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Background and Aim: Nowadays, clinical laboratories play important roles in health care 

systems and well-trained staff are in need more than ever before. Thus, educating students in this 

field is one of the best approaches in saving energy and expenditure of health-care systems in 

any community. The aim of this descriptive study was to assess the different aspects of the 

pedagogical curriculum for Iranian laboratory science students compared with that of world's 

leading universities. 

Materials and Methods: In 2014, pedagogical curriculum of this major in Iran was 

compared to the curriculum of 17 prestigious universities in the world. Also, a questionnaire was 

filled out by the faculty members of medical universities who were involved in training clinical 

laboratory science's students. 

Results: The results showed that the Iranian curriculum has various drawbacks in clinical 

apprenticeship for students, and is short of specific credits such as Microbiology and 

Immunohematology. In addition, lack of practical or applied credits like Urine Analysis, Body 

Fluids, Microscopy and Medical Ethics was noticed. It was discovered that little attention was 

paid to preparing students for research. 

Conclusions: Considering the findings of the current survey, decreasing the credits offered 

in each semester with proper training course scheduling and monitoring the students, will not 

only help the students to proper learning, but also lead to the delivery of other goals. Also, due to 

the significant role of these students in the healthcare system, it is necessary to hold practical and 

theoretical exams of this course before entrance of students to the labor market in order to 

prevent the probable detrimental impacts on the healthcare system. 
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های مقایسه برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه

 های برتر دنیاعلوم پزشکی ایران با دانشگاه
 

 4، ایرج نیکوکار3یتبر، رسول 2یمجتهدعلی ، 1کنگاچرشهال اصغرزاده 
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یک  ای در حوزه سالمتکنندههای بالینی نقش تعیینیشگاهآزماامروزه بیشتر از هر زمان دیگری  زمینه و اهداف:

ازپیش وجود دارد. بنابراین تربیت بهتر دانشجویان این رشته بیش دیدهکنند و نیاز به نیروهای آموزشیمجامعه ایفا 

هدف از مطالعه  روازایندرمانی هر کشوری است. -های سیستم بهداشتیینههزجویی در انرژی و بهترین راه برای صرفه

ون آموزش دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی با توصیفی حاضر، بررسی و مقایسه ابعاد گوناگ

 ی معتبر دنیا بود.هادانشگاه

یت، برنامه آموزشی این رشته در درنهادانشگاه و موسسه در دنیا،  06پس از بررسی بیش از مواد و روش کار: 

ی توسط تعدادی از اساتید محترم اشنامهپرسمقایسه نمودیم. همچنین  7131دانشگاه معتبر جهان در سال  71ایران را با 

 ی علوم پزشکی کشور که در آموزش دانشجویان علوم آزمایشگاهی نقش داشتند تکمیل گردید.هادانشگاه

نتایج حاکی از نقاط ضعف عمده در برنامه کارآموزی بالینی دانشجویان و کم بودن واحد تعدادی از : هایافته

و ایمونوهماتولوژی بود. همچنین عدم وجود واحدهای  شناسیمیکروببیل دروس اختصاصی مهم این رشته از ق

صورت واحدهای درسی کاربردی در این رشته مانند آنالیز ادرار و مایعات بدن، میکروسکوپی، اخالق پزشکی و ... به

رفتن واحدهایی سازی دانشجویان این رشته در امر پژوهش با در نظر نگمجزا محسوس بود. توجه بسیار کم به آماده

ی جهان وجود داشته و فشار تعداد هادانشگاهمانند دید تحلیلی و نقادانه در علوم پزشکی و نحوه نگارش مقاله نسبت به 

 .باشدیمی دیگر محسوس هادانشگاهشده در هر ترم نسبت به واحدهای درسی ارائه

دوره  یحصح ریزیبرنامهبا  یمسالن در هر یدرس ی، کاهش واحدهاذکرشدهبا توجه به مسائل  :گیرینتیجه

خواهد کرد.  یاندانشجو یستهشا یادگیریبه  یانیکمک شا یبا حضور مرب یانبر دانشجو یمو نظارت مستق یکارآموز

ورود  یبرا یو عمل یتئور اناتامتح یرشته در حوزه سالمت، برگزار ینا یاننقش اثرگذار دانشجو یلبه دل ین،همچن

کشور  یو درمان یبهداشت یستمبه س یاحتمال هایآسیباز  یریجلوگ منظوربهته به بازار کار رش ینا التحصیالنفارغ

 .رسدمیبه نظر  یضرور

 ی ایران و جهانهادانشگاهعلوم آزمایشگاهی، برنامه آموزشی،  کلیدی کلمات

 

 ایران محفوظ است. پزشکی شناسیمیکروببرای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
 علی مجتهدیدکتر 

، دانشکده شناسیگروه میکروب

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

 ، رشت، ایرانگیالن
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 مهمقد

 دورازبههای بالینی تا قرن نوزدهم میالدی یشگاهآزما

دادند یمالمللی به فعالیت خود ادامه ینبدهای یکپارچه استاندار

 CLS = Clinical(. رشته علوم آزمایشگاهی بالینی )1)

Laboratory Science 1811و اوایل دهه  1981( در اواخر دهه 

میالدی اولین آزمایشگاه بالینی  1981(. در سال 2به وجود آمد )

