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  خالصه
هـاي آموزشـی و    توانند نظرات ارزشمندي درباره بر نامه گذارند، می سازان جامعه در آینده نزدیک پا به عرصه کار و تالش می دانشجویان که به عنوان آینده :سابقه و هدف

این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزي، در مـورد  . کز آموزشی حائز اهمیت فراوان خواهد بودتاثیر آن بر فرایند یادگیري ارائه دهند که براي مرا
  .انجام گرفت 1389-1390کاربرد بالینی دروس علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال

آوري و دروس  هـا توسـط پرسشـنامه جمـع     داده. شکی مقطع بالینی به صورت تصادفی انتخاب شدندنفر دانشجوي پز 108مقطعی  -در این مطالعه توصیفی :مواد و روشها
  .اطالعات استخراج شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کاي تجزیه و تحلیل گردید. علوم پایه در سه گروه با کاربرد کم، متوسط و زیاد تقسیم بندي شدند

 نفر 48 جنسیت نظر از. داشتند قرار 23-25 سنی رده در%) 6/42( نفر 46 و سال 26–40در رده سنی  %)4/57(نفر  62شجوي بالینی مورد مطالعه، نفر دان 108از  :یافته ها
مونولوژي، ای تخصصی، زبان وژي،فیزیول و نوروآناتومی گردن، و سر اندام، و تنه آناتومی دروس زیاد، کاربرد با پاتولوژي درس. بودند مذکر%) 6/55( نفر 60 و مونث%) 4/44(

، ژنتیک، باکتریولوژي، انگل شناسی، امتیاز کاربرد متوسط را در مقطع بالینی و دروس بهداشت، حشره شناسی، فیزیک پزشکی، جنین شناسی، قارچ شناسی، اپیدمیولوژي
   .ندروانشناسی، بافت شناسی، ویروس شناسی، بیوشیمی و تغذیه امتیاز کاربرد کم را کسب نمود

ن ها حاکی از آن است که یک جدایی نسبی و عدم هماهنگی بین دروس علوم پایه و مقطع بالینی وجود دارد که با توجه به نیازهاي آینده پزشکا یافته :نتیجه گیري
 .ریزي آموزشی گردد هاي آینده موجب تغییراتی در برنامه ریزي تواند در برنامه می

  .دوره بالینی، دانشجویان پزشکی، علوم پایه :واژه هاي کلیدي   
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  مقدمه 
-یهاي کالن با حجم عملیات وسیع مدانشگاه از جمله ساختارها و سازمان

بدیهی است این دسته از . گیردها را در بر میباشد که طیف عظیمی از فعالیت
به طور بهینه به اهداف خویش دست یابند مگر آن توانند نمیساختارهاي کالن 

ریزي، نظارت و ارزیابی کالن اي منظم و متشکل تحت عنوان برنامهکه مجموعه
همچنین هدف نهائی آموزش ). 1و  2(در پیکره دانشگاه ایجاد و استقرار یافته باشد

هاي دانشگاه، عبارت است از آماده کردن افراد براي رفتار معقول در اجتماع و هدف
  توان در راستاي تحقیق در عرضه خدمات تخصصی نظام دانشگاهی را نیز می

  
بیش از دو دهه است  ).3(کشف حقایق و پاسخگویی نیازهاي جامعه عنوان کرد 

هاي درسی علوم پزشکی و میزان ی دنیا نگران بازدهی برنامهکه مراکز پزشک
مزبور طبق گزارشات متعدد و  یاثر نارسای. باشندکارایی آن در فارغ التحصیالن می

ها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی چند جانبه از سوي مراکز علمی و سازمان
ها و آوري روشپزشکان عمومی در دوره بالینی، در یاد). 4(شود آشکار می

هاي ابتدایی دوره پزشکی کارآیی مطلوب را هاي سالبکارگیري بسیاري از آموخته
  ندارند، ناهماهنگی موجود در ارائه مناسب و به موقع دروس این مشکل را 
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  و همکاران احمد خشاي؛  …قطع بالینی پزشکیکاربرد دروس علوم پایه در م

