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  چکيده

اي آنان را ارزشيابي نمايد. اين پژوهش با  هاي حرفه تواند توانايي ترين آزمون دانشجويان پزشکي بوده و مي کارورزي، مهم امتحان جامع پيش اهداف:

آزمون و تعيين عوامل مرتبط با نتايج  ٨٣-٨٧هاي  های تهران طي سال كارورزي دانشجويان يکی از دانشگاه هدف تعيين وضعيت نتايج آزمون جامع پيش

  کارورزي انجام شد. پيش

- ۸۷هاي  های علوم پزشكي شهر تهران که طي سال نفری دانشجويان پزشكي يکی از دانشگاه ۱۴۵در جامعه  تحليلي -اين مطالعه توصيفي ها: روش

منظور گردآوري  بهروش سرشماري به مطالعه وارد شدند.  كارورزي شرکت کرده بودند، انجام شد و همه دانشجويان به در آزمون جامع پيش ۱۳۸۳

 SPSS 15افزار  ها با استفاده از نرم دادهت اطالعات دموگرافيک و اطالعات مربوط به عوامل آموزش تهيه شد. ليس نامه و چک هاي مورد نياز، پرسش داده

  دانشجو، مجذور کاي و آنووا تحليل شد. T  کمک آزمون بندي به طبقه

. ميانگين نمره دانشجويان مورد مطالعه % بود٣٢/٧٩کارورزي در مقطع زماني مذکور  ميزان قبولي دانشجويان اين دانشگاه در آزمون پيش ها: يافته

 ).p=۰۰۰۱/۰دار وجود داشت ( كارورزي و معدل دوره استاجري ارتباط آماری معني بين نمره پيش بود. ٣/١٢١و ميانگين نمره کشوري  ٥/١٠٩

ولي نسبت  ،روند رو به رشدي داشتهعه مورد مطال دانشگاه کارورزي جامع پيشميانگين نمره آزمون  ،ساله بررسي شده۵در مجموع دوره  گيري: نتيجه

تري را  تواند موقعيت مطلوب اين دانشگاه با توان بالقوه خوبي که دارد با سياستگزاري بهتر و اصالح برنامه درسي مي است. نمودهخود افت  ۸۵به سال 

  دست آورد. به

  مرتبطکارورزي، دوره پزشکي عمومي، عوامل  نتايج امتحان جامع پيش :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Pre-internship comprehensive exam is the most important test of medical students and is able to evaluate 

their professional abilities. This study was done with the aim of determining the status of pre-internship 

comprehensive test results and related factors in one of Tehran medical universities during 2004-8. 

Methods: This descriptive-analytical study was carried out on 145 medical students of a Medical Sciences 

University in Tehran who had participated in pre-internship exam during 2004-8. All students were selected by 

census sampling method. Data collection was done by questionnaire and checklist of demographic characteristics 
and information on educational factors. Data were analyzed by SPSS 5 software using Student T-test, Chi-square 

test and ANOVA. 

Results: 79.32% of students had passed the pre-internship exam in the studied time period. The average score of 

students was 109.5 and the national mean score was 121.3. There was significant correlation between pre-

internship scores and sub-internship period mean score (p=0.0001). 

Conclusion: The mean score of comprehensive pre-internship test of the studied university has had a growing 

trend during the 5-year studied period, but has decreased in comparison with 2006. Considering the potentials of 

the studied university, it can obtain a more appropriate position through better policy-making and curriculum 

changes.  
Keywords: Pre-internship Comprehensive Exams Results, General Medicine, Related Factors 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران رمضان رحماني  ۴۰

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

مقطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، کارآموزي و  ٤دوره پزشکي عمومي از 