شور آمریکا احداث به شکل امروزی در بیمارستان جان هاپکینز ک

یی کوچک با هامکانها عموماً یشگاهآزما(. در آن زمان، 3ید )گرد

را  مدنظرشانهای یشآزماحداقل امکانات بودند که خود پزشکان 

 روزافزون(. جنگ جهانی و بروز نیازهای 4) دادندیمدر آن انجام 

در حیطه بهداشت و درمان، سبب بروز کمبودهای اساسی در 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1310 آذر و دی – 0شماره  – 12سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  
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مایشگاهی خبره در جامعه علوم پزشکی جهان و نیروهای آز

دیده شد های آزمایشگاهی آموزشینتکنسافزایش تقاضا برای 

(. در پاسخ به این نیازمندی، برخی مؤسسات پیشرو در 6،0)

جامعه علوم آزمایشگاهی آمریکا  ازجملهحیطه علوم آزمایشگاهی 

(ASCLS = American Society of Clinical Laboratory 

Science )ی هادانشگاهرا جهت تدریس این رشته در  چهارچوبی

اولین برنامه لیسانس  1822(. در سال 0) نمودندآمریکا تدوین 

( در دانشگاه مینه Medical Technologyدر علوم آزمایشگاهی )

( به وجود آمد که کمی University of Minnesotaسوتا )

انشگاه تنسی ، برنامه دیگری در سطح لیسانس در دازآنپس

(University of Tennessee به وجود ) (. رشد واقعی کار 6)آمد

(. در 0آزمایشگاهی به دنبال جنگ جهانی دوم شروع شد )

ی هاالمهای اولیه تجهیزات شامل میکروسکوپ، یشگاهآزما

 11ی حیوانی بود. در طول هاقفسای و یشهشی هالولهای، یشهش

ی پیشرفت کرد. کندبهها یککنت، تجهیزات و 21سال اول قرن 

های بالینی معرفی یشگاهآزمابه  1811اولین اتوآنالیزر در سال 

تری در دهه یشبشد و ابزارهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک 

(. در نیمه دوم قرن بیستم مشخص شد که 2) شدتولید  1811

ها بر روی یک نمونه ارسالی به دو آزمایشگاه مجزا یشآزمانتایج 

ی هاروشعلم بررسی صحت و دقت  ازآنپساوت است و متف

های این بررسی توسط آزمایشگاهی مطرح و معرفی شد. یافته

Belk  وSunderman  منتشر شد و نتیجه آن،  1851در سال

یی برای سنجش واقعی بود که منجر به بهبود و هامهارتابداع 

پیشرفت ، 1811(. در دهه 1ها شد )یشگاهآزماارتقای کیفیت کار 

تر به سمت تکنولوژی یشبها، علوم آزمایشگاهی را یزپردازندهر

های بالینی یشگاهآزما، 1891( و تا اواسط دهه 2سوق داد )

(. در ابتدای 2)بودند درصد اتوماتیک شده  91تا  11حداقل 

 هارباتشد که اتوماسیون و پیشرفت یماتوماتیکی شدن تصور 

ا بدون شغل خواهد کرد، اما بسیاری از افراد آزمایشگاهی ر

دیده و خبره و ماهر برعکس این صحیح است. متخصصین آموزش

ی بسیار هاپروسهها نیاز است تا این یشگاهآزماتری در یشب

گر یلتحلتخصصی را که در بسیاری از موارد نیازمند تفسیر و فکر 

(. متخصصین علوم آزمایشگاهی سطح 0)دهند است انجام 

دهند. یمها را انجام یبررسی تحلیلی و هاپروسهی از اگسترده

آموزش در علوم پایه و فیزیولوژی متخصصین را قادر به درک 

یرطبیعی غو توانایی تشخیص نتایج  هاتستاساس و رابطه نتایج 

ها در دانش پزشکی و علمی و توسعه یشرفتپ(. 6)کند یم

برای  های جدیدی رایتمسئولو  هانقشهای جدید، یتکنولوژ

ینه آموزش، تحقیق و مدیریت درزممتخصصین علوم آزمایشگاهی 

(. امروزه بسته به وضعیت کشورها، 1) آوردها به وجود یشگاهآزما

ی هاپروتکلها در مورد گیرییمتصمدرصد  91تا  11بین 

(. به اعتقاد جان 6ها بستگی دارد )یشگاهآزمابهداشتی درمانی به 

متخصصین علوم آزمایشگاهی روشن شغل برای  اندازچشمردلی 

رود اشتغال کارکنان علوم یم(. انتظار 0رسد )یمبه نظر 

رشد  2124تا  2114ی هاسالدرصد بین  11آزمایشگاهی حدود 

تر از میانگین رشد اشتغال کلی است. با رشد یشبداشته باشد که 

ی هاتستی جدید حجم هاتستجمعیت و توسعه انواع 

(. در ایران دوره کارشناسی 12) یابدیم آزمایشگاهی افزایش

ی تهران، هادانشگاهدر  1341 پیوسته علوم آزمایشگاهی از سال

تأسیس گردیدکه بعد از انقالب   ..شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز و 