 

 پایه علوم دروس ارائه دهند که، بطوریکه مطالعات نشان می)5(کند تر میپیچیده
 را جهت کافی تمرکز و توجه دانشجویان در ،بالینی مباحث با بدون ارتباط
 تصویر تقویت و ایجاد بعلت عدم است ممکن که نمایدنمی فراهم عمیق یادگیري

 و دال). 6(باشد  پایه علوم دوره در دانشجویان درآینده بودن پزشک نقش و
 بالینی در و پایه علوم دروس ادغام طرح که ه انددنمو نیز گزارش همکارانش
 دانشجویان در را اصول بیومدیکال یادگیري میزان مسأله حل اساس رب یادگیري

 بردن کار به توانایی و مطالب بهتر حفظ به و منجر نماید می تر عمیق و بهتر
آموزش پزشکی ). 7(شود  می بالینی اختصاصی هاي زمینه در پایه اصول علوم
آوري و فن هاي سریع علماي باشد که با استفاده از پیشرفتباید به گونه

پاسخگوي نیازهاي جامعه در حال تغییر باشد، از این رو تعلیم و تربیت در این 
  ). 8(رشته باید حالتی متحول داشته باشد 

هاي اساسی در با توجه به پیشرفت در عصر جدید که هر روز شاهد دگرگونی
و این آگاهی از نظرات دانشجویان بسیار حائز اهمیت است ) 9(مراکز آموزشی بوده 

ریزي درسی، محتواي آموزشی آن و تعداد واحدهاي مورد تواند در برنامهنظرات می
  ).10( نیاز دانشجویان مورد توجه مسئولین ذیربط قرار گیرد

هاي پزشکی است که باید ضمن ترین وظایف دانشکدهتربیت پزشک از مهم
مشکالت فردي و حاذق بودن، بتوانند نیازهاي جامعه را درك کرده و از عهده حل 

به همین لحاظ جایگاه ویژه علم پزشکی و نقش حیاتی آن . اجتماعی مردم برآیند
در سالمت جامعه، توجه به آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص در این رشته 

از آنجا که وظیفه اصلی دانشگاههاي علوم پزشکی، . بسیار قابل اهمیت می باشد
باشد، باال بردن توان علمی می آموزش و تربیت این نیروهاي متخصص

اي برخوردار است که الزمه آن ایجاد محیط آموزشی دانشجویان از اهمیت ویژه
پس براي تربیت پزشکانی که نیازهاي ). 12و11( باشدمناسب براي دانشجو می

جامعه را درك کنند و بتوانند مشکالت موجود را حل نمایند، تغییرات قابل توجهی 
هاي پزشکی انجام شده که قسمتی از این تغییرات آموزشی دانشکدههاي در برنامه

  ). 13(با هماهنگی دانشجویان بوده است 
باتوجه به اینکه دانشجویان بالینی در برخورد مستقیم با مسائل حرفه 

اند، قضاوت ایشان راجع به میزان کاربرد محتواي دروس پایه،  پزشکی قرار گرفته
  .همیت داشته باشدتواند ا در طب بالین، می

، برنامه دوره یاي پزشکمطابق آئین نامه آموزشی دوره دکتراي حرفه
دکتراي عمومی شامل دروس عمومی و چهار مرحله علوم پایه، نشانه شناسی و 

مقطع علوم پایه که معموال در ). 14(فیزیوپاتولوژي، کارآموزي و کارورزي است 
ترین یده برخی از دانشجویان مشکلگردد به عقپنج نیم سال تحصیلی تدریس می

مقطع است، زیرا کاربرد آن براي دانشجو کامال روشن نیست و سؤاالت متعددي 
زیرا براي بسیاري از ) 10( .گردددر خصوص علت وجود چنین مقطعی ذکر می

داشتن محتوي فعلی  اپزشکان و دانشجویان پزشکی این سوال مطرح است که آی
ه شکلی که فعال ارائه می شود، براي خدمات بالینی در علوم پایه الاقل ب سدرو

