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 اهداف یراستا در بلوک کل یبرا نمره کی محاسبه هرچند .باشد می آن یده نمره و یابیارز نحوه ،یافته  ادغام برنامه یها چالش از یکی هدف: و زمینه

 ایجاد جدی نگرانی دارند، یکمتر واحدی ارزش که هایی دیسيپلين درباره ژهیو به دروس مطالعه سيستماتيک حذف است، یافته  ادغام برنامه آموزشی

 .دیگرد  هیارا ها آن یده نمره و افتهی  ادغام یها بلوک در انیدانشجو یابیارز نهيزم در تهران یپزشک علوم دانشگاه جربهت مطالعه حاضر در .کند یم

 سر پشت را « تنفس -خون و خون قلب، گردش  -عملکرد ن،یبافت، تکو -مولکول و سلول»  بلوک چهار اول سال یانتها در انیدانشجو کار: روش

 در شد. گزارش دانشجو عملکرد عنوان به آن یکل نمره بلوک هر انیپا در بود. یشناس نيجن و شناسی بافت فيزیولوژی، آناتومی، شامل بلوک هر گذاشتند.

 .گردید اعالم و محاسبه ها بلوک تمام در ها نيپليسید از کی هر شده یده وزن نمرات اساس بر یتجمع دیسيپلينی نمرات نيز صيلیتح سال پایان

 ،یآناتوم ،یشناس بافت یها نيپليسید در بيترت به نکردند، کسب را ینيپليسید یقبول نصاب حد یليتحص سال انیپا در که یانیدانشجو تعداد ها: یافته

 شرکت سال انیپا ینيپليسید آزمون در یبعد یليتحص سال شروع از قبل دیبا انیدانشجو نیا بودند. نفر 3 و 22 ،82 ،82 یولوژیزيف و یشناس نيجن

 .کردند یم

 تعداد با ند،نشد یقبول نصاب حد کسب به موفق (یشناس نيجن )مانند کم واحد تعداد با ییها نيپليسید در که یانیدانشجو تعداد سهیمقا گیری: نتیجه

 لعهمطا از انیدانشجو از یبرخ که دهد یم نشان نکردند، کسب را یقبول نمره (یولوژیزيف )مانند شتريب واحد تعداد با ییها نيپليسید در که یانیدانشجو

 در دروس کيستماتيس حذف کاهش موجب تواند یم یبلوک نمره کنار در یتجمع ینيپليسید نمره گرفتن نظر در .کنند یم نظر صرف واحد کم دروس

 گردد. افتهی ادغام یها بلوک

 یتجمع ینيپليسید نمره دانشجو، یابیارز ادغام، :ها واژه کلید
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 مقدمه
 قالب در دروس بازنگری در موجود های چالش از یکی

 و ارزیابی نحوه سيستم، -ارگان بر مبتنی یافته ادغام های بلوک

 عوامل از یکی هستند معتقد نظران صاحب است. ها آن دهی نمره

 برخی در یافته ادغامبرنامه آموزشی  اجرای از که  یتوجه قابل

 و طراحی برای ریزی برنامه عدم کند، می ممانعت ها دانشگاه از

 استآن برنامه آموزشی  با متناسب دانشجویان ارزیابی اجرای

(8.)  

