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  چکيده

اي براي انتقال اطالعات است. هدف اين مطالعه، بررسي جوهره اصلي فعاليت هر موسسه آموزشي، برنامه درسي آن است و برنامه درسي وسيله اهداف:

و اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي قم درباره وضعيت موجود برنامه درسي مقطع علوم پايه در راستاي تعيين ميزان رضايت هاي دانشجويان ديدگاه

  دانشجويان بود.

دليل بودند و به ۱۳۸۹-۹۰نفر اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي قم در سال  ۲۰نفر دانشجو و  ۱۰۷در اين پژوهش توصيفي، جامعه آماري  ها: روش

ها با براساس مقياس ليکرت بود. تجزيه و تحليل داده ساختهمحقق نامه ها پرسشود بودن جامعه، حجم جامعه و نمونه برابر بود. ابزار گردآوري دادهمحد

استفاده ای هنمونتک Tهاي پژوهش از آزمون با توجه به ماهيت سئوالانجام شد و  SPSS 15افزار های آماری توصيفي و استنباطي به کمک نرمروش

  شد.

 هاي درسي در حال اجراي مقطع علوم پايه% دانشجويان پزشکي عمومي قم نسبت به برنامه٧٠بودند. % مونث ٦/٥٣ها مذکر و % نمونه٤/٤٦ ها: يافته

دانشجويان و اساتيد نسبت  هاي ). بين نظرات و ديدگاه<۰۵/۰pداري بين نظرات دختران و پسران وجود نداشت (تا حدودي رضايت داشتند و تفاوت معني

 ). >۰۵/۰pداري وجود داشت (هاي درسي در مقطع علوم پايه تفاوت معنيبه برنامه

، ارايه برنامه درسي در مقطع علوم پايه مطابق با استانداردهاي قماعضاي هيات علمي دانشکده پزشکی پزشکي و از نظر دانشجويان گيري:  نتيجه

از نظر دانشجويان، توجه به تا حدودي رضايت دارند. هاي درسي در حال اجراي مقطع علوم پايه  ويان نسبت به برنامهاکثر دانشجآموزش پزشکي است و 

  نيازهاي موجود در آموزش باليني، نقش موثري در ارتقاي کيفيت برنامه درسي مقطع علوم پايه دارد.

  پزشکي عمومي، دوره علوم پايهدانشجويان، اعضاي هيات علمي، برنامه درسي، رشته  :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Curriculum is the main context of any educational institute and is also a means of data transfer. The aim 

of this study was investigating the viewpoint of Qom Medical University students and faculty members about the 

curriculum of basic sciences course in order to determent the students’ satisfaction rate. 

Methods: In this descriptive study, 107 medical students and 20 faculty members of Qom Medical University 

were the statistical population and due to the limited number the sample size was the same. The data collection 

tool was a researcher-made questionnaire based on the Likert scale. Data were analyzed by descriptive and 

analytical statistics and SPSS 15 software and one-sample T-test was used regarding the nature of the study 

questions. 

Results: 46.4% of samples were male and 53.6% were female. 70% of the students of Qom Medical University 

had relative satisfaction with the curriculum of basic sciences course and there was no significant difference 

between the viewpoints of male and female students (p>0.05). There was a significant difference between 

comments and views of students and university professors about the basic sciences course curriculum (p<0.05). 

Conclusion: The basic sciences course curriculum meets the standards of medical education according to the 

viewpoints of medical students and faculty members of Qom Medical University and most of the students have 

relative satisfaction with the present curriculum of basic sciences course. Paying attention to their needs in 

clinical education plays a significant role in quality improvement of the basic sciences course curriculum 

according to the viewpoints of students.  
Keywords: Students, Faculty Members, Curriculum, General Medicine, Basic Sciences Course 
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   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   راهبردهاي آموزشمجله 

 مقدمه

دار  هاي نظام آموزشي و عهده ترين زيرمجموعه آموزش عالي از مهم
عنوان دارايي وظيفه مهم تربيت نيروي انسانيِ ماهر و متخصص به

آموزش هاي درسي از عناصر مهم نظام  ]. برنامه۱اصلي جامعه است [
عنوان قلب مراکز دانشگاهي، نقش  ها هستند که به عالي و دانشگاه

