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 نامه به سردبير
  

  و خودگردان يدولت يدرس در دو نوع ورود كي يابيارز
  
 *بخش مهدي نعمت

  
  191تا  189 :)26(15؛ 1394/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

  
مقدمه  

وجه  نيبهتربوده و تالش شده است كه به  زيچالش بر انگ شهيما هم يها دانشجو در دانشگاه رشيپذ نديفرآ يچگونگ
شود  مي رشيپذ يبراساس هوش عموممعموالً دانشجو  ،يكنكور سراسر يو با برگزار يفعل نديدر فرا. انجام شود

 يمناسب ضرور يدانشجو رشيپذ يبرا يگريد يها مهارت يمثل پزشك ها از رشته يهرچند ممكن است در بعض
 دگاهيدو د يطور كله ب .مطرح بوده است زيآموزش دانشجو ن يها نهيهز تأميننحوه  رش،يپذ ندياما در كنار فرآ ).1(باشد

 دگاه،يد نيطرفداران ا .است يدانشجو از منابع دولت تيترب يها نهيهز تأمينطرفدار  شهياول هم دگاهيد ؛وجود دارد
د كه وجود دار يدوم دگاهيطرز تفكر د نيدر مقابل ا. كنند مي را مطرح يآموزش عال ستميدر س گانيموزش راآ رتضرو
كه  ندمعتقد و داند نمي حيصح يمنابع دولت قياز طر يآموزش عال ستميدانشجو را در س تيترب يمنابع مال تأمين

 نيكه ا ستينوشته نظر ن نيدر ا. حفظ شود زيآموزش ن تيفيحال ك نيروند و در عب ييبه سمت خودكفا ديبا ها دانشگاه
ندارد  تيقدر اهم آن يآموزش عال ستميگردد كه نحوه وارد شدن به س انياست كه ب نيبلكه هدف ا .شود ليتحل دگاهيدو د

از  يبخش مداوم درون يها يابيارز گريبه عبارت د. دارد تيشدن اهم التحصيل فارغكه نحوه خارج شدن و به اصطالح 
  .دانشجو است يتر از نوع ورود به مراتب مهم )3و2(دانشجو تينحوه ترب

 يدو نوع دانشجو يليعملكرد تحص نيباي  سهيمقا 93-94 يليدوم سال تحص مسالينطرز تفكر، در  نيتوجه به ا با
در  .قلب و گردش خون و تنفس انجام گرفت يولوژيزيدر درس ف يو پزشك يدانشگاه در دو رشته داروساز يورود

منطبق با تعداد  مشخص و كامالً يمنبع درس. ودندرا اخذ نموده ب يولوژيزيكالس درس ف 4نفر در  268 ادشدهي مسالين
منبع درس بود كه  نياالت از اسؤتمام ). يواحد نظر 5/2 يبرا يبه زبان فارس يريصفحه قطع وز 300(واحد درس بود 

 انيو امتحان پا) نمره 6( مبحث قلب يترم برا انيم يدو امتحان رسم. شد مي با ذكر صفحه در پرسشنامه امتحان ارائه
به  دياسات .بودند كسانيهر چهار كالس  يبرا نيمدرس. ديبرگزار گرد) نمره 14(مباحث گردش خون و تنفس  يبرا ترم
 مربوط به جينتا. ديدانشجو كسر گرد يينمره از نمره نها مين بتيهر غ يداشتند و به ازا ژهيو تيدانشجو عنا بتيغ

اده از آزمون آناليز با استف رشينوع پذ كيتفك به يو داروساز يپزشك يها رشته يبرا انينمرات دانشجو مقايسه
  . ارائه شده است 1در جدول واريانس 
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 مساليقلب و گردش خون و تنفس در ن يولوژيزيدر درس ف يو داروساز يپزشك يها رشته انينمرات دانشجو سهيمقا :1 جدول
  دانشجو رشينوع پذ كيبه تفك 93-94 يليدوم سال تحص