نيمسال تدريس  ٥کارورزي تشکيل شده است. مقطع علوم پايه در 

واحد درسي است. در پايان اين مقطع  ٩٥شود و شامل حدود  مي

شود که در صورت موفقيت  امتحان جامع علوم پايه برگزار مي

 ٢٨شوند. اين مقطع حدود  دانشجويان وارد مقطع فيزيوپاتولوژي مي

شود. مقطع  نيمسال تدريس مي ٢واحد درسي است که معموالً در 

کارآموزي مرحله سوم آموزش رشته پزشکي است. طول اين دوره 

ختلف نظير جراحي، داخلي، ماه است که در آن دروس م ٢٠حداقل 

شود.  ورت نظري و عملي به دانشجويان تدريس ميص هاطفال و غيره ب

در صورتي که دانشجويان بتوانند کليه دروس نظري و عملي اين دوره 

کارورزي شرکت کنند.  توانند در آزمون پيش را با موفقيت بگذرانند، مي

اسفند برگزار صورت سراسري در شهريور و  ساله به اين آزمون همه

کارورزي، آنان  شود. در صورت قبولي دانشجويان در امتحان پيش مي

ترين  کارورزي مهم وارد دوره کارورزي خواهند شد. امتحان جامع پيش

اي آنان را  هاي حرفه تواند توانايي آزمون دانشجويان پزشکي است و مي

  ].١ارزشيابي نمايد [

دهد که در هر دوره  ميکارورزي نشان  بررسي نتايج امتحان پيش

مانند.  شوند و از ادامه تحصيل باز مي تعدادي از دانشجويان مردود مي

ماندگي دانشجو از ساير دانشجويان، لطمات  اين مساله باعث عقب

هاي مالي به دانشگاه و  روحي و همچنين سبب واردآمدن خسارت

متعدد شود. عوامل تاثيرگذار بر نتيجه اين امتحان بسيار  دانشجو مي

است که ازجمله آن سابقه تحصيلي فرد در دوره علوم پايه و 

هاي آموزشي، سهميه فرد در  فيزيوپاتولوژي، وضعيت علمي گروه

کنکور، امکانات آموزشي و رفاهي دانشگاه، وضعيت تاهل، سن، 

  ].٢جنسيت و غيره است [

در ارتقاي كيفيت آموزشي مراكز آموزشي، موفقيت آموزشي 

اي برخوردار است. از آنجا كه افت تحصيلي  اهميت ويژه دانشجويان از

هاي مختلف است و ارتقاي كيفيت  همواره يك نگراني بزرگ در رشته

ترين اهداف است، لذا تعيين عوامل موثر در موقعيت  آموزش از مهم

معدل  زارعيآموزشي در اين راستا مورد توجه فراوان واقع شده است. 

دل دروس تخصصي و علوم پايه موثر ديپلم دانشجويان را در مع

  ].٣کند [ گزارش می

تري نسبت به دانشجويان مجرد در  دانشجويان متاهل سطح نمره پايين

دانشجويان دختر در مقايسه با پسر،  ].۴کارورزی دارند [ آزمون پيش

دانشجويان غيرساکن در خوابگاه در مقابل ساکن در خوابگاه و 

طبقات، پيشرفت تحصيلي بيشتري  دانشجويان مرفه در برابر ساير

دارند، اما تفاوتي بين دانشجويان متاهل و مجرد در اين زمينه وجود 

]. از ديدگاه دانشجويان پرستاری، آموزش باالترين و حيطه ٥ندارد [

فراگير کمترين تاثير را بر پيشرفت تحصيلی دارد؛ اما از نظر اساتيد، 

و اقتصادي و همچنين  محتواي آموزش باالترين و عوامل اجتماعي

]. معدل ديپلم، نوع ديپلم و ٦محيط آموزشي کمترين تاثير را دارند [

داري براي  هاي معني بين نوع سهميه ورودي دانشجويان، پيش

]. بين وضعيت پيشرفت ٧پيشرفت تحصيلي در دانشگاه هستند [

تحصيلي دانشجويان و جنسيت آنها، وضعيت محل سکونت، سطح 

ديدگاه آنها نسبت به آينده تحصيلي، شغل پدر و تعداد  تحصيالت مادر،

]. ميزان عالقه به رشته ٨ساعات مطالعه در هفته، ارتباط وجود دارد [

پزشکي و معدل ديپلم با سطح موفقيت دانشجويان پزشکی رابطه دارد، 

ای بين موفقيت و حضور در کالس، شغل اضافي و سهميه  ولي رابطه

  ].٩موفقيت وجود ندارد [ ورودي دانشجويان با سطح

بندي  عواملي چون سطح سواد والدين، سطح درآمد والدين، طبقه

اجتماعي، محل سكونت، درآمد دانشجو (حمايت مالي از دانشجو) 

