توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،2تابستان 95

ارزیابی محتوای آموزشی طرح درس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

رجبعلی حکم آبادی :عضو هیأت علمی ،گروه بهداشت حرفهاي ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
احمد صادقی *  :دانشجوي دکتراي تخصصی مدیریت بهداشت و درمان ،کمیتهي تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

چکيده :طرح درس یکی از عوامل مؤثر و کلیدي در فرایند یاددهی -یادگیري است .در حقیقت طرح درس زیربناي اصلی
ساختار آموزشی و قلب آموزش است .این مطالعه با هدف ارزیابی طرح درسهاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی انجام شد .این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی می باشد که در آن  72طرح درس ارائه شده توسط اساتید
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در نیمسال دوم سال تحصیلی  1390مورد ارزیابی قرار گرفت .براي این کار از چک
لیستی محققساخته که شامل  12حیطهي مؤثر بر طرح درس بود ،استفاده شد .دادهها در نرمافزار  SPSS16و با آزمونهاي
آماري توصیفی تحلیل شد .از بین طرح درسهاي سه دانشکدهي مورد بررسی ،طرح درسهاي دانشکدهي بهداشت ()%81
از لحاظ رعایت قواعد و مؤلفههاي مورد بررسی وضعیت مطلوبتري داشتند .در مجموع ،از بین مؤلفههاي مورد بررسی،
مشخص بودن اطالعات عمومی ( )%98و مشخص بودن اهداف ( )%90داراي بهترین وضعیت و مؤلفههاي زمانبندي کالس
بر اساس سرفصلها و نگارش در قالب طرح درس مصوب ،داراي پایینترین نمره بودند که به ترتیب فقط در  %35و %44
طرح درسها رعایت شده بود .با توجه به نتایج پژوهش ،کیفیت محتوا و نگارش طرح درسهاي ارائه شده اعضاي هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حد قابل قبول ارزیابی گردید ،ولی در عین حال نقاط ضعف و کاستیهایی نیز
در آنها مشاهده شد؛ در این راستا پیشنهاد میشود که مرکز مطالعات و توسعهي آموزش پزشکی ،تدوین و اجراي یک
برنامهریزي هدفمند در مورد بازبینی و ارزشیابی طرح درس مدرسان را به صورت ساالنه در اولویت قرار دهد.
واژگان کليدی :ارزیابی ،برنامهي درسی ،طرح درس ،محتواي آموزشی.

*نویسندهی مسؤول :دانشجوي دکتراي تخصصی مدیریت بهداشت و درمان ،کمیتهي تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
()Email: sadeghi_ah@sums.ac.ir
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مقدمه
در میان مدرسان دانشگاهی چه بسیار هستند
آنهایی که از دانش و اطالعات کافی و الزم در مورد
موضوع درس و مفاهیم تدریس برخوردارند ،اما روش
استفاده صحیح از این اطالعات و انتقال مطلوب محتواي
آموزشی تسلط کافی ندارند و گاه در امر تدریس دچار
مشکل میشوند (استقامتی .)2001 ،تحوالت عظیمی که
در سه دههي اخیر در رشد تکنولوژي و علوم پزشکی رخ
داد ،نیاز به تغییر و دگرگونی در آموزش پزشکی را بیشتر
نمایان ساخته و منجر به شکلگیري مراکز توسعهي
آموزش پزشکی با هدف ارتقاي کمی و کیفی خدمات
آموزشی در سطح ملی و دانشگاهی شده است (تقیپور،
 .)1999یکی از راههاي انکارناپذیر در ارتقاي کیفیت
آموزش ،برنامهریزي درسی و داشتن طرح درس است.
برنامهریزي درسی فرایندي است جهت تعیین هدفهاي
مناسب و تشخیص مسایل ،نیازها ،امکانات و
محدودیتهایی که براي رسیدن به آن اهداف موجود است
(صابریان .)2002 ،طرح درس اهداف مبهم را روشن
ساخته و "چه میخواهیم" را مشخص میکند ،و نیز
"چگونه آموزش دادن" را به استاد و "چگونه یاد گرفتن"
را به دانشجویان میآموزد .همچنین با کاهش عوامل
بازدارنده ،استفاده بهینه از زمان کالس را فراهم میآورد و
در نهایت کارایی و اثربخشی آموزش را افزایش میدهد؛ در
حقیقت طرح درس زیربناي اصلی ساختار آموزشی و قلب
آموزش است (قورچیان.)2006 ،
نیوبل اعتقاد دارد که طراحی یک دورهي درسی ،فرایند
نظام یافته اي است که با ایجاد پیوندهاي محکم و منطقی
بین اهداف روشهاي یاددهی-یادگیري و ارزشیابی
دانشجویان ،میزان موفقیت تدریس را افزایش میدهد
(نیوبل و کانون .)1997 ،در مطالعهي بذرافکن و همکاران
حدود  85درصد استادان معتقد بودند که معلمان قبل از
تدریس جهت تسهیل در فرایند آموزش نیاز به تدوین
طرح درس دارند (بذرافکن .)2002 ،در مطالعهي بذرافکن
و همکاران ( )2005این نکته گزارش شده که تقریباً %85
اساتید اعتقاد دارند که طرح درس باعث بهبود فرایند
آموزش شده است .مطالعات مختلفی در مورد طرح درس
در کشور به انجام رسیده است؛ اکثر این مطالعات طرح
درس را از مهمترین ویژگیهاي یک استاد توانمند عنوان
کردهاند که در این زمینه میتوان به مطالعات مظلومی و
همکاران در دانشگاه شهید صدوقی یزد (مظلومی،)2002 ،
مبارکی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
(مبارکی )2008 ،و گشمرد و همکاران در دانشگاه علوم

