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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 47-52 ، صفحه1392یز و زمستان پای، 1، شمارة دومدوره 

 

  
  روش هاي ارتقاء آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی از دیدگاه 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل  دانشجویان

 
  1زهرا شیخ، 4(PhD)نرگس کالنتري، *3(PhD)سلمان غفاري، 2و1افشین خانی

  ، ایراندانشگاه علوم پزشکی بابل کمیته تحقیقات دانشجویی،- 1
  ، ایراندانشگاه علوم پزشکی بابل ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،EDCکمیته مشورتی دانشجویی  - 2
  گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران - 3
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایرانمرکز تحقیقات بیولوژي سلولی و مولکولی،  - 4
  

  10/12/92: ، پذیرش7/12/92: ، اصالح27/4/92 :دریافت

  

  خالصه
توجـه بـه دیـدگاههاي دانشـجویان بـه      . یادگیري مطلوب درس انگل شناسی و قارچ شناسی همواره از معضالت پیش روي دانشجویان پزشکی بوده است :سابقه و هدف

انشجویان پزشکی در مورد روش هـاي ارتقـاء آمـوزش درس انگـل     هدف این مطالعه، بررسی دیدگاه د. عنوان گروه هدف آموزشی می تواند در حل این مشکل راهگشا باشد
  . شناسی و قارچ شناسی است

زمـان   وو سـئواالتی در حیطـه هـاي برنامـه ریـزي تـدریس، روش        جمعیتیبا یک پرسشنامه خود ایفا شامل اطالعات  1389این مطالعه مقطعی در پاییز  :مواد و روشها
بوده که درس مـذکور را گذارنـده، بـه روش آسـان و در دسـترس انتخـاب        87و  86، 85هش دانشجویان پزشکی ورودي سال هاي جامعه پژو. ارزشیابی انجام شد و تدریس
  .آنالیز داده ها بوسیله آزمون کاي اسکوئر انجام شد. تائید شده بود 7/0یی آن با آلفا کرونباخ یاروایی پرسشنامه توسط کارشناسان و پا. شدند

پسر و میانگین سن ) درصد 4/37(نفر  34دختر و ) درصد 6/62(نفر  57که از این تعداد %) 76= درصد بازگشت پاسخ(نفر به پرسشنامه پاسخ دادند  91در مجموع  :یافته ها
به  سس ها و تفکیک این دربه نظر آنها ارائه فیلم هاي آموزشی بیشترین اثر را در یادگیري داشته، بهبود کیفیت همه جانبه کال. سال بود 66/21±38/1شرکت کنندگان 

ارتباط معنی داري در دیدگاههاي دانشجویان در مورد سواالت از جهت جنس و مقطع . واحدهاي جزئی تر به ترتیب در کوتاه مدت و دراز مدت باعث ارتقاي آموزش می شود
  ). <05/0P(تحصیلی مشاهده نشده 

 و فن آوري هاي جدید و بهره برداري از اینترنت هاي آموزشی اده از امکانات کمک آموزشی نظیر فیلمضمن تجدید نظر در نحوه ارائه این درس، استف :نتیجه گیري
 . پیشنهاد می شود

 
  .انگل شناسی، بابل، دانشجویان پزشکی، قارچ شناسی وزش،آم :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  .می باشددانشگاه علوم پزشکی بابل  923589رح تحقیقاتی به شماره حاصل طاین مقاله  ©

   :مسئول مقالهنویسنده  *
    e-mail: s.ghaffari@mubabol.ac.ir              01112199592: تلفن، 4717641367بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، کدپستی : آدرس

  مقدمه 
بیماري هاي عفونی و گرمسیري از شایع ترین بیماري هاي واگیر در دنیا 
می باشند که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده این بیماري ها انگل ها و قارچ ها 

امل بیماري زا جهت بنابراین کسب دانش مناسب در مورد این عو). 1و2(می باشند 
در این راستا، . عملکرد بهینه در مقابل این بیماري ها ضروري به نظر می رسد

از بحث و بررسی بعد   Acholonu.مطالعاتی در سطح جهان انجام شده است
اهمیت و وضعیت تدریس انگل شناسی در جامعه دانشگاهی ایاالت متحده آمریکا، 

