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این پژوهش با  باشد، سزایی در نیمه عمر اطالعات درسی داشتهتواند نقش بهي مستمر در طول دوره میمطالعه: چکیده

ي پایانی آزمون فیزیولوژي کلیه در دو گروه از دانشجویان هاي منظم کالسی در طول دوره بر نمرههدف بررسی اثر آزمون

در درس فیزیولوژي کلیه  92- 91این مطالعه در نیمسال اول سال تحصیلی : روش بررسی. انجام شد) پزشکی و داروسازي(

. ي آماري فوق انتخاب شدنده مدرس مربوطه و محتواي درسی کامالً یکسان بودند، جامعهانجام شد و نظر به این ک

ها، فقط دانشجویان داروسازي آمادگی دانشجویان در ورود یا عدم ورود به مطالعه آزاد بودند و بر اساس نظرخواهی از آن

شجویان داروسازي عالوه بر آزمون پایانی در بنابراین دان. منظم کالسی اعالم نمودند يهاخویش را جهت شرکت در آزمون

نیمی از . در حالی که دانشجویان پزشکی فقط در آزمون پایانی شرکت داشتند. سه آزمون طول دوره نیز شرکت کردند

. عدد بود 8کوتاه و تعداد سؤاالت در هر آزمون هاي بلند و بقیه از نوع تشریحی با پاسخسؤاالت از نوع تشریحی با پاسخ

آنالیز نتایج نشان داد که هم نمره کل دانشجویان داروسازي و هم نمره . االت آزمون پایانی هر دو گروه کامالً مشابه بودسؤ

عالوه بر این درصد قبولی در آزمون و درصد نمره با کیفیت باالتر . باشدها نسبت به دانشجویان پزشکی باالتر میپایانی آن

هاي منظم درطول لذا درصورتی که آزمون. به پزشکی افزایش قابل مالحظه اي داشت نیز در دانشجویان داروسازي نسبت

تواند تأثیر قابل توجهی بر میانگین نمره پایانی، کیفیت نمرات و درصد قبولی درس فیزیولوژي کلیه دوره برگزار گردد می

 .داشته باشد
  

، دانشجویان داروسازي، وژي کلیه و مایعاتنمره پایانی درس فیزیول، هاي منظم کالسیآزمون :واژگان کلیدي

