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Abstract 

Introduction: Medical laboratory science is one of the important fields in the paramedical 

sciences and has main role in diagnosis and treatment of diseases. Arrangement, discipline 

and quality of student’s training are effective causes in alumnus potential. The aim of this 

study was to evaluate theoretical and practical courses of medical laboratory sciences 

curriculum in some of Iranian Universities and comparison with Iran Ministry of Health and 

Medical Education standard curriculum. 

Methods: The current study, was a comparative study and data were collected from web 

pages of 17 medical laboratory departments in Universities in Iran from March to September 

2016 and then these data were compared to each other’s and with the standard curriculum. 

Results: There was no significant difference between the numbers of units presented in each 

semester. In contrast, total numbers of the credits, distribution and arrangement of credits 

were different parameters in Universities and need more consideration. 

Conclusions: Rearrangement and homogenization of units in Universities particularly 

practical units are necessary. 
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مقدمه

بر اساس تعریف ارائه شده در سر فصل مصوب وزارت بهداشت درمان و 

از علوم پزشکی است که  یاآموزش پزشکی، علوم آزمایشگاهی شاخه

در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و بافتهای بدن انسان به 

منظور تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سالمت جامعه 

. در بیان تاریخچه این رشته آورده شده است که رشته علوم باشدیم

ه ک آزمایشگاهی معادل رشته مدیکال تکنولوژی در سایر کشورها است

 به علوم آزمایشگاهی پزشکی )بالینی( 6791به شکل رسمی در سال 

(MLSO: Medical Laboratory Sciences Officer)  تغییر

به  ییهانام داده است ولی هنوز در بعضی از منابع ممکن است واژه

در  6331تعریف مذکور اضافه گردد. این رشته برای اولین بار در سال 

در سایر  6339گردید و سپس در سال  سیدانشگاه تهران تأس

 دانشگاههای قدیمی ایران مانند اهواز، شیراز و اصفهان راه اندازی شد

پذیرش دانشجو در این رشته ابتدا بصورت کارشناسی و بعد از  .[6]

انقالب فرهنگی بصورت کاردانی بوده است و در حال حاضر نیز به شکل 

کارشناسی ادامه دارد. هم اکنون این رشته بدلیل گستردگی پهنه علوم 

ست که بدلیل نقش مهم آن در تشخیص، ا ییهاپزشکی یکی از رشته

درمان، پیشگیری و پیگیری بیماریها از اهمیت خاصی در میان 

پایه علوم پزشکی برخوردار است. مأموریت اصلی این رشته  یهارشته

تربیت نیروی انسانی ماهر در این شاخه از علم پزشکی است که براساس 

ایشگاههای بالینی با تعریف شده و مدون بتواند در آزم یاوظایف حرفه

استفاده از دانش اختصاصی که فراگرفته است انجام وظیفه نماید از آنجا 

علوم پزشکی و شاید با سرعت  یهاکه این رشته همانند سایر رشته

بیشتری در حال تغییر و گسترش است، الزم است دانشجویان این رشته 

افی برای مورد آموزش قرار گیرند که دانش و مهارت ک یابه گونه

. با توجه به [3, 2] جدید را داشته باشند یهایاستفاده از تکنولوژ

مطالب گفته شده برنامه ریزی آموزشی و از آن مهمتر انسجام 

 برخوردار است. ارائه شده از اهمیت خاصی یهابرنامه

در برنامه ریزی بلند مدت و سند چشم انداز کلی این رشته، مواردی 

چون تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش خدمات آزمایشگاهی کشور، 

استفاده از توان و ظرفیت این رشته در پیشگیری از بیماریها و حفظ 

زم السالمت جامعه و نیز موارد دیگری از قبیل تربیت نیروی انسانی 

 یهاطهیبرای آموزش سایر دانشجویان، تربیت نیروی انسانی در ح

 01/08/6371 تاریخ دریافت:

 09/66/6371 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یشگاهیعلوم آزما

 یبرنامه درس

 یبرنامه آموزش

 یقیتطب یبررس

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
درمان و  ص،یدر تشخ یاست که از نقش مهم یراپزشکیپ هیمهم علوم پا یهااز رشته یکی یشگاهیعلوم آزما :مقدمه

