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پاييز 1392، دوره 22، شماره 3، صفحه 31 تا 36

ارزشيابي برنامه آموزشي کارآموزي اورولوژي از ديدگاه 
کارورزان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران 1389

دکتر محمدرضا نوروزي1*, دکتر محسن آيتي1, دکتر عابس زحمتکش2, دکتر شکراهلل صولت پور2, دکتر فائزه قاسمي2

مقدمه: برنامه ريزي صحيح آموزشي در هر دوره اي بخصوص آموزش پزشكي از هدر رفت بخش عظيمي از نيروي انساني 
بالقوه مس��تعد وكارآمد جلوگيري ميكند و در اين رش��ته نيز باعث افزايش رضايتمندي پزشكان . تربيت پزشكاني با دانش و 
مهارت باالتر و در نهايت س��بب ارتقاء سطح س��المت جامعه مي گردد. اين پژوهش با هدف ارزيابي يكي از دوره هاي آموزشي 
دوره كارآموزي پزشكان عمومي كه درس اورولوژي مي باشد در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده است.

روش كار: در اين مطالعه مقطعي نظرات 501 دانشجوي پزشكي در مورد دوره اورولوژي در قالب پرسشنامه مورد ارزيابي 
قرار گرفت. سئواالت مشتمل بر سه بخش اطالعات زمينه اي. ارزشيابي محتواي برنامه و ارزشيابي تناسب زماني بود. اطالعات 

به دست آمده از طريق نرم افزار spss مورد تحليل قرار گرفت. 
نتايج: اكثريت دانش��جويان 71.1% در مجموع سنين آموزش عملي را ناكافي دانستند.دانشجويان مسن تر بيشتر زمان 
برنامه را ناكافي دانسته )11%( ولي افراد جوان تر عدم كفايت زمان آموزش را كمتر ارزشيابي كردند)4%(. هم چنين كسانيكه 
از فضاي فيزيكي آموزشي رضايت داشته اند زمان برنامه را به ميزان كمتري ناكافي دانسته اند)4%). در مقابل  83%  كسانيكه 
از امتحان پايان دوره كارآموزي ارولوژي رضايت داشتند زمان برنامه را كافي و 17%  آنرا زياد ارزشيابي كردند. ارزيابي محتوي 
برنامه در دو جنس رابطه معني دار آماري  داشته و نشان ميدهد آقايان)38%( بيش از  خانمها)23%(  برنامه را بسيار ضروري 

دانسته اند. 
بحث: افزايش رضايتمندي دانشجويان پزشكي از كميت و كيفيت آموزش و نيز افزايش بهره وري در تربيت نيروي انساني 
پزشكي در جهت دستيابي به سطح بهتري از سالمت جامعه از اهدافي است كه ضرورت ارزيابي مجدد و كامل نحوه ي اموزش 

در پزشكي را مشخص مي كند.

كليدواژه ها:  ارزشيابي آموزشي، اورولوژي، كارآموزي

چکيده 

1- استاد,اورولوژيست ,فلوشيپ انکولوژي, مرکز تحقيقات سرطانهاي دستگاه ادراري تناسلي, دانشگاه علوم پزشکي تهران
2- پزشک عمومي, مرکز تحقيقات سرطانهاي دستگاه ادراري تناسلي, دانشگاه علوم پزشکي تهران

Email: mrnowroozi@tums.ac.ir )نويسنده مسئول: تهران – بيمارستان امام خميني)ره *

صرف وقت و هزينه زيادي از طرف دانش��جويان و برنامه ريزان 
آموزشي مي باشد و از سويي ديگر طوالني بودن دوره آموزش 
پزشكي و سنگيني و حجم وسيع مطالب آن بيش از هر رشته 
ديگري برنامه ريزي صحيح و اصولي را براي آموزش اين رشته 
طلب مي كند . با توجه به تعداد زياد دانش��جويان پزش��كي و 

مقدمه
رشته پزشكي يكي از وسيع ترين رشته هاي علمي و عملي 
مورد نياز جامعه مي باش��د و دانشجويان پزشكي تضمين گران 
سالمت افراد جامعه درآينده مي باشند .از طرفي آموزش پزشكي 
از پرهزينه ترين رش��ته هاي آموزش��ي كشور است كه مستلزم 
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ارزشيابي برنامه آموزشي کارآموزي اورولوژي از ...