پزشکی بوشهر (گشمرد )2011 ،اشاره کرد .مطالعات
محدودي در مورد تحلیل محتواي طرح درس انجام شده
است که از آن جمله میتوان به مطالعات انجام گرفته
توسط جوکار و همکاران در دانشگاه شهید صدوقی یزد
(جوکار ،)2009 ،جعفري و همکاران در دانشگاه علوم
پزشکی تبریز (جعفري ،)2009 ،دلگشایی و همکاران در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم (دلگشایی )2011 ،و نیکبخش
و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی بابل (نیکبخش،
 )2010اشاره کرد .با توجه به اهمیت تدوین طرح درس و
انجام تدریس بر اساس آن ،مهارت در تدوین صحیح آن
یک ضرورت قلمداد میشود .در این راستا ،این مطالعه به
منظور ارزیابی طرح درسهاي ارائه شده توسط اساتید
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به انجام رسید ،تا با
بررسی نحوهي نگارش طرح درس ،مشکالت موجود تعیین
شده و با استفاده از استراتژيهاي مناسب از جمله
برگزاري دورههاي آموزشی ،ضمن اصالح این مشکالت و
کاستیها ،مسیر ارتقاي فرایند یاددهی-یادگیري نیز تأمین
گردد.

مواد و روشها
در این مطالعهي توصیفی_مقطعی ،از کلیهي اعضاي
هیأت علمی دانشکدههاي :پزشکی ،پرستاري-مامایی و
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که در نیم-
سال دوم سال تحصیلی  1390در این دانشگاه مشغول
تدریس بودند و حداقل یک طرح درس ارائه کرده بودند
خواسته شد که طرح درس خود را به دفتر مطالعات و
توسعهي آموزش پزشکی ( )EDOدانشکدهها ارسال
نمایند؛ اساتید حقالتدریس و اعضاي هیأت علمی جدید-
الورود از مطالعه خارج شدند و اساتیدي که در طول همان
سال تحصیلی اقدام به تدوین طرح درس کرده بودند ،وارد
مطالعه شدند .در نهایت تعداد  72طرح درس از  48نفر
عضو هیأت علمی دانشگاه جمعآوري شد ( 48طرح درس
از دانشکدهي پرستاري-مامایی 13 ،طرح درس از
دانشکدهي پزشکی 11 ،طرح درس از دانشکدهي
بهداشت) .طرح درسها در گروههاي آموزشی دانشکدهها
بر اساس یک چکلیست محققساخته مورد ارزیابی اولیه
قرار گرفت و سپس جهت بررسی و تحلیلهاي نهایی به
مرکز مطالعه و توسعهي آموزش دانشگاه ارسال گردید .این
چکلیست از دوازده قسمت شامل اطالعات عمومی ،قالب
طرح درس ،هدف یا اهداف کلی ،اهداف میانی ،اهداف
تخصصی،حیطههاي آموزشی،روشهاي یاددهی -یادگیري،
وسایل و امکانات آموزشی ،تکالیف دانشجویان ،نحوهي
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صادقی و همکاران
ارزشیابی ،منابع درسی و تاریخ جلسه تشکیل شده بود که
در قالب یک طیف سه گزینهاي شامل بلی ،خیر و
تاحدودي طراحی گردیده بود .روایی محتوایی آن با نظر
اعضاي کمیتهي برنامهریزي درسی و اعضاي هیأت علمی
مرکز مطالعات و توسعهي آموزش و در طی جلسات متعدد
مورد تأیید قرار گرفت .پایایی آن نیز با استفاده از ضریب
آلفاي کرونباخ ( )α=0/73تأیید گردید .پس از اینکه طرح
