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چکیده 
است آموزش اثر بخش بالینیدستیابی بهتدوین طرح دوره براي ازمند به نیدر آموزش پزشکی  تدریس  کارآمد و اثر بخش :زمینه

ه حاضربا هدف تعیین عمطال.استضروريبه عنوان مشتریان اصلی آموزش دستیابی به اهداف طرح دوره از دیدگاه دانشجویان بررسی.
هايسالطولدردانشجویان پزشکیدیدگاه ازطرح دوره کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهاهدافمیزان دستیابی به 

.انجام شد91-1389
دانشجوي489حجم نمونه شهر کرمانشاه و ) ع(محیط پژوهش بیمارستان امام رضا .بودتحلیلی-این مطالعه ازنوع توصیفی:هاروش 

پرسشنامه محقق ساخته داده هاوري آر جمع ابزا. شدندبه روش سرشماري انتخاب بودند که در حال تحصیلگروه بالینی14در پزشکی 
در ویتنی -یو منودو-کايي آمارآزمون هايوSPSS16نرم افزار باداده ها . بودr=75/0و پایایی و محتوي روایی صوري داراي

05/0Pي سطح معنی دار .ندشدتجزیه و تحلیل آماري>
تفاوت . نامطلوب  گزارش کردند %3/5متوسط  و  %29مطلوب ،%7/65را  دورهکلیرحنمونه ها مورد مطالعه دستیابی  به ط:یافته ها

گروه هاي ماژور بین ولی در .)=9/0P(ماژور و مینور دیده نشدبخش هايبین در دستیابی به اهداف طرح دوره در آماري معنی داري 
).>001/0P(دستیابی بیشتر به اهداف طرح دوره در بخش داخلی مشاهده شد

کارآموزان دربه اهداف طرح دوره اثر بخش دستیابی افزایشبراي از طرح دوره جامع تاکیدي بر استفاده نتایج این مطالعه :نتیجه گیري
.استپزشکیموزشآگروه هاي

پزشکی،کارآموزان،طرح دوره: کلید واژه ها 

65ژوهشی تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی          فصلنامه علمی پ



:مقدمه
است که در ترکیب با هر نوع آموزشاساسبرنامه درسی 

را آموزشی روش هاي موثر تدریس ، کارآمدي و اثر بخشی نظام 
باره امه درسی سندي است که جزئیاتی دربرن. تضمین می کند

مقاصد ، اهداف عینی ، محتوي درسی ، فنون و روش تدریس ، 
، تعبیريبه . مشخص می کندرا ارزشیابی و منابع آموزشی روش 

تاریخی است که فقط به منظور تحقق یک برنامه درسی رویدادي
مجموعه اهداف مشخص تدریس نمی شود بلکه در پاسخ به 

خلق شده پیچیدگی روز افزون تصمیم گیري در تعلیم و تربیت 
طراحی برنامه درسی عبارت دیگرتعریفی در).1(است

اي آموزش هنقشه و ازمشخص کردن مولفه هاي برنامه درسی 
روش هاي سازماندهی وي درسی متشکل ازبرنامه ریز).2(است 

ودرسیمحتوابینارتباط هدف آن ایجادفنون تدریس است و
).3(فراگیران است

دوره بالینی در آموزش پزشکی از مقاطع حساس و مهم است 
شودهاي حرفه اي دانشجویان پایه ریزي میکه طی آن توانمندي

هر .و برنامه قبلی دارد هر برنامه آموزشی نیاز به تفکرنظیرو
4(باشداصلی طرح دوره باید منطبق بر ، جلسه تدریس بالینی

چارچوب آموزش به عنوانتدوین طرح دوره ،ر این راستاد).5و
طرح دوره بخشی از یک برنامه . استاثر بخش بالینی ضروري 

درسی و یا کوریکولوم است که اهداف آموزشی در حیطه دانش و 
ش هاي تدریس ، روش هاي ارزشیابی و منابع مهارت ، رو

یک یک بخش یا ،آموزشی را براي فراگیران در یک دوره زمانی 
براي محتویات طرح دوره باید ). 1(واحد مشخص تعریف می کند

که دانشجو شودبه نوعی تدوین ومجزابخش بالینی بطورهر
د در یک از ابتدا تا انتهاي مسیر خو،چراغی روشنگرانندتواند مب

با توجه به این ضرورت ها بود که . کنداز آن استفاده ،بخش
شروع به 1384سال آموزش پزشکی ازوزارت بهداشت درمان و