هزينه سنگين آموزش هر دانشجو، برنامه ريزي صحيح در واقع 
از هدر دادن بخش عظيمي از نيروي انس��اني بالقوه مس��تعد 
وكارآم��د اين مرز و بوم جلوگي��ري مي كند كه در اين مرحله 
حس��اس از توسعه و پيش��رفت كش��ورمان بدان برنامه ريزي 
صحيح سخت نيازمنديم .در سالهاي اخير توجه به اين موضوع 
باعث ايجاد مطالعات و بررسي ها در شاخه هاي مختلف آموزش 
پزش��كي شده است)1(. متاسفانه در طي سالهاي اخير موجي 
از نارضايتي از برنامه هاي آموزشي در ميان دانشجويان پزشكي 
پديد آمده است كه گويي برنامه هاي موجود پاسخگوي نياز آنان 
نيس��ت. ارزشيابي هر برنامه اي نظر خواهي از مصرف كنندگان 
آن برنامه مي باش��د و از نتايج آن مي توان براي بهينه س��ازي 
فرآيند آموزشي استفاده كرد)2(. ما برآن شديم تا با استفاده از 
پرسشنامه اي نظرات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
ته��ران را درمورد برنامه كارآم��وزي ارولوژي و دروس تدريس 
ش��ده آن جويا ش��ويم. هدف از انجام اين طرح آنس��ت كه در 
طي اين نظرخواهي به اين نتيجه برسيم كه برنامه آموزشي و 
دروس تدريسي كارآموزي ارولوژي كه از مهمترين بخش هاي 
دوره باليني اس��ت آيا مكفي با نيازهاي واقعي است يا خير كه 
در صورت عدم كفايت، مس��ئولين ذيرب��ط متوجه نقائص آن 
شوند و در اولين فرصت آن نقائص رابرطرف نمايند و همچنين 
عوامل موثر بر بهبود برنامه آموزشي از كسانيكه دوره كارورزي 
جراحي را گذرانده اند مش��خص نمايي��م و آن را ذكر جزئيات 
بيان كنيم. در اين ارزش��يابي متغيرهاي س��ن جنس و ميزان 
رضايت دانش��جو از رش��ته، مطالب آموزشي و فضاي فيزيكي 
آموزشي و نحوه تدريس دروس و مدت دوره آموزشي و رضايت 
دانشجو از نحوه ارزشيابي امتحان پايان دوره كارآموزي ارولوژي 
و رضايت از نمره درس كارآموزي ارولوژي مد نظر قرارداده ايم. 

روش اجرا
مطالع��ه حاضر ي��ك بررس��ي توصيفي-تحليلي به روش 
مقطعي بوده و جمعيت مورد مطالعه، دانش��جويان پزش��كي 
دانشگا ه علوم پزشكي تهران هستند كه دوره كارورزي جراحي 
رات��ا پاي��ان دي ماه 89 گذرانده باش��ند. در مطالعه  600 نفر 
دانش��جويان پزشكي وارد شدند . ارزش��يابي برنامه كارآموزي 
ارولوژي دانش��گاه علوم پزش��كي تهران از سه جنبه محتواي 
برنامه،تناس��ب زمان��ي برنامه و نحوه اج��راي برنامه از ديدگاه 
دانشجويان از طريق پرسشنامه بررسي شد. روايي پرسشنامه 

مورد تاييد كارشناس��ان و اساتيد گروه اورولوژي كه سال ها در 
امر آموزش دانشجويان مشاركت داشته اند قرار گرفت. پايايي 
مطالع��ه از روش test re test ب��ا تعداد 20 نفر به فاصله يكماه 
مورد بررسي قرار گرفت كه تفاوت معني داري مشاهده نشد. از 
تعداد 600 پرسشنامه كه توزيع شد تعداد 59 نفر كارورز،بخش 
كارآموزي ارولوژي خود را در دانش��گاه علوم پزش��كي تهران 
نگذرانده و تعداد 40 پرسشنامه نيز برگردانده نشد. تعداد 501 
نفر پرسش��نامه را تكميل و برگرداندند. پرسشنامه  مشتمل بر 
3 بخش است كه در آن اطالعات زمينه اي. ارزشيابي محتواي 
برنامه و ارزش��يابي تناسب زماني برنامه بررسي شد. در بخش 
اطالع��ات زمينه اي متغير هاي س��ن، جن��س، وضعيت تاهل 
و زمان گذران��دن دوره كارآموزي ارول��وژي . رضايت از نحوه 
ارزش��يابي امتحان پايان دوره كارآم��وزي ارولوژي، رضايت از 
فض��اي فيزيكي و رضاي��ت از نمره درس كارآم��وزي ارولوژي 
مورد س��ئوال واقع  ش��د. در بخش ارزش��يابي محتوي برنامه 
كل دوره كارآم��وزي ارولوژي كل دروس تئوري )در 20 مورد 
( درمقياس هاي غير ضروري، مناس��ب، بس��يار ضروري و بياد 
نمي آورم پرسيده ش��د. در بخش ارزشيابي تناسب زماني كل 
دوره كار آموزي ارولوژي مورد مقايس��ه قرار گرفت و در مورد 
دروس تئ��وري و آموزش عملي در س��ه مقياس ناكافي، كافي 
و زياد س��ئوال گرديد. اطالعات به دس��ت آمده توسط برنامه 
SPSS نسخه 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.در ارزشيابي 

