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 مقدمه:

آموزش پزشکککبه دکی  تأکی  کیمأه یأرودان در ایامه ی ا      امروزه 

سککک مکم هکامرکی موه   وهی واره رراه درروی و هوابر  یوااه  ه    

زمأای آموزش پزشکبه مرر  شکمه اسکمر  ه  اا  ادر  ه موه     

آموزش پزشکبه  میأ  اات  آموزش داتأاه  آموزش دأااهسوایه  

 ه ااه   ه دخش دان دسکککورن دو ه و هامه دریامی دان آموزشکککه 

ر آموزش دکاتأاه ررآاامن  1موررأکم دریکامکی هازن و اهرا مه در     

اسککم  ی  ه آد  ایوککنوااد دا  بککوه دأااه و ددککوه   مهانه   

 نردأکا ه  سککک  یاو ه و خده رو  ها دکا اسکککوتا ه از  نردأا  و    

اسکوملتاان ماریه  س  شمه دران  ی موب   دأااه آما ه مه  

ه اان داتأاه ابه از اهزان اسککاسه از ااه هو اا دأرن ماا 2سکازیم 

 س  ص  أم داتأاه دو ه و  ه ساا دان ارأر دی طوه رزااامه ان 

، 8، سوده شهسواری2، ناصر یگانه9فرشته جاللوندی

، سوزان 4، اورینب مرادی4سوسن قربانی

 4عبدالرضا بهزادی ،4احمدی

 ایوبمه پأراپزشبه   ایوگاه هلو     ا اق هایر دروه 1

    رمایواه  اارادرپزشبه  رمایواه

ر دروه دأاوشه   ایوبمه پزشبه   ایوگاه هلو  پزشبه 2

  ر رمایواه   رمایواه  ااراد

ر دروه آماه  أا ه   ایوبمه داماشم   ایوگاه هلو  3

  رارادپزشبه شاأم داووه   اراد  ا

 ایوگاه هلو  پزشبه   ر دأااهسواد اما  هدا )ع(4

 ر رمایواه   رمایواه  ااراد

  

دروه ا اق های    رمایواه  * عهده دار مکاتبات:

              ایواهر رم  ایوگاه هلو  پزشبه  ایوبمه پأراپزشبه 

    Email: fjalalvandi@kums.ac.ir 
 

 

 چکیده

امروزه آموزش پزشبه دی  تأی  یمأه یأرودان در ایامه ی ا  س مم هامری موه   وهی  زمینه:

رراه درروی و یأاز دی اه یاء مسوار  اه   ی مسولز  درهسه ودرأم موهو   شاارم ییاط رو  و 

اص   ییاط درف اسم و  ایونوااد دی هاواد  هاارم  اامداد آموزش  داوراه مابع دران 

موهو  دسوامر تذا ااه مراتری دا دمف درهسه  أتأم آموزش داتأاه از  امداه  شااسااه موب  

 اینا  شمه اسمر 1331 ایونوااد پزشبه  ه ساا 

یتر از  ایونوااد پزشبه دا یاویی دأرن  ه  131ااه مراتری  وصأته  یلأله در هون روش ها:

ادزاه هاع آوهن  موه  پرسواامی   باأی و دازدوم  ا ه شمر 111 سورس اینا  شم ی 

اط ها  پرسواامی درهسه ودرأم آموزش داتأاه  ی شامی سؤال ه  ه موه  ادماف و دریامی 

آموزشه  هالبر  اسوا  وررر دو ر پااااه ااه پرسواامی  ه مراترا  ربله دی هوش آزمود دازآزمود 

و  11یسخی  SPSSدزاهش شمه اسمر  نزای و  یلأی اط ها  دا اسوتا ه از یر  ارزاه  33/1

 آزمود دان آماه  وصأته و اسواباطه اینا  شمه اسمر

 ایونوااد  شراا  موه  ایو اه  ه  أری دان مخولف  %3/11دروه  له از  امداه  یافته ها:

موه  درهسه  ه سرح  ا  مو ن ههاام مه شو ر مأایگأه اموأاز  س  شمه  ه  أری دان 

   دأش از ساار  أری دا دو رادماف و دریامی دان آموزشه و هالبر  اسوا

 اهائی آموزشه دریامی دان هسم مه ی ر دی مراتری ااه از  اصی یوااج دی  وهی دا نتیجه گیری:

دابو  امبایا    رما   ایونوااد   ادش. نمام ی ر رراه دگأر  موه  داام داتأاه  وهه  ه شمه

و ه یوأنی  داتأاه آموزش  أتأم اه یاء  ه  ی هوامله دسوام هراده و وساای  اک آموزشه از

 ر روادام دو  موثر دسأاه هداام  ایونوااد ارزااش

 آموزش داتأاه   ایونوااد پزشبه   امداه کلید واژه ها:
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 1111موه   وهی و  ی أم رراه درروی اسم  دی دویی ان  ی  ه  دی 

دسکأاهن از  وکوهدان پأوکرروی   یول  اسکاسکه  ه ااه هاسوا  ه      

و  ر  وهابوتو  آموزش پزشککبه و سککأسککوه اهائی رمما  داتأاه  

ر اه یاء  أتأم آموزش داتأاه  مسولز  درهسه مسوار 3اانا  یاو یم

ودکرأم موهو   شکاارم ییاط رو  و اصکک   ییاط درف اسم   

 ایوککنوااد دی هاواد  هاارم  اامداد رمما  آموزشککه  داوراه  

مابع دران شکااسکااه موب   آموزش داتأاه دسوام  زارا  بوه و   

ر مراتری ا امن 4اه ررآاام  اهیم رامله مسکککویأه و ده واسکککری دا ا

(  ه ااه زمأای یوکاد  ا  مأزاد هدکاام  امی و اا یسبه   1331یرا  )

دو  و سی هامی  رما   %3/33از آموزش داتأاه  ه  وهاد  اهآموزن 

آموزش دأریکمه  آشکککاکااه دکا دأاکاهن دان شکککااع و وهو  دریامی      

دا  وهی ر 2آموزشککه ممود از هوامی مؤثر در هدککاام  اهوهزاد دو 

دی ااه امر  ی  ه زمأای  أتأم آموزش داتأاه  ه ااه  ایوگاه مراتری 

ان صوه  یگرروی و در  ایوگاده دااسوه دا  وهی دی شراا  راص 

رو  ااه مودککوع ها موه   یلأی و درهسککه رراه  دم  ا موککب    

موهو  ها شااسااه و  ه هام هرع آیاا ارماما  لز  ها اینا   دم  

اتری دا دمف درهسکککه  أتأم آموزش داتأاه از  امداه تکذا ااه مرک  

 1331 ایوکنوااد پزشکبه  ایوگاه هلو  پزشبه  رمایواه  ه ساا   

 اینا  شمه اسمر

 مواد و روش ها: 

موه  پرسواامی دأه  131ااه مراتری  وصأته  یلأله دا  وزاع  

اینا  شم  1331 ایونوااد پزشبه دأااهسواد اما  هدا )ع(  ه ساا 

موه  پرسواامی  باأی و هو    ا ه شم و  111 ی از ااه  رما   

موه  درهسه رراه دررمر  ایونوااد موه  مراتری  وهه  اهآموزن 

اطتاا  هتویه   ارله  هرا ه    ه دخش دان آموزشه زیاد 

اهوتوژن و یوهوتوژن ها دذهایمه دو یم و ددوه  یاویی دأرن  ه 

 سورس  ه مراتری واه  شمیمر ادزاه هاع آوهن اط ها  پرسواامی 

درهسه ودرأم آموزش داتأاه  ی  اهان سی سؤاا اط ها  

سؤاا  ه زمأای  33 مودرارأک شامی هاس  سه و دروه آموزشه و 

سؤاا(   1سؤاا(  هالبر  اسوا  ) 11ف و دریامی آموزشه )ادما

سؤاا( و ی اه  و  1سؤاا(  میأ  آموزشه ) 4درروه  دا  ایونو )

