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  چكيده
 تيترب يعموم يدندانپزشك يشود. هدف برنامه درس مي توسعه آموزش محسوب يبرا يمبنا و ضرورت يبازنگري برنامه درسمقدمه: 

مطالعه با هدف نقد برنامه  نيرشته در ارتقا سالمت جامعه، ا نيا تيباشد. بنابر اهم مي مورد انتظار يها منديتواندندانپزشك با حداقل 
و عدالت محور، در دانشگاه علوم  گو خپاسبسته آموزش  يآن و در راستا يبه منظور بازنگر اننفع ذي دگاهياز د يعموم يدندانپزشك يدرس
  انجام شد. 1395اصفهان، در سال  يپزشك
بود.  يو گروه يفرد يها مستندات، مصاحبه يبررس يها روشاطالعات به  يگردآور انجام شد. يفيمطالعه به روش ك نيا: ها روش
جلسه مصاحبه انجام شد. متن  10 يو برگزار يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس اننفع ذينفر از  30با مشاركت  مند هدف يرينمونه گ
  شد. لي) تحلياسيشده (ق تيهدا يفيك يمحتوا ليروش تحل باوارد شد و  MAXQDA-10در نرم افزار  ها مصاحبه
 دگاهياز د يشنهاديپ يهاكار راهنقاط ضعف، نقاط قوت و  يطبقه اصل 3و بر اساس  اننفع ذي دگاهيبر اساس د ينقد برنامه درسنتايج: 

 ،يآموزش يفضا ،يمحتوا، منابع آموزش ،يآموزش يها استراتژياهداف،  ،يازسنجيشامل ن يدر برنامه درس ياصل يو مطابق اجزا اننفع ذي
 ديمف يبرنامه درس يبازنگر ان،نفع ذي دگاهياز د يبه طور كل درس انجام شد. 14و در  يابياجرا و ارزش ران،يفراگ يريادگي يها فعاليت
اجرا باعث  يمناسب برا يافزار و نرم يافزار سخت يو فراهم نبودن بسترها اننفع سازي ذي هيو بدون توج يناگهان راتييتغ ياست ول

  شده است. يبرنامه درس يشكست در اجرا
اخيراً  يشتابزده برنامه درس ياجرا ليبه دل يعموم يانپزشكدند ياز برنامه درس اننفع ذي يتيرسد نارضا مي به نظرگيري:  نتيجه
با  يرو بازنگر ني. از ااست يبرنامه درس انهيگرا آل ايدهبه اهداف  دنيآن و رس ياجرا يبرا ييها ساختريفراهم نبودن ز شده و يبازنگر

 يبرا اننفع سازي ذي هيو توج يياجرا يبسترهاسازي  فراهم نيآن و همچن يشيآزما يو اجرا يبرنامه درس اننفع ذيجامع از  يازسنجين
  شود. مي هيتوص يبرنامه درس تيتوسعه و موفق

  
  يدندانپزشك ،يبازنگر ،يبرنامه درس ،يآموزش پزشكهاي كليدي:  واژه
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مثل  ييها دندانپزشكاني است كه تواناييبلكه تربيت 
در مورد بيمار، ارتقاي سالمت  نگر كليداشتن ديدگاه 

دهان بيمار، داشتن روحيه كار تيمي و توجه به وضعيت 
اجتماعي اقتصادي و عاطفي بيمار را نيز داشته 

ارائه خدمات پيشگيري و درماني  نيا). بنابر2و1باشند(
تربيت  ياصلي دهان و دندان هدف ها بيماري

 نيبه ا يابيدست يرو برا نيدندانپزشكان، مي باشد. از ا
اصول  يبر مبنا ديآموزشي با يها يريز برنامهامر مهم، 

گان در انجام آموخت دانشصحيح آموزش باليني باشد تا 
  ). 3(باشند توانمند ها مهارتآن 
ان امر آموزش، ايجاد تغييرات مطلوب نظر صاحبباور  به

و نهايي آموزش است.  يدانشجويان، هدف اصلدر 
ي آموزشي متناسب با ها فراهم سازي برنامه نيبنابرا
ي آموزشي و سنجش و ارزشيابي اصولي ها هدف

 يرو براي تدوين برنامه درس ني). از ا4(است يضرور
 يها روش رانياگنياز فر يو بررس صيبايد با تشخ

و  مينيرا براي آموزش دانش و مهارت برگز يمناسب
ي ها براي بهبود كيفيت برنامه يروش ارزشيابي صحيح

 يها به اهداف برنامه دنيرس ي. برامييآموزشي تدوين نما
). 6و5است( يتوجه به موارد ذكر شده الزام ،يآموزش

 كههستند  مؤثر يبرنامه درس تيعوامل مختلفي در مطلوب
 ازيمنطبق بودن با ن ،يشامل به روز بودن دانش علم

 يدر اجرا يتوانمند ،يبه اهداف آموزش يابيجامعه، دست
برنامه  تيمطلوب ديبا نيباشند. بنابرا مي يبرنامه درس

و نحوه اجراي آن به طور مداوم مورد بازنگري و  يدرس
با  يبرنامه درس ي). در بازنگر8و7قرار گيرد( يابيارزش
ي علمي شامل مرور وسيع و انطباقي ها روشاز  تفادهاس
ي معتبر جهان ها ي درسي مشابه در دانشگاهها برنامهبا 

ان حوزه مورد بحث و نظر صاحبو استفاده از نظرات 
، علمي هيأتنظرات افراد مرتبط با برنامه، نظير اعضاي 

 نيشود. بنابرا مي گان پرداختهآموخت دانشدانشجويان و 
درسي بر مبناي محورهاي اصلي آن  نامهبازنگري بر

حتواي آموزشي، راهبردهاي آموزشي، پيامدها، م شامل

ي آموزشي، جو آموزشي، ارزشيابي دانشجويان ها روش
، دانشجويان و منابع علمي هيأتو دوره، مديريت دوره، 

 يهر كدام از اجزا گريمالي و فيزيكي است و به عبارت د
  ).9(رديگ مي ق قراريدق يمورد بررس يبرنامه درس

 نياز آخر شيپ يعموم يدوره دندانپزشك يدرس برنامه
جلسه  نيو در هفتم 31/2/1379 خيدر تار ،يبازنگر
 بيكشور تصو يعلوم پزشك يزري برنامه يعال يشورا

و در  1390چهارم، مصوب سال  يشد. بعد از آن بازنگر
جامعه انجام شد كه هم اكنون در  ازين يراستا

  ).10(حال اجرا است ركشور د يدندانپزشك يها دانشكده
ارزشيابي برنامه آموزشي دندانپزشكي  نهيدر زم 

انجام شده است تا در جهت بهبود  يمطالعات مختلف
ي آموزشي مورد استفاده قرار گيرند. از جمله ها برنامه
ي مختلف برنامه آموزشي ها يتوانمنددر مورد اي  مطالعه

و به  1387گان در سال آموخت دانشبر روي  يدندانپزشك
نشان داد تغييراتي  جيتاشد. ن جامصورت خودپايشي ان

است. در  ازيبراي بهبود تحقق اهداف برنامه آموزشي ن
نقاط ضعف و قوت برنامه  زين يگريمطالعه مشابه د

آموزشي دندانپزشكي استخراج و گزارش شده است. در 
برنامه آموزشي دندانپزشكي در  رانيدر ا 1379سال 
مورد  ابيي آموزشي به شيوه خودارزيها گروهي  كليه

 تيمطلوباي  در مطالعه زيناخيراً ). 11(بررسي قرار گرفت
 يعموم يشده دندانپزشك يبازنگر يبرنامه درس نيآخر

ي  انطباق برنامه درسي ترميمي دوره يبا بررس
از نظر سرفصل و حجم دروس با  يدندانپزشكي عموم

پرداخته شده  نيازهاي خدمات دندانپزشكي ترميمي جامعه
 يتوانمندبر  يبر اساس آموزش مبتن نيهمچن). 12(است

برنامه  يبازنگر يبرا يازسنجياز ناي  به عنوان مرحله
 دگاهيداي  مطالعه ران،يدر ا يدندانپزشك يدرس