وضعيت اشتغال، سهميه قبولي، وضعيت تاهل و معدل كتبي سال 

چهارم دبيرستان (موفقيت تحصيلي در دوره دبيرستان)، از عمده عوامل 

اقتصادي موثر بر موفقيت تحصيلي و كسب مدارج باالي  -ماعياجت

علمي و تحصيلي است كه بين اين متغيرها و موفقيت تحصيلي رابطه 

مثبت وجود دارد. همچنين عواملي چون سن، جنسيت، نوع دانشكده، 

مقطع تحصيلي، تعداد فرزندان، بعد يا اندازه خانواده و ترتيب تولد با 

  ]. ١٠ط است [موفقيت تحصيلي مرتب

، عوامل اجتماعي مانند جنسيت، منشا قومي، نوع دبيرستان لماناز نظر 

و طبقه اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان انگليسی موثر است 

ای در استونی، نمرات ورودي دانش عمومي را در  در مطالعه نيت]. ١١[

سي داند اما نمرات ورودي درو معدل دانشگاهي دانشجويان موثر نمی

هاي خارجي و رياضيات را با پيشرفت تحصيلي  نويسي، زبان مانند مقاله

هاي هوش هيجاني مانند  ]. بعضي از مولفه١٢کند [ مرتبط گزارش می

پذيري و مديريت تنيدگي با پيشرفت تحصيلي در دانشگاه  سازش

ها با مقطع قبلي (ديپلم) ارتباطي نشان  ارتباط دارند، اما اين مولفه

  ].١٣[دهند  نمی

ها قرار دارد و بهبود کيفيت از  کيفيت امروزه در راس امور سازمان

هاي اصلي آنها است. شناسايي نقاط ضعف و قوت، تشخيص  دغدغه

ها و تهديدها و تالش براي بهبود وضع موجود و رسيدن به  فرصت

ها ازجمله  وضع مطلوب و کسب جايگاه برتر از اهم وظايف سازمان

بود مستمر کيفيت نيازمند ارزشيابي مستمر است. ها است. به دانشگاه

طور مستمر به قضاوت درباره مطلوبيت  نظام دانشگاهي بايستي به

داد خود پرداخته و حاصل آن جهت  داد، فرآيند و برون عوامل درون

بهبود امور (آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي به جامعه) 

]. ضرورت ارزيابي ۱۴[گيرندگان قرار گيرد  مورد استفاده تصميم

مساله مردودشدن هرساله تعدادي از دانشجويان اين  عملکرد سازماني،

ها نسبت به حد  بودن سطح نمرات در بعضي دوره دانشگاه و پايين

محقق را بر آن داشت تا اين  ،ها نصاب قبولي و نمرات ساير دانشگاه

كارورزي  مطالعه را با هدف تعيين وضعيت آزمون جامع پيش

  نشجويان پزشکی و همچنين عوامل مرتبط با آن به انجام رساند.دا
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  ها روش

نفری دانشجويان پزشكي  ۱۴۵در جامعه  تحليلي -اين مطالعه توصيفي

-۸۷هاي  های علوم پزشكي شهر تهران که طي سال يکی از دانشگاه

كارورزي شرکت کرده بودند انجام شد و  در آزمون جامع پيش ۱۳۸۳

  روش سرشماري به مطالعه وارد شدند.  همه دانشجويان به

ت ليس نامه و چک هاي مورد نياز، پرسش منظور گردآوري داده به

اطالعات دموگرافيک و اطالعات مربوط به عوامل آموزش تهيه شد. با 

مراجعه به آموزش کل و آموزش دانشکده پزشکي، ليست دانشجويان 

کارورزي و نتايج آزمون مربوط به  شده به آزمون جامع پيش معرفي

شده اخذ و نتايج امتحان جامع استخراج شد. با اخذ  هاي تعيين سال

به هريک از دانشجويان بخشي از اطالعات و  کارنامه کل مربوط

هاي  سوابق تحصيلي (معدل هريک از مقاطع، معدل کل، نمرات بخش

مورد نظر) از روي کارنامه کل ثبت شد. بخشي از اطالعات 

دموگرافيک مثل سن، معدل ديپلم و سهميه کنکور دانشجويان نيز 

وضعيت استخراج شد. براي تکميل ساير اطالعات دموگرافيک مثل 

وسيله  تاهل، وضعيت شغلي و غيره با مراجعه به دانشجو و به

  آوري شد. نامه اطالعات مربوطه جمع پرسش

برخي از اطالعات مربوط به اين طرح (رتبه کشوري دانشگاه در 

آوري  ها) از طريق مراجعه با معرفي رسمي به وزارت متبوع جمع آزمون

  شد.