سپس درسطح تخصصی ودرابتدا،تدوین کوریکولوم آموزشی
.دکرسطح آموزش پزشکی عمومی 

بخش هاي آموزش بالینی دانشجویان پزشکی دردورهطول در
و می پردازندعلمی و عملی به کسب تجربهبالینیمختلف 

که وند به نحوي طراحی شمحیط هاي آموزشی ضروري است که 
ازارزشیابی مستمروی مشخص باشندروشنبهاهداف آموزشی

این اصول .وجود داشته باشداهداف این میزان دستیابی به نظر
دیگر یکی .)6(می شودمیسر،تنظیم طرح دورهتهیه و آموزشی با 

.درسی است هاي بازنگري دربرنامه ،دورهطرحکاربردموارداز 
برنامه بهبودهدف اصالح وباارزشیابی تکوینی فرآیند نوعی این 

و در بخشی از این فرآیند می استاجراحال هاي درسی در
با ).2(برنامه درسی استفاده کرد توان از  نظرات فراگیران درمورد

ز نظرات فراگیران به عنوان مشتریان داخلی فرآیند استفاده ا
طراحی و اجراي طرح دوره می توان نقاط قوت و ضعف برنامه 

ارتقاي کیفیت آموزش بالینی کمک و به آموزشی را شناسایی کرد
مشکالتاز دیدگاه دانشجویان پزشکی برخی مطالعات .)7(نمود

درس در شروع عدم ارائه شرح وظایف و طرحرا بالینیآموزش
دانشجویان مامایی معتقد یا )8(عنوان کرده اندکارآموزيدوره 

برنامه ریزي براي ،بودند که آشنایی با قوانین ، مقررات و رویه ها
و آشنایی با استانداردهاي اخالقی قبل از آغاز کارورزي هر دوره

برخی ).9(تسهیل یادگیري موثر هستنددر هردوره آموزش بالینی 
رزیابی وضعیتا- فراطالعات این ارزشیابی تکوینی را نوعی م

کیفیت بهبودو آن را برايستهمی دانکارآموزي هاآموزشی 
).10(دنآموزش بالینی ضروري می دان

را در طول مطالعات مختلفی  دستیابی به اهداف آموزشی 
در رشته هاي مختلف  علوم پزشکی مورد کارآموزي هاي بالینی 

از دیدگاه دستیابی این عوامل موثر بر و داده اند سی قرارربر
ابتداي دوره ، ،استفاده از برگزاري جلسه توجیهی،دانشجویان

در ابتداي کاراموزي ارائه اهداف آموزشی و روش هاي ارزشیابی 
حتی گزارشاتی نیز از دستیابی بیشتر ). 11(گزارش کرده اند

ر فصولی از سال که اساتید کمتر دانشجویان به اهداف آموزشی د
اما عدم دستیابی به ).12(به مرخصی می روند نیز وجود دارد 

اهداف آموزشی نیز در گروه هاي آموزشی ترمیمی رشته 
و کارآموزان پزشکی در بخش بیهوشی نیز ) 13(دندانپزشکی  

این عدم دستیابی به اهداف آموزشی در ).14(گزارش شده است 
که می توان به عدم دستیابی ز گزارش شده است سایر کشورها نی

) 16(دندانپزشکی )15(پزشکی رشتهدرکافی به اهداف آموزشی 
تعیین میزان این مطالعه با هدف کلی .اشاره کرد )17(و پرستاري 
موزان پزشکی دانشگاه علوم آطرح دوره کاراهدافدستیابی به 

هاي سالطول ران درـراگیـاه فـدگـدیاه ازـرمانشـپزشکی ک
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اهداف ویژه  ،انجام شد و در راستاي این هدف اصلی91-1389
ي طرح دوره بر حسب گروه اتعیین میزان دستیابی به محتویعنی 

هاي بالینی ، میزان دستیابی به ساختار کلی دوره  بر حسب گروه 
حیطه دانش بر هاي بالینی ، میزان دستیابی به محتواي آموزشی در

بالینی ، میزان دستیابی به محتواي آموزشی حسب گروه هاي
درحیطه مهارت بر حسب گروه هاي بالینی و میزان استفاده از 
منابع معرفی شده و میزان اجراي روش هاي ارزیابی بر حسب 

.قرار گرفتبررسیگروه هاي بالینی مورد 
:مواد و روش ها

رم دانشجویان پزشکی سال چها،تحلیلی-توصیفیاین مطالعهدر
،هستندگروه بالینی که داراي طرح دوره تدوین شده 14و پنجم 