از  سیتدر یچگونگ زیواحدها و ن بیارائه شده، نظم و ترت یدرس یاست واحدها یهیبرخوردار است. بد هایماریب یریگیپ

ائه ار یآموزش یتطابق واحدها زانیم یبررس قیتحق نیا ز. هدف اباشدیدانش آموختگان م یدر توان علم رگذاریعوامل تاث

 .دباشیارائه شده از طرف وزارت متبوع م یآن با الگو سهیو مقا گریمختلف کشور با همد یهارشته در دانشگاه نیشده ا

ه در کشور ک یعلوم پزشک یهادانشگاه یآموزش یهابرنامه سهیو با استفاده از مقا یقیپژوهش با روش تطب نیا :کار روش

ام انج وزارت متبوع، نامهنییارائه شده در آ یبا هم و با الگو باشدیدر حال ارائه م یشگاهیرشته علوم آزما سانسیآنها ل

ماه سال  وریتا شهر نیمذکور و در مدت شش ماه از فرورد طیبا شرا گاهاز پورتال هفده دانش یشده است. اطالعات آموزش

 شده است. یگردآور 6371

ارائه شده در هر  یمورد مطالعه از نظر تعداد واحدها یهاارائه شده توسط دانشگاه یواحدها سهیمقا یبررس :هایافته

مطابقت داشت. در مقابل، اختالف مجموع  نامهنیارائه شده در آئ یو با الگو دادیرا نشان نم یاتفاوت قابل مالحظه مسالین

و زمان ارائه  یدر طول دوره، اختالف فراوان در چگونگ یتخصص یدهاواح یگذرانده شده در طول دوره، پراکندگ یواحدها

 .رفتیبه شمار م قیتحق نیاز موارد قابل توجه ا یعلم ئتیه یدر تعداد اعضا زیو ن یواحد کارآموز

ارائه واحدها  یواحدها و همسان ساز دمانیدر چ یلزوم بازنگر ،یشگاهیرشته علوم آزما تیجه به اهمبا تو :گیرینتیجه

 برخوردار است. یشتریب تیاز اولو یدر واحد کارآموز ژهیموضوع بو نیاست که ا یکشور الزام یدر دانشگاهها

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.15         مقاله پژوهشی

 رانیا یعلوم پزشک یدر دانشگاهها یشگاهیعلوم آزما یرشته کارشناس یبرنامه آموزش یبررس

 1371اول سال  مهیدر ن

 ،*2 یاکرام رضای، عل6 یمحمد سوار
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 .[1, 3] آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز جامعه در نظر گرفته شده است

بدون شک تحقق موارد عنوان شده در سایه برنامه آموزشی جامع و 

مدون امکان پذیر است به همین دلیل برای افزایش کارآیی یک دانش 

آموخته علوم آزمایشگاهی، الزم است شیوه آموزش که متشکل از 

ئه دروس و نیز چگونگی مجموعه واحدهای درسی، نظم وترتیب در ارا

دقت مورد ارزشیابی و پایش مستمر قرار گیرد. به باشدیتدریس م

بدیهی است باتوجه به لزوم بکارگیری توأم مطالب و مفاهیم نظری و 

عملی، الزم است هماهنگی و وحدت رویه در نوع، تعداد و نحوه ارائه 

در امر  واحدها یا بعبارتی چیدمان دروس در میان دانشگاههای دخیل

در  . در واقع ارزشیابی[9, 1] آموزش این رشته وجود داشته باشد

آموزش رشته علوم آزمایشگاهی، قضاوت درباره وضعیت آموزش و 

 در توانیکه از نتایج حاصل هم م باشدیمقایسه آن با استانداردها م

درسی آن رشته  یهاارزشیابی و هم در تدوین و تجدید نظر برنامه

 استفاده کرد.