سؤاا( دو   ی پاسخ دا  اهان سی دزاای دلی   ا  مو ن  4اهزشأاده )

ورأر یاره  1   ا  مو ن یاره 2و رأر دو   دی هواب دان دلی یاره 

  ا 1 از یاااه یاره دامن  هاع از پس صتر  ه ی ر درروی شم  ی

  امداه هاواد دی 11 اته 41 یارا  دماه  ر أ  .شم میاسبی 11

 امداه  هاواد دی 22  ا 1 و  امداه مووس  هاواد دی 44  ا 23 روب 

دو ر ااه پرسواامی  ه مراترا  ربله موه   شمه درروی ی ر  ه ماته

 33/1 ود دازآزمود دالناسوتا ه رراه درروی و پااااه آد دی هوش آزم

پااااه پرسواامی  ه ااه مراتری یأز دا اسوتا ه از  3دزاهش شمه اسم

میاسبی در امر  نزای و  یلأی  131/1 آزمود آتتان  رویباخ

  آماه  وصأته و 11یسخی   SPSSاط ها  دا اسوتا ه از یر  ارزاه

ا د درهسه اه باط  امداه  ایونوااد  ه  أری دان مخولفدران 

میااسی  امداه  ایونوااد  ه هاس از آزمود  ه مسویی و دران 

 از آیاتأز واهاایس  أری دان مخولف دا  وهی دی دروداان آموزشه

 اسوتا ه شمر

 یافته ها: 

پاسکککخ  دامداد رایه دو یمر مأایگأه سکککاه   %7/17 ه ااه مرکاتری  

 ایونوااد   %3/11ساا دو ر دروه  له از  امداه  24±1/4یاویی دا 

شراا  موه  ایو اه  ه  أری دان مخولف ادماف و دریامی آموزشه  

هالبر  اسکککوا   درروه  دا  ایوکککنو و میأ  آموزشکککه  ا  مو ن 

 ایوککنوااد دی وهو  شککراا  موه  ایو اه  %3/31ههاام مه شککو  و 

أر ا ه دو یمر مأایگأه هواب ر % 4/3 ه ااه  أرکی دکا هواب دلی و   

اموأاز  سکک  شککمه  ه  أری دان ادماف و دریامی دان آموزشککه و   

 (ر1هالبر  اسوا  دأش از ساار  أری دا دو  )هموا 

 ایوکککنوااد  امداه ماته یسکککبم دی اهائی   %1/12 ه  أری ادماف 

 ایونوااد اهویا   %37مااس  ادماف و دریامی دان آموزشه  اشوامر 

ادماف و دریامی دان آموزشککه  ا  مو ن اهائی مه شککو  و  اشککوام 

 امداه مثبوه  ه ااه زمأای  اشککوامر  ه  أری هالبر  اسککوا    4/11%

 امداه مثبم  اشککوامر  ه  أری درروه   %2/12 امداه ماته   1/1%

 امداه مثبم  اشککوامر  ه  %1/31 امداه ماته و  %3/17دا  ایوککنو 

 امداه مثبم  %3/37 امداه ماته و  %1/23 أری میأ  آموزشکککه 

 %3/13 اککمدککاه ماته و  %1/11و ه  أرککی ی ککاه  و اهزشکککأککاده  
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 ایوکنوااد  ه ااه زمأای  امداه مثبم  اشکوامر  ه ردوص اه باط   

 امداه  ایوکککنوااد  ه موه  آموزش داتأاه دا هاس اه باط آماهن 

اه (ر تأبه  ه موه  میااسی  امدP=37/1مراه  اهن موکادمه یوکم )  