هاي  کننده و غيرقابل انکاري در راستاي تحقق اهداف و رسالت تعيين
هاي درسي  ]. بر اين اساس، برنامه۳، ۲نمايند [ ها ايفا مي دانشگاه

ها به نيازهاي در  دهنده ميزان پيشرفت و پاسخگوبودن دانشگاه نشان
  ].۴تغيير جامعه هستند [ حال

عنوان جزئي از نظام آموزش تحت تاثير  يابي برنامه درسي بهارزش
هاي جاري آن، تغيير  عوامل متعددي است و تغيير در رويکردها و شيوه

]. با توجه به ۵طلبد [ جانبه در همه عوامل تاثيرگذار بر آن را مي همه
تيجه گرفت که توان ن هاي درسي مي هاي موجود در برنامه چالش

برمبناي شرايط محيط آموزش عالي، داشتن رويکرد تفليقي نسبت به 
ها و اهداف آموزش عالي چه در سطح جهاني و چه در سطح  رسالت

هاي  هاي کلي برنامه گيري ملي و بر آن اساس، درنظرداشتن جهت
هاي تخصصي، عمومي، پژوهش و آموزش مربيان و  درسي در حيطه

اخالقي در  -شناختي، فراشناختي و اجتماعي هاي ويژه گيري جهت
هاي گوناگون آموزش عالي در راستاي  هاي درسي دوره برنامه

دنبال آن اثربخشي  پاسخگويي به نيازهاي فردي و اجتماعي و به
 ]. ۶آموزش عالي، بسيار موثر خواهد بود [

رو هستند، در عصر حاضر، جوامع در حال توسعه با بحران بيکاري روبه
ها از يک طرف قادر به تامين شغل براي  دولتاي که  گونه به

توانند نيازهاي تخصصي التحصيالن نيستند و از طرف ديگر نمي فارغ
ها با  هاي دانشگاه خروجيجوامع خود را برطرف نمايند، چرا که 

که البته يکي از داليل  نيازهاي بازار کار هماهنگي و همخواني ندارد
اي درسي با نيازهاي جامعه و نيازهاي مختلف ه آن عدم تناسب برنامه

]. همچنين ۴دانشجويان است که در جاي خود قابل بررسي است [
نمودن منظور آماده هاي درسي به هاي مناسب در برنامه ايجاد زمينه

ها، انتظارات  هايي که داراي ارزش دانشجويان براي سازگاري با انسان
هاي  است. آشنايي با فرهنگ و رفتارهاي مختلف هستند، حايز اهميت

مختلف در کنار فرهنگ خود و حتي آگاهي از شرايط اقتصادي، 
سياسي و تاريخي کشورهاي گوناگون، توجه به مواردي چون 

هاي جهاني و توسعه پايدار، تشويق دانشجويان و اساتيد براي  ارزش
اي و تاکيد بر تعهدات اخالقي جامعه  رشتههاي ميان مطالعه و پژوهش

عنوان بخشي از اهداف و رساالت آموزش عالي بايد انشگاهي نيز بهد
]. بنابراين يکي از موضوعات مهم در ۶مورد توجه قرار گيرد [

هاي درسي و  ريزي درسي، نوسازي و تجديد نظر در برنامه برنامه
هاي تدريس با شرايط در حال تغيير و  نمودن محتوي و روش هماهنگ

هاي دانشگاهي با مسايل ناشي از  نظام ]. امروزه۷نامطمئن است [
تحوالت گوناگون اقتصادي، سياسي، ارتباطي، جمعيتي و فرهنگي 

هاي آموزش  مواجه هستند که شناسايي آنها براي طراحي و تغيير نظام

هاي مختلف (اعم  هاي درسي در رشته عالي و عناصر آن از جمله برنامه
  ].۲سي و غيره ) الزم است [از؛ علوم انساني، علوم پايه، پزشکي، مهند

برنامه درسي، همه ما را در مقام مدرس، متخصص برنامه درسي و 
]. برنامه درسي ۷دهد [ حتي افراد کل جامعه تحت تاثير قرار مي

کردن توانايي محدود يادگيري است که بايد از طريق انتخاب  اقتصادي
 ]. در۸عاقالنه و مناسب موضوع و محتواي درسي صورت گيرد [