در واقع با توجه به اهمیت وجود یک برنامه آموزشی یکدست در سطح 

کشور در زمینه تعداد واحدهای ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی، نوع 

واحدهای ارائه شده و )برخی موارد را اضافه نمایید( و بر اساس تجربه 

آموزشی نویسنده و سایر همکاران هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز این پژوهش با هدف بررسی 

 علوم یهاآموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در میان دانشگاه یاهبرنامه

پزشکی ایران انجام شد تا ضمن مشخص کردن موارد ناهمسان در امر 

زمینه را برای تهیه یک برنامه  آموختگان این رشته،آموزش دانش

علوم پزشکی  یهاآموزشی یکدست و هماهنگ در سطح تمامی دانشگاه

ست که نتایج این مطالعه بتواند در کشور فراهم آورد. امید ا

آموزشی رشته علوم  یهاآتی به مدیران آموزشی گروه یهایزیربرنامه

 آزمایشگاهی و مسئوالن آموزشی در سطح کشور یاری رساند.

 کار روش

رشته  یترمشیدر پژوهش حاضر اطالعات آموزشی مربوط به آرا

بررسی الزم قرار کارشناسی علوم آزمایشگاهی پس از جمع آوری مورد 

گرفته است. این پژوهش به روش تطبیقی )تطبیق برنامه آموزش رشته 

ان که در ایر ییهاکارشناسی علوم آزمایشگاهی در میان کلیه دانشگاه

( انجام شده است. بدین منظور اسناد و پردازندیبه تدریس این رشته م

ا گردید تمختلف گردآوری و طبقه بندی  یهامدارک مرتبط از دانشگاه

نتایج پژوهش آماده گردند. بررسی تطبیقی عملی است که در آن دو یا 

چند پدیده برای مقایسه وجوه اختالف یا تشابه در کنار هم قرار گرفته 

در جاهای مختلف  باًیتقر .[8] رندیگیو مورد تجزیه و تحلیل قرار م

 اهیزیها و برنامه رآموزشی به یکدیگر شباهت دارند، اما روش یهاهدف

متفاوت هستند. در یک کشور یکدست بودن برنامه آموزشی بخصوص 

 یهابرای یک رشته واحد دانشگاهی اهمیت بسیار دارد. کلیه دانشگاه

دارای مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی به عنوان جامعه اصلی 

شد که در نهایت نمونه پژوهش به صورت  پژوهش در نظر گرفته

سرشماری انتخاب شدند. از بین بیست و یک دانشگاه، اطالعات هفده 

دانشگاه تکمیل و مورد بررسی نهایی قرار گرفت. فهرست اسامی 

ها از صفحه اصلی وب سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت دانشگاه

مورد مطالعه  یهادرمان و آموزش پزشکی استخراج گردید. دانشگاه

عبارت بودند از: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، تهران، ایران، 

اراک، ارومیه، ایالم، بابل، بجنورد، بیرجند، یزد، گرگان، کرمانشاه، البرز، 

قم، شیراز، مشهد و قزوین. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، 

آزمایشگاهی درسی، اهداف و مشخصات رشته علوم  یهابرنامه

مذکور بود. برای باال بردن اعتبار اسناد و مدارک، سعی شد  یهادانشگاه

کی علوم پزش یهاتا بیشتر اطالعات با مراجعه به صفحه اصلی دانشگاه

مورد نظر و ورود به اطالعات گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی بگردآوری 

در صفحه معاونت شوند و یا در بعضی از موارد از اطالعات بارگذاری شده 

ها استفاده شد. در مواردی که به هر دلیل امکان آموزشی دانشکده

به اطالعات خواسته شده وجود نداشت، از طریق مکاتبه و  یابیدست

ها موارد درخواستی جمع ارسال پیام الکترونیکی به مدیران محترم گروه

 بودند مورد استفاده در این تحقیق عبارت یهادواژهیآوری گردید. کل

از: سرفصل آموزشی کارشناسی علوم آزمایشگاهی و برنامه درسی 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی. اطالعات در بازه زمانی شش ماه 