 .(11ی ناپیوسته درآمد )و کارشناسصورت کاردانی فرهنگی به

 1314 در سالاولین دانشجویان رشته دکترای علوم آزمایشگاهی 

ی، شیراز، بهشت یدشهی علوم پزشکی تهران، ایران، هادانشگاهدر 

اولین  1311 تبریز و مشهد پذیرفته شدند و از سال

در یالن رشته دکترای علوم آزمایشگاهی التحصفارغ

آموزشی و بهداشتی مشغول به کار  -های مراکز درمانییشگاهآزما

ادامه داشت و  13ال پذیرش در مقطع دکترا تا س .(12شدند )

مدیکال تکنولوژی در  بانام(. این رشته که 13لغو شد ) ازآنپس

شد، بعدها به یمی جهان آموزش داده هادانشگاه

(MLS)Medical Laboratory Sciences   تغییر نام پیدا کرد و در

 و  Medical Laboratory Sciences هاینام باحال حاضر 

Clinical Laboratory Science (CLS)   وجود دارد و اخیراً نام

Clinical Laboratory Science Officer (MLSO)  نیز به این

ی احرفهشود که اکثراً معتقدند نام جدید وظایف یمرشته اطالق 

بنا بر آنچه بیان شد  .(11کند )یمشاغلین این رشته را بهتر بیان 

ناسایی، ای در شکنندهی آزمایشگاهی بالینی نقش تعیینهاتست

(. با افزایش 12) کنندیمها ایفا یماریبتشخیص و درمان 

اتوماسیون و استفاده از تکنولوژی کامپیوتر، کار متخصصین کمتر 

، هاتستتر تحلیلی شده است. پیچیدگی انجام یشبدستی و 

سطح تشخیصی الزم و میزان مسئولیتی که کارکنان بر عهده 

ی که متخصصین دارند اتجربهگیرند به سطح تحصیالت و یم

(. آزمایشگاه تشخیص طبی در یک تیم درمانی 12بستگی دارد )

ی ایفا کرده و در تمامی مراحل تشخیص، پایش و پررنگنقش 

نماید، لذا یمنهایتاً درمان بیماری، کمک شایانی به پزشک معالج 

یک آزمایشگاه بهتر باشد مراحل  یجواب دههرچه صحت و دقت 

های کمتری صورت خواهد ینههزبا صرف  درمان هدفمندتر و
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های صورت گرفته یشآزماگرفت. با توجه به اهمیت باالی کیفیت 

در آزمایشگاه بدیهی است که جامعه درمانی کشور به 

در ی با سطح سواد باال و بسیار کارآمد نیاز دارد. با آموختگاندانش

ت یفیک ،رشتهیکگرفتن این اصل که در تربیت دانشجویان  نظر

ی صورت گرفته در دانشگاه و نوع چینش دروس، در هاآموزش

برنامه درسی ایشان بیشتر از هر عامل دیگری حائز اهمیت 

باشد، لذا بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی رشته علوم یم

تواند راهکارهایی مفید جهت ارتقاء کیفیت یمآزمایشگاهی 

ه نماید. با توجه به ی کشور ارائهادانشگاهآموزش این رشته در 

نقش بسیار مهم این رشته و متخصصین آن در حیطه بهداشت و 

ارائه گزارشی از  منظوربهتوصیفی حاضر  مطالعهسالمت جامعه، 

نحوه تربیت نیروهای متخصص در این رشته و مقایسه ابعاد 

گوناگون برنامه تحصیلی رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع 

ی ایران با چندین دانشگاه برتر هاگاهدانشکارشناسی پیوسته در 

آوردن این آگاهی زمینه ایجاد  دستبهباشد تا از طریق یمدنیا 

 تغییرات مثبت در آموزش دانشجویان این رشته فراهم آید.