باجمع آوري اطالعات.دادندجامعه مورد مطالعه راتشکیل 
.نفر بود489حجم نهایی نمونه وانجام شد سرشماري روش 
امامدرمانیوآموزشیمرکزآموزشیهايبخش،پژوهشمحیط
وآموزشیمراکزیرسادرمستقرآموزشیهايبخشو) ع(رضا

دانشجویان در طی . کرمانشاه بودپزشکیعلومدانشگاهدرمانی
جراحی ، داخلی ، زنان (هاي ماژوربخشگذراندن کارآموزي در 

پرسشنامه ها را به طور داوطلبانه ،هاي مینوربخشو ) و اطفال 
ماژور نظیر ،هاي بخشدرکارآموزيطول دوره .تکمیل کردند 
جراحی عمومی ، اطفال و زنان دو ماهو بخش هاي داخلی سه ماه

ارتوپدي ، قلب و عروق ،چشم ،گوش مینور هاي بخشدر و 
روان ، پوست ،ارولوژي و ،وحلق و بینی ،عفونی ،اعصاب 

،دانشکده پزشکیمدونطبق برنامه . بودرادیولوژي یک ماه
هاي فوقکلیه بخشدر ساله 2دانشجویان موظفند در طی دوره 

سال3در طول لذا ،بگذرانندیچرخشرابه روش کارآموزي 
طرح تحقیقاتی ، یک دانشجوي خاص ممکن است این انجام 

موردهر بار در اما،باشد ادهچندین بار به پرسشنامه پاسخ د
پرسشنامه را تکمیل بخشی که در حال گذراندن کارآموزي است 

. کرد
و دارايمحقق ساختهاي ه پرسشنام،ابزار جمع آوري داده ها

با استفاده از نظرات آنیائتوحو مروایی صوريکهبودسوال 34
پانزده نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم که در 
و پایایی آن با استفاده از تایید شتندهمکاري داپزشکی کرمانشاه 

موزان رشته آاز کارنفر29نجام یک مطالعه مقدماتی به حجم ا

از تکمیل پس یک ماه آزمون مجدد–روش آزمون با پزشکی 
.محاسبه شدr=78/0پرسشنامه اولیه

بر اساس نتایج مطالعه مقدماتی رده بندي میزان دستیابی به 
امتیاز باالتر (مطلوب مقیاس براي اهداف طرح دوره انجام شد و

) 32امتیاز کمتر از ( و نامطلوب )33- 65امتیاز ( ، متوسط )66از 
پرسشنامه جهت بررسی 14سوال هاي یک تا. شددر نظر گرفته

طرح محتواي جهت بررسی 16و15دوره ،سوال هاي ساختار
.نمودارزیابی دوره راسنجش می روند18و17سوال هاي و دوره 

کز مطالعات و توسعهجمع آوري داده ها توسط کارشناس مر
در هفته آخر دوره کارآموزي دانشجویان پزشکی آموزش پزشکی

تجزیه و .شدانجام ) بخش14(ه بخش هاي ماژور و مینور در کلی
استفاده از روش هاي وspss16داده ها بوسیله نرم افزار تحلیل 

انجام و آزمون من ویتنی دو -کايآماريآزمون هايوتوصیفی 
.شد
:فته هایا
489پرسشنامه تحویل شده به دانشجویان 524مجموع از

حجم نهایی نمونه را که عودت داده شدتکمیل ومورد
.بود%30/93بازگشت پرسشنامه ها میزان.تشکیل دادند 

مرد%44.بودسال47/23)±54/1(سنی کار آموزانمیانگین
ابگاه ساکن خو%2/37بومی و % 8/62.بودندزن %56و 

بودندآموزشبخش مختلف مشغول14کارآموزان در . بودند
کارآموزان بر حسب بخش، در فراوانی توزیع بیشترین و 

و در بخش %10، در بخش روانپزشکی%2/11بخش داخلی 
.بود % 9و اطفال  پوست

طرح کلی اهداف دستیابی  مطلوب به ،دانشجویان پزشکی
نامطلوب  %3/5متوسط  و  %29مطلوب ،%6/65را  دوره

ساعات ورود و مطابقت %98دانشجویان.گزارش کردند 
برگزاري%5/67،اعالم نمودندبرنامه طرح دورهرا با خروج 