( گردآوری شد. اطالعات درخواستی شامل 6371)فروردین تا شهریور 

واحدهای ارائه شده در طول دوره، نحوه ارائه  یترمشیفهرستی از آرا

حوه ارائه واحدهای تخصصی )میکروبشناسی، خون واحد کارآموزی، ن

شناسی، بیوشیمی، انگل شناسی و ایمنی شناسی( و عمومی حوزه 

معارف در هر نیمسال، مجموع واحدهای ارائه شده در طول دوره 

تحصیلی و در نهایت تعداد اعضای هیئت علمی گروه و تنوع رشته آنان 

توسط پژوهشگران با  ها،بوده است. اطالعات پس از گردآوری داده

 یکدیگر مقایسه شد و جداول انطباقی الزم تهیه گردید.

 هاافتهی

اطالعات آموزشی مربوط به مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی از هفده 

دانشگاه مختلف در یک دوره زمانی شش ماهه جمع آوری و مورد 

بررسی قرار گرفت.

 

 احدهای ارائه شده در هرنیمسال )غیر از واحدهای کارورزی(تعداد و :1جدول 

 بیشترین تعداد واحد میانگین کمترین تعدادواحد نیمسال تحصیلی

 26 9/68 61 نیمسال اول

 20 8/68 61 نیمسال دوم

 20 3/68 69 نیمسال سوم

 20 3/68 61 نیمسال چهارم

 20 6/69 61 نیمسال پنجم

 20 2/69 61 نیمسال ششم

 61 2/7 60 نیمسال هفتم
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میانگین تعداد واحد ارائه شده  شودیدیده م 6جدول همانطور که در 

در طول نیمسالهای اول تا ششم از تفاوت چندانی برخوردار نیست. 

بطور کلی در نیمسالهای اول تا ششم کمترین تعداد واحد ارائه شده 

واحد بوده است. پایین  26واحد و بیشترین تعداد واحد ارائه شده  61

ت، ائه واحد کارآموزی اسبودن میانگین در نیمسال هفتم نیز مربوط به ار

بعبارتی واحدهای یاد شده معموالً همراه با واحد کارآموزی به 

. در این جدول نیم سال هشتم به علت اینکه شودیدانشجویان ارائه م

فقط واحد کارآموزی ارائه شده و  مورد بررسی، یهادر کلیه دانشگاه

 لذا حذف گردید. هیچ واحد درسی وجود نداشت،
 

 نحوه ارائه واحد کارورزی در دانشگاههای مورد مطالعه :2جدول 

 تعداد موارد شکل ارائه

  در یک نیمسال )هشتم(

 3 واحد کامل 11

  در یک نیمسال )هفتم(

 6 واحد کامل 11

  در دو نیمسال

 1 (8+8نیمسال هفتم و هشتم )

 1 (4+12نیمسال هفتم و هشتم )

 6 (1+11نیمسال هفتم و هشتم )

 6 (4+12نیمسال پنجم و هشتم )

 

مورد مطالعه  یهانحوه ارائه واحد کارآموزی را در دانشگاه 2جدول 

. بر این اساس دو الگوی متفاوت ارائه واحد یاد شده دیده دهدینشان م

واحد کارآموزی در یک نیمسال ارائه  61. در یک روش تمام شودیم

دانشگاه تمام واحد کارآموزی را در نیمسال هشتم و یک  3که  شودیم

دانشگاه در نیمسال هفتم ارائه داده است. در روش دیگر واحد کارآموزی 

که در این حالت دانشگاههای مختلف  شودیدر دو نیمسال ارائه م

اند. همانطور که در جدول مذکور دیده مقداری متفاوت عمل کرده

اند موزی در نیمسالهای هفتم و هشتم تقسیم شدهواحد کارآ 61 شودیم

واحد یاد  61و فقط یک دانشگاه )علوم پزشکی جندی شاپور اهواز( 

شده را در دو نیمسال پنجم و هشتم ارائه داده است که در بین سایر 

. دانشگاه علوم پزشکی قم باشدیدانشگاهها از این نظر منحصر بفرد م

در نیمسال هفتم ارائه داده است که از  واحد کارآموزی را 61نیز تمام 

 این نظر قابل توجه است.