 هاروشمواد و 

دانشگاه معتبر و موسسه  11رسمی بیش از  سایتوب

گرفت ی قرار موردبررسالمللی مطرح در کشورهای گوناگون ینب

که از این میان مراکزی که برنامه آموزش رشته علوم آزمایشگاهی 

نمایند جدا کرده و در مواردی که اطالعات مندرج در یمرا ارائه 

سایت، پیرامون برنامه آموزشی کافی نبود جهت کسب اطالعات 

مکاتباتی صورت  موردنظری هادانشگاهبیشتر با مسئولین آموزش 

و  هادانشگاهتراز اول بودن این  گرفت. معیار جهت تشخیص

ی بندرتبههای رسمی یتساوبدر  هاآن، قرارگیری نام مؤسسات

 Times Higherموسسه تایمز ) ازجملهی جهان هادانشگاه

Education تر، آن دسته یقدق( بوده است. در ادامه جهت بررسی

یا بودند  نشدهنوشتهیی که به زبان انگلیسی و فرانسه هابرنامهاز 

فاقد اطالعات کافی بودند حذف گردید. به دلیل اینکه هدف از 

مطالعه حاضر بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی این رشته 

ساله بود که در حال  4در مقطع کارشناسی پیوسته با طول دوره 

برنامه اصلی این رشته در کشور ایران ارائه  عنوانبهحاضر 

ی کارشناسی هابرنامهط به شود، بنابراین اطالعات مربویم

آموزش این  سالهسهی هابرنامهناپیوسته علوم آزمایشگاهی و نیز 

یی که مطرح هاچهارچوبرشته، نادیده گرفته شد. پس از اعمال 

مرکز باقی ماند  11 درمجموعی موردبررسگردید از جامعه اولیه 

 (.14-32) استآمده  1در جدول شماره  هاآنکه اسامی و محل 

 هادانشگاه ی: اسام1دول شماره ج

رائه شده امیانگین تعداد واحد 

 در هر ترم

 4شده در دوره تعداد واحدهای ارائه

 ساله تحصیل

 ردیف نام دانشگاه کشور

 1 (14دانشگاه بریتیش کلمبیا ) کانادا 141-131 315/11

 2 (15دانشگاه ایالتی میشیگان ) آمریکا 131 11

 3 (11گاه آالباما در بیرمنگام )دانش آمریکا 121 915/15

 4 (11دانشگاه سنت جونز ) آمریکا 139 25/11

 5 (19دانشگاه آلبرتا ) کانادا 119 15/14

 1 (18کالج هاریسون ) آمریکا 112 14

 1 (21دانشگاه پوردو ) آمریکا 121 125/15

 9 (21دانشگاه واشنگتن ) آمریکا 89 25/12 )درهر کوارتر(

 8 (22دانشگاه اوتاگو ) زلندنیو 112 25/21

 11 (23دانشگاه سنت لوییس ) آمریکا 129 11

 11 (24دانشگاه فلوریدای مرکزی ) آمریکا 121 15/15

 12 (25دانشگاه تکنولوژی بریسبان ) استرالیا 129 11

 13 (21دانشگاه تنسی نشویل ) آمریکا 131-128 51/11

 14 (21دانشگاه جنوبی تگزاس ) آمریکا 131 125/11

 15 (29دانشگاه ماساچوست ) آمریکا 124 5/15

 11 (28دانشگاه می سی سی پی جنوبی ) آمریکا 124 5/15

 11 (31دانشگاه کنتاکی شرقی ) آمریکا 125 125/15
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در این بررسی، از برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته 

به تصویب  28/9/1391رشته علوم آزمایشگاهی که در تاریخ 

 عنوانبهیزی علوم پزشکی کشور رسیده است ربرنامهرای عالی شو

ی علوم پزشکی ایران استفاده هادانشگاهالگوی برنامه درسی در 

(. همچنین ابعاد گوناگون یک برنامه آموزشی را از 31ید )گرد

حیث تعداد و تنوع دروس تئوری و عملی، تعداد واحد در نظر 

شده در ع واحد درسی ارائهجهت ارائه هر درس، مجمو شدهگرفته

ی و چگونگی برگزاری دوره کارآموزی، بندزمانهر نیمسال، 

یاز در بازار کار این رشته با موردنی فنی هامهارتتناسب میان 

شده در دانشگاه و میزان اهمیتی که به امر پژوهش دروس ارائه

ی نموده و اطالعات حاصل از هر دانشگاه بندطبقهاست  شدهداده

ی قرار داده شد.الزم به ذکر است که این رشته بندطبقهین در ا

ی دنیا را هادانشگاهدر کشور انگلستان که تعداد زیادی از بهترین 

شود که اغلب یمارائه  Biomedical Sciencesدارد با عنوان 

که در کشورهای قاره آمریکا یدرحالاست،  سالهسهصورت دوره به

د و علوم آزمایشگاهی با عناوینی از نام مذکور کاربرد دیگری دار

 Medical Laboratoryو  Clinical Laboratory Scienceقبیل 

Sciences  شود. دلیل عدم وجود یمارائه  هادانشگاهدر

ی هادانشگاهو انتخاب  1در جدول شماره  آشناترنامی هادانشگاه

 طوربهکه  باالبودی از عوامل ذکرشده در امجموعهاین جدول 

 شود:یمثال چند مورد بیان م

(، دانشگاه 32ی تراز اولی مانند: دانشگاه هاروارد )هادانشگاه

( و دانشگاه مک گیل 34(، دانشگاه جان هاپکینز )33کمبریج )

 کنند.ینم( رشته علوم آزمایشگاهی را ارائه 30)

ارائه رشته  باوجود (36در مورد دانشگاه آکسفورد )

Biomedical Sciences این رشته و  سالهسهدلیل ارائه ، به

 از مطالعه حاضر حذف گردید. یید آن توسط انستیتو علومتأعدم

ی ارائه این جابه( 30) تورنتوهمچنین در دانشگاه 

 گردد.یمارائه  Pathobiologyرشته،

( در کشور سوئد این 30در ارتباط با انستیتو کارولینسکا )

با طول دوره  Biomedical Laboratory Scienceرشته با عنوان 

 گردد.یمارائه  سالهسه

 موردبررسیی دنیا هادانشگاهدر این تحقیق، برنامه بهترین 

ی دنیا محدود به هادانشگاهکه بهترین قرار گرفت، اما ازآنجایی

 هادانشگاهمناطق جغرافیایی خاصی است، عالوه بر تأکید بر این 

ل نشده و سعی گردید با ی دیگر مناطق دنیا نیز غافهادانشگاهاز 

و کشورهای  هاقارههای مذکور تا حد امکان از یتمحدودتوجه به 

 مختلف استفاده گردد.