 .دانشجویان پزشکی
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   مقدمه

باید به  کنار پرداختن به رشد کمی واضح است که در پر    

در ارتقاي . پرداخت کیفیت خدمات آموزشی نیز يارتقا

هاي مختلفی مطرح است که اهم این کیفی آموزش بحث

شیوه  يآموزشی، تغییر و ارتقا يبرنامهتغییرات دراصالح 

تغییر فرآیندهاي پشتیبان آموزش و همچنین شیوه  تدریس،

ادهمی و ( سنجش و ارزیابی پیشرفت تحصیلی مطرح است

کیفیت  يطالبی و همکارانش جهت ارتقا). 1391همکاران 

یک شیوه آموزشی جدید که  آموزشی در دانشجویان پزشکی

جمله مطالعه  باشد ازهاي رایج و گذشته میتلفیقی از روش

هاي آموزشی کامپیوتري، برگزاري قبل از تدریس، بسته

جلسه  هر منظم در )Quiz(امتحان کوچک کالسی (کوییز 

اي و بحث گروهی را بررسی نمودند و اثرات قابل مالحظه

ه بر این نشان داده شده عالو ).2011طالبی (گزارش کردند 

 ثیر مثبتی برکه برگزاري امتحان کوچک کالسی تأ است

ثیر مثبت در یادگیري میزان حضور در کالس و همچنین تأ

 بنابراین ).2010زارعی ( درس زبان انگلیسی داشته است

ز اهمیت بوده یعلمی بسیار حا هر کیفیت آموزشی در يارتقا

وسازي از اهمیت حیاتی هایی مانند پزشکی و دارو در حرفه

به طور  هاالتحصیالن این رشته، زیرا فارغبرخوردار است

 هاسالمت انسان بهداشت جامعه و يحفظ و ارتقا مستقیم با

   در دوره علوم پایه دانشجویان دروسی را  .سروکار دارند

را براي فراگیري دروس مقاطع  هاگذرانند که آنمی

پزشکی از  يدر رشته. کنندمی کارآموزي و کارورزي آماده 

بین دروس علوم پایه بعد از آناتومی، درس فیزیولوژي به 

باشد عنوان دومین درس از لحاظ تعداد واحدهاي درسی می

داروسازي از بین دروس علوم پایه بعد از درس  يو در رشته

س از شیمی آلی، درس فیزیولوژي نیز به عنوان دومین در

به طوریکه در هر دو  .باشدمی لحاظ تعداد واحدهاي درسی

یک  واحد درس نظري و 8تحصیلی فوق دانشجویان  يرشته

    واحد درس عملی فیزیولوژي را قبل از دوره پیش کارورزي 

   .گذراندمی

نیاز مهمی باشد که پیشدرس فیزیولوژي درسی پایه می    

صورتی  در .استفارماکولوژي  براي دروسی چون پاتولوژي و

 یان درك بهتري از پاتولوژي خواهند داشت که قبالًدانشجو

پورت ( گرفته باشند درس فیزیولوژي را به شیوه احسن یاد

،اثر و همچنین جهت درك مکانیزم عمل داروها ).1994

ویلسی (عوارض داروها دانستن فیزیولوژي یک ضرورت است 

 در گذشته به علت کم بودن محتواي دروس و ).1992

وقت  الذکر معموالًهاي فوقجو در رشتهپذیرش کمتر دانش

هاي تشریحی پایانی برگزاري آزمون بیشتري براي مطالعه و

وجود داشت ولی در حال حاضر به دلیل محتواي بسیار زیاد 

به خود  دروس علوم پایه که وقت زیادي از دانشجویان را