پس از بررسی نتایج، در خصوص تعداد کلی واحدهای ارائه شده غیر از 

واحد کارآموزی نیز اختالف قابل توجه ای دیده شد. بر این اساس 

کمترین تعداد واحد ارائه شده مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

و بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با واحد  663با 

. الزم به ذکز دهدیواحد را نشان م 60عدد بوده است که اختالف  623

واحد کار آموزی عدد ثابتی  61است که بر اساس سر فصل آموزشی 

است و بنابراین دانشگاهها در آرایش بقیه واحدها داری آزادی عمل 

واحد نیز ناشی از این موضوع  60د اختالف که وجو باشندیمحدودی م

بر اساس نحوه ارائه واحدهای تخصصی در طول دوره تحصیلی،  است.

فهرستی از واحدها تهیه گردید و تحت عنوان دروس اختصای نامگذاری 

گردید که شامل: خون شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی، باکتری 

ده وه ارائه دروس یاد ش. نحباشدیشناسی، بیوشیمی و ایمنی شناسی م

 نشان داده شده است. 3جدول بررسی گردید که نتایج در 
 

 نحوه ارائه واحدهای تخصصی در نیمسالهای مختلف تحصیلی :3جدول 

 نیمسال ارائه شده به ترتیب فراوانی نام واحد مورد نظر

 سوم و چهارم یهامسالین 2و  1خون شناسی 

 سوم و پنجم یهامسالین 2و  1شناسی باکتری 

 سوم و جهارم یهامسالین 2و  1بیوشیمی 

 سوم و پنجم یهامسالین ایمنی شناسی

 سوم و هفتم یهامسالین 2و  1انگل شناسی 

 

، تراکم ارائه واحدهای شودیمشاهده م 3جدول همانطور که در 

 که این باشدیم هامسالیسایر نتخصصی در نیمسال سوم بیش از 

موضوع باید مورد توجه مدیران محترم گروههای آموزشی قرار گیرد. 

باتوجه به اهمیت توزیع دروس حوزه معارف، بررسی توزیع دروس یاد 

شده در میان سایر دروس بعنوان یکی از اهداف این مطالعه در نظر 

می، اندیشه گرفته شد. بر این اساس مجموع واحدهای انقالب اسال

اسالمی، تاریخ امامت، تفسیر موضوعی قرآن، اخالق اسالمی و فرهنگ 

و تمدن ایران و اسالم بعنوان دروس عمومی حوزه معارف در نظر گرفته 

مورد بررسی قرار گرفت. بر این  یترمشیشد و نحوه توزیع آنها در آرا

ه س اساس از نیمسال اول تا نیمسال هفتم تمامی دانشگاهها یکی از

حالت عدم ارائه، ارائه دو واحد و ارائه چهار واحد از مجموع دروس 

مذکور را برنامه ریزی کرده بودند. که در این موضوع تفاوت مشخصی 

واحد از  63بین دانشگاهها دیده نشد. در پایان دوره تمامی دانشگاهها 

 مجموع واحدهای گفته شده را اریه کرده بودند.

از این نتایج تعداد اعضای هیئت علمی  آخرین موضوع بررسی شده

گروههای علوم آزمایشگاهی بود که بر مبنای اطالعات موجود در صفحه 

گروههای آموزشی یاد شده صورت گرفت. بیشترین تعداد عضو هیئت 

نفر مربوط به گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی  61علمی با 

در مقامهای بعدی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و 

نفر  7نفر و دانشگاه علوم پزشکی تهران با  60علوم پزشکی ایران با 

گزارش گردید. بدیهی است اعضای بررسی شده مربوط به گروه علوم 

و گروههایی که عضو هیئت علمی مستقل در  باشندیآزمایشگاهی م

یه دانشکده این زمینه ندارند و یا اساتید خود را از گروههای علوم پا

در این موضوع لحاظ نشده است. تنوع رشته  ندینمایپزشکی تأمین م

اعضای هیئت علمی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که براین اساس 

بیشترین تخصص اعضای هیئت علمی مربوط به رشته باکتری شناسی 

بعدی خون شناسی و ایمنی شناسی  یهاو سپس بیوشیمی و در رده

ها مانند انگل شناسی، بیوتکنولوژی و علوم شتهبوده است. سایر ر

 آزمایشگاهی نیز در بین تخصصهای اعالم شده وجود داشت.