 سؤال 21از سوی دیگر با تهیه پرسشنامه استاندارد شامل 

 9در قالب جدول و  سؤال 18)از ابعاد مختلف آموزش این رشته 

آموزش تشریحی( تالش گردید تا در کنار تحلیل وضعیت  سؤال

ی برتر دنیا، دیدگاه هادانشگاهاین رشته در مقایسه با 

 نظران حوزه آموزش علوم آزمایشگاهی نیز حاصل گردد.صاحب

ی آموزش علوم آزمایشگاهی هاگروهپرسشنامه مذکور برای 

ی مختلف علوم پزشکی کشور از طریق ایمیل ارسال هادانشگاه

شده، نتایج ی تکمیلهاپرسشنامهگردید و پس از دریافت 

 ی و تحلیل قرار گرفت.موردبررس

 هایافته

شده، های انجامیبندطبقهبا مقایسه اطالعات برآمده از 

ی گوناگون آموزش رشته علوم هابرنامهی موجود در هاتفاوت

ی جهان هادانشگاهی ایران و سایر هادانشگاهآزمایشگاهی در 

 باشد:یمصورت زیر به

شده در حدهای اختصاصی ارائهمقایسه میانگین تعداد وا

واحد  ی جهان نشان داد کههادانشگاهی ایران و سایر هادانشگاه

واحدی  353/1مالحظه شناسی با اختالف قابلشناسی و قارچانگل

 411/1واحد( و نیز پاتولوژی با اختالف  141/1واحد در برابر  8)

اختالف با  شناسیواحد( و ایمنی 528/2واحد در برابر  3)واحدی 

ی هادانشگاهواحد( در  135/4واحد در برابر  5واحدی ) 215/1

ی جهان بیشتر ارائه هادانشگاهایران در مقایسه با میانگین 

نظران درصد از صاحب 11/95گردد، این در حالی است که یم

شده برای داخلی بر این اعتقاد بودند که تعداد واحدهای ارائه

 ی کافی است.شناسی و قارچشناسانگلدرس 

شناسی، میکروب میانگین واحد دروس مهمی از قبیل

در  شناسی و ژنتیکیستزهماتولوژی، ایمونوهماتولوژی، 

 (.1باشد )نمودار یمی ایران هادانشگاهی جهان بیش از هادانشگاه
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ی ایران از هادانشگاهشده دیگر در تعداد واحدهای ارائه

شناسی و زیک عمومی، سمشناسی، فیقبیل آناتومی، بافت

گردد و در ارتباط یمصورت عمومی ارائه تر بهیشببهداشت، که 

تر از میانگین یشبباشد ینممستقیم با شغل علوم آزمایشگاهی 

که واحد شیمی که در آزمایشگاه از اهمیت به جهانی بوده درحالی

سوم میانگین جهانی در سزایی برخوردار است تقریباً به میزان یک

 (.2گردد )جدول شماره یمی ایران ارائه هادانشگاه

ی هادانشگاه شده در: مقایسه تعداد واحدهای پایه ارائه2جدول شماره 

 ایران و جهان

 نام درس ایران ی موردمطالعههادانشگاهمیانگین 

 شیمی 3 114/11

 فیزیولوژی 3 199/4

 آناتومی 3 141/1

 شناسیبافت 2 599/1

 عمومی فیزیک 5 115/1

 مدیریت 1 811/1

 بهداشت 2 111/1

 شناسیسم 2 992/1

 ریاضیات و آمار 2 141/4

 

ی، عموماً با این هدف موردبررسی هادانشگاهبرنامه آموزشی 

این رشته  بااهمیتشده است که دانشجو بتواند دروس طراحی

را با تمرکز و  شناسیمیکروببیوشیمی، هماتولوژی و  ازجمله

مطالعه نماید. در این راستا در هر نیمسال تحصیلی  وقت بیشتری

گردد یمی ایران تعداد دروس کمتری ارائه هادانشگاهبه نسبت 

( و در عوض واحد درسی بیشتری برای هر درس 1)جدول شماره 

است. اما در ایران این الگو  شدهگرفتهمهم اختصاصی در نظر 

درسی مهم گردد و در هر نیمسال چندین موضوع ینمرعایت 

و تعداد واحدی که برای هر  شدهدادهزمان آموزش طور همبه

است بسیار کمتر از حجم حقیقی  شدهگرفتهدرس در نظر 

شده در طی مطالبی است که دانشجو باید بر اساس سرفصل ارائه

 یک نیمسال بر آن تسلط یابد.

از سویی دیگر، میزان تأکیدی که بر امر پژوهش در حین 

گیرد چه ازنظر یمی جهان صورت هادانشگاهتحصیل توسط 

یافته ی تحقیقاتی تخصیصهاپروژهتعداد واحدی که جهت انجام 

مراتب گیرد بهیمیی که صورت هاپژوهشو چه ازنظر کیفیت 

 ی ایران است.هادانشگاهبیشتر از 
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 شده و نیاز یک پرسنلدروس ارائهیان همچنین، تناسب م