حداقل و  يها يتوانمندبه  يابيدندانپزشكان نسبت به دست
 يرا بررس يمل يبرنامه درس قياز طر يضرور
  ). 13(نمود

ي ريز برنامهمهم،  نيتوجه به اهميت و حساسيت ا با
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دقت و شواهد علمي  تيدروس و اجراي آن بايد در نها
ي نقادانه و موشكافانه، نقاط ها انجام شود و با ارزيابي
گردد تا در نهايت،  نييو تع يضعف و قوت آن بررس

در كشور ابالغ و  يو مطلوب آل نسبتاً ايده يبرنامه درس
كه در  يگربازن نيپس از آخر گر،يد يسواجرا شود. از 

 يها به دانشكده 1391انجام شد و از سال  1390سال 
 يابيكه ارزاي  مطالعه د،ياجرا ابالغ گرد يبرا يدندانپزشك

داشته باشد  يبرنامه درس يسازنده بر همه اجزا يو نقد
آن بپردازد انجام  يبه بررس يتر يتخصص دگاهيو با د

مطالعه در امتداد درخواست دانشكده  نينشده بود، ا
مطالعات و توسعه آموزش  تيرياز مركز مد يدندانپزشك

 يابيارز ياصفهان برا يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
و ارائه  يعموم يدندانپزشك ينقادانه برنامه درس

رشته و در  نيا انريز برنامهو  انگذار سياستبازخورد به 
منظور  هلت محور بو عدا گو پاسخبسته آموزش  يراستا
  ، انجام شد.1395آن در سال  يو بهبود اجرا يبازنگر

  
  ها روش

نقاط قوت و  يهدف بررس و با يفيمطالعه به روش ك نيا
 يدندانپزشك يبرنامه درس يشنهاديپ يهاكار راهضعف و 

و بهبود  يو ارائه بازخورد به منظور بازنگر يعموم
 يدر دانشكده دندانپزشك ان،نفع ذي دگاهيآن از د ياجرا

   انجام شد. 1395اصفهان در سال  يدانشگاه علوم پزشك
 د،يشامل اسات يبرنامه درس اننفع ذيمختلف  يها گروه

 يدر برنامه درس ريدرگ يها گروهريمد ان،يدانشجو
دفتر توسعه آموزش  مسؤولآموزش،  نيمسؤول ،يديجد

)EDOمد نظر قرار گرفتند ي) دانشكده دندانپزشك .  
از  اننفع ذي اتيتجرب قيو دق قيعم يمنظور بررس به

 يگردآور)، يعموم يدندانپزشك ديجد يبرنامه درس
مستندات آموزش دانشكده  يبررسبا  اطالعات

 ،يبرنامه درس ياجرا يمربوط به چگونگ يدندانپزشك
دفتر  مستندات بررسي ،يو انفراد يگروه يها مصاحبه

دفتر  مستندات بررسي و يآموزش دانشكده دندانپزشك

  انجام شد. يدانشكده دندانپزشك استير
 مند هدفبه صورت  ها نجام مصاحبها يبرا يريگ نمونه

)Purposive Samplingروش  ني) انجام شد. در ا
 يغن ايمورد نظر و  دهيپد اي يژگيو يدارا ها كننده شركت

 ني). بنابرا14(مورد پژوهش هستند نهياز اطالعات در زم
 ياجرا نديمند به فرآمطلع و عالقه ديمطالعه با اسات نيدر ا

در برنامه  ريدرگ يآموزش يها گروه ريمد ،يبرنامه درس
، ها درس نيمسؤولو  افتهيدر دروس ادغام  ديجد يدرس

 تيفيبهبود ك يكه برا يمند و مطلععالقه انيدانشجو
آموزش و دفتر توسعه  نيمسؤولبا  يبرنامه درس ياجرا

 مسؤولدر ارتباط بودند،  يآموزش دانشكده دندانپزشك
و معاونت  نيمسؤول) و EDOدفتر توسعه آموزش (

به عنوان  يدانشكده دندانپزشك استيآموزش و ر
  پژوهش، مصاحبه شد.  يها كننده مشاركت

 10شامل  يبرنامه درس اننفع ذياز  ها مصاحبه تعداد
شامل مصاحبه از  يانفرادو  يجلسه مصاحبه گروه

مصاحبه  6به صورت  انيو دانشجو يآموزش يها گروه
معاونت  ،دانشكده استياز ر ،كننده شركت 26با  يگروه

دفتر توسعه  مسؤولآموزش و  نيمسؤول ،يآموزش
انجام  كننده شركت 4 اب يمصاحبه انفراد 4 زيآموزش ن

  شد. 
به  كننده مشاركت 30مصاحبه شونده شامل  يها گروه
 يمعاون آموزش، دانشكده استير: عبارت بودند از كيتفك

 يها گروه، دانشكده يفعل يمعاون آموزش، سابق دانشكده
و  نيمسؤولو و  ها گروه ريشامل مد ريدرگ يآموزش
 ،يپاتولوژ ص،يتشخ ،يميترم يها گروهدروس ( نيمدرس
  فك و صورت،  يجراح ،يولوژيراد كس،ياندودنت

 مسؤول، آموزش دانشكده نيمسؤول، جامع نگر، پروتز)
  .انيدانشجو، دفتر توسعه آموزش دانشكده

 كنندگان وقت مصاحبه از مشاركت نييپس از تع 
آگاهانه را مطالعه و در  تيدرخواست شد تا فرم رضا

. نديامضاء نما به شركت در مطالعه، آن را ليصورت تما
 كنندگان كه براي مشاركت يدر مكان و زمان ها مصاحبه
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تا  قهيدق 45راحت باشد، انجام شد و زمان هر مصاحبه 
بود.  كنندگان و وقت شركت وصلهساعت، بسته به ح كي

شد و به  هيآن ته هيقبل از شروع مصاحبه راهنماي اول
مورد  طهيبراي كنگاش در ح تر بيشجهت طرح سؤاالت 

هدف  انيمصاحبه با برقراري ارتباط و ب. نظر كمك كرد
برنامه  يبهبود اجرا يمطالعه برا نيا جينتا تيو اهم
 ت مصاحبه مطرح شد.سؤاالآغاز شد. سپس  يدرس

برنامه  يتجربه شما از اجرا"مصاحبه:  نمونه سواالت
به نظر شما نقاط ، ست؟يچ يعموم يدندانپزشك يدرس

به ، ؟ ستيچ يعموم يدندانپزشك يضعف برنامه درس
 يعموم يدندانپزشك ينظر شما نقاط قوت برنامه درس

مرتفع ساختن  يرا برا ييهاكار راهشما چه ، ؟ ستيچ
موجود  يها چالشو بهبود  ينقاط ضعف برنامه درس

  ."؟كنيد مي شنهاديپ
كه مورد  يدروس يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس در

 ديقرار گرفت شامل دروس ارائه شده جد يابينقد و ارزش
در حال اجرا (مدون) و دروس ادغام  يدر برنامه درس

چند گروه  ايدو  نيب ي(ارائه درس به صورت همكار افتهي
  بود: ري) به صورت زيآموزش

  يشناس يدگيپوس .1
  كالياپ يكمپلكس پالپ و پر .2
  7تا  1يصيتشخ يدندانپزشك .3
  كيستميس يها بيماري .4
  يارتباط يها مهارت .5
  يدر دندانپزشك يروانشناس .6
  شرفتهيپ يدندان يپروتزها .7
  3و  2و  1 يحيعلوم تشر .8
  يولوژيزيف .9

  يمواد دندان يمبان .10
   زاتيتجه .11
  يدرد و داروشناس .12
  اتيسالمت دهان و دخان .13
  كامل و فانتوم يو مبان ليپارس .14

را با طرح  يبرنامه درس ابتدا مستندات، ليتحل يبرا
و حجم درس،  ها سرفصل(شامل اهداف درس،  ها درس

كه اي  ) و برنامهبندي زمانجدول  ،يابيارزش وهيمنابع، ش
آن  يداده شد و صحت اجرا قيواقعا اجرا شده بود، تطب