بندي  طبقه SPSS 15افزار  از نرمآوري با استفاده  ها پس از جمع داده

دانشجو، مجذور کاي و آنووا مورد  Tهاي آماري  وسيله آزمون و به

  تجزيه و تحليل قرار گرفت.

  
   نتايج

%) و تعداد ٣٢/٧٩نفر ( ۱۱۵شدگان طی دوره انجام مطالعه  تعداد قبول

%) بود. ميانگين نمره اکتسابي ٣٢/٢٨نفر ( ٣٠مردودشدگان 

) و ١٥٩و حداکثر  ٦٥(حداقل  ٥/١٠٩±٣٦/٢١کنندگان   شرکت

کارورزي کشوري در همين مقطع زمانی  ميانگين نمره آزمون پيش

  ). ١بود (نمودار  ٣/١٢١±٥/٧

سال)  ٣٩و حداکثر  ٢١(حداقل  ١٤/٢٦±٨٢/٢ها  ميانگين سنی نمونه

دار  كارورزي رابطه معنی  كنندگان با نمره امتحان پيش سن شركت بود.

  ). p=۰۰۱/۰(معكوس داشت 

آزمون مجذور کاي %) از دانشجويان متاهل بودند. ٧/٣١نفر ( ٤٦

كارورزي داشجويان مجرد و  داری بين نمره امتحان پيش ارتباط معني

  ). p=۶۲۴/۰متاهل نشان نداد (

) ٢٥/١٩و حداکثر  ١٠/١٠(حداقل  ٧٤/١٥±٣٦/٢ميانگين معدل ديپلم 

(حداقل  ٠٠/١٥±٢٩/١و ميانگين معدل تا پايان دوره کارآموزی 

كارورزي و معدل دوره  بين نمره پيش) بود. ٥٧/١٧و حداکثر  ٨٤/١١

  ).p=۰۰۰۱/۰داري وجود داشت ( کارآموزی ارتباط معني

%) و سهميه منطقه دو ٣/٨سهميه رزمندگان کمترين فراواني (

های مورد مطالعه در  %) را در قبولی نمونه٩/٣٧بيشترين فراواني (

کنندگان از سهميه  ميانگين نمره استفادهتند. کنکور سراسری داش

داري از ميانگين نمره منطقه دو و منطقه سه  طور معني غيرمناطق به

كمتر بود. البته تعداد دانشجويان با سهميه رزمندگان در اين مطالعه 

  خيلي کم و قابل بررسي دقيق نبود.

ودند و %) از دانشجويان مورد مطالعه ساکن خوابگاه ب٥/٧٤نفر ( ١٠٨

% ١١. وضعيت )p=۰۳۸/۰(%) مسکن شخصي داشتند ٥/١٤نفر ( ٢١

  .نامشخص بود

سال  ٤٨/١±٤٢/١ميانگين فاصله اخذ ديپلم تا ورود به دانشگاه 

. نمره بخش اطفال، )p=٠٢١/٠سال) بود ( ٧(حداقل صفر و حداکثر 

بخش دوره کارآموزی (داخلي،  ٤باالتر ميانگين را در بين نمرات 

  ).١؛ جدول p=٠٠٠١/٠ارتوپدي و اطفال) داشت (جراحي، 

 

  
  و مقايسه آن با ميانگين کشوري ١٣٨٣-٨٧هاي  طي سال مورد مطالعهکنندگان دانشگاه  کارورزي شرکت نتايج آزمون جامع پيش )١نمودار 
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   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي داخلي، جراحي،  هاي مرکزي نمرات کارآموزي در بخش شاخص )١جدول 

 ارتوپدي و اطفال

سطح 

  داری معنی

انحراف 

 معيار
  حداقل حداکثر ميانگين

  آماره 

 کارآموزي

٠٠٠١/٠  

 داخلي ١٤/٩ ٥/١٨ ٢٩/١٥ ٦٣/١

 جراحي ١٠ ١٩ ٦٩/١٥ ٤٥/١

 ارتوپدي ٨ ٢٠ ٢٨/١٦ ٢

 اطفال ١٢ ٢٠ ٨٦/١٦ ٧٩/١

  

 بحث 

هاي اين مطالعه، ميزان فراواني نسبي قبولي در دوره  براساس يافته

بنابراين در همين دوره زماني ميزان  بود.% ٣٢/٧٩ساله اين دانشگاه  ٥

% بوده که قابل تامل است. بررسي ۶۸/۲۰مردودي در اين دانشگاه، 
هاي دارای بيشترين  دهد که در زمان دقيق اين مساله نشان مي