 ادغام های بلوک ارزیابی نحوه مورد در مختلف های دانشکده

 اول رویکرد در؛ اند گرفته پيش متفاوتی رویکردهای یافته

 ارزیابی نحوه اما ،شود می تدریس یافته  ادغام صورت به مطالب

 ها  آزمون یعنی؛ است (Disciplinary)  ای رشته  تک به صورت

 شود. می برگزار ادغام بدون و یکدیگر ازجدا  صورت به

 ارزیابی بحث در ادغام تجلی منظور به که دوم رویکرد 

  تک آزمون که است صورت این به شود، می اجرا دانشجویان

 (Multidisciplinary) ای چندرشته آزمون با  ای رشته

 های دیسيپلين تمام االتؤس واقع درو  (4) گردد می جایگزین

 یک قالب در و زمان هم صورت به یافته  ادغام بلوک یک

 ای منگنه ادغام روش این به شود. می هیارا واحد دفترچه

(Stapled integration) سوم رویکرد (.8) شود می گفته نيز 

 از استفاده دارد، ارزیابی در ادغام مفهوم بر بيشتری کيدأت که

 رویکرد این است. (Interdisciplinary) ای رشته بين االتؤس

 را ای چندرشته آزمون که شود می ناشی انتقاد این از واقع در

 در ادغام بر کيدأت برای و ناميد یافته  ادغام ارزیابی یک توان نمی

 به پاسخگوییجهت  که کرد استفاده االتیؤس از باید ارزیابی

 گرفته شکل دانشجو ذهن در مطالب ارتباط است الزم ها آن

 (.3) باشد

 یافته  ادغام های بلوک ارزیابی نحوه مورد در آنچه به توجه با

 حالت در. دارد وجود دهی نمره نحوه در رویکرد سه شد، ذکر

 صورت به  پلينيدیس هر نمره ای، رشته  تک ارزیابی یعنی اول

 «بلوک» نام تحت نهایت در نمرات و دگرد می اعالم جداگانه

 این یافته  ادغام رویکردوارد شده به  انتقاد شود. نمی بسته جمع

 را دانشجویان یادگيری جدی طور به امتحانات چون که است

همچنان  و نشود ایجاد ها آن در تغييری اگر کند، می دهی جهت

 سمت بهبرنامه آموزشی  کل کند، پيدا ادامه سنتی صورت به

 دیگر، عبارت به (.2) کشيده خواهد شد سنتی برنامه

 را امتحان در موفقيت که روند می سمتی همان به دانشجویان

 صورت به تدریس یعنی) رویکرد این دارد. همراه به برایشان

 نيل برای( دهی نمره و ارزیابی نحوه در تغيير بدون یافته  ادغام

 در ریزی برنامه و کند نمی کفایت ادغام مدنظر اهداف به

 ارزیابی های روش و یاددهی های روش محتوا، تغيير خصوص

 اهداف گرفتن نظر در با و هم کنار در بایدبرنامه آموزشی 

 (.3، 2، 8) شود انجام مشترک

 تنها و نيست پذیر امکان آخر رویکرد در نمرات تفکيک

 رویکرد در اصلی مشکل اما، است محاسبه قابل بلوک کل نمره

 نمرات اگر که ترتيب این به؛ است ای چندرشته ارزیابی

 مشکلهمچنان  شود، اعالم جداگانه صورت به ها پلينيدیس

 ادغام مفهوم که رسد می نظر به و دارد وجود اول رویکرد

 جبرانی مدل از استفاده با اگر .است شده کمرنگ

(Compensatory) گرفته نظر در بلوک کل برای واحدی نمره 

 شود می شناخته رسميت به بيشتر دروس ادغام هرچند شود،

 عملکرد که و به دليل این وجود دارد دیگری مشکل اما ،(8)

 توجه مورد جداگانه طور به ها پلينيدیس از یک هر در دانشجو

 دروسی مطالعه به را خود وقت دانشجویان گيرد، نمی قرار

 خود به را برنامه از بيشتری حجم که دهند  می اختصاص

 طرح ها آن مباحث از بيشتری االتؤس و دهد می اختصاص

 ویژه به( دروس مطالعه سيستماتيک حذف) لهأمس این شود. می

به طور طبيعی  و کمتر واحدی ارزش که هایی دیسيپلين درباره

 و شناسی جنين )مانند دارند بلوک آزمون در کمتری االتؤس

 های گروه علمی تأهي اعضای بين جدی نگرانی شناسی(، بافت

 رفتن بين از حس ایجاد سبب تواند می و کند می ایجاد آموزشی

  شود. ادغام برابر در مقاومت نتيجه در و آموزشی گروه هویت

 با مواجهه برایها  دانشکده از برخی در آموزشی های گروه

 دیسيپلين هر برای جداگانه نمرات اعالم خواستار مشکل، این
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 که دیگری حل راه اند. شده بلوک کل نمره اعالم جای به