محتوي برنامه پاس��خ هاي داده ش��ده به اجرا دروس تئوري با 
هم جمع ش��د و متغيرهاي جديدي از مجموعه اجزاي دروس 
تئوري ساخته شد. و نتايج با پاسخ سئوال كل دوره كارآموزي 
ارولوژي مقايسه گرديد. در ارزشيابي تناسب زماني برنامه نيز 
به همين روش پاسخ سئواالت دروس تئوري با هم جمع شده 
و نتايج با پاسخ به سئوال كل دوره كارآموزي ارولوژي مقايسه 
 )SI( گردي��د به منظور تحليل اجزا برنامه از ش��اخص رضايت
وميانگين رضايت )AS( اس��تفاده گرديد. ش��اخص رضايت از 
طريق فرمول گيلبرت با توجه به داده هاي حاصل محاسبه شد. 

. فرمول گيلبرت:

ك��ه n  تع��داد درجات رضاي��ت در نظر گرفته ش��ده در 
پرسنامه ń تعداد كل پاسخ دهندگان به سوال مربوطه مي باشد. 
ميانگي��ن رضايت عبارت اس��ت  از   AS=(100+100/n)/2 در 
هر بخش متغيرهاي زمينه اي و مس��تقل توسط آزمون آماري 
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دکتر محمدرضا نوروزي و همکاران

(chi²) س��نجيده شد و    ازنظر آماري p.value<0.05 معني دار 

در نظر گرفته شد.

نتايج
نتايج ارزش��يابي در مورد محت��واي برنامه دروس تئوري 
ش��امل 22 مورد س��ئوال ب��ود و ب��راي هر س��ئوال 4 گزينه 
انتخاب ش��د كه نظر دانش��جويان در رابط��ه آن در قالب غير 
ضروري،مناسب،بس��يار مناسب و به ياد نمي آورم طراحي شد. 
تدريس پيوند كليه و تومورهاي بيضه. پروستات . مثانه و كليه 
در بين اجزاي دروس تئ��وري كارآموزي باالترين در صدهاي 
غيرض��روري را به خ��ود اختصاص داده ان��د. در اكثريت موارد 
اجزاي دروس تئوري در كارآموزي ارولوژي مناس��ب است كه 

جزئيات پاسخ ها در جدول شماره 1 ارائه شده است.

در م��ورد آموزش عمل��ي اكثري��ت كارورزان 356 نفراز 
501 نفر در مجموع س��نين آموزش عملي را ناكافي تشخيص 

داده اند. )جدول 2(
در ارزش��يابي محتواي دروس تئوري اف��راد باالتر از 27 
سال بيشتر از گروه با سنين كمتر برنامه را ضروري دانسته اند.

)جدول شماره 3(
در مورد ارزش��يابي تناس��ب زماني برنامه بر حسب سن 
ارتباط بدس��ت آمده اين چنين است كه افراد مسن تر بيشتر 
زمان برنامه را ناكافي مي دانند ) 11% ( و حال آنكه تنها افراد 
جوان تر كمتر زمان برنامه را ناكافي ارزش��يابي كرده اند )%4( 
p≤0.001. البته در اين تفكيك اجزا سه گانه در تناسب زماني 

برنامه مد نظر قرار نگرفته است .)جدول شماره 4(
هم چنين ارزيابي محتوي برنامه در دو جنس رابطه معني 