 ایوکککنوااد  ه  أری دان مخولف دا  وهی دی دروداان آموزشکککه 

(ر  اککمدککاه P=111/1اه بککاط آمککاهن مراه  اهن وهو   اشککککم )

 ایوککنوااد پزشککبه  ه موه  سککوال  مخولف پرسککوککاامی درهسککه 

 (ر2اهائی شمه اسم )هموا  2ودرأم آموزش داتأاه  ههموا 

 

مأایگأه اموأاز  س  شمه  ه  أری دان مخولف آموزش داتأاه .9جدول   

اییراف مرأاه ± مأایگأه  أری دا  پسراد  روراد 

13/1± 11/14 ادماف و دریامی آموزشه  47/1±31/1  43/1±31/1  

34/3±  11/13 هالبر  اسوا   43/1±1/1  31/1±1/1  

13/2±    11/4 درروه  دا  ایونو  41/1±11/1  43/1±2/1  

13/2±    13/1 میأ  آموزشه  12/1±2/1  13/1±17/1  

11/2±    21/1 ی اه  و اهزشأاده  41/1±3/1  41/1±2/1  

 

 بحث: 

یوکااج ااه مرکاترکی  کا ه از آد دو   ه  أری ادماف و دریامی دان      

آموزشکککه یأاه از  ایوکککنواکاد  امداه مثبوه  اشکککوامر  ه مراتری   

 ایونوااد  ودرأم آموزش داتأاه ها  ه  %23/14( یأز 1311وداده)

