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Abstract 

Purpose: Studdy of Curriculum Changes and Sequance of Anatomy Courses on Medical Students 

Score of Esfahan Medical Sciences University 

Materials and Methods: The midterm scores of two groups of medical students both engaged in 

learning the trunk anatomy and embryology were statistically compared simultaneously. Difference  

between  two groups were as follows: One group had passed limbs anatomy units in previous term , 

and another group had not passed any anatomy course.  

Results: The mid scores of the group one in trunk anatomy were 40/03±6/34 (of 65) and in 

embryology were 28/16±7/22 (of 50) and these scores in group two were 36/64±7/23 and 27/8±7/66 

respectively. P value of compared scores were p <000 in both trunk anatomy and embryology.  

Conclusion: The meaningful difference between two groups scores is mainly due to familiarity of 

the first group with anatomy nomenclature and skill of three dimensional in carnation obtained 

during learning the limb anatomy. 

Although the trunk anatomy and neuroanatomy seems to be the most useful and the most interesting 

parts of curriculum for medical students , beginning of the curriculum with these two subjects 

without  

Any preliminary introduction to anatomy my be difficult and exhausting. Therefore it is better to 

taking limb anatomy course or having some types of introduction to anatomy before beginning of 

these two very important subjects.  
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  چكيده
  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندانشجويان  شناسي و جنين ناتومي تنه آبررسي نتايج دو نوع چيدمان در دروس :هدف

 همزمـان دو    ،نش دروس در دانـشگاه اصـفهان      در اين تحقيق كه يك مطالعه توصيفي است، به دليل تغيير در نحوه چيـ               :ها مواد و روش  
در ترم قبل )  نفر59شامل (يك گروه از اين دانشجويان . دوره از دانشجويان رشته پزشكي دو درس اناتومي تنه و جنين را اخذ نمودند        

نمـرات ميـان   . نده بودنـد  شناسي را نگذرا   تا آن زمان هيچ درس آناتومي يا جنين       )  نفر 79(درس آناتومي اندام را گذرانده و گروه ديگر         
  . مقايسه شدstudents t-testشناسي دو گروه فوق محاسبه و سپس با آزمون  ترم و پايان ترم دروس آناتومي تنه و جنين

محاسبه  16/28 ± 29/7و در درس جنين      03/40 ± 34/6  ميانگين نمرات ميان ترم دانشجويان گروه اول در درس آناتومي تنه           :ها يافته
. دست آمـد   ه ب 8/27 ± 66/7 و در درس جنين    63/36 ±23/7گين نمرات ميان ترم دانشجويان گروه دوم در درس آناتومي تنه            ميان .شد

  .شدثبت  > 00/0p تنه و جنين درس آناتومي پس از مقايسه ميانگين نمرات در هر دو
پس  محاسبه و 01/30 ±59/6 و  62/32 ± 04/6تيب  تر گروه اول و در گروه دوم به       ترم در  ميانگين نمرات پايان   ،شناسي در درس جنين  
  .دست آمد هب > 00/0pاز مقايسه آنها 

 بيانگر اين واقعيت است كه دانشجوياني كه حـداقل يكـي از             ،هر دو درس   نمرات دار در بين ميانگين    وجود اختالف معني   :گيري نتيجه
 ،شايد يكي از داليل اين اخـتالف       .تر خواهند بود   وس اخير موفق   در فهم در   ،را قبل از درس تنه وجنين گذرانده باشند        دروس آناتومي 

 انـدام را     درس ي در گروهـي كـه     يتجسم فضا . ها باشد    توسط گروه اول به دليل گذراندن آناتومي اندام        درك بهتر اصطالحات آناتومي   
ـ  ارا ، دارد امور باليني كاربرد بيشتري در     ،كه آناتومي تنه   يياز انجا . نيز باالتر است   اند  گذرانده  شـايد در كيفيـت يـادگيري        ،ه زودتـر آن   ي

  .دنبال داشته باشد هاختالل ايجاد كرده و در نهايت بازده كمتري را براي رشته پزشكي ب
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عوامل مختلفي در اين    . شود آموزشي در هر دانشگاه محسوب مي     
ت  كه يكي از آنها چيدمان دروس تدريسي نسب        استزمينه دخيل   

 ترتيـب ارايـه دروس در       ،منظـور از چيـدمان     .به يكديگر اسـت   
كه چه درسي در چـه       هاي مختلف است، به عبارت ديگر اين       ترم