 در دروس مطالعه سيستماتيک حذف مشکل حل برای توان می

 نمرات اعالم حال عين در و بلوک کل نمره اعالم گرفت، نظر

؛ بدین باشد می بلوک های دیسيپلين از یک هر برای جداگانه

 قبولی نمره بلوک کل در باید دانشجو که  این بر عالوهترتيب 

 نمره باید نيز آن های دیسيپلين از یک هر در کند، کسب را

 دیسيپلين هر االتؤس نصف باید دیگر، عبارت به بياورد. قبولی

؛ دارد پایينی اجرای قابليت روش این دهد. پاسخ درستی به را

 شرایط دانشجویان از زیادی دتعدا حالت این درچرا که 

 دارند بلوکی و نیيلپدیسي نصاب حد کسب حيث از گوناگونی

 به است. ای پيچيده کار ها آن وضعيت مورد در گيری تصميم و

 شده تشکيل ساعت 21 ازدر کل  که بلوک یک در مثال عنوان

 این در شود. می تدریس ساعت 2 شناسی جنين پلينيدیس است،

 مطرح شناسی جنين الؤس 1 بلوک، سال 11 کل از حالت

 اگر بلوک، برای نیيلپدیسي نصاب حد گرفتن نظر در با شود. می

 کل باشد، نداده جواب شناسی جنين الؤس 2 به تنها دانشجویی

 حد کسب به موفق گذاشته اما سر پشت موفقيت با را بلوک

 دیگر بلوک در شناسی بافت است. نشده شناسی جنين نصاب

 تعداد در باید دانشجو هر انتها در و دارد مشابهی وضعيت

 به روش این اجرای قابليت کند. شرکت آزمون  خرده زیادی

 نمرات هیارا بر آموزشی های گروه اصرار که است پایين حدی

 کند می مواجه جدی چالش با را ادغام برنامه کل گاهی جداگانه

 (.3) شود می کشانده تعطيلی به موارد از برخی در و

 از یک هر برای که ضعفی و قوت نقاط به توجه با

 برنامه در شد، داده شرح دهی نمره و ارزیابی رویکردهای

 آن در که تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دوره بازنگری

 است، درآمده یافته ادغام های بلوک صورت به پایه علوم مقطع

 مورد ها آن دهی نمره و ها بلوک ارزیابی برای جدیدی روش

 .گردید هیارا مطالعه حاضر در تجربه این کهقرار گرفت  استفاده

 

 کار روش
 تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دوره جدید برنامه

 در اجرا مرحله به 8331 سال مهر از (8331 پزشکی )برنامه

 بر مبتنی یافته ادغام  بلوک 81 دارای پایه علوم مقطع در و آمد

 فيزیولوژی، بيوشيمی، آناتومی، دروس شامل و سيستم -ارگان

 .بود شناسی جنين و شناسی بافت

 ارزیابی در ادغام بحث دادن تسری منظور به برنامه این در

 االتؤس شود: می انجام زیر صورت به اقداماتی دانشجویان

 واحد دفترچه یک قالب در بلوک یک مختلف های دیسيپلين

 بين کميته یک در بلوک مختلف های دیسيپلين االتؤس و هیارا

 تا دشو می مرور مربوط های گروه نمایندگان حضور با ای رشته

 حذف همپوشانی موارد و یابد کاهش الؤس طراحی خطاهای

 صورت به بلوک هر االتؤس مجموع از درصد 81 د.گرد

 یک از بيش در دانشجو یادگيری تا شود می طراحی ای رشته بين

 و فيزیولوژی یا شناسی جنين و آناتومی مثال عنوان )به درس

 نه )و بلوک نمره نهایت در گيرد. قرار ارزیابی مورد بيوشيمی(

 سال نيم کارنامه در جداگانه( صورت به دیسيپلينی نمرات

 شود. می ثبت وی عملکرد عنوان بهدانشجو 

 مفهوم کردن پررنگ راستای در فوق اقدامات که هرچند

 امااست،  مفيد آموزشی برنامه مختلف های جنبه در ادغام

 دروس سيستماتيک حذف خصوص در نگرانی موجب

 نظر در با پایه علوم بازنگری کميته راستا همين در شود. می

 ،دهی نمره مختلف رویکردهای ضعف و قوت نقاط گرفتن

 صورت به تجمعی دیسيپلينی نمره» داد: پيشنهاد را زیر روش

 کسب به موفق که دانشجوییو  دگرد می ثبت و محاسبه ساليانه

 دیسيپيلنی آزمون در باید نشود، تجمعی دیسيپلينی نصاب حد

 به معرفی شرط کند. شرکت شود، می برگزار سال پایان که

 بلوکی و دیسيپيلنی نصاب حد کسب پایه، علوم جامع امتحان

 «.است

 در دانشجو هر پلينیيدیس نمرات رویکرد، این اجرای برای

 از یک هر در دانشجو تجمعی نمره و تفکيک بلوک هر

 و شناسی بافت فيزیولوژی، بيوشيمی، آناتومی، های دیسيپلين

 شد. اعالم و محاسبه تحصيلی سال پایان در شناسی جنين

 تئوری نظر از تجمعی لينیپدیسي نمرات اعالم سيستم اندازی راه
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 مالحظات گرفتن نظر در نيازمند اما، رسيد می نظر به مناسب