  ، ساعات بیشتر حل مسئلهمبناي برنی مواردي از قبیل کاربرد توام و بالی

  
براي آموزش گونه هاي حیوانی و تشویق دانشجویان به اجراي طرح هاي 

نتایج بررسی   Bruschi).3(تحقیقاتی ساده در انگل شناسی را تاکید نموده است 
   قبل یک مطالعه در برخی دانشکده هاي پزشکی در اروپا را ارائه و با ده سال

ور خاص در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و لهستان؛ به ط. مقایسه کرد
  بخش هاي انگل شناسی در دانشکده ها و ساعت تدریس هاي مستقل 

لذا او براي پیشرفت موضوع توصیه هایی رابه صورت طرح درس در . کاهش یافت
بخش انگل شناسی و به موازات آن طرح موضوعات در بخش هاي بالینی مرتبط 
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  و همکاران افشین خانی؛  …روش هاي ارتقاء آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی

 

و همکاران در یک مقاله کوتاه، تاریخچه و  Barnish). 4(ده است مطرح کر
آموزش آن را  جایگاه بیماري هاي گرمسیري و انگلی درانگلستان را مرور نموده و

آموزگاران واجد مهارت هاي الزم، دانش وسیع و : با تهدید روز افزون ذکر نمودند
س ساده کار ولی مهم داراي تجربه در عرصه کاهش یافته که به دانشجویان اسا

از طرف دیگر . تشخیص شامل گسترش خون و نمونه مدفوع را آموزش دهند
اعتقاد و تاکید بر اینست که تشخیص بالینی و آزمایشگاهی بایستی متقابال 

  تشخیص ماالریا و برخی عفونت هاي انگلی از این . یکدیگر را پوشش دهند
ل شناسی یکی از اهداف شبکه در جنوب شرق آسیا، آموزش انگ ).5(جمله اند 

 SEAMEO TROPMED -آموزش پزشکی گرمسیري جنوب شرق آسیا
در چین، در هر دانشکده  ).6(در ارتباط بین دانشگاه هاي مختلف می باشد  –

پزشکی، بخش انگل شناسی وجود دارد و گذراندن آن از ملزومات دانشجویان 
از دانشگاه ها به صورت بین اگرچه اخیرا در برخی . علوم پایه پزشکی می باشد

درآمده  "زیست شناسی بیوپاتوژن ها"بخشی با میکروب شناسی تحت عنوان 
در دانشگاه هاي علوم پزشکی ایران معموال انگل شناسی و قارچ شناسی  ).7(است 

به صورت یک درس چهار واحدي و در مقطع علوم پایه براي دانشجویان پزشکی 
لب در دانشگاه ها معموال روش سخنرانی ارائه می شود و روش تدریس غا

)Lecture (لذا، به دلیل حجم مطالب و نحوه ي تدریس آن همواره از . است
  . دشوار ترین واحدهاي درسی براي دانشجویان پزشکی بوده است

مطالعات محدود انجام شده نشان داده اند که اکثر دانشجویان از روش رایج 
همچنین نتایج بررسی هاي آزمون هاي ). 8و9(آموزش این درس راضی نیستند 

جامع علوم پایه در سالیان مختلف نشان داده است که دانشجویان پزشکی معموال 
نمره متوسط و یا ضعیف در درس انگل شناسی و قارچ شناسی کسب می کنند که 
این مساله نیز حاکی از نامناسب بودن شرایط آموزش این واحد درسی است 

یگر بخش مهمی از تدریس این واحد در محیط هاي از طرف د). 10و11(
بنابراین توجه به تجهیزات و تناسب بین امکانات . آزمایشگاهی صورت می گیرد

آزمایشگاه ها با تعداد دانشجویان به عنوان عامل مهمی در رضایت مندي و کیفیت 
ارزیابی هاي درون گروهی اعضاي هیئت  در .آموزش، باید در نظر گرفته شود

ها از نقاط ضعف آموزش شناخته  امکانات ضیعف آزمایشگاه ی دانشگاه ها نیزعلم
در کنار عوامل مختلفی که تا کنون جهت ارتقاي کیفیت آموزش  .)12(شده است 

انگل شناسی و قارچ شناسی بررسی شده اند تاکنون مطالعه اي در راستاي بررسی 
ارتباط با روش هاي دیدگاه هاي دانشجویان به عنوان گروه هدف آموزش در 