 بحث

یادگیری توأم دروس عملی و نظری، انسجام برنامه آموزشی و روزآمدی 

آن از جمله مواردی است که در چشم انداز برنامه آموزشی کارشناسی 

انی شده است. مطالعه حاضر سعی علوم آزمایشگاهی بر آنها تأکید فراو

داشته است تا میزان هماهنگی واحدهای آموزشی ارائه شده در رشته 

علوم آزمایشگاهی را در چندین دانشگاه علوم پزشکی کشور بررسی 

نماید. بر اساس آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

چهار سال طول دوره کارشناسی پیوسته  20/8/6381کشور مورخ 

تحصیلی معادل هشت نیمسال و تعداد واحدهای الزم برای گذراندن 

واحد عنوان شده است که در آن الگوی زیر رعایت شده  630این دوره 



 اکرامیو  یسوار
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واحد، دروس  36واحد، دروس پایه:  22است. دروس عمومی: 

ساعت(.  861واحد ) 61واحد و کارآموزی در عرصه  16اختصاصی: 

امه پیشگفت هر دانشجوی روزانه در هر همچنین بر اساس آئین ن

واحد  20و حداکثر  62نیمسال تحصیلی مجاز به گذراندن حداقل 

 درسی است.

دانشگاه نشان داد که هماهنگی نسبتاً  69نتایج بدست آمده از بررسی 

مطلوبی در ارائه واحدهای درسی در هر نیمسال وجود دارد و از نطر 

( در مقایسه 2/633دوره )میانگین مجموع واحدهای ارائه شده در طول 

 یا( تفاوت قابل مالحظه630با میزان گفته شده در آئین نامه )واحد 

تا  2/69وجود نداشت. میانگین واحدهای ارائه شده در هر نیمسال )

. [6]د ( نیز در مقایسه با آئین نامه، در وضعیت مطلوبی قرار دار9/68

در این  یاتاکنون مطالعه مشابه دهدیمرور پیشینه پژوهش نشان م

زمینه در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و نیز در کشور انجام 

نشده است بنابراین مطالعه حاضر از لحاظ مقایسه و استناد مطالعات با 

همراه بوده است. در چند سال گذشته مطالعاتی از  ییهاتیمحدود

مختلف مرتبط با رشته علوم آزمایشگاهی انجام شده است  یهاجنبه

ه در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهد شد. در مطالعه عباسی و ک

همکاران به این نکته اشاره شده است که ارزشیابی دانشجویان رشته 

علوم آزمایشگاهی در دو مقطع پیوشته و ناپیوسته در دانشگاه علوم 

پزشکی تهران منطبق بر مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

. در خصوص ارتباط [8] فصل دروس صورت گرفته استمندرج در سر 

کاری در مطالعه  یهاطیبین مطالب ارائه شده در مراکز آموزشی و مح

یوسفی افراشته و همکاران که بر روی دانش آموختگان رشته علوم 

آزمایشگاهی انجام شده است به لزوم ارتباط و انسجام بیشتر دانشگاه و 

ز جمله آزمایشگاهها و مراکز بیمارستانی توصیه کاری ا یهاطیمح

 .[7] فراوانی شده است

آموزشی از جمله مواردی است  یهامحتوای دروس ارائه شده و برنامه

مورد  دیگر نیز یهاهکه نه تنها در رشته علوم آزمایشگاهی بلکه در رشت

مطالعه قرار گرفته است بعنوان نمونه شیر جنگ و همکاران بیان کردند 

آموزشی مرتبط با رشته بهداشت  یهاکه محتوای دروس و برنامه

عمومی با نیازهای شغلی دانش آموختگان این رشته هماهنگی ندارد 

و در تحقیق دیگر محمد پور و همکاران با بررسی دیدگاه دانش  [60]