  شد. دهيپرس اننفع ذياز  ها در مصاحبه
انجام  ها آوري داده با جمع زمان هم ها داده ليو تحل هيتجز 

 ها داده ليمصاحبه كار تحل نيبا انجام اول يشد. به عبارت
شده، متن  يگردآور يها داده ليآغاز شد. جهت تحل

 افزار شده و در نرم پيبه طور كامل تا ها مصاحبه
MAXQDA شياز پ يوارد شد و بر اساس طبقات اصل 

نقاط ضعف، نقاط قوت و  يسشده و با هدف برر نييتع
از  يبرنامه درس يبهبود اجرا يبرا يشنهاديپ يهاكار راه
استخراج و با روش  ميمحتوا و مفاه ان،نفع ذي دگاهيد

شد.  لي) تحلياسيشده (ق تيهدا يفيك يمحتوا ليتحل
و بر  يبرنامه درس يبر اساس اجزا ليو تحل هيتجز

 نيتوسط كال هارائه شد يبرنامه درس ياساس مدل اجزا
برنامه  يمطابق با اجزا اننفع ذي دگاهيد تياست. در نها

 يآموزش يها استراتژياهداف،  ،يازسنجيشامل ن يدرس
 يفضا ،يمنابع آموزش )، محتوا،سيتدر يها روش(

اجرا و  ران،يفراگ يريادگي يها فعاليت ،يآموزش
  شد.  يبررس يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس يابيارزش
 (Trustworthiness)) و صحت Rigorدقت ( تأييد يبرا
)، از Credibilityدر مورد اعتبار مطالعه ( ها داده

 ) و چك اعضاPeer- checkي پرسش از همكار (ها روش
)Member-check( و  ليتحل جياستفاده شد و نتا

 د،يرس ديچند نفر از اسات تأييدبه  ها دادهبندي  طبقه
در  يفين روش پژوهش كياز نظرات متخصص نيهمچن
چك اعضا  يشد. برا ينظرخواه زيمطالعه ن نيا يطراح

چند نفر از مصاحبه  اريشده در اخت ليتحل جينتا زين
. در مورد ندينما تأييدرا  جيشوندگان قرار گرفت تا نتا

تمام مراحل روش  زي) نTransferability( رييپذ انتقال
 چيشد تا ه هشرح داد اتييو با جز قيكار نقد به طور دق

  نماند.  ينقد باق نيخوانندگان ا يبرا ينقطه ابهام
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ناظر  كيمطالعه، از  نيدر ا نانياطم تيمورد قابل در
 يفيك قي) با تجربه در تحقExternal checks( يخارج

مطالعه شامل ضرورت  ياجرا ندياستفاده شد كه فرآ
و  يصوت لياجرا، سؤاالت و فا نديفرآ اتياجرا، جزئ هياول

 ها افتهيشده و  ليي تحلها ، دادهها شده مصاحبه ادهيمتن پ
سبب  نان،ياطم تيكه عالوه بر قابل دينما تأييدو  يرا بررس

 يبرا ) پژوهش باشد.Conformability( رييپذتأييد
 ها داده ياز تنوع در روش جمع آور ها افتهي يريپذ تأييد

 مهين يها به صورت استفاده از سه روش انجام مصاحبه
و  يبرنامه درس اننفع ذياز  يو گروه يفرد افتهيساختار
استفاده  يه دندانپزشكآموزش دانشكد اتمستند يبررس
  .ديگرد

جلسات مصاحبه  در ياخالق مالحظاتجهت رعايت 
اهداف  انيبا ب ،دخو يصاحبان پژوهش پس از معرف

ضبط  يبرا كنندگان پژوهش و كسب اجازه از مشاركت
 ينامه كتب تيو با ارائه رضا ها آنها در مصاحبه يصدا

در  اننفع ذيشركت  يبرا ياجبار چياقدام نمودند. ه
اهداف  يمطالعه وجود نداشت و مطالعه در راستا

  پژوهش انجام شد.
  

  نتايج
 22نفر زن و  8نفر ( 30مطالعه شامل  كنندگان مشاركت

آنها در مورد نقاط قوت و ضعف  دگاهينفر مرد) بودند و د
مستندات،  يرا با روش بررس يشنهاديپ يهاكار راهو 
جلسه  10( يمصاحبه گروه 6و  يمصاحبه فرد4

 ياهداف پژوهش به صورت بررس كيمصاحبه) و به تفك
  شامل: يبرنامه درس ياجزا

  يازسنجين -1
  اهداف -2
  )سيتدر يها روش( يآموزش يها استراتژي -3
  محتوا  -4
  يمنابع آموزش -5
  يآموزش يفضا -6

  رانيفراگ يريادگي يها فعاليت -7
  اجرا -8
  يابيارزش -9

  .)8 تا 1شد (جداول  انجام
  
  :يازسنجين

ذكر شده  ،يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس نيآخر در
 نيشيپ ي(چهارم) به دنبال سه بازنگر رياخ يكه بازنگر

و  است جامعه صورت گرفته يازهاين يبوده و در راستا
 يازسنجيآن ابتدا ن نيتدو يشده كه برا بيان نيهمچن

هاي كالن  تحليل سياست"انجام شده است كه شامل: 
راستاي تعيين وظايف آموزشي  درسالمت دهان كشور 

اهداف و  نييو تع يبررس ،يدندانپزشك يعموم يدكترا
توسعه بخش سالمت دهان و دندان در  هاي استيس

 ي، بررس2020تا سال  ياهداف جهان يراستا
از نظر  يمدندانپزشكان عمو يالزم برا يها يتوانمند
 هاي دانشكده علمي هيأت يسالمت، اعضا انارذگ سياست

و  يدندانپزشك هاي دانشكده آموختگان دانش ،يپزشكدندان
و  يدندانپزشك هاي سال آخر دانشكده انيدانشجو

بهداشت دهان كشور، تعيين  مسؤولكارشناسان 
مشكالت و نيازهاي آموزشي رشته دندانپزشكي بر 
اساس مستندات پزشكي قانوني، نظام پزشكي و 

 ينظارت بر درمان كشور، بررس مسؤولكارشناسان 
عموم از خدمات ارائه شده توسط دندانپزشكان،  انتظارات

دهان و دندان در ارتباط  يها بيماريبار  ليو تحل يبررس
 ،يدندانپزشك يعموم يبرنامه آموزش دوره دكترا با

 ليروزانه دندانپزشكان كشور و تحل هاي تيفعال يبررس
بوده  "ايدر دن يدندانپزشك يدرس يها برنامه يمحتوا
  ). 10(است

  
) اني(بجز دانشجو كنندگان مشاركت اي اننفع ذي دگاهيد

  :يازسنجيدر مورد ن
 ،يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس اننفع ذي دگاهيد از

 نيا يموجود است ول يازسنجيبر ن يمبن يمستندات
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به طور محدود و در حد گروه متخصصان  يازسنجين
)expert panelيدندانپزشك يها دانشكده ندگاني) و نما 

 ليتشك يدر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك

مورد  نيدر ا نظر صاحب اننفع ذيشده و نظر همه 
جامع نبوده  يسنج ازين نيست. در واقع انشده ا يبررس
  است.