 دهد و همچنین تعداد باالي پذیرش دانشجواختصاص می

دان وجود ندارد به طوري که براي استا فرصت کافی عمالً

به  فقط یک بار در پایان هر نیمسال و عمدتاً ها معموالًآزمون

ماویس و همکاران ( گردداي برگزار میصورت چهارگزینه

هاي حاضر بررسی اثر آزمون يلذا هدف از مطالعه ).2001

    ي پایانی درس فیزیولوژي کلیه رهمنظم کالسی بر نم

ها بر درصد ثیر این آزمونهدف دوم بررسی تأ وباشد می

  .قبولی درس فیزیولوژي کلیه است

  روش بررسی 

دانشجویان  يمورد بررسی در این پژوهش کلیه يجامعه    

 يدانشجویان رشته يو کلیه 89داروسازي ورودي  يرشته

شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندي 90 پزشکی ورودي مهر

دو  واحد، سرفصل و منبع درس براي هرمیزان  .اهواز بودند

گروه یکسان بود به طوري مدت زمان درس فیزیولوژي کلیه 

هاي کلیه و منبع درس بخش ساعت، 16مایعات برابر با  و

مایعات از کتاب مرجع فیزیولوژي گایتون و مدرس مربوطه و 

االت ؤشایان ذکر است س. تدریس نیز یکسان بود يشیوه

و گروه از نظر سختی یکسان و اکثر امتحان پایانی هر د

اند به این صورت که مشابه بوده االت طراحی شده دقیقاًؤس

االتی در مورد ؤاالت طراحی شده در هر بخش شامل سؤس

االتی مربوط به نمودارهاي ؤهاي فیزیولوژیک، سشرح مکانیزم

شد االتی مربوط به اشکال و جداول را شامل میؤکتاب و س

بر طبق مراجع . تعداد نیز مساوي بودند که البته از نظر

 میزان يبراي محاسبه) 2008لینگ و همکاران (معتبر 

هاي صحیح پاسخ داده شده به ت، درصد گزینهاالؤسختی س

 Tاالت در دو گروه با استفاده از آزمون آماري ؤهر یک از س

دار در بین امستقل مورد مقایسه قرار گرفت و تفاوت معن

  .)P>0.05( نشدها مشاهده گروه

دانشجویان در مورد برگزاري  گروه ابتداي دوره از هر دو    

 به این گونه که در خواهی شد،هاي منظم کالسی نظرآزمون

شروع درس، هدف از پژوهش  قبل از اول و يابتداي جلسه

 3ها خواسته شد طی از آن گروه تشریح شد و دو براي هر

د را مبنی بر تمایل به خو روز از طریق نمایندگان کالس نظر

. ها به مدرس مربوطه اطالع دهندشرکت در آزمون

دانشجویان داروسازي تمایل خود را براي شرکت در 

امتحانات منظم کالسی اعالم داشته و دانشجویان پزشکی از 

این پیشنهاد استقبال ننمودند که این خود شرایط این 

شیوه  بندي وزمان .مطالعه را براي محقق فراهم نمود

توجه به هدف  ها بدین گونه بود که محقق بابرگزاري آزمون

پژوهش که همگامی دانشجویان با مطالب ارائه شده در 

آزمون به 8کالس عنوان شده بود، در نظر داشت که تعداد 
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 )جلسه درس یک آزمون به ازاي هر(تعداد جلسات درس 