درسها بر اساس چکلیست مذکور مورد ارزشیابی نهایی
قرار گرفت ،نتایج بهدست آمده به رؤساي دانشکدهها
بازخورد داده شد تا به صورت محرمانه در اختیار اعضاي
هیأت علمی قرار داده شود و از وضعیت طرح درس خود
مطلع گردند .در هنگام تحلیل و بررسی طرح درسها،
ضمن حفظ اطالعات فردي مدرسان ،نتایج به صورت
محرمانه به سایر سطوح و مراکز بازخورد داده میشد.
اطالعات بهدست آمده در نسخهي  16نرمافزار  SPSSبا
استفاده از شاخصهاي آمار توصیفی تحلیل گردید.
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جدول شماره  -1مؤلفه های مورد ارزیابی در نگارش طرح
درس اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
وضعیت طرح درس ها
ردیف

1

مؤلفه های مورد

دانشکده

دانشکده

دانشکده

وضعیت کلی

ارزیابی

پزشکی
N= 13

پرستاری و

بهداشت
N=11

دانشگاه
N=72

)48 (100%

)10 (90%

(71 )%98

مشخص بودن

)13 (100%

مامایی
N=48

اطالعات عمومی
2

متناسب بودن طرح

)9 (70%

)13 (26%

)10 (90%

(32 )%44

درس با قالب طرح
درس مصوب
3

مشخص بودن هدف یا

)12 (92%

)42 (87%

)11 (100%

(65 )%90

اهداف کلی
4

مشخص بودن اهداف

)11 ( 85%

)34 (70%

)10 (90%

(55 )%76

میانی
5

مشخص بودن اهداف

)6 (46%

)40 (82%

)7 (60%

(53 )%74

ویژه
6

مشخص بودن حیطه-

)7 (54%

)29 (60%

)11 (100%

(47 )%65

های آموزشی
7

مشخص بودن روش-

)11 (85%

)37 (77%

)7 (60%

(55 )%76

های تدریس
8

مشخص بودن منابع

)7 (54%

)36 (75%

)10 (90%

(53 )%74

درسی
9

مشخص بودن تکالیف

)9 (70%

)42 (85%

)10 (90%

(61 )%85

دانشجویان
10

مشخص بودن نحوهی

)8 (77%

)42 (85%

)9 (80%

(59 )%82

ارزشیابی

یافتهها

11

در مجموع تعداد  72طرح درس مربوط به  50استاد
از سه دانشکدهي پزشکی ،پرستاري-مامایی و بهداشت
مورد ارزیابی قرار گرفت .از آنجا که چکلیست ارزیابی
داراي  12مؤلفه بود ،در نهایت  864مؤلفه بررسی گردید
که نحوهي نگارش  %73آنها ( 629مورد) مطابق با اصول و
قواعد صورت گرفته بود و هیچگونه مشکلی نداشتند .نتایج
حاصل از ارزیابی طرح درسها نشان داد که اصول نگارش
در طرح درسنویسی در دانشکدهي بهداشت ،%81
دانشکدهي پرستاري  %72و دانشکدهي پزشکی  %69به
طور کامل رعایت شده است .از بین مؤلفههاي مورد
بررسی ،مشخص بودن اطالعات عمومی و مشخص بودن
اهداف داراي بهترین وضعیت بودند که به ترتیب در %98
و  %90از طرح درسها رعایت شده بودند .از طرف دیگر،
مؤلفههاي زمانبندي کالس بر اساس سرفصلها و
متناسب بودن طرح درس با قالب طرح درس مصوب در
وضعیت نامناسبی قرار داشتند که به ترتیب در  %35و
 %44از طرح درسها رعایت شده بودند .در جدول
شمارهي یک وضعیت مؤلفههاي مورد ارزیابی در طرح
درس اساتید به تفکیک دانشکدهها نشان داده شده است.