جا که هاي اخير مفهوم برنامه درسي گسترش يافته است، تا آن سال
هاي يادگيري فراگيرنده، انواع وسايل  برنامه تفصيلي کليه فعاليت

بردهاي يادگيري و شرايط اجراي آموزشي، پيشنهادات در مورد راه
و  امن، فايرودري، تومبز، لوين]. ۹برنامه و غيره را شامل شده است [

هاي درسي دانشگاهي را معموالً متشکل از سه يا چهار  ، برنامهچن
اند از؛ دروس کلي يا آزاد، دروس دانشگاهي  دانند که عبارتعنصر مي

]. ۷تخصصي و دروس اختياري [ تخصصي، دروس دانشگاهي نيمه
نشان داده شده است  ۱ريزي درسي در جدول مراحل و عناصر برنامه

بايد توجه داشت که اجراي برنامه درسي يک فرآيند مکانيکي  ].۱۰[
عبارت ديگر، نيست، بلکه فرآيندي ارگانيک، زنده و پويا است. به

هاي درسي، از جمله  انديشيدن تدابير الزم براي تضمين کيفيت برنامه
ريزي درسي نبايد موجب  هاي برنامه توجه جدي به امر ترکيب گروه

ت خالف واقع از مجريان و محکوم دانستن غفلت و بروز انتظارا
  ].۱۱هرگونه انعطاف و انطباق در جريان اجرا شود [

  

  ريزي درسيمراحل و عناصر برنامه )۱جدول 

  عناصر هر مرحله  مراحل

  نيازسنجي
  بررسي نيازها و مشکالت فراگيران و جامعه معاصر و 

  نظر متخصصان با استفاده از فنون و الگوهاي علمي

  برنامهطراحي 

الگوپردازي يک يا چند طرح برنامه درسي هماهنگ با 

هاي عيني، شناسايي منابع و  ها و هدف اهداف کلي حيطه

  امکانات و تهيه محتوی و متون تدريس

  استقرار و 

  اجراي برنامه
  بيني اجراي برنامه درسي پيش

  يابيارزش
بودن عناصر برنامه درسي و  بررسي ميزان مطلوب

  ربخشي آنکارآمدي و اث

  

های درسي در آموزش عالي و آموزش عمومي موضوع اساسي برنامه
عنوان جزء اساسي آموزش  هاي درسي به بسيار متفاوت است. به برنامه

عالي همواره توجه نسبتاً زيادي معطوف شده است. موسسات آموزش 
اند که بقا  هاي درسي شده عالي از آن جهت وادار به پرداختن به برنامه

در برنامه درسي آموزش عمومي، ميزان توجه به  ].۷پيدا کنند [
سازي، زياد و ميزان توجه به عمل و کاربرد، کم  پردازي و مفهوم نظريه

است. در حالي که در برنامه درسي آموزش عالي، ميزان توجه به 
سازي، کم و ميزان توجه به عمل و کاربرد، زياد  پردازي و مفهوم نظريه
  ].۷است [

هاي درسي در آموزش عالی  سازي برنامه چوب بررسي و بهينهچار
داراي سه بخش کلي است که با يکديگر ارتباط متقابل دارند و همگي 
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  ]. اين سه بخش عبارتند از:۶از اهميت يکساني برخوردارند [
زمينه بررسي: در اين مرحله بايد محيط آموزش عالي مورد  -۱

اين مرحله برمبناي اطالعات  بررسي: در -۲شناسايي قرار گيرد. 
عالوه سير تحول،  هاي درسي، به مرحله اول، وضعيت موجود برنامه

هاي  گيري و رويکردهاي برنامه درسي و نظرات افراد و گروه شکل
سازي: در اين  بهينه - ۳گيرد.  ربط مورد بررسي و مطالعه قرار مي ذي

شود  ، ارايه ميآمده دست کارهاي مناسب براساس اطالعات بهمرحله راه
]۶.[  

شده در داخل و خارج از کشور در  مطالعات و تحقيقات انجام
دارند که در تربيت نيروي پزشكي،  بيان مي هاي علوم پزشكي دانشگاه

عالوه بر دانش و مهارتي كه براي پرداختن به اين حرفه ضروري 
 ها، هنجارهاي اخالقي، ها، نگرش به توسعه و تقويت ارزش است، بايد