)، ميانگين نمره ۱۳۸۷و شهريور  ۱۳۸۴، اسفند ۱۳۸۴مردودی (شهريور 
ست. از طرفي تر بوده ا دانشجويان آن از ميانگين کشوري پايين

ها اغلب افراد  شده هاي مذکور، مردود دهد در سال ها نشان مي بررسي

با سابقه بد تحصيلي، مردود تکراري و غيره هستند. بنابراين يکي از 

ها، مربوط  داليل عمده اُفت ميانگين نمره اين دانشگاه در بعضي سال

اتخاذ  به دانشجويان اندک با شرايط نامناسب تحصيلي بوده است و با
سازي شرايط  تدابير بهتر در پذيرش و گزينش دانشجويان و فراهم

تري  توان نتيجه مطلوب آموزشي مناسب و اصالح برنامه درسي، مي

  دست آورد. به
نمره اکتسابي دانشجويان دانشگاه مورد مطالعه طي مدت مطالعه در 

اُفت نموده  ١٣٨٥مجموع روند رو به رشدي داشته اما نسبت به سال 

است. همچنين در مقايسه با ميانگين کشوري اين دانشگاه در شهريور 
نمره باالتر از  ١٣٨٧و اسفند  ١٣٨٦، اسفند ١٣٨٥، شهريور ١٣٨٤

دهد که دانشجويان  ميانگين کشوري داشته است. اين نتايج نشان مي

دست آورند و اين شرايط،  هاي بهتري را به توانند رتبه اين دانشگاه مي

تري را طلب  انشجويان و مديريت امور آموزشي مطلوبهمت بيشتر د
  کند. مي

كنندگان با نمره امتحان  نتايج اين مطالعه نشان داد که سن شركت
طوري كه هرچه سن باالتر  كارورزي رابطه معكوس دارد، به  پيش
شود. نتايج اين  كارورزي كم مي رود تا حدودي نمره امتحان پيش مي

در دانشگاه علوم  موحدر سن با نتايج پژوهش مطالعه در رابطه با متغي

داري بين نمره آزمون  پزشکي زاهدان همخواني دارد. ارتباط معني

طوري که با افزايش سن نمره  کارورزي با سن وجود دارد، به جامع پيش
که سن دانشجويان  ]. نظر به اين۱کند [ کارورزي افت پيدا مي پيش

عنوان عاملی  توان آن را به میسال است،  ۲۶مورد مطالعه بيشتر از 

  منفي در نتايج امتحان قلمداد کرد.
مطالعه وضعيت تاهل دانشجويان نشان داد که اکثريت آنان در زمان 

%). با اين وجود ارتباطی بين ۱۸/۶۸اند ( شرکت در آزمون مجرد بوده

كارورزي دانشجويان مجرد و متاهل وجود نداشت.  نمره امتحان پيش

همخواني ندارد. آنها  فتحي نورانيو  موحدينتايج مطالعه اين نتيجه با 
 موحددهند که تاهل با موفقيت تحصيلي رابطه مثبت دارد.  گزارش می

کارورزي معتقد است که  در بررسي رابطه تاهل با نتايج امتحان پيش

تري نسبت به دانشجويان مجرد در  دانشجويان متاهل سطح نمره پايين
در بررسي خود تاهل را  فتحي نوراني ].۱ند [کن اين امتحان کسب می

]، ولي نتيجه اين ۱۰[ داند يک متغير موثر بر پيشرفت تحصيلي مي

مطالعه در رابطه با چگونگي رابطه تاهل و موفقيت تحصيلي با نتيجه 
داري بين تاهل و  همخواني دارد؛ يعني رابطه معني ساعيمطالعه 

  موفقيت تحصيلي وجود ندارد.