جدول شماره1: ميزان رضايت از مباحث تئوري به تفکيک مبحث

          جمع بياد نمي آورمبسيار ضروري      مناسبغير ضروري            مقياس
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

40/834067/914528/9122/4501100کل دوره کارآآموزي ارولوژي
5135470/712825/5142/8501100کالس دروس تئوري

20/418035/930861/5112/2501100شرح حال و معاينه
30/619138/129759/3102501100ارزشيابي آزمايشگاهراديولوژي

5111723/436372/5163/2501100سنگهاي ادراري
BPH346/824749/718937/7316/2501100

1202428757/35010448/8501100تومور کليه
1202429158/1499/8408/2501100تومور مثانه
13426/728156/1479/4397/8501100تومور بيضه

14829/525851/56112/2346/8501100تومور پروستات
22344/515330/59018357501100پيوند کليه

61/29819/639378/440/8501100تروماي دستگاه ادراري 
81/610621/238376/440/8501100عفونت ادراري 

20/414128/133566/9234/6501100اورژانسهاي ارولوژي
112/231061/911723/46312/6501100بي اختياري ادراري

173/431663/19619/27214/4501100ريفالکس وزيکو اورترال
30633366/56613/27214/4501100مثانه نوروتيک

316/232865/58817/65410/8501100بيماريهاي بيضه و ضمائم
122/432745/323847/5244/8501100هماچوري

5310/631462/79318/6418/2501100ناهنجاريهاي دستگاه ادراري
346/830059/914929/7183/6501100انسداد ادراري

9218/432264/37615/2112/2501100نوشتن سير بيماري
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ارزشيابي برنامه آموزشي کارآموزي اورولوژي از ...

دار آماري)p<0/007( داشته و نشان ميدهد آقايان)38%( بيش 
از  خانمها)23%(  برنامه را بسيار ضروري دانسته اند.

در مورد رضايت از فضاي فيزيكي آموزش��ي با ارزش��يابي 
محت��واي دروس تئ��وري ارتب��اط بدين صورت اس��ت كه از 
مجم��وع 501 نفر،23.4%)117نفر(از فضاي فيزيكي ناراضي 
و76.7%)384نف��ر( از فض��اي فيزيكي كارآم��وزي  اورولوژي 

راضي بودند.)جدول 5(
در م��ورد فضاي فيزيكي نيز كس��انيكه از فضاي فيزيكي 
آموزش��ي رضايت داش��ته اند زمان برنامه را به ميزان كمتري 
ناكاف��ي دانس��ته ان��د)%4( (p≤0.003). افرادي ك��ه از نمره 
كاراموزي ارولوژي  ناراضي بودند بيشتر از گروه راضي برنامه را 

ناكافي مي دانند.p≤0.000()%(13(.)جدول شماره 6(
كسانيكه از نمره درس كارآموزي ارولوژي رضايت داشته 

اند3%برنامه را غير ضروري دانسته اند و در صورتيكه در گروه 
ناراضي از نمره اين نسبت به سه برابر يعني 9% رسيده است.

)جدول7(
در مورد رضاي��ت از امتحان پايان دوره با تناس��ب زمان 
برنامه 83%  كسانيكه از امتحان پايان دوره كارآموزي ارولوژي 
رضاي��ت داش��ته اند زمان برنام��ه را كاف��ي و 17%  آنرا زياد 

ارزشيابي كرده اند  )p≤0.000(. )جدول8(

بحث
همان گونه كه در مقدمه نيز اش��اره شد با توجه به حجم 
سنگين مطالب آموزشي پزشكي اولويت سنجي و برنامه ريزي 
صحيح در آموزش از هدر رفت وقت و س��رمايه نيروي انساني 
جلوگي��ري مي كند. در اين مطالعه محت��وي دروس تئوري و 
اجزا دروس تئوري ارزيابي شد و مشخص شد در مورد آموزش 
مبحث پيوند كليه نزديك به نيمي از دانش��جويان )%44.5( 
آن را غيرضروري تش��خيص داده اند و بنابراين نياز به بازبيني 
مجدد جهت ادامه تدريس مي باش��د اما در مورد ساير مباحث 

اكثريت مناسب ويا بسيار ضروري دانسته اند.
در قس��مت آموزش عملي در مطالع��ه نتايج حاكي از آن 
بود كه 71.1% از كارورزان پزش��كي در قسمت آموزش عملي 