رفتارهاي  دهنده هايي كه شكل هاي اجتماعي و بقيه ويژگي مهارت
گري است، توجه شود  اي هاي حرفه انساني يك پزشك يا همان مهارت

يک برنامه درسي خوب به طراحي براي  ،نايتبراساس مطالعات  ].١٢[
پردازد که  هاي کاري مي هاي جمعي در گروه يادگيري از طريق تمرين

ها طبيعي است، تماس بين افراد متداول  کالسيدر آنها ارزيابي هم
گويد  مي جان پارکر ].١٣است و شبکه ارتباطات بسيار گسترده است [

دانشجويان بايد به طراحي اهداف تعاملي دانش، عملکرد و فرديت خود 
بپردازند. اين روش براي برنامه درسي با تاکيد بر شناخت غيرنمادين و 

 ].١٣گويد [ به آن روش گشتاري ميکنترل فردي است که نويسنده 
جا که جوهره فعاليت هر موسسه معتقد است از آن فردريک مايور

آموزشي، برنامه درسي آن است، برنامه درسي آموزش عالي نيز 
کننده زمينه براي ساختن دانش  دهنده اطالعات و فراهم عنوان انتقال به

کيفيت در همه اي برخوردار است و  ها از اهميت ويژه و کسب مهارت
ميان  تد آئوكي]. همچنين ۱۴هاي آن بايد مشهود باشد [ اجزا و فعاليت

شده،  عنوان تجربه زيست عنوان طرح با برنامه درسي به برنامه درسي به
عنوان طرح را خارج از  شود. او خاستگاه برنامه درسي به تفاوت قايل مي

وسيله  كه به داند ها و مناطق آموزشي مي كالس درس و در دپارتمان
گروهي از معلمان و تحت سرپرستي راهنمايان برنامه درسي انجام 

عنوان طرح، دنياي مديران آموزشي و طراحان  شود. برنامه درسي به مي
گذاشتن فرديت و عدم حضور  برنامه درسي است و اين امر مستلزم كنار

  ].١٥زنده و با نشاط افراد در فرآيند برنامه درسي است [
حساب ها به عنوان زيرنظام دانشگاه به اين که برنامه درسي به با توجه

ها وابسته به بهبود کيفيت برنامه درسي  آيد و بهبود کيفيت دانشگاه مي
آن است، لذا ارزيابي کيفيت برنامه درسي در هر دانشگاه، گامي موثر 
در رشد کيفي نظام آموزش عالي خواهد بود. بنابراين واحدي در 

ريزي درسي  عنوان توسعه برنامه  علوم پزشکي تحت هاي دانشگاه
(EDC)  وجود دارد که يکي از اهداف اختصاصي آن تامين نيازهاي
مهارتي دانشجويان پزشکي عمومي در مقطع باليني است  -آموزشي

يابي محتواي دروس مقطع علوم پايه که الزمه تحقق اهداف آن ارزش
هاي  ي درسي در سطح گروهها نظارت بر اجرا و تدوين برنامهاست و 

عنوان  ها به دانشگاه آموزشي دانشكده پزشکي را برعهده دارد.
هايي كه نقش اساسي در رشد و توسعه علمي، فرهنگي و  سازمان

تربيت نيروي انساني متخصص دارند بايد همگام با تحوالت علمي و 
ت هاي ملي و جهاني، فرآيند كيفي آموزشي و متناسب با نيازها و مقياس

  ].١٦طور مستمر بهبود بخشند [ آموزشي خود را به
هدف از اين مطالعه، بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان 
پزشکی درباره وضعيت برنامه درسي موجود مقطع علوم پايه در 

 راستاي تعيين ميزان رضايت دانشجويان بود.