ر  ه 1 أری ادماف و دریامی آموزشککه  ه  م مووسکک  اهزااده  ر یم

( یأز  ایوکککنوااد در دااداگه و 1311) مراتری طادرن و داباهایش

ههکااکم  یکم  و یرر دریامی دان آموزشکککه دا آموزش داتأاه  ا أم    

ر تذا دااسککوه  ه دریامی هازن آموزشککه  موااسکک  سککاروه و 1 اشککوام

 یز اک یاو د  هوس  ئوهن دی هاله موه   وهی رراه دأر ر

 ه دأه  اامه  أری دا دأوکککوراه  امداه مثبم  ه  أری    

لبر  اسککوا  دو   ی شککامی درروه  مااسکک  اسککا أم  ه راامن    ها

مااه  و سکادیی  اه  اره اسکا أم دو ر  ه مراتری ان  ی  ه  ایوگاه   

هلو  پزشککبه  براز اینا  شککم از ی ر  ایوککنوااد  ه دأوککور مواه     

موایع موهو   ه آموزش داتأاه دی ییوه اه باط  اسکوا  دا آیاا دسوگه  

اد یأز  ه پرودش رو  از موکککب   آموزش ر دلوها7 اشکککوی اسکککم

داتأاه  دی  ابو  مرده صکک  أم  اه و اسککوتا ه از مردأاد  دمود  ه  

ر  ه ااه هادری 3ی ر درروه  وایااه و  خدکدکواد اشاهه یاو ه اسم  

دکذهایککمد اککک  وهه  نواز  اهو  ه   Vicky Tittle ه مرککاترککی 

وا  اک اسآرراه ساا  وهه آموزشه  ایونوااد پزشبه  یم ی ر 

 اهوسککاز موه  اهواا  دی یتس دأوککور  ایوککنوااد  ه  نواز  اهو   

ر  ه مراتری ه أاه و داباهاد   ابو  مرده ه راام و 1در امه دو 

مورام  ی دا ایگأزه دی  رری مردوطی واه  شمه داشم از  اگر هلی ارم 

ر  اا دأرن و  س  مااه  11 أتأم آموزش داتأاه خ ر شکمه اسم 

اه باط مسویأاه دا وارده دان  ممهساد داتأاه  اه  و دی  دان داتأاه

ی ر مه هسککم اهران ررآاام اا  ده از طرام مردأاد لام و  اهآمم 

مه  وایم  ایونوااد ها را ه ساز   ا اسوتا ه ن مرلوب ها از  وایااه 

را ووهدان مؤثر  ه ایگأزش  Martinر دی هیأمه 11دکان رو  دبریم 

وس  اه باط دا ممهسکککأه  یگرش واتماه و  ایوکککنوااد  مادأم  ه

ایو اها  آیاا از ررزیمایوکاد  داب سه دا  شراا    س  سارواه  

و ررداگ  ایوبمه  ودرأم  مودرارأک و اهوااهه و سه و هاس 

 ر 12ررادأراد مه داشم
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  وزاع رراوایه پاسخ  ایونوااد پزشبه دی دزاای دان پاج  أری ودرأم آموزش داتأاه .2جدول 

 تا حدودی )%( بله سواالت حیطه ها

)%( 

 )%( خیر

ف
ما
 اد
ی و
یام
 در
شه
وز
آم

 

 

 1/11 7/27 2/12 اسم موخص دخش  ه  ایونو وظااف شر 

 1/1 3/21 1/13 .مأوو  اهائی  اهآموزن هوز اوتأه  ه  هس ادماف

 3/1 1/44 2/41 اسم آموزن  اه ادماف هاسوان  ه  ایونوااد آموزش

 4/13 2/41 4/41 . اه  وهو  دااداگه دخش پرسای ایو اها  و آموزشه ادماف دأه

 4/11 1/41 1/43 اسم  هس دا مر ب  مودوها  هون  ایونو  ار ز

 4/3 1/23 13 مه شو  دردزاه دتوگه  اترایساان  ایونوااد  هلاه  واد ارزااش دران داتأه  ه میأ 

 4/14 31 1/41 مأوو   ا ه آموزش دأااه دا صیأح اه باط و  رری ان ار ق

 3/14 1/31 7/43 مأوو  ههاام  اهآموزن  هوس یأازدان پأش

 2/17 7/31 1/43 مأگر   ههاام)مسویی هالبر  اا هالبر  موادمه (داتأاه آموزش مرا ی

 2/21 4/42 4/31 مأوو   ا ه اداأم  ایونو ی را  دی  اهآموزن دریامی هازن  ه

 4/13 3/13 3/32 . اه  وهو  دااداگه داتأاه رراتأواان و  ئوهن آموروی دان دأه

 34/92 91/83 41 مجموع

وا 
 اس
ر 
لب
ها

 

 

 4/3 1/33 7/12  اه آموزن  بوه مه اادام میی دی مورع  ه اسا أم

 1/2 2/21 3/71 . اهیم  اهآموزن میی  ه ها  ایونوااد مورع دی  بوه ایو اه اسا أم 

 7/12 1/41 3/41 مه آوهیم های دی  ایونو از  امله  ااام داتأاه میأ  اسا أم  ه

 3/1 3/23 4/14  اهیم  ایونوااد دا مااس  درروه  اسا أم

 1/7 1/33 2/14  اهیم  اره  وصلی و صبر داتأاه اسا أم

 22 7/41 3/37 مه  دام  ادش ها  ایونو اسورس داتأاه اسا أم

 1/11 4/21 1/11 دسوام  ه راام داتأاه  اه دی اسا أم داتأاه

 3/4 7/21 71 درروه اهدسوام  اره داتأاه  اه سادیی از داتأاه اسا أم

 4/3 21 1/71  اهیم داتأاه اموه اینا   ه ها  اره مااه  داتأاه اسا أم

 91/3 68/89 31/16 مجموع

ه 
رو
 در
و دا
ون
 ای

 

 