12

مشخص بودن وسایل و

)8 (77%

)34 (72%

)11 (100%

(53 )%74

امکانات آموزشی
زمانبندی کالس بر

)7 (54%

)17 (35%

)1 (10%

(25 )%35

اساس سرفصل ها
13

وضعیت کلی

(108 )%69

(414 )%72

(107 )%81

(629 )%73

همچنین یافتهها نشان داد که %100از اعضاي هیأت
علمی دانشگاه ،روش سخنرانی را براي تدریس مطالب
انتخاب کرده بودند که در مورد دانشکدهي پزشکی %20
موارد همراه با بحث گروهی %70 ،همراه با پرسش و پاسخ
و  %10همراه با روش ( PBLیادگیري بر مبناي حل
مسأله) براي تدریس بود ،در مورد دانشکدهي پرستاري و
مامایی  %30همراه با بحث گروهی %40 ،با پرسش و
پاسخ %2 ،از روش یادگیري به کمک همتایان و  %5از
روش ایفاي نقش استفاده شد و در مورد دانشکدهي
بهداشت  %4همراه با بحث گروهی و  %60با پرسش و
پاسخ بود .بیشترین میزان استفاده از وسایل کمک
آموزشی در بین اعضاي هیأت علمی مربوط به ویدئو
پروژکتور ،پاورپوینت و وایتبرد بود .به لحاظ نحوهي
ارزشیابی دانشجو %70 ،از اعضاي هیأت علمی دانشکدهي
پزشکی %67 ،اساتید دانشکدهي پرستاري و مامایی و %70
اساتید دانشکدهي بهداشت از آزمونهاي تکوینی (کوئیز،
میانترم و )...براي ارزشیابی دانشجو استفاده نمودهاند.
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بحث
در پژوهش حاضر ،کلیهي طرح درسهاي ارائهشده به
مرکز مطالعات و توسعهي آموزش پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی در کمیتهي برنامهریزي درسی
ارزشیابی و بر اساس دستورالعملهاي موجود به لحاظ
محتوایی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این ارزشیابی در
اختیار اساتید قرار گرفت؛ همچنین نتایج این ارزشیابی در
اختیار واحد ارزشیابی و توانمندسازي اساتید  EDCقرار
گرفت تا تصمیمات بهتري در زمینهي اولویتهاي برگزاري
دورههاي آموزشی اتخاذ نماید .نتایج حاصل از ارزیابی
طرح درسها نشان داد که اصول نگارش طرح درس در
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در  73درصد موارد
رعایت شده است .از بین دوازده مؤلفه مورد بررسی ،نتایج
ارزیابی نشان داد که مشخص بودن اطالعات عمومی،
مشخص بودن هدف یا اهداف کلی و مشخص بودن تکالیف
دانشجویان داراي بهترین وضعیت بوده و در اکثر طرح
درسها این موارد رعایت شده است .از طرفی عناصر
مربوط به زمانبندي کالس بر اساس سرفصلها و متناسب
بودن طرح درس با قالب طرح درس مصوب مؤلفههایی
بودند که بیشترین نقصان را در طرح درسهاي ارائه شده
داشتند و بیش از نیمی از اساتید این موارد را در نگارش
طرح درس رعایت نکرده بودند .با مشاهدهي ارزیابی طرح
درسهاي اعضاي هیأت علمی سه دانشکدهي مورد
مطالعه ،مشکالت مشاهده شده در طرح درسهاي اساتید
دانشکدهي پزشکی بیشتر بوده بنابراین میتوان گفت که
اساتید بالینی فرصت کمتري براي نوشتن طرح درس
میگذرانند که این نتیجه با نتایج مطالعهي نیکبخش و
همکاران در دانشگاه علوم پزشکی بابل مطابقت دارد
(نیکبخش .)2010 ،نتایج مطالعهي منصوریان و همکاران
در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نشان میدهد
که در اکثر موارد ،اشکاالت موجود در تدوین طرح درس
مربوط به مقدمه ،افعال اهداف کلی و ویژه ،نحوهي
ارزشیابی و ارائهي منابع بوده است که فقط در مورد اهداف
ویژه و منابع درسی با نتایج طرح درس اساتید دانشکدهي
پزشکی همخوانی داشت (منصوریان .)2002 ،در پژوهش
انجام شده توسط اکابریان و همکارانش در دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر پیرامون روشهاي ارتقاي کیفیت طرح
درس نیز ،تدوین و ارائهي فرم از پیش تهیه شده طرح
درس بر اساس استانداردهاي توافق اکثریت اساتید بود که
با نتایج این مقاله در مورد طرح درس اساتید دانشکدهي
پرستاري و مامایی همخوانی نداشت (اکابریان .)2009 ،در
پژوهش انجام شده توسط دلگشایی و همکاران شایعترین