 %38دروس نظری و  %36آموختگان رشته پزشکی بیان کرده است که 

آر دروس بالینی نیازهای مرتبط با حرفه دانش آموختگان این رشته را 

. با توجه به ماهیت عملی رشته علوم آزمایشگاهی [66] کندیفراهم نم

انش د یهاتیبر قابل تواندیبدیهی است که نوع آموزش و نحوه آموزش م

گذار باشد. در مطالعه یوسفی افراشته و همکاران که  ریآموختگان تأث

حاصل نتایج بدست آمده از مصاحبه با کارفرمایان آزمایشگاهها در ایران 

 یهااست به این امر تأکید شده است که آموزش نظری در کنار مهارت

 .[7] خواهد داشت یاژهیعملی هم افزایی و

مطالعه به پژوهش حاضر مربوط به نباتچیان و همکاران  نیترکینزد 

که در آن به مقایسه برنامه درسی رشته کارشناسی علوم  [62] باشدیم

آزمایشگاهی در ایران و چند کشور دیگر )آمریکا، استرالیا، ژاپن، 

انگلستان و ترکیه( پرداخته شده است. در این مطالعه عنوان شده است 

اسی علوم آزمایشگاهی که واحدهای ارائه شده در بر نامه درسی کارشن

با کشور ترکیه و تا حدود زیادی با کشور  ییهادر ایران دارای شباهت

. در مقایسه میزان واحدهای ارائه شده [66, 60] باشدیانگلستان م

تحت عنوان کارآموزی در عرصه و یا واحدی که در آن دانشجو جهت 

خص مش کندیفراگیری فنون عملی به آزمایشگاه بیمارستان مراجعه م

احد ارائه واحد که از میزان و 61شده است که بجز کشور استرالیا با 

واحد، انگلستان با  28شده در ایران کمتر است بقیه کشورها )آمریکا با 

واحد ارائه شده در ایران  61واحد( بیش از  23واحد و ترکیه با  23

بیشترین تطابق واحدهای درسی این رشته در ایران  [61-62]د انبوده

 توانیو حتی این گونه م باشدیبا دانشگاههای مورد مطالعه در آمریکا م

که در طراحی سرفصل آموزشی این رشته از الگوی استنباط کرد 

 آمریکایی اقتباس شده است.