اهميت اين ترتيـب از آنجـا       . نامند  ترمي ارايه شود را چيدمان مي     
اي بـر    شود كه الزاماً يـادگيري برخـي از دروس مقدمـه           ناشي مي 

 ترتيـب  رعايت اين    يادگيري دروس بعدي محسوب شده و عدم      
الـزام ايـن    . دشـو  دانشجويان   بروز مشكالتي براي  چه بسا باعث    

لفظ پـيش    ز ا كه معموالً (چينش در بعضي از دروس قطعي بوده        
و در برخـي ديگـر ايـن الـزام          ) شـود  ها استفاده مي   نآ بارهنياز در 

تواند براساس قـوانين،      مي ها وجود نداشته و چينش آن    ) قطعيت(
  . ساير عوامل تغيير نمايدشرايط، سليقه و

موزش آترتيب  از ميان مجموعه دروس علوم پايه پزشكي        
هاي مهم حل     يكي از دغدغه   ،هاي مختلف بدن   ناتومي قسمت آ

ـ اسـت،   هاي علوم پزشـكي      نشده در دانشگاه   كـه در    طـوري  هب
ابتدا درس آناتومي اندام، سپس تنه و سـر         ها    هبعضي از دانشگا  

در برخي ديگر، ابتدا    . دشو ه مي ياراو گردن طي سه ترم متوالي       
ـ   و تنه و سپس سر  ـ عنـوان ترتيـب ارا   هگردن و انـدام ب ه ايـن  ي

هـا    هدر تعداد بسيار محـدودي از دانـشگا       . دروس مطرح است  
ــاتومي ســر ــ آن ــه   هو گــردن ب ــاتومي ب ــين درس آن ــوان اول عن
ه يشناسي همزمان با ارا    درس جنين و  . دشو ه مي يدانشجويان ارا 

ــ.دشــو  مــي تــرم تــدريسدرس تنــه در يــك    ،مثــالطــور   ه ب
   سـپس   ، از كشور چـك ابتـدا درس انـدام         Charlesدر دانشگاه   

 در دانـشگاه    ،]1 [گردن و نوروآنـاتومي    و ن سر آتنه و بعد از     
New South Walesابتدا اندام تحتاني و بخش جداري شكم از  

نهايـت  در   سپس انـدام فوقـاني و آنـاتومي سـروگردن و             ،تنه
 همچنـين دانـشگاه   . ]2[ شـود  يه تنـه تـدريس مـي       ناح شاياح

Michiganه دروس آنــاتومي خــود در چنــد تــرم يــارا  آمريكــا
انـدام   ، انـدام تحتـاني  ،صورت مباحـث آنـاتومي تنـه    همتوالي ب 
. ]3[ريزي نموده است     برنامه  سروگردن و نوروآناتومي   ،فوقاني

ــشگاه  ــد دان ــشگاهي همانن ــ اراDukeدردان ــاتوميي  ه دروس آن

 طي يك سال متفـاوت از سـاير         (Course)يك دوره   رت  صو هب
  .]4[اشاره شده است هاي  دانشگاه

ــن  ــب اي ــاوت در ترتي ــب تف ــه آ در كت ــاتومي ناحي   اي ن
(regional anatomy)كه در بعـضي از   طوري ه ب،شود  نيز ديده مي

 در  ،]6و 5[بعد اندام وسپس سر و گردن        ،ها ابتدا مبحث تنه    نآ
) 8و 7( سپس تنه و سر و گـردن         ،ها امناتومي اند آبعضي ديگر   

هـا    سپس تنـه و انـدام      ،ناتومي سر و گردن   آو در بعضي ديگر     
كتب ديگري نيز وجود دارد كه بـه         . مطرح شده است   ]10و9[

  .]12و11[ دده موزش ميآاشكال ديگري اين مباحث را 
كـه مـشخص اسـت چيـدمان دروس آنـاتومي در             همچنان

 مربـوط از    درسـي ين كتب   هاي علوم پزشكي و همچن     دانشگاه
گونـه تحقيـق و      يك نظام واحد تبعيت نكرده و تا كنـون هـيچ          

بررسي علمي در ايـن خـصوص كـه كـدام ترتيـب بـاالترين               
و هـا     هدام از دانـشگا   كـ   توسـط هـيچ   (راندمان يادگيري را دارد     

 برتـري  قضاوت در خصوص     بنابراين. است هشده ن يارا) اساتيد
ـ از لحـاظ ترتيـب ارا     (وط  ها و كتب مرب    هركدام از چيدمان   ) هي