 راستا، همين در بود. کار مقدمات کردن فراهم و خاص

 و بينی پيش زیر شرح به اقدامات از ای تنيده هم در مجموعه

 .(8 )جدول شد انجام

 
 شده اتخاذ راهکارهای و تجمعی دیسيپلينی نصاب حد سيستم اجرای مالحظات :8 جدول

 توضيح راهکار چالش

 نمرات جمع با سادگی به تجمعی نمره

 آید. نمی دست به دیسيپلينی

 متفاوت ارزش کردن لحاظ

 در ها ساعت و واحدها

 تجمعی نمره محاسبه

 در دیسيپلين یک تدریس ساعت همچنين نيست. یکسان ها بلوک واحدی ارزش

 ضریبی به نياز بلوک هر در دیسيپلين هر دارد. فرق یکدیگر با مختلف های بلوک

 ساعت» و «بلوک در دیسيپلين نمره» از که دارد لهأمس این کردن تنظيم برای

 آید. می دست به «بلوک در پلينيدیس تدریس

 بر باید تنها تجمعی دیسيپلينی نمره تعيين

 که باشد هایی بلوکی دیسيپلين نمره اساس

 کسب را ها آن قبولی نصاب حد دانشجو

 است. کرده

 در افتاده های بلوک حذف

 تجمعی نمره محاسبه

 مالک گذرانده های بلوک در دیسيپلينی نمرات فقط تجمعی، نمره محاسبه هنگام

 حد کسب به موفق قلب بلوک در دانشجویی اگر مثال عنوان به گيرند. می قرار

 تنفس نمره تنهااو  اول سال آناتومی تجمعی نمره محاسبه در باشد، نشده نصاب

 شود. می منظور

 تجمعی دیسيپلينی دهی نمره سيستم اجرای

 است. قانونی مصوبه نيازمند
 قانونی الزامات تصویب

 شورای مصوب تهران پزشکی علوم دانشگاه عمومی پزشکی دوره نامه آیين طبق

 آزمون در شرکت شرط دروس همه دیسيپلينی نصاب حد کسب دانشگاه، آموزشی

 دوره(. نامه آیين) باشد می پایه علوم جامع

 لينیپدیسي نصاب حد که دانشجویی برای

 باید ننماید، کسب را (41 از 81) تجمعی

 شود. گرفته نظر در جبرانی فرصت

 جبران فرصت تعيين

 سال همان پایان در مربوط آموزشی گروه توسط دیسيپلين بر مبتنی آزمون

 دیسيپلينی نصاب حد کسب به موفق که دانشجویانی شود. می برگزار تحصيلی

 نمایند. شرکت آزمون این در هستند موظف اند، نشده تجمعی

 و دقت حداکثر با باید دیسيپلينی نمره تعيين

 صورت محاسبات انجام در خطا بدون

 گيرد.

 احتمال رساندن حداقل به

 خطا

 یک و طراحی یافزار نرم تجمعی، دیسيپلين نمرات اعالم و محاسبه منظور به

 شد. اجرا وب بر مبتنی سيستم

 که باشد ای گونه به نباید ارزیابی نوع این

 را دانشجویان تحصيلی سال پایان در

 کند. غافلگير

 رسانی اطالع بودن مستمر
 از مستمر و مداوم صورت به سال طی دانشجویان وب، بر مبتنی سيستم در

 شوند. می آگاه خود دیسيپلينی عملکرد

 که باشد ای گونه به نباید ارزیابی نوع این

 آشکار را دانشجویان شخصی اطالعات

 کند.