هاي راند بالینی، برنامهانجام %55برنامه گزارش صبحگاهی ، 
وجود %1/61کنترل و نظارت بر شرح حال گیري، 8/61%

مهارتهاي آموزش%7/60، دردرمانگاهبرنامه آموزش سرپایی 
برنامه برگزاري %9/41برنامه کشیک موظف ، %8/46بالینی ، 

%4/52ب ، برنامه ژورنال کالوجود CPC ،8/43%هاي 
ديمورامه گزارش ـبرن%5/49امه چارت راند و ـبرنبرگزاري 
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)case report( با برنامه طرح مطابقمطلوب به طور را
%2/65میزان روشنگري طرح دوره.نددکردوره گزارش 

جدول.د شمطلوب گزارش نا%7/5متوسط و%1/29مطلوب،
مطابقتمورددرکارآموزاننظراتفراوانیتوزیع) 1(شماره 
.شده را نشان می دهداجرابرنامهبادورهساختار

طرح  ساختارمورد مطالعه میزان دستیابی به ي نمونه ها 
نامطلوب %8و متوسط%4/26،مطلوب %60/65دوره را 

%6/79در حیطه هاي دانش و مهارت  .گزارش کردند
نامطلوب گزارش %7/6متوسط  و %7/13، دستیابی مطلوب  

مطابقت ارزشیابی پایان دورهخصوص میزاندر .شد
آن را %1/52با محتواي معرفی شده در طرح دوره دانشجویان

. نامطلوب گزارش کردند %8/14ومتوسط%1/33، مطلوب
درطرح در مورد مطابقت استفاده از کلیه منابع معرفی شده 

آن را %3/57استفاده دربخشدوره بارفرانس هاي مورد
. نامطلوب گزارش کردند%3/14متوسط و %4/28مطلوب ،

به اهداف طرح دورهکلی از لحاظ عوامل موثر بر دستیابی 
هاي ماژور و مینور دیده بخشاري بین تفاوت آماري معنی د

،) P=44/0(دوره در حیطه هاي ساختار. )P=9/0(نشد
و روش هاي )P=12/0(مهارت محتواي حیطه هاي دانش و

آزمون هم چنین ..نیز تفاوت معنی دار نبود)P=52/0(ارزیابی 
مقایسه درون ویتنی تفاوت معنی داري در -منیوآماري 

مقایسات در داد به طوري که گروه هاي ماژور نشان
دستیابی کلی به اهداف طرح دوره و حیطه دوگروهی در 

اي مزبور در گروه داخلی باالتر از میانه نمره همیانه ،ساختار
.)P=001/0(ها بود سایر گروهنمره ها در

به اهداف از نظر دستیابی مردبهنسبتزننکارآموزا
) >001/0P(ه هاي ساختارحیط،)>001/0P(طرح دورهکلی 

به خود امتیاز باالتري) P=044/0(و حیطه روش هاي ارزیابی 
) P=17/0(اما این تفاوت در حیطه محتوي ، اختصاص دادند

از لحاظ آماري )P=12/0(در مورد شفاف بودن طرح دوره و
.معنی دار نبود

.

شدهاجرابرنامهبادورهساختارمطابقتمورددرکارآموزاننسبی نظراتفراوانیتوزیع:1شمارهجدول
مقیاس

گزینهفراوانی
نامطلوبمتوسطمطلوب

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد 

3757/76842/17437/8مطابقت ساعات ورود و خروج با برنامه طرح دوره
3305/671031/21199/3نامه طرح دورهمطابقت گزارش صبحگاهی با بر

269551294/26438/8مطابقت راندهاي بالینی با برنامه طرح دوره
269551344/27464/9مطابقت ویزیت هاي روزانه با برنامه طرح دوره

3028/611282/26299/5شرح  حال  با برنامه طرح دوره گرفتن مطابقت نظارت بر
2991/611129/22402/8مطابقت برنامه آموزشی سرپایی با برنامه طرح دوره

2977/601195/24402/8مطابقت برنامه مهارتهاي بالینی طرح دوره
2298/46878/17237/4مطابقت برنامه کشیک موظف با برنامه طرح دوره

2059/411065/21352/7هبا برنامه طرح دورCPCمطابقت برنامه 
2148/431131/23464/9مطابقت ژورنال کالب با برنامه طرح دوره

2564/521105/22313/6مطابقت چارت راند با برنامه طرح دوره
2425/491292/26398مطابقت گزارش موردي با برنامه طرح دوره
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:بحث
زیابی برنامه هاي آموزشی یکی ازوظایف اصلی ار