ی ایران کمتر رعایت شده است، هادانشگاهفنی در آزمایشگاه در 

آنالیز ادرار و مایعات  ازجملهای که دروس بسیار کاربردی گونهبه

بدن، هموستاز و کشت سلولی، اصول میکروسکوپی و دانش 

و یا آزمایشگاه در برنامه تحصیلی ایران نادیده انگاشته شده 

 .اندنشدهصورت واحد درسی مجزا در نظر گرفته به

ی برگزاری دوره کارآموزی از قبیل زمان بندزمانازنظر 

و  شدهگرفتهبرگزاری این دوره، تعداد واحدی که برای آن در نظر 

نسبت به زمان ارائه سایر دروس در  تأخر آننحوه تقدم و 

یی وجود دارد. در هاتفاوتی گوناگون داخلی و خارجی هادانشگاه

ایران دوره کارآموزی در سال آخر تحصیلی پس از پایان یافتن 

 11گردد. این دوره که شامل یمتمامی واحدهای درسی برگزار 

ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی یمارستانبواحد کارآموزی در 

واحدی و در دانشگاه  9نیمسال  2طی  دولتیباشد در دانشگاه یم

که اکثر گردد. درحالییمی تنها در نیمسال آخر ارائه آزاد اسالم

اساتید به دالیلی از قبیل آشنایی کامل علمی و عملی دانشجویان 

قرار گرفتن دوره  پیش از دوره کارآموزی در عرصه، هاتستبا 

صورت دوره مجزا در انتهای تحصیل ترجیح کارآموزی را به

عموماً در کنار سایر  ، در سایر کشورها دوره کارآموزیاندداده

ای که دانشجو در چند گونهگردد بهیمدروس دانشگاهی ارائه 

، تعداد معینی واحد عملی و درمجموعنیمسال آخر تحصیلی خود 

 گذراند.یمتئوری در قالب کارآموزی 

ی است که نباید از آن غافل بود. امقولهکیفیت آموزش نیز 

کارآموزی برای کیفیت آموزش و نظارتی که در حین دوره 

است در ایران به نسبت  شدهگرفتهدانشجویان در نظر 

ای که در گونهتر بوده بهیینپامراتب ی خارجی بههادانشگاه

جهت گذراندن دوره  شدهگرفتهبسیاری از مراکز در نظر 

کارآموزی عمالً نظارتی بر دانشجویان وجود نداشته و آموزش 

است که در تمامی  یحال درگیرد. این ینممفیدی نیز صورت 

برگزاری  ازجملهی به طرق مختلف موردبررسی هادانشگاه

ی مدون، حضور مستمر مربی در کنار دانشجویان هاکارگاه

ی آموزشی غیرحضوری، هادورهکارآموز و حتی برگزاری 

دانشجویان را در حین کارآموزی ازنظر علمی و عملی تقویت 

 نمایند.یم

ی عالوه بر توجه به سطح علمی رسموردبری هادانشگاهدر 

ای است که با ارائه گونهدانشجو، چینش واحدهای عمومی به

ی موفقیت، پیشرفت شغلی، فن گفتار و هاروشواحدهایی مانند 

کند، در قالب یم... فرد را برای زندگی آینده در اجتماع آماده 

واحدهای عمومی دید درستی به دانشجو در حوزه تاریخی کشور 

و با اختیاری کردن تعدادی از واحدهای  دهدیمو سیاست  خود

تخصیص وقت برای  عمومی، عرصه را برای توجه دانشجو و

خود در کنار تحصیل در رشته تخصصی علمی  هایمندیعالقه

فراهم نموده و با در نظر گرفتن مجموعه این عوامل یک فرد 

ران ی بیشتری نسبت به دیگهامهارتکرده اطالعات و تحصیل

برای زندگی در آینده در کشور خود خواهد داشت، این در حالی 

است که دانشجویان این رشته در کشور عزیزمان باوجوداینکه 

ی هادانشگاهتعداد واحدهای عمومی تقریباً برابری را نسبت به 

 گذرانند از چنین مزایایی برخوردار نیستند.یمدیگر 

 بحث

ی هادانشگاهمیان  ی موجودهاتفاوتبا در نظر گرفتن 

گوناگون جهان و ایران، دیدگاهی جدید نسبت به آموزش رشته 

 توان استدالل نمود.یمی ایران را هادانشگاهعلوم آزمایشگاهی در 

شود تعداد واحد درسی مربوط به دروس یمپیشنهاد 

شناسی افزایش بیوشیمی، هماتولوژی و میکروب ازجملهبااهمیت 

و زمان  شدهداده هاآنهمیت بیشتری به یابد تا در طی تحصیل ا

 ی گوناگون آن دروس صرف گردد.هاجنبهبیشتری جهت آموزش 

در هر  شدهارائههمچنین، با کاهش تعداد واحدهای درسی 

نیمسال عالوه بر کاسته شدن فشار درسی وارده بر دانشجویان 

این رشته، فرصت کافی جهت پرداختن به امر پژوهش نیز افزایش 

یافت. توضیح اینکه به دلیل متمرکز بودن دوره کارآموزی  خواهد

واحد است، دانشجویان  11بالینی در دو ترم آخر که تنها شامل 

 111کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ناچار به گذراندن 

سال اول تحصیل هستند که بدین  3واحد در طول  132واحد از 

میانگین در هر ترم  رطوبهترم نخست  1ترتیب این دانشجویان در 

گذرانند، نتایج حاصل از آنالیز یمواحد درسی را  5/18حدود 

درصد اساتید تعداد واحد  42/82نشان داد که ازنظر  هاپرسشنامه

که این رقم برای میانگین شده کنونی مناسب است، درحالیارائه

برای )باشد یمواحد در هر ترم  231/11ی موردمطالعه هادانشگاه

صورت کوارتری به این میانگین دانشگاه واشنگتن که بهمحاس

کند در نظر گرفته نشده است(. فشار تعداد و یمواحدها را ارائه 

شده در هر ترم یکی از دالیل عدم تنوع واحدهای درسی ارائه

یزی صحیح دوره ربرنامهیادگیری شایسته دانشجویان است که با 

شده در هر ترم عالوه بر هائکارآموزی و کم کردن تعداد واحد ار
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شود که در ادامه یمبه این مهم، اهداف دیگری نیز حاصل  نیل