یگران توجه به وجود برخی تداخالت با د اما با  .کندبرگزار 

حذفی داشته، برآیند  يجنبه امتحانات میان ترم که بعضاً

امتحان در  3نظر دانشجویان و استاد مربوطه به برگزاري 

 صورت تماماًهآزمون ب 3هر . آموزشی منجر شد يطی دوره

دقیقه براي پاسخگویی  20تشریحی و با میانگین زمانی 

مان سه آزمون در زمانی متفاوت از ز هر .طراحی شدند

برگزار شد به نوعی که آزمون اول قبل  برگزاري کالس درس

 يآزمون دوم قبل از شروع جلسه چهارم، ياز شروع جلسه

هشتم یعنی در پایان  يهفتم و آزمون سوم پس از جلسه

آموزشی  ياول از دوره يضمناً در جلسه .دوره برگزار شد

ین ضمن طرح موضوع به دانشجویان اطمینان داده شد که ا

پایانی درس فیزیولوژي کلیه را به  ياز نمره %50ها تا آزمون

  .دهندخود اختصاص می

هاي منظم کالسی به االت آزمونؤطراحی و ترکیب س    

  :صورت ذیل انجام شد

هاي بلند از نوع تشریحی با پاسخ سؤاالتپنجاه درصد از  )1

  .پرداختندبه مفاهیم درسی می که عمدتاً

بقیه از نوع تشریحی با پاسخ کوتاه طراحی  پنجاه درصد) 2 

  .شدند

هاي منظم نی از گروه داروسازي که در آزمونآزمون پایا در

  أثیردر مورد ت سؤالچند  ،کالسی شرکت کرده بودند

ها در فهم مباحث بعدي، میزان جدي گرفتن این آزمون

این  يها پس از آگاهی در مورد میزان اهمیت نمرهآزمون

 يها از نمرهمندي آندر کل نمره و میزان رضایتها آزمون

با  2آزمون به صورت نظرخواهی پرسیده شد که در جدول 

با هدف آگاهی سریع دانشجویان از  .جزئیات آورده شده است

بعدي  يهر آزمون دقیقاً در جلسه ينمره عملکرد خویش،

  . اعالم گردید

  آنالیز آماري

پایانی دو گروه، براي آزمون  ينمره يجهت مقایسه    

آزمون پایانی که تنها ي نمرهدانشجویان پزشکی همان 

- می 20 يها بود و بر اساس نمرهآزمون داده شده توسط آن

به کار گرفته شد در حالی که براي دانشجویان  ،باشد

ضرب نموده تا  2آزمون پایانی را در عدد  يداروسازي نمره

و سپس با گروه  دست آیدهب 20نمرات بر اساس عدد 

 Mean±SEMنتایج به صورت  .پزشکی مقایسه انجام شد

پایانی درس فیزیولوژي  ينمره يجهت مقایسه. ارائه شدند

. استفاده شد T-Test از آزمون آماري ،کلیه در بین دو گروه

 14، 12درصد قبولی، درصد نمرات باالتر  يهـت مقایسـجه

 Chi-square ت آماريـدر بین دو گروه از تس 16و 

  .استفاده شد

  نتایج

پایانی درس  يهاي منظم کالسی بر نمرهاثر آزمون    

آنالیز آماري نتایج این بخش نشان داد که  :فیزیولوژي کلیه

درس فیزیولوژي کلیه دانشجویان ي پایانی میانگین نمره

 داري بیشتر از دانشجویان پزشکی بوداداروسازي به طور معن

کل دانشجویان  ينمره ،الوه بر اینع ).P<0.01، 1شکل (

 نسبت به دانشجویان پزشکی )63/15±61/0( داروسازي

 .)P<0.01( گیري داشتاختالف چشم )27/0±57/13(

چنین نشان داد که درصد قبولی، درصد نمرات با نتایج هم

هاي متوسط و خوب در دانشجویان داروسازي نسبت کیفیت

) 1جدول (ري داشت داابه دانشجویان پزشکی افزایش معن

خیلی خوب در  يرغم تعداد بیشتر افراد با نمرهولی علی

داري وسازي نسبت به پزشکی، تفاوت معنادانشجویان دار

بر اساس نتایج ارائه  ).1جدول ( گروه وجود نداشت بین دو

 ثیر أدانشجویان داروسازي در مورد ت 2 شده در جدول

غالب . تی داشتندها در فهم مباحث بعدي نظرات مثبآزمون

این دانشجویان اظهار داشتند که پس از آگاهی در مورد 

ها را جدي گرفته ها این آزمونآزمون ياهمیت کمی نمره

  ).2جدول (ها رضایت داشتند و از برگزاري آن بودند

  بحث

هاي حاضر نشان داد که برگزاري آزمون ينتایج مطالعه   

ولوژي کلیه به طور درس فیزی يمنظم کالسی در طول دوره

 گردد،پایانی این درس می ينمره يداري منجر به ارتقاامعن

دوم این که کیفیت نمرات متوسط و خوب در گروه 

داروسازي نسبت به گروه پزشکی بیشتر بود و سوم این که 

درس در تمام دانشجویان داروسازي موفق به قبولی 

- ن میشواهدي وجود دارد که نشا .فیزیولوژي کلیه شدند

 ينمره يثیر مثبتی در ارتقاأدهد امتحان کوچک کالسی ت

حداقل به سه دلیل  ).1999گراهام (پایانی درس دارد 

دانشجویان رغبت بیشتري به برگزاري این نوع امتحان 

هاي کوچکی از درس را الزم است اول این که بخش :دارند

ها توانند نمرات بهتري از آنمطالعه کنند و دوم این که می

تر ها سادهوم این که امتحان پایانی براي آنو س کسب کنند

عالوه بر  امتحان کوچک کالسی ). 2003وایمر (خواهد بود 

و معایبی نیز دارد که برخی از ها امتیازات فوق، محدودیت

آن در زمان کالس به طور  برگزاري - 1: ند ازاها عبارتآن

در صورتی که  -2 .گیرداي وقت کالس را میقابل مالحظه

زمان زیادي را براي آماده کردن  ،در هر جلسه برگزار شود

هاي امتحان، جمع نمرات و االت، تکثیر، تصحیح برگهؤس

 -3. گیردنتایج در لیست نمره، از استاد میتبدیل و ثبت 

 هاچنین گاهی اوقات اجبار دانشجویان به شرکت در آنهم

   .)2001ویلدر (تواند منجر به اضطراب دانشجو گردد می
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االتی که در این نوع امتحان پرسیده ؤتعداد و نوع س -4