اشتباهات مربوط به حیطههاي آموزشی ،طبقهبندي اهداف
و روش ارزشیابی دانشجویان بود که در مورد حیطههاي
آموزشی با نتایج طرح درس اساتید دانشکدهي پزشکی
همخوانی داشت .بیشترین نقصان مربوط به حیطههاي
مربوط به مشخص بودن سیاستها و قوانین کالس ،برنامه
ریزي براي آمادگی دانشجویان قبل از شروع کالس و
وظایف و تکالیف دانشجویان بود که با نتایج این مقاله
همخوانی نداشت .همچنین حیطههاي مربوط به اهداف
کلی و روش تدریس داراي باالترین امتیاز و بهترین
وضعیت بودند که هم راستا با نتایج این پژوهش نمیباشد.
در مطالعهي دلگشایی و همکاران 40/7 ،درصد مدرسان
در طرح درس خود وظایف و تکالیف دانشجویان را
مشخص نکرده بودند ،در حالی که در این مطالعه85 ،
درصد اساتید این مورد را در طرح درس خود لحاظ کرده
بودند (دلگشایی .)2011 ،در مطالعهي جعفري و همکاران
( )2009در میان اساتید بالینی دانشکدهي پزشکی تبریز
بیشترین نقصان مربوط به روش ارزشیابی دانشجو و اهداف
کلی بوده است در حالی که در این مطالعه این دو مؤلفه از
وضعیت مطلوبی برخوردار بوده به نحوي که  90درصد
اساتید در طرح درسهاي خود شیوهي ارزشیابی و 82
درصد نیز اهداف کلی را بیان کرده بودند .در مطالعهي
انجام شده توسط نیکبخش و همکاران %100 ،اعضاي
هیأت علمی از روش سخنرانی براي تدریس استفاده کرده
بودند که بیشتر با بحثهاي گروهی و پرسش و پاسخ اجرا
میشد ،درصد محدودي از اعضاي هیأت علمی بالینی از
روشهاي جدیدتر تدریس مثل یادگیري بر مبناي حل
مسأله نیز استفاده مینمایند و بیشترین وسایل کمک
آموزشی مورد استفاده ویدئو پروژکتور و پاورپوینت بود که
با نتایج این مطالعه همخوانی داشت (نیکبخش.)2010 ،
در مطالعهي کالنتر و همکاران ،اعضاي هیأت علمی
دانشگاه در خصوص تعیین تاریخ جلسه امتیاز الزم را
کسب نکردند که با نتایج این مطالعه همخوانی داشت
(کالنتر .)2000 ،از جدیدترین تدابیر آموزشی-ارزشیابی
ضرورت امتحانات تکوینی مانند :کوئیز ،میان ترم و
میباشد این نوع ارزشیابی بخشی از فرایند تدوین برنامه
محسوب میشود که به طور بازخوردهاي الزم را براي
کمک به رشد و توسعهي برنامه فراهم میسازد در
مطالعهي نیکبخش و همکاران تقریباً نیمی از استادان
علوم پایه و اکثریت اعضاي هیأت علمی بالینی و کلیهي
استادان دندانپزشکی از این امتحانات استفاده نکرده بودند
که با نتایج این مطالعهي همخوانی نداشت (نیکبخش،
 .)2010از آنجایی که یکی از وظایف اصلی اعضاي هیأت
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علمی دانشگاه داشتن طرح درس مکتوب در شروع هر ترم
تحصیلی میباشد الزم است برنامهریزي بیشتري جهت
رفع مسایل و مشکالت متعددي که مانع ارائه آن میگردد
صورت گیرد تا نوشتن طرح درس به کارهاي روتین و دایم
 از محدودیتهاي این.اعضاي هیأت علمی تبدیل گردد
مطالعه میتوان به عدم همکاري برخی اعضاي هیأت علمی
(خصوصاً اساتید بالینی) در تدوین طرح درسها در قالب
تعیین شده و در اختیار قرار دادن آنها به دفاتر توسعهي
.آموزش جهت بررسی و تحلیل اشاره کرد