  باشد ضروري است؟ پزشکی که هدف نهایی تربیت پزشک می
ریزي، شرایط ادامه تحصیل بر اساس مصوبات شوراي عالی برنامه

التحصیل شدن در این رشته، گذراندن دانشجویان پزشکی به مراحل باالتر و فارغ
-باشد و از طرفی دانستنیوفقیت در امتحانات آن میهاي علوم پایه و مکلیه واحد

هاي پزشکی به میزان غیر قابل تصور رو به افزایش است، حجم این دانستنیها در 
هاي آینده بیشتر خواهد شد و عالوه بر پیشرفت در دانش پزشکی، پزشکان سال

رکان بنابراین یکی از ا .)16و15( امروزه باید مسائل وسیعتري را نیز درك کنند
توانند با نظرات ارزشمند خود مراکز آموزش عالی دانشجویان هستند که می

  .)17( راهگشاي مشکالت موجود باشند
باتوجه به اینکه دانشجویان بالینی در برخورد مستقیم با مسائل حرفه 

اند، قضاوت ایشان راجع به میزان کاربرد محتواي دروس پایه،  پزشکی قرار گرفته
هاي خویش را توانند آموختهمستقیما می وتواند اهمیت داشته  یدر طب بالین، م

اند در امور بالینی ارائه نمایند، لذا براي بررسی که در مقطع علوم پایه گذرانیده
نظرات دانشجویان پزشکی مقطع کارورزي در مورد کاربرد دروس علوم پایه در 

تا تحقیقی در این  طب بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر آن شدیم
   .زمینه صورت گیرد

هاي ریزيبه امید آنکه نتایج این تحقیق در بازنگري و طراحی برنامه
آموزشی علوم پایه پزشکی براي دست اندرکاران و مسئولین ذیربط، مفید و 

  .گیرد رمثمرثمر قرا
  
  

  مواد و روشها
جوي نفر دانش 108مقطعی  - جهت انجام پژوهش در این مطالعه توصیفی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به صورت در ) اینترنی(پزشکی مقطع کارورزي 
براي محاسبه حجم نمونه با توجه به هدف مطالعه و با  .دسترس انتخاب گردیدند
درصد و با توجه به میانگین و انحراف  95واطمینان  2/0بررسی متون و با دقت 

داقل حجم نمونه براساس فرمول ح) 4) (نمره 4نمره کاربرد از  7/2±1(معیار 
نامه را شنفر پرس 108مورد بود که تعداد  97برآورد حجم نمونه در تعیین میانگین 

  . دپر نمودن
از پرسشگرانی که براي این تحقیق  هبراي انجام این بررسی با استفاد

آموزش دیده بودند دانشجویان اقدام به پرکردن پرسشنامه اي نمودند که شامل 
در بخش اول مشخصات کلی دانشجو که حاوي سؤاالتی در مورد . ددوبخش بو

جنس، تاریخ تولد، سال ورود به دانشگاه و بخش دوم نام دروس مختلف علوم پایه 
فیزیولوژي، باکتري شناسی، آناتومی، روانشناسی، قارچ شناسی، بهداشت، (

یک بیوشیمی، ژنتیک، تغذیه، بافت شناسی، حشره شناسی، جنین شناسی، فیز
پزشکی، زبان تخصصی، ویروس شناسی، انگل شناسی، ایمونولوژي و پاتولوژي 

از دانشجویان پزشکی مقطع بالینی که در . که به تفکیک نوشته شده بود) عمومی
بودند، خواسته شد بدون در نظر گرفتن شرایط  يزمان تحقیق در دوره کارورز

هاي مربوطه که س در ستونفیزیکی و استاد مربوطه صرفاً با توجه به محتواي در
براي تعیین اعتبار . بالینی کم، متوسط، زیاد بود، با عالمت پاسخ دهند دشامل کاربر

علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا طبق نظر همکاران محترم هیات علمی که 
  .هفت نفر بودند، استفاده گردید