بر اساس . باشدبوده و عمقی نمیکم  معموالً ،شودمی

ین نوع امتحان به ، برگزاري ا)2003تویگ (گزارش تویگ 

اي معایب تواند به طور قابل مالحظهمیصورت الکترونیک   

ت که بین تعداد گزارش شده اس .دهد کاهش برگزاري آن را

پایانی  ينمره يبرگزاري امتحان کوچک کالسی با ارتقا

به طوري که ). 2003کالمپ (ارتباط مستقیم وجود دارد 

پایانی دانشجویانی که حتی در یک امتحان کوچک  ينمره

هایی که این امتحان را کالسی شرکت داشتند نسبت به آن

طالعه حاضر نیز نتایج م .داري داشتاتفاوت معن ،نداده بودند

به طوري که نشان داده  ،خوانی داردهاي کالمپ همبا یافته

پایانی دانشجویان داروسازي که در این  ينمره ،شد

نسبت به دانشجویان پزشکی  ،ها شرکت کرده بودندامتحان

  .گیري داشتافزایش چشم

طبق مطالعات قبلی نشان داده شده است که دانشجویان     

مطالعه  تردرس را به صورت عمقی ،یحیدر امتحانات تشر

عمر  يبنابراین از طرفی نیمه) 1392شکورنیا ( کنندمی

ها افزایش یافته و از طرفی مفهوم مطالب درسی اطالعات آن

رگزاري ولی نظر به این که در زمان ب .نمایندرا بهتر درك می

سال دانشجویان مجبور هستند در امتحانات در پایان هر نیم

بسته به تعداد واحدهاي انتخاب شده  آزمون متفاوت،چندین 

و همچنین محدود بودن در هر نیمسال شرکت نمایند 

ي ي زمانی بین امتحانات فرصت کافی را براي مطالعهفاصله

اي که در آن بنابراین شیوه. کندپذیر نمیعمقی دروس امکان

اي و معموالً چهار ها به صورت سؤاالت چند گزینهآزمون

ماویس (تر شده است شود، امروزه متداولاي برگزار میینهگز

- هر چند شرکت دانشجویان در آزمون). 2001و همکاران 

تواند معیار دقیقی از درك مطلب اي نمیهاي چند گزینه

فراهم کند، ولی ناگزیر به دالیلی که در باال اشاره شد این 

. رسدیي امتحان در پایان هر نیمسال منطقی به نظر مشیوه

ي عمقی، در این پژوهش جهت ترغیب دانشجویان به مطالعه

اي متفاوت طراحی شد، و براي ترکیب و نوع سؤاالت به گونه

دانشجویان توضیح داده شد که سؤاالت در هر آزمون کالسی 

سؤاالت ) 1:  اند ازاز دو ویژگی برخوردار هستند که عبارت

هیم اصلی هر طوري طراحی خواهد شد که معموالً به مفا

این که سؤاالت ) 2. پردازندها میموضوع مثل شرح مکانیزم

باشد، تشریحی بوده و از دو نوع جواب کوتاه و جواب بلند می

ها از حالت امتحان کوچک کالسی به این ترتیب این آزمون

کرد به محض خارج شد و هدف محقق را نیز تأمین می

ي درسی مربوطه طوري که دانشجویان در طی گذراندن دوره

     دقیقه پاسخ  60سؤال تشریحی و در طی زمان  24به 

دادند که باعث شد که دانشجویان زمان بیشتري در طول می

ي عمقی مطالب درسی نموده ي درسی را صرف مطالعهدوره

عامل . یافتي ذهنی آن مطالب نیز افزایش میکه مانده

توان می  ي پایانی دو گروه را دار نمرهبعدي در تفاوت معنا

هاي منظم کالسی در به اهمیت و میزان تأثیر نمرات آزمون

ي نظرخواهی در این نتیجه. ي پایانی مربوط دانستنمره

دهد به ترتیب آمده است، نشان می 2مورد که در جدول 

هاي زیاد و بسیار زیاد از دانشجویان به گزینه ٪7/27و  55٪

و حاکی از این است که جمعیت غالب  انتخاب کرده بودند

از طرف . دانشجویان داروسازي آزمون را جدي گرفته بودند

دیگر همان طوري که در باال اشاره شد، یکی از معایب 

. تواند باشدامتحان کوچک کالسی، اجباري بودن آن می

بنابراین محقق در این پژوهش قبل از شروع، ضمن تشریح 

ها را در ظرخواهی کرده و آنهدف خویش از دانشجویان ن

ورود به مطالعه یا عدم ورود کامالً آزاد گذاشت و همان 

طوري که گفته شد، دانشجویان پزشکی با اظهار عدم تمایل 

به شرکت در مقابل تمایل کامل دانشجویان داروسازي 

، 2بر اساس جدول . ي انجام مطالعه را فراهم نمودندزمینه

ان داروسازي پس از آگاهی از مندي دانشجویمیزان رضایت

ها نیز جالب ها در مورد برگزاري این آزموننمرات این آزمون

مندي کم و افراد رضایت ٪63/2توجه است به طوري که 

مندي متوسط را اعالم نموده در حالی که رضایت 93/28٪

مندي زیاد و بسیار هاي رضایتدرصد افراد گزینه 68بیش از 

نشان داده  1طوري که در جدول همان. دزیاد را اعالم نمودن

شده است، تفاوت معناداري در میانگین نمرات خیلی خوب 

توان دلیل احتمالی آن را می. در بین دو گروه مشاهده نشد

به حضور دانشجویان پر تالشی نسبت داد که بدون در نظر 

ي آموزشی مدرس مربوطه معموالً وقت زیادي گرفتن شیوه

البته همچنان . کنندیادگیري صرف می را جهت مطالعه و

ي آموزشی وجود دارد هایی براي اجراي این شیوهمحدودیت