 1/3 3/21 3/11  اه   ایونو دا مااسبه درروه  آموزشه سوپرواازه

 4/22 1/37 7/31 . اهیم  ایونو دا ها لز  داباهن دخش پرسای

 2/21 2/14 1/24 مه شو   یوام  ایونو دی یتس اهواا  داتأه میأ   ه

 1/33 1/33 1/23  اه   داأه دأرن رمه   ایونو دأااه از مراربم دریامی هازن  ه

 19/22 22/81 91/83 مجموع
 
یأ
ه م
زش
مو
 آ

 
 1/22 1/33 31 .اسم مااس  دخش  ه  ایونو  رما 

 1/3 1/41 11 اسم  اره اا دأرن دران مواه  دأااه  رما 

 2/32 3/37 1/31  اه  وهو  دخش  ه  اره هراده امبایا 

 1/21 2/41 1/31 مه شو  اسوتا ه آموزشه  اک وسائی از داتأاه میأ   ه

 رراده آاامه  ه  رری ااه دی اشوغاا دران ها  اره ایگأزه آموزشه میأ 

 مه  ام

1/37 3/31 1/21 

 22/28 13/83 3/81 مجموع

 
 اه
ی

ده و 
شأا
هز
ا

 

 7/12 3/31 1/47  اه  وهو  داتأاه آموزش هویم در  اره ی اه 

 4/1 1/21 7/11 مه شو  مرلع داتأاه اهزشأاده ییوه از  ایونو  اهآموزن  وهه در شروع  ه

 1/17 2/41 3/31  اه  هداام داتأاه اهزشأاده ییوه از  ایونو

 21 37 42 .مه شو  اهزااده  ایونو  وس  اسا أم رراتأم

81/41 مجموع  22/83  91/91  
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 داباهن مه  واد دی هم  ه  أری درروه  دا  ایونو   ه ااه مراتری

دریامی   ایونو  ه  داأه دأرن رمه  و هم  دخش لز  پرسای

 دی هیأمه اشاهه  ر ر دأااه از مراربم نهاز

 Chantelle Wiseman  ایونوااد پزشبه یأاز  اهیم  ی دی 

آیاا اهازه موادمه و مواه م  ه مواوهه دان داتأاه و وازام 

دأااهاد  ا ه شو   ا دی هاواد اک پزشک مؤثر و رادی  یگرش و 

 ه مراتری هبمن و داباهاد یأز  ر13مااه اان آیاد  بامی پأما  ام 

دا  یموخص در ام دأووراه  هصم موب    اهآموزن  ه هادر

 ایونوااد هرواه یامرلوب پرسای  %41( دو ه و %31مسائی هراده)