 اطالعات ماندن محرمانه
 او خود اختيار در تنها دانشجو نمرات به مربوط اطالعات وب، بر مبتنی سيستم در

 گيرد. می قرار

 

 اختصاص ساعت و ها بلوک واحدی ارزش که این اول نکته

 فرق یکدیگر با مختلف های بلوک در دیسيپلين یک به یافته

 جمع با سادگی به تجمعی نمره بنابراین (.4 )جدول داشت

 هر در دیسيپلين هر و نبود محاسبه قابل دیسيپلينی نمرات

  داشت. لهأمس این کردن تنظيم برای ضریبی به نياز بلوک

 به تجمعی دیسيپلينی نمره محاسبه برای شده استفاده فرمول

 بود: زیر شکل

نمره تجمعی در یک دیسيپلين  
∑     

   

   
 

∑   

 
 

 در نظر مورد پلينيدیس در دانشجو نمره bd آن در که

 ساعات تعداد Hbd و بلوک در پلينيدیس کل نمره Xbd ، بلوک

 سال در مثال عنوان به .تعریف شد بلوک در پلينيدیس تدریس

 و تنفس بلوک دو در فقط آناتومی پلينيدیس جدید، برنامه اول

 دیسيپلينی نمره ارزش که  به دليل این اما، شد تدریس قلب
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 ساده جمع نبود، یکسان تنفس و قلب بلوک دو در آناتومی

 اول سال در آناتومی تجمعی دیسيپلينی نمره نبود. منطقی ها آن

  آمد: دست زیر صورت به

 

 

نمره دانشجو در دیسپلين آناتومی بلوک قلب   
ساعات آناتومی در بلوک  قلب

نمره کل دیسپلين آناتومی در بلوک قلب  
نمره دانشجو در دیسپلين آناتومی بلوک تنفس     

ساعات آناتومی در بلوک  تنفس

نمره کل دیسپلين آناتومی در بلوک تنفس  
 

ساعات آناتومی در بلوک قلب ساعات آناتومی در بلوک تنفس 
 

 
 اول سال های بلوک در ها دیسيپلين از یک هر به یافته اختصاص ضریب و نمره تدریس، ساعت :4 جدول

 اول سال های بلوک در ها دیسيپلين به یافته اختصاص ساعت

 شناسی جنين فيزیولوژی بيوشيمی شناسی بافت آناتومی بلوک

 1 8 24 2 1 سلول و مولکول

 84 81 1 82 1 عملکرد و تکوین بافت،

 2 32 1 2 82 خون گردش و خون قلب،

 8 84 1 4 2 تنفس

 اول سال های بلوک در ها دیسيپلين به یافته اختصاص نمره

 شناسی جنين فيزیولوژی بيوشيمی شناسی بافت آناتومی بلوک

 1/1 8/4 1/88 2/8 1/1 سلول و مولکول

 4/8 1/3 1/1 2/1 1/1 عملکرد و تکوین بافت،

 3/8 1/81 1/1 1/4 8/2 خون گردش و خون قلب،

 1/8 4/3 1/1 2/8 8/8 تنفس

 نمره( بر ساعت )تقسيم اول سال های بلوک در ها دیسيپلين به یافته اختصاص ضریب

 شناسی جنين فيزیولوژی بيوشيمی شناسی بافت آناتومی بلوک

 1/1 1/4 8/4 1/4 1/1 سلول و مولکول

 3/8 8/4 1/1 1/4 1/1 عملکرد و تکوین بافت،

 8/3 8/3 1/1 2/4 2/3 خون گردش و خون قلب،

 8 3/8 1/1 4/8 8/8 تنفس

 

 که داشتند وجود دانشجویانی سال نيم هر در که این دومنکته 

 در دانشجویان که جا آن از بودند.   افتاده بلوک چند یا یک در

 در کنند، اخذدوباره  اند نشده قبول که را هایی بلوک باید آینده

 در دیسيپلينی نمرات از فقط تجمعی نمره محاسبه هنگام

 گذرانده موفقيت با را ها آن دانشجو که شد استفاده هایی بلوک

 کسب به موفق قلب بلوک در دانشجویی اگر مثال عنوان به .بود

 وی اول سال تجمعی نمره محاسبه در بود، نشده نصاب حد

 گشت. منظور تنفس بلوک در آناتومی نمره تنها

 اجرایی ضمانت و قانونی وجه بود الزم که این سومنکته 

 دوره نامه آیين در و راستا همين در شود. مينأت ارزیابی نوع این

 که شد مقرر دانشگاه آموزشی شورای مصوب عمومی پزشکی

 نصاب حد کسب، پایه علوم جامع آزمون در شرکت شرط

 این (.2) باشد  ها پلينيدیس از یک هر در (41 از 81) تجمعی

 و رسيد ها آن اطالع به دوره به دانشجویان ورود بدو از موضوع

 شد. یادآوری ها آن به شده تفکيک نمرات هیارا با ترم طول در

 برای جبرانی فرصت گرفتن نظر در ضرورت ،چهارمنکته 

 را تجمعی لينیپدیسي نصاب حد نهایتدر  که بود دانشجویانی
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 بر مبتنی آزمون که شد مقرر منظور این به نکردند. کسب

 سال همان پایان در مربوط آموزشی گروه توسط دیسيپلين

 شرکت آن در دانشجویان از دسته اینو  شود  برگزار تحصيلی

 سال پایان در آناتومی پلينیيدیس آزمون مثال عنوان به نمایند.