بیانگراین ارزیابی.است کشوردانشگاه هاي علوم پزشکی 
ارتقاي با هدف پژوهشی -توانمندي هاي برنامه هاي آموزشی

مطالعه ازدیدگاه این در). 18(است وجامعه سطح سالمت افراد
به عنوان مشتریان داخلی برنامه هاي آموزشی براي دانشجویان 

نتایج وارزشیابی دستیابی به اهداف طرح دوره استفاده شد
مطلوبی به دستیابی)%62(کارآموزان که بیشترنشان داد 

درمورد دستیابیاین .پیدا کرده اندکلی طرح دوره اهداف 
مطلوب  ، در حیطه هاي دانش %60/65ساختار  طرح  دوره 

ی پایان در حیطه مطابقت ارزشیاب،مطلوب  %6/79و مهارت 
مطلوب  و %1/52دوره با محتوي معرفی شده در طرح دوره 

%3/57در مورد مطابقت استفاده از کلیه منابع معرفی شده 
دستیابی گزارشاتی که از در مقایسه  با .شد مطلوب گزارش 

) 4(زایمان به اهداف آموزشی مصوب دربخش زنان ومتوسط 
دستیابی مورد گزارشات قبلی در دانشگاه کرمانشاه در و 

نتایج ، )11(به اهداف آموزشی متوسط دانشجویان پزشکی 
دهنده  دستیابی بیشتر کارآموزان پزشکی نشانمطالعه کنونی 

اگر چه مطالعاتی نیز به .بود به اهداف آموزشی طرح دوره 
به اهداف آموزشی در سایر امال مطلوب ـعدم دستیابی ک

).20و16،17،19(رشته هاي علوم پزشکی اشاره کرده اند 
درحیطه هاي اهداف آموزشی رادانشجویانمطالعه حاضردر

قبل از شروع کارآموزي مقررات به طورکامل مهارت ودانش و
عنوان قانون آموزشی ه این رویکرد مطالعه ب.ندکرددریافت 

مشخص دراتمطالعسایرگروه هاي آموزشی تایید کننده نتایج
اهداف کارآموزي ارایه شده درحدودانشجویان بودن وظایف 

رویه هامقررات و،قوانینآشنایی باو تاثیر )10(عالی خوب تا
استانداردهاي اخالقی آشنایی بابرنامه ریزي براي هردوره و،

عنوان عامل تسهیل کننده یادگیري رویه ها قبل ازآغازدوره به 
آموزش بهبود کیفیت توجه به برنامه ریزي مناسب براي  و )7(

بررسی شده مطالعات ذکردرمی رسدنظربه).18(بالینی است  
دانشجویان وانجام نشده است طرح دوره دستیابی به اهداف 

یکی ازمهم ترین اجزاي به عنوان به تعیین اهداف آموزشی 
استفاده ازطرح دوره که شامل اهداف واشاره کرده اند تدریس 

به خوبی رادانشجویان ، این نیازی تفصیلطور آموزشی به 
. پوشش می دهد

به را ،طرح دوره کارآموزيابتداي ازدانشجویانکلدراین مطالعه 
نیزابتداي دوره جلسه توجیهی درودریافت داشتند کامل طور

کارآموزان ودر برخی مطالعاتدر حالی که ،شرکت نمودند
) %7/91و%5/84( طرح درسکارورزان عدم ارایه شرح وظایف و

ترین مشکالت آموزشی خودمهمازراشروع دوره آموزشیدررا
کلید رسیدن به یک طرح ،در واقع).15،19،9(عنوان کرده بودند

ایجاد پیوندهایی محکم و منطقی بین مقاصد ،دوره درسی مناسب
که یادگیري و ارزشیابی دانشجویان است –هاي یاددهی ، روش

و با افزایش )21(موثر است دانشجویان بر اعتقادها و باور هاي 
باور هاي دانشجویان در مورد توانایی هاي خود ، می توان 

).22(داخودکارآمدي و انگیزه تحصیلی دانشجویان را افزایش د
که مشخص کردن اهداف کندمی پیشنهادنتایج این مطالعه 

دستیابی باعث  افزایش ،شروع آموزشی طرح دوره قبل از آموزش
انکارناپذیر وو این اصل مهم شوداهداف می این ر به بیشت

آموزشی ،که  گاهی توسط مدرسین علوم پزشکی مورد غفلت 
هاد می شود این ـپیشن.قرار می گیرد، مورد تاکید قرار می گیرد 