  
  يعموم يدندانپزشك "ياهداف برنامه درس"درمورد  يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و  :1جدول

  
  يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس "يآموزش يها استراتژي"درمورد  يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و : 2جدول 

  نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه
  ي تدريس با حجم محتواي دروسها*عدم تناسب شيوه  
ي تدريس عملي به دليل امكانات اجرايي ضعيف و فقدان هاروش*عدم اجراي  

 )نگر جامعهمثال: درس سالمت دهان و جامعه(گروه (مناسب فضاي فيزيكي 

 

*جلسه توجيهي و هماهنگي اساتيد قبل از جلسه 
  تدريس

دندانپزشكي -(مثال: درس پروتزتدريس شدن بعضي دروساي *جزيره
  )7تا  1تشخيصي 

 

  *ارائه درس به صورت كارگاهي
*ارائه درس در دو ترم متوالي(يك ترم تئوري و 

  عملي)ترم بعد 

حجم -2زمان محدود-1تدريس محتواي عملي بعضي دروس به دليل*عدم 
(مثال: درس پوسيدگي تعداد زياد دانشجويان-3زياد محتواي تئوري و يا 

  ))نگر جامعهسالمت دهان و جامعه(گروه  -شناسي

 

ي تدريس اجرا شده با روشي كه در برنامه درسي آمده هاروش*عدم تناسب  
ي ها بيماري-ي ارتباطيها مهارت يها درس :كارگاهي (مثالاست مثال دروس 

 سيستميك)

 

درس :(مثالي تدريس برنامه درسي با ماهيت درسهاروشعدم تناسب*  ي تدريس بعضي دروسها روش*تغيير و بازنگري 
باشد ولي در  سخنرانياين درس بايد به صورت  ،سالمت دهان و دخانيات
  تعريف شده است) كارگاهيبرنامه درسي به صورت 

 

  
  يعموم يدندانپزشك "يبرنامه درس يمحتوا"مورد  در يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و  :3جدول 

  نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه
براي تنظيم  ها درسين مسؤولاستفاده از نظرات *

  و محتوا در بازنگري ها سرفصلاهداف متناسب با 
تناسب تعداد واحد درسي با اهداف آموزشي در *

  بازنگري
  

عدم انطباق اهداف آموزشي با محتوا و منابع معرفي شده در برخي *
  دروس، نبود منبع مطابق با اهداف آموزشي در بعضي دروس

  ه يا مشتركدر دروس ادغام يافت ها سرفصلعدم تناسب *
  اني اهداف آموزشي در بعضي دروس و تكرار محتواپوش هم*
و كمبود زمان الزم براي  ها سرفصلافزايش تعداد اهداف آموزشي و *

  تدريس محتواي آن دروس
اهداف برنامه درسي از ديد اعضاي تيم بازنگري نه از ديد همه  تأييد*

  اننفع ذي
ي و ناتواني در مديريت بيماران در دانشجويان نسبت به توانمندكاهش *

(از اهداف اند  ي قبل و دانشجوياني كه با برنامه درسي قبلي پيش رفتهها سال
 نيامده برنامه درسي) به دست

پرداختن به پيشگيري و *
در  نگر جامعهدندانپزشكي 

  اهداف كلي رشته
در پژوهشگري*

 دندانپزشكي

  نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه
*جلسه توجيهي و هماهنگي اساتيد با هم قبل از 

  جلسات تدريس
  *تشكيل كارگروه
  *تهيه درسنامه

- تكراري بودن محتوا (مثال: درس پوسيدگي شناسياني وپوش هم
كمپلكس پالپ و -ي ارتباطي بالينيها مهارت - 7تا  1دندانپزشكي تشخيصي 

  پري اپيكال)

توجه مباحث پيشگيري در 
دندانپزشكي در بعضي 

(مثال: درس  دروس جديد
 پوسيدگي شناسي)
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  *استفاده از كتاب ملي
 دندانپزشكيي روانشناسي درهادرس(مثال:محتواي نامشخص و يا مبهم  

 )نگر جامعه(گروه  سالمت دهان و جامعهو

حذف شدن بعضي 
ي محتواي ها قسمت

(مثال: يكي  بعضي دروس
و  2و  1از مباحث اطفال 

  و مبحث تروما) 3
*تقسيم كردن واحدهاي درس به واحدهاي درسي 

  تر كوچك
علوم -7-تا1*حجم زياد محتوا (مثال: درس دندانپزشكي تشخيصي

  فيزيولوژي)- 3 و 1،2تشريحي 
اني پوش همجلوگيري از 

  محتوا در بعضي دروس
(مثال: درس سالمت دهان و مفاهيم پايهمخصوصاًعدم انسجام محتوا*  

 )نگر جامعه(گروه  جامعه

 

روانشناسي -ي ارتباطيهامهارت*عدم تطابق محتوا با اهداف (مثال: درس  
 در دندانپزشكي)

 

برنامه درسي *اضافه كردن محتواي دروس مثل 
  اضافه شدن مبحث بافت شناسي) (مثال: قبلي

*حذف شدن قسمتي از محتوا (مثال: حذف محتواي بافت شناسي دهان و 
-درس كمپلكس پالپ و پري اپيكال-از درس پوسيدگي شناسي دندان

  )7تا  1دندانپزشكي تشخيصي 

 

 *عدم ايجاد ارتباط بين محتواهاي تدريس شده، خصوصا در مورد دروس  
 ادغام يافته

 

  *ارائه درس به صورت كارگاهي
*ارائه درس در دو ترم متوالي(يك ترم تئوري و 

  ترم بعد عملي)

ي نشدن آن (مثال: درس بينپيش*عدم ارائه دروس پيش نياز به دليل
  پوسيدگي شناسي)

 

  *افزايش تعداد واحد درس
  

اد قسمت عدم وجود زمان كافي براي تدريس قسمت عملي به دليل حجم زي*
  (مثال: درس پوسيدگي شناسي)تئوري 

 

(مثال: درس *عدم تناسب محتوا با تعداد واحد در نظر گرفته شده براي آن  
 سالمت دهان و جامعه- 7تا  1دندانپزشكي تشخيصي  - پوسيدگي شناسي

 پروتز)-نگر جامعه(گروه 

 

(مثال: درس عدم تناسب محتوا با ماهيت درس و كاربردي نبودن آن  
، روانشناسي در دندانپزشكي)-ي ارتباطيها مهارتروانشناسي و 

 اني زياد مباحثپوش هم

 

  ي ارتباطي باليني)هامهارت(مثال: درس*ارائه محتواي نامرتبط با درس  
ي هادرس(مثال:*عدم تناسب محتوا با زمان در نظر گرفته شده براي آن  

 )نگر جامعه(گروه  جامعهسالمت دهان و  -پوسيدگي شناسي

 

*تلفيق كردن دروس برنامه درسي قبلي و ايجاد دروس جديد(مثال: درس   
 كمپلكس پالپ و پري اپيكال)

 

در نظر گرفتن واحد عملي براي بعضي دروس و ناديده گرفتن جايگاه براي   
 آن(مثال: درس كمپلكس پالپ و پري اپيكال)

 

  *ارائه دروس اختياري در زمان نامناسب  شوند*اين دروس به صورت پيش نياز ارائه 
دروس پيش مخصوصاًدروس*عدم رعايت تقدم و تاخر در  

 ي سيستميك)ها بيماري-7تا  1نياز(مثال:دندانپزشكي تشخيصي 

 

واحد عملي و نظري براي ايجاد  زمان هم*تدريس 
  يادگيري بهتر و عميق تر

عملي و نظري دارند(مثال: *عدم رعايت تقدم و تاخر در دروسي كه واحد
  اندو)- پارسيل و مباني كامل و فانتوم

 

  *ارائه درس به صورت كارگاهي
(يك ترم تئوري و  *ارائه درس در دو ترم متوالي

  ترم بعد عملي)

عدم وجود زمان كافي براي تدريس قسمت عملي بعضي دروس به دليل 
  (مثال: درس پوسيدگي شناسي) حجم زياد قسمت تئوري

 

*تغيير چيدمان اين دروس با نظر اساتيد و  *نامناسب بودن زمان ارائه بعضي دروس(چيدمان دروس) (مثال: درس   
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  يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس "يمنابع آموزش"در مورد  يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و  :4جدول 

  نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه
  *تهيه درسنامه

  *استفاده از كتاب ملي
*عدم استفاده از منابع پيشنهادي برنامه درسي براي بعضي دروس به 

مرتبط -3قديمي بودن-2عدم شناخت و اشراف كامل استاد به منبع-1دليل:
 - پوسيدگي شناسي ي:ها درسنبودن و يا كاربردي نبودن آن (مثال : 

روانشناسي در -ي ارتباطيها مهارت -كمپلكس پالپ و پري اپيكال
  )نگر جامعه(گروه  سالمت دهان و جامعه- دندانپزشكي

 

  )7تا1(مثال: درس دندانپزشكي تشخيصي)هابع(رفرنس*تعدد منا  
  

  يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس "يآموزش يفضا"در مورد  يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و  :5جدول 
 نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه

ي سيستميك در ها بيماريايجاد يك سانتر *
  ي آموزشيها بيمارستان

دندانپزشكي بيمارستاني در  *ايجاد بخشي با عنوان
  دانشكده

   ي سيستميك)هابيماري(مثال: درسبعضي دروس*فقدان فضا براي ارائه

  براي ارائه بعضي دروس*وجود فضاي نامناسب  
  ي الزم براي ارائه بعضي دروسهاساخت*عدم وجود زير  

  
  يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس "رانيفراگ يريادگي يها فعاليت"در مورد  يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و  :6جدول 

  نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه
يي با ميزهاي متعدد براي ها سالن*نياز به احداث 

ي كوچك و متناسب با تعداد ها گروهتشكيل 
دانشجويان و تعداد دروس ارائه شده به صورت 

  كارگاهي

  ي كوچكهاگروهعدم وجود فضاي كافي جهت دروس نيازمند كار در

ي ها مهارتاحداث اسكيل لب براي تمرين *نياز به 
 عملي مثل تزريقات دندانپزشكي و يا اسكيل لب

  دارويي براي درس درد و داروشناسي
*نياز به احداث سانتر دندانپزشكي در بيمارستان 

ي ها گروهبا حضور تيم متخصص و تركيبي از 
تخصصي آموزش دندانپزشكي در بيمارستان 

  آموزشي

ي هامهارتتمرينكافي جهت دروس نيازمندعدم وجود فضاي و امكانات
  عملي

 

  هماهنگي با آموزش دانشكده
*تغييرچيدمان دروس با نظرسنجي از دانشجويان 

دانشجويان سال باالتر كه تجربه مخصوصاً 
  ي با برنامه درسي جديد دارند.تر بيش

-مباني مواد دنداني -ي سيستميكهابيماريدرس-پوسيدگي شناسي
  طب قانوني)-راديولوژي-تجهيزات دندانپزشكي

تدريس دروس بدون در نظر گرفتن حجم زياد محتوا (مثال: زمان كم براي  
 )نگر جامعه(گروه  سالمت دهان و جامعه -درس پوسيدگي شناسي

 

پايه (مثال: درس مواد از دوره علوم باليني به علوم*انتقال بعضي واحدها  
 )پوسيدگي شناسي، بيوتكنولوژي مواد دنداني،دنداني

 

*عدم تناسب كل واحدهاي برنامه درسي جديد با ساعات تدريس در اختيار   
 دانشكده
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  يعموم يدندانپزشك "يبرنامه درس ياجرا"در مورد  يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و  :7 جدول

  نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه
     دستكاري

كاري دانشكده در برنامه درسي *تغيير سهم دست
  تر بيشدرصد يا  30 در صد به 20از 

و  علمي هيأتنمودن اعضاي  توانمند*توجيه و 
  اجراي آنمجريان برنامه درسي قبل از ابالغ و 

جهت اجراي  علمي هيأت*ايجاد انگيزه در اعضاي 
  برنامه درسي جديد

 *اجراي برنامه درسي جديد به صورت پايلوت اجرا
ي نوپاي دندانپزشكي و بعد ها شد در دانشكده مي

  ي مادرها اجراي واقعي در دانشگاه
*تغيير برنامه درسي و واحدهاي آن را به صورت 

 30درصد يا  20سالي  مثالً تدريجي شروع كنند و
  درصد واحدها را تعديل كنيم.

در اجراي  ها *استفاده از تجارب ساير دانشگاه
  برنامه درسي جديد

*وجود بعضي دروس جديد  عدم قابليت اجرايي برنامه درسي جديد در كل*
 مثل:

  ي سيستميكها بيماري
  روانشناسي در دندانپزشكي

  دندانپزشكي تشخيصي
  ي ارتباطيها مهارت

سالمت دهان و جامعه(گروه 
  )نگر جامعه

  

  فقدان مقبوليت عام برنامه درسي جديد*  
  (مثال: درس روانشناسي در دندانپزشكي)اختياريدروسوجود*  

ي ها گروهميان  تر بيش* هماهنگي و تعامل 
  موزشي درگير در دروس ادغام يافتهآ

نسبت به بحث  علمي هيأت*تغيير نگرش اعضاي 
  )ادغام دروس (ترجيحا قبل از ابالغ برنامه درسي

ي ها گروهيت درس به مسؤول*تغيير و واگذاري 
يت درس پوسيدگي شناسي از مسؤولديگر(مثال:

گروه پاتولوژي به گروه ترميمي يا گروه ديگر 
  واگذار شود.)

*تكه تكه كردن درس و واگذار كردن تدريس هر 
به روند برنامه درسي  قسمت به يك گروه(برگشتن

  قبلي)(مثال: درس دندانپزشكي تشخيصي)
  *تشكيل كارگروه

  *داشتن يك رابط و ناظر بر اجراي برنامه درسي

ي هاگروهاجراي بد دروس ادغام يافته به دليل تعامل نامناسب اساتيد*
- 7تا 1دندانپزشكي تشخيصي -(مثال: درس پوسيدگي شناسيدرگير
  ي سيستميك)ها بيماري

 

اجراي بد دروس ادغام يافته به تنوع مباحث و حجم زياد مطالب و در *  
(مثال: درس علوم نتيجه اهميت ندادن دانشجويان به بعضي مباحث 

 ي سيستميك)ها بيماري-3و  2، 1تشريحي 

 

و استفاده از  *ارتقاء دندانپزشكي بيمارستاني
اساتيد متخصص دانشكده پزشكي (مثال: درس 

  سيستميك)ي ها بيماري
*ايجاد يك گروه مجزا در دانشكده با عنوان 

  ي سيستميكها بيماري

جمله ازي ديگرها*فقدان تعامل و يا تعامل نامناسب با اساتيد از دانشكده
روانشناسي در -ي ارتباطيها مهارتي: ها درس(مثال :  دانشكده پزشكي

(گروه  سالمت دهان و جامعه- ي سيستميكها بيماري- دندانپزشكي
  )نگر امعهج

 

و متخصص براي تدريس بعضي دروس جديد(مثال: توانمندنبود استاد*  
 روانشناسي در دندانپزشكي)-درس تجهيزات دندانپزشكي

 

در آموزش دانشجويان توسط خود دانشكده يا هااستفاده از رزيدنت*    
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 پروتز)–مثال: درس سالمت دهان(دانشكده پزشكي در دروس مشترك

در رابطه با  علمي هيأتسازي اعضاي توانمند*
  دروس كارگاهي

*مجهز نمودن ساختمان كنار دانشكده براي اين 
خصوص به جاي استفاده از آن به عنوان نمايشگاه 

  دندانپزشكي
*تغيير و بازنگري روش تدريس از كارگاهي به 

  ي ديگرها روش

-2تيدنبودن اساتوانمند-1*عدم قابليت اجرايي دروس كارگاهي به دليل،
نداشتن -3تعداد زياد دانشجويان و عدم ارائه اين دروس به شكل كارگاهي
 ي:ها درسفضاي فيزيكي مناسب براي اين شيوه تدريس(مثال: 

  ي سيستميك)ها بيماري-ي ارتباطيها مهارت

 

اختصاصي  skill lab*استقرار يك مركز 
  دندانپزشكي در دانشكده يا دانشگاه

مركز مطالعات براي رشته  skill lab*مجهز نمودن 
  دندانپزشكي

(راه ارائه درس به صورت كارگاهي و بازآموزي 
  حل خودساخته دانشكده)

(مثال: دارندskill labمثالًفضا*عدم قابليت اجرايي دروسي كه نياز به
  درس درد و داروشناسي)

 

*برگزار كردن راند آموزشي براي تدريس اين 
  دروس مثل رشته پزشكي

ي سيستميك ها بيماريايجاد يك سانتر يا بخش *
  ي آموزشيها بيمارستاندر 

*ايجاد بخشي با عنوان دندانپزشكي بيمارستاني در 
  دانشكده

ي و افزار*عدم قابليت اجرايي دروسي كه به ساير امكانات سخت
سالمت  -ي سيستميكها بيماري ي:ها درسي نياز دارند.(مثال : افزار نرم