 و قلب آناتومی مباحث از آناتومی آموزشی گروه توسط اول

 روزهای در نيز ها گروه بقيه .گردید اجرا و طراحی تنفس

 پرداختند. به خود مربوط پلينيدیس آزمون برگزاری به جداگانه

 سال پایان در دیسيپلينی نمره که این به توجه با :پنجمنکته 

 در که بود می ای گونه به نتایج نباید شد، بندی جمع تحصيلی

 جهت سایتی وب بنابراین کند. غافلگير را دانشجویان نهایت

 به سال نيم دو طی دانشجویان وگردید  طراحی نمرات اعالم

 های دیسيپلين در خود عملکرد از مستمر و مداوم صورت

 شدند.  می آگاه مختلف

 زیاد تعداد و محاسباتی های پيچيدگی با مرتبط ششم لهأمس

 روند این در را انسانی خطای بروز احتمال که بود دانشجویان

 خود برای هم دانشجویان نمرات که جا آن از داد. می افزایش

 در داشت، یبسيار اهميت اجرایی والنؤمس برای هم وآنان 

 جدی محاسباتی خطای کاهش منظور به راهکار گرفتن نظر

 و طراحی وب بر مبتنی افزار نرم یک راستا، این در شد.  گرفته

 با همچنين .گردید محاسبه آن طریق از تجمعی پلينیيدیس نمره

 بلوک چند یا یک در که دانشجویانی پراکندگی و تنوع وجود

 شد نوشته ای گونه به برنامه بودند، نکرده کسب را قبولی نمره

 این خصوص در افتاده های بلوک حذف به مربوط شرط که

 شود. اعمال نيز دانشجویان

 بود. دانشجویان شخصی اطالعات حفظ لزوم آخر،نکته 

 کاربری نام با دانشجو هر کهرا داشت  قابليت این افزار نرم

 نمرات به مربوط اطالعات و دوش وارد آنبه  خود اختصاصی

 را شده اخذ های بلوک های دیسيپلين از یک هر در خود

 با تنها سایت طریق از دیسيپلينی نمرات اعالم کند. مشاهده

 بود. پذیر امکان اختصاصی عبور رمز و کاربری نام از استفاده

 شد. نمی فاش یکدیگر نزد دانشجویان اطالعات بنابراین

 ها یافته
 مهر از یپزشک دیجد برنامه تهران، یپزشک علوم دانشگاه در

 اعمال و افتهی  ادغام یابیارز ستميس وگردید  آغاز 8331سال 

 انیدانشجو یبرا ابتدا همان از یتجمع ینيپليسید نصاب حد

 انیدانشجو یبرا بعد سال در سپس و 8331 سال یورود

 یواحدها نوع که جا آن از اما ،شد اجرا 8338 سال یورود

 بود، متفاوت اول سال در یورود دو نیا انیودانشج شده هیارا

 تنها مطالعه حاضر در ابهام، و یدگيچيپ از یريجلوگ یبرا

سال  یورود انیدانشجو بر ستميس یاجرا از حاصل جینتا

  .گردید ذکر 8338

 علوم دانشگاه 8338 سال یورود یپزشک انیدانشجو

 بلوک چهار اول سال در که بودند نفر 381 ،تهران یپزشک

 خون گردش قلب، -عملکرد ن،یتکو بافت، -سلول و مولکول»