رود، نمره  اين مطالعه هرچه معدل استاجري باالتر ميطبق نتايج 

شود. نتايج اين مطالعه با نتايج  كارورزي نيز بطشتر می امتحان پيش
ضريب همبستگی متغيرهاي  موحدهمخواني دارد.  موحدپژوهش 

هاي علوم پايه، فيزيوپاتولوژی و کارورزي با نتايج امتحان  معدل دوره

 ].۱[ کند % گزارش می۷۵و  ۷۵، ۷۳ترتيب  کاورزي را به پيش

نشان داد که  کارورزي بر حسب سهميه کنکور مقايسه نمره پيش

داري  طور معني کنندگان از سهميه غيرمناطق به ميانگين نمره استفاده

از ميانگين نمره منطقه دو و منطقه سه كمتر است. البته تعداد 

دانشجويان با سهميه رزمندگان در اين مطالعه خيلي کم بوده که قابل 
] و ۱[ موحدبررسي دقيق نيست. نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعه 

] در رابطه با اين متغير همخواني دارد، ولي با نتايج مطالعه ٧[ لواساني

رابطه سهميه کنکور و نتايج امتحان  موحد] همخواني ندارد. ٩[ صفاري
دار گزارش کرده و معتقد است که دانشجويان  کاورزي را معني پيش

تري نسبت به  کننده از سهميه غيرمناطق سطح نمره پايين استفاده
   ].۱[ ه مناطق دارنددانشجويان با سهمي

كارورزي دانشجويان ساكن خوابگاه  در اين مطالعه، ميانگين نمره پيش
) دانشجويان p=۰۳۸/۰داري از ميانگين نمره ( طور معني به

همخواني  موحدغيرخوابگاهي بيشتر است. اين نتيجه با نتايج مطالعه 

ندارد. شايد اين نتيجه به علت اين باشد که اوالً تعداد دانشجويان 
غيرخوابگاهي کم و ثانياً وضع و شرايط خوابگاهي اين دانشجويان بهتر 

  بوده است.

كارورزي و فاصله ديپلم  بين نمره پيش نتايج اين مطالعه نشان داد که 
). هرچه فاصله p=٠٢١/٠(تا دانشگاه رابطه ضعيف معكوس وجود دارد 

شود. نتايج  كارورزي كمتر مي ديپلم تا دانشگاه بيشتر باشد نمره پيش

هاي  کارورزي و نمره اغلب بخش فوق نشان داد که بين نمره پيش
بر اين  نصريباليني ارتباط قوي و مستقيم وجود دارد. در اين رابطه 

ليني کارورزي بيشتر بر مبناي نکات با باور است که چون امتحان پيش

شود، بنابراين از سوي دانشجويان بيشتر قابل پذيرش است. با  طرح مي

کند که بهتر است نمرات  گيري مي توجه به اين موضوع ايشان نتيجه
هاي باليني درنظر گرفته شود و نمره امتحان  دانشجويان در بخش

  ].۱۵% نمره را شامل شود [۵۰کارورزي  جامع پيش
اي که در دانشگاه مورد مطالعه وجود  هاي بالقوه با توجه به ظرفيت
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 ۴۳   کارورزي دانشجويان پزشکي و عوامل مرتبط با آن پيشوضعيت آزمون جامع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 1, Spring 2012 

ريزي بهتر در شرايط پذيرش  گزاري و برنامه توان با سياست دارد، مي

هاي نوين تدريس،  ، روش هاي آموزشي دانشجويان، عملکرد گروه
هاي مستمر (شناسايي دانشجويان نيازمند کمک و هدايت  ارزشيابي

کردن  ردن شرايط پيشرفت تحصيلي بهتر) و فراهمک تحصيلي و فراهم

امکانات آموزشي کافي، کيفيت برنامه درسي را در رابطه با همه عوامل 
و عناصر آن ارتقا بخشيده و با تربيت فراگيران برخوردار از دانش و 

مهارت مطلوب، رسالت و نقش دانشگاهي خود را در تامين نيازهاي 

ساني متخصص و توسعه سالمت ايفا ملي، سازماني، تربيت نيروي ان
نمود. با توجه به اهميت تجارب باليني دانشجويان و عملکرد آنان در 

هاي باليني حتماً در اين  شود نمرات بخش اين دوره پيشنهاد مي

  امتحان و در ارزيابي نهايي اين دوره درنظر گرفته شود.

  

  گيري نتيجه

کارورزي  ون جامع پيششده، ميانگين نمره آزم ساله بررسي۵در دوره 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مورد نظر روند رو به رشدي داشته، 

خود اُفت نموده است و همچنين نسبت به  ۱۳۸۵ولي نسبت به سال 

ميانگين نمره کشوري در اين دوره زماني بعضاً فاصله دارد که آن هم 
  . به دليل شرکت تعدادي از دانشجويان با شرايط بد تحصيلي است

  

از حمايت هاي مادي و معنوي معاونت محترم  تشکر و قدردانی:

(عج) ا... پژوهش دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه

  سپاسگزاريم.
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