  .مشكل است 
ــين     ــاتيد و همچن ــضي از اس ــر بع ــار نظ ــاس اظه ــر اس ب

 يـا در ايـن رشـته        ،دانشجوياني كه به مرحله باليني وارد شـده       
اي  ناتومي تنه ازجمله دروس علوم پايه     آ ،اند التحصيل شده  فارغ

بنابر اين به نظر    . مقطع باليني كاربرد بيشتري دارد       است كه در  
 فراهم نمودن شرايطي كه باعث يادگيري بيبشتر ايـن          ،سدر مي

 در  ،دشـو ن تا مقطع باليني     آه  يدرس و كاهش فاصله زماني ارا     
 ،بـر همـين اسـاس     . موزش پزشكي مفيد باشد   آافزايش كيفيت   

ثراست ؤناتومي تنه م  آشناسي كه در فهم بهتر       ه درس جنين  يارا
  .نمايند  ه ميين ارآبا   همزمانالًرا معمو

هاي اخير دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشـكي         الدر س 
ييـر در   غاصفهان اقدام بـه بـازنگري در دروس علـوم پايـه و ت             

ه دروس آناتومي را نيـز      يچيدمان بعضي از دروس نمود كه ارا      
 ، در ترم اول بافـت شناسـي       ،اين بازنگري بر اساس   . شامل شد 

اتومي و در ترم سوم آن    شناسي    در ترم دوم آناتومي تنه و جنين      
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در ترم چهارم آناتومي     در نهايت    گردن و نوروآناتومي و    و سر
 آنـاتومي   ، از بـازنگري   كـه قبـل    در صـورتي  . دشـ ه  يها ارا  اندام
بـا ايـن    . دش ترم دوم و تنه در ترم سوم تدريس مي         ها در  اندام

 بـه دو گـروه از       85-86تغيير در نيمسال دوم سـال تحـصيلي         
ـ شناسـي ارا   نه و جنـين   دانشجويان همزمان دروس آناتومي ت     ه ي

د كه يك گروه دانـشجويان تـرم سـوم مطـابق بـا چيـدمان                ش
گذشته و گروه ديگر دانشجويان ترم دوم بـر اسـاس چيـدمان             

يعني در واقع گروه اول كه در تـرم سـوم           . شد جديد را شامل    
در  گذرانـده و      در ترم قبل    درس آناتومي اندام را    ،قرار داشتند 

واحـد آنـاتومي بـود كـه بايـد           ولـين  آناتومي تنـه ا    ،گروه دوم 
نكـرده   تا آن زمان هيچ درس آناتومي را پـاس        گذراندند و    مي

 و به هر دو گروه در تـرم تحـصيلي مـذكور واحـدهاي               بودند
  . دشه يآناتومي تنه و جنين ارا

 دليل اهميت درس آناتومي تنه در يادگيري مقاطع بـاالتر          هب
ــي   ــين بررس ــأو همچن ــزان   ثيرت ــر مي ــرات ب ــادگيري  تغيي ي

نيمت غدست آمده را     هفرصت ب  حاضر   در بررسي  ،دانشجويان
 و به بررسي و مقايسه ميانگين نمرات اين دو گـروه از             شمرده

بر اساس نتايج     هدف اين تحقيق    بنابراين .دانشجويان پرداخت 
هاي علوم پزشـكي     به دانشگاه  ارايه يك پيشنهاد   ،دست آمده  به

دانشجويان ي  يموزش نها آبر  ثير چيدمان   أدر نظر داشتن ت   براي  
  .است
  

  ها مواد و روش
دو گـروه مـورد      .اين مطالعه يك مطالعـه توصـيفي اسـت        

 امكانـات آموزشـي و      ، نحوه تـدريس   ،مطالعه از لحاظ مدرس   
همچنين هـر دو    . زمان تدريس در شرايط يكساني قرار داشتند      

 تفكيكـي بـين     نظرواالت يكسان بوده و از اين       ئگروه داراي س  
ها نيز تحـت يـك ليـست         نمرات آن . رت نگرفته بود  ها صو  آن

 هاي حضور وغياب بـه      با استفاده از ليست    سپسو  شد  ارسال  
  .دو ليست جداگانه تفكيك شد