 ها بلوک نیا از کی هر گذاشتند. سر پشت را «تنفس -خون و

  است. آمده 3 جدول در که بود نيپليسید نیچند شامل

 بلوک، هر گذاشتن سر پشت با تحصيلی و سال مين طول در

 سامانه به یاختصاص عبور کلمه و یکاربر نام با دانشجو هر

 از جیتدر به و وارد 8331 یپزشک تیسا وب در نمرات اعالم

 مورد در هم یرسان اطالع .شد یم مطلع خود نمرات تيوضع

 نيپليسید هر در شده کسب نمره مورد در هم و بلوک کل نمره

 مورد در که یاطالعات مثال عنوان به .گرفت یم صورت

 در ،بود گرفته قرار دانشجو هر ارياخت در اول سال یها بلوک

 اول، یليتحص سال یانتها در است. شده داده نشان 3 جدول

 گردید محاسبه افزار نرم قیطر از ینيپليسید یتجمع نمرات

 (.3 )جدول
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 8331 پزشکی سایت وب نمرات اعالم سامانه در مثال( عنوان )به دانشجو یک اول سال نمرات :3 جدول

 شناسی جنين فيزیولوژی بيوشيمی شناسی بافت آناتومی بلوک

 - 8/8 1/83 8/8 - سلول و مولکول

 8/3 2/3 - 2/4 - عملکرد و تکوین بافت،

 4/1 2/1 - 2/8 2/4 خون گردش و خون قلب،

 2/1 4/8 - 1/8 4/3 تنفس

 2/3 1/88 4/88 4/3 2/88 *تجمعی پلينیيدیس

 ارایه شده در متن محاسبه شده است. فرمول طبق اما، 3 و 4 ولاجد های داده اساس بر تجمعی دیسيپلينی نمره*

 

 تمام یبرا ینيپليسید یتجمع نمرات محاسبه از پس

 هر در که شد مشخص 8338 سال ورودی انیدانشجو

 نصاب حد کسب به موفق انیدانشجو از تعداد چه نيپليسید

 حد یليتحص سال انیپا در که یانیدانشجو تعداد اند. نشده

 در بيترت به ند،ه بودنکرد کسب را ینيپليسید یقبول نصاب

 322درصد( از  4/2)نفر  82 یشناس بافت یها نيپليسید

 ،دانشجو 321از  (درصد 1/2)نفر  82 یآناتوم ،دانشجو

 و دانشجو 321درصد( از  8/84) دانشجو 22 یشناس نيجن

 به که بودند دانشجو 322درصد( از  1/1) نفر 3 یولوژیزيف

 ینيپليسید آزمون در و شدند یمعرف مربوط یآموزش یها گروه

  کردند. شرکت سال انیپا

 به دانشجو 1 و 2 ،4 ،یآموزش یها گروه گزارش اساس بر

 و یآناتوم ،یشناس بافت سال انیپا ینيپليسید آزمون در بيترت

 شدند. مردود یشناس نيجن

 