برد با توجه به کارمشخصات کلی جهت وصول به اهداف پس از تکمیل 
 3کاربرد متوسط و  ،2ترین کاربرد و یعنی ضعیف 1محتوي دروس علوم پایه، نمره 

سپس میانگین نمره هر . زیاد، براي دروس علوم پایه در نظر گرفته شد دکاربر
درصد نمره را گرفته  75دروسی که بیش از . درس توسط رایانه مشخص گردید

دروسی د در گروه با کاربرد زیاد،  بو 25/2بودند یعنی میانگین نمره آنها بیش از 
-24/2میانگین نمره آنها، بین  در صد نمره را اخذ کرده یعنی 75تا  50بین  که
درصد نمره را کسب  50که کمتر از  گروه با کاربرد متوسط و گروهی ربود د 5/1
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بود در گروه با کاربرد کم قرار  5/1کمتر از آنها نمره میانگین  یعنی کرده بودند
ها با روش آمار توصیفی و آزمون آماري اطالعات بدست آمده از پرسشنامه .ندگرفت

مورد ارزیابی قرار 5/11نگارش SPSS مجذور کاي و با استفاده از نرم افزار 
  .دار تلقی گردیدمعنی >05/0p. گرفت

  
  

  یافته ها
نفر  60 ،بالینی مورد مطالعه که پرسشنامه را پر نمودندنفر دانشجوي  108از 

 40تا  23 دامنه سنی بین(سال  43/26±03/3مذکر و میانگین سنی آنها %) 6/55(
نتایج این تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه، درس . بود) سال

بیشترین میانگین و در گروه با کاربرد زیاد، و  25/2±78/0پاتولوژي با میانگین 

کاربرد ضعیف را در مقطع بالینی به  10/1±33/0درس فیزیک پزشکی با میانگین 
بالین بر  دربر اساس اهداف، کاربرد دروس علوم پایه  ).1جدول (اند دست آورده

با نتایج . و جنس و سال ورود به دانشگاه مورد مطالعه قرارگرفت سناساس 
بر اساس سال ورود تنها در درس زبان انگلیسی ارتباط استفاده از آزمون کاي دو 

و هیچ ارتباط معناداري بین سن و کاربرد ) P<0.05(ا نشان داد معناداري ر
  . بالین نشان داده نشد دردروس علوم پایه 

شناسی، آناتومی سرو نتایج ارتباط معناداري بین متغیرهاي فیزیولوژي، انگل
گردن، آناتومی تنه، زبان تخصصی، بهداشت، اپیدمیولوژي و باکتریولوژي، با 

 ساین در حالی است که تنها در). 2جدول شماره ) (P<0/05( جنسیت نشان داد
و هیچ ) P=0.015(زبان تخصصی با سال ورود ارتباط معناداري را نشان داد 
  .ارتباط معناداري بین دروس پایه و سن دانشجویان دیده نشد

  
   يمقطع کارورزمیانگین و انحراف از معیار کلی دروس علوم پایه طبق نظر دانشجویان پزشکی : 1جدول شماره 

  