  ))نگر جامعهوه دهان و جامعه(گر

 

 جديدي عملي و نظري بعضي دروس در برنامه درسيها*تلفيق واحد  
 مثال: پارسيل و مباني كامل و فانتوم)(

 

مثال: سالمت (آن*عدم ارائه طرح درس در شروع ترم يا دير ارائه كردن  
 )دهان و دخانيات و درد و دارو شناسي

 

  ورود دانشجويان بين الملل*فرصت آموزش و تدريس محدود به دليل  
*فقدان تعادل در دانشكده بين دانشجويان برنامه درسي قبلي و   

 دانشجويان برنامه درسي جديد

 

بعضي دروس و عدم بيان جزييات *ديدگاه كلي برنامه درسي جديد به  
 آنها

 

اين درس را در برنامه درسي قرار  اين كه*قبل از 
يك دوره فلوشيپ براي  سال قبل 5مثالً دهند 

شدن اساتيد در مورد اين دروس  توانمندآموزش و 
قرار داده شود(مثال: درس روانشناسي در 

  دندانپزشكي)

نبودن اساتيد توانمند*وجود دروس جديد و تدريس نامناسب آنها بدليل
  يا ساير عوامل

 

دانشكده درگير برنامه درسي  اين كه*با توجه به 
  شود تر بيشن زمان بازنگري شده است اي

كل براي ارائه برنامه *محدوديت زمان ارائه شده توسط آموزش
  دروس دانشكده بندي زمان

 

  
  يعموم يدندانپزشك "يبرنامه درس يابيارزش"در مورد  يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و  :8جدول 

  نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه
ارزشيابي ي عملي مناسب براي ها ارائه آزمون*

  دروس عملي در دانشجويان دندانپزشكي
آموزش اساتيد در خصوص اجراي آزمونهاي *

  ي ها عملي به صورت كارگاه
با حضور اساتيد مدرس و  سؤالجلسات طراحي *

 تعامل-1ي پايان ترم به دو دليل(هات تكراري و مشابه در آزمونسؤاال*
اني پوش هم -2 سؤالبراي طراحي  نامناسب اساتيد مدرس هماهنگي

(مثال: درس پوسيدگي  محتواي دروس و در نتيجه تكراري شدن آنها)
ي متفاوت و ها و داشتن پاسخ )7تا  1تشخيصي دندانپزشكي -شناسي

  گاها متضاد
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و  تر بيشبراي هماهنگي  ها درسين مسؤول
  تسؤاالپيشگيري تضاد در پاسخ 

طراحي درسنامه جامع براي جلوگيري از *
مباحث در تدريس اساتيد و نبود ابهام اني پوش هم

  براي مطالعه منابع در خواندن دروس

 ي عملي ارزشيابي مناسبي نداردهاآزمون
روش تدريس دروس عملي با روش ارزشيابي همخواني ندارد. (دروس *

شود كه ارزشيابي آن به صورت عملي  نمي عملي به طور عملي تدريس
  باشد.)

منابع بعضي دروس در برنامه درسي جديد در دسترس نيست و بعضي *
ارزشيابي آن مبهم و نامشخص است و ممكن است در هر دانشكده 
دندانپزشكي مباحث متفاوتي تدريس و ارزشيابي شود. اين دانشجويان در 
 آزمون علوم پايه و يا مهماني و انتقالي به دانشكده ديگر دچار مشكل

  شوند. مي

  
  بحث

مطالعات و توسعه  تيريمركز مد يپژوهش با همكار نيا
) و دفتر توسعه آموزش دانشكده EDC( يآموزش پزشك

در  اننفع ذي دگاهيد ي)، با هدف بررسEDO( يدندانپزشك
برنامه  يشنهاديپ يهاكار راهمورد نقاط قوت و ضعف و 

و ارائه بازخورد به منظور  يعموم يدندانپزشك يدرس
بسته آموزش  يآن در راستا ياو بهبود اجر يبازنگر
تحول در آموزش  يها و عدالت محور از بسته گو پاسخ
  انجام شد. يپزشك
همه جانبه برنامه  يابيارزش نهيمطالعات در زم يبررس
دهد تاكنون  مي نشان يعموم يدندانپزشك يدرس

را  يدندانپزشك يبرنامه درسكه از همه ابعاد اي  مطالعه
انجام نشده است. البته مطالعات  ،كرده باشد يبررس
صورت گرفته است كه هر كدام فقط  نهيزم نيدر ا يمختلف

نموده است.  يرا بررس يدرس امهاز برن يبعد محدود
دهد  مي نشان يمطالعات با مطالعه كنون نيا سهيالبته مقا

 ييهايكاست زيشده ن يابعاد بررس نيكه در تك تك ا
 يبرنامه درس يوجود دارد كه بر ضرورت بازنگر

  . دينما مي تأكيد يدندانپزشك
 يبرنامه درس تيدر خصوص مطلوباي  مطالعه جينتا

نشان داد كه دروس  ريشده اخ يبازنگر يدندانپزشك
از نظر  ياز نظر سرفصل مناسب ول يميترم يدندانپزشك
 يها مطالعه به استفاده از بسته نيبود. در ا يحجم ناكاف

شده  هيبهبود آموزش توص يو ماژول برا لميف ،يآموزش
به بهبود آموزش  تأكيداز جهت  زين عهمطال ني). ا12(است

 ازيمطابق با ن انيدانشجوسازي  توانمندو  يدندانپزشك
اساس با  نيمطابقت دارد. بر ا يجامعه با مطالعه كنون

 يها يتوانمنددر مورد اي  متون پرسشنامه يبررس
 142شد و ضرورت  نيدندانپزشك تدو كي يضرور
ارشد  نيمسؤولاز  نيشد. همچن دهياز آنها پرس يتوانمند

توسط پرسشنامه در مورد  زيكشور ن يدندانپزشك
از آنها  ياريشد. بس دهيپرس ها يتوانمند نيضرورت ا

 يدندانپزشك ضرور يبرا ها يتوانمند نيكردند كه ا انيب
 نيدرصد آنها باور داشتند كه ا 40از  تر كم يول است

 ني. اديآ مي به دست يفعل ياز برنامه آموزش ها يتوانمند
علوم  يدر برنامه درس يبه ضرورت انجام بازنگر لعهمطا
  ).13(كند مي تأكيد ينيبال يها مهارتعالوه بر  هيپا

شده  يبازنگر يبرنامه درس كي ياجرا آنجايي كهاز 
است  يآموزش ستميدر كل س يراتييتغ يمستلزم اجرا

آن  نهيبه ياجرا يبرا رييتغ تيرياز اصول مد نيبنابرا
كه  يوقت ژهيبه و رييبهره برد. مقاومت در برابر تغ ديبا
شده است،  رفتهيپذ كند مي ريرا درگ اننفع ذيآن  راتيتاث

برنامه  يبازنگر يبرا دياساتسازي  آمادهاي  در مطالعه
مطالعه اشاره دارد به  نيانجام شد. ا يدندانپزشك يدرس

 مشاركت يبازنگر نديكه در فرآ يهنگام دياسات اين كه
واكنش آنها نسبت  نيكنند. همچن مي كنند، چطور رفتار مي

بر  يمبتن ياصول دندانپزشك س،يتدر يها يبه نوآور
نقاط قوت و  ييو شناسا شكدهشواهد در آموزش دان

 ياعضا انيموجود در م يها يو نگران ها چالشضعف و 
 يرسمريغ يها با مصاحبه ينظرسنج قياز طر علمي هيأت



  يعموم يدندانپزشك ينقد برنامه درس   سعيده دريازاده و همكاران
 

http://ijme.mui.ac.ir  /65/  )5( 17؛ 1396/ هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي نامه بسته ويژه /ايراني آموزش در علوم پزشكي مجله 

 يو به منظور اصالح و بازنگر يبرنامه درس تهيتوسط كم
 ياز ابزار ينظر سنج نيا يشد. برا يبررس يبرنامه درس

