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حیطه مرجعیت رهبری و مدیریت آموزشی

 ميزان انطباق طرح درس ارائه شده از طرف اساتيد و محتواي درسي ارائه شده 
در کالس درس با سرفصل دروس نظري مصوب وزارت بهداشت

بهمن اسدي باغ آسياب1، دکتر ناهيد جالل لو، آقاي علي نوروزي

1ـ مربي دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش

مقدمه و بيان مسئله: )بيان اهميت، ضرورت و کاربرد 
انجام فرايند بر اساس نيازسنجي هاي انجام شده(

در طي چندسال اخير که ارائه طرح درس از طرف اساتيد به 
صورت جدي از طرف دانشکده پيراپزشکي پي گيري شده 
است. باتوجه به سه عامل 1: سرفصل دروس مصوب وزارت 
بهداشت )که طي چند سال اخير با وجود پيشرفت ها وتغييرات 
زياد در نيازمنديها ي درماني و تحقيقاتي( و 2: طرح دروس 
ارائه شده توسط اساتيد و 3: محتواي درسي ارائه شده در کالس 
از يک طرف و کارائي آنها در مراکز درماني باليني و تحقيقاتي 
به صورت عيني و کاربردي از طرف ديگر انجام فرآيندي که 
طي آن ميزان انطباق سه عامل ذکر شده فوق و کارائي آنها در 
محيط هاي درماني و تحقيقاتي ضروري به نظر مي رسيد. در 
انجام اين فرآيند همچنين استفاده از وسايل کمک آموزشي، 
توجه استاد به منابع درسي ذکر شده از طرف وزارت بهداشت، 
روش تدريس استاد، سقف جلسات درسي بر گزارشده، مد 

نظر قرار گرفته است.

هدف و اهداف اختصاصي
هدف از انجام اين فرايند سنجش ميزان مطابقت طرح درس 
ارائه شده از طرف اساتيد با سرفصل دروس مصوب وزارت 

بهداشت و محتواي درسي ارائه شده در کالس درس از ديدگاه 
دانشجويان شاغل به تحصيل مي باشد.

روش اجراء
ترم،  به دانشجويان در طول   ضمن دادن آگاهي هاي الزم 
پرسشنامه اي که شامل سواالتي در زمينه اهداف اين فرايند 
بود تنظيم گرديد و به همراه کپي سر فصل دروس مصوب 
ارائه شده از طرف اساتيد  وزارت بهداشت و طرح درس 
دراختيار دانشجويان ورودي سال هاي 1387 و 1388 و1389 
قرار داده شد. ضمن برگزاري جلسات توجيهي شفاهي در 
اين زمينه اقدام به جمع آوري نظرات دانشجويان به صورت 
کتبي و پرسشنامه تستي گرديد. ضمنًا در اين فرايند 4 درس 
بيوشيمي عمومي )به ارزش 3 واحد( و بيوشيمي پزشکي )به 
ارزش 2 واحد( و هماتولوژي )به ارزش 3 واحد( و انگل 
شناسي )به ارزش 2 واحد( که از دروس تخصصي رشته علوم 

آزمايشگاهي مي باشند، مد نظر قرار گرفته است.

نتايج
پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرايند

از ميان 25 دانشجوي ورودي 88 و87 شرکت کننده درزمينه   -1

محل اجراي فرایند: دانشکده پيراپزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران

گروه فرایندي: دانشجويان کارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي ورودي 1387 و 1388و1389 
تاریخ اجراء )مدت اجراي فرایند(: نيمسال اول سال تحصيلي 91 - 90
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بهمن اسدي باغ آسیاب و همكاران 31میزان انطباق طرح درس ارائه شده از طرف اساتید و محتواي درسي ارائه شده در ...

درس بيوشيمي پزشکي به انطباق 64% سرفصل ها و طرح 
درس ها و محتواي کالس درس معتقد بودند.

از ميان 25 دانشجوي ورودي 88 و87 شرکت کننده در   -2
زمينه درس هماتولوژي به انطباق 66% سرفصل ها و طرح 

درس ها و محتواي کالس درس معتقد بودند.
از ميان 13 دانشجوي ورودي 89 شرکت کننده در زمينه   -3
درس بيوشيمي عمومي به انطباق 67% سرفصل ها و طرح 

درس ها و محتواي کالس درس معتقد بودند.
از ميان 13 دانشجوي ورودي 89 شرکت کننده درزمينه   -4
انطباق 71% سرفصل ها و طرح  به  انگل شناسي  درس 

درس ها و محتواي کالس درس معتقد بودند.
نتايج حاصل در زمينه مطابقت طرح درس و محتواي کالس   -5
درس با سرفصل دروس مصوب وزارت بهداشت،  مطابقت 
روش تدريس استاد باروش ذکر شده در طرح درس، 
ميزان استفاده از وسايل کمک آموزشي، نحوه ارزشيابي 
دانشجويان، مطابقت استفاده از منابع ذکرشده در طرح 
استفاده شده درکالس درس و مطابقت  منابع  با  درس 
تعداد جلسات تشکيل شده با طرح درس در جدول زير 

آمده است.

سطح اثر گذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(
 نتايج حاصل از اين فرآيند مي تواند درپيش برد اهداف آموزشي 

در سطح دانشگاه وکشور اثر گذار باشد.
انطباق سياست هاي باالدستي )فرايند تا چه حد کشور را با 

هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند.(
انجام اين فرآيند با سنجش ميزان کارآمدي و نقاط ضعف و 
قوت آموزش دانشگاهي که ضمن توانمندي آموزش دانشگاهي 

در زمينه هاي درماني وتحقيقاتي سنجيده مي شود، مي تواند به 
هدف نزديک شدن به مرجعيت علمي در منطقه کمک نمايد.
نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرايند: در 
مجموع با توجه به نتايج حاصل از انجام فرآيند مي توان به 
منطبق بودن طرح درس ارائه شده از طرف اساتيد اين دانشکده 
و سرفصل هاي مصوب وزارت بهداشت وهمچنين محتواي 
دروس  نمودن سرفصل  روز  به  نمود.  اذعان  کالس درس 
نظري و عملي و منابع مورد استفاده جهت تدريس اساتيد 
و مطالعه دانشجويان از جمله چالش هاي پيش رو مي باشد.
همچنين توجه به اينکه آيا آموزش دانشگاهي اين رشته مي تواند 
پاسخگوي نيازمندي هاي درماني و تحقيقاتي باشد از ديگر 

چالش هاي پيش رو هست که بايستي بر آنها فائق آمد.

معرفي فرايند در نشريات علمي يا ارائه کار در مجامع 
علمي

جهت معرفي فرآيند در نشريات علمي اقدام خواهد شد.

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
اين فرآيند قابل اجرا در زمينه دروس نظري ساير رشته ها 

درساير دانشکده ها و مراکز آموزشي مي باشد.

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي(

اين فرآيند قابل اجرا در زمينه ساير دروس رشته و در مورد 
ورودي هاي سال هاي آتي به دانشگاه مي باشد. بديهي است 
استمرار انجام آن نتايج بهتر و ملموس تري به دست خواهد داد.
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