  انحراف معیار ±میانگین  نام  درس
  کاربردکم

  (%)فراوانی

  کاربرد متوسط

  (%)فراوانی

  کاربرد زیاد

  (%)فراوانی

  42)9/38(   35)4/32(  31)7/28(   25/2±78/0  پاتولوژي

  28)9/25(   28)9/25(   52)1/48(   92/1±87/0  آناتومی اندام

  28)9/25(   30)8/27(   50)3/46(   00/2±85/0  آناتومی  تنه

  25)1/23(   28)9/25(   55)9/50(   94/1±93/0  نآناتومی سر و گرد

  28)9/25(   25)1/23(   55)9/50(   00/2±85/0  فیزیولوژي

  26)1/24(   23)3/21(   59)6/54(   92/1±87/0  زبان تخصصی

  24)2/22(   17)7/15(   67)0/62(   54/1±79/0  ایمونولوژي

  15)9/13(   18)7/16(   75)4/69(   44/1±72/0  باکتریولوژي

  20)5/18(   19)6/17(   69)9/63(   67/1±80/0  نوروآناتومی

  16)8/14(   14)0/13(   78)2/72(   46/1±74/0  روان شناسی

  9)3/8(   13)0/12(   86)6/79(   42/1±71/0  بافت شناسی

  11)2/10(   23)3/21(   74)5/68(   54/1±68/0  انگل شناسی

  13)0/12(   9)3/8(   86)6/79(   44/1±76/0  ویروس شناسی

  7)5/6(   13)0/12(   88)5/81(   35/1±66/0  بیوشیمی

  9)3/8(   16)8/14(   83)9/76(   44/1±71/0  تغذیه

  3)8/2(   6)6/5(   99)7/91(   23/1±51/0  جنین شناسی

  7)5/6(   11)2/10(   90)3/83(   29/1±58/0  قارچ شناسی

  6)6/5(   12)1/11(   90)3/83(   44/1±68/0  اپیدمیولوژي

  2)9/1(   14)0/13(   92)2/85(   19/1±39/0  ژنتیک

  3)8/2(   9)3/8(   96)5/88(   27/1±53/0  بهداشت

  3)8/2(   6)6/5(   99)7/91(   10/1±37/0  حشره شناسی

  1)9/0(   7)5/6(   100)6/92(   12/1±33/0  فیزیک پزشکی
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  بالینی دروس علوم پایه بر اساس جنسیتدیدگاه دانشجویان کارورز نسبت به کاربرد : 2جدول شماره 
  

  جنسیت
  درس

  مذکر  مؤنث
P value کم  

  (%)فراوانی
  متوسط
  (%)فراوانی

  زیاد
  (%)فراوانی

  کم
  (%)فراوانی

  متوسط 
  (%)فراوانی

  زیاد
  (%)فراوانی 

  015/0  11)3/18(   11)3/18(   38)3/63(   )4/35(  14)2/92(  17)4/35(   فیزیولوژي
  002/0  5)3/8(   5)3/8(   50)3/83(   10)8/20(   13)1/27(  25)1/52(   باکتریولوژي
  )020/0(   6)0/10(   7)7/11(   47)3/78(   5)4/10(   16)3/33(   27)2/56(   پارازیتولوژي
  739/0  6)0/10(   5)3/8(   49)7/81(   9)8/18(   8)7/16(   31)6/46(   ایمونولوژي
  339/0  6)0/10(   5)3/8(   49)7/81(   2)2/4(  7)6/14(   39)2/81(   جنین شناسی
  137/0  4)7/6(   3)0/5(   53)3/88(   3)2/6(   8)7/16(   37)1/77(   قارچ شناسی
  053/0  1)7/1(   1)7/1(   58)7/96(   0)0(   6)5/12(   42)5/87(   فیزیک
  179/0  3)0/5(   7)7/11(   50)3/83(   6)5/13(   9)8/18(   33)8/68(   تغذیه

  894/0  2)3/3(   3)0/5((  55)7/91(   1)1/2(   3)2/6(   44)7/91(   حشره شناسی
  228/0  3)0/5(   5)3/8(   52)7/86(   6)5/12(   8)7/16(   34)8/70(   بافت شناسی
  124/0  20)3/33(   19)7/31(   21)0/35(   22)8/45(   16)3/33(   10)8/20(   پاتولوژي

  040/0  10)7/16(   13)7/21(   37)7/61(   15)2/31(  15)2/31(   18)5/37(   آناتومی سروگردن
  027/0  11)3/18(   16)7/26(   33)0/55(   17)4/35(   14)2/29(   17)4/35(   آناتومی تنه
  271/0  12)0/20(   16)7/26(   32)3/53(   16)3/33(   12)0/25(   20)7/41(   آناتومی اندام

  121/0  10)7/16(   7)7/11(   43)7/71(   10)8/20(   12)0/25(   26)2/54(   آناتومی مغز و اعصاب
  043/0  10)7/16(   11)3/18(   39)0/65(   16)3/33(   12)0/25(   20)7/41(   زبان