بررسی  ،هدف این مطالعه لذا. ارتقاي کیفیت آموزش این درس انجام نشده است
موزش درس انگل شناسی و آ هاي ارتقاءدیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد روش 

  .قارچ شناسی است
  
  

  مواد و روشها
و به روش مقطعی در دانشگاه علوم  1389مطالعه حاضر در پاییز سال 

نفر از دانشجویان مقاطع علوم  120جامعه مورد پژوهش را . بل انجام شدپزشکی با
پایه، فیزیوپاتولوژي و کارآموزي رشته پزشکی که واحد انگل شناسی و قارچ 
شناسی را گذرانده و به روش آسان و در دسترس انتخاب شده بودند، تشکیل می 

ود که از دو بخش ابزار جمع آوري اطالعات یک پرسشنامه محقق ساخته ب. دادند
و ) سن، جنس، مقطع تحصیلی(تشکیل می شد، بخش اول مشخصات جمعیتی 

که دیدگاه هاي ) سئواالت بسته(سوال چندگزینه اي  15بخش دوم شامل 
دانشجویان را در مورد ابعاد مختلف تدریس موثر درس انگل شناسی و قارچ 

ل دو سوال در مورد سواالت پرسشنامه، شام. شناسی مورد ارزیابی قرار می داد
شناخت دانشجویان از قوانین آموزش، سه سوال در مورد زمان تدریس و تعداد 
مدرس، سه سوال در مورد روش تدریس، دو سوال در مورد ارزشیابی، دو سوال در 
. مورد نقش آزمایشگاه و سه سوال در مورد راهکارهاي کلی ارتقاي آموزش می شد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  روایی پرسشنامه توسط کارشناسان
مورد ) α=هفت دهم(دانشگاه و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 

  . تائید قرار گرفت
  دانشجویانی که تمایل به شرکت در مطالعه نداشتند و همچنین 

  .پرسشنامه هایی که به طور ناقص تکمیل شده بودند از مطالعه حذف شدند
 Statistical Package نرم افزار آماريي تجزیه و تحلیل داده ها از برا

of the Social Sciences (SPSS)  و آزمون آماري مجذور  16ویرایش
  .معنی دار تلقی شد 05/0کمتر از  p value همچنین. کاي استفاده شد

  
  

  یافته ها
 =درصد بازگشت پاسخ( پاسخ دادند ها نفر به پرسشنامه 91در مجموع 

پسر بودند ) درصد 4/37(نفر  34دختر و ) درصد 6/62(نفر  57از این تعداد %). 76
در ) درصد 9/42(نفر  39. سال بود 66/21±38/1و میانگین سن شرکت کنندگان 

در ) درصد 22(نفر  20فیزیوپاتولوژي و ) درصد 2/35(نفر  32مقطع علوم پایه، 
  . مقطع کارآموزي مشغول به تحصیل بودند

رد مناسب ترین ساعت تدریس درس انگل شناسی و قارچ شناسی، در مو
ظهر  12صبح الی  10درصد دانشجویان تمایل داشتند این درس در ساعات  3/48

صبح ساعت  10الی  8درصد معتقد بودند ساعات  2/38تدریس شود، در حالی که 
ت جه 15الی  13درصد تمایل داشتند ساعات  5/13مناسب تري می باشد و تنها 

معتقد بودند  درصد شرکت کنندگان 1/68. تدریس این واحد در نظر گرفته شود
است  سخنرانی، اثربخشی کافی در یادگیري این درس نداشته روش فعلی تدریس،

کدام روش آموزشی و کمک آموزشی را مناسب  "و در پاسخ به این سوال که 
مک فیلم هاي روش تدریس به ک "درس انگل شناسی و قارچ شناسی می دانید؟

نمودار شماره (آموزشی را به عنوان مناسب ترین روش تدریس انتخاب کرده بودند 
همچنین مناسب ترین روش ارزیابی پایان دوره از دیدگاه دانشجویان استفاده ). 1

  ).2نمودار شماره (از پرسش هاي چندگزینه اي بود 
تاثیر چندانی  از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده حضور در محیط آزمایشگاه

دانشجویان % 6/28در یادگیري درس انگل شناسی و قارچ شناسی نداشته و تنها 
آنها % 1/57شرکت در کالس هاي آزمایشگاه را مفید ارزیابی کرده بودند و 