 شده است.بیان

آخر  ترم چندرسد اگر دوره کارآموزی در طول یمبه نظر 

که بین  ایوقفهپخش شود و یا در نیمسال ششم ارائه گردد، 

 در هاآنکارگیری یادگیری متد آزمایشگاهی در دانشگاه با به

وضوح بیمارستان وجود دارد مرتفع خواهد شد. نتیجه این امر به

رشته مذکور که در حال تحصیل  در دانشجویان کاردانی

کارشناسی هستند در مقایسه با دانشجویان کارشناسی پیوسته 

که دانشجویان کارشناسی ناپیوسته پس طوریباشد، بهیمملموس 

دوره کاردانی، سطح  از گذراندن نیمی از واحدهای کارآموزی در

دهند. یمیادگیری و عملکرد بهتری را در دوره کارشناسی نشان 

عالوه بر این، با کاهش مدت کارآموزی از یک سال تحصیلی به 

فضای بیشتری جهت توزیع یکنواخت دروس در  یک نیمسال،

 شود.یمهای دیگر ایجاد یمسالن

صه در راستای آماده نمودن دانشجویان جهت ورود به عر

مباحث مربوط به روش تحقیق و  ازجملهپژوهش، ارائه دروسی 

 گردد.یمنحوه نگارش مقاله توصیه 

ده در دانشگاه با شبرقراری تناسب بیشتر میان دروس ارائه

تدریس مباحث مربوط  ازجملهفنی در آزمایشگاه  نیاز یک پرسنل

ی کشت سلول و هاروشبه آنالیز ادرار و مایعات بدن، هموستاز، 

سایر دروس کاربردی جهت فعالیت در آزمایشگاه به موفقیت در 

عرصه آزمایشگاه کمک شایانی خواهد نمود با توجه به اینکه 

درصد اساتید علیرغم فقدان چنین واحدهایی، لزوم  111تقریباً 

گذراندن این واحدها را برای یک کارشناس آزمایشگاه در برنامه 

 .اندنمودهآموزشی این رشته تأیید 

درصد از اساتید پیشنهاد  14/11در مورد واحد زبان، تنها 

افزایش تعداد واحدهای زبان عمومی و تخصصی را داده بودند، 

ی خارجی باوجوداینکه اغلب زبان هادانشگاهکه در بررسی درحالی

حال نسبت مادری ایشان با زبان علمی روز دنیا یکسان است بااین

بیشتری برای آشنایی دانشجویان ی ما تعداد واحد هادانشگاهبه 

یافته است، بنابراین با توجه با متون تخصصی این رشته تخصیص

به اینکه زبان علمی روز دنیا با زبان شیرین فارسی متفاوت است، 

تر کارشناسان آتی علوم آزمایشگاهی یشببرای توفیق هرچه 

بیشتری به زبان تخصصی  گردد که واحدهای درسییمپیشنهاد 

 اص داده شود.اختص

های یشگاهآزماهمچنین، با توجه به واگذاری 

و  هااستانهای دولتی به بخش خصوصی در برخی از یمارستانب

نبود امکانات و کارکنان الزم جهت آموزش دانشجویان در 

بیمارستان، حضور مستمر یک مربی مجرب درکنار دانشجویان 

ی حال کمبودها تواند بسیاری ازیمکارآموز بسیار مفید بوده و 

حاضر در فرایند کارآموزی دانشجویان این رشته را به نحو مطلوب 

 14/11نظران نیز موافقت پوشش دهد. نظرسنجی از صاحب

درصدی با حضور مربی مستمر در کنار کارآموزان را نشان 

 دهد.یم

های پزشکی و استفاده روزافزون یفناوربا توجه به پیشرفت 

های کشور، دروسی که منجر به یشگاهماآزاز تجهیزات مدرن در 

مراتب بیشتر آشنایی دانشجویان با تجهیزات آزمایشگاهی گردد به

گردد در یماز گذشته حائز اهمیت بوده لذا پیشنهاد 

های آموزشی برای این رشته تعداد واحد درسی یزیربرنامه

بیشتری جهت آموزش دانشجویان در این زمینه در نظر گرفته 

ی جزو ملزومات ارشتهسویی دیگر، آموزش اخالق در هر شود. از 

ی خارجی هادانشگاهباشد و یمی برای کار در آن رشته احرفه

، اندگرفتهواحد اخالق پزشکی را برای دانشجویان در نظر 

که در برنامه تحصیلی ما این واحد گنجانده نشده است و درحالی

واحدهای درسی درصد از اساتید نیز با ارائه این  11حدود 

صورت مجزا، در ترکیب با یکدیگر و یا کارگاه مستقل موافق به

. عالوه بر این، واحدهایی که دانشجویان را برای ایده اندبوده

کند و تفکر و دید بنیادین و علمی را یمهای علمی آماده یپرداز

 ایران مغفول مانده است. هایدر دانشگاهآموزد یم هاآنبه 

یل شده از التحصفارغفیت عملکرد دانشجویان با بررسی کی

 هایگروههای بالینی و حتی یشگاهآزمای برتر جهان در هادانشگاه