هاي یابد و در سایر رشته هاي تحصیلی دانشگاه روند تداوم 
.علوم پزشکی انجام شود

ابی یروش هاي ارزششجویان استفاده ازمنابع واین مطالعه داندر
، طرح دوره هامطابق مفادراگرفته شده توسط مدرسین کاره ب

ي دهنده تعهد گروه هانشاناین یافته. مطلوب گزارش کردند 
وزارتمعرفی شده از طرف به استفاده ازمنابع موزش پزشکی آ

ی دانشجویان در زمینه ارزشیابطرح دوره هااجراي مفادومتبوع 
دستیابی به اغلب موارداین مطالعه جنس کارآموزان بادر.است
زنان طرح دوره ارتباط داشت به طوري که دراین مواردمفاد

مفادبا، مطابقت کامل برنامه هاي اجراشده رامردان ازبیشتر
ارتباط دیگر مطالعات در. اعالم نموده بودندطرح دوره ها

میزان دستیابی به اهداف آموزشی ورهایغیمعناداري بین این مت
نسبت به بیشتر بودن حجم نمونه مطالعه حاضر ).11و4(دیده نشد

.باشدبروز این یافتهعامل موثر ممکن است مطالعات دیگر
نمرات میزان دستیابی به محتواي طرح میانه مطالعه حاضردر

هاي ماژور و مینوراز لحاظ برحسب بخش) هدف کلی(دوره 
گروه لی در گروه هاي آموزشی ماژور وبودندارمعنااري آم
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آموزشی داخلی داراي بیشترین میانه دستیابی به اهداف طرح دوره 
آموزشی نسبت به سایر گروه ها بود  که  از لحاظ آماري معنی دار 

نظر می رسد طوالنی تر بودن دوره کارآموزي در بخش  ه ب.بود 
هاد ــپیشن.یل این یافته باشد داخلی نسبت به سایر بخش ها دل

نظرات اعضاء هیات علمی می شود در مطالعات آینده دیدگاه  و
علوم پزشکی با توجه به رتبه علمی ، سابقه تدریس هاي دانشگاه 

و فعالیت هاي آموزشی در زمینه اعتقاد به طرح دوره و لزوم 
.شودبررسیاجراي صحیح 

:نتیجه گیري 
ي آموزشی ادستیابی به محتونشان داد کهنتایج این مطالعه

این باوجود. مطلوب استدیدگاه کارآموزان درحدطرح دوره از

روکه هدف اصلی ازآموزش بالینی ،دستیابی کامل  به اهداف ازآن
،ضروري ها استبه خصوص درزمینه کسب مهارت آموزشی

ت علمی گروه هاي مختلف آموزشئم هیاست اعضاي محتر
استفاده از.رسی راهکارهاي ارتقاي آن اقدام نمایندبه برپزشکی

نتایج نظرسنجی کارآموزان ازمیزان دستیابی واجراي طرح دوره و
دستیابی به این مهم بسیارسودمنددرمی تواندطرح دوره هامفاد
.باشد

:تشکروقدردانی
طرح تحقیقاتی مصوب در مرکز مطالعات نتایج از منتجاین مقاله 

وزش پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و توسعه آم
.است90105کرمانشاه به شماره 
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Abstract
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Background: Effective education in medicine need to an effective course plan for obtain frame work
for an effective clinical teaching and Students’ viewpoints is essential for achieving to coureplan
assessment. This study was designed to Evaluation of Achieving to course plan content from the
Viewpoint of medical Clerkship at Kermanshah University of Medical Sciences in 2012.
Methods: This study was a descriptive-analytic study; choosing 489 medical students in 14 clinical
education groups through census sampling method in Kermanshah imam raze hospital. Data collection
was done by using a researcher- made questionnaire. Content and face validity was confirmed and
reliability was confirmed (r=0.75). Data were analyzed using SPSS16 and statistical test  x2 and U
mann-whitney at (P<0.05).
Results: The finding indicated that Achieving to course plan content was evaluated as desired achieved
by 65.7 % of students, intermediate achieved by 29% and undesirable achieved only by 5.3% of
students. No significant differences were observed between major and minor group (P=0.9) but were
statistically significant associations between major groups achievement in internal medicine group
(P<0.001).
Conclusion: Result of this study emphasis for used of comprehensive course plan in all of levels of
medical sciences education applied to achieve effective learning promotion.
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