استفاده  دياسات سيتدر اتيدر مورد تجرب سؤال 16شامل 
برنامه  ياجرابهبود  مطالعه به منظور ني). ا15(ديگرد
و  نهيو در هدف، زم ديشده انجام گرد يبازنگر يدرس

  . است با مطالعه حاضر هم سو يروش مطالعه از جهات
 زين يگان رشته دندانپزشكآموخت دانش اين كهتوجه به  با
 يدندانپزشك يبرنامه درس نفع ذي گريد يها گروهاز  يكي

را  يمؤثراز آنها اطالعات  يهستند كه نظر سنج يعموم
رو در  ني؛ از اكند مي فراهم يبرنامه درس يبررس يبرا

شده در  يريز برنامه راتييتغ يبه دنبال اجرا يپژوهش
از  ينظرسنج كي يدر ط راتييتغ يامدهايپ ،يدرسبرنامه 
دهد  مي نشان جيشد. نتا دهيگان آن رشته پرسآموخت دانش

هر دو  ديو جد ميقد يگان با برنامه درسآموخت دانشكه 
 يالزم را دارند ول يآمادگ ينسبت به حرفه دندانپزشك

 اني) براتييتغ ي(دارا ديجد يگان برنامه درسآموخت دانش
انتخاب،  يها طهيدر ح يباالتر يآمادگ حكردند كه سط

 راتييتغ نيدارند. همچن يدارو درمان تيريو مد زيتجو
و  هيبر علوم پا تأكيددر دو سال اول از  يبرنامه درس

و  هيو ادغام علوم پا مارانيب هياول يبه سمت معرف يپاتولوژ
شده از  يآور رو شواهد جمع نيشده است. از ا تأييد ينيبال

شده در  جاديا راتييدهد كه تغ مي نشان گانآموخت دانش
به  ازين ها طهياز ح يدر برخ يمناسب بوده ول يبرنامه درس

  ).16(بهبود آن دارد يبرا يتر بيش يبررس
 يدر برنامه درس رييو تغ يمطالعه بر لزوم بازنگر نيا

 فيو وظا ها مهارتبهبود  يبرا يازسنجيمطابق با ن
. كند مي تأكيدآنها  يشغل ندهيگان در آآموخت دانشاي  حرفه
و  يدار در برنامه درس يمعن راتييتغ جاديا يرو برا نياز ا

 ديجد يها مهارتتوسعه  رات،ييتغ نياز ا تيبه منظور حما
و  سيآنها جهت تدرسازي  به منظور آماده ديدر اسات

 راتيياست، تغ يضرور انيمتفاوت در دانشجو يابيارز
 استيتوسط ر ديبا ديتتوسعه اسا نديو فرآ يبرنامه درس

 يشود و به ارزش فرهنگ تيحما يدانشكده دندانپزشك

 ،يدر برنامه درس راتييرو تغ نيشود. از ا ليدانشكده تبد
خودراهبر هستند را  رندگانيادگيكه  يانيتوسعه دانشجو

جامع در اي  توسعه يها كه الزمه آن برنامه كند مي يطراح
شود  مي اجرا يپزشكدندان يها است كه در دانشكده دياسات

در  ديدر فرهنگ دانشكده با توسعه اسات رييو بر تغ
و نوآورانه متمركز  ديجد سيو تدر يابيارز يها مهارت
فراتر  ديبا د،يدر اساتاي  توسعه حرفه يها برنامه نياست. ا
نائل  يآور فن نيدر دانشكده با استفاده از آخر سياز تدر

 يها نقش گسترشدر  ديبا ها برنامه نيا نيشود. همچن
 جاديبا ا يآموزش ديجد يها روش يريادگي يبرا دياسات
 نيتمركز كند. از ا انيدانشجو يبرا ديجد يريادگي طيمح

عالوه بر درك كامل  يدانشكده دندانپزشك نيمسؤولرو 
 نيا ليتعهد در ارائه منابع جهت تسه جاديو ا رييبه تغ ازين

در  دياسات يابيزار يبرا افتهي رييتغ يارهاياز مع ند،يفرآ
  ). 11(ندياستفاده نما زيارتقا و استخدام ن

 دگاهياز د يابعاد برنامه درس يتوجه به بررس با
 يآنها از برنامه درس يتيرسد نارضا مي به نظر اننفع ذي

شتابزده برنامه  ياجرا ليبه دل يعموم يدندانپزشك
 يياجرا يها ساخت ريشده و نبود ز يبازنگراخيراً  يدرس
 يبرنامه درس انهيگرا آل ايدهبه اهداف  دنيرس يبرا

  . است شده يبازنگر
توان اشاره  مي ريپژوهش به موارد ز نينقاط قوت ا از

  نمود:
 نيو تدو يبا محور بازنگر سو همانجام پژوهش  •

بسته  ي) در راستاها كولومي(كور يآموزش يها برنامه
از  يو عدالت محور در علوم پزشك گو پاسخآموزش 

  يتحول در آموزش پزشك يها بسته
نقد برنامه  ميت يو قابل اجرا يعمل يهاكار راهارائه  •

 ياجزا كيبه تفك اننفع ذياز نظرات  يقيبا تلف يدرس
اصفهان و  يدر سطح دانشكده دندانپزشك يبرنامه درس

 كشور يدندانپزشك يها دانشكده

 يبرا يازسنجين تيمطالعه و اهم نيا جيبا توجه به نتا
 يبرا يجامع يازسنجين ،يبرنامه درس يو بازنگر نيتدو
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 يشيآزما يو سپس اجرا يدوباره برنامه درس يبازنگر
 يبسترهاسازي  فراهم نيشود، همچن مي هيآن توص

با  يبرنامه درس اننفع سازي ذي هيو توج يياجرا
و  انيدانشجو يبرا يآموزش يها كارگاه يبرگزار
اصول  ياجرا زيو ن نهيزم نيدر ا دياساتسازي  توانمند

برنامه  تيبهبود اجرا، توسعه و موفق يبرا رييتغ تيريمد
  شود. مي شنهاديپ يدرس

  گيري نتيجه
قاط قوت و ندر مورد  اننفع ذي يكل دگاهيدر مجموع د

 يبهبود برنامه درس يبرا يشنهاديپ يهاكار راهضعف و 
   .دو ارائه ش خالصه 9در جدول  يعموم يدندانپزشك

  
  يعموم يدندانپزشك يدر مورد برنامه درس يكل يشنهاديپ يهاكار راهنقاط قوت و ضعف و : 9 جدول

 نقاط قوت نقاط ضعف هاكار راه
لزوم ايجاد تغيير نگرش اساتيد توسط مراكز 

) براي ها EDCمطالعات و توسعه آموزش پزشكي (
چگونگي اجراي برنامه درسي بازنگري شده و 
دروس ادغام يافته قبل از ابالغ برنامه درسي 

ي ها بازنگري شده براي اجرا (با برگزاري كارگاه
  ارائه راه كارهاي عملي)و سازي  آموزشي و توجيه

در  ريدرگ ياموزش يها گروه انيم يبه هماهنگ ازين
 يدروس ادغام

شدن برنامه درسي در اجرا و  پذير انعطاف لزوم
در برنامه درسي مدون ميزان مجاز (ارائه دروس 

درصد ذكر شده به درصد  20تغيير در اجرا از 
و  ها ساختدرصد با توجه به زير 30مثالً  تر بيش
ي ها ي متفاوت در دانشكدهافزار انات سختامك

  دندانپزشكي افزايش يابد.)
ارائه محتوا را از جز به كل توسط اساتيد (اجتناب 

  از كلي گويي)
اجرا كردن پايلوت و آزمايشي برنامه درسي 
بازنگري شده براي برطرف نمودن نقاط ضعف و 

  تقويت نقاط قوت
و فضاي فيزيكي مناسب براي  ها ساختايجاد زير

اجراي برنامه درسي و سپس ابالغ آن براي اجرا به 
ي دندانپزشكي (براي ارائه دروس عملي ها دانشكده

و كارگاهي در دانشكده دندانپزشكي: ساخت سالن 
ي كوچك و ها گروهبا ميزهاي متعدد براي تشكيل 

متناسب با تعداد دانشجويان و تعداد دروس ارائه 
 هاي بالينيمركز مهارتورت كارگاهي و شده به ص

