانشگاه ارسال شد و جهت ارائه هر دو درس

 .در ترم چهار مجوز الزم دریافت گردید
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  زشیابی برنامه و رضایت سنجیگام هفتم( ار
با توجه باه اقادامات صاورت گرفتاه و نظرسانجي از اسااتید و       

 دانشاجویان میازان رضاایت دانشاجویان و اسااتید از بروزرساااني     

 .شود ميسنجیده ميبرنامه ملي پزشكي عمو

 

 بحث

 برنامهتدوین هدف از همانطور که قبال نیز اشاره گردید 

 قاء دانش، نگرش و مهارتارت پزشكي علوم پایه، آموزش

از طریق ای و تربیت افراد حرفه دانشجویان رشته علوم پزشكي

ن ایاجرای بوده است.مدون علوم پزشكي یک برنامه آموزشي 

ش موزآدر جهت رفع نیازهای سیستم بهداشت، درمان و برنامه 

با اجرای برنامه ملي تدوین گردیده است و پزشكي کشور 

یم ناز 13/6/1396زارت متبوع در تاریخ ابالغي وميپزشكي عمو

ي در دانشكده پزشكمي، برنامه پزشكي عمو1396سال دوم سال 

 مشهد بروز رساني شده است. 

باتوجه به خود اظهاری دانشجویان بروزرساني برنامه آموزشي 

پزشكي باعث افزایش یادگیری دانشجویان گردید. در پایش 

بوع دانشگاه علوم پزشكي برنامه اجرا شده و بازخورد وزارت مت

مشهد به اهداف پیش بیني شده دست یافته است. همچنین در 

انتهای هر نیمسال و شروع نیمسال بعد گزارش الگ دانشجویي 

در جلسه حضوری به اطالع مسئولین آموزش گروهها رسانده 

آموزشي و معاونت های شده و ساس با نامه به تمام گروه

ده است. بازخوردها از جامعه آموزشي دانشگاه ارسال گردی

هدف و وزارت متبوع، دریافت و در جهت تسهیل اجرای موثر 

برنامه و دستیابي به اهداف پیش بیني شده مداخالت الزم 

عبدالهي  ن تحقیق همسان با تحقیقایطراحي و اجرا گردید. نتایج

را دیدگاه دانشجویان پزشكي باشد که مي( 1395و همكاران )

دروس علوم پایه در دستیابي به اهداف بالیني در مورد نقش 

ل برنامه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سا

انجام دادند و همچنین نتایج تحقیق همسان با نتایج تحقیق  1389

، طراحي و ایباشد که درمطالعهمي( 1395ادیبي و همكاران )

را مورد ران ایتدوین برنامه آموزشي پرستاری آندوسكوپي در

گردد به ميبررسي قرار دادند.با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد 

منظور اثربخشي بهتر برنامه ی آموزش پزشكي علوم پایه، 

آموزشي در خصوص برنامه های برای گروهای جلسات دوره

مربوطه با های پیش رو و مشارکت گروههای ریزی برای نیمسال

پذیرد همچنین پایش  دانشكده صورتميمعاونت پزشكي عمو

برنامه و ارائه نتایج برنامه اجرا شده در هر نیمسال تحصیلي به 

وزارت متبوع ارسال گردد. به منظور رفع نواقص احتمالي، 

گردد نتایج برنامه اجرا شده به دانشجوبان ارائه گردد ميپیشنهاد 

و بازخورد دانشجویان دریافت و در موارد نیاز اصالح برنامه 

گردد جلسات مستمر با ميیرد. همچنین پیشنهاد صورت پذ

نمایندگان دانشجویان در خصوص ویژگیهای برنامه ملي پزشكي 

و اطالع رساني تمام تغییرات از طریق فضای مجازی به مي عمو

 دانشجویان صورت پذیرد.  

 

  نتیجه گیری

لوم پزشكي علوم پایه در دانشگاه ع برنامه آموزشتدوین  با

ارتقاء توان به ميه موضوع تحقیق بوده است پزشكي مشهد ک

دست یافت.  دانشجویان رشته پزشكي دانش، نگرش و مهارت

ی برنامههای ن برنامه، نقصایهمچنین از آنجایي که با اجرای

قبلي برطرف گردیده است و در جهت نیازهای آموزش پزشكي 

در ن طراحي آموزشي را ایتوانميکشور تدوین شده است لذا 

 اد.ددیگر کشور بر حسب نیاز مورد استفاده قرار های نشگاهدا
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 Abstract 

Introduction: The medical education program is one of the necessities of 

educational opportunities in order to acquire skills and improve the clinical 

duties of medical students. This study was conducted with the aim of 

researching the development and improvement of the current general 

medical education program of Mashhad University of Medical Sciences. 

Materials and Methods:  Design a training program for the Addie five-step 

model that includes analysis, design, development, implementation and 

evaluation in seven steps.  

Results: According to the implemented program, in the revision method, the 

courses are integrated and presented in 4 semesters. You can also see the 

obvious results of this design of general medical medical education in 6.5 

years, which shows compared to the classic 7 years, ie in the traditional 

medical method, basic medical sciences will be presented in 5 semesters and 

in the revised method in 4 semesters. 

Conclusion: The advancement of technology and the emergence of new 

events and happenings require a change in educational patterns in order to 

make the educational process more efficient and effective than before by 

modifying and reviewing past methods. This review increased the amount of 

learning and memory of students. Also, this program can be used by all 

medical universities in the country as needed. 
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