  

 ها روش

-۹۰سال تحصيلی کاربردي است که در  -اين مطالعه از نوع توصيفي
نفر  ۱۰۷نفر عضو هيات علمي و  ۲۰انجام شد. جامعه آماري،  ۱۳۸۹

 ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۳های  دانشجوي رشته پزشکي عمومي ورودي سال
دليل بودند. به  دانشکده پزشکي قم بودند که مقطع علوم پايه را گذرانده

صورت سرشماري هاي پژوهش بهمحدودبودن جامعه آماري، نمونه
ها را  نامه نفر پرسش ۸۴لعه شدند که البته از اين تعداد فقط وارد مطا

  عودت دادند.
ساخته بود که پس از اي محققنامه ها، پرسش آوري داده ابزار جمع

نظران در اين زمينه و مرور ادبيات  مصاحبه الکترونيکي با صاحب
پژوهش و مطالعه مقاالت مرتبط داخلي و خارجي، طراحي شد. روايي 

نفر از متخصصان رسيد و برخي از سئواالت از  ٤مه به تاييد نا پرسش
براي ارزيابي  نامه مذکور نظر فني ويرايش شد. در نهايت، پرسش

 ۷نگرش دانشجويان در رابطه با برنامه درسي مقطع علوم پايه در 
شناختي قرار گرفت بخش طراحي شد؛ در يک بخش اطالعات جمعيت

يه (فيزيک پزشکي، آناتومي، بخش، دروس مقطع علوم پا ۶و در 
سنج در  سئوال نگرش ۱۰شناسي) در  بيوشيمي، بهداشت، تغذيه و جنين

مقياس ليکرت (موافقم، کامالً موافقم، مخالفم و کامالً مخالفم) مورد 
روش آلفاي کرونباخ تاييد نامه نيز به ارزيابي قرار گرفت. پايايي پرسش

  دست آمد. به ۸۲/۰شد و ضريب پايايي 
هاي آمار توصيفي با استفاده از  ها از شاخص تجزيه و تحليل دادهدر 
هاي  با توجه به ماهيت سئوالگيري شد و  بهره SPSS 15افزار  نرم

ای مورد استفاده قـرار  نمونهتک T ماريها، آزمون آ پژوهش و داده
  گرفت.

  

 نتايج

از دانشجويان هاي مورد مطالعه، مرد و کليه %) از نمونه٤/٤٦نفر ( ٣٩
هاي ها در هر يک از سالبودند. فراواني نمونه ۱۱و  ۹، ۷، ۵هاي  ترم

هاي %) و در سال۰۵/۱۹نفر ( ۱۶، ۱۳۸۶و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۳ورودي 
 %) بود.۴۲/۲۱نفر ( ۱۸هر کدام  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۴ورودي 

هاي درسي در  % دانشجويان پزشکي عمومي قم نسبت به برنامه٧٠
شناسي،  پزشکي، آناتومي، جنين (فيزيکحال اجراي مقطع علوم پايه 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محدثه دشتکيو  اکبر فرجي ارمکي  ۱۱۰

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   راهبردهاي آموزشمجله 

بهداشت، بيوشيمي و تغذيه) تا حدودي رضايت داشتند و تفاوت 
  داري بين نظرات دختران و پسران مشاهده نشد.  معني

هاي  هاي دانشجويان و اساتيد نسبت به برنامه بين نظرات و ديدگاه
دار وجود داشت. بنابر نظر اعضاي  درسي مقطع علوم پايه، تفاوت معني

هيات علمي، برنامه درسي مذکور در مقطع علوم پايه مطابق با 
استانداردهاي پزشکي بود، ولي آشنايي دانشجويان پزشکي عمومي با 

هاي خطر ناکافي بود و پيشنهاد شد که  اصول اوليه تغذيه و گروه
گرفته   هاي درماني براي دانشجويان در نظر واحدي تحت عنوان رژيم

  ).٢جدول ( شود
  

  مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين نظري با استفاده از آزمون )۲جدول 

T اي نمونه تك  

  ←شاخص

  ↓عنوان
t  

درجه 

 آزادي

سطح 

  داري معني

 (دو دامنه)