دانشجویان معتقد بودند  .افزایش ساعت آزمایشگاه را غیر ضروري می دانستند
تدریس درس انگل شناسی و قارچ بهترین راهکار جهت افزایش ارتقا کیفیت 

مثل کالس استاندارد ( بهبود کیفیت همه جانبه کالسها "شناسی در کوتاه مدت 
تفکیک این  "و در بلند مدت  ")دانشجو، یک کارشناس و یک مدرس 15عملی با 

 "کرم شناسی، تک یاخته شناسی، حشره شناسی و قارچ شناسی درس به دروس
اوت معنی داري در دیدگاه هاي دانشجویان در مورد تف ).1جدول شماره (می باشد 

  ).p<05/0(سواالت از جهت جنس و مقطع تحصیلی مشاهده نشد 
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  روش هاي ارتقاءآموزش انگل شناسی و قارچ شناسی از دیدگاه فراگیران به تفکیک مقطع. 1نمودار 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دوره درس انگل شناسی و قارچ شناسی از دیدگاه فراگیران به تفکیک مقطع مناسب ترین روش ارزشیابی پایان. 2نمودار 
  

  به تفکیک مقطع دانشجویان روش هاي ارتقاي آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی از دیدگاه. 1جدول 
 

  کار آموزي  ...راهکار ارتقاي آموزش درس انگل شناسی و 
)17n=(  

  فیزیوپاتولوژي
)32n=(  

  علوم پایه
)38n=(  

  مجموع
)87n=(  

  :کوتاه مدت
  آزمون هاي کالسی بیش تر  
  برگزاري آزمون میان ترم   
  برگزاري برنامه هاي روش مطالعه براي دانشجویان   

  بهبود کیفیت همه جانبه کالس ها و آزمایشگاه ها     

  
3 )6/17(%  
2 )8/11(%  
9 )9/52(%  
3 )6/17(%  

  
4 )5/12(%  
11 )4/34(%  
3 )4/9(%  
14 )8/43(%  

  
10 )3/26(%  
12 )6/31(%  
3 )9/7(%  
13 )2/34(%  

  
17 )5/19(%  
25 )7/28(%  
15 )2/17(%  
30 )5/34(%  

  :بلند مدت
  تجدید نظر در سرفصل مصوب کشوري  
  تفکیک واحدهاي نظري و عملی  
  کاهش دانشجویان رشته ي پزشکی  
  )  کرم شناسی، تک یاخته شناسی و حشره شناسی، قارچ شناسی(تفکیک واحدها   

  
5 )3/26(%  
4 )1/21(%  
5 )3/26(%  
5 )3/26(%  

  
6 )1/23(%  
1 )8/3(%  
4 )4/15(%  
15 )7/57(%  

  
7 )1/24(%  
4 )8/13(%  
2 )9/6(%  
16 )2/55(%  

  
18 )3/24(%  
9 )2/12(%  
11 )9/14(%  
36 )6/48(%  
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  بحث و نتیجه گیري
اهمیت بیماري هاي عفونی و انگلی و میزان مرگ و میر باالي این بیماري 
ها، در کنار دشوار بودن آموزش مباحث پایه اي این علم مانند درس انگل شناسی 
و قارچ شناسی به دانشجویان پزشکی همواره باعث توجه مسئوالن حوزه آموزش 

با وجود این، به نظر می رسد پژوهش حاضر، اولین مطالعه . به این درس شده است
آموزش این درس  نحوه  ارتقاء اي باشد که دیدگاه دانشجویان پزشکی را در مورد

مناسب  "ارائه ي فیلم هاي آموزشی"در این مطالعه . مورد بررسی قرار داده است
ترین روش آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی توسط دانشجویان معرفی و 
مشخص شد روش سخنرانی که غالبا در دانشگاه هاي علوم پزشکی ایران به کار 

، Zhouنتایج مطالعات . یدگاه آنان به شمار نمی رودمی رود؛روش مناسبی از د
Tian  و سایرین در چین وAcholonu  در ایاالت متحده نیز یافته هاي مطالعه

حاضر را تائید می کند و بر لزوم استفاده از روش هاي نوین از جمله ارائه فیلم 
   .)3و13- 15(هاي آموزشی و استفاده از رسانه در آموزش این درس تاکید دارند 