دانشجويان رشته پزشـكي دو تـرم متفـاوت كـه همزمـان             

شناسـي را در نيمـه دوم سـال          هاي آناتومي تنه و جنـين      درس
  بـراي  ،مي تنـه  آنـاتو (  انتخاب نمـوده بودنـد     85-86تحصيلي  

 بـه مطلعـه وارد      ).انتخاب شده بـود    دو گروه  اولين بار توسط  
هاي گذشته كـه درس آنـاتومي تنـه و           دانشجويان ترم شدند و   

ــين را مجــدداً و  ــجن ــد ي ــرم انتخــاب نمــوده بودن  ا هــر دو ت
  .از مطالعه حذف شدند )ي دو گروهها افتاده(

نفـر  138  عبارت بود ازجمعيت مورد مطالعه  به اين ترتيب    
از دانشجويان رشته پزشكي كه همزمان درس آنـاتومي تنـه و            

  .شناسي را انتخاب نموده بودند جنين
 35 پـسر و  24( نفر59 ،در گروهي كه در ترم سوم بودند     

 79 ،كردند  خود را شروع مي و در گروهي كه ترم دوم)دختر
كه  همچنان.. دانشجو شركت داشتند     ) دختر 44 پسر و    35(نفر

، تفاوت دو گروه فوق در گذرانـدن درس         ان شد بيدر مقدمه   
 دانشجويان ترم سوم ايـن       به عبارت ديگر؛   آناتومي اندام بود  

ــرم دوم آن را   ــشجويان ت ــده و دان ــدهدرس را گذران  نگذران
  .بودند

 65اگر چه نمرات اوليه هر دو گروه در درس آنـاتومي از             
 در نظر گرفته شـده بـود ولـي          50شناسي از    و در درس جنين   

  .  محاسبه شد20نهايت نمرات از در  ، درك بهترايبر
 نـسخه  SPSS افـزار  نـرم ميانگين نمرات افراد دو گـروه بـا    

ايـن  . شـد  ارزيـابي  T- student testو بـا آزمـون آمـاري     5/11
ضـمن در درس     در   .بودارزيابي براي هر دو گروه نيز يكسان        

اوت تفـ  (دليل بروز يك مشكل    هآناتومي تنه نمرات پايان ترم ب     
  .نشد از مطالعه خارج و ارزيابي )در رفرانس

  

  ها يافته
 و ميـانگين سـني      6/19 دانشجويان ترم سوم  ميانگين سني   
  . دست آمد  ه سال ب1/20 دومدانشجويان ترم

 ميانگين نمرات ميان ترم دانشجويان      ،در درس آناتومي تنه   
 45/8±29/2 و دانــشجويان تــرم دوم 7/12 ± 01/2تــرم ســوم 
  )1جدول ( محاسبه شد
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 ميانگين نمـرات ميـان تـرم درس آنـاتومي تنـه در دو گـروه از                  .1جدول  
  دانشجويان پزشكي

  دانشجويان  تعداد  63ميانگين نمره از 
  ترم دوم  79  45/8 ± 29/2
  ترم سوم  59  7/12 ± 01/2

  
ــين ــرم    در درس جن ــان ت ــره مي ــانگين نم ــز مي شناســي ني

ن تـرم دوم     و دانـشجويا   52/11 ±91/2دانشجويان تـرم سـوم      
در همين درس محاسبه ميـانگين      . دست آمد  ه ب 52/11 ± 91/2

از (نمره پايان ترم دانشجويان ترم سوم و ترم دوم بـه ترتيـب              
 را نشان داد   12 ± 63/2و  04/13 ± 41/2ارقام) راست به چپ  

  )2جدول (
  

شناسـي در دو گـروه از دانـشجويان       ميانگين نمرات درس جنين    .2جدول  
  پزشكي

نمره پايان ميانگين 
  50ترم از 

ميانگين نمره ميان 
  50ترم از 

  دانشجويان  تعداد

  ترم دوم  79  12/11 ± 06/3   12 ± 63/2
  ترم سوم  59  52/11 ± 91/2  04/13 ± 41/2
  

مقايسه ميانگين نمرات ميان تـرم آنـاتومي تنـه دو گـروه،             
درمقايـسه ميـانگين    .  را نـشان داد    (p<0/00) دار  معنـي اختالف  

شناسـي نيـز اخـتالف       ن ترم و پايان ترم درس جنين      نمرات ميا 
  .دست آمد ه ب(p<0/00) دار معني
  