جدول شماره 2 :ميزان رضايت از آموزش عملي در دوره 
کارآموزي

در صد فراواني نسبيفراوانيآموزش عملي
71/1%356ناکافي
26/7%134کافي
2/2%11زياد
100%501جمع

جدول شماره 3: :ارزشيابي محتوي مجموع اجزا دروس تئوري بر حسب سن

سن
ارزشيابي محتوي  دروس تئوري

جمعبزرگتر يا مساوي 27 سالکوچکتر يا مساوي 26سال
  درصد  تعداد  درصد   تعداد   درصد  تعداد

105258357غيرضروري
106521846129058مناسب

7938863116533بسيار ضروري
10500102به ياد نمي آورم

205100295100501100جمع
Chi²=10/4676,p<15%

جدول شماره 4: ارزشيابي تناسب زماني برنامه کارآموزي اورولوژي بر حسب سن

سن

ارزشيابي  تناسب زماني برنامه     

جمعبزرگتر يا مساوي 27 سالکوچکتر يا مساوي 26سال
  درصد  تعداد  درصد   تعداد   درصد  تعداد

842211306ناکافي
124601967032064کافي
7436761915030زياد
206100294100500100جمع
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دکتر محمدرضا نوروزي و همکاران

اظهار نارضايتي و ناكافي كرده اند.شايد اين بدان علت باشد كه 
نحوه ارائه آموزش به دانش��جويان بيشتر به صورت نظري بوده 
اس��ت تا آم��وزش بر بالين بيمار و دانش��جويان در طي دوران 
آموزش��ي خود توانمنديهاي الزم را نه تنها ش��خصا بلكه زير 
نظر اس��تاد هم به طور مكفي انجام نداده اند. در مطالعه ريمن 
و همكاران نيز مشخص گردي كه دانشكده هاي پزشكي براي 
آموزش مهارت هاي پايه نمي توانند صرفا به تجربه هاي باليني 

در دوره كارورزي تكيه كنند.)3( 
در م��ورد ارزش��يابي محتواي دروس تئ��وري افراد باالتر 

از 27 س��ال بيشتر از گروه با س��نين كمتر مناسب و ضروري 
تش��خيص دادند ولي اين تف��اوت معني دار نبود. بالعكس اين 
تفاوت در مورد تناس��ب زماني معن��ي دار بود بدين معني كه 
دانشجويان با سنين باالتر بيشتر خواهان افزايش زمان آموزش 
بودند و اين ش��ايد به علت درك اهميت زمان در دستيابي به 
مهارت در دوره ي كارآموزي در بالين بيمار باشد. در مقايسه دو 
جنس نيز با تفاوت معني دار. آقايان ضرورت آموزش اورولوژي 

را بيشتر تشخيص دادند.
رضاي��ت از فضاي فيزيكي آموزش��ي در برنامه كارآموزي 

جدول شماره 5: ارزشيابي محتوي مجموع اجزا دروس تئوري بر حسب رضايت از فضاي فيزيکي 

رضايت از  فضاي فيزيکي
محتوي برنامه

جمعکامال راضيتا حدودي راضيناراضي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد   تعداد   درصد  تعداد

151329511357غيرضروري
786616356494829058مناسب

23219437484716533بسيار ضروري
006244102به ياد نمياورم

116100282100102100500100جمع
chi²=30/4870,p≤0/000

جدول شماره 6: ارزشيابي تناسب زماني  دوره بر حسب رضايت از فضاي فيزيکي آموزشي    

رضايت از فضاي فيزيکي آموزشي    
تناسب زماني     

          جمع      کامال راضيتا حدودي راضي          ناراضي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد   تعداد   درصد  تعداد

178101053306ناکافي
1185151142716032064کافي
85414148241715030زياد
22010010020010080500100جمع

chi²=15/6813,p≤0/003

جدول7: ارزشيابي محتوي مجموع اجزا دروس تئوري بر حسب رضايت از نمره درس کالس درس کارآموزي اورولوژي

رضايت از نمره 
محتوي برنامه     

          جمع      کامال راضيتا حدودي راضي          ناراضي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد   تعداد   درصد  تعداد

13919833357غيرضروري
966913054645429058مناسب

29218937473816533بسيار ضروري
212165102به ياد نمي آورم

140100240100120100500100جمع
chi²=16/4943,p≤11%
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ارزشيابي برنامه آموزشي کارآموزي اورولوژي از ...