 گیری نتیجه و بحث
 نمرات پایش و محاسبه تجميع، منظور به طرح این

 جدید برنامه پایه علوم دوره یافته  ادغام های بلوک در دیسيپلينی

 یا رد تعيين جهت تهران پزشکی علوم دانشگاه عمومی پزشکی

 شد. اجرا دیسيپلين هر در قبولی

 نگرانی یافته، ادغام های برنامه مشکالت از یکی که جا آن از

 گروه و دروس هویت حفظ خصوص در علمی تأهي اعضای

 هنگام در را دغدغه این توان می روش این با؛ است آموزشی

 برنامه در دیگر نگرانی همچنين داد. کاهش دانشجویان ارزیابی

 واحد تعداد با دروس مطالعه سيستماتيک حذف یافته، ادغام

 از که طور همان .باشد می شناسی( بافت و شناسی جنين) کم

 4) شناسی جنين دیسيپلين در افتاده دانشجویان تعداد مقایسه

 تا نگرانی این است، مشخص واحد( 2) فيزیولوژی و واحد(

اطالع  وجود با حتی که طوری به؛ بود جا به زیادی حد

 که رسد می نظر به هم باز سيستمی، چنين وجود از دانشجویان

 این کردند. شناسی جنين درس مطالعه برای کمتری تالش

 مقاومت و نگرانی، دیسيپلينی سد گذاشتن با تواند می روش

 انتظار کند. کمرنگ را ادغام لهأمس برابر در آموزشی های گروه

 های سال در سيستم این جدی اجرای بار چندین طی رود می

 دانشجویان، توسط آن از ناشی عواقب مشاهده و متوالی

 مطالعه سيستماتيک حذف از جلوگيری برای آن اثربخشی

 شود. نمایان بيشتر دروس

 نمرات اعالم سيستم اجرای برای که داشت نظر در باید البته

 ها چالش و لیمسا از سری یک به توجه تجمعی، لينیپدیسي

 از خاصی اقدامات و مالحظات است ضروری ودارد  اهميت

 لحاظ جبران، فرصت تعيين قانونی، الزامات تصویب جمله

 های بلوک حذف ها، ساعت و واحدها متفاوت ارزش کردن

 محرمانه لزوم خطا، احتمال رساندن حداقل به نشده، قبول

 مدنظر مستمر رسانی اطالع ضرورت همچنين و اطالعات ماندن

 گيرد. قرار

 جهت گروهی که بود این حاضرمطالعه  محدودیتاز جمله 

 نظر در که یافته این نداشت. وجود آمده دست به نتایج مقایسه

 موجب تواند می بلوکی نمره کنار در دیسيپلينی نمره گرفتن
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 دارد شواهدی به نياز گردد،  دروس سيستماتيک حذف کاهش

 در که کسانی درصد سيستم این نبود صورت در کند یيدأت که

 کسب به موفق شناسی بافت و شناسی جنين مانند هایی دیسيپلين

 سایر در که جا آن از است. بيشتر شوند، نمی نصاب حد

 اطالعات ياتیجز است، گرفته صورت ادغام که هایی دانشکده

 وجود ها دیسيپلين در دانشجویان عملکرد نحوه به مربوط

 سيستم که) تهران پزشکی علوم دانشگاه وضعيت مقایسه ندارد،

 ها دانشگاه سایر با( است کرده اجرا را دیسيپلينی نصاب حد

  نشان موجود رسمی غير اطالعات هرچند نيست. پذیر امکان

 دیگری های دانشگاه در دروس سيستماتيک حذف شيوع دهنده

 نظر در دیسيپلينی نصاب حد اما ، داده انجام را ادغام که است

 اند. نگرفته

 قبولی روند سير تعيين منظور به مطالعاتی شود می پيشنهاد

 گيرد. صورت سال چندین طی ها دیسيپلين در دانشجویان

 خصوص در دوره مدرسان و علمی هيأت نظرات همچنين

  شود. کسب تجمعی لينیپدیسي نصاب حد اثربخشی

 

 سپاسگزاری
 پزشکی دوره بازنگری پروژه از قسمتی حاضر هعلطام

 مصوب تحقيقاتی طرح حاصل و تهران پزشکی علوم دانشگاه

 دانشگاه آن حمایت و بودجه با که بود 8334 سال در دانشگاه

 بازنگری کميته گرانقدراستادان  زحمات از است الزم شد. اجرا

 در گيری تصميم و رایزنی به متعدد جلسات طی که پایه علوم

 تشکر پرداختند، یافته  ادغام ارزیابی مختلف های جنبه خصوص

 افزار نرم طراحی با که رضایی محمدسينا دکتر از همچنين .گردد

 طرح این اجرای در را ما 8331 پزشکی سایت وب اندازی راه و

 آموزش توسعه دفتر محترم همکاران زحمات از و دادند یاری

 .آید به عمل میتشکر و قدردانی  پزشکی دانشکده
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Background & Objective: Student assessment is one of the most challenging issues of an 

integrated curriculum. While calculating an overall score is in line with the goals of integrated 

curriculum, it poses the risk that some students will deliberately leave out the content of some 

disciplines, based on the fact that they have lower credits in each block exam. In the present study, 

we describe the experience of Tehran University of Medical Sciences, Iran, where an integrated 

medical curriculum has been launched since September 2011 as part of curriculum reform initiative. 

Methods: In the first academic year, students passed 4 blocks: Molecule and Cell; Tissue; 

Development and Function; Cardiovascular Function; Blood circulation; and Blood-Respiratory 

Function. Each block included anatomy, histology, physiology, and embryology. The overall block 

score was reported at the end of each block. In addition, a cumulative disciplinary score was 

calculated at the end of the academic year through the summation of the weighted subscores of each 

discipline in each block. 

Results: At the end of the year, the number of students who had failed in histology, anatomy, 

embryology, and physiology were 15, 17, 44, and 3, respectively. They were required to take a 

disciplinary examination before the beginning of the next academic year. 

Conclusion: A comparison of the number of students who failed disciplines with low credits (e.g. 

histology) with those who failed disciplines with high credits (e.g. physiology) suggests that the 

former had systematically been ignored by some students. The calculation of a cumulative 

disciplinary score may reduce the deliberate omission of course content in integrated blocks. 

Key Words: Integration, Student assessment, Cumulative disciplinary score 