  حثب
 اجـراي   طـي هاي مكـرر     كه مشخص است ارزيابي    همچان

اهميـت ايـن    . دشـو  مـي  نوري بيـشتر آ    بهـره موجـب    تحقيق،
؛ ل آموزش نيـاز بـه توضـيح نـدارد         يوري در مسا   افزايش بهره 

وزشي، يـك ارزيـابي كـامالً        هر گونه تغيير در امور آم      بنابراين
  .طلبد ميدقيق علمي را 

 دانــشكده پزشــكي 85-86درنيمــسال دوم ســال تحــصيلي 
دانشگاه اصفهان اقدام به تغيير چيدمان بعضي از دروس علوم پايه 

صورت رسـمي    هداليل اين تغيير ب   . جمله دروس آناتومي نمود   از  
تيد و   براساس نظرات غير رسمي بعضي از اسا        و ه نشده است  يارا

دانشجويان، درس آناتومي تنه در مراحل بعدي آموزش پزشـكي          
از كاربرد بيشتري در مقايسه با سـاير دروس آنـاتومي برخـوردار             

 مطالعه حاضـر فرصـت را غنيمـت شـمرده و بـر              بنابراين. است
اساس يك نظر شخصي به بررسي اجمالي ايـن تغييـر در دروس        

  .استشناسي مبادرت نموده  آناتومي تنه و جنين
 هـيچ تحقيـق     ،هـاي صـورت گرفتـه      از آنجا كه در بررسي    

تحقيـق بـا ديگـر       مقايسه ايـن  بنابراين   ،دست نيامد  همشابهي ب 
تحقيقات امكان پذير نبود و اين تحقيق از اين ديـدگاه كـاري             

   .شود  جديد محسوب مي
نتايجي كه از اين مطالعه حاصل شده بيـانگر ايـن مطلـب             

ر دانشگاه علوم پزشكي در درس      است كه اين تغيير چيدمان د     
آناتومي تنه به هر دليلي كه صورت گرفته از موفقيـت كمتـري    

اي ميـانگين نمـرات      در بررسـي مقايـسه    . برخوردار بوده است  
 (p<0/000)دانشجويان در دو چيدمان متفاوت، تفاوت زيـادي          

  .مالحظه شد
 آنـاتومي، در    دانـش تفاوت اطالعات علمي اين دو گـروه در         

دانـشجوياني كـه از     . هـا بـود     آنـاتومي انـدام     در ن بررسي زمان اي 
) دانـشجويان تـرم سـوم     ( ميانگين نمره باالتري برخـوردار بودنـد      

درس آناتومي اندام را در تـرم دوم خـود گذرانـده و دانـشجويان               
  .اين درس را نگذرانده بودند) دانشجويان ترم دوم(گروه ديگر 

ه زبـان ايـن     در آناتومي اصطالحات خاصي وجود دارند كـ       
اين اصطالحات از حيث تعـداد از تنـوع         . شود  علم محسوب مي  

خـاطر سـپاري     زيادي برخوردار بوده و در عين حال از حيث به         
در صورت عدم تكرار از مانـدگاري طـوالني مـدتي برخـوردار             

خاطر سپاري بيشتر و در      ه تكرار اين اصطالحات باعث ب     .نيست
ماهيـت درس   .. واهـد بـود   نتيجه فهم و درك بهتر از آناتومي خ       

اي است كه اصطالحات مذكور بـه دفعـات          گونه هآناتومي اندام ب  
 شايد يكي از عـواملي كـه باعـث           بنابراين .شود  در آن تكرار مي   

ـ   . دشاختالف بين دو گروه فوق       خـاطر سـپاري بيـشتر       هفهم و ب
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  . واسطه گذراندن درس آناتومي اندام باشدهاصطالحات ب
عنوان يك مداخلـه در      ه بتوان از آن ب    از علل ديگري كه شايد    

اين تفاوت يادگيري، ياد كرد، تنوع مطلب در درس آنـاتومي تنـه      
در درس آنـاتومي تنـه      . در مقايسه با دروس ديگر آناتومي اسـت       
ها به ساختار اندام شبيه  ساختارهاي متفاوتي است كه بعضي از آن

ر و بعضي ديگر ساختار مخصوص به خود داشـته و مـشابهتي د            
هـاي متنـوعي     بخش اخير خـود داراي جنبـه      . ساير نواحي ندارد  

ها مستلزم داشتن يك تجسم فـضايي نـسبتاً          است كه يادگيري آن   
مطالعه ساير واحدهاي آناتومي قبل از يـادگيري تنـه،          . قوي است 