ارولوژي تاثير داشته است و مناسب بودن فضاي فيزيكي باعث 
بهتر يادگرفتن و جلب توجه و تمركز حواس بيشتر دانشجويان 
در هن��گام تدريس دروس ميش��ود. در ميان گ��روه ناراضي از 
فض��اي فيزيكي)23.4%( تعداد بيش��تري از افراد نس��بت به 
گ��روه راضي از فضاي فيزيكي محت��واي برنامه را غير ضروري 
تش��خيص دادند)13% در مقابل 1%(. بررسي ارتباط فضاي 
فيزيكي با تناس��ب زماني نش��ان داد گ��روه ناراضي از فضاي 
فيزيكي بيشتر زمان آموزش را ناكافي مي دانند)8% در مقابل 
3%(. در مطالعه احمدي نژاد و ضيائي فاكتورهاي دموگرافيك 
و فضاي فيزيكي ارتباط معني داري با رضايت افراد از آموزش 

نداشت.)4(
در مورد رضايت از نمره ارتباط معني داري بين رضايت از 

نمره و محتواي برنامه بدست نيامد. 
ميان تناس��ب زماني آموزش و رضايت از امتحان ارتباط 
معني دار بدين صورت بود كه گروه ناراضي از امتحان بيشتر از 
گروه راضي زمان آموزش را ناكافي مي دانستند)10% در مقابل 
0%(.در مطالعه ي عليزاده و سياح ملي نيز93.3% عدم تطبيق 
ارزيابي پايان دوره با آموزش طول دوره را در ايجاد مش��كالت 

آموزشي در حد زيادي موثر مي دانستند.)5(  

نتيجه گيري
مطالعه حاضر نش��ان داد در يك دوره ي يكماهه آموزش 
اورول��وژي طرح درس برخي مباحث تخصصي از نظر اكثريت 
دانش��جويان غيرضروري بوده و در مقابل آموزش هاي عملي و 
زمان كس��ب مهارت كافي نمي باشد. فاكتورهايي مثل فضاي 
فيزيكي در رضايت از آموزش تاثير بسزايي دارد و افزايش زمان 
عامل مهمي در كس��ب مهارت معاينه و نيز رضايت از امتحان 
و دس��تيابي به نتيجه مطلوب مي باشد. به مسئولين آموزشي 
دوره پزشكي عمومي پيشنهاد  مي گردد جهت افزايش كيفيت 

آموزش و تربيت پزشكاني با رضايتمندي و علم و مهارت بهتر 
از مجموعه ي مطالعات استفاده و بازنگري الزم را اعمال نمايند. 
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جدول شماره 8: ارزشيابي تناسب زماني  دوره بر حسب رضايت از امتحان درس کارآموزي اورولوژي

رضايت از  امتحان 
تناسب زماني

جمعکامال راضيتا حدودي راضي          ناراضي
  درصدتعداد  درصد  تعداد  درصد   تعداد   درصد  تعداد

1610146003060ناکافي
474417069838332064کافي
82465125171715030زياد
165100235100100100500100جمع
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Abstract:

Introduction:Proper planning and training in any courses, especially in medical education prevent 
loss of a large part of the human efficient power and in this field increase physician satisfaction, trained 
Physicians with higher education knowledge and skills and a higher level of health for society.This study 
aimed to assess urology training course for general practitioners , among students of Tehran University of 
Medical Sciences has been done.

Methods: In this cross sectional study of 501 medical students, urology course was assessed with 
questionnaire. Questions were in three sections: background information , program content evaluation and 
fitness evaluation time.The data were analyzed by spss software.

Results : The majority of students, 71.1 % of the total ages evaluate practical training insufficient. Training 
time evaluated more insufficient by older students   ( 11 % ) than  youngers ( 4 % ).Also, those who were 
satisfied with the physical space of educational evaluated the training time less insufficient ( 4 %).In whom 
were satisfied with the final exam urology  83 % evaluate the training time more sufficient and 17 % had a 
high evaluation . evaluation of content showed statistically significant differences between the two sexes, 
and men were considered more ( 38 % ) than women ( 23 % ) that programs are necessary.

Conclusions: Medical students’ satisfaction of quantity and quality of education and also increase in 
efficiency of medical student training in order to achieve a better level of public health goals require a 
complete re-evaluation in medical education.

Keywords: educational evaluation , Urology , training