در مطالعه وزیریان زاده و همکاران نیز بیش تر دانشجویان پزشکی روش 
سخنرانی را روش مناسبی جهت تدریس درس حشره شناسی نمی دانستند و از 

) Problem Based Learning(روش هاي دیگر نظیر روش حل مسئله 
  همچنین مطالعه فتاحی و همکاران نشان . )9(استقبال بیشتري می کردند 

دهد روش سخنرانی در آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارایی  یم
کمتري نسبت به روش بحث در گروه هاي کوچک دارد و دانشجویانی که به 
روش بحث در گروههاي کوچک این واحد به آن ها آموزش داده شد به طور معنی 

همین . )8(داري نمره پایان دوره باالتري نسبت به گروه سخنرانی کسب کردند 
  . )16و17(نتایج توسط مهرام و همکاران؛ و فالحی و همکاران نیز گزارش شد 

دانشجویان شرکت کننده در مطالعه ي حاضر معتقد بودند مناسب ترین 
پرسش "روش ارزشیابی پایان دوره واحد انگل شناسی و قارچ شناسی، استفاده از 

وش مانند پایایی باالي این در کنار مزایاي این ر. می باشد "هاي چهار گزینه اي
آزمون ها، یکی از علل تمایل دانشجویان به این روش؛ می تواند ضرورت تمرین 
براي آزمون جامع علوم پایه باشد که سواالت این درس همانند بقیه دروس به 

در بررسی . در این آزمون مطرح می شود يصورت پرسش هاي چهار گزینه ا
ي قزوین و بیرجند مشخص گردیده انگل شناسی و هایی انجام شده در دانشگاه ها

قارچ شناسی همواره از دروسی بوده است که دانشجویان پزشکی نمرات پایین 
بر ). 10و11(تري نسبت به سایر دروس در آزمون هاي علوم پایه کسب کردند 

در چین منتشر شد، روش غالب  Zhaoاساس یک مطالعه ي مروري که توسط 
ارزشیابی نظري درس انگل شناسی و قارچ شناسی دانشجویان پزشکی در اکثر 

البته سواالت . دانشگاه هاي این کشور به صورت پرسش هاي چند گزینه اي است
با پاسخ کوتاه و پر کردن جاهاي خالی عبارات نیز از سایر روش هاي مورد استفاده 

در محیط هاي آزمایشگاهی و مواجهه عینی با شکل  حضور .)18(بوده است 
و قارچ ها می تواند باعث ماندگاري بهتر مطالب در ذهن  شناسی انگل ها
با وجود این در مطالعه ي حاضر اکثر دانشجویان استقبال خوبی . دانشجویان شود

زیریان زاده و  در مطالعه و. از کالس هاي آزمایشگاه و افزایش ساعات آن نکردند
دانشجویان از کالس هاي عملی درس حشره شناسی استقبال % 7/83همکاران 

در ایاالت متحده، با توجه به  Strombergهمچنین در مطالعه . )9(کردند 

کاهش ساعات درسی دانشجویان، پیشنهاد شد به علت اهمیت آزمایشگاه در 
ابع تدریس انگل شناسی به جاي حذف کامل این بخش، محتواي آن به صورت من

علت . )19(الکترونیک در کنار ساعات آزمایشگاه در اختیار دانشجویان قرار گیرد 
عدم رضایت دانشجویان در مطالعه حاضر، می تواند به نامناسب بودن ساعت 
آزمایشگاه، ازدحام دانشجویان در محیط آزمایشگاه و فرسوده بودن لوازم و 

تجهیز آزمایشگاه هاي انگل تجهیزات آزمایشگاه بوده باشد که این امر لزوم 
همچنین می توان با استفاده از فن آوري . شناسی و قارچ شناسی را نشان می دهد

هاي نوین مانند تهیه محتواي آموزش الکترونیکی واحد عملی، طرح سئواالت قبل 
اندام و اجراي طرح هاي  -، آموزش بر مبناي حل مسئله)20(از آزمایشگاه 

؛ وحدت رویه تدریس و حضور فیزیکی مدرسین و )3(ارچ تحقیقاتی ساده انگل و ق
؛ باعث افزایش انگیزش و بازدهی فراگیران )5(بازآموزي کارشناسان آزمایشگاهها 