تنوع نحوه ارائه واحد کارآموزی در دانشگاههای مورد مطالعه از 

از  .باشدیموضوعات مهمی است که نیازمند بررسی و توجه مسئوالن م

واحد کارآموزی را در یک  61دانشگاه تمام  1دانشگاه بررسی شده  69

دانشگاه دیگر واحدهای یادشده را در دو نیمسال ارائه  62و  نیمسال

اند که از این میان فقط یک دانشگاه )علوم پزشکی جندی شاپور داده

 درسیاهواز( از نیمسالهای پنجم و هشتم استفاده کرده است. به نظر م

بعنوان یک ایده اولیه مورد آزمون و بررسی قرار  تواندیشیوه مذکور م

برنامه آموزشی کشورهای مورد مقایسه با ایران که در باال به گیرد. در 

آنها اشاره گردید نیز اثری از تقسیم واحد کارآموزی به بخشهای زمانی 

واحد کارآموزی به شکل یکپارچه در طول یک  61. ارائه شودیدیده نم

یا دو نیمسال تحصیلی از چند زاویه قابل بررسی است. آموزش متوالی 

بخشهای مختلف آزمایشگاه در یک دوره مشخص از جمله و گردش در 

برای این شکل از ارائه واحد کارآموزی بیان  توانیمزایایی است که م

کرد. در نقطه مقابل موضوعی که همواره مورد انتقاد دانشجویان بوده 

است ارائه واحد کارآموزی به شکل کامل در دو نیمسال انتهایی دوره 

مانی که دانشجو باید از معلومات نظری خود تحصیل است. بعبارتی ز

برای انجام کارهای عملی استفاده نماید دو تا سه سال با دوره آموزشی 

فاصله دارد. بعنوان مثال دانشجو واحد باکتری شناسی را در نیمسال 

دوم یا سوم تحصیلی گذرانده است و در نیمسال هفتم یا هشتم باید 

به کاهش انگیزه و یادگیری  تواندیم دوره عملی آن را طی کند که خود

دانشجو منتهی گردد. کیفیت برگزاری کارآموزی در بیمارستانها و نیز 

میزان اثر بخشی آن در دوره آموزشی دانش آموختگان این رشته از 

دست مایه  تواندیموضوعات مهمی است که به جهت اهمیت آن م

د. نامه ارسالی از مطالعه همکاران عزیز جهت پژوهشهای آتی قرار گیر

/د مورخ 206/123وزارت متبوع به دانشگاههای سراسر کشور )

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی( بر این نکته  63/1/6376

تأکید دارد که مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

کارشناسی پیوسته باید در دو  یهاارائه واحد کارآموزی برای دوره

آخر تحصیلی انجام گیرد. ارائه دوره کارشناسی علوم نیمسال 

آزمایشگاهی در قالب هفت نیمسال تحصیلی توسط یکی از دانشگاههای 

مورد مطالعه موردی است که در این مطالعه گزارش گردید. هر چند در 

آئین نامه به حداکثر سنوات دوره کارشناسی اشاره شده است ولی در 

نشده است.  یاهشت نیمسال هیچ اشارهمورد کمتر بودن آن به زیر 

اتمام سریعتر دوره در نگاه کلی به نفع دانشجویان  رسدیبعید به نظر م

باشد زیرا تراکم واحدهای درسی در نیمسالهای آموزشی و از همه مهمتر 

مضراتی به همراه  تواندیعدم هماهنگی با سایر دانشگاههای کشور م

 داشته باشد.
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شی در هر نیمسال تحصیلی از جمله مواردی چیدمان واحدهای آموز

است که بایستی مورد توجه مدیران محترم گروههای آموزشی و افراد 

دخیل در برنامه ریزی آموزشی این رشته در دانشگاهها مورد توجه قرار 

گیرد. ترکیبی از دروس عمومی، دروس پایه و دروس اختصاصی در هر 

نهایت میزان انگیزه و عالقه  به نشاط تحصیلی و در تواندینیمسال م

دانشجویان کمک شایانی داشته باشد. بدیهی است بازنگری در چیدمان 

واحدهای آموزشی، موقعیت زمانی ارائه واحد کارآموزی و پیشنهاد تغییر 

در سرفصل آموزشی با جایگزینی واحدهای منطبق با نیاز روز هیچگاه 

رشته در وزارت متبوع دور  نباید از نظر اساتید و گروه برنامه ریز این

 بماند.

 نتیجه گیری

به این موضوع اشاره کرد  توانیدر نتیجه گیری حاصل از این تحقیق م

که علیرغم مشابهت ماهیت اهداف آموزشی دانشگاههای مختلف در 

در روش اجرای اهداف مذکور وجود  یرشته علوم آزمایشگاهی، اختالفات

درسی و نیز نحوه اجرای  یهابا بازنگری برنامه گرددیدارد. پیشنهاد م

آنها نوعی هماهنگی در بین تمام دانشگاههای کشور ایجاد گردد تا 

دانش آموختگان با قدرت علمی و عملی مناسب به عرصه کار و پژوهش 

وارد گردند. با توجه به اهمیت رشته علوم آزمایشگاهی، لزوم بازنگری 

زی ارائه واحدها در دانشگاههای کشور در چیدمان واحدها و همسان سا

الزامی است که این موضوع بویژه در واحد کارآموزی از اولویت بیشتری 

 برخوردار است.

 سپاسگزاری

نویسندگان تمایل دارند ازکلیه کسانی که در انجام این طرح یاری رسان 

 ما بودند تشکر و قدردانی نمایند.

 تضاد منافع

ر که هیچ گونه تضاد منافعی د ندینمایم بدینوسیله نویسندگان اعالم

 خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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