توان به گرفته شدن زیاد وقت استادان در طراحی، که می

ولی درصد . برگزاري، تصحیح اوراق و ثبت نمرات اشاره کرد

باالي قبولی دانشجویانی که مستقیماً با سالمت و بهداشت 

تواند خرسندي استادان گرانقدر را دارند می جامعه سروکار

  .در پی داشته باشد

  گیرينتیجه

ابتدا با  - 1: تواننداین مطالعه نشان داد که استادان می     

توضیح فواید فراوان و سپس آزاد گذاشتن دانشجویان جهت 

افزایش دادن تأثیر و  -2هاي طول دوره و شرکت در آزمون

ي پایانی به طول دوره در نمرههاي ي آزموناهمیت نمره

نتیجه مهم ارتقاي سطح یادگیري فراگیران که عبارت است 

درصد  گیري پایانی و افزایش چشماز افزایش میانگین نمره

  .دست یابند پذیرفته شدگان در آزمون
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، 12درصد قبولی، درصد نمرات باالتر  يمقایسه :1جدول 

منظم کالسی در هاي در دو گروهی که در آزمون 16و  14

 کلیه شرکت نمودند درس فیزیولوژي يطول دوره

  و گروهی که) 89-90دانشجویان داروسازي ورودي مهر (

دانشجویان پزشکی (ردند هاي مذکور شرکت نکدر آزمون

  ).90-91سال اول سال تحصیلی ورودي نیم

*P<0.01 هاي منظم در مقایسه با گروهی که در آزمون

س فیزیولوژي کلیه شرکت کرده کالسی در طول دوره در

  .بودند

ان داروسازي در مورد تأثیر نظرات دانشجوی .2 جدول

بعدي، میزان جدي گرفتن این ها در فهم مباحث آزمون

ر مورد اهمیت کمی نمره این ها پس از آگاهی دآزمون

مندي و میزان رضایت) ثیر آن در نمره پایانیأت(ها آزمون

  .ها از نمره آزمونآن
ف یا بی ضعی  

  تاثیر

خوب  یا   متوسط

  زیاد

عالی یا 

  بسیار زیاد

تاثیر آزمون ها در فهم مباحث بعدي 

  درس فیزیولوژي کلیه

4/5٪ 0%  0%  6/94%  

میزان جدي گرفتن این آزمون ها پس 

نمره % 50از آگاهی در مورد اهمیت 

  این آزمون ها در نمره پایانی

77/2٪  85/13٪  4/55٪  7/27٪  

ي شما از برگزاري میزان رضایت مند

این آزمون ها پس از آگاهی از نمره 

  آن ها

63/2٪  93/28٪  3/24٪  72/44%  

  

  
  

  

 يهاي منظم کالسی بر نمرهبررسی اثر آزمون .1شکل 

             پایانی درس فیزیولوژي کلیه در دو گروه دانشجو 

 ينمره).  Med پزشکی(و ) Pharm داروسازي(

هاي منظم کالسی آزموندانشجویان داروسازي که در 

گیري از دانشجویان شرکت کرده بودند به طور چشم

  ).  P<0.01*( پزشکی بیشتر است
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The Effect of Regular Class Exams on the Final Scores of Body Fluids and 
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Abstract: The continuous study during course period could have a significant role in half-life 
Course Information. This study aimed to investigate the effect of regular class exams on the 
final scores obtained of body fluids and renal physiology course in two medical and pharmacy 
groups. The teacher and the curriculum were quite similar to the selected population. This 
study was performed in the first semester of the academic year in 2012-2013. According to the 
survey, only pharmacy students were willing to participate in regular class exams. In addition 
to the final test, pharmacy students also took part in three tests while medical students only 
participated in the final test. The number of long answer essay-questions and short answer 
essay-questions in each class exam were identical (4 in each). Final test questions were also 
quite similar in both studied groups. Furthermore, the results showed that the total score of 
pharmacy students and their final score were significantly higher in comparison to medical 
students. In addition, the percentage of both exam acceptance and higher quality score in 
pharmacy students were higher than medical students. Thus, regular exams being held during 
course period could have a significant impact on final scores, quality scores, and percentage of 
acceptance in kidney physiology test. 
 

Keywords: regular class exams, final scores of body fluids and renal physiology 

course, Medical students, pharmacy students. 
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