نتيجهگيری
 کیفیت محتوا و نحوهي،با توجه به نتایج پژوهش
نگارش طرح درسهاي ارائه شده اعضاي هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حد نسبتاً قابل
 اما تعداد طرح درسهاي تدوین شده از،قبول ارزیابی شد
جانب مدرسان در وضعیت مناسبی نبود و تعدادي از
،اساتید در نگارش طرح درس و ابالغ آن به دانشجویان
گروههاي آموزشی و مرکز مطالعات و توسعهي آموزش
دانشگاه سهلانگاري کرده و در این زمینه مشارکتی
 مشارکت و همکاري اساتید و اعضاي هیأت علمی.نداشتند
در تدوین اصولی طرح درس و اجراي صحیح آن براي
افزایش فرایند یاددهی_یادگیري موضوعی است که به نظر
 لذا پیشنهاد.ضرورت آن بیش از پیش احساس میشود
،میشود که مرکز مطالعات و توسعهي آموزش پزشکی
تدوین و اجراي یک برنامهریزي هدفمند در مورد بازبینی و
ارزشیابی طرح درس مدرسان را به صورت ساالنه در
 همچنین به منظور یکپارچهسازي طرح.اولویت قرار دهد
درسها یک قالب واحدي را در اختیار دانشکدهها قرار
 از آنجایی که بیشترین اشکاالت مربوط طرح.دهد
 پیشنهاد میگردد که،درسهاي دانشکدهي پزشکی بود
کارگاه آموزشی طرح درسنویسی به صورت دورهاي براي
.اساتید جدیدالورود و خصوصاً اساتید بالینی برگزار گردد

تشکر و قدردانی
نویسندگان بدینوسیله مراتب سپاس و تشکر
 اعضاي، دانشکدههاEDO صمیمانه خود را از مسؤوالن
کمیتهي برنامهریزي درسی مرکز مطالعات و توسعهي
آموزش پزشکی و اعضاي هیأت علمی دانشگاه ابراز
.مینمایند
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Assessment of the Educational Content of Lesson Plans by Faculty Members
in North Khorasan University of Medical Sciences
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Abstract: Lesson plan is one of the key factors in teaching – learning process. In fact, lesson
plan is the main fundamental of education and the central to the teaching. Hence, a content
analysis of the lesson plans was conducted by faculty members of North Khorasan University of
Medical Sciences (NKUMS). In this cross - sectional study, 72 lesson plans developed by
NKUMS faculty members at the second semester in 2011-2012 were analyzed, and the data were
collected by the researcher-made checklist included 12 effective items of lesson plan; afterwards,
data were analyzed through descriptive test using SPSS software, version 16. Among three
schools studied, health school’ lesson plans (81%) were more favorable situation. In total,
general information defined (98%) and goals defined gained the highest scores among the
components evaluated, whereas Scheduling classes based on curriculum (35%) and writing in
format of lesson plan approved (44%) gained the lowest score. Based on the research findings,
the quality of content and writing lesson plans presented by NKUMS faculty members was
acceptable. As we observed weaknesses and defects, therefore, it can be recommended that the
Education Development Center (EDC) prioritize the developing and implementation of the
purposeful planning about evaluating of lesson plans annually.
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