  .  شد
در نهایت، دانشجویان مناسب ترین راهکار ارتقاي شرایط آموزش انگل 
 شناسی و قارچ شناسی را بهبود شرایط کالس ها از جمله کاهش دانشجویان هر

کالس و به ویژه آزمایشگاه در کوتاه مدت و تفکیک واحد ها در بلند مدت اعالم 
البته یافته هاي مطالعات گذشته مانند بررسی وزیریان زاده و همکاران . کردند

همچنین . )9(نشان می دهد همه دانشجویان با تفکیک واحد ها موافق نیستند 
ر هاي دیگر نیز معموال به واحد انگل شناسی و قارچ شناسی در برخی از کشو

با این حال، تمرکز بیش تر در هریک . )7و18(صورت تجمیع یافته ارائه می شود 
از حیطه هاي واحد انگل شناسی و قارچ شناسی، دشوار بودن فراگیري و ارزشیابی 
تمامی محتواي این واحد با یک آزمون می تواند از عللی باشد که دانشجویان را 

در هر حال، کاهش تعداد دانشجویان . این واحد ها کرده استمتمایل به تفکیک 
در هر کالس جهت ارتقاي آموزش یک اصل پذیرفته شده می باشد که با الهام از 

  .دیدگاه دانشجویان نیز باید به آن توجه داشت
با توجه به یافته هاي حاصل از این مطالعه، پیشنهاد می شود ضمن تجدید 

انگل شناسی و قارچ شناسی، از روش هاي نوین  نظر در نحوه ي ارائه درس
آموزش مانند ارائه فیلم هاي آموزشی، تجهیز کالس ها و آزمایشگاه ها به 
اینترنت؛ هم زمان از فضاي مجازي و سایت هاي مناسب مانند سازمان جهانی 

  همچنین به نظر . بهداشت و مرکز کنترل بیماري ها؛ بیش تر استفاده گردد
بر آزمون هاي میان ترم و حذفی؛ مشارکت دانشجویان در فعالیت می رسد عالوه 

هاي جانبی همانند سمینار، می تواند ضمن تامین و ارتقاء آموزش مباحث مربوطه؛ 
به عنوان برنامه اي چند منظوره تلقی شده و باعث ترویج روحیه کار گروهی، طرح 

  .انشجویان شودقبیل بهبود زبان اختصاصی د پرسش و پاسخ و حتی مواردي از
  
  

  تقدیر و تشکر 
بدین وسیله از حمایت هاي معاونت محترم تحقیقات و فنآوري؛ معاونت 
محترم آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم 

از خانم مائده و همچنین  پزشکی بابل که ما را در انجام این پژوهش یاري نمودند
از تمامی دانشجویان و در روند اجرایی این مطالعه  رجبی به خاطر کمکهاي ایشان

   .و قدردانی می گرددشرکت کننده در این بررسی صمیمانه تشکر 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Effective learning of parasitology and mycology has been always a challenge 
for medical students. Attention toward students’ viewpoints can develop the education of this course. This study aimed 
to assess the viewpoints of medical students about the methods for improvement of education of medical parasitology 
and mycology's module. 
METHODS: This cross-sectional study was carried out on medical students at Babol University of Medical Sciences 
in autumn 2010. The 2nd, 3rd and 4th year of medical students who passed the course, participated as easy and available 
allocation procedure and filled a self-constructed questionnaire. Questionnaire was consisted of questions about 
teaching methods, time of teaching, evaluation methods and educational planning. Questionnaire, s validity and 
reliability were confirmed with a Cronbach alpha 0.7 and expert’s opinions, respectively. Chi-square was used for data 
analysis. 
FINDINGS: In overall, 91 participants filled the questionnaires (response rate = 76%); fifty seven (62.6%) were 
female and 34 (37.4%) were male. The mean age of participants was 21.66±38 years. Students believed that using of 
educational videos has the best effect on learning outcome. Development in the quality of training classes and 
dissociation of the module to separate sections should be the short-term and long-term solutions for improvement of the 
education; respectively. There was no significant relationship between gender, educational  level of students  and their 
viewpoints (p>0.05). 
CONCLUSION: Reconsideration of parasitology and mycology curriculums and  new training  methods such as 
application of educational videos and internet are offered. 
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