 zygmontر طبم یوااج مراتری 3مرا ز  همایه ها خ ر  ر ه دو یم

آموزش داتأاه دی  ایونوااد داام دا داباهن پرسای داتأاه اینا  پذار  

 ه  ر3و لز  اسم آموزش مااه اان داتأاه موه  دازیگرن رراه دأر 

 ایونوااد پزشبه هالبر  و  %71رارایه  ه اهومأی مراتری آ

ااه ودرأم ها مووس  و  ااا  %4/21داباهن پرسای  همایه ها دم و 

 ر14آد ها روب اهزااده یاو ه دو یم 1/3%

 ه مراتری ما دأووراه  امداه ماته  ه ردوص میأ  

آموزشه دو   ی شامی هم  وهو  امبایا  هراده و وساای  اک 

داباهن لز  پرسای دخش و  رما  یامااس   ایونو آموزشه  هم  

 ه دخش دو ر یوااج مراتری هبأمن  ه دوشار یأز یواد  ا   اوراه 

اموأاز مردوط دی  رما  یاموااس   ایونوااد دا ربان رأزابه دخش 

 ایونوااد   %11/42ر  ه پرودش رریأا یأز 7دان  اهآموزن دو  

اای  ه  سورس   رما  امبایا  دخش اهه از  اأم و  أتأم وس

ر  ه 11مراهرأه و دأاکاهاد دسوکرن ها  ه  کم مرلکوب یاه  ایسوام

 داتأاه آموزش از و اا یسبه  امی هداام مراتری ا امن یرا  مأزاد

 ه ااه مراتری را ووهدان . دو  %3/33 وهاد  اهآموزن   ه

 مودرارأک  ربان رأزابه  مم  زماد اروداص  ا ه شمه دران 

رر  آموزش  دامه و اسوتا ه از وسائی  اک آموزشه آموزش  

اه باط مراه  اهن دا هدااواامن اررا   یم مراتری یماشم  ی ااه 

از  هدااواامن دأه  اهن داشم  ی مراه امر مه  وایم دمتأی اه باط

داتأاه  آموزش از هداام مأزاد دا هاله و  ئوهن آزمویاان

 ر2وهو  اشم

 ایونوااد  امداه مثبوه  ه  أری  ه ااه مراتری یأاه از   

ی اه  و اهزشأاده  اشوامر دی هیأمه مامن پوه ممارام آموزش دا 

دریامی هازن و درروه اهن از اک ی ا  اهزشأاده مریوا و  رأأه 

شارص دا  ه اه باط دا یأاز  ایونوااد  ه آموزش دی دمف یز ابور 

ه اهه زشر دأووراه  امداه ماته  ه ردوص میأ  آمو11روادم شم

از امبایا  و وساای  اک آموزشه   رما  یاموااس   ایونوااد  

هم  داباهن لز  پرسای دخش و دأووراه  امداه مثبم  ه  أری 

 هالبر  اسوا  اهه ازه راامن  مااه  و سادیی  اه  اره اسا أم دو ر

 :نتیجه گیری
 داندریامی  هسم مه ی ر دی مراتری ااه از  اصی یوااج دی  وهی دا 

  نمامی ر رراه دگأر  موه  داام داتأاه  وهه  ه شمه اهائی آموزشه

زارا دی هیأمه  هصم زاا ن از  ایونوااد شراا  موه  ایو اه  ه 

 ا  مو ن ههاام مه شو ر از ااه   أری دان مخولف آموزش داتأاه

دریامی   مواه  وهه آموزشه  در  ه  رما   ایونوااد هو ادش

هوامله  هالی   رراده یاو د امبایا  لز  ازدر وهه دران آموزشه

هداام  دابو  و  ه یوأنی داتأاه آموزش  أتأم اه یاء  ه  ی دسوام

  .روادام دو  مؤثر دسأاه  ایونوااد
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Abstract: 
Introduction: Today, medical education provides the human force 
that runs the health care system; therefore it requires continuous 
upgrade by studying the current state and identifying its strengths and 
weaknesses. Students as recipients of training are the best source for 
identifying the existing problems. This study reviews the quality of 
clinical education from the perspective of medical students. 
Methods: This descriptive analytic study was done on 119 samples 
that selection with convenience sampling. Data collection 
questionnaire including questions about demographic information, 
goals of the educational program, the performance of the teacher, and 
the learning environment, was distributed among samples. Validity of 
this questionnaire in previous studies was reported 0.88 through test 
re-test method. The data was analyzed using SPSS 15 software and 
descriptive and analytic statistics tests. 
Results: From 130 distributed questionnaires, 119 were completed 
and returned. The results showed 57.7% of the students were female 
and the average age was 24 ±4.1 years. Generally, 61.3% of students 
believed that the conditions in different examined fields, almost meet 
their expectations. The average score achieved in fields such as the 
goals of the program and the performance of the teacher was higher 
over the rest of the fields. 
Conclusion: According to the results of this study, it seems the 
educational programs offered in the course of clinical training, must 
be revised. Reduction of the number of students, improving 
accommodation and means of training are among the various factors 
which can help upgrade the quality of clinical education and 
consequently improve the satisfaction of the students. 
Keyword: Clinical education, medical students, viewpoint. 
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