تفاوت از 

 ميانگين
  بيشينه  كمينه

 ٦٤٠٢/٤  ۷۶۴۵/۱  ۲۰۲۳۸/۳  ۰۰۰۱/۰ ٨٣ ٤٣٠/٤  آناتومي

فيزيک 

  پزشکي
٨٣ -٩١٦/٣ ۰۰۰۱/۰  ۳۸۰۹۵/۲-  ١٧١٥/١ -٥٩٠٤/٣- 

 ١١٥٢/١ -٣٥٣٣/١  -۱۱۹۰۵/۰  ۸۴۸/۰ ٨٣ -١٩٢/٠ شناسي جنين

 ١٢٥٩/٠ -٨٨٧٩/١  -٨٨٠٩٥/٠  ۰۸۶/۰ ٨٣ -٧٤٠/١  بهداشت

 ٩٤٠٨/٠ -١٠٧٤/١  -۰۸۳۳۳/۰  ۸۷۲/۰ ٨٣ -١٦٢/٠  بيوشيمي

 ٩٥٤٨/٢ ٨٥٤٧/٠  ۹۰۴۷۶/۱ ٠٠١/٠ ٨٣ ٦٠٨/٣  تغذيه

  

  بحث
هاي درسي دانشگاهي، وجود واحدهاي نظري و عملي و  در برنامه

عنوان هدف مشترک در همه  توجه به نيازهاي موجود در اين واحدها به
دروس عمومي، تخصصي، اصلي و اختياري ضروري است و الزم است 
دانشجويان و اعضاي هيات علمي اين هدف را در همه عناصر درسي 

يابي در همه سطوح تحصيلي اعم از؛ محتوي و روش آموزش و ارزش
دادن يادگيري در آموزش و تدريس و  قرار مورد توجه قرار دهند. محور

توجه به رويکرد عميق و کسب تجربه فعال دانشجو، تاکيد بر 
يابي مناسب مبتني بر معيارهاي چندجانبه، تاکيد بيشتر بر  ارزش

هاي اجتماعي و توانايي کار با  هاي ارتباطي، حساسيت پرورش مهارت
ت، تاکيد بر تشويق گروه، تاکيد بر پرورش روحيه کارآفريني و خالقي

هاي  هاي الزم (مهارت فرهنگ يادگيري مداوم و پرورش مهارت
هاي نوشتاري از جمله نگارش مقاله  بردي، مهارتمطالعه، خودراه

هاي درسي علمي و غيره) از جمله اهدافي است که بايد در برنامه
عدم هماهنگي بين نگرش كلي به برخي ]. ۶مدنظر قرار گيرند [

شده از  پزشكي و ژنتيك) و كاربرد موارد پرسش دروس (فيزيك
محتوي و ميزان آگاهي از درس، لزوم دقت بيشتر در طراحي آموزشي 

سازد  اي را نمايان مي ها برمبناي نيازهاي حرفه دروس و طراحي آزمون
]١٧.[  

در اين پژوهش، ارايه برنامه درسي از نظر اعضاي هيات علمي و 
دهاي آموزش پزشکي بود. بين برنامه دانشجويان مطابق با استاندار

درسي دانشگاه و نيازهاي فرد و جامعه تا حدودي هماهنگي وجود 
هاي تخصصي خود در  داشت و دانشجويان از سطح دانش و مهارت

آمده در  دست محيط آموزش باليني تا حدودي رضايت داشتند. نتايج به
اين زمينه  هاي داخلي و خارجي مرتبط در اين پژوهش با ساير پژوهش
بررسي كارآيي اَشكال مختلف متون كه تا حدودي همخواني دارد. 

تواند اساتيد را در انتخاب اَشكال  طور معمول مورد استفاده هستند مي به
تر ارايه متون, در آموزش دروس علوم پايه پزشكي كمك نمايد  مناسب

نات عنوان محيط يادگيري بايد امکا هاي پزشکي نيز به دانشکده ].١٨[
الزم براي تغييرات مثبت و سازنده را در نگرش دانشجويان فراهم 
  آورند تا با تشويق و ايجاد رغبت بيشتر، يادگيري پايدار و مستمر شود.

  

  گيري نتيجه
اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي عمومي و از نظر دانشجويان 

، ارايه برنامه درسي در مقطع علوم پايه مطابق با قمپزشکی 
اکثر دانشجويان نسبت به داردهاي آموزش پزشکي است و استان

(فيزيک پزشکي، هاي درسي در حال اجراي مقطع علوم پايه  برنامه
شناسي، بهداشت، بيوشيمي و تغذيه) تا حدودي رضايت  آناتومي، جنين

از نظر دانشجويان، توجه به نيازهاي موجود در آموزش باليني دارند. 
  برنامه درسي مقطع علوم پايه دارد. نقش مؤثري در ارتقاي کيفيت
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