  .نمايد  ميزمينه را براي اين تجسم فراهم
ي شناس در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اغلب در درس جنين

ي كـه در ناحيـه تنـه        يها  به دستگاه  ، دانشجويان رشته پزشكي   براي
پايين بودن ميانگين نمرات دانـشجويان در       . د  نپرداز  مي ،قرار دارد 

. (p<0/000)دهـد  داري را نـشان مـي      اين درس نيز اخـتالف معنـي      
بـه  . اختالف فوق همانند اين اختالف در درس آناتومي تنه اسـت          

آنـاتومي تنـه و جنـين بـه يكـديگر           رسد يادگيري دروس     نظر مي 
كه همان گروه دانـشجوياني كـه در درس          طوري ه ب ،وابسته هستند 
 در درس ،كــرده بودنــددريافــت  نمــره كمتــري را ،آنــاتومي تنــه

اينكه آيا فهـم    . شناسي نيز ازنمره پايين تري برخوردار بودند       جنين
 ،درس جنين مقدمه درك بيشتري از آناتومي تنه است يا بـرعكس           

است و بنابراين شايد نتوان گفت كه يادگيري  نشدها كنون ارزيابي ت
ثيرپذيري اين  أ ت  شايد نتيجه فوق . كدام يك مقدمه بر ديگري است     

  . يكديگر را نشان دهد بردو درس
ــس از    ــشجويان پـ ــفهان دانـ ــكي اصـ ــشكده پزشـ   در دانـ

ــه وارد     ــوم پاي ــامع عل ــان ج ــه امتح ــدن مرحل ــه گذران   مرحل
 (Intensive Case Manager) ICMشوند كـه در ايـن     يك و دو مي

ــا مبــاني فيزيوپــاتولوژي و معاينــه اغلــب مرحلــه دانــشجويان  ب

در ايـن مرحلـه نيـز عمـده         . دشـون   هاي مختلف آشـنا مـي      بخش
 فاصـله زمـاني بـين       .آموزش بر مبناي آناتومي تنه اسـتوار اسـت        

 براي دانشجوياني كه ICMآموزش آناتومي تنه و استفاده از آن در 
  . نسبتاً زياد است،ر ترم دوم سال ورود به دانشگاه قرار دارندد

اي اسـت كـه در       كه ماهيت علم آناتومي به گونه      يياز آنجا 
صورت عدم استفاده يا تكرار آن به مرور به فراموشـي سـپرده             

كاهش اين فاصله زماني شايد به نحـوي در آمـوزش           . شود مي
 ايــن  اگــر چــه هــيچ بررســي در. كمــك نمايــدICMمرحلــه 

  . استانجام نشدهخصوص نيز 
بر اساس بررسي حاضر در مجموع شـايد بتـوان بـه ايـن              
نتيجه رسيد كه درسي همانند آناتومي تنه كه كاربردي بيشتري          

 دارد را بعد از گذراندن حداقل       پزشكي رشته براي دانشجويان 
يــا واحــدي تحــت عنــوان   ويكــي ديگــر از دروس آنــاتومي

ه نمايند تا هم اصـطالحات آن بيـشتر         يا ار ناتوميآاي بر    مقدمه
 درك فضايي بيشتر در دانشجويان      برايد و هم زمينه     شودرك  

ـ و در عين حال فاصله زماني بـين ارا         فراهم شده باشد   ه ايـن   ي
  . يابد كاهشICMدرس و 

ه يك ارزيـابي دقيـق از   يمقاله فوق ادعايي در خصوص ارا   
زشـكي   چيدمان در دانـشكده پزشـكي دانـشگاه علـوم پ           تغيير

 مطالعـه  نچه در اين  آندارد و شايد علل ديگري غير از        اصفهان  
 نيز مؤثر باشد كه در تحقيق حاضر بررسي نـشده باشـد؛             مدهآ

 فقــط از يــك ديــدگاه و در حــد رشــته  ايــن تحقيــقبنــابراين
هـاي   شـايد ارزيـابي   . تخصصي خود به موضوع پرداخته است     

ر ايـن مقالـه     دقيقتر از منظرهاي مختلف نتايجي غير از آنچه د        
 بررسي  هدف اصلي . همراه داشته باشد   هرا ب است  نگاشته شده   

براي اندكاران امر آموزش      ايجاد يك انگيزش در دست     حاضر،
  .تر تغييرات است رزيابي دقيقا
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