  تعداد قبولي  ييمره نهان  پايان ترم ميان ترم تعداد نوع پذيرش  رشته تحصيلي

  پزشكي
  117  دولتي

*39/3±٠٩/١٢  

)٩٢/١۶ -٠( 

#†59/3±٣٨/١٢  

)۵۵/٠- ١٨( 

*59/3±٧٨/١٢  

)۶٠- ٢/١٨( 
102  

پرديس
  70  خودگردان

*95/2±٧٢/٩  

)٣٨/١۵ -٠( 

&79/2±۵٢/٩  

)۵۵/١۴ -٠( 

*62/2±٩١/٩  

)٣٣/١۵ -٠( 
37  

  داروسازي
  ٠٣/١٠±41/2  43  دولتي

)٧٧/١٠ -۴۶/٣( 

†83/2±۶۴/١١  

)٨٢/١٧ -۴۵/۵( 

†53/2±۶۵/١١  

)٧- ١١/١٧( 
35  

پرديس
  ٠/٩±46/2  38  خودگردان

)٣٨/١۵ -٧٣/٣( 

14/3±۶٩/٩  

)٣۶/١۶ -٠( 

†01/3±٧۶/٩  

)٩١/١۵ -٠( 
31  

 †و  & ،# ،. *است) يولتد( ينفر پزشك 4و ) خودگردان( ينفر پزشك 2 ،)خودگردان( ينفر داروساز 2ترم به تعداد  انيدر پا بينمره صفر غا
  .)P > 05/0(است ) خودگردان( يو با داروساز) يدولت( ي، با داروساز)خودگردان( يبا پزشك ها، گروه هيبا بق معنادارنشانگر تفاوت  ببترتي

  
 ينمرات تفاوت اندك نيانگيبود هر چند كه م % 18دانشجو  رشيدر هر دو نوع پذ يدر رشته داروساز يصد مردود در

در  نيا. است % 52خودگردان  رشيو در نوع پذ % 12 يدولت رشيدر نوع پذ يدر صد مردود ياما در رشته پزشك. دارد
در اين كه  پرداز منجر شود كما هيشهر يدانشجو رشيبا تفكر پذ تيضدشود كه به اي  مسأله دينبا اديز يصد مردود

 نديرقابت سالم در فرا كيهر كه در  كه باشد يشدن تفكر دارياپ يبرااي  جرقه دينداشت بلكه با يتفاوت يرشته داروساز
كه  يگريد طهيح در ديكه موفق نشود با و هراي  هيشهر ايباشد  گانيرا رشيآموزش موفق شود مطلوب است چه نوع پذ

  .يا هيشهر ايباشد  گانيرا رشيخواه نوع پذ ،دارد رشد كند يتوانمند
 التحصيل فارغو نحوه  تيفيشود تا ك مي داده تياهم تر بيشحوه ورود دانشجو مطرح است كه چرا به ن سؤال كي واقعا

آموزش  تيفيبه ك ينگر شود و بدون ژرف مي سرزنش پرداز هيشهر يدانشجو ل،يبدون تحلمعموالً  .شدن او از دانشگاه
 يشكل واقع ينشگاه زمانآموزش در دا تيفيك يارتقا سندهينونظر ه ب. شود نمي داده تياهم يبه اصطالح دولت يدانشجو

نظام  كيوارد دانشگاه شده است در  يكه دانشجو به چه شكل نيبه خود خواهد گرفت كه بدون توجه به ا ينيو ع
. نگردد يليامر نباشد صاحب مدرك تحص نيخود را بروز دهد و چنانچه قادر به ا يها يبتواند توانمند كساني يآموزش

 يآموزش زمان يارتقا نديگردد و در فرآ ژهيو تيدر دانشگاه به آن عنا دياست و با اصل كيتفكر  نيرسد كه ا مي نظره ب
هم كه وارد دانشگاه  يبه هر شكل( انيدانشجو گريخوب از د يدانشجو يگر غربال ستميكه در س ميرا انتظار داشته باش

 باًيكه تقراي  مسألهباشد،  ها يداد وروداز تع تر كممراتب ه در دانشگاه ب نالتحصيال فارغتعداد ) ندارد تيشده باشند اهم
نامطلوب  نديفرآ نيفراموش شده است و تجربه هم ثابت كرده است كه هر كه وارد شد خارج شده است و ا ها در دانشگاه

را داشته  يشدن او از درس ودمرد ايو  از انصراف دانشجو از دانشگاه ينگران ديهدف هم نبا نيبه ا يابيتدس يبرا. است
  .باشد ها توانمند ژهيو ها است تا خارج شدن از دانشگاه يآموزش يارتقا ندياز فرا ييكه جز ميباش

  
  عبمنا

1. Sabouri Kashani A, Zeinaloo A. [A New Criterion for Screening Medical Applicants]. Iranian Journal of 
Medical Education. 2002; 2(0): 48-48. [Persian] 
2. Minaiyan M, Teimouri M, Ghorbani A. [Internal Assessment of Pharmacy Curriculum in Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences School in Isfahan University of Medical Sciences within 2008-2009]. Iranian 



  بخش مهدي نعمت  نامه به سردبير
 

http://ijme. mui. ac. ir   191/  )62( 15: 1394/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

Journal of Medical Education. 2011; 10(5): 614-624. [Persian] 
3. Khodaveisi M, Pazargadi M, Yaghmaei F, Alavimajd H. [Requirements for Effective Evaluation in 
Nursing Education: a Qualitative Study]. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 11(6): 648-663. 
[Persian] 