  588/0  9)0/15(  6)0/10(   45)0/75(   7)6/14(   8)7/16(   33)8/68(   روانشناسی
  290/0  5)3/8(   4)7/6(   51)0/85(   8)7/16(   5)4/10(   35)9/72(   ویروس شناسی
  001/0  1)7/1(   0)0(   59)3/98(  2)2/4(   9)8/18(   37)1/77(   بهداشت
  >01/0  1)7/1(   1)7/1(   58)7/96(   5)4/10(   11)9/22(   32)7/66(   اپیدمیولوژي
  136/0  2)3/3(   5)3/8(   53)3/88(   0)0(   9)8/18(   39)2/81(   ژنتیک
  226/0  2)3/3(   6)0/10(   52)7/86(   5)4/10(   7)6/14(   36)0/75(   بیوشیمی

  
  

  ري بحث و نتیجه گی
تعیین و پیش بینی نیازهاي آموزشی هر دوره تحصیلی از مهمترین و مشکل

ریزي آموزشی بوده چرا که بازده و موفقیت آموزشی دانشجویان ترین مراحل برنامه
در این میان بخش بسیار . در آن رشته تحصیلی منوط به این امر خطیر است
شجویان و فارغ التحصیالن مهمی از این موضوع را باید در نظرسنجی از جمع دان

جدید که درگیري مستقیم با موضوع داشته و کامالً به ابعاد موضوع واقفند جستجو 
نتایج حاصل از دیدگاه دانشجویان مقطع بالینی کرمانشاه در مورد کاربرد ). 18(کرد 

دروس علوم پایه در بالین نشان داد که پاتولوژي تنها درس با کاربرد زیاد و دروس 
، زبان تخصصی، ایمونولوژي، انگل شناسی دروسی بودند که فیزیولوژي ،میآناتو

امتیاز کاربرد متوسط، در مقطع بالینی کسب نمودند و دروس باقیمانده کاربرد 
در این خصوص در مطالعات انجام شده، نتایج . ضعیفی در مقطع بالینی نشان دادند

) 1379(ه قربانی و همکاران در همین راستا نتایج مطالع. متنوعی ارائه شده است
نشان داد دروس فیزیولوژي، زبان تخصصی و باکتري شناسی از دیدگاه 
  دانشجویان، داراي بیشترین کاربرد بوده که با نتایج این تحقیق همسو نیست،  در

  
  
  

حالی که دروس حشره شناسی و فیزیک پزشکی کمترین کاربرد را در بالین بدست 
در مطالعه دیگري که در ). 17(عه حاضر مطابقت دارد آوردند که با نتایج مطال

دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد، اکثریت دانشجویان معتقد بودند دروس 
فیزیولوژي، باکتري شناسی و آناتومی تنه بیشترین اهمیت را داشته، در حالی که 
این دروس در مطالعه حاضر، اهمیت متوسط و دروس فیزیک پزشکی، 

ژي، ژنتیک، حشره شناسی، جنین شناسی داراي کمترین اهمیت کاربرد اپیدمیولو
در مطالعه تقریباً مشابهی که در دانشگاه علوم پزشکی  ).10(در دوره بالینی بودند 

شیراز انجام شده بود، مطالب تدریس شده در برخی دروس از جمله آناتومی و 
جویان قادر به یادآوري فیزیولوژي براي درك دوره بالینی الزم گزارش شد و دانش

مطالب تدریس شده فوق بودند که تا حدودي با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد 
مقایسه نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج حاصله از تحقیقات مشابه که بر  ).19(

روي دانشجویان دندانپزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پایه پزشکی قزوین 
باشد و علوم پایه انجام گرفت نیز تقریباً مشابه می نسبت به کاربرد دروس
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دانشجویان مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، درس فیزیک پزشکی را 
 1990یافته هاي تحقیق در سال ). 11(اند در گروه کمترین کاربرد بالینی قرار داده