)skill lab ي عملي و بهبود ها مهارت) براي تمرين
ي باليني دانشجويان در دانشكده توانمند

 دندانپزشكي)

ي دانشجويان در توانمنددر نظر گرفتن نياز به 
طوري آموزش عملي در دانشجويان (به  يها حداقل

 ي دروسهاقسمتمحتوا در بعضيهمپوشاني

  نداشتن برنامه درسي مدون اجرايي قابليت
  ان و نداشتن مقبوليت عامنفع ذيمعترض بودن 

ي آموزشي در دانشكده دندانپزشكي (تمايل ها گروهعملي نبودن ادغام 
  بودن انحصاري و ناهماهنگي اساتيد) درس مسؤولاساتيد به 

اهداف برنامه درسي از ديد اعضاي تيم بازنگري نه از ديد همه  تأييد
  اننفع ذي

ي آموزشي با هم در دانشكده دندانپزشكي (در عمل ها گروهمشكل در تعامل 
  دهد از نظر فيزيكي هم چنين قابليتي ندارد.) مي هر گروه كارش را جدا انجام

واحد اختياري در برنامه درسي دندانپزشكي عمومي  كاربردي نبودن
بسته به امكانات دانشكده بايد به عنوان پيش نياز گذرانده  ها (يكسري واحد

  ).شود
ي الزم و نامناسب بودن فضاي فيزيكي دانشكده براي ها ساختنبود زير

 ارائه دروس

  شكيموزشي به ادغام دروس در دندانپزآي ها گروه تر بيشنداشتن اعتقاد 
ت تكراري و مشابه در سؤاالاني محتوا و پوش همزياد بودن حجم دروس و 

  ارزشيابي دروس
  موزشيآ يها گروهبين  كم بودن تعامل

ي آموزشي خارج از دانشكده دندانپزشكي ها گروهمشكالت هماهنگي با 
 (مشكالت اداري در كنار مشكالت برنامه درسي براي ارائه دروس)

  ي عمليها شدن آموزشنديده شدن يا كمرنگ 
  و پيش نيازها در بعضي دروس ها رعايت نشدن اولويت

ي تدريس و شيوه اجرايي در برنامه درسي و عدم ها روشنامناسب بودن 
  ي تدريس با حجم محتواي دروس جديدها روشانطباق 
ي و ناتواني در مديريت بيماران در دانشجويان نسبت به توانمندكاهش 

 دانشجوياني كه با برنامه درسي قبلي پيش رفته اندي قبل و ها سال

  ديدگاه كلي برنامه درسي به دروس (جزييات را به خوبي بيان نكرده است.)
ي) براي اجراي افزار ي و نرمافزار عدم ايجاد بستر مناسب (از لحاظ سخت

تغيير سريع از برنامه درسي قبلي به جديد با سرعت زياد و  اين برنامه و
ي دندانپزشكي براي اجرا (نياز به دوره گذار ها اره آن به دانشكدهابالغ يكب

  از برنامه درسي قبلي به جديد)

اضافه شدن دروس جديد 
كه براي رشته 
دندانپزشكي ضروري 

 يها بيمارياست مثل 
روانشناسي  سيستميك و

  در دندانپزشكي
مناسب بودن 

برخي سازي  خالصه
مباحث و افزوده شدن 
برخي در جاي ديگر 
(مثال: يكي از مباحث 

و مبحث  3و  2و  1اطفال 
تروما كال از مباحث حذف 

 شده است)

به روز شدن و مفيد بودن 
  برنامه درسي بازنگري

به  تر بيشاهميت دادن 
دندانپزشكي پيشگيري به 

 زياد بر تأكيدجاي 
 يدرمان يها جنبه
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گي نياز به شركت در آموخت دانشبعد از  كه
ي خصوصي براي دستيابي به اين ها آموزش
  نباشد.) ها حداقل

تجربه دروس مطابق با  ازين شيپلزوم بازنگري 
ي برنامه درسي و لزوم تغيير اجرا ان درنفع ذي
  دروس دمانيچ

شدن (براي ارائه دروس به  main clinicلزوم 
صورت ادغام يافته براي هماهنگي، همكاري و 

آموزشي درگير) دانشكده ي ها گروه تر بيشتعامل 
  دندانپزشكي

لزوم ايجاد سانتر دندانپزشكي (پايگاهي براي ارائه 
ي آموزشي ها بيمارستانخدمات دندانپزشكي) در 

دانشگاهي با حضور تيم متخصص و تركيبي از 
ي تخصصي آموزش دندانپزشكي براي ها گروه

ارائه درمان جامع و مديريت بهتر بيماران با تعامل 
دو رشته دندانپزشكي و پزشكي  تر بيش و هماهنگي

  (دندانپزشكي بيمارستاني)

پرداختن به يك موضوع از ديدگاه چند استاد از دروس مختلف براي ارائه 
اني يا تضاد در پوش همدروس مشترك و گيج شدن دانشجويان به دليل 

  محتوا
مثالً فضا  و يا دروسي كه نياز بهقابل اجرا نبودن براي دروس كارگاهي 

skill lab در دانشكده دارند  
  آموزش ديده براي بعضي دروس جديد علمي هيأتنبود 

  ي تدريس مثل كارگاهيها روشآشنا نبودن اساتيد با برخي از 
  نسبت به استاد زياد بودن تعداد دانشجو

با درصد محتواي برنامه درسي  50( عدم انطباق محتوا با اهداف دروس
  مشكل در اجرا است.) درصد ديگر 50اهداف ان منطبق نيست. 

ي آموزشي كه دروس ها گروهعدم همكاري و تعامل مناسب در بعضي 
 كند مي هر استاد از ديدگاه خودش درس را ارئه(مشترك (ادغام يافته) دارند 

  كنند.) نمي همكاري ها درس مسؤولو 
رسد تيم بازنگري اشراف كامل  مي زده برنامه درسي (به نظرطراحي شتاب

و فقط به برخي دروس به خوبي پرداخته اند  روي كل برنامه درسي نداشته
  شده است.)

  گرايانه آل ايدهبرنامه درسي بيش از حد 
 دن برخي دروس در اين برنامه درسيتدريس شاي  جزيره

  
  قدرداني

بدين وسيله از همكاري كليه مسوولين دانشكده 
كه ما را در  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك دندانپزشكي

  انجام اين مطالعه ياري رساندند كمال تشكر را داريم.
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Abstract 
 
Introduction: Curriculum revision is the basis and a necessity for development of education. The goal of 
General Dentistry curriculum is to train dentists with minimum expected competencies. Considering the 
importance of this field in promoting society’s health, this study was carried out in Isfahan University of 
Medical Sciences in 2017 with the purpose of criticizing the general dentistry curriculum from stakeholders’ 
viewpoints in order to revise it in line with accountable and justice-oriented education package. 
Methods: This study employed a qualitative approach. Data were collected through reviewing the 
documents, individual and group interviews. Purposeful sampling was carried out with the participation of 
30 stakeholders of general dentistry curriculum and holding 10 interview sessions. The interview transcripts 
were imported to MAXQDA-10 software and analyzed by directed (deductive) qualitative content analysis. 
Results: Curriculum criticism was conducted in 14 courses based on the stakeholders’ viewpoints and 
according to three main categories of weaknesses, strengths and proposed solutions from the stakeholders’ 
viewpoints and in accordance with the basic curriculum components including needs assessment, objectives, 
instructional strategies, content, educational sources, learning environment, learning activities, 
implementation and evaluation. Overall, from the stakeholders’ viewpoints, curriculum revision is useful but 
sudden changes without persuading stakeholders and the lack of suitable hardware and software 
infrastructures for implementation have led to failure in the curriculum implementation. 
Conclusion: It seems that stakeholders’ dissatisfaction with general dentistry is due to hasty implementation 
of the recently revised curriculum and lack of infrastructures to implement the curriculum and achieve its 
idealistic goals. Hence, revision through comprehensive needs assessment of curriculum stakeholders and 
pilot implementation and also providing executive infrastructures and persuading stakeholders for the sake 
of curriculum development and success are recommended. 
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