مدیریتی و  هایگروهگونه استدالل نمود که توان اینیمتحقیقاتی 

دانشجویانی توانمند به بازار کار  اندتوانسته هادانشگاهآموزشی آن 

برای اطمینان کامل از صالحیت  ارائه نمایند. برخی از کشورها

التحصیالن التحصیل این رشته، پیش از ورود فارغدانشجویان فارغ

کنند که یمبه بازار کار یک دوره امتحان تئوری و عملی برگزار 

در صورت عدم قبولی، ملزم به گذراندن دوره عملی آموزشی 

 مجدد خواهند بود.

ن این امتحانات در این مناطق برای صدور مجوز کار، گذراند

کاردان یا کارشناس  عنوانبهو تعیین صالحیت برای کار 

ی معتبر هادانشگاهبسیاری از  (.31-41) آزمایشگاه اجباری است

یالن خود در امتحان بورد را ساالنه التحصفارغنیز میزان قبولی 
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 در آمریکا کشور در کنتاکی دانشگاه ازجملهکنند، یماعالم 

درصد اعالم  81 این رقم را باالی 2114 الی 2112 یهاسال

ی بسیار هادانشگاهگونه نیست که (. البته فقط این42کرده است )

طور مثال میزان قبولی به معتبر میزان قبولی باال داشته باشند،

 یهاسال ی آمریکا درهادانشگاهیل از التحصفارغدانشجویان 

 که ست،شده ااعالم درصد 94 این کشور در 2114 تا 2112

را در درصد  111 قبولی میزان کهاند داشته وجود ییهادانشگاه

ی دیگری نیز میزان هادانشگاه(. 43) اندها داشتهسالبرخی 

و  (44-40) اندکردهدرصد را اعالم  1/81درصد و  85قبولی 

ی هادانشگاههمانند  هاآنیی که آمار قبولی هادانشگاهتعداد 

ها در این کشورها یبررسکه ت، درحالیباشد باالسیم الذکرفوق

ی بومی، هادانشگاهالتحصیالن نشان داده است که برخالف فارغ

ی غیربومی هادانشگاهالتحصیالن درصد از فارغ 91بیش از 

توانند امتحان تئوری و عملی این دوره را با موفقیت بگذرانند، ینم

مطابق با  بنابراین دوره تحصیلی و کارآموزی این قبیل کشورها

این در حالی است که عمالً  (،46نیازهای بازار کارشان بوده است )

التحصیالن این رشته دوره کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی فارغ

کند و این امری بدیهی ینمرا ازنظر عملی آماده ورود به بازار کار 

التحصیالن این رشته در ابتدای دوره طرح است که در فارغ

ان مشهود است و از سوی دیگر استفاده از دیگر دوساله ایش

های بالینی کشور موجب عدم یشگاهآزمانیروهای غیرمتخصص در 

ازپیش به کیفیت آموزش دانشجویان این رشته شده توجه بیش

است. با توجه به افزایش پذیرش دانشجویان این رشته در 

 ی مختلف کشور و نقش ایشان در حوزه خطیر بهداشتهادانشگاه

و سالمت، برگزاری این دوره امتحانات برای ورود به بازار کار و 

نماید. با استفاده یماستفاده از نیروهای متخصص امری ضروری 

از مجموعه نکاتی که ذکر گردید بسیاری از کشورهای پیشرفته 

به طرز چشمگیری سبب کاهش خطاهای رایج صورت گرفته 

ی بالینی و حفظ کیفیت هایشگاهآزماوارد در توسط افراد تازه

ه . عالواندشدهی آزمایشگاه و البته زیر نظر افراد مجرب جواب ده

توان یمیی و مهارت یک دانشجو براین بدیهی است با افزایش کارا

درمانی را تسهیل نمود و فاصله  هایگروهفرایند ورود وی به 

را  یاحرفهالتحصیلی تا زمان آغاز به کار ایجادشده بین زمان فارغ

 توجهی کاهش داد.برای نیروهای جوان به مقدار قابل

 تقدیر و تشکر

ضمن تشکر و قدردانی ویژه از تمامی مسئولینی که در 

راستای بهبود و ارتقای سطح آموزش جامعه علوم آزمایشگاهی 

های یلتحلرود با توجه بیشتر به یمنمایند امید یمکشور تالش 

ه شاهد بروز تغییراتی مثبت کارشناسی در حیطه آموزش این رشت

و راهبردی در برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در کشور 

 عزیزمان ایران باشیم.

 تعارض منافع

شناسی پزشکی ایران بین نویسندگان و مجله میکروب

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهیچه
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