با یافته هاي  بیانگر اهمیت باالي دروس آناتومی و پاتولوژي بوده که تا حدودي
در مورد کاهش دانش ) 2006(  Eonبررسی). 20(مطالعه حاضر مطابق است 

ي علوم پایه دانشگاه ساسکاچمن دانشجویان پزشکی در سالهاي ابتدایی دوره
هاي کانادا، نشان داد پزشکان عمومی در یادآوري و بکارگیري بسیاري از آموخته

ب را ندارند که در مورد دروس مختلف هاي ابتدایی دوره پزشکی کارآیی مطلوسال
  ). 21(متفاوت بوده است 

هاي آینده و ایجاد  ریزيتواند در برنامهتوجه به نیازهاي آینده پزشکان می
هرچند امروزه آموزش ). 13و10(ریزي آموزشی به ما کمک کند تغییراتی در برنامه

ائل موجود، عدم علوم پایه به عنوان اساس آموزش پزشکی مطرح است اما از مس
درك ارتباط مفاهیم دروس علوم پایه با پزشکی بالینی است و براي بسیاري از 
پزشکان این ابهام وجود دارد که تا چه حد دانستن محتواي فعلی علوم پایه براي 

بنابراین باید یک برنامه مبتنی بر نیازهاي جامعه . خدمات پزشکی کارآمد است
سازان جامعه در دانشجویان که به عنوان آینده جهت آموزش پزشکی تنظیم شود و

توانند نظرات ارزشمندي گذارند، میآینده نزدیک پا به عرصه کار و تالش می
بر فرایند یادگیري ارائه دهند که براي مراکز  نهاي آموزشی و تأثیر آدرباره برنامه

  ).15و10(آموزشی حائز اهمیت فراوان خواهد بود 
هاي آموزشی ریزيتواند به صورت کاربردي دربرنامهیاین تحقیقات م جنتای

هاي آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سطح کشور و در برنامه
تدریس دروس علوم پایه . نظرکاهش و یا افزایش واحد مورد لحاظ قرار گیرد

 و این .تواند نگرش دانشجویان را تغییر دهد همراه با مصادیق کاربردي آن، می
  .تواند بازخوردي از آموزش دروس علوم پایه در سطوح بالینی باشدنظرات می

  
  

  تقدیر و تشکر
از همکاري معاونت محترم آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم بدینوسیله 

را این طرح تحقیقاتی پزشکی کرمانشاه و ریاست مرکز توسعه که بودجه اجراي 
کننده در مطالعه جهت همکاري تقبل نموده و از کلیه دانشجویان گرامی شرکت 

   .خوب آنها تشکر نمایند
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Educational centers are always facing to basic changes in all levels. Students, 
as the new workforce making their society’s future, can provide valuable opinions about educational programs and 
their effects on the learning process, which will be very important for educational centers. This study aimed to 
investigate the viewpoint of medical students during their internship program regarding to the clinical application of 
basic sciences courses at Kermanshah University of Medical Sciences in 2010. 
METHODS: In this descriptive cross-sectional study, 108 clinical medical students were randomly selected. Data were 
collected through a questionnaire and basic sciences courses were classified into three groups with low, average and 
high applications. The extracted data were analyzed by descriptive statistics and Chi-square test. 
FINDINGS: Out of 108 clinical medical students who completed the questionnaires, 62 (57.4%) of them were aged 
26-40 and 46 (42.6%) were aged 23-25 years. 48 (44.4%) of them were female and 60 (55.6%) were male. The course 
of pathology acquired high application score, anatomy of limbs and trunk, head and neck anatomy, neuro-anatomy, 
physiology, specialized English, immunology and parasitology obtained average application score, health, entomology, 
medical physics, embryology, mycology, epidemiology, genetics, bacteriology, psychology, histology, virology, 
biochemistry and nutrition obtained the low application score. 
CONCLUSION: The findings of the present study indicated a relative isolation and lack of coordination between 
basic sciences courses and clinical periods. This can be used to create changes in future educational programs with 
regard to the needs of the physicians. 
 
KEY WORDS: Basic sciences, Medical students, Clinical course. 
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